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مجلةةج معم ةةج م مةةع م سةةد اةةال ية ال م ية م ج م لةةا م نسةةعن ج المتماسعة ةةج) لالريةةج
ةلس ج م كسج ،تصدر ةال ةسعلة م ب ث م لسي اع جعم ج .التُ نى انشة م ب ةاا م لس ةج ال ة
م ضاماط مآلت ج :
أالتً  :يشا ط ي م ب ث قبل لنش ي م سجلج :
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 -3أن يكان م ب ث لق قعً ي م ااث
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أال غ

لبعثةث نهسةه،

.

ثعن عً  :يشا ط ةند تقديم م ب ث :
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أن يقةةد م بعثةةث ًلب ةعً انش ة  ،مشةةهاةعً اس ة ته م ةمت ج مخاص ة ة) الًق ة مرمً
ياضسال مما ك م بعثث قاق م سلك ج م هك يج لب ث كعم ً ،الم ازممعً ا ةد
نش م ب ث ًت ا د مام قج خط ج مال ه ئج م ا ي .

-2

أت تزيد صه عت م ب ث ةال  )50صه ج مقعس . )A 4

-3

أن يكةان اةنط م سةاال  ،Traditional Arabic )17الم جةامم

اةنط  )13الأن

يكان تبعةد م سسع عت ا ال مأليط مه ل) .
-4

يقةةد م بعثةةث ث ة ا نس ة مطباةةةج مةةال م ب ةةث ،مةةا ملخ ة

اةةع لغا ال م

ا ةةج

الم نجل زيج ،ت تزيد كلسعته ةال معئاي كلسج أال صه ج المثدة .
ثع ثعً :م ااث

:

 -1تاضا هامم

كل صه ج أيهلجع ةلى ثدة .

 -2تثبت م سصعلر الم س مما ي ج س يل

اآخ م ب ث .

 - 3تاضا نسعذج مال صار م كاعب م سخطاط م س ق
 -4ت

ي مكعنجع م سنعيب .

مس ا م صار الم يامعت م سا لقج اع ب ث ،ةلى أن تكان المض ج مل ج .
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ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج تةةةك يةةنج م ا ةةعة اع اةةعري

رما ةعً  :ةنةةد الرالل أيةةسعء مألةة

م جج ي ًذم كعن م َلَم ماا ى .
خعمس ةعً  :ةنةةد الرالل مألة ة

مألمنب ةةج ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج نجةةع تكاةةب ا ة ال

ة ا ج التاضا ا ال قاي ال ا ال تت ن ج ،مةا متكاهةعء اةةك متيةم كةعم ً
ةند الرالل ألالل م ة .
يعليعً  :تُ كَّم م ب اا م سقدمج لنش ي م سجلج مال قبل مثن ال مال م س كس ال ةلى مألقل.
يعا عً  :تُ عل م ب اا م د ج ,ةلى أيطامنج مدمجج  CDأال ت يل ةلى م ب يةد م كا النةي
لسجلج .
ثعمنعً  :ت ت عل م ب اا ً ى أص عاجع ،ةند ةد قبا جع لنش .
تعي عً  :يُ طى م بعثث نسخا ال مال م سجلج ،الةش مسا ت مال ا ثه .
ةنامن م سجلج :
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ملخص الدراسة:
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن
املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية ،حيث تكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات
املساهمة السعودية والبالغ عددها ( )170شركة ،أما عينة الدراسة فتكونتت متن ()384
مستجيباً من العاملني باإلدارات املالية (حماسبني ،مدققني ماليني ،حمللتني متاليني) يف هتذه
الشتتركاتو وتوتتتلت الدراستتة إىل عتتدد متتن النتتتان أبركهتتامل أن الشتتركات املستتاهمة
السعودية تفصح عن املسؤولية االجتماعيتة يف تقاريرهتا املاليتة فيمتا يتعلتي مايتة البي تة،
وأن مستوى هذا اإلفصاح كان بدرجتة مرتفعتة ،وتتبني أي تًا أنفتا تفصتح عتن املستؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلي بأنظمة وقوانني محاية البي ة العامة ،وان مستوى
هتتذا اإلفصتتاح كتتان بدرجتتة مرتفعتتةو ويف ضتتو هتتذه النتتتان قتتدا الباحنتتان عتتدداً متتن
التوتيات أهمفامل ضرورة إفصتاح الشتركات املستاهمة الستعودية عتن مكافتات وحتواف
العاملني املتمي ين باألنشطة البي ية ،واإلفصاح عتن األنظمتة والقتوانني التشتريعية املتعلقتة
بالرقابتتة علتتى التلتتوف أو أفي تتخ أو التتتإللص منتتخ واإلفصتتاح عتتن تكلفتفتتا ،متتع وضتتع
خمصصات مالية حمددة لألمور االجتماعية الطارنةو
الكلمات املفتاحيةمل اإلفصاح احملاسيب ،املسؤولية االجتماعية ،الشركات املساهمة السعوديةو

املقدمة:

لقد اكتسب الدور االجتماعي للشركات أهمية متزايدة يف اآلونة األخرية،
وباألخص بعد ختلي احلكومات عن بعض أدوارها يف اجملتمع ،فأصبح
لشركات القطاع امخاص دور حمور

يف عملية التنمية ،حيث أدركت

الشركات أنها غري معزولة عن اجملتمع ،وتنبهت إىل ضرورة توسيع نشاطها
ليشمل ما هو أكثر من النشاط اإلنتاجي ،مثل احتياجات اجملتمع والبيئة
والتعليم والصحة ،فالشركات اآل أصبحت ال تعدّ كيانات اقتصادية فقط،
بل هي كيانات ترتبط باجملتمع الذ تعمل فيه ،فهي تعمل يف بيئة اجتماعية
واقتصادية متشابكة مع اجملتمع ،وكلما حتسنت ظروف اجملتمع االجتماعية
واالقتصادية ازدادت فرصة الشركات يف العمل يف بيئة أفضل.
كما تزايد االهتمام يف الفرتة األخرية باملسؤولية االجتماعية للشركات جتاه
البيئة واجملتمع احمليط بها ،وحتولت النظرة من نظرة اقتصادية حبتة ممثلة يف
حتقيق أقصى أرباح ممكنة ،إىل نظرة اقتصادية -اجتماعية.
وقد كا النهيار شركة أنرو الدور الرئيسي وراء االهتمام بتقارير
املسؤولية االجتماعية يف أمريكا ،واتضح ذلك أيضاً يف إجنلرتا حيث تزايد عدد
الشركات اليت تصدر تقارير بيئية واجتماعية عرب مواقعها اإللكرتونية .فعلى
سبيل املثال أشارت الدراسة اليت قام بها

KPMG

يف عام 2000م إىل أ

حوالي ( )%49من عدد ( )100شركة من الشركات الربيطانية املسجلة يف
مؤشر ( )FTSEتصدر هذه التقارير وتزيد تلك النسبة اآل عن( )%80وهذا
يعكس تزايد االجتاه حنو االهتمام باملسؤولية االجتماعية للشركات وكذلك
التنمية املستدامة

(Owen, 2005, PP: 395- Sustainable Development

).404
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وجتدر اإلشارة إىل أنه أصبح من الضرورة امللحة واملتزايدة  -خاصة يف
عامل يتصف بالعوملة واألزمات االقتصادية  -على الشركات أ تعي
وتواكب أثرها يف اجملتمع والبيئة احمليطة بها ،حيث مل يعد تقييم هذه الشركات
معتمداً على رحبيتها فحسب ،ومل تعد تلك الشركات تعتمد يف بناء مسعتها
على مراكزها املالية فقط ،إمنا ظهرت مفاهيم حديثة تساعد يف خلق بيئة عمل
قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة يف اجلوانب االقتصادية
والتكنولوجية واإلدارية ،وكا من أبرز هذه املفاهيم مفهوم املسؤولية
االجتماعية للشركات ).Corporate Social Responsibility (CSR
مشكلة الدراسة:
تزايدت الضغوط االجتماعية على الشركات ،وأصبح من الضرور
اضطالعها مبسؤوليتها جتاه اجملتمع الذ تعيش فيه ،إذ ال يعقل أ ختطط الشركة
لتحقيق أقصى أرباح ممكنة متجاهلة املسؤوليات االجتماعية امللقاة عليها ،ولذلك
أصبح يقع على كل شركة مسئولية وضع امخطط والربامج الالزمة للمساهمة
الفعالة يف عالج املشكالت الكامنة يف البيئة واجملتمع احمليط بها.
ولقد صاحب اضطالع الشركات مبسؤوليتها االجتماعية االهتمام واملناداة
بضرورة وضع املقاييس واإلجراءات احملاسبية اليت ميكن من خالهلا حصر
األنشطة االجتماعية اليت تقدمها الشركات للوفاء بهذه املسؤوليات وقياسها
والتقرير عن كافة املعلومات اليت تعكس الدور االجتماعي الذ تقوم به
مخدمة كافة األطراف سواء داخل الشركة أو خارجها.
ومل يقف األمر عند املطالبة بضرورة اإلفصاح عن كافة املعلومات اليت
توضح نتائج األنشطة االجتماعية اليت تقدمها الشركات فحسب ،بل كا
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مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية :دراسة ميدانية
د .أمحد حامد حممود عبد احلليم د .عادل حسن النصريات

البد من بذل اجلهود العلمية واملهنية للبحث ،يف حماولة وضع اإلطار الالزم
لكيفية التحقق من استجابة الشركات ملسؤوليتها االجتماعية ،وتقييم ذلك
واحلكم عليه بطرق موضوعية وحمايدة ،ضماناً لسالمة ما يتم اإلفصاح عنه
من بيانات ومعلومات.
كذلك زاد االهتمام مبوضوع املسؤولية االجتماعية للشركات وأصبح
احلديث عن املسؤولية االجتماعية يف اآلونة األخرية عنواناً للمؤمترات
والندوات ،وجماالً للدراسات واألحباث سواء من قبل األفراد أو مراكز
البحوث واملنظمات الدولية ،كما تزايد االهتمام بها من قبل كل من احلكومة
والشركات ذاتها ،وأصبحت املسؤولية االجتماعية جزءاً من إسرتاتيجية
شركات األعمال للتفاعل مع اجملتمع والبيئة احمليطة.
ورغم ذلك فإنه ال يوجد اتفاق عام لدى األطراف املعنية على حتديد
تعريف واضح للمسؤولية االجتماعية ،وكيفية قياسها من ناحية التكاليف
والعوائد االجتماعية .لذلك فإ الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على
مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن بنود املسؤولية االجتماعية يف
تقاريرها املالية ،وذلك من خالل طرح التساؤالت اآلتية:
 ما مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤوليةاالجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة؟
 ما مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤوليةاالجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بتطبيق أنظمة وقوانني محاية البيئة؟
هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى إفصاح الشركات املساهمة
السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة،
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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وذلك من وجهة نظر العاملني باإلدارات املالية (حماسبني ،مدققني ماليني،
حمللني ماليني) يف هذه الشركات.
أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراسة من خالل اآلتي:
- 1اهتمام اململكة العربية السعودية بالقضايا البيئية واالجتماعية وتزايد
األصوات داخل اجملتمع السعود املطالبة بضرورة قيام القطاع امخاص بتحمل
مسئولياته جتاه البيئة واجملتمع.
- 2األهمية املتزايدة للمسؤولية االجتماعية ،حيث أصبح العائد
االجتماعي للشركات متقدما على عائدها املالي ،باإلضافة إىل ذلك فإ
كفاءة النظام احملاسيب أصبحت تقاس مبدى احتوائه على نظام فرعي يتيح
احلصول على معلومات عن األداء االجتماعي للشركة وأثرها يف اجملتمع.
- 3ملا كا هذا املوضوع -اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية -
موضوعاً حديثاً نسبياً يف اململكة العربية السعودية ،فإ أهمية هذه الدراسة
تظهر من خالل حماولة الوقوف على مدى إدراك شركات املساهمة السعودية
ملسؤوليتها االجتماعية من خالل إفصاحها عن املعلومات االجتماعية يف
القوائم والتقارير املالية.
- 4قلة الدراسات اليت تناولت موضوع اإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية من قبل شركات املساهمة السعودية ،ويأمل الباحثا أ تكو
هذه الدراسة حمفزاً للجهات ذات العالقة بالشركات وأدائها كهيئة سوق املال
واهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومؤسسة النقد ووزارة التجارة إلجياد
وتشريع معايري للتقرير واإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية لشركات املساهمة
السعودية.
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فرضيات الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيتني التاليتني:
 :HO1ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية
يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة.
 :HO2ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية
يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بتطبيق أنظمة وقوانني محاية البيئة.
منهجية الدراسة:

تعترب هذه الدراسة من الدراسات االستكشافية ألنها تتقصى مدى إفصاح
الشركات املساهمة السعودية عن بنود املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها
املالية ،ولتحقيق هذا اهلدف مت إتباع املنهج الوصفي والتحليلي.
جمتمع الدراسة وعينتها:

يتكو جمتمع الدراسة من مجيع الشركات املساهمة السعودية والبالغة
 170شركة ،وقد مت االعتماد على عينه قصدية (حتكمية) لفئة العاملني
باإلدارات املالية (حماسبني ،مدققني ماليني ،حمللني ماليني) العاملني يف هذه
الشركات بلغ حجمها ( )384مستجيباً مت اختيارهم وفقاً لتجاوبهم مع
الباحثني يف اإلجابة على أسئلة الدراسة.
مصادر مجع البيانات:

اعتمد الباحثا على نوعني من مصادر املعلومات هما املصادر الثانوية،
مثل كتب احملاسبة واملواد العلمية والنشرات والدوريات املتخصصة اليت
تبحث يف موضوع اإلفصاح احملاسيب واملسؤولية االجتماعية ،كما اعتمدا
على املصادر األولية من خالل تطوير استبانة ،وللتأكد من صدقها وقدرتها
على قياس متغريات الدراسة ،فقد مت استخراج معامل كرونباخ ألفا لالتساق
الداخلي وبلغ (.)%91.5
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أداة مجع البيانات:

قام الباحثا بتصميم استبانة مشلت مجيع متغريات الدراسة ،ومت
عرضها على ذو امخربة واالختصاص ،وهيئة حمكمني من امخرباء يف علم
اإلدارة واحملاسبة واإلحصاء للحكم على مدى صالحيتها كأداة جلمع
البيانات ،وبعد اسرتجاعها قام الباحثا بإجراء التعديالت املقرتحة من امخرباء
احملكمني واألساتذة املختصني قبل توزيعها على العاملني باإلدارات املالية
(حماسبني ،مدققني ماليني ،حمللني ماليني) العاملني يف هذه الشركات.
واستخدم الباحثا مقياس ليكرت امخماسي( ،موافق جدا  5عالمات،
موافق  4عالمات ،حمايد  3عالمات ،غري موافق عالمتا  ،غري موافق جدا
عالمة واحدة) وحسب الدرجات مستوى املالءمة واألهمية النسبية للوسط
احلسابي.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

متت االستعانة باألساليب الكمية املتضمن استخدام العديد من الطرق
واملعاجلات اإلحصائية املالئمة ملنهج الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية
ضمن برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

((SPSS

يف حتليل

البيانات ،حيث استخدم الباحثا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
للتعرف على تقييمات املبحوثني لسؤالي الدراسة ،كذلك مت استخدام اختبار
 (One sample t-test) :t-testيف اختبار فرضييت الدراسة.
الدراسات السابقة:

يعرض الباحثا يف هذا اجلزء بعض الدراسات اليت اطلعا عليها،
واملرتبطة مبوضوع البحث ،للوقوف على ما توصلت اليه من نتائج،
واالستفادة منها يف استكمال جوانب الدراسة وذلك كما يلي:

22

مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية :دراسة ميدانية
د .أمحد حامد حممود عبد احلليم د .عادل حسن النصريات

أجرى (جربوع )2007 ،دراسة هدفت إىل التعرف على مدى وجود
منظمات أعمال من الشركات واملؤسسات متخصصة ملمارسة املسؤولية
االجتماعية يف قطاع غزة .وتوصلت الدراسة إىل أ احملاسبة عن املسؤولية
االجتماعية مل حتظ بالقدر الكايف من االهتمام من جانب اجلمعيات املهنية
للمحاسبة واملراجعة يف فلسطني ،كما تبني أ احملاسبة عن املسؤولية
االجتماعية هلذه الشركات عبارة عن نشاط ميكن تقنينه عن طريق حتديد فئاته
وجماالته وأهدافه ومتغرياته ،وعلى هذا األساس ميكن حتديد سبل قياسه
واإلفصاح عن نتائجه بشكل موضوعي.
استهدفت دراسة

(et. al., 2008

 )Rihamحتليل التقارير البيئية

واالجتماعية للشركات املصرية ،وذلك من خالل عينة مكونة من ()60
تقريراً سنوياً لعام 2002م ،يف تسعة قطاعات (األغذية واملشروبات،
األمسنت ،املنسوجات ،املطاحن ،السرياميك ،املرافق العامة ،األدوية،
مواد البناء والتشييد ،واملواد الكيميائية) .وتوصلت إىل إ عضوية الصناعة هلا
تأثري كبري يف اإلفصاح عن بعض املعلومات االجتماعية ،وإ الصحة
والسالمة املهنية هي أبرز بنود اإلفصاح ،حيث بلغ معدل اإلفصاح عنها يف
العينة  ،%65يف حني أ

صناعة األغذية واملشروبات ،األمسنت،

السرياميك ،والكيماويات أفصحت عنها بنسبة  .%100وتبني أ الشركة
احلكومية تفصح أكثر عن املعلومات املتعلقة باملوظفني مقارنة بالشركات
امخاصة ،بينما الشركات امخاصة تتفوق على الشركات احلكومية يف اإلفصاح
عن اجملاالت الثالثة األخرى :العمالء ،البيئة ،واجملتمع.
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وقامت دراسة

(et. al., 2009

 )Khanبقياس مستوى اإلفصاح

االجتماعي يف التقارير السنوية للبنوك املدرجة يف بورصة داكا ببنجالدش،
ومدى إدراك مستخدمي التقارير السنوية (من حمللني ماليني ،مساهمني،
موظفني ،عمالء ،وموردين) لإلفصاح االجتماعي .وتوصلت الدراسة إىل أ
البنوك يف بنجالدش تفصح عن أدائها االجتماعي ولكن نسبة اإلفصاح كانت
منخفضة بسبب أ اإلفصاح اختيار  ،كما أ البنوك ال تفرد مكاناً مفصالً
لإلفصاح عن األداء االجتماعي وإمنا يندرج حتت تقرير جملس اإلدارة،
باإلضافة إىل أ مستخدمي التقارير السنوية يرغبو يف مزيد من اإلفصاحات
عن املسؤولية االجتماعية.
واستهدفت دراسة (حممد )2009 ،بيا مدى أهمية القياس واإلفصاح
عن املسؤولية االجتماعية والبيئية يف الشركات السعودية لدعم مبادئ حوكمة
الشركات ،وذلك من خالل حتليل التقارير املالية لعدد ( )52شركة من
الشركات املساهمة السعودية املسجلة يف سوق رأس املال السعود  ،مشلت
( )15قطاعاً من القطاعات االقتصادية وذلك عن عامي 2008 ،2007م.
وتوصلت الدراسة إىل انه يوجد تفاوت واضح بني الشركات السعودية يف
التقرير واإلفصاح عن بيانات املسؤولية االجتماعية والبيئية ألنها تعد بيانات
اختيارية .وإ الشركات امللتزمة بتطبيق آليات ومبادئ حوكمة الشركات تعد
من أكثر الشركات إفصاحاً عن املسؤولية االجتماعية والبيئية.
وتناولت دراسة (عبد اهلل )2010 ،حتليل ألساليب القياس واإلفصاح
ملؤشر املسؤولية االجتماعية للشركات يف مصر ،وحتديد دور اجلهاز املركز
للمحاسبات يف التحقق والتقرير عن مؤشر املسؤولية االجتماعية لشركات
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قطاع األعمال العام .وتوصلت الدراسة إىل أ مبادئ املسؤولية االجتماعية
تطبق داخل الشركة ،ثم تتجه إىل خارجها لصنع القرارات والسياسات يف
جمتمع األعمال من حيث االلتزام الكامل للمتطلبات القانونية القائمة واحرتام
اآلخرين ومحاية البيئة .وتبني أ حتديد وسائل قياس وتقييم األداء
االجتماعي لدى الشركات حيتاج لتفعيل دور املعلومات احملاسبية يف قياس
وتقييم مستوى األداء االجتماعي.
وأجرى

(et. al., 2011

 )Lies,دراسة للتقارير املسؤولية االجتماعية

للشركات البلجيكية ،وذلك من خالل الرتكيز على ثالث نقاط جلمع
املعلومات املتعلقة باإلفصاح والتقرير عن املسؤولية االجتماعية للشركات،
وهي :أهداف ورؤية الشركة ،أساليب أو نهج اإلدارة يف اإلفصاح،
ومؤشرات األداء .وذلك من خالل فحص التقارير السنوية لعدد ()108
شركة من الشركات املسجلة يف البورصة البلجيكية لعام 2005م .وانتهت
تلك الدراسة إىل أ الشركات البلجيكية اهتمت باإلفصاح والتقرير عن
ممارسات العمل والعمل املناسب ،والقضايا البيئية أكثر من اإلفصاح عن
املعلومات املتعلقة مبسئولية املنتج ،حقوق اإلنسا  ،واجملتمع.
أما دراسة

(& Pria, 2011

 )Sangeethaفقد هدفت إىل بيا العوامل

املؤثرة على مبادرات املسؤولية االجتماعية للبنوك يف سلطنة عما من وجهة
نظر أصحاب املصاحل ،وذلك من خالل قائمة استقصاء مت تطبيقها على سبعة
من البنوك الوطنية باعتبارها هي املهيمنة على القطاع املصريف .وخلصت إىل
أ هناك ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على أنشطة املسؤولية االجتماعية للبنوك
وهي :مدى توافر منظمات غري حكومية ومنظمات اجتماعية ،حسن تطبيق
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نظام حوكمة الشركات ،وتنوع القوى العاملة .كما أ للمسؤولية االجتماعية
للشركات فوائد تضمن لشركة أ متيز نفسها عن املنافسني وترفع مكانتها بني
عمالئها وموظفيها.
وهدفت دراسة (الشوميا  )2012 ،إىل تقييم نطاق ودوافع الشركات
على املمارسة االجتماعية املسؤولة يف اململكة العربية السعودية ،واقرتاح عدد
من املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف إعداد تقارير دورية توضح أداء
وإجنازات الشركات يف جمال املسؤولية االجتماعية ،وتوصلت الدراسة إىل
أهمية ترسيخ مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات ،وأ تكو هناك
مؤشرات حمددة تقيس وتعكس خمتلف جوانب املسؤولية االجتماعية
للشركات يف إطار النظام احملاسيب املطبق ،وأ تصدر تقارير منفصلة أو مرفقة
مع التقارير املالية بهذه املؤشرات مبا يسمح لألطراف ذات العالقة مبعرفة
إجنازات الشركات يف هذا اجملال وتقييمها.
استهدفت دراسة (عبد امللك واحملاريف )2012 ،التعرف على مدى حاجة
البيئة السعودية ملعيار للمحاسبة عن املسؤولية االجتماعية ،ودراسة حالة
عملية إلحدى الشركات السعودية واليت تقوم باإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية .وتوصلت إىل انه وبالرغم من ضخامة حجم القطاع امخاص
السعود إال أ عجلة أو حركة املسؤولية االجتماعية هلذا القطاع ما زالت
بطيئة وال تساير حجم منو نشاطه وأرباحه الطائلة ،حيث إ جهود هذا القطاع
جهود فردية ينقصها التنظيم ،وتبني أ بعض منظمات األعمال السعودية
تقوم بتقديم تقرير وصفي غري مالي عن املسؤولية االجتماعية.
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هدفت دراسة (عبد املتعال )2012،إىل اختبار أثر آليات احلوكمة
واإلفصاح االختيار عن ممارسات احلوكمة واملسئولية االجتماعية والقضايا
البيئية على قيمة الشركة ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت على دراسة تطبيقية
لعينة من ( )50شركة من الشركات األكثر تدولًا يف بورصة األوراق املالية
املصرية خالل الفرتة من عام ( )2005حتى عام ( .)2011وقد توصلت
الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بني معنوية بني اإلفصاح االختيار وبني
القيمة املستقبلية للشركة ،وعالقة عكسية غري معنوية مع األداء احلالي.
وكذلك زيادة معنوية تأثري اإلفصاح االختيار على قيمة الشركة يف حالة
ارتفاع مستوى ممارسات آليات حوكمة الشركات اعتمادًا على األداء املستقبلي
كمؤشر لقيمة الشركة وعدم معنوية هذا التأثري اعتمادًا على األداء احلالي
املستقبلي كمؤشر لقيمة الشركة.
كما هدفت دراسة

)Klerk et al.,2015

 )Deإىل اختبار العالقة بني

مستوى اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية وأسعار األسهم ولتحقيق هذا
اهلدف اعتمدت على دراسة تطبيقية لعينة من ( )89شركة بريطانية خالل
الفرتة من عام ( 2007حتى عام  .)2008وقد توصلت الدراسة إىل أ زيادة
اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية يؤد إىل ارتفاع أسعار األسهم ،كما أنه
يوفر معلومات إضافية للمستثمرين تساعدهم يف تقدير قيمة األسهم.
بينما حاولت دراسة ( )Qiu et al.,2016حتليل العالقة بني اإلفصاح البيئي
واالجتماعي ورحبية الشركة وقيمتها السوقية ولتحقيق هذا اهلدف مت حتليل
التقارير املالية لعينة من الشركات الربيطانية املسجلة يف مؤشر ()FTST 350
من خالل مالحظة ( )629مشاهدة -سنة خالل الفرتة من ( 2005حتى
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عام  .)2009وقد توصلت الدراسة إىل أ اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية
يؤثر إجيابيًا على القيمة السوقية للشركات ،وارتفاع معدالت النمو املتوقعة
من التدفقات النقدية هلذه الشركات.
هدفت دراسة

)and Kung,2016

 )Chengإىل حتليل أثر اإلفصاح عن

املسئولية االجتماعية على مستوى التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية
للشركات .ولتحقيق هذا اهلدف مت فحص التقارير املالية لعينة من الشركات
املسجلة يف بورصيت ،Shenzhen

Shanghai

لألوراق املالية يف الصني من

خالل مالحظة ( )4367شركة – سنة خالل الفرتة من عام ( 2007حتى عام
 .)2009وقد توصلت الدارسة إىل إ ممارسة الشركة ألنشطة املسئولية
االجتماعية يشجع على إتباع سياسات حماسبية متحفظة ،ومع ذلك فقد
أظهرت الدراسة أ الشركات ذات هياكل امللكية احلكومية قد ينخفض فيها
الدافع لتحسن جودة األرباح مما يضعف تأثري ممارسات املسئولية االجتماعية
فيها على حتفظ األرباح حيث تفي بهذه املمارسات وفقا لسياسة احلكومة
وللحفاظ على شرعيتها.
كما هدفت دراسة (بدو  )2017،إىل حتليل العالقة بني هيكل امللكية،
وحتديدا امللكية املؤسسية ومستوى اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية من جهة
وقيمة الشركات املدرجة يف البورصة املصرية واعتمدت يف ذلك على دراسة
تطبيقية لعينة من ( )31شركة مدرجة بالبورصة املصرية يف عام  .2015وقد
توصلت الدراسة إىل عدم معنوية العالقة بني امللكية املؤسسية ومستوى
إفصاح الشركات عن مسئوليتها االجتماعية وقيمة الشركة من وجهة نظر
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املستثمرين وعدم اهتمام املستثمرين مبستوى افصاح الشركات اململوكة من
قبل املؤسسات عن دورها االجتماعي يف اجملتمع.
كما هدفت دراسة

)et al.,2017

 )Liإىل حتليل أثر اإلفصاح البيئي

واالجتماعي واحلوكمي على قيمة الشركة .ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت
على دراسة تطبيقية للشركات يف اململكة املتحدة املسجلة يف مؤشر FTSE 350

حيث مت مشاهدة ( )2415شركة –سنة خالل الفرتة من عام ( )2004حتى
عام ( .)2013وقد توصلت إىل أ هناك عالقة ارتباط موجبة بني اإلفصاح
عن تقارير األعمال املتكاملة وقيمة الشركة حيث يساعد هذا اإلفصاح على
حتسني الشفافية ،واملساءلة وتعزيز ثقة املستثمرين.
كما استهدفت دراسة

)(Suto & Takehara, 2016

دراسة العالقة بني

األداء االجتماعي للشركات اليابانية وتكلفة رأس املال  -من حيث تكلفة
التمويل باالقرتاض وتكلفة التمويل بامللكية ،واملتوسط املرجح لتكلفة رأس
املال  -خالل الفرتة من عام 2007إىل 2013م .وقد توصلت الدراسة إلي
أ عالقة االرتباط بني األداء االجتماعي للشركات وتكلفة التمويل بامللكية
غري هامة ،يف حني أ العالقة بني األداء االجتماعي للشركات وتكلفة
التمويل باالقرتاض عالقة إجيابية وذلك خالل الفرتة من  2007إىل 2010
فرتة األزمة املالية العاملية ،كما أ عالقة االرتباط بني األداء االجتماعي
للشركات وتكلفة التمويل بامللكية عالقة سلبية بدرجة عالية ،يف حني عالقة
االرتباط بني األداء االجتماعي للشركات وتكلفة التمويل باالقرتاض عالقة
ضعيفة وذلك خالل الفرتة من 2011م وحيت 2013م.
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أما دراسة

)(Razali et al., 2017

فقد استهدفت دراسة العالقة بني

االفصاح عن املسؤولية االجتماعية وتكلفة رأس املال ،لعينة مكونة من ()59
شركة مسجلة يف البورصة املاليزية خالل الفرتة من 2012م حتى 2014م.
وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني حجم الشركة كمتغري رقابي
وتكلفة رأس املال ،كما أ االفصاح عن املسؤولية االجتماعية للشركات يف
التقارير السنوية يقلل من تكلفة رأس املال من خالل احلد من عدم متاثل
املعلومات ،وبالتالي تقليل املخاطر.
التعليق على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة فقد خلص الباحثا إىل ما يأتي:
- 1أهمية زيادة االهتمام باملسؤولية االجتماعية ،ملا هلا من فوائد ومزايا
عديدة ،كما أ استقرار السوق يأتي من خالل تكامل دور القطاع امخاص
واحلكومة ملعاجلة قضايا املسؤولية االجتماعية.
- 2يوجد تباين يف اإلفصاح عن بيانات املسؤولية االجتماعية ،كما أ
إطار املسؤولية االجتماعية غري حمدد املعامل بدقة.
- 3هناك إمجاع على أهمية اإلفصاح والتقرير عن املسؤولية االجتماعية
للشركات.
- 4تركز إفصاح الشركات اليت أفصحت عن املسؤولية االجتماعية يف
عنصر املوارد البشرية من حيث تنمية املوارد البشرية والتوظيف والتدريب
واالهتمام بالقوى البشرية العاملة.
- 5أ إفصاح الشركات كا يف اجلزء امخاص بتقرير جملس اإلدارة يف
التقارير املالية للشركات ،وكا اإلفصاح وصفياً بالدرجة األوىل ويف حاالت
حمدودة كمياً.
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- 6ضرورة وجود معايري وتشريعات للتقرير واحملاسبة عن املسؤولية
االجتماعية للشركات.
- 7إ الدراسات السابقة متت يف بيئات متعددة وخمتلفة عن البيئة
السعودية األمر الذ جيعل من عملية تعميم نتائجها غاية يف الصعوبة.
- 8

مل تتطرق أ من الدراسات السابقة إىل:

 بيا أ من مناهج الفكر احملاسيب الذ يالئم اإلفصاح عن بياناتاملسؤولية االجتماعية.
 معوقات اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية يف تقارير وقوائمالشركات املالية.
 بالرغم من اجلهود والدعم السعود للقطاع امخاص إال أ دورالقطاع امخاص يف جمال املسؤولية االجتماعية غري ملموس أو غري مؤثر ،مما
يستدعي دراسة واقرتاح جمموعة من الوسائل والطرق كوضع معيار لزيادة
فاعلية دور ذلك القطاع باملسؤولية االجتماعية ،وهو ما حياول الباحثا تقدميه
من خالل هذه الدراسة.
اإلطار النظري:

املسؤولية االجتماعية (املفهوم ،األهمية واملزايا ،وركائز النجاح):
لقد أصبحت املسؤولية االجتماعية للشركات حقيقة واقعة من الصعب
جتاهلها ،إال أنه ال يوجد اتفاق عام وحمدد على مفهوم املسؤولية االجتماعية
للشركات ،ويتضح ذلك من خالل استعراض التعريفات اآلتية:
املسؤولية البيئية واالجتماعية للشركات هي التزام أدبي أو قانوني من قبل
الشركات داخل اجملتمع لتحمل مسؤوليتها البيئية واالجتماعية من خالل
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إنفاق جزء من أرباحها حلماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية وتقديم
خدمات للمجتمع (امخيال ومقين ،2003 ،ص.)256
ويعرف ( )Peter, et. al, 2001, p: 287املسؤولية االجتماعية للشركات
بأنها التزام الشركة باستخدام مواردها إلفادة اجملتمع ،من خالل املشاركة
الفعالة باعتبارها عضواً يف اجملتمع ،وحتسني رفاهية اجملتمع ككل بصرف النظر
عن املكاسب املباشرة للشركة.
ويرى ( )Arash & Mohamed, 2007, p: 754أ املسؤولية االجتماعية
للشركات هي التزام الشركة باحرتام حقوق األفراد وتعزيز رفاهية اإلنسا يف
عملياتها ،وأ الشركات ليس لديها فقط مسؤولية اقتصادية تتمثل يف حتقيق
األرباح ،ومسؤولية قانونية يف متابعة القوانني والقواعد األساسية اليت توجه
قدرتها حنو حتقيق أهدافها االقتصادية .ولكن لديها مسؤولية أخالقية تتضمن
جمموعة من املعايري االجتماعية.
ويعرف الباحثا املسؤولية االجتماعية للشركات بأنها :جمموعة من
األنشطة اليت تقوم بها الشركة إما إلزامياً وإما اختيارياً ،سواء حتقق من ورائها
عائد اقتصاد مباشر أم ال ،وسواء كانت اجملموعة اليت ستستفيد من تلك
األنشطة داخل الشركة (املساهمو والعاملو ) أم خارجها (العمالء،
املوردو  ،البيئة ،واجملتمع ككل) ،وذلك من أجل وفائها مبسؤوليتها
االجتماعية جتاه تنمية ورفاهية اجملتمع والبيئة احمليطة بها.
ويف ظل تزايد أهمية املسؤولية االجتماعية للشركات ،يثار التساؤل حول
األسباب اليت تشجع الشركات على االلتزام بهذه املسؤولية خاصة يف ضوء ما
تنطو عليه من أعباء مالية ومادية ،وتشري التجارب الدولية إىل أ املزايا اليت
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تعود على الشركات تتمثل فيما يأتي:

(2001, p: 16

 )Moir,و (حمسن

وآخرو  ،2006 ،ص )52و()Elasrag, 2011, p: 12
- 1حتسني مسعة الشركات واليت تُبنى على أساس الكفاءة يف األداء،
والنجاح يف تقديم امخدمات ،والثقة املتبادلة بني الشركات وأصحاب املصاحل
ومستوى الشفافية الذ

تتعامل به هذه الشركات ،ومدى مراعاتها

لالعتبارات البيئية واهتمامها باالستثمار البشر  ،ويسهم التزام الشركات
مبسؤوليتها االجتماعية بدرجة كبرية يف حتسني مسعتها.
- 2تسهيل احلصول على االئتما املصريف خاصة يف ضوء استحداث
بعض املؤشرات اليت تؤثر على القرار االئتماني للبنوك .وتتضمن هذه
املؤشرات مؤشر داو جونز لالستدامة
)(DJSI

Dow Jones Sustainability Index

والذ أُطلق عام 1999م ،ويُعنى برتتيب الشركات العاملية وفقاً

لدرجة مراعاتها لألبعاد االجتماعية ولالعتبارات البيئية خالل ممارستها
لنشاطها االقتصاد .
- 3حتسني صورة الشركة بإفصاحها عن أنشطة املسؤولية االجتماعية
إلرضاء مجيع أصحاب املصاحل (العاملني ،العمالء ،املستثمرين،
احلكومات ،املنظمات غري احلكومية ،املقرضني...وغريهم).
- 4حتسني عالقة الشركة مع جمتمع االستثمار ،حيث إ تبين املسؤولية
االجتماعية من جانب الشركة ميكن أ يُحسن من مكانتها من منظور جمتمع
االستثمار ،كما يؤثر علي قيمة أسهم الشركة يف سوق رأس املال ،مما يؤد
إىل سهولة حصوهلا علي رأس املال بشكل أفضل.
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 - 5جذب العمالء ملنتجات الشركة أو خدماتها ،حيث يُفضل العمالء
التعامل مع الشركات اليت لديها أعلي درجة من ممارسات املسؤولية
االجتماعية واالبتعاد عن الشركات اليت ليس لديها مسؤولية اجتماعية ،مما
يعود علي الشركة بزيادة حصتها يف السوق.
- 6استقطاب أكفأ العناصر البشرية ،حيث ميثل التزام الشركات
مبسؤوليتها جتاه اجملتمع الذ تعمل به عنصر جذب أمام العناصر البشرية
املتميزة ،ويؤد ذلك إىل خفض تكاليف التوظيف والتدريب.
- 7بناء عالقات قوية مع احلكومات مما يساعد يف حل املشكالت أو
النزاعات القانونية اليت قد تتعرض هلا الشركات أثناء ممارستها لنشاطها
االقتصاد .
- 8حُسن إدارة املخاطر االجتماعية اليت ترتتب على قيام الشركات
بنشاطها االقتصاد  ،خاصة يف إطار العوملة .وتتمثل هذه املخاطر يف االلتزام
البيئي واحرتام قوانني العمل وتطبيق املواصفات القياسية ،واليت متثل حتدياً
للشركات ،خاصة الصغرية واملتوسطة.
وحتى تنجح الشركات يف تطبيق املسؤولية االجتماعية هلا ،فا هناك عدد
من الركائز األساسية لنجاحها ،واليت جيب إعدادها وتنظيمها قبل الشروع يف
إطالق هذه الربامج ويف مقدمة هذه الركائز ما يأتي( :

Archie, 1999, p:

 )405و(مجاعي وعبد العزيز ،2012 ،ص )10
- 1

ضرورة إميا الشركة بقضية املسؤولية االجتماعية حنو

اجملتمع ،وأ تكو هناك قناعة ويقني من قبل كل مسؤول فيها ابتداء من
أصحاب الشركة ،مروراً مبديريها التنفيذيني ،وانتهاءً باملوظفني حول أهمية

34

مدى إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية :دراسة ميدانية
د .أمحد حامد حممود عبد احلليم د .عادل حسن النصريات

هذا الدور ،وأنه أمر واجب على كل شركة جتاه اجملتمع الذ تعيش فيه،
وهو أمر ال تتفضل به الشركة على جمتمعها بل تفتخر به وتعده واجباً عليها.
 - 2أ تقوم الشركة بتحديد رؤية واضحة حنو الدور االجتماعي الذ
تريد أ تتبناه والقضية الرئيسية اليت ستهتم بالعمل على املساهمة يف معاجلتها
واملبادرة اليت ستقدمها للمجتمع بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات
املوجودة.
 - 3أ يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته
من قبل رئيس جملس إدارة الشركة ،كما يتم متابعة النشاط التجار ،
وتوضع له امخطط املطلوب حتقيقها متاماً كما توضع خطط املبيعات وغريها من
األنشطة التجارية.
 - 4جيب على الشركة أ ختصص مسئوالً متفرغاً تفرغاً كامالً هلذا
النشاط ،وحتدد له األهداف وامخطط املطلوبة ،ويتبع مباشرة اإلدارة العليا
ويُمنح الصالحيات الالزمة ،وأ يكو له دور رئيسي وفعال على مستوى
الشركة.
 - 5احلرص على عدم اإلعال عن الربامج االجتماعية إال بعد انطالقها،
فكثري من الربامج االجتماعية اليت يُعلن عنها ال يكتب هلا االستمرار لعدم
قدرة املسؤولني عنها على تنفيذها طبقاً ملا مت اإلعال عنه ،وهذا قد يساهم يف
توقف الربنامج مستقبالً.
 - 6احلرص على تقديم هذه الربامج بأداء قو ومتميز وجودة عالية،
وكأ هذه الربامج منتج جتار جيب االهتمام به والعناية بتقدميه بشكل متميز
يساهم فعالً يف خدمة اجملتمع وحتقيق أهدافه.
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 - 7جيب أ تكو االنطالقة من خالل أهداف صغرية وحمدودة تكرب
مبرور األيام لتحقيق املشاريع والربامج الكبرية.

احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية (املفهوم ،اجملاالت):

تعد احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية
Accounting

Social Responsibility

أحدث مراحل التطور احملاسيب حيث ظهرت كرد فعل على

ضرورة االهتمام بالدور االجتماعي الذ تلعبه الشركات نتيجة التغريات
احلادثة يف البيئة احمليطة بالشركات ،إذ إ األمر أصبح ال يتطلب فقط الوقوف
على الكفاءة املقارنة للطرق اإلدارية املختلفة إلدارة الشركات ولكن الوقوف
أيضاً على أثر تلك الشركات على اجملتمع الذ تعيش فيه ،وهذا يعين
الوقوف على اآلثار غري املالية ألوجه نشاط الشركة .وظهرت احملاسبة
االجتماعية كنتيجة لالزدياد املتسارع يف حجم وقدرات الشركات نتيجة
تأثريات مالية واجتماعية واسعة النطاق (خشارمه ،2007 ،ص.)98
ويعرفها (لطفي ،2005 ،ص  )74- 73بأنها "منهج لقياس وتوصيل
املعلومات املرتتبة على قيام اإلدارة مبسؤوليتها االجتماعية ملختلف الطوائف
املستفيدة داخل اجملتمع بشكل ميكن من تقييم األداء االجتماعي للشركة".
ويرى الباحثا إىل أ حماسبة املسؤولية االجتماعية هي نظام معلومات
حماسيب يتضمن جمموعة من األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل وتوصيل
املعلومات املرتتبة على قيام الشركة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه فئات اجملتمع
امل ختلفة سواء كانت داخل الشركة أم خارجها ،وذلك بهدف توفري معلومات
متكنهم من اختاذ القرارات وتقييم األداء االجتماعي لتلك الشركات.
أما جماالت املسؤولية االجتماعية للشركات فا معظم اهليئات واملنظمات
املعنية بتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة مثل مجعية احملاسبة األمريكية
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( ،)A.A.Aواملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني ( ،)AICPAواجلمعية
القومية للمحاسبني بأمريكا ( ،)NAAوالكتابات واألحباث على أ جماالت
املسؤولية االجتماعية للشركات تتفق با هناك أربعة جماالت وهي( :
pp. 299

Gray,

 )2002,و (جربوع ،2007 ،ص  )248و(احملمود ،2007 ،

ص:)65
- 1جمال العاملني :يتضمن هذا اجملال تأثري أنشطة الشركة على
األشخاص العاملني فيها كموارد بشرية تساهم بصورة فعالة يف حتقيق أهداف
الشركة ،ومن ثَمَّ فهي تشمل األنشطة اليت تتعلق مبصاحل العاملني ،ومنها:
توفري األما يف بيئة العمل ،حتسني ظروف العمل ،االهتمام بالشؤو
الصحية للعاملني وأسرهم ،املساعدة مادياً يف تأدية املناسك الدينية مثل
العمرة واحلج ،توفري السكن املناسب للعاملني ،توفري وسائل النقل املالئمة،
وتوفري الربامج التدريبية الالزمة للعاملني.
- 2جمال البيئة :يشمل جمموعة األنشطة االجتماعية اليت تهدف إىل احلد
من اآلثار السلبية النامجة عن ممارسة الشركة لنشاطها والذ يؤثر يف البيئة،
وذلك بهدف احملافظة على سالمة البيئة احمليطة بالشركة واحملافظة على املوارد
الطبيعية ،ومنها :االلتزام بقوانني احملافظة على البيئة ،التخلص من املخلفات
بطريقة تؤد إىل ختفيض التلوث إىل أدنى حد ممكن ،االستخدام األمثل
ملصادر الطاقة واملوارد الطبيعية.
- 3جمال العمالء أو محاية املستهلك :يشمل األنشطة اليت تهدف إىل
حتقيق رضاء العمالء ،واحملافظة على هذا الرضا كاالستجابة لشكاوى
العمالء ،واالهتمام بزيادة أما املنتج ،الصدق يف التعامل مع العمالء وعدم
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خداعهم ،الصدق يف اإلعال  ،وتوفري البيانات الالزمة عن املنتج من حيث
طريقة االستخدام وحدودها واملخاطر املرتبطة بها ومدة صالحية االستخدام،
توفري خدمة ما بعد البيع وااللتزام بتاريخ الضما .
- 4جمال اجملتمع :يشمل جمموعة من األنشطة اليت تتعلق بتنمية وحتسني
نوعية احلياة وحتقيق فائدة للمجتمع ككل ،ومنها :دعم اجلمعيات امخريية،
توظيف األقليات ،تشغيل املعاقني والعجزة ،إقامة حضانة ألطفال املنطقة،
املساهمة يف الرعاية الصحية ،توفري فرصة التدريب لطالب اجلامعات ،إقامة
املكتبات ومتويل املعارض والندوات واملؤمترات ،املساعدة يف حالة الكوارث
الطبيعية واالجتماعية.
اإلفصاح احملاسيب عن األداء االجتماعي (املفهوم ،األسباب):
يُعد اإلفصاح احملاسيب الوسيلة الرئيسية واألداة الفعالة إليصال نتائج
األعمال للمستخدمني يف دعم قراراتهم خصوصاً املتعلقة مبجاالت
االستثمار ،حيث يقرر مبدأ اإلفصاح ضرورة احتواء التقارير املالية على كافة
املعلومات إلعطاء مستخدميها صورة واضحة وصحيحة عن الشركة ،من
خالل توصيل اآلثار البيئية واالجتماعية ملمارسات الشركة االقتصادية
ألصحاب املصاحل أو للمجتمع ككل ()Manuel & Lucia, 2008, p: 165
ويشري (جربوع ،2007 ،ص )250إىل أ اإلفصاح عن األداء
االجتماعي هو الطريقة اليت مبوجبها تستطيع الشركة إعالم اجملتمع بأطرافه
املختلفة عن نشاطاتها املختلفة ذات املضامني االجتماعية.
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ويرى الباحثا أ اإلفصاح االجتماعي هو تقرير وتوصيل معلومات عن
عالقة الشركة باجملتمع والبيئة احمليطة بها ،ويتم ذلك من خالل تضمني
التقارير والقوائم املالية كافة املعلومات عن األداء االجتماعي للشركة.
أما أسباب ومربرات اإلفصاح عن األداء االجتماعي للشركات فيعود ملا
يلي:
- 1أسباب تتعلق بتحسني املستوى اإلعالمي للتقارير املالية :حيظى
التقرير عن األداء االجتماعي بأهمية بالغة لدى الشركات يف الوقت احلاضر،
إذ إنه يعد املرآة اليت تعكس مدى التزام هذه الشركات بأداء مسؤوليتها
االجتماعية ،حتى أ هناك آراء تناد بضرورة اعتبار عملية التقرير عن
األداء االجتماعي أحد أهم أهداف التقارير املالية .بينما يؤكد آخرو أمثال
اجلمعية القومية للمحاسبني بأمريكا على ضرورة الوصول إىل نظام حماسيب
مستقل مهمته األساسية قياس األداء االجتماعي للشركات واإلفصاح عنه
(احملمود  ،2007 ،ص.)184
- 2أسباب تتعلق مبسؤولية احملاسب ومهنة احملاسبة :حيث إ البيانات
املتعلقة باألنشطة االجتماعية ذات طبيعة كمية ومالية ،وتؤثر على أصول
الشركة ونفقاتها والتزاماتها فهذا من صميم عمل احملاسب ،وبالتالي فانه من
الضرور أ يكو للمحاسب دور ليس يف حتديد أهداف وغايات اجملتمع،
وإمنا املساهمة يف جمال حتديد املقاييس العملية اليت تعرب عن هذه األهداف
واإلفصاح عن هذه املقاييس بصورة دورية ،لتكو املعلومات املقدمة سواء
الكمية وغري الكمية (الوصفية) أساساً لتقييم وترشيد األداء االجتماعي
للشركة .ومن ثَمَّ فإ وقوف احملاسب موقفاً سلبياً جتاه تأثريات الشركة
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سيرتتب عليه إظهار الشركات اليت تتقاعس عن القيام مبسؤولياتها
االجتماعية يف صورة أفضل من الشركات اليت تقدم مساهمة إجيابية يف زيادة
رفاهية اجملتمع (جربوع ،2007 ،ص.)267
- 3أسباب تتعلق بالتحول يف أهداف الشركات وتطبيق حوكمة
الشركات :يُوجب نظام السوق املالية السعودية واللوائح التنفيذية هليئة سوق
املال السعودية إظهار الشفافية واإلفصاح عن مجيع املعلومات املالية
واجلوهرية امخاصة بالشركات املدرجة ،وذلك بشكل كامل ودقيق ويف وقت
حمدد ودو متييز .حيث يعد من حقوق املستثمر الوقوف على الصورة احلقيقية
ألداء الشركات ،واالطالع على مجيع املعلومات اليت قد تؤثر على سعر
أسهمها (هيئة السوق املالية السعودية.)www.cma.org.sa ،
الدراسة امليدانية:
إ قيمة البحث العلمي تنبع وتتحقق من خالل ارتباطه بالواقع العملي،
واستكماالً للفائدة املرجوة من البحث ،يركز الباحثا يف هذا اجلزء من
البحث على اختبار الفروض اليت تقوم عليها الدراسة امليدانية وهي :
الفرض األول  " :ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة.
الفرض الثاني " :ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بتطبيق أنظمة وقوانني محاية البيئة ".
من خالل استطالع آراء ثالث فئات هم :احملاسبني ،املدققني املاليني،
واحملللني املاليني .وميكن للباحثا أ يعرضا هذه الدراسة امليدانية كما يلي:
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 - 1أسلوب الدراسة:
اعتمد الباحثا يف هذه الدراسة امليدانية على أسلوب قائمة االستقصاء
بشكل أساسي ،حيث قام الباحثا بإعداد هذه القائمة يف شكل أسئلة ميكن
من خالهلا دراسة وحتليل الردود عليها حتقيق أهداف البحث واختبار فروضه.
كما قام الباحثا بإجراء مقابالت شخصية مع بعض أفراد العينة،
إليضاح هدف الدراسة ومضمو األسئلة ،مبا حيقق فهمهم ملعنى ومغزى
األسئلة ،وبالتالي ضما دقة وسالمة اإلجابة عليها.
 - 2جمتمع وعينة الدراسة:
تكو جمتمع الدراسة من مجيع شركات املساهمة السعودية والبالغ عددها
( )170شركة ،أما عينة الدراسة فتكونت من:
- 1

احملاسبني يف شركات املساهمة السعودية .وقد مت اختيار عينة

حكمية تتكو من ( )312مفردة.
- 2

املدققني املاليني ،باعتبارهم أحد األطراف احملورية ،وذو

الصلة الوثيقة يف دراسة موضوع هذا البحث ،وقد مت اختيار عينة حكمية
تتكو من ( )35مفردة.
- 3

احملللني املاليني .وقد حتددت العينة يف ( )37مفردة.

- 3تصميم قائمة االستقصاء:
يف ضوء أهداف وفروض البحث السابق اإلشارة إليها ،فقد صمم
الباحثا قائمة االستقصاء حبيث تتضمن جمموعة من األسئلة واالستفسارات
اليت تعكس فروض البحث.
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وقد استخدم الباحثا يف صياغة القائمة مقياس ليكرت ذو النقاط امخمسة
Likert

 Scale A five pointلتحويل اإلجابات الوصفية إىل بيانات كمية

ميكن إخضاعها للتحليل اإلحصائي الالزم إلثبات مدى صحة أو خطأ
فروض البحث ،ويتدرج القياس بني أوافق متاماً /أوافق /حمايد /ال أوافق/
ال أوافق إطالقاً ،باستخدام األوزا املقابلة وهي  1/2/3/4/5على التوالي
(وذلك كما يف ملحق البحث).
- 4توزيع قوائم االستقصاء وتلقي الردود:
وزع الباحثا ( )450قائمة استقصاء من خالل الفاكس والربيد
اإللكرتوني والتسليم باليد ،ويوضح اجلدول التالي عدد القوائم املوزعة
واملسرتدة والصاحلة للتحليل لفئات الدراسة املختلفة كما يلي:
جدول رقم ( )1يوضح
عدد قوائم االستقصاء املوزعة واملسرتدة والصاحلة للتحليل

عينة (فئة) الدراسة

القوائم املرتدة

القوائم املرتدة والصاحلة

القوائم

وغري صاحلة

للتحليل اإلحصائي

املوزعة

للتحليل

العدد

النسبة

حماسبني

362

50

312

%86

مدققني ماليني

43

8

35

%82

حمللني ماليني

45

8

37

%82

اإلحصائي
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عينة (فئة) الدراسة

القوائم املرتدة

القوائم املرتدة والصاحلة

القوائم

وغري صاحلة

للتحليل اإلحصائي

املوزعة

للتحليل
اإلحصائي

450

اإلمجالي

66

العدد

النسبة

384

%85

يف ضوء اجلدول السابق ،يتضح أ نسبة الردود  %%85من عدد القوائم
املوزعة على فئات الدراسة ،كما أ معدل القوائم الصاحلة للتحليل
اإلحصائي لكل فئة من فئات الدراسة يعد مرتفع ،وهو ما ميكن االعتماد
عليه يف حتديد نتائج الدراسة.
جدول رقم ()2
يوضح تصنيف العينة طبقاً للمؤهل العلمي
املؤهـــل العلمـــي

العـــدد

النسبــة

دكتوراه

6

%1.5

ماجستري

73

%19

دبلوم حماسبة ومراجعة

13

%3.5

بكالوريوس

292

%76

اإلمجالي

384

%100
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كما يبني اجلدول التالي نسبة االستجابة وفقاً لعدد سنوات امخربة :
جدول رقم ()3
يوضح نسبة استجابة فئات الدراسة وفقاً لعدد سنوات امخربة
عدد سنــوات امخبــرة

العـــدد

النسبــة

أقل من  5سنوات

104

%27

من  10 – 5سنوات

52

%13.5

من  15 – 10سنة

176

%46

من  20 – 15سنة

39

%10

أكثر من  20سنة

13

%3.5

اجملموع

384

%100

يتضح من اجلدول السابق أ غالبية عينة الدراسة ذات خربة أكثر من 10
سنوات ،وحوالي ربع العينة ( )%27.28مدة امخربة لديهم أقل من  5سنوات.
وهذا يؤكد على أ مفردات العينة لديها امخربة العملية والقدرة على احلكم
على أهمية وضرورة إفصاح الشركات عن مسؤوليتها االجتماعية.
- 5قياس الثبات والصدق لفروض الدراسة:
ميكن قياس الثبات والصدق لفروض الدراسة امليدانية باستخدام معامل
ألفا كرونباخ من خالل اجلدول التالي:
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جدول رقم ( )4يوضح
معامالت الثبات والصدق لفروض الدراسة "اختبار ألفا كرونباخ"
الفرض

معامل الثبات (ألفا)

معامل الصدق

األول

0.8747

0.9353

الثاني

0.9061

0.9519

اإلمجالي

0.8372

0.915

يتضح من اجلدول السابق أ معامالت الثبات والصدق تقرتب من الواحد
الصحيح مما يشري إىل أ التناسق الداخلي لألسئلة املتعلقة بكل فرض يعد قوياً
ومقبوالً بدرجة كبرية.
حتليل البيانات واختبار الفرضيات:
مت اختبار فرضيات الدراسة يف اجلزء الثاني من االستبانة واجلدول
التالي يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية هلذه املتغريات:
اجلدول ( )5يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (محاية
البيئة)
ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت
1

وحوافز العاملني املتميزين باألنشطة

3.66

.672

متوسطة

البيئية
2

تفصح الشركة عن التكاليف اليت
تدفعها ملعاجلة املخلفات والعوادم وما

3.82

.735

مرتفعة

11

6
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ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

يتعلق حبماية التنوع البيئي
3

تفصح الشركة عن تكاليف مشاركاتها
يف برامج محاية البيئة

3.75

.613

مرتفعة

7

تقوم الشركة باإلفصاح عن مبادراتها
4

يف معاجلة التلوث البيئي الناجم عن

3.69

.672

متوسطة

ممارسة أعماهلا اإلنتاجية
5
6
7
8
9

تبذل الشركة جهوداً من شانها تقليل
استهالك الطاقة
تقوم الشركة باالحتفاظ بنظام
معلومات يبني تكاليف األضرار البيئية
لدى الشركة سياسات واضحة لرتشيد
استخدام املياه
حترص الشركة على تقليل املخاطر
البيئية يف احمليط الذ تعمل به
تربط الشركة األداء البيئي برسالتها

3.85

.613

مرتفعة

4.26

.760

مرتفعة

4.14

.735

مرتفعة

3.84

.663

مرتفعة

4.15

.616

مرتفعة

8
4

1
3

5
2

تقوم الشركة باإلفصاح عن تكاليف
10

اآلالت املستخدمة للحد من التلوث

3.68

.617

متوسطة

البيئي
11
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3.67

.705

متوسطة
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9
10

ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

خاصة بالبيئة
12

تفصح الشركة عن تكاليف نشر
تقارير بيئية دورية

3.64

.760

متوسطة

12

حترص الشركة على اإلفصاح عن
13

تكاليف جتميل املنطقة احمليطة

3.60

.735

متوسطة

13

وتشجريها للحفاظ على البيئة
محاية البيئة

3.94

.510

مرتفعة

يوضح اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى
إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها
املالية فيما يتعلق حبماية البيئة ،وذلك من خالل إجابات عينة الدراسة على
األسئلة املخصصة يف االستبانة .وقد مت معاجلة هذا املتغري من خالل ثالثة
عشرة عبارات حققت وسطا حسابيا عاما ( )3.94باحنراف معيار عام
( ).510ومبا أ املتوسط احلسابي العام أكرب من ( )3فيمكن القول بأ مستوى
إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها
املالية فيما يتعلق حبماية البيئة كانت بدرجة مرتفعة .ويالحظ من اجلدول أ
الشركات تقوم باالحتفاظ بنظام معلومات يبني تكاليف األضرار البيئية جاءت
يف املرتبة األوىل ،إذ حققت وسطا حسابيا قدره ( )4.26وباحنراف معيار
( ،).613تالها أ الشركة تربط األداء البيئي برسالتها بوسط حسابي ()4.15
وباحنراف معيار ( .).663ثم جاء باملرتبة الثالثة أ لدى الشركة سياسات
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واضحة لرتشيد استخدام املياه ،حيث حققت وسطا حسابيا ()4.14
وباحنراف معيار ( ،).760وبعدها جاء أ الشركة تبذل جهود من شانها
تقليل استهالك الطاقة يف املرتبة الرابعة ومبتوسط حسابي ( )3.85وباحنراف
معيار ( .).672ويف املرتبة امخامسة جاء أ الشركة حترص على تقليل
املخاطر البيئية يف احمليط الذ تعمل به مبتوسط حسابي ( )3.84وباحنراف
معيار ( ،).735واجلدول السابق يظهر بقية النتائج فيما يتعلق باملتوسطات
احلسابية اليت مت التوصل إليها.
ويالحظ أ استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية على مجيع العبارات.
وا هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية البديلة وبالتالي قبول هذه الفرضية
واليت تشري إىل أ الشركات املساهمة السعودية تفصح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة.
اجلدول ( :)6يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (أنظمة
وقوانني محاية البيئة)
ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

حترص الشركة على اإلفصاح عن
14

التكاليف اليت تدفعها مقابل عمل

3.65

.801

متوسطة

تقديرات حماسبية معقولة هلا

10

االلتزام بالقوانني اليت تفرض
 15التزامات بالتعويض عن التلوث البيئي

4.11

.719

مرتفعة

الناشئ من حوادث ماضية
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1

ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

حترص الشركة على اإلفصاح عن
تكاليف تطبيق املقاييس اليت ينص
16

عليها املعيار الدولي امخاص

3.77

.792

مرتفعة

6

باالستفادة من عمل امخرباء باألمور
البيئية
17

تفصح الشركة عن تكاليف الرتاخيص
االجتماعية اليت حتدد شروط تشغيلها

3.96

.779

عالية

3

من وجهة نظر بيئية
18
19

تتفق عمليات الشركة مع القوانني
واألنظمة االجتماعية املطبقة حاليا

3.68

.824

متوسطة

9

تلتزم الشركة بالتكاليف الناشئة من
متطلبات اجتماعية تشريعية أو

3.76

.789

مرتفعة

7

تعاقدية
تفصح الشركة عن األنظمة والقوانني
20

املتعلقة بالرقابة على التلوث أو
ختفيضه أو التخلص منه واإلفصاح

3.69

.785

متوسطة

8

عن تكلفتها
 21تفصح الشركة عن املخصصات املالية
مبوجب القوانني االجتماعية

3.88

.794

متوسطة

5
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ت

العبارات

املتوسط االحنراف األهمية
احلسابي املعيار

النسبية

الرتتيب

الحتماهلا خمالفة هذه األنظمة
االلتزام مبوجب القوانني بدفع تكاليف
22

أية أضرار اجتماعية حتدث للمصادر

3.99

.721

مرتفعة

الطبيعية أو لآلخرين

2

احلرص على اإلفصاح عن التكاليف
23

اليت تدفعها مقابل تفسري القوانني

3.89

.730

مرتفعة

4

االجتماعية الغامضة والصعبة
أنظمة وقوانني محاية البيئة العامة

3.83

.701

مرتفعة

يوضح اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إجابات
عينة الدراسة على األسئلة املخصصة هلذا املتغري يف االستبانة حول إفصاح
الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما
يتعلق بتطبيق أنظمة وقوانني محاية البيئة .وقد مت معاجلة هذا املتغري من خالل
عشرة عبارات حققت وسطا حسابيا عاما ( )3.83باحنراف معيار عام
( ).701ومبا أ املتوسط احلسابي العام أكرب من ( )3فيمكن القول بأ مستوى
إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها
املالية فيما يتعلق بأنظمة وقوانني محاية البيئة العامة كانت بدرجة مرتفعة.
ويالحظ من اجلدول أ الشركة تقوم بااللتزام بالقوانني اليت تفرض التزامات
بالتعويض عن التلوث البيئي الناشئ من حوادث ماضية جاءت يف املرتبة
األوىل ،إذ حققت وسطا حسابيا قدره ( )4.11وباحنراف معيار (،).719
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تالها أ الشركة تلتزم مبوجب القوانني بدفع تكاليف أية أضرار اجتماعية
حتدث للمصادر الطبيعية أو لآلخرين بوسط حسابي ( )3.99وباحنراف
معيار

( .).721ثم جاء باملرتبة الثالثة أ الشركة تفصح عن تكاليف

الرتاخيص االجتماعية اليت حتدد شروط تشغيلها من وجهة نظر بيئية ،حيث
حققت وسطا حسابيا ( )3.96وباحنراف معيار ( ،).779وبعدها جاء أ
الشركة حترص على اإلفصاح عن التكاليف اليت تدفعها مقابل تفسري القوانني
االجتماعية الغامضة والصعبة يف املرتبة الرابعة ومبتوسط حسابي ()3.89
وباحنراف معيار ( .).730ويف املرتبة امخامسة جاء أ الشركة تفصح عن
املخصصات املالية مبوجب القوانني االجتماعية الحتماهلا خمالفة هذه األنظمة
مبتوسط حسابي ( )3.88وباحنراف معيار ( ،).794واجلدول السابق يظهر
بقية النتائج فيما يتعلق باملتوسطات احلسابية اليت مت التوصل إليها.
وهذه النتائج توضح أ استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية على مجيع
العبارات .وا هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية البديلة وبالتالي قبول هذه
الفرضية واليت تشري إىل أ الشركات املساهمة السعودية تفصح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بأنظمة وقوانني محاية البيئة العامة.
وقد مت اختبار فرضييت البحث باستخدام اختبار  t. testواجلدول التالي
( )7يبني النتائج اليت مت احلصول عليها عند اختبار الفرضيات:
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اجلدول ()7
نتائج اختبار  t. testللفرضية األوىل والثانية
املتغري

