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 "دراسة ميدانية" ممارسة العمل التطوعي لدى طالب الجامعات في مصر
إسماعيل خالد علي المكاوي  2السعيد محمود السعيد عثمان*،  1  

 قسم أصـول التـربيـة، كلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهر، مصر.
 لتـربيـة، كلية التربية بالدقهلية، جامعة األزهر، مصر.قسم أصـول ا

 البريد االلكتروني: 
:مستخلص البحث  

هــدا البحــث إلــر التعــرا علــر مــدى ممارســة طــالب الجامعــات المصــرية للعمــل التطــوعي 
ــرات ــي رــوء مت ي ــو ف ــو، وفل ــو ومعوقات ــر  :ومبررات ــو) )فك ــر( –الن ــ   ،أنث  -واإلقامــة )ري

دا تـم تحديـد موهـوم العمـل التطـوعي، ومجاالتـو، وأهميتـو للوـرد ولتحقيق فلو اله ،حضر(
كما تـم تصـميم اسـتبانة للتعـرا علـر مـدى ممارسـة طـالب الجامعـات المصـرية  ،والمجتمع

وفلو في مجاالت )مشاركة طالب الجامعات المصرية فـي العمـل التطـوعي  ،للعمل التطوعي
)معوقــات العمــل  ،ظــر الطــالب()مبــررات العمــل التطــوعي مــ  وجهــة ن ،واتجــاههم نحــو (

( طالبــاو وطالبــة مــ  طــالب جامعــات 797وطبقــع علــر عينــة عشــوا ية  ل ــع ) ،التطــوعي(
وقـد أههـرت النتـا ن أن درجـة ممارسـة العمـل  ،أسـيو(( –القـاهرة  –كور الشيخ  –)األزهر 

كما أورحع النتا ن عـدم وجـود فـرو   ،التطوعي لدى طالب الجامعات في مصر متوسطة
ية  ي  استجابات الطالب عينة الدراسة فـي ممارسـتهم للعمـل التطـوعي تبعـاو لمت يـر إحصا 

ـــة  –اإلقامـــة )ريـــ   حضـــر( بالنســـبة إلجمـــالي االســـتبانة، كمـــا ال توجـــد فـــرو  فات دالل
 أنثر( علر االستبانة مجملة. –إحصا ية تبعاو لمت ير النو) )فكر 

، معوقــات العمــل التطــوعي ،التطــوعي مجــاالت العمــل ،الكلمــات الموتاحيــة: العمــل التطــوعي
 .دراسة ميدانية
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Abstract: 

The current research aims at identifying the extent to which 
Egyptian university students practice voluntary work, its 
justifications and obstacles, in light of the following variables: 
gender (male - female), and residence (rural - urban). To achieve 
that goal, the concept of volunteerism, its fields, and its 
importance to the individual and society were identified. A 
questionnaire was also designed to identify the extent to which 
Egyptian university students practice voluntary work, in the fields 
of (participation of Egyptian university students in voluntary 
work and their direction towards it), (justifications for 
volunteering from the students' point of view), and (obstacles to 
voluntary work). Participants of the study were (797) male and 
female students from the universities of Al-Azhar - Kafr El-
Sheikh - Cairo – Assiut all of them were randomly selected. 
Findings showed that the degree of voluntary work among 
university students in Egypt is medium. Findings also showed that 
there were no statistical differences between the responses of the 
students in their practice of voluntary work, according to the 
residence variable (rural - urban) with respect to the total 
questionnaire, and there were no statistically significant 
differences according to the gender variable (male - female) on the 
overall questionnaire. 

Keywords: voluntary work, voluntary work fields, voluntary 
work fields ,  Field study. 
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 :مقدمـة
وأدرك اإلنسان أنو معرض لمخاطر  ،وجد العمل التطوعي منذ أن وجدت الخليقة

وتهدد أمنو  ،فليس اإلنسان بمعزل ع  األحداث التي تهدد حياتو وتعررها للخطر ،الحياة
واستقرارا  في كل عصر ومصر ؛ وم  ثم تولدت اإلرادة لمد يد العون لمواجهة تلو 

 ،يق مستوى معيشي أفضل طالما توافرت الدوافع اإلنسانيةالمخاطر، والمساهمة في تحق
 وجاءت الديانات لتؤكد هذا الموهوم وتعزز  .

 ،وخدمة ا   السبيل ،وعرا العرب التطو) قبل ههور اإلسالم في إطعام الطعام
وقد يكون "حلف الوضول" الذي عقدتو القبا ل قبل  ،ونصرة المظلوم ،وإغاثة الملهوا
، وجاء () (66: 53) مظلوم أحد أهم دعا م التطو) في العصر الجاهلياإلسالم لنصرة ال

فاهلل في عون العبد مادام العبد في عون  ،اإلسالم ليرسي دعا م التطو) ويؤسس  نيانو
أخيو، وقد أوصانا ديننا الحني  بإغاثة الملهوا، وإطعام المساكي ، وكانع حياة الرسول 

زاخرة بالبذل والعطاء، وفعل الخير، وكانوا إفا دعاهم  صلر هللا عليو وسلم وصحا تو الكرام
وما أجمل ما حدث  ،الرسول صلر هللا عليو وسلم إلر أمر سارعوا إلر تنويذ  وتباروا فيو

" أمرنا  : ي  الشيخي  أ و بكر وعمر رري هللا عنهما ! فقد روى عمر    الخطاب قال
لو ماالو عندي فقلع: اليوم أسبق أبا رسول هللا صلر هللا عليو وسلم أن نتصد ، فوافق ف

ما  :فجئع  نصف مالي فقال لي رسول هللا صلر هللا عليو وسلم ،بكر إن سبقتو يوماو 
وأتر أ و بكر بكل ما عند  فقال لو: يا أبا بكر ما أبقيع ألهلو  ،أبقيع ألهلو ؟ قلع: مثلو

 .(515 ،512 :7)"ال أسابقو علر شيء أ داو  :أبقيع لهم هللا ورسولو فقلع :؟ قال
ويمثل العمل التطوعي أعلر درجات العمل، وأكثرها رقياو، وأجملها صورة، وأشملها 

 :وعندما نزل قول هللا تعالر " ل  تنالو البر حتر تنوقوا مما تحبون " )آل عمران ،نوعاو 
( سار) الصحابة الكرام إلر البذل والعطاء ؛  ل قدموا أموالهم وما يملكون في سبيل 92
 وهذا قمة العمل التطوعي الخيري . ،إعالءو للمصلحة العامة ،هللا

وفي القرآن الكريم حرب علر الذي  يقوون في طريق العمل التطوعي، أو يلمزون 
ِعيَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن فِي " :الذي  يتطوعون، ونصرة لم  تطو)، قال تعالر ِ ٱلَِّذيَن َيۡلِمُزوَن ٱۡلُمطَّو 

ِت َوٱلَّذِ  َدقََٰ ُ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعذَاب  ٱلصَّ " َأِليم   يَن ََل يَِجُدوَن إَِلَّ ُجۡهَدُهۡم فيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر ٱَّللَّ
ولقد  نر المسلمون األوا ل أمجادهم وصنعوا تاريخهم بالتطو) الذي بات  ،(79 :)التوبة

 ،والوقراء ،نة الدولةفقد تبرعوا بما اكتسبو  وغنمو  لخزي ،عنواناو دا ماو لهم في كل أعمالهم
                                                           

() م الصوحة.يشير الرقم األول إلر رقم المرجع في قا مة المراجع، ويشير الرقم الثاني إلر رق 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -002- 

 ،وإعداد الجيوش ،وشق الطر   ،وبناء المساجد ،وطلبة العلم ،والمحتاجي  ،والمساكي 
وحسبنا دور أ و بكر الصديق رري هللا عنو الذي أعتق بمالو العبيد الذي   ،ورعاية األيتام

ق ، وقد أنو(132 :1)وساهم بجميع مالو في تجهيز جيش العسرة" ،تعرروا إليذاء قريش
وجاء بألف دينار  ،عثمان    عوان لتجهيز غزوة تبوك ثالثما ة بعير بأحالسها وأقتا ها

ما " :فنثرها في حجر النبي صلر هللا عليو وسلم وكان قول الرسول صلر هللا عليو وسلم
، وعبد الرحم     عوا تبر) يوم العسرة (626 ،623 :16)رر عثمان ما عمل بعد اليوم" 

"  :وهي نصف مالو فقال رسول هللا صلر هللا عليو وسلم ،ذهب الخالصبما ة أوقية م  ال
فقال صلر هللا عليو  ،بقي عندي مثل ما تبرعع ال يزيد وال ينقص :ما تركع لنوسو ؟ فقال

 .(616 :66)" بارك هللا لو فيما أمسكع، وفيما أبقيع" :وسلم
وكان ال  ،د وكان الرسول صلر هللا عليو وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكع ي

وكان ال يسأل أحد  شيئاو عند  إال أعطا  قليالو  ،يستكثر شيئاو أعطا  هلل تعالر وال يستقلو
وكان العطاء والصدقة أحب شيء  ،وكان عطاؤ  عطاء م  ال يخاا الوقر ،كان أو كثيراو 

وكان أجود الناس  ،وكان سرور  وفرحو بما يعطيو أعظم م  سرور اآلخذ بما يأخذ  ،إليو
وكان إفا عرض لو محتاج آثر  علر نوسو تارة بطعامو  ،يمينو كالريح المرسلة ،الخيرب

وتارة  لباسو، وكان ينو) في أصناا عطا و وصدقتو، تارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة 
. وعلر (22 ،21:5)ثم يعطي البا ع الثم  والسلعة جميعاو"  ،بالهدية، وتارة بشراء الشيء

تطوعي في المجتمع اإلسالمي يرتكز علر نواة صلبة م  عقيدة اإليمان هذا فإن العمل ال
إلر  –أفراداو وجماعات  –باهلل، وهي التي دفعع المجتمع اإلسالمي علر مر العصور 

 ؛ ا ت اء مرراة هللا تعالر.  تاجي المبادرة لوعل الخير، والسعي طواعية ؛ لتقديم العون للمح
فقد أصبح يمثل قيمة  ،تمام متزايد ونمو متسار)ويحظر العمل التطوعي اليوم باه

وبما  ،وبما يوفر  م  خدمات ،مضافة للثروة واالقتصاد الوطني، بما يملكو م  أصول
ورعاية الطوولة  ،والبيئة ،والصحة ،يمولو م  مشروعات في مجاالت حيوية كالتعليم

 اجاو وفقراو.وغيرها م  الخدمات والمنافع العامة للبيئات والوئات األكثر احتي
 World Humanitarianوقد أشار تقرير القمة العالمية للعمل اإلنساني 

Summit   إلر أن العالم  ،م2616مايو  22 – 25المنعقدة في اسطنبول في الوترة م
 ،قد دخل منعطواو حرجاو نتيجة لما قاستو اإلنسانية م  معاناة منذ الحرب العالمية الثانية

 156منهم  ،مليون شخص م  الكوارث 212ماريان م  تضرر بعدما شهد العقدان ال
 مليون يحتاجون إلر مساعدات إنسانية للبقاء علر قيد الحياة.

وإنما هو  ،ولم يعد العمل التطوعي قاصراو علر مجال مساعدة الوقراء والمساكي 
ر نشا( اجتماعي يقوم بو األفراد والجماعات م  خالل المؤسسات االجتماعية دون انتظا
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 هدا تلبية حاجات المجتمع، وحل مشكالتو، واالرتقاء بو، وتقوية دعا مو،  ،عا د
والمساهمة في دعم مسيرة تنميتو جنباو إلر جنب مع جهود الدولة، وكان ألهمية دور 
العمل التطوعي في مواجهة قضايا العالم ومشكالتو أن جاء قرار الجمعية العامة لألمم 

عاماو عالمياو للتطو) بعد اإلعالن العالمي للتطو) عام  2661المتحدة باعتبار عام 
واعتمدت األمم المتحدة يوم الخامس م  ديسمبر م  كل عام ليكون اليوم  ،م2666

ودعم دورهم في التنمية  ،العالمي للتطو)، يحتول فيو العالم بالعمل التطوعي والمتطوعي 
كما تم تأسيس عالم التطو) العربي  ،وتحقيق األهداا اإلنما ية لأللفية الثالثة ،الشاملة

ه  كأول بادرة عربية ؛ لنشر ثقافة 1227رمضان  22م، الموافق 2666أكتوبر  17في 
كما صدر قرار  تشكيل اللجنة الوطنية المصرية للعام  ،العمل التطوعي في العالم العربي
 .(166 :36)م"2666الدولي للمتطوعي  في يوليو عام 
عي أو الخيري أسماء عدة  بحسب المنطلق الثقافي ويطلق علر العمل التطو 

وأيضاو القطا)  ،والبيئي، فهو قطا) تطوعي أو غير حكومي، أو قطا) غير هادا للربح
ويسمر باالقتصاد االجتماعي والقطا) الخوي أو الجمعيات  ،المستقل أو القطا) الثالث

نشا( االجتماعي، الخيرية العامة، كل هذ  المسميات تطلق للداللة علر مساحة ال
 ،والممارسات العامة، والوردية، والمؤسسية خارج نطا  القطاعي  الحكومي وقطا) األعمال

 والموجهة للصالح العام.
ويمتلكون  ،ونظراو لما يمثلو الشباب م  أهمية خاصة ؛ كونهم في مرحلة العطاء

وتنبع  ،ثقافة التطو) فقد سعع الكثير م  الدول إلر غرس ،القدرة الذهنية والبدنية العالية
 ،أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي م  دور  في تعزيز انتماء الشباب ألوطانهم

وم  إتاحة  ،والعملية ،والعلمية ،والونية ،وم  تنمية قدرات ومهارات الشباب الوكرية
. (77 :22)الورصة الواسعة أمامهم للتعبير ع  آرا هم في القضايا التي تهم مجتمعاتهم" 

 –سواء في الدول المتقدمة أو النامية  –ويتعاهم هذا الدور في روء عدم قدرة الحكومات 
وزيادة  ،خاصة مع تعقد الظروا الحياتية ،علر سد احتياجات أفرادها ومجتمعاتها
 (.362: 31االحتياجات االجتماعية وت يرها باستمرار")

 :مشكلة الدراسة
ي بشقيو الوقوي والتبرعي في الواليات تشير اإلحصاءات إلر أن القطا) الخير 

مؤسسة  52.666و  ،منظمة وجمعية 1.312.972المتحدة األمريكية يضم في إطار  
وينتظم في هذا  ،جمعية تعمل في القطا) الخيري  266ويتم الترخيص يومياو لعدد  ،وقفية

 212الي وقد  ل ع إيراداتو م  التبرعات حو  ،مليون موهف بصوة دا مة 11القطا) قرابة 
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مليون متطو) في األعمال الدينية واإلغاثية  96إرافة إلر  ،مليار دوالر أمريكي
 .(37)ساعات عمل أسبوعياو في جميع مجاالت التطو)" 3واإلنسانية،  واقع 

مليون نسمة تقريباو،  ها حوالي  55.251.666وفي كندا التي يبلغ عدد سكانها 
سنة فما فو ، ويتراوح متوسط  13رهم مم  أعما ٪27 نسبة  ،مليون متطو) 15.5

مليار  2.1ساعة أسبوعياو، أي ما يعادل  5.2أو  ،دقيقة يومياو  56 :23وقع التطو)  ي  
مبادرات،  ،توصيل الطعام للمحتاجي  ،وتتمثل جهود التطو) في: التدريس ،ساعة سنوياو 

 ،فحة الوقرحمالت مكا ،وفعاليات، ومعسكرات، وتدريبات، حمالت الحواظ علر البيئة
 .  (162: 36)حمالت طبية للعالج، واحتل خريجو الجامعات مرتبة متقدمة  ي  المتطوعي "
بان كي مون  –وألهمية العمل التطوعي؛ طالب األمي  العام لألمم المتحدة السا ق 

والحد م  معاناة البشرية ؛ نظراو  ،قادة العالم بالوقوا معاو م  أجل عمل إنساني مشترك –
لمساعدات التي تقدم ليسع كافية للتعامل مع األزمات التي تعانيها اإلنسانية، ليس لكون ا

فقط م  أجل مساعدتهم علر البقاء، وإنما كذلو م  أجل منحهم فرصة لحياة كريمة" 
(32). 

ثبتع  ،فضالو ع  أن العمل التطوعي ميداناو عملياو رحباو م  ميادي  التربية اإلسالمية
الكريم، والسنة النبوية، رعاية للوقراء والمساكي  واألرامل، وتيسيراو  مشروعيتو في القرآن

وم  ثم ينطلق العمل التطوعي م   ،وإعانة للمحتاجي  ،وإغاثة للملهوا ،علر معسرهم
مبادئ وقيم وتعاليم الدي  اإلسالمي التي تحض علر التعاون، والتكافل  ي  أفراد 

ة عامة تؤكد أن اإلنسان بوطرتو يرتبط ب ير   ربا( وفلو انطالقاو م  رؤية إنساني ،المجتمع
التعاون والتكافل، وأن الترابط االجتماعي هاهرة طبعع في النوس البشرية ال يمك  العيش 

 وبدون فلو تصعب الحياة  ل تكاد تنعدم. ،وأن اإلنسان دا ماو في حاجة إلر أخيو ، دونها
في تطوير المجتمعات وتنمية  ورغم ما يتسم بو العمل التطوعي م  أهمية بال ة

إال أن المالحظ عزوا الشباب ع  األعمال التطوعية، فقد تدنر واقع العمل  ،قدرات األفراد
وعدم إدراك  ،التطوعي ومؤسساتو ومجاالتو في مجتمعنا اليوم بسبب غياب ثقافة التطو)

وقضايا واهتمام األفراد بالقضايا الخاصة علر حساب مصلحة األمة  ،مضمونو النبيل
وعجز  ،فضالو ع  وجود معوقات تعترض العاملي  في مجال األعمال التطوعية ،المجتمع

بعض القيادات التطوعية ع  إنتاج خطاب ثقافي تطوعي قادر علر التجديد، والواعلية، 
، وفي المنطقة العربية والشر  األوسط ؛ (2116: 62)والتجاوب مع مت يرات العصر"

، (52)م  الطالب العرب يجهلون قيمة العمل التطوعي"  ٪ 26تشير اإلحصاءات إلر أن 
. وتعد (25: 17)فقط م  الشباب التحقوا بعمل أو نشا( تطوعي " ٪11كما تشير إلر أن 

الجامعات م  أهم المؤسسات الريادية في نشر وتعزيز موهوم العمل التطوعي وجعلو ثقافة 
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حيث أههر تقرير مرصد العمل الخيري . وال سيما  ي  فئة الشباب، (526: 52)مجتمعية "
عاماو  29إلر  16المصري أن عدد الشباب المتطوعي  في مصر في المرحلة العمرية م  

وأورح التقرير الذي أعل  عنو خالل  ،٪ 2.2،  نسبة تصل إلر 637.266يصل إلر 
والتي نظمها  رنامن األمم  ،ورشة عمل "شباب عربي متطو) م  أجل مستقبل أفضل"

حدة للمتطوعي  بالتعاون مع الجامعة العربية والمجلس القومي للشباب أن الذكور المت
أكثر إقباالو علر األعمال التطوعية م  اإلناث، حيث  لغ تقدير أعداد المتطوعي  م  

 ينما  لغ أعداد المتطوعات م   ،٪ 5.5بمعدل تطو) يبلغ  ،آالا 367.669الذكور 
 .(19)" ٪1بمعدل تطو)  ،ألف 129.663اإلناث 

لذا تأتي الدراسة الحالية  هدا  ،وم  ثم يتضح عزوا الشباب ع  العمل التطوعي
م  منطلق  ناء  ،وهم طالب الجامعات في العمل التطوعي ،توعيل مشاركة فئة م  الشباب

 ،المواط  القادر علر اإلسهام واالندماج في قضايا وهموم المجتمع تواعالو مع احتياجاتو
 ،إليمان بأن الجامعة ال يمكنها القيام  دورها بمعزل ع  المجتمع خدمة لووانطالقاو م  ا

 وتلبية لحاجاتو، وتلو وهيوة م  الوها ف التي تضطلع  ها الجامعة .
 :أسئلة الدراسة

 :تحاول الدراسة اإلجابة ع  األسئلة التالية
 ما مدى ممارسة طالب الجامعات المصرية للعمل التطوعي ؟ -1
 ممارسة طالب الجامعات المصرية للعمل التطوعي ؟ ما مبررات -2
 ما المعوقات التي تحول دون مشاركة طالب الجامعات في العمل التطوعي؟ -5
إلر أي مدى تختلف ممارسة طالب الجامعات للعمل التطوعي باختالا المت يرات  -2

 اآلتية:
 حضر ( . –اإلقامة )ري   -أ
 أنثر(. –النو) )فكر  -ب

  أهداا الدراسة
ـــر ممارســـة طـــالب الجامعـــات المصـــرية للعمـــل تهـــد ـــر التعـــرا عل ـــة إل ا الدراســـة الحالي

أي مدى يختلف واقع ممارسة طالب الجامعـات إلر التطوعي، ومبرراتو، ومعوقاتو، ومعرفة 
 –النــو) ) فكــر  ،حضــر ( –اإلقامــة )ريــ   :فــي مصــر للعمــل التطــوعي بــاختالا مت يــرات

  أنثر( ؟ 
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 :أهمية الدراسة
ة الدراسة م  التطلع إلر تعميق روح العمل التطوعي لدى طالب تتجلر أهمي

وتوجيو طاقاتهم لإلسهام في خدمة  ،الجامعة، باعتبار  قيمة ودعامة بارزة لتنمية المجتمع
انطالقاو م  أن المجتمعات لم تعد  ،إف يكتسب العمل التطوعي أهمية متزايدة ،المجتمع

