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 تتصل بمشاركة الفـرد     ألنهاذلك  ، تعد القيادة المرتكز الرئيس في حياة الجماعات والمجتمعات       
 في جماعة يوجد نوعا من االفتقار إلى من ينظم مـا      د حوله في المجتمع، فالوجود المشترك لألفرا      لمن

 بينهم من عالقات ، كما أن مصير كل مجتمع مرتبط بقادته، فكم من قادة جروا شعوبهم إلى الهـالك                  
  .وكم من قادة ارتقوا بشعوبهم إلى مراتب المجد وصناعة التاريخ،والفناء 

حيـث تتميـز    ،  القيادة التي تنبع من المجتمع تفهم احتياجاته وتعبر عن أهدافه          ولذلك نجد أن  
وتعرف حاجات الناس وتحاول حل مشكالتهم أو       ،بالحضور االجتماعي وتقدر قيمة الخدمة االجتماعية       

 ثقة وكسب، من خالل النشاط الدائم   ، مساعدتهم في حلها ، كما نجد أنها تحرص على المبادرة إلى ذلك           
وذلك بفعل عالقة تنمو بطريقة تلقائية قبل أن تكون نابعة من سلطة           ، اد والمهارة في التعامل معهم    األفر

  .رسمية 
وعليه تعتبر القيادة ضرورة لتكوين الجماعات واستمرار بقائها، حيث نشأت الحاجة للقيادة مع             

ـ   ،والوظيفة األساسية لها هي العمل معها ولصالحها        ، وجود الجماعة  ؤثر علـى نـشاط     ولذلك فهي ت
وتعتبر من أكثـر     ،الجماعات التي تعمل على تحقيق أهداف معينة في شتى مجاالت الحياة االجتماعية           

وهذا ما يعكس دورها الحاسـم كمحـرك       ، العمليات تأثيرا على السلوك التنظيمي في الجماعة المنظمة       
  .للعمل التنظيمي

واتجاهاتهم نحو العمل، كما يـؤثر علـى         فدور القيادة يؤثر بدرجة كبيرة على دافعية األفراد         
أنشطة المنظمات واستغاللها للموارد المختلفة، ومن هنا كان نجاح أي منظمة متوقف إلى حـد كبيـر                 
على نوعية القيادات والدور الذي تمارسه في إدارتها، وكثير ما نالحظ أنه إذا انخفـضت مردوديـة                 

ير القيادة على افتراض أن القيادة الجديدة سوف تدفع العمل في المنظمات، غالبا ما يترتب على ذلك تغي  
  .وذلك مهما كان مجال اختصاصها،بالعمل في المنظمة

التي أصبح فيها العمل التطوعي صورة من       ،وتعد الجمعيات من األشكال التنظيمية المعاصرة       
م المـشاركة  صور مشاركة الفرد في تنمية مجتمعه والنهوض به، وهي تمثل إطارا يتم من خالله تدعي 

مـن  ، التطوعية في عمليات تنظيم المجتمع وتنميته، حيث يكتسب األفراد قدرة أكبر على حل مشاكلهم             
كما أن مشاركتهم بالجهود التطوعية من شـأنها أن تنمـي لـديهم             ، خالل معالجة احتياجاتهم الحقيقية   

، كثر التمركز حول الـذات    خاصة عندما تتفكك العالقات االجتماعية وي     ، اإلحساس باالنتماء لمجتمعهم  
  . حيث يميل الفرد إلى االستقاللية والفردية في تعامله مع مشكالت المجتمع
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، وقد أدى انتشار الجمعيات في المجتمع الجزائري إلى وصـلوها إلـى القطاعـات المختلفـة      
مـن خـالل    ، وتلعب دورا في تقديم الخدمات االجتماعية     ،وأصبحت تغطي مناشط الحياة االجتماعية      

تأطير العنصر البشري واستغالل الموارد المادية التي تساهم في تلبية احتياجـات أفـراد المجتمـع،                
مـن خـالل    ،وأصبح يمكن من خاللها رصد التأثيرات التي يتركها العمل التطوعي في حياة المجتمع              

ت فـي شـتى     وتقديم خدمات لألفراد والجماعـا    ، إحياء القيم االجتماعية كالتعاون والمساعدة والتكافل     
  . الميادين

وسنحاول في هذه الدراسة التطرق لدور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي في المجتمع 
ويشمالن  مجموعـة مـن      ،وآخر منهجي وميداني  ،الجزائري ، وذلك من خالل إطار مفهومي ونظري       

  .الفصول
إلشكالية ، وأهمية   وذلك من خالل التطرق إلى ا     ،  حيث تناول الفصل األول موضوع الدراسة     

الموضوع، وأسباب اختياره ، واألهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقهـا، وكـذا تحديـد المفـاهيم                 
  .والفروض التي سيتم اختبارها، والدراسات السابقة

فقد تعرضنا إلى القيادة ومتطلباتها في العمل التطوعي، وتم التطرق إلى           ، أما في الفصل الثاني   
  .ونظرياتها، وأنواعها، واإلعداد لهامتطلبات القيادة، 

وذلك من خالل التطرق إلى     ، فقد تعرضنا إلى التطوع وأهميته االجتماعية     ، وفي الفصل الثالث  
  .دوافع التطوع وأهدافه ، والمداخل النظرية المفسرة له، ثم معوقاته

ارنـة بـين    ثم في الفصل الرابع تعرضنا إلى اإلدارة في العمل التطوعي، وتم التطرق إلى مق             
القيادة واإلدارة ، وتناولنا خصائص اإلدارة في العمل التطوعي، ووظائفها، والمشكالت التي تواجههـا      

  .في هذا الميدان
تعرضنا إلى الجمعيات كإطار للعمل التطوعي في الجزائر، وذلـك مـن            ،وفي الفصل الخامس  

ئـر، ثـم اإلطـار القـانوني     خالل التطرق إلى خصائص الجمعيات، والتطور التاريخي لها في الجزا     
  .والمعوقات التي تواجهها،والتنظيمي الذي يحكمها 

من خـالل تحديـد نـوع       ، فقد تطرقنا إلى منهجية الدراسة وميدانها     ، أما في الفصل السادس   
وأدوات جمع البيانات التي تمثلت في االستمارة والمالحظة والمقابلة         ، الدراسة ثم نوع المنهج المستعمل    

لسجالت وتم تقديم العينة ووصفها، ثم التعريف بميدان الدراسة الذي هو الجمعيات بواليـة              والوثائق وا 
  .برج بوعريريج، من خالل المجال المكاني والبشري والزمني

 وأخيرا جاء الفصل السابع الذي خصص لدراسة حالة الجمعيات المختارة ، حيث تعرضنا إلى      
 المتوصل إليها من خـالل الدراسـة الميدانيـة، وأكملنـا            تحليل البيانات وتفسيرها، ثم عرض النتائج     

  .وبعدها عرضنا المالحق التي ضمت مجموعة من الوثائق التي لها صلة بالموضوع، بالخاتمة
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تعلقـت بطبيعـة    ، ونشير في األخير إلى أننا واجهنا في هذه الدراسة مجموعة من الصعوبات             
 تمت دراسته من خاللهـا، وقـد توزعـت هـذه            الموضوع الذي يعتبر جديدا من حيث الزاوية التي       

الصعوبات بين معالجة المادة النظرية التي تخدم الموضوع، وعدم كفاية المراجع التـي تفـي بهـذا                 
فتمثلت فـي   ، الغرض، وتسهل بلورة منهجية معينة في التعامل معه، أما على مستوى الجانب الميداني            

يات، وكذا طول الفترة المستغرقة في عملية جمع البيانات صعوبة اختيار العينة نظرا للعدد الكبير للجمع
  .التي تحقق أهداف الدراسة

فإن الرغبة كانت كبيرة في القيام بمثـل هـذه          ، وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم هذه الصعوبات          
الدراسة، التي تفتح بابا جديدا في التعامل مع موضوع القيادة في المجتمع الجزائري ودورها في العمل                

لتطوعي من خالل الجمعيات،وذلك بقصد النهوض به، وتفعيل دور القيادات التي تديره، وهو ما يفتح               ا
بعيدا عـن التنـاول     ، بعدا آخر في التعامل مع دور القيادة في المجتمع من خالل المؤسسات التطوعية            

دي للتحـديات   المتعارف عليه في المؤسسات االقتصادية واإلدارية، كما يسهم في مساعدتها على التص           
القيادة من األدوار المميزة التي تتعلق بالتعامل مع البـشر         ألن، التي تواجهها في إدارة شؤون المجتمع     

 وتمكينهم ، ومن يشغل مركزا قياديا يتوقع منه ما ال يتوقع من اآلخرين، أمال فـي تحقيـق أهـداف                   
  .        مجتمعية وغايات إنسانية نبيلة
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  :تمهيد     
تلعب القيادة دورا أساسيا وحاسما في إدارة الجماعات والمنظمات والمؤسسات، وذلك في شتى               

فيها القيادة دورا حيويا في     ميادين الحياة االجتماعية، ويعتبر العمل التطوعي من المجاالت التي تلعب           
ومواجهة معوقاته في التنظيمات التطوعية المختلفـة ومنهـا         ، موارده المادية  إدارة طاقاته البشرية و   

  .وهذا ما يمثل موضوع هذه الدراسة،الجمعيات،وذلك بما يحقق أهدافه في المجتمع
 وتوضيح أهميـة    من خالل تحديد اإلشكالية   ، وسنتطرق في هذا الفصل إلى موضوع الدراسة        

الموضوع وأسباب اختياره، وتحديد أهداف الدراسة، ثم تحديد المفاهيم وعـرض الدراسـات الـسابقة      
  . وصوال إلى وضع الفروض
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  :تحديد اإلشكـــالية:     أوال
القيادة ظاهرة اجتماعية عرفها اإلنسان مذ عرف حاجته للتعاون مع غيره من الناس، ولـذلك               

 القيادة والزالت عامال أساسيا في النهوض باألمم وفي أحداث التغييرات المختلفـة فـي حيـاة                 كانت
المجتمعات، إذ من خاللها تتحقق األهداف والطموحات التي تصبو إليها، فهي تؤثر تأثيرا فعـاال فـي                 

  .حيث أن القادة هم الذين يقودون مجتمعاتهم إلى ما يحقق تقدمها وازدهارها ،حياتها 
لقيادة ضرورة اجتماعية حيث ما إن يأخذ اجتماع األفراد في المجتمـع صـفة االنتظـام                  وا

حتى تبـدأ المراكـز     ، واالستمرارية، وتمر الجماعات االجتماعية بمواقف تتيح لها التفاعل االجتماعي        
توجيـه  االجتماعية لألفراد بالتمايز، ويظهر من بينهم من له قدرة أكبر في التأثير على باقي األفراد و               

الدور القيادي في الجماعة الذي ال يقتصر على مجال معين، بـل يـشمل               سلوكهم وأنشطتهم ، فيتجلى   
  .  شتى ميادين النشاط االجتماعي

دورا هامـا فـي حيـاة        ولذلك تلعب ، ضرورتها تقتضي العمل المنظم      ظاهرة القيادة مع    و
يق جهودها وتعمل على تـدعيم تماسـكها   الجماعات والمنظمات، فال نجد جماعة بدون قيادة تقوم بتنس   

واستمرارها ومساعدتها في تحديد أهدافها وتحقيقها، فوجود الجماعة يتطلب وجود من ينظم العالقـات              
وهي تتطلع إلى قيادة قـادرة علـى        ، بين أعضائها ويوجههم، ألنها ال يمكن أن تعمل من دون توجيه          

داف التي تسعى إليها، وذلك من خالل الـدور الحاسـم   والتعامل معها في سبيل تحقيق األه،التأثير فيها 
  .الذي تلعبه في العديد من العمليات التنظيمية التي تؤثر في كفاءة تنظيم الجماعة وفعاليته 

تكمن في أنها تعتبر حلقة الوصل بين خططها وتصوراتها         ، كما أن أهمية القيادة في أي منظمة      
واالستغالل األمثـل   ،  مشكالت العمل وتنمية ورعاية األفراد     ومن خاللها تتم السيطرة على    ،المستقبلية  

للموارد المادية ومواكبة التغيرات المحيطة، ولهذا كانت من أخطر األزمات التي تمر بها المنظمـات               
سواء على مستوى األفراد أو     ،ألن أعراض هذه األزمة تنعكس على كل المستويات         ،هي أزمة القيادة    

، ادية ، ولذلك يتم دوما البحث عن القيادات القادرة التي تستطيع القيام بـدورها             األعمال أو الموارد الم   
العمل التطوعي من الميادين التي تلعب فيها القيادات االجتماعية دورا فاعال في تنميـة  ر  بعتيو          .   ووضع الخطط والعمل على انجازها،في إدارة الموارد البشرية والمادية

قد مثل أحد الدعائم الهامة لتطوير وتنمية المجتمع اإلنساني، حيـث شـكل   المجتمعات والنهوض بها، ف 
األفراد عبر التاريخ هيئات بطريقة طوعية تكونت نظمها من خالل عادات وأعراف، حتى إذا تبلـور                

أصبحت هذه الهيئات مؤسسات ذات هيكل تنظيمي لجماعة بـشرية   ،الفكر اإلداري في العصر الحديث      
 قادر على تحقيق أهداف مشتركة،إذ نشأت هذه الهيئات مـن طـرف األفـراد               تقوم على أساس فكري   

حيث ينشطون بوضع برامج لما اكتشفوا احتياج مجتمعهم له ، وهكذا نشأت الكثير من              ، بجهود واعية 
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المؤسسات التطوعية بدافع خدمة المجتمع، وال تسعى للربح بل لتحقيق أغـراض اجتماعيـة وثقافيـة        
  .بالمعنى الواسع واقتصادية وحضارية 

وقد برزت الجمعيات كأحد أشكال التنظيمات االجتماعية التطوعية، وتزايد االهتمام بهـا مـع              
تنامي دورها في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى البيئية، حيث لعبت           

لتفكير واقتراح الحلول  للمشكالت     في المجتمعات المتقدمة دور الشريك ألجهزة الدولة وأرست تقاليد ل         
العامة، وقد مثل ذلك اإلسهام الذي قدمته القيادات االجتماعية التي تدير هذه التنظيمـات فـي سـبيل                  

  .النهوض بمجتمعاتها وتطويرها
فقد شهد ظهور عدد كبيـر مـن الجمعيـات المحليـة            ، أما على مستوى المجتمع الجزائري      

وهذا العدد لم تشهده الجزائر قبل ذلك منذ ، جمعية 81000 إلى2008والوطنية حيث تطور عددها سنة    
وكان ذلك تعبيرا عن إرادة الكثير من األفراد والقيادات االجتماعية للمساهمة فـي تطـوير     ،االستقالل  

المجتمع والمشاركة في إدارة شؤونه والتكفل باالهتمامات العامة التي تشغله ، واستطاعت هذه القيادات              
و تجسيد الكثير من قـيم المجتمـع كالتعـاون والتـراحم          ،في األنشطة االجتماعية المختلفة     المشاركة  

والتكافل وغيرها، وكذا المساهمة في مكافحة األمراض االجتماعية والمساعدة في اإلدماج االجتمـاعي   
ـ              الل للفئات المهمشة خاصة في ظل التغيرات السياسية واالقتصادية التي عاشها المجتمع الجزائري خ

  .العقديين األخيرين
لكن ظلت هذه الجمعيات كتنظيمات للعمل التطوعي تعاني من الكثير من المشاكل والعقبـات،                

أن يرصد الكثيـر مـن المظـاهر    ، وفي هذا الصدد يمكن للمتابع لعملها في المجتمع والمحتك بواقعها         
 داخل هذه الجمعيات، ومن هـذه       السلبية التي تشير إلى قصور الدور القيادي في إدارة العمل التطوعي          

، وعدم االلتـزام بالعمـل المؤسـسي      ، على إدارتها ) الشخصنة  ( إضفاء الطابع الشخصي    : *المظاهر
وقلة العمل  ،وغلبة العفوية واالرتجال    ، وضعف التخصص، وكذا طغيان األنشطة االحتفالية وتكرارها      

األفراد و تنمية مهاراتهم وعدم التوفيق بين  االستراتيجي المبدع، كما شهدت عدم القدرة على االحتفاظ ب        
وضعف استغالل الموارد المادية وتدعيمها، كما أن البعض اآلخر مـن           ،خصائصهم و متطلبات العمل     

أمال في ، القائمين على هذه الجمعيات أصبح همهم السعي وراء المكاسب المادية واالجتماعية والسياسية

                                                 
لدراسات التي تناولتها على مستوى الوطن العربي كدراسـة محمـد            ا  إلى بعض  لالطالع على هذه المظاهر أكثر يمكن الرجوع       *

حافظ دياب من خالل كتابه بحوث الجمعيات األهلية في الوطن العربي، قراءة تحليلية نقدية ، الصادر عن المكتبة العلمية للكمبيوتر      
 إلى دراسة ليندة نصيب حـول الـدور         ، أما على مستوى الجزائر فيمكن اإلشارة      1997و النشر و التوزيع، اإلسكندرية ، مصر،        

االجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني ، جمعيات والية عنابة نموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم علم االجتماع، جامعـة                   
مقال في المنظمات العربية األهليـة      - وعمر دراس في تحليل ظاهرة العمل األهلي في الجزائر         .2001/2002منتوري قسنطينة ،    

  .2004-مصر–القاهرة -مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية-المحكوميةو
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لها بعض المصالح الشخصية ، فوجدت جمعيات تنفذ مشروعات         كسب المواقع والنفوذ ليحققوا من خال     
  .انشغاالته ال تلبي االحتياجات الفعلية للمجتمع وال تخدم

وعـدم قـدرتها علـى مواجهـة     ، هذا كله وغيره أدى إلى تفاقم المشكالت الداخلية للجمعيات          
شاطاتها المـشروعة التـي     وأبعد الكثير منها عن أهدافها األصلية ون      ،المعوقات الخارجية في المجتمع     

وجدت من أجلها، وامتد ذلك إلى التأثير الجلي على عملها ومصداقيتها عند أفراد المجتمع خاصة فـي                 
السنوات األخيرة، الشيء الذي أفقدها دورها وتأثيرها المرغوبين في بلورة مشاريع جادة تخدم العمـل               

 31/ 90 التي قـدمها قـانون الجمعيـات         رغم تشجيع قيم المجتمع لهذا العمل والتسهيالت      ، التطوعي
وأخـرى مـن    ،مقارنة بقوانين سابقة، والدعم المادي الذي يحظى به بعضها أحيانا من طرف الدولة              

  .طرف أفراد المجتمع
 وهنا يتجلى الخلل في دور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، ذلك أن فعالية أنـشطة                

القيادة مـن    مرتبط في األساس بما تمتلكه    ، اتها وتحقيق أهدافها  وبرامج عمل الجمعيات وتنفيذ مشروع    
وما تتمتع به من مهارات في إدارته ، حتى تـستطيع التعامـل مـع      ، متطلبات الزمة ألداء هذا العمل    

  :المشكالت والمعوقات التي تواجهه ، وهذا ما دفعنا إلى طرح السؤال التالي 
  في المجتمع الجزائري؟تطوعي الجمعوي  القيادة للعمل الكيف تتم إدارة        

  :أهمية الدراسة :ثانيا 
يؤكد العلماء في العصر الحديث على أهمية دراسة القيادة والدور الكبير الذي تلعبه في بنـاء                 

تتضح أهمية الموضوع الذي نحـن       وعليه،وإدارتها بما يحقق أهدافها وطموحاتها    ، الجماعات المختلفة 
 القيادة من المسائل الجوهرية التي تنال اهتماما بالغا في ظل المرحلـة             من أن انطالقا  ،بصدد معالجته   

والتـي صـاحبها    ، صة في ظل التغيرات التي شـهدها      خا ،الحاسمة التي يمر بها المجتمع الجزائري       
وهذا مـا يفـرض     ،ظهور الكثير من األزمات الدالة على وجود مشكلة قيادة في الكثير من المجاالت              

   .وتغييرها بما يخدم مصالحه وقيمه العلياتساهم في إصالح أوضاع المجتمع  الجتها حتىالعمل على مع
موضوع  تعتبر دراسة    وبالتالي،وهنا تظهر الحاجة إلى قيادات واعية وقادرة في كافة الميادين           

 قوم باإلدارة الرشـيدة   القيادة في العمل التطوعي الجمعوي ضرورة للنهوض بالمجتمع،ألنها هي التي ت          
 التي تسعى إلى تعبئة الطاقات البشرية وتنظيمها ، واستغالل الموارد المادية من أجل عمل اجتمـاعي               

 ويـدعم تماسـكه     ، ويستثمر الرصيد القيمي للمجتمـع     ، هادف يساهم في تلبية حاجات األفراد      تطوعي
  .واستقراره

أنها ،لجمعياتوفي هذا اإلطار فإن أهم ما يسجل حول الدراسات والبحوث التي أجريت حول ا             
فإنهـا تبقـى   ،وإن بدت هذه المرحلة ضـرورية  ،لم تتجاوز عامة مرحلة تشخيص أوضاع الجمعيات    

وبعدها عن مجرى التطـور فـي       ،قاصرة عن مواكبة األوضاع الحاصلة فيها خالل السنوات األخيرة          
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 تتحرر بعد من أسـر      وهو ما يعني أنها لم    ، علوم التنظيم واإلدارة الحديثة وعدم إفادتها من هذه العلوم        
  . المعرفة العامة

وبالذات مـا يتـصل     ، حيث أن جوانب معينة في الجمعيات تحظى بالدراسة أكثر من غيرها          
وهي موضوعات احتلت األولوية ربما لتوفر رصيد مـن         ،بأدوارها وتاريخها والمشاركة الشعبية فيها      

فيمـا حظيـت    ، ريع بمعيار الوقت القليل   أو لرغبة باحثيها في اإلنجاز الس     ،المعلومات والبيانات عنها    
مثل تدني الكفاءة القياديـة والفـساد اإلداري        ، موضوعات أخرى باهتمام أقل أولم تحصل عليه أصال       

وكلها موضوعات لم تتواصل معها الدراسات والبحوث، إما لحساسيتها أو          ، والتمويل الذاتي ومصادره  
  .1تناولهالغياب معطيات كافية يمكن أن تسند عمل الباحث ل

أكثر من االهتمام بقضايا    ،كما أن هناك اهتمام بالتعرف على دوافع وقيم المتطوعين واتجاهاتهم           
وهذا رغم  ،وهذا يعني االهتمام بدراسة مدخالت العملية التطوعية أكثر من مخرجاتها         ،جذبهم وإدارتهم   

وذلـك مـن    ،ومدى تطوره   أن إدارة المتطوعين والعمل التطوعي تلقي الضوء على فعالية هذا العمل            
 العمل التطوعي باعتباره الجهد المبذول دون مقابـل       ف،  2خالل تقييم أساليب العمل ومحاولة تطويرها     

 لكن ذلك ال يمنع من تنظيمه وتخطيطه وتوضـيح           األفراد نفوسلخدمة المجتمع، يأخذ دائما مكانة في       
، راسة دور القيادة في إدارة هذا العمـل       وهنا تتجلى ضرورة د   ، ى يحقق أهدافه  تالرؤية المستقبلية له ح   

  . أهمية علميةوهذا ما يجعل هذا الموضوع يحتل 
 إنما يعتمد إلى حد بعيد على القيـادة،       ، في المجتمع  ثم أن نجاح أو فشل أي جماعة أو منظمة        

تحقيـق  وقـدرتها علـى     ، للعمل التطوعي    إطارولهذا تبدو أهمية االنطالق من أن فعالية الجمعيات ك        
فالفارق الرئيسي بين الجمعيات    ، لعنصر البشري الذي ينجز كل ذلك     فها، مرتبط باألساس بنوعية ا    أهدا

إنما يرجع إلى اختالف دور القيادة في كل منها، فهي تؤثر بشكل جوهري في              ، الناجحة وغير الناجحة  
بير المـوارد   كما تؤثر على إدارة األنشطة وتد     ،سلوك األفراد واتجاهاتهم نحو الجمعية وتوحدهم معها      

  .وينعكس كل ذلك إيجابا أو سلبا على مدى تحقيقها ألهدافها، المادية وتنميتها
، كما أن هناك مشكالت عديدة تواجه العناصر القيادية في مجاالت العمل التطوعي الجمعـوي               

 ،يةوبعضها إلى نظم العمل أو نقص اإلمكانيات الماد        ،األفراد الذين هم تحت قيادتهم     يرجع بعضها إلى  
 واالجتماعية والـسياسية  ةإلى البيئة التي يعملون فيها،والتي تتعلق بالظروف االقتصادي     وبعضها اآلخر 

  .للمجتمع والثقافية

                                                 
-المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع- في الوطن العربي، قراءة تحليلية نقدية األهليةالجمعياتبحوث -محمد حافظ دياب 1

  .191ص -1997–اإلسكندرية 
–جامعة القاهرة –كلية األدب –مركز البحوث والدراسات االجتماعية –صر قيم العمل األهلي في م–خالد عبد الفتاح عبد اهللا  2
  .31ص -2006-1ط
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، وهذا ما يؤكد أهمية الوقوف على الدور القيادي ومتطلباته في العمل التطـوعي الجمعـوي              
النهـوض   ات التي تواجهها فـي سـبيل      والكيفية التي تدير بها القيادة هذا العمل، والمشكالت والمعوق        

تساعد على القيـام بـأداء      ، وهو ما سيمكن من الحصول على معلومات حول هذا الموضوع         ،بدورها  
قيادي ناجح داخل التنظيمات التطوعية بشكل عام والجمعيات بشكل خاص، وكذا التفكير في تطوير هذا 

  .أهمية عمليةا يجعل هذا الموضوع يحتل وهو م ،األداء من خالل اإلعداد القيادي للقادة مستقبال
  :اختيار الموضوع أسباب :ثالثا

  :ويمكن تحديدها فيما يلي 
سة نتيجة معايشة الوسط الجمعوي وممار    اإلطالع الشخصي ومعرفة الموضوع وأبعاده،      -1     

متخصصة في العمـل    ة ما بعد التدرج     على شهاد  الباحث   حصولالعمل التطوعي لعدة سنوات، وبحكم      
   . من جامعة الجزائرالجتماعيا

الحاجة إلى تطوير الممارسة القيادية للعمـل التطـوعي الجمعـوي فـي المجتمـع               -2            
وبالتالي المساهمة في   ،عن طريق تقديم بحوث علمية تمكن من األداء السليم والفعال للقيادة            ، الجزائري

  .  حل مشكالتها
إلى دراسات تعالج واقع العمل التطوعي في المجتمـع         حاجة الفاعلين في هذا الميدان      -3      
حتى يمكـن االسـتفادة     و،  خاصة مع محدودية االهتمام العلمي بتطوير األداء اإلداري له           ،الجزائري

  .الكاملة منها 
   :أهداف الدراسة :       رابعا

  :           ويمكن تحديدها كما يلي
في ضـوء   ،  في إدارة العمل التطوعي الجمعوي     القيادةالدور الذي تؤديه    الوقوف على   -1           

  .الدور المتوقع منها
  . في العمل التطوعي الجمعوي متطلبات القيادةالكشف عن -2    

  . العمل التطوعي الجمعوي الطريقة التي تدير بها القيادة لى عتعرفال-3      
 العمل التطوعي الجمعوي،     في إدارة  المشكالت والمعوقات التي تواجه القيادة    تشخيص  -4      

  .وتقديم اقتراحات لمعالجتها
  : مفاهيم الدراسة :خامسا 

يث يـرى   ح ،"روبرت ميرتون "داء عدة وظائف هامة ، منها ما ذكره         أيفيد تحديد المفاهيم في     
تحديد المعطيات التي تندرج تحت المفهوم ، ومن ثم يساعد ذلك على التقليل             "بأن المفاهيم تساعد على     

كما يفيد تحديد المفهوم أو     .. ينبغي أن تندرج تحته     ال خل المعطيات الغريبة الخارجية عنه، والتي     من تد 
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 في تحديد المؤشرات التي يمكن مالحظتها بالنسبة للمعطيات االجتماعية التي يتم            ،التوضيح التصوري 
  .1"بها البحث االمبريقي

 قيادة ، اإلدارة ، العمل التطـوعي،      الدور، ال : وترتكز دراستنا على خمسة مفاهيم أساسية هي        
  :الجمعية، سنحاول تحديدها فيما يلي 

   .2ضطالع بمهمةيشير الدور لغة إلى اال: الدور مفهوم -1    
ولتوضيح معنى الدور البد من التعرض أوال لمعنى المركز، وهو الوضع الذي يشغله الفرد في 

   .3جتماعية أو وظيفته أو تحصيلهمجتمع ما بحكم سنه أو جنسه أو ميالده أو حالته اال
وقد حاول البعض أن يخلط بين الدور والمركز من حيث اعتبارهما شيئا واحدا ، وهذا غيـر                  

 أن الدور يمثل الجانب الدينامي للمركز ، وعندما       "لينتون  "صحيح ، رغم أنهما مترابطان ، حيث يرى         
، فإنه حينئذ يمـارس دورا ، فـالفرد         يضع الفرد عناصر المركز من حقوق وواجبات موضع التنفيذ          

  . بل يشغل مركزا اجتماعيا4يمارس دورا وال يشغل دورا
ويمكن أن نفرق بين مركز موروث ومركز مكتسب، ويشير المركز الموروث إلـى المركـز               
الذي ليس للفرد دخل أو جهد في شغله ، بينما المركز المكتسب هو الذي يمكن للفرد شغله بناء علـى                    

خصية وقدراته والفرص المتاحة أمامه ، ومن ذلك المركز القيادي الذي يرتبط بـأداء دور               جهوده الش 
  .معين في المجتمع

وقد تعددت التعريفات التي ذكرها الكتاب لتوضيح مفهوم الدور ،ولعل ذلك يرجع إلى انتـشار                 
وعلم االجتماع وعلم   حيث استخدم في علم النفس      ،استخدام هذا المفهوم في العديد من المجاالت العلمية         

  .النفس االجتماعي واألنثروبولوجيا
الـسلوك  "الدور في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بأنـه         " أحمد زكي بدوي  "فقد عرف    

المتوقع من الفرد في الجماعة والجانب الدينامي لمركز الفرد ، فبينما يشير المركز إلى مكانة الفرد في                 
نموذج السلوك الذي يتطلبه المركز، ويتحدد سلوك الفرد فـي ضـوء            الجماعة ، فإن الدور يشير إلى       

توقعاته وتوقعات اآلخرين منه، وهذه التوقعات تتأثر بفهم الفرد واآلخرين للحقوق والواجبات المرتبطة             
بمركزه االجتماعي ، وحدود الدور تتضمن تلك األفعال التي تتقبلها الجماعة فـي ضـوء مـستويات                 

                                                 
  .39ص- 1983-2ط- القاهرة–دار المعارف –النظرية االجتماعية المعاصرة -علي ليلة 1
  .451ص-1987- 5ط-بيروت-دار المشرق- المنجد األبجدي 2
  .37ص-2000-اإلسكندرية –معية المكتبة الجا-طريقة العمل مع الجماعات-سلمى محمود جمعة 3
-اإلسكندرية - المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع–تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع -محمد بهجت جاد اهللا كشك 4
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، ويعتبر هذا التعريف من أهم التعريفات  المقدمة للدور ألنه يـشمل أهـم               1"السائدةالسلوك في الثقافة    
  .العناصر التي يتضمنها هذا المفهوم

إلى تعريف الدور في قاموس علم االجتماع، بأنه نمـوذج   " محمد عاطف غيث  "في حين يذهب    
أو موقف اجتماعي   ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة       ،يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات      

معين، ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقهـا                
  :إلى مفهوم الدور من زوايا مختلفة نذكر أهمها " محمد عاطف غيث"قد نظر  الفرد نفسه، و

  .وهي توقعات اآلخرين بشأن أداء شخص لدور معين في موقف ما ، متطلبات الدور-  
  .وهي السلوك المتوقع والمرغوب الذي يرتبط بدور معين، توقعات الدور-  
  .2وهو طريقة قيام الشخص بدوره في موقف معين، أداء الدور-  

  .لم يشر إلى الدور في إطار ثقافة المجتمع" عاطف غيث"       غير أن 
عة من أنماط   مجمو"فقد عرفه في معجم مصطلحات علم النفس بأنه         " عبد المجيد سالمي  "أما    

سلوك الفرد ، تمثل المظهر الدينامي للمكانة، وترتكز على الحقوق والواجبات المتعلقة بهـا، وبمعنـى    
آخر يتحدد الدور على أساس متطلبات معينة تنعكس على توقعات األشخاص لسلوك الفرد الذي يحتل               

 من عناصر الدور غير أنـه  ، والمالحظ أن هذا التعريف تظهر فيه الكثير3"مكانة ما في أوضاع معينة   
  .لم يحدد طبيعة األوضاع التي يتم فيها القيام به

، من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نالحظ بأنها تشتمل على الكثير من القضايا المـشتركة              
بما يتوافق مـع    ، التي تجعل من مفهوم الدور يرتكز على األفعال والتصرفات التي يقوم بها الشخص            

  .معين في المجتمع متطلبات مركز 
ورغم أن الدور عمل فردي يقوم به الفرد، إال أن أعمال أي جماعة تحدث عن طريق مجموعة   

من األدوار المترابطة، فيعتبر سلوك الفرد في موقف جماعي عبارة عن مجموعـة التوقعـات التـي                 
ينا في تنظـيم    تنتظرها جماعة من جماعة أخرى ،وهذا ما يتفق مع وضع الفرد حينما يشغل وضعا مع              

  .ويفترض من األشخاص القائمين بها الخضوع التام لها ، ما يتضمن مجموعة من األدوار
" سيد علـي شـتا    "ونحن بصدد تناول مفهوم الدور البد من توضيح قضية أساسية أشار إليها               

ذا مـا   حيث يرى بأن أداء الدور هو السلوك الفعلي للشخص الذي يشغل الدور ، وإ             ، تتعلق بأداء الدور  
راجعنا أداء الدور في الحياة الفعلية ، وجدنا أن هناك هوة بين ما سوف يفعله النـاس ومـا يفعلونـه                     
بالفعل، وذلك يرتبط إلى حد ما باختالف الناس في الكيفية التي يحققـون بهـا الحقـوق والواجبـات                   

اللذان ميزا بوضوح   " كارل باكمان "و"بول سكورد "المرتبطة بأدوارهم، وهنا نجده يستدل بما ذهب إليه         
                                                 

  .395ص- 1993-بيروت -مكتبة لبنان–معجم مصطلحات العلوم االجتماعية –أحمد زكي بدوي  1
 .393-390ص ص - 1997-ة ياإلسكندر- دار المعرفة الجامعية-م االجتماعقاموس عل-محمد عاطف غيث 2
  .107ص-1998-4ط–القاهرة - دار الكتاب المصري–معجم مصطلحات علم النفس -عبد المجيد سالمي وآخرون 3
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بين توقعات الدور وسلوك الدور، إذ أن توقعات الدور تمثل الكيفية التي يفتـرض أن يتـصرف بهـا                
  .1"أي السلوك الفعلي في ضوء التوقعات،الفاعلون، في حين أن سلوك الدور يشير لممارسة دور معين 

نسان أن يقوم بأداء ما     يصعب على اإل  " وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن معوقات الدور ،حيث            
ينتظر أو يتوقع منه من سلوك بالنسبة ألداء دور على الوجه األكمل، أي أن نجاح الفرد فـي حياتـه                    

حيث أن كثيرا مـن المـشاكل التـي         ، يتوقف على قدرته في التوفيق واالنسجام بين األدوار المختلفة        
ما يسمى بصراع األدوار الـذي يأخـذ     تواجهه مرجعها إلى عدم القدرة على إحداث هذا التوفيق وهذا           

  ".2أشكاال مختلفة
وبناء على ما سبق يمكن أن نعرف الدور أنه نموذج السلوك المتمثل في األفعال والتـصرفات               

  .التي تتوافق مع متطلبات مركز معين في المجتمع
  :ومن خالل هذا التعريف يمكن أن نوضح القضايا التالية التي يشملها مفهوم الدور  
  .،أي تلك األفعال والتصرفات التي يقوم بها شاغل المركز نموذج سلوكلدور ا-  
    . التي ترتبط بالمركز والتي تحدد المكانةبالحقوق والواجباتيتحدد الدور  -        
المظـاهر   وتـشمل ، معينة، وهي مجموعة المقومات الالزمة لشاغل المركز         متطلباتللدور  -        
  .طلوبة لمكانة معينةواألنشطة الم السلوكية
 التي يفترض أن يتصرف بها شاغل الدور، أي مجموعة          الكيفيةللدور توقعات معينة، وهي     -  

  .المعايير االجتماعية لألنشطة
 الدور المتوقـع   معين ،والفرق بين     موقفوهو السلوك الفعلي لشاغل الدور في       ،أداء الدور   -  

    . هو ما يجب أن يكون عليه الدور والدور الفعلي
  .وهي جملة القضايا التي تواجه القائم بالدور و تحد من أدائه، الدورمعوقات-  
  .لقوانين وثقافة المجتمعيخضع الدور -  

يمكن ، وتطبيقا على موضوع دراستنا المتعلق بدور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي           
بمـا  ، دة في إدارة العمل التطـوعي     أن نعرف الدور بأنه تلك األفعال والتصرفات التي تقوم بها القيا          
  .يتوافق مع متطلبات مركزها في الجمعية ويراعي ثقافة المجتمع

من خالل هذا التعريف يمكن أن نحدد مجاالت دراستنا لدور القيادة في إدارة العمل التطـوعي      
  :الجمعوي كما يلي 

  .معوي متطلبات القيادة الالزمة ألداء دورها في إدارة العمل التطوعي الج-  
  .الجمعوي كيفية أداء القيادة لدورها في إدارة العمل التطوعي-  

                                                 
 .122ص- 1999-1ط–اإلسكندرية –مطبعة اإلشعاع الفنية -نظرية الدور والمنظور الظاهري لعلم االجتماع- سيد علي شتا 1
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  . المشكالت والمعوقات التي تواجه القيادة في أداء دورها في إدارة العمل التطوعي الجمعوي-  
، القيادة في ضوء الدور المتوقع منها      وكل ذلك من أجل الوقوف على الدور الفعلي الذي تؤديه         

  .ة المجتمع الجزائري وقوانينه وهذا في إطار ثقاف
تشير القيادة لغة إلى صفة القائد أو المكان الذي يكون فيه القائـد، وهـو               :القيادة  مفهوم   -2      

  .1األمام
، حتى أصبح يواجه العديد من المـشكالت ،         *وقد بذلت عدة محاوالت لتعريف مفهوم القيادة        

 مفهوم آخر، أو يتم تعريفه في ضوء أحد عناصره    كأن يعرف بأكثر من معنى أو يستخدم بالترادف مع        
أو يعرف في ضوء مفهوم أعـم       ،فقط، أو يتم تضمينه بعض العناصر الداخلة في تعريف مفهوم آخر            

  .منه
تعريفي للقيادة قد تغير مع مرور الـسنوات،        " عندما اعترف بأن    " إبراهيم الفقي "ويشهد بذلك     

كلمـا  ،لما عملت أكثر وتوليت إدارة مؤسـسات مختلفـة          فكلما ازدادت دراستي واتسعت أبحاثي، وك     
استطعت أن أتفهم معنى القيادة بصورة أفضل وأعمق ، فال يمكن تعريف القيادة بكلمـة واحـدة ، أو                   

  .2"وصفها في جملة واحدة بسيطة ، فهي ليست عملية فقط، بل هي أسلوب حياة للمدراء الناجحين
حدود ما نحتاج إليه لتفسير وتوضيح هذا المفهـوم         في  ، وسنكتفي هنا بعرض بعض التعريفات      

  .بما يخدم هذه الدراسة 
القدرة على معاملـة الطبيعـة البـشرية ، أو           " القيادة بأنها   " أحمد زكي بدوي    " حيث يعرف     

بطريقة تضمن بها طـاعتهم  ، التأثير على السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف مشترك   
 ، وهذا التعريف من التعريفات  التي اكتملت فيها عناصر القيـادة، وإن              3"تعاونهموثقتهم واحترامهم و  

  .كان وصف القيادة بأنها القدرة وأغفل بأنها عملية تمتاز باستمرارية النشاط
ممارسة التأثير والسلطة في نطاق عالقة معينة       " فيعرف القيادة بأنها    " محمد عاطف غيث  "أما    

و أكثر فيها ،وتنصب الوظيفة القيادية أساسا علـى توجيـه األنـشطة             عن طريق عضو أ   ، أو جماعة 
و ،4"ومن المألوف أن ترتبط السيطرة والهيبة بالدور القيـادي        ، االجتماعية نحو تحقيق أهداف الجماعة    

هذا التعريف ربط بين التأثير والسلطة، في حين أن القيادة تقوم على التأثير بغض النظر عن الـسلطة                  
  . الرسمية

                                                 
  .822ص–المرجع السابق –المنجد األبجدي  1
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عملية تحريك  "ويعرفانها بأنها   ، وزميله تعريفا مختصرا للقيادة   " طارق السويدان "ي حين يقدم    ف  
  .والمالحظ أن هذا التعريف لم يحدد طبيعة عملية التحريك ومتطلباتها  ،1"الناس نحو الهدف

من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نالحظ بأن القيادة تتكون من مجموعـة مـن العناصـر                   
  :ية وهي الرئيس

  .من يقوم بالقيادة وهو القائد-  
  .الجماعة من األفراد-  
  .الموقف الذي تتم فيه عملية القيادة-  
  .اإلجراءات الالزمة للوصول إلى الهدف من خالل عملية التوجيه -  
  .الهدف أو األهداف المشتركة-        

 لتأثير في جماعـة مـن     القيادة بأنها عملية ا   يمكن نعرف   ، وتطبيقا على موضوع دراستنا     
مـن أجـل    ،وتوجيههم بقصد كسب قبولهم وتعاونهم ودعمهم       ،  المتطوعين في موقف معين    األفراد

  . تحقيق أهداف العمل التطوعي في الجمعية
    :ويشير هذا التعريف إلى ما يلي   
  .شاطاألصل فيها استمرارية الن، أن القيادة عملية بين القائد ومجموعة من األفراد المتطوعين-  
وهو قوة منطقية وعاطفية يستعملها القائد من أجل كـسب االلتـزام            ،التأثيرالقيادة تقوم على    -  

ألن سلوك اإلنسان قابل للتعـديل بتغيـر القـيم والتـصورات والقناعـات التـي                ، لألفكار واألفعال 
 يتمثله القائد )مبادئ(عقدي وقيمي التي تستند إلى أساس      القوة في السلطة األخالقية   وتتجسد هذه   ،تشكله

 فـي األفـراد     إشباع حاجات اإلنسان المتكاملة   كما تستند إلى    ،)من أجل قيادة النفس أوال    (في شخصيته 
وهذا مـا   ،) ثانيا نمن أجل قيادة األخريي   (على المستوى العقلي والروحي والنفسي والجسدي       ،المقودين
  .  القائد القدوة الجدير بالثقةيشكل 

  :بقصد تحقيق جانبين أساسيين  متطوعين يتم توجههموجود جماعة من ال-        
وذلك بمعـاملتهم بطريقـة تـضمن       ،من خالل الجانب التفاعلي في العمل معهم         ،قبولهم   *  

واحترامهم ،على اعتبار أن إشعار العنصر البشري بقيمته وإمكانياته هو األهـم فـي               طاعتهم وثقتهم 
  .ي تجعل السلطة الرسمية فعالة وأن السلطة األخالقية هي الت،تحقيق األهداف

ويتضمن ممارسة مهام اإلدارة فيما يتعلق      ،من خالل الجانب اإلداري      ،تعاونهم ودعمهم     *  
  .حيث أن القائد عضو في الجماعة يشاركها أنشطتها ومشكالتها ،باألنشطة والموارد المادية

المتطـوعين وطبيعـة العمـل      واألفـراد   ،ويتضمن مراعاة خصائص القائد   ،الموقف العملي -        
  .والسياق الثقافي واالجتماعي الذي يتم فيه، التطوعي وإطاره
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  .وذلك حسب مجال عمل الجمعية،  يتم العمل للوصول إليهاأهدافوجود -  
  .1تشير اإلدارة لغة إلى أداء غرض معين أو الوفاء بهدف محدد: اإلدارة مفهوم  -3      

إلداري عدم توافر تعريف وحيد لإلدارة له صفة القبول العام، ويظهر للمتفحص ألدبيات الفكر ا  
فقد تعددت التعريفات التي قدمتها الكتابات اإلدارية لمفهوم اإلدارة ، ويرجع ذلك بدرجة كبيـرة إلـى                 
اختالف منظور مقدمي هذه التعريفات للعملية اإلدارية ،وتنوع جوانب اهتمامـاتهم العلميـة وتبـاين               

كما جاءت تلك التعريفات في الوقت ذاته لتعكس المشاكل اإلدارية التـي عاصـرها              خبراتهم العملية ،  
  .امنظروه
وإذا كان رجال الفكر اإلداري قد اختلفوا في تعريف اإلدارة ، فإنهم قد اتفقوا على أنها تعنـي                    

يسيان في  وهناك اتجاهان رئ  ،الوظيفة أو النشاط الذي يقوم به المديرون وليست بمعنى الهيئة التي تدير             
أولهما اعتمد على تحليل العمل الذي يقوم به المدير إلى عناصر أو خطـوات              ، تعريفهم لمفهوم اإلدارة  

وخرج من ذلك بتعريف لإلدارة يقوم على تفاصيل ذلك العمل أو خطواته ، أما االتجاه الثاني فيعـرف             
  .2اإلدارة في طبيعتها وليس من وظائفها باعتبارها نشاطا متميزا

اول فيما يلي تناول بعض التعريفات التي من خاللها سنقوم بتحديد أهم العناصـر التـي               وسنح  
   .يقوم عليها هذا المفهوم 
مجموعة األنشطة التـي    " بأنها  " محمد جاد اهللا كشك     " و" أحمد مصطفى خاطر  "حيث يعرفها   

 ،وقد أغفـل  3" أو أكثر  خالل السعي نحو تحقيق هدف    ،توجه االستخدام الفعال والمؤثر للموارد المختلفة       
  . هذا التعريف صفة التكامل بين األنشطة التي توجه استخدام الموارد

طرق الممارسة التي تـستخدم فـي التخطـيط         " بأنها  " أحمد شفيق السكري  "يعرفها   في حين 
الذين يعتمدون علـى بعـضهم      ، واالختيار والتنسيق والتقييم والتوسط بين المهام والوظائف والعاملين       

والمالحظ أن هذا التعريف أغفل     ، "4واألنشطة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المحددة للمنظمة       ،ض  البع
   .إدارة الموارد المادية باعتبارها من وظائف اإلدارة

مباشرة مجموعة من الوظائف المتناسقة والمتكاملة لتوجيـه       " فيعرفها بأنها   " علي غربي   " أما  
وهذا التعريف من التعريفات التي اكتملـت       ، "5 تحقيق أهداف معينة   واستخدام الموارد المتاحة من أجل    

  .وإن كان لم يفصل في طبيعة الموارد المتاحة، فيها عناصر اإلدارة

                                                 
  .152ص -1999-2ط-2المجلد–مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع –المؤسسة العربية العالمية  1
 .10-9ص ص -1998-اإلسكندرية –المكتب الجامعي الحديث –علم اجتماع اإلدارة –عبد الهادي الجوهري  2
-المكتب الجامعي الحديث–إدارة المنظمات االجتماعية وتقويم مشروعات الرعاية –ى خاطر ، محمد بهجت كشك أحمد مصطف 3

  .6ص -1999-اإلسكندرية 
 .20ص -2000-اإلسكندرية –الجامعية –دار المعرفة –قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية –أحمد شفيق السكري  4
   .17ص -2001- عين مليلة–دار الهدى –لموارد البشرية تنمية ا–علي غربي وآخرون  5
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من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص أن مفهوم اإلدارة يتشكل من العناصر األساسية                 
  :التالية 

  .اإلدارة نشاط إنساني -  
  .وعة من الوظائف المتكاملة تتكون من مجم-  
  ).بشرية ومادية (  الوظائف اإلدارية تقوم باستخدام الموارد لمتاحة -  
  .تعمل اإلدارة من أجل تحقيق أهداف معينة -  

الذي يـتم مـن     ،اإلدارة بأنها النشاط القيادي     وتطبيقا على موضوع دراستنا يمكن أن نعرف        
وإدارة األنـشطة وإدارة    المتطـوعين   إدارة  : وهـي ،ة  خالله مباشرة مجموعة من الوظائف المتكامل     

من أجل تحقيق أهـداف العمـل       ،والتي توجه االستخدام الفعال للموارد المتاحة بشريا وماديا         ،المالية
  .التطوعي في الجمعية

  :ويشير هذا التعريف إلى مايلي
ر دور القيـادة    وهنا يظه ،، أي أنها تقوم على الجهد البشري أساسا         نشاط إنساني أن اإلدارة   -

  .باعتبارها جوهر العملية اإلدارية
التي هي عبارة عن العمليات      ،الوظائف المتكاملة يتم من خالل اإلدارة مباشرة مجموعة من        -
  .إدارة المتطوعين وإدارة األنشطة وإدارة المالية: وهي،وتشكل واجبات بالنسبة للقيادة ، اإلدارية

باعتبار أنها  ،موارد بشرية أو مادية المتاحة سواء كانت وظائف اإلدارة تقوم بتوجيه الموارد-
  .تشكل وسائل العمل اإلداري 

ألن العمـل اإلداري عمـل هـادف ويـرتبط عمومـا      ، تحقيق األهدافوذلك كله من أجل    -
  .ومنها الجمعيات كإطار للعمل التطوعي،بالتنظيمات والمنظمات

  : بين كلمتين هما هذا المفهوم مركب: العمل التطوعي مفهوم -4      
  .ويشير لغة إلى الجهد اإلنساني ، العمل -   
   1ويشير لغة إلى تكلف االستطاعة، التطوع -         

، كما أصبح له معاني متباينة من       *وقد نال التطوع الكثير من االهتمام خالل السنوات األخيرة        
النمط المثالي لمفهوم التطوع خاصة في مجتمع آلخر باختالف الدالالت االجتماعية والثقافية ، فقد تغير 

 التي  2ولو بشكل محدود ، بفعل المتغيرات االجتماعية      -ومنها المجتمع الجزائري    -المجتمعات النامية   
                                                 

  .260ص –مرجع سابق –المنجد األبجدي  1
 تنية العامة لألمم المتحدة وأعل    هناك يوم عالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام ، وقد تم إقراره بتوصية من الجمع                  *

أنظـر دليـل    ( دولة   123وتم تأييد القرار من قبل       ،1997وفمبر   في شهر ن   5217السنة الدولية للمتطوعين وذلك بموجب القرار       
  . )2007- اإلمارات العربية المتحدة –الشارقة –جائزة الشارقة للعمل التطوعي 
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شهدتها ، كما أن العمل التطوعي أصبح أكبر من التطوع التلقائي الذي نشاهده فـي الحيـاة ليوميـة                   
  .كمساعدة المحتاجين مثال

  .الوقوف عليه بعد تناول التعريفات التالية ، التي قدمت للعمل التطوعي وهذا ما سنحاول   
يعني الخدمة التـي يقـوم بهـا المتطـوع                          " العمل التطوعي بأنه  " منصور القطري "فقد عرف   

، وهـذا  1" بما يساعدهم على حل مشاكلهم دون مقابـل      ،فردا أو هيئة إلى محتاجيها من أفراد المجتمع         
يف أغفل الدوافع الذاتية، كما أنه ركز على الخدمة، في حين التطوع قد يتجاوز الخدمة إلى الجهد                 التعر

  .المنظم
الجهد الذي يقوم به اإلنسان لمجتمعـه       "التطوع بأنه   " محمد عبد الحي نوح   " في حين يعرف      

مل االجتمـاعي  بدافع منه، ودون انتظار مقابل له ، قاصدا بذلك تحمل بعض المسؤوليات في مجال الع     
، ورغم توفر هذا التعريف على عناصر التطوع، إال         2"المنظم الذي يستهدف تحقيق الرفاهية لإلنسانية     

ويسبق ذلك تحمل المسؤولية ،أنه ركز على هدف الرفاهية اإلنسانية والتي تعتبر الهدف األخير للتطوع 
  .االجتماعية وتقديم خدمات للمجتمع

توظيف واستغالل األفراد والجماعـات  "عرف العمل التطوعي أنه في "أحمد شفيق السكري  " أما  
، وهذا التعريف أغفل    3"في تقديم خدمات إنسانية خارج إطار المؤسسة الحكومية       ، غير مدفوعي األجر  

واستعمل مصطلح االستغالل الذي هو أقرب إلى       ، الدوافع الذاتية التي تعبر عن اإلرادة الحرة للمتطوع       
  .الموارد المادية

عبارة عن الجهود المنظمة التي "إلى أن العمل التطوعي هو   " خالد عبد الفتاح عبد اهللا    " ويذهب     
للقيـام  ، يؤديها األفراد أو الجماعات التي تنخرط في أعمال وأنشطة منظمات المجتمع المدني واألهلي            

  . الدوافع الذاتية، وهذا التعريف أغفل عدم وجود المقابل المادي ولم يشر إلى4"بجهود تنموية أساسا
لكن هذا ،من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج أن مفهوم التطوع يشمل العمل التطوعي   

األخير يختلف عن الصور البسيطة للتطوع التلقائي التي تتجلى أكثر في األفعال الفرديـة التلقائيـة ،                 
نتج أن العمل التطوعي يشمل العناصر ويأخذ أكثر بعد التطوع المنظم والجماعي ، وعليه يمكننا أن نست

  :الرئيسية التالية 
  .الجهد اإلنساني المنظم-  
  .الدافع والرغبة الذاتية -  

                                                 
-6ددعال- بيروتتصدر عن منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث ب–مة مجلة الكل-إدارة العمل التطوعي ومعوقاته- منصور القطري 1

 .34ص - -1996 -2السنة
  .116ص -1998- القاهرة -دار الفكر العربي- الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع-محمد عبد الحي نوح 2
 . 560 ص –سابق المرجع ال –قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية –أحمد شفيق السكري  3
 .29-مرجع سابق- قيم العمل األهلي في مصر-خالد عبد الفتاح عبد اهللا 4
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  .عدم وجود مقابل مادي -  
  .الهدف تحمل المسؤولية االجتماعية وتقديم خدمة للمجتمع -  
مـنظم  العمل التطوعي بأنـه ذلـك الجهـد ال        وتطبيقا على موضوع دراستنا يمكن أن نعرف          
 القائم على الدوافع الذاتية ودون انتظار مقابل مادي، وذلـك بهـدف تحمـل المـسؤولية                 ،والموجه

  .جمعية في إطار االجتماعية وتقديم خدمة للمجتمع 
  :ويشير هذا التعريف إلى ما يلي   

 يبذل بصورة فردية أو جماعية بـين أصـحاب االهتمـام            جهد إنساني أن العمل التطوعي    -
 ويتضمن تضحية بالوقت أو المال أو الخبرة      يكون هذا الجهد فكريا أو بدنيا أو كالهما ،          المشترك،وقد  

 ألن درجة تنظيم وتخطيط العمل التطوعي تضيف إليه قيمة          وموجه الجهد منظم ، كما أن هذا     )الرأي(
  .والنتائج االجتماعية للتطوع حينئذ تصبح أوضح وأوكد،اجتماعية أكثر من غير المنظم أو المخطط 

، ذلك ألنه يرتبط بإشباع حاجات معينة بالنـسبة         الدافع الذاتي أن العمل التطوعي يقوم على      -
ويتوقف على هذا الدافع مدى اإليمان بالعمـل        ، للفرد، وبالقيمة االجتماعية التي يمثلها بالنسبة للجماعة      

  .التطوعي والحماسة له، أما الكفاءة فيمكن زيادتها عن طريق التدريب
 ، وذلك يعني عدم الحصول عليه أو توقـع          دون انتظار مقابل مادي    التطوعي يتم    أن العمل -

ذلك وهذا ال ينفي التحفيز المادي ، أو تغطية نفقات القيام باألعمال الموكلة ، وفـي غيـاب الجانـب                    
المادي فإن العمل التطوعي يوفر للمتطوع الرضا النفسي والتقدير االجتماعي وخدمة قـيم معتقـدات               

تصوره للحياة ، كما يزيد من خبرته ويصقل مواهبه وقدراته القيادية والتنفيذية، ويدعم مكانتـه               تبلور  
  .االجتماعية 
 مـن خـالل أداء الواجبـات        تحمل المسؤولية االجتماعية  أن الهدف من العمل التطوعي      -  

تحـسين  وكذا تقديم خدمات له من خالل المـساهمة فـي           ، االجتماعية والمشاركة في شؤون المجتمع    
  . الظروف الحياتية المختلفة ألفراده 

، تشير الجمعية لغة إلى جماعة من األشخاص يتحدون لغايـة خاصـة           :  الجمعية   مفهوم -5     
   .1ومن أجل منفعة مشتركة

وقد أطلق على الجمعيات مسميات عديدة عبر مناطق مختلفة من العالم ، ويرجع هذا االختالف       
ي وضعتها األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ، والـدول األوروبيـة      إلى التسميات المتعددة الت   

  :وبعض المحاوالت العربية، ومن هذه التسميات 
  .وهو أشهر المسميات عالميا، المنظمات غير الحكومية -    
  .وهو مفهوم سائد بأمريكا خصوصا ،  المنظمات التي ال تهدف إلى الربح-    

                                                 
  .335ص –مرجع سابق –المنجد األبجدي  1
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  .وهو تعبير سائد في بعض دول أوروبا الغربية ،عام أو الصالح العام  منظمات الهدف ال-    
وهو تعبير سائد في بعض دول أوربا الغربية وفـي الممارسـات            ، المنظمات االجتماعية    -    

  .الحديثة لبعض دول أوربا الشرقية 
صا كما هو سائد في المنطقة العربية وخـصو       ، الجمعيات األهلية أو المنظمات التطوعية       -    

ويبدو بأنـه   ،بالمشرق العربي، أما السائد على مستوى دول المغرب العربي فهو استعمال كلمة جمعية              
ألنها لن تعطي للمفهوم معنى إضافيا،     " جمعيات أهلية " لتصبح  " أهلية  "ليست هناك حاجة إلضافة كلمة      

هالي أو المجتمع أو الـسكان    على اعتبار أنها كلمة تشير في معانيها في اللغة العربية إلى االرتباط باأل            
   .1وهذا متوفر في الجمعية ألنها قائمة أصال على التطوع

إن هذا االختالف بين دول العالم في تسمية وفي تعريف المنظمات والقطاع الذي تنتمي إليـه                   
وبالتالي إحدى  ،الجمعيات، يعود في األساس إلى تركيز كل تعريف على إحدى مسميات هذه المنظمات              

ت القطاع، ويتم ذلك على حساب باقي السمات، وهكذا تـصبح الخيريـة أو غيـر الحكوميـة أو                  سما
هي مصدر التسمية في حين أنها مالمح ومعـايير تـرتبط           ، التطوعية أو عدم السعي للربح أو غيرها      

ومن هنا يبدو لنا أن األمر يتعدى مجرد مسميات إلى مفاهيم تختلف من دولة إلى أخرى                ،بالقطاع ككل   
" محمد حافظ ديـاب  " باختالف السياق االجتماعي والثقافي والسياسي وحتى االقتصادي ، وقد أحصى     

 تسمية تطلق على الجمعيات، وأرجع ذلك إلى أن تحديد المفهوم عند االستعمال ال يواكـب                20حوالي  
التسميات غير أن كلمة جمعية يمكن اعتبارها مصطلحا جامعا بإمكانه أن يشمل كل             ، 2بعد ذلك تطوره  

  . 3فهي تمثل أحادية في المصطلح وتعددية في معانيه، المذكورة
وسـنحاول  ،وعليه سنتبنى في دراستنا هذه مفهوم الجمعية الذي ورد في القانون الجزائـري                

   .بعد تناول مجموعة من التعريفات التي قدمت له،توضيحه وتحديده 
ت تنظيم مستمر لمدة معينة، يتألف من       جماعة ذا " حيث عرف القانون المصري الجمعية بأنها       

أشخاص طبيعيين ال يقل عددهم عن عشرة ، أو من أشخاص اعتباريين بغرض غير الحصول علـى                 
  .، ونالحظ أن هذا التعريف لم يشر إلى الجانب التطوعي في الجمعية4" ربح مادي

                                                 
ص - 1994-القاهرة –ستراتيجية مركز الدراسات السياسية واإل-الجمعيات األهلية في مصر –سارة بن نفيسة ،أماني قنديل  1

29.  
 .108ص  -  المرجع السابق -  الوطن العربية فيبحوث الجمعيات األهلي–محمد حافظ دياب  2
3  MAUD SIMONE- "Le Bénévole et le volontaire: ce que traduire veut dire- Revue du M.A.U.S.S, N 11,1 er 

semestre- 1998-P 58.                                                                                                                                                  
-بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة   32 من القانون المصري رقم 1دة  الما- الجريدة الرسمية - جمهورية مصر العربية 4

 .3ص-1964-02-12الصادرة بتاريخ -37العدد 
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عي يعكس بداخله نوع تنظيم اجتما" فيعرف الجمعيات بأنها " Albert Meister ألبر ميستر " أما  
وهذا الهدف يعكس بحد ذاته نوع من اإلراديـة بـين   ،من التفاعل االجتماعي قصد تحقيق هدف معين        

  .، ولم يشر هذا التعريف إلى استمرارية التنظيم وكذا صفة عدم الربحية في الجمعية 1" األفراد
،  للقوانين المعمول بها   اتفاقية تخضع "  الجمعية بأنها    *90/31في حين يعرف القانون الجزائري    

ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح،كمـا يـشتركون فـي                
من أجل ترقية األنشطة ذات الطـابع المهنـي         ،تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة         

هذا التعريف يغلـب    ، و 2"واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص       
وهو ، حيث أنه ذهب إلى أن الجمعية اتفاقية وليست جماعة        ، عليه الجانب القانوني أكثر منه االجتماعي     

  .عكس ما هو سائد في النظريات الحديثة للتنظيم، ما ال يعطي اهتماما للجانب البشري
ة تنظيمـا  جماعة متخصصة ومنظم" إلى تعريف الجمعية بأنها  "محمد عاطف غيث  " ويذهب  

من أجل تحقيق هدف معين غير الحـصول علـى          ،رسميا تقوم عضويتها على االختيار الحر لألفراد        
، وهذا التعريف من التعريفات التي تكامل فيها مفهوم الجمعية، وإن لم يشر إلـى اسـتمرارية                 3"الربح

  .التنظيم من عدمها
تلك المنظمات التي   " بأنها  –ير حكومية   باعتبارها منظمات غ  -وعرفت األمم المتحدة الجمعيات            

، وهذا التعريف   4"تحصل على نصف دخلها أو أكثر من مصادر مختلفة ،أي تعتمد على الجهد الشعبي               
  . ركز على الجانب المادي ولم يشر إلى أهداف المنظمات غير الحكومية

  : مفهوم الجمعية كما يلي       من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص أهم العناصر التي تحدد
  . جماعة من األفراد-  
  . التنظيم المستمر لمدة معينة أو غير معينة -  
  . االعتماد على الجهود التطوعية -  
  . الهدف هو المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع -  
  . البعد عن تقاسم األرباح بين األعضاء -  
  . النشاط في حدود ما يسمح به القانون -  

                                                 
1 Albert Meister-    La participation dans les associations   -Editions ouvrieres-Paris-1974-p p 13-1         
 .122 الخامس صفصلال موضوع الدراسة بالتحليل في  فيسنعود للقانون الجزائري باعتباره اإلطار المنظم للعمل التطوعي *
 الـصادرة   -53العـدد    - الخاص بالجمعيـات     31-90من القانون رقم     02المادة   - الجريدة الرسمية    -لجمهورية الجزائرية ا 2

  .02 ص - 1990 ر ديسمب4هـ الموافق 1411جمادي األولى 18في
 .224ص -1995-سكندريةاإل–دار المعرفة الجامعية -معجم علم االجتماع-محمد عاطف غيث 3
ص - 2005-1ط-اإلسكندرية–دار الوفاء –إدارة المؤسسات االجتماعية في مهنة الخدمة االجتماعية –رشاد أحمد عبد اللطيف  4

229. 
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 بأنها جماعة من األفراد ذات تنظـيم  *الجمعيةبيقا على موضوع دراستنا يمكن أن نعرف       وتط
، وذلك بهـدف    وعملهامستمر لمدة معينة أو غير معينة ، تعتمد على الجهود التطوعية في إدارتها              

/ 90المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع في مجال معين ، في إطار ما يسمح به القانون الجزائري 
  . والخاص بالجمعيات 1990 ديسمبر 04 المؤرخ في 31

  :ويشير هذا التعريف إلى ما يلي   
 ، ألن األفراد هم المكون األهم بين مكونات الجمعية ، حيث            جماعة من األفراد   أن الجمعية    -  

فهي آلية لتنظيم األفراد مـن      ،تنشأ باجتماعهم واهتمامهم بموضوع معين ، وهم الذين يحددون أهدافها         
  .جل مشاركة واعية وفعالة في الشأن العامأ

، أي أنها منظمـة تنظيمـا رسـميا    تنظيم مستمر لمدة معينة وغير معينة      أن الجمعية ذات     -  
  .يرتبط باألهداف التي قامت من أجلها

 في إدارتها لألفراد واألنشطة والموارد، فهي تعبير   الجهود التطوعية  أن الجمعية تعتمد على      -  
  .من خالل تسخير معارفهم ووسائلهم، د المجتمع المهتمين بالخدمة العامةعن مبادرة أفرا

على اعتبار أن   ،  في مجال معين   المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع     تهدف الجمعية إلى     -  
وتشمل هذه االحتياجـات مـصالح وأهـداف        ، التخصص ضمان لنجاح أهدافها في تحقيق النفع العام       

  .مرغوبة اجتماعيا
 المـؤرخ فـي         90/31 ينظم عملها، وفي الجزائر هو القـانون         تخضع لقانون لجمعية   أن ا  -  

حيث يمنع تقاسم األرباح بين أعضائها مثال، كمـا         ، ، الذي يفرض ضوابط معينة       1990 ديسمبر   04
  .تبعية الجمعية لحزب سياسي  يمنع

  :الدراسات السابقة :سادسا  
-في حدود ما أتيح لنا من جهد وإمكانيات ووقت-ات التي تحصلنا عليهلقد كانت أغلب الدراسا

تركز على القيادة فـي المؤسـسات والمنظمـات االقتـصادية أو     ، والتي تناولت موضوع دور القيادة    
اإلدارية ذات الطابع الحكومي أو الخاص، لكن لم نتحصل على دراسـة تتعلـق بـدور القيـادة فـي       

لب في تناولها التركيز على الدور الخدمي الذي تقوم   التي يغ ، التنظيمات التطوعية خاصة في الجمعيات    
به، أكثر من الدور اإلداري الذي تؤدى من خالله هذه الخدمات، ولذلك سنكتفي بعرض ثالث دراسات                

  :تتقاطع مع موضوع دراستنا في بعض الجوانب وهي 
                                                 

 مع مفهوم المؤسسة أحيانا ومـع مفهـوم         -باعتبارها جماعة من األفراد ذات تنظيم     -في هذه الدراسة    قد يتقاطع مفهوم الجمعية      *
 1949 فيفي كتابهما المجتمع الذي نشر" ج دبي"  و" ماكيفر"وقد حاول كل من"المنظمة أحيانا أخرى، وذلك بحسب سياق االقتباس،     

 نـشاطات   ت واألحكام المثبتة والمستقرة التي تميـز وتحـدد          اجراءبأن المؤسسة هي اإل   : سسة والمنظمة فيقوالن  التمييز بين المؤ  
-، أنظر منصور القطري"الجماعة، بينما الجماعة التي تستعين بهذه اإلجراءات واألحكام التي تسير أعمالها وشؤونها، هي المنظمة      

 .   ونرى أن ذلك ينطبق على الجمعية، 35-34ص ص -مرجع سابق-إدارة العمل التطوعي
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يتكون من أربع باحثين تحـت إشـراف        ،  وهي من إعداد فريق بحث     :الدراسة األولى   -1  
، دراسة ألربعة أقطار عربية،     " واقع ومستقبل المنظمات األهلية العربية      "وهي بعنوان   " محمود عودة "

   .*2000سنة 
وقد انطلق الباحثون من إشكالية شملت التطرق إلى قضايا تؤثر على واقع النشاط التطـوعي                 

قطـار العربيـة محـل      الجمعوي وآفاقه المستقبلية، وذلك بهدف الوقوف أمام واقع الجمعيات فـي األ           
  .وهي األردن واليمن وسوريا وموريطانيا،الدراسة

، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة استخدمت مجموعة البحث جملة من اإلجراءات المنهجيـة            
تمثلت أساسا في اختيار المنهج الوصفي التحليلي، أما أدوات البحث فقد تمثلت في المقابالت المفتوحة               

ت، وكذا استخدام استمارة استبيان موحدة قام الباحثون األربعة بتطبيقها فـي            مع مجالس إدارة الجمعيا   
  .بلدانهم

ـ        جمعية في األقطار العربيـة      2255 جمعية من أصل     205وقد تم اختيار عينة عمدية تقدر ب
،       وقد توصل الباحثون إلى حصر الجمعيات النشطة في حقل التنمية والرعايـة االجتماعيـة             ، األربعة

منهـا أن   ، كما تم وضع معايير أخرى    ، ناشطا بشكل يغطي جميع المجاالت     18 على   رصر االختيا واقت
  .تكون الجمعية معترف بها قانونا، تنوع الخبرة، التوزيع الجغرافي، المقر

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
الخاصة بالنـشاط   من أهم المشاكل التي تعاني منها الجمعيات حداثة النشأة، وضعف التقاليد            -

  .الجمعوي وبالمشاركة في عمل الجمعيات
  .مشكالت تتعلق بضعف التمويل، وعدم كفاية المستلزمات-
  .مشكالت تتعلق بضعف الكوادر-
  .مشكالت متعلقة بنقص المتطوعين-
  .. ).الهيمنة، التدخل، الرقابة(مشكالت تتعلق بالعالقة بين الجمعيات والدولة-
  . الطابع الشخصي على الجمعياتمشكالت تتعلق بإضفاء -
  .مشكالت من طرف الدولة-
وما يحتوى عليه هذا الدور من      ،مشكالت متعلقة بدور الهيئات والمنظمات األجنبية والعربية        -

  .مشاكل ومخاوف
خاصة أنها  ،  والمالحظ أن هذه الدراسة تعتبر هامة في دراسة واقع العمل التطوعي الجمعوي           

وهو ما يؤكد وحدة القيم والمنطلقات التي يقوم عليها هذا العمل فـي هـذه               ،شملت أكثر من بلد عربي    
كمـا أن   ،وبالتالي إمكانية االستفادة المتبادلة من أساليب تطويره الشتراكها في نفـس الثقافـة            ،البلدان  

                                                 
 .2000 ، 1نشرت هذه الدراسة من طرف الشبكة العربية للمنظمات األهلية ، دار المستقبل العربي القاهرة ، ط  *
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ويتجلى ذاك في   ،المالحظ أيضا أن هذه الدراسة لم تخرج عن تشخيص واقع العمل التطوعي الجمعوي            
وهذا دون التمييز بـين     ، على المشكالت بشكل عام    -فقط–حيث تم التركيز    ،التي توصلت إليها  النتائج  

  .المشكالت الداخلية والمعوقات الخارجية 
العمـل التطـوعي    وتنـاقش كيفيـة إدارة   ،وتأتي الدراسة الحالية لتتجاوز مرحلة التـشخيص      

اسة في تشخيص مشكالت العمـل      وقد استفدنا من هذه الدر    ،كمحاولة لدخول مرحلة التطوير   ،الجمعوي
   .كما استفدنا من جانبها المنهجي، التطوعي الجمعوي

التحليل الـسوسيولوجي   "بعنوان  " خالد عبد الفتاح عبد اهللا    "من إعداد     :الدراسة الثانية -2   
وهي رسالة دكتوراه تحت إشـراف محمـود الجـوهري،          " للعمل التطوعي في مصر، دراسة ميدانية     

  *.2004وقدمت سنة 
ما هي طبيعـة وسـمات العمـل        : وقد انطلق الباحث في تحديد إشكاليته من التساؤل التالي            

  :التطوعي في مصر؟ وتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت التالية
  ما هو تاريخ العمل التطوعي في المجتمع المصري؟-         
ي آليات دخـولهم فـي العمـل        ما هي الخلفيات االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين، وما ه       -        

  التطوعي؟
  ما هي دوافع التطوع، وما هي مجاالته؟-        
ما هي طبيعة المشاركة التطوعية لبعض الجماعات االجتماعية، وبالتحديد المرأة والـشباب            -        

  وكبار السن؟
  ما هي عناصر الثقافة المدنية لدى المتطوعين؟-        

  :  ف إلى تحقيق األهداف التاليةوقد كانت هذه الدراسة تهد
  .التعرف على تاريخ العمل التطوعي في المجتمع المصري-        
  .التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين، وعلى آليات التطوع ودوافعه-        
يـد المـرأة    التعرف على طبيعة المشاركة التطوعية لبعض الجماعات االجتماعيـة، وبالتحد         -        

  .والشباب وكبار السن
  .التعرف على مالمح الثقافة المدنية لدى المتطوعين-       

المجتمع المدني، التطوع، وشملت الجانب النظـري       : وقد ركزت الدراسة على المفاهيم التالية       
 ،  وركز على التراث اإلمبريقي في دراسة التطوع والنظرية السوسيولوجية في تفسير العمل التطوعي            

                                                 
ب ادكلية اآل–من طرف مركز البحوث والدراسات االجتماعية  ،نشرت الرسالة في كتاب تحت عنوان قيم العمل األهلي في مصر *

  .2006القاهرة سنة بجامعة 
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والعمل التطوعي في المجتمع المصري، وكذا جانب ميداني ركز علـى المـشاركة التطوعيـة فـي                 
  .الجماعات االجتماعية في مصر وعناصر الثقافة المدنية للمتطوعين

تبدأ باختيار عينة المحافظات التي سـيتم فيهـا         ، وقد اعتمد الباحث على عينة متعددة المراحل      
األولى تمثل الحضر والثانية ( على محافظتي القاهرة والجيزة بشكل عمديجمع البيانات، ووقع االختيار

، أما المرحلة الثانية في اختيار العينة، فتحدد في اختيار عينة الجمعيات األهلية التي تعتمد          )تمثل الريف 
عية  جم15على أن يراعى تمثيلها لمجاالت األنشطة التنموية المختلفة، وقد تم اختيار    ،على المتطوعين   

بكل محافظة موزعة على الريف والحضر، ثم جاءت مرحلة اختيار عينة المتطـوعين وتتحـدد فـي            
  . متطوعين في كل جمعية ثم تطبيق استمارة استبيان عليها10اختيار 

  :وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
  .والخارجية تأثر المنظمات التطوعية في مصر بالتفاعل بين العوامل الداخلية -
عن زيادة هيمنة الدولة على   ، كشف استعراض تطور اإلطار القانوني المنظم للعمل التطوعي       -

  .المنظمات التطوعية 
التـي  ، أظهرت الدراسة أن غالبية المتطوعين يشتركون في الخلفية االجتماعية واالقتصادية         -

  .تتسم بسمات الفئة الوسطى مع تمثيل ضعيف للفئات الدنيا والعليا
في تعرف المتطوع علـى     ، كشفت الدراسة أيضا غلبة الطابع العشوائي والعالقات الشخصية       -
  .التطوع 

  . سنة 32بلغ متوسط العمر عند المتطوعين -
  . سنوات بين المتطوعين7بلغ متوسط التطوع -
أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل التطوعي إلى الدرجة التي تقترب من              -

  .بتها في المجتمع المصرينس
والمالحظ أن هذه الدراسة تعتبر هامة في تحليل العمل التطوعي خاصة مع النقص في المعرفة    

من خالل االهتمام بالمتطوعين وقضاياهم ومشاكلهم، غير أن المالحظ أيـضا  ،العلمية حول الموضوع    
   .لتطوععدم مراعاتها لخصوصيات المجتمع المصري في تفسير كثير من قضايا ا

فإن دراستنا  ، هذه الدراسة تركز على تحليل العمل التطوعي في المجتمع المصري          و إذا كانت  
وقد استفدنا منها فيما يتعلق بالخصائص      ،تركز على كيفية إدارة العمل التطوعي في المجتمع الجزائري        

ثر المنظمات التطوعية   وكذا تأ ، وكيفية استقطابهم للعمل التطوعي   ،االقتصادية واالجتماعية للمتطوعين    
  . بالعوامل الداخلية والخارجية 

الدور االجتماعي لمؤسسات المجتمـع     " ، بعنوان    "نصيب ليندة "للطالبة  :الدراسة الثالثة     -3
 ، في تنمية الموارد البشرية     ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير      "جمعيات مدينة عنابة نموذجا   ،المدني  

  .2002-2001:  السنة الجامعية ،رة د إسماعيل قي.تحت إشراف أ
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فيما يتمثل الدور االجتماعي الذي تضطلع به الجمعيـات         :شكالية التالية   انطلقت الباحثة من اإل   
  : وقد تفرع عن هذا التساؤل التساؤالت التاليةكمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ؟

تماسـك المجتمـع    كمؤسسة من مؤسسات المجتمع لمدني على دعـم   الجمعيات  كيف تحافظ   -
  ؟المحلي 

   الجمعيات ؟ الخصائص االجتماعية ألعضاءماهي-
  ؟الجمعيات في زيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعويكيف تساهم -
  ؟الجمعيات في النهوض بالمجتمع المحليماهي السبل التي تنتهجها -
  في أداء وظائفها؟ما هي أهم المشكالت التي تعرقل النشاط الجمعوي واستمرارية الجمعيات -

  :  تهدف إلى تحقيق األهداف التالية  الدراسة وقد كانت       
  .تحديد الدور الذي تضطلع به الجمعيات في مجال تماسك المجتمع المحلي -
  .تحديد الخصائص االجتماعية لألعضاء -
  .التعرف على دور الجمعيات في زيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعوي-
  . دور الجمعيات في النهوض بالمجتمع المحلي علىالتعرف  -
  .معوقات الدور الذي تضطلع به الجمعيات ف على التعر-

مؤسـسات المجتمـع    ،المجتمع المدني ،الدور االجتماعي :      كما ركزت الدراسة على المفاهيم التالية     
وبنية وأشكال  ،تماعيوتناول الجانب النظري مداخل ورؤى نظرية لدراسة الدور االج        ،الجمعيات،المدني

أما في الجانـب    ،والبعد االمبريقي لدراسة الدور االجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني       ،المجتمع المدني 
حديد الخصائص تو الدور الذي تضطلع به الجمعيات في مجال تماسك المجتمع المحلي     فتناول، الميداني

 فـي   ودورها، ة في النشاط الجمعوي   ستوى المشارك دور الجمعيات في زيادة م    و،االجتماعية لألعضاء 
  . الدورهذا معوقات و ،النهوض بالمجتمع المحلي

وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، كما استعملت االستمارة والمقابلة وشـملت عينـة                      
  . جمعيات وطنية بمدينة عنابة )06(الدراسة أعضاء مكاتب فروع ستة

  :الدراسةليها كانت أهم النتائج التي توصلت إو  
   .في مجال دعم تماسك المجتمع المحليمشاركة الجمعيات -  
  .أهمية العنصر البشري في سير النشاط الجمعوي -  
زيادة المشاركة في النشاط الجمعوي يتوقف على تحقيق أهداف الجمعيات فعليـا وتحـسيس              -  

  .المواطن بأهمية النشاط الجمعوي
  .والشيوخ عيات تتمثل في الطفولة والشباب والكهول م الفئات المستهدفة من أنشطة الج-  
مشكلة النشاط الجمعوي تتمثل في نقص التمويل، غياب الكفاءات، غيـاب الفهـم والـوعي               -  

  .الجمعوي ، نقص التطوع والمتطوعين 
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والمالحظ على هذه الدراسة أنها ركزت على الدور الذي تلعبه الجمعيات كالكثير من الدراسات 
ها خاصـة   كيفية إنجاح هذا الدور، وتبقى مفيدة في باب       على   دون التركيز    ،في هذا المجال  التي أنجزت   

  .مع الجهد الذي بذل فيها
مـن مؤسـسات     هذه الدراسة ركزت على الدور االجتماعي للجمعيـة كمؤسـسة          و إذا كانت  

 منها فيما يتعلق    وقد استفدنا ،فإن دراستنا تركز على كيفية إدارة العمل التطوعي فيها          ، المجتمع لمدني 
وكذا المشكالت التي تواجه النشاط الجمعوي والتي       ، بأهمية العنصر البشري في سير النشاط الجمعوي      

  .تتمثل في غياب الكفاءات، ونقص التمويل، ونقص المتطوعين
  :الفروض: سابعا   

  :       لإلجابة عن التساؤل الرئيسي في اإلشكالية يمكن أن نضع الفرضيات التالية
  . يرتبط دور القيادة في إدارتها للعمل التطوعي الجمعوي بمتطلبات معينة -       
الوظـائف اإلداريـة     مجموعة مـن    تقوم القيادة بإدارة العمل التطوعي الجمعوي من خالل        -       

   .المتكاملة
      . تواجه القيادة مشكالت ومعوقات متنوعة في إدارتها للعمل التطوعي الجمعوي -       
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  :خالصة       
التي تدور حـول الكيفيـة      ، تناولنا في هذا الفصل موضوع الدراسة من خالل تحديد اإلشكالية           

التي تدير بها القيادة العمل التطوعي الجمعوي في المجتمع الجزائري، كمـا تعرضـنا إلـى أهميـة                  
راسة التي تدور حول الدور الذي تؤديـه        وأهداف الد ،وكذا أسباب اختياره    ،العلمية والعملية    الموضوع

  .العمل التطوعي الجمعوي في ضوء الدور المتوقع منها القيادة في إدارة
وعرضنا الدراسات السابقة التي تناولت جانبا مـن        ،  كما قمنا بتحديد مفاهيم الدراسة األساسية     

الذي سنفـصله فـي    ،وذلك كله بما يتالئم وطبيعة الموضوع     ، وصوال إلى تحديد الفروض   ،الموضوع  
  .الفصول الالحقة
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  :هيد تم      
تلعب القيادة دورا أساسيا في تحديد أهداف الجماعة وفي وضع قيمها ومعاييرها، كما تساعدها                

في االتفاق على األهداف التي يجب تحقيقها، ووضع الخطط واختيار الوسائل المناسبة وتوفير الموارد              
  . التي تواجه العملواإلمكانات الالزمة لكل ذلك ، ووضع األولويات تبعا ألهميتها، وحل المشكالت 

كما تعمل على تنمية وتدريب ورعاية األفراد وتوجيه جهودهم نحو األهداف التي يطمحون إلى   
تحقيقها ،وإرشادهم إلى أساليب التعاون التي تحقق االنسجام بينهم ،وهي في كل ذلك تحـرص علـى                 

  .همتماسك أعضاء الجماعة وتكتل جهودها وتوجيهها لتحقيق المصالح المشتركة ل
وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى متطلبات القيادة وربطها بالعمل التطوعي وأهم النظريات   

  .المفسرة لها وأنواعها وكيفية اإلعداد لها،وكل ذلك بما يخدم موضوع هذه للدراسة
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  :متطلبات القيادة : أوال     
 *ز القيـادي، وتـشمل الـصفات والخـصائص        لشاغل المرك هي مجموعة المقومات الالزمة       

محددات أساسية تـشكل الـسلوك القيـادي        وتتجلى من خالل    ،األساسية الالزمة ألداء الدور القيادي      
  .1وتتعلق بالقائد واألتباع والمهمة والنسق التنظيمي والسياق الثقافي

 بكـل   هي تلك السمات التي تميز الشخصية القياديـة        : الصفات األساسية للقيادة  -1  
وقد أثار موضوع الصفات الالزمـة للقيـادة   ،أبعادها، العقلية والنفسية والروحية والجسدية واألخالقية       

جدال كبيرا بين الباحثين، فهناك من يثبتها ويضع قائمة طويلة من كل صفات الكمال الممكنة لإلنسان،                
المواقف، وبالتالي ال يوجد اتفاق     وهناك من ينفيها على اعتبار أنه ال توجد صفات ثابتة للقيادة في كل              

على صفات محددة تميز الشخصية القيادية، ويمكن في هذا اإلطار أن نأخذ نموذجين للصفات األساسية        
  ":ابراهيم الفقي"و" وارين بينيز"للقيادة في الكتابات الحديثة عند كل من 

 كما وردت فـي كتابـه   األساسية للقيادة" warren bennisوارين بينيز"مقومات :)01(رقم جدول 
  .1994الصادر سنة " عندما تصبح قائدا"

  اهــــــمعن  المقوم األساسي
 وعدم اليأس أمام العقبات أو      ،وتملك العزيمة -مهنيا وشخصيا -ك فكرة واضحة عما تريد أن تحققه      يلد  الرؤية المرشدة

  .حتى الفشل
ي المستقبل، باإلضافة إلـى رغبـة خاصـة    لديك عاطفة كامنة تدفعك نحو تحقيق إنجازات متميزة ف     العاطفة

  .لالستمتاع بكل ما تعمل
مصداقيتك مشتقة من معرفة الذات والصراحة والنضج، أنت تعرف نقاط قوتـك وضـعفك، وأنـت                  المصداقية

  .صادق تجاه مبادئك وقد تعلمت من التجربة العمل مع اآلخرين وتتعلم منهم
  .كسبت ثقة الناس  الثقة

  .كل شيء وتريد أن تعلم بقدر ما تستطيعتتساءل عن   الفضول
  .مستعد لقبول المخاطر والتجارب، وتجربة شيء جديد  الجرأة

-الريـاض -قرطبة للنشر والتوزيع  -القيادة في القرن الحادي والعشرين    -محمد أكرم العدلوني، طارق السويدان    :صدرالم
  .83ص -2005

                                                 
، وجدنا أن مصطلحي الصفات والخصائص في أدبيات القيادة يستعمالن تقريبا بنفس المفهوم وأحيانا يستعمل أحدهما محل اآلخر                *

وقد حاولنا التمييز بينهما من باب أن الصفات هي التي تصف الشخصية القيادية، أما الخصائص فهي تخص الدور القيـادي فـي                      
د ذهب طريف شوقي محمد فرج إلى أن نجاح أو فشل أية منظمة يعتمد إلى حد بعيد على خصائص القيادة فيهـا،                      مجال معين، فق  

حتى أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن الفارق الرئيسي بين المنظمة الناجحة وغير الناجحة يعزى إلى الفروق فـي طبيعـة                      
  ). 26ص - 1992-القاهرة-مكتبة غريب–ي وفعالية اإلدارة السلوك القياد-طريف شوقي محمد فرجأنظر .(القيادة 

 .162ص -  المرجع السابق-السلوك القيادي وفعالية اإلدارة- طريف شوقي محمد فرج 1
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سحر " في كتابه   ،"إبراهيم الفقي " عندادة  يوضح الصفات التي يجب توافرها في القي      ):02(جدول رقم   
  .2008الصادر سنة " القيادة، كيف تصبح قائدا فعاال

  تحليل الصفة القيادية  الصفة
 في التنفيـذ،    % 20من وقته في التخطيط بينما      % 80األبحاث تؤكد أن القائد يمضي        التخطيط

  .وال يترك شيء للصدفة
ط، وهو يمتاز بالتنظيم  بدءا مـن وقتـه وأهدافـه            القائد يعمل في محيط منظم منضب       التنظيم

  .وأولوياته، إلى تنظيم مكتبه وأوراقه
  .القيادة هي فن اتخاذ القرار، القائد يصنع الحدث، وال ينتظر ما يحدث  اتخاذ القرار

ماهر في تواصله مع اآلخر، يعرف كيف يتحدث ويوصل رسالته لآلخر، كمـا أنـه                 الذكاء االجتماعي
  .، ومحاور رائعمستمتع جيد

  .يعرف كيف يفوض، ومتى يفوض، ويعطي المهام لألشخاص القادرين على إنجازها  التفويض
يرى ما ال يراه اآلخرون، يتقبل النقد الموجه إلى خياالته، هو الـذي يـضع الخطـط                يمتلك رؤية ثاقبة

  .المبدعة الجديدة، ويغرس الحماسة لهذه األفكار الجديدة المبدعة في اآلخرين
قادر على بث روح الحماسة والتحفيز في نفوس أتباعه ، يؤمن بقوة التحفيز في نفوس                 التحفيز

  .أتباعه، ويؤمن بقوته في استنفار قدرات رجاله
غزير المعرفة، على درجة عالية من العلم، يطور من نفسه، ويرتقي بقدراته من خالل              الثقافة

