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  المبادرات المجتمعیة التطوعیة لطلبة جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز
  )دراسة تحلیلیة(

  عمر بن محمد دین
  .، المملكة العربیة السعودیةغة العربیة بكلیة التربیة بالخرجقسم الل

  omardindin@gmail.com: البرید االلكتروني
  :الملخص

هدف البحث عرض المبادرات المجتمعیة التطوعیة التي قدمت من قبـل طلبـة جامعـة 
ًذكورا واناثا(األمیر سطام بن عبدالعزیز  هــ 1434، خالل ثالث سنوات جامعیة، مـن عـام )ًٕ

ُهـ، وهي المبادرات والمشاریع التي قدِّمت إلى قـسم أمانـة المـؤتمر العلمـي 1437إلى عام 
ِّ عمادة شؤون الطالب للمنافسة في المسابقات العلمیة الطالبیة، ونفذت في المجتمعات في ُ

الخرج والدلم وحوطة : المحیطة بكلیات الجامعة في محافظات جنوب منطقة الریاض، وهي
بنــي تمــیم واألفــالج والــسلیل ووادي الدواســر، وذلــك لتقــدیم الخــدمات المجتمعیــة المختلفــة 

 طلبة جامعـة األمیـر سـطام ومنـسوبیها فـي خدمـة المجتمـع وتفعیـل لسكانها؛ مساهمة من
الشراكة المجتمعیة، حیث لم یجد البحث من كتب في المبادرات المجتمعیـة لهـذه الجامعـة، 
أو تعرض لوصفها وتحلیلهـا مـن الجوانـب المختلفـة، لیظهرهـا للمجتمـع المحلـي واإلقلیمـي 

  .والدولي
ل القوة والضعف في تلك المبادرات، وأهم العقبات كما قام البحث بدراسة وتحلیل عوام

والتهدیـدات التـي واجهتهــا، والفـرص والـدوافع التــي شـجعت الطـالب علــى إقامتهـا، واقتــرح 
ًالبحث حلوال مناسبة الستمرار المبـادرات المجتمعیـة الجیـدة وغیرهـا، وسـبل الـدعم والتبنـي 

 المختـــصة باألنــشطة والبـــرامج لمثــل هــذه المبـــادرات مــن قبـــل إدارة الجامعــة أو الجهــات
الطالبیة بالجامعة، أو المؤسسات التطوعیة والتجاریة وغیرهـا، وسیوضـح البحـث أثـر تلـك 

  .المبادرات في تفعیل الشراكة المجتمعیة للجامعة مع المجتمع ومؤسساته
ــة المبــادرات المجتمعیــة التطوعیــة، المــشاریع المجتمعیــة، الــشراكة : الكلمــات المفتاحی

  .یة، العمل التطوعي، جامعة األمیر سطام، عمادة شؤون الطالبالمجتمع
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Abstract: 
The research presents the voluntary community initiatives  which have 
been provided by students of Prince Sattam Bin Abdul-Aziz 
University ( Males and females)  over three university years from 
1434 to 1437 H. These are the initiatives and projects presented to 
Management of Scientific Conference in the Deanship of Student 
Affairs to compete in student scientific competitions. They have been 
applied in the communities surrounding the university Colleges in the 
governorates of south Riyadh, which are  Al-Kharj, Hotah Beni 
Tamim, Aflaj, Al-Sulail and Wadi Al-Dawasir to provide the 
community services for  their inhabitants as a contribution from the 
university students and its staff to serve the community and activate 
the community partnership. The research will study and analyze the 
strengths and weaknesses of these initiatives, the main obstacles and 
threats faced, and the opportunities and motives that encouraged the 
students to establish them. The research will also propose appropriate 
solutions for the continuation of good community initiatives and 
others, and means of support and adoption of such initiatives by the 
university administration or the specialized bodies  in the activities 
and programs of students at the university, or voluntary, commercial 
and other institutions. The research will explain the impact of these 
initiatives on activating the community partnership with the society 
and its institutions.  

Keywords: Community voluntary initiatives, community projects , 
community partnership, voluntary work ,Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University, the Deanship of Student Affairs. 
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  :المقدمة
بجالل وجهه وعظیم سلطانه، والصالة والسالم على نبینا ًالحمد هللا وحده، حمدا یلیق 

ًوامامنا وسیدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا، أما بعد؛ ً ٕ  
تعد المبادرات المجتمعیة التطوعیة من العوامل الدالـة علـى تطـور المجتمعـات، وتعـد 

عالمة على نهضته، ركیزة أساسیة لبناء المجتمع، ودالة على تماسك أفراده ومؤسساته ، و
 في عملیات التنمیـة والبنـاء -وبخاصة الشباب -وثقافة أهله، ویعد إشراك أبناء المجتمع 

ًأمــرا هامــا جــدا، فهــم عمــادة النهــضة والتنمیــة واإلصــالح، ویعرفــون مــا یــصلح بالدهــم  ً ً
ومجتمعهم، ومشاركتهم في ذلك ینمي فیهم حب البلد واالنتمـاء لـه، والتـضحیة مـن أجلـه، 

ل الجهــد لحــل مــشاكله، والعمــل علــى تحــسین خدماتــه، والمحافظــة علــى مكتــسباته وبــذ
م، والمـالكي، 2013م، وحمدان، 2014، وعزازي،  2008، والشریف،م2007القثمي، م(

  ).م2000ه، والتركي، 1431
والناظر في حیاة الدول األوروبیة والوالیـات المتحـدة اإلمریكیـة ومجتمعـاتهم المدنیـة 

ًن المبادرات المجتمعیة التطوعیة اهتماما بالغا، لیقینهم بأنها تؤثر كثیرا في یجد أنهم یولو ً ً
عملیــة التنمیــة والنهــضة لتلــك الــدول، بــل أصــبحت أعــداد المنظمــات التطوعیــة وحجمهــا، 

  ).م2006العامر، (ّوأعداد المتطوعین؛ مقاییس معتبرة لمعرفة تقدم المجتمعات وتحضرها 
بین عامي ) ملیون متطوع65(الیات المتحدة اإلمریكیة فیها فاألرقام تشیر إلى أن الو

م یبلـــــغ 2005، وعـــــدد ســـــكان إمریكـــــا عـــــام )هــــــ1430الـــــسلطان، (م 2005و2002
، فتكــون نــسبة المتطــوعین یقــارب ربــع عــدد الــسكان، كمــا تــشیر )ملیــون نــسمة295.5(

ون طالـب  ملیـ3.3(اإلحصاءات إلى أن الطالب المتطوعین فـي الجامعـات اإلمریكیـة یبلـغ 
  ).هـ1430السلطان، (م 2005عام ) متطوع

جمعیة ) 170000(، و)ملیون متطوع 23(وتشیر األرقام كذلك إلى أن في بریطانیا 
جمعیـة تطوعیـة، وهـي إحـصائیة أجریـت قبـل عـام ) 300000(خیریة تطوعیة مسجلة، و

، )ه1430الـسلطان، ) (ملیـون نـسمة58(ًم، ویبلغ عدد سكان بریطانیا أكثـر مـن 1995
ً، وهـي نـسبة كبیـرة جـدا تـدل علـى %40فتكون نسبة المتطوعین إلى عدد السكان تقـارب 

  .انتشار ثقافة العمل التطوعي في المجتمع البریطاني من فترات طویلة
ًواذا نظرنا إلى واقع المجتمعات العربیة نجد ضعفا في االهتمام بالمبادرات المجتمعیة  ٕ

أن الـضعف یكمـن : ، ویمكـن أن یقـال)ه2014 ه، وعـزازي،1430السلطان، (التطوعیة 
في عدم حصر أعداد المتطوعین وأعداد البرامج والمشاریع المجتمعیة التطوعیة، والجهات 



 م 2020 لسنة ینایر) األول، الجزء 185: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -777-

ٕالتي تقدمها وتشرف علیها، وعـدم إجـراء الدراسـات واإلحـصاءات، وابرازهـا ضـمن األبحـاث 
  . والمشاریع العلمیة، ونشرها في المجالت والصحف ووسائل اإلعالم

ــرامج واألعمــال  ــي التخطــیط للب ــان ف ــام باإلتق ــي عــدم االهتم ــذلك ف ــضعف ك ویكمــن ال
ـــم متابعتهـــا وتقییمهـــا؛ لتكـــون أعمـــاال  ـــذ لهـــا، ث ـــة والتحـــضیر والتنفی ًالمجتمعیـــة التطوعی
مؤسسیة، قائمة على أسس منهجیة منظمة، ولهذا فاقت المجتمعات األوروبیة واإلمریكیة 

  .الالمجتمعات العربیة في هذا المج
وال شك أن للجامعـات دور كبیـر فـي التـأثیر علـى المجتمعـات المحیطـة بهـا، وتغییـر 
مفاهیمهـا، ونـشر العلـم والمعرفــة فیهـا، ونـشر ثقافـة الخدمــة المجتمعیـة والعمـل التطــوعي 

ــي )ه1426الــسلطان، ( ، ففیهــا مــن المقومــات واإلمكانیــات مــا تمكنهــا مــن المــساهمة ف
ـــال التنمیـــة واإلصـــالح فـــي ا ـــق باألعمـــال والمبـــادرات أعم لمجتمـــع، وبخاصـــة فیمـــا یتعل

  .المجتمعیة
ٕواذا أمعنـا النظــر إلــى حـال الجامعــات العربیــة نجــد أن تأثیرهـا ضــعیف ومحــدود فیمــا 
حولها من المجتمعات، إال ما ندر، ونجدها بعیدة عن برامج التنمیة فـي تلـك الـدول، وجـل 

، وال نجــد عنــدها ذلــك )م1998شــید، الر(اهتمامهــا التعلــیم النظــري أكثــر مــن التطبیقــي 
التعاون الجید مع مؤسسات المجتمع المدني لتلبیة متطلباته من الكوادر البشریة المؤهلة، 

، بینمـــا تجـــد )ه1426م، والـــسلطان، 1985مرســـي، (أو تلبیــة متطلبـــات ســـوق العمـــل 
ــالغ فــي مجتمعا تهــا، مجموعــة مــن الجامعــات األوروبیــة واإلمریكیــة المتقدمــة لهــا تــأثیر ب

فـــبعض الجامعـــات اإلمریكیـــة وضـــعت العمـــل . وبخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالبرامج التطوعیـــة
التطوعي ضمن المتطلبات اإلجباریة، كما تجد العدیـد مـن الجامعـات األوروبیـة واإلمریكیـة 
تضع برامج عدیدة للتحفیـز فـي المـشاركة فـي البـرامج التطوعیـة، كمـا تهـتم مجموعـة مـن 

ــي إ ــي الدراســات واألبحــاث ف ــات ف ــة الجامع ــذكر مــشاركات طلب ــا ب ــا وغیرهم ــا وبریطانی مریك
الــسلطان، (البــرامج المجتمعیــة التطوعیــة، وأعــدادهم، وأســالیب التــشجیع والتحفیــز لــدیهم 