لذا كان ال د م   ،ع تعقد الظروا الحياتيةخاصة م ،قادرة علر سد احتياجات أفرادها
وجود جهة موازية تكمل الدور الذي يقوم بو القطا) الحكومي، وانطالقاو م  أهمية العمل 

ثبتع مشروعيتو في  ،التطوعي باعتبار  ميداناو عملياو رحباو م  ميادي  التربية اإلسالمية
 ،وتيسيراو علر معسرهم ،او لكربهموتوريج ،رعاية للوقراء ،القرآن الكريم والسنة النبوية

وإغاثة للملهوا، هذا فضالو ع  دور  في تنمية المجتمع، واالرتقاء بو، وتقوية دعا مو، 
باعتبار  )القطا) المستقل أو االقتصاد االجتماعي أو االقتصاد الثالث( نظراو لما يمثلو م  

وما يمولو  ،م  خدمات وما يوفر  ،قيمة مضافة للثروة واالقتصاد، بما يملكو م  أصول
ونظراو ألهمية العمل  ،م  مشروعات في مجاالت عدة ) التعليم والصحة والبيئة وغيرها(
م عاماو عالمياو 2661التطوعي جاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبار عام 

م، وقد اعتمدت األمم المتحدة يوم 2666للتطو) بعد اإلعالن العالمي للتطو) عام 
يحتول فيو العالم بالعمل  ،مس م  ديسمبر كل عام ليكون اليوم العالمي للتطو)الخا

 22 ،م2666أكتوبر  17ثم كان تأسيس عالم التطو) العربي في  ،التطوعي والمتطوعي 
ورسم  ،هـ كأول بادرة عربية لنشر ثقافة العمل التطوعي في العالم العربي1227رمضان 

  .هذا اإلطار يأتي مورو) البحث الحالي وفي ،خريطة واقعية للعمل التطوعي
 :منهن الدراسة وأداتها

اســتخدمع الدراســة المــنهن الوصــوي التحليلــي للتعــرا علــر مــدى ممارســة طــالب 
كمـا اسـتخدمع  ،ومعوقاتـو ،ومجاالتـو ،ومبررات العمل التطوعي ،الجامعات للعمل التطوعي

 .قوا علر فلواستبانة موجهة إلر عينة م  طالب الجامعات المصرية للو 
 :مصطلحات الدراسة

عمل اختياري طوعي يقوم بو الورد أو  :يمك  تعري  العمل التطوعي إجرا ياو بأنو
وُيبذل فيو الوقع أو المال أو  ،مجموعة أفراد لخدمة أصحاب الحاجة، أفراداو وجماعات

 ، دون لتنميتو وتطوير  ،تلبية لحاجاتهم، وإشباعها، أو خدمة للمجتمع ،كالهما لخدمتهم
 انتظار عا د أو تحقيق منوعة.
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 :الدراسات السابقة
اهتمع دراسات عديدة بالعمل التطوعي م  حيث بعد  االجتماعي، ودور  التنموي، 
وتوجهات قطاعات م  المجتمع نحو ممارستو، وكذا المؤسسات المعنية بو، ومجاالتو، 

 :وفيما يلي عرض لبعض الدراسات ،ومعوقاتو
 :العربيـة الدراسـات :أوالو 

: وقد هدفع إلر ورع تصور مقترح لتنمية ثقافة (12)م 2617 ،دراسة عبد الحميد
واستخدمع  ،العمل التطوعي في مصر في روء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة

المنهن الوصوي، وعررع لخبرات المملكة المتحدة وكندا واليابان، بغية  ناء التصور م  
راءات التنويذية م  خالل مؤسسات التعليم واإلعالم حيث األسس واألهداا واإلج

 والمؤسسات والجمعيات التطوعية.
: وهدفع إلر ورع تصور مقترح لألدوار (59)م 2617دراسة عسكر وآخرون، 

التربوية لألنشطة في المدراس الحكومية والخاصة في تنمية ثقافة العمل التطوعي في 
لي لورع التصور المقترح في مجاالت فلسطي ، واستخدمع المنهن الوصوي التحلي

 األنشطة العلمية، والثقافية، والريارية، واالجتماعية، والونية، والنشا( الكشوي.
: هدفع إلر التعرا علر اتجاهات مديري مدارس لواء (63) 2617دراسة العلعالي 

ت يرات: والتعرا علر الورو  في استجاباتهم وفقاو لم ،الرمثا نحو العمل الطال ي التطوعي
واستبانة  ،واستخدمع المنهن الوصوي المسحي ،وسنوات الخبرة ،الجنس، والمؤهل العلمي

م  مديري مدارس لواء الرمثا، وقد أههرت النتا ن أن اتجاهاتهم  169تم تطبيقها علر 
نحو العمل الطال ي التطوعي متوسطة، إرافة إلر وجود فرو  دالة إحصا ياو تعزى 

ح الذكور، ومت ير الخبرة لصالح الخبرة الطويلة فيما يتعلق لمت يرات الجنس لصال
باتجاهات مديري المدارس نحو العمل التطوعي،  ينما ال توجد فرو  فات داللة إحصا ية 

 تعزى لمت ير المؤهل العلمي.
: هدفع إلر الوقوا علر دور النشا( التطوعي في (25)م 2616دراسة أرفيدة 

 ،ت التي تقدمها الجمعيات األهلية في مدينة مصراتوتنمية المجتمع ونوعية الخدما
تم  ،واعتمدت علر المسح االجتماعي م  خالل استخدام مقا لة لجمع البيانات والمعلومات

تطبيقها علر عينة عمدية م  القياديي  والمتطوعي  العاملي  داخل الجمعيات التطوعية 
ب الجمعيات األهلية تقوم بحل وقد كشوع نتا ن الدراسة أن أغل ،فرداو  26 لغ عددهم 

وتقدم لهم الرعاية والمساعدات  ،المشكالت االجتماعية التي يتعرض لها المستويدون 
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وم   ،المالية، والخدمات الصحية والعالجية، فضالو ع  نشر الوعي الثقافي  ي  المواطني 
 ككل. ثم تؤدي تلو الجمعيات دوراو في تحقيق التنمية علر مستوى األفراد والمجتمع

: هدفع إلر تحليل أثر المحددات )االجتماعية (22) 2613دراسة البريم 
واالقتصادية والتنظيمية والثقافية( علر حجم العمل التطوعي لطلبة الجامعات األردنية، 

( م  266واستبانة طبقع علر عينة  ل ع ) ،واستخدمع منهن المسح االجتماعي بالعينة
ع إلر أن نسبة المشاركي  في أعمال تطوعية  ل ع وتوصل ،طلبة الجامعات األردنية

وأن المحددات االجتماعية واالقتصادية فات تأثير مرتوع علر حجم العمل  ،12.53٪
 التطوعي،  ينما كان تأثير المحددات الثقافية والتنظيمية متوسطاو.

: هدفع الدراسة إلر إ راز أهمية العمل التطوعي، (36) 2613دراسة الهران ورحال 
ودور  في تنمية المجتمعات، واستعراض واقع األعمال التطوعية في بعض البلدان 
 ،المتقدمة م  خالل عدد الهيئات والمنظمات التي ُتعنر  ها، ونسبة المساهمي  فيها

وإ راز الووا د االجتماعية والثقافية والمالية لها، وفوا د األعمال التطوعية بالنسبة 
المهارات لديهم، كما هدفع إلر إ راز حجم األعمال التطوعية وتنمية  ،للمتطوعي  أنوسهم

المنظمة في البالد العربية، واقترحع نموفجاو لتوعيلها يرتكز علر أربع دعا م أساسية هي: 
والتمويل الالزم لقيام العمل التطوعي وتطور  واستمراريتو، تقنية المعلومات  ،التنظيم

وتسويق العمل التطوعي بما يكول نشر ثقافة  ،عيةلضمان جودة أداء عالية لألعمال التطو 
 العمل التطوعي وتنمية حب العمل التطوعي لدى أ ناء المجتمع بشكل عام.

: هدفع الدراسة إلر ورع صورة لمنهجية التأصيل (11)م2615دراسة المباركي 
ومعايير وروابط  ،وحكمة مشروعيتو ،الشرعي والعلمي للعمل التطوعي، م  خالل موهومو

وم  حيث التأصيل العلمي تناولع الدراسة خصا ص ومجاالت العمل  ،العمل الشرعي
 وأهم النظريات العلمية التي يقوم عليها العمل التطوعي. ،التطوعي

: هدفع الدراسة إلر التعرا علر درجة (39)م 2615إيمان نجم  ،دراسة منور نجم
واستخدمع المنهن  ،وفهم عنوممارسة طالب التعليم الجامعي للعمل التطوعي وأسباب عز 

 262ولتحقيق هدا الدراسة تم إعداد استبانة طبقع علر عينة  ل ع  ،الوصوي التحليلي
طالباو وطالبة م  طالب المستوى الرابع بالجامعة اإلسالمية، وقد جاءت أسباب عزوا 

تعلق أسباب ت :الطالب ع  المشاركة في العمل التطوعي مرتبة تنازلياو علر النحو التالي
وثالثة تتعلق بالقا مي  علر العمل  ،بالعمل التطوعي نوسو، وأسباب تتعلق بالجامعة

 وأسباب تتعلق بالطالب وأسرهم. ،التطوعي
: هدفع الدراسة إلر التعرا علر درجة ممارسة المرأة (23)م 2612دراسة نياز 

وعوامل نجاح  ،والمعوقات التي تحول دون مشاركتها ،السعودية للعمل التطوعي ودوافعو
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وقامع بإعداد استبانة طبقع  ،وقد استخدمع المنهن الوصوي التحليلي ،العمل التطوعي
امرأة سعودية م  مدينة جدة، وأههرت نتا ن الدراسة أن  262علر عينة عشوا ية  ل ع 

 ،وقد شملع مجاالت رعاية الطوولة ،درجة ممارسة المرأة للعمل التطوعي كانع متوسطة
 وإصالح فات البي . ،والدعوة إلر هللا

: هدفع إلر إ راز بعض قيم العمل التطوعي، والتعرا (57) 2616دراسة الحارثي 
علر دور األسرة في إكساب أ نا ها تلو القيم م  منظور إسالمي، واستخدمع المنهن 

 الوصوي، وتوصلع إلر جملة م  النتا ن منها:
ا العمـل التطـوعي كالتعـاون، إ راز مجموعة مـ  القـيم اإلسـالمية التـي يقـوم عليهـ -

 والشعور بالمسئولية. ،والرفق ،والتكافل، واإليثار، والبذل والعطاء، واألخوة
التوعيـــة بـــالقيم، والوهـــم، والتطبيـــق،  :أن غـــرس القـــيم يمـــر بـــأربع مراحـــل هـــي -

 والتعزيز، وقد تناولع الدراسة كيفية إكساب كل قيمة تبعاو لهذ  المراحل.
ــد با - ــاك اهتمــام متزاي ــادة عــدد هن لعمــل التطــوعي مــ  قبــل الحكومــة، يبــرز فــي زي

 المؤسسات والجمعيات الخيرية، والدعم المادي والمعنوي لتلو الجمعيات.
: هدفع إلر معرفة مدى إدراك طالبات الدراسات العليا (55)م 2616دراسة المالكي 

اتو في ودوافعو ومعوق ،بجامعة أم القرى لمجاالت العمل التطوعي ومدى ممارستهم لو
وتوصلع إلر أن  ،واستخدمع المنهن الوصوي واستبانة لجمع البيانات ،المجتمع السعودي

وأن الدافع األساسي للتوجو  ،اتجاهات عينة الدراسة نحو العمل التطوعي كانع إيجا ية
والرغبة في تقديم  ،اكتساب مهارات وخبرات جديدة :إلر العمل التطوعي م  وجهة نظرهم

 ي .المساعدة لآلخر 
: هدفع الدراسة إلر الكشف ع  اتجاهات الشباب (22)م 2669دراسة السلطان 

واستخدمع  ،الجامعي نحو ممارسة العمل التطوعي واألعمال التي يرغبون في ممارستها
 575الدراسة المنهن الوصوي واستبيان تم تطبيقو علر عينة م  الطالب الذكور  ل ع 

رت نتا ن الدراسة ع  أن متوسط ممارسة الشباب طالباو بجامعة الملو سعود، وقد أسو
في حي  أن هناك اتجاهات إيجا ية نحو العمل  ،الجامعي للعمل التطوعي رعي  جداو 

وقد جاءت أهم المجاالت التي يرغب الشباب الجامعي المشاركة فيها: رعاية  ،التطوعي
المعوقي ، والحواظ علر الوقراء والمحتاجي ، وزيارة المررر، واإلغاثة اإلنسانية، ورعاية 

 البيئة، ومكافحة التدخي  والمخدرات .
ودور الشباب  ،: م  منطلق االهتمام بالعمل التطوعي(27)م 2662دراسة الباز 

تناولع الدراسة عدداو م  القضايا التي ترتبط  رغبة الشباب  ،المتزايد في مسيرتو
وباستخدام المسح االجتماعي  ،والعوامل المرتبطة  ذلو ،ومشاركتهم في العمل التطوعي
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م   ٪9طالباو بمدينة الرياض، وأههرت النتا ن أن  165لعينة م  طالب الجامعات  ل ع 
الشباب لديهم وقع للعمل التطوعي لك  ليسع لهم مشاركة فعلية رغم أن غالبيتهم قد عبر 

 ع  رغبتو في المشاركة.
 :الدراسات األجنبية :ثانياو 

: 76) ( .Jenny, M. Leila, B. & Celia, S )2617دراسة جيني وآخران 
استهدفع الدراسة التحقق م  أن للعمل التطوعي أثراو في دعم اآلباء واألمهات  (:7-12

واستخدمع المنهن الوصوي واستبانة وزعع  ،لتحسي  نتا ن الطوولة المبكرة والمراهقة
رافة إلر فحص ( متطو) في منظمات تطوعية مختلوة، باإل126إليكترونياو علر عدد )

الوثا ق المتعلقة بالعمل التطوعي، وتوصلع الدراسة إلر أن للعمل التطوعي أثراو إيجا ياو في 
التواصل والمهارات الل وية وتنمية  ،التنمية االجتماعية والعاطفية لألطوال والمراهقي 

 .  لديهم
-71 :265)(,Lederer, A. M., Et al 2015) 2613دراسة ليدرر وآخرون 

: استهدفع دراسة تأثير ساعات العمل والتطو) علر السلوك الصحي للطالب (226
وفلو لمعرفة تأثير ساعات التطو) علر: االكتئاب،  ،الجامعيي  في أربع قضايا صحية

وكانع العينة عدد م  الطالب  ،والنشا( البدني ،والنوم ،والشعور باإلرها  والتعب
مؤسسة تطوعية مختلوة م   129ية م  الجامعيي  م  المشاركي  في أعمال تطوع
وأههرت النتا ن أن زيادة عدد ساعات التطو)  ،مناطق متباينة بالواليات المتحدة األمريكية

 كما أن لو أثراو إيجا ياو في انخواض الشعور باالكتئاب . ،يزيد م  النشا( البدني للطالب
 -69: 553)( Hiromi & Leonard 2011) 2611دراسة هيرومي وليونارد 

وطبقع علر  ،: هدفع الدراسة إلر التعرا علر تأثير االتجاهات الدينية علر التطو)(533
( ع  طريق البريد اإللكتروني والهاتف، وتوصلع إلر أن األشخاص 1612عينة قوامها )

كما أن األشخاص  ،الذي  لديهم التزام ديني يزيد لديهم المشاركة في األعمال التطوعية
الديانات األخرى أكثر استعداداو وتحمساو لالنخرا( في شتر مجاالت العمل المنوتحي  علر 

التطوعي، وأن نسب التطو) لدى البروتستانع المحافظي  أعلر م  البروتستانع 
الليبراليي  وغيرهم، وبصوة عامة يمك  القول إن نسب المشاركة في األعمال التطوعية 

 لدى الملتزمي  دينياو أعلر م  غيرهم.
: (72 :276- 226)(William, et al. 2010) 2616ة ويليام وآخرون دراس

إف  ،هدفع الدراسة إلر معرفة أثر الحرية في اختيار المشاركة في مجاالت العمل التطوعي
قارنع  ي  الطالب المتطوعي  اختيارياو والمطلوبي  للتطو)، ومعرفة مواقوهم تجا  
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وأورحع النتا ن أن الطالب المتطوعي   ،( طالباو 257جامعتهم، وطبقع علر عينة  ل ع )
ويقوى لديهم الحافز  ،وأكثر رراو ع  جامعتهم ،م  غير إلزام أكثر التزاماو بالعمل التطوعي

وأوصع  ، ينما يضعف فلو الحافز لدى الطالب المطلوبي  للتطو) ،الداخلي للتطو)
  بضرورة عمل  رامن لتعزيز حرية الطالب في اختيار مجاالت التطو).

 تعليق عام علر الدراسات السابقة:
 ،وأخرى اجتماعية ،تنوعع مجاالت الدراسات السابقة  ي  دراسات شرعية أصولية

 وثالثة تربوية نوسية، وتنوعع اهتماماتها وأهدافها كما يلي:
أههرت الدراسات أن االتجا  نحو ممارسة العمل التطوعي كان متوسطاو )العلعالي  -1

درجة ممارسة العمل التطوعي قد تراوحع  ي  كما أههرت أن  ،م(2617
 م(.2669والضعيوة )السلطان  ،م(2612المتوسطة )نياز 

اهتمع بعض الدراسات  ورع تصور مقترح لتنمية ثقافة العمل التطوعي )  -2
ودراسات  ،(2617( ودراسة )عسكر وآخرون 2617دراسة عبد الحميد 

 ،لعمل التطوعيأخرى اهتمع  ورع صورة لمنهجية التأصيل الشرعي ل
(. وكذا اتجاهات الطالب نحو العمل التطوعي مثل 2615دراسة )المباركي 
 (.2616دراسة )المزي  

مثل دراسة  ،اهتمع بعض الدراسات  دور النشا( التطوعي في تنمية المجتمع -5
 (.2616)أرفيدة 

اهتمع بعض الدراسات بممارسة العمل التطوعي، ودوافعو، وأسباب العزوا عنو  -2
وقد تراوحع  ،(2616والحارثي  ،2612ونياز  ،2615راسة )نجم مثل د

 درجة الممارسة  ي  متوسطة ورعيوة.
مثل دراسة  ،اهتمع بعض الدراسات بأثر العمل التطوعي االجتماعي والنوسي -3

(، وثالثة  وصف حالة المتطو) في روء 2613وليدرر  ، 2617جيني )
إلر  رامن م  شأنها الحث وصوالو  ،إقبالو أو إدبار  ع  العمل التطوعي

 علر االنخرا( في كل مجاالتو.
أههرت بعض الدراسات أن ثمة عالقة طردية  ي  االلتزام الديني والمشاركة في  -6

كما أورحع  ،(2611األعمال التطوعية مثل دراسة )هيرومي وليونارد 
( أن المنخرطي  في العمل التطوعي اختياراو 2616دراسة ) وليام وآخرون 

 لتزاماو بو.أكثر ا
لذا تحاول الدراسة الحالية الوقوا علر مدى ممارسة طالب الجامعات المصرية 

 والمعوقات التي تحول دون مشاركتهم في العمل التطوعي.   ،ومبرراتو ،للعمل التطوعي
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 :اإلطار النظري للبحث
 :موهوم العمل التطوعي :أوالو 

تطاو) لألمر وتطو) بو  :ل ةورد في لسان العرب "ال   منظور " أن التطو) في ال
ما  :والتطو) ،وفي التنزيل " فم  تطو) خيراو فهو خير لو " ،تكلف استطاعتو :وتطوعو

والمتطو) هو الذي يوعل الشيء تبرعاو م   ،تبر) بو م  فات نوسو مما ال يلزمو فررو
 .(975: 21)زاولو اختياراو "  :. وتطو) للشيء( 225: 2)وهو توعُّل م  الطاعة " ،نوسو

ويقول ا   فارس " الطاء والواو والعي  أصل صحيح واحد يدل علر اإلصحاب 
ويقال  ،وأطاعو بمعنر طا) لو ،يقال طاعو يطوعو إفا انقاد معو ومضر ألمر  ،واالنقياد

تطاو) لهذا  :والعرب تقول ،قد طاوعو. واالستطاعة مشتقة م  الطو) :لم  وافق غير 
وأما قولهم في التبر)  ،تطو) أي تكلف استطاعتو ،ثم يقولون  ،األمر حتر تستطيعو

 ،لكنو انقاد مع خير أحب أن يوعلو ،فهو م  الباب لكنو لم يلزمو ،قد تطو) بو :بالشيء
 .(252، 251: 3)وال يقال هذا إال في باب الخير والبر" 

أو قدم نوسو إلنجاز عمل أو مهمة دون  ،وتطو) الشخص: تقدم لعمل ما مختاراو 
أو أجر، وتطو) بالشيء: زاد علر ما يجب عليو، والتطو) هو ما زاد علر الوريضة، مكافأة 

أي قام بالعبادة طا عاو مختاراو  :وتكلف الطاعة ،وتطو) بمالو أي أعطا  طواعية واختياراو 
"(22 :376). 