  .القراءة والدورات التدريبية والندوات
ال يوجد قائد مزعزع الثقة، ثقة القائد في قدراته ومبادئه هي التي تعطيه القـوة فـي                   قةالث

  .السيطرة على المواقف والمشكالت
شديد االلتزام بالخطط التي يضعها، يعرف أن الوصول للغاية يستلزم جهد ووقت، وأنه        االلتزام بالخطط

  .ميجب االلتزام بالخطط حتى النهاية بال يأس وال استسال
وتعد هذه الصفة أحد أهم وأقوى خصائص القائد الناجح، ال سيما في الرؤية اإلسالمية،      االلتزام الخلقي

  .فالقائد ال يمكنه تحقيق مكاسب دنيوية أو سريعة على حساب مبادئه وقيمه ومعتقداته
يؤهله للتعامل مع ال يشترط أن يكون القائد عبقريا، لكن أن يتمتع بذكاء فوق المتوسط،              الذكاء العقلي

  .المعلومات المختلفة والمشكالت الطارئة والمواقف الصعبة
-1ط-مـصر -المنـصورة -دار اليقين للنشر والتوزيـع    -سحر القيادة، كيف تصبح قائدا فعاال     -إبراهيم الفقي  :المصدر
  . 17-15ص ص -2008

 وعنـد   نعند الغربيي واللذين أخذنا فيهما نموذجين لصفات القيادة       ،من خالل الجدولين السابقين     
 فـي   - وهما من أهم من كتب في هذا الموضـوع         -يمكن أن نالحظ االختالف بين الكاتبين     ، المسلمين

تحديدهما لصفات القيادة، وعليه يصبح الحديث عن الصفات القيادية يشير إلى ما توافر في الدراسـات        
 التي تميز القائد عـن غيـره،       التي أجريت حول القيادة، من االتفاق بين الباحثين حول بعض الصفات          

  :ويجب األخذ بعين االعتبار ما يلي 
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أن الصفات المطلوب توفرها في القادة تعبر عن أكثرها شيوعا ولزوما ، أو ما يمكن أن                -     
نسميه الصفات األساسية التي يشكل عدم توفرها إعاقة لعملية القيادة ،وبالتالي تقترب من كونها شروطا 

ية القيادة من دونها، وهي التي تراعى عند اختيار شخص للقيادة، ويتم التركيز عليها              ال تكاد تنجح عمل   
  .وذلك بهدف إيجاد القائد القدوة أو النموذج الذي يمكن الثقة به،عند تدريبه على القيام بها 

    ويصبح بالتالي توافر قدرا مناسبا من السمات العقلية كالذكاء العام مثال، وقدرا من السمات               
النفسية كالثقة بالنفس ، مع توافر االستقامة األخالقية من خالل التمـسك بالعقائـد والقـيم والمعـاير                  

كلها تعد صفات أساسـية     ، االجتماعية، وحتى قدرا من الصحة الجسدية العامة،والمهارات االجتماعية       
إلى أن هناك صفات  " لفيصل باشراحي "و" طارق السويدان "الزمة ألداء الدور القيادي بكفاءة، وقد أشار        

قليلة معروفة يتصف بها كل القادة، لكن الصفات التي يختلفون فيها أكثر من الصفات التي يتـشابهون                 
  .كلما كانت القدرة على القيادة أكبر،ويبقى أنه كلما توافرت الشخصية المتوازنة،1فيها

ي بأن القيادة سمة عامـة      هناك إذن سمات معينة شائعة بين القادة ، إال أن الدالئل ال توح            -    
والعالقة بين الـسمة    ،  2فالسمات التي تميز القائد تختلف من جماعة ألخرى حسب وظيفتها         موحدة ،   

 ، فالفرد لن يصبح قائدا لمجرد أنه        ودور القيادة لن تكسب معناها إال إذا اعتبرنا تفاصيل طبيعة الدور          
ط يجب أن يكون متصال بنشاط وأهـداف        يمثل نمطا خاصا من سمات الشخصية فقط، بل إن هذا النم          

  .، وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن الخصائص المميزة للقيادة في مجال معين 3الجماعة التي هو قائد لها
 من خالل ما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك صفات أساسية للقيادة هي نفسها مهما كان مجال                   

 هي التي تؤهل لممارسة الدور القيادي، وبالتالي        العمل الذي تمارس فيه ،على اعتبار أن هذه الصفات        
فإن القيادة في العمل التطوعي يجب أن تتوفر على هذه الصفات األساسية، وإن كان هنـاك اخـتالف                  

والتي ،الخصائص القيادية التي يتطلبها هذا العمل       بينها وبين القيادة في مجال آخر فهو على مستوى          
  .قل بنفس األهمية قد ال يتطلبها عمل آخر أو على األ

وهي تلك المميزات التي يجب أن تتوفر في القيادة         :الخصائص األساسية للقيادة    -2
 األساليب السلوكية القيادية المناسبة للموقف يجب      ، فلتحديد حتى تساعدها على النجاح في أداء دورها      

  .  4أيضائمة له والناجعة ار األساليب القيادية المالخيص الموقف ومتطلباته لمعرفة اختيعلى القائد تش

                                                 
   .127  ص–  المرجع السابق- صناعة القائد–باشراحيل طارق السويدان، فيصل  1
 .176ص -2002-1ط-بيروت-دار ابن حزم–العمل المؤسسي –محمد أكرم العدلوني  2
-اإلسكندرية –المكتب الجامعي الحديث -إلنساني ومهارات القيادة والعمل مقدمة في السلوك ا، اإلنسان والمجتمع –محمد شفيق  3

 .238 ص - 1997
-2ط-قسنطينة- جامعة منتوري–مخبر علم اجتماع االتصال –موقراطية في تسيير الجامعة يالمشاركة الد-فضيل دليو وآخرون 4

  123ص- 2006
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 التي يتطلبها الدور القيادي في العمل التطوعي        الخصائص اإلدارية  وسنتناول فيما يلي بعض     
  :الجمعوي، ونذكر منها 

وتشير إلى طبيعة الدور الذي تؤديه الجمعية والمهمة التي تقوم          :امتالك رسالة للجمعية  -أ   
  . بها

التي تعتبر بمثابة الحجر القيم تنطلق من مجموعة "ة في أنها وتكمن أهمية الرسالة بالنسبة للقياد
األساس الذي يقوم عليه عمل المنظمة وأهدافها العريضة، ولذلك يجب على القيادة تعريف وتحديد القيم               

،ومحاولة االسترشاد بها في عملها،أو في –سواء الخاصة بها أو بطبيعة عملها    -التي تؤمن بها المنظمة   
  .1"و التبصر عما إذا مازالت تعمل في نطاق مهمتها وأهدافهاقياس أدائها أ

وعليه بناء على هذه القيم تقوم القيادة بوضع رسالة الجمعية، وهي عبـارة مركـزة توضـح                 
هويتها وسبب وجودها، ويمكن أن يستخدم بيان الرسالة كإطار لتقييم العمل الماضي ، وكمعيار يستخدم 

لتخطيط للمستقبل، كما أن رسالة الجمعية يمكن أن تتغيـر بمـرور            في قياس العمل الحالي وكمرشد ل     
  .الزمن لتتالئم مع الحقائق الجديدة 

  :       ويكون بيان الجمعية الموضح لرسالتها مختصرا ويشمل 
  ما هي الجمعية؟ ماهي أسباب وجودها األكثرأهمية؟-    
  ما هي نتائج أعمالها أو خدماتها ذات القيمة الكبرى ؟-    
  ما الذي تنفرد به ويميزها عن غيرها؟-    
  من هم الذين تقدم لهم خدماتها؟-    
ما هي األشياء التي تعتبرها مهمة بالنسبة لعالقتها بمن تقدم لهم خدماتها وبالنسبة للعاملين              -    

  .2فيها؟
ة ومن أهم ما يترتب على امتالك رسالة للجمعية هو اختيار نوعية األفراد الذين تريـد القيـاد                  

جذبهم للعمل، كما يصبح من أولويات عملها أن توصل وتوضح إلى كل من له صلة مباشرة أو غيـر                   
  .مباشرة بالجمعية األسباب التي تبرر وجودها والغاية التي تسعى إلى تحقيقها

وتأتي أهمية هذه الخاصية بالنسبة للقيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، في أنه يقوم على                 
 من القيم الرئيسية التي هو شـديد االرتبـاط         القيم كالتعاون والتكافل والمشاركة وغيرها     مجموعة من 

بها، والتي تعمل القيادة على توضيحها من خالل بيان رسالة الجمعية، وتجسيدها من خـالل الرؤيـة                 
  .وهذا ما يساعد على بيان الغرض من وجود الجمعية في المجتمع ، المستقبلية لها
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، وهذا  1ا على التعبير عن نفسها وهدفها من خالل التخطيط ألنشطتها ومشروعاتها           كما يساعده   
  .ويضمن دعم الفئات االجتماعية لها والثقة بها،ما يجعلها متميزة في مجال معين 

 إلى صورة متفق عليها لما تود أن تكون عليه          وتشير :وضع رؤية مستقبلية واضحة   - ب
  .الجمعية مستقبال

الجيدة أنها تشكل صورة إيجابية واضحة لحالة المستقبل، وتحدد الغـرض           ومن صفات الرؤية    
واالتجاه ،كما تشجع على االلتزام وتعكس حالة تفرد الجمعية، وتوجه النـشاطات اليوميـة وتعطيهـا                

  . 2معنى
ما الذي تريـد    فالرؤية تعبر عن بناء تصور لتطلعات مستقبلية وكيفية تحقيقها، من خالل تحديد                

 خالل خمس سنوات قادمة مثال، وهي ليست نظـرة مثاليـة ال يمكـن تحققهـا أو                   الجمعية  تحققه أن
الوصول إليها ، ولكنها رؤية ال تخرج عن نطاق االحتماالت الممكنة، أو تعكس ما الـذي يجـب أن                   

  .تحققه الجمعية قدما حتى تزيد احتماالت تقدمها
فأوصت القادة الذين كرسوا أنفسهم للعمـل       أهمية الرؤية المستقبلية ،   " لكي.بيريت م "وقد أدركت     

 ووضع وجهة نظر طويلة المدىمن أجل عالم أفضل بمساعدة المنظمات التي ينتمون إليها على تكوين 
رؤية مستقبلية على الهدف الذي يتوجهون إليه باإلضافة إلى تصور لما يجب عمله للوصول إلى ذلـك    

  . عندما ينجذبون إلى قائد أو يتبنون رؤيةوذلك ألنها أدركت بأن األفراد يقادون،3الهدف
حتى ترتقـي  ، الرؤية  في التوسع أو التغيير أو النمو أو الدعم الذي قد تحتاجه الجمعية          وتنعكس  

بجودة أدائها التنظيمي بمرور الوقت، ويمكن اتخاذها كمرشد ومعيار تستخدمه الجمعية في قياس مدى              
  .نجاحها وهي تتحرك نحو المستقبل

يجب أن تكون عبارة الرؤية المستقبلية قصيرة، جذابة، مختصرة،ومكتوبة بطريقة يمكـن            هذا و   
  .حتى تصبح جزءا حيا من ثقافة الجمعية، كما هو الحال في بيان الرسالة ،تذكرها بسهولة 

  :ويتم تحديد الرؤية من خالل تأمل بيان الرسالة ثم طرح التساؤالت التالية   
  في هذه الصورة ؟ما هو الشيء المفقود -     
  ما الذي كان يمكن القيام به ولكننا ال نفعله؟-     
  ما الذي نفعله اآلن وال يجب أن نقوم به في المستقبل ؟-     
  ما هو التغيير الذي يحدث في البيئة الخارجية للجمعية وال تتصدى له اآلن ؟-     
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   فيما بعد ؟ما هي الموارد التي يمكن أن تصبح متاحة لنا-           
  .1ما هي القيمة التي نؤمن بها وتحتاج منا إلى المزيد من التعبير عنها-     

وتنعكس الرؤية على المستوى الداخلي للجمعية ،على دافعية األعضاء وحماسهم وتضحياتهم من أجل             
تهـا ممـا    تحقيق أهدافها، ولذلك تعمل القيادة الفعالة على إيصال الرؤية لألفراد أو إشراكهم في بلور             

  .ألن تبنيها يعني امتالك الطريق إلنجازها،يجعلهم يتحمسون لها ويندفعون نحوها ويضحون من أجلها
وهي قضية حيوية بالنسبة    ،كما تنعكس الرؤية على توازن األدوار بالنسبة لألفراد في حياتهم               

جة ظرفية أو ردة فعـل      للفرد المتطوع ، ذلك أن أدوار اإلنسان تنبع من رسالته في الحياة، ال من حا              
وكل دور من أدواره مهم وضروري ، واالتصال العميق بالرؤية المستقبلية يعطـي ألدواره الفعاليـة                

  .2 ، وبالتالي فإن نجاحه في أحد األدوار ال يبرر إخفاقه في دور آخر*والتوازن
د تكـون    التي ق  *الحاجات الفردية وتشير إلى    : االهتمام بحاجات األفراد المتطوعين    -ج    

عقلية أو نفسية أو روحية أو اجتماعية أو مادية أو غيرها ، والتي ترتبط بها دوافع انضمام الفرد إلى                   
حتى ال تحول إلى مطية لتحقيـق مـصالح         ،الجمعية،وعلى القيادة أن تعمل على إشباع هذه الحاجات         

وتحقق الربط بـن  ، شخصية من طرفه ، وكلما اقتربت من إشباع هذه الحاجات كان سير العمل أفضل          
  .حاجات الفرد وطموحاته وأهداف الجمعة وتطلعاتها

يمكن النظر إلى القيادة كجهود مـؤثرة للمـساعدة    "، بأنه   "علي الشرقاوي "وفي هذا اإلطار يرى       
  .3"على إنجاز األعمال وتحقيق حاجات األفراد وتوقعاتهم

فإن هذا التنظيم يؤثر على سـلوكه       أن اإلنسان عندما يلتحق بأي تنظيم أو منظمة معينة           "حيث    
ويصبح هذا السلوك سلوكا تنظيميا يتفق مع المعايير والقواعد السائدة في المنظمة، حيث تبدأ األهداف               
التنظيمية تحل محل األهداف الذاتية، إال أن اإلنسان ال يتخلى عن أهدافه الذاتية نهائيا ممـا يفـرض                  

  وهنا على القيادة أن تعمل على أن ال يكون  ، 4"اف المنظمةالتوفيق بين األهداف الشخصية للفرد وأهد
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إنجاز األهداف التنظيمية على حساب حاجات األفراد، بحيث يتحول الفرد إلى مجرد عمل في هيكـل                
الجمعية،وبالتالي يصبح التوفيق بين حاجات األفراد وأهداف العمل أمرا ضروريا، لكي تحافظ القيـادة              

  .فراد وتحقق أهداف الجمعية نفس الوقتعلى الروح المعنوية لأل
وأهمية هذه الخاصية بالنسبة للقيادة في إدارتها للعمل التطوعي فـي أن األفـراد المتطوعـون                  

أو ..) خدمة قناعـات وأفكـار      (ينظمون إلى العمل التطوعي من خالل دوافع معينة، قد تكون فكرية            
..) المكانة والتقدير( أو اجتماعية ..)  بمعتقدات وقيماإليمان( أو روحية ..) تحقيق الذات، انتماء(نفسية 

،ويجب على القيادة أن تراعي هذه الدوافع وتحسن توظيفها فـي           ..) مكاسب شخصية   (أو حتى مادية    
  .حيث أن حماسة الفرد تنطلق عندما يمارس عمال يحبه وغاية يسعى لها ،خدمة أهداف الجمعية

ذلك ألنهـم ال    ،الدافعيةال يستطيعون أبدا تجنب مشكلة      ،همفالقادة مهما اختلفت أدوارهم ومراكز      
وبـذلك  ،وإنما يحررونها فيهم مما قد يحـول دون انطالقهـا         ،ينشئونها في األفراد الذين يعملون معهم     

إشباع الحاجات ثم توظيف ،ومن بين ما يركزون عليه في سبيل ذلك       ،يحركون أسمى الدوافع اإلنسانية     
  .القيم وتوضيح الرؤية

وذلك باعتباره ذلك الجهد الذي يقدمه الفرد انطالقا من         :مراعاة طبيعة العمل التطوعي   - د    
العمل في المنظمـات    "، ذلك أن    *طبيعة معينة دوافع ذاتية ودون انتظار مقابل مادي، وهو ما يجعل له           

صيته األهلية ليس امتدادا تراكما لخبرات العمل اإلداري في القطاعين العام والخاص، بل لـه خـصو               
اإلدارية التي تتأسس على إبداع أشكال جديدة في إدارة األفراد والموارد بطريقة أكثر حركية وتعبيـرا              

  . 1"عن ثقافة المجتمع واحتياجاته
فاألعمال تتفاوت فيما تتطلبه من قدرات وخصائص،و األفراد يتفاوتون أيضا في هذه القـدرات              "  

لتقابل بين متطلبات العمل ومواصفات الفرد تتحقق فاعلية        والخصائص، وعليه فبالقدر الذي يتحقق فيه ا      
، ويمكن أن نذكر من هذه الخصائص المـستوى التعليمـي،           2"األداء ويتحقق استقرار الفرد في العمل     

  .الخبرة العملية، المهارات الشخصية وغيرها 
ل المادي أو   حيث أن األفراد يتميزون بخصائص معينة تترجم حالتهم االجتماعية كالزواج والدخ            

  تحدد مكانتهم في المجتمع كالمستوى التعليمي والمهنة الممارسة ،وال شك أن هذه الخصائص تنعكس 
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على االستقرار االجتماعي لهم ، كما تحدد اإلمكانيات التي يمكن أن يضعوها في خدمة العمل التطوعي 
التوفيق بـين خـصائص األفـراد       الذي يعتمد على المبادرة الذاتية أساسا،وهذا ما يفرض على القيادة           

ومتطلبات العمل ،وفي المقابل يجب عدم فتح مجاالت عمل ال يمكن لخـصائص األفـراد المتـوفرة                 
  .وهذا ما يؤدي إلى التوازن بين الحصول على النتائج وتطوير القدرات،المساعدة في تغطيتها

يجابـا أو سـلبا فـي العمـل         إلى أهمية المتغيرات التي تؤثر إ     " أحمد مصطفى خاطر  "     وقد أشار   
  :التطوعي، وأهمها 

يميل الذين لديهم تعليم عالي إلى المشاركة في األعمال التطوعية طويلة المدى، كمـا أن مـن                    -      
يكون لديهم تعليم عال لديهم القدرة على تحديد المشكالت والحساسية لها داخل المجتمـع أكثـر مـن                  

  .اآلخرين 
  .ه لدى متوسطي العمر يبلغ التطوع أقصا-      
ينتشر التطوع بين المتزوجين أكثر منه بين غير المتزوجين، كما ينتشر التطوع بين من لديهم               -      

  .أبناء أكثر منه بين من ليس لديهم أبناء 
  .1المستوى االقتصادي للفرد ال يؤثر في معدل المشاركة فقط بل أيضا في طريقة التنظيم-  

ولـذلك يجـب   ،ولكن تأثيرها يبقى قائما، غيرات تختلف من مجتمع إلى آخروال شك أن هذه المت      
معرفة األفراد وحسن تكليفهم ، وذلك من خالل تفهم إمكانياتهم واالستفادة من نقاط قـوتهم وتوظيـف                 

  .وإدارة التكامل بينهم من أجل نجاح العمل التطوعي،قدراتهم بطريقة مناسبة 
مر باإلشراف ورسالة المنظمة فإن الجماعات التي ال تهـدف إلـى            عندما يتعلق األ  "       ذلك ألنه   

، ألن تحقيق األرباح هو الغاية في منظمات  األعمـال بينمـا             تحقيق الربح تتميز عن مجال األعمال     
الغاية األساسية للمنظمات غير الربحية، تمكين الناس و إشراكهم وتحميلهم مسؤولية تحقق األهـداف،              

  .2"ذلك المفهوم المختلف لإلشراف وهو ما يعطي أهمية ل
 بطرقـة أكثـر     تنمية وتوظيف الموارد المادية    ويتمثل في     :تدبير الموارد المادية  -هـ     

حيث يشعر المتطوعون بإحباط شديد عندما يكونون على استعداد         ،تعبيرا عن ثقافة المجتمع واحتياجاته    
 ألن المال في المنظمات غير الربحيـة أشـبه          للعمل، ثم ال تتوفر لهم الموارد المالية الضرورية، ذلك        

  3.ألن تدفق الموارد المالية يسمح لها بتوصيل خدماتها،بالقلب الذي ينبض في جسم اإلنسان
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85،86.  
  .205ص -مرجع سابق- الخيرية غير الهادفة للربحإدارة الجمعيات-ليكي وآخرون.بيريت م 2
 الجمعية المصرية لنشر المعرفة – ترجمة إيناس عفت – تمويل الجمعيات األهلية –كيرشيوم .هيرمان ، دنيس م.ميالني  ل 3
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  :وتقوم المهارة في تنمية وتوظيف الموارد المادية على النجاح فيما يلي      
  :وذلك من خالل ،بناء شبكة عالقات مستمرة مع المتبرعين -      
  .شرح رسالة المؤسسة التطوعية وسياستها وإيضاح أهدافها لهم    *    
  .دفعهم للتبرع من خالل سؤالهم وحثهم باستمرار على تقديم المساهمة    *    
  .مراعاة أولوياتهم المتغيرة في التبرع    *    
  .إشعارهم أن ما يقدمونه يعود بالفائدة على المجتمع    *    
  ).من خالل التقرير المالي مثال(استخدام أموالهم وصرفها إعالمهم بكيفية     *    
   .1رعاية العالقة معهم من خالل شكرهم وتكريمهم    *    
  :وذلك من خالل ،بناء شبكة عالقات مع المؤسسات المختلفة -    
  .وضع برنامج واضح األهداف بقصد البحث عن شراكة معها     *    
  .التطوعية من أجل خدمة المجتمع توعيتها بأهمية دعم المؤسسات     *    
  .اإلعالن عن طلب التبرعات للمشروعات المراد إنجازها     *    
   .2البحث عن المؤسسات التي تتوافق أولوياتها ومبادئها مع مشروع المؤسسة التطوعية    *    

ي ضـوء هـذه         ولذلك تعطي القيادة في الجمعيات أهمية كبرى لعالقتها بالبيئة االجتماعية، ألنه ف            
ألن ،العالقة تتحدد قدرة الحصول على التمويل الالزم ألنشطتها ، وهذا ما يضمن فعاليتها واستمرارها             

جمع األمـوال بطريقـة     يتوقف على توافر الموارد الالزمة لتحقيق أهدافها، حيث أن           نجاح أية جمعية  
لتزامهـا بإنجـاح عملهـا       وا فعالة يعد من المعايير األساسية لقياس مدى قـدرة الهيئـة القياديـة            

  . كما يعتبر صورة لتحدي الواقع من خالل البحث عن الفرص فيه،التطوعي

  :نظريات القيادة : ثانيا     
لقد خضعت القيادة كظاهرة اجتماعية للعديد من الدراسات وذلك منذ فترة مبكرة ، ويرجع ذلـك                  

ل الحاسم في نجاح أو فشل المنظمات مهما        إلى أهميتها حيث أثبتت البحوث العلمية أن القيادة هي العام         
  .كانت طبيعتها

 وهي تتفاوت من حيث التركيز علـى عوامـل          *وقد نتج عن دراسة القيادة العديد من النظريات         
معينة دون أخرى، وسنتناول فيما يلي أهم النظريات التي شكلت المحطات الكبرى في دراسة القيـادة،                

                                                 
  .276ص - مرجع سابق –المؤسسات االجتماعية إدارة –رشاد عبد اللطيف  1
  .37 ص - المرجع السابق –تمويل الجمعيات األهلية –كيرشوم . هيرمان، دنيس م.ميالني ل 2
ادة ، ويمكن اإلشارة إلى أن هناك نظريات حديثـة بـدأت تأخـذ              يركزنا على أهم النظريات األكثر تداوال في الكتابات حول الق          *

  = أنظر محمد أكرم العدلوني وطارق السويدان( ومنها النظرية التحويلية ونظرية القيادة المركزية المبادئ،ادةيمكانتها في دراسة الق
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لفردية للقائد إلى البحث في تأثير الطريقة التي يتصرف بهـا،           حيث تطور البحث من دراسة الصفات ا      
وأخيرا إلى النظر في أهم العوامل الموقفية في البيئة التي تمارس فهـا القيادة،وهـذا مـا سنعرضـه                   

  :فيمايلي
 تعتبر هذه النظرية من أبرز النظريات المبكرة حول القيادة ، وتقـوم              :نظرية السمات -1  

 الذاتية في الفرد والتي تجعل منه قائدا، ولذلك فقد عزت ظاهرة القيادة إلى ما               على البحث في العوامل   
يتمتع به القائد من سمات تميزه عن باقي األفراد، كما حاولت الوصول إلى مجموعـة مـن الـسمات                  

  .1الفردية التي تميز القادة الناجحين والقادة غير الناجحين
 معينة شائعة بين القادة ولكنها تختلف من ثقافة إلى وقد توصلت هذه النظرية إلى أن هناك سمات  

  :أخرى ، ومن هذه السمات 
  . وفيزيولوجي كالهيئة الخارجية والقوة العضلية يما هو مورفولوج-   
  .ما هو عقلي كالذكاء والتفكير -   
  .ما هو انفعالي كالثقة بالنفس وضبطها -   
   .ما هو اجتماعي مثل التعاون وكسب ثقة اآلخرين-   
  .2ما هو روحي كالتمسك بالقيم الروحية-   

  :وقد وجهت لهذه النظرية مجموعة من االنتقادات ومنها 
وتجاهل ما عداه مـن  -سمات القائد–القيادة ظاهرة متشابكة والنظر إليها من جانب واحد فقط          -   

رة القيـادة ،      ال يؤدي إلى فهم شامل لظاه       -كخصائص األفراد المقودين مثال   -جوانب القيادة األخرى  
والتركيز على السمات الفردية ال يوضح ما يقوم به القائد في موضع القيادة، ألن السمات تحدد من هو                  

  .القائد وال تحدد األنماط السلوكية التي يبديها في محاولته التأثير على المقودين
إن قدرة الـسمات    السمات المطلوبة للنجاح في القيادة تتغير من مجال قيادي آلخر ، ولذلك ف            -    

على التنبؤ بفعالية القيادة تعتبر محدودة ، حيث يوجد العديد من السمات التي ما زالت محل خالف بين                  
  .العلماء، وإن كان ذلك ال ينفي وجود سمات مشتركة بين القادة في مجاالت مختلفة

      

                                                                                                                                                         
حيث كلما تطورت البحوث والدراسات حـول موضـوع         ) 37-36ص ص -المرجع السابق -القيادة في القرن الحادي والعشرين    =

   .القيادة أدى ذلك إلى دراستها من جانب معين، فالظاهرة لم تتغير وإنما كل مرة يتم اكتشاف جوانب أخرى منها
-الرياض –معهد اإلدارة العامة –ترجمة جعفر أبو القاسم –السلوك التنظيمي واألداء -سأندرو دي سيترالفي، مارك جي وال 1

 .292ص - 1991
  .270ص  -1974-القاهرة –عالم الكتب -علم النفس االجتماعي-عبد السالم زهران 2
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جمالية للقيادة ، فإضافة إلى     إن االنتقادات السابقة ال تنفي أن السمات هي جزء من الظاهرة اإل                   
سمات القادة توجد بعض المتغيرات والعوامل األخرى التي يجب أخذها في الحسبان عند تفسير وشرح               

  .1ظاهرة القيادة
 ،التي تعتبـر  دراسة السمات مفيدة في تحديد السمات والخصائص القيادية البارزة        وتبقى نتائج     

فهناك مجموعـة   " هم في تحديد فعاليته في مجال محدد،      كمؤشرات إيجابية لظهور قائد أو خصائص تس      
من أبرز علماء اإلدارة عادوا مؤخرا لنظرية السمات من جديد مؤكدين على أن السابقين إنما فـشلوا                 
ألنهم ركزوا على الصفات المجردة وهذا سبب فشلهم، وتبلورت نظرة جديدة حول القيادة تلخصها في               

ة بين كل القادة المؤثرين ، بغض النظر عن الموقف أو الظرف ،             مجموعة قليلة من الصفات المشترك    
فإذا أردنا اختيار شخص للقيادة  فعلينا أن نبحث عن هذه الصفات ، وإذا أردنا تدريب شخص عليهـا                   

  .2فما علينا إال التركيز عليها
لقائد، بيـد   لذلك فإن السمات تؤثر في القيادة، فهناك مجموعة منها يجب أن تتوفر لتأهيل الفرد ا                

فالسمات شرط ضروري   ألن الفعالية تتوقف على عوامل أخرى،       ،أن توفرها ال يضمن أن يكون فعاال        
للنجاح في القيادة لكنها غير كافية لتحقيقه،ويبقى أن هذه النظرية قد ساهمت في توضيح متطلبـات                

  .القيادة، وهذا ما يمكن أن نستفيد منه 
ات في مجال السلوك القيادي على الـسلوك الفعلـي          ركزت الدراس :النظرية السلوكية   -2  
وقـد  ،، وذلك نتيجة لعدم االقتناع بنظريـة الـسمات          أي ما يفعله والكيفية التي يتصرف بها        للقائد،  

انطلقت هذه النظرية من االعتقاد بأن القادة المؤثرين يستخدمون نمطا أو أسلوبا معينا في قيادة األفراد                
عينة، مما يؤدي إلى مستوى عال من اإلنتاجية والروح المعنويـة، فعلـى      والجماعات لتحقيق أهداف م   

عكس نظرية السمات ركزت النظرية السلوكية على فعالية القائد وليس على ظهور شخصه، أي علـى    
ما يفعله وليس على أساس خصائصه الذاتية، وهذا من خالل التركيز على محورين أساسيين للـسلوك                

  :3القيادي وهما
ويعمـل  ، ، حيث يركز القائد على بناء عالقات اجتماعية بينه وبين األفراد           هتمام باألفراد اال-     

  .على إشباع حاجاتهم 
  . ، حيث يركز القائد على أداء المهام من خالل التركيز على إنجاز العمل االهتمام بالعمل-     

 األسلوب الـذي يـستوجب       ويجب على القائد تحسين سلوكه في أحد المحورين على األقل ، واستخدام           
  .االهتمام العالي بكليهما

                                                 
  .257ص -2002-ة اإلسكندري–مؤسسة شباب الجامعة –فعالية التنظيم وتوجيه السلوك اإلنساني -أحمد عرفة ، سمية شلبي 1
  .129ص -مرجع سابق-صناعة القائد-طارق السويدان، فيصل باشراحيل 2
 .295ص -مرجع سابق- السلوك التنظيمي واألداء-أندرو دي سيتر الفي، مارك جي والس 3
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  :      وقد وجهت لهذه النظرية بعض االنتقادات ومنها 
أن سلوك أو أسلوب القائد يتغير من موقف آلخر، فقد يتبع أحد القادة مثال األسلوب الـذي                 -     

، أمـا فـي الظـروف    يهتم باألفراد في الظروف العادية أو حينما يسير نشاط الجماعة بسهولة ويسر           
الملحة وتزايد الضغط إلنجاز العمل في مواعيد محددة ، فقد يغير القائد سلوكه ليكون موجهـا نحـو                  

  .العمل 
لم تأخذ هذه النظرية في الحسبان العوامل الموقفية األخرى، مثـل خـصائص المقـودين               -     

الموقفية األخرى بعين االعتبار   وخصائص المنظمة والبيئة الخارجية وغيرها ، فال بد من أخذ العوامل            
  .1إذا أريد لألسلوب القيادي أن يكون فعاال 

 ،حيـث   يمكن االستفادة منها في كيفية القيادة     ورغم االنتقادات الموجهة لهذه النظرية ، إال أنه           
 تشير إلى أهمية السلوك القيادي الذي ينبغي أن يرتكز على االهتمام باألفراد واالهتمام بالعمـل ، وال                

  .يمكن للقائد أن ينجح في دوره دون االهتمام بهذين البعدين
على القائد تحديد األسلوب القيادي المناسب ،وذلك من خالل تشخيص الموقف وتحديـد             ويبقى    

 ، فأسلوب القيادة ال يتوقف على عناصر شخصية القائـد           متطلباته القيادية حتى ينجح في أداء دوره      
  .، وهذا ستتناوله النظرية الموقفيةفقط بل على عناصر الموقف أيضا

أدرك الباحثون خالل فترة الستينات ، قصور النظريات الـسلوكية   : النظرية الموقفية   -3  
حيث يصبح الفحـص الـشامل للموقـف        ،ومن ثم بدؤوا في دراسة القيادة من خالل النظرية الموقفية           
، ويتطلب تشخيص الموقف النظـر إلـى   بالنسبة للقائد أمرا أساسيا في سعيه لتطبيق نمط قيادي معين  

  :مجموعة عوامل أهمها 
  .، أي ما يتوفر عليه من سمات وخصائص شخصية تؤهله للقيادة خصائص القائد-     
، أي التوافق بين خصائص القائد وخصائص أفراد جماعة العمل التي           خصائص المرؤوسين -     

  .ومشكالتهم واتجاهاتهم بشكل أفضل يقودها، وهذا ما يمكنه من التفاعل مع حاجات األفراد 
 ، وتشمل المسؤوليات والواجبات المصاحبة للعمل والتي تحدد         خصائص األنشطة واألعمال  -     

بالتبعية مدى تناسب أو عدم تناسب الشخص القائد، وكذا مدى اإللمام باألعمال بالدرجة التي تمكنه من                
  .اع معينة من األنشطة القدرة على قيادة مجموعة أفراد يقومون بأداء أنو

، وتشمل أساسا نوع المنظمة التي غالبا ما تحدد نوع الشخص الذي يتالئم  خصائص المنظمة-     
  .مع دور القائد داخلها، وغالبا ما نجد أن طبيعة المنظمة ترجع إلى الغرض األساسي من إنشائها 
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ة، االجتماعيـة، االقتـصادية، الثقافيـة       ، وتشمل العوامل السياسي   خصائص البيئة الخارجية  -         
   .1وغيرها، وهي كلها تنعكس على العمل القيادي وتؤثر حتى في أنماط القيادة

 أسـاس أن  لكن علـى  على تحديد خصائص القيادة ،   *يقوم مفهوم النظرية الموقفية   وعلى هذا     
 وسـمات   تحديد خصائص القيادة ال ترتبط بسمات وخصائص شخصية عامة، بل ترتبط بخـصائص            

متطلبات القيادة تختلف بحسب المجتمعـات والتنظيمـات       نسبية ترتبط بموقف قيادي معين، ذلك ألن      
  .2داخل المجتمع الواحد

  :       والقائد الفعال هنا له دوران رئيسيان هما
  . أي تحفيز األفراد ألداء األعمال ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، التشجيع  - أ

  .3  ومتى وأين؟،راد التعليمات حول كيف يؤدون األعمالأي إعطاء األف، التوجيه - ب

المجـاالن  وهما    ،باألنشطةأما الدور الثاني فيتعلق     ،باألفراد       وكما نالحظ فإن الدور األول يتعلق     
  .ثم تأتي الموارد المادية لتساعدها على ذلك، األساسيان لعمل القيادة

ر من العوامل المتعلقة بالعملية القيادية، إال أن قائمـة          وبالرغم من إحاطة النظرية الموقفية بالكثي       
العوامل الموقفية الهامة توضح أن القيادة عملية معقدة لعدم اكتمالها وشموليتها، كما أن ماهية المواقف               
وخصائصها يصعب تحديدها بدقة خصوصا مع وجود عدد كبير من المواقف ونظرا للتغيرات التـي               

رضنا أن القائد يستطيع معرفة خصائص المواقف وتحديد أسـلوب القيـادة            تطرأ عليها، وحتى لو افت    
تؤثر عليه وعلى نمطـه فـي       –المالئم، فإنه ليس من السهل عليه أن يمتلك صفات وخصائص معينة            

  .، و يقوم بتغيير سلوكه حسب كل موقف بهذه البساطة فهذا يحتاج إلى وقت-الحياة
ي يحدد القائد،فكيف نفسر وجود أفراد يمتلكـون المعرفـة          كما أنه إذا سلمنا بأن الموقف هو الذ         

والمهارة الضرورية ويبدو أنهم أكثر صالحية للقيادة من غيرهم في موقف معين، إال أنهم ال يظهرون                
كذلك، وهذا ربما ما يؤكد حقيقة وجود تفاعل بين الخصائص الفردية والخصائص الموقفيـة، فوجـود       

قد ال يكفي لظهور الفرد كقائد إذا لم تكن هنالـك خـصائص             ،عين  معارف ومهارات مالئمة لموقف م    
  .  4 تتفاعل معه لشحن الفرد بطاقة تدفعه للقيادةلمتطلبات الموقفشخصية 

                                                 
  .264-260ص ص –المرجع السابق -عالية التنظيم وتوجيه السلوك اإلنسانيف-أحمد عرفة ، سمية شلبي 1
ترجمة عبد اهللا  إبراهيم ،لكنيث بالنشرد  القيادة و مدير الدقيقة الواحدة،من أفضل الكتب التي شرحت النظرية الموقفية  *

  .1990،الرياض،معهد اإلدارة العامة،العمار
 .63 ص -1993–القاهرة -دار الغريب للنشر والتوزيع- معلم اجتماع التنظي-طلعت إبراهيم لطفي 2
-دار التوزيع والنشر اإلسالمية-طارق سويدان،ستيفن كوفي، بوب نيلسون:في فكر هؤالء،خالصات إدارية–محمد فتحي  3

 .140ص – 2004 - 1ط-القاهرة

 108ص-1996 الجزائر -بن عكنون -مركز اإلعالم العلمي والتقني-دراسة نفسية اجتماعية،المديرون–عبد الحفيظ مقدم  4
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أن النظرية الموقفية هي المدخل السوسيولوجي لدراسة ورغم هذه االنتقادات فإن البعض يعتبر   
، ذلك ألنها تـولي اهتمامـا       -وعنا الجمعيات وهي في موض  - 1القيادة خاصة في الجماعات الصغيرة    
  .كما تهتم بالعوامل الموجودة في البيئة االجتماعية للقائد ،بالكثير من العوامل المؤثرة في القيادة

قدمت النظرية الموقفية مفهوما ديناميا للقيادة ال يرتبط بالسمات الشخصية للفرد فقط، إنما وقد   
التـي  * ه والمتغيرات المرتبطة به ،هي التي تحدد المتطلبـات        يرتبط بالموقف على أساس أن عوامل     

يمكن أن تفرز القائد وتحدد مدى نجاحه، كما أنها ال تحصر القيادة في شخص واحـد يـصلح لكـل                    
فالقائـد  ،2المواقف،حيث أن فكرة وجود أسلوب قيادي صالح لكل األوقات اختفى في اآلونة األخيرة              

وهذا ما نجـده أقـرب لدراسـة        ال يقود الجميع بنفس األسلوب      الفعال يختار نمطه حسب الموقف و     
 تتناول العوامل الموقفية التي تتفاعل معها القيادة في إدارة العمـل            حيث أن هذه النظرية    ،موضوعنا
  .التطوعي

أوضحت النظريات والدراسات حول القيادة أنه ال :تعليق عام على نظريات القيادة -4     
د متفق عليه لدراستها ، وال يوجد قائد يصلح لكل موقف ، كما ال يوجد نمط يوجد مدخل أو نموذج واح

قيادي يصلح لكل المنظمات، وهذا ما يؤكد بأن القيادة ظاهرة معقدة مازالت تحتاج إلى الكثيـر مـن                   
ظـاهرة   هاالدراسة من أجل تفسيرها، ومن أجل التوصل إلى إطار نظري مقبول بوجه عام،خاصة وأن             

  .3نن دراستها إال في إطار اجتماعي واقتصادي وسياسي معيثقافية ال يمك
بما تتضمنه من قيم ومبادئ وأخالق يلتزم بها ،  حيث أن القائد يتأثر بفلسفة معينة حول القيادة      

، يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن القائد في مجتمع مسلم يتأثر بقيم وأخالق اإلسـالم                و، في قيادته 
ة وتؤكد أهميتها التي تتعلق بموضوع القياد،النصوص القرآنية واألحاديث النبوية    توجد العديد من    حيث  

يأيهـا الـذين آمنـوا      :" تعالى  ويمكن أن نذكر منها قوله     ، الجماعات والمجتمعات  وخطورتها في حياة  
:  صلى اهللا عليه وسلم    وقوله، )59اآلية–سورة النساء   ("أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم      

إذا وسد األمر إلـى غيـر أهلـه         ( : وقوله أيضا ، )متفق عليه )(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته     ( 
  ).رواه البخاري)(فانتظر الساعة

                                                 
  .63 ص –  المرجع السابق- علم اجتماع التنظيم–طلعت إبراهيم لطفي  1
  وذهبت إلى أن صفات األشخاص ومتطلبات الظروف تتفاعل بطريقة تمكن شخصا   ،برزت في النظرية الموقفية نظرية دور القائد *

�  �� ا����ص  �� ا���وز�  .وا%"ا أو #"دا  �
2 Alain duluc-Leadership et confiance, développer le capital humain pour des organisations performantes,Edition 

dunod, PARIS, 2000,P 68.                                                                                                                                          
  .103ص -  المرجع السابق-المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة-فضيل دليو وآخرون 3
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أن العـادات    كما،كلها تؤثر في السلوك القيادي     والمعايير االجتماعية  فالنسق القيمي والعقائدي      
تجعل للبيئة دورا كبيـرا     ،قافية والتربوية وغيرها  والتقاليد وأوضاع المجتمع السياسية واالقتصادية والث     

  .في بروز القائد وصياغة شخصيته
  .يوضح النظريات الرئيسية لدراسة القيادة):03(جدول  

  مجال التركيز  النظرية
برزت خـالل   (السمات

  )األربعينات والخمسينات
هناك عدد محدود من السمات أو الخصائص الفرديـة ،التـي يمكـن             

  .مييز بين القادة الناجحين وغير الناجحيناستخدامها للت
برزت خـالل   (السلوكية

  )الخمسينات والستينات
ال يتمثل الجانب األساسي للقيادة في سمات القائد، بل في تصرفاته في            
المواقف المختلفة ،ويتم التمييز بين القادة الناجحين وغير النـاجحين          

  .بأسلوب القيادة لكل منهم
بـرزت منـذ    (الموقفية

  )لسبعيناتا
  ال تتحدد فعالية القائد بنمط سلوكه فقط ،بل بالموقف الماثل في بيئته،

وتتمثل العوامل الموقفية في خصائص الرئيس والمـرؤوس وطبيعـة      
  ).الحوافز(المهام وهيكل الجماعة ونوع التعزيزات

 أبو القاسـم، معهـد اإلدارة       سيتر الفي، مارك جي والس، السلوك التنظيمي واألداء، ترجمة جعفر         .أندرو دي :المصدر
        291،ص 1991العامة الرياض، 

  :أنواع القيادة : ثالثا      
  :    تصنف القيادة إلى عدة أنواع نذكر أهمها 

    : وتنقسم إلى  :القيادة حسب مجال العمل-1      
ال عمل    يقوم هذا النوع من القيادة على امتالك خبرات ومعارف في مج             :القيادة المهنية -أ   

معين، فالقائد المهني يمتلك مهارات عامة تسود بين أعضاء المهنة باإلضافة إلى مجال تخصصه فيها،               
  .1وهو يوجه مهاراته في مساعدة األفراد في إطار األغراض التي رسمتها المؤسسة التي يعمل فيها

  : ويمتاز هذا النوع من القيادة بما يلي  
  .م تخصصاتهم المهنية أن القادة يشغلون وظائفهم بحك-   
  .تأثير القائد قد ال يتعدى حدود سلطات ممنوحة له و،أن القائد يمثل المنصب الذي يشغله فقط-   
  .يتم تعيين القيادة أو انتخابها وفق القوانين المنظمة للمهنة -   
  .تستمد سلطتها من قانون ولوائح منظمة -عموما–القيادة المهنية قيادة رسمية -   

                                                 
-المكتب الجامعي الحديث-الخدمة االجتماعية وتطبيقاتها في التعليم ورعاية الشباب–حمد مصطفى أحمد ، هناء حافظ بدوي م 1

  .258ص -1999-اإلسكندرية
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ن الجماعة نفسها باعتبارها ظاهرة طبيعية فـي        تنبعث م وهي التي   :القيادة االجتماعية -      ب
، وأعضاء الجماعة هم الذين يختارون هذه القيادات من بينهم ويرسمون لهـا حـدود               كافة الجماعات   

 كما أن هذه القيادة تنبع من المجتمع نفسه ، نتيجة تمتعها بقـدرات معينـة              ،الوظائف التي يقومون بها     
  :وتتنوع مصادر التأثير كمايلي،1ويكون لها تأثير على أفراد الجماعة والمجتمع

  :  وهي القوة  التي يستمدها القائد من سماته الشخصية ومهاراته الذاتية، ومنها: قوة الشخصية-   
وتشير إلى المقدرة على التحكم وممارسة التأثير في اآلخرين من خـالل             ، قوة المرجعية   *    
تمكنه مـن االسـتحواذ   ، القائد، بسبب ما يتوفر عليه من سمات شخصية وخصائص اجتماعية   جاذبية  

ومعاملتهم كذالك يؤدي إلى تحريك غرائزهم أكثر ، ألن البشر ليسوا أشياء يتحكم فيها،على والء األفراد
ـ               ،من دوافعهم  ي وإنما يقررون بشكل واع كم سيعطون من أنفسهم لعملهم اعتمادا علـى الطريقـة الت
  ).  الجسد،النفس،الروح،العقل(وعلى فرصهم في استخدام مكونات شخصيتهم اإلنسانية،يعاملون بها

وتتمثل في القدرة على التحكم في سلوك اآلخرين من خالل امتالك المعرفـة              ، قوة الخبرة   *    
  .هاوالمهارة ذات العالقة بالعمل، والتي تجعل من األفراد يشعرون بالحاجة إلى االستفادة من

وتعكس القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين من خـالل المركـز الـوظيفي                     : قوة المركز -  
  :واالجتماعي الذي يشغله القائد، وتشمل

ويعتبر هذا النوع من القوة ،ةوهي القوة المستمدة من وضعية القائد  التنظيمي، قوة الشرعية     *    
        .واقع العملياألبسط من حيث الفهم واألكثر قبوال في ال

وتعني القدرة على منح أو منع المكافأة للتأثير على سلوك األفراد ، وتـشمل               ، قوة المكافأة   *    
  .الجانب المعنوي كاإلطراء والتقدير والمادي كالمال وغيرها

وتعني القدرة على الحصول على امتثال األفراد لألوامر عن طريـق التهديـد    ،قوة اإلرغام           *
  .2سي أو الماديالنف

  :ويمتاز هذا النوع من القيادة بما يلي  
  .ويتم اختياره من طرف أفراده بقصد خدمته، القائد نابع من المجتمع ذاته-  
  .التأثير الكبير على األفراد-  
  ).دور القائد يخضع إلشباع حاجات األفراد(العمل من أجل األفراد وباالشتراك معهم-  
  .ت المجتمع والتعبير عن أهدافه  القدرة على تفهم احتياجا-  
  .وتستمد سلطتها من قبول الجماعة-عموما–قيادة غير رسمية -      

                                                 
    .235ص -مرجع سابق-تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع- محمد بهجت جاد اهللا كشك1 
ص ص - 2002 -  اإلسكندرية–الدار المعرفة الجامعية– السلوك التنظيمي –جمال الدين مرسي، ثابت عبد الرحمن إدريس  2

 .بتصرف، 555-556
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وهذا النوع من القيادة هو الذي يدير العمل التطوعي في المجتمع ويقوم بخدمته ويطلق عليه                 
ئد التقليـدي والقائـد     بين القا ،مؤسس القيادة القائمة على الخدمة      " غرين فيلد "، وقد ميز    القيادة الخادمة 

  : واقترح مجموعة من الفوارق التي يوضحها الجدول التالي،الخادم 
  .يوضح الفرق بين القائد التقليدي والقائد الخادم): 04(جدول 

  القائد الخادم  القائد التقليدي
هل فعلت كذا؟ مـا     :مثل.يسأل عن النتائج والعمل   

  حالة األمر الفالني؟
مـا الـذي    : مثـل .ديسأل كيف يستطيع أن يساع    

تحتاجه مني؟ ماذا يمكن أن أوفر لك لتؤدي عملك         
  بشكل أفضل؟

: مثـل ، يقيس اإلنتاجية التنظيمية بمقاييس كميـة     
إنتاجية الشخص في الساعة أو الربح مقسوما على        

  .عدد العاملين

يقيس اإلنتاجية بكمية المبادرات المؤدية لتحـسين       
  .األداء بدون انتظار األوامر

  .يؤمن أن الناس يأتون أوال ويهتم بهم شخصيا  ملين معه على أنهم مورد هام لإلنتاجيرى العا
  .يرى نفسه األول بين متساوين  .يرى نفسه أنه رئيس

يؤمن بضرورة كبح المنافسة واستبدالها بالتعاون        .يشجع المنافسة الداخلية بين العاملين
  .والتكامل

حدثهم حتـى فـي أمـورهم       يفرغ وقتا للناس وي     ليس لديه وقت للناس
  ).الخدمة فوق الذات(الشخصية

يحاول أن يجعل العاملين يتبعون سياسة المنظمـة       
  .ويعملوا بطريقتها

يندمج مع العاملين حتى يضمن مـساندة األفكـار         
  .الجديدة وتحقيق رؤية مشتركة

يعتقد أن النجاح النهـائي هـو النتـائج الماليـة           
  .الممتازة

 يكمن في نمـو األفـراد       يؤمن أن النجاح النهائي   
وحرية تصرفهم مما سـينعكس     ، شخصيا ومهنيا 

  .عليهم وعلى العمل
-143ص ص   -مرجـع سـابق   -القيادة في القرن الحادي والعشرين    - محمد أكرم العدلوني ، طارق السويدان      :المصدر

144 .  

  :وتنقسم إلى  :القيادة حسب سلوك القائد-2   
فهو الـذي   ، باجتماع السلطة في يد القائد    ا النوع من القيادة     ويتميز هذ  :القيادة السلطوية -أ      

يضع سياسة الجماعة ويرسم أهدافها ، وهو الذي يوزع األدوار ويوجه طريقة العمل ويتـابع طريقـة           
  كما أنه،  التنفيذ ، كما تتميز هذه القيادة بعدم ثقة القائد بقدرات األفراد في اتخاذ القرار المناسب
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ى المهمة المطلوبة وعلـى إنتاجيـة الجماعـة دون االهتمـام بمـشاكل األفـراد                 عل -عموما-يركز
ولـذلك ينفـرط عقـد      ، ، وفي هذا النوع من القيادة يعتمد األفراد على القائد اعتمادا كليا           1ومعنوياتهم

  .نظرا العتماده عليه فقط، الجماعة وينقطع العمل أو ينخفض بمجرد غيابه
  :االت معينة منها وتكون هذه القيادة فعالة في ح  
  .في حالة األزمات والطوارئ التي تحتم اتخاذ قرارات سريعة للحصول على نتائج-  
  .في الظروف التي يكون فيها ضغط بسبب ضيق الوقت مثال -  
  .في األوضاع التي يكون فيها االنضباط والنظام ضعيفا وسيادة الالمباالة عند األفراد-  
  .م االهتمام بالعمل والتدرب والخبرةفي حالة األفراد الذين ينقصه-  
باالعتماد على المشاركة في تخطيط أهداف الجماعة        وتتميز هذه القيادة      :القيادة المشاركة -    ب

 من خالل النقاش واإلقناع وتوزيع المـسؤوليات بـين القائـد            والتنفيذ والمتابعة ، ورسم خطة العمل  
 بناء عالقات إنسانية سليمة وعلى إشباع الحاجات الممكنة        كما يعتمد هذا النوع من القيادة على      ،واألفراد

وإيجاد مناخ مناسب للعمل    ، لألفراد من خالل فهم الحوافز التي تحرك دوافعهم وتحافظ على معنوياتهم          
يحقق قدرا من التفاعل والتعاون والمشاركة في عملة صنع القرار لتحميل األفراد مـسؤولية إنجـاح                

  .العمل واإلبداع فيه 
وإيمانه بإمكاناتهم وقدراتهم علـى     ،ويستند هذا النوع من القيادة على قبول األفراد لسلطة القائد             

واالهتمام بجماعة العمل وتـشجيعها علـى       ، ومنحهم الفرصة للتعلم من خالل أخطائهم     ، اتخاذ القرار 
د المشارك يستأنس   ألن القائ ،  ولذلك نجد أن إنتاجيتها قد تنخفض ولكن العمل ال ينقطع          العمل الجماعي، 

ويلعـب دورا  ، ويقدم لهم المعلومات واإلرشادات الالزمة، بآراء األفراد ويعير أفكارهم االهتمام الالزم   
   .2وتحقيق التعاون وإطالق القدرات والطاقات الكامنة، فعاال في تنمية االبتكار

  :وتكون هذه القيادة فعالة في حاالت منها   
  ).االندماج بين األهداف الشخصية والعملية (ة كبيرة مجموعة العمل المحفزة بدرج-  
  ).مستوى من النضج والفهم ألساليب العمل (األفراد والجماعات المدربة تدريبا جيدا -  
  .األفراد الحساسين واألكبر سنا واألكثر خبرة وذوي االختصاص -  
  .لتكوين قادة ومساعدين -  
 في وضع   درجة عالية من الحرية    بمنح األفراد  القيادة    يمتاز هذا النوع من     :القيادة الحرة -     ج

  أهداف الجماعة وتحديد الخطة الالزمة لتحقيقها ، كما يترك لها حرية اتخاذ القرار ، وكل ما يقوم به 
  

                                                 
 .608ص -1993-األردن-عمان-دار الفرقان-اإلدارة الحديثة-مصطفى نجيب الشاويش 1
  .212ص -2004-3ط-عمان-شردار الفكر للطباعة والن–السلوك التنظيمي -محمد كامل المغربي 2
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قد يفقد أعضاء الجماعـة  ، ومع هذا النوع من القيادة،القائد هو إخبار الجماعة بالعمل المطلوب إنجازه     
كمـا تكثـر    ،ويكثر بينهم االصـطدام     ، وقد يعجزون على االتفاق على هدف معين      اإلحساس باألمن   

  .1الفردية
  :وهذا النوع من القيادة فعال في حاالت معينة منها   
  .مع األفراد الذين حصلوا على تدريب وخبرة عملية-  
  .مع األفراد المدربين جيدا واألخصائيين -  
  .تدريبهم االعتماد على الذات بهدف تطوير روح المبادرة عند األفراد و-  
يجب اإلشارة إلى أن أي نوع من هذه القيادات يندر أن يتواجد بصورة مطلقـة فـي جماعـة                   

وذلك تبعـا لمتغيـرات   ،عمل، بل تجد أن القيادة هي مزيج من أنواع القيادة المذكورة بنسب مختلفة    
كن الموقف  القائم هو الذي يحدد       ول،2 ال يوجد نموذج قيادة محدد يعد هو األصلح دائما         أخرى،وعليه

ألن لكل أسلوب متطلباته التي تحدد      ، وبالتالي يحدد نمط القيادة المطلوب    ، األسلوب القيادي لمواجهته  
  . إيجابياته وسلبياته في التطبيق 

ال يحتاج كل شخص إلى نفس طريقة اإلشراف، " وزمالؤها حيث"  ليكي.بيريت م"وهذا ما أكدته   
في وظيفة يحتاج ويتوقع مستوى مكثف من اإلشراف وهو يـتعلم كيفيـة أداء العمـل                فالمعين حديثا   

وهناك بعض األفراد الذين يكونون على دراية بالعمل فعال ويتمتعون بالدافعية على اإلنجاز، وتتوفر              ..
لديهم المهارات التي تمكنهم من أداء العمل في وقته بدرجة عالية مـن االمتيـاز، فهـؤالء وال شـك                

ألن األفراد الذين يتمتعون بالمهارة العالية غالبا مـا يجـدون           ..اجون إلى قليل من وقت اإلشراف       يحت
صعوبة في طلب المساعدة، وعلى المشرفين أن يكونوا قريبين من مثل هؤالء األشخاص بدرجة كافية               

  .3"تسمح لهم بإقامة عالقات طيبة تتيح لهم التدخل الحصيف في الوقت المناسب
تحديد نوع النموذج القيادي األنسب لمواجهة موقـف        قى القائد الناجح هو القادر على       وعليه يب   
كأن يكون حازمـا أو     -وذلك في ضوء تصوره وقيمه وتقديره ألن لكل إنسان طبيعته الخاصة            ، معين

، وهذا ال يعنـي  بالنمط القيادي األساس لإلنسانومن ثم نستطيع أن نقرأ ما يسمى     ،-لينا أو غير ذلك   
 4قد يتغير إذا تطلب األمر ، لكن يبقى الغالب عليه هـو نمـط معـين               سيطرة التامة لذلك النمط بل      ال

 فقيمة الشورى مثال تعتبر قاعدة عامة في القيادة تطبـق           ، القائد يمارس في ضوء نسق قيمي يتبناه     
   .مع األخذ بعين االعتبار الموقف والظروف المحيطة

                                                 
 .238ص -مرجع سابق–تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع –محمد بهجت جاد اهللا كشك  1
  .274ص -مرجع سابق-اإلنسان والمجتمع–محمد شفيق  2
 .217ص –مرجع سابق -إدارة الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح-ليكي وآخرون.بيريت م 3
 .116ص -مرجع سابق-صناعة القائد- اشراحيلطارق السويدان ، فيصل ب 4
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  :اإلعداد للقيادة: رابعا     
بر إعداد القادة من الموضوعات التي تشغل بال المهتمين بـإدارة التنظيمـات والمؤسـسات               يعت  

بمختلف أنواعها، وذلك ألهمية ومركزية دور القائد في فعاليتها وفي إنجاز األهداف التي قامـت مـن               
إلعداد ، دة  ولذلك فقد ازداد االهتمام ببرامج إعداد القا      ،وفي مواجهة التغيرات والتحديات المختلفة    ،أجلها

أصبح من الضروري توافر مجموعة     حيث  ،جيل من القيادات القادرة على التعامل مع مفردات العصر        
  .  1من السمات الخاصة في قادة المستقبل تمتزج فيهم المهارات القيادية والمهارات اإلدارية

 أن القادة يولدون وقد اختلف علماء النفس واالجتماع واإلدارة على جوهر القيادة، فمنهم من يقول  
فالقيادة في نظره موهبة تمتلكها فئة من الناس، وهنـاك اتجـاه            ، قادة، وقد ساد هذا االتجاه لمدة طويلة      

  .آخر يرى بأن القيادة يمكن تعلمها واكتسابها وبالتالي يمكن صناعة القائد
األسـاليب  وقد أثبتت الدراسات بأن القيادة تشمل جانبا فطريا وآخـر مكتـسبا، فـيمكن تعلـم                   

والمهارات والنظريات القيادية، ولكن ال يمكن اكتساب السمات العقلية والنفـسية كـسرعة البديهـة،               
، فهو يولد   فالقائد يولد ويصنع  ،  2والتعاطف والجاذبية مثال وغيرها من السمات التي تؤهل الفرد للقيادة         

اكتساب خصائص معينة تساعده على     ولذلك يحتاج إلى    ،بسمات تؤهله للقيادة ولكن ال يولد قائدا كامال         
النجاح فيها وتصنع منه قائدا فعاال، فدراسة القيادة مثال باستطاعتها إظهار قائد أفضل لكنها ال تجعلـه                 

عنـدما  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      –وهذا ما يؤكده حـديث النبـي        ،قائدا إذا لم يكن مؤهال لذلك سلفا      
  ).رواه البخاري ومسلم(" راحلةتجدون الناس كإبل مائة ال يجد فيها الرجل:"يقول

 جزءا من إستراتيجية أية جمعية، وأن تحـرص         *وصناعة القادة إعداد  ولذلك يجب أن يكون     
الجمعيات تقوم بدور فعال في     " ألن، على توفير المناهج لذلك، وأن تستعين بمراكز تدريب على القيادة         

م بالمهارات المطلوبة لقيـادة وتنميـة      عن طريق إكسابهم وتزويده   ، مجال تنمية االلتزام لدى أعضائها    
ويتحقق ذلك من خالل قيامها بأنشطة تدريبية على المهارات التي يتطلبهـا            ، الشعور بالمسؤولية لديهم  

  .3"العمل العام

                                                 
مقـال فـي اإلدارة العربيـة       –برنامج إعداد قادة المستقبل وخطوات التغيير       -إلهام محمد أحمد إبراهيم ، أمينة مصطفى صبري        1

  .657ص -2006-السعودية–الرياض –  العامةمعهد اإلدارة-والتحديات  المعاصرة
 .61ص - ذكرهسابقالمرجع ال-ة القائدصناع- طارق السويدان ، فيصل باشراحيل 2
 تناولت موضـوع القيـادة،   ي الكثير من الكتابات التيمتداول ف ادة كما هويفضلنا الكالم عن اإلعداد للقيادة بدل التدريب على الق       *

يب لتـدر خالل عمليـة ا   وليست فقط اكتساب مجموعة من المهارات من  ،ألن صناعة القائد هي عملية تمر بمجموعة من المراحل        
، فهناك عملية تعلم للقيادة حيث يكتسب القائد المعلومات والمعرفة اللـذان يؤديـان إلـى    إعداد القادةالتي تعتبر مرحلة من مراحل    
وهو ما يؤدي إلى إكسابها صفات معينة تؤثر في عملية القيادة، أما التدريب فيمكنه المساهمة فـي                 ،المساهمة في بلورة الشخصية     

    .   حيث أن القائد ال يصبح قائدا بمجرد اكتسابه مهارة التخطيط مثال، قيادي ولكن له حدودا ال يمكن تجاوزهاصقل األسلوب ال
 .423ص – 2005- القاهرة - دار الفجر-ة المعاصرةياإلصالح التربوي والشراكة المجتمع-محمد األصمعي محروس سليم 3
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  :  فيما يلي1ويمكن تلخيص مراحل إعداد القادة  
مة، مثل الذكاء،  ويتم البحث عن الشخصية القيادية من خالل وضع معايير عا    :مرحلة التنقيب   -  

المبادرة ، وغيرها وتضاف إليها معايير خاصة بالمهمة المطلوبـة          ، قوة الشخصية وتوازنها،الشجاعة  
  . القيادية تساعد على بروز القادة أكثرتحيث أن البيئا،،كما تتم دراسة الخلفية االجتماعية للفرد 

ظرية مثل اختبارات الـذكاء، مـع    وفيها تجري مجموعة من االختبارات الن    :مرحلة التجريب   -      
مراقبة التصرفات اليومية للوقوف على مدى انطباق المعايير على الشخص ، وهنا يجب إعطاء وقت               

  .كاف لهذه المرحلة حتى ال يكون هناك تسرع في الحكم
،  وفيها يراجع مدى انطباق المعايير، ودرجة القصور فيها وهل هي قابلة للعالج:مرحلة التقييم -     

  .ويراعى هنا أن يقوم بالتقويم عدة أشخاص حتى ال يكون مزاجيا
  يهدف إلى تغيير     -نظري وعملي - وفيها يمر هؤالء األفراد ببرنامج تأهيلي        :مرحلة التأهيل -  

  .وتنمية القدرات على أيدي مختصين وخبراء متمكنين،القناعات واالهتمامات والعالقات والمهارات 
لتتم مراقبة كيفية   ،  يقوم المرشح بأداء مهام محددة يكلف بها لفترة معينة          وفيها :مرحلة التكليف -  

  .أدائه فيها ، ويعرف العنصر القيادي المتميز من غيره
ويفـوض مـن    ، عندها يمكن كل مرشح من عمل مناسب مع طبيعة قدراتـه          :مرحلة التمكين -  

  . الصالحيات ما يناسب المسؤولية المكلف بها
اعتمادا على ما كتب في أدبيـات  -لمراحل التي تمر بها عملية اإلعداد للقيادةوسنتناول أهم هذه ا   

  : فيما يلي -الخدمة االجتماعية
،  يوجد في المجتمع أعدادا من األفراد الذين تتوفر فيهم القدرات القياديـة             :اكتشاف القادة -1   

لعمل ومساعدة الغيـر فـي حـل        كما يتوافر فيهم االستعداد ل    ،وأهمها القدرة على التأثير في اآلخرين       
  .مشكالتهم 

 ونواحي قدراتهم واستعداداتهم، ومـدى      معرفة كافية بأفراد المجتمع   وتقتضي عملية االكتشاف      
تحمسهم لمساعدة وخدمة المجتمع، ويمكن اكتشاف هؤالء القادة من خالل المواقف االجتماعية وذلـك              

  :من خالل 
 وتـأثيرهم ودرجـة ارتبـاطهم بـأفراد         مالحظة تصرفات األشـخاص وأسـاليب سـلوكهم       -  

  .وذلك في المواقف العملية كاالجتماعات والمناقشات وغيرها ، ونشاطهم فيه2المجتمع

                                                 
  .71-69صص – مرجع سابق- قرن الحادي والعشرينالقيادة في ال-محمد أكرم العدلوني، طارق السويدان 1
ص - 2002-اإلسكندرية -المكتب الجامعي الحديث–أساسيات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية –هناء حافظ بدوي  2

319. 
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البحث عن الشخصية القيادية من خالل وضع معايير عامة مثل الذكاء، قوة الشخصية، المبادرة -  
 تقتـضي االتـصال بـالمجتمع    تضاف إليها معايير خاصة بالمهمة المطلوبة، وعملية البحث      ، وغيرها
  .ومالحظة أهم مميزات األفراد في تفاعالتهم مع اآلخرين ، المحلي
بالمعـايير  و،  الذي يؤهلون له   بمجال العمل  وترتبط عملية اختيار القادة       :اختيار القادة -2  

التي توضع لذلك، وفي مجال العمل مع الجماعات وخدمة المجتمع تخضع عملية اختيار القائـد إلـى                 
  :مجموعة من العمليات نذكر منها 

  .دراسة نوع الجماعة المطلوب قيادتها ونوع العمليات القيادية المطلوبة -    
  :1اختيار القائد المناسب الذي تتوفر فيه القدرة القيادية للجماعة المطلوب قيادتها من خالل-    
، االسـتقامة ،فعاليـة السمات والخصائص التي يتميز بها الفرد عـن غيـره ، كالتوازن،ال      *    

  .المستوى التعليمي، المركز االجتماعي وغيرها ،الجاذبية 
تحليل التفاعل وذلك على أساس االعتبارات الموقفية أي على أساس مالحظة السلوك فـي                  *  

  ).أبناء القادة مثال (المواقف العملية، والبيئة القيادية 
ها، ويراعى أن يقوم بالتقويم عدة أشخاص       مراجعة مدى انطباق المعايير ودرجة القصور في      -    

  .حتى ال يكون أكثر موضوعية
تنويع وسائل االختيار بين االختيار المباشر من المجتمـع المحلـي، المالحظـة للـسمات               -    

، التطوع في مشروع اجتماعي،     )حل مشكلة مثال  (والخصائص، المقابلة الشخصية، االختبارات الموقفية    
  .طرف قيادات وغيرهااالجتماعات، الترشيح من 

 يهدف  بمنهج إعداد وبرنامج تأهيل    وفي هذه المرحلة يمر هؤالء األفراد         :تأهيل القادة -3  
وتنمية قدراتهم القيادية على أيدي مختصين وخبراء متمكنين،من خالل عملية ، إلى عالج القصور لديهم

  .2 معيار أداء مرغوب فيهتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم بقصد تأهيلهم للقيادة وتحقيق
  : فيما يلي أهداف برنامج التأهيل القياديويمكن تفصيل   
  . تزويد األفراد بالمعلومات والمعارف الخاصة بعملية القيادة -   
  . إكساب األفراد المهارات الالزمة للنجاح في أدائهم القيادي -   
  . يتحملونها غرس القيم واالتجاهات التي تتناسب وطبيعة المهام التي-   
  .  برنامج التأهيل القياديثم ألهم مكونات ،وسنعرض فيما يلي لمنهج إعداد القائد  

                                                 
-التوزيـع بيـوتر والنـشر و    المكتب العلمـي للكم   -تنظيم المجتمع ألسس النظرية ل  ا-د الفتاح محمد  هناء حافظ بدوي ، محمد عب      1

  .233ص -1994–اإلسكندرية 
-1ط-اإلسـكندرية –دار الوفاء للطباعة والنشر     –إدارة المؤسسات االجتماعية في مهنة الخدمة االجتماعية        –رشاد عبد اللطيف     2

 .93ص -2007
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إلى الطريقة التي يتم بها إعداد القائد من خالل مجموعـة   ويشير:  منهج اإلعداد القيادي  -أ       
  .من الخطوات التي تحقق هذا الهدف

ت حول القيادة منهجا متكامال إلعداد القادة يخدم موضوع         وقع بين أيدينا من كتابا             ولم نجد فيما  
ولـو  -في كتابهما صناعة القائـد      " فيصل باشراحيل "و"طارق السويدان   "ما عدا ما كتبه   ،هذه الدراسة   
إال ،وقد ذكر بدورهما بأنهما لم يطلعا على منهجية واضـحة لبنـاء قائـد المـستقبل               ،-بشكل مختصر 

 تحت عنـوان    2001في كتابه الصادر سنة     ،"وارن بالنك " العالم الشهير    المحاولة الحديثة التي قام بها    
وقد اسـتفادا منـه ومـن غيـره وطرحـا منهجـا يتـضمن عـشر                 ،  مهارات للقائد الفطري   108

  :وهي كالتالي،وسنحاول بدورنا اختصارها في سبع بما يخدم موضوعنا،1خطوات
ناول الجوانب العقدية والروحية واألخالقية في         ويت،األساس العقائدي واألخالقي :الخطوة األولى -      

  .بناء الشخصية
بناء العقل والوعي، ويتناول الجانب الفكري وتطوير القدرات العقلية واكتساب          : الخطوة الثانية  -      

  . الثقافة الواسعة
كم فـي الـسلوك     إدارة الذات، وتتناول قواعد ضبط النفس والثقة بها والـتح          : الخطوة الثالثة  -      

  .والتوازن في الحياة وتعلم مهاراتها
اكتساب المهارات االجتماعية، ومنها فن بناء العالقات وفـن التـأثير وفـن             : الخطوة الرابعة  -      
  .الريادة
تعلم مهارات اإلدارة، وتتعلق بوظائف اإلدارة كالتخطيط والتنظيم واتخـاذ          : الخطوة الخامسة  -      

  .تماعات وإدارة األزمات ومنهجية التغيير وغيرهاالقرار وإدارة االج
أوجد حولك قادة، من خالل تحديد معايير للتميز والقدرات القيادية والبحـث            : الخطوة السادسة  -      

  .عن أصحابها
تطوير فنون القيادة من خالل الحوار والمناقـشة وصـحبة القـادة وقـراءة          : الخطوة السابعة  -      

  .مذكراتهم
هو عبارة عن مجموع المواد النظرية والعمليـة التـي          : نات برنامج التأهيل القيادي   مكو-    ب

  .ثالث سنوات مثال(تقدم للفرد خالل فترة معينة
  : تتناول مثالمواضيعوتشمل  التكوين الفكري من خالل مجموعة  :الدراسة النظرية -  
  .ة واألخالقية والروحيةالبناء المتكامل والمتوازن للشخصية في كل أبعادها الفكري    *  

  .معرفة مختلف التنظيمات االجتماعية الموجودة داخل المجتمع وتأثيرها           *

                                                 
  . بتصرف265 -260ص ص -مرجع سابق-صناعة القائد- طارق السويدان، فيصل باشراحل1
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  .فهم عمليات القيادة وأهدافها وأساليبها ومهاراتها          *
  .معرفة أسس السلوك اإلنساني وأنماطه واالتجاهات السائدة داخل المجتمع  *
ته بين أفراد المجتمع، من خالل تعميق النظرة العلميـة للمجتمـع     كيفية إثارة الوعي وزياد     *

  .وكيفية إدارة النشاط فيه
   .1وغيرها،أسس و مبادئ وقيم العمل التطوعي          *

  : التالية  األساليب     وتتم الدراسة النظرية من خالل 
  .متحدث وتجربتهوتكون فعالة عندما يكون الغرض منها االستفادة من خبرة ال،المحاضرة  *
وتهـدف إلـى تعلـيم          ، وهي نشاط يتوجه نحو مواضيع تطرح للنقـاش       ،الحلقة الدراسية             *

المشاركين وتثقيفهم بشأن قضية تحظى باهتمام عريض، ويتألف برنامج الحلقة الدراسية عـادة مـن               
وقـد تـشمل    ، حلقةمجموعة من المحاضرات أو الندوات في مواضيع تندرج تحت المحور الرئيسي لل           

  .أيضا ورشات عمل 
حيـث يـشترك األفـراد فـي        ،وقد تكون محاورة أو مناظرة أو مناقشة        ، جلسات الحوار           *

استكشاف موضوع معين عن طريق التحليل وتبادل اآلراء وشرح المحاور وفهمها، ويتم ذلـك مـع                
  .مفكرين وعلماء وغيرهم

ها عدد من المتحدثين المتخصصين، حيـث يتنـاول كـل           ويشترك في ، ندوة المتخصصين             *
ثم يقوم مدير الجلسة بإدارة دفة الحديث بـشأن الموضـوع          ، متحدث موضوع النقاش من زاوية معينة     

  2وكذا األسئلة والتعليقات
  :ويشمل ما يلي:التدريب العملي -    

دة يطبقونها علـى    ويشارك فيها األفراد بشكل فعال وهم يحصلون معارف جدي        ،ورشة العمل   *   
عملهم ويتعلمون مهارات جديدة، ويمارسون أنماط سلوك في بيئة مماثلة لبيئة العمل الفعلية ، ويـدخل                

  .في هذا اإلطار مهارات القيادة وغيرها 
، وهي عبارة عن عرض تمثيلي قصير لتجسيد وتشخيص مشكلة أو موقـف           ،تقمص األدوار   *     

وم الفرد بأداء دور يمثل بعض المواقف التي تحتاج إلى مهارات          ويق،وهو يجمع بين المناقشة والشرح      
  .خاصة، ثم يتم تقييمه

وهو عبارة عن تدريب فردي حيث يتم نقل لألفكار والمهـارات مـن شـخص               ، اإلشراف*      
متمرس إلى شخص أقل خبرة، ويمكن أن يتم التدريب في هذه الطريقة في جلسات خاصة أو في موقع 

  . في هذا اإلطار التكليف العملي من خالل التدرج في تحمل المسؤوليةالعمل نفسه، ويدخل

                                                 
 .320ص - مرجع سابق –ريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية أساسيات ط-هناء حافظ بدوي 1
  .315 ص-1995-2ط-األمريكية.م.و-فرجينيا–المعهد العالمي للفكر اإلسالمي -دليل التدريب القيادي–هشام الطالب  2
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، ويتيح هذا األسلوب فرصة اتخاذ قرارات نظرية دون اإلضرار بموقف عملي    ،دراسة الحالة           *
  .ويستطيع المرء أن يتدرب على حل مشكالت ذات صفة خاصة باستخدام حاالت مماثلة 

، يتطلب من المشاركين أن يبقوا فيه مـن بدايـة إلـى نهايـة               وهو نشاط للمعايشة  ، المخيم  *  
والهدف هو إيجاد بيئـة لتعزيـز القـيم    ،البرنامج، والذي يصمم بحيث يستفاد من الوقت المتاح كامال          
  .1وتقوية المهارات العملية من خالل المشاركة في إدارة المخيم

جميع جوانب الشخـصية    ني العناية ب  ويع الشمول،ومن سمات برنامج التأهيل القيادي الناجح          
ويتعامل  قأي يراعي إمكانية التطبي   والواقعية  ،والتكامل ويكون بين الجانب النظري والعملي       ،اإلنسانية  

أن و،وتكون للوظائف ومجاالت العمل    المالئمةو،مع ظروف البيئة وخصائص األفراد وإمكانات العمل      
  .ق أغراضه مع تجديد الوسائل والتقويم لضمان تحقييخضع للمتابعة المستمرة

حيث يظل يمثـل قـضية      ، األخير ضرورة التأكيد على األهمية البالغة لإلعداد القيادي          ويبقى في    
القائد القـدوة   من أجل صناعة    ،حيوية بالنسبة للجماعات والمنظمات بمختلف أنواعها ومنها التطوعية         

ويقوم على خدمة األفراد كأسـاس لخدمـة        ،يةالذي يعتمد على السلطة األخالقية قبل السلطة الرسم       
  .وهذا ما نجده مؤكدا عند العلماء المسلمين والغربيين،المجتمع

القيادة محورية تعطيها أهمية بالغة وقيمة استثنائية كبيرة في سـلم           " محمد أحمد الراشد  "    حيث يمنح   
تحقيق وجودها بمقدار مناسـب     ل، تستوجب أنواعا من االحتفاء بها وتطويرها وتوفير احتياجاتها       ، القيم

مع تقنين حقوقها وواجباتها بما يضمن وضوحا في األداء القيادي، وهذا ما جعله يؤكد علـى أهميـة                  
 التي تأخذ بيد الجيل الجديد في منهجية متدرجة متتابعة تطور وتنمي مواهبه وتروي له التربية القيادية 

  .2 صناع الحياةالعلوم والتجارب والتاريخ واألسرار حتى يستوي من
على األهميـة    يؤكد،*"العادة الثامنة، من الفاعلية إلى العظمة     "في كتابه   " ستيفن كوفي "    كما نجد أن    

 في  -حسبه  -وهو مبدأ أخالقي جديد      ،القيادة القائمة على الخدمة   اإلعداد القيادي الذي يقوم على مبدأ       
 الطاعة هي تلك التي يرضى بهـا النـاس          حيث يرى أن السلطة الوحيدة التي تستحق      ،طريقه للبروز   

بحريتهم واختيارهم بما يتناسب مع الخدمة الواضحة التي يقدمها القائد ، وهذا المبدأ بالنسبة له سيسمو                
  .   3في المستقبل بحيث أن المؤسسات التي تبقى قيد الحياة هي التي يقودها القائد الخادم

  

                                                 
 .313ص–المرجع السابق -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي-دليل التدريب القيادي-هشام الطالب 1
   .118ص -2002-الجزائر  - القبة-لنشر والتوزيعدار الخلدونية ل-صناعة الحياة-أحمد الراشدمحمد  2
نجد ،حيث إضافة إلى الطريقة اإلبداعية التي تناول بها الموضوع،يعتبر هذا الكتاب من أحسن الكتب التي تناولت موضوع القيادة *

 .أنه يقترب من نظرتنا كمسلمين إلى الكثير من جوانبه
 .407ص -2005-1ط-دار الفكر دمشق-ترجمة ياسر العتيبي-العادة الثامنة، من الفعالية إلى العظمة–فن كوفي ستي 3
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  :خالصة      
ادة ومتطلباتها في العمل التطوعي، حيث أن للقيادة متطلبات يجـب أن  تناولنا في هذا الفصل القي    

تؤخذ بعين االعتبار في العمل التطوعي، من خالل مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر فيها                 
ومراعاة طبيعة العمـل    ، واالهتمام بحاجات األفراد  ، كامتالك رسالة للجمعية، ووضع رؤية مستقبلية       

لموارد المادية، ثم تطرقنا إلى أهم النظريات التي تناولت موضوع القيـادة وهـي              التطوعي، وتدبير ا  
نظرية السمات، والنظرية السلوكية، والنظرية الموقفية، التي وجدنا بأنها األقرب لدراسة موضـوعنا             

  .بحكم أنها تتناول العوامل الموقفية التي تتفاعل معها القيادة في إدارة العمل التطوعي 
والتي تنقسم إلى قيادة مهنية وقيادة اجتماعية، ،عرضنا إلى أنواع القيادة حسب مجال العمل  كما ت   

وهذه األخيرة هي التي تندرج فيها القيادة موضوع دراستنا، كما تشمل أنواع القيادة، القيـادة حـسب                 
د النمـوذج   سلوك القائد والتي تنقسم إلى قيادة سلطوية، ومشاركة، وحرة، ويبقى القائد هو الذي يحـد              

القيادي األنسب لمواجهة موقف معين، وإن كانت القيادة المشاركة هي األمثل إلدارة العمل التطوعي ،               
لكي ،وأخيرا تناولنا اإلعداد للقيادة من خالل مجموعة مراحل تشمل اكتشاف القادة واختيارهم وتأهيلهم            

  .وع الفصل المواليينجحوا في أداء مهامهم وواجباتهم في ميدان التطوع الذي هو موض
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  : تمهيد       
 البشرية منذ فجر التاريخ ، ذلك أن المجتمع اإلنساني ال يعتبر التطوع من األعمال التي عرفتها  

عوائق تواجه األفراد والجماعـات ،      يخلو من المشكالت التي تعبر عن نفسها في صورة صعوبات أو            
  .وهذا ما يتطلب التعاون لمواجهتها والوقاية منها 

وب حياتها ، لكن    وقد اختلف مفهوم هذا العمل وطرق ممارسته باختالف ثقافة المجتمعات وأسل            
حيث نجد أن مختلف الديانات والفلسفات االجتماعيـة        ، الثابت أن أهميته ظلت قائمة ودوره ظل حاسما       

التي تهدف إلى االرتقاء باإلنسان فردا وجماعة ،قد حثت عليه لبواعثه اإلنسانية واألخالقية والحضارية    
  .ومجتمعا ومساعدته في حل مشكالته التي يعاني منها

ثـم  ، اول في هذا الفصل دوافع التطوع وأهدافه وأهم المداخل النظريـة التـي فـسرته              وسنتن  
  .المعوقات التي تواجهه 
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  : دوافع التطوع : أوال      
التطوع ضرورة مجتمعية الزمت المجتمع اإلنساني منذ القدم، واستمرت حتى وقتنا الحـالي،               
، راد ترتبط بدورها بإشباع حاجات فطرية لديهم فتجعلهم يقبلون عليه         الرتباطه بدوافع لدى األف   وذلك  

وكذا االحتياجات التـي    ، وتختلف دوافع التطوع من مجتمع آلخر بحسب رؤية األفراد للعمل التطوعي          
  .تفرضه
إال أن المالحظ هـو     ، ورغم ما يسترعيه العمل التطوعي من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات            

خاصة فـي ظـل التحـوالت االجتماعيـة         ،  معظم المجتمعات العربية واإلسالمية    ضعف فعاليته في  
واالقتصادية التي تشهدها، وصعود االهتمام العالمي بما يسمى القطاع الثالث، وهذا ما يفرض البحـث               

  : في مخزوننا الثقافي والقيمي عن الدوافع التي تنشط التطوع، ويمكن أن نلخص أهمها فيما يلي 
مثـل ضـرورة    ،  معينة بأفكار ومبادئ ومفاهيم   وترتبط بقناعة الفرد      :كريةدوافع ف -1  

ذلـك  ،  إصالحية في المجتمع   رسالةوأداء  ، المشاركة الفعالة في تغيير الواقع االجتماعي نحو األحسن       
كما قد ترتبط هذه الدوافع  بتعلم مهارات     .1ألن العمل التطوعي يقوم على االرتباط الشديد برؤية معينة        

  .رات جديدة وخب
 إلى الشعور باالنتماء وتأكيد الذات واألمن ، وإلى بحاجة الفرد وترتبط  :دوافع نفسية-2  

التي ال تجد في العمـل الرسـمي        ، ممارسة بعض األعمال التي تتفق مع الميول والرغبات الشخصية        
   .2متسعا لتحقيقها

لى اعتقاد دينـي يتبنـاه       تقوم ع  بمعتقدات وقيم  وترتبط بإيمان الفرد      :دوافع روحية -3  
 ومـساعدة اآلخـرين     3فبالنسبة لإلنسان المسلم مثال فإن التطوع يرتبط بقيم البر واإلحسان         ، ويعمل به 

ألن ذلك ، وغيرها من القيم التي تدفعه إلى تحصيل األجر من اهللا في الدنيا و انتظار الجزاء في اآلخرة     
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثـم  ( : يمثل له عبادة، ففي القرآن الكريم يقول تعالى         

واهللا في عون العبد ما كان العبد في عـون       ( : ، وفي الحديث النبوي الشريف    )2المائدة، اآلية ()والعدوان
    .)رواه مسلم()أخيه

 بالنـسبة للمـسلم،     األخالق الفاضلة  يرتبط التطوع بالكثير من      حيث :دوافع أخالقية   -4      
فيصبح يوصف بما يتميز به من العطاء فـي مجـال           ،  بين الناس    مكانةميز صاحبها وتعطيه    والتي ت 

حيـث    ،كما في سـورة البقـرة         ، معين، كأن يوصف المسلم الذي ينفق في سبيل اهللا بأنه من المتقين           

                                                 
  .211ص –مرجع سابق -إدارة الجمعيات غير الهادفة للربح-ليكي وآخرون. بيريت م  1
  .82 ص-2001- اإلسكندرية- المكتب الجامعي الحديث- تنظيم المجتمع–إبراهيم عبد الهادي المليجي  2
  .37ص –المرجع السابق –إدارة العمل التطوعي ومعوقاته –منصور القطري  3
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ذلك الكتاب ال ريب فه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيـب ويقيمـون الـصالة وممـا                 (:يقول تعالى 
  .1)3-2البقرة،اآليات()اهم ينفقونرزقن

التي هي شعور الفرد    ، بالمسؤولية االجتماعية  وترتبط باإلحساس     :دوافع اجتماعية -5  
بالواجب نحو المجتمع الذي يعيش فيه والرغبة في النهوض به والعمل من أجله ، كما ترتبط بالحاجة                 

وإدارة الوقـت بـشكل     ،جابية مع الغير    واالرتباط بعالقات إي  ، للتقدير والحصول على مكانة اجتماعية    
وكذا وجود مشكالت اجتماعية ال يمكن حلها إال من خالل دعم بعـض المنظمـات               ،أفضل في الحياة    

كما يـرتبط التطـوع عنـد الـبعض          ، 2والمحافظة على استمرارها  ، االجتماعية التي تخدم المجتمع   
  .بالحصول على مكاسب مادية 

الذي يؤكد  ، نه يجب المالحظة بأن النمط المثالي لمفهوم التطوع       وعلى ذكر المكاسب المادية فإ      
وذلك بفعل مجموعة من    ، على أن األساس فيه هو أنه فعل دون مقابل مادي قد تغير ولو بشكل محدود              

التغيرات االجتماعية ولعل أهمها انتشار البطالة ،وأصبح دفع مقابل مادي للمتطوع مقبوال خاصة فـي               
أدت إلى نقص كبير في عدد المتطوعين بفعل قلة         ، ني مشكالت اقتصادية ضاغطة   المجتمعات التي تعا  

  .الوقت واتجاه األفراد للعمل بأجر 
األصل في العمل التطوعي هو عدم تقاضي مقابل مادي ، ألن التطوع يتضمن نوعا              ويبقى أن     

هداف مجتمعية تتجاوز   وإنما لخدمة أ  ،  من حيث أن الفرد ال يسعى لجعل سلوكه اقتصاديا         ،من اإليثارية 
ومنها تحقيق رضا نفسيا وزيادة في المعرفة والخبرة وتقديرا فـي المجتمـع ، وكـذا           ، الجانب المادي 

  .صقل المواهب وكشف القدرات القيادية والتنفيذية في خدمة معتقدات وقيم تخدم تصور الفرد للحياة 
تركز كثيرا على الدوافع السابقة ذلك ألنها ،       وتجب اإلشارة إلى أن القيادة في المنظمات التطوعية       

أما إذا تمت معاملتـه      ،اإلنسان الذي يتحرك من خالل أسمى دوافعه عندما يعامل كانسان         تتعامل مع   
  .فإنه سيتحرك من خالل أدنى غرائزه،كشيء

   :أهداف التطوع : ثانيا     
فراد وازدياد االحتياجـات    اكتسب التطوع أهمية متزايدة خاصة مع تعقد الظروف الحياتية لأل           

   :*ولذلك فقد أصبح يهدف إلى تحقيق عدة أهداف ويمكن أن نذكر منها،االجتماعية للمجتمعات 

                                                 
  .45ص -2008-2ط– القاهرة -دار الشروق-  اإلسالميأصول العمل الخيري ف–يوسف القرضاوي  1
  .152ص -1999-اإلسكندرية –المكتب الجامعي –تنمية المجتمعات المحلية –أحمد مصطفى خاطر  2
داف التطوع في المجتمع الجزائري مع أهدافه في المجتمعات العربية واإلسالمية، وذلك لوجود قواسم ثقافيـة                يمكن أن تتشابه أه    *