، وهــذا مــا أدى إلــى تفــوق تلــك المجتمعــات فــي هــذا المجــال، وظهــور أعمــالهم )ه1430
  .للعالم أجمع

ذج الجیـدة مـن الجامعـات الـسعودیة أو وال یمنع من هذا أن تكـون هنـاك بعـض النمـا
غیرهــا مــن الجامعــات العربیــة، التــي ســاهمت بــشكل جیــد فــي الــسنوات األخیــرة فــي تقــدیم 
مجموعة من المبادرات والمشاریع التي تخدم المجتمع، وتساهم في حل قضایاه ومـشاكله، 

ــة مــا یعانیــه مــن بعــض القــضایا اإلنــسانیة واال جتماعیــة وتــضع الحلــول والمقترحــات إلزال
  .المؤرقة
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وفي هذه الدراسة سیتم تسلیط الضوء على إحدى الجامعات الـسعودیة التـي أسـهمت 
بشكل جید في المناطق والمجتمعات المحیطـة بهـا عـن طریـق إقامـة المبـادرات المجتمعیـة 
التطوعیة، في السنوات األخیرة الماضیة، وهي جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز بالخرج، 

لریاض، حیث عمدت الدراسة إلى مجموعـة مـن المبـادرات التـي قـدمها طالبهـا في منطقة ا
وطالباتهــا، فــي مختلــف المحافظــات التــي تقــع فیهــا فــروع الجامعــة؛ لدراســتها ووصــفها 
ٕوتحلیلها من عدة جوانب؛ واظهار الدور الذي أسهمت به هذه الجامعة في خدمة المجتمع 

وع البحثي قـد تـم دعمـه مـن قبـل عمـادة البحـث المحلي، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشر
 العلمي بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز

)1(
.  

  :مشكلة البحث
توجد مجموعة كبیـرة مـن مـشاریع الخدمـة المجتمعیـة والتطوعیـة قـدمت مـن الطـالب 
والطالبات في جامعة األمیر سطام لم یـتم التعریـف بهـا أو دراسـتها وتحلیلهـا، ولـم یتعـرف 

مهتمین وغیرهم على مستوى المملكة أو جامعاتها أو على مـستوى العـالم العربـي علیها ال
ّواإلسالمي وغیره، ولم یطلعوا على األثـر الجیـد الـذي تركتـه تلـك المـشاریع والمبـادرات فـي 
ًالمجتمع أفرادا وجماعات، وهي مبادرات مجتمعیة قدمها طلبة الجامعة في الفروع المختلفة 

  .لى اختالف البیئات والمحافظات التي تقع فیها تلك الفروعللجامعة وكلیاتها، ع
  :أسئلة البحث

ما أثر المبادرات المجتمعیة التطوعیة في تفعیل الشراكة المجتمعیة لطلبة جامعة األمیر  -1
 سطام؟

 ما عوامل القوة والضعف والفرص والتهدیدات للمبادرات المجتمعیة لطلبة الجامعة؟ -2
 لمجتمعیة لطلبة األمیر سطام من الجامعة أو غیرها؟ ما أوجه الدعم للمبادرات ا -3
مــا المقترحــات التــي ترفــع مــن جــودة المبــادرات المجتمعیــة وتأثیرهــا علــى مـــستوى  -4

  المجتمع المحلي والقومي؟
  

                                                             

، ویقدم الباحث جزیل الشكر والعرفان )7756/02/2017(رقم تسجیل البحث في عمادة البحث العلمي  )1(
لعمــادة البحــث العلمــي علــى دعمهــا للمــشاریع البحثیــة، وتــشجیعها علــى النــشر العلمــي ألعــضاء هیئــة 

  .التدریس بالجامعة
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  :أهداف البحث
إبراز دور جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز فـي تفعیـل الـشراكة المجتمعیـة مـن خـالل  -1

الخدمة المجتمعیة التطوعیة للمجتمعات والبیئات التي تقع تقدیم مجموعة من مشاریع 
  .علیها كلیات الجامعة

 .تحدید األثر الجید الذي تركته تلك المبادرات في المجتمع -2
ٕرفـع مـستوى الـوعي بأهمیـة العمـل التطـوعي واقامـة المـشاریع والمبـادرات المجتمعیـة،  -3

 .في ذلكوضرورة مشاركة األفراد والمؤسسات والكیانات المختلفة 
ٕعرض مشاریع الخدمة المجتمعیة التي قدمت من طلبة الجامعة، وابراز المتمیز منهـا،  -4

وتوضــیح معــاییر التمیــز فیهــا، ومــا واجهتهــا فــرق العمــل مــن صــعوبات وعقبــات فــي 
 .تنفیذها

توضیح أهم الفرص والدوافع التي شـجعت طلبـة الجامعـة للقیـام بالمـشاریع والمبـادرات  -5
 .المجتمعیة التطوعیة

بیان أوجه الدعم المختلفة التي تولیها إدارة الجامعة وبعض جهاتها في التشجیع على  -6
 .التنظیم والتنفیذ للمبادرات التطوعیة

اقتــراح أوجــه الــدعم المناســبة لتطــویر مبــادرات الجامعــة، واقتــراح الحلــول المناســبة  -7
 والتنفیــذ لمعالجــة العقبــات والــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة القــائمین علــى التخطــیط

 .للمشاریع
  : أهمیة البحث

  .یسهم هذا البحث في تشجیع الطالب على المشاركة في المبادرات المجتمعیة -1
 .یساعد البحث المسؤولین على التخطیط لبرامج الشراكة المجتمعیة -2
  .یدعم إدارة الجامعة في برامج الجودة واالعتماد األكادیمي  -3
تـأثیر فـي البیئـات والمجتمعـات المحیطـة بهـا أن المؤسسات العلمیة البد أن یكون لها  -4

الـــسلطان، (مـــن جوانـــب مختلفـــة؛ علمیـــة وثقافیـــة واجتماعیـــة وتطوعیـــة وغیـــر ذلـــك 
، ولن تظهر جهودها إال بعـد دراسـة مـا تقدمـه تلـك المؤسـسات مـن البـرامج )ه1426

 .المجتمعیة وعرضها للمهتمین
المنظمـات التطوعیـة وعــدد مـن المقـاییس العالمیـة لمعرفـة تقـدم المجتمعـات هـو حجـم  -5

مــشاریع الخدمــة المجتمعیــة والمبــادرات التنمویــة التــي تقــدم مــن الجهــات والكیانــات 
ــامر، (المختلفــة فیهــا  ــضاح جهــود )م2006الع ، وهــذه الدراســة إحــدى اإلســهامات إلی

 . المملكة وجامعاتها في المبادرات والشراكات المجتمعیة
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ــال لجامعــة ا -1 ــى وجــود دور فع ــد عل ــي المجتمعــات ّالتأكی ــن عبــدالعزیز ف ــر ســطام ب ألمی
والبیئـات المحیطـة بكلیاتهـا المختلفــة، مـن خـالل تقــدیم البـرامج والمـشاریع والمبــادرات 

ًالمجتمعیة والتطوعیة من قبل طلبتها؛ ذكورا واناثا ًٕ. 
 . یجذب أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم الطالب في مبادراتهم التطوعیة -2
ي لمشاریع الخدمة المجتمعیـة لطلبـة الجامعـة خـالل األعـوام إبراز التمیز النوعي والكم -3

 .الثالثة المحددة في اإلطار الزمني
  :الدراسات السابقة

أقیمـت فــي المملكـة العربیــة الـسعودیة مجموعــة مـن المــؤتمرات التـي تعنــى بــالبرامج 
، المـؤتمر األول للخـدمات التطوعیـة: واألعمال التطوعیة والخـدمات المجتمعیـة، ومـن ذلـك

، ومؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي، )هـ1417عام (وأقیم بجامعة أم القرى 
، وعـــرض فـــي المـــؤتمرین )ه1421عـــام (وأقــیم بجامعـــة نـــایف العربیـــة للعلـــوم األمنیــة 

مجموعة من أوراق العمل والمقترحات والرؤى المتعلقة بالبرامج االجتماعیة التطوعیة على 
  .محاور وتجارب مختلفة

وهناك العدید من البحوث التي تعرضت إلى توضیح ماهیـة العمـل التطـوعي وأهمیتـه 
تـدعیم العمـل التطـوعي : بحـث: في تحقیق التكافل االجتماعي للمجتمع المدني، ومـن ذلـك

: ، ومــن أهــم نتائجـــه)ه2014عــزازي، (داخــل الجامعــات الــسعودیة، مــدخل اســتراتیجي 
ا یخدم بیئتهم، وأن یكون العمل التطوعي جـزء مـن ضرورة ارتباط مشاریع تخرج الطلبة بم

دور العوامـل االجتماعیـة والثقافیـة فــي : ومـن البحــوث كـذلك. تقیـیم عـضو هیئـة التـدریس
حمــــدان، (المـــشاركة التطوعیـــة للــــشباب الـــسعودي، رؤیـــة اجتماعیــــة ودراســـة تحلیلیـــة 

تنفیـذ واسـتمرار ً، حیث خلص البحث إلى أن توفر الجانب المالي عامل هام جدا ل)م2013
. البرامج المجتمعیة التطوعیة، وأن عامل التدین دافع أساسي للشباب للمشاركة المجتمعیة

الشباب والعمل التطوعي، دراسـة میدانیـة علـى طـالب المرحلـة الجامعیـة فـي : وكذلك بحث
ــاز،(مدینــة الریــاض  ــت : ، ومــن أهــم نتائجــه)هـــ1422 الب ــدیهم الوق أن غالبیــة الــشباب ل

اتجاهــات : ًوأیــضا بحــث. للمــشاركة فــي المبــادرات التطوعیــة، ولكــنهم ال یــشاركونالكــافي 
الـشباب الجـامعي الـذكور نحــو العمـل التطـوعي دراسـة تطبیقیــة علـى جامعـة الملـك ســعود 

أن ممارســة طلبــة جامعــة الملــك ســعود بالــسعودیة : ، ومــن نتائجــه)ه1430الــسلطان، (
فوائـــد التـــي یجنیهـــا الـــشباب مـــن العمـــل ًللعمـــل التطـــوعي ضـــعیف جـــدا، وأن مـــن أهـــم ال

اكتساب مهارات وخبرات جدیدة، وشغل أوقات الفـراغ بالنـافع، والثقـة : االجتماعي التطوعي
  .بالنفس، وتنمیة الشخصیة االجتماعیة
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ــم یتحــدث عــن جهــود جامعــة األمیــر ســطام فــي تفعیــل   وكــل ماســبق مــن البحــوث ل
 مجتمعیــة وتطوعیــة للمجتمعــات المحیطــة الــشراكة المجتمعیــة، أو تقــدیمها لبــرامج خدمــة

  .بفروع الجامعة في المحافظات المختلفة
  :المنهج الوصفي: منهج البحث

سار البحث على المنهج الوصفي في العرض والتعریف بالمبـادرات المجتمعیـة بوجـه 
ــف بالمــشاریع  ــي التعری ــذلك ف ــات، وك ــبالد والمجتمع ــة ال ــي تنمی ــث أهمیتهــا ف عــام مــن حی

