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الدور الريادي جلمعيات اجملتمع املدوي مه خالل تفعيل
التواصل االجتماعي بسلطىة عمان
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الدور الريادي

 .1المقدمة

لمنظمات المجتمع المدني في ضوء تفعيل وسائل التواصل االجتماعي

يشيد العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين العديد من

بسمطنة عمان ،وكذلك الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية (α

التحديات واألحداث والتطورات في شتى المجاالت االجتماعية

) = 0.05لمدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في ضوء تفعيل

واالقتصادية والسياسية والتنموية بكل أشكاليا ومجاالتيا

وسائل التواصل االجتماعي واستخداميا والتي تعزى إلى المتغيرات

المختمفة ،كل ذلك جاء نتيجة إلف ارزات العولمة والحداثة والدعوة

الديمغرافية المتمثمة بالنوع االجتماعي وأعمار المنتسبين ليذه

إلى الحرية والديمقراطية والتسامح ،إذ أن ىذا ال يتأتى إال من

الجمعيات .حيث بمغت عينة الدراسة ( )%60من مجموع المجتمع

خالل إعادة النظر في بناء المجتمعات ،وتمكين منظمات

البالغ ( )154فرداً من ممثمي رؤساء منظمات المجتمع المدني أو من

المجتمع المدني من خالل التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية

ينوب عنيم ،من ثماني محافظات بالسمطنة .ولجمع البيانات ،تم

والخاصة عمى ٍ
حد سواء في رسم خطط التطور لخارطة البناء

استخدام استبانة شبو مغمقة وبطاقة مقابمة ،حيث أظيرت نتائج الدراسة

لممجتمعات التي تنتمي الييا ،بحيث تكون منيجية البناء تبدأ من

أن من أكثر الممارسات الريادية التي تقوم بيا منظمات المجتمع
المدني ىي المجال التوعوي ( ،)%86.0والمساعدات الخيرية

األسفل إلى األعمى متيحة لألفراد فرصة المشاركة في بناء

( .)%80.6كما أظيرت نتائج الدراسة أن أعمى نسبة من الدعم الذي

مجتمعاتيا.

تحصل عميو منظمات المجتمع المدني لممارسة دورىا الريادي يأتي

ونظ اًر ألىمية الدور الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني

من الحكومة ( )%88.2تمييا رسوم االشتراكات في المنظمة

في تأمين استم اررية دوران عجمة التنمية البشرية المستدامة في

( .)%84.9كما أظيرت نتائج اختبار ( )χ²بأنو ال توجد فروق ذات

المجتمعات؛ نجد أن ىناك اىتمام واضح من قبل المجتمعات

داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع

لدعم ىذه المنظمات في دورىا الريادي كوسيمة لإلصالح

وفئات أعمار المنتسبين لمجمعيات في دورىا الريادي في مجاالت

التنموي ،إذ تركز أىدافيا عمى "عناصر الروح اإلنسانية التي

اإلسيامات التي تقدميا المنظمات استناداً لمبدأ المسؤولية االجتماعية،

تعيد لألفراد ثقتيم بأنفسيم وقدرتيم عمى اإلنتاج في أماكن

وكذلك احتياجاتيا لتفعيل مشاركة الشباب في أنشطتيا ،وفي مجاالت

وأزمان مختمفة تبرز ىوية مجتمعاتيم وخصوصيتيا" [ ،]1كما

التنمية البشرية ،فيما عدا االحتياجات في التمويل لمشروعات وبناء

أن دعم ىذا الدور الريادي يم ّكن منظمات المجتمع المدني من

شراكة فاعمة مع القطاع الحكومي في توظيف قدرات الشباب فإن

ممارسة دورىا بشكل أكثر فاعمية ،فيو يوفر ليا فرص المشاركة

الفروق ذات الداللة اإلحصائية جاءت لصالح فئات األعمار (- 18
 30سنة) .وأظيرت كذلك نتائج المقابالت بأن ىذه الجمعيات تميل

في صنع الق اررات وصياغة الخطط التنموية ،وتقديم الدعم بكل

إلى استخدام برامج التويتر والفيسبوك واالنستجرام والواتس آب لسيولة

صوره وأشكالو [.[2,3

استعماليا ولكثرة مستخدمييا من فئات المجتمع في الوقت الراىن.

وفي إطار ىذا الدعم ،يعد تفعيل ممارسة العمل التطوعي

وبناءً عمى نتائج الدراسة ،تم وضع العديد من التوصيات والمقترحات.
الكممات المفتاحية :التطوع ،الريادة ،الشباب ،منظمات المجتمع

إحدى الدعامات والركائز األساسية لمحفاظ عمى كيان
المجتمعات وترسيخ قيميا؛ لما لو من عوائد اجتماعية واقتصادية

المدني ،وسائل التواصل االجتماعي.

وبشرية واضحة وممموسة مرتبطة بالفعاليات واألنشطة التي
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تقدميا منظمات المجتمع المدني والمتمثمة في البرامج التي تقدم

والصحية والتعميمية ،وفي الوقت نفسو تعمل ىذه األنشطة عمى

بال مقابل ،محورىا االىتمام باإلنسان كقيمة عميا في المجتمع

إكساب األفراد العديد من الميارات والخبرات التي تساعدىم في

كونو صانع التنمية ومحورىا وأداتيا في آن واحد [.[4,5,6

حل المشكالت التي تواجييم وتيدد أمنيم واستقرارىم بشكل

وتزداد مشاركة األفراد في العمل التطوعي ،من خالل وجود

سريع ومباشر وبعيداً عن البيروقراطية والتعقيد ،وبما يمبي

قيادة ريادية تعمل عمى توعية األعضاء بأىمية األعمال التي

متطمبات استم اررية دوران عجمة التنمية البشرية المستدامة في

يقومون بيا مع التركيز عمى قيمة كل عمل بالمنظمة ،ففي

المجتمع .ومن بين ىذه األدوار االجتماعية التي تنمييا منظمات

الوقت الذي تعمل فيو ىذه القيادة عمى االىتمام برغبات

المجتمع المدني العمل الجماعي ،فالعمل الجماعي ىو أساس

أعضائيا وشعورىم بقيمتيم ،يجب أن يركز ىؤالء األعضاء

القيادة الريادية ،ويؤدي إلى إشاعة عالقات اإلخاء والود وااللتزام

كذلك عمى قيمة العمل الذي يقومون بو ،خاصة وأن العمل

والثقة المتبادلة واالحترام واالىتمام بين األفراد واشباع حاجاتيم،

التطوعي ىو عمل ناتج عن جيد وعطاء يبذلو األفراد لمجتمعيم

والتعاون فيما بينيم في حل المشكالت واإلصغاء إلى مطالب

بدون مقابل وكنوع من االلتزام الشخصي واألخالقي ].[7

بعضيم البعض في جو يسوده الدعم واالعتماد المتبادل
[.[12,13

وتبرز أىمية الدور الريادي الذي تقوم بو منظمات المجتمع
المدني في الخصائص والمميزات التي تجعمو يختمف عن

ومن األدوار الريادية االجتماعية األخرى لمنظمات المجتمع

األدوار األخرى التي يقوم بيا بعض األفراد والمؤسسات

المدني خدمات الرعاية االجتماعية التطوعية ،ويشير عيوش

المجتمعية ،إذ يتميز ىذا الدور في كونو إفراز مجتمعي يجمع

والزعنون [ ]11إلى أن ىذه الخدمات تتصف عادة باإلصالح

بين الطواعية واإلرادية-القصدية لمفعل اإلنساني ،كما أنو يعد

االجتماعي ،كونيا تيتم بالظروف المحيطة بالفرد ،وخصوصاً

"نتاجاً إلدراك أفراد ىذه المنظمات باحتياجات المجتمع وقضاياه

الجماعة ،وأىم مظاىر اىتماميا ىو الجانب األخالقي حيث يتم

ومشكالتو ،حيث تصب أنشطتيا الريادية في الحياة العامة

عن طريق التأثير الناتج عن االتصال الشخصي والمباشر بين

لألفراد وتكون موجية لتحقيق الصالح العام وحقوق األفراد في

العاممين في مجاالت الرعاية واألفراد المحتاجين لمثل ىذه

المجتمع" [ ،]9ويعد تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوجيو

الخدمات ،واستخدام اإلحسان كوسيمة لضبط السموك وتوجييو

أنشطتيا إلى جميع فئات المجتمع ميماً ،وخاصة فئة الشباب

نحو القيم األخالقية التي يقبميا المجتمع ،وبالتالي فإن برامج

والمرأة ال سيما بعد تزايد الضغوط االقتصادية والبيئية

منظمات المجتمع المدني في ضوء خدمات الرعاية االجتماعية

واالجتماعية عمييم وزيادة متطمباتيم الحياتية؛ مما يستدعي

عممت عمى تحسين المعيشة كوسيمة جديدة لحل مشكمة الفقراء

تنمية وعييم العام بحقوقيم وضمان استجابة المجتمع وتعاونو

والمرضى والمعاقين مستخدمة التشريعات والبحوث االجتماعية

في حل مشكالتيم المعاصرة [.[10

وطرق التربية إلحداث تغييرات اقتصادية ،وفي الوقت الذي نجد

وتشير بعض الدراسات إلى أن منظمات المجتمع المدني

أن دور الدولة وتبنييا لبرامج الرعاية االجتماعية لم يؤثر في

تقوم منذ وجودىا ونشأتيا في المجتمعات بالعديد من األدوار

الحد من دور منظمات المجتمع المدني أو في إلغائو ،إذ ال يزال

الريادية [ ،]11حيث يشير عمر [ ]8إلى أن ىذه المنظمات ليا

دور ىذه المنظمات فاعالً لما تقدمو من خدمات الرعاية المميزة،

دور فاعل في تنمية الدور االجتماعي لمفرد في المجتمع لما

خاصة بعد توجييا في اآلونة األخيرة إلى أن تركز اىتماميا في

تمارسو من أدوار غير رسمية تمنح األفراد فرصاً عديدة

مجال تخصصي معين ،مثل برامج الخدمة االجتماعية التي

لممشاركة في شتى األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية

تقدميا لكبار السن عمى سبيل المثال .وفي ىذا اإلطار يؤكد
191

5

السروجي وأبو النصر [ ]3عمى أىمية زيادة مشاركة المواطنين

4

2016

تحقيق العدالة االجتماعية.

في جميع األنشطة والفعاليات التي تقوم بيا تمك المنظمات،

ولتفعيل الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة

خاصة وأن تقديم الخدمات االجتماعية فييا يقوم عمى مبدأ

تمك التي يقوم نشاطيا عمى العمل التطوعي فقد أكدت دراسة

التكافل االجتماعي وتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة

بوشنقير ورقابي [ ]16إلى أن لمؤسسات المجتمع المدني،

االجتماعية بين كافة فئات المجتمع.

وبخاصة التي تمتمك خبرة متنامية ومتطورة في مجال خدمة

وبغض النظر عن دور منظمات المجتمع المدني في

المجتمع وحماية البيئة دور فاعل في نشر الوعي بين كافة فئات

التنمية الشاممة لممجتمع في مختمف ميادينو االجتماعية

المجتمع وشرائحو ،كما أن ليا دور فاعل في توفير فرص عمل

واالقتصادية والسياسية ،إال أنو ال تزال ثمة معوقات بنائية

ألفراد المجتمع ،ورفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة أفضل لمعيش

وثقافية وادارية تحد من قياميا بأدوارىا بشكل فاعل ،حيث يشير

والعمل.

