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 (مقرتحة صيغة) شقراء جامعة يف التطوعي العمل تفعيل
أىمية العمؿ التطكعي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى  _صخالمم

لدل طمبة جامعة شقراء، كتحديد األسباب المؤدية إلى عزكفيـ عف 
المشاركة فيو، ثـ الكصكؿ إلى صيغة مقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي 
بالجامعة. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث طُبقت 

النتائج  ( طالبان بالجامعة. كأظيرت583استبانة عمى عينة مككنة مف )
%، 88مكافقة أفراد الدراسة عمى أىمية العمؿ التطكعي لدييـ بنسبة 

كمف ذلؾ الحصكؿ عمى األجر مف اهلل تعالى، كاستثمار كقت الفراغ. 
كما جاءت مكافقة عينة الدراسة عمى األسباب المؤدية إلى عزكؼ 

%، حيث 78.4الطمبة عف المشاركة في األعماؿ التطكعية بنسبة 
%، كمنيا عدـ كجكد 80.8اب الجامعية أكالن بنسبة جاءت األسب

دكرات تدريبية تؤىؿ الطمبة لممارسة العمؿ التطكعي، كقمة الدعـ 
المادم المقدـ مف قبؿ الجامعة لؤلعماؿ التطكعية، ثـ جاءت األسباب 

%، كمنيا تخكؼ الطالب مف تحمؿ 76الشخصية ثانيان بنسبة 
الطالب لميارة العمؿ ضمف  مسؤكليات العمؿ التطكعي، كقمة امتبلؾ

فريؽ تطكعي. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في كجيات نظر 
أفراد الدراسة نحك ىذه األسباب تعزل لنكع الكمية كالمستكل الدراسي، 
بينما تكجد فركؽ في كجيات النظر تعزل لمتغير الجنس كذلؾ لصالح 

ة مقترحة اإلناث. كفي ضكء ىذه النتائج قاـ الباحث بإعداد صيغ
 .لتفعيؿ العمؿ التطكعي في الجامعة

 .: التطكع، طمبة الجامعة، الجامعات السعكديةالكممات المفتاحية
 المقدمة. 1

يشكؿ العمؿ التطكعي رافدان ميمان في تقديـ المساعدات      
كدعـ الخدمات اإلنسانية ألفراد المجتمع، كما أنو يسيـ في سد 

 .كمتطمبات المجتمعالنقص أك القصكر في احتياجات 
كقد بات مف المعركؼ أف الحككمات ال تستطيع بمفردىا      

أف تحقؽ التنمية الشاممة كأف تقـك بجميع األعماؿ كالخدمات 
التي يحتاج إلييا المكاطنكف؛ لذا فإف مشاركة المتطكعيف تساعد 
عمى مساندة اإلنفاؽ الحككمي، كتعمؿ عمى تكفير الجيكد 

 ].1الحككمية ]
 كقد كجد مكضكع التطكع اىتمامان كبيران كمتزايدان لدل العديد      

مف الدكؿ في العصر الحاضر، حيث انتشرت المنظمات 
كالجمعيات التطكعية، كازداد أعداد المتطكعيف فييا، فعمى سبيؿ 
المثاؿ تشير إحصاءات إدارة العمؿ بالكاليات المتحدة إلى أف 

عمؿ التطكعي لمرة كاحدة مميكف فردان قد مارسكا ال 6226ىناؾ 
، 2015إلى سبتمبر 2014عمى األقؿ خبلؿ الفترة مف سبتمبر

[ كفي 2% مف إجمالي السكاف. ]24.9كىـ يمثمكف ما نسبتو 

مميكف ساعة  1956.8كندا بمغ مجمكع ساعات العمؿ التطكعي 
   ساعة عمؿ لممتطكع  154، بمتكسط 2013خبلؿ العاـ 

 ].3الكاحد ]
معات بشكؿ كبير عمى شبابيا مف خبلؿ كتعكؿ المجت     

تسخير طاقاتيـ كاستثمارىا، كتكجيييا نحك القياـ بأعماؿ 
تستيدؼ نيضة أكطانيـ كتنميتيا، كتسيـ في تحقيؽ ما تصبك 

 .إليو مف تطمعات
كيعد طمبة الجامعات مف أكثر فئات المجتمع المرشحة      

عة مرحمة لمقياـ بأعماؿ كمبادرات تطكعية؛ كذلؾ نابع مف طبي
     الشباب كخصائصيا التي تييئ الطمبة العتناؽ ثقافة 

 ].4التطكع ]
كنظران لما يمتمكو الشباب مف أىمية خاصة ككنيـ في      

مرحمة العطاء كالبذؿ، كيمتمككف القدرة الذىنية كالبدنية العالية؛ 
فقد سعت الكثير مف الدكؿ إلى غرس ثقافة التطكع لدييـ، حيث 

مشاركة الشباب في العمؿ التطكعي مف تعزيز انتماء تنبع أىمية 
تاحة الفرصة  الشباب ألكطانيـ، كمف تنمية مياراتيـ كقدراتيـ، كا 

 ].1أماميـ لمتعبير عف آرائيـ في القضايا التي تيـ مجتمعيـ ]
كىنا يأتي دكر الجامعة كإحدل المؤسسات الميمة في      

جتمع ميمة القياـ بالدكر التنشئة االجتماعية، كالتي عيد إلييا الم
التعميمي كالتثقيفي ألبنائو؛ حيث يأتي دكرىا في تفعيؿ العمؿ 
التطكعي منسجمان مع دكرىا الريادم في قيادة المجتمع، ككذلؾ 

 .كظيفتيا في تقديـ الخدمات التي يحتاجيا
 كيمكف القكؿ بأف العمؿ التطكعي يمعب دكران بالغ األىمية     

مى المجتمع، كدعميا في تقديـ خدماتيا في انفتاح الجامعة ع
 .التنمكية بالشراكة مع مؤسساتو المختمفة

 
 
 
 

 وأسئمتها مشكمة الدراسة. 2
يمثؿ الشباب ركيزة ميمة ألم مجتمع إنساني، فيك عماد      

األمة كعميو تقع مسؤكلية بناء األكطاف كنيضتيا، كذلؾ نتيجة 
كتقدمو. ككذلؾ األمر ما يمتمكو مف طاقات تدعـ تنمية المجتمع 

فإف الشباب ىـ عصب النشاط التطكعي في أم مجتمع، كحتى 
يمكف تعظيـ العائد مف نشاطيـ التطكعي فإنو ينبغي االىتماـ 

 ].5بيـ مف خبلؿ مؤسسات المجتمع المختمفة ]
كتعد الجامعة مف أبرز المؤسسات التربكية كالتعميمية التي      

نيا تقـك بدكر إالمجتمع؛ إذ  ليات كبيرة في خدمةتتحمؿ مسؤك 
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ميـ في ترسيخ مفاىيـ العمؿ التطكعي كنشر ثقافتو مف خبلؿ 
العديد مف البرامج كالكسائؿ التي تحدث تغييران إيجابيان كبيران تجاه 
تعميـ الثقافة بيف أفراد المجتمع، كىذا ما يحدث في العديد مف 

العمؿ الجامعات العالمية التي جعمت مف برامج نشر ثقافة 
 ].6التطكعي برامج إلزامية ]

إف مشاركة الشباب الجامعي في العمؿ التطكعي يمثؿ       
محكران ىامان في ربط الجامعة باحتياجات المجتمع، كيساعد 
الشباب عمى فتح مداركيـ الكتشاؼ مجتمعيـ كمشكبلتو بعيدان 

[، فقد أشارت دراسة جاريكس 7عف البرامج الدراسية النظرية ]
إلى أف العمؿ التطكعي يسيـ في رفع الكفاءة  [8] كجركؼ

الخارجية لمجامعة مف خبلؿ تكفر فرص كظيفية أكبر لطبلبيا 
الذيف تمقكا تدريبان إضافيان أثناء المشاركة في العمؿ التطكعي، 
باإلضافة إلى تقكية العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع المحمي، كما 

ثراء كتجكيد خبرات يمثؿ استجابة مف الجامعة لمقياـ بكاج بيا كا 
 .الطبلب أثناء دراستيـ

كبالرغـ مف أىمية العمؿ التطكعي في ثقافتنا اإلسبلمية،       
كما تكليو مف اىتماـ لدعـ األعماؿ الخيرية، إال أف مستكل 

لـ يرتِؽ إلى المستكل  -خاصة لدل طمبة الجامعات-المشاركة 
دانية أف ىناؾ المأمكؿ؛ حيث تؤكد نتائج بعض الدراسات المي

اتجاىات إيجابية لدل الطمبة نحك العمؿ التطكعي كلكنيا ليست 
مرتفعة بشكؿ كاؼ، كما أف كثيران منيـ تقؿ دافعيتيـ نحك 

  [9,10].المشاركة في األعماؿ التطكعية
كما أشارت دراسات أخرل إلى كجكد عدد مف الصعكبات       

مبة في األعماؿ أك المعكقات التي تقؼ حائبلن دكف مشاركة الط
التطكعية، كأكصت ىذه الدراسات بضركرة تطبيؽ العمؿ 

  [11,12,13].التطكعي كتفعيمو في المرحمة الجامعية
دراكان مف جامعة شقراء ألىمية مشاركة الطمبة في       كا 

األعماؿ التطكعية فقد أقّر مجمس الجامعة بجمستو الخامسة لمعاـ 
يمية لمعمؿ التطكعي ق البلئحة التنظ1436/1437الجامعي 

بالجامعة، كالتي أشارت في البند الرابع مف المادة السادسة إلى 
تفعيؿ البحكث كالدراسات الخاصة بالعمؿ التطكعي، كمتابعتيا 

 ].14كتقييميا ]
كبناءن عميو تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى مكضكع       

التالي:  العمؿ التطكعي؛ حيث تتحدد مشكمتيا في السؤاؿ الرئيس
كيتفرع مف  كيؼ يمكف تفعيؿ العمؿ التطكعي في جامعة شقراء؟

 :ىذا السؤاؿ األسئمة التالية

 ما أىمية العمؿ التطكعي لدل طمبة الجامعة؟ -
ما األسباب المؤدية إلى عزكؼ الطمبة عف المشاركة في  -

 األعماؿ التطكعية؟
الطمبة ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجيات نظر  -

نحك األسباب المؤدية إلى عزكفيـ عف المشاركة في األعماؿ 
التطكعية ُتعزل إلى المتغيرات التالية: نكع الكمية، الجنس، 

 المستكل الدراسي؟
ما الصيغة المقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي في جامعة  -

 شقراء؟
 أهداف الدراسةب. 