محاية البيئة
أنظمة وقوانني محاية
البيئة

قيمة t

قيمةt

قيمة

احملسوبة

 tاجلدولية

45.25

1.671

0.000

31.31

1.671

0.000

املعنوية
Sig-t

القرار
اإلحصائي
رفض
العدمية
رفض
العدمية

يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق ( )7ما يلي:
- 1أ قيمة

t

احملسوبة هي ( )45.25وقيمتها اجلدولية ()1.671

ومبقارنة قيمة  tاحملسوبة بقيمة  tاجلدولية ،يتبني أ القيمة احملسوبة أكرب من
القيمة اجلدولية ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة  Sig.املعنوية تساو صفراً وهي
ذات داللة إحصائيا ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية
البديلة اليت تنص على أ " الشركات املساهمة السعودية تفصح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة.
- 2أ قيمة

t

احملسوبة هي ( )31.31وقيمتها اجلدولية ()1.671

ومبقارنة قيمة  tاحملسوبة بقيمة  tاجلدولية ،يتبني أ القيمة احملسوبة أكرب من
القيمة اجلدولية ،وهذا ما تؤكده قيمة الداللة  Sig.املعنوية تساو صفراً وهي
ذات داللة إحصائيا ،لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية
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البديلة اليت تنص على " أ الشركات املساهمة السعودية تفصح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بأنظمة وقوانني محاية البيئة العامة.
مناقشة النتائج:
قام الباحثا بعرض ألهم النتائج مع مناقشتها:
 - 1مل تتضمن مبادئ حوكمة الشركات ما يلزم الشركات بالتقرير
واإلفصاح عن بيانات املسؤولية االجتماعية ،حيث تعترب يف معظم الدول
بيانات إفصاح اختيار وليس هناك إلزام بها ،كما أ املشرع السعود مل
حياول التدخل لتحديد شكل اإلفصاح عن البيانات االجتماعية يف القوائم
والتقارير التقليدية ،وترك احلرية كاملة إلدارة الشركة لتحديد كمية املعلومات
االجتماعية اليت يتم اإلفصاح عنها ونوعيتها .وهو ما يتفق مع ما توصلت اليه
دراسة (عبدامللك ،احملاريف )2012 ،ودراسة (.)Qiu et al.,2016
 - 2أ غالبية شركات املساهمة السعودية اليت أفصحت عن املسؤولية
االجتماعية كا إفصاحها يف صورة وصفية ،وتركزت جماالت اإلفصاح عن
املوارد البشرية ،اجلودة الشاملة ،السالمة والبيئة واألمن الصناعي ،واجملتمع.
 - 3أشارت نتائج الدراسة إىل أ الشركات املساهمة السعودية تفصح عن
املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة ،وأ هذا
االلتزام كا بدرجة مرتفعة ،حيث بينت النتائج أ الشركات تقوم باالحتفاظ
بنظام معلومات يبني تكاليف األضرار البيئية ،وأنها تربط األداء البيئي
برسالتها وأ لديها سياسات واضحة لرتشيد استخدام املياه ،كما بينت النتائج
أ الشركات تبذل جهود من شانها تقليل استهالك الطاقة وهي حريصة على
تقليل املخاطر البيئية يف احمليط الذ تعمل به ،وهذا يشري إىل رفض الفرضية
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األوىل وبالتالي قبول الفرضية البديلة اليت تشري إىل أ هذه الشركات تفصح
عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة .وهو ما
يتفق مع ما توصلت اليه دراسة (خشارمة ،)2007 ،دراسة امخيال ومفيت،
 )2003ودراسة (حممد.)2009 ،
 - 4أشارت نتائج الدراسة إىل أ الشركات املساهمة السعودية تفصح عن
املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بأنظمة وقوانني محاية البيئة
العامة ،وا هذا االلتزام كا بدرجة مرتفعة ،حيث تبني أ الشركة تقوم
بااللتزام بالقوانني اليت تفرض التزامات بالتعويض عن التلوث البيئي الناشئ
من حوادث ماضية ،وهي تلتزم مبوجب القوانني بدفع تكاليف أية أضرار
اجتماعية حتدث للمصادر الطبيعية أو لآلخرين ،كما تبني أ الشركة تفصح
عن تكاليف الرتاخيص االجتماعية اليت حتدد شروط تشغيلها من وجهة نظر
بيئية ،وحترص على اإلفصاح عن التكاليف اليت تدفعها مقابل تفسري القوانني
االجتماعية الغامضة والصعبة ،فضال عن أ الشركة تفصح عن املخصصات
املالية مبوجب القوانني االجتماعية الحتماهلا خمالفة هذه األنظمة ،وهذا يشري
إىل رفض الفرضية الثانية وبالتالي قبول الفرضية البديلة اليت تشري إىل أ هذه
الشركات تفصح عن املسؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق
بأنظمة وقوانني محاية البيئة العامة .وهو ما يتفق مع ما توصلت اليه دراسة
(حممد )2009 ،ودراسة (جربوع.)2007 ،
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التوصيات:

أوالً :استمرار الشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق حبماية البيئة ،وذلك من خالل إتباع
اآلليات التالية:
أ -إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن مكافآت وحوافز العاملني
املتميزين باألنشطة البيئية.
ب -اإلفصاح عن املبادرات اليت تقوم بها الشركات املساهمة السعودية
املتعلقة يف معاجلة التلوث البيئي الناجم عن ممارسة أنشطتها وأعماهلا
اإلنتاجية.
ج -ضرورة العمل على إجياد وتفعيل مدونات أخالقية خاصة بالبيئة
وااللتزام بها من قبل اجلميع.
د -قيام الشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن تكاليف نشر التقارير
البيئية وبشكل دور

ملعرفة مدى التزامها باحلفاظ على البيئة ومحايتها

واطالع املستخدمني على هذا االلتزام واختاذ القرارات الصحيحة بناء على
ذلك وبالتالي زيادة الرضا والقبول العام لطبيعة عمل هذه الشركات.
هـ -قيام الشركات املساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن تكاليف جتميل
املنطقة احمليطة وتشجريها للحفاظ على البيئة
و -قيام الشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن تكاليف اآلالت
املستخدمة يف احلد من التلوث البيئي.
ز -اإلفصاح عن التكاليف اليت تدفعها الشركات املساهمة السعودية
ملعاجلة املخلفات والعوادم وكل ما يتعلق حبماية التنوع البيئي.
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ثانياً :استمرار الشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن املسؤولية
االجتماعية يف تقاريرها املالية فيما يتعلق بأنظمة وقوانني محاية البيئة العامة،
وذلك من خالل إتباع اآلليات التالية:
أ -إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن األنظمة والقوانني التشريعية
املتعلقة بالرقابة على التلوث أو ختفيضه أو التخلص منه واإلفصاح عن
تكلفتها ،مع وضع خمصصات مالية حمددة لألمور االجتماعية الطارئة.
ب -التأكيد على الشركات املساهمة السعودية بضرورة اإلفصاح عن
تكاليف تطبيق املقاييس اليت ينص عليها املعيار الدولي امخاص باالستفادة من
عمل امخرباء باألمور البيئية.
ج -إفصاح الشركات املساهمة السعودية عن التكاليف اليت تدفعها
مقابل عمل تقديرات حماسبية معقولة هلا ،والتأكد من مواكبتها لألنظمة
احملاسبية احلديثة اليت تستطيع تفسري القوانني االجتماعية الغامضة وعمل
تقديرات معقولة هلا.
د -التزام الشركات املساهمة السعودية بالتكاليف الناشئة من املتطلبات
االجتماعية والتشريعية أو التعاقدية.
هـ -ضرورة اتفاق عمليات الشركات املساهمة السعودية مع االهتمامات
اليت تفرضها القوانني واألنظمة االجتماعية املطبقة حملياً وعاملياً.
دراسات مستقبلية مقرتحة:
 - 1منوذج -أو إطار -مقرتح لقياس العالقة بني املسؤولية االجتماعية
للشركات وممارسات إدارة األرباح.
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 - 2منوذج مقرتح لتحديد العالقة بني أداء الشركات ألنشطة املسؤولية
االجتماعية واألداء املالي هلا -دراسة تطبيقية.
 - 3املسؤولية االجتماعية للشركات وانعكاساتها على أسعار األسهم.
 - 4مدى التزام البنوك التجارية العاملة يف اململكة العربية السعودية
باإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية.
 - 5دور ومسئولية املراجع امخارجي يف التقرير عن مؤشرات األداء
االجتماعي للشركات -دراسة اختبارية.
 - 6احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية للشركات وانعكاساتها على تكلفة
رأس املال.
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قائمة املراجع

أوالً :املراجع باللغة العربية:
 .1بدو  ،هبة اهلل عبد اهلل عبد السالم "،)2017( ،أثر هيكل املليكة
ومستوى اإلفصاح عن املسئولية االجتماعية على قيمة الشركة دراسة تطبيقية

على الشركات املقيدة بالبورصة املصرية" ،جملة احملاسبية واملراجعة الحتاد
اجلامعات العربية ،كلية التجارة جامعة بين سويف ،اجمللد امخامس ،العدد
الثاني ،مايو ،ص ص.206- 171
 .2جربوع ،يوسف حممود ( ،)2007مدى تطبيق القياس واإلفصاح يف
احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية بالقوائم املالية يف الشركات بقطاع غزة
(دراسة استكشافية آلراء املديرين املاليني ورؤساء أقسام احملاسبة يف الشركات
الصناعية املساهمة العامة يف قطاع غزة /فلسطني) ،جملة اجلامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،اجمللد ( ،)15العدد األول.
 .3مجاعي ،أم كلثوم ،وعبد العزيز ،مسري ( ،)2012الركائز
األساسية لنجاح املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال ،امللتقى الدولي
الثالث حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة بشار 15- 14 ،فيفر .
 .4خشارمة ،حسني علي ( ،)2007حتليل مستوى اإلفصاح عن حماسبة
املسؤولية االجتماعية يف الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية :دراسة
حتليلية ،اجمللة املصرية للدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة املنصورة،
اجمللد ( ،)11العدد الثاني.
 .5امخيال ،توفيق عبد احملسن ،مفيت ،حممد حسن علي (،)2003
أهمية اإلفصاح عن املسؤولية البيئية واالجتماعية يف التقارير املالية املنشورة يف
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اململكة العربية السعودية ،جملة الفكر احملاسيب ،قسم احملاسبة بكلية التجارة،
جامعة عني مشس ،السنة السابعة ،العدد الثاني.
 .6الشوميا  ،نزار بن صاحل ( ،)2012تطوير النظام احملاسيب مبا يعكس
املسؤولية االجتماعية للشركات املساهمة يف اململكة العربية السعودية ،جملة
البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،اجمللد ( ،)34العدد
الثاني ،يوليو.
 .7عبد اهلل ،حممد إمساعيل ( ،)2010حتليل ألساليب القياس
واإلفصاح عن مؤشر املسؤولية االجتماعية للشركات يف مصر والدور املتوقع
للجهاز املركز

للمحاسبات ،جملة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية

التجارة ،جامعة بنها ،السنة ( ،)30العدد الثاني ،جملد أول.
 .8عبد املتعال ،هبة عبد املتعال أمحد "،)2012( ،دراسة األثر
التفاعلي آلليات احلوكمة واإلفصاح االختيار

عن ممارسات احلوكمة

واملسئولية االجتماعية والقضايا البيئة على قيمة الشركة" ،جملة احملاسبة
املصرية ،كلية التجارة جامعة القاهرة ،العدد الثالث ،ص ص.843- 799
 .9عبد امللك ،أمحد رجب ،احملاريف ،عبد الرمحن أمحد (،)2012
حنو معيار حماسيب لتنظيم نشر التقارير االجتماعية للشركات يف السوق
السعود (مدخل املسؤولية االجتماعية) ،جملة الفكر احملاسيب ،قسم احملاسبة
بكلية التجارة ،جامعة عني مشس ،السنة ( ،)16العدد األول ،ابريل.
 .10لطفي ،أمني السيد أمحد ( ،)2011احملاسبة واملراجعة عن التنمية
املستدامة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.
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 .11حمسن ،طاهر ،والغاليب ،منصور ،والعامر  ،صاحل مهد حمسن
( ،)2006املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل ،األرد .
 .12حممد ،ياسر أمحد السيد ( ،)2009دراسة مدى أهمية احملاسبة عن
املسؤولية االجتماعية والبيئية لدعم حوكمة الشركات بالتطبيق على الشركات
السعودية ،اجمللة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا،
اجمللد األول ،العدد الثاني.
 .13احملمود  ،نور الدين عبد اهلل ( ،)2007حنو نظرية احملاسبة البيئية
واالجتماعية ،الدار األكادميية للطباعة والتأليف والرتمجة والنشر ،طرابلس.
 .14هيئة السوق املالية السعودية ،نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية،
الرياض ،اململكة العربية السعودية .متوفر على املوقع االلكرتوني
.www.cma.org.sa
ثانياً :املراجع باللغة اإلجنليزية:
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The Extent of social Responsibility Disclosure
In Saudi Corporate Financial Reports: A Field Study
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Abstract:
This paper aims at identifying the extent of disclosure of Saudi corporations
concerning their social responsibility in their financial reports. The population of
the study consists of all Saudi corporate companies, totaling (170), and the
sample of the study includes (384) respondents (accountants, financial auditors,
financial analysts) in the financial departments in these companies.
The most significant results of the study show that Saudi corporations have
high level disclose of their social responsibilities in their financial reports with
regard to the protection of the environment. It also revealed that they have high
level of disclosure of social responsibilities in their financial reports with regard
to the bylaws and laws of protection of the environment.
In light of the above results, the researchers propose some recommendations,
the most important of which are: it is necessary for Saudi corporations to
disclose the rewards and incentives of employees highly distinguished in proenvironment activities, to disclose the bylaws and legislative regulations related
to pollution control, reduction or disposal showing their cost, and to assign
specific financial allocations for emergency social matters.
Keywords:
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ملخص الدراسة:

يعترب الواقدي أحد العلماء البارزين يف علم املغازي والسري والفتوح  ،لذا يعد كتابه

املغازي مصدراً هاماً من مصادر سريه النيب  ، وقد احتوى هذا الكتاب على معلومات
قيمة عن جوانب احلياة العامة خالل عصر النيب . 
وتهدف ه ذه الدراسة إلبراز ههذه احليهاة العامهة يف اعتمهس ايسهالمك  ،وكيه كها
اعتمس يعيش يف عهد النيب  وكي تطورت احلياة لديهم بعد احلكم اإلسالمك .
ي عهن ااوانهب ايجتماعيهة م هر ي تركيبهة السهكا يف اعتمهس
وسيكو احلهدي أو ً
املدنك  ،وأساليب املعيشهة كاللبهاو والنينهة والطعها  ،وأاهاا املنهنل يف لهو الوقه ،
أيضههاً جوانههب اقتصههادية كالتاههارة والصههناعة والنراعههة  ،وحههرف كالكتابههة واي بههاء
واملاشطة والرعك  ،وجوانب عسكرية كاحلصهو وخطها الهد ا  ،وعهدة احلهرب و ليهة
ايستعداد هلا  ،وااانب العمرانك كبناء املساد النبهوي  ،واخخبيهة والابهاب  ،وأدوات
البناء  .ويتبس لو خامتة وقائمة مصادر ومراجس الدراسة  ،و هرو املوضوعات .
الكلمات املفتاحية للبح ي
احليهههاة العامهههة يف املدينهههة  ،ااانهههب ايجتمهههاعك  ،ااانهههب ايقتصهههادي  ،ااانهههب
العسكري  ،ااانب العمرانك.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد  وعلى آله
وصحبة أمجعني.
لقد اهتم علماء اإلسالم بسرية النيب  ،وألفوا املؤلفات اليت غطت
مجيع جوانب حياته  ،واختلفت مناهجهم يف ذلك ؛ فهناك من كتب عن
سريته  منذ بداية دعوته إىل وفاته  ،ومنهم من كتب يف دالئل نبوته
فقط ،أو يف اخلصائص النبوية ،ومنهم من كتب يف غزواته  فساق
الروايات منذ هجرته  إىل وفاته  ،ومن هؤالء حممد بن عمر الواقدي
(ت207هـ) ،ويعد من األوائل الذين كتبوا يف هذا اجملال ،وكتابه مطبوع يف
ثالثة أجزاء ،بتحقيق الدكتور مارسدن جونس ،وقد أثنى يف مقدمته للكتاب
على املنهج الذي اتبعه الواقدي يف كتابه ومن ذلك قوله..." :أضف إىل ذلك
اإلسهاب يف التفصيل والدقة يف الرتتيب عند سرده للحوادث املشهورة ،مثل
أحد ،والطائف ،بأكثر وأحسن مما هو مذكور يف املراجع األخرى للسرية .كما
يلقي الواقدي أيضاً الضوء على مشاهد كثرية من احلياة يف فجر اإلسالم ،مثل
الزراعة ،واألكل ،واألصنام ،والعادات يف دفن املوتى ،وعلى تكوين
وتنظيم العريات( ،)1وباجلملة على مجيع مظاهر احلياة يف اجملتمع اإلسالمي يف
الفرتة بني اهلجرة وموت النيب (." ) 
ومن هنا انطلقت فكرة هذا البحث باستخراج مظاهر احلياة العامة يف
( )1عريات مجع عري ،والعري ماجلب عليه الطعام من القوافل اإلبل والبغال واحلمري،
وقد تطلق على كل القوافل  .جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق
الدولية ،مصر2004 ،م ص .639
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املدينة خالل عصر الرسول  من كتاب مغازي الواقدي.
حيث تتبعت روايات الواقدي خالل العشر سنوات اليت عاشها النيب 
يف املدينة ،وأوردت مظاهر احلياة االجتماعية واحلضارية ،ومشاركة املرأة يف
هذه احلياة مما يؤكد على عظم مكانة املرأة يف اإلسالم وإتاحته الفرصة هلا منذ
نشأة الدولة اإلسالمية للمساهمة يف البناء االجتماعي واحلضاري هلا .ومن ثم
إدراج هذه الروايات حتت عناوين مرتبطة بها ليتشكل لنا موضوعاً متكامالً
عن مظاهر احلياة العامة يف املدينة يف عهد النيب .
املبحث األول :التعريف بالواقدي وكتابه املغازي.
هو حممد بن عمر بن واقد بن عبد اهلل األسلمي ،موالهم ،املدني،
املعروف بالواقدي ( ،)1ولد سنة ثالثني ومائة يف املدينة املنورة ونشأ فيها (.)2
طلب العلم منذ الصغر ،حيث ورد عند الذهيب عنه " :وطلب العلم عام
بضعةٍ وأربعني ومسع من صغار التابعني فمن بعدهم باحلجاز والشام وغري
ذلك "( ،)3وقال ابن سعد " :رحل إىل الكوفة وهو يف العشرين من عمره "(.)4
( )1ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع (ت230هـ) الطبقات الكربى،تقديم:إحسان
عباس ،دار صادر ،بريوت(،د.ت) 334/7 .؛ والذهيب ،حممد بن أمحد
(ت748هـ)،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،وحممد نعيم العرقسوسي،
ط ،9مؤسسة الرسالة ،بريوت1413 ،هـ.457/9.
( )2ابن سعد ،الطبقات  335/7؛ والبغدادي ،أمحد بن علي (ت463هـ)تاريخ
بغداد ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت).4/3 .
( )3سري أعالم النبالء . 454/9
( )4الطبقات الكربى . 369/6
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هذا السماع املبكر واحلرص على الطلب ظهر أثره يف كثرة علم الواقدي
حتى وُصف بسعة العلم وأنه أحد أوعيته ( .)1قال الذهيب " :حممد بن
عمر...احلافظ البحر ،)2("...وذكر اخلطيب البغدادي عن عبد اهلل بن أمحد بن
حنبل قال عن أبيه..." :وكان أكثر نظره يف كتب الواقدي.)3("...
وقد برز الواقدي يف علم املغازي والتاريخ والسري واألنساب ،لذلك
اعتمد عليه أهل السري والرتاجم فأكثروا من االستشهاد بأقواله ورواياته،
فقال عنه تلميذه ابن سعد..." :وكان عاملاً باملغازي والسرية والفتوح،)4("...
وقال اخلطيب البغدادي عنه..." :وسارت الركبان بكتبه يف فنون العلم من
املغازي والسري والطبقات وأخبار النيب  ،واألحداث اليت كانت يف وقته،
وبعد وفاته .)5("...
وكان للواقدي حلقة يف مسجد رسول اهلل  يدرّس فيها علم
املغازي( ،)6كما أنه سطر هذا العلم يف كتب وصل إلينا منها ( كتاب
املغازي) ،وهو حمور الدراسة يف هذا البحث.
ومع سعة علم الواقدي إال أن لبعض العلماء مآخذ عليه ( ،)7منها انكار
االمام امحد بن حنبل عليه مجعه لألسانيد وجميئه باملنت واحداً ولذلك قال:
( )1الذهيب ،سري أعالم النبالء . 454/9
( )2الذهيب ،تذكرة احلفاظ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت).348/1 .
( )3تاريخ بغداد .15/3
( )4الطبقات الكربى .425/5
( )5تاريخ بغداد . 3/3
( )6الذهيب ،سري أعالم النبالء . 460/9
( )7مت االستفادة يف هذه اجلزئية من كتاب :الواقدي وكتابة املغازي منهجه ومصادره
للدكتور عبد العزيز السلومي ،ط ،1اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة2004 ،م ،ص
.120- 110
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

73

"...ليس أنكر عليه شيئا إال مجعه األسانيد ،وجميئه مبنت واحد على سياقة
واحدة ،عن مجاعة ورمبا اختلفوا "(.)1
واملأخذ الثاني عليه قلبه األحاديث حيث قال اإلمام أمحد " :مل نزل
نراجع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة
عن النيب  :أفعمياوان أنتما ،فجاء بشيء ال حيلة فيه ،واحلديث حديث
يونس مل يروه غريه –أي تفرد به يونس عن الزهري –"(.)2
املأخذ الثالث عليه تركيبه لألحاديث فقال عنه حييى بن معني " :نظرنا يف
حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن مدنيني عن شيوخ جمهولني أحاديث
مناكري ،فقلنا خيتمل أن تكون تلك األحاديث املناكري منه ،وحيتمل أن تكون
منهم ،ثم نظرنا إىل حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم
فوجدناه قد حدث عنهما باملناكري ،فعلمنا أنه منه فرتكنا حديثه "(.)3
واملآخذ الرابع عليه نقله لألحاديث بدون متييز ،قال علي بن املديين" :
إبراهيم بن أبي حييى كذاب..وكتب الواقدي عن ابن أبي حييى كتبه " ،وقال
أيضا " :عند الواقدي عشرون ألف حديث مل يسمع بها "(.)4
وقد ناقش هذه املآخذ على الواقدي الدكتور عبد العزيز السلومي مناقشة
أجاد فيها وخلص إىل عدد من النتائج منها ":
( )1البغدادي ،تاريخ بغداد .16،15/3
( )2البغدادي ،تاريخ بغداد .16/3
( )3ابن أبي حامت ،عبد الرمحن بن حممد الرازي (ت723هـ) اجلرح والتعديل،
ط،1بريوت ،دار الكتب العلمية1371 ،هـ.21/8 .
( )4البغدادي ،تاريخ بغداد .13- 12/3
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 - 1أن الواقدي يعترب ضعيفا يف احلديث ،ألن الذين تكلموا فيه أكثر عدداً،
وأشد اتفاقاً ،وأقوى معرفة به من األولني ،كما قال ابن حجر رمحه اهلل(.)1
 - 2أن الواقدي مع ضعفه تصلح مروياته يف احلديث لالعتضاد واملتابعة كما
قال شيخ اإلسالم بن تيمية( ،)2وقال الذهيب " :مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه
يكتب حديثه ويروى...،وقول من أهدره فيه جمازفة من بعض الوجوه "(.)3
 - 3أن للواقدي منهجا خاصا يف الرواية التارخيية خيتلف عن منهج أئمة
احلديث ،فهو ال مانع عنده من أن يروي عن شخص جمهول ،إذا كان احلدث
وقع يف سلفه واحدا أفراد وأحد أفراد عشريته ،وهذا خبالف منهج أئمة
احلديث ،فهم ال يروون إال عن الثقة املعروف بالعدالة والصدق ،وسبب
سلوك الواقدي هلذا املنهج توسعه يف الراية ،حتى كان يروي عن عوام
املدنيني ،فجمع وأوعى ،وخلط الغث بالسمني ،واخلرز بالدر الثمني (،)4
فكثرت غرائبه ،ووجهت سهام النقد إليه.
 - 4أن الذي يظهر لي عدم اتهام الواقدي بالوضع –كما قال الذهيب" :
ال أتهمه بالوضع" ( ،)5ووصفه ابن كثري بالصدق يف نفسه ،ولعل قول من
اتهمه بذلك ملا رأى من كثرة غرائبه ومروياته ،ولعل منهج الواقدي يستلزم
كثرة الغرائب واالنفراد مبرويات ال يرويها غريه.
( )1أمحد بن علي بن حممد (ت852هـ) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بريوت،
دار املعرفة1379 ،هـ ،ص.417
( )2أمحد بن عبد احلليم (ت728هـ)الفتاوى الكربى ،بريوت ،الدار العربية،
(د,ت).469/27،
( )3سري اعالم النبالء .469/9
( )4الذهيب ،سري أعالم النبالء .454/9
( )5سري أعالم النبالء .469/9
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 - 5أن استخدام الواقدي لإلسناد اجلمعي –وهو أحد املآخذ عليه -مل
ينفرد به ،بل عمل به مجع من أهل العلم كالزهري وابن إسحاق وغريهما،
كما قال اإلمام إبراهيم احلربي .ولعل كثرة استعمال الواقدي هلذا املسلك هو
الذي أوقعه أحيانا –من غري قصد  -مبا نسب إليه من تركيب األسانيد ،فكم
من راو بأنه (صدوق) ولكنه كثري الوهم أو اخلطأ اخل ،فقد قال ابن كثري عن
الواقدي " وهو صدوق يف نفسه مكثار"...)1("...
 - 6أن رواية الواقدي حلديث أم سلمة (أفعمياوان أنتما ) عن شيخه
معمر عن الزهري ،واردة وحمتملة ،وأن يونس مل يتفرد بهذا احلديث عن
الزهري " وإذ تابعه عقيل فال مانع من أن يتابعه معمر ،وحتى لو مل يتابعه
عقيل لكان حمتمال " (.)2
 - 7إن الواقدي يعترب إماما ورأسا يف املغازي والسري وال ينبغي عنه يف هذا
الباب ،فهو أحد أئمة هذا الشأن الكبار ،ويكاد هذا جيمع عليه كل من ترجم
له ،ولذلك قال ياقوت بعد أن ذكر من ضعّف الواقدي يف احلديث " :أما يف
أخبار الناس والسري والفقه وسائر الفنون فهو ثقة بإمجاع ،)3("...واعتربه ابن
حجر مصدر يف نفسه وأحد أركان معدن العلم ( ،)4مع تضعيفه له يف
احلديث ،ولذلك جند ابن حجر يستشهد بأقواله يف املغازي والسري يف الفتح(." )5
( )1إمساعيل بن عمر (ت774هـ)،البداية والنهاية،ط ،3بريوت ،دار
املعرفة1980،م.234/3 ،
( )2ابن سيد الناس،حممد بن حممد اليعمري (ت734هـ) ،عيون األثر يف فنون املغازي
والشمائل والسري ،القاهرة ،مكتبة املقدسي1406 ،هـ .30/1.
( )3معجم األدباء .279/18
( )4ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر مصطفى.594،592:
( )5فتح الباري .326،332/7
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وفاته:

حان أجل الواقدي يف بغداد ليلة الثالثاء إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي
احلجة سنة سبع ومائتني ،ودفن يوم الثالثاء يف مقابر اخليزران وهو ابن مثان
وسبعني سنة ( .)1وهذا هو القول الراجح يف تاريخ وفاته (.)2
كتاب املغازي:

مجع الواقدي يف كتابه (املغازي ) مجيع غزوات النيب  وسراياه
وتفاصيل ذلك ،وافتتح ذلك بذكر مقدم النيب  ،وختمه بذكر سرية أسامة
بن زيد ووفاة النيب  قبل مسري اجليش.
أما بناء الكتاب فقد صدّر املؤلف كتابه بإسناد مجعي يضم ( )25شيخاً،
ثم سرد فهرساً بأمساء الوقائع واألحداث مرتبة ترتيباً زمنياً مع ذكر بعض
املعلومات عن احلدث مثل اسم األمري واملكان.
ثم عدّد غزوات النيب  اليت غزا بنفسه ،واليت حصل فيها قتال ،كما
ذكر أمساء الذين استخلفهم النيب  على املدينة حني خروجه منها وشعاره
يف الغزوات ( ،)3وبعد هذه املعلومات بدأ بسرد مرويات األحداث مفصلة ،ثم
ختم الكتاب باحلديث عن غزوة أسامة بن زيد إىل مؤتة(.)4
( )1الطبقات الكربى . 335/7
( )2عبد العزيز بن سليمان السلومي ،الواقدي وكتابه املغازي منهجه ومصادره ،ص
.163- 162
( )3املغازي  8- 1 /1؛وعبد العزيز بن سليمان السلومي ،الواقدي وكتابه املغازي
منهجه ومصادره ،ص. 189
( )4املغازي .1127- 1117 /3
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املبحث الثاني :اجلانب االجتماعي.

 - 1تركيبة السكان (:)1
لقد أدت اهلجرة إىل تنوع سكان املدينة فلم يعودوا يقتصروا على األوس
واخلزرج واليهود بل نزل معهم املهاجرون من قريش وقبائل العرب األخرى،
واجملتمع املدني اجلديد أرسيت قواعده وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة
اليت استعلت على ارتباطات القبيلة وعصبيتها وسائر الروابط األخرى،
وبرزت فكرة األمة الواحدة ،وتقسيمات السكان صار أساسها عقدياً وصاروا
يقسمون إىل ثالث جمموعات هي :املؤمنون واملنافقون واليهود ( .)2وبهذا ال
يوجد طبقة أسياد وطبقة رقيق ،حيث أن الرقيق ال ينظر إليهم كطبقة دونية بل
أصبحوا جزء من اجملتمع اإلسالمي ،وساهموا يف رفعة اإلسالم  ،كما جاء يف
اإلسالم الدعوة إىل حترير العبيد ،واختاذ وسائل شتى إلنقاذ العبيد من
العبودية ( ،)3ودَجمهم يف اجملتمع حيث أشركهم يف بناءه ويف الذود عن حياض
( )1حتت هذا املوضوع سوف احتدث بإجياز عن املوالي كجزء من جمتمع املدينة وكيف
رفع اإلسالم شأنهم وابطل العنصرية ودجمهم مع أخوانهم املؤمنني ،ثم سوف احتدث
عن املنافقني ،واليهود وكيف تعامل النيب  معهم .
( )2أكرم العمري ،السرية النبوية الصحيحة،ط ،2مكتبة العبيكان ،الرياض1996 ،م
.239/1.
( )3من ذلك :جعل اإلسالم عتق

السيد عبده طريقا إىل رمحة اهلل وجنته قال تعاىل  

﴾                  

[البلد . ]14- 11 :كما جعل اإلسالم من بني كفارة احلنث يف اليمني عتق رقبة ،وغري
ذلك مما يدل على إنقاذ اإلسالم للعبيد من العبودية .
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اإلسالم ،ففي غزوة بدر أحذى(  )1موالي حضروا الغزوة وهم :غالم
حلاطب بن أبي بلتعة ( ،)2وغالم لعبد الرمحن بن عوف( ،)3وغالم لسعد بن
معاذ ( .)4ويبدوا أنهم حضروا خلدمة اجليش اإلسالمي لذا كافأهم  على
( )5

جهودهم ،ومل يسهم هلم لعدم مشاركتهم يف املعركة .كما اُستعمل شقران
غالم الرسول  على األسرى ،وأحذوه عن كل أسري (.)6

ويف غزوة أحد ،كان املوالي حاضرين مع اجليش اإلسالمي ،مشاركني يف
املعركة فهذا "رُشيد الفارسي()7موىل بين معاوية قد لقي رجالً من املشركني من

( )1احلذيا :هي القسمة من الغنيمة  .ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم،
(ت711هـ) ،لسان العرب ،ط ،1دار صادر ،بريوت( ،د.ت).171/14.
( )2حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ،شهد بدرا ،تويف سنة ثالثني  .ابن حجر ،أمحد بن
علي (ت852هـ) اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط ،1دار
اجلهاد ،بريوت1992 ،م.5- 4/2 .
( )3عبد الرمحن بن عوف القرشي ،أحد العشرة املبشرين باجلنة ،تويف سنة اثنتني
وثالثني  .ابن حجر ،اإلصابة .349- 346/4
( )4سعد بن معاذ األنصاري ،شهد بدرا ،ورُمي بسهم يوم اخلندق فعاش بعد ذلك شهرا حتى
حكم يف بين قريظة ،وذلك سنة مخس من اهلجرة  .ابن حجر ،اإلصابة .84/3
( )5شقران موىل رسول اهلل  يقال كان امسه صاحل بن عدي ،وكان حبشيا ،يقال :إن
النيب  ورثه من أبيه هو وأم أمين  .ابن حجر ،اإلصابة .352- 351/3
()6الواقدي ،املغازي .105،153/1
( )7رشيد الفارسي األنصاري موىل لبين معاوية بطن من األوس كناه النيب  يوم أحـد
أبــــا عبــــد اهلل .ابــــن عبــــد الــــرب ،أبــــو عمــــر ،يوســــف بــــن عبــــد اهلل بــــن حممــــد
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بين كنانة مقنعا يف احلديد يقول :أنا ابن عويم! فيعرتض له سعد موىل حاطب
فضربه ضربةً جزله باثنني ،ويقبل عليه رشيد فيضربه على عاتقه ،فقطع
الدرع حتى جزله باثنني ،وهو يقول :خذها وأنا الغالم الفارسي! ورسول اهلل
 يرى ذلك ويسمعه ،فقال رسول اهلل  :أال قلت خذها وأنا الغالم
األنصاري ؟ فيعرتض له أخوه ،وأقبل يعدو كأنه كلب ،يقول :أنا ابن
عويم! ويضربه رُشيد على رأسه وعليه املغفر ،ففلق رأسه ،يقول :خذها
وأنا الغالم األنصاري! فتبسم رسول اهلل  فقال :أحسنت يا أبا عبد اهلل!
فكناه رسول اهلل  يومئذ وال ولد له "(.)1
وعندما أصيب النيب  ،أخذ سامل موىل أبي حُذيفة( )2يغسل الدم عن
وجهه الشريف )3(فهنيئا لسامل هذا الشرف العظيم ،وهذا املوقف يدل على
احملبة اليت كان يكنها للنيب  فهو مل يفر من موقع املعركة عندما دارت
الدائرة على املسلمني وإمنا ثبت مع النيب .
لقد أظهر املوالي حبا للنيب  وتضحية يف سبيل الدين اإلسالمي،
فغنموا اآلخرة وسبقت هلم البشرى يف احلياة الدنيا فكانت هلم الكرامات

(ت463هـــ)،االستيعاب يف معرفــة األصــحاب ،حتقيــق :علــي حممــد البجــاوي،،ط،1
بريوت ،دار اجليل1992 ،م.496/2،
( )1الواقدي ،املغازي .261/1
( )2سامل موىل أبي حذيفة بن عتبة بن عبد مشس ،أحد السابقني األولني  .ابن حجر،
اإلصابة .13/3
( )3الواقدي ،املغازي .245/1
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وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء  ,ومن ذلك ما حدث لعامر بن فهرية( )1موىل
أبو بكر الصديق  ،فقد بعث النيب 
أربعني( )2شخص يطلق عليهم القراء( )3يف سرية بئر معونة ()4فيهم عامر
بن فهرية ،فنزلوا على بئر معونة وهو ماء من مياه بين سُليم ،وبعثوا حرام بن
( )1عامر بن فهرية التيمي موىل أبي بكر الصديق أحد السابقني لإلسالم ،استشهد ببئر
معونة سنة 4هـ  .ابن حجر ،اإلصابة .594/3
( )2هذا العدد هو ما رجحه الواقدي بقوله " :قال أبو سعيد اخلدري :كانوا سبعني،
ويقال إنهم كانوا أربعني ،ورأيت الثبت على أنهم أربعون " .347/1 .وثبت يف صحيح
البخاري أن عددهم سبعني  .لذا يرجح ما يف الصحيح  .البخاري،حممد بن إمساعيل
اجلعفي (ت256هـ) ،الصحيح ،حتقيق:مصطفى ديب البغا ط،3دار ابن كثري ،بريوت،
1407هـ1987/م ،كتاب :املغازي ،باب :غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة
.1500/4.
( )3قال الواقدي :مسوا بذلك ألنهم كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية من املدينة فتدارسوا
وصلوا ،حتى إذا كان وجه الصبح استعذبوا من املاء وحطبوا من احلطب فجاءوا به ،إىل
حُجر رسول اهلل ،وكان أهلوهم يظنون أنهم يف املسجد ،وكان أهل املسجد يظنون أنهم
يف أهليهم  .347/1 .وثبت يف الصحيح أن الرسول  أرسل إىل جند سبعني من خيار
الصحابة  عُرفُوا بالقراء ،كانوا حيتطبون بالنهار ويصلون بالليل ،وينفقون مثن حطبهم
على أهل الصُّفَّة  .البخاري ،الصحيح 268/15؛ ومسلم بن احلجاج القشريي
(ت261هـ)الصحيح ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،رئاسة إدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الرياض1980 ،م .1511/3.
( )4كان سبب هذا البعث هو ما ذكره البخاري :أن بطونا من بين سُليم ،همِ :رعْل
صيّة وبين لِحيان استمدوا رسول اهلل  على عدو ،فأمدهم بأولئك
وذَكْوان و ُع َ
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

81

ملحان( )1بكتاب رسول اهلل  إىل عامر بن الطفيل ( ،)2فلما انتهى حرام
إليهم مل يقرأوا الكتاب ووثب عامر بن الطفيل على حرام فقتله ،ثم
استصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من سُليم – عُصية ورعال – فنفروا
السبعني  .صحيح البخاري ،كتاب :اجلهاد والسري .267/15 ،وذكر الواقدي" :إنه
عندما قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو الرباء مالعب األسنة على رسول اهلل  ،عرض
عليه رسول اهلل  اإلسالم ،فلم يسلم ومل يبعد ،وقال :يا حممد إني أرى أمرك هذا
أمراً حسناً شريفاً ،وقومي خلفي ،فلو أنك بعثت نفراً من أصحابك معي لرجوت أن
جييبوا دعوتك ويتبعوا أمرك ،فإن هم اتبعوك فما أعز أمرك  .فقال رسول اهلل  :إني
أخاف عليهم أهل جند  .فقال عامر :ال ختف عليهم ،أنا هلم جار أن يعرض هلم أحد
من أهل جند ،فبعث النيب  هذا البعث وكتب هلم كتاباً " . 347/1 .قال مهدي رزق
اهلل " :وميكن اجلمع بني هذه الروايات بأن يكون كال األمرين قد وقعا ،أي ارسال
الرسول  هؤالء السبعني بناء على طلب أبي براء وبين سليم " السرية النبوية يف ضوء
املصادر األصلية ،دار إمام الدعوة ،الرياض ،ط1424 ،2هـ.511/1.
وننوه أن عامر بن مالك (مالعب األسنة) هو عم عامر بن الطفيل  .أما بئر معونة :مكان
يف ديار جند ،وقيل بالقرب من جبل أُبلى  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف
السنة والسرية ،دار القلم ،دمشق ،ط1991 ،1م.ص.43
( )1حرام بن ملحان من بين النجار ،شهد بدرا وأحد وبئر معونة وقتل يومئذ شهيدا
وذلك سنة 4هـ .ابن سعد ،الطبقات الكربى .514/3
( )2عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب ،قدم على النيب  وطالب بأن
جيعل له النيب  األمر من بعده مقابل أن يُسلم ،وملا رفض النيب  هدد بإعالن
احلرب على املسلمني ،فدعا عليه النيب  فسلط اهلل عليه داء يف رقبته فاندلع لسانه يف
حنجرته كضرع الشاة ،وتويف من مرضه هذا  .ابن سعد ،الطبقات .311- 310/1
82

مظاهر احلياة العامة خالل عصر الرسول  - دراسة مستخرجة من كتاب املغازي للواقدي
د .شيخة بنت عبد اهلل بن مسحل الشيباني

معه وهجموا على أصحاب رسول اهلل  فقتلوهم ،ومل ينج من القتل سوى
عمرو بن أُمية حيث أسروه وقال له عامر بن الطفيل ،هل تعرف أصحابك ؟
قال :نعم ،ثم طاف فيهم وجعل يسأله عن أنسابهم فقال :هل تفقد منهم
أحد ؟ قال :موىل ألبي بكر يقال له عامر بن فُهرية .فقال :كيف كان فيكم ؟
قال :كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا .قال :أال أخربك خربه؟ وأشار
إىل رجل فقال :هذا طعنه برحمه .ثم انتزع رحمه فذُهب بالرجل عُلواً يف السماء
حتى واهلل ما أراه .قال عمرو ،فقلت :ذلك عامر بن فهرية ،وكان الذي قتله
رجلٌ من بين كالب يقال له جبار بن سُلمى ،ذكر أنه ملا طعنه قال :مسعته
يقول " :فزت واهلل" .قال :فقلت يف نفسي :ما قوله "فُزت" ؟ قال :فأتيت
الضحاك بن سفيان الكالبي فأخربته مبا كان وسألته عن قوله "فزت" ،فقال:
اجلنة .قال :وعرض علي اإلسالم .قال :فأسلمت ،ودعاني إىل اإلسالم ما
رأيت من مقتل عامر بن فهرية من رفعه إىل السماء عُلوا .قال :وكتب
الضحاك إىل رسول اهلل  يُخربه بإسالمي وما رأيت من مقتل عامر بن
فهرية ،فقال رسول اهلل  :فإن املالئكة وارت جثته ،وأُنزل عليني "(.)1
ويف غزوة املريسيع( )2كان للموالي دور حيث استأمنهم النيب  على
( )1الواقدي ،املغازي  .349/1ويشهد هلذه الرواية ما ورد يف صحيح البخاري حيث
روى :أنه ملا قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو الضمري ،قال له ابن الطفيل :من هذا ؟
فأشار إىل قتيل ،فقال له عمرو بن أمية :هذا عامر بن فهرية ،فقال " :لقد رأيته بعدما
قتل رفع إىل السماء حتى إنّي ألنظر إىل السماء بينه وبني األرض ثم وضع ".272/15 .
( )2سببها أنه وصل اخلرب للنيب  باجتماع قبيلة بين املصطلق واستعدادها لإلغارة على
املدينة ،فما كان منه  إال أن مجع املسلمني وانطلق إليهم لرد شرهم ،وباغتهم عند
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الغنائم ،فقد أمر  مبا وجد يف رحال بنو املصطلق من متاع وسالح فجُمع،
وعمد إىل النعم والشاء
فسيق ،واستعمل عليهم شُقران مواله (.)1
يضاف هلذا أن املوالي عملوا يف جمتمع املدينة يف رعي الغنم ،فكانوا
يسرحون مع األغنام حبثاً عن املاء والكأل (.)2
هذا هو اجملتمع اإلسالمي الذي قام على العدل واملساواة واحلرية ،حيث
جتانس اجملتمع خلدمة الدين اإلسالمي ،ومل يقم على الشعارات اجلوفاء اليت
تدّعي املساواة واحلرية ،وهي أبعد ما يكون عن ذلك.
ماء املريسيع ،وعندها نصر اهلل نبيه  ورد كيدهم وانتصر املسلمون انتصارا كبريا
وغنموا غنائم ضخمة  .مغازي الواقدي  .410- 408/1وأرخ الواقدي هلا بقوله:
"كانت يف السنة السادسة من اهلجرة " ،لكن خالفه يف قوله موسى بن عقبة فقال":
كانت يف السنة اخلامسة للهجرة " انظر :البيهقي،أمحد بن احلسني (ت458هـ) السنن
الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت،
2003م 54/9،؛وابن كثري ،البداية والنهاية 176/4 ،ورجح مهدي رزق اهلل رواية
موسى بن عقبة بعد مناقشتة ألسانيد وطرق الروية  .السرية النبوية يف ضوء املصادر
األصلية  .534/1واملُريسيع :هو فرع من وادي حورة أحد روافد ستارة ،وستارة وقديد
واد واحد ،وهو بعيد عن الساحل يف الداخل مبا يقرب من مثانني كيالً عن سيف البحر .
حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة والسرية  .ص.251
( )1الواقدي ،املغازي .410/1
( )2الواقدي ،املغازي .343- 342/1
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ب  -املنافقون:
وجد يف عهد النيب  املنافقني الذين أظهروا اإلسالم وحب الدين ،بينما
ملئت قلوبهم حقدا على النيب  واإلسالم واملسلمني ،كما سعوا لدس
الضغائن والشرور واإلفساد بني مكونات اجملتمع اإلسالمي ،وقد تزعم عبد
اهلل بن أبي سلول سدّة النفاق يف املدينة ،وظهر ذلك جليا يف غزوة أحد عندما
استشار النيب  املسلمني هل يتحصنون يف املدينة أم خيرجون للقتال فأشار
عليه ابن أبي بالتحصن يف املدينة وكان هذا هو رأي النيب  أيضا لكن بعض
املسلمون ممن فاتهم املشاركة يف غزوة بدر أشاروا واحلوا على النيب 
باخلروج وقتال املشركني ،وبعد مداولة هلذا الرأي استقر رأي النيب  على
اخلروج وقتال املشركني فسار باملسلمني حتى نزل أُحُد ،وقد حانت الصالة،
وهو يرى املشركني ،فأمر بالالً فاذن وأقام وصلى بأصحابه الصبح صفوفاً ؛
وارحتل ابن أُبي من ذلك املكان يف كتيبة وهو يقول :أيعصيين ويُطيع الولدان
؟ .فلما أصيب أصحاب النيب ُ سرّ ابن أُبي ،وأظهر الشماتة .وقال:
عصاني وأطاع من ال رأي له (.)1
أيضاً كان من املنافقني من يسخر من املسلمني وقتاهلم من أجل دخول
اجلنة فهذا "حاطب بن أُمية أحد املنافقني كان له ابن هو يزيد بن حاطب رجل
صدْق ،شهد ُأحُداً مع النيب  فارتث جرحياً ،فرجع به قومه إىل منزله فقال
ِ
أبوه ،وهو يرى أهل الدار يبكون عنده :أنتم واهلل صنعتم هذا به! قالوا:
كيف ؟ قال :غررمتوه من نفسه حتى خرج فقُتل ؛ ثم صار منكم يف شيء

( )1الواقدي ،املغازي .219/1
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آخرَ ،ت ِعدُونه جنة يدخل فيها ،جنة من حرمل( .)1قالوا :قاتلك اهلل .قال :هو
ذاك .ومل يقر باإلسالم "(.)2
ولقد تعامل النيب  مع املنافقني تعامال يدل على امتالكه  مهارات
التعامل مع شتى أجناس البشر ،ويدل على ذلك ما حدث يف غزوة املريسيع
عندما حدث تشاحن بني رجل من األنصار ورجل من املهاجرين ،فاستغل
هذا املوقف رأس النفاق عبد اهلل بن أُبيّ ألثارة الفتنة بني املسلمني ،فقال
متوعدا املهاجرين قائالً " :واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليُخرجن األعز منها
األذل " .فبلغ ذلك مسامع النيب  واملسلمني فهموا أن يقتلوه فنهاهم النيب
 عن ذلك بقوله " :ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه " ،ثم أمر
الناس بالرحيل " ومل يشعر أهل العسكر إال برسول اهلل  قد طلع على
راحتله القصواء ،وكانوا يف حرٍ شديد ،وكان ال يروح حتى يربد ،إال أنه ملا
جاءه خرب ابن أُبي رحل تلك الساعة "( .)3وهذا يدل على حنكة النيب 
حيث شغل الناس بأمر الرحيل حتى ال خيوضوا يف ما قاله ابن أُبي وتشتد
الفتنة بني املهاجرين واألنصار.
ويف غزوة تبوك جاء ناس من املنافقني يستأذنون رسول اهلل  من غري
علة فأذن هلم ،وكان املنافقون الذين استأذنوا بضعة ومثانني ( .)4وكان هذا
( )1قال حمقق الكتاب " :احلرمل :حب نبات ،وكانت العرب جتعل احلرمل يف القبور .
وأراد هنا :ليس له جنة إال ذاك " .
( )2الواقدي ،املغازي .263/1
( )3الواقدي ،املغازي .419- 415/2
( )4الواقدي ،املغازي .995/3
86

مظاهر احلياة العامة خالل عصر الرسول  - دراسة مستخرجة من كتاب املغازي للواقدي
د .شيخة بنت عبد اهلل بن مسحل الشيباني

دليل على ختاذهلم عن نصرة النيب  وقت األزمات حيث ال يهمهم سوى
أنفسهم.
كما أن بعضهم سار مع النيب  إىل تبوك ليس من أجل رفعة اإلسالم
وإمنا من أجل حتقيق مآرب خبيثة يف أنفسهم ومن ذلك أنه عندما كان النيب 
يف طريق العودة من تبوك ائتمر أناس من املنافقني على أن يطرحوا النيب 
من عقبة يف الطريق ،ولكن خاب مكرهم ورد كيدهم يف حنرهم حيث أخرب
اهلل سبحانه وتعاىل نبيه  خبربهم (.)1
ومن مواقفهم أيضا اليت تدل على حقدهم على الرسول ورغبتهم يف
تفريق مجاعة املسلمني وبث روح الفتنة بينهم بناءهم ملسجد الضرار ،حيث
جاءوا للنيب  وقالوا" :يارسول اهلل ،إنا رُسُل من خلفنا من أصحابنا ،إنا
قد بنينا مسجداً لذي القلة واحلاجة ،والليلة املطرية ،والليلة الشاتية ،وحنن
حنب أن تأتينا فتصلي بنا فيه .ورسول اهلل  يتجهز إىل تبوك .فقال رسول اهلل
 :إني على جناح سفر وحال شُغل ،ولو قدمنا إن شاء اهلل أتيناكم فصلينا
بكم فيه " .فلما انتهى النيب  من تبوك ويف طريق العودة "أتاه خرب املسجد
وخرب أهله من السماء ،وكانوا إمنا بنوه قالوا بينهم :يأتينا أبو عامر فيتحدث
عندنا فيه ،فإنه يقول :ال أستطيع آتي مسجد بين عمرو بن عوف .إمنا
أصحاب رسول اهلل يلحوننا بأبصارهم .يقول اهلل تعاىل  وَِإرْصَادًا ِّلمَنْ
حَارَبَ اللَّهَ َورَسُولَهُ يعين أبا عامر " فدعا رسول اهلل  أثنان من أصحابه
وقال هلما :انطلقا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدماه ثم حرّقاه (.)2
( )1الواقدي ،املغازي .1042/3
( )2الواقدي ،املغازي .1046- 1045/3
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ج -اليهود:
عندما قدم الرسول  إىل املدينة املنورة بعد اهلجرة ،كان اليهود
يشكلون جزء من اجملتمع ،وكان بيدهم معظم اقتصاد املدينة حيث كانوا
يعملون بالتجارة ( ،)1وكان هؤالء اليهود ثالث قبائل هي :بين قينقاع ،وبين
النضري ،وبين قريظة.
هلذا كتب النيب  بينه وبني اليهود معاهدة ( ،)2على أن ال يعينوا عليه
أحدا وأنه إن دهمه بها عدو نصروه ( .)3ولكن اليهود مل يلتزموا باملعاهدة اليت
أبرمها الرسول  معهم بل سرعان ما نقضوها ،ووقفوا مواقف عدائية من
املسلمني فكان ذلك سبب إجالئهم عن املدينة املنورة ،ومن ذلك :عندما
انتصر املسلمني يف غزوة بدر قال كعب بن األشرف " :بطن األرض اليوم خري
من ظهرها ،هؤالء أشراف الناس وساداتهم ،وملوك العرب ،وأهل احلرم
واألمن ،قد أُصيبوا ،ثم خرج إىل مكة فنزل على أبي وداعة بن ضبرية،
وجعل يرسل هجاء املسلمني ورثاء قتلى بدر من قريش (.)4
ومل يكف اذاه عن املسلمني مما جعل النيب  يقول " :اللهم ،اكفين ابن
األشرف مبا شئت يف إعالنه الشر وقوله األشعار " .ثم أن النيب  أمر بقتله،
( )1الواقدي ،املغازي  401/1؛
( )2الواقدي ،املغازي .185- 184/1
( )3الواقدي ،املغازي 176 /1؛ و الطربي ،حممد بن جرير (ت310هـ) ،تاريخ الرسل
وامللوك ،ط ،2بريوت1387 ،هـ .479/2 .وقد ناقش هذه الوثيقة سندا ومتنا الدكتور
أكرم ضياء العمري يف كتابه السرية النبوية الصحيحة .278- 272/1
( )4الواقدي ،املغازي .122/1
88

مظاهر احلياة العامة خالل عصر الرسول  - دراسة مستخرجة من كتاب املغازي للواقدي
د .شيخة بنت عبد اهلل بن مسحل الشيباني

فاستأذن عدد من الصحابة بقيادة حممد بن مسلمة النيب  يف قتله ومتكنوا من
ذلك خبطة حمكمة (.)1
ومن ذلك أيضا بنو النضري اللذين أمتروا لقتل النيب  بالغدر واخليانة
عندما جاء اليهم يستعينهم يف دفع دية رجلني من بين عامركان هلما أمان
وعهد من الرسول  فقتلهما عمرو بن أمية عندما قابلهما يف الطريق وهو ال
يعلم بهذا العهد .حيث عزموا على أن يلقوا عليه صخرة وهو يف جملسه،
ولكن اهلل سبحانه أطلع نبيه على خيانة يهود بين النضري وما ائتمروا عليه فقام
 من عندهم وتوجه للمدينة .وكان هذا الفعل سبباً يف أمر النيب 
بإجالؤهم من املدينة (.)2
وايضا يهود بين قينقاع الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبني رسول اهلل
 وذلك بعد غزوة بدر ،فأرسل إليهم رسول اهلل  ومجعهم ثم قال " :يا
معشر يهود ،أسلموا ،فواهلل إنكم لتعلمون أني رسول اهلل ،قبل أن يوقع اهلل
بكم مثل وقعة قريش .فقالوا :يا حممد ،ال يغرنك من لقيت ،إنك قهرت
قوما أغمارا ،وإنا واهلل أصحاب احلرب ،ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك مل تقاتل
مثلنا .فبينما هم على ماهم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد" ،جاءت امرأة
من نساء املسلمني إىل سوق بين قينقاع فجلست عند صائغ يف حُلي هلا ،فجاء
رجل من يهود قينقاع فجلس من ورائها وال تشعر ،فجعل طريف ثوبها يف
ظهرها وثبتها بشوكة ،فلما قامت املرأة بدت عورتها فضحكوا منها ،فقام إليه
رجلٌ من املسلمني فاتبعه فقتله ،فاجتمعت بنو قينقاع ،وقتلوا الرجل ،ونبذوا
( )1الواقدي ،املغازي .190- 187/1
( )2الواقدي ،املغازي .383- 363/1
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العهد إىل النيب  وحاربوا ،وحتصنوا يف حصنهم .فحاصرهم النيب  ومن
معه من املسلمني ،حتى مت إجالؤهم(.)1
والقبيلة الثالثة من اليهود اللذين نقضوا العهد أيضا هم بنو قريظة وكان
نقظهم للعهد يف وقت حرج وخطري بالنسبة للمسلمني ،وكان ذلك أثناء
حصار األحزاب من قريش ومن معهم من القبائل للمدينة املنورة وهي الغزوة
املعروفة (بغزوة اخلندق ) ،فريوى أن اليهود اللذين أجالهم النيب  من
املدينة توجههوا إىل خيرب ثم خرج وفد منهم بزعامة حيي بن أخطب إىل
قريش وغريهم من القبائل وحرضوهم على قتال النيب  ثم ذهب حيي بن
أخطب إىل يهود بين قريظة وأحل عليهم حتى نقضوا العهد الذي بينهم وبني
النيب  ،فلما انصرف املشركون من اخلندق جاء األمر من اهلل –سبحانه
وتعاىل  -لنبيه بقتال بين قريظة ،فأمر النيب  أصحابه بالتوجه إىل بين
قريظة وقال :ال تصلوا العصر إال ببين قريظة .ثم حاصرهم النيب  وملا اشتد
عليهم احلصار أرادوا االستسالم والنزول على حكم النيب  فحكم فيهم
حليفهم سعد بن معاذ  فحكم فيهم أن يقتل املقاتلة ،وتسبى النساء
والذرية ،وتقسم األموال .فقال له رسول اهلل  :لقد حكمت حبكم اهلل
عزوجل (.)2
الفئة االخرى من اليهود هم يهود خيرب ،فهؤالء اليهود مل يظهروا العداء
للمسلمني إال بعد أن نزل فيهم زعماء بين النضري ،لذا اراد النيب  معاجلة

( )1الواقدي ،املغازي .180- 176/1
( )2الواقدي ،املغازي .525- 496/2
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املوقف يف خيرب اليت صارت مصدر خطر كبري على املسلمني (.)1
وكانت يهود خيرب ال يظنون أن رسول اهلل  يغزوهم ملنعتهم وحصونهم
وسالحهم وعددهم ؛ وكانوا خيرجون كل يوم عشرة آالف مقاتل صفوفا ثم
يقولون :حممد يغزونا ؟ هيهات هيهات! وكان من كان باملدينة من اليهود
يقولون حني جتهز النيب  إىل خيرب :ما أمنع واهلل خيرب منكم! لو رأيتم خيرب
وحصونها ورجاهلا لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم ؛ حصون شاخمات يف ذرى
اجلبال ،واملاء فيها وافر ‘ إن خبيرب أللف دارع .فقال أصحاب النيب  قد
وعدها اهلل نبيه أن يُغنمه إياها .فخرج رسول اهلل  إليهم ،فعمى اهلل عليهم
خمرجه إال بالظن حتى نزل رسول اهلل  بساحتهم ليالً ( .)2وقد نصر اهلل نبيه
 وفتح خيرب فسأله اليهود فقالوا :يا حممد ،حنن أرباب النخل وأهل املعرفة
بها .فساقاهم رسول اهلل  خيرب على شطر من التمر والزرع ،وكان يزرع
ختت النخل ،فقال رسول اهلل  :أقركم على ما أقركم اهلل .فكانوا على عهد
رسول اهلل  حتى تويف (.)3
- 2

أساليب املعيشة:

أ -الطعام والشراب وأدواتهما:
متتاز األطعمة لديهم بأنها بسيطة املكونات ومن إنتاجهم سواء من ما
يزرعون أو مما تنتجه األغنام واإلبل ،واليت تعد مصدر أساسيًا للغذاء سواء
( )1العمري ،أكرم ضياء ،السرية النبوية الصحيحة .319- 318/1
( )2الواقدي ،املغازي .637/2
( )3الواقدي ،املغازي .649- 633/2
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باأللبان أو اللحوم أو مما يشتق من األلبان كاإلقط والسمن والزبدة ،ويضاف
هلذا احلبوب كالشعري والقمح ويصنعون منه اخلبز ،وقد ورد يف بعض
قصائدهم وصف لطعامهم فقال عباد بن بشر يف قصيدة له:
وترفدنا فقد جئنا سغابا بنصف الوسق( )1من حب ومتر (.)2
كما أنهم أكلوا بعض النباتات الربية املوجودة يف البيئة من حوهلم وذلك
يف بعض احلاالت فمثالً يف سرية خنلة ذكر سعد بن أبي وقاص  أنهم
أصابتهم جماعة شديدة اضطرتهم إىل أكل العضاة ()3وشرب املاء عليها (،)4
وكذلك أكل نبات اخلبط (.)5
 أمساء األطعمة:
 التمر وهو الطعام األساسي املشهور ،ويعد متر يثرب أفضل من متر
تهامة (.)6
( )1الوسق :ستون صاعا ،أو محل بعري  .الفريوزآبادي ،جمد الدين أبو طاهر
(ت817هـ) ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة ،ط،8
بريوت ،مؤسسة الرسالة2005 ،م.289/3،
( )2الواقدي ،املغازي 191/1
( )3العضاة :كل شجر يعظم وله شوك  .اجلوهري ،زين الدين حممد بن أبي بكر
(ت666هـ)،خمتار الصحاح،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،الدار
النموذجية ،بريوت،صيدا1999 ،م.184/1،
()4الواقدي ،املغازي .17/1
()5الواقدي ،املغازي  .774/2واخلبط نبات تأكله اإلبل  .ابن منظور ،لسان العرب
.282/7
()6الواقدي ،املغازي .792/2
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وكانوا يشرتونه بالصاع (،)1وأشهر أنواعه العجوة ( ،)2ومن أنواع النخيل
اللَّون ( ،)3ويسمى متره ألوان ،والصيحاني ،وأمهات اجلراذين ( ،)4والكبيس
()5وكان النخل يلقح مبا يسمى العَتيق(.)6


حلم اإلبل ( ،)7ويسمى حلم اجلزور( ،)8ومن طرق إعداده شوي اللحم،
والكبد ،والسنام على النار( ،)9كما كانوا يطبخونه على النار ثم يقدمون
الشحم فوق اللحم(.)10



حلم الشاة ومن طرق إعداد الطبخ والشوي (.)11



حلم الصيد كالظيب وكانوا يصيدونه بالسهم ،ثم يقومون بتذكيته(،)1

( )1الواقدي ،املغازي . 338 ،24،119/1
( )2الواقدي ،املغازي.188/1
( )3الواقدي ،املغازي. 372/1
( )4الواقدي ،املغازي . 401/1
( )5الواقدي ،املغازي  . 391/1الكبيس مثر النخلة اليت يقال له أم جرذان وإمنا يقال له
الكبيس إذا جف فإذا كان رطبا فهو أم جرذان .ابن منظور ،لسان العرب .191/6
( )6هو فحل من النخل ال تنفض خنلته .ابن منظور ،لسان العرب.236/10
( )7الواقدي ،املغازي . 25/1
( )8الواقدي ،املغازي .34/1
( )9الواقدي ،املغازي . 55 ،52/1
( )10الواقدي ،املغازي.375/1
( )11الواقدي ،املغازي .452/2
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وكذلك الضب( ،)2واحلمار الوحشي( ،)3ونهى النيب  عن أكل حلم
احلمر اإلنسية ،وأكل كل ذي ناب وخملب(.)4


الفواكه واخلضار كالعنب ( ،)5والقثاء( )6وحيفظ فيما يسمى الغِرارة(،)7
ويسمون الصغار منه ضغبوس

()8

والعرت( ،)9وقد أُهدي للنيب  عرتا

وضغابيس فأكل منها وأعجبته (.)10

( )1الواقدي ،املغازي .27- 26/1
( )2الواقدي ،املغازي  .575/2ومل يثبت أن النيب  أكل الضب ولكنه مل حيرمه
ومن ذلك ما ورد يف صحيح مسلم كتاب :الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان .باب:
إباحة الضب قال  " :كلوا فإنه حالل ولكنه ليس من طعامي " .345/3 ..
(.576/2 )3
(.661/2 )4
()5الواقدي ،املغازي . 357 ،33/1
( )6القثاء :نبات عشيب حولي زراعي من فصيلة القرعيّات ،مثاره أسطوانية مستطيلة،
طعمها أقرب إىل اخليار  .املعجم الوسيط.112/3 ،
()7الواقدي ،املغازي .398/1
( )8الواقدي ،املغازي  . 577/12ضغبوس :هي صغار القثاء ابن منظور ،لسان
العرب .120/6
( 9الواقدي ،املغازي  . 577/2 )1والعرت :نبات ينبت متفرقا فإذا طال وقطع أصله
خرج منه شبه اللنب .الفريوزآبادي ،القاموس احمليط . 280/2
( )10كان ذلك يف مسرية للحديبية  .املغازي .577/2
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السويق( ،)1وكانوا يضعونه فيما يسمى اجلُرُب( .)2وهو من ضمن عامة
الطعام لديهم(.)3



ُس (،)5وأحياناً يوضع فيما يسمى
ٍّ
اللنب( )4ويوضع فيما يسمى الع
الوطب( )6كما كانوا يشربون حليب الناقة الذي حيلب يف حينه فتعلوه
الرغوة(.)7



اخلبز( ،)8ويسمى أيضا الكِسَر( ،)9وكان قليالً لديهم ( ،)10وغالبا ما يصنع
من الشعري ( )11حيث يطحن احلب يف الرحى (.)12

( )1الواقدي ،املغازي  ،181 66/1 1والسويق هو قمح أو شعري يقلى ثم يطحن
فيتزود به ملتوتا مباء أو مسن أو عسل  .ابن منظور ،لسان العرب .540/4
( )2الواقدي ،املغازي .181/1 1
( )3الواقدي ،املغازي . 181/1 1
( )4الواقدي ،املغازي 1104/3،83/11
( )5الواقدي ،املغازي  ،1104/3،361/1 1والعس :القدح الضخم  .ابن منظور،
لسان العرب .140/6
( )6الواقدي ،املغازي  .797/21والوطب هو سقاء اللنب خاصة وهو من جلد  .ابن
منظور ،لسان العرب .797/1
( )7الواقدي ،املغازي .533/2 1
( )8الواقدي ،املغازي .119- 118/1 1
( )9الواقدي ،املغازي .625/2 1
( )10الواقدي ،املغازي .119/11
( )11الواقدي ،املغازي .452/2 1
( )12الواقدي ،املغازي .645/2
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احليس( )1وكانوا يضعونه فيما يسمى احلميت( ،)2وأيضا اجلَفْنة(.)3
العسل ويوضع فيما يسمى العكة (..)4
الودك ( ،)5والسمن ،والزيت ( ،)6والزبد ويوضع فيما يسمى القعبة(.)7
الثريد (.)8
الدقيق ومن أنواعه الدرمك ()9الذي حيضره األنباط من الشام(.)10
اهلريس ( ،)11وقد أُهدي للنيب  وأكل منها (.)12

( )1الواقدي ،املغازي  ،116/1واحليس هو متر خيلط بسمن وأقط ،فيعجن شديدا ثم
يندر منه نواه  .الفريوزآبادي،القاموس احمليط 209/2
( )2الواقدي ،املغازي  .1038 ،1036/3 ،1018/3احلميت هو :وعاء السمن
كالعكة  .ابن منظور ،لسان العرب .26/2
( )3الواقدي ،املغازي  .1094/3اجلفنة :أعظم ما يكون من القصاع  .ابن منظور،
لسان العرب .89/13
( 1 )4الواقدي ،املغازي  ،351/والعكة :وعاء من جلود مستدير خيتص بالسمن
والعسل  .ابن منظور ،لسان العرب .478/3
( )5الواقدي ،املغازي .659/2الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه  .ابن
منظور ،لسان العرب .509/10
( 2 )6الواقدي ،املغازي .664/
( )7الواقدي ،املغازي  .936/3القعبة :القدح الضخم  .ابن منظور ،لسان العرب .683/1
( )8الواقدي ،املغازي  .666/2الثريد :اخلبز باللحم  .ابن منظور ،لسان العرب .102/3
( )9الدرمك :الدقيق الذي يدرمك حتى يكون دقاقاً  .ابن منظور ،لسان العرب .423/10
( )10الواقدي ،املغازي .989،1093/3
( )11اهلريس هو :الرب الذي يدق ثم يطبخ  .ابن منظور ،لسان العرب .247/6
( )12الواقدي ،املغازي .1006/3
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1
2
3
4
5

