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ملخص الدراسة :

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل الكشــف عــن اجتاهــات واســهامات الشــباب اجلامعــي يف دعــم املبــادرات 
التطوعيــة, وكذلــك حتديــد العوامــل املؤثــرة يف تشــكيل ســلوكيات الطــالب حنــو املبــادرات، و حتديــد املعوقــات 
الــيت حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي ابألعمــال التطوعيــة. اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي 
، ومدخل املســح االجتماعي ابلعينة العمدية الســتقصاء اجتاهات الشــباب اجلامعي حنو املبادرات التطوعية  
مــن خــالل تطبيــق اســتبانة علــى عينــة عمديــة مــن طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة مكونــة مــن )179 طالبــاً( 

مــن الطــالب الذكــور جبامعــة ام القــرى. 

وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن هنــاك قصــورًا ابلفعــل يف مشــاركة الطــالب يف تدعيــم وتفعيــل 
املبــادرات التطوعيــة. و أبن مــن أهــم االجتاهــات اإلجيابيــة املكتســبة مــن املبــادرات التطوعيــة  هتذيــب الســلوك 
، تغيري اجملتمع، ويف صدد اجملاالت اليت يكن أن تنجح فيها املبادرات التطوعية أكثر من غريه، رعاية ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، رعايــة الفقــراء، زايرة املرضــى وتقــدمي العــون هلــم، قضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، 
احملافظــة علــى البيئــة، رعايــة األســرة والطفولــة واملــرأة. ومــن الفوائــد  الــيت جينيهــا الشــباب جــراء مشــاركتهم يف 
املبــادرات التطوعيــة،  اكتســاب مهــارات جديــدة، ، وشــغل وقــت الفــراغ ، وزايدة اخلــرة واملســاعدة يف خدمــة 

اجملتمــع، والثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة.

كمــا أشــارت النتائــج إىل أن مــن أهــم  املعوقــات الــيت حتــد  مــن دور الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
االنشــغال ابلتحصيــل الدراســي ، صعوبــة التعامــل مــع اجلوانــب القانونيــة واالداريــة ، عــدم وضــوح فكــرة املبــادرة 

التطوعيــة لــدي بعــض الطالب. 
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Abstract 

The present study aimed at revealing the trends and contribution of uni-
versity students in supporting voluntary initiatives as well as identify-
ing the effective elements in forming the students’ behaviors towards 
the initiatives, and identifying the obstacles that hinder the students of 
university from joining voluntary work. The researcher used the ana-
lytic descriptive method and the social survey approach of the purpo-
sive sampling to investigate the trends of university students towards 
voluntary initiatives through applying a questionnaire on a purposive 
sampling from social work department students. The sample consisted 
of 179 male students from Umm Al-Qura University.

The findings revealed an actual lack regarding the participation of the 
students in supporting and activating voluntary work and that the most 
important acquired positive trends from voluntary initiatives are; im-
proving the conduct and changing the community. The fields that vol-
untary work can succeed more than other fields are;  caring of people 
with special needs, care towards the poor, visiting patients and helping 
them, dealing with homeless street children cause, maintaining and car-
ing of environment and care of family, children and woman. 

The benefits that the young can obtain through participating in voluntary 
initiatives are: acquiring new skills, using leisure time well, increasing 
experience and helping in serving the community, self-confidence and 
developing the social character.

The findings also indicated that the most obstacles that reduce the role 
of students in supporting and activating initiatives are: getting involved 
in academic achievement, the difficulty of dealing with legal and ad-
ministrative aspects and the ambiguity of the idea of voluntary initiative 
to some students.     
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مقدمة: 

تزايــد يف الفــرتة األخــرية االهتمــام الــدويل واحمللــي بقضــااي التطــوع واملســتجدات فيهــا، ومــن 
أمههــا تزايــد املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا اهليئــات احلكوميــة أو األهليــة، وتزايــد أعــداد املتطوعــني 
ــادرات  ــق املبــــ ــى املســتوى االجتماعــي حُتقـــــ ودالالهتــم وفوائدهــم الــيت تعــود علــى الفــرد واجملتمــع، فعلـــ
التطوعيــــــة دورًا مهًمـــــــا يف تكملــــــــة مــا ُتشــغل الدولــة عــن تقديــه مــن مشــروعات خدميــة وتنمويــة، 
فضــاًل عــن أنَّ املبــادرات التطوعيــة تُقــدم حزمــة مميــزة تتضمــن أنشــطة تتســم ابلسالســــــة يف احلركـــــة، 
التعــرف علــى احتياجــات  فعالــة يف  ــا وســيلة  أهنَّ وأســرع وأيســر ابملقارنــة ابجلهــود احلكوميــة، كمــا 
اجملتمــع وحتديــد مشــكالته، وعلــى املســتوى الفــردي ُتْســهم املبــادرات التطوعيــة يف حتقيــق العديــد 
مــن املــزااي للطــالب اجلامعيــني منهــا تقويــة الــوالء واالنتمــاء الديــي والوطــي، وتعويــد الطالــب علــى 
احلاجــات  وإشــباع  احليــاة،  مــع ضغــوط  التعامــل  احلياتيــة يف  املهــارات  وممارســة  للحيــاة  التخطيــط 
النفســية واالجتماعيــة للطالــب، وإكســابه اخلــرة والفرصــة للتعبــري عــن آرائــه وأفــكاره يف القضــااي العامــة 
واالجتماعيــة، وتســاعده يف حتمــل املســؤولية االجتماعيــة، والتعــرف علــى حاجــات الســوق وكيفيــة 

التعامــل مــع متطلباتــه. 

ومن انحية أخرى ال شــك أن مشــاركة الطالب يف املبادرات التطوعية وتفاعلهم مع جمتمعاهتم 
ــط اجلامعــة ابحتياجــات أفــراد اجملتمــع ومشــكالهتم، وتفعيــل الــدور  ــي ربـ ــا فــــ ــًدا مهًمــــ احملليــة متثــل بُعــــ
التنمــوي للجامعــة، كمــا أنــه يفتــح آفاقًــا واســعة أمــام الطـــــالب الستكشــاف جمتمعاهتــم بعيــًدا عــن 

أســوار اجلامعــة وبراجمهــا النظريــة. 

وقــد ظهــر العمــل التطوعــي يف اململكــة منــذ وقــت مبكــر، وأخــذ أشــكااًل متعــددة منهــا: الفرديــة، 
والعائليــة، والقبليــة، إال أنَّــه بــدأ أيخــذ شــكله املنظــم عقــب توحيــد البــالد علــى يــد مؤسســها جاللــة 
ـــــــــ امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن آل ســعود وتوجهــه إىل بنــاء  ــــــــ إبذن هللا تعــاىل  لــه  املغفــور 
مؤسســات الدولــة، حيــث أنشــئت يف عــام 1354هـــ مجعيــة اإلســعاف اخلــريي يف مكــة املكرمــة، 
واحنصــرت خدماهتــا يف تقــدمي اخلدمــات اإلســعافية للحجــاج يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ومدينــة 
جــدة، إال أنَّــه يف عــام 1383هـــ صــدر مرســوم ملكــي إبنشــاء مجعيــة اهلــالل األمحــر الســعودي كتطويــر 
العضــو  جلمعيــة اإلســعاف اخلــريي، وأصبحــت مؤسســة حكوميــة واعــرتف هبــا دوليًــا، وأصبحــت 
احلــادي والتســعني يف احتــاد مجعيــات اهلــالل األمحــر والصليــب األمحــر الدوليــة )القصــاص، 2011م، 

ص69(. 
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وفيمــا يتعلــق ابلعمــل اخلــريي والتطوعــي يف اجملــاالت األخــرى، فقــد زاد ازدهــاره خاصــة عقــب 
إنشــاء وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة عــام 1380هـــ، فأنشــأت هلــا إدارة للرعايــة االجتماعيــة 
لتصبــح مســؤولة عــن أعمــال الرعايــة االجتماعيــة واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا، مث مت إنشــاء وكالــة وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة لشــؤون الرعايــة االجتماعيــة، وبــدأت يف إصــدار اللوائــح املنظمــة للعمــل 
التطوعــي اخلــريي، حيــث صــدر يف عــام 1382هـــ نظــام اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة االجتماعيــة 
واألهليــة لتنظيــم أعمــال هــذه اجلمعيــات واملؤسســات الــيت تزايــد انتشــارها يف خمتلــف مناطــق اململكــة، 
وتكونــت يف نفــس العــام اجلمعيــة النســائية اخلرييــة مبدينــة جــدة، ومجعيــة النهضــة النســائية ابلــرايض، 

كمــا أُْنِشــئت يف عــام 1387هـــ مجعيــة اتروت اخلرييــة للخدمــات االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية.

ومنــذ اخلطــة التنمويــة األوىل عــام 1390هـــ بــدأت مصلحــة الضمــان االجتماعــي تنشــط يف 
خدمــة ومســاعدة املواطنــني ذوي احلاجــة للمســاعدة، مث بــدأ النشــاط التطوعــي يتكامــل مــع النشــاط 
احلكومــي يف جمــال الرعايــة االجتماعيــة، إبنشــاء مراكــز للتنميــة االجتماعيــة وتشــكيل جلــان أهليــة 
متخصصــة لتعمــل يف جمــاالت العمــل التطوعــي، كمــا مت حتويــل صناديــق الــر اخلرييــة إىل مجعيــات 

خرييــة أهليــة )القصــاص، 2011م، ص70(.