النجار [ [10إلى أن السبب الرئيس في انخفاض ىذه المشاركة

ومن بين األدوار الفاعمة كذلك لمنظمات المجتمع المدني

يرجع إلى ممارسات الحكومات المركزية ،وعدم فسح المجال

تجاه التنمية الشاممة ىو تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب ،إذ أن

لمنظمات المجتمع المدني لممشاركة في صنع الق اررات،

تحقيق األىداف المرجوة من التنمية البشرية ال تتم إال بالنيوض

وخصوصاً تمك الق اررات التي تتعمق بمدى منح الشباب فرص

بقطاع الشباب الذي سيقود مسيرة التنمية .ففي دراسة لعبد الواحد

المشاركة في األنشطة المجتمعية المختمفة.

[ ]17في مصر وجد أن لجمعيات المجتمع المدني دور كبير

إضافة إلى ذلك فإن المعمومات والبيانات اإلحصائية التي

في تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب ،وخاصة في تنمية الوعي

يمكن أن تفيد ىذه المنظمات في إعداد الدراسات والبحوث

السياسي لدييم بإتاحة الفرص لمتعبير عن آرائيم بشتى الوسائل،

والقيام باألنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع غير متوفرة .كما

وتمكينيم من الحصول عمى حقوقيم.

أنو ال يزال االعتماد شبو الكمي عمى التمويل المقدم من

وفي دراسة قام بيا تاي [ ]18لتوضح أنماط القيادة الريادية

الحكومات ليذه المنظمات ،والذي يحظر أحياناً عمى ىذه

في إدارة منظمات المجتمع المدني في دولة الصين الشعبية.

المنظمات من قبول تبرعات أو ىبات أي كانت إال بعد

حيث اعتمدت الدراسة منيجية وصفية في دراسة الحالة من

الحصول عمى موافقة الحكومة ،مما قد يتسبب في عرقمة

خالل تقييم واقع الممارسات القيادية وفقاً لمتغيرات نوع الخدمة

أنشطتيا وفعالياتيا الموجية لخدمة المجتمع [.[14

التي تقدميا ،وموقعيا الجغرافي وتاريخ نشأتيا ونوع السمطة

ومن أجل التغمب عمى الصعوبات وتحقيق فاعمية أكثر في

القيادية فييا ،من خالل إجراء مقابمة مع عينة مكونة من

أداء منظمات المجتمع المدني ألدوارىا الريادية ،يجب إدماجيا

( )100فرداً من سبع منظمات في المجتمع المدني .وأظيرت

كشريك وركيزة أساسية ثالثة إلى جانب القطاع الحكومي

نتائج الدراسة أن منظمات المجتمع المدني التي تشرف عمييا

والخاص ،عمى أن تتخذ الشراكة شكالً يمثل بييئة "عقد

الحكومة المركزية بالصين بشكل مباشر ىي أكثر فاعمية في

اجتماعي من أجل الجميع" .ويدعم ىذا الرأي دراسة عزت []15

ترسيخ انتماء األفراد لممنظمة بما يحقق مصمحة المجتمع وتمبية

التي أظيرت نتائجيا أن لعممية إشراك منظمات المجتمع المدني

احتياجاتو.

دور كبير في تحقيق رؤية العقد االجتماعي وفي إطار عالقة

وجاءت دراسة صن [ ]19لتكشف عن العمل الريادي الذي

تعاقدية جديدة مع الحكومة ،حيث تتعيد الحكومة بتقديم حزمة

تقوم بو منظمات المجتمع المدني في جميورية الكونغو والتي

من الخدمات العامة عالية الجودة لكافة المواطنين؛ سعياً إلى

تعاني من العديد من مشكالت الفقر وعدم المساواة واإلرىاب
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والتخريب .وأظيرت نتائج الدراسة أن ليذه المنظمات دور كبير

وخاصة في المجال التربوي ،كما وأنيا بحاجة إلى دعم من

في التعامل مع األزمات والمشكالت التي تواجو مجتمع الكونغو

الحكومة لزيادة فاعميتيا ،وخاصة عمى المستوى الوطني.

وذلك من خالل مساىمتيا في حل المشكالت واشاعة األمن

أما بالنسبة إلى الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني

والمشاركة في اإلصالح والتنمية ،لما تقدم من برامج تعميمة

في إدارة األزمات فقد ىدفت دراسة يانبج [ ]23إلى الكشف عن

وتربوية فاعمة في مجال إعادة بناء المجتمع وتنميتو.

الدور الكبير الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني في الصين

أما حول الدور القيادي لمنظمات المجتمع المدني األمريكية

وذلك من خالل مشاركتيا بفاعمية في إدارة األزمات واشاعة

الموجودة في دولة غانا لمفترة  2000-1992في ترسيخ دعائم

األمن االجتماعي إلى جانب الحكومة خاصة في حالة الكوارث

الديمقراطية في المجتمع من خالل National Democratic

الطبيعية أو الحوادث الطارئة ،في الوقت الذي أظيرت نتائج

) ،Institute (NDIفقد أشارت دراسة إبرىام [ ]20إلى أن

الدراسة أن الدعم الحكومي المقدم ليذه المنظمات ال يزال

الممارسات القيادية ليذه المنظمات ليا دور كبير في تفعيل

محدوداً ،إذ ال تزال تمارس البيروقراطية من قبل المؤسسات

الديمقراطية وترسيخيا في الدول النامية كدولة غانا من خالل

الحكومية ،في حين تتميز منظمات المجتمع المدني بحرية أكبر

برامج التنمية التي تقوم بيا ىذه المنظمات واشاعة الممارسات

تجاه ما يمارس في اإلدارة الذاتية والتي تجعل من أنشطتيا

الديمقراطية بين أبناء الوطن خاصة في مجال حقوق الطفل

التطوعية أكثر فاعمية وقدرة في إدارة األزمات والتعامل مع

والمرأة وايصال أصوات أبناء المجتمع لمبرلمان ،وزيادة مشاركة

المشكالت.
وجاءت دراسة سوانسون [ ]24لتكشف عن الدور الريادي

دور المرأة في الشؤون السياسية لمدولة من خالل منظمة

لمنظمات المجتمع المدني في تمكين الفتاة في المناطق الريفية

)(International Federation of Women Lawyers
(National Council on Women and
ومنظمة
))Development (NCWD

في جميورية مصر .حيث تناولت الدراسة تحميل لبرنامج اآلفاق

أما دراسة آفاق [ ]21فقد تناولت التحديات التي تواجو قيادة

الجديدة ) (New Horizons Programالذي تتولى منظمات

منظمات المجتمع المدني في باكستان ،خاصة بعد التوسع الذي

المجتمع المدني إدارتو .والذي ييدف إلى تنمية الفتاة ذات

شيده قطاع منظمات المجتمع المدني في العقديين الماضيين،

المستوى المتدني من التعميم وتمكينيا من خالل ( )100ساعة

ولمدور الذي تقوم بو ىذه المنظمات في تطوير الخدمات

تدريبية في مجال حقوق اإلنسان والصحة ،والتغذية ،والتخطيط

تمق االىتمام والدعم من
االجتماعية في الوقت الذي لم َ

األسري ورعاية الطفولة ،والزواج ،والعنف ضد المرأة ،والزواج

الحكومة؛ إذ أظيرت نتائج الدراسة إلى أن مبدأ الثقة يعد من

في المناطق الريفية في ثالث محافظات في مصر .حيث

أكثر العوامل التي تعزز الشراكة وتفاعميا بين منظمات المجتمع

أظيرت نتائج الدراسة أن تطبيق ىذا البرنامج كان لو آثار

المدني وقطاع الحكومة والقطاع الخاص والمتبرعين والميتمين

إيجابية في تغيير العادات واالتجاىات والممارسات التقميدية بين

بالخدمة المجتمعية من أبناء المجتمع.

الفئات المشمولة بالدراسة ،كما ساىم البرنامج في رفع مستوى

وجاءت دراسة كادزمي ار [ ]22لمكشف عن التغييرات في

الثقة لدى الفتاة وزيادة رغبتيا في مواصمة التعميم ،إضافة إلى

األدوار القيادية التي تقوم بيا منظمات المجتمع المدني في دولة

زيادة تفعيل دورىا في األسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

مالوي كدراسة حالة؛ أظيرت نتائج الدراسة أن دور منظمات

كما أن دراسة الحوراني [ ]25جاءت لتكشف عن الصيغة

المجتمع المدني ال يزال ضعيفاً في دعم التعميم وأن ىذه

الجديدة لمنظمات المجتمع المدني التي أخذ دورىا القطري
بالتصاعد والتطور التدريجي مع تراجع دور الدولة وقدرتيا عمى

المنظمات تحتاج إلى دعم أكثر من و ازرة العموم والتكنولوجيا
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إشباع حاجات األفراد المستجدة في المجتمع العربي ،ولقد

وتويتر ،والواتس أب ،وغيرىا من البرامج توفر ساحة جديدة

أسيمت "الشبكة المدنية" التي تربط بين البنى والمؤسسات

وواعدة إلشراك فئات المجتمع المدني في قضايا المجتمع

المدنية العربية ،في استقاللية ىذه المنظمات وتجاوزىا لدور

المختمفة [ ،]29,30ال سيما فئة الشباب ،ألنيم أكثر حرصاً من

الدولة القطرية ،حيث تمثل طريقاً فريداً اللتقاء الجماىير العربية

بقية السكان عمى االنخراط في األنشطة السياسية والمدنية عمى

خارج الدوائر المغمقة التي ترسميا حدود الدولة القطرية .ولقد

اإلنترنت [ ]31وقد أظيرت الدراسات أن وسائل التواصل

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن فاعمية المجتمع المدني في تحقيق

االجتماعي تمعب دو اًر ىاماً في توفير فرص جديدة لمتفاعل

تجاوز الدولة القطرية وحضوره كقطاع فاعل ونشط داخل

االجتماعي وحث أفراد المجتمع عمى المشاركة في األنشطة

المجتمع يتوقف عمى مدى استقالليتو عن الدولة .

