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تقديم

و�سعت هذه الدرا�سة عن »مكانة العمل التطوعي يف موؤ�س�سات املجتمع املدين االأردين«، وهي واحدة من 

خم�ص درا�سات حالة، بناء على طلب اللجنة ال�ست�سارية مل�سروع  دليل م�ؤ�سرات املجتمع املدين يف الأردن 

عامي  للدرا�سات خالل  الأردن اجلديد  مركز  نفذه  الذي  امل�سروع  وه�   ،Jordan Civil Society Index

 CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation »�سيفيك��ص«  مع  بالتعاون  و2010،   2009

وبدعم من »م�ؤ�س�سة امل�ستقبل« وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( يف الأردن. 

اأن البحث الكمي وحده ال يكفي للإملام مبختلف ال�سمات البارزة حلالة املجتمع املدين،  وانطلقًا من 

حيث قد توجد ثغرات يف البيانات واملعلومات، فاإن م�سروع دليل املجتمع املدين �سعى اإلى تعظيم م�سادر 

بياناته، من خلل ا�ستخدام مناهج واأدوات بحثية اأخرى، مثل درا�سات احلالة، من اأجل احل�سول على 

بيانات ن�عية وحتليالت معمقة لظ�اهر محددة يف املجتمع املدين الأردين. وبعبارة اأخرى، فاإن درا�سات 

احلالة التي نقدم يف هذا التقرير من�ذجًا عنها، هي املعادل الكيفي )اأو الن�عي( للم�س�ح الكمية التي 

نفذت خلل امل�سروع و�سكلت االأ�سا�س للو�سول اإلى »خ�سائ�س ومحددات« املجتمع املدين االأردين.

املدين  املجتمع  دليل  مل�سروع  ال�ست�سارية  اللجنة  قبل  من  اختيارها،  مت  التي  احلالة  درا�سات  فاإن  وعليه، 

الأردين، قد ق�سد منها ا�ستكمال ال�س�رة التي تقدمها بقية الأدوات املنهجية للم�سروع، ل �سيما امل�س�ح 

التي نفذت، وذلك بهدف التعمق يف فهم العوامل املفتاحية التي توؤثر على احلالة العامة للمجتمع املدين. 

منظمات  اأداء  لتقييم  الرئي�سية  اخلم�سة  بالأبعاد  ال�سلة  وثيقة  فهي  هذه،  احلالة  درا�سات  م�ا�سيع  اأما 

املجتمع املدين. وهي: االنخراط املدين، م�ستوى التنظيم، ممار�سة القيم، االأثر املدرك، والبيئة اخلارجية.
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وعليه فقد و�سعت درا�سات حالة حول املوا�سيع التالية:

1. مكانة العمل التط�عي يف م�ؤ�س�سات  املجتمع املدين الأردين.

2. مت�يل منظمات املجتمع املدين الأردين.

3. حالة ال�سفافية وامل�ساءلة يف منظمات املجتمع املدين الأردين.

4. املجتمع املدين يف الأردن: بنيته وت�زيعه القطاعي والإقليمي.

5. اأثر �سيا�سات وبرامج منظمات املجتمع املدين على متكني املراأة.

لقد مت اختيار م��س�ع العمل التط�عي ليك�ن اإحدى درا�سات احلالة، بهدف ت�سليط ال�س�ء على مكانة 

اأو تراجع دور التطوع يف  التطوع يف املجتمع املدين االأردين، خا�سة يف �سوء تكاثر احلديث عن �ساآلة 

املجتمع الأردين، وما ي��سف برتاجع امل�ساهمات التط�عية للم�اطنني يف ال�سن�ات الأخرية.

واملق�سود بالتطوع هنا هو العمل اأو التحرك اأو الن�ساط الذي ال ي�ستهدف احل�سول على مردود مايل 

جراء القيام به، مثل الأجر اأو الراتب.

بهذا فقد �سعت الدرا�سة اإلى اعادة التعرف اإلى التطوع يف ال�سياق االأردين، وذلك من خلل تتبع م�سادر 

وتقاليد العمل التط�عي يف املجتمع الأردين، الإطار امل�ؤ�س�سي والت�سريعي للتط�ع. الفعالية القت�سادية 

واالجتماعية للتطوع. وبعد ذلك التعمق يف بحث املمار�سة االأردنية للتطوع من خلل منظمات املجتمع 

املدين، وا�ستق�ساء اجتاهات قادة الراأي والق�ى الجتماعية امل�ؤثرة نح� التط�ع.



10

يذكر اأن هذه الدرا�سة )�ساأنها �ساأن درا�سات احلالة الأخرى( قد مت عر�سها يف اجتماعات جمم�عات 

الرتكيز الإقليمية التي عقدت يف اإربد ومعان وعّمان، اإ�سافة اإلى ال�ر�سة ال�طنية اخلتامية للم�سروع، 

وقد مت ال�ستفادة منها اأي�سًا لدى اإعداد التقرير ال�طني عن حالة املجتمع املدين يف الأردن للعام 2010.

لقد و�سع هذه الدرا�سة د. با�سم الط�ي�سي، اأ�ستاذ الإعالم يف جامعة احل�سني بن طالل، معان، احلائز 

القاهرة، وهو ف�سًل عن ذلك كاتب عمود يف  االإعلم واالت�سال من جامعة  الدكتوراه يف  على درجة 

وربطها  االأنباط  ح�سارة  باإحياء  تعنى  التي  االأنباط«  »بيت  وموؤ�س�س  اليومية،  االأردنية  »الغد«  �سحيفة 

بالثقافة العربية املعا�سرة يف الأردن. ول يف�تنا الإ�سارة هنا اإلى اأن د. با�سم الط�ي�سي ه� اأي�سًا ع�س� 

اللجنة ال�ست�سارية مل�سروع دليل منظمات املجتمع املدين يف الأردن.

للمكتبة  مفيدة  اإ�سافية  م�ساهمة  �سكل  قد  ون�سرها،  الدرا�سة  هذه  اإعداد  يك�ن  اأن  نرج�  اخلتام،  ويف 

االأردنية والعربية، وحقق الفائدة املرجوة منها لنا�سطات ون�سطاء املجتمع املدين، وكل املعنيني بتفعيل 

وتو�سيع نطاق التطوع يف احلياة االأردنية.

عمان يف اأيل�ل/ �سبتمرب2010

هاين احل�راين

مدير مركز االأردن اجلديد للدرا�شات
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أواًل: اإلطار المنهجي واإلجرائي

مقدمـة
 

ازداد الهتمام العاملي والعلمي مبتابعة حركة التط�ع ور�سدها وحتليلها منذ مطلع عقد الت�سعينيات من 

القرن الع�سرين، وظهرت م�ساريع بحثية كبرية يف هذا ال�سياق، وفرت اأطرًا علمية، ومفاهيم ومقايي�س 

لفهم اأكرث م��س�عية لظاهرة التط�ع.

  بقيت حركة التطوع يف املجتمع االأردين حتى وقت قريب، غري مدرو�سة ب�سكل وا�سح ودقيق، حيث ال 

توجد موؤ�س�سة عامة اأو م�ستقلة ترعى اجلهود التطوعية وتوثق لها، كما ال توجد م�سوحات دورية اأو غري 

دورية تتابع حركة التطوع وتر�سدها، وال ت�سريعات متخ�س�سة يف هذا املجال؛ فيما ي�سود �سعور عام 

برتاجع حركة التط�ع يف املجتمع الأردين خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين.

  ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى التعرف على مالمح العمل التط�عي يف املجتمع املدين الأردين بهدف الك�سف 

والق�ى  الراأي  قادة  ومنظ�ر  املدين،  املجتمع  م�ؤ�س�سات  منظ�ر  من  به  املرتبطة  والقيم  مكانته  عن 

الجتماعية امل�ؤثرة.

ومبا اأن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، ت�سكل الإطار املنا�سب لختبار مكانة العمل التط�عي يف املجتمع، فاإن 

هذه الدرا�سة ت�سعى اإلى فح�س واقع ممار�سة العمل التطوعي يف هذه املوؤ�س�سات من حيث قوة احل�سور، 

املدنية،  للم�ؤ�س�سات  الداخلية  البيئة  ومحددات  الجتماعي،  والن�ع  التط�ع،  وفعالية  امل�ؤ�س�سي،  والأداء 

ويف الوقت نف�سه الك�سف عن اجتاهات النخبة وقادة الراأي حول ال�سورة الذهنية للعمل التطوعي يف 
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املجتمع الأردين، واأداء امل�ؤ�س�سات املدنية يف هذا املجال من اأجل ال��س�ل اإلى ت��سيات محددة لتط�ير 

دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأردين يف تنمية احلركة التط�عية.

1- م�سكلة الدرا�سة:

املا�سي  القرن  من  الأخري  العقد  يف  الأردن  بها  مر  التي  والقت�سادية  الجتماعية  التح�لت  �س�ء  يف 

والعقد الأول من القرن احلادي والع�سرين، �سهدت البالد ت��سعًا كبريًا يف حجم املجتمع املدين ودوره، 

قابله تزايد �سعور عام  باحلاجة اإلى اإعادة �سياغة العمل االجتماعي يف �سياق تلك التحوالت، وما خلفته 

من اختاللت وم�ساكل اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية، اأهمها الفقر والبطالة وازدياد الفج�ة التنم�ية 

مبنظ�مات  ال�عي  ازدياد  جانب  اإلى   ،)2003 )الر�سواين،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  التحديث  واأزمات 

احلقوق واحلريات.

املدنية  امل�ؤ�س�سات  بدور  الر�سمي  العرتاف  وازدياد  املدين  املجتمع  حدود  ت��سع  من  الرغم  وعلى 

)احل�راين، 2010(، اإال اأن ممار�سة العمل التطوعي ما زالت من بني حلقات العمل العام غري وا�سحة 

واأحرز  االجتماعية،  الت�سريعات  منظومات  يف  وا�سحًا  تقدمًا  االأردن  حقق  فلقد  واحلدود؛  امللمح 

للعمل  ت�سريعي م�ستقل ووا�سح  اإطار  اأنه ل ي�جد  اإل  اإ�سالحية متعددة،  ت�سريعات  ن�سبية يف  اإجنازات 

االأبعاد  ذات  املمار�سة  لهذه  القانوين  ال�سياق  يو�سح   ،)2008 الجتماعية،  التنمية  )وزارة  التط�عي 

العامل. كما ال توجد مرجعية  بلدان  العديد من  املتطوعني، كما هو احلال يف  املتداخلة ويحمي حقوق 

موؤ�س�سية وا�سحة لتن�سيق العمل التطوعي على الرغم من وجود العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية و�سبه 

الر�سمية واملدنية والأهلية التي ُتعنى بالعمل التط�عي واملتط�عني.

ومع ازدياد حدة التاأثريات والظروف القت�سادية وانعكا�ص الأزمات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية الإقليمية 

والأزمات القت�سادية العاملية، بالتزامن مع تاأثريات تراجع الدور الجتماعي للدولة، ازدادت احلاجة 

للعمل التطوعي املوؤ�س�سي، يف الوقت الذي ازداد فيه ال�سعور العام برتاجع مكانة العمل التطوعي ودوره 

مقابل ما �سهده القطاع الأهلي وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من ت��سع وتن�ع.

ويف �س�ء مراجعة الدرا�سات ال�سابقة، وال�ق�ف على مالمح الفج�ة البحثية يف هذا املجال، ت�سعى هذه 

الدرا�سة اإلى اإعادة التعرف اإلى مفهوم العمل التطوعي يف الن�سق االجتماعي االأردين املعا�سر، وحتديدًا 

يف �سياق موؤ�س�سات املجتمع املدين من خلل التعرف اإلى ملمح العمل التطوعي وحتديد بع�س املوؤ�سرات 

التط�ع  وفعالية  املتط�عني،  وخ�سائ�ص  به،  املرتبطة  والقيم  على حجمه، وجمالت ممار�سته،  الدالة 

يف م�ؤ�س�سات املجمع املدين، اإلى جانب التعرف اإلى ال�س�رة الذهنية والجتاهات العامة ح�ل التط�ع، 

وذلك من منظور موؤ�س�سات املجتمع املدين وقادة الراأي.

حدودها  اإلى  بالتعرف  التط�عي  العمل  اأزمة  عن  للتعبري  و�س�حًا  اأكرث  علمي  تاأطري  اإلى  حاجة  ثمة 

ذات  موا�سيع  حينما عاجلت  االأزمة  هذه  اإلى ملمح   الدرا�سات  من  العديد  اأ�سارت  وقد  وجماالتها، 

�سلة. فالعمل التط�عي يف جمال اجلمعيات اخلريية، يعاين من ت�ا�سع الأداء امل�ؤ�س�سي، ومن محدودية 

ا�ستيعاب التح�لت اجلذرية ذات ال�سلة بفل�سفة و�سائل العمل الجتماعي يف العامل وعلى راأ�سها بناء 
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ال�سبكات وال�سراكة )املحاميد، 2008(، كما هي احلال يف ممار�سة ال�سباب للعمل التط�عي والهتمام 

ووجود اجتاهات  العامة،  ال�سبابية يف احلياة  امل�ساركة  درا�سات على �سعف  دلت  العام، حيث  بال�ساأن 

�سلبية نح� امل�ساركة والتط�ع و�سط ال�سباب )�ستي�ي، 2009(.

وين�سحب هذا الأمر على املجتمعات العربية ب�سكل عام، اإذ على الرغم من التفاوت القت�سادي بني هذه 

البلدان، اإال اأن غالبية االأنظمة ال�سيا�سية العربية ظلت يف العقود الثلثة املا�سية غري متحم�سة لتطوير 

برامج وجمالت العمل التط�عي )مركز التميز للمنظمات غري احلك�مية، 2002(. 

2- الإطار املنهجي:

اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج ال��سفي التحليلي الذي يتناول الظاهرة م��س�ع الدرا�سة كيفيًا وكميًا 

لر�سد وقائعها وتف�سريها، من خالل مدخلني بحثيني، هما:

.)Documentary Approach( مدخل الدرا�سات ال�ثائقية -

.)Simple Survey Approach( مدخل  امل�سح الجتماعي بالعينة -

  وا�ستفادت الدرا�سة من املدخل ال�ثائقي يف تقدمي الإطار النظري لظاهرة العمل التط�عي، وحتليل 

املفاهيم واملداخل العلمية املعا�سرة التي تناولتها، اإ�سافة اإلى تتبع املمار�سات العاملية املعا�سرة، وواقع 

العمل التط�عي يف الأردن وجذوره ودور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين فيه.

يف  التطوعي  العمل  ممار�سات  واقع  اإلى  التعرف  اأجل  من  وظف  فقد  االجتماعي،  امل�سح  مدخل  اأما 

مكانة  وح�ل  الذهنية،  و�س�رته  التط�ع  الراأي ح�ل مفه�م  قادة  واجتاهات  املدين،  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

العمل التط�عي يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

ومت ت�سميم اأداتني جلمع املعل�مات:

االأداة االأولى: تناولت م�سح واقع العمل التطوعي يف املوؤ�س�سات املدنية، و�سملت �سبعة محاور رئي�سية، هي:

1- ال�سمات الإدارية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

2- قاعدة العمل التط�عي. 

3- عمق االنخراط يف العمل التطوعي. 

4- خ�سائ�ص املتط�عني

5- الأداء امل�ؤ�س�سي يف املجال التط�عي.

6- فعالية التط�ع. 

7- احلاجات والأول�يات التط�عية.

محاور  ثلثة  و�سملت  املوؤثرة،  االجتماعية  والقوى  الراأي  قادة  اجتاهات  م�سح  تناولت  الثانية:  االأداة 

رئي�سية، هي:
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1- املفه�م وال�س�رة الذهنية. 

2- ال�ستعداد للتط�ع لدى املجتمع الأردين.

3- اأ�سباب تراجع العمل التط�عي

4- م�ساركة املراأة يف العمل التط�عي.

5- قابلية وقدرت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال التط�ع.

وخ�سعت االأداتان اللتان مت ا�ستخدامهما جلمع املعلومات للإجراءات العلمية املتبعة يف قيا�س ال�سدق 

امل�سبق على عينات جتريبية  واالختبار  اأكادمييني وخرباء،  التحكيم من قبل ثلثة  والثبات من خلل 

اأثبتت م�سداقية ودرجة ثقة مقبولة يف االأداتني.

3- عينات الدرا�سة:

ا�ستملت عينات الدرا�سة امل�سحية على عّينتني؛ عينة املوؤ�س�سات وعينة قادة الراأي، ومت ت�سميمها على 

النح� الآتي:

أ- عينة المؤسسات:
املجاالت  على  التوزيع  مبراعاة  املتعددة،  الطبقية  الع�سوائية  العينة  وفق  املوؤ�س�سات  عينة  اختيار  مت 

التي ت�سكل املجتمع املدين وفق التعريف الذي اتبعته هذه الدرا�سة والذي يتفق اإلى حد ما مع منهجية 

»�سيفيك��ص«  Civicus، ومنهجية مركز درا�سات املجتمع املدين يف جامعة ج�نز ه�بكنز)CCSS( يف 

ال�سكاين  الت�زيع  الت�زيع اجلغرايف ح�سب  اإلى  اإ�سافة  املجتمع املدين،  حتديد جمالت عمل م�ؤ�س�سات 

والتق�سيمات االإدارية يف االأردن، حيث مت حتديد حجم العينة بحدود 2% من حجم املجتمع املدين الذي 

يزيد على 5000 موؤ�س�سة تقريبًا لها �سلة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعمل التطوعي، وبذلك مت ت�سميم 

العينة من 100 م�ؤ�س�سة على النح� املبني يف اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

ت�زيع عينة امل�ؤ�ش�شات املدنية ح�شب الت�زع اجلغرايف

%العددالإقليم

3030محافظات ال�سمال

1616محافظات ال��سط

1212محافظات اجلن�ب

3030العا�سمة

100100املجم�ع
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اجلدول رقم )2(

ت�زيع عينة امل�ؤ�ش�شات املدنية ح�شب الفئات وجماالت االهتمام

%العددفئات امل�ؤ�ش�شات 

1818اجلمعيات التعاونية

66النقابات املهنية والعمالية

44الروابط العائلية والهيئات ذات الطابع العرقي

1212الهيئات الثقافية

2222اجلمعيات اخلريية

1818اأندية املعلمني واأندية ال�شباب

1414الهيئات الن�شائية

66حق�ق االإن�شان والبيئة

100100املجم�ع

ب- عينة قادة الرأي:
مت ت�سميم عينة قادة الراأي والقوى االجتماعية املوؤثرة وفق العينة الطبقية الع�سوائية، من خلل حتديد 

ثماين فئات متثل املجتمع امل�ستهدف.

اجلدول رقم )3(

 ت�زيع عينة قادة الراأي والق�ى االجتماعية امل�ؤثرة

%العددالفئة 

915ال�سلطة التنفيذية

915برملاني�ن

610ق�ساة

915اإعالمي�ن

915اأكادميي�ن

610روؤ�ساء بلديات

915رجال اأعمال

35نقابي�ن

60100املجم�ع

4- اأهمية الدرا�سة واأهدافها:

العمل  مكانة  عن  للك�سف  احلاجة  من  واملجتمعي،  الأكادميي  بعديها  يف  الدرا�سة،  هذه  اأهمية  تاأتي    

باأزمات  والتغري االجتماعي واالقت�سادي  التحديث  اأزمات  يواجه  �سياق اجتماعي متحول  التطوعي يف 

اإلى ث�رة القطاع غري  العاملية والتح�لت القت�سادية– الجتماعية قادت  اأخرى متناق�سة. فالأزمات 

الربحي يف العامل خالل العق�د الثالثة املا�سية، ويف املقدمة العمل التط�عي، فيما �سهد املجتمع الأردين 
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طفرة يف من� م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مع ا�ستمرار ت�ا�سع فعالية وكفاءة العمل التط�عي، ما ي�سري اإلى 

اأهمية ال��س�ح العلمي يف هذا املجال ويف هذه املرحلة. وتهدف هذه الدرا�سة ب�سكل خا�ص اإلى ما يلي:

التعرف اإلى املفاهيم واملمار�سات املعا�سرة يف العمل التط�عي التي ت�سري اإلى مكانة العمل التط�عي   -

يف املجتمعات املدنية املعا�سرة.

