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 الشباب اجلـامعي حنـو   تاجتاها هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن  

 ،وماهية األعمال التطوعية الـيت يرغبـون يف ممارسـتها        ، طوعيممارسة العمل الت  
وكذلك حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق الـشباب اجلـامعي باألعمـال             

مـدخل  : وقد استخدم الباحث مدخلني من مداخل املنهج الوصفي مها        . التطوعية
مـل  لتوضيح اخللفية النظرية للع    ))DocumentaryApproachالدراسات الوثائقية   

) )Sample Survey Approachالتطوعي ومدخل املـسح االجتمـاعي بالعينـة    
الستقصاء اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي من خالل تطبيق استبانه           

من الطالب الذكور جبامعة امللك )  طالبا٣٧٣ً(مكونة من  على عينة عشوائية طبقية
    .سعود

ديد داللة الفروق بني استجابة أفراد      ومت تطبيق حتليل التباين األحادي لتح     
عينة الدراسة حنو أبعاد العمل التطوعي باختالف الكليات والتخصص، وتطبيـق           

 وقد أسـفرت  .اختبار شيفيه لتحديد اجتاه صاحل الفروق ألي فئة من فئات املتغري          
نتائج الدراسة عن إن متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي مـستوى            

 إجيابيـة حنـو العمـل    تاجتاهـا  وأوضحت نتائج الدراسة. جداًممارسة ضعيف  
التطوعي، حيث جاءت مساعدة ورعاية الفقراء واحملتاجني ويليها زيارة املرضى، مث        
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املشاركة يف اإلغاثة اإلنسانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ على البيئـة ومكافحـة            
اجلـامعي املـشاركة    يرغب الشباب   يف صدر ااالت اليت   ، املخدرات والتدخني 

وإن أقل جماالت العمل التطوعي جاذبية ملشاركة الشباب اجلامعي هي الدفاع . فيها
وأوضحت نتائج الدراسة   . املدين، وتقدمي العون للنوادي الرياضية، ورعاية الطفولة      

بأمور مفيـدة،    الفراغ أن اكتساب مهارات جديدة، وزيادة اخلربة، وشغل وقت       
   تمع، والثقة بالنفس، وتنمية الشخصية االجتماعية تـأيت يف     واملساعدة يف خدمة ا

مقدمة الفوائد اليت جينيها الشباب جراء مشاركتهم يف العمل التطوعي ويروا ذات     
  .أمهية مرتفعة جداً

وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني            
ل التطوعي، واملعوقات اليت حتول     اجتاهات الشباب اجلامعي حنو حماور ممارسة العم      

دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي، واألساليب واآلليات الالزمـة           
لتفعيل مشاركة الشباب يف العمل التطوعي تعزى إىل أي من مـتغري الكليـة أو               

   .التخصص



 

 

١ 

  اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي
 

م٢٠٠٩رسالة اخلليج العريب   
 

  اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي
  دراسة تطبيقية على جامعة امللك سعود

  :مقدمة
إن التزايد يف أعداد السكان وحتسن الوضع الصحي وارتفاع معـدالت              

احلياة جعلت اخلدمات احلكومية، مهما توفر هلا من عوامل الدعم املادي والبشري، 
 لذا برز دور القطـاع    .غري قادرة على مواكبة املتطلبات االجتماعية ألفراد شعوا       

ر الذي تقوم به احلكومات ومؤسـسات       يف إكمال الدو  ) القطاع التطوعي (الثالث
 والقطاع التطوعي قطاع مـرن وغـري   .القطاع اخلاص يف جمال اخلدمات التنموية   

 Non - Governmental (ngos)رحبي، ويتكون من مؤسسات غـري حكوميـة   
Organizations ًويقدم برامج وأنشطة ختفف العبء عن كاهل احلكومات، فضال ،

ؤسسات األهلية واألجهـزة احلكوميـة ملـضاعفة        عن قدرته على التنسيق مع امل     
التلمـساين،  ( االستفادة من املوارد املخصصة لتعزيز برامج التنميـة االجتماعيـة    

  .)م٢٠٠٠
ومع تزايد االهتمام بالعمل التطوعي منت املؤسسات التطوعية، وتضاعفت      

 التطوعي  التوعية بأمهية التطوع وبدوره يف تقدم اتمع، وأصبح العمل االجتماعي         
ويف هذا السياق توىل . يف عصرنا الراهن ركيزة أساسية يف تطور اتمعات وتنميتها

إىل أن عـدد  ) Smith, 1995(الدول املتقدمة أمهية بالغة للعمل التطوعي، يـشري  
مجعية، وإىل أن عدد ) ١٧٠,٠٠٠(اجلمعيات اخلريية املسجلة يف بريطانيا وصل إىل  

مجعية، وأن أعداد املتطوعني يف بريطانيا ) ٣٠٠,٠٠٠(د اجلمعيات التطوعية بلغ عد
م دعمـت   ٢٠٠٣ – ١٩٩٩ وخـالل األعـوام      .مليون) ٢٣(يبلغ عددهم حنو    

احلكومة الربيطانية العمل التطوعي عن طريق توفري مبالغ مالية لتشجيع املبـادرات            
 إىل  مشروعاً هدفت ) ١٦(التطوعية، ومنها مبادرة املتطوعني من كبار السن لتنفيذ         
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 ,Home office(معرفة السبل إىل اخنراط ومشاركة املسنني يف األعمال التطوعية 

أو مـا يـسمى باملنظمـات    (، ويف كندا يصل عدد املنظمات غري الرحبية      )2004
مليـون  ) ١٢(ألف منظمة، ويبلغ عدد املتطوعني يف كندا        ) ١٦١(إىل  ) التطوعية
ى الدراسات احلديثـة إىل أن  وتشري إحد). Volunteer Canada, 2006(متطوع 

 World(من االستراليني الكبار يـسامهون يف أعمـال التطـوع    %) ٣٢(نسبة 

Volunteer Web, 2003 .(  
 George W. Bush كما شجعت دعـوة الرئيس األمريكي جورج بوش  
م املواطنني األمريكيني على أن يهبوا على األقل عامني من حيام           ٢٠٠٢يف العام   

 جمتمعام احمللية أو اتمع األمريكي بصفة عامة أو على املـستوى            للتطوع خلدمة 
العاملي، مما أدى إىل تـشجيع العمـل التطـوعي وزيـادة أعـداد املتطـوعني                

)Corporation fof National and Community Services, 2006(. وقد ساعد 
وأدى إىل  ، دةذلك على زيادة عدد املنخرطني يف العمل التطوعي يف الواليات املتح          

 حيـث يبلـغ عـدد       .م٢٠٠٥ و   ٢٠٠٢يف الفترة بني    %) ١٢(زيادم بنسبة   
  ).Preston, 2006( مليون أمريكي ٦٥املتطوعني ما يزيد على 

وإضافة إىل اجلهود الفردية تتوىل مؤسسات العمـل التطـوعي يف البلـدان     
تبـصري  و، املتقدمة إعداد الربامج والوسائل اليت تساعد على العمـل التطـوعي          

،  به من تدريب املتطـوعني مإضافة إىل ما تقو ، املتطوعني بأمهية املشاركة التطوعية   
كما تـشارك   ). ١٩٩٢الشبيكي،  (مبا يتوافق مع إمكانيام وقدرام       وإعدادهم

وقـد تأسـس يف العـام    . األمم املتحدة بفعالية يف تطوير وتشجيع برامج التطوع 
ألمم املتحـدة برنـامج األمـم املتحـدة         م بقرار من اجلمعية العمومية ل     ١٩٧٠

دولة جبهـودهم  ١٦٨من  آلف متطوع ٣٠ على دللمتطوعني، حيث شارك ما يزي 
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وخربام يف جماالت اإلغاثة والسالم وتطوير بعض الربامج التنموية يف أكثر مـن             
  . دولة من دول العامل١٤٤

 مـن  ونظراً ألمهية حتفيز الشباب للمشاركة يف أعمال التطوع تنظم بعـض        
اجلامعات األوروبية واألمريكية عدة برامج حتفيزية وتعريفية بـالربامج التطوعيـة           
املتاحة أمام الطالب اجلامعيني، ومنها مشروع كيلوج الذي طبقته كلية اتمع يف            

/ ١٩٩٤بوالية ميتشجن األمريكية خالل العـام الدراسـي         ) Lansing(النسنج  
  ):Dutter, 1996 (والذي تتمحور أهدافه فيما يلي. م١٩٩٥

زيادة وعي الطالب بالفرص املتاحة أمامهم للتطوع يف جماالت خدمة           )١(
 .اتمع

 .التعريف باجلمعيات التطوعية العاملة باتمع )٢(
زيادة مشاركة الطالب من األقليات واألثنيات املختلفة يف جمال العمل           )٣(

  .التطوعي
  : يليوتتمحور اآلليات لتنفيذ األهداف فيما

  .إقامة مهرجانات وعروض ومعارض ذات صلة بالتطوع )أ(
استخدام حمطات اإلذاعة والتلفزيون داخل احلرم اجلـامعي للتعريـف           )ب(

  .بالربنامج
إقامة مكاتب مصغرة لتسجيل الراغبني من الطالب يف جماالت التطوع           )ج(

  .االجتماعي
ة لزيارة حـرم الكليـة   دعوة املنظمات غري الرمسية واملنظمات التطوعي      )د(

  .وااللتقاء بالطالب
وقد نتج عن هذا املشروع زيادة أعداد املنخرطني يف األعمال التطوعية بني 

إضافة إىل % ٢١٦وزيادة أعداد الطالب من األقليات بنسبة     % ٧٦الطالب بنسبة   
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من أعضاء هيئة التدريس يف جماالت األعمال التطوعية االجتماعية         ) ١٤٤(تطوع  
  .فةاملختل

والدراسة احلالية تركز على استقصاء اجتاهات الشباب اجلامعي يف اململكة          
. العربية السعودية، وخباصة يف جامعة امللك سعود حنو العمل التطوعي االجتماعي          

األول منها حيدد اإلطار العـام للدراسـة،       : وتنقسم هذه الدراسة إىل أربعة أقسام     
ت السابقة، والثالث يركز علـى الدراسـة   والثاين يناقش اإلطار النظري والدراسا   

  .امليدانية وحيلل نتائجها، والرابع حيدد االستنتاجات العامة والتوصيات
  : اإلطار العام للدراسة: أوالً
  :مشكلة الدراسة ١/١

نظراً ملا ميثله الشباب من أمهية خاصة، كوم يف مرحلة العطاء وميتلكون              
فقد سعت الكثري من الدول إىل غرس ثقافة التطوع         القدرة الذهنية والبدنية العالية،     

 وتنبع أمهية مشاركة الشباب يف العمل التطوعي من تعزيز انتماء           .وتشجيعها بينهم 
الشباب ألوطام، ومن تنمية مهارات وقدرات الشباب الفكرية والفنية والعلميـة       

لقضايا اليت م   والعملية، ومن إتاحة الفرص الواسعة أمامهم للتعبري عن آرائهم يف ا          
  .جمتمعام
وعلى الرغم من أمهية العمل االجتماعي التطوعي يف تسريع قضايا التنمية             

يف ااالت الثقافية واالقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية، ويف استثمار وقـت           
الشباب يف أعمال نبيلة، إال أن ممارسة العمل االجتماعي التطوعي ختتلف من جمتمع 

تشري إحدى الدراسات املوسعة اليت طبقت يف سبع دول خمتلفة على عينات و. آلخر
 سنة إىل أن نسبة من شـاركوا يف أعمـال       ١٩-١٢من الطالب يف الفئة العمرية      

% ٥١والواليات املتحدة   % ٢٨تطوعية من هذه الفئة العمرية كانت يف استراليا         
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% ٤٢,٢غاريا وبل% ٤٦,٣ومجهورية التشيك % ٦٠,٤وار % ١٩,٩والسويد 
  ).Flanagan, and others 1999% (٢٣,٤وروسيا 

 ان عدد امللتحقني بـربامج  ةكما أوضحت دراسة أخرى يف الواليات املتحد      
 بلـغ  ٢٠٠٥العمل التطوعي من طالب اجلامعات والكليات األمريكية يف العـام         

و العـام   ٢٠٠٢ مليون طالب حيث تزايد العدد بصورة ملحوظة بني عامي           ٣ر٣
حيث قدر عدد املتطوعني من طالب      % ٢٠ ه حيث بلغت الزيادة ما نسبت     ٢٠٠٥

كما تشري الدراسة إىل أن  .مليون متطوع ) ١ر٢( حبوايل   ٢٠٠٢العام   اجلامعات يف 
بعض اجلامعات والكليات واألمريكية أصبحت تضع العمل التطـوعي واخلدمـة           

 Corporation for(ا العامة ضمن املواد اإلجبارية اليت يتحتم على الطالب اجتيازه

National and Community Services, 2006(.مـدارس سـان   ج ويعترب برنام 
م مثاال للربامج الرائدة يف جمـال       ١٩٩٥ فرانسسكو للتطوع الذي تأسس يف العام     

 مدرسـة   ١٠٠حيث شارك الطالب من     ، التطوع وغرس قيم العمل االجتماعي    
 واجتماعية ة مؤسسة اقتصادي ٣٠٠٠ منمع أكثر    يف جماالت التطوع   تابعة للربنامج 

)San Francisco School,2005.(  
وقد أظهرت دراسة ميدانية عن التطوع يف العامل العريب قامت ا الشبكة            

 سنة هم أقل فئة مهتمة ٣٠ حىت   ١٥العربية للمنظمات األهلية أن الشباب من سن        
أعمال ختدم اتمـع  بالتطوع برغم إمكانيات وقدرة الشباب يف هذا السن للقيام ب     

 ويرجـع إحجـام   .)م٢٠٠٥الشبكة العربية للمنظمات األهليـة،    (بصورة فائقة   
الشباب يف العامل العريب عن التطوع إىل عدة أسباب، منـها التنـشئة األسـرية               
واملدرسية اليت تم فقط بالتعليم دون زرع روح التطوع وبث االنتماء ومساعدة            

املدارس واجلامعات تكاد تكون خالية من كل ما        وبكون مناهج وأنشطة    ، اآلخرين
  .يشجع على العمل التطوعي االجتماعي
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وال تزال اجلهود التطوعية يف اململكة العربية السعودية والعـامل العـريب            
هــ،  ١٤١٧هـ، القعيـد،    ١٤٢٢الباز،   (.بشكل عام دون املستوى املطلوب    

يات إىل أن مستوى     وتشري األدب  .)م١٩٩٢م، الشبيكي،   ٢٠٠٥يعقوب والسلمي   
العمل التطوعي ما يزال حمدوداً، ويغلب عليـه تركيـزه يف اـاالت الدعويـة               

 وتشري األدبيات أيضاً إىل قلـة       .واالجتماعية وتقدمي اخلدمات للفقراء واملساكني    
مشاركة الشباب يف العمل االجتماعي التطوعي يف اململكة العربية السعودية والعامل         

وقد أشارت التوصية الـصادرة  . لدراسات ذات الصلة باملوضوعوإىل قلة ا ، العريب
الباحثني واملؤسسات العاملية   "عن مؤمتر العمل التطوعي يف الوطن العريب إىل دعوة          

ومراكز البحوث إىل القيام بدراسات متعمقة لبحث مقومات العمـل التطـوعي            
يف  لتطوعي واألمنمؤمتر العمل ا  " (وسبل دفعه واالرتقاء مبستوى األعمال التطوعية     

مشكلة الدراسة على السؤال ومن هنا ميكن صياغة ). ٢٠:م٢٠٠٠، الوطن العريب 
إىل أي مدى ينخرط الشباب اجلامعي يف األعمال التطوعية ؟ ويتفرع عـن           : التايل

  :هذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية من أبرزها ما يلي
 وعي؟ما مدى ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التط )١(
 ما األعمال التطوعية اليت يرغب الشباب اجلامعي يف ممارستها؟ )٢(
ما الفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي جراء مشاركتهم يف األعمـال            )٣(

 التطوعية؟
 ما املعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي باألعمال التطوعية؟ )٤(
يل مشاركة الشباب اجلامعي بالعمـل  ما الوسائل واآلليات الالزمة لتفع     )٥(

 التطوعي؟
ما مدى اختالف اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمـل االجتمـاعي            )٦(

 التطوعي باختالف الكلية والتخصص ؟
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  : أهداف الدراسة١/٢

  :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
  .التعرف على مدى ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي )١(
  .معرفة أهم األعمال التطوعية اليت يرغب الشباب اجلامعي االخنراط ا )٢(
حتديد الفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي جراء مشاركتهم يف األعمال  )٣(

 التطوعية
كشف أهم املعوقات والصعوبات اليت حتول دون التحـاق الـشباب            )٤(

  .اجلامعي باألعمال التطوعية
سائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي التعرف على الو )٥(

 يف العمل التطوعي
حتديد مدى اختالف اجتاهات الشباب اجلامعي السعودي حنو حمـاور           )٦(

  .العمل التطوعي باختالف الكلية والتخصص
  :أمهية الدراسة ١/٣

عة تنبثق أمهية الدراسة من أمهية العمل التطوعي الذي ميتد إىل جماالت متس           
من جماالت التنمية ومحاية البيئة، والعناية ببعض الفئات االجتماعية مثل املـسنني             
وذوي االحتياجات اخلاصة، ومن األثر النفسي واالجتماعي الذي يتركه العمـل           

 احترام الذات، والثقة بالنفس، وتقدير قيمة       :االجتماعي على الشباب اجلامعي مثل    
  .اركة يف اختاذ القرارالعمل، والتعبري عن اآلراء، واملش

  :وتربز أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية
أمهية العمل التطوعي للمجتمع وأمهية إشـراك الـشباب يف تطـوير             )١(
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  .جمتمعام
قلة الدراسة ذات الصلة مبوضوع العمل التطوعي خصوصاً ما يتـصل            )٢(

  .منها مبشاركة الشباب بالعمل التطوعي
 نتائج هذه الدراسة عدد من املؤسسات االجتماعية    يتوقع أن يستفيد من    )٣(

  .والشبابية والتعليمية
   : منهجية الدراسة وإجراءاا١/٤
  : منهج الدراسة١/٤/١

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرب عن الظاهرة موضـع         
ـ  " والذي   مياً وكيفياً، الدراسة تعبرياً ك   ا ال يتوقف عند حد وصف الظـاهرة، وإمن