اللياء املقشى (.)1
ب -اللباس والزينة:
تنوعت املالبس يف ذلك العهد ،ومن أشهرها:
 القميص ( .)2ويكون له جيب توضع فيه صرة النقود(.)3 العصابة ( ،)4توضع على الرأس وهلا ألوان عدة ،منها الصفراء واحلمراء (.)5 العمائم ( ،)6واملشهور منها العمائم السوداء (،)7وكان  يعتجر( )8بالعمامة. القطيفة ( )9وهلا عدة ألوان .وقد لبسها النيب .)10(  -الربدة ( ،)11ومن أنواعها الربدة احلربة (.)12

( )1اللياء :حب كاحلمص ،ومقشى أي مقشور  .ابن منظور ،لسان العرب
.182/154،15/1
( )2الواقدي ،املغازي . 31 ،28/1
( )3الواقدي ،املغازي .232/1
( )4الواقدي ،املغازي 76/1
( )5الواقدي ،املغازي  ،76/1وكان الزبري  يف غزوة بدر معلما بعصابة صفراء ،وأبو
دجانة  معلما بعصابة محراء .
( )6الواقدي ،املغازي  . 75/1وكان سيماء املالئكة يوم بدر عمائم قد أرخوها بني أكتافهم .
( )7الواقدي ،املغازي .560/2
( )8االعتجار بالعمامة :هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه وال يعمل منها
شيئا حتت ذقنه  .ابن األثري ،النهاية .69/3
( )9الواقدي ،املغازي .102/1
( )10الواقدي ،املغازي .1119/3
( )11الواقدي ،املغازي .277/1
( )12الواقدي ،املغازي  .853/2واحلربة :ضرب من ثياب اليمن  .ابن منظور ،لسان
العرب .159/4
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 - 6النعال ويضعون له قبال(.)1
 - 7وكان النساء يلبسن احلرير والديباج ،و ُقطُف اخلزّ اخلضر واحلمر (،)2
واملعصفرات(.)3
 - 8اجللباب(.)4
 - 9املرط وتتلفع به النساء( .)5والنقاب وكان يلبس من اجلاهلية(.)6
 - 10احللة الشقحية(.)7
 - 11شُقَيقَةً سُنبالنية (.)8
( )1الواقدي ،املغازي  . 337/1وقبال النعال :الزمام الذي يكون بني اإلصبع الوسطى
واليت تليها  .اجلوهري ،الصحاح .67/3
( )2الواقدي ،املغازي .374/1
( )3الواقدي ،املغازي .375/1
( )4الواقدي ،املغازي  .416/2واجللباب قيل :ثوب أوسع من اخلمار دون الرداء تغطي
به املرأة رأسها وصدرها ،وقيل :هو ثوب واسع دون امللحفة تلبسه املرأة  .ابن منظور،
لسان العرب .272/1
( )5الواقدي ،املغازي .429/2
( )6الواقدي ،املغازي  . 630/2بدليل قصة هجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فقد
ذكرت يف سياق خرب هجرتها قوهلا " :فدخلت على أم سلمة زوج النيب  وأنا منتقبة
فما عرفتين حتى انتسبت ،وكشفت النقاب فالتزمتين".850/2 ،
( )7الواقدي ،املغازي  .513/2واحللة الشقحية أي احلمراء  .ابن األثري اجلزري ،جمد
الدين أبو السعادات املبارك (ت606هـ)،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املكتبة
العلمية ،بريوت1979 ،م .3/8.
( )8الشقيقة تصغري شقة وهي جنس من الثياب ،وسنبالنية :قال ابن األثري :أي سابغة
الطول ،سنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه ،والنون زائدة ،وحيتمل أن يكون
منسوبا إىل موضع  .النهاية . 184،231/2
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 - 12الكساء ،والعباءة (.)1
 - 13املالءة (.)2
 - 14السراويل ويضعون هلا حجزة (.)3
 - 15الرداء وكان  يلبسه (.)4
 - 16جبة الصوف وقد لبسها النيب .)5(
ج -أدوات الزينة يف عهد النيب .
الشك أن جتارة قريش سواء للشام أو اليمن كانت تتضمن بضائع للزينة
سواء للنساء أو الرجال ومن ذلك.
أ -العطور ومنها:
 - 1اخللوق وهو مشهور منذ اجلاهلية (.)6
 - 2املسك املخلوط باملاء والعنرب ويوضع على الشعر (.)7
( )1الواقدي ،املغازي.707/2
( .831/2 )2املالءة هي الثوب اللني .ابن منظور ،لسان العرب .160/1
( )3حجزة السراويل اليت فيها التكة .ابن منظور ،لسان العرب .833/2
( )4فبعد غزوة حنني ،وقف األعراب يف طريقه يسألونه من الغنائم" ،وكثروا عليه حتى
اضطروه إىل مسرة ،فخطفت رداءه فنزعته عن مثل شقة قمر ،فوقف رسول اهلل 
وهو يقول :أعطوني ردائي ،أعطوني ردائي ،لو كان عدد هذه العضاة نعما لقسمته
بينكم .942/3. "...
( )5الواقدي ،املغازي .1003/3
( )6الواقدي،املغازي  .66/1واخللوق ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغريه من
أنواع الطيب وتغلب عليه احلمرة والصفرة  .ابن منظور ،لسان العرب .191/10
( )7الواقدي ،املغازي .189/1
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 - 3البخور ويوضع يف اجملمرة(.)1
ب  -احلُلي :حيث كانت النساء تتزين به ،وحتتفظ به لبناتها من بعدها،
وقد اشتهر آل أبي احلقيق من اليهود باحللي الثمني ،وكانوا يضعونه يف جلد
مجل لكثرته ،هذا احللي كان عند األكابر فاألكابر من آل أبي احلقيق ،ونال
شهرة واسعة ،حتى أن العُرس يكون مبكة فيُقدم على آل أبي احلقيق،
فيُستعار ذلك احلَلي الشهر فيكون فيهم ( .)2هذا احللي غنمه املسلمون عند فتح
خيرب ،وروي أنه ملا فتح بني يدي رسول اهلل " فإذا جُلُّهُ أسورة الذهب،
ودماجل الذهب( ،)3وخالخل الذهب ،و ِقرَطة الذهب ،ونظم من جوهر
وزُمُرد ،وخوامت ذهب ،وفتخ( )4جبزع ظفار مُجزَّعٌ بالذهب .ورأى رسول اهلل
 نظاما من جوهر فأعطاه بعض أهله ،إما عائشة أو إحدى بناته،
فانصرفت فلم متكث إال ساعة من نهار حتى فرقته يف أهل احلاجة
واألرامل"(.)5
ومن أشهر أنواع احللي يف ذلك الوقت:
 - 1القالئد والعقود .توضع يف العنق( )6فزينب بنت رسول اهلل  كان هلا
قالدة أهدتها هلا أمها خدجية رضي اهلل عنها حني تزوجها العاص بن

( )1الواقدي ،املغازي.497/2
( )2الواقدي ،املغازي670/2
( )3الدماجل :هو املعضد من احللي  .ابن منظور ،لسان العرب .276/2
( )4فتخ :مجع فتخة ،وهي خامت كبري يلبس يف األيدي ،ورمبا وضع يف أصابع األرجل
 .ابن األثري ،النهاية .182/3
( )5الواقدي ،املغازي673/2
( )6الواقدي ،املغازي.426/1
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الربيع يقال :إنها من جَزع ظفار( .)1وبذلك تكون من بضائع اليمن.
الدرّ( ،)2أو اخلرز(.)3
وأيضا تكون القالئد من ُّ
 - 2األساور ( )4وتكون من الفضة والذهب(.)5
خلدَمَة وكانت من جزع ظفار ،وتوضع يف الساق (.)6
- 3اَ
 - 4املَسَكَة وكانت من فضة (.)7
 - 5واخلوامت وكانت من فضة وتوضع يف أصابع اليد أو الرجل (.)8
 - 6األقراط(.)9
( )1الواقدي ،املغازي  . 130/1وظفار :هي مدينة باليمن يف موضعني ،إحداهما قرب
صنعاء وهي اليت ينسب إليها اجلزع الظفاري وبها كان مسكن ملوك محري ،وقد قال
بعضهم :إن ظفار هي صنعاء نفسها ،ولعل هذا كان قدميا ،فأما ظفار املشهورة اليوم
فليست إال مدينة على ساحل حبر اهلند احلموي ،معجم البلدان .60/4
( )2الواقدي ،املغازي.376/1
( )3الواقدي ،املغازي .688/2
( )4الواقدي ،املغازي .236/1
( )5الواقدي ،املغازي.376/1
( )6الواقدي ،املغازي  .288/1اخلدمة هي اخللخال وهو من سيور يركب فيها الذهب
والفضة  .ابن منظور ،لسان العرب .167/12
( )7الواقدي ،املغازي  .288/1املسكة هي األسورة من القرون والعاج  .ابن منظور،
لسان العرب .486/10
( )8الواقدي ،املغازي .288/1
( )9الواقدي ،املغازي  .992/3القرط :نوع من حلي األذن  .ابن منظور ،لسان العرب
.374/7
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

101

د -أدوات التجميل:
ومنها الدهن للشعر (،)1و املكاحل واملراود (.)2
 - 3أثاث املنزل:
عند االنتهاء من بناء املسكن يتم وضع األثاث املناسب وفق احلاجة،
ووفق القدرة املالية لصاحب البيت ،ويف عهد النيب  كانوا يستعملون للنوم
ما يسمى بامللحفة ( ،)3ويسمونها أيضاً املالءة ( ،)4أما الوسادة فكانت من
أدم( ،)5أما اإلضاءة لديهم فكانت عن طريق إشعال النار يف سعف النخل(،)6
وأيضا وضع الزيت يف السراج لإلضاءة(.)7
كما كانوا يضعون رفوفاً يوضع عليها الطعام ( )8وكانوا حيفظون التمر يف
( )1الواقدي ،املغازي .119/1
( )2الواقدي ،املغازي  .272/1املرود امليل الذي يكتحل به  .ابن منظور ،لسان العرب
.191/3
( )3الواقدي ،املغازي  .429/2 ،189/1وامللحفة هي :كل شيء تغطيت به فقد
التحفت به  .ابن منظور ،لسان العرب .314/9
( )4الواقدي ،املغازي .525/2
( )5الواقدي ،املغازي  .433/2واألدم هي :اجللود  .ابن منظور ،لسان العرب
.10/12
( )6الواقدي ،املغازي .393/1
( )7الواقدي ،املغازي .866/2
( )8الواقدي ،املغازي .666/2
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()2

اخلصفة ( ،)1وعند األكل كانوا يضعون الطعام أحياناً

على ما يسمى

األنطاع (،)3ومن األدوات اليت حيفظون فيها النقود واحللي والثياب
العيبة(،)4واملِنطقة( ،)5والصُرة ( .)6هذا بعض أثاث املسكن الذي أشار له
الواقدي يف رواياته.
املبحث الثالث :اجلانب االقتصادي.
 - 1التجارة والعملة اليت كان يتعامل بها.
كانت قبيلة قريش منذ اجلاهلية مشهورة برحالتها التجارية صيفا وشتاء،
وهي ما ورد يف آيات القرآن الكريم قال تعاىل:
  
وعندما بدأت الدولة اإلسالمية يف املدينة أراد املسلمون يف حربهم مع
قريش إضعافها اقتصادياً لذا كانوا يتعرضون للقوافل التجارية املتوجهة
( )1الواقدي ،املغازي  .329/1واخلصفة هي :اجلُلَّة اليت يكنز فيها التمر ،وهي
منسوجة من اخلوص  .ابن منظور ،لسان العرب .73/9
( )2الواقدي ،املغازي .1018/3
( )3الواقدي ،املغازي  .708/2والنطع ما يبسط على األرض من األدم  .ابن منظور،
لسان العرب .357/8
( )4العيبة :وعاء من أدم يكون فيها املتاع  .والعيبة ما جيعل فيه الثياب  .ابن منظور،
لسان العرب .634/1
( )5املنطقة :كل ما شد به وسط الثياب  .ابن منظور ،لسان العرب .354/10
( )6الواقدي ،املغازي  .232،398- 231/1والصرة هي كيس يوضع فيه الدراهم
وغريها  .ابن منظور ،لسان العرب .452/4
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للشام ،وكان هذا سببا يف حدوث غزوة بدر حيث خرجت قريش من مكة
حلماية قافلتها التجارية املتوجهة للشام بقيادة أبي سفيان ،وذلك بعد أن
خطب فيهم سهيل بن عمرو بقوله " :يا معشر قريش ،هذا حممد والصباة معه
من شبانكم ،وأهل يثرب ،قد عرضوا لعريكم ولطيمة قريش – واللطيمة:
التجارة .قال أبو الزناد :اللَّطيمة مجيع ما محلت اإلبل للتجارة .وقال غريه:
اللَّطيمة العِطر خاصة ،)1("...ولعل بضاعتهم من العطر تكون من ضمن
البضائع اليت حيضرونها من اليمن شتاء ،فيبيعونها صيفا يف بالد الشام ،وهم
بذلك يقومون بدور الوسيط التجاري بني جنوب ومشال شبه اجلزيرة العربية.
ومما يرجح ذلك ما روته الصحابية الرُبيع بنت معوذ رضي اهلل عنها
قالت " :دخلتُ يف نسوة من األنصار على أمساء بنت ُمخَربة أم أبي جهل يف
زمن عمر بن اخلطاب ،وكان ابنها عبد اهلل بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من
اليمن ،وكانت تبيعه ،فكنا نشرتي منها ؛ فلما جعلت لي قواريري ،ووزنت
لي كما وزنت لصواحيب ،قالت :اكتنب لي عليكن حقّي ،فقلت :نعم،
أكتب هلا على الربُيع بنت معوذ .فقالت أمساء :حَلْقى ،وإنك البنة قاتل
سيده ؟ قالت :قلت :ال ،ولكن ابنة قاتل عبده .قالت :واهلل ،ال أبيعك شيئاً
أبدا .فقلت :وأنا ،واهلل ،ال أشرتي منك شيئاً أبداً! واهلل ،ما هو بطيبٍ وال
َعرْفٍ! واهلل يا بين ما مشمت عطراً قط كان أطيب منه ؛ ولكن يا بين
غضبت "(.)2
( )1الواقدي ،املغازي .32/1
( )2الواقدي ،املغازي  .89/1هذه الرواية رواها ابن عبد الرب يف كتابه االستيعاب من
طريق الواقدي ،وهذا مما يضعفها حيث مل ترد بطرق أخرى ،ولعل مما يستأنس به منها
هو مشاركة املرأة بالتجارة .
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كما اشتملت البضائع التجارية لديهم على األَدَم ( ،)1وكانت قريش
مشهورة بهذا النوع من البضائع وهو ذو جودة عالية لدرجة أن النجاشي ملك
احلبشة كان يعجبه كثريا أدم مكة(.)2
ويذكر الواقدي أن املسلمني عندما هددوا الطرق التجارية لقريش املتوجهة
للشام ،حاولت قريش تغيري الطريق فسلكوا طريق العراق مرورا بنجد،
وعندما وصل اخلرب للنيب  أرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة  وهي
السرية املعروفة باسم ( سرية ال َقرَدَة( ،))3وغنم املسلمون يف هذه القافلة
ثلثمائة مثقال ذهب ونقر فضة( )4وآنية فضة ( .)5وهذه األموال رمبا لشراء
البضائع من بالد الشام.
ومل تقتصر التجارة يف ذلك العهد على التجارة اخلارجية ،بل كانت هناك
جتارة تقام يف األسواق احمللية حيث يباع فيها بعض املنتجات احمللية ،فمثال يف
عكاظ كانوا يبيعون الزبيب( )6الذي تنتجه أشجار الكرم بالطائف ،وكانت بدر
مومسا من مواسم اجلاهلية جيتمع فيها العرب ،وهلم فيها سوق ،لذا كان من
( )1الواقدي ،املغازي  . 102/1واألدم هي اجللود  .ابن منظور ،لسان العرب .10/12
( )2ابن هشام ،عبد امللك بن هشام (ت213هـ) ،السرية النبوية ،حتقيق :عمر بن عبد
السالم تدمري ،ط ،3بريوت ،دار الكتاب العربي1990 ،م .413/1 .
( )3القردة :من أرض جند بني الربذة والغمرة ،ناحية ذات عرق  .ابن سعد ،الطبقات
24/2؛ وقال حممد حسن شراب :هي ماء من مياه جند  ،.املعامل األثرية،ص. 224
( )4النقر :القطع املذابة من الذهب والفضة  .الفريوزآبادي ،القاموس احمليط .147/2
( )5الواقدي ،املغازي .198/1
( )6الواقدي ،املغازي 340/1
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

105

أسباب وقوع معركة بدر يف هذا املوقع بالتحديد ،هو إصرار قريش على املسري
لبدر ألهميته كموسم للعرب فكان هدفهم أن تسمع بهم العرب ومبسريهم
فتهابهم لألبد(.)1
كما كانت حتضر منتجات منطقة جند وتباع يف سوق النبط بيثرب (،)2
وهذا يدل على أن املدينة املنورة أصبحت مركزا جتاريا مهما ،حبيث أصبحت
حمط أنظار التجار األنباط القادمني من الشام ينقلون إليها خمتلف البضائع.


العملة اليت يُتعامل بها.
كانت عمليات البيع والشراء تتم باستخدام التبادل العيين أو النقدي

بالدرهم الساساني ،والدينار البيزنطي( ،)3فريوى أن سعد بن أبي وقاص 
أشرتى للمسلمني بئراً ماءها عذب تسمى بيوت السقيا ،ببكرين ،ويقال بسبع

( )1الواقدي ،املغازي .44/1
( )2الواقدي ،املغازي  .395/1وسوق النبط :سوق كانت موجودة باملدينة املنورة منذ
العصر اجلاهلي ،وكانت تقوم مرةً يف العام ،والنبط :الواحد نبطي ،ونباطي بتثليث
النون ،واجلمع أنباط ؛ ونبيط :قوم من العجم كانوا ينزلون بني العراقني فسموا نبطاً ،ال
ستنباطهم ما خيرج من األرض ،ثم استعمل يف أخالط الناس وعوامهم ،ومنه يقال:
كلمة َنَبطّية ،أي :عامية  .وال عالقة هلا بدولة األنباط املعروفة  .ويبدو أن هؤالء كانوا
يفدون إىل املدينة فيبيعون ما جيلبون ،فأضيفت السوق إليهم ،واستمر حتى صدر
اإلسالم ملا ورد من ذكرها يف السرية النبوية ،حيث ابتاع رسول اهلل  بعض لقاحة من
هذه السوق  .حممد حسن شراب ،املعامل األثرية ،ص.145
( )3الصاحل ،صبحي ،النظم اإلسالمية ونشأتها وتطورها،ط ،1منشورات الشريف
الرضي1417 ،هـ،ص.425
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أواقٍ .فذُكر للنيب  أن سعداً اشرتاها ،فقال" :ربح البيع "( .)1هكذا كان
أصحاب النيب  سباقني لتجارة اآلخرة ،فكان املقتدر منهم ينفق ماله فيما
ينفع اإلسالم واملسلمني ،وكان النيب  يشجعهم على ذلك ويثين عليهم.
كما اشرتى قيس بن سعد بن عبادة مخس جزور كل جزور بوسقني من
متر املدينة ( .)2ويروى أن أمية بن خلف أشرتى يوم بدر مجال بثالمثائة درهم
( .)3كما احتوت القافلة التجارية اليت بعثتها قريش للشام وكانت سببا يف غزوة
بدر على مخسني ألف دينار(.)4
 - 2الصناعة.
أ  -صناعة السالح وصياغة احللي:
كان اليهود يف املدينة وخاصة يهود بين قينقاع مشهورين بصناعة السالح،
وصياغة احللي ،ويروى يف سبب إجالئهم أنه جاءت امرأة من نساء املسلمني
إىل سوق بين قينقاع فجلست عند صائغ يف حُلي هلا ،فجاء رجل من يهود
قينقاع فجلس من ورائها وال تشعر ،فجعل طريف ثوبها يف ظهرها وثبتها
بشوكة ،فلما قامت املرأة بدت عورتها فضحكوا منها ،فقام إليه رجلٌ من
املسلمني فاتبعه فقتله ،فاجتمعت بنو قينقاع ،وقتلوا الرجل ،ونبذوا العهد إىل
النيب  وحاربوا ،وحتصنوا يف حصنهم ( .)5فحاصرهم النيب  ومن معه
( )1الواقدي ،املغازي .23/1
( )2الواقدي ،املغازي .775/2
( )3الواقدي ،املغازي .36/1
( )4الواقدي ،املغازي .27/1
( 1 )5الواقدي ،املغازي .176/
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من املسلمني ،حتى مت إجالؤهم ،وعندما مت إجالؤهم وجد املسلمون يف
حصنهم سالحا كثريا وآلة للصياغة (.)1
ب  -غزل الصوف ودبغ اجللود :كانت تستخدم لغزل الصوف آلة تدعى
املغزل ( .)2كما أن النساء يتولني بأنفسهن دبغ اجللود تقول أمساء بنت عميس
رضي اهلل عنها:إنه يف اليوم الذي وصلها فيه استشهاد زوجها جعفر بن أبي
طالب وأصحابه -رضي اهلل عنهم أمجعني -يف مؤتة كانت قد هيأت
أربعني مَنًّا من أُدم (.)3
 - 3الزراعة:
كان املسلمني قد ازدرعوا ال ِعرْض( )4املمتد من أحد إىل اجلرف( ،)5وكان
املاء يومئذ باجلرف كثريا ،وقد جعل فيه املسلمون مجاهلم وعماهلم وآلة
حرثهم (.)6
( )1الواقدي ،املغازي .179/1
( )2الواقدي ،املغازي .278/1
( )3الواقدي ،املغازي  .766/2األدم :اجللود ،واملنيئة :الدباغ  .ابن منظور ،لسان
العرب .10/12
( )4يقال لكل وادٍ فيه قرى ومياه ،وأعراض املدينة قراها اليت يف أوديتها ،أو حيث
الزروع والنخل  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ،دار القلم،
دمشق1411 ،هـ1991/م.ص.188
( )5اجلرف :يقع مشال املدينة ،وهو اآلن حي من أحيائها متصل بها ،فيه زراعة
وسكان  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ،ص.89
( )6الواقدي ،املغازي .207/1
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وعندما أجلى النيب  يهود بين النضري أصبحت أرضهم له  فأعطى
من أعطى منها وحبس ما حبس ،وكان يزرع حتت النخل زرعا كثريا ،وكان
 يدخل منها قوت أهلة سنة من الشعري والتمر ألزواجه وبين عبد
املطلب،كما كانت صدقاته منها ومن أموال مُخرييق ،وهي سبعة حوائط
املثيب ،والصافية ،والدَّالل ،وحُسنى ،وبُرقة ،واألعواف ،ومشربة أم
إبراهيم ،وكانت أم إبراهيم – أم املؤمنني مارية -تكون هناك (.)1
وملا فتح رسول اهلل  خيرب سأله اليهود فقالوا" :يا حممد ،حنن أرباب
النخل وأهل املعرفة بها .فساقاهم ()2رسول اهلل  خيرب على شطر من التمر
والزرع ،وكان يزرع حتت النخل "(.)3
 - 4احلرف:
أ  -الكتابة:
اقتضت حاجة الدولة اإلسالمية إىل اإلكثار من املتعلمني من القراء
والكتّاب ،فالوحي حيتاج إىل كتاب ،وأمور الدولة املتنوعة من :مراسالت،
وعهود ومواثيق ،حتتاج إىل كاتبني ومتعلمني.
وممن توىل مهمة الكتابة أُبي بن كعب  حيث أمره النيب  بكتابة
كتابٍ سريٍ لعبد اهلل بن جحش عند سرية يف سرية خنلة ،وكان هذا الكتاب
( )1الواقدي ،املغازي .379/1
( )2س اقى فالن فالنا خنله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه
ويقوم مبصلحته من اآلبار وغريه ،فما أخرج اهلل منه فللعامل سهم مما تغله والباقي ملالك
النخل  .ابن منظور ،لسان العرب .118/19
( )3الواقدي ،املغازي .690/2
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على صحيفة من أديم خوالني(.)1
ومنهم عثمان بن عفان  حيث أمر الرسول  بإحضار الصحيفة
والدواة له وذلك يوم اخلندق يريده أن يكتب بينه وبني عيينة بن حصن
واحلارث بن عوف صلحا حبيث يكون هلما ثلث متر املدينة على أن يرجعا مبن
معهم وخيذالن بني األعراب ( .)2ولكن هذا الصلح مل يتم يف نهاية األمر بني
الطرفني (.)3
ومنهم علي بن أبي طالب  الذي أحضرت له دواة وصحيفة فكتب
صلح احلديبية بني النيب  وسهيل بن عمرو الذي كان ميثل املشركني من
قريش (.)4
وتعد أدوات الكتابة مما عرفه عرب احلجاز يف تلك األيام فقد عرفوا
(الدواة ) و(املداد ) و (القلم) أما ما يكتب عليه فقد استعملوا ( الرق) من
( )1الواقدي ،املغازي . 13/1
( )2الواقدي ،املغازي .477/2
( )3حيث أن وجهاء األنصار كأسيد بن حضري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا له
ما ملخصه يارسول اهلل :إن كان هذا أمرا من السماء فامض له ،وإن كان أمرا مل تؤمر
فيه ولك فيه هوى فامض ملا كان لك فيه هوى ،فسمعاً وطاعة ،وإن كان إمنا هو الرأي
فما هلم عندنا إال السيف ،فسمع منهم النيب  وأمر بشق كتاب الصلح  .لالستزادة
انظر :الواقدي ،املغازي .480- 477/2
( )4الواقدي ،املغازي .610/2
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اجللد ،والعظام ،وجريد النخل (.)1
يف مقابل هذا كان ملوك غسان – املتأثرين حبضارة الروم  -يكتبون
رسائلهم على احلرير ،وهو مايدل على ارتفاع املستوى االقتصادي لديهم،
حيث روى كعب بن مالك عن حمنة ختلفه عن النيب  يف غزوة تبوك ،أنه
وصله كتابً من احلارث بن أبي مشر ملك غسان  -ويف رواية من جبلة بن
األيهم  -يف سرقة من حرير(.)2
ب -األطباء:
كان هناك اهتمام بهذه املهنة ويتمثل ذلك عندما أصيب سعد بن معاذ 
()3

يف غزوة اخلندق فوضع بأمر النيب  يف خيمة كُعيبة

وكانت تداوي

( )1العمري ،عبد العزيز إبراهيم ،احلرف والصناعات يف احلجاز يف عصر الرسول ،
دار إشبيليا ،الرياض2000 ،م  .ص .56
( )2الواقدي ،املغازي .1051/3
( )3وردت عند الواقدي بهذا االسم ،ووردت عند غريه من املؤرخني باسم رفيدة ،قال
ابن حجر :كعيبة بنت سعيد األسلمية ،ذكر الواقدي أنها شهدت خيرب مع رسول اهلل
 فأسهم هلا سهم رجل ،وقال ابن سعد :هي اليت كانت يف املسجد هلا خيمة تداوي
املرضى وكان سعد بن معاذ حني رمي عندها تداوي جرحه حتى مات (.اإلصابة
 ،)94/8ثم قال ابن حجر يف ترمجة رفيدة هي األنصارية أو االسلمية ،ذكرها ابن
إسحاق أنها اليت تولت عالج سعد بن معاذ يف خيمتها ،وحنوه البخاري يف األدب املفرد
والتاريخ وسنده صحيح  .اإلصابة  .646/7وبهذا االسم الصحيح هلا رفيدة لقوة إسناد
البخاري مقارنة بالواقدي .
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

111

اجلرحى ،وذلك بالقرب من املسجد (.)1
هذا املوقف يدل على دعم النيب  للنساء ،ففي عهده  ساهمن يف
االرتقاء باجملتمع اإلسالمي فمارسن ما يربعن فيه من أعمال وحرف ،ويف
الغزوات النبوية كن يستأذن النيب  للخروج معه ملداواة اجلرحى وإعانة
املسلمني مبا يستطيعون(.)2
وكان مما يستخدم يف العالج يف ذلك الوقت احلصري املُحَّرق يستخدم
لوقف النزيف ،وقد عوجل به النيب  عندما شجت جبهته يف جراح أصابته يف
غزوة أحد(.)3حيث روي أن فاطمة رضي اهلل عنها عندما رأت أن الدم ال ينقطع
وهي تغسل الدم ،أخذت قطعة حصري فأحرقته حتى صار رماداً ،ثم ألصقته
باجلرح فاستمسك الدم .ويقال :إنها دواته بصوفة مُحرتقة .وكان رسول اهلل 
بعد يُداوي اجلرح الذي يف وجهه بعظمٍ بالٍ حتى يذهب أثره (.)4

( )1الواقدي ،املغازي .510/2
( )2الواقدي ،املغازي .685/2
( )3الواقدي ،املغازي .248/1
( )4الواقدي ،املغازي  .250/1روى ابن كثري حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف:
"أن رسول اهلل  داوى وجهه يوم أحد بعظم بال " ،ثم قال " :حديث غريب "  .البداية
والنهاية  . 30/4وروى احلليب :أن فاطمة -رضي اهلل عنها – "عندما رأت الدم يتزايد
أخذت شيئاً من حصري – أي معمول من الربدى  -فأحرقته بالنار حتى صار رماداً،
وأخذت ذلك الرماد وكمدته حتى لصق باجلرح فاستمسك الدم " .ثم قال :ويف حديث
غريب أنه  داوى جراحه بعظم بال –أي حمرق  -وقد يقال جيوز أن يكون الراوي
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وكان ريق النيب  فيه شفاء وهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم،
فقد روي أن عامر بن مالك أبو الرباء مالعب األسنة بعث ابن أخيه للنيب 
يستشفيه من وجع به – وكانت به الدبيلة

()1

 -فتناول النيب  جبوبة( )2من

األرض فتفل فيها ،ثم ناوله وقال :دُفها مباء ثم اسقها إياه .ففعل فربئ.
ويقال :إنه بعث إليه بعكة عسل فلم يزل يلعقها حتى برئ(.)3
كما كانوا يتداوون بعجوة املدينة ،روي عن سعد بن أبي وقاص 
قال " :مرضت فأتاني رسول اهلل  يعودني ،فوضع يده بني ثديي فوجدت
بردها على فؤادي ،ثم قال :إنك رجل مفؤود – املفؤود وجع الفؤاد – فأت
احلارث بن كلدة أخا ثقيف ،إنه رجل يُطبب ،فمره فليأخذ سبع مترات من
عجوة املدينة فليجأهن بنواهن –أي يدقهن – ثم ليُدلكك بهن "(.)4
ج  -املاشطة.
هذه احلرفة امتهنها بعض النساء يف عهد النيب  وكان يطلق على
الواحدة منهن ماشطة ،وكان بعض النساء عندما يسافر أزواجهن ويسمعن
مبقدمه يقمن باستدعاء املاشطة لتمشطهن( )5ليستقبلن أزواجهن يف أمجل
ظن ذلك الربدى احملرق عظما حمرقا"  .احلليب ،علي بن إبراهيم ابن أمحد (ت1044هـ)
السرية احللبية ،ط،2بريوت ،دار الكتب العلمية1327 ،هـ.519/2.
( )1داء جيتمع يف اجلوف .ابن منظور ،لسان العرب .235/11
( )2اجلبوب وجه األرض  .ابن منظور ،لسان العرب .251/1
( )3الواقدي ،املغازي .351- 350/1
( )4الواقدي ،املغازي .1116/3
( )5الواقدي ،املغازي .440/2
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صورة .كما كانت املاشطة تتوىل أمر تزيني العروس فتقوم بتمشيطها وتعطريها
لتزف لعريسها .فعندما تزوج النيب  صفية بنت حيي رضي اهلل عنها قامت
بتمشيطها وجتميلها له أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس ابن مالك .)1( 
وهكذا نرى أن اإلسالم اهتم جبميع جوانب احلياة اليت ختدم اإلنسان
فاإلسالم ال يأتي إال خبري وال ينهى إال عن شر.
د -الرعي:
هذه احلرفة من األعمال اليومية لدى كثري من سكان اجلزيرة العربية ،ألن
عمود االقتصاد لديهم يعتمد على تربية احليوانات واالستفادة من حلومها
ومنتجاتها ،و كان صاحب البهائم خيرج لرعيها بنفسه ،وأحيانا أخرى كان
يشرتك جمموعة يف مجع أغنامهم مع بعض ويتنابون يف رعيها ( .)2وكان لبعض
املسلمني يف املدينة هلم أغنامٌ وإبلٌ يرعونها حول املدينة ،وجرت العادة ممن
ميلكون إبالً وأغناماً من سكان شبة اجلزيرة العربية أن ينزلوا بها عند آبار املياه
لضمان تأمني حاجتهم و حاجة حيواناتهم من املاء  ،ومثال على ذلك مجع
بين األسد طليحة وسلمة قومهم ومن أطاعهم لغزو املسلمني يف املدينة عند
َقطَن ( ماء لبين أسد) ()3وعندما وصل اخلرب للنيب  بعث هلم أبا سلمة بن
عبد األسد ،الذي سار إليهم ووجد بهائمهم من أبل وشاه ترعى فأخذها
( )1الواقدي ،املغازي .708/2
( )2الواقدي ،املغازي .939/3
(َ )3قطَنَ :هو جبل ما زال معروفا على الضفة اليسرى لوادي الرّمة ،مير به الطريق من
املدينة إىل القصيم ،على مسافة ()330كيال من املدينة  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل
األثرية يف السنة والسرية ،ص.227
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وأخذ رعاة هلم ،فبلغ بين أسد اخلرب فتفرقوا ،وملا ورد أبو سلمة املاء وجد
اجلمع قد تفرق ،فعاد للمدينة يسوق اإلبل والشاء معه (.)1
وكانت البهائم تقتات على ما تنبت األرض من نباتات وأشجار ( ،)2كما
كانوا يعلفونها الذرة والتنب ،ويروى أنه يف غزوة اخلندق عندما اجتمعت
القبائل مع قريش حلصار املسلمني يف املدينة كانت قريش تُسرح ركابها يف
وادي العقيق يف عضاة ،وليس هناك شيء للخيل إال ما محلوه معهم من
علف – وكان علفهم الذرة  -وسرّحت غطفان إبلها إىل الغابة يف أثلها
وطرفائها يف عضاة اجلرف .وقدموا يف زمان ليس يف العرض زرع ،فقد حصد
الناس قبل ذلك بشهر ،فأدخلوا حصادهم وأتبانهم .وكانت غطفان ترسل
خيلها يف أثر احلصاد ،وكادت إبلهم تهلك من اهلزال .وكانت املدينة ليالي
قدموا جديبة ( .)3كماكانت البهائم تعلف أيضاً نوى التمر ( ،)4وكان وجود
النوى يف أبعار البهائم دليل على أنها عالئف يثرب (.)5
( )1الواقدي ،املغازي .343- 342/1
( )2الواقدي ،املغازي .513/2
( )3الواقدي ،املغازي .444/2
( )4الواقدي ،املغازي . 792/2
( )5الواقدي ،املغازي  .41- 40/1يروى أن أبا سفيان وهو يسري بالقافلة التجارية
اليت كانت سببا يف غزوة بدر ،كان يسأل يف طريقه خوفا من الرصد من املسلمني ،حتى
دله رجل على مناخ الرجلني الذين بعثهما النيب  يتحسسان له األخبار ،فجاء أبو
سفيان مُناخهما ،فأخذ أبعارا من بعرييهما ففته فإذا فيه نوىً ،فقال :هذه واهلل عالئف
يثرب  .ثم غري طريقه باجتاه الساحل .
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()1

وقد كان للنيب  لقاح

عددها عشرين لقحة ،وكانت ترعى

البيضاء(،)2فأجدب ما هناك فقربوها إىل الغابة ،تصيب من أثلها وطرفائها
وتغدو يف الشجر- ،قال الواقدي :الغادية :تغدو يف العضاة ،أم غيالن
وغريها ،والواضعة :اإلبل ترعى احلَمض ؛ واألوارك :اليت ترعى األراك –
فكان الراعي يؤوب بلبنها كل ليلة عند الغروب (.)3
هـ -الصيد:
وهي حرفة شائعة أيضا فرضتها ظروف الصحراء وكثرة احليوانات
الصاحلة لألكل ،وكان الصحابي رافع بن خديج يُحدث يقول " :أقمنا بتبوك
فأرملنا من الزاد وقرمنا إىل اللحم وحنن ال جنده ،فجئت رسول اهلل 
فقلت :يارسول اهلل ،إن اللحم ها هنا ،وقد سألت أهل البلد عن الصيد
فذكروا لي صيدا قريباً – فأشاروا إىل ناحية املغرب  -فأذهب فأصيد يف نفرٍ
من أصحابي ؟ قال رسول اهلل  :إن ذهبت فاذهب يف عدة من أصحابك،
وكونوا على خيل ،فإنكم تتفرقون من العسكر .قال :فانطلقت يف عشرةٍ من
األنصار فيهم أبو قتادة – وكان صاحب طردٍ بالرمح وكنت رامياً  -فطلبنا
الصيد فأدركنا صيداً ،فقتل أبو قتادة مخسة أمحرة بالرمح على فرسه،
ورميت قريبا من عشرين ظبيا ،وأخذ أصحابنا الظبيني والثالثة واألربعة،
وأخذنا نعامة طردناها على خيلنا .ثم رجعنا إىل العسكر ،فجئناهم عشاء
ورسول اهلل  يسأل عنا :ما جاءوا به ؟ فجئنا إليه فألقينا ذلك الصيد بني
يديه .فقال :فرقوه يف أصحابكم! قلت :يا رسول اهلل ،أنت مر به رجال!
( )1اللقاح :اإلبل احلوامل ذوات األلبان  .ابن منظور ،لسان العرب .53/11
( )2البيضاء :موضع تلقاء محى الربذة  .ابن منظور ،لسان العرب .112/4
( )3الواقدي ،املغازي .538/2
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قال :فأمر رافع بن خديج .قال :فجعلت أعطي القبيلة بأسرها احلمار
والظيب ،وأفرق ذلك حتى كان الذي صار لرسول اهلل  ظيب واحد
مذبوح ،فأمر به فطبخ ،فلما نضج دعا به – وعنده أضياف  -فأكلوا.)1("...
كما أخرب النيب  خالد بن الوليد عندما بعثه يف السنة التاسعة إىل أكيدر
بن عبد امللك بدومة اجلندل أنه سوف جيده يصيد البقر (.)2
املبحث اخلامس :اجلانب العسكري:
- 1احلصون وخطط الدفاع:
حينما قدم النيب  إىل املدينة مهاجراً ،كانت مقسمة إىل حمالت سكنية
منفصلة ،تسكنها القبائل اليهودية والعربية ،وكل حملة تضم باإلضافة إىل منازهلا
وحقوهلا آطاما( )3حصينة ،يتحصن بها القوم عندما يتعرضون للخطر.
وقد أشارت الروايات إىل استفادة اليهود من هذه احلصون عند نقضهم
العهد الذي بينهم وبني املسلمني ،فيهود بنو قينقاع عندما نقضوا العهد وقتلوا
أحد املسلمني حتصنوا يف حصنهم ؛ فسار إليهم رسول اهلل  فحاصرهم،
وانتهى األمر بإجالئهم من املدينة ( .)4وأيضا يهود بنو النضري حصرهم يف
حصونهم (.)5

( )1الواقدي ،املغازي .1036- 1035/3
( )2الواقدي ،املغازي .1025/3
( )3األُطُم :هو احلصن وأكثر ما يقال ذلك حلصون أهل املدينة يف اجلاهلية  .حممد حممد
حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ،ص .30
( )4الواقدي ،املغازي .177/1
( )5الواقدي ،املغازي .369- 368/1
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كما استفاد املسلمون من احلصون يف غزوة اخلندق ،فقد أمر النيب 
بنقل النساء والذراري إىل اآلطم احلصينة حتى ال يصيبهم مكروه (.)1
والهتمام النيب  بالشؤون الدفاعية واحلربية للمدينة ،وذلك حلمايتها
من أعدائها ،كان حفر اخلندق حيث أحلت احلاجة إىل حفره للدفاع عن املدينة
وتأمينها من جهة الشمال ،أضعف جهات املدينة اليت حتميها احلرات من
اجلهات األخرى( ،)2لقد أخذ الرسول  مبشورة سلمان الفارسي يف ضرورة
حفره ،وباشر العمل بنفسه  مع أصحابه ( .)3وحفر هذا اخلندق عمل
معماري حربي ضخم أجنز يف فرتة وجيزة بسبب حسن تنظيم العمل وخمافة
هجوم األعداء.
كما اختذ النيب  معسكرات جلنده خارج املدينة على مسافة منها ،ومن
جلرْف( ،)4وهو الذي عسكر به اجلند عند ذهابهم إىل مؤتة (،)5
ذلك معسكر ا ُ
وهو أيضاً معسكر أسامة ابن زيد عندما أرسله إىل الشام.
وقد هدف النيب  إىل االهتمام باجلند وعرضه استعدادا للغزو واجلهاد
يف سبيل اهلل وهو فريضة لنشر الدين ،وكان يف ذلك سنة محيدة تأسى بها
( )1الواقدي ،املغازي  .451/2وورد يف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن الزبري وفيه أنه
كان هو وعمر بن أبي سلمة يف أطم حسان مع النسوة ...اخل  .كتاب فضائل الصحابة،
باب :فضائل طلحة والزبري رضي اهلل عنهما .1879/4
( )2الواقدي ،املغازي .445/2
( )3الواقدي ،املغازي .452/2
( )4سبق التعريف به ،ص.25
( )5الواقدي ،املغازي .756/2
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احلكام املسلمون فيما بعد فأنشأوا ميادين وساحات الستعراض اجلند خارج
أسوار املدن (.)1
- 2عدة احلرب وآلية االستعداد هلا:
يف أول معركة خاضها املسلمون ضد املشركني استعرض  قبل بدء
املعركة املقاتلني ،فمن وجده صغري السن استبعده من املقاتلني ( ،)2وهنا تربز
احلنكة العسكرية للنيب  يف اإلعداد للقتال ،حيث ال خيلو االستعداد للحرب
من الرمحة والرأفة ،حبيث ال يزج بصغار السن الذين مل يتأهلوا بعد يف التدريب
على القتال ،ومل تقوى سواعدهم على محل السالح والضرب به.
كما أن النيب  ال يقاتل بطريقة عشوائية بل كان ينظم املقاتلني يف
صفوف ،وكان  يشرف بنفسة على تعديل الصفوف( ،)3وجيعلهم ميمنة
وميسرة ( ،)4وال يكتفي  بذلك بل كان حيرص على الدعم املعنوي فكان
خيطب فيهم حيثهم ويرغبهم يف األجر( ،)5وكان  يعقد ألوية للمقاتلني
املسلمني سواء يف الغزوات اليت يقودها بنفسه أو للسرايا اليت يبعثها ( ،)6حيث
كان لون اللواء أبيض ،أما الراية اليت حتمل فواحدة وهي سوداء اللون (.)7
( )1حممد عبد الستار عثمان ،نشأة املدينة اإلسالمية ،عامل املعرفة ،الكويت،
1978م ،ص .55
( )2الواقدي ،املغازي .21/1
( )3الواقدي ،املغازي .56/1
( )4الواقدي ،املغازي .58/1
( )5الواقدي ،املغازي .59- 58/1
( )6الواقدي ،املغازي .59/1
( )7الواقدي ،املغازي .984/3
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وكان بعض املقاتلني من املسلمني مييز نفسه يف ميدان املعركة وهذا يدل
على منتهى الشجاعة حبيث أن العدو يعرفهم بذلك ،فقد روي أن أربعة من
أصحاب رسول اهلل  يُعلمون يف الزحوف وهم :محزة بن عبد املطلب 
كان مُعلم يوم بدر بريشة نعامة ،وكان علي  مُعلما بصوفة بيضاء ،وكان
()1
الزبري مُعلما بعصابة صفراء ،وكان أبو دجانة يُعلم بعصابة محراء.
أما أشهر عدة احلرب فكانت:
 - 1السيف ( ،)2وكان  قد غزا إىل بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة
يقال له العضب .ثم تنفل يوم بدر سيفه ذا الفقار(.)3
 - 2القوس أو القِسِي( ،)4وكان للنيب  ثالث قسي غنمها يف غزوة قينقاع
قوس تدعى الكتوم كُسرت بأُحد ،وقوس تُدعى الروحاء ،وقوس
تُدعى البيضاء (.)5
 - 3الدرقة (.)6
 - 4اجلعبة(.)7
( )1الواقدي ،املغازي .76/1
( )2الواقدي ،املغازي .84/1
( )3الواقدي ،املغازي .103/1
( )4الواقدي ،املغازي .67/1
( )5الواقدي ،املغازي .178/1
( )6الواقدي ،املغازي  .85/1والدرقة هي :ترس من جلود ليس فيه خشب  .ابن
منظور ،لسان العرب .95/10
( )7الواقدي ،املغازي  .13/1اجلعبة هي كنانة النشاب  .ابن منظور ،لسان العرب
.267/1
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 - 5السهم( ،)1ويقال هلا أيضا النبل(،)2ويسمى نصل السهم إذا كان طويال
غري عريض املشقص( )3وقد رمى  بالنبل يف غزوة أحد حتى فنيت
نبله وتكسرت ِسيَة قوسه ،وقبل ذلك انقطع َوتَره (.)4
 - 6املغفر(.)5
 - 7احلَجَف(.)6
 - 8البيضة(.)7
 - 9الدرع ،وختتلف تسميتها باختالف اللهجات فقد روي أن "عدي بن
أبي الزغباء قال يوم بدر:
أنا عدي والسَّحل أمشي بها مشي الفحل
يعين درعه ،فقال النيب  :من عدي ؟ فقال رجل من القوم :أنا يا
رسول اهلل عدي .قال :وماذا ؟.قال :ابن فالن .قال :لست أنت عدياً .فقال
عدي بن أبي الزغباء :أنا يارسول اهلل عدي .قال :وماذا ؟ قال :والسحل
( )1الواقدي ،املغازي 15/1
( )2الواقدي ،املغازي .208/1
( )3الواقدي ،املغازي .732/2
( )4الواقدي ،املغازي .242/1
( )5الواقدي ،املغازي . 47/1واملغفر هو حلق يتقنع به املتسلح  .ابن منظور ،لسان
العرب .27/5
( )6الواقدي ،املغازي  . 62/1واحلجف هي الرتس  .اجلوهري ،الصحاح . 1341
( .66/1 )7البيضة من السالح توضع على الرأس وهي على شكل بيضة النعام  .ابن
منظور ،لسان العرب .125/7
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أمشي بها مشي الفحل .قال رسول اهلل  :وما السحل ؟ قال :الدرع .قال
رسول اهلل  نعم العدي ،عدي بن أبي الزغباء "(.)1
وكان للنيب  درع تسمى ذات الفضول ( .)2ويف غزوة أحد لبس 
الدرع فأظهرها ،وحزم وسطها مبنطقة من محائل سيف من أدم(.)3
 - 10الألمة(.)4
 - 11ال َعَنزَة (.)5
 - 12احلربة(.)6
 - 13القناة(.)7
 - 14التُّرْس(.)8
 - 15املنجنيق(.)9

(.82/1 )1
(.103/1 )2
(.214/1 )3
( .85/1 )4والألمة هي الدرع ،وقيل سالح احلرب بشكل عام  .ابن منظور ،لسان
العرب .532/12
( . 85/1 )5والعنزة :هي الرمح الصغري  .ابن منظور ،لسان العرب .384/5
(.250/1 )6
( .497/2 )7القناة :هي الرمح  .ابن منظور ،لسان العرب .203/15
( .497/2 )8والرتس من السالح املتوقى بها  .ابن منظور ،لسان العرب .32/6
( .670/2 )9املنجنيق :القذاف اليت ترمى بها احلجارة  .ابن منظور ،لسان العرب
.338/10
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 - 16العرادات (.)1
وقد نظم بعضهم األشعار اليت حتوي عدة احلرب ومن ذلك ما قاله عقبة
بن أبي مُعيط مبكة ،والنيب  مهاجر باملدينة:
يا راكب الناقة القصواء هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس
أُعلّ رًحمي فيكم ثم أُنهله

والسيف يأخذ منكم كل مُلتبس

فقال النيب  عندما بلغه قوله :اللهم أكبه ملنخره واصرعه .وروي أنه
مجح به فرسه يوم بدر ،فأخذه عبد اهلل بن سلمه العجالني ،فأمر النيب 
بضرب عنقه صرباً (.)2
املبحث السادس :اجلانب العمراني:
شكلت هجرة النيب  إىل املدينة املنورة ،نقطة البداية يف تاريخ العمارة
اإلسالمية ،إذ نستطيع أن نرى دروساً معمارية يف أول بناء شيّد يف الدولة
اإلسالمية الناشئة أال وهو املسجد النبوي.
- 1بناء املسجد النبوي.
بعد دخول رسول اهلل  املدينة ،بركت ناقته عند موضع مسجده،
وهو يومئذ مكان يصلي فيه رجال من املسلمني ،وكان ِمرْبداً للتمر( )3لسهل
وسهيل وهما غالمان يتيمان من األنصار ،فسام رسول اهلل  فيه فقاال:
نهبه لك يا رسول اهلل ،فأبى رسول اهلل  حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانري،
( .970/3 )1العرادات شبه املنجنيق صغرية .ابن منظور ،لسان العرب .288/3
(.82/1 )2
( )3ا ِملرْبد :موضع التمر مثل اجلرين  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة
والسرية .ص.248
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

123

وكان فيه خنل وقبور املشركني وخٍرب ،فأمر النيب  بالنخل فقطع ،وبقبور
املشركني فَنُبشت ،وباخلرب فسويت .وصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضَادَتيه
حجارة .وكانوا يرجتزون ورسول اهلل  معهم ":اللهم ال عيش إال عيش
اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة "
وجعلوا ينقلون الصخر ،ورسول اهلل  ينقل اللَّنب معهم يف ثيابه،
ويقول:
( )1

هذا احلمال ال محال خيرب هذا أبر ربنا وأطهر.

وبنى النيب  مسجده مربعاً ،وكان بناء أساسه من احلجارة ،وحوائطة
من اللنب املصنوع من الطني ،وكانت أعمدته من جذوع النخل ،وسقفه من
جريد (سعف) النخل بارتفاع سبعة أذرع ،وجعل له ثالثة أبواب ،باب يف
مؤخرة املسجد من الناحية اجلنوبية ،وباب يف اجلهة الغربية منه عُرف بباب
عاتكة ،ومسي أيضاً باب الرمحة ،وباب من جهة الشرق عرف بباب
عثمان ،ويدعى أيضا باب جربيل ،وجعل سقف األورقة الثالثة من اجلهات
الثالث ( ،)2وجاءت مساحة املسجد سبعني ذراعاً طوالً ،وستني ذراعاً
عرضاً ،وجعل قبلته إىل بيت املقدس ،وقد صلى النيب  بهذا املسجد ستة

( )1البخاري ،الصحيح ،كتاب :الصالة ،باب :نبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ
مكانها مساجد 165/1 .؛ ومسلم ،الصحيح ،كتاب :املساجد ،باب :بناء مسجد
النيب .524/2 . 
( )2حممد إلياس عبد الغين ،تاريخ املسجد النبوي الشريف ،ط ،2جدة ،مطابع
اجملموعة اإلعالمية1418 ،هـ،ص.42- 41
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أو سبعة أشهر يف اجتاه بيت املقدس ،ثم حتول إىل اجتاه الكعبة املشرفة قبل
غزوة بدر بشهرين تقريباً(.)1
وبعد ذلك أمر رسول اهلل  بسد الباب الذي من الناحية الشمالية باجتاه
باب املقدس ،وفتح باباً آخر يف الناحية اجلنوبية باجتاه الكعبة املشرفة مبكة
املكرمة ( .)2وبنيت يف تلك اجلهة أروقة حلماية املصلني من حرارة الشمس
واملطر ،وكانت ستة أعمدة ؛ ثالثة عن ميني املنرب وثالثة عن مشاله ،وبقيت
األروقة يف الناحية الشمالية كما هي عليه ،وقد سكنها بعد ذلك أهل الصفة
وهم فقراء املدينة (.)3
وملا زاد عدد املسلمني وضاق بهم املسجد قال رسول اهلل  " :من يشري
بقعة آل فالن فيزيدها يف املسجد خبري منها يف اجلنة" ،فقام عثمان بن عفان 
فاشرتاها من ماله ،ووهبها لتوسعة املسجد ( ،)4فأعاد رسول اهلل  عمارة
املسجد وجعله مائة ذراع مربع يف مائة ذراع مربع –أي ما جمموعة ()10000
( )1السمهودي ،علي بن عبد اهلل ،خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى ،حتقيق :حممد
األمني حممد اجلنكي ،ط ،1املدينة املنورة1418 ،هـ.149/1،
( )2ابن النجار ،أبو عبد اهلل حممد بن حممود البغدادي (ت643هـ) تاريخ املدينة املنورة
(املسمى :الدرة الثمينة يف أخبار املدينة) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1مكتبة دار
الزمان ،املدينة املنورة2002 ،م .ص.167- 166
( )3ابن دهيش ،عبد اللطيف بن عبد اهلل ،عمارة املسجد احلرام زاملسجد النبوي،
األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة ،الرياض1999 ،م،ص
.254
( )4البخاري ،الصحيح ،كتاب :املناقب ،باب :مقام النيب .3932/63 ،
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ذراع مربع أي حوالي ()2500مرت مربع ( .)1وجعل األساس من احلجارة،
واجلدار من اللنب ،وكانت أعمدته من جذوع النخل ،وسقفه من اجلريد،
وارتفاع سقفه سبعة أذرع ،وكان بناؤه يشبه البناء السابق ملسجده  مع
اتساع مساحته ،وجاءت الزيادة من اجلهتني الشمالية والغربية ،وبقي املسجد
على حده من الناحية اجلنوبية القبلية ،فلقد زاد النيب  ثالثة أعمدة يف كل
رواق ،فأصبح عدد األعمدة يف الصف الواحد تسعة بدال من الستة اليت
كانت موجودة قبل الزيادة (.)2
وورد عند الواقدي أن الصحابي أبا لبابة( )3ربط نفسه يف إحدى سواري
املسجد ،وجاء وصفها يف نقله حديث أبي لبابة  قال..." :حتى أخذت من

( )1حممد إلياس عبد الغين ،تاريخ املسجد النبوي الشريف،ص.41
( )2حممد إلياس عبد الغين ،تاريخ املسجد النبوي الشريف ،ص.42
( )3أبو لبابة بن عبد املنذر األنصاري ،وسبب ربطه لنفسه بسارية املسجد هو أن النيب
 توجه حلصار يهود بين قريظة الذين نقضوا العهد وتآمروا مع األحزاب ،وعندما
ضاقت عليهم السبل ،مل يبق أمامهم إال أن يستسلموا ولكنهم أرادوا أن يتكلموا مع
أحد من املسلمني ليعرفون ماذا سيحل بهم إذا استسلموا ،فبعثوا إليه  أن أرسل إلينا
أبا لبابة نستشريه ،وكان حليفا هلم ،وكانت أمواله وولده يف منطقتهم ،فلما رأوه قام
إليه الرجال ،وجهش النساء والصبيان يبكون يف وجهه ،فرق هلم  .وقالوا :يا أبا لبابة
أترى أن ننزل على حكم حممد ؟ قال :نعم ،وأشار بيده إىل حلقه ،يقول :أنه الذبح (
أي ستذحبون ) ،ثم علم من فوره أنه خان اهلل ورسوله فمضى على وجهه ،حتى أتى
املسجد النبوي ،فربط نفسه بسارية املسجد ،وعندما بلغ خربه النيب  وكان قد
استبطأه قال " :أما إنه لو جاءني الستغفرت له ،أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي
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وراء احلصن طريقا آخر حتى جئت إىل املسجد فارتبطت ،فكان ارتباطي إىل
األسطوانة ا ُملخَلقة – أي اليت طليت باخللوق ،وهو ما خيلق به من الطيب -
اليت تقال أُسطوانة التوبة – ويقال ليس تلك ،إمنا ارتبط إىل أسطوانة كانت
وُجاه املنرب عند باب أم سلمة زوج النيب  - قال الواقدي :وهذا أثبت
القولني .)1("....-
وبهذا جند أن النيب  أعطى دروساً مهمة يف العمارة حيث أنه شرع يف
جتهيز املوقع ،والعمل فيه بنفسه مع أصحابه ،مما يوفر املدة اإلمجالية لتنفيذ
البناء .وكذلك باستخدامه مواد بناء متوفرة يف بيئة املدينة ،يعطي درسا بأهمية
استغالل ما يوجد يف البيئة احمللية حبيث يكون اإلنسان متفاعال مع بيئته
مستفيدا منها.
ومل يتوسع الواقدي يف ذكر عمارة املساكن ،ولكن استنتج من حديثه عن
جالء يهود بنو النضري وأنهم محلوا معهم اخلشب ونُجُف األبواب ( ،)2وهي
األعتاب اليت كانوا يضعونها ألبوابهم.
- 2األخبية( )3والقباب (.)4
أطلقه من مكانه حتى يتوب اهلل عليه " وبقي يف مكانه إىل أن أنزل اهلل توبته عليه  .مغازي
الواقدي  507/2؛ وابن هشام ،السرية النبوية . 30/1
( )1الواقدي ،املغازي .507/2
( )2الواقدي ،املغازي .374/1
( )3اخلباء :اخلباء بيت صغري من صوف أو شعر  .ابن منظور ،لسان العرب .14/2
( )4القبة من بيت صغري مستدير وهو من بيوت العرب  .ابن منظور ،لسان العرب
.659/1
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هي من أنواع املساكن يف شبه اجلزيرة العربية وخاصة لدى البدو ،فهي
سكنهم يف حلهم وترحاهلم ،وأوردت الروايات أن املشركني واملسلمني
أختذوها سكناً هلم يف بعض الغزوات ،فقد ورد أنه ملا سارت قريش إىل بدر
حلرب املسلمني كان معهم أخبية ينزلون فيها ( ،)1حيث أنهم كانوا مستعدين
للمسري لبدر واملكوث هناك لتسمع بهم مجيع القبائل ،يف مقابل هذا مل يكن
املسلمني مستعدين للخروج للحرب ،لذا مل يكن معهم أخبية ينزلون فيها
فبنو للنيب  عريشا من اجلريد ( )2ثم فيما بعد ويف بعض الغزوات اليت
شارك فيها النيب  كانت حتمل له قُبة من أدم ،ومن ذلك يف غزوة بين
النضري حيث أرسل سعد بن عبادة للنيب  قبة من َغرَبٍ( )3عليها مُسوح(،)4
ضرِب له ُ قبّة من أدم ( ،)6ويف
ودخلها النيب  ،)5( ويف غزوة املُريسيع ُ
غزوة اخلندق ضرب له  قبة من أدم يف أسفل اجلبل ( ،)7ويف عمرة القضاء
ضربت له  قبةٌ من األدم باألبطح (.)8
( )1الواقدي ،املغازي .55/1
( )2لواقدي ،املغازي .55/1
( )3الغرب :شجرة ضخمة شاكة خضراء حجازية  .ابن منظور ،لسان العرب .644/1
( )4املسوح :هو الكسا من الشعر  .ابن منظور ،لسان العرب .434/3
( )5الواقدي ،املغازي.371/1
( )6الواقدي ،املغازي .407/1
( )7الواقدي ،املغازي.457/2
( )8الواقدي،املغازي  .740/2واألبطح :كل مسيل ماء فيه دقاق احلصى فهو أبطح .
واألبطح يضاف إىل مكة وإىل منى ألن املسافة بينه وبينهما واحدة  .واألبطح اليوم من
مكة  .حممد حممد حسن شراب ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ،ص.16
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وسن رسول اهلل  إنشاء مقار للعالج والتطبب ،فقرر بعد رجوعه من
غزوة اخلندق وضع خيمة يف املسجد للتداوي( ،)1وتأسى احلكام وأهل الرب
بهذه السنة ،وسعوا إىل أنشاء " البيمارستانات " اليت توفر العالج ألهل املدينة
والقادمني إليها ،وأقفوا األوقاف الكثرية عليها فبلغت مستوى متقدما يف
العالج والتطبيب(.)2
- 3أدوات البناء:
عملية البناء ليست باألمر السهل فباإلضافة للجهد البدني حتتاج
الستخدام أدوات وآالت مت ابتكارها لتساهم يف تسريع وتسهيل عملية البناء،
ونالحظ أن هذه األدوات بدأت بسيطة حيث ابتكرها اإلنسان وفق احتياجه
من خامات البيئة من حوله ،ثم تطورت مع الزمان بتطور الفكر اإلنساني
وتعدد جماالت االستخدام هلا كما تغريت مسمياتها.
ويف عهــد الــنيب  اســتخدموا املســاحي( )3والكــرازين( )4واملكاتــل(،)5
واملعـــول( )6وهـــذه األدوات مرتبطـــة بـــاحلفر ومحـــل الرمـــل ،وكـــذلك قطـــع
األحجار واألخشاب،حيث كانوا يغرفون الرتاب باملسـحاة ،وحيملـون الـرتاب
يف املكتل( ،)7وإذا صادفهم حجرا صلداً ضربوه باملعول (.)2
( )1الواقدي ،املغازي.330/2
( )2حممد عبد الستار ،املدينة اإلسالمية ،الكويت ،عامل املعرفة1988 ،م ص.55
( )3املساحي :هي اجملرفة من احلديد  .ابن منظور ،لسان العرب .598/2
( )4الكرازين :هو الفأس اليت هلا رأس واحد  .ابن منظور ،لسان العرب .358/13
( )5املكاتل :هو الزبيل الكبري ،قيل:إنه يسع مخسة عشر صاعاً  .ابن منظور ،لسان
العرب .583/18
( )6املعول :حديدة ينقر بها اجلبال  .ابن منظور ،لسان العرب .487/11
(.453/2 )7
(.452- 451/2 )2
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هذه هي جممل أدوات البناء اليت وردت يف ثنايا الروايات اليت أوردها
الواقدي يف كتابه املغازي ،واليت تدل على أن هذه األدوات صنعت وفق
احلاجة إليها يف بيئتهم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

*
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اخلامتة

بعد قراءة كتاب املغازي للواقدي واستخالص مظاهر احلياة العامة يف
املدينة خالل عصر الرسول  .مت التوصل إىل النتائج التالية:
 - 1ذكر الواقدي موضوعات حضارية هامة أثناء حديثه عن مغازي
النيب مشلت جوانب اجتماعية مثل :تركيبة السكان يف اجملتمع
املدني ،وأساليب املعيشة كاللباس والزينة والطعام ،وأثاث املنزل يف
ذلك الوقت ،أيضاً جوانب اقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة،
وحرف كالكتابة واالطباء واملاشطة والرعي ،وجوانب عسكرية
كااحلصون وخطط الدفاع ،وعدة احلرب وآلية االستعداد هلا،
واجلانب العمراني كبناء املسجد النبوي ،واألخبية والقباب ،وأدوات
البناء.
 - 2أما املنهج الذي اتبعه الواقدي عند ذكره هلذه املوضوعات احلضارية
فهو مل يضعها حتت موضوعات حمددة بل جاءت عامة حبسب مناسبتها
ملا حتدث عنه ،فمنهجه يف كتابة قائم على أنه يبدأ بذكر احلدث ثم
بتحديد تأرخيه ،ثم يذكر قائد السرية أو الغزوة وعدد من معه وهكذا،
حتى يأتي على تفاصيل احلدث.)1(...
 - 3اتضح من الدراسة مساهمة املرأة والرجل يف بناء الدولة واحلضارة
اإلسالمية كلٌ يف جماله .وأيضاً تطور العادات االجتماعية من مأكل
ومشرب وملبس وزينة حيث كان احلكم اإلسالمي املستمد من القرآن
والسنة النبوية بارزاً فيها حبيث أحل ما فيه خري لصحة اإلنسان وحرم ما
( )1السلومي ،عبد العزيز ،الواقدي وكتابه املغازي منهجه ومصادره ،ص .248
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فيه شر وبالء على صحته ،لذا امتازت احلضارة اإلسالمية بالرقي والتطور
وبهذه احلضارة حكم املسلمون أجزاء من مشارق األرض ومغاربها.
 - 4يعترب كتاب املغازي للواقدي مصدراً هاما للسرية النبوية جبميع جوانبها مبا
فيها اجلوانب احلضارية لذا هو كتاب قيم ومفيد للباحثني يف هذا العلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد
وصحبه أمجعني.