ويف الفــرتة األخــرية ازدادت املبــادرات التطوعيــة يف اململكــة بشــكل مباشــر وواضــح، وازدادت 
أدوارهــا لتشــارك القطــاع احلكومــي مســؤولية العمــل االجتماعــي والرعايــة االجتماعيــة مثــل: مبــادرة 
»لقــاء  ومبــادرة  الســوق«،  علــى  »دلــي  ومبــادرة  العربيــة«،  ومايكروســوفت  الســعودي،  »البنــك 
اخلميــس«، ومبــادرة »دراجــيت الســعودية«، ومبــادرة »مشــورة« وغريهــا. كلهــا تســتهدف تفعيــل العمــل 
التطوعــي الــذي يعــاين مــن الضعــف علــى املســتوى العــريب بصفــة عامــة وعلــى مســتوى اململكــة بصفــة 

خاصــة.

وتســتهدف هــذه املبــادرات تفعيــل العمــل احلكومــي وتدعيمــه لصــاحل اجملتمــع عــن طريــق رفــع 
مســتوى اخلدمــة أو توســيعها، وتوفــري خدمــات قــد يصعــب علــى اإلدارة تقديهــا ملــا تتســم بــه األجهــزة 
التطوعيــة مــن مرونــة، وتطبيــق األســلوب العلمــي مــن خــالل خــراء متطوعــني، ووضــع قنــوات االتصــال 
مــع منظمــات شــبيهة، وجلــب خــرات أو أمــوال مــن خــارج البــالد مــن منظمــات مهتمــة ابجملــال نفســه.
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أواًل: مشكلة الدراسة:
 ظهــر يف اآلونــة األخــرية دور القطــاع التطوعــي، أو مــا يســمى »ابلقطــاع الثالــث« يف إكمــال

 الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات احلكوميــة الســعودية ومؤسســات القطــاع اخلــاص، حيــث يقــوم بتخفيــف
والطالبيــة، واالقتصاديــة،  االجتماعيــة،  الرعايــة  خدمــات  تقــدمي  يف  احلكومــة  عــن كاهــل   العــبء 
ــد العمــل  ابإلضافــة إىل قدرتــه علــى التنســيق مــع املؤسســات األهليــة واألجهــزة احلكوميــة، حيــث يـَُع
 التطوعــي مــن عوامــل التنميــة مبفهومهــا الشــامل، ودليــاًل ســاطًعا علــى حيويــة اجملتمــع واســتعداد أفــراده

للتفــاين والتضحيــة.

ويتضمــن التطــوع جهــوًدا إنســانية تـُْبــَذل مــن أفــراد اجملتمــع بصــورة فرديــة أو مجاعيــة، ويقــوم 
بصفــة أساســية علــى الرغبــة والدافــع الــذايت، وال يهــدف املتطــوع إىل حتقيــق مقابــل مــادي أو ربــح 
خــاص بــل إىل اكتســاب شــعور االنتمــاء إىل اجملتمــع، وحتمــل بعــض املســؤوليات الــيت ُتْســهم يف تلبيــة 
ــْاين منهــا اجملتمــع )اللحيــاين، 1994م،  احتياجــات اجتماعيــة أو خدمــة قضيــة مــن القضــااي الــيت يـَُع
ص312(، ولذلــك يعــد العمــل التطوعــي مــن أهــم األســاليب املســتخدمة يف هنــوض مكانــة اجملتمعــات 
ورقــي األمــم، وهــو يعتــر ظاهــرة اجتماعيــة تواجــدت مــع بدايــة وجــود اإلنســان علــى األرض، ولكنــه 

اختلــف يف شــكله ومضمونــه وحجمــه واجتاهاتــه ودوافعــه مــن وقــت آلخــر ومــن جمتمــع آلخــر.

ويرتبــط العمــل التطوعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية بتعاليــم الديــن اإلســالمي الــذي دعــا النــاس 
إىل التطوع يف األعمال اخلريية ويف أعمال الر والتعاون بني الناس بصفة عامة وبني املســلمني بصفة 
ثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقــوا اللََّ ِإنَّ  خاصــة فيقــول تعــاىل: َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَـّْقــَوٰى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

اللََّ َشــِديُد اْلِعَقاِب ﴿2﴾ )ســورة املائدة: آية 2(.

وعــن أيب هريــرة ــــــ رضــي هللا عنــه ــــــ عــن النــيب حممــد ــــــ صلــى هللا عليــه وســلم ــــــ قــال: )مــن نـَفَّــَس 
ــَر علــى  ــَس هللا عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن َيسَّ عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا نـَفَّ

ــَر هللا عليــه يف الدنيــا واآلخــرة، وهللا يف عــون العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه(. معســر َيسَّ

الدولــة وسياســتها، وأصبــح  التطوعــي ابهتمامــات  العمــل  فقــد حظــي  املنطــق  هبــذا  وارتباطــاً 
يشــار إليــه ابعتبــار مكانتــه املرموقــة يف اســرتاتيجيات وخطــط التنميــة علــى املــدى القريــب والبعيــد، 
ولقــد أدركــت اململكــة العربيــة الســعودية حقيقتــني أوهلمــا: أنَّ العمــل التطوعــي يف الوطــن العــريب مــا 
زال ال حيظــى ابالهتمــام الــكايف ومــا زال حمــدود النطــاق ويغلــب عليــه تركيــزه يف اجملــاالت الدعويــة 
واالجتماعيــة، وتقــدمي اخلدمــات للفقــراء واملســاكني، واثنيهمــا: أنَّ العمــل التطوعــي لكــي حيقــق أهدافــه 
املنشــودة عليــه أْن يســتثمر ويســتفيد االســتفادة القصــوى مــن املــورد البشــري املتعلــق ابلشــباب وخاصــة 
طــالب اجلامعــة الذيــن يدركــون أمهيــة العمــل التطوعــي أكثــر مــن كل أمنــاط الشــباب خــارج نطــاق 
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اجلامعــة، ولذلــك عملــت الدولــة علــى غــرس ثقافــة التطــوع وتشــجيعها بــني طــالب اجلامعــة، فضــاًل 
علــى اهتماماهتــا املســتمرة لتنميــة مهــارات وقــدرات الشــباب الــيت متكنــه مــن القيــام ابجملهــودات، ودعــم 
كل املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا املؤسســات اخلاصــة واحلكوميــة، والشــباب قــادر علــى القيــام 

هبــذا الــدور ملــا يلكــه مــن قــدرات ذهنيــة، ونفســية، وبدنيــة مرتبطــة ابملرحلــة الــيت يــر هبــا عناصــره.

وشدد املهتمون مبجال التطــــــوع يف اململكـــــــة العربية السعودية، علــــــى ضـــــــرورة االهتمــــــام بدعـــــم 
املبــادرات الشــبابية الــيت هتــدف إىل تطويــر اجملتمــع، ورفــع الوعــي لــدى أفــراده يف جمــاالت خمتلفــة 
مؤكديــن أنَّ التجــارب التطوعيــة الــيت تشــهدها اململكــة دائًمــا تســجل جناحهــا وأتثريهــا اإلجيــايب، 
وأكــدوا علــى أمهيــة تفاعــل القطاعــني احلكومــي واخلــاص مــع تلــك املبــادرات الــيت ســجلت حضورهــا 
ــواء كان ذلــك علــــــى  ــاء أبفرادهــا، ســـــ ــع واالرتقــــ يف ختصصــات عــدة، وأســهمت يف النهــوض ابجملتمــــ
امللــك ســلمان للشــباب،  الرايضــي وغريهــا )مركــز  التجــاري، أو  الثقــايف، أو  الطــيب، أو  املســــــتوى 
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الشــباب،  لــدى  التطوعــي  العمــل  قيمــة  إعــالء  علــى  تعمــل  الــيت  التطوعيــة  املبــادرات  هــذه  ومــن 
مبــادرة »البنــك الســعودي ومايكروســوفت العربيــة« والــيت تســتهدف متكــني الطــالب اجلامعيــني وتنميــة 
قدراهتــم املعرفيــة والتقنيــة مــن خــالل مــا تتيحــه أمامهــم مــن فــرص تدريبيــة وأتهيليــة تدعــم مكتســباهتم 
األكادييــة مبهــارات عمليــة متقدمــة وفــق أفضــل املعايــري واألمنــاط العامليــة، وهــذا الرانمــج ال يتــم تطبيقــه يف 
اململكــة العربيــة الســعودية فحســب، بــل يتــم تطبيقــه يف أكثــر مــن )عشــرة دول( حــول العــامل حيــث يتيــح 
www. ،لـــــ)7000( طالــب جامعــي ملتحــق ابجلامعــات العامليــة االلتحــاق بــه )شــبكة املعلومــات العامليــة
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الــيت هتــدف إىل تدريــب وتطويــر رواد األعمــال، وأصحــاب  الســوق«  ومبــادرة »دلــي علــى 
املشــاريع الصغــرية مــن الشــباب مــن خــالل توفــري فرصــة هلــم للنمــو عــن طريــق دخــول الســوق مــن 
خــالل منافــذ بيــع كثــرية احلركــة، ويتــم تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع العمــالء، ومبــادرة »مرشــدون« 
الــيت تعمــل علــى تقــدمي خدمــات خمتلفــة مثــل املســاعدة علــى اختيــار التخصــص العملــي والوظيفــي، 
وهــي تضــم فرقًــا عــدة مــن خمتلــف املــدن وتوظيــف كل الوســائل التقنيــة، وقــد اســتفاد )7000( ســبعة 
آالف شــاب من املبادرة حى اآلن، وهناك مبادرة )لقاء اخلميس( الســتعراض قصص جناح الشــباب 
كعامــل مشــجًعا لآلخريــن للنمــاذج الــيت جيــب االقتــداء هبــا، فهــي تســلط الضــوء علــى التجــارب 
الناجحــة للشــباب مبختلــف املــدن واحملافظــات، ويتــم فيهــا اســتضافة عــدد مــن املتميزيــن هبــدف حتفيــز 
اآلخريــن وتشــجيعهم، وهنــاك مبــادرة »دراجــيت الســعودية« وهــي هتتــم بنشــر ثقافــة االهتمــام ابلصحــة 
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مــن خــالل ممارســة رايضــة ركــوب الدراجــات اهلوائيــة، وهنــاك أكثــر مــن )2000( شــاب مشــرتك فيهــا، 
واهلــدف منهــا رايضــي وترفيهــي، ابإلضافــة إىل ختفيــف الــوزن وتــرك عــادات ســيئة مثــل: التدخــني، 
واحلــد مــن الســمنة، والتخفيــف مــن ازدحــام املــرور، وكســر الروتــني املعتــاد لــدى الكثــري مــن أفــراد اجملتمــع 
الســعودي، كمــا أنَّ املبــادرة شــاركت يف عــدد مــن احلمــالت التوعويــة يف اململكــة مثــل: »اليــوم العاملــي 
لإلعاقــة، ومحــالت التــرع ابلــدم، وأســبوع املــرور وغريهــا«، وقــد جنــح عــدد مــن الشــباب مــن خــالل 
املبــادرة يف التخفيــف مــن أوزاهنــم، وعــدًدا منهــم مــن املصابــني بضغــط الــدم وغريهــا تركــوا أدويتهــم بعــد 

اعتيادهــم علــى الدراجــات. 

