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ال العمل وردو املجتم من تحقيق يةتطو العر باململكة نتماء ز عز
اض" السعودية الر بمدينة ن املتطوع من عينة ع مطبقة ميدانية اسة   "رد

بدو ع عبدهللا   يعبدالرحمن

يـة العر اململكـة ، الـوط رس بـا ة العـسكر خالـد امللـك ليـة جتمـاع، علـم تخصص
  .السعودية

يا و لك يد   com.gmail@888nahr: ل

اسة الد ص   :رم

العريـــة امللكـــة ـــ ـــ املجتم مـــن تحقيـــق ـــ التطـــو العمـــل دو تحديـــد اســـة الد دفت راســـ ر
مــــن ، الــــص مــــن مــــن ــــل تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل دو تحديــــد خــــالل مــــن رالــــسعودية،

املج ـــ قتـــصادي مـــن ، جتمـــا مـــن ، املـــشكالتالـــسك ـــم أ وتحديـــد الـــسعودي، تمـــع
العمـــل دو لتفعيــل حـــات املق وكــذلك ـــ املجتم مــن تحقيــق ـــ التطــو العمـــل تواجــھ ــ رال

الـــــسعودية العريـــــة امللكـــــة ـــــ ـــــ املجتم مـــــن تحقيـــــق ـــــ ـــــ  .التطـــــو ع اســـــة الد رواعتمـــــدت
الوصــفي مــن،املــن اســة الد عينــة ونــت بجمعيــات) 66(روت متطوعــا

ً
ســفراء( ــسان، إ ــاتف، ت

يـــــــة ا مـــــــسا مـــــــع) التطـــــــوع، ـــــــسة ئ كـــــــأداة يان اســـــــت أداة ـــــــ ع اســـــــة الد اعتمـــــــدت ــــا ركمـــ ر
حـصو .البيانات يل ـس الـص مـن تحقيق مؤشرات م أ من أن اسة الد نتائج أكدت لوقد ر

ـ املن مـراض من والعالج الوقاية بخدمات تمام ، الص ن التأم خدمات ع شرةاملواطن
مــز ــسعر للفقــراء ية ــ خــدمات تقــديم منطقــة، ــل يــ مــن. ر تحقيــق مؤشــرات ــم أ ومــن

للفقـــراء، ســـكنية وحـــدات بنـــاء ـــ مة املـــسا ة، املتـــضر ـــاالت ل مؤقتـــة مـــساكن تـــوف رالـــسك
مؤشــرات ــم أ ومــن بالرعايــة، ــ و للفئــات الــص املــسكن بتــوف وميــة ا ــات ا مطالبــة

من مخاطرتحقيق تقليل مة املسا الك، س شيد ب الو تنمية مة املسا جتما
للمجتمع نتماء و بالوالء حساس ادة املجتمع، من. زالعنف تحقيق مؤشرات م أ ومن

حتياجـــات تـــوف ة، صـــغ عات مـــشر إقامـــة ـــ ع العمـــل عـــن ن العـــاطل مـــساعدة وقتـــصادي
القــا ــ لغ اتساســية ــ الفق الفتيــات اج ز ــ مة املــسا ن، ود العمـــل. ر مــشكالت ــم أ تحــددت

ن ب سيق الت عدم جيد، ل ش التطوعية باملؤسسات شرة ال د ثماراملوا اس عدم رالتطو
التطوعية املؤسسات ات املستمرإلنجا التقييم عدم ا، داف أ تحقيق التطوعية زاملؤسسات

أ أما السعودي، التطوعيـةاملجتمع للمؤسسات ة النا ب شرالتجا انت ف حات املق رم
ا ـداف أ تحقيـق أجـل مـن التطوعيـة املؤسـسات ن ب سيق الت ، املجتم من تحقيق مجال

املجتم من تحقيق ات ملباد جتما ق سو ال اتيجية إس تفعيل ، ام ت ل   .رش

املفتاحية لمات التطو: ال نتماء،املجتممن،العمل ز    .عز
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The Role of Volunteer Work in Promoting Community 
Security and Strengthening Belonging to the Kingdom of 
Saudi Arabia: A Field Study Administered to a Sample 

of Volunteers in Riyadh 
Abdul-Rahman Abdullah Ali Badawy 
Sociology, King Khalid Military College, National Guard, Saudi 
Arabia. 
Email: nahr888@gmail.com 
Abstract: 

The study aimed to define the role of volunteerism in achieving community 
security in the Kingdom of Saudi Arabia، by defining the role of 
volunteerism in achieving health security، residential security، social 
security، and economic security in Saudi society، and to identify the most 
important problems facing volunteerism in achieving community security as 
well Proposals to activate the role of volunteerism in achieving community 
security in the Kingdom of Saudi Arabia.  The study relied on the descriptive 
approach، and the study sample consisted of (66) volunteers in associations 
(togetherness، human being، volunteer ambassadors، charitable endeavors). The 
study also relied on a questionnaire tool as a main tool for data collection.  The 
results of the study confirmed that the most important indicators of 
achieving health security is facilitating citizen access to health insurance 
services، attention to prevention and treatment services for diseases spread 
in every region، providing health services to the poor at a nominal price. the 
most important indicators of achieving housing security, were providing 
temporary housing for the affected cases, were in building housing units for 
the poor، requiring government agencies to provide health housing for the 
first categories of care، and among the most important indicators of 
achieving social, were contributing in developing awareness of 
rationalization of consumption، contributing in reducing the risks of 
violence in society، increasing a sense of loyalty and belonging to society. 
One of the most important indicators of achieving economic security is 
helping the unemployed to set up small projects، providing basic needs for 
those unable، and contributing in the marriage of poor girls. The most 
important problems of voluntary work were identified in the lack of 
investing human resources in voluntary institutions well، lack of 
coordination between voluntary organizations in achieving their goals، lack 
of continuous evaluation of the achievements of voluntary institutions in 
Saudi society، and the most important proposals were the publication of 
successful experiences of voluntary institutions in the field of achieving 
community security، coordination Among the voluntary organizations in 
order to achieve their goals in an integrated manner، activate the social 
marketing strategy for initiatives to achieve social security. 
Keywords: volunteer work, community security, belonging promotion. 
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  :مقدمة

ن املتطــوع ــ ع ن يتعــ ات ــا وم ات وقــد ــا املعاصــرمن عاملنــا ــ التطــو العمــل ريتطلـب ر
ثقافــــــة مــــــن يتجــــــزأ ال جــــــزءا التطــــــوع ثقافــــــة أصــــــبحت فقــــــد العمليــــــة، ــــــا بتطبيقا ملــــــام و ا ــــــسا اك

ً

تم بمـــــــــا ة املتطـــــــــو والرمـــــــــوراملجتمعــــــــات واملعـــــــــاي خالقيـــــــــات و واملبـــــــــادئ القـــــــــيم منظومـــــــــة مـــــــــن زثلـــــــــھ
خرن ع بالنفع عود الذي ي يجا والعمل ة املباد ع تحث ال سات رواملما   .ر

مـھ ـ يختلـف املجتمـع، بنـاء أساسية ة رك التطو العمل أصبح قد كما
ة ـــــ ف ومـــــن آلخـــــر، مجتمـــــع مـــــن ودوافعـــــھ اتـــــھ واتجا لھ ـــــموشـــــ قـــــل و أخـــــر ـــــ إ ىمنيـــــة ز

ب ـــــــر وا ث ـــــــوا وال مـــــــات ـــــــ ـــــــد ز و والرخـــــــاء ـــــــدوء وال ســـــــتقرار ات ـــــــ ف ـــــــ والتطـــــــوع ر . ز
)، ص2001ش مثـل) 123، بھ ن القائم لدى القيم من مجموعة ير التطو فالعمل

املجتمــع ــ ــصية ال نمــو ــ إ ــؤدي و ن، خــر مــع العالقــات ــشكيل و ابط ــ وال تــصال
ي  . سا

الثقـــة عــد و التطوعيـــة للمنظمــات أساســـيا دا مــو التطوعيـــة املــشاركة ـــ عت كمــا
ً ً

ر
ميـــــــة أ ذات جتماعيـــــــة ات والـــــــشب كة املـــــــش واملعـــــــاي التطوعيـــــــة واملنظمـــــــات نوالتعـــــــاو
يتحقـــق أن يمكــن وال العامــة، للـــسياسة أفــضل ــم ف ـــ و القــرار صــنع عمليـــة ــ للمــشاركة

إال جتمــــــــا املــــــــال ماعــــــــاترأس وا جتماعيــــــــة التفــــــــاعالت ــــــــ املــــــــشاركة ــــــــق طر عــــــــن
 (Moleners، Lebreton، 2005,P77) . التطوعية

اجـــــات ا إشـــــباع ـــــ ـــــ وأسا ي إيجـــــا بـــــدو التطوعيـــــة املؤســـــسات تقـــــوم أن جــــب رو
العوملــــــــة ــــــــ إ العــــــــالم اتجــــــــاه ظــــــــل ــــــــ وخاصــــــــة جتماعيــــــــة للمــــــــشكالت والتــــــــصدي ــــــــسانية

فلـــم الـــسو مـــنقواقتـــصاديات البـــد بـــل ، مـــو ـــذه ـــل ومـــة ا تتـــو أن املنطقـــي مـــن رعـــد
ـ الدولـة دو انحـسار عـد خاصـة والرعايـة التنميـة ـود ج ـل ـ التطوعيـة املؤسـسات رإشراك

وتنفيــــذ دعـــم ــــ التطوعيـــة املؤســـسات بــــھ تقـــوم أن يمكــــن الـــذي الفاعـــل للــــدو إضـــافة رذلـــك،
الــسعودية العريــة اململكــة ـة امو) 2030(ؤر ســ و الثالثــة، لأللفيــة نمائيــة ــداف تحقيــق

املستدامة التنمية   . تحقق

ـــشئة الت بوظيفـــة القيـــام ـــ ع ا قـــد ـــا م ة ـــ مم ســـمات التطوعيـــة روللمؤســـسات
والثقــــة، ميــــع ا ن بــــ املتبــــادل عتمــــاد مــــا ن معيــــا ضــــمن ــــا ف ن للمــــشارك رجتماعيــــة

أس وجود أساسيان عنصران ما ومنظمـاترو الفاعـل، للتعـاو م الـال جتمـا ناملـال ز
وتطبيقــــھ افــــل الت علــــم ــــا إطا ــــ يــــتم ــــ ال ي املــــد العمــــل ات شــــب تــــوفر ي املــــد راملجتمــــع

ما ا العمل وأنماط تصال س وت الثقة ،. (وتوليد فو ل، ص1998ماي   )19م،

جت ـــ التغي ثمـــار ـــ واملجتمعيـــة جتماعيـــة عواملـــشكالت والـــسر املـــستمر مـــا
ــ ع تبــة امل ثــار ــة مواج عــن القائمــة املنظمــات ــز و املجتمعــات بــھ تمــر ــ ال واملتالحــق

توصـيف ـ ع العمـل جتماعيـة دمـة ا نـة م ـ ن املتخصـص ـ ع يجـب لذا ، التغ ذا
ومـــــــساعدة ـــــــا مع التعامـــــــل وكيفيـــــــة ـــــــا ل بة املـــــــس العوامـــــــل وتحديـــــــد املجتمعيـــــــة املـــــــشكالت

ــــاا اصــــة ا ــــام امل أداء ــــ ع جتماعيــــة اللطيــــف،. (ملنظمــــات ص1997عبــــد ص -42م،
43(  
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اسة الد لة   :رمش

جميـع ن ب الفعالة واملشاركة التعاو يجب ا بدو ة التنمو املنظمات تقوم ي نل ر
ـزة ج مـع اك باالشـ املجتمـع تنميـة مجـال ـ تتـصل ـ ال واملؤسـسات واملنظمات يئات ال

ا وميــة بنــاءا املجتمــع مــشكالت ــة ومواج منيــة خطــة لوضــع املجــال نفــس ــ عمــل ــ زل
ك مش جما عمل ،. (ع ص2001والسر   )115م،

ــــــس مـــــا أو ـــــ القطـــــاع مـــــن ــــــ أك ومـــــشاركة مة مـــــسا يتوقـــــع املجتمـــــع ـــــان وإن
املنظمـــــــات أو التنظيمـــــــات مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن املجتمـــــــع ـــــــذا ل ـــــــش ي حيـــــــث ي، املـــــــد بـــــــاملجتمع

وتــضمال املجتمــع ومعــاي بقــيم ذلــك ــ مــة مل فــراد مــصا تحقيــق ــ ع عمــل ــ ال تطوعيــة
وجماعــــــات ابط والــــــر والتعاونيــــــات نديــــــة و الــــــسياسية حــــــزاب و النقابــــــات التنظيمــــــات وــــــذه
ر تطــــــو ــــــ إ ــــــس أن ــــــل ال ــــــ وع ــــــومي، ح ــــــ غ ــــــو مــــــا ــــــل أي ليــــــة معيــــــات وا عمــــــال

يق ح أدائھ بھوتحديث املنوط بالدو   . روم

الــدنيا الــشعبية بالقواعــد تــصال ــ قــدرع التطوعيــة املؤســسات أصــبحت ولقــد
وتمثـــــل ا ومــــشكال ــــا حاجا تلمــــس ــــ قــــدرع ثـــــم ومــــن الــــشعبية، التطوعيــــة ــــا طبيع بحكــــم

ا ع والتع ا ،. (تطلعا ص2001والسر تحـديث) 244م، ـ ع قـدر أصبحت ثم ومن
ــــوتطــــو جتمــــا مــــن وتحقيــــق املختلفــــة ــــا مجاال ــــ جتماعيــــة الرعايــــة خــــدمات ر

وسكنيا يا و ومجتمعيا ظيفيا و وسياسيا اقتصاديا املجتمع
ً ً ً ً ً ً

  . و

ار أوسـ نيجـت اسـة د نتائج ش املجتمـعNegt Oskar 2000رو منظمـات أن ـ إ م
بــــ تتـــأثر ـــا خالل مــــن تقـــدم أن يجـــب ــــ ال ـــدمات وا ي ــــاملـــد وال العوملـــة ات ـــ املتغ بعض

عــــن الناتجــــة خالقيــــات و القــــيم العمــــل، متطلبــــات ة، لــــإلدا قتــــصادي ــــسق ال رتتــــضمن
ا ومعا املعلومات وال التكنولو   .رالتطو

مــــــدحت نتــــــائج توصــــــلت املعلومـــــــات2000وقــــــد بتكنولوجيــــــا تمــــــام ة ضــــــر ـــــــ إ ورم
ن بـــ تـــرط معلومـــات شـــبكة ـــشاء إ ة انيـــةوروضـــر إم بـــذلك ـــس ي ـــ ح التطوعيـــة، معيـــات ا

معيات ا تلك ن ب بحاث و واملعلومات اء ارو ف   .رتبادل

ســليمان اســة د نتــائج ــم أ مــن ــان التطوعيــة2000رو املؤســسات توحــد ة ضــر ورم
عات واملـــــشر امج ـــــ وال ـــــدمات ا وتـــــدعيم ر وتطـــــو حـــــدة، ـــــ ع مجـــــال ـــــل ـــــ عمـــــل ـــــ وال

تقــــد ــــ ال ــــة تتـــــضمنالتنمو ومنظومــــات املــــة مت عمــــل بــــرامج وضـــــع املؤســــسات، تلــــك ا م
املجتمع جتما من لتحقيق ة تنمو رامج و شطة   .أ

إليــة ــس أن يجــب يــاة ا ات ضــر مــن ة ضــر ال وال ــان جتمــا رفــاألمن ر وز و
مـــــن امـــــا عنـــــصرا مـــــن يمثـــــل حيـــــث ليـــــة، أو وميـــــة ا ســـــواء املجتمـــــع منظمـــــات ـــــل

ً ً

مــــــنعن أن ســــــيما ال املـــــواطن، حيــــــاة نوعيــــــة ن تحـــــس ــــــ إ يل وســــــ والتقـــــدم التنميــــــة اصـــــر
ـ مـن أصـبح ولقـد قتـصادي و والـسيا ـ والتعلي الص من يتمثل جتما
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ا ــش ع ــ ال قتــصادية و والــسياسية جتماعيــة ات ــ املتغ ظــل ــ ة ضــر النــوا ورــذه
أق يتحقق ح املجتماملجتمعات ستقرار من   .قدر

ـسا ئ وعـامال ديثـة ا املجتمعـات لبنـاء ساسـية ة ـ الرك جتمـا من عت و
ً

ر
ً

والبنـــــاء للعمـــــل منـــــة ئـــــة الب يـــــوفر ألنـــــھ ا وتقـــــدم ـــــا ق ـــــ إ يل والـــــس ـــــا منجزا حمايـــــة ّـــــ ر
آفـــــــاق ــــــ إ نطـــــــالق و لإلبــــــداع حـــــــافزا ل ــــــش و النفـــــــوس ــــــ نـــــــة الطمأن بعــــــث و

ً
املـــــــستقبل

والثقـا جتمـا ـسيج ال توحـد ـ ال الوطنيـة بالثوابـت يمان و بالتوافق من تحقق ّو

الطاقـــــات توجيـــــھ ل الـــــس مـــــن ـــــو ي حيـــــث ـــــا، مالمح حـــــدد و الوطنيـــــة ـــــة و ال ز ـــــ ي نالـــــذي
ح الـــــر ـــــز لتعز العليـــــا واملثــــل القـــــيم إطـــــار ــــ تنـــــدرج ـــــ ال والغايــــات ـــــداف ـــــ إ وللوصــــو ل

وت دوارالوطنية امل وت الفرص افؤ وت واملساواة العدل   .حقيق

وك ـــــــــ م الوفـــــــــا، أبـــــــــو اســـــــــة د دفت اســـــــــ ام1996روقـــــــــد إســـــــــ مـــــــــدى ـــــــــ ع التعـــــــــرف م
وتحقيـق ـا م املجتمـع اسـتفادة عكـس ـ وال ـدمات ا مـن العديد تقديم لية معيات ا