ُالمجتمعیــة التطوعیــة التــي قــدمت مــن قبــل الطلبــة بجامعــة األمیــر ســطام بــن والمبــادرات 
عبدالعزیز، خالل األعوام الجامعیة الثالثة المحددة في اإلطار الزمني للبحث، مع تصنیفها 
بحــسب موضــوعها ونوعهــا، وتوضــیح طــرق دعمهــا المختلفــة، وأثرهــا فــي تفعیــل الــشراكة 

  .المجتمعیة للجامعة
فـي التحلیـل بـذكر عوامـل القـوة والتمیـز، ) swat(ث طریقـة سـوات كما استخدم البح

وعوامل الضعف، والفرص والتهدیدات والصعوبات، باإلضافة إلى استخالص النتائج واقتراح 
التوصیات والحلول المناسـبة لمعالجـة تلـك الـصعوبات، والـسبل التـي تعـین تلـك المـشاریع 

  .لبلدعلى االستمرار والتطور والتأثیر في تنمیة ا
  : حدود البحث

المبادرات المجتمعیة التطوعیة المقدمة من طلبة جامعة األمیر سطام بـن عبـدالعزیز 
بـالخرج، فــي منطقــة الریــاض بالمملكــة العربیـة الــسعودیة، فــي األعــوام الجامعیــة الثالثــة؛ 

هـــ، ضــمن 1436/1437هـــ، وعــام 1435/1436هـــ وعــام 1434/1435عــام : وهــي
تمرات العلمیة الطالبیة التي تقیمها عمادة شؤون الطـالب، بإشـراف فعالیات مسابقات المؤ

  .اللجنة العلیا للمؤتمر، وتنفیذ أمانة المؤتمر بعمادة شؤون الطالب
دراسة وتحلیل المبادرات المجتمعیة والتطوعیـة لطلبـة جامعـة األمیـر سـطام بـن 

  :عبدالعزیز
طلبة جامعة األمیر سطام بـن قبل الدخول إلى ذكر المبادرات المجتمعیة المقدمة من 

عبدالعزیز وتعدادها، یجدر بالبحث أن یعرف مفهوم المبادرات المجتمعیـة التطوعیـة، حیـث 
أسهبت مجموعة من األبحاث العلمیة في تعریف هذا المصطلح، فلهذا سیوجز البحـث فـي 

  .التعریف
أن فمجمـــوع تلـــك التعـــاریف المـــذكورة فـــي األبحـــاث والدراســـات الـــسابقة تـــدل علـــى 

هي األعمال والبرامج والمـشاریع التـي یقـوم بهـا أشـخاص : المبادرات المجتمعیة التطوعیة
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ذوو خبرات وكفاءات وهمم عالیة، لتقدیم خدمات للمجتمع؛ بهدف حل مشاكله االجتماعیة 
واإلنسانیة، واإلسهام في عملیة التنمیة والنهضة في المجتمع والبالد، من غیر عائد مادي 

هـــ، 1422هـــ، وعرفــة، 1421هـــ، والخطیــب، 1421هـــ، وعبــداللطیف، 1418الــدیب، (
  ).م1984هـ، وفهمي 1418والجهني، 

وقــد بلــغ إجمــالي المبــادرات المجتمعیــة التطوعیــة المقدمــة مــن طلبــة جامعــة األمیــر 
مبــــادرة، وفــــي العــــام الجــــامعي ) 36(هـــــ 1434/1435ســــطام فــــي العــــام الجــــامعي 

) 26(هـــ بلـــغ 1436/1437 العـــام الجــامعي مبــادرة، وفــي) 21(ه بلــغ 1435/1436
مبــادرة، وهــذه المبــادرات هــي التــي تــم ) 83(مبــادرة، ومجمــوع المبــادرات للــسنوات الــثالث 

  .ًتنفیذها میدانیا، ولیست مجرد أفكار نظریة
ــاتهم وأصــول تقــاریر  ــذون لهــا وكلی ــادرات والطــالب المنف ًووضــع الباحــث جــدوال للمب

، لیستفید من یرغب في االطالع علیهـا، ولـم یـتم إرفاقهـا مـع المبادرات على رابط إلكتروني
ًالبحث اختصارا 

)2(.  
وصنفت الدراسة المبادرات بحسب المجاالت الغالبة في فكرتها وأهـدافها المـستهدفین 
ُلها، وبحسب الهدف الرئیسي الذي خططت من أجله، واستهدفت به الشرائح المعنیة، وقـد 

ُ الواحـد، ولكـن ینظـر فـي التـصنیف إلـى الفكـرة الرئیـسیة تجتمع مجاالت عدة فـي المـشروع
  .للمبادرة، وأبرز األعمال والبرامج المقامة فیه، وما بنیت علیه من األهداف والمقاصد

ــصنیف  ــي اعتمــدتها الدراســة فــي ت ــأتي توضــیح لمــصطلحات التــصنیفات الت وفیمــا ی
  :المبادرات المجتمعیة المقدمة من الطلبة في السنوات الثالث

ویقــــصد بــــه المبــــادرات التــــي تهــــتم بالجوانــــب االجتماعیــــة : المجــــال االجتمــــاعي  -أ 
واإلنسانیة، بتقدیم الخدمات والمساعدات وأوجه التعـاون والتكـاتف التـي یمكـن تقـدیمها 

ــادرات اآلتیــة ــیم(و) مــن أطعــم الطعــام: (للمــستهدفین، كالمب مواقــف (و) امــسح دمعــة یت
فریــــق وصــــلة (و) إفطــــاركم علینـــا(و) عتأنتجــــت فأبـــد(و) شــــتاؤهم أدفـــأ(و) البـــالون
 ). التطوعي

                                                             

  :ینظر الرابط اآلتي  )2(
 https://drive.google.com/drive/folders/1x5gdYymjtIMjQsNJLaG4kPuXXOBkjY38?usp=sharing.  
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 المجـال -ًغالبـا-ویكـون فـي المبـادرات التـي اتخـذت : المجال التعلیمي التوعـوي  - ب 
التعلیمي التوعوي التربوي في برامجها وأعمالها المقدمة للمـستهدفین؛ وذلـك باسـتخدام 

تربویـة لهـم، مثـل الوسائل التعلیمیة والتوعویـة المختلفـة، إلیـصال معلومـات علمیـة أو 
مــسرحیات (و) معــا ضــد المخــدرات(و) مــاء ونمــاء(و) فرســان األمــة: (المبــادرات اآلتیــة
وقـف (و) سـنبدؤها معـك(و) فریق بركة التطوعي(و) بأناملنا نتواصل(و) تربویة لألطفال
 ).المكتبة التطوعیة(و) الكتاب التعلیمي

 التخصــصات وهــي المبــادرات التــي اســتفادت مــن: المجــال الــصحي التوعــوي  -ج 
الصحیة لخدمة المجتمع؛ بالتوعیة والتثقیف ببعض األمراض واألوبئـة، وطـرق التعامـل 
معها، مع تقدیم الخدمات العالجیـة المبدئیـة والـضروریة واألساسـیة للمـستهدفین، مثـل 

حملة مشرقة للتوعویة بصحة الفم (و) جمعیة عون(و) سرطان الثدي: (المبادرات اآلتیة
 ).حملة ال یضیق صدرك(و) حقلهم (و) واألسنان

وهي المبادرات التـي غلـب علـى برامجهـا اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة : المجال التقني  -د 
ــة المختلفــة للنــاس، مــن حیــث اســتخدام البــرامج  ــدیم الخــدمات المجتمعیــة التطوعی لتق
والتطبیقــات الحاســوبیة، أو اســتخدام األجهــزة التنقیــة الحدیثــة فــي أعمالهــا وبرامجهــا، 

مـشروع : (ذت المجال التقني فقط في األهداف واألدوات والتنفیذ، كالمبـادرات اآلتیـةواتخ
موقع إلكتروني وسیط للحاالت اإلنسانیة والتبرع (و) همتي تنفع أمتي(و)  نماء للموهبة

  ).منصة تطوع(و) نظام تطویر حلقات تحفیظ القرآن(و) باألثاث
عـــدت برامجهـــا وأعمالهـــا وهـــي المبـــادرات التـــي أ: المجـــال التقنـــي التوعـــوي  -ه 

التوعویة التثقیفیة بواسطة البرامج والتطبیقات الحاسوبیة، وتختلف عن المجـال التقنـي 
السابق بكونها تهتم بالمجاالت التوعویة والتثقیفیة ببعض الظـواهر واآلداب واإلجـراءات 

كــن (: اإلیجابیـة أو الــسلبیة، ولیــست لتقـدیم خــدمات تقنیــة فقــط، مثـل المبــادرات اآلتیــة
 بست وعشرین علیكم السالم لنطق فیدیو مقطع(و) مشروع تویتسو التقني(و) صدیقي

 ).لغة
ــاء  وفــي المحــاور الــسابقة أجــرى البحــث دراســة علــى عواملهــا فــي جمیــع مراحــل بن
المبادرة؛ كاإلعداد والتحضیر والتنظیم والتنفیذ، وسیتم الحدیث باختصار وتركیز عنها، مـع 

كمـا شـمل التحلیـل . والمبادرات التي توفرت فیهـا محـاور التحلیـلالتمثیل ببعض المشاریع 
طبیعة المشروع وفكرته وطریقة تنفیذه، وطریقة إعداد التقریر من حیث جودة لغته واكتمال 

  .عناصر التقریر فیه
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  :عوامل القوة في المبادرات، وفي هذا المبحث مطلبان: المبحث األول
وتمثلــت فــي قــة بــالتنظیم والتنفیــذ واألعمــال، عوامــل القــوة المتعل: المطلــب األول

  :األمور اآلتیة
  : جودة فكرة المبادرة وأهدافها وخطة العمل فیها: ًأوال

وهي المشاریع التي تهتم بالقضایا الهامة والحـساسة فـي المجتمـع والبلـد، وبخاصـة 
 فیهــا ًتلــك القــضایا التــي لــم یجــد لهــا المجتمــع ومؤســساته حلــوال ناجعــة لهــا، والتــي تكثــر

المــشكالت واألخطــاء باســتمرار، ولــم یعالجهــا المجتمــع بمؤســساته الحكومیــة والخاصــة، 
ــار  ــدة فــي األفك ــادرات الجی ــاس والمجتمــع، ومــن المب ــل عنهــا الن وكــذلك القــضایا التــي یغف

) رســم ابتــسامة(و) جمعیــة عــون(و) لهــم حــق: (واألهــداف وخطــة العمــل المبــادرات اآلتیــة
فریق وصلة (و) فریق أزهر التطوعي(و) فریق بركة التطوعي(و) مشروع مكتبتي عالمي(و

 ).ّمن حقهم أن یتعلـــمـوا(و) التطوعي
  :تعدد محاور التنفیذ: ًثانیا

ویقصد به تعدد البرامج واألعمال والفعالیات في المبادرة الواحدة، كأن تشتمل المبادرة 
ٕت التوضـیحیة، واقامـة ٕعلى برنامج توعوي، واقامة معرض فیه بعض العینات أو المجسما