*
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املصادر واملراجع
أوالً :املصادر
 ابن األثري اجلزري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك (ت606هـ)،
(- )1النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املكتبة العلمية ،بريوت1979 ،م.
 ابن أبي حامت ،عبد الرمحن بن حممد الرازي (ت723هـ)
(- )2اجلرح والتعديل ،ط،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
 البخاري،حممد بن إمساعيل اجلعفي (ت256هـ)،
(- )3الصحيح ،حتقيق:مصطفى ديب البغا ط،3دار ابن كثري ،بريوت،
1407هـ1987/م.
 البغدادي ،أمحد بن علي (ت463هـ)
(- )4تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت).
 البيهقي،أمحد بن احلسني (ت458هـ)
(- )5السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية،
بريوت2003 ،م.
 ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم (ت728هـ)
(- )6الفتاوى الكربى ،بريوت ،الدار العربية( ،د,ت).
 اجلوهري ،زين الدين حممد بن أبي بكر (ت666هـ).
(- )7خمتار الصحاح،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،الدار
النموذجية ،بريوت،صيدا1999 ،م.
 ابن حجر،أمحد بن علي بن حممد (ت852هـ).
(- )8اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط ،1دار اجلهاد،
بريوت1992 ،م.
(- )9فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بريوت ،دار املعرفة1379 ،هـ.
 احلليب ،علي بن إبراهيم بن أمحد (ت1044هـ)
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( - )10السرية احللبية ،ط،2بريوت ،دار الكتب العلمية1327 ،هـ.
 احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ( ت626هـ)
( - )11معجم األدباء ،حتقيق :إحسان عباس ،ط ،1بريوت ،دار الغرب
اإلسالمي1993 ،م.
(- )12معجم البلدان ،ط ،2بريوت ،دار صادر1992 ،م.
 الذهيب ،حممد بن أمحد (ت748هـ)
( ،- )13تذكرة احلفاظ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت).
(- )14سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،وحممد نعيم العرقسوسي،
ط ،9مؤسسة الرسالة ،بريوت1413 ،هـ.
 ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع (ت230هـ)
(- )15الطبقات الكربى،تقديم:إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت(،د.ت).
 السمهودي ،علي بن عبد اهلل.
( - )16خالصة الوفاء بأخبار دار املصطفى ،حتقيق :حممد األمني حممد اجلنكي،
ط ،1املدينة املنورة1418 ،هـ.
 ابن سيد الناس،حممد بن حممد اليعمري (ت734هـ).
( - )17عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري ،القاهرة ،مكتبة املقدسي،
1406هـ.
 الطربي ،حممد بن جرير (ت310هـ)،
( - )18تاريخ الرسل وامللوك ،ط ،2بريوت1387 ،هـ.
 ابن عبد الرب ،أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد (ت463هـ)
(- )19االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :علي حممد البجاوي،،ط،1
بريوت ،دار اجليل1992 ،م.
 الفريوزآبادي ،جمد الدين أبو طاهر (ت817هـ).
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(- )20القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة ،ط،8
بريوت ،مؤسسة الرسالة2005 ،م.
 ابن كثري ،إمساعيل بن عمر (ت774هـ)
(- )21البداية والنهاية،ط ،3بريوت ،دار املعرفة1980،م.
 جممع اللغة العربية،
( - )22املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،مصر2004 ،م.
 مسلم بن احلجاج القشريي (ت261هـ)
(- )23الصحيح ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،رئاسة إدارات البحوث العلمية
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Aspects of Public Life during the Era of Prophet Mohammad [PBUH]:
A Study Based on “Kitab al-Maghazi” by al-Waqidi

Dr. Sheikha A. M. Al Shaibani
Faculty of Science and Humanities
Thadiq - Shaqra University

Abstract:
al-Waqidi is a prominent scholar in the field of biography, maghazi (battles)
and conquests. His book “Kitab al-Maghazi” is an important source of the
history and biography of Prophet Muhammad [PBUH]. The book contains
valuable information about aspects of public social life during the era of the
Prophet [PBUH],
This study aims to highlight this social public life in the Islamic
community, the nature of life in the community in the era of the Prophet
[PBUH], and the mode of development under Islamic governance.
The study will firstly tackle aspects of social life such as: the components of
the population in the civic community, and lifestyle as terms of clothes,
ornaments, food and furniture at the time. The study also covers aspects of
economic life such as, trade, industry, agriculture, and professions such as
drafting, healing, coiffeuse, and grazing. The study also discusses aspects of
military preparations such as fortresses, defense plans, war equipment and
preparedness, as well as certain urban aspects such as, the building of the
Prophet’s Mosque, traditional dwelling places, domes and building tools. The
paper ends with a conclusion, a list of sources and references, and a table of
content.
Keywords: Public life in Al-Madinah Al-Monawwarah, social aspects,
economic aspects, military aspects, urban aspects.
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ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل قياس مستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمقن األسق
من وجهة نظ أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللق سقعو ،ولتحقيق أهقدا الدراسقة
قامت الباحثة بتطوي اسقتبانة لقيقاس العائقد االجتمقاعي وتوزيعهقا بعقد اختيقار العينقة
بالط يقققة العشققوائية الطبقيققة حي ق بل ق عققد،ها ( )154ف ق ،ا وبعققد معاجلققة البيانققا
باستخدام ب نامج ( )SPSSخلصت الدراسة إىل أن قياس مستوى العائد االجتماعي من
حتقي األمن األس من وجهة نظ أعضقاء هيئقة التقدريس يف جامعقة امللق سقعو ،كقان
م تفعا يف جمال( التسامح الديين االجتمقاعي الثققايف القونين) يف حق كقان قيقاس
مستوى العائد االجتمقاعي متوسقطا يف اجملقال السياسقي كمقا بينقت النتقائج عقدم وجقو،
فق و ذا ،اللققة إحصققائية عنققد مسققتوى الداللققة ( )α≤0.05يف آراء أفق ا ،العينققة أعضققاء
اهليئة التدريسية حول قياس مستوى العائقد االجتمقاعي مقن حتقيق األمقن األسق تبعقا
ملتغريا (اجلنس اخلربة التخصص)
جامعة املل سعو.،
الكلما املفتاحية :العائد االجتماعي األمن األس

املقدمة:

يوماً بعد يوم ،تتزايد احلاجة إىل رفع مستوى وعي الفرد واألسرة واجملتمع
يف خمتلف اجلوانب سواء أكان منها االقتصادية من استهالك وادخار واستثمار
وحنوه .أو اجلوانب الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية .وبالرغم من تزايد
هذه احلاجة إال أن معظم األسر حباجة إىل إعادة تأهيل وتطوير لتعي معنى
العائد االجتماعي ودوره يف استقرار أمن األسرة.
فعندما يكون العائد مرتفعا فإن ذلك يؤدي إىل حتقيق األمن األسري،
فالعائد االجتماعي لألسرة ،يرتكز على منهجية سليمة وتوافقية يف التسامح
الديين واخللقي  ،وإىل سقف مرتفع وواعي يف اجملال االجتماعي وأهمية
التكافل بني األسرة وأفراد اجملتمع  ،ويف اجملال الثقايف الذي يؤدي إىل مقدرة
األسرة على تربية أبناءها يف الدرجة األوىل وعلى كيفية التعامل مع اجملتمع ،
فاألسرة املثقفة الواعية يفرتض أن تكون مستقرة يف هذا اجلانب ومتصاحلة مع
ذاتها ومع اجملتمع  ،وتعي وتعرم معنى الو ن وأهمية املوا نة الصاحلة
واالنتماء ( احلياري ,2010 ,ص.)407 ،
كما ويؤكد (الصرايرة )1998 ،على أنه عند ارتفاع مستوى العائد
االجتماعي فأن ذلك يؤدي إىل حتقيق األمن األسري والذي يعد أمن لألسرة
واجملتمع ،فهو حاجة إنسانية ،وضرورة بشرية ،وغريزة فطرية ،ال تتحقق
السعادة بدونه ،وال يدوم االستقرار مع فقدانه ،ألن مصاحل الفرد واجملتمع
مرهونة بتوفريه ،ذلك ،ألن األمن للفرد واجملتمع والدولة من أهم ما تقوم
عليه احلياة ،إذ به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم
ويتجه تفكريهم إىل ما يرفع شأن جمتمعهم وينهض بأمتهم .
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بنيت األسرة يف اإلسالم على أساس املودة والرمحة ,قال تعاىل﴿ :وَ ِمنْ
ج َعلَ َبْينَكُم َّموَدَّةً
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم ِّمنْ أَنفُسِكُمْ َأزْوَاجًا ِّلتَسْكُنُوا إَِليْهَا َو َ
َكرُونَ﴾ ( )21سورة الروم .ومن هنا
حمَةً إِنَّ فِي َذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّ َقوْمٍ َيتَف َّ
َو َر ْ
فإن الرمحة والتعاون بني أفراد األسرة ,وحتمل كل فرد من أفرادها مسؤوليته
أمر مطلوب ,ليحقق هلا التضامن والتكافل والقوة ويبعدها عن التفكك.
وإن ممارسة املعيشة اهلانئة يف احلياة فتحصل من خالل األسرة اليت توجد
جتمعاً صغرياً ،يبين أصول حياته ومعيشته بهدوء وحيقق تعاوناً بناء وقوياً ،يف
التغلب على مشكالت املعيشة وحتقيق املكاسب ،وختيم فيها احملبة والود
واألنس والطمأنينة والسالم ،ومقاومة كل أوجه التعثر والضعف واملرض،
واألخذ بيد األ فال حنو النمو ،ورعاية الشيوخ والكبار حتى ال يصبحوا
منسيني أو مهملني ،ال عائل هلم وال معاون أو مساعد يساعدهم يف ضعفهم
والتخلص من متاعبهم وهمومهم ( الزحيلي  ،2000 ،ص .)85
إن األمن حيقق راحة يف البال ،وانشراحا يف الصدر ،وشعوراً بالسعادة
واستضالال بالطمأنينة والسكينة  ،يشعر يف ظله املرء بأنه حممي مصان بفضل
اهلل تعاىل ثم بفضل من تسبب يف استتبابه فينطلق يف هذا اجلو اآلمن إىل عبادة
ربه على الوجه الصحيح  ،وإىل عمارة الكون بتحقيق مصاحله ،أما إذا خيم
اخلوم وزال األمن فإن املصاحل تتعطل والقدرة على حسن العبادة تتزعزع ألنّ
ثبات األمن وتأكيده  ،وتوفري األمان وتعميمه هو املرتكز واألساس لكل
عوامل البناء والتنمية ،وحتقيق النهضة الشاملة ،وبدون ذلك يستو ن اخلوم
وتعم الفوضى ويشيع الضياع فتفقد األمة أساس البناء وأسباب البقاء (
ر روط ، 2003 ،ص .)9
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فالرتبيــة األمنيــة تبــدأ فــي نطــاق األســرة أوالً ،فاألسرة هي املدرسـة
األولـى التـي يـتعلم فيهـا الطفـل احلـق والبا ـل ،واخليـر والشر ،ويكتسب
حتمل املسئولية ،وحرية الرأي واختاذ القـرار ،وهـذا يـؤدي إلـى حتقيـق األمن
يف اجملتمع (همشري ,2001 ,ص.)19.
فالرتبية اليت تهتم باألسرة وتستطيع حتقيق أهدام اجملتمع الذي يعتقد
أفراده بالنهج اإلسالمي كإ ار فكري هلم يف الدنيا ،ومن أهدافها االهتمام
حباجات الفرد وأهدافه ،وتنمية قدرته على اختاذ القرارات الضرورية املناسبة
يف الظروم املختلفة وهي اليت تنظر إىل اهتمامات اجملتمع واهتمامات الفرد
وتركز عليها مجيعهاً دون االهتمام جبانب على حساب اجلانب اآلخر
(احلياري  ,2000،ص .)364
أن قوة اجملتمعات وضعفها ال تتخـذ باملعـايري املاديـة وحدها فقد شهدت
احلقيقة التارخيية على بقاءها ووجودها واستمراريتها مرهون مبا متتلكـه مـن
معـايري قيميـة وخلقية .فهي األسس واملوجهات السلوكية اليت يبنى عليها تقدم
اجملتمعات ورقيها واليت يف إ ارها يتم حتديد املسارات احلضارية واإلنسانية،
ورسم معامل التطـور والتمـدن البشري والقيمي واألخالقي .ومثال ذلك يف
ضرَبَ اللَّهُ َمثَلًا َق ْريَةً كَانَتْ آ ِمنَةً مُّ ْط َمئِنَّةً يَ ْأتِيهَا ِرزْقُهَا رَ َغدًا مِّن
قوله تعاىل﴿ :وَ َ
خوْمِ ِبمَا كَانُوا
ت ِبأَْنعُمِ اللَّهِ َفأَذَاقَهَا اللَّهُ ِلبَاسَ ا ْلجُوعِ وَا ْل َ
كُلِّ مَكَانٍ فَكَ َفرَ ْ
صَنعُونَ﴾ ( )112سورة النحل.
يَ ْ
ويتبني من خالل العرض السابق أن العائد االجتماعي يؤدي إىل االرتقاء
املعريف ألبناء اجملتمع ،تنظيم احلياة بني أفراد اجملتمع ،تكوين العادات السليمة
يف التعامل بني أفراد اجملتمع ومع أنظمته ،القضاء على اجلهل واألمية ،
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القضاء على االعتقادات اخلا ئة مثل الشعوذة والتوكل على غري اهلل سبحانه
وتعاىل ،تكوين قيم التعامل مع اآلخر وقيم احلوار واالحرتام بني أفرد
اجملتمع ،ختفيض معدالت اجلرمية وحفظ أمن اجملتمع القضاء على األفكار
الضالة اليت تهدم أمن اجملتمع واستقراره.
مشكلة الدراسة:

أن فكرة قياس العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري مبثابة ظاهرة
إنسانية تعلو فوق السحاب وفوق التقدير وأن قيمتها ال تقدر مبال وال ميكن
حسابها بأي حال ،حيث إن فكرة قياس العائد تساعدنا على إبراز دور
األسرة ووضع اخلطط والربامج اليت تعززها وتدعم نفوذها ،وملا كانت
الباحثة خمتصه يف ذلك ،ومهتمة بأهمية قياس العائد االجتماعي ،واستقرار
األسر السعودية ،والعوامل اليت ترفع من سويتها الدينية وتكافلها ،وتقلل
من تفكيكها وتصدعها ،جاءت هذه الدراسة للوقوم على قياس مستوى
العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري ،وذلك من خالل اإلجابة عن
السؤالني اآلتيني:
السؤال األول :ما قياس مستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمن
األسري من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود؟
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة
( ) 0,05≤αيف آراء أفراد العينة أعضاء اهليئة التدريسية حول قياس مستوى
العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري تبعاً ملتغريات (اجلنس ،اخلربة،
التخصص).
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أهداف الدراسة:

تهدم الدراسة إىل اآلتي:

 -قياس مستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري وفقا آلراء

أفراد العينة املكونة من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود.

 -التعرم على أراء أفراد العينة املكونة من أعضاء اهليئة التدريسية يف

جامعة امللك سعود ،وفقاً ملتغريات الدراسة.
أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله ،وتربز أهميتها
يف :
 قياس مستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري  ،ذلكاألمن الذي يساهم يف محاية اجملتمع من التيارات املنحرفة وإبعاد السلوكيات
اليت تتنافى مع مبادئ اإلسالم الصحيح .فهذا العائد يبني الواقع ويقرتح
احللول املمنهجه لرفع العائد الذي حيقق متاسك اجملتمع ورفع سويته.
البحث الذي يعاجل الواقع ويبني النتائج ويقرتح احللول املمنهجه ويرفع
من سوية اجلامعة حملياً
 الكشف عن آراء أعضاء هيئة التدريس حول قياس مستوى العائداالجتماعي فيما خيص جمال( التسامح الديين ،االجتماعي ،الثقايف،
الو ين ،والسياسي) ،وهي من القضايا األساسية يف حتقيق األمن االسري،
وتنعس على تقدم اجملتمع وارتقائه.
 الكشف عن موا ن الضعف والقصور يف مستوى العائد االجتماعيلتسهيل املهام أمام صانعي القرار  ،ووضع احللول اليت تعزز القوة وتعاجل
القصور.
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 ندرة البحوث والدراسات اليت تتناول بالدراسة و التحليل قياسمستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري .
 يتوقع أن تقود نتائج هذه الدراسة إىل تشجيع الباحثني إىل إجراء املزيدمن الدراسات حول هذا املوضوع.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة باحملددات اآلتية:
 .1حجم العينة :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية يف
جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية.
 .2احلدود الزمانية :اقتصرت هذه الدراسة على البيانات اليت مت مجعها
من أساتذة الكليات اإلنسانية والعلمية ،للفصل الدراسي الثاني .2016
 .3احلدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على قياس مستوى العائد
االجتماعي من حتقيق األمن األسري من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف
جامعة امللك سعود.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

العائد االجتماعي

social return

العائد االجتماعي يف اللغة  :يشري املعجم " الوجيز1415 ،هـ" إىل أن
العائد هو ما يعود بالربح  ،ويشري العائد يف قاموس مصطلحات العلوم
االجتماعية إىل أنه العائد الدوري الذي حيصل عليه الفرد يف نهاية كل فرتة
زمنيه حمددة (جلي ،2017،ص .)8
العائد االجتماعي يف االصطالح :جمموعة من اإلجراءات لتطوير
االجتاهات االجتماعية لألفراد وتشجيعهم على تقبل األفكار اجلديدة
واكتساب املعلومات النافعة ،وتكوين املهارات العملية ،سواء لألفراد أو
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اجلماعات .كما وميكن تعريفه بأنه ميثل املزايا اليت حيصل عليها اجملتمع،
وكذلك الوحدة نتيجة ملمارستها ألنشطتها االجتماعية ،يف حني أن العائد
االجتماعي ميثل مؤشر يستخدم األداء االجتماعي ،وحيسب على أساس
رح التكلفة االجتماعية من العوائد واملزايا االجتماعية( .عبدالدايم،
 ،2005ص .)13
وتعرم الباحثة العائد االجتماعي إجرائياً بأنه :املردود واألثر الذي يعود
بالنفع على اجملتمع نتيجة لتحقيق األمن األسري سواء من الناحية االجتماعية
أو االقتصادية.

األمن االسري

األمن يف اللغة أصل االمن مأنينة النفس وعدم خوفها ،يقال :أمن
كمسلم وزنا وفعال وأمن البلد :أ مأن به أهله(جلي ،2017،ص .)9
األمن يف االصطالح :هو اهلدوء من الطمأنينة والقدرة على مواجهة
األحداث والطوارئ دون اضطراب وهو مبثابة القواعد والوسائل والشرعية
اليت تطبقها مؤسسة ما لتكتسب القوة وحتقق لنفسها احلماية الداخلية
واخلارجية من األخطار الواقعة واحملتملة ،واألمن هو اختاذ االجراءات
واالحتيا ات االزمه ألمن وسالمة وراحة و مأنينة جمموعة من الناس.
(عبدالدايم ،2005 ،ص .)11
أالمن االسري :هو شعور بالبيئة االجتماعية على أنها بيئة صديقة
وشعور الفرد بأن اآلخرين حيرتمونه ويتقبلونه داخل االسرة ،كما يعرم بأنه
التعاون

بني

الرجل

واملرأة

لتحقيق

االستقرار

جلميع

أفراد

العائلة(جلي ،2017،ص .)12
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وتعرم الباحثة األمن األسري إجرائياً بأنه :أمن األسرة عقائديًّا
وأخالقيًّا ،حبيث تكون األسرة بأفرادها خليةً صاحلة ،ال يتسرب إليها ،وال
عن ريقها ،الفساد يف اجملتمع.
الدراسات السابقة:

قليلة هي الدراسات اليت تناولت قياس مستوى العائد االجتماعي من
حتقيق األمن األسري ،بل قد تكون نادرة ،وقد حاولت الباحثة اختيار
الدراسات األقرب إىل عنوان الدراسة ،ومنها:
دراسة العتيق ،وأمحد ( )1995بعنوان" البيئة والعنف ،دراسة لبعض
الدالالت البيئية االجتماعية للسلوك العنيف لدى عينة من الشباب املصري "،
هدفت إىل حتديد عوامل البيئة الفيزيقية واالجتماعية املهيئة للسلوك العنيف
عند الشباب ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )700شاب وفتاة )300( ،من
شباب اجلامعات و ( )400من مراكز الشباب ،بلغ متوسطات أعمارهم (23
عاما) ،كما بلغ متوسط االزدحام يف الغرفة اليت يقطن بها أفراد العينة (،3
 ،)4وبلغ متوسط حجم األسرة ( )3 ،6أفراد ،ولتحقيق أهدام الدراسة مت
تطبيق مقياس حتليل البيئة االجتماعية واملادية للشباب ومقياس احتمالية
السلوك العنيف ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن ( )%28من الشباب يعانون
مشاكل مادية كبرية ،و( )%52يعانون مشاكل مادية متوسطة ،باإلضافة إىل
وجود عالقة ارتبا ية موجبة دالة بني اخنفاض املستوى االقتصادي واحتمالية
العنف ،فالبيئات احملرومة اقتصاديا تزيد من احتمالية العنف ،ويزيد تدني
حالة السكن من احتمالية العنف ،كما أسفرت النتائج إىل اخنفاض العائد
االجتماعي لألبناء جراء سوء التوافق األسري .
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يف حني تناولت دراسة سليمان (2003م) عالقة املناخ األسري بإشباع
احلاجات النفسية لألبناء املراهقني ،وتكونت عينة البحث من ( )101من
املراهقني ذكوراً وإناثاً ،وقد استخدمت الباحثة مقياس املناخ األسري من
إعداد عالء الدين كفايف ومقياس التنظيم اهلرمي للدوافع واحلاجات ملاسلو
من إعداد ممدوح الكناني  -وأشارت النتائج :أنه توجد عالقة ارتبا يه بني
املناخ األسري غري السوي وبني إشباع احلاجات الفسيولوجية لدى املراهقني،
وأنه توجد عالقة ارتبا ية سالبة بني املناخ األسري غري السوي وبني إشباع
احلاجات النفسية لدى املراهقني.

وقام كزنز ( )Cousins, 2004بدراسة بعنوان "الوقت الذي يكون مناسباً
حلماية األ فال من سوء معاملة اآلباء واألمهات حلمايتهم من املشاكل
النفسية" ،وهدفت الدراسة إىل التعرم على املشاكل النفسية الناجتة عن سوء
معاملة اآلباء واألمهات ،وأجريت الدراسة على األ فال يف جنوب ويلز يف
اسرتاليا ،واستخدمت الدراسة أسلوب املراقبة واإلشرام على األسر اليت
تعامل أ فاهلا بعنف ،وقد أظهرت النتائج أن سوء معاملة األ فال قد تسبب
يف اخنفاض العائد االجتماعي بني اال فال ،واختاذ اجلانب االنطوائي.
قام توماس ميلز وآخرون (،Mills

al

 )2004 ،etبدراسة بعنوان "

العوامل املنبئة بالعنف داخل املؤسسات لدى األحداث العدوانيني ،واأل فال
املشاغبني " ،هدفت إىل حبث مدى قدرة اآلراء املضادة للمجتمع يف التنبؤ
باملخالفات القانونية داخل مؤسسات األحداث ،وقد تكونت عينة الدراسة
من جمموعتني :األوىل تضم( )69فل مشاغب ،والثانية ( )38حدث
عدواني ،وقد أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عوامل منبئة بالعنف لكل
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جمموعة ،فاالغرتاب واالندفاعية يؤثران تأثرياً ذو داللة إحصائية وينبئان
بالعنف يف عينة األحداث العدوانيني ،وأن عامل االغرتاب يؤثر ويتفاعل مع
السن واالندفاعية يف التنبؤ بالعنف والسلوك التحطيمي داخل املؤسسة بالنسبة
لأل فال املشاغبني ،كما كانت املشكالت االجتماعية من أكثر العوامل املنبئة
يف اقرتام العنف بدرجة دالة إحصائيا.
قام هاورد ( )2005 ،Hawardبدراسة بعنوان" املتغريات النفسية
واالجتماعية اليت ترتبط بالعنف يف اللقاءات العا فية على عينة من الشباب
الالتينيني الدارسني يف جامعة مرييالند " ،واليت هدفت لدراسة املتغريات
النفسية واالجتماعية املرتبطة بالعنف يف اللقاءات العا فية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )446دارساَ موزعني على اجلنسني من الشباب الالتيين يف
جامعة مرييالند ،وتوصلت النتائج إىل أن  %9من املبحوثني قد أقروا أنهم
مروا خبربة العنف البدني يف اللقاءات العا فية ،ومل تكن هناك فروق ذات
داللة إحصائية بني الذكور واإلناث ،وتبني أن الشباب الذين أقروا بأنهم
اخنر وا يف سلوكيات عنيفة كانوا ضحايا العنف البدني يف اللقاءات العا فية،
وأن الشباب الذين توجد لديهم صورة إجيابية عن الذات ،وهلم نشا ات
دينية واجتماعية ويدركون متابعة والديهم القوية كانوا أقل من غريهم يف
ارتكابهم العنف يف اللقاءات العا فية.
وأظهرت دراسة السيد (2007م) :بعنوان املناخ األسري وعالقته ببعض
أشكال السلوك االجتماعي اإلجيابي (التعاون ،التوافق) لدى األ فال
وتكونت عينة الدراسة من ( )107من التالميذ ذكوراً وإناثاً ترتاوح أعمارهم
بني  12 - 9سنة يف الصفوم الرابع واخلامس والسادس اإلبتدائي،
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واعتمدت الدراسة على مقياس املناخ األسري لكفايف ومقياس اإليثار لعزة
عبد احلفيظ ومقياس التعاون من إعداد الباحثة ،وقد أشارت النتائج إىل:
توجد عالقة ارتبا ية موجبة دالة إحصائيا بني بُعد (األسرة املرنة يف مقابل
األسرة املدجمة) وبني سلوك التعاون كشكل من أشكال السلوك اإلجيابي لدى
األ فال يف اجتاه السواء عند مستوى ( .)0,01وتوجد عالقة ارتبا ية موجبة
دالة احصائيا بني بُعد (املناخ الوجداني السوي يف مقابل املناخ الوجداني غري
السوي) وبني سلوك التعاون يف اجتاه السواء عند مستوى ( ،)0,01وتوجد
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات كل من األقل يف احلب
املصطنع واألكثر يف احلب املصطنع لدى التالميذ يف التوافق لصاحل األقل يف
احلب املصطنع ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
كل من األقل يف األسرة املدجمة واألكثر يف األسرة املدجمة لدى التالميذ يف
التوافق لصاحل األقل يف األسرة املدجمة.

ويف دراسة مودري وآخرين

(2007

 )Moddryبعنوان املناخ األسري

العا في وجودة عالقة األخوة وتأثريها على املشكالت السلوكية وتكيف
األ فال قبل سن املدرسة وقد شارك يف هذه الدراسة  63من األمهات مع
أ فاهلم داخل مركز الربامج املستندة يف والية أريزونا خالل فصلي اخلريف
والربيع ،ومت حتديد األشقاء األقرب سناً لأل فال املشاركني والعالقة بينهم
(الدمء ،املنافسة) للتنبؤ بتكيف الطفل ،وكذلك حتديد خصائص األسرة يف
(التعبري العا في ،تعرض الطفل للصراع ،اتفاق الوالدين يف الرتبية) حيث
بينت الدراسة أن العالقة الدافئة بني الطفل وإخوته والتعبري العا في واتفاق
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الوالدين يف الرتبية أسهمت بشكل كبري يف تكيف الطفل بعد ستة أشهر من
الدراسة حسب ما ذكرته األمهات واملعلمون.
أجرى كالسكان و ساغلم ( ,)Caliskan&Saglam,2012دراسة هدفت
التعرم إىل تطوير مقايس النزعة حنو قيمة التسامح الديين والعمل على حتديد
اجتاهات عينة من لبة املرحلة األساسية حنو قيم التسامح يف ضوء بعض
املتغريات ,تكونت عينة الدراسة من ( )899الباً و البة مت اختيارهم من ()5
مدارس اساسية يف منطقة سأكاريه الرتكية .ومت تطوير مقايس موزع على ()5
جماالت ومكون من ( )18فقرة لقياس نزعات الطلبة حنو قيمة التسامح.
أشارت نتائج التحقق من صدق وثبات املقياس اىل انه قد سجل مستوياتٍ
عالية من الصدق الظاهري والصدق العاملي ومؤشرات ثبات عالية من خالل
االختيار واعادة االختبار .أشارت النتائج إىل أن الطلبة قد سجلوا مستويات
عالية جداً من االجتاهات حنو قيم التسامح الديين ووجود فروق تعزى اىل
اجلنس يف مستويات االجتاهات حنو التسامح الديين ولصاحل اإلناث ووجود
فروق يف مستوى االجتاهات حنو التسامح تعزى إىل املستوى الصفي ولصاحل
الطلبة يف الصفوم الدنيا.
وأجرى دوتي ( ,)Doty ,2012دراسة هدفت إىل التعرم إىل قيم
التسامح وعالقتها بتقبل املعتقدات الدينية بني الطلبة يف املدارس احلكومية يف
الواليات املتحدة ,استخدمت الدراسة املنهجية الوصفية ,أشارت نتائج الدراسة
إىل أن مستوى قيم التسامح بني الطلبة بدرجة منخفضة إىل متوسطة وإىل أن
االحتكاك مع الديانات والثقافات األخرى وأن هناك ضرورة للعمل على
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خلق جمتمع مدني قائم على التنوع الثقايف والديين والعرقي الذي يعزّز قيم
اجيابية مثل ضرورة تقبل واحرتام اآلخر مما يعزّز التسامح.
وأجرت مسرية ( )2017دراسة هدفت إىل قياس العائد االجتماعي من
ممارسة النشا ات الرياضية ،بقت الدراسة على ( )15نادي ،ومن أهم
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،أن مستوى العائد االجتماعي من ممارسة
األنشطة الرياضية كان مرتفعاً ،وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية حول
أراء أفراد العينة يف قياس العائد االجتماعي من ممارسة النشا ات الرياضية
تعزى ملتغري اجلنس.

التعقيب على الدراسات السابقة.

يف ضوء العرض السّابق للدّراسات العربية واالجنبية الحظت الباحثة أن
هذه الدراسات ذات العالقة مبوضوع األمن األسري أو املناخ األسري وآثاره
اإلجيابية على اجملتمع مثل األمن النفسي والتسامح ،كما تناولت بعض
الدراسات اآلثار السليبية لغياب األمن األسري أو املناج األسري مثل ظاهر
العنف والعدوانية ،ومتيزت الدّراسة احلالية عن الدّراسات السابقة من حيث
املكان كونها االوىل اليت جرت يف اململكة العربية السعودية ،كما أنها متيزت
بتناول مستوى العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري.
اإلجراءات املنهجية للدراسة.

منهج الدراسة
املنهج املتبع يف الدراسة احلالية هو املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة
الدراسة ،حيث قامت الباحثة بوصف ملستوى العائد االجتماعي من حتقيق
األمن األسري من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود،
حيث مت مجع بيانات وصفية حوهلا وحتليلها والربط والتفسري هلذه البيانات
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وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج لتعميمها ،وذلك عن ريق مجع
املعلومات من خالل استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة ،ومعاجلتها
بواسطة الرزمة اإلحصائية (.)SPSS
جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود.

العينة:

قامت الباحثة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث مت توزيع
استبانة الدراسة بشكل عشوائي على ( )165عضو هيئة تدريس يف جامعة
امللك سعود ،ولعدم قدرة الباحثة على اسرتداد مجيع االستبانات ،وعدم
صالحية بعضها للتحليل فقد بلغ أفراد اجملتمع املدروس ( )154فرداً،
ولوصف خصائص األفراد املبحوثني فقد مت استخراج التكرارات ،والنسب
املئوية للبيانات املتعلقة خبصائصهم الشخصية والوظيفية ،حيث كانت النتائج
كما هي موضحة يف اجلدول رقم (:)1
جدول رقم ()1
توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقاً للمتغريات الشخصية والوظيفية
املتغري
اجلنس

التخصص
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املستوى

التكرار

النسبة املئوية

ذكور

91

59,1

إناث

63

40,9

اجملموع

154

100,0

إنسانية

89

57.8

علمية

65

42.2

اجملموع

154

100.0
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املتغري
اخلربة

املستوى

التكرار

النسبة املئوية

أقل من  10سنوات

93

60,4

 10سنوات فأكثر

61

39,6

اجملموع

154

100,0

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل:
ولغرض حتليل البيانات اليت مت مجعها يف هذه الدراسة ،وذلك من أجل
اإلجابة على أسئلة الدارسة ،فقد مت استخدام جمموعة من األساليب
اإلحصائية اليت تشتمل عليها احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ()SPSS
واليت تتمثل يف:
التكرارات ،والنسب املئوية وذلك من أجل وصف
- 1
خصائص األفراد املبحوثني.
املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية للتعرم على
- 2
درجة موافقة األفراد املبحوثني على فقرات أداة الدراسة.
تطبيق اختبار ( )Independent Samples T-Testعلى األداة
- 3
ككل تبعاً ملتغريات (اجلنس ،اخلربة ،التخصص).
أداة الدراسة
قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس مستوى العائد االجتماعي من حتقيق
األمن األسري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود،
وذلك بعد اال الع على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة
(سليمان )2003 ،وقد تكونت األداة من ( )5جماالت ( )19فقرة.
صدق األداة:
ملعرفة صدق أداة الدراسة فقد عرضت الباحثة األداة على عشرة حمكمني
من زمالئها أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري نايف العربية للعلوم
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األمنية ،وذلك لتحقق من الصدق الظاهري وصدق احملتوى من حيث مدى
الشمولية والوضوح واالنتماء ،وبناءً على آراء احملكمني فقد عٌدلت وحذفت
بعض الفقرات ،حيث تضمنت األداة بصورتها النهائية على ( )19فقرة
منطوية حتت مخسة جماالت.
ريقة تصحيح املقياس
مت اعتماد سلم ليكرت للتدرج اخلماسي (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،نادراً،
أبداً) ،حيث أعطيت دائماً( )5درجات ،وغالباً( )4درجات ،وأحياناً ()3
درجات ،ونادراً ( )2درجتان ،وأبداَ ( )1درجة واحدة .ولتحديد مستوى
التكيف النفسي واالجتماعي مت تصنيف املتوسطات احلسابية على النحو
األتي 2,33( :فما دون مستوى منخفض)( ،من  3,66- 2,34مستوى
متوسط) 3,67( ،فما فوق مستوى مرتفع).
ثبات املقياس
مت التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقتني :األوىل باستخدام ريقة
االختبار وإعادة االختبار( ،)test-retestوثانياً :حساب االتساق الداخلي
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بتوزيع أداة الدراسة على جمموعة من خارج
عينة الدراسة مكونه من ( )40مبحوث ،وجدول( )1يبني معامالت الثبات
ومعامالت ارتباط بريسون جملاالت الدراسة واملقياس ككل.
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جدول ()2
معامالت الثبات (كرونباخ الفا) ومعامالت ارتباط بريسون جملاالت
الدراسة واملقياس ككل (ن=)40
معامل الثبات

معامل االرتباط

(كرونباخ ألفا)

)(test-retest

العائد املرتبط باملفاهيم الو نية

0,72

*0,74

العائد املرتبط مبجال التسامح الديين

0,71

*0,72

العائد املرتبط باملفاهيم االجتماعية

0,70

*0,71

العائد املرتبط باملفاهيم السياسية

0,78

*0,73

العائد املرتبط باملفاهيم الثقافية

0,75

*0,70

األداة ككل

0,74

*0,74

اجملال

*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (=.)0,05 α
يظهر جدول ( )2أن مجيع قيم معامالت الثبات بطريقة (كرونباخ الفا)
كانت مقبولة ألغراض التطبيق ،حيث أنها تراوحت بني (،)0,78- 0,70
حيث أشارت الدراسات إىل قبول معامالت الثبات ومجعيها قيم مقبولة
ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم الدراسات إىل أن نسبة قبول معامل
الثبات ( ،)Sonderpandian & Amir,2000( )0,60ومجيع قيم معامالت
االرتباط بطريقة بريسون دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)0,05=αوهذا
يدل على ثبات التطبيق.
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عرض النتائج:
فيما يلي عرض نتائج الدراسة امليدانية ،وفقاَ ملا مت رحه من أسئلة ،وهي
على النحو اآلتي:
 أوالً :نتائج السؤال األول :ما قياس مستوى العائد االجتماعيلتحقيق األمن األسري من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك
سعود؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة الدراسة ،اجلداول رقم ()8- 3
توضح ذلك.
اجلدول رقم ()3
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد
أداة الدراسة واألداة ككل
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الرتبة

الرقم

1

2

2

3

3

5

4

1

5

4

البعد
العائد املرتبط مبفاهيم
التسامح الديين
العائد املرتبط باملفاهيم
االجتماعية
العائد املرتبط باملفاهيم
الثقافية
العائد املرتبط باملفاهيم
الو نية
العائد املرتبط باملفاهيم
السياسية
األداة ككل

املتوسط
احلسابي

االحنرام
املعياري

درجة
التقييم

3.71

0.68

مرتفعة

3.70

0.72

مرتفعة

3.69

0.44

مرتفعة

3.67

0.52

مرتفعة

3.55

0.38

متوسطة

3.67

0.25

مرتفعة
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يظهر من اجلدول رقم ( )3أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة
عن أبعاد أداة الدراسة واألداة ككل تراوحت ما بني ( ،)3,71- 3,55حيث
جاء باملرتبة األوىل بعد العائد املرتبط مبفاهيم التسامح الديين مبتوسط حسابي
( ،)3,71وباملرتبة الثانية جاء بعد العائد املرتبط باملفاهيم االجتماعية
مبتوسط حسابي ( ،)3,70وجاء باملرتبة الثالثة بعد العائد املرتبط باملفاهيم
الثقافية مبتوسط حسابي ( ،)3,69واحتل املرتبة الرابعة بعد العائد املرتبط
باملفاهيم الو نية مبتوسط حسابي ( ،)3,67بينما جاء املرتبة اخلامسة واألخرية
بعد العائد املرتبط باملفاهيم السياسة مبتوسط حسابي ( ،)3,55أما قياس
مستوى العائد االجتماعي لتحقيق األمن األسري بشكل كلي فقد جاء
مرتفعاً ،مبتوسط حسابي ( ،)3,67وهذا يدل على أن األسرة املثقفة املتعلمة
الواعية املتفهمة ،هي األسرة اليت تنعم بالتسامح الديين يف تعاملها ويف
منهجيتها ،ويف قاعدة اجتماعية مرنه ،متأصله بقيم املوا نة والوالء
واالنتماء ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة مسرية ( )2017واليت بينت
أن قياس العائد االجتماعي من ممارسة االنشطة الرياضية كان مرتفعاً.
اجلدول رقم ()4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العائد املرتبط باملفاهيم الو نية
الرتبة

الرقم

1

.1

الفقرة
يعزز حتقيق األمن األسري
مفاهيم الوالء واالنتماء للو ن

املتوسط

االحنرام

درجة

احلسابي

املعياري

التقييم

3.75

0.59

مرتفعة
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الرتبة

الرقم

2

.3

3

.4

4

.2

5

.5

الفقرة

املتوسط

االحنرام

درجة

احلسابي

املعياري

التقييم

وجتسد اهلوية الو نية لدى
الطلبة.
ينمي حتقيق األمن األسري لدى
الطلبة قيم االبتعاد عن اإلثارة
واملغاالة عند عرض الظواهر

3.68

0.61

مرتفعة

األمنية.
يعزز حتقيق األمن األسري
االلتزام بالصدق واألمانة والوفاء.

3.67

0.62

مرتفعة

ينمي حتقيق األمن األسري يف
نفوس الطلبة القدرة على زيادة

3,66

0.56

مرتفعة

اإلنتاج الو ين واحملافظة عليه.
يعزز حتقيق األمن األسري قيم
الوسطية واالعتدال ونبذ العنف

3.61

0.63

مرتفعة

لدى الطلبة.
بعد العائد املرتبط باملفاهيم الو نية ككل

3.67

0.52

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم ( )4أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عن فقرات بعد العائد املرتبط باملفاهيم الو نية ترواحت بني
( ،)3,75- 3,61حيث جاءت باملرتبة األوىل الفقرة رقم ( )1ونصها :يعزيز
حتقيق األمن األسري مفاهيم الوالء واالنتماء للو ن وجتسد اهلوية الو نية
لدى الطلبة ،مبتوسط حسابي ( )3,75ودرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت
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باملرتبة األخرية الفقرة رقم ( )5ونصها :يعزز حتقيق األمن األسري قيم
الوسطية واالعتدال ونبذ العنف لدى الطلبة مبتوسط حسابي ( )3,61وبدرحة
تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط احلسابي للبعد ككل ( )3,67بدرجة تقييم
مرتفعة ،وهذا يدل على أن أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود
يرون أن حتقيق األمن األسري يساهم بدرجة عالية يف رفع العائد االجتماعي
املرتبط باملفاهيم الو نية ،وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل إىل كفاية األسرة
السعودية يف تعزيز مفاهيم الوالء واالنتماء للو ن وجتسيد اهلوية الو نية
أبناءها ،وتركيزها على تنمية املفاهيم الدينية واألخالقية واالجتماعية ،وقد
يعود السبب يف ذلك إىل قناعة األسرة بأهمية دورها يف تعزيز اجلوانب الو نية
لدى أبناءها ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة أيضا إىل وعي األسرة السعودية
حول الدور الذي تلعبه املفاهيم الو نية يف تغيري أسلوب حياة ابناءها و ما
تعكسه هذه القيم على نفوس االبناء من خالل احلد من التحديات واملنزلقات
اخلطرية ،حيث إنها دور األسرة هو إعدادًا للفرد وبناء الشخصية عقليًا ونفسياً
واجتماعياً وهي يف هذا اإلعداد أن ترتكز على أن يرتبط الفرد بو نه ،وأن
حيسن التعاون مع غريه من املوا نني خلدمة جمتمعه.
اجلدول رقم ()5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العائد املرتبط مبفاهيم التسامح الديين
الرتبة

الرقم

1

.2

الفقرة

املتوسط

االحنرام

درجة

احلسابي

املعياري

التقييم

أن حتقيق األمن األسري
يساعد الطلبة على افرتاض

3.75

0.79

مرتفعة

حسن الظن باآلخر.
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

165

الرتبة

الرقم

2

.1

3

.3

الفقرة

املتوسط

االحنرام

درجة

احلسابي

املعياري

التقييم

أن حتقيق األمن األسري
يساعد الطلبة على احرتام

3.70

0.81

مرتفعة

عقائد االخر.
أن حتقيق األمن األسري
يساعد الطلبة على نبذ

3.68

0.75

مرتفعة

الكراهية والتعصب.
بعد العائد املرتبط مبفاهيم التسامح الديين ككل

3.71

0.68

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم ( )5أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عن فقرات بعد العائد املرتبط مبفاهيم التسامح الديين تراوحت بني
( )3,75- 3,68بدرجة تقييم مرتفعة جلميع الفقرات ،حيث جاءت باملرتبة
األوىل الفقرة رقم ( )2ونصها :أن حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة على
افرتاض حسن الظن باآلخر ،بينما جاءت باملرتبة األخرية الفقرة رقم ()3
ونصها :أن حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة على ذم الكراهية والتعصب،
مبتوسط حسابي ( ، )3,68وبلغ املتوسط احلسابي للبعد ككل ( )3,71بدرجة
تقييم مرتفعة ،وهذا يدل على أن أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك
سعود يرون أن حتقيق األمن األسري يساهم بدرجة عالية يف رفع العائد
االجتماعي املرتبط بقيم التسامح الديين ،و وتعزو هذه النتيجة إىل إميان
األسرة السعودية بأهمية دورها بإعداد اجلانب الوجداني والقيم والفضائل
االخالقية؛ فهي تقوم بدورها كوسيلة تربوية لغرس القيم وتنميتها ،وترى
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الباحثة أن االهتمام بغرس قيم التسامح الديين نابعة من عقيدة اجملتمع املتدين
املوحد هلل ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كالسكان وساغلم
(,)Caliskan&Saglam,2012واليت أشارت إىل أن الطلبة قد سجلوا
مستويات عالية جداً من االجتاهات حنو قيم التسامح الديين.
اجلدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العائد املرتبط باملفاهيم االجتماعية
الرتبة

الرقم

1

.3

2

.1

3

.2

الفقرة

املتوسط االحنرام

درجة

احلسابي املعياري

التقييم

أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على احرتام حقوق

3.80

0.75

مرتفعة

اآلخر.
يساعد حتقيق األمن األسري
الطلبة على اتساع الصدر

3.68

0.79

مرتفعة

ورحابته مع اآلخر
أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على احرتام كرامة اآلخر

3.63

0.80

متوسطة

والرفق به.
بعد العائد املرتبط باملفاهيم االجتماعية ككل

3.70

0.72

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم ( )6أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عن فقرات بعد العائد املرتبط باملفاهيم االجتماعية تراوحت بني
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( ، )3,80- 3,63حيث جاءت باملرتبة األوىل الفقرة رقم ( )3ونصها :أن
حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة احرتام حقوق اآلخر مبتوسط حسابي
( )3,80ودرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت باملرتبة األخرية الفقرة رقم ()2
ونصها :أن حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة على احرتام كرامة اآلخر
والرفق به  ،مبتوسط حسابي ( )3,63ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط
احلسابي للبعد ككل ( )3,70بدرجة تقييم مرتفعة ،وهذا يدل على أن أعضاء
اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود يرون أن حتقيق األمن األسري يساهم
بدرجة عالية يف رفع العائد االجتماعي املرتبط بالقيم االجتماعية  ،وميكن أن
تربر هذه النتيجة بإدراك األسرة السعودية حنو أهمية دورها يف تتشكل هوية
ابناءها على منوال املعايري والقيم االجتماعية لثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه،
وختتلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة وقام كزنز ( )Cousins, 2004واليت
بينت اخنفاض العائد االجتماعي بني اال فال ،وذلك بسبب سوء معاملة
األ فال.
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اجلدول رقم ()7
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العائد املرتبط باملفاهيم السياسية
الرتبة الرقم

الفقرة

املتوسط االحنرام

درجة

احلسابي املعياري

التقييم

أن حتقيق األمن األسري يشجع
1

.3

2

.1

3

.2

الطلبة على اقامة العالقات مع

3.69

0.46

مرتفعة

اآلخر.
أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على احرتام التعددية السياسية

3.49

0.50

متوسطة

والدعوة للمساملة واملساواة.
أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة يف تعزيز العمل املشرتك مع

3.47

0.50

متوسطة

اآلخر سياسياً.
بعد العائد املرتبط باملفاهيم السياسية ككل

3.55

0.38

متوسطة

يظهر من اجلدول رقم ( )7أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عن فقرات بعد العائد املرتبط باملفاهيم السياسة تراوحت بني
( ، )3,69- 3,47حيث جاءت باملرتبة األوىل الفقرة رقم ( )3ونصها :أن
حتقيق األمن األسري يشجع الطلبة على اقامة العالقات مع اآلخر ،مبتوسط
حسابي ( )3,69ودرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت باملرتبة األخرية الفقرة
رقم ( )2ونصها :أن حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة يف تعزيز العمل
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املشرتك مع اآلخر سياسياً  ،مبتوسط حسابي ( )3,47ودرجة تقييم متوسطة،
وبلغ املتوسط احلسابي للبعد ككل ( )3,55بدرجة تقييم متوسطة ،وهذا يدل
على أن أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود يرون أن حتقيق األمن
األسري يساهم بدرجة عالية يف رفع العائد االجتماعي املرتبط بالقيم السياسة
 ،وميكن أن تربر هذه النتيجة يف نقص الثقافة السياسية لدى أفراد اجملتمع
السعودي بشكل عام.
اجلدول رقم ()8
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العائد باملفاهيم الثقافية
الرتبة الرقم
1

.3

2

.4

3

.2

4

.5

الفقرة
أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على املوضوعية مع االخر.

املتوسط االحنرام

درجة

احلسابي املعياري

التقييم

3.97

0.69

مرتفعة

أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على تقبل اسلوب احلوار مع

3.89

0.70

مرتفعة

االخر.
أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على حرية املمارسة الفكرية

3.81

0.75

مرتفعة

واالعرتام بثقافة االخر.
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أن حتقيق األمن األسري يساعد
الطلبة على التعرم على خصائص

3.49

0.64

متوسطة
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الرتبة الرقم

الفقرة

املتوسط االحنرام

درجة

احلسابي املعياري

التقييم

ثقافة االخر.
أن حتقيق األمن األسري يساعد
5

.1

الطلبة على االعتزاز بالثقافة

3.30

0.46

متوسطة

االسالمية.
بعد العائد املرتبط باملفاهيم الثقافية

3.69

0.44

مرتفعة

يظهر من اجلدول رقم ( )8أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عن فقرات بعد العائد املرتبط باملفاهيم الثقافية تراوحت بني
( ، )3,97- 3,30حيث جاءت باملرتبة األوىل الفقرة رقم ( )3ونصها :أن
حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة على موضوعية مع االخر  ،مبتوسط
حسابي ( )3,97ودرجة تقييم مرتفعة ،بينما جاءت باملرتبة األخرية الفقرة
رقم ( )1ونصها :أن حتقيق األمن األسري يساعد الطلبة على االعتزاز
بالثقافة االسالمية  ،مبتوسط حسابي ( )3,30ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ
املتوسط احلسابي للبعد ككل ( )3,69بدرجة تقييم مرتفعة ،وهذا يدل على
أن أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة امللك سعود يرون أن حتقيق األمن
األسري يساهم بدرجة عالية يف رفع العائد االجتماعي املرتبط بالقيم الثقافية
 ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل الوعي القائمني على األسرة السعودية حول
أهمية القيم الثقافية ألبناءها يف ظل الظروم الراهنة ،لذا فهم يقومون بتعزيز
املوضوعية والتجرد يف احلكم على االخر من خالل حث أبناءهم على
التعايش الفكري و فهم مع األخر.
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 ثانياً :نتائج السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائيّة عندمستوى الداللة ( )α≤0.05يف آراء أفراد العينة أعضاء اهليئة التدريسية حول
قياس العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري تبعاً ملتغريات (اجلنس،
اخلربة ،التخصص)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق اختبار

(Independent Samples T-

 )Testعلى األداة ككل تبعاً ملتغريات ملتغريات (اجلنس ،اخلربة ،التخصص)،
اجلدول رقم ( )9يوضح ذلك.
اجلدول رقم ()9
نتائج تطبيق اختبار

(Samples T-Test

 )Independentعلى األداة

ككل تبعاً ملتغريات ملتغريات (اجلنس ،اخلربة ،التخصص)
املتغري
اجلنس
التخصص

املتوسط

االحنرام

احلسابي

املعياري

ذكور

3,65

0,26

إناث

3,71

0,21

إنسانية

3,64

0,25

علمية

3,71

0,24

3,65

0,26

املستوى

أقل من 10
اخلربة

سنوات
 10سنوات
فأكثر
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T

اإلحصائية

1,51

0,13

1,60

0,11

1,38
3,70

الداللة

0,17

0,23
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يظهر من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند
مستوى الداللة ( )α≤0.05يف آراء أفراد العينة أعضاء اهلئية التدريسية حول
العائد االجتماعي من حتقيق األمن األسري تبعاً ملتغريات (اجلنس ،اخلربة،
التخصص) ،حيث أن مجيع قيم ( )Tغري دالة إحصائيًّا ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة إىل أن مجيع أفراد العينة يعملون يف بيئة متشابهة من حيث الظروم
االجتماعية واالقتصادية والوظيفية ،وتتفق نتائج هذه الدراسة يف متغري
اجلنس مع دراسة مسرية ( )2017واليت بينت عدم وجود فروق ذات دالله
إحصائية حول أراء أفراد العينة يف قياس العائد االجتماعي من ممارسة
النشا ات الرياضية تعزى ملتغري اجلنس.
التوصيات:

بناءاً على ما سبق من نتائج توصى الدراسة مبا يلي:
 - 1أجراء مسح ميداني يبني حالة االسرة من حيث ( احلالة املادية ،عدد
املتعلمني ،الطالق ،اخل) من العوامل اليت حتقق أمن األسرة.
 - 2مكافئة األسر املتعلمة وتشجيعها على ذلك ،وتوجيه االخرى
وتأهليها ،حسب حاجتها.
 - 3عقد ندوات ودورات تركز على أهمية التعليم لألسرة ،وانعكاس ذلك
على حتقيق أمن األسرة يف مجيع جماالت احلياة.
 - 4أجراء دراسات مماثله تقيس العائد االجتماعي ،ضمن ابعاد ومتغريات
خمتلفة.
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Level of Social Return from Realizing Family Security
As Viewed by Faculty Members at King Saud University

Dr. Dalal M. Al-Harbi
Naif Arab University for Security Sciences

Abstract:
This study aims at measuring the level of social return from achieving family
security from the point of view of faculty members at King Saud University. To
realize the objectives of the study, the researcher constructed a questionnaire to
measure the social return, and distributed it to sample participants. The sample
(n-154) was randomly chosen through stratification method, and the data were
processed by suing SPSS.
The results show that the level of the social return in achieving the family
security, as viewed by the faculty members at King Saud University, is high in
terms of religious tolerance, and social, cultural and national domains. But the
level is medium in the political domain. Furthermore, there are no statistically
significant differences at (α≤0.05) level in the views of the participants, about the
level of social return in achieving family security, in relation to the variables of
gender, experience and academic specialization.
Keywords: Social return, family security, faculty at King Saud University,
Saudi Arabia.
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل الكشة عة اجتاهةا الشةاا اجلةاعي حنة اارسة
وعاهية األعمةا التط عية الة يرغاة يف اارسةتاا
اليمةل التطة ع التممة
وكذلك املي قا ال حت دو التحاق الشاا اجلاعي باألعما التط عي التمم ي
واستخدم الااحث عماج املسح االجتماع بالييم الستقصاء اجتاها شاا جاعية حنة
و اختيةار عيمة عشة ا ي ا مة عة اتمةا الدراسة كميةا
اليمل التطة ع التممة
جاعي س هاج) بمغ حجماةا  )370طالاةا وطالاة عة كميةا اجلاعية و و ةحت
نتا ج الدراس هماك اجتاها إجيابي عرتفي لد طال اجلاعي حن اليمل التطة ع
و همية عرتفية جةدلا لمف ا ةد التةا جيمياةا الشةاا عة عشةاركتا فةا اليمةةل
التممة
التمم التط ع و هماك فروق ذا دالل إحصا ي عمد عست دالل )(α=0.05
بني استجابا فراد عيم الدراسة حة اجتاهةا الشةاا اجلةاعي حنة حمةاور اليمةل
التط ع التمم ى حسب عتغري اجلمس والكمي .

املقدمة:

يعترب العمل االجتماعي والتنموي التطوعي من أهم الوسائل املستخدمة
للمشاركة يف النهوض مبكانة اجملتمعات يف عصرنا احلالي ,ويكتسب العمل
االجتماعي أهمية متزايدة يوماً بعد يوم ,فهناك قاعدة مسلم بها مفادها أن
احلكومات ,سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية ,مل تعد قادرة على سد
احتياجات أفرادها وجمتمعاتها فمع تعقد الظروف احلياتية ازدادت االحتياجات
االجتماعية وأصبحت يف تغيّر مستمر ولذلك كان ال بد من وجود جهة أخرى
موازية للجهات احلكومية تقوم مبلء اجملال العام وتكمّل الدور الذي تقوم به
اجلهات احلكومية يف تلبية االحتياجات االجتماعية ,ويطل على هذ اجلهة
املنظمات األهلية  ،ويف أحيان كثرية يعترب دور املنظمات األهلية دوراً سباقاً يف
معاجلة بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وليس تكميلياً,
وأصبح يضع خططاً وبرامج تنموية حتتذي بها احلكومات(.)1
فالعمل التطوعي التنموي من أهم مرتكزات التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،بل أنه أحد أهم مرتكزات التنمية مبفهومها الشامل ،فمن خالل
العمل التطوعي ،تتم املساهمة يف النشاطات االجتماعية واالقتصادية
واجملتمعة،واليت تكون على شكل التكافل االجتماعي ،وتنمية اجملتمع
احمللي ،واملساعدة يف أوقات الطوارئ والكوارث الطبيعية ،هذا إىل جانب أنه
استثمار وتفعيل لطاقات الكامنة يف أفراد اجملتمع على اختالف أعمارهم
وخلفياتهم ،وهو إىل جانب ذلك أحد أهم أشكال التعاون والتفاعل
(1) Hinnant, C. (1995) ." Nonprofit Organizations as Inter-regional Actors :
225- Lessons from Southern Growth" . Review of Policy Research, 14 (1-2 ):
234.
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والتعاضد بني أفراد اجملتمع ،مبعنى آخر فهو طري من طرق التواصل
االجتماعي والثقايف بني الناس ،وهو أيضاً رسالة صرحية مفادها أنه قيمة
اجتماعية اجيابية(.)1
كما شجعت دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش  George W.Bushفى
عام  2002املواطنني األمريكيني على أن يهبوا على األقل عامني من حياتهم
للتطوع خلدمة وتنمية جمتمعاتهم احمللية ،أو اجملتمع األمريكي بصفة عامة أو
على املستوي العاملي ،مما أدى إىل تشجيع العمل التطوعي التنموي وزيادة
أعداد املتطوعني( ،)2وقد ساعد ذلك على زيادة عدد املنخرطني فى العمل
التطوعي التنموي فى الواليات املتحدة ،وأدى إىل زيادتهم بنسبة ) (%12فى
الفرتة بني  ،2002-2005حيث يبلغ عدد املتطوعني ما يزيد على  65مليون
أمريكي(.)3
ويعتمد العمل التطوعي التنموي على عدة عوامل لنجاحه ،ومن أهمها
املورد البشري فكلما كان املورد البشري متحمساً للقضايا االجتماعية ومدركاً
ألبعاد العمل االجتماعي كلما أتي بنتائج إجيابية وحقيقية ،كما أن العمل
االجتماعي ميثل فضاء رحباً ليمارس أفراد اجملتمع والءهم وانتماءهم

) )1رحال ،عمر ) . (2006الشباب والعمل التطوعي فى فلسـطني ،فلسـطني :مؤسسـة
احلياة لإلغاثة والتنمية ،ص .30
(2)Corporation for National and Community Services .(2006).Volunteering Hits
a 3.-Year High, new Federal Report. Retrieved August 29, 2 017 ,www.
nationalservices.org/assets.
(3)Preston, C.(2006) "Volunteerism Among Americans" , Chronicle of
philanthropy, vol. (18) No, (14).
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العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

جملتمعاتهم ،كما ميثل العمل االجتماعي جماالً مهماً لصقل مهارات األفراد
وبناء قدراتهم.
انطالقاً من العالقة اليت تربط بني العمل التطوعي التنموي واملورد
البشري ,فإنه ميكن القول بأن عماد املورد البشري املمارس للعمل التطوعي
التنموي هم الشباب ,خاصة يف اجملتمعات الفتية ,فحماس الشباب وانتمائهم
جملتمعهم كفيالن بدعم ومساندة العمل االجتماعي والرقي مبستوا ومضمونه,
فضالً عن أن العمل التطوعي التنموي سرياكم اخلربات وقدرات ومهارات
الشباب ,واليت سيكونون بأمسّ احلاجة هلا خاصة يف مرحلة تكوينهم ومرحلة
ممارستهم حلياتهم العملية.

فقد شاركت األمم املتحدة بفعاليَّة يف تطوير وتشجيع برامج التطوع،
وتالحقت جهودها بتشجيع احلكومات واملنظمات لدعم العمل التطوعي،
فجاء قرار اجلمعية العامَّة الذي أعلن فيه أنَّ عام

2009

يعترب العام العاملي

للتطوع ،وتواتر االهتمام وتزايد يف أروقة األمم املتحدة بوضع" اسرتاتيجيَّة
األمم املتحدة للشباب املتطوعني ،وقد أكدت االسرتاتيجيَّة على متكني
الشباب من خالل تطوير وتقوية عمليَّات تطوع الشباب من أجل السالم
والتنمية البشريَّة املستدامة ،على أن يتم ذلك من خالل تطوير االعرتاف
بالتطوع الشبابي كمصدر أو ثروة بشريَّة لتحقي أهداف األلفيَّة للتنمية
وتكوين قيادات شبابية من خالل مشاركتهم بالتطوع وتوفري مساعدات فنية
عرب احلكومات ومجاعات اجملتمع املدني ،ذلك أنَّ هناك أكثر من  1.2بليون
شاب يف عامل اليوم كأكرب قوة عمل وجهد يف التاريخ اإلنساني(.)1
(1 ) United Nations,. (23 August 2013). UNV Youth Volunteering Strategy
2014-2017, Empowering Youth through Volunteerism, Retrieved Dec 22, 2017.
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تارخييًا :قام العمل التطوعي التنموي بدور كبري يف تقدم احلضارات
اإلنسانية ،باعتبار عملًا خاليًا من الربح واألجر ،وميثل قيمة عظيمة للتنمية
والعطاء؛ الذي قد يضي فيشمل الذات واألسرة واألقارب واجلريان ،وقد
يتسع فيشمل أفراد اجملتمع احمللي األوسع ،وقد يزداد اتساعًا فيشمل أفراد
اجملتمع اإلنساني كاملًا.
ونظراً ألهمية حتفيز الشباب للمشاركة يف العمل االجتماعي التطوعي
تنظم بعض اجلامعات األوروبية واألمريكية عدة برامج حتفيزية وتعريفية
بالربامج التطوعية املتاحة أمام الطالب اجلامعيني ،منها مشروع كيلوج الذي
طبقته كلية اجملتمع فى النسنج ) (Lansingبوالية ميتشيجن األمريكية خالل
العام الدراسي  ،1994 /1995والذي تتمحور أهدافه فى زيادة وعى الطالب
بالفرص املتاحة أمامهم للتطوع فى جماالت خدمة اجملتمع ،ونتج عن هذا
املشروع زيادة أعداد املنخرطني فى األعمال التطوعية بني الطالب بنسبة
 ،%76إضافة إىل تطوع ) (144من أعضاء هيئة التدريس فى جماالت األعمال
التطوعية االجتماعية املختلفة(.)1
وتأتي أهمية العمل التطوعي التنموي لدى الشباب ملا له من تأثري واضح
فى منو شخصية الفرد وصقلها ،وملا له من أهمية فى تعزيز روح العمل اخلريي
وإذكائه ،والتعود على املشاركة التطوعية ،فللعمل التطوعي العديد من
الفوائد التى تعود بالنفع والفائدة على األفراد واجملتمع؛ وينشأ عن ذلك جيل
https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20Youth%20Volunteering%20Str
ategy.pdf
(1) Denise, A. D .(1996). "Lansing Community College Students for Volunteer
Services :Final Report for Kellogg Project ". Lansing community College.
Mich.U.S .A Project (P0009741):1-35.

186

العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

من املواطنني الصاحلني الذين ينهضون مبجتمعهم ،ويرتقون به إلي أعلى
درجات الرقي والتحضر ،والعمل التطوعي كذلك يساعد الشباب فى
الوصول إلي اإلحساس باألمن والسلم النفسي عن طري استثمار أوقات
فراغهم بطريقة مفيدة(.)1
وقد اختري موضوع الدراسة حتسّسًا بأهمّية إسهام شرحية شباب اجلامعات
ممثّلني بطلبة جامعة سوهاج يف عدد من الفعّاليّات اليت ختدم تنمية جمتمعهم
وبلدهم ،ويف مقدّمة ذلك العمل التطوّعي التنموي؛ إذ ال تنمية اجتماعية -
اقتصادية دون إسهام الشباب ،ومنهم طلبة اجلامعات حيث ميثّلون الفئة
العمريّة القادرة على ذلك ،ويأتي ذلك لتقديم ما ميكن أن يسهم يف تفعيل
وتطوير العمل التطوّعي وتوسيعه؛ ليشمل أكثر من منحى مما خيدم مسرية
مصر املعاصرة ويفعّلها.

إشكالية الدراسة
بالرغم من األهمية التى أوالها الدين واجملتمع للعمل التطوعي ،وبالرغم
من اجلهود التى تبذل من قبل القطاع األهلي التطوعي فإن معطيات الواقع
تشري إىل أن هناك مشكلة فى حجم املشاركة التطوعية ،وفى إقبال الشباب
على ممارسة العمل التطوعي التنموي؛ مبا ال يتناسب مع احلجم املأمول،
ويرجع ذلك إىل جمموعة من العوامل التى قد تشكل عائقاً حيول دون مشاركة
الشباب التطوعية منها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية خمتلفة وهناك
) )1برقاوي ،خالد يوسف  .)2008(.اجتاهـات الشـباب السـعودي اـو العمـل التطـوعي
دراسة مطبقة على عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانويـة مبدينـة مكـة املكرمـة .جامعـة
امللك عبدالعزيز :جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية.131-65 ،)2(16 ،
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عوامل ذات صلة بالشباب ذاتهم ومواقفهم واجتاهاتهم او العمل التطوعي
التنموي.
وفى ظل ما تقدمه اجلامعات املصرية بصفة عامة وجامعة سوهاج خباصة
من برامج تربوية واجتماعية لزيادة فاعلية العمل التطوعي التنموي بني
الشباب اجلامعي إال أنه ،ومن خالل عمل الباحث فى التعليم اجلامعي الحظ
أن ما تعكسه املمارسات الطالبية حباجة لتنمية اجتاهاتهم او العمل التطوعي
التنموي ،فإن الوضع احلالي حيتم القيام بدراسة هذ الظاهرة والوقوف عليها
لدى فئة الشباب اجلامعي ملعرفة واقع ممارستهم العمل التطوعي التنموي،
واجتاههم او  ،ومعرفة املعوقات اليت تعوق قيامهم به ،وذلك القرتاح
جمموعة من السبل لتفعيل العمل التطوعي التنموي لدى شباب اجلامعة خلدمة
وتنمية اجملتمع احمللى ،وتتمثل مشكلة الدراسة الراهنة فى تساؤل رئيسي مؤدا
ما اجتاهات الشباب اجلامعي او العمل التطوعي التنموي ومفهومه وأهميته،
ممثالً بعينة من طالب جامعة سوهاج.
تساؤالت الدراسة :تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية - :
 -1ما مفهوم العمل التطوعي التنموي ووظائفه وأهميته؟
-2

ما اجتاهات طالب جامعة سوهاج او ممارسة العمل التطوعي

التنموي؟
 -3ما املعوقات اليت حتول دون مشاركة طالب جامعة سوهاج باملشاركة
باألعمال التطوعية التنموية؟
-4

ما الفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي من مشاركته يف العمل

التطوعي التنموي؟
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 -5ما األساليب واآلليات الالزمة لتنمية مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل
التطوعي التنموي؟
 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراسة
حول (املفهوم واالجتا والفوائد واألساليب واملعوقات) اخلاصة بالعمل
التطوعي التنموي لدى طالب جامعة سوهاج باختالف متغريات الدراسة
(النوع والعمر والكلية).
أهمية الدراسة
تؤكد مجيع األدبيات التنموية على أن اإلنسان هدف التنمية ووسيلتها يف
ذات الوقت ،كما أن التنمية اجملتمعية ال ميكن أن حتدث دون العمل
التطوعي ،وهنا تربز قضية التطوع كقضية حمورية يف إحداث العمليات
التنموية ،حيث يسعي اجملتمع املصري بعد

ثورتي)(25

يناير

و)(30

يونيو

جاهداً إىل االعتماد على كافة شرائح اجملتمع– السيما الشباب لدفع عجلة
التنمية ،وميثل الشباب فى اجملتمع املصري فئة حيوية هلا أهمية خاصة تلقي
املزيد واالهتمام ،حيث تعقد اآلمال فى تشكيل حاضر اجملتمع وفى صياغة
مستقبله املنشود ،كما يشهد اجملتمع املصري فى اللحظة الراهنة حماوالت
واسعة ومحاسية فى اجلهود التطوعية التنموية فى اجملاالت املختلفة واجتا جاد
لتفعيل هذ احملاوالت لإلسهام فى تنمية اجملتمع ،لذا من األهمية مبكان أن
نتعرف على اجتاهات الشباب اجلامعي او العمل التطوعي التنموي ،إذ أن
جناح العمل التطوعي التنموي وفعاليته يعتمد اعتماداً كبرياً على شخصية
املتطوعني واجتاهاتهم او  ،وتربز أهمية الدراسة فى اجلوانب التالية- :
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.1

كونها تعاجل موضوعاً فى غاية األهمية ،وهو اجتاهات الشباب او

العمل التطوعي التنموي حيث يُعد الشباب فى أيه أمة عدتها وعتادها ،وهم
الذين تقع على عاتقهم مسئولية التغيري فى اجملتمع وإحداث التنمية املنشودة .
. 2العمل التطوعي التنموي من األمور املهمة التى تسعي كثري من
اجملتمعات فى الوقت الراهن إىل االهتمام بها؛ ألن املشاركة فى العمل
التطوعي تسهم فى تدعيم نهوض اجملتمع وارتقائه ،فلقد أصبح التطوع من
األساسيات التى يقاس عليها تقدم اجملتمعات اإلنسانية.
 .3توجيه نظر الباحثني إىل االهتمام بقضايا العمل التطوعي التنموي ملا له
من أهمية قصوى فى تنمية اجملتمع ،باإلضافة إىل دور فى حل بعض قضايا
الشباب ،كما تشكل الدراسة إسهامًا أكادمييًا لبحث الدور التنموي للشباب
من خالل األعمال التطوعية .
.4االستناد إىل نتائج الدراسة لبناء خطة تنفيذية وطنية لتمكني الشباب من
املشاركة فى القضايا اجملتمعية امللحة مبشاركة كافة اجلهات احلكومية واألهلية
املعنية .