يتعدى ذلك إىل حتليلها وكشف العالقات بني أبعادها املختلفة من أجل تفـسريها          
عطيفـه،   ("والوصول إىل استنتاجات عامة تسهم يف حتسني الواقـع وتطـويره          

: وقد استخدم الباحث مدخلني من مداخل املنهج الوصـفي مهـا          ) ٥٤:م١٩٩٦
لفية النظريـة   لتوضيح اخلDocumentary Approachمدخل الدراسات الوثائقية 

 Sample Survey Approachللعمل التطوعي ومدخل املسح االجتماعي بالعينـة  
الستقصاء اجتاهات الشباب اجلماعي حنو العمل التطوعي من خالل تطبيق استبانه           

  .على عينة عشوائية متثل اتمع األصلي للدراسة
  : حدود الدراسة١/٤/٢

الب جامعة امللك سـعود مـن       اقتصرت الدراسة يف جماهلا البشري على ط      
واقتصرت الدراسة يف جماهلا املكاين على الطالب امللتحقني باجلامعة مبدينة          . الذكور
ويف جماهلا املوضوعي اقتصرت الدراسة على مدى ممارسة الشباب اجلامعي    . الرياض

للعمل التطوعي، واألعمال التطوعية اليت يرغب الشباب اجلامعي املشاركة فيهـا،           
ات والصعوبات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي باألعمال التطوعية          واملعوق
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واألساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي يف جماالت العمل          ، 
 .التطوعي

  : جمتمع الدراسة وعينتها١/٤/٣
كلية بلغ جمموع طالـا الـذكور       ) ١٥(وحتتضن جامعة امللك سعود      

 php.bac cur stud .(هـ١٤٢٥/١٤٢٦لعام الدراسي طالب يف ا) ٢٨ر٣٢٠(
1426/statics/sa.edu.ksu.www:// http (  

وقد اعتمد الباحث على أسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسـة            
  ): ١٣٧، ص١٩٨٩الصياد، (وفقاً للمعادلة التالية 

  
     X2 NP (1-P) 

n =  
d2 (N-1) + X2 
(P(1-P) 

  
 حجم العينة = n حيث

 حجم جمتمع الدراسة =  Nو 
) ٠ر٥(نسبة اتمع واقترح كريجسي ومورجان أن تـساوي          =  pو 

  .ألن ذلك سوف يعطى أكرب حجم عينة ممكن
درجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموح به، واقترح كريجسي  =  dو 

  ).٠ر٠٥(ومورجان أن يساوي 
قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة           =  x2و 

  ).٣ر٨٤١(وهي تساوي ) ٠ر٩٥(
 الباحث يف املرحلة األوىل بأسلوب العينة العشوائية البسيطة مخس   واختار  
 :من كليات جامعة امللك سعود متثل ثالثة ختصـصات هـي          %) ٣٣ر٣(كليات  
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اهلندسة : كليتان(، والتخصص اهلندسي ) والتربية اآلداب: كليتان(التخصص األديب   
 وبلغ جمموع   .)كلية واحدة هي كلية الطب    (، والتخصص الطيب    )واحلاسب اآليل 

طالـب يف العـام الدراسـي       ) ١٢٨٦٦(الطالب الذكور املقيدين ذه الكليات      
  .)م ٢٠٠٦جامعة امللك سعود، ( هـ ١٤٢٥/١٤٢٦

  التعويض يف املعادلة السابقة مث حدد الباحث حجم عينة الدراسة بعد   
    (3.841) (12866) (0.5) (1-0.5)   

  N = 
(0.05)2 (12866-1) + 3.841 (0.5(1-0.5)   
 373. N =  

 ٨٣، ص ١٩٨٣الصياد،  ( وطبق الباحث أسلوب العينة العشوائية الطبقية          
اليت من الطالب الذكور بالكليات اخلمس      )  طالباً   ٣٧٣(، الختيار حجم العينة     )

وقد مت سحب العينة باستخدام التوزيع املتناسب مع        . مت اختيارها يف املرحلة األوىل    
  .يوضح عينة الدراسة) ١( واجلدول .كل فئة فرعية يف اتمع األصلي

  )١(جدول 
  عينة الدراسة

  االستمارات املعادة مكتملة البيانات  العينة املسحوبة

جمتمع   الكلية
  %  العدد  الدراسة

تمعمن ا  
  العدد

من % 
االستمارات 
  املوزعة

من % 
اتمع 
  األصلي

  %٢ر١  ٧١ر٦  ٨٣  ٣١ر٠  ١١٦  ٣٩٨١  اآلداب
  %٢ر٢  ٧٦ر٧  ٥٩  ٢٠ر٦  ٧٧  ٢٦٥١  التربية 
  %٢ر٦  ٧١ر٨  ٢٨  ١٠ر٥  ٣٩  ١٣٥٧  الطب

احلاسب 
  اآليل

  %٢ر٢  ٧٥ر٠  ٣٠  ١٠ر٨  ٤٠  ١٣٩٠

  %٢ر١  ٧٠ر٣  ٧١  ٢٧ر١  ١٠١  ٣٤٨٧  اهلندسة
  %٢ر١  ٧٢ر٧  ٢٧١  ١٠٠ر٠  ٣٧٣  ١٢٨٦٦  اموع
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أن أعلى نسبة من االستمارات املعادة كانت     ) ١(ويتضح من اجلدول رقم        
 وأن أقل نسبة   .%)٧٥ر٠(ويليها كلية احلاسب اآليل     %) ٧٦ر٧(من كلية التربية    

ويليها كليـة اآلداب    %) ٧٠ر٣(من االستمارات املعادة كانت من كلية اهلندسة        
الدراسة الذين خضعت استجابام للتحليـل       وأن جمموع أفراد عينة      .%)٧١ر٦(

%) ٥٢ر٤(طالباً بالتخصص األديب بنسبة     ) ١٤٢(طالباً موزعني بني    ) ٢٧١(بلغ  
طالب بالتخـصص اهلندسـي بنـسبة      ) ١٠١(من جمموع أفراد عينة الدراسة، و       

  .%)١٠ر٣(طالباً بالتخصص الطيب بنسبة ) ٢٨(، و %)٣٧ر٣(
  :أداة الدراسة ١/٤/٤

باحث على الدراسات السابقة قام بتطوير استبانة مكونة مـن          بعد إطالع ال  
وتضمنت أداة الدراسة يف صـورا      . مخسة حماور من أجل مجع املعلومات الالزمة      

  . عبارة يستجيب هلا أفراد عينة الدراسة وفق تدرج مخاسي) ٦٥(النهائية 
 من قسمي التربية وعلم"  حمكما١٢وقام الباحث بعرض أداة الدراسة على 

االجتماع جبامعة امللك سعود للتحقق من صـدق احملتـوى وتـرابط العبـارات          
ومالءمتها لقياس ما وضعت ألجله، وسالمتها اللغوية ووضوحها، مث قام الباحث           

مفردة للتأكد مـن صـدقها   ) ٣٣(بتطبيقها على عينة استطالعية عشوائية قوامها    
رة والدرجة الكلية موع    البنائي حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبا        

عبارات أداة الدراسة، وبني درجة كل عبارة والدرجة الكلية موع عبارات احملور     
الذي يتضمنها، ومصفوفة االرتباط بني كل حمور من حماور االسـتبانة والدرجـة             
الكلية هلذه احملاور، وكانت مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مـستوى            

تأكد الباحث من ثبات أداة الدراسة بتطبيق معادلة ألفا كروبناخ،          كما  ). ٠ر٠١(
وهو دال إحصائي عنـد مـستوى       ) ٠ر٩٠٩٢(وبلغ معامل ثبات أداة الدراسة      
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، وأصبحت االستبانة يف صورا النهائية جاهزة للتطبيق على أفراد عينـة            )٠ر٠١(
  .يةيوضح أداة الدراسة يف صورا النهائ) ١(وامللحق رقم . الدراسة

  :أساليب املعاجلة اإلحصائية ١/٤/٥
استخدم الباحث عدداً من أساليب اإلحصاء الوصـفي واالسـتداليل يف           
حتليل البيانات واملعلومات اليت مت مجعها من أفراد عينة الدراسة لتحديد اجتاهـات             
الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي وفوائده، ومعوقـات تطبيقـه وانتـشاره،            

احلزمة اإلحصائية للعلوم    تؤدي إىل تفعيل تطويره باستخدام برنامج     واألساليب اليت   
مهـم جـداً،    ) ٤ر٢٠(ومت اعتبار متوسط نسيب أعلى مـن        ). spss(االجتماعية
متوسط األمهية،  ) ٣ر٣٩ – ٢ر٦٠(مهم، ومتوسط   ) ٤ر١٩ – ٣ر٤٠(ومتوسط  
منعدم ) ١ر٧٩(قليل األمهية، ومتوسط نسيب أقل من  ) ٢ر٥٩ – ١ر٨٠(ومتوسط  
تطبيق حتليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق بني اسـتجابة           كما مت . األمهية

أفراد عينة الدراسة حنو أبعاد العمل التطوعي باختالف الكليـات والتخـصص،            
  .وتطبيق اختبار شيفيه لتحديد اجتاه صاحل الفروق ألي فئة من فئات املتغري

  :مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ١/٥
  :عيالعمل التطو  ) أ(

اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيـار بغـرض أداء          " يعرف التطوع بأنه    
ويقصد به ) ٩٣: ١٩٨٤:فهمي وآخرون " (واجب اجتماعي دون توقع جزاء مايل     

اجلهد الذي يبذله الطالب اجلامعي يف أي من ااالت االجتماعية  : يف هذه الدراسة  
  .أو اخلريية دون توقع ملردود مايل مقابل عمله

  :اب اجلامعيالشب  ) ب(
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مجيع الطالب امللتحقني باجلامعات السعودية     : ويقصد به يف هذه الدراسة    
عاما ويتم قبـوهلم يف اجلامعـة بعـد         ٢٣-١٨وتتراوح أعمارهم يف الغالب بني    

  . اجتيازهم للمرحلة الثانوية
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة :ثانياً

والعمل التطـوعي، ويعـود     تتعدد املفاهيم والتعريفات اخلاصة بالتطوع        
االختالف حول حتديد املفهوم إىل طبيعة التطوع يف كل جمتمع، حيـث ختتلـف              

وفيما يلـي  . أهداف التطوع وجماالته باختالف العوامل الدينية والثقافية والسياسية 
  :يتطرق الباحث إىل مخسة عناصر على النحو التايل

   :فهوم التطوع م٢/١
كذا يعين حتمله طوعاً، وتطوع له يعين تكلف التطوع من الطاعة، وتطوع    

: البقـرة  (فمن تطوع خرياً فهو خري له      :استطاعته حىت يستطيعه، ويف القرآن    
والتطوع هو ما تربع به اإلنسان من ذات نفسه مما ال يلزمه وغري مفروض              ) ١٨٤
( والتطوع يف اللغة العربية يعين الزيادة يف العمل ويعـين التـربع بالـشيء             . عليه

  .)٣١٢، ص١٩٩٨األصفهاين، 
اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء        " ويشار إىل التطوع بأنه       

و ). ٩٣، ص ١٩٨٤: فهمي وآخـرون  " (  مايل واجب اجتماعي دون توقع جزاء    
اجلهد والعمل الذي يقوم به فرد أو مجاعة أو تنظيم " يرى اخلطيب بأن التطوع هو  
"  أو فئة منه دون توقع جلزاء مادي مقابل جهودهم دف تقدمي خدمام للمجتمع

  ).٣٢هـ، ص١٤٢١اخلطيب، (
املواطن الذي يعطي وقتاً وجهداً بناًء على اختياره        " ويعرف املتطوع بأنه      

احلر وحمض إرادته إلحدى منظمات الرعاية االجتماعية، وبـدون أن حيـصل، أو       
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، ١٩٩٩رضـا   " (يتوقع أن حيصل، على عائد مادي نظـري جهـده التطـوعي             
  .)٢٢٠ص

ويشري الباز إىل أن مفهوم العمل التطوعي ما يزال يتصف بااللتباس وعدم            
الوضوح يف العامل العريب ويعزو ذلك إىل التداخل بني مفهومي العمـل التطـوعي     

)voluntary (   والعمل اخلريي)Philanthropic( ،      حيث يتضمن األخـري العمـل
دعوة إىل اهللا ومساعدة احملتاجني وإقامـة وبنـاء         املرتبط واملوجه بدوافع دينية كال    

  .)هـ١٤٢٢الباز، (املساجد 
ويف ضوء مفاهيم التطوع السابقة ميكن حتديد األطر العامة الـيت حتكـم             

  ):م ٢٠٠٥يعقوب والسلمي، (عملية التطوع مبا يلي 
  .عدم انتظار عائد مادي من جزاء التطوع )١(
  . و املوجه للمتطوعإن الدافع اإلنساين وحب اخلري ه )٢(
إن التطوع جهود إنسانية فردية أو مجاعية تستند إىل الرغبـة يف خدمـة         )٣(

  .اتمع
  . إن الرغبة والدافع الذايت عوامل أساسية يف التطوع )٤(

ويتسع مفهوم التطوع ليشمل أمناط املشاركة التطوعية ومستوياا يف العمل          
 أو اخلربة أو اجلهد البدين أو باملال، كما ةكفاءحبيث تتميز املشاركة بال االجتماعي،

يشمل العمل التطوعي جماالت املشاركة على مستوى التخطيط، أو التنـسيق أو            
  ).١٦ص ١٩٩٢الشبيكي، (التمويل، أو التنفيذ، 

وجتدر اإلشارة إىل أن التطوع إما أن يكون على مستوى اجلهد الفـردي أو           
 املتقدمـة   –ذ تتوىل يف أغلب دول العامل       إ. أن يكون على أساس اجلهد املؤسسي     

 مؤسسات تعىن بتنظيم العمل التطـوعي وباسـتقبال     –منها على وجه اخلصوص     
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املتطوعني وتوزيعهم على املؤسسات االجتماعية املختلفة حسب قدرام وحسب         
  . املهارات اليت ميتلكوا

ت التطوعية يف وتشري الكثري من التجارب الدولية إىل جناح العديد من املنظما      
ولعل تفسري ذلك يعـود إىل      . إيصال اخلدمة وتقدميها بصورة سريعة وبتكلفة أقل      

  ):م٢٠٠٥يعقوب والسلمي (العوامل التالية
  .متتلك سرعة اختاذ القرار )١(
  .التركيب اإلداري هلا خيلو من التعقيدات البريوقراطية )٢(
  .الدوافع املهنية واإلنسانية مرتفعة )٣(
  .ربح املادي ليس املوجه لنشاطااال )٤(
  .توفر العناصر البشرية )٥(

وتصنف املنظمات التطوعية حتت املنظمات األهلية اليت يطلق عليها أحيانـاً           
  )٢٠٠٠،التلمساين(املنظمات غري الرحبية أو منظمات القطاع الثالث غري الرحبي 

   :جماالت العمل التطوعي ٢/٢
  :ي لتشمل ااالت التاليةتتعدد جماالت العمل التطوع  

 إعادة تأهيل   - رعاية املرأة    -رعاية الطفولة   (ويتضمن   :اال االجتماعي   )أ(
 رعاية املسنني   - مكافحة التدخني    - رعاية األحداث    -مدمين املخدرات   

 مـساعدة   - رعاية األيتـام     - مساعدة املشردين    - اإلرشاد األسرى    -
  ).األسـر الفقرية 

 – التعلـيم املـستمر   –حمو األمية ( ويتضمن   :بوي والتعليمي اال التر   )ب(
  ).  تقدمي التعليم املرتيل للمتأخرين دراسياً –برامج صعوبات التعلم 
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 خدمة املرضى والترفيه عنهم –الرعاية الصحية ( ويتضمن : اال الصحي  )ج(
ي  تقدمي العون لذو– التمرين املرتيل   – تقدمي اإلرشاد النفسي والصحي      –

  .).االحتياجات اخلاصة 
 العناية بالغابـات ومكافحـة      –اإلرشاد البيئي   ( ويتضمن   :اال البيئي   )د(

  ). مكافحة التلوث – العناية بالشواطيء واملنتزهات –التصحر 
 املسامهة مع   –املشاركة يف أعمال اإلغاثة     (ويتضمن  : جمال الدفاع املدين    )هـ(

  ).  الكوارث الطبيعية املشاركة يف أوقات–رجال اإلسعاف 
  :  الفوائد املتوقعة لربامج العمل التطوعي٢/٣

إن تزايد االهتمام الدويل بالتطوع، وتزايد أعداد املتطوعني عامليا، مؤشـر      
فعلى املستوى االجتماعي   . على الفوائد الكبرية اليت حيققها التطوع للفرد واتمع       

يف تكملة ما تعجز الدولة عن تقدميه  مهماًخلدمات اليت يقدمها التطوع دورا حتقق ا
 القطاع التطوعي بالسالسة يف     ة أنشط تتميز كما   .من مشروعات خدمية و تنموية    

 األجهـزة مما يساعد على تقدمي اخلدمات بصورة أسرع و أيـسر مـن              احلركة،
 على احتياجـات    للتعرفيتيح التطوع الفرصة     و  ).هـ١٤٢٢الباز،   (يةاحلكوم
 هذه املشكالت و حلها سـواء عـن          مما يسهم يف تبين    ،ته وحتديد مشكال  اتمع

يساهم التطوع  كما   .االجتماعية األخرى  املؤسساتطريق احلكومة أو عن طريق      
   ).١٩٩٧،حافظ(النهوض باتمع   احمللية يف سبيلاملاديةبشرية و اليف تعبئة املوارد 

يا للمتطوع منها   وعلى املستوى الفردي يساهم التطوع يف حتقيق العديد من املزا         
  ):م ٢٠٠١بار، (

    .تنمية مفهوم الذات لدى الفرد )١(
  .تقوية االنتماء الديين والوطين )٢(
  .جوانب االلتزام والتخطيط تنظيم حياة الفرد مبا يعزز )٣(
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  .إشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية )٤(
  .عيةإكساب الفرد اخلربة وتطوير مهاراته العملية واالجتما )٥(

كما حيقق التطوع العديد من الفوائد االجتماعية واملهنية للشباب من بينها          
  ):م٢٠٠٥،  حياةمجعية تفلتواز(

  .جمتمعهم تعزيز انتماء ومشاركة الشباب يف )١(
  .قدرات الشباب ومهارام الشخصية والعلمية والعملية تنمية )٢(
نظـام اخلـدمات يف     على الثغرات اليت تشوب      يتيح للشباب التعرف   )٣(