املجتمــــع، ألفـــــراد جتمـــــا مــــن و دفة املـــــس املجتمعيـــــة ـــــوالتنميــــة ت أن ة بـــــضر نوأوصـــــت ور
عكـــــــس خـــــــاص إدار تنظـــــــيم ـــــــا ـــــــو ي أن جـــــــب و للقيـــــــاس قابلـــــــة معيـــــــات ا تلـــــــك ـــــــداف يأ ن
ـــــــود ا ــــــسيق ــــــاروت بت يع ــــــ ــــــ ع العمــــــل خــــــالل مــــــن للمــــــستفيدين معيــــــة ا ــــــشاطات
جميـــع مــن املــشاركة ة بـــضر وأوصــت معيــة، با دار ـــاز ا ــ فــرد ـــل ل العمــل وروتوصــيف ي

املجتمع معيةفئات ا داف أ   .تحقيق

ــسة نف بــن قنــديل، اســة د نتــائج قيــام1995روتوصــلت ــ ــسا ئ ا دو للــدين أن ــ إ م
ً ً

ر ر
ـــــا ل العامـــــة ـــــداف وصـــــياغة التطوعيـــــة معيـــــات معيـــــات. ا ا ـــــ يـــــة الدي معيـــــات ا وأن

ا ل بالدولة معية ا عالقة أن إ اسة الد توصلت كما ، العمل مجال شطة ارال تأث
ليــة، معيــات ا بــھ تقــوم تظــرأن ي مــا م ا دو نــاك وأن ــا، ال ز أو معيــات ا تلــك بقــاء ــ

ً
ر و

ــ الـشاملة ـضة ال إحــداث أجـل مـن معيـات ا تلــك دو تفعيـل ـو ذلــك تحقيـق ـ إ يل روالـس
  .املجتمعات

فليــوس اســة د نتــائج ت ــ أو واملجتمــعFluis1995روقــد الدولــة ن بــ العالقــة م
نا العــشر القــر ـ ن جنتــ ــ خاصـة بــصفة التطوعيــة واملؤسـسات عامــة بــصفة ي نملـد ر

إليجــــاد ي املــــد املجتمــــع ــــود وج مــــات أ مــــن ذلــــك ــــ ع ومــــا امليــــة، ت عالقــــة ــــا و زومــــدى ي
ي املــد واملجتمـع الدولــة ن بـ امــل للت مـات ان مي تنميــة ـ فــشل وجـود ت ــ وأو ، نالتـواز

با ديثـــة ا الدولـــة فوصـــياغة الظـــر أثـــرت وقـــد يـــة الغر املجتمعـــات ـــ ـــر ظ الـــذي ل ولـــش
ذلــــــك ــــــ ع متنــــــوع ل ــــــش والثقافيــــــة لة. الـــــسياسية مــــــش تتحــــــدد ســــــبق مــــــا ــــــ ع نادا واســـــ

ً

التا ساؤ ال الية ا اسة لالد   :ر

السعودية؟ـ ية العر امللكة املجتم من تحقيق التطو العمل دو   رما

اسة الد   :رساؤالت

ــــيتحــــدد اســــة للد س الــــرئ ــــساؤ رال ــــ: ل ــــ املجتم مــــن تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل دو رمــــا
التالية الفرعية سئلة ساؤ ال ذا من ثق ن و السعودية؟ العرية   :لامللكة
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السعودي؟. 1 املجتمع الص من تحقيق التطو العمل دو   رما

السك. 2 من تحقيق التطو العمل دو السعودي؟رما   املجتمع

السعودي؟. 3 املجتمع جتما من تحقيق التطو العمل دو   رما

السعودي؟. 4 املجتمع قتصادي من تحقيق التطو العمل دو   رما

امللكــــة-5 ــــ ــــ املجتم مــــن تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل تواجــــھ ــــ ال املــــشكالت ــــم أ مــــا
السعودية؟ ية   العر

امللكــــة-6 ـــ ــــ املجتم مـــن تحقيــــق ـــ التطـــو العمــــل دو لتفعيـــل حــــات املق ـــم أ رمـــا
السعودية؟ ية   العر

اسة الد داف   :رأ

ــــ اســــة للد ــــ الرئ ــــدف ال مــــن: ريتحــــدد تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل دو رتحديــــد
الـــــــسعودية العريــــــة امللكـــــــة ـــــــ ــــــ مجموعـــــــة. املجتم خـــــــالل مــــــن ـــــــدف ال ـــــــذا تحقيــــــق مكـــــــن و

التالية الفرعية   :داف

السعودي. 1 املجتمع الص من تحقيق التطو العمل دو   .رتحديد

السعودي. 2 املجتمع السك من تحقيق التطو العمل دو   .رتحديد

السعودي. 3 املجتمع جتما من تحقيق التطو العمل دو   .رتحديد

ال. 4 العمل دو السعوديرتحديد املجتمع قتصادي من تحقيق   .تطو

امللكــة-5 ـ ـ املجتم مـن تحقيـق ـ التطـو العمـل تواجـھ ـ ال املـشكالت ـم أ تحديـد
السعودية ية   .العر

امللكـة-6 املجتم من تحقيق التطو العمل دو لتفعيل حات املق م أ رتحديد
السعودية ية   .العر

مية اسةأ   :رالد

ة- النظر   :مية

أفـراد. 1 حاجـات إشـباع ـ ـومي ا القطـاع مـع امـل ومت ـام دو التطـو للعمـل رأصـبح
املجتمع فئات افة ل جتما من لتحقيق سعيا مشكالتھ ة ومواج املختلفة املجتمع

ً
 .  

ـــ. 3 ع ـــا بمفرد الدولـــة ة قـــد عـــدم مـــع املجتمـــع أفـــراد ومـــشكالت حاجـــات ارتزايـــد إشـــباع
تلـك إشـباع ـ الدولـة مـع ليـة واملنظمـات القطاعات افة عاو ة ضر ستوجب نمما ور

اجات  . ا
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التطبيقية-   :مية

تحقيـق. 1 ـ ـساعد للتنفيـذ قابلـة إجرائية عمل خطة وضع اسة الد م س أن ريمكن
املحليـــة املـــستجدات مـــع ناســـب ي بمــــا ا ـــداف أل التطـــو العمـــل قليميــــةمؤســـسات و

ومشكالتھ املجتمع أفراد املؤثرة   .والعاملية

مــن. 2 تحقيـق مؤشــرات تحديـد مــن ليـة معيــات ا ـ ن املتطــوع اسـة الد تمكــن رقـد
قتـــــصادي( ، جتمـــــا ، الـــــسك ، ـــــشطة) الـــــص لأل التخطـــــيط ـــــ م مـــــشارك عنـــــد

ا عملو ال معيات با التطوعية عمال   .نو

الد   :راسةحدود

املوضـوعية .1 ـدود يــة: ا العر امللكـة ــ ـ املجتم مــن تحقيـق ــ التطـو العمــل ردو
 .السعودية

ة .2 شر ال دود اض: ا الر بمدينة ن املتطوع من  .عينة

انيـــــة .3 امل ـــــدود يـــــة(جمعيـــــات: ا ا مـــــسا التطـــــوع، ســـــفراء ـــــسان، إ ـــــاتف، بمدينـــــة) ت
  .الراض

الزمانية .4 دود الد: ّا تطبيق عامتم خالل ي امليدا ا جان الية ا ّاسة  .ه1440ر

اسة الد ات   :رمصط

ــــ-1 ـ املجتم ــــن مـ ـــــوم ضـــــوء: مف ـــــ عـــــاده وأ ـــــ املجتم مـــــن يم مفـــــا عـــــددت لقـــــد
جميــع ــ ع ــا آثا تركــت ات ــ ومتغ جديــدة أخطــار ز بــر مــع العــالم ا د ــش ــ ال رالتحــوالت و

بحيـ يتعلـق مـا ـا م سواء ياتية ا التقليديـةساق طـر ت وتجـاو ماعـة، ا أو الفـرد زاة
ــــذه فــــإن ولــــذا ياتــــھ، املباشــــرة ديـــدات ال مــــن ــــسان بحمايــــة املتعلقــــة مــــن ـــوم ملف
تحقيقـھ تواجـھ ـ ال والتحـديات عـاده وأ لألمـن املتعـددة يم املفـا تناولـت نة الرا اسة رالد

مس ع ومرتكزاتھ جتما من ونات م إبراز والدوليةمع قليمية و املحلية اتھ   .تو
من فإن ولذلك وف ا أخر مفردة تقابل من لمة أن إ ة اللغو املصادر ش يو

نة والطمأن السالمة وتوف والقلق وف ا إقصاء   .ع

فـــــراد عــــن والفــــزع ــــوف ا تنفــــي ــــ ال نــــة الطمأن بأنــــھ ــــ املجتم مــــن عــــرف و
ســائر ـ ماعـات مــنوا كمـاء ا عــض قـال وقــد جتمـا و الـدنيو العمــران يميـادين

جتمـا مـن ديـد عوامـل أبـر مـن الظلـم فـإن وعليـھ ش جـ أقـو والعـدل ش ع نأ زأ ى
دعائمھ ة،. (ونقض ص2003رعما ص ،14-15(  

ا فـاألمن عامـة ة بـصو مـن ات ـ متغ ـ ـشابك نـاك ـرو بــاألمناملجتم مـرتبط
و ي الفرديـــةالغــذا اجــات ا إشــباع ومــا جتمــا و ـــ والتعلي والــص ســر يســتقرار

من وم مف من جزء إال   .املجتماملتعددة



 

 جامعة األزھر
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عـا و سـبحانھ قولـة ـ م الكـر القـرآن ـ د و مـا ـو عامة بصفة لألمن وم مف أدق رولعل
خــوف" مــن م وأمــ جــوع مــن ــم أطعم الــذي ــت الب ــذا ب ة (".رفليعبــدوا شرســو أيــة-قــر

2-4(  

مثـــل املجتمــع منظمــات ة وقــد ديــد ال عــدم ـــ ع و ــوف ا ضــد مــن أن ــ ع ــذا رو
يـــــدة ا ف الظــــر يئـــــة ــــ ع ليـــــة معيــــات ا ي املـــــد املجتمــــع ومنظمـــــات ســــة واملد وســــرة ر

والتوترات الضغوط عن عيدا سان لإل املناسب واملناخ ياة ل
ً

 .  

عـــــرف ـــــمـــــنو إجرائيـــــااملجتم
ً

بأنـــــھ اليـــــة ا اســـــة الد ـــــسانحمايـــــة: رـــــ كرامـــــة
منظمـــــات افـــــة مايـــــة ا بتلـــــك تتكفـــــل املاديـــــة، احتياجاتـــــھ بجانـــــب ـــــة املعنو احتياجاتـــــھ بتلبيـــــة
إطــــار ــــ ذلـــك ــــتم و التطوعيـــة، معيــــات ا التطــــو العمـــل منظمــــات خاصـــة ــــصفة و الدولـــة

املح ات ـــ املتغ وفــــق ـــ املجتم مـــن لتحقيـــق املـــة مت حــــددخطـــة و والقوميـــة، قليميـــة و ليـــة
من و سية ئ عة أ املجتم من عاد رأ قتصادي(ر ، جتما ، السك ،   ).الص

التطوع-2 وم  :مف

تقـــديم ــ جــر مــدفو ــ غ ماعــات وا فــراد واســتغالل توظيــف بأنــھ عــرف
ومية ا املؤسسات إطار خارج سانية إ   Chapman,2018,P87). (خدمات

منـــھ بـــدافع ــسان يبذلـــھ الــذي املـــال أو الوقـــت أو ــد ا ذلـــك بأنــھ عـــرف كمــا
املبــــــــــذو ــــــــــده ج يقابــــــــــل مــــــــــادي عائــــــــــد انتظــــــــــار دو مجتمعــــــــــھ ليات مــــــــــسؤ للتحمــــــــــل ن  .و

(Harrell,2008,P35) 

مــسئولية مــن تنطلــق ــصية ة مبــاد عكــس اديــة إ ــود ج ــو التطــو روالعمــل ر
مجتموأخالقيــــةـــصية أوومــــسئولية الوقــــت يبــــذل ســــواء ن خــــر ودعــــم ملــــساعدة عيــــة

ــة تجا أو حيـــة ــداف أ تــو دو ــد را ر ن. ن ت أساســـ ن بــصفت التطــو العمـــل وصــف و
ما و ، جتما التغي عملية و املجتمع ا قو ه تأث تجعالن

ً
: 

مـر- أ أي نفــي مـع منــھ، املتوقـع جتمــا أو املعنـو املــردود أسـاس ــ ع يمكــنيقيامـھ مــادي دود
الفاعل ع عود  .أن

ـسانية-ب و ـة املعنو غاياتھ العمل قيمة تباط العمـل. را ة ـ وت أن يالحـظ ب الـس ـذا ول
تكمـن ـ ال ـوافز وا القـيم اجـع ت إنمـا لـھ، املـادي املـردود انخفـاض مع اجع ت ال التطو

اءه   (Kenneth,2006,P16) .رو

عـــــــرف الدالتطــــــــوعو ـــــــ إجرائيــــــــا
ً

بأنـــــــھ اليــــــــة ا فــــــــراد: راســــــــة واســــــــتغالل توظيــــــــف
مــــــدفو ــــــ غ ماعــــــات تحقيــــــقجــــــروا مـــــــنــــــ ــــــ و عــــــة عــــــاده بأ ــــــ املجتم رمــــــن

قتصادي( ، جتما ، السك ،   ).الص
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السعودي-3 املجتمع التطو   :العمل

الق ـستطيع ا يقــدم ـ ال ـدمات ا ـو التطــو العمـل ميـة أ بــثالثنتكمـن يـام
ـ ـام امل ـذه ـ أو وتتمثـل والتنميـة، التطو ق طر ع املجتمع دفع نطاق سة ئ ام رم ر

وتتمثل املجتمع، داخل الفعالة املشاركة أجل من شر ال خاللھ من ينظم ا إطا ل ش ا و
ً
ر

ــــم يجعل ممـــا ـــشر، ال أوضـــاع ترقيــــة ـــ ع عمـــل التطوعيـــة ــــدمات ا أن ـــ الثانيـــة مـــة امل
أوقـــاد للمـــشاركة م لـــد والـــدافع ـــافز ا ث ـــس ـــ ف الواعيـــة، الفعالـــة املـــشاركة ـــ ع ن ر

والعمـــل بـــل م أنفـــس يـــل ـــلتأ ـــدماتع ا أن ـــ الثالثـــة مـــة امل وتتمثـــل ن، خـــر يـــل تأ
والثقافيـــة، جتماعيــة و ـــة بو ال النــوا ا ضــم مـــن عديــدة ملجــاالت وفقـــا تــتم التطوعيــة

ً

ع التطـــــو ـــــزفالعمـــــل عز ـــــ ه دو ـــــ إ باإلضـــــافة املـــــال، أس لتنميـــــة أساســـــية قيمـــــة ـــــ رت ر
والثقة املدنية واملشاركة جتماعية،   . املشاركة

ـــــــ للمـــــــشاركة املـــــــستخدمة الوســـــــائل ـــــــم أ مـــــــن التطـــــــو ـــــا جتمــ العمـــــــل ـــــــ عت و
ي ايــدة م ميــة أ جتمــا العمــل ــسب ك و ، ــا ا عــصرنا ــ املجتمعــات انــة بم ــوض ومـــاال

ً

قاعــدة نـاك ف يــوم، الناميــةمــسلمعـد أو املتقدمــة البلـدان ــ ســواء ومـات ا أن ــا مفاد ـا
دادت ا ياتيــة ا ف الظــر عقــد فمــع ــا، ومجتمعا ــا أفراد احتياجــات ســد ــ ع ة قــاد عــد زلــم ور

أخــــر ــــة ج وجــــود مــــن البــــد ــــان لــــذلك مــــستمر، ــــ غ ــــ وأصــــبحت جتماعيــــة ىحتياجــــات
ل ـة ــزموا وميــة ا ــات ا بـھ تقــوم الــذي الـدو وتكمــل العــام املجــال تمـأل وميــة ا رــات

حيـــان عـــض ـــ و ليـــة، املنظمـــات ـــة ا ـــذه ـــ ع طلـــق و جتماعيـــة حتياجـــات تلبيـــة
جتماعيـــــــــة القـــــــــضايا عـــــــــض ــــــــة معا مجـــــــــال ـــــــــ ســــــــابقا ا دو ليـــــــــة املنظمـــــــــات دو ــــــــ عت

ً ً
ر ر

والثقافيـــة قتـــصادية بنــــاءو ـــ أساســـية ة ــــ رك التطـــوع ثقافـــة أصــــبحت ولقـــد تكميليـــا، س ولــــ
ً

مجتمــــع ألي ن املــــواطن ن بــــ جتمــــا ــــشرالتماســــك و ص2003أحمـــــد،. (املجتمــــع ص ،183 -
184(  

عـــــــد ســـــــالميةالعمـــــــلو الثقافـــــــة مـــــــن ع نـــــــا واجتمـــــــا ي ـــــــسا إ عمـــــــل التطـــــــو
أبن املتأصلة ية العر التقاليد من وكذلك السعوديللمجتمع املجتمع   .اء

ـاعـرفوقد م متعـددة اال أشـ وأخـذ مبكـر وقـت منـذ اململكـة ـ التطـو العمـل
ً

يـــد ـــ ع الـــبالد توحيـــد عقـــب املـــنظم لھ شـــ يأخـــذ بـــدأ أنـــھ إال والقبليـــة، والعائليـــة الفرديـــة
ســعود آل الــرحمن عبــد بــن ــز العز عبــد امللــك عــا هللا بــإذن لــھ املغفــو جاللــة ا رمؤســس