وم  ثم يمك  القول أن التطو) ل وياو يكون في حدود استطاعة الورد المتطو)، وأنو 
  في مجال الخير والبر، ويكون طواعية واختياراو دون انتظار مكافأة أو أجر.ال يكون إال

 ،ويمثل العمل التطوعي جهداو مبذوالو م  قبل شخص ما  دافع منو  دون أدنر مقا ل
قاصداو  ذلو تحمل بعض المسئوليات في مجال العمل االجتماعي الذي يدفع إلر تحقيق 

 .(25: 22)رفاهية اإلنسانية "
للقيام بعمل أو  ،التبر) بالوقع أو الجهد أو االثني  معاو  :بالعمل التطوعي ويقصد

وال  ، دافع غير مادي ،ليس مطالباو بو الورد أو مسئوالو عنو ا تداءو  ،أنشطة لخدمة المجتمع
يأمل المتطو) الحصول علر مردود مادي م  جراء تطوعو، حتر وإن كان هناك بعض 

والمتطو) هو الورد القا م  ذلو  ،دل الوقع والجهد المبذولفهي ال تعا ،المزايا المادية
 . (67، 66: 27)أي الواعل لألنشطة " ،التبر)

العمل الذي يقدمو الشخص لجهة عامة أو خاصة دون نية  :ويعرا كذلو بأنو
أو هو العمل الذي يقدم بمقا ل أد ي  ،الحصول علر أي مقا ل في الحال أو في المآل
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أو شهادات التقدير(، أو بمقا ل رمزي مادي ال يتناسب مع قيمة  )مثل خطابات الشكر
. وهو ال يرتبط بمهنة أو تخصص أو شريحة (32: 62)المجهود الذي تم  ذلو في العمل"

 .(223: 22)عمرية، وإنما يقوم علر تنو) المهارات والخبرات السابقة"
 ،تمع بشكل شاملكل فعل  دون مقا ل مادي يؤدي إلر خدمة المج :والعمل التطوعي

 .(125: 26)أو منظمة، أو دولة " ،سواءو كان م  فرد أو مؤسسة
والعمل  ،ممارسة إنسانية ارتبطع ارتباطاو وثيقاو بكل معاني الخير :والعمل التطوعي

وتجدد هذا  ،الصالح عند كل الجماعات البشرية منذ أن خلق هللا األرض وأوجد اإلنسان
جميعاو وصوالو إلر اإلسالم الذي أفاض في  يان أنواعها  الموهوم عبر األديان السماوية

حتر كانع ممارسة العمل التطوعي تعني  ،وكيفية ممارستها  لوغاو لإليمان ومقاصد 
 . (17: 66)تحقيق اإليمان "

ويعرا العمل التطوعي بأنو " عمل )جهد( أو تمويل أو رأي )فكر( يقوم  تقديمو 
آخر يحتاج إليو ودون مقا ل مادي أو غير ،  شخص أو كيان ما إلر شخص أو كيان

. وهو مجموعة األعمال التي (9: 36)ويكون هذا النشا( فا أغراض اجتماعية أو تنموية"
 .(235: 65)دون انتظار عا د مادي"  ،يؤديها األفراد  رغبة فاتية في خدمة مجتمعهم
 ،كيات فرديةيقف علر أسس، ودوافع، وسلو  ،والتطو) فعل إنساني فو صب ة إدارية

يحاول م  خاللو الورد أن يكرس أكثر وقتو للتضام  االجتماعي،  واسطة تقديم الخدمات 
رم  مؤسسات أو جمعيات تعطي للوعل التطوعي نمطاو  ،االجتماعية معنوية أو مادية

 .(22: 26)"تنظيمياو وحرية أكثر لممارسة نشاطاتهم
 ي اختياري يقوم بو فرد أو كل عمل تلقا :وهناك م  عرا العمل التطوعي بأنو

كما ترجع فلسوة العمل التطوعي  ،جماعة لخدمة األخوة البشرية وتحقيق كرامة اإلنسان
 ،إف ال يمك  العيش  دونها ،إلر أن الترابط االجتماعي هاهرة طبيعية في النوس اإلنسانية

ك  م  تلبية واإلنسان دا ماو في حاجة إلر أخيو اإلنسان ؛ ليتم ،فالكل محتاج إلر الكل
فاإلنسان بوطرتو يرتبط ب ير   ،حاجاتو، وبدون فلو الترابط يمتنع العيش وتنعدم الحياة

والضرورة داعية إلر  ،نظراو الرتبا( فلو باألغراض والحاجات ، ربا( التعاون المتبادل
 .(166: 52)استعانة الناس  بعضهم البعض" 

 :ويتضح مما سبق
ماعي أو مؤسساتي تجا  فرد، أو جماعة، أو أن التطو) جهد إنساي فردي أو ج .1

مجتمع، سواءو كان هذا الجهد والعمل بالنوس أو المال أو بالنوس والمال معاو، مدفوعاو 
وإن تعددت الدوافع والنواز)  ،انطالقاو م  حث اإلسالم علر التطو) ، واز) ديني
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أو حل  ، هدا خدمة اإلنسانية وتحقيق رفاهيتها ،فأساسها وأصولها ديني شرعي
 مشكالت المجتمع وتحقيق تنميتو.

 أن الموجو األول للتطو) هو الدافع اإلنساني والرغبة في عمل الخير. .2
تلو التي تحرك اإلنسان للقيام باألعمال  :منها ما هو نوسي ،أن دوافع التطو) متعددة .5

ة، والشعور بالمسئولي ،والتكافل والمرحمة ،مثل التعاون علر فعل الخيرات ،التطوعية
 ،واألنانية، والتكبر ،واإليثار، والت لب علر بعض األمراض كاألثرة ،والرفق ،والوالء

واالكتناز، وتبلد اإلحساس. وم  ثم يكون العمل التطوعي إعالءو لشأن بعض القيم 
تلبية للحاجات فات النوع علر قطاعات المجتمع  :وتعزيزاو لها. ومنها االجتماعي
اعدة بعض الوئات كالوقراء والمحتاجي ، ورعاية المررر المختلوة، لتقديم خدمة لمس

والمسني ، وتقديم العون لآلخري ، والمساهمة في مجال األعمال الخيرية كافة، نظراو 
لما يحظر بو القا م باألعمال التطوعية م  قبول اجتماعي، وتقدير، وسمو مكانة. 

موي  دءاو م  سد حاجة لما تحققو األعمال التطوعية م  دور تن :ومنها االقتصادي
ولما يحققو العمل التطوعي  ،وتضييق الوجوة  ي  األغنياء والوقراء ،الوئات المحرومة

وصوالو إلر القيمة المضافة للثروة واالقتصاد، لما يمثلو العمل التطوعي ومجاالتو م  
أو االقتصاد  ،أو الثالث ،حتر أطلق عليو )القطا) المستقل ،أصول واستثمارات

 ماعي(. االجت
عمل صالح يقوم بو المسلم في  :وم  وجهة نظر شرعية يعرا العمل التطوعي بأنو

بقصد إشبا) الحاجات  ،خدمة لنوسو أو أسرتو أو مجتمعو ،أي وقع وفي أي مكان
وتنميتو وفقاو لشريعة هللا  ،والرقي بالعالقات اإلنسانية في المجتمع المسلم ،األساسية لهم

فحكمو حكم  ،وهو عمل يثاب فاعلو وال يعاقب تاركو ،لسنة النبويةالمتمثلة في الكتاب وا
وهللا سبحانو وتعالي  ي  ثوابو وندب إليو،  ،المستحب م  حيث إن المشر) يحبو ويؤثر 

لك  إفا عظمع المصلحة واشتدت الحاجة فإن المندوب والمستحب والوضيلة  ،ورغب فيو
. وفكر )التهانوي( أن (629 ،627: 11)"والنول يصبح فرراو عينياو أو فرراو كوا ياو 

 :. وعند )الجرجاني( في التعريوات  التطو)(275: 35)التطو) هو النول عند أهل الشر)"
 .(63: 6)اسم لما شر) زيادة علر الورض والواجبات"

أو  ،أو مال ،أو ثمرة مجهود ، ذل مجهود :التطو) :وم  وجهة نظر شرعية أيضاو 
ودون إكرا  أو  ،ا ت اء وجو هللا تعالر ،يوافق الشر) ،عوو ع  حق في غير الواجب

 .(571: 27)تخجيل "
أما  ،وفي كل عبادة فرض وتطو) ،والتطو) في العبادات هو الزيادة علر الورض

يتطو) بو فرد أو مجموعة م   ،كل عمل م  أعمال البر :العمل التطوعي اإلنما ي فهو
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وبهدا خدمة المجتمع  ،رراة هللا تعالرا ت اء م ،أو الدولة ،األفراد أو مؤسسة ما
 .(12: 32)دون غرض ربحي أو سياسي" ،وتنميتو

ومقياساو للمواطنة  ،ويعد العمل التطوعي في  لد ما مؤشراو علر الرقي والحضارة
وشكل م  أشكال  ،وهو عملية تشاركية لدفع عجلة التنمية في جميع المجاالت ،الصالحة

قا م علر أسس ومباديء  ،وأداء العمل بشكل منسق ،التعبير ع  التعاون  ي  الناس
وأركان وقيم تنظيمية محددة، وما يميز العمل التطوعي الخيري هو االجتما) ؛ لتحقيق 

دون انتظار جني الربح المالي أو تحقيق منوعة  ،أهداا مشروعة تهم الصالح العام
 شخصية .

 :أهمية العمل التطوعي :ثانياو 
خصا ص المجتمع اإليماني، فهو مراد ربنا، وهو مطلب يعد فعل الخير م  أخص 

ِت وطريق فالحنا، قال تعالر " ،ودعوة إلهية ،رباني م   :" )األنبياءَوَأۡوَحۡيَنٓا ِإَلۡيِهۡم ِفۡعَل ٱۡلَخۡيرََٰ
(. وال قيمة للحياة دون فعل الخير، وال نجاة للعبد في اآلخرة دون فعل الخير، 75اآلية 

موصل إلر النجاة في اآلخرة، وهو نهر يتدفق عبادات وقربات وهو طريق في الحياة 
ونوافل، وكان م  دعا و صلر هللا عليو وسلم: "اللهم إني أسألو فعل الخيرات وترك 

وبوعلو يتشبو  ،. وفعل الخير يسمو بإنسانية اإلنسان(521: 16)المنكرات وحب المساكي "
إلسالم اإلنسان بوعل الخير، قال تعالر وقد أوصر ا ،ويتخلق بأخال  األنبياء ،بالمال كة

تِِۚ " (. وقولو صلر هللا عليو وسلم: "إن م  الناس 122")البقرة: م  اآلية َفٱۡسَتِبُقوْا ٱۡلَخۡيرََٰ
فطوبر لم  جعل  ،مواتيح للخير م اليق للشر، وإن م  الناس مواتيح للشر م اليق للخير

. وقولو (26: 2)مواتيح الشر علر يديو"هللا مواتيح الخير علر يديو، وويل لم  جعل هللا 
وم  كان في حاجة أخيو  ،" المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال يسلمو :صلر هللا عليو وسلم
وم  فرَّج ع  مسلم كربة فرَّج هللا عنو  ها كربة م  كرب يوم القيامة،  ،كان هللا في حاجتو

وس ع  مؤم  كربة م  كرب . " م  ن(117: 2)وم  ستر مسلماو ستر  هللا يوم القيامة"
الدنيا نوس هللا عنو كربة م  كرب يوم القيامة، وم  يسر علر معسر يسر هللا عليو في 
الدنيا واآلخرة، وم  ستر مسلماو ستر  هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد مادام 

نعم هللا " ما م  عبد أ :. وقولو صلر هللا عليو وسلم(2672: 9)العبد في عون أخيو" 
عليو نعمة فأسب ها عليو ثم جعل م  حوا ن الناس إليو فتبّرم فقد عرض تلو النعمة 

 .(22: 29)للزوال"
وهو  ،ويعد العمل التطوعي انتصاراو علر أنانية النوس وقهر الرغبة في إثبات األهواء
كبرى مشاركة إيجا ية ناتجة ع  اإلحساس بالمجتمع، ويمثل العمل التطوعي قيمة إنسانية 

وقد عرا المجتمع اإلسالمي منذ نشأتو العمل الخيري  ،تجسد العطاء والبذل بكل أشكالو
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 وصوو سلوكاو حضارياو يجسد قيم اإلسالم النبيلة في التكافل واإلخاء ووعي أفراد  
وكان للعمل الخيري إسهامات إيجا ية في تطوير المجتمع  ،بالمسئولية االجتماعية

مما ساعد علر  ،ة في عمليات البناء االجتماعي واالقتصادياإلسالمي عززت المساهم
. وللعمل التطوعي دور  ( 5: 13)تنمية اإلحساس بالمسئولية والترابط  ي  أفراد المجتمع"

كما يحوظ لو قوتو  ،كونو يويد المجتمع في تماسكو وتالحم  نيانو ،في مجال األم 
يدفع غوا ل العوز لدرجة أطلق عليها "  ويضم  سالمتو إرشاداو وتوجيهاو أو عمالو خيرياو 

وهي أرقر أشكال المساهمة المجتمعية في مجال مكافحة  ،العيتي " الشرطة التطوعية
 .(37: 36)الجريمة
فضالو علر فلو،  تتمثل  ،وتتعدد منافع العمل التطوعي لتشمل الورد والمجتمع 

 :أهمية العمل التطوعي في
ويتحقق م   ،اعي التي حث عليها اإلسالميحقق التطو) فكرة التكافل االجتم -

 ورا ها األجر والثواب م  هللا سبحانو وتعالر.
كونو يسهم في  ،يسهم التطو) في تنمية الشعور بالوالء واالنتماء للمجتمع -

 تنامي اإلحساس بالمسئولية االجتماعية .
وش ل وقع الوراغ بما يعود علر  ،شعور المتطو) بالسعادة وتقدير الذات -

 تمع بالوا دة.المج
 إكساب المتطو) الخبرات والمهارات م  خالل مشاركتو في األعمال التطوعية. -
 .(592: 26)ويدعم ويكمل دورها " ،يخفف العبء ع  كاهل الدولة -
مع تعاهم دور التطو) في تسخير الجهود البشرية لتوفير الخدمات االجتماعية،  -

يس التي يقاس  ها تقدم أصبح انتشار  م  المقاي ،االقتصادية، والثقافية
باعتبار  مؤشراو لتواعل األفراد مع مجتمعهم للنهوض بو  ،المجتمع وتطور 

إرافة إلر إسهامو في  ناء شخصية المتطو)  ،وتنميتو في كافة المجاالت
وفكرياو، وتوهي  طاقاتو وإمكاناتو  ،ودينياو  ،وأخالقياو  ،واجتماعياو  ،وتنميتو مهارياو 
 .(62: 26)في هذا المجال"

تجريب الوها ف األساسية التي يرغب  ها المتطو)، وتحديد التوجو األنسب  -
 لحياتو المهنية.

 .(26: 36)ممارسة أفضل الحترام الذات والثقة بالنوس" -
 :كما تتجلر أهمية العمل التطوعي أيضاو م  خالل إسهامو في

 تنمية وتعزيز الحس اإليماني لدى المتطو). -
 لعمل ا ت اء مرراة هللا.وا ،تنمية قيمة االحتساب -
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 وعلر البذل والعطاء. ،تعويد الورد علر تحمل المسئولية -
 والتواصل مع اآلخري . ،تنمية قدرة اإلنسان علر التواعل -
والتخلص م  األنانية واألثرة، وتنمية الحس  ،الحد م  النزعة الوردية -

 االجتماعي.
ۡن َخۡيٖر َوَما تُ "  :قال تعالر ،أنو زاد ينوع اإلنسان في آخرتو - ُمواْ ِِلَنفُِسُكم م ِ قَد ِ

ِ ُهَو َخيراً وأَعَظَم أَجراً   (.26م  اآلية  :)المزمل " تَِجُدوهُ ِعنَد ٱَّللَّ
 دوافع ومبررات العمل التطوعي :ثالثاو 

وم  فلو  ،حث ديننا الحني  علر العمل التطوعي في كثير م  اآليات واألحاديث
أحب الناس إلر هللا  :لر هللا عليو وسلم قالماروا  عمر رري هللا عنو أن النبي ص

أو  ،وأحب األعمال إلر هللا عز وجل سرور تدخلو علر مسلم أو تكشف عنو كربة ،أنوعهم
تقضي عنو ديناو أو تطرد عنو جوعاو وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلّي م  

 .(166: 51)أن أعتكف في مسجد المدينة شهراو" 
وممارسة إيجا ية نعيشها في  ،عي نوعاو م  المبادرة اإلنسانيةويعد العمل التطو 

ولقد حثنا ديننا اإلسالمي الحني   ،وجهداو مبذوالو م  أجل منوعة ال ير ،الحياة اليومية
ويقوم بصوة أساسية علر  ،السيما أن التطو) يتضم  جهوداو إنسانية ،علر اإلكثار منو

وال يهدا إلر تحقيق  ،تمع بصورة فردية أو جماعيةالرغبة أو الدافع الذاتي م  أفراد المج
وتحمل بعض المسئوليات التي تسهم في تلبية احتياجات  ،مقا ل مادي أو ربح خاص

ويطلق علر  ،اجتماعية ملحة، أو حالو لمشكلة م  المشكالت التي يعاني منها المجتمع
. وقد يكون (5: 25)التطو) في مثل هذ  الحالة االستثمار في رأس المال االجتماعي " 

 :م  وراء العمل التطوعي الدوافع التالية
وهـو مـ  يقـدم خدمـة ا ت ـاء مررـاة هللا، مثـل مـ  يـذهب إلـر أمـاك   :دافع ديني -

 نا ية ليعلم الناس أمور دينهم.
 وهو م  يضحي  نوسو ويتطو) لتحرير وطنو م  األعداء. :دافع وطني -
أو مـ   ،ي  فـي الجمعيـات األهليـةكما هـو الحـال بالنسـبة للمتطـوع :دافع إنساني -

 .(61: 62)يؤلوون جمعية خيرية لمساعدة فوي الحاجة"
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 العوامل التي تساعد طالب الجامعات علر التطو)  :رابعاو 
يمك  تحديد مجموعة م  العوامـل التـي تسـاعد طـالب الجامعـات علـر المشـاركة فـي 

 :لعل م  أهمها ،العمل التطوعي
والثنـاء علـر مـا أنجـزو   ،بـاإلطراء علـيهم ،قدير لأل ناء ناء الشعور باالحترام والت -

 م  أعمال تطوعية.
 الررا والقبول والتشجيع أل نا نا علر مبادراتهم التطوعية. -
 تقديم المزيد م  األفكار التطوعية. -
وإفساح المجال لهم أن يشـاركوا فـي  ،تعويدهم علر كيفية إنجاز األعمال بأنوسهم -

 تحمل المسئولية.
 وتوريح القيم التي أرافتها هذ  اإلنجازات إليهم. ،جازات األ ناءتقييم إن -
 ونتا جو علر المستويدي . ،تذكيرهم بوضل العمل التطوعي -
 نز) الخوا م  نووسهم تجا  المشاركة في األعمال التطوعية اإليجا ية. -
 .طوعي باإلخالص ا ت اء مرراة هللاأن نكرر عليهم دا ماو وجوب اقتران العمل الت -
 بأن يراك ا نو متطوعاو وإشراكو في فلو . :قدوةال -
مـ  خـالل قصـص السـلف  ،تنمية القيم الدينية التي تدعو للخير ومسـاعدة ال يـر -

 الصالح.
 أن نزر) في نووسهم الحس الوطني تجا  المجتمع. -
 ،وتقـديم العـون لآلخـري  ،تعليمهم التعاطف، والعطاء، والرحمة، واالنتماء الوطني -

 وفرراو تجا  وطنو ودينو ومجتمعو. وأن عليو واجباو 
 والمساهمة في ت يير  واإلرافة إليو. ،ونقد  ،تنمية جرأتهم علر فهم الواقع -
ــاء والشــكر - ــامهم بأعمــال  ،تحويــزهم بالثن أو شــراء هديــة تناســب أعمــارهم عنــد قي

 . (6، 3: 25)تطوعية "
 مجاالت العمل التطوعي  :خامساو 

أوجو المشاركة االختيارية في خدمة األفراد  تتعدد مجاالت العمل التطوعي  تعدد
 والمجتمعات ومنها:

وهو مجال يبنر علر احتياجات المجتمع، يتعاون فيو  :المجال االجتماعي  .1
األفراد علر تلبية وسد مثل هذ  االحتياجات م  أعمال التنمية االجتماعية 

أهيل مدمني إعادة ت –ويتضم  ) رعاية الطوولة واألمومة  :والرعاية المجتمعية
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اإلرشاد  –رعاية المسني   –مكافحة التدخي   –رعاية األحداث  –المخدرات 
 مساعدة األسر الوقيرة (. –رعاية األيتام  –مساعدة المشردي   –األسري 

 رامن  –التعليم المستمر  –)محو األمية  :المجال التربوي والتعليمي ويتضم  .2
 راسياو(.تقديم  رامن للمتأخري  د –صعوبات التعلم 

 –خدمة المررر والترفيو عنهم  –) الرعاية الصحية  :المجال الصحي ويتضم   .5
 تقديم العون لذوي االحتياجات الخاصة(. –تقديم اإلرشاد النوسي والصحي 

المحافظة علر  –مكافحة التصحر –)اإلرشاد البيئي  :المجال البيئي ويتضم   .2
 البيئة م  التلوث بكافة أشكالو وصور (.

المساهمة مع  –)المشاركة في أعمال اإلغاثة  :الدفا) المدني ويتضم  مجال .3
 .(29: 22)المشاركة في أوقات الكوارث الطبيعية(" –رجال اإلسعاا 

وت طية نوقات التعليم والرسوم  ،إقامة المدارس :المجاالت التعليمية وتشمل .6
 للمحتاجي .