المجتمعية المختمفة من خالل المدونات ،وغرف الدردشة ومواقع

ولتمبية احتياجات المواطنين المتجددة والمتنوعة في مختمف

مشاركة الفيديو وغيرىا [ .]32إذ بادرت كثير من مؤسسات

السياقات االجتماعية ،ومن أجل تشجيع التفاعل والتالقي

المجتمع المدني إلنشاء صفحات إلكترونية خاصة بيا عمى تمك

واالتصال بين ىذه المنظمات وتمكينيا من المشاركة في التنمية

المواقع والمدونات ،استطاعت من خالليا تكوين مجتمعات

المجتمعية سواء عمى المستوى الوطني أو اإلقميمي أو الدولي،

افتراضية يتابع أخبارىا ويتفاعل معيا العديد من أفراد المجتمع،

بدأت تظير فكرة "التشبيك )" (NETWORKبين ىذه

ولم يقتصر األمر عمى ىيئات المجتمع المدني فحسب ،بل امتد

الجمعيات ،وغرضيا االنضمام إلى الشبكة المناسبة لكل منيا

ليشمل العديد من المستخدمين الميتمين بأنشطة العطاء

خاصة بعد أن تطور االتصال اإللكتروني واالتجاه نحو العولمة

االجتماعي إلى تدشين صفحات خاصة بيم؛ ليتكون بالنياية

السروجي وابو النصر [ ،]26وىنا يشير ليمة [ ]27إلى "أن

طيف واسع من المجتمعات االفتراضية التي يجمعيا كميا السعي

عممية التشبيك ىذه والتي بدأت منذ نياية القرن العشرين

لتنمية المجتمع ومساعدة اآلخرين ،وتوفر وسائل التواصل

وازدادت فاعميتيا في القرن الحادي والعشرين ساعدت في

االجتماعي ألفراد المجتمع كذلك مجموعة متنوعة من فرص

"تجميع القوة والطاقة لممجتمع المدني" .ويضيف ايبيرلي []28

االندماج مع اآلخرين ،والسماح ليم بتقوية عالقاتيم االجتماعية

إلى "أن ىناك مساىمات فاعمة تقوم بيا الشبكة العالمية لممجتمع

الحالية ،فضالً عن خمق عالقات جديدة عمى الشبكة مما يؤثر

المدني من تزويد فقراء العالم من المواقع البعيدة بمعمومات

ايجابياً عمى تعميق عالقاتيم القائمة ،والحد من مشاعر العزلة

يفعل اتجاه
ومعارف ذات صمة بتحسين ظروفيم" .إذ أن التشبيك ّ

االجتماعية [ ،]33كما توفر وسائل التواصل االجتماعي كذلك

ىذه المنظمات نحو الشفافية والمصارحة والمكاشفة ،ويزيد من

ساحة حيوية لدعم الديمقراطية القائمة عمى المشاركة الشعبية من

فاعمية التعاون وتدفق المعمومات واقتسام الخبرات بين الجمعيات

حيث تعزيز المشاركة المدنية بحيث تتيح لمستخدمي ىذه البرامج

األىمية .كما أن التشبيك يساعد كذلك في زيادة التفاعل

أن يصبحوا مشاركين نشطين ومتعاونين ويساىموا في التطوير

واالتصال بين مختمف الخبرات في العالم مما يمكن منظمات

والتغيير بدالً من أن يكونوا مشاىدين سمبيين [.[34
وعمى ضوء ىذه األىمية العممية واالجتماعية والخدمية

المجتمع المدني من المشاركة في حل المشكالت والتعامل مع

لألدوار الريادية لمنظمات المجتمع المدني ،استشعرت أىمية ىذا

األزمات التي تواجو المجتمع.
ومما قد يزيد من فاعمية الدور الذي تقوم بو منظمات

البحث لمعرفة دور الممارسات الريادية لمنظمات المجتمع

المجتمع المدني كذلك حسن استغالل التكنولوجيا الحديثة،

المدني في سمطنة عمان في تحفيز أفراد المجتمع ،من منطمق

فوسائل التواصل االجتماعي عمى سبيل المثال مثل الفيس بوك،

ممارسة الدور الريادي في مجال العمل التطوعي ،باعتبارىا
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بإنشاء جمعيات مينية متنوعة [.[36

مطمباً أساسياً وحيوياً يضمن تأمين استم اررية دوران عجمة التنمية

ونظ اًر لتوجو السمطنة واىتماميا نحو تفعيل ممارسات

البشرية المستدامة في المجتمع العماني.

المجتمع المدني وترسيخ دعائمو في استراتيجياتيا القادمة

 .2مشكمة الدراسة
ترجع أىمية البحث لدور منظمات المجتمع المدني في

( ،)2040برزت أىمية دراسة واقع الممارسات اإلدارية في ىذه

عممية التغيير واإلصالح المجتمعي إلى المفيوم الكالسيكي

الجمعيات ،حيث ال تزال تعتبر حديثة النشأة مقارنة بغيرىا من

لممجتمع المدني ،والذي عبر عنو فالسفة اليونان القدماء سقراط

المنظمات والجمعيات التي نشأت منذ زمن مبكر في دول العالم

وأفالطون ،والذي تمحور حول أىمية التركيز عمى الصالح العام

األخرى ،وتكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا الدراسة األولى

والعمل الجماعي المنظم ،كما ترجع كذلك إلى أىمية توجو

عمى مستوى السمطنة التي تسعى إلى تحميل الممارسات الريادية

النظرية السياسية نحو الحياة العامة الشاممة ألي مجتمع أخالقي

في إدارة ىذه المنظمات من خالل تفعيل وسائل التواصل

[ ]35في العصر الحديث والفترة المعاصرة لتطور الفكر

االجتماعي وخاصة ما يرتبط بفئة الشباب كون ىذه الفئة ىي

اإلنساني حول أىمية المجتمع المدني ،نجد أن نشأة منظمات

األكبر في المجتمع العماني ،حيث تصل نسبتيا في اليرم

المجتمع المدني لم ِ
تأت إال انعكاساً لحاجة مجتمعية لتفعيل

السكاني إلى أكثر من النصف ،وبناء عمى ما تم ذكره أعاله،

مدنيا
مجتمعيا
وجودا
الممارسات الديمقراطية ،والتي تتطمب
ً
ً
ً

جاءت ىذه الدراسة لتجيب عن األسئمة اآلتية:

حيويا يشجع النشاط التطوعي ويبقي الدولة في نطاق المساءلة.
ً

أ .أسئمة الدراسة

ولذلك برز ما تتصف بو ىذه المنظمات من أنيا غير حكومية

 -1ما الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في إدارة التنمية

وال خاصة بل أنيا غير ربحية ،توجو أنشطتيا نحو حل

البشرية المستدامة بسمطنة عمان؟

مشكالت أعضاءىا واشباع حاجاتيم في الوقت الذي تعمل عمى

 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

المشاركة في عممية إصالح المجتمع وتنميتو في مجاالت عديدة

) (α = 0.05لمدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني إدارة

منيا التربوية ،والصحية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،

التنمية البشرية المستدامة والتي تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية

متخذة أشكال بأسماء متنوعة تعبر عن الفئة التي تقدم الخدمات

المتمثمة بالنوع االجتماعي وأعمار المنتسبين ليذه الجمعيات؟

ليا مثل :الجمعيات األىمية ،والنقابات المينية ،واألندية،

 -3ما درجة استخدام منظمات المجتمع المدني لوسائل التواصل

واالتحادات وغيرىا [ .]3كما وأن وجود مثل ىذا النوع من

االجتماعي ،لتفعيل دورىا الريادي بسمطنة عمان؟

المنظمات في المجتمع العماني يعبر عن مدى إيمان ىذا

 -4ما التوصيات المقترحة لتفعيل الدور الريادي لمنظمات

المجتمع بأىمية ترسيخ كيان ودعائم المجتمع المدني باعتبارىا

المجتمع المدني في ضوء تفعيل وسائل التواصل االجتماعي

أحد المكونات األساسية لو ،فيي تعكس المطالب والرغبات

بسمطنة عمان؟

الجماىيرية بكل فئاتيا المتنوعة وتوسع رقعة المستفيدين من

ب .أهداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف االتية:

خدماتيا ،حيث صدر المرسوم السمطان رقم  2000/14قانون
الجمعيات األىمية والمتضمن المجاالت التي تعمل بيا ىذه

 -1الكشف عن الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في

الجمعيات ،وتتمثل في رعاية األيتام ،والمسنين ،والخدمات

ضوء إدارة التنمية البشرية المستدامة بسمطنة عمان.

النسائية ،والمعوقين والفئات الخاصة ،كما تم إضافة مجاالت

 -2الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين درجة

أخرى في القرار الوزاري رقم  2000/149حيث تم السماح

ممارسة الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني من وجية نظر
195

5

4

2016

عينة الدراسة والتي تعزى إلى بعض المتغي ارت الديمغرافية كالنوع

أخرى عديدة تتعمق أساساً برفاىية اإلنسان ومن ىذه االعتبارات

االجتماعي وأعمار المنتسبين لمجمعيات.

ما ىو ثقافي وما ىو روحي وما ىو مادي ،وركز أبو عينين

 -3إبراز دور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة التفاعل

عمى مفيوم الذاتية في التنمية ،أي االعتماد عمى الموارد الذاتية

واالتصال بين مختمف منظمات المجتمع المدني واألفراد لتبادل

لمدولة واالستغناء عن الخبراء األجانب ،إذ أنو ىذا السائد اآلن

المعمومات والخبرات وحل المشكالت التي تواجو المجتمع

في معظم الدول النامية ومنيا الخميجية [.[38

العماني.

والتعريف اإلجرائي لمتنمية البشرية المستدامة في ىذه الدراسة

 -4وضع مجموعة من التوصيات لتفيل الدور الريادي لمنظمات

ىي :الجيود التي تبذليا مؤسسات المجتمع المدني في سبيل

المجتمع المدني من خالل توظيف وسائل التواصل االجتماعي

إحداث تطور اقتصادي واجتماعي يستيدف إحداث تغيير

بسمطنة عمان.

اجتماعي في اتجاىات الناس وقيميم االجتماعية .بحيث يأخذ

ج .أهمية الدراسة

مثل ىذا التغيير االجتماعي المقصود اتجاىاً مرغوباً تحدده
األسس والقواعد العممية في كل ميادين النيوض بالمجتمع"

يؤمل من ىذه الدراسة أن:
 -1تساعد المنتسبين لمنظمات المجتمع المدني من اإللمام

[.[39

بالدور الذي يجب أن يقومون بو لتحقيق التنمية البشرية

المجتمع المدني :ىو "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة

المستدامة بسمطنة عمان.

التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح

 -2تساعد الميتمين بمنظمات المجتمع المدني من معرفة

أفرادىا ممتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتسامح واإلرادة

األدوار األساسية والفرعية التي تقوم بيا ىذه المنظمات وخاصة

السميمة لمتنوع واالختالف" [.[26

في مجال حل المشكالت وتمبية احتياجات أفراد المجتمع بشكل

منظمات المجتمع المدني :ىي "مجموعة من المنظمات المدنية

عام وفئة الشباب بشكل خاص.

غير الحكومية متمثمة بالجمعيات األىمية والنقابات المينية،

 -3حث منظمات المجتمع المدني عمى االستفادة من

واالندية الرياضية ،واألحزاب السياسية ،واتحادات رجال

التكنولوجيا الحديثة وحسن استغالليا لتواصل أفضل مع

األعمال ،واتحادات العمال ،واالتحادات الطالبية وغيرىا من

منظمات مدنية محمية وعالمية من أجل تبادل الخبرات وبالتالي

المنظمات واألندية غير الحكومية" [.[26

تحسين الخدمات التي تقدميا لممجتمع العماني.

وسائل التواصل االجتماعي :ىي "مصطمح يطمق عمى مجموعة

 -4تساعد نتائج ىذه الدراسة أصحاب القرار في و ازرة التنمية

من المواقع عمى شبكة اإلنترنت العالمية (World Wide

االجتماعية في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير األداء الريادي

) ،Webتتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي،

ليذه المنظمات بشكل يجعميا أكثر فاعمية وكفاءة في مجال

يجمعيم االىتمام أو االنتماء لبمد أو مدرسة أو فئة معينة ،في

التنمية البشرية المستدامة.

نظام عالمي لنقل المعمومات" [.[40

د .التعريفات اإلجرائية

ه .محددات الدراسة
تتحدد ىذه الدراسة بما يأتي:

التنمية :يعني مصطمح تنمية لغوياً :زيادة الشيء ،وتوسيع
الحالة ،ونما بمعنى توسع ،أي كبر الشيء .فالتنمية ىي:

المحددات البشرية :عينة ممثمة لممجتمع من رؤساء منظمات

العممية التي يمر بيا الشيء نفسو في التوسع والكبر والزيادة

المجتمع المدني أو من ينوب عنيم والمتمثمة بالجمعيات

عبر مراحل معينة ] ]37حيث أن التنمية تتضمن اعتبارات

والنقابات المينية بالسمطنة.
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المحددات المكانية :تم إجراء ىذه الدراسة عمى منظمات

 .3الطريقة واإلجراءات

المجتمع المدني المنتشرة في ثمان محافظات ىي :محافظة

اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي في الكشف عن

مسقط ،ومحافظة ظفار ،ومحافظة الداخمية ،ومحافظة شمال

الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية البشرية

الشرقية ،ومحافظة جنوب الشرقية ،ومحافظة شمال الباطنة،

المستدامة بسمطنة عمان وذلك من خالل إعداد استبانة شبو

ومحافظة جنوب الباطنة ،ومحافظة مسندم.