ً إن كــان المــشروع صــحیا، أو التنــسیق مــع الجهــات ذات العالقــة -ًمــثال-برنــامج عالجــي 
لمباشرة بعض الحاالت والقضایا الصعبة، وطباعة منشورات تثقیفیة، وبرنامج ترفیهـي مـع 
 توزیع الجوائز، و إعداد دراسة واستطالع لآلراء، واشـتمال العمـل علـى التوعیـة اإلعالمیـة

عن المشروع، وما یقدم فیه من المواد الثقافیة والتوعویة، وقد توفر هـذا األمـر فـي بعـض 
) جمعیــة عــون(و) لهــم حــق(و) مــاء ونمــاء(و) ابتــسامتكم أمانــة: (المبــادرات الجیــدة مثــل

 ).فریق بركة التطوعي(و) قافلة مشرقة(و) لنوقف سرطان القولون(و
  : طول مدة تنفیذ المبادرة: ًثالثا

ًول مدة العمل في المبادرة دلیال علـى جودتهـا، وعلـى قـوة فریـق العمـل وجـودة یعد ط
الخطة المعدة، فمثل هـذه المبـادرات التطوعیـة غیـر الربحیـة یكثـر العـزوف عنهـا مـن قبـل 
ّالناس، فال عائد مادیا فیها، وال أثر معنویـا لهـا، لمـن لـم یقـدر الـدوافع الذاتیـة فـي العمـل  ً ً

) لهـم حـق(و) مـن أطعـم الطعـام(و) ابتـسامتكم أمانـة: (طویلـة األمـدومـن المبـادرات . فیها
 ).أنمي مهارتي(و) لتكن معنا(و) نق رئتك(و) جمعیة عون(و
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  :  تعدد مواقع التنفیذ:ًرابعا
ویقــصد بــذلك تكــرار تطبیــق المــشروع وتنفیــذه فــي مواقــع مختلفــة؛ الســتهداف أكبــر 

ّتمع المحیط بفریق العمل، وهو دال كـذلك شریحة ممكنة، ولیعم النفع أجزاء كبیرة من المج
علــى طــول مــدة المــشروع، وكثــرة العمــل والجهــد المبــذول فیــه، وعلــو همــة فریــق العمــل، 

) مـاء ونمـاء: (وحرصهم على نفع الناس، ومن المبادرات التـي تعـددت فیهـا مواقـع التنفیـذ
فریق أزهر (و) فریق وصلة التطوعي(و) نق رئتك(و) جمعیة عون(و) ًمعا ضد المخدرات(و

  ).فریق بركة التطوعي(و) التطوعي
  : تعدد شرائح المستهدفین وكثرتهم: ًخامسا

وهو من العوامل الهامة لتمیز المبادرة، ویقصد به تعدد الفئات المستهدفة للمشروع، 
وجودة اختیارهم؛ كأن یستهدف البرنامج الرجال والنساء واألطفال، والطبقات المختلفـة مـن 

فین والمعلمین والطالب والعمال وغیر ذلك، ویقترن بذلك كثرة المستهدفین، الناس؛ كالموظ
ومحور التمیز هذا یدل على طول مدة المشروع، وتنفیذه على عدة مراحل، واإلعداد الجیـد 

ًمعــا ضـــد (و) جمعیــة عـــون(و) مـــن أطعــم الطعـــام: (لــه، ومـــن األمثلــة المبـــادرات اآلتیــة
  ).مي ال تدمرینيحملة أ(و) قافلة مشرقة(و) المخدرات
  : مشاركة جهات حكومیة أو خاصة أو تطوعیة مع الفریق: ًسادسا

تستعین بعض المبادرات عند اإلعداد والتنفیذ لبرامجها ببعض الجهات أو المؤسسات 
أو الشركات، أو ببعض الفرق التطوعیـة أو األفـراد المتطوعـون مـن خـارج الجامعـة، وهـذا 

فمثل هذه الشراكات مع المؤسسات واإلدارات والشركات تعزز األمر یعد میزة جیدة للمبادرة، 
العمل التطوعي، وتعطیه قوة من الناحیة المادیـة والمعنویـة واإلداریـة، وتـساعد فـي تفعیـل 

ّفتوفر الموارد المالیة، وتأمین متطلبـات التنفیـذ، . الشراكة المجتمعیة للجامعة مع المجتمع
ًشریة؛ عوامــل مهمــة جــدا لتــسییر أعمــال المبــادرة ّوتــوفر العــدد الكــافي مــن الكــوادر البــ

وبرامجها، والخروج بالصورة الالئقـة والمتقنـة عنـد التنفیـذ الكتمـال عناصـر النجـاح، ومـن 
ال تكـن أنـاني فهـذا (و) رسم ابتـسامة(و) جمعیة عون: (المبادرات المتمیزة في هذا الجانب

 ).ابتسامتكم أمانة(و) لتكن معنا(و) مكاني
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 وتمثلـت فـي العوامـل والناصـر : عوامل القوة المتعلقة بالتقاریر:الثانيالمطلب 
  :اآلتیة
 : التفصیل في التقریر  - أ 

ًهناك مجموعة من تقاریر المبادرات المجتمعیـة فـصلت محـاور العمـل تفـصیال جیـدا،  ً ّ
بحسب ما تم التخطیط واإلعداد والتنفیذ له، فتجد تلك التقاریر تفصل  كل محور للمـشروع 

صل فیه من الوقائع واألحدث الحقیقیـة، وتـذكر أهـم األعمـال والبـرامج التـي قـام بهـا بما ح
ــاریر الجیــدة التفــصیل ــة، وال تقــصیر مخــل، ومــن تلــك التق ــة ممل ــر إطال : ّالفریــق، مــن غی

) معـا نـتعلم العربیـة: تعلیم اللغـة العربیـة للناطقـات بغیرهـا(و) ماء ونماء(و) فرسان األمة(
 ).وع مكتبتي عالميمشر(و) نقرأ لنرقى(و

 : ذكر الصعوبات والعقبات  -ب 
من األمور اإلیجابیة أن یذكر تقریر المبادرة الصعوبات والعقبات التـي واجهـت فریـق 
العمل عند اإلعداد أو التنظیم أو التنفیذ للمشروع، فمثل هذا التوضیح یساعد المطلع على 

. بمـشروع تقـل فیـه الـسلبیاتالمشروع لیتالفى تلك العقبات والصعوبات ویتخطاها؛ فیخـرج 
مـاء : (وتقاریر المبادرات التي ذكرت الصعوبات بجامعة األمیر سـطام لیـست كثیـرة، ومنهـا

ِومن حقهـــم أن یتعلـــمـوا(و) ونماء  ).نق رئتك(و) إنما المؤمنون إخوة(و) َ
 : ذكر التطلعات المستقبلیة  - ج 

ــرامج التــي سیواصــلون فیهــا مبــادرتهم، وی ــى تطویرهــا وهــي األعمــال والب ــون عل عمل
ّوتحسینها، فذكر التطلعات والمشاریع المستقبلیة یدل على حـرص الفریـق علـى االسـتمرار 
في المشروع، واسـتهداف شـرائح مجتمعیـة أخـرى، وتوسـیع نطـاق المـشروع وحیـزه لیـشمل 
مناطق واسعة، كما یدل على وجود أهداف قویة للمبادرة، ووجود أعـضاء فـي الفریـق لهـم 

، راغبة في االسـتمرار والتطـویر لبـرامج المـشروع، ومـن المـشاریع الجیـدة التـي همم عالیة
  ) .فریق بركة التطوعي: (ذكرت التطلعات المستقبلیة

  :ذكر النتائج والتوصیات  -د 
من المعاییر الهامة لقیاس جودة المبادرات المجتمعیة ذكر النتـائج والتوصـیات التـي 

المبادرة، وهي التجارب واألعمال التي مروا بها، توصل إلیها فریق العمل في جمیع مراحل 
واإلیجابیـات والـسلبیات التـي اطلعـوا علیهـا، والـصعوبات والعقبـات التـي واجهـتهم، وأفـضل 

ومـن . السبل والطرق التي نفذوا بها مبادرتهم، وهـي تفیـد المتـابعین للمبـادرات المجتمعیـة
 ). أمانةابتسامتكم: (المشاریع التي ذكرت النتائج والتوصیات
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 : ذكر المراجع والمصادر  -ه 
وذلـك یــدل علــى أن المبــادرة اســتندت إلـى دراســات وأبحــاث وتقــاریر وخبــرات ســابقة، 

ْوبنت أعمالها وبرامجها على أسس وقواعـد سـلیمة، ومـن المبـادرات التـي  َ : ذكـرت المراجـعَ
  .)ابتسامتكم أمانة(

   :عوامل الضعف في المبادرات ، وفیه مطلبان: المبحث الثاني
  : عوامل الضعف المتعلقة بالتنظیم والتنفیذ واألعمال: المطلب األول

  :وتمثلت في العوامل اآلتیة
  : انقطاع المشروع وعدم االستمرار فیه: ًأوال

 علـى ضـعف -فـي أغلـب األحـوال–ّانقطاع المشروع، أو تنفیذه في وقت قصیر، یدل 
ها، وعــدم وجــود قــوة فــي همــة فریــق العمــل، وضــعف األهــداف التــي بنیــت علیهــا، وقــصر

التأســـیس والتخطـــیط للمبـــادرة، وضـــعف إقامـــة الـــشراكات مـــع الجهـــات أو المؤســـسات أو 
وأكثر المبادرات المعنیة بالدراسة قد . الشركات لتقویة اإلمكانیات، وبخاصة الجوانب المادیة

توقفت في العام نفسه الذي أقیمت فیـه، إال إن بعـضها قویـت مـن جوانـب أخـرى كمـا تمـت 
  .اإلشارة إلى ذلك في عوامل القوة

  : قلة عدد فریق العمل في مشاریع كبیرة ومتشعبة: ًثانیا
هناك مبادرات كبیرة وطویلة األمد ومتعـددة المحـاور، وفـي المقابـل تجـد فریـق العمـل 

، أو أنهــا قــد أغفلــت ذكــر العــدد الكامــل لفریــق -بحــسب مــا وصــفته التقــاریر-ًفیهــا قلــیال 
ــ ــت العمــل، واقتــصرت عل ــر رئــیس المــشروع فقــط، أو ذكــرت جــزءا مــن الفریــق وأغفل ًى ذك

  .اآلخرین
ًومــن المبــادرات الكبیــرة التـــي وصــفت عــددا قلــیال مـــن فریــق العمــل فریــق بركـــة : (ً

 ).وقف الكتاب التعلیمي(و) مشروع تویتسو التقني(و) التطوعي
  : قصر مدة تنفیذ المبادرة: ًثالثا

هدفین، وقـصور األهـداف وضـعفها، وضـعف همـة لما فیه من الداللة على قلة المست
) نحن معكم: (ومن المبادرات قصیرة المدة. فریق العمل، وعدم وجود تطلعات مستقبلیة لهم