 تعرؼ أىمية العمؿ التطكعي لدل طمبة الجامعة -1
تحديد األسباب التي تؤدم إلى عزكؼ طمبة الجامعة عف  -2

 المشاركة في األعماؿ التطكعية
 الكشؼ عف الفركؽ في كجيات نظر أفراد الدراسة نحك ىذه  -3

 .األسباب باختبلؼ نكع الكمية كالجنس كالمستكل الدراسي
الكصكؿ إلى صيغة مقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي في  -4

 .جامعة شقراء
 أهمية الدراسةج. 
تبرز األىمية النظرية ليذه الدراسة مف مكانة العمؿ      

التطكعي كأىميتو، كدكره الفعاؿ في بناء القيـ كتنمية العبلقات 
 .اإلنسانية كالمشاركة المجتمعية

كما تأتي أىميتيا مف الناحية النظرية نظير ما يمثمو      
تيـ كالنيكض الشباب الجامعي مف تأثير قكم في خدمة مجتمعا

بيا؛ نتيجة ما يتمتعكف بو مف استعداد كقدرات ذىنية كبدنية 
 .تعينيـ عمى القياـ بيذا الدكر المأمكؿ منيـ

أما مف الناحية التطبيقية فإنو مف المؤمؿ أف يستفيد       
المسؤكلكف كالقائمكف عمى العممية التعميمية في الجامعات 

بصفة خاصة مف  السعكدية بصفة عامة، كفي جامعة شقراء
نتائج ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى أىمية العمؿ التطكعي لدل 

 .الطمبة كسبؿ تفعيمو
 حدود الدراسةد. 
الحد المكضكعي: اقتصرت ىذه الدراسة عمى أىمية العمؿ  -1

التطكعي، كاألسباب المؤدية إلى عزكؼ طمبة الجامعة عنو، 
 .كالصيغة المقترحة لتفعيمو في الجامعة

بشرم: اقتصرت الدراسة عمى طمبة البكالكريكس الحد ال -2
 .المنتظميف بجامعة شقراء
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الحد المكاني: اقتصرت الدراسة عمى كميات الجامعة الكاقعة  -3
 .كميات 6في محافظة شقراء، كعددىا 

الحد الزماني: ُأجريت الدراسة الميدانية خبلؿ الفصؿ األكؿ  -4
 .ق1437/1436مف العاـ الجامعي 

 اإلجرائية هاتعريفاتلدراسة و مصطمحات ه. 
يعرؼ التطكع إجرائيان بأنو: ما يبذلو (volunteering):  التطكع

الطالب الجامعي مف جيد أك كقت خدمة لآلخريف كلممجتمع، 
 .دكف حصكلو عمى مقابؿ مالي نظير ذلؾ

ىي إحدل مؤسسات : (Shaqra University) جامعة شقراء
كـ شماؿ غرب  200التعميـ العالي، كالتي تقع عمى بعد 

 .الرياض، كتضـ عدة كميات مكزعة عمى خمس محافظات
  اإلطار النظري. 3

 :مفيـك التطكع كبعض المداخؿ المفسرة لو
يعرؼ التطكع بأنو: "ذلؾ الجيد أك الكقت أك الماؿ الذم      

يبذلو اإلنساف بدافع منو لتحمؿ مسؤكليات المجتمع دكف انتظار 
 ].15] "عائد مادم يقابؿ ما بذلو

التطكع بأنو: "الجيكد كالخدمات التي  ]16] كُيعّرؼ صادؽ     
يقدميا الفرد دكف مقابؿ مالي لتنظيـ أك إدارة الخدمات المنتظمة 

  ."رسميان مف خبلؿ تنظيمات عامة أك تطكعية
كما يشير التطكع إلى: "ذلؾ الجيد الذم يبذلو اإلنساف       

ستيدؼ المشاركة في تحمؿ لمجتمعو ببل مقابؿ كبدافع منو، ي
مسؤكليات المجتمع كمؤسساتو؛ مف أجؿ اإلسياـ في حؿ 
المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية، ككذلؾ تحقيؽ الخطط 

 ].17] "الطمكحة التي يسعى إلييا المجتمع كمؤسساتو
أما المتطكع "فيك الفرد الذم يقدـ خدمة ما دكف تعكيض       

 ].18] "مالي عادة
كمف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح أف العمؿ التطكعي       

ىك عمؿ يقع باختيار الفرد كرغبتو، كأنو ال ينتظر مف كرائو 
عائدان ماديان أك أجران ماليان. كىناؾ مجمكعة مف المداخؿ أك 
النظريات التي يمكف مف خبلليا دراسة كتفسير العمؿ التطكعي، 

عمماء االجتماع أف كمف ذلؾ المدخؿ السكسيكلكجي؛ حيث يرل 
العمؿ التطكعي ىك نتاج لعدد مف األنظمة االجتماعية، منيا 
األسرة كالتعميـ كاإلعبلـ كغيرىا، حيث تؤثر بشكؿ مباشر في 
تربية الفرد كتنمية قيـ العمؿ عمكما، كقيمة العمؿ التطكعي 

 .خصكصان 
  Talcott Parsonsط عالـ االجتماع تالككت بارسكنزػػد ربػػكق   

درجة التطكع كالمشاركة مف ناحية، كبيف االنتماء الطبقي  بيف
لمفرد كالحراؾ الكظيفي مف ناحية أخرل، فكمما ارتقى الفرد في 
مينتو كمكانتو ككظيفتو أصبحت قابميتو أعمى في مجاؿ العمؿ 

 ].4] التطكعي
عمى كجكد ] 19] كما أكدت دراسة جيسثكيزف كشيبرز      

لمستكل التعميـ عمى المشاركة في  تأثير إيجابي داؿ إحصائيان 
العمؿ التطكعي، حيث يزداد أثر المستكل التعميمي عمى 
المشاركة في العمؿ التطكعي في الدكؿ التي ترتفع فييا فجكة 

 .الكفاءة المعرفية بيف األفراد باختبلؼ مستكاىـ التعميمي
كيؤكد الباحث ىنا عمى الدكر الكبير لطمبة الجامعة في       
التطكعي؛ إذ إف كصكليـ إلى قمة اليـر في السمـ العمؿ 

التعميمي، كنضجيـ الفكرم يؤىميـ بجدارة لبللتحاؽ باألعماؿ 
 .التطكعية كالمشاركة فييا بفعالية

أما نظرية االغتراب فتشير إلى االنسبلخ عف المجتمع       
كالعزلة، كاإلخفاؽ في التكيؼ مع األكضاع السائدة في المجتمع، 

 ].20الة كعدـ الشعكر باالنتماء ]كالبلمبا
إف فترة الدراسة الجامعية تمثؿ لمشاب فترة ميمة لتحقيؽ       

ما أف ينعزؿ عف  اليكية، فإما أف يتمكف فعبلن مف تحقيقيا، كا 
مجتمعو الذم يعيش فيو، كىك ما يؤدم بو إلى االغتراب، 
كالشعكر بضعؼ تأثيره فيمف حكلو، كالشعكر بالعجز عف القياـ 

دكر فعاؿ في المجتمع، كلعؿ ذلؾ يدفعنا إلى تفسير جيكد ب
الجامعة كالمجتمع في دفع الطبلب لممشاركة في األعماؿ 

 ].1التطكعية ]
كعميو فإف الباحث يرل بأنو ينبغي عمى الجامعة أف تيتـ      

بالطمبة مف ىذا الجانب، كأف تحتكييـ كتحرص عمى أىمية 
مى ىكيتيـ كانتمائيـ اندماجيـ في المجتمع، كأف تؤكد ع

لمجتمعيـ، كذلؾ عف طريؽ طرح العديد مف المبادرات كاألنشطة 
التطكعية أماـ الطمبة؛ ليحققكا مف خبلليا ىكيتيـ الذاتية، 

 .كيسيمكا في خدمة مجتمعيـ
 أىمية العمؿ التطكعي كأىدافو

إف العمؿ التطكعي يمثؿ أىمية كبيرة لمفرد كالمجتمع؛ حيث      
عمى المستكل الفردم في تأثيره عمى النسؽ القيمي  تتجمى أىميتو

لمفرد، كىك أحد المؤشرات الدالة عمى مستكل نضج الشعكر 
بالمكاطنة كاالنتماء الكطني، كما يعمؿ عمى تعبئة الطاقات 

 ].21البشرية كالمادية كيكجييا كيحكليا إلى عمؿ مثمر ]
 ب المتطكع مجمكعة مف الخبرات ػػكما أف العمؿ التطكعي يكس   
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االجتماعية التي تسيـ في تكامؿ شخصيتو كثقتو بنفسو، كيشبع 
حاجاتو إلى تقدير اآلخريف لو، كيكلد لديو اإلحساس بالمسؤكلية 
االجتماعية تجاه مجتمعو، كيزكده بالميارات الحياتية كالمينية 
التي تسيـ في بنائو النفسي كاالجتماعي، كتزيد مف فرص 

 ].22كلو عمى العمؿ ]حص
 :أما أىمية األعماؿ التطكعية بالنسبة لممجتمع فتتمثؿ فيما يمي

 .تنمية ركح التكافؿ كالمشاركة في المجتمع -
يمثؿ المتطكع قدكة لغيره مف الشباب في المجتمع مما يؤدم  -

 .إلى زيادة أعداد المتطكعيف
ت التخفيؼ مف حدة المشكبلت االجتماعية، كتقديـ الخدما -

 .كالمساعدات ألفراد المجتمع
 .تقميؿ أشكاؿ كمظاىر االنحرافات داخؿ المجتمع  -
إكماؿ النقص في الخدمات التي يحتاجيا المجتمع، كخاصة  -

 ].23في أكقات الككارث كاألزمات ]
كتختمؼ أىداؼ المشاركة في األعماؿ التطكعية كدكافعيا     

الكتساب بعض مف فرد آلخر، فقد يككف حب الظيكر، أك 
الميارات كالخبرات كتسييؿ فرص الحصكؿ عمى العمؿ، أك 

 .شغؿ أكقات الفراغ
كما أف دكافع الفرد لمعمؿ التطكعي في المجتمعات النامية      

يختمؼ عنو في المجتمعات المتقدمة، ففي المجتمعات النامية 
تتبايف الدكافع بيف الرغبة في العطاء لما يحققو مف رضان كراحة 

سية، كبيف اكتساب الميارات الجديدة، أك تحقيؽ الذات. بينما نف
في المجتمعات المتقدمة فغالبان ما يككف الدافع لمعمؿ التطكعي 
ىك القناعة بأىميتو؛ نظران لعزلة الفرد في ىذه المجتمعات، 

 ].24] كضعؼ الركابط األسرية
[ إلى أف مف أبرز دكافع العمؿ 21كما أشار العامر ]       

تطكعي لدل الشباب السعكدم ىك استثمار كقت الفراغ فيما ال
يفيد، كاكتساب الخبرات الميدانية كاإلدارية في العمؿ الخيرم، 
كدعـ التكافؿ بيف أفراد المجتمع، كالمساىمة في إبراز الصكرة 
اإلنسانية لممجتمع، كاستخداـ طرؽ جديدة لمقابمة احتياجات 

نماء الركح اإليجابية  لدل الشباب نحك مجتمعيـ، المجتمع، كا 
كالتعرؼ عمى الفجكات المكجكدة في نظاـ الخدمات في 

 .المجتمع
 :أسباب العزكؼ عف العمؿ التطكعي كدكر الجامعة في دعمو

يكاجو األفراد غالبان عند محاكلتيـ المشاركة في األعماؿ      
التطكعية عددان مف المعكقات كالصعكبات التي قد تقمؿ مف 

ىذه األعماؿ كتحّد مف مساىمتيـ فييا. كمف ىذه  انخراطيـ في
المعكقات ما ىك ناشئ مف المتطكع نفسو، كشعكره بأنو غير 
ممـز بما يقـك بو مف عمؿ، كعدـ قدرتو عمى التكفيؽ بيف كقتو 
الخاص ككقت التطكع. كمنيا ما ىك مرتبط بالمؤسسات 

رامج التطكعية، كعدـ كجكد إدارة تيتـ بالمتطكعيف، كعدـ كجكد ب
تدريبية ليـ. كمنيا ما ىك مرتبط بالمجتمع، كعدـ الكعي الكافي 

 ].25بأىمية العمؿ التطكعي ]
كقد أشارت بعض الدراسات إلى أف مف أىـ المعكقات       

التي تؤثر في المشاركة في األعماؿ التطكعية لدل طبلب 
الجامعات تتمثؿ في انشغاليـ بالدراسة، كاىتماميـ بأمكرىـ 

، كغياب الكعي المجتمعي بأىمية دكر المتطكعيف، الشخصية
كتركيز مؤسسات العمؿ التطكعي عمى المجاالت التقميدية 
كفرض القيكد عمى إبداعات المشاركيف، كعدـ االىتماـ بالبرامج 