 والنفيـر فـي   العونة ، الفزعة،:رق العربي مثال  شة فيطلق عليه في الم    ي التسم يختالف قد يكون فقط ف    ن اال أمشتركة ، حيث نجد     
بحوث الجمعيات فـي    -أنظر محمد حافظ دياب    ( نفس المضمون القيمي للتطوع    رها من األسماء التي تبقى تعبر عن      ي وغ السودان  

  . )131ص -مرجع سابق-الوطن العربي
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  :ونذكر منها :أهداف خاصة بالمتطوع -1         
وتساعده علـى اكتـساب     ، إلى أعمال تعود على مجتمعه بالفائدة        طاقات المتطوع توجيه  -   أ

  .ن تحقيق التكامل في شخصيته وإدارة حياته بشكل أفضلخبرات اجتماعية تمكنه م
من خالل النجاح في القيـام بعمـل        ، المختلفة بطريقة مشروعة     حاجات المتطوع إشباع  -   ب  

  .1وهذا ما يعزز من إحساسه بالمسؤولية االجتماعية، داخل مؤسسة تطوعية تلقى تقديرا من المجتمع
ذية وتطويرها وتوظيفها في القيام بدور إيجـابي فـي           والتنفي القدرات القيادية اكتشاف  -   ج  
  .من خالل التفاعل والتواصل مع اآلخرين ، المجتمع

وال شك في أن تعدد أهداف التطوع في كل هذه المستويات قـد جعلـه مـن أهـم الوسـائل                     
اته المستخدمة في النهوض بالمجتمعات، وذلك لتعدد المجاالت التي يستطيع المتطوع أن يقدم فيها خدم             

  : وذلك حسب استعداداته وقدراته ومن هذه المجاالت
اإلدارة والبرامج، وهذا يقتضي أن ينظم المتطوع ليكون عضوا فـي مجلـس إدارة أو               -       

  . إحدى لجان العمل
ويشمل هذا النوع الرواد الذين يشرفون على تنظيم وتـدريب األعـضاء            ، رواد النشاط -       

  .لنشاط معين
وهم الرواد الذين يأخذون مسؤولية اإلشراف على جماعـة مـن           ،  الجماعات أخصائيو-       

  .من خالل اإلشراف على جانب معين في برنامج يخصهم، الجماعات كالشباب مثال
أخصائيو المشروعات ، وهم الذين يتطوعون للقيام ببعض المسؤوليات في أنشطة معينة         -       

  . 2كالحفالت مثال وغيرها
  :ونذكر منها :لمؤسسة التطوعية أهداف خاصة با-2

مما يؤدي إلى   ، ربط المؤسسة التطوعية بالمجتمع المحلي عن طريق تعريف أفراده بها         -أ   
  . والحصول على دعمه لتلبيتها احتياجات المجتمعمساعدتها للتعرف على 

ف وهذا ما يساهم في العمل على تحقيق أهـدا        ،3 وتجسيدها في الواقع   قيم المجتمع خدمة  -   ب  
  .اجتماعية مرغوبة ومقاومة األنشطة المهددة لتماسك المجتمع 

بحسب األهداف ،  وتوجيهها لخدمة فئات اجتماعية معينةالجهود التطوعيةتنظيم وتأطير  -   ج  
التي قامت من أجلها المؤسسة التطوعية، وتتنوع مستويات مشاركة المتطوعين في الجمعيـات مـثال                 

  :كما يلي

                                                 
 .116ص -2001- 1ط-القاهرة-الدار الدولية لالستثمارات الثقافية –جهود العمل التطوعي –إج ديون اإلبن  1
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 الجمعية العامة للجمعية، سواء كانت عضوية عاملة أو شرفية ويلتزم فيهـا             العضوية في -      
  .الفرد بسداد االشتراك السنوي وحضور اجتماعاتها

عضوية مكتب الجمعية، ويلتزم فيها الفرد بحضور الجلسات بصفة دورية والمشاركة في            -      
اف على بعـض اللجـان التنظيميـة        مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل وسياسة الجمعية،واإلشر      

  .وبعض األنشطة التي تتطلب خبرة متخصصة
المشاركة في األنشطة المناسباتية ومنها حمالت جمع التبرعات،أو نشاط مناسباتي معين،           -      

  . يجد المتطوع القدرة في اإلقدام عليه
  :ونذكر منها: أهداف خاصة بالمجتمع المحلي -3
وذلك بتقديم حلول لها من خـالل       ، المشكالت االجتماعية ن حدة   المساهمة في التخفيف م   -أ  

  .تلبية بعض احتياجات المجتمع وهذا ما ينعكس على تماسكه وتكامله
 التي يعيشها مجتمعهم ، مما يؤدي إلى الفهم المشترك          بالظروف الواقعية تعريف األفراد   -  ب  

  .والتشخيص الدقيق لألولويات التي يجب مواجهتها 
وبالتـالي تنميـة    ،  التي تعيشها بعـض الفئـات      بالظروف السيئة ية أفراد المجتمع    توع-  ج  

  .اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية اتجاهها 
 لمجتمعهم من خالل المشاركة بآرائهم وأفكارهم في القضايا العامة          انتماء األفراد تعزيز  -   د  

نانية والتمركز حول الذات، حيث تختلف      وهذا ما يعزز العالقات بينهم ويحد من األ       ،التي تهم المجتمع    
األعمال التطوعية التي يمكن أن يشارك فيها الفرد من حيث نوع العمل ومستواه والمؤهالت المطلوب               

  :توفرها في المتطوع، ويمكن توضحها فيما يلي
  :تصنيف األعمال التطوعية من حيث نوع العمل إلى-     

القيام بالتدريس فـي      :مثل  ،ديها المتطوع بطريقة مباشرة     خدمات مباشرة، وهي التي يؤ                *
  .محو األمية

مثـل  ، خدمات غير مباشرة، وهي التي يؤديها المتطوع ليستفيد بأثرها أفـراد المجتمـع                  *
  .االشتراك بأعمال اللجان المختلفة بالمؤسسة التطوعية

  :تصنيف األعمال من حيث مستوى العمل إلى-     
مستوى رسم سياسة العمل في المؤسسة التطوعية، من خالل الجمعية العامة أو المكتـب                   *       
  .التنفيذي
  .المستوى اإلداري، ويتضمن األعمال المكتبية واإلدارية والمالية بشكل عام     *  
  .المستوى التنفيذي، حيث يقدم من خالله المتطوع خدمة معينة     *   

  .تشارة، حيث يتم تقديمها من طرف أهل الرأي والخبرة واالختصاصمستوى االس            *
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  :تصنيف األعمال من حيث المؤهالت المطلوب توفرها في المتطوع إلى-     
  . كاألعمال الطبية، مستوى األعمال المهنية التي ال يستطيع القيام بها إال المختصون            *

  .تي ال تتطلب التخصص المهني الدقيق وهي ال، مستوى األعمال شبه المختصة*     
مستوى األعمال غير المهنية، وهي التي ال يشترط فيها التخصص المهني مثـل زيـارة                    *

  .     1المرضى في المستشفيات
  .يوضح أهم سمات القطاع التطوعي ): 05(جدول 

ــاع   )الخاص(القطاع التجاري  )العام(القطاع الحكومي  وجه المقارنة ــوعي القط التط
  )الثالث(

ــرض  الغـــ
  األساسي

ــرؤى   إنتاج السلع والخدمات  حفظ النظام االجتماعي ــق الـ تحقيـ
  االجتماعية 

  المجتمعات–الجماعات   األسواق  السلطات  مجال العمل
  القيم المشتركة  تحقيق المصلحة والربح  السلطة واإلجبار   مصدر اإللزام 
  االلتزامات األخالقية  عرافالعقود واأل  اإلشراف والقوانين  ضوابط العمل

   إعداد الباحث :المصدر

  :تفسير التطوع المداخل النظرية في : ثالثا     
وإن اختلفت النظرة إليه بحـسب      ، التطوع كظاهرة اجتماعية ال تقتصر على مجتمع دون آخر          

 تقـديم   ولذلك نجد أن االتجاهات النظرية في علم االجتماع قد اختلفـت فـي            ، فلسفة كل مجتمع وقيمه   
  :وسنتناول أهمها فيما يلي ، تفسيرات للعمل التطوعي

  :المدخل اإلسالمي في تفسير التطوع -1
التي تربط المشاركة التطوعية    ،  إلى تعاليم الدين اإلسالمي    الرؤية اإلسالمية يستند التطوع في    

مجتمع في تلبية   بقيم معينة كالتكافل والتضامن والتعاون على فعل الخير ومساعدة ومشاركة أفراد ال           
 ، وهذه التعاليم ال تربط فقط العائد بتقديم خدمة للمجتمع وتحسين حياة أفراده، بـل                حاجاتهم المختلفة 

  .بتحصيل األجر وانتظار الجزاء من اهللا تعالى في الحياة اآلخرة 
، حيث يعتبر عمل الخير جانب أصيل من جوانب اإلسالم بل هو مقصد من مقاصده األساسية              

فقد عني اإلسالم به عناية بالغة ووضع لـه         ، حي بها عقيدته وتدفع إليها قيمه وتنظمها شريعته       التي تو 
  .أصوال وأسسا لتأصيله وإشاعته وتطويره 
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فهناك مساحة واسعة لفعل الخير والتسابق عليه في حياة المسلم في غير الفرائض والواجبات              " 
 تعالى حيث يصبح فعله ونيته جـزءا مـن حيـاة          وذلك في دائرة التطوع لوجه اهللا     ،الالزمة والملزمة   

ودلـه عليـه   ، المسلم، فإن استطاع فعل الخير لم يدخر وسعا وإن لم يستطع نواه بقلبه ودعا إليه غيره         
 ،رواه مسلم  )من دل على خير فله مثل أجر فاعله       (، وفي الحديث النبوي الشريف      1"ليكون له مثل أجره   

والتنوع فهـي   ، في اإلسالم تمتاز بالشمول لكل جوانب الحياة         ن خصائص العمل الخيري   أولذلك نجد   
  . واالستمرار فهي ليست محصورة بزمن معين،متعددة 

  :ويمكن الوقوف على الرؤية اإلسالمية للتطوع من خالل بعدين أساسين 
التكاليف الجماعية أو ما يطلق عليها فقها فـروض         وتشير إلى    :المسؤولية االجتماعية -أ 

 وتشعر أفراده بالمسؤولية التضامنية     تساهم في تحقيق تماسك المجتمع     واجبات اجتماعية وهي  ، الكفاية
  .                       2 إلى تحقيق االكتفاء الذاتي على مختلف األصعدة بهوتنتهي

 فالطـابع االجتمـاعي للـدين     "لتزام المجتمع بأحكام اإلسالم     وفروض الكفاية تعبير عن مدى ا     
 وإذا اسـتثنينا  ل المسؤولية في تطبيق أحكامه مسؤولية جماعية في أغلب تلك األحكـام، اإلسالمي يجع 

بعض الواجبات التعبدية التي تحمل المسلم مسؤولية فردية في أدائها، فإن باقي األحكام األخرى ال يتم                
 إنجازها على الوجه المطلوب إال بمسؤولية جماعية من قبل عموم األمة أو مـن قبـل المجموعـات                 
المختلفة فيها ، ولنا أن نتصور ما يصيب الدين من تعطيل لو تخلت مجموعة عن إنجـاز الفـروض                   

  .3"الكفائية التي تنتظم أكثر ما تقوم به الحياة في المجال االجتماعي والثقافي واالقتصادي
فالتطوع في الرؤية اإلسالمية قد ينتقل إلى موقع الفريضة الملزمة، وذلك في حالـة األعمـال           

لتي يتعين القيام بها وال يوجد من يقوم بها لمصلحة المجتمع، فتناط بفرد أو جماعة تكون مؤهلة ألن                  ا
  .تقوم بها على الوجه الذي يكفي حاجة المجتمع

تشجع األفراد على تقديم    وهي   ،لمسؤولية االجتماعية في اإلسالم   ل هي تجسيد  التطوعية إن  
ما أنها تعبير عن استجابتهم ألمر اهللا بالتعاون على الخيـر          ،ك4خدماتهم دون مقابل سعيا ألهداف خيرة     

وعدم التعاون على الشر،والمتطوعون ال يهدفون من وراء عملهم إلى تحقيق ربـح مـادي أو متـاع                  
  .دنيوي،وإنما يبتغون مرضاة اهللا من خالل االلتزام بتعاليم دينهم وخدمة مجتمعهم
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نية واألحاديث النبوية،ففي الدعوة للتطـوع يقـول         وهذا ما حثت عليه الكثير من اآليات القرآ       
ومن تطوع خيرا فإن اهللا شـاكر       : ( ويقول تعالى    )158البقرة ، () فمن تطوع خيرا فهو خير له     :(تعالى
   وإذا كانت هذه اآليات قد دعت للتطوع لفعل الخير، فقد جاءت آيات  أخرى  تحث ،)184البقرة،()عليم

يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيـر          : (على هذا الخير حيث يقول تعالى       
  فيه فاستبقوا الخيرات إلى اهللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم        :( ويقول تعالى  )77الحج،)(لعلكم تفلحون 

 ، وقد رتب القرآن على التطوع لفعل الخير الحصول على األجـر فـي الحيـاة     )48المائدة ، ()تختلفون
إنا ال نضيع أجر من أحـسن       : (و أعظم من أي مكسب في الحياة الدنيا ، حيث يقول تعالى             اآلخرة وه 

  ).07األعراف،)(إن اهللا ال يضيع أجر المصلحين: ( ويقول تعالى )30الكهف، ()عمال
ومنها قوله صـلى اهللا عليـه       ، كما وردت أحاديث نبوية كثيرة تحث على التطوع لفعل الخير         

سلم ال يظلمه وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجتـه ومـن                 المسلم أخو الم  : ( وسلم
فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن سـتر مـسلما سـتره اهللا يـوم                  

   .رواه البخاري  )القيامة
: يا نبي اهللا فمن لم يجـد؟ قـال          : على كل مسلم صدقة فقالوا      (ويقول صلى اهللا عليه وسلم      

فإن لـم   : يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا      : فمن لم يجد؟ قال     : مل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا       يع
   .  رواه البخاري ) فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشر فإنها له صدقة: يجد؟ قال 

" يرى عبد المجيد النجار أنه    ، ومن أجل تحمل المسلم المسؤولية االجتماعية في العصر الحديث        
 ، وتمثل هذه المؤسـسات      ت أشكال من التنظيمات الشعبية لم تكن متاحة من قبل مثل الجمعيات           أتيح

بحيث تتبنى كـل    ،الشعبية وسيلة هامة للنهوض بإنجاز جماعي ألحكام الشريعة في مختلف المجاالت            
ا ولهذ،تضع من خاللها نموذجا حيا لتطبيق اإلسالم في واقع الحياة           ، مؤسسة خطة في مجال تخصصها    

يجب تنظيمهـا   ، االعتبار فإن هذه التنظيمات أصبحت تمثل مظهرا من مظاهر اإلرادة الجماعية لألمة           
  .1"في مؤسسات اجتماعية أكثر كفاءة للقيام بدورها المنشود

 تعبر عن عالقة مساندة ودعم مـن طـرف        عملية اجتماعية  وهو    :التكافل االجتماعي - ب      
التعاطف والمساندة مـع     أو فئة اجتماعية أخرى، فهو فرع من         شخص أو فئة اجتماعية لصالح شخص     

حيث يقوم األفراد بالعمل    .. ،  طواعية دون إلزام   اآلخرين وتقديم المساعدة المعنوية أو المادية أو كليهما       
  .على إشباع حاجات الضعفاء والمحتاجين منهم أداء للواجب 

اجب شرعي يتعلق بمـشاركة فئـات       فالتكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي عبارة عن و       
وهذا ما يجعل أفراد المجتمع متفاعلين      . 2اجتماعية أقل حظا في حياتهم وهو يأخذ حكم فروض الكفاية         

                                                 
 .151ص -المرجع السابق–فقه التدين فهما وتنزيال  -عبد المجيد النجار 1
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سيأتي اليـوم الـذي يحتـاج فيـه         ، في كل أو بعض شؤونهم، ذلك أن اإلنسان مهما استقل عن غيره           
  : طوع، وللتكافل مظهران أساسيان همافأولى به أن يسهم في نفعهم من خالل العطاء والت، اآلخرين
 تعبر عن عالقة التساند والتـآزر والتكـاتف والمـساعدة           عملية اجتماعية وهو   : التعاون- 

فقـال  ،  ولهذا نهى اهللا عـن األول وأمـر بالثـاني   ،و نافع وله وجهان ضار،لمصلحة طرفي العالقة    
، فالتعاون على الخيـر    )2المائدة،() والعدوانوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم         :(تعالى

 في تلبية حاجاتهم المختلفة     أنشطة مشتركة لكي يساعدوا بعضهم    هو أن يندمج األفراد والجماعات في       
:  حيث قـال تعـالى  1بطريقة مشروعة، ولذلك جعل اهللا هذا النوع من التكافل أهم من الشعائر التعبدية          

شرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكـة  ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الم (
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي              

  ) .117البقرة ،() الرقاب
مـال   واندماج الفرد في جماعة اجتماعيـة للقيـام بأع         االشتراك الطوعي وهي   : المشاركة-        

ومثال ذلك المشاركة في    ،ونشاطات، وذلك بهدف تحقيق أهداف الجماعة وتحمل المسؤولية االجتماعية          
الجمعيات، ويدعو اإلسالم إلى المشاركة بمعناها االجتماعي الواسع والعميق ، وهذا ما يجعـل الفـرد                

س الرغبـة   من خالل جهود تطوعية إرادية تقـوم علـى أسـا          ، يلعب دورا أساسيا في حياة مجتمعه     
سواء كان إسهاما بالرأي والخبرة     ،واالستعداد الذاتي للمساهمة في عمل يعود على المجتمع بالنفع العام           

   .االستثمار األمثل لطاقة اإلنسان، ويمثل ذلك 2أو المال أو العمل اليدوي أو غيرها
، اعيـة وهذا ما يجعل من المشاركة من حيث أنها حركة نشطة في اتجاه تحقيق أهـداف اجتم               

 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجـسد          (تمثل تجسيدا لقوله صلى اهللا عليه وسلم        
   .)رواه مسلم() إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

فالمدخل اإلسالمي للتطوع يرى بأن العمل التطوعي يعتبر من التكاليف الجماعية التي فرضها 
نه وتعالى على األمة اإلسالمية، والتي تعتبر قواعد للتوجيه وااللتـزام بالجماعـة إلقامـة               اهللا سبحا 

، وأن دوافع هذا العمل ليس نفسية أو اجتماعية أو مادية فقط، ولكنها أيـضا               *أعمال تسد حاجات األمة   
                                                 

  1983-34العدد- مجلة المسلم المعاصر–الم العربي اإلسالمي الالتطوعية وأزمة التنمية في الع-عبد المنعم النمر 1
 .151ص -2000-اإلسكندرية-المكتب الجامعي الحديث–تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية –أبو النجا محمد العمري  2
 ،ادر قوة األمةأما كونه مصدرا من مص،يرى هشام جعفر أن العمل األهلي الفاعل هو مصدر من مصادر قوة األمة والدولة معا              *
 واإلداري ، وبما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات من خدمات في مجاالت             يستقالل المال ما يمكن أن يوفره من مؤسسات تتمتع باال       فب

ـ          فالحياة المختلفة، أما كونه مصدرا من مصادر قوة الدولة           دمات ، وإدارة تلـك     بما يمكن أن يخفف عنها من أعباء القيام بتلك الخ
 المـسلمون   ه يمكن أن يقوم ب     تمتد يد الدولة إلى عمل       ن ال أالرؤية اإلسالمية في هذا الشأن هي أنه يجب         ومرافقها ، و  المؤسسات  

ن األمة والدولة ضمن إطار تعاوني      ي أحد أهم آليات ضبط العالقة ب      يأفرادا أو جماعات ، وبهذا المعنى يمكن أن يكون العمل األهل          
 بينمـا تحتكـر     -ليها بحجة توفير الخدمات العامـة       بالتضخم على حساب األمة أو السيطرة ع       ال يسمح فيه للدولة      ،غير صراعي 

  =، كما ال تتالشى فيها سلطة الدولة أو تصبح ضعيفة، إنما تضل قوية حاضرة             -المبادرات االجتماعية وتصادر الجهود التطوعية      
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 أهـم   روحية وأخالقية تعبر عن استجابة المسلم ألمر ربه وإشباع الحاجة الروحية لديه، وهـي مـن               
الدوافع المحركة للعمل التطوعي في اإلسالم وحتى في الديانات األخرى، حيث أن الدين عموما قـام                

  .بدور أساسي وال يزال في حفز العمل التطوعي في أغلب دول العالم 
 كما أن الوظيفة التي يؤديها التطوع والعمل التطوعي في المجتمع ليست وظيفـة اجتماعيـة               

ولكنها وظيفة قيمية وأخالقية تثري ثقافة التطوع وتعطيه أبعاده الشاملة فـي            ،قط  وسياسية واقتصادية ف  
تلبية حاجات اإلنسان وخدمة ثقافة المجتمع بشكل عام، وذلك بعيدا عن التفسير الضيق الذي يحصر فيه   

  .البعض العمل التطوعي في العمل الخيري
ي عرفه المجتمع الجزائري،و الذي  الذ"التويزة" ويمكن في هذا الصدد أن نضرب كمثال نظام        

ويبرز في حالة حدوث بعض المصاعب التي يواجهها األفراد، حيث يتجلـى            ،يشير إلى نصرة المحتاج   
الرصيد القيمي للمجتمع الذي يتميز بقيم التكافل والتعاون والمساعدة وغيرها من القيم التي تجعل مـن                

عتماد على جهود أفراده وجماعاته وموارده المتاحة   التطوع قوة نابعة من داخل المجتمع، تدفعه نحو اال        
حيث ، لمواجهة احتياجاته، وهذا ما يتجسد في الجمعيات كذلك كإطار معاصر لممارسة العمل التطوعي       

  .1تعتبر التطوعية مؤشرا هاما في فهم العمل الجمعوي وحالته
لمجتمع الجزائـري،   وسنحاول في هذه الدراسة تفسير التطوع من خالل هذا الرصيد القيمي ل           

  .        وذلك في ضوء واقع العمل التطوعي فيه
  : المدخل الوظيفي في تفسير التطوع -2
يتطرق التفسير الوظيفي للتطوع إلى قضايا عديدة ويتناول أبعادا مختلفة تظهـر فـي تعـدد                  

متطوعين علـى   ويؤكد التحليل الوظيفي على أهمية العمل التطوعي للمجتمع وال        ، الوظائف التي يؤديها  
  :وهذا ما سنتناوله فيما يلي ، حد سواء من خالل الوظائف التي يؤديها

   :2وهي، وتتحدد في ثالث وظائف :بالنسبة للفرد التطوعوظائف -أ    
 فيما يتعلـق بالمـسار   وظيفة العمل التطوعيعلى " دافيد سيلز" يركز : اإلنجاز المهني -       

وهي المهارات الضرورية للعمل بكفاءة في      ، ى المهارة التنظيمية   عل التدريبالمهني ،و على دوره في      
منظمة ما ، وتتفرع هذه المهارات لتشمل التدريب على كتابة التقارير والعمل كعـضو فـي فريـق ،                

                                                                                                                                                         
ـ  العمل األهلي رؤ   -رهشام جعف (أنظر  .ألهلية   حدود وظائفها األساسية التي ال تتخطاها بالتدخل في الشؤون ا          في= –ة إسـالمية    ي

  ).9ص -المرجع السابق
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والتدريب على مهارات القيادة ، وكل هذه المهارات ال يمكن اكتسابها من خالل األسرة أو حتى مـن                  
  .خالل النظام التعليمي 

رؤيته لوظيفة العمل التطوعي في تأكيده لدوره المباشر وغير المباشر          " جون ويلسن " ويوسع    
 تـأثيرا   النجـاح في تحقيق اإلنجاز المهني، ويتحدد الدور المباشر بتأثير التطوع أثناء الدراسة علـى              

نعكس بـشكل   وهو ما ي  ، إيجابيا يساعد على إحراز تفوق دراسي وخاصة في المرحلة العليا من التعليم           
فـرص   (الفـرص المهنيـة   مباشر على المسار المهني، بينما يتعلق الدور غير المباشر في تحـسين             

حيث يعمل التطوع  على زيادة العالقة الضعيفة للشخص والتي يكـون لهـا              ، )الحصول على وظيفة    
  . تأثيرا إيجابيا على اإلنجاز المهني

يين على دور العمل التطوعي في القيام بوظيفـة          تعتمد فكرة الوظيف   : التكامل االجتماعي -      
 ، وتكون فوائد    تفاعل بين المشاركين  على افتراض أنه أثناء المشاركة فيه يحدث        ،التكامل االجتماعي   

هذا التفاعل مثل عدم الرغبة في الشعور بالوحدة وتعلم المعايير واكتساب المعرفة ، من أهم وظـائف                 
  .لعمل بالنسبة للمشاركين فيهالمشاركة في مثل هذا النوع من ا

بناء الشخـصية وتنميـة سـلوك       التطوع يساعد في    :  دعم السلوك المعضد للمجتمع   -       
، وحث األبناء عليه يحميهم من االضطرابات والمشكالت االجتماعية والنفـسية، كمـا أن              المساعدة  

 اآلخرين ، كما يزيد مـن       التطوع يزيد من نمو الثقة بين األشخاص والتسامح والتقمص الوجداني مع          
يقلل من االنخراط في السلوك االجتمـاعي       تقدير المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية ،و         

، حيث يقلل االنحراف ألنه يعرض المتطوعين إلشراف وأساليب ضبط غير رسمية ، ويساعد   المرضي
  .ففي غرس قيم معضدة للمجتمع، ويفرض قيودا معيارية على السلوك المنحر

 هناك العديد من الوظائف التي يحققها التطوع        :  للمجتمع  بالنسبة وظائف التطوع -ب   
وتتباين األهمية النسبية لكل وظيفة من مجتمع آلخر ، ويمكن التركيز على            ، والعمل التطوعي للمجتمع  

  : أهم هذه الوظائف في ما يلي 
 األكثر أهمية للعمل التطـوعي      االجتماعيةالوظائف   من   : الوظيفة االجتماعية للتطوع  -              

وتحقيق التكامل االجتماعي بين الجماعات الفرعيـة       ، مساهمته في دعم التماسك االجتماعي بشكل عام      
أو وجود آليات فاعلة للتهميش واالستبعاد االجتماعي، فيقع        ،خاصة في المجتمعات التي تتميز بالتعددية       

  .ه الفئات على عاتق هذا القطاع إعادة إدماج هذ
ففي المجتمعات التعددية يعمل التطوع والمؤسسات التطوعية على تكامل جماعات األقلية فـي               

كما يساهم التطوع في عملية     ،ومثال ذلك المؤسسة القومية لتعزيز الملونين في أمريكا         ، المجتمع الكبير 
ومثـال ذلـك    ، الوقـت    التكيف االجتماعي خاصة عند األفراد الذين يعيشون في بيئات معزولة معظم          

  .مؤسسات المهاجرين في أمريكا 
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 ولتيسير ومواجهـة التغيـرات االجتماعيـة        للتكيف االجتماعي ويعمل القطاع التطوعي كآلية     
السريعة ، فإما أن تعمل هذه الجماعات التطوعية على مواجهة ما نجم عن التغيرات االجتماعية مـن                 

 فئات أخرى من أجل تغيير ظروفهم االجتماعية، كما يلعب          وإما أن تدعم  ، آثار سلبية على فئات بعينها    
حيث ، التطوع دورا هاما في التكامل االجتماعي من خالل ربط األفراد والجماعات مع بعضها البعض             

تضم المؤسسات التطوعية بين أعضائها مجموعتين أو أكثر من األفراد الممثلـين لوجهـات النظـر                
الدينية والسياسية المتنوعة أو حتى المتعارضـة ،ويـؤدي التعـاون           والخلفيات االجتماعية والثقافية و   

المشترك بين هذه المجموعات من األفراد في مؤسسة تطوعية واحدة إلى التحكم في عالقـة صـراع                 
    .1محتملة بينهم

، هناك ثالثة أشكال من الوظيفة االقتصادية للعمل التطوعي        : الوظيفة االقتصادية للتطوع  -    
ق بالدعم الذي تؤديه مؤسسات تطوعية من قبيل النقابات العمالية والمهنية للنظام االقتصادي، األول يتعل

 للتطوع من ناحية ما يحقق من إسهامات في حل المـشكالت            بالقيمة االقتصادية والشكل الثاني يتعلق    
حقيـق فوائـد    االقتصادية، أما الشكل الثالث فيتعلق بدور التعاونيات باعتبارها مؤسسات تطوعية في ت           

  .ألعضائها والعاملين فيها 
فالتأثير األساسي للقطاع التطوعي يتعلق بدعم النظام االقتصادي في المجتمع الصناعي خاصة،   

فتعمل المؤسسات التطوعية المتنوعة على توفير أنواع مختلفة من الصالت االجتماعية والثقافية والفنية         
لقيمة االقتصادية للتطوع فقد بدأ خالل التـسعينات اسـتعمال          بين العمال في المهن المختلفة، أما عن ا       

مصطلح االقتصاد االجتماعي كمرادف للقطاع التطوعي كي يصف األدوار الجديدة والهامة الموزعـة             
  .على المنظمات غير التابعة للدولة، أي المنظمات التعاونية العاملة للفائدة العامة

وتقـوم علـى أن     " سيدني ويب "متدادي التي صاغها     وفي هذا اإلطار تندرج نظرية السلم اال      
الهيئات الحكومية تعمل على تنفيذ الخدمات التي تضمن تحقيق المستوى األدنى لمعيـشة المـواطنين               

"  بنيامين جراي" وتكمل المنظمات التطوعية هذه الخدمات، وكذا نظرية األعمدة المتوازية التي صاغها            
  .2ومية والجمعيات معا لتنفيذ الخدمات في كافة الميادينوتقوم على أن تعمل األجهزة الحك

 للعمـل التطـوعي هـو       الدور الـسياسي  إن أول مؤشرات     : الوظيفة السياسية للتطوع  -          
المساهمة من خالل المؤسسات التطوعية في صناعة القرارات المتعلقة بالسياسات العامـة والمتعلقـة              

معالجات الحديثة للوظيفة السياسية للعمل التطوعي امتد االهتمام من         وفي ال ،بتقديم الخدمات للمواطنين    
المشاركة في صناعة القرار إلى تعزيز الديمقراطية من خالل االهتمام بقضية دور التطوع في بنـاء                
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حتى يكتسب  المواطنون المهارات وتتكون لـديهم االسـتعدادات          ، وحماية المجتمع المدني بشكل عام    
   .* مع الحكومة الديمقراطيةالضرورية للتفاعل

حيث يرى بأن تعزيز المجتمع     " الطريق الثالث   " في كتابه   " أنتوني جيدنز " وقد أكد ذلك حديثا       
حيث أنـه                 يجـب                    ،المدني الفاعل عنصر من العناصر األساسية لسياسة الطريق الثالث        

 لآلخر أعماله ويقوم بمهمـة المراقبـة        على الحكومة والمجتمع المدني أن يتصرفا كشريكين كل ييسر        
عليه، وأن الطريق الثالث يسعى بشكل عام من جل رأسمالية أكثر تماسكا وأكثر اجتماعية وشموال من                

  .1خالل تدعيم الثقافة المدنية التطوعية والمشاركة االجتماعية
جموعة من  حيث يقدم م  ، يتضح لنا بعد استعراض المدخل الوظيفي أنه أكد على أهمية التطوع          

الوظائف الهامة للمجتمع، غير أنه ركز على الدوافع االجتماعية للعمل التطوعي، والتي تتمثـل فـي                
النجاح في التعامل مع اآلخرين، والرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية، والحاجة إلى اإلنجاز في               

جرى في بريطانيا فـي سـنة       مجال العمل والحياة المهنية، وهذا ما أكده المسح القومي للتطوع الذي أ           
 من المتطوعين أفادوا بأن مقابلة اآلخرين وتكوين صداقات مـن الـدوافع              % 85حيث أن      ،1997

  .2الهامة للتطوع
 كما ركز هذا المدخل على المضمون االجتماعي واالقتصادي للتطوع، وأهمـل  المـضمون              

واالقتصادية له، مثلما تم في المسح      القيمي واألخالقي وهو ما يحصر التطوع في الجدوى االجتماعية          
 حيث تم تحديد إجمالي عدد المتطـوعين الـذين          1998 الذي أجري سنة     *القومي للتطوع في بريطانيا   

 سـاعات أسـبوعيا،     4 مليون متطوع ، يتطوع كل منهم بمعدل         21 عاما بـ    18تزيد أعمارهم عن    
 دوالر وفقا لمعدل أجـر  9لساعة بـ   مليون ساعة ، وقدرت قيمة ا    4.4فيصبح إجمالي عدد الساعات     

                                                 
 إال،يترقى العقل البشري ويتطـور     وتكبر وال  تتسعراء وتنمو و   العواطف والقلوب واآل   بأنه ال تترقى  " ألكسيس دي توكفيل  "يرى   *

  كان ال بـد مـن   ثمومن،راطيةقؤثرات تكون في حكم المعدومة في البالد الديم      موهذه ال ..بعض   الناس بعضهم في    تأثير من جراء 
   طيـة  اقر الديمو–  توكفيـل  ألكـسيس دي أنظر.(تضطلع به  تستطيع الجمعيات وحدها أن    وهذا ما ،إدخالها فيها بطريقة اصطناعية     

 )480ص-1991-3ط–القاهرة –عالم الكتب –ترجمة أمين مرسي قنديل –في أمريكا 
السياسية مركز الدراسات –بناء الرأسمالية الخيرة من أجل مجتمع المعلومات –تحوالت الطريق الثالث -محمد سعد أبو عامود 1

  -1999- القاهرة –واإلستراتيجية 
  .79ص –مرجع سابق –قيم المجتمع األهلي في مصر –بد اهللا خالد عد الفتاح ع 2
ات يل كل الجمع  يوهي جهة حكومية متخصصة تقوم بتسج     ،ة الخيرية   ي سنة ما يسمى بالمفوض    150ا قبل أكثر من     يطانيأنشأت بر  *

واسـعة فـي العمـل    ات يحملون شهادة القانون ولديهم الخبـرة ال    يها ثالث إلى خمس شخص    يعلويشرف  ، الخيرية وتنظيم أعمالها  
ع يتشج:  وذلك من خالل،تها وثقة الناس بهايمكن للجمعيات لزيادة كفاءتها وفعالمم أفضل تنظيم   يالمفوضة تقد من  الخيري، والهدف   

ي حاالت سوء اسـتغالل العمـل       ق والتحري ف  ين عليها بالمعلومات، التحق   يوتطوير الطرق األفضل إلدارة الجمعيات، تزويد القائم      
 تنمو بمعـدل  يوه، جمعية 164781- 2003 حتى ديسمبر -د انعكست هذه الرعاية في بلوغ عدد الجمعيات الخيرية       وق ،الخيري
مارسون نشاطا تطوعيا منظما أكثر مـن       ين  يون جنيه استرليني، وبلغ عدد الذ     ي بل 31 واستطاعت جمع    ، جمعية تقريبا سنويا   1000

  ).200العدد -مجلة البيان-بة بريطانيا في إدارة العمل الخيريتجر-درييأنظر إبراهيم بن سلمان الح(مليون شخص 20
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 بليـون جنيـه    40الساعة، وهكذا تم حساب القيمة االقتصادية للقطاع التطوعي وتـم تقـديرها بــ               
  .1إسترليني

وعليه نجد أن العمل التطوعي اكتسب أهمية بالغة في ظل إعادة بنـاء الليبراليـة والتفكيـر                 
وهذا ما هدف إليه   " رأسمالية خيرة   "راد وصفها بأنها  الليبرالي ، وسعت هذه المحاوالت لبناء رأسمالية ي       

  .أصحاب المدخل الوظيفي 
  :المدخل الماركسي في تفسير التطوع -3  

يبدو أن اهتمام االتجاهات النقدية وأهمها االتجاه الماركسي بتحليل التطوع والعمل التطـوعي،          
تمـايزات  جور وما يترتب عليه مـن       فمن البديهي أن انشغال الماركسية بتحليل العمل المأ       ،كان قليال   
 كان هو االهتمام األساسي، ومع ذلك فهناك كتابات نقدية تصدت لتحليل المنظمات التطوعية  واستغالل،

وتضمنت هذه التحليالت فكرتين أساسيتين سنتعرض لهما فيمـا         ، غير الحكومية في المجتمع المعاصر    
  :يلي 

 تتلخص وظيفة القطاع التطوعي      :اليةدور القطاع التطوعي في الدفاع عن الرأسم      -أ 
  :للنظام الرأسمالي في بعدين 

 يتمثل األول في أن المؤسسات التطوعية غير الربحية التي تستثمر مواردهـا فـي األسـهم                
والسندات ، قد تلعب دورا في تركيز وتوزيع رأس المال للقطاع غير الهادف للربح، وبذلك يمكـن أن                  

  .المؤسسات االستثمارية األخرىتمارس نوعا من القوة بجانب 
أما البعد الثاني  فيتمثل في أن المؤسسات التطوعية غير الهادفة للربح تقدم سلعا وخـدمات ال                 
يستطيع السوق أن يوفرها ،فحسابات مساعدة كل المرضى في منازلهم مثال ، قد تكون مرتفعة ارتفاعا                

 في حل هذه المشكلة ، وهنا تظهـر الحاجـة   باهظا يحول دون تلبية السوق لهذه الخدمات ولذلك يفشل    
للمتطوعين والمؤسسات التطوعية، فيصبحون الفاعل الرئيسي في مواجهة إخفاقات عديدة للسوق فـي             

  .2مجال الصحة والبيئة
 وأهمها مـشكلة البطالـة، توظـف  الرأسـمالية           لمشكالت الرأسمالية وعلى صعيد التصدي    

حيث تستخدم الـشباب  ،  من اآلثار السلبية للنظام الرأسماليالمتطوعين والعمل التطوعي توظيفا يخفف    
العاطل عن العمل مثال كيد عاملة رخيصة في المجال التطوعي بدال من أن تسعى إليجاد فرص عمل                 
حقيقية ، فالعمل التطوعي يدعم النظام الرأسمالي ويدعو له ويـساهم فـي انتـشاره خـارج حـدود                   

 في إعادة إنتاج األوضاع الطبقية ويساهم فـي تحـسين سـلبيات             كما يستخدم ، المجتمعات الرأسمالية 
  .الرأسمالية في فترة التحوالت العالمية التي وصفت بالعولمة

                                                 
  .82ص - مرجع سابق- قيم العمل األهلي في مصر–خالد عبد الفتاح عبد اهللا  1
  .85ص –سابق المرجع ال 2
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 تتعدد أبعاد عالقة المؤسسات التطوعية       :المؤسسات التطوعية ودورها اإلمبريالي   - ب
قد اكتسبت هـذه المؤسـسات       والتوسعات الرأسمالية على مستوى العالم، ف      *باإلمبرياليةغير الحكومية   

  . طابع القوى السياسية واالجتماعية الفاعلة على مستوى العالم،نظرا للزيادة الملموسة في عددها عالميا 
ويمثل القائمون على المنظمات غير الحكومية طبقة جديدة ال تقوم على ملكيتها الخاصـة وال               

ك يمكن النظر لقادة هذه المنظمات باعتبارهم على موارد حكومية ، ولكن على التمويل اإلمبريالي، ولذل
جماعة تؤدي وظيفة تخدم بها المجتمعات المانحة، كما أن المنظمات التطوعية غير الحكومية أصبحت              

وتخضع هذه المنظمات فـي عملهـا       ، جزء ال يتجزأ من عمل الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى        
ات غير محايدة وبرامجها ال تهم الـسكان المحليـين          وأهدافها لتلك المؤسسات والحكومات، فهي منظم     

الذين يمولون ويقيمون األداء وفقـا لمعـاييرهم ومـصالحهم،          ، بقدر أهميتها من وجهة نظر المانحين     
األساسية للقائمين على هذه المنظمات هي إعداد مقترحات المشروعات والبرامج التي تضمن             والمهمة

  .1الحصول على تمويل
القطاع التطوعي في الدفاع عن الرأسمالية والدور اإلمبريـالي للمؤسـسات           دور  وبناء على   

علينا أال ننسى   "وهذا ما يؤكده عزمي بشارة عندما يقول        ، يمكن أن نفهم رفض ماركس لها      ،التطوعية
يهدف في الواقع إلـى     ..بالطبع رفض ماركس لفكرة المؤسسات الطوعية المتوسطة بين الفرد والدولة           

دولة نفسها بمؤسسة طوعية بين األفراد ، عند ذلك يزول الفرق بين الفردي واالجتمـاعي    أن تستبدل ال  
والسياسي، ولكنه يزول ال ألن الدولة أو السياسة تسيطر على العناصر األخرى ، المجتمع والفرد، بل                

  .2"ألن الدولة تتداخل في المجتمع وتذوب فيه وبزوال الدولة تزول الحاجة للمجتمع المدني
يحسن ، النسبة للمدخل الماركسي فإن العمل التطوعي ليس سوى أداة لخدمة النظام الرأسمالي           فب

بعض مساوئه ، ويعالج بعض مشكالته أو يساهم في ذلك ، كما أنـه يوظـف فـي مـساعدة الـنظم              
أغلب المؤسـسات  -كما يرى هذا المدخل-اإلمبريالية ، فبداية من الستينات من القرن الماضي طورت   

وغيرها في دعم الرأسمالية في     " روكفيلر"و" فورد" مؤسسات وقفية شاركت إلى جانب مؤسسة        الكبرى
  .أمريكا 

بـل ال يحبـذون     ، ولذلك نجد أن أغلب الباحثين الماركسيين ال يعطون اهتماما كبيرا للتطوع          
ويـرون أن   ، استعماله وينظرون إليه كغطاء لعدم الحديث صراحة وبكل وضوح عن صراع الطبقات           

                                                 
رية ة، ويعود أصل استخدامها إلى القرن التاسع عشر لإلشـارة إلـى الطموحـات العـسك     يوتعني حرفيا نزعة تكوين إمبراطور     *

ما بعد لوصف تنافس القوى العظمى بشكل عام، واقتصر استعماله فـي       ي ف  المصطلح ون الثالث في فرنسا، واستخدم    ية لنابل يوالسياس
انظـر  (ستعمار  ة مرادفة لال  يريالبمإلكثر تقدما ، فأصبحت ا    األ تمارسها الدول    يالوقت الحالي لإلشارة إلى الهيمنة االستعمارية الت      

  ).2000-القاهرة-المجلس األعلى للثقافة-ترجمة محمود الجوهري وآخرون-وعة علم االجتماعموس–جوردن مارشال 
 .93ص -مرجع سابق–قيم المجتمع األهلي في مصر -خالد عبد الفتاح عبد اهللا 1
  . 121ص - 2000-2ط–بيروت –مركز دراسات الوحدة العربية -المجتمع المدني رؤية نقدية–عزمي بشارة  2
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تمام الغرب بتنشيط دور المجتمع المدني في دول الجنوب هو أحد اآلليات التي تزيح ما بقـي مـن                   اه
ومن ثم صياغة العالم صياغة تعمـق تفـرد         ،مقاومة السلطات الوطنية في مواجهة الهيمنة الخارجية        

  .1الحضارة الغربية الرأسمالية

  : معوقات التطوع : رابعا     
عي عدة معوقات قد تتعلق بالفرد المتطوع نفـسه أو بالمؤسـسة            تواجه التطوع والعمل التطو   

  :وسنحاول فيما يلي تناول أهم هذه المعوقات،التطوعية أو بالمجتمع 
فكرية أو نفسية أو     وترجع هذه المعوقات إلى أسباب       :معوقات تتعلق بالمتطوعين  -1
  : بشكل عام ونذكر منها اجتماعية

،  ألفراد المجتمع بمـشكالتهم القائمـة واحتياجـاتهم        يالوععدم توافر درجة مناسبة من      -   
  .2وضرورة التحرك لمواجهتها من خالل تنظيم أنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب

، وعـدم  التقـرب مـن        *وقيمة العمل التطـوعي   محدودية إدراك أفراد المجتمع ألهمية      -   
عل من أسباب ذلك حصر مفهوم        ،ول3المؤسسات التي تقوم على تنظيمه مما يؤدي إلى قلة اإلقبال عليه          

  .العمل التطوعي في العمل الخيري المتعارف عليه
الشعور بالحرمان نتيجة ظروف المجتمع السيئة والتعود على هذه الظروف نتيجة فقـدان             -   

 وانتـشار الـسلبية واالتكاليـة والتبريـر         والشك في إمكانية تغيير الواقع    ، األمل في تحسين األحوال   
  .4والالمباالة
 من خبرات سـابقة سـواء كانـت لهـم أو     فكرة سيئة عن التطوعقد تكون لدى األفراد   -   

لغيرهم، وهذا نتيجة غياب الحراك االجتماعي المشجع فتصبح التجارب الفاشلة مانعـا لألفـراد مـن                
  .االنخراط في العمل التطوعي 

الفردي بفعـل عـدم     وهذا على الصعيد    ، بالنسبة للمتطوع   المستقبلية ةعدم وضوح الرؤي  -   
و علـى الـصعيد      ،أو العجز عن أداء رسالة في الحيـاة         ،استقرار الظروف الشخصية واالجتماعية     

                                                 
   .221-220ص ص - مرجع سابق–بحوث الجمعيات األهلية في الوطن العربي –ياب محمد حافظ د 1
  قـسم  -  غير منـشورة   ريرسالة ماجست -جمعيات مدينة عنابة نموذجا    ، لمؤسسات المجتمع المدني   الدور االجتماعي -نصيب ليندة  2

  .196ص -2001/2002- قسنطينة- منتوريجامعة-الجتماعاعلم 
ة األولى إلى العمل من أجل اآلخرين في نطاق جماعي ، هذا اإلطار الذي يتجـاوز الجهـد الفـردي                    يتجه بالدرج  الحديث هنا    *

المساهمة الفعالـة  ثم إلى ، الل االنخراط في عمل اجتماعي إلى التطوع المؤسسي من خ،والتطوع الذاتي من أجل مساعدة اآلخرين 
 .تحضور اجتماعات الجمعية العامة وسداد االشتراكاالتي تتجاوز 

  .94ص -2007-1ط- القاهرة-دار العلوم للنشر والتوزيع-المشاركة الشعبية واإلصالح–عفت محمد الشرقاوي وآخرون  3
  .127- 126ص ص –المرجع السابق - الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع-محمد عبد الحي نوح 4
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السياسي الحزبي باالجتماعي   (الجماعي بفعل عدم وضوح أهداف التطوع نتيجة خلط األعمال وتداخلها         
  ). الخيري مثال
، عية أو إشباع ميولهم ورغباتهم    سعي بعض األفراد المتطوعين إلى اكتساب مكانة اجتما       -    

   .1 حتى ولو أدى ذلك إلى التضحية بأهداف العمل التطوعيمصالح شخصيةوتحقيق 
كعـدم  ، القيم الفردية والسلبية  ضعف دافعية األفراد للعمل التطوعي بفعل طغيان بعض         -   

وهـذا مـا    ، مجتمعالجدية واالنتهازية والوصولية وضعف قيم اإليجابية نحو العمل والعطاء لخدمة ال          
  .يؤدي إلى ضعف االهتمام بشؤونه

 وترجع هذه المعوقـات إلـى        :معوقات تتعلق بالجمعية كمؤسسة تطوعية    -2
  :ويمكن أن نذكر أهمها فيما يلي ، أسباب تتعلق بالجانب البشري أو التنظيمي أو المالي

قبل الممارسين فـي     في العمل التطوعي مما يؤدي إلى افتقاد الثقة من           األولوياتاختالل  -   
قدرات الجهود التطوعية، خاصة مع تفاقم األعباء وزيادة المشاكل والتركيز على أولويات ليست متقدمة 

  .في سلم االهتمام العام للمجتمع،وهو ما يفقده أولويات المواجهة الحتياجاته  
دوار  للعمل التطوعي من خالل عدم وضوح األهداف وتـداخل األ          األداء اإلداري ضعف  -   

بالنسبة لألفراد في الجمعية وعدم متابعة عملهم وتقييمه، وذلك بسبب نقص المهارات اإلداريـة لـدى                
ويرجع ذلك إلى ضعف التدريب من أجل اكتساب هذه المهارات، وأحيانـا التـأثر              ، القيادة واألعضاء 

ـ             ، از بالمرونـة  بثقافة التسيير اإلداري في الجهاز الحكومي رغم خصوصية العمل التطوعي الذي يمت
وهذا ما يجعله يفتقد مرتكز هام للنهوض به، وهي أهمية المهارة في اإلدارة التي هي العامل الحاسـم                  

  .2في نمو المنظمات
 وعدم تداولها في الجمعية ، حيث يتمسك القائد بالمنصب سعيا وراء بريق             القيادةشخصنة  -   

ة أخرى، وهذا ما يعكس عدم كفاءة بعض القـادة،      الريادة والنجومية االجتماعية أو لتحقيق مصالح ذاتي      
، و يترتب عنه الكثير من المظاهر السلبية كعدم القدرة على حشد طاقات المجتمع وتعبئتهـا للتطـوع                

  . 3واللجوء إلى المظهرية والروتين والمناسباتية في النشاط
ي تعاني منها قيادات    وأدى إلى حالة الجمود الت    ،      كما أثر أيضا على قيمة العمل الجماعي        

وعدم قدرتها على إنتاج خطاب يتسم بالفاعلية والتجديد والتجاوب مع متغيـرات            ،في العمل التطوعي    

                                                 
-جريدة النهار الجديد- ر واالتكال على المال العاممديرية الشبيبة والرياضة تتهم الجمعيات المحلية بضعف التسيي- سفيان بوعون 1

 .20/01/2009بتاريخ  - 373العدد  -الجزائر
ورقة منشورة في المنظمات األهلية العربية – المنظمات غير الحكومية ي المدني والسياسي ف بينثقافة العالقة–محمد سيد سعيد  2

  . 213ص -المرجع السابق–حكوميةموال
-5494العدد -الجزائر- جريدة الخبر اليومية- سنوات5 طال المنظمات والجمعيات في ظرف ا انقالب47-خمخمعبد النور بو 3

  .16/12/2008بتاريخ 
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، وهو ما جعلها غير قادرة على التوسع وكسب قواعد اجتماعية جديدة بفعـل فقـدان اإلبـداع                ،الواقع
  .والتقليدية في الممارسة

تجلى في عدم وضوح طبيعة العمل، وعدم وضوح        للعمل التطوعي وت   وضوح الرؤية عدم  -   
بعده االستراتيجي، وعدم إدراك الفرد المتطوع لذلك من خالل اإلحاطة بأهـداف الجمعيـة ونظامهـا                

الشيء الـذي يـدل   ، وبرامجها وأنشطتها، وهذا ما يجعله ال يستطيع الوفاء بااللتزامات التي يكلف بها          
ماد على المشاريع والخدمات قصيرة المدى،وعدم القدرة على        على خلل في دور القيادة، حيث يتم االعت       

   .من ينظمون العمل ومن  يخدمون الناسبين التوفيق بين العضوية المفتوحة والمغلقة أي 
، حيث يمكـن للفـرد أن       1 والتي تشير إلى عدم استمرارية المتطوع في العمل        نسحابيةاإل-   

ليه دون إمكانية إجباره على االستمرار، وذلك فـي         ينسحب في أي وقت مع وجود التزامات عملية ع        
غالب األحيان بفعل تغير ظروفه ، ويحدث ذلك نتيجة عدم تقدير وضعية المتطوع جيدا، وعدم أخذها                
بعين االعتبار في تكليفه ومحاسبته، كما أن عدم الوفاء بالوعود وااللتزامات من طرف القيادة يـؤدي                

  .إلى الالمباالة ثم االنسحاب
صفة عامة فإن االفتقاد إلى روح المبادرة والقدرة على التعبئة حول مشروع مؤثر في مجال               وب

يؤدي إلى إيجاد جو مشحون بالملل وهو ما يفضي في نهاية األمـر إلـى               ، العمل التطوعي الجمعوي  
  .القضاء على حماس األفراد فتراودهم في الكثير من األحيان الرغبة في االنسحاب من العمل

 بالبيئة االجتماعية التي تعتبر هي الوسط الحيوي للجمعية ، ويتجلى ذلك            االتصالعف   ض -   
في ضعف التنسيق مع المؤسسات الداعمة ماديا ومعنويا في المجتمع ، وحتى ضـعف التنـسيق مـع                 
المؤسسات التطوعية األخرى، وسمة ذلك تكرار البرامج واألنشطة ،ويرجع ذلك إلى غيـاب سياسـة               

كما أن تمركز السلطة بيد شخص واحد يؤدي إلى إضعاف االتـصال األفقـي بـين                ،ةاتصالية واضح 
المؤسسات التطوعية، ألنها تصبح تعتمد على االتصال الرأسي مع اإلدارة الحكومية، وقد يجر ذلك إلى  

  .كما يؤدي إلى ضعف القدرة على التعبئة في المجتمع،محاباتها
 التي ترجـع إلـى أسـباب ثقافيـة أو           وهي المعوقات  : معوقات تتعلق بالمجتمع   -3

  :ويمكن أن نذكر أهمها فيما يلي ، أوتربوية،أو قانونية ،اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية
انخفاض مستوى المعيشة وزيادة األعباء     المتمثلة في   ، الظروف االجتماعية واالقتصادية  -   
احتياجاتهم األساسية التي تكفل لهـم      والتي تجعل من أفراد المجتمع يكافحون من أجل توفير          ،المعيشية

، وذلك بفعل االنشغال بأعمال تدر مزيدا مـن الـدخل         ،2مما يؤدي إلى عدم وجود وقت للتطوع      ، البقاء

                                                 
 .464ص - ذكرهمرجع سابقال-تحليل ظاهرة العمل األهلي في الجزائر- عمر دراس 1
  .126ص –مرجع سابق –الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع –محمد عبد الحي نوح  2
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وهذا ما يجعل القرار بالتطوع االختياري ليس سهال ، حيث أن المناخ االجتماعي غير اآلمن اقتصاديا                 
  .يؤدي إلى التفكير في المصلحة الذاتية 

الوصـاية علـى الجهـود      الذي كثيرا ما يفرض نوعا مـن        ، المناخ السياسي في المجتمع   -      
وهذا ما يؤدي إلى عدم استقاللية الجمعيات ، حيث تشرف عليها الحكومـات فـي الـوطن                 ، التطوعية

العربي ابتداء بالسماح لها بالتكوين ومرورا بمراقبة النشاط وحتى تقرير الحل، وهـذا مـا أدى إلـى                  
، بفعل احتكار معظم 1 العمل التطوعي نتيجة للثقافة السياسية التي تأثرت سلبا بعقود هيمنة الدولة   ستسيي

  . الحكومات العربية للعمل العام ومن ثم ميلها إلى تقييد نشاط الجمعيات والتضييق عليه ورقابته
دناه، واالمتثال مـن          ويشكل هذا المناخ فلسفة الرأي واألمر الواحد من أعلى هرم السلطة إلى أ            

قاعدة المجتمع إلى حد اإلذعان، وهو ما يتناقض مع فلسفة التطوع القائمة على المبادرة الذاتية واالختيار 
ومنهـا  -كما برز مشكل آخر مع مجيء سياسة االنفتاح الجزئي التي اتبعتها بعض الدول العربية             ،الحر

السياسية ، وهذا ما جعله يفقد زخمه نتيجة         من طرف األحزاب     تحزيب العمل التطوعي  وهو  ، -الجزائر
وذلك من أجل مكاسب سياسية أو منافع شخصية، وهو ما ترتـب            ،خلطه بأغراض سياسية حزبية آنية      

  . *وتحزيب الفاعلين فيهعليه القدح في مصداقيته 
ويبقى المطلوب أن دور الجمعيات يجب أن ال يحصر في تخفيف حدة الفقر عبـر الوظيفـة                 

كما ال يجب    ،تي لها الغلبة في الكثير من أنشطتها،أو تخفيف التوترات االجتماعية بشكل عام           الخيرية ال 
وعندها يمكن أن يتحول ،أن توضع القيود والعراقيل التي تمنع تنامي دورها االيجابي في كل المجاالت 

  . ا يخدم الطرفينبم،فعلها إلى فعل مستقل لمنظمات اجتماعية تعيد صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع
 وذلك ألن غالبية المؤسسات االجتماعية  والسياسية ال تعمل على تنمية ثقافة التطوع ضعف -

قيمة التطوعية، حيث ال توجد أجهزة متخصصة للتشجيع على التطوع أو تنظيمه، كمـا أن تهمـيش                 
فة التطوع ألن اإلسـالم     ، لم يساعد على تفعيل ثقا     2 التي هي المنبع األصلي للتطوع     *الثقافة اإلسالمية 

ينمى ثقافة البذل والعطاء ، بل وأدى ذلك إلى ازدواجية المرجعية المعرفية للعمل التطـوعي، وبـرز                 

                                                 
- القاهرة - مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية  باألهرام–المجتمع المدني في مصر في مطلع األلفية الثالثة –ي قنديل أمان 1

  .192ص - 2000
 خالل سـنة      شهدتها الكشافة اإلسالمية الجزائرية وجمعية اإلرشاد واإلصالح       يفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى الصراعات الت        *

2008.  
 وتأتي الثقافة السائدة لتؤكد ،ثار والبذل والعطاء من ذات اليديعتماد على النفس والتضحية واإلاال ة على قيم يثقافة اإلسالمتؤكد ال *
 .م التواكل على الغير والتطوع بأموال اآلخرين من خالل ثقافة كتابة التقارير للحصول على المساعداتيق
    –09/10/2001 بتاريخnet.Said.wwwمقال منشور بموقع –وع في مجتمعاتنا البحث في ثقافة التط-إبراهيم البيومي غانم 2

 .2 ص
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وهو ما أدى بدوره إلى حالة مـن        ،المضمون المادي للتطوع الذي ينفي عنه أي أبعاد روحية أو دينية            
   .* التطوع في المجتمع الجزائريالتناقض في منظومة القيم والمبادئ التي تقوم عليها ثقافة

 بغرس قيمة العمل التطـوعي،      مؤسسات التنشئة االجتماعية  عدم االهتمام الكافي من طرف      -
على توجيه اهتمام األبناء إلى المجتمع المحلي ومساعدة اآلخرين،         - بشكل عام  –حيث ال تعمل األسرة     

لتطوع، وكذلك الشأن بالنسبة لوسائل اإلعالم      كما أن العملية التعليمية تكاد تخلو من أي تطوير لثقافة ا          
التي ال تحفل كثيرا بالترويج لألنشطة التطوعية، وقد ترتب على ذلك ضعف اإلقبال على العمل فـي                 

وقدرته في إطالق حركة فعالة في مجـال العمـل          ، الجمعيات وضعف الوعي بأهمية العمل الجمعوي     
  . تياجاتهم وتقرير وسائل إشباعهااالجتماعي ومشاركة أفراد المجتمع في تخطيط اح

ويتجلى ذلك في ضعف المشاركة العامة من طرف األفـراد           ،المشاركة االجتماعية محدودية  -
ويـرتبط ذلـك بالبيئـة الـسياسية     ، في إدارة شؤون المجتمع، ومنها الجمعيات كقنوات لهذه العمليـة         
ق عملية المشاركة وتتعلق بمـا ذكـر   واالجتماعية والثقافية، التي ترتبط بدورها بمجموعة عوامل تعو    

  :يويمكن تلخيصها بعضها فيما يل،سابقا 
  .قلة الجهود المبذولة لتنشيط الحركة التطوعية واالقتصار على فئات اجتماعية معينة             * 
  .انخفاض الوعي بقيمة التطوع وقيمة المبادرة االجتماعية             * 
  .نشطة التطوعية الهتمامات أفراد المجتمع عدم مقابلة األ            *
  .الموقف اإلداري الحكومي ، الذي ينطوي على الريبة من بعض أنماط العمل التطوعي             * 
  .ظهور بعض أنماط الفساد داخل بعض األنشطة التطوعية             * 
العتبارات تتعلق بالوجاهـة     ،نزوع بعض ذوي النفوذ لالستحواذ على بعض المبادرات                   * 

  .1اإلعالمية والمكانة االجتماعية
وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى أن المجتمع الجزائري شهد خالل حقبة التسعينات تغيـرات    

وما ترتب على ذلك من     ، أثرت على نسق القيم االجتماعية من خالل دعم قيم السلبية والفردية            ، كبيرة
كما لها أثر علـى     ،والشك أن لذلك أثر على المشاركة االجتماعية      ، للمجتمع وضعف قيم العمل والعطاء   

 فـي   التنميـة ألن المشاركة هي إحدى العمليات األساسـية النطـالق عمليـات            "،التنمية في المجتمع  
وذلك باعتبار أن المشاركة تـدخل فـي نطـاق حقـوق            ،المجتمعات الحديثة سواء المتقدمة أو النامية     

         2"اإلنسان

                                                 
 وربطهـا بالنظـام   ،يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى حمالت التطوع التي كان يقوم بها طلبة الجامعات خالل سنوات السبعينات          *

 .االشتراكي السائد في ذلك الوقت 
–سابق مرجع –ورقة منشورة في المنظمات األهلية العربية والمحكومية –المجتمع المدني في عالم مضطرب – عبد الفتاح نبيل 1

  .135ص 
 35ص- 2007 -قسنطينة–جامعة منتوري –مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة –سوسيولوجيا التنمية –رابح كعباش  2



   

 91

 من طرف أفراد المجتمع والذي يترتب عنـه ضـعف الـشعور             اإلحساس بالواجب ضعف  -  
بالمسؤولية، حيث أن الشعور بالواجب شكل من أشكال االلتزام وهو المبدأ الذي يتجـاوز المـصلحة                

، 1المباشرة والفردية ليعكس تسامي اإلنسان وقدرته على االلتزام اتجاه غيره والتضحية من أجل ذلـك              
 دور القـادة  بتربيته وأعرافه وتركيبته الثقافية ينشط الشعور بالواجب أو يضعفه، وهنا يبرز            والمجتمع  

 السائدة، وإنما يندفعون بوحي مـن مبـادئهم نحـو الـسقف             ال يخضعون للمعطيات االجتماعية   الذين  
خاصة في الظروف الصعبة حيث تصبح ،أكثر صحة وصالحية ، االجتماعي وتأسيس بنية ثقافية جديدة

 وينغمسون فـي  مرحلة التفكير بالحقوق والواجباتلحاجة ماسة إلى عدد من األفراد الذين يتجاوزون   ا
  .أعمال اإلحسان حيث تغمرهم روح المجانية في العطاء غير المشروط

كلنا يعيش في هذه الحياة غير أن       :"فعبر عنه كما يلي   " إبراهيم الفقي "    ولعل هذا المعنى الذي أدركه      
ا يحياها بطريقة مختلفة، ويتفاعل معها ويراها بشكل مختلف، وبيننا أناس اسـتطاعوا أن              كل واحد من  

فـذاقوا  ، بل ألنهم تعاملوا مع كل ما فيها بحكمة وفـن         ،يحيوها سعداء ليس ألنهم نالوا كل ما يريدون         
  .2"حين فكروا في اآلخرين،حالوتها وخرجوا من بوتقة ذواتهم إلى فضاء العطاء الرحب 

إن .. الحياة رسالة وليست مهنـة      :" فعبر عنه كما يلي   " ستيفن كوفي "ا أدرك هذا المعنى أيضا          كم
يمكن الرجال من فعل أشـياء لـم        ، اإللهام الذي تمنحه قضية نبيلة تلبي الكثير من الحاجات اإلنسانية         

 اإلنسان بأنه   يحلموا أنهم قادرون على فعلها من قبل، ولم يكونوا قادرين على فعلها وحدهم، إن شعور              
جزء من قضية تتجاوز الزمان والمكان يرتقي به إلى آفاق روحية ال حدود لها ويبني فيه الشخـصية                  

  . 3"المتفوقة
هو الذي تتقاسمه المجتمعات مهما كانت معتقداتها وثقافاتها في العمـل التطـوعي          ،    هذا المعنى إذا    
  . وأهميته االجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .37ص - 2008-3ط-دمشق- دار القلم- ان الصعبالعيش في الزم- عبد الكريم بكار 1
 .112ص -2009-الجيزة مصر-دار الراية للنشر والتوزيع-حياة بال توتر-إبراهيم الفقي 2
 .429، 428ص ص -المرجع السابق-العادة الثامنة، من الفعالية إلى العظمة-ستيفن كوفي 3
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  : خالصة       
وذلك من خالل دوافع التطوع التي تتنـوع  ،ولنا في هذا الفصل التطوع وأهميته االجتماعية      تنا  

بين دوافع فكرية ونفسية وأخالقية وروحية واجتماعية بالنسبة للمتطوع، كما تطرقنا إلى أهداف التطوع 
مـداخل التـي   الخاصة بالمجتمع المحلي وبالهيئات االجتماعية وبالمتطوع نفسه، ثم تعرضنا إلى أهم ال  

الذي يعتبر هو المدخل الذي يراعي خـصوصيات المجتمـع          ،فسرت التطوع بداية بالمدخل اإلسالمي      
  .الجزائري، ثم المدخل الوظيفي، وكذا المدخل الماركسي 

وتناولنا أخيرا معوقات التطوع والتي تتعلق بالمتطوعين كأفراد و بالجمعية كمؤسسة تطوعية،            
هذه المعوقات التي ال يمكن تجاوزها إال من خـالل إدارة           ،لق بالمجتمع ككل  وأخيرا المعوقات التي تتع   

  . والتي هي موضوع الفصل الموالي، العمل التطوعي
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  :تمهيد      
وهي األداة المناسبة لتوظيف المـوارد   ،تعتبر اإلدارة الوسيلة األساسية لتحقيق األهداف الجماعية          

فهي نوع من السلوك العام الذي يوجـد فـي كافـة            ،الحتياجات المتجددة لإلنسان    المتاحة في مقابلة ا   
  . وإن كانت وظائفها تختلف بحسب طبيعة كل منظمة ومجال عملها،المنظمات االجتماعية

الذي يعبر عن عمل جماعي منسق ومنظم قائم        ، وقد ظهر العمل التطوعي في شكله المؤسسي        
حيث أنشأها األفراد بجهـود  ،ددة، وتعتبر الجمعيات من أهم أشكالهعلى أسس ومبادئ وقيم تنظيمية مح     

  .وينشطون بوضع برامج تمثل أهدافا الحتياجات مجتمعاتهم ،واعية 
ذلك ألنـه   ، وهنا تصبح اإلدارة تمثل عنصرا هاما بالنسبة للعمل التطوعي في شكله الجمعوي             

ذا يتحقق إذا كانت إدارته تمتاز بالقدرة على        وه، يتطلب إسهام أفراد المجتمع ومساعدتهم ماديا ومعنويا      
  .كسبهم من خالل القيام بالوظائف الملقاة على عاتقها 

من خالل معرفة موقعها بالنسبة     ،وسنحاول في هذا الفصل التعرف على إدارة العمل التطوعي            
  . للقيادة وخصائصها ووظائفها والمعوقات التي تواجهها
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  :قيادة واإلدارة بين ال: أوال     
على الرغم من وجود ارتباط وثيق بين مفهومي القيادة واإلدارة إال أنهمـا ال يعنيـان نفـس                    

  :الشيء، وسنحاول من خالل الجدول التالي تحديد أهم الفروقات بينهما  
  يوضح الفرق بين القيادة واإلدارة): 06(جدول

  اإلدارة  القيادة  وجه المقارنة
  اختيار الطريقة الصحيحة للعمل  عمل الصحيحاختيار ال  االختيار
  تحديد الرؤية وبلورة الرسالة  التركيز

  )اإللهام(
بناء الهيكـل التنظيمـي ووضـع       

  )األمر(األنظمة
طـرق االسـتخدام    (تهتم بالكفـاءة    )تحقيق النتائج(تهتم بالفاعلية  الفاعلية والكفاءة

  )والسياسات 
ــرم    )علياالقيادة ال(التركيز على قمة الهرم  الهرم ــدة اله ــى قاع ــز عل التركي

  )المنفذين(
ــادئ   السلطة ــيم والمب ــن الق ــستمدها م ت

  الصحيحة
تستمدها مـن أهـداف المنظمـة       

  وإنتاجيتها
تكريس االهتمام على العالقات بين       االهتمام

  )الجذب والتواصل(األعضاء 
تكــريس االهتمــام علــى الجهــد 

  )الدفع(واإلنتاجية
  تهتم بالجزئيات والتفصيالت  ليات والعالقة بين الجزئياتتهتم بالك  الجزئية/الشمولية
كليـة غيـر    /طبيعة التفكير شمولية    التفكير

  مقيدة بوقت
  طبيعة التفكير متتالية

  بالوقت+ مقيدة  غير مقيدة بالوقت  الوقت
  تهتم بالمحافظة والصيانة للموجود  تهتم بالتطور والتجدد واإلبداع  التطوير/التجديد
الثقة باآلخرين وتركـز علـى      تلهم    الرقابة

  الرقابة الذاتية
  تعتمد على الرقابة والسيطرة

  تهتم بكيف؟ ومتى؟  تهتم بماذا؟ ولماذا؟  األسئلة
  تقبل األمر الواقع وتتعامل معه  تقبل التحدي وتحاول تغيير الواقع  التحدي
  يبتنمي المواهب من خالل التدر  تنمي المواهب من خالل التعليم  التدريب/التعليم

-الرياض-قرطبة للنشر والتوزيع  -القيادة في القرن الحادي والعشرين    - محمد أكرم العدلوني، طارق السويدان     :المصدر  
  .بتصرف.24،25ص ص -2005
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  :      من خالل هذا الجدول يمكن أن نستنتج ما يلي 
وذلـك  ،أن هناك اختالف بين مفهومي القيادة واإلدارة، فالقيادة مفهـوم أوسـع مـن اإلدارة           -  

  .وتوجد في أي وقت تتم فيه عملية التأثير،باعتبارها غير مرتبطة بالمنظمة
ويصبح المدير قائدا إذا أمكنه اكتساب التأثير ،قد يجمع الفرد بين القيادة واإلدارة في آن واحد -  

ـ                ا أن  والنفوذ الالزم في عالقته بأفراد الجماعة من خالل السلطة المخولة له بالمنصب الذي يشغله، كم
  .القائد يصبح مديرا إذا ما حصل على منصب إداري رسمي في الجماعة التي يقودها 

وقد يهمل اإلنجاز الفوري    ،أن القيادة وحدها تعني التركيز على المستقبل والعالقات اإلنسانية          -  
 قد يهمل   ،الذي بدونه ال يمكن استمرار العمل الذي تقوم به الجماعة، بينما التركيز على اإلدارة وحدها              

حيث يتم التركيز على تحسين األداء مع ،األهداف البعيدة والصورة الكلية والربط بقيم ومبادئ الجماعة  
تقليل الجهد والتكلفة من خالل االهتمام بالحاضر ومحاولة تحسينه وإهمال المستقبل، كما قـد يهمـل                

، 1ية في خضم االهتمام باإلنجـاز      والعالقات اإلنسان  -الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي ألي عمل     -اإلنسان
  . وهو ما يجعل المنظمات تدار وال تقاد

وأن اإلدارة نوع خاص من القيادة والتي من خاللهـا         ،  أن القيادة هي محور العملية اإلدارية      -  
حيث تستخدم كافة األساليب اإلدارية للتأثير في سلوك األفراد بما يكفـل            ، يتم إنجاز األهداف التنظيمية   

ال (ففعالية القيادة في إنجاز األهداف ترتبط بالقدرة اإلداريـة        ،2أهداف المنظمة التي يعملون فيها    تحقيق  
  ).يكفي جذب الفرد البد من حسن توجهه

فالقيادة ذلك الشكل من السيطرة التي تعتمد       ، ولذلك يمكن استنتاج الفرق بين القيادة والرئاسة      -         
 على معرفة خاصة في موقف معين وهي بطبيعتها غير رسمية           على الشخصية وعلى تقبل الجماعة أو     

أساسا، وترتبط بحاجات الجماعة في وقت معين أو مكان معين، أما الرئاسة فتشير إلى السلطة أو القوة          
ويجب عليهم  ، الرسمية المستمدة من منصب والمفروضة على األعضاء من الخارج مثل سلطة اإلدارة           

   .3عقوبة، كما أن الرئيس قد يلقى من تقدير مرؤوسيه وتعاونهم ما يجعله قائداأن يمتثلوا لها خوفا من ال
فال يمكـن   ، فالقيادة تبنى في أي مستوى من مستوياتها على مهارات إدارية أساسية          وعليه    

ولهذا الـسبب يفـشل     ، الحكم على إمكانية نجاح شخص ما في القيادة قبل إدارته لعملية ما إدارة جيدة             
  . يحاولون تولي زمام القيادة إذا لم تكن لديهم مقومات أساسية في اإلدارةأولئك الذين

يؤدي إلى التركيز على الخطط ،ذلك أن التركيز على الجانب القيادي فقط دون الجانب اإلداري 
والتركيز ،العريضة والصورة الشاملة دون االهتمام بالتفاصيل، فيسود عدم االكتراث بالمصادر المتاحة 

ير الطاقات دون التقيد بقواعد الرقابة، كما أن التركيز على الجانب اإلداري يؤدي إلى الجمود               على تفج 
                                                 

 .60ص -مرجع سابق-  صناعة القائد-طارق السويدان ،فيصل باشراحيل 1
  .21،22ص ص  - رجع السابق الم–إدارة المنظمات وتقويم مشروعات الرعاية –أحمد مصطفى خاطر، محمد بهجت كشك  2
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، إلى جانب تجنب المخاطرة والتركيز على التخصص والتمسك باللوائح والقوانين         ،وعدم مسايرة التقدم    
  .ليةمما يؤثر على األداء والفعا، وبالتالي عدم القدرة على التعامل مع متغيرات البيئة

وبناءا على سبق فإن القيادة في موضوعنا  تتضمن تقبـل الجماعـة و إدارة للعمـل التطـوعي                
  .    ونخلص إلى أنه ال يمكن أن ننظر إلى القيادة و اإلدارة منفصالن،والسلطة الرسمية في الجمعية

  :خصائص اإلدارة في العمل التطوعي :  ثانيا 
  :منها  الخصائص ة من تمتاز اإلدارة عموما بمجموع      

  .أنها ترتبط بمنظمات أو تنظيمات من األفراد فهي تتميز بالطابع اإلنساني-  
 أنها تعمل على توجيه سلوك األفراد وتعاونهم وتنظيم جهودهم ألن الموارد البشرية هـي               -  

  .العنصر الفعال في النشاط
  .أنها تسعى إلى تحقيق أهداف معينة -  
  . لها طبيعة دينامية أي،تعتبر عملية -  
  .جوهرها الصيغة العلمية للقرارات -  
  1...)الظروف السياسية، االجتماعية ، االقتصادية(أنها ترتبط بالبيئة المحيطة -  

وإدارة العمل التطوعي في الجمعيات تختلف عن اإلدارة العامة الحكومية التي تقـوم بتنفيـذ                  
إدارة األعمال التي تقوم بتنفيذ أوجه النشاط االقتصادي الخاصة السياسة العامة للدولة ، كما تختلف عن 

  .والهادفة لتحقيق الربح 
تعتبر مجاال ثالثـا مـن      ولذلك فإن إدارة الهيئات أو المنظمات االجتماعية ومنها الجمعيات ،             

أن  ، حيـث  مجاالت اإلدارة تقع بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال وال تدخل ضمن نطاق أيـا منهـا             
المنظمات التي تمارس فيها إدارة المنظمات االجتماعية تختلف في سماتها وخصائصها عـن سـمات               
وخصائص المنظمات الحكومية التي تمارس فيها اإلدارة العامة ، وتختلف عن المنظمات التي تمارس              

  .2فيها إدارة األعمال
 المواطنين حيث تـستخدم     فإذا كانت المنظمات العامة هي التعبير عن مسؤولية الحكومة نحو           

لمقابلة احتياجاتهم ، فإن منظمات األعمال تمارس النشاط االقتصادي الذي يهدف للربح ، أما المنظمات  
أن هذه  تنوع االحتياجات االجتماعية    فقد ظهرت نتيجة تعقد المشكالت وتعدد و      ، االجتماعية كالجمعيات 

تماعية ورغبتهم في التعاون والمـشاركة فـي        المنظمات تعكس شعور أفراد المجتمع بالمسؤولية االج      
  .توفير الخدمات لمجتمعهم 

                                                 
  .11ص –مرجع سابق –تنمية الموارد البشرية –علي غربي وآخرون  1
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وفي هذا الصدد تقوم إدارة العمل التطوعي في الجمعيات بإدارة أوجه النشاط التي تبرز فـي                         
وهي في ذلك تتميـز     ،وذلك حسب مجال نشاط الجمعية      ، شكل خدمات تقدم لفئات خاصة من المجتمع      

  :ص نذكر منها بمجموعة من الخصائ
ويتجلى ذلـك   ، تعتبر من أهم خصائص إدارة العمل التطوعي في الجمعيات           :المرونة  -1  

  :في القضايا التالية 
 األهداف التي تتغير وفقا للمتغيرات التي تطرأ على بيئة الجمعية أو اسـتجابة لمـشكالت             -    
  .معينة 

  .ت المستهدفين  نوعية الخدمات التي تتغير وفقا لما يطرأ على حاجا-    
نظم اإلدارة وطرق العمل وأساليب اختيار األفراد المتطوعين ، وذلك بسبب أن الهيئات في        -    

  . الجمعية هي التي تضع اللوائح والنظم كلما استلزم األمر عكس الهيئات الحكومية التي تخضع للقانون
   .1ة سرعة األداء الذي ال يخضع للروتين وكثرة اإلجراءات اإلداري-    

 كما أن تفـويض الـسلطة يبقـى          تنعكس على عمل القيادة     في القضايا المذكورة   فالمرونة  
  .ألن مركزيتها ال تصلح إلدارة العمل التطوعي في الجمعيات،مطلوبا 
 من خصائص العمل التطوعي في الجمعيـات،  التجديد واإلبـداع  حيث يعتبر   :التجديد  -2  

دة من البرامج والخدمات المقابلة لظهور احتياجات جديـدة،         ويتجلى ذلك خاصة في تجريب أنواع جدي      
التنظيمات التطوعية في شكلها الجمعـوي      " وال شك أن لهذه الخاصية عالقة بخاصية المرونة حيث أن         

وهذا مـا يـساعد     ، شديدة المرونة وقابلة للتأقلم بشكل أفضل مع الظروف المتبدلة في الزمان والمكان           
، ولعل هذه الخاصية هي من أهم التحديات التي تواجه القيادة في            2"ر العمل على إجراء التجارب لتطوي   

  .إدارة العمل التطوعي الجمعوي في الواقع
باعتبارها ال  - تبرز خصوصية إدارة العمل التطوعي في الجمعيات          :حرية المبادرة -3  

لى مـستوى مبـادرات      ع ومالحظة ما هو قابل للتطبيق    ،  إلى استنادها إلى المبادرة    -تهدف إلى الربح  
كمـا  ،المتطوعين، وهذا ما يسمح بحرية التحرك للقيادة التي تدير العمل لتقرر في كل وقت أولوياتـه         

ألن "يترك لها حرية اختيار األفراد العاملين األكثر استعدادا لتحمل المسؤولية والقيام بالواجبات، ذلـك               
باإلضافة إلى بذل الجهد وهو حجر الزاوية       ، ةاإلنتمائية االختيارية متطلب أساس في جماعات المشارك      

                                                 
ص - 2003-2ط–القاهرة –مكتبة زهراء الشرق –الخدمة االجتماعية في مجاالت الممارسة المهنية -ماهر أبو المعاطي علي 1

210.  
 .40 ص -مرجع سابق– إدارة المنظمات االجتماعية وتقويم مشروعات الرعاية–أحمد مصطفى خاطر، محمد بهجت كشك  2



   

 99

في االنتماء ، كما أن العضوية تتميز بالمسؤولية الشخصية والمتوقع من كل فرد أن يعطي من الجهود                 
  .1"عن طريق توظيف قدراته لما فيه صالح المجتمع وبما يتفق مع معاييره، أو يسلك أفضل السبل

ة العمل التطوعي في الجمعيات بأهمية وغلبـة         تتميز إدار   : أهمية االتصال األفقي   -4  
، وذلك داخليا بين المستويات المختلفة ، وخارجيا بين الجمعية والمـستهدفين وبينهـا              2االتصال األفقي 

 للجمعية عمومـا وارتبـاط اإلدارة       بساطة الهيكل التنظيمي  ويرجع ذلك إلى    ، وبين الجمعيات األخرى  
وهذا ما  ،  وكذا ارتباط الجمعية بالمحيط الذي تعيش فيه       ،داداتهمالعمل بقيم المتطوعين واستع   وكفاءات  

والتي تتضح في صنع القرار وعدم تركيز السلطة        ،يفرض ويؤكد أهمية القيادة بالمشاركة في للجمعية        
ألن القيادة اختيارية وليست إجبارية والبد أن يتمتـع القائـد           ، توزيع القوة يكون بشكل أفقي    حيث أن   

  .ستمر في مركزهبالقبول لكي ي
 بالجمعيـة، وذلـك بكـل       البيئة المحيطـة   ويتمثل هذا الواقع في       :االرتباط بالواقع -5  

عناصرها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، فالعالقة بين إدارة العمل التطوعي في الجمعية            
إلدارة وبالتالي ديمومة الجمعية والبيئة عالقة تأثير وتأثر، حيث يتوقف على هذه البيئة دعم فعالية هذه ا   

ألن اإلمكانيات البشرية والمادية المحدودة ال تساعدها على إنجاح الفكـرة    ،واستمرار نشاطها ووجودها  
  .التي تعمل على تحقيقها

مثل الظروف التي تمارس فيها     ،  كما تتجلى أهمية االرتباط بالبيئة في العوامل العديدة المتبدلة        
وقوة العالقات الشخصية واالجتماعية التي توظف في       ، رات القيادة لهذه الظروف   الجمعية عملها وتقدي  

ألنه في ضوء هذه العالقات تتحدد قدرتها في الحصول على التمويل الـالزم  ،  وغيرها3خدمة األهداف 
ألنشطتها وكذا جذب المتطوعين الذين يقومون بهذه األنشطة، كما تتحدد قدرتها علـى التنـسيق مـع                 

بهـدف  )حكومية أو خاصة  ( األخرى حتى تتكامل معها، وكذا التنسيق مع مؤسسات المجتمع           الجمعيات
  .الحصول على دعمها

  : وظائف اإلدارة في العمل التطوعي :       ثالثا 
الجهود البشرية في أي موقـع مـن النظـام         التي تعنى بتوجيه   الوظيفة اإلدارية هي األنشطة     

 حـول تحديـد    العلمـاء راءوقد اختلفـت أ ، ف وفق أسلوب محدداإلداري لتحقيق مجموعة من األهدا    
 وتشير هذه الوظائف إلى النشاطات التي تشكل عملية اإلدارة ، وهـي             ،الوظائف التي تقوم بها اإلدارة    

                                                 
  .148ص -رجع السابقالم-تنمية المجتمعات المحلية-أحمد مصطفى خاطر 1
 .29ص -2004-1ط-بيروت-العربية للعلوم الدار-ثالثية المجتمع المدني-عبد اهللا الحامد 2
مركز دراسات الوحدة –مقال منشور في المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية –بناء المجتمع المدني –برهان غليون  3

  .738ص-1992-1ط-بيروت–العربية 
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فهي ال تأخذ وصف الوظيفة      أما بالنسبة للعمل القيادي   ، للعمل اإلداري تعتبر وظائف متكاملة     بالنسبة
  .1ولكنها تعتبر واجبات

 فإنها تطبق في جميع المنظمات سواء كانت منظمات         مبادئ اإلدارة عامة وشاملة   كانت  "ولما    
لكن من الطبيعي أن تختلف وظائفها بعض الشيء بسبب أن كل منظمة            ... أعمال أو حكومية أو خدمية    

 لكنها تبقى في حاجة   ، كما أن كل منها توجد ضمن ظروف مختلفة       ، تتطلب استعمال معرفة متخصصة   
   .2"إلى وظائف أساسية كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

 تسعى بكل جهد لتحقيق أهداف محـددة ، كـان مـن             الجمعيات عبارة عن تنظيمات   وباعتبار    
 حتى تحقق الكفاءة في العمل وتساعد في تنسيق الجهـود           تسير وفقا لألساليب اإلدارية   الضروري أن   

  .3نة والمتاحة حتى يمكنها أداء رسالتها بدقة وانتظاموتوزيع االختصاصات في الحدود الممك
  :بالمهمات اآلتية -أية إدارة–وتتحدد مجموعة الوظائف التي تباشرها اإلدارة   
  .وهي النتائج المرغوب الوصول إليها،تحديد األهداف -        
  .أي تحديد ما يجب عمله وتوقيته ومتطلباته، التخطيط-  
  .دوار وتحديد االختصاصات والسلطاتأي توزيع األ، التنظيم-  
  .أي ترشيد القائمين بالعمل لكي يتم حسب الخطة، التوجيه-  
أي توفير المستلزمات البشرية والمادية لكي يمكـن تنفيـذ العمـل وتحقيـق          ، تدبير الموارد -  
  .األهداف 
  .أي التأكد مما يتم تنفيذه وبأنه مطابق للخطة ، المراقبة -  
  . الحكم على جودة ما يمكن تنفيذه بالنسبة لألفراد والعمل أي، تقييم األداء-  

  .4وكل هذه الوظائف تتطلب اتخاذ القرارات المالئمة
إلى أن إدارة المنظمة غير الربحية تتنوع اعتمادا علـى حجـم            " إنجيرام.ريتشارد ت "وذهب    

ة الموارد البـشرية، إدارة     إدار:و بشكل عام تضم اإلدارات التالية       ،المنظمة وطبيعة عملها وإمكانياتها     
  .5األعمال ، اإلدارة المالية

إلى أن إنجاز أهداف المنظمة     ، في تناوله لوظائف القيادة التنظيمية    " مصطفى عشوي "       وقد أشار   
  يتطلب القيام بعدة عمليات تنظيمية كاإلشراف والتخطيط والتنظيم وغيرها ،وهذا ما يستدعى وجود

                                                 
  .33ص -1996-اإلسكندرية–دار المعرفة الجامعية –اإلدارة في المؤسسات االجتماعية –سامية محمد فهمي  1
 .30ص -المرجع السابق –اإلدارة الحديثة –مصطفى نجيب الشاويش  2
  .293ص -2001- اإلسكندرية-المكتب الجامعي الحديث-االجتماعيةإدارة المؤسسات -عبد الهادي جوهري، إبراهيم أبو الغار 3
  .18ص -مرجع سابق–تنمية الموارد البشرية –علي غربي وآخرون  4
–الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية - ر الربحيةي المنظمات غية لمجالس اإلدارة في الوظائف األساس-إينجرام.ريتشارد ت 5

  .14ص -1998-القاهرة
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  : وفق ثالث محاور هي       القيادة التي تعمل
ويتمثل في األفراد من خالل االهتمام بالعالقات اإلنسانية بينهم ، حل مـشاكلهم،  ،المحور األول 

  .المعايير السلوكية وغيرها 
ويتمثل في العمل من خالل االهتمام بالتخطيط والتنفيذ ومتابعة انجاز األهداف   ،المحور الثـاني  

  .وغيرها 
 تحقيق التوازن بين المحور األول والثاني ، وهذا يتطلـب تـدريبا             ويتمثل في  ،المحور الثالث 

وخبرة خاصة تجمع بين المعلومات النظرية والممارسة الميدانية ، وبين تحقيـق أهـداف ومـصلحة                
  .1المنظمة وأهداف ومصلحة األفراد والجماعات في هذه المنظمة

الكمبيـوتر أو مستـشفا أو      سواء كنت تدير شركة لبـرامج       :"بأنه"ستيفن كوفي "وأخيرا يرى   
 ال أكثر، هذه النسبة تحددها      %10مصرفا أو منظمة للكشافة فإن عملك يختلف عن اآلخرين بنسبة           

مهمة المؤسسة الخاصة وثقافتها وتاريخها والمفردات التي تستخدمها، أما بـاقي األمـور فـيمكن               
 .  2"تطبيقها في أي مؤسسة

 تدور حول ثالث جوانب رئيسية تتعلق بـاألفراد         ةوظائف اإلدار نالحظ أن   ،بناء على ما سبق   
، وبالنظر لطبيعة العمل التطـوعي الجمعـوي      ،  واألعمال والمال و هي تعتبر واجبات بالنسبة للقيادة       

  :يمكن تحديد وظائف اإلدارة التي تباشرها القيادة في هذا العمل كما يلي 
   اإلدارة  األكثـر أهميـة      العنصر البشري من بين كل مهام      يعد    :إدارة المتطوعين -1  