كمــا أنَّ هنــاك العديــد مــن املبــادرات التطوعيــة لرجــال األعمــال الســعوديني تلعــب دورًا فاعــاًل 
جمــاالت خمتلفــة، كمــا  الطــالب يف  لــدى  الوعــي  ورفــع  وتطويــره،  املعرفــة  إىل جمتمــع  الوصــول  يف 
تســاعد املبــادرة التطوعيــة علــى تشــجيع الشــباب علــى رايدة األعمــال، وكيــف يكــن أْن يتحــول إىل 
مســتثمر صغــري مثــل املبــادرات الــيت أطلقهــا رجــال األعمــال يف اإلحســاء 1935ه، والــيت اســتهدفت 
مســاعدة الطــالب اجلامعيــني علــى اإلعــداد املســتقبلي، وتنميــة املهــارات الــيت حيتاجهــا ســوق العمــل 
الســعودي، ومــن الرامــج املعــدة لبعــض الطــالب اجلامعيــني امللتحقــني ابلكليــات النوعيــة برانمــج مــودة 
االستشــاري »مشــورة«، وهــو برانمــج يوفــر خدمــات استشــارية أســرية واجتماعيــة ونفسيـــــة وقانونيـــــــة، 
ابلتعـــــــاون مــــــع مكاتــــــب متخصصــة أو عــر وســائل االتصــال احلديثــة لتوفــري مــالذ استشــاري علمــي 
متخصــص وآمــن لألســر املفككــة، الذيــن يعانــون مــن مشــاكل أســرية قــد تفضــي إىل الطــالق، 
ويشــتمل الرانمــج علــى دورات تدريبيــة تقليديــة وإلكرتونيــة، وشــبكة استشــارية، وأتهيــل فريــق مــن 
احملاميــات الســعودايت يف أول حاضنــة قانونيــة مــن نوعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم 
تقــدمي بيئــة تدريبيــة داعمــة خلرجيــات كليــات القانــون، للعمــل حتــت التدريــب مــع مكاتــب حمامــاة 
معروفــة، للمســاعدة يف متلكهــنَّ اخلــرة القانونيــة، والقــدرة علــى املرافعــات يف احملاكــم، مــع منحهــن 
شــهادات تدريبيــة معتمــدة تؤهلــن للعمــل مبقتضاهــا، ويكــن تعميــم هــذه التجربــة التطوعيــة إىل كليــات 

مناظــرة أخــرى )اليوســف، 2011م، ص17(.

.2002م(،)القعيد.1417هـ(،)يعقــوب  )البــاز  العــريب  العــامل  يف  الدراســات  تشــري 
والسلمي.2000م(،)الشــبيكي.1992م( إىل تراجــع قيــم املشــاركة يف احليــاة العامــة وأعمــال التطــوع 
،كمــا يذكــر )عــارف.2006م،536( و)لبــى،2001م.505( إىل تناقــص أعــداد املتطوعــني عامــة 
وإحجــام الشــباب بوجــه خــاص عــن التطــوع حيــث أن 35.6٪مــن املنظمــات األهليــة تعــاين مــن نقــص 
يف أعــداد املتطوعــني،وأن الفئــة العمريــة مــن 40-60 هــي الــيت تركــز علــى أعمــال التطــوع واخنفــاض 
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التطــوع لــدى الشــباب مــن هــم أقــل مــن 35 ســنة، واخنفــاض مبــادرات الشــباب حنــو العمــل التطوعــي 
وضعــف قــدرات املنظمــات يف جمــال هتيئــة الشــباب حنــو العمــل التطوعــي وحمدوديــة الــدور الــذي 
تؤديــه. وقــد كشــفت اإلحصائيــات احلديثــة أنَّ 65٪ مــن املتطوعــني يف الســعودية حتــت )18( ســنة 
دون الدراســة اجلامعيــة، وأنَّ 35٪ مــن املتطوعــني مــا فــوق )18( ســنة أي ســن الدراســة اجلامعيــة. 
ــا تــدل علــى صنــف املشــاركني يف العمــل التطوعــي للطــالب اجلامعيــني  وهــي أنَّ دلــت علــى شــيء إمنَّ
)www.aleqt.com(. ولذلــك تســعى رؤيــة الســعودية )2030م( إىل تطويــر جمــال العمــل 
التطوعــي ورفــع نســبة عــدد املتطوعــني مــن )أحــد عشــر ألفــاً( فقــط إىل مليــون متطــوع قبــل هنايــة عــام 

   .)www.alaraliga.net( )2030م(. 

عامــة،  بصفــة  التطوعــي  العمــل  اجلامعيــني يف  الطــالب  مــن  الشــباب  مشــاركة  أنَّ  وال شــك 
واملبــادرات التطوعيــة بصفــة خاصــة، وتفاعلهــم مــع جمتمعاهتــم احملليــة يثــل بعــًدا مهًمــا يف ربــط اجلامعــة 
وخمرجاهتــا التعليميــة ابحتياجــات اجملتمــع ومشــكالته، وتفتــح املبــادرات التطوعيــة آفاقًــا واســعة أمــام 
ــًدا عـــــــن أســـــــوار اجلامعــــــة وبراجمهــا النظريــة، كمــا تتيــح الفرصــة  الطــالب الستكشــاف جمتمعاهتــم بعيــــ

لــزايدة التفاعــل والتعــاون بــني اجلامعــة واجملتمــع احمللــى.

واملبــادرات التطوعيــة متتــد لتشــمل جمــاالت وقطاعــات متعــددة إْن تواصــل معهــا طــالب اجلامعــة 
معنــاه فعاليــة دور هــذا الشــباب وزايدة إســهاماته يف خدمــة جمتمعــه. ومــن هنــا جــاءت فكــرة مشــكلة 
البحــث متمثلــة يف )إســهامات طــالب اجلامعــة يف دعــم املبــادرات التطوعيــة( مــن خــالل العديــد مــن 
األدوار واإلســهامات الــيت تنعكــس علــى تفعيــل هــذه املبــادرات التطوعيــة، وزايدة فرصهــا يف حتقيــق 

أهدافهــا.
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اثنًيا: أمهية الدراسة:

تبدو أمهية هذه الدراسة من خالل ما يلي:

1 ( العمــل التطوعــي يشــجع طــالب اجلامعــة للمشــاركة يف قضــااي جمتمعهــم ووطنهــم، ولــه أتثــري اجيــايب 
مــن خــالل تعليمهــم حتمــل املســؤولية.

2 ( تشــجيع االجتاهــات االجيابيــة لطــالب اجلامعــة حنــو دعــم وتفعيــل وتطويــر واملشــاركة يف املبــادرات 
التطوعيــة األمــر الــذي ُيْكِســب املبــادرات نقــاط قــوة متعــددة، ويف نفــس الوقــت ُيْكِســب الطــالب 

اخلــرات الــيت تســاهم يف تكامــل شــخصيتهم، وتنميــة تقديرهــم لذاهتــم، وثقتهــم أبنفســهم.

3 ( دعــم خطــط وجهــود خطــة التنميــة الطويلــة املــدى ابململكــة والــيت كان أحــد ركائزهــا األساســية 
تذليــل الصعــوابت أمــام مشــاركة طــالب اجلامعــة يف التنميــة األمــر الــذي ســينعكس ابإلجيــاب علــى 

خطــط التنميــة ذاهتــا حيــث ســتجد الــدور الــكايف لتحقيقهــا ألهدافهــا.

4 ( إعطاء اجلامعة دورًا جديًدا ُيَضاف إىل أدوارها يف خدمة اجملتمع اخلارجي.

5 ( مواجهــة االجتاهــات الســلبية لطــالب اجلامعــة حنــو املبــادرات التطوعيــة، وإكســاهبم قــوة اإلقنــاع 
ضــد املظاهــر الســلبية واالنعزاليــة واملقاومــة.

6 ( تنميــة وعــى طــالب اجلامعــة بقيمــة العمــل التطوعــي بصفــة خاصــة، والعمــل اجلماعــي بصفــة 
عامــة، واإلحســاس ابآلخــر والثقــة بــه.

7 ( إكســاب الطــالب املهــارات الــيت تســاعدهم علــى املعرفــة الدقيقــة للعوامــل املؤثــرة يف تشــكيل 
اجتاهاهتــم الســلبية أو اإلجيابيــة حنــو املبــادرات التطوعيــة.