 [1,21].التي تمبي احتياجات الشباب كاىتماماتيـ. 
فقد صنفت أسباب عزكؼ الطبلب  ]4] أما دراسة فخرك     
 معييف عف العمؿ التطكعي إلى ما يمي: الجا
أسباب جامعية: تتمثؿ في انشغاؿ الطالب بالدراسة، كصعكبة  -

التحقيؽ التكازف بيف العمؿ التطكعي كالدراسة، كندرة كجكد 
 .التعزيز الكافي لمعمؿ التطكعي مف قبؿ المسؤكليف

أسباب مجتمعية: كتتمثؿ في غياب النظرة التي تقدر األعماؿ  -
عية، كعدـ عناية التنشئة االجتماعية بمفيـك التطكع، كعدـ التطك 

 .كضكح العبلقة بيف العمؿ التطكعي كالتنمية المجتمعية
 أسباب شخصية: كمنيا عدـ اىتماـ الطالب بالعمؿ التطكعي،  -

كأنو ليس مف أكلكياتو في الكقت الحالي، كعدـ إدراؾ الطالب 
 .لمفيـك التطكع كصمتو بالديف

كظائؼ الجامعة الثبلث، كالتي تتمثؿ في: التدريس، إف      
كالبحث العممي، كخدمة المجتمع، تحتـ عمى الجامعة أف تقـك 
بتفعيؿ دكرىا في ضكء ىذه الكظائؼ دكف تقصير أك إخبلؿ في 

 .أم كظيفة منيا
كعند النظر في كظيفة الجامعة في مجاؿ خدمة المجتمع      

لعمؿ التطكعي في ىذا الجانب؛ يتبيف الدكر الكبير الذم يمعبو ا
حيث يمكف لمجامعة أف تسيـ في تنمية المجتمع كتطكيره مف 
خبلؿ مبادراتيا التطكعية، كمشاركتيا الفاعمة في تقديـ البرامج 
اليادفة ألبناء المجتمع، ككذلؾ تنفيذ المشركعات التي تعمؿ 
عمى سد النقص أك القصكر في الخدمات التي يحتاجيا 

 .المجتمع
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كيمكف لمجامعة أف تقـك بدكرىا التربكم مف خبلؿ اتباع      
اتجاىات مختمفة في استجبلء البعد التربكم لثقافة التطكع في 
فمسفتيا، كما أف تضميف الجامعة لثقافة العمؿ التطكعي في 
نشاء مراكز خاصة بالعمؿ  مناىجيا كمقرراتيا الدراسية، كا 

يساعدىـ عمى الكعي التطكعي، كتييئة البيئة المناسبة لمطبلب 
 ].6بأىمية العمؿ التطكعي ]
 الدراسات السابقة. 4

تـ الرجكع إلى عدد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي      
 تناكلت مكضكع العمؿ التطكعي، حيث أجرل إدكاردز كآخركف

دراسة لمكشؼ عف مدل مشاركة طبلب جامعة ميد  [26]
األمريكية في األعماؿ التطكعية لدل  Mid-Atlantic أتبلنتيؾ

المنظمات المحمية، كمقارنة تأثيرىـ بتأثير غيرىـ مف المتطكعيف 
مف بقية أفراد المجتمع. استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي مف 

منظمة خيرية تقع ضمف  56خبلؿ إرساؿ االستبانات إلى 
 طالبان. 18000المجتمع المحمي لمجامعة التي يبمغ عدد طبلبيا 

كقد بينت نتائج الدراسة أف عدد المتطكعيف في المنظمات التسع 
( متطكعا؛ حيث بمغت نسبة المتطكعيف 92932كالثبلثيف بمغ )

% مف 49% بينما 51مف طبلب جامعة ميد اتبلنتؾ 
% مف 28المتطكعيف كانكا مف بقية أفراد المجتمع، أم أف 

حصؿ طبلب الجامعة كانكا متطكعيف في ىذه المنظمات. كقد 
الطبلب عمى متكسطات مرتفعة فيما يتعمؽ بأخبلقيات التعامؿ 
كاحتراـ عمبلء المنظمة كمكظفييا كقدرتيـ عمى تحمؿ 
المسئكلية، كما كافؽ أفراد عينة الدراسة عمى أف الطبلب يقكمكف 
بدكر ميـ لممنظمة، كجاءت مكافقتيـ بدرجة أقؿ في مجالي 

ضحت النتائج أف ىناؾ الكفاءة المينية كجمع التبرعات. كما أك 
عبلقة بيف التدريب قبؿ التطكع كاالستمرار فيو؛ حيث إف 
المتطكع الذم يحصؿ عمى تدريب كاؼ قبؿ أف يكمؼ بميمة 
تطكعية يميؿ إلى البقاء كاالستمرار في العمؿ التطكعي لدل 

 .المنظمة
[ عف الدكر الفعمي لمشباب في 27ككشفت دراسة محمد ]       

دل تفاعمو مع مجتمعو، كالتعرؼ عمى قيمة عممية التطكع كم
العمؿ التطكعي في نفكس الشباب كمدل تأثيره عمى تككيف 
شخصياتيـ، كالكشؼ عف الدكر التنمكم لمشباب كمشاركتو في 
تغيير المجتمع كنقمو مف حالتو الراىنة الى حالة أفضؿ في 
المستقبؿ. كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتطبيؽ 

االستبانة عمى عينة عشكائية مف الشباب المشاركيف في  أداة

فردان.  125العمؿ التطكعي بمركز شباب محافظة المنيا كعددىـ 
كأشارت أىـ نتائج الدراسة إلى أف مفيـك العمؿ التطكعي لدل 
أفراد العينة يتمثؿ في العمؿ دكف مقابؿ مادم كاالستعداد 

التطكعي ألنو  لمساعدة اآلخريف، كأف سبب تفضيميـ لمعمؿ
يساعد في االنتماء كالكالء لمكطف، كيساعد عمى تحمؿ 

 .المسؤكلية، كيعمؿ عمى التأىيؿ لؤلعماؿ القيادية في المستقبؿ
إلى التعرؼ عمى الحكافز  [28] كىدفت دراسة جكنز كىيؿ      

التي تدفع طمبة الجامعة لمخدمة التطكعية؛ حيث بمغ أفراد 
ؤسسات لمتعميـ العالي في جامعة م 4طالبان مف  24الدراسة 
بالكاليات المتحدة، ممف قامكا بأعماؿ تطكعية  Ohio أكىايك

عندما كانكا في المرحمة الثانكية كاستمر نصفيـ في العمؿ 
التطكعي بعد انتقاليـ لمجامعة بينما تكقؼ النصؼ اآلخر. 
كبينت النتائج أف مشاركة الطمبة في العمؿ التطكعي في المرحمة 

كية كاف بسبب تشجيع األىؿ كاألصدقاء، كككنو مف الثان
متطمبات الدراسة، كككف العمؿ التطكعي يساعدىـ في الحصكؿ 
عمى قبكؿ جامعي. كأف سبب استمرار بعضيـ في العمؿ 
التطكعي في المرحمة الجامعية ىك الحاجة إلى النمك الميني، 

ض كمساعدة الفئات الميمشة في المجتمع، بينما كاف تكقؼ البع
اآلخر عف المشاركة فبسبب ضيؽ الكقت كاالنشغاؿ بالعمؿ أثناء 

  .الدراسة
دراسة طكلية لمتعرؼ عمى  [29] كأجرل ببلنتي كريجنير       

أنماط مشاركة الشباب في أنشطة خدمة المجتمع، كذلؾ 
باالعتماد عمى البيانات المسحية التي قاـ بيا المركز الكطني 

يات المتحدة؛ حيث تمت الدراسة عمى لئلحصاءات التربكية بالكال
بمغ عددىـ  1992عينة مف طمبة الصؼ الثالث ثانكم لمعاـ 

طالبان مكزعيف عمى جميع الكاليات، ثـ أعيدت الدراسة  24599
. كأشارت 2000ثـ عاـ  1994عمى نفس العينة في عاـ 

النتائج إلى قمة نسبة االستمرارية في المشاركة في األعماؿ 
مبة بعد تخرجيـ مف الثانكية؛ حيث لـ يستمر منيـ التطكعية لمط

%، كما أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف التطكع في 12سكل 
% ممف تطكعكا 54المرحمة الثانكية كالتطكع فيما بعد؛ حيث إف 

 .في المرحمة الثانكية تطكعكا مرة أخرل خبلؿ السنكات البلحقة
التطكع كأىـ [ إلى تحديد مفيـك 21كىدفت دراسة العامر ]      

العكامؿ المؤثرة عمى مشاركة أفراد المجتمع في مؤسسات العمؿ 
األىمي التطكعي، ككذلؾ التعرؼ عمى دكافع الشباب لممشاركة 
في مؤسسات العمؿ التطكعي كالمكانع التي تمنعيـ مف االلتحاؽ 
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بيذه المؤسسات. كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي 
 507عمى عينو طبقيو عشكائية قكاميا باستخداـ استبانة ُطبقت 

سنة مف  30إلى  20فردان مف الشباب الذككر كاإلناث مف سف 
منسكبي جميع الكميات بمنطقة حائؿ. كتكصمت الدراسة إلى أف 
أىـ دكافع العمؿ التطكعي لدل الشباب السعكدم تتمثؿ في 
استثمار أكقات الفراغ، كاكتساب الخبرات الميدانية كاإلدارية، 

عـ التكافؿ بيف أفراد المجتمع. أما أىـ مكانع العمؿ التطكعي كد
 فتتمثؿ في كثرة األعباء العائمية كالدراسية، كعدـ كجكد برامج

 .إعبلمية تعنى بإظيار أىمية العمؿ التطكعي كأىدافو
بدراسة لمتعرؼ عمى آراء عينة  [30] كقاـ فيرارم كبريستك     

نحك البيئة الجامعية  DePaul مف الطمبة في جامعة ديبكؿ
كعبلقتيا بخدمة المجتمع كتقديـ الخدمة العامة. كأكضحت 
النتائج أف طمبة السنتيف األكلى كالثانية يركف بأف الجامعة تكفر 
البيئة المناسبة لمطمبة لمقياـ باألعماؿ التطكعية، كأف لدييـ 
حكافز لمقياـ باألعماؿ التطكعية أعمى مف طمبة السنكات 

ؾ النشغاؿ ىؤالء الطمبة بالعمؿ لتغطية تكاليؼ األخرل؛ كذل
 .دراستيـ، كقمة الخبرة في التعرؼ عمى برامج الخدمة العامة

[ إلى تصميـ برنامج لتفعيؿ 30كىدفت دراسة قنديؿ ]      
الجيكد التطكعية باستخداـ المساعدة الذاتية لشباب الجامعة 

لمجتمع كاستثمار تمؾ الجيكد التطكعية في تنمية انتمائيـ 
الجيرة، ككذلؾ اختبار تأثير برنامج الدراسة الخاص بتفعيؿ 
الجيكد التطكعية باستخداـ المساعدة الذاتية لتنمية انتماء الشباب 
الجامعي لمجتمع الجيرة. كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو 
التجريبي مف خبلؿ االستعانة بتصميـ القياس القبمي كالقياس 

باالعتماد عمى مقياسيف، أحدىما لمتطكع البعدم لمجمكعة كاحدة 
طالبان متطكعان مف طبلب  41كاآلخر لبلنتماء، كتطبيقيا عمى 

التدريب بالفرقة الثالثة بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية 
بالقاىرة. كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد عبلقة ذات داللة 