ـــــ عـــــاموتوج ـــــ ت ـــــش أ حيــــــث الدولـــــة، مؤســـــسات بنـــــاء ـــــ إ ســــــعاف1354ھ جمعيـــــة ه
ــــ ـــاج ل ســــعافية ـــدمات ا تقــــديم ـــ ا خـــدما وانحــــصرت املكرمـــة مكــــة ـــ ـــ يا

عـــــام ــــ انـــــھ إال جـــــدة ومدينــــة ة املنـــــو واملدينــــة املكرمـــــة ـــــي1383رمكــــة مل مرســـــوم صــــدر ه
ر كتطـــــو الـــــسعودي حمـــــر ـــــالل ال جمعيـــــة ـــــشاء وأصـــــبحتبإ ـــــ ا ســـــعاف يمعيـــــة

اتحـــــــاد ـــــــ ن ـــــــسع وال ـــــــادي ا العـــــــضو وأصـــــــبحت دوليـــــــا ـــــــا ف ـــــــ واع وميـــــــة ح مؤســـــــسة
ً

الدولية والصليب حمر الل ال   .جمعيات

عـام جتماعيـة والـشئو العمـل ة ا و ـشاء إ عقـب التطـو العمـل ـار د ا اد نو ر زز ز
لتـــــــصبح1380 جتماعيـــــــة للرعايـــــــة ة إدا ـــــــا ل ــــــشأت فأ الرعايـــــــةره، أعمـــــــال عـــــــن مـــــــسئولة
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والـــــــــــشئو العمــــــــــل ة ا و الــــــــــة و ــــــــــشاء إ تـــــــــــم ــــــــــا،ثم ع ومتا ــــــــــا عل شــــــــــراف و نجتماعيــــــــــة ر ز
التطــو للعمـل املنظمــة اللـوائح إصــدار ـ ــدأت و جتماعيـة الرعايــة لـشئو نجتماعيـة

عـــــام ـــــ صـــــدر حيـــــث ـــــ جتماعيـــــة1382يا يـــــة ا واملؤســـــسات معيـــــات ا نظـــــام ه
مختلــــــفو ــــــ ا ــــــشا ان تزايــــــد ــــــ ال واملؤســــــسات معيــــــات ا ــــــذه أعمــــــال لتــــــنظم رليــــــة

وجمعيـة جـدة، بمدينـة يـة ا ـسائية ال معيـة ا العـام نفـس ـ ونـت وت اململكة مناطق
ـضة ــسائيةال عــامال ـ ــشأت أ كمــا ـاض، ــدمات1387بالر ل يــة ا ت تـار جمعيــة وه

الشرقية باملنطقة ة،مرك. (جتماعية التجا بالغرفة اسات والد البحوث رز   )م2003ر

تــوف ــ إ املاليــة املــساعدات تقــديم مجـرد مــن معيــات ا ــذه خــدمات ت روتطـو
املباشــرة ـدمات ــا خــاللوغ مــن الــنفس ــ ع عتمـاد ــ ع فــراد ــساعد ـ ال املباشــرة

يل والتأ التعليم برامج ق طر عن م ا ا م   .رتنمية

العمــ ة ا و روتحــرص سز تأســـ ــ ع ن املــواطن يع ـــ ــ ع جتماعيــة والـــشئو نل
وفنيـا، ماديـا، ـا دعم ـ ع عمـل و املناطق، مختلف شر لتن ية ا معيات ا من د املز

ً ً

افــــل للت وتحقيقــــا الــــوطن، ــــذا أبنــــاء نفــــوس ــــ امنــــة ال ــــ ا لطاقــــات ا ثما اســــ ــــا وإدا
ً ً ً

ر ر
سالمي الدين عليھ يحض الذي نيفجتما   .ا

جتما العمل لة دفع وموفقة ة كب خطوات ية ا معيات ا خطت وقد
مـــــــشاركة وقــــــــدبــــــــذلكباململكـــــــة املختلفـــــــة، والتنميــــــــة الرعايـــــــة مجــــــــاالت ـــــــ وميــــــــة ا ـــــــود ا

ن املواطن ة ومؤاز ، الس الدولة بدعم لية ية ا واملؤسسات معيات ا ذه راستطاعت
وإخال ن، للرعايةاملحسن املحتاجة الفئات مستو يرفع ما وتحقيق م، وتفان ا عل ن القائم ىص

معيات ا ذه عمر ة قص مدة خالل املجال ذا واسعة خطوات تخطو بلغ. أن وقد
اصـــة ا يــة ا واملؤســـسات معيــات ا عــام) 138(عــدد ـــ ح ومؤســسة ـــا. ه1417جمعيــة م

خدمة وجمعيات ، ال سائيةجمعيات وجمعيات ن، واملسن ن املعاق عاية وجمعيات راملجتمع،
الفتيـــات عايـــة و والطفولـــة باألمومـــة خاصـــة عنايـــة ـــ ع ن العـــشر ـــ ع ـــد ـــدمات. رتز ا وتقـــدم

دمات ا من ذلك وغ ة بو وال والثقافية ية ص2005النعيم،. (ال ،56(  

طــــــطودعـــــت يا ـــــ ل الــــــسعودية يــــــة العر للمملكـــــة ــــــة العمــــــلالتنمو ودعــــــم ع
ـ و ة التنمو طة ا منذ ـ1390التطو ـشط ت جتمـا الـضمان ة مـص بـدأت ه

مـع امـل يت التطـو ـشاط ال بـدأ ثـم للمـساعدة، اجـة ا ذو ن املـواطن ومساعدة يخدمة
جتماعيـــــــة، للتنميـــــــة مركـــــــز ـــــــشاء بإ جتماعيـــــــة، الرعايـــــــة مجـــــــال ـــــــ ـــــــومي ا ـــــــشاط ال

ليـــــ أ ـــــان ـــــشكيل ـــــلو تحو تـــــم كمـــــا ، التطـــــو العمـــــل مجـــــاالت ـــــ لتعمـــــل متخصـــــصة ة
يـــة خ جمعيــــات ـــ إ يــــة ا ـــ ال ــــة،. (صـــناديق التجا بالغرفـــة اســــات والد البحـــوث رمركــــز ر

  )م2003

أفـردت حيـث التطـو بالعمـل ـ أك تمام ا إعطاء تم عة السا التنمية خطة و
أساســــــــا لــــــــھ
ً

اتيجيا اســــــــ
ً

مــــــــ مجموعــــــــة منــــــــھ ثقــــــــت ان خاصــــــــا
ً

ســــــــاس ــــــــو و الــــــــسياسات، ن
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ــــــا وم مف وترســــــيخ التطوعيــــــة، ــــــدمات ا ر تطــــــو ــــــ ع يــــــنص الــــــذي ــــــامس ا اتي ســــــ
ـــا أدا وأســـاليب ا بوســـائل تقــاء وكـــذلك املجتمـــع، أفـــراد لـــدى ــا مي قتـــصاد. (روأ ة ا رو ز

  )م2000والتخطيط،

التطو بالعمل تمام ا ف ر و الثامنة طة ا أتت ا عد حيـثزومن ـ أك ل ش
أساسـا أفـردت
ً

اتيجيا ـاسـ ع فـراد و اصـة، ا املؤسـسات يع ـ ـ ع نـص والـذي خاصـا،
ً

وترسـيخ والتعليمية، ية، وال جتماعية، املجاالت ية وا التطوعية عمال ام س
وأساليبھ ا أدا بوسائل تقاء و ا، مي وأ ا وم والت. (رمف قتصاد ة ا رو   )   م2005خطيط،ز

مؤسـسات  دو ـز عز ـ إ التاسـعة التنميـة خطـة دعت حيث التاسعة طة با اء روان
ا وتمكي البلديات، أداء بمستو تقاء و املناطق، تنمية ي والتعاو والتطو املح ىاملجتمع ر

ـــزالتعـــاو عز عــــن فـــضال العمـــل، لفـــرص ا تـــوف ــــ ك ع املـــشا ـــ ثمار ســـ نمـــن ً ً
القطــــاعر مـــع

ة التنمو ع املشا تنفيذ اص والتخطيط،(را قتصاد ة ا رو   ). 2011ز

التطـو العمل لقى ال-و ـ-زومـا فع عـدة، ات مـسا ـ ع ا ـ كب تمامـا را
ً ً

معيــــــــــات ل املنظمــــــــــة الالئحــــــــــة التطــــــــــو للعمــــــــــل ــــــــــ و ة ــــــــــ الرك انــــــــــت الرســــــــــ املــــــــــسار
ــــــــــــ ال يــــــــــــة ا ليــــــــــــة قــــــــــــمواملؤســــــــــــسات اء الــــــــــــو مجلــــــــــــس بقــــــــــــرار ت رصــــــــــــد ر ــــــــــــ) 107(زر

قــــــم25/6/1410 بــــــالقرار التنفيذيــــــة القواعــــــد ثــــــم والقــــــرار30/1/1412ــــــ) 760(رـــــــ، ـــــــ،
قــــم ار رالــــو ي معيـــــات1/6/1413ـــــ) 3806(ز ل شــــادي س ـــــ سا النظــــام ليحـــــدد ُـــــ

والقواعــ التعليمــات مــن العديــد صــدو ذلــك تــال يــة، ا واملؤســسات يةرليــة املحاســ د
قــم ــي املل املرســوم حــدد كمــا يــة، ا باملؤســسات للعمــل املنظمــة خ) 26(روالنمـاذج ربتــا

للعمـــــل25/6/1382 الثانيـــــة ة ـــــ الرك تمثــــل ـــــ ال التعاونيـــــة معيــــات ل ـــــ سا النظـــــام ـــــ
قـــم ار الـــو القـــرار وحـــدد ، التطـــو رــ ي خ) 74(ز املـــساعدات16/1/1993ربتـــا نظـــام م

وم مــــنا الثالثــــة ة ــــ الرك تمثــــل ــــ ال املتخصــــصة واملحليــــة ــــسية الرئ التنميــــة ــــان ل يــــة
اململكـة ـ ليـة املـشاركة ر وتطـو التطـو العمل ائز ـ. ر ع ـان ال ـذه فلـسفة وتقـوم

ـــ م ومـــشارك ر، والتطـــو النمـــو ـــ إ املحليـــة م مجتمعـــا بحاجـــات ن املـــواطن إقنـــاع أســـاس
و حتياجات تلك مةبحث الال صالح برامج وتخطيط   .  زاملشكالت،

النـــدوات مــن العديــد التطــو بالعمــل تمـــام فــيعكس ــ العل املــسار ــ ع أمــا
مــؤتمرالعلميــةواملــؤتمرات مثــل الــسعودية يــة العر اململكــة ــا ف شــاركت أو ا احتــضن ــ ال

نــــايف اديميــــة أ نظمتــــھ الــــذي ــــي العر الــــوطن ــــ مــــن و التطــــو للعلــــومالعمــــل يــــة العر
جتماعيـة ن والـشؤ العمـل ة ا و نظمتـھ الـذي يـة ا معيـات ل و وامللتقـى ومنيـة، رز ل

عــــــام يــــــة ا خالــــــد امللــــــك مؤســــــسة مــــــع ه،1437العــــــامر،. (م2002/ ـــــــ1422نبالتعــــــاو
  )34ص

ــــو-4 التطـ ــــل العمـ ــــع ومـــــن:دوافـ آلخـــــر، ـــــسان إ مـــــن التطـــــو العمـــــل دوافـــــع تختلـــــف
آلخـــــر ـــــمجتمـــــع والتعلي ، جتمـــــا و ، والثقـــــا قتـــــصادي، املـــــستو بـــــاين. ىبـــــاختالف وت

الــــدافع ـــو ي قـــد املـــسلمة املجتمعـــات ـــ ولكــــن آلخـــر، فـــرد مـــن وتختلـــف املتطـــوع، ندوافـــع
وطنـھ نحـو لية باملـسؤ املتطوع إحساس وكذلك ، التطو العمل ك الدو لھ والدي ر
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ملـن العـو تقـديم ـ ذاتيـة غبـة نو رر وتطـو الـنفس ـ الثقـة ـساب اك ـ إ باإلضـافة يحتاجـھ
ديدة ا ات ا وتحصيل   .الذات،

ـــــذه و ي، الشـــــعو ـــــو مـــــا ـــــا وم ي، شـــــعو ـــــو مـــــا ـــــا م التطـــــو العمـــــل رودوافـــــع ر
فقـــد العمــل ــ إ املتطـــوع يــدفع الــذي ام ــ ل ـــذا ايــة ال ــ ـــا ع ــتج و ــشابك، ت الــدوافع

ـــــو الـــــشعوالـــــدافعني ـــــ أورالرغبــــــة صــــــدقاء ـــــساب اك ــــــ والرغبـــــة النفـــــسية، بالراحــــــة
أو ، ــو الظ حــب مجــرد للتطــوع، ص الــ يــدفع وقــد ــا، إل ــ ت ي ــ ال املرجعيــة ماعــة را

ــــــة ومرغو عامــــــة بفلــــــسفة مــــــدفوعا ص الــــــ يتطــــــوع أو فــــــراغ، وقــــــت وجــــــود
ً

عقــــــوب،( .
، ص2005السل   )115م،

ا الــدو ــ التطــوع دوافــع تختلــف أخــر ناحيــة لومــن الناميــة،ى الــدو ــ ــا ع لملتقدمــة
لــــــــدوافع التطوعيــــــــة املــــــــشاركة تــــــــتم املتقدمــــــــة املجتمعــــــــات ففــــــــي مجتمــــــــع، ــــــــل ف لظــــــــر وطبقــــــــا

ً

نيـــة، امل يــاة وا العمــل بمجــاالت تــصال ــ إ اجـــة وا ، جتمــا الــو ــ تتمثــل اجتماعيــة
ــــــ نمــــــا تكاملجتمعــــــاتب التطوعيــــــة للمــــــشاركة ساســــــية فالــــــدوافع نالناميــــــة اتجــــــا ــــــ مــــــن

مـــا ثان ـــرتبط و للمتطـــوع، مباشــرة فائـــدة مـــن ع املــشر يحققـــھ مـــا بمــدى مـــا أول يـــرتبط ن ــس وئ ر
حــــــسب فــــــراد مــــــستو مــــــع تختلــــــف الــــــدوافع أن جانــــــب ــــــ إ معينــــــة، ثقافيــــــة أو يــــــة دي ىبقــــــيم

جتمــا والوضــع جتماعيــة، الـة وا ، ــ العمــرالزم وحـسب قتــصادي، و ــ العل ىاملـستو
يـــة،فــإ دي جوانــب ــ يرتكــزع التطوعيــة املــشاركة لعلميـــة ــذب ا أن ــ ع يؤكــد تجــاه ــذا ن

ك املشا وتؤثرع م ما ثقافية ص2001فتوح،. (رأو ص ،167  -168(  

املجتم-5 عام(من   ):مدخل

عـــا لقولـــھ مـــصداقا الوجـــود ـــ أساســـيا أمـــرا مـــن مـــسألة عـــد
ً ً ب(ًّ ّفليعبـــدوا ر

ت الب خوفذا من م وآم جوع من م أطعم العظيم) ٍالذي هللا   . صدق

وحــــــدوده، ـــــ املجتم مــــــن يـــــة ما تحديــــــد ـــــ ات واملــــــصط يم املفـــــا وتتـــــداخل
الــــوط مــــن ن بــــ التــــداخالت مــــن العديــــد ز ــــ ت مــــن) القــــومي(حيــــث و ي ــــسا مــــن و

الت حيـث مـن اجـة، وا ة الـضر مبـدأ حـو تلتقي ا لك ورجتما حقـول ـ ع وتتـو لامـل ز
اســـات الد مـــع التمـــاس ـــ إ ـــا ق طر لتأخـــذ الـــسياسية والعلـــوم جتمـــاع علـــم ن بـــ اســـية رد ر

حاجاتـــھ عـــدد و ـــسان بحيـــاة ـــا تباط ال قتـــصادية و اتيجية ـــق. رســـ التفر يجـــب نـــا و
كمــ وذلــك ي ــسا مــن و القــومي مــن و جتمــا مــن ــ و لألمــن يم مفــا ثالثــة ن ابــ

  :ي

جتما-أ   :من

الداخليـــــــــة خطـــــــــار مـــــــــن ماعـــــــــات وا فـــــــــراد ســـــــــالمة ـــــــــ ع جتمـــــــــا فــــــــاألمن
مــن ماعــات وا فــراد لــھ يتعــرض ومــا ة العــسكر األخطــار م تتحــدا قــد ــ ال جيــة ا روا
تراجــع أو غيـاب أن كمـا الـسرقة، أو ـب بالتخر ـات املمتل ـ ع عتـداء و ختطـاف و القتـل
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ـمعدال ع ا عـدد ـادة و ـرائم ا تفـ وأن ، جتمـا مـن حالـة عـن ع مة ر ا زت
ــ ليــة و وميــة ا املنظمــات ة بقــد منــوط مــن فمعيــار ، جتمــا مــن غيــاب رحالـة

الدولـــة ليات مـــسؤ مـــن ماعـــات وا فـــراد حمايـــة وأن ـــا ل والتـــصدي مـــة ر ا مـــن ـــد وا
ــسط و النظــام، فــرض خــالل والتنفيذيــة،مــن القــضائية ــزة ج بواســطة القــانو نســيادة

عــــــز ــــــ ال بالعدالــــــة والـــــشعو مــــــن لتحقيــــــق ذلــــــك مـــــر، تطلــــــب إن القــــــوة زواســـــتخدام ر
ش بـــــالع م وآمـــــال م ـــــا وممتل النـــــاس يـــــاة ن مـــــ و ـــــامي ا ا بـــــصف الدولـــــة ـــــ إ نتمـــــاء