8 ( تعاظــم أمهيــة املبــادرات التطوعيــة يف اآلونــة األخــرية إىل جانــب اجلهــود احلكوميــة، ولذلــك تســلط 
الدراســة الضــوء علــى أمهيتهــا وأمهيــة مشــاركة القطاعــات اجملتمعــة يف دعمهــا وتفعيلهــا وخاصــة القطــاع 

الشبايب.

9 ( احلاجــة الفعليــة إىل تقــومي بعــض املبــادرات التطوعيــة ملعرفــة جديتهــا وجوانبهــا الســلبية واإلجيابيــة 
مــع تدعيــم هــذه اجلوانــب اإلجيابيــة وحتســني نقــاط الضعــف هبــا؛ خاصــة وأنَّ هنــاك نــدرة يف الدراســات 
العربيــة  واململكــة  عامــة  العــريب بصفــة  العــامل  علــى مســتوى  التطوعيــة  املبــادرات  بدراســة  هتتــم  الــيت 

الســعودية بصفــة خاصــة.
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اثلثًا: أهداف الدراسة:

1 ( اهلدف العام:

ابعتبــار اهلــدف العــام هــو اهلـــــدف األقصـــــى أو األمســـــى مبعـــــى أنـــــه: اهلــدف الــذي ال يصبــح 
وســيلة هلــدف آخــر، ومــن مث تكــون األهــداف دونــه هــي وســائل ابلنســبة لــه، وطبًقــا هلــذا املفهــوم 
يكــن القــول أبنَّ اهلــدف العــام للدراســة الراهنــة يتمثــل يف: »حماولــة الوصــول إىل طبيعــة إســهامات 
علــى  يعتمــد  مــا  يعتمــد ضمــن  اهلــدف  وهــذا  التطوعيــة«،  املبــادرات  دعــم  اجلامعــة يف  طــالب 
املفاهيــم البحثيــة والدراســات الســابقة ونتائجهــا، ومــا يســفر عــن الدراســة امليدانيــة الراهنــة مــن نتائــج 

ومؤشــرات.

2 ( األهداف الفرعية:

وهــي تلــك األهــداف الــيت يســهم حتقيقهــا واجنازهــا يف حتقيــق اهلــدف العــام، وتتمثــل األهــداف 
الفرعية للدراســة يف حماولة التعرف على:

أ  ( واقع إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية وتفعيلها.

ب ( االجتاهات االجيابية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية.

ت ( االجتاهات السلبية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية.

ث ( حتديد العوامل املؤثرة يف تشكيل سلوكيات الطالب حنو املبادرات التطوعية.

ج  ( حتديــد الفوائــد والعوائــد الــيت يتوقعهــا الطــالب جــراء مشــاركتهم يف املبــادرات التطوعيــة ابلدعــم 
والتفعيل.

ح  ( حتديد اآلليات اليت يكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية.

خ  ( حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة الطالب اجلامعيني يف املبادرات التطوعية.
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كيفية حتقيق األهداف:

1 ( اهلــدف العــام: يكــن حتقيقــه بتصميــم إطــار نظــري مستخلـــــص مــــــن نتائــــج الدراســة، 
ويرتبــط ابالتفــاق أو االختــالف مــع كافــة الدراســات الســابقة، وهــذا اإلطــار النظــري يكــن 

اختيــاره وتطبيقــه يف امليــدان كمؤشــرات ملتطلبــات الواقــع.

2 ( األهــداف الفرعيــة: وتتحقــق مــن خــالل حتليــل مؤشــرات اســتمارة االســتبيان بــكل 
مكوانهتــا وجوانبهــا، مــع ربــط أركان املؤشــرات بعضهــا البعــض يف منظومــة متســقة.

رابًعا: تساؤالت الدراسة:

التســاؤل الرئيس: ما طبيعة إســهامات طالب اجلامعة يف دعم وتفعيل املبادرات 
التطوعية؟

ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

1 ( هل الواقع الفعلي يشري إىل دعم الطالب للمبادرات التطوعية؟

2 ( ما هي االجتاهات االجيابية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية؟

3 ( ما هي االجتاهات السلبية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية؟

4 ( ما هي العوامل املؤثرة يف تشكيل سلوكيات الطالب حنو املبادرات التطوعية؟

5 ( مــا هــي الفوائــد الــيت يتوقعهــا الطــالب جــراء مشــاركتهم يف املبــادرات التطوعيــة ابلدعــم 
والتفعيل؟

6 ( ما هي اآلليات اليت يكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟

7 ( ما هي املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة الطالب يف املبادرات التطوعية؟
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خامًسا: النظرية املوجهة للبحث:

ســوف تنطلــق الدراســة مــن نظريــة التبــادل االجتماعــي مرتبطــة بعــدة فرضيــات تتبلــور يف اآليت: 
)ايســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2011م(:

1 ( ارتباط مكاسب العمل أو النشاط الذي يقوم به الفرد بتكرار ذلك العمل والنشاط.

2 ( مراعاة عدم وجود فاصل طويل )توقف( بني القيام ابلعمل واملكاسب.

3 ( املكاسب املنتظمة قد ال تكون جمدية يف تشجيع الفرد على تكرار العمل.

4 ( إذا كانت هناك مؤثرات يف املاضي أدت إىل وجود مكاسب للفرد، فإن وجود مؤثرات مشاهبة 
ســتدفع الفرد للقيام ابلعمل الســابق أو بعمل مشــابه له.

5 ( كلمــا كان تقييــم الفــرد لنتائــج فعلــه أو نشــاطه إجيابيًــا زادت احتماليــة قيامــه ابلفعــل، فوجــود 
مكاســب علــى الفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد تزيــد مــن حــدوث الســلوك املرغــوب، ويف املقابــل عــدم 
وجــود مكاســب للفــرد أو وجــود عقــاب يقلــل مــن احتماليــة حــدوث الســلوك املرغــوب، لكــن مــن 

األفضــل حجــب املكاســب عــن الســلوك غــري املقبــول وهــذا ســيؤدي إىل تالشــيه.

6 ( حينما يؤدي الفرد عماًل وال حيصل على مكاســب ـــــ كما كان يتوقع ـــــ من جراء ذلك أو يوقع 
عليه عقاب، فهناك احتمالية كبرية للقيام ابلســلوك املرغوب.

ويف ضــوء تلــك النظريــة يكــن حتديــد اإلطــار العــام الــذي حيكــم إســهامات طــالب اجلامعــة يف دعــم 
املبــادرات التطوعيــة وهــي علــى النحــو التــايل:

 1 ( عــدم انتظــار الطــالب احلصــول علــى عائــد مــادي مــن جــراء املســامهة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة، ولكنهــم ينظــرون إىل املكاســب املعنويــة الــيت ال حصــر هلــا نتيجــة إلســهاماهتم الفعالــة.

2 ( الرغبــة األساســية مــن إســهامات الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة هــو خدمــة اجملتمــع 
وهــي رغبــة إنســانية يف املقــام األول، وهــذه الرغبــة مرتبطــة ابلدافــع اإلنســاين حلــب اخلــري.

3 ( أن هنــاك قــدر كبــري مــن التبــادل حيــدث بــني طــالب اجلامعــة واملؤسســات الــيت تقــوم وتســاهم 
ابملبــادرات التطوعيــة، يف حــني حيصــل الطــالب علــى املكافــأة املعنويــة، حتصــل املؤسســات علــى الدعــم 

الــكايف لفاعليــة هــذه املبــادرات.



214  إسهامات طالب الجامعة يف دعم املبادرات التطوعية

4 (كلمــا جنــح الطــالب يف املســامهة يف إحــدى املبــادرات كلمــا ابدروا إىل االشــرتاك يف املبــادرة التاليــة 
وهــي ترتبــط بفرضيــة ارتبــاط مكاســب العمــل بتكــرار ذلــك العمــل أو النشــاط. 

سادًسا: مفاهيم البحث:

يتضمن هذا البحث ثالثة مفاهيم وهي:
1 ـ العمل التطوعي.

2 ـ املبادرات التطوعية.

3 ـ طالب اجلامعة.

وفيما يلي عرض تفصيلي هلذه املفاهيم:

1 ( مفهوم العمل التطوعي:

تعــددت تعريفــات العمــل التطوعــي، وإن اختلفــت يف الشــكل فهــي تتفــق يف اجلوهــر، ومــن هــذه 
التعريفات.

»العمــل التطوعــي هــو لــواًن مــن ألــوان املشــاركة اإلجيابيــة ســواء يف تقــدمي اخلدمــات ملــن حيتــاج 
إليهــا ويف توجيــه ورســم السياســة الــيت تضعهــا املؤسســات االجتماعيــة ومتابعــة وتنفيــذ براجمهــا وتقديهــا 
بشــكل يعــود علــى اجملتمــع ابلنفــع العــام، وكلمــا كثــر عــدد املتطوعــني كلمــا دل ذلــك علــى وعــي 

املواطنــني وإدراكهــم ألمهيــة مواجهــة مشــكالته« )صــادق، 1983م(.

كمــا يعــرف أبنــه: »اجملهــود القائــم علــى مهــارة أو خــرة معينــة، والــذي يبــذل عــن رغبــة واختيــار 
بغــرض أداء واجــب اجتماعــي وبــدون توقيــع جــزاء مــايل ابلضــرورة )حســانني، 1985م( وكذلــك فهــو 
اجلهــد الــذي يقــوم بــه اإلنســان اختيــاراًي وبــدون مقابــل للمشــاركة يف برانمــج مــا أو تقــدمي خدمــة معينــة 
)علــي، 2001م( وهــو نــوع مــن االختيــار احلــر النابــع مــن االقتنـــــــاع لشخـــــــــص أو جمموعــــــــة يشــاركون 

يف فكــرة مــا لتحقيــق مصلحــة عامــة دون احلصــول علــى مكاســب ماديــة )عبــد العــال، 1988م(.