اعدة في توفير فرص المس ،المجاالت الخدمية وتشمل: تأهيل وتدريب الوقراء .7
 ناء المساك  للمحتاجي ، وحور اآلبار  ،العمل م  خالل المشروعات الص يرة

 االرتوازية...الخ.
المشاركة في معالجة مشكالت وقضايا التنمية مثل البطالة، الطال ، التضخم،  .2

 .(22: 36)توكو األسر..."
في صورة عمل  وجدير بالذكر أن هذ  المجاالت قد تتم في شكل مجهود فردي أو 
 :م  خالل مجموعات أربع م  المؤسسات التطوعية ت طي المجاالت التالية ،مؤسسي

 ،وتستند إلر الواز) الديني ،منظمات خيرية قا مة علر البر واإلحسان :المجموعة األولر
منظمات رعا ية وخدمية  :وتكون في دور الوسيط  ي  المانح والمتلقي. المجموعة الثانية

والمسني ، أو تقدم خدمات  ،والمعاقي  ،اجتماعية لوئات مثل األطوال الوقراء توفر رعاية
وهي منظمات  :وتثقيفية مقا ل أجر رمزي أومجاناو . المجموعة الثالثة ،صحية، وتعليمية

تنموية ال تقتصر علر تقديم إعانات أو خدمات للوئات المحتاجة،  ل تستهدا توفير 
 ،التعليم، والتدريب، والتأهيل، وتوفير فرص عمل عناصر القوة المستدامة م  خالل

وهي منظمات حقوقية تتبنر مطالب فئات  :والتوعية الثقافية والحقوقية. المجموعة الرابعة
وتدافع ع  حقو  اإلنسان. وتجدر اإلشارة إلر أهمية المبادرات التطوعية  ،معينة

دث محدد مثل انهيار منازل أو  ل يعلو م  شأنها ح ،والتي ال ينظمها القانون  ،المجتمعية
كوارث طبيعية وغيرها، والتي قد تولد في التواصل عبر الشبكة اإللكترونية ثم تمتد 

 .  (16، 13: 15)للواقع
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 :العمل التطوعي اإللكتروني
فهو يمك  المتطو)  ،يعد العمل التطوعي اإللكتروني مكمالو وداعماو للعمل التطوعي

كطرح  ،ي م  تحقيق ما قد يعجز عنو المتطو) الميدانيعبر وسا ط االتصال اإللكترون
وحشد أكبر عدد م  المتطوعي   كما يشكل وسيلة سريعة ودقيقة  ،األفكار الجديدة

إرافة  ،للتواصل مع المؤسسات األهلية المتنوعة التي تنشط في مجال العمل التطوعي
 إلر أنو يمارس رم  دا رة أوسع م  نطا  العمل الميداني:

 Virtualالتطو) االفتراري  :التطو) اإللكتروني مسميات عدة منها ويأخذ
Volunteering،  والتطو) عبر اإلنترنعOnline Volunteering،  والخدمة

ويشير التطو) اإللكتروني إلر: المهام أو األعمال  ، Cyber Serviceاإللكترونية 
المنزل أو م  كمبيوتر م   ،ع  طريق اإلنترنع –كلها أو بعضها  –التطوعية المنجزة 

مجموعة األعمال التطوعية التي تشترك في االستخدام الهادا  :كما يعرا بأنو ،العمل
ويعرا المتطوعون اإللكترونيون علر  ،وخاصة الرقمي منها ،لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

بحرية ودون محوزات مالية  ،أشخاص يتشاركون أوقاتهم وكواءاتهم عبر اإلنترنع :أنهم
 ،لصالح المجتمع. أما التسمية الرسمية والتعري  الواسع االستخدام للتطو) اإللكتروني

حيث يستخدم تسمية " التطو) عبر  ،فهو الذي اعتمد   رنامن متطوعي األمم المتحدة
كلها  –المهام التطوعية المنجزة  :ويعرفو علر أنو ،"Online Volunteering :اإلنترنع

 ،أو الجامعة ،أو م  العمل ،م  المنزل ،خص ما عبر اإلنترنعم  قبل ش –أو جزء منها 
 (.163: 61) أو مركز  ث واتصال" ،أو كمبيوتر ،أو مقهر اإلنترنع

فأنشأت  ،اعتمدتو األمم المتحدة ،وبروز فاعليتو ،وبعد رواج هذا الشكل م  التطو)
والتي تسهم  ،وهي خدمة "التطو) علر الخط" ،لو خدمة خاصة رم   رنامجها للمتطوعي 
والربط  ينهم وبي  المؤسسات التنموية ع   ،م  خاللها في تجنيد وتأطير المتطوعي 

 (.167: 61) طريق اإلنترنع وتطبيقاتها التنموية "
 :ويحكم التطو) اإللكتروني آليات تتجسد م  خالل الخطوات التالية

مكنها تقوم المؤسسات والمنظمات التطوعية  نشر وعرض فرص التطو) التي ي -1
 أن تشرا عليها عبر منتدياتها أو موقعها اإللكتروني الخاص .

يبحث الراغبون في التطو) ع  الورص والعروض التطوعية التي تتناسب  -2
ثم يقومون بإرسال ترشيحاتهم للتطو)  ،ومجاالت اهتماماتهم ،ومؤهالتهم

عبر مواقع اإلنترنع والبريد اإللكتروني للمنظمة أو المؤسسة صاحبة 
 رض.الع
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تقوم المنظمة باختيار وانتقاء المتطوعي   ناءو علر المعايير التي تعتمدها في  -5
 هذا المجال.

يشر) المرشحون الذي  تم قبولهم في التنسيق والعمل مع المنظمة عبر  -2
 (.167: 61) وقد يخضعون لدورات تدريبية وعمليات تأهيل" ،اإلنترنع

 يتضح مما سبق:و 
نتيجة التطور  ،م  أشكال التطو) الذي ههر حديثاو أن التطو) اإللكتروني شكل  -

 الها ل في مجال تقنية االتصاالت.
يتطلب توعيلو إعداد كوادر قادرة علر توهي  التكنولوجيا الحديثة في أنشطة  -

 وتدريبهم علر المهارات الالزمة لو. ،تطوعية
 معوقات العمل التطوعي  :سادساو 
م مؤسسات التنشئة المختلوة والمؤسسة عدم قيا :معوقات ثقافية تعليمة ومنها  -أ

 ،اإلعالمية  دور فاعل في غرس قيم التطو) والعمل الجماعي في نووس الناشئة
 ،إرافة إلر عدم وعي الشباب بأهمية التطو) ودور  في البناء الذاتي للورد

وبأهميتو في تطوير المجتمعات، كما ساهم عدم تضمي  المناهن الدراسية 
ة المختلوة بعض المقررات والبرامن الدراسية التي تركز علر للمؤسسات التعليمي

كل فلو ساهم في قلة  ،مواهيم العمل االجتماعي التطوعي وأهميتو ودور  التنموي 
 اهتمام الشباب باألعمال التطوعية.

علر النطا  الوردي يلعب العامل االقتصادي دوراو أساسياو في  :معوقات اقتصادية -ب
إف إن قلة الدخل لألفراد تجعلهم  ،اد في العمل التطوعيالحد م  مشاركة األفر 

ينصرفون ع  أعمال التطو) إلر األعمال التي تساعدهم علر إشبا) حاجاتهم 
 .(93-95: 22)األساسية"

 :ومما يعو  طالب الجامعة ع  ممارسة العمل التطوعي
ذ وعدم  ث روح التطو) لديهم من ،تخوفهم م  المشاركة في األعمال التطوعية -

 الص ر .
 االعتقاد بأن التطو) مضيعة للوقع، والجهد، والمال. -
 انخواض وعي أفراد المجتمع بأهمية العمل التطوعي. -
تأثر الطالب بما يوررو المناخ السياسي واالجتماعي م  وصاية علر العمل  -

 .(2: 25)التطوعي"
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خصوصاو  ،قصور الموارد البشرية المتطوعة في منظمات المجتمع المدني -
الض و(  :وتراجع التطو) في الدول العربية لعدة أسباب منها ،ناصر الشابةالع

 ،ورعف التقدير المجتمعي للمتطوعي  ،االقتصادية المتراكمة بشكل يومي
ومحدودية دور  ،والثقافة التي ارتبطع  تراجع النساء ع  العمل التطوعي

ع القيادية، وهيمنة الجيل األكبر علر المواق ،مؤسسات التنشئة االجتماعية
 .(56: 15)وغياب تحديد المسئوليات واألدوار" 

ويرتبط توعيل ثقافة التطو) علر المستويي  النظري والعملي  نشر الوعي بأهميتو 
إعادة ترتيب  :ومجاالتو، والقضاء علر المعوقات التي تعترض العمل التطوعي وأهمها

 ،ا التقليدية في العمل التطوعيوعدم االكتواء بالقضاي ،األولويات بما يناسب كل مجتمع
وتزوين  ،وتش يل العاطلي  ع  العمل ،دعم المتووقي  دراسياو  :وطر  أ واب جديدة مثل

 .(2111: 62)الشباب ودعم اإلنتاج الوكري والثقافي"
 –وخاصة الطالب  –والجامعة منو(  ها الريادة في توجيو جميع العاملي   ها  

وعوا د   ،أثر  وأهميتو في  ناء شخصية الطالبوبيان  ،لمجاالت العمل التطوعي
 ،االجتماعية التي تصب بصورة مباشرة في زيادة التالحم والترابط  ي  أفراد المجتمع

وغيرها م   ،ورعاية الوقراء والمحتاجي  ،وتنمية اإلحساس بالمسئولية االجتماعية
والجزء  ،ل المتقدمةالمجاالت التي ال تنهض  ها الجهود الحكومية منوردة حتر في الدو

التالي م  الدراسة محاولة للوقوا علر واقع ممارسة طالب الجامعات في مصر للعمل 
 والمعوقات التي تحول دون مشاركتهم في مجاالتو.  ،التطوعي واتجاههم نحو ، ومبرراتو

 :الدراسة الميدانية ونتا جها وتوسيرها
 :تمهيد

الميدانية وإجراءاتها، ونتا جها، ويشمل: يتناول هذا الجزء عرراو منهجياو للدراسة 
تصميم وبناء أداة الدراسة، وتحديد مجتمعها، والعينة، وأساليب المعالجة اإلحصا ية، 

 ونتا ن الدراسة الميدانية وتوسيرها.
 أوالو: أهداا الدراســة الميدانية

هدفع الدراسة الميدانية إلر التعرا علر ممارسة طالب الجامعات المصرية 
 -مل التطوعي، ولتحقيق هذا الهدا تم إعداد استبانة مكونة م  ثالثة محاور هي:للع

 المحور األول: مشاركة طالب الجامعات المصرية في العمل التطوعي واتجاههم نحو 
 المحور الثاني: مبررات العمل التطوعي م  وجهة نظر الطالب.
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 المحور الثالث: معوقات العمل التطوعي.
 دراسة الميدانية:ثانياو: خطوات ال

 لتحقيق أهداا الدراسة الميدانية سارت الدراسة حسب الخطوات التالية:
 .تصميم وإعداد أداة الدراسة 
 .تحديد مجتمع الدراسة والعينة 
 .تطبيق أداة الدراسة علر أفراد العينة 
 (تحليل نتا ن الدراسة باستخدام البرنامن اإلحصا يSPSS( ،)Statistical 

Package for Social Sciences( اإلصدار العشرون للعام )م(.2612 
 ثالثاو: تصميم أداة الدراسة:

ــة،      ــب المــؤتمرات الدولي ــر جان ــوي، إل ــات البحــث الترب ــر أد ي مــ  خــالل الرجــو) إل
باإلرــافة إلــر اإلطــار النظــري  ،العمــل التطــوعيواإلقليميــة، والمحليــة، التــي تــرتبط بمجــال 

وفـق د االستبانة كأداة ر يسة لجمع البيانات في الدراسة الميدانيـة للدراسة الحالية، تم إعدا
نمط "ليكرت" ثالثي األبعاد، وقد روعـي عنـد تصـميمها أن تحقـق الهـدا مـ  الدراسـة، كمـا 
روعي عند صياغة عبارات االستبانة مجموعة م  االعتبـارات مـ  أهمهـا: أن تعكـس  دقـة 

العبارات واأللوـاظ؛ حتـر يتحقـق فهمهـا،  وسهولة، ودقة، ووروح ،ال رض الذي ورعع لو
كمـا روعـي تجنــب العبـارات المزدوجـة التــي تحمـل أكثـر مــ  فكـرة؛ وفلـو لتحقيــق الدقـة فــي 
االستجابة، كما روعي وقع المستجيب، بحيث ال تأخذ اإلجابة علر عبارات االسـتبانة وقتـاو 

  ا أفـراد العينـة عنهـاأطول م  الـالزم، ممـا يترتـب عليـو عـدم الدقـة فـي االسـتجابة وانصـرا

(12: 236 ،231.) 
ثم عررها علر مجموعة م  المحكمي ، إل داء مالحظاتهم حول مدى مالءمة كل 
عبارة، وانتما ها، ومناسبتها لكل محور م  محاور االستبانة، وقد  لغ عدد عبارات 

هم، ( عبارة، وفي روء اقتراحات المحكمي  ومالحظات161االستبانة في صورتها األولية )
تم تعديل وربط الصياغة الل وية لبعض العبارات، ودمن العبارات المتشا هة والمتداخلة، 

( عبارة، وهي عبارة 92وحذا بعضها، لكي تخرج االستبانة في صورتها النها ية في )
جزأي : األول مقدمة تحتوي علر الهدا م  االستبانة، وبعض البيانات األولية،  ينما  ع 

مشاركة طالب الجامعات المصرية في العمل  األول:ني المحاور التالية: تضم  الجزء الثا
( عبارة، الثاني: مبررات العمل التطوعي م  وجهة 22وتضم  ) التطوعي واتجاههم نحو ،
( 56( عبارة، الثالث: معوقات العمل التطوعي، وتضم  )52نظر الطالب، وتضم  )
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بإحدى درجات االستجابة  ،عبارة علر حدة عبارة، ويطلب م  أفراد العينة االستجابة لكل
 نادراو(. –أحياناو  –)دا ماو 

 :رابعاو: عينة الدراسة
نظراو لصعوبة دراسة مجتمع بأكملو م  كافة الجوانب، يلجأ الباحثون إلر دراسة 
المجتمع م  خالل عينة تعد ممثلة لهذا المجتمع، والعينة هي "عدة أفراد مكونة للمجتمع 

 و، ويتوق  صد  تمثيل العينة للمجتمع علر طريقة اختيارها وحجمهاأخذت منو لتمثل

(. والهدا م  اختيار العينة هو الحصول علر معلومات ع  المجتمع األصلي 26 :32)
لها، وفي حالة اختيار العينة اختياراو سليماو يمك  تعميم النتا ن التي تم الحصول عليها 

، وبمقدار تمثيل العينة للمجتمع تكون نتا جها م  الدراسة علر المجتمع الذي اشتقع منو
طالب بجامعات األزهر (. وقد تكونع عينة الدراسة م  162 :23) صادقة بالنسبة لو 

ويمك  وصف عينة الدراسة في  ،( طالباو وطالبة797 ل ع ) ،والقاهرة وكور الشيخ وأسيو(
 الجداول التالية:

 ب حسب مت ير الجامعة( يورح توزيع أفراد العينة م  الطال1جدول )
 النسبة المئوية التكرار الجامعة
 5602 221 األزهر

 2201 176 كور الشيخ
 26 267 القاهرة
 2107 175 أسيو(
 166 797 المجمو)

 (2جدول )
 يورح توزيع أفراد العينة حسب مت يري النو) واإلقامة

 797ن= 

 لنسبة المئويةا التكرار اإلقامة  النسبة المئوية التكرار النو)

 6602 352 ري  3606 265 فكر
 5502 263 حضر 2902 592 أنثر

 166 797 المجمو) 166 797 المجمو)
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 خامساو: مدى صالحية األداة للتطبيق:
يـــتم التحقـــق مـــ  صـــد  األداة فـــي للتطبيـــق للحكـــم علـــر مـــدى صـــالحية األداة 

ها، وفيما يلي التحقق م  صد  أداة استقصاء موروعها وثبات نتا ن االستجابة ع   نود
 الدراسة وثباتها.

 صد  األداة )االستبانة(: -1
 للتأكد م  صد  االستبانة المستخدمة اتبع الباحثان الطر  التالية:

 :الصد  الظاهري  .أ
 Faceالصـد  الظـاهري  وقد تم حسـاب صـد  االسـتبانة فـي البدايـة باسـتخدام 

Validity فوى االختصـــاص  وعـــة مـــ  المحكمـــي مـــ  خـــالل عـــرض االســـتبانة علـــر مجم
والخبـــرة للقيـــام  تحكيمهـــا، وفلـــو بعـــد أن يطلـــع هـــؤالء المحكمـــون علـــر عنـــوان الدراســـة، 

إل داء آرا هـم ومالحظـاتهم حـول االسـتبانة وعباراتهـا مـ  حيـث مـدى وتساؤالتها، وأهدافها 
مـ   مالءمتها لمورـو) الدراسـة، وصـدقها فـي الكشـف عـ  المعلومـات المسـتهدفة، وأيضـاو 

حيــث تــرابط كــل عبــارة بــالمحور التــي تنــدرج تحتــو، ومــدى ورــوحها وســالمة صــياغتها ؛ 
باإلرــافة إلــر  ،وإرــافة مــا يرونــو مناســباو  ،وحــذا غيــر المناســب منهــا ،وبتعــديل العبــارات

 (.592:72)  النظر في تدرج االستبانة، وغير فلو مما يرا  الخبراء مناسباو 
 الصد  الذاتي .ب

ذاتي باستخدام حساب معامل ارتبا(  يرسون  ي  محاور االستبانة تم حساب الصد  ال
ومجمو) محاورها، ثم حساب الجذر التربيعي لمعامالت االرتبا(، والجدول التالي يورح 

 :درجة الصد  الذاتي لمحاور االستبانة
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(5جدول )  
 يورح الصد  الذاتي لالستبانة  

معامل الجذر التربيعي ل معامل ارتبا(  يرسون  المحور
 )معامل الصد ( االرتبا(

**60671 المحور األول  6022 
**60752 المحور الثاني  6026 
**60527 المحور الثالث  6037 

 .6061تعني أن قيمة معامل االرتبا( دالة عند  **
يتضح م  الجدول السا ق أن جميع محاور االستبانة مرتبطة ارتباطاو موجباو قوياو 

وأن الجذر التربيعي  ،(6061أن جميع القيم دالة عند مستوى )مع إجمالي االستبانة، و 
مما  ،لمعامالت االرتبا(  ي  المحاور ومجمو) االستبانة جاءت قريبة م  الواحد الصحيح

 يؤكد علر الصد  العالي لالستبانة وبنودها. 
 الثبات: -2

 أن يعطي المقياس نوس النتا ن تقريباو إفا ُأعيد تطبيقو علر نوس :ويقصد بو
(، والجدول التالي يورح 572: 62) األشخاص في فترتي  مختلوتي  وفي نوس الظروا

 معامل ثبات االستبانة: 
 (2جدول )

 يبي  ثبات أداة الدراسة مجملة وعلر كل محور ع  طريق معامل ألوا كرونباخ. 
 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور

 مرتوعة 60275 22 المحور األول
 مرتوعة 6092 52 حور الثانيالم

 مرتوعة 60962 56 المحور الثالث
 مرتوعة 60292 92 المجمو)

وهي  ،(60292يتضح م  الجدول السا ق أن درجة ثبات االستبانة ككل مرتوعة )
 وهي درجة ثبات عالية ومقبولة إحصا ياو. ،قريبة م  الواحد الصحيح
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 سادساو: أساليب المعالجة اإلحصا ية:
الباحثان مجموعة م  األساليب اإلحصا ية التي تستهدا القيام بعملية  استخدم

 التحليل الوصوي واالستداللي لعبارات االستبانة، وهي:
 معامل ارتبا(  يرسون لقياس االرتبا( . -1
 (.Cronbach's alphaمعامل ألوا كرونباخ ) -2
 النسب المئوية في حساب التكرارات. -5
ي في تحديد مستوى التحقق علر كل الوزن النسبي: يساعد الوزن النسب -2

عبارة م  عبارات االستبانة، وترتيبها حسب وزنها النسبي لكل عبارة، ويتم 
حساب الوزن النسبي لكل عبارة ع  طريق إعطاء درجة لكل استجابة م  

(، فاالستجابة Likert Methodاالستجابات الثالثة وفقاو لطريقة )ليكرت: 
(، واالستجابة 2االستجابة )أحياناو( تعطي الدرجة )(، و 5)دا ماو( تعطي الدرجة )
(، وبضرب هذ  الدرجات في التكرار المقا ل لكل 1)نادراو( تعطي الدرجة)

استجابة، وجمعها، وقسمتها علر إجمالي أفراد العينة، يعطي ما يسمر 
  ـ)الوسط المرجح(، الذي يعبر ع  الوزن النسبي لكل عبارة علر حدة كما يلي:

تكرار نادراو(             ×  1تكرار أحياناو( + ) × 2تكرار دا ماو( + )× 5الرقمي لكل عبارة = )التقدير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد أفراد العينة                                    
وقد تحدد مستوى التوفر )تقدير طول الوترة التي يمك  م  خاللها الحكم علر           

) م أحياناو، أم نادراو( م  خالل العالقة التاليةالتحقق علر العبارة م  حيث كونها )دا ماو، أ
12 :96): 

 

( ويورح الجدول التالي مستوى ومدى 5حيث تشير )ن( إلر عدد االستجابات وتساوى )
 التوفر لكل استجابة م  استجابات االستبانة:

 
 

 =مستوى الموافقة 
 1  -ن  
 ن   
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 (3جدول )
 يورح مستوى ومدى التوفر لكل استجابة 

 المدى وى التحققمست
 1066( أي 6066+  1وحتر )1م   رعيوة
 2055( أي 6066+  1067وحتر )1067م   متوسطة 
 تقريباو  5( أي 6066+  2052وحتر ) 2052م   كبيرة 

  Independent Sample t – testاختبار التاء غير المعتمد  -3
 .( One Way Anovaاختبار تحليل التباي  أحادي االتجا  ) -6

 : نتا ن الدراسة الميدانية وتوسيرها:سابعاو 
ـــب الـــوزن النســـبي  -1 ـــر ممارســـة للتعـــرا نتـــا ن الدراســـة طبقـــاو لترتي عل

 :العمل التطوعي لدى طالب الجامعات في مصر
النتـــــا ن الخاصـــــة  ترتيـــــب محـــــاور االســـــتبانة مـــــ  حيـــــث متوســـــط  -أ

األوزان النســـــبية لكـــــل محـــــور ونســـــبة الموافقـــــة عليـــــو: والجـــــدول 
 :التالي يورح استجابات أفراد العينة علر المحاور مجملة

 ( 6جدول )
 يورح إجمالي استجابات أفراد العينة علر محاور االستبانة 

 المحور 
 
 
 

 المتوسط 

 متوسط األوزان
ات النسبية لعبار 
 المحور

ية النسبة المئو 
للتحقق علر 

 المحور

 ترتيب المحور علر
 حسب متوسط األوزان
النسبية لعبارات 

 المحور

درجة التوفر علر 
كل محور م  
محاور االستبانة 

 ومجموعها
 متوسطة 5 39029 10772 5901563 األول  1
 متوسطة 2 72037 20177 7206261 الثاني  2
 متوسطة 1 75023 20213 7907366 الثالث 5

متوسطة                           69092 20697 19209672 إجمالي االستبانة  
ة م  وجهة متوسطويتضح م  الجدول السا ق أن مجمل المحاور متوفرة  درجة 

 ي   متوسط األوزان النسبية لعبارات تلو المحاورحيث تراوح  ،نظر عينة الدراسة
 (.20213( و )10772)
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وربما يرجع فلو إلر كثرة المعوقات التي تحول دون ممارسة طالب الجامعات  
المصرية للعمل التطوعي، لذا جاءت تلو المعوقات في المرتبة األولر م  وجهة نظر عينة 

وقد يرجع فلو إلر طبيعة  ، ينما يتوافر لدى الطالب مبررات العمل التطوعي ،الدراسة
حيث أنهم في مرحلة الشباب والقدرة علر العطاء، وهم  ،ي مصرطالب المرحلة الجامعية ف

األقدر علر ممارسة العمل التطوعي في شتر مجاالتو، ومهما اختلوع المحددات الثقافية 
وإن كانوا في حاجة  ،واالقتصادية  ينهم، تظل دوافع العمل التطوعي ومبرراتو متوفرة لديهم

نظراو لتوفر تلو المبررات لديهم  درجة  ،وعيإلر مزيد م  التوعية بأهمية العمل التط
متوسطة، ثم تأتي االستجابة علر المحور األول الخاص بمشاركة طالب الجامعات 
المصرية في العمل التطوعي واتجاههم نحو  في المرتبة الثالثة م  حيث ترتيب محاور 

العمل  ليكون فلو مؤشراو علر أن مشاركة طالب الجامعات المصرية في ،االستبانة
 التطوعي واتجاههم نحو  قد تأثرت بكثرة المعوقات التي تحول دون المشاركة فيو.

