
  ـ ملخص الدراسة باللغة العربیة:١
  -:مشكلة الدراسة  -:أوالً 

بإعتبـاره جهـود واعیـة ،ومـدخًال لنمـوه وتقدمـه،یمثل العمل األهلى التطوعى قوة دافعة للمجتمع      
أدت التغیــرات كمـا ، فردیــة كانـت أو جماعیــة،تُبـذل مـن خــالل سـكان المجتمــع وفـى صــوره المختلفـة

والسیاســیة التـــى حــدثت علــى المســتوى العـــالمى فــى الحقــب األخیــرة إلـــى االجتماعیــة واالقتصــادیة 
وتكتســب ، تصــاعد وتیــرة االهتمــام بالعمــل األهلــى التطــوعى فــى كافــة النــواحى والمجــاالت المختلفــة

بإعتبـــاره الســـبیل إلـــى تحدیـــد ،دراســـة اآلداءوالعوامـــل المـــؤثرة فیـــه أهمیـــة كبیـــرة فـــى اإلدارة المعاصـــرة
إذ أن آداء الفــرد یـؤثر بشــكل كبیـر علــى آداءالفریـق ومــن ثــم ،عالیـة فــى المنظمـةمسـتوى الكفــاءة والف

كمــا أن آداء قیــادات العمــل األهلــى التطــوعى فــى الوقــت الــراهن إتســم  ،علــى مســتوى آداء المنظمــة
بنوع من الضعف على الرغم من أهمیة دورهم فى إنجـاز األهـداف التـى تسـعى المنظمـة التطوعیـة 

ل اآلداء: " نــا جــاءت الدراســة الراهنــة بعنــوانمــن ه ،إلــى تحقیقهــا ة لتفعی رات تخطیطی  مؤش
  التطوعي للقادة الشعبیین العاملین في مجال تنمیة المجتمع المحلي الحضري

  -:أهداف الدراسة: ثانیاً 
  ـ:ق مجموعة من األهداف الرئیسة المتمثلة فیما یلى ة تحقیتستهدف الدراسة الحالی

التطوعى للقادة الشعبیین أعضاء مجالس إدارة جمعیات تنمیة المجتمع  طبیعة اآلداء تحدید - ١
  .الحضرى المحلى 

  ـ: مجموعة من األهداف الفرعیة التالیةى وینبثق من هذا الهدف الرئیس        
إحتیاجات سكان المجتمع ین أعضاء مجالس اإلدارة فى تحدیدالقادة الشعبی طبیعة آداء تحدید  -أ 

  .المحلى 
التخطیط لبرامج ومشروعات  فىس اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاطبیعة آداء ا تحدید   - ب 

حتیاجات سكان المجتمع المحلى ٕ  .تتفق وا

قنوات إتصال مع سكان فى إیجاد س اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاطبیعة آداء ا تحدید -ج
  . هالمجتمع المحلى وقاداته ومؤسسات

المتطوعین لتقویة عمل فى جذب س اإلدارة لالشعبیین أعضاء مجالقادة طبیعة آداء ا تحدید - د
  . بما یضمن بقائها وتقدمها منظمةال
  .منظمةالقادة الشعبیین أعضاء مجالس اإلدارة فى تعبئة الموارد الالزمة لل آداءطبیعة  تحدید -هـ
القادة الشعبیین أعضاء مجالس اإلدارة فى مواجهة وحل مشكالت سكان  طبیعة آداء تحدید -و

  .  منظمةیدین من عمل الفالمجتمع المحلى المست



التطوعى الفعال للقادة الشعبیین أعضاء مجالس  اآلداءتحدید أهم المعوقات التى تحد من  - ٢
  .إدارة جمعیات تنمیة المجتمع المحلى الحضرى 

التطوعى للقادة الشعبیین أعضاء  اآلداءلمؤشرات التخطیطیة لتفعیل التوصل لمجموعة من ا - ٣
  .مجالس إدارة جمعیات تنمیة المجتمع  المحلى الحضرى 

  -:تساؤالت الدراسة: ثالثاً 
  ـ:تنطلق  الدراسة الراهنة من مجموعة من التساؤالت األساسیة المتمثلة فیما یلى 

من أعضاء مجالس إدارة جمعیات تنمیة المجتمع  الشعبیین التطوعى للقادة اآلداء طبیعة ما - ١
  الحضرى؟

  ـ :وینبثق من هذا التساؤل الرئیس مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة   
تحدید إحتیاجات سكان المجتمع  فىس اإلدارة لأعضاء مجاآداء القادة الشعبیین  طبیعة ما  -أ 

  ؟المحلى 
ق التخطیط لبرامج ومشروعات تتف فىس اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاطبیعة آداء ا ما   - ب 

حتیاجات سكان المجتمع المحلى؟ ٕ  وا

قنوات إتصال مع سكان فى إیجاد س اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاآداء ا طبیعة ما -ج
  ومنظماته؟ المجتمع المحلى وقاداته 