كما يعرف أبنه: اجلهد أو الوقت أو املال الذي يبذله اإلنسان بدافع منه، لتحمل مسؤوليات 
جمتمعــه، دون انتظــار عائــد مــادي يقابــل جهــده املبــذول )املليجــي، 2001م، ص68( وهــو عبــارة 
عــن جهــود إنســانية تبــذل مــن أفــراد اجملتمــع بصــورة فرديــة أو مجاعيــة ويقــوم بصفــة أساســية علــى الرغبــة، 
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والدافع الذايت ســواء كان هذا الدافع شــعوراًي أو ال شــعوراًي )النعيم، 2005م، ص25(.

كمــا يعــرف العمــل التطوعــي أبنــه: »تقــدمي العــون والنفــع إىل شــخص أو جمموعــة أشــخاص 
حيتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي سواء كان ترعه مالًيا أو برأي، أو ابلعمل أو ابلتمويل، 

وهــو عمــل اخلــري يف كل جوانبــه )موســى، 2006م، ص92(.

وبناء على ذلك يكن حتديد مفهوم العمل التطوعي إجرائياً على النحو التايل:

أ ـ جهــد يبذلــه شــخص أو جمموعــة مــن الشــباب، قــد يتمثــل هــذا اجلهــد يف فكــر يقدمــه املتطــوع، 
أو عمــل يبذلــه، أو مــال يقدمــه، أو وقــت يقضيــه خلدمــة غــريه، أو أي شــكل مــن أشــكال العطــاء 

االختيــاري.

ــار مؤسســـــــة حتتـــــــاج إىل جهــود املتطوعــني أو يف شــكل مجاعــات  ب ـ هــذا اجلهــد قــد يقــدم يف إطـــــــ
منظمــة، أو عمــل فــردى تطوعــي يبذلــه شــخص.

ت ـ يعر عن اجتاه وقيم مرغوبة لدى املتطوعني، وشعور ابالنتماء لدى املتطوعني حنو اجملتمع.

ث ـ يعــر عــن منــاخ ديقراطــي يتيــح للمواطــن اختيــار قضيــة معينــة أو مشــكلة جمتمعيــة هبــدف املســامهة 
يف حلهــا برغبــة منــه دون فــرض أو إجبــار.

ج ـ العمــل التطوعــي لــدى الشــباب يعــر عــن ممارســة إنســانية وســلوك اجتماعــي يارســه الفــرد مــن 
تلقــاء نفســه وبرغبــة منــه وإرادة، وال يبغــي منــه أي مــردود مــادي أو مقابــل. ويقــوم علــى اعتبــارات 
أخالقيــة أو اجتماعيــة أو إنســانية، وغايتــه ال تقتصــر فقــط علــى املســاعدات املاديــة، بــل يتعــدى األمــر 
إىل أبعــد مــن ذلــك مــن األمــور االجتماعيــة الــيت هتــم اإلنســان بصــورة عامــة، كاحلفــاظ علــى البيئــة 
واالهتمــام ابلثقافــة والتعليــم والصحــة ورفــع مســتوى اخلدمــات االجتماعيــة ورفــع مســتوى املواطنــني 

مــادايً ومعنــوايً ورعايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

2 ( مفهوم املبادرات التطوعية:

مبســط  بشــكل  املبــادرة  تعريــف  يكننــا  وابلتــايل  احملمــود،  مبعناهــا  والعجلــة  املســارعة  علــى  تــدل  املبــادرة 
أو أي شــيء آخــر،  أو عمــل  يكــون فكــرة  قـــد  الشـــيء  التغيــري، وهــذا  فعـــل شــيء هبــدف  أبنــــــــــه: »اإلســراع إىل 
تعـــــاىل:  فيقــول  الشــريف  يف كتابــه  هبــا  تعــاىل  هللا  أمــران  واملبــادرة  ســلبية،  أو  إجيابيــة  تكــون  أن  للمبــادرة  ويكــن 
ــَمَواُت َواأَلْرُض أُِعــدَّْت لِْلُمتَِّقــنَي{ ســورة آل عمــران ) 133(.  }َوَســارُِعوا ِإىَل َمْغِفــَرٍة ِمــْن َربُِّكــْم َوَجنَّــٍة َعْرُضَهــا السَّ
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آَمنُــوا  لِلَِّذيــَن  أُِعــدَّْت  َواأَلْرِض  ــَماِء  السَّ َعْرُضَهــا َكَعــْرِض  َوَجنَّــٍة  َربُِّكــْم  ِمــْن  َمْغِفــَرٍة  ِإىَل  }َســاِبُقوا  ســبحانه  وقــال 
ســبحانه  وقــال   .)21( احلديــد  ســورة  اْلَعِظيــِم{  اْلَفْضــِل  ُذو   ُ َواللَّ َيَشــاُء  َمــْن  يـُْؤتِيــِه  اللَِّ  َفْضــُل  َذلِــَك  َوُرُســِلِه  اِبللَِّ 
ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْســَخُروَن ِمنـُْهْم  الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَِ
ُ ِمنـُْهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيــٌم  )ســورة التوبــة: آيــة 79(، وجــاء أيًضــا يف حديــث صريــح للنــيب  صلــى هللا  َســِخَر اللَّ

مســلم. رواه  ابألعمــال(  )ابدروا   : وســلم  عليــه 

ويسود أحيااًن االعتقاد أبن املبادرة من اخرتاعات القرن العشرين، إال أن اإلنسان قد مارس 
املبادرات منذ أن انتظمت حياته يف جمتمعات سكانية، فاملبادرة متارس أينما انتظم اجملتمع يف جمموعات 

للعمل سواء أكان ذلك ألي هدف من األهداف، وتتميز املبادرة الشبابية التطوعية بكوهنا بسيطة، مبعى 
أهنا غري معقدة وال حتتاج إىل كثري من التحضريات واألدوات والتمويل لكي يتم تنفيذها، فهي عبارة عن 

جمموعة من األنشطة البسيطة القائمة على ما يتلك الشباب من إمكاانت وقدرات وتوظيفها خلدمة 
ا مبـادرات قليلـة التكلفـة أو معدومة  الناس من حوهلم، دون احلاجـة إىل متويـل خارجي، بـل متتـــاز بـأهنَّ
التكلفة، وهذا ال يعى أن املبادرات ال تكلف فلو مت احتساب ساعات عمل الشباب املبادرين وفرق 
العمل املشاركة معهم، واحتساب املسامهات من اجملتمع حوهلم، فحتًما تكون احملصلة مبلغ من املال، 

ولكن الفكرة هنا أن هذه املبادرة مل تكن قائمة على ممول خارجي، بل على العكس قائمة على التطوع، 
   :)www.womenspring.org( ولذلك فاملبادرة التطوعية للشباب هتدف إىل

· تفعيل دور الطالب وإدماجهم يف العمل التنموي واجملتمعي.

· تقوية مهارات وقدرات الطالب حول إدارة املشاريع.

· تفعيل دور الطالب يف العمل اجملتمعي والتنموي دون عوائق إدارية.

· تشجيع الطالب على التفكري واإلبداع وإطالق مبادراهتم الفردية حليز التنفيذ.

· توفري فرص للطالب لتنفيذ طموحاهتم، وأفكارهم اإلبداعية.

ومن املعاين املعروفة ملفهوم املبادرة:

.)www.almaany.com( 1 ـ السبق إىل اختاذ قرار أو حتقيق أمر ما

2 ـ السبق إىل حل مشكلة.

3 ـ اإلسراع وعدم املماطلة.
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4 ـ عمل أو سلوك يقوم به فرد أو جمموعة قبل سواها.

5 ـ مشروع يقوم به الناس خلدمة اآلخرين.

وبناًءا على ما سبق نقصد ابملبادرات التطوعية:

هــي املبــادرات الــيت يقــوم الشــباب بتصميمهــا أبنفســهم، أو تصمــم مــن قبــل اآلخريــن فيقــوم الشــباب 
بتدعيمهــا وتفعيلهــا وتطويرهــا، ويف كل األحيــان تقــوم علــى العمــل التطوعــي.

3 ( مفهوم طالب اجلامعة:

هــم الشــباب اجلامعــي املوجــود مبرحلــة التعليــم اجلامعــي ويقــع يف الفئــة العمريــة مــن 18ـ26 ســنة، حيــث 
تتســم هــذه املرحلــة ابلنشــاط واحليويــة والقابليــة للتقديــر والنمــو والقــدرة علــى العطــاء.

وطــالب اجلامعــة هــم الطــالب الذيــن يتلقــون املعرفــة واحملاضــرات والتدريــب علــى كيفيــة احلصــول علــى 
املعلومــات يف إحــدى مؤسســات التعليــم العــايل للحصــول علــى شــهادة جامعيــة )جامعــة أم القــرى( ولديهــم 
اســتعداد للمشــاركة يف العمــل التطوعــي ودعــم املبــادرات التطوعيــة بدافــع مــن االنتمــاء والــوالء هلــذا اجملتمــع 

دون انتظــار أي مقابــل نتيجــة هلــذا العمــل.