التعرف اإلى مالمح العمل التط�عي يف املجتمع الأردين ومراحل تط�ره وجمالته.  -

التعرف اإلى مالمح العمل التط�عي يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأردين والأطر امل�ؤ�س�سية والت�سريعية   -

التي حتتكم لها، وفعاليتها وكفاءتها الجتماعية والقت�سادية.

الك�سف عن مفه�م ومالمح العمل التط�عي يف اجتاهات قادة الراأي والق�ى الجتماعية امل�ؤثرة يف   -

املجتمع الأردين.

التعرف اإلى واقع املمار�سات التط�عية يف اأداء امل�ؤ�س�سات املدنية.  -

التعرف اإلى خ�سائ�ص املتط�عني ودوافع اأن�سطتهم وجمالتها.  -

التعرف اإلى م�سادر اإعاقة العمل التط�عي امل�ؤ�س�سي وم�سادر �سعف املتط�عني املحليني وق�تهم.  -

5- الدرا�سات ال�سابقة:

يهدف ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة اإلى الك�سف عن حدود الفج�ة البحثية ومالمحها بني الدرا�سات 

والتي  الأدبيات  ت�فرها هذه  التي  واملفاهيم  النظرية  الأطر  اإلى  والتعرف  والدرا�سة احلالية،  ال�سابقة 

ميكن اال�ستفادة منها، حيث ُتعر�س هذه الدرا�سات يف ثلثة محاور.

 اأ- الدرا�سات الأردنية: 

،Obeidat and AL-Hassan( حول ال�سراكة املجتمعية مع املدر�سة، والتي تناولت  درا�سة )2009   -

دور العمل التط�عي يف املدر�سٍة من خالل جتربة جائزة امللكة رانيا للتميز الرتب�ي يف الأردن. 

الدرا�سة بحثت يف مكانة العمل التطوعي يف اإجنازات املعلمني الذين ح�سلوا على هذه اجلائزة 

عرب ر�سد الأعمال التط�عية التي قام بها 28 معلمًا داخل املدر�سة وخارجها، وتو�سلت الدرا�سة 

اأجنزوا  و%34  للمجتمع،  تط�عية  باأعمال  ملتزم�ن  اجلائزة  على  احلا�سلني  من   %89 اأن  اإلى 

 اأعماًل تط�عية داخل املدار�ص، و31% �سارك�ا يف اأعمال تط�عية يف جمالت الت�عية املجتمعية

)Obeidat and AL-Hassan  2009(

البلقاء«،  محافظة  يف  اخلريية  اجلمعيات  قدرات  »تقييم  بعن�ان   )2008 )عل�ان،  درا�سة   - 

ومهام  اأدوار  ت�افر  املحافظة يف �س�ء مدى  37 جمعية خريية يف  فعالية  تقييم  اإلى  وهدفت 

كل  فاعلية  بالعتبار  اآخذين  وبراجمها،  اجلمعيات  اأهداف  بني  التقارب  ومدى  للجمعيات، 

من اإدارة عمليات التطوع يف املجتمع املحلي، والت�سبيك مع  املوؤ�س�سات االجتماعية االأخرى. 

وا�ستملت الدرا�سة على م�سح الجتاهات عينة مكونة من 289 ع�س�ًا من اجلمعيات امل�ستهدفة 

)عل�ان، 2008(.
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وتو�سلت الدرا�سة اإلى وجود قدرات موؤ�س�سية لدى اجلمعيات بدرجة متو�سطة يف جميع العنا�سر با�ستثناء     

للمتطوعني،  تدريبية  برامج  اإيجاد  على  بالرتكيز  الدرا�سة  واأو�ست  �سعيفة،  بدرجة  الت�سبيك  محور 

وحت�سني اأ�ساليب جذب املتط�عني وحتفيزهم للعمل مع اجلمعيات اخلريية )عل�ان، 2008(.

العمل  ال�سباب االأردنيني يف موؤ�س�سات  اأن م�ساركة  اأو�سحت  اأما درا�سة )�ستي�ي، 2008(، فقد   -

التط�عي متدنية وتبلغ اأعالها يف الأندية الريا�سية بن�سبة 10%، واأدناها يف الأحزاب ال�سيا�سية 

على  القدرة  بعدم  ي�سعرون  الأردين  ال�سباب  من   %71.4 اأن  الدرا�سة  وك�سفت   .%0.6 بن�سبة 

امل�ساركة باخلدمة  اأن رغبتهم يف  يعتقدون  واأن %62.2  املجتمع،  امل�ساهمة يف كثري من ق�سايا 

العامة �سئيلة. واأفاد 74.4% من ال�سباب باأنهم غري متاأكدين ومتخوفون على م�ستقبلهم، فيما 

على  بل  ال�سخ�سي،  املجهود  على  يعتمد  ال  احلياة  التقدم يف  باأن  ي�سعرون  باأنهم   %68.2 اأفاد 

مكانة االأ�سرة يف املجتمع. واأجريت الدرا�سة على عينة من 2000 �ساب ترتاوح اأعمارهم ما بني 

18-30 �سنة من اجلن�سني )�ستي�ي، 2008(.

درا�سة )عبابنة وعقيل، 2006( بعنوان »متويل اجلمعيات اخلريية املتخ�س�سة يف االأردن: درا�سة   -

ميدانية الأراء العاملني واملتطوعني«. هدفت الدرا�سة اإلى التعرف اإلى اأراء العاملني واملتطوعني 

جمع  واإ�سرتاتيجيات  و�سائل  واأهم  اجلمعيات  مت�يل  م�سادر  اأبرز  نح�  اخلريية  اجلمعيات  يف 

التربعات واملنح. وتاألفت عينة الدرا�سة من 155 جمعية، وطبقت اأداة جمع  املعلومات على 230 

من العاملني واملتط�عني )عبابنة وعقيل، 2006(. تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن اجلمعيات اخلريية 

الذاتية  امل�ارد  على  ب�سيط  اعتماد  �س�ى  ي�جد  ول  والتربعات،  املنح  اأ�سا�سي على  ب�سكل  تعتمد 

والأعمال الإنتاجية. وتبني اأن اأكرث الإ�سرتاتيجيات نفعًا يف تنمية التربعات هي �سمعة اجلمعية 

ورئي�سها، واإقامة العلقات مع ال�سخ�سيات البارزة يف املجتمع )عبابنة وعقيل، 2006(.

درا�سة )املحاميد، 2001( بعن�ان »ال�سل�ك التط�عي الن�س�ي املنظم يف الأردن وعالقته ببع�ص   -

اإلى طبيعة دوافع  اإلى التعرف  املتغريات االجتماعية واالقت�سادية والتعليمية«. هدفت الدرا�سة 

ال�سلوك الن�سوي التطوعي �سمن االأطر املوؤ�س�سية للجمعيات واملنظمات، حيث ُنفذت الدرا�سة على 

عينة من اجلمعيات اخلريية الن�س�ية التي ت�سم ن�ساء متط�عات ع�س�ات يف الهيئات الإدارية.

تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الن�ساء ال�سغريات يف العمر اأكرث اإقبااًل على التطوع من الن�ساء الكبريات    

واأن  والأرامل،  واملطلقات  العازبات  الن�ساء  من  تط�عًا  اأكرث  املتزوجات  الن�ساء  واأن  ال�سن،  يف 

يف  يع�سن  الل�اتي  الن�ساء  من  التط�ع  على  اإقباًل  اأكرث  الن�وية  الأ�سر  يف  يع�سن  الل�اتي  الن�ساء 

االأ�سر املمتدة. وبينت الدرا�سة اأي�سًا اأن الن�ساء القاطنات يف محافظة العا�سمة اأكرث تطوعًا من 

الن�ساء  اأكرث تط�عًا من  الن�ساء غري املتقاعدات  واأن  الن�ساء القاطنات يف املحافظات الأخرى، 

املتقاعدات، بينما اأو�سحت الدرا�سة اأن الن�ساء الفقريات اأكرث تطوعًا من الن�ساء غري الفقريات، 

واأن الن�ساء املتعلمات اأكرث تط�عًا من الن�ساء غري املتعلمات )املحاميد، 2001(.

وجاءت اأهم دوافع الن�ساء املتط�عات، هي اإ�سباع حاجاتهن الدينية والنف�سية والجتماعية وك�سب   

ر�سا اهلل وق�ساء اأوقات فراغهن باأعمال مفيدة )املحاميد، 2001(.
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درا�سة )الفرحان، 1994( بعنوان »اتخاذ القرارات يف القطاع التطوعي االأردين بني النظرية   -

والتطبيق«. هدفت الدرا�سة اإلى حتليل عملية اتخاذ القرارات يف اجلمعيات التطوعية، و�سملت 

اأن  اإلى  النتائج  وتو�سلت  اجلمعيات.  هذه  يف  االإدارية  الهيئات  اأع�ساء  من   156 الدرا�سة  عينة 

امل�ساركة  باأ�سلوب  وتتخذ  عام،  كاإطار  القانونية  الن�سو�س  ظل  يف  تتم  القرارات  اتخاذ  عملية 

اجلماعية �سمن ذلك االإطار، فيما يعاين القطاع التطوعي من عدم توافر النوعية املطلوبة من 

املعل�مات والبيانات، ومن البطء يف تنفيذ القرارات )الفرحان، 1994(.

واأجرت )الفرحان، 1990( درا�سة بعن�ان »م�ساركة املراأة يف التنمية: دور اجلمعيات التط�عية«،   -

تناولت دور القطاع التطوعي يف التنمية االجتماعية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن القطاع التطوعي 

اأ�س�لها العلمية  اأن هناك ه�ة بني مفه�م وعملية التط�ع كفل�سفة لها  اإل  حترك نح� امل�ؤ�س�سية 

وبني تطبيق هذه الفل�سفة، االأمر الذي جعل القطاع التطوعي يف االأردن حتى مطلع الت�سعينيات 

جمرد جهاز م�ساعد للجهاز احلك�مي.

ب- الدرا�سات العربية:

العربية  اململكة  يف  التط�عي  والقطاع  املدين  »املجتمع  بعن�ان   )Montgu، 2010( درا�سة   -

اأهمية هذه الدرا�سة من خ�س��سية املجتمع ال�سع�دي املحافظ التي تتمثل يف  تاأتي  ال�سع�دية«. 

وبالقيم  جهة،  من  املحافظة  الثقافية  باملحددات  �سلوكه  وارتباط  املدين  املجتمع  تكون  �سعف 

العمل  محددات  لفهم  مدخاًل  يقدم  ما  اأخرى،  جهة  من  امللكي  النظام  ميثلها  التي  ال�سيا�سية 

التطوعي ومكانته يف جمتمعات ال�سرق االأو�سط ب�سكل عام.

ت�ستعر�س الدرا�سة ملمح املجتمع املدين ودورها يف حتديد مكانة العمل التطوعي، حيث تو�سح   

جانب  اإلى  منوه،  اإعاقة  يف  اأ�سهمت  التي  الثقافية  واملحددات  ال�سعودي  املدين  املجتمع  ملمح 

ما يعانيه من �سعف التنوع والتعدد رغم تنوع املجتمع ال�سعودي. كما تبحث الدرا�سة يف علقة 

العائلة احلاكمة )اآل �سع�د( ب�سل�ك القطاع التط�عي ويف عالقة اأحداث 11 اأيل�ل 2001 برتاجع 

قدرات دور القطاع التط�عي. وت�سل الدرا�سة اإلى اأن تنمية القطاع التط�عي من خالل املجتمع 

 .)Montgu، 2010( املدين هي االأ�سا�س يف التحديث واالإ�سلح االجتماعي يف ال�سعودية

التط�عي«.  العمل  نح�  الذك�ر  ال�سباب اجلامعي  »اجتاهات  بعن�ان  )ال�سلطان، 2008(  درا�سة   - 

نحو  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعي  ال�سباب  اجتاهات  ا�ستق�ساء  اإلى  الدرا�سة  هدفت 

العمل التط�عي الجتماعي للتعرف اإلى م�ست�ى ثقافة التط�ع و�سط ال�سباب ودوافعهم.

نحو  ال�سباب  اجتاهات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإلى  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت   

م�سادر ممار�سة العمل التط�عي، كما ل ت�جد مع�قات  مل�ساركة ال�سباب يف الأعمال التط�عية 

تعزى اإلى متغريات اخللفيات الثقافية والعلمية، بينما اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن 90% من ال�سباب 

م�ساعدة  تاأتي  فيما  التط�ع،  نح�  اجتاههم  م�سدر  هي  الإ�سالمية  القيم  اأن  يرى  ال�سع�دي 

الأندية  م�ساعدة  واأقلها  ال�سباب  لدى  التط�عية  الهتمامات  �سّلم  اأعلى  والفقراء يف  املحتاجني 

الريا�سية ورعاية الطف�لة )ال�سلطان، 2008(. 
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درا�سة )Shteiwi، 2008( بعنوان »التطوع يف العامل العربي«. ا�ستعر�ست الدرا�سة تطور العمل   - 

موؤ�س�سات  مع  وعلقته  التطوعي  الفكر  وتطور  واملعا�سر  احلديث  العربي  العامل  يف  االجتماعي 

املجتمع املدين. توؤكد الدرا�سة دور العمل اخلريي الديني املرتبط بالتقاليد االإ�سلمية التاريخية 

يف حتديد ملمح العمل التطوعي، حيث يعد اإطار التقاليد الدينية واالجتماعية اأحد اأهم م�سادر 

مفه�م التط�ع يف الثقافة العربية املعا�سرة.

درا�سة )اأمينة املريني واآخرون، 1999( بعن�ان »املراأة يف املنظمات الأهلية العربية«، وهي اأول   -

اليمن  املغرب،  فل�سطني،  الأردن، م�سر،  العربية، هي:  الدول  درا�سة مقارنة بني جمم�عة من 

والكويت، يف جمال العمل االأهلي والتطوعي والنوع االجتماعي. وقد ركزت الدرا�سة على و�سعية 

الثقايف  االجتماعي  ال�سياق  يف  و�سعها  اإ�سكالية  منظور  من  املدين  املجتمع  منظمات  يف  املراأة 

العمل الأهلي  اإعاقة ح�س�ر املراأة يف  العربي، وعلى قدرات املجتمع املدين يف م�اجهة م�سادر 

والتط�عي )اأمينة املريني واآخرون، 1999(.

 )2000 واآخرون،  )عودة  درا�سة  االأردن،  �سملت  التي  االأخرى  املقارنة  العربية  الدرا�سات  ومن   -

بعنوان »واقع وم�ستقبل املنظمات االأهلية، درا�سة ميدانية مقارنة«. �سملت الدرا�سة ا�ستعرا�س 

هي:  عربية،  دول  اأربع  يف  العربية  الأهلية  للمنظمات  واملهني  والت�سريعي  امل�ؤ�س�سي  ال�اقع 

االأردن، �سوريا، اليمن، وموريتانيا، وتناولت ملمح العمل التطوعي يف االإطار املوؤ�س�سي )عودة 

واآخرون،2000(، ويف ال�سياق ذاته درا�سة )قنديل واآخرون، 1998( ح�ل الإ�سهام القت�سادي 

واالجتماعي ملنظمات املجتمع املدين، وهي درا�سة مقارنة �سملت االأردن وم�سر ولبنان، وقدمت 

محاولة اأولية يف تقييم الأثر التنم�ي يف بعديه القت�سادي والجتماعي للقطاع الأهلي امل�ؤ�س�سي 

القائم على التط�ع )قنديل واآخرون، 1998(.

 ج- الدرا�سات الأجنبية:

التط�ع ونتائجه على م�ؤ�س�سات املجتمع  الديني يف  »التدخل  درا�سة )Becker، 2008( بعن�ان   -

املدين«. �سعت الدرا�سة اإلى ح�سر دور العامل الديني يف االأن�سطة التطوعية لتجمعات موؤ�س�سات 

املجتمع املدين من خالل م�سح لعينة من امل�ؤ�س�سات املدنية يف ني�ي�رك، لالإجابة عن �س�ؤال ح�ل 

دور العامل الديني يف حتديد خيارات الأفراد يف التعامل مع امل�ؤ�س�سات املدنية، وحجم تاأثري هذا 

العامل يف حتديد قيم الراأ�سمال الجتماعي.

العلمانيني  اأو  الليرباليني  املحافظني  بني  حقيقية  فروق  يوجد  ال  اأنه  اإلى  الدرا�سة  وتو�سلت   

الدور  يلعب  بينما  تط�عية،  فر�ص  من  ت�فره  وما  املدنية،  امل�ؤ�س�سات  مع  التعامل  يف  واملتدينني 

.)Becker, 2008( الأ�سا�سي النطباع العام وه�ية امل�ؤ�س�سة و�سبكة العالقات الجتماعية لالأفراد

درا�سة )Dekker, 2008( بعن�ان »املجال العام للجمعيات التط�عية يف املجتمع املدين: منظ�ر   -

اأوروبا الغربية«. تناق�ص هذه الدرا�سة املنظ�ر الأوروبي للمجال العام للمجتمع املدين وحتديدًا 

الدور وحدوده يف املجتمع  ا�ستعرا�ص مالمح هذا  التط�عية فيه من خالل  م�ساهمة اجلمعيات 

ح�سب،  العامل  يف  ات�ساعًا  االأكرث  هولندا  يف  الربحي  غري  القطاع  يعد  حيث  هولندا،  يف  املدين 
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م�سروع جامعة ج�ن ه�بكنز لدرا�سة القطاع غري الربحي، الذي �سكل 14.4% من الناجت املحلي 

الإجمايل، بينما ازدهر العمل التط�عي يف املجتمع اله�لندي، وو�سل اإلى 5.8% من الناجت  املحلي 

اأ�سا�ص ت�سكل املجال العام املدين، وهناك 20%-50% من اله�لنديني ميار�س�ن  الإجمايل، وه� 

.)Dekker, 2008( العمل التط�عي ب�سكل دائم

وت�سل الدرا�سة اإلى اأن املجتمع املدين ما زال ي�سكل النم�ذج الأف�سل للعمل التط�عي، وما زال   

.)Dekker,2008( هناك اإمكانات ميكن اأن يربزها املجتمع املـدين لزيادة من� العمل التط�عي

درا�سة )Reitsma and others,2006( يف مو�سوع التطوع والتربع والتدين، حيث هدفت الدرا�سة   -

اإلى الك�سف عن العالقة بني درجة تدين الأفراد وامليل نح� التط�ع. ومت تنفيذ اأداة الدرا�سة على 

عينة �سملت اأفرادًا متطوعني من �سبع دول اأوروبية.

للكني�سة  الفرد  بني مدى ح�سور  اإيجابية  قوية  وجود علقة  اإلى  نتائجها  الدرا�سة يف  وخل�ست   

وامليل للتط�ع والتربع، ووج�د تاأثري وا�سح لالأ�سدقاء والزمالء ودرجة تدينهم وميلهم نح� التربع 

والأعمال التط�عية.

درا�سة )Wernon and others, 2005( بعنوان »�سناعة امل�ساركة التطوعية: مدخل نظري«. هدفت   -

الدرا�سة اإلى ا�ستعرا�ص الأطر النظرية املف�سرة لتاأثري التط�ع بالإح�سا�ص بامل�ساركة وامل�اطنة يف 

املجتمعات الريفية، ومن خلل فح�س مدى ارتباط االأعمال التطوعية التي تنفذ عرب م�ساريع 

واالختيار  االعتقاد  لنظريات  املفاهيم  با�ستخدام  وذلك  بامل�ساركة،  بال�سعور  االأرياف  حت�سني 

ويف  االهتمامات  يف  الت�سامن  ب�سناعة  املرتبطة  االآثار  فح�س  يف  االجتماعي  والعمق  الر�سيد 

امل�ساعر والتك�ين ال�جداين للمتط�عني.

ومت تطبيق هذا املدخل النظري خلل م�سح �سمل ت�سعة اآالف فرد يف 99 قرية وبلدة �سغرية. وقد ك�سفت 

نتائج الدرا�سة عن تاأثري وا�سح لع�امل الأو�ساع الجتماعية والقت�سادية، ومدة اخلدمة يف العمل يف 

�سياغة الت�سامن الجتماعي وبناء الهتمامات وامل�ساعر وبالتايل الدافعية للعمل التط�عي. 