النتا ن الخاصة  ترتيب العبارات المتعلقة بالمحور األول الخاص  -ب
بممارسة طالب الجامعات المصرية للعمل التطوعي واتجاههم نحو  حسب 

 أوزانها النسبية:
 (7جدول )

اصة بممارسة طالب الجامعات المصرية للعمل التطوعي يورح ترتيب العبارات الخ 
 (797)ن= واتجاههم نحو  حسب أوزانها النسبية

ترتيب 
العبارات 

حسب الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

17 6062217 103396 
أشارك في  ك 69 562 226

حمالت التوعية 
حماية البيئة ل

 م  التلوث
1 

3207% 5206% 207% % 

19 606531 102279 
أزور  ك 62 255 362

المستشفيات 
لخدمة المررر 
 والترفيو عنهم

2 
6506% 2902% 702% % 
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ترتيب 
العبارات 

حسب الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

2 6077179 102255 
أساهم في تعليم  ك 196 512 229

األطوال 
المتأخري  
 دراسياو 

5 
5605% 5901% 2206% % 

26 6063522 102532 
أساهم في  ك 72 265 322

 رامن خاصة 
 رعاية األمومة 

 والطوولة
2 

6303% 2303% 9% % 

12 6071252 103532 
أشارك في  ك 162 219 272

 رامن رعاية 
 الموهوبي 

3 
3903% 2703% 15% % 

6 6077952 206259 
أقدم المساعدة  ك 266 512 223

 6 ألطوال الشوار)
2202% 5901% 5206% % 

5 6026217 201556 
أقدم الدعم  ك 526 265 212

لزمال ي م  
فوي االحتياجات 

 الخاصة
7 

2609% 55% 2602% % 

15 6072613 106226 
أشترك في  ك 123 231 221

حمالت التبر) 
 بالدم

2 
3202% 5103% 1307% % 

1 6072997 202656 
أدعو زمال ي  ك 222 262 115

لر التمسو إ
 تعاليم الدي  
 السمحة

9 
1202% 2305% 6603% % 

3 6072715 206763 
أساهم في تلبية  ك 233 522 192

بعض حاجات 
16 

2205% 2507% 52% % 
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ترتيب 
العبارات 

حسب الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

 األسر الوقيرة

11 6071276 106662 

ألتحق بإحدى  ك 117 297 525
المؤسسات 
التطوعية 

لمساعدة الوقراء 
 والمحتاجي 

11 
2201% 5705% 1207% % 

2 6073623 2.2222 
أتضام  مع  ك 226 191 126

اآلخري  وقع 
 الشدا د والمح 

12 
1302% 22% 6602% % 

22 6032137 105552 
أزور دور رعاية  ك 26 172 377

 المسني 
 

15 
7202% 2102% 302% % 

7 6072575 109912 
أقدم خدمات  ك 263 526 212

ء تطوعية للوقرا
 والمحتاجي 

12 
2606% 2707% 2307% % 

16 6072122 106126 
أشارك في  ك 115 267 217

 رامن محو 
 األمية

13 
3205% 5503% 1202% % 

12 
 

6071622 
 

106272 
أشارك في  ك 111 272 262

حمالت النظافة 
التي تنظمها 

 الكلية
16 

3102% 5209% 1509% % 

16 6075325 106962 
أشترك في  ك 151 295 575

حمالت نظافة 
 وتجميل البيئة

17 
2602% 5602% 1602% % 

أساهم بالمال  ك 266 523 126 201662 6072625 2 12 
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ترتيب 
العبارات 

حسب الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

في بعض  % 5502% 2505% 2505%
 األعمال الخيرية

9 6072225 107322 
أشترك في  ك 171 232 562

حمالت توعية 
بأخطار التدخي  

 واإلدمان
19 

2602% 5202% 2103% % 

13 6072222 106261 
أشارك في  ك 126 227 222

حمالت التوعية 
 بمخاطر اإلرهاب

26 
3502% 51 1302% % 

12 6071965 106262 

أشارك  ك 113 223 597
بمجهودي في 
مؤسسات كوالة 

األيتام 
 ورعايتهم.

21 
2902% 5302% 1202% % 

21 6063737 102265 

أشترك في  ك 73 123 357
المعسكرات 
والحمالت 

التطوعية التي 
 تنظمها الكلية

22 
6702% 2502% 902% % 

يتضح م  الجدول السا ق أن أكثر العبارات توفراو م  وجهة نظر عينة الدراسة حسب 
 ،حيث وقعتا في نطا  التوفر  درجة كبيرة ،(12) ،(9ترتيب الوزن النسبي العبارتي  رقم )

 اتان العبارتان علر الترتيب إلر:وتشير ه
 ( كبير. 20265أدعو زمال ي إلر التمسو  تعاليم الدي  السمحة  تقدير رقمي ) 
 ( 202222أتضام  مع اآلخري  وقع الشدا د والمح   تقدير رقمي ).كبير  

وربما ترجع هذ  النتيجة إلر اعتبار أن الدعوة إلر التمسو  تعاليم الدي  السمحة 
السيما لدى  ،وررورة لنشر الوعي الديني  ي  أفراد المجتمع ،ومطلب شرعيدعوة إلهية، 
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وربما تأتي دعوة بعض الشباب زمالءهم إلر التمسو  تعاليم الدي   ،فئة الشباب الجامعي
وقد شملع  ،ررورة في سيا  االنوالت األخالقي وخاصة لدى بعض طالب الجامعات

ا تأثر هؤالء الطالب بالصب ة الدينية للدراسة وربم ،العينة عدداو م  طالب جامعة األزهر
وتؤدي  ،ونشر  ،وتجليتو ،ودراستو ،بجامعة األزهر التي تقوم علر حوظ التراث اإلسالمي

أكدت  رسالة اإلسالم إلر الناس، وتعمل علر إههار حقيقتو وأثر  في تقدم اإلنسانية. وقد
ديني الذي يحوز الشباب علر علر أهمية الواز) ال ()( 2612دراسة )العاني وآخرون،

 المشاركة في العمل التطوعي.
ولعل  ،كما توفرت عبارة ) أتضام  مع اآلخري  وقع الشدا د والمح  (  درجة كبيرة

فلو راجع إلر توافر الدافع اإلنساني لدى كثير م  أفراد العينة م  طالب الجامعات 
شبا نا م  طالب الجامعات ـ وأن الشدا د والمح  تكشف ع  المعدن األصيل ل ،المصرية

الرغبة في مساعدة  :( أن م  أهم دوافع التطو)55( )2616وقد أكدت دراسة ) المالكي 
( أن م  أهم المجاالت التي يرغب 22( )2669اآلخري . كما أكدت دراسة ) السلطان 

 اإلغاثة اإلنسانة ورعاية المعوقي . :الشباب الجامعي المشاركة فيها
لجدول السا ق أن أقل العبارات توفراو م  وجهة نظر عينة الدراسة  ينما يتضح م  ا

حيث وقعتا في نطا  التوفر  درجة  ،(22) ،(15حسب ترتيب الوزن النسبي العبارتي  )
 رعيوة، وتشير هاتان العبارتان علر الترتيب إلر:

  ، رعي .( 105552 تقدير رقمي ) أزور دور رعاية المسني 
 لحمالت التطوعية التي تنظمها الكلية،  تقدير رقمي أشترك في المعسكرات وا

 رعي .( 102265)
وربما جاءت استجابة عينة الدراسة علر تلو العبارات رعيوة باعتبار أن زيارة دور 

السور واالنتقال إلر أماك  تواجد هذ   –في كثير م  األحيان  –رعاية المسني  تتطلب 
الكبيرة كالقاهرة الكبرى وبعض عواصم حيث تتركز غالبيتها في المدن  ،المؤسسات
 ،ويحتاج إلر الوقع لمتابعة دراستو ،وطالب الجامعة مثقل بمسئوليات دراسية ،المحافظات

                                                           

  ( إلـر التعـرا علـر واقـع مشـاركة طلبـة جامعـة السـلطان قـا وس فـي 2612هدفع دراسة )العـاني وآخـرون
العمــل التطــوعي، وأثبتــع نتا جهــا ميــل الطلبــة الجــامعيي  إلــر االنخــرا( فــي العمــل التطــوعي بشــكل عــام علــر 

، أمـا األعمـال %52.2جـاء  نسـبة  ،  ينما االنخرا( في األنشـطة الميدانيـة%22.1مستوى التوعية،  نسبة 
 .%7.3المكتبية فجاءت  نسبة 
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وبعض م  يمتلكون الوقع يتقاعسون ع  زيارة هذ  الدور بسبب بعدها ع  محل 
 (Yehudit & Perla 2015إقامتهم. وتتوق هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة )

 والتي كشوع ع  انخواض مستوى استعداد المراهقي  للعمل مع المسني . ،(73)
كما أن اشتراك الطالب في المعسكرات والحمالت التطوعية التي تنظمها الكلية 

وربما يرجع فلو إلر رعف اهتمام الكليات  تنظيم تلو الحمالت والمعسكرات  ،رعيوة
واعتبارهم فلو مضيعة للوقع  ،لطالبورعف ثقافة العمل التطوعي لدى ا ،التطوعية
 ينما يقل االهتمام  برامن وأنشطة  ،إف ينصب االهتمام علر التعليم والبحث العلمي ،والجهد

 رم  دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميتو. ،العمل التطوعي
النتا ن الخاصة بعبارات المحور الثاني الخاص بمبررات العمل التطوعي  -جـ

 لطالب حسب أوزانها النسبية:م  وجهة نظر ا
 (2جدول )

يورح ترتيب العبارات الخاصة بمبررات العمل التطوعي م  وجهة نظر الطالب حسب 
 (797أوزانها النسبية )ن=

ترتيب 
 العبارات 
حسب 
الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

مساعدة للوقراء  ك 221 262 92 202532 6069229 5
 % %3305 %5209 %1102 25 والمحتاجي .

13 6075222 201622 
خدمة المجتمع  ك 296 522 139

والمساهمة في 
 تنميتو.

22 1909% 2507% 5602% % 

29 6072926 206576 
المساهمة في  ك 259 529 269

تحقيق مبدأ التكافل 
 االجتماعي.

23 2602% 2502% 5606% % 

إشبا) رغباتي  ك 562 512 177 201622 6076563 16
 % %5206 %5901 %2202 26 ودوافعي

الشعور بالراحة  ك 255 226 22 202579 6067659 2
 % %3205 %5301 %1603 27 النوسية.

 22 رد الجميل للمجتمع ك 235 523 199 206672 6073636 23
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ترتيب 
 العبارات 
حسب 
الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

2306% 2505% 5107% % 

6 6069259 205761 
أن أكتسب القدرة  ك 592 562 99

علر مواجهة 
 المشكالت.

29 1202% 5201% 2902% % 

التعود علر  ك 565 297 157 202256 6072662 9
 % %2303 %5705 %1702 56 التضحية واإليثار.

اكتساب مهارات  ك 226 262 167 202665 6071532 2
 % %3503 %5501 %1502 51 جديدة .

1 6062221 202333 
االعتماد علر  ك 235 232 96

نوسي في اتخاف 
 القرار.

52 1105% 5109% 3602% % 

26 6072626 206662 
الشعور بالتكافل  ك 252 521 122

االجتماعي 
 وممارستو.

55 2501% 2702% 2901% % 

 % %5602 %2102 %2202 52 هبيصقل موا ك 222 556 223 206215 6076366 56
الشعور بالررا ع   ك 262 229 162 205762 6076231 3

 الذات.
53 
 1506% 5605% 3607% % 

19 6069593 201351 
تقوية أواصر  ك 262 593 126

العالقات  ي  
 طوا ف المجتمع.

 
56 1706% 2906% 5209% % 

12 6069291 202571 

مارسة الشعور م ك 562 567 119
بالمسئولية تجا  
المحتاجي  م  
 أفراد المجتمع.

57 1209% 2602% 5206% % 

17 6072565 201622 
استقرار الوط   ك 296 556 163

وتكاملو وترابط 
 فئاتو

52 2607% 2202% 5701% % 

تقوية الشعور  ك 539 262 176 202296 6072697 15
باالنتماء والوالء  59 2201% 5209% 2306% % 
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ترتيب 
 العبارات 
حسب 
الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

 للوط 

21 6073952 201226 
حماية المجتمع م   ك 227 523 123

األمراض 
 االجتماعية

26 2502% 2602% 5606% % 

11 6076127 202297 
إزالة ما علق  نوس  ك 533 226 1366

الوقير م  مشاعر 
 سلبية نحو ال ني

21 1906% 5309% 2203% % 

استثمار الوقع  ك 526 522 155 202397 6072375 16
 % %2207 %2607 %1607 22 فيما يويد

27 6075913 206312 
اكتساب خبرات  ك 259 566 192

ميدانية ومهارية 
 في العمل الخيري 

25 2202% 2302% 5606% % 

51 6076712 109757 
االستجابة لرغبات  ك 222 522 223

 اآلخري 
 

22 5607% 2102% 2201% % 

26 6075772 201295 

تطوير مهاراتي  ك 223 526 166
العملية 
 واالجتماعية

 
23 2602% 2502% 5302% % 

22 6077533 206916 

تنمية الروح  ك 272 512 263
اإليجا ية لدى 

 الشباب
 

26 2307% 5902% 5209% % 

22 6076167 206529 
اإلسهام في التقليل  ك 227 552 216

م المشكالت م  حج
 االجتماعية

27 2701% 2109% 5106% % 

52 6076563 109361 
المساهمة في دفع  ك 213 552 236

عجلة التنمية في 
 المجتمع

22 5102% 2107% 2706% % 
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ترتيب 
 العبارات 
حسب 
الوزن 
 النسبي

االنحراا 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة رعيوة

االستجابة لنداء  ك 523 296 122 201792 6077765 12
 الواجب اإلنساني.

29 
 2202% 5602% 2602% % 

22 6075115 201692 
المساهمة في سد  ك 261 562 172

حاجة الوئات غير 
 القادرة

36 2102% 2302% 5207% % 

25 6072673 201616 
التعارا وتنمية  ك 265 532 122

العالقات 
 االجتماعية

31 2202% 2202% 5506% % 

االنوتاح وتقبل  ك 512 292 127 201362 6077663 12
 % %5901 %5702 %2503 32 اآلخر

2 6073927 205523 
تقوية االنتماء  ك 266 236 121

الديني وممارسة 
 شعا ر 

35 1707% 5102% 3609% % 

52 6072692 102637 
المساهمة في رفع  ك 162 562 271

بعض األعباء ع  
 كاهل الدولة

32 5206% 2302% 2606% % 

55 6072562 109325 

ظيم حياة الورد تن ك 196 579 222
بما يعزز جوانب 
االلتزام والتخطيط 
والتعاون  ي  فئات 

 المجتمع

33 2206% 2706% 2502% % 

7 6077591 205631 
التقرب إلر هللا  ك 257 212 126

وتحصيل األجر 
 والثواب

36 
 1205% 2609% 3202% % 

نظر عينة الدراسة حسب  يتضح م  الجدول السا ق أن أكثر العبارات توفراو م  وجهة
حيث  ،(36) ،(29) ،(53) ،(51) ،(25) ،(27) ،(52العبارات ) ،ترتيب الوزن النسبي

وجاء ترتيب العبارات علر النحو  ،وقعع هذ  العبارات في نطا  االستجابة  درجة كبيرة
 -:التالي
 ( كبير. 202333 تقدير رقمي ) ،االعتماد علر نوسي في اتخاف القرار 
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 ( كبير202579 تقدير رقمي ) ،الراحة النوسيةالشعور ب.  
  ( كبير.202532 تقدير رقمي ) ،مساعدة للوقراء والمحتاجي 
 ( كبير.202665 تقدير رقمي ) ،اكتساب مهارات جديدة 
 ( كبير. 205762 تقدير رقمي ) ،الشعور بالررا ع  الذات 
 كبير( 205761 تقدير رقمي ) ،أن أكتسب القدرة علر مواجهة المشكالت.  
 ( كبير.205631 تقدير رقمي ) ،التقرب إلر هللا وتحصيل األجر والثواب 

وربما ترجع هذ  النتيجة إلر إدراك الطالب أن ممارسة العمل التطوعي يكسبهم 
والقدرة علر مواجو  ،والررا ع  الذات ،ويشعرهم بالراحة النوسية ،االعتماد علر النوس

( أن أهم دوافع التعمل 55( )2616ة )المالكي وهو ما أكدتو نتا ن دراس ،المشكالت
ودراسة )جينر  ،الرغبة في اكتساب مهارات جديدة :التطوعي م  وجهة نظر الطالب

Jenny 2017( )76 والتي أكدت أن للعمل التطوعي أثراو إيجا ياو في التنمية )
ودراسة وخاصة مهارات التواصل،  ،وتنمية المهارات ،االجتماعية والعاطفية للمتطوعي 

والتي أكدت أن للعمل  ،(Lederer, A. M. et al 2015( )71ليدرير وآخرون )
التطوعي أثراو إيجا ياو في الصحة النوسية للمتطوعي  وانخواض الشعور باالكتئاب. كما 
يتخلل العمل التطوعي تواعالت إنسانية تكسب المتطوعي  مهارات عملية وقدرة علر 

 كما أنو قربر إلر هللا سبحانو وتعالر . ،ومواجهة المشكالت ،التواصل والتعبير ع  الذات
 ينما يتضح م  الجدول السا ق أن أقل العبارات توفراو م  وجهة نظر عينة الدراسة 
حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنر م  عبارات المحور العبارات 

حيث وقعع هذ   ،(55) ،(25 ،(27) ،(23) ،(52) ،(22) ،(22) ،(33) ،(32)
 العبارات في نطا  االستجابة  درجة متوسطة، وتشير هذ  العبارات علر الترتيب إلر:

 ( 102637المساهمة في رفع بعض األعباء ع  كاهل الدولة،  تقدير رقمي )
 متوسط.

 تنظيم حياة الورد بما يعزز جوانب االلتزام والتخطيط والتعاون  ي  فئات المجتمع، 
 ( متوسط.109325)  تقدير رقمي

 ( 109361 تقدير رقمي ) ،المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع
 متوسط.

  ( متوسط.109757. تقدير رقمي ) ،االستجابة لرغبات اآلخري 
 ( متوسط.206215 تقدير رقمي ) ،صقل مواهبي 
 ( 206576المساهمة في تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي.،  تقدير رقمي )

 متوسط.
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 ( 206529،  تقدير رقمي )هام في التقليل م  حجم المشكالت االجتماعيةاإلس
 متوسط.