الدراسات العربية

1 ( دراسة )عواطف سامل، 1987م(:

عــن املشــاركة التطوعيــة للمــرأة الشــابة يف اجلمعيــات اخلرييــة، وهــي دراســة مطبقــة علــى اجلمعيــات 
اخلرييــة النســائية مبدينــة الــرايض، وقــد هدفــت لوصــف الــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة مــن خــالل املشــاركة 
ابألعمــال التطوعيــة والتعــرف علــى العوامــل املختلفــة االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة الــيت تــؤدي إىل 
تشــجيع املــرأة أو تقــف عائقــاً عــن املشــاركة التطوعيــة، ومــن نتائــج الدراســة أن نســبة مشــاركة املــرأة يف العمــل 
التطوعــي بلغــت 66٪، واتضــح أنَّ العالقــات االجتماعيــة تســاعد املــرأة علــى املشــاركة التطوعيــة، أمــا هــدف 
املــرأة األساســي للتطــوع فهــو تقــدمي املســاعدة لآلخريــن أو خدمــة اجملتمــع، والرغبـــة الذاتيـــة لديهـــا، واستغـــالل 
ــراغ، أمــا املعوقــات الــيت كانــت أمامهــا فتمثلــت يف: وجــود مســؤوليات أســرية، وأطفــال حيتاجــون  وقـــت الفـ
للرعايــة، مث معارضــة الــزوج، وقلــة املــوارد املاليــة للجمعيــات وهــي مــن أهــم املعوقــات األساســية الــيت حتــد مــن 

مســامهة املــرأة )ســامل، 1989م(. 
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2 ( دراسة )ثراي حممد لبيب، 1989م(: 

عــن العالقــات بــني القيــادات التطوعيــة والقيــادات املهنيــة وأتثريهــا علــى ممارســة اخلدمــة االجتماعيــة، 
وكانــت مــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة تعاونيــة بــني املتطوعــني واألخصائيــني االجتماعيــــــني، ويعـــد االتصـــال 
الشخصـــي مــن أفضــل أنــواع االتصـــال بينهـــم، وخاصـــة إذا مــا كانــت القيــادات شــابة، إال أن بعــض األمنــاط 
املهنيــة لألخصائيــني  املمارســة  يعــوق  نفوذهــا  الشــعبية واســتخدام  القيــادات  بعــض  تســلط  مثــل  الســلوكية 

االجتماعيــني يف كثــري مــن األحيــان )لبيــب، 1989م(.  

 3 ( دراسة )راشد بن سعد الباز، 1989م(:

الشــباب والعمــل التطوعــي، دراســة ميدانيــة علــى طــالب املرحلــة اجلامعيــة يف مدينــة الــرايض، وقــد 
اســتخدمت الدراســة املســح االجتماعــي لعينــة مــن الشــباب مــن طــالب اجلامعــة بلغــت 163 مبحــواًث، ومــن 
أهــم نتائجهــا أنــه: ابلرغــم مــن وجــود وقــت فــراغ لــدى غالبيــة الشــباب إال أن غالبيتهــم ليــس هلــم مشــاركة يف 
العمــل التطوعــي، ووجــود معوقــات حتــد مــن مشــاركة الشــباب يف العمــل التطوعــي منهــا معوقــات جمتمعيــة 
التطوعــي  العمــل  اجملتمعــي إلســهامات  التقديــر  وغيــاب  التطوعــي،  العمــل  أبمهيــة  الوعــي  قلــة  متمثلــة يف 

والعاملــني عليــه، ومعوقــات تتعلــق ابملؤسســات )البــاز، 1989م(. 

4 ( دراسة )الشبيكى، 1992م(: 

اجلهــود النســائية التطوعيــة يف جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية، واســتهدفت 
االجتماعيــة  الرعايــة  النســوية يف جمــاالت  اخلرييــة  اجلمعيــات  التطوعيــة ودور  النســوية  اجلهــود  واقــع  معرفــة 
ابململكــة العربيــة الســعودية، وقــد مت مجــع البيــاانت عــن طريــق اســتماريت مقابلــة، طبقــت األوىل علــى)10( 
عضــوات مــن الرائــدات يف أتســيس اجلمعيــات اخلرييــة، وطبقــت االســتمارة األخــرى علــى عضــوات جمالــس 
إدارات تلــك اجلمعيــات وبلــغ عددهــن )52( عضــوة، وبينــت نتائــج الدراســة أن األهــداف االجتماعيــة أتخــذ 
األمهيــة األوىل يف نشــاط اجلمعيــات النســوية، مبــا يف ذلــك التخفيــف مــن حــاالت العــوز والفقــر ورفــع مســتوى 
املــرأة اجتماعًيــا، وتركــزت أبــرز النشــاطات واملســامهات التطوعيــة التنمويــة لتلــك اجلمعيــات يف حتفيــظ القــرآن 
الكــرمي، وحمــو األميــة، وتعليــم اللغــات، وتعليــم التفصيــل واخلياطــة، والتدريــب علــى اســتخدام اآللــة الكاتبــة 

واحلاســب اآليل )الشــبيكى، 1992م(.  
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5 ( دراسة )احملاميد، 2001م(:

دراســة حــول دوافــع الســلوك التطوعــي النســوي املنظــم يف األردن وعالقتــه ببعــض املتغــريات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والتعليميــة، هبــدف معرفــة طبيعــة الســلوك التطوعــي النســوي املنظــم يف األردن، وتناولــت الدراســة 
مفهــوم منظمــات اجملتمــع املــدين، وجهــود بعــض املؤسســات يف تشــجيع املــرأة علــى التطــوع، وطبــق الباحــث 
الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن اجلمعيــات اخلرييــة النســوية بلــغ عددهــا )28( مجعيــة متثــل )26٪( مــن 
جمتمــع الدراســة البالــغ )1.9( مجعيــة، ومت اختيــار عينــة مــن النســاء املتطوعــات مــن عضــوات اهليئــات اإلداريــة 
للجمعيــات الــيت وقــع عليهــا االختيــار العشــوائي والبالــغ عددهــن )168( عضــوة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدة 
نتائــج مــن أمههــا: أنَّ النســاء الصغــريات العمــر أكثــر إقبــااًل علــى التطــوع مــن النســاء الكبــريات، وأنَّ النســاء 
املتزوجــات أكثــر إقبــااًل مــن النســاء العــازابت واملطلقــات واألرامــل، وأنَّ النســاء اللــوايت يعشــن يف األســرة النــواة 
أكثــر تطوعــاً مــن النســاء اللــوايت يعشــن يف األســرة املمتــدة، إن النســاء القاطنــات يف حمافظــة العاصمــة أكثــر 
تطوعــاً مــن النســاء القاطنــات يف احملافظــات األخــرى، وأنَّ النســاء غــري املتقاعــدات أكثــر تطوعــاً مــن النســاء 

املتقاعــدات )احملاميــد، 2001م(.

6 ( دراسة )نورة سليمان املوسى، 2001م(:

عــن الفتــاة الســعودية وممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد هدفــت الدراســة التعــرف علــى ممارســة 
الفتــاة الســعودية للعمــل التطوعــي الدعــوي، مــن خــالل عينــة مــن طالبــات املســتويني األول والســادس مــن 
طالبــات جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الــرايض، ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أنَّ عامــل اجلنــس كان عائــق 
أمــام الطــالب يف ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، مث احلالــة االجتماعيــة للطــالب شــكلت عائقــاً أمامهــم يف 
ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد يرجــع هــذا التأثــري إىل مــا تفرضــه طبيعــة احليــاة الزوجيــة علــى الطالبــة 
املتزوجــة مــن مســؤوليات قــد حتــد مــن ممارســتها للعمــل التطوعــي، إىل جانــب املســتوى االقتصــادي ونوعيــة 
التخصــص الدراســي للطــالب يؤثــر علــى العمــل التطوعــي وأتثــري املســتوى التعليمــي للوالديــن يف ممارســة 

الطــالب للعمــل الدعــوي )املوســى، 2001م، ص198(.   

7 ( دراسة )عبد احلكيم موسى مبارك، 2001م(:

عــن اســتطالع بعــض أفــراد اجملتمــع حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وقــد هدفــت الدراســة إىل حتديــد 
اجتاهــات أفــراد اجملتمــع حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظرهــم، وحتديــد جمــاالت العمــل التطوعــي 
املرغوبــة مــن وجهــة نظــر أفــراد اجملتمــع، وقــد اســتخدم لتحقيــق تلــك األهــداف املســح االجتماعــي لعينــة مــن 
)337( فــرًدا كانــت نســبة 52.8٪ مــن محلــة البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه. وقــد أظهــرت النتائــج 
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أن اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إجيابيــة بشــكل ملمــوس حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وكانــت كافــة 
اجملــاالت التطوعيــة احملــددة يف أداة الدراســة مرغوبــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة وأن هنــاك فروقــاً بــني فئــات 

عينــة الدراســة يف االجتاهــات وجمــاالت العمــل التطوعــي )موســى، 2001م(. 

8 ( دراسة )سليمان عبد هللا العقيل، 2003م(: 

اســتهدفت اســتطالع آراء الشــباب الســعودي ملعرفة االجتاهات املختلفة للشــباب يف اجملتمع الســعودي 
ممثلــة يف عينــة مــن طــالب جامعــة امللــك ســعود حــول العمــل الدعــوى والتطوعــي واالعتقــاد أبمهيتــه، وقــد 
اســتخدم الباحــث لتحقيــق أهــداف الدراســة منهــج املســح االجتماعــي، وكانــت مــن أهــم نتائجــه: إنَّ الشــباب 
الســعودي ذكــوراً وإاناثً، ويف خمتلــف التخصصــات واملســتوايت الدراســية ذو توجــه عــال حنــو التديــن والعمــل 
الدعــوي، وذلــك رغــم تفــاوت املســتوى التعليمــي للوالديــن واختــالف أعمــال الوالديــن، وكذلــك الدخــل 
الشــهري لألســرة، كمــا بينــت الدراســة أن الشــباب الذكــور أكثــر حتمســاً ومعرفــة مبســتوى العمــل الدعــوى مــن 
اإلانث، ومل جتــد الدراســة فروقــاً واضحــة بــني مســتوى االجتــاه حنــو العمــل الدعــوي بــني الشــباب يف خمتلــف 
التخصصــات، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــني الشــباب ذوى الدخــول املنخفضــة واملرتفعــة يف مســتوى التديــن 
لصــاحل ذوي الدخــول املنخفضــة، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــني الشــباب الذيــن يعمــل آابؤهــم يف أعمــال 
حكوميــة أو خاصــة يف مســتوى التديــن لصــاحل الذيــن يعمــل آابؤهــم يف أعمــال حكوميــة، كمــا وجــدت 
الدراســة أن الطــالب الذيــن يكــون آابؤهــم ذوي تعليــم منخفــض أكثــر محاســاً للدعــوة مــن الذيــن آابؤهــم ذوي 

تعليــم عــال )العقيــل، 2004م(.  