  .وغیرها)حملة ال یضیق صدرك(و) حملة سارق البصر(و) حملة أمي ال تدمریني(و
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  :ضعف التخطیط واإلعداد للمبادرات: ًرابعا
مل التطوعي لدى األفراد وفرق العمل، وضعف خبرتهم وهو راجع إلى ضعف ثقافة الع

ــة  ــرامج الجماعیــة، وعــدم اطالعهــم علــى المــشاریع المجتمعیــة والتطوعی فــي األعمــال والب
) مـن أطعـم الطعـام: (الـسابقة، وعـدم اسـتعانتهم بمختـصین لإلشـراف، ومـن تلـك المبـادرات

مواقــع (و) عطــاءســحابة (و) رســم ابتــسامة(و) لبیــك یــا أقــصى(و) سنــشرق ذات یــوم(و
 ).التواصل االجتماعي بین الهدم والبناء

  : عدم البحث عن جهات داعمة وراعیة للمبادرات، أو عدم ذكرهم فیها: ًخامسا
-ًوقـد ذكـرت الدراســة سـابقا أن وجـود جهــات داعمـة وراعیـة ومــشاركة فـي المبــادرة 

ّ یعد من عوامل القوة للمبـادرات المجتمعیـة الكبیـرة طویلـة األمـد، -حكومیة كانت أم خاصة
ال : (ومـن المبـادرات الـشاهدة علـى ذلـك. والكثیرة في المستهدفین، والمتعددة فـي المحـاور

 ).مشروع تویتسو التقني(و) تكن أناني فهذا مكاني
 وتمثلـــت فـــي العناصـــر :عوامـــل الـــضعف المتعلقـــة بالتقـــاریر: المطلـــب الثـــاني

  :اآلتیة
 : غموض فكرة المشروع وعدم وضوحها في الملخص أو المقدمة  - أ 

ًتقریرا كان أو بحثا–وضوح الفكرة في بدایة المشروع   من المعاییر العالمیة للكتابـة -ً
ع الباحث والكاتب للتقریـر علـى التقـاریر واألبحـاث، سـواء فـي ّالعلمیة، وهو دال على اطال

ومـــن . ٕمجــال التخــصص أو غیــره، والمامــه بـــالطرق الــسلیمة لكتابــة األبحــاث والتقــاریر
فرســـان : (المبـــادرات التـــي لـــم تتـــضح فكـــرة مـــشروعها فـــي ملخـــصها أو فـــي مقـــدمتها

  ).لن تغلبني(و) نحن معكم(و)األمة
 : عدم ذكر مواقع التنفیذ  -ب 

ًذلك یعد خلال كبیرا في تقریـر المبـادرة، فـذكر الموقـع یحـدد نوعیـة المـستهدفین فـي و ً
ٕالمبادرة، ومناسبتهم لفكرة المبادرة، وامكانیة تمدید مدة المبادرة في تلك المنطقة، والجهات 

: التي یمكن أن تساندها وتدعمها، وغیر ذلك من متعلقات ذكر الموقع، ومثـال ذلـك مبـادرة
  ) .عتأنتجت فأبد(

 : ضعف صیاغة التقریر وضعف أسلوبه  - ج 
والمقصود به أن التقریر لم یلتزم باألسالیب والتراكیب اللغویة العربیة المعروفة، وهي 
ّاألســالیب التــي تحــدثت عنهــا وقعــدت لهــا كتــب النحــو والــصرف وعلــم البالغــة واألدب، 

ثـم المفعـول، وعـدم مجيء الفعـل ثـم الفاعـل : ویتضمن ذلك األخطاء اإلمالئیة، ومثال ذلك
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مناسبة الكلمة للمعنـى المـستخدم فـي الـسیاق، أو اسـتخدام ألفـاظ عامیـة، وغیـر ذلـك مـن 
) مواقـف البـالون: (ومن تقاریر المبادرات التـي ضـعفت صـیاغتها. عوامل ضعف الصیاغة

مـسرحیات (و) التعامل االیجابي مع ذوي االحتیاجـات الخاصـة(و) أنا معك(و) نقرأ لنرقى(و
ِمن حقهـــم أن یتعلـــمـوا(و) لألطفالتربویة    ).الوقایة هي الغایة(و) َ
  

 : تشابه طریقة التقریر مع طریقة البحث العلمي  -د 
ــة  ــب ووضــع الفــصول والمباحــث والتقــسیمات، فطریق وهــذا التــشابه مــن حیــث التبوی
التقــاریر تختلــف عــن أداء األبحــاث العلمیــة، فالتقــاریر لهــا مجموعــة محــاور تختلــف عــن 

ــق األبحــ ــه ورســالته، وفری ــه ورؤیت ــرة المــشروع، وأهداف ــذ، وفك ــاریخ التنفی ــالعنوان وت اث؛ ك
العمــل، ومهــام الفریــق، وطریقــة التنفیــذ، ومــدة المــشروع، والفئــات المــستهدفة، ومواقــع 
ـــذ، واإلحـــصاءات  ـــشاركة فـــي التنفی ـــة والم ـــة، والجهـــات الراعی ـــات المالی ـــذ، والمیزانی التنفی

 واجهــــت فریــــق العمــــل، والتغطیــــات اإلعالمیــــة، والنتــــائج واالســــتبانات، والعقبــــات التــــي
 .والتوصیات، وبعض ماسبق ال تدخل ضمن محاور األبحاث العلمیة

معـا نـتعلم (و) لن تغلبنـي: (ومن المبادرات التي أشبهت األبحاث في طریقة الصیاغة
  ).مدى قبول المجتمع لتدخل طالب العالج الطبیعي في التشخیص والعالج(و) العربیة

 : عدم ذكر المیزانیات أو عدم تفصیلها  -ه 
فالمیزانیات لها دور قوي في تنفیذ المشروع، والمشاریع المجتمعیة المیدانیـة تحتـاج 
بشدة إلى میزانیات مالیة، ومـوارد، ومتطلبـات، وهـذا األمـر یـسري علـى الغالـب الكثیـر مـن 

ــادرات المیدانیــة ــأتي بعــض المبــادرات . المبــادرات، وبخاصــة المب التــي التحتــاج إلــى وقــد ت
ومـن المـشاریع . میزانیات كثیرة، لكون بعض المتطلبات األساسیة متوفرة لدى فریق العمل

مركــز تأهیــل وتــدریب ذوي اإلعاقــة : (الكبیــرة التــي لــم تــذكر المیزانیــات أو لــم تفــصل فیهــا
  ) .للعمل

 : االختصار الشدید في التقریر  -و 
ِّوذلك بذكر بعض األعمال والبرامج التي نف ذت في المبادرة، أو االقتصار على ملخص ُ

) بأناملنـا نتواصـل(و) ال تكـن أنـاني فهـذا مكـاني: (المـشروع أو فكرتـه، ومـن تلـك التقـاریر
 ).إفطاركم علینا(و) التعامل االیجابي مع ذوي االحتیاجات الخاصة(و) أنتجت فأبدعت(و
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ى إقامـة المبـادرات الفرص والدوافع الرئیسیة إلقبال الطلبـة علـ: المبحث الثالث
  .المجتمعیة والتطوعیة

من خالل دراسة المبادرات المجتمعیة وتحلیـل أفكارهـا وأهـدافها وطـرق التنفیـذ فیهـا، 
وما فیها مـن عوامـل القـوة والـضعف، وغیـر ذلـك، ومـن خـالل تجربـة الباحـث فـي التعامـل 

لـست الماضـیة؛ واإلشراف على الطلبة المـشاركین فـي المبـادرات المجتمعیـة فـي الـسنوات ا
استنبط الباحث الفرص والدوافع اآلتیـة، وهـي التـي شـجعت الطلبـة علـى إقامـة المبـادرات، 

  :وتنفیذها، ومواصلة العمل فیها
الرغبـة فـي اكتــساب األجـر والمثوبــة مـن اهللا تعـالى، ویترتــب علیـه حــصول البركـة فــي  -1

 .الحیاة واألعمار واألهل والمال واألوالد
جتمع، والمـساهمة فـي إیجـاد الحلـول والمقترحـات لهـا، واتخـاذ التعرف على مشاكل الم -2

 .القرارات المناسبة للقضاء علیها؛ باإلعداد والتنظیم والتنفیذ للبرامج واألعمال
علو همة مجموعة من طلبة الجامعة، ورغبتهم في خدمة المجتمع، وتقدیم ماهو نـافع  -3

 .لهم
یة التطوعیة، ورصد الجـوائز المجزیـة، إقامة المسابقات الثقافیة في المبادرات المجتمع -4

ــادة شــؤون الطــالب وأمانــة  ــي عم ــة ف ــة ســنویا ممثل ــي تقیمهــا الجامع ًكالمــسابقات الت
الملتقى العلمي، وكذلك المسابقات العلمیة والثقافیة التي كانت تقیمها وزارة التعلیم في 

وام هـــ علــى مــستوى الجامعــات الــسعودیة، ولمــدة ســتة أعــ1430الــسعودیة، مــن عــام 
ًمتتالیة، حیث كان لهـا تـأثیرا كبیـرا علـى الطـالب المـشاركین فیهـا؛ مـن حیـث التنـافس  ً

 . -بحسب مشاهدة الباحث ورأیه–الشریف، وجودة المشاركات 
ــدعم المــادي مــن قبــل إدارة الجامعــة وعمــادة شــؤون الطــالب، وبعــض  -5 وجــود بعــض ال

 .الكلیات، وبعض الجهات خارج الجامعة
ٕ إجراء دراسـات علمیـة واحـصائیة ومیدانیـة مـن خـالل المـشاریع رغبة بعض الطلبة في -6

التــي ینفــذونها، ثــم نــشر تلــك المــشاریع والدراســات العلمیــة فــي المجــالت المحكمــة أو 
المشاركة بها في المؤتمرات العلمیة العالمیة، كما حصل في بعض المشاریع مـن كلیـة 

ــادرة   المقدمــة مــن كلیــة الطــب ، وبعــض األبحــاث)ابتــسامتكم أمانــة(طــب األســنان كمب
 .البشري في الخرج وغیرها من الكلیات

الــدافع الــذاتي مــن بعــض الطلبــة لتطــویر مهــاراتهم وقــدراتهم وصــقل مــواهبهم، وزیــادة  -7
 .خبراتهم، واكتساب الثقة بالنفس، واإلعداد للمهام المستقبلیة

ن المـشاركین  للطلبـة وغیـرهم مـ-ًمـستقبال–تكوین السیرة الذاتیة الجیدة، والتـي تـشفع  -8
 .في الحصول على الوظیفة المناسبة
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تنمیــة الشخــصیة االجتماعیـــة، واالهتمــام ببنـــاء العالقــات الجیــدة مـــع كافــة الـــشرائح  -9
 .والطبقات من الناس

 .االستفادة من أوقات الفراغ في النافع والمفید من األعمال والبرامج -10
ــر ــة دوافــع كثی ة أدت إلــى حــرص وقــد ذكــرت مجموعــة مــن البحــوث والدراســات العلمی