 

ثانيًا: اإلطار النظري والممارسات المعاصرة
العمل  الجتماعي،  العمل  ؛  ومنها  املرتابطة،  املفاهيم  من  حزمة  مع  التط�ع  مفه�م  يتداخل 

وغريها  الربحي،  غري  القطاع  الثالث،  القطاع  االجتماعي،  املال  راأ�س  اخلريي،  العمل  التطوعي، 

والبحثية النظرية  واملداخل  املعا�سرة  وال�سيا�سية  الجتماعية  التط�رات  اأفرزتها  مفاهيم   من 

.)Morris، 2000(

من منظ�ر الأمم املتحدة، ي�سري مفه�م التط�ع اإلى كل عمل غري ربحي ل يقدم نظريًا اأو اأجرًا معل�مًا لأي 

عمل غري وظيفي ومهني، يقوم به االأفراد من اأجل م�ساعدة وتنمية م�ستوى معي�سة االآخرين من جريانهم 

،UNV(، وينطوي حتت هذه املمار�سة تقاليد را�سخة ذات منفعة متبادلة  اأو املجتمعات الب�سرية )2001 

.)UNV، يف العديد من الثقافات يف اأوقات ال�سدة وعند وق�ع الك�ارث الطبيعية والجتماعية )2001 
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  ويدور مفه�م مركز درا�سات املجتمع املدين يف جامعة ج�نز ه�بكنز )CCSS( للتط�ع ح�ل العمل 

اإمكانية  مع  مقابل،  دون  لالآخرين  اجلماعة  اأو  الفرد  يقدمها  اجتماعية  اقت�سادية  قيمة  يحمل  الذي 

وج�د بدل نفقات ب�سيط يح�ل دون اأن يقدم املتط�ع على حتمل نفقات اإ�سافة اإلى جهده، وه� عمل غري 

اأو العمل الفردي  اإلزامي، ولكنه يتطلب محددات اختيارية يلتزم بها املتط�ع�ن من خالل امل�ؤ�س�سات 

 .)Salmon, 2008(

  يف الأدبيات الجتماعية العربية، ي�سري )فهمي، 1984( اإلى اأن التط�ع ه� »اجلهد الذي يبذل عن رغبة 

واختيار بغر�ص اأداء واجب اجتماعي دون ت�قع جزاء مايل«.

  اأما )عالن، 2008(، في�سري اإلى اأن التط�ع ه� »اجلهد الذي يقدمه الإن�سان لالآخرين بدافع ما قا�سدًا 

بذلك حتمل امل�سوؤولية االجتماعية. والعمل التطوعي ح�سب )النجار، 1988( هو: »ن�ساط مادي ومعنوي 

يقوم به اأفراد اأو هيئات دون عائد مادي اأو معنوي، ويهدف اإلى اإزالة امل�سكلت التي تعيق م�سرية التنمية 

اأو التقليل من حجمها وتنمية االأفراد وتاأهيلهم ليكونوا قادرين على مواجهة تلك امل�سكلت«.

  ويعود تعدد مفاهيم التطوع والعمل التطوعي اإلى ال�سياق الثقايف للتطوع يف كل جمتمع، حيث تختلف 

اأهداف التط�ع وجمالته باختالف الع�امل الدينية والثقافية وال�سيا�سية )ال�سلطان، 2008(. وي�سار اإلى 

اأن مفه�م العمل التط�عي ما زال يت�سف باللتبا�ص وعدم ال��س�ح يف الثقافة العربية املعا�سرة، ويع�د 

 )Philanthropic( والعمل اخلريي ،)Voluntary( ذلك اإلى التداخل بني مفهومي العمل التطوعي

املعا�سرة  الثقافات  العديد من  اأن هناك  )الباز، 2003(، رغم  الدينية  الدوافع  نح�  اأكرث  الذي مييل 

اأن ثقافات اأخرى مل يتبلور لديها مفهوم العمل  ال تفرق بني العمل اخلريي والعمل التطوعي، يف حني 

التط�عي ب�سكل وا�سح اإل يف اأوقات متاأخرة.

  وينط�ي الإطار العام الذي يحكم العمل التط�عي، على عدم انتظار عائد مادي، ووج�د رغبة ودوافع 

ذاتية يف خدمة املجتمع )يعق�ب وال�سلمي، 2005(. وتتعدد اأ�سكال التط�ع ال�سائدة يف العامل والتي �سيغ 

اأن يخ�س�س املتطوع  اأ�سا�سها املحتوى النظري لظاهرة التطوع، واأهمها؛ التطوع بالوقت؛ مبعنى  على 

جزءًا من وقته ب�سكل دوري للعمل غري املاأج�ر؛ التط�ع باجلهد؛ التط�ع املادي الذي يندرج حتته اأ�سكال 

التربع املختلفة، والتطوع بتقدمي املعلومات وامل�سورة )اأبو ن�سر، 2007(، بينما تق�سم الأ�سكال العري�سة 

تقدمي  اأو  العمل اخلريي  وثانيًا،  الذاتي؛  الع�ن  اأو  املتبادل  الع�ن  اأوًل،  اأ�سكال، هي:  اأربعة  اإلى  للتط�ع 

اخلدمات لالآخرين؛ وثالثًا، الدفاع الجتماعي؛ ورابعًا، امل�ساركة واحلكم الذاتي )دجنل والن، 2001(.

اأما مفه�م »راأ�ص املال الجتماعي«، في�سري اإلى قاعدة وا�سعة من القيم واملعايري غري الر�سمية وامل�سرتكة 

التبادلية  بينها  التعاون مع بع�سهم بع�سًا ومع الآخرين، ومن  اإمكانية  تتهياأ لهم  اأفراد جماعة ما  بني 

ا�ستخدم  اأول من  ليدا جودمون هانيفان  وتعد   .)Fkuyama،2000( والثقة والعمل اخلريي  والتط�ع 

مفه�م »راأ�ص املال الجتماعي« العام 1916 ل��سف اأدوار مراكز املدار�ص الريفية يف  املجتمعات املحلية. 

.)Fkuyama,2000( »وا�ستخدمت جني جاكوب املفهوم يف كتابها »موت وحياة املدن االأمريكية

التطور  م�ساكل  لو�سف  لوري  االقت�سادجلني  وعامل  اليت،  اإيفان  االجتماع  عامل  املفهوم  ا�ستخدم  كما 

الع�سرين،  القرن  من  الثمانينيات  ويف  الأفارقة.  الأمريكيني  بني  الجتماعي  والرتابط  القت�سادي 
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النطاق وا�سعة  ا�ستعماالت  يف  االجتماعي  املال  راأ�س  م�سطلح  كوملان  جيم�س  االجتماع  عامل   اأدخل 

)Fkuyama, 2000(. وبالنظر اإلى اأن راأ�ص املال الجتماعي ي�سكل م�سلة اأو�سع لفهم جمتمعات التط�ع، 

فكرية جديدة من خلله،  اإقامة جمتمع مدين مزدهر، ومنت اجتاهات  ازدهاره حا�سمًا يف  فقد عد 

الأداة  وعد  الت�سعينيات،  بعد  فيما  املتح�لة  ال�سي�عية  البلدان  جمتمعات  جتارب  �س�ء  يف  وحتديدًا 

.)Gony, 2010( االأ�سا�سية يف حراك الروابط القائمة بني االأ�سرة والدولة يف جمتمعات �سرق اآ�سيا

لذا، جند اأن ال�سياق املعا�سر لفهم اأطر العمل التطوعي، يرتبط ب�سكل مبا�سر باملجتمع املدين املعا�سر 

والتطورات التي حلقت به يف �سوء ظهور نظريات جديدة يف العمل االجتماعي تدور حول اآثار انح�سار 

املجتمع  اأو   )Networks Society( ال�سبكات  ملجتمع  النظرية  الأطر  واأهمها  املجتمع،  يف  الدولة  دور 

الالمركزي ونظريات املجتمع متعدد املراكز )Polycentre Society(، ما دفع اإلى ظهور منظور عاملي 

تنامى ب�سرعة مع نهاية القرن الع�سرين ح�ل دور العمل التط�عي يف التنمية والتغري الجتماعي والثقايف 

يف جهات متعددة من العامل )ح�سني، 2001(.

اأن ا�ستيعاب مفهوم العمل التطوعي ب�ستى مظاهره، كان حتى وقت قريب من  وتعرتف االأمم املتحدة 

الربع االأخري من القرن الع�سرين محدودًا، اإذ كان االعتقاد �سائدًا باأن التطوع، رغم م�ساهمته يف حتقيق 

ال�سالح العام، اإمنا هو عمل يت�سم باالرجتال، ويقوم به هواة، وينخرط فيه اأفراد ي�سريون يف املجتمع 

بهدف م�ساعدة فئات ال�سكان املحرومني، حيث اأن البنية التحتية يف معظم الدول مبا فيها القوانني، ال 

ت�سمح بدعم وترويج العمل التط�عي، واأن م�ساركة القطاع اخلا�ص محدودة، واحل�ار ح�ل قيم العمل 

التط�عي يف و�سائل الإعالم محدودًا )الأمم املتحدة، 2002(.

لعبت االأمم املتحدة دورًا كبريًا يف ن�سر ثقافة التطوع يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين من خلل 

كجهاز  للمتط�عني  املتحدة  الأمم  برنامج  العامة  اجلمعية  اأن�ساأت  كما  للتط�ع،  العاملي  املنظ�ر  رعاية 

م�ساعد لالأمم املتحدة لي�ساهم يف الرتويج لثقافة التط�ع يف العامل، بالإ�سافة اإلى تقدمي م�ساريع تط�عية 

متعددة الأطراف تهدف اإلى ت�سجيع جمالت التنمية املتعددة، ويعمل يف الربنامج اأكرث من اأربعة اآلف 

رجل وامراأة كل عام من 140 جن�سية، يعمل�ن يف البلدان النامية ويف بلدان النتقال، وهناك 74% من 

متط�عي الأمم املتحدة من بلدان العامل النامي يعمل�ن يف بلدانهم، و26% من الدول ال�سناعية. ويف 

العام 2001، ال�سنة الدولية للمتطوعني، نظمت مئات االأن�سطة، واأطلقت برامج وم�ساريع وبحوث علمية 

يف مختلف اأنحاء العامل �ساهمت يف اإحداث حتوالت وا�سعة يف ن�سر ثقافة التطوع وماأ�س�ستها يف العديد 

.)UNV, 2010( من بلدان العامل

ويعمل برنامج الأمم املتحدة يف العام 2008 يف 130 دولة يف العامل، ويركز ب�سكل اأ�سا�سي على متط�عني 

.)UNV Annual report, 2008( 7753 محرتفني ي�سهم�ن يف التنمية امل�ستدامة، وبلغ عددهم ح�ايل

 لقد �سهد العامل منذ مطلع الثمانينيات م�جات متعددة من �سع�د حركة العمل التط�عي على امل�ست�يني 

الدويل واملحلي، وتراجعها اأحيانًا ح�سب التطورات االقت�سادية واالجتماعية. لكن مما ال �سك فيه اأن العقود 

الثلثة االأخرية قد �سهدت ازدهارًا وا�سعًا يف العمل التطوعي من حيث انت�سار ثقافة التطوع عامليًا ومحليًا، 

ومنو وازدهار املجتمع املدين وزيادة اإنتاجية املتطوعني ودوره يف راأ�س املال االجتماعي للمجتمعات. وظهر 

مفه�م امل�اطنة العاملية التي ي�س�غها املتط�ع�ن العابرون للحدود من خالل حجم التاأثري يف م�سار التغيري 
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يف التنمية وخلق الثقافة امل�سرتكة بني ال�سعوب، حيث ركزت معظم املنظمات الدولية مثل Oxfam على 

التن�ع، تنمية املجتمعات  اأ�سا�سية يف دعم حركة املتط�عني، هي: الفقر، عدم امل�ساواة،  خم�سة جمالت 

.)Brockrehoff and wadham-smith, 2008( املحلية، والتط�ع والعمل الجتماعي

تط�رت حركة التط�ع يف ال�ليات املتحدة من 59.8 ملي�ن متط�ع العام 2002، �سكل�ا 27% من املجتمع 

الأمريكي اإلى 65.4 ملي�ن متط�ع العام 2005، �سكل�ا 28.8% من املجتمع. و�سكلت الن�ساء املتطوعات 

وجاء  ب�اقع %34.  الأكرث ح�س�رًا  الفئة  �سنة،  العمرية )44-35(  الفئة  الرجال، وجاءت  اأكرثية مقابل 

اأما اأكرث جمالت التط�ع، فهي  اأعمال تط�عية.  اأن املتط�عني يقدم�ن 50 �ساعة �سن�يًا يف  يف املت��سط 

الجتماعية  اخلدمات  يليها   ،)%26.2( ال�سباب  وخدمات  التعليم  ثم   ،)%34.8( الدينية  املجالت 

)National Service, 2006( )%13.4(، ويف كندا ميار�ص اأكرث من 12.5 ملي�ن ممن جتاوزت اأعمارهم 

.)Imagine canala, 2007( 15 عامًا، العمل التط�عي، وي�سكل ه�ؤلء 46% من ال�سكان البالغني

 ،)Smith, 1998( يف اململكة املتحدة، و�سل عدد اجلمعيات التط�عية 170 األف جمعية يف الت�سعينيات  

الربيطانية  احلكومة  ودعمت  متطوع،  مليون   23  )2003-1999( الأع�ام  خالل  املتط�عني  عدد  وبلغ 

.)Home office, 2004( مبادرات وا�سعة للعمل التط�عي

  وتوجد يف رو�سيا جتربة ذات جذور تاريخية للعمل التطوعي ترتبط مبفهوم العمل اخلريي لدى ال�سعب 

الرو�سي، حيث يوجد غنى يف هذه املمار�سات يعود لرتاث االإمرباطوريات يف العهود القي�سرية، حيث 

تعد امل�ساهمات االأهلية يف بناء املدار�س وامل�ست�سفيات واملعابد االأرثوذوك�سية ممار�سة وا�سعة. وح�سلت 

اجلمعية الرو�سية الن�سائية على امليدالية الذهبية لالأعمال اخلريية يف باري�ص العام 1900 يف ال�سوق 

اخلريية العاملية.

قر الن�ساط التطوعي يف القانون الفدرايل للعمل التطوعي واملنظمات اخلريية 
ُ
اأ ويف رو�سيا املعا�سرة، 

التطوعي،  الن�ساط  يف  كامل  بدوام  ي�سرتكون  �ساب  مليوين  اأن  اإلى  االإح�ساءات  وت�سري   .1995 العام 

وح�ايل 7 ماليني بدوام جزئي، ون�سف املتط�عني الرو�ص من الن�ساء والفتيات.

  وكان هناك يف رو�سيا، مع بداية القرن احلادي والع�سرين، ح�ايل مئة األف م�ؤ�س�سة مدنية تق�م ق�اعدها 

 .)Salmon, 2001( على العمل التط�عي

 ويقدم النموذج الفلبيني �سورة عن جمتمع حديث يف تاأ�سي�س تقاليد للتطوع. فل توجد كلمة يف الثقافة 

املحلية تدل على »التطوع«، حيث ت�ستخدم كلمة »امل�ساركة« املاأخوذة عن االإ�سبانية للتدليل على التطوع. 

وتع�د ن�ساأة احلركة التط�عية يف الفلبني اإلى عقد اخلم�سينيات من القرن الع�سرين بظه�ر اأول منظمة 

واالقت�سادي يف  التغيري االجتماعي  الريف«، وهي منظمة تطوعية عملت على  تطوعية  »حركة تعمري 

املجتمعات الريفية. وخلل العقود التالية، منت احلركة التطوعية ب�سكل كبري )جو�سليرت، 2009(.

اأدلة على جناح الدول احلديثة يف توظيف التطوع كاأداة للتنمية نتيجة الدعم  يوفر النموذج الفلبيني 

احلك�مي. اأدى هذا اللتزام الر�سمي اإلى اإن�ساء اأول اإطار م�ؤ�س�سي وطني للتط�ع ثم حت�ل اإلى »وكالة 

تن�سيق اخلدمات التطوعية«. وقد و�سعت احلكومة يف العام 2007 برناجمًا وطنيًا للمتط�عني كنم�ذج 

اخلا�س  برناجمها  لها  يكون  اأن  عامة  موؤ�س�سة  كل  خلله  من  احلكومة  طالبت  للمتطوعني،  حتفيزي 
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باملتط�عني، واأن�ساأت برناجمًا للتبادل التط�عي الدويل، واأ�سبح لدى امل�اطنني الفلبينيني فر�ص للتط�ع 

يف اخلارج، ووكالة دولية للتط�ع تدعى »بنف�سكا«. )ج��سليتك�، 2009(. 

والتط�ع  الربحي  القطاع غري  كبرية تربز يف جمالت  بحثية  م�ساريع  اأخذت  الت�سعينيات،  منذ مطلع   

واملجتمع املدين. وقد قاد هذه امل�ساريع البحثية م�سروع مركز درا�سات املجتمع املدين يف جامعة ج�نز 

املفاهيم  اإ�سكاليات  امل�سروع  طرح  املقارن(.  الربحي  غري  القطاع  )م�سروع   1995  -1989 ه�بكنز 

الت�سنيف  اإ�سكاليات  التوافق حول مفهوم املجتمع املدين، وطرح  واالختلفات حولها، وحقق حدًا من 

وق�اعد البيانات. كما قدم اإ�سهامات كبرية يف اإبراز اجلدوى والفعالية القت�سادية والجتماعية للعمل 

التط�عي وقيا�ص اإ�سهامها يف الدخل الق�مي )قنديل،2010(. وقد حدد امل�سروع 12 قطاعًا فرعيًا ت�سكل 

جماالت العمل التطوعي، هي: ال�سوؤون الدينية، ال�سحة، الرفاه االجتماعي، التعليم والبحث، الثقافة، 

.)Salmon, 2004( الدفاع عن احلقوق، التنمية، التطوير واالإ�سكان، االحتادات املهنية

 ولعل م�ساهمة امل�سروع يف تط�ير مقيا�ص حل�ساب م�ساهمة العمل التط�عي يف الناجت الإجمايل ال�طني، 

تعد من بني الإ�سافات العلمية الهامة. ويتم الت��سل اإلى هذا املقيا�ص من خالل ح�ساب معدل �ساعات 

العمل التي يقدمها املجتمع �سن�يًا، وح�سابها على اأ�سا�ص مت��سط الأج�ر. وجاءت درا�سة التط�ع �سمن 

»م�سروع القطاع غري الربحي املقارن« الذي اعتمد كمرجعية للت�سنيف الدويل للمنظمات غري الربحية، 

وط�ر مقايي�ص مل�ساهمة القطاع غري الربحي يف احل�سابات الق�مية، واأهم نتائجه اأن امل�ساهمة العاملية 

لهذا القطاع يف الناجت الإجمايل العاملي، ت�ساوي 5.6%، اأما م�ساهمة العمل التط�عي، اأي غري املدف�ع 

القطاع غري  15.9% يف  بن�سبة  اأعلها هولندا  ت�ساوي 2.3% يف 41 دولة متت درا�ستها، جاءت  منه، 

الربحي، وبن�سبة 5.8% يف القطاع التط�عي، ثم كندا بن�سبة 12.3% يف القطاع غري الربحي،  و%3.2 

يف القطاع التطوعي. و�سجلت اإ�سرائيل 11.4%، وبلجيكا 11%  يف القطاع غري الربحي. وجاءت م�سر 

يف الرتتيب ال�سابع والع�سرين مب�ساهمة مقدارها 3.2%، وحّلت يف الرتتيب االأخري عامليًا كل من رومانيا 

.)Salmon, 2001( وب�لندا وباك�ستان

و�سجلت ال�سويد اأعلى م�ساهمات دول العامل يف التطوع بن�سبة 7%، ثم ني�زيلندا بن�سبة  6.4%. اأما الدولة 

�ساحبة اأعلى م�ساهمة يف القطاع التط�عي من اإجمايل القطاع غري الربحي، فهي ني�زيلندا بن�سبة %67، 

تليها البلدان الإفريقية بن�سبة 56%، والبلدان الآ�سي�ية بن�سبة 48%، ويف اأمريكا الالتينية بن�سبة %43، 

ويف اأ�سرتاليا بن�سبة 40%، ويف اآ�سيا بن�سبة 37%. وي�ساوي املعدل العاملي لل�احدة واأربعني دولة املبح�ثة 

Salmon, 2001( %42(، اأما اأعلى جمالت امل�ساهمة، فجاءت يف جمال اخلدمات بن�سبة 60%، التنمية 

.)Salmon, 2001( %19 والإ�سكان بن�سبة 8%، واخلدمات الجتماعية بن�سبة

اإجمايل الناجت الق�مي،  وي��سح اجلدول رقم )4( م�ساهمة القطاع غري الربحي والعمل التط�عي يف 

وذلك يف اإطار م�سروع امل�سح الذي �سم 41 دولة يف درا�سة القطاع غري الربحي ب�سكل عام، و21 دولة يف 

درا�سة العمل التط�عي.
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اجلدول رقم )4(

 م�شاهمة القطاع غري الربحي والتط�ع يف الناجت الق�مي

القطاع غري الربحي العام %غري الربحي املدف�ع %العمل التط�عي %الدولة

5.810.115.9ه�لندا

3.2912.3كندا

1.310.111.4اإ�سرائيل

5.88.611بلجيكا

5.85.111اململكة املتحدة

2.38.61.09اإيرلندا

6.43.29.6ني�زيلندا

3.16.49.6اليابان

72.59.6ال�س�يد

3.15.99فرن�سا

35.88.9ال�ليات املتحدة

34.67.6اأ�سرتاليا

4.52.87.3الرنويج

33.76.8اأملانيا

2.73.25.9الأرجنتني

3.12.65.7فلندا

2.42.65ت�سيك

1.52.84.3اإ�سبانيا

1.82.44.3اإيطاليا

3.94.98.8الدمنارك

5.62.28.8النم�سا

امل�شدر:

Salmon, Laster M et.al. Global civil Society dimensions of the nonprofit sector, Johns Hopkins Institute for policy 

studies, 1999.