مغمقة وبطاقة مقابمة لجمع البيانات الكمية والكيفية.

المحددات الزمنية :تم جمع البيانات خالل لفترة من شير فبراير

أ .مجتمع وعينة الدراسة

لغاية شير مايو لعام .2014

تكون مجتمع الدراسة من جميع منظمات المجتمع المدني

المحددات الموضوعية :تشتمل المحددات الموضوعية بما تقوم

والمسجمة والمشيرة رسميا في و ازرة التنمية االجتماعية وعددىا

بو منظمات المجتمع المدني من أدوار ترتبط بمجاالت الخدمات

( )154منظمة في مجاالت الرعاية والخدمة المجتمعية

التي تقدميا واإلسيامات من مبدأ المسؤولية االجتماعية ،ومجال

والتوعوية [ .]41أما عينة الدراسة فقد بمغت ( )93ممثمة لرؤساء

تمبية احتياجات الشباب من خالل أنشطة الجمعية ومجاالت

المنظمات أو من ينوب عنيم ممثمة نسبة ( )%60من المجتمع

التنمية البشرية المستدامة التي تولي منظمات المجتمع المدني

الكمي .أما الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة فيي موضحة

اىتماماً ليا ،والمعوقات التي تواجييا في مجال تفعيل مشاركة

في جدول (.)1

الشباب في العمل التطوعي.
جداول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها الديمغرافية
المتغيرات

الفئات

التكرار

%

النوع االجتماعي

ذكور

11

11.8

اناث

82

88.2

 30-18سنة

71

76.3

 31سنة فأكثر

22

23.7

أعمار المنتسبين لمجمعية

يتضح من الجدول ( )1أن نسبة اإلناث أكثر من نسبة

الذي تحصل عميو ،والنطاق البشري الذي تقدم الخدمات لو،

الذكور ،وأن أكثر المنتسبين لممنظمات ىم من فئة الشباب الذين

وخاصة لفئة الشباب في ضوء التنمية البشرية المستدامة ،وكذلك

تتراوح أعمارىم ما بين ( )30-18سنة.

المعوقات التي تواجييا في عممية تنفيذ أنشطتيا وفعالياتيا .كما

ب .أداة الدراسة

تم إعداد بطاقة مقابمة مكونة من مجموعة من األسئمة المتمحورة

تم اعتماد استبانة شبو مغمقة ،وبطاقة مقابمة ولقد تم

حول استخدام منظمات المجتمع المدني لوسائل التواصل

إعدادىا من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة

االجتماعي في حث أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب لممشاركة

المرتبطة بموضوع الدراسة ] [3,9وتكونت ىاتان األداتان من

في أنشطتيا ،وىل أن استخدام ىذا النوع من التواصل الشبكي

مقدمة توضح اليدف من الدراسة وأىميتيا كما تضمنت جزأين

يزيد من فاعمية الدور الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني في

رئيسين؛ تضمن الجزء األول جمع بيانات ديمغرافية عن

مشاركة الشباب في فيم القضايا التي ترتبط بيم وبالمجتمع الذي

المستجيبين ،أما الجزء الثاني ،فتكون من مجموعة من األسئمة

يعيشون فيو ومشاركتيم في إيجاد الحمول ليا.

حول طبيعة األنشطة ومجاالت الخدمات التي تقدميا ىذه

صدق األداة وثباتها
تم تحكيم االستبانة وبطاقة المقابمة من خالل عقد ورشة عمل

المنظمات ونوع الفئة التي تقدم الخدمات ليا ،ومصادر الدعم
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مع المتخصصين في مجال العمل التطوعي والذين تم

( .)%60.2فيما يتعمق بأقل نسبة ،فقد سجمت في مجاالت

استدعائيم من خارج السمطنة في فصل خريف  .2013وقد تم

الحفاظ عمى البيئة ،والرعاية االجتماعية ،والدفاع عن حقوق

األخذ بجميع اقتراحاتيم وكانت معظميا في إعادة صياغة بعض

اإلنسان بنسب ( )%32.3( ،)%55.9( ،)%58.1عمى

األسئمة .كما تم كذلك التحقق من ثبات االستبانة إحصائيا

التوالي.
أما بالنسبة إلى النطاق البشري الذي تقدم الجمعيات

باستخدام ألفا  -كرونباخ وقد بمغت قيمتو ( )0.861لممجموع
الكمي ،وىي قيمة جيدة تثبت صالحية األداة لمتطبيق.

خدماتيا الريادية لو ،فقد توصمت النتائج إلى أن ( )%89.2من

الوسائل واألساليب اإلحصائية:

أنشطة ىذه الجمعيات موجو إلى فئات األطفال والمرأة بنفس

تم استخدام التك اررات والنسب المئوية لمكشف عن درجة

النسبة ،تمييا فئة الشباب ( ،)%76.3ثم فئة كبار السن

تكرار ممارسة الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني ،كما تم

( .)%74.2أما بالنسبة إلى متغير النوع نجد أن الجمعيات تقدم

استخدام اختبار مربع كاي ) (χ²لمكشف عن الفروق ذات الداللة

خدماتيا الريادية إلى النوعين االجتماعيين (الذكور واإلناث معاً)

اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات

بنسبة ( ،)%82.8ويجدر اإلشارة إلى أن ىناك جمعيات قميمة

الديمغرافية.

جدا توجو أنشطتيا لنوع اجتماعي واحد ،مثالً لإلناث فقط بنسبة
ً
( ،)%16.1ولمذكور فقط بنسبة (.)%1.1

 .4نتائج الدراسة

أما بالنسبة إلى الدور الريادي لمجمعيات في منح الشباب

سيتم عرض نتائج الدراسة وفقاً ألسئمتيا كما يأتي:

فرص لممشاركة في أنشطتيا ،فقد أظيرت نتائج الدراسة أن

نتائج السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول والذي ييدف إلى الكشف عن

( )%80من أنشطة الجمعيات موجية إلى الشباب حيث تصل

الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في إدارة التنمية البشرية

مشاركة الشباب في أنشطة ىذه الجمعيات إلى نسبة

المستدامة بسمطنة عمان ،تم حساب التك اررات والنسب المئوية

(.)%74.2

الستجابات أفراد عينة الدراسة ،حيث تبين أن واقع ممارسات

كما أظيرت نتائج الدراسة أيضاً أن ىناك تعاون بين

الدور الريادي عمى مستوى النطاق الجغرافي لعمل الجمعية قد

الجمعيات في الفعاليات الريادية من أجل التنمية البشرية

سجل أعمى نسبة عمى مستوى الوالية ( ،)%68.8تمييا عمى

المستدامة التي تقوم بيا حيث تصل نسبة التعاون بين الجمعيات

مستوى المحافظة ( ،)%40.9ثم عمى مستوى السمطنة

في ىذا الشأن إلى ( ،)%92.5ويتخذ ىذا التعاون أشكال عدة

( ،)%38.7أما عمى مستوى المجتمع المحمي لمجمعية ،فأقل

متمثمة في أعالىا نسبة لصالح مجال عقد ورش عمل

نسبة سجمت بمغت (.)%31.2

( ،)%76.3تمييا تنفيذ مشروعات تنموية ( ،)%55.9ثم بنفس
النسبة ( )26.9جاءت لمجالي عقد المؤتمرات ،والتعاون في

أما بالنسبة لمخدمات الريادية التي تقدميا الجمعيات من

إطار شبكة محمية.

أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة إذ سجل المجال التوعوي
أعمى رتبة وبنسبة ( ،)%86يميو المساعدات الخيرية

أما بالنسبة إلى نوع اإلصدارات التي تقوم بنشرىا

( ،)%80.6ثم التدريب والتأىيل ( ،)%77.4ثم التثقيف في

الجمعيات ،فيي متنوعة تعكس الدور الريادي لمجمعيات ،فقد

مجال تقنية المعمومات ( ،)%67.7ثم الخدمات الصحية

أظيرت النتائج أن ( )%65.6تصدر عمى ىيئة تقارير سنوية،

اجتماعيا
ثقافيا و
( ،)%66.7يمييا مجال تنمية المجتمع
ً
ً

تمييا نسبة ( )%50.5نشرات دورية ،ثم أقل نسبة كانت لفئة
بحوث ودراسات (.)%15.1

( ،)%64.5أما التعميم في مجال محو األمية ،فقد بمغ نسبة
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بنسبة ( ،)%22.6أما أقل نسبة من الدعم الدولي فقد كانت

ومن أجل تفعيل الدور الريادي لمجمعات في التنمية البشرية
بما يرتبط بفئة الشباب ورعايتيم وتنميتيم ،فقد أظيرت نتائج

بنسبة (.)%4.3

الدراسة أن ىناك حاجة لدورات تدريبية لرؤساء الجمعيات لتفعيل

نتائج السؤال الثاني:

دورىم الريادي في مجال تنمية الشباب ورعايتيم متمثمة في

لإلجابة عن السؤال الثاني والمتضمن الكشف عن الفروق ذات

"ميارة القيادة والعمل التطوعي" بنسبة ( ،)%87.1تمييا

الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لثالثة

"استراتيجيات توعية الشباب في مجال العمل التطوعي بنسبة

مجاالت وىي :اإلسيامات التي تقدميا الجمعيات لمشباب استناداً

( ،)%82.8ثم في مجال "التخطيط والتنفيذ" بنسبة (،)%79.6

إلى مبدأ المسؤولية االجتماعي ،ومجال االحتياجات لتفعيل

وبنسبة متساوية لكل من "الشفافية في إدارة األنشطة" و" ميارة

مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية ،وأىمية العمل التطوعي

التقييم والمتابعة" بنسبة ( ،)%52.7أما أقل نسبة ،فقد سجمت

لمشباب بما يرتبط بمجاالت التنمية وفقاً لمتغيرات النوع

لصالح ميارة "البناء المؤسسي بنسبة (.)%45.2

االجتماعي وفئات األعمار .وسيتم عرض نتائج السؤال لكل
مجال من مجاالت الدراسة وفقاً لممتغيرات االتية:

أما بالنسبة لمصادر الدعم التي تحصل عمييا الجمعيات
لمقيام بدورىا الريادي ،فقد كشفت نتائج الدراسة أن ىناك العديد

 -متغير النوع االجتماعي

من مصادر الدعم التي تحصل عميو الجمعيات لكي تمارس

تم حساب التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة

دورىا الريادي في مجال التنمية البشرية ،حيث نجد أن الدعم

الدراسة كما تم إجراء اختبار مربع كاي ( )χ²لمكشف عن الفروق

الحكومي حصل عمى أعمى نسبة وصمت إلى ( ،)%88.2من

ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير

ثم اشتراكات العضوية بنسبة ( ،)%84.6تمييا الدعم من القطاع

النوع االجتماعي وفقاً لإلسيامات التي تقدميا الجمعيات لمشباب

الخاص بنسبة ( ،)%64.5ثم الدعم من أبناء المجتمع المحمي

استناداً إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية ،كما ىي موضحة في