م ــسن،. (الكـر ص2009ا اجتماعيــة). 45م، مــسئولة ليةفــاألمن مــسؤ مــن بــع ي وبوصــفھ
القــانو مــن جــزءا لتــصبح ا وتقاليــد القبيلــة أعــراف ــشأت ف وأســرتھ، نفــسھ تجــاه نالفــرد

ً

  .السائد

مــــــن بــــــدال الدولــــــة ــــــوم مف إحــــــالل ــــــ إ يــــــة العر املجتمعــــــات ــــــ التحــــــوالت ــــــدأت و
ً

افيـا يكـن لـم التحـو ـذا أن إال عـراف، مـن بدال ن القوان إ ام حت و القبيلة
ً

ل ً
إللغـاء

ليا القبيلة دو
ً

  .ر

ســتقرار و مــن حالــة تــوف حــو تــدو جتمــا مــن يم مفــا فــإن نــا لومــن ر
ـــــ ال عتياديـــــة لألعمـــــال التفـــــرغ فـــــراد ـــــستطيع بحيـــــث ـــــ املح املجتمـــــع ـــــ نـــــة والطمأن

فاإلنتـــاج وتوقـــف، شـــلل حالـــة ـــ ـــو ي املجتمـــع فـــإن مـــن غيـــاب حالـــة ـــ و ـــا، نيقومـــو ن
ستقرار و السالم حالة ران يزد بداع   .و

القومي-ب ـ:من ع فإنـھ ـسانية العلـوم ـ ع شـا ـو والذي القومي من مصط أما
من وم مف حو والنظرات اء من العديد ت بر حيث املعاصرة، للدولة الوط من لعن ر ز

مجمو ــرت وظ ــا عل عتمــد ــ ال ســس و القــائمالقــومي، اتي ســ ــاألمن املفــردات مــن عــة
أصــبح وقــد مــات، واحتــواء الــسرع والتحــرك خطــاراملحتملــة و والتــواز الــردع ــات نظر ـ زع ن
مـن مـة حمايـة ـ ع يطانية ال ف املعا دائرة دت أو حسبما وم املف ذا ل وفقا من رعرف ر

ً

أى ن ح ية، أجن قوة يد ع ر الق ـرخطر مـة حـق حفظ ع من أن ن الباحث عض
ياة   .ا

إطــــالق مــــن الدولــــة ــــا تــــتمكن ــــ ال ة القــــد ــــو لألمــــن الــــشامل ــــوم املف ــــف عر رو
ــــــة ملواج املجــــــاالت شــــــ ـــــ ة والعــــــسكر قتــــــصادية جيـــــة ا وا الداخليــــــة ــــــا قو رمـــــصادر

ـرب وا الـسلم حـال و ارج وا الداخل طر ا اسـت. ّمصادر املـؤمنمـع نطـالق ّمرار َ

واملستقبل اضر ا القو ن،. (ىلتلك   )45م،2015حس

ي-ج ــسا الدولــة،:مــن ــ ع س ولــ الفــرد ــسان ــ ع ي ــسا مــن ــوم مف يركــز
أمـــن تحقيـــق ـــو ـــا م ـــ سا ـــدف ال ـــو ي أن يجـــب سياســـة أيـــة أن ـــوم املف ـــذا ـــر نو ى

قـ إذ الدولة، أمن بجانب الفرد
ْ

ـ إ ـا مواطن مـن عـض يفتقـر ن حـ ـ آمنـة الدولـة ـو ت ند
ذات املجتمعـــات ـــ يـــة ث ز بـــر أو وة ـــ ال ـــع تو ـــ خـــتالل ب ـــس عـــدة ف لظـــر ومـــن ز ِو
ن اك ــ وال ــالزالز دائمــا تحــديا ــم ل ل ــش ومناخيــة طبيعيــة ف لظــر أو املتعــددة لعــراق

ً
و

نفـــصالي اعـــات وال الـــصراعات أو ــــاتوالفيـــضانات ج تـــدخل مـــن تـــوف يتطلـــب ممـــا ة
ــــستطيع ال عنــــدما غاثــــة و الرعايــــة لتــــوف ــــسانية إ منظمــــات ــــشط وت دوليــــة أو إقليميــــة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

421 

ي نمــا املتحــدة مــم برنــامج عــن الــصادر ــر التقر ففــي املتطلبــات ــذه مثــل تــوف الدولــة
أساســــية1999عــــام تحــــديات ســــبع حــــدد ي ــــسا إ وجــــھ ذات عوملــــة عنــــوان مــــنم ــــدد

ـــ و العوملـــة عـــصر ـــ ي مـــن: ـــسا و قتـــصادي، مـــن وغيـــاب ، املـــا ســـتقرار عـــدم
ئــة و ـشار ان مــع خاصـة و الــص مـن وغيــاب الـدخل، اســتقرار عـدم املتمثــل الـوظيفي
الثقافــــــة وســــــيادة الثقافــــــات، ــــــشر ن بــــــ ــــــافؤ الت عــــــدام با الثقــــــا مــــــن وغيــــــاب الفتاكــــــة،

حتيـــالالغالبـــة، ســـائل و ات واملخـــد املنظمـــة مـــة ر ا ـــشار بان ـــ ال مـــن ووغيـــاب ر
التلــــــوث، ــــــشار بان ــــــ البي مــــــن و ــــــ املجتم مــــــن وغيــــــاب ــــــر، و وال الغــــــش مــــــن املبتكــــــرة

الـــــسيا مـــــن غيــــاب ـــــ إ إضــــافة الطبيعيـــــة، يــــة الب معـــــالم ــــ غي و ـــــرار ا نحبــــاس يو
انتقـــال ولة ســـ خـــالل مـــن ـــ والقتــــلواملجتم والتطـــرف والعنـــف الـــدمار ســـائل و ة ّســــ و

غالبيـــة ــ مــن الــسك مــن غيــاب ــ إ باإلضـــافة بــادة، حــد ــ إ يــصل الــذي مــا ا
النامية املتحدة،. (لالدو مم ص1999برنامج   )145م،

ة ـشر ال الكرامـة صـو ـ ع باألسـاس ي ـسا مـن ـوم مف يرتكـز عامة صفة نو
املاديةوكرامة احتياجاتھ بجانب ة املعنو احتياجاتھ بتلبية   .سان

دوائـر ثالثـة ن ب يتداخل من وم مف أن بوضوح ر يظ تقدم ـ: ومما و الـدائرة
غـــــض ــــسانا إ بــــصفتھ ــــسان حمايــــة مــــن أساســــا تنطلــــق ــــ وال ــــسانية الــــدائرة ــــ و

ً ً

املجتمعــا ــ ع ينطبـق ــذا و ولونــھ ودينــھ ــسھ ج عــن ــاالنظـر م املتقــدم ســواء ــسانية ت
مـــــن غـــــاير ــــوم املف ـــــذا فـــــإن التــــا و والتحـــــضر التمـــــدن خــــط دو ش عـــــ ـــــ ال تلــــك نأو

جتما من سياق ي يأ الذي   .الفردي

الـــوط مــــن دائـــرة ـــ الثانيــــة الـــدائرة بحمايــــة) القـــومي(وتتحـــدد يتعلـــق والــــذي
وا فراد ا إل ت ي ال ليةالدولة مـسؤ أن فكمـا ـا عاي و ـا بحماي حظـو و وماعات، ر ن

مــــا إذا ــــا ع للــــدفاع بــــوا أن الدولــــة عايــــا ــــ ع باملقابــــل فإنــــھ ــــا عايا حمايــــة ــــ رالدولــــة ر
ا سـياد تمـس أو الـسيا ـا كيا ـدد ا أخطـا ـت واج

ً
مــن. ر ينطلـق الـدائرة ـذه ـ فـاألمن

الداخليـة ــا ج ن وتحـص للدولــة الـداخ النظــاممـن ـسط و ســتقرار و مـن وإشــاعة
مـع ـا، ألبنا م الكـر ش العـ وفـرص واملـساواة جتماعية العدالة وتحقيق القانو نوسيادة
فقـــط س لــ ي تـــأ ــ وال ـــدود ا ــ ع القادمــة خطـــار مــن ـــا ا مــن تـــوف ــ ع رالعمــل

مــــن لزعزعــــة ــــس ــــ ال والتنظيمــــات ماعــــات ا مــــن بــــل الــــدو ــــشلمــــن ســــتقرار و
ساليب و   .الوسائل

إليـــھ النظـــر يمكـــن والـــذي جتمـــا بـــاألمن تتعلـــق ـــ ال ـــ ف الثالثـــة الـــدائرة أمـــا
بـدءا املجتمـع منظمـات تحقيقـھ ـ م سا الذي الوط من ونات م من أنھ أساس ع
ً

مــــن رتكــــز و ة، ــــشر ال للمجتمعــــات ــــ و النــــواة ل ــــش ــــ ال ســــرة ــــمـــن ع جتمــــا
ــــــ ع القائمــــــة ســــــتقرار وعوامــــــل املجتمــــــع، ــــــا يــــــؤمن ــــــ ال والتقاليــــــد العــــــادات منظومــــــة

املـــــشاركة عـــــن ـــــ التعب ـــــ والرغبـــــة باالنتمـــــاء والـــــشعو املواطنـــــة وح و ـــــشة واملعا م رالتفـــــا ر
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مــن والقبــو الرضـا ــ ع ـصو وا ــة ج مـن الــذات لتحقيـق ماعــة ا خدمـة ــ ليجابيـة ل
ج من ماعة أخرا   .ىة

والــوط ي ـسا الثالثــة، مـن ات مــستو ن بـ العــضو التـداخل املالحــظ يومـن
ممـا) القومي( ـة، الر ـة او و ات ولو سلم إ ا بي فيما الفوار عود ما و جتما ؤو ز قر

ــــا تقر واحــــد آن ــــ وجماعيــــة فرديــــة مــــسئولية مــــن تحقيــــق مــــسئولية إن القــــو رعــــز لز
مما إ اجة والقلقرا وف ا ر ومظا ديد ال ال أش عن عيدا ياة ا سة

ً
.  

جتما-6 من عاد وأ   :مقومات

م ــسا الــذي جتمــا ار نــص ــ م ــسا جتمــا مــن تحقيــق أن شــك ال
ب واملــذ والعـر الـدين عـن النظـر غـض والواجبـات قـو ا ـ املـساواة قواعـد سـاء إ قـ ق ر

ــص ا ــ ع بقــاء ــذامــع ــ و الوحــدة إطــار ــ التنــوع مبــدأ تجــسد ــ ال الثقافيــة وصيات
ن خــر حقــو ـ ع يــؤثر ال بمـا والعبــادة عتقـاد ــ ـسان ــق ام ـ واح ــة ر ل قصـو ن

السياق   .ذا

تكفـل ـ ال املناسـبة ف الظر يئة ع فإنھ لألمن، الشامل وم املف ضوء ووع
خالل ومن املستقرة ياة التاليةا ة،( :عاد ص2003رعما ص   )18-10م،

السيا. 1   :البعد

العليـا، املـصا وحمايـة للدولـة، السيا الكيان ع فاظ ا يتمثل والذي
ـــوء ال وعـــدم املجتمـــع، أفــراد غالبيـــة ـــا عل أجمـــع ــ ال والثوابـــت الوطنيـــة الرمـــو ام ــ زواح

وفـ العمــل أو يـة أجن ـات ج مــن الرعايـة طلـب ـ راتّإ ــ امل انـت مـا م وطنيــة ـ غ أجنـدة ق
الــسلمية الوســائل و ذلــك، تكفــل ــ ال نظمــة و ن القــوان وفــق ــ التعب ســة ومما ع، ا روالــذ ر

ه واستقرا الوطن أمن سبان با تأخذ   .رال

قتصادي. 2   :البعد

ساســــية، حتياجــــات وتلبيــــة م الكــــر ش العــــ أســــباب تــــوف ــــ إ ــــدف والــــذي
مــستو فـع ملــنرو عمــل فــرص وخلــق ــشة، املع ف ظــر ن تحــس ــ ع العمــل مــع ــدمات، وا ى

بـــرامج خـــالل مـــن ات ـــا وامل ات القـــد ر تطـــو عتبـــار ن عـــ خـــذ مـــع العمـــل ـــ ســـن ـــ رــو ر
عات ــــــــشر ال إطـــــــار ـــــــ ـــــــر ا العمـــــــل ســـــــة ملما املجـــــــال وفـــــــتح ب والتـــــــد يـــــــل والتأ رالتعلـــــــيم ر

وم العصر ح ر مواكبة ع ة القاد ن ووالقوان نةر الرا ياة ا   .تطلبات

املجتم. 3   :البعد

الــــشعو تنميـــة مــــن ـــد يز الــــذي بالقـــدر ن للمــــواطن مـــن تــــوف ـــ إ يرمــــي روالـــذي
ــة، املعنو ح الـر لبـث الــوط التوجيـھ منظمـات ة قــد ـادة ـ ع والعمــل والـوالء، وباالنتمـاء ر ز

يمثـــــل الـــــذي تراثـــــھ ام ـــــ واح الـــــوطن ات بإنجـــــا الـــــوط حـــــساس ـــــادة زو وانتمـــــاءهز تـــــھ و
ـــــ ع والعمــــل نتمــــاء، عميـــــق ــــ م ــــسا ــــ ال الوطنيـــــة املناســــبات واســــتغالل ــــضار يا

وتوجيـــــھ ـــــب، املوا ـــــشاف اك ـــــ ـــــا دو س لتمـــــا ي املـــــد املجتمـــــع منظمـــــات ـــــشاء إ يع رـــــ ر
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ــا بواج ـوض ال ــ ع ة قـاد املنظمــات ـذه ـو لت التطــو العمـل فكــرة ـز عز و رالطاقـات، ن
وداعم املجاالتكمساعد ش الرس د ل ن،. (ومساند ص2015حس   )45م،

عتقادي. 4 أو املعنو   :يالبعد

مـة وحـدة ـ ـ سا العنـصر بـصفتھ الـدي املعتقـد ام اح خالل من وذلك
ـــا، اعتقاد ــ قليــات ــة حر مراعــاة مــع ــھ، باتجا ا مــشاعر وتتوحــد باإلســالم تــدين ــ ال

البعــــــد ــــــذا أن ميــــــدةكمــــــا ا العــــــادات ــــــ ع فــــــاظ وا بــــــداع، و الفكــــــر ام ــــــ اح يتطلــــــب
النــــاس ودرج ، ـــ م ا الوجـــدان ـــ اســـتقرت ـــ ال القـــيم ـــ إ باإلضـــافة وثـــة املو روالتقاليـــد

ا يمان   .ع

البي. 5   :البعد

ـــ خاصـــة و ــالتلوث ا ـــدد ـــ ال خطــار مـــن ئـــة الب حمايــة ـــ إ ـــدف والــذي
الـــسكن تلـــوثالتجمعـــات ـــ م ـــس ـــ ال ات الغـــا ـــا م بعـــث ت ـــ ال ع املـــصا مـــن بـــة القر زية

التلـــــوث افحـــــة م ـــــ إ إضـــــافة وميـــــاه، نبـــــات مـــــن خـــــر ئـــــة الب عناصـــــر ضـــــرار و ـــــواء، ىال
مــــصادر مــــن ا مــــصد ل ــــش ــــ ال الــــسمكية وات ــــ وال املائيــــة يــــاة با يــــضر الــــذي البحــــر

ً
ر ي

عات ـــــشر ال عليــــــھ تـــــنص مـــــا ـــــذا و ، الـــــوط جــــــراءاتالـــــدخل و ئـــــة الب بحمايـــــة املتعلقـــــة
التلوث مصادر من د ل ص2008العبيدي،. (املتبعة   )45م،

ــ عـة أ ات مـستو وفــق عـا إليـھ املــشار منيـة عـاد أن نالحــظ سـبق روممـا
ــــــاج ان ــــــ إ الفـــــرد ــــــس حيــــــث ، الـــــدو مــــــن و قلـــــيم وأمــــــن الــــــوطن وأمـــــن الفــــــرد أمـــــن

مــــن يؤمنــــھ الــــذي مــــاالــــسلوك خــــالل مــــن اتــــھ ممتل أو أســــرتھ أو حياتــــھ ــــدد ــــ ال خطــــار
القـــانو ـــ إ ـــوء وال خطـــار، ـــذه لـــدرء القانونيـــة جـــراءات إتبـــاع و ، الـــو مـــن نيملـــك

مقومــــات أن كمــــا ، والتجــــاو التعــــدي وعــــدم ن خــــر حيــــاة ــــ ع ــــرص ا مــــع مــــن زلتـــوف
العام السالمة مستلزمات توف الفردية ماية   .ةا

املجتمع-7 املجتم من ديد   :عوامل

الــــــــوط مــــــــن ــــــــوم مف ضــــــــمن جتمــــــــا مــــــــن يــــــــرتبط) القــــــــومي(يقــــــــع أنــــــــھ إال
حمايــــة ـــ ع ـــدود ا ـــذه ــــو و املـــؤثرة الداخليـــة الواقعــــةبالعوامـــل ـــرائم ا مـــن املجتمـــع

حقـو ام ـ اح أنـھ كمـا سـتقرار، تحقيـق ـو جتمـا مـن مـن القصد وأن قواملتوقعة،
التوافـــق خلــق ـــ م ــسا بمـــا عــراض و واملـــال الــنفس كحرمـــة رمــات، ا وصـــو ن نخــر

يـــل الت محكـــم ـــ د و حيـــث العـــدل ان ـــ م وســـاد الظلـــم عـــدم ا إذا خاصـــة آمنـــ(رو واالـــذين
تــدو م ـم و مــن ــم ل أولئــك بظلــم م إيمــا ــسوا يل مــن) نولـم ن بــ ط الــر ي يــأ نــا ومــن