9 ( دراسة )جمدي صابر سويدان، 2003م(:

التطوعيــة،  اجلامعــي ابملشــروعات  للشــباب  األداء االجتماعــي  والــيت دارت حــول حمــددات حتســني 
وانتهــت إىل أنَّ مــن أهــم هــذه احملــددات العمــل علــى إكســاب الطــالب الــذي يعمــل ابملشــروعات التطوعيــة 
املهــارات املرتبطــة ابألداء االجتماعــي، ومنهــا مهــارات التعــاون ومهــارات تكويــن العالقــات االجتماعيــة، 

والقــدرة علــى االجنــاز وحتقيــق الــذات )ســويدان، 2003م(. 

10( دراسة )حصة بنت حممد املنيف، 2005م(:

اجلهــود الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية الســعودية، واســتهدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع الرامــج 
واخلدمــات الرتبويــة الــيت تقــوم هبــا اجلمعيــات اخلرييــة النســائية يف اململكــة، ومــدى الفاعليــة الرتبويــة هلــا مــن 
حيــث اإلدارة والتنفيــذ وأهــم املعوقــات الــيت حتــول دون الفاعليــة الرتبويــة هلــا، كمــا اســتهدفت الدراســة التعــرف 
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علــى مــدى اختــالف الفاعليــة الرتبويــة ابختــالف متغــريات الدراســة وتقــدمي بعــض املقرتحــات الــيت يكــن أن 
تزيــد مــن الفاعليــة الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية يف اململكــة. وأوضحــت الدراســة أن لــدى اجلمعيــات 
اهتمامــاً بتقــدمي خدمــات متعــددة للفتيــات مــن الرعايــة وتعليــم اخلياطــة والتفعيــل وأتهيلهــن مربيــات لألطفــال، 
كمــا أوضحــت الدراســة أن مــن أبــرز املعوقــات الــيت حتــول دون الفاعليــة الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية 
هــي االفتقــار إىل اجلهــود التطوعيــة املناســبة ألداء املهــام الرتبويــة، وعــدم توفــر الدعــم املــادي والتمويــل الــالزم 
للنشــاطات الرتبويــة، وكذلــك ارتفــاع كلفــة اخلدمــات الرتبويــة وعــدم وجــود النشــاط اإلعالمــي املناســب خلدمــة 

األغــراض الرتبويــة )املنيــف، 2005م(. 

11( دراسة )قرشي، 1997م(:

الرؤيــة الشــمولية لتنســيق العمــل اخلــريي التطوعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد أكــدت الدراســة 
علــى ضــرورة بــذل اجلهــود للتعــرف أكثــر علــى ميــدان العمــل اخلــريي يف اململكــة، وعلــى تنظيــم قطــاع املنظمــات 
اخلرييــة، وعلــى بــذل جهــود كبــرية يف جمــال توفــري املعلومــات وإعــداد الدراســات واألحبــاث وتدريــب العاملــني، 
وتقــومي وتطويــر أداء العمــل اخلــريي، كمــا اقرتحــت إنشــاء جملــس ســعودي وطــي تنســيقي تطوعــي، ليكــون 

اآلليــة الــيت مــن خالهلــا يتحقــق التكامــل والتعــاون والتنســيق )قرشــي، 1997م(.

12( دراسة )حكمت على إبراهيم، 2006م(:

والــيت اســتهدفت التعــرف علــى العوامــل االجتماعيــة الــيت تــؤدي إىل مشــاركة الشــباب يف املشــروعات 
التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إىل أن مشــاركة الشــباب يف املشــروعات التطوعيــة قــد تســاعدهم يف اســتغالل 
أوقــات فراغهــم مبــا يعــود عليهــم وعلــى اجلميــع ابلنفــع، كمــا أهنــا تســاعدهم علــى اكتســاب املزيــد مــن اخلــرات 

واملهــارات )إبراهيــم، 2006م(.

13( دراسة )مصطفى مغاوى، 2006م(:

قامــت الدراســة ببنــاء مقياســي ملهــارات التطــوع لــدى الشــباب ووضــع تصــور مقــرتح خلدمــة اجلماعــة يف تنميــة 
مهــارات التطــوع والــيت متثلــت يف مهــارة االتصــال، واملهــارة يف تقديــر االحتياجــات، واملهــارة يف تنفيــذ املهــام، واملهــارة يف 
تقــومي املهــام، وهــي نفــس املهــارات الــيت تســاعد الطــالب اجلامعــي يف فهــم طبيعــة املبــادرات التطوعيــة واالســتجابة االجيابيــة 

هلــا )مغــاوي، 2006م(.

14( دراسة )اجلهين، 2008م(:

دور املؤسســات يف اخلدمــات التطوعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية، والــيت كان اهلــدف منهــا إبــراز 
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الــدور الرائــد للعمــل التطوعــي املؤســس ابلســعودية، وقــد أبــرزت الدراســة أهــم أدوار املؤسســات يف العمــل 
القــرآن، واملنــح الدراســية، واملســاعدات الطالبيــة، والــدورات  التعليميــة، حتفيــظ  التطوعــي منهــا: املشــاريع 
الشــرعية، والتأهيليــة، واملؤمتــرات، والنــدوات، والبحــوث والدراســات، والرتمجــة، واملعــارض اإلعالميــة، وإغاثــة 

دعــم املنظمــات، واملســاعدات املاليــة املقطوعــة )اجلهــي، 2008م، ص78(. 

15( دراسة )فهد بن سلطان، 2009م(:

اجتاهــات الشــباب اجلامعــي الذكــور حنــو العمــل التطوعــي، دراســة تطبيقيــة علــى جامعــة امللــك ســعود، 
وهدفت الدراســة إىل الكشــف عن اجتاهات الشــباب اجلامعي حنو ممارســة العمل التطوعي وماهية األعمال 
التطوعيــة الــيت يرغبــون يف ممارســتها، وكذلــك حتديــد املعوقــات الــيت حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي 
ابألعمــال التطوعيــة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن متوســط ممارســة طــالب اجلامعــة للعمــل التطوعــي 
ضعيــف جــداً، وأنَّ اجتاهــات طــالب اجلامعــة الذكــور إجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي، حيــث جــاءت مســاعدة 
يرغــب  الــيت  اجملــاالت  والتدخــني يف صــدر  املخــدرات  البيئــة ومكافحــة  علــى  املعوقــني، واحلفــاظ  ورعايــة 
الشــباب اجلامعــي املشــاركة فيهــا، وأنَّ أقــل جمــاالت العمــل التطوعــي جاذبيــة ملشــاركة طــالب اجلامعــة هــي 
الدفــاع املــدين وتقــدمي العــون للنــوادي الرايضيــة ورعايــة الطفولــة، وأوضحــت النتائــج أنَّ اكتســاب مهــارات 
جديــدة وزايدة اخلــرة، وشــغل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة أتيت يف 
مقدمــة الفوائــد الــيت جينيهــا الطــالب مــن خــالل مشــاركتهم يف العمــل التطوعــي، ويروهنــا ذات أمهيــة مرتفعــة 

جــًدا )ســلطان، 2009م(. 

16( دراسة )مسر بنت حممد املالكي، 2010م(:

عــن مــدى إدراك طالبــات الدراســات العليــا جبامعــة أم القــرى جملــاالت العمــل التطوعــي للمــرأة يف اجملتمــع 
الســعودي، وقــد اســتهدفت إيضــاح أهــم جمــاالت العمــل التطوعــي املتاحــة للمــرأة يف اجملتمــع الســعودي، 
والوقــوف علــى أهــم العوائــق الــيت تدفــع املــرأة للعمــل يف اجملــاالت التطوعيــة، وإبــراز املعوقــات أمــام عمــل املــرأة 
التطوعــي، ومــن نتائجهــا أنَّ الدافــع األساســي للتوجــه حنــو العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظــر العينــة اكتســاب 
خــرات ومهــارات جديــدة، والرغبــة يف تقــدمي املســاعدة لآلخريــن، كمــا تشــكل املواصــالت أكــر عائــق 
يواجــه املتطوعــات، وأوصــت الدراســة أبمهيــة إنشــاء وحــدة مســؤولة عــن التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقــومي 
للرامــج التطوعيــة، وخدمــة اجملتمــع عــالوة علــى القيــام ابلتنســيق بــني كليــات اجلامعــة واالتصــال والتواصــل مــع 

املؤسســات اجملتمعيــة )املالكــي، 2010م(. 
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17( دراسة )جنوى الشرقاوي، 2012م(:

عــن فعاليــة العــالج ابملعــى يف تفعيــل التطــوع للشــباب اجلامعــي، وأثــر ذلــك علــى ختفيــف حــدة االغرتاب 
لديهــم، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة أنَّ هنــاك ارتبــاط مــؤداه أنــه كلمــا زاد التطــوع كلمــا قلــت درجــة االغــرتاب 
لــدى طــالب اجلامعــة، وأنَّ التطــوع ُيَكِّــن الشــباب اجلامعــي مــن معرفــة حقوقهــم وواجباهتــم ومســئولياهتم 
اجملتمعــة، فالعالقــة بــني التطــوع وختفيــف حــدة االغــرتاب دائــرة، حيــث يــؤدي كل منهمــا إىل اآلخــر، فممارســة 
التطــوع جتعــل الفــرد ســباق وإجيــايب يعمــل علــى األشــياء الــيت يســتطيع التحكــم فيهــا وتغيريهــا، ويــؤدي ذلــك 
إىل إحساســه بقدرتــه علــى التأثــري الــذي يــؤدي إىل ختفيــف االغــرتاب الــذي يــؤدي بــدوره إىل مزيــد مــن التطــوع 

واالنتمــاء لتنميــة اجملتمــع وتطويــره )مرســى، 2012م(. 