  .اتمع
يتيح للشباب الفرصة للتعبري عن آرائهم وأفكارهم يف القضايا العامة اليت  )٤(

  .م اتمع
يوفر للشباب فرصة تأدية اخلدمات بأنفسهم وحل املشاكل جبهـدهم           )٥(

  .الشخصي
، يوفر للشباب فرصة املشاركة يف حتديد األولويات اليت حيتاجها اتمع          )٦(

  .القرارات املشاركة يف اختاذو
يف العمـل التطـوعي   الطالب اجلامعيني  مشاركة الشباب منال شك أن    و

وتفاعلهم مع جمتمعام احمللية ميثل بعدا مهما يف ربط اجلامعة وخمرجاا التعليميـة             
ويفتح العمل التطوعي آفاقًا واسعة أمام الطـالب        . باحتياجات اتمع ومشكالته  

 من  العديد ويطبق .تمعام بعيدا عن أسوار اجلامعة وبراجمها النظرية      الستكشاف جم 
، حيث جتد   )StudentVolunteerism(اجلامعات األمريكية نظام التعليم التطوعي      

املعنية بالتطوع   الوحدات وتقوم .هذه الربامج تفاعالً وتقديرا من اتمعات احمللية      
   ):Ward, K. and Vernon, A, 1999( اجلوانب التاليةب باجلامعة

  .دراسة احتياجات العمل التطوعي يف اتمع احمللي )١(
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التنسيق مع مؤسسات اتمع الراغبة يف استقبال الطالب ويف تطـوير            )٢(
  .الربامج املناسبة

التنسيق مع الوحدات واألقسام األكادميية لتـشجيع بـرامج العمـل            )٣(
  .التطوعي

ي للطالب اجلامعي ساعات حمددة حتسب على       و يتضمن الربنامج األكادمي   
 أا أعمال تطوعية للمجتمع، وتدخل ضـمن الـساعات املعتمـدة للربنـامج            

  إىل ما يلـي     كما يشري وارد   قودت  واحملصلة النهائية لتطبيق هذا الربنامج    .األكادميي
)Ward, K, 1996(:  
  .زيادة التفاعل والتعاون بني اجلامعة واتمع احمللي )١(
  .ربط الربامج األكادميية اجلامعية باحتياجات اتمع )٢(
زيادة خربة الطالب العملية وتنمية مهاراتـه االجتماعيـة والعلميـة            )٣(

  .والتطبيقية
  :معوقات العمل التطوعي ٢/٤

تواجه برامج العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية والعامل العريب العديد           
هذه املعوقات  كما تؤدي. ليت حتد من توسعها وانتشارهامن الصعوبات والعقبات ا

 .إىل تقليص أعداد املؤسسات التطوعية وعدد امللتحقني مبؤسسات العمل التطوعي         
  :املعوقات يف األبعاد التالية وميكن حتديد أهم هذه

  :البعد الثقايف االجتماعي )١(
 ملا للمنظومة الثقافيـة     يعد البعد الثقايف القيمي عامالً مؤثراً يف العمل التطوعي        
الثقافـة   ورغم كون . والقيمية من تأثري على الدوافع واألسباب اليت حيملها األفراد        

 حتمل يف طياا الكثري من القيم احملفزة على فعل اخلري والتشجيع علـى              اإلسالمية
تتسم مازالت   ثقافة التطوع يف اتمع العريب املعاصر        ممارسة أعمال التطوع، إال أن    
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 مجود اخلطاب   أساسية تتمثل يف  تعاين من إشكاليات     و درجة متدنية من الفاعلية،   ب
 .بني النظرية والتطبيق  قائمة  فجوة  والتزال ال  ،الفكري وتقليديته يف ميدان التطوع    
 إال أن جماالته ، للتطوع والعمل اخلريياإلسالمفعلى الرغم من األولوية اليت أعطاها 

، وبقي العمل التطوعي     التقليدية واملصارفشاطات  احنسرت يف الغالب يف بعض الن     
حيث تتركز األعمال التطوعية على اجلوانب الدعوية   ، مرتبطا مبفهوم العمل اخلريي   

، القعيـد ( من االهتمام    هومساعدة احملتاجني، ومل تنل اجلوانب األخرى ما تستحق       
  ). هـ١٤١٧

 مـشاركة قلـيص   األمناط الثقافية السائدة يف اتمع يف ت       بعض وتساهم   
الشباب يف العمل التطوعي، كالتقليل من أمهيتهم االجتماعية ومن دورهم يف بناء            

 أن كمـا .اتمع، وكذلك ضعف وعي الشباب مبفهوم وفوائد العمل التطـوعي         
هنالك أسباب تتحمل مسئوليتها املؤسسات احلكومية واألهليـة تتمثـل يف قلـة       

و عدم السماح للشباب باملشاركة يف صنع     والنشاطات التطوعية أ   بالربامجالتعريف  
  ).م٢٠٠٢،ياسني( وقلة تشجيع ودعم العمل التطوعي املؤسسةالقرار داخل 
شري الشبيكي إىل عدد من العوامل االجتماعية اليت تؤدي إىل عـزوف            وت

  :)م ١٩٩٢الشبيكي، ( الشباب عن املشاركة يف األعمال التطوعية من بينها 
 يؤدي إىل تعارض وقت العمل األصلي مع العمـل          عدم توفر الوقت مما    )١ (

  .التطوعي
  .شعور املتطوعني الشباب بعدم احلاجة إليهم )٢(
  .خوف املتطوعني الشباب من الفشل )٣(
  .عدم إدراك املتطوع ألمهية دوره )٤(
  .عدم إشباع برامج وأنشطة التطوع احلالية حلاجات األعضاء املتطوعني )٥(
  .افز املعنويةعدم وجود احلو )٦(
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 املعوقات اليت تقلل من وقد أشارت إحدى الدراسات املوسعة يف بريطانيا إىل     
 Roker(التحاق الشباب وصغار السن بالعمل التطوعي وعزا إىل األسباب التالية 

and others, 1999:(  
نقص املعلومات عن جماالت األعمال التطوعية اليت ميكن أن يلتحق ـا             )١(

  .الشباب
  .عدم توفر املواصالت املناسبة خصوصاً يف املناطق الريفية )٢(
  .طول وتشعب مناذج واستمارات برامج التطوع )٣(
خـصوصاً بـني    (وجود بعض الصور االجتماعية السلبية عن املتطوعني         )٤(

والنظرة من أقرام بأم ينخرطون يف برامج تتصف بالنعومـة          ) الشباب
)Soft.(  

 املختلفة كاألسرة  االجتماعية التنشئةم مؤسساتوقد ساهم عدم قيا
العمل اجلماعي يف و التطوع يف غرس قيم فاعل بدور يةاإلعالماملؤسسة واملدرسة و

 إىل عدم وعي الشباب بأمهية التطوع وبدوره يف البناء الذايت للفرد، نفوس الناشئة
ية للمؤسسات  الدراساملناهج نيتضم كما ساهم عدم .تطوير اتمع وبأمهيته يف

 الدراسية اليت تركز على مفاهيم العمل ، والربامجالتعليمية املختلفة بعض املقررات
 يف تقليل اهتمام الشباب باألعمال االجتماعي التطوعي وأمهيته ودوره التنموي،

  . التطوعية
  :البعد التنظيمي القانوين) ٢(

 يف جمال تطوير ةسي والقانونية إحدى العقبات الرئي   ة تشكل األبعاد التنظيمي  
ذلك أن عدم تـوفر     . العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية والعامل العريب       

التشريعات والتنظيمات واألنظمة واللوائح اليت توفر اإلطـار القـانوين لعمـل        
جيعل من تأسيس املنظمـات     ، املنظمات التطوعية وجمال عملها وطرق إشهارها     
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ورغم أن الوعي بالعمل التطوعي وأمهيتـه للفـرد          .التطوعية أمرا بالغ الصعوبة   
 مع احلاجـات    بإال أن التنظيمات واللوائح ال تتواك     ، واتمع آخذاً يف التنامي   

وتعاين برامج التطوع من قلة التنـسيق       .  العمل بالصورة املناسبة   رالفعلية لتطوي 
ـ ، والتكامل بني املؤسسات العاملة يف جمال التطوع من ناحية       ستوى واخنفاض م

 إن تفعيل األطر    .التعاون بني تلك اجلهات والقطاعات الرمسية من ناحية أخرى        
 األساسـية   ز، ميثل إحدى الركـائ    هالتنظيمية للعمل التطوعي، وتسهيل اجر ائت     

مما يتطلب تسهيل إجراءاته اإلداريـة      ،  العمل التطوعي وتشجيع ممارساته    رلتطوي
مركـز التميـز للمنظمـات غـري         (  احلالية ةوالتخفيف من القيود البريوقراطي   

  ). م٢٠٠٢،احلكومية
ويشكل عدم توفر منظمات ومؤسسات تطوعية لدعم بـرامج التطـوع           
وتقدمي التسهيالت الالزمة هلا إحدى العقبات احملورية يف تطوير برامج التطـوع           

ومن ، من نقص الكفاءات اإلدارية املتميزة     وتعاين املنظمات التطوعية  . اتمعي
املسبق الذي يساهم يف جلب الكفاءات ويف تدريب املتطوعني          خطيطغياب الت 

يف جماالت العمل التطوعي، ويف تطويع التقنية لتطوير مستوي االتصال اإلداري           
كما تعاين املؤسسات العاملـة يف جمـال        . واتمعي ووضع الربامج املستقبلية   

ما يصاحب ذلـك    و، التطوع من عدم حتديد معايري مقننة الداء العمل التطوعي        
وحتديد الواجبات اليت يتوقع أن يقوم      ، من ضعف يف تصميم الوظائف التطوعية     

إضافة إىل عدم توفر برامج التدريب      ،  لعمل املتطوع  موالوقت الالز ، ا املتطوع 
، يعقـوب ( حسب جمال تطوعهم ومبا يتوافق مع خربام وميـوهلم           للمتطوعني
   ).م٢٠٠٥، والسلمي
  
  



 

 

٢٢ 

  اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي
 

م٢٠٠٩رسالة اخلليج العريب   
 

   :صادي السياسيالبعد االقت) ٣(
حيث تتـوىل   " الرعاية االجتماعية "تبنت أغلب البلدان العربية مفهوم دولة       
وقد سـامهت    . واخلدمية ملواطنيها  ةالدولة توفري اغلب اخلدمات الصحية والتعليمي     

 يف دول اخللـيج إىل ارتفـاع       الطفرة االقتصادية الناجتة عن ارتفاع عائدات النفط      
وأدى إىل عدم   ، من قيام الدولة بربامج الرعاية االجتماعية     مما عزز    مواردها املالية، 

اهتمام األفراد ومؤسسات اتمع املدين بتطوير برامج ومؤسسات تعين مبجـاالت          
  .التطوع

 مـن   وعلى النطاق الفردي يلعب العامل االقتصادي دورا أساسيا يف احلد         
 جيعلهم لألفرادي الدخل االقتصادف  ضع إذ أنمشاركة األفراد يف العمل التطوعي،

 قضاء على رحبا يساعدهم عليهمينصرفون عن أعمال التطوع إىل األعمال اليت تدر 
  .حاجيام األساسية

إال أن ، ورغم التفاوت االقتصادي ومعدالت الدخل القومي للدول العربيـة       
غالبية األنظمة السياسة العربية ظلت غري متحمسة يف العقود الثالثة املاضية لتطوير            

). م٢٠٠٢،مركز التميز للمنظمات غري احلكومية    (امج وجماالت العمل التطوعي     بر
وتشري الكثري من التجارب الدولية إىل أن كثرياً من املؤسسات التطوعية تركـزت             

وكما تشري أدبيات . السياسي أو االقتصادي أهدافها، وبراجمها لنقد وإصالح الواقع
والتطوع يف احلمـالت    ، شاركة السياسية امل العمل التطوعي يف الدول الغربية تأيت     

ودعم بعض الربامج السياسية واالجتماعيـة ذات الـصلة         ، االنتخابية للمرشحني 
حبقوق اإلنسان واحلريات العامة واحلقوق املدنية على رأس األوليات وااالت اليت         
تستهوي املتطوعني وحتظى مبشاركة شعبية واسعة ومن فئات اجتماعية خمتلفة متثل           

   (Rocker and Coleman,1999) أعمار متفاوتة
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  :البعد اإلعالمي) ٤(
ساهم غياب الدور اإلعالمي عن التوعية بأمهية التطوع ومبؤسساته وباألدوار 

وقد سامهت األبعـاد    . اليت ميكن أن يقدمها للمجتمع يف قلة اإلقبال على التطوع         
كرها يف عدم تفاعـل وسـائل    الثقافية والتنظيمية واالقتصادية واتمعية السابق ذ     

 وقد ساعدت عدة عوامل على عدم اهتمـام وسـائل   .اإلعالم مع برامج التطوع  
  ):هـ ١٤٢٢الباز، ( لعل من أبرزها مايلي اإلعالم بالعمل التطوعي

  .عدم ترسخ ثقافة التطوع يف اتمع السعودي )١(
  . وسائل اإلعالمقلة الربامج والفعاليات اخلاصة بالتطوع مما حيد من تفاعل )٢(
وحتسن اعدد املتطوعني    قلة مصادر املعلومات عن برامج التطوع وجماالته       )٣(

وغريها من املعلومات اليت ميكن صياغتها على شـكل مـواد أخباريـة             
   .إعالمية

  :الدراسات السابقة ٢/٥
اجلهود النسائية التطوعية   "دراسة موسعة بعنوان    ) ١٩٩٢الشبيكي،  (أجرت  
دف معرفة واقع اجلهود    " لرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية    يف جماالت ا  

النسوية التطوعية ودور اجلمعيات اخلريية النسوية يف جماالت الرعاية االجتماعيـة           
طبقت ، وقد مت مجع البيانات عن طريق استماريت مقابلة       . باململكة العربية السعودية  

 تأسيس اجلمعيات اخلرييـة وطبقـت   عضوات من الرائدات يف ) ١٠(األوىل على   
االستمارة األخرى على عضوات جمالس إدارت تلك اجلمعيات وبلـغ عـددهن            

وبينت نتائج الدراسة أن األهداف االجتماعية تأخذ األمهيـة األوىل       .عضوة) ٥٢(
يف نشاط اجلمعيات النسوية مبا يف ذلك التخفيف من حاالت العوز والفقر ورفـع            

وتركزت أبرز النشاطات واملسامهات التطوعية التنمويـة       . عيامستوى املرأة اجتما  
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وتعلـيم  ، وتعليم اللغـات  ، وحمو األمية ، لتلك اجلمعيات يف حتفيظ القران الكرمي     
  . والتدريب على استخدام اآللة الكاتبة واحلاسب اآليل، التفصيل واخلياطة

ب للعمل مرشد الطال"دليالً أمساه ) Digeronimo, 1995(وأعد دجيريونيمو 
ضمنه عوامل التحاق الطالب خصوصاً يف املرحلة الثانوية باملؤسـسات       " التطوعي

التطوعية وعن جماالت التطوع املتاحة، وكذلك بيانات متكاملة تتضمن عنـوانني           
 وفعاليات اجلمعيات التطوعية يف اململكة املتحدة حبيث يتسىن للطـالب           طومناش

 ميكن هلم االلتحاق ا وكذلك ما يتناسـب         التعرف على اجلمعيات التطوعية اليت    
  .واهتمامهم وخربام وميوهلم الذاتية

فقدأجرى دراسة موسعة على بعض مؤسـسات  ) Kelly, 1996(أما كيلي 
التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية ملعرفة مدى التزام هـذه املؤسـسات             

 واستخدم الباحث أسـلوب     .بتشجيع طالا على االخنراط يف األعمال التطوعية      
وهدفت الدراسـة  . املقابالت الشخصية وحلقات النقاش، إضافة إىل حتليل الوثائق   

إىل معرفة مستويات الدعم وااللتزام حنو تطوع الطالب من خالل ثالثة مستويات            
وقـد توصـلت الدراسـة إىل       . مستوى اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والطالب     

والدعم بني مؤسسات التعليم العايل اليت مت دراسـتها،         التفاوت يف درجة االلتزام     
وأوضحت أمهية التزام اإلدارة العليا يف حتفيز أو تقليل االلتزام بالعمل التطـوعي،             
كما أوصت الدراسة بأمهية إشراك اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس والطـالب يف            

  .التخطيط ألي مشاريع تتصل بالتطوع الطاليب
ملقارنة احلديثة يف جمال التطوع أجراهـا مثانيـة مـن           وإحدى الدراسات ا  

 ومولت من قبل عـدد مـن   )Flanagan, and others 1999 (الباحــــثني
سـبع   اجلمعيات العلمية، وهدفت إىل التعرف على مستوى مشاركة الطالب من         

وقد استخدمت  . دول يف العمل التطوعي وعالقة ذلك بالعقد االجتماعي واملواطنة        
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) ٥,٦٠٠(ملنهج الوصفي التحليلي وتضمنت استبانة مت تطبيقهـا علـى           الدراسة ا 
سنة وقد توصلت الدراسة إىل أن نسبة       ) ١٢ – ٩(طالب تراوحت أعمارهم بني     

%) ٢٨(يف أسـتراليا     من شاركوا يف أعمال تطوعية من هذه الفئة العمرية بلغت         
ويف %) ٦٠,٤(ويف ار   %) ١٩,٩(ويف السويد   %) ٥١(ويف الواليات املتحدة    

%). ٢٣,٤(ويف روسـيا    %) ٤٢,٢(ويف بلغاريا   %) ٤٦,٣(مجهورية التشيك   
كما أوضحت الدراسة إىل تنوع األعمال التطوعية اليت مارسها أولئك الطـالب            
وتوزعت مشاركتهم على مساعدة الفقراء واحملتاجني، املـشاركة يف اجلمعيـات           

وية للمجتمع، واحملافظة علـى     االجتماعية والسياسية، واملساعدة يف األعمال التنم     
  .البيئة

ويف دراسة طبقت يف اململكة املتحدة على طالب الصفوف العليا يف املدارس            
 ,Rocker, and Coleman(عامـاً  ) ١٦ – ١٤(الثانوية يف املرحلة العمرية بـني  

وهدفت إىل معرفة عدد الطالب املنخرطني يف األعمال التطوعية، وأنواع          ). 1999
طوعية اليت ميارسها أولئك الطالب، والزمن الذي يقضيه الطـالب يف           األعمال الت 