العـــــام النظــــام فــــظ املنكــــر عـــــن ــــ والن ف بــــاملعر مــــر مـــــن مقومــــات فمــــن يمــــان، وو
سالم بأوامر   . والعمل



تعزیز االنتماء تطوعي في تحقیق األمن المجتمعي ودور العمل ال
  بالمملكة العربیة السعودیة

  عبدالرحمن عبدهللا علي بدوي/ د

 

 
 

 
 

424 

ــ ي مــا جتمــا مــن ــدد ــ واملخــاطرال ديــد ال عوامــل ــم أ ص2008دي،العبيــ: (ومــن م،
  )90- 89ص

الفطـــرة-1 ـــة ومجا واملعـــاي القواعـــد ـــاك وان املحـــدد املـــسار عـــن بتعـــاد ـــو و نحـــراف
عديــدة اال أشــ نحــراف أخــذ و وشــرعا حكمــا عنــھ ــ املن طــأ ا ــق الطر وإتبــاع الــسليمة

ً ً

ــ املمتل ــ ع عتــداء جــرائم ــا وم الــنفس ــ ع عتــداء بجــرائم يتعلــق مــا ــا مــام ــا وم ات
النظــــــــام دف ـــــــس نحـــــــراف ال أشـــــــ عـــــــض أن كمــــــــا لألخـــــــالق املنافيـــــــة رائم بـــــــا يتـــــــصل

ار حت و رابة ا   .جتما

الغلــــــو-2 ـــــو الغلـــــو ال أشـــــ أخطــــــر ولعـــــل عتـــــدال، ـــــد املجانــــــب التجـــــاو ـــــ ع و زالغلـــــو
ا ـــاب ت ا لـــھ ـــيح ي ممـــا ســـواه، ملـــن ـــ التكف املـــن عتمـــد الـــذي رعتقـــادي بحقــــھي ـــرائم

ومعاداتـــــھ الـــــضغائن. ومنابذتـــــھ يولـــــد قيقـــــة ا ـــــار باحت والـــــزعم ـــــ التفك ـــــ الغلـــــو أن كمـــــا
جتمـا مـن ض تقـو ـ إ يـدفع ممـا الواحـد املجتمع أبناء ن ب القطيعة وقع و حقاد و

انھ أر عزعة   .زو

بكيا-3 عبث و املجتمع دد ال املخاطر أخطر من و و ات املخد شار ملـاران ه واسـتقرا رنـھ
ثــھ تو ومـا وات، ـ وال للطاقـات وتبديــد ، والعقـو بـدان ة ـ ــ ع سـلبية آثـار مـن كـھ رت ل
جـــــرائم ــــاب ت ال بوابـــــة ل ــــش و جتماعيــــة، العالقـــــات معــــھ تفــــسد تار، واســـــ خمــــو رمــــن ل

القتل وأحيانا غتصاب، و السرقة   .ىأخر

املـــشكالت-4 أبـــر مـــن الفقـــر ـــ عت و الفقـــر ـــشار يـــؤديزان حيـــث قتـــصادية، و جتماعيـــة
ل ـش و نتقـام و الـسرقة ـ إ ا ا ـ أ تـدفع ـ ال نـوح ا حـاالت ز بـر ـ إ والعو رمان وا ز
ــــوف ا ـــث و املجتمـــع قـــيم ـــدد الـــذي جتمـــا لالنحـــراف مناســـبا مناخـــا الفقـــر ئـــات ب

ً ً

املـــ مـــن يـــاة ا مقومـــات مـــن يحرمـــو الـــذين طفـــال لـــدى خاصـــة و والرعايـــةنوالقلـــق، ىأو
يــــــــة الب تـــــــواز ـــــــ إخــــــــالال ل ـــــــش ممـــــــا والعــــــــدوان ـــــــشرد ال حـــــــاالت ــــــــر تظ حيـــــــث نوالتعلـــــــيم ً

والتدم العنف إ ودافعا جتماعية
ً

.  

امليدانية اسة للد ية املن   :رجراءات

أوال
ً

اسة:  الد   :رمن

ـو اليـة ا اسـة للد املالئـم املـن فـإن ا وأسـئل اسـة الد لة مش ع ربناء ر املـنً
رة الظــــا اســـة د ـــ ع عتمـــد حيـــث بالعينــــة، جتمـــا املـــ أســـلوب رالوصفيباســـتخدام

حيــثتوجــدكمــا كميــا، أو كيفيــا ا ــ عب ــا ع ــ ع و دقيقــا، وصــفا ا بوصــف ــتم و الواقــع ــ
ً ً ً ً ً

أو البحــث مجتمــع أفــراد جميــع اســتجواب بواســطة يــتم الــذي البحــوث مــن النــوع ذلــك أنــھ
م مـــــ ة ــــــ كب جــــــةعينـــــة ود ــــــا طبيع حيـــــث مــــــن ســـــة املدر رة الظــــــا وصــــــف ـــــدف وذلــــــك ر، و

ا   . وجود
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ثانيا
ً

اسة:  الد   :رمجتمع

ـــــو ليـــــةنيت معيـــــات با ن املـــــسئول مـــــن عينـــــة مـــــن اليـــــة ا اســـــة الد رمجتمـــــع
اض الر   .بمدينة

ثالثا
ً

اسة:  الد   :رعينة

من اسة الد عينة ونت ليـة) 66(رت معيات با ن املسئول من بمدينـةمفردة
العشوائية قة بالطر م اختيا تم اض،   .رالر

عا ا
ً

اسة: ر الد يان:رأدوات ـاست ـ املجتم مـن تحقيـق ـ التطـو العمل دو رحو ل
السعودية ية العر   .امللكة

ـو و اسـة الد وعينـة وأسـئلة ـداف أل مناسـب يان است بإعداد الباحث قام رولقد
ــــدف التطــــولتحديــــدالــــذي العمــــل يــــةردو العر امللكــــة ــــ ــــ املجتم مــــن تحقيــــق ــــ

  .السعودية

يان ست يح وت   :وصف

مــــن يان ســــت ــــو مــــن) 48(نيت تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل دو س تقــــ ة رعبــــا ر
امللكــة ــ ــ يــةاملجتم تحقيــقالعر ــ التطــو العمــل دو تحديــد خــالل مــن رالــسعودية،

مــن ، الــسك مــن ، الــص الــسعودي،مــن املجتمــع ــ قتــصادي مــن ، جتمــا
ـ املجتم مـن تحقيـق ـ التطـو العمـل تواجـھ ال املشكالت م أ تحديد إ باإلضافة

املشكالت تلك ة ملواج حات املق م وأ السعودية، ية العر   .امللكة

مــــدى وفــــق جا مــــد نــــا و املقيــــاس فقــــرات مــــن لفقــــرة ــــل أعطيــــت وقــــد
ً ً

ر " ليكــــرث"ز
فقـــرة ـــل ل ـــي يانمـــنالثال ســـت موافـــق(فقـــرات ـــ غ محايـــد، إجابـــة) موافـــق، انـــت فـــإذا

جـة ود محايـد، اسـتجابتھ انـت إذا جتـان ود جـات، د ثـالث ع يحصل موافق راملفحوص ر ر
موافق غ استجابتھ انت إذا   .واحدة

يان ست   : صدق

أداالـــــصدقعــــد صــــالحية ـــــ ع كــــم ا ـــــ مــــة امل ـــــصائص ا اســـــةإحــــدى الد رة
يان( جــودة) سـت الــصدق ــ ع و يان، سـت ــا يتــصف أن يجــب ـ ال الــصفات ــ أك ــو و

ا قياســــــ املـــــراد والـــــسمة لقياســــــھ، وضـــــع مـــــا لقيــــــاس أداة بوصـــــفھ اســـــة الد أداة روصـــــالحية
ي ما يان ست صدق تضمن   :و

ن-1 املحكم   :صدق

مجم ــ ع وليــة تھ بــصو يان ســت عــرض الباحــث يئــةرقــام أعــضاء مــن وعــة
س امعــــاترالتـــد مبا وعـــدد جتمــــاع، علـــم ــــ ن مــــام) 5(واملتخصـــص جـــامع مــــن
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صــــدق مــــدى عــــن الكــــشف أجــــل مــــن ســــعود، امللــــك وجامعــــة ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد
حيـــث مـــن وضـــعت مـــا لقيـــاس ـــا ومالئم يان ســـت للبعــــد: (فقـــرات ات العبـــا مالئمـــة رمـــدى

من مــدى فيــھ، وضــعت الــصياغةالــذي ضــوح و ســالمة ا، ــس تق ــ ال للــسمة ة العبــا واســبة ر
للفقرات ة  ).اللغو

البناء-2  :صدق

ع ة عنھ ّو ام ع داة  فقرة ّل ربقد ـ  س ع و ليـة، ال جة ّالد  ذلـك عـن ر
تباط بمعامل ًإحصائيا جة الفقرة را لية ربالد غض ال  رتبـاط ذا مع عن النظر لألداة،

للفـــصلًوظيفيــا تبـــاط ا معامـــل محــك اســـتخدام خـــالل مـــن الفقــرات صـــدق حـــساب وتـــم ر،
املحــك ــذا تحديــد وتــم تحــذف، أن يجــب ــ ال وتلــك داة، ــ بقى ســ ــ ال الفقــرات ن بــ
ــسبة بال الـسمة امـتالك ـ لديــھ املرغـوب املـدى أو القيـاس ــداف أل تبعـا الباحـث قبـل ًمـن

صـدق الفقـرات ـ أك ع صو ول للعينة،
ً معـامالل الداللـة محـك الباحـث واعتمـد بنائيـا، ًا

ــــ ع ختبــــار واســـــتقر ســــئلة، ن بــــ تبـــــاط) 48(للفــــصل ا ــــ يو التــــا ـــــدو وا ة، رعبــــا لر
لية ال جة بالد يان ست استقرت ال ات العبا جات رد ر   .ر

ي الثنــــا الــــصدق أســــلوب ــــ ع اســــة الد أداة صــــدق حــــساب ــــ الباحــــث رواعتمــــد
التعــر ــدف ســوالــذي ب معامــل خــالل مــن اســة الد ألداة الــداخ ــساق مــدى ــ إ نف ر

ــPearson Correlation الـداخ ات العبــا لبــا ليــة ال جــة والد ة عبــا ـل جــة د ن ربــ ر ر ر
أداة ــــــ املتـــــضمنة ات العبـــــا صـــــالحية مـــــدى لقيــــــاس ـــــا؛ إل ـــــ ت ت ـــــ ال يان ســـــت رفقـــــرات

بمع اسة املضمو"رالد ـووكـذلك" نصدق كمـا يان، لالسـت ليـة ال جـة الد ن بـ رـساق
ي دو ا   :لمو

قم رجدو يان) 1(ل ست ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت   نر

  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م

1  0,83  0,01  17  0,76  0,01  33  0,87  0,01  

2  0,87  0,01  18  0,81  0,01  34  0,79  0,01  

3  0,72  0,01  19  0,84  0,01  35  0,78  0,01  

4  0,80  0,01  20  0,86  0,01  36  0,89  0,01  

5  0,85  0,01  21  0,80  0,01  37  0,80  0,01  

6  0,81  0,01  22  0,82  0,01  38  0,85  0,01  

7  0,80  0,01  23  0,87  0,01  39  0,88  0,01  

8  0,84  0,01  24  0,78  0,01  40  0,80  0,01  

9  0,88  0,01  25  0,82  0,01  41  0,84  0,01  
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  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م

10  0,85  0,01  26  0,73  0,01  42  0,77  0,01  

11  0,79  0,01  27  0,89  0,01  43  0,83  0,01  

12  0,77  0,01  28  0,75  0,01  44  0,82  0,01  

13  0,83  0,01  29  0,78  0,01  45  0,85  0,01  

14  0,80  0,01  30  0,82  0,01  46  0,82  0,01  

15  0,78  0,01  31  0,86  0,01  47  0,89  0,01  

16  0,89  0,01  32  0,80  0,01  48  0,86  0,01  

جـــة الد مــع يان ســت ات عبــا جميــع تبــاط ا الــسابق ــدو ا نتــائج مــن تــ رو ر ر ل
مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالــــــة موجبـــــة تباطـــــات با يان لالســـــت ليـــــة ىال أن) 0,01(ر ــــــ ع ممـــــا

ات عبـــــا يانرجميــــع مرتفعـــــةســــت صـــــدق جــــة بد تفـــــاع، رتتمتـــــع ا ـــــ ع داللــــة عطـــــي ــــذا رو
الــداخ ــساق مرتفعــة،معــامالت صــدق مؤشــرات ــ إ ــش الوثــو، كمــا يمكــن افيــة قو

الية ا اسة الد تطبيق   .را

يان لالست لية ال جة بالد ة عبا ل تباط ا رمعامل ر   :ر

ات البناء صدق) 2(رقم لجدو تباط( رللعبا جات را ات رد جة رالعبا لية ربالد   )ال

  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م

1  0,81  0,01  17  0,85  0,01  33  0,86  0,01  

2  0,83  0,01  18  0,71  0,01  34  0,75  0,01  

3  0,82  0,01  19  0,74  0,01  35  0,71  0,01  

4  0,71  0,01  20  0,89  0,01  36  0,87  0,01  

5  0,83  0,01  21  0,86  0,01  37  0,85  0,01  

6  0,87  0,01  22  0,80  0,01  38  0,84  0,01  

7  0,84  0,01  23  0,77  0,01  39  0,89  0,01  

8  0,88  0,01  24  0,73  0,01  40  0,72  0,01  

9  0,80  0,01  25  0,72  0,01  41  0,74  0,01  



تعزیز االنتماء تطوعي في تحقیق األمن المجتمعي ودور العمل ال
  بالمملكة العربیة السعودیة

  عبدالرحمن عبدهللا علي بدوي/ د

 

 
 

 
 

428 

  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م  الداللة  ر  م

10  0,82  0,01  26  0,82  0,01  42  0,87  0,01  

11  0,75  0,01  27  0,79  0,01  43  0,87  0,01  

12  0,79  0,01  28  0,85  0,01  44  0,86  0,01  

13  0,89  0,01  29  0,88  0,01  45  0,84  0,01  

14  0,74  0,01  30  0,72  0,01  46  0,72  0,01  

15  0,76  0,01  31  0,88  0,01  47  0,87  0,01  

16  0,86  0,01  32  0,87  0,01  48  0,76  0,01  

قـــم ـــدو ا نتـــائج خـــالل مـــن ريتــ مـــستو) 2(ل عنـــد دالـــة ات العبـــا جميـــع ىأن ر
ن) 0,01( بـ مـا للفقـرات تبـاط معـامالت تراوحـت داللـة) 0,89، 0,71(رحيـث عطـي ـذا و

تفــــ ا ــــ الــــداخماعرع ــــساق مرتفعــــة، عــــامالت صــــدق مؤشــــرات ــــ إ ــــش افيــــة، كمــــا و
الية ا اسة الد تطبيق ا الوثو ريمكن   :ق

يان ســــت مــــا: ثبــــات ن قت طــــر باســــتخدام الثبــــات حــــساب الــــداخ: تــــم ــــساق قــــة طر
نبـاخ كر ألفـا معادلـة صـدق، )( Cronbach's Alphaوباسـتخدام ـ إ التعـرف ختبـارّفبعـد

سابتم الثباتاح ألفا، معامل نباخ كر معامل لغ ل) 0.87(وو ك يان بلـغ، لالست ن ح
بــــــــــــــراو مان ســـــــــــــب معادلـــــــــــــة باســــــــــــــتخدام النـــــــــــــصفية التجزئـــــــــــــة قــــــــــــــة بطر الثبـــــــــــــات نمعامـــــــــــــل

)(Spearman-Brown) 0.93 (عـد يح و معــامالت) 0.86(الثبــات معامــل بلــغ التـ ــذه و
ومقبولة مناسبة   .ثبات

معامــلوقــام قـــة طر باســتخدام نبـــاخ"الباحــث كر يان" وألفــا ســـت عــاد أ ميــع
ليــــــة ال جـــــة للمقيـــــاسكمـــــاروالد ليــــــة ال جـــــة للد الثبــــــات معامـــــل قيمــــــة قيمــــــة) 7(رأن ــــــ و

املقياس ثبات ع تدل   .مرتفعة

بلغـــت ـــ ال البحـــث عينـــة ـــ ع يان لالســـت ائيـــة ال ة الـــصو تطبيـــق مـــن) 20(روتـــم
ن معيااملسئول ـاضتبا الر بمدينة العـشوائية، لية قـة بالطر م اختيـا قـام، رتـم ثـم

تباط معامل ق طر عن الثبات معامل بحساب العامـة، )ر(رالباحث املعادلة باستخدام
معادلـــــة تبـــــاط مان(رلال ي) ســـــب حــــــصا نـــــامج ال باســـــتخدام الـــــسابقة املعادلــــــة تطبيـــــق و

)SPSS (ألدو تبــــــــاط معامــــــــل أن ن رتبــــــــ رّ اســـــــــة الد عنـــــــــد) 0,86= (رات إحــــــــصائيا دال ــــــــو ًو

مرتفع) 0.01(ىمستو ثبات بمستو يان ست تمتع ع تدل مناسبة جة د ىو   .ر

خامسا
ً

حصائية:   :ساليب

ـــــا جمع تـــــم ـــــ ال البيانـــــات وتحليـــــل البحـــــث ـــــداف أ الباحـــــث، لتحقيـــــق اســـــتخدم
ــــــــ ا باســــــــتخدام املناســــــــبة حــــــــصائية ســــــــاليب مــــــــن العلــــــــومالعديــــــــد ــــــــ حــــــــصائية زم

ساليب (SPSS) جتماعية تلك م أ   :ومن
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ـــــة - املئو ـــــسب وال ات ـــــصية، رالتكـــــرا ال ـــــصائص ا ـــــ ع ألفـــــراد، للتعـــــرف والوظيفيـــــة
  .العينة