ین لتقویة عمل المتطوعفى جذب س اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاآداء ا طبیعة ما - د
   ؟بما یضمن بقائها وتقدمها المنظمة

  فى تعبئة الموارد الالزمة للمنظمة؟س اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاآداء ا طبیعة ما -هـ
مواجهة وحل مشكالت سكان  فىس اإلدارة للقادة الشعبیین أعضاء مجاآداء ا طبیعة ما -و

   المنظمة؟المجتمع المحلى المستقیدین من عمل 
التطوعى الفعال للقادة الشعبیین أعضاء مجالس إدارة  اآلداءما المعوقات التى تحد من  - ٢

  جمعیات تنمیة المجتمع المحلى الحضرى ؟

التطــــوعى للقـــــادة الشـــــعبیین أعضـــــاء مجـــــالس إدارة  اآلداءمــــا المؤشـــــرات التخطیطیـــــة لتفعیـــــل  -٣
  جمعیات تنمیة المجتمع المحلى الحضرى ؟

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة: رابعاً 
  -:نوع الدراسة -١

الحصـــول علـــى  إلـــىالتحلیلیـــة التـــى تهـــدف  ةتحـــت نمـــط الدراســـات الوصـــفی الحالیـــة تنـــدرج الدراســـة
ومــن ثــم فــإن الدراســة ، بیانــات ومعلومــات كافیــة ودقیقــة مــن شــأنها أن تصــور الواقــع الفعلــي الــراهن

ال تنمیـة التطوعى للقـادة الشـعبیین العـاملین فـى مجـ اآلداءتستهدف وصف وتحلیل وتفسیر الراهنة 



مجموعــة مــن المؤشــرات التخطیطیــة لتفعیــل  إلــىفــى محاولــة للتوصــل ،المجتمــع المحلــى الحضــرى
 .اآلداءهذا 

  -:المنهج المستخدم -٢
على منهج المسح االجتمـاعى بطریقـة  إعتمدالباحث فىدراسته الراهنة،تمشیًا مع نوع الدراسة الحالیة

  ـ: ة العشوائیة البسیطة لكلٍ منالعین
 أعضاء مجالس إدارات جمعیات تنمیة المجتمع المحلى الحضرى ببندر الفیوم. 

 المستفیدین من جمعیات تنمیة المجتمع المحلى الحضرى ببندر الفیوم. 
عینــة عمدیــة مــن الســادة الخبــراء األكــادیمیین والمیــدانیین فــى مجــال العمــل األهلــى باإلضــافة إلــى 

  .التطوعى

  -:أدوات الدراسة -٣
  : فإن الباحث إعتمد على نوعین أساسیین من األدوات هما ،قًا مع متطلبات الدراسة الحالیةإتسا

ال تنمیـــة المجتمـــع المحلـــى التطـــوعى للقـــادة الشـــعبیین العــاملین فـــى مجـــ اآلداءمقیــاس لتحدیـــد  -*
إدارات جمعیـات تنمیــة حیـث تــم تطبیـق المقیــاس علـى عینــة مـن الســادة أعضـاء مجــالس ،الحضـرى

  .)هیئة المكتب ( المجتمع المحلى الحضرى ببندر الفیوم 
إســتمارة إســتبار مطبقــة علــى عینــة مــن المســتفیدین مــن الخــدمات والبــرامج والمشــروعات التــى  -*

)  ٤٠٤( وبلــــغ عــــددهم ،) عینــــة الدراســــة( تقــــدمها جمعیــــات تنمیــــة المجتمــــع المحلــــى الحضــــرى 
لتحدیــد رؤیــتهم للواقــع الفعلــى والحقیقــى لــألداء التطــوعى للقــادة الشــعبیین أعضــاء مجــالس ،مســتفید

  .إدارات هذه الجمعیات
ین فـى مجـال دلیل مقابلة شبه مقننة مع السادة الخبراء اآلكـادیمیین والمیـدانیین المهنیـین العـامل -*

  .العمل األهلى التطوعى
 -:مجاالت الدراسة: خامساً 

 : المجال المكانى -١

المجتمــع المحلــى الحضـــرى جمعیــات تنمیــة  عینـــة مــن تمثــل المجــال المكــانى للدراســة الحالیــة فــى
مــن إجمــإلى عــدد جمعیــات تنمیــة المجتمــع % ١٠جمعیــة بواقــع ) ٣٨(ببنــدر الفیــوم والبــالغ عــددها 
  جمعیة) ٣٨٠( ببندر الفیوم والبالغ عددها 

 -:المجال البشرى -٢

  ـ:للدراسة الراهنة من ثالث مجموعات أساسیة هى تكون المجال البشرى
جمعیــات تنمیــة المجتمــع المحلــى الحضــرى كقــادة  الســادة أعضــاء مجــالس إداراتعینــة مــن  -أ