  .ومحورية ، وذلك ألن أي عمل يعتمد اعتمادا كامال على كيفية أدائه من طرف األفراد بكفاءة 
ولكي يحقق العمل التطوعي أغراضه فإنه ينبغي أن يتخذ اإلجراءات والخطوات التـي تكفـل            

ب اإليجابية لالسـتفادة مـن      حسن االستفادة من األفراد المتطوعين،على اعتبار أن التطوع من األسالي         
طاقات أفراد المجتمع ، وشغل أوقاتهم بطريقة بناءة ، والوقوف على مشكالتهم بدقة واقتراح الحلـول                

  :مهام إدارة المتطوعين فيما يلي " سلمى محمود جمعة"وقد لخصت ،المناسبة لثقافته 
  .اختيار المتطوعين طبقا لصفات سبق وضعها -       
  .تطوعين الجدد حسب إمكانياتهم وميولهم توجيه الم-       
  .تدريب المتطوعين قبل استالمهم العمل -       
  .اإلشراف على المتطوعين أثناء قيامهم بالعمل -       
  .تشجيع المتطوعين وذلك بإشباع حاجاتهم الذاتية التي دفعتهم للتطوع -       
        

                                                 
  .171،170ص ص -1992-الجزائر–المؤسسة الوطنية للكتاب–أسس علم النفس الصناعي التنظيمي- عشويمصطفى 1
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   .1تقييم أداء المتطوعين-         
إلى أنه يجب أن تكون بالمؤسسة لجنـة تهـتم بـشؤون المتطـوعين       " الحي نوح عبد  "وذهب    

وبتطبيق سياسة خاصة بهم تتناول اختيارهم وتأهيلهم للعمل ونوعية مكافأتهم  وتقييم أعمالهم، وتجسد              
  .2هذه السياسة من خالل خطة عمل تنفذ وتقيم باستمرار

ـ " بريت م لكي" و أكدت    رورة تخـصيص مجموعـة مـن    وزمالؤها ذلك حين ذهبت إلى ض
توازن مناسب بـين خدمـة   األعضاء لالهتمام بشؤون باقي األعضاء ورعايتهم، وذلك من أجل إيجاد      

  .3األعضاء وخدمة القضية
أنها تدور حول مجموعة    ،وعليه يمكن أن نالحظ بناء على هذا التحديد لمهام إدارة المتطوعين              

لكنها تركز حول مجموعة من المهام األساسـية        ،أهميتها  من المهام التي قد تختلف تسميتها أو ترتيب         
اسـتقطاب األفـراد واختيـارهم وتـدريبهم        : وهي  ، إلدارة الموارد البشرية في المنظمات بشكل عام      

وتحفيزهم وتقييمهم ، ويبقى فقط أن هذه المهام تخضع لطبيعة العمل التطوعي في الجمعيات وحجمـه                
ولذلك يمكن أن نجمل المهام التي تركز عليهـا         ، التي يمارس فيها  وظروف البيئة الداخلية والخارجية     

  :إدارة المتطوعين في الجمعيات فيما يلي 
 للعمل فـي    وجذبهم عن األفراد المتطوعين     البحث وهي عملية    :استقطاب المتطوعين   -أ  

ـ              صادر الجمعية على أساس احتياجاتها الداخلية والخارجية ، ويمكن الحصول على المتطوعين من الم
  :التالية 

أفراد المجتمع الذين يتقدمون بأنفسهم للجمعية لعرض جهودهم ورغباتهم للمـساهمة فـي             -     
  .دعم أنشطتها، ويتميز أفراد هذا المصدر بالدافعية الذاتية والرغبة األكيدة للتطوع

حيث يعتبرون الوسيلة األكثـر فعاليـة فـي اجتـذاب           ،أعضاء الجمعية المتطوعين فيها     -     
لمتطوعين وذلك لوجود اإلحساس باالنتماء لها ومعرفة طريقة عملها، وهذا ما يجعل مـن االتـصال                ا

األقارب، األصدقاء ، الجيران، زمـالء العمـل،        (الشخصي أداة هامة في كسب أفراد المجتمع المحلي       
  ...).قيادات اجتماعية 

و سـن العطـاء والبـذل       الدعوة للتطوع بين فئة الشباب والطلبة خاصة ، ألن الشباب ه          -     
والعمل بحماس ، كما أن الطلبة بمختلف مستوياتهم من خالل ثقافتهم ومهارتهم في تخصصاتهم العلمية              

كل ذلك يتـيح    ، المتنوعة والوعي المفترض أن يكون سائدا بينهم وتفرغهم من انشغاالت الحياة عموما           
  .مصدرا خصبا للتطوع
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وكذا بعـض   ، ائما خدماتهم مطلوبة كاألطباء مثال    أصحاب المهن المتخصصة التي تبقى د     -     
كالمتقاعدين الذين يستطيعون المساعدة ،الفئات االجتماعية التي تسمح ظروفها بالتطوع أكثر من غيرها 

  .وغيرهم )بعد سن اليأس (بمهاراتهم ، واألمهات الالئي  كبر أبناؤهن 
 في الجرائـد واإلعالنـات فـي        يعتبر اإلعالم أحد وسائل البحث عن المتطوعين، وذلك       -     

  .الجامعات ودور العبادة واإلنترنيت واإلذاعة والتلفزيون وغيرها
وجود مراكز أو مكاتب للتطوع يمثل مصدرا حيويا لدعم المنظمة االجتماعية وإمـدادها             -     

  .1بالمتطوعين
األفـراد   بالنسبة للجمعية في مواجهة نقص       عملية حيوية  وتعتبر عملية استقطاب المتطوعين     
ولذلك فإن االستقطاب عملية مـستمرة ألنهـا تتعلـق          ، الذي يعتبر من التحديات المتجددة بالنسبة لها      

بفعل تخلي أفراد يجب تعويضهم أو فتح مجاالت عمل جديـدة أو نقـص              ، باحتياجات العمل التطوعي  
وهو ما يفرض ، لوهذه حاالت متجددة خاصة في هذا النوع من العم، الكفاءات في أعمال معينة وهكذا 

حتى يقوم علـى    ، وتكثيف ذكر مبررات العمل الجماعي    ،توضيح طبيعة االنتماء للمؤسسة التي تخدمه       
  .الفهم الصحيح وحصول القناعة وإدراك الهدف وكذا تنويع وسائل االستقطاب

 يمكـن مـن ضـمان نمـو         دوائر اجتماعية مختلفة  كما أن استقطاب األفراد المتطوعين من       
من خالل تنوع األعمار، الجنس، الفئات االجتماعية ونمط المعيشة وغير          ، ل في المستقبل  جماعات العم 

ذلك، وعليه فقد تعمد القيادة إلى تأجيل إنشاء جمعية تطوعية حتى يتوفر لها المـزيج المناسـب مـن                   
  .    في المستقبلوهو ما يتيح لها النمو الالزم لتحقيق رسالتها ،األفراد المنتمين إلى دوائر اجتماعية مختلفة

 المتطوعين الذين تتـوفر     انتقاء وهي العملية التي يتم من خاللها         :اختيار المتطوعين -ب  
وتلعـب طبيعـة    ،  العمل التطوعي الذي سيقومون به، وذلك بناء على مواصفات معينة          متطلباتفيهم  

ا تؤثر على اختيار نوعية     الرسالة التي تؤديها بها الجمعية دورا كبيرا في التأثير على حجمها، كما أنه            
  .2األفراد الذين يجمعون  للقيام بالعمل

وتختلف متطلبات العمل التطوعي من عمل آلخر، ولذلك يختار األفـراد المتطوعـون علـى                
 للمتطـوع    الصفات األساسية أساس صفات معينة تستجيب لهذه المتطلبات، وسنكتفي هنا بذكر بعض           

  :وهي 
  .أو الوقت أو المال) عملي/فكري ( في العمل وبذل الجهد والرغبةاالستعداد الذاتي-  
  . واإلحساس بالمسؤولية االجتماعية االستقامة األخالقية-  
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 التي تساعد علـى أداء      الخصائص الشخصية أو  /لمهارات و أو ا /امتالك قدر من المعارف و    -  
  ). فيه ما أمكنأي أن يكون عمل الفرد وتخصصه متصال بالنشاط المراد التطوع(1العمل المطلوب

  . للفردالحالة االجتماعيةمالئمة -  
  :ويمكن تلخيص أهم طرق اختيار المتطوعين فيما يلي 

 وتصلح ألن تكون أساسا الختيار القادة ، ويجب أن يتم التحضير الدقيق             :المقابلة الشخصية   -  
ى اكتشاف المهارات   لها، وتتم من طرف لجنة ال يقل عددها عن اثنين وتمتاز هذه الطريقة بالقدرة عل              

  .والخبرات
 حيت تمأل من طرف المتطوعين، وتشمل بعض المعلومات العامة عـن  :استمارة التطـوع   -  

  .الشخص كالسن والمستوى التعليمي، المهنة ، المهارات، أوجه النشاط التي يرغب فيها وغيرها
سـالمة  ويمكن استخدام إحدى هذه الطرق أو استخدام أكثر من طريقة حتـى يـتم ضـمان                 

  . 2االختيار
 تقوم على أن بعض األعمال تحتاج إلى صفات معينة في المتطوعين            فلسفة االختيار وتبقى أن   

مجموعة متنوعة من األدوار تتطلب درجات مختلفـة مـن          البد من توافرها، وهذا ما يفرض تكوين        
ن العامة بـأ    القاعدة وتبقى ،حتى يحصل االنسجام بين الفرد والمهمة     -أي من نوعية األفراد     - االلتزام

إال إذا كان هنـاك       المتطوع الذي يتقدم برغبته في الخدمة العامة من غير المستحب أن ترفض رغبته            
 .سببا وجيها

 المنظمة للمعارف والمهـارات واالتجاهـات لـدى         التنمية وهو    :تدريب المتطوعين -ج
  .المتطوعين لكي يقوموا باألداء الصحيح للعمل المطلوب

ألعمال ما يتطلب إعدادا خاصا للمتطوع إلعطائه المعرفة التـي يحتـاج إليهـا،              فهناك من ا  
وإكسابه المهارات الالزمة للنجاح في عمله، وكذا االتجاهات التي تـساعده علـى فهـم االحتياجـات          

وفي هذا الصدد تعمد المؤسسات التطوعية ومنها الجمعيات إلى         ، األساسية لإلنسان وكيفية التعامل معه    
  .3برامج لتدريب المتطوعين حتى يكونوا في مستوى المسؤوليات التي سيقومون بهاتحضير 

ويحبذ أن تكون من طرف مختصين      ، للمتطوعين وفقا الحتياجاتهم     البرامج التدريبية        ويتم تحديد   
  :وتتضمن هذه البرامج ما يلي،يمتلكون الجانب العلمي والتجربة العملية ما أمكن ذلك 

  
  

                                                 
  .205ص -مرجع سابق-تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع-حمد بهجت جاد اهللا كشكم 1
  .122،121ص ص –مرجع سابق - الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع-محمد عبد الحي نوح 2
 .207ص - ذكرهسابقالمرجع ال-تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع-كشكجاد اهللا محمد بهجت  3



   

 105

 من خالل تقديم معلومات ومعارف تركز على الجوانب الفكرية واألخالقيـة             :جانب نظري -
ويتم ذلك من خالل األساليب التي تخدم هذا الجانب كالمحاضـرات والنـدوات             ، واإلدارية والجمعوية 

  .وحلقات النقاش وغيرها
 من خالل الممارسة العملية التي تمكن من تطبيق المعارف المكتـسبة علـى              :جانب عملي   -

مستوى الجانب النظري في المواقف المختلفة، أي فن استخدام المعرفة من خالل األساليب التي تخـدم              
هذا الجانب مثل ورشات العمل، تمثيل الدور، دراسة الحالة وغيرها، حيث تتعدد األساليب المستخدمة              

  .1في التدريب وذلك وفقا للغرض منه واحتياجات األفراد المتدربين
 المحورين يتم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية من خالل جداول زمنية، ثم يتم             وبناء على هذين  

  .وذلك من طرف مختصين وأصحاب خبرة ميدانية ،تقييمها من أجل استدراك النقائص 
ويعتبر تدريب المتطوعين قضية حيوية بالنسبة للعمل التطوعي حتى يزداد شعورهم بأهميـة             

" بيريـت م ليكـي    "م له، وهو ما يضمن إستمراريته، حيـث تـرى           العمل الذي يؤدونه وتحسين أدائه    
، ويمكن لإلشراف فـي      ..العاملون في الجمعيات يتعطشون إلى المساعدة وإلى التعلم       أن  "وزمالؤها  

  .2"جمعياتنا أن يقدم التعليم والتدريب والرعاية والدعم لنمو وتطور الناس ونضجهم
ر المستعجل الذي يحاول أن يـدفع النـاس إلنجـاز    وهذا ما يجعل دور القائد يتحول من المدي   

 ومدرب ومعلم األعمال التي يظن أنه سوف ينجزها لو كان يتولى مهامهم، إلى منسق بين المشروعات               
  . في العمل التطوعي الجمعويمفهوما مختلفا للقيادةيدعم أداء العمل، وهو ما يعطي 

 توفر لألفراد االعتقاد أن من مـصلحتهم         هي التي ،حيث إن أفضل عملية للقيادة في هذا اإلطار         
ومصلحة الجمعية أن تتم تنمية قدرات ومهارات كل فرد بما يحقق أقصى نضج للشخصية، فإذا اعتقد                

القائد يهتم بصدق بتنمية شخصية كل منهم ويسعى للمساعدة في تحقيق نضجها، فإنهم سوف        األفراد أن 
 والتي تحرص علـى تطورهـا مـن خـالل تطـوير             ، في عملية القيادة   الثقةيصبحون قادرين على    

 لدى أفراد المجتمع بما يمكنهم من بناء شخـصياتهم          تنمية االلتزام الجمعيات مسؤولة عن    "ألن  ،األفراد
  . 3"وفي الوقت نفسه بما يساعد هؤالء على القيام بواجباتهم،على أساس قيمي قوي 

 التي تهدف إلى تحسين وتطـوير       اتهالبناء قدر ولذلك يشكل التدريب بالنسبة للجمعيات مدخال       
وفي عالقتها باإلطار الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي       ،أدائها في عالقتها برسالتها وأهدافها      

أصبح التدريب يمثل بعدا هاما فـي        فقد،وفي توظيف مواردها بما يحقق لها االستدامة      ، الذي توجد فيه  
خصوصا أن اإلدارة الحديثة أصبحت تعتمـد علـى البعـد           ،هإدارة العمل التطوعي وبناء قدرات أفراد     
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وكلما كان الفـرد    ،على اعتبار أنها نشاط إنساني في المقام األول       ،القيمي والتربوي في نفوس األفراد      
  .أصلح نفسا وأقوى خلقا انعكس ذلك على عمله

ب  الذي يتلقـاه المتطوعـون سـواء باألسـالي    التشجيع ويشير إلى   :تحفيز المتطوعين -د
  .من أجل القيام بالعمل التطوعي أو المساهمة فيه، المعنوية أو المادية

تقدير المتطوع  ولعل الميزة األساسية لعملية التحفيز في العمل التطوعي أنها تستند أساسا إلى             
تجعل من  ، ، وهذا التقدير ناتج عن قيم أساسية مشتركة بين المتطوعين وقادتهم          لطبيعة العمل وعوائده  

تحويـل الـسلطة    كما أنها تساعد علـى      ،1التطوعية متميزة بالتماسك وقادرة على إنجاز مهامها      الهيئة  
  .  يحفز إلنجاز األعمالاألخالقية للقادة إلى نظام مؤسسي

وإن كانـت ال    -ولذلك فإن طرق التحفيز في العمل التطوعي تتجاوز المكافأة المادية والمعنوية          
  : أساسا ونذكر منها  العملبطبيعة هذا إلى طرق أخرى ترتبط -تهمل

 المتطوعين حول ما سوف يحصلون عليه من عوائد العمل ،و ذلك بتوضـيح              وضوح رؤية -
حتى يدركون التزاماتهم نحوهـا  ، كيف يمكنهم تحقيق أهدافهم وتوضيح طبيعة األعمال التي تسند إليهم        

حيـث أن   ،الجمعية التطوعية   وهو ما يعزز الدافع الذاتي لديهم اتجاه رسالة         ، ويشعرون بأهمية دورهم  
ويزوده بالحماس المستمد مـن     ، الحافز المستمد من طبيعة العمل يحقق إشباعا للفرد ويشعره باإلنجاز         

  .كما يزيد ارتباطه بالرؤية المستقبلية له، تقديره لذلك
 فـي تحفيـز األفـراد وكـسب رضـاهم وتنميـة             الدافع الروحي واألخالقي  التركيز على   -
حيث أن القائد يوظف مكونات الشخصية البشرية في الممارسة القيادية ليصل بالجماعة ،للعمل *دافعيتهم

وأحد هذه المكونات هو الجانب الروحي الذي أكدت التجارب اإلنسانية أنـه يعمـل فـي                ،إلى الهدف   
ويدخل في هذا الجانب بالنسبة للمسلم التـذكير بـاألجر   ،2اإلرادة ويشحذها ما ال تعمله محفزات أخرى     

  .ومدح أخالقهم في القرآن الكريم،الثواب الذي أعده اهللا للمتطوعينو
 وما الذي يحفزهم للعمل وما هي العوائد التي ينتظرونها من وراء إقبالهم             فهم األفراد محاولة  -

وسـائل تـساعد    ، عليه، وهنا يصبح االستماع إليهم وإجراء مقابالت معهم وتوزيع استقصاءات عليهم          
  .حقق االندماج والشراكة معهموهذا ما ي،3على ذلك

                                                 
  .102ص -  المرجع السابق-عيةاالجتمات اإلدارة في المؤسسا–سامية محمد فهمي  1
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 بـدال مـن     وإعطاء مسؤلية محـددة   ،والتفويض بدال من التركيز   ،تدعيم المشاركة بدال من الطاعة العمياء     ،ذلك في العمل التطوعي   
  . ويبقى الحافز الخارجي مطلوبا وليس ضروريا،فالدافع هو األساس،بة مع تجنبها على أخطاء المبادرةوالمحاس،مسؤلية محدودة 
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  :وذلك من خالل ما يلي ، وحسن توظيفهم استغالل طاقات المتطوعينحسن -
  .إسناد األعمال بما يتفق ورغبتهم واستعدادهم وتخصصهم   *
  .السعي لبلوغ مستوى عال من االلتزام واالنتماء والوالء للجمعية   *
  .سلوب يناسب فلسفة التطوعتوفير اإلشراف المناسب على عمل المتطوع بأ  *
وهـذا  ، تعزيز تدريب المتطوعين للتعريف بفلسفة الجمعية وأهدافها ورفع مـستوى األداء                    *

  .  منهجيةةيتحقق بتوفير برامج تدريبي
  .توجيه حماس المتطوعين حتى ال يترك للميل فقط ولكن البد أن  يركز على مهارة األداء           *
  . المتطوعين باستمرار لتعديل مسار أدائهم متابعة جهود  *
وتفهـم  ،ومساعدتهم على التكيف مع العمـل     ، إزالة العقبات باستمرار من أمام المتطوعين       *

  .وهذا ما يساعد في االستحواذ على قلوبهم،ظروفهم وأوضاعهم االجتماعية لضمان استمرارهم 
إمكانيـات الجمعيـة، وبمـا يؤكـد     بما تسمح به * الماديةالحوافز إعطاء المتطوعين بعض   -

  ).االحتفال باإلنجاز(استمرار الحاجة إليهم وتقدير ما يبذلونه من جهد خاصة في المناسبات 
 فـي أداء األعمـال بـشكل تعـاوني،                       الحرية والمرونـة  إعطاء المتطوعين أكبر قدر من      -

 الصالح منها ، مـن خـالل تـوفير      ومساعدتهم في التعبير عن أفكارهم الخاصة وتدعيمهم في تجسيد        
وأهمية مشاركتهم في صنع القرارات وهذا ما سينعكس        ، فرص لهم للقيام بمسؤوليات تشعرهم بأهميتهم     

  .على الجهود التي سيبذلونها من خالل تجربة طرق عمل جديدة تمتاز باإلبتكارية 
بـادأة واإلبـداع    حتى تنمو الم  ،  لمن تتوفر فيهم شروط ذلك من المتطوعين       تفويض السلطة -

وهذا ما يعني تمكينهم ،وبالتالي يزيد الحماس للعمل التطوعي ألن األصل فيه هي المبادرة الذاتية       ، بينهم
  .في حين أن احتكار السلطة يؤدي إلى السلبية وعدم إنجاز األعمال بكفاءة ، وتحرير فعلهم

يبذلونها فـي خدمـة الفـرد        الذين عندهم استعداد للتطوع بفائدة الجهود التي         توعية األفراد -
ومتابعة اإلنصات إلى ما يحفز     ، والمجتمع، وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة وحمالت التوعية        

  .أفراد المجتمع على اإلسهام في العمل التطوعي وإبراز الجوانب اإليجابية فيه
وهـذا  ،ع العمل    من خالل التضحية والتوفيق بين اإلمكانيات ومشاري       القيادة بالقدوة الحسنة  -

القيـادة  مفـاهيم   "جزء أساسي من دور القيادة في مفهومها المعاصر، حيث يرى علـي الـسلمي أن                
 تتبلور في دور القائد من الرئاسة واألمر والنهي إلى دور المساندة والتشجيع والحفز، فالقائد               العصرية

املين األكفاء الـذين يتحملـون      الفعال في فكر اإلدارة المعاصرة هو الذي يشجع في تنمية فرق من الع            
في ضوء اإلستراتيجية   ،مسؤولياتهم ويبدعون في إنجاز النتائج المستهدفة من خبراتهم وقدراتهم الذاتية           

  .العامة للمنظمة التي ينقلها القائد إليهم

                                                 
 .إلمارات العربية المتحدةا في إمارة الشارقة بتقدم سنويا جائزة للعمل التطوعي *
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،   ويكون دور القائد أساسا هو تكوين تلك الفرق وتوفير المناخ المالئم النطالقهم في العمـل              
 ، من   1"ة تطورهم في األداء وإمدادهم بالمعلومات واإلرشادات دون أن يتدخل مباشرة في األداء            ومتابع

  .هذا الذي نرى بأنه يتفق مع فلسفة القيادة في العمل التطوعي،المدير المتحكم إلى القائد الممكن 
اإلحباط ونحن بصدد الكالم عن التحفيز يجب لفت االنتباه إلى أنه في كثير من األحيان يكون                

، وأنه يجب أن ننظر بنظرة أعمق للموقـف       ، زاوية جديدة للرؤية  رسالة مفادها أن العوائق تحتاج إلى       
معالجة األمر الشخصي الذي يعوق انطالقة قوته       ، ويعني ذلك بالنسبة للفرد الناشط في العمل التطوعي       

  .الذاتية أو يؤثر على قوة تفاعله مع اآلخرين
 لديهم، والتي هي الروح المعنويةمتطوعين يساعد في المحافظة على  وبشكل عام فإن تحفيز ال

، في حاجة إلى عناية ورعاية تنطلق أساسا من القيم الدافعة التي جعلتهم يشاركون في العمل التطوعي               
  .وربطها برسالة الجمعية كمؤسسة تطوعية

ى مدى نجاحهم    عل للحكم ويقصد به تقييم أداء المتطوعين، وذلك         : تقييم المتطوعين  -هـ
  .ومستوى كفاءتهم في أداء عملهم 

، وهناك ميزتان تتحققان بوضع نظام لتقييم األفراد وتوصيل معلومات مرتجعة عن أدائهم وهما  
توفير المصداقية والمساعدة على تطوير وتحسين األداء، وال شك أن المصداقية والتطوير الذاتي سوف              

  .ن الخاضعين إلشرافه لدفعهم ألقصى ما في وسعهميدعمان مقدرة المشرف على مساعدة اآلخري
وهناك مجموعـة   ،2والجمعيات تحتاج إلى منهجية لتقييم أفرادها وذلك لترشيد مواردها البشرية         

  :من المعايير للحكم على أداء المتطوع منها ما يتصل بسلوكه ومنها ما يتصل بإنتاجيته ونذكر منها 
  .كفاءة المتطوع في أداء عمله -      
  .االستقامة السلوكية واألخالقية -      
  .احترام المواعيد والضوابط العامة -              
  .الوقت الذي يعطيه للجمعية -      
  .االستجابة والتعاون في فرق العمل-      
  .اإلحساس بالمسؤولية واالستمرارية في العمل -      

  . المالحظة، التقارير وغيرهاالمساءلة،: وتستعمل عدة طرق في التقييم منها 
 االسـتغناء لمتطوعين في أداء عملهم، فإن من أهدافه كذلك         نجاح ا وإذا كان هدف التقييم مدى      

وتستعمل في ذلك   ،عن بعضهم إذا لم يقوموا بالمطلوب منهم، أو لم تعد الجمعية في حاجة إلى جهدهم                
  .، حفظ اإلنجازات في األرشيف وغيرهاأساليب منها التكريم في حفالت عامة، الترشيح ألعمال أخرى
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 األنـشطة   كيفيـة تنفيـذ     من أهم ما تطلع به اإلدارة أنها تبين لنا             :إدارة األنشطة -2
والمشاريع تنفيذا صحيحا يحقق الغرض المنشود من هذه األنشطة والمشاريع، ألن الكثير منها يفـشل               

  .نتيجة عدم مراعاة القواعد السليمة في إدارة األنشطة 
قد اختلف رجال الفكر اإلداري المحدثون في تحديد عدد مهام اإلدارة المتعلقة بأداء األعمال،              و

، ونجد أن هنـاك شـبه       1فمنهم من حددها بتسع ومنهم من حددها بسبع ومنهم من قصرها على ثالث            
  :اتفاق على المهام التالية في إدارة األنشطة 

 والخطوات التي توصل إلـى      تحديد األهداف  وهو عملية تنظيمية يتم بواسطتها       :التخطيط-أ
  .بدرجة متسقة ومدروسة وواعية وكل هذا وفق اإلمكانيات المتاحة، تحقيق هذه األهداف

والتي تنتهي باتخاذ   ،والتخطيط في اإلدارة هو مرحلة التفكير والتدبر التي تسبق تنفيذ أي عمل             
  .من يتم ؟ وأين؟قرارات فيما يتعلق بما يجب عمله وكيف يتم؟ ومتى يتم؟ وب

ويبعد اإلحباط النـاتج    ،  ورفع اللبس والغموض في األهداف     وضع األولويات والتخطيط يعني   
  .عن الشعور الدائم بضرورة التحرك لمواجهة األزمات والشعور بعدم الكفاءة

  :وتمر صياغة الخطة بعدة مراحل أهمها 
  :وتتضمن ما يلي  ،إعداد الخطة-

ويساعد ذلك في توحيد كافة الجهود نحو تحقيقها وفي الحكم على النـشاط             ،تحديد األهداف             *
  .والهدف الجيد هو الذي يمكن تحقيقه ولو بصعوبة،بالنجاح أو الفشل 

وهذا يتطلب االعتماد علـى     ، )البشرية والمادية (تحديد اإلمكانيات التي تعتمد عليها الخطة                 *
  .المعلومات والبيانات الدقيقة

وهذا يعني تحديد الخطة لتحقيق األهداف الموضوعة فـي إطـار            ، تيار الخطة المناسبة  اخ-
اإلمكانيات المتاحة، وينبغي أن يحدد للخطة مدة زمنية النجازها ، ويمكن أن تكون هناك خطة بديلـة                 

  .                                                 لالحتياط في حالة فشل الخطة القائمة
  ).المكتب القيادي في الجمعية مثال( وذلك من طرف الجهة المختصة ، إقرار الخطة-        

بحيث تكون ملزمـة لجميـع      ، حيث تتخذ اإلجراءات لوضعها موضع التنفيذ      ، تنفيذ الخطة -
  .الوحدات اإلدارية

تي حيث يتم التأكد من التقدم في تنفيذ مشروعات الخطة، والصعوبات ال           ،متابعة تنفيذ الخطة  -
  .2تصادف التنفيذ وتؤخره عن التوقيت المحدد

                                                 
  .12ص -رجع السابقالم- علم اجتماع اإلدارة–عبد الهادي الجوهري  1
  .197ص -2006- اإلسكندرية-المكتب الجامعي الحديث–إدارة الهيئات االجتماعية -محمد عبد الفتاح عبد اهللا 2



   

 110

التي هي عبارة عن جمع وتصنيف وتحليـل  ،وعند االنتهاء من تنفيذ الخطة تأتي عملية التقييم      
وتفسير البيانات أو المعلومات الكمية أو الكيفية عن أداء المؤسسة، بغية الكشف عن مـدى تحقيقهـا                  

  .1 من له سلطة اإلشرافألهدافها وتتم هذه العملية باالشتراك مع
 إلى ضبط المعايير التي تحدد السير الصحيح للجمعية ، ويتحقق ذلك من             عملية التقييم وتهدف  

والوقوف على نقاط الضعف والقـوة      ،خالل معرفة مدى تحقيقها ألهدافها ومدى فعالية مردود خدماتها          
  .فيها

 وهـو   تخطيط طويل المدى   إلى   ويقسم التخطيط على أساس الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة        
 وقصير المـدى  ، ويكون خالل ثالث إلى خمس سنوات        ومتوسط المدى ، الذي يصل إلى عشر سنوات    

  .ويحدد بسنة إلى سنتين على األكثر 
من المهم جدا لكل جمعية أن تكون لهـا         " وفي هذا الصدد يرى محمد إسماعيل الطحاوي أنه         

ساسية من الرؤية الخاصة بها وبيان رسـالتها، والبـد أن            تحتوى على المكونات األ    خطة إستراتيجية 
،   بوضوح وإحكام عن الهدف العام لها والغرض من وجودها في المجتمعرؤية الجمعية ورسالتهاتعبر 

ويعتبر وضوح الهدف العام للجمعية هام جدا ألنه يساعدها على التعبير عن نفسها وهدفها من خـالل                 
   .2"ي قطاع ما ، ويضمن معرفة القاعدة الشعبية ودعمها الدائممشروعاتها ويجعلها متميزة ف

 الالزمة لتحقيـق أهـداف الجمعيـة        تحديد األنشطة واألدوار  وهو عبارة عن     : التنظيم-ب
وتوزيعها على األفراد بما يتواءم مع مهارات وقدرات كل فرد، مع منح هؤالء األفراد السلطة الالزمة                

  .هم عن نتائج اإلنجازإلنجاز هذه األنشطة ثم مساءلت
أي (، يقـوم بمـاذا؟      )أي تحديد األفراد  (من الذي؟   : فالتنظيم يقوم باإلجابة عن األسئلة التالية       

،مـا هـي    )أي نطاق السلطة لكل فـرد     ( ، ما هي سلطته؟     )تحديد األنشطة التي سوف تسند لكل فرد        
  .3)أي المساءلة عن نتائج اإلنجاز(مسؤوليته؟ 

  :يعني شيئين*ولذلك فإن التنظيم  
، وهي عبارة عن جمع األفراد وتقسيم العمل فيما بينهم وتوزيع األدوار عليهم       : الوظيفة-       

حسب قدراتهم ورغباتهم والتنسيق بين جهودهم، وإنشاء شبكة متناسقة من االتـصاالت بيـنهم حتـى               
  .يستطيعوا أن يصلوا إلى أهداف محددة لهم

                                                 
-قسنطينة-جامعة منتوري-جتماع االتصال مخبر علم ا-ضيلترجمة دليو ف-هجية تقويم البرامجمن–أوليفيرا مارتين . ف 1
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والعالقات ، قصد به اإلدارات واألقسام التي يعمل بها األفراد       وي : الشكل أو هيكل التنظيم   -      
    .   التي تنظم أعمالهم بطريقة متعاونة منسقة ليصلوا إلى هدف محدد

وهو الوسيلة التي ترتبط بها أعداد كبيرة مـن األفـراد           ، والتنظيم يعتبر إطار وظائف اإلدارة      
اآلليـة  كما أنه يمثـل     ، يق أغراض متفق عليها   في محاولة واعية منظمة لتحق    ، يقومون بأعمال مختلفة  

، وأهميته في العمل التطوعي تكمن في أنه كلما كان العمل منظما أكثـر              لوضع الخطط موضع التنفيذ   
أمكن التوفيق بين متطلبات حياة الفرد ومواصلة إشراكه في خدمة قضية معينة ، وتمر عملية التنظـيم             

    :بمجموعة من المراحل هي
حيث تعتبر معرفة الهدف من األمور الهامة بالنسبة ألية جمعية ، ذلك ألن        ،الهدفمعرفة  -      

وبذلك فإن معرفة الهدف يساعد في تحقيق       ، الجهود التنظيمية يجب أن تكون متماشية مع المراد تحقيقه        
  .المتطلبات األساسية للعمل

ومن ثمـة ينبغـي     ويرجع إلى أن العمل أكبر من يؤديه شخص واحد ،            ، تقسيم العمل -      
تقسيمه بين عدة أشخاص حتى يؤدى من طرفهم ، كما يرتبط ذلك بالتخصص الـذي يكـسب الفـرد                   

  .المهارة في عمل معين
حيث يتم تجميعهـا   ،وتتم هذه العملية بعد تقسيم العمل إلى أنشطة جزئية           ، تجميع األنشطة -    

  .ة على تحقيق أهداف الجمعيةيكون أقدر في المساعد، في وحدات إدارية وذلك على أساس معين
ومن أهم خصائص التنظيم في العمل التطوعي هي المرونة والبساطة، حيـث يمتـاز بقلـة                  

  .1كما يمكن تعديله حسب متطلبات العمل، الوحدات اإلدارية مما يؤدي إلى قلة القادة وكثرة العاملين
عة أهدافها وإمكانياتها ومع    والهيكل التنظيمي يجب أن يتناسب مع رسالة الجمعية وقيمها وطبي           

وهذا مـا   ، ألنه هو مفتاح فعالية جماعة العمل من خالل وضوح األدوار وتقسيم العمل           ،قدرات األفراد   
  .يمنع عدم شخصنة األعمال واختالطها

والبـديل  ،والترتيب الرأسي يعتبر من خصائص الهياكل التنظيمية التي تميل إلـى الـسيطرة                
 ، و مثال ذلك الشجرة التي       ي تربط بين األفراد بطريقة أكثر أفقية واتساعا       المشاركة الت األساسي هو   

وتتفاعل كل المستويات مع بعـضها بـصورة متكاملـة          ، ال تسيطر إحدى النهايتين فيها على األخرى      
العمـل التطـوعي     وهذا النوع من التنظيم يخدم    ،ومنسجمة بحيث تعمل على دعم وظائف الكيان الكلي       

  . أكثر
نجح التنظيم في العمل التطوعي الجمعوي بتكوين مجموعة متنوعة من األدوار تتطلب            وعليه ي   

حتى يعثر على الـدور     ، تسهيل انتقال الفرد من دور إلى آخر      حيث يمكن   ،درجات مختلفة من االلتزام     
 التي تنتج عن الفرد الواحد الذي يقـوم بكـل           األعباء ظاهرة زيادة الذي يناسبه،وذلك من أجل تجنب      
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وذلك حتى  ،عمال أو أغلبها، وكذا تكوين لجان ومجموعات تتناول مهام معينة ومشاريع متخصصة             األ
كما يمكن  ،ينجح الفرد في التوفيق بين المشاركة التطوعية وإدارة أمور حياته األخرى بطريقة متوازنة            

  . االستفادة من فكرة المكتب القيادي والمكتب التنفيذي
 لنشاطات األفراد في االتجاهات المناسبة التي تحقق أهداف         يةإرشاد هو عملية     :التوجيه-ج  
  .الجمعية 

        وتعتبر عملية التوجيه من المهام اإلدارية التي تنطوي على األنشطة الهادفة لتـشجيع األفـراد          
المهام الصعبة ويرجع سبب صعوبتها إلى التعامل مع أفـراد           على العمل بكفاءة وفعالية، كما أنها من      

  .1ف شخصياتهم باختالف دوافعهم وأهدافهمتختل
  :        وتقوم عملية التوجيه على عنصرين رئيسيين هما 

والتأكد مـن   ،  في المؤسسات االجتماعية بأنه مراقبة التنفيذ      *يعرف اإلشراف  : اإلشراف-      
ألفـراد   تساعد علـى إمـداد ا      عملية قيادية تنفيذية  فهو  ،مطابقته للخطة الموضوعة لتحقيق األهداف    

  .2وإيجاد جو يبعث على الرضا واالرتياح في محيط العمل، بالمعلومات
التي يمكـن مـن     ،ويعد اإلشراف في مجال إدارة المؤسسات االجتماعية أحد عناصر اإلدارة             

خاللها التأكد من جهود العاملين في القيام بأداء األعمال التي تحقق األهداف بكفاءة وفعالية، ولذلك فهو                
  .ى زيادة فعالية الذين يتم اإلشراف عليهميقوم عل

ال يمكن فهمها ببساطة أو عزلها ،أسلوب اإلشراف وسلوك المشرف والوظائف التي يقوم بها"         و
أدوار المشرفين قد اختلفت باختالف المؤسسات التـي        ولذلك فإن   ،عن طبيعة الموقف الذي تحدث فيه     

  3"يعملون بها
 التطوعي تكمن في محاولة إشراك األفراد المتطـوعين الـذين           ومصداقية المشرف في العمل     

 بينه وبينهم حتى يقوم اإلشـراف  قناة مفتوحةمن أجل إيجاد ، يشرف عليهم في تحقيق أهداف الجمعية     
وتتمثل هذه القناة المفتوحة في إيجاد عالقة غير رسمية تقوم على الثقة مـع              ،على التمكين والمشاركة    

كما ال يتطلـب أن     ،هذا ال يتطلب أن يكون المشرف وهذا الشخص أصدقاء          الشخص المشرف عليه، و   
أشـرف علـى    :تربط المشرف باللذين يشرف عليهم عالقة حميمة ، ولكن أن يتذكر القاعدة الذهبيـة             

                                                 
  .81ص-المرجع السابق- إدارة المؤسسات االجتماعية–هناء حافظ بدوي  1
سواء كان معينا من طرف رئيسها أو منتخبا من الجمعية ، اإلشراف يتضمن في الجمعية سلطة رسمية تمنح للفرد في المكتب *
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، وأن يبني معهم عالقة تعتمد على االتـصال         اآلخرين بالطريقة التي تحب أن يتم بها اإلشراف عليك        
  ، 1الصادق

االعتقاد أننا بحاجة إلى اإلشراف حتى نجبر األفراد على العمل أو على بذل مزيد              فمن الخطأ   
ومـا  ،بل من واجب المشرف مساعدة الفرد المتطوع على تفهم لماذا يقوم بأداء هذا العمل        ، من الجهد   

كمـا أنـه    ، حتى يتأكد من أن أهداف الفرد تعكس بدورها احتياجات الجمعية         ، هي المهام الموكلة إليه   
  . حتى يأخذها بعن االعتباراألشياء الهامة األخرى في حياتهمطالب بالتعرف على 

فنجد من بينها االجتماعـات واللقـاءات الفرديـة، إضـافة     ، وتختلف وسائل اإلشراف وتتعدد    
  .الستخدام المالحظة المباشرة أثناء العمل وغيرها

 والبيانات والخبرات بما يحقـق      تتبادل المعلوما وهو العملية التي يتم بمقتضاها       : االتصال-
  .2أهداف الجمعية

فهو إلى جانب كونـه عمليـة   ، واالتصال ضرورة من ضرورات البنية األساسية ألي مؤسسة     
حيث تتم عملية نقـل وتبـادل   ، إدارية فهو أيضا عميلة االجتماعية عن طريقها تتفاعل جماعات العمل   

  .المعلومات الخاصة بالجمعية داخليا وخارجيا
  :3وتنقسم إلى نوعين ،  كافة االتصاالت التي تجري داخل الجمعيةباالتصال الداخلييقصد و  
ويقصد به تلك االتصاالت التي تتم في إطـار القواعـد التـي تحكـم                ، اتصال رسمي      *  
ويأخذ هذا النوع من االتصال ، وتتبع القنوات والمسارات التي يحددها البناء التنظيمي الرسمي، الجمعية

  .التجاه النازل والصاعد واألفقيا
وهو عبارة عن االتصاالت التي تحدث خارج المسارات الرسمية          ، اتصال غير رسمي  *        

التي يحددها البناء التنظيمي للجمعية، ويتعلق بما يدور بين األفراد نتيجة عالقات شخصية أو في حال                
  .انسداد قنوات االتصال الرسمي

سواء مع ،فيقصد به االتصال الذي يجري بين الجمعية والبيئة الخارجية ، االتصال الخارجيأما   
  .مؤسسات أخرى أو مع الفئات المستهدفة أو غيرها

المقابالت الخاصـة،   : وتتنوع وسائل االتصال بين االستعمال الداخلي والخارجي ونذكر منها            
  .الملصقات وغيرها،د االلكتروني االجتماعات، االتصال الهاتفي، النشرات، الخطابات المكتوبة، البري

وتتجلى أهمية االتصال بالنسبة للجمعية كمؤسسة للعمل التطوعي في أنه على المستوى الداخلي   
   للعمل خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يقوم على التطوعية، أما على األفراد محفزينيحافظ على 
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 لعمل الجمعية مـن  التأييد المستمراهم في ضمان المستوى الخارجي فإن االتصال بالبيئة الخارجية يس   
وهذا مـا يفـرض وجـود       ،خالل حصولها على الموارد البشرية والمادية من المجتمع الذي تعمل فيه          

  .عالقات رئيسية بمؤسساته 
للوصول إلى وضع   ، بشأن ما يجب فعله      البت النهائي  تعني كلمة القرار     :اتخاذ القرار   -د    

  .1ة ونهائيةمعين وإلى نتيجة محدد
 ألنه يحكم سلوك األفراد في استخدامهم المـوارد         جوهر العملية اإلدارية           ويعتبر اتخاذ القرار    

وذلك من خالل اختيار البديل األفضل الذي يهدف إلى خفض التكلفة           ،المتاحة لتحقيق األهداف المحددة     
  .ى مستوى معالجة المشكالت المزمنةوتتجلى أهمية القرار بالنسبة للقيادة خاصة عل،والجهد والوقت

  :وتمر عملية صنع القرار بمجموعة من المراحل هي   
وفيها تحدد طبيعة الموقف أو الموضوع الذي نريد الوصـول           ، مرحلة تحديد المشكلة  -             

  .إلى قرار بشأنه، تحديدا واضحا ألبعاده ونتائجه 
على أسـاس  ،ووضع التصور البديل لكل منها أي وضع البدائل    ، مرحلة وضع الحلول  -       

  .إذا فشل إحداها يكون هناك بديال قائما
وبالتالي يتم الوصـول إلـى     ،، حيث يختار أفضل البدائل      مرحلة االختيار البديل العملي   -       

  .2قرار نهائي
وأهم ما يميز صنع القرار في المؤسسات التطوعية ومنها الجمعيات، هو مـشاركة األفـراد                 

، حيـث أن    المشاركة من أهم  عوامل نجاح العمل التطوعي       متطوعين في هذه العملية ، وتعتبر هذه        ال
.                    تمليك القرار للمتطوع يجعله أكثر إحساسا بالمسؤولية نحو العمل الذي ينجزه وأكثر تحفزا النجازه

طوعين في تحقيـق أهـداف      إشراك المت ،  القيادة مصداقيةفمن الطرق التي تساعد على زيادة       
ذلك أن المشاركة في العمل التطوعي تتم باألفراد وليس من أجلهم فقط، ولـذلك علـيهم أن                 ، الجمعية

ولكنها تعتمد  ،يشاركوا في اتخاذ القرارات، فالقيادة هنا ال تعتمد على الصفات والميزات الشخصية فقط              
  .عأيضا على االستعداد للمساهمة الكامنة في الفرد المتطو

ومـا  ، الجمعيات التوجيه نحو تعميق المـشاركة  وعليه يصبح من المهم في عملية بناء قدرات      
مـشاركة  وكـذا تحقيـق     ، يرتبط بذلك من تحقيق االرتباط بينها وبين البيئة المحلية التي تعمل فيهـا            

إعطـائهم  من خالل تنمية التعاون بينهم و     ،3 في تخطيط وتنفيذ المشروعات التي تتعلق بهم       نالمستفيدي
  .  في عملهمحالصالحيات الالزمة للنجا
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العمل المطلوب انجازه على ما تم فعال، أي التحقق مـن أن            مطابقة   وتعني    :الرقابة-هـ          
  .1التنفيذ تم وفق ما هو مقرر في الخطة

  من أن الخطة تسير في المسار المرسوم لها والعمل على          التأكدوالوظيفة األساسية للرقابة هي       
تصحيحه إذا حدث االنحراف، حيث تهدف إلى متابعة األفراد للتأكد من أنهم يقومون بإنجاز األعمـال                

  .وفق المواصفات المطلوبة ، كما أنها وسيلة للتأكد من أن الجمعية تسير نحو تحقيق أهدافها المسطرة 
    : وتتم الرقابة من خالل مجموعة من الخطوات وهي   
 ، وتشير إلى المقاييس الموضوعية التي تستخدم لقياس النتـائج           رقابيةتحديد المعايير ال  -      
  .وذلك بوضع معدالت لألداء ،الفعلية 
، لمعرفة مدى مطابقة األعمال التـي      قياس األداء الفعلي مقارنة بمعدالت األداء المحددة      -      

  .تم إنجازها بالمعدالت التي وضعت لقياس األداء 
، من خالل إعادة توزيع المهام أو توضيح الواجبات أو  تم اكتشافهاتصحيح األخطاء التي-      

  .تنظيم برامج تدريبية أو توجيه األفراد أو إعادة اختيارهم
  :أما الوسائل التي تستعمل في الرقابة فنذكر منها   

وتعبر عن أوجه األنشطة وتعطي صورة عما تم إنجازه من أعمـال            ، البيانات اإلحصائية -           
  .الل فترة زمنية محددة خ

،وتكون دورية حيث تأخذ صفة االنتظام في إعدادها وتقديمها، وقد تكـون بعـد              التقارير-      
االنتهاء من إنجاز عمل أو مسؤوليات معينة، ولكي تحقق الهدف منها يجب أن تعتمد على معلومـات                 

  .صحيحة وتعد بطريقة واضحة 
مارستهم للعمل ، للتعرف على سيره والطرق المستخدمة  ، وذلك لألفراد أثناء م  المالحظة-      

  .2فيه والنتائج التي تم التوصل إليها
مدى دوريـة    وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه في العمل التطوعي ال يمكن وضع قاعدة عامة عن                 

 ، نظرا ألن طبيعة هذا العمل مختلفة ونظرا ألن األفراد يختلفون في مـدى حـاجتهم                 ممارسة الرقابة 
ولذلك يجب ربط دوريتها بخطة العمل وبما تم االتفاق على إنجازه،حيث يشعر المتطوع بالقلق       ، لرقابةل

  . من الرقابة التي ال ضرورة لها أو من اآلراء التي ال تستند إلى خطة متفق عليها
وقـد  ،يستغرق ساعتين أو ثالثة ساعات      -مثال–وفي هذا الصدد بدال من عقد اجتماع شهري           

يمكن تجريب نمط آخر من االجتماعات      ، أحدهم متأخرا، وينصرف منه آخرون قبل انتهائه         يصل إليه 
ترتـب  ، حيث يمكن أن تكون هناك اجتماعات منظمة وليست دورية لمدة نصف يوم أو لمدة يوم كامل        
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تمكن من مشاركة عالية لألعضاء يناقشون القضايا المشتركة التي تجمع اهتمـامهم            ،بطريقة ابتكارية   
 السياسات التي تؤثر على عملهم، تفسيرهم لما يحدث في المجتمع وأثره على القضية التي يعملون                مثل

  .1وإحساسهم االستراتيجي بمجريات األمور، من أجلها
 الالزمة والتأكـد مـن      بتوفير األموال  وهي النشاط اإلداري المتعلق       :اإلدارة المالية -3  

  .2حسن إنفاقها في أبواب اإلنفاق القانونية
فهي أحد عمليات اإلدارة التي تختص بتنظيم وإدارة أعمال الوظيفة المالية ألدائها بأكبر كفاءة                

فهو الذي يحقق لها استمرارية النـشاط       ،وهي تشير إلى أهمية المال      ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية    
  .وتطوره

  :وتكمن أهمية اإلدارة المالية فيما يلي 
  .ضبط وينظم أوجه الصرف المالي  ينظام مالي محاسبيوجود -   
  . يمكن من إعداد خطة العمل بشكل متناسب مع اإلرادات المتوقعة تمويل معلوموجود -           
  . ومستمرة تدفع العمل بثبات في الجمعيةمصادر تمويل ذاتيةالسعي إليجاد -   

الموارد المالية وكيفية هو التعرف على كيفية إدارة     ، ولذلك فإن الهدف من التطرق لهذه اإلدارة      
  . لهاته اإلدارةنوهما المهمتان األساسيتا،تنميتها

وسنتناول فيما يلـي    ، تتم إدارة الموارد المالية من خالل الميزانية       :إدارة الموارد المالية    -أ  
  .تعريفها وعناصرها ، وخطوات إعدادها

يظهر فيـه  ، رة زمنية محددة  هي البرنامج المالي للجهاز اإلداري في فت     تعريف الميزانية -     
  .3تقدير النفقات وتقدير الموارد الالزمة

  : تتكون الميزانية مما يلي  : عناصر الميزانية-     
االشتراكات، التبرعات، إيرادات   : وتتمثل في محصلة الموارد التمويلية مثل       ،اإليرادات               *

  .الخدمات، إعانات حكومية 
  .ثل أوجه الصرف وتم، المصروفات      *  
  :وتشمل الخطوات التالية  : إعداد الميزانية-     
  ).خالل سنة عادة(تحديد األنشطة التي تود الجمعية القيام بها      *  
  .تقدير تكاليف التنفيذ      *  
  .تحديد مصادر الدخل والمبالغ المتوقعة من كل مصدر     *  
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قعة والدخل المتوقع، فإذا كان الدخل أكبر يمكن إضـافة          المقارنة بين المصروفات المتو                *
أنشطة جديدة، أما إذا كانت المصروفات أكثر فيجب وضع أولويات لألنشطة المذكورة والتنازل عـن               

  .األقل أولوية
إلى أن تصل إلى وضع يتساوى فيه الـدخل مـع           ،  على ضوء ما سبق    ضبط الميزانية              *

  .المصروفات
، حيث يقوم بمناقشة مشروع الميزانية المقدم من        )المكتب التنفيذي  (إقرار مجلس اإلدارة     *          

  .وتقديمه إلى الجمعية العامة، قبل أمين المال
   .1 في صيغته النهائية بعد المناقشة والتصويت عليهاعتماد الجمعية العامة المشروع             *

لوب علمي تفقد أمواال كثيـرة مـن المتبـرعين الـذين            والجمعية التي ال تنظم حساباتها بأس       
سيرفضون المساهمة ألنها فقدت ثقتهم، وبالتالي تصبح غير قادرة علـى تـوفير األمـوال الالزمـة                 

  .لخدماتها
 التي تختص بجميع األعمال المرتبطة اإلدارةمهام التمويل أحد   :تنمية الموارد المالية -ب  

المال هو عنصر ة لتحقيق أغراضها، وترجع أهمية هذه الوظيفة إلى أن بتزويد الجمعية باألموال الالزم
 وهو القوة الدافعة للتنفيذ ، كما يؤدي إلى تحيق استقرار العمل فيها وارتفاع               الستمرار أنشطتها  أساس

  .مستوى خدماتها
ـ         مشقة وصعوبة والجمعيات تجد      ع  بالنسبة لتوفير الموارد الالزمة لها وإلدارة أعمالها، ويرج

 ، كما تتخوف بعض الجمعيات من المجازفة        أساليب تنمية الموارد المالية   ذلك إلى ضعف الخبرة في      
  .2والعمل على ابتكار أساليب جديدة لجمع المال الالزم ذاتيا

ولذلك يصف من يقومون بأنشطة جمع األموال في المنظمات غير الربحيـة بأنهـا أنـشطة                  
لفة مثل سمعة المنظمة في المجتمع المحلي ، وتوافر متطـوعين           ألنها تتأثر بالظروف المخت   ، مستمرة

  .أكفاء لقيادة جمع األموال ، وكذا األولويات المتغيرة للمتبرعين الرئيسيين
يجب أن تشتمل خطتها الرئيسية علـى هـذا         ، ولكي تنجح الجمعية في تنمية مواردها المالية          

  :  الجانب من خالل التركيز على ما يلي 
  . وجعلها رسالة مستمرة وليست وظيفة مؤقتة حمالت جمع المال تنظيم-   
  .    للقيام بجمع األموال من خالل تدريبهم وتحديد مهامهم أفراد أكفاءتوفير -   
  . وتوضيح احتياجاتها المالية برامج محددةوضع - 
  . أفرادا ومؤسسات ومراجعتها باستمرارقوائم للمتبرعينإعداد -   
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من خالل ترشيد إنفـاق األمـوال       ، في المجتمع المحلي     الجمعية وسمعتها مصداقية  تدعيم  -   
  .وتقديم تقارير سنوية عن اإلنجازات 

  . للتعرف على األفراد والمشروعات التي يمكن التعامل معهااإلعالممتابعة -   
  ...).اقتصاديا، سياسيا،(الوضع االجتماعي القائممراعاة -   
   1.جمع األموال ومعوقاتهابام بالدراسات العلمية الخاصة  واالهتمبالمختصيناالستعانة -   

  :مشكالت تواجه إدارة العمل  التطوعي : رابعا     
  : للمشكالت التي تواجه إدارة العمل التطوعي أن نصنفها كما يلي*يمكن من خالل عملية مسح  

   :ويمكن أن نذكر منها: مشكالت تتعلق بالجانب البشري-1
  ).القيادة(لخاصة بمجلس اإلدارة والمؤسسين  سلبية القيم ا-   
  . تغليب القيم الشخصية على الجماعية -   
  ...).ماديا، سياسيا،( ضعف فعالية األفراد المتطوعين وتسرب المنتفعين-   
  . نقص القادة المتطوعين -   
  .  االفتقار إلى المهارات الخاصة بالعمل وبتقدير احتياجات المجتمع-   
   .كفاية مشاركة المرأة  عدم -   
  . عدم وجود برامج تدريبية، وإن وجدت فهي ليست شاملة ومستمرة-   
  . تقلص القاعدة االجتماعية بفعل تناقص األعضاء المشاركين في العضوية-   
  . ضعف الحوافز المادية والمعنوية-   
  .  2 انخفاض الدافعية لدى األعضاء المشاركين-   

  :ويمكن أن نذكر منها : علق بالجانب التنظيمي مشكالت تت-2       
يؤدي إلى بـرامج    ( ضعف التخطيط وغلبة الطابع االرتجالي ، وعدم تحديد األولويات           -

  ).تتسم بالمكتبية، الجزئية، المؤقت، السطحية
  . عدم االلتزام باألهداف المسطرة أو عدم وضوحها-     
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  ).يؤدي إلى ضعف التنسيق(جيا  عدم فعالية أسلوب االتصال داخليا وخار-     
  . عدم وضوح الرؤية المستقبلية واالكتفاء بالخدمات والمشاريع قصيرة المدى-     
  . عدم تجانس الهيكل التنظيمي-     

   غياب الشفافية حول آليات صناعة القرار والمحاسبة-           
  .       الفردي مع نقص الخبرة غياب العمل المؤسسي واالعتماد على العمل العشوائي-           

  . نقص الكفاءة في تنظيم العمل واألفراد-     
  .عدم وجود قانون داخلي يتصدى لتنظيم العمل وتفويض السلطة -     

   ضعف قيم التعاون والتكامل بين الجمعيات-        
أفـراد       عدم تداول المسؤوليات داخل الجمعية، وشخـصنة اإلدارة وتركيزهـا فـي يـد                -        

   .1)المؤسسين(
  :ويمكن أن نذكر منها ما يلي :مشكالت تتعلق بالجانب المالي -3       
  . ضعف الميزانية-     
  . عدم وجود مصادر متجددة للدخل -     
  . عدم القدرة على تنظيم حمالت لجمع المال -     
  . عدم متابعة المتبرعين-     
  .غير جادة  تبديد أموال الجمعية في أعمال -     
  . انعدام نشر المعلومات وتوزيعها فيما يتعلق بأوجه اإلنفاق -     
  ) .التجهيزات والوسائل( ضعف اإلمكانات المادية -     
  . عدم وجود مقر أو عدم مالئمته -     

    .2 انخفاض نسبة تسديد االشتراكات-           
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  . والحكومية)ياتالجمع( مقارنة بين الهيئات األهلية):07(جدول

  الهيئات الحكومية  ) الجمعيات(الهيئات األهلية  أوجه المقارنة
 عن طريق أعـضائها وفقـا       تنشأ-  النشأة-1

   .لقانون الجمعيات
 عن طريق الحكومة ولها سند مـن        تنشأ-

  .القانون
هيئات تقوم على الجهود التطوعية     -  التعريف-2

لجماعات مـن األفـراد المهتمـين       
 يتولـون تنظيمهـا     ،ةبالخدمة العام 

  .إدارتها في إطار القانونو

 سـواء   ،إحدى وحدات الجهاز الحكـومي    -
كانت مركزية أو إقليمية أو محلية وتخضع       

  . لهامللقانون المنظ

) المكتـب (يحددها مجلس اإلدارة     -  تحديد األهداف-3
ويقرهـا  ،عن طريق اقتـراح لهـا       

القانون األساسي من خالل الجمعيـة      
  .العامة

 التشريعات والقوانين والقـرارات     تحددها-
ــسلطة    ــصدرها الــ ــي تــ التــ

  )تشريعية،تنفيذية(المخولة

الهيكـــــل -4
  التنظيمي

طة ويشمل جمعية عامة    اسبيمتاز بال -
ثم مكتب تنفيذي ولجان منبثقة عنـه       

  .وهكذا 

 حيـث يأخـذ     ،على درجة مـن التعقيـد     -
مستويات متعددة من أصغر وحـدة علـى        

هرم التنظيمـي   المستوى المحلي إلى أعلى ال    
  .على المستوى الوطني 

ــور -5 جمهـــ
  المستفيدين

خدماتها ألعضائها ولفئـة يحـددها      
                .مجال عمل الجمعية 

  .لجميع أفراد المجتمع على مختلف فئاتهم-

 ،يمتاز بالمرونة أكثر فـي العمـل      -  أسلوب العمل-6
حيث تستطيع تغيير نظامها وقواعـد      

وجهازهـا  العمل فيها بل وأهـدافها      
  .اإلداري

 فهي مقيـدة    ،دا في أسلوب العمل   يأكثر تقي -
 صدرت بها قـوانين أو       التي بقواعد العمل 

لوائح تحتاج إلى وقت طويـل وإجـراءات        
  .معقدة لتغييرها، غالبا ما تتصف بالمركزية

 ،تخضع لشروط تحـددها الهيئـة     -  العضوية-7
  .وينتمي األفراد غالبا تطوعا

ـ  تقوم على نظام التوظيف   - حكـام  أل ا وفق
  .القانون

  .تخضع لرقابة الجهاز المركزي الوصي-  .تخضع لرقابة الجهة المختصة   الرقابة-8
ــور -9 التطـــ

  والتجديد
أكثر مرونة وحركة فـي تعـديل       -

أهدافها وتطوير أسـاليبها لمواجهـة      
  .المواقف المستجدة

قدرتها على التجديد بطيئة ومقيدة نتيجـة       -
   .نظيميطبيعتها وضخامة الهيكل الت

  -2006-اإلسـكندرية -المكتب الجامعي الحـديث   -إدارة الهيئات االجتماعية    - محمد عبد الفتاح محمد عبد اهللا      :المصدر
  .بتصرف-140-138  صص
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  :خالصة        
تناولنا في هذا الفصل اإلدارة في العمل التطوعي، حيث حاولنا التفريق بين القيـادة واإلدارة                  

ة بالنسبة للقيادة، ثم تطرقنا إلى خصائص اإلدارة في العمل التطوعي وهي المرونة             لمعرفة موقع اإلدار  
والتجديد وحرية المبادرة وأهمية االتصال األفقي، واالرتباط بالواقع، ثم عرضنا وظائف اإلدارة فـي              
العمل التطوعي وذلك فيما يتعلق بإدارة المتطوعين كاالستقطاب واالختيـار والتـدريب، والتحفيـز،              

والرقابـة، وكـذا    ، والتقييم، ثم إدارة األنشطة من خالل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، واتخاذ القرار          
  .اإلدارة المالية من خالل إدارة الموارد المالية وتنميتها

 وأخيرا تناولنا المشكالت التي تواجه إدارة العمل التطوعي والتي تتعلق بالجانـب البـشري              
ول في الفصل الموالي التعـرف علـى الجمعيـات كإطـار إلدارة العمـل               وسنحا،والتنظيمي والمالي 

  .التطوعي
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  :تمهيد      
وتزايد االهتمام بهـا مـع      ،لقد برزت الجمعيات كأحد أشكال التنظيمات االجتماعية الطوعية           

ي جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافة والبيئية وغيرها، حيـث           تنامي دورها ف  
  .المختلفةتمكنت من توسيع مشاركة أفراد المجتمع في األنشطة االجتماعية 

وقد تطور النشاط الجمعوي ليأخذ أبعادا متزايدة خالل القرن الماضي، وخالل العقود الثالثـة                
األخيرة خاصة ، حيث تم التركز في البلدان المتقدمة على قيمته االقتصادية واالجتماعية والـسياسية ،              

لها مرتكزا في التنمية الشاملة التي      كما تنامي أيضا الوعي بأهميته في البلدان النامية ألنه يمثل بالنسبة            
  .تطمح إليها 

وقد عرف المجتمع الجزائري الجمعيات خالل فترة االستعمار، واستمر ذلك بعد االسـتقالل،                        
حتـى  ،ومجاالت نشاطها   ولعبت القوانين المختلفة التي صدرت لتنظيمها دورا كبيرا في تحديد حجمها            

تزايدا عكس التطورات التي شهدها هذا      هدت الجمعيات نموا م   ش ، 1990  سنة  90/31إذا جاء القانون    
  .المجال في المجتمع الجزائري

وسنتناول في هذا الفصل التطور التاريخي للجمعيات في الجزائر من خالل القوانين المنظمـة                
    .لها، وكذا خصائصها واإلطار القانوني والتنظيمي لها والمعوقات التي تواجهها 
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  :خصائص الجمعيات : أوال      
  :خصائص الجمعيات بشكل عام-1    

لقد حاولت الكثير من الدراسات التي أجريت حول الجمعيات التوصل إلى الخـصائص التـي               
مجموعة من الكتاب الذين اهتمـوا      تميزها ، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد الخصائص التي وضعها            

  .بهذا الجانب
  :إلى أن خصائص الجمعيات هي" غسان سنو"و" راحعلي الط"فقد ذهب 

  .ليست هادفة للربح-
  . تعمل في إطار قانوني محدد-
  .أنشطتها وبرامجها تتوافر فيها صفة المبادرة والمشاركة التطوعية -
  .قد تحصل على دعم أو مساندة فنية أو مالية -
  .االستقاللية ، حيث تصدر قراراتها من داخلها-
زب سياسي، لكنها قد ترتبط بأنشطة سياسية تتعلق بالتوعية أو الدفاع عـن             ال ترتبط بأي ح   -

  .1الحريات وحقوق اإلنسان
  :وزمالؤه إلى أن أهم خصائص الجمعيات هي" عبد اهللا الخطيب"في حين ذهب 

  .أنها منظمات تطوعية إلى حد ما-
  . ال توزع األرباح على مجلس اإلدارة واألعضاء-
  .ال تسعى إلى الربح-
  .ها إدارة ذاتيةل-
  .لها هيكل رسمي منظم-
  ).استقاللية مالية وتنظيمية( مستقلة عن الحكومة-
  . 2غير سياسية أي أنها ال تخضع في أنشطتها إلى مرشح أو حزب سياسي-
فقد حددتا خصائص الجمعيات من خالل دراستهما لها فـي          " سارة بن نفيسة  "و" أماني قنديل "      أما  

  :مصر كما يلي 
ولها لوائح منظمة لعملها ومحـددة لمجـاالت نـشاطها          ، ا تنظيمات ذات مالمح مؤسسية    أنه-

  .ولعضوية األفراد فيها

                                                 
 .158ص - المرجع السابق- التنمية البشرية بالمجتمعات النامية والمتحولة-علي الطراح،غسان سنو 1
الـشبكة العربيـة للمنظمـات      -اإلسهام  االقتصادي واالجتماعي للمنظمات األهلية في الدول العربية        - وآخرون عبد اهللا الخطيب   2

  .18ص -1990- القاهرة -ةياألهل
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وبالتالي تعكس مطالب واحتياجـات مجتمعيـة     ، تنظيمات تطوعية نتجت بمبادرات اجتماعية    -        
  ).ثقافية، اجتماعية، اقتصادية وفي بعض األحيان سياسية (

 الربح حتى وإن كانت أحيانا تقدم خدمات بمقابل مادي باعتبار أن هذا             تنظيمات ال تهدف إلى   -
المقابل محدود يغطي نفقة الخدمة ، كما أن العائد ال يوزع على أفراد مجلس اإلدارة ولكن يوجه لدعم                  

  .النشاط 
وبالتالي فهي تنشط فـي     ، تتبني الجمعيات أهداف ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها         -

  .واحد أو عدة مجاالت في نفس الوقت وذلك وفقا لطبيعة اللوائح المنظمة لها مجال 
وإلى إشراف من قبل جهة إدارية محددة ، تخضع الجمعيات إلى قانون ينظم تكوينها وتأسيسها-

  . 1ويتناول هذا القانون تفاصيل عالقة الجمعيات بالدولة
نها تدور حـول مجموعـة مـن        نالحظ أ ،من خالل استعراض الخصائص السابقة للجمعيات       

  :وهي  كما يلي ،الخصائص التي تميزها بشكل عام
 لها هيكل تنظيمي رسمي دائم إلى مالمح مؤسـسية  حيث أنها تنظيمات ذات    :المؤسسية-أ

ولوائح منظمة لعملها ومجال نشاطها، وهي تؤطر قيما اجتماعية وتنظم أفرادا مـن المجتمـع               ، حد ما 
ويتناول تفاصيل عالقتهـا    ،ت معينة ، كما أنها تخضع لقانون ينظم تكوينها          يعملون على تلبية احتياجا   

  .بالدولة 
يلتحـق بهـا األفـراد      ) ليست قهرية ملزمة     (تنظيمات اختيارية  حيث أنها    :التطوعية  -ب

ولذلك تقوم على المشاركة التطوعية سواء في إدارتهـا أوفـي           ،باختيارهم ويتركونها بإرادتهم الحرة     
 فهي عبارة عن قنوات لمساهمة أفراد المجتمع في التعبير          *نها نشأت بمبادرات اجتماعية   وأل، أنشطتها

  .عن التزامهم واهتمامهم بالشأن العام، وبمقدار نجاحها في هذا الجانب تضمن استقرارها واستمرارها 
 حيث ال تستهدف الحصول على الربح المادي ، وهذا تأكيدا لطابعهـا فـي               :الالربحية  -ج

 ، وإن قدمت خدمات بمقابل مادي فإنه يوجه إلى تدعيم نـشاطها وال              دون مقابل مادي   خدمات   توفير
  .يوزع على األعضاء

 فهي تعتمـد علـى اإلدارة       الجوانب اإلدارية والتنظيمية والمالية    وذلك في    :االستقاللية  -د
 وهي غير تابعة لكيان     -اوإن تلقت دعما منه   -الذاتية من داخلها ، كما أنها تنظيميا غير تابعة للدولة             

  وإن كانت قد تتبنى أهدافا سياسية كالقيام بأنشطة التوعية ، حزبي ألن عملها موجه لكل أفراد المجتمع

                                                 
  .49ص - جع سابقمر-الجمعيات األهلية بمصر–أماني قنديل ، سارة بن نفيسة  1
 إلى إيجاد جو ي يؤد،مؤثر في مجال العمل الجمعوي مشروع بادرة والقدرة على التعبئة حولافتقار القيادة خاصة إلى روح الم *

 .نسحابستقالة واال االي إلى الرغبة في مما يؤد،و الروتين والقضاء على الحماسة للعمل من الملل
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وإن –السياسية أو الدفاع عن حقوق وحريات اإلنسان ، أما ماليا فهي تتميز بتنوع مصادرها التمويلية                
بحيث يمكن لها استبدال مصدر تمـويلي       ، ل الذاتي وهذا ما يوفر لها مزية التموي     –كانت غير منتظمة    

  .بآخر وبالتالي ال ترهن قرارها ألي جهة
وبالتالي تنـشط   ، أهدافا اجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها     حيث أنها تتبنى     :التنوع  -هـ

في مجال محدد أو في عدة مجاالت في نفس الوقت وذلك وفقا للوائح المنظمة لها ، حيث تختلف دائرة                   
ط الجمعيات باختالف أولويات اهتمامها وفقا لإلطار االجتماعي واحتياجات األفراد ، كما تختلـف              نشا

درجة اإلسهام الذي تقدمه وفقا لطبيعة النظام السياسي والحرية التي يوفرها، ويعتبر التنـوع طريـق                
  . شيءالتكامل بين الجمعيات ألنه ال يمكن ألي جمعية مهما بلغت إمكانياتها أن تقوم بكل 

  :خصائص الجمعيات في القانون الجزائري-2
 فيمكن استنتاجها من    90/31أما الخصائص التي تميز الجمعيات من خالل القانون الجزائري          

  : وهو كما يلي 02المادة خالل التعريف الذي قدمه للجمعية في 
عيـون أو   أشخاص طبي ويجتمع في إطارها    ،  تخضع للقوانين المعمول بها    اتفاقيةالجمعية هي   "
لمـدة   ، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم ولغرض غير مربح على أساس تعاقدي     معنويون

المهني واالجتماعي  والعلمـي والـديني        من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع        محددة أو غير محددة   
  .1"والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص

  :ويشير هذا التعريف إلى ما يلي 
بمعنى أنـه   ،  وهي عبارة عن اتفاق شخصين أو أكثر لهدف قانوني          :لجمعية اتفاقية  ا -  أ

عبارة عن التقاء إرادات واتفاق بين أشخاص قرروا توحيد جهودهم من أجل القيام بعمـل ذا معنـى                  
  :وهو يأخذ التزام ذو بعدين ،حيث يلبي حاجات عميقة عندهم ويحقق أهدافا محددة ، بالنسبة لهم
مبنـي علـى    ،أي التزام أدبي قوي باألفكار واألهداف من أجل التعـاون           ،م معنوي  التزا -   

  .وهنا تدخل المصداقية في العالقة مع المتطوع،اإلرادة الحرة للفرد
يتمثل في القواعد واللوائح التنظيمية التي تحكم الجمعية        ،وهو أيضا التزام رسمي مكتوب      -   

 والنظام  90/31ن خالل القانون األساسي المنبثق عن القانون        م، وتبين عالقتها مع أفرادها ومع الغير     
  .الداخلي الخاص بها

ونشير هنا أن االلتزام الرسمي غير كاف لوحده كي يدفع الفرد إلى االلتـزام بقواعـد ونظـم        
  ولذلك يلعب االلتزام المعنوي دورا مهما في عملية التحفيز واحترام القواعد وتأدية الواجبات ،الجمعية 

  
                                                 

 جمادى األولى 18بتاريخ - 53العدد - 04/12/1990خ في  المؤر90/31القانون رقم  - الجريدة الرسمية - يةلجمهورية الجزائرا 1
1411.  
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كما ، من خالل اتفاق يتضمن فهم والتزام اتجاه األولويات المشتركة بين القيادة واألفراد            والقيام بالمهام 
ألن الجمعية هي فضاء متميـز    ، أن القواعد التنظيمية وتسلسل المسؤوليات ال تحدد وحدها مكانة الفرد         

  .ة في إدارة عمل الجمعيةلنمو عالقات اجتماعية غير رسمية بين األفراد، وهنا يتجلى دور القياد
 فاألفراد هم أهم مكـون للجمعيـة حيـث تنـشأ باجتمـاعهم            :الجمعية اجتماع أفراد  -ب  

وينتقـون  ،وبناء على اتفاق بينهم يختارون التسمية ويحـددون األهـداف           ، واهتمامهم بموضوع معين  
  .وسائل وطرق تجسيدها

جعل منه تعريفا قانونيـا أكثـر منـه    وهنا يمكن أن نالحظ أن تركيز التعريف على االتفاقية ي         
وهو متأثر ، 1901 لسنة 1ويرجع ذلك إلى أنه نفس تعريف القانون الفرنسي للجمعيات، تعريفا اجتماعيا

، كما أنه تعبير عن تأثر المشرع بالنظريات الكالسيكية المتعلقة بالتنظيمات         ، بالقانون اإلداري الفرنسي  
، وهي نظريات تركز على األساليب التنظيمية علـى حـساب           "فيبر"و" تايلور"والتي يتزعمها كل من     

األفراد المكونين للتنظيم ، وهذا االتجاه تم تجاوزه بفضل نظريات حديثة تركز على اإلنسان باعتبـاره     
  .*أهم عنصر في التنظيم

 فالجمعية تستهدف تحقيق النفع العام، وهي ال تمنع مـن            :الجمعية لهدف غير مربح   -ج  
،  تهدف من خاللها إلى توفير بعض األرباح الستخدامها في تحقيق األهداف المـسطرة             إقامة نشاطات 

والتي تنص  ،  من القانون  27ولكن الممنوع هو اقتسام األرباح بين أعضائها، وهذا ما تشير إليه المادة             
على أنه يمكن أن تكون للجمعيات عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم في تحقيـق األهـداف                 

  .محددة في القانون األساسي والتشريع المعمول به ال
وهنا ال بد أن نشير إلى أن المشرع الجزائري رغم اعتماده على التـشريع الفرنـسي إال أن                    

كانت أدق وأكثر تحديدا عندما نصت على الهدف غير المربح كما            ،1901العبارة المستعملة في قانون     
حيث تشير عنـد ترجمتهـا إلـى    ،""Dans un but autre que de prtager des benéfices:يلي 

وهذا ما  ،أهداف أخرى غير اقتسام األرباح وليس لغرض غير مربح ، كما ورد في القانون الجزائري                
   .27يجعل هناك تناقض مع المادة 

    

                                                 
1 ARTICLE n°1-Loi du 10/07/1901-J.O.R.F-ASSOCIATION:Regime Général-Paris-1972-p 03. 
كل جماعة ذات :  هو أكثر تطورا حيث يعرف الجمعية بأنها ،في هذا اإلطار فإن التعريف الوارد في القانون المصري للجمعيات      *

 أو من أشخاص اعتباريين لغرض غير       10بيعيين ال يقل عددهم عن       تتألف من أشخاص ط    ،تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة      
فهذا العريف أعطى األهمية للجانب البشري من خالل تركيزه على كلمة الجماعة ، وأغفل مـن جهـة                  . الحصول على ربح مادي   

الجمعيـات والمؤسـسات     بشأن   1964 لسنة   32 من القانون رقم     01أنظر المادة   (ثانية عنصر االتفاقية أو لم يعبر عنها بوضوح         
  ).  12/02/1964 بتاريخ 37العدد -الخاصة ، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية
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األهداف التي قامت     فمدة الجمعية مرتبطة بالهدف أو      :الجمعية مستمرة عبر الزمن   -د           
لها، وأغلب الجمعيات تضع أهدافا غير محددة زمنيا ، ولكن في بعض الحاالت تؤسس من أجل                من أج 

فيتم وضع  ، وبعد االنتهاء منها ال يبقى هناك داعي الستمرار وجودها القانوني         ، القيام بمهمة جد محددة   
  .حد لشخصيتها المعنوية بإرادة أعضائها

وأنه مـن المنطقـي     ،ة ليست حشد أو جمهرة       ومهما يكن فإن صفة الديمومة تعني أن الجمعي         
  .لن يتمكن األفراد من تسخير جهودهم لضمان تحقيق األهداف المسطرة، دون االستمرارية عبر الزمن

  :التطور التاريخي للجمعيات في الجزائر: ثانيا      
لمنظمـة  ، بالقوانين ا* كإطار للعمل التطوعيلقد ارتبط التطور التاريخي للجمعيات في الجزائر        

وذلك في مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها، سواء خالل الفتـرة االسـتعمارية أو بعـد                 ، لعملها
االستقالل، فالتشريعات ليست إطارا يمنح الجمعيات الصبغة القانونية والشخصية االعتبارية فحـسب ،             

ا في موادها، إن    ولكنها تعمل على تنميط العمل الجمعوي وصناعته وفق المواصفات المنصوص عليه          
  .لم نقل أنها قوالب تنتج جمعيات بخصائص ومميزات محددة

 ويمكن التأكد من ذلك بمتابعة السياق التاريخي لتطور الجمعيات في الجزائر والـذي عـرف           
تبين بوضوح أن كل نص تشريعي يحدد سمات ومواصفات مرحلة معينة، وسـنتناول             ، عدة تشريعات 

  :ميزت هذا التطورفيما يلي أهم المحطات التي 
 لقـد تـم اسـتغالل        :1901الجمعيات تحت إطار القانون الفرنسي لسنة       -1  

 من طرف بعض الفاعلين الجزائريين الذين نجو مـن حملـة التجهيـل              1901 لسنة   القانون الفرنسي 
االستعمارية، وذلك بهدف إنشاء جمعيات والعمل في إطار قانوني من أجل تحقيق أهداف معلنة كنشر               

ليم والعمل الخيري وغيرها، وأهداف غير معلنة في أغلب األحيان تتمثل في توعيـة الجزائـريين             التع
جمعية العلماء المسلمين، الكشافة    : ويمكن أن نذكر من هذه الجمعيات     ، والحفاظ على الشخصية الوطنية   

  . اإلسالمية الجزائرية ، إتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وغيرها
تستمد أصـولها   ، طات االستعمارية أن ظهور وتطور حركة جمعوية متحررة       وقد أدركت السل    

حيث يمكن أن يلتف حولها الجزائريون      ،ومبادئها من تاريخ هذا البلد ودينه ولغته تشكل مصدر خطر           
 لقيـود عديـدة   1901للمطالبة باالستقالل، ولذلك قامت بإخضاع تطبيق القانون الفرنسي الصادر سنة     

  .تخدم أغراضها
         

                                                 
ولكن سنتناول هنا ،وهو أصيل  في ثقافته وقيمه وأخذ مسميات مختلفة،طبعا العمل التطوعي ممتد  في تاريخ الشعب الجزائري *

  .العمل التطوعي الذي  تم تقنينه تحت مسمى جمعية
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، تقرر مواصـلة    1962 ديسمبر   31 المؤرخ في    62/157 وبعد االستقالل وبموجب القانون             
، 1901العمل بالقوانين الفرنسية التي ال تمس السيادة الوطنية وكان من بينها قانون الجمعيات لـسنة                

ثـل الكـشافة    ولذلك واصلت بعض الجمعيات التي تأسست وقت االستعمار نشاطها بعد االسـتقالل م            
  .1اإلسالمية الجزائرية ، وبرزت جمعيات جديدة كجمعية القيم ، وشبيبة جبهة التحرير وغيرها

وتميزت هـذه   ، 1971 وسنة   1962وقد استمر العمل بهذا القانون في الفترة الممتدة بين سنة             
الفعل الجمعـوي  المرحلة بغياب سياسة واضحة اتجاه الجمعيات ، وذلك بفعل المواقف التشكيكية اتجاه           

  ، 2من طرف السلطات العمومية ، فقد تم إعادة ترجمة القانون في اتجاه ليس اتجاهه األصيل
       إذ أعادت الدولة تنظيم المجال االجتماعي من الناحية العملية، فمن جهة يستمر العمل بالتشريع              

ة أشكال التنظيم الخاصـة   المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومن جهة أخرى تحضر كاف  1901الفرنسي لسنة   
بالمجموعات االجتماعية خارج نطاق الدولة ، حيث أن السلطة السياسية تعتبر نفسها الممثل الـشرعي               
والوحيد لمصالح المجتمع، ومعضدة بشرعيتها التاريخية أعلنت السلطة الجديدة أنها الفاعل الوحيد في             

زبها الوحيد جبهة التحرير الوطني الذي أسندت       مع االعتماد على ح   ،التغيرات االقتصادية واالجتماعية    
  .إليه مهمة اإلشراف والمراقبة على كافة الجمعيات

 لم يدم هذا االزدواج طويال :1971لسنة  71/79الجمعيات تحت إطار األمر -2  
 الخاص بشروط إنشاء الجمعيات، وانتهى العمل       03/12/1971 بتاريخ   71/79حيث صدر األمر رقم     

من خـالل  -وبوجه خاص – تحدد شكل حقل العمل الجمعوي       1971 واعتبارا من سنة      ، 1901بقانون  
والتي خولت السلطات العمومية وجبهة التحرير الوطني حقا مطلقا في          ،  من القانون المذكور   02المادة  

  .الموافقة على إنشاء الجمعيات أو حلها
فأنشئ عدد كبير ،ها أو للحزب وبدأت الدولة تدريجيا في إنشاء مجموعة من الجمعيات التابعة ل        

، وجمعيات أخرى مهنية ورياضية ودينية وثقافيـة      " المنظمات الجماهيرية " من الجمعيات أطلق عليها     
  .3 جمعية2189حتى بلغ عددها في منتصف السبعينات 

 يتبين أن حرية تأسيس الجمعيات غير مرغوب فيها من          71/79ومن خالل قراءة لمواد األمر        
نذاك، وأن نصوص هذا األمر جاءت لوضع المزيد من القيود على الجمعيات لـتقلص              طرف السلطة آ  

مرة أخرى من الحيز الممنوح لها، وتمنع بروز أي مركز لقوة بديلة تنشأ خارج جهاز حزب الدولـة                  

                                                 
قسم – رسالة ماجستير غير منشورة –خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر من خالل النصوص التشريعية -أبو بكر جيملي 1

 .72ص – 2000/2001-الجزائر –قسنطينة –جامة منتوري –علم االجتماع 
2 Ramdan babadji –Le Phénomène associatif en Algérie -genèse et perspective - Annuaire d'Afrique 

du nord –C.N.R.S-1989-p 229.                                                                                                               .   