جماالت التطوع وكذلك الدور الذي متارسه املدرسة يف تشجيع وتوجيه الطـالب          
وطبق الباحثان استبانة على مجيع طالب      .. حنو االلتحاق بربامج األعمال التطوعية    

  :هاتلك املدارس، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرز
 :إن ااالت اليت يرغب الطالب املشاركة فيها هي )١(

مساعدة الطالب الصغار على تطوير مهـارم يف القـراءة           )أ(
  .والكتابة

  .القيام باحلمالت االجتماعية لتطوير املرافق اخلاصة باألطفال )ب(
  .املساعدة يف تنظيم الربامج الرياضية على مستوى اتمع احمللي )ج(
  . حبمالت التضامن مع مجعيات الرفق باحليوانالقيام )د(
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التطوع يف بعض املستشفيات وكذلك املنظمات اخلريية ملساعدة الفقراء          )هـ(
  .واحملتاجني

إن الوقت الذي خيصصه أولئك الطالب للعمل التطوعي يتـراوح بـني             )٢(
  .مرات قليلة خالل العام أو بصورة أسبوعية أو بشكل يومي

يطاليا حول اخلـصائص االجتماعيـة والشخـصية      ويف دراسة أجريت يف إ    
 Marta, and(للمتطوعني من الشباب اإليطاليني قامت مارتا وجمموعة من الباحثني 

other 1999 ( ا الرئيسية استبانه أرسلت عن طريق الربيدبتطبيق دراسة ميدانية أدا
 بـني   شاباً من املتطوعني تتراوح أعمـارهم     ) ٢٢٥(اإللكتروين لعينة تكونت من     

وتوصلت الدراسة إىل النتائج    . منظمة تطوعية ) ٧٣(عاماً ينتمون لـ    ) ٢٩-١٩(
  :التالية
    ٨٨(من األفراد املتطوعني، منـهم  %) ٣١(يشكل الطالب ما نسبته (%

ما يزالون يعيـشون مـع      %) ٨٣(غري متزوجني، يف غالبتهم العظمى و       
   .أسرهم

   إىل مخس سـاعات  من أفراد الدراسة ميضون ما بني ساعتني  %) ٣٨(إن 
 . يف األسبوع لألعمال التطوعية بشكل دوري

            إن من بني العوامل اليت دفعت أفراد العينة لاللتحاق باجلمعيات التطوعية
ولتطـوير  ، هو تشجيع األصدقاء، والرغبة يف تقدمي املساعدة االجتماعية       

اء والرغبة يف قض، اتمع، وأشار قلة منهم إىل وجود بعض احلوافز الدينية     
 .وقت الفراغ يف أعمال إنسانية

دراسة حول دوافع السلوك التطوعي النسوي      ) م٢٠٠١احملاميد،  (كما أعد   
املنظم يف األردن وعالقته ببعض املتغريات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية، دف 

وتناولت الدراسة مفهوم   . معرفة طبيعة السلوك التطوعي النسوي املنظم يف األردن       



 

 

٢٧ 

  اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي
 

م٢٠٠٩رسالة اخلليج العريب   
 

.  اتمع املدين، وجهود بعض املؤسسات يف تشجيع املرأة على التطـوع           منظمات
وطبق الباحث الدراسة على عينة عشوائية من اجلمعيات اخلريية النسوية بلغ عددها         

مجعية، ومت اختيار عينة    ) ١,٩(من جمتمع الدراسة البالغ     %) ٢٦(مجعية متثل   ) ٢٨(
رية للجمعيات اليت وقـع عليهـا       من النساء املتطوعات من عضوات اهليئات اإلدا      

وتوصلت الدراسـة إىل عـدة     . عضوة) ١٦٨( االختيار العشوائي والبالغ عددهن   
  :نتائج من أمهها

  .إن النساء صغريات العمر أكثر إقباالً على التطوع من النساء الكبريات )١(
إن النساء املتزوجات أكثر إقباالً مـن النـساء العازبـات واملطلقـات       )٢(

  .لواألرام
إن النساء اللوايت يعشن يف األسرة النواة أكثر تطوعاً من النساء اللـوايت              )٣(

  .يعشن يف األسرة املمتدة
إن النساء القاطنات يف حمافظة العاصمة أكثر تطوعاً من النساء القاطنات            )٤(

  .يف احملافظات األخرى
  .اتإن النساء غري املتقاعدات أكثر تطوعاً من النساء املتقاعد )٥(

بدراسة ميدانية حول الشباب والعمل التطوعي يف       ) هـ١٤٢٢الباز،  (وقام  
املرحلة اجلامعية، وقد اقتصرت الدراسة على تناول عدد مـن القـضايا املتـصلة              

 وقد استخدم الباحث املسح .بالشباب والعمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية
د بن سعود اإلسالمية بلغ عـددها       االجتماعي لعينة من طالب جامعة اإلمام حمم      

  :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية. مبحوثاً) ١٦٣(
إن غالبية الشباب املبحوثني ليست هلم مشاركة يف العمل التطـوعي            )١(

  . رغم رغبتهم يف املشاركة التطوعية وخدمة جمتمعهم
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تبنت الدراسة نظرية التبادل االجتماعي يف تفسري العالقة بني رغبـة            )٢(
ب يف املشاركة يف العمل التطوعي وعدد من العوامل املرتبطـة           الشبا

  .بتلك الرغبة
دراسة حول مدى استفادة اجلمعيات واهليئـات       ) ٢٠٠١بار،  (كما أجرى   

اخلريية اإلنسانية من األعمال التطوعية يف اململكة العربية السعودية، وقد تناولـت            
تماعية، وعوامل جناح العمـل     الدراسة أمهية العمل التطوعي وآثاره الفردية واالج      

التطوعي ومعوقاته، وكذلك األساليب الفاعلة الستقطاب املتطوعني للمشاركة يف         
خدمات أعمال التطوع وكذلك جوانب التطوع اليت ميكن أن يشارك ا الشباب            

  .السعودي يف جمال اخلدمات التطوعية ألعمال الرب
  :حتليل نتائج الدراسة :ثالثاً
  :اب اجلامعي للعمل التطوعي ممارسة الشب٣/١

استجابات أفراد عينة الدراسة حنو حمور ممارسـة    ) ٢(يوضح اجلدول رقم      
  .الشباب اجلامعي من جامعة امللك سعود للعمل التطوعي

عن أن متوسط الوزن النسيب الستجابات آراء       ) ٢(ويكشف اجلدول رقم      
ط عن مستوى ممارسة من مخس نقاط، ويعرب هذا املتوس ) ١ر٦٣(عينة الدراسة بلغ    

، حيث وافق  )١ر٧٩أقل من ( ضعيف جداً يف ضوء متوسط الوزن النسيب الفارق 
طالباً على أم ميارسـون     ) ٢٧١(من أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم       %) ٧ر٠(

منهم يرون أم نادراً ما ميارسون،      %) ٨١ر٦(العمل التطوعي دائماً وغالباً مقابل      
منهم على أم   %) ١١ر٤(طالقاً العمل التطوعي، بينما يتفق      أو أم ال ميارسون إ    

  .ميارسون أحياناً العمل التطوعي
عن أن هناك أربـع عبـارات فقـط تراوحـت           ) ٢(ويكشف اجلدول     

اليت تشري  ) ٤(يف حدها األعلى أمام العبارة رقم       ) ٢ر٣١(متوسطات ممارستها بني    
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ؤسسات اخلريية العاملة يف جمـال    إىل مشاركة الشباب اجلامعي يف تقدمي العون للم       
اليت تشري إىل   ) ٩(يف حدها األدىن أمام العبارة رقم       ) ١ر٨١(مساعد الفقراء وبني    

  . مشاركة الشباب
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  )٢(جدول 
  استجابات أفراد عينة الدراسة حنو ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي

حيدث   الفئة  العبارة  م
  دائماً

حيدث 
  غالباً

حيدث 
  أحياناً

ث حيد
  نادراً

ال حيدث 
  إطالقاً

متوس
ط 

الوزن 
النس
  يب

االحنر
اف 
املعيار
  ي

ترتيب 
  األمهية

  ١٠٢  ٥٢  ٦٨  ٢٩  ٢٠  ت

٤  

شاركت يف تقـدمي    
العون للمؤسـسات   
اخلريية العاملة يف جمال    
ــة  ــساعدة ورعاي م

  الفقراء

ر٢  ٢٥ر١  ١٠ر٧  ٧ر٤  %
  ٣٧ر٦  ١٩

ر٣١
٢  

ر٢٨
١  ١  

  ١٠٢  ٧٩  ٦٦  ١٧  ٧  ت
١  

شاركت يف زيـارة    
املرضى وتقدمي العون   

  مهل
ر٢  ٢٤ر٤  ٦ر٣  ٢ر٦  %

٢٩  
  ٣٧ر٦

ر٠٧
٢  

ر٠٥
٢  ١  

  ١٥١  ٥١  ٤١  ٢٢  ٦  ت
١٠  

ــدمي  ســامهت يف تق
العون للمؤسـسات   
ر٨  ١٥ر١  ٨ر١  ٢ر٢  %  العامة يف اال الثقايف

  ٥٥ر٧  ١٨
ر٨٢
١  

ر١٠
٣  ١  

  ١٦٥  ٣٨  ٣٤  ٢٣  ١١  ت

٩  

شاركت يف تقـدمي    
العون للمؤسـسات   
ــال  ــة يف ا العامل

  )األندية(الرياضي 
ر٠  ١٢ر٥  ٨ر٥  ٤ر١  %

  ٦٠ر٩  ١٤
ر٨١
١  

ر١٩
٤  ١  

  ١٦٠  ٤٢  ٤٤  ١٦  ٩  ت
٧  

أتعاون مع املؤسسات   
العاملة يف جمال اإلغاثة  

  اإلنسانية
ر٥  ١٦ر٢  ٥ر٩  ٣ر٣  %

١٥  
  ٥٩ر٠

ر٧٩
١  

ر١٢
١  

٥  

  ١٦٦  ٤٦  ٣٨  ١٦  ٥  ت
١٣  

سامهت يف الـربامج    
التطوعية للحفاظ على 

ر٠  ١٤ر٠  ٥ر٩  ١ر٨  %  البيئة
  ٦١ر٣  ١٧

ر٠٣  ١ر.٧
١  

٦  

  ١٨٨  ٤٨  ٢٣  ١٠  ٢  ت

٦  

أتعاون مع املؤسسات   
ــة  ــة يف رعاي العامل

ــوقني  ذوي (املعــ
  )االحتياجات اخلاصة

ر٧  ٨ر٥  ٣ر٧  ٠ر٧  %
  ٦٩ر٣  ١٧

ر٤٩
١  

ر٨٦
٠  

٧  

  ١٨٦  ٥٨  ١٧  ٥  ٥  ت
١١  

أتعاون مع املؤسسات   
العاملة يف جمال الدفاع   

ر٤  ٦ر٣  ١ر٨  ١ر٨  %  املدين
  ٦٨ر٦  ٢١

ر٤٧
١  

ر٨٢
٨  ٠  
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  ١٩٨  ٤٢  ١٩  ٧  ٥  ت

٣  

أساهم يف تقدمي العون    
للمؤسسات العاملـة   
ــة  يف جمــال مكافح

  التدخني
ر٥  ٧ر.  ٢ر٦  ١ر٨  %

١٥  
  ٧٣ر١

ر٤٥
١  

ر٨٨
٩  ٠  

  ٢٠٤  ٤٠  ١٦  ٦  ٥  ت

٨  

ــدمي  ســامهت يف تق
العون للمؤسـسات   
ــال   ــة يف جم العامل

  مكافحة املخدرات
ر٨  ٥ر٩  ٢ر٢  ١ر٨  %

  ٧٥ر٣  ١٤
ر٤١
١  

ر٨٥
٠  

١٠  

  ٢٠٨  ٤٢  ١٤  ٦  ١  ت
٥  

شاركت يف اجلهـود    
التطوعيــة يف جمــال 

ر٥  ٥ر٢  ٢ر٢  ٠ر٤  %  رعاية املوهوبني
  ٧٦ر٧  ١٥

ر٣٤
١  

ر٧١
٠  

١١  

  ٢١٤  ٣٨  ١٢  ٥  ٢  ت
٢  

شاركت يف الـربامج    
التطوعيــة يف جمــال 

  ٧٨ر٩  ١٤ر.  ٤ر٤  ١ر٨  ٠ر٧  %  رعاية الطفولة
ر٣٢
١  

ر٧١
٠  

١٢  

  ٢٢٧  ٢٥  ٩  ٤  ٦  ت

١٢  

شاركت يف تقـدمي    
العون للمؤسـسات   

لعاملة يف جمال حمـو     ا
  األمية

  ٨٣ر٨  ٩ر٢  ٣ر٣  ١ر٥  ٢ر٢  %
ر٢٩
١  

ر٧٩
٠  

١٣  

  ١٧٥  ٤٦  ٣١  ١٣  ٦  ت

-  

متوسط الوزن النسيب   
ــور األول  :للمحـ

ممارســة العمــل  
  التطوعي

  ٦٤ر٦  ١٧ر.  ١١ر٤  ٤ر٨  ٢ر٢  %
ر٦٣
١  

مستوى ممارسة 
  منخفض جداً

 يف اال الرياضي، وأن متوسطات هذه اجلامعي يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة
  ).٢ر٥٩ – ١ر٨٠(العبارات األربع تشري إىل مستوى ممارسة ضعيف 

أن تسع من عبارات حمور ممارسـة العمـل   ) ٢(ويتضح من اجلدول رقم      
يف حدها األعلى أمـام     ) ١ر٧٩(التطوعي تراوحت متوسطات وزا النسيب بني       

ون مع املؤسسات العاملـة يف جمـال اإلغاثـة     اليت تشري إىل التعا   ) ٧(العبارة رقم   
اليت تـشري إىل    ) ١٢(يف حدها األدىن أمام العبارة رقم       ) ١ر٢٩(اإلنسانية، وبني   

 وأن متوسـطات  .املشاركة يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف جمال حمو األمية        
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تشري إىل مستوى ممارسة ضـعيف      )  فأقل   ١ر٧٩متوسط  ( هذه العبارات التسع    
  .جداً

أن ست عبارات من حمور ممارسة العمـل        ) ٢(ويتضح من اجلدول رقم     
التطوعي قد ارتفعت متوسطاا عن متوسط الوزن النسيب للمحور األول البـالغ            

، وحققت من الترتيب األول إىل الترتيب السادس، منها أربع ممارسـات            )١ر٦٣(
ستوى ممارسة على الترتيب حققت م) ٩ – ١٠ – ١ – ٤(حددا العبارات أرقام 

حققت مستوى ممارسـة   ) ١٣ – ٧( ضعف، ومنها ممارستان حددما العبارتان    
  .ضعيف جداً

أن سبع عبارات من حمور ممارسة العمل       ) ٢(كما يتضح من اجلدول رقم      
النوعي قد اخنفضت متوسطاا عن متوسط الوزن النسيب للمحور األول، وحققت           

) ١ر٢٩( الترتيب الثالث عشر مبتوسـط       إىل) ١ر٤٦(من الترتيب السابع مبتوسط     
وأن هذه العبارات تشري    ) ١٢ – ٢ – ٥ – ٨ – ٣ – ١١ – ٦(وهي العبارات   

  .إىل مستوى ممارسة ضعيف جداً
أن ممارسة الشباب اجلامعي من جامعة امللك   ) ٢(كما يالحظ من اجلدول     

 .ملرضىسعود للعمل التطوعي مستواها منخفض يف جماالت رعاية الفقراء وزيارة ا          
واال الثقايف واال الرياضي، وأن مستوى هذه املمارسة ضعيف جداً يف جماالت            

 واحلفاظ على البيئة، ورعاية ذوي احلاجات اخلاصة، والـدفاع          .اإلغاثة اإلنسانية 
املدين، ومكافحة التدخني واملخدرات، ورعاية املوهوبني والطفولة، ويف جمال حمو          

  .األمية
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  :عمل التطوعي اليت يرغب الشباب اجلامعي يف املشاركة فيها جماالت ال٣/٢
استجابة أفراد عينة الدراسة حنو حمور اـاالت        ) ٣(يوضح اجلدول رقم    

اليت يرغب الشباب اجلامعي من جامعة امللك سـعود املـشاركة فيهـا بالعمـل       
  .التطوعي

  )٣(جدول 
   اليت يرغب الشباب اجلامعي يف املشاركة فيها استجابات أفراد عينة الدراسة حنو جماالت العمل التطوعي

 أوافق إىل  أوافق  أوافق متاماً  الفئة  العبارة  م
ال أوافق   ال أوافق  حد ما

  إطالقاً
متوسط الوزن 

  النسيب
االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  األمهية

  ٥  ٤  ٣١  ٨٢  ١٤٩  ت

٤  

أرغـب املــشاركة يف  
الربامج التطوعيـة يف    
جمال مساعدة ورعايـة    

  الفقراء واحملتاجني
ر٣  ٥٥ر٠  %

  ١ر٨  ١ر٥  ١١ر٤  ٣٠
  ١  ٠ر٨٣  ٤ر٣٥

  ٦  ٩  ٥٦  ١,٤  ٩٦  ت
١  

أرغب يف املشاركة يف    
زيارة املرضى وتقـدمي    

  العون هلم
ر٤  ٣٥ر٤  %

٣٨  
  ٢  ٠ر٩٥  ٤ر٠١  ٢ر٢  ٣ر٣  ٢٠ر٧

  ١٠  ٢٤  ٥٦  ٨٤  ٩٧  ت
٧  

أسعى إىل املشاركة يف    
الربامج التطوعيـة يف    
ر٠  ٣٥ر٨  %  جمال اإلغاثة اإلسالمية

  ٣ر٧  ٨ر٩  ٢٠ر٧  ٣١
  ٣  ١ر٠٩  ٣ر٨٨

  ٧  ٢٥  ٦٥  ٨٠  ٩٤  ت

٦  

أرغـب املــشاركة يف  
الربامج التطوعيـة يف    
جمال رعاية املعـوقني    

ذوي االحتياجــات (
  )اخلاصة

ر٥  ٣٤ر٧  %
  ٢ر٦  ٩ر٢  ٢٤ر٠  ٢٩

  ٤  ١ر٠٨  ٣ر٨٥

  ١٠  ٣١  ٧٠  ٦٦  ٩٤  ت
١٣  

أرغـب املــشاركة يف  
ــة   ــربامج التطوعي ال

ر٤  ٣٤ر٧  %  للحفاظ على البيئة
٢٤  

ر٤  ٢٥ر٨
١١  

  ٣ر٧
  ٥  ١ر١٥  ٣ر٧٦

  ٢٣  ٢٣  ٥٨  ٦٤  ١,٣  ت
١٢  

أرغـب املــشاركة يف  
ــة   ــربامج التطوعي ال

ر٦  ٣٨ر٠  %  ملكافحة املخدرات
٢٣  

  ٨ر٥  ٨ر٥  ٢١ر٤
  ٦  ١ر٢٧  ٣ر٧٤

  ٧  ١ر٢١  ٣ر٦٣  ٢٠  ٢٨  ٦١  ٨٤  ٧٨  تأرغب يف املشاركة يف      ٣



 

 

٣٤ 

  اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي
 

م٢٠٠٩رسالة اخلليج العريب   
 

ــون   ــدمي العـ تقـ
للمؤسسات العاملة يف   
  جمال مكافحة التدخني

ر٠  ٢٨ر٨  %
ر٣  ٢٢ر٥  ٣١

  ٧ر٤  ١٠

  ١٨  ٢٤  ٨٨  ٨٦  ٥٥  ت
١٠  

أميل إىل املـشاركة يف     
الربامج التطوعية اخلاصة 

ر٧  ٢٠ر٣  %  باال الثقايف
٣١  

  ٦ر٧  ٨ر٩  ٣٢ر٥
  ٨  ١ر١٢  ٣ر٥٠

  ١٨  ٣٥  ٨٠  ٧٨  ٦٠  ت
٨  

أفــضل املــشاركة يف 
ــة   ــربامج التطوعي ال

  ملكافحة املخدرات
ر٨  ٢٢ر١  %

٢٨  
ر٩  ٢٩ر٥

١٢  
  ٩  ١ر١٦  ٣ر٤٨  ٦ر٧

  ٢٠  ٣٦  ٨٤  ٧١  ٦٠  ت

٥  

أميل إىل املـشاركة يف     
ــون   ــدمي العـ تقـ
للمؤسسات العاملة يف   

  جمال رعاية املوهوبني
ر٢  ٢٢ر١  %

٢٦  
ر٣  ٣١ر.