  ( 206312. تقدير رقمي ) ،اكتساب خبرات ميدانية ومهارية في العمل الخيري
 متوسط.

 ( متوسط.26662 تقدير رقمي ) ،الشعور بالتكافل االجتماعي وممارستو 
وعدم  ،للعمل التطوعي وقد يرجع فلو إلر قصور فهم الطالب للموهوم الشامل

وبما يملكو  ،بما يمثلو م  قيمة مضافة لالقتصاد ،إدراكهم للبعد االجتماعي والتنموي لو
وكذا مساهمتو في حل  ،وما يمولو م  مشروعات ،وما يوفر  م  خدمات ،م  أصول

 وتقوية دعا مو ودعمو لمسيرة التنمية فيو. ،مشكالت المجتمع واالرتقاء بو
خاصة بعبارات المحور الثالث الخاص بمعوقات العمل التطوعي النتا ن ال :-د

 :حسب أوزانها النسبية
 (9جدول )

 يورح ترتيب العبارات الخاصة بمعوقات العمل التطوعي 
 (797حسب أوزانها النسبية )ن=

ترتيب 
 العبارات

حسب  
 الوزن 

 النسبي 

االنحراا 
 الوزن النسبي المعياري 

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة يوةرع

22 6069767 201719 
ريق فات اليد يمنعني  ك 272 526 157

م  االشتراك بالمال في 
 العمل التطوعي

37 1702% 2202% 5202% % 

3 6062379 205611 

ريق الوقع بسبب  ك 512 215 72
االنش ال بالدراسة 

واالمتحانات يمنعني م  
االنخرا( في العمل 

 التطوعي

32 906% 3102% 5901% % 

29 6077122 201666 
عدم وجود المنظمات أو  ك 511 565 125

الجمعيات الخيرية التي 
تتيح لي المشاركة في 

 العمل التطوعي
39 2506% 52.6% 5906% % 

52 6069666 206212 
ال أثق في مصداقية  ك 267 216 172

المؤسسات التي تعمل في 
 مجال العمل التطوعي

66 2102% 3202% 2606% % 
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ترتيب 
 العبارات

حسب  
 الوزن 

 النسبي 

االنحراا 
 الوزن النسبي المعياري 

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة يوةرع

رعف حافز المشاركة في  ك 276 531 176 201179 6075917 55
 % %5509 %2206 %2201 61 العمل التطوعي

51 6072326 201351 
االلتزامات األسرية تحول  ك 226 539 132

دون المشاركة في  رامن 
 تطوعية
 

62 1902% 23.6% 5301% % 

56 6072215 201362 
عدم توافر مناهن لالقتداء  ك 221 566 136

ومعالم لالهتداء نتأسر 
  ها.

65 1906% 2302% 5305% % 

بعد المؤسسة التطوعية ع   ك 531 512 152 202722 6072222 16
 % %2206 %5902 %1606 62 محل إقامتي

كثرة األعباء ال تد) وقتاو  ك 556 522 119 202725 6076323 11
 % %2202 %2209 %1209 63 رسة العمل التطوعيلمما

17 6075512 202271 
عدم التقدير المناسب م   ك 523 522 122

المجتمع للجهد الذي 
 يبذلو المتطو)

66 1201% 2102% 2602% % 

12 6072159 202255 
عدم وجود قنوات لتبادل  ك 516 525 152

المعلومات لدعم العمل 
 ي اإلنساني والخير 

67 1705% 2506% 5906% % 

9 6069269 202225 
تراجع دور المؤسسات  ك 556 536 111

الخيرية في نشر الوعي 
 بأهميتو

62 1509% 2509% 2202% % 

12 6075592 202323 
رعف تحويز الكلية  ك 522 513 152

للطالب المشاركي  في 
 األعمال التطوعية

69 
 1705% 5903% 2502% % 

عدم اهتمام اإلعالم  نشر  ك 525 525 111 202911 6069679 6
 % %2506 %2506 %1509 76 ثقافة العمل التطوعي

27 6075162 201636 
عدم درايتي  بدا ل  ك 296 529 132

وأساليب ممارسة العمل 
 التطوعي

71 1902% 2502% 5602% % 

عدم جدوى العمل قناعاتي ب ك 217 562 272 10951 6072672 56
 % %2702 %5206 %5201 72 التطوعي
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ترتيب 
 العبارات

حسب  
 الوزن 

 النسبي 

االنحراا 
 الوزن النسبي المعياري 

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة يوةرع

االنش ال بمتطلبات الحياة  ك 556 562 99 202292 6067221 7
 % %2102 %2602 %1202 75 اليومية

انش الي  توفير نوقات  ك 526 526 151 202227 6071767 13
 % %2609 %2207 %1602 72 دراستي

52 6076262 201263 
رعف تحويز األسرة  ك 299 511 127

للمشاركة في مجاالت 
 العمل التطوعي

73 2503% 5906% 5703% % 

غياب الوهم الصحيح  ك 569 517 171 201751 6073697 25
 % %5202 %5902 %2103 76 لقيمة العمل التطوعي

21 6069763 202625 
غياب المصداقية  ك 292 573 122

ل والشوافية في تعام
مؤسسات العمل التطوعي 

 مع المتطوعي 
77 1601% 2701% 5609% % 

رعف الوعي بأهمية  ك 222 562 123 201722 6071562 22
 % %5306 %2602 %1202 72 العمل التطوعي وفوا د 

23 6075967 201766 
قلة النشاطات والبرامن  ك 297 559 161

التطوعية التي تقدمها 
مية المؤسسات الحكو 
 واألهلية

79 2602% 2203% 5705% % 

عدم اإلعالن ع  نشاطات  ك 522 527 126 202255 6075319 19
 % %2607 %2106 %1205 21 البرامن التطوعية

عدم وجود محوزات  ك 556 552 127 202622 6071616 15
 % %2202 %2109 %1309 21 لتشجيع العمل التطوعي

3 6071362 205222 
تقصير مؤسسات المجتمع  ك 591 295 115

في نشر الوعي بقيمة 
 العمل التطوعي

22 1202% 5602% 2901% % 

2 6069266 205659 
غياب التخطيط السليم  ك 592 565 162

لالستوادة م  طاقات 
الشباب وتوهيوها في 

 العمل التطوعي

25 
 1202% 5206% 2902% % 

26 6075757 201766 
 

إهمال األسرة في التوعية  ك 296 521 166
بوضل العمل التطوعي  22 2601% 2202% 5701% % 
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ترتيب 
 العبارات

حسب  
 الوزن 

 النسبي 

االنحراا 
 الوزن النسبي المعياري 

 درجة التحقق
 م العبارة

 كبيرة متوسطة يوةرع

 وأهميتو
عدم توافر المهارات  ك 296 522 139 201622 6075222 22

 % %5602 %2507 %1909 23 الالزمة للعمل التطوعي

53 6079392 206229 
اعتبار العمل التطوعي  ك 262 292 221

للوقع والجهد مضيعة 
 والمال

26 5602% 56.6% 5501% % 

16 6071562 202522 
عدم توافر التشريعات  ك 526 527 156

والقواني  المنظمة للعمل 
 التطوعي

27 1605% 2503% 2602% % 

انعدام الثقة في  ك 521 569 167 202623 6062222 12
 % %2605 %2605 %1502 22 المؤسسات التطوعية

2 6067227 205236 
عدم وجود  رامن تدريبية  ك 566 526 91

خاصة بإعداد جيل م  
المتطوعي  أو صقل 

 مهارات التطو)
29 1102% 2207% 2309% % 

صعوبة التواصل مع  ك 262 299 96 205996 6062221 1
 المؤسسات الخيرية

96 
 1105% 5703% 3102% % 

الخجل م  نظرة المجتمع  ك 531 275 175 202255 607797 26
 % %2206 %5205 %2107 91 السلبية للمتطو)

2 6071392 202292 
اقتصار موهوم العمل  ك 535 522 122

التطوعي علر التبر) 
 بالمال

92 1305% 2602% 2205% % 

يتضح م  الجدول السا ق أن أهم المعوقات التي تحول دون ممارسة طالب 
 ،(22) ،(25) ،(96عمل التطوعي م  وجهة نظرهم تشير إليها العبارات )الجامعات لل

 :وهي علر الترتيب ،(29)
 ( كبير. 20599 تقدير رقمي ) ،صعوبة التواصل مع المؤسسات الخيرية 
  غياب التخطيط السليم لالستوادة م  طاقات الشباب وتوهيوها في العمل

  .( كبير205659 تقدير رقمي ) ،التطوعي
  تقدير رقمي  ،مؤسسات المجتمع في نشر الوعي بقيمة العمل التطوعيتقصير 

 ( كبير.205222)
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  عدم وجود  رامن تدريبية خاصة بإعداد جيل م  المتطوعي  أو صقل مهارات
 ( كبير.20523 تقدير رقمي ) ،التطو)

وأسباب تؤدي بو إلر  ،مما ال شو فيو أن للعمل التطوعي مقومات تقود  إلر النجاح
لذا فم  المهم معرفة مقومات النجاح لتعزيزها وتوعيلها، وفي المقا ل  ،واإلخوا  الوشل

وم  أهم مقومات النجاح وجود تخطيط ألعمال المتطوعي   ،معرفة أسباب الوشل لتجنبها
وتزداد  ،والوهيوة ،والدور ،ويرسم لهم الرؤية، والرسالة ،ومهامهم يتسم بالوروح والواقعية

وال شو أن انعدام التخطيط السليم  ،أن غدا العمل التطوعي مؤسسياو أهمية التخطيط بعد 
هذا باإلرافة  ،وم  ثم جهلو  دور  ووهيوتو ،يؤدي إلر عدم وروح الرؤية لدى المتطو)

ومتابعة ما يتم تنويذ  وفق األهداا  ،إلر أن التخطيط يساعد علر سرعة إنجاز العمل
كما يساعد  ،لعمل المناسبة لتنويذ المهامكما أنو يساعد علر اختيار طر  ا ،المحددة

وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم، وم  ثم  ،التخطيط في تحديد مسار المتطوعي  أثناء العمل
وهذا ما رآ  طالب الجامعات  ،فإن غياب التخطيط السليم قد يكون معوقاو للعمل التطوعي

 أثناء العمل.
لما لو م  رسالة  ،رات الحياةوإفا كان العمل التطوعي قد أصبح ررورة م  ررو 

فقد أصبحع ثقافة العمل  ،وتقوية دعا م المجتمع ،هدفها المشاركة في البناء والتنمية
بما تمثلو م  منظومة القيم، والمباديء،  ،التطوعي جزءاو ال يتجزأ م  ثقافة المجتمعات

 والمعايير، والممارسات التي تحض عليو.
م  أجل  ،هدا إلر غرس القيم اإليجا ية للتطو)وال شو أن ثقافة العمل التطوعي ت

والمجتمع،  ،والمؤسسة ،االنخرا( والمساهمة الواعلة في  رامن تطوعية رم   رامن الورد
مع التأكيد علر أن العمل التطوعي ليس مجرد نوايا  ،ثم علر المستوى اإلقليمي والدولي

وتد ير  ،دة في اإلدارةتوهف فيو مهارات جدي ،وإنما أصبح أداء مهني متميز ،حسنة
ثم  ،والتواصل مع اآلخري  مع تحديد معايير األداء ،وأسلوب تقديم الخدمة ،التمويل الالزم

وم  ثم  ،وا تكار آليات جديدة ومتجددة للعمل التطوعي ،تقويمو م  أجل التطوير والتجديد
ام ممارسة فإن فقد ثقافة العمل التطوعي وعدم الوعي بقيمتو يمثالن عقبة ومعوقاو أم

علر  ()(29( )2613الطالب للعمل التطوعي. وقد أكدت نتا ن دراسة )الحازمي وآخران 
                                                           

  ــة العمــل  (2613دراســة )الحــازمي وآخــران هــدفع ــوي فــي نشــر ثقاف ــر دور الجامعــة الترب ــر التعــرا عل إل
التطــوعي فــي المجتمــع الســعودي، وتوصــلع إلــر أن دور الجامعــة فــي نشــر ثقافــة العمــل التطــوعي رــعي  

 إجماالو.
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( 53()2616رعف دور الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي. وأكدت دراسة )الحارثي 
علر أن هناك مجموعة م  القيم اإلسالمية التي يقوم عليها العمل التطوعي ومنها: 

والشعور بالمسئولية. هذا  ،والرفق ،واألخوة ،والعطاء ،والبذل ،واإليثار ،والتكافل ،التعاون 
 فضالو ع  وجود معوقات أخرى أ رزتها الدراسة الميدانية.

النتا ن الخاصة بالورو   ي  استجابات أفراد العينة علر مدى  -2
 الموافقة علر االستبانة مجملة ومحاورها بحسب مت يرات الدراسة: 

ة بالورو   ي  استجابات أفراد العينة علر مدى الموافقة : النتا ن الخاص-أ
 ،حضر( -علر االستبانة مجملة ومحاورها بحسب مت ير اإلقامة )ري 

 والجدول التالي يبي  فلو:
 ( يورح الورو   ي  أفراد العينة 16جدول )

 (797)ن= .t – testبحسب مت ير اإلقامة باستخدام اختبار التاء غير المعتمد 

االنحراا  المتوسط ن اإلقامة المحاور
 مستوى الداللة قيمة التاء المعياري 

دالة عند  60666 50636-* 7099222 5205772 352 ري  المحور األول
6.63مستوى   2062972 2606213 263 حضر 

 15053926 7302662 263 حضر غير دالة 1023212- 13016227 7502625 352 ري  المحور الثاني
دالة عند  60666 3.712* 12092277 2102236 352 ري  الثالث المحور

6.63مستوى   16063676 7602262 263 حضر 
 .6.63تعني أن قيمة التاء دالة عند مستوى معنوية  *

 يتضح م  الجدول السا ق أنو:
توجد فرو  فات داللة إحصا ية  ـي  اسـتجابات أفـراد العينـة تبعـاو لمت يـر اإلقامـة  _

( بالنســبة للمحــور األول مــ  االســتبانة والخــاص بممارســة طــالب حضــر -)ريــ 
-حيـث جـاءت قيمـة )ت( ) ،الجامعات المصرية للعمـل التطـوعي واتجـاههم نحـو 

وجاءت الورو   ،(6063وهي قيمة دالة إحصا ياو عند مستوى داللة ) ،(50636
حيــث  لــغ متوســط اســتجاباتهم علــر المحــور األول  ،لصــالح فئــة طــالب الحضــر

 (.5205772 ينما  لغ متوسط استجابات طالب الري  ) ،(2606213)
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وقد تعزو هذ  النتيجة إلر سوء توزيع المؤسسات والمنظمات التطوعية المسئولة 
والقادرة علر  ،ع  تدريب الشباب الجامعي وتأهيلهم للمشاركة في مجاالت العمل التطوعي

حيث تتركز غالبية  ،واهتماماتهم تحويزهم وتوجيههم إلر المجاالت التي تناسب قدراتهم
 ينما يقتصر العمل التطوعي في الري  علر بعض الجمعيات  ،هذ  المؤسسات في المدن

واقتصار أغلبها علر جمع  ،الخيرية التي تتسم غالبية أنشطتها بالمحدودية والرتابة
 ،اجي تبرعات مادية م  المقتدري  مادياو لتوزيعها بشكل نمطي ومحدد سلواو علر المحت

وربما يكونون م  أ ناء القرية فقط دون غيرها، األمر الذي يحول دون اشتراك أ ناء 
كما يوتقد الري  إلر  ،ويضعف م  اتجاههم نحو  ،الري  في مجاالت العمل التطوعي

البرامن اإلعالمية والدور التثقيوي لمؤسسات المجتمع المدني المسئولة ع  نشر ثقافة 
ة المواطني  بأهمية العمل التطوعي ودور  في خدمة األفراد العمل التطوعي، وتوعي

والمجتمعات بصوة خاصة. وتتوق هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة )سحر عطية 
2612( )56) ()،  63.6حيع أكدت نتا جها أن نسبة المتطوعي  م  طالب الحضر% ،

مشاركة الطالب في  كما أكدت نتا جها أن ،%52.2 ينما نسبة المتطوعي  م  الري  
( 2616العمل التطوعي في هل الت يرات المجتمعية منخوضة. كما أكدت دراسة )المالكي 

( أن أكبر عا ق يحول دون مشاركة المتطوعات في العمل التطوعي هو صعوبة 55)
 االنتقال إلر أماك  العمل التطوعي.

او لمت يـر اإلقامـة توجد فرو  فات داللة إحصا ية  ـي  اسـتجابات أفـراد العينـة تبعـ _
حضــر( بالنســبة للمحـور الثالــث مــ  االسـتبانة والخــاص بمعوقــات العمــل  -)ريـ 

(، وهــي قيمــة دالــة إحصــا ياو عنــد 30712حيــث جــاءت قيمــة )ت( ) ،التطــوعي
ــة ) ــغ  ،(6063مســتوى دالل ــث  ل ــ  حي ــة طــالب الري ــرو  لصــالح فئ وجــاءت الو

ينمــــا  لــــغ متوســــط   ،(210223متوســــط اســــتجاباتهم علــــر المحــــور الثالــــث )
 (.7602262استجابات طالب الحضر )

وهذ  النتيجة تعزز وجود فرو  دالة إحصا ياو  ي  طالب الحضر وبي  طالب الري  
فلو أن وجود معوقات يشعر  ها طالب  ،لصالح طالب الحضر في ممارسة العمل التطوعي

 ،  الري الري  ع  طالب الحضر مبعثها رعف المستوى االقتصادي ألسر الطالب م

                                                           

  إلــر الوقــوا علــر واقــع العمــل التطــوعي لــدى طــالب كليــة الخدمــة  (2612حر عطيــة دراســة )ســهــدفع
االجتماعية جامعة حلوان في هل الت يرات المجتمعية، وتوصلع إلـر أن مشـاركة الطـالب فـي العمـل التطـوعي 

 .1.65في هل الت يرات المجتمعية منخوضة، حيث  لغ متوسط المشاركة العام 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -025- 

وعدم توافر القدرة  ،وبالتالي انش ال غالبية األسر وأ نا هم  توفير متطلبات الحياة اليومية
إرافة إلر عدم وجود  ،المادية للمشاركة في مجاالت العمل التطوعي في كثير م  األحيان

 وعدم توافر الثقافة ،المنظمات التي تتيح المشاركة في مجاالت العمل التطوعي المختلوة
واعتبار بعض األسر أن االنخرا( في العمل التطوعي مضيعة  ،الداعمة للعمل التطوعي

إرافة إلر افتقاد كثير  ،وأن هناك أناس أكثر رفاهية يمكنهم المشاركة في مجاالتو ،للوقع
نظراو لندرة المؤسسات  ،م  أ ناء الري  للمهارات الالزمة لممارسة العمل التطوعي

علر تلو المهارات أو عدم معرفة الطالب  ها إن وجدت. وتتوق المسئولة ع  التدريب 
 هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة.

ال توجــد فــرو  فات داللــة إحصــا ية  ــي   : ينمــا يتضــح مــ  الجــدول الســا ق أنــو _
حضر( بالنسبة للمحـور الثـاني  -استجابات أفراد العينة تبعاو لمت ير اإلقامة )ري 

حيــث جــاءت قيمــة  )ت( غيــر دالــة إحصــا ياو  ،التطــوعيالخــاص بمبــررات العمــل 
 (.6063عند مستوى داللة )

إرافة إلر حث  ،وربما ترجع هذ  النتيجة إلر تشابو اإلعداد الثقافي لطالب الجامعة
وتطبيق عملي للكثير م   ،وأنو قربر إلر هللا ،الدي  اإلسالمي علر فضل العمل التطوعي

وم  ثم تشا هع مبررات العمل التطوعي م   ،ديننا الحني  القيم والوضا ل التي دعا إليها
إيمان نجم  ،وجهة نظر الطالب. وتتوق هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة )منور نجم

حيث أكدت نتا جها علر عدم وجود فرو  فات داللة إحصا ية في أسباب  ،(39( )2615
والكبيسي  ،إلقامة. ودراسة )الزيودالجامعي ع  العمل التطوعي تعزي لمت ير اعزوا الشباب 

2612) (12 )()،  والتي أكدت علر عدم وجود فرو  إحصا ية في اتجاهات الطلبة نحو
 العمل التطوعي تعزي لمت ير اإلقامة.