بنسبة ( ،)%36.6وثم الدعم من مؤسسات المجتمع المدني

جدول (.)2

جدول  .2نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لإلسهامات التي تقدمها الجمعيات لمشباب استناداً إلى مبدأ المسؤولية
االجتماعية وفقاً لمتغير النوع االجتماعي

اإلسهامات من مبدأ المسؤولية
االجتماعية

النوع االجتماعي

التكرار

نعم

التكرار

%

ال

%

نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي

ذكور

9

%9.7

2

%2.2

بين الشباب

إناث

72

%77.4

10

%10.8

التوعية في مجال الصحة المجتمعية

ذكور

7

%7.5

4

%4.3

إناث

62

%66.7

20

%21.5

توفير فرص عمل لمشباب الباحثين

ذكور

3

%3.2

8

%8.6

عن العمل

إناث

26

%28

56

%60.2

تأىيل الشباب إليجاد فرصة لمعمل

ذكور

2

%2.2

9

%9.7

إناث

37

%39.8

45

%48.4

ذكور

5

%5.4

6

%6.5

إناث

44

%47.3

38

%40.9

تثقيف الشباب في مجال تكنولوجيا

ذكور

5

%5.4

6

%6.5

المعمومات واالتصال

إناث

48

%51.6

34

%36.6

توجيو الشباب نحو التعميم المستمر

ذكور

5

%5.4

6

%6.5

إناث

40

%43

40

%43

تثقيف الشباب في مجال حقوقيم
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قيمة كاي

مستوى الداللة

0.309

0.578

0.726
0.089
2.891
0.262
0.677
0.356

0.394
0.766
0.089
0.609
0.411
0.949

توضح النتائج في جدول ( )2أن ىناك العديد من

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات

اإلسيامات التي تقدميا جمعيات المجتمع المدني لمشباب استناداً

أفراد عينة الدراسة وفقاً لإلسيامات التي تقدميا الجمعيات

إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية حيث أن من أبرز اإلسيامات

لمشباب استناداً إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية ،يوضح جدول

التي سجمت نسب مئوية أكثر من ( )%50تمثمت في اإلسيام

( )2تحميل مربع كاي ( .)χ²ومن خالل النظر إلى نتائج اختبار

في نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي بين الشباب (،)%87.1

مربع كاي يتبين أن ىناك فروقًا ظاىرية بين مستويات استجابات

والتوعية في مجال الصحة المجتمعية ( ،)%74.2وثم تثقيف

عينة الدراسة ،إال أنو لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين

الشباب في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال (،)%57

استجاباتيم وىذا يعزى إلى أنو ال توجد فروق بين القيم الفعمية

وتثقيف الشباب في مجال حقوقيم (.)%52.7

والمتوقعة الستجابات أفراد العينة وعمى جميع اإلسيامات التي
تقدميا الجمعيات.

أما اإلسيامات التي سجمت استجابات بدرجة أقل فكانت
لصالح توجيو الشباب نحو التعميم المستمر ( ،)%48.4وثم

أما بالنسبة لمجال احتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب

تأىيل الشباب إليجاد فرص لمعمل ( ،)%42وأخي ار توفير فرص

في أنشطة الجمعية ،فقد تم حساب التك اررات والنسب المئوية

عمل لمشباب الباحثين عن العمل (.)%31.2

وتحميل اختبار كاي كما ىو موضح في جدول (.)3
جدول 3

نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً الحتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية
احتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب في

النوع

انشطتها

االجتماعي

التكرار

ذكور

9

%9.7

إناث

64

%68.8

18

ذكور

10

%10.8

1

%1.1

إناث

55

%59.1

27

%29

ذكور

9

%9.7

2

%2.2

إناث

60

%64.5

22

%23.7

ذكور

9

%9.7

2

%2.2

إناث

61

%65.6

21

%22.6

ذكور

6

%6.5

5

%5.4

إناث

41

%44.1

41

%44.1

بناء شراكة فاعمة مع القطاع الحكومي في مجال

ذكور

6

%6.5

5

%5.4

توظيف قدرات الشباب

إناث

31

%33.3

51

%54.8

التعاون بين الجمعيات التي تعني بالشباب

ذكور

9

%9.7

2

%2.2

إناث

50

%53.8

32

%34.4

التمويل لممشروعات
استقطاب شباب متطوعين
التدريب وبناء القدرات
وجود قاعدة بيانات ومعمومات عن الشباب
الدعم القانوني والتشريعي

نعم

تشير النتائج في جدول ( )3إلى أن من أبرز االحتياجات

قيمة

مستوى

ال
%

التكرار

%

كاي

الداللة

2

%2.2

0.082

0.775

%19.4
2.619
0.379
0.287
0.080
1.135
1.817

0.106
0.538
0.592
0.777
0.287
0.178

مع القطاع الحكومي في مجال توظيف قدرات الشباب.

التي سجمت أعمى نسبة استجابة تمثمت بالتمويل لممشروعات،

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى

والتدريب وبناء القدرات ،وتوفير قاعدة بيانات ومعمومات عن

) (α = 0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة الحتياجات

الشباب ،واستقطاب شباب متطوعين ،والتعاون بين الجمعيات

الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية ،تم إجراء

التي

تعنى

تحميل مربع كاي ( .)χ²ومن خالل النظر إلى نتائج اختبار

بالشباب.

أما بالنسبة إلى االحتياجات التي حصمت عمى نسبة تأييد أقل

مربع كاي يتبين أن ىناك فروقًا ظاىرية بين مستويات استجابات

فقد سجمت لصالح الدعم القانوني والتشريعي ،وبناء شراكة فاعمة

عينة الدراسة ،إالّ أنو لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين
200

استجاباتيم وىذا يعزى إلى أنو ال توجد فروق بين القيم الفعمية

أما بالنسبة إلى أىمية العمل التطوعي بما يرتبط بمجاالت

والمتوقعة الستجابات أفراد عينة وعمى جميع مجاالت

التنمية البشرية المستدامة المرتبطة بفئة الشباب ،فقد تم حساب

االحتياجات.

التك اررات والنسب المئوية وتحميل اختبار كاي ،كما ىو موضح
في جدول (.)4
جدول 4

نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول أهمية العمل التطوعي بما يرتبط بمجاالت التنمية البشرية المستدامة لفئة الشباب
مجاالت التنمية

النوع االجتماعي

البشرية

نعم

قيمة كاي

ال

التكرار

%

التكرار

%

ذكور

10

%10.80

1

%1.10

إناث

69

%74.20

13

%14

ذكور

8

%8.60

3

%3.20

إناث

58

%62.40

24

%25.80

المجال

ذكور

7

%7.50

4

%4.30

االقتصادي

إناث

61

%65.60

21

%22.60

المجال البيئي

ذكور

8

%8.60

3

%3.20

إناث

62

%66.70

20

%21.50

المستدامة
مجال التعميم
مجال الصحة

0.347
0.019
0.571
0.043

مستوى الداللة

0.556
0.891
0.450
0.835

يوضح جدول ( )4إلى أن مجاالت التنمية البشرية والتي

إحصائية بين استجاباتيم ،وىذا يعزى إلى أنو ال توجد فروق بين

تبرز أىمية العمل التطوعي لفئة الشباب والتي سجمت استجابة

القيم الفعمية والمتوقعة الستجابات أفراد عينة وعمى جميع

بدرجة عالية أي بـ"نعم" تمثمت في مجال التعميم ( ،)%85وثم

مجاالت التنمية البشرية المستدامة.

المجال البيئي ( ،)%75.3وثم المجال االقتصادي (،)%73.1

 متغير فئات أعمار المنتسبين لمجمعية:تم حساب التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة

وأخي اًر المجال الصحي (.)%71

الدراسة كما تم إجراء اختبار مربع كاي ) (χ²لمكشف عن الفروق

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى
) (α = 0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة في مجاالت

ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة فئات

التنمية البشرية والتي تبرز أىمية العمل التطوعي لفئة الشباب،

أعمار المنتسبين لمجمعية وفقاً لإلسيامات التي تقدميا الجمعيات

تم إجراء تحميل مربع كاي ( .)χ²ومن خالل النظر إلى نتائج

لمشباب استناداً إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية ،كما ىي

اختبار مربع كاي يتبين أن ىناك فروقًا ظاىرية بين مستويات

موضحة في جدول (.)5

استجابات عينة الدراسة ،إالّ أنو لم تظير فروق ذات داللة
جدول 5

نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً إلسهامات التي تقدمها الجمعيات لمشباب استناداً إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية
وفقاً لمتغير العمر

اإلسهامات من مبدأ المسؤولية

فئات أعمار المنتسبين

نعم

قيمة كاي

ال

االجتماعية

لمجمعية

التكرار

%

التكرار

%

نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي بين

 30-18سنة

62

%66.7

9

%9.7

الشباب

 31سنة فأكثر

19

%20.4

3

%3.2

التوعية في مجال الصحة المجتمعية

 30-18سنة

52

%55.9

19

%20.4

 31سنة فأكثر

17

%18.3

5

%5.4
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0.014
0.143

مستوى الداللة
0.907
0.706
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4

توفير فرص عمل لمشباب الباحثين عن

 30-18سنة

19

20.4

52

%55.9

العمل

 31سنة فأكثر

10

%10.8

12

%12.9

تأىيل الشباب إليجاد فرصة لمعمل

 30-18سنة

30

%32.3

41

%44.1

 31سنة فأكثر

9

%9.7

13

%14

 30-18سنة

38

%40.9

33

%35.5

 31سنة فأكثر

11

%11.8

11

%11.8

تثقيف الشباب في مجال تكنولوجيا

 30-18سنة

43

%46.2

28

%30.1

المعمومات واالتصال

 31سنة فأكثر

10

%10.8

12

%12.9

توجيو الشباب نحو التعميم المستمر

 30-18سنة

32

%34.4

37

%39.8

 31سنة فأكثر

13

%14

9

%9.7

تثقيف الشباب في مجال حقوقيم

2.735
0.012
0.084
1.564
1.728

0.098
0.911
0.773
0.211
0.631

تكشف النتائج الواردة في جدول ( )5أن اإلسيامات التي

كاي ،إذ توضح البيانات في جدول ( )5أنو ال توجد فروق ذات

حصمت عمى أعمى تك اررات ونسب مئوية أكثر من ( )%50من

داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة ،حيث ال يوجد

اإلسيامات التي تقدميا الجمعية استناداً إلى مبدأ المسؤولية

فروق بين القيم الواقعية لالستجابات وبين القيم المتوقعة،

االجتماعية تمثمت في اإلسيام في نشر ثقافة التطوع والعمل

وبالتالي فإن ىذا يشير إلى أن ىناك درجة من االتفاق بين

التطوعي بين الشباب ( ،)%88.1والتوعية في مجال الصحة

استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لإلسيامات التي تقدميا

 ،%74.2وتثقيف الشباب في مجال تكنولوجيا المعمومات

الجمعيات لمشباب والتي تستند إلى مبدأ المسؤولية االجتماعية.
أما بالنسبة لمجال احتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة

واالتصال ( ،)%67وتثقيف الشباب في مجال حقوقيم

الشباب في أنشطة الجمعية ،وفقاً لمتغير فئات أعمار المنتسبين

(.)%52.7

لمجمعية ،فقد تم حساب التك اررات والنسب المئوية وتحميل اختبار

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات

مربع كاي كما ىو موضح في جدول (.)6

أفراد عينة الدراسة وفقاً لفئات األعمار تم إجراء اختبار مربع

جدول 6

نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً الحتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية
احتياجات الجمعيات لتفعيل مشاركة