لمساعدة إحصائية بيف تطبيؽ برنامج التدخؿ الميني باستخداـ ا
الذاتية كتفعيؿ التطكع لشباب الجامعة بمجتمع الجيرة، ككذلؾ 
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تفعيؿ التطكع لشباب 

 .الجامعة كتنمية انتمائيـ لمجتمع الجيرة
[ دراسة ىدفت إلى تعزيز ثقافة العمؿ 4كأجرل فخرك ]     

التطكعي لدل الطبلب، ككيفية قياـ الجامعة بدكرىا في دعـ 
ثقافة التطكع لدل طبلبيا. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي، 

 57مف خبلؿ أداتي المبلحظة كالمقابمة مع عينة عمدية بمغت 

ات العمـك فردان مف قادة كأعضاء ىيئة التدريس في تخصص
التربكية كاالجتماعية بجامعة الككيت ممف ليـ صمة بمكضكع 
التطكع بالجامعة. كبينت النتائج ضعؼ ثقافة التطكع لدل 
الطبلب، كقمة التفات الجامعة لتعزيزىا، كنقص البرامج الجامعية 
القائمة عمى الشراكة بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع كالتي 

 .يمكف أف تؤسس لمعمؿ التطكعي
بدراسة لمكشؼ عف الفركؽ  [32] كقاـ ىكستينكس كآخركف      

بيف طبلب الجامعات فيما يتعمؽ بدكافع التطكع في عدد مف 
الدكؿ؛ حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي، مف خبلؿ 
تصميـ استبانة بعدة لغات كتكييفيا لتتماشى مع السياؽ الثقافي 

عكامؿ لدكافع التطكع، لكؿ دكلة، كتتضمف ىذه االستبانة ثبلثة 
كىي: دكافع بناء السيرة الذاتية كالمستقبؿ الكظيفي، كدكافع قيمة 

( 5794اإليثار، كالدكافع االجتماعية. كقد بمغت عينة الدراسة )
طالبان جامعيان في عدة تخصصات مختمفة في كؿ مف: بمجيكا، 
ككندا، كالصيف، كفنمندا، كالياباف، كالكاليات المتحدة. كأشارت 

% مف أفراد العينة كانت ليـ 70.5نتائج الدراسة إلى أف 
مشاركة تطكعية خبلؿ األشير االثني عشر الماضية، حيث 
حصؿ بعد دكافع قيمة اإليثار عمى المرتبة األكلى في دكافع 
التطكع، يميو بعد دكافع بناء السيرة الذاتية كالمستقبؿ الكظيفي، 

بة الثالثة كاألخيرة. فيما جاءت الدكافع االجتماعية في المرت
كاحتمت عبارة "مساعدة اآلخريف" الترتيب األكؿ لدل عينة 
الدراسة في جميع الدكؿ ما عدا الياباف؛ حيث جاءت عبارة 
"التطكع يقدـ لممرء منظكران جديدان" في الترتيب األكؿ، كما ركز 
الطبلب في الكاليات المتحدة ككندا عمى أىمية دكر العمؿ 

السيرة الذاتية كالمستقبؿ الكظيفي أكثر مف  التطكعي في بناء
 .طبلب الدكؿ األخرل

[ إلى تحديد طبيعة مشاركة 1كىدفت دراسة عطية ]      
الشباب الجامعي في العمؿ التطكعي، كتحديد المعكقات التي 
تؤثر عمى ىذه المشاركة في ظؿ التغيرات المجتمعية، كمحاكلة 

لمعمؿ التطكعي  كضع تصكر مقترح في ضكء كاقع المشاركة
لتفعيؿ منظكمة العمؿ التطكعي كدكر الطبلب الجامعييف في 
اإلسياـ لنجاحو. كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي )المسح 
االجتماعي(، كتطبيؽ استبانة لقياس كاقع العمؿ التطكعي في 

فردان مف  217ظؿ التغيرات المجتمعية لدل عينو عمدية بمغت 
تماعية بجامعة حمكاف. كمف أبرز طبلب كمية الخدمة االج

النتائج التي قدمتيا الدراسة أف طبيعة المشاركة الطبلبية لمعمؿ 
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التطكعي في ظؿ التغيرات المجتمعية جاءت منخفضة، كأف 
غالبية أفراد العينة يركف أف أىـ معكقات مشاركتيـ في العمؿ 
التطكعي تتمثؿ في انشغاليـ بالدراسة، كاىتماميـ بأمكرىـ 

صية، كغياب الدكر المجتمعي بأىمية دكر المتطكعيف، الشخ
كعدـ كجكد الكقت الكافي لمتطكع. ثـ قدمت الدراسة تصكران 
مقترحان لطريقة تنظيـ المجتمع لتفعيؿ المشاركة الطبلبية في 

 .العمؿ التطكعي
عف مجاالت التطكع  [33] ككشفت دراسة جيج كثابا      

ة، حيث استخدـ الباحثاف كدكافعو كمعكقاتو لدل طبلب الجامع
المنيج الكصفي مف خبلؿ تصميـ استبانة إلكتركنية تككنت مف 
أربعة محاكر، تناكؿ المحكر األكؿ المشاركة التطكعية كتشمؿ 
نطاؽ العمؿ التطكعي كأنكاع األنشطة التطكعية التي شارؾ فييا 
المتطكعكف، كالكسائؿ كالطرؽ التي ساىمكا بيا في المنظمات 

كا بيا. كتناكؿ المحكر الثاني دكافع المتطكعيف، التي تطكع
كتناكؿ المحكر الثالث معكقات المشاركة في األعماؿ التطكعية، 
بينما تناكؿ المحكر الرابع الخصائص الديمكجرافية، كالعمر 
كالجنس كالعرؽ كالسنة الدراسية كالتخصص كبمد اإلقامة. كقد تـ 

طالبان مف  305مغت تكزيع االستبانة االلكتركنية عمى عينة ب
طبلب إحدل الجامعات الرئيسة الكاقعة في جنكب شرؽ الكاليات 

استبانة، بنسبة  270المتحدة، كبمغت االستبانات المرتجعة 
% مف أفراد 80%. كأكضحت نتائج الدراسة أف 8825استجابة 

السابقة لمدراسة، كاحتمت  12العينة قامكا بالتطكع خبلؿ األشير 
ية" الترتيب األكؿ فيما يتعمؽ بمجاالت التطكع، "الخدمات اإلنسان

تمتيا "الخدمات التربكية". أما دكافع التطكع لدل عينة الدراسة 
فجاءت الدكافع المتعمقة بالفيـ كالقيـ ىي األكثر أىمية، بينما 
كانت الدكافع االجتماعية كالمستقبؿ الكظيفي األقؿ أىمية. 

في المرتبة األكلى  كبالنسبة لمعكقات العمؿ التطكعي فجاءت
 .كثرة االلتزامات، تمييا عدـ كجكد الكقت الكافي لمتطكع

 [ إلى تحديد مفيـك ثقافة التطكع لدل 7كىدفت دراسة أحمد ]     
الشباب الجامعي كتحديد أىـ األدكار األمنية لمعمؿ التطكعي، 
كتحديد أىـ المعكقات التي تعكؽ مشاركة الشباب الجامعي في 

ي، كمف ثـ التكصؿ لتصكر مقترح لدعـ ثقافة العمؿ التطكع
العمؿ التطكعي لدل الشباب الجامعي. كاستخدمت الباحثة 
المنيج الكصفي التحميمي )المسح االجتماعي( حيث طبقت 

طالبان كطالبة مف الفرقة  350االستبانة عمى عينة عمدية تبمغ 
سة الرابعة في أربع كميات بجامعة أسيكط. كبينت أىـ نتائج الدرا

أف مف الفكائد التي يتكقعيا الشباب مف مشاركتيـ في العمؿ 
التطكعي ىي تعزيز االنتماء الكطني كاإلحساس بمعاناة اآلخريف 
كشغؿ أكقات الفراغ، أما األمكر التي يمكف أف تعكقيـ عف 
المشاركة في العمؿ التطكعي فأىميا كصؼ األفراد المتطكع بأنو 

محاباة في اختيار العامميف مف إرىابي نتيجة لعدـ األماف، كال
 .غير ذكم الكفاءة

بإجراء دراسة بعنكاف: "إثراء  [8] كقاـ جاريكس كجركؼ       
خبرة الجامعة مف خبلؿ العمؿ التطكعي: مشركع تجريبي"، كىي 
دراسة تقييمية لمشركع الشراكة التي تـ تأسيسيا بيف جامعة 

ضحايا  البريطانية كمنظمة "دعـ Loughborough لكفبركؼ
الجريمة"، حيث يستخدـ المشركع مدخبلن غير تقميدم يتمثؿ في 
تقديـ خدمات فردية كمباشرة لضحايا الجريمة مف قبؿ أقرانيـ 
طبلب الجامعة. كقد بينت الدراسة أف المشركع كاجو عدد مف 
التحديات المتعمقة بالقيادة كتدريب المتطكعيف، كالحاجة إلى 

ض الجدكؿ الدراسي لمطبلب مع المزيد مف الكقت في ظؿ تعار 
مياميـ التطكعية؛ كلذا يقترح الباحثاف تصميـ دكرات تدريبية 
قصيرة لممتطكعيف قبؿ الميمة بكقت كأف يستخدـ فييا تقنية 
التعمـ عف بعد. كمف التحديات أيضا ضماف سرية التعامؿ بيف 
العمبلء ضحايا الجريمة كالمتطكعيف نظران لصغر مجتمع 

تجاكز ذلؾ بتقديـ تدريب كاؼ لممتطكعيف حكؿ الجامعة، كتـ 
بركتكككؿ )قيـ العمؿ التطكعي( كحدكد العبلقة بيف اآلخريف 
)العمبلء(. كقد أكدت الدراسة أف لممشركع نتائج إيجابية كاضحة 
لمجامعة كطبلبيا كالمنظمة؛ حيث ساىـ في رفع الكفاءة 

يا الخارجية لمجامعة مف خبلؿ تكفر فرص كظيفية أكبر لطبلب
الذيف تمقكا تدريبان إضافيان أثناء المشاركة في العمؿ التطكعي، 
كتقكية العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع المحمي، كما يمثؿ استجابة 
ثراء كتجكيد خبرات الطبلب أثناء  مف الجامعة لمقياـ بكاجبيا كا 
دراستيـ. كما أف الحضكر القكم لمنظمة "دعـ ضحايا الجريمة" 

ؿ عنصر جذب لمطبلب الدكلييف باعتبار أف داخؿ الجامعة يمث
األمف أحد العكامؿ المؤثرة الختيار الجامعة لدييـ، باإلضافة إلى 
أف العمؿ مع ضحايا الجريمة يزكد المتطكعيف بخبرات كميارات 
قيمة تكسع آفاقيـ كتغني حياتيـ كتعّدىـ لمعمؿ الكظيفي 

  .مستقببلن 
[ عف دكر الجامعة 6ككشفت دراسة الحازمي كآخركف ]     

التربكم في نشر ثقافة العمؿ التطكعي، حيث تـ تطبيؽ 
االستبانة عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة بجامعتي 
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نجراف كاألميرة نكره. كبينت النتائج مكافقة أفراد الدراسة عمى 
رجة عالية، كأف مفيـك العمؿ التطكعي كالعكامؿ الدافعة نحكه بد

 .دكر الجامعة في نشر ثقافة العمؿ التطكعي ضعيؼ في مجممو
[ دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى دكر 13كأجرل الدكيش ]      

القيادات األكاديمية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية في 
تفعيؿ العمؿ التطكعي، كالمعكقات التي تحد مف تفعيمو. كأشارت 