: النتا ن الخاصة بالورو   ي  استجابات أفراد العينة علر مدى الموافقة -ب
والجدول  ،أنثر( –و) )فكر علر االستبانة مجملة ومحاورها بحسب مت ير الن

 التالي يبي  فلو:
                                                           

 ( إلر التعرا علـر توجهـات طلبـة جامعـة البتـرا نحـو العـم التطـوعي 2612كبيسي هدفع دراسة ) الزيود وال
ـــر أن أهـــم أهـــداا التوجـــو نحـــو العمـــل التطـــوعي هـــو خدمـــة المجتمـــع، وتنميتـــو،  ـــو، وتوصـــلع إل ومعوقات
والمساهمة في معالجة مشكالتو، كما مثل العامـل االقتصـادي أهـم المعوقـات التـي تحـول دون تـوجههم للعمـل 

 التطوعي.
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 ( يورح الورو   ي  أفراد العينة 11جدول )
 (797)ن= .t – testبحسب مت ير النو) باستخدام اختبار التاء غير المعتمد 

االنحراا  المتوسط ن النو) المحاور
 مستوى الداللة قيمة التاء المعياري 

المحور 
 األول

 60916 60166 2099263 5901615 265 فكر
 غير دالة

 7035566 5906996 592 أنثر

المحور 
 الثاني

70929- 13022712 7601121 265 فكر دالة عند60666 *  
6.63مستوى   12056523 7206132 592 أنثر 

المحور 
 الثالث

دالة عند60666 *6066277 12023722 2207276 265 فكر  
6.63مستوى   16097762 7607125 592 أنثر 

 .6.63تعني أن قيمة التاء دالة عند مستوى معنوية  *
 يتضح م  الجدول السا ق أنو:

ال توجــد فــرو  فات داللــة إحصــا ية  ــي  اســتجابات أفــراد العينــة تبعــاو لمت يــر النــو)  -
أنثر( بالنسبة للمحور األول الخاص  ـ )مشـاركة طـالب الجامعـات المصـرية  -)فكر

حو ، حيث جاءت قيمة )ت( غير دالة إحصـا ياو عنـد في العمل التطوعي واتجاههم ن
 (.6063مستوى داللة )

وقد تعزو هذ  النتيجة إلر أن التعليم الجامعي ال يميز  ي  الذكور واإلناث في   
وهو ما يدعم  ،وم  ثم تتشابو المهارات  ي  كال الجنسي  ،اإلعداد الثقافي والتخصصي

بعدما  ،أنثر ( –التطوعي دون تأثر بالنو) )فكر توجو اإلناث والذكور إلر مجاالت العمل 
وحث علر العمل التطوعي للرجل  ،سوى اإلسالم  ي  الرجل والمرأة في الحق في التعليم

إرافة إلر تميز المرأة في بعض مجاالت العمل التطوعي كرعاية  ،والمرأة علر السواء
المنظمات الخيرية بإنشاء  لذا بادرت بعض ،األيتام واألرامل، ورعاية الطوولة واألمومة

 ،(2616لجان نسا ية تقوم بالعمل التطوعي. وهو ما يتوق مع نتا ن دراسة )المزي  
(، ودراسة )سحر عطية 2612ودراسة )العاني  ،(2612والكبيسي  ،ودراسة )زيود

(، م  حيث عدم وجود فرو  إحصا ية في اتجاهات 2662( ودراسة )الخرافي  2612
 أنثر(. –التطوعي تعزى لمت ير النو) )فكر الطلبة نحو العمل 

ــو)  - ــر الن ــاو لمت ي ــة تبع ــراد العين ــي  اســتجابات أف ــة إحصــا ية   ــرو  فات دالل توجــد ف
أنثر( بالنسبة للمحور الثاني الخاص بمبررات العمل التطوعي، حيث جـاءت  -)فكر
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 ،(6063وهــي قيمــة دالــة إحصــا ياو عنــد مســتوى داللــة ) ،(70929-قيمــة )ت( )
الوــرو  لصــالح فئــة اإلنــاث حيــث  لــغ متوســط اســتجاباتهم علــر المحــور  وجــاءت
 (.  7601121 ينما  ل ع استجابات الذكور ) ،(7206132الثاني )

حيث أنها أكثر تأثراو وإحساساو بظروا  ،وقد تعزو هذ  النتيجة إلر طبيعة المرأة
اء، والبذل، والصبر، المحتاجي  والوقراء واأليتام لما حباها هللا بو م  قدرة علر العط

األمر الذي جعلها أهالو لتحمل مشا  الحمل، واإلررا)، وتعهد الطول بالرعاية  ،والتحمل
ثم رعايتو خالل مراحل نمو ، وم  ثم، فالمرأة بوطرتها متميزة بما لديها م   ،واالهتمام

بابو. وقد والتي تؤهلها للتميز في مبررات العمل التطوعي وأس ،العواطف والدوافع الوطرية
( علر قلة اهتمام طالب الجامعة م  الذكور بمجال 22( )2669أكدت دراسة )السلطان 

 ينما تختلف هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة ) سحر عطية  ،رعاية الطوولة
( والتي أكدت نتا جها علر عدم وجود فرو  إحصا ية  ي  الذكور واإلناث 56( )2612

 . في مبررات العمل التطوعي
ــو)  - ــر الن ــاو لمت ي ــة تبع ــراد العين ــي  اســتجابات أف ــة إحصــا ية   ــرو  فات دالل توجــد ف

أنثـــر( بالنســـبة للمحـــور الثالـــث مـــ  االســـتبانة والخـــاص بمعوقـــات العمـــل  -)فكـــر
وهــي قيمــة دالــة إحصــا ياو عنــد  ،(6066277حيــث جــاءت قيمــة )ت( ) ،التطــوعي

ــذك ،(6063مســتوى داللــة ) ــرو  لصــالح فئــة ال ور حيــث  لــغ متوســط وجــاءت الو
 ينما  لغ متوسط استجابات اإلنـاث  ،(2207276استجاباتهم علر المحور الثالث )

(7607125.) 
وربما ترجع هذ  النتيجة إلر كثرة المعوقات التي تواجو طالب الجامعات الذكور 

وقد يشارك أسرتو في تد ير  ،فالطالب الجامعي لديو التزامات دراسية ،مقارنة باإلناث
وتتعدد  ،وقد يكون الطالب رب أسرة ومعيلها، وبالتالي تتعدد مسئولياتو ،ت الدراسةنوقا

إرافة إلر كثرة الم ريات وطر  التسلية  ،أوجو اإلنوا  لديهم بصورة أكبر م  اإلناث
فهناك جماعات الرفا  وما توررو علر أعضا ها م  مسئوليات  ،والترفيو لدى الذكور

والترفيهية التي يتاح للطالب االشتراك فيها  ،والثقافية ،ياريةوتوفر األنشطة الر  ،ومعايير
وبالتالي قد يجد طالب الجامعة م  الذكور ب يتهم في كثير م  المجاالت  ،بسهولة ويسر

وخاصة في هل رعف الثقافة  ،التي تعيقهم ع  االشتراك في مجاالت العمل التطوعي
اإلناث الالتي يتجه  إلر العمل بخالا  ،المجتمعية التي تحث علر العمل التطوعي
 ،فيجدن فيو مجاالو خصباو إلثبات الذات ،التطوعي الذي يتناسب مع فطرته  العاطفية

واستثمار ما لديه  م  وقع فراغ وطاقات، وقدرات، ومهارات حباها  ها  ،وتأكيد الهوية
 ،نجمالخالق سبحانو وتعالر. وتختلف هذ  النتيجة مع ما توصلع إليو دراسة )منور 
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( حيث أكدت علر عدم وجود فرو  إحصا ية في أسباب عزوا 39( )2615إيمان نجم 
ودراسة )الزبيدي  ،أنثر( –الشباب الجامعي ع  العمل التطوعي تعزي لمت ير النو) )فكر 

 ( م  أن الذكور أكثر مساهمة م  اإلناث في األعمال التطوعية. 22( )2666
 :ثامناو: توصيات الدراسة

طالب الجامعات المصرية للمشاركة في العمل التطوعي ررورة ملحة،  يعد تحويز
مع تعدد فوا د    ،وبخاصة م  الشباب ،السيما في هل تراجع نسب المشاركي  في العمل بو
لذا يعد توعيل ممارسة طالب الجامعات  ،وأهميتو للورد، والجماعة، والمجتمع بصوة عامة

يجية متكاملة تتعاون في تحقيقها كافة المصرية مسئولية مجتمعية تطلب استرات
المؤسسات التربوية، وفيما يلي عرض ألهم مقترحات توعيل ممارسة العمل التطوعي لدى 

 :طالب الجامعات المصرية
يتطلب العمل التطوعي في عالمنا المعاصر منهاجاو ينطلق م  استراتيجيات وسياسات  .1

بعد أن أصبحع ثقافة  ،إلمام  هايتعي  ورعها، وقدرات ومهارات ينب ي اكتسا ها وا
العمل التطوعي جزءاو ال يتجزأ م  ثقافة المجتمع، بما تحققو م  قيم، ومباديء، 
وأخالقيات، ورموز، وممارسات، لذا فإن الدعوة إلر تبني استراتيجية "افعلو الخير" 
لسياسات طموحة، ووسا ل فعالة، وخدمات متنوعة فات موارد تحقق التنمية ررورة 

الوعل )كيفية الوعل ( ويشمل  :ة، وهي استراتيجية تستند إلر محوري  األولملح
والتعامل مع  ،مهارات التواصل :التزود بمهارات وقدرات الزمة للعمل التطوعي منها

والقدرة علر اتخاف  ،واإليمان بقيمة العمل التطوعي وأهميتو ،والثقة بالنوس ،الجماهير
 ،وتحديد األولويات ،والقدرة علر التحويز ،ل الجماعيوالعم ،القرار، وتحمل المسئولية

مجاالت الخير والتي هي )مجاالت العمل التطوعي(. وتشمل كل ما  :والمحور الثاني
إنها  ،ندب الشر) إلر فعلو ورغب فيو م  صالح األعمال واألقوال  وسا ر أنوا) الخير

واب العمِل الصالح فطر  الخير كثيرة، وأ  ،الحقيقة التي يجب العمل م  أجلها
مشرَعة، وقد قال أهل العلم: إّن أعماَل البّر ال ُتوتح كلُّها لإلنسان الواحِد في ال الب، 
إن ُفِتح لو في شيء منها لم يك  لو في غيرها، وقد ُيوَتح لقليٍل م  الناس أ واب  

دة، فم  الناس م  يوتح لو في مساعدة المحتاجي ، وإغاثة الملهوفي  سعي وال ،متعدِّ
 ،ويوتح هللا علر أقوام في  ناء المساجد ،والوقراء ،وال رباء ،علر األرملة، والمسكي 

فيحق   ،وآخرون يوتح لهم في باب الشواعة واإلصالح  ي  الناس ،وإنشاء األوقاا
ويأمر بمعروا وينهر ع   ،ويمنع هلماو  ،ويمنع باطالو  ،ويدفع مكروهاو ويحق حقاو  ،دماو 

وبناء  ،يوتح لو في زيارة المريض، ورعاية المسني  منكر، وم  الناس م 
ومنهم م  يسهم في تعليم  ،ومصانع لتش يل العاطلي  ،مستشفيات، ومدارس
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وتوعية أ ناء مجتمعو وغيرها م  أ واب الخير التي يطيق بعض الناس منها  ،األميي 
 ماال يطيقو غيرهم، ويقدر علر باب م  أ واب الخير ال يقدر عليو سوا .

كل حسب  ،شارك في تنويذ تلو االستراتيجية الجهات والمؤسسات فات الصلةي .2
اهتماماتو واختصاصاتو، مثل وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب، 

بحيث تتعاون  ،والتضام  االجتماعي، واإلعالم والمؤسسات الدينية "األزهر واألوقاا"
لدعم العمل التطوعي وتوعيلو، ليتحقق تلو المؤسسات فيما  ينها بشكل تكاملي 

 االنتقال م  دا رة االهتمامات الوردية والشخصية إلر دا رة االهتمام المؤسسي.
 الجامعات  :أوالو 
تدريب طالب الجامعات علر مهارات العمل التطوعي، وفلو م  خالل حرص  .1

، الجامعات علر إقامة ندوات، ومؤتمرات، ومحاررات عامة حول العمل التطوعي
علر أن يتم  ،وتضمي  المناهن والمقررات الدراسية لمهارات العمل التطوعي وثقافتو

التأكيد م  خاللها علر القيم الدافعة للعمل التطوعي مثل: التعاون، واإليثار، والبذل، 
 والعطاء، والتكافل، واالنتماء، والوالء، والمسئولية، والبر، والصلة والمرحمة.

والمتميزة في مجال العمل التطوعي إلر الجامعات إللقاء دعوة النمافج الرا دة  .2
وتعميق  ،محاررات عامة وندوات لتحويز الطالب علر المشاركة في العمل التطوعي

 روح العمل التطوعي لديهم، باعتبار فلو قيمة ودعامة لتنمية المجتمع.
نشطة وفلو  تنظيم فعاليات وأ ،توعيل وهيوة الجامعة في خدمة المجتمع وتنميتو .5

 ،لخدمة الجتمع المحلي وحمالت توعية بأهمية النظافة، وحماية البيئة م  التلوث
والتوعية بمخاطر المخدرات واإلدمان، وحمالت محو  ،وتسيير قوافل طبية وإغاثية

باعتبارها جزءاو م   ،األمية، وحمالت التبر) بالدم، انطالقاو م  الشعور بالتزامها
 كالتو.المجتمع تخدمو وتسعر لحل مش

وانتداب المتخصصي   ،إنشاء مركز بكل جامعة للتدريب علر مهارات العمل التطوعي .2
لتدريب الطالب علر مهارات العمل التطوعي ونشر ثقافتو وأنماطو، رم  دور 

علر أن يتاح للطالب حرية اختيار المجال  ،الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة
 ويصقل مواهبو. ،وينمي مهاراتو التطوعي الذي يناسب قدراتو واهتماماتو،

 المؤسسات الدينية ) األزهر واألوقاا(  :ثانياو 
شر) هللا الدي  للناس لتحيا نووسهم، وتنضبط شئون حياتهم، ولعل كثير م  
االختالالت في سلوك األفراد مرد  إلر غياب الواز) الديني الموجو لسلوك اإلنسان إلر 

وال  ،د وحس  تعاملو مع اآلخري  تحقيقاو لسعادتوالخير، وهو خير رمان الستقامة الور 
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لذا  ،يملو اإلنسان إزاء هذا إال االمتثال ألوامر هللا عز وجل، واالنتهاء عما نهر عنو
 :ينب ي علر المؤسسة الدينية في المجتمع

يحقق الورد م  ممارستو  ،التأكيد علر أن العمل التطوعي مراد ربنا وهدي نبينا .1
 نيل األجر والثواب م  هللا عز وجل. مكاسب دينية أهمها

التأكيد علر إن كافة صور العمل التطوعي مرتبطة بعقيدة اإليمان باهلل تعالر  .2
والطاقة  ،وبالهدا األسمر لخلق اإلنسان، وإن هذا االرتبا( يوفر لو القوة الدافعة

 الروحية، والحيوية للقيام  هذا العمل.
 دالة علر حيوية الجماهير وإيجا يتها .إ راز أن التطو) واالشت ال بو هاهرة  .5
التأكيد علر أن التطو) بالمال والوقع والجهد صوة إنسانية الزمع البشرية عبر  .2

 واستحسنتها األعراا االجتماعية . ،العصور، وزكتها جميع األديان السماوية
ثار، التضحية، والبذل، والعطاء، واإلي :التأكيد علر منظومة قيم الثقافة التطوعية مثل .3

والتعاون علر الخير، والتكافل، والتراحم، واألخوة، والعطف، والسعي علر األرملة 
 والمسكي ، ومساعدة الضعي  وصاحب الحاجة، والسعي لخدمة اآلخري .

و عثمان، وعبد  ،وعمر ،تقديم نمافج مضيئة وعملية في عمل الخير مثل أ و بكر .6
خويلد، وزينب  نع جحش التي الرحم     عوا وغيرهم، وم  النساء خديجة  نع 
وغيره ، علر أال يقتصر فلو  ،قال عنها الرسول صلر هللا عليو وسلم  "أطولك  يداو"

علر الصحابة والتابعي  والسلف، وإنما ت طي النمافج العصور التاريخية المختلوة، 
 وصوالو إلر الوقع الحارر للتأسي  ها.

، والتعري  بأحوال المسلمي  في أرجاء نشر الوعي بقضايا العالم اإلسالمي ومشكالتو .7
 المعمورة.

لمساعدتها علر الحواظ علر شخصيتها  ،توجيو النظر إلر دعم األقليات المسلمة .2
 اإلسالمية.

العمل علر تقوية روابط الوحدة واألخوة  ي  الشعوب اإلسالمية لتحقيق التعايش  .9
 والتكامل  ينهم.

 اإلعالم  :ثالثاو 
وتشــكيل وإثــراء وجــدان وعقــول  ،م فــي تعبئــة الــرأي العــامانطالقــاو مــ  دور اإلعــال

الجمهور المتلقي، مما يزيد م  ثقافتو وتأهيلو وتواعلو مع المجتمع، واإلحساس بقضايا ، 
 توصي الدراسة بما يلي: ،واالهتمام بمشكالتو

صياغة وثيقة إلعالم تطوعي خيري فاعل ومؤثر،  هدا تشكيل وعي اجتماعي داعم  .1
ي ولمؤسساتو، وبناء صورة فهنية إيجا ية لو في المجتمع، والمساهمة للعمل التطوع

 وبناء ثقافة العمل التطوعي والتحويز لممارستو. ،في تنظيم وتنويذ حمالت إعالمية
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م  خالل  رامن متنوعة تظهر أهميتها  ،تبصير الناس باألنشطة التطوعية ومجاالتها .2
تو، ويليق بحركة فعلها وحركة وتخدم أهداا العمل التطوعي ومؤسسا ،ومكانتها

 وجودها كقيمة حضارية وحاجة إنسانية.
عرض تجارب الدول المتميزة في مجال العمل التطوعي، وإجراء حوارات ونقاشات  .5

 لتأكيد أهميتها وررورة االستوادة منها.
 وزارة التضام   رابعا:

لياتها في قيام وزارة التضام   تنظيم الجهود التطوعية وتوجيهها للقيام بمسئو 
 ميدان العمل االجتماعي وفلو ع  طريق:

ب رض تنظيم  ،إصدار تشريعات ولوا ح خاصة  تأسيس جمعيات العمل التطوعي .1
 وتوجيو أنشطتها وكيفية تمويلها. ،وتنسيق  رامجها ،أعمالها

وفق لوا ح  ،إنشاء مجلس للعمل التطوعي ينظم آلية عمل الجهات فات الصلة .2
وتسجل الجهات التطوعية والجمعيات،  ،لعمل التطوعيوسياسات وارحة، تنظم ا

وتنظيم المؤتمرات والندوات  ،والتنسيق  ينها، ودعم الدراسات والبحوث ،والترخيص لها
 في مجال العمل التطوعي.

 وزارة الشباب  :خامساو 
ال شو أن الدافع لدى الشباب يتجو  هم نحو القيام بأعمال وأنشطة يسعون م   .1

جزءاو فعاالو في خدمة المجتمع، وانطالقاو م  العالقة  ي  العمل خاللها ليكونوا 
التطوعي والشباب، يمك  القول أن عماد الموارد البشرية الممارسة للعمل االجتماعي 
عامة والتطوعي خاصة هم الشباب، فحماس الشباب وقوة انتما هم لمجتمعهم كويالن 

ومضمونو، لذا فإن األمر يتطلب والرقي بمستوا   ، دعم العمل التطوعي، ومساندتو
تطوير القواني  والتشريعات الناهمة للعمل التطوعي، بما يكول إيجاد فرص حقيقية 
لمشاركة الشباب، وتشجيع العمل التطوعي في صووفهم، مما يتطلب وجود وسا ل 

 تحويزية لمشاركتهم مادياو ومعنوياو، بغية تنمية دافعيتهم لممارسة العمل التطوعي.
وإتاحة الورصة للشباب للمشاركة بآرا هم في تطوير  ،ي  بمسيرة العمل التطوعيالتعر  .2

 رامجو، وتوعيل دورهم فيو، وتوجيههم نحو متطلبات مجتمعهم، وأن يتم إسناد إدارة 
المؤسسات التطوعية إلر كواءات م  الشباب لديهم القدرة علر االندماج في العمل 

فة إلر القدرة علر تحويز اآلخري  علر التطوعي، ولديهم أفكار إ داعية، إرا
 المشاركة في أنشطتو.
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واعتبار  مكمالو وداعماو للعمل التطوعي بشكل عام  ،االستوادة م  التطو) اإللكتروني .5
في طرح أفكار جديدة، وحشد أكبر عدد م  المتطوعي ، وأيضاو باعتبار  وسيلة سريعة 

إرافة إلر أنو يمارس رم  للتواصل مع المؤسسات التي تنشط في هذا المجال، 
دا رة أوسع في نطا  العمل التطوعي الميداني، بعد أن ههر هذا النمط نتيجة التطور 

 في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
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لتطوعي م  ( يورح عناصر استراتيجية مقترحة لتوعيل ممارسة العمل ا1شكل رقم )

 إعداد الباحثي :

 

استراتيجية 

تفعيل ممارسة 

العمل 

 التطوعى

 اجلامعة
 .إعداد وتدريب

 .مراكز تقدمي خدمة التطوع
 .حماضرات وندوات

 .التأكيد على قيم العمل التطوعي

 اإلعالم
صياغة وثيقة إلعالم خريي تطوعي 

 فاعل وقوي.
تعبئة وتشكيل الرأي العام وحفزه 

 ملمارسة العمل التطوعي
بناء صورة ذهنية إجيابية عن العمل 

 .عي ومؤسساتهالتطو 
تنظيم محالت إعالمية لنشر ثقافة العمل 

 التطوعي.
 

 

 املعلوماتوزاة االتصاالت وتكنولوجيا 
 تقدمي املشورة الفنية الداعمة للعمل التطوعي.

تدريب املتطوعني على اجملاالت التكنولوجية 
 ي.للعمل التطوع

توفري قاعدة بياانت للجمعيات واملؤسسات 
 اخلريية واملتطوعني والفئات املستهدفة.

 

 

 

 وزارة التضامن
تنظم عمل اجلمعيات  إصدار تشريعات ولوائح

 اخلريية.

تنظيم عمل املؤسسات واجلمعيات اخلريية والتنسيق 
 بني براجمها.

 حتديد األولوايت والفئات املستهدفة.

 ربط العمل التطوعي خبطط التنمية.

 

 

 املؤسسات الدينية 
نشر الوعي بقضااي العامل 

 اإلسالمي ومشكالته.
 دعم األقليات املسلمة.

تقوية الروابط بني الشعوب 
 اإلسالمية.

ربط العمل التطوعي بعقيدة 
 اإلميان ابهلل تعاىل.