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل تدعيم العمل التطوعي فى املؤسسات الرتبوية بوجه
عام ،واجلامعات بوجه خاص من خالل وصف اجتاهات الشباب اجلامعي او
العمل التطوعي التنموي وينطل من هذا اهلدف عدة أهداف فرعية هى ما
يلي:
-1

توضيح ماهية التطوع وأشكاله ومؤشرات السلوك الدالة عليه

والشروط الداعمة له كدعامة أساسية لعملية التنمية.
 -2معرفة اجتاهات طالب جامعة سوهاج او العمل التطوعي التنموي.
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 -3أهم املعوقات اليت حتول دون مشاركة طالب جامعة سوهاج باألعمال
التطوعية التنموية.
 -4أهم الوسائل واآلليات الالزمة لتنمية مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل
التطوعي التنموي.
 -5أهم فوائد العمل التطوعي التنموي بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع.
-6

بيان الفروق ذات الداللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراسة

حول (املفهوم واالجتا والفوائد واألساليب واملعوقات) اخلاصة بالعمل
التطوعي التنموي لدى طالب جامعة سوهاج باختالف متغريات الدراسة
(النوع والعمر والكلية).
الدراسات السابقة

حظى موضوع العمل االجتماعي التطوعي باهتمام بالغ من قبل الباحثني
والدارسني وخباصة فى اجملتمعات الغربية ،واجريت تبعاً لذلك العديد من
الدراسات واألحباث حول طبيعة هذا النوع من العمل ومقومات املساهمة فيه
وأمناط واجتاهات وميول أفراد اجملتمع او ومدي ارتباط هذ االجتاهات
ببعض املتغريات املختلفة ،وقد مت االستفادة من العديد من الدراسات
السابقة ،وهي كاآلتي:
 .1الدراسات العربية:
فقد أجرى حمي الدين مخش ( ،)2000هدفت الدراسة إىل توضيح وبيان
توجهات الشباب يف العمل التطوعي واملؤسسات اليت يلتحقون بها،
ويقودونها ،وخيططون براجمها ،وينفذونها خلدمة فئات اجملتمع ،وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج منها :أن العمل التطوعي يف البلدان العربية بدأ
مبجهودات شبابية ،ومن ثم بدأ يأخذ الطابع املؤسسي بعد أن أخذ الشباب
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بتنظيم أنفسهم وإنشاء مؤسسات واحتادات ومبادرات خاصة بهم ،كما
أظهرت أن العمل التطوعي يعمل على تقوية األمن االجتماعي ،باإلضافة إىل
التنمية االجتماعية والرتبوية والثقافية (.)1
فقد أجرى راشد الباز ( ،(2002هدفت الدراسة إىل معرفة مدى مشاركة
الشباب يف العمل التطوعي ،ومدى رغبتهم يف األعمال التطوعية والعالقة
بني املشاركة يف العمل التطوعي والعوامل األخرى ،وتوصلت الدراسة إىل أن
الطالب املبحوثني ليس لديهم أي مشاركة يف أي عمل تطوعي ،وأن لديهم
رغبة يف العمل التطوعي وخدمة اجملتمع (.)2
دراسة طلعت لطفي( ،)2004وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على
الوظائف اليت تؤديها اجلمعيات التطوعية بالنسبة للمجتمع ،وأهم معوقات
العمل التطوعي يف اإلمارات ،وتوصلت إىل أن أهم معوقات العمل التطوعي
جاءت مرتبة عند الذكور كالتالي (تنظيمية  -شخصية -مالية  -ثقافية -
تشريعية) ،وأما عند اإلناث فقد جاءت( ثقافية ،تنظيمية ،شخصية ،مالية،
تشريعية)(.)3

) )1مخش ،جمد الـدين) . (2000العمل التطوعي والتنمية االجتماعية وجهـات الشـباب
ودورهم التنموي  .الرياض :أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية .
) )2الباز ،راشد  .)2002( .الشباب والعمل التطوعي .جملة البحوث األمنية ،كلية امللـك
فهد األمنية ،الرياض.67 ،)20( 10 ،
) )3لطفي ،طلعت .)2004(.معوقات العمل التطوعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
دراسة ميدانية لعينة مـن القـائمني بالعمـل التطـوعي يف بعـض اجلمعيـات التطوعيـة بدولـة
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وقد أظهرت دراسة الشبكة العربية للمنظمات األهلية ) (2005أن الشباب
من  30-15سنة أقل فئة مهتمة بالتطوع برغم إمكانيات وقدرة يف هذا السن
للقيام بأعمال ختدم اجملتمع بصورة فائقة ،ويرجع إحجام الشباب يف العامل
العربي عن التطوع إىل عدة أسباب ،منها التنشئة األسرية واملدرسية اليت تهتم
فقط بالتعليم دون زرع روح التطوع وبث االنتماء ومساعدة اآلخرين،
وبكون مناهج وأنشطة املدارس واجلامعات تكاد تكون خالية من كل ما
يشجع على العمل التطوعي االجتماعي(.)1
ودراسة حممد رضا حسني ( ،)2006والتى هدفت إىل التعرف على
اجتاهات الطالب او العمل التطوعي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة إلي أن
اجتاهات عينة الدراسة او التطوع اتسمت باإلجيابية ،كما بينت أن هناك
فروقًا ذات داللة إحصائية فى اجتاهات الطلبة او التطوع لصاحل الطالبات،
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات التخصص لصاحل
طلبة اخلدمة االجتماعية (.)2
ودراسة خالد يوسف برقاوي ) ،(2008وقد هدفت للتعرف على اجتاهات
الشباب السعودي او العمل التطوعي ،وقد توصلت إىل أن الشباب
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،اإلمــارات،)1( 20 .
267- 304

) )1التطوع واملتطوعون يف العامل العربي  .(2005) .الشـبكة العربيـة للمنظمـات األهليـة،
تاريخ التصفح. 2016-11-16 :
) )2حسني ،حممد رضا ( .)2006اجتاهات الشباب اجلامعي او التطوع دراسة مطبقة على
طالب وطالبات جامعة السلطان قابوس بسـلطنة عمـان  .ورقـة مقدمـة للمـؤمتر العلمـي
السابع عشر ،اخلدمة االجتماعية وقضايا املرأة ،القاهرة .
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السعودي يرون التطوع يساعد على تعمي مفاهيم اإلسالم فى احلث على
اخلري والرب لكافة بنى البشر ،وأنه ضروري ألنه ينمى روح التعاون وحب
املساعدة(.)1
وهدفت دراسة فهد سلطان السلطان ( )2009إىل الكشف عن اجتاهات
الشباب اجلامعي او ممارسة العمل التطوعي ،وماهية األعمال التطوعية اليت
يرغبون يف ممارستها ،واملعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي
باألعمال التطوعية؛ وقد أوضحت نتائج الدراسة اجتاهات اجيابية او العمل
التطوعي؛ أما أقل جماالت العمل التطوعي جاذبية ملشاركة الشباب اجلامعي
فهى الدفاع املدني ،وتقديم العون للنوادي الرياضية ،ورعاية الطفولة،
وحسب الدراسة فأن اكتساب مهارات جديدة وزيادة اخلربة ،وشغل وقت
الفراغ بأمور مفيدة ،واملساعدة يف خدمة اجملتمع ،والثقة بالنفس وتنمية
الشخصية تأتي يف مقدمة الفوائد اليت جينيها الشباب جراء مشاركتهم يف العمل
التطوعي ويرونها ذات أهمية مرتفعة جدًا ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني اجتاهات الشباب اجلامعي او حماور ممارسة العمل التطوعي،
واملعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي،
واألساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب يف العمل التطوعي وفقًا
ملتغريَىِ الكلية والتخصص(.)2
كما هدفت دراسة ياسر القصاص( )2011إىل التعرف على طبيعة ممارسة
الطالب اجلامعيني العمل التطوعي ،وحتديد األعمال اليت يرغبون يف
) )1برقاوي ،خالد يوسف  . )2008( .اجتاهات الشباب السعودي اـو العمـل التطـوعي
مرجع ساب
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) )2الســلطان ،فهــد ســلطان .)2009( .اجتاهــات الشــباب اجلــامعي الــذكور اــو العمــل
التطوعي دراسة تطبيقية على جامعة امللك سعود  .جملـة رسـالة اخللـيج العربـي ،مكتـب
الرتبية لدول اخلليج العربي. (112) ،
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ممارستها ،والكشف عن الفوائد املتوقعة هلم من خالل مشاركتهم فى
األعمال التطوعية ،وتوصلت إىل أن أهم معوقات املشاركة بالعمل التطوعي
عدم وجود ختطيط مناسب لدى اإلدارة اجلامعية لتفعيل العمل التطوعي،
وأن الفوائد اليت جينيها الطالب من خالل املشاركة العمل التطوعي كثرية؛ من
أهمها :اكتساب خربات جديدة ،وكسب احرتام اآلخرين وتقديرهم (.)1
دراسة نادية حجازي وإميان حممد( )2011هدفت إىل الكشف عن اجتاهات
الفتاة اجلامعية او العمل التطوعي ،والكشف عن املتغريات االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والدميغرافية املؤثرة على مشاركة الفتاة اجلامعية يف
العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي ،وتوصلت إىل أن اجتا الطالبات او
العمل التطوعي جاء على النحو التالي(او املعارف بنسبة  ،%69او
الشعور ،%77او املشاركة .)2()%59
دراسة إبراهيم بن عبداهلل العبيد ) (2012وهدفت إىل بيان مفهوم العمل
التطوعي ووظائفه ،والكشف عن املعوقات اليت تعيقهم من املشاركة
) )1القصاص ،ياسر .)2011( .مهام ختطيطية ملواجهة معوقات مشاركة الشـباب اجلـامعي
السعودي يف العمل التطوعي :دراسة مطبقة على طالب جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود
اإلسالمية مبدينة الريـاض ،دراسـات يف اخلدمـة االجتماعيـة والعلـوم اإلنسـانية)30( 7 .
2361

.2414-

) )2حجــازي ،ناديــة ،وحممــد ،إميــان.)2011( ،اجتاهــات الفتــاة اجلامعيــة اــو العمــل
التطوعي يف اجملتمع السعودي ودور اخلدمة االجتماعية يف تنميتها :دراسة ميدانيـة مطبقـة
على طالبات كليات جامعة امللك عبد العزيز وجامعة أم القرى .جملة دراسات يف اخلدمـة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية .كلية اخلدمة االجتماعية،جامعة حلوان4170 )30( 9 ،

-
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باألعمال التطوعية ،وكان من أبرز النتائج اليت توصلت إليها أن اجتا طالب
جامعة القصيم باململكة العربية السعودية او العمل التطوعي كان مرتفعاً
ومبتوسط) ،(4.07ومن مؤشرات االجتا املرتفع او العمل التطوعي:رؤية
الطالب للعمل التطوعي أنه يسهم يف منو اجملتمع وتطور وحل مشكالته،
وشعورهم أن العمل التطوعي أمر ديين يُشعر الفرد باإلحساس الديين
واالنتماء للوطن ،وقد القت معوقات ممارسة العمل التطوعي اليت طرحها
الباحث رأى طالب جامعة القصيم أنها متحققة بدرجة كلية كبرية ومبتوسط
( ،(3.99وكان من أبرز معوقات ممارسة طالب جامعة القصيم للعمل
التطوعي تعارض أوقات العمل مع وقت الدراسة ،وعدم وجود آليات
وأنظمة للعمل التطوعي ،وعدم االهتمام بالعمل التطوعي داخل اجلامعة(. )1
وهدفت دراسة محزة يوسف اخلدام

)(2013

إىل الكشف عن اجتاهات

الشباب اجلامعي او ممارسة العمل التطوعي ،وتوصلت إىل اتسام اجتاهات
الشباب بشكل عام باإلجيابية او العمل التطوعي ،وأنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية او العمل التطوعي
حسب متغريات التخصص واملستوي الدراسي والعمر(. )2
) )1العبيد ،إبراهيم بن عبداهلل  . (2012).واقع العمل التطوعي ومعوقاته وأساليب تنميته
واجتاهات الطـالب اـو مامعـة القصـيم باململكـة العربيـة السـعودية ،اململكـة العربيـة
السعودية ،جامعة القصيم ،كلية الرتبية،

قسم أصول الرتبية،ص 96

.1-

) )2اخلدام ،محزة خليل .)2013(.اجتاهات الشباب اجلامعي او العمل التطـوعي :كليـة
عجلون اجلامعية منوذجاً .جملـة جامعـة القـدس املفتوحـة ل حبـاث والدراسـات)31( 1 ،
246
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دراسة فاتن حممد عبداملنعم ( ،)2014وقد هدفت إىل رسم مالمح رؤية
اسرتاتيجية لتدعيم العمل التطوعي داخل اجلامعات السعودية ،وقد أشارت
إىل ضعف شديد يف املشاركة يف العمل التطوعي؛ حيث بلغت نسبة املشاركة
 %47.2فقط من إمجالي الطالبات ،وقد انتهت بوضع برؤية اسرتاتيجية
لتدعيم العمل التطوعي داخل املؤسسات الرتبوية من خالل األنشطة الصيفية
داخل اجلامعات ،وطرق التدريس واإلدارة اإلبداعية للجامعات ،وأوصت
بعدة توصيات منها ارتباط مشاريع خترج الطالب مبا خيدم بيئتهم ،ونشر
الوعي بأهمية العمل التطوعي التنموي من خالل الندوات ومحالت
التوعية ،وباإلضافة إىل الرتكيز عليه داخل األنشطة اجلامعية(.)1
دراسة أنور نصار) ،(2016وهدفت للتعرف على دور كليات الرتبية يف
جامعات حمافظات غزة يف تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طلبتها من وجهة
نظرهم ،وقد كشفت النتائج أن املتوسط احلسابي الكلي لدور كليات الرتبية
يف تنمية ثقافة العمل التطوعي بلغ ) (3.55بنسبة مئوية قدرها) (%71.0بدرجة
عالية ،أما بالنسبة إىل جماالت االستبانة فقد بلغ املتوسط احلسابي جملال) دور
األنشطة الطالبية( ) ،(3.86بنسبة مئوية قدرها ) (%77.25بدرجة عالية،
ومتوسط درجات اجملال) دور عضو هيئة التدريس) بلغ ) (3.54بنسبة مئوية
قدرها ) (%70.99بدرجة عالية ،بينما بلغ متوسط درجات جمال) دور الوعي
واالرشاد) ) ،(3.26بنسبة مئوية قدرها ) (%65.33بدرجة متوسطة(.)2
) )1عبداملنعم،فاتن حممد  .)2014( .تدعيم العمل التطوعي داخل اجلامعات السعودية:
مدخل اسرتاتيجي .اجمللة الدولية

الرتبوية املتخصصة182 )4( 3 ،

.166-

) )2نصار ،أنور شحادة .)2016( .دور كليات الرتبية يف جامعات حمافظات غـزة يف تنميـة
ثقافة العمل التطوعي لـدى طلبتهـا مـن وجهـة نظـرهم .جملـة جامعـة األزهـر  -سلسـلة
العلوم اإلنسانية ،غزة366 )1( 18 ،
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دراسة جيهان على مجال الدين وصباح عبدالعال) (2016والتى هدفت
إىل الكشف عن اجتاهات طالبات كلية الرتبية مامعة سلمان بن عبدالعزيز او
ممارسة العمل التطوعي ،وماهية األعمال التطوعية التى يرغنب فى ممارستها،
وأثرها على املهارت احلياتية لديهن ،وكذلك حتديد املعوقات التى حتول دون
التحاقهن باألعمال التطوعية ،وقد اسفرت نتائج الدراسة عن أن متوسط
ممارسة طالبات كلية الرتبية للعمل التطوعي ضعيف جداً ،وأوضحت الدراسة
اجتاهات إجيابية او العمل التطوعي ،كما اشارت إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني اجتاهات طالبات كليات الرتبية او حماور ممارسة العمل
التطوعي ،واملعوقات التى حتول دون مشاركتهن فى العمل
التطوعي،واألساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الطالبات فى العمل
التطوعي تعزى إىل أى من متغري مكان الكلية أو التخصص(.)1
 .2الدراسات السابقة فى اجملتمع املصري
جاءت دراسة سناء حجازي ) ،(2000للتعرف على برامج ومشروعات
مجعية تنمية اجملتمع احمللي فى اجليزة والقائمة على إسهامات املتطوعني فيها
وحتديد املعوقات التى حتول دون االستفادة من تلك اإلسهامات ،وتوصلت
إىل أن أهم هذ املعوقات هى قلة عدد املتطوعني باإلضافة إىل قلة خربة
البعض منهم ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تعمي مفهوم التطوع فى اجملتمع
لزيادة االستفادة من جهود املتطوعني فى الربامج واملشروعات التنموية (.)2
) )1مجــال الــدين ،جيهــان علــى وعبــدالعال ،صــباح عبــدالعال  . (2016).دور كليــات
الرتبية فى تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات وأثر فى تطوير بعض املهـارات احلياتيـة،
جامعة سلمان بـن عبـدالعزيز منوذجـاً .جملـة دراسـات عربيـة فـى الرتبيـة وعلـم الـنفس،
السعودية. 294 -249)77( ,
) )2حجازى ،سناء  .(2000) .إسهامات اجلهود التطوعية فى الربامج االتنموية باجلمعيات
األهلية فى اجليـزة ،املـؤمتر السـنوي احلـادي عشـر بعنـوان العوملـة واخلدمـة االجتماعيـة
اجلزء الثاني ،مطبعة العمرانية ،القاهرة.
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دراسة على حسن حممد ) (2003والتى هدفت إىل الكشف عن الدور
الفعلي للشباب يف عملية التطوع ،والتعرف على قيمة العمل التطوعي يف
نفوس الشباب ومدى تأثري على تكوين شخصياتهم وتعاونهم مع اآلخرين،
والكشف عن الدور التنموي للشباب ومشاركته يف تنمية اجملتمع وتقدمه ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إعداد قيادات شبابية مدربة على العمل
التطوعي ،وأهمية بناء الشباب بناءً متكامًال روحيًا وعلميًا وثقافيًا مبا حيق
مشاركته الواعية يف توجيه مسرية اجملتمع من خالل العمل التطوعي ،ضرورة
غرس ثقافة العمل التطوعي يف نفوس الناشئة من خالل التوعية الرتبوية
واإلعالمية(.)1
ودراسة خالد عبدالفتاح عبداهلل ( )2005هدفت إىل التعرف على طبيعة
املشاركة التطوعية للفئات االجتماعية ،وبالتحديد املرأة والشباب وكبار
السن ،فضالً عن التعرف على مالمح الثقافة املدنية لدى املتطوعني ،وقد
أشارت إىل أن غالبية املتطوعني يشرتكون فى اخللفية االجتماعية االقتصادية
التى تتسم بسمات الفئات الوسطى ،مع متثيل ضعيف للفئات الدنيا والعليا،
وتغلب دوافع التطوع لدى الشباب فى املشاركة فى احلياة العامة وزيادة اخلربة
حيث ،ميارسون أنشطتهم التطوعية فى جماالت خدمة اجملتمع والرعاية
االجتماعية والتعليم(.)2
) )1حممد ،علي حسن أمحد . (2003) .دور الشـباب يف العمـل التطـوعي .جملـة الرتبيـة،
قطر213-283)144( 32 ،

.

) )2عبداهلل ،خالد عبدالفتاح  .)2005( .التحليـل السوسـيولوجي للعمـل التطـوعي فـى
مصر دراسة ميدانية رسالة دكتورا منشورة بعنوان قيم العمل األهلـي فـى مصـر دراسـة
ميدانية  ،مطبوعات مركز الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة القاهرة ،كلية اآلداب.
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دراسة منال طلعت حممود ( ،)2007وقد هدفت إلي حتقي تنمية ثقافة
املواطنة املتمثلة يف قيم(املشاركة السياسية واملسؤولية االجتماعية واملساواة
وممارسة حقوق املواطنة) ،وتوصلت إىل أن برنامج التدخل املهين بوجه عام
له تأثري إجيابي يف تنمية ثقافة املواطنة ،وأن هناك اجتاهات جديدة او ممارسة
العمل التطوعي للشباب أعضاء أندية التطوع او تنمية ثقافة املواطنة بني
الشباب(.)1
ودراسة نادية حسن أبو سكينة ( )2007واليت هدفت إىل دراسة ثقافة
التطوع لدى الشباب من اجلنسني يف القطاع احلضري والريفي يف ضوء
إشكاليات قد ترتبط باقتصاديات األسرة والكفاءة يف إدارة الوقت والتعامل مع
املؤسسات املعنية بإدارة األعمال التطوعية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف ثقافة التطوع عند مستوى( )0.1لدى الشباب
لصاحل حمافظة الغربية ،وكذلك وجود فروق بالنسبة لدافعية اإلجناز او العمل
التطوعي لصاحل شباب الفيوم(.)2
ودراسة أماني البيومي درويش( )2008وهدفت إىل التعرف على العوامل
اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي وإزكاء روح
) )1حممود ،منال طلعت . )2007(.العمل التطوعي وتنمية ثقافة املواطنة :دراسـة مطبقـة
علــى أنديــة التطــوع مبراكــز الشــباب مبحافظــة اإلســكندرية .جملــة دراســات يف اخلدمــة
االجتماعيـــة والعلـــوم اإلنســـانية ،كليـــة اخلدمـــة االجتماعية،جامعـــة حلـــوان)23( 3 ،
1375

.1448-

) )2أبو سكينة ،نادية حسن . )2007( .إشـكاليات ثقافـة التطـوع لـدى الشـباب وعالقتهـا
بدافعية اإلجناز او األعمال التطوعية  .جملة االقتصاد املنزلي ،)23( ،جامعة حلوان.
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املشاركة الفعالة لديهم ،وتوصلت إىل أن أهم العوامل املعوقة ملشاركة
الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي متمثلة يف عوامل ذاتية وأسرية
واقتصادية ،ومن العوامل الذاتية التى حتول دون مشاركتهم أسلوب تنشئة
الشباب ،واهتمام الشباب بالدراسة أكثر من االهتمام بالعمل التطوعي،
باإلضافة لكون العمل التطوعي ال يالئم قدرات الشباب وطموحاتهم حسب
رأيه(.)1
دراسة إميان عبداحلميد عبداهلل

)(2013

والتى هدفت للتعرف على

مستوي وعي وممارسات املرأة للعمل التطوعي وعالقته بقدرتها على إدارة
شئون األسرة وطبقت استبيان على عينة

قوامها)(320

إمرأة ممن ميارسون

العمل التطوعي فى حمافظة املنوفية ،وأشارت نتائج الدراسة إىل ضعف فى
مستوي الوعي بأهمية التطوع ،وقد أوصت بضرورة تطوير املناهج الدراسية
من أجل االرتقاء مبستوي الوعي لدي الطالبات باعتبارهن ربات أسر فى
املستقبل(.)2
كذلك دراسة أمحد طه جاهني

)(2013

والتى هدفت للتعرف على

العالقة بني العمل التطوعي وتنمية املواطنة لدي الشباب اجلامعي ،وحتديد
) )1درويش ،أماني البيومي .)2008( .العوامل اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلـامعي
يف العمل التطوعي ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،كلية اخلدمة
االجتماعية ،حلوان،(24( 2 ،
) )2عبداهلل ،إميان عبداحلميد . (2013) .وعي وممارسة املـرأة للعمـل التطـوعي وعالقتـه
بقدرتها على إدارة شئون األسرة ،رسالة دكتورا غـري منشـورة ،جامعـة املنوفيـة ،كليـة
االقتصاد املنزىل.
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املعوقات التى تواجه تنمية قيم املواطنة عند ممارسة الشباب للعمل التطوعي،
واستخدم الباحث استبانة طبقت على عينة

قوامها)(127

شاباً مبراكز شباب

حمافظة البحرية ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن العمل التطوعي يكسب
الشباب اجلامعي جمموعة من املعارف اخلاصة باملواطنة ،وأن هناك جمموعة من
القيم التى يكتسبها الشباب املتطوع ،وهذ القيم تزيد من ثقافة املواطنة لديه
مثل املساواة والعدالة وعدم التمييز والوالء للمجتمع(.)1
وقد أجرت وزراة التضامن االجتماعي دراسة

)(2014

هدفت للتعرف

على حجم ممارسة الشباب اجلامعى التطوعي ،وما يعود على الشباب جراء
مشاركتهم فى األعمال التطوعية ،واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية من
طالب ستة جامعات هى( القاهرة ،واإلسكندرية ،وأسيوط ،وبورسعيد،
وجنوب الوادي ،وبنها) وتوصلت نتائج الدراسة أن توجهات الشباب
اجلامعي للمجاالت التى يرغب الشباب املشاركة بها متيل إىل النهج اخلريي
أكثر من النس التنموي ،ويعزى ذلك لسببني األول :هو قولبة العمل
التطوعي فى اإلطار اخلريي دون التطرق األهداف التنموية ،والثاني هو
حمدودية ثقافة التطوع فى اجملاالت التنموية سواء على صعيد املؤسسات
احلكومية أو على صعيد اجملتمع املدني(.)2
) )1جاهني ،أمحد طه  .)2013( .العمل التطوعي وعالقته بتنميـة املواطنـة لـدي الشـباب
اجلــامعي ،جملــة دراســات فــى اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية ،كليــة اخلدمــة
االجتماعية،حلوان3743 )35( 8 ،

.3789-

) )2وزارة التضامن االجتماعي ( .)2014اجتاهات الشباب اجلامعي او العمل التطوعي،
القاهرة  :نوفمرب ،ص ص 1
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ودراسة زيناهم أمحد ) (2016التى هدفت إىل التعرف على دور اجلامعة
فى تنمية ثقافة العمل التطوعي لدي الطالب ،واستخدمت استبانة مت تطبيقها
على عينة قوامها

)(1217

طالب وطالبة من السنة النهائية بكليات جامعة

املنيا ،وقد اشارت نتائج الدراسة إىل قصور الدور الذي تقوم به إدارة اجلامعة
واالستاذ اجلامعي واملقررات الدراسية واألنشطة الطالبية فى تنمية ثقافة
العمل التطوعي لدي طالب اجلامعة(.)1
كذلك دراسة أمساء عبدالفتاح عبداحلميد

)(2017

والتى هدفت إىل

التعرف على األسس النظرية لتنمية ثقافة العمل التطوعي واالجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية ثقافة العمل التطوعي ،وقد انتهت لوضع تصور مقرتح لتنمية
ثقافة العمل التطوعي فى مصر من خالل مؤسسات التعليم ومؤسسات
اإلعالم واجملتمع املدني(.)2
 .3الدراسات األجنبية:
تنال قضايا املتطوعني واجتاهاتهم ودوافعهم او املشاركة يف العمل
التطوعي اهتمام الباحثني الغربيني؛ فقد أجري

كيلي)(Kelly:1996

فقد

أجرى دراسة موسعة على بعض مؤسسات التعليم العالي يف الواليات املتحدة
) )1أمحد ،زيناهم حممـد ) . (2016تصـور مقـرتح لتفعيـل دور اجلامعـة فـى تنميـة ثقافـة
العمــل التطــوعي لــدى طالبهــا فــى ضــوء خــربات بعــض الــدول ،رســالة دكتــورا غــري
منشورة ،جامعة املنيا ،كلية الرتبية.
) )2عبداحلميــد ،أمســاء عبــدالفتاح نصــر .)2017( ،تصــور مقــرتح لتنميــة ثقافــة العمــل
التطوعي فى ضوء بعض االجتاهات العامليـة املعاصـرة ،جملـة دراسـات عربيـة فـى الرتبيـة
وعلم النفس.405 -449 ،
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األمريكية ،ملعرفة مدى التزام هذ املؤسسات بتشجيع طالبها على االخنراط
يف األعمال التطوعية ،وهدفت الدراسة إىل معرفة مستويات الدعم وااللتزام
او تطوع الطالب من خالل ثالثة مستويات ،مستوى اإلدارة ،وأعضاء هيئة
التدريس ،والطالب؛ وقد توصلت الدراسة إىل التفاوت يف درجة االلتزام
والدعم بني مؤسسات التعليم العالي اليت مت دراستها ،وأوضحت أهمية
التزام اإلدارة العليا يف حتفيز االلتزام بالعمل التطوعي التنموي(.)1
وأجرى كرستيان ويلر( ،(Christina:1997وهدفت إىل حتديد دور برامج
اجلامعة خلدمة اجملتمع يف بناء اهتمامات الشباب اجلامعي بالعمل التطوعي،
من خالل املشاركة يف برنامج أسبوع خدمة اجملتمع أو برنامج محالت التطوع
مثل محالت السالم ،ومحاية البيئة ،وال للمخدرات ،وال للتدخني ،أو
برنامج اخلط الساخن لالتصال واالستفسار؛ وذلك لتعزيز املشاركة يف تقديم
اخلدمة ،وتنمية املهارات املتعلقة بها ،وإتاحة الفرص املتنوعة لتلبية حاجات
حقيقية باجملتمع ،وإدراك أفضل لسياق خدمة اجملتمع يف إدراك الذات،
وإدراك اآلخرين ،واملزايا االجتماعية للتطوع ،وتوصلت الدراسة إىل أن
برامج خدمة اجملتمع منوذج إلدراك أفضل للذات ولآلخرين ،وقوة إجيابية
لتنمية اجملتمع ،وأسلوب للحياة ومنو املواطنة والعمل التطوعي(.)2
كما أجري روزنثال وآخرون

)al:1998

 )Rosenthal,etدراسة حول

التطوع السياسي من املراهقة حتى سن الرشد املبكر ،وقد أجريت فى
(1)Kelly, S. (1996) .Encouraging Volunteerism in Higher Education. New York:
Rutledge Publication.
(2) Christina,W .(1997). "Making Youth Volunteerism Interesting: The Youth
Volunteer Corps of Canada" . Journal of Volunteer Administration,15 (3): 21-24.
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الواليات املتحدة األمريكية على عينة من الشباب تراوحت أعمارهم بني(21-

) ،18وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معظم املراهقني مشاركون فى عمل
تطوعي واحد على األقل ،وأن التطوع فى العمل السياسي قد ازداد كثرياً بني
الفئة العمرية

)(21-18

سنة ،كما تبني أنه عند سن

)(18

سجل املشاركون

اخنراط أكرب فى أنشطة التطوع غري السياسية ،وقد تبني أن الذكور أكثر اخنراط
فى األنشطة السياسية إال أن إمجالي االخنراط عند سن

)(21

قد اخنفض

بشكل عام قليالً ،واخنراط اإلناث ارتفع عند سن ) (21لكن هذا االرتفاع
البسيط ليس ذا داللة إحصائية(.)1
وفى دراسة أجريت فى إيطاليا قامت مارتا وآخرون

)(Marta,et.al:1999

بتطبي دراسة ميدانية أداتها الرئيسية استبانة أرسلت عن طري الربيد
اإللكرتوني لعينة تكونت من ) (225شاباً من املتطوعني ترتاوح أعمارهم بني
) (29-19عاماً ينتمون لـ ) (73منظمة تطوعية توصلت إىل أن الطالب يشكلون
ما نسبته) (%31من األفراد املتطوعني منهم ) (%88غري متزوجني (%83) ،ال
يزالون يعيشون مع أسرهم ،ومن بني العوامل التى دفعت أفراد العينة للتطوع
هو تشجيع األصدقاء ،والرغبة فى تقديم املساعدة االجتماعية وتطوير
اجملتمع ،وأشار قلة منهم إىل وجود بعض احلوافز الدينية ،والرغبة فى قضاء
وقت الفراغ فى أعمال إنسانية(.)2
(1) Rosenthal, S., & et al.(1998)."Political Volunteering From Late Adolescence
to Young Adulthood: Patterns and Predictors". Journal of Social Issues ,54 (3):
477493.
(2) Marta, E,. & Et al . (1999) .Youth, Solidarity, and Civic Commitment in
Italy: An analysis of the personal and Social Characteristics of Volunteers and
& their Organizations . in Roots of Civic Identity. Edited by Yates, Miranda
Youniss, James, Cambridge, UK : Cambridge University Press,p73-96.
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ومن الدراسات الرائدة فى جمال التطوع التى أجراها كوني فالناغان
وآخرون

)(Flanagan,et.al,1999

والتى مولت من قبل عدد من اجلمعيات

العلمية ،وهدفت إىل التعرف على مستوي مشاركة الطالب من سبع دول فى
العمل التطوعي وعالقة ذلك بالعقد االجتماعي واملواطنة ،وقد استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتضمنت استبانة مت تطبيقها على )(5,600

طالب تراوحت أعمارهم بني ) (12 -9سنة ،وقد توصلت إىل أن نسبة من
شاركوا فى أعمال تطوعية من هذ الفئة العمرية بلغت فى أسرتاليا

)(%28

وفى الواليات املتحدة ) (%51وفى السويد ) (%19.9وفى اجملر ) (%60.4وفى
مجهورية التشيك ) (%46.3وفى بلغاريا) (%42.2وفى روسيا) ،(%23.4كما
أوضحت تنوع األعمال التطوعية التى مارسها أولئك الطالب وتوزعت
مشاركتهم على مساعدة الفقراء واحملتاجني ،واملشاركة فى اجلمعيات
االجتماعية والسياسية واملساعدة فى األعمال التنموية للمجتمع ،واحملافظة
على البيئة(.)1
وقد أجرت جودي ) )Judy:2000دراسة عن مدى مشاركة الطالب
بالتعليم اجلامعي بأسرتاليا يف العمل التطوعي هدفت للتعرف على اجتاهاتهم
او العمل التطوعي وطبيعته ودوافع االهتمام ،وتوصلت الدراسة إىل ظهور
اجتا إجيابي او األنشطة التطوعية باجملتمع األسرتالي ،حيث إن ) )%70من
العينة هلا خربة واهتمام بالعمل التطوعي ألسباب متعددة %62 ،لوضوح
النشاط التطوعي %21،للقيمة االقتصادية واالجتماعية للقطاع الثالث يف تنمية
(1) Flanagan , & et al.(1999) .Adolescents and the Social contract:
Developmental Roots of Citizenship in Seven Countries . Cambridge, UK:
Cambridge University Press .p135-155.
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اجملتمع ))%9الستثمار الوقت يف خدمة اجملتمع ،و) )%8للتدريب واإلعداد
للعمل يف املستقبل(.)1
دراسة

ويلجن)(Willigen:2000

وقد هدفت للتعرف على العالقة بني

التطوع والرفاهية اجملتمعية ،وخاصة للمسنني أو كبار السن ،كذلك التعرف
على دور التطوع فى حتسني احلالة النفسية والبدنية للمسنني ،وخلصت
الدراسة إلي أن املتطوعني املسنني شهدوا أكرب مميزات فى احلياة ويسعدون
بالتطوع أكثر من صغار السن(.)2
كما أكدت دراسة ولسن ) (Wilson :2000اليت تناولت دوافع املشاركة يف
العمل التطوعي لدى عينة من أفراد اجملتمع األمريكي على أن أهم دوافع
املشاركة يف العمل التطوعي هي الرغبة يف مساعدة اآلخرين ،ثم الشعور
باملتعة ،ثم الشعور بالواجب(.)3
دراسة برجنل وهاجتر

)& Hatcher:2002

 )Bringleعن الشراكة بني

اجلامعة واجملتمع احمللي ،وقد توصلت إىل أن مؤسسات التعليم العالي يف
الواليات املتحدة األمريكية ساهمت فى تقديم اخلدمات والنشاطات
للمجتمعات احمللية بطرق عدة؛ أبرزها :برامج التعليم املستمر ،والربامج
العيادية واملهنية ،وتطوع الطلبة فى اجملتمع احمللي ،واخلدمات املهنية
. (1) Judy, E. (2000). The Untapped Potential of Australian University Students
Australian Journal on Volunteering, vol .5, No.2, p3-9.
(2)Willigen, M .V .(2000) ." Differential Benefits of Volunteering Across the
Life Course". Journal of Gerontology: Social Sciences, 55B (5):308–318.
Volunteer ". (3)Wilson, J. & M, M. (2000) ."The Effects of Volunteering on the
Law and Contemporary problems, 62 (4) :141-168.
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للمدرسني ،والنشاطات العلمية والتنموية والثقافية ،كما أوضحت أن
اإلسهام التطوعي من قبل الطلبة واملدرسني واإلداريني يساعد على حتسني
اجملتمع احمللي وتنميته ،مما يؤدي فى النهاية إىل بناء الثقة بني مؤسسات التعليم
العالي واجملتمع(.)1
دراسة

بيكرز)(Bekkers:2005

عن املشاركة فى اجلمعيات اخلريية

تكونت عينة الدراسة 1578مبحوثاً اختريوا بطريقة العينة الطبقية العشوائية،
وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز أسباب العمل التطوعي هى :إجياد معين
للحياة ،ولتحسني أوضاعهم فى سوق العمل ،كما توصلت الدراسة إىل أن
املشاركة فى العمل التطوعي تزداد مع ازدياد املستوي التعليمي ،وزيادة
التدين لدي الفئات األكثر اهتماماً بالسياسة ،وأعلى لدي سكان املناط
الريفية ،ويزداد لدي األشخاص الذين متتاز شخصياتهم بالشعور العاطفي
اجتا اآلخرين(.)2
كما هدفت دراسة مسيث

وآخرون)(Smith: et al,2010

تفعيل العمل

التطوعي والسلوك املدنى بني طلبة مخس جامعات هى اسرتاليا وكندا
ونيوزيلندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
عن ارتفاع معدالت العمل التطوعي وشعبيته بني احلني واآلخر بني الطلبة،
كما كشفت نتائج الدراسة أن الشباب اآلخرين واجملتمع هم املستفيدون
(1)Bringle, R.G, & Hatcher. J.A .(2002) ." Campus community partnerships: the
terms of engagement" . Journal The Society for the Psychological Study of
Social Issues, January, 58, (3): 503-516.
(2)Bekkers, R. (2005)."Particiation in Voluntary Associations:Relations with
resouces", Personality and Political values political psychology, 26,(3) : 439-454.
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الرئيسيون من األنشطة التطوعية للطالب ،وقد تأثر املتطوعون من الطالب
مبزيج من الدوافع والفوائد(.)1
أما دراسة سوزان كليتزينغ

)Klitzing:2011

 )Susanneحول العمل

التطوعي يف اجلامعات األوروبية ،فقد دعت فيها الباحثة إىل ضرورة التشجيع
على العمل التطوعي يف اجلامعات األوروبية ،حيث إن جمال التطوع ال يزال
تقليديًا يف أوروبا على الرغم من وجود دعوات للعمل التطوعي يف بعض
اجلامعات؛ لرسم خارطة للحالة الراهنة للبحوث عن العمل التطوعي يف
أوروبا ،ولإلسهام يف نقل املعرفة وتبادهلا بني النظرية واملمارسة(.)2
تعقيب على الدراسات السابقة
أكدت الدراسات السابقة على أهمية العمل التطوعي وضرورة مشاركة
الشباب اجلامعي ،ونالحظ أن هذ الدراسات اتفقت مجيعها على أن الشباب
لديهم قدرات ومهارات وخربات تؤهلهم للعمل التطوعي التنموي وهم
قادرين على ممارسته ومؤهلني للقيام به ،وأنهم هم املورد الرئيسي للتطوع،
كما أقرت البعض من هذ الدراسات أهمية العمل التطوعي فى تنمية
اجملتمعات ووجود جمموعة من املتغريات واملعوقات التى تعي العمل التطوعي
بالنسبة للشباب وتؤثر سلباً على مشاركته فى العمل التطوعي التنموي سواء
(1) Smith. K. A, & Et al. (2010) ."Motivations and Benefits of Student
Volunteering:Comparing Regular, Occasional, and Non-Volunteers in Five
Countries", Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, 1
(1):65 – 81.
)(2)Klinzing, S .(2003). "Impact study on Action 2 (European Voluntary Service
description study of older person performing volunteer work
and the
dissertation, relationship to life satisfaction purpose in life and support" . Ph.D.,
University of Laws.
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كانت هذ املعوقات جمتمعية أو اقتصادية أو سياسية ،وهذا ما يتف مع هذ
الدراسة احلالية ،كما تنوعت الدراسات السابقة فى تناوهلا للعمل التطوعي
من حيث العينة؛ ومنها ما تناول الشباب فى اجلمعيات التطوعية مثل دراسة
(لطفي ،)2004 ،ومنها ما تناول الشباب اجلامعي مثل دراسة (أبو
سكينة ،)2007 ،ودراسة (درويش ،)2008 ،ودراسة (السلطان،)2009،
ودراسة

وحممد،)2011،ودراسة

(حجازى

ودراسة)Klitzing:2011

(القصاص،)2011،

،)Susanneدراسة)،(Smith:et.al,2010ودراسة

جودي ) ،)Judy:2000ودراسة وزراة التضامن االجتماعي دراسة )،(2014
ومنها ما تناول مفهوم العمل التطوعي ووظائفه ،والكشف عن املعوقات اليت
تعيقهم من املشاركة باألعمال التطوعية مثل دراسة (العبيد ،)2012ودراسة
عبداحلميد) ،(2017واتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث
املنهج فاستخدم الوصفي التحليلي ومنهج املسح االجتماعي بالعينة مثل
دراسة السلطان ودراسة الباز

)(2002

ودراسة رحال) ،(2006وتوافقت

الدراسة الراهنة مع الدراسات السابقة يف إجرائها فى الوسط اجلامعى
كمجتمع للدراسة ،مثل دراسة
)Hatcher:2002

&

)Klitzing:2011

 ،)Susanneودراسة

 )Bringleودراسة) ،)Judy:2000ودراسة

 ،(Christina:1997واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة فى
املوضوع ،حيث أن الدراسة احلالية تناولت اجتاهات الشباب املصري او
العمل التطوعي التنموي فى جامعة سوهاج ،أما الدراسات السابقة فقد
تناولت اجتاهات الشباب الغري مصري فى العمل التطوعي ،كما اختلفت
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة فى املكان والزمان والعينة ،وقد استفاد
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الباحث كثرياً من الدراسات السابقة فى إثراء اإلطار النظري وتصميم أداة
الدراسة وحتليل وتفسري نتائج الدراسة.
مفاهيم الدراسة

من األهمية مبكان أن نتناول فى إجياز غري خمل أهم املفاهيم واملصطلحات
ذات الصلة بهذ الدراسة؛ ملا لذلك من أثر فى تبديد كل لبس أو غموض
فضالً عن حتقي الفهم الصحيح للموضوع ،ومن ثم تكون مسريتنا البحثية
واضحة منذ البداية؛ فتحديد املفاهيم املستخدمة ،حتديدًا حمكمًا وعلميًا؛
يزيل الغموض أمام القارئ ،ويوجه فهمه او الفكرة؛ وعليه فإنه سيتم
حتديد املعاني والدالالت اإلجرائية للمفاهيم األساسية للدراسة وتوضيحها،
وهى اليت ستوجه وتضبط موضوع اجتاهات الشباب اجلامعي او العمل
التطوعي ،كما يلي:

الشباب
حيدد بعض املتخصصني فى هذا اجملال مفهوم الشباب فى إطار ثالثة حماور
رئيسية هى(- :)1
.1

حتديد مرحلة الشباب مبقياس زمين باعتبار ماهلا من خصائص مميزة

تصورها ،وفيها يظهر منو

خالل فرتة معينة من حياة اإلنسان من )15

)30-

مثالً.
.2حتديد مرحلة الشباب مبقياس اجتماعي يعتمد على طبيعة األوضاع التى
مير بها اجملتمع.
) )1مجعة ،سعد إبراهيم ) . (1984الشباب واملشـاركة السياسـية ،القـاهرة  :دار الثقافـة
للنشر والتوزيع ،ص. 19 -18
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 .3حتديد مرحلة الشباب بقياس سلوكي ،باعتبار أن هذ املرحلة تشكل
جمموعة من االجتاهات السلوكية ذات الطابع املميز.
الشباب اجلامعي فى الدراسة :هم الفئة االجتماعية من الشباب الذين
يتابعون دراساتهم اجلامعية يف أحد الفروع العلمية واألدبية يف جامعة سوهاج،
الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة عشرة واخلامسة والعشرين.
مفهوم العمل التطوعي التنموي
التطوع فى اللغة مأخوذ من الفعل طوع وهو ما تربع به الفرد من ذات
نفسه مما ال يلزمه فرضه(،)1وعّرف بأنه اجملهود الناتج عن املهارة واخلربة
والذي يُبذل عن رغبة واختيار بهدف أداء واجب اجتماعي وبدون توقع
احلصول على مقابل مالي بالضرورة ( ،)2كما عُرف على أنه تلك اجلهود
التـي ينفذها أفراد أو مجاعات دون انتظار مقـابل مادي ،لتقديم خـدمات
إنسانية خارج إطار املؤسسات احلكومية ( ،)3ويعرف أيضاً بأنه جهود إنسانية
تُبذل من أفراد اجملتمع بصورة فردية أو مجاعية ويقوم بصفة أساسية على
الرغبة والدافع الذاتي سواء أكان هذا الدافع شعوريًا أم ال شعوري ،وال
يهدف املتطوع إىل حتقي مقابل مادي أو ربح خاص ،بل اكتساب شعور
) )1ابن منظور ( . )1999لسـان العـرب مـادة طـوع ،اجلـزء الثـامن ،بـريوت :دار إحيـاء
الرتاث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،ص222

.219 -

) )2حسانني ،سيد أبو بكر ( . )1985طريقة اخلدمة االجتماعية وتنظيم اجملتمـع( .ط.)4.
القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية ،ص .128
(3) Barker, R. L. (2003) .The Social Work Dictionary. National Association of
Social Workers . Washington: D C: NASW Press.
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االنتماء إىل اجملتمع وحتمل بعض املسؤوليات التى تسهم فى تلبية احتياجات
اجتماعية ملحة أو خدمة قضية من القضايا التى يعانى منها اجملتمع( ،)1وبُعرّف
قاموس اخلدمة االجتماعية العمل التطوعي بأنه أي عمل يقوم به شخص أو
منظمة وبصورة منتظمة دون تلقي أجر مقابل ما يؤديه من عمل مهما كان
حجمه ودرجته ونوعه وتكلفته املادية واملعنوية(.)2
فيعد العمل التطوعي نوع من املبادرة اإلنسانية وممارسة إجيابية نعيشها فى
احلياة اليومية وجهد مبذول سامي من أجل منفعة الغري ،ولقد حثنا الدين
اإلسالمي احلنيف على اإلكثار منه ،قال تعالي ( ومن تطوع خرياً فهو حرياً
فإن اهلل شاكر عليم) (البقرة:اآلية  ،)158السيما أن التطوع يتضمن جهوداً
إنسانية ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي من أفراد اجملتمع
بصورة فردية أو مجاعية وال تهدف إىل حتقي مقابل مادي أو ربح خاص بل
اكتساب شعور باالنتماء إىل اجملتمع وحتمل بعض املسؤوليات التى تسهم فى
تلبية احتياجات اجتماعية ملحة أو خدمة قضية من القضايا التنموية التى
يعانى منها اجملتمع.
أما العمل التطوعي التنموي هو عمل مبين على فهم احتياجات اجملتمع
تنموياً واجتماعياً ويتعاون فيه األفراد (موظفني ومتطوعني) على تلبية هذ
االحتياجات من خالل أعمال التنمية االجتماعية والرعاية اجملتمعية بشتى
) )1كردى ،أمحد السيد .(2011) .مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأهدافه ،مـن مدونـة
التنمية البشرية والتطوير اإلداري ،ص .11مت اسرتاجاعه فى 17 /3 /2017على الرابط
http://ahmedkordy.blogspot.com.eg/2011/07/blog-pos_24html

.

(2) Social work Dictionary .(1987). National Association of Social workers,
Maryland: Silver, Spring,173.
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السبل من رأي أو عمل أو متويل أو كل ما سب .
واملقصود بالعمل التطوّعي التنموي يف إطار هذ الدراسة احلالية :تلك
اجلهود اإلنسانية اليت يبذهلا شباب جامعة سوهاج ،وحتديدًا من خالل تقديم
اجلهد والوقت ،بصورة فردية أو مجاعية ،وتقوم بصفة أساسية على الرغبة
أو الدافع الذاتي ،سواء أكان هذا الدافع شعورياً أم ال شعوري ،ومن دون أن
يراف ذلك حتقي مقابل مادي ،نتيجة إحساسهم باملسؤولية جتا خدمة
جمتمعهم ،مما يؤدي إىل دفع عملية التنمية واملساهمة بالتالي فى تقدم اجملتمع
ورخائه وازدهار وحتقي املصلحة العامة.
واملتطوع :هو(الشاب) فى جامعة سوهاج الذي يقدم جهد ووقته،
وحياول أن خيدم اجملتمع بقدر استطاعته ،وبأفضل ما ميلك لتحقي أهداف
تنموية.

االجتاه

هناك العديد من وجهات النظر التى تناولت مفهوم االجتا لدى علماء
االجتماع وعلماء النفس ،غري أنه ال يوجد اتفاق على تعريف حمدد للمفهوم
الذي كثريًا ما اكتنفه غموض كبري ،وقبل العرض ملختلف وجهات النظر التى
تناولت مفهوم االجتا سنعرض التعريف اللغوي لالجتا ؛ حيث جاء فى لسان
العرب البن منظور أن االجتا مصدر لفعل اجته ،ويعين االجتا  :التوجه
والقصد او شىء معني( ،)1ومن التعريفات التى ذاعت أكثر من غريها ،وال
زالت حتوز القبول لدي غالبية املختصني ،تعريف جوردون ألبورت (االجتا
حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي تنتظم من خالل خربة
) )1ابن منظور ( .)1952لسان العرب ج ،2القاهرة  :املكتبة السلفية ،ص.83
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الشخص ،وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد جلميع
املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذ االستجابة(.)1
ويرتبط تشكيل االجتا ارتباطًا وثيقًا باالستعداد الفطري للفرد أو اجلماعة
مانب املقومات العقلية واالجتماعية والثقافية والنفسية اليت حتكم التفاعل مع
التنوع البيئي احمليط ،وما حيويه من مؤسسات جمتمعية وبناءات قوة وثقافة
جمتمعية سائدة( ،)2تلك العوامل التى تتفاعل مع بعضها البعض ،وتزيد من
قدرة الفرد أو اجلماعة على تكوين اجتاهات إجيابية أو سلبية أو حتى حيادية
جتا موضوع معني ،ويرى آخر أن االجتا ميثل" احلالة اليت تتبناها الذات سواء
أكانت فردًا أم مجاعة أم جمتمعًا او املوضوع أو القضية ،مصحوبة  -احلالة
–مبيل مكتسب يظهر يف سلوك الفرد أو اجلماعة حالة التعاطي مع املوقف أو
القضية

()3

.

وقد ذهب جيف جى

)(Gee :2006

فى كتابه

" The Winner s

"Attitudeإىل أن االجتاهات اإلجيابية للفرد تقرر مدى جناحه فى حياته على
املستويني املهين والشخصي ،فإذا كانت لدينا اجتاهات إجيابية او عملنا ،فإنه
سيدفعنا حملاولة ختطي كل املعوقات واإلحباطات التى قد تواجهنا وتعوق
جناحنا فى هذا العمل والتغلب عليها ،أما إذا كانت اجتاهاتنا سلبية او هذا
(1)O’Keefe, D. J. (2002) .Trends and prospect s Persuasion: Theory and
Research . (2ed). London: Sage Publications Ltd, p 6.
(2) Jeans ,G .(1994). Cultural awareness in the Human attitude . Now York:,
Longman , P.11
(3)Payne, M. (2016) .Modern Social Work Theory . (4ed), Oxford University
press: Publishing worldwide, P. 59.
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العمل فإننا نعطي فرصة ألنفسنا لتبين أكرب قدر من االحباطات التى من شأنها
أن جتعلنا نفشل فى أداء هذا العمل(.)1
وقد تبين البعض أمثال ميشيل نيلي ) (Nealy:2006مقولة إنك إذا آمنت
بقوة فى أن شيئاً ما سيتغري فإنه بالفعل سيحدث رمبا ليس غداً أو بعد غد،
ولكنه حتما سيحدث هذا التغيري؛ فإميان الفرد بأفكار وتبنيه اجتاهًا معينًا او
هذ األفكار هو ما قد يدفعه ويوجه سلوكه او حتقي ما يهدف إليه.2
وبناء على ما ذكر من خصائص يتضمنها املعنى العام لالجتا  ،ميكن
تعريف االجتا او العمل التطوعي التنموي إجرائيًا :جمموعة استجابات وما
يتوفر من وقناعات وقيم واستعداد وشعور إجيابي لشباب جامعة سوهاج
يدفعهم ملمارسة العمل التطوعي التنموي ،ورغبتهم يف ممارسته ،سعياً منهم
فى تنمية اجملتمع احمليط بهم.
اإلطار النظري للدراسة
يشكل اإلطار النظري األساس واألرضية الراسخة يف أيِّ حبث أو دراسة،
إذ نتمكن من خالله من االنطالق باجتا حتديد دقي وواضح ومنظم ملعنى
املوضوع قيد الدراسة ،وبالتالي جيب أن يكون جامعاً مانعاً قدر اإلمكان،
يسهم يف تكوين خلفية نظرية متينة عن جوانب املفهوم ونواحيه كافة.
مفهوم العمل التطوعي وأهميته.
يشكل مفهوم العمل التطوعي مبحثًا أساسيًا فى علم االجتماع والعمل
االجتماعي ،وهو ذو عالقة مباشرة باألبعاد النفسية والثقافية والرتبوية ،فقد نالت
(1)Gee, J. & Gee, V. (2006). The Winner's Attitude: Using the "Switch" Method
to Change How You Deal . New York: McGraw-Hill.
(2)Nealy,M.(2006).The power of positive thought:methods for maintaining a
April
11,
2016
http://goliath.ecnext.com/
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العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

دراسة املصطلح اهتمامًا واضحًا فى أدبيات الفكر البشري ،إذ جاء فى قاموس
علم االجتماع أن العمل التطوعي هو اصطالح يصف الطرق النظامية التى
تستعمل فى تقديم العون واملساعدة للمحتاجني الذين ال يستطيعون بأنفسهم
التغلب على املشاكل واألزمات احلياتية التى تواجههم( ،)1كما يشار إىل التطوع
على أنه جهود تتم عن رغبة واقتناع تربط األفراد مبجتمعهم احمللى بوصفه
جزء من نسيج املساعدات االجتماعية لتقديم خدمات إنسانية دون انتظار
مقابل ماىل؛ مبا يعود بالفائدة على اجملتمع وعلى القائمني بها(.)2
وميثل الثراء الفكري الذي يشهد مفهوم التطوع يف أدبيات العلوم
اإلنسانية مرآة تعكس مدى أهمية العمل التطوعي بالنسبة للفرد واجملتمع،
حيث استقر يف يقني الفكر اإلنساني أهمية التطوع بوصفه وسيلة فعالة
للنهوض باجملتمع واملشاركة يف اجلهود اليت تبذل لتنميتهم وتقدمهم
ورخائهم ،وسبيل أمثل للتواصل مع اجملتمعات اخلارجية ضمن دائرة أوسع
ملفهوم التكافل االجتماعي؛ ومن ثم تنامت حركة إنشاء املؤسسات اخلريية
التطوعية وتطويرها ،وأفسحت اجملاالت أمامها خاصة القانونية ملمارسة
أنشطتها ،وغالباً ما تسهم احلكومات على اختالف أنظمتها بالتسهيل اإلداري
لشؤونها كاإلعفاءات اجلمركية ورفع رسوم الضرائب وغريها ( ،)3ويأتي
احلرص على توسيع دائرة عمل مؤسسات العمل التطوعي وتطوير إدارتها
وتفعيل أنشطتها ومشاريعها من منطل أهمية العمل التطوعي اليت تتمثل فيما
) )1دنبكن،م  . (1986) .معجم علم االجتماع( .ترمجة إحسان حممد احلسني) .بريوت :
دار الطليعة ،ص.4
(2)Fellin, P. (1999) .The Community and Social Workers .(3ed). (Itasca Illinois
F. E peacock publishers Inc.

) )3الرتكي ،ماجد بن عبد العزيز . )2000( .العمـل اخلـريي التطـوعي مسـؤولية الرتشـيد
وضرورة البديل ،جملة اجلزيرة،

(1005(418

.7
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يلي(.)1
 .1بفعل املتغريات العاملية واجملتمعية والزيادة السكانية مل تعد احلكومات
وخاصةًّ يف الدول املتقدمة قادرة مبفردها على حتقي التنمية املستدامة أو تقديم
كافة املساعدات واالحتياجات ،وعليه تربز أهمية مشاركة املتطوعین ملساندة
اإلنفاق احلكومي من جانب وتوفري اجلهود احلكومية للمسؤوليات الكربى من
جانبٍ آخر .
 .2أن التطوع يؤثر يف النس القيمي لدى الفرد ،وأحد املؤشرات الدالة
على مستوى نضج الشعور باملواطنة واالنتماء للوطن .

 .3ميثل التطوع تعبريا صادقا عن قدرة األفراد على التعاون واملشاركة
خارج أطر االرتباطات التقليدية ويعرب عن والء الفرد من الوحدات
االجتماعية الضيقة كالعائلة والعشرية والقبيلة والطائفة الدينية إىل دائرة أوسع
من االنتماء للبيئة االجتماعية ،تنتصر فيها فكرة اإلرادة اجلماعية اهلادفة خلري
اجملموع ،ومن ثم االرتقاء بتنميته .
 .4حبسبان املتطوع من أفراد اجملتمع فإنه ميتاز بنظرة واقعية خاصة جتا
طبيعة االحتياجات واملشكالت وكيفية التعامل معها.

 .5وجود نقص يف املهنيني مما يستدعي استكمال هذا النقص باملتطوعني
املدربني.

 .6أن التطوع يعبئ الطاقات البشرية واملادية ،ويوجهها ،وحيوهلا إىل
عمل مثمر.

) )1العامر ،عثمان بن صاحل  .)2000( .ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي -
دراسة ميدانية .
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 .7يسد التطوع الفراغ يف اخلدمات ويوسع قاعدتها حتقيقا ملبدأ الكفاية،
والوصول بها إىل املناط احملرومة حتقيقا ملبدأ العدل.
 .8حتويل الطاقات اخلاملة أو العاجزة إىل طاقات قادرة عاملة ومنتجة .
 .9حفظ التوازن يف حركة تطوير اجملتمع بطريقة تلقائية وذاتية .

 .10التطوع ظاهرة مهمة للداللة على حيوية اجلماهري وإجيابيتها ،يؤخذ
بوصفه مؤشرًا للحكم على تقدم الشعوب .
 .11يعد العمل التطوعي ترمجة فعلية ملا توصلت إلی أدبيات التنمية
املستدامة من أن هدف التنمية ووسيلتها يف نفس الوقت هو اإلنسان.

 .12ميتاز املتطوع باحلماس يف األداء ،وهذا ما نفتقد يف العمل الروتيين
مدفوع األجر غالبا.
مما سب ميكن القول أن العمل التطوعي يشمل التربع بالوقت أو املال أو
اجلهد ،ويتم دون انتظار أو توقع مقابل مادي يوازى اجلهد املبذول ،ويوظف
فى اجملاالت التى تعود بالنفع العام على اجملتمع أفرادًا ومؤسسات ،كما أنه
نابع من دافع ورغبة ذاتية ودون إجبار لتحمل املسؤولية االجتماعية ،كما أن
العمل التطوعي ال يرتبط مبهنة أو ختصص أو شرحية عمرية وإمنا يقوم على
تنوع املهارات واخلربات السابقة ل فراد.
أهمية العمل التطوعي للمجتمع
إنّ تناول دور العمل التطوعي التنموي فى هذ الدراسة ينبع من أهميته
فى الوقت احلاضر ،وإن كانت اجملتمعات العربية غري مدركة لذلك ،فإن
أهمية الدور الذي يُمكن أن يثوم به العمل التطوعي التنموي – خاصة
الشبابي– فى اجملتمع احلديث يدعو اجملتمعات العربية ومنها اجملتمع املصري
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على وجه اخلصوص إىل تكثيف االهتمام بالعمل التطوعي التنموي ،ودراسة
املعوقات التى حتد من االستفادة منه وتنظيمه حتى يقوم بدور املأمول جنباً إىل
جنب مع اجلهود احلكومية ،وفى هذا اإلطار دعت إحدي توصيات منتدي
الشباب العربي الثاني إىل تشجيع ودعم البحوث والدراسات التى تتناول
العمل التطوعي التنموي ومفاهيمه وأهدافه ،وذلك لتطوير العمل التطوعي
ومواجهة معوقاته.
فإن تعقد احلياة فى الوقت احلاضر– مقارنة باملاضي– خل تعدداً فى
االحتياجات ،وتنوعاً فى املشكالت االجتماعية واالقتصادية التى يواجهها
أفراد اجملتمع ،مما جعل املؤسسات واملنظمات احلكومية عاجزة عن إشباع تلك
االحتياجات ،وحل تلك املشكالت ،فالدولة مهما أوتيت من إمكانات ال
تستطيع أن تقوم مميع خطط التنمية ،وفى مجيع اجملاالت ،لذا فقد استلزم
األمر وجود جهود أخري تقوم بدور مساند ل جهزة احلكومية فى خدمة
وتنمية اجملتمع ،وتتمثل هذ اجلهود فى املشاركة التطوعية التنموية من قبل
أفراد اجملتمع وخباصة الشباب ،فقد أصبح التطوع بصفة عامة والعمل
التطوعي التنموي خباصة قيمة ال غين عنها ألي جمتمع ،وظاهرة اجتماعية
تفرض وجودها على اإلنسان(.)1
وتكمن أهمية العمل التطوعي التنموي فى كونه يؤدي ثالث وظائف
رئيسية فى اجملتمع وهى- :
) )1النعــيم ،عبــداهلل  .)2000( .العمــل االجتمــاعي التطــوعي مــع الرتكيــز علــى العمــل
التطوعي فى اململكة العربية السعودية ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر ( العمل التطوعي واألمن)
الرياض 27
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 .1مكملة للخدمات التى تُقدمها املؤسسات احلكومية ،والتى ال تليب
احتياجات مجيع األفراد.
 .2توفري خدمات جديدة قد يصعب على احلكومة تقدميها؛ ملا تتسم به
املؤسسات التطوعية من مرونة .
 .3تأدية خدمات ال تقوم بها الدولة لظروف مثل وجود أنظمة حتد من
تدخل الدولة فى بعض الشؤون .
دوافع العمل التطوعي
هناك عديد من النظريات اليت فسرت دوافع وحمفزات التطوع؛ ومنها
نظرية كيد

J. R. Kidd

 ،واليت حتدث فيها عن وجود عوامل داخلية

وخارجية تتعل باحلافزية والدافعية للتطوع ،ومن العوامل الداخلية يأتي
البحث عن األنشطة واملتعة والفرص املختلفة ،واحلاجة إىل الشعور بالرضا
عن الذات ،واحلاجة إىل التفاعل االجتماعي ،وأما الدوافع اخلارجية؛ فقد
تناول كيد الرغبة يف اإلنتاج ،احلاجة إىل التعزيز اللفظي واملعنوي بأشكاله
املختلفة ومن النظريات أيضا حول الدوافع اليت غالبا ما يشار إليها يف أدبيات
التطوع لفيتش

)(Fitch

والذي أشار فيه اىل ثالث فئات من الدوافع :حب

اخلري ،وإرضاء األنا ،والتفاعل االجتماعي ،وعن دافع حب اخلري فيمثل
الرغبة مبساعدة اآلخرين ،إما عن طري إرضاء األنا فمن خالل زيادة
املهارات ،واملعرفة ،واحرتام الذات ،وأما عن الدوافع االجتماعية فتعرب عن
البحث عن االنتماءات االجتماعية واألنشطة.
فالتطوع ضرورة جمتمعية الزمت اجملتمع اإلنساني منذ القدم ،واستمرت
حتى وقتنا احلالي؛ وذلك الرتباطه بدوافع لدى األفراد ترتبط بدورها بإشباع
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حاجات فطرية لديهم ،فتجعلهم يقبلون عليه وختتلف دوافع التطوع من
جمتمع آلخر حبسب رؤية األفراد للعمل التطوعي وكذا االحتياجات اليت
تفرضه ورغم ما يسرتعيه العمل التطوعي من أهمية بالغة فى تنمية
اجملتمعات ،إال أن املالحظ هو ضعف فعاليته فى معظم اجملتمعات العربية
واإلسالمية ،خاصة فى ظل التحوالت االجتماعية واالقتصادية التى
تشهدها ،وصعود االهتمام العاملي مبا يسمى القطاع الثالث،األمر الذي جيعلنا
نبحث فى خمزوننا الديين والثقايف والقيمي عن الدوافع التى تنشط التطوع
وميكن أن نلخصها فيما يلي:
*  -دوافع فكرية :وترتبط بقناعة الفرد بأفكار ومبادئ ومفاهيم معينة؛
مثل ضرورة املشاركة الفعالة فى تغيري الواقع االجتماعي او األحسن ،وأداء
رسالة إصالحية فى اجملتمع ،وذلك ألن العمل التطوعي يقوم على االرتباط
برؤية معينة ( ،)1كما ترتبط هذ الدوافع بتعلم مهارات وخربات جديدة.
*  -دوافع نفسية :ترتبط حباجة الفرد إلي الشعور باالنتماء وتأكيد
الذات واألمن،وإلي ممارسة بعض األعمال اليت تتف مع االجتاهات وامليول
والرغبات الشخصية ،اليت ال جتد فى العمل الرمسي متسعًا لتحقيقها(.)2
*  -دوافع روحية :ترتبط بإميان الفرد مبعتقدات وقيم تقوم على اعتقاد
) )1برييت م .ليكي ،وآخرون  .)2000).إدارة اجلمعيات اخلريية غري اهلادفة للربح (دليل
اجلمعيات فى ظل الظروف املتغرية ( ترمجة عال عبداملنعم عبدالقوي) .القـاهرة  :الـدار
الدولية للنشر والتوزيع،ص.54
) )2املليجي ،إبراهيم عبداهلادي ( . )2001تنظيم اجملتمع  .اإلسكندرية  :املكتب اجلامعي
احلديث ،ص .82
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ديين يتبنا ويعمل به؛ فبالنسبة لإلنسان املسلم مثالً فإن التطوع يرتبط بقيم
الرب واإلحسان ومساعدة اآلخرين وغريها من القيم التى تدفعه إىل حتصيل
األجر من اهلل فى الدنيا وانتظار اجلزاء فى اآلخرة؛ ألن ذلك ميثل له عبادة؛
ففى القرآن الكريم يقول تعاىل :وتعاونوا على الربَّ والتقوى وال تعاونوا على
اإلثم والعدوان ( املائدة :اآلية ،)2،ويف احلديث النبوي الشريف( واهلل فى
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) (روا مسلم).
*  -دوافع أخالقية :يرتبط التطوع بالكثري من األخالق الفاضلة بالنسبة
للمسلم ،وهى اليت متيز صاحبها ،وتعطيه مكانة بني الناس؛ فيوصف مبا
يتميز به من العطاء فى جمال معني ،كأن يوصف املسلم الذي ينف فى سبيل
اهلل بأنه من املتقني ،كما فى سورة البقرة ،حيث يقول تعالي﴿ :ذلك الكتاب
ال ريب فيه هدًى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم
ينفقون﴾ (البقرة :اآلية2 ،

.)3-

*  -دوافع اجتماعية :ترتبط باإلحساس باملسؤولية االجتماعية وهى
شعور الفرد بالواجب او اجملتمع الذي يعيش فيه والرغبة فى النهوض به
والعمل من أجله ،كما ترتبط باحلاجة للتقدير واحلصول على املكانة
االجتماعية،واالرتباط بعالقات إجيابية مع الغري ،وإدارة الوقت بشكل أفضل
فى احلياة ،وكذا وجود مشكالت اجتماعية ال ميكن حلها إال من خالل دعم
بعض املنظمات االجتماعية اليت ختدم اجملتمع.
أهمية العمل التطوعي يف التنمية

تشري الشواهد الواقعية والتارخيية إىل أن التنمية تنبع من اإلنسان الذي يُعد
وسيلتها األساسية ،كما أنها تهدف يف الوقت ذاته إىل االرتقاء به يف مجيع
امليادين االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية ،ومِن املسلمات أن
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التنمية تقوم على اجلهد البشري ،وهو ما يستلزم  -باإلضافة إىل اخلطط
الواضحة واحملددة  -وجود اإلنسان الواعي القادر على املشاركة يف عمليات
التنمية ،وتربز أهمية العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع من خالل حمورين
مهمني(- : )1
 -1االستفادة من املوارد البشرية :حيث ميثل العمل التطوعي دورًا إجيابيًا يف
إتاحة الفرصة ألفراد اجملتمع كافة لإلسهام يف عمليات البناء االجتماعي
واالقتصادي الالزمة يف كل زمان ومكان ،ويساعد العمل التطوعي على
تنمية اإلحساس باملسؤولية لدى املشاركني ،ويشعرهم بقدرتهم على العطاء
وتقديم اخلربة والنصيحة يف اجملال الذي يتميزون فيه.