١٣  
  ٧ر٤

  ١٠  ١ر١٨  ٣ر٤٢

  ١٥  ٤٨  ٨١  ٧٣  ٥٤  ت
٢  

أميل إىل املـشاركة يف     
الربامج التطوعية اخلاصة 

ر٩  ١٩ر٩  %  برعاية الطفولة
٢٦  

ر٧  ٢٩ر٩
١٧  

  ٥ر٥
  ١١  ١ر١٥  ٣ر٣٨

  ٣٧  ٤٤  ٦٦  ٥٤  ٧٠  ت

٩  

أرغب يف املشاركة يف    
ــون   ــدمي العـ تقـ
للمؤسسات العاملة يف   

  )األندية(اال الرياضي 
ر٩  ٢٥ر٨  %

١٩  
ر٢  ٢٤ر٤

١٦  
  ١٣ر٧

  ١٢  ١ر٣٧  ٣ر٢٨

  ٢٦  ٤٣  ٨٤  ٧٤  ٤٤  ت

١١  

أسعى إىل املشاركة يف    
ــون   ــدمي العـ تقـ
للمؤسسات العاملة يف   

  جمال الدفاع املدين
ر٣  ١٦ر٢  %

ر٩  ٣١ر٠  ٢٧
  ٩ر٦  ١٥

  ١٣  ١ر١٧  ٣ر٢٥

  ١٦  ٢٩  ٦٨  ٧٧  ٨١  ت
-  

متوسط الوزن النـسيب    
للمحور الثاين جماالت   

ر٤  ٢٩ر٩  %  العمل التطوعي
ر٧  ٢٥ر١  ٢٨

  ٥ر٩  ١٠
  مستوى أمهية مرتفعة  ٣ر٦٦

عن أن متوسط الوزن النسيب الستجابات أفراد  ) ٣(ويكشف اجلدول رقم    
من مخس نقاط، ويعرب هذا املتوسط عن أمهية عالية يف          ) ٣ر٦٦(دراسة بلغ   عينة ال 

، حيث وافق ووافق متامـاً      )٤ر١٩ – ٣ر٤٠(ضوء متوسط الوزن النسيب الفارق      
من جمموع أفراد عينة الدراسة على أمهية ااالت الـيت يرغبـون يف             %) ٥٨ر٣(

اماً علـى أمهيـة     منهم يعترضون ويعترضون مت   %) ١٦ر٦(املشاركة فيها، مقابل    
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يوافقون إىل حد   %) ٢٥ر١(ااالت املطروحة للمشاركة فيها، يف حني أن نسبة         
  .ما على أمهية ااالت التطوعية اليت يرغبون يف املشاركة فيها

أن هناك عبارة واحدة من عبارات احملـور        ) ٣(ويتضح من اجلدول رقم     
قـد  ) امعي يف املشاركة فيهاجماالت العمل التطوعي اليت يرغب الشباب اجل   (الثاين  

الـيت تـشري إىل   ) ٤(، وهي العبارة رقم    )٤ر٢٠(ارتفع متوسط وزا النسيب عن      
الرغبة يف املشاركة يف الربامج التطوعية اخلاصة مبساعدة ورعاية الفقراء واحملتاجني،           

حيث وافق علـى أمهيتـه      ). ٤ر٣٥(وجاء هذا اال يف الترتيب األول مبتوسط        
  .منهم يعترضون على أمهيته%) ٣ر٣( أفراد عينة الدراسة، مقابل من%) ٨٥ر٣(

 ٦ – ٧ – ١ (:عن وجود تسع عبارات هي    ) ٣(ويكشف اجلدول رقم      
تراوحت متوسطات وزا النـسيب بـني      ) ٥ – ٨ – ١٠ – ٣ – ١٢ – ١٣ –
وتعرب عن مستوى أمهية مرتفعة للمجاالت اليت يرغبـون يف           ) ٤ر٠١ - ٣ر٤٢(

اليت تشري إىل الرغبة يف املشاركة يف زيارة        ) ١(جاءت العبارة رقم     و .املشاركة ا 
، حيث وافق علـى     )٤ر٠١(املرضى وتقدمي العون هلم يف الترتيب الثاين مبتوسط         

منهم اعترضوا %) ٥ر٥(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابل %) ٧٣ر٨(أمهيتها 
شاركة يف تقدمي العون للعاملني     اليت تشري إىل امل   ) ٥( بينما العبارة رقم     .على أمهيتها 

، حيث وافق   )٣ر٤٢(يف جمال رعاية املوهوبني جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط          
منهم %) ٢٠ر٧(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابل       %) ٤٨ر٣(على أمهيتها   

  .اعترضوا على أمهيتها
) ١١ -٩ – ٢(أن هناك ثالث عبارات هي ) ٣(ويتضح من اجلدول رقم      
وتعرب عن مستوى أمهية    ) ٣ر٣٨ – ٣ر٢٥( متوسطات وزا النسيب بني      تراوحت

 .متوسطة للمجاالت التطوعية اليت يرغب الشباب اجلامعي يف املـشاركة فيهـا           
اليت تشري إىل املشاركة يف رعاية الطفولـة يف الترتيـب           ) ٢(وجاءت العبارة رقم    
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 من جمموع   %)٤٦ر٨(، حيث وافق على أمهيتها      )٣ر٣٨(احلادي عشر مبتوسط    
 كما جـاءت    .منهم اعترضوا على أمهيتها   %) ٢٣ر٢(أفراد عينة الدراسة، مقابل     

اليت تشري إىل املشاركة يف جمال الدفاع املدين يف الترتيب الثالث           ) ١١(العبارة رقم   
من جمموع  %) ٤٣ر٥(، حيث وافق على أمهيتها      )٣ر٢٥(مبتوسط  ) األخري(عشر  

  .منهم اعترضوا على أمهيتها%) ٢٥ر٥(أفراد عينة الدراسة، مقابل 
  :الفوائد اليت تعود على الشباب اجلامعي من مشاركته يف العمل التطوعي ٣/٣

استجابات أفراد عينة الدراسة حنو حمور الفوائد اليت        ) ٤(يوضح اجلدول رقم    
  .يتوقعها الشباب السعودي من مشاركتهم يف العمل التطوعي

وزن النسيب الستجابات أفـراد     عن أن متوسط ال   ) ٤(يكشف اجلدول رقم    
من مخس نقاط، ويعرب هذا املتوسط عن مـستوى         ) ٤ر٢٤(عينة الدراسة قد بلغ     

أمهية مرتفعة جداً للفوائد اليت جينبها الشباب اجلامعي من مشاركتهم الفعالـة يف             
من جمموع أفـراد    %) ٨٠ر٤(العمل التطوعي، حيث وافق على أمهية هذا احملور         

منهم %) ١٤ر٤(منهم اعترضوا على تلك األمهية، و%) ٥ر١ (عينة الدراسة مقابل
  .اتفقوا إىل حد ما على أمهيتها

 ١٠ – ١ – ٨ – ٧(عبارات  ) ١٠(أن هناك   ) ٤(ويتضح من اجلدول رقم     
تراوحت متوسطات وزا النـسيب بـني       ) ٩ – ٦ – ١٣ – ١٢ – ٤ – ٢ –
 اكتساب مهـارات    اليت تشري إىل  ) ٧(يف حدها األعلى أمام العبارة رقم       ) ٤ر٥١(

جديدة من ممارسة العمل التطوعي، وجاءت يف الترتيب األول من األمهية، حيـث      
%) ١ر١(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابـل        %) ٩٠ر١(وافق على أمهيتها    

 )٩(يف حدها األدىن أمام العبارة رقـم        ) ٤ر٢٥(وبني   منهم اعترضوا على أمهيتها   
  . واصل االجتماعياليت تشري إىل تنمية مهارات الت

  )٤(جدول 
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استجابات أفراد عينة الدراسة حنو الفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي جراء مشاركتهم يف العمل 
  التطوعي

  أوافق  أوافق متاماً  الفئة  العبارة  م
أوافق 

حد  إىل
  ما

ال أوافق   ال أوافق
  إطالقاً

متوسط 
الوزن 
  النسيب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  األمهية

  ١  ٢  ٢٤  ٧٥  ١٦٩  ت
  اكتساب مهارات جديدة  ٧

ر٧  ٦٢ر٤  %
٢٧  

  ٠ر٤  ٠ر٧  ٨ر٨
  ١  ٠ر٦٧  ٤ر٥١

  ٢  ٤  ٢٨  ٧٢  ١٦٥  ت
ر٦  ٦٠ر٩  %  زيادة اخلربات العملية  ٨

٢٦  
ر٣
١٠  

  ٠ر٧  ١ر٥
  ٢  ٠ر٧٤  ٤ر٤٥

  ٢  ٣  ٣٠  ٨٢  ١٥٤  ت
شغل وقت الفـراغ بأشـياء        ١

ر٣  ٥٦ر٨  %  مفيدة
٣٠  

ر١
١١  

  ٣  ٠ر٧٩  ٤ر٤١  ٠ر٧  ١ر١

١  ٢  ١  ٣٣  ٨٨  ١٤٧  ت
  املسامهة يف خدمة اتمع  ٠

ر٥  ٥٤ر٢  %
٣٢  

ر٢
١٢  

  ٠ر٧  ٠ر٤
  ٤  ٠ر٧٤  ٤ر٣٩

  ٢  ١٠  ٢٩  ٧٩  ١٥١  ت
  تأكيد الثقة بالنفس  ٢

ر٢  ٥٥ر٧  %
٢٩  

ر٧
١٠  

  ٠ر٧  ٣ر٧
  ٥  ٠ر٨٧  ٤ر٣٥

  ١  ٧  ٢٨  ٩٨  ١٣٧  ت
  تنمية الشخصية االجتماعية  ٤

ر٢  ٥٠ر٦  %
٣٦  

ر٣
١٠  

  ٠ر٤  ٢ر٦
  ٦  ٠ر٨٠  ٤ر٣٤

١  ٤  ٥  ٣٨  ٨١  ١٤٣  ت
  زيادة اخلربات العلمية  ٢

ر٩  ٥٢ر٨  %
٢٩  

  ١ر٥  ١ر٨  ١٤ر.
  ٧  ٠ر٩١  ٤ر٣١

١  ٢  ٦  ٣٧  ٩٣  ١٣٣  ت
  تنمية اخللفية الثقافية  ٣

ر٣  ٤٩ر١  %
٣٤  

ر٧
١٣  

  ٠ر٧  ٢ر٢
  ٨  ٠ر٨٥  ٤ر٢٩

  ٣  ٨  ٣٦  ٩٠  ١٣٤  ت
  التعرف على مشكالت اتمع  ٦

ر٢  ٤٩ر٤  %
٣٣  

ر٣
١٣  

  ١ر١  ٣ر.
  ٩  ٠ر٨٦  ٤ر٢٧

  ١٠  ٠ر٨٣  ٤ر٢٥  ٢  ٤  ٤٩  ٨٥  ١٣١  تتنميــة مهــارات التواصــل   ٩
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ر٤  ٤٨ر٣  %  االجتماعي 
٣١  

ر١
١٨  

  ٠ر٧  ١ر٥

  ٤  ١٠  ٥٨  ٧٣  ١٢٦  ت
  تعزيز االنتماء الوطين  ٥

ر٩  ٤٦ر٥  %
٢٦  

ر٤
  ١ر٥  ٣ر٧  ٢١

  ١١  ٠ر٩٧  ٤ر١٣

  ٥  ٧  ٥٩  ٨٦  ١١٤  ت
  التعرف على أصدقاء جدد  ٣

ر٧  ٤٢ر١  %
٣١  

ر٨
  ١ر٨  ٢ر٦  ٢١

  ١٢  ٠ر٩٥  ٤ر١٠

١  ٣٢  ٤٢  ٦٣  ٣٩  ٩٥  ت
١  

احلـصول علــى وظيفــة يف  
ر٤  ٣٥ر١  %  املستقبل

١٤  
ر٢
٢٣  

ر٥
١٥  

ر٨
١١  

  ١٣  ١ر٤١  ٣ر٤٥

  ٥  ٩  ٣٩  ٨٠  ١٣٨  ت
-  

متوسط الوزن النسيب للحـور   
الثالث اخلاص بالفوائد املترتبة    
ر٥  ٥٠ر٩  %  على املشاركة بالعمل التطوعي

٢٩  
ر٤
  ١ر٨  ٣ر٣  ١٤

مستوى أمهية   ٤ر٢٤
  مرتفعة جداً

من جمموع أفراد   %) ٧٩ر٧(وجاءت يف الترتيب العاشر، حيث وافق على أمهيتها         
ومجيع هذه العبـارات    . منهم اعترضوا على أمهيتها   %) ٢ر٢(عينة الدراسة مقابل    

تشري إىل أمهية مرتفعة جداً للفوائد اليت تعود على الشباب اجلامعي من مشاركتهم             
  .يف العمل التطوعي

 – ٣ – ٥ (:عن أن هناك ثالث عبارات هي     ) ٤(دول رقم   ويكشف اجل   
يف حدها األعلى أمام العبارة     ) ٤ر١٣(تراوحت متوسطات وزا النسيب بني      ) ١١

اليت تشري إىل تعزيز االنتماء الوطين وجاءت يف الترتيب احلادي عـشر،            ) ٥(رقم  
 من جمموع أفراد عينـة الدراسـة، مقابـل        %) ٧٣ر٤(حيث وافق على أمهيتها     

يف حدها األدىن أمام العبارة     ) ٣ر٤٥(منهم اعترضوا على أمهيتها، وبني      %) ٥ر٢(
اليت تشري إىل احلصول على وظيفة يف املستقبل وجـاءت يف الترتيـب           ) ١١(رقم  

من جمموع أفـراد    %) ٤٩ر٥(، حيث وافق على أمهيتها      )األخري  ( الثالث عشر   
 وهـذه  .لـك األمهيـة  منهم اعترضوا علـى ت %) ٢٧ر٣(عينة الدراسة، مقابل   
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املتوسطات تشري إىل أمهية مرتفعة للفوائد اليت تعود على الشباب اجلـامعي مـن              
  .مشاركتهم يف العمل التطوعي بااالت الثالثة اليت تشري إليها تلك العبارات

أن عشر عبارات من عبارات حمور الفوائـد  ) ٤(ويتضح من اجلدول رقم      
املشاركة يف العمل التطـوعي قـد ارتفعـت         اليت يتوقعها الشباب اجلامعي من      

بينما ثالث عبارات اخنفضت ). ٤ر٢٤(متوسطات وزا النسيب عن متوسط احملور 
وهذا يشري إىل األمهية املرتفعة جـداً       . متوسطات وزا النسيب عن متوسط احملور     

  .للفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي من مشاركتهم يف العمل التطوعي
  قات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي املعو ٣/٤

استجابات أفراد عينة الدراسة حنو املعوقات الـيت        ) ٥(يوضح اجلدول رقم    
  .حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي جبامعة امللك سعود يف العمل التطوعي

عن أن متوسط الوزن النسيب الستجابات أفـراد        ) ٥(يكشف اجلدول رقم    
من مخس نقاط، ويعرب هذا املتوسط عن مستوى أمهية         ) ٤ر١٢(الدراسة بلغ   عينة  
  . مرتفعة
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  )٥(جدول 
  استجابات أفراد عينة الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي

أوافق   الفئة  العبارة  م
 أوافق إىل  أوافق  متاماً

ال أوافق   ال أوافق  حد ما
  إطالقاً

توسط الوزن م
  النسيب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  األمهية

  ٢  ١٠  ٢٧  ٧٩  ١٥٣  ت

٤  

عدم اإلعالن عن برامج 
العمل التطوعي يف 
الوسائل اإلعالمية 
  بالصورة الكافية

  ٠ر٧  ٣ر٧  ١٠ر٠  ٢٩ر٢  ٥٦ر٥  %
  ١  ٠ر٨٢  ٤ر٣٧

  ٣  ٧  ٢٧  ٩٢  ١٤٢  ت

٧  

عدم توافر مراكز 
للتعريف بربامج التطوع 
وجماالته يف اجلامعات 

  السعودية
  ١ر١  ٢ر٦  ١٠ر٠  ٣٣ر٩  ٥٢ر٤  %

  ٢  ٠ر٨٢  ٤ر٣٤

  ٢  ٧  ٣٥  ٨٦  ١٤١  ت

١٣  

قلة التعريف بالربامج 
والنشاطات التطوعية 
اليت تنظمها املؤسسات 
  احلكومية واألهلية