وتو�سلت الدرا�سات امل�سحية اإلى اأن م�ساهمة القطاع التطوعي يف التوظيف، بلغت 2.4%، وهي مت��سط 

نتائج 24 دولة خ�سعت للم�سح، اأعلها ال�سويد بن�سبة 8%، ه�لندا بن�سبة 7.5%، فرن�سا بن�سبة %5.2، 

.)Salmon, 2001( %0.2 واأقلها املك�سيك بن�سبة

كما قامت جامعة جون هوبكنز باال�سرتاك مع ال�سعبة االإح�سائية يف االأمم املتحدة باإعداد دليل عن 

املوؤ�س�سات غري احلكومية ونظام احل�سابات القومية، ا�ستخدمت فيه قيم العمل التطوعي، ومت اختبار 

الدليل يف 11 دولة تتفاوت م�ستويات التنمية فيها، و�سدرت منه ن�سخة باللغة العربية )االأمم املتحدة، 

 .)2005

ويعد هذا الدليل على درجة كبرية من الأهمية، فه� ي�سكل اإ�سافة ن�عية اإلى �سل�سلة اأدلة الأمم املتحدة يف 

احل�سابات الق�مية التي بداأتها العام 1993، حيث حدد الدليل معايري املوؤ�س�سات غري الربحية على قاعدة 

قيم العمل التط�عي، واأهم هذه املعايري: طبيعتها غري الربحية، اإنتاج �سلع عم�مية ب��سائل التربعات 
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واجلهد التط�عي، هياكل الإدارة تعتمد على اجلهد التط�عي، هيكل الإيرادات يعتمد يف اجلزء الأكرب 

على املنتج التطوعي، هيكل املوظفني ي�سمل على اأعداد كبرية من املتطوعني، املوارد الراأ�سمالية ال توزع 

اأرباحًا، املعاملة ال�سريبية معفاة عادة من �سرائب الدخل على ال�سركات، املعاملة القانونية تخ�سع اإلى 

اأحكام قانونية خا�سة تتعلق بتكوين جمال عملها واأهدافها واإيراداتها، وهي غري خا�سعة ن�سبيًا لل�سغوط 

ال�سيا�سية )الأمم املتحدة، 2005(.

  كما اأ�سدرت منظمة العمل الدولية )ILO( دليل قيا�ص العمل التط�عي، حددت  فيه معايري م�س�حات 

القت�ساد  على  التط�عي  للعمل  امل�سافة  القيمة  معرفة  ومعايري  العمل،  ق�ة  التط�عي يف  العمل  قيا�ص 

.)ILO, 2005( ال�طني. وطرح الدليل م�ا�سفات دقيقة ملجم�عة من جمالت العمل التط�عي

املواطن، فقد �ساهمت يف تطوير  العاملي مل�ساركة  التحالف  Civicus  منظمة  »�سيفيك��ص«  اأما م�ؤ�س�سة 

برامج ومنهجيات بحثية يف �سوؤون املجتمع املدين والعمل التطوعي، حيث ن�سرت درا�سات مو�سعة عن 

املجتمع املدين يف اأوروبا واآ�سيا واأمريكا الالتينية واإفريقيا، ومن بني اأهم امل�ساهمات العلمية للمنظمة، 

اإ�سدار امل�ؤلف املعروف »م�اطن�ن: دعم املجتمع املدين يف العامل« الذي حتدث عن املتغريات العاملية 

والنظام العاملي اجلديد ومكانة املجتمع املدين وم�ستقبل العمل التط�ع فيه )درار�سي، كاندون:1995(، 

و�سدرت منه ن�سخة باللغة العربية العام 1995 يف القاهرة. كما ط�رت »�سيفيك��ص« منهجية خا�سة يف 

تقييم حالة املجتمع املدين، وطّبقت م�سروع »دليل املجتمع املدين« Civil Society Index يف اأكرث من 50 

دولة، من بينها م�سر ولبنان عربيًا )قنديل، 2010(، ولحقًا يف الأردن.

لقد تطورت مكانة العمل التطوعي ب�سكل م�سطرد بفعل االأطر املوؤ�س�سية التي نقلت هذا الن�ساط االإن�ساين 

القدمي نح� التنظيم وتعظيم الأثر اليجابي. وثمة عالقة تبادلية بني تنمية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين 

و�سع�دها العاملي م�ؤخرًا، وبني من� العمل التط�عي وتط�ره خالل العق�د الثالثة املا�سية. وح�سب درا�سة 

جامعة ج�نز ه�بكنز »املجتمع املدين العاملي نظرة عامة«، فاإن اأكرث من 43% من العاملني يف م�ؤ�س�سات 

مت  العامل،  يف  دولة   35 يف  البالغني  ال�سكان  من   %20 نح�  وهناك  املتط�عني،  من  هم  املدين  املجتمع 

.)Salmon, 2004( م�سحها، ي�ؤدون عماًل تط�عيًا

وح�سب دليل الأمم املتحدة للم�ؤ�س�سات غري الربحية، فقد �سهد العامل منذ العقدين الأخريين من القرن 

املا�سي طفرة عاملية باجتاه تك�ين امل�ؤ�س�سات الأهلية املدنية، وهي طفرة وا�سعة باجتاه العمل التط�عي 

خ�سائ�ص   )5( رقم  اجلدول  وي��سح   .)2005 املتحدة،  )الأمم  العامل  من  وا�سعة  اأجزاء  يف  املنظم 

منظمات املجتمع املدين ومكانة العمل التط�عي فيها مع نهاية القرن الع�سرين.

العمل  قاعدة  وات�ساع  املدنية،  امل�ؤ�س�سات  يف  العاملية  الطفرة  اأ�سباب   )Salmon, 2001( �سامل�ن  ويرجع 

التطوعي اإلى ثورتني واأربع اأزمات �سهدها العامل املعا�سر، حيث و�سل العمل االجتماعي اإلى اأوجه، ومتثل 

يف انت�سار االأن�سطة التطوعية العابرة للحدود والتربعات والعمل االجتماعي، وهي حلظة تاريخية ت�سبه 

.)Salmon, 2001( حلظة �سع�د »الدولة-الأمة« يف اأوروبا يف القرن التا�سع ع�سر

  الث�رتان بح�سب �سامل�ن هما؛ اأوًل، ث�رة الت�سالت، خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�سرين، التي 

اأ�سهمت يف خلق ف�ساء عاملي جديد ملوؤ�س�سات املجتمع املدين، وخلقت اآليات جديدة للعمل االجتماعي 

وحلركة الأفراد واجلماعات. والأخرى، الث�رة العاملية الثانية، ث�رة الربج�ازية اجلديدة، التي وفرت 
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مع النم� القت�سادي العاملي يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي دعمًا واأم�ال فائ�سة، ُقّدم جانب منها 

.)Salamon, 2001( مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين

واأمريكا  اأوروبا  يف  وحتديدًا  الرفاه  دولة  اأزمة  اأوًل،  فهي:  العامل،  �سهدها  التي  الأربع  الأزمات  اأما 

االجتماعي،  الطلب  ازدياد  نتيجة  التقليدية  اأدوارها  من  العديد  من  الدولة  ان�سحبت  حيث  ال�سمالية، 

واآ�سيا يف  الالتينية  واأمريكا  اإفريقيا  العاملية يف  التنمية  اأزمة  وثانيًا،  الت�زيعية؛  الدولة  وتراجع قدرات 

�س�ء ا�ستمرار الفج�ة التنم�ية وا�ستمرار �سعف قدرات هذه الدول وعجزها؛ وثالثًا، اأزمة الدميقراطية 

يف الدول النامية وات�ساع نطاق الوعي لدول االأفراد واملوؤ�س�سات بامل�سائل احلقوقية واحلريات؛ ورابعًا، 

الأزمة الجتماعية وحتديدًا يف الغرب، وتراجع قيم الأ�سرة. هذه التح�لت قادت اإلى الطفرة العاملية يف 

                                .)Salmon, 2001( من� امل�ؤ�س�سات املدنية على قاعدة العمل التط�عي

اجلدول رقم )5(

 خ�شائ�س م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ومكانة العمل التط�عي فيها مع نهاية القرن الع�شرين

الدولةال�ش�قاملجتمعاخل�شائ�س
م�ؤ�ش�شات املجتمع 

املدين

التط�عالرتاتبية والنظامالتناف�صالت�سامناملبادئ العامة

اأ�س�ص التمثيل
العائالت، عالقات القرابة 

وعالقات اجلرية

الأعمال، الحزاب 

ال�سيا�سية

امل�ؤ�س�سات  

البريوقراطية
التبادل الجتماعي

اللتزام�سلطة القان�نالق�ة ال�سرائية مفت�حة وبدون ق�اعدمتطلبات امل�ساركة

الأطروحات واجلدلالإجبارالأم�ال والأ�س�اتالحرتامو�سائط التبادل

مزيج من ال�سلعجميع ال�سلع�سلع خا�سة�سلع ت�سامنيةاأن�اع ال�سلع

متطلبات اتخاذ 

القرار
النقا�صاحلكمالعر�ص والطلبالإجماع

امل�شدر:

Dekker, Paul, 2004, The sphere of voluntary associations and the ideals of civil society: west European Perspective.

احلادي  القرن  بداية  مع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وظائف  بنية  �سهدتها  التي  الكبرية  التحوالت  اإن 

وي��سح  املنتظرة.  التط�عي  العمل  طفرة  من  الثانية  املعا�سرة  امل�جة  بدايات  على  تدل  والع�سرين، 

اجلدول رقم )6( بع�ص م�ؤ�سرات اللغة اجلديدة التي تدير بها امل�ؤ�س�سات املدنية اأعمالها وقاعدتها يف 

العمل التط�عي، واأهمها النتقال من امل�ساكل اإلى احلل�ل، ومن امل�ؤ�س�سات التقليدية اإلى ال�سبكات، ومن 

البحث عن التمويل اإلى اال�ستثمار وال�سراكة.
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اجلدول رقم )6(

 م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وامل�ؤ�ش�شات االأهلية القدمية واجلديدة )يف القرن الع�شرين واحلادي والع�شرين(

القرن الع�شرونالق�شية
القرن ال�احد 

والع�شرون
تعليقات

ال��سع 

القان�ين

قادم�ن من 

اخلارج
محلي�ن

الن�سف  واملدنية  االأهلية  املوؤ�س�سات  الكثري من  اأم�ست 

اأما  النظام،  تتحدى  الع�سرين  القرن  من  الثاين 

م�ؤ�س�سات القرن اجلديد �س�ف تزيد اندماجها فيه

احلل�لامل�ساكلجمال الرتكيز

التي  امل�ساكل  على  ركزت  الع�سرين  القرن  م�ؤ�س�سات 

خلقها ال�سوق، اأما موؤ�س�سات القرن احلادي والع�سرين 

فرتكز على احللول التي تاأتي عرب ال�سوق

�سبكاتم�ؤ�س�ساتالهيكلة

�سغرية  موؤ�س�سات  من  منت  الع�سرين  القرن  موؤ�س�سات 

اإلى موؤ�س�سات كبرية. يف القرن اجلديد ينمو الت�سبيك 

وامل�ستقبل لل�سبكات

التم�يل

احل�س�ل على 

التم�يل تكفري عن 

ذنب

ال�ستثمار

الذي  التم�يل  الع�سرين اعتمدت على  القرن  م�ؤ�س�سات 

ال�سوق  على  وغ�سبها  اجلماهري  تفاعل  نتيجة  اأتى 

اإقناع  اإلى  فتهدف  اجلديدة  امل�ؤ�س�سات  اأما  والدولة، 

ال�سركاء باأنها ا�ستثمار جيد

الأبعاد 

والعاملية
متعددة الأبعاداأحادية البعد

اأحادية  ق�سايا  على  ركزت  الع�سرين  القرن  م�ؤ�س�سات 

الأبعاد

اإ�سرتاتيجيةال�قتيةامل�ساءلة

موؤ�س�سات القرن الع�سرين اتبعت قواعد العمل اخلريي، 

فتتبنى  والع�سرين  احلادي  القرن  م�ؤ�س�سات  اأما 

ممار�سات اأف�سل يف ال�سفافية وامل�ساءلة واحل�كمة
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ثالثًا: تطور العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني األردني

يرتبط العمل التطوعي يف االأردن بالتقاليد االجتماعية املحلية، حيث تذهب جذوره بعيدًا يف املمار�سات 

الجتماعية الي�مية لالأفراد واجلماعات، بينما يرجع العمل التط�عي امل�ؤ�س�سي اإلى ن�ساأة املجتمع املدين 

الأردين يف العقد الأول من القرن الع�سرين.

يق�سم تطور املوؤ�س�سات املدنية االأردنية تاريخيًا اإلى اأربع مراحل، متثل اأجيال موؤ�س�سات العمل االجتماعي 

الأهلي، وهي: )احل�راين، 2010(، و)احلمارنة، 1995(.

اجليل الأول »م�ؤ�س�سات العمل اخلريي والعمل الكفاحي« )1921-1948(: تزامن مع بدايات ت�سكل   -

املجتمع االأردين احلديث ومتاأ�س�س الدولة.

 :)1967-1948( العقائدية«  واملنظمات  الجتماعية  والرعاية  اخلدمات  »م�ؤ�س�سات  الثاين  اجليل   -

تزامن مع اندماج ال�سفتني، وبداية تبلور دور الدولة يف التحديث، حيث ظهرت االأحزاب العقائدية 

والنقابات، وبداأت مالمح املجتمع املدين املعا�سر.

اجليل الثالث »موؤ�س�سات التنمية والتمكني« )1968-1989(: فرتة النم� وات�ساع املجال املدين العام   -

بالتزامن مع تراجع النفتاح ال�سيا�سي.

فرتة  احلا�سر(:  الوقت  اإلى   -1990( والرقابية«  احلق�قية  واملنظمات  »امل�ؤ�س�سات  الرابع  اجليل   -

ازدهار املجتمع االأردين ونيله مكانة وا�سحة، ومتكنه من لعب املزيد من االأدوار ك�سريك للحكومة 

والقطاع اخلا�ص.



30

  �سهدت املرحلة الرابعة يف من� املجتمع املدين الأردين، ات�ساعًا كبريًا كميًا وكيفيًا يف املنظمات الأهلية 

واملوؤ�س�سات املدنية املتخ�س�سة واملتعددة االأغرا�س التي تتخذ من العمل التطوعي قاعدة عري�سة لها، 

اأو تلك ذات ال�سلة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة بالتطوع.

هذه  عدد  و�سل  حيث  كبرية،  تنظيمية  قوة  اإلى  الرابع  اجليل  خلل  االأردين  املدين  املجتمع  حتول    

املنظمات اإلى ما يقارب 5700 منظمة، ت�سم يف ع�س�يتها نح� ملي�ن ون�سف ملي�ن ع�س�، اأي ما دون ربع 

عدد ال�سكان بقليل )احل�راين، 2010(. وي��سح اجلدول رقم )7( الفئات التي تت�زع عليها م�ؤ�س�سات 

تط�عية  م�ؤ�س�سات  وهي  الجتماعية اخلريية %49.5،  والهيئات  التنظيمات  ت�سكل  اإذ  املدين،  املجتمع 

والهيئات  واملنظمات  الثقافية  والهيئات  الجتماعي  العمل  م�ؤ�س�سات  اإليها  اأ�سيف  ما  واإذا  تام،  ب�سكل 

ت�سكل  تكاد  املبا�سر  التط�عي  القطاع  م�ؤ�س�سات  فاإن  البيئة،  وجمعيات  التعاونية  واجلمعيات  الن�سائية 

قاعدة هرم املجتمع  املدين الأردين.

اجلدول رقم )7(

خارطة املجتمع املدين االأردين:

ن�ع املنظمات واأعدادها وحج�م ع�ش�يتها

الن�سبة املئ�يةعدد الأع�ساءعدد املنظماتن�ع املنظمةالرقم

788،00049.5*1،552اجلمعيات اخلريية والجتماعية1

------948جمعيات اأخرى2

1،256123،6407.8اجلمعيات التعاونية3

266177،25611.2املنظمات املهنية4

27950،0003.2الأندية الريا�سية وال�سبابية5

37410.0000.6الهيئات الثقافية6

147145،0009.1املنظمات الن�سائية7

1769.0204.3النقابات العمالية8

153.0000.2اإحتاد املزارعني9

14093،2735.9منظمات اأ�سحاب العمل10

276100.0006.3الروابط العائلية11

1812.5000.8الأحزاب ال�سيا�سية12

348.0000.5منظمات البيئة13

2441.2500.8ال�سركات غري الربحية14

97،5340.5ن�ادي املعلمني15

461.0000.06جمعيات ال�سداقة16

131.3000.08جمعيات اخلريجني17

841.0000.06جمعيات اأجنبية18

100%57031،591،773املجم�ع:

)*( بح�سب الأرقام الأولية لدرا�سة م�سحية جتريها وزارة التنمية الجتماعية ن�سرت يف �سحيفة »الغد«.

امل�شدر: جدول جتميعي، اإعداد وحدة درا�سات املجتمع املدين، مركز الأردن اجلديد للدرا�سات.

وت�سكل اجلمعيات مبختلف اخت�سا�ساتها والتي رخ�ست مبوجب قانون اجلمعيات اجلديد ل�سنة 2008، 

والقانون ال�سابق ل�سنة 1966، زاوية النظر الأكرث و�س�حًا لفهم العمل التط�عي امل�ؤ�س�سي يف الأردن. ويف 

بداية عام 2010، بلغ عدد اجلمعيات امل�سجلة لدى ال�سجل ال�طني للجمعيات 2650 جمعية، بينها 1682 

جمعية حتت اإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية )التنمية االجتماعية، 2010(، وي�جد 67% من اجلمعيات 

يف املناطق احل�سرية، مقابل 26% يف املناطق الريفية، و7% يف البادية. ويقدر اأعداد املتط�عني املنظمني 
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لتلك اجلمعيات بنحو 78،800 ع�سو، �سكلت امل�ساركة الن�سائية بينهم 44%. اأما عدد اأع�ساء الهيئات 

27%. وت�فر اجلمعيات  الن�سائية منها  امل�ساركة  الإدارية للجمعيات، فيبلغ نح� 10633 ع�سوًا، �سكلت 

10860 فر�سة عمل ح�سلت الن�ساء على 59% منها )التنمية الجتماعية، 2010(.