 -2االستخدام األمثل للموارد املتاحة :حيث يساهم العمل التطوعي يف
ختفيض تكاليفِ اإلنتاج ،ويساعد على حتقي زيادة اإلنتاج ،ومع تزايد
الطلب على السلع واخلدمات من قبَل أفراد اجملتمع ،وصعوبة احلصول عليها
يف كثري من األحيان؛ فإنه يصبح من األهمية مبكان االعتماد على جهود
املتطوعني لتوفري جزء من هذ

االحتياجات.

والعمل التطوعي حيق تنمية للفرد وهذا يتمثل فيما يلي(.:)2
* .يعطي املتطوع الشعور بالراحة النفسية.

) )1خميمر ،أمحد  .)2012( .العمل التطوعي وأثر يف التنمية الشاملة ،موقع األلوكة :مت
اسرتجاعه فى25/4/2017

على الرابط:

42021www.alukah.net/culture/o/

) )2العنزي ،مشعل . (2012( .العمل التطوعي ،جريدة األمـل اإللكرتونيـة التطوعيـة .مت
اسرتجاعه  25 /4 /2017على الرابط:
www.alamal.com.kw/pagephp?do=show
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* .جيعل الفرد املتطوع يكتسب أصدقاء جددًا.

* .العمل التطوعي يتيح لإلنسان تعلم مهارات جديدة أو حتسني مهارات
ميتلكها.

* .شعور الفرد بتحقي

مكسب ديين؛ وهو األجر والثواب من اهلل.

* .زيادة االنتماء الوطين وتقويته بني األفراد.

* .القضاء علي أوقات الفراغ واستغالهلا فيما ينفع.
أما التنمية اليت حيققها العمل التطوعي للمجتمع فتتحق كالتاىل(- :)1
-1

التنمية االجتماعية :العمل التطوعي له دور أساسي يف التنمية

االجتماعية للمجتمع؛ فمن خالله حيافظ على القيم واألخالق والفضائل،
وحيافظ على الثوابت الدينية ،وكذلك العادات والتقاليد النابعة من تعاليم
اإلسالم احلنيف ،وتنمية املشاعر اإلنسانية ومد الرعاية للمستضعفني،
وتقديم املساعدة والتوجيه لكل من حيتاجها؛ والعمل التطوعي حيل الكثري من
املشكالت اجملتمعية ،وحيد من الظواهر السلبية ،وينمي يف اجملتمع حسن
التعامل فيما بني أفراد  ،ورقي التعامل مع اآلخرين ،ومعه يكون اجملتمع
إجيابيًا؛ فالعمل التطوعي يدفع الفرد ويشجعه على أن يكون إجيابيًا يف جمتمعه
يشاركه أفراحه وأحزانه ،ويشاركه يف حل مشكالته ،ومراقبته السلبيات اليت
تؤثر يف متاسكه وترابطه ،كما يدفع العمل التطوعي اجملتمع ألن يكون مبادرًا
معطاء إذا تطلب األمر البذل والسخاء؛ فتشيع ثقافة العطاء ،وإسعاد
) )1القدومي ،عيسي .)2012( .أهمية العمل التطـوعي للمجتمعـات والتجمعـات ودور
يف التنمية ،جملة الفرقان مت اسرتجاعه  18 /4 /2017على الرابط:
http://www.al-forqan.net/articles/2275.html
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اآلخرين ،وختفيف آالمهم ،وتضميد جراحات املنكوبني ،ومعاجلة مشكلة
األنانية الفردية ،ومن خالله تنتشر احملبة واأللفة والتعاون بني أفراد اجملتمع،
ويقف القوي مع الضعيف ،وتعاجل مشكلة الفقر وشدة احلاجة ،ويقدم كل
ميسور ما يستطيع من مال وجهد ومشورة؛ لينعم اجلميع يف اجملتمع حبياة
ملؤها العطف واحملبة واأللفة واإليثار والرمحة بدلًا من أن يكون اجملتمع ملؤ
البغضاء والشحناء واحلسد واحلقد ،وبذلك يتحق األمن االجتماعي.
 -2التنمية العلمية والثقافية :التنمية العلمية والثقافية يف صلبها مبنية على
العمل التطوعي ،ومدارها خدمة اجملتمع للمجتمع ،فمن خالل العمل
التطوعي تُبنى املدارس واملراكز واملكتبات واجلامعات ومراكز البحوث العلمية
واالستشارية ،وقد أثبت التاريخ والواقع أن التنمية العلمية والثقافية هي اليت
تصنع احلضارة ،وأن التنمية ال ميكن أن تتم للعلم والثقافة من غري إسهام
اجملتمع ،فهي تنمية منه وإليه ،وشهد التاريخ أن العلماء واألدباء والفقهاء
واحملدثني واألطباء والفلكيني وغريهم من البارعني املميزين كانوا متطوعني،
وأنتجوا ألمتهم وجملتمعاتهم إرثًا علمياً ال يزال أثر بعد مضي أكثر من قرن
من الزمان.
 -3التنمية الصحية والبيئية :كان وما زال للعمل التطوعي الدور الواسع
يف التنمية الصحية والبيئية ،فاجملتمعات اليت تنشئ املراكز الصحية ،وتوفر
العالج والدواء ملن حيتاجه ،والرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة ،وتثقيف
اجملتمع بسبل التعامل معهم ،ورعايتهم وحقهم علينا ،هي جمتمعات
متماسكة متعاطفة تشعر بآالم اآلخرين .وللعمل التطوعي دور يف نشر الوعي
الصحي يف اجملتمع من خالل مراكز تطوعية تسهم يف التواصل مع أفراد اجملتمع

226

العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

وتشاركهم اهتماماتهم وهمومهم ،وتوجههم وتتفاعل معهم إلجياد بيئة
صحية سليمة ،واعية مبشكالت البيئة وسبل عالجها ،وذلك ال ميكن أن يتم
بشكل متكامل إال إذا أسهم اجملتمع مبؤسساته التطوعية إلبراز وكشف تلك
املشكالت وأثرها على البيئة والصحة ،وبتكاتف تلك املؤسسات التطوعية
الصحية منها والبيئية تتحق نقلة نوعية يف تطور اجملتمع صحيًا وبيئيًا ،ويتسلح
بثقافة ال يسمح من خالهلا بالعبث بسالمة البيئة وأثرها على صحة أفراد
اجملتمع ،ويف ذلك تنمية عمرانية حتافظ على البيئة وتهتم بالصحة.
-4

التنمية االقتصادية:يعُد العمل التطوعي مصدرًا لنماء اقتصاد

اجملتمعات؛ فمن خالله يسهم اجملتمع يف البذل والعطاء واإلنفاق؛ فيُربى على
السخاء ،ودفع املال ملن حيتاجه ،وخدمة اجملتمع الذي يعيش فيه ،ويدفعه
لإلسهامات املادية واجلهدية كل حسب طاقته؛ فتبنى وتعمر املنشآت
للخدمات العامة واملدارس واملستشفيات واملساجد واملراكز ،وحترك بذلك
عجلة االقتصاد بتدوير املال وعدم اكتناز  ،وبذلك تنشط الدورة االقتصادية.
-5

التنمية البشرية :التنمية البشرية أساس تنمية اجملتمعات وتفاعلها

وعطائها ،وهي من اإلنسان لإلنسان؛ فال ميكن أن تتم التنمية البشرية إال من
خالل اإلنسان ،والعمل التطوعي كذلك هو أساس من أسس التنمية
البشرية؛ فمن خالل املؤسسات التطوعية وأعماهلا تصقل املهارات ،وتنمى
القدرات ،وتكتسب املعلومات ،وينمى يف الفرد شعور االنتماء للمجتمع؛
فمن خالل العمل التطوعي حيق الفرد ذاته ،ويث بنفسه ،ويفتح آفاقه،
وحيق جناحه ،ويرى آثار عطائه وأعماله وغاياته؛ فاإلنسان هو العنصر
األساسي يف حتقي األهداف التنموية ،فال يتحق النماء يف اجملتمعات إال إذا
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أولينا اإلنسان االهتمام والرعاية والنماء ،ويف قول اهلل تعاىل{:وأحسن كما
أحسن اهلل إليك} دافع لإلنسان أن يستعمل نعم اهلل عليه يف طاعته وحاجات
خلقه ،فالتنمية البشرية والعمل التطوعي حلقتان يف سلسلة حفظ القدرات
البشرية ورعايتها وإمنائها.

املنطلقات النظرية للدراسة.

حتدد النظرية اجتا الدراسة ومسارها او تناول العديد من القضايا
واملوضوعات التى من احملتمل أن تكون أكثر مثاراً من غريها؛ حيث حتتوي
النظرية على توجيهات متدنا بالسياق الذي جتري الدراسة فى نطاقه؛ فقد
برزت نظريات اجتماعية ركزت على العالقات االجتماعية املتبادلة وقيمة
املشاركة والعمل املتبادل وأهميته بني أعضاء اجملتمع ،وتعتمد معظم
الدراسات النفسية واالجتماعية التى تتناول العالقات التبادلية إىل استخدام
بعضاً من النظريات ذات الصلة بهذا اجلانب ،فإن النظريات املفسرة للعمل
التطوعي تأخذ أبعاداً عدة وهي يف جمملها حتاول تفسري سلوك اإلنسان الذي
يقوم به للعمل التطوعي ،ولذا فتستند الدراسة احلالية يف إطار توجهاتها
النظرية على العديد من النظريات اليت حتاول من خالهلا أن جتعلها أدوات
تفسريية لنتائج الدراسة احلالية.
1

 -النظرية البنائية:

وهذ النظرية حتاول تفسري السلوك االجتماعي بالرجوع إىل تفسري النتائج
اليت حيققها هذا السلوك يف اجملتمع ،فاجملتمع؛ هنا ميثل أجزاء مرتابطة يؤدي
كلٌّ منها وظيفة من أجل خدمة أهداف اجملتمع ،وحتقي التنمية فيه؛ فتنطب
هذ النظرية على العمل التطوعي باعتبار أحد األنساق االجتماعية للحفاظ
على استقرار اجملتمع وتنميته وتكامله؛ وبهذا يرتابط النس التطوعي مع
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النظام األسري واالجتماعي واالقتصادي واألمين والرتبوي لتشكيل البناء
االجتماعي ،فإذا ما عجز أحد األنساق االجتماعية عن القيام بإحدى
وظائف البناء االجتماعي نتيجة لظروف داخلية أو خارجية؛ فإنه قد ينشأ
اخللل ،فيأتي هنا العمل التطوعي؛ ليكون عاملًا أساسيًا لسد العجز حماولًا
إعادة الضبط االجتماعي إىل طبيعته.
وقد طور جيل كالرى وزمالئه التحليلي الوظيفي لوظائف التطوع
بالنسبة للمتطوعني أو اجتاهاتهم او التطوع؛ففى دراسة حول دوافع التطوع
من وجهة نظر وظيفية افرتضوا ست وظائف يؤديها التطوع للمتطوعني،
وصمموا أداة لتعيني هذ الوظائف؛ مسيت بطارية وظائف املتطوعني،
وعددوها فى اآلتي(:)1
* .وظيفة قيمية

Values function

تتعل بالفرص التى يتيحها التطوع

للمتطوعني للتعبري عن القيم املرتبطة باالهتمامات اإلنسانية.
* .وظيفة الفهم  Understanding functionتتعل بالفرصة التى يسمح
فيها التطوع للمتطوعني اكتساب خربات جديدة وتعلمها ،وكذلك فرصة
ممارسة اخلربات واملهارات والقدرات.
* .وظيفة اجتماعية  Social functionوتعكس من خالل التطوع الدوافع
لالهتمام بإقامة عالقات مع اآلخرين؛ فالتطوع يتيح االلتقاء مع األصدقاء أو
االرتباط بنشاط يرا آخرون على أنه نشاط مفضل.

(1)Clary, E.G. & Et al,.(1998) ." Understanding and assessing the motivations of
Personality and Social
Psychology, 74(6):1516-153.

volunteers:a functional approach", Journal of
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* .وظيفة مهنية  Career functionتتعل بالفوائد املرتبطة باملسار املهين،
واملتحصلة من املشاركة فى العمل التطوعي.
* .وظيفة وقائية

Protective function

وتتعل مبا وصفه كاتز بأنه

وظيفة محاية الذات ،أو االستخراج عند مسيث وزمالئه .
* .وظيفة تعزيزية  Enhancement functionترتبط بعالقات الذات بآثار
التطوع السلبية واالجيابية.
2

 -نظرية التبادل االجتماعي:

تُعد نظرية التبادل االجتماعي– أو باختصار النظرية التبادلية– من
النظريات االجتماعية التى زاد االهتمام بها فى منتصف القرن العشرين ،وبعد
من روادها جورج هومانس

George homans

الذي ركز فى كتاباته فى

اخلمسينيات على األشكال األولية للسلوك االجتماعي بني األفراد ،ثم جاء
بالو

Blaue

فى بداية الستينيات ووسع من إطار النظرية التبادلية ،لتشمل

املستويات البنائية والثقافية فى اجملتمع ،وركز على العالقات التبادلية بني الفرد
واجملموعة ،وبني اجملموعات بعضها مع بعض ،والتى تعتمد على األمناط
والقيم االجتماعية السائدة فى اجملتمع ،ثم حصل تطور هلذ النظرية على يد
إمريسون

Emerson

فى بداية الثمانينيات من خالل العمل على الدمج بني

الوحدات الصغري والوحدات الكربى فى طريقة موحدة ،وكذلك الربط بني
النظرية التبادلية ونظرية شبكة العالقات.
وتتعل النظرية التبادلية  Exchange theoryبالتفاعل بني الناس ،وتُركز
على املكاسب واخلسارة  Rewards and costsاليت جينبها الناس من عالقاتهم
التبادلية بعضهم مع بعض ،فاستمرار التفاعل بني الناس عادة مرهون
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باستمرار املكاسب املتبادلة اليت حيصلون عليها من جراء التفاعل،لذا فهى
تؤكد على أنّ الفرد يتصرف بعقالنية فى البحث عن املكسب أو الفائدة من
تفاعله وعالقته باآلخرين(.)1
كما يتضمن التفاعل االجتماعي نوعاً إجيابياً من التأثري املتبادل ما بني
األفراد يف تواصلهم البني شخصي ،وهذا تأثري يعمل على تدعيم متاسك
اجلماعة واجملتمع وتسهيل جماالت التبادل واملشاركة على املستويني البني
شخصي واالجتماعي  ،مما يؤدي إىل التفاعل والتواصل .وجتدر اإلشارة إىل
أن التفاعل االجتماعي ال يقتضي أو يستلزم تالشي الفردية أو التقليل من
أهميتها ،حيث ميكن استثمار قوة وإمكانات اإلنسان كفرد يف إطار من
االلتزامات املشرتكة حبيث تثري اجلهود الفردية املتفردة طاقة اجلماعة كقوة
منتجة ،ومن رواد النظرية جورج هومانس  ،وتتضمن جمموعة من
الفرضيات هي كما يلي(.:)2
* .ارتباط مكاسب العمل أو النشاط الذي يقوم به الفرد بتكرار ذلك
العمل والنشاط اعتماداً على املكاسب اليت جينيها الفرد من عمله.

* .مراعاة عدم وجود فاصل طويل توقف وبني القيام بالعمل وحتقي
املكاسب املعنوية واملادية.

) )1الباز ،راشـد بـن سـعد . )2002( .الشـباب والعمـل التطـوعي  :دراسـة ميدانيـة علـى
طالب املرحلة اجلامعية فى مدينة الرياض  .جملـة البحـوث األمنيـة ،السـعودية)20( 10 ،
117- 58
(2) Homans, G.C,. (1974). "Social behavior; its elementary forms". New York :
Harcourt Brace Jovanovich, p16-39.
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* .كلما زادت مكاسب الفرد من قيامه بعمل ما زادت احتمالية قيامه بهذا
العمل مرة أخرى.
* .إذا كان هناك مؤثرات يف املاضي أدت إىل وجود مكاسب للفرد ،فإن
وجود مؤثرات مشابهة ستدفع الفرد للقيام بالعمل الساب أو بعمل مشابه له.
* .كلما كان تقييم الفرد نتائج فعله أو نشاطه إجيابيًا زادت من احتمالية
قيامه بالفعل ،فوجود مكاسب على الفعل الذي يقوم به الفرد تزيد من
حدوث السلوك املرغوب ،وفى املقابل عدم وجود مكاسب للفرد أو وجود
عقاب يقلل من احتمالية حدوث السلوك املرغوب.
* .حينما يؤدي الفرد عمالً وال حيصل على مكاسب كما كان متوقعًا أو
يوقَّع عليه عقاب؛ فهناك احتمالية كبرية للقيام بالسلوك املرغوب ،ونتائج
هذا السلوك ستصبح ذات قيمة له.
كما يؤكد بالو أنّ(:)1
.1املكاسب التى حيصل عليها األفراد إمّا أن تكون مكاسب معنوية ،مثل
االحرتام واحلب والتعاطف ،أو تكون مكاسب مادية كاملال.
 .2القيم واألمناط السائدة فى اجملتمع تساعد على التفاعل والتبادل بني
الناس.
.3هناك ارتباط بني قيمة سلوك الفرد لآلخرين وقيمة سلوك اآلخرين
الذين يؤدونه للفرد.
.4النزعة ملساعدة اآلخرين عادة ما تكون مدفوعة بأنّ عمل ذلك سينطوي
(1)Blau, P. M .(1964) ."Exchange and power in Social life", New York: John
Wiley & Sons, p352.
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على احلصول على مكاسب ،ومن املكاسب األساسية التى يسعي إليها الناس
فى تعاملهم مع اآلخرين التقدير االجتماعي.
.5اإليثار يسود احلياة االجتماعية ،ويفسر ذلك بأنّ الناس يتوقون ملساعدة
بعضهم بعضاً ،وهم يتوقعون رد اجلميل ،فهناك من األفراد من يشعر بالرضا
والسعادة عند تقديم يد العون لآلخرين ،حتى الذين ال يعرفونهم وإظهار
االمتنان والتقدير هلؤالء األفراد يزيد من شعورهم بالغبطة ،ويرون فيها
مكسباً أو مكافاة هلم ،بالتالي يشجع استمرار الفرد فى مد يد العون.
وتتضح صلة الفرضيات السابقة بقضية العمل التطوعي التنموي ،فتعمل
املكاسب التى حيصل عليها األفراد فى تعاملهم وتفاعلهم– أياً كانت تلك
املكاسب– على استمرار املشاركة وزيادة الرتابط ،كما أنه كلما زادت قيمة
العمل املتبادل أو أهميته بني األعضاء زادت مرات التفاعل بينهم.
 .3النظرية الوظيفية .
يؤكد أنصار هذ النظرية على وظائف العالقات املتداخلة يف شبكة
العالقات االجتماعية احمليطة بالفرد ،واليت تعمل على مساندته يف الظروف
الصعبة اليت يواجهها يف بيئته ،وتركز هذ النظرية على تعزيز أمناط السلوك
املتداخل يف شبكة هذ العالقات لزيادة مصادر العمل التطوعي لدى الفرد،
وتشري هذ النظرية أيضاً إىل أن العمل التطوعي التنموي أو املساندة
االجتماعية تلك املعلومات اليت تؤدي إىل اعتقاد الفرد بأنه حمبوب من
احمليطني به ،وأن يشعر بأنه حماط بالرعاية من اآلخرين ،وباالنتماء إىل شبكة
العالقات االجتماعية يف البيئة احمليطة ،ويشعر بالتقدير واالحرتام من مصادر
العمل التطوعي القريبة منه ،ويشعر بواجباته والتزاماته االجتماعية مع
احمليطني به.
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 .4نظرية السلم املمتد .
تقوم هذ النظرية على فرض أساسي مفاد أن الدولة جيب أن تكفل حد
أدني ملعيشة األفراد فى اجملتمع ،ومن ثم فواجب اهليئات احلكومية ينحصر يف
قيامها بتوصيل اخلدمات ل فراد ،ويتطلب ذلك من الدولة أن حتافظ على ما
يسمي باحلد األدنى للمعيشة أو الدخل وعلى توفري خدماتها ألفرادها ،وأال
تصبح مقصرة فى توفري حقهم احملدد من قبل الدولة ،وترتبط هذ النظرية
مبوضوع الدراسة فى أن اجتا الشباب او العمل التطوعي التنموي يقوم على
حاجة اجملتمع للجهود التطوعية ل فراد واجلماعات ،بغية حتقي الرفاهية
والتنمية االجتماعية فى مجيع اجملاالت ،فاجلهود احلكومية إذا مل تشبع
احتياجات أفرادها ،تنطل اجلهود التطوعية للشباب املتمثلة فى التطوع كسلم
ممتد الستكمال تلك اجلهود ،وسد الثغرات املوجودة ،وتسهم مشاركة
الشباب املتطوعني فى التخفيف من حدة املشكالت االجتماعية ،وإشباع
بعض احتياجات اجملتمع وحتقي رضا أفراد  ،وبالتالي يزيد تكامل وتنمية
اجملتمع ،فهذ النظرية تؤكد على أن ما تقوم به الدولة ال ميكن أن يغطي مجيع
احتياجات األفراد ،وتغطية القصور يف اجملاالت واألعمال اليت تقوم الدولة
من أعمال وأدوار العمل التطوعي ،وبالتالي يظهر دور الشباب فى العمل
التطوعي التنموي كمكمل لعمل الدولة.
 .5نظرية األعمدة املتوازية
يفيد الرشود ) (2007بأن نظرية األعمدة املتوازية تقوم على فكرة مؤداها
أن كثرياً من احلكومات تتعهد أمام شعوبها بتنفيذ خطط وبرامج ضخمة
للرعاية قد ال تستطيع مع إمكانياتها املتواضعة أن تفي بتحقيقها ،وتنادي هذ
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النظرية بأنه جيب على اهليئات التطوعية أن تؤدي ما ميكنها تأديته للحاالت
التى ترعاها وأن مسئولياتها رعاية احلاالت التى تتقدم هلا رعاية متاثل ما تقوم
به اهليئات احلكومية( ،)1وتفيد النظرية أنه ال ميكن قيام جمتمع بتحقي الرفاهية
التنمية بغري وجود شراكة وتعاون وتضامن بني األجهزة واهليئات احلكومية
من جانب واهليئات التطوعية من جانب آخر ،فكالهما متمم لآلخر ،شريطة
أن ال تتكرر اخلدمات التى تقدم للناس من كلتا اجلهتني احلكومية والتطوعية
وال تتعارض مع بعضها البعض .وترتبط هذ النظرية مبوضوع الدراسة من
خالل إظهار التعاون املشرتك بني القطاعني احلكومي والعمل التطوعي
التنموي للشباب ،فكالهما يكمل اآلخر دون تعارض أو حدوث إشكال فى
تقديم اخلدمات التنموية.
الدراسة امليدانية (منهجية الدراسة وإجراءاتها)
تهدف الدراسة احلالية فى إطارها امليداني إىل التعرف على واقع العمل
التطوعي من الذاتية إىل االجتا لدي عينة من الشباب متخذة من جامعة
سوهاج منوذجًا ،وتتضمن هذ اجلزئية عرضًا ملنهج الدراسة وجمتمعها،
كذلك عرضًا ألداة الدراسة ودالالت صدقها وثباتها ،ومتغريات الدراسة
واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة.
) )1الرشود ،عبداهلل ( .)2007آليات تنظيم العمل التطوعي على املستوي الوطين دراسة
ميدانية مطبقة على مديري مجعيات ومنظمات العمـل اخلـريي مبنطقـة الريـاض ،ورقـة
مقدمــة للمــؤمتر العلمــي الــدولي العشــرون للخدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلــوان ،كليــة
اخلدمة االجتماعية ،ص 3320

.3371جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

235

منهج الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرب عن الظاهرة موضع
الدراسة تعبريًا كميًا وكيفيًا ،والذي ال يتوقف عند حد وصف الظاهرة ،وإمنا
يتعدى ذلك إىل حتليلها ،وكشف العالقات بني أبعادها املختلفة من أجل
تفسريها والوصول إىل استنتاجات عامة تسهم يف حتسني الواقع وتطوير (،)1
واستخدم املنهج الوصفي ممثلًا فى :الدراسات الوثائقية لتوضيح اخللفية
النظرية للعمل التطوعي من حيث مفهومه وأهميته التنموية والنظريات املفسرة
له ومعوقاته ،ومنهج املسح االجتماعي بالعينة

Sample Survey Approach

الستقصاء اجتاهات شباب جامعة سوهاج او العمل التطوعي التنموي
ومعوقاته وفوائد وأساليب وآليات تنميته ،من خالل تطبي أداة الدراسة
على عينة متثل جمتمع الدراسة األصلي.
أداة الدراسة

لتحقي أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ،مت تصميم استبانة
اعتماداً على األدبيات ذات العالقة والدراسات السابقة واستشارة ذوي اخلربة
واالختصاص ،وقد تكونت من قسمني األول :البيانات األولية عن الطالب
متثلت يف اجلنس وفئات العمر والتخصص ،والقسم الثاني :اشتمل على
( )67فقرة تقيس مخسة أبعاد؛ األول مفهوم التطوع وأهميته ،والثاني:
اجتاهات الشباب او ممارسة العمل التنموي التطوعي والثالث :معوقات
املشاركة فى العمل التطوعي ،والرابع :فوائد العمل التطوعي ،واخلامس:
أساليب تنمية العمل التطوعي.
) )1عطيفه ،محدي أبو الفتوح ( .)1996منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها يف الدراسات
الرتبوية والنفسية  .القاهرة  :دار النشر للجامعات.
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التقديرات املستخدمة يف األداة

استخدم الباحث التدرج اخلماسي لتقديرات تكرارات استجابات عينة
الدراسة كالتالي :مواف متاماً ) (5درجات مواف ) (4درجات أواف إىل حد
ما) (3درجات غري مواف ) (2درجات غري مواف متاماً) ،(1كما يف اجلدول
التالي:
جدول) (1مقياس ليكرت اخلماسي واحملل املعتمد
مستوى
املوافقة

أواف متامًا

أواف

مواف إىل
حد ما

غري مواف

غري مواف
متامًا

املتوسط

أكرب من

أكرب من

أكرب من

أكرب من

أكرب من

احلسابي

5-4.20

4.19-3.40

3.39 -2.60

2.59 -1.80

1.79 -1

84- %100

%84 - 68

%68-52

%52 -36

%36 -20

النسبة
املئوية

صدق اإلستبانة Validity

مت عرض االستبانة يف صورتها األولية على عدد من احملكمني من ذوي
اخلربة واالختصاص يف جامعة أسيوط ،وسوهاج ،وجنوب الوادي ،للتأكد
من مدى مالءمة الفقرات لقياس أبعاد الدراسة ،وكذلك بهدف التحق من
الصياغة العلمية واللغوية ،وقد مت التقيد مبالحظات احملكمني من حيث احلذف
واإلضافة والتعديل ،مما أظهر اإلستبانة بصورتها احلالية خلدمة أهداف
الدراسة.
ثبات االستبانة Reliability

مت التحق من ثبات األداة باالعتماد على معادلة كرومباخ ألفا لالتساق
الداخلي ،وقد مت حساب قيم معامل الثبات ألبعاد الدراسة ،وكانت القيم
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مرتفعة وتدل على الثبات واالتساق بني مضامني فقرات األداة ،وأنها تصلح
ملا صُ َممت من أجله.
املعاجلة اإلحصائية:
من أجل استخراج النتائج مت االعتماد على األساليب اإلحصائية الوصفية
والتحليلية التالية :مقاييس اإلحصاء الوصفي ،وذلك لوصف خصائص عينة
الدراسة اعتماداً على التكرارات ،ومقاييس اإلحصاء التحليلي اليت تشمـل
املتوسطات احلسابية واالارافات املعيارية والوزن النسيب وحتليل التباين
األحادي ).(One Way Anova
جمتمع الدراسة

تألف جمتمع الدراسة األصلي من طالب جامعة سوهاج من مثانى كليات،
هي(اآلداب والرتبية والتجارة والعلوم والتعليم الصناعي والطب البيطري
والزراعة والصيدلة) ،والبالغ عددهم ( )24083طالباً وطالبة املقيدين بهذ
الكليات وفقاً إلحصائية التقرير السنوي جلامعة سوهاج) ،(2016/2017وقد
حدد الباحث حجم العينة وفقاً ملعادلة (ستيفن ثامبسون) التالية:
N  p1  p 
N  1  d 2  z 2  p1  p 





)24083 * 0.50 * (1- 0.50





n

=N

)24083 – 1 * (0.50)2 / (1.96)2 + 0.50 * (1- 0.50
6020.75

=N

24082 * 0.0025 / 3.841 + 0.25
N = (378).

= 378

N = 6020.75

15.924
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عينة الدراسة

مت اختيار عينة عشوائية ممثلة من جمتمع الدراسة (من كليات جامعة
سوهاج) ،وذلك وفقاً ملعادلة مت احتسابها حاسوبياً باالستناد إىل مراجع
إحصائية بهذا الشأن ،حيث بلغ حجمها ( )378طالباً وطالبة من خمتلف
التخصصات األكادميية ،وزعت عليهم االستبيانات من قبل الباحث ،وأعيد
منها

جمموعه)(375

استبانة ،وجد أن ( )370استبيان صاحلة للتحليل

اإلحصائي ،وفيما يلي وصف خلصائص عينة الدراسة كما هى موضحة يف
اجلدول) (2التالي:

جدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة
املتغـــــــــــــــريات
النوع

فئات العمر

نوع الكلية

التكرار

%

ذكر

126

34.1

أنثي

244

65.9

من  18سنة إىل أقل من  20سنة

124

33.5

 20إىل أقل من  22سنة

170

46.0

 22إىل أقل من  24سنة

66

17.8

 24إىل أقل من  26سنة

10

2.7

علوم إنسانية

226

61.1

علوم تطبيقية

144

38.9

تشري نتائج اجلدول( )2إىل أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من الطالبات
اجلامعيات ،وميثلون ما نسبته  %65.9فى مقابل نسبة  %34.1من الذكور؛ مما
يعكس أن النسبة األكرب من اإلناث؛ األمر الذي يستوجب اهتمام املؤسسات
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املعنية لتصميم برامج تطوعية أكثر مالءمة جلذب اهتمام الذكور ،وتعزيز
مشاركتهم فى العمل التطوعي؛ وفيما يتعل مبمارسة العمل التطوعي ،وفقاً
للمرحلة العمرية تشري النتائج أن نسبة املشاركة فى املرحلة العمرية من( 20أقل
من ،)22هى األعلى حيث بلغت ) ،(%46.0األمر الذي حيتم على
املؤسسات املعنية بالعمل التطوعي تركيز عمليات االستهداف هلذ الشرحية
بالشكل الذي حيق التوظيف األمثل هلم باإلضافة إىل العمل على توفري
فرص تطوعية تناسب املراحل العمرية األخرى ،وأن نسبة) (%33.5ترتاوح
أعمارهم بني ( 18إلي أقل من  ،)20تليها نسبة) (%2.7ممن ترتاوح أعمارهم
بني( 24إىل أقل من  ،)26كما توزع أفراد عينة الدراسة على نوع الكلية؛ فقد
بلغت نسبة من هم فى كليات إنسانية %61.1بينما كانت نسبة العلوم التطبيقية
%38.9

وتتف نتائج هذ الدراسة مع دراسة مارتا وآخرين

 ،and otherالتى توصلت أن ما
طالب املدارس واجلامعة ،وأن

نسبته%31
%88

(1999) Marta

من األفراد املتطوعني يشكلون

منهم غري متزوج

وأن%83

منهم

يعيشون مع أسرهم ،وأنهم ميضون ما يقارب من ساعتني إىل مخس ساعات
يف األسبوع ل عمال التطوعية.
حدود الدراسة :تتمثل حدود الدراسة فى اآلتي- :
احلد البشري :تألف جمتمع الدراسة األصلي من طالب جامعة سوهاج
من مثانى كليات(اآلداب والرتبية والتجارة والعلوم والتعليم الصناعي والطب
البيطري والزراعة والصيدلة) ،والبالغ عددهم ( )24083طالباً وطالبة املقيدين
بهذ الكليات وفقاً إلحصائية التقرير السنوي جلامعة سوهاج)،(2016/2017
ومت اختيار عينة عشوائية قوامها ( )370طالباً وطالبة من كليات اجلامعة العلوم
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اإلنسانية والعلوم التطبيقية.
احلد اجلغرايف :اقتصرت الدراسة على جامعة سوهاج كنموذج للجامعات
املصرية.
احلد الزمين :اقتصرت الدراسة من الناحية الزمنية على فرتة إعداد اجلانب
النظري وامليداني من يونيو  2016حتى يونيو .2017
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

نتائج السؤال األول:ينص على ما مفهوم التطوع وأهميته من وجهة نظر
الشباب اجلامعي؟ ،يوضحه اجلدول رقم )(3

جدول

)(3

قيمة املتوسط احلسابي واإلاراف املعياري ودرجة األهمية

الستجابات أفراد العينة او مفهوم التطوع وأهميته
الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
.1يساعد التطوع فى تعمي

املتوسط االاراف الوزن
احلسابي املعياري

النسيب  %األهمية

مفاهيم

اإلسالم يف احلث على اخلري والرب لكافة

4.34

22.9

86.8

بنى البشر.
.2يساعد التطوع على نشر احملبة والوئام
باجملتمع
.3التطوع هو اجلهد الذي يبذله املواطن من
أجل جمتمعه
.4يساعد التطوع فى استثمار أوقات فراغ
الشباب بطريقة مفيدة

درجة

4.23

20.6

84.6

4.20

19.9

84.0

4.24

20.8

84.8

مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
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الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 .5حيق التكافل والتكامل االجتماعي بني
أفراد اجملتمع
.6

يساعد التطوع على غرس مبادئ

املواطنة فى نفوس املواطنني
.7التطوع هو حمصلة جهود إنسانية تلقائية
من أفراد اجملتمع
.8

يساعد التطوع التعرف على اخللل

املوجود فى اخلدمات االجتماعية
.9

يساعد التطوع على بث روح االنتماء

بني املواطنني

املتوسط االاراف الوزن
احلسابي املعياري

درجة

النسيب  %األهمية

4.19

19.7

83.8

مرتفعة

4.0

16.1

80.0

مرتفعة

4.21

19.8

84.2

4.21

19.9

84.2

4.17

19.0

83.4

مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة

.10التطوع هو اجملهود القائم على مهارة أو
خربة معينة ويبذل بغرض أداء واجب

4.0

16.2

80.0

مرتفعة

اجتماعي
.11الدافع الذاتي هو الطاقة التى حترك

4.1

17.4

82.0

مرتفعة

.12ال يوجد عائد مادي من وراء التطوع

3.92

14.8

78.4

مرتفعة

النتيجة النهائية

4.15

18.7

83.0

مرتفعة

التطوع وتدفع إليه

تشري نتائج جدول) (3إىل أن املتوسط احلسابي الكلي كان بدرجة مرتفعة
الستجابات عينة الدراسة حول مفهوم التطوع وأهميته لدى الشباب ،بلغ
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) )4.15بوزن
فقرات

نسيب)(%83.0

)(1-2-3-4-7-8

نسيب)(%86.8

 ،كما تشري نتائج اجلدول إىل أن هناك ست

تراوحت متوسطاتها احلسابية بني

بدرجة مرتفعة فى حدها األعلى أمام الفقرة

)(4.34
)(1

بوزن

التى تنص

على أن التطوع يساعد فى تعمي مفاهيم اإلسالم فى احلث على اخلري ،
وجاءت فى املرتبة األوىل ،وبني متوسط حسابي

)(4.20

بوزن النسيب

)(%84.0فى حدها األدنى أمام الفقرة ) (3وتنص أن التطوع هو الذي يبذله
املواطن من أجل مساعدة اجملتمع  ،وجاءت فى الرتتيب السادس من
األهمية؛ ومما سب تكشف هذ املتوسطات عن أن مجيع هذ الفقرات تشري
إلي أن مفهوم التطوع ذو أهمية مرتفعة جداً فى نظر الشباب اجلامعي من أفراد
عينة الدراسة.
كما تشري النتائج أن هناك ست فقرات
متوسطاتها احلسابية
األعلى أمام الفقرة

)(4.19
)(5

بوزن

)(5-6-9-10-11-12

نسيب)(%83.8

تراوحت

بدرجة مرتفعة فى حدها

اليت تشري إىل أن التطوع حيق التكافل والتكامل

االجتماعي بني أفراد اجملتمع  ،وجاءت فى الرتتيب السابع من األهمية ،وبني
متوسط حسابي) ،(3.92ووزن نسيب) (%78.4فى حدها األدنى أمام الفقرة
) (12واليت تشري إلي أن التطوع ال حيقَّ عائد مادي من وراء  ،وجاءت فى
الرتتيب الثاني عشر ،وهذ املتوسطات التى تعرب عنها هذ الفقرات تشري إلي
أن مفهوم التطوع ذو أهمية مرتفعة فى نظر الشباب اجلامعي من أفراد عينة
الدراسة.
وتتف نتائج هذ الدراسة مع دراسة العبيد( (2012التى أكدت على أن
اجتاهات طالب جامعة القصيم او العمل التطوعي كانت مرتفعة ،مبتوسط
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 ،4.07وكان من مؤشرات االجتا املرتفع او العمل التطوعي :رؤية الطالب
للعمل التطوعي أنه يسهم يف منو اجملتمع وتطور وحل مشكالته وشعورهم أن
العمل التطوعي يشعر الفرد باإلحساس الديين واالنتماء للوطن ،ومع دراسة
برقاوي ( )2008التى توصلت إىل أن الشباب يرون أن التطوع يساعد على
تعمي مفاهيم اإلسالم فى احلث على اخلري والرب لكافة البشر ،وأنه
ضروري؛ ألنه يقوم على تنمية روح التعاون وحب املساعدة ،وتتف ودراسة
الزير،

واملقبل)(2015

التى توصلت إىل وجود قيم املواطنة الثابتة لدى

املتطوعني ،وتفوق عدد املتطوعني اإلناث على الذكور وانتشار ثقافة التطوع
بني الشباب السعودي.
نتائج السؤال الثاني :وينص :ما اجتاهات طالب جامعة سوهاج او
العمل التطوعي التنموي؟ ،ويوضحه اجلدول رقم ) (4التالي:

جدول ( )4قيمة املتوسط احلسابي واإلاراف املعياري ودرجة االجتا او
ممارسة طالب جامعة سوهاج العمل التطوعي التنموي
الفقــــــــــــــــرات
.1اعتقد بضرورة وأهمية العمل التطوعي
داخل وخارج اجلامعة.
.2استنكر عدم إسهام بعض الطالب يف
األعمال التطوعية.
.3أقضي جزء من إجازتي يف املشاركة
ببعض األعمال التطوعية.
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املتوسط

االاراف

احلسابي

املعياري

الوزن
النسيب
%

درجة
االجتا

3.72

11.9

74.4

مرتفع

3.96

15.8

79.2

مرتفع

4.10

18.8

82.0

مرتفع
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الفقــــــــــــــــرات
.4العمل التطوعي يتيح للطالب صناعة
مستقبله وتنمية مهاراته وقدراته.
.5أجد العمل التطوعي عملًا ممتعًا وجذابًا.
.6العمل التطوعي يسهم يف منو اجملتمع
وتطور وحل مشكالته.
 .7العمل التطوعي يتيح للطالب الثقة
بالنفس والتفاعل االجتماعي مع بيئته.
.8أحرص على أن يكون لدي دليل
إرشادي ل عمال التطوعية.
.9أحرص على متابعة األعمال واألحداث
اخلاصة بالعمل التطوعي.
.10أشعر بالفخر وأنا أشارك بالعمل
التطوعي.
.11ضرورة انتماء الطالب اجلامعي إلحدى
مؤسسات العمل التطوعي.
.12أشعر أن العمل التطوعي أمر ديين
ووطين يشعر الفرد باإلحساس الديين
واالنتماء للوطن
النتيجة النهائية

تشري نتائج

اجلدول)(4

الوزن

املتوسط

االاراف

احلسابي

املعياري

4.10

19.9

82.0

4.11

19.0

82.2

4.29

22.3

85.8

4.21

20.9

84.2

3.49

8.2

69.8

3.39

7.1

67.8

4.21

21.0

84.2

4.23

21.9

84.6

4.33

22.2

86.6

مرتفع
جدًا

4. 0

17.2

80.0

مرتفع

النسيب
%

درجة
االجتا
مرتفع
مرتفع
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
غري
متأكد
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا

إىل أن هناك اجتاهًا اجيابيًا مرتفعًا يف جممله من

الطالب او ممارسة العمل التطوعي حيث كان املتوسط الكلي ) ،(4.0بوزن
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نسيب) ،(%80.0وكانت أعلى مؤشرات هذا االجتا فى الفقرات على
الرتتيب) ،(12-6-11-10-7حيث جاءت الفقرة

)(12

فى الرتتيب األول

ونصها أشعر أن العمل التطوعي أمر ديين ووطين يشعر الفرد مبتوسط
حسابي)(4.33

ووزن

نسيب)(%86.6

 ،تليها فى املرتبة الثانية الفقرة

)(6

وتنص على أن العمل التطوعي يسهم يف منو اجملتمع وتطور وحل مشكالته
مبتوسط حسابي) ،(4.29ووزن

نسيب)(%85.8

 ،وفى املرتبة الثالثة الفقرة

) (11وتنص على ضرورة انتماء الطالب اجلامعي إلحدى مؤسسات العمل
التطوعي مبتوسط
الفقرتان

)(10-7

حسابي)(4.23

بوزن

نسيب)(%84.6

 ،وفى املرتبة الرابعة

اللتان تنصا على الشعور بالفخر باملشاركة فى العمل

التطوعي  ،أنه يتيح للطالب الثقة بالنفس والتفاعل االجتماعي مع بيئته
مبتوسط حسابي) ،(4.21بوزن نسيب) ،(%84.2وتكشف هذ املتوسطات عن
أن هناك اجتاهًا إجيابيًا مرتفعًا جدًا من الطالب او ممارسة العمل التطوعي.
وكانت أقل االجتاهات بدرجة مرتفعة فى باقي الفقرات وهى(5-4-3-2-1-

) ،8-9حيث جاءت الفقرة) ،(5وتنص على أن العمل التطوعى ممتع
وجذاب يف املرتبة اخلامسة مبتوسط

حسابي)(4.11

بوزن

نسيب)(%82.2

،

تليها الفقرتان ) (3,4وتنصان على أقضي جزء من إجازتي يف املشاركة ببعض
األعمال التطوعية  ،يتيح ىل صناعة مستقبلى وتنمية مهاراتي وقدراتي
مبتوسط حسابي) (4.10بوزن نسيب ) ، (%82.0ثم تليهما الفقرة ) (2وتنص
على أستنكر من عدم إسهام بعض الطالب يف األعمال التطوعية مبتوسط
حسابي) (3.96بوزن نسيب) ، (%79.2تليها الفقرة ) (1ونصها اعتقد بضرورة
وأهمية العمل التطوعي داخل وخارج اجلامعة مبتوسط حسابي) (3.72بوزن
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نسيب)(%74.4

ثم

الفقرة)(8

وتنص على أحرص على أن يكون لدي دليل

إرشادي ل عمال التطوعية مبتوسط حسابي) (3.49ووزن نسيب) (%69.8؛
أما غري املتأكدين فقد جاءت الفقرة ) ،(9وتنص على احلرص على متابعة
األعمال واألحداث اخلاصة بالعمل التطوعي مبتوسط حسابي ) (3.39ووزن
نسيب) (%67.8فى املرتبة األخرية.
وتتف نتائج الدراسة مع العديد من نتائج الدراسات السابقة ،حيث
أكدت نتائج دراسة (املغيصب وعثمان (،(1992وحسني ) ،(2006والسلطان
((2009

وحجازى ،وحممد) ،(2011والعبيد) ،(2012ودراسة كتلو

واجلندي(Mylkowski (2003), Morta(1999),)2014

أن الشباب لديهم

اجتاهات إجيابية وموافقة مرتفعة او العمل االجتماعي التطوعي ،وكذلك
تتف ودراسة جودي وإسوند ( ،)Judy, Esmond (2001التى أشارت إىل أن
هناك اجتاهًا إجيابيًا مرتفعًا او األنشطة التطوعية باجملتمع األسرتالي ،ودراسة
اخلدام ) (2013التى توصلت إىل اتسام اجتاهات الشباب بشكل عام باإلجيابية
وموافقة مرتفعة او العمل التطوعي.
نتائج السؤال الثالث :وينص على ما املعوقات اليت حتول دون التحاق
الشباب اجلامعي باألعمال التطوعية؟ ،كما هي موضحة يف اجلدول رقم

)(5

التالي:
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جدول ( )5قيمة املتوسط احلسابي واإلاراف املعياري ودرجة املعوق الذي
حيول دون مشاركة الشباب يف العمل التطوعي التنموي
الفقــــــــــــــــــــــــرات
.1تعارض أوقات العمل التطوعي مع وقت
الدراسة
.2عدم معرفة الشباب ممعيات ومنظمات
العمل التطوعي
.3قلة القنوات اليت تعنى بالعمل التطوعي
داخل اجلامعة
.4عدم توافر مراكز للتعريف بربامج التطوع
وجماالته يف اجلامعات
.5حرص البعض على حتقي أقصى استفادة
شخصية ممكنة مما يتعارض مع طبيعة التطوع
.6عدم وجود إدارة خاصة باملتطوعني تهتم
بشؤونهم .
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املتوسط االاراف
احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

4.16

20.5

83.2

3.94

15.3

78.8

4.23

21.6

84.6

4.28

22.2

85.6

4.35

23.6

87.0

4.25

21.7

85.0

درجة
املعوق
عائ
كبري
عائ
كبري
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
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الفقــــــــــــــــــــــــرات

.7قلة التعريف بالربامج والنشاطات التطوعية
اليت تنظمها املؤسسات احلكومية واألهلية
.8عدم تشجيع األسر أبنائها للمشاركة يف
العمل التطوعي
.9عدم وضوح مفهوم العمل التطوعي
وأهميته لدى طالب اجلامعة
.10ضعف الوسائل اإلعالمية وعدم تسليطها
الضوء او العمل التطوعي التنموي
.11ضعف احلوافز املادية واملعنوية للمشاركة
يف األعمال التطوعية
.12عدم التقدير املناسب للجهد الذي يبذله
املتطوع.
.13عدم توفر الوقت للمشاركة يف برامج
التطوع

املتوسط االاراف
احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

درجة
املعوق
عائ

4.44

25.2

88.8

4.33

22.9

86.6

4.0

17.4

80.0

4.22

20.7

84.4

4.19

21.9

83.8

4.36

23.3

87.2

4.26

21.9

85.2

كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبريًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
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الفقــــــــــــــــــــــــرات

املتوسط االاراف
احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

درجة
املعوق
جدًا

.14

عدم توفري دليل إرشادي ل عمال

التطوعية يف اجلامعة والكلية
.15غياب الطموح والرضا بالواقع دون
حماولة تغيري .
.16قلة تركيز املناهج الدراسية على تكريس
مفاهيم التطوع لدى النشء منذ الصغر
.17عدم االهتمام بالعمل التطوعي داخل
اجلامعة
 .18وجود بعض الصور االجتماعية السلبية
عن املتطوعني

عائ
4.28

22.2

85.6

4.37

23.7

87.4

4.36

22.9

87.2

4.0

18.2

80.0

4.1

17.7

82.0

4.23

21.1

84.6

كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
جدًا
عائ
كبري
عائ
كبري
عائ

النتيجة النهائية

كبري
جدًا

يوضح اجلدول) (5أن املتوسط احلسابي الكلي بلغ ) )4.23بوزن نسيب
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)(%84.6؛ أى أن معوقات املشاركة يف العمل التطوعي مجيعها متثل عائقًا
كبريًا جدًا؛ فتشري نتائج اجلدول أن هناك اثنتا عشر معوقاً (7-15-16-12-5-8-
)14-4-13-6-3-10

تراوحت متوسطاتها احلسابية بني

)(%88.8فى حدها األعلى أمام الفقرة

)(7

)(4.44

بوزن نسيب

التى تنص على قلة التعريف

بالربامج والنشاطات التطوعية اليت تنظمها املؤسسات احلكومية واألهلية
بالصورة الكافية فتعي مشاركة الشباب اجلامعي فى العمل التطوعي،
وجاءت فى الرتتيب األول ،وبني متوسط حسابي
)(%84.4فى حدها اآلدني أمام الفقرة

)(10

)(4.22

بوزن نسيب

التى تشري إىل ضعف الوسائل

اإلعالمية ،وعدم تسليطها الضوء او العمل التطوعي  ،مما يعي مشاركة
الشباب اجلامعي بالعمل التطوعي ،تكشف هذ املتوسطات عن أن املعوقات
متثل عائقًا كبريًا جدًا فى إعاقة الشباب اجلامعي عن املشاركة فى العمل
التطوعي ،كما تشري النتائج إىل أن هناك ست معوقات
تراوحت متوسطاتها احلسابية بني
األعلى أمام الفقرة

)(11

)(4.19

بوزن

)(11-1-18-9-17-6

نسيب)(%83.8

فى حدها

والتى تشري إىل ضعف احلوافز املادية واملعنوية

للمشاركة يف األعمال التطوعية  ،وجاءت هذ املعوقات فى الرتتيب الثالث
عشر ،وبني متوسط قدر ) (3.94ووزن نسيب) (%78.8فى حدها األدنى أمام
الفقرة

)(2

التى تشري إىل عدم معرفة الشباب ممعيات ومنظمات العمل

التطوعي  ،وجاءت فى الرتتيب األخري ،تكشف هذ املتوسطات عن أن
املعوقات التى تعرب عنها تلك العبارات األثنتا عشرة متثل عائ كبري أمام
مشاركة الشباب اجلامعي فى العمل التطوعي التنموي ،مما يدل على وجود
معوقات حتول دون مشاركة الشباب يف العمل التطوعي التنموي.
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وتتف نتائج الدراسة احلالية مع العديد من نتائج البحوث اليت ذكرت يف
الدراسات السابقة ،منها دراسة السلطان( )2009على أن من أهم معوقات
مشاركة الشباب فى العمل التطوعي ،قلة التعريف بالربامج والنشاطات
التطوعية اليت تنظمها املؤسسات احلكومية واألهلية ،ونقص املعلومات عن
جماالت األعمال التطوعية اليت ميكن أن يلتح بها الشباب وعدم اإلعالن
عن برامج العمل التطوعي يف الوسائل اإلعالمية بالصورة الكافية ،ودراسة
درويش( )2008التى رأت أن أهم معوقات مشاركة الشباب فى العمل
التطوعي متمثلة يف عوامل ذاتية وأسرية واقتصادية حتول دون مشاركتهم
كأسلوب تنشئة الشباب ،واهتمام الشباب بالدراسة أكثر من االهتمام بالعمل
التطوعي بإلضافة لكون العمل التطوعي ال يالئم قدرات الشباب
وطموحاتهم حسب رأيهم ،وكذلك دراسة القصاص( ،)2011توصلت إىل
أن معوقات املشاركة بالعمل التطوعي عدم وجود ختطيط مناسب لدى اإلدارة
اجلامعية لتفعيل العمل التطوعي ،ودراسة حجازي وحممد( ،)2011ودراسة
لطفي( ،)2004وقد توصلتا إىل أن أهم معوقات العمل التطوعي جاءت مرتبة
عند الذكور كالتالي(تنظيمية  -شخصية  -مالية  -ثقافية  -تشريعية)،
وأما عند اإلناث فقد جاءت (ثقافية  -تنظيمية  -شخصية  -مالية -
تشريعية) ،ودراسة السناد واخلطيب

)(2013

التى توصلت إىل أن أكثر

املعوقات التى متنع الطالب من املشاركة فى العمل التطوعي هى املعوقات
الشخصية ،واملعوقات التنظيمية.
نتائج السؤال الرابع :وينص على ما الفوائد اليت يتوقعها الشباب
اجلامعي من مشاركته يف العمل التطوعي؟ ،كما هي موضحة يف اجلدول
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رقم ) (6التالي:

جدول ( )6قيمة املتوسط احلسابي واإلاراف املعياري وترتيب األهمية
الستجابات أفراد العينة او الفوائد اليت يتوقعونها جراء مشاركتهم يف العمل
التطوعي
املتوسط االاراف

الفقــــــــــــــــــــــــرات

احلسابي املعياري

.1حيق العمل التطوعي تنمية الشعور بالذات

4.50

26.3

الوزن
النسيب
%
90.0

.2حيق العمل التطوعي تقوية مشاعر االنتماء
والوالء الوطين والديين لدى الطالب

4.41

24.7

88.2

اجلامعي
.3يسهم العمل التطوعي يف توفري احتياجات
اجملتمع
.4يتيح الفرصة للطالب أن يعرب عن نفسه
وطاقاته
.5حيق العمل التطوعي التعبري عن قدراتهم
على العمل
.6حيق

العمل التطوعي التعرف على

مشكالت جمتمعهم
.7حيق العمل التطوعي إشباع حاجات الفرد

4.30

22.9

86.0

4.48

25.8

89.6

4.57

28.1

91.4

4.44

25.0

88.8

4.51

27.3

90.2

ترتيب
األهمية
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
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الفقــــــــــــــــــــــــرات

املتوسط االاراف
احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

النفسية واالجتماعية
.8حيق العمل التطوعي اكتساب مهارات
وخربات متعددة جديدة
.9اكتساب مهارة مهمة يف القدرة على
التخطيط وتدبري حلول للمشكالت
.10يستثمر الطلبة املتطوعون أوقات فراغهم
إجيابياً مبتعدين عن العنف واالاراف
.11يعمل العمل التطوعي على تأكيد الثقة
بالنفس
.12يعمل العمل التطوعي على تنمية اخللفية
الثقافية
.13يعمل العمل التطوعي على تنمية مهارات
التواصل االجتماعي
النتيجة النهائية

ترتيب
األهمية
جدًا

4.58

29.2

91.6

4.37

23.5

87.4

4.47

26.6

89.4

4.45

21.1

89.0

4.65

32.6

93.0

4.62

30.7

92.4

4.49

26.5

89.8

مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا
مرتفعة
جدًا

يكشف اجلدول ) (6عن أن املتوسط احلسابي الكلي بلغ ) ،(4.49ووزن
نسيب) ، (%89.8ويعرب هذا عن أهمية مرتفعة جدًا للفوائد التى جينيها الشباب
اجلامعي من مشاركتهم فى العمل التطوعي ،كما تشري نتائج اجلدول أن
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مجيع
احلسابية

الفقرات)(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
بني) (4.65ووزن نسيب)(%93.0

تراوحت متوسطاتها

فى حدها األعلى أمام الفقرة

)(12

واليت تشري إىل أن العمل التطوعي يعمل على تنمية اخللفية الثقافية وجاءت
فى املرتبة األولي ،وبني متوسط
حدها األدنى أمام الفقرة

)(3

حسابي)(4.30

ووزن

نسيب)(%86.0

فى

التى تشري إىل أنه يسهم فى توفري احتياجات

اجملتمع وجاءت فى الرتتيب الثالث عشر ،وتشري هذ املتوسطات إىل أهمية
مرتفعة جداً للفوائد التى تعود على الشباب اجلامعي من مشاركتهم فى العمل
التطوعي ،مما يدل على أن الشباب اجلامعي يتوقع احلصول على الفوائد
املذكورة من جراء مشاركته بالعمل التطوعي
نتائج السؤال اخلامس :ونصَه ما األساليب واآلليات الالزمة لتنمية
مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل التطوعي؟ ،كما هي موضحة يف اجلدول
رقم ) (7التالي:
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جدول ( )7قيمة املتوسط احلسابي واإلاراف املعياري والرتبة الستجابات العينة
او األساليب واآلليات الالزمة لتنمية املشاركة يف العمل التطوعي التنموي
الفقــــــــــــــــــــــــرات
.1زرع املبادئ والقيم اإلسالمية اليت حتث
على العمل التطوعي
.2زرع حب العمل التطوعي يف املراحل
العمرية املبكرة
 .3تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة يف
تثقيف أفراد اجملتمع مباهية العمل التطوعي
.4دعم املؤسسات واهليئات اليت تعمل يف
جمال العمل التطوعي
.5مشاركة الدعاة وأئمة املساجد يف التوعية
بأهمية التطوع للفرد واجملتمع
 .6تأهيل وتدريب الشباب الراغب يف العمل
التطوعي
 .7توظيف وسائل االتصاالت احلديثة
كاإلنرتنت لتشجيع العمل التطوعي
.8إصدار نشرات دورية تعنى باألعمال
التطوعية وتربز نشاطات املتطوعني
.9إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل

256

املتوسط االاراف
احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

4.56

28.0

91.2

4.55

27.3

91.0

4.43

24.6

88.6

4.64

30.4

92.8

4.70

32.3

94.0

4.54

27.7

90.8

4.36

23.6

87.2

4.27

21.7

85.4

4.26

20.7

85.2

رتبة
األهمية
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع

العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

املتوسط االاراف

الفقــــــــــــــــــــــــرات

احلسابي املعياري

الوزن
النسيب
%

التطوعي
العمل التطوعي
.11القيام باألحباث والدراسات امليدانية يف
جماالت األعمال التطوعية
.12تطوير برامج تربوية يف الكليات

النتيجة النهائية

األهمية
جدًا

 .10تكثيف احملاضرات والندوات بأهمية

واجلامعات للتعريف بالعمل التطوعي

رتبة

4.65

29.9

93.0

4.63

30.2

92.6

4.68

31.8

93.6

4.52

27.4

90.4

مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا
مرتفع
جدًا

يوضح اجلدول) (7أن املتوسط احلسابي الكلى قد بلغ ) )4.52بوزن نسيب
) ،(%90.4يوضح هذا أن األساليب واآلليات املقرتحة لتنمية مشاركة الشباب
اجلامعي فى العمل التطوعي قد القت مجيعها قبول مرتفع جدًا من قبل عينة
الدراسة ،وكانت أكثر األساليب واآلليات ارتفاعاً على الرتتيب هى
) ،(5,12,10,4,11,1,2حيث جاءت الفقرة ) (5فى املرتبة األولي والتى
تنص مشاركة الدعاة وأئمة املساجد يف التوعية بأهمية التطوع للفرد واجملتمع
مبتوسط حسابي) ،(4.70بوزن نسيب) ، (%94.0تليها فى املرتبة الثانية الفقرة
) (12وتنص على تطوير برامج تربوية يف الكليات واجلامعات للتعريف
بالعمل التطوعي مبتوسط حسابي) ،(4.68بوزن نسيب) ، (%93.6ثم تليها
الفقرة ) (10وتنص على تكثيف احملاضرات والندوات بأهمية العمل
التطوعي مبتوسط حسابي) ،(4.65بوزن نسيب) ، (%93.0ثم جاءت فى
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املرتبة الرابعة الفقرة) ،(4وتنص على دعم املؤسسات واهليئات اليت تعمل يف
جمال العمل التطوعي مبتوسط حسابي) (4.64بوزن نسيب) ، (%92.8تليها
الفقرة ) (11وتنص القيام باألحباث والدراسات امليدانية يف جماالت األعمال
التطوعية مبتوسط حسابي) (4.63بوزن نسيب) ، (%92.6تليها الفقرة )(1
وتنص على زرع املبادئ والقيم اإلسالمية اليت حتث على العمل التطوعي
مبتوسط حسابي) (4.56ووزن نسيب) ، (%91.2ثم جاءت الفقرة) (2وتنص
زرع حب العمل التطوعي يف املراحل العمرية املبكرة مبتوسط
حسابي) ،(4.55ووزن نسيب) (%91.0ثم جاءت باقي الفقرات على الرتتيب
وهى ) ، (6,3,7,8,9حيث جاءت الفقرة ) (6فى املرتبة الثامنة ،وتنص تأهيل
تدريب الشباب الراغب يف العمل التطوعي مبتوسط حسابي) (4.54بوزن
نسيب) ، (%90.8تليها الفقرة ) (3وتنص تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة
يف تثقيف أفراد اجملتمع مباهية العمل التطوعي مبتوسط حسابي) (4.43بوزن
نسيب) ، (%88.6تليها الفقرة) (7وتنص على توظيف وسائل االتصاالت
احلديثة كاإلنرتنت على تشجيع العمل التطوعي مبتوسط حسابي) (4.36بوزن
نسيب) ، (%87.2وتليها فى الرتتيب الفقرة ) (8وتنص على إصدار نشرات
دورية تعنى باألعمال التطوعية وتربز نشاطات املتطوعني مبتوسط
حسابي) (4.27بوزن نسيب) (%85.4؛ وأخرياً الفقرة ) (9وتنص على إنشاء
مراكز متخصصة للتعريف بالعمل التطوعي مبتوسط حسابي) (4.26ووزن
نسيب) (%85.2؛ مما يدل على أن الشباب اجلامعي يرى أن األساليب
واآلليات املذكورة الزمة بدرجة كبرية جداً لتفعيل مشاركتهم يف العمل
التطوعي.
وتتف هذ النتيجة مع نتائج دراسة السلطان( ،)2009ودراسة
(،Moran,2003ودراسة الباز( ،)2002ودراسة العبيد ) (2012وقد بينت أن
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أهم عوامل نشر ثقافة العمل التطوعي يتم من خالل الرتبويني باجلامعة،
وحتديد السياسات واإلجراءات التنفيذية لتنمية ثقافة التطوع والتخطيط
مع دراسة

االسرتاتيجي للعمل التطوعي يف اجلامعات؛ كما تتف

كرستيان( )Christina,1997التى توصلت إىل أن برامج خدمة اجملتمع منوذج
إلدراك أفضل للذات ولآلخرين ،وقوة إجيابية لتنمية اجملتمع ،وأسلوب
للحياة ومنو املواطنة والعمل التطوعي،كما تتف ودراسة نصار) (2016التى
أشارت إىل أن دور عضو هيئة التدريس واألنشطة الطالبية كان بدرجة عالية
فى تنمية ثقافة العمل التطوعي.
نتائج السؤال السادس :وينص على هل توجد فروق يف اجتاهات الشباب
اجلامعي او العمل التطوعي التنموي تعزى ملتغريات الدراسة (النوع والعمر
والكلية)؟.
 .1للنوع
جدول ) (8حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات الشباب اجلامعي او
حماور العمل التطوعي التنموي تعزي للنوع
احملاور

مصدر التباين
بني
اجملموعات

حمور مفهوم

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة

4

18915

4728.75

5

3153

630.6

9

22068

7.5

دالة
إحصائيًا
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احملاور

مصدر التباين
بني
اجملموعات

حمور ممارسة

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور أهداف

داخل

التوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني

حمور
معوقات
التطوع

اجملموعات
داخل
اجملموعات
الدرجة
الكلية

حمور الفوائد
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بني

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة

4

14872

3718

5

2430

486

9

17302

4

15354

3838.5

5

3998

799.6

9

19352

4

18794

5

3362

9

22156

4

58002

7.66

4.8

دالة
إحصائيًا

غري دالة
إحصائيًا

4698.5

672.4

14500.5

6.9

2.3

دالة
إحصائيًا

غري دالة

العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتا – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
د .محدي أمحد عمر

احملاور

مصدر التباين

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة
إحصائيًا

اجملموعات
داخل
اجملموعات
الدرجة
الكلية

5

31152

9

89154

6230.4

متوسط الدرجة الكلية

يشري اجلدول) (8أن قيمة

5.83

)(F=5.83

دالة
إحصائيًا

للدرجة الكلية جلميع اجملاالت أكرب

من القيمة اجلدولية) ،(5.19أي أته توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة

)(α=0.05

بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات

الشباب اجلامعي او حماور العمل التطوعي) تبعًا ملتغري اجلنس ،وتتف نتائج
هذ الدراسة مع دراسة كتلو

واجلندي)(2014

ودراسة السناد ،واخلطيب

) (2013حيث أكدت على وجود فروق بني الذكور واإلناث فى املعوقات التى
تواجه مشاركتهم فى العمل التطوعي وفقا ملتغري اجلنس.
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 .2العمر
جدول ) (9حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات الشباب اجلامعي او
حماور العمل التطوعي التنموي العمر.
احملاور

مصدر

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

التباين

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة

4

26945

6736.25

15

21204

1413.6

19

48149

4

12096

3021

15

6921

461.1

19

19017

4

36213

بني
اجملموعات
حمور مفهوم

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور ممارسة

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني

حمور أهداف
التطوع

اجملموعات
داخل
اجملموعات
الدرجة

262

4.8

6.6

15
19

62477

إحصائيًا

دالة
إحصائيًا

9053.25
5.2

26264

غري دالة

1750.9

غري دالة
إحصائيًا
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الكلية
بني
اجملموعات
حمور معوقات

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور الفوائد

داخل
اجملموعات
الدرجة
الكلية

4

3561.5

890.4

15

5223.5

348.2

19

8785

4

4828.5

1207.13

15

6176.5

411.8

19

11005

متوسط الدرجة الكلية

2.6

3.0

4.44

غري دالة
إحصائيًا

غري دالة
إحصائيًا

غري دالة
إحصائيًا

يشري اجلدول) (9أن قيمة ) (F=4.44للدرجة الكلية جلميع اجملاالت أقل من
القيمة اجلدولية) ،(5.19مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوي داللة ) (α=0.05بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات
الشباب اجلامعي او حماور العمل التطوعي حسب متغري العمر ،وتتف نتائج
الدراسة احلالية مع دراسة اخلدام) ،(2013ودراسة كتلو واجلندي)(2014
اللتني أكدتا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فى اجتاهات طلبة اجلامعة
ومتغري التخصص (الكلية).
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 -3نوع الكلية
جدول ) (10حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهات الشباب اجلامعي او
حماور العمل التطوعي التنموي ونوع الكلية
احملاور

مصدر التباين
بني
اجملموعات

حمور مفهوم

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور ممارسة

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني

حمور أهداف

اجملموعات

التطوع

داخل
اجملموعات

264

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة

4

7917

1979.25

5

811

162.2

9

8728

4

8305

2076.25

5

1541

308.2

9

9846

4

5609

1402.25

5

1997

399.4

12.2

6.74

3.51

دالة
إحصائيًا

دالة
إحصائيًا

غري دالة
إحصائيًا
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احملاور

مصدر التباين
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور معوقات

داخل

التطوع

اجملموعات
الدرجة
الكلية
بني
اجملموعات

حمور الفوائد

داخل
اجملموعات
الدرجة
الكلية

درجات

جمموع

متوسط

قيمة

مستوى

احلرية

املربعات

املربعات

F

الداللة

9

7606

4

7781

1945.25

5

1911

382.2

9

9692

4

4903

1225.75

5

837

167.4

9

5740

متوسط الدرجة الكلية

5.1

7.32

6.97

غري دالة
إحصائيًا

دالة
إحصائيًا

دالة
إحصائيًا

يشري اجلدول) (10إىل أن قيمة ) (F=6.97للدرجة الكلية جلميع اجملاالت
أكرب من القيمة اجلدولية)،(5.19أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ) (α=0.05بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات
الشباب اجلامعي او حماور العمل التطوعي حسب متغري نوع الكلية.