الطالب وغیرهم لإلقبال على اإلعداد والتنفیذ للمبادرات المجتمعیة، ومنها ما وافقت الدوافع 
ه، 1431ه، والمالكي،1430ه، والسلطان،1427الشهراني، (المذكورة في هذه الدراسة 

  ).م2013وحمدان، 
التنظـیم التهدیـدات والعقبـات التـي تواجـه الطلبـة عنـد اإلعـداد و: المبحث الرابع

  .للمبادرات المجتمعیة والتطوعیة
بعد دراسة البحـث للمبـادرات المجتمعیـة والتطوعیـة المقدمـة خـالل الـسنوات الثالثـة، 
ــادرات والمــشاریع  والتعمــق فیهــا، ومــن خــالل عمــل الباحــث فــي اإلشــراف العــام علــى المب

ــاك ــي الــسنوات الماضــیة؛ اتــضح أن هن ــر ســطام ف ــة جامعــة األمی ــة لطلب  بعــض المجتمعی
التهدیدات والصعوبات والعوائق التي واجهتها فرق العمل عنـد اإلعـداد والتنفیـذ لبـرامجهم، 
ََوهو أمر طبعي في المشاریع والبرامج المیدانیة؛ لوجود الكثیـر مـن المتعلقـات والمتطلبـات 

 .الخاصة باإلعداد أو التنفیذ للمبادرة، ووجود جهات لها عالقة بالتنفیذ البد من مـشاركتها
وقد قرر عدد من الباحثین هذا األمر، فذكروا مجموعة مـن العقبـات والمعوقـات التـي تقـف 
فـــي طریـــق هـــذه المـــشاریع المجتمعیـــة توافـــق الكثیـــر منهـــا مـــا ذكرتـــه هـــذه الدراســـة 

ـــــــامر،1422البـــــــاز،( ـــــــشهراني،2006هــــــــ، الع ـــــــسلطان،1427م، وال ه، 1430ه، وال
  ).م2013ه، وحمدان 1431والمالكي،

  :باحث بعد دراسة المبادرات التهدیدات والعقبات اآلتیةوقد استخلص ال
ضعف ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة، وهو راجع إلى عدم التثقیف المستمر  -1

بمثل هذه البرامج المجتمعیة التطوعیة، وعدم االطالع على المبادرات المقدمة من قبـل 
ا الـضعف عـام فـي البلـدان الفرق والجهات التطوعیة، وأشارت بعض الدراسات بـأن هـذ

ه، 1430الـــــسلطان،(العربیــــة وجامعاتهـــــا ومؤســـــساتها، مقارنـــــة بالـــــدول الغربیـــــة 
 ). ه2013ه، وحمدان، 1431والمالكي،

نقص المعلومات عن المجاالت والبرامج والمبادرات المجتمعیة التطوعیة، وعن الجهات  -2
ى عدم نشر المتخصصین والفرق التطوعیة في المملكة العربیة السعودیة، وهو عائد إل

والمهتمــین بهــذا المجــال والعــاملین فیــه المبــادرات والبــرامج واإلنجــازات التــي تقــام فــي 
 .السعودیة



  )دراسة تحلیلیة(المبادرات المجتمعیة التطوعیة لطلبة جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز 
  عمر بن محمد دین/د

 

 -792-

ًقلة الموارد المادیة لتنفیذ المبادرات، وقد اتفقـت مجموعـة مـن الدراسـات المـذكورة آنفـا  -3
 .معیةعلى اعتبار قلة الموارد المالیة من أهم عقبات تنفیذ المبادرات المجت

ــوي ونفــسي للمتطــوعین مــن  -4 ــز اجتمــاعي ومعن ــدیر أو تــشجیع أو تحفی عــدم وجــود تق
ویــرى البحــث أن ذلــك راجــع إلــى قلــة ثقافــة المجتمعــات العربیــة . الجهــات المختلفــة

ــاء المجتمعــات، وتقویتهــا،  ــال فــي بن واإلســالمیة بأهمیــة العمــل التطــوعي، ودوره الفع
 .وتعزیز أوجه التعاون والتكاتف بینهم

ضعف همم الكثیر من طلبة الجامعة لتنفیذ المشاریع المجتمعیة أو التطوعیـة وضـعف  -5
 .إقبالهم علیها، أو ضعف هممهم في االستمرار في تنفیذها

عدم وجود تعاون بین كلیات جامعة األمیر سطام لتنفیذ المبادرات المشتركة، وهو أمـر  -6
ت إلى أن التعـاون والتنـسیق وقد أشارت بعض الدراسا. ًیكاد یكون معدوما في الجامعة

فــي البــرامج المجتمعیــة ضــعیف بــین الجامعــات فــي دول الخلــیج العربیــة والمؤســسات 
 ).ه1430السلطان،(المجتمعیة 

ضعف إقبال بعض أعـضاء هیئـة التـدریس أو المختـصین فـي الجامعـة لإلشـراف علـى  -7
 . لهإالمبادرات، وافادة الطلبة من خبراتهم في اإلعداد والتخطیط والتنفیذ

ًانشغال الطلبة بالمتطلبات التعلیمیة الجامعیة، وهذا أمر ملحوظ جدا في جامعة األمیـر  -8
ســطام؛ مــن حیــث االهتمــام الــشدید بالمتطلبــات التعلیمیــة األساســیة، واالهتمــام الكبیــر 

 .-باستثناء بعض الكلیات–بالتعلیم النظري دون التطبیقي 
ــساب ســاعات العمــل التطــوعي ضــمن المت -9 ــة للطالــب، ومثلهــا عــدم احت طلبــات الجامعی

 .ساعات األنشطة والبرامج العامة غیر الصفیة
عـدم وجــود تعــاون أو تكامـل مــن قبــل بعـض الجهــات التــي تقـع خــارج الجامعــة،  -10

والتي یتم تنفیذ المبادرة في محیط صالحیاتها، كإدارات األسواق أو البلدیات، أو بعـض 
 .الجهات الحكومیة أو الخاصة

ت متخصصة تقدم دورات تدریبیة أو ورش عمل متعلقـة بـالتنظیم عدم وجود جها -11
ًوالتنفیذ للمبادرات المجتمعیة التطوعیة إال نادرا، أو جهات تشرف على المبادرات داخل 

 .الجامعة أو خارجها
عدم وجود جهات إعالمیة متخصصة تـساند المبـادرات المجتمعیـة لنـشر أخبارهـا  -12

ً بأن الدور اإلعالمي مهـم جـدا لنـشر ثقافـة العمـل وفعالیاتها، واعتبرت بعض الدراسات
التطوعي، وكذلك نشر األخبار والتقاریر عن الفعالیـات والمبـادرات والبـرامج المجتمعیـة 

ه، 1430م، والــــــــــسلطان،2006ه، والعــــــــــامر،1427الــــــــــشهراني،(التطوعیــــــــــة 
 ).ه1431والمالكي،
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  : للجامعةأثر المبادرات في تفعیل الشراكة المجتمعیة: المبحث الخامس
ــدة علــى إصــالح المجتمــع وحــل  ــارا جی ــة التطوعیــة آث ــادرات المجتمعی ًالشــك أن للمب

-مشاكله وقضایاه؛ ألنها أعمال جلیلـة نابعـة مـن نفـوس طامحـة عالیـة الهمـة، ال ترجـو 
ٕ منـافع مادیــة أو مكاسـب شخـصیة، وانمــا انطلقـت فـي التخطــیط والتنفیـذ ألعمالهــا -ًغالبـا

یة خیریة إصالحیة، للمساهمة في تقدیم ماهو نافع ومفید للمجتمع وبرامجها من دوافع ذات
  .والبلد

والمبــادرات التــي تمــت دراســتها وتحلیلهــا فــي الــصفحات الماضــیة أثبتــت أن لجامعــة 
 مـشاركات جیـدة فـي -في الشقین الطالب والطالبـات-األمیر سطام بن عبدالعزیز وطلبتها 

 للجامعـة مـن نـواح عدیـدة، حیـث سـاهمت فـي خدمة المجتمع، وتفعیل الشراكة المجتمعیـة
حــل مجموعــة مــن القــضایا والمــشكالت المجتمعیــة فــي المحــیط الجغرافــي الــذي تقــع علیــه 
ــة، كمــا أوجــدت تلــك المبــادرات حلقــات تواصــل بــین الجامعــة والمجتمــع، وكــسرت  الجامع

دماتها ًالحواجز والعوائق بینهما؛ حتى استطاعت الجامعة أن تـؤدي شـیئا مـن رسـائلها وخـ
  .بما تملیه علیه أهدافها االستراتیجیة الرئیسیة

كما تمثل تفعیـل الـشراكة المجتمعیـة للجامعـة فـي إعـداد جیـل مـن الـشباب والـشابات 
لدیه الخبرة الكافیة لإلعداد للبرامج والمبادرات المجتمعیة، والتخطیط والتنفیـذ لهـا؛ لیكونـوا 

  .شاء اهللإعوامل بناء واصالح للمجتمع في المستقبل إن 
وتمثل كذلك في تأهیل مجموعة من أعضاء هیئة التدریس والموظفین الـذین شـاركوا 
فــي اإلشــراف علــى المبــادرات أو شــاركوا فـــي تنفیــذها مــع الطلبــة، واكتــسبوا مــن خـــالل 

ومـن . ًمشاركاتهم خبرات وتجارب تـؤهلهم مـستقبال للتنظـیم للمبـادرات المجتمعیـة وتنفیـذها
ًكثیــرا فــي اإلشــراف علــى المبــادرات المجتمعیــة فــي الــسنوات الــثالث األســماء التــي تكــررت 

أحمد فـوزي . طارق الخطیب، و د.نایف بن دایل، و د. د: المحددة في الدراسة من الرجال
أمینـة الـدمخ، و .منـال عبـداهللا زاهـد، وأ. د: أحمـد رضـوان جبـر، ومـن النـساء. غنیم، و د

  .أنوار الرشیدي. أمیرة الجیزاني، و أ.أ
كمـا مـر -وقد شـملت مبـادرات طلبـة الجامعـة جوانـب هامـة مـن الحیـاة االجتماعیـة  

 كالجوانب الصحیة والتعلیمیة والتوعویة والتقنیة وخدمـة ذوي االحتیاجـات الخاصـة، -معنا
وشملت كذلك مساحات كبیرة وواسعة من المواقع التي تم التنفیذ علیهـا، وهـي المحافظـات 

الخــرج، والــدلم، وحوطــة بنــي تمــیم، واألفــالج، والــسلیل، : عــةالتــي تقــع علیهــا فــروع الجام
ًعلما بأن وادي الدواسر تبعد عن الخرج أكثـر . ووادي الدواسر، إضافة إلى مدینة الریاض

وعلیه فتلك المبادرات والخدمات والبرامج المجتمعیة شملت الكثیر مـن .  كیلومتر600من 
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ً  وأطفاال، على اختالف أحـوالهم وظـروفهم، ًالمستهدفین من مختلف الشرائح؛ رجاال ونساء
  . وهو إنجاز جید غیر مسبوق للجامعة