التأكيد على منظومة قيم الثقافة 
 التطوعية.

تقدمي مناذج مضيئة يف عمل  
 .اخلري

 

 وزارة الشباب
عرض النماذج الشابة الرائدة يف جمال 

 العمل التطوعي.
عقد دورات تدريبية على مهارات 

 لتطوعي.العمل ا
حتفيز الشباب لالندماج يف برامج 

 العمل التطوعي.
 الرتويج للربامج واألنشطة التطوعية.
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 قا مة المراجع
: أوالو: المراجع العربية  

ــ  حجــر العســقالني:  -1  ،دار الكتــب العلميــة ،2مــن  ،اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابةا 
 .132ه،  ص 1213 يروت، 

رقـــم الحـــديث  ،صـــحيح البخـــاري  فـــتح البـــاري شـــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  -2
 .117هـ، ص 222 -هـ  217،دار الريان للتراث ،(1الحاشية رقم ) ،(2516)

 ،، مؤسســة الرســالة2(  ،2د، ج زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــا :ا ــ  قــيم الجوزيــة -5
 .22 ،21م، ص ص 1992 ،هـ1212 ، يروت

ــاء التــراث ال ،2مــن  ،مــادة طــو) ،لســان العــرب :ا ــ  منظــور -2 عربــي للطباعــة دار إحي
 .225ص  ،م1999 يروت،  ،والنشر والتوزيع

دار الوكـــر للطباعـــة  ،5ج   ، معجـــم مقـــاييس الل ـــة :أ ـــو الحســـ  أحمـــد  ـــ  فـــارس -3
 .  252 ،251ص ص  ،م1979 -هـ 1955 ، يروت  ،والنشر والتوزيع

، دار الكتـب العلميـة،  يـروت، 2، ( التعريوـاتأ و الحس  علي    محمد الجرجـاني:  -6
 .63ص  ،هـ1222/ م  2665

(، رقـــم الحـــديث  2)الكتـــاب  ،كتـــاب الزكـــاة ،ســـن  أ ـــي داود :أ ـــو داود السجســـتاني -7
 .515 ،512م، ص ص 2616 يروت،  ،صيدا ،المكتبة العصرية ،(1672)

 ،1ج ،(257الحـديث رقـم ) ،سـن  ا ـ  ماجـةأ و عبد هللا  محمد    يزيـد القزوينـي:  -2
 .26م، ص 2669 ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية

بـاب فضـل االجتمـا) علـر  ،صحيح البخاري  :أ و عبد هللا محمد    إسماعيل البخاري  -9
ـــذكر ـــر ال ـــرآن وعل ـــالوة الق ـــم الحـــديث ) ،ت ـــم ،(2699رق ـــب العل ـــة طال  ،دمشـــق ،مكتب

 .2672م، ص 2612 -هـ 1255
التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــ  المعـــاني أ ـــو عمـــر يوســـف  ـــ  عبـــد البـــر القرطبـــي:  -16

 ،هــــ1527الم ـــرب،  ،، وزارة عمـــوم األوقـــاا والشـــؤون اإلســـالمية22ج  ،واألســـانيد
 .521م، ص 1967

حوليــة  ،نظــرة تأصــيلية فقهيــة تأريخيــة :أحمــد  ــ  حســي  المبــاركي: العمــل التطــوعي -11
ينــاير  ،جامعــة القــاهرة ،، كليــة دار العلــوم53)  ،مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية

 م.2615
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يد: تصور مقترح لتنمية ثقافـة العمـل التطـوعي فـي أسماء عبد الوتاح نصر عبد الحم -12
مجلة دراسـات عربيـة فـي التربيـة  ،مصر في روء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة

 م. 2617 ،السعودية ،26)  ،وعلم النوس
قـراءة  ،أي دور يلعبـو المجتمـع المـدني؟ ،2611المجتمع المدني عـام  :أماني قنديل -15

دراسـة مؤشـرات فاعليـة  ،لشبكة العربية للمنظمات األهليـةا ،نقدية في الواقع واألد يات
 .16، 13م، ص ص 2616منظمات المجتمع المدني 

ــود -12 ــرا نحــو العمــل  :ســناء الكبيســي ،إســماعيل محمــد الزي ــة جامعــة البت اتجاهــات طلب
 ،األردن ،5، ) 7مــن  ،المجلــة األردنيــة فــي العلــوم االجتماعيــة :التطـوعي فــي األردن

 م.2612
اإل ـــدا) فـــي العمـــل  :تقـــديم فـــي هيملـــوت . ك. أنهـــاير :هللا عبـــد العزيـــزتركـــي عبـــد  -13

ترجمــة محــي  ،نحــو أعمــال خيريــة إ داعيــة جديــدة للقــرن الحــادي والعشــري  ،الخيــري 
 .5ص  ،م2616 ،السعودية ،العبيكان ،الدي  علي الحميدي

هــ، ص 1592 ، يـروت ،دار الوكـر ،5766رقـم  ،المناقب –سن  الترمذي  :الترمذي -16
 .623،626 ص

مؤسســة محمــد  ــ  راشــد آل مكتــوم: تقريــر المعرفــة  ،تقريــر األمــم المتحــدة اإلنمــا ي -17
 ،دار ال ريــر للطباعــة والنشــر، د ــي ،الشــباب وتــوطي  المعرفــة، 2612العربــي للعــام 

 .25ص   ،اإلمارات العربية المتحدة
ـــم  -12 ـــة وعل ـــي التربي ـــاهن البحـــث ف ـــاهم: من ـــري ك ـــد جـــا ر، أحمـــد خي ـــد الحمي جـــا ر عب

 م.1995، القاهرة،  دار النهضة العربية، 5النوس،(
الخمـيس  ،نسـبة التطـو)  ـي  الشـباب المصـري( %2.2مقـال بعنـوان )  :جريدة الوفد -19

  م.2612إ ريل  12الموافق 
ــة ،جمــال معتــو   -26 ــي تنميــة المجتمــع :زرقــاوي موني مجلــة  ،العمــل التطــوعي ودور  ف

اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البليدة  كلية العلوم ،13)  ،اآلداب والعلوم االجتماعية
 .22م، ص 2616 ،الجزا ر ،(2)
دار التحريــر للطبــع  ،المعجــم الــوجيز :مجمــع الل ــة العربيــة ،جمهوريــة مصــر العربيــة -21

 .597ص  ،م1929 ،القاهرة ،والنشر
اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث:  ،مجمع الل ة العربية ،جمهورية مصر العربية -22

 .376م، ص 2662 ،القاهرة ،، مكتبة الشرو  الدولية2(  ،الوسيط المعجم
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ورقة عمل مقدمة إلر  ،العمل التطوعي وسبل تحويز أ ناؤنا نحو  :حس  عمر القثمي -25
مارس  12 ،السعودية ،الرياض ،المكتبة اإللكترونية ،المؤتمر السعودي الثاني للتطو)

 .5ص  ،م2667
كليـة عجلـون  :الجـامعي نحـو العمـل االجتمـاعياتجاهات الشـباب  :حمزة خليل الخدام -22

، 51)  ،مجلــــة جامعــــة القـــدس الموتوحــــة لألبحــــاث والدراســــات ،الجامعيـــة نموفجــــاو 
 . 223ص  ،م2615 ،فلسطي 

درجة ممارسة المرأة السعودية للعمل التطوعي وعالقتها  :حياة عبد العزيز محمد نياز -23
ــدوة  ،رــوء التربيــة اإلســالمية دراســة ميدانيــة فــي ، ــبعض المت يــرات الديموغرافيــة  ن
جامعـة أم  ،كليـة خدمـة المجتمـع والتعلـيم المسـتمر ،العمل التطوعي وآفـا  المسـتقببل

 م. 2612سبتمبر  16 ،السعودية  ،القرى 
دراســة  :: اتجاهــات الشــباب الســعودي نحــو العمــل التطــوعيخالــد  ــ  يوســف  رقــاوي  -26

مجلـة بمدينـة مكـة المكرمـة،  ،ةمطبقة علر عينة مـ  طـالب وطالبـات المرحلـة الثانويـ
 ،، الســعودية2)  ،16مــن  ،اآلداب والعلــوم اإلنســانية –جامعــة الملــو عبــد العزيــز 

 .62م، ص 2662
دراسـة ميدانيـة علـر طـالب المرحلــة  ،: الشـباب والعمــل التطـوعيراشـد  ـ  سـعد البـاز -27

ــاض ــي مدينــة الري ــة ف ــة الســعودية ،الجامعي ــة البحــوث األمني ، 26)  ،16مــن  ،مجل
 م.2662 ،السعودية

ـــ -22 ـــة "ريمرشـــا ســـالم الب ـــات األردني ـــة الجامع ـــدى طلب ـــل التطـــوعي ل  ،: " محـــددات العم
 ،األردن ،عمـــان ،الجامعـــة األردنيـــة ،كليـــة الدراســـات العليـــا ،ماجســـتير غيـــر منشـــورة

 م. 2613
 ،أربعــون حــديثاو فــي اصــطنا) المعــروا :زكــي الــدي  أ ــي محمــد عبــد العظــيم المنــذري  -29

ــــاا والشــــئون اإلســــالميةمنشــــورات وزارة ا ــــم الحــــديث ) ،ألوق ــــة  -13رق و(، المملك
 .22م، ص 1923 -هـ 1263 ،الم ربية

واقــع العمــل التطــوعي لــدى طــالب الجامعــات فــي هــل  :ســحر  هجــع محمــد عطيــة -56
دراســـة مطبقـــة علـــر طـــالب كليـــة الخدمـــة االجتماعيـــة جامعـــة  :الت يـــرات المجتمعيـــة

 ،9ج  ،55)  ،يـــة والعلـــوم اإلنســـانيةمجلـــة دراســـات فـــي الخدمـــة االجتماع ،حلـــوان
 م. 2612 ،مصر
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 ،الروض الداني إلر المعجم الصـ ير للطبرانـي :سليمان    أحمد أ و القاسم الطبراني -51
 ،هــ1263 ،عمـان ،دار عمـار،  يـروت ،المكتب اإلسـالمي ،(261، رقم الحديث )2ج

 .166م، ص 1923
وعي فـي جامعـات محافظـات اتجاهات الطلبة نحو العمـل التطـ :سليمان حسي  المزي  -52

مجلـة جامعـة القـدس الموتوحـة لألبحـاث  ،غزة وسبل توعيلو في روء بعض المت يرات
 .526ص  ،م2616 ،فلسطس  ،16)  ،2من  ،والدراسات التربوية والنوسية

ــا بجامعــة أم القــرى  :ســمر  نــع محمــد المــالكي -55 " مــدى إدراك طالبــات الدراســات العلي
ماجســتير  ،أة فــي المجتمــع الســعودي" دراســة ميدانيــة "لمجــاالت العمــل التطــوعي للمــر 

 م.2616 ،السعودية ،كلية التربية، جامعة أم القرى  ،غير منشورة
الموافــق  ،هـــ1255رمضــان  3الصــادر  تــاريخ  ،(12297العــدد ) :الشــر  األوســط -52

 م.2612يوليو  29
صـاحبها بحـث فـي السـيرة النبويـة علـر  ،الرحيق المختوم :صوي الرحم  المباركووري  -53

ــــاء للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع19(  ،أفضــــل الصــــالة والســــالم  ،مصــــر ،، دار الوف
 .66م، ص 2667

تـأثيرات العولمـة علـر العـد اإلنسـاني فـي العمـل  :طالل    عقيـل  ـ  عطـاس الخيـري  -56
، 76)  ،19مـن  ،مسـتقبل التربيـة العربيـة ،التطوعي وموق  التربية اإلسالمية منهـا

 .122، 127ص ص  ،م2612 ،مصر
" تصـور مقتـرح لـدور األسـرة فـي إكسـاب قـيم العمـل  :عبد الرحم     خضر الحـارثي -57

 ،ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة ،التطــوعي لــدى أ نا هــا مــ  منظــور إســالمي"
 م.2616جامعة أم القرى، السعودية، 

مجلــة  ،المبـاديء اإلنسـانية واألخالقيـة للعمـل التطـوعي :عبـد السـالم محمـد الشـري  -52
 .166 ،99م، ص ص 1929 ،، ليبيا1)  ،2س  ،اريونس العلميةق
األنشـطة التربويـة ودورهـا فـي تنميـة ثقافـة العمـل  :عبد العزيز محمد عسكر وآخـرون  -59

، 126)  ،مجلــة القــراءة والمعرفــة ،التطــوعي فــي المدرســة الثانويــة " دراســة تحليليــة"
 م.2617إ ريل  ،مصر
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 :ســرة فــي تنشــئة األ نــاء علــر العمــل التطــوعيدور األ :عبــد ال نــي عبــد هللا الحربــي -26
 مجلة الخدمة االجتماعية ،دراسة استطالعية علر طالب المرحلة الثانوية بمدينة جدة

ص  ،م2612يونيـو  ،مصـر ،32)  ،) الجمعية المصرية لالخصا يي  االجتماعيي  (
592. 

 ،التطــوعيوســيلة معــززة للعمــل  :التطــو) اإللكترونــي :جمــال قاســم حــبش ،عمــاد نــزال -21
 .163، 162ص ص  ،مرجع سا ق

"اتجاهـات طلبـة الجامعـة األردنيـة نحـو العمـل التطـوعي: دراسـة  :فاطمة علي الزبيدي -22
 م.2666 ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،ماجستير غير منشورة ،ميدانية "

لـدور العمـل التطـوعي ودور  فـي تنميـة المجتمـع: رؤيـة واقعيـة  :فاطمة محمـد أرفيـدة -25
 ،ليبيـا ،6)  ،مجلة كلية اآلداب جامعة مصـراتو ،الجمعيات األهلية في مدينة مصراتو

 م.2616
دراسـة تطبيقيـة علـر  ،اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمـل التطـوعي :فهد السلطان -22

 ،، الســـعودية112، ) 56س  ،مجلـــة رســـالة الخلـــين العربـــي ،جامعـــة الملـــو ســـعود
 .77م.، ص 2669

ات البحـث التربـوي، ترجمـة جـا ر عبـد الحميـد، دار النهضـة العربيـة، ل.ر.جاى: مهـار  -23
 .162م، ص1995القاهرة، 

أعمــال المــؤتمر الــدولي األول  ،رؤيــة أصــولية:العمــل التطــوعي :مــاهر حامــد الحــولي -26
 ،غــزة ،الجامعــة اإلســالمية – طلبــة الجامعــات الواقــع واآلمــال :لعمــادة شــئون الطلبــة 

 .125م، ص 2615فبراير  ،فلسطي 
ــاح محمــود -27 ــد الوت ــر عب ــي القــرآن الكــريم :المثن ــو  :التطــو) ف موهومــو شــروطو مجاالت

       م، 2612 ،األردن ،21مـــــن  ،مجلـــــة دراســـــات علـــــوم الشـــــريعة والقـــــانون  ،تأصـــــيلو
 .571ص 

 ،األمـ  والحيـاة ،أهميتـو وموقعـو :التطـو) فـي الـوط  العربـي :محمد إتكنيع وآخـرون  -22
             م، 2612 ،، الســـعودية523، ) 55مـــن  ،األمنيـــة أكاديميـــة نـــاي  العربيـــة للعلـــوم

 .25ص 
دور الجامعـة التربـوي فـي نشـر ثقافـة  :محمد    عبد هللا    حسي  الحازمي وآخـران -29

          ، 29مــن  ،المجلــة التربويــة ،العمــل التطــوعي فــي المجتمــع الســعودي: دراســة ميدانيــة
 م.2613 ،، الكويع116) 
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صــالح  ــ  محمــد رحــال: دور العمــل التطــوعي فــي تنميــة  ،الهــرانمحمــد  ــ  عبــد هللا  -36
، جامعة الملـو 2)  ،53من  ،المجلة العربية لإلدارة ،المجتمع ونموفج مقترح لتوعيلو

 .166م، ص 2613ديسمبر  ،المملكة العربية السعودية ،سعود
دراســة ميدانيـة مطبقــة  ،اتجاهـات الشـباب الجــامعي نحـو التطـو) :محمـد ررـا حســي  -31

              المـؤتمر العلمـي السـابع عشـر  ،لر طالبـات جامعـة السـلطان قـا وس بسـلطنة عمـانع
 .362م، ص 2666 ،مصر ،(الخدمة االجتماعية وقضايا المرأة) 
 ،محمــد الصــاوي محمــد: البحــث العلمــي )أسســو وطريقــة كتا تــو(، المكتبــة األكاديميــة -32

 .26م، ص1992القاهرة، 
، مكتبــة لبنــان، ة كشــاا إصــالحات الونــون والعلــومموســوعمحمــد علــي التهــانوي:  -35

 .275م، ص 1996لبنان، 
ــي الخطيــب -32 ــاب والســنة :محمــد عل ــي الكت ــو ف ــة  ،موهــوم العمــل التطــوعي ومكانت مجل

 ،، الكويــع327)  ،26س  ،وزارة األوقــاا والشــئون اإلســالمية – الــوعي اإلســالمي
 .12ص  ،م2669

مهنية لخدمة الجماعة في تنميـة ثقافـة معوقات الممارسة ال :محمد محمد سليم أحمد -33
مجلـــة دراســـات فـــي الخدمـــة  ،العمـــل التطـــوعي اإللكترونـــي لـــدى الشـــباب الجـــامعي

 .257، ص 2613 ،، مصر2، ج 59)  ،االجتماعية والعلوم اإلنسانية
مجلـــة األمـــ   ،العمـــل التطـــوعي ودور  فـــي مواجهـــة الجريمـــة :محمـــد نبـــراس العيتـــي -36

ه، ص  1227 ،السـعودية ،يمية ناي  للعلـوم األمنيـة، أكاد22، ) 23من  ،والحياة
37. 

تقريـــر حـــول القمــــة العالميـــة للعمــــل  :المركـــز الـــدولي لألبحــــاث والدراســـات )مــــداد( -37
 هـ.1257رمضان  2، الموافق 2616يونيو  ،السعودية ،جدة ،7 ،اإلنساني

ــــــــــــــــــــــ: مقــــال حــــول أهميــــة القطــــا) الثالــــث فــــي التنميــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32
 هـ.1252فو الحجة  25م، الموافق 2615أكتوبر  22 ،السعودية ،جدة ،المستدامة

منــور عــدنان نجــم، إيمــان عــدنان نجــم: أســباب عــزوا الشــباب الجــامعي عــ  العمــل  -39
ـــة "  ـــدولي األول لعمـــادة شـــئون الطلب ـــة االتطـــوعي، المـــؤتمر ال ـــع طلب ـــات الواق لجامع

 غزة، فلسطي . ،، الجامعة اإلسالمية2615فبراير  15 – 12 ،"واآلمال
مركز الملو فيصـل  ،السيرة النبوية في روء المصادر األصلية :مهدي رز  هللا أحمد -66

 .616م، ص 1992 ،السعودية ،الرياض ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
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تكنولوجيا المعلومات في  :العالم العربي التطو) اإللكتروني والتنمية في :منير مباركية -61
المركـز  –مجلـة مـداد لدراسـات العمـل الخيـري  ،خدمة العمل التطوعي والتنميـة العربيـة

 .163م، ص 2612مايو  ،، السعودية3)  ،مداد –الدولي للبحوث والدراسات 
مـع اتجاهات الوتاة الجامعية نحو العمل التطوعي في المجت :نادية عبد العزيز حجازي  -62

دراسـة ميدانيـة مطبقـة علـر طالبـات  ،السعودي ودور الخدمة االجتماعية فـي تنميتهـا
ـــرى  ـــة أم الق ـــز وجامع ـــد العزي ـــو عب ـــة المل ـــات جامع ـــة  ،كلي ـــي الخدم ـــة دراســـات ف مجل

 .2116م، ص 2611 ،، مصر5ج  ،56)  ،االجتماعية والعلوم اإلنسانية
ممارســة أ نــا هم لألعمــال  اتجاهــات اآلبــاء واألمهــات نحــو :نــورة  نــع شــار) العتيبــي -65

مجلـة  ،دراسة مطبقـة علـر عينـة مـ  األسـر السـعودية فـي مدينـة الريـاض :التطوعية
 .235ص  ،م2613 ،، السعودية1)  ،27من  ،جامعة الملو سعود ،اآلداب

اتجاهات األمهات الكويتيـات نحـو مشـاركة أ نـا ه  فـي العمـل  :نورية مشاري الخرافي -62
 .32ص  ،م2662 ،، مصر2، ) 2س  ،لثقافة والتنميةا،دراسة ميدانية :التطوعي

" اتجاهــات مــديري مــدارس لــواء الرمثــا نحــو العمــل  :هنــاء عمــر عبــد العزيــز العلعــالي -63
كليـة العلـوم التربويـة، جامعـة آل البيـع،  ،ماجستير غيـر منشـورة ،الطال ي التطوعي" 

 م.2617 ،األردن
ة يعقـــد مـــؤتمر العمـــل التطـــوعي هيئــة التحريـــر: مركـــز الدراســـات والبحـــوث األكاديميـــ -66

من  ،أكاديمية ناي  العربية للعلوم األمنية -  األم  والحياةواألم  في الوط  العربي، 
 .17م، ص 2666نوفمبر  ،السعودية ،219)  ،19

واقع مشاركة طلبـة جامعـة السـلطان قـا وس فـي العمـل  :وجيهة ثا ع العاني وآخرون  -67
، 13، ج 56)  ،جتماعيـة والعلـوم اإلنسـانيةمجلـة دراسـات فـي الخدمـة اال ،التطوعي
 م.2612 ،مصر
المراجع األجنبية :ثانياو   
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