*

*

*
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نتائج الدراسة
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

 .1أن هناك أهمية مرتفعة لدى طالب جامعة سوهاج حول مفهوم التطوع
ووظائفه وأهميته؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي ) ،)4.15بنسبة مئوية
قدرها).(%80.0
.2

هناك اجتا إجيابي مرتفع يف جممله لدى طالب جامعة سوهاج او

العمل التطوعي التنموي حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي ) ،(4.0بنسبة
مئوية قدرها).(%80.0
 .3متثل معوقات املشاركة يف العمل التطوعي التنموي مجيعها عائقًا كبريًا
جدًا ،حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي ) ،)4.23بنسبة مئوية
قدرها).(%84.6
.4

هناك أهمية مرتفعة جدًا للفوائد التى جينيها الشباب اجلامعي من

مشاركتهم فى العمل التطوعي التنموي ،حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي
) ،(4.49بنسبة مئوية قدرها).(%89.8
.5

هناك قبول مرتفع جدًا ل ساليب واآلليات لتنمية مشاركة الشباب

اجلامعي فى العمل التطوعي التنموي لدى طالب جامعة سوهاج ،حيث بلغ
املتوسط احلسابى الكلي) (4.52بنسبة مئوية قدرها).(%90.4
.6

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

)(α=0.05

بني

استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات الشباب اجلامعي او حماور
العمل التطوعي التنموي حسب متغري اجلنس.
 .7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة) (α=0.05بني
استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات الشباب اجلامعي او حماور
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العمل التطوعي التنموي حسب متغري العمر.
.8

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

)(α=0.05

بني

استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجتاهات الشباب اجلامعي او حماور
العمل التطوعي التنموي حسب متغري نوع الكلية.
توصيات الدراسة

ميكننا رصد أبرز التوصيات التى خرجت بها الدراسة على النحو التالي:
أوالً :على الصعيد املؤسسي.
.1وضع إسرتاتيجية لنشر ثقافة التطوع بصفة عامة والعمل التطوعي
التنموي خباصة فى املؤسسات احلكومية ومتابعتها بشكل دورى وتعديلها
وتغيريها فى حالة احلاجة إىل ذلك .
.2حتديد أبرز القضايا التنموية األكثر احتياجاً ملكون التطوع .
.3تشجيع شباب كليات جامعة سوهاج على ممارسة العمل التنموي
التطوعي من خالل ختصيص مشروع خلدمة اجملتمع ضمن متطلبات اجلامعة.
.4تصميم برامج جذب الكوادر التطوعية والتى تالئم خمتلف أطياف
الشباب اجلامعي من حيث (النوع  -وحمل اإلقامة) .
.5حتفيز مؤسسات اجملتمع املدني للتعاون مع املؤسسات احلكومية وخباصة
اجلامعات فى خل الفرص التطوعية التنموية.
.6دعوة اجلامعات املصرية إىل إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل
التطوعي اجملتمعي وتدريب طالب اجلامعة على ممارسة العمل التطوعي
التنموي.
ثانياً :على الصعيد اإلعالمي.
.1االهتمام بعقد دورات تدريبية وإقامة ندوات علمية ذات عالقة
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باملشاركة فى العمل التنموي التطوعي للطلبة أثناء دراستهم؛ وذلك لزيادة
الوعي الثقايف بأهمية املشاركة بالعمل التنموي التطوعي وضمان استمراريته .
.2توجيه اخلطاب اإلعالمي ل سر لتوعيتها بأهمية تشجيع الشباب على
املشاركة اجملتمعية وممارسة العمل التطوعي التنموي ودور فى تطوير
شخصياتهم .
.3العمل على حتسني الصور السلبية عن العمل التطوعي واملتطوعني
جمتمعياً .
ثالثاً :على الصعيد اجملتمعي.
 .1تصميم محالت توعية جمتمعية بأهمية العمل التطوعي التنموي
وانعكاساته على حل مشكالت اجملتمع املختلفة .
.2مراجعة املناهج التعليمية داخل املؤسسات التعليمية (املدراس–
واجلامعات) ودمج مكون العمل التطوعي التنموي وأهميته فى تشكيل
شخصية النشء والشباب .
.3تنظيم مسابقات وجوائز من جانب الدولة لتكريم الشباب املتميز
املشارك فى األنشطة التطوعية التنموية ،وأفضل مؤسسة جاذبة للشباب
وناجحة فى إدارتهم.

*
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املراجع
 .1املراجع العربية
ابن منظور ( .)1952لسان العرب .ج .2القاهرة  :املكتبة السلفية ،ص.83
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1999لسان العرب مادة طوع ،اجلزء الثامن،
بريوت :دار إحياء الرتاث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،ص222

.219 -

أبو سكينة ،نادية حسن  . )2007( .إشكاليات ثقافة التطوع لدى الشباب وعالقتها
بدافعية اإلجناز او األعمال التطوعية  .جملة االقتصاد املنزلي :)23( ،جامعة حلوان،
ديسمرب.
أمحد ،زيناهم حممد

)(2016

 .تصور مقرتح لتفعيل دور اجلامعة فى تنمية ثقافة

العمل التطوعي لدى طالبها فى ضوء خربات بعض الدول .رسالة دكتورا غري منشورة،
جامعة املنيا ،كلية الرتبية.
الباز ،راشد بن سعد . )2002( .الشباب والعمل التطوعي  :دراسة ميدانية على
طالب املرحلة اجلامعية فى مدينة الرياض  .جملة البحوث األمنية،
117- 58

السعودية:)20( 10 ،

برقاوي ،خالد يوسف  . )2008( .اجتاهات الشباب السعودي او العمل

التطوعي دراسة مطبقة على عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
جامعة امللك عبدالعزيز

 .جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية65 :)2( 16 ،

.131-

برييت م .ليكي ،وآخرون  .)2000).إدارة اجلمعيات اخلريية غري اهلادفة للربح دليل
اجلمعيات فى ظل الظروف املتغرية (ترمجة عال عبداملنعم عبدالقوي) .القاهرة  :الدار
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العمل التطوعي التنموي من الذاتية إىل االجتاه – دراسة سيوسيولوجية لعينة من شباب جامعة سوهاج
 محدي أمحد عمر.د

Development Volunteer Work from Subjectivity to Attitude:
A sociological study of a sample of the youth at Sohag University

Dr. Hamdi Ahmed Omar
Department of Sociology
College of Arts
Sohag University
Egypt
Abstract:
The current study aims to uncover university students’ attitude toward
development volunteer work, the kinds of volunteer work they prefer to
participates in, and the obstacles that hinder university youth from joining
development volunteer work. The study uses a sample-based survey to
investigate University students’ attitudes toward development volunteer work at
Sohag University. For this purpose, a random sample representative of the target
population, students of Sohag University, totaling (370) male and female
students, was used.
The findings of the study have revealed that there is a positive attitude
toward development volunteer work, and that there is a realization of the
importance and benefits gained by the young when they get involved in
volunteer work. The results also reveal a statistically significant variation
(α=0.05) in the attitude of Sohag university students towards various areas of
development volunteer work, and differences between students based on gender
and College.
Keywords: Development Voluntary Work, Youth, university students,
attitude, Sociological Study, Sohag University
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تهدددالدرااةرإد د د ىلدتقد د فادلية مد د دعرد د األدة ةددديندرة كند د در ق د د د ند د د
ا نر اةيندع يهم دراصدر دة دمتدني دلدراردويسدانودلد ةمد د مديتهاد داتك د دهد د
رااةرإد دعددددرااةرإدديندرا ق عمد درة ندداندة ددمتدرا ند در رقددتدا قمددمادر رد اةيند
ن ر قد ظ يدهلي داا حقمقدرهلالدمتدتصنمادرإ ومينداقميسدتأثريدر رد األدة دمتد مدي د
رارددويسدراكدديع لدةددت دامتدترومقددتدة ددمتد )100دشدديسدعددددراكدديع لدةي رد األد اام د ند
را قممادع رقتدمتد ش ركدأل رددرجمل نعديفدةن م درا قمدمادة صدنمادعقمديسداقمديسدرتيهديند
رجمل نعدحن در ر األد د وقدة متد )383دعددأل رددرجمل نع دااقادت ص تدرااةرإ دأنده رد
ر ر األدإيهاديفدني لدرارويسدا ققدهلادل رئدادرت صديدف داشيصدم دارا نيةمد دايفد
فسدرا تتدلإنده ردر ر األد رري دعددر ر اةيندراصرري دف راتدراكافادعددراصك ةيند
ر يام دارا ظمنم د نيدأ تدحيظمتدةقاةدامادعددرا ضمتداراثق دةل رددرجمل نعد مثدفد اند
أ تدإيهاديفدرإ ثنيةداتتدراف رغدااىدرارويسد داال دل ص دةنلدا كي ل داإيهاديفد
نولدر و ىدرالت صديديدا ردويسدراكديع لدةدتد دا ود دثقيلد دراكمدلدا نهدددراماافد د د
ات ص تدرااةرإ داكاددعددرا صميندا املدراصك ةيندرايتدت راتدر ر األ.

د

املقدمة:

تؤدي املشروعات الصغرية دور هام يف االقتصاد الوطين واإلستقرار
االجتماعي ،فاملشروعات الصغرية واملتناهية الصغر يف كثري من دول العامل
الثالث واملتقدم على حد سواء متثل عصب الصناعة واملصدر الرئيسي لتوفري
فرص العمل والدخل ،ويزداد عدد العاملني بها عاماً بعد آخر نتيجة لتوسع
أنشطتها ولكونها تغذى الصناعات الكبرية باحتياجاتها ،ولديها القدرة على
التكيف السريع مع السوق ومتطلباته فهي تتميز بديناميكية عالية (كاسب
&كمال الدين2007،م،ص ص ،)12- 7كما أن تلك املشاريع مناسبة
لتفعيل دور القوى البشرية يف دائرة العمل واإلنتاج وذلك لتحقيق معدالت
عالية ومستدمية للتنمية متكن االفراد من زيادة دخوهلم ورفع مستوى
معيشتهم.
وأكدت الدراسات أنّ هذه املشروعات تعد إحدى االسرتاتيجيات اهلامة
والفعالة لعالج مشكلة الفقر واخنفاض الدخل ،حيث استطاع غالبية أصحاب
املشروعات الصغرية والعاملني فيها اخلروج من دائرة الفقر ،وإشباع
احتياجاتهم واحتياجات أسرهم األساسية بعد إنشائهم أو عملهم باملشروع
(علي2011،م) ،وأن هذه املشروعات قادرة بشكل أكيد على توفري فرص
عمل دائمة (سلمان2009،م) فهي

أداة فعالة للحد من البطالة

(قاسم2009،م) ،كما أن املشروعات الصغرية تساهم يف خلق فرص
عمل ،وتنمية املواهب واإلبداعات ،و االبتكار واالرتقاء مبستوى االدخار
واالستثمار (خميمر& عبدالفتاح2010 ،م) ،كما أنها باإلضافة إلجيادها
فرص العمل فهي قادرة على استيعاب التزايد يف أعداد الداخلني لسوق العمل
أكثر من نظرياتها من املنشآت الكبرية فهي أفضل مشغّل ومساهم يف معاجلة
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مشكلة البطالة ،وأن هلا دور كبري يف عالج بطالة اخلرجيني (النمروطي&
صيدام ،)2012،كما تشري الدراسات إىل أن أغلبية أصحاب املشاريع
الصغرية من الذكور وأن املشاريع هلا دور واضح يف توفري فرص عمل للشباب
وحتسني وضعهم املعيشي (اجلازي2014،م) ،وهذا بدوره يساعد على متكني
الشباب اقتصاديا ويساهم يف حتسني نوعية حياتهم ،وتشري دراسة األسرج إىل
أن للمشروعات الصغرية خصوصية تكتسبها من صغر احلجم وحمدودية رأس
املال املستثمر ،كما انها ال تتطلب تكنولوجيا معقدة ،إضافة اىل قدرتها على
التكيف مع التطورات اليت حتصل( املرونة العالية) و كذا سهولة التسيري واختاذ
القرار ،هذه اجلملة من اخلصائص مكنتها من أداء أدوار مهمة يف امتصاص
اليد العاملة اليت تشكو من البطالة ،كما تؤدي إىل تلبية احتياجات السكان
واملساهمة يف خلق القيمة املضافة وحتقيق التوازن (األسرج2015،م)،
وهكذا فإنها ميكن أن تساهم بشكل فعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
وذلك من خالل تأثريها على بعض املتغريات االقتصادية الكلية مثل امجالي
الناتج احمللي ،االستهالك  ،العمالة،االدخار واالستثمار والصادرات إضافة
إىل مساهمتها يف حتقيق العدالة االجتماعية (سليمان & العبادي2015 ،م،
ص ،)35وتعد املشاريع الصغرية من أهم دعائم التنمية يف اململكة العربية
السعودية وهي اخلطوة األوىل للدخول يف عامل املال واألعمال والتجارة اليت
تتيح للشباب فرصة العمل وحتقيق الذات واالجناز ،وتساهم املشروعات
الصغرية بنسبة  %33من الناتج احمللي وتستوعب حنو  %27من امجالي
العمالة( .العقيل2013،م)
ووفقاً لبيانات اهليئة العامة لإلحصاء للربع الثاني من عام 2017م تبني أنَّ
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إمجالي السعوديني الباحثني عن عمل بلغ ( )1.075.933فرداً ،ميثل الذكور
منهم ( )216.352فرداً وميثلن اإلناث منهم (،) 859.581كما بينت النتائج
أنَّ أعلى نسبة للسعوديني الباحثني عن عمل كانت يف الفئة العمرية ( 25ـــ
 )29سنة وذلك بنسبة بلغت ( ،)%34.2و أنَّ نصف السعوديني الباحثني عن
عمل حيملون الشهادة اجلامعية حيث بلغت نسبتهم (  ،) %50.5كما أن معدل
البطالة إلمجالي السكان السعوديني من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خالل
الربع الثاني 2017م بلغ ( )%12.8بواقع ( )%7.4للذكور ( )%33.1لإلناث،
ومعدل البطالة يف اململكة إلمجالي السكان ( )%6.0بواقع ( (%3.3للذكور ،و
( )%22.9لإلناث (اهليئة العامة لإلحصاء2017،م ،ص )48
كما بينت النتائج أن ( )%11.6من املتعطلني السعوديني سبق هلم العمل،
وأوضحت النتائج أن ( )%32.9من املتعطلني السعوديني الذين سبق هلم
العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل ،كما أظهرت نتائج
املسح أن ( )%9.6من املتعطلني السعوديني سبق هلم التدريب (اهليئة العامة
لإلحصاء2017،م ،ص  ،)63من هنا جند أنه أصبح حتماً على الشباب
السعودي التوجه إىل العمل احلر ملمارسة دورهم املأمول يف برامج التنمية،
وحتقيق الذات وحتمل املسؤولية خاصة مع وجود االختالالت يف سوق العمل
واليت حتد من الفرص املتاحة ،ويعد جمال املشروعات الصغرية واملتناهية
الصغر هو األكثر تناسباً لتحقيق األهداف الطموحة للشباب وتفعيل
مساهمتهم يف التنمية نظراً ألهمية هذه النوعية من املشروعات وقدرتها على
استيعاب مشروعات جديدة،باإلضافة ملناسبتها للمستثمرين املبتدئني،
ووجود بيئة حمفزه هلا حيث ركزت رؤية اململكة  2030على توجيه طاقات
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الشباب حنو ريادة األعمال واملنشئات الصغرية واملتوسطة ،وقدمت للشباب
التسهيالت

والدعم

للبدء

مبشروعاتهم

الصغرية.

( ،)/http://vision2030.gov.saوتعترب مشاريع عربات األطعمة املتنقلة أو
كما هو دارج على تسميتها "الفود ترك" منوذجاً للمشروعات املتناهية الصغر
اليت أصبحت أنشط وأكثر جذباً مع توجه اململكة إىل التوسع يف جماالت
الرتفيه اعتماداً للتحول الوطين  2020حيث ظهرت يف اململكة يف مايو
2016م حني منح هلا تصريح بالعمل وبدأ الكثري من الشباب السعودي العمل
بها ،وحيث أن التقويم يسعى للتعرف على العائد من الربامج واملشروعات
ومن ثم العمل على حتسينها وتطويرها (محزة2013،م،ص  )13سعت هذه
الدراسة إىل تقويم فاعلية مشروع عربات األطعمة املتنقلة كنموذج
للمشروعات متناهية الصغر على متكني الشباب اقتصادياً وتعليمهم مهارات
واكسابهم اجتاهات وأمناط سلوكية مرغوبة ساهمت يف حتسني نوعية حياتهم،
وتقييم تأثري هذا املشروع على مقابلة احتياجات اجملتمع احمللي والكشف عن
املعوقات اليت تواجه املشروع أثناء تنفيذه للوصول إىل رؤيا لكيفية تطوير
املشروع وحتسني أدائه.
أهمية الدراسة:
.1

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املشروعات الصغرية وما حتققه

من تأثري يف املتغريات االقتصادية واالجتماعية.
.2

تتناول الدراسة قضية هامة تتعلق بكيفية متكني الشباب من استثمار

طاقاتهم وقدراتهم فالشباب هم الثروة احلقيقية لألمة.
.3

متثل الدراسة إضافة علمية للمهتمني بقضايا الشباب بوجه عام

والشباب السعودي بوجه خاص.
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.4

تتفق هذه الدراسة مع توجهات رؤية اململكة  2030بتحقيق اقتصاد

مزدهر عن طريق االستفادة القصوى من طاقات الشباب وإكسابهم املهارات
الالزمة اليت متكّنهم من السعي حنو املشاركة الفاعلة يف سوق العمل.
.5

نتائج هذه الدراسة تفيد املسؤولني عن شؤون الشباب لزيادة فاعلية

الربامج والفرص املقدمة لتمكني الشباب والتخفيف من حدة البطالة.
أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إىل تقويم فاعلية مشروع عربات األطعمة املتنقلة
كنموذج للمشروعات متناهية الصغر على متكني الشباب وذلك من خالل
حتقيق األهداف التالية:


حتديد مدى حتقيق املشروع للهدف الذي صمم ألجله.



حتديد تأثري املشروع على الفئة املستهدفة.



حتديد العقبات اليت تواجه العاملني باملشروع.



حتديد تأثري املشروع على مقابلة احتياجات اجملتمع احمللي.



حتديد كيف ميكن تطوير املشروع وحتسني أدائه.

تساؤالت الدراسة:
 .1هل حقق املشروع أهدافه التنفيذية؟
 .2هل للمشروع تأثري على الفئة املستفيدة؟
 .3هل يواجه املشروع معوقات اثناء تنفيذه؟
 .4هل للمشروع تأثري على مقابلة احتياجات اجملتمع احمللي؟
 .5كيف ميكن تطوير املشروع وحتسني أدائه؟

مفاهيم الدراسة:

أوالً :مفهوم التقويم:
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التقويم لغة :قيَّمَ أو قوَّم ،يُقيِّم أو يقوِّم؛ إذا أعطى قيمة للشيء ،ومنه
"التقويم" ،وهو مشتق من الفعل قوَّم ،فيقال :قوَّم املعوج مبعنى :عدَّله
وأزال اعوجاجه ،وقوم الشيء مبعنى قدره ووزنه ،وحكم على قيمته،
واستقام اعتدل واستوى كما يشري اىل "نسبة الشيء إىل قيمته وهو يعين
إعطائه قدراً ومنزلة (جممع اللغة العربية1998،م ،)379 :ويعرف

Barker

التقويم بأنه" عملية استقصاء منظم لتحديد جناح برنامج أو نشاط معني يتم
تنفيذه أو القيام به"

(Barker. 2003,p149

)،وعرفه محزة بأنه "اجلهود

املنظمة اليت تبذل للتأكد من مدى جناح حتقيق األهداف احملددة فهو طريقة
للتعرف على األهداف املرغوبة وغري املرغوبة اليت حققها العمل والتعرف
على مدى اجناز األهداف"(محزة2013،م،)12:كما يعرف بأنه "مقياس
درجة جناح برنامج أو مشروع معني يف اجناز أهدافه احملددة مسبقا( ،حسن
وآخرون2015 ،م ،ص )89ويعين التقويم يف جوهره تلك اجملهودات
العلمية املنهجية اليت تيسر قياس حجم املنجزات اليت حتققت والتغيريات اليت
حدثت خالل وبعد فعل وتأثري برنامج وفقاً لنوعيته واهلدف من تنفيذه،
وبالتالي يكون الرتكيز على أي جزء من هذه التغريات ميكن ارجاعه إىل
الربنامج أو املشروع نفسه ،ويأتي يف صدارة أسباب إجراء التقييم أنه يوفر
معلومات تساعد على حتسني املشروع ،فاملعلومات اليت تتعلق مبا إذا كان
اهلدف أو األهداف املتوخاة من املشروع قد حتققت ،واملعلومات اليت تتوفر
حول كيفية عمل خمتلف جوانب وإدارات املشروع تعد مسائل ضرورية يف
عملية التحسني املستمر للمشروع ،إضافة إىل ذلك وبنفس األهمية فإن
التقييم يوفر بشكل مستمر نظرة فاحصة جديدة ،ومعلومات جديدة مل تكن
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متوقعة ،وبالتالي فإن ما يعرف بالنتائج غري املتوقعة للربنامج أو املشروع تعد
من بني أهم النتائج املفيدة لعملية التقييم وإمجاالً ميكن القول أن التقييم يوفر
معلومات تساعد يف حتسني أداء املشروع.
ونقصد بالتقويم يف هذه الدراسة
 قياس أو تقدير إىل أي مدى حقق املشروع أغراضه وأهدافه ،وما هيأسباب جناح أو فشل املشروع ،مع دراسة للتغريات اليت حدثت كنتيجة لتنفيذ
املشروع ،وحتديد للجوانب املؤثرة فيه.
 عملية فحص وحتليل وتقصي ،يسأل أسئلة حمددة حول املشروع،للحصول على إجابات حمددة حول األداء والفاعلية.
ونقصد بالفاعلية "مدى حتقيق املشروع للنتائج املخطط هلا ،املخرجات
والنواتج ،واألهداف ( JICA, (2004,p6حيث تقيس الفاعلية مدى القرب
من حتقيق األهداف ،وماهي العوامل اليت قد تعرقل حتقيق هذه األهداف.
ثانياً مفهوم املشاريع الصغرية احلجم:
يف بعض األحيان تسمى األعمال الصغرية ،أو املشاريع الصغرية ونقصد
بها "األعمال اليت توظف عدداً صغرياً من العمال وليس لديها حجم كبري من
املبيعات ،وعادة ما تكون هذه املشاريع مملوكة ملكية خاصة وتشغل شركات
فردية أو شراكات ،وخيتلف التعريف القانوني للمشاريع الصغرية حسب
الصناعة والبلد ،فلقد عرفت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
( )UNIDOاملشاريع الصغرية بأنها عبارة عن مشاريع صغرية جداً لتحقيق
تقسيم العمل األمثل وبالتالي حتقيق التخصص الداخلي يف عملياتها،
واستخدمت معيار عدد العمال يف تصنيف املشروعات فحددت عدد العمال
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للمشاريع املتناهية الصغر ( )Micro-Scale-Enterpriseبأقل من  5عمال
واملشاريع الصغرية ( )Small-scale-Enterpriseبأقل من  20عامالً
(النسور2016،م ،ص ، )258كما عرفت املشروعات الصغرية بأنها"
وحدات صغرية احلجم تنتج وتوزع سلع أو خدمات وتتألف من منتجني
مستقلني يعملون حلسابهم اخلاص يف املناطق احلضرية من البلدان النامية،
وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة،وبعضها اآلخر قد يستأجر
عمال وحرفيني ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغري أو رمبا بدون رأس مال
ثابت (عرفه2011،م،ص ،)64إن املشروعات املتناهية الصغر والصغرية ما
هي إال ترمجة عملية لألفكار الريادية واملبادرات الفردية واجلماعية اليت
يتبناها الرياديون ،إن إنشاء هذه املشاريع وإدارتها خيلص فئة الشباب من فكرة
ثقافة العيب كونه سيصبح مدير ومالك ومنتج يف ذات الوقت.
وميكننا تعريف املشاريع متناهية الصغر بأنها" مشروع يتملكه شاب يبدأ
أوىل خطواته يف احلياة العملية ،وبالتالي استثماراته حمدودة ،كما أن رأس
املال يف أصوله الثابتة منخفض ،وهو يسعى إىل اسرتداد األموال يف أقل وقت
ممكن وهذا هو املفهوم الذي اعتمدت عليه الباحثة يف هذه الدراسة.
ثالثاً مفهوم التمكني:
هو الرتمجة العربيّة الشائعة ملفهوم ""empowermentويعرف التمكني لغة
مبعنى القدرة واالستطاعة (وأمكنه) من الشيء أي جعل له عليه سلطاناً وقدرة
وسهّل ويسّر عليه (املعجم الوسيط1983 .م  )279:ويف معجم حميط احمليط
جاء الفعل (م كّ ن) الشيء مبعنى قواه ومتّنه ورسخه ،واستمكن من األمر أي
قدر واستطاع عليه ،ويتضح من التعاريف اللغوية أن التمكني يعين التقوية
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والتعزيز ومنح احلرية إلثبات قدرات الذات ،و يشري املفهوم اىل "الوسيلة اليت
من خالهلا يتمكن الفرد أو اجلماعة أو األسرة أو اجملتمع من التحكم بظروفهم
وحتقيق أهدافهم وبالتالي قدرتهم على مساعدة أنفسهم واآلخرين لتحسني
حياتهم للحد األقصى

)(Adams, 2003, p. 173

فهو يسعى لزيادة قدرة

األفراد أو اجلماعات على اختاذ خيارات وحتويل تلك اخليارات إىل اإلجراءات
والنتائج املطلوبة (ناجي2014،م،ص )23وحدد روبرت آدمز التمكني
 Robert Adamsباعتباره "وسيلة ميكن من خالهلا متكني االفراد واجلماعات
واجملتمعات من التحكم يف ظروفهم وإجناز أهدافهم ،ليتوفر لديهم القدرة
على العمل ملساعدة أنفسهم واالخرين لتحسني نوعية حياتهم ،فالتمكني
يعين منح القوة حيث يركز على الطريقة اليت ميكن بها منح القوة للعمالء
لذلك يسعى املتخصصون يف اخلدمة االجتماعية إىل حتسني قدرات الناس
(السروجي2011 ،م،ص)304
ويتميز مفهوم التمكني برتكيزه على القوى والقدرات لدى الناس من
خالل نظرته اإلجيابية هلم ودعوته لتقوية وإستثمار هذه القوى ،لكي يساعد
الناس أنفسهم مبا حيقق أهدافهم بطريقة أكثر فاعلية ومبا حيقق يف نفس الوقت
أهداف ومبادئ وقيم مهنة اخلدمة االجتماعية (الدخيل2014 ،م ،ص)142
وميكن تعريف التمكني اجرائياً يف هذه الدراسة بأنه:
 .1عملية تعزيز القوة الشخصية وتنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الشباب
لتحسني نوعية حياتهم.
 .2استثمار الطاقات والقدرات املوجودة لدى الشباب عن طريق اتاحة
الفرصة أمامهم للعمل واالبداع.
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 .3توسيع اخليارات املتاحة أمام الشباب حتى يتمكنوا من اإلعتماد على
أنفسهم.
 .4جتميع واستثمار املوارد واالسرتاتيجيات لتحسني أوضاع الشباب
االقتصادية واالجتماعية.
رابعاً مفهوم الشباب
الشباب "مرحلة من مراحل العمر تقع بني الطفولة والشيخوخة وهي تتميز
من الناحية البيولوجية باالكتمال العضوي ونضوج القوة ،كما تتميز من
الناحية االجتماعية بأنها املرحلة اليت يتحدد فيها
مستقبل االنسان سواء مستقبله املهين أو العائلي (ميلسون،2007 ،
ص ،)5إن الشباب هي مرحلة تعقب املراهقة وتظهر خالهلا عالمات
النضوج االجتماعي والنفسي والبيولوجي ،فهي مرحلة انتقالية هلا خصائص
متميزة ،وقد تتخللها اضطرابات ومشكالت بسبب الضغوط اليت يتعرض هلا
الشباب ،ويف هذه املرحلة يتم حتقيق الذات ومنو الشخصية وصقلها ،كذلك
هي نقطة ضعف وثغرة حيتاج فيها الشباب إىل مساعدة لألخذ بيده ليعرب هذه
املرحلة بسالم ،ويرى االجتماعيون أن فرتة الشباب تبدأ حينما حياول اجملتمع
تأهيل الشخص الذي ميثل مكانة اجتماعية ويؤدي دوراً يف بناء جمتمعه ،إن
مرحلة الشباب هي حلقة يف سلسلة حياة اإلنسان ترتبط مبا قبلها مبرحلة
الطفولة اليت تعد الفرد الستقبال مرحلة الشباب كما ترتبط مبرحلة ما بعد
الشباب اليت يستفيد فيها الفرد من خالل تطبيق ما أمكن اكتسابه من اخلربات
واملواقف (النابلسي2010 ،م ،ص)51
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خامساً مفهوم عربات األطعمة املتنقلة:
يعرفها قاموس اكسفورد بأنها " عربة يتم فيها طبخ وجتهيز الطعام وتنتقل
من مكان آلخر" ( )www.oxforddictionaries.comويعرفها قاموس
دكشنري دوت كوم "بأنها شاحنة لبيع الطعام للناس يف الطرقات
) ،(http://www.dictionary.com/كما يعرفها قاموس كامربدج بانها شاحنة
جمهزة مبعدات طبخ وبيع الطعام (،)/https://dictionary.cambridge.org
ولقد ارتبطت عربة األطعمة املتنقلة يف السنوات األخرية بظاهرة املطعم املؤقت
وبالتالي القت استحسان اجلميع لتقدميها مأكوالت شهية وجمموعة متنوعة من
األطباق املتخصصة وقائمة الطعام األصيلة ،ويف الواليات املتحدة األمريكية
كانت وال زالت مصدر من مصادر الربح يف جمال إعداد وبيع األطعمة وتقدم
جمموعة واسعة من اخليارات الغذائية للمستهلكني ،ومع تكاثر هذه العربات
مت تقييد حركتها حيث يرى املسؤولني أن تنظيم هذه الصناعة ينطوي على
العديد من املصاحل املتنافسة ،وتتمثل التحديات يف حتقيق التوازن بني تلك
املصاحل واحلاجة إىل تنظيم سالمة األغذية والسالمة املرورية  -دون خلق
الكثري من احلواجز أمام هذه الصناعة الغذائية اجلديدة والشعبية

(Williams,

)2013

املنطلق النظري للدراسة
نظرية الربنامج أو املشروع (النموذج املنطقي)
هناك مناذج ونظريات عديدة ميكن استخدامها يف تقييم املشروعات ،من
أهمها النموذج املنطقي والذي أعده خصيصاً  W.K kellogللتقييم ،وميكن
استخدامه أيضاً لتخطيط املشروعات واملتابعة والتنفيذ والرقابة ،ويطلق عادة
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على النموذج املنطقي مصطلح نظرية الربنامج أو نظرية املشروع يف حقل تقييم
املشروعات.
ويعرف النموذج املنطقي كصورة تعكس كيفية آداء املنظمة أو املشروع
ألعماهلا ،وتفسر النظرية والفروض اليت حتكم عمل املشروع ،ويربط
النموذج خمرجات املشروع بأنشطته وعملياته يف ضوء عدد من الفروض
النظرية واملبادئ األساسية (البنا2011،م ،ص ،)63وقد ركز كيلوج عند
إعداد هذا النموذج على تطبيقاته العملية ،وقد مت تطبيقه على نطاق واسع
حيث تبني أنه منوذج عملي ويسهل من التفكري والتخطيط واالتصال حول
أهداف املشروع وتنفيذ عملياته ،ويساعد النموذج على حتسني دور التقييم يف
دعم إدارة املشروع ،ذلك أن القدرة على حتديد وقياس املخرجات ،وتوقع
طرق قياسها توفر للمهتمني باملشروع خريطة طريق واضحة املعامل.
وميثل النموذج املنطقي  logic modelطريقة منظمة واقعية لفهم العالقات
بني املوارد اليت يستخدمها املشروع واألنشطة اليت ينفذها والتغريات أو النتائج
اليت يستهدف حتقيقها (املغربي2017،م ،ص)44
ومتثل عناصر العمل املخطط إجنازها وفقاً هلذا التقييم:
أوالً :األعمال املخطط هلا ،وتشمل املوارد أو املدخالت الالزمة لتنفيذ
الربنامج أو املشروع:
1

 -املوارد (املدخالت) :وتضم املوارد البشرية واملالية والتنظيمية وغريها

من املوارد اجملتمعية كاألرض والبيئة وغريها مما يلزم ألداء األعمال.
2

 -أنشطة الربنامج :ومتثل استخدامات املوارد ،أي العمليات واألدوات

واألحداث والتكنولوجيا والسياسات واليت تعد جزءاً أساسياً لتنفيذ األعمال
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والوصول إىل التغريات والنتائج اليت تستهدف الشركة (الربنامج أو املشروع)
الوصول إليها.
ثانياً :النتائج املتوقعة وتشمل كل النتائج املرغوب حتقيقها وهي
املخرجات ،النتائج واآلثار.
 - 3املخرجات :ومتثل املنتجات املباشرة ألنشطة املشروع ،وميكن أن
تضم السلع واخلدمات اليت يوفرها املشروع.
 - 4النتائج :ويقصد بها ما يرتتب على املشروعات من تغريات يف حياة
األطراف ذات العالقة أو املستفيدة من املشروع ،ومن أمثلتها األرباح احملققة.
 - 5اآلثار :ويقصد بها التغريات األساسية املقصودة وغري املقصودة اليت
حتدث يف املشروع والبيئة احمليطة ،كاجملتمع احمللي ،ونظم العمل والبيئة،
كنتيجة ألنشطة املشروع يف األجل الطويل .ومن املفرتض أن تكون هذه اآلثار
هي األهداف طويلة األجل للمشروع أيا كان جتاري ،صناعي ،خدمي.
من هنا ميكن فهم ملاذا يطلق على النموذج املنطقي مصطلح نظرية الربنامج
أو نظرية املشروع يف حقل تقييم املشروعات ،والسبب يف إطالق لفظ نظرية
على النموذج املنطقي أنها تصف كيفية عمل املشروعات أو الربامج وتبني ماذا
تستهدف حتقيقه وما حتدثه من آثار ونتائج.
وميكن تطبيق هذا النموذج على مشروع عربات األطعمة على النحو التالي:
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وسوف تركز الباحثة على استخدام املنهج التقوميي يف الوصول لإلجابة
املتعلقة باآلثار أو النتائج املرتتبة على املشروعات متناهية الصغر يف حتسني
نوعية حياة الشباب اقتصادياً واجتماعياً وذلك لتحديد مدى مناسبة هذه
املشروعات الحتياجات الشباب ومواجهة مشكالتهم.
اإلجراءات املنهجية للدراسة

نوع الدراسة:
تعترب هذه الدراسة من الدراسات التقوميية بوصفها منطاً من السياسات
البحثية تستهدف التعرف على النتائج املقصودة وغري املقصودة النامجة عن
تطبيق برنامج جديد أو اليت تتحقق كثمرة لسياسات وممارسات موجودة
بالفعل ،ويشمل هذا النمط من البحوث الوقوف على مدى حتقيق األهداف
والغايات اليت كانت مستهدفة ،عالوة على درجة إحداث نتائج غري متوقعة
للمشروع واليت حني ندرسها نستطيع ان نعتربها مالئمة أيضا لألهداف
األساسية (اخلواجه2014 ،م ،ص ص ) 89- 88فالبحث التقوميي هو
جمموعة من اآلليات اليت تستخدم خمتلف املناهج الكمية والكيفية ملعرفة ما إذا
كانت مجيع املدخالت اليت من خالهلا يتم حتقيق املخرجات ،على اعتبار أن
تلك املخرجات هي مؤشر لتحقيق األهداف اليت من أجلها مت تكوين الربنامج
او املشروع ،فالبحث التقوميي يستخدم املناهج املختلفة لتحقيق اهلدف
الرئيسي منه املتمثل يف التقويم (الضحيان & السبيت2017،م،
ص،)143وتهدف هذه الدراسة إىل تقويم فاعلية املشروعات متناهية الصغر
على متكني الشباب (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً) ،معتمدة على مجع
احلقائق وحتليلها الستخالص دالالت بهدف تقديم توصيات تعمل على
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

تطوير املشروع وتساعد يف تذليل الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني
مبشروع عربات األطعمة املتنقلة.
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة لتمثيل
جمتمع الدراسة ،وال سيما عندما يكون جمتمع الدراسة كبرياً ويصعب حصره
ودراسته دراسة شاملة كما يف الدراسة احلالية ،حيث أن منهج املسح
االجتماعي يتيح للباحث اختيار عينة جمتمع الدراسة وفقاً ملقاييس ومعايري
حمدده لضمان التمثيل جملتمع الدراسة ،واعتمدت الباحثة استبانتني كأدوات
جلمع البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة منها استبانة موجهة ألفراد اجملتمع،
واستبانة موجهة للعاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة.
جمتمع الدراسة
يقصد مبجتمع الدراسة ذلك اجملتمع الذي يسعي الباحث إلجراء الدراسة
عليه ،مبعنى أن كل فرد
أو جمتمع أو مؤسسة أو وحده أو شيء ،أو فعل اجتماعي ،يقع ضمن
حدود ذلك اجملتمع املراد دراسته (الضحيان2012،م ،ص ،)30إذاً فمجتمع
الدراسة هو األفراد أو األشخاص اليت تُجرى عليهم الدراسة وعليه تضمن
جمتمع الدراسة احلالية أفراد اجملتمع ،باإلضافة إىل الشباب العاملني يف مشروع
عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض.
عينة الدراسة:
تعرف العينة بأنها جزء من جمتمع الدراسة األصلي ،خيتاره الباحث
بأساليب خمتلفة ،ويضم عدداً من مفردات جمتمع الدراسة األصلي ،ويكون
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ممثالً له ،مبا حيقق أغراض الدراسة ،مما يغين الباحث عن دراسة جمتمع
الدراسة بأكمله وبأن يصبح قادراً على تعميم النتائج اليت يصل إليها من
دراسة هذه العينة على جمتمع الدراسة كله .وعليه فإن الباحثة استخدمت
أسلوبني:
.1

العينة االحتمالية (العشوائية) باعتبار العينات االحتمالية متثل قوة عند

استخدامها حيث متكن الباحث من تعميم النتائج املتحصل عليها على جمتمع
الدراسة الذي سحبت منه مفردات العينة واليت ميثلها أفراد اجملتمع.
.2

غري االحتمالية (الصدفية) واليت ميثلها الشباب العاملني يف مشروع

عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض ،وقد جلأت الباحثة هلذا النوع من
العينات ألنه حيقق للباحثة احلصول على البيانات املطلوبة ،ممن كان لديهم
االستعداد للتعاون مع الباحثة.
وبناء عليه حتددت عينة الدراسة يف التالي:
 بلغت عينة الشباب العاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة ()100
شاب ،مت اختيارهم من مواقع انتشار عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض.
 استخدمت الباحثة العينة العشوائية البسيطة ،حيث إن مجيع أفراد
اجملتمع مبدينة الرياض ميثلون جمتمع الدراسة ،وحيث مل تغلب فروق معرفية
أو ثقافية ظاهرة لنفي فرضية التجانس النسيب يف اجملتمع األصلي للدراسة،
ومت حتديد حجم العينة باستخدام االنرتنت موقع

Sample size calculator

وذلك لكون جمتمع الدراسة يزيد عن  20ألف مفردة (الضحيان،
2012م )85:وبذلك يكون حجم العينة يساوي ( )383فرد لتمثيل جمتمع
الدراسة.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة مت استطالع آراء أفراد اجملتمع والشباب العاملني
حول مشروع عربات
األطعمة املتنقلة ،لبيان فاعلية عربات األطعمة املتنقلة لتمكني الشباب
وهي منوذج للمشروعات متناهية الصغر ،ومت بناء أدوات الدراسة وفق
اخلطوات التالية:
 مت حتديد اهلدف من أدوات الدراسة وهو تقييم فاعلية املشروعاتمتناهية الصغر على متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً) من
خالل استطالع آراء أفراد اجملتمع والشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة.
 مت حتديد املتغريات بأدوات الدراسة وصياغة عباراتها اليت تقيس تلكاملتغريات.
 مت إعداد أدوات الدراسة (استبانة أفراد اجملتمع ،واستبانة الشبابالعاملني باملشروع) يف صورتهما األولية.
أوال :استبانة موجهة ألفراد اجملتمع ملعرفة وجهات نظرهم حول مشروع
عربات األطعمة املتنقلة ،ومدى رضاهم وثقتهم يف املشروع من حتقيق أهدافه.
وتضمن اجلزء األول :البيانات الشخصية وهي :املرحلة العمرية ،واجلنس.
واجلزء الثاني :تضمن حمور آراء أفراد عينة الدراسة حول فعالية مشروع
عربات األطعمة املتنقلة باإلضافة إىل متغريي قياس مدى رضى وثقه أفراد
العينة يف املشروع من حتقيق أهدافه.
ثانيا :استبانة موجهة لعينة من الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
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املتنقلة ،حيث تضمن اجلزء األول :البيانات الشخصية وهي :املرحلة
العمرية ،واملستوى التعليمي ،والعمل احلالي واجلزء الثاني :تضمن ما يلي:


متغريات لتحديد مصادر وجهات التمويل ،وبداية املشروع ،ومدى

رضى الشباب عن املشروع.
• متغريات لتحديد أسباب اختيار املشروع والنتائج املتحققة عن املشروع
• حمور الصعوبات اليت تواجه الشباب عند تنفيذ املشروع
• حمور مقرتحات الشباب ملواجهة صعوبات تنفيذ املشروع
 مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاصللحكم على وضوح العبارات ومدى انتمائها حملاورها ،وسالمة الصياغة
اللغوية ،وبعد ذلك أجريت التعديالت الالزمة وفق اقرتاحات احملكمني.
 مت تبين الشكل املغلق يف تصميم أدوات الدراسةQuestionnaire

Closed

الذي حيدد االستجابات احملتملة لكل عبارة وفق درجة

املوافقة عليها .ومت تصميم احملاور اليت احتوت عليها أدوات الدراسة على
غرار مقياس ليكرت الثالثي ،Likert Scaleالستبانة العاملني باملشروع حيث
أُعطيت أوزان متدرجة من أعلى إىل أسفل حسب املستويات التالية ( نعم =
( )3درجات ،نعم إىل حد ما = (درجتان) ،ال = (درجة واحدة ) .ومقياس
ليكرت

اخلماسيLikert Scale

 ،الستبانة عينة أفراد اجملتمع حيث أُعطيت

أوزان متدرجة من أعلى إىل أسفل حسب املستويات التالية:
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موافق بشدة = ( )5درجات.



موافق = ( )4درجات.



ال أدري = ( )3درجات.

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني



غري موافق = ( )2درجات.



غري موافق بشدة = ( )1درجات.

 اعتمدت أدوات الدراسة بعد إجراء عمليات الصدق والثبات ،حتىخرجت يف صورتها النهائية.
جماالت الدراسة:
 اجملال املكاني :قامت الباحثة بإجراء الدراسة على مدينة الرياض ،ولقدمت اختيار مدينة الرياض وقصر البحث عليها مراعاة للنواحي التالية:
 أنها عاصمة اململكة وفيها كثافة سكانية مرتفعة. أن جتربة العربات املتنقلة انطلقت وبقوة من العاصمة واملدن الرئيسيةمتزامنة مع بدء هيئة الرتفيه ممارسة أنشطتها وفعالياتها
 اجملال البشري :طبقت الدراسة على عينيت أفراد اجملتمع والشبابالعاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض
 اجملال الزمين :وهي الفرتة اليت يتم فيها مجع البيانات الالزمة للدراسةمن الواقع امليداني ،مت تطبيق الدراسة خالل الفرتة من 1438\10\11هـ اىل
1439\1\25هـ.
صدق أدوات الدراسة:
أ .الصدق الظاهري لألدوات الدراسة (صدق احملكمني):
عرضت الباحثة أدوات الدراسة على جمموعة من احملكمني تألفت من
( )14من ذوي االختصاص وقد استجابت الباحثة آلراء احملكمني وقامت
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل ،حيث أبدوا آراءهم ومالحظاتهم حول
مناسبة عبارات حماور أدوات الدراسة ،ومدى انتماء الفقرات إىل كل حمور من
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حماور أدوات الدراسة ،وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ،ويف ضوء تلك
اآلراء مت استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ،ليصبح عدد فقرات
استبانة العاملني ( )6متغريات حول مصادر وجهات التمويل ،ومدى رضى
الشباب عن املشروع ،وحتديد أسباب اختيار املشروع والنتائج املتحققة عن
املشروع ،و( )13فقرة ملعرفة املعوقات اليت تواجه الشباب ،و( )9فقرات
توضح مقرتحات أفراد عينة العاملني ملواجهة الصعوبات .وبذلك خرجت
استبانة العاملني يف صورتها النهائية أما االستبانة املوجهة ألفراد اجملتمع
تضمنت عدد ( )2متغري لقياس مدى رضى وثقه أفراد العينة فيما يقدمونه
الشباب ،و( )16فقرة ملعرفة وجهات نظرهم حول مشروع عربات األطعمة
املتنقلة ،وبذلك خرجت استبانة عينة الدراسة من أفراد اجملتمع يف صورتها
النهائية.
ب .صدق االتساق الداخلي لألداة :بعد التأكد من الصدق الظاهري
ألدوات الدراسة قامت الباحثة بتطبيقهما ميدانياً على عينتان استطالعيتان
وهي فيما يلي:
أوالً :استبانة العاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة :قامت الباحثة
بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )26من جمتمع الدراسة ،مت
اختيارهم عشوائياً ،ثم قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة
الصدق الداخلي لالستبانة ،حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل
عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة
كما توضح ذلك اجلداول أدناه:
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

احملور األول :الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني يف مشروع عربات
األطعمة املتنقلة.
جدول رقم ( )1/3يوضح درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور
الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة
والدرجة الكلية للمحور الذي تنمي اليه
احملور

الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة.

رقم العبارة

معامل ارتباط بريسون

مستوى الداللة

1

0.582

0.002

2

0.568

0.002

3

0.682

0.000

4

0.797

0.000

5

0.469

0.016

6

0.605

0.001

7

0.704

0.000

8

0.425

0.030

9

0.538

0.005

10

0.731

0.000

11

0.824

0.000

12

0.863

0.000

13

0.792

0.000

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

307

احملور الثاني :مقرتحات تطوير مشروع عربات األطعمة املتنقلة.
جدول رقم ( )2/3يوضح درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور
مقرتحات تطوير مشروع عربات األطعمة املتنقلة والدرجة الكلية للمحور
الذي تنمي اليه
احملور

مقرتحات تطوير مشروع
عربات األطعمة املتنقلة.

رقم

معامل ارتباط

العبارة

بريسون

1

0.671

0.000

2

0.412

0.036

3

0.493

0.011

4

0.456

0.019

5

0.672

0.000

6

0.764

0.000

7

0.828

0.000

8

0.828

0.000

9

0.828

0.000

مستوى الداللة

توضح النتائج باجلداول ( )2/3- 1/3أن قيم معامل ارتباط كل عبارة
من العبارات مع حمورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة ()0.05
فأقل ،مما يشري إىل قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات االستبيان ،وعليه
فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور االستبانة وصالحيتها للتطبيق
امليداني.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

ثبات أداة الدراسة
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة (اختبار ألفا كرونباخ)
) Cronbach's Alpha (αللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،وكانت النتائج كما
هي مبينة يف اجلدول التالي:
جدول رقم ( )3/3معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
احملور

عدد
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق*

(الثبات)

األول :الصعوبات اليت تواجه الشباب
العاملني يف مشروع عربات األطعمة

13

0.88

0.93

املتنقلة.
الثاني :مقرتحات تطوير مشروع عربات
األطعمة املتنقلة.
الثبات العام

9

0.89

0.94

22

0.90

0.95

* اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ

توضح النتائج املوضحة يف اجلدول ( )3/3أن قيمة ألفا كرونباخ كانت
مرتفعة لكل جمال وترتاوح بني ( )0.89 – 0.88لكل حماور االستبانة ،كذلك
كانت قيمة معامل ألفا جلميع حماور االستبانة كانت ( ،)0.90وكذلك قيمة
الصدق مرتفعة لكل احملاور وترتاوح بني ( )0.94 - 0.93لكل حمور من
حماور االستبانة ،كذلك كانت قيمة الصدق جلميع فقرات االستبانة ()0.95
وهذا يعين أن معاملي الثبات والصدق مرتفع ،وهذا يدل على أن أداة
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الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق ميكن االعتماد عليها يف
التطبيق امليداني للدراسة ،وصالحيتها لتحليل النتائج واالجابة على أسئلة
الدراسة واختبار فرضياتها .
جدول رقم ( )4/3طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
احملور
األول :الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني
يف مشروع عربات األطعمة املتنقلة.
الثاني :مقرتحات تطوير مشروع عربات
األطعمة املتنقلة.
الثبات العام

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

املعدل

0.87

0.93

0.80

0.89

074.

0.85

توضح نتائج اجلدول رقم ( )4/3قيمة معامل االرتباط املعدل
Spearman Brownيرتاوح ما بني ( )0.93- 0.89وبلغ معامل االرتباط
حملوري أداة الدراسة املعدل ( ،)0.85وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة
إحصائياً ،مما يدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها جلمع البيانات لإلجابة
على أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها.
ثانياً :االستبانة املوجهة ألفراد اجملتمع :قامت الباحثة بتطبيقها على عينة
استطالعية مكونة من ( )34من أفراد جمتمع الدراسة ،مت اختيارهم عشوائياً،
ثم قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي
لالستبانة ،حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات
االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

احملور األول :توجهات أفراد اجملتمع االجيابية عن مشروع عربات األطعمة املتنقلة
جدول رقم ( )5/3يوضح درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور
توجهات أفراد اجملتمع االجيابية عن مشروع عربات االطعمة املتنقلة والدرجة
الكلية للمحور الذي تنمي اليه
رقم

معامل ارتباط

العبارة

بريسون

1

0.759

0.000

2

0.673

0.000

احملور األول:

3

0.692

0.000

توجهات أفراد اجملتمع

4

0.685

0.000

االجيابية عن مشروع

5

0.683

0.000

عربات األطعمة

6

0.473

0.005

املتنقلة

7

0.498

0.003

8

0.764

0.000

9

0.473

0.005

10

0.533

0.001

احملور

مستوى الداللة
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احملور الثاني :توجهات أفراد اجملتمع السلبية عن مشروع عربات األطعمة املتنقلة:
جدول رقم ( )6/3يوضح درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور
توجهات أفراد اجملتمع السلبية عن مشروع عربات األطعمة املتنقلة والدرجة
الكلية للمحور الذي تنمي اليه
رقم

معامل ارتباط

العبارة

بريسون

1

0.875

0.000

احملور الثاني :توجهات أفراد

2

0.771

0.000

اجملتمع السلبية عن مشروع

3

0.612

0.000

عربات األطعمة املتنقلة

4

0.688

0.000

5

0.755

0.000

6

0.879

0.000

احملور
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مستوى الداللة

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

احملور الثالث :مدى رضى وثقة أفراد اجملتمع عن مشروع عربات األطعمة:
جدول رقم ( )7/3يوضح درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات حمور
مدى رضى وثقة أفراد اجملتمع عن مشروع عربات األطعمة والدرجة الكلية
للمحور الذي تنمي اليه
معامل ارتباط

مستوى

بريسون

الداللة
0.000
0.000

احملور

رقم العبارة

مدى رضى وثقة أفراد اجملتمع عن

1

0.923

مشروع عربات األطعمة

2

0.934

تبني النتائج باجلداول ( )7/5-3/3أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من
العبارات مع حمورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة ()0.05
فأقل ،مما يشري إىل قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات االستبيان وعليه
فأن هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور االستبانة وصالحيتها للتطبيق
امليداني.
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جدول رقم ( )8/3يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
احملور
توجهات أفراد اجملتمع االجيابية عن
مشروع عربات األطعمة املتنقلة
توجهات أفراد اجملتمع السلبية عن مشروع
عربات األطعمة املتنقلة
مدى رضى وثقة أفراد اجملتمع عن مشروع
عربات األطعمة
الثبات العام

عدد
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق*

(الثبات)

10

0.85

0.92

6

0.86

0.92

2

0.84

0.91

18

0.77

0.87

* اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ

توضح النتائج املوضحة يف اجلدول ( )8/3أن قيمة ألفا كرونباخ كانت
مرتفعة لكل جمال وترتاوح بني ( )0.86 – 0.84لكل حماور االستبانة ،كذلك
كانت قيمة معامل ألفا جلميع حماور االستبانة كانت ( ،)0.77وكذلك قيمة
الصدق مرتفعة لكل احملاور وترتاوح بني ( )0.92 - 0.91لكل حمور من
حماور االستبانة ،كذلك كانت قيمة الصدق جلميع فقرات االستبانة ()0.87
وهذا يعين أن معاملي الثبات والصدق مرتفع ،وهذا يدل على أن أداة
الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني
للدراسة ،وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار
فرضياتها .
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

جدول رقم ( )9/3طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
احملور
توجهات أفراد اجملتمع اإلجيابية عن مشروع عربات
األطعمة املتنقلة
توجهات أفراد اجملتمع السلبية عن مشروع عربات
األطعمة املتنقلة
مدى رضى وثقة أفراد اجملتمع عن مشروع عربات
األطعمة
الثبات العام

معامل

معامل االرتباط

االرتباط

املعدل

0.87

0.94

0.92

0.95

0.83

0.91

0.93

0.87

توضح نتائج اجلدول رقم ( )9/3قيمة معامل االرتباط املعدل
Spearman Brownيرتاوح ما بني ( )0.95- 0.91وبلغ معامل االرتباط
حملوري أداة الدراسة املعدل ( ،)0.87وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة
إحصائياً ،مما يدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها جلمع البيانات لإلجابة
على أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها.
أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
مت استخدام برنامج ( )SPSSملعاجلة استجابات أفراد العينة على أدوات
الدراسة ،حيث أن االستبانة صممت باستخدام مقياس ليكرت حيث انه
مقياس فئوي وبالتالي فان التعامل معه يتيح إمكانية استخدام كل األساليب
املعلمية كاملتوسط احلسابي ،واالحنراف املعياري ،واالرتباط واالحندار،
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باإلضافة إىل التكرارات والنسب املئوية للتحليل الوصفي لعينة الدراسة .ومت
استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية للوصول إىل نتائج الدراسة:
 معامل ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة. طريقة التجزئة النصفية ملعرفة ثبات فقرات االستبانة -معامل ارتباط بريسون

Correlation Co-efficient

Pearson’s؛

لقياس الصدق الداخلي ألدوات الدراسة.
 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الدميوغرافيةألفراد الدراسة.
 املتوسط احلسابي ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفرادالعينة عن كل فقرة من فقرات أدوات الدراسة
 االحنراف املعياري للتعرف على مدى احنرافات استجابات أفرادالدراسة لكل عبارة من عبارات أداة الدراسة عن متوسطها احلسابي.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

عرض نتائج الدراسة:
جدول رقم ( )1يوضح الفئة العمرية للشباب العاملني مبشروع عربات
األطعمة املتنقلة عينه الدراسة
م

الفئة العمرية

العدد

%

1

أقل من 18سنة

8

8.0

2

من  18إىل  22سنة

34

34.0

3

من  23إىل  27سنة

36

36.0

4

من  28إىل  32سنة

16

16.0

5

 33سنة فأكرب

6

6.0

اجملموع الكلي

100

%100

اجلدول رقم ( )1يوضح توزيع الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة عينة الدراسة حسب الفئة العمرية ،حيث أن ( )%36.0من العاملني
ترتاوح أعمارهم من ( 23إىل  )27سنة ،وهم الفئة األكرب من بني العاملني،
ويليهم الذين ترتاوح أعمارهم من ( 18إىل  )22سنة والذين ترتاوح أعمارهم
من( 28إىل  )32سنة وميثلون ما نسبته ( ،)%16.0يف حني الذين أعمارهم (أقل
من  )18سنة يُمثلون ما نسبته ( )%8.0وبينما العاملني األكرب سناً (  33سنة
فأكرب) ميثلون ما نسبته ( ،)6.0يناءاً على تلك النتائج خنلص الباحثة إىل أن
( )%86من العاملني عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم من ( 18سنة إىل  )27سنة.
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جدول رقم ( )2املؤهل العلمي للعاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة
عينة الدراسة
م

املؤهل العلمي

العدد

%

1

متوسط

8

8.0

2

ثانوي

24

24.0

3

دبلوم

4

4.0

4

جامعي

54

54.0

5

ماجستري

10

10.0

اجملموع الكلي

100

%100

يوضح اجلدول رقم ( )2توزيع الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي ،حيث وجد أن ( )%54.0من
الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة جامعيون ،وهم الفئة األكرب
من بني العاملني عينة الدراسة ،يف حني ( )%24.0من العاملني حاصلون على
مؤهل ثانوي ،و( )%10.0من العاملني حاصلون على مؤهل ماجستري،
و( )%8.0حاصلون على الكفاءة ،وبينما ( )%4.0من العاملني حاصلون على
مؤهل دبلوم.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

جدول رقم ( )3يوضح العمل احلالي للشباب العاملني مبشروع عربات
األطعمة املتنقلة عينة الدراسة
م

العمل احلالي

العدد

%

1

موظف حكومي

16

16.0

2

قطاع خاص

18

18.0

3

ال أعمل

66

66.0

اجملموع الكلي

100

%100

يوضح اجلدول رقم ( )3توزيع الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة عينة الدراسة حسب العمل احلالي ،وجد أن ( )%66.0من الشباب
العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ال يعملون ،وهم الفئة األكرب من بني
العاملني عينة الدراسة ،يف حني ( )%18.0من العاملني مبشروع عربات
األطعمة يعملون بوظائف بالقطاع اخلاص ،وبينما ( )%16.0من العاملني
مبشروع عربات األطعمة يعملون بالقطاع احلكومي.
جدول رقم ( )4يوضح نسبة العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة
احلاصلني على قروض لتمويل املشروع
م

احلصول على قرض

العدد

%

1

نعم

32

32.0

2

ال

68

68.0

اجملموع الكلي

100

%100

اجلدول رقم ( )4يوضح نسبة مؤسسي مشروع عربات األطعمة املتنقلة
احلاصلني على قروض لتمويل املشروع ،وجد أن ( )%68.0من الشباب
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

319

العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة مل يقرتضوا لتمويل مشروعاتهم،
أي أنهم أسسوها عن طريق التمويل الذاتي ،وهم الفئة األكرب من بني
العاملني عينة الدراسة ،يف حني ( )%32.0من العاملني مبشروع عربات
األطعمة تلقوا قروض لتأسيس مشروعاتهم.
جدول رقم ( )5يوضح العمر الزمين للمشروع
م

املدة الزمنية

العدد

%

1

من  1إىل  3أشهر

56

56.0

2

من  4إىل  6أشهر

24

24.0

3

من  7إىل  12شهر

10

10.0

4

أكثر من سنه

10

10.0

اجملموع الكلي

100

%100

تُكشف النتائج اليت باجلدول رقم ( )5البداية الفعلية لتأسيس مشروع
عربات األطعمة املتنقلة ،حيث وجد أن ( )%56.0من الشباب العاملني بدأوا
مشروع عربات األطعمة املتنقلة يف الفرتة من ( 1إىل  3أشهر) ،وهم الفئة
األكرب من بني العاملني عينة الدراسة ،يف حني ( )%24.0من العاملني بدأوا
مشروع عربات األطعمة يف الفرتة من ( 4إىل  6أشهر) ،و( )%10.0من
العاملني بدأوا مشروع عربات األطعمة يف الفرتة من ( 7إىل  12شهر) وبينما
( )%10.0من العاملني بدأوا مشروع عربات األطعمة منذ أكثر من سنة.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

جدول رقم ( )6يوضح أسباب اختيار الشباب ملشروع عربات األطعمة
املتنقلة
م

أسباب اختيار املشروع

النسبة املئوية

1

ألني أتقن هذه املهنة

32.0

2

عندي دورات تدريبية يف هذه املهنة

4.0

3

تشجيع األهل

34.0.