أفراد الدراسة غير مكافقيف عمى كاقع أدائيـ  النتائج إلى أف معظـ
في تفعيؿ العمؿ التطكعي، كأف مف أبرز المعكقات: قمة البرامج 
التكجييية نحك األعماؿ التطكعية، كعدـ كجكد آليات كأنظمة 

 .لمعمؿ التطكعي
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتضح مف عرض الدراسات السابقة اىتماميا بمكضكع       
التطكعي كخاصة لدل فئة الشباب؛ حيث إف جميع ىذه  العمؿ

[ 27الدراسات طبقت عمى طمبة الجامعات، ماعدا دراسة محمد ]
التي طبقت عمى عينة مف المتطكعيف في مركز شباب محافظة 

[ المتاف تـ تطبيقيما 13[ كالدكيش ]4المينا، كدراستي فخرك ]
لتدريس عمى عينة مف القيادات األكاديمية كأعضاء ىيئة ا

 .بالجامعة
 كما أف معظـ الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة      

التي اعتمدت عمى  [29] كريجنير ببلنتي رئيسة، ماعدا دراسة
[ التي استخدمت أداتي 4البيانات المسحية، كدراسة فخرك ]
[ التي استخدمت المنيج 31المبلحظة كالمقابمة، كدراسة قنديؿ ]

باالعتماد عمى تطبيؽ القياس القبمي كالقياس شبو التجريبي 
 .البعدم لمجمكعة كاحدة

 ي تناكلياػات فػػدراسػذه الػػع ىػػة مػػاليػة الحػػدراسػت الػػقػفػد اتػػكق     

لمكضكع العمؿ التطكعي، باالعتماد عمى المنيج الكصفي، كما 
اتفقت مع بعضيا في تطبيقيا عمى طمبة الجامعة، كاستخداـ 

 .انة كأداة رئيسة لمدراسةاالستب
بينما اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في      

مكاف التطبيؽ؛ حيث طبقت في جامعة شقراء؛ بيدؼ الكصكؿ 
إلى صيغة مقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي بالجامعة. كقد تـ 
االستفادة مف ىذه الدراسات في اختيار المنيج المبلئـ لمدراسة، 

 .أساليبيا، ككذلؾ في عرض كتحميؿ النتائجكأداتيا ك 
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككنو األنسب      

لكصؼ الظاىرة المراد دراستيا )أىمية العمؿ التطكعي كاألسباب 
المؤدية إلى العزكؼ عف المشاركة فيو( كما ىي في الكاقع، 

باستنتاجات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كبناء الصيغة كالخركج 
 .المقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي بالجامعة

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة البكالكريكس بجامعة      

ق المنتظميف في كميات 1437/1436شقراء لمعاـ الجامعي 
 .طالبان  4001 الجامعة الكاقعة في محافظة شقراء، كعددىـ

أما عينة الدراسة فتـ اختيارىا بالطريقة العشكائية العنقكدية،      
ككانت كحدة االختيار ىي الشعبة؛ حيث قاـ الباحث باختيار 
-بعض الشعب عشكائيان، مع مراعاة تمثيؿ المتغيرات ما أمكف 

( 583كبذلؾ تككنت العينة مف ) -خاصة )نكع الكمية، كالجنس(
% مف مجتمع الدراسة، كجاءت خصائصيـ 14.6 طالبان يمثمكف

 :كفؽ متغيرات الدراسة كما في الجدكؿ التالي
 1 جدول

 خصائص أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة
 % التكرار متغيرات الدراسة

 50.4 294 عممية نكع الكمية
 49.6 289 إنسانية

 40.5 236 ذكر الجنس
 59.5 347 أنثى

 29.7 173 الثاني-األكؿ المستكل الدراسي
 37.9 221 الرابع-الثالث

 28.3 165 السادس-الخامس
 4.1 24 الثامف-السابع

 100 583 إجمالي أفراد العينة
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 يشكمكف العممية الكميات طمبة أف( 1) الجدكؿ مف يتضح     
 فيشكمكف اإلنسانية الكميات طمبة أما الدراسة، عينة مف% 50.4
% 59.5 بمغت اإلناث مف الطمبة نسبة أف كما%. 49.6 نسبة
 .%40.5 الذككر نسبة بمغت بينما
 في الطمبة نسبة بمغت فقد الدراسي لممستكل بالنسبة أما     

( كالثاني األكؿ،) كفي ،%37.9( كالرابع الثالث) المستكييف
 نسبتيـ بمغت( كالسادس الخامس،) كفي ،%29.7 نسبتيـ بمغت
 السابع،) المستكييف في نسبتيـ بمغت حيف في ،28.3%
 .%4.1( كالثامف
 الدراسة ج. أداة
 إلى الرجكع خبلؿ مف( االستبانة) الدراسة أداة بناء تـ      

 العمؿ بمكضكع العبلقة ذات السابقة كالدراسات التربكية األدبيات
 العامر: مف كؿ دراسة كخاصة الجامعات؛ طمبة لدل التطكعي

 ].6] كآخركف كالحازمي ،[7] كأحمد ،[1] كعطية ،[21]
 :األداة صدؽ
 عمى بعرضيا الباحث قاـ ظاىريان  األداة صدؽ مف لمتأكد     

 كالقياس التربية مجاالت في المتخصصيف المحكميف مف( 9)

 مبلءمة درجة حكؿ كمبلحظاتيـ آرائيـ مف لبلستفادة كالتقكيـ؛
 .إليو تنتمي الذم لممحكر مناسبتيا كمدل كصياغتيا، العبارات

 اتفؽ التي التعديبلت بإجراء الباحث قاـ ذلؾ ضكء كفي    
 بعض صياغة إعادة تـ حيث المحكميف، مف فأكثر% 80 عمييا

 .أخرل عبارات حذؼ أك كدمج العبارات
: جزأيف عمى النيائية صكرتيا في األداة اشتممت كبذلؾ      
 الكمية، نكع) الدراسة بأفراد الخاصة األكلية البيانات يتناكؿ األكؿ

 مف فيتككف الثاني الجزء أما(. الدراسي المستكل الجنس،
( الجامعة طمبة لدل التطكعي العمؿ أىمية: )األكؿ محكريف،
 المشاركة عف الطبلب عزكؼ إلى المؤدية األسباب: )كالثاني

 شخصية، أسباب: بعديف كيتضمف التطكعية، األعماؿ في
 كفؽ األداة عبارات جميع عمى اإلجابة ككانت ،(جامعية أسباب
 .خماسي تدرج مقياس
 عمى بتطبيقيا الباحث قاـ لؤلداة الداخمي الصدؽ مف كلمتأكد
 االرتباط معامؿ حساب كتـ طالبان،( 40) بمغت استطبلعية عينة

 تنتمي الذم لممحكر الكمية بالدرجة عبارة كؿ درجة بيف بيرسكف
 :التالي الجدكؿ في كما إليو،

 2 جدول
 لممحور الكمية بالدرجة لمعبارات بيرسون ارتباط معامالت

معامل  العبارة معامل االرتباط العبارة  معامل االرتباط العبارة المحور
 االرتباط

معامل  العبارة االرتباطمعامل  العبارة
 االرتباط

 **0.58 5 **0.66 4 **0.65 3 **0.57 2 **0.30 1 األكؿ
6 0.59** 7 0.67** 8 0.65** 9 0.64** 10 0.64** 
11 0.67** 12 0.73** 13 0.72** 14 0.69** 15 0.69** 

 **0.63 5 **0.65 4 **0.68 3 **0.59 2 **0.44 1 الثاني
6 0.63** 7 0.58** 8 0.60** 9 0.55** 10 0.45** 
11 0.40** 12 0.72** 13 0.70** 14 0.67** 15 0.59** 
16 0.67** 17 0.72** 18 0.78** 19 0.75** 20 0.73** 
21 0.73** 22 0.78** 23 0.70** -  -  

 (0.01) عند داؿ**
 عند داللة ذات األداة عبارات جميع أف( 2) الجدكؿ مف يتضح 

 .لؤلداة الداخمي الصدؽ تكفر إلى يشير مما ؛(0201) مستكل

 :األداة ثبات
 الفاكركنباخ؛ ثبات معامؿ حساب تـ األداة ثبات مف لمتأكد

 :التالي الجدكؿ ذلؾ كيكضح
 3 جدول

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل
 معامل الثبات عدد العبارات المحور م
 0.894 15 أىمية العمؿ التطكعي لدل طمبة الجامعة 1
 0.875 23 األسباب المؤدية إلى عزكؼ الطبلب عف المشاركة في األعماؿ التطكعية 2

 0.887 38 الثبات الكمي لؤلداة
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أف معامبلت الثبات لمحكرم أداة ( 3يتضح مف الجدكؿ )       
الدراسة جاءت مرتفعة؛ حيث بمغ لممحكريف األكؿ كالثاني 

( عمى التكالي، كما جاء معامؿ الثبات 0.875(، ك)0.894)
(، كىك ما يشير إلى 0.887الكمي لؤلداة مرتفعا؛ حيث بمغ )

 .تمتع األداة بثبات مرتفع
 :تصحيح األداة

لمحكـ عمى استجابات أفراد الدراسة تـ تحديد فئات       
غير  1.80إلى أقؿ مف  1المقياس الخماسي كما يمي: )مف 

غير مكافؽ(،  2.60إلى أقؿ مف  1.80(، )مف مكافؽ إطبلقان 
إلى  3.40غير متأكد(، )مف  3.40إلى أقؿ مف  2.60)مف 

 (.مكافؽ بشدة 5إلى  4.20مكافؽ(، )مف  4.20أقؿ مف 
 مناقشتهاائج و نت. ال6

 السؤاؿ األكؿ: ما أىمية العمؿ التطكعي لدل طمبة الجامعة؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالمتكسطات      

 :الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة، كما يمي

 4جدول 
 المعياري الستجابات أفراد الدراسة نحو أهمية العمل التطوعيالمتوسط الحسابي واالنحراف 

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق 
 بشدة

 غير  موافق
 متأكد

 غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 1 0.45 4.83 0.0 0 0.5 3 1.5 9 12.7 74 85.2 497 الحصكؿ عمى األجر كالثكاب مف اهلل تعالى 1
 3 0.60 4.50 0.0 0 0.0 0 5.3 31 39.8 232 54.9 320 تنمية شخصية الطالب 2
 4 0.69 4.49 0.3 2 1.0 6 6.2 36 33.8 197 58.7 342 زيادة الثقة بالنفس 3
 6 0.74 4.44 0.5 3 1.5 9 7.0 41 35.3 206 55.6 324 تعزيز انتماء الطالب لمجتمعو 4
 8 0.76 4.39 0.7 4 1.4 8 8.7 51 36.9 215 52.3 305 اكتساب احتراـ اآلخريف كتقديرىـ 5
 2 0.67 4.53 0.7 4 0.2 1 5.1 30 33.4 195 60.5 353 استثمار كقت الفراغ بما ينفع 6
 5 0.71 4.44 0.7 4 0.7 4 6.7 39 38.3 223 53.7 313 تنمية القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية 7
 7 0.71 4.39 0.2 1 1.5 9 7.5 44 40.1 234 50.6 295 اكتساب بعض الخبرات كالميارات العممية 8
 9 0.69 4.38 0.5 3 0.7 4 6.9 40 43.9 256 48.0 280 تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي لمطالب 9
 14 0.87 4.24 1.0 6 2.9 17 13.9 81 35.2 205 47.0 274 تنمية القدرة عمى تنظيـ الكقت 10
 12 0.81 4.28 0.9 5 1.9 11 11.8 69 39.1 228 46.3 270 اإلحساس بقضايا المجتمع 11
 13 0.84 4.27 1.2 7 1.9 11 12.5 73 37.4 218 47.0 274 المساىمة في حؿ مشكبلت المجتمع 12
المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ التماسػػؾ كالتػػرابط بػػيف فئػػات  13