  ٣  ٠ر٨٤  ٤ر٣٢  ٠ر٧  ٢ر٦  ١١ر٣  ٣١ر٧  ٥٢ر٠  %

  ٥  ٢  ٣٨  ٨٨  ١٣٨  ت
١٢  

عدم معرفة الشباب 
جبمعيات ومنظمات 
  ١ر٨  ٠ر٧  ١٤ر٠  ٣٢ر٥  ٥٠ر٩  %  العمل التطوعي

  ٤  ٠ر٨٣  ٤ر٣٠

  ٢  ٩  ٤٢  ٨٠  ١٣٨  ت
١١  

عدم توافر برامج 
تدريبية للشباب يف 
  ٠ر٧  ٣ر٣  ١٥ر٥  ٢٩ر٥  ٥٠ر٩  %  جماالت العمل التطوعي

  ٥  ٠ر٨٧  ٤ر٢٧

قلة املؤسسات الداعمة   ٣  ٢  ١٢  ٤٣  ٨٥  ١٢٩  ت
  ٠ر٧  ٤ر٤  ١٥ر٩  ٣١ر٤  ٤٧ر٦  %  لربامج العمل التطوعي

  ٦  ٠ر٩٢  ٤ر٢١

  ٦  ١١  ٤٨  ٦٧  ١٣٩  ت
١٠  

عدم تشجيع األسر 
ألبنائها للمشاركة يف 

  ٢ر٢  ٤ر١  ١٧ر٧  ٢٤ر٧  ٥١ر٣  %  العمل التطوعي
  ٧  ٠ر٩٩  ٤ر١٩

  ٧  ١٤  ٣٢  ٩٠  ١٢٨  ت

٢  

نقص املعلومات عن 
جماالت األعمال 

التطوعية اليت ميكن أن 
  يلتحق ا الشباب

  ٢ر٦  ٥ر٢  ١١ر٨  ٣٣ر٢  ٤٧ر٢  %
  ٨  ٠ر٩٨  ٤ر١٧

  ٨  ١١  ٤٨  ٧٨  ١٢٦  ت
٩  

ضعف الوعي بفوائد 
املشاركة يف العمل 

  التطوعي
  ٩  ٠ر٩٨  ٤ر١٢  ٣ر٠  ٤ر١  ١٧ر٧  ٢٨ر٨  ٤٦ر٥  %

  ١٠  ١ر٠٥  ٤ر٠٣  ٧  ١٥  ٥٨  ٧٣  ١١٨  تعدم توفر الوقت   ١
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للمشاركة يف برامج 
  التطوع

  ٢ر٦  ٥ر٥  ٢١ر٤  ٢٦ر٩  ٤٣ر٥  %

  ١٥  ١٨  ٦١  ٥٦  ١٢١  ت
٥  

ضعف احلوافز املعنوية 
 يف اال للعاملني

  التطوعي
  ١١  ١ر١٩  ٣ر٩٢  ٥ر٦  ٦ر٦  ٢٢ر٥  ٢٠ر٧  ٤٤ر٦  %

  ١١  ١٩  ٥٧  ٨٧  ٩٧  ت
٨  

عدم توافر التشريعات 
القانونية املنظمة للعمل 

  ٤ر١  ٧ر٠  ٢١ر٠  ٣٢ر١  ٣٥ر٨  %  التطوعي
  ١٢  ١ر٠٤  ٣ر٨٩

  ٢٨  ٥٤  ٥١  ٥٧  ٨١  ت
٦  

وجود بعض الصور 
االجتماعية السلبية عن 

ر٣  ١٩ر٩  ١٨ر٨  ٢١ر٠  ٢٩ر٩  %  املتطوعني
١٠  

  ١٣  ١ر٣٧  ٣ر٠٤

  ٧  ١٥  ٤٤  ٧٨  ١٢٧  ت

-  

متوسط الوزن النسيب 
للمحور الرابع اخلاص 
باملعوقات اليت حتول 

دون املشاركة يف العمل 
  التطوعي

  ٢ر٦  ٥ر٥  ١٦ر٢  ٢٨ر٨  ٤٦ر٩  %
مستوى أمهية   ٤ر١٢

  مرتفعة

اجلامعي يف العمل التطوعي، وذلك يف      للمعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب       
، حيث وافق على أمهية تلك )٤ر١٩ – ٣ر٤٠(ضوء متوسط الوزن النسيب الفارق 

منـهم  %) ٨ر١(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابـل        %) ٧٥ر٧(املعوقات  
من جمموع أفراد عينـة     %) ١٦ر٢(اعترضوا على أمهية تلك املعوقات، بينما يتفق        

  .املعوقات مهمة إىل حد ماالدراسة على أن تلك 
 – ١٣ – ٧ – ٤(أن هناك ست معوقات     ) ٥(ويتضح من اجلدول رقم     

يف حدها األعلى   ) ٤ر٣٧(تراوحت متوسطات وزا النسيب بني      ) ٣ – ١١- ١٢
أمام العبارة الرابعة اليت تشري إىل أن عدم اإلعالن عن برامج العمـل التطـوعي يف     

 تعيق مشاركة الشباب اجلامعي يف هذا العمـل        الوسائل اإلعالمية بالصورة الكافية   
التطوعي، وجاءت هذه الصعوبة يف الترتيب األول، حيث وافـق علـى أمهيتـها       

منهم اعترضوا على   %) ٤ر٤(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابل       %) ٨٥ر٧(
واليت تشري إىل قلـة     ) ٣(يف حدها األدىن أمام العبارة رقم       ) ٤ر٢١( وبني   .أمهيتها
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ات الداعمة لربامج العمل التطوعي، مما يعيق مشاركة الشباب يف العمـل            املؤسس
وجاءت يف الترتيب السادس من األمهية، حيث وافـق علـى أمهيتـها             . التطوعي

منهم اعترضـوا علـى     %) ٥ر١(جمموع أفراد عينة الدراسة مقابل      %) ٧٩ر٠(
  .أمهيتها

 العبـارات  وتكشف هذه املتوسطات عن أن املعوقات اليت تعرب عنها تلك   
الست ذات أمهية مرتفعة جداً يف إعاقة الشباب اجلامعي عن املشاركة يف العمـل              

  .التطوعي
 – ٩ – ٢ – ١٠(أن هناك سبع معوقات     ) ٥(ويتضح من اجلدول رقم       

يف حـدها  ) ٤ر١٩(تراوحت متوسطات وزا النسيب بـني       ) ٦ – ٨ – ٥ – ١
تشجيع األسـر ألبنائهـا علـى    اليت ترى أن عدم  ) ١٠(األعلى أمام العبارة رقم     

املشاركة يف العمل التطوعي تعيق مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطـوعي،            
، حيث وافق )٤ر١٩(وجاءت هذه الصعوبة يف الترتيب السابع من األمهية مبتوسط 

منـهم  %) ٦ر٣(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابل       %) ٧٦ر٠(على أمهيتها   
يف حدها األدىن أمام العبارة رقم    ) ٣ر٤٠(وبني  . الصعوبةاعترضوا على أمهية تلك     

اليت تشري إىل وجود بعض الصور االجتماعية السلبية عن املتطوعني، وجاءت           ) ٦(
من األمهية، حيث وافـق علـى       ) األخري  ( هذه الصعوبة يف الترتيب الثالث عشر     

م منـه %) ٣٠ر٢(من جمموع أفراد عينة الدراسة، مقابـل        %) ٥٠ر٩(أمهيتها  
وتكشف هذه املتوسطات عن أن املعوقـات      . اعترضوا على أمهية تلك الصعوبات    

اليت تعرب عنها تلك العبارات ذات أمهية مرتفعة يف إعاقة الشباب اجلـامعي عـن               
  .املشاركة يف العمل التطوعي

الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلـامعي يف العمـل            ٣/٥
  :التطوعي
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استجابات أفراد عينة الدراسة حنـو األسـاليب        ) ٦(رقم  يوضح اجلدول   
  .واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي

عن أن متوسط الوزن النسيب الستجابات أفراد       ) ٦(يكشف اجلدول رقم    
عينة الدراسة حنو حمور الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي           

من مخس نقاط، ويعرب هذا املتوسـط عـن         ) ٤ر٣٨(مل التطوعي قد بلغ     يف الع 
أكـرب مـن    (مستوى أمهية مرتفعة جداً يف ضوء متوسط الوزن النسيب الفـارق            

من جمموع أفراد عينة الدراسـة علـى أمهيـة          %) ٨٥ر٦(، حيث وافق    )٤ر٢٠
 العمل األساليب واآلليات اليت حددا الدراسة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي يف   

منهم على أمهية هذه األساليب واآلليـات، يف        %) ٣ر٧(التطوعي، بينما اعترض    
منهم على أن األساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة        %) ١٠ر٧(حني وافق   

  .الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي مهمة إىل حد ما
أن عشرة من األسـاليب واآلليـات الـيت    ) ٦(ويتضح من اجلدول رقم     

 ٧ – ١٣ – ٤ – ١ –١٠ – ٦( ا احملور اخلامس من حماور أداة الدراسة        تضمنه
يف ) ٤ر٦٦(قد تراوحت متوسطات وزا النسيب بـني        ) ١٢ – ٥ – ٨ – ٩ –

اليت تشري إىل زرع املبادئ والقيم اإلسـالمية        ) ٦(حدها األعلى أمام العبارة رقم      
األمهية، حيث وافق   اليت حتث على العمل التطوعي، وجاءت يف الترتيب األول من           

منهم %) ٠ر٨(من جمموع أفـراد عينة الدراسة، مقابل       %) ٩٣ر٠(على أمهيتها   
يف حدها األدىن أمام العبارة رقـم       %) ٤ر٢٢(وبني  . اعترضوا على تلك األمهية   

اليت تشري إىل أن إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل التطوعي يسهم يف         ) ١٢(
يف العمل التطوعي، وجاءت يف الترتيب العاشـر        تفعيل مشاركة الشباب اجلامعي     

من جممـوع   %) ٧٩ر٠(، حيث وافق على أمهيتها      )٤ر٢٢(من األمهية مبتوسط    
 وتكـشف  .منهم اعترضوا على تلك األمهية%) ٤ر٤(أفراد عينة الدراسة، مقابل     
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مجيع هذه املتوسطات من أمهية مرتفعة جداً لألساليب واآلليات الالزمة لتفعيـل            
  .لشباب اجلامعي يف العمل التطوعيمشاركة ا

  )٦(جدول 
استجابات أفراد عينة الدراسة حنو الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي 

  يف العمل التطوعي

أوافق   الفئة  العبارة  م
 أوافق إىل  أوافق  متاماً

  ال أوافق إطالقاً  ال أوافق  حد ما
متوسط 
الوزن 
  النسيب

االحنراف 
  ياملعيار

ترتيب 
  األمهية

  ١  ١  ١٧  ٥١  ٢٠١  ت
٦  

ــيم  ــادئ والق زرع املب
اإلسالمية اليت حتث على    

ر٢  %  العمل التطوعي
٧٤  

  ٠ر٤  ٠ر٤  ٦ر٣  ١٨ر٨
  ١  ٠ر٦٣  ٤ر٦٦

  ١  ٢  ١٨  ٥٧  ١٩٣  ت
١٠  

ــل   ــب العم زرع ح
التطــوعي يف املراحــل 

  العمرية املبكرة
ر٢  %

٧١  
  ٢  ٠ر٦٤  ٤ر٦٢  ٠ر٤  ٠ر٧  ٦ر٦  ٢١ر٠

  ٢  ٧  ١٣  ٦٦  ١٨٣  ت

١  

ــل دور  ــائل تفعي وس
ــة يف  ــالم املختلف اإلع
تثقيف أفـراد اتمـع     

  مباهية العمل التطوعي

ر٥  %
٦٧  

  ٣  ٠ر٦٧  ٤ر٥٥  ٠ر٧  ٢ر٦  ٤ر٨  ٢٤ر٤

  ٣  ٤  ١٦  ٧٣  ١٧٥  ت
٤  

دعم املؤسسات واهليئات 
اليت تعمل يف جمال العمل     

ر٦  %  التطوعي
٦٤  

  ١ر١  ١ر٥  ٥ر٩  ٢٦ر٩
  ٤  ٠ر٧٤  ٤ر٥٢

  ٣  ٥  ٣٠  ٤٨  ١٨٥  ت
١٣  

ة وأئمـة   مشاركة الدعا 
املساجد يف التوعية بأمهية 

ر٣  %  التطوع للفرد واتمع
٦٨  

  ١ر١  ١ر٨  ١١ر١  ١٧ر٧
  ٥  ٠ر٨٥  ٤ر٥٠

  ٥  ٤  ٢١  ٧٣  ١٦٨  ت
٧  

تدريب وتأهيل الشباب   
ــل   ــب يف العم الراغ

ر٠  %  التطوعي
٦٢  

  ١ر٨  ١ر٥  ٧ر٧  ٢٦ر٩
  ٦  ٠ر٧٩  ٤ر٤٦

  ٤  ٧  ٢٢  ٧٣  ١٦٥  ت

٩  

توظيـــف وســـائل 
ــة  ــصاالت احلديث االت

نترنت على تشجيع   كاإل
  العمل التطوعي

ر٩  %
٦٠  

  ٧  ٠ر٧٨  ٤ر٤٣  ١ر٥  ٢ر٦  ٨ر١  ٢٦ر٩

  ٨  ٠ر٧٦  ٤ر٣٩  ٢  ٥  ٢٥  ٩٣  ١٤٦  تإصدار نشرات دوريـة      ٨
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تعىن باألعمال التطوعية   
ر٩  %  وتربز نشاطات املتطوعني

  ٠ر٧  ١ر٨  ٩ر٢  ٣٤ر٣  ٥٣

  ٤  ٤  ٣٦  ٨١  ١٤٦  ت

٥  

تطوير برامج تربويـة يف   
 الكليــات واجلامعــات
للتعريــف بالعمــل  

  التطوعي

ر٩  %
٥٣  

  ٩  .ر٨٧  ٤ر٣٣  ١ر٥  ١ر٥  ١٣ر٣  ٢٩ر٩

  ٢  ١٠  ٤٥  ٨٤  ١٣٠  ت
١٢  

إنشاء مراكز متخصصة   
للتعريــف بالعمــل  

  ٠ر٧  ٣ر٧  ١٦ر٦  ٣١ر.  ٤٨ر.  %  التطوعي
  ١٠  ٠ر٩٠  ٤ر٢٢

  ٤  ١٢  ٤٢  ٨٦  ١٢٧  ت
١١  

ــرات  ــف احملاض تكثي
والندوات بأمهية العمل    

ر٩  %  التطوعي
  ١ر٥  ٤ر٤  ١٥ر٥  ٣١ر٧  ٤٦

  ١١  ٠ر٩٥  ٤ر١٨

  ٥  ٤  ٤٧  ١١٤  ١٠١  ت

٢  

القيـــام باألحبـــاث 
والدراسات امليدانيـة يف   
ــال   ــاالت األعم جم

  التطوعية
ر٣  %

  ١ر٨  ١ر٥  ١٧ر٣  ٤٢ر١  ٣٧
  ١٢  ٠ر٨٣  ٤ر١١

  ٣  ٢٢  ٤٨  ٨٥  ١١٣  ت

٣  

تــضمني الربنــامج  
ــررات الدراســية  واملق
للمؤسسات التعليميـة   
مفاهيم العمل التطوعي   

  وأمهيته

ر٧  %
٤١  

  ١ر١  ٨ر١  ١٧ر٧  ٣١ر٤
  ١٣  ١ر٠١  ٤ر٠٤

  ٣  ٧  ٢٩  ٧٦  ١٥٦  ت

-  

متوسط الوزن النـسيب    
للمحور اخلامس حـول    
ــات  ــاليب واآللي األس
الالزمة لتفعيل املشاركة   

  يف العمل التطوعي

ر٦  %
٥٧  

  ١ر١  ٢ر٦  ١٠ر٧  ٢٨ر٠
متوسط أمهية مرتفعة   ٤ر٣٨

  جداً

عن أن هناك ثالث عبارات من عبارات احملور        ) ٦(ويكشف اجلدول رقم    
يف ) ٤ر١٨(تراوحت متوسطات وزا النسيب بـني        ) ٣ – ٢ – ١١( اخلامس  

اليت تشري إىل أن تكثيف احملاضرات والندوات ) ١١(حدها األعلى أمام العبارة رقم    
بأمهية العمل التطوعي، وجاءت يف الترتيب احلادي عشر من األمهية، حيث وافق            

من جمموع أفراد عينة الدراسة على أمهية هـذا األسـلوب مقابـل             %) ٧٨ر٦(
يف حدها األدىن أمام العبارة     ) ٤ر٠٤( وبني   .منهم اعترضوا على أمهيته   %) ٥ر٩(



 

 

٤٦ 

  اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي
 

م٢٠٠٩رسالة اخلليج العريب   
 

اليت تشري إىل أن تضمني الربامج واملقررات الدراسية باملؤسسات التعليمية       ) ٣(رقم  
اركة الشباب اجلامعي يف العمل مفاهيم العمل التطوعي وأمهيته يسهم يف تفعيل مش     

حيث وافـق علـى أمهيتـه     ) األخري(وجاءت يف الترتيب الثالث عشر      . التطوعي
منهم اعترضوا علـى   %) ٩ر٢(من جمموع أفراد عينة الدراسة مقابل       %) ٧٣ر١(

وأن هذه املتوسطات تعرب عن مستوى أمهيـة مرتفعـة لألسـاليب            . هذه األمهية 
  .كة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعيواآلليات الالزمة لتفعيل مشار

مدى اختالف اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي بـاختالف           ٣/٦
  :الكلية

نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهـات        ) ٧(يوضح اجلدول رقم    
  .الشباب اجلامعي حنو حماور العمل التطوعي باختالف الكلية
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  )٧(جدول 
  ين لداللة الفروق بني اجتاهات الشباب اجلامعي حنو حماور العمل التطوعي باختالف الكليةنتائج حتليل التبا

األبعاد 
درجة   مصدر التباين  واحملاور

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  جمموع املربعات  احلرية
  اإلحصائية