                                                                                                                                
  .453ص - مرجع سابق -في المنظمات العربية األهلية والمحكومية-تحليل ظاهرة العمل األهلي في الجزائر–عمر دراس  3
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ولذلك فقد كان ملفتـا لالنتبـاه       ،وتقطع الطريق أمام التوجهات اإليديولوجية المعادية الشتراكية الدولة       
  .    1يز المشرع على الحرص بعدم اعتماد أي جمعية ال يؤمن أعضاؤها المؤسسون بهذا الخيارترك

وهكذا تميزت هذه الفترة برواج المنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الـوطني               
ت ورصدت لها كافة اإلمكانيات وقدمت لها كافة التسهيال       ، والخاصة بالطلبة، الشباب ، النساء وغيرها     

ورغم التعقيدات البيروقراطية فقد نشأت جمعيات أخرى كالجمعيات الدينية وجمعيـات           ، لتقوم بدورها 
  .أولياء التالميذ والجمعيات الرياضية

 صـدر   1987في سنة   : 1987لسنة   87/15الجمعيات تحت إطار القانون     -3  
صـالح التـشريعي    ، وخفـف اإل   شروطا جديدة إلنشاء وتنظيم الجمعيات     الذي وضع    87/15القانون  

حيث أصبح من حق كل جمعية جديدة تحـت التأسـيس أن    ،الجديد القيود التي تضمنها القانون السابق       
تلقى ردا مسببا من طرف اإلدارة خالل شهر واحد، وبعد فوات هذه المهلة تصبح الجمعية رسمية، كما            

بة إال على الجمعيات األجنبيـة     خفض شرط أقدمية الجنسية الجزائرية ، والموافقة المسبقة لم تعد مطلو          
  .2وأضاف التشريع احترام دين الدولة واللغة الوطنية

 سنة مـن إصـدار     16وهكذا فتح النقاش حول التشريعات المنظمة للجمعيات في الجزائر بعد             
 ، وكان أمرا عاديا بالنظر إلى التحوالت التي عرفتها الجزائر خالل فترة الثمانينات،      1971قانون سنة   

حينما قرر حق سقوط تأسيس الجمعيات عن أي        ،  هذا القانون احتفظ بما ذهب إليه القانون السابق        لكن
لكنه سمح بالـدخول فـي مرحلـة     ، مواطن يكون له موقفا مضادا لمصالح وأهداف الثورة االشتراكية        

، الحـذر متقدمة مقارنة بالقانون السابق، حيث انتقلت السلطة من مرحلة التشكيك والتخوف إلى مرحلة             
وهو ما تطلب الترخيص بتكاثر الجمعيات مع اإلبقاء على آليات المتابعة والرقابة واحتفاظ الـسلطات               

  .العمومية بحق حل الجمعية
 انتعاشا معتبرا للعمل الجمعوي ليصل      1990وسنة  1987وهكذا عرفت الجزائر في الفترة بين         

م يكن في مستوى التحـوالت التـي عرفتهـا     ألف جمعية، إال أن هذا القانون ل  17عدد الجمعيات إلى    
  .1990 سنة 90/31وهذا ما أدى إلى صدور القانون الحالي ،الجزائر خالل مرحلة الثمانينات

لقد دخلت الجمعيات      : 1990لسنة  90/31الجمعيات تحت إطار القانون -4
وتطبيقا ، لجمعياتحيث فتح المجال أمام إنشاء ا،  عهدا جديدا  1989في الجزائر بعد صدور دستور سنة     

 المتعلق بالجمعيات والذي ألغى القانون الـسابق        1990ديسمبر14 بتاريخ   90/31لذلك صدر القانون    

                                                 
  .74،73ص ص - سابقالمرجع -زائر من خالل النصوص التشريعيةخصائص الحركة الجمعوية في الج-أبو بكر جيملي 1
 .456،455ص ص -مرجع سابق-هلي في الجزائرظاهرة العمل األتحليل - سعمر درا 2
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 ، وفتح هذا القانون المجال إلنشاء جمعيات بمختلف أنواعها من أجل ترقيـة األنـشطة ذات                 87/15
  .1يالطابع المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياض

إن التطور الطبيعي للتحوالت المتصاعدة التي عرفتها الجزائر في مختلف الميادين خالل فترة               
، وتدشـين   )الليبراليـة (الديمقراطية   والتحول نحو    النظام االشتراكي الثمانينات وأدت إلى التخلي على      

كـان ترجمـة    ، معويةنهاية الحزب الواحد والتبشير بدولة الحريات والحقوق والتعددية السياسية والج         
تأسيس الجمعيات حق يستفيد منه كل مواطن بكل حيث اعتبرت المادة الثالثة منه  ،1989لدستور سنة 

وهذا ما أدى إلى إنشاء عدد معتبر مـن الجمعيـات فـي مختلـف                ،سهولة بل وبتشجيع من الدولة    
                         .       20052 ألف جمعية سنة 73المجاالت قدرت بنحو 

 أهمية كبيرة في تدعيم الحق في إنشاء الجمعيات وتنميـة النـشاطات             90/31لقد كان للقانون      
الجمعوية ،وسمح لفئات كبيرة من المجتمع بتنظيم نفسها تحت مظلة قانونية، والحصول حتـى علـى                

صار مساعدات مالية من الدولة لتغطية نشاطاتها، فقد احتوت مواد القانون على تسهيالت كبيرة حتى               
  .تأسيس جمعية هدف في حد ذاته عند بعض األفراد

 ومقابل ذلك ترك هذا القانون بعض الفراغات ترتب عنها نقائص خالل الممارسـة الميدانيـة     
وهذا ما ولد اتجاه نحو تعديله ، وتم تداول ذلك في كثير من المناسبات الرسمية من أجل تطهير ساحة                   

وتـشير  ،3 جمعية عاملة في الميدان    5000معية هناك فقط     ألف ج  73العمل الجمعوي ، حيث من بين       
   . 4 وطنية ومحلية ألف جمعية81بلغ 2008عدد الجمعيات سنة آخر اإلحصاءات إلى أن 

والذي جعل عمر دراس يعلـق بـأن         ،وهذا ما يشير التزايد الكبير لعدد الجمعيات في الجزائر        
انفجار فريد من نوعه    ات أدى إلى حدوث      المتعلق بالجمعي  04/12/1990 في   90/31صدور القانون   "

 من حيث عددها وتنوع مواضيعها ومجاالت تدخلها وكذا الفئة االجتماعيـة التـي              ،للظاهرة الجمعوية 
  .5"تنشطها

ويعكس هذا التطور الكمي في عدد الجمعيات تعطش عدد كبير من أفراد المجتمـع لممارسـة           
ببعض جوانب الحياة االجتماعية التي تخلت عنها الدولة، حرياتهم والمشاركة في الحياة العامة، والتكفل 

وهذا ،كما يعكس التسهيالت الكبيرة التي تضمنتها أحكام القانون والليونة التي تمت بها تطبيق أحكامه               

                                                 
  .31ص -1998-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-الجماعات الضاغطة-فاروق  حميدشي 1
 -354العدد –الجزائر-جريدة الخبر األسبوعي - الحركة الجمعوية في الجزائر رهينة البيرقراطية وضعف التمويل–ل .عزيز 2
  .17/12/2005تاريخ ب
  .سابق المرجع ال 3
 5438العدد –الجزائر-  اليوميةجريدة الخبر-  طلبا731 ألف جمعية تأكل من خزينة الدولة والداخلية ترفض 81-عاطف قدادرة 4
  .29/09/2008بتاريخ –
 .41ص -1999أوت – 08العدد -إنسانيات-)دراسة حالة والية وهران(الحدث الجمعوي في الجزائر - عمر دراس 5
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أغـراض شخـصية    ما مهد من جهة أخرى إلى بروز الكثير من المظاهر االنحرافية والتي عكـست               
  .ومصلحية في تأسيس الجمعيات

  :مكن توضيح هذا الجانب الكمي بحسب التطور التاريخي كما يلي وي
  . في الجزائر لها المنظمةتطور عدد الجمعيات بحسب القوانين):08(جدول

  عدد الجمعيات  الفترة  القانون
  ----  1971-1962  1901قانون 
  11000  1987-1971  71/79األمر 

  17000  1990-1987  87/15القانون 
  81000  2008-1990  90/31القانون 
  . بيانات قام بتجميعها الباحث:المصدر 

من خالل هذا الجدول يمكن أن نالحظ التباين الواضح في عدد الجمعيات حيث تطـور بــ                 
 سنة قبل 28 وهو الشيء الذي لم يتحقق خالل 2008-1990سنة بين سنتي 18 خالل * جمعية64000

   . 1989ان سائدا قبل دستور  الذي كطبيعة النظام السياسيوهذا راجع إلى ، ذلك

  : اإلطار القانوني والتنظيمي للجمعيات في الجزائر: ثالثا      
 معلما بارزا في تاريخ الجمعيات في الجزائر ، ومن أجل معرفة اإلطار             90/31يعتبر القانون     

التـي  فإننا سنحاول اإلحاطـة بـأهم األحكـام         ، القانوني والتنظيمي للجمعيات كإطار للعمل التطوعي     
  :يتضمنها من خالل التركيز على العناصر التالية 

   : تأسيس الجمعيات وعملها-1      
وبنـاء علـى    ، حرية تأسيس الجمعيات     90/31لقد فسح القانون     : تأسيس الجمعيات -أ         

أحكامه ونصوصه ال يحتاج إلى أي تدخل أو موافقة مسبقة من طرف السلطات العمومية مع اسـتثناء                 
إثر جمعية عامة تأسيـسية     ، يات األجنبية من ذلك ، وإنما يحتاج فقط إلرادة األعضاء المؤسسين          الجمع
  . عضوا مؤسسا وتصادق على القانون األساسي وتعين مسؤولي الهيئات القيادية15تجمع 

  :غير أن اكتساب الشخصية القانونية يتطلب توفر الشروط التالية   
 أن ال يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظـام العـام أو             بالنسبة لهدف الجمعية، يجب   -       

  اآلداب العامة أو القوانين والتنظيمات سارية المفعول ، وإذا لم تحترم هذه الشروط فالجمعية تعد باطلة 
  
  

                                                 
   ؤدي إلى بروز قيادات لها طابع الدوام والهيمنة واالسـتغالل         يإلى أن كثرة الجمعيات مع صغر حجمها        ذهب محمد حافظ دياب      *
  .)139ص -مرجع سابق-بحوث الجمعيات األهلية في الوطن العربي-انظر محمد حافظ دياب( 
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   .*05بقوة القانون كما جاء في المادة 
 لجميع األشخاص الراشدين أن       تنص على أنه يمكن     04بالنسبة للمؤسسين،  فإن المادة      -             

  :يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية إذا توفرت فيهم الشروط التالية
  .أن يكون جزائري الجنسية -      

  .أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية-            
  .أن ال يكون قد سبق له سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني -            

 15 من القانون الشرط المتعلق بعدد المؤسسين بأن ال يقل عددهم عـن           06افت المادة   وقد أض 
وتكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بعد التـصريح بتأسيـسها         ،عضوا يعقدون جمعية عامة تأسيسية      

وإجراء شكليات اإلشهار، وفيما يخص إيداع ملف التصريح فيكون لدى الوالي في حالـة الجمعيـات                
  .*ولدى وزير الداخلية في حالة الجمعيات الوطنيةالمحلية ، 
 ألي سلطة عمومية هـو مكـسب مهـم          أشكال التدخل القبلي  وال شك أن إلغاء أي شكل من          

لتأسيس الجمعيات مقارنة بالقوانين السابقة، حيث أن اتفاق المؤسسين هو وحده الكفيل بإعطاء شـهادة               
وهـذا مـا فـسح      ،نية يتطلب إجراءات شكلية عادية      ميالد الجمعية، رغم أن اكتساب الشخصية القانو      

المجال أمام العديد من أفراد المجتمع لممارسة حرياتهم في تأسيس الجمعيات ، مما سمح لهم بالمشاركة 
  .في العديد من القضايا التي تعنيهم ومن ذلك تنظيم وتأطير العمل التطوعي في شكله الجمعوي 

 95م بها عمر دراس أن جمعيتين فقط من عينـة مقـدارها             وقد أثبتت نتائج دراسة ميدانية قا       
  . 1جمعية ترى بأن التشريع المتعلق بالجمعيات معقد يخلق صعوبات عند التأسيس

 مجال عمل الجمعيات في ترقيـة األنـشطة ذات          02حددت المادة    : عمل الجمعيات -ب     
 على الخصوص، فهذه    افي والرياضي الطابع المهني ، االجتماعي ، العلمي ، الديني ، التربوي ، الثق           

المادة حددت طبيعة األعمال التي يمكن للجمعيات ممارستها، وال شك أن هذه المجاالت تعتبر فـضاء                
  .خصبا للعمل التطوعي

   :سير الجمعيات وتنظيمها -2  
  :الوثائق الضابطة لسير الجمعيات -أ    
 التي تضبط العالقات بين أجهـزة       جعيةالوثيقة القانونية المر  يمثل   : القانون األساسي -       

 ويقـوم   90/31الجمعية وأعضائها وبينها وبين محيطها ، ويجب أن ال يحمل أي تعارض مع القانون               

                                                 
  . المتعلق بالجمعيات 90/31 من القانون -06-04-05أنظر المواد  *
   . الجمعياتقانون من 10-09-08- 07وضحة في المواد  المطلوب ، شكليات اإلشهار ، آجال الرد مكيفية التصريح ، الملف، *
1 Omar Derass –Le fait Associatif en Algerie-Le cas d'Oran –Inssaniat-N°08-Aout 1999-P 98.   
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وبعدها يتم المصادقة عليه من طرف      ،على إعطاء الحرية التامة للجمعية العامة التأسيسية في تصميمه          
  .اإلدارة المختصة

 23تنص على إلزام الجمعيات بنموذج معين، واكتفـت المـادة           حيث لم ترد أي مادة قانونية       
، وهذا حتى تتم تغطية أهـم القـضايا ، وقـد            *بتحديد العناصر التي يجب أن يشملها القانون األساسي       

بادرت اإلدارة المختصة باقتراح نموذج يتميز بالمرونة ألسباب عملية منها تسهيل صياغته من طرف              
  .المؤسسين 

هذه الوثيقة فإن أي تعديل لمواد القانون األساسي ال بد أن يتم في جمعية عامة ،       ونظرا ألهمية     
 بأن تخبر السلطات العمومية المختصة بكـل التعـديالت التـي            17وهذه األخيرة مطالبة بنص المادة      

وتقوم بنشرها في جريدة يوميـة ذات توزيـع         ،  يوما الموالية  30تدخلها على قانونها األساسي خالل      
  .وطني

 لم يفرض على الجمعية نظامـا أساسـيا نمطيـا           90/31 وعليه يمكن أن نالحظ أن القانون       
يتضمن تفاصيل عن ضوابط السلوك التنظيمي وآليات اتخاذ القرار واكتفى بتحديد المبادئ العامة التي              

 شأنها أن والقواعد التي تحكم هذه التنظيمات، وطريقة تناول القانون لهذه المسألة من،يجب أن تراعيها   
وتعيـق عمليـة   ،تحول دون وضع مشاريع الجمعيات في قوالب ضيقة ال تسمح لها بتنفيذها بفاعليـة              

  . وهي من أهم خصائص اإلدارة في العمل التطوعي، التجديد واإلبداع وحرية الحركة والعمل والمبادرة
ون األساسـي وتوضـيح      تقوم بتفصيل ما أجمل في القان      وثيقة داخلية وهو   : النظام الداخلي -      

القضايا التي تكون محل تغيير متكرر والمتعلقة أساسا بطرق سير الجمعية، ويجب أن ال يتـضمن أي           
  .ومن المسائل التي يتناولها مثال دورية انعقاد اجتماعات المكتب القيادي،تعارض مع القانون األساسي

ـ   ، ويمكن القول انه ال يوجد نظام داخلي نموذج          ف نظامهـا الـداخلي مـع       فكل جمعية تكي
لكي يلبي غرضـه الـوظيفي،      ، غير أنه يجب أن يكون شامال وواضحا بقدر اإلمكان        ، خصوصياتها

والحدود التي ينبغي أن يراعيها هي تلك التي يرسمها القانون األساسي ليكون متطابقا معه، وبمـا أن                 
فإنـه يحبـذ    -انون بالنسبة إليهم  الذي يكتسي قوة الق   -أعضاء الجمعية ملزمون بمراعاة النظام الداخلي       

      1تسليم نسخة منه لكل عضو ونشره بمقرات الجمعية
  : الهيكل التنظيمي للجمعيات -ب       

الهيئـة العليـا     علـى أن الجمعيـة العامـة هـي           22تنص المادة    : الجمعية العامة -             
ردة في القانون األساسي في الجمعية، وتتكون من جميع الذين تتوفر فيهم شروط التصويت الوا،للجمعية

  .وهي الهيئة السيدة المكلفة باتخاذ القرارات األكثر أهمية

                                                 
  .250ص- 02رقمحق قانون أساسي للجمعية في الملأنظر نموذج  *
  .21ص - 1992-المرشد العملي للجمعيات  -وزارة التضامن الوطني1
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الجمعية العامة بالمصادقة على النظام الداخلي للجمعيـة وعلـى تعـديالت القـانون              وتكلف   
  .ير ذلكوتدلي برأيها في التقرير األدبي والمالي وتوافق على مبلغ االشتراكات السنوية وغ،األساسي 

وينتخب في العادة من بين أعضاء الجمعية العامة، ويكلف أساسا          : المكتب التنفيذي   -        
رئيس، كاتب عـام،    : ويتكون عموما من    ، باإلشراف على تنفيذ القرارات المتخذة والبرنامج المسطر      

  .أمين مال، إضافة إلى مهام أخرى يتطلبها عمل الجمعية
وتسيير ممتلكات الجمعية ،لقانون األساسي وقرارات الجمعية العامة كما يتولى ضمان احترام ا 

  .  *واقتراح تعديالت القانون األساسي وتحضير مشاريع العمل وغيرها ،وإعداد مشروع النظام الداخلي 
 للجمعية ، وقد تكون هناك دواعي       الهيئتين القياديتين وتشكل الجمعية العامة والمكتب التنفيذي      

واللجان الدائمة أو المؤقتـة     ، أخرى مثل مجلس الجمعية الذي يكون ذو طابع استشاري        إلضافة أجهزة   
  .                  خاصة مع اتساع نشاط الجمعية

التامة،  وترك حرية تصميم الهيكـل التنظيمـي         بالمرونة  وقد تميز البناء التنظيمي للجمعيات      
ص على ضرورة وجود هيكلـين رئيـسيين همـا          للهيئة القيادية في الجمعية، حيث اكتفى القانون بالن       

وترك لهما هامشا واسعا من الحريـة لتكييـف         ، الجمعية العامة كهيئة تشريعية والمكتب كهيئة تنفيذية      
كما أن تنصيب جميع الهياكل يتم دون       ، الهيكلة حسب متطلبات المهام وتطور النشاط وطبيعة األهداف       

  .تصةتدخل أي طرف خارجي بما فيها اإلدارة المخ
  :يوضح الهيكل التنظيمي الشائع للجمعية ): 1( شكل                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث: المصدر
       

                                                 
  .250ص-02 رقمحقفي المل موذج قانون أساسي للجمعيةأنظر ن *

 الجـــــمعية العـــامة

  مكتب الجمعية
  رئيس، نائب ، أمين مال،(

 )كاتب، أعضاء رؤساء اللجان

  فروع
 الجمعية

  أفواج اللجان
 العمل
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  : وتشمل ما يلي :قة الجمعيات مع السلطات العموميةعال-3
عمـول   الم احترام الجمعيات للقوانين والتنظيمات   وتتمثل في متابعة     : العالقة القانونية -أ  

وعـدم مخالفـة أهـدافها      ، وتبدأ من مرحلة التسجيل بالتأكد من مطابقة أهداف الجمعية لتسميتها         ،بها  
لنظامها التأسيسي واحترام اآلداب العامة والقوانين السارية المفعول وتوفر الـشروط القانونيـة فـي               

  . *األعضاء
عديالت والتغييرات التي تـدخلها  وحتى تتم هذه العالقة البد أن يتم إخبار اإلدارة المختصة بالت          

 ، وتكـون هـذه      17الجمعية على قانونها األساسي أو على هيئاتها القيادية كما تشير إلى ذلك المادة              
  .*المتابعة أكثر صرامة في حالة الجمعيات األجنبية

 من الـسلطات العموميـة      إعاناتتلتزم الجمعيات خاصة التي تلقت       : العالقة المالية -ب       
م تقارير مالية بصفة دورية أو عند الطلب، يقدم في العادة إلى اإلدارة المانحة بالنسبة للجمعيـات                 تقدي

المحلية، ويمكن أن تكون مراقبة مفاجئة من طرف مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية بالنسبة               
  .للجمعية الوطنية

عالقـة   هوات ومؤسسات الدولة    إن المطلوب في العالقة بين الجمعي      : العالقة العملية -ج  
، وذلك بغية التعاون لتدارك النقائص وتلبية االحتياجات الحاصلة فـي مختلـف             )عقد شراكة (شراكة  

 التي  15وذلك بناء على المادة     ، المجاالت ، وال يعني ذلك التأثير على استقاللية القرار داخل الجمعية          
ما عـدا الحـاالت     ،تدخل في عمل الجمعية     يمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي ال       " تنص على أنه  

، حضور إدارات الدولة ضروريا في بعض الجمعيات       كان إن ،و"المنصوص علها صراحة في القانون    
  . التي مازالت غائبة عن أحكام قانون الجمعيات*فعليها أن تشرع بصفة المنفعة العمومية

 من طرف   الكثير من الجمعيات  عدم احترام استقاللية    لكن المالحظات الميدانية تبين بوضوح      
السلطات العمومية ، وعوض أن تقوم هذه األخيرة بإشراكها في تطبيق البرامج التي تدخل في أهدافها،         
  يتم استغاللها في الحمالت االنتخابية لصالح مرشحي اإلدارة ، وفي حالة رفضها فإنها سوف تتعرض

                                                 
  .90/31 من قانون الجمعيات10-09-08-07أنظر المواد  *
  .90/31الجمعيات من قانون 43 -42-41-40أنظر المواد  *
 بناء على طلب منها إذا توفرت فيها شرط معينة، حيـث أن             المنفعة العمومية هي صفة قانونية تمنحها السلطة المختصة للجمعية         *

 وهناك حاجات أساسية للمجتمع تستطيع الجمعيـة تغطيتهـا          ،هناك بعض المجاالت لم تتمكن الدولة من التكفل بها على أكمل وجه           
هذه الصفة ثم تم التراجع  على 03/12/1971 الصادر في 71/79بفعالية إذ تم تدعيمها بإمكانيات مادية وتشريعية، وقد نص األمر     

 .1990 سنة90/31عنها في القانون 
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 لها أن تساهم في وقف االحتجاجات التـي          لنوع من الحصار على نشاطها وتمويلها، بل أصبح يراد        
  .1يقوم بها المواطنون من حين آلخر بسبب المشاكل التي يعانون منها

 الالحزبيـة  إلى إبـراز الـسمة       90/31اتجه القانون   : لجمعية والنشاط السياسي  ا-4
ونص صراحة على ضرورة تمييز الجمعيات عن األحزاب السياسية من خالل نفـي أيـة               ، للجمعيات

قة هيكلية بينهما، لكن دون أن يتدخل في إقصاء بعض األفراد من هياكل الجمعية بسبب إنتماءاتهم                عال
تتميز الجمعيـة   :" على ما يلي     11إذ تنص المادة    ،الحزبية أو بسبب تحملهم لمسؤوليات داخل أحزابهم      

 بها سـواء    ، وال يمكن أن تكون أي عالقة      *بهدفها وتسميتها وعملها عن أي جمعية ذات طابع سياسي        
وال ، كما ال يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها      ، كانت تنظيمية أم هيكلية   

  ".يجوز لها أن تساهم في تمويلها
فأن تكون السياسة منطقة محرمـة      ، بين النشاط الحزبي والنشاط السياسي    وهنا يجب التفريق    

وفيها إبعاد للجمعيـات    ، يدل على نظرة قاصرة للسياسة    فهذا  ، على الجمعيات ومرخصة لألحزاب فقط    
ويحرمها من تجنيد الرأي    ، -حقوق اإلنسان مثال    -عن اإلدالء بآرائها حول السياسات المختلفة للدولة        

بغية ترشيدها واقتـراح البـدائل العمليـة        ،العام حول قضايا تخص السياسة المنتهجة في مجال معين          
لكن يجب أن تتوقف سياسة الترويض المبرمج       ،دور السياسي للجمعيات قائما   الالزمة لها، ولذلك يبقى ال    

وأخـرى غارقـة فـي انقالبـات     ،والتي أدت إلى وجود جمعيات تدور في فلكها،التي تنتهجها السلطة 
  .   وهو ما جعلها هيئات ذات منفعة خاصة ال تقوي مواقف المجتمع وتحمي حقوقه،"تصحيحيات"و

تـستخدمها  ،تنظيمي بينها وبين األحزاب حتى ال تصبح أداة في يدها           كما يجب فك االرتباط ال    
كما تستغلها في مناسـبات     ،في تأييد ومساندة المرشحين أثناء الحمالت االنتخابية والدعاية الحزبية لهم         

والذي يعني إلغاء كافة أشكال خـضوع       – فك االرتباط التنظيمي بين الجمعية والحزب     ذلك أن   ،*معينة

                                                 
بتاريخ - 5334العدد - جريدة الخبر اليومي- الجمعيات واألحزاب عاجزة عن توقيف مسلسل االنتفاضات الشعبية- كمال زايت 1

31/05/2008. 
التي نصت على أنه ال يـستطيع  ، 120 من خالل المادة 1982هذا معاكس تماما لما ذهب إليه ميثاق جبهة التحرير الوطني سنة         *

من لم يكن مناضال داخل هياكل الحزب تحمل أي مسؤولية داخل التنظيمات الجماهيرية، كما أن المقصود هنا بالجمعيات السياسية                   
ات إذ أن هناك جمعي   ، على النص عليها صراحة وهو ما أدى إلى خلط في التسمية             1989هو األحزاب السياسية التي امتنع دستور       

  . ذات طابع سياسي وليست أحزابا وهي الجمعيات التي تهتم بقضايا سياسية مثل جمعيات حقوق اإلنسان
وتـرتبط بـصورة   ،الجمعيات والمنظمات تتجاوز بوضوح الممنوعات القانونية وتنخرط بشكل كامل في العمل الـسياسي       بعض   *

توقع بيانات المساندة   " جمعيات أختام في المحافظ   "ويطلق عليها   ،ة مثال مباشرة بأحزاب التحالف الرئاسي بمناسبة االنتخابات الرئاسي      
-5551العدد  -أنظر جريدة الخبر اليومية   (.وإال أثارت المشاكل ضدهم   ، أوقد تساوم المسؤولين على تلبية مصالح شخصية      ،والدعم
  ).14/02/2009بتاريخ 
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يمكنها من ممارسة السياسة بمفهومها الواسع من خالل المساهمة فـي إدارة            ،-يم للحزب الجمعية كتنظ 
  .و يبعدها عن االستخدام االنتهازي للعمل الجمعوي ألغراض حزبية ضيقة ،الشأن العام واالهتمام به

 حول انتماء مسيري الجمعيات إلى حزب     " عمر دراس "        وقد كانت نتائج الدراسة التي أجرراها       
  .1 رئيس جمعية  بأنه ال يوجد له عالقة بأي حزب سياسي95 من مجموع 56بأن صرح ،سياسي 

وإذا كان من الصعب الحصول على اعتراف من رؤساء الجمعيات بانتمائهم الحزبـي، فـإن               
 بأن يشترط على من يمارس مهام قيادية في الجمعية أن ال الفصل على المستوى القيادي  المطلوب هو   
، ويبقى مجال المساهمة مفتوحا أمام مناضلي األحزاب للعمـل          * قيادية في أحزاب سياسية    يزاول مهام 

ولكن بعيـدا عـن التوظيـف       ، في الجمعيات حتى ال تحرم من طاقات بشرية تتسم بالحيوية والنشاط          
  .، ذلك أن التخصص في األعمال يبقى محبذا في جميع األحوال*واالستغالل الحزبي

 بالنسبة للجمعيات، ألنـه  التمويل عصب الحيـاة يعتبر  : مهاتمويل الجمعيات ودع  -5
كلما استطاعت أن   ،كلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة             

  :وبصورة عامة يتم تمول الجمعيات من ثالثة مصادر أساسية هي، تحقق الدور المنوط بها
  .التمويل الحكومي-  
مساهمات واشتراكات األعضاء، الهبات والوصايا، أنشطة مولدة للـدخل،          (الذاتيالتمويل  -  

  ).النداءات المذاعة، الرعاية وغيرها
  ).  هبات نقدية أو عينية تقدمها دول أو منظمات (التمويل الخارجي-  

وقد خصص قانون الجمعيات الفصل الرابع من الباب الثـاني لألحكـام المتعلقـة بـالموارد                
اشتراكات األعضاء، العائدات   :  على أن موارد الجمعية تتكون مما يلي         26و نصت المادة    ،ك  واألمال

  .المرتبطة باألنشطة والهبات والوصايا، اإلعانات المحتملة التي تقدمها الدولة
  :من خالل هذه المادة يمكن تصنيف مصادر التمويل للجمعيات كما يلي 

وهي المبالغ المحددة التي يدفعونها بصفة      ، ألعضاءويشمل اشتراكات ا   : التمويل الذاتي -أ 
من خالل مبلغ مالي يدفعه أعضاء الجمعية الـدائمون الـذين         ،دورية ويتم تحديدها في الجمعية العامة       

                                                 
  .110ص -المرجع السابق–الحدث الجمعوي في الجزائر –عمر دراس 1
 04 التي تنص على أنه يحق ألي عضو أن يشارك في الهيئات القيادية للجمعية ، والمادة 43في هذا اإلطار يمكن مراجعة المادة  *

ضمن عدم  التي تنص على الشروط المتعلقة باألشخاص الذين يريدون أن يؤسسوا أو يديروا جمعية ، وضبطهما في االتجاه الذي ي                  
  .خضوع الجمعية لكيان حزبي

صرح رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأننا مهتمون بالسياسة العامة وفق المفهوم الذي يخدم البالد والعباد، أما السياسة                  *
وهذا الذي نرى بأنـه يليـق بعالقـة         ) 14/02/2009بتاريخ  -5551العدد  -انظر جريدة الخبر اليومي   ( الحزبية فال نخوض فيها     

 .ات بالسياسة  يالجمع



   

 139

ويراعى في ذلك إمكانيـات األعـضاء و خدمـة أهـداف            ، يساهمون بطريقة دائمة في حياة الجمعية     
  .وهذا ما يميزها عن الهبات ،مة ومنتظمة الجمعية، ويجب أن تكون االشتراكات دائ

وهـي التـي تعبـر عـن     ، العائدات المرتبطة بنشاطات الجمعيـة  ،كما يشمل التمويل الذاتي     
 تسمح لها بتغطية نشاطاتها، ويمنـع علـى أعـضائها     لالمبادرات التي تقوم بها للحصول على مداخي      

 كان ذلك أسـاس اسـتقاللية قرارهـا         ياضمان تمويلها ذات  اقتسامها بينهم، وكلما نجحت الجمعية في       
  .وفعاليتها في الميدان 

 الذي تقدمه الدولة من أجل دعم الجمعيـات         اإلسهامويشير إلى    : التمويل الحكومي -ب   
من خالل اإلعانات التي تقدمها عبر هيئاتها المركزية كالوزارات، أو الهيئات المحلية المتمثلـة فـي                

  . المختلفةالبلديات والواليات والمديريات
، وقد عرف التمويل الحكومي في فتراته األولى مع ظهور قانون الجمعيات انحرافات عديـدة             

وهذا ما أدى إلى تبذير األموال ،تمثلت على وجه الخصوص في نقص كبير لمراقبة المساعدات المالية       
 90/31ن  العمومية واستغاللها ألغراض شخصية ، ولكن مع مرور الوقت تم تعزيز أحكـام القـانو              

 وهي عبارة عن وثيقة عقد برنامجومن بينها صيغة ، بإجراءات تشريعية وعملية قللت هذه االنحرافات
نموذجية تتضمن تعهدات تلتزم من خاللها الجمعية باحترام الشروط التي قررتها الجهة المانحة، وذلك              

  .31-30بناء على أحكام قانون الجمعيات من خالل المادتين 
،  في كثير من األحيـان     التمويل الحكومي للجمعيات يشوبه بعض االنحرافات      ومع ذلك يبقى  

ومن ذلك تقديم اإلعانة سريا بناء على عالقات شخصية أو إيديولوجية أو قرابيـة وذلـك محليـا أو                   
  .*مركزيا، وهذا ما يعيق ترشيد اإلمكانات التي تسخرها الدولة لدعم الجمعيات

حيـث  ،  من قانون الجمعيات بجمع التبرعات     29لمادة  لقد سمحت ا   : جمع التبرعات -ج   
يمكن أن تقوم الجمعيات بجمع التبرعات بشكل علني حسب الشروط أو األشكال المنصوص عليها في               

  .التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتعين عليها أن تصرح لإلدارة المختصة بالحصيلة 
ما عدا الجمعيات الدينية أو في مناسبات       - ةالجمعيات نادرا ما تقوم بهذه العملي     والمالحظ أن   

 وذلك راجع للظروف السياسية واألمنية التي عاشها المجتمع الجزائري في السنوات األخيرة ،              -معينة
، وعليه فإنها تظل تفتقد إلى تقاليد في هذا العمل        ،كما أنها تعزف عن ذلك خوفا من التعقيدات اإلدارية          

س العلمية التي تقوم عليها حمالت جمع التبرعات مثلمـا تطبـق فـي              كما أنها بعيدة عن إدراك األس     

                                                 
، كما كشف تقرير رسمي نشرته 21/06/2006بتاريخ -4739العدد -يةظر ملف حول تمويل الجمعيات ، جريدة الخبر اليومأن *

 - أنظر جريدة الخبر اليومية( من مجموع الجمعيات المعتمدة ال تعرض تقاريرها المالية واألدبية سنويا % 94جريدة الخبر بأن 
 )29/09/2008بتاريخ - 5438العدد 
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فإن غياب هذا الجانـب جعـل       ،فرغم أن قيم المجتمع الجزائري تشجع على التبرع         ،مجتمعات أخرى   
  .للتأكد من وجهتها الحقيقية،بعض المتبرعين يشترطون متابعة توزيع وصرف تبرعاتهم بأنفسهم

جمعيات أن تحصل على هبات أو وصايا ويشترط القـانون          يمكن لل  : الهبات والوصايا -د  
  :ألجل ذلك ما يلي 

تتعارض مع األهداف المـسطرة فـي القـانون         ، أن ال تكون مشتملة على أعباء وشروط      -          
   .27 كما جاء في المادة 90/31األساسي وأحكام القانون 

ت أو هيئات أجنبيـة موافقـة الـسلطات    كما يشترط في الهبات والوصايا اآلتية من جمعيا      -          
   .28العمومية المختصة بعد أن تتحقق من مصدرها وقيمتها، وعدم معارضتها للتشريع كما في المادة 

ألن األحزاب ،  أن ال يكون مصدر هذه الهبات والوصايا حزب سياسي11كما نصت المادة -          
  .السياسية ال يمكنها المساهمة في تمويل الجمعيات

لكـن  ،  من خالل  هذا العنصر نالحظ أن المشرع قد أتاح للجمعيات مصدر تمويل خـارجي              
بطريقة محتشمة تحتاج إلى استدراك نظرا لشح المصادر الداخلية، في مقابل تزايد البرامج التمويليـة               

ءات للمؤسسات الدولية التي يمكن للجمعيات الجزائرية االستفادة من بعضها بعيدا عن الخضوع إلمـال  
أن أغلبيـة   ، حول الجمعيات بوالية وهـران    " عمر دراس "وقد توصلت الدراسة التي قام بها       ،خارجية

وهذا يعني بوضوح درجة التبعية المالية وانعكاسات ، تلقت إعانات مالية  %85معتبرة منها تصل إلى 
  .1ذلك على واقع الجمعية

وهذا مـا يـسمح     ، *ر التمويل قانون الجمعيات لم يضيق على مصاد     كما يمكن أن نالحظ أن      
وبالتالي المحافظة على استقاللية قرارها  وتطوير أنشطتها، ذلك أنـه           ،للجمعية بتنويع مصادر دخلها     

عندما تؤسس الجمعية ال يتم في الغالب األخذ في الحسبان من طرف المؤسسين مصادر التمويل، حيث   
لكل طموحاتهم ومشاريعهم وعليه ينبغي على      ينظرون إلى الخزينة العمومية على أنها المصدر الملبي         

وهكذا تتجنب  ، الجمعيات البحث عن مصادر تمويل خارج الخزينة وضمن نطاق إنتاج خدمات حقيقية           
، ألن االعتماد على إعانة الدولة يجعلها تفقد استقالليتها حيث تتدخل هذه األخيرة في نشاطها               2الوصاية

  . إلداريةبوسائل عديدة منها الرقابة المالية وا
  : الرقابة على الجمعيات وحلها -6      

  :تخضع الجمعية لنوعين من الرقابة هما : الرقابة على الجمعيات-أ    

                                                 
 .103ص -مرجع سابق–في الجزائر  الحدث الجمعوي–اس عمر در 1
 .الحظ  أن الممارسات على مستوى الواقع قد تأخذ أبعادا عكس ذلك يمكن أن ناكم *
- 354العدد -الجزائر- جريدة الخبر األسبوعي–ضرورة البحث عن مصادر التمويل خارج نطاق الخزينة -أحمد بوكابوس 2

  .17/12/2005بتاريخ 
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 التي تمارسـها اإلدارة علـى أعمـال         الرقابة القانونية وتتمثل في    : الرقابة اإلدارية -              
يمات المعمول بها، وتنصب على تكوين الجمعية       من أجل التأكد من احترامها للقوانين والتنظ      ، الجمعية

للتأكد من عدم مخالفة هدف تأسيسها للنظام العام واآلداب العامة والقوانين والتنظيمات سارية المفعول،         
ومن توفر الشروط  القانونية في األعضاء المؤسسين أومن توفر جميع الوثائق الضرورية للتصريح ،               

ي تدخلها الجمعيات على قانونها األساسي وجميع التغييرات التي تطـرأ           وتمتد إلى جميع التعديالت الت    
  .على هيئات القيادة 

 يوما  30 والجمعية ملزمة بإعالم السلطة العمومية المختصة بهذه التغييرات والتعديالت خالل                   
عيـات دوليـة    الموالية إلجرائها، وتمس هذه الرقابة أيضا عدد المنخرطين، وانضمام الجمعية إلى جم           

  .1وبذلك تمس كل نشاط الجمعية لضمان عدم انحرافه عن أهدافه المسطرة لها،وغيرها 
المعلومـات بمـصادر    تقتضي هذه الرقابة أن تقدم الجمعيات إلزاما كل          : الرقابة المالية -           

عية علـى    بصفة منتظمة للسلطة العمومية المختصة، وفي حالة حصول الجم         أموالها ووضعها المالي  
فإنه يتعين عليها في نهاية جمع كل تبرع أن تـصرح بحـصيلته ،              ، ترخيص بجمع التبرعات عالنية   

فال تقبل هذه الهبات إال بعد أن       ، وتشمل الرقابة المالية أيضا الهبات التي تقدمها هيئات أجنبية للجمعية         
 وتوافقها مع الهدف المسطر     ومبلغها،توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها          

للجمعية ومن الضغوط التي قد تنجم عن ذلك ، كما تخص الرقابة المالية أيضا اإلعانات التي تمنحهـا               
  .الدولة لضمان عدم استعمالها لغير األغراض المخصصة لها 

 المكتسبة بواسطة القانون    الشخصية المعنوية يعني حل الجمعية إلغاء      : حل الجمعيات -ب  
  : على أنه يأخذ األشكال التالية 33 نص في المادة الذي

  : في الحاالت التاليةبقوة القانونتعتبر الجمعية باطلة  : الحل القانوني-              
إذا كان هدف تأسيسها يخالف نظام التأسيس القائم أو اآلداب العامة أو القـوانين أو                               *

  .التنظيمات المعمول بها
  .م تتوفر في األعضاء المؤسسين الشروط المحددة من طرف القانونإذا ل*

   ألعضائها ، كما أسسوها اإلرادة الحرةيعني حل الجمعية من خالل  : الحل اإلرادي-     
وهنـاك  ، من خالل هذه اإلرادة ، وذلك بفسخ االتفاق الذي حصل بينهم ، ويتم ذلك في جمعية عامـة                 

 ، نهاية مدة الجمعية بالنسبة للجمعيـات التـي          * استحالة مواصلة العمل   :أسباب كثيرة تدفع لذلك منها      

                                                 
1 Guide pratique des Associations-Ministére chargé de la solidarité et la famille-1   edition-P 31. 
إلى أن االرتجال وعدم الخبرة في إدارة الجمعيات  يحكمان على           ،  ذهب عمر دراس في تحليله لظاهرة العمل األهل في الجزائر           *

ع إلى ضعف الثقافـة الخاصـة بالعمـل األهلـي وبتقاليـد العمـل               عدد كبير منها بالجمود أو الموت البطيء، وأرجع هذا الوض         
  ).460ص – المرجع السابق - ظاهرة العمل األهلي  في   الجزائر-أنظر عمر دراس(الجماعي
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حددت مدة زمنية النجاز أهدافها في القانون األساسي ، وكذا انجاز أهداف الجمعية أو فقدان مبـررات     
  .   وجودها 
وذلك بناء على طلب السلطة العمومية إذا       ، 35وقد نصت عليه المادة      : الحل القضائي -       

وتبـين  ،ست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها األساسي             مار
أحكام هذه المادة المرونة الكبيرة التي يتسم بها القانون فيما يخص الحاالت التي تدفع السلطة العمومية                

 مثـل القـانون      ضد الجمعية والتي تبقى محصورة جدا مقارنة بقوانين أخـرى          شكوى للقضاء لتقديم  
إلغـاء الحـل    هـو  31،/90ولعل أهم مكسب تحقق للجمعيات من خالل القانون      .*المصري للجمعيات 

وهـو  ، الذي يعتبر إجراءا تعسفيا كان سائدا في القوانين السابقة ، ووضع الحل في يد القضاء                 اإلداري
  .أحد المبادئ العالمية لتشريعات المنظمات غير الحكومية

   .يوضح إنشاء وتأسيس الجمعية): 2(شكل                          

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  .7ص -1997-وزارة التضامن الوطني–المرشد العملي للجمعيات : المصدر             

                                                 
يعد المعوق األساسي أمـام الجمعيـات غيـر         ،1964 لسنة   32جمعيات المصري رقم       قانون ال  حيث يرى محمد سيد فهمي أن      *

وحق دمج الجمعيـات واسـتبعاد      ،منح الجهة اإلدارية حق حل الجمعية دون السلطة القضائية        :بارات ذكر منها  وذلك العت ،الحكومية
وجود أكثر من   ،الرقابة الصارمة على الجمعيات تحت شعار البعد عن األمور الدينية والسياسية          ،المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة   

أنظر محمد .(إال أن سلطة الحكومة مازالت قابضة على عمل الجمعيات،1999و بالرغم من تعديل سنة     ،جهة رقابية على الجمعيات   
 ).250ص-2007-1ط–اإلسكندرية -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-العولمة والشباب من منظور اجتماعي–سيد فهمي 

  الجمعية العامة التأسيسية
  .انتخاب الهيئات القيادية-المصادقة على القانون األساسي

  التصريح لدى السلطة المختصة
 .جمعية محلية: والية -                ويةجمعة وطنية أو جه: وزارة الداخلية -

  دراسة ملف التصريح من قبل اإلدارة المختصة
 )تتوفر اإلدارة على أجل مدته شهرين لدراسة ملف التصريح(

  نفقتها بالغا صحفيا يشير إلىتنشر الجمعية على حيث ، شكليات اإلشهار
 .تأسيسها في يومية إعالمية ذات توزيع وطني

  اآلثار القانونية للتصريح
 .تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية واألهلية المدنية
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  :قانون الجمعيات في ميزان التقييم  -7     
وتنتمـي هـذه     ،  90/31 قانون الجمعيـات     تعديلة تنادي بضرورة    لقد تعالت أصوات عديد     

 وإلى ناشطين في العمل الجمعوي ، وعليه يجب أن يوضع هذا القـانون             *األصوات إلى هيئات رسمية   
في ميزان التقييم حتى يمكن المحافظة على إيجابياته والعمل على تدارك سلبياته ، وذلك حتى يكـون                 

و من خالل ما تم تناولـه سـابقا يمكـن           ،طوعي ودفعه في خدمة المجتمع    عامال في تشجيع العمل الت    
  :الوقوف على اإليجابيات والسلبيات التالية 

  : ويمكن أن نذكر منها  : إيجابيات القانون-أ  
 وتنمية نشاطها، وهو ما سمح لفئات كثيرة مـن أفـراد       الحق في إنشاء الجمعيات   تدعيم  -    

والحصول على مساعدات مالية مـن الدولـة لتغطيـة          ، مظلة قانونية المجتمع من تنظيم أنفسهم تحت      
  .نشاطاتهم

 كثيرة وتبسيط اإلجراءات، حتى أصبح تأسيس الجمعيـات         تسهيالتاحتواء القانون على    -    
عند بعض األفراد هدفا في حد ذاته ، وهذا ما يجعل من القانون مكسبا مهما لكل من يريـد ممارسـة                     

  .عمل تطوعي منظم 
حتى ال يصبح هذا القانون مشجبا تعلق عليـه         ،  اإليجابيات يجب أن تؤخذ بعين االعتبار      وهذه

جميع السلوكات المنحرفة لإلدارة العمومية والجمعيات على السواء ، ألنه لم يحترم فـي كثيـر مـن                  
  .األحيان بل قام البعض بالتحايل على تطبيق أحكامه

يدانية للجمعيات بعض الفراغات التي تركهـا       لقد كشفت الممارسة الم    : سلبيات القانون -ب  
  :من أهمها ، وبالتالي تحولت إلى سلبيات، القانون

القانون على الجمعيات    ، حيث لم تنص أحكامالمنفعة العموميـة إغفال االعتراف بصفة    -    
ي الغالب  إذ يخول هذا االعتراف للجمعيات االستفادة من امتيازات مهمة تتمثل ف          ، ذات المنفعة العمومية  

وهذا طبعا بعد أن تثبـت    ، في إعانات مالية عمومية ، اإلعفاء من الضرائب ، تسهيالت قانونية أخرى           
  .جدارتها ميدانيا 

غياب األحكام الخاصة بالمؤسسات، حيث تنشأ المؤسسة بناء على تخصيص أمـوال أو             -    
 العام ودون أن يكون لها هدف       ألغراض النفع ، عقارات أو ممتلكات مختلفة لمدة محددة أو غير محددة        

الربح المادي، ورغم أن القانون أهمل ذكر هذا النوع من المؤسسات إال أنه تم اعتماد العديد منها مثل                  
ودون أن توجد أي مادة قانونية      ، وهذا بمقتضى أحكامه  ،مؤسسة األمير عبد القادر وابن باديس وغيرهم      

 شك أن سد هذا الفراغ القانوني سيـسمح بتنظـيم           تعتبر المؤسسات كشكل من أشكال الجمعيات ، وال       

                                                 
 .2009سية في أفريل مشروع تعديل قانون الجمعيات مدرج في برنامج الحكومة الحالية التي شكلت بعد االنتخابات الرئا *
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ممتلكات الوقف، أو ما يسمى بالصدقات الجارية واستغاللها لخدمة المجتمع ، خاصة أنها تشكل سابقة               
  . عرفها المجتمع الجزائري ويمكن توظيفها بطريقة أكثر عقالنية تحت إطار المؤسسات 

وهو ما  ،  في الجمعية   يضع شروطا معينة للقيادة    عدد الفترات القيادية أو   لم يحدد القانون    -   
وعدم تشجيع مبدأ المشاركة من ،فتح الباب أمام المؤسسين الحتكار المناصب وعدم التداول على القيادة 

أجل تجديد العمل الجمعوي باستمرار، وهذا ما طرح مشكالت متعددة على المستوى الفكري والتنظيمي 
ذلك استفحال الكثير من هذه المشكالت وتكرارهـا حتـى صـارت            وترتب على   ، في إدارة الجمعيات  

ومن ذلك أن يتم تسيير الجمعية مـن        ،ال يمكن للمالحظ أن يتجاوزها    ، ظواهر ترتبط بالعمل الجمعوي     
  . وأمين المالسطرف ثنائية الرئي

ن بـدو ،  لإلدارة العمومية في تقديم اإلعانات والمساعدات الماديـة        السلطة التقديرية فتح  -   
تحديد معايير للنشاط الذي يمكن تقديم الدعم له ، وهذا ما ترك المجـال لمـنح المـساعدات حـسب                    

  .األغراض والعالقات الشخصية
 والمناسبات  ت الجمعيات حتى يبقى ذلك بعيدا عن الوالءا       كيفية تمويل عدم تحديد القانون    -   

للنوازع السياسية أو الظرفيـة وال تقـدر        االنتخابية، ويجعله ال يخضع لتعامالت تولي أحيانا االعتبار         
مما يجعل األموال عرضة لالستعمال الشخصي أو       ،حجم المنفعة العامة وتأثيراتها اإليجابية في المجتمع      

  . اللجوء للسفارات والمنظمات الدولية وبرامج اإلتحاد األوربي
ات اإلدارية   وهذا ما شجع على بعض الممارس      90/31 للقانون   النصوص التطبيقية غياب  -   

  .     1المخالفة لروحه
لم كان من بين القوانين التي ،90/31كل هذه السلبيات وغيرها ترجع إلى أن القانون الجمعيات   

، وقد أدى ذلك إلى الجهل بأحكامه تحض بمناقشات واسعة أو بمشاورات مع الفاعلين في هذا المجال     
ذا القانون مهما بلغت إيجابياته فإنه يحتاج إلى تدعيم         وعدم احترامها أثناء الممارسة والنشاط، كما أن ه       

حتى تكون منسجمة   ، بترسانة قوانين خاصة بالمؤسسات والهيئات والميادين التي لها عالقة بالجمعيات         
 بميثاق شرف أخالقي  أيضا إلى تعزيز تطبيقاته      مع أحكامه وتسير في نفس اتجاهه ، كما أنه في حاجة          

  .تزم ببنوده بعيدا عن االستخدام االنتهازيتصادق عليه الجمعيات وتل
والمرجو عند تعديل هذا القانون أن يحظى بمناقشات واسـعة مـن اجـل إثرائـه وصـبغه                    

  حتى ال يبقى مجرد ترجمة لنصوص قانونية ، بالخصوصية الثقافية واالجتماعية للمجتمع الجزائري

                                                 
1 Unité de Gestion de programme –UGP / ONG's ,Le mouvement associatif en Algérie: 

Histoire,législation,état des lieux,Décembre 2005, P 65.                                        .                                  
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لكثير من أحكام القـانون الفرنـسي لـسنة     الذي استنسخ ا 90/31أجنبية كما هو الشأن بالنسبة لقانون       
التي تسعى إلى تكثيف آليات المراقبة عن طريـق         ، والذي اعتمد على النظرة اإلدارية البحتة     ، 1901

المبالغة في الشروط التي تتحول إلى عقبات في سبيل تطور الجمعيات كإطار لعمل تطوعي يعمل على           
  .المساهمة في خدمة المجتمع وازدهاره

تشكل إطـارا مرجعيـا      ،سليمةومنظومة قانونية منسجمة     أن ينطلق اإلصالح من      كما يجب   
ويؤدي إلى تطوير التشريع الخاص بالجمعيات بعيدا عـن اإلشـكاالت            ،يجسد قيم المجتمع وتطلعاته   

كما أنه بحاجة إلى االستفادة من البحـوث العلميـة          ،وأن يستفيد من تقييم جاد للتجربة السابقة      ، الظرفية
  . *ة والميدانية التي أجريت في هذا المجالالنظري

       : معوقات تواجه الجمعيات في الجزائر: رابعا      
طبيعة تتحدد العالقة بين الجمعيات والدولة من خالل        : معوقات قانونية وسياسية    -1  

ظهور ، حيث أن سيطرة النظام السياسي أفضت إلى         النظام السياسي القائم وميله للمشاركة أو التسلط      
وهذا ما أدى إلـى     ، حركة جمعوية مقيدة توفر مجاال لنشاط وممارسة احتفالية تستعملها النخبة الحاكمة          

ألنها هي التي تحدد اإلطار العام للنشاط       ،ضعف الجمعيات، وأصبحت عالقتها بالدولة تميل إلى التبعية         
نشطة والممارسات مـن    الجمعوي كمكمل للسياسات االجتماعية، والذي يتضمن غالبا حضر بعض األ         

خالل القيود القانونية التي تضعها، كما تخضع الجمعيات لرقابة إدارية صريحة أو ضمنية ، وهذا مـا                 
  .يجعل نشاطها محصورا وأحيانا مضيقا عليه حتى ال تتجاوز األدوار المرسومة لها 

 في مسألة منح وفي هذا الصدد فقد أوضح وزير الداخلية أن اإلدارة ستتعاطى بمزيد من التشدد         
االعتماد للجمعيات ، بدعوى أن غالبيتها تغيب عن أداء دورها وقت الضرورة وتبحـث فقـط عـن                  
الرعاية المالية، وقال بأن البالد بحاجة إلى جمعيات ذات مصداقية تلتزم بالعمل مع البلديات والواليات               

  .  1فيما يخص تحسين الحياة اليومية للمواطنين
التـي   االقتـصادية السياسية و لقد أدت التحوالت    :واقتصادية  معوقات اجتماعية   -2  

عاشها المجتمع الجزائري في السنوات األخيرة إلى تغير ذهنية الفرد الجزائري، بفعل تنامي المشكالت              
  أصبح هم الفرد االشتغال بتأمين االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها في شتى مجاالت حياته، حيث 

                                                 
في هذا اإلطار أقيمت بعض الملتقيات الوطنية والدولية بجامعتي أدرار والجزائر، وعالجت موضـوع المجتمـع المـدني فـي                     *

اهم في  ب أكثر من مشكالته النظرية والميدانية، بما يس        ومع ذلك ال يزال هذا الموضوع ميدانا خصبا للدراسة ، حتى نقتر            ،الجزائر
 . في الجزائر تطوير واقع العمل الجمعوي

بتـاريخ  -5346العـدد   –جريـدة الخبـر اليوميـة       -غالبية الجمعيات غائبة عن الميدان وتبحث عن المـال فقـط          –حميد يس    1
14/06/2008.  



   

 146

تأقلم مع هذه الوضعية حتى أصبح خائفا على ذاته وغارقا في هم الحياة اليومية،               و حاجاته الضرورية، 
 ومن ذلك المساهمة في العمـل التطـوعي مـن خـالل     ،وهذا ما جعله ينشغل عن قضايا الشأن العام      

مشكلة عـدم وجـود       فأصبحت مشكلة التطوع تطرح بحدة ألن األفراد أصبحوا يطرحون         ،الجمعيات  
   .رة األعباء وتفضيل العمل بأجرفائض من الوقت وكث

 االستدالل على هذه الذهنية التي جعلت االنحراف يتسرب حتـى إلـى             ويمكن في هذا اإلطار     
الغاية من تأسيس الجمعيات أصال من خالل تصريح وزير الداخلية الذي اتهم فيه الجمعيات باالنحراف              

وتحويل وثائق اعتمادها إلـى سـجالت       ، بعن أداء مهامها الرئيسية المتمثلة في تأطير وتوجيه الشبا        
     . 1البزنسةتجارية واستعمالها في 

تتميز الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري بالكثير مـن         :معوقات ثقافية وتربوية    -3  
 التي لم تجعل اإلقبال على العمـل        ضعف ثقافة التطوع  األفكار السلبية التي تتنافى مع قيمه، ومن ذلك         

فيا ، ويرجع ذلك إلى ضعف الوعي بأهمية العمل الجمعوي في إطالق حركة فعالة في             في الجمعيات كا  
  .ومشاركة أفراد المجتمع في تخطيط احتياجاتهم وتقرير وسائل إشباعها، مجال العمل االجتماعي

،  كما يرجع إلى عدم فهم بعض المشاركين للدور الذي يلعبه العمل التطوعي في تنمية المجتمع
وضعف المشاركة في تحمل المسؤولية ،يمة العمل الجماعي ومحدودية قبول تداول السلطة وكذا ضآلة ق

  .داخل الجمعيات
،  ال تقوم بالعمل الالزم لغرس قيمة العمـل التطـوعي          مؤسسات التنشئة االجتماعية   كما أن   

لمنـاهج  حيث ال تعمل األسرة على توجيه اهتمام األبناء إلى المشاركة في شؤون المجتمع ، ثـم أن ا                 
التعليمية ال تشجع على ثقافة المشاركة في األطر االجتماعية ومنها الجمعيات بقصد تحقيق أهداف نبيلة      

   .   ∗في خدمة المجتمع
  

                        
          

          
       

                                                 
بتـاريخ  – 2326العـدد   – جريـدة الـشروق اليـومي        -لقـانون زرهوني يهدد بمقاضاة الجمعيات الخارجة عن ا      -محمد مسلم  1

14/06/2008.  
 وبـشكل غيـر     ، ودوره في خدمة المجتمـع     سية وجدنا اإلشارة إلى موضوع العمل التطوعي      من خالل مراجعتنا للمناهج الدرا     ∗

  .2006-2005-1ط–الوطنية وزارة التربية –سنة أولى من التعليم الثانوي -أنظر مثال كتاب المنير في العلوم اإلسالمية.كاف
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  : خالصة      
نـا علـى    تناولنا في هذا الفصل الجمعيات كإطار للعمل التطوعي في الجزائـر، حيـث تعرف               

المؤسسية، التطوعية، الالربحية، االستقاللية والتنوع، ثم تطرقنا       : خصائص الجمعيات بشكل عام وهي    
 والتي تتمثل في الجمعية كاتفاقية، والجمعية 90/31إلى خصائص الجمعيات من خالل القانون الجزائر        

ا عرضـنا إلـى التطـور       باعتبارها اجتماع أفراد ولهدف غير مربح، ثم استمراريتها عبر الزمن، كم          
التاريخي للجمعيات في الجزائر من خالل القوانين المنظمة لعملها، بداية بالقـانون الفرنـسي لـسنة                

، ثم شرحنا اإلطار القـانوني والتنظيمـي        1990 لسنة   90/31، وصوال إلى القانون الجزائري      1901
وعالقتها مـع الـسلطات     ،يمها  وسيرها وتنظ ، بداية بتأسيس الجمعيات وعملها   ، للجمعيات في الجزائر  

  .وكذا عالقتها بالنشاط السياسي وتمويلها ودعمها ثم الرقابة على عملها وحلها، العمومية
 وأخيرا تناولنا المعوقات التي تواجه الجمعيات سواء القانونية والسياسية منها، أو المعوقـات             

وسنحاول أن نقف على كل ما سبق من        ،ةاالجتماعية واالقتصادية، وبعد ذلك المعوقات الثقافية والتربوي      
 .وذلك في الجانب الميداني من الدراسة،خالل دراسة حالة لجمعيات بوالية برج بوعريريج
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  :تمهيد             
تكمن أهمية الجانب التطبيقي في الدراسات الميدانية في اإلجابـة علـى التـساؤل الرئيـسي                

يانـات  المطروح والوقوف على مدى تحقق الفرضيات المصاغة، وتعد عمليات الحـصول علـى الب             
والمعلومات الالزمة في الدراسة من أهم خطوات الدراسة الميدانية، ألن قيمة الدراسة تكمن في دقـة                
نتائجها ومدى قدرة ومهارة الباحث على االختيار السليم للمنهج المناسب واالستعمال األنـسب ألدوات              

  .  جمع البيانات
ح نوعها، والمـنهج المـستعمل،          وسنتناول في هذا الفصل منهجية الدراسة ، من خالل توضي         

من خالل تحديد المجال المكاني والبـشري        ثم التعريف بميدانها  ، وأدوات جمع البيانات وتحديد العينة    
  .     والزمني
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      : الدراسة منهجية: أوال    
 قيـادة فـي إدارة     الدراسة تعتمد على جمع البيانات الخاصة بدور ال         هذه إن:نوع الدراسة   -1     

من خالل جمع كل البيانات الضرورية المتعلقة بدور القيادة من أجل           وذلك  ،التطوعي الجمعوي    العمل
الدراسـات   تدخل تحت    ها وهذا ما يجعل   الوصول إلى التعرف على إدارتها للعمل التطوعي الجمعوي،       

ى جمع الحقائق واسـتخالص     وإنما عل ، التي ال تقتصر على مجرد جمع البيانات أو الحقائق        ،الوصفية  
دالالتها طبقا ألهداف الدراسة، وتصل عن طريق ذلك إلى إصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة               

  . التي يقوم الباحث بدراستها
 المتعلقة بطبيعـة    دراسة الحقائق الدراسات التي تقوم على     " وتعرف الدراسات الوصفية بأنها     

، وهناك 1"اس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاعمن النجماعة الظاهرة أو الموقف أو 
من يطلق عليها اسم الدراسات القاعدية أو المعيارية نظرا ألنها تعنى بتحديد القواعد العامة والمعايير               

 مالمحها وتجلياتها   بوصف وجود الظاهرة    كيفيةمعرفة  محاولة  "فهي،السائدة بين أفراد المجتمع الواحد    
العمل التطـوعي     وهذا ما سنحاول القيام به من خالل كشف متطلبات القيادة في           2 ." ذلك تشخيصثم  

  .  المشكالت والمعوقات التي تواجههاتشخيصو،  إدارتها لهكيفية على التعرفو، الجمعوي
سة، وسـتعتمد هـذه     إن طبيعة الموضوع هي التي تفرض المنهج المستخدم للدرا        :المنهج  -2     

منهج في البحث االجتماعي عن طريقه يمكن جمـع البيانـات   " وهو،  الحالة منهج دراسة دراسة على   
 لوحدة معينة في عالقتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية، ويمكن         صورة كلية ودراستها، بحيث يمكن رسم     

.3" أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محلياجماعة اجتماعيةأن يكون موضوع الدراسة شخصا أو أسرة أو    
    
مجموع العوامل التي تساعد في وجـود موقـف         راسة الحالة يركز على الموقف الكلي أو        ود       
مـع تحليـل المواقـف      ،إضافة إلى دراسة السلوك الفردي داخل الموقـف الـذي يقـع فيـه               ،معين  

من خالل دراسة دور القيادة فـي إدارة العمـل التطـوعي            ،وهذا الذي سنحاول القيام به      ،4ومقارنتها
  . من الجمعياتفي عدد،الجمعوي

  
  
  

                                                 
  . 183ص – 1974-القاهرة -مكتبة القاهرة الحديثة-قواعد البحث االجتماعي-زيدان عبد الباقي 1
 164ص 2006-الجزائر –قسنطينة –مطبعة سيرتا كوم – أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية - علي غربي 2
 .160ص - 2004 -اإلسكندرية–دار المعرفة الجامعية –جتماعية تصميم  وتنفيذ البحوث اال–غريب محمد سيد أحمد  3
  153ص-2007 -1ط–الجزائر –عين مليلة –دار الهدى –مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية –رشيد زرواتي  4
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  : دراسة الحالة مع إسقاطها على موضوعنا ما يلي1 ويمكن أن نذكر من خصائص

على أساس التعمق فـي      ،محددة فترة زمنية تحديد خصائص وحدة اجتماعية أو تنظيمية في        -
وتتعلق في هذه الدراسة  ببعض بالجمعيـات بواليـة بـرج            ،  من تاريخ الوحدة   مرحلة معينة دراسة  

   .2008خالل سنة ريريج بوع
 ، حتى إذا ما كشفت دراسة الحالة عن عالقة جديدة           عدد من الحاالت البارزة أو المميزة     بحث  -       

فإنه يمكن اختبار عدة حاالت ، وهذا ما سنتناوله من خالل دراسة دور القيادة في حالـة عـدد مـن                     
ـ -دهاخاصة مع كثرة عد   ،الجمعيات النموذجية بوالية برج بوعريريج       على مـستوى   -2142المقدر ب

وذلك تمهيدا الختبار عدة حاالت بالواليـة أو        ،وقلة الوقت وتواضع اإلمكانيات المتاحة للدراسة     ،الوالية
  .مستقبال بواليات أخرى من طرف الباحثين

التعرف على أبعاد مشكلة معينة لحاالت فردية، إال أنها تهيئ الظروف إلجراء بحوث أكثـر               -       
كما أنها ليست ممثلة للمجتمـع      ، ألن الوحدات موضوع البحث ليست مختارة بطريقة منتظمة          ،شموال

  .التي هي جزء منه، وهذا ما ينطبق على هذه الدراسة
طالما كانت تحمل الـسمات     ،موضوع البحث قادرة على الوصول إلى تعميمات         الحالة تصبح-       

ار فإن الجمعيات في الجزائر تحمـل الكثيـر مـن           وفي هذا اإلط  ، التي تشترك فيها مع حاالت أخرى     
  .*الخصائص المشتركة

، إيجاد الحلول للعوامل المؤثرة في الموضوع عن طريق الكشف عن أسبابها وعالقتها ببغضها -       
حيث أن منهج دراسـة الحالـة       ،وهذا ما سنحاول القيام به من خالل تقديم اقتراحات في نهاية الدراسة           

  .هذه الدراسة مندمجين في موضوع اانخاصة أن الباحث والمبحوث ك،2جيمنهج تشخيصي وعال
  :ما يهدف إليه منهج دراسة الحالة فيما يلي"سمير محمد حسن"      وقد لخص 

  .وصف وفهم كاملين لكل حالة على حدى-       
  .العوامل والعالقات المشتركة بين كل الحاالت ومدى االرتباط بينها-       
  . 3ستخالص الخصائص العلمية لجميع الحاالت كنتيجة للدراسةا-       

  :في هذه دراسة كما يلي       وعليه فإن منهج دراسة الحالة سيتم تطبيقه
        

                                                 
  .163-162 ص –المرجع السابق  –تصميم  وتنفيذ البحوث االجتماعية –غريب محمد سيد أحمد  1
  -معوية في الجزائر خصائص الحركة الج- أبو بكر جيملي جعةاكما يمكن مر،رق لهذه الخصائص في الفصل الخامسالتط تم*

  .مرجع سابق
  .155 صالمرجع السابق–مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية –رشيد زرواتي  –2
  .160ص -1995-2ط-بيروت - عالم الكتب-بحوث اإلعالم–سمير محمد حسن  3
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  .عدد معين من الجمعيات تحديد -     
  . حالة كل جمعية وصف -     
  .     بين الجمعيات المشتركةالعوامل  الوقوف على -     
 حول الـدور الـذي تلعبـه        النتائجوهي تمثل   ،الجمعيات العلمية لجميع    الخصائص خالصاست -     

  .  القيادة في إدارة العمل التطوعي في الجمعيات
يحاول الباحث جمع المعلومات من مختلف المصادر وتنسيقها فـي           دراسة الحالة    ومن خالل منهج    

تركة بين الحاالت المدروسة وغيرهـا مـن        أن يستطلع الجوانب المش    صورة متكاملة، كما أنه يحاول    
الحاالت ، ولذلك فإن البيانات أو المعلومات التي تستقى من دراسة الحالة تكون إطارا جديـدا لبحـث                  

البـدء  ولهذا السبب يرجع الكثير من الباحثين إلـى         ،يقصد به التعميم والتوصل إلى نظريات وقوانين      
ن نتائجها في تصميم دراسات مـستجدة علـى نطـاق           بدراسة الحاالت على نطاق محدود واإلفادة م      

  1واسع
فقد اعتمدنا على دراسة الحالة لجمعيات بواليـة        ،وهذا الذي نهدف إليه من خالل هذه الدراسة         

لنحصل على أكبر عدد من المعلومات والمعطيات حول دور القيادة في إدارة العمـل              ،برج بوعريريج   
الموضوع ال يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود مـن أجـل            هذا   التطوعي الجمعوي فيها ،ونعتقد أن    

وصف وتشخيص دقيق وشامل لدور القيادات في إدارة العمل التطوعي بشكل عام والجمعوي بـشكل               
  .خاص

بوقت أطول وإمكانيـات    ،وربما يكون هذا البحث حافزا علميا للباحثين إلجراء بحوث أخرى           
من أجل التوصل إلى وصف متكامل لدور القيادة في إدارة العمـل التطـوعي فـي المجتمـع                  ، أكبر

  .    الجزائري
لتي تتالءم  ت جمع البيانات ا   لقد حاولنا في هذه الدراسة استخدام أدوا      :أدوات جمع البيانات    -3    

وهـي المالحظـة والمقابلـة      ،موضوعها، وفي هذا الصدد فقد قمنا باستخدام أكثر من أداة            مع طبيعة 
  .واالستمارة والوثائق والسجالت

وهي التي تتطلـب مـن   ، المالحظة بالمـشاركة  لقد تطلبت هذه الدراسة استعمال    :المالحظة-       أ
 الجماعة التي ينوي دراستها من خـالل المـشاركة          ويكون جزء من  "الباحث معايشة مجتمع الدراسة     

حتى تنشأ بينه وبين المبحوثين عالقات اجتماعية و ثقة متبادلـة           ..الكاملة في حياتها وفعاليتها اليومية      
    2"تسمح له بالحصول على المعلومات المنتظرة 

                                                 
  160ص -المرجع السابق  -بحوث اإلعالم–سمير محمد حسن  1
 مقال في أسس المنهجية في العلوم – مالحظات حول االستخدام الميداني لبعض تقنيات البحث السوسيولوجي –مسعودة كنونة  2

 .190 ص -1999 – قسنطينة - منشورات جامعة منتوري  – وتحرير فضل دولي–االجتماعية 
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الجمعيات محـل   وهذا ما تم من خالل االحتكاك بالقيادات القائمة على إدارة العمل التطوعي ب            
وذلك من خالل حضور بعض أنشطتها الموجهة للمجتمع أحيانا وحضور بعـض أنـشطتها              ،الدراسة  

وهذا من خالل المشاركة في جمعياتها العامة كمالحظ أو المساهمة في بعـض             ،الداخلية أحيانا أخرى    
ما بعد التـدرج    األنشطة كتقديم دورة تكوينية موجه ألعضائها وذلك بحكم حصول الباحث على دبلوم             

وكذا نـشاطه فـي الميـدان       ، متخصص في العمل االجتماعي من قسم علم االجتماع بجامعة الجزائر         
  .الجمعوي لعدة سنوات

  :على  وقد تم استعمال المالحظة في محاولة التعرف
  .أهم المتطلبات التي تساعد القيادة في إدارة العمل التطوعي في الجمعية-
 .ف اإلدارة في عملها ومدى تكامل هذه الوظائف استعمال القيادة لوظائ-

 .أهم المشكالت والمعوقات التي تواجهها-

وقد مكننا ذلك من جمع الكثيـر مـن         ، وقمنا بتسجيل أهم المالحظات المتعلقة بهذه الجوانب        
خاصة مع عدم تحفظ غالبية الناشطين بهذه الجمعيات من التعامل مع موضـوع             ، المعلومات والبيانات 

وذلك بحكم حاجتهم الماسة إلى كل ما ينظم ويطور عملهم أكثـر ويـساعدهم علـى تجـاوز                  ، البحث
  .وكذا بحكم العالقات التي تم ربطها معهم،مشكالته

في القيام بدورها في إدارة     ، وفي هذا اإلطار فقد سمحت لنا المالحظة من وصف سلوك القيادة          
لى المعلومات والبيانات التي لم تتحهـا لنـا   والحصول ع، العمل التطوعي في الجمعيات محل الدراسة 

المقابلة واالستمارة،حيث ساعدتنا في معرفة ظروف نشاط هذه الجمعيات ومعرفة الكثير من أعضائها             
وكيفية إدارتهم لألعمال التي    ، ومعايشة العالقات بين القيادة وبين األفراد المتطوعين العاملين       ، القياديين

وقد مكننا ذلك من إثـراء أسـئلة المقابلـة          ، مع المشكالت التي تعترضهم   وكذا تعاملهم   ، يكلفون بها 
  . واالستمارة

التي ال يـضع فيهـا الباحـث أسـئلة          " وهي غير المقننة المقابلة   وقد استعملنا    :المقابلة  -ب  
، وذلك بهدف الحصول معلومات أكثـر ، 1"ولكن فقط يحدد محاور الحديث عن الموضوع فقط      ،المحاور

تم من خاللها إطالعهـم علـى موضـوع         ، يب لقاءات مع رؤساء الجمعيات المختارة     حيث قمنا بترت  
والمشكالت والعوائـق   ، وهذا لكونهم األكثر إحاطة بتاريخ الجمعية وحالة العمل بها        ، الدراسة وأهدافها 

لتغطية قضايا أساسية ال نـستطيع      ، وقد تم ذلك باالعتماد على دليل مقابلة محضر سلفا        .التي تواجهها 
وذلك بالعمق والتفصيل المطلوبين، و تضمن الـدليل         ،توصل إليها من خالل المالحظة أو االستمارة      ال

  : *وهذا من خالل األبعاد التالية، مجموعة من المحاور الرئيسية التي غطت متطلبات الدراسة
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  .البعد التاريخي    *  
  .البعد البشري   *  
  .البعد التنظيمي    *  
  .بعد النشاطات   *  
  .البعد المالي   *  
  . بعد العالقات   *  
  .المشكالت والمعوقات   *  

من اإلحاطة بشكل عام بحالـة كـل        -التي كانت تستغرق أكثر من ساعة     –وقد مكنتنا المقابلة    
جمعية ، وذلك من خالل طرح عدة أسئلة بعدة طرق ومناقشتها، وفي هذا اإلطار نسجل بأنه تم البقاء                  

  .  وهذا طيلة فترة الدراسة الميدانية،ات لالستفسار عن قضايا معينة على اتصال برؤساء الجمعي
موحدة طبقت على كافة الجمعيات محل *استمارة استبيان حيث تم االعتماد على :االستمارة-ج  

في التعرف ،الدراسة ،وقد قمنا بتحديد إطار االستمارة وفقا للفرضيات حتى تتماشى وموضوع الدراسة        
ووظائف إدارتها لهذا العمل،    ، دة في إدارة العمل التطوعي في الجمعيات المدروسة       على متطلبات القيا  

  .ثم المشكالت والمعوقات التي تواجهها، وذلك كله من أجل معرفة الدور الذي تقوم به
هذا ونشير إلى أننا قمنا بتجريب االستمارة على عينة من المبحوثين، وكـذا مراجعتهـا مـن                 

 من تعديلها بعد التأكد من فهمها من طرف المبحوثين وتغطيتهـا للبيانـات              طرف أساتذة، ومكننا ذلك   
  .حيث تم حذف بعض األسئلة في المحاور األربعة وتتعلق عموما بحالة األفراد أوبعالقاتهم،المطلوبة

 سؤاال شملت الكثير من المؤشرات التي وجدناها هامـة فـي            40وقد احتوت االستمارة على     
مع تذييلها بمجال للمالحظات من أجل معرفة االنطباع العام الذي خـرج بـه     تغطية فروض الدراسة،    

  :المبحوث بعد ملئه لها، وحرصنا في إعدادها على ما يلي
أن تكون األسئلة متعلقة بموضوع الدراسة وال تخرج عن مضامينها العلمية، وأن تغطـي            *  

  .ى أكبر قدر منهاومحاولة الحصول عل،األسئلة البيانات التي يتم البحث عنها 
بحث يسهل عليه تقديم البيانات     ، اإليجاز والبساطة من خالل كتابتها بلغة يفهمها المبحوث          *  

  .المتوفرة لديه 
والتتـابع  ،ووضوحها مـا أمكـن      ، مراعاة تدرج األسئلة وتسلسلها من العام إلى الخاص          *  

 ذلك من خالل أن األسـئلة الثمانيـة         ويمكن أن نالحظ  ، المنطقي لمحاور االستمارة وأسئلة كل محور     
 9قصد التعرف على المبحوث ، ثم نجد األسئلة مـن           ،األولى موجهة للحصول على بيانات شخصية       

 إلـى   17 وتدور حول متطلبات القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، ثم نجد األسئلة من               16إلى
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 40 إلى   35ي ، وأخيرا نجد األسئلة من        وتدور حول وظائف اإلدارة في العمل التطوعي والجمعو        34
وتدور حول المشكالت والمعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، وهكذا تجسد              

  .الشكل العام لالستمارة
والسؤال متعـدد اإلجابـات،   ، تنوعت أسئلة االستمارة بين السؤال المغلق المحدد اإلجابة         * 

  .والسؤال المفتوح
  .    لظروف المبحوثين المختلفة62واسترجعنا منها، استمارة 75ر في األخير إلى أننا قمنا بتوزيع ونشي

الحصول علـى المعلومـات والمعطيـات        وقد استعملناها في محاولة      :الوثائق والسجالت -د  
  :، وقد شملت الخاصة بالجمعيات على مستوى والية البرج

   .*ات المنظم لعمل الجمعي90/31القانون    *  
وبعض تقاريرها األدبية   ، القوانين األساسية للجمعيات وأنظمتها الداخلية وبرامجها السنوية         *  
  .والمالية
  . وبعده90/31الوضعية الرقمية للجمعيات المعتمدة حسب الصنف قبل صدور القانون    *  
  .الوضعية الرقمية للجمعيات المحلية المعتمدة حسب البلديات   *  

وساعدتنا على تشخيص   ،عمال هذه الوثائق والسجالت كأداة مكملة لألدوات األخرى         وقد تم است  
وتحليل دور القيادة في إدارة العمل التطوعي       ، وضعية الجمعيات على مستوى والية برج بوعريريج        

  .فيها
 ضوع وأهدافه المتعلقة بدراسة دور القيادة فـي إدارة        لقد فرضت علينا طبيعة المو    :العينة  -4      

وكـذا  ، وعلى اعتبار أن هذه الدراسة من الدراسات الجديدة في هذا المجال          ،العمل التطوعي الجمعوي    
أن  ،*2008 جمعية سنة    81000اتساع مجتمع البحث المتعلق بالجمعيات والتي قدر عددها في الجزائر         

، عريريجمجموعة من الجمعيات النموذجية التي تم اختيارها بوالية بـرج بـو           تتركز الدراسة حول    
  . وذلك بحكم معايشة الوسط الجمعوي بهذه الوالية والخبرة به

 2142 بــ    2009كما أن العدد الهائل للجمعيات بالوالية والمقدر حسب آخر إحصاءات سنة            
  . ، جعل من الصعوبة بمكان دراسة كل هذه الجمعيات أو حتى عينة عشوائية منها*جمعية
        

  

                                                 
 .244ص– 01 في الملحق رقم90/31أنظر قانون الجمعيات  *
  132  ص– 08 أنظر الجدول رقم *
  161ص– 10أنظر الجدول رقم  *
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يضبط فيها الباحـث    "وهي التي   ،ار عينة غير عشوائية من هذه الجمعيات         ولذلك فقد تم اختي           
 1"خصائص وصفات معينة يجب توفرها في المبحوث، وعليها يرتكز في اختياره لوحدات عينة بحثـه              

  . بحيث تالئم أغرض البحث
اذج نم، وهي التي يكون األفراد المكونين لها) "نموذجية(بعينة عمدية وعليه فقد اخترنا العمل 

تـشترك فـي نفـس       ،حيث أن الجمعيات في الجزائـر     2"يتعمد الباحث اختيارهم لتشكيل عينة البحث     
سواء في الوضعية العامـة التـي       ،واختيار نموذج منها يجعله يتشابه مع بقية الجمعيات         ، الخصائص

 الـذي   أو في طريقة تنظيمها، أو اإلطـار القـانوني        ، أو الظروف المجتمعية التي تنشط فيها     ،تعيشها  
  .يحكمها

  :       وقد اتبعنا في ذلك الخطوات التالية
  .  تحديد وحدة العينة وهي الجمعية-        
  . تحديد اإلطار الذي تؤخذ منه العينة وهو الجمعيات بوالية برج بوعريريج-        
يخضع هذا   وضع معايير تحدد طبيعة الوحدات التي يراد اتخاذها كمفردات في العينة،حيث             -        

إذ تتشكل مفردات العينة    ، اختيار مقصود تبعا لطبيعة الموضوع وأهداف البحث      "النوع من العينات إلى     
  :  وهي كالتالي3"ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة مسبقا

  ).القانون الذي يحكم عمل الجمعيات حاليا ( 90/31أن تكون الجمعية خاضعة للقانون   *  
  .  ، حتى تتوفر على خبرة النشاط* سنوات7 تأسيسها على األقل أن يكون قد مضى على  *  

مراعاة تنوع المجاالت التي تنشط فيها هذه الجمعيات، بحيـث تغطـي كـل المجـاالت                                 *
المجال المهني، االجتماعي، العلمي، الديني، التربوي، الثقـافي،        :وهي  ، المذكورة في القانون المذكور   

  .    من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، وذلك*الرياضي
  .أن تكون من أنشط الجمعيات في مجال  *  

   -من حيث االعتماد  -الجغرافي بين الجمعيات المحلية والوالئية والوطنية        التنويع في البعد            *
معيات التي تنشط في    وكذا استبعاد الج  ، بين الجمعيات التي تنشط في عاصمة الوالية وفي خارجها           و

  .حيز جغرافي محدود كجمعيات األحياء والقرى وأولياء التالميذ

                                                 
 34ص-المرجع السابق–مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية –رشيد زرواتي  1
-2008- 1ط-الجزائر–المحمدية – دار قرطبة -إدارة األفراد،دراسات في تسيير الموارد البشرية-مراد زعيمي وآخرون 2

  311ص
  141ص- المرجع السابق- ي كتابة الرسائل الجامعية أبجديات المنهجية ف-علي غربي  3
 )ثالث سنوات للعهدة(  للمكتب الجمعية على األقلنأي عهدتين قانونيتي *
 .244ص– 01 في الملحق رقم90/31أنظر قانون الجمعيات   *
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ومجال ،وهو موقع إدارة أنشطتها   ،ألن المقر هو الكيان المكاني للجمعية       ، أن يكون لها مقرا             *
  .االتصال المباشر بين أعضائها ومع المجتمع

، ع على قائمة الجمعيـات المعتمـدة بالواليـة        وبعد عملية االطال  ، وبناء على هذه المعايير      -  
والمسح الميداني للجمعيات األكثر حضورا ونشاطا بها، فقد خلصنا إلى القائمـة التاليـة مـن عـشر                  

والتي يمكن أن تكون محال لهذه الدراسة، وأن تخدم موضوعها الذي يرتكز حول دور القيادة               ، جمعيات
  .في إدارة العمل التطوعي الجمعوي 

 باعتبارها الهيئة القيادية التي تـشرف علـى          لهذه الجمعيات  صصنا المكاتب التنفيذية  خوقد  
، بالكـشف عـن متطلباتهـا     ، ،والتي يمكن من خاللها الوقوف على دور القيـادة        تطوعي فيها عمل ال ال

  .والمشكالت والمعوقات التي تواجهها ، والتعرف على وظائف إدارتها
  :ثين على الجمعيات عينة الدراسة والجدول التالي يوضح توزيع المبحو

   .يوضح توزيع المبحوثين على الجمعيات عينة الدراسة): 09(جدول رقم      
مجال النشاط حسب   الجمعيات  نالمبحــوثو

  االعتماد
  عدد أعضاء

  النسبة  التكرار   المكتب                                     

  8.06  05  06  ديني، تربوي، اجتماعي  يينجمعية العلماء المسلمين الجزائر-1
  14.52  09  10  تربوي  الكشافة اإلسالمية الجزائرية-2
ــافي،   جمعية اإلرشاد واإلصالح-3 ــوي، ثقـ تربـ

  اجتماعي 
06  04  6.45  

  16.13  10  10   اجتماعي ،علمي  الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين-4
رابطــة نــشاطات الهــواء الطلــق -5

  شبابوالترفيه وتبادل ال
  6.45  04  06  ثقافي، رياضي

  11.29  07  07  علمي، ثقافي، اجتماعي  جمعية األمل-6
  11.29  07  08  ثقافي، اجتماعي  جمعية الشيخ البشير اإلبراهيمي-7
  8.06  05  07  صحي، بيئي  الجمعية العلمية لإليكولوجيا والصحة-8
  9.68  06  09  ثقافي  جمعية إبداع الثقافية-9

  8.06  05  06  اجتماعي، تربوي  يمجمعية كافل اليت-10
  100  62  75  المجموع

   
  



   

 159

  :ميدان الدراسة: ثانيا    
ة، وهي المجال المكاني حيث تجري الدراسة،        الدراسة من خالل أبعاده الثالث     يدانسنقوم بتعريف م     

والمجال البشري ويتمثل في مجتمع البحث، والمجال الزمني ويشير إلى الفترة المستغرقة فـي جمـع                
  .البيانات 
،  من الدراسة بوالية برج بـوعريريج      يلقد قمنا بإجراء الجانب الميدان    :المجال المكاني   -1   

  .وسنقوم فيما يلي بالتعريف بهذه الوالية بشكل عام والجمعيات فيها بشكل خاص
  :التعريف بوالية برج بوعريريج-  أ  

ن المواقع اإلسـتراتيجية الهامـة فـي         يعتبر موقع والية برج بوعريريج من بي       :الموقع  -          
من حيث سهولة االتصال بمختلف الجهات والمناطق المجاورة للوالية ، إذ تعتبر حلقة وصل ، الجزائر

وموقع الوالية مفتوح على التيارات البحرية من الشمال واألراضي السهبية           ،بين الواليات المجاورة    
  .من الجنوب، كما يربط بين وسط البالد وشرقها

وكثيرا ما كانت المنطقة طريق عبور نشيطة عبر التاريخ ومحطة للمسافرين عبر العـصور،              
حيث مثلت منطقة التقاء بين الجماعات البشرية التي تدعمت صلتهم وعالقتهم االجتماعيـة بـروابط               

ر عديدة، باعتبارها ممرا تجاريا، وتطورت هذه العالقات عبر الزمن بتوفر أسباب العيش واألمن ويس             
  .االستقرار بأرجاء إقليم الوالية

 وتنتمـي   34 ، تحت رقم     1984وقد انبثقت والية برج بوعريريج عن التقسيم اإلداري لسنة            
 استراتيجي علـى  *بحكم موقعها الجغرافي إلى الشرق الجزائري، وهي بذلك تحتل بوابة الشرق بموقع      

لغرب والية البويرة  ومن الـشمال       ، ويحدها من الشرق والية سطيف ومن ا       05الطريق الوطني رقم    
  1. كلم مربع3920 .42:والية بجاية ومن الجنوب والية المسيلة، وتتربع على مساحة تقدر بـ

تعتبر والية برج بوعريريج منطقة عبور      :  والثقافية الخصائص الديموغرافية واالقتصادية  -         
 هذا الموقع في العوامل المؤثرة في نشأة وتكمن أهمية، هامة ومحور رئيسي يربط وسط البالد بشرقها

: حيث تقسم إداريا إلى عشر دوائر هـي         ،المراكز العمرانية واالقتصادية عبر مختلف جهات الوالية        
البرج، مجانة، زمورة ، المنصورة ، برج الغدير، الجعافرة ، الحمادية، رأس الوادي، عين تاغروت،               

  . ألف نسمة650، وتجاوز عدد سكان الوالية بئر قاصد علي، وتضم أربعة وثالثون بلدية
      وهم ينحدرون من أصول أمازيغية لقبائل كتامة وصنهاجة وعجيسة، وقـد اختلطـوا بالقبائـل               

من خالل قبائل بنـي     ،العربية بداية من القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر الميالدي            
لمناطق الجنوبية ألرض الوالية ، وكان تأثيرهم واضحا هالل وبني سليم التي استقر البعض منهم في ا

                                                 
  .257ص– 03 رقمحقفي الملأنظر خريطة والية برج بوعريريج  *
  14ص -2006-برج بوعريريج- دار النشر جيتلي-بر العصورإقليم والية برج بوعريريج ع-ان وشنيمز 1
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في حين حافظ سكان شمال الوالية علـى العمـوم علـى اللغـة              ، في لهجة وعادات وتقاليد المنطقة    
وكذا العادات والتقاليد التي تميـزهم فـي        ،التي هي لسان حالهم في العالقات االجتماعية        ، األمازيغية

  .والثقافيةاألمور االجتماعية واالقتصادية 
وذلك يعود إلى عوامـل طبيعيـة       ،           وتوزع سكان الوالية عبر أرجائها توزيعا غير منظم         

إذ يقل عدد السكان في الشمال أين يغلب ، ومناخية وتاريخية واقتصادية ، حيث ينتشرون بشكل متباين    
نية في الجهات األخـرى مـن       بينما ترتفع الكثافة السكا   ، الطابع الجبلي والمناخ البارد وفقر األراضي     

  .الوالية حيث األراضي الخصبة والسهول الواسعة ووفرة المياه
فإن الوالية تتميز بالطابع الفالحي بالدرجة األولى نظـرا         ،أما فيما يخص الجانب االقتصادي        

لطبيعة مناخها كما تتوفر على ثروة غابية هامة، وتوجد بها عدة وحدات صناعية تستقطب كثيرا مـن                 
ليد العاملة وأحدثها الصناعة اإللكترونية، وتوجد معظم هذه الوحدات في المنطقة الـصناعية الواقعـة    ا

 هكتار، كما تتوفر الوالية على مرافق ثقافيـة منهـا دار       181جنوب مدينة البرج والتي تشغل مساحة       
لعلمـي نـشير إلـى      ساعدت على تنشيط الحركة الثقافية بها ، وفي الجانب ا         ، الثقافة والمركب الثقافي  

  .1القطب الجامعي بضواحي العناصر، ومعهدين وطنيين للتكوين المهني
يرجع تأسيس الجمعيات بوالية برج بوعريريج إلى مـا     : لجمعيات بوالية برج بوعريريج   ا-ب  

حيث أن عدد الجمعيات بهذه الوالية كان في حدود  ، 04/12/1990 الصادر بتاريخ90/31قبل القانون 
وكانت أغلب هذه الجمعيات موزعة     ، 1987 الصادر سنة    87/15وذلك في إطار القانون      جمعية   367

حيث نسجل وجـود    ،ما بين الجمعيات الدينية وجمعيات أولياء التالميذ، وتكاد تنعدم في بقة المجاالت             
ون حتى إذا جاء القان   ، وذلك بعدد قليل جدا   ،جمعيات مهنية وجمعيات للشباب والطفولة وجمعيات ثقافية        

 حـسب    جمعية 2142 ، 2009ارتفع عدد الجمعيات بشكل متزايد حتى بلغ سنة         ، 1990 سنة   90/31
  .*اإلحصاءات الصادرة عن مكتب الجمعيات بمقر الوالية

 ويمكن أن نسجل في هذا اإلطار أن والية برج بوعريريج كانت تصنف من الواليات األولى               
 اإلحصاء الصادر عن وزارة الداخلية فـي سـنة          في تأسيس الجمعيات خالل سنوات التسعينات، ففي      

 وطنيا، وهذا يدل على أن سكان الوالية كانوا من المبادرين إلى            2 احتلت الوالية المرتبة التاسعة    1996
  .تنظيم أنفسهم من خالل الجمعيات وذلك لتحقيق أغراض مختلفة

  :1990 سنة 90/31والجدول التالي يوضح تطور عدد الجمعيات بالوالية عند صدور القانون 
  
  

                                                 
  .20-18ص ص -المرجع السابق - إقليم والية برج بوعريريج عبر العصور -ان وشني مز1
   .259 ص-04 رقمحقالمحلية المعتمدة حسب الصنف في الملأنظر الوضعية الرقمية للجمعيات  *
  .104ص -  مرجع سابق- خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر-أبو بكر جيملي 2
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  .يوضح تطور عدد الجمعيات بوالية برج بوعريريج) :  10(جدول رقم 
  2009  2005  2000  1995  1990  1990قبل  السنوات

  2142  1838  1343  908  373  367  عدد الجمعيات
  . مكتب الجمعيات بمقر والية برج بوعريريج:المصدر

يات تطور بالوالية بشكل الفت لالنتباه       ويمكن أن نالحظ من خالل هذا الجدول أن عدد الجمع         
، وقد تركز انتشارها خاصة في الدوائر        جمعية كل سنة   100وذلك بمعدل ما يقارب     ، 1990بعد سنة   

الجنوبية للوالية، وال شك أن لذلك عالقة بالكثافة السكانية كما ذكرنا سابقا، كما قد يكون لذلك عالقـة                  
ف التركيبة السكانية بين شمال الوالية وجنوبها كما أشـرنا  بعوامل اجتماعية وسياسية خاصة مع اختال   

  .إليه، وكذا سيطرة المؤسسات التقليدية كالجماعة والزوايا في المناطق الشمالية
وال شـك أن    ، *كما نالحظ أن أغلبية الجمعيات في والية البرج تتمركز في الوسط الحضري           

عكس المناطق الريفية التي تغلـب      ،ات الحديثة   لذلك عالقة بتطور مستوى الوعي والميل إلى المؤسس       
مثال، وكذا مواكبة التطورات واالحتياجات االجتماعية التي تبرز علـى          كالتويزة  فيها األنظمة التقليدية    

  .مستوى المدن أكثر
                                          :وأهم مجاالت نشاطها ،توزيع الجمعيات على دوائر والية البرج والجدوالن التاليان يوضحان

  .يوضح توزيع الجمعيات على دوائر الوالية ):11(جدول رقم                    
                                                                                                                                

        
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

          مكتب الجمعيات بمقر والية برج بوعريريج                                         :المصدر                      
                      

                                                 
  .261ص-05 رقمحقة المعتمدة حسب البلديات في الملأنظر الوضعية الرقمية للجمعيات المحلي *

  تعدد الجمعيا  الدائرة مركز
  447  البرج

  117  رأس الوادي

  107  برج الغدير

  89  المنصورة

  80  الحمادية

  70  مجانة

  54  زمورة

  46  الجعافرة

  42  عين تاغروت

  31  بئر قاصد علي
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  . نشاط الجمعياتيوضح أهم مجاالت):12(جدول رقم                      
  
  
  
  
  
  

  
                    

  
  
  
  
  

  مكتب الجمعيات بمقر والية برج بوعريريج    :المصدر               
  

المالحظ من الجدول السابق أن نشاط الجمعيات يتوزع على كل المجاالت  الواردة في القانون               
مـع أن   ،المجال المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي و الثقافي والرياضـي          : وهي ،90/31

بالفئات التي تنشط فيها  المجاالت حيث تم ربط تسمية بعض  ،تقسيمها في الجدول ليس على هذا األساس      
ألنها  ،وهذا يدل على أن هناك فئات اجتماعية تبادر إلى تنظيم نفسها من خالل جمعية             ،كالمعوقين مثال 

وهذا ما يـدل علـى أهميـة    ، أدركت بأن أهدافها ومطالبها تصبح ممكنة التحقيق كلما نظمت جهودها        
أو تحقيق مشاركة واعية وفعالة في الشأن     ،كآلية لتنظيم األفراد من أجل تحقيق أهداف معينة          الجمعيات

  .العام
يات األحياء وجمعيـات أوليـاء             كما أن المالحظ هو كثرة الجمعيات في مجاالت معينة ، كجمع          

أو بحكـم   ،لألولى و القانونية بالنسبة للثانية       االحتياجات االجتماعية بالنسبة   وذلك بحكم ، التالميذ مثال 
 الجمعيـات فـي      نجـد أن عـدد     كما، والجمعيات الرياضية مثال   التواجد التاريخي كالجمعيات الدينية   

ف الوعي بالنسبة لبعض الفئات أو صعوبة العمـل         ويرجع ذلك إلى ضع   ،المجاالت األخرى يعتبر أقل     
  .في بعض المجاالت ألسباب مختلفة 

تغطي أهم مجاالت ، وفيما يتعلق بهذه الدراسة فإن الجمعيات التي تم اختيارها كحاالت للدراسة         
  : وهو ما يوضحه الجدول التالي،النشاط المذكورة 

 

  العدد  مجال النشاط
  69  جمعيات مهنية

  505  جمعيات دينية

  235  جمعيات رياضية

  137  جمعيات ثقافية

  497  جمعيات أولياء التالميذ

  499  جمعيات األحياء والقرى

  13  ةجمعيات البيئ

  67  جمعيات الشباب والطفولة

  78  جمعيات خيرية 

  24  جمعيات المعوقين
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  .ارها كحاالت للدراسةيوضح أسماء الجمعيات التي تم اختي): 13(جدول رقم 
تاريخ التأسـيس     عنوان المقر  اسم الجمعية  الرقم

  بالوالية
  2001  بلدية البرج–حي الفيبور   جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-1  1
الكـشافة اإلسـالمية    جمعية قـدماء    -2  2

  الجزائرية
  1989  بلدية العناصر

  1990  البرجبلدية -حي هواري بومدين  جمعية اإلرشاد واإلصالح-3  3
  1997  بلدية العناصر-المركز الجامعي  الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين-4  4
  رابطة نشاطات الهواء الطلق-5  5

   والترفيه وتبادل الشباب
بلديـة  -دار الشباب اإلخوة مجـدوب    

  البرج 
1990  

المركــز الثقــافي الرياضــي بلديــة   جمعية األمل-6  6
  الحمادية

1994  

  1990  بلدية البرج- 02رقم-نهج الجمهورية  خ البشير اإلبراهيميجمعية الشي-7  7
  1997  بلدية البرج -المركز الثقافي  الجمعية العلمية لإليكولوجيا والصحة-8  8
شـارع الـشيخ    10-المركز الثقـافي    جمعية إبداع الثقافية-9  9

  بلدية البرج-بلحداد
1999  

  2001  ة البرج بلدي- شارع رماش عيسى14  جمعية كافل اليتيم-10  10
  :المجال البشري-2      

ث والذي يتعلق فـي دراسـتنا بـاألفراد المـشكلين لمكاتـب             ويشير إلى تحديد مجتمع البح     
 إضافة إلى الجمعية    أحد الهيئات القيادية للجمعية   ، وهو   بالمكتب التنفيذي   أو ما يطلق عليه     ،الجمعيات

ويتكون من أعضاء يحدد مهامهم القانون األساسـي        ،ا  والمكتب يقوم بقيادة الجمعية وإدارة عمله     ،العامة
   :*للجمعية كما يلي

منهـا تمثيـل الجمعيـة      ، ويترأس المكتب ويخول له منصبه جملة من الصالحيات       :الرئيس-  
وتحـضير التقريـر    ،وإدارة مناقشاتها وتنشيط عمل األجهزة وتنسيقها       ، واستدعاء أجهزتها ورئاستها  

  .األدبي والمالي وغير ذلك
كمـسك  ، ويمارس وظائفه اإلدارية بمساعدة نائب له، ويهـتم بقـضايا اإلدارة           :الكاتب العام -  

  .سجالت المداوالت، وقائمة المنخرطين وصياغة مشاريع محاضر المداوالت وغيرها

                                                 
 .250ص-02رقمحق قانون أساسي للجمعية في الملأنظر نموذج  *
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ويقـوم بتحـصيل    ،  ويتولى بمساعدة نائب له المـسائل الماليـة والمحاسـبة          :أمين المال   -  
   .   ل وجرد أمالك الجمعية، وتحضير التقرير المالي وغير ذلكاالشتراكات وتسيير األموا

 يكلفون بمهام مركزية ورئاسة اللجان وغير ذلك، وهذا حسب متطلبات عمل            أعضاء آخرون -  
  .الجمعية

 للوقوف  وحدات التحليل وأعضاء المكاتب في دراستنا سيكونون في الجمعيات المختارة، بمثابة          
يادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، من خالل اإلجابـة علـى أسـئلة    على الدور الذي تقوم به الق 

  .المقابلة مع الرؤساء وأسئلة االستمارة مع األعضاء   
  :المجال الزمني-3     

ل  وفي هذا اإلطار يمكن القو     ،ويشير المجال الزمني إلى المدة التي استغرقتها الدراسة الميدانية        
يدان وذلك بحكم نشاط الباحث فيه، غير أنه تم التركيز على متطلبـات             بأنه كان هناك اتصال دائم بالم     
وابتدأت بطلب تسهيالت من إدارة القسم موجـه إلـى مكتـب    ، 2008الدراسة الميدانية بداية من سنة  

الجمعيات بوالية برج بوعريريج ورؤسائها، ثم القيام بزيارات استطالعية ألخذ تصور عام حول واقع              
  .وكذا جلب اإلحصائيات من مكتب الجمعيات، كن أن تكون محال للدراسةالجمعيات التي يم

كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أنه كان هناك اتصال دائم ومتكرر مع أغلب الجمعيات والناشطين               
وكذا المؤسسات التي لها عالقة بهذا المجال، وسؤالهم عـن الجمعيـات األكثـر              ، في الحقل الجمعوي  

وإنما انطباعات عن الجمعيات التـي تملـك        ،انب أننا لم نجد تصنيفا مكتوبا       ونسجل في هذا الج   ،نشاطا
وقد أخذنا ذلك بعـين االعتبار،فقمنـا       ،ومعروفة في الوسط االجتماعي المحلي      ،  حضورا في الميدان  

وردود الفعل التي تتركها عند     ،تتبع ومتابعة أنشطتها المختلفة   وتم التركيز على    ،  جمعيات 10بتحديد  
  .والقيام بالمالحظة بالمشاركة من خالل اإلسهام في بعض األنشطة التي تقوم بها، مجتمع أفراد ال

حيث كان لـدينا تـصور      ، 2009وقد تم االستمرار في هذا العمل حتى شهر جانفي من سنة            
، فقمنا بتطبيق دليل المقابلة مع رؤساء الجمعيات،واضح حول الجمعيات التي حددناها كحاالت للدراسة 

وتقوم بعقـد    ، نا اختيار هذه الفترة ألن الجمعيات عموما تكون قد أنهت تطبيق البرنامج السنوي            وتعمد
وقـد شـاركنا فـي بعـضها        ،لتناقش تقريرها األدبي والمالي وتقيم نشاطها الـسنوي       ، جمعيات عامة 

  .كمالحظين 
، وبـة وتم الحصول علـى المعلومـات المطل      ،ثم قمنا بإجراء المقابالت مع رؤساء الجمعيات        

وبعـض التقـارير األدبيـة      ، مدعمة ببض الوثائق الخاصة بتاريخ الجمعيـة وبالجانـب التنظيمـي          
كما تم توزيع االستمارة على أعضاء المكاتب والبقـاء علـى   ، 2009والبرنامج السنوي لسنة  ،والمالية

واسـتمر هـذا العمـل حتـى شـهر          ،من أجل توضيح القضايا الغامـضة       ،اتصال دائم بالجمعيات    
  .حيث تم جمع االستمارات،2009ريفيف
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  :خالصة 
من خالل تحديد نوع الدراسة ثم نوع المنهج        ، تناولنا في هذا الفصل منهجية الدراسة وميدانها         

وأدوات جمع البيانات التي تمثلت في االستمارة والمالحظـة         ، المستعمل والذي هو منهج دراسة الحالة     
ينة ووصفها، ثم التعريف بميدان الدراسة الذي هو والية برج          وتقديم الع ،والمقابلة والوثائق والسجالت    

  .بوعريريج، وتحديد مجالها المكاني والبشري والزمني
كانت هذه المرحلة األولى من الدراسة الميدانية وتليها المرحلة الثانية حيـث نقـوم بتحليـل                   

  . وله الفصل السابع واألخيروهذا ما سيتنا، البيانات بعد تفريغها ثم عرض النتائج العامة للدارسة
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 166

  

  

 A0�3�� ����� A0�3�� ����� A0�3�� ����� A0�3�� ����� : : : : ����5 ����5 ����5 ����5�#!�0 6�%/:Q ���X�#!�0 6�%/:Q ���X�#!�0 6�%/:Q ���X�#!�0 6�%/:Q ���X        

Y#�#�8�0 Z�0                 Y#�#�8�0 Z�0                 Y#�#�8�0 Z�0                 Y#�#�8�0 Z�0                                  .                 .                 .                 .        
                 !	" !	" !	" !	" : : : : 6�)�%�� �%�$	 7�8 6�)�%�� �%�$	 7�8 6�)�%�� �%�$	 7�8 6�)�%�� �%�$	 7�8....  
                                                                 �%)�* �%)�* �%)�* �%)�* : : : :������� YG�-)������� YG�-)������� YG�-)������� YG�-)....        