 المجتمع
267 45.8 232 39.8 77 13.2 4 0.7 3 0.5 4.30 0.76 11 

 10 0.74 4.34 0.7 4 0.9 5 9.6 56 41.5 242 47.3 276 تنمية ركح التكافؿ بيف أفراد المجتمع 14
الحػػػػد مػػػػف الجريمػػػػة كاالنحرافػػػػات السػػػػمككية داخػػػػؿ  15

 المجتمع
254 43.6 204 35.0 89 15.3 18 3.1 18 3.1 4.13 0.99 15 

 - 0.47 4.40 المتكسط الحسابي العاـ
( أف المتكسطات الحسابية لعبارات 4يتضح مف الجدكؿ )     

( كىي 4.13( ك)4.83المحكر جاءت مرتفعة؛ إذ تراكحت بيف )
تقع ضمف المدل )مكافؽ بشدة، كمكافؽ(، كبمغ المتكسط العاـ 

أف (، كىذا يدؿ عمى 0.47( كبانحراؼ معيارم )4.40لممحكر )
 .أفراد الدراسة )مكافقكف بشدة( عمى أىمية العمؿ التطكعي

( التي نصت عمى: "الحصكؿ عمى 1كجاءت العبارة )      
األجر كالثكاب مف اهلل تعالى" في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي 

(: "استثمار كقت الفراغ بما ينفع" 6(، تمتيا العبارة )4.83بمغ )

(: 2المرتبة الثالثة العبارة ) (. كفي4.53بمتكسط حسابي بمغ )
 (.4.50"تنمية شخصية الطالب" بمتكسط حسابي )

( التي 10أما في المرتبة ما قبؿ األخيرة فجاءت العبارة )      
نصت عمى: "تنمية القدرة عمى تنظيـ الكقت" بمتكسط حسابي 

(: "الحد مف الجريمة 15(، في حيف جاءت العبارة )4.24بمغ )
   ككية داخؿ المجتمع" في المرتبة األخيرةكاالنحرافات السم

    (، كقد ُيعزل حصكليا عمى المرتبة 4.13بمتكسط حسابي بمغ )
 كرة غير ػػاألخيرة إلى ككف ارتباط أثرىا بالعمؿ التطكعي يأتي بص
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 .مباشرة
كتشير ىذه النتيجة إلى أنو ينبغي عمى الجامعة أف       

العمؿ التطكعي مف  تستثمر استشعار الطمبة ككعييـ بأىمية
خبلؿ تشجيعيـ نحك المشاركة في األعماؿ التطكعية، كتييئة 

 .اإلمكانيات البلزمة لذلؾ
[، 21كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: العامر ]      
[ التي بينت أف مف أىـ دكافع 6[، كالحازمي كآخركف ]7كأحمد ]

لرضا عف العمؿ التطكعي كفكائده ىك رضا اهلل تعالى، ثـ ا
النفس، كاإلحساس بالراحة في خدمة اآلخريف، كاستثمار أكقات 

  .الفراغ بالنافع المفيد

[، 27كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: محمد ]      
 [33] (Gage & Thapa)، ك[32] (Hustinx & Others)ك
التي أشارت إلى تفضيؿ أفراد الدراسة لمعمؿ التطكعي ألنو  

نتماء كالكالء لمكطف، كيساعد عمى تحمؿ يساعد في اال
 .المسؤكلية، كيعمؿ عمى التأىيؿ لؤلعماؿ القيادية في المستقبؿ

السؤاؿ الثاني: ما األسباب المؤدية إلى عزكؼ الطمبة عف 
 المشاركة في األعماؿ التطكعية؟

تنقسـ ىذه األسباب إلى: أسباب شخصية، كأسباب جامعية،     
ؿ تـ حساب التكرارات كالمتكسطات كلئلجابة عف ىذا السؤا

 :الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة كما يمي
 :أكالن/ األسباب الشخصية

 5 جدول
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة نحو األسباب الشخصية

المتوسط  الموافقةدرجة  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق 
 بشدة

 غير  موافق
 متأكد

 غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
عػػدـ تػػكفر الكقػػػت الكػػافي لػػدل الطالػػػب  1

 لمقياـ باألعماؿ التطكعية 
210 36.0 197 33.8 113 19.4 42 7.2 21 3.6 3.91 1.08 3 

عػػػػػػدـ قناعػػػػػػة الطالػػػػػػب بجػػػػػػدكل العمػػػػػػؿ  2
 التطكعي

112 19.2 211 36.2 151 25.9 78 13.4 31 5.3 3.51 1.11 10 

عػػػػػػػػدـ إدراؾ الطالػػػػػػػػب لمفيػػػػػػػػـك العمػػػػػػػػؿ  3
 التطكعي

141 24.2 235 40.3 129 22.1 56 9.6 22 3.8 3.72 1.05 8 

نقػػػص خبػػػرات الطالػػػب كمعمكماتػػػو عػػػف  4
 األعماؿ التطكعية

157 26.9 267 45.8 112 19.2 31 5.3 16 2.7 3.89 0.95 4 

قمػػػػة امػػػػتبلؾ الطالػػػػب لػػػػبعض الميػػػػارات  5
 البلزمة لمقياـ باألعماؿ التطكعية 

154 26.4 250 42.9 117 20.1 36 6.2 26 4.5 3.81 1.04 7 

تخػػػػػػػػكؼ الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػف تحمػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػاـ  6
 كمسؤكليات العمؿ التطكعي 

187 32.1 241 41.3 100 17.2 37 6.3 18 3.1 3.93 1.01 1 

قمة امتبلؾ الطالب لميارة العمؿ ضػمف  7
 فريؽ تطكعي

153 26.2 270 46.3 126 21.6 27 4.6 7 1.2 3.92 0.88 2 

ضػػػػػعؼ إحسػػػػػاس الطالػػػػػب بالمسػػػػػؤكلية  8
 االجتماعية تجاه أفراد مجتمعو

137 23.5 264 45.3 126 21.6 45 7.7 11 1.9 3.81 0.95 6 

عمػى الكضع المادم لمطالب ال يسػاعده  9
 االلتحاؽ باألعماؿ التطكعية

141 24.2 198 34.0 168 28.8 53 9.1 23 3.9 3.65 1.06 9 

عػػػػػدـ تػػػػػكفر كسػػػػػيمة لممكاصػػػػػبلت لػػػػػدل  10
 الطالب

170 29.2 225 38.6 128 22.0 45 7.7 15 2.6 3.84 1.01 5 

 - 0.58 3.80 المتكسط الحسابي العاـ

 لعبارات الحسابية المتكسطات أف( 5) الجدكؿ مف يتضح     
 المدل ضمف تقع كىي( 3.51)ك( 3.93) بيف تراكحت المحكر

 كبانحراؼ( 3.80) لممحكر العاـ المتكسط كبمغ ،(مكافؽ)
 الدراسة عينة أفراد( مكافقة) عمى يدؿ كىذا ،(0.58) معيارم
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 عف الطمبة عزكؼ إلى المؤدية الشخصية األسباب عمى
 .التطكعية األعماؿ في المشاركة
 مف الطالب تخكؼ: "نصيا التي( 6) العبارة كجاءت      
 األكلى المرتبة في" التطكعي العمؿ كمسؤكليات مياـ تحمؿ

 امتبلؾ قمة(: "7) العبارة تمييا ،(3.93) حسابي بمتكسط
 الثانية المرتبة في" تطكعي فريؽ ضمف العمؿ لميارة الطالب
 عدـ(: "1) العبارة الثالثة المرتبة كفي ،(3.92) حسابي بمتكسط

 " التطكعية باألعماؿ لمقياـ الطالب لدل الكافي الكقت تكفر
 (.3.91) حسابي بمتكسط
 الكضع: "عمى نصت التي( 9) العبارة جاءت حيف في     
 في" التطكعية باألعماؿ االلتحاؽ عمى يساعده ال لمطالب المادم
 العبارة تمييا ،(3.65) حسابي بمتكسط األخيرة قبؿ ما المرتبة

 المرتبة في" التطكعي العمؿ بجدكل الطالب قناعة عدـ(: "2)
 (.3.51) حسابي بمتكسط األخيرة

 أكدت التي ،[21] العامر دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ     
 كجكد كعدـ الرزؽ كراء السعي التطكع مكانع أىـ مف أف عمى
 ،(Gage & Thapa) [33] كدراستي لمتطكع، كاؼ كقت

(Jones & Hill)   [28]العمؿ معكقات مف أف أكضحتا المتيف 
 .الكافي الكقت كجكد كعدـ االلتزامات، كثرة التطكعي
 أشارت التي[ 4] فخرك دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ كما      
 الميارات نقص الطالب بشخصية المرتبطة األسباب مف أف إلى

 العمؿ مفيـك في كنقص التطكعي، لمعمؿ المؤىمة كالكفايات
 أف ذكركا الدراسة أفراد أف بينت التي[ 1] عطية كدراسة الفريقي،

: التطكعي العمؿ في الجامعييف الطبلب مشاركة معكقات مف
 التطكع مف أتخكؼ)ك( مشاركتي دكف تحكؿ المالية أكضاعي)

 (.بيا الكفاء أستطيع ال قد بمسؤكليات سيمزمني ألنو
 :الجامعية العكامؿ :ثانيان 

 6 جدول
 الجامعية األسباب نحو الدراسة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق 
 بشدة

 غير  موافق
 متأكد

 غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 9 1.05 4.01 3.1 18 5.7 33 18.7 109 32.6 190 40.0 233 انشغاؿ الطالب بكثرة األعباء الدراسية 11
 4 0.94 4.08 1.4 8 3.6 21 21.1 123 33.1 193 40.8 238 قمة اىتماـ الجامعة باألعماؿ التطكعية 12
التػػي تػػدعـ عػػدـ كجػػكد األنشػػطة الجامعيػػة  13

 العمؿ التطكعي
234 40.1 208 35.7 115 19.7 18 3.1 8 1.4 4.10 0.91 3 

عػػػػدـ قيػػػػاـ أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس بحػػػػث  14
الطػػػػػػػػػػػبلب عمػػػػػػػػػػػى االلتحػػػػػػػػػػػاؽ باألعمػػػػػػػػػػػاؿ 

 التطكعية 

194 33.3 216 37.0 123 21.1 41 7.0 9 1.5 3.93 0.98 13 

قمػػػػة تنػػػػاكؿ المقػػػػررات الجامعيػػػػة لمكضػػػػكع  15
 العمؿ التطكعي 

222 38.1 218 37.4 115 19.7 20 3.4 8 1.4 4.07 0.91 5 

قمة الدعـ المػادم المقػدـ مػف قبػؿ الجامعػة  16
 لؤلعماؿ التطكعية 

237 40.7 210 36.0 113 19.4 17 2.9 6 1.0 4.12 0.89 2 

عػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد التقػػػػػػدير الكػػػػػػػافي مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ  17
 الجامعة لممشاركيف في االعماؿ التطكعية

211 36.2 205 35.2 132 22.6 28 4.8 7 1.2 4.00 0.94 10 

قمػػػػػػػػة مشػػػػػػػػاركة الجامعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػاؿ  18
 التطكعية

206 35.3 215 36.9 132 22.6 23 3.9 7 1.2 4.01 0.92 7 

ضػػػعؼ التسػػػييبلت المقدمػػػة مػػػف الجامعػػػة  19
 لممشاركيف في األعماؿ التطكعية