حمور   ٠ر٩٥٣  ٣ر٨١١  ٤  بني اموعات
  ٠ر٤٧٧  ١٢٦ر٨٨٢  ٢٦٦  داخل اموعات  املمارسة

  ٠ر٠٩٥  ١ر٩٩٧

حمور   ١ر٩٩٨  ٧ر٩٩٤  ٤  بني اموعات
  ٠ر٥٧٥  ١٥٢ر٩٥٠  ٢٦٦  داخل اموعات  ااالت

  **  ٣ر٤٧٩
  ٠ر٠٠٩

حمور   ١ر٠٠٨  ٤ر٠٣٢  ٤  بني اموعات
  ٠ر٣٨٩  ١٠٣ر٤٧٤  ٢٦٦  داخل اموعات  الفوائد

  *  ٢ر٥٩٤
  ٠ر٠٤

حمور   ٠ر٧٦٣  ٣ر٠٥٣  ٤  بني اموعات
  ٠ر٤١٢  ١٠٩ر٥٩٢  ٢٦٦  داخل اموعات  املعوقات

  ٠ر١١٩  ١ر٨٥٣

حمور   ٠ر٥٩٨  ٢ر٣٩٠  ٤  بني اموعات
الوسائل 
  واألساليب

  ٠ر١٣٢  ١ر٧٨٦  ٠ر٣٣٥  ٨٩ر١١٠  ٢٦٦  داخل اموعات

  )٠ر٠١( دال إحصائياً عن مستوى  **                            )٠ر٠٥(دال إحصائياً عند مستوى   *

غري دالة إحصائياً عند مستوى     ) ف( أن قيمة    عن) ٧(يكشف اجلدول رقم    
حمور ممارسة العمل التطوعي،    : أمام ثالثة من حماور العمل التطوعي وهي      ) ٠ر٠٥(

وحمور املعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمـل التطـوعي،             
وحمور األساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلـامعي يف العمـل            

طوعي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الشباب           الت
اجلامعي من جامعة امللك سعود حنو ممارسة العمل التطوعي، ومعوقاته، وأساليب            

وهذا يعين أن طالب كليات اآلداب والتربيـة        . فعاليته، تعزى إىل اختالف الكلية    
 سعود لديهم اجتاهات متشاة حنو      واحلاسب اآليل واهلندسة والطب جبامعة امللك     

ممارسة العمل التطوعي، وحنو املعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف 
العمل التطوعي، وحنو األساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي        

  .يف العمل التطوعي
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ـ    ) ف(عن أن قيمة    ) ٧(كما يكشف اجلدول رقم        د دالة إحـصائياً عن
أمام حمور جماالت العمل التطوعي اليت يرغب الشباب اجلـامعي        ) ٠ر٠١(مستوى  

أمام حمور الفوائد اليت تعود على الشباب ) ٠ر٠٥(يف املشاركة فيها، وعند مستوى 
اجلامعي من املشاركة يف العمل التطوعي، وهذا يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً 

ي جماالت العمل التطوعي، والفوائد املترتبة      بني اجتاهات الشباب اجلامعي حنو بعد     
  .على املشاركة يف العمل التطوعي تعزى إىل اختالف الكلية

نتائج اختبار شيفية لتحديد اجتاه صاحل الفروق       ) ٨(ويوضح اجلدول رقم    
الدالة إحصائياً يف اجتاهات الشباب اجلامعي حنو جماالت العمل التطوعي والفوائـد    

  .التطوعي باختالف كلياماملترتبة على العمل 
أن الفروق الدالة إحصائياً بـني اجتاهـات        ) ٨(ويتضح من اجلدول رقم     

الشباب اجلامعي حنو أبعاد العمل التطوعي وتعزى إىل متغري الكلية، تتركـز بـني              
وذلـك لـصاحل    ) ٠١٠(وبداللة إحصائية   ) ٠ر٤٢(كلييت التربية والطب بفارق     

عين أن طالب كلية التربية لديهم اجتاهات أكثـر          وهذا ي  .الطالب يف كلية التربية   
إجيابية من اجتاهات طالب كلية الطب حنو بعدين من أبعاد العمل التطوعي ومهـا              
جماالت العمل التطوعي، والفوائد اليت تعود على الشباب اجلامعي من املشاركة يف            

  .العمل التطوعي
  )٨(جدول 

  الة إحصائياً ملتغري الكليةنتائج اختبار شيفيه الجتاه صاحل الفروق الد
  املتوسط  فئات الكلية  احملور  فئات الكلية

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
            ٣ر٤١  الطب  ١
            ٣ر٥١  اهلندسة  ٢
            ٣ر٦٥  احلاسب اآليل  ٣
            ٣ر٧٩  اآلداب  ٤

حمور جماالت العمـل    
التطوعي اليت يرغـب    
ــامعي   ــشباب اجل ال

  املشاركة فيها
          *  ٣ر٨٣  التربية  ٥
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            ٤ر٨٠  الطب  ١
            ٤ر٢٢  اهلندسة  ٢
            ٤ر٢٢  احلاسب اآليل  ٣
            ٤ر٣٢  اآلداب  ٤

حمور الفوائد اليت تعود    
اجلامعي من مـشاركة    

  يف العمل التطوعي
          *  ٤ر٤٢  التربية  ٥

  .اجتاه صاحل الفروق *
 مدى اختالف اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي بـاختالف           ٣/٧

  :لتخصصا
نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني اجتاهـات        ) ٩(يوضح اجلدول رقم    

  .الشباب اجلامعي حنو حماور العمل التطوعي باختالف التخصص
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  )٩(جدول 
نتائج حتليل التباين لداللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حنو أبعاد العمل التطوعي باختالف 

  التخصص
األبعاد 

جمموع   درجة احلرية  مصدر التباين  اورواحمل
  املربعات

متوسط 
الداللة   قيمة ف  املربعات

  اإلحصائية
ــور   ١ر١٥٢  ٢ر٣٠٥  ٢  بني اموعات حمـ

  ٠ر٤٧٩  ١٢٥ر٩٦٠  ٢٦٨  داخل اموعات  املمارسة
  ٠ر٠٩٢  ٢ر٤٠٥

ــور   ٣ر٥٦٤  ٧ر١٢٨  ٢  بني اموعات حمـ
  ٠ر٥٧٣  ١٥٣ر٥٦٤  ٢٦٨  داخل اموعات  ااالت

  **  ٦ر٢١٥
  ٠ر٠٠٢

ــور   ١ر٨٥٩  ٣ر٧١٨  ٢  بني اموعات حمـ
  ٠ر٣٨٧  ١٠٣ر٧١٦  ٢٦٨  داخل اموعات  الفوائد

  **  ٤ر٨٠٦
  ٠ر٠٠٩

ــور   ٠ر٠٥١  ٠ر١٠٢  ٢  بني اموعات حمـ
  ٠ر٤٢٠  ١١٢ر٥٦٠  ٢٦٨  داخل اموعات  املعوقات

  ٠ر٨٨٦  ٠ر١٢١

ــور   ٠ر٨٩١  ١ر٧٨٢  ٢  بني اموعات حمـ
الوســائل 
  واألساليب

  ٠ر٠٦  ٢ر٦٩٧  ٠ر٣٣٤  ٨٩ر٥١٢  ٢٦٨  داخل اموعات

  )٠ر٠١( دال إحصائياً عن مستوى  **

غري دالة إحـصائياً عنـد      ) ف(عن أن قيمة    ) ٩(ويكشف اجلدول رقم    
حمور ممارسـة   : أمام ثالثة حماور من حماور العمل التطوعي وهي       ) ٠ر٠٥(مستوى  

ة الـشباب اجلـامعي يف      العمل التطوعي، وحمور املعوقات اليت حتول دون مشارك       
العمل التطوعي، وحمور األساليب واآلليات الالزمة لتفعيـل مـشاركة الـشباب          
اجلامعي يف العمل التطوعي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
اجتاهات الشباب اجلامعي جبامعة امللك سعود حنو ممارسـة العمـل التطـوعي،             

 وهذا يعين أن طـالب      .تعزى إىل اختالف التخصص   ومعوقاته، وأساليب فعاليته    
التخصص اهلندسي، والتخصص األديب، والتخصص الطيب لديهم اجتاهات متشاة         
حنو ممارسة العمل التطوعي، وحنو املعوقات اليت حتول دون املـشاركة يف العمـل             
التطوعي وحنو األساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الـشباب اجلـامعي يف      

  مل التطوعيالع
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دالة إحـصائياً عنـد     ) ف(عن أن قيمة    ) ٩(كما يكشف اجلدول رقم     
أمام حموري جماالت العمل التطوعي اليت يرغب الشباب اجلامعي         ) ٠ر٠١(مستوى  

يف املشاركة فيها، والفوائد اليت تعود على الشباب اجلامعي مـن مـشاركتهم يف              
ت داللـة إحـصائية بـني     مما يشري إىل وجود فروق جوهرية ذا      . العمل التطوعي 

اجتاهات الشباب اجلامعي من جامعة امللك سعود حنو حمـوري جمـاالت العمـل       
التطوعي والفوائد اليت تعود عليهم من مشاركتهم يف العمل التطوعي تعـزى إىل             

  .اختالف ختصصام
نتائج اختبار شيفيه لتحديد اجتاه صاحل الفروق ) ١٠(ويوضح اجلدول رقم   

يف اجتاهات الشباب اجلامعي حنو جماالت العمل التطوعي والفوائـد  الدالة إحصائياً   
  .املترتبة على املشاركة يف العمل التطوعي باختالف ختصصام

  )١٠(جدول 
  نتائج اختبار شيفيه الجتاه صاحل الفروق الدالة إحصائياً ملتغري التخصص

  املتوسط  فئات التخصص  احملور  فئات التخصص
٣  ٢  ١  

        ٣ر٤١  الطب  ١
  ل التطوعيجماالت العم        ٣ر٥٨  اهلندسي  ٢
      *  ٣ر٨١  األديب  ٣
        ٤ر٠٨  الطب  ١
  فوائد العمل التطوعي        ٤ر٢٢  اهلندسي  ٢
        ٤ر٣٧  األديب  ٣

  .اجتاه صاحل الفروق *
أن الفروق الدالة إحصائياً بني اجتاهـات       ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم     
التطوعي وحنو فوائد العمل التطوعي وتعزى إىل       الشباب اجلامعي حنو أبعاد العمل      

متغري التخصص تتركز بني التخصص الطيب والتخـصص األديب وذلـك لـصاحل            
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وهذا يعىن أن الطالب من التخصص األديب لديهم اجتاهات أكثر        . التخصص األديب 
إجيابية من طالب التخصص الطيب حنو املشاركة يف العمل التطوعي وحنو تقـدير             

  .يت تعود عليهم من املشاركة يف العمل التطوعيالفوائد ال
  : استنتاجات وتوصيات:رابعاً
  :نتائج الدراسة ٤/١

  :أسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية  
ويدل ) ١ر٦٣(إن متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي بلغ          )١(

مما يدلل على ضعف مشاركة واخنراط .على مستوى ممارسة ضعيف جداً
  . باب اجلامعي يف الوقت احلايل يف جماالت العمل التطوعيالش

حتسنت ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي يف مساعدة ورعايـة           )٢(
الفقراء، وزيارة املرضى، وتقدمي العون للمؤسسات الثقافية والرياضية،        

  .ومع ذلك ظل مستوى املمارسة ضعيف
العمل التطوعي يف حمـو األميـة       إن الشباب اجلامعي ال ميارس إطالقاً        )٣(

ورعاية الطفولة ورعاية املوهوبني ومكافحـة املخـدرات والتـدخني          
  .والدفاع املدين

إن متوسط أمهية جماالت العمل التطوعي اليت يرغب الشباب اجلـامعي            )٤(
 مما يؤكد   .ويدل على مستوى أمهية مرتفع    ) ٣ر٦٦(املشاركة فيها بلغ    

شاركة واالخنراط يف اـاالت املختلفـة       ميل الشباب اجلامعي اىل امل    
  .للتطوع

تأيت مساعدة ورعاية الفقراء واحملتاجني يف صدر ااالت اليت يرغـب            )٥(
الشباب يف املشاركة فيها، يليها زيارة املرضى، مث املشاركة يف اإلغاثـة          
اإلنسانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ على البيئة ومكافحة املخـدرات         
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  .والتدخني
إن أقل جماالت العمل التطوعي جاذبية ملشاركة الشباب اجلامعي هـي            )٦(

  .الدفاع املدين، وتقدمي العون للنوادي الرياضية، ورعاية الطفولة
إن الشباب اجلامعي يرى أن الفوائد اليت يتوقعها من املشاركة يف العمل             )٧(

ـ    ). ٤ر٢٤(التطوعي ذات أمهية مرتفعة جداً مبتوسط        ل مما يفـسر مي
  .ورغبة الشباب اجلامعي يف االخنراط يف جماالت العمل التطوعي

يرى الشباب اجلامعي أن اكتساب مهارات جديدة، وزيادة خـربام،           )٨(
وشغل وقت فراغهم بأمور مفيدة، واملساعدة يف خدمة اتمع، والثقـة   
 بالنفس، وتنمية شخصيام االجتماعية تأيت يف مقدمة الفوائد اليت جينوا

  .من مشاركتهم يف العمل التطوعي ويروا ذات أمهية مرتفعة جداً
يرى الشباب اجلامعي أن احلصول على وظيفة يف املستقبل، والتعـرف            )٩(

على أصدقاء جدد، وتعزيز االنتماء للوطن كفوائد يتوقعهـا الـشباب           
ويصل ، اجلامعي من املشاركة يف العمل التطوعي ال حتظى مبوافقة كبرية         

  .ها إىل أمهية مرتفعةمتوسط
يرى الشباب اجلامعي أن املعوقات اليت حتول دون مشاركتهم يف العمل            )١٠(

  ).٤ر١٢(التطوعي ذات أمهية مرتفعة مبتوسط 
يرى الشباب اجلامعي أن عدم اإلعالن عن برامج العمل التطوعي، وعدم  )١١(

يـف  توفر مراكز التعريف بالعمل التطوعي يف اجلامعات، وقلـة التعر         
بالربامج التطوعية اليت تنظمها املؤسسات احلكومية واألهلية، وعدم توفر   
برامج التدريب للشباب على العمل التطوعي، وقلة املؤسسات الداعمة         
لربامج العمل التطوعي تأيت يف مقدمة املعوقات يف العمل التطوعي وأن           

اركة يف  هذه املعوقات ذات أمهية مرتفعة جداً يف إعاقة الشباب عن املش          
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  .العمل التطوعي
يرى الشباب اجلامعي أن نقص املعلومات، وضعف الوعي، وعدم توفر           )١٢(

الوقت، وعدم مساندة األسرة، وعدم توفر التشريعات املنظمة للعمـل          
التطوعي، وضعف احلوافز املعنوية، ووجود بعض الصور االجتماعيـة         

إعاقـة مـشاركة    السلبية عن املتطوعني معوقات ذات أمهية مرتفعة يف         
  .الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي

يرى الشباب اجلامعي أن الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيـل مـشاركة         )١٣(
الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي ذات أمهية مرتفعة جـداً مبتوسـط       

  ).٤ر٣٨(
من الشباب اجلامعي الذين شاركوا يف الدراسـة        % ٩٠يتفق أكثر من     )١٤(

 على أن زرع القيم اإلسالمية اليت حتث على العمل التطوعي،           التطبيقية
وغرس حب العمل التطوعي يف السنوات املبكرة للنمو، وتفعيـل دور           
اإلعالم يف تثقيف أفراد اتمع بأمهية العمل التطوعي، ودعم املؤسسات          
واهليئات العاملة يف جمال العمل التطوعي، ذات أمهية مرتفعة جـداً يف            

  .ركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعيتفعيل مشا
من الـشباب املـشارك يف      %) ٩٠و  % ٨٠(تتفق نسبة تتراوح بني      )١٥(

الدراسة التطبيقية على أن مشاركة أئمة املساجد يف التوعية بأمهية العمل          
التطوعي وتدريب الشباب الراغب يف العمـل التطـوعي، وتوظيـف           

دار نشرات دوريـة تـربز      اإلنترنت يف تشجيع العمل التطوعي، وإص     
نشاطات املتطوعني، وتطوير برامج تربوية باجلامعات للتعريف بالعمـل     
التطوعي تعد أساليب وآليات ذات أمهية مرتفعة جداً يف تفعيل مشاركة           

  .الشباب اجلامعي بالعمل التطوعي االجتماعي
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من الـشباب املـشارك يف      %) ٨٠و  % ٧٠(تتفق نسبة تتراوح بني      )١٦(
 التطبيقية على أن إنشاء مراكز متخصصة للتعريـف بالعمـل           الدراسة

التطوعي، وتكثيف الندوات واحملاضرات عن أمهية العمـل التطـوعي،      
والقيام باألحباث يف جمال التطـوع، وتـضمني املقـررات الدراسـية            
باملؤسسات التعليمية مفاهيم العمل التطوعي تعد أساليب وآليات ذات         

  .يل مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل التطوعيأمهية مرتفعة جداً يف تفع
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الشباب اجلامعي حنـو            )١٧(

حمور ااالت اليت يرغبون يف املشاركة فيها، وحنو الفوائد اليت يتوقعوا           
من املشاركة يف العمل التطوعي تعزى إىل الكليات املقيدين ا لـصاحل            

  .كلية التربية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الشباب اجلامعي حنـو            )١٨(

حمور ااالت اليت يرغبون يف املشاركة فيها، وحنو الفوائد اليت يتوقعوا           
من املشاركة يف العمل التطوعي تعزى إىل التخصص لصاحل التخـصص   

  .األديب
شباب اجلامعي حنو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات ال )١٩(

حماور ممارسة العمل التطوعي، واملعوقات اليت حتـول دون مـشاركة           
الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي، واألساليب واآلليات الالزمة لتفعيل 
مشاركة الشباب يف العمل التطوعي تعزى إىل أي مـن الكليـات أو             
التخصص، أي أن الشباب اجلامعي مهما اختلفـت الكليـات الـيت            

رسون ا أو التخصصات اليت ينتمون إليها، لديهم اجتاهات متشاة          يد
حنو ممارستهم الضعيفة جداً للعمل التطوعي، وحنو األمهيـة املرتفعـة           
للمعوقات اليت حتول دون مشاركتهم يف العمل التطوعي، وحنو األمهية          
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املرتفعة جداً لألساليب واآلليات الالزمة لتفعيـل مـشاركة الـشباب       
  . يف العمل التطوعياجلامعي

   :توصيات الدراسة ٤/٢
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحـث التوصـيات              
  :التالية

تشجيع الشباب اجلامعي على ممارسة العمل التطـوعي مـن خـالل             )١(
  .ختصيص مشروع خلدمة اتمع ضمن متطلبات اجلامعة

كة يف العمل التطوعي من خـالل       توعية الشباب اجلامعي بأمهية املشار     )٢(
الندوات واحملاضرات والربامج الثقافية والدروس الـيت يلقيهـا أئمـة           

  .املساجد
دعوة اجلامعات السعودية إىل إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل          )٣(

التطوعي اتمعي، وتدريب الشباب اجلامعي علـى ممارسـة العمـل        
  .التطوعي

 بالربامج التطوعية اليت تنظمهـا املؤسـسات   إصدار مطويات للتعريف   )٤(
  .احلكومية واألهلية

دعوة اجلهات املسؤولة بتوفري التشريعات الالزمـة لتنظـيم العمـل            )٥(
  .التطوعي

توفري معلومات وافية عن جماالت العمل التطوعي الـيت تقـل فيهـا              )٦(
مشاركات الشباب اجلامعي وتشجيع الشباب على تقبل هذه ااالت         

  .اصة رعاية الطفولة، والدفاع املدين، واحلفاظ على البيئةوخب
إجراء دراسة مماثلة عن فعالية ممارسة طالب املرحلة الثانويـة بـدول             )٨(

  .اخلليج العربية للعمل التطوعي
University Students’  
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Attitudes Towards Voluntary Services 

 
Dr. Fahad Sultan AlSultan  

Associate Professor 
Department of Education 

       King Saud University     
 
 
 
 

The aim of this study was to explore university students’ attitude towards 
voluntary services in Saudi Arabia and also to identify the obstacles that prevent 
them from participating in voluntary services. The researcher used the documentary 
approach to shed more light on the theory behind voluntary services. He also used 
the sample survey approach to find out more about university students attitude 
towards voluntary work. In the course of a random survey a total of 373 students 
from the King Saud University in Riyadh were asked to respond to series of 
specifically prepared questionnaire. 
 