ســــو - ب تبــــاط ا نمعامــــل اســــة(Pearson)ر الد ألداة الــــداخ ــــساق صــــدق ، رــــساب
تحديــــــــد تحقيــــــــقوكــــــــذلك ــــــــ التطــــــــو العمــــــــل يــــــــةردو العر امللكــــــــة ــــــــ ــــــــ املجتم مــــــــن

 .السعودية

نبـاخ - ألفاكر النـصفية (Cropak alpha)ومعامـل معامــل(Split Half)والتجزئـة ـساب
البحث ألداة املختلفة املحاو  .رثبات

ا وتفس ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

اسة) 1( الد عينة الديموجرافية صائص با املرتبطة   :رالنتائج

قم رجدو العمر) 3(ل متغ حسب العينة أفراد ع   زتو

سبة التكرار العمر  ال

من  %28,8  19  سنة30أقل

 %37,9  25  سنة39 -30من

 %18,2 12  سنة49 -40من

فأك50  %15,1  10 سنة

 %100  66 املجموع

الــسابق ــدو ا نتــائج مــن عمــارمــن: ليتــ ذو اســة الد عينــة ن املتطــوع يغالبيــة ر
ــــسبة) ســــنة40 -30( ب و ــــب ت ال ــــ عمـــــار%) 37,9(لجــــاءوا ذو ي الثــــا ــــب ت ال ــــ يو
مـــن( ـــسبة) ســـنة30أقـــل مـــن%) 28,8(ب عمـــار ذو الثالـــث ـــب ت ال ـــ ) ســـنة50 -40(يو

ــــــسبة مــــــن%) 18,2(ب عمــــــار ذو ــــــ خ و ــــــع الرا ــــــب ت ال ــــــ فــــــأك50(يو ــــــسبة) ســــــنة ب
معيـات%). 15,1( ا بـأن ذلـك يفسر الفئـاتوقد افـة ـ ع عتمـد التطوعيـة واملؤسـسات

ات ـــ وخ الـــشباب ـــة وحيو طاقـــة ن بـــ تجمـــع ـــ ح ســـن، وكبـــار ات ـــ وخ شـــباب مـــن ـــة العمر
والكفــاءة ـودة ا مـن قـدر بـأك التطوعيـة ـا أعمال إنجــاز ـ ذلـك مـن ـستفيد و الـسن كبـار

  .والفعالية
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قم رجدو املستو) 4(ل متغ حسب العينة أفراد ع التعليزتو   ى

التعلي سبة التكرار ىاملستو  ال

 %9,1  6  متوسط

متوسط  %24,2  16  قفو

 %47,0 31  جام

جام  %19,7  13 قفو

 %100  66 املجموع

الـــسابق ــــدو ا نتـــائج مـــن ــــ: ليتـــ التعلي املـــستو ذو اســـة الد عينــــة ن املتطـــوع ىأن ي ر
ــــسبة و ــــب ت ال ــــ جــــاءوا ــــام ا%) 47,0(لا ـــــ فـــــوو ــــ التعلي املــــستو ذو ي الثــــا ــــب ت قل ى ي

ــــــــسبة ب ــــــــسبة%) 24,2(املتوســــــــط ب ــــــــام ا فــــــــو ــــــــ التعلي املــــــــستو ذو الثالــــــــث ــــــــب ت ال ــــــــ قو ى ي
ـــــسبة%) 19,7( ب املتوســــط ـــــ التعلي املـــــستو ذو ــــ خ و ـــــع الرا ـــــب ت ال ــــ ىو يفـــــسر%). 9,1(ي وقـــــد

املت ــ ع عتمــد التطوعيــة واملؤســسات معيــات ا بــأن واملتوســطةذلــك العليــا الت املــؤ ذو ن يطــوع
ــــ ن املتطــــوع غالبيــــة ــــان وان التطوعيــــة، ا ــــشط وأ ــــا عمل مجــــال ــــ م مــــ ــــل مــــن ــــستفيد ــــ ح
ــــــ التعلــــــيم مــــــستو تفــــــاع ال نظــــــرا امعيــــــة ا وفــــــو امعيــــــة ا الت املــــــؤ ذو مــــــن ــــــا ا ىالوقــــــت ق ري

ً

التطو العمل ثقافة ادة و السعودي   .زاملجتمع

قم رجدو العمل) 5(ل مجال ة ا سنوات عدد متغ حسب العينة أفراد ع زتو
  التطو

ة ا سنوات سبة التكرار عدد  ال

من  %13,6  9  سنوات3أقل

من-3من  %27,3  18  سنوات6أقل

من-6من  %37,9 25  سنوات10أقل

فأك10من  %21,2  14 سنوات

 %100  66 املجموع

ـدو ا نتـائج مـن مجــال: الـسابقليتـ ـ ة ـ ا ذو اسـة الد عينـة ن املتطــوع يأن ر
مــــن التطــــو مــــن-6(العمــــل ــــسبة) ســــنوات10أقــــل ب و ــــب ت ال ــــ ــــ%) 37,9(لجــــاءوا و

من ة ا سنوات ذو ن املتطوع ي الثا ب ت مـن-3(يال ـسبة) سـنوات6أقل ـ%) 27,3(ب و
مـــن ة ـــ ا ذو ن املتطـــوع الثالـــث ـــب ت فـــأك10(يال ـــسبة) ســـنوات ـــب%) 21,2(ب ت ال ـــ و

ة ا ذو ن املتطوع خ و ع من(يالرا سبة) سنوات3أقل بأن%). 13,6(ب ذلك يفسر وقد
كمــا التطــوع، مجــال ــ عاليــة ات ــ بخ ن متطــوع ــ ع عتمــد التطوعيــة واملؤســسات معيــات ا



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

431 

أما التطوع فرص إتاحة ب س ة ا سنوات تنوع لنجد ـش م باسـتمراروتـد الـشباب رم
ـداف أ تحقيـق أجـل مـن مجالـھ ـ كـال عملـو ن املتطـوع مـن متعـددة أجيـال نجد لذا ي، ندو ر

السعودية العرية اململكة التطو   .العمل

قم رجدو التطوع) 6(ل ة ج متغ حسب العينة أفراد ع   زتو

التطوع ة سبة التكرار ج  ال

اتف ت  %21,2  14  جمعية

سان إ  %30,3  20  جمعية

التطوع سفراء  %22,7 15  جمعية

ية ا مسا  %28,8  17 جمعية

 %100  66 املجموع

الــــسابق ــــدو ا نتــــائج مــــن جمعيــــات: ليتــــ عــــة أ ــــ عملــــو اســــة الد عينــــة ن املتطــــوع رأن نر
ـــــسبة ب و ــــــب ت ال ـــــ ــــــسان إ جمعيـــــة ــــــ املتطوعـــــو ي ــــــأ و الرـــــاض، بمدينــــــة ليـــــة لأ ــــــ%) 30,3(ن ثــــــم

ـــسبة ب يـــة ا مـــسا جمعيـــة ـــ املتطوعـــو ي الثـــا ـــب ت ـــ%) 28,8(نال املتطوعـــو الثالـــث ـــب ت ال ـــ نو
ـــسبة ب التطـــوع ســـفراء ـــسبة%) 22,7(جمعيـــة ب ـــاتف ت جمعيـــة ـــ املتطوعـــو ـــ خ و ـــع الرا ـــب ت ال ـــ نو

ــ%). 21,2( و ل التطوعيــة معيــات ا ــذه اختيــار ــ ع الباحــث حــرص ســكنوقــد محــل الرــاض بمدينــة ا
تــــھ ولقد متعــــددة، مجــــال ــــ عمــــل ــــ وال املدينـــة ــــ ــــشطة ال معيــــاتالتطوعيــــة ا مــــن ــــا و ول رالباحـــث،

التطوعية ا شط وأ ا أعمال عة متا   .ع

قم رجدو التطو) 7(ل العمل طبيعة متغ حسب العينة أفراد ع   زتو

التطو العمل سبة التكرار طبيعة  ال

ا  %50,0  33  جتمامشرف

ق سو ي  %22,7  15  أخصا

تطوع  %18,2 12  مدير

تطوعية جمعية ة إدا مجلس  %9,1  6 رعضو

 %100  66 املجموع

الـــسابق ــدو ا نتـــائج مــن ن: ليتــ كمـــشرف عملــو ممـــن اســة الد عينـــة ن املتطــوع نأن ر
ـــــسبة ب و ـــــب ت ال ـــــ جـــــاءوا ن ممـــــن%) 50,0(لاجتمـــــاعي ي الثـــــا ـــــب ت ال ـــــ يو كأخـــــصا نعملـــــو

ـــــسبة ب ق ـــــسبة%) 22,7(ـــــسو ب تطـــــوع كمـــــدير عملـــــو ممـــــن الثالـــــث ـــــب ت ال ـــــ يو ـــــ%) 18,2(ن و
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ـــــسبة ب التطوعيــــة معيــــات ا ات إدا بمجــــال أعــــضاء عملـــــو ممــــن ــــ خ و ــــع الرا ــــب ت رال %). 9,1(ن
ــا توج واخـــتالف اســة الد عينـــة ن املتطــوع ـــا يقـــوم ــ ال عمـــال تنــوع ذلـــك ــ و عطـــىرو ممـــا م

حـــــو م الســـــتجابا امللكـــــةلمؤشـــــرجيـــــد ـــــ ـــــ املجتم مـــــن تحقيـــــق ـــــ التطـــــو العمـــــل ردو
السعودية ية   .العر

قم رجدو التطوع) 8(ل أيام عدد متغ حسب العينة أفراد ع   زتو

التطوع أيام سبة التكرار عدد  ال

أسبوعيا يوم
ً

  22  33,3% 

أسبوعيا يومان
ً

  27  41,0% 

سبوع  %25,7  17 طوال

 %100  66 املجموع

السابق دو ا نتائج من نأن: ليت يومـاناملتطوع يتطوعـو ممـن اسـة الد نعينـة ر
ـسبة ب و ـب ت ال جاءوا أسـبوعيا%) 41,0(لسبوع يـوم املتطوعـو ي الثـا ـب ت ال ـ و

ً
ن

ـــسبة ب%) 33,3(ب ســـبوع طـــوال املتطوعـــو ـــ خ و الثالـــث ـــب ت ال ـــ وقـــد%). 25,7(ـــسبةنو
اســة بالد م ـشغال ا سـواء ـم خاصـة أخـر أعمـال عملـو ن املتطـوع غالبيـة بـأن ذلـك ريفـسر ى ن
الوظيفيـــة م أعمــال ــ يــداومو م ــو حالــة ـــ م بوظــائف م ــشغال ا أو طــالب، م ــو حالــة نــ

و م أعمـــال ن بـــ التوفيـــق حـــاولو و الوقـــت، عـــض للتطـــوع الغالبيـــة ـــأ ي ولـــذا نيوميـــا،
ً

م ـــشط أ
م اصة ا م ظائف و م وأعمال   .واليومية

اسـة) 2( الد ـساؤالت ـ ع باإلجابـة املرتبطـة اسـة: رالنتائج الد ـساؤالت ـ ع رلإلجابـة
حــــو العينــــة أفـــراد الســــتجابات ـــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســـطات حــــساب لتـــم ر

العمــل العالتطــوردو امللكــة ــ ــ املجتم مــن تحقيــق اءــ آ ضـــوء ــ الــسعودية يــة رر
يان ست فقرات ع اسة الد عينة ن   .راملتطوع

و ساؤ ال ع لجابة املجتمـع:ل الص من تحقيق التطو العمل دو رما
  السعودي؟
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قم رجدو ع) 9(ل العينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا   راملتوسطات

العمل السعوديردو املجتمع الص من تحقيق   التطو

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  الداللة

1  
مــراض مـن والعــالج الوقايـة بخــدمات تمـام

منطقة ل شرة   .املن
4.63  

 مرتفع  0.77

2  
ــــــــا يحتاج ــــــــ ال الطبيـــــــة ــــــــدمات ا عــــــــض تـــــــوفر

املنطقة ان   .س
3.84  

 تفعمر  0.89

3  
عمـل نطـاق ـ وليـة سـعافات خـدمات تـوف

التطوعية   .املؤسسات
3.57  

 مرتفع  0.83

4  
ـــــ ع ـــــصو ا ـــــ العدالــــة تحقيـــــق ـــــ ع لالعمــــل

ية ال دمة   .ا
3.93  

 مرتفع  0.70

5  
ن التـــــأم خــــدمات ـــــ ع املــــواطن حـــــصو يل لــــس

  .الص
4.69  

 مرتفع  0.86

ا  6 نفقة ع العالج املر  مرتفع  0.88  3.86  .لدولةمساعدة

مز  7 سعر للفقراء ية خدمات يتقديم  مرتفع  0.75  4.50  .ر

8  
ــــــ ع ي الـــــدو ـــــ الط الكـــــشف بـــــإجراء رتمـــــام

املنطقة ان   .س
3.79  

 مرتفع  0.78

السابق دو ا نتائج من   :ليت

الـسعودي املجتمــع ـ الــص مـن تحقيــق ـ التطــو العمـل دو ــرأن ع جــاء
ا   :لتاالنحو

قــم ة العبــا رجـاءت الـص) (5(ر ن التــأم خــدمات ـ ع املــواطن حــصو يل ــب) لـس ت ال ــ
ي حـسا بمتوسـط وذلك يان، ست فقرات ن ب من معيـار) 4,69(لو ) 0,86(يوانحـراف

خـدمات ـ ع صو ا املساعدة أن ع اسة الد عينة ن املتطوع اء أ اتفاق يؤكد لمما ر ر
عــــــ الــــــص ن املجــــــالالتــــــأم ــــــ للمــــــواطن ــــــ املجتم مــــــن تحقيــــــق مؤشــــــرات ــــــم أ مــــــن د

حيــــاة نوعيــــة ن تحــــس ــــ م ــــس ــــ ال وانــــب ا ــــم أ مــــن عــــد ية الــــ فالرعايــــة ، الــــص
أو وليـــة ية الـــ ــدمات با يتعلـــق فيمـــا ســواء أمنـــة، ية ـــ حيــاة لـــھ وتـــضمن املــواطن

الــص ن التــأم خــدمات ميــة أ ي وتــأ العالجيــة، أو والــضعيفةالوقائيــة املتوســطة للفئــات
صوص ا وجھ  . ع
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قـــم ة العبـــا رجــاءت ـــل) (1(ر ـــ ـــشرة املن مـــراض مـــن والعـــالج الوقايـــة بخـــدمات تمـــام
ي) منطقــــة حـــــسا بمتوســــط وذلـــــك يان، ســــت فقـــــرات ن بــــ مـــــن ي الثــــا ـــــب ت ال ) 4,63(ــــ

معيـــار ال) 0,77(يوانحـــراف عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفـــاق يؤكـــد عـــةرممـــا متا أن ـــ ع اســـة رد
مـــــن والعـــــالج الوقايـــــة خـــــدمات تـــــوفر ملـــــدى الـــــص باملجـــــال تمـــــة امل التطوعيـــــة معيـــــات ا
امــــة ال دوار مـــن عـــد معيـــات ا ـــذه ـــا نطاق ــــ تقـــع منطقـــة ـــل ـــ ـــشرة املن مـــراض
مـع والتعـاو منطقـة ـل ـ ية الـ املـشكالت ـم أ صد مية أ من ا ل ملا ة، نوالضر ر ور

ـ أوا ــ و املـستو ـ ع سـواء املـشكالت تلـك ــة مواج أجـل مـن املختـصة وميـة ا ىات
العال أو ي  .الوقا

قـم ة العبا رجاءت مـز) (7(ر ـسعر للفقـراء ية ـ خـدمات يتقـديم ن) ر بـ مـن الثالـث ـب ت ال ـ
يان، ســت يوذلــكفقــرات حــسا معيـــار) 4,50(بمتوســـط اتفـــاق) 0,75(يوانحــراف يؤكــد ممــا

مراكــز ــشاء إ ــ م ــس التطوعيــة معيــات ا مــن العديــد أن ــ ع اســة الد عينــة ن املتطــوع اء رأ ر
وتقـــــدم ، مـــــز ـــــسعر لألفـــــراد ية ـــــ خـــــدمات تقـــــديم ـــــ ـــــساعد باألحيـــــاء متخصـــــصة يطبيـــــة ر
وميــــة ا ـــشفيات املس عـــن العــــبء خفـــف و ن املـــواطن ة بـــ والئــــق جيـــد بمـــستو دمـــة ىا

مناســــب ل عل. ــــش أكــــدت مــــا ــــذا فليــــوسو اســــة د نتــــائج الوفــــا،) Fluis) 1995ريــــھ أبــــو اســــة رود
وك ـــ الطبيــــة) 1996(م ــــدمات ا مـــن العديــــد تقـــديم ــــ م ـــس التطوعيــــة معيـــات ا أن مــــن

مزة بأسعار   .راملتخصصة

ي الثـــــا ـــــساؤ ال ــ ــ ـ ع ـــــ:لجابـــــة الـــــسك مـــــن تحقيـــــق ـــــ التطـــــو العمـــــل دو رمـــــا
السعودي؟   املجتمع

قم رجدو العينة) 10(ل أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
السعودي املجتمع السك من تحقيق التطو العمل دو   رع

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  الداللة

1  
ان إلســـــــــــــ املاليـــــــــــــة ـــــــــــــا د موا عـــــــــــــض رتخــــــــــــصيص

  .الشباب
 مرتفع  0.78  3.88

مس  2 ةتوف املتضر االت ل مؤقتة  مرتفع  0.85  4.78  .راكن

3  
املــــــــسكن ات إيجــــــــا دفــــــــع ــــــــ الفقــــــــراء رمــــــــساعدة