  اإل اأن هذه الأرقام ل ت�سري اإلى ع�س�ية فاعلة يف العمل التط�عي يع�ل عليها، اأو ميكن من خاللها تقدمي 

ر�سٍد دقيق ملوؤ�سرات العمل التطوعي، فما زالت هناك فجوة معلوماتية وا�سحة على هذا ال�سعيد.

1- م�سادر وتقاليد العمل التطوعي يف املجتمع الأردين:

اإلى جذور عميقة يف املجتمع  اإن�سانية متعددة، ترجع  اأبعاد    العمل التط�عي ممار�سة اجتماعية ذات 

االأردين يف  ن�ساأة املجتمع املدين  اإلى بدايات  املوؤ�س�سي تعود  التطوعي  العمل  ن�ساأة  واإذا كانت  االأردين. 

و�سبه  التط�عي اجلماعي  العمل  فاإن ممار�سات  الع�سرين )الفرحان، 1994(،  القرن  الأول من  الربع 

امل�ؤ�س�سي تع�د اإلى الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر.

  يرتبط العمل التط�عي اجلماعي والفردي يف املجتمع الأردين مب�سدرين ي�سكالن اجلذور الأ�سا�سية 

مار�س  حيث  واملحلية،  االإ�سلمية  التقاليد  وهما  اأخرى،  جمتمعات  يف  مت�سابهة  نظائر  لها  جتد  التي 

الأفراد واجلماعات العمل التط�عي يف دائرة العمل اخلريي والنفع العام.

  تنقل التعاليم الإ�سالمية اأعمال اخلري والعمل ال�سالح من دائرة العمل الختياري والط�عي اإلى الفر�ص 

وااللتزام املعنوي )االإكراه االأخلقي(. ومن اأجل النفع العام وال�سالح العام للمجتمع، ال يفرق االإ�سلم 

يف عمل اخلري بني النا�ص ح�سب الأديان والأعراف )احل�سني، 2009(.

امل�سطلح  ي�سميه  ما  اأولهما  االلتزام،  من  منطني  بني  النا�س  حلاجات  اال�ستجابة  يف  االإ�سلم  فّرق    

ال�سرعي »فر�س عني«، اأي اأن يكون فر�سًا على املجتمع امل�سلم كله، مثل اجلزء املخ�س�س من مال امل�سلم  

للفقراء واملحتاجني )الزكاة(، وهي فر�ص على كل امل�سلمني القادرين، واأحد اأركان الإ�سالم الأ�سا�سية. 

اأما النمط الثاين من اللتزام في�سمى »فر�ص الكفاية«، وه� فر�ص على املجتمع، ولكن اإن قام به بع�ص 

امل�سلمون  الفقهاء  حدد  حيث  التطوعي،  العمل  مفهوم  اإلى  االأقرب  وهو  االآخرين،  عن  �سقط  النا�س 

ثالثة مك�نات للنظام الأخالقي الجتماعي يف الإ�سالم هي: التق�ى، الإح�سان، والرحمة. هذا النظام 

االأخلقي ملمار�سة احلياة اليومية، تقوم عليه فل�سفة التطوع االإ�سلمي التي اأن�ساأت نظام االأوقاف، حيث 

تتح�ل املمار�سات الي�مية اإلى نظام م�ؤ�س�سي يعمل ل�سالح النفع العام )احل�سني، 2009(.

  اأما امل�سدر الثاين جلذور العمل التط�عي يف املجتمع الأردين، فريجع اإلى التقاليد الجتماعية املحلية 

ذات االرتباط املبا�سر باملفاهيم واملمار�سات التي تطورت عرب االأجيال حول التكافل االجتماعي والعون 

والغوث  والنخوة  »الفزعة  مثل  تطوعية  وممار�سات  قيم  نظام  التقاليد  هذه  اأفرزت  حيث  وامل�ساعدة، 

والبذل من اأجل الآخرين« )نا�سر، 1989(.

  وترتبط هذه املمار�سات بالوظائف االجتماعية للتكوينات الع�سائرية واأمناط اال�ستيطان التي �سهدها 
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الأردن، ونر�سد فيما يلي بع�ص مالمح هذه التقاليد:

اأمناط اأعمال النخوة والفزعة التي يقوم بها االأفراد واالأ�سر ل�سالح اجلريان واالأهل واملجتمع.  -

اأمناط العون واالإغاثة التي يقوم بها املجتمع يف حال حدوث الكوارث وامل�سائب والطوارئ.  -

اأمناط التدخل االجتماعي يف حل اخللفات والنزاعات.  -

اأمناط التدخل يف التكافل االجتماعي– االقت�سادي وتخفيف اآثار الفقر.  -

واالأعمال  املباين  وت�سييد  والقطاف  اأعمال احل�ساد  )العونة( يف  التكافلي  العمل اجلماعي  اأمناط   -

العامة.

التقاليد.  َفهم هذه  العربي، يف  ال�سرق  كما هو احلال يف جمتمعات  االأردن،  ال�سعبية يف  الثقافة  تفيد 

فالقبائل االأردنية طورت خطاب الفخر واالعتزاز والهوية القبلية على اأ�سا�س النخوة والفزعة للآخرين، 

االأمثلة من  وتتكرر  للآخرين،  للفزعة  القبائل  بها  تنادي  التي  النخوة  وهي  »اأخوان فلنة«  يقال  حيث 

خالل الثقافة والرتاث ال�سعبي والغناء والأمثال، ما ي�سكل خطابًا �سعبيًا يحتفي بالتط�ع واملتط�عني.

 وعلى �سبيل املثال، يالحظ مركزية مفه�م »الع�نة« يف العمل الجتماعي الذي �ساغته املجتمعات املحلية 

يف االأردن وفل�سطني وما زال دارجًا يف االأرياف والبوادي، ويعني الن�ساط االجتماعي الت�ساركي القائم 

على التطوع الذي ينفذه االأفراد بدون مقابل يف اإعانة �سخ�س اأو اأ�سرة اأو جماعة. وال ي�سرتط اأن تكون 

التطوعية مو�سمية اأو طارئة، وال ي�سرتط فيها القرابة اأو اجلرية فقط، وهناك تقاليد اجتماعية تنظم 

الدع�ة اإلى »الع�نة« وامل�ستهدفني بها ح�سب جمالها، ومن الأمثلة على جمالتها الأكرث انت�سارًا: م�ا�سم 

احل�ساد وقطف الثمار وعمليات الإنتاج املتعددة يف بناء البي�ت.

وي��سح اجلدول رقم )8( كرونولوجيا )ت�سل�سل تاريخي( منتقاة الأهم اأحداث التطور التاريخي للعمل 

التطوعي يف االأردن، مبينًا اأن اأولى املدار�س يف االأردن قد �سيدت بالتطوع كما هو احلال يف �سق الطرق 

ويف ت�سييد املباين العامة واإدارة البلديات، كما اأن معظم امل�ساجد والكنائ�ص يف الأردن �سيدت بالتربعات 

والأعمال التط�عية.
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اجلدول رقم )8(

 كرون�ل�جيا تاريخية منتقاة الأهم اأحداث حركة التط�ع يف االأردن

الأعمال التط�عيةالتاريخ الرقمالأعمال التط�عيةالتاريخ الرقم

151911اإن�ساء ال�سندوق االأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية11799

املهاجرون ال�سرك�ص يتط�ع�ن لبناء جامع ناع�ر

21869

ال�سلط  �سرايا  بناء  يف  يتط�ع�ن  ال�سلط  اأهايل 

ويتربع�ن بـ 500 لرية عثمانية لأعمال البناء

161911

يف  ر�سيدية  مدر�سة  العثمانية  الدولة  اأن�ساأت 

الطفيلة تربع الأهايل لها بـ 4 اآلف لرية جميدية

31886

بجه�دهم  ال�سلط  مدر�سة  ي�سيدون  ال�سلط  اأهايل 

يف  للم�ساهمة  عثمانية  لرية   111،800 ويجمع�ن 

البناء

171923

اأول مقال ح�ل املجتمع املدين يف �سحيفة اأردنية 

»ال�سرق  �سحيفة  يف  ال�سريقي  محمد  يكتبه 

العربي«

اإن�ساء جمعية النه�سة الأرث�ذك�سية 181925اإن�ساء مخفر ال�سلط و�ُسيد من تربعات املواطنني41893

51897

اأهايل الطفيلة يتط�ع�ن يف بناء امل�سجد احلميدي 

ويتربع�ن له

191930

ت�سجيلها  نظم  للجمعيات  قان�ن  اأول  �سدر 

وجمالت عملها

61898

اأهايل الكرك يتط�ع�ن يف بناء امل�سجد احلميدي 

يف مدينة الكرك

اإن�ساء مدر�سة العجل�ين يف عمان201930

71899

الر�سيدية  الكرك  مدر�سة  ي�سيدون  الكرك  اأهايل 

ويجمع�ن لها تربعات قدرت بـ 8 اآلف لرية عثمانية

21

-1930

1935

اإن�ساء مدر�سة ال�سليبية يف عمان بجه�د تط�عية

81899

اأهايل وادي م��سى ي�سيدون اأول مدر�سة يف بلدتهم 

بجه�د تط�عية 

22

-1930

1935

من  بتربعات  عمان  يف  العبدلية  مدر�سة  اإن�ساء 

الأهايل

9

-1900

1904

231931اأردنيون يتربعون للخط احلديدي احلجازي

اإن�ساء جمعية الأحياء ال�سرك�سية،

اإن�ساء جمعية املقا�سد احلجازية

10

-1900

1908

اأردني�ن ي�سارك�ن تط�عًا يف عمليات اإن�ساء اخلط 

احلديدي احلجازي

تاأ�سي�ص النادي الفي�سلي241932

111902

بناه  عمان  يف  احلديث  بالبناء  م�سجد  اأول 

املهاجرون ال�سي�سان بجه�دهم التط�عية

اإن�ساء ع�سبة ال�سباب الأردين251933

12

-1904

1908

الرحالة MUSIL ي�سف الأعمال التط�عية التي 

يف  الأردن  جن�ب  يف  والن�ساء  الرجال  ميار�سها 

الزراعة والقطاف واحل�ساد ويف ال�لئم

261933

الأهايل ينظم�ن حمالت تط�عية ملكافحة اجلراد 

يف املقاطعة اجلن�بية

131911

رياًل   170 يتربع�ن  الطفيلة  يف  عيمة  بلدة  اأهايل 

جميديًا لإن�ساء اأول مدر�سة يف بلدتهم

271934

طرق  اإ�سلح  يف  يتطوعون  ال�سلط  يف  االأهايل 

ال�سلط يف عمان

141911

حمامات  لت�سييد  يتط�ع�ن  الطفيلة  ق�سبة  اأهايل 

ل�سقي  وبركة  البلدة  و�سط  وللذك�ر  لالإناث  عامة 

الدواب ويتربعون لذلك بـ 200 ريال جميدي

281934

االأهايل يتطوعون باأعمال �سق طريق بني الكرك 

والبحر امليت وطريق ي�سل ال�سلط بج�سر املجامع

291934

االأهايل يتطوعون باأعمال يف �سق طرق بني املفرق 

وجر�ص

اإن�ساء الحتاد العام للجمعيات اخلريية481959

301939

اأهايل قرية كفرجنة يتربع�ن لإجناز م�سروع النبع 

مببلغ 115 جنيهًا

اإطلق مع�سكرات احل�سني للعمل التطوعي491964

311939

بفتح  يق�م�ن  �سعيد  اأبي  ودير  ناع�ر  يف  الأهايل 

دائرة  زودتهم  اأن  بعد  قراهم  تربط  التي  الطرق 

النافعة مبا يلزم من الُعدد والأدوات

�سدور قان�ن اجلمعيات اخلريية501965

اإن�ساء نقابة املهند�سني الزراعيني511966اإن�ساء جمعية الت�سامن الن�سائي الجتماعية321944

521966قيام »حركة الإخ�ان امل�سلمني« يف الأردن.331945

قان�ن   ،1966 ل�سنة   )33( رقم  القان�ن  �سدور 

اجلمعيات والهيئات التط�عية
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اإن�ساء نقابة املمر�سني ونقابة املقاولني 531972اإن�ساء جمعية الحتاد الن�سائي الأردين341945

54اإن�ساء دار الندوة351946

 - 1974

1978

�سري نا�سر يقود اأول فريق اأكادميي يف م�ساريع 

اجلامعة  لطلبة  التط�عي  الجتماعي  العمل 

الأردنية

361947

اأع�ساء دار الندوة ينظم�ن حمالت متتابعة لإغاثة 

اجلن�ب اإثر �سنة القحط

اإن�ساء جمعية الحتاد الن�سائي يف الأردن 551974

اإن�ساء رابطة الكتاب الأردنيني561974تاأ�سي�ص نادي الفحي�ص371949

381949

جهة  اأول  الجتماعية،  ال�س�ؤون  دائرة  تاأ�سي�ص 

ر�سمية م�سرفة على العمل التط�عي

اإن�ساء الحتاد الن�سائي الأردين العام571981

391949

�سدور قانون التنمية االجتماعية، و�سكلت مبوجبه 

اأول وزارة للتنمية الجتماعية

اإن�ساء جتمع جلان املراأة ال�طني الأردين581995

401950

عائلة  من  املتط�عني  بجه�د  عمان  نادي  اإن�ساء 

املع�سر

592001

الأردن يحتفل بال�سنة الدولية للمتط�عني ومينح 

ج�ائز لأف�سل التط�ع

تاأ�سي�ص هيئة �سباب كلنا الأردن602006اإن�ساء نقابة املحامني411950

612007تاأ�سي�ص املنتدى العربي421951

ال�سلة  ذات  احلك�مية  غري  املنظمات  عدد  بلغ 

بالعمل التط�عي 2500 منظمة وجمعية

1043 جمعية تعاونية ورابطة اأهلية622007اإن�ساء نقابة اأطباء الأ�سنان431953

اإ�سدار قان�ن اجلمعيات632008اإن�ساء نقابة الأطباء441954

اإن�ساء نقابة ال�سيادلة451954

اإن�ساء احتاد املراأة العربية461954

اإن�ساء نقابة املهند�سني471958

والغرا�س هذه الدرا�سة. الباحث  قبل  من  التجميعي  اجلدول  هذا  اإعداد  • مت 

2- تطوير الإطار املوؤ�س�سي والت�سريعي:

 تعود جذور العمل التطوعي املوؤ�س�سي اإلى الربع االول من القرن الع�سرين، اإذ بداأت منذ ذلك احلني 

تت�سكل اأن�ية امل�ؤ�س�سات التي مل تربز ب�سكل وا�سح اإل مع بدايات متاأ�س�ص الدولة يف الن�سف الول من 

ظهرت   ،1911 العام  ففي  احلديث.  ب�سكلها  االأهلية  املوؤ�س�سات  تظهر  اأخذت  حيث  الع�سرين،  القرن 

جمعيات دور الإح�سان، ثم ت�الى تاأ�سي�ص هذا الن�ع من اجلمعيات، )نا�سر، 1989(. ويف العام 1923، 

العربي« )احلوراين،  »ال�سرق  املدين يف �سحيفة  املجتمع  اأول مقال �سحفي عن  ال�سريقي  كتب محمد 

�س�ست يف العام 1937 جمعية احلرية 
ُ
2010(. وتاأ�س�ست يف العام 1930 ع�سبة ال�سباب االأردين، كما اأ

احلمراء للت�سامن مع املنا�سلني العرب يف �س�ريا وفل�سطني. ويف العام 1936، ظهر اأول قانون للجمعيات 

نظم ت�سجيل اجلمعيات واأنظمتها ال�سيا�سية والجتماعية )نا�سر، 1989(.

  لقد �ساهمت الدولة يف دفع العمل االجتماعي اإلى االأمام من خلل اإن�سائها دائرة ال�سوؤون االجتماعية 

العام 1949، واإ�سدار قانون التنمية االجتماعية الذي اأ�س�ست مبوجبه اأول وزارة للتنمية االجتماعية يف 

االأردن، واأ�سبحت هي اجلهة امل�سرفة على العمل االجتماعي التطوعي. ثم �سدر قانون اجلمعيات اخلريية 

ل�سنة 1965، فاأحال �سالحيات الإ�سراف على اجلمعيات التط�عية اإلى وزارة ال�س�ؤون الجتماعية، ثم 

�سدر القان�ن رقم 33 ل�سنة 1966، قان�ن اجلمعيات والهيئات التط�عية، )الفرحان، 1994(، وا�ستمر 
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نفاذ هذا القان�ن اإلى العام 2008.

  لقد ا�ستمر قان�ن اجلمعيات ل�سنة 1966 بتعديالته، ي�سيطر على تنظيم العمل التط�عي وجانب وا�سع 

من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين 44 عامًا، وهي حقبة زمنية �سهدت حت�لت اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية 

وا�سعة. و�سكل ا�ستمرار هذا القان�ن اأحد امل�سادر التي حّدت من تنظيم وفعالية القطاع التط�عي املدين 

)البيار، 2005(.

  ويتطلب قانون اجلمعيات والهيئات االجتماعية ال�سابق اإجراءات متعددة ومعقدة لت�سجيل اجلمعيات، 

ت�ستغرق وقتًا طويًل. وي�سمل طلب الرتخي�س معلومات كثرية ومتعددة. ومينح القانون حق الرف�س للوزير 

لأي �سبب يراه منا�سبًا، ولي�ص هناك اآليات فاعلة للمراجعة الق�سائية لقرار ال�زير )بيار، 2005(. ويتيح 

اأن  اأن هناك قائمة باالأن�سطة التي يجب  اأن يغلق اجلمعية الأي �سبب يراه، كما  القانون ال�سابق للوزير 

تلتزم بها امل�ؤ�س�سة اأو اجلمعية )بيار، 2005(.  

اأما قان�ن اجلمعيات النافذ ل�سنة 2008، فقد جاء بعد نقا�ص وا�سع ومت رده وتاأجيله من قبل احلك�مة 

والربملان الأكرث من مرة. وعلى الرغم من اأن القانون جاء متقدمًا على القانون ال�سابق، اإال انه مل يحقق 

اأن  جمعية  اأي  على  فاإن  القانون،  مواد   ووفق  التطوعي.  العمل  جمال  يف  وا�سحة  ت�سريعية  مكت�سبات 

اأو متويل ح�سلت عليه، واأن تقيد يف �سجلتها ا�سم اجلهة  اأي تربعات  تعلن يف تقريرها ال�سنوي عن 

املقدمة للتربع. كما اأنه اإذا كان املتربع غري اأردين، فعلى اجلمعية اإ�سعار جمل�س الوزراء بذلك. ومبوجب 

املخول  وهو  االجتماعية،  التنمية  وزارة  يتبع  للجمعيات«  الوطني  »ال�سجل  �ُسمي  �سجل  اأن�سئ  القانون، 

مب�جب القان�ن بامل�افقة اأو رف�ص ت�سجيل اجلمعيات.

ت�سريعي  بينها ن�ص  ي�جد  ول  التط�عي،  بالعمل  املعنية  ببع�ص اجلهات  ق�انني متعددة مرتبطة  ي�جد 

عليا  امللكة  الزكاة، �سندوق  الوطنية، �سندوق  املعونة  قانون �سندوق  واحدة، مثل  اأو مرجعية  م�سرتك 

وغريها.

وما زالت الت�سريعات النافذة متر على امل�سائل ذات ال�سلة بالعمل التطوعي دون مل�س جوهرها يف التنظيم 

واإدارة الأن�سطة التط�عية، ول ي�جد يف اأي من الت�سريعات ال�سابقة ما يحمي املتط�ع وينظم عمله.  