  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

 167

  :تمهيد
رض و تحليل البيانات التي تم جمعها عن دور القيادة في إدارة            سنقوم في هذا الفصل بعملية ع       

العمل التطوعي في جمعيات بوالية برج بوعريريج اختيرت للدراسة، وذلك مـن خـالل المالحظـة                
والمقابلة واالستمارة والوثائق، حيث سيتم عرض المقابالت من خالل دليل المقابلة التي أجريـت مـع    

  .تفريغ االستمارات التي توجد بها إجابات كافية و، رؤساء الجمعيات وتحليلها
سيتم تبويب البيانات وجدولتها، وبعد هذه العملية نشرع في الشرح والتعليق على الجداول               ثم

، وكـذا   العناصـر المـشتركة   باعتماد عنصر التحليل لألرقام المحصل عليها آخذين بعين االعتبـار           
ارنة بينها والكشف عن العوامل المـؤثرة والعالقـات التـي        االختالف بين البيانات وإمكانية إجراء مق     

، وأخيرا سـيتم    وحدة متكاملة  حتى يكون البحث     الجانب النظري تربطها بغيرها ، كما سنقوم بتوظيف       

  .عرض النتائج العامة للدراسة 
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  :البيانات  عرض وتحليل–أوال   
  :المقابالت ب الخاصةالبيانات  عرض وتحليل-1  
  : فيما يليوصف حالة الجمعيات المدروسة وذلكوالتي من خاللها سيتم :*عرض المقابالت-أ    

   :2008 ديسمبر 18بتاريخ ،عرض المقابلة مع رئيس جمعية األمل -    
تأسست بتـاريخ  ،اجتماعي ، ثقافي،عية والئية ذات طابع علمي      هي جم :البعد التاريخي       *

 وقد تم تجديد مكتبها عدة مـرات آخرهـا سـنة            ،522/1994 : بموجب قرار اعتماد   02/05/1994
االهتمام بمشاكل الشباب ومحاربة اآلفات االجتماعية ومحو األمية، وتـشجيع      ،افها   من أهم أهد   ،2009

مبادرات الشباب، واالهتمام بالموروث الثقافي، والعمل من أجل العقل السليم في الجسم الـسليم، وقـد                
مرحلة التأسيس والتعريف ثم مرحلة االنتـشار       : رجا عبر مراحل ثالث هي    شهدت الجمعية تطورا متد   

  .على مستوى البلديات والدوائر، ثم أتت مرحلة التأسيس للعمل المؤسسي
 إناث والباقي ذكور،    26منهم  ، منخرط   115عدد المنخرطين في الجمعية     :البعد البشري      *

المستوى التعليمي ألعضاء المكتب فهـو مـستوى        يتراوح سنهم من السادسة حتى األربعين سنة، أما         
جامعي ،  وبقية األعضاء فمن االبتدائي إلى ما بعد التدرج، و فيما يخص حالتهم االجتماعية فنصفهم                 
متزوج وحالتهم المادية متوسطة، ويتم إعداد األفراد عن طريق برنامج تـدريبي مـع التذبـذب فـي               

  .مختلف أنشطة الجمعيةباإلضافة إلى تدريبهم عن طريق ، التطبيق
وكـذا مختلـف    ، الوثائق التي تضبط سير الجمعية هي القانون األساسي          :البعد التنظيمي    *

االتفاقات والعقود المبرمة مع الجهات المختلفة، أما فيما يخص المستويات التنظيميـة المعتمـدة فـي                
للجان،واألسس المتبعة في توزيـع     والنوادي وا ، الجمعية العامة، المكتب الوالئي   :الجمعية فهي كالتالي  

  .الرغبة، ثم الكفاءة والتخصص:األفراد على هذه المستويات هي 
فتح نادي الطفل، ونادي المكتبة، : أهم اإلنجازات التي حققتها الجمعية هي :د النشاطات بع   *

( الثقافية  ولجنة محو األمية ، والمشاركة في عدة تظاهرات والئية وجهوية ووطنية عن طريق اللجان               
، ، أما برنامج العمل فيحتوي على جملة من األنشطة التكوينية لمجموع المـستويات            )المسرح واألناشيد 

 باإلضافة إلى مختلف األنشطة التي تنظمها اللجان والنوادي، كما أن من أهـم المـشاريع المـستقبلية                
ع جمعيات وطنيـة ودوليـة ،   تأسيس اللجنة االجتماعية وفتح عالقات م : للجمعية على مستوى التنظيم   

التحكم أكثر في البرنامج التكويني إلعداد القيادة الجديدة، أما علـى مـستوى             : وعلى مستوى التكوين  
والمحافظة علـى وتيـرة النـشاط       ، كسب وسائل عمل خاصة بالجمعية لضمان االستقاللية      :  النشاط  
  . الحالية

                                                 
 .تم بحسب تاريخ إجرائها  ترتيب عرض المقابالت  *
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أما أهم المـوارد    ، مليون سنتيم  20 بـ   2008ميزانية للجمعية قدرت خالل سنة      :البعد المالي *
  .      المالية فتأتي عن طريق عائدات النشاطات واالشتراكات وإعانات الدولة

فمع الجمعيات األخرى تتمثل فـي تبـادل التجـارب    ، أما فيما يتعلق بالعالقات   :بعد العالقات *
مثل خاصة فـي مديريـة      وتت، والوسائل واألنشطة، ومع مؤسسات الدولة هي في غالب األحيان حسنة         

مديرية الشباب والرياضة والوالية والبلدية، أما مع المجتمع فهي وطيدة وتتمثـل فـي األخـذ                ، الثقافة
  .والعطاء، أما العالقات الدولية فال توجد

تعاني الجمعية من مجموعة مـن المـشكالت والمعوقـات،  فعلـى             :المشكالت والمعوقات         * 
في نقص الفاعلية وعدم االستقرار الكامل لألفراد، وأما خارجيا فهي انحيـاز            تتمثل  ، المستوى الداخلي 

  . مؤسسات الدولة إلى جهات معينة، قلة اإلعانات المقدمة، وعزوف الشباب عموما عن العمل التطوعي
   :2008 ديسمبر 18بتاريخ ،عرض المقابلة مع رئيس جمعية إبداع الثقافية -   
 ثم تم تجديدها في     1999سست سنة   تأ، ذات طابع  ثقافي    والئيةعية  هي جم :البعد التاريخي    *   

إبداع، تسعى منذ تجديـدها إلـى   -ثقافة–علم : ، شعارها65/1999:  ، ورقم اعتمادها  20/06/2005
نشر الوعي الثقافي لدى الشباب وتطوير مداركهم العلمية، خلـق          : تحقيق مجموعة من األهداف أهمها    

ارسة النشاط الثقافي والعلمي، الرقي بالمجتمع أخالقيا وبعث القيم النبيلة في           فضاءات إبداعية رحبة لمم   
أوساطه ، بعث قيم األخوة والتسامح بين أفراد المجتمـع، التعريـف بـالتراث الثقـافي والتـاريخي                  

مرحلة التأسيس وهذه المرحلة لم تتم فيهـا        : كما شهدت تطورا متدرجا عبر ثالث مراحل هي         ،للوالية
ات أو نشاطات، ثم مرحلة التجديد و كانت إلرساء انطالقة ذات فعالية تعطى للجمعية التميز               أي تحرك 

وتكون بمثابة التوجه الجديد للعمل الثقافي بالوالية، ثم مرحلة بعث االستقرار وعملت الجمعية طيلـة               ،
لـى معظـم    حيث تم الحفاظ ع   ،هذه المرحلة على محاولة تحقيق االستقرار من حيث الطاقم واألنشطة           

  .األفراد واألنشطة المقامة سنويا 
 سنة إلى   15 منخرط، معظمهم شباب بين      50عدد المنخرطين في الجمعية      :البعد البشري    *

مستواهم بين جامعي وثانوي، أغلبهم عزاب وظروفهم المادية بين المتوسط والضعيف، ولم            ،  سنة 35
  .هناك محاوالت لذلك يتلقى األفراد أي تدريب وال دورات تكوينية إال أنه 

القانون األساسي والنظام الـداخلي،     : الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي       :ي  تنظيمالبعد ال  *
الجمعية العامة،المكتب التنفيذي، الفروع والنوادي،        : أما المستويات التنظيمية المعتمدة في الجمعية فهي 

الخبرة في العمل الجمعوي والتنظيمـي ، المـستوى         : واألسس المعتمدة في توزيع األفراد عليها هي        
  .العلمي لألفراد، الجدية في العمل واألخالق الحسنة

أهم االنجازات تمثلت في مهرجانات دولية ووطنية، مـسابقات رمـضانية،            :طاتبعد النشا  *
  ر السنوي، المشاركة في األسبوع الثقافي الدولي بباتنة، المشاركة في المؤتم2006مخيمات صيفية منذ 
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الخامس لمؤسسة القدس الدولية، تنظيم معرض رمضاني أول للكتاب ، ندوات ثقافية، إحياء المناسبات              
أما عن برنامج العمل وأهم المشاريع المستقبلية فتتمثل في مسابقة منشد البيبان الثانية، مهرجان ،الوطنية

  .لكتاب ، ندوات ثقافيةدولي ثاني لألنشودة، مسابقة رمضان، المعرض الرمضاني الثاني ل
ـ 2008قدرت ميزانية الجمعية لسنة       :ماليبعد ال ال *  مليون سنتيم، وتتمثـل المـوارد       50 ب

  . النشاطات، واشتراكات األعضاء لإعانات الدولة، تبرعات المحسنين، مداخي: المالية للجمعية في 
حيث توجد  ، نة والجيدة في العالقة مع الجمعيات األخرى وهي بين الحس        تتمثل:بعد العالقات  *

كما أن هناك عالقات تنـسيق مـع جمعيـات      ،عالقة مع الجمعيات التي تمثل نفس األهداف والمبادئ         
فهي عالقة وطيدة حيث أن الجمعية استطاعت       ، أخرى، أما عن العالقة مع مؤسسات الدولة والمجتمع       

وأهـم  ،طـرف الدولـة     وفي ظرف وجيز االستفادة من اإلعانات المالية المخصصة للجمعيات مـن            
المؤسسات التي تتعامل معها هي مديرية الثقافة ، أما مع المجتمع فإن العالقة جيدة بـدليل الحـضور                  

أهمهـا  ،الكبير والدائم ألنشطة الجمعية،وعلى مستوى العالقات الدولية كان للجمعية عدة مـشاركات             
  .س الدوليةومن ثم انخرطت في مؤسسة القد، المشاركة في مؤتمر القدس الدولي

تعاني الجمعية من مجموعة مـن المـشكالت والعقبـات الداخليـة             : المشكالت والمعوقات  *
قلة األفراد العاملين داخل الجمعية، عدم قدرة األفراد على التوفيق          : أما الداخلية فمتمثلة في   ، والخارجية

ات المالية، عدم وجـود     نقص اإلعان : بين العمل الجمعوي واألشغال الخاصة، أما الخارجية فتتمثل في        
  .دعم كافي من المجتمع للجمعيات

   :2008 ديسمبر 25بتاريخ ،عرض المقابلة مع رئيس جمعية كافل اليتيم -   
رقـم  و 2001 محلية، تأسست سـنة      ة تربوية اجتماعية  يهي جمعية خير  :البعد التاريخي    * 
: يق مجموعة من األهداف أهمهـا     ، تهتم بفئة األيتام واألرامل، وتعمل على تحق       119/2001اعتمادها  

رعاية اليتيم ماديا ومعنويا، السعي لدى المحسنين من أجل مساعدة اليتيم ، التنـسيق والتعـاون مـع                  
السلطات والجمعيات للتكفل باليتيم، إيجاد لكل يتيم كفيل من أصحاب البـر واإلحـسان، إنـشاء دار                 

ية اليتيم والمجتمع من االنحراف، كما شـهدت        لليتامى، إعانة اليتيم في مشروعي العمل والزواج، حما       
مرحلة التأسيس ومرحلة إثبات الوجود، ومرحلـة كـسب         : الجمعية تطورا متدرجا عبر مراحل هي       

  .المصداقية حيث أصبحت الجمعية رائدة في مجالها وتحظى بتقدير الجميع 
 سـنة،   30معظمهم شباب أقل مـن      ، منخرط   203عدد أعضاء الجمعية     :البعد البشري    *

مستواهم التعليمي بين الجامعي والثانوي، ومستواهم المادي بين المتوسط والضعيف، يتلقى األعـضاء             
تركـز خاصـة علـى االتـصال االجتمـاعي                          تدريبيـة   دورات  عن طريق   ، برنامج تدريب سنوي  

 القانون األساسي والنظـام الـداخلي،       :الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي       :ي  تنظيمالبعد ال *      *



   

 171

الجمعية العامة، المكتب التنفيذي، لجان     : سجل جرد الممتلكات، أما المستويات التنظيمية المعتمدة فهي         
  .  الرغبة، التخصص العلمي، األقدمية : الجمعية، كما تعتمد الجمعية على أسس في توزيع األفراد هي 

الرعاية الصحية لفائدة األرامل واأليتام من خالل عقد        : أهم اإلنجازات هي     :طاتبعد النشا  *
اتفاقيات مع األطباء ومقر العيادة بالجمعية، التأهيل المهني من خالل أقسام اإلعالم اآللـي والطـرز                
والخياطة، والترصيص والكهرباء العامة، محو األمية، روضة األطفال، إحياء المناسبات الدينية مـن             

، أمـا   ...)الدخول المدرسي، األعيـاد   (تقديم مساعدات في المناسبات االجتماعية    خالل نشاطات ثقافية،    
  .*إنشاء دار اليتيم ،ومركز تكوين مهني لأليتام: المشاريع المستقبلية فأهمها

، أما أهم الموارد 2008 مليون سنتم في سنة 80قدرت ميزانية الجمعية بـ     :مـالي بعد ال ال *
  .اكات، إعانات الدولة، هبات المحسنينالمالية فتأتي عن طريق االشتر

العالقة مع الجمعيات األخرى هي عالقة تقوم على التنسيق والـدعم وتبـادل          : بعد العالقات          *
أما العالقة مع مؤسسات الدولة فتتمثل في مديرية النـشاط          ، الوسائل والخبرات، وهي حسنة بشكل عام     

لدية بالدرجة األولى، وكذا التنسيق مع أئمـة المـساجد،          االجتماعي ومصلحة الشؤون االجتماعية بالب    
تحت رعايـة وزارة التـضامن      ، هناك مشروع اتفاقية مع االتحاد األوروبي     ، وعلى المستوى الدولي  

  .الوطني وتتعلق بدعم الجمعيات
تتعلـق أساسـا    ، تعاني الجمعية من مجموعة من المشكالت الداخلية       :المشكالت والمعوقات          *

وعدم كفاية الوقت الذي يخصصه     ،دم كفاية الموارد المالية ونقص التكوين المتخصص ألعضائها         بـع
المتطوع لنشاطات الجمعية، أما المعوقات الخارجية فتتمثل في اإلقبال الكبير من طرف فئات المجتمع              

  . التي تطلب المساعدة خارج مجال تخصص الجمعية، وعدم قدرتها على تلبية ذلك
 ديسمبر  25بتاريخ  ،العلمية لإليكولوجيا والصحة    جمعية  اللمقابلة مع رئيس    عرض ا -   

2008:   
ورقم ، 1997 جانفي   28تأسست الجمعية العلمية لإليكولوجيا والصحة في        :البعد التاريخي  *
المساهمة في : وهي جمعية والئية ذات طابع بيئي، علمي، صحي، حيث تهدف إلى          ،04/97اعتمادها  

الجتماعية والبيئية، المساهمة في تكوين نواة ثقافية وعلمية تنشد مجتمعا واعيا ومثقفـا،             حل المشاكل ا  
تجسيد فكرة العقل السليم في الجسم السليم، المساهمة في ترقية المجال الصحي، كما مـرت الجمعيـة                 

مرحلة التأسيس ودامت أكثر من سنة تم فيهـا عـرض األنـشطة االشـهارية               : بمراحل مختلفة هي    
عالمية للجمعية، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة إثبات الوجود والتي دامت حوالي سبع سنوات أثبتـت                واإل

فيها الجمعية التواجد الميداني من خالل تأسيس فروع لها على مستوى الوالية ، وتنوع أنشطتها وزيادة  

                                                 
  .270ص- 08أنظر الملحق رقم  *
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طها خاصة أنها   وهي اآلن تحاول إعادة بعث نشا     ، إقبال األفراد عليها، ثم مرت الجمعية بمرحلة فراغ       
  .تعتبر رائدة في مجالها على مستوى الوالية 

ـ     :البعد البشري     *  40و18 منخرط،تتراوح أعمارهم بـين      90يقدر عدد أعضاء الجمعية ب
وأكثر من نصفهم جامعيون، أما المـستوى المـادي         ،سنة، ويتوزعون على مختلف المستويات العلمية     

فقد كانت هناك إقامة    ،، أما على مستوى برامج التدريب       لألعضاء فهو يتراوح بين المتوسط والضعيف     
  .وتوزيع منشورات تتعلق بالتربية البيئية والصحية، لدورات تدريبية وندوات

القانون األساسي، النظام الداخلي، أما : الوثائق الضابطة لسير الجمعية  هي :ي تنظيمالبعد ال         *
ة، المكتب التنفيذي، اللجان، الفروع، المجلـس االستـشاري،         المستويات التنظيمية فهي الجمعية العام    

  .وتعتمد الجمعية على الكفاءة في توزيع أفرادها على المستويات التنظيمية 
توقيف مصنع األميونت، وضع سالت والفتـات النظافـة         : أهم اإلنجازات  :طاتبعد النشا  *

 أما عن برنامج العمل والمـشاريع       بالمدينة، إقامة معارض ومهرجانات ومخيمات ودورات رياضية ،       
المستقبلية فتتمثل في صيدلية مجانية، زيارة المداشر والقرى مع األطبـاء المتطـوعين والمـساعدات           

  .اإلنسانية، وتعزيز النوادي الخضراء لألطفال 
، أمـا المـوارد     2008مليون سنتيم في سـنة      20ميزانية الجمعية قدرت بـ       :ماليبعد ال ال *
  .ثل في إعانات أهل الخير، اشتراكات األعضاء ودعم الدولة المالية فتتم
 وتتمثل في عالقات تنسيقية وتكاملية مع الجمعيات ، أما مع مؤسسات الدولـة       :بعد العالقات          *

فتتمثل خاصة في مديرية البيئة والصحة والشباب والرياضة، والجمعية عضو في الشبكة العربية للبيئة              
  .ي الصندوق العالمي للبيئة وعضو ف، والتنمية

تواجه الجمعية مجموعة من المشكالت الداخلية تتمثل فـي ضـعف           : المشكالت والمعوقات  *
استقطاب األفراد، ضعف التخطيط، وقلة الموارد المالية، مشكلة التنسيق مع الفروع، وعـدم تجـاوب               

،فتشكو من عدم العـدل فـي       األفراد مع بعض األنشطة البيئية، أما على مستوى المعوقات الخارجية           
  .     توزيع دعم الدولة

المكتــب الــوالئي للرابطــة الوطنيــة للطلبــة عــرض المقابلــة مــع رئــيس -    
   :2009جانفي 01بتاريخ ،الجزائريين
، وهـي   1988 أكتـوبر  30تأسست الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في      :البعد التاريخي  *

تضحية، وقد  –وحدة  -م بمختلف القضايا الطالبية، شعارها علم     منظمة طالبية ذات طابع اجتماعي، تهت     
 2000وفي سنة   ، وكان مخصصا للثانويين فقط   ، 1997تأسس مكتبها الوالئي في برج بوعريريج سنة        

أصبح مكتب للطلبة الجامعيين مع تأسيس المركز الجامعي بالوالية، وأهدافها الدفاع عن حقوق الطلبة              
همة في رفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة، الدفاع عن المصالح العليا للبالد، المادية والمعنوية، المسا 



   

 173

المساهمة في تجسيد الوحدة الوطنية، الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في الوسط الطالبي مع احتـرام                
هـم  ثوابت األمة، محاربة اآلفات االجتماعية واألخالقية، مناصرة القضايا العادلة في العـالم، أمـا أ              

ثم بعـد   ،عندما كانت مخصصة للثانويين     ،المراحل التي مرت بها فيمكن التمييز بين المرحلة األولى          
  .ذلك عندما شملت الطلبة الجامعيين بعد فتح المركز الجامعي

 منخـرط  ،     53فيما يتعلق بالجانب البشري يقدر عدد أعضاء الرابطة بـ           :البعد البشري    *
 سنة باعتبارهم طلبة، أما المستوى المادي فيتراوح بين الضعيف        24 و   18وفئاتهم العمرية تتراوح بن     

  .  والمتوسط،وتقوم الرابطة بدورات تكوينية ألعضائها
الوثائق الضابطة لسيرالجمعية تتمثل في القانون األساسي والنظام الداخلي،          :ي  تنظيمالبعد ال  *

 والمجلس الوالئي ومكتب فرع الجامعة وشـعب      أما المستويات التنظيمية المعتمدة فهي المكتب الوالئي      
اإلقامات، وفيما يخص األسس المعتمدة في توزيع األفراد على هذه المـستويات فتتمثـل فـي قـوة                  

  .الشخصية، الخبرة في العمل ، السيرة الحسنة ، موافقة اإلطار التنظيمي
مات صيفية للطلبة، فتح مـصلى      أنشطة ثقافية ونقابية، مخي   ، أهم اإلنجازات    :طاتبعد النشا          *

فيتمثل في االحتفال بالمناسـبات الدينيـة       ، بالجامعة، وفيما يتعلق ببرنامج العمل والمشاريع المستقبلية      
، ونقص التأطير والمشاكل االجتماعية    )L.M.D(والوطنية، االهتمام بمشاكل الطلبة البيداغوجية كنظام       

طة، إضافة إلى يوم دراسي حول تداعيات األزمة المالية         أعضاء الراب كالنقل الجامعي وغيره، وتكوين     
.  

  ، والموارد المالية 2008في سنة  مليون سنتيم12ميزانية الجمعية قدرت بـ   :ماليبعد الال         *
  .تأتي من االشتراكات، وعائدات األنشطة، وبعض الهبات

ت طالبية داخـل الجامعـة وأخـرى    تربط الرابطة عالقات تنسيق مع جمعيا   : بعد العالقات          *
  .خارجها، أما مع مؤسسات الدولة فتتمثل في إدارة الجامعة ومصالحها المختلفة بالدرجة األولى

تواجه الرابطة مشكالت داخلية تتمثل في ضعف مستوى التكوين لدى : المشكالت والمعوقات         *
التجهيزات، ونقص اإلقبال على االنخـراط      غالبية األعضاء، وضعف الموارد المالية، وقلة الوسائل و       

فتتمثل في نقص الهياكل المخصصة     ، خاصة من طرف الطالبات، أما على مستوى المعوقات الخارجية        
  .للنشاط ، وسياسة اإلدارة المتحيزة لبعض الجمعيات

 01بتـاريخ   ،الـشيخ البـشير االبراهيمـي       عرض المقابلة مع رئـيس جمعيـة        -    
   :2009جانفي

 ، وهـي    17/90 تحت رقم    1990نة  براهيمي س تأسست جمعية البشير اإل    : التاريخي البعد *
جمعية والئية ذات طابع ثقافي واجتماعي، تهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية العامة، ترقية النشاط العلمي               
للطلبة والتالميذ ومساعدتهم، تنظيم نشاطات رياضية ورحالت ثقافية وسياحية، العمل على تحـصين             
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مقومات األساسية لألمة، حماية الفئات الخاصة، مكافحة اآلفات االجتماعية، ترقية وتطـوير العمـل              ال
 1994مرحلة التأسيس والتي استمرت إلى غايـة        : االجتماعي، كما مرت الجمعية بمراحل مختلفة هي      

يـث  ، ح 1999ثم جدد المكتب مرة أخرى سنة       ، حيث تم تجديد مكتب الجمعية و قامت بأنشطة نوعية        
عملت الجمعية على مد الجسور مع الجمعيات األخرى وتوسيع النشاط بالتنسيق مع السلطات المحلية ،               

  . حيث أصبحت الجمعية تسعى إليجاد عمل مؤسساتي2006ثم جدد المكتب مرة أخرى سنة 
 منخـرط،   70يبلغ عدد أعـضاء الجمعيـة       ،وفيما يتعلق بالجانب البشري      :البعد البشري    *

سنة ، وغالبيتهم جامعيون، أما حالتهم االجتماعية فمتوسطة عموما،         40 و   20مارهم بين     وتتراوح أع 
  .وتقوم الجمعية بتكوين أعضائها من خالل برنامج سنوي

الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي القانون األساسي والنظام الداخلي، أما           :ي  تنظيمالبعد ال  *
، المكتب الوالئي، المكاتب البلدية، واألسـس المعتمـدة فـي           المستويات التنظيمية فهي الجمعية العامة    

  .توزيع األفراد هي السن واألقدمية في العمل
أما أهم اإلنجازات فهي المخيمات الصيفية، قرية األطفال، االمتحان األبيض           :طاتبعد النشا  *

  .للمستوى االبتدائي، أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فأهمها مأسسة األنشطة
   ، أما المـوارد       2008في سنة     مليون سنتيم  40ميزانية الجمعية قدرت بـ       :ماليبعد ال ال *

  .المالية فترتكز أساسا على إعانات الدولة، إضافة إلى االشتراكات وبعض الهبات، ومداخيل األنشطة
 عالقة الجمعية بالجمعيات األخرى ترتكز على التنسيق في بعض األنـشطة،            :بعد العالقات  *

  .مع مؤسسات الدولة تتمثل في مديرية الثقافة والبلدية والمؤسسات التعليميةو
تعاني الجمعية من مشكالت داخلية تتمثل في عدم انتظـام تـدريب            : المشكالت والمعوقات  *

األفراد المتطوعين، ونقص الموارد المالية، والمشكالت االجتماعية لألعضاء، أما المعوقات الخارجية           
  .لة اإلدارة، وتأخر الدعم المادي، ونقص ثقافة التطوع في المجتمعفتتمثل في عرق

 العلماء المـسلمين الجزائـريين      جمعيةالمكتب الوالئي ل  عرض المقابلة مع رئيس     -    
   :2009جانفي 08بتاريخ ،

وقد أعيد  ، 1931تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تاريخيا سنة         :البعد التاريخي  *
، وهي جمعية دينية، علمية، تربوية، شعارها       1990  بعد سنة     90/31طار قانون الجمعيات    بعثها في إ  

اإلسالم ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا، ومن أهدافها نشر الدين اإلسالمي الصحيح البعيد عن كل               
 ،  2002بدعة، ومحاربة الجهل والرذيلة واآلفات األخرى، وقد تأسست على مستوى والية البرج سنة              

حيث دخلت الجمعية مرحلة جديدة حاولت خاللها استرداد         ،2005واستمرت مرحلة التأسيس حتى سنة      
  .ممتلكاتها القديمة وتوسيع عدد الناشطين فيها 
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وتتـراوح  ، منخـرط      500يبلغ عدد أعضاء الجمعية على مستوى الوالية         :البعد البشري    *
 سـنة، وأمـا     60هناك فئة أخرى تصل أعمـارهم إلـى          سنة، و  40 إلى   25أعمار الغالبية فيهم بين     

المستوى التعليمي فيشمل الجامعيون ثم يأتي المستوى الثانوي وبقية المستويات، وفيما يخص الحالـة              
أما حالتهم المادية فمتوسطة عموما، والمالحظ أن الجمعية ال تمتلـك           ،االجتماعية فأغلبيتهم متزوجون    

  .نتظام ما عدا الندوات التي تقدم في األنشطة العامةبرنامج تدريبي لألعضاء يطبق با
الوثائق الضابطة لسير هذه الجمعية هي القانون األساسي ، النظام الداخلي،           :ي  تنظيمالبعد ال  *

المجلـس  ، والنظام الداخلي للمدارس القرآنية، أما المستويات التنظيمية فهي الجمعة العامـة الوالئيـة            
 اللجان الوالئية، الشعب البلدية، أما األسس التنظيمية المعتمدة فـي توزيـع             الوالئي،  المكتب الوالئي،   

  .األفراد فهي األقدمية
 روضـات لألطفـال ،      05 مدرسة قرآنية و   20أهم اإلنجازات المحققة فتح      :طاتبعد النشا  *

ظم ملتقيـين   وتنظم الملتقيات الوطنية، أما المشاريع المستقبلية فهي تحسين تأطير المدارس القرآنية وتن           
  .وطنيين، وتأسيس شعب على مستوى البلديات

  ، أما أهم مواردها      2008سنة    مليون سنتيم  150ميزانية الجمعية قدرت بـ       :ماليبعد ال ال *
  .شتراكاتاال و،من طرف المحسنين ثم إعانات اادولةالمالية فتأتي عن طريق الهبات، والوصايا 

ت األخرى ضعيفة بشكل عام ، أما العالقة مع مؤسسات          العالقات مع الجمعيا  : بعد العالقات  *
الدولة فهي مع مديرية الشؤون الدينية ومديرية التربية ومديرية الثقافة، أما مـع مؤسـسات المجتمـع      

  .فتتمثل في المساجد أساسا، وال توجد للجمعية عالقة على المستوى الدولي ،
ثل في ضعف التأطير، عـدم االنـسجام        أهم المشكالت الداخلية تتم   : المشكالت والمعوقات  *

الفكري لألفراد ، وتفاوت المستوى العلمي لهم، مع تأثير االنتماءات السياسية، وكذا المصالح الشخصية     
عند البعض، كما تشكو الجمعية من الجهوية ونقص الجانب المالي، وضعف التنـسيق مـع المكتـب                 

بيروقراطية اإلدارة ، وضعف تـشجيع المجتمـع        الوطني، أما عن أهم المعوقات الخارجية فتتمثل في         
  .خاصة فيما يتعلق بالتجاوب مع أنشطة الجمعية

 الرابطة الوالئية لنشاطات الهواء الطلق والترفيـه        عرض المقابلة مع رئيس جمعية    -   
   :2009جانفي 08بتاريخ ،وتبادل الشباب 

 ، وهي جمعية رياضة     57/90 ، ورقم اعتمادها     1990نشأت الجمعية سنة     :البعد التاريخي  *
ترفيهية ، ومن أهدافها ترقية نشاطات الهواء الطلق والتبادل بين الشباب، وترقية نـشاطات الترفيـه                
والمخيمات الصيفية، وتكوين المنشطين، وتنشيط المبادرات الشبابية في إطار مخطط التوأمـة، وقـد              

ثم دخلت في ،  قامت بنشاطات مكثفةأهمها مرحلة التأسيس حيث، مرت الجمعية بمجموعة من المراحل   
، ثـم  2000 ، ثم استأنفت نشاطها الذي شهد انتعاشا حتى سنة          1995 و 1992مرحلة ركود بين سنتي     
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 تم تغيير المكتب حيث عاد االنتعاش 2005انخفض نشاط الجمعية بفعل شح الموارد المالية ، وفي سنة 
  .لعمل الرابطة خاصة مع دعم مديرية الشباب والرياضة

سـنوات  5 منخرط وفئاتهم العمرية تتراوح بين       100عدد أعضاء الجمعية     :البعد البشري    *  
أما مستواهم التعليمي فيشمل كل األطوار من األمي إلى الجامعي ، أما حالتهم الماديـة               ،  سنة 50إلى  

  .فتتراوح بين المتوسط والضعيف، والجمعية تشكو من قلة األنشطة التدريبية ألعضائها
ـ بعد ال ال *   الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي القانون األساسي، والنظام الـداخلي،   :ي  تنظيم

والمستويات التنظيمية المعتمدة هي الجمعية العامة، مكتب الجمعية، أما األسس المعتمدة فـي توزيـع               
  .األفراد على هذه المستويات فهي القدرة على العمل واألقدمية في التسيير

أهم إنجازات الجمعية التبادل بـين الـشباب، المخـيم الـصيفي الخـاص               :طاتبعد النشا  *  
بالمعوزين، تكوين منشطي المخيمات الصيفية، نشاطات ترفيهية خاصة باألطفال، أما أهم المـشاريع             

  .المستقبلية فهي إنشاء مركز ترفيه خاص بالطفولة
  ، أما أهم الموارد      2008ة  سن  مليون سنتيم  120ميزانية الجمعية قدرت بـ       :ماليبعد ال ال *  

  .المالية فتأتي من مديرية الشباب والرياضة
الرابطة تربطها عالقات بجمعيات تعمل معها في نفس اإلطار سـواء علـى             : بعد العالقات  *  

المستوى المحلي أو الوطني، كما تربطها عالقات مع مؤسسات الدولـة وأهمهـا مديريـة الـشباب                 
  .تحضير لعالقات دولية تخص التبادل بين الشبابوالرياضة،  والرابطة بصدد ال

هـي نقـص خبـرة      ،أهم المشاكل الداخلية التي تعاني منها الجمعية      : المشكالت والمعوقات  *  
األفراد في إدارة األنشطة، والنزعة الفردية لدى البعض منهم، وضعف التكوين، أما أهـم المعوقـات                

ل في نشاطات الجمعية وفرض شروط عليها، كما تـأتي  فتأتي من اإلدارة التي تحاول التدخ ، الخارجية
هذه المعوقات من المجتمع الذي يتعامل بسلبية أحيانا مع أنشطة الجمعية ، كما أن أربـاب العمـل ال                   

  .  يقدمون دائما الدعم وأحيانا يربطونه بأغراض معينة
 15بتاريخ  ، محافظ جمعية قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية        عرض المقابلة مع  -     

    :2009جانفي
وهي جمعية وطنية معتمـدة  ، 1963 ماي 13 تاريخيا في  الكشافة نشأت :البعد التـاريخي   *
ذات طابع تربوي، وتهدف إلى تنمية الطفل وبناء شخصيته ليستطيع تحمـل             ، 05/11/1989بتاريخ  

عة مـن المراحـل   المسؤولية ويكون فردا صالحا في المجتمع ، وقد تطورت الجمعية من خالل مجمو        
 1977واستمرت كذلك إلى    ،حيث نشطت تحت لواء الشبيبة الجزائرية        ،1975كانت أهم معالمها سنة     

 كفرع لالتحاد الوطني للشبيبة الجزائريـة واسـتمرت كـذلك إلـى             1984ثم انطلقت من جديد سنة      ،
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غيرت التـسمية    2004حيث استقلت تحت تسمية الكشافة اإلسالمية الجزائرية، وفي سنة           ،1990غاية
  . إلى جمعية قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية

يوزعون بين مستويات الكشافة المختلفة     ، منخرط     90عدد أعضاء الجمعية     :البعد البشري    *  
،والمستوى التعليمي لألعضاء يشمل مختلف أطوار التعلـيم،        )قادة، جوالة، كشاف، أشبال وزهراوات    (

 األعضاء متزوجون وحالتهم المادية متوسطة، ويعتمد البرنامج التدريبي         أما حالتهم االجتماعية فنصف   
  .لألعضاء على المنهاج الكشفي والمنهاج المدرسي

الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي القانون األساسي والنظام الداخلي، أما           :ي  تنظيمالبعد ال  *  
الئي، المحافظـة الوالئيـة، الفـوج،       المجلس الو : المستويات التنظيمية فتشمل على المستوى المحلي     

، أما أهم األسس المعتمدة في توزيع األفراد فهـي          )أشبال، كشاف، جوال، مرشد، زهراوات    (الوحدات  
  .اإليمان برسالة الحركة الكشفية، وأن يكون الفرد ملما بأهدافها وبرامجها وأساليبها

ويني، المشاركة فـي مختلـف       مخيم تك  14أهم اإلنجازات تتمثل في تنظيم       :طاتبعد النشا  *  
، أما أهم المشاريع    ...)جمع التبرعات ، التشجير   (االحتفاالت الوطنية والدينية، تنظيم حمالت تطوعية       

  .المستقبلية فهي تنظيم مخيم صيفي، تنظيم أبواب مفتوحة على الكشافة
  .ت واالشتراكاتال توجد ميزانية محددة، أما أهم الموارد المالية فهي الهبا: البعد المالي  *  
تربط الكشافة عالقات مع الجمعيات التي تربطها بها أهداف مشتركة، خاصة           : بعد العالقات  *  

الجمعيات ذات الطابع الديني واالجتماعي، كما تنسق األنشطة مع الجمعيات الرياضية والثقافية، أما أهم 
ة ومديريات الـشباب والرياضـة،      فهي البلدية والمؤسسات التربوي   ، مؤسسات الدولة التي تتعامل معها    

  .والبيئة، والنشاط االجتماعي، أما العالقات الدولية فتشمل عالقات من خالل شبكة اإلنترنيت
 من أهم المشكالت نقص في وسائل الترفيه، عدم كفاية الوقت الـذي             :المشكالت والمعوقات *  

القيادي، أما المعوقات الخارجية    يخصصه األعضاء للنشاط، عدم كفاية الموارد المالية، ضعف التكوين          
فتتمثل في محاولة تسييس عمل الجمعية، عدم وجود نصوص قانونية تعطي هيبة للكشاف مثل ما هـو      

  .            موجود في دول أخرى، إهمال المسؤولين للدور الذي تلعبه الكشافة
 15بتـاريخ   ، اإلرشـاد واإلصـالح      جمعيـة مكتـب   عرض المقابلة مع رئـيس      -     
   :2009انفيج
 هـي ، و 1989نشأت جمعية اإلرشاد واإلصالح الوطنية في شهر سبتمبر          :البعد التاريخي  *   

تنمية شخصية المـسلم بمـا يـتالئم مـع        فهي  ،، أما أهم أهدافها     يع ثقافي، اجتما  ،ذات طابع تربوي  
جتماعيـة  متطلبات العصر، وجمع األمة حول المبادئ التي تضمن الوحدة، واإلسهام فـي التنميـة اال              

والرعاية الصحية، وترقية المرأة وتحصينها من االنحرافات، وحماية الطفل وتربيتـه، وقـد مـرت               
أهمها مرحلة التأسيس ثم بعد ذلك مرحلة االنتشار، ثم جاءت مرحلـة         ، الجمعية بمجموعة من المراحل   
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في االنتقال عبـر  محاولة تجسيد العمل المؤسسي، وقد ساهمت المؤتمرات الخمس التي عقدتها الجمعة          
  .هذه المراحل

 15و فئاتهم العمرية تتراوح بين ، منخرط 200يبلغ عدد أعضاء الجمعية   :البعد البـشري     *  
أما مستوياتهم التعليمية فأغلبيتهم جامعيون ثم يأتي المستوى الثانوي وبقية أطوار التعلـيم             ،  سنة 45-

وتقوم الجمعية بـدورات  ،حالتهم المادية متوسطة األخرى، أما الحالة االجتماعية فأغلبيتهم متزوجون و     
  .تدريبية ألعضائها 

 الوثائق الضابطة لسير الجمعية هي القانون األساسي والنظام الداخلي، أما           :ي  تنظيمالبعد ال  *  
المستويات التنظيمية المعتمدة في الجمعية فهي المجلس الوالئي والمكتب الوالئي والمكاتـب البلديـة،              

تمدة في توزيع األفراد على هذه المستويات هي األخالق الحميدة، االسـتعداد للتـضحية              واألسس المع 
  .بالوقت والجهد، الرغبة في العمل التطوعي

أهم االنجازات التي قامت بها الجمعية هي تنظيم مخيمات صـيفية، تنظـيم              طاتبعد النشا  *  
، تقديم المساعدات للفئات    ..)قفة رمضان (حفالت الزواج الجماعي، االحتفال باألعياد الوطنية والدينية        

المحتاجة واليتامى، فتح روضات األطفال، ورشات التعليم المهني، أما أهم المشاريع المستقبلة فتتمثـل              
  .وكذا مدارس قرآنية،بناء دار لإلرشاد وهي مؤسسة اجتماعية خدماتية  في

أما أهم المـوارد    ، ون سنتيم    ملي 200 قدرت ب  2008ميزانية الجمعية لسنة    : البعد المالي    *  
  .المالية فتأتي عن طريق المحسنين، ومساعدات الدولة ، إضافة إلى عائدات أنشطة الجمعية 

عالقات الجمعية مع الجمعيات األخرى تمتاز بضعف التنسيق ماعدا في بعض : بعد العالقات *  
النـشاط االجتمـاعي ومديريـة      األنشطة، أما مع مؤسسات الدولة فتتمثل في مديرية الثقافة ومديرية           

  .الشؤون الدينية ، كما أن للجمعية عالقات دولية خاصة في مجاالت اهتمامها
خاصة نقـص  ،أهم المشكالت الداخلية تتعلق بالجانب البشري أساسا        : المشكالت والمعوقات  *  

علق بـضعف   فتت،عدد المتطوعين العاملين، وعدم وجود برنامج تدريبي لهم، أما المعوقات الخارجية            
  .  ثقافة التطوع في المجتمع، وضعف دعم الدولة المادي، وتأثير الظروف االجتماعية على األفراد 

  :تحليل المقابالت-ب  
  :الجانب التاريخي-     

وهي وإن كانت مـدة ليـست       ،  من النشاط   سنوات 7تجربة تفوق      يالحظ أن كل الجمعيات عندها      
تبقى كافية لتجاوز مرحلة التأسيس إلـى  ، ة الفتية للجمعيات في الجزائر  بالطويلة فإنها قياسا إلى التجرب    

وهنـاك  ،وهي المرحلة التي توجد بها أغلب الجمعيـات المدروسـة         ،إثبات الوجود وكسب المصداقية   
  .وتسعي للدخول في العمل المؤسسي، جمعيات بدأت في الوصول إلى إرساء تقاليد في العمل

  :الجانب البشري-    
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، وتملك مستوى تعليمي يصل إلى الجامعي ،        سن الشباب لتركيبة البشرية للجمعيات أكثرها في      ا     *
كما ترتبط بالسن الـذي  ،  تسعى إلى خدمة المجتمعنخبة متعلمةوهذا يدل على أنها مؤطرة من طرف    

  .يعتبر سن العطاء والبذل والطموح العالي
ولعل لذلك عالقة بثقافة المجتمع وبطبيعة ،  الجمعيات على تركيبةالذكور هم الفئة الغالبةكما أن      *

وهذا رغم ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وخروجها إلى ميدان العمل فـي            ، بعض األنشطة الجمعوية  
  .الكثير من الميادين ، كما أنه يرتبط بالنسبة لها بالتوفيق بين الواجبات المنزلية واالهتمامات خارجه

وحالتهم الماديـة مـن     ،  فنجد على األقل نصف عدد األعضاء متزوجون       جتماعيةالحالة اال أما       *
 من خالل الحياة الزوجية التوفيق بين الواجبات االجتماعيةوهذا يدل أنه يمكن ، المتوسط إلى الضعيف 

وهذا له عالقة بالوضع المـادي   ،واالنضمام إلى عمل تطوعي، كما يالحظ غياب الحالة المادية الجيدة           
وهو ما يؤثر على حالـة      ، المشكالت االجتماعية واالقتصادية   ألفراد المجتمع الذي يمتاز بتنامي       العام

كما أنه قد يكون مؤشر على نظرة أصحاب األموال          ،العمل التطوعي من خالل نقص الدعم المادي له       
  . للجمعيات أو عدم قدرتها في الحصول على مساهمتهم

، وهذا ما ينعكس على  عدم وجود برنامج تدريبي يطبق بانتظام     تشكو بشكل عام من      والجمعيات     *
وما يدل على ذلك أنها تتوفر على عدد من         ،مستوى األعضاء وحالة العمل واستمرارية الجمعية مستقال      

كفـاءتهم وحرصـهم علـى      لكن المشكل يطرح على مـستوى       ، المنخرطين يكون أحيانا ال بأس به     
  .نخرط فقط من أجل االستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية كما أن منهم من ي،المساهمة العملية

  :البعد التنظيمي -   
، وهذا ما يدل على أنها لم تبلـغ         القانون األساسي والنظام الداخلي   أكثر الجمعيات يحكم سيرها         *

  .درجة من التنظيم التي تقتضي سيرها من خالل وثائق أخرى
 وهي تشكل مرجعية الجمعية في القـضايا        جمعية عامة مثل في وجود    أما تركيبتها التنظيمية فتت       *

لجانـا أو فروعـا أو مجلـسا    ونجـد أحيانـا   ، القائم على أعمال الجمعية      والمكتب التنفيذي العامة ،   
  . ولم تصل درجة من التعقيدتنظيمات بسيطة، وهذا ما يدل على أن الجمعيات مازالت استشاريا

الرغبة فتتمثل عموما في ،ة في توزيع األعضاء على المستويات التنظيمية     أما أهم األسس المعتمد       *
وهذا ما يدل على أن الجمعيـات       ، معايير عامة ويمكن أن نالحظ أنها     ،والكفاءة والتخصص واألقدمية  

  .ليست لها معايير أكثر تحديدا لالنتقاء و االرتقاء باألفراد في السلم التنظيمي
  :بعد النشاطات-

وتفـاوت   في بعـضها  عدم االسـتمرارية الجمعيات بنشاطات عديدة وإن كان يسجل عليها  تقوم      *
كما أن المالحظ أنه رغم اختالف ميدان عمل الجمعيات فإنها تشترك في الكثير من األنشطة               ، نوعيتها

وهو ما يفسر الغرق فـي      ،  الذي هو من خصائص العمل التطوعي         غياب اإلبداع وهذا ما يدل على     ،
  .س األنشطةمسعى نف
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وهذا ما يدل على أن بعـض       ، مشاريع نوعية أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فإننا نسجل وجود            *
، ويمكن مرحلة العمل المؤسسيالجمعيات بدأت تخرج من مرحلة إثبات الوجود وكسب المصداقية إلى 
  .أن نذكر كمثال مركز التكوين المهني لأليتام لجمعية كافل اليتيم وغيرها

  : البعد المالي-
 مصادر تمويل كل جمعية وخبرتها    و ذلك بحسب    ،المالحظ أن ميزانيات الجمعيات كانت متباينة           *

 50حيث نجد أن نصف الجمعيات المختارة ال تتجاوز ميزانيتهـا           ،وكذا مجال نشاطها  ، في هذا الميدان  
  . األموال تستهلك أكثريةنشاطات مناسباتيةمليون سنتيم ، وأغلبيتها يصرف في 

ويرجع ذلك إلـى امتالكهـا   ،  مليون سنتيم    50كما نالحظ أن ميزانية بعض الجمعيات تجاوزت            *
كما تجدر المالحظة إلى أن الجمعيات قد تحصل على دعم         ،لمؤسسات تابعة لها كروضات األطفال مثال     

وهـو مـا   ، معينةأو هبات من المتبرعين وتكون عموما موجهة لمشاريع أو نشاطات        ،مالي من الدولة  
هذا إضافة إلى أن الجمعيات الوطنية قد تتلقـى         ،يفسر ارتفاع ميزانية بعض الجمعيات مقارنة بأخرى        

  . عموما لتحقيق أهدافها المختلفة األموال ال تكفي الجمعياتويبقى المالحظ أن ، دعما من المركزية
وإعانـات الدولـة وكـذا هبـات        ، أما أهم الموارد المالية فهي االشتراكات وعائدات األنشطة             *

  .خارجية أكثر منها ذاتيةوالمالحظ أن الغالب على مصادر الموارد المالية أنها ،المتبرعين
 في هذه لمصادر ، ولذلك يمكـن أن تتـوفر           انتظامهناك تنوع لمصادر التمويل ولكن ال يوجد            * 

  .األموال أحيانا كما تشح في أحيان كثيرة 
  :بعد العالقات-  
أنها ال زالت دون المستوى المطلوب في       ، أهم ما يسجل على مستوى عالقات الجمعيات ببعضها          * 

وهذا رغم حاجتها   ، عالقات بينها    التنسيق والتبادل والدعم وصوال إلى إيجاد التشبيك أي تكوين شبكة         
  .لعمل الجماعي ولم تصل إلى مرحلة االعمل االنفراديلذلك وهو ما يدل على أنها ما زالت في مرحلة 

 ، أما بمؤسسات المجتمع وعدم االستقراركما أن عالقتها بمؤسسات الدولة تمتاز عموما بالتذبذب            *
  .  وقدرتها على الدخول في مشاريع تخدمهإثبات وجودهافتنبني على مقدار 

  :المشكالت والمعوقات - 
الذي يتمثل عموما في نقص      ،بشريبالجانب ال تعاني الجمعيات من مشكالت داخلية تتعلق أساسا            *

 ومشكالت،األفراد المتطوعين العاملين وضعف تكوينهم،وتأثير الوضع االجتماعي واالقتصادي عليهم          
الجانب وتتمثل أساسا في ضعف األداء اإلداري وعدم احترام التخصص، أما           ،بالجانب التنظيمي تتعلق  
  .على تنميتها بشكل عام   فيتعلق بضعف الموارد المالية وعدم القدرة المالي
وقلة اإلعانات ،تتمثل في انحياز بعض إدارات الدولة ، معوقات خارجيةكما تعاني الجمعيات من      *

المقدمة من طرفها ، وسلبية المجتمع أحيانا في التعامل معها ، وقلـة االهتمـام أحيانـا بالمبـادرات                   
  .التطوعية
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والتي من خاللها سيتم الوقوف علـى        :االستمارة  الخاصة ب البيانات  *عرض وتحليل -2
  :العوامل المشتركة بين الجمعيات المدروسة

  : البيانات األولية ألفراد العينة-أ    
  .ضوية الجمعيات حسب الجنسع ):14(جدول رقم 

                      الجنس  المجموع  إناث  ذكور
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  00  0  100  5   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  100  9  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  100  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  20  2  80  8  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  00  0  100  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  100  7   األمل.ج
  100  7  00  0  100  7  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  100  5  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  100  6   إبداع الثقافية.ج
  100  5  40  2  60  3   كافل اليتيم.ج

  100  62  6.45  4  93.55  58  المجموع

    
وهي أعلى بكثير من نـسبة      ، % 93.55ن نسبة الذكور جاءت بـ      أيتضح من خالل الجدول     

ـ    شكل نصف المجتمع إال أنهـا ال       نها ت أ، وهذا يدل على أن المرأة رغم        % 6.45اإلناث التي جاءت ب
ن أغلب مكاتب الجمعيات المدروسة ال أزالت لم تأخذ مكانتها في العمل التطوعي الجمعوي، حيث نجد         

تشرك المرأة في مكاتبها، ويرجع ذلك إلى افتقارها إلى فروع نسوية أو إشراف الذكور أحيانـا علـى                  
ة وكذا في جمعية كافل اليتيم الخيرية، وهذا يدل         عمل النساء، وقد سجلنا تواجد المرأة في رابطة الطلب        

كثر ظهورا في الميدان الطالبي والخيري، أما بقية الميادين الثقافية والتربوية،           أ نشاط المرأة       أن على
والعلمية والبيئة، فإن تواجدها ال يزال دون المستوى، وذلك رغم أنها قد تساهم في مؤسسات ملحقـة                 

مـن  ي تشارك   طفال مثال، ولكن هذا التواجد لم يصل إلى المستوى الذ         ببعض الجمعيات كروضات األ   
وما يترتب على ذلك من مساهماتها في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، وهذا     ،ادة الجمعية   يخالله في ق  

ما يشير إلى ضعف تواجد القيادات النسوية في إدارة هذا العمل وأنه ما يزال يدار في غالبيتـه مـن                    
طبيعـة   ثـم ب   ،ن لذلك عالقة بثقافة المجتمع التي تقدم الرجل في هذا الميدان          أوال شك   طرف الرجال،   

                                                 
كما سنحاول تدعيم ذلك من خالل التحليل ،ودي للنسب المسجلة في إجابات المبحوثين من أفراد العينة سنعتمد على التحليل العم *

 .حسب ما يقتضيه سياق التحليلوهذا ،األفقي للنسب المسجلة في إجابات المبحوثين من أفراد جمعية معينة 
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 ما يفرض االهتمام بإعداد قيادات نسوية والعمل على إشراكها في العمل بعض األنشطة الجمعوية، وهو
تطـوعي   وصناعة القرار، ألنها األقدر على التكفل بانشغاالت المرأة واحتياجاتها في العمـل ال        يالقياد

  .وي واالجتماعي وغيرهمابوقدراتها كالمجال الترفي المجاالت األقرب إلى طبيعتها الجمعوي، خاصة 
  

  .يوضح توزيع األعضاء حسب فئات السن): 15(جدول رقم 
                 فئات السن  المجموع  40-49  30-39  20-29

 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  00  0  100  5  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  11.11  1  33.33  3  55.55  5  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  75  3  25  1  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  0  0  0  0  100  10  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  25  1  50  2  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  0  0  85.71  6  14.28  1   األمل.ج
  100  7  42.85  3  28.57  2  28.57  2  براهيميالبشير اإل.ج 
  100  5  00  0  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  16.67  1  83.33  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  60  3  0  0  40  2   كافل اليتيم.ج

  100  62  17.74  11  37.10  23  45.16  28  المجموع

 20السن، وهنا نالحظ أن الفئة بين       توزيع أعضاء الجمعيات حسب فئات      يوضح هذا الجدول    
مرحلـة   وهي النسبة األكبر، ويرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة هـي   %45.16 سنة تأتي بنسبة 29و

 التي تمتاز باالندفاع نحو المستقبل والطموحات العالية والعطاء غير المحدود، و رغم تزايـد     الـشباب 
إال أننا نالحظ إقبال الـشباب علـى العمـل          ، األعباء والضغوطات االجتماعية بفعل أوضاع المجتمع     

 من مجموع  أفراد الجمعية بحكم %100التطوعي ، فبغض النظر عن رابطة الطلبة التي جاءت بنسبة 
وهو الشيء ، من مجموع أفراد الجمعية  %83.33فإننا نجد جمعية إبداع التي جاءت بنسبة ،أنهم طلبة 

كما يعكس محاوالتها   ، ما يعكس نسبة هذه الفئة في المجتمع      وهذا  ، الذي نجده في باقي الجمعيات أيضا     
تحقيق حاجات معينة من خالل العمل التطوعي ، وهذا ما يفرض االهتمام بها ألنهـا تمثـل مـصدر                   

 37.10 سنة بنسبة      39و30القيادات المستقبلة للعمل التطوعي في المجتمع، ثم جاءت الفئة الثانية بين            
نها امتداد لمرحلة الشباب، والتي تتعدد مسؤولياتها بحكم أنها أصبحت           وهي نسبة محترمة خاصة أ     %

 هي فترة بناء األسرة وما تتطلبه من التزامات، وهذا ما يـشير إلـى               -عموما-في المجتمع الجزائري  
إذا توفرت اإلرادة وتم االجتهاد في ، إمكانية التوفيق بين االلتزامات االجتماعية والقيام بالعمل التطوعي 

جاح في الحياة بتوازن، وال شك أن هذه الفئة ما زالت قادرة علـى العطـاء للعمـل التطـوعي إذا         الن
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 سـنة   49 و 40وارتبطت برؤية مستقبلية واضحة، ثم جاءت الفئة بين         ، احترمت التخصص في العمل   
، وهذه الفئة تشير إلى حداثة تجربة العمل التطوعي الجمعوي في المجتمع الجزائري ،% 17.74بنسبة  

كما تشير إلى أنه ما زال بعيدا عن التخصص حيث يرتبط الفرد بإطار معين لمدة طويلة، إال أنه يعول                 
من أجل ضمان االستمرارية والتواصل القيادي من خالل توريث         ،على هذه الفئة األخذ بيد فئة الشباب        

  .الخبرة والتجربة، وكل ذلك ينعكس بالنجاح على إدارة العمل التطوعي الجمعوي
  

  . يوضح توزيع األعضاء حسب الحالة المدنية ):16(جدول رقم 
       الحالة المدنية  المجموع  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  الجمعيات
  100  5  00  0  00  0  100  5  0  0   العلماء المسلمين .ج 

  100  9  00  0  00  0  44.44  4  55.55  5  جالكشافة اإلسالمية 
  100  4  00  0  00  0  100  4  00  0  الحاإلرشاد واإلص.ج 

  100  10  00  0  00  0  10  1  90  9  الرابطة الوطنية للطلبة 
  100  4  00  0  00  0  50  2  50  2  رابطة ن الهواء الطلق 

  100  7  00  0  00  0  85.71  6  14.28  1   األمل.ج
  100  7  00  0  00  0  57.14  4  42.85  3  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  00  0  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  00  0  16.66  1  83.33  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  00  0  80  4  20  1   كافل اليتيم.ج

  100  62  00  0  00  0  54.83  34  45.16  28  المجموع

توزيع األعضاء حسب الحالة المدنية، وهنا نالحظ أن النسبة األكبر جاءت           يوضح هذا الجدول    
 من العزاب، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا من أن العمل %45.16لمتزوجين مقابل  من ا% 54.83

التطوعي ال يؤثر على االلتزامات الحياتية للفرد، إذا احترم األولويات وحاول تحقيـق التـوازن فـي               
 من مجموع أفراد مكتب الجمعيـة، وكـذا         % 85.71حياته، حيث نجد أن جمعية األمل جاءت بنسبة         

 من مجموع أفراد مكتب الجمعية،وهو ما يفسر % 57.14 بالنسبة لجمعية البشير اإلبراهيمي بـ       الشأن
كما أن الزواج كمظهر لالستقرار االجتماعي ينعكس       ، على الجمعيتين   الحظناه ميدانيا   االستقرار الذي   

لمجتمع، في حين وينمي اإلحساس بالمسؤولية اتجاه ا، إيجابا على المشاركة في العمل الجمعوي وإدارته
،  وهذا يعكس تأخر سن الزواج فـي المجتمـع           %45.16تظل نسبة العزاب مرتفعة حيث جاءت بـ        

الجزائري بفعل الظروف االجتماعية واالقتصادية ويتجلى ذلك فـي جمعيـة إبـداع الثقافيـة بنـسبة          
 و  20ن  من مجموع أفراد مكتب الجمعية، حيث أن أغلب أفرادها يصنفون في فئة السن بـي              83.33%

 مـن مجمـوع   %55.55، كما يتجلى في الكشافة اإلسالمية بـ 2005 سنة بعد تجديد مكتبها سنة       29
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أفراد مكتب الجمعية، والتي يعتبر أكثرية الناشطين فيها من الفئة الشبانية بحكـم اهتمامهـا بالجانـب                 
االسـتقرار   أن   التربوي، كما نسجل غياب األفراد المطلقون أو األرامل وهذا ما يؤكد مـرة أخـرى              

  .   ينعكس إيجابيا على العمل التطوعي وإدارته االجتماعي
  
  .يوضح الوضعية التعليمية لألعضاء) : 17(دول رقمج

  الوضعية التعليمية         المجموع  بعد التدرج  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  00  0  100  5  00  0  00  0  00  0   العلماء المسلمين .ج 
  100  9  00  0  33.33  3  44.44  4  22.22  2  00  0  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  75  3  25  1  00  0  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  00  0  100  10  00  0  00  0  00  0  الرابطة الوطنية للطلبة 
  100  4  00  0  25  1  75  3  00  0  00  0  رابطة ن الهواء الطلق 

  100  7  00  0  85.71  6  14.28  1  00  0  00  0   األمل.ج
  100  7  00  0  85.71  6  80  1  00  0  00  0  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  20  1  00  4  00  0  00  0  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  16.67  1  83.33  5  00  0  00  0  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  5  20  1  40  2  40  2  00  0  00  0   كافل اليتيم.ج
  100  62  3.22  2  67.74  42  25.80  16  3.22  2  00  00  جموعالم

مـنهم يمتلكـون   % 67.74حيث يتبـين أن   ،يوضح هذا الجدول الوضعية التعليمية لألعضاء    
النخبة المستوى الجامعي،و نجد أن هذا المستوى هو السائد في أغلب الجمعيات، وهذا يدل على اهتمام           

وهي الفئة المؤهلة لذلك بحكم مستواها العلمي، حيث        ،إدارته   بالعمل التطوعي ومشاركتها في      المتعلمة
يؤهلها إلى اكتساب المزيد من مهارات القيادة، وبالتالي اكتساب القدرة على إدارة العمـل التطـوعي                

حيـث جـاءت    ، الجمعوي واالرتقاء به، وإن كنا نسجل أن فئة ما بعد التدرج ال يزال تواجدها ضعيفا              
والتي تستطيع إفادة العمل    ،  يعكس تواصال مع هذه الفئة ذات المستوى العالي         ،وهذا ال  % 3.22بنسبة  

التطوعي الجمعوي بخبراتها العلمية بعيدا عن االرتجال والفوضوية والعمل بالمحاولة والخطـأ، كمـا              
وهذا ما يعكس تناقص وجوده على المستوى القيادي        ،%25.80نسجل أن المستوى الثانوي جاء بنسبة       

حول الدور االجتمـاعي لمؤسـسات      " ليندة نصيب "كالتي أجرتها   ، قياسا إلى دراسات سابقة      للجمعيات
 ، وإن كان ذلك ال ينفي حضورها %40، حيث جاءت هذه الفئة بنسبة 1المجتمع المدني في والية عنابة

في المستويات التنظيمية األخرى في الجمعية، والمالحظ بشكل عام حضور المستوى الجامعي بـشكل              
بير في أغلب المكاتب القيادية للجمعيات، وهذا سينعكس إيجابا على إمكانية تطوير العمل التطـوعي               ك

                                                 
  .148 ص- مرجع سابق–الدور االجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني  - ليندة نصيب" 1
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كما أن المستويات التعليمية األدنى لم تسجل حضورا كبيرا وهذا يعكس تطور            ،مستقبال وحسن إدارته    
  المستوى التعليمي في المجتمع

  
  .يوضح توزيع األعضاء حسب المهنة ): 18(جدول رقم 

                 المهنة  المجموع  ال يعمل  تعليم  موظف إداري  عامل حر  طالب
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  00  0  00  0  00  0  100  5  00  0   العلماء المسلمين .ج 
  100  9  00  0  11.11  1  33.33  3  44.44  4  11.11  1  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  00  0  50  2  50  2  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  00  0  00  0  00  0  00  0  100  10  الرابطة الوطنية للطلبة 

ــواء    ــة ن اله رابط
  الطلق 

0  00  1  25  2  50  0  00  1  25  4  100  

  100  7  00  0  28.57  2  28.57  2  42.85  3  00  0   األمل.ج
  100  7  00  0  00  0  37.14  4  28.57  2  14.28  1  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  20  1  00  0  20  1  60  3  00  0  لإليكولوجيا العلمية . ج
  100  6  16.67  1  16.67  1  16.67  1  00  0  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  20  1  40  2  40  2  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  4.83  3  8.06  5  27.41  17  35.48  22  24.19  15  المجموع

 % 35.48 ويكشف أن النسبة األعلى جاءت بـ األفراد حسب المهنة،يوضح هذا الجدول توزيع        
، ولعل ذلك يرجع إلى أن العمل الحر يوفر التصرف بحرية أكثر في الوقت              العمل الحر وهي ألصحاب   

قياسا بالوظيفة مثال، مما يساعد صاحبه على إعطاء وقت أكبر للعمل التطوعي إذا كان عمله مستقرا،                
ي العمل التطوعي هي عدم وجود وقت كافي يخصص         خصوصا أن أكثر المشكالت المتعارف عليها ف      

له، كما أن العمل الحر يوفر لصاحبه إمكانية أكبر للحصول على دخل مـادي أعلـى مـن صـاحب                    
الوظيفة، وهذا ما يساعده على دعم العمل التطوعي ماديا، كما يعكس اتجاها في المجتمع نحو األعمال                

 %27.41 نسجل أن الموظفين في اإلدارة جاءوا بنسبة      الحرة لدخلها أو بسبب عدم وجود الوظيفة، كما       
والذين من المفـروض أن  ،فقط   %8.06وهي أكبر من الموظفين في قطاع التعليم الذين جاءوا بنسبة 

يتوفر لهم الوقت بشكل أكبر من اإلداريين للمساهمة في العمل التطوعي، كما أن قطاع التعليم يعتبـر                 
العمل التطوعي بالمتطوعين في الحاضر والمستقبل، وقد تعكس هـذه          من المصادر المهمة التي تزود      

النسبة أن أوضاع العاملين في قطاع التعليم قد انعكست عليهم سلبا، بحيث جعلت الكثير منهم ال يهـتم                  
بالمشاركة في الشأن العام للمجتمع، وال شك أن في ذلك خسارة للعمل التطوعي عندما يفتقد مـساهمة                 

 تساهم في إعداد األجيال الصاعدة،ويمكن مالحظة ذلك في الكشافة حيث جاء أصـحاب              هذه الفئة التي  
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وهي نـسبة تبقـى أيـضا        % 24.19كما أن فئة الطلبة جاءت بنسبة        ،%  44.44العمل الحر بنسبة  
خاصة في سن الشباب وهذا ما يستدعي بـرامج         ، ضعيفة قياسا للدور المنتظر من الطالب في المجتمع       

فئة بأهمية العمل التطوعي، كما نسجل أخيرا حضورا ضعيفا للفئة التي ال تعمل بنـسبة               توعية لهذه ال  
والتي تجعل من انشغالها بتدبير لقمة العيش ، وال شك أن لذلك عالقة بأوضاعها االجتماعية، %  4.83

 قد  أمرا مقدما على غيره، كما سجل غياب أصحاب المهن الفنية كاألطباء والمحامين وغيرهم، والذين             
  .يكتفون بالمساهمة الفردية في حدود اختصاصهم

  
  .يوضح الحالة المادية لألعضاء): 19(جدول رقم 

  ماديةحالة                المجموع  ضعيفة  متوسطة  جيدة
 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  20  1  60  3  20  1   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  100  9  00  0  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  25  1  75  3  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  40  4  50  5  10  1  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  50  2  50  2  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  100  7  00  0   األمل.ج
  100  7  00  0  85.71  6  14.28  1  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  20  1  60  3  20  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  100  6  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  100  6  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  14.51  9  79.03  49  6.45  4  المجموع

  79.03 حيث جاءت الفئـة المتوسـطة بنـسبة    يوضح هذا الجدول الحالة المادية لألعضاء   

رغم أنها تتجه إلـى     ، الفئة المتوسطة  التطوعي هي    وهذا ما يعكس أن الفئة األكثر ارتباطا بالعمل       ،%
التقلص بفعل األوضاع االقتصادية للمجتمع، وال شك أن للحالة المادية لألعضاء تأثير على حالة العمل               
التطوعي في الجمعيات، حيث أن األعضاء يعتبرون من مصادر التمويل والدعم المادي، وكلما كانـت    

خاصة مع شح الموارد الماديـة      ، أن يساهموا في تغطية تكاليف العمل     حالتهم المادية أحسن استطاعوا     
وكثرة االحتياجات االجتماعية، ونسجل في هذا الصدد أن نسبة األفراد الذين يصفون حالتهم الماديـة               

وهي نسبة ضعيفة، وتعكس غياب ثقافة التطوع لدى أصحاب األمـوال وإن             % 6.4بالجيدة ال تتعدى    
امهم الفردي  في دعم بعض األعمال والمشاريع ماديا، ولكن المطلوب منهم هـو           كان ذلك ال يعدم إسه    

ألن الجمعيـات مثلمـا     ،الحضور الميداني من خالل المشاركة في العمل التطوعي الجمعوي وإدارته           
تحتاج الخبرة العملية والعلمية، تحتاج أيضا القدرة المادية لكي تنجح في أعمالها، كما نـسجل أخيـرا                 



   

 187

 وهي تعكس محاولـة للتواجـد فـي العمـل           % 14.51صحاب الحالة المادية الضعيفة بنسبة      تواجد أ 
وإن كان ذلك مع انشغالها باألعباء االقتصادية واالجتماعيـة، ألن المـساهمة فـي عمـل                ،التطوعي  

التطوعي ال يرتبط بالحالة المادية للفرد، فإن أعوزه الجانب المادي كان بإمكانه أن يساهم بـالرأي أو                 

  . الجانب النظريوهذا لتعدد دوافعه كما تم التطرق إليه في ،الجهد أو غير ذلك
  

  .جدول يوضح توزيع األعضاء حسب مدة النشاط ) : 20(جدول رقم 
  مدة النشاط                 المجموع  16-20  11-15  06-10  1-05

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات
  100  5  00  0  40  2  20  1  40  2   العلماء المسلمين ج.ج 

  100  9  22.22  2  22.22  2  44.44  4  11.11  1  جالكشافة اإلسالمية 
  100  4  50  2  25  1  25  1  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  10  00  0  00  0  10  1  90  9  الرابطة الوطنية للطلبة ج
  100  4  00  0  50  2  25  1  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  57.14  4  28.57  2  14.28  1   األمل.ج
  100  7  00  0  28.57  2  71.42  5  00  0  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  40  2  00  0  60  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  00  0  00  0  100  6   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  00  0  40  2  60  3   كافل اليتيم.ج

  100  62  6.45  4  24.19  15  27.41  17  41.93  26  المجموع

 41.93 األعضاء حسب مدة النشاط، حيث أن النسبة الكبرى جاءت           وضح هذا الجدول توزيع   ي
 وهي تضم مدة النشاط بين سنة وخمس سنوات، وهذا رغم أن عمر الجمعيات المدروسة ال يقل عن %
ويرجع ذلك إلى ، في الجمعيات عدم استقرار التركيبة البشرية سنوات من النشاط، وهو ما يدل على 7

ل مختلفة منها حداثة العمل الجمعوي في المجتمع الجزائري، وكذا الجانب القانوني الذي أصـبح               عوام
حيث بدأت وزارة الداخلية حملـة فـي هـذا          ، يفرض على الجمعيات تجديد مكاتبها كل ثالث سنوات       

يلة فـي  ، ثم هناك الجانب االجتماعي المتعلق باألفراد والذي ال يسمح لهم باالستمرار لمدة طو          *الجانب
إدارة العمل التطوعي الجمعوي بفعل الضغوطات االجتماعية واالقتصادية، كما أن األوضاع العامـة             
التي يعيشها المجتمع جعلت دافعية الكثير من الناشطين تتراجع بفعل المعوقات القانونية والسياسية، ثم              

وصار ذلك يملي عليها     ،90/31أن الحركة الجمعوية قد قاربت العقدين من تواجدها في إطار القانون            

                                                 
  .264ص-06 رقمحقر من خالل الصحف الوطنية في الملأنظر واقع الجمعيات في الجزائ *
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 علـى   المالحظة الميدانية ، وقد وقفنا من خالل      *ضخ دماء جديدة في عروقها من خالل تجديد قياداتها        
وجود قيادات مر عليها أكثر من عقد من الزمن دون أن يتم التداول على المركز القيادي، فـي حـين                    

ه المبررات ال تلغي وجود خبرة هامة في        هناك جمعيات تفرض طبيعتها التغيير كالطلبة مثال، وكل هذ        
 سنوات، وهناك نـسبة     10 و   5، تتراوح تجربتها بين     %27.41العمل التطوعي وإدارته قدرت بنسبة      

 سنة، وهاتين الفئتين تعتبران رصـيدا       15 و   11 تتراوح تجربتها بين     % 24.19مقاربة لها تقدر بـ     
جل ضمان استمرارية العمل التطوعي وبعثه بمستويات للتجربة يمكن أن تأخذ بيد القيادات الجديدة من أ

،  سـنة  20 و 6 فردا من العينة يملكون تجربـة تتـراوح بـين          36جديدة في خدمة المجتمع، حيث أن       
ويتوفرون على خبرة هامة بين المستوى المحلي والوطني، مما يجعل إجاباتهم تفيدنا كثيرا في دراسة               

غيرات التي عرفها العمل التطوعي الجمعوي منـذ سـنة          هذا الموضوع خاصة أن منهم من عاش المت       
  .مثلما هو الحال في الكشافة مثال،1990

  
  . الجمعيةمكتب األعضاء في يوضح صفة ): 21(جدول رقم 

          الصفة في الجمعية  المجموع  عضو مكتب   أمين مال  كاتب عام  نائب أول  رئيس
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  60  3  00  0  20  1  00  0  20  1  ء المسلمين ج العلما.ج 
  100  9  88.88  8  00  0  00  0  00  0  11.11  1  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  25  1  00  0  25  1  25  1  25  1  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  90  9  00  0  00  0  00  0  10  1  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  75  3  00  0  00  0  00  0  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
14.2  1  14.28  1  14.28  1   األمل.ج

8  
1  14.2

8  
3  42.85  7  100  

14.2  1  14.28  1  14.28  1  البشير اإلبراهيمي.ج 
8  

1  14.2
8  

3  42.85  7  100  

  100  5  40  2  20  1  00  0  20  1  20  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
16.6  1  00  0  16.66  1   إبداع الثقافية.ج

6  
1  16.6

6  
3  50  6  100  

  100  5  40  2  20  1  00  0  20  1  20  1  فل اليتيم كا.ج
  100  62  59.67  37  8.06  5  8.06  5  8.06  5  16.12  10  المجموع

 حيث نالحظ أن صفة عـضو المكتـب هـي           ، الجدول صفة األعضاء في المكتب      هذا يوضح
وإن كان المنتظر هو غلبة هذه الفئة على اعتبـار أن الـصفات األخـرى                ،% 59.67 بنسبة   األكبر

                                                 
 بـين   % 12بينما يتطوع       ،% 66.03 سنوات أو أقل  وذلك بنسبة        5ذهب خالد عبد الفتاح إلى أن أغلب المتطوعين يقضون            *

-هلي فـي مـصر    ألقيم العمل ا  –عبد الفتاح عبد اهللا     أنظر خالد   (نة وتنخفض نسبة المتطوعين كلما ارتفعت مدة التطوع         س15و11
 .)146ص -مرجع سابق
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نائب، كاتـب   (دائما حسب المتعارف عليه في الجمعيات        توزيع المهام ة، فإن المالحظ هو عدم      محدود
 لكل منها، و يعود ذلك إلى عـدم اسـترجاعنا لكـل             % 8.06والتي جاءت بنسبة    ..) عام، أمين مال  

وذلك ،االستمارات من جهة، ومن جهة أخرى فإن التركيبة التنظيمية للمكاتب القيادية للجمعيات مختلفة         
 10حسب نوعية المهام ودرجة توسع نشاط الجمعية، حيث يمكن أن يصل عدد أعضاء المكتب إلـى                 

 أعضاء ، والباقي موجودين نظريا لتكملـة     5 عضاء الناشطين فعليا إلى   كما يمكن أن يتقلص األ    ،أفراد  
حيانا ضـعف    أ المالحظة الميدانية وثائق االعتماد القانوني ال أكثر، كما يعكس من جانب آخر حسب            

التخصص وتقسيم العمل، حيث نجد الفرد الواحد يمكن أن يقوم بأكثر من مهمة وهذا يؤدي بـه إلـى                   
مما يجعله يقصر في أداء دوره بمرور الوقت أو تغيـر ظروفـه التـي               ،زيادة األعباء التي يتحملها     

ا من رؤساء الجمعيات    تفرضها أحوال الحياة وأوضاع المجتمع، ويبقى المهم في هذا الجانب أننا استفدن           
ومن خاللهم استطعنا اكتشاف الكثير المعلومات عن الـدور الـذي            ،% 16.12المدروسة الذين مثلوا    

تقوم به القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، كما يمكن أن نالحظ أن اإلناث على ضعف نـسبة                  
  .  طتمثيلهم في المكاتب فأن عملهم ينحصر في تمثيل الجانب النسوي فق

والتي تـشترك   ،كانت هذه أهم الخصائص التي تميز أفراد المتطوعين في عينة هذه الدراسة           
وآخـرون فـي   "موسى شـتوي  "حيث توصل   ،مع بعض خصائص المتطوعين في بلدان عربية أخرى       

ونـسبة  ،إلى تفوق نسبة الذكور على اإلناث     ، والمتطوعون في الوطن العربي   ع  دراستهم حول التطو  
ونسبة الفئة   ، على الحاالت األخرى   ونسبة أصحاب الحالة المادية المتوسطة    ، العزاب المتزوجين على 

كما تؤكد الخصائص الواردة في المقابالت مـع رؤسـاء          ،1على الفئات األخرى  ) سنة36-24(الشابة
  .الجمعيات

    
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
دار – األهلية ت الشبكة العربية للمنظما-دراسات حالة،التطوع و المتطوعون في الوطن العربي – موسى شتوي وآخرون  1

  .78- 73و31-20ص– 2000- القاهرة –المستقبل العربي 
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  :متطلبات القيادة في العمل التطوعي الجمعوي-ب 
  .عية لدى األعضاءيوضح مفهوم الجم) : 22(جدول رقم 

جمعية موالية   جمعية خيرية  جمعية تطوعية
  لهيئة

جمعة 
موالية 
  للحكومة

جمعية غير 
  ربحية

             مفهوم الجمعية  المجموع
  

  الجمعيات
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك

  100  5  16.66  1  00  0  16.66  1  33.33  2  33.33  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  9.09  1  00  0  00  0  9.09  1  81.81  9  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  40  2  00  0  00  0  60  3  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  40.90  9  00  0  00  0  40.91  9  18.18  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج

14.2  1  00  0  14.28  1  42.85  3  الهواء الطلق .رابطة ن  
8  

2  28.57  4  100  

  100  7  35.71  5  00  0  00  0  35.71  5  28.57  4   األمل.ج
  100  7  16.66  2  00  0  00  0  41.66  5  41.66  5  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  42.85  3  00  0  00  0  28.57  2  28.57  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  30  3  00  0  00  0  10  1  60  6   إبداع الثقافية.ج
  100  5  40  4  00  0  00  0  50  5  10  1   كافل اليتيم.ج

  100  62  30.76  32  0.96  1  0.96  1  32.69  34  34.61  36  المجموع

 مـن األعـضاء     % 34.61حيث نجد أن    ، دول مفهوم الجمعية لدى األعضاء    جيوضح هذا ال  
 بالدرجة األولى، وهذا ما يؤكد الطابع التطوعي للجمعيات، وقد ورد فـي             الجمعية تطوعية يرون بأن   

ية سواء فـي تكوينهـا أو إدارتهـا،         هي خاصية التطوع  ، أن من خصائص الجمعيات      الجانب النظري 
 وهي تشير   % 81.81وجاءت أكبر نسبة عبرت عن التطوعية في الكشافة اإلسالمية الجزائرية بنسبة            

إلى ترسخ هذه القيمة التي يتربى عليها األفراد في هذه الجمعية، ثم جاء مفهوم الخيرية بعد التطوعيـة       
 موجود بقوة في مفهوم أعضاء الجمعيات، وهو ال          ويشير ذلك إلى أن البعد الخيري      ،%32.69بنسبة  

بثقافة المجتمع الجزائري التـي تـربط       ويرجع ذلك إلى تأثر األعضاء      ،ينفصل عن العمل التطوعي     
وذلك باعتباره مجتمعا مسلما أين ترتبط قيمة التطوعية بعمل الخير فـي            ، التطوع بفعل الخير عموما   

 % 50 وجمعية كافل اليتـيم بنـسبة        ،% 60ة اإلرشاد بنسبة    الثقافة اإلسالمية، ويتجلى ذلك في جمعي     
على اعتبار أن المعروف عنها في المجتمع هو العمل الخيري، ثم جاءت الالربحية كمفهـوم بنـسبة                 

الجانـب  لتكمل مفهوم األعضاء للجمعية إضافة إلى التطوعية والخيرية، وقد ذكرنا فـي             ، % 30.76
حيث ال ينتظر األعضاء تقاسـم األربـاح أو العائـد           ،جمعيات   بأن الالربحية من خصائص ال     النظري