ة ر   .الش
 مرتفع  0.86  4.36

4  
واملنـــــاطق حيـــــاء ـــــ بالـــــسكن ن املـــــواطن إقنـــــاع

ديدة   .ا
 مرتفع  0.79  3.66

5  

املـــــــــــسكن بتـــــــــــوف وميـــــــــــة ا ـــــــــــات ا مطالبـــــــــــة
بالرعاية و للفئات   .الص

  

 مرتفع  0.75  4.45
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ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  الداللة

6  
للتوســــع تخطيطيــــة خــــرائط وضــــع ــــ مة املــــسا

باملنطقة ي   .العمرا
 مرتفع  0.82  2.94

7  
حيـــــــاء ــــــ ـــــــدمات ا بتــــــوف ن املـــــــسئول إقنــــــاع

ديدة ا   .واملناطق
 مرتفع  0.73  3.22

للفقراء  8 سكنية وحدات بناء مة  مرتفع  0.86  4.53  .املسا

السابق دو ا نتائج من   :ليت

دو الـسعوديأن املجتمـع ـ الـسك مـن تحقيـق ـ التطو العمل ـر ع جـاء
التا   :النحو

قـــــم ة العبـــــا رجـــــاءت ة) (2(ر املتـــــضر ـــــاالت ل مؤقتـــــة مـــــساكن ن) رتـــــوف بـــــ مـــــن و ـــــب ت ال لـــــ
ي حـــسا بمتوســط وذلـــك يان، ســـت معيــار) 4,78(فقــرات اتفـــاق) 0,85(يوانحـــراف يؤكـــد ممـــا

ع ن املتطـوع اء مــاترأ أو الــسيو مــن ة املتــضر ــاالت ل مــساكن تــوف أن ــ ع اســة الد زينــة لر ر
ملــــسنا وقـــد الـــسعودية، العريـــة اململكـــة ـــ ــــ املجتم مـــن تحقيـــق عوامـــل ـــم أ مـــن ث ـــوا روال
معيــــــات ا عـــــض بـــــھ قامـــــت الـــــذي ـــــ الكب والـــــدو ث ـــــوا وال مـــــات مـــــن العديـــــد أثنـــــاء رذلـــــك ر ز

ا ل مساكن توف االتطوعية وغ السيو من ة املتضر لالت  .ر

قـــم ة العبـــا رجـــاءت للفقـــراء) (8(ر ســـكنية وحـــدات بنـــاء ـــ مة ن) املـــسا بـــ مـــن ي الثـــا ـــب ت ال ـــ
ي حـــسا بمتوســط وذلـــك يان، ســـت معيــار) 4,53(فقــرات اتفـــاق) 0,86(يوانحـــراف يؤكـــد ممـــا

ـــــ لغ مـــــساكن بنـــــاء ـــــ مة املـــــسا أن ـــــ ع اســـــة الد عينـــــة ن املتطـــــوع اء رأ املنـــــاطقر ـــــ ن رالقـــــاد
بــاب فـتح خـالل مــن التطوعيـة واملؤسـسات معيــات أدوارا ـم أ مـن أيــضا ة املتـضر أو ة ـ الفق

ً
ر

عمـــال ـــذه مثـــل ـــ مة للمـــسا ـــ ا ـــل أ مـــن ن واملتطـــوع عمـــال جـــال وجـــذب عـــات رالت
ان للس املجتم من تحقيق عاد أ من ام عد عد ذلك ل ية،  .ا

ا قــــــمجــــــاءت ة رلعبــــــا ــــــ) (5(ر و للفئــــــات الــــــص املــــــسكن بتــــــوف وميــــــة ا ــــــات ا مطالبــــــة
ي) بالرعايــــــة حـــــــسا بمتوســــــط وذلــــــك يان، ســـــــت فقــــــرات ن بــــــ مــــــن الثالـــــــث ــــــب ت ال ) 4,45(ــــــ

معيـــار اتيجية) 0,75(يوانحـــراف إســــ أن ـــ ع اســــة الد عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفــــاق يؤكـــد رممــــا ر
واملؤســــس معيـــات ا للفئــــاتمطالبـــة الـــص املــــسكن بتـــوف وميـــة ا ــــات ل التطوعيـــة ات

وضـمان جتماعيـة العدالـة تحقيـق ـ م ـس ـ ال اتيجيات سـ م أ من عد بالرعاية، و
إطـــــــــارالـــــــــسياسة ــــــــ عمـــــــــل ثالـــــــــث كقطــــــــاع التطوعيـــــــــة معيـــــــــات فا املــــــــواطن، حقـــــــــو ســــــــاء قإ ر

ومــــس مــــساعدتھ أجــــل مــــن ــــومي ا للقطــــاع ــــجتماعيــــة والفجــــوات الثغــــرات ســــد ــــ اندتھ
تحقــق بالرعايــة ــ و الفئــات حقــو عــن واملدافعــة فاملطالبــة نــا ومــن جتماعيــة، ـدمات قا

وفعــــال جيــــد ل ــــش ــــ املجتم اســــة. مــــن د نتــــائج عليــــة أكــــدت مــــا ـــــذا ) م2000(ســـــليمانرو
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ار أوســــ نيجـــت اســـة كق).Negt Oskar) 2000رود التطوعيــــة معيـــات ا أن ثالــــثمـــن طـــاع
ســـد ـــ ومـــساندتھ مـــساعدتھ أجـــل مـــن ـــومي ا للقطـــاع جتماعيـــة إطـــارالـــسياسة ـــ عمـــل

جتماعية دمات ا والفجوات  الثغرات

الثالـــــث ــــساؤ ال ـــــ ع ـــــ:لجابــــة جتمــــا مـــــن تحقيــــق ـــــ التطــــو العمـــــل دو رمــــا
السعودي؟   املجتمع

قم رجدو و) 11(ل سابية ا العينةاملتوسطات أفراد الستجابات ة املعيا رنحرافات
السعودي املجتمع جتما من تحقيق التطو العمل دو   رع

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  الداللة

التلوث  1 من ئة الب ع املحافظة مة  مرتفع  0.74  4.22  .املسا

م  2 ن بالعامل تمام ادة الدخلز محدودي  مرتفع  0.85  3.70  .ن

املواطنة  3 قيم ساء إ مة  مرتفع  0.70  3.36  .راملسا

الك  4 س شيد ب الو تنمية مة  مرتفع  0.83  4.63  .املسا

للمجتمع  5 نتماء و بالوالء حساس ادة  مرتفع  0.77  4.39  .ز

6  
ـــــــــــ ع بـــــــــــاألمن املـــــــــــواطن شـــــــــــعو ـــــــــــ راملــــــــــساعدة

اتھ   .ممتل
 مرتفع  0.88  3.36

املجتمع  7 العنف مخاطر تقليل مة  مرتفع  0.69  4.55  .املسا

8  
املجتمــــــــع فئــــــــات مــــــــشكالت حــــــــل ــــــــ مة املــــــــسا

  .املختلفة
 مرتفع  0.80  3.73

السابق دو ا نتائج من   :ليت

الــسعودي املجتمــع ــ جتمــا مــن تحقيــق ــ التطــو العمـل دو النحــورأن ــ ع جــاء
  :التا

قـمجـ ة العبـا راءت الك) (4(ر سـ شــيد ب الـو تنميـة ـ مة مــن) املــسا و ـب ت ال لـ
ي حسا بمتوسط وذلك يان، ست فقرات ن معيـار) 4,63(ب يؤكـد) 0,83(يوانحـراف ممـا

الك ســ شــيد ب الــو تنميــة ــ مة املــسا أن ــ ع اســة الد عينــة ن املتطــوع اء أ راتفــاق ر
مـــن ـــام عـــد ثقافـــةعــد تنميـــة خـــالل مـــن وذلـــك ، ـــ واملجتم جتمــا مـــن عـــاد أ ـــم أ

كمجتمــــــع أننــــــا خاصــــــة الك، ســــــ وترشــــــيد والتــــــوف دخــــــار ة بــــــضر الــــــسعودية ورســــــرة
الــــسعودية ســــرة وأصــــبحت ، ــــ كب ل ــــش الكية ســــ املجتمعــــات مــــن أصــــبحنا ســـعودي

ســـ ثقافـــة ـــشر و ـــا وع لتنميـــة مـــستمرة بـــصفة بـــھتحتـــاج تقـــوم مـــا ـــذا و ي، يجـــا الك
الــسكنية املنطقــة محــيط ــ ــا وفعالي ا ــشط وأ ــا برامج خــالل مــن التطوعيــة معيــات ا

ا نطاق تتواجد  .ال
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قــم ة العبــا رجــاءت املجتمــع) (7(ر ــ العنــف مخــاطر تقليــل ــ مة ي) املــسا الثــا ــب ت ال ــ
ي حــسا بمتوســط وذلــك يان، ســت فقــرات ن بــ معيــار) 4,55(مــن ممــا) 0,69(يوانحــراف

ــ العنــف مخــاطر تقليــل ــ مة املــسا أن ــ ع اســة الد عينــة ن املتطــوع اء أ اتفــاق ريؤكــد ر
افحــة م مجـال ـ العاملـة خاصـة التطوعيـة، معيـات ا أدوار ـم أ مـن الـسعودي املجتمـع

ن، املــسن أو املــرأة أو ن ق واملــرا طفــال ضــد املوجــھ ســواء ســر مخــاطريالعنــف وتقليــل
السعودي املجتمع جتما من تحقيق عاد أ م أ من أنواعھ افة ب  .العنف

قـم ة العبـا رجـاءت للمجتمـع) (5(ر نتمـاء و بـالوالء حـساس ـادة مـن) ز الثالـث ـب ت ال ـ
ي حسا بمتوسط وذلك يان، ست فقرات ن معيـار) 4,39(ب يؤكـد) 0,77(يوانحـراف ممـا

أ للمجتمـــعاتفـــاق نتمـــاء و بـــالوالء حـــساس ـــادة أن ـــ ع اســـة الد عينـــة ن املتطـــوع زاء ر ر
بـــــــصفة تحقيقـــــــھ ـــــــ ع عمـــــــل ـــــــ ال التطوعيـــــــة معيـــــــات ا أدوار مـــــــن ـــــــام دو رالـــــــسعودي
بــــاليوم حتفــــال ــــا م أ مــــن ــــ وال والفعاليــــات ــــشطة مــــن العديــــد خــــالل مــــن مــــستمرة

الـــ ـــط و الـــسعودية يـــة العر للملكـــة ثـــررالـــوط ذا اليـــوم ـــذا الـــسعودي والـــشباب شء
ــ البواسـل جنودنـا يع ـ و ـ تحف ـ إ باإلضــافة يجابيـة، املواطنـة قـيم تنميـة ـ يالقـو

جتمــــا مــــن تحقيــــق مــــن عــــز ذلــــك ــــل مــــستمرة، بــــصفة م ومــــؤاز ي نــــو ا ــــد زا ر
السعودية ية العر اململكة  .واملجتم

ا ــساؤ ال ــ ع ــعلجابــة ــ:لرا قتــصادي مــن تحقيــق ــ التطــو العمــل دو رمــا
السعودي؟   املجتمع

قم رجدو العينة) 12(ل أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
السعودي املجتمع قتصادي من تحقيق التطو العمل دو   رع

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  يعيارامل

ىمستو
  الداللة

1  
الـذي الـدعم ع املواطن حصو مة لاملسا

  .ستحقھ
3.39  

  مرتفع  0.90

حتياجات  2 و الدخو ن ب التواز لإحداث  مرتفع  0.83  3.78  .ن

ات  3 الفق الفتيات اج ز مة  مرتفع  0.75  4.63  .واملسا

ن  4 القاد لغ ساسية حتياجات  عمرتف  0.77  4.75  .رتوف

5  
ســـــــــــــــداد ـــــــــــــــ ين ـــــــــــــــ املتع بمـــــــــــــــساعدة تمـــــــــــــــام

ض   .والقر
3.69  

 مرتفع  0.69

إقامـــــــــة  6 ــــــــ ع العمــــــــل عــــــــن ن العــــــــاطل  مرتفع  0.83  4.89مــــــــساعدة
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ة صغ عات   .ومشر

7  
عات املــــــــــشر منتجــــــــــات ق ــــــــــسو ــــــــــ مة واملـــــــــسا

ة   .الصغ
3.56  

 مرتفع  0.87

8  
املجتمـع ـ الوط للمنتج ج و ال مة املسا

  .السعودي
4.19  

 مرتفع  0.79

السابق دو ا نتائج من   :ليت

الـــــسعودي املجتمـــــع ـــــ قتـــــصادي مـــــن تحقيـــــق ـــــ التطـــــو العمـــــل دو ـــــرأن ع جـــــاء
التا   :النحو

قــم ة العبــا رجــاءت ة) (6(ر صــغ عات مــشر إقامــة ـــ ع العمــل عــن ن العــاطل ـــ) ومـــساعدة
ح بمتوسط وذلك يان، ست فقرات ن ب من و ب ت يلال معيـار) 4,89(سا يوانحراف

عـــن) 0,83( ن الـــشباب مـــساعدة أن ـــ ع اســـة الد عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفـــاق يؤكـــد رممـــا ر
ـ وال التطوعيـة، معيـات ا عـض ـشطة أ ـم أ مـن ة، صـغ عات مـشر إقامـة ـ ع والعمل

ع مــــشا بـــدء ــــ م ومـــساعد وظـــائف عــــن ن البـــاحث الــــشباب حـــصر ـــ ــــا خالل مـــن م رـــس
ـــــــم بـــــــصفةخاصــــــة م ع ومتـــــــا ع املـــــــشا تلـــــــك لنجـــــــاح ــــــة املطلو انيـــــــات م افـــــــة روتـــــــوف

مــــن الــــشباب ـــؤالء ل قتــــصادي مــــن تحقيـــق عــــاد أ مـــن ــــام عــــد ذلـــك عــــد و مـــستمرة،
م وألسر م ل الئق مع مستو م ل يضمن مناسب ر ش دخل توف ىخالل  .ي

قــم ة العبــا رجــاءت ــ) (4(ر لغ ساســية حتياجــات نتــوف مــن) رالقــاد ي الثــا ــب ت ال ــ
ي حسا بمتوسط وذلك يان، ست فقرات ن معيـار) 4,75(ب يؤكـد) 0,77(يوانحـراف ممـا

ن القــــاد ـــ لغ ساســـية حتياجـــات تـــوف أن ـــ ع اســـة الد عينـــة ن املتطـــوع اء أ راتفـــاق ر ر
ذلــــك ــــر ظ وقــــد العمــــل، عــــن ن املتعطلــــ وخاصــــة ن، املقيمــــ أو ن املــــواطن وقــــتســــواء جليــــا

ً

مــــــــن العديــــــــد التطوعيــــــــة معيــــــــات ا تلــــــــك قــــــــدمت فقــــــــد العمــــــــل، عــــــــن والتعطــــــــل زمـــــــات
ن قاد الغ فراد ع ات ف طوال ية والعي املادية  .راملساعدات

قــم ة العبــا رجــاءت ات) (3(ر ــ الفق الفتيــات اج ز ــ مة ن) واملــسا بــ مــن الثالــث ــب ت ال ــ
حــــسا بمتوســــط وذلـــــك يان، ســــت معيــــار) 4,63(يفقــــرات يؤكـــــد) 0,75(يوانحـــــراف ممــــا

ـم أ مـن ات الفق الفتيات اج ز مة املسا أن ع اسة الد عينة ن املتطوع اء أ واتفاق ر ر
املقــبالت الفتيــات ــؤالء حــصر خــالل مــن الــسعودية، التطوعيــة معيــات ا عــض ــشطة أ

احتي افــة وتــوف ات القــاد ــ غ أو يمــات الي مــن ســواء اج الــز ــ رع أوو املاديــة ســواء م اجــا
مة وكر أمنھ حياة داية و اج الز ع م ملساعد ية  .والعي
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ــامس ا ــساؤ ال ــ ع تحقيــق:لجابـة ــ التطــو العمــل تواجـھ ــ ال املــشكالت ــم أ مـا
السعودية؟ العرية امللكة املجتم   من

قم رجدو ة) 13(ل املعيا نحرافات و سابية ا العينةراملتوسطات أفراد الستجابات
امللكة املجتم من تحقيق التطو العمل تواجھ ال املشكالت م أ ع

السعودية ية   العر

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  الداللة

1  
باملؤســـــــــــسات ة ـــــــــــشر ال د املـــــــــــوا ثمار اســـــــــــ رعـــــــــــدم

جيد ل ش   .التطوعية
 مرتفع  0.71  4.77

2  
بــــــــــــــــــبعضضـــــــــــــــــعف مـــــــــــــــــا ا العمــــــــــــــــــل ثقافـــــــــــــــــة

التطوعية   .املؤسسات
 مرتفع  0.74  3.81

3  
ـــــــ التطوعيـــــــة املؤســـــــسات ن بـــــــ ـــــــسيق الت عـــــــدم

ا داف أ   .تحقيق
 مرتفع  0.89  4.53

4  
اتي ســــــ التخطــــــيط مــــــن ســــــتفادة ضــــــعف

التطوعية   .باملؤسسات
 مرتفع  0.90  3.66

5  
باملؤســــسات ن واملتخصــــص اء ــــ ا عــــدد نقــــص

  .التطوعية
 مرتفع  0.81  4.29

6  
ـــــــــشاط ب تــــــــرتبط ــــــــ ال ن والقــــــــوان اللــــــــوائح ة ــــــــ ك

التطوعية   .املؤسسات
 مرتفع  0.83  3.15

7  
عـــــضاء عـــــض عنـــــد ات ـــــ وا ات ـــــا امل رنقــــص

التطوعية   .باملؤسسات
 مرتفع  0.80  3.49

8  
املؤســـــــــسات ات إلنجـــــــــا املـــــــــستمر التقيـــــــــيم زعـــــــــدم