  

3- الفعالية القت�سادية والجتماعية:

ل ت�جد م�ؤ�سرات وا�سحة على م�ساهمة  العمل التط�عي القت�سادية يف الأردن. وح�سب منهجية دائرة 

الإح�ساءات العامة يف ح�ساب م�ساهمة القطاع غري الربحي )منتج� اخلدمات اخلا�سة غري الربحية( 

حدودها  يف  وت�سكل  متوا�سعة،  زالت  ما  القطاع  هذا  م�ساهمة  فاإن   ،)9( رقم  اجلدول  ي��سحها  كما 

الق�س�ى اأقل من 1.5% من الناجت االإجمايل الوطني، وهي بذلك اأقل بكثري من معدل م�ساهمة القطاع 

غري الربحي العاملي ح�سب نتائج م�س�حات »م�سروع القطاع غري الربحي املقارن« )CNP(، حيث و�سل 

املعدل العاملي يف عقد الت�سعينيات اإلى 5.6 % يف الدول املبحوثة. ويو�سح اجلدول ال�سابق تراجعًا ن�سبيًا 

يف معدلت من� هذا القطاع.
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كما اأن الع�س�ية يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأردين، ل تدل على الفعالية التط�عية، وبالتايل الفعالية 

ربع  بنح�  املهنية  امل�ؤ�س�سات  فيها  املدين مبا  املجتمع  م�ؤ�س�سات  الع�س�ية يف  تقدر  وبينما  القت�سادية. 

التط�عية  امل�ؤ�س�سات  يف  الع�س�ية  فاإن   ،)2010 )احل�راين،  ن�سمة  ملي�ن  ون�سف  ملي�ن  اأي  ال�سكان 

املبا�سرة تقدر بنح�120األف )وزارة التنمية الجتماعية، 2010(، وهي اأي�سًا ل تدل على ع�س�ية فاعلة، 

ول ميكن العتماد عليها لتقدير فعالية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف العمل التط�عي.

اجلدول رقم )9(

 القطاع غري الربحي يف االأردن )منتج� اخلدمات اخلا�شة التي ال تهدف اإلى الربح(

ال�سن�ات

ن�سبة امل�ساهمة القطاعية يف الناجت 

املحلي االإجمايل باأ�سعار ال�سوق 

اجلارية%

معدلت النم� ال�سن�ية %

امل�ساهمة يف الناجت املحلي 

االإجمايل باأ�سعار ال�سوق 

1

اجلارية )ملي�ن دينار(

19961.32.751.5

19971.45.952.9

19981.42.556.0

19991.44.257.4

20001.4-2.959.9

20011.38.358.2

20021.42.863.0

20041.414.964.8

20051.31.674.4

20061.1-10.375.6

2008XX82.1

2009XX85.1

امل�شدر: جدول جتمعي، اإعداد الباحث من �سجلت احل�سابات القومية، دائرة االإح�ساءات العامة االأردنية، عمان، 2010.

لقد �سهد اجليل الرابع من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأردنية حت�لت ملم��سة يف تر�سيخ تقاليد معا�سرة 

للعمل التطوعي. ورغم ا�ستمرار ت�سييق املجال العام اأمام املوؤ�س�سات املدنية اإلى جانب القيود الت�سريعية، 

فقد برزت جمالت جادة لال�ستثمار يف الفاعلية ال�سيا�سية يف جمال العمل التط�عي.

املدنية  املوؤ�س�سات  من  الرابع  اجليل  يف  وحتديدًا  االأردن،  يف  التطوعية  احلركة  تنمية  جهود  ارتبطت 

بجهود واأن�سطة بع�س اأفراد العائلة املالكة، ويبدو ب�سكل اأكرث و�سوحًا جهود االأمرية ب�سمة بنت طلل 

وا�ستمرارًا  فعالية  التنموية  املوؤ�س�سات  اأكرث  من   واحدة  اأن�سئت  التي  احل�سني  الراحل  امللك  �سقيقة 

م�ؤ�س�سات  اأكرب  من  يعد  والذي   ،1979 العام  منذ  الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  االأردين  ال�سندوق  وهي 

 املجتمع املدين، وي�سم �سبكة من 50 مركزًا فرعيًا تعمل مع املجتمعات املحلية يف مختلف اأنحاء البلد

.)www.johd.org.jo(
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وكانت امللكة نور زوجة امللك الراحل احل�سني، قد اأن�سئت موؤ�س�سة حتمل ا�سمها »موؤ�س�سة نور احل�سني«، 

عنيت على مدى عقدين باالأن�سطة التطوعية. ويف العام 2003، اأعلنت امللكة باأنها �سوف تعمل �سخ�سيا 

كمتطوعة مع »فرق ال�سلم« حيث عملت متطوعة قبل اأن تنتظم اإلى العائلة امللكية يف االأردن يف نهاية 

)www.wvo.org(.عقد ال�سبعينيات

التطوعية  باالأعمال  عنيت  التي  املدنية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأطلقت  فقد  اهلل،  العبد  رانيا  امللكة  اأما 

لتحفيز  مبادرات  واأطلقت  االأردن«،  نهر  »موؤ�س�سة  امللكة  ترعى  حيث  والدولية،  املحلية  امل�ستويات  على 

العمل التط�عي، مثل »مبادرة اأهل الهمة« التي تركز على تكرمي الأفراد الذين اأثروا اأو األهم�ا الآخرين 

تعنى  والتي  »مدر�ستي«  ومبادرة   ،)www.himmeh.jo( عامة  ومبادرات  تط�عية  اأعمال  خالل  من 

رعاية الأقل  املدار�ص  تط�ير  يف  اليدوية  والأعمال  التربع  حتفيز  خالل  من  التعليمية  البيئة   بتح�سني 

 .)www.madrasati.jo(

ولقد ازدحم العقد االأول من عهد امللك عبداهلل الثاين )1999-2009( باملبادرات وامل�ساريع املرتبطة 

بالأ�سرة املالكة التي تت�سل ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر بتنمية العمل التط�عي. ومن بني اأهم امل�ساهمات 

التي رعاها امللك �سخ�سيًا، والتي عنيت يف اأحد اأهدافها بتطوير قدرات ال�سباب التطوعية »هيئة �سباب 

كلنا االأردن« التي اأطلقت العام 2006، وتعد الذراع ال�سبابي ل�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية واأحد 

اأهدافها تنمية امل�ساركة ال�سبابية التطوعية، حيث اأن�سئت فرق عمل لها يف كافة اأنحاء اململكة.

كما اأطلق �سندوق امللك عبداهلل  للتنمية »جائزة امللك عبداهلل الثاين للإجناز واالإبداع ال�سبابي«، والتي 

تركز يف اأحد اأهدافها على تنمية املبادرات االإبداعية التطوعية لل�سباب، ومعظم احلاالت التي منحت 

فيها، كانت تقديرًا ملبادرات واأعمال تطوعية مبدعة. 

لل�سركات  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  ال�عي  تط�ر  والع�سرين،  احلادي  القرن  من  الأول  العقد  �سهد  كما 

والقطاع اخلا�س، واإن كانت معظم املوؤ�سرات تدل على تدين امل�ساهمة يف هذا املجال، اإال اأن هذه املرحلة 

�سهدت م�ساهمات من القطاع اخلا�ص يف دعم العمل التط�عي وم�ساندة جه�د جماعية وفردية وجه�د 

امل�ؤ�س�سات املدنية والأهلية يف العمل التط�عي.

يلحظ اأي�سًا توظيف املبادرات اجلماعية والفردية للأعمال التطوعية اجلديدة يف االأردن لتكنولوجيا 

بع�س  ا�ستفادت  حيث  االإنرتنت،  على  االجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  االلكرتوين  والن�سر  املعلومات 

اأمثلة املبادرات  التي تالقي ح�س�رًا �سبابيًا وا�سعًا، ومن  التقنيات  امل�ؤ�س�سات املدنية والأهلية من هذه 

للمتطوعني   خدمات  يقدم  الذي  اإلكرتوين،  موقع   ،« »نخوة  مبادرة  اجلديدة  اخلربة  �سكلت  التي 

ال�سباب  تالئم  التي  للتط�ع  املنا�سبة  الفر�ص  ت�فري  خالل  من   )http://www.nakhweh.com(

والفردية  واجلماعية  املوؤ�س�سية  املبادرات  ع�سرات  املوقع  قدم  حيث  املدين،  املجتمع  قدرات  وتو�سع 

واملدر�سني اجلامعات  طلبة  مع  العمل  خالل  من  مبدع«  »اأردن  مثل  باأفكار  التط�عية   لالأعمال 

 .)www.urdumubdi3.ning.com(

ح�سلت  بعدما  موؤ�س�سة  اإلى  حتولت  للأطفال،  �سوتية  ق�س�س  باإنتاج  اخلا�سة  »رنني«  مبادرة  وهناك 

.http://resonateyemen.org املتطوعة على جائزة امللك عبداهلل للإجناز واالإبداع ال�سبابي
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رابعًا: مالمح ممارسة العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني

1- ال�سمات الإدارية للموؤ�س�سات املدنية:

اجلمعيات  قانون  وفق  املرخ�سة  االأردنية  املدنية  املوؤ�س�سات  معظم  اأن  اإلى   )10( رقم  اجلدول  ي�سري 

املنتخبة  الهيئات  توزيع  ي�سري  فيما  منتخبة،  جمال�س  اأو  اإدارية  هيئات  فيها  يوجد  االأخرى،  والقوانني 

مقابل   %68 بن�سبة  الذك�ر  ل�سالح  ميلها  رقم )11(،  يبينه اجلدول  ما  وفق  االجتماعي،  النوع  ح�سب 

32% لالإناث. ويف ال�اقع، فاإن مكانة الإناث يف هذه امل�ؤ�س�سات اأكرث ح�س�رًا مقارنة مع ح�س�رهن يف 

املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املنتخبة. وي�سكل معدل الع�سوية املنتخبة 9.4% ع�س� لكل م�ؤ�س�سة، وه� ما يعك�ص 

املتطلبات الت�سريعية والتي عادة ما حتدد اأع�ساء الهيئات الإدارية بـ: 7، اأو 9، اأو 11 ع�س�ًا.

اجلدول رقم )10(

 وج�د هيئة اإدارية اأو جمل�س منتخب

%العددوج�د الهيئةالرقم

9898نعم1

22ل2

اجلدول رقم )11(

 اأع�شاء الهيئات االإدارية ح�شب اجلن�س

%العددالأع�ساءالرقم

64068ذك�ر1

30632اإناث2

946100املجم�ع3
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2. قاعدة العمل التطوعي:

ي�سري اجلدول رقم )12( اإلى اأن معظم الهيئات الإدارية بن�سبة 94%، تق�م بعملها كعمل تط�عي كامل، 

وبدون اأي مقابل، فيما ل ي�جد �س�ى 6% من الهيئات الإدارية تتلقى مكافاأة رمزية بدل م�ا�سالت اأو 

م�ساريف. وعلى الرغم مما يحمله هذا امل�ؤ�سر من اأدلة على ق�ة القاعدة املعن�ية للعمل التط�عي التي 

حتر�ص على اأن ل يرتبط عملها باأي مقابل مادي، اإل اأنه ي�سري من زاوية اأخرى اإلى اأن مفه�م العمل 

التطوعي من منظوري الفعالية االقت�سادية وحقوق املتطوعني، ما زال يقع يف دائرة الفهم التقليدي التي 

حُتمل املتطوعني اأعباء مادية علوة على تطوعهم بالوقت واجلهد واخلربة واملعرفة وغري ذلك.

وي��سح اجلدول رقم )13( اأن 48% من روؤ�ساء املوؤ�س�سات املدنية املنتخبني يقدمون نحو ثلث �ساعات 

ي�ميًا تط�عًا مل�ؤ�س�ساتهم، بينما يقدم 16% �ساعة واحدة، وهناك 12% يقدم�ن �ساعة اأو اأقل اأ�سب�عيًا.

ويبني اجلدول رقم )14(، اأن اأكرب فئة من اأع�ساء الهيئات االإدارية املنتخبة، تتطوع بوقتها، تبلغ حوايل 

38%، وتقدم نح� ثالث �ساعات اأ�سب�عيًا. وهناك 20% من الهيئات الإدارية يقدم�ن نح� �ساعتني اأو اأقل 

�سهريًا تط�عًا مل�ؤ�س�ساتهم.

ويبني  املدنية.  املوؤ�س�سات  فئات  ح�سب  املنتخبة  للهيئات  التطوعية  الفعالية  اإلى  الدرا�سة  نتائج  وت�سري 

اجلدول رقم )17( اأن روؤ�ساء الهيئات الإدارية يف الأندية ال�سبابية واأندية املعلمني، هم الأكرث فعالية يف 

تقدمي الوقت تطوعًا بواقع 33% ممن مينح�ن اأكرث من �ساعة ي�ميًا، تليهم الهيئات الن�سائية بن�سبة %25 

ثم اجلمعيات اخلريية بن�سبة 16%، واأقلها الروابط العائلية والهيئات ذات الطابع العرقي.

اأما على م�ستوى الوقت الذي مينحه اأع�ساء الهيئة االإدارية ح�سب فئات املوؤ�س�سات، فيبني اجلدول رقم 

فئة من مينح�ن  33% �سمن  بن�سبة  االأولى  املرتبة  ال�سبابية �سجلت  واالأندية  املعلمني  اأندية  اأن   ،)16(

�ساعة اأو اأكرث يوميًا، ثم اجلمعيات اخلريية والثقافية والتعاونية. واأقل الهيئات االإدارية فعالية وفق هذا 

امل�ؤ�سر، هي الروابط العائلية وذات الطابع العرقي.

اجلدول رقم )12(

املقابل الذي تق�م الهيئة االإدارية بعملها من اأجله

%العدداملقابلالرقم

9494عمل تط�عي كامل1

--مقابل اأجر2

22مكافاأة رمزية3

44بدل م�ساريف وم�ا�سالت4

اجلدول رقم )13(

 معدل ال�قت التط�عي لرئي�س امل�ؤ�ش�شة املنتخب

%العددمعدل الوقتالرقم

4848اأكرث من ثالث �ساعات ي�ميًا1

1616�ساعة واحدة ي�ميًا2

2424اأربع �ساعات اأ�سب�عيًا3

44�ساعة اأ�سب�عيًا4

88اأخرى5
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اجلدول رقم )14(

 معدل ال�قت التط�عي الأع�شاء الهيئات االإدارية اأو املجال�س املنتخبني

%العددمعدل الوقتالرقم

3030اأكرث من �ساعة واحدة ي�ميًا1

3838ثالث �ساعات اأ�سب�عيًا2

1212�ساعة اأ�سب�عيًا3

1414�ساعتان �سهريًا4

66اأخرى5

اجلدول رقم )15(

 ال�قت الذي مينحه روؤ�شاء الهيئات االإدارية يف امل�ؤ�ش�شات املدنية تط�عاً ح�شب فئات امل�ؤ�ش�شات

الفئاتالرقم

اأكرث من �ساعة ي�ميًا

ثالث �ساعات 

اأ�سب�عيًا

�ساعاتان �سهريًا�ساعة اأ�سب�عيًا

%العدد%العدد%العدد%العدد

83.336--48.3اجلمعيات التعاونية1

---425--النقابات املهنية والعمالية2

3

الروابط  العائلية والهيئات ذات 

الطابع العرقي

----416.7-

-48.3637.528.3الهيئات الثقافية4

816.7637.56252اجلمعيات اخلريية5

-28.3--1633.3اأندية املعلمني واأندية ال�سباب6

28.310--1225الهيئات الن�سائية7

-----24.2موؤ�س�سات حقوق االإن�سان8

3895.8161002469.9318املجم�ع9

 اجلدول رقم )16(

 ال�قت الذي مينحه اأع�شاء الهيئات االإدارية يف امل�ؤ�ش�شات املدنية تط�عاً ح�شب فئات امل�ؤ�ش�شات

الفئاتالرقم

اأكرث من �شاعة 

ي�مياً

ثالث �شاعات 

اأ�شب�عياً

�شاعاتان �شهرياً�شاعة اأ�شب�عياً

%املجم�ع

%العدد%العدد%العدد%العدد

620615.8216.7428.61819.1اجلمعيات التعاونية1

214.366.3--410.5--النقابات املهنية والعمالية2

3
ذات  والهيئات  العائلية  الروابط  

الطابع العرقي
----433.3--44.2

1212.7--62025.3433.3الهيئات الثقافية4

620615.8216.7642.92011.2اجلمعيات اخلريية5

1819.4----1033.3821.1اأندية املعلمني واأندية ال�شباب6

214.31414.8--26.71026.3الهيئات الن�شائية7

22.1----25.3--م�ؤ�ش�شات حق�ق االإن�شان8

3010038100121001410094100املجم�ع9
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3- عمق االنخراط يف العمل التطوعي:

يعني االنخراط يف العمل التطوعي يف هذه الدرا�سة، قيا�س وجود متطوعني عملوا مع املوؤ�س�سة من خارج 

اأع�ساء الهيئات الإدارية ب�سكل مبا�سر من خالل الربامج التي تطرحها عادة امل�ؤ�س�سات اأو ب�سكل غري 

اأن 84% من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املبح�ثة، قد �سهدت عماًل  مبا�سر. وي��سح اجلدول رقم )17( 

تطوعيًا وانخراط متطوعني يف اأعمالها خلل اآخر 12 �سهرًا. ومن بني هذه املوؤ�س�سات، ا�ستقبلت %26 

متطوعني من الذكور فقط، وا�ستقبلت 7% منها متطوعات اإناثًا فقط، فيما ا�ستقبلت 66% منها ذك�رًا 

واإناثًا معًا.

وي�سري اجلدول رقم )18( اإلى اأن اجلمعيات اخلريية هي اأكرث ا�ستقطابًا للمتط�عني بن�سبة 25%، ثم 

الهيئات الثقافية، والهيئات الن�سائية بن�سبة 17.9% لكل منهما.

وي�سري اجلدول رقم )19( اإلى وج�د 4640 متط�عًا عمل�ا مع مئة م�ؤ�س�سة مدنية خالل اآخر 12 �سهرًا، 

اأي مبعدل 4.6 متط�ع لكل م�ؤ�س�سة، واإذا ما مت تعميم هذه النتائج على جمتمع الدرا�سة الذي ي�سم 

3000 م�ؤ�س�سة، فاإننا نت��سل اإلى اأن نح� 120،820 متط�عًا يعمل �سن�يًا مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، 

وهذا ي�سكل ما ن�سبته 1.8% فقط من ال�سكان.

متط�عي  من  الأغلب  يف  وهم  الأردنيني،  غري  من  املتط�عني  من   %1 وجود  ال�سابق،  اجلدول  ويو�سح 

الربامج الدولية.

وبح�سب اجلدول رقم )20( الذي يبني جمالت العمل التط�عي الأكرث انت�سارًا يف م�ؤ�س�سات العمل املدين، 

فاإن اخلدمات العامة يف التعليم وال�سحة حتتل الن�سبة الأعلى ب�اقع 40%، تليها جمالت التكن�ل�جيا 

ونقل املعرفة بن�سبة %34.

اجلدول رقم )17( 

م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين التي ي�جد فيها عمل تط�عي خالل اآخر 12 �شهراً

%العددوج�د العمل التط�عي

8484ي�جد

1616ل ي�جد

26*22ي�جد ذك�ر فقط

7 *6ي�جد اإناث فقط

66*56اإناث وذك�ر معًا

)*( الن�سبة ح�سبت من جمموع املوؤ�س�سات التي يوجد فيها عمل تطوعي.
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اجلدول رقم )18(

 م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين التي عمل فيها متط�ع�ن خالل اآخر 12 �شهراً ح�شب الفئات

%العددالفئاتالرقم

814.3اجلمعيات التعاونية1

47.1النقابات املهنية والعمالية2

--الروابط  العائلية والهيئات ذات الطابع العرقي3

1017.9الهيئات الثقافية4

1425اجلمعيات اخلريية5

814.3اأندية املعلمني واأندية ال�سباب6

1217.9الهيئات الن�سائية7

23.6موؤ�س�سات حقوق االإن�سان8

56100 املجم�ع 9

100املجم�ع الكلي امل�ستهدف10

اجلدول رقم )19( 

املتط�ع�ن يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ح�شب اجلن�شية

100%العدداجلن�سيةالرقم

464099اأردني�ن1

421غري اأردنيني2

4682100املجم�ع3

اجلدول رقم)20( 

جماالت العمل التط�عي االأكرث انت�شاراً يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

%العددن�ع العمل التط�عيالرقم

1818الأعمال املكتبية1

4040اخلدمات العامة ال�سحية والتعليمية2

2828امل�ساركة ال�سيا�سية وحقوق االإن�سان3

3434التكن�ل�جيا ونقل املعرفة4

2828البيئة وحماية الطبيعة5

1616الإغاثة وم�ساعدة املحتاجني6

1010م�ساعدة املعاقني7

168الأعمال اليدوية8

3030اخلدمات الجتماعية9

2020التنمية ومكافحة الفقر10
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4- خ�سائ�ص املتطوعني:

التح�سيل  انت�سارًا يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وح�سب  اأكرث املتط�عني  اأن  ي��سح اجلدول رقم )21( 

من   %26 و�سكل�ا  العامة«،  »الثان�ية  فئة  ثم   ،%30 و�سكل�ا  العامة،«  الثان�ية  من  »اأقل  فئة  هم  العلمي، 

املتط�عني. واأقل الفئات م�ساركة ح�سب اخل�سائ�ص التعليمية هم حملة الدرجات العلمية يف الدرا�سات 

العمل  اأن م�ساهمتهم يف  يعني  ما  ن�سبيًا  املجتمع  الفئة يف  تعك�ص حجم هذه  نتيجة  العليا )5%(، وهي 

التط�عي ل تقل عن بقية فئات املجتمع. وباملقارنة مع التمثيل الن�سبي للم�ست�ى التعليمي من حجم متثل 

هذه الفئات من ال�سكان، فاإن من يحمل�ن �سهادة البكال�ري��ص هم الأعلى م�ساهمة يف العمل التط�عي.