، % 0.96المادي بفعل نشاطهم فيها، وأخيرا نسجل حضور مفهوم المواالة لهيئة أو للحكومة بنـسبة               
وعلى الرغم من ضعف هذه النسبة إال أن ذلك يؤشر على وجود جمعيات لها امتداد  بشكل ما لهيئة أو           
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، ويبقى أن نجاح القيادة فـي إدارتهـا للعمـل          المالحظة الميدانية ن خالل   وهذا ما سجلناه م   ، للحكومة
التطوعي الجمعوي مرهون باستقالليتها عن كل أشـكال التبعيـة واالسـتغالل الحزبـي والـسياسي                

  .والشخصي وغيره
  

  .   أفراد العينةيوضح مفهوم القيادة لدى ): 23(جدول رقم 
              مفهوم القيادة  المجموع  االثنين معا  إدارة األنشطة  هتمام باألفراداال

 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  0  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  100  9  00  0  00  0  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  100  4  00  0  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  90  9  10  1  00  0  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  100  4  00  0  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  100  7  00  0  00  0   األمل.ج
  100  7  100  7  00  0  00  0  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  80  4  20  1  00  0  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  100  6  00  0  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  5  100  5  00  0  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  96.77  60  3.22  2  00  0  المجموع

 % 96.77لدى أفراد العينة، حيث نجد أن النسبة الكبرى هي يوضح هذا الجدول مفهوم القيادة 
وتشير إلى أن القيادة تعني االهتمام باألفراد وإدارة األنشطة، وهذا هو المفهوم الذي ذهبنا إليـه فـي                  

، فلألفراد  مام باألفراد وبالعمل في نفس الوقت     القيادة تعني التوازن في االهت     حيث أن    الجانب النظري 
حاجات يجب تلبيتها كما أن للعمل احتياجات يجب الوفاء بها، ويتأكد هذا المفهوم خاصة فـي العمـل                  
التطوعي، حيث تعتمد القيادة على التأثير في األفراد من خالل سلطة معنوية من أجل القيام بأنـشطة                 

 التركيز على الدوافع الذاتية لديهم وعدم انتظار مقابل مـادي،           وأهداف مشتركة معهم، وذلك من خالل     
تسجيل وال شك أن وجود هذا المفهوم لدى قيادة الجمعيات المدروسة يؤشر على جانب من نجاحها في                 

 في المجتمع، كما أن استمرار هذا المفهوم على مستواها يمكن أن يساعدها مـستقبال علـى                 حضورها
 وتشير إلى أن مفهوم     % 3.22معوي، كما نسجل وجود نسبة ضعيفة وهي        تطوير العمل التطوعي الج   

القيادة هو إدارة األنشطة، وهذا يعكس إحساس بعض األفراد بطغيان األنشطة على االهتمام بـاألفراد،              
وهذا ما يسجل أحيانا عندما تنساق بعض الجمعيات في األنشطة االحتفالية البعيدة عن خدمـة أهـداف      

  . ال يعود أثرها على األفراد أنفسهم و ال على الجمعية بشكل عاموالتي، الجمعية
  



   

 192

  .يوضح متطلبات القيادة في العمل التطوعي الجمعوي): 24(جدول رقم 
امتالك رسالة 

  للجمعية
وضع رؤية 
  مستقبلية

مراعاة 
حاجات 
  األفراد

مراعاة طبيعة 
العمل 
  التطوعي

تدبير 
موارد ال

  المادية

            متطلبات القيادة  المجموع
  
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات
  100  12  16.66  2  8.33  1  8.33  1  33.33  4  33.33  4   العلماء المسلمين ج.ج 

  100  15  13.33  2  6.66  1  6.66  1  33.33  5  40  6  جالكشافة اإلسالمية 
  100  12  8.33  1  8.33  1  16.66  2  33.33  4  33.33  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  28  10.71  3  21.42  6  10.71  3  25  7  32.14  9  لوطنية للطلبة جالرابطة ا
  100  8  12.5  1  37.5  3  12.5  1  25  2  12.5  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  26  15.38  4  15.38  4  19.23  5  26.92  7  23.07  6   األمل.ج
  100  24  16.66  4  16.66  4  12.5  3  29.16  7  25  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  9  22.22  2  22.22  2  11.11  1  22.22  2  22.22  2   لإليكولوجيا العلمية. ج
  100  19  15.78  3  15.78  3  15.78  3  26.31  5  26.31  5   إبداع الثقافية.ج
  100  10  00  0  00  0  00  0  50  5  50  5   كافل اليتيم.ج

2  15.33  25  12.26  20  29.44  48  29.44  48  المجموع
2  

13.49  163  100  

وعي الجمعـوي، حيـث نـسجل تركيـز         لبات القيادة في العمل التط    يوضح هذا الجدول متط   
 وهذا يـشير    ،% 29.44 بنفس النسبة    امتالك رسالة للجمعية ووضع رؤية مستقبلية     ين على   المبحوث

إلى أهمية الرسالة التي  بما تحمله من قيم تمثل الدور الذي تقوم به الجمعية في المجتمع، أما الرؤيـة                    
بلية التي تود تحقيقها، وال شك أن تأكيد المبحوثين على هذين المتطلبين بالتوازي فتمثل التطلعات المستق

يشير إلى أهميتهما بالنسبة للقيادة في إبراز هوية الجمعية وتوضيح األفق الذي تـود الوصـول إليـه                  
مستقبال، خاصة أن الجمعيات المدروسة صارت تمتلك رصيدا معينا في المجتمع وتحاول المحافظـة              

أمـا  ،  من خالل التطلع إلى تحقيق نتائج أهم في نشاطها المستقبلي،ومثال ذلك جمعية كافل اليتيم              عليه
وهذا يشير إلى مـستوى     ، % 15.33المتطلب الثالث فهو مراعاة طبيعة العمل التطوعي وجاء بنسبة          

ـ            ، معين من إدراك المبحوثين    ث يتمثل في أن العمل التطوعي يختلف عن المجاالت األخرى مـن حي
وجاء تدبير الموارد   ،  وبالتالي فإن نجاح القيادة فيه يتوقف على مراعاتها لذلك        ، أهدافه وطريقة إدارته  

علـى  - وتشير هذه النسبة إلى حضور تدبير الموارد المادية كمتطلب لكـن             % 13.49المادية بنسبة   
مردودية األنشطة ولكـن    يبقى أقل من المتطلبات السابقة عند المبحوثين، ذلك ألنه يؤثر على            -أهميته  

 12.26ليس هو العامل الحاسم في وجود الجمعية، وأخيرا يأتي متطلب مراعاة حاجات األفراد بنسبة               
فإن تمثيله بهذه النسبة قد يشير إلى فهم األفراد بأن          ،  وهذا المتطلب على أهميته أيضا بالنسبة للقيادة       %
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 ينفي ضـرورة مراعـاة الحاجـات اإلنـسانية     العمل التطوعي هو عطاء أكثر منه أخذ، ولكن هذا ال     
  .المختلفة لألفراد 

  
  . في الجمعية في إدارة العمل التطوعين متطلباتالقيادة متفتقده يوضح ما ): 25(جدول رقم 

االتفاق على قيم 
  معينة

وضوح الرؤية 
  المستقبلية

إشباع حاجات 
  األفراد

ن التوفيق بي
خصائص األفراد 
  واحتياجات العمل

تنمية الموارد 
  المادية

   القيادة           ما تفتقده  المجموع
  
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات
  100  12  8.33  1  16.66  2  00  0  41.66  5  33.33  4  العلماء المسلمين ج. ج 

  100  15  13.33  2  20  3  00  0  26.66  4  40  6  الكشافة اإلسالمية ج
  100  14  21.42  3  14.28  2  14.28  2  21.42  3  28.57  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  25  12  3  20  5  4  1  36  9  28  7  الرابطة الوطنية للطلبة ج
  100  8  12.5  1  12.5  1  12.5  1  12.5  1  50  4   رابطة ن الهواء الطلق 

  100  26  15.38  4  19.23  5  11.53  3  26.92  7  26.92  7  األمل. ج
  100  22  22.72  5  27.27  6  4.5  1  31.81  7  13.63  3  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  12  16.66  2  25  3  8.33  1  16.66  2  33.33  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  18  11.11  2  33.33  6  5.55  1  33.33  6  16.66  3  إبداع الثقافية. ج
  100  10  00  0  20  2  00  0  40  4  40  4  كافل اليتيم. ج

2  21.60  35  6.17  10  29.62  48  28.39  46  المجموع
3  

14.19  162  100  

يوضح هذا الجدول ما يجب أن تراعيه القيادة مستقبال في إدارة العمل التطوعي في الجمعيـة،     
، وهذا يدل على    % 29.62حيث نالحظ أن المبحوثين قد ركزوا على وضوح الرؤية المستقبلية بنسبة            

 وأن يسجل العمل التطوعي الجمعوي نجاحات أكثر تتجاوز مـا وصـل إليـه،               ،تطلعهم إلى المستقبل  
، خاصة وأن من أهم ما      بحكم طموح هذه الفئة المستقبلي     % 36ويتجلى ذلك عند رابطة الطلبة بنسبة       

، حيث تمتاز بالمناسباتية    يسجل على مشاريع العمل التطوعي عموما هو عدم وضوح الرؤية المستقبلية          
كما أن هناك   ،ل  واآلنية ، ويغلب عليها المدى القصير في التخطيط أكثر منه المدى المتوسط على األق             

 ويتجلى ذلك عنـد رابطـة       % 28.39قصور في فهم األهداف، ثم جاء االتفاق على قيم معينة بنسبة            
 ، وهذا بحكـم طبيعـة نـشاطاتهم         % 40 ، والكشافة اإلسالمية     % 50نشاطات الهواء الطلق بنسبة     

صبح تحديدها وتوضـيحها  التربوية الترفيهية، وذلك ألن العمل التطوعي شديد االرتباط بالقيم، وعليه ي  
من أهم ما يبرز هوية الجمعية ويميزها عن غيرها، ثم جاء التوفيق بين خصائص األفراد واحتياجات                

من خالل التوفيق بين ،  وهذا يشير إلى ضرورة مراعاة طبيعة العمل التطوعي       % 21.60العمل بنسبة   
وبين احتياجات العمل وما يميـزه      ، خصائص األفراد وما يتعلق بدوافعهم وظروفهم وأهدافهم وقدراتهم       

 وهذا يدل   % 14.19في إدارته وموارده ووضعيته في المجتمع، ثم جاءت تنمية الموارد المالية بنسبة             
على أنه رغم أن المال عصب األعمال خاصة مع  قلة الموارد المالية في العمـل التطـوعي، إال أن                    
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معينة ووضوح الرؤية المـستقبلية والتوفيـق بـين         المبحوثين ال يرون بأنه أهم من االتفاق على قيم          
 والتي يظهـر    % 6.17خصائص األفراد ومتطلبات العمل، وأخيرا جاء إشباع حاجات األفراد بنسبة           

أو أنها ال تحظى باالهتمام الكافي لـديهم بحكـم مـستواهم            ،بأنها ال تشكل أولوية بالنسبة للمبحوثين       
االرتبـاط بـالقيم وتعميـق    عليه فقد كشف لنا هذا الجدول أن كقيادات على األقل في الوقت الحالي، و 

، وضرورة وضوح النتائج التي يجب تحقيقها في العمل التطوعي مستقبال         ، االتفاق عليها والفهم لها   
  .أولويات متقدمة في سلم االهتمام القيادي من أجل النجاح في العمل التطوعي وفي إدارته

  
  .اسية التي يرتكز عليها عمل الجمعيةيوضح القيم األس): 26(دول رقم ج

         القيم  المجموع  التضحية  المبادرة  االلتزام  الجدية  التعاون  التطوعية 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك %  ك  الجمعيات       

  100  24  20.83  5  16.66  4  16.66  4  20.83  5  16.66  4  8.33  2  العلماء.ج
  100  45  17.77  8  13.33  6  17.77  8  15.55  7  17.77  8  17.77  8  الكشافة.ج
  100  20  15  3  10  2  15  3  20  4  20  4  20  4  اإلرشاد.ج

  100  47  19.14  9  19.14  9  17.02  8  14.89  7  17.02  8  12.76  6  طلبةالرابطة 
  100  20  15  3  15  3  15  3  20  4  15  3  20  4  الهواء الطلق

  100  31  19.35  6  16.12  5  16.12  5  16.12  5  16.12  5  16.12  5  األمل.ج
  100  36  16.66  6  13.83  5  16.66  6  16.66  6  16.66  6  19.44  7  االبراهيمي.ج
  100  12  16.66  2  16.66  2  33.33  4  16.66  2  00  0  16.66  2  اإليكولوجيا.ج
  100  22  4.54  1  13.63  3  22.72  5  27.27  6  22.72  5  9.09  2  إبداع.ج
  100  22  3.09  2  22.72  5  18.18  4  13.63  3  18.18  4  18.18  4  كافل اليتيم.ج

  100  279  16.12  45  15.77  44  17.92  50  17.56  49  16.84  47  15.77  44  المجموع

 تلعب  القيم القيم األساسية التي يرتكز عليها عمل الجمعية، حيث يتضح أن            يوضح هذا الجدول  
بحـوثين  دورا أساسيا في العمل التطوعي، فقد جاءت النسب التي أخذتها القيم األساسية في إجابات الم              
ـ                 % 17.92متقاربة مما يدل على أهميتها كلها، وإن سجلنا بأن قيمة االلتزام قد أخذت النسبة األعلى ب

وهذا ما يؤكد على البعد األخالقي والروحي في العمل التطوعي الجمعوي بالنسبة للمبحـوثين، حيـث      
القيمة األخالقيـة والروحيـة     ت  تشمل قيمة االلتزام األبعاد الفكرية واألخالقية والروحية، وهذا ما يثب         

العمـل    حيـث يـستند  الجانب النظريفي المجتمع الجزائري، وهو ما أشرنا إليه في       للعمل التطوعي   
 وهي  % 17.56 ويمتد في ثقافة المجتمع، ثم جاءت قيمة الجدية بنسبة           *التطوعي إلى الدين اإلسالمي   

ا ال يجعل من الفـرد ال يأخـذه بالجديـة           لكن هذ ، تشير إلى أن العمل في الجمعية رغم كونه تطوعيا        
 أن بعـض    المالحظة الميدانية الالزمة ويعطيه الوقت والجهد الالزم حتى ينجح، وقد سجلنا من خالل            

                                                 
أنظر .(في نشأة وتطور الجمعيات  هي أهم عامل ساهم،وحية في الوطن العربي رة والإلى أن القيم الديني"شهيدة الباز"ذهبت  *

- المرجع السابق –محددات الواقع وآفاق المستقبل ، المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين -شهيدة الباز
  )35ص
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األفراد يوجد عندهم نمط في التفكير يجعلهم ال يقرنون بين العمل التطوعي والجدية وهو ما تنفيه هذه                 
ـ  % 16.84اون بـ   النسبة، كما سجلنا حضور قيم أخرى كالتع        والتطوعية بـ % 16.12 والتضحية ب

الجمعوي  وهي نسب متقاربة جدا ويمكن من خالل التأمل فيها أن نفهم أن العمل التطوعي      ، % 15.77
 إلـى التركيـز   -التي ال يمكن أن ينجح بدونها-تجاوز في فهم المبحوثين التركيز على القيم األساسية      

أو بالعمـل   ،لتي تربطه بخصوصيات المجتمع من خالل قيمة االلتزام         وا، على القيم التي ذكرت سابقا    
واإلنجاز من خالل قيمة الجدية، كما نشير إلى أن تفاوت نسبة القيم بين الجمعيات يرتبط بالوضع الذي                
تعيشه كل جمعية، فارتفاع نسبة قيمة المبادرة في جمعية كافل اليتيم مثال يرتبط بطبيعة نـشاط هـذه                  

جتها إلى مزيد من الدعم والمبادرة حتى تنجح أكثر في التكفل بفئة األيتام، وقد سجلنا من                الجمعية وحا 
مما يجعلها في حاجة إلى     ،  تزايد الطلب على خدمات هذه الجمعية بشكل كبير        المالحظة الميدانية خالل  

  .مبادرات أكثر سواء من طرف أعضائها أو من طرف أفراد المجتمع
  

  .لتأثير عند القيادة في العمل التطوعيمصادر ا): 27(جدول رقم
قوة الشخصية 

  القيادية
قوة المركز 
  القيادي 

المكانة 
  االجتماعية

              مصادر التأثير  المجموع
  

 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  20  1  20  1  60  3   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  8  12.5  1  00  0  87.5  7  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  00  0  100  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  10  1  00  0  90  9  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  6  33.33  2  16.66  1  50  3  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  9  22.22  2  00  0  77.77  7   األمل.ج
  100  12  25  3  16.66  2  58.33  7  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  6  33.33  2  00  0  66.66  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  11  36.36  4  18.18  2  45.45  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  76  21.05  16  9.21  7  69.73  53  المجموع

التطوعي الجمعوي، حيث نالحـظ أن  يوضح هذا الجدول مصادر التأثير عند القيادة في العمل    
 من مجموع إجابات المبحوثين، وهـذا يـدل بـأن    % 69.73قد جاءت بنسبة   قوة الشخصية القيادية  

 في إطار القيادة االجتماعية أو الجانب النظري والتي صنفت في -القيادة في العمل التطوعي الجمعوي 
تعتمد بالدرجة األولى في تأثيرها على األفراد على القوة التي يستمدها القائـد مـن سـماته                 ،الطبيعية  

 مركز بقدر ما يحتاج  إلى  إلىفالقائد ال يحتاج،ومهاراته الذاتية كقوة المرجعية وقوة الخبرة الشخصية 
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تـم   وهذا ما ،وإنما ينتزعها بفضل قدراته وعطائه    ،ممارسة تأثيره على اآلخرين،والقيادة ال تعطى له      
إلسالمية بنسبة   والكشافة ا  % 100ويتجلى ذلك في جمعية اإلرشاد واإلصالح بنسبة         ،مالحظته ميدانيا 

ويرجع ذلك إلى طابعها التربوي، حيث تتجلى قـوة         ، من مجموع إجابات أفراد الجمعيتين       % 87.50
 من مجموع   % 21.05الشخصية القيادية في التعامل مع األفراد،  ثم جاءت المكانة االجتماعية بنسبة             

تـساعد  ،  بالجانـب المـادي    ويرجع ذلك إلى أن المكانة االجتماعية عندما ترتبط       ،إجابات المبحوثين   
الجمعية ماديا خاصة مع قلة الموارد المادية، كما أنها حين ترتبط بالمركز االجتماعي المرموق تساعد               
الجمعية على تكوين شبكة عالقات تسهل لها خدمة مشاريعها واالتصال بأصحاب النفوذ في مختلـف               

جموع إجابات المبحوثين، وهي النسبة      من م  % 9.21ثم جاءت قوة المركز القيادي بنسبة       ، المؤسسات
األضعف وتعكس القدرة على التأثير في سلوك األفراد من خالل المركز القيادي في الجمعية، وذلك من 
خالل قوة الشرعية أي العضوية في المكتب القيادي أو قوة الجزاء بالمكافأة والعقوبة، وال شك أن هذه                 

قائد من خالل المركز الرسمي الـذي يحتلـه فـي الجمعيـة             النسبة على ضعفها تشير إلى أن تأثير ال       
باعتبارها إطارا رسميا لممارسة العمل التطوعي، تنحصر في أن المتطوعين والمجتمـع ومؤسـساته              

  .يتعاملون معه على هذا األساس 
  

  .يوضح قيام الجمعية بإعداد قيادات لعملها المستقبلي): 28(جدول رقم 
               إعداد القيادة  المجموع  ال  نعم

 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  100  9  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  50  2  50  2  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  10  1  90  9  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  50  2  50  2  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  14.28  1  85.71  6   األمل.ج
  100  7  28.57  2  71.42  5  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  33.33  2  66.66  4   إبداع الثقافية.ج
  100  5  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  30.64  19  69.35  43  المجموع

حيث جاءت اإلجابة بـنعم     ، ها المستقبلي  لعمل بإعداد قيادات يوضح هذا الجدول اهتمام الجمعية      
 وهذا ما يدل على اهتمام مكاتب الجمعيات عموما بإعداد القيادات للمستقبل، خاصـة             % 69.35بنسبة  

بعد أن أغلب الجمعيات المدروسة تجاوز نشاطها عقد من الزمن، وهذا ما يقتضي تجديد القيادة بفعـل                 
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 % 100ويتجلى هذا الجانب عنـد الكـشافة بنـسبة    ،تخلي بعض األفراد عن النشاط لظروف مختلفة    
 من مجموع أعضاء    % 90الهتمامها بهذا الجانب أساسا، كما يتجلى على مستوى رابطة الطلبة بنسبة            

المكتب بفعل ضرورة التخرج من الجامعة، كما أن تجاوز الجمعيات المدروسة لمرحلة التأسيس يملي              
لجمعيات من خالل قيادات جديدة، وقد توصـلنا مـن خـالل            التغيير في القيادة من أجل تطوير أداء ا       

 إلى أن أغلب الجمعيات المدروسة قد قامت بتجديد مكاتبهـا خاصـة مـع إلـزام                 المالحظة الميدانية 
 التي تـرى  % 30.64السلطات للجمعيات بإعطائها الترخيص لمدة ثالث سنوات فقط، ثم جاءت نسبة    

للمستقبل، وقد الحظنا من خالل االحتكاك بهذه الجمعيـات أنهـا           بأن الجمعية ال تهتم بإعداد القيادات       
 لذلك، فحين سألنا الذين أجابوا بـنعم  ةتحاول إعداد القيادات للمستقبل ولكن ال تسخر اإلمكانيات الالزم  

حول كيفية قيام الجمعية بإعداد القيادات للعمل المستقبلي، كانت إجاباتهم تدور حول القيـام بـدورات                
وتكليف األفراد في األنشطة، وقد وقفنا على تنفيذ بعض األنشطة في هذا اإلطار وشاركنا في               تدريبية،  

فإنه عند بعـضها ال     إعداد القيادات وإن كان اهتماما قائما لدى كل الجمعيات          بعضها، وسجلنا في أن     
كالت، كغيـاب   ، كما أن إعداد القيادات يواجه الكثير من المش        هتمام الكافي رصد لها اال  يعتبر أولوية ي  

  .البرامج التكوينية ونقص المختصين الذين يسهرون على هذا الجانب
تعد الجمعيات وسيلة مهمة وطريقة     "حيث، ويبقى هذا العمل يمثل أهمية حيوية للعمل التطوعي       

من أجل  ، لتدريب القيادات وإعدادها  كما أنها تفتح مجاالت     ،فعالة ومتجددة في مجال الخدمة االجتماعية     
 ولذلك فإن   1" واضطالعها بأمور من شأنها تحقيق التنمية االقتصادية والبشرية       ،فعالية للمؤسسة تحقيق  

توفير المتطلبات المفتقدة عند الجمعيات حسب رأي أعضاء مكاتبها، يدور حول ضرورة العناية بإعداد              
بنـسبة   ، والتفكير المـستقبلي   %83.87األفراد وتدريبهم من طرف ذوي االختصاص والتجربة بنسبة       

من خالل وضع برنامج طويل المدى يأخذ بعين االعتبار الـسلبيات المـسجلة علـى                ، * % 911.2
  .مستوى كل جمعية

      
  
  
  
  
  
  

                                                 
– 1997-  القاهرة– دار المستقبل العربي –منظمات األهلية العربية ة الموارد البشرية والقدرات التنظيمية لليتنم–أماني قنديل  1

 18ص
  .280 ص10 في الملحق رقم48أنظر الجدول رقم  *
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  : إدارة القيادة للعمل التطوعي الجمعوي من خالل مجموعة من الوظائف اإلدارية المتكاملة-ج
  .ة العمل التطوعي الجمعوييوضح الوظائف التي تقوم بها القيادة في إدار): 29(جدول رقم

           وظائف القيادة  المجموع  إدارة المالية  إدارة األنشطة  إدارة المتطوعين
 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  6  33.33  2  33.33  2  33.33  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  24  29.16  7  37.5  9  33.33  8  جالكشافة اإلسالمية 

  100  7  28.57  2  28.57  2  42.85  3  حاإلرشاد واإلصال.ج 
  100  21  19.04  4  42.85  9  38.09  8  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  11  36.36  4  36.36  4  27.27  3  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  18  33.33  6  38.89  7  27.77  5   األمل.ج
  100  20  35  7  35  7  30  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  10  20  2  50  5  30  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  16  25  4  37.5  6  37.5  6   إبداع الثقافية.ج
  100  7  28.57  2  42.86  3  28.57  2   كافل اليتيم.ج

  100  140  28.57  40  38.57  54  32.86  46  المجموع

هذا الجدول الوظائف التي تقوم بها القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، حيـث              يوضح  
، ونسجل بأن إدارة األنشطة قد أخذت نسبة إدارة المتطوعين واألنشطة والمالية   ول  نالحظ أنها تدور ح   

 وهذا يدل على أن تركيز القيادة في الجمعيات المدروسة يدور حول االهتمام باألنشطة أكثر     % 38.57
 28.57 ، أو بالجانب المالي الذي جاء بنـسبة          % 32.86من االهتمام بالمتطوعين التي جاءت بنسبة       

أكثر منه  ، وهذا يشير إلى أن الجمعيات يتم التركيز فيها على العمل اإلداري الذي يهتم باألنشطة              ،%
العمل القيادي الذي يهتم باألفراد وباألنشطة كما ذهب إليه المبحوثون في فهمهم للقيادة، وهـذا مـا             

، وإن كانت لمستقبلية يترتب عليه التركيز على االنجاز في الوقت الحاضر أكثر من االهتمام بالرؤية ا
فإن  ترتيبها كما وردت يشير إلى التركيز على حل مشكالت العمـل             ،النسب ال يوجد بينها فرق كبير     

أكثر من العالقات اإلنسانية، واالهتمام بتسيير العمل أكثر من االهتمام باألفراد وإعدادهم وتـدريبهم،              
 أن لذلك أسبابا منها افتقاد الرؤية المـستقبلية  وبتحقيق النتائج أكثر من تغيير أوضاع الجمعية، وال شك       

وبالتالي عدم وجود برنامج عمل متوازن على المستوى الداخلي، وقد يكون           ،الواضحة كما سجل سابقا     
من أسباب ذلك ضعف االنسجام بين األفراد في نظرتهم للعمل، أما على المـستوى الخـارجي فهـو                  

 في المناسبات بغض النظر عن عائد النشاط، و ذلـك   التسارع مع األحداث وضرورة تسجيل الحضور     
بفعل الخضوع لبرنامج عمل الهيئات التابعة للدولة والتداخل معه أحيانا، من خالل ربط هذه األخيـرة                
تقديم الدعم المادي بالمشاركة في أنشطة معينة أو القيام بأخرى، كما نسجل بأن اإلدارة المالية جـاءت           

 هذه النسبة ضعف القدرات المالية للجمعيات بفعل عدم المداومـة علـى             وقد تفسر  ،% 28.57بنسبة  
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 تركيـز جمعيـة     المالحظة الميدانية تنمية الموارد المالية مع وجود اهتمام بذلك، وقد سجلنا من خالل            
 % 50اإليكولوجيا على األنشطة ولذلك يمكن أن نفهم ارتفاع نسبة إدارة األنشطة في الجمعية بنـسبة                

مجال البيئة علـى مـستوى      ألنها هي الجمعية األولى التي تأسست في        ، جابات أعضائها من مجموع إ  
نـشطتها التـي     وذلك نظرا لطبيعة أ    المالكما سجلنا تركيز رابطة نشاطات الهواء الطلق على         الوالية

   .، أما جمعية اإلرشاد فإن اهتمامها يظهر بالجانب البشري من خالل التدريبتحتاج إلى أموال كثيرة
  .يوضح أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة المتطوعين) : 30( جدول رقم 

                      المهام  المجموع  التقييم  التحفيز  التدريب  االختيار  االستقطاب
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

16.6  2  16.66  2  16.66  2  25  3  25  3   العلماء المسلمين ج.ج 
6  

12  100  

13.3  4  26.66  8  26.66  8  10  3  23.33  7  جكشافة اإلسالمية ال
3  

30  100  

23.0  3  30.77  4  30.77  4  00  0  15.38  2  اإلرشاد واإلصالح.ج 
8  

13  100  

  100  35  20  7  25.71  9  22.86  8  11.43  4  20  7  الرابطة الوطنية للطلبة ج
33.3  3  11.11  1  33.33  3  11.11  1  11.11  1  رابطة ن الهواء الطلق  

3  
9  100  

15.3  4  19.23  5  23.07  6  15.38  4  29.92  7   األمل.ج
8  

26  100  

21.4  6  21.43  6  25  7  10.71  3  21.43  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
3  

28  100  

16.6  2  41.66  5  16.66  2  16.66  2  8.33  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
6  

12  100  

  100  20  10  2  25  5  25  5  15  3  25  5   إبداع الثقافية.ج
  100  13  7.70  1  15.38  2  23.07  3  23.07  3  30.76  4   كافل اليتيم.ج

  100  198  17.17  34  23.74  47  24.24  48  13.13  26  21.71  43  المجموع

أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة المتطوعين، حيـث نالحـظ أن              يوضح هذا الجدول      
ات المبحوثين، وهذا ما يشير إلى محاولة        من مجموع إجاب   % 24.24يأخذ النسبة األعلى بـ     التدريب  

الجمعيات تحسين أداء أفرادها وإعدادهم للمستقبل، و يؤكد ما ذهبوا إليه من اهتمام الجمعيات بإعـداد                
قيادات للمستقبل سابقا، ويفرض االهتمام بالتدريب حاجة العاملين في الحقـل التطـوعي إلـى فهمـه      

ض ذلك إعداد قيادات للمستقبل تحافظ على استمرارية العمل،         واكتساب المهارات للتعامل معه، كما يفر     
 ألن ذلـك يـرتبط      % 33.33ويتجلى هذا االهتمام عند جمعية رابطة نشاطات الهواء الطلق بنـسبة            

 % 30.77كإعداد منشطين للمخيمات الصيفية، وكذا جمعية اإلرشاد بنـسبة          ، باألنشطة التي تقوم بها     
ويشير إلى التشجيع    ،% 23.74 المتطوعين سابقا، ثم جاء التحفيز بنسبة        وهو ما يؤكد اهتمامها بإدارة    

الذي يتلقاه المتطوعون سواء باألساليب المعنوية أو المادية من أجل أداء عمل تطوعي أوفـي حالـة                 
والتحفيز مطلوب في العمل التطوعي ألنه يعمل على إشباع حاجة إنسانية تتمثل فـي التقـدير    ،إجادته  
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ت، وذلك بغض النظر عن قيمته ، وقد جاء بهذه النسبة خاصة وأن القيادة تهتم بالدرجـة                 وتحقيق الذا 
األولى بإدارة األنشطة كما ورد سابقا، وبالتالي يصبح التحفيز ضروريا من أجل إنجاحها، ونسجل أن               

قريبة  وهي نسبة % 21.71االستقطاب  الذي يقوم بإمداد العمل التطوعي بالموارد البشرية جاء بنسبة         
ويدل ذلك على أن جهد القيادة مركز في هذه المهام،وفي هذا الصدد فـإن              ،إلى نسبة التدريب والتحفيز   

مجمل البحوث والدراسات المعنية تشير إلى أن نجاح الجمعيات األهلية ال يجـب أن يقـاس فقـط                  "
لمستهدفة إلـى   بتحقيقها للهدف المباشر من عملها، ولكنه يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات ا            

صفوفها وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى مواطنين يعون حقوقهم وواجبـاتهم وقـادرين علـى               
، وهذا ما يدل على حاجة الجمعيات لجـذب         1"المشاركة في صنع القرارات وتعلم االعتماد على الذات       

بله، ويمكـن أن    وأن نقصهم كما ونوعا يؤثر على فعالية العمل التطوعي ومـستق          ،األفراد المتطوعين   
نسجل في األخير أن التقييم واالختيار أخذا نسبا أقل، وهذا ما يدل على أن إدارة المتطوعين لم تأخـذ                   

  .وذلك ما يفتح بابا لألمراض التنظيمية ،بعد أبعادها في انتقاء األفراد إلى االستغناء عنهم 
  . للعمل في الجمعيةيوضح مدى كفاية المتطوعين العاملين الحتياجات :  )31(جدول رقم 

            كفاية المتطوعين  المجموع   ال   نعم
 %  ك %  ك %   ك  الجمعيات

  100  5  40  2  60  3   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  55.55  5  44.44  4  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  50  2  50  2  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  40  4  60  6  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  00  0  100  4   ن الهواء الطلق رابطة 
  100  7  42.85  3  57.14  4   األمل.ج
  100  7  71.42  5  28.57  2  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  100  6  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  5  100  5  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  56.45  35  43.55  27  المجموع

 الحتياجات العمل، حيث تظهر بيانات الجدول أن        كفاية المتطوعين  يوضح هذا الجدول مدى              
 % 56.45أكثر من نصف المبحوثين يرون بأن المتطوعين ال يكفون احتياجات العمل وذلك بنـسبة               

 ، عملوكيفية جذبهم واستقطابهم لل،وهذا يؤكد بأن المشكل يوجد على مستوى الحصول على المتطوعين 
وهو ما يطرح قدرة الجمعيات على أن تكون جاذبة لألفراد ليقومون بالعمل التطوعي فيها، خاصة أن                

والتي تتعلق بتخلي أفراد يجـب      ، نقص األفراد المتطوعين يعتبر من التحديات المتجددة التي تواجهها        
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، وقـد ذكـر     أو نقص الكفاءات في أعمال معينـة وغيرهـا        ،تعويضهم أو فتح مجاالت عمل جديدة       
المبحوثون عند سؤالهم عن أهم مصادر الحصول على المتطوعين مصادر عـدة أهمهـا العالقـات                
الشخصية من خالل المهنة وغيرها، وعالقات القرابة خاصة باألسر التي تملك خبرة سابقة في العمل               

تي المؤسـسات  ثم تأ،ثم أنشطة الجمعية وسمعتها والقدوة عند أفرادها لكسب متطوعين جدد   ، التطوعي
وهكذا يمكن أن نالحظ تعدد مصادر      . الشباب والمساجد والمؤسسات الشبانية كدور   ،التعليمية والجامعة   

 أن ضـعف االسـتقطاب      المالحظة الميدانية لكن ما سجلناه على مستوى      ،  الحصول على المتطوعين  
تنويع العالقات في   يعود إلى عوامل داخلية تتعلق بسلبية بعض األعضاء في كسب أعضاء جدد، وعدم              
مما يجعل عالقات ، مصادر الحصول على المتطوعين وعدم امتداد الجمعية في دوائر اجتماعية مختلفة         

أفرادها محدودة، كما أن هناك عوامل خارجية مثل الصورة المشوهة التي يمتلكها بعض أفراد المجتمع            
أو ضعف إقبال األفراد على     ، رهاعن الجمعيات بشبهة التسييس أو التحزيب أو المصلحة الخاصة وغي         

  . عدم كفاية المتطوعين % 100  فراد إبداع الثقافية مثالبعض األعمال كالعمل الثقافي ، ولذلك سجل أ
  يوضح وجود عملية اختيار للمتطوعين ) : 32(جدول رقم 

           اختار المتطوعين  المجموع  ال  نعم
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  20  1  80  4  ين ج العلماء المسلم.ج 
  100  9  55.55  5  44.44  4  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  25  1  75  3  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  40  4  60  6  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  100  4  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  28.57  2  71.43  5   األمل.ج
  100  7  28.57  2  71.43  5  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  40  2  60  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  100  6   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  100  5   كافل اليتيم.ج

  100  62  33.87  21  66.13  41  المجموع

 من طرف مكاتب الجمعيات المدروسة، حيـث        اختيار المتطوعين يوضح هذا الجدول عملية      
 يذهبون إلى أن القيادة في إدارتها للمتطوعين تمـارس عمليـة            من المبحوثين  % 66.13نسجل نسبة   

االختيار، وهنا يطرح اإلشكال أن العمل التطوعي باعتباره فعال اختياريا، فاألصل أن ال يرفض مـن                
يتقدم إليه، ولكن عملية االختيار هنا تنحصر في قبول أفراد وعدم قبول آخرين، ألن هذه العملية تمليها                 

وضرورة محافظتها على مصداقيتها عند المجتمع، حيث تقدم بأن القدوة مـن طـرف    حالة كل جمعية    
أعضاء الجمعية تعتبر من مصادر الحصول على المتطوعين، كما تقتضيها أيـضا متطلبـات العمـل              
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والتي تتعلق بطبيعة رسالتها وكذا احتياجاتها العملية، ولذلك فقد كانت إجابـة   ، التطوعي في كل جمعية   
تدور حول االسـتعداد للعمـل      ، ذين يرون  ضرورة اختيار المتطوعين عن صفات المتطوع        األفراد ال 

والرغبة فيه واإليمان برسالة الجمعية وأهدافها، واالستقامة األخالقية وتوافر ما أمكن مـن أخالقيـات          
العمل الجماعي كالثقة، كما شملت الصفات بعض الصفات الشخصية كقوة الشخـصية والتفـوق فـي                

عين إن أمكن، ولكن عملية االختيـار ال تمـارس بـشكل منـتظم علـى مـستوى كـل                    تخصص م 
 % 33.87وهذا ما يفسر إجابة ، بدليل النسبة التي أخذها االختيار سابقا في إدارة المتطوعين،الجمعيات

حيث أن قلة المتطوعين وتزايد احتياجات العمل تجعلهم        ، من المبحوثين بعدم وجود اختيار للمتطوعين     
قومون بهذه العملية دائما، ويبقى أن عملية االختيار تبقى مطلوبة للتوفيق بين مواصـفات الفـرد                ال ي 

المتطوع ومتطلبات العمل الذي سيقوم به ، وكما أن هناك حد أدنى من المواصفات التـي يجـب أن                   
الجمعية حتى يكون المتطوع في مستوى رسالة       ، تتوفر في المتطوع يتمثل فيما ذكره المبحوثون سابقا         

ويحافظ على سمعتها ، وفي هذا اإلطار يمكن أن نفهم ارتفاع نسبة االختيار عند المبحوثين في جمعية                 
 حتى تحافظ على رسالتها خاصة مع صعوبة العمل الثقافي كما سجلناه ميدانيا ، كما     % 100إبداع إلى   

  .  جمعية تربوية بالدرجة األولى المتعلقة بعدم االختيار في الكشافة بأنها% 55.55يمكن أن نفهم نسبة 
  .يوضح وجود برنامج يطبق بانتظام لتدريب المتطوعين :  )33(جدول رقم 

    وجود برنامج تدريبي     المجموع  ,  +*(
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  00   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  11.11  1  88.88  8  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  50  2  50  2  اإلصالحاإلرشاد و.ج 
  100  10  100  10  00  0  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  100  4  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  71.43  5  28.57  2   األمل.ج
  100  7  85.71  6  14.29  1  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  50  3  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  100  5   كافل اليتيم.ج

  100  62  62.90  39  37.09  23  المجموع

 في الجمعيات المدروسة، حيث نالحـظ       برنامج لتدريب المتطوعين  يوضح هذا الجدول تطبيق            
 من المبحوثين تذهب إلى عدم انتظام تطبيق برنامج لتدريب المتطوعين، وهـذا رغـم               %62.90بأن  

 رغـم   ضعف القيام بالتـدريب   المتطوعين بتدريب األعضاء كما سجل سابقا،وهذا يعكس        اهتمام إدارة   
حتى يزداد شـعور المتطـوعين    ، حيث يعتبر قضية حيوية بالنسبة للعمل التطوعي      ، اإلحساس بأهميته 
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بأهمية العمل الذي يقومون به ويحسنون أدائهم له، فالعمل التطوعي مثل كل األعمـال يحتـاج إلـى                  
نة حتى يتم النجاح في أدائه، كما أن من أهم مميزات القيادة فيه هي تعليم وتدريب األفراد                 مهارات معي 

ومهارات عملية بفضل رصيد التجربة التي تكسب في الميدان ،          ، من خالل إكسابهم معلومات  نظرية     
هما، وهو ما   ثم أن االستفادة التي يحققها الفرد في هذا الجانب ال يجدها في األسرة أو المدرسة أو غير                

ترى بأن البرنامج الخاص % 37.09يعتبر حافزا له لالستمرار في العمل التطوعي، كما نجد أن نسبة 
، بتدريب المتطوعين يطبق،وقد يكون ذلك على مستوى بعض اللجان أو الفروع في بعض الجمعيـات              

تكامـل لتـدريب     إلى أن الجمعيات ال زالت تفتقـر إلـى برنـامج م            المالحظات الميدانية وهنا تشير   
المتطوعين بشكل عام، وكل ما هو موجود هي اجتهادات في إعداد برامج  ولكنها تفتقر إلى األسـاس                  
العلمي ومراعاة االحتياجات التدريبية لألفراد، حيث كانت إجابات األفراد الذين يرون بأنه يتم تطبيـق               

رى ترى أنه يركز  على الجانب       برنامج لتدريب المتطوعين على أنه يركز على الجانب اإلداري، وأخ         
  .الجمعوي، وأحيانا الجانب القانوني، وأخرى على االتصال وغير ذلك

،  التدريبية التي نظمت للجمعيات األهليةأن البرامج تشير نتائج البحوث إلى "  وفي هذا الصدد  
ري ليست شاملة أو مستمرة بدرجة كافية تتيح لها إحداث تأثير ملموس لتحـسين المـردود البـش                

ومن ثم فمن الضروري إعادة النظر في هذه البرامج بتكثيفها وتغييـر مـضمونها    ، واإلداري والفني 
، ولـذا يجـب أن يلقـى البرنـامج          "1وأساليبها بحيث تتالءم مع كافة المستويات التعليمية لألعضاء       

 بأن إدارة األنشطة    خاصة أننا الحظنا سابقا   ، التدريبي اهتماما أكبر ألن في ذلك اهتماما بإدارة األفراد        
  .تأخذ االهتمام األكبر من إدارة المتطوعين عند قيادة الجمعيات بشكل عام

بحكـم  ،ولكن يبقى أننا الحظنا في نفس الوقت أن اهتمام الجمعيات بالتدريب أصبح متزايـدا               
يـة، وقـد    الحاجة إليه وبحكم تنامي الوعي بأهميته في إعداد األفراد والقيادات للعمل المستقبلي للجمع            

سجلنا من خالل مشاركتنا في بعض األنشطة التدريبية إقبال األفراد وحرصهم على االستفادة وتطوير              
معلوماتهم ومهاراتهم، كما سجلنا في الوقت نفسه قلة المختصين في هذا الجانب وعدم اهتمام أصحاب               

لة التأطير باستمرار رغم    الشهادات العليا بتسخير معارفهم وتطويرها في هذا االتجاه، مما يطرح مشك          
أن هذه الفئة هي األقرب لدعم هذا العمل، وفي هذا الصدد يمكن أن نفهم في الجدول تفاعـل الكـشافة          

الهتمامها به ، كما نفهم عدم وجود هذا العمل في الجمعية العلماء لعـدم    مع التدريب% 88.88بنسبة  
  .ج لتدريب المتطوعين  بعدم تطبيق برنام100%ولذلك جاءت نسبة ، االهتمام به
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  يوضح وجود تحفيز للمتطوعين ) : 34( جدول رقم 
          تحفيز المتطوعين  المجموع  ال  نعم

 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  40  2  60  3   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  22.22  2  77.78  7  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  100  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  00  0  100  10  بطة الوطنية للطلبة جالرا
  100  4  25  1  75  3  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  100  7   األمل.ج
  100  7  14.29  1  87.71  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  40  2  60  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  100  6   إبداع الثقافية.ج
  100  5  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  14.52  9  85.48  53  المجموع

    
        ، حيث نجد البيانات تظهر وجود نسبة كبيرة تقدر         تحفيز للمتطوعين يوضح هذا الجدول وجود             

شير إلى التشجيع الذي يلقاه المتطوعون وهي تدعم        ت و ،لمتطوعين  لبوجود تحفيز     تقر    % 85.48بـ
انت المتطوعين، وتشير إلى أهميته الكبرى في العمل التطوعي، وإن ك         النسبة السابقة للتحفيز في إدارة      

تتجاوز التحفيز المتعارف عليه في األعمال األخرى، حيث يـستند          أخرى  للتحفيز في هذا العمل أبعاد      
لتقدير المتطوع لطبيعة هذا العمل والفوائد التي ينتظرها منه بالدرجة األولى، ثم بمدى استغالل طاقته               

جة المرونة والحرية والمشاركة التي تفتح أمامه، وبالنماذج التي يتأثر بها في الميدان، ثم يأتي فيه، ودر
تدور ،التحفيز المادي، وقد كانت إجابات المبحوثين حول أهم الطرق المستعملة في تحفيز المتطوعين              

شباع الدافع الروحي،    حول الجانب المعنوي المتعلق بالثناء والتكريم واالهتمام بالحاجات الشخصية، وإ         
وتوضيح مبادئ الجمعية وشرح رسالتها، وإعطاء القدوة في العمل، كما تدور حول الجانب التنظيمـي               

، واإلشراك في دورة تدريبية محلية      )مقابلة شخصية اجتماعية مثال   ( المتعلق بالترقية والتكليف بأعمال   
 تتعلق بالجانب المادي وهذا حـسب       أو وطنية أو في صناعة قرار معين أو نشاط جماعي خاص، كما           

قدرات الجمعية ويشمل الهدايا، واالستفادة من خدمات الرحالت الترفيهية مجانـا، وتقـديم قـروض               
 أن الروح المعنوية السائدة     المالحظة الميدانية ومساعدات للمحتاجين وغيرها، ولذلك سجلنا من خالل        
اصة إذا كانت الظروف الشخـصية للمتطـوع   تختلف من جمعية إلى أخرى، وهناك استعداد للعطاء خ     

 إلى أنه ال يوجد تحفيز، وهذه النسبة ترتبط بضعف قـدرات            % 14.52تساعده على ذلك، وقد ذهب      
  .الجمعية المادية أو عدم اهتمامها الكافي بالجانب التدريبي أو بإشراك األفراد في األنشطة
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  يوضح كيفية تقييم أداء المتطوع  ): 35(جدول رقم 

        تقيم أداء المتطوع    المجموع  وقت العمل   احترام المواعيد  االستقامة األخالقية  كفاءة  العمل
  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  8  12.5  1  25  2  50  4  12.5  1   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  24  12.5  3  29.17  7  33.33  8  25  6  جالكشافة اإلسالمية 

  100  13  23.08  3  23.08  3  23.08  3  30.77  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  27  11.11  3  29.63  8  33.33  9  25.93  7  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  12  16.66  2  16.66  2  33.33  4  33.33  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  17  00  0  23.53  4  41.18  7  35.30  6   األمل.ج
  100  22  22.73  5  22.73  5  22.73  5  31.81  7  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  12  16.66  2  16.66  2  50  6  16.66  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  16  12.5  2  31.25  5  31.25  5  25  4   إبداع الثقافية.ج
  100  8  00  0  25  2  50  4  25  2   كافل اليتيم.ج

  100  159  13.21  21  25.16  40  34.60  55  27.04  43  المجموع

 % 30.60م أداء المتطوع، حيث تكشف بيانات الجدول إلى أن   كيفية تقيي  يوضح هذا الجدول      
من مجموع إجابات المبحوثين تشير إلى أنها تركز على االستقامة األخالقية، وهذا ما يدل علـى مـا                  
ذهبنا إليه سابقا أن العمل التطوعي يحمل قيمة أخالقية، كما يؤكد على أنه يقوم على مـدى االلتـزام                   

 تتجسد في سلوك الفرد وأخالقه، ولذلك تعتبر االستقامة األخالقية معيارا مقدما            بمجموعة من القيم التي   
على غيره عند المبحوثين، كما أن سمعة الجمعية ومصداقية عملها عند المجتمع يتعلق بهذا الجانب، ثم                

  كمعيار للتقييم، حيث أن الكفاءة هي التي تحدد مصير الفرد فـي            % 27.04جاءت كفاءة العمل بنسبة     
 وتشير إلى األهميـة     % 25.16أي عمل، وهي التي تقدمه أو تؤخره، ثم جاء احترام المواعيد بنسبة             

النسبية لهذا المعيار خاصة أنه يظهر مدى جدية الفرد في العمل التطوعي وفـي الوفـاء بحاجاتـه،                  
 المخصص  خصوصا أن العمل يملي على الفرد اإللتزام بمواعيد في أوقات مختلفة، وأخيرا جاء الوقت             

 وهي نسبة تشير إلى أن المبحوثين ال يهمهم الوقت المخصص للعمل بقدر ما              % 13.21للعمل بنسبة   
 إلى أن ارتفاع نـسب     المالحظة الميدانية يهمهم إنجاز العمل في حد ذاته، ونشير في األخير من خالل            

 50ستقامة األخالقية تمثل    معايير التقييم عند بعض الجمعيات يؤشر على مدى أهميتها بالنسبة لها، فاال           
 مـن   % 35.30 من مجموع إجابات أفراد جمعية العلماء حرصا على سمعتها، وكفاءة العمل تمثل              %

إجابات جمعية األمل ولذلك فقد حققت الكثير من المكاسب، ويبقـى أن التقيـيم يبـين مـدى نجـاح                    
ا لم يقوموا بالمطلوب، فلـيس      كما أن من أهدافه االستغناء عن بعضهم إذ       ، المتطوعين في أداء عملهم   

  . بحجة أن العمل تطوعي أن يصبح مالذا لكل صاحب حاجة بعيدا عن ما يمكن أن يقدمه
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  يوضح أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة األنشطة ) : 36(جدول رقم
                     المهام  مجموعال  الرقابة  اتخاذ القرار  التوجيه  التنظيم  التخطيط

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات
  100  17  23.53  4  17.65  3  23.53  4  17.65  3  17.65  3   العلماء المسلمين ج.ج 

  100  37  16.22  6  21.62  8  18.92  7  24.32  9  18.92  7  جالكشافة اإلسالمية 
  100  11  9.09  1  27.27  3  18.18  2  9.09  1  36.36  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  39  15.38  6  17.95  7  20.51  8  20.51  8  25.64  10  طلبة جالرابطة الوطنية لل
  100  16  18.75  3  12.5  2  18.75  3  25  4  25  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  27  14.81  4  18.52  5  18.52  5  22.22  6  25.93  7   األمل.ج
  100  35  20  7  20  7  20  7  20  7  20  7  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  15  13.33  2  20  3  13.33  2  26.67  4  26.67  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  18  11.11  2  22.22  4  16.67  3  22.22  4  27.78  5   إبداع الثقافية.ج
  100  10  10  1  00  0  10  1  30  3  50  5   كافل اليتيم.ج

3  18.67  42  18.67  42  21.78  49  24.89  56  المجموع
6  

16  225  100  

ا القيادة في إدارة األنشطة، حيث تبين البيانـات أن          أهم المهام التي تقوم به    يوضح هذا الجدول    
 من مجموع إجابات المبحوثين، وهذا يدل على أهميته بالنسبة للجمعيـات            % 24.89 قد أخذ    التخطيط

مرحلة التفكير التي   ألنه يمثل   ،ذلك أن الفشل في التخطيط يعني التخطيط للفشل على مستوى الجمعية            
يد األولويات في ضوء اإلمكانيات بطريقة واعية ومدروسـة، وهنـا          ، ومن خالله يتم تحد    تسبق العمل 

 من مجموع   % 50نسجل أن أعلى نسبة تتعلق بالتخطيط سجلت على مستوى جمعية كافل اليتيم بنسبة              
إجابات أعضائها، حيث نجد أن العمل المؤسسي أصبح من المشاريع التي تريد إنجازهـا فـي هـذه                  

هني لأليتام بتدعيم من االتحاد األوروبي عن طريق وكالة التنميـة           من خالل مركز تكوين م    ،المرحلة  
وتدل ،  وهي نسبة مقاربة لنسبة التخطيط     % 21.78االجتماعية، كما أننا نجد أن التنظيم جاء بنسبة             

على أهميته في تحديد األنشطة واألدوار الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية، وال شك أن حسن التخطـيط                
 من مجموع إجابات جمعية كافل اليتـيم وهـي النـسبة    % 30لتنظيم، حيث نجد أن يؤدي إلى حسن ا 

األعلى بين الجمعيات األخرى ترى بأن أهم مهام القيادة في إدارة األنشطة هي التنظيم، ثم جاءت بقية                 
وهو ، من مجموع إجابات المبحوثين      % 18.67المهام األخرى كالتوجيه واتخاذ القرار بنسب متساوية        

دل على حضور هاتين المهمتين في دور القيادة ولكن بدرجة أقل أهمية من التخطيط والتنظـيم، و           ما ي 
و يشير ذلك إلى أن ،    من مجموع إجابات المبحوثين% 16.00كذلك شأن الرقابة التي جاءت بنسبة     

ة العمل التطوعي الزالت لم تأخذ بعدها الحقيقي عند القيادة في إدار        -على أهميتها   -هذه المهام األخيرة    
العقبة الرئيسية التي تواجهها معظم الجمعيات      " الجمعوي، وفي هذا الصدد يذهب عمر دراس إلى أن        

هي أنها بعد فترة الغبطة التي تعرفها عند بداية مزاولة العمل األهلي تجد نفسها عاجزة عن متابعـة       
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ة، فالفخ الـذي تقـع فيـه        نشاطها، كما يصبح تنظيم وتشغيل الجمعية بشكل مستمر ومنتظم معضل         
الجمعيات في البداية هو الحماس العفوي والطموح المفرط المقرون بعدم وضوح األولويات ووسائل             

. 1"تحقق األهداف، مما يجعلها تتعرض سريعا لتراجع هذا الحماس بل لفترات طويلـة مـن الرتابـة      
  .عض األنشطة ذات األهميةيوضح قيام القيادة بالتخطيط على مدى متوسط، في ب :  )37(جدول رقم

             القيام بالتخطيط  المجموع  ال  نعم
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  88.89  8  11.11  1  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  75  3  25  1  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  100  10  00  0  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  100  4  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  71.43  5  28.57  2   األمل.ج
  100  7  85.71  6  14.29  1  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  100  5  00  0  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  100  6  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  5  100  5  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  91.94  57  8.06  5  المجموع

لـبعض أنـشطة    ) سـنوات 3 ( المدى المتوسط قيام القادة بالتخطيط على     يوضح هذا الجدول    
وهذا ما يدل على أن الغالـب علـى         ،  بالنفي % 91.94الجمعية، حيث جاءت إجابات المبحوثين بـ       

من خالل البرنـامج  ،التخطيط في الجمعيات هو التخطيط قصير المدى الذي يمتد إلى سنة على األكثر       
 أن التخطـيط يـتم      المالحظة الميدانية نوي الذي يضبط عادة في بداية السنة،وقد سجلنا من خالل           الس

ألنشطة قبل شهر أو أقل وأحيانا قبل إنجازها مباشرة، وهذا ما يمكـن أن يوضـح تأكيـد إجابـات                    
 المبحوثين على أن وضوح الرؤية المستقبلية تعتبر من المتطلبات التـي يجـب أن تراعيهـا القيـادة                 

األنـشطة ذات   مستقبال، ذلك ألن العمل التطوعي الجمعوي مازال أسير األنشطة المناسباتية أكثر منها             
، وبهذه الوضعية ال يمكن أن ننتظر بروز إنجازات كبرى، كما أن ارتباط األفـراد               البعد االستراتيجي 

اوز المدى القصير،   بالجمعية وتخصصهم في العمل ال يمكن أن يكون أقوى إذا لم يرتبط بإنجازات تتج             
 % 8.06ثم أن تدبير الموارد المادية سيظل في حدود تغطية مصاريف األنشطة المعتادة، كما نجد أن                

وهي عموما ال تعدو أن تكون أفكار       ،من مجموع المبحوثين تقول بوجود تخطيط على المدى المتوسط          
تنقل العمـل   ، ظاهرة عامة    واجتهادات محدودة  في بعض الجمعيات وما زالت لم تصل إلى أن تصبح            

، وهذا هـو  العمل المؤسسي الذي يرتبط برؤية مستقبلية واضحةالتطوعي من النشاط المناسباتي إلى    
                                                 

 .458ص -المرجع السابق- الجزائريتحليل ظاهرة العمل األهلي ف- عمر دراس 1



   

 208

ألن ذلك ما يساعد الجمعية علـى أن        ،المرجو من القيادات الجديدة في ميدان العمل التطوعي مستقبال          
  .تعبر عن نفسها ومشروعاتها ويضمن دعم المجتمع لها 

  .يوضح قيام القيادة في تنظيم المتطوعين بتوزيع االختصاصات) : 38(  رقم جدول
        توزيع االختصاصات  المجموع  ال  نعم

 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  80  4  20  1   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  100  9  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  25  1  75  3  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  10  1  90  9  وطنية للطلبة جالرابطة ال

  100  4  00  0  100  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  14.29  1  85.71  6   األمل.ج
  100  7  42.86  3  57.14  4  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  50  3  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  27.42  17  72.58  45  المجموع

 المتطوعين بتوزيع االختصاصات ، حيث يتـضح أن  تنظيم القيادة في يوضح هذا الجدول قيام   
 من مجموع المبحوثين ترى بأن القيادة تقوم بتوزيع االختصاصات على األفراد، وهذا مـا               72.58%

حيث يمتاز بقلة   ، والبساطةبالمرونة  ز  يدل على وجود تنظيم داخل الجمعيات، ومن خصائصه أنه يمتا         
، كمـا يمكـن     قلة القادة وكثرة األفراد العـاملين     وهو من المفروض ما يؤدي إلى       ، الوحدات اإلدارية 

تعديله حسب متطلبات العمل، وهذا ما يجعل الهيكل التنظيمي يتناسب مع رسالة الجمعيـة وأهـدافها                
سيم العمل ألنه من طبيعة العمل التطوعي تفاوت مقدار         وإمكانياتها، ومن خالل التنظيم تظهر أهمية تق      

 حتى يجد   مجموعة متنوعة من األدوار وتتطلب درجات مختلفة من االلتزام        فيتم تكوين   ، عطاء األفراد 
 في  ظاهرة زيادة األعباء التي تعتبر من المشكالت الشائعة       كل فرد العمل الذي يناسبه، كما يتم تجنب         

 وجدنا أن العمل أحيانا قائم على فـرد أو اثنـين            بالمالحظة الميدانية لكن  العمل التطوعي الجمعوي،    
 التي ترى % 72.58معروفين بنشاطهما في حين أن بقية األفراد ال يقدمون الشيء الكثير، ولذلك تبقى 

 وعليه نجد أن مـن ينفـون        تقسيم العمل أكثر منه اإلنجاز الفعلي له،      توزيع االختصاصات تشير إلى     
 تأثرا بما هو مشاهد في الواقـع ولـيس نفيـا            % 27.42إجاباتهم بنسبة    جاءت ختصاصاتتوزيع اال 

للتنظيم على مستوى الجمعية، ويبقى أن توزيع االختصاصات في العمل واحترام ذلـك هـو الـسبيل                 
التوفيـق بـين مـشاغلهم    لمعالجة مشكلة عدم قدرة الكثير من األفراد العاملين في الحقل التطـوعي            

، فتنظيم العمل يمكن المتطوع من تنظيم وقته وبالتالي أداء التزاماتهم في العمل التطـوعي  الشخصية و 
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 من إجابات أفراد الكشافة % 100التزاماته دون أن يخل بأولوياته، وذلك ما يمكن أن نستشفه من نسبة 
يع االختصاصات  ويبقى في األخير أن إجابات األفراد الذين يرون بتوز        ، التي لها تقاليد في هذا الجانب     

بأنه عموما متفاوت أو أنه مقبول مع األخـذ بعـين االعتبـار             ،عن أداء األفراد ألدوارهم     ، في العمل 
  .وهذا ما يعكس عدم القيام بالعمل من خالل االختصاص دائما،ظروف كل جمعية 

  .يوضح أهم الوسائل المستعملة في عملية اإلشراف على المتطوعين ) : 39(جدول رقم 
          أهم الوسائل        المجموع  مالحظة مباشرة  لقاءات فردية  االجتماعات

 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  6  16.67  1  50  3  33.33  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  15  20  3  26.67  4  53.33  8  جالكشافة اإلسالمية 

  100  10  30  3  30  3  40  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  14  14.29  2  28.57  4  57.14  8  ية للطلبة جالرابطة الوطن

  100  7  14.29  1  28.57  2  57.14  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  13  23.08  3  38.46  5  38.46  5   األمل.ج
  100  14  21.43  3  35.71  5  42.88  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  8  37.5  3  12.5  1  50  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  13  23.08  3  30.77  4  46.15  6  فية إبداع الثقا.ج
  100  8  12.5  1  37.5  3  50  4   كافل اليتيم.ج

  100  108  21.30  23  31.48  34  47.22  51  المجموع

 على المتطـوعين، حيـث تظهـر       عملية اإلشراف يوضح الجدول أهم الوسائل المستعملة في         
 تعتبـر مـن أهـم    االجتماعات من مجموع إجابات المبحوثين ترى بأن       % 47.22بيانات الجدول أن    

الوسائل المتبعة في عملية اإلشراف على المتطوعين، وذلك بهدف مراقبة التنفيذ والتأكد من مطابقتـه               
 مالحظتها فـي الميـدان    لما تم االتفاق عليه وإمداد األفراد بالمعلومات الالزمة، واالجتماعات كما تم            

 في مجاالت أخـرى، ويـتم اإلصـرار علـى           تمارس بشكل إداري أقرب إلى االجتماعات التي تعقد       
 إليها، وأن   الحاجةدوريتها، في حين أن االجتماعات في العمل التطوعي من المفروض أن تعقد حسب              

ال يغلب عليها الجانب اإلداري البحت وإن كان يبقى مطلوبا، وإنما يمتزج مع جانب تكويني ومناقـشة    
 المشرف يتجاوز مراقبة تنفيذ العمل إلى التـدريب         دورقضايا تهم العمل والمتطوعين بشكل عام ألن        

 من مجموع إجابات المبحوثين وهي نسبة تبقى        % 31.48، ثم جاءت اللقاءات الفردية بنسبة       والرعاية
ناقصة قياسا إلى ضرورة االتصال الدائم بين األفراد من أجل تسهيل إنجاز األعمال، خاصة مع عـدم                 

 بعض األفراد بحكم ظـروفهم المختلفـة، وأخيـرا جـاءت            الحضور المنتظم لالجتماعات من طرف    
 وهذه النسبة تأخذ بعدين أحدهما إيجابي ويتعلق بأن المتطـوعين           % 21.30المالحظة المباشرة بنسبة    

عموما ال يحبون المتابعة اللصيقة في إنجاز أعمالهم، كما تأخذ بعدا سلبيا إذا تعلقت بـضعف متابعـة                  
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لميدانية والمالحظة المباشرة، ونسجل في األخير أن أكبر نسبة سـجلت           العمل والذي يقتضي الزيارة ا    
 ورابطـة نـشاطات     % 57.14في الجمعيات فيما يتعلق باالجتماعات كانت من طرف الطلبة بنسبة           

الهواء الطلق بنفس النسبة، وهذا لسهولة عقدها بالنسبة للطلبة وضرورة ذلك بالنسبة لنشاطات الهـواء               
 وهذا لتقـارب    % 38.46فقد سجلت جمعية األمل أكبر نسبة بـ        ،  للقاءات الفردية  الطلق، أما بالنسبة  

حيث أن اإلشراف يقوم على     ، السكن بالنسبة ألعضائها، ويعتبر من األمور التي تيسر العمل التطوعي         
 التمكين والمشاركة وكلما كان األفراد أكثر تواصال كلما كانت مشاركتهم أكثر، و نشير أخيرا أن الثقة               

  .في عالقة اإلشراف تبقى عموما كبيرة بين األفراد في الجمعيات المدروسة 
  .يوضح كفاية الوسائل المستعملة لالتصال في الجمعية ): 40(جدول رقم 

               كفاية الوسائل  المجموع  ال  نعم
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  66.66  6  33.33  3  جمية الكشافة اإلسال

  100  4  100  4  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  40  4  60  6  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  75  3  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  71.43  5  28.57  2   األمل.ج
  100  7  57.14  4  42.88  3  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  80  4  20  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  50  3  0  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  80  4  20  1   كافل اليتيم.ج

  100  62  67.74  42  32.26  20  المجموع

 % 67.74يوضح هذا الجدول كفاية الوسائل المستعملة لالتصال في الجمعية، حيث نالحظ أن               
يها داخليـا وخارجيـا، ألن      وال شك أن ذلك ينعكس عل     ، من مجموع المبحوثين يرون بأنها غير كافية      

، وأهميته على المستوى الداخلي للجمعية      االتصال إلى جانب كونه عملية إدارية فهو عملية اجتماعية        
أما على المستوى الخارجي فهو يساهم فـي ضـمان دعـم            ، أنه يحافظ على األفراد ومحفزين للعمل     

،  في الجمعية كإطار للعمل التطـوعي      المجتمع لها، وعليه فإن عدم كفاية الوسائل المستعملة لالتصال        
، يؤكد ضعف إدارة المتطوعين كما تناولناه سابقا، كما يؤدي إلى ضعف الحصول على الموارد المالية              

 حيث أن الجمعيات تشكو عمومـا  المعاينة الميدانيةويتجلى ذلك من خالل  ،وضعف اإلعالم باألنشطة    
اية الموارد المالية لتلبية احتياجاتهـا، وال شـك أن   كما تشكو من عدم كف   ، المتطوعين العاملين من قلة   

ضعف الوسائل المستعملة في االتصال قد أثر على بناء شبكة عالقات بأفراد المجتمع وبمؤسساته، في               
 بأن وسائل االتصال كافية وتتعلق هذه النسبة بالجمعيات التي تنشط فـي             % 32.26حين عبرت نسبة    
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ويـسهل  ، حيث تتحرك في الوسط الجـامعي        % 100اءت بنسبة   وسط محدود كرابطة الطلبة التي ج     
فإنها تشكو مـن    ، االتصال بالطلبة وبإدارات الجامعة، أما الجمعيات التي امتد نشاطها وتزايد أعضائها          

عدم كفاية االتصال، ويتجلى ذلك في جمعية العلماء وجمعية اإلرشاد، وقد كانت إجابة المبحوثين عـن        
االتصال داخل الجمعية تدور حول االتصال المباشر، الهاتف، الدعوة، اإلعالن          الوسائل المستعملة في    

فتتمثل فـي اإلعـالن العـام،       ، بمقر الجمعية وأحيانا استعمال اإلنترنيت، أما على المستوى الخارجي        
الالفتات، الدعوات العامة، الفاكس ،المراسلة، الصحف، اإلذاعة المحلية، وال شك أن عدم كفاية وسائل              

التصال بالنسبة للجمعيات يتعلق بغياب سياسة متبعة في هذا الجانب أكثر مما يتعلق بنوعية الوسـائل                ا
  .التي صارت أكثر حداثة وفعالية 

  .يوضح إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت ): 41(جدول رقم 
              اشراك األفراد  المجموع  ال يتم  أحيانا  دائما

 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  6  60  3  40  2  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  15  00  0  77.78  7  22.22  2  جالكشافة اإلسالمية 

  100  10  00  0  75  3  25  1  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  14  10  1  70  7  20  2  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  7  50  2  50  2  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  13  00  0  100  7  00  0   األمل.ج
  100  14  00  0  71.43  5  28.57  2  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  8  00  0  80  4  20  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  13  00  0  50  3  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  8  20  1  20  1  60  3   كافل اليتيم.ج

  100  108  11.30  7  66.13  41  22.58  14  المجموع

 وحل المشكالت، حيث يتضح بـأن       هذا الجدول إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرار       يوضح   
وألن  ،% 66.13 وحل المشكالت وذلـك بنـسبة        تشرك األفراد أحيانا في عملية اتخاذ القرار      القيادة  

اتخاذ القرار يعتبر جوهر العملية اإلدارية ألنه يحكم سلوك األفراد في استخدامهم المـوارد المتاحـة                
تحقيق األهداف، فإن أهم ما يميز صناعة القرار في العمل التطوعي هو مشاركة األفراد فـي هـذه                  ل

القيـام    للمتطوع يجعله أكثر إحساسا بالمسؤولية اتجاه العمل الذي اختارتمليك القرار حيث أن   ،العملية  
ظ هنـا أن أعـضاء      وهذا ما يجعله أكثر تحفزا إلنجازه، والمالح      ، به بإرادته الحرة ومن منطلق ذاتي     

متلقين القيادة في الجمعيات ال يشركون األفراد دائما في صنع القرار وحل المشكالت وهذا ما يجعلهم                
وهو ما يؤثر على تحفيزهم وأدائهم للعمل، ولذلك يمكن أن نفهم ، للتنفيذ أكثر منهم مشاركين في العمل

 أن هناك نمطية معينة تدور فيها ولم        حيث، أن الكثير من الجمعيات لم تخرج من مسعى نفس األنشطة         
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 خصائص العمل التطوعي التجديد واإلبداع كمـا جـاء فـي          تستطيع الخروج عنها، رغم أن من أهم        
ولعل من ، كما أن الكثير من المشكالت تكرر نفسها على مستوى الكثير من الجمعيات     ، الجانب النظري 

ط وتساعد على حل المشكالت، وهذا نتيجة عـدم         أسباب ذلك قلة األفكار واالقتراحات التي تثري النشا       
 النسبة التي تشرك األفراد دائما      % 22.58، وهكذا تأتي      *إشراك األفراد دائما في ما يهمهم من العمل       

  النسبة التي ال     %11.30وتبقى  ،بعيدة عما هو مطلوب من القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي            
من القيادات التي تعمل لوحدها ولن تحقق نتائج إيجابية بهذا التعامـل  تسجل نوعية ،تشرك األفراد أبدا  

 %60مع األفراد، ويمكن أن نسجل في هذا اإلطار إجابات أفراد جمعية العلماء التي جـاءت بنـسبة                  
  .وهذا كما أسلفنا نتيجة الصراعات التي تعيشها 

عمل في الجمعيـة مـن طـرف        يوضح الوسائل التي تستعمل في الرقابة على ال       ) : 42( جدول رقم   
  .القيادة

             وسائل الرقابة  المجموع  المالحظة  التقارير  بيانات إحصائية
 %  ك       %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  100  5  00  0  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  13  30.77  4  53.85  7  15.38  2  جالكشافة اإلسالمية 

  100  6  50  3  50  3  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  15  53.33  8  46.67  7  00  0  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  7  28.57  2  57.14  4  14.29  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  11  54.54  6  36.36  4  9.10  1   األمل.ج
  100  12  41.67  5  58.33  7  00  0  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  6  66.67  4  16.67  1  16.67  1  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  66.67  4  33.33  2  00  0   إبداع الثقافية.ج
  100  10  20  2  40  4  40  4   كافل اليتيم.ج

  100  91  47.25  43  42.90  39  9.90  9  المجموع

في الجمعية من طرف القيادة      على العمل    الرقابةيوضح هذا الجدول الوسائل التي تستعمل في          
  % 47.25 تأتي بنسبة المالحظةحيح األخطاء، حيث تبين البيانات أن   من أجل متابعة تنفيذ العمل وتص     

والعمل التطـوعي   ،ألن المالحظة ال تعنى الحضور دائما       ،وهي تشير إلى مالحظة السير العام للعمل        
الجمعوي يرتبط بالحضور القيادي الدائم ومتابعة العمل، فكما تقدم فإن القدوة تعتبر في العمل التطوعي         

ب التحفيز، كما أن المتغيرات التي يعرفها واقع العمل سواء على مستوى األفراد أو الظروف               من أسالي 

                                                 
صـنع  فـي   و المساهمة   ،إلى أن النشاط الجمعوي يعمل على تدريب األفراد على الرؤية االجتماعية الناقدة             " شهيدة الباز "ذهبت   *

 القـرن الواحـد والعـشرين     المنظمات األهلية العربية على مـشارف  -أنظر شهيدة الباز  (القدرات التي تخصهم وتخص مجتمعهم    
  )157-153ص-سابقمرجع –محددات الواقع وآفاق المستقبل ،
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العامة للمجتمع تقتضي المتابعة من أجل إنجاز األعمال، ثم جاءت التقارير بنسبة ليست بعيـدة عـن                 
لـى أن    ع المالحظة الميدانية وقد وقفنا من خالل     ،   وهي تؤكد ما ذهبنا إليه      %42.90المالحظة وهي   

هناك تطور في الحرص على إعداد التقارير الخاصة بالعمل وهذا مقارنة بفترة سابقة، ولعـل عامـل                 
 التقارير األدبية والمالية  الخبرة في النشاط التطوعي الجمعوي، وإصرار السلطات المتزايد على تقديم           

ة تـدل علـى أن       وهي نسبة ضـعيف    % 9.90سنويا وراء ذلك، ثم جاءت البيانات اإلحصائية بنسبة         
، حيث تفتقد أغلب الجمعيات إلى قاعدة بيانـات         االهتمام بالمعلومات واألرقام اإلحصائية الزال ضعيفا     

وهذا نتيجة ضعف االهتمام باألرشفة والتوثيق، مما يدل على أنها مازالت تفتقد إلى تقاليد إدارية فـي                 ،
الوعي بهذا األمر غير أنه لم يأخـذ البعـد    تزايد المالحظة الميدانيةهذا الجانب، وإن سجلنا من خالل     

العملي بعد، والدليل على ذلك النسب المسجلة ، ويمكن أن نسجل أخيرا أن الغالب على القيـادة فـي                   
الجمعيات استعمال وسيلة مراقبة أساسية للعمل ثم وسيلة إضافية، فالغالب مثال في جمعية إبداع هـي                

، % 33.33ثم تأتي التقارير بنسبة أقل وهي       ،ت أفرادها    من مجموع إجابا   % 66.67المالحظة بنسبة   
ثم تأتي  ،  من مجموع إجابات أفرادها    % 58.33أما جمعية اإلبراهيمي فهي تسجل التقارير أكثر بنسبة         

  . ولذلك عالقة بخبرة كل جمعية في العمل % 41.67المالحظة بـ 
  .يوضح وضع ميزانية ألنشطة الجمعية ) : 43(جدول رقم 

         وضع ميزانية        المجموع  ال  نعم
 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  60  3  40  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  11.11  1  88.89  8  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  50  2  50  2  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  60  6  40  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  00  0  100  4  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  100  7   األمل.ج
  100  7  00  0  100  7  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  50  3  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  100  5   كافل اليتيم.ج

  100  62  29.03  18  70.97  44  المجموع

 من % 70.97عية، حيث توضح  البيانات بأن  يوضح هذا الجدول وضع ميزانية ألنشطة الجم  
الميزانية هي البرنامج   المبحوثين يرون بأنه يتم وضع ميزانية لألنشطة التي يقومون بها، حيث تعتبر             

ووضع ميزانيـة   ،   للجمعية خالل فترة زمنية محددة، يظهر فيه تقدير النفقات والموارد المالية            المالي
معيات مثل االشتراكات والتبرعات وعائدات األنـشطة وإعانـات   لألنشطة يدل على وجود إرادات للج   



   

 214

 وقفنا عليه ميدانياالدولة تمكنها من تقدير أوجه الصرف على أعمالها المختلفة، وإن كان المشكل الذي     
سواء في قدرة األعضاء على الدفع المنـتظم لالشـتراكات أو ثبـات             ، هو عدم انتظام مصادر الدخل    

 إعانات الدولة بين سنة وأخرى، وهذا ما يزيد من صعوبة تحديـد األنـشطة               وكذا تفاوت ، المتبرعين
وتقدير تكاليف التنفيذ نتيجة عدم القدرة على تحديد المبالغ المتوقعة من مصادر الدخل، ولذا يتم اللجوء                

 وربط القيام بأنشطة معينة بالحصول على نفقاتها، ولـذلك نـسجل علـى              وضع ميزانية تقديرية  إلى  
ففـي رابطـة    ،  من المبحوثين ال يرون وضع ميزانية ألنشطة الجمعية        % 29.03لجدول أن   مستوى ا 

 من أعضائها بأنـه    % 60نتيجة ضعف الجانب المالي وعدم انتظام مصادر الدخل، يرى          ، الطلبة مثال 
نالحـظ أن   ،ال يمكن الحديث عن وضع ميزانية، في حين أن الجمعيات التي تمتلك مـصادر دخـل                 

ختلفون على وضع ميزانية، والذي يهمنا هنا أن ثقافة اإلدارة المالية موجودة إلى حد ما               أعضاءها ال ي  
خاصة أنها مطالبة سنويا بعرض تقريرها المـالي،        ،على مستوى القيادة في العمل التطوعي الجمعوي        

ألن الجمعية مطالبة بالمحافظـة علـى       ،وهناك جمعيات تنشره في الصحف مثل جمعية اإلرشاد مثال          
وكذا السلطات العمومية التي تقدم الدعم لها، أما األنشطة التـي           ، صداقيتها لدى أعضائها والمتبرعين   م

توزع عليها الميزانية فقد كانت إجابات المبحوثين تدور حول األنشطة التي تعرف بها كل جمعية، ثـم             
  . وغيرهاالجانب التكويني والتدريبي لألفراد ومصاريف مختلفة تتعلق بالتجهيز والصيانة

  .لتي تواجه تنمية الموارد المالية في الجمعيات الصعوبات ا أهميوضح : )44(جدول رقم 
ضعف   الجانب القانوني

  االستثمار
عدم ثقة 
  المتبرعين

ال توجد 
  إجابة

                  الصعوبات  المجموع
  الجمعيات

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك
  100  5  60  3  00  0  40  2  00  0   العلماء المسلمين ج.ج 

  100  9  11.11  1  11.11  1  55.56  5  22.22  2  جالكشافة اإلسالمية 
  100  4  00  0  25  1  25  1  50  2  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  10  30  3  30  3  30  3  10  1  الرابطة الوطنية للطلبة ج
  100  4  00  1  00  0  25  1  75  3  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  14.29  0  00  0  57.14  4  28.57  2   األمل.ج
  100  7  00  0  57.14  4  14.29  1  28.57  2  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  40  2  20  1  40  2  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  33.33  2  50  3  16.66  1   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  00  0  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  12.90  8  20.97  13  35.48  22  30.65  19  المجموع

، حيـث يـرى     تنمية الموارد المالية للجمعيـة     أهم الصعوبات التي تواجه    يوضح هذا الجدول        
 هو أكبر الصعوبات، وهذا يدل على أن الجمعيـات ال           ضعف االستثمار  من المبحوثين أن     % 35.48
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ول  من المبحوثين ال توجد لديهم إجابة في الجـد         % 12.90تملك سياسة مالية وكمؤشر على ذلك أن        
لعـدم  وهو ما يجعلها تجد صعوبة في توفير موارد مالية ذاتية إلدارة أعمالها، كما يجعلها عرضـة                 ،

مما يدفعها دوما إلى البحث عن مصادر تمويل حتى تغطي نفقـات            انتظام مصادر الدخل وشح بعضها      
البحث دوما عن   فباإلضافة إلى مصادر التمويل المعروفة كاالشتراكات ودعم الدولة تلجأ إلى           ، أنشطتها

متبرعين جدد، من خالل تنظيم أنشطة تحت رعاية أو بمساهمة،و أحيانا تستثمر في بعض األنشطة من 
  30.65و يرجع ضعف التنمية الفعلية للموارد المالية إلى عدة صعوبات أشار لها ، أجل زيادة عائداتها 

 ، و يرجع    ة فعلية للموارد المالية   الجانب القانوني يحول دون تنمي     من المبحوثين الذين يرون بأن       %
ذلك إلى عدم وضوح هذا الجانب في قانون  الجمعيات، حيث تتم الخشية من اتهام السلطات بـالتحول                  

، أو السماح مع إجراءات معقدة    ، إلى جمعيات ربحية، كما ال يتم السماح لها بالقيام بحمالت جمع المال           
  . جمعيات دون أخرىكما أن هناك محاباة من بعض اإلدارات في دعم

وترجع إلى ضـعف العالقـات وضـعف         ، %  20.97 ثم جاءت عدم ثقة المتبرعين بنسبة       
التخطيط للجانب المالي في الجمعيات ،كما أن المتبرعين ال يتجاوبون مع أنشطة الجمعيـات نتيجـة                

التي تـرى   الصورة المشوهة التي أعطاها بعضها عن العمل التطوعي، أو نتيجة ثقافة أصحاب المال              
ويمكـن أن نالحـظ أخيـرا أن الحالـة          ، التبرع للمسجد أولى من التبرع لجمعية ترعى األيتام مثال        

  .االجتماعية لألعضاء تبقى أيضا من الصعوبات وال تسمح بدعم الجمعيات ماديا 
 % 35.48بنسبة  أما الجمهور فيبقى إقباله على األنشطة في نظر المبحوثين بشكل عام متوسط

ويطلـب خـدمات تفـوق قـدرات      *%  30.65أو مقبول بنسبة% 33.87بنسبة  ا بشكل كبيروأحيان
الجمهـور   الجمعيات، كجمعية كافل اليتيم التي تقصدها فئات أخرى طلبا للمساعدة، وأحيانا يكون إقبال   

حيث ال تلقى األنشطة الثقافية والعلمية اإلقبـال الـذي تلقـاه األنـشطة الرياضـية                ، حسب النشاط 
  .كما سجلناه ميدانيا،ريةوالخي
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  :المشكالت و المعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي-د
    إدارة العمل التطوعي الجمعوي يوضح طبيعة المشكالت التي تواجه القيادة في ) : 45(جدول رقم 

           طبيعة المشكالت  المجموع  يجانب مال  جانب تنظيمي  جانب بشري
 %  ك       %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  00  0  60  3  40  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  66.67  6  22.22  2  11.11  1  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  25  1  75  3  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  60  6  00  0  40  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  75  3  00  0  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  14.29  1  28.57  2  57.14  4   األمل.ج
  100  7  28.57  2  28.57  2  42.86  3  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  20  1  00  0  80  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  16.67  1  16.67  1  66.67  4   إبداع الثقافية.ج
  100  5  80  4  20  1  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  38.71  24  19.35  12  41.94  26  المجموع

يوضح هذا الجدول طبيعة المشكالت التي تواجه القيادة في الجمعية، حيث يتضح أن هـذه                           
وقد كانت إجابة المبحـوثين علـى أن هـذه          ، % 41.94بنسبة المشكالت تتعلق بالجانب البشري أوال    

مظـاهر ذلـك ضـغط الجانـب      ومـن    % 43.55بنسبة*المشكالت تتعلق بنقص كفاءة المتطوعين      
االجتماعي عليهم، ونقص الخلف الذي يحافظ على استمرارية العمـل، وضـعف أخالقيـات العمـل                
( الجماعي، وقلة الوقت المخصص للتطوع بفعل عدم تفرغ األعضاء، وظهور بعض األمراض النفسية            

أحيانا ضعف  وضعف الدافعية للعمل و   ، )كحب التسلط، وضعف الهمة، واألغراض الشخصية وغيرها      
وال شك أن مرد كل هذه المظاهر إلـى ضـعف إدارة            ، الفهم ألبعاد العمل التطوعي الحقيقية وغيرها     

المشكالت التي تتعلق  أما،خاصة فيما يتعلق باالستقطاب واالختيار والتدريب بشكل خاص ، المتطوعين
هذا الجانب كما    مظاهر ومن ،ضعف اإلمكانيات  ب تعلقيو ، % 38.71بالجانب المالي فقد جاءت بنسبة      

قلة الدعم المالي وضعف الموارد المالية ونقص الوسائل وغيرها، وتبدو أهمية الحديث عـن              ،سجلناها  
مـرتبط باألسـاس    ،مشكالت التمويل انطالقا من أن فعالية أنشطة الجمعيات وبرامجها وتحقيق أهدافها          

ومـن  ، ة لتغطية هذه األنشطة والبرامجبالبحث المستمر عن مصادر قادرة على توفير األموال المطلوب   
،  1قيمة العنصر البشري في التعـويض عـن اإلمكانيـات الماديـة           ثم فإنه من الضروري التنبيه إلى       

ـ  تعلـق يو، % 19.35وأخيرا جاءت المشكالت التي تتعلق بالجانب  التنظيمـي بنـسبة     سوء إدارة ب
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ة علـى اإلدارة والتـأطير، وغيـاب        ضعف القـدر  ، كما سجلناها  ومن مظاهر هذا الجانب    المشكالت
التخصص أحيانا، وكثرة األعباء على األفراد، والصراعات وعدم االنسجام بينهم وغيرها، وال شك أن              

فجمعية اإلرشاد نتيجة الصراعات التي عاشـتها       ، هذه المشكالت تختلف درجتها من جمعية إلى أخرى       
أما جمعية العلماء فـإن  ،%  70 جاء بنسبة على المستوى الوطني نالحظ تأثر الجانب البشري ولذلك

 ،أما جمعية كافـل     % 60غياب التنسيق بين المستوى المحلي والوطني قد طرح الجانب التنظيمي بـ            
وال شك أن وجود كل هذه  ،% 80اليتيم فرغم اإلمكانيات التي تملكها إال أن الجانب المالي قد جاء بـ       

   . به قيادة العمل التطوعي الجمعوي في العمل على تجاوزهاالمشكالت يعكس الدور الذي يجب أن تقوم
  يوضح طبيعة المعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي : )46(جدول رقم

  المعوقات       المجموع  تربوية  ثقافة  اقتصادية  اجتماعية  سياسية   قانونية
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  60  3  20  1  00  0  20  1  00  0  00  0  اءالعلم.ج
  100  9  00  0  00  0  55.56  5  22.22  2  22.22  2  00  0  الكشافة.ج
  100  4  50  2  25  1  00  0  25  1  00  0  00  0  اإلرشاد.ج

  100  10  10  1  00  0  50  5  00  0  20  2  20  2  طلبةالرابطة 
  100  4  00  0  00  0  50  2  00  0  25  1  25  1  الهواء الطلق

  100  7  28.57  2  00  0  00  0  28.57  2  28.57  2  14.29  1  األمل.ج
  100  7  00  0  00  0  14.29  1  57.14  4  28.57  2  00  0  االبراهيمي.ج
  100  5  00  0  00  0  60  3  00  0  20  1  20  1  اإليكولوجيا.ج
  100  6  16.67  1  00  0  00  0  33.33  2  50  3  00  0  إبداع.ج
  100  5  00  0  00  0  00  0  00  0  00  0  100  5  كافل اليتيم.ج

  100  62  14.52  9  3.26  2  25.80  16  19.35  12  20.97  13  16.13  10  المجموع

يوضح هذا الجدول طبيعة المعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي ،                        
البعد المتعلـق   وهي تتجه نحو    ،%25.80حيث إن البيانات تشير أن المشكالت االقتصادية تأتي بنسبة          

وهـذا مـا    ، بتأمين حاجاتهم الضرورية المتعلقة بالمعيشة وغيرهـا       ونلينشغ حواراد الذين أصب  باألف
وبالتالي االتجاه نحو العمل الـذي يـدر   ، يجعلهم يطرحون عدم وجود فائض من الوقت وكثرة األعباء 

، % 46.77 التي جاءت بنسبة     *الحالة االجتماعية واالقتصادية  وهو ما يشير إلى تردي      ،دخال إضافيا   
أما البعد الثاني فيتعلق بضعف اإلمكانيات المادية للجمعيات وذلك بفعل عدم الدعم الكافي من طـرف                

وكذا التمييز في الدعم المالي من طرف بعض إدارات الدولة وعدم قدرة الجمعيات علـى               ، المتبرعين
اد  سواء في تأطيرهم     وهذا ما يزيد من دور القيادة في مراعاة أحوال األفر         ،تأمين مصادر تمويل ذاتية   

 وهي تشير إلـى البعـد المتعلـق         ،%20.98أو في تكليفهم، أما المعوقات السياسية فقد جاءت بنسبة          
 خاصة على مستوى التعامـل مـع   المحيط السياسي والقـانوني  ويرجع ذلك إلى، بتسييس الجمعيات 
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معيات إلى محاولة فـرض  كما تتعرض الج،تحظى الجمعيات الموالية بالدعم اإلدارات المحلية ، حيث   
 وتـصبح   ،وصاية عليها من طرف بعض األحزاب السياسية فيتم تحزيب األعضاء وتحزيب األنشطة           

وقـد جـاءت المعوقـات    ، الجمعية تعامل على أنها تابعة لحزب سياسي معين من طـرف المجتمـع          
مع وسلبية تعامله  عند بعض أفراد المجت   النظرة المادية  وتشير إلى طغيان     ،%19.35االجتماعية بنسبة   

يرى فيها مصدر خدمة ولكن ال يراها أهال للدعم، وكذا نقص الـوعي بـضرورة             التي،مع الجمعيات   
وهـي  %  16.13النهوض بالعمل التطوعي الجمعوي وتطويره، ثم جاءت المعوقات القانونية بنـسبة  

ولكن تظهـر بعـض     ، 90/31تشير إلى أن الجانب القانوني لم يعد عائقا كبيرا مثلما كان قبل القانون              
الممارسات والثغرات الموجودة في قانون الجمعيات تطرح مشكالت قانونية كالجانب المتعلق بالتمويل            