فئات أعمار المنتسبين

الشباب في أنشطتها

لمجمعية

التمويل لممشروعات

نعم
التكرار

ال
التكرار

%

قيمة كاي

%

الداللة

 30-18سنة

60

%64.5

11

%11.8

 31سنة فأكثر

13

%14

9

9.7

 30-18سنة

47

%50.5

24

%25.8

 31سنة فأكثر

18

%19.4

4

%4.3

 30-18سنة

53

%57

18

%19.4

 31سنة فأكثر

16

%17.2

6

%6.5

وجود قاعدة بيانات ومعمومات عن

 30-18سنة

56

%60.2

15

%16.1

الشباب

 31سنة فأكثر

14

%15.1

8

%8.6

الدعم القانوني والتشريعي

 30-18سنة

39

%41.9

32

%34.4

 31سنة فأكثر

8

%8.6

14

%15.1

بناء شراكة فاعمة مع القطاع

 30-18سنة

33

%35.5

38

%40.9

الحكومي في مجال توظيف قدرات

 31سنة فأكثر

4

%4.3

18

%19.4

استقطاب شباب متطوعين
التدريب وبناء القدرات

مستوى

6.427
1.948
0.032
2.095
2.316
5.614

0.011
0.163
0.857
0.148
0.128
0.018

الشباب
التعاون بين الجمعيات التي تعني

 30-18سنة

44

%47.3

27

%29

بالشباب

 31سنة فأكثر

15

16.1

7

%7.5

202

0.279

0.597

تشير النتائج في جدول ( )6إلى أن من أبرز االحتياجات

عينة الدراسة ،إلى جانب أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية

التي سجمت نسبة استجابة أكثر من ( )%50تمثمت بالتمويل

عند مستوى ) (α = 0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة في

لممشروعات ( ،)%78.5وتوفير قاعدة بيانات ومعمومات عن

بند االحتياجات لتمويل المشروعات ولصالح فئات األعمار من

الشباب ( .)%75.3والتدريب وبناء القدرات (،)%74.2

( )30-18سنة ،وكذلك ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين

واستقطاب شباب متطوعين  ،)%69.9والتعاون بين الجمعيات

استجابات أفراد عينة الدراسة في بند االحتياجات التي تتضمن

التي تعني بالشباب ( ،)%64.4وأخي ار الدعم القانوني والتشريعي

بناء شراكة فاعمة مع القطاع الحكومي في مجال توظيف قدرات

(.)%50.5

الشباب ولصالح فئات األعمار التي تتراوح بين ()30 -18
عاماً.

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى
) (α = 0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة الحتياجات

أما بالنسبة إلى أىمية العمل التطوعي فيما يرتبط بمجاالت

الجمعيات لتفعيل مشاركة الشباب في أنشطة الجمعية ،تم إجراء

التنمية البشرية المستدامة المرتبطة بفئة الشباب فقد تم حساب

تحميل مربع كاي ( .)χ²ومن خالل النظر إلى نتائج اختبار

التك اررات والنسب المئوية وتحميل اختبار كاي كما ىو موضح

مربع كاي يتبين أن ىناك فروقًا ظاىرية بين مستويات استجابات

في جدول (.)7

جدول 7

نتائج اختبار مربع كاي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول أهمية العمل التطوعي بما يرتبط بمجاالت التنمية البشرية المستدامة لفئة الشباب
وفقاً لمتغير العمر
مجاالت التنمية البشرية

فئات أعمار المنتسبين

المستدامة

لمجمعية

مجال التعميم
مجال الصحة
المجال االقتصادي
المجال البيئي

نعم
التكرار

ال
التكرار

%

قيمة كاي

مستوى الداللة

%

 30-18سنة

61

%65.6

10

%10.8

 31سنة فأكثر

18

%19.4

4

%4.3

 30-18سنة

51

%54.8

20

%21.5

 31سنة فأكثر

15

%16.1

7

%7.5

 30-18سنة

51

%54.8

20

%21.5

 31سنة فأكثر

17

%18.3

5

%5.4

 30-18سنة

55

%59.1

16

%17.2

 31سنة فأكثر

15

%16.1

7

%7.5

0.220
0.109
0.253
0.778

0.639
0.742
0.615
0.378

يوضح جدول ( )7إلى أن مجاالت التنمية البشرية والتي

( )7يتبين أن ىناك فروقًا ظاىرية بين مستويات استجابات عينة

تبرز أىمية العمل التطوعي لفئة الشباب والتي سجمت استجابة

الدراسة ،إالّ أنو لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين

بدرجة عالية تمثمت في المجال البيئي ( ،)%75.2ومجال

استجاباتيم ،وىذا يعزى إلى أنو ال توجد فروق بين القيم الفعمية

التعميم ( ،)%75والمجال الصحي ( ،)%70.9وأخي اًر المجال

والمتوقعة الستجابات أفراد العينة وعمى جميع مجاالت التنمية

االقتصادي (.)%63.1

البشرية المستدامة.

ولمكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى

نتائج السؤال الثالث:

) (α = 0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة في مجاالت

لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ييدف إلى إبراز دور

التنمية البشرية وفقاً لمتغير العمر والتي تبرز أىمية العمل

التكنولوجيا في زيادة التفاعل واالتصال بين مختمف منظمات

التطوعي لفئة الشباب ،تم إجراء تحميل مربع كاي ( .)χ²ومن

المجتمع المدني واألفراد لتبادل المعمومات والخبرات وحل

خالل النظر إلى نتائج اختبار مربع كاي الموضحة في جدول

المشكالت التي تواجو المجتمع ،تم إجراء مقابالت معمقة مع
203
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رؤساء جمعيات من محافظات الداخمية ومسقط وظفار بالسمطنة

اإلجابات أن لدييا المعرفة الكافية إذ تقوم بطرح مشاركاتيا في

لمتعرف عمى نوع ودور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة

البرامج التي تستخدميا والرد عمى استفسارات الجميور .وقد

المشاركة المجتمعية في أنشطة ىذه الجمعيات .واستجابة لمسؤال

أضافت جمعية المرأة بالجبل األخضر بأن أحد أفضل الطرق

المتعمق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وأنواعيا فقد

الستغالل برامج التواصل االجتماعي ىو "تجاىل ردود األفعال

أظيرت نتائج المقابمة أن جميع الجمعيات تستخدم وسائل

التي ترد من جيات ال تمت إلييم بصمة ،وكذلك تجاىل طرح

التواصل االجتماعي ،فجمعيات المرأة في السيب وصاللة

المواضيع الحساسة أو المواضيع ذات الطابع السياسي .كما

والجبل األخضر تستخدم برامج الفيسيوك واالنستجرام ،في حين

أكدت جمعية النور لممكفوفين عمى أىمية تدريب شخص معين

أن جمعية أصدقاء المسنين تستخدم الفيسبوك والتوتير بدالً عن

يتميز بكثر التواجد اإللكتروني حتى يتمكن من المتابعة والرد

االنستجرام .أما جمعيات التوحد والنور لممكفوفين ودار العطاء

عمى مشاركات واستفسارات الجميور بشكل سريع ومباشر.

فيي تستخدم برامج الفيسبوك والتوتيرو اإلنستجرام ،وزادت

وجاءت االستجابات عمى السؤال الرابع "من وجية نظرك،

جمعية رعاية األطفال المعوقين برنامج الواتس أب عمى ما

ىل تعتقد أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي تزيد من

سبق.

فاعمية الدور الذي تقوم بو منظمات المجتمع؟ وضح ذلك؟"
وجاءت االستجابات عمى السؤال الثاني "أي من وسائل

أيضاً ب "نعم" .لقد أكدت جمعية التوحد وجمعية أصدقاء

التواصل االجتماعي التي ذكرتيا تستخدم لحث أفراد المجتمع

المسنين بأن وسائل التواصل االجتماعي تمكن الجمعيات من

المدني عمى المشاركة في أنشطة مؤسستك؟ ولماذا ىذا النوع

الوصول إلى أكبر شريحة من الميتمين بفعالياتيا وأنشطتيا من

بالذات؟" ،فقد أشارت جمعية التوحد وجمعية المرأة بصاللة بأنيا

أفراد المجتمع بأسيل الطرق وبدون أي تكمفة تذكر ،متيحة ليم

تعتمد استخدام برامج التويتر وكذلك الفيسبوك ألنيا أكثر انتشا اًر

التفاعل المباشر مع الجميور والرد عمى االستفسارات

واستخداماً من قبل الجميور مما يسيل عمييم عممية التواصل

والمالحظات .وأشارت جمعية المرأة بصاللة إلى أنو من خالل

مع أفراد المجتمع .في حين أكدت جمعية أصدقاء المسنين بأنيا

ىذه البرامج تستطيع منظمات المجتمع المدني "من التقرب

تفضل استخدام التويتر وجمعية المرأة بصاللة تفضل الفيسبوك

والتواصل مع أفراد المجتمع وفتح أبواب تمكن من إطالق

لنفس األسباب اآلنف ذكرىا .أما جمعيات المرأة في الجبل

اإلبداعات والمشاريع التي تستطيع من خالليا تحقيق األىداف

األخضر والسيب وجمعية دار العطاء فيي تفضل استخدام

التي تسعى من أجميا وتساعد المجتمع عمى النمو والرقي".

اإلنستجرام؛ ألنو أسرع ،ويمكن لممستخدم من نقل الحدث

وأضافت جمعية المرأة بالجبل األخضر عمى ذلك بأن استخدام

بالصورة والفيديو بطريقة أوضح ،كما أنو يمكن استخدامو عن

وسائل التواصل االجتماعي تزيد من فاعمية الدور الذي تقوم بو

طريق الياتف النقال مباشرة وبكل سيولة ويسر .أما جمعية

منظمات المجتمع المدني ،كونيا أصبحت وسائل فاعمة وفي

النور لممكفوفين فيي تستخدم جميع أنواع البرامج (تويتر،

متناول الجميع ويمكن استخداميا في أي مكان بواسطة اليواتف

فيسبوك ،انستجرام والواتس أب) لتتمكن من مخاطبة جميع

الذكية ،كما أنو تتوفر فييا الكثير من التسييالت كتحميل

شرائح المجتمع والتي قد تكون تستخدم برامج مختمفة لمتواصل

الصور ومقاطع الفيديو ،وبالتالي سرعة الترويج ألنشطتيا بين

االجتماعي.

الجميع بال قيود وبأقل وقت ممكن .كما وأضافت جمعية النور

وجاءت االستجابات عمى السؤال الثالث "ىل لديك المعرفة

لممكفوفين بأن وسائل التواصل االجتماعي أضحت "نافذة لكل

الكافية الستغالليا االستغالل األمثل؟ كيف ذلك؟" حيث جاءت

القضايا وأصبحت تخدم جميع المؤسسات بأشكاليا المختمفة
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أكثر من وسائل اإلعالم التقميدية ،حيث أصبح المجتمع قريباً

أخرى تضاىييا سرعة نقل الخبر والحدث في الوقت الراىن.

من مواقع التواصل االجتماعي أكثر من السابق ،ويتعاطى مع

وترى جمعية دار العطاء أن وسائل التواصل االجتماعي

القضايا المطروحة بشكل أقوى من طرحيا في أي وسيمة

ساىمت بشكل كبير في تشكل فرق تطوعية في سمطنة عمان لم

تقميدية".