208 35.7 203 34.8 138 23.7 25 4.3 9 1.5 3.99 0.95 11 

عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد جيػػػػػػػة مختصػػػػػػػة باألعمػػػػػػػاؿ  20
 التطكعية في الجامعة

235 40.3 187 32.1 130 22.3 17 2.9 14 2.4 4.05 0.98 6 

 8 0.96 4.01 1.7 10 3.3 19 25.7 150 31.0 181 38.3 223ضػػػػعؼ تكاصػػػػؿ الجامعػػػػة مػػػػع الجمعيػػػػات  21



 

 

37 

 كالمنظمات التطكعية
قصػػػػػكر البػػػػػرامج اإلرشػػػػػادية فػػػػػي الجامعػػػػػة  22

 التي تكجو الطبلب نحك العمؿ التطكعي
206 35.3 213 36.5 125 21.4 30 5.1 9 1.5 3.99 0.96 12 

عػػدـ كجػػكد دكرات أك بػػرامج تدريبيػػة تؤىػػؿ  23
 الطبلب لممارسة األعماؿ التطكعية 

242 41.5 210 36.0 107 18.4 19 3.3 5 0.9 4.14 0.89 1 

 - 0.65 4.04 المتكسط الحسابي العاـ
 لعبارات الحسابية المتكسطات أف( 6) الجدكؿ مف يتضح     

 المدل ضمف تقع كىي( 3.93)ك( 4.14) بيف تراكحت المحكر
 كبانحراؼ( 4.04) لممحكر العاـ المتكسط كبمغ ،(مكافؽ)

 عمى الدراسة أفراد( مكافقة) عمى يدؿ كىذا ،(0.65) معيارم
 في المشاركة عف الطمبة عزكؼ إلى المؤدية الجامعية األسباب
 .التطكعية األعماؿ
 أك دكرات كجكد عدـ: "نصيا التي( 23) العبارة كجاءت      
 بالمرتبة" التطكعية األعماؿ لممارسة الطبلب تؤىؿ تدريبية برامج
 الدعـ قمة(: "16) العبارة تمييا ،(144). حسابي بمتكسط األكلى
 بالمرتبة" التطكعية لؤلعماؿ الجامعة قبؿ مف المقدـ المادم
 العبارة الثالثة المرتبة كفي ،(4.12) حسابي بمتكسط الثانية

 العمؿ تدعـ التي الجامعية األنشطة كجكد عدـ(: "13)
 (.4.10) حسابي بمتكسط" التطكعي

 قصكر(: "22) العبارة فجاءت األخيرة قبؿ ما المرتبة في أما
 العمؿ نحك الطبلب تكجو التي الجامعة في اإلرشادية البرامج

 قياـ عدـ(: "14) العبارة ثـ ،(3.99) حسابي بمتكسط" التطكعي
 باألعماؿ االلتحاؽ عمى الطبلب بحث التدريس ىيئة أعضاء
 (.3.93) حسابي بمتكسط األخيرة المرتبة في" التطكعية

 أف ذكرت التي[ 21] العامر دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ     
 كاألنشطة الممارسات غياب التطكعي العمؿ مكانع أىـ مف

 لتدريب خاصة برامج تكافر كعدـ التطكع، ركح تبث التي التربكية
 األسباب مف أف بينت التي[ 4] فخرك دراسة كأيضان . المتطكعيف
 قبؿ مف التطكعي لمعمؿ كاؼ تعزيز كجكد ندرة: الجامعية
 .الجامعة تتبناىا تطكعية برامج كضكح كغياب المسؤكليف

 أفراد أف بينت التي[ 1] عطية دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ كما
 مف أفتقد: )التطكعي العمؿ معكقات مف بأف ذكركا العينة

 (.لمتطكع حكافز كجكد عدـ)ك( التطكعية لؤلعماؿ يكجيني
 المتكسط بحسب كالجامعية الشخصية العكامؿ ترتيب كيمكف

 :يمي كما الحسابي

 7 جدول
 التطوعية األعمال في المشاركة عن الطمبة عزوف أسباب

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األسباب
 2 0.58 3.80 الشخصية
 1 0.65 4.04 الجامعية

 - 0.50 3.92 المتكسط الحسابي العاـ
 لممحكر العاـ الحسابي المتكسط أف( 7) الجدكؿ مف يتضح     
 المدل ضمف يقع كىك( 0.50) معيارم كبانحراؼ( 3.92) بمغ
 األسباب؛ ىذه عمى الدراسة أفراد مكافقة يعني مما ،(مكافؽ)

 ،(4.04) حسابي بمتكسط أكالن ( الجامعية األسباب) جاءت حيث
 (.3.80) حسابي بمتكسط( الشخصية األسباب) ثـ

 ىناؾ أف يممسكف الطمبة بأف النتيجة ىذه تفسير كيمكف     
 في مشاركتيـ تفعيؿ نحك الجامعة دكر في كاضحان  قصكران 

  تنسيؽ عمى الجامعة تعمؿ أف يستمـز مما التطكعية، األعماؿ

 .لتعزيزه كالبشرية المادية الجيكد
 نحك الطمبة نظر كجيات في فركؽ تكجد ىؿ: الثالث السؤاؿ

 األعماؿ في المشاركة عف عزكفيـ إلى المؤدية األسباب
 الدراسي؟ المستكل الجنس، الكمية، نكع: إلى ُتعزل التطكعية

 :الكمية نكع باختبلؼ :أكالن 
 لمعرفة( ت) اختبار استخداـ تـ الثالث السؤاؿ عف لئلجابة     
 إلى المؤدية األسباب نحك الدراسة أفراد استجابات في الفركؽ
 :يمي كما( الكمية نكع) باختبلؼ التطكعية األعماؿ عف عزكفيـ
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 8 جدول
 (الكمية نوع) باختالف التطوعية األعمال عن عزوفهم إلى المؤدية األسباب نحو الدراسة أفراد استجابات متوسطات بين لمفروق( ت) اختبار نتائج

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الكمية األسباب
 0.776 0.284 0.61 3.80 294 عممية الشخصية

 0.56 3.79 289 إنسانية
 0.931 0.086- 0.67 4.04 294 عممية الجامعية

 0.63 4.04 289 إنسانية
 0.912 0.111 0.52 3.92 294 عممية الدرجة الكمية

 0.47 3.92 289 إنسانية
( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 8يتضح مف الجدكؿ )      

إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد الدراسة نحك األسباب 
المؤدية إلى عزكفيـ عف األعماؿ التطكعية باختبلؼ )نكع 

الداللة لؤلسباب الشخصية الكمية(؛ حيث بمغت قيمة مستكل 
( عمى التكالي، كلمدرجة الكمية 0.931( ك)0.776كالجامعية )

( أم أنيا غير دالة 0.05(، كجميعيا أكبر مف )0.912)
إحصائيان؛ مما يعني أف الطمبة يكافقكف عمى ىذه األسباب بنفس 

 .الدرجة
 كيمكف تفسير ذلؾ بأف الطمبة سكاء في الكميات العممية أك       

إلنسانية ينتمكف إلى فئة عمرية متقاربة كبالتالي يككف إحساسيـ ا
، كما أف كجكدىـ في جامعة بتأثير األسباب الشخصية متقاربان 

كاحدة يجعميـ يتأثركف باألسباب الجامعية كما يتـ تكفيره ليـ مف 
 .إمكانيات بشرية كمادية بنفس الدرجة

 :باختبلؼ الجنس :ثانيان 
ر )ت( لمعرفة الفركؽ في استجابات أفراد تـ استخداـ اختبا     

الدراسة نحك األسباب المؤدية إلى عزكفيـ عف األعماؿ 
 :التطكعية باختبلؼ متغير )الجنس( كما يمي

 9جدول 
 عزوفهم عن األعمال التطوعية باختالف )الجنس(نتائج اختبار )ت( لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو األسباب المؤدية إلى 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس األسباب
 0.022 2.290- 0.62 3.73 236 ذكر الشخصية

 0.56 3.84 347 أنثى
 0.006 2.790- 0.74 3.94 236 ذكر الجامعية

 0.57 4.10 347 أنثى
 0.002 3.119- 0.58 3.84 236 ذكر الكميةالدرجة 

 0.43 3.97 347 أنثى
( أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية 9يتضح مف الجدكؿ )     

( فأقؿ بيف استجابات أفراد الدراسة نحك 0.05عند مستكل )
 األسباب المؤدية إلى عزكؼ الطمبة عف المشاركة في األعماؿ
التطكعية باختبلؼ )الجنس( لصالح اإلناث، كما تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
نحك ُبعدم األسباب الشخصية كالجامعية لصالح اإلناث أيضا؛ 
مما يعني أف الطالبات يكافقف عمى ىذه األسباب بدرجة أكبر مف 

 .الطبلب
 كقد ُيعزل ذلؾ إلى طبيعة المجتمع كاإلطار الثقافي السائد       

فيو، كالذم يعطي الذكر حرية أكبر مف األنثى في الخركج 
لممارسة العمؿ، كما تعمؿ أساليب التنشئة االجتماعية عمى 

تشجيع الذككر لمقياـ بمياميـ كتحمؿ المسؤكلية خارج المنزؿ 
ككف األعماؿ التطكعية لتعكيدىـ عمى أدكارىـ المستقبمية، كقد ت

المتاحة لمذككر أكثر منيا لئلناث؛ نظران لطبيعة المرأة كمدل 
مبلءمة األعماؿ التي يمكف أف تُتاح ليا كفؽ الضكابط الشرعية، 
مما يجعؿ الطالبات يشعرف بتأثير ىذه العكامؿ بدرجة أكبر مف 

 .الطبلب
 رت[ التي أشا21كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العامر ]      

إلى كجكد فركؽ بيف أفراد الدراسة حكؿ مكانع العمؿ التطكعي 
باختبلؼ الجنس لصالح عينة اإلناث، في حيف ال تتفؽ مع 

[ التي أكضحت أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 1دراسة عطية ]
 دراسة نحك معكقات العمؿ التطكعي لدل ػػراد الػػػات أفػػف استجابػػػبي
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 .النكعطمبة الجامعات باختبلؼ 
 :باختبلؼ المستكل الدراسي :ثالثان 
 ات أفرادػي استجابػػة فػػة اإلحصائيػػركؽ ذات الداللػػة الفػػلمعرف    

الدراسة نحك األسباب المؤدية إلى عزكفيـ عف األعماؿ  
التطكعية باختبلؼ متغير )المستكل الدراسي( تـ استخداـ اختبار 

 :كركسكاؿ كاليس كما في الجدكؿ التالي
 11جدول 

نتائج اختبار كروسكال واليس لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو األسباب المؤدية إلى عزوف الطمبة عن األعمال 
 التطوعية باختالف متغير )المستوى الدراسي(

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد المستوى الدراسي األسباب
 0.173 4.984 305.59 173 الثاني-األكؿ الشخصية

 293.99 221 الرابع-الثالث
 270.05 165 السادس-الخامس
 326.56 24 الثامف-السابع

 0.582 1.956 288.54 173 الثاني-األكؿ الجامعية
 288.49 221 الرابع-الثالث
 293.68 165 السادس-الخامس
 337.71 24 الثامف-السابع

 0.317 3.532 295.86 173 الثاني-األكؿ الدرجة الكمية 
 290.67 221 الرابع-الثالث
 281.41 165 السادس-الخامس
 349.27 24 الثامف-السابع

داللة ( أنو ال تكجد فركؽ ذات 10يتضح مف الجدكؿ )      
إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
األسباب المؤدية إلى عزكؼ الطمبة عف األعماؿ التطكعية 
باختبلؼ متغير )المستكل الدراسي(؛ حيث بمغت قيمة مستكل 