ویعد التعاون والشراكة التي أقیمت بین فرق العمل في المبادرات مع بعض الـشركات 
ّوالمؤسـسات التجاریـة إحـدى ثمـار الـشراكة المجتمعیـة للجامعـة، فتجلـت هـذه الـشراكة فــي 

ت العینیـة لتنفیـذ المبـادرات، وكـذلك وجـود تعـاون ومـساندة الدعم المادي، وتأمین المتطلبا
من قبل بعض الجهات واإلدارات الحكومیة والخاصـة؛ كالمـدارس والمستـشفیات واألسـواق؛ 

  .إلقامة البرامج المجتمعیة في حیز صالحیاتها وممتلكاتها ومواقعها
 الطلبــة ومـن أوجــه الــشراكة المجتمعیــة بــین الجامعـة والمجتمــع إجــراء مجموعــة مــن

ٕالمعــدین للمبــادرات أبحاثــا ودراســات واحــصاءات عــن الحــاالت والمــشكالت والظــواهر التــي  ً
مـاء (و) ابتـسامتكم أمانـة: (تواجه المجتمع، وتحتاج إلى حلـول ناجعـة، كالمبـادرات اآلتیـة

تطبیـق برنـامج مـستدام ألمـراض الفـم واألسـنان (و) لـتكن معنـا(و) نماء للموهبة(و) ونماء
  ).حلة االبتدائیةلطلبة المر

والجدیر بالذكر بأن بعض تلك الدراسات شـارك بهـا طالبهـا فـي مـؤتمرات دولیـة مثـل 

)لتكن معنا(مبادرة 
) 3( .  
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    :أوجه الدعم المختلفة للمبادرات: المبحث السادس
عنــد اإلعــداد والتنظــیم -غیــر خــاف أن مثــل هــذه المــشاریع غیــر الربحیــة تحتــاج 

عة من اإلمكانیات والمتطلبات، وأهمهـا الـدعم المـادي واإلداري وتـوافر  إلى مجمو-والتنفیذ
الكــوادر البــشریة، وهنــاك بعــض الجهــات بالجامعــة قــد وفــرت بعــض اإلمكانیــات المادیــة 
ًوغیرها، وان كانت ال ترقى إلى التطلعات، ولكن یعد أمرا إیجابیـا فـي تـاریخ الجامعـة، بنـاء  ً ٕ

  : تلك الجهات الداعمة والراعیة ما یأتيعلى المدة الوجیزة لتأسیسها، ومن
عمادة شؤون الطالب، بإشراف وتنفیذ قسم أمانة المؤتمر العلمي فیها، ودعمها : ًأوال

ٕوهو دعم مادي واداري واشرافي. مبني على دعم وموافقة إدارة الجامعة ٕ. 
ًبعــض الكلیـات التــي تخـصص جــزءا مـن میزانیتهــا المالیـة الخاصــة باألنــشطة : ًثانیـا

 .طالبیة العامة لدعم المبادرات المجتمعیةال
ــا ــة : ًثالث ــشركات والمؤســسات التــي ترغــب فــي التعــاون مــع الفــرق التطوعی بعــض ال

 .ًبالجامعة، لتنفیذ مبادراتها، وتأمین المتطلبات الالزمة لها، ولو جزئیا
بعـــض الجهـــات الحكومیـــة والخاصـــة، والتـــي تقـــدم الـــدعم اإلداري للمبـــادرات : ًرابعـــا

معیـة لطلبــة الجامعـة، وتــسمح بإقامتهـا فــي حیـز صــالحیاتها، كـإدارات المستــشفیات المجت
  .والمدارس والحدائق العامة
   :الخاتمة ونتائج البحث

ــام  .1 ــي الع ــة الجامعــة ف ــة المقدمــة مــن طلب ــة التطوعی ــادرات المجتمعی ــالي المب ــغ إجم بل
بلـغ ه 1435/1436مبـادرة، وفـي العـام الجـامعي ) 36(هـ 1434/1435الجامعي 

مبـــادرة، ومجمـــوع ) 26(هــــ بلــغ 1436/1437مبــادرة، وفـــي العــام الجـــامعي ) 21(
ًمبادرة، وكلها نفذت میدانیا) 83(المبادرات للسنوات الثالث  ِّ وبلـغ إجمـالي المبـادرات . ُ

مبـــادرة، كمـــا بلـــغ عـــدد ) 50(مبـــادرة، ومـــن الطالبـــات ) 33(المقدمـــة مـــن الطـــالب 
مبـادرة وللطالبــات ) 23(صات الـصحیة للطـالب المبـادرات المقدمـة مـن كلیـات التخصـ

مبـادرات للطـالب ) 6: (مبادرات، ومن كلیات التخصـصات األساسـیة والهندسـیة) 10(
ـــة) 11(و ـــسانیة واالجتماعی ـــات ، ومـــن كلیـــات التخصـــصات االن ) 8: (مبـــادرة للطالب

نیة مبادرة للطالبات، واتضح من خالل استقراء المبادرات المع) 25(مبادرات للطالب و
ًبالدراسة أن هناك إقبـاال جیـدا مـن قبـل طلبـة الجامعـة علـى خدمـة المجتمـع والبـرامج  ً
التطوعیة، حیث بلغ العدد الفعلي للطلبة المشاركین فـي البـرامج والمبـادرات المیدانیـة 

ًطالبــا، ) 113(ًطالبـا وطالبــة، وبلـغ عـدد الطـالب مـنهم ) 275(فـي الـسنوات الثالثـة 
طالبة، ولم یدخل ضـمن هـذا العـدد فـرق العمـل المـساندة مـن ) 162(وعدد الطالبات 
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ــالي للمنظمــین والمــشاركین فــي  ــدد اإلجم ــث یقــدر الع ــة أو خارجهــا، حی داخــل الجامع
 .شخص) 500(المبادرات أكثر من 

اإلحــصاءات الــسابقة تــشیر إلــى تفــوق الطالبــات علــى الطــالب فــي عــدد المبــادرات  .2
اركات فیهـا، وهـو دال علـى اهتمـامهن البـالغ المقدمة منهن، وفي عدد الطالبات المش

في المساهمة في تقدیم البرامج والمشاریع الخدمیة للمجتمع، والمـشاركة فـي معالجـة 
 .مشاكله وقضایاه

أما مـن حیـث تـصنیف المبـادرات فقـد اتـضح أن المجـال االجتمـاعي قـدم فیـه الطـالب  .3
مجال التعلیمي التوعوي قدم مبادرات، وفي ال) 8(مبادرات وقدمت الطالبات ) 4(البنین 

مبـادرة، وفـي المجـال الـصحي التوعـوي ) 26(مبادرات، وقدمت الطالبـات ) 7(الطالب 
مبــادرات، وفــي المجــال التقنــي قــدم ) 8(مبــادرة وقــدمت الطالبــات ) 20(قــدم الطــالب 

، وفـي المجـال التقنـي التوعـوي قـدم )مبادرتـان(مبادرات وقدمت الطالبات ) 4(الطالب 
ــادرة واحــدة، وتــشیر هــذه اإلحــصاءات إلــى ) 3(الطــالب  مبــادرات وقــدمت الطالبــات مب

ًتفوق جانب الطالب في المجال الصحي التوعوي وهو مجال مهم جـدا، وتفوقـوا كـذلك 
في المجال التقني والتقني التوعوي، وتفوقت الطالبات في المجال االجتماعي والمجال 

ــة التعلیمــي التوعــوي، وأكــدت بعــض الدراســات بــأن  ــوي ورعای المجــال التعلیمــي الترب
ــة  ــادرات المجتمعی ــل هــذه المب ــة مــن المجــاالت التــي تمیــل إلیهــا المــرأة فــي مث الطفول

 ).ه1431المالكي،(
الشك أن البرامج واألعمال والمبـادرات المجتمعیـة التطوعیـة تحتـاج إلـى تـوفیر الكثیـر  .4

 .كانیات المادیةمن المتطلبات واإلمكانیات والمقومات المختلفة، وبخاصة اإلم
ال توجــد جهــات بجامعــة األمیــر ســطام متخصــصة ومكلفــة باإلشــراف علــى البــرامج  .5

ٕوالفعالیـات المجتمعیــة التطوعیـة المقدمــة مـن قبــل الطلبـة، وتتــولى توجیههـا، وایجــاد 
سبل الدعم المختلفة لها، إال ما حصل من قبل عمادة شؤون الطالب وأمانـة الملتقـى 

ام علـى األنـشطة الثقافیـة واالجتماعیـة، والبـرامج اإلشـرافیة العلمي ضمن إشـرافها العـ
التابعة لعمادة شـؤون الطـالب فیمـا یتعلـق بمـسابقة المبـادرات المجتمعیـة التطوعیـة، 
وكذلك بعض االجتهادات القلیلة الموجودة من قبل إدارات األنشطة الطالبیة في بعض 

 .كلیات الجامعة
 لدى طلبة الجامعة، تستحق الدعم بكافة أنواعها هناك برامج ومشاریع ومبادرات رائدة .6

ّوأشكالها، وتستحق كذلك التحفیز والتشجیع لتستمر، وتطور من إمكانیاتهـا، وتحـسن  َِّ ُ
 ).مشروع ابتسامتكم أمانة(و) حملة مشرقة: (من أدائها، مثل
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ًأن النــشر اإلعالمــي للبــرامج والمبــادرات المجتمعیــة مــن األمــور الهامــة جــدا فــي هــذا  .7
لعصر، فهي توضح جهود الجهات العاملة فـي المجـال المجتمعـي التطـوعي، وتعطـي ا

ًحافزا وتشجیعا للجهات األخرى ً. 
: ًانقطاع الكثیر من المبادرات المجتمعیة یعد ضـعفا فیهـا، ومـن أهـم أسـباب االنقطـاع .8

ـــشریة وغیرهـــا، أو عـــدم وجـــود جهـــات راعیـــة وداعمـــة  ـــات المادیـــة والب قلـــة اإلمكانی
أو انــشغال الطلبــة بالمتطلبــات الجامعیــة، أو ضــعف هممهــم، وعــدم وجــود ومــشاركة، 

 .تشجیع لهم من الجهات المعنیة على االستمرار
من العوامل الهامة واإلیجابیة إلقبـال الطلبـة والمـشرفین علـیهم علـى إقامـة المبـادرات  .9

احتـساب سـاعات العمـل التطـوعي ضـمن المتطلبـات التعلیمیـة أو معـاییر : المجتمعیة
تقییم الطلبة، أو احتسابها ضمن التكالیف والنـصاب العملـي ألعـضاء هیئـة التـدریس 

 .والمشرفین على المبادرات
حصر المشاریع والمبادرات النافعة للمجتمع والبلد، وحصر القائمین علیها والمشاركین  .10

ًفیها، وتسلیط الضوء إعالمیا علـیهم وعلـى أعمـالهم وبـرامجهم؛ أمـر هـام جـدا؛ فهـي  ًٌ
ًطي مؤشرا جیدا للثقافة التطوعیة في الجامعة والمجتمع والبلد، كما هو معمـول بـه تع ً