4

للحصول على القرض

6.0

5

توفر الفرص فيه

76.0

6

سهولة املشروع

43.0

7

عدم وجود منافسة

34.0

*مت حساب النسبة املئوية لكل متغري من جمموع حجم العينة البالغة ( )100شاب
عامل بعربات األطعمة املتنقلة

تكشف نتائج اجلدول رقم ( )6أسباب اختيار الشباب ملشروع عربات
األطعمة املتنقلة ،وجد أن توفر الفرص الوظيفية يف املشروع من أسباب اختيار
الشباب للمشروع وبلغت نسبة من يرون ذلك ( ،)%76.0و( )%43.0من
الشباب العاملني باملشروع يرون من أسباب اختيارهم له سهولته ،ويف حني
( )%34.0من الشباب يرون أن من أسباب اختيارهم للمشروع تشجيع األهل
وعدم وجود منافسني للمشروع ،و( )%32.0من الشباب يرون أن إتقان مهنة
بيع وطبخ األطعمة من أسباب اختيارهم للمشروع ،و( )%6.0من الشباب
كان دافع اختيارهم للمشروع هو احلصول على قرض ،وبينما ( )%4.0فقط
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من الشباب كان دافعهم الختيار املشروع هو حصوهلم على دورات تدريبية
يف مهنة بيع وطبخ األطعمة.
جدول رقم ( )7يوضح مدى رضى العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة عن مشروعاتهم
م

رضى العاملني

العدد

%

1

غري راضي

8

8.0

2

راضي إىل حد ما

38

38.0

3

راضي

54

54.0

اجملموع الكلي

100

%100

تُبني نتائج اجلدول رقم ( )7مدى رضى العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة عن مشروعاتهم ،وجد أن ( )%54.0من الشباب العاملني مبشروع
عربات األطعمة املتنقلة راضون عن مشروعاتهم ،وهم الفئة األكرب من بني
العاملني عينة الدراسة ،يف حني ( )%38.0من العاملني مبشروع عربات
األطعمة إىل حد ما راضون عن مشروعاتهم وبينما ( )%8.0من الشباب من
العاملني مبشروع عربات األطعمة غري راضون عن مشروعاتهم.
جدول رقم ( )8يوضح تأثري املشروع على الشباب عينة البحث
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الفوائد

النسبة املئوية

أصبح لدي مصدر دخل

94.0

حتسن وضعي االقتصادي

96.0

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

الفوائد

النسبة املئوية

وفر لي فرصة عمل

72.0

استطعت حتسني حياة أسرتي

2.0

تدربت على مهنة جديدة

9.0

اكتسبت خربات حياتيه جديدة

2.0

تغري منط حياتي

67.0

بدأت اشعر بقيمة الوقت

69.0

بدأت أشعر باألمان املستقبلي

11.0

زادت ثقيت بنفسي

62.0

أكسبين احرتام اآلخرين من حولي

64.0

أصبحت أكثر قوة وقدرة على مواجهة احلياة

30.0

اشعر اآلن باني عضو فعال باجملتمع

63.0

*مت حساب النسبة املئوية لكل متغري من جمموع حجم العينة البالغة
( )100شاب عامل بعربات األطعمة املتنقلة
تُوضح نتائج اجلدول رقم ( )8الفوائد اليت حققها مشروع عربات
األطعمة املتنقلة ملؤسسية من الشباب ،وحيث وجد أن حتسن الوضع
االقتصادي ،وتأمني مصدر الدخل ،وتوفري فرص العمل من الفوائد اليت
حققها مشروع عربات األطعمة املتنقلة للشباب ،وبلغت نسبة من يرون ذلك
( ،)%96.0و( ،)%94.0و( )%72.0على التوالي.
وخبصوص الفوائد الشخصية حيث كان الشعور بقيمة الوقت ،وتغري منط
احلياة ،واكتساب احرتام اآلخرين ،وزيادة الثقة بالنفس ،والشعور بالفعالية
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يف اجملتمع من الفوائد اليت حققها مشروع عربات األطعمة املتنقلة للشباب
وبلغت نسبة من يرون ذلك ( ،)%69.0و( ،)%67.0و(،)%64.0
و()%63.0على التوالي ،باإلضافة لفوائد أخرى خمتلفة كالقوة والقدرة على
مواجهة احلياة ،والشعور باألمان املستقبلي ،والتدريب على مهنة جديدة،
واكتساب خربات حياتيه جديدة من الفوائد اليت حققها مشروع عربات
األطعمة املتنقلة للشباب وبلغت نسبة من يرون ذلك ( ،)%30.0و(،)%11.0
و( ،)%9.0و()%2.0على التوالي.
جدول رقم ( )9يوضح الصعوبات اليت تواجه مشروع عربات األطعمة
املتنقلة من وجهة نظر الشباب

 .2تعقد إجراءات
احلصول على
الرخصة

املتوسط

مل يكن كايف

1

 .1الدعم املادي

االحنراف

العبارة

الوزن النسيب

نعم

حد

ال

0.72

72.7

ما
ك

36

46

18

18.0 46.0 36.0 %
ك

56

32

2.18

الرتتيب

درجة املوافقة

إىل

7

12

12.0 32.0 56.0 %

2.44

0.70

81.3

1

 .1اختذت الباحثة مقياس ليكرت الثالثي ( )3- 2- 1لإلجابـة عـن كـل عبـارة مـن
عبــارات حمــاور :دراســة تقــويم لفاعليــة املشــروعات متناهيــة الصــغر علــى متكــني
الشباب  -عربات األطعمة املتنقلة منوذجا  ،حبيـث 1( :إىل  )1.67متثـل ال ،و(أكـرب
من  1.67إىل  )2.34متثل إىل حد ما ،و( أكرب من 2.34إىل  ) 3.00متثل نعم.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

املتوسط
1

االحنراف

العبارة

الوزن النسيب

نعم

حد

ال

0.63

79.3

ما

غالء أسعار املواد
اليت نعمل بها

ك

46.0 46.0 %

ال يوجد لدينا خربة ك
كافية مبتطلبات
السوق
ال يوجد لوائح
ونظم واضحة
للمشروع
قلة ثقة اجملتمع مبا
نقدم
النظرة الدونية لنا
من اآلخرين
ال يوجد دورات
تدريبية قبل البدء
باملشروع
ال يوجد جهات
قانونية أو جتارية
نلجأ إليها عند

46

46

38

36

8
8.0

ك

38

ك

28

32

32.0 40.0 28.0 %
ك

30

34

36

36.0 34.0 30.0 %
ك

42

26

ك

42

70.7

2.24

1.96
1.94

0.68

0.78
0.81

74.7

65.3
64.7

5

12
13

32

32.0 26.0 42.0 %
42

2.12

0.79

8

14

14.0 48.0 38.0 %
40

2

26

26.0 36.0 38.0 %
48

2.38

الرتتيب

درجة املوافقة

إىل

2.10

0.86

70.0

9

16

16.0 42.0 42.0 %

2.26

0.72

75.3
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املتوسط
1

االحنراف

العبارة

ما

الوزن النسيب

نعم

حد

ال

الرتتيب

درجة املوافقة

إىل

وجود صعوبات
دخل املشروع ال

ك

يغطي مصاريفه

28.0 44.0 28.0 %

ال يوجد شيخ

ك

للباعة أسوة

28
36

44
66

28
4

بالقطاعات
األخرى مثل

66.0 36.0 %

املعارض أو

2.00

0.75

66.7

10

4.0

2.27

0.52

75.7

3

الصاغة
ال يوجد دعم من
الغرفة التجارية

ك

72.0 24.0 %

املنافسة من العمالة ك
األجنبية

24

72

24

50

4
4.0
26

26.0 50.0 24.0 %
املتوسط الكلي

2.20

0.49

73.3

1.98

0.71

66.0

2.16

0.39

71.9

6
11

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
تباين وجهات نظر الشباب العاملني حول الصعوبات اليت تواجه مشروع
عربات األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح املتوسط احلسابي لتقدير درجة موافقتهم
حياهلا ما بني ( )2.44و( )1.94درجة من أصل ( )3درجات وهي متوسطات
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

تشري إىل خياري (نعم) ،و(نعم إىل حد ما) من املقياس الثالثي الذي اعتمدته
الباحثة لتقدير درجة وجود الصعوبات اليت تواجه مشروع عربات األطعمة
املتنقلة .وبلغ املتوسط الكي لتقدير درجة املوافقة حول احملور ( )2.16درجة
من أصل ( )3درجات وهو متوسط يشري إىل خيار (نعم إىل حد ما) ،وبلغ
الوزن النسيب ( ،)%71.9فقد مت ترتيب الصعوبات اليت تواجه الشباب
العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة تنازلياً وفق درجة موافقتهم عليها
وهي كالتالي:
.1

جاءت الصعوبات رقم ( )3- 2واليت تنص على " تعقد إجراءات

احلصول على الرخصة ،وغالء أسعار املواد اليت نعمل بها" ،يف املراتب من
املرتبة األوىل إىل الثانية من بني الصعوبات اليت تواجه الشباب العاملني
مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني
( 2.44إىل  )2.38درجة من أصل ( )3درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار
(نعم) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة ( ،)%81.3و()%79.3
على التوالي.
وأبانت نتائج اجلدول أعاله أن الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة
املتنقلة يتفقون حول أنهم إىل حد ما يواجهون صعوبات تعوق مشروع عربات
األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح املتوسط احلسابي لتقدير درجة موافقتهم حياهلا
ما بني ( )2.26و( )1.94درجة من أصل ( )3درجات وهي متوسطات تشري
إىل خيار (نعم إىل حد ما) على أداة الدراسة ،وهي مرتبة تنازلياً حسب درجة
متوسط املوافقة عليها من قبلهم فيما يلي:
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.2

جاءت الصعوبات رقم ( )12- 5- 9- 11واليت تنص على " ال

يوجد شيخ للباعة أسوة بالقطاعات األخرى مثل شيخ املعارض أو شيخ
الصاغة ،وال يوجد جهات قانونية أو جتارية نلجأ إليها عند وجود صعوبات،
وال يوجد لوائح ونظم واضحة للمشروع ،وال يوجد دعم من الغرفة
التجارية" ،يف املراتب من املرتبة الثالثة إىل السادسة من بني الصعوبات اليت
تواجه الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح متوسط
موافقتهم عليها ما بني ( 2.27إىل  )2.20درجة من أصل ( )3درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (نعم إىل حد ما) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب
للموافقة ( ،)%75.7و( ،)%75.3و( ،)%74.7و( )%73.3على التوالي.
.3

جاءت الصعوبات رقم ( )10- 8- 4- 1واليت تنص على "

الدعم املادي مل يكن كايف ،ال يوجد لدينا خربة كافية مبتطلبات السوق ،وال
يوجد دورات تدريبية قبل البدء باملشروع ،ودخل املشروع ال يغطي
مصاريفه" ،يف املراتب من املرتبة السابعة إىل العاشرة من بني الصعوبات اليت
تواجه الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح متوسط
موافقتهم عليها ما بني ( 2.18إىل  )2.00درجة من أصل ( )3درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (نعم إىل حد ما) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب
للموافقة ( ،)%72.7و( ،)%70.7و( ،)%70.0و( )%66.7على التوالي.
.4

جاءت الصعوبات رقم ( )7- 6- 13واليت تنص على "املنافسة

من العمالة األجنبية ،وقلة ثقة اجملتمع مبا نقدم ،والنظرة الدونية لنا من
اآلخرين " ،يف املراتب من املرتبة الثامنة إىل األخرية من بني الصعوبات اليت
تواجه الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح متوسط
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

موافقتهم عليها ما بني ( 1.98إىل  )1.94درجة من أصل ( )3درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (نعم إىل حد ما) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب
للموافقة ( ،)%66.0و( ،)%65.3و()%64.7على التوالي.
جدول رقم ( )10يوضح مقرتحات الشباب ملواجهة الصعوبات اليت
تواجه مشروع عربات األطعمة املتنقلة

 .1وجود دورات
تدريبية جمانية
للعاملني بالنشاط
 .2تقديم دعم على
املواد اليت
نستخدمها
 .3التخفيف من
اإلجراءات
الروتينية
 .4تقديم الدعم
والتسهيالت لنا
للتوسع يف
النشاط مستقبال
(فتح مطعم
مثالً)
 .5إدخال مثل هذه

املتوسط

العبارة

االحنراف

نعم

حد

ال

الوزن النسيب

درجة املوافقة

0.63

88.0

ما
ك

72

20

8

2.64

الرتتيب

إىل

9

8.0 20.0 72.0 %
ك

86

12

2

0.42 2084

94.7

2

2.0 12.0 86.0 %
ك

78

20

2

2.76

0.47

92.0

8

2.0 20.0 78.0 %
ك

84

14

2
2.82

0.44

94.0

3

2.0 14.0 84.0 %
ك

86

14

0

2.86

0.35

95.3
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املتوسط

األعمال
86.0 %
بالتأمينات
االجتماعية
ك 80
 .6توفري مراكز
استشارية خريية
80.0 %
(قانونية وجتارية)
 .7منع العمالة
ك 80
األجنبية من
الدخول يف تلك 80.0 %
املشروعات
 .8توفري قسم يف ك 80
الغرفة التجارية
80.0 %
ملثل هذه املهنة
ك 80
 .9توفري شيخ
للمهنة أسوة
بغريها من املهن
80.0 %
ليقوم حيل
مشاكلها
املتوسط الكلي

االحنراف

العبارة

نعم

حد

ال

ما
14.0

0

20

0

20.0

0

20

0

20.0

0

20

0

20.0

0

20

0

20.0

0

2.80

2.80

2.80

2.80

2.79

0.40

0.40

0.40

0.40

0.36

الوزن النسيب

درجة املوافقة

93.9

93.9

93.9

93.9

الرتتيب

إىل

4

4

4

4

93.0

من اجلدول السابق أظهرت النتائج ما يلي:
اتفاق وجهات نظر الشباب حول مقرتحات تطوير مشروع عربات
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض ،وقد تراوح املتوسط احلسابي لتقدير درجة
موافقتهم حول تلك املقرتحات ما بني ( )2.86و( )2.64درجة من أصل ()3
درجات وهي متوسطات تشري إىل خيار (موافق) ،من درجات املقياس
الثالثي الذي اعتمدته الباحثة لتقدير درجة موافقته أفراد عينة الدراسة،
وحيث بلغ املتوسط العام لدرجة موافقتهم عليها ( )2.79درجة من أصل ()5
درجات وهو متوسط يشري إىل خيار (موافق) ،وبلغ الوزن النسيب (،)%93.0
وهي مرتبة تنازلياً حسب درجة متوسط موافقتهم عليها وهي فيما يلي:
 .1جاءت املقرتحات رقم ( )4- 2- 5واليت تنص على (إدخال مثل
هذه األعمال بالتأمينات االجتماعية ،وتقديم دعم على املواد اليت
نستخدمها ،وتقديم الدعم والتسهيالت لنا للتوسع يف النشاط مستقبال (فتح
مطعم مثالً) يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني عبارات حمور
مقرتحات تطوير مشروع عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض ،وتراوح
متوسط موافقتهم عليها ( 2.86إىل  )2.82درجة من أصل ( )3درجات وهي
متوسطات تُشري إىل خيار (موافق) وعلى أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب
لدرجة املوافقة ( ،)%94.7( ،)%95.3و( )%94.0على التوالي.
 .2جاءت املقرتحات رقم ( )9- 8- 7- 6واليت تنص على (توفري
مراكز استشارية خريية قانونية وجتارية) ،ومنع العمالة األجنبية من الدخول يف
تلك املشروعات ،وتوفري قسم يف الغرفة التجارية ملثل هذه املهنة ،وتوفري
شيخ للمهنة أسوة بغريها من املهن ليقوم حيل مشاكلها) مجيعها يف املرتبة
الرابعة أي حصلت على درجة موافقة متساوية من بني عبارات حمور
مقرتحات تطوير مشروع عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض ،وبلغ
متوسط موافقتهم عليها ( )2.80درجة من أصل ( )3درجات وهو متوسط
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يُشري إىل خيار (موافق) وعلى أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة
(.)%93.3
 .3جاءت املقرتحات رقم ( )1- 3واليت تنص على (التخفيف من
اإلجراءات الروتينية ،ووجود دورات تدريبية جمانية للعاملني بالنشاط) يف
املراتب من املرتبة الثامنة إىل األخرية من بني عبارات حمور مقرتحات تطوير
مشروع عربات األطعمة املتنقلة مبدينة الرياض ،وتراوح متوسط موافقتهم
عليها ( 2.76إىل  )2.64درجة من أصل ( )3درجات وهي متوسطات تُشري
إىل خيار (موافق) وعلى أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة
()%88.0( ،)%92.0على التوالي.
ثانيا النتائج املتعلقة بأفراد اجملتمع احمللي:
جدول رقم ( )11يُوضح الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة
م

الفئة العمرية

العدد

%

1

من  18إىل 24

245

64.0

2

من 25إىل 31

89

23.2

3

من  32إىل 38

31

8.1

4

من  39إىل 45

12

3.1

5

 46فما فوق

6

1.6

اجملموع الكلي

383

100.0

تُوضح النتائج اليت باجلدول ( )11توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة
العمرية ،حيث وجد أن ( )%64.0من أفراد عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

من ( 18إىل  )24سنة ،وهم الفئة األكرب من بني أفراد العينة ،ويليهم الذين
ترتاوح أعمارهم من ( 25إىل ) 31سنة والذين ترتاوح أعمارهم من( 25إىل
 )38سنة وميثلون ما نسبته ( ،)%8.1يف حني الذين ترتاوح أعمارهم من (39
إىل  )18سنة يُمثلون ما نسبته ( )%3.1وبينما األكرب سناً ( 46سنة فما فوق)
ميثلون ما نسبته (- )1.6
جدول رقم ( )12يُوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
م

النوع

العدد

%

1

ذكر

213

55.6

2

أنثي

170

44.4

اجملموع الكلي

383

100.0

تكشف النتائج اليت باجلدول ( )12توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
النوع ،حيث وجد أن ( )%55.6من أفراد عينة الدراسة ذكور ،وهم الفئة
األكرب من بني أفراد العينة ،ويف حني ( )%44.4من أفراد عينة الدراسة إناث.
جدول رقم ( )13يوضح مدى رضى أفراد اجملتمع احمللي عن مشروع
عربات األطعمة:
م

رضى أفراد اجملتمع عن املشروع

العدد

%

1

ال إطالقاً

0

0

2

ال

3

0.8

3

حمايد

45

11.7

4

نعم

117

30.5
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م

رضى أفراد اجملتمع عن املشروع

العدد

%

5

نعم وبشدة

218

56.9

اجملموع الكلي

383

100.0

تكشف نتائج اجلدول رقم ( )13مدى رضى أفراد اجملتمع احمللي عن
مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،حيث وجد أن ( )%56.9من أفراد اجملتمع
احمللي عينة الدراسة راضون وبشدة عن املشروع ،وهم الفئة األكرب من بني
أفراد عينة الدراسة ،يف حني ( )%30.5من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة
راضون عن املشروع ،و( )%11.7من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة
حمايدون أي غري قادرين على حتديد موقفهم جتاه مشروع عربات األطعمة،
وبينما ( )%0.8من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة غري راضون متاماً عن
املشروع.
جدول رقم ( )14يوضح مدى ثقة أفراد اجملتمع احمللي يف مشروع عربات
األطعمة:
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م

ثقة أفراد اجملتمع باملشروع

العدد

%

1

ال إطالقاً

3

0.8

2

ال

6

1.6

3

حمايد

106

27.7

4

نعم

135

35.2

5

نعم وبشدة

133

34.7

اجملموع الكلي

383

100.0

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

تُوضح نتائج اجلدول رقم ( )14مدى ثقة أفراد اجملتمع احمللي عن مشروع
عربات األطعمة ،حيث وجد أن ( )%34.7من أفراد اجملتمع احمللي عينة
الدراسة واثقون وبشدة يف املشروع ،وهم الفئة األكرب من بني أفراد عينة
الدراسة ،يف حني ( )%35.2من أفراد اجملتمع احمللي يثقون يف املشروع،
و( )%27.7من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة حمايدون أي غري قادرين على
حتديد درجة ثقتهم يف مشروع عربات األطعمة ،وبينما ( )%2.4من أفراد
اجملتمع احمللي عينة الدراسة غري واثقون متاماً يف املشروع.
خنلص إىل أن ( )%69.9من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة لديهم ثقة يف
مشروع عربات األطعمة املتنقلة.
جدول رقم ( )15يوضح االجتاهات اإلجيابية ألفرد اجملتمع احمللي حنو
مشروع عربات األطعمة املتنقلة
موافق بشدة

موافق

إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

املتوسط1

االحنراف

الوزن النسيب

الدعم

%

62.3

35.2

0.8

0

0.8

العبارة

4.6

92.0 0.59

الرتتيب

مشروع يستحق

ك

242

135

3

0

3

درجة املوافقة

 -اختذت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي ( )5- 4- 3- 2- 1لإلجابة عن

5

1

كل عبارة من عبارات حمور :اجتاهات أفراد اجملتمع حيال مشـروع عربـات األطعمـة
املتنقلة ،حبيث 1( :إىل  )1.80متثل :عري موافق بشدةً ،و(أكرب من  1.8إىل )2.60
متثل :غري موافق  ،و( أكرب من 2.60إىل  ) 3.40متثل :موافق إىل حد ما  ،و(اكرب من
 3.40إىل  )4.20متثل :موافق و(اكرب من  )5.00- 4.20متثل :موافق بشدة
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موافق بشدة

موافق

إىل حد ما

غري موافق

وفر فرصة عمل

ك

296

78

6

0

3

للعاطلني

%

77.3

20.4

1.6

0

0.8

فيه استثمار لوقت

ك

296

81

3

0

3

الفراغ لدى الشباب

%

77.3

21.1

0.8

0

0.8

ال حيتاج إىل رأس

ك

46

141

111

55

30

مال كبري

%

12.0

36.8

29.0

14.4

7.8

نقل للمجتمع ثقافة

ك

206

153

9

12

3

جديدة

%

53.8

39.9

2.3

3.1

0.8

كسر ثقافة العيب

ك

268

100

6

6

3

للمهن اليدوية

%

70.0

26.1

1.6

1.6

0.8

ساهم يف تقديم

ك

215

123

24

15

6

%

56.1

32.1

6.3

3.9

1.6

ك

15

64

39

171

94

للشباب

خدمة مبتكرة
للمجتمع
ساهم يف ختفيض
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غري موافق بشدة

%

74.9

21.9

2.3

0

0.8

املتوسط1

املستوى االقتصادي

4.7

االحنراف

ساهم يف حتسني

ك

287

84

9

0

3

الوزن النسيب

العبارة

94.0 0.59

الرتتيب

درجة املوافقة

3

4.73

94.7 0.57

2

4.74

94.8 0.55

1

3.31

66.2 1.10

9

4.43

88.6 0.76

6

4.63

92.6 0.67

4

4.37

2.31

87.5 0.89

46.2 1.13

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

7

10

موافق بشدة

موافق

إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

املتوسط الكلي

املتوسط1

املطاعم

%

22.5

57.2

11.0

8.6

0.8

4.17

االحنراف

اخلدمة بدالً من

3.92

الوزن النسيب

سهل احلصول على

ك

86

219

42

33

3

العبارة

78.4 0.86

الرتتيب

أسعار املأكوالت

%

3.9

16.7

10.2

44.6

24.5

درجة املوافقة

8

83.5 0.46

من اجلدول السابق يتضح:
تباين اجتاهات أفراد عينة الدراسة من اجملتمع حيال مشروع عربات
األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح املتوسط احلسابي لقياس اجتاهاتهم حيال مشروع
عربات األطعمة املتنقلة ما بني ( )4.74و( )2.31درجة من أصل ( )5درجات
وهي متوسطات تشري إىل خياري (موافق بشدة) ،و(غري موافق) من املقياس
اخلماسي الذي اعتمدته الباحثة لقياس اجتاهات أفراد عينة الدراسة حيال
مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وحيث بلغ املتوسط العام ( )4.17درجة من
أصل ( )5درجات وهو متوسط يشري إىل خيار (موافق) ،وبلغ الوزن النسيب
( ،)%83.5فقد مت ترتيب العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة الدراسة
حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة تنازلياً وفق درجة موافقتهم عليها وهي
كالتالي:
.1

جاءت العبارات رقم ( )7- 2- 3- 4واليت تنص على " فيه

استثمار لوقت الفراغ لدى الشباب ،ووفر فرصة عمل للعاطلني ،و ساهم يف
حتسني املستوى االقتصادي للشباب العاملني به ،وكسر ثقافة العيب للمهن
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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اليدوية" ،يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الرابعة من بني العبارات اليت تقيس
اجتاهات أفراد عينة الدراسة حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وقد
تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني ( 4.74إىل  )4.63درجة من أصل ()5
درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (موافق بشدة) على أداة الدراسة وبلغ
الوزن النسيب لدرجة املوافقة ( ،)%94.8و( ،)%94.7و(،)%94.0
و( )%92.6على التوالي.
.2

جاءت العبارات رقم ( )8- 6- 1واليت تنص على "مشروع

يستحق الدعم ،ونقل للمجتمع ثقافة جديدة ،وساهم يف تقديم خدمة
مبتكرة للمجتمع" ،يف املراتب من املرتبة اخلامسة إىل السابعة من بني العبارات
اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة الدراسة حيال مشروع عربات األطعمة
املتنقلة ،وقد تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني ( 4.60إىل  )4.37درجة
من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (موافق بشدة) على أداة
الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة ( ،)%92.0و(،)%88.6
و()%87.5على التوالي.
.3

جاءت العبارة رقم ( )10واليت تنص على "سهل احلصول على

اخلدمة بدالً من املطاعم" ،يف املرتبة الثامنة من بني العبارات اليت تقيس
اجتاهات أفراد عينة الدراسة حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وبلغ
متوسط موافقتهم عليها ( )3.92درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط
يُشري إىل خيار (موافق) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة
(.)%78.5
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

.4

جاءت العبارة رقم ( )5واليت تنص على " ال حيتاج إىل رأس مال

كبري " ،يف املرتبة التاسعة من بني العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة
الدراسة حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وبلغ متوسط موافقتهم عليها
( )3.31درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (ال أدري)
على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة (.)%66.2
 .5جاءت يف املرتبة األخرية العبارة رقم ( )9واليت تنص على " ساهم يف
ختفيض أسعار املأكوالت" ،من بني العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة
الدراسة حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وبلغ متوسط موافقتهم عليها
( )2.31درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (عري
موافق) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة (.)%46.2
تُشري النتائج أعاله إىل أن أفراد اجملتمع لديهم بعض االجتاهات االجيابية
حيال مشروع عربات األطعمة املتنقلة ويتفقون عليها بشدة وحيث تراوح
متوسط موافقتهم عليها ما بني ( 4.74إىل  )4.37درجة من أصل ()5
درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (موافق بشدة) على أداة الدراسة وهي
تتمثل يف أن املشروع :فيه استثمار لوقت الفراغ لدى الشباب ،وفر فرصة
عمل للعاطلني ،وساهم يف حتسني املستوى االقتصادي للشباب العاملني به،
وكسر ثقافة العيب للمهن اليدوية ،وهو مشروع يستحق الدعم ،ونقل
للمجتمع ثقافة جديدة ،وساهم يف تقديم خدمة مبتكرة للمجتمع على
التوالي .وبينما يرون أن املشروع ال يساهم يف ختفيض أسعار املأكوالت.
جدول رقم ( )16يوضح االجتاهات السلبية ألفرد اجملتمع احمللي حنو
مشروع عربات األطعمة املتنقلة
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موافق بشدة

موافق

موافق إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

املتوسط

تناثر

ك

15

63

51

233

21

االحنراف

العبارة

الوزن النسيب

املوافقة

الرتتيب

درجة

العربات
بهذه الطريقة
منظر غري

%

3.9

60.8 13.3 16.4

5.5

50.5 0.96 2.52

6

حضاري
يساعد على

ك

12

110

78

150

33

تسرب
الطالب من

%

3.1

39.2 20.4 28.7

8.6

55.7 1.05 2.79

3

التعليم
ليس فيه
أمان وظيفي

يوجد فرص

ك

36

127

121

6

%

9.4

31.6 24.3 33.2

1.6

ك

27

156

9

99

93

92

63.4 1.03 3.17

1

للشباب
أفضل من

%

7.0

40.7 24.0 25.8

2.3

58.9 1.02 2.95

2

هذه املهنة
اجلوانب
الصحية يف
هذه العربات

340

120

160

40

ك

24

39

%

6.3

10.4 41.8 31.3 10.2

52.0 1.02 2.60

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

4

موافق بشدة

موافق

موافق إىل حد ما

غري موافق

غري موافق بشدة

املتوسط

االحنراف

العبارة

الوزن النسيب

املوافقة

الرتتيب

درجة

غري متوفرة
بعيد عن

ك

18

48

108

166

43

مراقبة
البلديات
(النظافة

%

4.7

11.2 43.3 28.2 12.5
51.2 1.00 2.56

والعاملني)
املتوسط الكلي

5

55.3 0.68 2.77

من اجلدول السابق يتضح:
تباين اجتاهات أفراد عينة الدراسة من اجملتمع حنو سلبيات مشروع عربات
األطعمة املتنقلة ،وقد تراوح املتوسط احلسابي لقياس اجتاهاتهم حنو سلبيات
املشروع ما بني ( )3.17و( )2.52درجة من أصل ( )5درجات وهي
متوسطات تشري إىل خياري (ال أدري) ،و(غري موافق) من املقياس اخلماسي
الذي اعتمدته الباحثة لقياس اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو سلبيات مشروع
عربات األطعمة املتنقلة ،وحيث بلغ املتوسط العام ( )2.77درجة من أصل
( )5درجات وهو متوسط يشري إىل خيار (موافق إىل حد ما) ،وبلغ الوزن
النسيب ( ،)%55.3فقد مت ترتيب العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة
الدراسة حنو سلبيات مشروع عربات األطعمة املتنقلة تنازليًا وفق درجة
موافقتهم عليها وهي كالتالي:
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.1

جاءت العبارات رقم ( )2- 4- 3واليت تنص على " ليس فيه أمان

وظيفي ،ويوجد فرص للشباب أفضل من هذه املهنة ،ويساعد على تسرب
الطالب من التعليم وعدم مواصلة دراستهم " ،يف املراتب من املرتبة األوىل
إىل الثالثة من بني العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة الدراسة السلبية
للمشروع ،وقد تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني ( 3.17إىل )2.79
درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (موافق إىل حد ما)
على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة ( ،)%63.4و(،)%58.9
و()%55.7على التوالي.
.2

جاءت العبارات رقم ( )1- 6- 5واليت تنص على " اجلوانب

الصحية يف هذه العربات غري متوفرة ،وبعيد عن مراقبة البلديات (النظافة
والعاملني) ،وتناثر العربات بهذه الطريقة منظر غري حضاري" ،يف املراتب من
املرتبة الرابعة إىل األخرية من بني العبارات اليت تقيس اجتاهات أفراد عينة
الدراسة السلبية للمشروع ،وقد تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني (2.60
إىل  )2.52درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل خيار (غري
موافق) على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب لدرجة املوافقة (،)%52.0
و( ،)%51.2و()%50.5على التوالي.
تكشف النتائج أعاله إىل أن أفراد اجملتمع احمللي إىل حد ما لديهم اجتاهات
سلبيات حنو مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وحيث تراوح متوسط موافقتهم
عليها ما بني ( 3.17إىل  )2.79درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط
يُشري إىل خيار (موافق إىل حد ما) على أداة الدراسة ويتمثل ذلك يف أن
املشروع :ليس فيه أمان وظيفي ،ويوجد فرص للشباب أفضل من هذه
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

املهنة ،ويساعد على تسرب الطالب من التعليم وعدم مواصلة دراستهم على
التوالي.
بينما أفراد اجملتمع احمللي غري موافقون على بعض العبارات اليت تقيس
اجتاهات أفراد عينة الدراسة السلبية للمشروع ،وحيث تراوح متوسط
موافقتهم عليها ما بني ( 2.60إىل  )2.52درجة من أصل ( )5درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (غري موافق) على أداة الدراسة وتتمثل يف أن :اجلوانب
الصحية يف هذه العربات غري متوفرة ،وبعيد عن مراقبة البلديات (النظافة
والعاملني) ،وتناثر العربات بهذه الطريقة منظر غري حضاري .أي أن أفراد
اجملتمع احمللي لديهم اجتاهات اجيابية حنو توفر االشرتاطات الصحية فيها ،وأنها
مل تكن بعيدة عن الرقابة من قبل البلدية وأنها مل تؤثر سلبًا على املظهر
احلضاري للمدينة.
مناقشة النتائج واإلجابة على تساؤالت الدراسة:

أوالً :اخلصائص الدميوغرافية للشباب العاملني يف مشروع عربات
األطعمة املتنقلة:
أوضحت النتائج ما بلي:
 أن ( )%36.0من العاملني ترتاوح أعمارهم من ( 23إىل  )27سنة،ويليهم الذين ترتاوح أعمارهم من ( 18إىل  )22سنة ،والذين ترتاوح
أعمارهم من ( 28إىل  )32سنة وميثلون ما نسبته (،)%16.0وهذه النتيجة
تتفق مع بيانات مسح القوى العاملة حيث أوضحت تقديرات املسح أن أعلى
نسبة لقوة العمل للسعوديني كانت يف الفئة العمرية  29- 25سنة وذلك
بنسبة  %20.3من امجالي قوة العمل للسعوديني ،وأن أعلى نسبة للمتعطلني
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السعوديني كانت يف الفئة العمرية  29- 25سنه ،تليهم الفئة العمرية - 20
،24كما أوضحت نتائج املسح أن نصف املتعطلني السعوديني حيملون
الشهادة اجلامعية حيث بلغت نسبتهم  %50.3من إمجالي املتعطلني
السعوديني ،يليهم احلاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادهلا بنسبة 31.2
( %اهليئة العامة لإلحصاء2017،م) 47- 58:
 أن ( )%64.0من الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة عينةالدراسة مستواهم التعليمي جامعي فما فوق اجلامعي وهذا يتفق مع ما
أشارت اليه دراسة (النمروطي و صيدم2012 ،م) أن املشروعات الصغرية
واملتناهية الصغر هي أحد احللول لبطالة اخلرجيني كما أن مثل تلك املشاريع
املدرة للدخل واليت تضمن للشباب فرصة عمل مناسبة وجبودة عالية جتعل
الشباب أقل ميالً اىل الوظائف احلكومية ذات األجر احملدود واملقيدة بساعات
عمل طويلة.
 ( )%66.0من الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة اليعملون ،يف حني ( )%18.0من العاملني مبشروع عربات األطعمة يعملون
بوظائف بالقطاع اخلاص.
وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة (صادق2013،م) من أن املشروعات
الصغرية من أجنح الوسائل اليت ميكن أن تشجعها الدولة الستيعاب العدد
األكرب من األيدي العاملة والباحثني عن عمل والساعني لتحسني مستوى
معيشتهم ،وما أشارت اليه دراسة (العمري& الربازي 2016م) بأن هذه
املشروعات توفر فرص عمل تناسب شرحية كبرية من السعوديني برواتب
ومميزات جمزية ساعد يف ذلك اهتمام اجلهات املختصة.
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

 ( )%68.0من الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة ملحيصلوا على قروض لتمويل مشروعاتهم ،بالرغم من التسهيالت املقدمة من
بنك التنمية االجتماعي،حيث يقدم البنك الدعم للمواطنني من خالل افتتاح
مشاريع متناهية يف الصغر يف جمال العربات املتنقلة حبدود متويل تصل اىل 250
الف ريال ،وبشروط ميسرة وبآلية واضحة يتاح فيها التقدم الكرتونياً من
خالل موقع البنك ( )/https://www.sdb.gov.sa/ar-saوقد يرجع السبب يف
عدم استفادتهم من الفرصة املتاحة من البنك جلهلهم بتلك اخلدمة أو أن
طموحاتهم لتطوير املشاريع حمدودة  ،حيث أشارت دراسة (عيد2008،م)
أن نقص املعلومات واالفتقار إىل اخلربة التنظيمية من املشاكل اخلطرية اليت
تقابل أصحاب املشروعات الصغرية فهم ال ميلكون خربة كافية للتعامل مع
مصادر متويل خارج نطاق العائلة أو األصدقاء ،وقد خيشى الكثري منهم
التعامل مع البنوك واملؤسسات التمويلية ألنهم ال يفهمون نظمها واجراءاتها
وطبيعة التعامل معها.
-

( )%90.0من مشروع عربات األطعمة حديثة التأسيس أي عمرها

أقل من سنة وهذا يتفق مع الواقع حيث أن هذا املشروع حديث يف اجملتمع
السعودي فلقد انطلق تزامناً مع فعاليات هيئة الرتفيه ،فمشاريع العربات
املتنقلة بدأت يف اململكة العربية السعودية من خالل نقل املبتعثني لتلك
التجربة ،وقد مت منح أول تصريح لتلك العربات يف 2016م ،وبعد اإلقبال
الكبري على مشاريع العربات املتنقلة من قبل الشباب السعوديني وإثبات جناحها
خالل أشهر قليلة ،سهلت أمانة الرياض وأمانة جدة إعطاءهم تصاريح
ملزاولة العمل على الرغم من عدم وجود نظام خاص هلذا القطاع ،ولكن
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دعماً لعمل الشباب بأنفسهم ،تغاضت أمانة جدة والرياض عن النظام
تسهيالً منها ملشاريعهم ،وقد أعطيت التصاريح حتت نظام الباعة املتجولني إىل
أن يظهر نظام خاص بالفود ترك ،باإلضافة إلدراج هذا املشروع من ضمن
املشاريع الصغرية اليت يقدم هلا بنك التنمية االجتماعي قروضاً من خالل
برنامج مسارات.
ثانياً :أبرز أسباب اختيار الشباب ملشروع عربات األطعمة املتنقلة تتمثل
يف:
 تبني من نتائج الدراسة أن سبب اختيار الشباب هلذا املشروع (توفرالفرص الوظيفية فيه ،سهوله املشروع ،تشجيع األهل ،عدم وجود منافسني
للمشروع ،إتقان مهنة بيع وطبخ األطعمة) وكون هذا املشروع سهل وتتوفر
فيه الفرص وال يوجد فيه منافسني فهذه من األسباب املشجعة على العمل به
ألنه بات واضحا أن األمل املتاح لعالج مشكلة بطالة السعوديني هو بناء
وتعزيز فلسفة العمل احلر (الغرفة التجارية الصناعية2010 ،م) ،واميانًا من
احلكومة بأن مشاريع شباب األعمال تكاد تكون املفتاح السحري لعالج
مشكلة البطالة ،ووضع حد ونهاية فعلية ومقبولة ملشكلة العاطلني
السعوديني ،هو ما دفعها لتشجيع هذا املشروع وتبسيط اجراءاته وقصر العمل
به على املواطنني ،ولقد أشارت دراسة (االشرت2014،م) أن للمشروعات
الصغرية أهمية يف االقتصاد الوطين حيث تتمثل األهمية االقتصادية يف توفريها
فرص عمل،واستغالل املوارد املالية لألفراد ،وتساعد على املنافسة والنمو
السليم ،كما أن هلا أهمية اجتماعية تتمثل يف رفع مستوى الدخل ،وحتسني
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" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني

مستوى املعيشة ،واعالء قيمة الذات للفرد واستقالله املادي وشعوره بكونه
عنصر فاعل باجملتمع ،وتقوية روح االبداع واملنافسة.
 وباستقراء أسباب االختيار جند أن إتقان مهنة البيع والطبخ يأتي يفمرحلة متأخرة من ترتيب األسباب وقد يعطي هذا املؤشر داللة أن اندفاع
الشباب هلذا املشروع بسبب سهولته أو دفع األهالي ألبنائهم لالخنراط بتلك
املشاريع ،وهذا يؤثر بشكل كبري على استمرارية املشروع وجناحه حيث تشري
الدراسات أن املشاريع اليت خيتارها أصحابها بشكل مقصود وبعد تفحص
واستناداً للخربة تكون استمراريتها أكثر من املشاريع اليت خيتارها أصحابها
عشوائياً أو بنصيحة من اآلخرين ،أو خيتارونها دون معرفة أو خربة ،كما تبني
أن استمرارية املشاريع تكون أدنى يف حال وجود التعقيدات اإلدارية ،وتعدد
األوراق املطلوبة (عليمات)2012 ،
ثالثاً :هل حقق املشروع أهدافه التنفيذية:
يتبني من نتائج الدراسة أن املشروع حقق األهداف اليت صمم من أجلها
وفق املؤشرات التالية:
 أن  %66من عينة البحث ليس لديهم عمل مما يعين أن هذا املشروعوفر هلم فرصة للعمل والكسب وهذا يعد من أهم أسباب قيام املشروعات
الصغرية واملتناهية الصغر حيث تساهم يف توفري فرص العمل للشباب حيث
تشري دراسة (ناشور2013 ،م) أن هذه املشروعات قادرة على التقليل من
ظاهرة البطالة لكونها تتميز بصغر حجمها ومن ثم فإن احتياجاتها من
اخلدمات األساسية تكون حمدودة ،وأشار (اهلرامشه2016 ،م) يف دراسته اىل
أن تلك املشاريع تساهم يف توفري فرص عمل وحتقق النمو يف االقتصاد
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الوطين ،كما تشري دراسة (أبو شنب2016 ،م) إىل أن مشكلة الفقر تتالزم
مع البطالة واملشاريع الصغرية من أهم أدوات مواجهة هاتني املشكلتني.
 أن أكثر من نصف عينة الدراسة راضون عن املشروع حيث بلغتنسبة من يشعرون بالرضى ( ،)54.0%يف حني ( )% .38من العاملني مبشروع
عربات األطعمة يشعرون بالرضى اىل حد ما عن مشروعاتهم ،وينطلق شعور
الفرد بالرضى عما يقوم به إذا كان حيقق له مكاسب من النواحي الشخصية أو
االقتصادية أو االجتماعية.
 الفوائد اليت حققها املشروع للشباب عينة البحثتبني من نتائج الدراسة أن مشروع عربات األطعمة املتنقلة حقق للشباب
فوائد تتمثل يف:


الفوائد االقتصادية :حتسني الوضع االقتصادي ،وتأمني مصدر

الدخل ،وتوفري فرص العمل ،والشعور باألمان املستقبلي.


الفوائد الشخصية :الشعور بقيمة الوقت ،وتغري منط احلياة،

واكتساب احرتام اآلخرين ،وزيادة الثقة بالنفس ،والتدريب على مهنة
جديدة ،واكتساب خربات حياتيه جديدة.


الفوائد االجتماعية :الشعور بالفعالية يف اجملتمع ،والقوة والقدرة

على مواجهة احلياة.
باستقراء تلك النتائج جند أن املشروع قد ساعد على متكني الشباب
اقتصادياً وهذا بدوره انعكس على حتسني نوعية حياتهم،حيث أن بقاء الشاب
فريسة للبطالة والعوز املادي يعرضه للكثري من الضغوط النفسية
واالجتماعية ،حيث أكد (بو عافية و مأمون2015 ،م) يف دراسته أن
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البطالة تؤدي إىل التعرض لكثري من مظاهر عدم التوافق النفسي
واالجتماعي ،إضافة اىل أن كثري من العاطلني يتصفون حباالت من
االضطرابات النفسية والشخصية مثل عدم السعادة وعدم الرضى والشعور
بالعجز وعدم الكفاءة وذلك بسبب معاناتهم من الضائقة املالية اليت تنتج من
البطالة ،كما أكدت دراسة (حممد2012 ،م) أن املشروعات الصغرية تعد من
أهم العناصر االسرتاتيجية يف عملية التنمية والتطور االقتصادي ،فهي تساهم
يف حل مشكلة البطالة ،أما أهميتها االجتماعية تتضح من خالل تدعيم
املشاركة الوطنية يف التنمية وحماربة السلوك االجتماعي الغري سوي ،وأشارت
دراسة (القاضي2011 ،م ) ان للمشاريع الصغرية عوائد اجتماعية حتققت يف
الوجاهة االجتماعية واتساع دائرة العالقات االجتماعية ،باإلضافة اىل وجود
عوائد ذاتية متثلت يف حتقيق الذات وإبراز املهارات والثقة بالنفس واىل وجود
عوائد اقتصادية متثلت يف حتسن الوضع املادي لدى االسرة وزيادة الدخل،
كما أضافت دراسة (عويس2016،م) أن املشاريع الصغرية تساهم يف زيادة
القيمة املضافة احمللية و متتاز بكفاءة استخدام رأس املال نظراً لالرتباط املباشر
مللكية املشروع بإدارته وحرص املالك على جناح مشروعه وادارته بالطريقة
املثلى.
رابعاً :الصعوبات اليت تواجه مشروع عربات األطعمة املتنقلة من وجهة
نظر الشباب العاملني باملشروع:
إن قطاع املشاريع الصغرية يعترب قطاعاً هشاً تعصف به مجلة من
املعوقات واملشاكل فلقد
كشفت النتائج ما يلي:
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.1

أن الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة يتفقون حول أن

املشروع يواجه صعوبات إدارية ومالية وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها
ما بني ( 2.43إىل  )2.38درجة من أصل ( )3درجات وهو متوسط يُشري إىل
خيار (نعم) على أداة الدراسة وهي تتمثل يف:


تعقد إجراءات احلصول على الرخصة



غالء أسعار املواد اليت يعملون بها

 بينما يرون – إىل حد ما – أن مشروع عربات األطعمة املتنقلة يواجهبعض الصعوبات التنظيمية والقانونية ،واملهنية وحيث تراوح متوسط
موافقتهم عليها ما بني ( 2.32إىل  )1.83درجة من أصل ( )3درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (نعم إىل حد ما) ،وهي تتمثل يف:
 املعوقات التنظيمية :عدم وجود شيخ للباعة أسوة بالقطاعات األخرى
مثل شيخ املعارض أو شيخ الصاغة ،وعدم وجود دعم من الغرفة التجارية،
والدعم املادي مل يكن كايف ،ودخل املشروع ال يغطي مصاريفه.
 املعوقات القانونية :عدم وجود جهات قانونية أو جتارية نلجأ إليها عند
وجود صعوبات ،وال يوجد لوائح ونظم واضحة للمشروع.
 املعوقات املهنية :ال يوجد لدينا خربة كافية مبتطلبات السوق ،وال يوجد
دورات تدريبية قبل البدء باملشروع ،واملنافسة من العمالة األجنبية.
وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت اليه دراسة (الرتك2012 ،م) بأن
املشروعات الصغرية تواجه صعوبات ترتبط بالتأسيس وأخرى بالتمويل
وأخرى

باإلدارة

واإلنتاج،

وما

أشارت

اليه

دراسة

(مقري&حيياوي2011،م) من أن املشاريع الصغرية تواجه بعض املشاكل
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والصعوبات التنظيمية واإلدارية واملالية واليت حتد من قدرتها على العمل
ومساهمتها يف دفع عجلة النمو االقتصادي ،حيث أكدت دراسة (احملمودي،
2014م) أن نقص الكفاءات اإلدارية وتردي التوعية وارتفاع التكلفة من أهم
املعوقات واملشاكل اليت تعاني منها املشروعات الصغرية ،وأضاف (
مسحان2012،م) يف دراسته أن من التحديات اليت تواجه املشروعات
اجلانب التمويلي فهي قد حتصل على قروض قصرية املدى يف حني تربز
حاجتها لتمويل رأس املال الثابت أي التمويل طويل املدى ،كما أشارت
دراسة (عبدون2012 ،م) اىل أن املشروعات الصغرية تعاني من عدم وجود
جهة معينة تهتم بشؤونها ،وقد يكون سبب ذلك سعة انتشارها وتباعد
أمكنتها وصعوبة مجعها حتت مظلة جهة معينة وهذا حيرمها من احلصول على
االمتيازات والتسهيالت وتكون عرضة لإلغالق والرتحيل ،وأوصت
دراسة(الطاهر وآخرون2017 ،م) بأنه ال بد من مواجهة العراقيل اليت تواجه
املشروعات الصغرية بوضع اسرتاتيجية متكاملة على أساس علمي خمطط
ومدروس وحماكاة الدول اليت سارت يف هذا اجملال وجنحت و أخذ التجارب
الناجحة.
خامساً :مقرتحات الشباب عينة البحث ملواجهة الصعوبات اليت تواجه
مشروع عربات األطعمة املتنقلة:
أوضحت النتائج ما يلي:
 أن مجيع الشباب العاملني مبشروع عربات األطعمة املتنقلة مبدينةالرياض يتفقون حول كل املقرتحات الواردة يف احملور ويرون أنها تعمل على
تطوير مشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وحيث بلغ املتوسط الكلي لدرجة
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موافقتهم عليها ( )2.79درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يشري إىل
خيار (موافق) ،وبلغ الوزن النسيب ( )%93.0وهي تتمثل يف:
 إدخال مثل هذه األعمال بالتأمينات االجتماعية.
 تقديم دعم على املواد املستخدمة باملشروع.
 تقديم الدعم والتسهيالت للشباب العاملني للتوسع يف النشاط مستقبال
(فتح مطعم مثالً).
 توفري مراكز استشارية خريية (قانونية وجتارية).
 منع العمالة األجنبية من الدخول يف تلك املشروعات.
 توفري قسم يف الغرفة التجارية ملثل هذه املهنة.
 توفري شيخ للمهنة أسوة بغريها من املهن ليقوم حيل مشاكلها.
 التخفيف من اإلجراءات الروتينية.
 وجود دورات تدريبية جمانية للعاملني بالنشاط.
وتتفق هذه املقرتحات مع ما اوصت به دراسة (العجمي & القحطاني،
2015م) بأن يتم وضع التشريعات وسن األنظمة اليت توفر احلماية
للمشروعات الصغرية من قبل وزارة العمل باعتبارها مشروع وطين ملكافحة
البطالة ،وما أوصت به دراسة (الصفار2010 ،م) بأن تعمل الدولة على
تقديم الدعم املناسب هلذه املشروعات للتغلب على مشاكل تكاليف اإلنتاج
وأسعار مستلزمات االنفاق والتسويق وحتقيق عوائد مناسبة ،حيث أن هذه
املشروعات قد تفشل يف تسويق منتجاتها بسبب ارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع
تكاليف اإلنتاج وفقاً ملا أشارت اليه دراسة (هاشم2012،م ) ودراسة
(خطاب2012 ،م) ،وأن يتم توفري البنية األساسية لتلك املشروعات ويف
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مقدمتها التدريب وتطوير مهارات اإلدارة وتنسيق املؤسسات اليت تعمل يف
هذا احلقل كي يتم التطوير على مستوى الوحدة ككل متكامل وفقاً ملا أشارت
اليه دراسة (الطيب2006 ،م) كذلك تدريب أصحاب املشروعات الصغرية
على نظم اإلدارة احلديثة وتوفري التدريب املهين املناسب لتطوير مهارات
العاملني(القذايف2015،م) ،كما أوصت دراسة (باطويح2018 ،م) بأن
يكون الدور احلكومي املطلوب لتطوير هذا القطاع ونشر ثقافة الريادة إجياد بيئة
قانونية وتشريعية وانشاء جهة حكومية للتعامل مع هذه املشروعات وتقديم
املشورة الفنية واالقتصادية هلا وأضاف (حجازي2016 ،م) يف دراسته ان من
املتطلبات الفنية لنجاح املشروعات الصغرية تبادل اخلطط والربامج واخلربات
الالزمة إلقامة املشروعات الصغرية.
سادساً :اجتاهات أفراد اجملتمع احمللي حنو املشروع
كشفت النتائج ما يلي:
 ( )%87.4من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة راضون عن مشروععربات األطعمة املتنقلة
 ( )%69.9من أفراد اجملتمع احمللي عينة الدراسة لديهم ثقة يف مشروععربات األطعمة املتنقلة.
وقد يرجع رضى وثقة املواطنني يف تلك املشروعات ملا ملسوه فيها من
حتسني ألوضاع الشباب االقتصادية واالجتماعية ،حيث تشري الدراسات أن
تلك املشروعات هي حتول من املنظور التقليدي يف التعامل مع البطالة إىل
منظور جديد يكون أساسه رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى تركز على تشجيع
استحداث املشاريع وخلق هذه الثقافة لدى الشباب (عبد مواله2009 ،م)،

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

353

وأن املشروعات الصغرية حققت الكفاء االقتصادية اليت تفوق نسبياً ما حققته
املشروعات الكبرية يف االقتصاد ،إضافة اىل أن املشروعات امليكروية مكثفة
لعنصري العمل ورأس املال أكثر من الفئات االخرى (عبدالفتاح2012 ،م)
وأن أهمية املشروعات الصغرية تتجسد يف إرساء ركائز التنمية وذلك ملا تتمتع
به هذه املشروعات من اخنفاض يف التكلفة االستثمارية فضالً عن قدرتها يف
ختفيض البطالة من خالل التوسع يف سياسات التوظيف والتشغيل ألعداد
كبرية من القوى العاملة مبستوياتها املهارية املختلفة اىل جانب مساهمتها يف
زيادة اإلنتاج ودعم الصادرات (علي2011،م) ،وأنه ال بد من التوجه حنو
تنمية املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر للقضاء على البطالة (السيد
&صدقي2013 ،م) كما أوصت الدراسات بضرورة تشجيع واستقطاب
الشباب للعمل واستثمار طاقاتهم يف املشاريع الصغرية ،األمر الذي يسهم يف
احلد من انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة (أمحد2015 ،م)
سابعاً :تأثري املشروع على مقابلة احتياجات اجملتمع احمللي
أوضحت النتائج أن أفراد اجملتمع يتفقون بشدة حيث تراوح متوسط
موافقتهم ما بني ( 4.74إىل  )4.37درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط
يُشري إىل خيار (موافق بشدة) على أداة الدراسة على أن املشروع ساهم يف:
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استثمار وقت الفراغ لدى الشباب.



وفر فرصة عمل للعاطلني.



ساهم يف حتسني املستوى االقتصادي للشباب العاملني به.



كسر ثقافة العيب للمهن اليدوية.



نقل للمجتمع ثقافة جديدة.

" فاعلية املشروعات متناهية الصغر يف متكني الشباب" (عربات األطعمة املتنقلة منوذجاً)
د .اجلوهرة ناصر عبد العزيز اهلزاني



ساهم يف تقديم خدمة مبتكرة للمجتمع.

وتتفق تلك النتائج مع دراسة (القرارعة2012 ،م) أن املشاريع الصغرية
تساهم يف استحداث فرص عمل عديدة ،مبا يؤدي اىل اخنفاض معدالت
الفقر والبطالة ،وأن هلذه املشروعات الصغرية دور حيوي يف حتقيق التنمية
واألهداف االقتصادية واالجتماعية (لطفي2012 ،م) ،وأن تلك املشروعات
ساهمت يف حتسني نوعية حياة الشباب من ناحية الرضى وحتقيق االعتماد
على الذات وحتسني املستوى االجتماعي والتعليمي واالقتصادي (الشلهوب،
2009م) ،وأنه ال بد من التوسع يف االستثمار يف املشروعات الصغرية
لقدرتها على االنتشار بقوة يف اجملتمعات احمللية مما ينتج عنه نشر الرفاهية
وحتسني مستوى املعيشة والتوزيع العادل لثمار التنمية وفقاً ملا أشارت اليه
دراسة (عبداخلالق2000 ،م) وما أشارت اليه دراسة (خضر2002 ،م) إىل
أهمية املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر يف حماربة الفقر وتوفري فرص
العمل مبا يسهم يف زيادة الدخل وحتقيق التنمية الشاملة واملستدمية ،وكونها
تشكل مصدر رئيسي من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات
اإلنتاجية املختلفة ،وأنها تعتمد على قوة العمل اإلنساني مما يساعد على
التغلب النسيب على مشكلة البطالة مع عدم احلاجة اىل رؤوس أموال كبرية
وفقاً ملا ورد يف دراسة (خطاب2012 ،م)
كما أوضحت النتائج ما يلي:
 أن أفراد اجملتمع احمللي إىل حد ما لديهم بعض االجتاهات السلبية حنومشروع عربات األطعمة املتنقلة ،وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها ما
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بني ( 3.17إىل  )2.79درجة من أصل ( )5درجات وهو متوسط يُشري إىل
خيار (موافق إىل حد ما) على أداة الدراسة ويتمثل ذلك يف أن املشروع:


ليس فيه أمان وظيفي.



يوجد فرص للشباب أفضل من هذه املهنة.



يساعد على تسرب الطالب من التعليم وعدم مواصلة دراستهم.

 بينما أفراد اجملتمع احمللي غري موافقون على بعض العبارات اليت تقيساجتاهات أفراد عينة الدراسة السلبية عن املشروع ،وحيث تراوح متوسط
موافقتهم عليها ما بني ( 2.60إىل  )2.52درجة من أصل ( )5درجات وهو
متوسط يُشري إىل خيار (غري موافق) على أداة الدراسة وتتمثل يف أن:


اجلوانب الصحية يف هذه العربات غري متوفرة



بعيد عن مراقبة البلديات (النظافة والعاملني)



تناثر العربات بهذه الطريقة منظر غري حضاري.

وتشري تلك النتائج اىل أن تقييم افراد اجملتمع احمللي فيه الكثري االنصاف
والرؤيا العادلة جتاه املشروع ويتفقون بشدة على أنه مشروع يستحق الدعم.
ويف ضوء املنطلق النظري للدراسة (النموذج املنطقي) جند أن هذا املشروع
قد استطاع االستفادة من املوارد املتمثلة يف الشباب والدعم والتسهيالت للقيام
بالعمليات املطلوبة من انتاج وتسويق ليطرح خمرجاته للسوق وهذه املخرجات
كان هلا أثر على الشباب أنفسهم بأن وفرت هلم فرصة عمل ومصدر
رزق ،ومكنتهم من تقديم خدمة للمجتمع ،كما ساهمت يف حتسني
مستوى املعيشة ألسر الشباب العاملني باملشروع ،وتعديل بعض االجتاهات
السلبية والتغيري امللموس على حياة الشباب ومتكينهم.
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خالصة النتائج والتوصيات:

الثروة احلقيقية لألمم هم البشر ولن تبنى اجملتمعات إال بسواعد أبنائها،
ومن اهلدر ترك الشباب فريسة للبطالة والفراغ القاتل إذ ال بد من استثمار
طاقاتهم وأوقاتهم يف البناء والتقدم ،ألنها لو مل تستغل فيما ينفع جمتمعهم
حتماً ستكون وباالً عليه خاصة يف ظل االنفتاح وكثرة التحديات ،إن اتاحة
فرص الكسب والعمل وتهيئة الفرص أمام الشباب للعمل احلر وإقامة
املشاريع الصغرية تساهم يف انشغال الشباب مبا يفيدهم وتساعدهم على
التخلص من احلاجة والعوز وحتسن أوضاعهم االقتصادية وأوضاع
أسرهم،وتكسبهم اخلربات وحتسن منط حياتهم وتشعرهم بالعدالة
االجتماعية ،وبقدر إحساسهم أن وطنهم يسعى إلشباع احتياجاتهم يرتسخ
فيهم االنتماء واحلب هلذا الوطن وبالتالي احملافظة عليه ،فتنمية املوارد البشرية
وتوجيهها للعمل والبناء وقطف مثار هذا العمل هو أفضل طريق حملاربة
اإلرهاب ،ألن الفرد يسعى للمحافظة على ما ميتلكه،كما أن الشعور باألمان
املستقبلي أكرب دافع حلب احلياة واحملافظة عليها والسعي إلعمارها.
وتعترب املشاريع املتناهية الصغر مثل مشروع عربات األطعمة املتنقلة من
النماذج الناجحة اليت ميكن تطويرها واستنساخها حيث تبني من آراء العاملني
بها أنها ذات جدوى وفعالية يف متكني الشباب اقتصادياً واجتماعياً وحتسني منط
حياتهم و تغيري اجتاهاتهم السلبية حنو العمل اليدوي حيث أن الشاب هو
مالك املشروع ومديره والعامل به،كما أن املشروع يتمتع بدرجة رضى عالية
من أفراد اجملتمع احمللي ملا ملسوا من آثاره على الشباب وكيف ساهم يف كسر
ثقافة العيب من العمل اليدوي وساهم يف شغل وقت الفراغ وكونه مصدر
رزق جيد،وسعياً إلجناح هذا النموذج البسيط من املشاريع متناهية الصغر
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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توصي الدراسة مبا يلي:
 .1وضع اسرتاتيجية متكاملة على مستوى الدولة للمشروعات الصغرية حتدد دورها
يف خطط التنمية كقطاع حيوي هام.
 .2التعاون مع املنظمات الدولية املتخصصة لنقل اخلربات العاملية يف جمال دعم
املشروعات الصغرية.
 .3حماكاة التجارب العاملية الناجحة يف جمال املشروعات الصغرية مثل التجربة اليابانية
والصينية.
 .4انشاء هيئة حكومية تكون املرجعية للمشروعات الصغرية مسؤوليتها توفري املناخ
املالئم لعمل تلك املشروعات وتقديم الدعم واجراء دراسات اجلدوى واستخراج
التصاريح.
 .5توفري غطاء تنظيمي وقانوني حاضن للمشروعات الصغرية للتعامل السريع مع
املشاكل اليت تواجهها وتوفري احلماية الالزمة هلا من خالل إجراءات نظامية وقانونية خاصة.
 .6تصميم قاعدة حبوث توجه الشباب للمشروعات اليت حتتاجها الدولة.
 .7اعداد قواعد بيانات (بنوك معلومات) توفر مجيع املعلومات الالزمة للمشروعات
الصغرية عن األسواق واالتفاقيات والفرص املتاحة.
 .8استحداث مراكز تدريب وطنية تعمل على تعزيز القدرات الفنية واملهنية للشباب
مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل احمللي.
 .9تطوير التعليم الفين إلعداد فنيني مهره قادرين على العمل بتلك املشروعات.
 .10دعم حاضنات االعمال لتأهيل املشروعات الصغرية واكسابها القدرة على
املنافسة وتدريبها على متطلبات اجلودة.
 .11دراسة البيئة اخلارجية جلمع املعلومات عن الفرص واملخاطر اليت قد تواجه
املشروعات الصغرية يف جمال التمويل واإلنتاج والتسويق.
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 .12انشاء قاعدة بيانات حمدثة عن كل ما يتعلق باملشروعات الصغرية ترشد صاحب
املشروع ملا جيب أن يفعله.
 .13ان يكون هناك شبكة اتصاالت بني املشروعات الصغرية لتبادل اخلربات فيما بينها.
 .14تشجيع اجلامعات على إجراء املزيد من الدراسات واألحباث التطبيقية عن
املشروعات الصغرية وكيفية النهوض بها.
 .15اعداد وتنفيذ برامج جمتمعية لرفع الوعي اجملتمعي بالعمل احلر وتعميق مفهومه
حيث أنه أصبح ضرورة يف ظل الظروف املعيشية السائدة والتحول الوطين 2020
 .16تعزيز ثقافة االستثمار من خالل إزالة العقبات القانونية وسن األنظمة
والتشريعات ومنح التسهيالت الالزمة.
 .17أن تشارك البنوك والقطاع اخلاص من منطلق املشاركة اجملتمعية يف انشاء
صناديق استثمارية تعمل على توفري الدعم لتمويل املشروعات املتناهية الصغر للشباب.
 .18أن تسعى اجلامعات لتعزيز ثقافة العمل احلر واالستثمار لدى طلبة اجلامعة
حبيث يتخرج الشاب ولديه قناعة بأن فرصة العمل احلر توازي فرصة العمل احلكومي.
 .19تزويد الطلبة باملهارات الالزمة إلنشاء مشاريع خاصة بهم من خالل إضافة
مقررات وأنشطة يف مرحلة التعليم العام تتعلق بكيفية بناء املشاريع.
 .20إبراز النماذج الناجحة اليت كونت ثرواتها من العمل احلر وبدأت من الصفر
وتعريف النشء بهم ليكونوا قدوات حية أمام الشباب.
 .21تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية واسعة باستخدام مجيع وسائل التواصل
للتعريف باملشروعات االستثمارية الصغرية وبالتسهيالت احلكومية وجبهات اإلقراض
والتمويل لتوعية وتشجيع الشباب لالستفادة منها.

*

*

*
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Effectiveness of Micro-enterprise
On Youth Empowerment
(Food trucks as a model)

Dr. Al-Gawhara Nasser Abdel Aziz Al-Hazani
College of Social Services
Princess Norah Bint Abdulrahman University
Abstract:
The current study deals with the vegetation cover in Karan Island and the
most important wild and amphibious animals which live permanently or
temporarily there. The research describes the natural environment of the island,
the most important natural factors affecting its biological components, and the
plant and animal species in the island and their geographical distribution.
It has been found that Karan Island contains only one plant community
which is the Suaeda Vermiculata, accompanied by Salsola baryosma and
Chenopodium murale. The number of plant species registered in the island is
(27) plant species belonging to (22) genuses and (17) families, including (13)
annual species and (14) Perennial plants, most of which are marine plants. It is
also found that the most important animal species that live the period of their life
on the island and breed there are four species of Sterna spp. The birds are
Thalasseus bergii, Thalasseus bengalensis, the Sterna repressa, and the
Onychoprion anaethetus. The island is also a habitat for two types of sea turtles:
Chelonia mydas and the Eretmochelys imbricate.
Fishing nets represent the most important human activities that negatively
affect the living biota, especially the animal ones. The dumping of garbage and
residue at sea and on shore, the oil and gas extraction in the Arabian Gulf, and
the tourist visits of the island also negatively affect the biota on Karan Island.
Keywords: Island – Karan – Arabian Gulf Islands – Plants – Animals-
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