( 0.582( ك)0.173الداللة لؤلسباب الشخصية كالجامعية )
ا قيـ أكبر مف ( كجميعي0.317عمى التكالي، كلمدرجة الكمية )

( أم أنيا غير دالة إحصائيان؛ مما يعني أف الطمبة عمى 0.05)
اختبلؼ مستكياتيـ الدراسية يكافقكف عمى ىذه األسباب بنفس 

 .الدرجة
[ التي بينت أنو ال 1كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عطية ]     

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف استجابات أفراد الدراسة نحك 
العمؿ التطكعي لدل طمبة الجامعات باختبلؼ الفرقة معكقات 
 .الدراسية

السؤاؿ الرابع: ما الصيغة المقترحة لتفعيؿ العمؿ التطكعي 
 بجامعة شقراء؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ سيتناكؿ الباحث فيما يمي مبررات      
كأىداؼ الصيغة المقترحة، كمصادر بنائيا كمنطمقاتيا الرئيسة، 

 (.مية، كآليات التنفيذكعناصرىا )األى
 :مبررات الصيغة المقترحة

تأتي ىذه الصيغة المقترحة نظران لحاجة المجتمع لخدمات أبنائو 
مف الشباب الجامعي ككنيـ عماد التنمية كالتطكير، كانطبلقان مف 
أىمية العمؿ التطكعي في سد حاجة المجتمع مف الخدمات، 

كجكد عدد مف  كاستنادان إلى ما كشفت عنو ىذه الدراسة مف
األسباب )الشخصية كالجامعية( التي تؤدم إلى عزكؼ الطمبة 

 :عف المشاركة في األعماؿ التطكعية، كالتي مف أىميا
عدـ كجكد دكرات أك برامج تدريبية تؤىؿ الطبلب لممارسة  -

 .األعماؿ التطكعية
 .قمة الدعـ المادم المقدـ مف قبؿ الجامعة لؤلعماؿ التطكعية -
 .د األنشطة الجامعية التي تدعـ العمؿ التطكعيعدـ كجك  -
 .تخكؼ الطالب مف تحمؿ مياـ كمسؤكليات العمؿ التطكعي -
 .قمة امتبلؾ الطالب لميارة العمؿ ضمف فريؽ تطكعي -
عدـ تكفر الكقت الكافي لدل الطالب لمقياـ باألعماؿ  -

 .التطكعية
 :أىداؼ بناء الصيغة المقترحة

 :إلى ما يميتيدؼ الصيغة المقترحة 
تعزيز االنتماء الكطني لدل الطمبة، كالتأكيد عمى مبدأ  -

 .المكاطنة
 اركة الفعالة في ػة كالمشػػػاعيػػة االجتمػػػؤكليػػكر بالمسػػػة الشعػػتنمي -
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 .خدمة اآلخريف
إدماج الشباب الجامعي في المجتمع كمؤسساتو، إلشباع  -

 .كقضاياه المختمفةحاجاتيـ الذاتية، كمكاجية مشكبلت مجتمعيـ 
تفعيؿ دكر الجامعة في تشجيع الطمبة نحك االنخراط في  -

 .األعماؿ التطكعية
 .دعـ كظيفة الجامعة في خدمة كتنمية المجتمع -
تطكير األداء التعميمي كالمؤسسي لمجامعة، كمكاكبة  -

 .احتياجات كقضايا المجتمع
 تحقيؽ التكامؿ بيف أدكار الجامعة كمؤسسات المجتمع -

 .األخرل
 :مصادر بناء الصيغة المقترحة

تـ بناء الصيغة المقترحة مف خبلؿ االطبلع عمى األدبيات      
التربكية المتصمة بمكضكع التطكع، ككذلؾ نتائج كتكصيات 
الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت العمؿ التطكعي، 
 باإلضافة إلى ما تكصمت إليو الدراسة الميدانية الحالية مف
نتائج، كما يتكفر لدل الباحث مف خبرات خبلؿ عممو األكاديمي 
بالجامعة، كترأسو لمجنة األنشطة الطبلبية بكمية التربية، كاتصالو 

 .المباشر مع طمبة الجامعة كتممس احتياجاتيـ كمشكبلتيـ
 :منطمقات الصيغة المقترحة

 :ترتكز ىذه الصيغة عمى المنطمقات الرئيسة التالية
العمؿ التطكعي كتفعيمو ُيعّد مف القضايا الميمة  ف مكضكعإ -

 .التي ال يمكف ألم مجتمع معاصر االستغناء عنو
ف العمؿ التطكعي ينبع مف ذات الفرد كاختياره كرغبتو لمقياـ إ -

بيذا العمؿ، كعميو فإف التطكع يعتمد عمى التكظيؼ األمثؿ 
 .لطاقات األفراد كتسخيرىا بشكؿ منظـ في خدمة المجتمع

قدرة الشباب الجامعي عمى تحمؿ المسؤكلية، كاإلسياـ بما  -
 .لديو مف طاقات في خدمة مجتمعو كحؿ مشكبلتو

ف الجامعة ىي إحدل مؤسسات التنشئة االجتماعية، كالتي إ -
يعّكؿ عمييا المجتمع في تمبية متطمباتو التنمكية نظير اإلمكانات 

 .البشرية كالمادية التي تمتمكيا
حة التنظيمية لمعمؿ التطكعي بالجامعة، كتأكيد صدكر البلئ -

 .قيادة الجامعة عمى تنفيذىا
 :عناصر الصيغة المقترحة

تتمثؿ أىمية العمؿ التطكعي كما يراىا طمبة الجامعة فيما  :أكالن 
 :يمي
 ف اهلل تعالى، كاستثمار كقت ػػكاب مػػر كالثػػى األجػػكؿ عمػػالحص -

 .الفراغ بما ينفع
الطالب كزيادة ثقتو بنفسو كقدرتو عمى تحمؿ  تنمية شخصية -

 .المسؤكلية
 .اكتساب بعض الخبرات كالميارات العممية -
 .اكتساب احتراـ اآلخريف كتقديرىـ -
 .تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي -
 .تنمية ركح التكافؿ بيف أفراد المجتمع -
 .المساىمة في تحقيؽ التماسؾ كالترابط بيف فئات المجتمع -
 .اإلحساس بقضايا المجتمع كالمساىمة في حؿ مشكبلتو -
 .تنمية القدرة عمى تنظيـ الكقت -
 .الحد مف الجريمة كاالنحرافات السمككية داخؿ المجتمع -

 :آليات تنفيذ الصيغة المقترحة :ثانيان 
 :يمكف تنفيذ الصيغة المقترحة مف خبلؿ ما يمي

نشر ثقافة العمؿ التطكعي كالتأكيد عمييا بيف منسكبي  -1
الجامعة، داخؿ الككاالت كالعمادات كاألقساـ األكاديمية كاإلدارية 

 .كالقاعات الدراسية
 تشكيؿ كحدة لمعمؿ التطكعي بالجامعة تضـ فريقان مف  -2

المختصيف في مجاؿ التربية كالخدمة المجتمعية، تتكلى ميمة 
كالمتابعة كالتقييـ لمعمؿ التطكعي داخؿ اإلشراؼ كالتنفيذ 

 .الجامعة
قياـ الجامعة بتكفير المتطمبات البشرية كالمادية البلزمة  -3

 :لذلؾ، كتتضمف ما يمي
 :المتطمبات البشرية .أ

قياـ منسكبي الجامعة بحث الطبلب عمى المشاركة في  -
 .األعماؿ التطكعية

 .الديف اإلسبلميتكضيح مدل ارتباط العمؿ التطكعي بتعاليـ  -
تركيز الجامعة عمى تكعية الطبلب بأىمية العمؿ التطكعي،  -

براز بعض النماذج المتميزة في العمؿ التطكعي مف أعضاء  كا 
 .ىيئة التدريس أك المجتمع ليقتدم بيـ الطبلب

 .تكثيؽ الصمة بيف الجامعة كالجمعيات كالمراكز التطكعية -
خبرات الطبلب كمياراتيـ في إقامة البرامج التدريبية لتنمية  -

 .ممارسة األعماؿ التطكعية
 .تنظيـ عدد مف المناشط الطبلبية الداعمة لثقافة التطكع -
تعريؼ الطمبة بالجمعيات كالمراكز التطكعية كأنشطتيا،  -

 .كتنظيـ الزيارات الميدانية ليا
 .تنظيـ مسابقات ألفضؿ المساىمات في األعماؿ التطكعية -
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ة نحك القياـ ببعض األبحاث كالدراسات التي تكجيو الطمب -
 .تتناكؿ مفاىيـ التطكع

 :المتطمبات المادية .ب
تكفير اإلمكانات كالتسييبلت البلزمة لمشاركة الطبلب في  -

 .األعماؿ التطكعية
إنشاء قاعدة معمكمات عف األعماؿ التطكعية عمى المكقع  -

 .اإللكتركني لمجامعة
 .عة لممارسة األعماؿ التطكعيةإنشاء مركز متخصص بالجام -
قياـ الجامعة بتقديـ الحكافز المادية لممشاركيف في األعماؿ  -

 .التطكعية
 إصدار نشرات كمطكيات تعريفية بالبرامج كاألنشطة التطكعية  -

 .القائمة في المجتمع المحمي
تأكيد المقررات الجامعية عمى مكضكع التطكع كمجاالتو  -

 .المختمفة
 التوصيات. 7

عمى ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج يكصي  بناءن      
 :الباحث بما يمي

أف تتبنى الجامعة تطبيؽ الصيغة المقترحة لتفعيؿ العمؿ  -
التطكعي لدل منسكبييا مف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف 

 .كاإلدارييف كالطمبة
قيـ  أف تتضمف رؤية الجامعة كرسالتيا كأىدافيا التأكيد عمى -

 .العمؿ التطكعي
تطكير المكائح كاألنظمة لتتكافؽ مع أىداؼ الجامعة كسياستيا  -

 .في تفعيؿ العمؿ التطكعي
التنسيؽ المستمر مع مؤسسات المجتمع لبلستفادة مف  -

 .إمكانيات الجامعة في تدعيـ األعماؿ التطكعية
تعزيز الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحمي كمؤسساتو  -

المختمفة لتقديـ الخدمات التطكعية، كتسييؿ اإلجراءات كتقديـ 
 .اإلمكانيات البلزمة لدعـ مشاركة الشباب فيو
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ACTIVATION OF VOLUNTEER WORK AT 

SHAQRA UNIVERSITY 

 (A PROPOSED PARADIGM) 
 

ABDALMAJEED S. ALOTAIBI 

Shaqra University 

 
ABSTRACT_ The current study aimed at investigating the importance of volunteer work for 

Shaqra University students. The study also meant to explore reluctance to participation student in 

volunteer work, then concluding a proposed paradigm to activate the volunteer work at the 

university. The study applied descriptive analytical method; through applying a questionnaire on a 

sample of 583 students at the university. The study results showed the study sample approval on 

the importance of the volunteer work with rate of 88%, including getting the reward by Allah 

Almighty, and investing the leisure time. The study sample approval on the causes of students 

participation reluctance in the volunteer work with rate of 78.4%, where the university reasons 

came first with rate of 80.8%, including lack of training courses that qualify students to practice in 

the voluntary work, the lack of financial support provided by the university to voluntary work, then 

came the personal reasons on the second rank with rate of 76%, including the students' fear of 

volunteer work responsibilities, lack of students' skill of work within the voluntary team. The 

results also showed no differences in the sample viewpoints regarding these reasons, depending on 

the variables of the college and the academic year, while there are differences in the sample 

viewpoints depending on the variable of gender in favor of females. In the light of these findings, 

the researcher prepared a proposed paradigm to activate the volunteer work at the university. 

Key Words: volunteering, University students, Saudi Universities. 