وح�سب الرتكيب العمري، ي�سري اجلدول رقم )22( اإلى اأن فئة ال�سباب »اأقل من 25 �سنة«، �سكلت اأعلى 

ن�سبة وهي 51% من املتط�عني مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وهي متاثل ن�سبتهم من ال�سكان. وبالنظر 

اإلى متثيل الفئات العمرية ح�سب الهرم ال�سكاين للمجتمع الأردين، جند عمليًا اأن الفئة )36-45( �سنة 

هي االأكرث انخراطًا فعليًا يف العمل التطوعي. 

اجلدول رقم )21(

 اخل�شائ�س التعليمية للمتط�عني يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

%العددامل�ست�ى التعليميالرقم

2395درا�سات عليا1

106623بكال�ري��ص2

73016دبل�م مت��سط3

122126ثان�ية عامة4

142630اأقل من الثان�ية5

4682100املجم�ع6

اجلدول رقم )22(

 الرتكيب العمري للمتط�عني يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

100%العددالفقرةالرقم

227051اأقل من 25 �سنة1

2675618-35 �سنة2

3666415-45 �سنة3

4659212-56 �سنة4

571964  فاأكرث5

4682100املجم�ع6

5- الأداء املوؤ�س�سي يف املجال التطوعي:

يق�سم م�ؤ�سر اأداء امل�ؤ�س�سات املدنية املقرتح يف هذه الدرا�سة اإلى اأربعة م�ؤ�سرات فرعية.

وي�سري اجلدول رقم )23( اإلى مراقبة املوؤ�س�سة لعمل املتطوعني، حيث تبني اأن 46% من امل�ؤ�س�سات تق�م 

مبراقبة كاملة لعمل املتط�عني، وهناك 4% من امل�ؤ�س�سات ل تق�م بهذه املهمة.
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املجتمع  م�ؤ�س�سات  التط�ع يف  وترويج  تط�ير  واأدوات  و�سائل  انت�سار  مدى   )24( رقم  اجلدول  وي��سح 

من   %56 لدى  ويوجد  التطوع،  يف  متخ�س�سة  برامج  املوؤ�س�سات  من   %38 لدى  يوجد  حيث  املدين، 

امل�ؤ�س�سات اأن�سطة تط�عية دورية اأو غري دورية.

اأما ح�ل الأدوات الفنية وو�سائل الرتويج والتنظيم واإدارة �س�ؤون املتط�عني، فاإن النتائج ت��سح اأن %44 

امل�ؤ�س�سات املدنية  64% من  واأن  املوؤ�س�سات لديها مناذج خا�سة لت�سجيل وتوثيق �سوؤون املتطوعني،  من 

اأو اإ�سارات تدل على التطوع، وعادة ما يعرب عن ذلك �سمن اأهداف  توجد يف اأنظمتها الداخلية مواد 

موؤ�س�سات وهيئات املجتمع املدين اأو و�سائل حتقيق اأهدافها.

 %66 وتنظم  اأخرى،  تط�عية  م�ؤ�س�سات  مع  عالقات  لديها  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  من   %88 وهناك 

من امل�ؤ�س�سات حمالت ل�ستقطاب املتط�عني، فيما ت�فر 52% من امل�ؤ�س�سات معل�مات يف م�اقعها على 

80% من امل�ؤ�س�سات تق�م بتكرمي املتط�عني الذين عمل�ا  اأن  اإلى  االنرتنت عن التطوع. وت�سري النتائج 

معها.

املدين، من  املجتمع  م�ؤ�س�سات  التط�عي يف  العمل  تط�ير  اإعاقة  رقم )25(  م�سادر  وي��سح اجلدول 

وجهة نظر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وعددها 14 م�سدرًا، اأما امل�سادر الثمانية الأكرث تكرارًا، فهي: 

�سعف الدعم احلك�مي للقطاع التط�عي، محدودية امل�ارد املالية، �سعف دعم القطاع اخلا�ص، عدم 

املجتمع  تقدير  التطوعي، عدم  العمل  بتن�سيق  تعنى  م�ستقلة  اأو  وطنية حكومية  هيئة  اأو  موؤ�س�سة  وجود 

للتط�ع، الت�سريعات والأنظمة ل حتفز على ا�ستقطاب املتط�عني، تركز واحتكار املتط�عني الأجانب يف 

م�ؤ�س�سات محددة، و�سعف ا�ستجابة ال�سباب للعمل التط�عي.

ومتكررة  معروفة  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  يف  التط�عي  العمل  تط�ير  اإعاقة  م�سادر  من  خم�سة  وتبدو 

يف العديد من املجتمعات، بينما تربز النتائج وج�د ثالثة م�سادر اأخرى، هي: �سعف التقدير املجتمعي 

للتط�ع، �سعف ا�ستجابة ال�سباب للعمل التط�عي، وتركز واحتكار املتط�عني الأجانب يف م�ؤ�س�سات محددة.

ا�ستعدادها  ومدى  الداخلية  لظروفها  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  تقييم  اإلى   )26( رقم  اجلدول  وي�سري 

ال�ستقطاب املتطوعني وتوفري فر�س التطوع لهم، حيث يتبني اأن هناك 14% من املوؤ�س�سات لديها ظروف 

منا�سبة متامًا، و58% ظروفها منا�سبة على االأغلب، و28% من املوؤ�س�سات توفر احلد االأدنى اأو ظروفها 

غري منا�سبة.

اجلدول رقم )23(

 مراقبة امل�ؤ�ش�شة لعمل املتط�عني

%العددم�ست�ى الرقابةالرقم

4646ب�سكل كامل1

2828على الأغلب2

66اأحيانًا3

22نادرًا4

22ل5
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اجلدول رقم )24(

 انت�شار و�شائل واأدوات تط�ير وترويج التط�ع يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

ل نعم %الو�سيلة اأو الن�ساطالرقم

%

اإلى حد 

ما %

384814برنامج متخ�س�س يف التطوع1

562024اأن�سطة متخ�س�سة يف التطوع دورية اأو غري دورية2

52408معلومات على موقع املوؤ�س�سة )االإنرتنت( عن التطوع3

44546من�ذج خا�ص للراغبني بالتط�ع4

681814ت�جد اإ�سارات اأو م�اد يف النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة عن التط�ع5

8866عالقات مع م�ؤ�س�سات تط�عية6

662410حمالت ل�ستقطاب للمتط�عني7

80146تكرمي املتط�عني8

اجلدول رقم )25(

  م�شادر اإعاقة تط�ير العمل التط�عي يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

امل�شدرالرقم
ب�شكل 

كبري %

اإلى حد 

ما% 

ال ي�شكل

%

ال ت�شكل 

نهائياً  %

34243216عدم وج�د اإ�سرتاتيجيات وخطط عمل لال�ستفادة من املتط�عني1

28243216بطء اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سة2

3438208�سعف املعلومات وعدم توافرها عن املتطوعني وطرق الو�سول اإليهم3

20162638فل�سفة امل�ؤ�س�سة ل ُتعنى بالتط�ع ول ت�ستقبل املتط�عني4

682066محدودية امل�ارد املالية5

7212412�سعف الدعم احلك�مي للقطاع التط�عي6

32381214�سعف �سبكة عالقات امل�ؤ�س�سة7

6224212�سعف دعم القطاع اخلا�ص 8

5032126عدم تقدير املجتمع للعمل التط�عي9

10

عدم وجود موؤ�س�سة اأو هيئة وطنية حكومية اأو �سبكة حكومية لتن�سيق 

اأعمال التط�ع

48301210

38242414تركز واحتكار املتط�عني الأجانب يف م�ؤ�س�سات محددة11

42321610الت�سريعات )الق�انني والأنظمة( ل حتفز على ا�ستقطاب املتط�عني 12

2638106�سعف ا�ستجابة املراأة للعمل التط�عي13

4236148�سعف ا�ستجابة ال�سباب للعمل التط�عي14

اجلدول رقم )26(

 تقييم الظروف الداخلية يف امل�ؤ�ش�شة للمتط�عني

%العددامل�ست�ىالرقم

1414منا�سبة متامًا1

5858منا�سبة على الأغلب2

2020ت�فر احلد الأدنى3

88غري منا�سبة4
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6- فعالية التطوع:

تعني فعالية التطوع مدى قدرة موؤ�س�سات املجتمع املدين على حتقيق النتائج املرغوب فيها واملخطط لها، 

وفق االأهداف التي تطرحها والتغيري امل�ستهدف من العمل التطوعي.

وي��سح اجلدول رقم )28( ب�سكل عام، اأن الفعالية املعنوية كانت االأعلى يف تقدير موؤ�س�سات املجتمع 

املدين ملخرجات العمل التطوعي، مقارنة مع الفعالية االإنتاجية ذات املردود االقت�سادي.

وت�سري نتائج اجلدول رقم )27( اإلى اأن 60% من املوؤ�س�سات، وجدت اأن العمل التطوعي حقق عائدًا كبريًا يف زيادة 

ثقة املجتمع بامل�ؤ�س�سة، و60% من امل�ؤ�س�سات وجدت اأن العمل التط�عي ر�سخ ثقافة النتماء وال�لء للم�ؤ�س�سة، و%56 

من امل�ؤ�س�سات وجدت اأن العمل التط�عي �ساهم يف حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة وتط�ير مكانتها.

اأما على م�ست�ى املردود القت�سادي، فاإن العمل التط�عي اأدى يف 18% من امل�ؤ�س�سات اإلى زيادة كبرية يف 

اإنتاجية امل�ؤ�س�سة وم�ست�ى دخلها، و�سّكل يف 46% منها عائدًا مت��سطًا، فيما قدرت 20% من امل�ؤ�س�سات 

عدم وج�د عائد اقت�سادي للعمل التط�عي. وجاء تقدير العائد يف جمال اخلربات ونقل املهارات واإدارة 

الوقت متو�سطًا باملقارنة مع العائد املعنوي والعائد االقت�سادي.

املجتمع  موؤ�س�سات  نظر  وجهة  من  املحليني  املتطوعني  �سعف  نقاط  اأهم   )28( رقم  اجلدول  وي��سح 

املدين، حيث �سجلت اأعلى نقاط ال�سعف يف املهارات ال�سخ�سية واخلربة العملية بن�سبة 56%، ثم �سعف 

الأنظمة  اال�ستجابة  عدم  يف  ح�سورًا،  ال�سعف  نقاط  اأقل  متثلت  بينما   ،%32 بن�سبة  الت�سال  مهارات 

وتعليمات املوؤ�س�سة، و�سكلت ما ن�سبته 4% فقط.

اجلدول رقم )27(

 تقييم امل�ؤ�ش�شات للعائد االقت�شادي واالجتماعي والثقايف لعمل املتط�عني على امل�ؤ�ش�شة

الرقم

التقييم
ل اأعرفلي�ص له عائدمت��سطعائد كبري

%العدد%العدد%العدد%العدد

--181846462020زيادة الإنتاجية وم�ست�ى الدخل1

--3434444466نقل خربات جديدة للم�ؤ�س�سة2

--3232464666نقل مهارات جديدة للعاملني يف امل�ؤ�س�سة3

--5252282844زيادة ال�سراكة بني املجتمع وامل�ؤ�س�سة4

606016164444زيادة ثقة املجتمع بامل�ؤ�س�سة5

زيادة فعالية تنظيم واإدارة الوقت داخل 6

امل�ؤ�س�سة

343444444422

--6060202044تر�سيخ ثقافة النتماء وال�لء للم�ؤ�س�سة7

----56562828زيادة �سمعة امل�ؤ�س�سة ومكانتها8
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اجلدول رقم )28(

 نقاط �ضعف �ملتط�عني �ملحليني 

%العددنقاط ال�سعفالرقم

5656�سعف املهارات ال�سخ�سية واخلربة العملية1

3232�سعف مهارات الت�سال2

2626�سعف املعرفة3

1414�سعف القدرة على التكيف مع بيئة امل�ؤ�س�سة4

3030�سعف الثقافة وال�عي التط�عي5

44عدم ال�ستجابة واخل�س�ع لأنظمة وتعليمات امل�ؤ�س�سة6

1818�سعف روح املبادرة7

7- احلاجات والأولويات التطوعية:

يقي�ص هذا امل�ؤ�سر مدى حاجة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للمتط�عني، واأهم الأول�يات يف جمالت عمل 

املتط�عني لهذه امل�ؤ�س�سات.

وي�سري اجلدول رقم )29( اإلى اأن 70% من موؤ�س�سات املجتمع املدين حتتاج  يف وقت اإجراء الدرا�سة اإلى 

متط�عني، واأن 26% منها ل حتتاج اإلى متط�عني.

اأما اأول�يات جمالت العمل التط�عي املطل�ب، ح�سبما ي��سح اجلدول رقم )30(، فتتمثل يف: التنمية 

اأقل  اأما  بن�سبة %36،  الثقافة والفن�ن  بن�سبة %40،  التعليم ونقل املعرفة  بن�سبة %56،  الفقر  ومكافحة 

اليدوية واحلرفية  الأعمال  امل�ؤ�س�سات نف�سها، فهي  التط�عي حاجة، ح�سب وجهة نظر  العمل  جمالت 

بن�سبة 6%، وت�فري املعل�مات بن�سبة %8.                 

اجلدول رقم )29( 

حاجة امل�ؤ�ش�شة يف ال�قت احلايل للمتط�عني

100%العددهل حتتاجالرقم

7070نعم1

2626ل2

44ل  اأدري3

اجلدول رقم )30( 

اأكرث املجاالت التي ال حتتاجها امل�ؤ�ش�شة املدنية يف العمل التط�عي

%العددن�ع العمل التط�عيالرقم

3030اخلدمات ال�سحية والجتماعية1

4040التعليم ونقل املعرفة2

5656التنمية ومكافحة الفقر3

2424امل�ساركة ال�سيا�سية وحقوق االإن�سان4

2020البيئة وحماية الطبيعة5

2626تكن�ل�جيا املعل�مات6

3636الثقافة والفن�ن7

1010الأعمال املكتبية8

88ت�فري املعل�مات9

1212م�ساعدة املعاقني10

66الأعمال اليدوية واحلرفية11
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خامسًا: اتجاهات قادة الرأي العام والقوى االجتماعية المؤثرة نحو 
مكانة العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع  المدني

1- املفهوم وال�سورة الذهنية:

ي��سح اجلدول رقم )31( مفه�م العمل التط�عي يف املجتمع الأردين كما يدركها قادة الراأي والق�ى 

االجتماعية املوؤثرة، حيث ق�سمت مرجعية املفاهيم املقرتحة اإلى مرجعيات ذاتية، ومرجعيات اجتماعية، 

ومرجعيات م�سلحية.

وت�سري النتائج اإلى اأن اأعلى ثالث مرجعيات ملفه�م العمل التط�عي، تدل على الأبعاد الثالثة، واأعالها 

اجلمعية؛ »العمل التط�عي واجب وطني«، ويف الرتتيب الثاين املرجعية الذاتية؛ »العمل التط�عي واجب 

ديني«، ويف املرتبة الثالثة؛ »العمل التطوعي و�سيلة للح�سول على الوظيفة«، اأي مرجعية م�سلحية.

فيما ت�ؤكد نتائج ت�س�ر قادة الراأي لل�س�رة الذهنية ح�ل العمل التط�عي لدى املجتمع الأردين، كما ه� 

مبني يف اجلدول رقم )32(، ا�ستمرار ال�سورة الذهنية التقليدية حول التطوع املرتبط بالنخوة والفزعة 

لالآخرين، بينما ترتاجع ال�س�رة الذهنية التي اأغنتها التجربة الإن�سانية املعا�سرة مثل »�س�رة م�ساعدة 

الطبيعية، �س�رة م�ساعدة النا�ص وم�ساعدة اأنف�سهم، املعنى والقيمة يف احلياة«.
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اجلدول رقم )31(

 مفه�م العمل التط�عي

الرقم

مفه�م العمل التط�عي
ل اأوؤيداإلى حد مااأوؤيد

املعدل بعد 

الت�سحيح 
%العدد%العدد%العدد

1

و�سيلة  التط�عي  العمل 

لبناء ال�سداقات

36601423.31016.748.6

2

و�سيلة  التط�عي  العمل 

لنقل املهارات

39651626.758.351.3

3

لبناء  اأداة  التط�عي  العمل 

الثقة بالنف�ص

4066.7183023.352.6

4

واجب  التط�عي  العمل 

ديني

42701728.311.753.6

5

واجب  التط�عي  العمل 

وطني

45751423.311.754.6

6

اأ�سا�ص  التط�عي  العمل 

لبناء املكانة يف املجتمع

3863.31931.73551.6

7

و�سيلة  التط�عي  العمل 

للح�سول على وظيفة

4066.71118.391550.3

اجلدول رقم )32(

 ت�ش�ر قادة الراأي لل�ش�رة الذهنية ح�ل العمل التط�عي لدى املجتمع االأردين

الرقم

املعدل بعد  ل اأوؤيداإلى حد مااأوؤيدت�س�ر العمل التط�عي

الت�سحيح %العدد%العدد%العدد

1

يعني  التط�عي  العمل 

اإ�سعاد  ال�سعادة من خالل 

الآخرين

18301931.72338.338.3

2

ميثل  التط�عي  العمل 

املعنى والقيمة يف احلياة

1629.61222.22648.232.6

3

م�ساعدة  التط�عي  العمل 

الطبيعة وحمايتها

59.111203970.925.3

4

يعني  التط�عي  العمل 

مل�ساعدة  النا�ص  م�ساعدة 

اأنف�سهم

1423.327451931.738.3

5

يعني  التط�عي  العمل 

النخوة والفزعة للآخرين

39651626.758.351.3

2- ال�ستعداد للتطوع لدى املجتمع الأردين:

حيث  املجتمع،  لدى  التطوعي  اال�ستعداد  لنوع  امل�ستهدفة  العينة  ت�سنيف  اإلى   )33( اجلدول  ي�سري 

اأن 29.7% من  النتائج  التط�عي، وتظهر  للعمل  الذهنية  ال�سابقة ح�ل �س�رة  النتيجة  الإجابات  ت�ؤكد 

امل�ستجيبني، يعتقدون اأن املجتمع الأردين جمتمع تط�ع فردي اأكرث من ك�نه جمتمع تط�ع م�ؤ�س�سي.
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اجلدول رقم )34( اخلا�ص بتقييم قادة الراأي ل�اقع ممار�سة العمل التط�عي، يبني اأن الإدراك الأعلى 

بني امل�ستجيبني بن�سبة 48.5%، يذهب باجتاه التاأكيد باأن العمل التط�عي يف الأردن تراجع، فيما اأفادت 

العينة  20% من  ن�سبة  وو�سفت  املوؤ�س�سي،  ب�سعفه  يت�سم  التطوعي  العمل  باأن  العينة  ن�سبة 25.9% من 

العمل التط�عي بال�سعف ب�سكل عام.