 ).م2006العامر، (في بعض بلدان العالم 
أن من أسباب ضعف مشاركة أعضاء هیئة التدریس فـي اإلشـراف أو التنفیـذ للبـرامج  .11

لفـون بهـا؛ عدم االهتمام بها، وكثرة األعباء والمتطلبات الجامعیة التـي یك: المجتمعیة
  .   وانشغالهم بأبحاثهم ومشاریعهم العلمیة الخاصة

  :التوصیات
التوصیات اآلتیة جاءت بعد التمعن في تفاصیل المبادرات المدروسة فـي هـذا البحـث 
ونتائجـــه وتحلیالتـــه، وقـــد رآهـــا البحـــث نافعـــة للمهتمـــین والمعنیـــین بالمبـــادرات والبـــرامج 

  :فرق العمل وتطویر أعمالهم، والرقي بإنجازاتهمالمجتمعیة، ونافعة كذلك لتحسین أداء 
إنشاء إدارة أو وحدة متخصصة داخل الجامعة تهتم بالمبادرات المجتمعیة التطوعیة،    -أ 

وتـــشرف علیهــــا، وتقــــدم لهــــا كافــــة وســــائل الــــدعم المــــادي واإلداري والبــــشري 
 .واالستشاري والمعنوي

 المتمیزة، ودعمها واإلشراف ُیقترح أن تتبنى إدارة الجامعة مجموعة من المبادرات  - ب 
على تنفیذها، ثم تهیئتها وتأهیل القائمین علیها للمشاركة في المؤتمرات المحلیة 

 .أو اإلقلیمیة أو الدولیة
یقترح على إدارة الجامعة وعلـى وكالـة الـشؤون التعلیمیـة واألكادیمیـة تخـصیص   -ج 

 . ساعات معینة في األسبوع للعمل التطوعي
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ؤون الطـالب لالسـتمرار فـي المـسابقات العلمیـة والثقافیـة التـي التأكید على عمادة ش  -د 
ًتقیمهـا فــي كـل عــام، والتــي تعـرف بــالملتقى العلمــي، وتتـضمن مــسارا للمبــادرات 

 .المجتمعیة
ــرح علــى المــسؤولین بالجامعــة وبخاصــة إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم أن   -ه  ُیقت

لتطوعیـة التـي تقیمهـا كلیـات ًیسلطوا الضوء إعالمیا على المبـادرات المجتمعیـة ا
  .الجامعة وطلبتها

تقتــرح الدراســة علــى إدارة الجامعــة النظــر فــي موضــوع احتــساب ســاعات العمــل   -و 
التطوعي ضمن المتطلبات التعلیمیة للطلبة، وكذلك ضمن سـاعات نـصاب العمـل 

 .لعضو هیئة التدریس أو الموظفین
راكات واالتفاقیــات مــع حـث الجهــات المعنیــة بالمبــادرات بالجامعــة علــى عقــد الــش  -ز 

الشركات والمؤسسات الحكومیة أو الخاصة لتفعیل برامج المبـادرات التـي یقیمهـا 
طلبة الجامعة، والمشاركة فیها، ودعمها بكافة أنواع الدعم، والسماح بتنفیذ تلـك 

 .المبادرات في حیز صالحیاتها
ّتحث الدراسة الطلبة المعدین والمنظمین للمبادرات المجتمعیة ع  -ح  لى إعداد دراسات ّ

ٕواحصاءات واستبانات لمشاریعهم، وتهیئتها للنشر العلمي، أو المشاركة بها فـي 
المـــؤتمرات والملتقیـــات العلمیـــة، وعـــرض تجـــاربهم وخبـــراتهم فـــي مجـــال خدمـــة 

 .المجتمع والعمل التطوعي
ّتقترح الدراسة على فـرق العمـل والجهـات الراغبـة فـي تنظـیم المبـادرات أن تطلـع   -ط 

 .ریر المبادرات المجتمعیة الرائدة السابقة واالستفادة منهاعلى تقا
  

  :مقترحات الدراسة
في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج فهي تقترح دراسـات أخـرى مكملـة             

  :لها في المجال، وهي
دراسة مقارنة لمبادرات الشراكة المجتمعیة من طالب جامعة سطام مـع طـالب الجامعـة  -1

  . األخرىالسعودیة
ــة، وخدمــة  -2 ــشراكة المجتمعی ــر ســطام فــي ال ــدریس بجامعــة األمی ــة الت دور أعــضاء هیئ

  .مجتمعهم
  .تصور مقترح لدور منسوبي جامعة األمیر سطام لتقدیم المبادرات المجتمعیة -3
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  المراجع
 المبادرات المجتمعیة التطوعیة المقدمة من طلبة جامعة األمیر سطام بـن عبـدالعزیز  ]1[

هــ، وهـي 1437هــ إلـى عـام 1434 األعوام الجامعیة الثالثة مـن عـام بالخرج، خالل
 : محفوظة على الرابط اآلتي

4gdYymjtIMjQsNJLaG5x1/folders/drive/com.google.drive://https
sharing=usp?38kPuXXOBkjY 

، الـشباب والعمـل التطـوعي، بحـث منـشور فـي مجلـة البحـوث )هــ1422(الباز، راشد  ]2[
 .األمنیة، كلیة الملك فهد األمنیة بالریاض

، العمـل الخیـري التطـوعي، مـسؤولیة الترشـید )م2000(التركي، ماجد بن عبـدالعزیز  ]3[
) م10054/418/2000(وضــــرورة البــــدیل، مقالــــة فــــي صــــحیفة الجزیــــرة، العــــدد 

 .السعودیة
، دراســة دور المؤســسات فــي الخــدمات التطوعیــة )ه1418(الجهنــي، مــانع حمــاد  ]4[

بالمملكــة العربیــة الــسعودیة، أبحـــاث وأوراق عمــل المــؤتمر العلمــي األول للخـــدمات 
 .التطوعیة بالسعودیة، المنعقدة بجامعة أم القرى في مكة

االجتماعیــة والثقافیــة فــي ، دور العوامــل )م2013( حمــدان، ســعید بــن ســعید ناصــر  ]5[
المشاركة التطوعیة للشباب السعودي، رؤیة اجتماعیة ودراسة تحلیلیة، بحث منـشور 

 ).28(، مجلد )79(في مجلة كلیة التربیة بالزقازیق، العدد 
ـــداهللا  ]6[ ـــب، عب ـــسالم واألمـــن )هــــ1421(الخطی ـــق ال ـــي تحقی ـــل التطـــوعي ف ، دور العم

ــة مــؤتمر ــشور فــي مجل  العمــل التطــوعي واألمــن فــي الــوطن االجتمــاعیین، بحــث من
 .العربي، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة بالریاض

، التطوع مفهومـه وأبعـاده ومرامیـه، وعالقتـه بالرعایـة )ه1418( دیب، محمد نجیب  ]7[
االجتماعیة والعمل االجتماعي والخدمـة العامـة، أبحـاث وأوراق عمـل المـؤتمر العلمـي 

 .لسعودیة، المنعقدة بجامعة أم القرى في مكةاألول للخدمات التطوعیة با
، التعلیم العالي وسوق العمل، ورقـة عمـل مقدمـة إلـى )م1998(الرشید، محمد أحمد  ]8[

 . ندوة التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة؛ رؤى مستقبلیة، الریاض
میـة ، المتطلبـات الهیكلیـة والتنظی)م2005/هـ 1426(فهد بن سلطان .  السلطان، د ]9[

لشراكة مجتمعیة فاعلة، دراسة أعدت بتكلیف من مكتب التربیـة العربـي لـدول الخلـیج 
 .بالریاض، لتقدیمها في اللقاء التربوي العربي الثاني في بیروت في لبنان

، اتجاهـات الـشباب الجـامعي )م2009/هــ1430(فهد بن سـلطان .  السلطان، د ]10[
 جامعة الملـك سـعود، بحـث منـشور الذكور نحو العمل التطوعي، دراسة تطبیقیة على

 .في مجلة رسالة الخلیج العربي، مكتب التربیة لدول الخلیج العربي بالریاض
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األثـــر االقتـــصادي لألعمـــال "، )م2008/ ه1429(الــشریف، عمـــر بـــن نــصیر  ]11[
ــصادیة، "التطوعیــة ــأثیره فــي التنمیــة االقت ، بحــث مقــدم إلــى نــدوة العمــل التطــوعي وت

 .المقامة بالریاض
، العمل التطوعي وعالقتـه بـأمن )م2006/هـ1427(راني ، معلوي عبداهللا  الشه ]12[

 .المجتمع، رسالة ماجستیر، بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، بالریاض
، ثقافـة العمـل التطـوعي لـدى )م2006/ 1427(عثمـان بـن صـالح .  العـامر، د ]13[

الدراســـات الـــشباب الـــسعودي، دراســـة میدانیـــة، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة الـــشریعة و
 .، الخرطوم في السودان)7(اإلسالمیة، بجامعة إفریقیا العالمیة، العدد 

، إسهامات الجمعیـات التطوعیـة فـي تحقیـق )هـ1421( عبداللطیف، رشاد أحمد  ]14[
األمن االجتماعي بالمجتمع، بحث منشور في مجلة مؤتمر العمل التطوعي واألمن في 

 . األمنیة بالریاضالوطن العربي، جامعة نایف العربیة للعلوم
ـــة ، محمـــد  ]15[ ـــدولي )م2002/هــــ1422( عرف العمـــل (، تقریـــر حـــول المـــؤتمر ال

 .، الریاض)53(مجلة التعاون، العدد ) التطوعي واألمن في الوطن العربي
تدعیم العمل التطـوعي داخـل الجامعـة ) م2014( عزازي، فاتن محمد عبدالمنعم  ]16[

جلة الدولیـة التربویـة المتخصـصة، السعودیة، مدخل استراتیجي، بحث منشور في الم
 .، عمان باألردن)4(العدد 

 فهمي، سامیة فهمي، وعبد العزیز بن عبد اهللا مختار، ومحروس محمود خلیفة  ]17[
، طریقـــة الخدمـــة االجتماعیـــة فـــي التخطـــیط االجتمـــاعي، نـــشر المكتـــب )م1985(

 .الجامعي الحدیث، االسكندریة، مصر
 العمل التطوعي وسـبل تـدعیم أبنائنـا ،)م2007/ ه1428(القثمي، محمد عمر  ]18[

 .نحوه، بحث مقدم إلى المؤتمر السعودي الثاني للتطوع، المقام بالریاض
، مــدى إدراك طالبــات )هـــ1431-1430( المــالكي، ســمر بنــت محمــد غــرم اهللا  ]19[

الدراســـات العلیـــا بجامعـــة أم القـــرى لمجـــاالت العمـــل التطـــوعي للمـــرأة فـــي المجتمـــع 
یة، بحث مكمل لنیـل درجـة الماجـستیر فـي األصـول اإلسـالمیة السعودي، دراسة میدان

 .للتربیة، بجامعة أم القرى بمكة
، التعلیم العالي ومـسؤولیاته فـي تنمیـة دول )م1985( مرسي، محمد عبدالعلیم  ]20[

 .الخلیج العربي، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج بالریاض
  