، إدارة  عضـومجلس)  ١٩٠( وبلـغ عـددهم ، شعبیین فى مجال العمل األهلى التطوعى بجمعیـاتهم



اســـة والبـــالغ إختیارهـــا كمجـــال مكـــانى للدر أعضـــاء بكـــل جمعیـــة مـــن الجمعیـــات التــى تـــم ) ٥(بواقــع 
  .عددالجمعیات ببندرر الفیوم إلىمن إجم% ) ١٠( وبنسبة ، جمعیة) ٣٨( عددها 

عینــــة مــــن المســــتفیدین مــــن خــــدمات وبــــرامج ومشــــروعات جمعیــــات تنمیــــة المجتمــــع المحلــــى  -ب
  الحضرى

  -:المجال الزمنى -٣
  .الجزء النظرى وكذلك الجزء المیدانى التطبیقىوهى الفترة التى إستغرقتها الدراسة متمثلة فى 

  نتائج الدراسة: سادساً 
  ـ:أبرزت الدراسة الراهنة مجموعة من النتائج المهمة الجدیرة باإلهتمام یمكن عرضها فیما یلى

حیــــث تحدیــــد إحتیاجــــات ســــكان التطــــوعى للقــــادة الشــــعبیین مــــن أن األداء  أظهــــرت الدراســــة -١
تحدیـــدهم إلحتیاجــات المســـتفیدین  تمثــل فــى منظمـــةعمــل ال المجتمــع المحلــى المســـتفیدین مــن
اإلحتیاجـــات وفقـــًا ألولویاتهـــا عنـــد بجانـــب إهتمـــامهم بترتیـــب ،وفقـــا للمـــوارد واالمكانـــات المتاحـــة

  للمشاركة فى عرض إحتیاجاتهم الضروریة إلىكما أكدوا على إستثارة  األه، التعامل معه
حیث التخطـیط لبـرامج ومشـروعات تتفـق شعبیین من التطوعى للقادة ال بینت الدراسة أن األداء -٢

حتیاجـــات ســـكان المجتمـــع المحلـــى ٕ حـــرص الجمعیـــة علـــى معرفـــة نجـــاح أو فشـــل  تمثـــل فـــى وا
الموازنـة بـین المـوارد المتاحـة والخـدمات التـى یحتاجهـا وكـذا ،  إلىالتى تنفذها لأله مشروعاتها
 سكان المجتمع المحلى وضع  برامج تتفق مع رغبات وحاجاتفضًال عن ،  المستفیدون

كشفت الدراسة الراهنة فى نتائجها أن المسئولین من أعضاء مجالس إدارة جمعیات تنمیة  -٣
 المجتمع أوضحوا بأن أدائهم فیما یتصل بإیجاد قنوات إتصال مع سكان المجتمع المحلى

 إلمام ووعى من قبل المبحوثین من أعضاء مجالس إدارة أظهرت الدراسة الراهنة أن هناك -٤
حیث جذب المتطوعین لتقویة عمل التطوعى للقادة الشعبیین من األداء الجمعیات األهلیة 

حرصهم على توعیة المتطوعین بأهمیة دورهم فى بناء وتنمیة مجتمعهم  تمثل فى منظمةال
حرص القادة الشعبیین على تدعیم شعور المتطوعین بأهمیتهم فى مواجهة  وكذلك المحلى

 .المحلىوحل مشكالت مجتمعهم 

كشفت الدراسة أن هناك إلمام ووعى من قبل المبحوثین من أعضاء مجالس إدارة الجمعیات  -٥
حیث أشاروا  منظمةحیث تعبئة الموارد للالتطوعى للقادة الشعبیین من حول األداء  األهلیة

حرصهم على توفیر بجانب ،إهتماهم بتنظیم عملیة سداد اإلشتراكات الشهریة لألعضاء إلى
 تمویلیة مناسبة توفر دخًال للجمعیة مشروعات

كشفت الدراسة الراهنة فى نتائجها أن المسئولین من أعضاء مجالس إدارة جمعیات تنمیة  -٦
المجتمع أوضحوا بأن أدائهم فیما یتصل بإیجاد قنوات إتصال مع سكان المجتمع المحلى 



فضًال عن ،التهمالتعرف على مقترحات وأراء السكان للوصول ألفضل الحلول لمشكتمثل فى 
 التعرف على مردود حل المشكالت على أصحابها

تحد من فاعلیة اآلداء التطوعى للقادة أظهرت الدراسة الراهنة مجموعة من المعوقات التى  -٧
 .الشعبیین أعضاء مجالس إدارات جمعیات تنمیة المجتمع المحلى

مجموعة من المؤشرات التخطیطیة لتفعیل اآلداء التطوعى للقادة  إلىتوصلت الدراسة  -٨
  الشعبیین اأعضاء مجالس إدارة جمعیات تنمیة المجتمع

 