تكن موجودة من قبل .أما جمعية النور لممكفوفين ،فقد أشارت

وقد كانت إجابات جميع الجمعيات عمى السؤال الخامس

إلى أن أكثر القضايا التي تيم الشباب العماني ىي القضايا

واألخير "ىل تمكن وسائل التواصل االجتماعي فئات المجتمع،

االقتصادية واالجتماعية بما تحويو من أفكار تطوعية أو مشاكل

وخصوصاً الشباب ،من المشاركة في قضايا المجتمع المختمفة؟

اجتماعية.

كيف ذلك؟ ما أكثر القضايا التي ييتم بيا الشباب العماني

 .5مناقشة النتائج

ويشارك بيا؟" أيضاً ب "نعم" .فقد عبرت جمعية التوحد عن رأييا

أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك جيوداً واضحة تبذليا

بقوليا :إن وسائل التواصل االجتماعي تكفل لمشباب حرية

جمعيات المجتمع المدني بسمطنة عمان إذ أن أىم ما يميزىا عن

التعبير عن آرائيم حول القضايا االجتماعية واالقتصادية.

غيرىا من الدول األخرى أن غالبية القائمين عمى ىذه الجمعيات

وأضافت جمعية أصدقاء المسنين بأن وسائل التواصل

من اإلناث وبنسبة ( ،)%80.2مقارنة بالذكور (،)%11.8

االجتماعي تمكن مستخدمييا من طرح قضاياىم وتسمح ليم

بينما نجد عمى عكس ذلك في بعض الدول العربية ،فعمى سبيل

بمناقشتيا وأخذ وجيات نظر اآلخرين حوليا في أي وقت.

المثال ،في مصر نجد أن غالبية القائمين عمى الجمعيات ىم

وأضافت جمعية المرأة بصاللة بأن وسائل التواصل االجتماعي

من الذكور حيث تصل النسبة إلى ( ،)%82.6ويعود السبب

تساعد الشباب عمى التواصل مع المجتمع الخارجي ،ولكن يجب

في ذلك إلى أن أغمب الجمعيات المصرحة بيا والرسمية واألكثر

عمى ىؤالء الشباب من أن يحرصوا عمى تبادل اآلراء واألفكار

شيوعاً في السمطنة ىي جمعية المرأة العمانية التي ال تكاد تخمو

اإليجابية التي تفيدىم في المجاالت التي تيميم ويبتعدوا عن

منيا كل محافظة ووالية ،والتي ترجع نشأتيا إلى بداية عصر

النقاشات التي تخمو من االحترام المتبادل وتنشر الفتن بين

النيضة في السبعينيات من القرن العشرين وبدعم ورعاية سامية

الشعوب .أما جمعية المرأة بالجبل األخضر فقد أكدت عمى أن

من صاحب الجاللة السمطان قابوس بن سعيد -حفظو اهلل -إذ

وسائل التواصل االجتماعي تمكن الشباب من المشاركة في

يعكس ىذا االىتمام الواضح الذي توليو السمطنة لمجمعيات

قضايا المجتمع من خالل الطرح المباشر وتبادل النقاش فيما

ودورىا في المجتمع من جانب ودور المرأة في مسيرة التنمية

بينيم مع إبداء اآلراء ووجيات النظر في أي وقت ممكن ،دون

البشرية المستدامة ،وال يتوقف الدعم عند ىذا الحد ،بل نجد أن

الحاجة إلى التواجد في االجتماعات الرسمية ،وأضافت أيضاً

أكثر مصادر التمويل يأتي من الحكومة لبعض الجمعيات إذ

بأن أكثر القضايا التي ييتم بيا الشباب العماني ويشارك بيا ىي

يصل إلى ( )%88.2لجمعيات المرأة العمانية ،أما بعض

قضايا دخل األسرة والتوظيف والتوزيع العادل لمثروة والحقوق

الجمعيات فإن مصدر التمويل ليا يكون من االشتراكات

الممنوحة لممواطن وىي األمور المتعمقة بالتعميم والصحة وفرص

العضوية إذ يصل إلى ( ،)%84.9أما مستوى الدعم الذي تتمقاه

الدعم االستثمارية .أما جمعية النور لممكفوفين ،فقد عبرت برأييا

الجمعيات من القطاع الخاص فتصل إلى (.)%64.5

بأن مواقع التواصل االجتماعي ىي منارة ميمة لمتعبير عن

ومن أجل الوقوف عمى مستوى النطاق الجغرافي لمخدمات

قضايا الشباب وىموميم ،فيي تمكنيم من نشر أفكارىم وسرعة

التي تقدميا الجمعيات بالسمطنة ،فقد كشفت النتائج أن ىناك

التفاعل واالستجابة من قبل اآلخرين بحيث ال توجد أي وسيمة

انتشا اًر واسعاً لمجمعيات وخاصة جمعية المرأة العمانية ،ومن
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وبشكل كبير في دعم أسر الضمان االجتماعي والمتعففة.

البيانات عن طريق المقابمة مع ىذه الجمعيات ،تبين أنيا منتشرة

أما في مجال التدريب والتأىيل حيث بمغت نسبة األنشطة

في كافة أرجاء السمطنة وفي كل محافظة ووالية ،حيث أظيرت

التي تقوم بيا الجمعيات والموجية لمتدريب والتأىيل ()%77.4

نتائج الدراسة أن أنشطة ىذه الجمعيات تتوزع وتنتشر بشكل

وىي تعكس ما تبذلو ىذه الجمعيات من جيود واضحة في

كبير وبنسبة ( )%68.8عمى مستوى الواليات ،وضمن ثمانية

تدريب أبناء المجتمع وخاصة في مجال تقنية المعمومات وبنسبة

محافظات من مجموع إحدى عشرة محافظة شممتيا ىذه الدراسة.

( )%67.7ومجال التعميم ومحو األمية بنسبة ()%60.2

كما أظيرت نتائج المقابمة كذلك أن ىناك العديد من الخدمات

وتنمية المجتمع بنسبة ( ،)%64.5إذ تعكس ىذه النتائج الدور

الرائدة التي تقدميا الجمعيات لممجتمع المحمي والتي ليا دور

الريادي والتنمية الذي تقوم بو ىذه الجمعيات في مجال تنمية

كبير في مجال التنمية البشرية المستدامة خاصة في المجال

الموارد البشرية والمتمثمة في تأىيل وتدريب أبناء المجتمع .وىنا

التوعوي ،إذ تصل النسبة إلى ( ،)%86والمتمثل في توعية

ذكرت عينة المقابمة "إن جمعياتنا تقدم العديد من الدورات

المواطنين اجتماعياً ،وثقافياً ،وتنموياً ،وصحياً ،وىذا يعد من

التدريبية لمشباب متمثمة في المجاالت اآلتية :ميارة الخياطة،

األدوار الميمة التي تقوم بيا الجمعيات ومن الخدمات األساسية

واالشغال اليدوية والحرفية ،والصحة األسرية ،واستخدام

أيضاً وفي جميع دول العالم حيث اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع

الحاسوب" وقد تم االطالع عمييا من قبل الفريق البحثي أثناء

نتائج دراسة عزت [ ]15والتي بينت أن لمنظمات المجتمع

قيامو بالزيارات الميدانية لجمع البيانات من ىذه الجمعيات ،إذ

المدني دور فاعل في توعية المواطنين في مجال العدالة

تقوم ىذه الجمعيات بعمل معارض لعرض منتجات المتدربين

االجتماعية من خالل الجيود التي تبذليا وبالتعاون مع المجالس

وتساعدىم في تسويقيا لممجتمع أيضاً لتعود بالنفع المادي عمى

المحمية في مصر وذلك من خالل الدعم الذي تقدمو والمساندة

المشاركين ،كما وتعكس ىذه الممارسات التي تقوم بيا الجمعيات

ألصحاب المشاريع الصغيرة في المناطق الحضرية والريفية عمى

مدى الجيود المبذولة في مجال التأىيل الذي يمكنيم اقتصادياً،

ٍ
حد سواء ،وكذلك نتائج دراسة السروجي وأبو النصر [ ]26التي

وذلك بإيجاد مدخوالت مادية ليم وىذا ما جاءت بو نتائج دراسة

أكدت عمى أن منظمات المجتمع المدني تمعب دو اًر كبي اًر خاصة

السروجي وأبو النصر [ ]3بأن منظمات المجتمع المدني ليا

من خالل التشبيك والذي يعمل عمى زيادة فاعمية األنشطة التي

مساىمات عديدة في المجال االجتماعي لما تقدم من أنشطة

تقوم بيا وفي حل المشكالت االجتماعية ،والتعامل مع األزمات

فاعمة تساىم في إيجاد بيئة مجتمعية متكافمة ومحققة العدالة

التي تواجو المجتمع ،إذ يعد المجال التوعوي من أىم المجاالت

االجتماعي والتنمية االقتصادية .وكذلك دراسة بوشنقير ورقابي

التي تيم بيا منظمات المجتمع المدني.

[ ]16في أن مؤسسات المجتمع المدني ليا دور فاعل في توفير
فرص عمل ألبناء المجتمع ورفع مستوى معيشتيم بما تممكو من

أما بالنسبة إلى الدور الريادي لمجمعيات في مجال المساعدات

خبرة متنامية ومتطورة في مجاالت الخدمة االجتماعية.

الخيرية بالسمطنة ،فقد أظيرت نتائج المقابمة أنيا حصمت عمى
( )%80.2وىي نسبة عالية تعكس مستوى اىتمام ىذه

أما في مجال خدمات الدفاع عن حقوق اإلنسان ،أظيرت

الجمعيات في تقديم األعمال الخيرية لممجتمع ،إذ تقوم ىذه

نتائج الدراسة أنيا ال تزال تقدم بدرجة منخفضة وبنسبة

الجمعيات بالعديد من األنشطة الخيرية والمتمثمة في مساعدة

( )%32.3مقارنة ببقية الخدمات األخرى ،وقد يعود السبب في

المحتاجين وذوي الدخل المحدود لما يقدم ليم من المساعدات

ذلك إلى أن مثل ىذه الخدمة تحتاج إلى دراية كافية ومعمقة في

المادية والعينية ،إذ ذكرت عينة المقابمة أن ىذه الجمعيات تساىم

مجاالت حقوق اإلنسان ،وأنواعيا وأشكاليا وطرق ممارستيا كما
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وأن معظم القائمين عمى ىذه الجمعيات ىم من مستويات تعميمة

بد من القول إلى أن استقطاب الشباب وحثيم عمى المشاركات

ال تتجاوز الثانوية وبنسبة ( )%36.4وفي الواقع فإن نقص

في أنشطة الجمعيات تحتاج إلى آليات واستراتيجيات موجية

المعرفة لدييم ينعكس أو يعطل مثل ىذه الممارسات ،ومن خالل

بالشكل الذي تعمل عمى جذب ىذه الفئة الحيوية من فئات

نتائج المقابمة ذكر البعض في المقابمة " إن مثل ىذه الخدمات

المجتمع ،إذ أن مخاطبتيا وتحفيز دافعيتيا لممشاركة تحتاج إلى

لم يتم ممارستيا في جمعياتيم اعتقاداً منيم بأنيا ليست من

فيم عميق باحتياجاتيم ومطالبيم ورغباتيم ،والتي من خالليا

اختصاصاتيم ،أو أنو ليس ليم الحق في تقديم مثل ىذه

تصمم البرامج وتعقد الورش وتقدم الخدمات التي تمبي تمك

الخدمات ،وأن ما يشغل ىميم ىو المجال التوعوي والمجال

االحتياجات .وىنا نجد أن القائمين عمى ىذه الجمعيات ذكروا

الخدمي".