اجلدول رقم )33( 

االجتاه نح� ت�شنيف اال�شتعداد التط�عي لدى املجتمع االأردين

100%العددو�سف ال�ستعدادم

710.9جمتمع لديه ا�ستعداد كبري للتط�ع1

1425جمتمع لدية ا�ستعداد محدود للتط�ع2

23.1جمتمع ل ي�جد لديه ا�ستعداد للتط�ع3

1523.5جمتمع تط�ع فردي اأكرث من م�ؤ�س�سي4

1929.7جمتمع فزعة5

37.8رف�ص الإجابة6

64100املجم�ع7

اجلدول رقم )34(

تقييم واقع العمل التط�عي

100%العددالتقييمم

1220.7�سعف عام يف العمل التط�عي1

46.9العمل التط�عي جيد ويف امل�ست�ى املطل�ب2

1525.9�سعف العمل التط�عي امل�ؤ�س�سي3

2948.5العمل التط�عي يف الأردن تراجع4

60100املجم�ع5

3- اأ�سباب تراجع العمل التطوعي:

يقدم اجلدول رقم )35(، 13 �سببًا مقرتحًا لتف�سري �سعف اإقبال الأردنيني على التط�ع يف م�ؤ�س�سات 

املجتمع املدين. وجاءت اأعلى خم�سة اأ�سباب تكرارًا على التوايل، وفق املعدل بعد الت�سحيح، هي: عدم 

وجود موؤ�س�سة اأو هيئة وطنية لتن�سيق اأعمال التطوع، �سعف املعرفة باأهمية العمل التطوعي، عدم وجود 

التط�عي، وعدم  العمل  باإدارة  امل�ؤ�س�سات  للمتط�عني، عدم وج�د خربات لدى  امل�ؤ�س�سات  ح�افز لدى 

وج�د م�سروف ي�مي اأو وجبات اأكل للمتط�عني.
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اجلدول رقم )35( 

اأ�شباب �شعف اإقبال االأردنيني على التط�ع يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

الرقم

املعدل بعد ل اأوؤيداإلى حد مااأوؤيدال�سبب

الت�سحيح
%العدد%العدد%العدد

6101118437127.6ال يوجد وقت للتطوع1

2

من  التط�ع  على  منظم  طلب  ي�جد  ل 

قبل هذه امل�ؤ�س�سات

1731.52342.61425.937

2643.32440101645.3الأفراد غري مهتمني بالتط�ع3

4

العمل  باأهمية  واملعرفة  ال�عي  �سعف 

التط�عي

3151.718301118.346.6

1220.31932.22847.534ل ت�جد فر�ص للعمل التط�عي5

6

امل�ؤ�س�سات  لدى  ح�افز  ت�جد  ل 

للمتط�عني

30502236.7813.347.3

2244.91326.51428.635.3عدم وج�د و�سائل نقل للمتط�عني7

8

اأكل  اأو وجبات  ل ي�جد م�سروف ي�مي 

للمتط�عني

2749.11629.11221.841.6

9

امل�ؤ�س�سات  لدى  خربات  وج�د  عدم 

باإدارة العمل التط�عي

2952.72138.259.144.6

2440.71627.11932.241�سعف الثقة بامل�ؤ�س�سات10

2847.513221830.542.6محدودية دور و�سائل  الإعالم11

1123.41429.834  2246.8تدخل الدولة يف اأن�سطة العمل التط�عي12

13

وطنية  هيئة  اأو  م�ؤ�س�سة  وج�د  عدم 

لتن�سيق اأعمال التطوع

3965122091550

4- م�ساركة املراأة يف العمل التطوعي:

ي�سري اجلدول رقم )36( اإلى اجتاهات قادة الراأي نحو م�ساركة املراأة يف العمل التطوعي، حيث تبني 

اأكرث ا�ستعدادًا وم�ساركة يف  اأن الرجال يف املجتمع الأردين  النتائج وج�د اجتاه ق�ي بن�سبة 48% يرى 

العمل التط�عي، فيما يرى 23% من امل�ستجيبني اأنه ال فرق بني اجلن�سني.

وح�ل م�سادر اإعاقة م�ساركة املراأة يف العمل التط�عي يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، ي�سري اجلدول رقم 

)37( اإلى اأن اأهم ثلثة م�سادر، هي: عدم وجود وقت لدى الن�ساء، �سعف مهارات الن�ساء وتاأهيلن، 

�ساعات عمل املراأة الط�يلة، ثم النظرة الجتماعية لعمل املراأة يف املجالت التط�عية.

اجلدول رقم)36(

 االجتاهات نح� م�شاركة املراأة يف العمل التط�عي

%العددالجتاهاتم

2948.3الرجال يف املجتمع الأردين اأكرث ا�ستعدادًا وم�ساركة1

1118.3املراأة يف املجتمع الأردين اأكرث ا�ستعدادًا وم�ساركة2

1423.4ال يوجد فرق3

610ل اأعرف4

60100املجم�ع5

45.75املعدل بعد الت�سحيح6
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اجلدول رقم )37(

 م�شادر اإعاقة م�شاركة املراأة يف العمل التط�عي يف م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

الرقم

املعدل بعد ل اأوؤيداإلى حد مااأوؤيدامل�سدر

الت�سحيح %العدد%العدد%العدد

2648.11120.41731.539النظرة الإجتماعية لعمل املراأة يف املجالت التط�عية1

28501425142542�ساعات عمل املراأة الط�يلة2

3

)العمل،  الن�ساء  لدى  وقت  وجود  عدم 

املنزل، الأطفال(

3253.31931.791547.6

2440.71830.51728.841.6محدودية وعي النا�ص لأهمية العمل التط�عي4

5

يف  الن�ساء  فاعلية  ح�س�ر  محدودية 

امل�ؤ�س�سات املدنية

2543.11932.81424.142.3

30501830122046�سعف تاأهيل مهارات وخربات الن�ساء6

612918357023.6الزواج املبكر7

5- قابلية وقدرات موؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال التطوع:

القدرات  بناء  انعك�ست يف  وا�سحة  تناف�سية  االأردين  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  الرابع من  �سهد اجليل 

والفاعلية يف جمال التنظيم، وفق طبيعة تنظيم املوؤ�س�سة وم�سادر متويلها واملكانة القانونية. وح�سب 

اإلى  الذي ي�سري  اأربع جمموعات يف اجلدول رقم )38(  اإلى  املوؤ�س�سات  املعايري، مت ت�سنيف هذه  تلك 

اإدراك العينة بن�سبة 50%، باأن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي ترعى من قبل اأفراد من الأ�سرة امللكية، 

اأكرث قدرة وتنظيمًا وح�س�رًا يف جمال العمل التط�عي من غريها، وجاءت يف املرتبة الثانية امل�ؤ�س�سات 

املدع�مة واملم�لة ب�سكل مبا�سر من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية بن�سبة %39.

كذلك جاءت موؤ�س�سات املجتمع املدين يف العا�سمة واملدن الكبرية اأكرث قدرة على ا�ستقطاب املتطوعني 

من امل�ؤ�س�سات يف الأرياف والقرى.

اجلدول رقم )38(

 تقدير االأداء التط�عي مل�ؤ�ش�شات املجتمع املدين

الرقم

املعدل بعد  ل اأوؤيداإلى حد مااأوؤيدالجتاهات

الت�سحيح %العدد%العدد%العدد

1

قبل  من  املدع�مة  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

وح�س�رًا  وتنظيمًا  قدرة  اأكرث  اخلا�ص  القطاع 

يف العمل التط�عي

59.21527.8346326.3

2

واملم�لة  املدع�مة  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

وتنظمًا  قدرة  اأكرث  الدولية  املنظمات  قبل  من 

وح�س�رًا يف جمال العمل التط�عي

22401934.51425.539.3

3

قبل  من  ترعى  التي  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

وتنظيمًا  قدرة  اأكرث  امللكية  الأ�سرة  اأفراد 

وح�س�رًا يف العمل التط�عي

3965122091550

4

للنقابات  املمثلة  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

وتنظيمًا  قدرة  اأكرث  ال�سيا�سية  والأحزاب 

وح�س�رًا يف العمل التط�عي

6101118.34371.727.6

5
والقرى  الأرياف  يف  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

اأكرث جاذبية وقدرة على ا�ستقطاب املتط�عني
2237.92441.41220.742

6
واملدن  العا�سمة  يف  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

الكبرية اأكرث قدرة على ا�ستقطاب املتط�عني
24402948.3711.745.6
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سادسًا: النتائج العامة للدراسة المسحية
تتلخ�ص نتائج الدرا�شة امل�شحية يف املوؤ�شرات االآتية:

يقدمه  الذي  التط�عي  العمل  على  الأردنية  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  يف  التط�ع  قاعدة  تعتمد   •
روؤ�ساء واأع�ساء الهيئات االإدارية املنتخبة، وهم ي�سكلون اأ�سا�س الع�سوية الفاعلة لهذه املوؤ�س�سات، 

حيث يوجد بينهم نحو 66% يقدم�ن عماًل تط�عيًا ي�ميًا مل�ؤ�س�ساتهم.

التط�عية  الفعالية  يف  املدنية  امل�ؤ�س�سات  فئات  كاأكرث  املعلمني  واأندية  ال�سبابية  الأندية  جاءت   •
اجلمعيات  تليهم  مل�ؤ�س�ساتهم،  ي�ميًا  اأكرث  اأو  �ساعة  مينح�ن  ممن   %33 بواقع  املنتخبة  للهيئات 

اخلريية وامل�ؤ�س�سات الن�سائية، واأقلها الروابط العائلية والهيئات ذات الطابع العرقي.

اأ�سارت النتائج اإلى اأن 84% من امل�ؤ�س�سات املبح�ثة �سهدت عماًل تط�عيًا خالل اآخر 12 �سهرًا.   •
ويذهب تعميم نتائج معدل االنخراط يف العمل التطوعي يف موؤ�س�سات املجتمع املدين االأردين وفق 

عدد ال�سكان الذين جتاوزت اأعمارهم  15 �سنة اإلى اأن ن�سبة الذين انخرطوا يف اأعمال تطوعية 

خالل اآخر 12 �سهرًا يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين نح� 1.8% من ال�سكان.

�سكلت اخلدمات العامة يف جماالت التعليم وال�سحة املجال االأكرث ا�ستقطابًا للمتطوعني بن�سبة   •
40%، ثم التكن�ل�جيا ونقل املعرفة بن�سبة %34.

ت�سري خ�سائ�ص املتط�عني يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأردين اإلى اأن الفئة التي حتمل الدرجة   •
اأن  التط�عي مقارنة بحجم متثيلها �سكانيًا، كما  العمل  الأولى هي الأكرث ح�س�رًا يف  اجلامعية 

الفئة العمرية )35-46( �سنة هي الأكرث ح�س�رًا باملقارنة مع حجم متثيلها �سكانيًا.

تدل موؤ�سرات االأداء املوؤ�س�سي على تدين ن�سبة فئة املوؤ�س�سات التي يوجد لديها برامج متخ�س�سة   •
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اأن�سطة  لديها  ي�جد  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  من   %56 وهناك   ،%38 اإلى  التط�عي  العمل  يف 

تط�عية دورية اأو غري دورية.

نظر  وجهة  من  التطوعي  العمل  تطوير  اإعاقة  م�سادر  اأهم  اأن  اإلى  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت   •
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين تتمثل يف:

- �سعف الدعم احلك�مي للعمل التط�عي.

- محدودية امل�ارد املالية. 

- �سعف دعم القطاع اخلا�ص. 

- عدم وج�د م�ؤ�س�سة اأو هيئة م�ستقلة ُتعنى بالعمل التط�عي.

- احتكار املتط�عني الأجانب من قبل م�ؤ�س�سات محدودة.

- �سعف م�ساركة ال�سباب التط�عية.

حققت فعالية التطوع املعنوية عائدًا اأكرب على موؤ�س�سات املجتمع املدين من الفعالية االقت�سادية،   •
يتمثل يف زيادة ثقة املجتمع بامل�ؤ�س�سة بن�سبة 60%، وتر�سيخ ثقافة النتماء وال�لء للم�ؤ�س�سة بن�سبة 

60%، وم�ساهمة العمل التط�عي يف حت�سني ال�سمعة بن�سبة 56% من امل�ؤ�س�سات.

يعاين املتطوعون املحلّيون يف موؤ�س�سات املجتمع املدين من نقاط �سعف اأهمها املهارات ال�سخ�سية   •
واخلربة العملية بن�سبة 56%، و�سعف مهارات الت�سال بن�سبة %32.

و%26  متطوعني،  اإلى  الدرا�سة،  اإجراء  وقت  املدين  حتتاج،  املجتمع  موؤ�س�سات  من  ي�جد %70   •
منها ل حتتاج ح�سب تقدير هيئاتها الدارية. وترى 56% من امل�ؤ�س�سات اأن اأكرث جمالت العمل 

التط�عي طلبًا هي التنمية ومكافحة الفقر، يليها التعليم ونقل املعرفة بن�سبة %40.

ما زالت مرجعية مفهوم العمل التطوعي لدى املجتمع االأردين ترتبط  باالأبعاد املعنوية الوطنية   •
بالدرجة الأولى، وبالإبعاد الدينية بالدرجة الثانية.

الذهنية  ال�س�رة  ا�ستمرار  اإلى  ت�سري  زالن  فما  التط�عي،  العمل  ح�ل  الذهنية  ال�س�رة  اأما   •
التقليدية التي تعرب عن »النخوة والفزعة« اأكرث من املعاين املعا�سرة.

ت�سري اجتاهات قادة الراأي والق�ى الجتماعية امل�ؤثرة اإلى اأن املجتمع الأردين مييل نح� التط�ع   •
الفردي اأكرث من التط�ع امل�ؤ�س�سي. والإدراك الأعلى لدى هذه الفئة ي�ؤكد بن�سبة 48.5% اأن العمل 

التط�عي يف املجتمع الأردين قد تراجع.

حدد قادة الراأي والق�ى الجتماعية امل�ؤثرة اأهم اأربعة اأ�سباب ل�سعف اإقبال الأردنيني على العمل   •
التط�عي على النح� الآتي:

وج�د م�ؤ�س�سة اأو هيئة وطنية م�ستقلة ُتعنى بالتط�ع )%50(. – عدم 
 .)%47( للمتط�عني  امل�ؤ�س�سات  لدى  ح�افر  ت�جد  – ل 

ال�عي واملعرفة باأهمية العمل التط�عي )%46(. – �سعف 
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بالتط�ع )%45(. مهتمني  غري  – الأفراد 
ت�سري اجتاهات قادة الراأي والق�ى الجتماعية امل�ؤثرة اإلى اأن ا�ستعداد الرجال يف املجتمع الأردين   •

اأكرث من الن�ساء للعمل التط�عي.

اأما اأهم ثالثة م�شادر ل�شعف م�شاركة املراأة يف العمل التط�عي ح�شب وجهة نظر هذه الفئة، فهي:

– عدم وجود وقت لدى الن�ساء.
وتاأهيلن. الن�ساء  مهارات  – �سعف 

- النظرة االجتماعية ال�سلبية لن�ساط املراأة يف العمل التطوعي.

العمل  جمال  يف  املدنية  امل�ؤ�س�سات  وقدرة  حل�س�ر  امل�ؤثرة  الجتماعية  والق�ى  الراأي  قادة  تقدير  جاء 

التط�عي ل�سالح امل�ؤ�س�سات التي ُترعي من قبل اأفراد الأ�سرة امللكية، )50%(، ثم امل�ؤ�س�سات املدع�مة 

اأو املم�لة من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين )39%(. بينما جاء التقدير لدور امل�ؤ�س�سات املدنية يف العمل 

التط�عي يف العا�سمة واملدن الكبرية اأكرث من دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الأرياف والقرى.
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سابعًا: التوصيات:

1- تو�سيات خا�سة باملوؤ�س�سات احلكومية والر�سمية:

على  التطوع  اأعمال  لتنظيم  القانوين  االإطار  يوفر  التطوع،  ب�سوؤون  متخ�س�س  ت�سريع  اإ�سدار   .1

مختلف امل�ستويات، ويحمي حقوق املتطوعني، ويوفر معايري لكفاءة وفاعلية التطوع على م�ستويات 

الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمع.

اإن�ساء هيئة م�ستقلة على غرار موؤ�س�سات النفع العام ُتعنى بتن�سيق جهود العمل التطوعي يف االأردن    .2

وتنظيمها، وطرح املبادرات لت�سبح الذراع ال�طني ل�ستقطاب املتط�عني الأجانب لالأردن، واأداة 

لتنظيم واإدارة املتط�عني الأردنيني اإلى اخلارج.

العمل  ودورية يف  م�ستقلة  برامج  وال�سبابية خا�سة على طرح  التعليمية  العامة  املوؤ�س�سات  3.  حث 

التط�عي ت�ستجيب حلاجات املجتمع وح�سب اخت�سا�سات هذه امل�ؤ�س�سات.

اأجل العمل« بالتن�سيق بني اجلهات الر�سمية  العمل على تطوير مفهوم محلي حول »التطوع من    .4

والقطاع اخلا�س يف مواجهة البطالة وتراجع فر�س العمل يف اأو�ساط ال�سباب.

5.  دعوة اجلامعات االأردنية لطرح م�ساق جامعي اإلزامي لكافة طلبة اجلامعة ُيعنى بالعمل التطوعي 

واخلدمة الجتماعية التط�عية.
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2- تو�سيات خا�سة مبوؤ�س�سات املجتمع املدين:

بناء ق�اعد معل�مات وبيانات وطنية ح�ل املتط�عني واأح�الهم وخ�سائ�سهم وجمالت خرباتهم   .1

وحتديثها با�ستمرار من خالل حتالفات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

العمل على رفع م�ست�ى تقدير م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملكانة التط�ع واملتط�عني وت�فري احل�افز   .2

امل�سجعة لهم.

على  للمتطوعني  تبادل  برامج  ت�سمل  املوؤ�س�سات  هذه  يف  للمتطوعني  متخ�س�سة  برامج  اإطلق   .3

امل�ست�ى املحلي وعلى امل�ست�ى الدويل.

الهتمام بتط�ير قدرات املتط�عني وتاأهيلهم بالتدريب ونقل املعرفة.  .4

العمل على اإر�ساء تقاليد تكرمي املتط�عني واإبراز مكانتهم يف املجتمع وتعزيز ح�س�رهم، ومنها   .

على �سبيل املثال اإطلق جوائز ومنح تقديرية الأف�سل املمار�سات الفردية واملوؤ�س�سية يف جمال 

الأعمال التط�عية.

التي  والتح�لت  التط�ع  ومتابعة  لر�سد  الأقل  على  مرة  �سن�ات  ثالث  كل  دوري  م�سح  اإجراء   .5

ي�سهدها. 

3- تو�سيات خا�سة بالقطاع اخلا�ص:

اأجل   التط�ع من  ال�سباب من خالل مفه�م  للبطالة و�سط  ُتقدم حل�ًل عملية  برامج عمل  طرح    .1

العمل.

زيادة فعالية مبداأ امل�س�ؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�ص من خالل دعم برامج العمل التط�عي    .2

لدى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

3.  امل�ساهمة يف تدريب ورفع كفاءة وتاأهيل املتط�عني يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.

4- تو�سيات خا�سة بو�سائل الإعالم:

1.  تطوير م�سامني اإعلمية تعزز مكانة العمل التطوعي يف املجتمع، وتلفت االنتباه لدوره يف التنمية 

والتحديث.

2.  اإبراز ق�س�ص النجاح وق�ة تاأثري الأعمال التط�عية يف تغيري حياة الأفراد والأ�سر واملجتمعات 

نح� الأف�سل.

3.  تطوير خطاب اإعلمي يقدر قيم التطوع و�سط املجتمع وحتديدًا يف تعزيز قيم البحث عن املعنى 

يف احلياة وم�ساعدة الآخرين من اأجل م�ساعدة اأنف�سهم.

الرتكيز على املراأة وال�سباب كفئات حتتاج اإلى احتالل دور اأكرب يف العمل التط�عي.    .4
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