وقد تشير إلـى     ، %3.26  والمعوقات الثقافية بنسبة      %14.52وجاءت المعوقات التربوية بنسبة     ،مثال
ن معوقين كبيرين نظرا ألن العمل التطوعي        ال يعتبران بالنسبة للمبحوثي    الجانبان التربوي والثقافي  أن  

وأن مساعدة اآلخرين دون مقابل سلوك متعارف عليه بـين أفـراد            ، يمتد في ثقافة المجتمع الجزائري    
المجتمع، وإن كان ذلك ال ينفي أن مؤسسات التنشئة االجتماعية مازالت ال تقوم بالدور المطلوب فـي                 

 في المجتمع ليست سائدة بالشكل الالزم، وتبقى أن نـسب           ثقافة التطوع كما أن   ،دعم الفعل التطوعي    
  .هذه المعوقات تختلف بين الجمعيات وذلك بحسب حالة كل جمعية وخبرتها في التعامل مع كل معوق 

  .يوضح مدى تأثير المشكالت الداخلية والمعوقات الخارجية) : 47( جدول رقم 
             تأثير المشكالت  المجموع  المعوقات الخارجية   اخليةالمشكالت الد

 %  ك %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  20  1  80  4   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  55.56  5  44.44  4  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  25  1  75  3  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  30  3  70  7  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  75  3  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  14.29  1  85.71  6  مل األ.ج
  100  7  28.57  2  71.43  5  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  20  1  80  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  16.67  1  83.33  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  30.66  19  69.35  43  المجموع

كالت الداخلية والمعوقات الخارجيـة علـى إدارة العمـل          يوضح هذا الجدول مدى تأثير المش            
 وذلك بنسبة   المشكالت الداخلية هي التي تؤثر أكثر     حيث أن المبحوثين يرون بأن      ،التطوعي الجمعوي   

وهذا ما يؤكد أهمية دور القيـادة التـي تقـوم           ، على أوضاع العمل التطوعي في المجتمع      % 69.35
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 سالمة المقاربة التي سلكناها في معالجة هذا الموضوع     ور، وبالتالي   بإدارته وقدرتها على أداء هذا الد     
وهذا يدل على أن هذه المعوقات التي عرضنا لها          ،% 30.66، كما جاءت المعوقات الخارجية بنسبة       

ولكن تأثيرها ال يرقى إلى مـستوى       ، وهي تؤثر على إدارة العمل التطوعي الجمعوي      ،سابقا موجودة   
حيث يبقى المشكل المطروح هو أن القائمين على هذه الجمعيات          "، التي يعاني منها  المشكالت الداخلية   

كما أنهـم ال يمتلكـون      ،  إلى تأسيسها بطريقة عفوية ومرتجلة ودون هدف واضح        نعادة ما يلجأ و   
  . 1"التكوين الالزم في مجال تسييرها

المـشكالت الداخليـة     ولذلك فقد كانت إجابات المبحوثين لرؤيتهم لدور القيادة فـي تجـاوز             
من خالل االتفاق علـى قـيم معينـة          ،دور القيادة ومتطلباتها  بان أكدوا على    ،والمعوقات الخارجية   

طريقـة  وتوضيح الرؤية المستقبلية وتدعيم الموارد المادية خاصة، كما أكدوا على ضرورة تطـوير              
بمواجهـة  لي ، ثـم بعـد ذلـك          سواء ما يتعلق بإدارة المتطوعين أو األنشطة أو الجانب الما          إدارتها
 خاصة من خالل التأكيد على إعـداد        ،ومعوقاته الخارجية  العمل التطوعي الجمعوي الداخلية      مشكالت

، وتصحيح النظرة له فـي المجتمـع  ، وتدريب األفراد وتأمين موارد مالية ذاتية والتخصص في العمل     
وهذا كله من أجـل     ، ماعي بعين االعتبار  وأخذ الواقع االجت  ، وتعميق الوعي بأهميته وتدعيم استقالليته    

اإلخالص ، وقبل ذلك ذكروا صفات من يتصدون لهذا العمل وأهمها           العمل المؤسسي الوصول به إلى    
  .ينجح بالفكرة ويزول بالمصلحة الشخصية فهو كما قال أحد المبحوثين  ،والتجرد والتضحية
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  : نتائج الدراسة-ثانيا
 سنتناول نتائج الدراسة فـي ضـوء        :ي ضوء الطرح النظري   نتائج الدراسة ف  -1  

وفـي الفـصل الثالـث      ،الطرح النظري، حيث تعرضنا في الفصل الثاني للنظريات الخاصة بالقيادة           
وفـي الفـصل   ،كما تعرضنا في الفصل الرابع لإلدارة في العمل التطـوعي     ، للمداخل المفسرة للتطوع  

  :ركيز على النقاط التالية وذلك بالت، الخامس للجمعيات في الجزائر
وهذا ما يؤكد مـا     ،أن القيادة من خالل نتائج الدراسة تعني االهتمام باألفراد وإدارة األنشطة            -  

حيث أن القيادة تقوم على التأثير في األفراد مـن خـالل            ،ورد في الجانب النظري في الفصل األول        
  .ألنشطة من أجل تحقيق األهداف اةكما أنها تهتم باإلدار، كسب قبولهم وتعاونهم ودعمهم

هي امتالك رسالة   ،أن متطلبات القيادة في العمل التطوعي الجمعوي من خالل نتائج الدراسة            -  
ومراعـاة  ،وتدبير الموارد الماليـة     ، ومراعاة طبيعة العمل التطوعي   ، ووضع رؤية مستقبلية  ،للجمعية  

غير أن المبحوثين أكـدوا علـى       ، الثاني   حاجات األفراد، وهذا ما ورد في الجانب النظري في الفصل         
أهمية الرؤية المستقبلية أكثر من بقية المتطلبات، وهذا المتطلب يبرز فيه امتـزاج الجانـب القيـادي                 

  .باإلداري 
وهذا ما يؤكد  ،أكدت نتائج الدراسة على أهمية التوفيق بين خصائص األفراد واحتياجات العمل            -  

من أن النظرية الموقفية تبقـى األقـرب لدراسـة هـذا     ،صل الثاني ما ورد في الجانب النظري في الف      
بحكم أن هذه النظرية تتناول العوامل الموقفية التي تتفاعل معها القيادة فـي إدارة العمـل                ، الموضوع
  .التطوعي

أن مصادر التأثير بالنسبة للقيادة هي قوة الشخصية القياديـة بالدرجـة            ،جاء في نتائج الدراسة     -     
مـن أن   ، وهذا ما يؤكد ما ورد في الجانب النظري في الفصل الثاني          ،ثم قوة المركز القيادي     ، ىاألول

القيادة االجتماعية تعتمد على قوة الشخصية القيادية أساسا، كما أكدت نتائج الدراسة على أهمية إعـداد     
  .ويصنعونوهذا ما ورد في الجانب النظري في الفصل الثاني من أن القادة يولدون ،القيادة 

حيث ،ثم هو عمل خيري     ،أكدت نتائج الدراسة على أن العمل في الجمعية هو عمل تطوعي            -  
وهذا ما ورد في الجانب النظري في الفـصل  الثالـث،     ، وردا بنسب متقاربة، كما أنه ال يهدف للربح       

 يحمل قيمة   وهو ما يجعله  ،حيث يقترن العمل التطوعي في المجتمع الجزائري بدوافع روحية وأخالقية           
كما يؤكد مفهوم التطوع بأنه جهد يقوم على دوافع ذاتية بدون           ، باعتباره يتم في مجتمع مسلم    ،اجتماعية

  .مقابل مادي ويهدف إلى إشباع حاجات المتطوع وتحقيق احتياجات المجتمع
أكدت نتائج الدراسة بان الجمعية ليست موالية لهيئة معينة أو للحكومة ، وهذا ما ورد فـي                 -  

كما أنهـا تمـارس   ،حيث أن من خصائص الجمعيات االستقاللية ،الجانب النظري في الفصل الخامس  
  .السياسة في حدود االهتمام بشؤون المجتمع العامة بعيدا عن الممارسة الحزبية 
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سواء ، أكدت نتائج الدراسة بأن القيادة تقوم بإدارة العمل التطوعي من خالل وظائف اإلدارة            -  
وإن كانت هذه الوظائف ال تأخـذ       ،دارة المتطوعين أو إدارة األنشطة أو اإلدارة المالية         على مستوى إ  
وهذا ما ورد فـي     ، إال أنها تشير إلى وجود ممارسة للعملية اإلدارية من طرف القيادة          ، أبعادها الكاملة 

لـف فـي    الجانب النظري في الفصل الرابع، كما أكدت نتائج الدراسة أن إدارة العمل التطـوعي تخت              
خصائصها عن اإلدارة في الميادين األخرى ويمكن أن نذكر في هذا الصدد خاصية المرونة سواء في                

  .وهذا ما ورد في الجانب النظري في الفصل الرابع ، وضع األهداف أو تنظيم العمل أو غير ذلك
والمالي أكدت نتائج الدراسة أن الجمعيات تعاني من مشكالت داخلية تتعلق بالجانب البشري             -  

ومن معوقات خارجية تتعلق بالجانب االقتصادي والسياسي واالجتماعي والقانوني، وهـذا           ،والتنظيمي  
حيث تواجه إدارة العمل التطـوعي مـشكالت تتعلـق          ، ما ورد في الجانب النظري في الفصل الرابع       

، الثالث والخامس بالجانب البشري والتنظيمي والمالي ، أما المعوقات الخارجية فقد وردت في الفصل             
  .وتتعلق بالجانب القانوني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي ثم الثقافي والتربوي

 توصلت هذه الدراسة إلى جملة  :نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة       -2   
سنحاول الحديث عنها انطالقا من أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات الـسابقة التـي              ، من النتائج 

  :وذلك من خالل النقاط التالية، ناها في الفصل األولعرض
خالد عبد  "هناك اتفاق بين نتائج هذه الدراسة ودراسة        ، بالنسبة للبيانات المتعلقة بعينة الدراسة    -  

حول الدور  " ليندة نصيب "وكذا دراسة   ،حول التحليل السوسيولوجي للعمل التطوعي في مصر        " الفتاح
ونسبة الشباب ، وذلك فيما يتعلق بتفوق نسبة الذكور على اإلناث،  المدنياالجتماعي لمؤسسات المجتمع

وكذا نسبة الحالة المادية المتوسطة للمتطوعين، كما أن هناك اتفاق في غلبة نـسبة              ، بالنسبة لفئة السن  
  " .ليندة نصيب"المتزوجين مع دراسة 

النسبة لهذه الدراسة بنسبة    في غلبة نسبة الجامعيين ب    " نصيب" غير أن هناك اختالف مع دراسة     
وهذا مؤشـر علـى أن المـستوى        ،%40.43 مقارنة بغلبة فئة الثانويين في دراستها بنسبة         67.47%

وأن هناك إقبال أكبر للجامعيين على العمل التطوعي الجمعوي ، كما أن            ،التعليمي لألعضاء قد ارتفع     
ائف اإلدارية فـي دراسـتها بنـسبة        فيما يتعلق بغلبة أصحاب الوظ    " نصيب"هناك اختالف مع دراسة     

وقد يؤشر ذلك إلى     ،%35.48بينما في هذه الدراسة نجد غلبة أصحاب العمل الحر بنسبة            ، 44.68%
كما قد يؤشر على أن متطلبات العمل التطوعي من حيـث           ،تزايد أصحاب األعمال الحرة في المجتمع       

  .ة أكثر من بقية الفئاتالدعم المادي والوقت المخصص له أصبحت تتوفر في هذه الفئ
في ما يتعلق " نصيب"هناك اتفاق بين هذه الدراسة ودراسة ،بالنسبة لمفهوم األعضاء للجمعية    -  

بينمـا   ، % 19ثم هي جمعية خيرية بنسبة     ،%52بفهم األعضاء للجمعية بأنها جمعية تطوعية بنسبة        
وهذا يدل بأن   ،% 32.69ة بنسبة   وبأنها خيري  ،%34.61جاءت في هذه الدراسة بأنها تطوعية بنسبة        
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فإن " خالد عبد الفتاح  "فهم الناشطين للعمل التطوعي الجمعوي في الجزائر لم يتغير، أما بالنسبة لدراسة             
  . الدافع الخيري يبقى هو الغالب

  % 29في وجود تأثير للمكانة االجتماعية بنسبة " نصيب"اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة     -        
وتتعلـق   ،% 21.05 ماديا وعالقاتيا ، أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد جاءت بنـسبة             تم الجمعيا في دع 

  .بدور المكانة االجتماعية في التأثير القيادي 
أيضا في أهمية التحفيز بالنسبة للمتطـوعين ،        " نصيب"اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       -  

في دراستها، أما ،% 17 المادية والمعنوية بنسبة والحوافز ،% 44حيث جاءت وضوح األهداف بنسبة 
كما أن وضوح الرؤية جاءت األولى في متطلبات         ،% 85.48في هذه الدراسة فقد جاء التحفيز بنسبة        

، وهذا ما يؤكد على أن طبيعة العمل التطوعي تختلف عن األعمال األخـرى            ،% 29.62القيادة بنسبة   
ضوح األهداف تعتبر حافزا بالنسبة للمتطوعين، وهـذا مـا          حيث أن وضوح الرؤية والتي من بينها و       

  .جعلنا نؤكد في هذه الدراسة على أهمية وجود متطلبات للقيادة
" نصيب"فقد اختلفت هذه الدراسة عن دراسة       ، بالنسبة للمشكالت التي تواجه العمل التطوعي     -

والتـي  ، علق بالجانب المـالي   تتجاوز المشكالت التي تت   ،في أن المشكالت التي تتعلق بالجانب البشري      
 38.35بينما حلت في هذه الدراسة في المستوى الثـاني بنـسبة           ،% 70.21جاءت في دراستها بنسبة   

وقـد  ، حول واقع ومستقبل المنظمات األهلية العربية     " محمود عودة "وهو ما ورد أيضا في دراسة       ،%
غيرها في نهايتها بفعـل تغيـر       يشير ذلك إلى أن مشكالت الجمعيات في بداية هذه العشرية أصبحت            

حيـث أن العنـصر     ،كما قد يشير إلى تنامي الوعي بمشكالت العمل التطوعي          ، األوضاع االجتماعية 
بينما هذه األخيرة ال يمكن أن ،ألنه يمكنه تعويض اإلمكانيات المادية ، البشري هو األساس في أي عمل

 الحالية والدراستين المـذكورتين فـي       ةراسويبقى أن هناك اتفاق بين الد     ،تعوض دور الجانب البشري   
  .ضعف كفاء المتطوعين قيادة وأفرادا

حـول تـدني    " نـصيب "فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسـة        ،أما بالنسبة للمعوقات الخارجية   -        
بينما جاء في هـذه الدراسـة          ، في دراستها % 40المستوى االجتماعي واالقتصادي والذي جاء بنسبة    

خالد عبـد  "وتختلف هاتين الدراستين مع دراسة   ، بين الجانب االجتماعي واالقتصادي      % 45.15ةبنسب
وقد يكون لذلك عالقة باألوضاع     ،التي ذهبت إلى أن القيود القانونية هي المعوق األكبر للتطوع         ،"الفتاح

 القـانون   مع وجود تسهيالت قانونيـة فـي      ،االقتصادية واالجتماعية الضاغطة في المجتمع الجزائري     
وهو أيضا ما تؤكـده     ،وغلبة القيود القانونية بالنسبة للمجتمع المصري     ، قياسا للقوانين السابقة  ، 90/31

  .فيما يتعلق بالعالقة مع الدولة" محمود عودة"دراسة 
 من خالل دراستنا لموضوع دور القيادة فـي         :نتائج الدراسة في ضوء الفروض    -3      

 نظريا وميدانيا، من خالل نماذج من الجمعيات بوالية برج بوعريريج           إدارة العمل التطوعي الجمعوي   
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 العلميـة لجميـع     الخصائص استخالصوالتي سنحاول من خاللها     ،فقد خرجنا بالنتائج الجزئية التالية    ،
  :وهي كالتالي،والوقوف عليها من خالل المؤشرات التي حددت لكل فرضية،  المدروسةالجمعيات
  :هي كمايلي:القيادة في العمل التطوعي الجمعوي متطلبات  -أ          
 32.69 ، وخيرية بنـسبة    % 34.61أن القيادة تنظر إلى الجمعية على أنها تطوعية بنسبة        -          

وهي نسب متقاربة وتشير إلى أن العمل التطوعي الجمعـوي هـو    ،% 30.76وغير ربحية بنسبة  ، %
  .بيعة هذا العمل وثقافة المجتمعوهذا ما يتفق مع ط،خيري وغير ربحي،عمل تطوعي

،وهي نـسبة   % 96.17أن مفهوم القيادة يعني االهتمام باألفراد وإدارة األنشطة معا بنسبة         -          
مصادر  كما أن، 1حيث أن القائد المتكامل هو الذي يهتم بكال البعدين   ،كبيرة تدل على الفهم السليم للقيادة     

،وهذا ما يميز القيادة )القيادة من الداخل% ( 69.73 القيادية بنسبةتأثير القيادة تقوم على قوة الشخصية
 (  21.05ثم جاءت المكانة االجتماعية بنـسبة  ، وفي مجال العمل االجتماعي بشكل خاص،بشكل عام

  .وهي ترتبط باحتياجات العمل التطوعي،)القيادة من الخارج%
 فـي امـتالك رسـالة للجمعيـة         تتمثـل ،أن متطلبات القيادة في العمل لتطوعي الجمعوي        - 

ومنهـا االلتـزام   ،وهي تقوم على قيم أساسية يرتكز عليها عمل القيادة في الجمعيات            ،%29.44بنسبة
 ومن المتطلبات أيضا وضع رؤية مستقبلية وقـد       ، والمبادرة والتضحية والتطوعية   والجدية والتعاون ،

وإشباع حاجـات   ،ذا تدبير الموارد الماديةوك، جاءت  بنفس النسبة ، ثم مراعاة طبيعة العمل التطوعي  
  .   األفراد

 29.26بنـسبة  واضـحة  في العمل التطوعي الجمعوي تفتقد إلى رؤية مستقبلية        أن القيادة  -          
التوفيق بين خـصائص األفـراد       وإلى عدم ،% 28.39بنسبة   االتفاق على قيم معينة    كما تفتقد إلى  ،%

 ولذلك يجب أن  ، وعدم إشباع حاجات األفراد    تدبير الموارد المادية  كما تشكو ضعف    ،واحتياجات العمل 
 من أجل توفير متطلبات القيادة في العمـل التطـوعي         الجمعيات بإعداد قيادات لعملها المستقبلي       تقوم

  . % 83.87  بنسبة الجمعوي
ذا ما ه ، في إدارة العمل التطوعي الجمعوي معينةمتطلبات ب لقيادةا ترتبط بناء على ما سبق   و

  .يعني تحقق الفرضية األولى
وظـائف  ال  مجموعة من  تقوم القيادة بإدارة العمل التطوعي الجمعوي من خالل       -ب      

  :كما يلي:المتكاملة اإلدارية
 تتمثـل فـي إدارة    ،أن الوظائف التي تقوم بها القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي            -          

 هنـا و، % 28.86بنسبة وإدارة المالية ،% 32.86المتطوعين بنسبةوإدارة  ،% 38.57األنشطة بنسبة 
إال أنها تشير   ، وإن كان بنسبة قليلة   ، تقدم اهتمام القيادة بإدارة األنشطة أكثر من إدارة المتطوعين         نسجل

                                                 
  .44ص– مرجع سابق-القيادة في القرن الحادي والعشرين-محمد أكرم العدلوني، طارق السويدان 1



   

 224

ويختلف هذا مع مفهـوم     ،وهذا ما أمكن مالحظته ميدانيا    ،دإلى اهتمام باألنشطة يتجاوز االهتمام باألفرا     
التي تكون فيها وظيفة القيـادة هـي قيـادة وإدارة المـوارد البـشرية مـن أجـل تحقيـق                     "رة  اإلدا

  .2"والتعامل مع البيئة والمحيط،األهداف
 والتحفيز ،%24.24بنسبة أن المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة المتطوعين هي التدريب          -          

،وهذا ما يدل علـى   % 13.13 واالختيار% 17.17 والتقييم% 21.71ثم االستقطاب  ،%23.74بنسبة  
ولذلك فقد توصلت الدراسة إلـى عـدم        ،االهتمام باألفراد العاملين أكثر من الحصول على أفراد جدد          

 بنـسبة  أما عملية االختيار للمتطوعين وفق صفات معينـة فتـتم   ،  %56.45بنسبة كفاية المتطوعين
وهذا ما أكدته المقابالت مع رؤساء        ،%72.58سبة  في حين أن التدريب ال يتم بانتظام بن       ، 66.13%

للمتطوعين فيركز على االستقامة     ، أما التقييم   % 85.48بنسبة كما يوجد تحفيز للمتطوعين   ،الجمعيات
   .%27.04 بنسبة ثم كفاءة العمل ، % 34.60بنسبة األخالقية

حيث يتم التركيز   ،ا كليا   وهنا يمكن أن نسجل أن القيادة في إدارتها للمتطوعين ال تقوم بمهامه           
كما أن هناك ضعف في أدائها فالمقارنة       ،وهو ما ال يوفر تكامال بين هذه المهام       ،على مهام دون أخرى   
وبين ضعف نسبة   ،  كأهم مهمة تقوم بها القيادة في إدارة المتطوعين           % 24.24مثال بين نسبة التدريب   

فعلى الرغم من وجود اهتمام بها      ،ي أدائها يجعلنا نستنتج أن هناك قصور ف      ،%72.58تطبيق برنامجه   
وهو ما ينطبق علـى  ،وهذا ما يدل على وجود خلل في اإلدارة لهذه المهمة      ،إال أنها ال تطبق كما يجب     

  .االختيار والتحفيز أيضا
 والتنظـيم ،% 24.89بنسبة أن أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة األنشطة هي التخطيط-      
 وهذا ما يدل %16بنسبة  والرقابة، % 18.67النسبة واتخاذ القرار بنفس والتوجيه ،% 21.78بنسبة 

على حضور هذه المهام اإلدارية في عمل القيادة، ولكن الدراسة توصلت إلى أنه ال يتم التخطيط على                 
لوضوح وهذا ما أدى إلى افتقاد القيادة       ، السنوي ، فالغالب هو التخطيط   % 91.64بنسبة المدى المتوسط 

وقد ساعد على ذلك  ،%72.58كما يتم توزيع االختصاصات على األفراد بنسبة،  الرؤية كما تقدم سابقا
  . المقابالت مع رؤساء الجمعيات كما ورد في،بساطة الهيكل التنظيمي للجمعيات
  فـي عمليـة اإلشـراف علـى المتطـوعين فهـي االجتماعـات       أما أهم الوسائل المستعملة 

وهذا ما  ،% 21.30بنسبة ثم المالحظة المباشرة   ،% 31.48بنسبة   للقاءات الفردية وا، %47.22بنسبة
كما توصلت الدراسة إلى أن الوسائل المـستعملة لالتـصال فـي            ، يدل على ضعف المتابعة الميدانية    

كما يـؤدي  ،وذلك ما يؤدي إلى عدم بقاء األفراد محفزين للعمل      ، % 67.74الجمعيات غير كافية بنسبة   
 ببعضها وبـالمحيط كمـا       الجمعيات وهذا ما يفسر ضعف عالقة    ،دعم المجتمع بكل أشكاله   إلى ضعف   

                                                 
 –مرجع سابق –إشراف مراد زعيمي –في دراسات في تسير الموارد البشرية  –السلوك اإلنساني في التنظيم -ودامعمر د 2

 121ص
 



   

 225

   وأن إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت يكون أحيانا            ،المقابالت في رؤسائهاذكره  
 وهو ما يؤدي إلى نمطية النشاط وتكـرار المـشكالت           %22.58ودائما بنسبة   ،% 66.13بنسبة بنسبة

أما أهم الوسائل المستعملة في الرقابة على        ،المقابالت مع رؤساء الجمعيات   أيضا في    ذلك    سجل وقد،
وأخيـرا البيانـات     ،%42.90بنـسبة  ثم التقارير  ،% 47.25بنسبة العمل في الجمعة فهي المالحظة    

  .وهذا ما يدل على عدم دقتها، %9.90بنسبة اإلحصائية
غير أن هناك ضعف    ،المهام اإلدارية في دارة األنشطة    القيادة تمارس     وهنا يمكن أن نسجل أن    

وعليـه يمكـن أن    ، الرقابـة  و  ويتجلى في التخطيط والتوجيه وصنع القرار      ،ممارسة بعض المهام   في
    .أن هناك خلل في ممارسة المهام اإلدارية في إدارة األنشطة نستنتج
 %70.97ية ألنشطة الجمعيات بنسبة   أن القيادة في العمل التطوعي الجمعوي تقوم بوضع ميزان        -      

  35.48فقد جاء ضـعف االسـتثمار بنـسبة         ، أما الصعوبات التي تواجهها في تنمية الموارد المالية       ، 
رؤسـاء    ذهـب إليـه    وهذا ما  ،وضعف الموارد المادية الذاتية     ،مما يدل على غياب سياسة مالية     ،%

 % 20.97بنسبة وعدم ثقة المتبرعين ،%30.65  ثم الجانب القانوني بنسبة   ،المقـابالت  في الجمعيات
وهنا يمكن أن نسجل ضعف تنميـة المـورد          ، الجانب المادي   ضعف الجمعيات تشكو من   ولذلك تبقى ،

  .ولذا يمكن نستنتج أن هناك خلل في اإلدارة المالية ،المالية
 وهي ،وظائف مجموعة من ال   تقوم بإدارة العمل التطوعي الجمعوي من خالل       وعليه فإن القيادة       

، ولكن هناك ضعف في أداء بعض مهام هذه الوظـائف         ، إدارة األفراد وإدارة األنشطة وإدارة المالية     
وهو ما ترتب عنه وجود خلل فـي األداء        ،وبالتالي أثر على تكاملها   ، ما أثر مستوى األداء فيها       وهذا

  .لم تتحققالفرضية الثانية أن ما يعني وهذا ، اإلداري للقيادة
: تواجه القيادة مشكالت ومعوقات متنوعة في إدارة العمل التطوعي الجمعـوي          –ج      

  :وهي كما يلي
هـي  ،أن طبيعة المشكالت الداخلية التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعـوي            -         

  38.71بنـسبة   ثم بالجانب المـالي ،  بالدرجة األولى% 41.94بنسبة مشكالت تتعلق بالجانب البشري  
وهذا ما يؤكد الخلل في إدارة      ،  بالدرجة الثالثة   % 19.35بنسبة ثم بالجانب التنظيمي  ، بالدرجة الثانية %

  .المتطوعين واإلدارة المالية وإدارة األنشطة
فهـي  ، أما طبيعة المعوقات الخارجية التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي           -        

 بالدرجة الثانية% 20.97ومعوقات سياسية بنسبة،  بالدرجة األولى% 25.80بة بنس معوقات اقتصادية

 وتربويـة  ،%16.13بنـسبة  ثم معوقات قانونية  ،% 16.35بالدرجة الثالثة بنسبة     ومعوقات اجتماعية ،
وهذا ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيادة في مواجهـة  ،%  3.26بنسبة وثقافية  %  14.52بنسبة 

      .  رؤساء الجمعيات في المقابالت معهم بعض هذه المشكالت والمعوقاتوقد فصل،وقاتهذه المع
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  69.35بنـسبة   أن المشكالت الداخلية تؤثر على القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي-       

 الدور الذي تلعبـه  وهو ما يؤكد أهمية%.   30.66 بنسبة أكثر من المعوقات الخارجية التي جاءت%
  .في إدارة العمل التطوعي الجمعوي القيادة

، تواجه مشكالت ومعوقات متنوعة في إدارة العمل التطـوعي الجمعـوي           ن القيادة وعليه فإ   
  .وهذا ما يعني تحقق الفرضية الثالثة

  : النتائج العامة-4
راد وأن القيادة فيها تقوم باالهتمـام بـاألف       ،أن الجمعيات تعتبر إطارا للعمل التطوعي        -أوال

واتـضح أن   ، وتعتمد في تأثيرها عليهم على قوة الشخصية القيادية بالدرجة األولى         ،وإدارة األنشطة 
وتتمثل أساسا في وجود رسـالة تعمـل علـى          ،للقيادة متطلبات في إدارة العمل التطوعي الجمعوي      

، كمـا   تجسيدها، وامتالك رؤية مستقبلية واضحة حتى يمكن الوصول إلى النتائج التي تصبو إليهـا             
يجب عليها األخذ بعين االعتبار ضرورة التوفيق بين خصائص األفراد ومتطلبات العمـل التطـوعي،        

ومن أجل توفير متطلبات    ،وتدبير الموارد المادية الالزمة، وكذا عدم إهمال إشباع حاجات المتطوعين         
  .ليةيجب االهتمام بإعداد وتدريب قيادات مستقب، القيادة في العمل التطوعي الجمعوي

تتمثل في إدارة   ،أن الوظائف التي تقوم بها القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي             -ثانيا
وإدارة المالية ، وسجلنا تقدم اهتمام القيادة بإدارة األنشطة أكثـر مـن             ،وإدارة المتطوعين ،األنشطة

ارة المتطـوعين هـي     وأن المهام التي تقوم بها القيـادة فـي إد         ،  واإلدارة المالية  إدارة المتطوعين 
وأن التدريب ال ، ولكن هناك عدم كفاية للمتطوعين،والتقييم واالختيار ثم االستقطاب،والتحفيز،التدريب

وهنا يمكـن أن    ، ،أما التقييم للمتطوعين فيركز على االستقامة األخالقية       من خالل برنامج   يتم بانتظام 
وهو ما ال يوفر تكامال     ، رتها للمتطوعين في إدا  مهامها  لبعض القيادة هناك ضعف في أداء   نسجل أن   

  . إدارة المتطوعين وظيفةوجود خلل فيأدى إلى وهذا ما ، بين هذه المهام
والتوجيـه  ،والتنظيم،أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة األنشطة هي التخطيط                و  

ا ما أدى إلى افتقاد القيـادة       وهذ،سطومتالعلى المدى   تخطيط  ال يوجد   ولكن  ،والرقابة  ،واتخاذ القرار 
أما أهم الوسائل المستعملة في عملية اإلشراف على المتطوعين فهي االجتماعـات            ، لوضوح الرؤية 

كما أن الوسائل المستعملة لالتصال في الجمعيات غيـر         ، وهذا ما يدل على ضعف المتابعة الميدانية      ،
كما يؤدي إلى ضعف دعم المجتمـع بكـل   ،لوهذا ما يؤدي إلى عدم بقاء األفراد محفزين للعم     ، كافية

وهذا ما يؤدي إلـى     ،وأن إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت يكون أحيانا            ، أشكاله
وأما أهم الوسائل المستعملة في الرقابة على العمل في الجمعة فهي ،نمطية النشاط وتكرار المشكالت 

ممارسـة بعـض     يه يمكن أن نسجل أن هناك ضعف في       وعل،وهذا ما يدل على عدم دقتها     ،المالحظة
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ترتب وهذا ما ي  ، ويتجلى في التخطيط والتوجيه وصنع القرار والرقابة      ،القيادة في دارة األنشطة   مهام  
  .إدارة األنشطةفي وظيفة خلل وجود وبالتالي ،عليه عدم تكامل هذه المهام

، ضع ميزانية ألنشطة الجمعيـات    أن القيادة في العمل التطوعي الجمعوي تقوم بو              كما  
مما يدل ، ضعف االستثمار بالدرجة األولى فهي،هها في تنمية الموارد المالية  أما الصعوبات التي تواج   
وهذا  ، ضعف تنمية المورد المالية    وبالتالي،وضعف الموارد المادية الذاتية     ،على غياب سياسة مالية   

 اإلدارة  وظيفـة   خلل في  وجودوبالتالي إلى   ،الماليةؤدي إلى عدم وجود تكامل بين مهام اإلدارة         ما ي 
  .المالية 

أن طبيعة المشكالت الداخلية التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعـوي              -ثالثا
ثم بالجانب  ، ثم بالجانب المالي بالدرجة الثانية    ، هي مشكالت تتعلق بالجانب البشري بالدرجة األولى      ،

، وهذا ما يؤكد الخلل في إدارة المتطوعين واإلدارة المالية وإدارة األنـشطة ،لثةالتنظيمي بالدرجة الثا  
هي معوقـات   ف، أما طبيعة المعوقات الخارجية التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي           

ثم ،ومعوقات اجتماعية بالدرجة الثالثة ، ومعوقات سياسية بالدرجة الثانية، اقتصادية بالدرجة األولى
أن المـشكالت   و،  التحديات التي تواجه القيادة    وهذا ما يشير إلى   ،وتربوية وثقافية   ،معوقات قانونية 

وهذا مـا   ،الداخلية تؤثر على القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي أكثر من المعوقات الخارجية            
اوز هـذه المـشكالت     وتج،  في إدارة العمل التطوعي الجمعوي     يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه القيادة     

  .والمعوقات
وخالصة القول أن القيادة تقوم بدور في إدارة العمل التطوعي الجمعوي ، غير أن هذا الـدور   

وأهمها وضوح الرؤية المستقبلية ،تفتقد لمتطلبات أساسـية بحيث ، لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب  
األداء وهو ما يجعـل     ،اد وباألنشطة وبالمالية  كما ال يوجد تكامل بين الوظائف اإلدارية المتعلقة باألفر        ،
والتي  ،مشكالت داخلية  فيما تواجهه من  وقد انعكس ذلك    ، *داري للقيادة ال يقوم على أسس علمية      اإل

 بالوضـع   تتعلـق معوقـات خارجيـة   ما تواجهه مـن   علىو، تتعلق بالجانب البشري والمالي أساسا    
ي تأهيل القيادات التطوعية العاملة في الميدان وإعداد وهذا ما يقتض،* واالجتماعياالقتصادي والسياسي

عن التـساؤل   ونأمل بذلك أن نكون قد أجبنا       حتى تقوم بدورها على أحسن ما يرام،        ، قيادات مستقبلية 

                                                 
تتكون من مجموعة من المهام التي يتوقف نجـاح كـل           ، الوظائف التي تقوم من خاللها القيادة بإدارة العمل التطوعي الجمعوي         *

ففي إدارة األفراد مثال ينعكس ضعف االستقطاب علـى         ،وبالتالي ينعكس ضعف القيام بمهمة معينة على األخرى       ،وظيفة منها عليها  
ذلك أن  األداء اإلداري     ،وكذا األمر بالنسبة للوظائف األخرى    ،كس ضعف التدريب على التحفيز والتقييم       ينع كما،االختيار والتدريب 

  .المطلوب يرتبط باعتماد مختلف وظائف اإلدارة األسس والمعايير العلمية في إنجازها
 المنظمات األهلية -ر شهيدة البازأنظ(تشترك هذه الدراسة في بعض المشكالت والمعوقات التي ذكرتها شهيدة الباز في دراستها *

 )سابق  مرجع –محددات الواقع وآفاق المستقبل ،العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين 
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الكيفية التي تتم بها إدارة القيادة للعمل التطوعي الجمعـوي فـي            والذي يدور حول    ،الذي انطلقنا منه  
  .المجتمع الجزائري 

الـدور الـذي    الوقوف على   وهي   ،كذا حاولنا تتحقق األهداف التي وضعت لهذه الدراسة        وه
والكشف عن متطلبـات    ،تؤديه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي في ضوء الدور المتوقع منها           

الطريقة التي تدير بها القيادة العمـل التطـوعي          لى ع تعرفالو، القيادة في العمل التطوعي الجمعوي    
وذلك ،وتشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي،جمعوي ال

  .كله بما يراعي واقع القيادة وطبيعة العمل التطوعي الجمعوي في المجتمع الجزائري 
حول دور القيـادة فـي إدارة       ، وبناء على ما سبق ومن خالل النتائج الجزئية المتوصل إليها           

لتطوعي الجمعوي في حالة جمعيات بوالية برج بوعريريج ، ورغم محدودية الدراسة التي ال              العمل ا 
نظرا لكونهـا   ،إال أنه يمكن تعميم هذه النتائج على الجمعيات المشابهة        ، تمدنا بحرية مطلقة في التعميم    

هـذا  وتنشط في نفس المجتمع ونفس الثقافة، وفـي         ،وتخضع لقانون واحد    ،تشترك في نفس األهداف     
وإنما فتحنـا مجـاال     ،السياق نحن ال نزعم أننا وفينا الموضوع حقه من خالل النتائج المتوصل إليها              

من خالل العمل التطوعي    ، لمناقشة الدور الذي تلعبه القيادات االجتماعية في خدمة المجتمع الجزائري         
  :ث في التساؤالت التالية في الجمعيات، ويبقى المجال مفتوحا أمام الباحثين والدارسين لتعميق البح

  كيف يمكن توفير متطلبات القيادة في العمل التطوعي بشكل عام وفي الجمعيات بشكل خاص؟-     
كيف يمكن تطوير األداء اإلداري للقيادة في العمل التطوعي بشكل عام وفي الجمعيات بـشكل               -     

  خاص؟
ت الخارجية التي تواجه العمـل التطـوعي        كيف يمكن التعامل مع المشكالت الداخلية والمعوقا      -     

  بشكل عام وفي الجمعيات بشكل خاص؟
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  :خالصة       
 هذا الفصل إلى عرض وتحليل البيانات الخاصة بالدراسة، حيث أمكن الكشف عن             يتعرضنا ف   

ة التي تدير بهـا هـذا       وكذا التعرف على الطريق    ،متطلبات القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي      
العمل، وكذا تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجهها في إدارته، وكل ذلك مكننا من الوقوف على               

  .الدور الذي تؤديه القيادة في ضوء الدور المتوقع منها
 وعلى ضوء كل ذلك تم استخالص عدة نتائج يمكن على ضوئها بلورت بعض االقتراحـات               

  . معالجة مشكلة الدراسة في الخاتمة التي يمكن أن تساهم في
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 يعد موضوع القيادة من المواضيع الهامة التي أصبحت تستقطب اهتمامات المفكرين والباحثين 

 الملحة للبحث عـن     في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، نظرا لحاجة مختلف المجتمعات         
التنظيمـات المختلفـة     وكذا حاجة ، ذلك النموذج القيادي الذي يساعد على تحقيق األهداف االجتماعية        

  .لتحقيق مزيد من الفعالية في شتى ميادين األعمال 
ويعتبر العمل التطوعي من الميادين التي يظهر فيها دور القيادات االجتماعيـة فـي خدمـة                  

من خالل الجهود التي تقدمها في هذا الميدان بشكل عام وفي الجمعيات بشكل             مجتمعها والنهوض به،    
يعني التركيز علـى    ،  العمل التطوعي الجمعوي    ولذلك فإن التركيز على دور القيادة في إدارة        خاص،

العنصر البشري األكثر أهمية بالنسبة ألي عمل، وذلك لما يملكه من طاقـات وقـدرات ال تعوضـها                  
  . كما يعني التركيز على دعامة أساسية للنهوض المجتمع،ىالموارد األخر

من خالل االهتمـام بـاألفراد         ، فالقيادة هي التي تضمن قدرة الجمعية على البقاء واالستمرار        
 ،وهو ما يساعد على تطـوير أهـداف الجمعيـات         ، واستثمار الموارد المادية وتنميتها     ،وبناء قدراتهم 

وتعمل على تجاوز الدور الرعائي الخدمي الذي       ،لبية احتياجات المجتمع    في ت  ويجعلها تقوم بدور فاعل   
وهذا مـاال   ،حيث تصبح الجمعيات وسيلة لتخفيف التوترات االجتماعية        ،يعالج المشكالت بعد وقوعها   

والذي يؤدي  ،يساعد على بناء الفرد الفاعل، إلى الدور التعبوي والتنموي الذي يسبق وقوع المشكالت              
  .الفرد وبناء قدراته من أجل تغيير الواقع االجتماعي نحو األحسنإلى مشاركة 

الدور الذي تؤديـه القيـادة فـي إدارة العمـل          الوقوف على   وقد كان الهدف من هذه الدراسة       
الطريقة التي تديره    لى ع تعرفالو،من خالل الكشف عن متطلباتها في هذا العمل         ،التطوعي الجمعوي   

  .وقات التي تواجهها وتقديم اقتراحات لمعالجتهاوتشخيص المشكالت والمع،بها 
وتم التوصل إلى أن للقيادة متطلبات في العمل التطوعي يجب توفيرها من أجل نجاحها فـي                 

حتـى تكـون    ،أداء دورها، وتتمثل أساسا في توظيف القيم األساسية التي يقوم عليها العمل التطوعي              
 في امتالك رؤية مستقبلية واضحة حتى يمكن الوصـول          للقيادة رسالة تعمل على تجسيدها، كما تتمثل      

إلى النتائج التي تصبو إليها، كما يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة التوفيق بين خـصائص األفـراد                 
  .ومتطلبات العمل، وتدبير الموارد المادية الالزمة، وكذا عدم إهمال إشباع حاجات المتطوعين

، قيادة في العمل التطوعي الجمعوي على المستوى اإلداري        كما تبين أن هناك خلل في أداء ال          
حيث أن هناك ضعف في أداء      ،سواء فيما يتعلق بإدارة المتطوعين أو إدارة األنشطة أو اإلدارة المالية            

ال تأخـذ أبعادهـا      بحيث أصبحت ، وانعكس ذلك على تكاملها   ،الوظائف   المهام اإلدارية في هذه    بعض
  .لقيادة على أسس علمية صحيحة الحقيقية حتى يقوم عمل ا

سيؤهلها لمواجهة المشكالت الداخليـة التـي       ، الحالية والمستقبلية  القيادات وقد تأكد أن إعدادا   
ثم بالجانب المالي والجانب    ،والتي تتعلق أساسا بالجانب البشري      ، تواجه العمل التطوعي في الجمعيات    
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والتـي تتعلـق بالجانـب االقتـصادي        ،لمجتمـع وكذا المعوقات الخارجية التي يفرزهـا ا      ، التنظيمي
  . وأخيرا الجانب الثقافي والتربوي،ثم بالجانب السياسي والقانوني، واالجتماعي

وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج المتوصل إليها ، ليست مطلقة بالنظر إلى الحدود المرسومة لهذه                
ام بأبحاث ذات إمكانيات أكبـر ووقـت        الدراسة، ويبقى المهم هو جلب انتباه المختصين من خالل القي         

أطول، حتى تكون أكثر عمقا في تحليل دور القيادة في العمل التطـوعي فـي المجتمـع الجزائـري                   
من أجل رفع كفاءتها وفعاليتها لتحقيق الهـدف األسـمى وهـو النهـوض              ، والتحديات التي تواجهها  

  . بالمجتمع
  :مل أن تأخذ مداها إلى التطبيقنقدم مجموعة من االقتراحات التي نأوفي األخير   

تقدم برامج متخصصة في الجانب     ، إنشاء مراكز لتنمية المنظمات التطوعية ومنها الجمعيات      -
كما تقـدم االستـشارة     ، بحث تستفيد من علوم اإلدارة وتوفر مناهج إعداد القادة        ،التدريبي والتنظيمي   

  .ات الناشطين من أفراد الجمعياتالتنظيمية والقانونية في مجال النشاط، وهو ما ينمي قدر
، تحديث القانون المنظم لعمل الجمعيات بما يتوافق مع المستجدات االقتصادية واالجتماعيـة           -

وتدبير ، وكذا بما يكفل لها استقالال واسعا في اإلدارة والتنظيم ورسم السياسات          ،واستثمار قيم المجتمع    
لتصبح عالقة شراكة واقتراح وليست عالقة دعم لبعض        ، وتحديد العالقة بجهاز الدولة   ، الموارد المادية 
  .أو توظيفها في مناسبات معينة،الجمعيات فقط 

تضمين البرامج الدراسية، بعض المقررات التي تركز علـى مفـاهيم العمـل االجتمـاعي               -
، كما يجب القيـام     )حمالت تطوع مثال  (التطوعي وأهميته ودوره التنموي، وربط ذلك بأنشطة تطبيقية         

  .بتدريس مقررات دراسية متخصصة بالجامعات تهتم بتوجيه الطالب في هذا المجال
من خـالل إعـداد     ، اهتمام مراكز البحث والمخابر في الجامعات بتطوير هذا المجال البحثي         -

وإصدار دوريات وتنظيم ملتقيات وطنية ودولية، وتقيـيم تجـارب العمـل            ،قاعدة بيانات ومعلومات    
  .يمكن في هذا اإلطار تأسيس جمعيات علمية تضم الباحثين في هذا المجالالتطوعي الجمعوي، و

وضع ميثاق شـرف أخالقـي للعمـل التطـوعي يطـور اسـتجابات المتطـوعين فـي                  -
  .واالستفادة من فكرة عقد اإلشراف الذي يحدد االلتزامات في اإلدارة ،التعامل

وتوعية أصـحاب   ، ل السياسي تحييد العمل التطوعي وإبعاده عن الصراع الحزبي واالستغال       -
وتبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات من خالل مؤتمرات ، األموال بضرورة دعم الجمعيات الهادفة

  .للحوار والنقاش
االستفادة من األوقاف في تطوير مشاريع إستراتيجية كبيرة تخدم العمل التطـوعي وتفجـر              -

 .       الظرفية العاجلةتدودة ومنطق المساعدابعيدا عن المشاريع الصغيرة والمح،طاقات قياداته

مرهون بمدى إدراكها للـدور الـذي       ، يجب اإلدراك بأن نجاح القيادة في أداء واجبها       ،وختاما    
وأن الفشل القيادي يتوزع بين من يفكرون وال يعملون وبين مـن يعملـون وال               ، يتعين عليها القيام به   
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وإذا لم تكن لديـه هـذه       ،اد من يخلفه فقد حقق نصف النجاح        يفكرون، وإذا كان للقائد الرغبة في إعد      
ألن ،وأن قيمة الحياة القيادية ليست في طول بقائها وإنما في قوة عطائها           ،الرغبة فقد حقق نصف الفشل    

  .القيادة ال تعطى وال تكتسب وإنما تنتزع انتزاعا
 من أجل إعـداد قـادة       ونأمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة في تأسيس التفكير وإثارة الرغبة          

تمتزج فيهم القدرات القيادي بالمهارات اإلدارية، وبذلك يكتسبون األساس العلمي فـي إدارة             ،للمستقبل  
، ويستطيعون التعامل مـع مـشكالته ومعوقاتـه       ، العمل التطوعي بشكل عام والجمعوي بشكل خاص      

يدا عن العفوية واالرتجالية وعدم     بع، فيكتسبون بذلك المصداقية التي تساعدهم على النجاح في المجتمع        
أزمة اإلدارة ويبقى عليهم بعد ذلك تجاوز أزمة اإلرادة في خدمة            بذلك يتجاوزون  وضوح األهداف، و  

  .وخدمة قيمه العليا المجتمع
وألنـه  ،فالعمل التطوعي سبيل من سبل الخير ودعامة لخدمة المجتمع ال يمكن التفـريط فيـه             

يجب ترقيته إلى عمل مؤسـساتي بعيـدا عـن          ،ي مجتمعنا الجزائري  مازال دون المستوى المطلوب ف    
وهـو  ،وال يتأتى ذلك إال من خالل المثابرة من أجل تثبيـت دوره فـي المجتمـع                 ،العواطف الظرفية 

ونأمل أن يكون هذا البحث لبنة في تحقيـق         ،المرتجى من أي قيادة تتصدي للقيام بأعبائه في الجمعيات        
  .هذا األمل الكبير

وإنما بذلت ما أمكننـي     ،بقى أني ال أدعي أني وصلت إلى كل األهداف التي رسمتها لهذا العمل                 وي
مـن خـالل دراسـة       ،من جهد للبحث في الدور الذي تلعبه القيادة في العمل التطوعي في الجمعيـات             

كـن  والشك أن هناك أفكارا أخرى يم     ،متطلباتها وطريقة إدارتها والمشكالت والمعوقات التي تواجهها        
  .من خاللها تطوير هذا العمل

يتم تقديمها من طرف كل مـن لـه         ،وسوف أكون مغتبطا وفخورا بكل نقد وتصحيح وإضافة       
نبيلـة وغايـات سـامية     أمال في االرتقاء به من أجل تحقيق أهداف    ،اهتمام علمي وعملي بهذا المجال    

 .ونسال اهللا القبول والسداد،تنهض باألمة والمجتمع
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الخدمة االجتماعية وتطبيقاتها فـي التعلـيم ورعايـة         -فى أحمد، هناء حافظ بدوي    محمد مصط -38 

  .1999-مصر-اإلسكندرية-المكتب الجامعي الحديث-الشباب
  .1993-األردن–عمان -دار الفرقان-اإلدارة الحديثة-مصطفى نجيب الشاويش-39 
-األردن-عمـان -نـشر دار الفكر للطباعة وال   -السلوك التنظيمي -مصطفى محمد كامل المغربي   -40 
  .2004-3ط
-دار الفجر -اإلصالح التربوي والشراكة االجتماعية المعاصرة    -محمد األصمعي محروس سليم   -41 

  .2005-مصر-القاهرة
-المكتـب الجـامعي الحـديث     -األسس النظرية ألجهزة تنظيم المجتمع    -محمد عبد الفتاح محمد   -42 

  .2002-مصر-اإلسكندرية
 -لشبكة العربية للمنظمات األهليـة       ا -ل المنظمات األهلية العربية     واقع ومستقب –محمود عودة   -43 
  .2000 - 1 ط-مصر–القاهرة -ار المستقبل العربي د
دار -طارق سـويدان  ،ستيفن كوفي ، بوب نيلسون :في فكر هؤالء  ،خالصات إدارية – محمد فتحي    -44 

  2004 -1ط- مصر-القاهرة-التوزيع والنشر اإلسالمية
-دار الوفاء لدنيا الطباعـة والنـشر      -العولمة والشباب من منظور اجتماعي    –محمد سيد فهمي    -45 

  .2007-1ط-مصر–سكندرية اإل
-قسنطينة-جامعة منتوري-مخبر علم اجتماع االتصال-علم االجتماع، رؤية نقدية-مراد زعيمي- 46 

  .2004-الجزائر
ـ  (دراسات في تسيير الموارد البـشرية     -مراد زعيمي وآخرون  - 47  –دار قرطبـة    -)رادإدارة األف

  .2008-1ط-المحمدية الجزائر
-مركز الدراسـات الـسياسية واإلسـتراتيجية      -تحوالت الطريق الثالث  -محمد سعد أبو عامود   - 48 

  .1999-مصر-القاهرة
-مكتبة زهراء الشرق  -الخدمة االجتماعية في مجاالت الممارسة المهنية     -ماهر أبو المعاطي علي   - 49

  .2003-2ط-مصر-القاهرة
  .1992-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-أسس علم النفس الصناعي-صطفى عشويم- 50
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-اإلسـكندرية -المكتب الجامعي الحـديث   -إدارة الهيئات االجتماعية  -محمد عبد الفتاح عبد اهللا    -51  
  .2006-مصر

 الـشبكة   -دراسات حالـة  ،التطوع و المتطوعون في الوطن العربي       – موسى شتوي وآخرون   -52  
  . 2000- مصر-القاهرة –دار المستقبل العربي – األهلية تلمنظماالعربية ل

فـي  –مالحظات حول االستخدام الميداني لبعض تقنيات البحث السوسيولوجي      –مسعودة كنونة    -53  
– قـسنطينة    –منشورات جامعة منتـوري     -تحرير فضيل دليو  –أسس المنهجية في العلوم االجتماعية      

   .1999-الجزائر
  .2002- الجزائر -القبة-دار الخلدونية للنشر والتوزيع-صناعة الحياة- الراشدمحمد أحمد-54  
  .2000-مصر-اإلسكندرية-المكتبة الجامعية-طريقة العمل مع الجماعات-سلمى محمود جمعة-55  
-مطبعـة اإلشـعاع الفنيـة     -نظرية الدور والمنظور الظاهري لعلم االجتمـاع      -سيد علي شاتا  -56  

  .1999-1ط-مصر-اإلسكندرية
  .1995-2ط-لبنان-بيروت-عالم الكتب-بحوث اإلعالم-سمير محمد حسن-57  
-اإلسـكندرية -دار المعرفـة الجامعيـة  -اإلدارة في المؤسسات االجتماعية   -سامية محمد فهمي  -58  

  .1996-مصر
-دار الفكر دمشق  -ترجمة ياسر العتيبي  -العادة الثامنة، من الفعالية إلى العظمة     –ستيفن كوفي   - 59  
   . 2005-1ط
  .1983-2ط-مصر-القاهرة–دار المعرفة -النظرة االجتماعية المعاصرة-علي ليلة- 60  
-مـصر -اإلسـكندرية -المكتب الجامعي الحـديث   -علم اجتماع اإلدارة  -عبد الهادي الجوهري  -61  

1998 .  
 . 2001-الجزائر-عين مليلة-دار الهدى-تنمية الموارد البشرية-علي غربي وآخرون -62  

–قسنطينة –مطبعة سيرتا كوم – أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية - علي غربي-63  
  .2006-الجزائر 

-الريـاض   -دار الهـدى للنـشر والتوزيـع      - النجاح  طريق ياتوولاألترتيب  -عبد اهللا الخياط  -64  
  .2000-السعودية

  .2002-مصر-دريةاإلسكن-دار الجامعة الجديدة-العملية اإلدارية-علي الشرقاوي-  65  
  .1974-مصر-القاهرة-عالم الكتب-علم النفس االجتماعي-عبد السالم زهران-66  
  .1990-1ط-المغرب-المحمدية-مطبعة فضالة-فقه التدين فهما وتنزيال-عبد المجيد النجار-67  
-2ط-لبنان-بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية   -المجتمع المدني، رؤية نقدية   -عزمي بشارة -68  

2000.  
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-دار العلوم للنـشر والتوزيـع     -المشاركة الشعبية واإلصالح  -عفت محمد الشرقاوي وآخرون   -69   
  .2007-1ط-مصر-القاهرة

  .2008-3ط-سوريا-دمشق-دار القلم-العيش في الزمان الصعب-عبد الكريم بكار-70   
  .2004-1ط-نانلب-بيروت-الدار العربية للعلوم-ثالثية المجتمع المدني-عبد اهللا الحامد-71   
المكتـب الجـامعي   -إدارة المؤسـسات االجتماعيـة  -إبراهيم أبو الغار-عبد الهادي الجوهري -72   

  .2001-مصر-اإلسكندرية-الحديث
  .2001-مصر-القاهرة-دار الغريب-خواطر في اإلدارة المعاصرة-علي السلمي-73   
-اإلسـكندرية -الجديدة للنشر -امعيةالدار الج -أساسيات اإلدارة والتنظيم  -عبد السالم أبو قحف   -74   

  .2002-مصر
دار النهـضة   –التنمية البشرية في المجتمعات الناميـة والمتحولـة         -علي الطراح، غسان سنو   -75   

  .2004-1ط-لبنان-بيروت-العربية
اإلسهام االقتصادي واالجتماعي للمنظمات األهليـة فـي الـدول          -عبد اهللا الخطب وآخرون   - 76   

  .1990-مصر–القاهرة -لعربية للمنظمات األهليةالشبكة ا-العربية
�?F و,?�AB�=C )   E ا�@��دة #4?" ا��,?)ل   –#��� �=��ح    -77   �#  G2 ا�?H (،    .?I:0?�  درا,?. �?� وK

 &#�/+:Lا M*4ا� E�#– .�(دار ه – �BاOP2003 – ا�.  
-التصالمخبر علم اجتماع ا   -المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة    -فضيل دليو وآخرون  - 78   

  .2006-2ط-الجزائر-قسنطينة -جامعة منتوري
-مخبر علم اجتماع االتـصال    -ترجمة فضيل دليو  -منهجية تقويم البرامج  -أوليفيرا مارتين .ف-79   

  .2001-الجزائر-قسنطينة-جامعة منتوري
  .1998-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-الجماعات الضاغطة-فاروق حميدشي- 80   
  .2005-1ط-اإلسكندرية-دار الوفاء-إدارة المؤسسات االجتماعية-د عبد اللطيفرشاد أحم-81   
دار -إدارة المؤسسات االجتماعية في مهنـة الخدمـة االجتماعيـة         -رشاد أحمد عبد اللطيف   - 82   

  .2007-1ط-اإلسكندرية-الوفاء
-عين مليلـة  -دار الهدى -مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية      -رشيد زرواتي -83   

  .  2007-1ط-الجزائر
الجمعيـة  -الوظائف األساسية لمجالس اإلدارة في المنظمات غير الربحيـة        -إنجرام.ريتشارد ت -84  

  .1998-مصر-القاهرة–المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 
 جامعـة –مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمـة        –سوسيولوجيا التنمية   – رابح كعباش    -85  

  .2007-الجزائر -قسنطينة–منتوري 
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الشبكة العربيـة   -المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين       -شهيدة الباز  -86  
  .1999- مصر-القاهرة-للمنظمات األهلية

كلية -مركز البحوث والدراسات االجتماعية-قيم العمل األهلي في مصر-خالد عبد الفتاح عبد اهللا-87  
  .2006-1ط-مصر-جامعة القاهرة-اآلداب

  .2004-مصر-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية-تصميم البحث االجتماعي-غريب سيد أحمد-88  

  :المعاجم والقواميس-ثانيا
-دار المعرفة الجامعية  -قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية    –أحمد شفيق السكري    -1   

  .2000-مصر-اإلسكندرية
  .1999-2المجلد-مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع-عة العربية العالميةالموسو-2   
  .1987-5ط-لبنان-بيروت-دار المشرق-المنجد األبجدي -3   
  .1993-بيروت-مكتبة لبنان-معجم مصطلحات العلوم االجتماعية-أحمد زكي بدوي-4   
  .1995-رمص-القاهرة-دار المعرفة الجامعية-معجم علم االجتماع-محمد عاطف غيث-5   
  .1997-مصر-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية-قاموس علم االجتماع-محمد عاطف غيث-6   
-القـاهرة -دار الكتـاب المـصري    -معجم مصطلحات علم النفس   -عبد المجيد سالمي وآخرون   -7   

  .1998-مصر

  :الرسائل الجامعية-ثالثا
قسم علم -ة ماجستير غير منشورة   رسال-خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر    -أبو بكر جيملي  -1   

  .2000/2001-قسنطينة-جامعة منتوري-االجتماع
رسـالة  -جمعيات مدينة عنابة نموذجا   ،الدور االجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني    -ليندة نصيب -2   

  .2001/2002قسنطينة -جامعة منتوري-قسم علم االجتماع-غير منشورة  ماجستير

  :المقاالت -رابعا
مقال منشور بجريـدة    -ضرورة البحث عن مصادر التمويل خارج نطاق الحزبية       -بوسأحمد بوكا -1  

  .17/12/2005بتاريخ -354العدد -الجزائر-الخبر األسبوعي
برنامج إعـداد قـادة المـستقبل وخطـوات     - إلهام محمد أحمد إبراهيم ، أمينة مصطفى صبري    -2  

-الـسعودية –الريـاض   –هد اإلدارة العامة    مع-المعاصرةل في اإلدارة العربية والتحديات      مقا–التغيير
2006 .  

                W.W.W Said.netمقال منـشور بموقـع   -ثقافة التطوع في مجتمعاتنا-إبراهيم البيومي غانم- 3  
  .09/10/2001بتاريخ 
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مقال منشور فـي المجتمـع المـدني ودوره فـي تحقيـق      -بناء المجتمع المدني-برهان غليون - 4  
  .1992-1ط-لبنان–بيروت -كز دراسات الوحدة العربيةمر-الديمقراطية

تـصدر عـن جمعيـة اإلصـالح        -مجلة المجتمـع  -العمل األهلي، رؤية إسالمية   -هشام جعفر - 5  
  .1992-1302العدد -االجتماعي بالكويت

تصدر عـن جمعيـة     -مجلة المجتمع -اإلشكاالت الواقعية للمنظمات األهلية العربية    -وسام فؤاد - 6  
  .1998-1304العدد -جتماعي بالكويتاإلصالح اال

-جريدة الخبر اليوميـة   -غالبية الجمعيات غائبة عن الميدان وتبحث عن المال فقط        –حميد يس   - 7  
  .14/06/2008بتاريخ -5346العدد -الجزائر

جريدة الخبـر  -الجمعيات واألحزاب عاجزة عن توقيف مسلسل االنتفاضات الشعبية-كمال زايت - 8  
  .31/05/2008بتاريخ -5334العدد -رالجزائ–اليومية 

تـصدر عـن منتـدى الكلمـة        -مجلة الكلمة -إدارة العمل التطوعي ومقوماته   -منصور القطري -9  
  .1996-2السنة-6العدد -للدراسات واألبحاث ببيروت

ورقـة  –ثقافة العالقة بين المدني والسياسي في المنظمات غيـر الحكوميـة            -محمد سيد سعيد  -10  
-القاهرة-مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية   -مات األهلية العربية والمحكومية   منشورة في المنظ  

  .2004-مصر
 في الملتقى الدولي حـول الحكـم        -المجتمع المدني والحكم الرشيد   -محمد إسماعيل الطحاوي  - 11  

  .2007-جامعة سطيف-قسم علم االجتماع-الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي
-جريدة الشروق اليـومي   -زرهوني يهدد بمقاضاة الجمعيات الخارجة عن القانون      -حمد مسلم م-12  

  .14/06/2008بتاريخ-2326العدد -الجزائر
ورقة منشورة في المنظمات األهلية العربية -المجتمع المدني في عالم مضطرب-نبيل عبد الفتاح-13  

  .2004-مصر-رةالقاه-مركز الدراسات السياسية واالستراتجية-والمحكومية
جامعـة  -مجلة البلقـاء  -المجتمع المدني والجماعات التقليدية   -سمير عبد الرحمن هائل الشمري    -14  

  .2005أكتوبر-11العدد -عمان األهلية
مديرية الشبيبة والرياضة تتهم الجمعيات المحلية بضعف التسيير واالتكال على          -سفيان بوعون -15  

  .20/01/2009بتاريخ -373العدد -لجزائرا-جريدة النهار الجديد-المال العام
-34العـدد -المسلم المعاصـر  -الالتطوعية وأزمة التنمية في العالم اإلسالمي     -عبد المنعم النمر  -16  

1983.  
مقال في المنظمـات العربيـة األهليـة        -تحليل ظاهرة العمل األهلي في الجزائر     -عمر دراس -17  

  .2004-مصر–القاهرة -تيجيةمركز الدراسات السياسية واالسترا-والمحكومية
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-08عـدد   -إنسانيات-) دراسة حالة والية وهران   (الحدث الجمعوي في الجزائر   –عمر دراس   -18  
  .1999أوت 

جريدة الخبر  - سنوات 5 انقالب طال المنظمات والجمعيات في ظرف        47-عبد النور بو خمخم   -19  
  .06/12/2008بتاريخ -5494العدد -الجزائر–اليومية 

جريـدة الخبـر    -الحركة الجمعوية في الجزائر رهينة البيرقراطية وضعف التمويل       –ل  .عزيز- 20  
  .17/12/2005بتاريخ -354العدد -الجزائر–األسبوعي 

جريدة الخبر - طلبا731 ألف جمعية تأكل من خزينة الدولة والداخلية ترفض 81-عاطف قدادرة-21  
  .29/09/2008بتاريخ -5438العدد -الجزائر-اليومية

  :الوثائق -مساخا
 18الـصادرة فـي     -53العدد  –الجريدة الرسمية    - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    -1   

  .1411جمادى األولى 
  .1964الصادرة سنة -37العدد -الجريدة الرسمية  - جمهورية مصر العربية-2   
  .1992-المرشد العملي للجمعيات-وزارة التضامن الوطني-3   

  :اجع األجنبية  المر-سادسا
I/Livres: 
  1- Alain duluc- Leadership et confiance, développer le capital humain pour des 
organisations performantes,Edition dunod, PARIS, 2000. 
  2-Albert Meister-La participation dans les associations- Edition ouvrieres-
Paris-1974. 

II/Revues et Documents: 
   1- MAUD SIMONET, "Le Bénévole et le volontaire: ce que traduire veut 
dire", Revue du M.A.U.S.S, N 11,1er semestre 1998.   
   2 -Ommar Derass-Le fait Associatif en Algerie-Le cas d'Oran -Inssaniat-n 08-
Aout 1999.                                                                                                                                        
   3-Ramdan Babadji-Le Phénomène associatif en Algérie -Genèse et 
Perspective- Annuaire d'Afrique du Nord C.N.R.S.1989. 
   4- Unité de Gestion de programme -UGP/ONG's,Le mouvement associatif en 
Algérie: Histoire,législation,état des lieux,Décembre 2005.                                                        
  

III/Articles: 
    1-Article n  01 Loi du 10/07/1901 j.O.R.F Association Régime Générale 
Paris-1972.        
    2-Guide pratique des associations -Ministère charge de la solidarité et la 
famille-1992.  
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   دليل المــقابلـــة
  :ويتناول ما يلي،البعد التاريخي: المحور األول -1

  . وأهدافهاطبيعتها،نشأة الجمعية -  
  .مراحل تطور الجمعية-  

  :ويتناول ما يلي  ، عد البشريالب: المحور الثاني -2
  .عدد أعضاء الجمعية -
  . الفئات العمرية-
  .المستوي التعليمي لألعضاء -
  . الماديةلة االجتماعية والحا-
  ).برامج التدريب(إعداد األفراد وتدريبهم-

    :ويتناول ما يلي ، البعد التنظيمي: المحور الثالث -3
  .الوثائق الضابطة لسير الجمعية-  
  .تويات التنظيمية المعتمدة في الجمعية المس-  
    .األسس المعتمدة في توزيع األفراد على هذه المستويات-  

  :ويتناول ما يلي  ، بعد النشاطات: المحور الرابع -4
  .أهم اإلنجازات-  
  .أهم المشاريع المستقبليةبرنامج العمل و-  

  :ويتناول ما يلي  ، البعد المالي: المحور الخامس -5
  .انية الجمعية ميز-  
  .الموارد المالية للجمعية-  

  :ويتناول ما يلي ، بعد العالقات: المحور السادس-6
  .العالقة مع الجمعيات األخرى-  
  .المجتمع  الدولة والعالقة مع مؤسسات-  
  .العالقات الدولية إن وجدت-  

  :ويتناول ما يلي ،المشكالت والمعوقات:المحور السابع– 7
  . ت الداخلية  المشكالأهم-      
  . المعوقات الخارجيةأهم -      
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  ية والعلوم االجتماعيةكلية العلوم اإلنسان

  -قسنطينة-جامعة منتوري
  قسم علم االجتماع

  
  : حول بحثاستمارة                                

  
  
  

  
  
  
  

  :تقديم    
نحن بصدد إجراء بحث حول دور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي، ولجمع البيانات              

 التكرم باإلجابة على ما فيها من أسئلة، لما إلجابـاتكم           الالزمة نقدم لك هذه االستمارة، وكلنا رجاء في       
  .من أهمية في الخروج بنتائج تساهم في التعامل مع موضوع البحث

  .  ولكم منا جزيل الشكر وفائق التقدير سلفا
  
  

  :إشراف األستاذ :                                             إعداد الطالب 
  أحمد  دوميزر. د                  نوي عمار

  
  .بيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي:مالحظة    

                                  
  
  

  .2008/2009:السنة الجامعية 

��/:Q� �8�9-�� �:/�� =��5f ; =5�%��� �	5��/:Q� �8�9-�� �:/�� =��5f ; =5�%��� �	5��/:Q� �8�9-�� �:/�� =��5f ; =5�%��� �	5��/:Q� �8�9-�� �:/�� =��5f ; =5�%��� �	5        
  عريريجبوالية برج بو لجمعياتالة دراسة ح

  
- �. > ;��.� ا��:ارد ا�56�7��8آ�ة ��.3 ��2دة ا���0/
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  :البيانات األولية :أوال                                    
    :الجنس -1

  أنثى-ب        ذكر-أ
  ........................................................................:...........السن -2
    :الحالة المدنية -3

  أرمل-د    مطلق-متزوج        ج-ب  أعزب-أ  
   : الوضعية التعليمية -4

       التعليم الثانوي      -ج              التعليم المتوسط-التعليم االبتدائي          ب-أ  
  ما بعد التدرج- هـ    تعليم الجامعيال-د

  : ...................................................................أخرى تذكر-و  
  :المهنة -5

  موظف إداري-ج   عامل حر-  ب     طالب-أ  
  ال يعمل-هـ  موظف بقطاع التعليم       -د  
  .................................:...................................أخرى تذكر -و  

  كيف تصف حالتك المادية؟ -6
  جيدة                متوسطة               ضعيفة  

  .........................................................ما هي مدة  نشاطك في الجمعية؟-7
  ما هي صفتك في الجمعية ؟-8

         كاتب عام -ج  س         نائب أول للرئي-ب     رئيس-أ  
        عضو بالمكتب-هـ أمين المال           -د

  :....................................................................أخرى تذكر -و  
  :متطلبات القيادة في العمل التطوعي الجمعوي :               ثانيا

  ماذا تعني الجمعية بالنسبة لك ؟-9
  جمعية خيرية -جمعية تطوعية                            ب-أ    

    جمعية موالية للحكومة  - د    جمعية موالية لهيئة معينة      -    ج
  جمعية ال تهدف للربح               -    هـ
  : .......................................................................أخرى تذكر -    و

  
  



   

 275

  ماذا تعني لك القيادة في العمل التطوعي الجمعوي ؟-10
  االثنين معا           -إدارة األنشطة          ج-االهتمام باألفراد               ب-أ
  : ................................................................شيء آخر يذكر-د  

  العمل التطوعي الجمعوي ؟ما هي أهم متطلبات القيادة في -11
     وضع رؤية مستقبلية واضحة-امتالك رسالة للجمعية                        ب-أ  

  مراعاة طبيعة العمل التطوعي- االهتمام بحاجات األفراد  المتطوعين       د-ج
  تدبير الموارد المادية      -هـ  
  ...................................:..................................أخرى تذكر-د  

  ما هي المتطلبات التي تفتقدها القيادة في إدارتها للعمل التطوعي في الجمعية؟-12
  وضوح الرؤية المستقبلة-االتفاق على قيم معينة           ب-أ  
  التوفيق بن خصائص األفراد واحتياجات العمل -إشباع حاجات األفراد        د-ج  
  نمية الموارد الماديةت-هـ  
  : ....................................................................أخرى تذكر-ز  

  ما هي القيم األساسية التي يرتكز عليها عمل الجمعية؟-13
  الجدية   -التعاون           ج-ب  التطوعية       -أ  

  التضحية            -  والمبادرة          -      هـ  االلتزام -د   
  : ...................................................................أخرى تذكر-ط  

  ما هي مصادر التأثير عند القيادة في العمل التطوعي، حسب رأيك؟-14
  قوة المركز القيادي   -قوة الشخصية القيادية      ب-أ  

  المكانة االجتماعية-        ج
  : ....................................................................أخرى تذكر-      د  

  هل تقوم الجمعية بإعداد قيادات لعملها المستقبلي؟-15
  نعم                   ال  
  كيف يتم ذلك؟، إذا كانت اإلجابة بنعم-        

.....................................................................................................
..............................................................................................  

  
  كيف يمكن في رأيك توفير متطلبات القيادة التي تفتقدها الجمعية؟-16

.............................................................................................  
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.....................................................................................................
.....................................................................................  

  :وظائف اإلدارة في العمل التطوعي الجمعوي: ثالثا               
  ما هي الوظائف التي تقوم بها القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي؟-17

  إدارة المالية -ج  إدارة األنشطة      -إدارة المتطوعين         ب-أ  
  .............: .....................................................أخرى تذكر -د  

  ما هي أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة المتطوعين؟-18
  التدريب       -ج  االختيار        -ب    االستقطاب -أ  
  التقييم-التحفيز               هـ-د
  : ..................................................................أخرى تذكر-و

  في المتطوعون العاملون احتياجات العمل في الجمعية ؟يك  هل-19
  نعم             ال    

         في حالة نعم،أذكر أهم مصادر الحصول على المتطوعين؟ 
.....................................................................................................

.....................................................................................  
  وفق صفات معينة ؟ للمتطوعين هل هناك عملية اختيار-20

  ال     نعم    
        في حالة نعم، ما هي الصفات األساسية للمتطوع؟

.....................................................................................................
 .....................................................................................  

  هل هناك برنامج لتدريب المتطوعين يطبق بانتظام ؟-21
  ال      نعم   

  على ماذا يركز؟،      في حالة نعم
.....................................................................................................

.....................................................................................  
  
  

  هل يتم تحفيز المتطوعين معنويا أو ماديا ؟-22
  ال      نعم   

         في حالة نعم، ما هي أهم الطرق مستعملة في تحفيز المتطوعين؟
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.....................................................................................................
.....................................................................................  

  كيف يتم تقييم أداء المتطوع ؟-23
  األخالقيةاالستقامة -ب      كفاءته في العمل -أ  
  الوقت الذي يعطيه للعمل -د      احترام المواعيد-ج  
  :..................................................................أخرى تذكر-هـ  

  ما هي أهم المهام التي تقوم بها القيادة في إدارة األنشطة؟-24
          التوجيه-ج التنظيم             -ب      التخطيط-أ  

  الرقابة-                هـ اتخاذ القرار -د
  :...................................................................أخرى تذكر -و  

  في بعض األنشطة المهمة للجمعية؟) سنوات3( هل يتم التخطيط على المدى المتوسط - 25
  نعم                ال  

  ن تكوين مجموعة متنوعة من األدوار وتوزيع االختصاصات؟هل يتم في تنظيم المتطوعي-26
     ال    نعم  

       في حالة نعم، كيف ترى أداء األفراد ألدوارهم؟
 .............................................................................................

............................................................................................  
  ما هي أهم الوسائل المستعملة في عملية اإلشراف على المتطوعين ؟- 27

  استخدام المالحظة المباشرة    -اللقاءات الفردية          ج-ب    االجتماعات -أ  
  هل ترى بأن الوسائل المستعملة  لالتصال بالجمعية كافية ؟ -28

     نعم        ال     
        في حالة نعم،ما هي أهم الوسائل المستعلمة لالتصال في الجمعية ؟

.....................................................................................................
.....................................................................................  

  هل يتم إشراك األفراد في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت؟-29
  دائما                 أحيانا                 ال يتم  

  ما هي الوسائل التي تستعمل في الرقابة على العمل في الجمعية من طرف القيادة ؟-30
  المالحظة-ج           التقارير-ب    البيانات اإلحصائية -أ  
  ......................................................................أخرى تذكر-د  

  هل توضع ميزانية ألنشطة الجمعية؟        -31
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  ال      نعم
          في حالة نعم، ما هي أهم األنشطة التي توزع عليها الميزانية؟

.....................................................................................................
.....................................................................................  

  هل يتم تنمية الموارد المالية للجمعية؟-32
  ال       نعم

   المالية؟ ما هي أهم الصعوبات التي تواجه الجمعية في تنمية مواردها-33
.............................................................................................  

.....................................................................................................
.....................................................................................  

  كيف ترى إقبال الجمهور على أنشطة الجمعية وخدماتها؟-34
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.............................................................................  

   المعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي؟: رابعا
  ؟رتبها،ما هي طبيعة المشكالت التي تواجه القيادة في الجمعية-35

  التنظيمي  تتعلق بالجانب مشكالت-لق بالجانب البشري       بمشكالت تتع-أ  
  مشكالت تتعلق بالجانب المالي                 -        ج

  أذكر أهم هذه المشكالت؟-36
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

  رتبها؟ ،ما هي طبيعة المعوقات التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي-37
        معوقات اجتماعية-معوقات سياسية       ج-ب    معوقات قانونية-أ  

  معوقات تربوية -   و  معوقات ثقافية-هـ  معوقات اقتصادية       -د
  :.....................................................................أخرى تذكر-ز  

  أذكر أهم هذه المعوقات؟-38
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  
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  ما الذي يؤثر على إدارة العمل التطوعي الجمعوي أكثر ؟-39
  المعوقات الخارجية -المشكالت الداخلية           ب-أ  

كيف ترى دور القيادة في العمل على تجاوزها        ، في ظل المشكالت الداخلية والمعوقات الخارجية     -40
  مستقبال؟

.....................................................................................................
.....................................................................................................

  .............................................................................  
  .وشكرا على تعاونكم                                                            
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   في إدارة العمل التطوعي يوضح كيف يمكن توفير متطلبات القيادة : )48(جدول رقم 
    المجموع  ال توجد إجابة  التفكير المستقبلي  اإلعداد والتدريب

  
  الجمعيات

 %  ك %  ك       %  ك %  ك

  100  5  20  1  00  0  80  4   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  00  0  100  9  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  00  0  100  4  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  20  2  00  0  80  8  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  00  0  00  0  100  4  واء الطلق رابطة ن اله 
  100  7  00  0  14.29  1  85.71  6   األمل.ج
  100  7  00  0  14.29  1  85.71  6  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  40  2  60  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  16.67  1  83.33  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  40  2  60  3   كافل اليتيم.ج

  100  62  4.84  3  11.29  7  83.87  52  المجموع

  
  .يوضح إقبال الجمهور على أنشطة الجمعية ) : 49(جدول رقم 

    المجموع  متوسط  مقبول  كبير
 %  ك %  ك      %  ك %  ك  الجمعيات

  100  5  40  2  40  2  20  1   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  55.55  5  22.22  2  22.22  2  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  25  1  75  3  واإلصالحاإلرشاد .ج 
  100  10  30  3  30  3  40  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  100  4  00  0  00  0  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  28.57  2  42.86  3  28.57  2   األمل.ج
  100  7  42.86  3  57.14  4  00  0  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  60  3  40  2  00  0  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  16.66  1  83.33  5   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  20  1  80  4   كافل اليتيم.ج

  100  62  35.48  22  30.65  19  33.87  21  المجموع
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   في إدارة العمل التطوعي يوضح أهم المشكالت التي تواجه القيادة ) :50(جدول رقم 
   

ضعف كفاءة 
  المتطوعين

سوء إدارة 
  شكالت الم

ضعف 
  اإلمكانيات

ال توجد 
  إجابة

    المجموع
  

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك  الجمعيات
  100  5  00  0  00  0  60  3  40  2   العلماء المسلمين ج.ج 

  100  9  11.11  1  55.56  5  11.11  1  22.22  2  جالكشافة اإلسالمية 
  100  4  00  0  00  0  25  1  75  3  اإلرشاد واإلصالح.ج 

  100  10  10  1  50  5  00  0  40  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج
  100  4  00  0  75  3  00  0  25  1  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  00  0  28.57  2  71.43  5   األمل.ج
  100  7  00  0  42.86  3  14.29  1  42.86  3  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  40  2  00  0  60  3  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  16.66  1  16.67  1  66.67  4   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  80  4  20  1  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  3.23  2  37.10  23  16.13  10  43.55  27  المجموع

  
  في إدارة العمل التطوعي  يوضح أهم المعوقات التي تواجه القيادة ) :51(جدول رقم 

الحالة 
االجتماعية 
  واالقتصادية

المحيط 
السياسي 
  والقانوني

جانب الثقافي ال
  والتربوي

ال توجد 
  إجابة

    المجموع
  

  الجمعيات
  %  ك  %  ك  %  ك %  ك %  ك

  100  5  00  0  20  1  40  2  40  2   العلماء المسلمين ج.ج 
  100  9  00  0  00  0  33.33  3  66.67  6  جالكشافة اإلسالمية 

  100  4  00  0  100  4  00  0  00  0  اإلرشاد واإلصالح.ج 
  100  10  10  1  10  1  40  4  40  4  الرابطة الوطنية للطلبة ج

  100  4  00  0  00  0  50  2  50  2  رابطة ن الهواء الطلق  
  100  7  00  0  14.29  1  42.86  3  42.86  3   األمل.ج
  100  7  14.29  1  00  0  14.29  1  71.43  5  البشير اإلبراهيمي.ج 
  100  5  00  0  00  0  20  1  80  4  العلمية لإليكولوجيا . ج
  100  6  00  0  00  0  50  3  50  3   إبداع الثقافية.ج
  100  5  00  0  20  1  80  4  00  0   كافل اليتيم.ج

  100  62  3.23  2  12.90  8  37.10  23  46.77  29  المجموع
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  : باللغة العربيةملخصال:أوال
  

  :هذه المذكرة بعنوان        
  -دراسة حالة لجمعيات بوالية برج بوعريريج-"دور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي "
  :وتضمنت اإلشكالية تساؤل رئيسي هو        

   كيف تقوم القيادة بإدارة العمل التطوعي الجمعوي ؟
  :نا في اإلجابة على هذا التساؤل الفرضيات التالية وقد اعتمد       
  .يرتبط دور القيادة في إدارتها للعمل التطوعي الجمعوي بمتطلبات معينة -       
  .تقوم القيادة بإدارة العمل التطوعي الجمعوي من خالل مجموعة من الوظائف اإلدارية المتكاملة-       
  .ت متنوعة في إدارتها للعمل التطوعي الجمعويتواجه القيادة مشكالت ومعوقا-       

  وقد احتوت الدراسة على مقدمة وسبعة فصول بين الجانب النظري والميداني، تناول الفصل األول موضـوع                
الدراسة، وتناول الفصل الثاني القيادة ومتطلباتها في العمل التطوعي، أما الفصل الثالث فتنـاول التطـوع وأهميتـه                  

 جاء الفصل الرابع وتناول اإلدارة في العمل التطوعي، كما تناول الفصل الخـامس الجمعيـات كإطـار          االجتماعية، ثم 
وأخيرا تناول الفصل السابع دراسـة      ،للعمل التطوعي في الجزائر،وتناول الفصل السادس ومنهجية  الدراسة وميدانها         

  . ع والمالحقحالة لجمعيات بوالية برج بوعريريج ، ثم جاءت الخاتمة وقائمة المراج
وقد صنفت هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واعتمدت على منهج دراسة الحالة وعلـى المالحظـة                  

 جمعيات نموذجية   10بالمشاركة والمقابلة واالستمارة كأدوات لجمع البيانات، وذلك من خالل عينة عمدية تتكون من              
ع البيانات على مستوى أعضاء المكاتـب القياديـة فـي    وقد تم جم، اختيرت من جمعيات والية برج برج بوعريريج  

  .2008وذلك خالل سنة ، الجمعيات المختارة
  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  
 أن متطلبات القيادة في العمل التطوعي الجمعوي تتمثل في امتالك رسـالة للجمعيـة ، ووضـع رؤيـة                    -          

  . ل التطوعي ، ثم يأتي تدبير الموارد المادية وإشباع حاجات األفرادمستقبلية ، ثم مراعاة طبيعة العم
 أن القيادة تقوم بدور في إدارة العمل التطوعي الجمعوي ، غير أن هذا الدور لم يصل بعد إلى المـستوى        -          
وهو ما جعـل هنـاك      ،ةكما ال تأخذ أبعادها الكامل    ،بحيث ال تتم ممارسة الوظائف اإلدارية على أسس علمية        ،المطلوب  

وإعداد القيادات المستقبلية حتـى     ، ويقتضي تأهيل القيادات العاملة في الميدان التطوعي      ، خلال في أداء القيادة لدورها    
  . تقوم بدورها على أحسن ما يرام

وهـي مـشكالت داخليـة      ،  تواجه القيادة مشكالت ومعوقات متنوعة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي          - 
أمـا  ،ثم بالجانب المالي بالدرجة الثانية ثم بالجانب التنظيمي بالدرجة الثالثة           ، لجانب البشري بالدرجة األولى   تتعلق با 

طبيعة المعوقات الخارجية التي تواجه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي فهي معوقـات اقتـصادية بالدرجـة         
  .ثم معوقات قانونية وتربوية وثقافية،تماعية بالدرجة الثالثة ومعوقات اج، ومعوقات سياسية بالدرجة الثانية، األولى
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   اإلنجليزيةةباللغ الملخص:ثانيا
  
 

The title of the study is :                                                                                                                  
"The leadership’s role in the management of the associative volunteer work"    
-Empirical study on a sample of associations of Bordj Bou Arreridj-               

 
The problem revolves around the following question: 
How does the leadership do to manage the associative volunteer work? 
To answer this question we have formulated the following hypotheses 
 -The role of the leadership in managing the associative volunteer work related to certain 
requirements. 
 -The leadership manages the volunteer associations as a bureaucratic function.    
 -The leaderships face many problems and constraints in the management of volunteer work.   
Our study consists of an introduction and six chapters between the theoretical and the 
methodological sides; the first chapter deals with the subject of the study; the second chapter 
is devoted to the command and its requirements in the voluntary work; in the third chapter we 
have discussed the importance of volunteering work in the society; in the fourth chapter we 
have focused on the management of volunteer work; in the fifth chapter deals with the 
association as field of volunteering work in Algeria; the sixth chapter includes the study’s 
domain and methodology; finally, the last  chapter focuses on a study of  a sample from Bordj 
Bou  Arreridj’s associations , than the conclusion and the list of references  and appendices. 
This study is classified with the descriptive studies and relies on the method of 
studying the case, the observation by participation and interviewing and by the questionnaire 
as a means of collecting data; our sample was composed of ten associations selected among 
the associations of Bordj Bou Arreridj. 
The results of the study were: 
 -The leadership of the volunteer associations must: 
 -Have a vision for the future; 
 -Take the character of the volunteer work into consideration, 
 -Manage adequately the material and meet the needs of the individuals.   
The leadership plays a role in managing the associations, but this role has not yet 
reached the level required for this function because it does not base on scientific bases and 
devoid its actual size, which cause a defect in practicing the role  of the leadership. It is very 
important to prepare the leadership, to be able to do his role in the volunteer work; and to 
prepare the future leadership also. 
The leadership faces challenges and constraints in the management of the volunteer 
work; internal problems related to the human aspect in the first place; then the financial aspect 
in the second place; then on the regulatory side in the third place. 
The external constraints that face the leadership in the management of the work are 
essentially economic, secondly the political, the third ones are social, and there is also a legal, 
educational and cultural constraints. 
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  اللغة الفرنسيةب الملخص:ثالثا
 
 
Notre étude  porte sur le 
" Rôle du leadership des associations dans la gestion du travail bénévole" 
          -Étude de cas sur des associations de Bordj Bou Arréridj - 
 
Notre problématique s’articule autour de la question suivante : 
 
Comment les leaderships des associations gèrent-ils le travail bénévole ? 
 
Pour répondre à cette question Nous avons formulé les hypothèses suivantes: 
 
   - Le rôle des leaderships des associations dans la gestion du travail bénévole est lié  à 
certaines exigences.  
   - Le leadership gère le travail bénévole associatif comme une fonction bureaucratique. 
   - Les leaderships affrontent des problèmes et des contraintes dans la gestion du travail 
bénévole associatif.  
       Notre étude est composé d’une introduction et de sept chapitres ; le premier chapitre 
traite de l'objet de l'étude, le deuxième chapitre est consacré au commandement et les 
exigences de l'action bénévole , dans le troisième chapitre nous avons abordé l'importance du 
bénévolat sur le plan social,  le quatrième chapitre nous avons mis l’accent sur la gestion  du 
travail bénévole,  le cinquième chapitre traite de  l'association en tant que cadre du bénévolat 
en Algérie, et septième chapitre porte sur la méthodologie, et, enfin, le dernier chapitre l'étude  
de terrain, la conclusion la liste des références et des annexes.  
Cette étude est descriptive, et s'appuie sur une  étude de cas, l'observation  participante 
l'interview, le questionnaire, comme moyens pour la collecte des données. 
Notre  échantillon est composé  de dix associations pilotes sélectionnés parmi des associations 
de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ;  la collecte de données s’est faite  aux niveaux des 
membres de la direction des bureaux des associations choisies, au cours de l'année 2008.  
L'étude a révélée les résultats suivants:  
  -  leadership  doit :-Avoir une mission, Avoir une vision pour l'avenir, Gérer d’une manière 
adéquate les ressources matérielles,et Satisfaire les besoins des individus. 
  - le leadership  joue un rôle dans la gestion des associations, mais ce rôle n'a pas encore 
atteint le niveau requis, car cette fonction ne se fait pas sur des bases scientifiques, dépourvue 
de sa dimension réelle. Moins qualifié, mal préparé, le leadership soufre des lacunes dans 
l'exercice de son rôle. 
  - le leadership affronte des problèmes et des contraintes dans la gestion du travail bénévole ; 
problèmes internes liés à l'aspect humain en  première lieu, puis l'aspect financier en 
deuxième lieu, puis sur  le plan réglementaire en troisième lieu. 
Les contraintes rencontrées par les leaderships dans la gestion du travail bénévole sont de 
nature essentiellement économique, politique et sociale elles sont aussi  d’ordre,  juridiques, 
éducatifs et culturels. 

 