أنيم بحاجة إلى العديد من الدورات التدريبية لتنمية مياراتيم في

أما النتائج المتعمقة بالنطاق البشري الذي تقدم لو الجمعيات

مجال رعاية الشباب والمتمثمة في بناء استراتيجيات لتوعية

خدماتيا والمرتبط بالتنمية البشرية ،حصمت فئة األطفال والمرأة

الشباب في مجال العمل التطوعي ( ،)%82.2والقيادة والعمل

عمى أعمى نسبة من الخدمات مقارنة بالفئات األخرى وبنسبة

الجماعي ( ،)%87.1والتخطيط والتنفيذ ألنشطة في مجال

( )%89.2لكل منيما ،ثم جاءت فئة الشباب بنسبة

رعاية الشباب ( ،)%79.7ولكل من إدارة األنشطة الشبابية

( ،)%76.3وثم فئة كبار السن بنسبة ( .)%74.2إذ تشير

وتقييم ومتابعة األنشطة الشبابية ( .)%52.7ويمكن تفسير ىذا

النتائج وبغض النظر عن الفروق بين النسب لمستوى الخدمات

إلى أن ىناك حاجة فعمية لتدريب القائمين عمى ىذه الجمعيات،

التي تقدم لفئات المجتمع إلى أن الجمعيات تقدم خدمات متنوعة

وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة كادزمي ار [ ]22في أن األدوار

تمبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

القيادية التي تقوم بيا منظمات المجتمع المدني في دولة مالوي

وبالتالي فإن ذلك يعكس الجيود التي تبذليا ىذه

ال تزال ضعيفة خاصة في مجال دعم التعميم في حين أن نتائج

المجتمعات من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة ،وجاءت

ىذه الدراسة لم تتفق مع نتائج دراسة يانبج [ ]23في أن ما

ىذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة عبد الواحد [ ]17في أن

تتمتع بو منظمات المجتمع المدني من حرية تمنحيا القدرة في

منظمات المجتمع المدني تساىم وبشكل فاعل في مصر في

جعميا أكثر فاعمية وقيادية في إدارة األزمات وحل المشكالت

تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب عمى سبيل المثال ،ودراسة

المجتمعية.

إبراىام [ ]20في أن منظمات المجتمع المدني ليا مساىمات

أما في مجال تفعيل التعاون بين الجمعيات في ضوء

فاعمة في دعم دور المرأة في التنمية المجتمعية من خالل منحيا

التنمية البشرية المستدامة المرتبطة بفئة الشباب ،فإنو يمكن

فرص لممشاركة في مجال التنمية البشرية المستدامة والمتعمقة

القول إلى أن ىناك مبادرات بين الجمعيات في مجال التعاون

بالمشاركة السياسية ليا في المجتمع.

بينيا والتي في مقدمتيا عقد ورش عمل تدريبية مشتركة أو

أما بالنسبة إلى مستوى إقبال الشباب وتوجييم لممشاركة

مجال التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية ،وىذا ما أكدت عميو

في أنشطة وبرامج الجمعيات تراوحت نسب مشاركة الشباب في

نتائج دراسة بوشنقير ورقابي [ ]16في أن منظمات المجتمع

أنشطة الجمعيات بين ( )%60-40في أنشطتيا إذ تطمح

المدني خاصة تمك التي تمتمك خبرة متنامية ومتطورة في

الجمعيات إلى أن يشارك الشباب بشكل أكبر خاصة وأن معظم

مجاالت التنمية فإن ليا دور ريادي فاعل في تحقيق التنمية

انشطتيا موجية ليم وبنسبة ( )%82.8لمذكور واإلناث من

البشرية المستدامة من مبدأ المسؤولية االجتماعية.
أما بالنسبة إلى مجال التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فإنو

الشباب وأن نسبة ( )%16.1فقط موجية إلى اإلناث .وىنا ال
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مجال ال يزال بحاجة إلى تفعيل أكثر ،وىذه النتيجة جاءت متفقة

لمنظمات المجتمع المدني ،فيي تمكن ىذه الجمعيات من

مع نتائج دراسة صن [ ]17في أن منظمات المجتمع المدني في

الترويج لمفعاليات التي تقوم بيا ونشر النشرات التوعوية التي

دولة الكونغو ليا مساىمات في حل مشكالت الفقر وعدم

تستيدف فئات المجتمع المختمفة .وأظيرت نتائج المقابالت

المساواة ذلك من خالل برامجيا التنموية التي تيدف إلى إعادة

كذلك بأن ىذه الجمعيات تميل إلى استخدام برامج التويتر

بناء المجتمع وتنميتو من خالل تمكين أفراد المجتمع والمساىمة

والفيسبوك واالنستجرام والواتس أب لسيولة استعماليا ولكثرة

في إشاعة األمن واالستقرار فيو.

مستخدمييا من فئات المجتمع في الوقت الراىن ،حيث يوجد

وفي مجال التعاون في عقد مؤتمرات أو ندوات فيو ال يزال

ليذه البرامج تطبيقات في أجيزة الياتف المحمول تسيل عمى

منخفضاً بشكل عام ،حيث أن الجمعيات التي تكون عادة قرب

الجمعيات من التواصل مع أكبر شريحة من المجتمع والترويج

مركز المدن وفي العاصمة نجد أنيا تقوم بمثل ىذا التعاون

لفاعمياتيا بالصوت والصورة والفيديو ،بحيث تتمكن ىذه الشريحة

وتوجو اىتماميا لو ،في حين أن الجمعيات البعيدة عن مركز

من المجتمع من التفاعل مع القائمين عمى ىذه المعينات وأخذ

المحافظة ال تزال مبادرات التعاون تكاد تكون معدومة وىذا ما

اآلراء واألفكار التي من شأنيا تحسين أدائيا.
أما بالنسبة إلى نتائج السؤال الثاني والذي ييدف إلى

بينتو نتائج ىذه الدراسة.
أما في مجال التعاون من خالل التواصل الشبكي بين

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد

الجمعيات فقد جاء منخفضاً أيضاً إذ ال تزال الجمعيات تمارس

عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع االجتماعي وفقاً لمبدأ المسؤولية

أنشطتيا بشكل منعزل ،مما ينعكس تفردىا بشكل سمبي عمى

االجتماعية في مجال احتياجات الجمعيات ،فقد أظيرت نتائج

فاعمية الخدمات التي تقدميا .وألىمية التشبيك فقد أشارت إليو

اختبار مربع كاي ( )χ²أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

نتائج دراسة السروجي وأبو النصر [ ]26في أن ىناك حاجة

بين استجابات أفراد عينة الدراسة في جميع مستويات اإلسيامات

لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في ظل عصر تكنولوجيا

من مبدأ المسؤولية االجتماعية والتي تقدميا الجمعيات لمشباب،

المعمومات واالتصال في إبراز قضايا المجتمع عمى المستوى

إذ أن جميع الجمعيات سواء تمك التي تدار من قبل الذكور أو

اإلقميمي والدولي ،بأن يتم استحداث شبكة اتصال بينيا وبين

اإلناث تقدم الخدمات بنفس المستوى ،وقد يعود السبب لعدم

المؤسسات العالمية لتفعيل دورىا بشكل كبير في مجال منظومي

وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى أن عينة الذكور أقل من

متكامل يبعث في أنشطتيا الفاعمية وتوسيع مجاالت الخدمات

عينة االناث وىذا كما بينا سابقا أن أكبر نسبة من الجمعيات

التي تقدميا ،إذ أن التشبيك سيساعد ىذه المنظمات في ممارسة

متمثمة في جمعية المرأة العمانية.
كما أظيرت نتائج اختبار مربع كاي ( )χ²أن ىناك فروقاً

أدوارىا بشكل أكثر فاعمية وشفافية من خالل االستفادة من تدفق
المعمومات وتقاسميا والتشارك بيا واقتسام وتبادل الخبرات بينيا

ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً

إلى جانب وسائل التواصل االجتماعي عمى سبيل المثال

لمتغير فئات األعمار ولصالح الفئة من ( )30-18سنة مقارنة

(الواتس آب ،والتويتر ،واالنستجرام) في تبادل النصوص أو

ببقية الفئات في مجال االحتياجات والمتمثمة في مجال تفعيل

التغريدات التي ترتبط بمجال الفعاليات واألنشطة والخدمات التي

مشاركة الشباب في أنشطتو المجتمعية من أجل التنمية البشرية

تقدميا.

المستدامة في بند "تمويل المشروعات" إذ أن ىناك شعور لدى

وقد أظيرت نتائج المقابالت بأن وسائل التواصل االجتماعي

الشباب أن مشاريع التنمية بحاجة إلى تمويل ودعم مالي لكي

الذي تقوم بو الجمعيات تمعب دو اًر ميماً في تفعيل الدور الريادي

تقوم بمياميا ووظائفيا ،كما وأن تمبية احتياجات الشباب
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ىناك نوع من التجديد واإلبداع والتميز في تقديم أنشطتيا وليس

مثالً ،تصل إلى أكثر من ( )%50مقارنة ببقية فئات المجتمع

التقميد ألنشطة وفعاليات قامت بيا جمعيات أخرى.

في اليرم السكاني ،كما وأن أكثر الباحثين عن العمل ىم من

كما وتقترح الدراسة بأن تجرى دراسة حول دور جمعيات

ىذه الفئة إذ يصل عدد الشباب الباحثين عن العمل بالسمطنة

المجتمع المدني في تمكين الشباب في مجال التوعية الفكرية

إلى ( ]42[ )144447كل ىذا يتطمب من إدارة ىذه الجمعيات

واألمنية وتحمل المسؤولية لممشاركة الفاعمية في التنمية السياسية

أن توجو برامجيا وأنشطتيا بالشكل الذي يخدم ىذه الفئة الميمة

واالجتماعية في المجتمع.

في المجتمع.
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ABSTRACT_ The study aims to explore the leading role of the civil society organizations in the
Sultanate of Oman in light of the activation of social media. As well, the study seeks to discover
the statistically significant differences (α = 0.05) of the leading role of these civil society
organizations when using social media that are attributed to demographic variables of social
status and age of its participants. The study sample reached (60%) of the total community of (154)
members. They are from eight governorates of Oman and they represent the heads of civil society
organizations and those who act on their behalf. Data was collected through questionnaire and
interviews. The study results show that the most innovative practices carried out by the civil
society organizations are the domain of raising awareness (86.0%) and charity (80.6%). The study
results also indicate that the highest percentage of support these civil society organizations receive
to exercise their leading role comes from the government (88.2%) followed by the subscription
fees that it get from its members (84.9%). In addition, the (χ² ) test results demonstrate that there
are no statistically significant differences between the study sample responses in relation to the
demographic variables of social status and age groups and the leading role in the areas of
contributions made by these organizations based on the principle of social responsibility, needs to
activate youth participation in activities and the areas of human development. However, the
statistics show also significant differences in favor of the age groups (18-30 years) in the needs for
project funding and building effective partnerships with the public sector in the recruitment of
young people. As well, the results of the interviews show that these organizations tend to use
different social media programs such as Twitter, Facebook, Instagram and What's App for
communication due to its ease of use and the large number of the community members who are
currently using them. Finally, based on the results of the study, many suggestions and
recommendations are proposed.
KEYWORDS: volunteering, innovation, youth, non-governmental organizations, social media
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