السعودي املجتمع   .التطوعية
 فعمرت  0.78  4.33

السابق دو ا نتائج من   :ليت

يـة العر امللكـة ـ ـ املجتم مـن تحقيـق ـ التطو العمل تواجھ ال املشكالت م أ أن
التاالسعودية النحو ع   :جاءت

قـم ة العبــا رجـاءت جيــد) (1(ر ل ــش التطوعيـة باملؤســسات ة ـشر ال د املــوا ثمار اسـ ) رعــدم
فقـــــرات ن بـــــ مـــــن و ـــــب ت ال يلــــ حـــــسا بمتوســـــط وذلـــــك يان، وانحـــــراف) 4,77(ســــت

ثمار) 0,71(يمعيـــــار اســــــ عـــــدم أن ــــــ ع اســـــة الد عينــــــة ن املتطـــــوع اء أ اتفــــــاق يؤكـــــد رممــــــا ر
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حيــث ، التطــو العمــل معوقــات ــم أ مــن عــد م ــا وم م ا وقــد جيــد ل ــش ن راملتطــوع ر
املناســــــب ص الـــــ ضــــــع و ن املتطــــــوع ات ـــــا وم ات لقــــــد يــــــد ا التوظيـــــف وأن ر ــــــانر امل ــــــ

التطو العمل نجاح مقومات م أ من عد  .املناسب،

قــــــم ة العبــــــا رجــــــاءت ا) (3(ر ــــــداف أ تحقيــــــق ــــــ التطوعيــــــة املؤســــــسات ن بــــــ ــــــسيق الت ــــــ) عــــــدم
ي حـــسا بمتوســـط وذلـــك يان، ســــت فقـــرات ن بـــ مـــن ي الثـــا ـــب ت معيــــار) 4,53(ال يوانحـــراف

ا) 0,89( عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفـــاق يؤكـــد املؤســـساترممـــا ن بـــ ـــسيق الت عـــدم أن ـــ ع اســـة رلد
مـــــن فـــــراد عـــــض واســـــتفادة دواجيـــــة، و ــــدمات ا تقـــــديم ـــــ ب التـــــضا ب ـــــس زالتطوعيــــة ر
أن ذلـك ـ إ أضـف دمـة، ا ـ ع ـصو ا ـ أخـر ص ـ فرصـة يـضيع ممـا جمعيـة، مـن لأك

التطوعي دمات ا تقديم والشمولية امل الت ضعف إ يؤدي سيق الت  .ةعدم

قــم ة العبــا رجــاءت املجتمــع) (8(ر ــ التطوعيــة املؤســسات ات إلنجــا املــستمر التقيــيم زعــدم
ي) الــسعودي حــسا بمتوســط وذلــك يان، ســت فقــرات ن بــ مــن الثالــث ــب ت ال ) 4,33(ــ

معيـــــار عـــــدم) 0,78(يوانحــــراف أن ـــــ ع اســـــة الد عينــــة ن املتطـــــوع اء أ اتفـــــاق يؤكــــد رممـــــا ر
إلنجــــــا املــــــستمر رالتقيــــــيم تطــــــو ــــــان بم ة الــــــصعو مــــــن يجعــــــل التطوعيــــــة، املؤســــــسات زات

ا خــدما تقيـيم ــ إ حاجـة ــ املؤسـسات فجميــع ـا، جود وضــمان املؤسـسات تلــم خـدمات
تــضمن ـ ح ، خــا تقيـيم أو ــ داخ تقيـيم وسـواء ي، ــا أو ـ مرح أو ي مبــد تقيـيم رسـواء

مو أجـــل مـــن بـــأو أوال ـــا وايجابيا ا ســـلبيا ـــ ع لالوقــوف ً
ـــ املـــسار ـــ غي و الـــسلبيات ـــة اج

ـ أك ل ـش ا وتفعل يجابيات عضيد وكذلك لھ، خطط ما عن انحرافھ مـا. حالة ـذا و
اسة د نتائج علية مدحت) Martina) 2009رأكدت اسة  ).م2000(رود

الــــسادس ــــساؤ ال ــ ــ ع ــــ :لجابــــة التطــــو العمــــل دو لتفعيــــل حــــات املق ــــم أ رمــــا
املج من السعودية؟تحقيق ية العر امللكة   تم

قم رجدو العينة) 14(ل أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
امللكة املجتم من تحقيق التطو العمل دو لتفعيل حات املق م أ رع

السعودية ية   العر

ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  لداللةا

أجــــــل  1 مــــــن التطوعيــــــة املؤســــــسات ن بــــــ ــــــسيق الت
ام ت ل ش ا داف أ   .تحقيق

3.74  
 مرتفع  0.80

باملؤســــــسات  2 ن واملتخصــــــص اء ــــــ ا عــــــدد ــــــادة ز
  .التطوعية

2.21  
 مرتفع  0.91

باملؤســــــسات  3 املتــــــوفرة د للمــــــوا يــــــد ا ثمار رســــــ
  .التطوعية

3.24  
 مرتفع  0.73

4  
املاليــ عتمـادات ـادة للمؤســساتز املخصـصة ة

  .التطوعية
  

2.47  
 مرتفع  0.81
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ة  م   رالعبا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  لداللةا

5  
املؤســـــــــــــــــــــــسات ات إلنجــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــستمر ــــــــــيم زالتقيــــــــــــ

  .التطوعية
3.45  

 مرتفع  0.87

6  
ن العــــــــــــــــامل لــــــــــــــــدى ات ــــــــــــــــ وا ات ــــــــــــــــا امل رتنميــــــــــــــــة

التطوعية   .باملؤسسات
3.26  

 مرتفع  0.85

7  
التطوعيــــة للمؤســــسات ــــة النا ب التجــــا رــــشر

املجتم من تحقيق   .مجال
4.35  

 مرتفع  0.81

8  
ات ملبــاد جتمـا ق ــسو ال اتيجية إسـ رتفعيـل

املجتم من   .تحقيق
3.57  

 مرتفع  0.74

السابق دو ا نتائج من   :ليت

ــــ ــــ املجتم مــــن تحقيــــق ــــ التطــــو العمــــل دو لتفعيــــل حــــات املق ــــم أ رأن
السعودية ية العر التاامللكة النحو ع   :جاءت

العبـــ قـــمجـــاءت ة را تحقيـــق) (7(ر مجـــال ـــ التطوعيـــة للمؤســـسات ـــة النا ب التجـــا رـــشر
ـــــ املجتم ي) مـــــن حـــــسا بمتوســـــط وذلـــــك يان، ســـــت فقـــــرات ن بـــــ مـــــن و ـــــب ت ال لـــــ

معيـــار) 4,35( أن) 0,81(يوانحـــراف ــــ ع اســـة الد عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفـــاق يؤكـــد رممـــا ر
التطوعيـة للمؤسـسات ــة النا ب التجـا ــرـشر املح املـستو ـ ع اململكــة(ىســواء منـاطق

السعودية ية ـ) العر قلي املستو ع لـيج(ىأو ا عـز) لدو ، العـال املـستو ـ ع زأو ى
التطوعيـــة، ـــدمات ا تلـــك جـــودة وتحقيـــق ر للتطـــو والـــس ي يجـــا التنـــافس فكـــرة مـــن

املؤســسا ــا ف وقعــت ــ ال واملــشكالت خطــاء تجنــب ــ م ــسا ذلــككمــا ــل قبــل، مــن ت
أقـل ـ و ود مج أقل و انيات وإم د موا أقل و وفعالية بكفاءة داف تحقيق م رسا

 .وقت

قـــــم ة العبـــــا رجــــاءت ا) (1(ر ـــــداف أ تحقيـــــق أجـــــل مـــــن التطوعيـــــة املؤســــسات ن بـــــ ـــــسيق الت
ـــــام ت ل ي) ـــــش حـــــسا بمتوســـــط وذلـــــك يان، ســـــت فقـــــرات ن بـــــ مـــــن ي الثـــــا ـــــب ت ال ـــــ

معيـــارو) 3,74( أن) 0,80(يانحـــراف ــــ ع اســـة الد عينـــة ن املتطـــوع اء أ اتفـــاق يؤكـــد رممـــا ر
وذلـك التطوعيـة، عمـال و ـشطة لأل التخطـيط مبـادئ م أ من امل والت سيق الت مبادئ
معيــات ا لعمــالء ممكنــة اســتفادة أقــ وتحقيــق ب، والتــضا والتكــرار دواجيــة لال رمنعــا ز

ً

 .التطوعية

قــــم ة العبــــا رجــــاءت مـــــن() 8(ر تحقيــــق ات ملبــــاد جتمــــا ق ــــسو ال اتيجية إســـــ رتفعيــــل
ــ ي) املجتم حـــسا بمتوســط وذلــك يان، ســـت فقــرات ن بــ مــن الثالـــث ــب ت ال ) 3,57(ــ
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معيــــــــــار أن) 0,74(يوانحــــــــــراف ــــــــــ ع اســــــــــة الد عينــــــــــة ن املتطــــــــــوع اء أ اتفــــــــــاق يؤكــــــــــد رممــــــــــا ر
من تحقيق ات ملباد جتما ق سو ال اتيجية التطـورإس العمـل مجـال ـ ـ املجتم

معيـــات ا ات ومبـــاد بـــأدوار ـــ املجتم الـــو ـــشر ـــ م ـــس ـــ ال اتيجيات ســـ ـــم أ رمـــن
الرعــاة ــادة ــ ع ذلــك ــساعد و ، ــ املجتم مــن قواعــد ســاء وإ ــشر مجــال ــ زالتطوعيــة ر

من ـــــا أ وتؤكـــــد م ثقـــــ تكـــــسب معيـــــات ا تلـــــك ألن عمـــــال جـــــال و معيـــــات ا افـــــذرلتلـــــك
ـــ ع م ومـــساعد املـــستفيدين جـــذب ـــ ع ـــساعد كمـــا يـــة، ا لألعمـــال وأمنـــھ مـــضمونة

ممكن وجھ أكمل ع دمة ا  .تلقي

ا حا ومق اسة الد   :رتوصيات

ــــذه. 1 ـــ التوســــع خـــالل مـــن الــــص ن التـــأم خــــدمات ـــ ع املـــواطن حــــصو يل ـــس ة لضـــر ور
ا تقدم ال ات وا دمات   .ا

بخــدمات. 2 التوعيــةتمــام خــالل مــن منطقــة ــل ــ ــشرة املن مــراض مــن والعــالج الوقايــة
ا متطلبا   .وتوف

ة. 3 واملبـاد منطقـة ـل ـ حـصرالفقـراء ـق طر عـن مـز ـسعر للفقراء ية خدمات رتقديم ير
ا تلبي ع والعمل ية ال م احتياجا   . تحديد

ــ. 4 طر عـن ة، املتـضر ـاالت ل مؤقتـة مـساكن ــرتـوف ال يوائيـة املـساكن ـشاء إ ـ التوسـع ق
الغرض ذا   . تحقق

ليـة. 5 و وميـة ا ـات ا مـع التعـاو خـالل مـن للفقـراء سـكنية وحـدات بنـاء ـ مة ناملـسا
املجال ذا   .املتخصصة

بالرعاية. 6 و للفئات الص املسكن بتوف ومية ا ات ا   .مطالبة

تنمية. 7 مة ةاملسا التوعو والندوات امج ال طرق عن الك س شيد ب   .الو

ــة. 8 التوعو والنـدوات املـؤتمرات عقـد خـالل مـن املجتمـع ـ مخـاطرالعنـف تقليـل ـ مة املـسا
ذلك مة   .املس

بقيمــــة. 9 الــــشاملة املجتمعيــــة التوعيــــة ــــق طر عـــن للمجتمــــع نتمــــاء و بــــالوالء حــــساس ـــادة ز
ميتھ وأ    .الوطن

ة. 10 صغ عات مشر إقامة ع العمل عن ن العاطل   .ومساعدة

ات. 11 الفق الفتيات اج ز مة املسا ن، القاد لغ ساسية حتياجات وتوف   . ر

املجتم. 12 من تحقيق مجال التطوعية للمؤسسات ة النا ب   .رشرالتجا

تحقيق. 13 أجل من التطوعية املؤسسات ن ب سيق امالت ت ل ش ا داف   .أ

املجتم. 14 من تحقيق ات ملباد جتما ق سو ال اتيجية إس   .رتفعيل
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املستخدمة   املراجع

ــــ .1 فت ر ــــ وك، ــــ وم محمــــد جمــــال الوفــــا، ــــ). م1996(أبــــو ليــــة معيــــات ا ردو
املجتمعيـــــــــة يـــــــــة(التنميـــــــــة القليو محافظـــــــــة ـــــــــ ع اســـــــــة حـــــــــو)رد و ـــــــــ العل املـــــــــؤتمر ل، ل

دمــــة ل العــــا ــــد املع ــــي، العر الــــوطن ــــ املحليــــة املجتمعــــات وتنميــــة ليــــة معيــــات ا
ا بب   .جتماعية

حــــسن .2 ــــ ع بيــــة،). م2003(أحمــــد، ال ليــــة مجلــــة ، التطــــو العمــــل ــــ الــــشباب ردو
العدد قطر، س)144(جامعة ما   .ر،

املتحدة .3 مم   ).م1999(برنامج

يوســـــــف .4 أحمــــــــد ، ــــــــدافال). م2001(ـــــــش أ تحقيــــــــق ـــــــ اماتھ واســــــــ التطـــــــو قطــــــــاع
دمــة ا ليــة عـشر، ــع الرا ــ العل املـؤتمر ، ــشو م بحــث باملحليـات، جتمــا رالتخطـيط

حلوان جامعة  . جتماعية،

ــــسن .5 محمـــــد،ا الـــــنفط). م2009(إحـــــسان مجلـــــة العــــراق، ـــــي، العر جتمـــــا مــــن
  .والتنمية

ن .6 ا،حس القومي). م2015(زكر ديثةمن ا ضة ال مكتبة رة، القا ،.  

مـــصطفى .7 طلعـــت ، سياســـات). م2001(والــسر صـــنع ـــ ع وتداعياتـــھ ي املـــد املجتمـــع
عــشر، ـع الرا ــ العل املـؤتمر عمــل، قـة و نموذجـا، املــصر املجتمـع ــ جتماعيـة رالرعايـة

ً
ي

حلوان، جامعة جتماعية، دمة ا س29-28لية   . رما

توفيــق .8 ــدى مجلــة). م2000(ســليمان، العوملــة، ظــل ــ ليــة املنظمــات دو رتفعيــل
دمـــــــــة ا ليـــــــــة الثـــــــــامن، العــــــــدد ـــــــــسانية، والعلـــــــــوم جتماعيــــــــة دمـــــــــة ا ـــــــــ اســــــــات رد

ل أبر حلوان، جامعة   .جتماعية،

صـــا .9 بـــن عثمـــان اســـة). ه1437(العــامر، د الـــسعودي، الـــشباب لـــدى التطـــوع رثقافـــة
الش بمجلة شو م بحث عرميدانية، السا العدد سالمية، اسات والد عة   .رر

أحمــد .10 شــاد اللطيــف، دمــة). م1997(رعبــد ا ــ املجتمــع تنظــيم قــة طر أساســيات
امعية ا املعرفة دار ة، سكند   .رجتماعية،

ــــــد .11 مؤ مركـــــــز). م2008(العبيــــــدي، ــــــت، و ال ســـــــالمي، الفقــــــھ ـــــــ جتمــــــا مـــــــن
ي العر اسات   . رالد

ة .12 والعوملـــــــة). م2003(محمــــــدمحمـــــــد،رعمــــــا قلمــــــة ن بـــــــ الــــــسياسية ـــــــة"العلـــــــوم ؤر
ن والعشر ادي ا للقر معاصرة وسياسية ديث"ن ا ام ا املكتب ة، سكند   .ر،
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فؤاد .13 مدحت الثقافـة). 2001(فتوح، رة، القـا املجتمـع، تنظـيم ـ سة املما ات رنظر
ع والتو شر وال للطباعة ة   .زاملصر

ن .14 ـــــــن و ي أمــــــا ــــــسةقنــــــديل، مركـــــــز). م1995(ف مــــــصر، ـــــــ ليــــــة معيــــــات ا ة رســـــــا
رة القا رام، اتيجية، س و السياسية اسات   .رالد

وفـــــو .15 ـــــل ،). م1998(ماي ــــــ ع إســـــماعيل أحمـــــد ترجمـــــة ي، املــــــد املجتمـــــع قـــــات رمفا
العدد العاملية، الثقافة مجلة ت، و اير) 86(ال ف   . يناير،

أحمــــــد .16 ــــــاب إ أداءإســــــ). م2000(مــــــدحت، تفعيــــــل ــــــ املعلومــــــات تكنولوجيــــــا امات
تحـــاد ن والعــشر ـــادي ا القــر وتحــديات ليـــة معيــات ا مـــؤتمر ليــة، ناملنظمــات

رة القا لية، واملنظمات معيات ل   .العام

ة .17 التجا بالغرفة اسات والد البحوث رمركز   ).م2003(ر

ــ .18 الع عبــدهللا جتمــا). م2005(النعــيم، العمــلالعمــل ــ ع ــ ك ال مــع التطــو
اض الر د ف امللك مكتبة السعودية، ية العر اململكة   .                        التطو

والتخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط .19 قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد ة ا رو قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد). م2011(ز ة ا و ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشو رم ز ر
اض). م2011-م2005 -م2000(والتخطيط الر السعودية، ية العر اململكة ،.  

إســـــــــماعيل .20 أيمـــــــــن الـــــــــسلعقـــــــــوب، التطوعيـــــــــة). م2005(وعبـــــــــدا العمـــــــــل ة رإدا
التطوعيــــــة يــــــة ا املنظمــــــات ط"واســــــتفادة جتماعيــــــة، دمــــــة ل ــــــة ــــــاض،)1(ؤر الر ،
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