The findings of the study had shown a very low participation by university 
students in voluntary services. On the other hand the study findings indicated that 
majority of the students were ready to do voluntary work in areas like extending 
support to the needy, shown interest in visiting and supporting sick people and in 
participating in humanitarian relief work  According to the study university students 
want to tack part in voluntary services because they wanted to gain more experience 
in various areas of life. The students also want to participate in voluntary work 
because they wanted to use their spare time to advance the cause of community 
development programs. Other motives behind young people’s participation in 
voluntary services included the need to acquire more self confidence and the desire 
to develop one’s own social identity. The study revealed no significant statistical 
differences regarding university students’ attitude towards any kind of voluntary 
services and the obstacles that hinder their participation in those activities. The study 
also included a number of recommendations and suggestions with the aim of further 
strengthening university students’ participation in voluntary services. 
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  املراجع
  
 دار  :، بريوت املفردات يف غريب القران    .)١٩٩٨(الراغب  ، األصفهاين )١(

  .املعرفة
مؤمتر العمل التطـوعي     .)م٢٠٠٠(أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية       )٢(

  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياضمن يف الوطن العريب،واأل
مدى استفادة اجلمعيات واهليئات اخلرييـة  ). ٢٠٠١(بار، عبد املنان    )٣(

 اإلنسانية من األعمال التطوعية يف اململكة العربية السعودية الـدمام       
  .لشرقية واإلنسانية جبمعية الرب باملنطقة اةمركز الدراسات االجتماعي

جملـة البحـوث    الشباب والعمل التطوعي،    ) هـ١٤٢٣(الباز، راشد    )٤(
  .كلية امللك فهد األمنية بالرياض. األمنية

منوذج مجعية مكة للتنمية يف تعزيـز       "  )م٢٠٠٠(عبدالعزيز  ، التلمساىن )٥(
مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف الوطن      ، ورقة عمل مقدمة إىل      "األمن  
  .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية: ض، الرياالعريب

، الرياض جامعـة    الكتاب الوثائقي  .) م ٢٠٠٦(جامعة امللك سعود     )٦(
  .امللك سعود

الـشباب    مبادرات الشباب العـريب   .)م٢٠٠٥( ، حياة مجعية تفلتواز  )٧(
  .والعمــــل االجتمــــاعي والتنمــــوي التطــــوعي

http://orgs.takingitglobal.org 
، الواقع والعالج ألزمة العمـل التطـوعي      ). ١٩٩٧( محدي، حافظ )٨(

  . مركز صاحل عبداهللا كامل:القاهرة
دور العمل التطوعي يف حتقيـق الـسالم      ) هـ١٤٢١ (اخلطيب عبد اهللا   )٩(

http://orgs.takingitglobal.org
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 واألمن مؤمتر العمل التطوعيورقة عمل مقدمة إىل . واألمن االجتماعيني
  .، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنيةيف الوطن العريب

 مكتبة :، القاهرةالسياسة االجتماعية، )م١٩٩٩ (مرضا، عبد احللي )١٠(
  .غريب

 واملتطوعـون يف    التطوع ).٢٠٠٥(  العربية للمنظمات األهلية   الشبكة )١١(
 .العريب العامل

http://www.shabakaegypt.org/arabic/index.html.  
اجلهود اإلنسانية التطوعيـة يف جمـاالت       ) م١٩٩٢(الشبيكي، اجلازي    )١٢(

، رسالة ماجـستري غـري      الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية    
  .الرياض. منشورة، جامعة امللك سعود

جداول حتديد حجم العينة يف البحـث    .)م١٩٨٩(اطي  الصياد، عبدالع  )١٣(
  . رابطة التربية احلديثة:، القاهرةالسلوكي

: ، القـاهرة  العينات وأدوات القيـاس   ). م١٩٨٣(الصياد، عبدالعاطي    )١٤(
  .املعهد املصري لتقدمي الربامج

، قواعد أساسية يف البحث العلمي    ). م١٩٩٤(صيين، سعيد بن إمساعيل      )١٥(
  .ؤسسة الرسالةم: بريوت

منهجية البحث العلمي وتطبيقاا ). م١٩٩٦(عطيفه، محدي أبو الفتوح  )١٦(
  .دار النشر للجامعات:  القاهرةيف الدراسات التربوية والنفسية،

 :خصائص العمل ومستوى اإلجهاد الوظيفي) " م٢٠٠٢(الفوزان، ناصر  )١٧(
جملة " لعربية السعودية، دراسة ميدانية على األجهزة احلكومية يف اململكة ا   

  ).٢(، العدد )١٤(، الد جامعة امللك سعود
طريقـة اخلدمـة االجتماعيـة يف       ). م١٩٨٤(فهمي، سامية وآخرون     )١٨(

http://www.shabakaegypt.org/arabic/index.html
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  .، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديثالتخطيط االجتماعي
وسائل استقطاب املتطوعني واالستفادة     ".)هـ١٤١٧ ( إبراهيم، القعيد )١٩(

املؤمتر العلمي عن اخلدمات التطوعيـة      حبث مقدم إىل    ، "دهممن جهو 
  .مكة املكرمة. ، جامعة أم القرىباململكة العربة السعودية

دوافع السلوك التطوعي النسوي املنظم يف       .) م ٢٠٠١(حممد  ، احملاميد )٢٠(
، األردن وعالقته ببعض املتغريات االجتماعية واالقتصادية والتعليميـة       

  . اجلامعة األردنية بعمان، رسالة ماجستري
عالقة املنظمات غري ). " م٢٠٠٢(مركز التميز للمنظمات غري احلكومية  )٢١(

، مركز التميز للمنظمـات غـري       أحباث ودراسات  "احلكومية باتمع 
  .م٢٠٠٢يونيو ) ٢(عدد. احلكومية

 :القاهرة الشباب والعمل االجتماعي التطوعي    .) م ٢٠٠٢( أمين، ياسني )٢٢(
  .ركز التميز للمنظمات غري احلكوميةم

، إدارة العمل التطـوعي   ،  )م٢٠٠٥(يعقوب، أمحد والسلمي، عبداهللا      )٢٣(
  . جامعة اإلمام حممد بن سعود، عمادة البحث العلمي:الرياض

)٢٤(  Corporation for National and Community Services (2006). 
Volunteering Hits a 3.-Year High, new Federal Report. 
 www. nationalservices.org/assets. 

)٢٥(  (4) Dutter, D (1996) Lansing community College Students 
for volunteer Services. Lansing community College. Mi. 
U.S.A Project No P0009741. 
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)٢٧(  Flanagan, and others (1999). “Adolescents and the Social 
contract: Developmental Roots of Citizenship in Seven 
Countries, Cambridge,UK Cambridge University Press. 
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  حفظه اهللا              أخي الطالب 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  
اجتاهات الشباب اجلـامعي    (بعنوان   بني يديك إستبانة جلمع املعلومات حول دراسة        

وتتضمن االستبانة مخسة حماور    ).. دراسة ميدانية على جامعة امللك سعود     : حنو العمل التطوعي  
  :هي

  مدى ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي
 األعمال التطوعية اليت يرغب الشباب اجلامعي يف ممارستها

   يف األعمال التطوعيةالفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي جراء مشاركتهم
  املعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي باألعمال التطوعية

  الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل التطوعي
ويعرف العمل التطوعي بأنه اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي               

أنه اجلهد والعمل الذي يقوم به فرد أو مجاعة أو تنظيم دف تقـدمي              وب .دون توقع جزاء مايل   
ويعرف املتطـوع بأنـه     . خدمام للمجتمع أو فئة منه دون توقع جلزاء مادي مقابل جهودهم          

املواطن الذي يعطي وقتاً وجهداً بناء عن اختياره احلر وحمض إرادته إلحدى منظمات الرعايـة           
  . يتوقع أن حيصل على عائد مادي نظري جهده التطوعياالجتماعية، وبدون أن حيصل أو

يف املربع  ) P(برجاء التكرم بقراءة عبارات االستبانة قراءة متأنية مث إبداء رأيكم بوضع عالمة             
مع العلم بأن املعلومات اليت ستدلون ا ستعامل بسرية تامـة،           . أو احلقل الذي يناسب رأيك    

وتفضلوا بقبول وافر شكري وتقديري على مـا        . ميولن تستخدم يف غري أغراض البحث العل      
  .تبذله من وقت وجهد يف اإلجابة عن هذه االستبانة

  ...ولكم حتيايت      
  الباحث  
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  :أمام الكلية اليت تنتمي هلا) P(ضع عالمة : أوالً

  
  

  كلية التربية
 

 

  
  كلية اآلداب

 

 

  
  كلية الطب

 

 

  
  كلية احلاسب اآليل

 

 

  
  كلية اهلندسة
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  : مدى ممارسة الشاب اجلامعي للعمل التطوعي:نياًثا
حيدث   ــارةالعبــ  م

  دائما
  حيدث
  غالبا

  حيدث
  أحيانا

  حيدث
  نادرا

  ثال حيد
  إطالقا

            شاركت يف زيارة املرضى وتقدمي العون هلم  )١(
            شاركت يف الربامج التطوعية يف جمال رعاية الطفولة  )٢(

ؤسسات العاملة يف جمال مكافحـة      يف تقدمي العون للم    أساهم  )٣(
            التدخني

شاركت يف تقدمي العون للمؤسسات اخلريية العاملة يف جمـال            )٤(
  مساعدة ورعاية الفقراء

          

            شاركت يف اجلهود التطوعية يف جمال رعاية املوهوبني  )٥(

ذوي (أتعاون مع املؤسسات العاملة يف جمال رعاية املعـوقني            )٦(
  )ت اخلاصةاالحتياجا

          

            أتعاون مع املؤسسات العاملة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية  )٧(

يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف جمال مكافحـة       سامهت  )٨(
  املخدرات

          

شاركت يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف اال الرياضي           )٩(
            )األندية(

            ؤسسات العاملة يف اال الثقايفسامهت يف تقدمي العون للم  )١٠(
            مع املؤسسات العاملة يف جمال الدفاع املدين أتعاون  )١١(
            شاركت يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف جمال حمو األمية  )١٢(
            للحفاظ على البيئة يف الربامج التطوعية سامهت  )١٣(

  
  : الشباب اجلامعي املشاركة فيها ااالت التطوعية اليت يرغب:ثالثا

أوافق   ـــــارةالعبــ  م
 أوافق إىل  أوافق  متاماً

  حد ما
ال 

  أوافق
ال أوافق 
  إطالقاً

             أرغب املشاركة يف زيارة املرضى وتقدمي العون هلم  )١(
             أميل إىل املشاركة يف الربامج التطوعية اخلاصة برعاية الطفولة  )٢(
اركة يف تقدمي العون للمؤسسات العاملـة يف         أرغب يف املش    )٣(

  جمال مكافحة التدخني
          

أرغب املشاركة يف الربامج التطوعية يف جمال مساعدة ورعاية           )٤(
  الفقراء واحملتاجني

          

 أميل إىل املشاركة يف تقدمي العون للمؤسسات العاملة يف جمال   )٥(
  رعاية املوهوبني
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 الربامج التطوعية يف جمال رعاية املعـوقني      أرغب املشاركة يف    )٦(
  )ذوي االحتياجات اخلاصة(

          

 أسعى إىل املشاركة يف الربامج التطوعية يف جمـال اإلغاثـة             )٧(
  اإلنسانية

          

            أفضل املشاركة يف الربامج التطوعية ملكافحة األمية   )٨(
ملـة يف    أرغب يف املشاركة يف تقدمي العون للمؤسسات العا         )٩(

  )األندية(اال الرياضي 
          

             أميل إىل املشاركة يف الربامج التطوعية اخلاصة باال الثقايف  )١٠(
إىل املشاركة يف تقدمي العون للمؤسسات العاملـة يف          أسعى  )١١(

  جمال الدفاع املدين
          

            أرغب املشاركة يف الربامج التطوعية ملكافحة املخدرات  )١٢(
             أرغب املشاركة يف الربامج التطوعية للحفاظ على البيئة  )١٣(

  
الفوائد اليت يتوقعها الشباب اجلامعي جراء مشاركتهم يف العمل : رابعا

  : التطوعي
 أوافق أوافق متاماً العبــــارة م

 أوافق إىل
 حد ما

 ال أوافق
ال أوافق 
 إطالقاً

            وقت الفراغ بأمور مفيدة  شغل  )١(
            تأكيد الثقة بالنفس  )٢(
             التعرف على أصدقاء جدد  )٣(
             تنمية الشخصية االجتماعية  )٤(
            تعزيز االنتماء الوطين  )٥(
             التعرف على مشكالت اتمع  )٦(
             اكتساب مهارات جديدة  )٧(
             زيادة اخلربات العملية  )٨(
            الجتماعيتنمية مهارات التواصل ا  )٩(
            اتمع املسامهة يف خدمة  )١٠(
            احلصول على وظيفة يف املستقبل  )١١(
            اخلربات العلمية زيادة  )١٢(
            تنمية اخللفية الثقافية  )١٣(
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  : املعوقات اليت حتول دون مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي:خامسا
مهمة   ـارةالعبـ  م

 مهمة إىل  مهمة  جداً
 مهمة غري   مهمةغري  حد ما

  إطالقاً
            عدم توفر الوقت للمشاركة يف برامج التطوع  )١(
نقص املعلومات عن جماالت األعمال التطوعية الـيت          )٢(

  ميكن أن يلتحق ا الشباب
          

  التطوعي قلة املؤسسات ا لداعمة لربامج العمل  )٣(
  

          

مل التطوعي يف الوسـائل     عدم اإلعالن عن برامج الع      )٤(
  اإلعالمية بالصورة الكافية

          

  ضعف احلوافز املعنوية للعاملني يف اال التطوعي  )٥(
  

          

  وجود بعض الصور االجتماعية السلبية عن املتطوعني  )٦(
  

          

عدم توفر مراكز للتعريف بربامج التطوع وجماالتـه يف           )٧(
  اجلامعات السعودية

          

            توفر التشريعات القانونية املنظمة للعمل التطوعيعدم   )٨(
            ضعف الوعي بفوائد املشاركة يف العمل التطوعي  )٩(
للمـشاركة يف العمـل      عدم تشجيع األسر ألبنائهـا      )١٠(

  التطوعي
          

عدم توفر برامج تدريبية للشباب يف جمـاالت العمـل         )١١(
  التطوعي

          

            معيات ومنظمات العمل التطوعيعدم معرفة الشباب جب  )١٢(
قلة التعريف بالربامج والنشاطات التطوعية اليت تنظمها         )١٣(

  املؤسسات احلكومية واألهلية
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الوسائل واآلليات الالزمة لتفعيل مشاركة الشباب اجلامعي بالعمل : سادسا
  :التطوعي

أوافق   العبــــــــــــارة  م
  أوافق  متاماً

أوافق 
إىل 
د ح
  ما

ال 
  أوافق

ال أوافق 
  إطالقاً

تثقيف أفراد اتمـع مباهيـة       تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة يف       )١(
  العمل التطوعي

          

            القيام باألحباث والدراسات امليدانية يف جماالت األعمال التطوعية  )٢(
تضمني الربامج واملقررات الدراسية للمؤسسات التعليميـة مفـاهيم       )٣(

  لعمل التطوعي وأمهيتها
          

             دعم املؤسسات واهليئات اليت تعمل يف جمال العمل التطوعي   )٤(
التطوعي  للتعريف بالعمل تتطوير برامج تربوية يف الكليات واجلامعا  )٥(

  وأمهيته 
          

             زرع املبادئ والقيم اإلسالمية اليت حتث على العمل التطوعي  )٦(
            هيل الشباب الراغب يف العمل التطوعي تدريب وتأ  )٧(
وتـربز نـشاطات      إصدار نشرات دورية تعىن باألعمال التطوعية       )٨(

  املتطوعني
          

 توظيف وسائل االتصاالت احلديثة كاإلنترنت على تشجيع العمـل      )٩(
  التطوعي

          

             زرع حب العمل التطوعي يف املراحل العمرية املبكرة  )١٠(
             تكثيف احملاضرات والندوات بأمهية العمل التطوعي  )١١(
             إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل التطوعي  )١٢(
 مشاركة الدعاة وأئمة املساجد يف التوعية بأمهية التطـوع للفـرد             )١٣(

  .واتمع
          

  