18( دراسة )ايسر عبد الفتاح القصاص، 2012م(:

عــن مهــام ختطيطيــة ملواجهــة معوقــات مشــاركة الشــباب اجلامعــي الســعوديني يف العمــل التطوعــي، وقــد 
هدفــت إىل الوقــوف علــى طبيعــة ممارســة الطــالب اجلامعيــني للعمــل التطوعــي، وحتديــد األعمــال التطوعيــة الــيت 
اجلامعيــني ملشــاركتهم  الطــالب  لــدى  املتوقعــة  الفوائــد  عــن  اجلامعيــني يف ممارســتها، والكشــف  الطــالب  يرغــب 
ابألعمــال التطوعيــة، والتوصــل إىل املعوقــات الــيت حتــول دون مشــاركة الطــالب اجلامعيــني يف األعمــال التطوعيــة، 
وقــد أكــدت الدراســة أنَّ العمــل التطوعــي يعمــل علــى تزويــد طــالب اجلامعــة مبهــارات العمــل واملهــارات احلياتيــة 
ومهــارات حــل األزمــات واخلالفــات، ومهــارات العمــل اجلماعــي واإلنســاين ومهــارات التواصــل، ويكــن مــن خــالل 
ممارســة التخطيــط االجتماعــي أن يــؤدى العمــل التطوعــي إىل التقليــل مــن أخطــار العلــل االجتماعيــة والســلوك 
املنحــرف، كمــا أهنــا ســتؤدى إىل تنميــة قــدرة اجملتمــع علــى مســاعدة نفســه، عــن طريــق اجلهــود الذاتيــة الــيت يارســها 

أفــراده )القصــاص، 2012م(.

الدراسات األجنبية:

1 ( دراســة انيلــوف Naylov، 1976: أوضحــت أنَّ دوافــع املتطوعــني مــن طــالب اجلامعــة ختتلــف 
ابختــالف املرحلــة العمريــة، فالطــالب يشــاركون يف العمــل التطوعــي بدافــع اكتســاب معــارف جديــدة والتعــرف 
علــى اآلخريــن، بينمــا متوســطي األعمــار يشــاركون بدافــع البحــث عــن أنشــطة ختلصهــم مــن الروتــني وامللــل 
الــذي جيدونــه يف أعماهلــم الرمسيــة، أمــا املســنون فدافعهــم للعمــل التطوعــي هــو البحــث عــن أدوار جديــدة هلــم 

.)Naylor, H.1976( يف احليــاة تعوضهــم عــن أدوارهــم الســابقة

2 ( دراســة جونــز وهيــل Jines & Hill، 1995، بعنــوان: احلوافــز الــيت تدفــع الطلبــة للخدمــة 
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ــا مــن أربــع مؤسســات تعليــم عــال يف واليــة  التطوعيــة، كانــت عينــة الدراســة قصديــة مكونــة مــن )24( طالًب
أوهايــو وكان املبحوثــني كافــة قــد قامــوا أبعمــال تطوعيــة خــالل دراســتهم املدرســية يف املرحلــة الثانويــة، واســتمر 
نصفهــم يف القيــام ابلعمــل التطوعــي بعــد انتقاهلــم إىل اجلامعــة، أمــا النصــف اآلخــر فقــد توقفــوا عــن القيــام 
ابلعمــل التطوعــي بعــد االنتقــال إىل اجلامعــة، وتوصلــت الدراســة إىل أنَّ مشــاركة الطلبــة يف العمــل التطوعــي 
يف أثنــاء املرحلــة الثانويــة كان بســبب أتثــري احلوافــز اخلارجيــة مثــل تشــجيع األســرة واألصدقــاء، وكــون العمــل 
متطلب يف املنهاج الدراســي، وتشــجيع املعتقدات الدينية ومســاعدة اآلخرين، وكون القيام ابلعمل التطوعي 
بعــد االنتقــال للجامعــة، فقــد ذكــروا أن أبــرز أســباب ذلــك االنقطــاع هــي: ضيــق الوقــت واالنشــغال بوضــع 
أولوايت حلياهتم اجلديدة يف اجلامعة، واالنشــغال ابلعمل أثناء الدراســة يف اجلامعة واالنتقال إىل جمتمع حملى 

.)Chaiken, 1995( جديــد

3 ( دراسة دجيريونيمو Digerinimo، 1995، بعنوان: مرشد الطالب للعمل التطوعي، ضمت 

عوامــل التحــاق الطــالب خصوصــاً يف املرحلــة الثانويــة ابملؤسســات التطوعيــة وعــن جمــاالت التطــوع املتاحــة، 

وكذلــك بيــاانت متكاملــة تتضمــن عنوانــني ومناشــط وفعاليــات اجلمعيــات التطوعيــة يف اململكــة املتحــدة حبيــث 

يتسى للطالب التعرف على اجلمعيـــات التطوعية اليت يكن هلم االلتحـــاق هبـــا، وكذلك ما 

 .)Digeronima, 1995( يتناســب واهتمامهــم وخراهتــم وميوهلــم الذاتيــة
فئــة  لــدى  التطــوع  4 ( دراســة تشومبســون Thompson AD، 1998: أكــدت علــى أمهيــة 
الطــالب، واهتمــت بتكويــن مجاعــات إرشــادية مــن املتطوعــني للعمــل علــى تنميــة اجتاهــات طــالب اجلامعــة 
حنــو التطــوع والتوعيــة مبفهــوم التطــوع لــدى الشــباب، وتناولــت الدراســة املشــكالت املرتبطــة ابلتطــوع، ونظــرة 
الطــالب للتطــوع، واملهــارات الــيت جيــب العمــل علــى تنميتهــا لــدى مجاعــات الطــالب مــن املتطوعــني، ومــن 

.)Dawn, 1998( أمههــا مهــارات االتصــال، والقــدرة علــى تنفيــذ املهــام

الثقافيــة  الصدمــة  أثــر  قيــاس  اســتهدفت  دراســة وصفيــة   :2000 ،Mumford 5 ( دراســة مومفــورد
Culture chock علــى املتطوعــني اجلــدد الشــباب الذيــن ينتقلــون إىل جمتمــع جديــد عليهــم ويــؤدون أعمــال 
تطوعيــة، وأثبتــت الدراســة أن الثقافــة اجلديــدة تؤثــر علــى أداء املتطوعــني وعلــى ظروفهــم املعيشــية وعالقتهــم أبفــراد 

.)Bardwell, 2007( اجملتمــع اجلديــد

6 ( دراســة تيلــر أفيفــا Taler Aviva، 2001: اهتمــت الدراســة ابملقارنــة بــني النســوة املتطوعــات 
يف جمــال العمــل مــع مرضــى الســرطان املشــرفني علــى املــوت، والنســوة املتطوعــات يف نــزل مرضــى الســرطان 
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األقــل حــده وخطــورة، وأوضحــت الدراســة أن الفريــق األول مــن املتطوعــات خيتلفــن مــن حيــث اخلصائــص 
الشــخصية والديوجرافيــة عــن املتطوعــات مــن الفريــق الثــاين للمتطوعــات، حيــث كانــوا أكثــر خــرة ابملــرض 

.)Aviva, 2001( وأكــر ســًنا وأكثــر تضحيــة ابلوقــت الــالزم لرعايــة مرضاهــم

هلــا  واملبــادرات  التطوعــي  العمــل  أن  أوضحــت  والــيت   :2002  ،I Mizrah ميزراهــي دراســة   )  7
التطوعيــة جــذور عميقــة يف اتريــخ اجملتمــع األمريكــي، وأنَّ هنــاك اعــرتاف متزايــد أبمهيــة دور املتطوعــني يف 
توفــري اخلدمــات االجتماعيــة يف جمتمعنــا اليــوم، وأشــارت الدراســة إىل أمهيــة اخلدمــات التطوعيــة اخلرييــة كعنصــر 
مكمــل لرامــج اخلدمــات اإلنســانية، حيــث تعمــل اجلمعيــات األهليــة علــى إســناد املهــام الــيت تتناســب مــع 
مهــارات املتطوعــني إىل املتطوعــني أنفســهم، وكذلــك تنظيــم برامــج تدريبيــة مــن خــالل جمموعــة مــن احملرتفــني 

 .)Mizrahi, 2002(

8 ( دراســة برســى Bruce، 2003: والــيت أشــارت إىل أنَّ املتطوعــني عنصــر مكمــل ومصــدر أساســي 
يف تقــدمي برامــج اخلدمــات اإلنســانية، وقــد أشــارت إىل الــزايدة يف كــم املنظمــات اخلرييــة التطوعيــة الــيت يتعامــل 
معها الشــباب اجلامعي يف اجلامعات األمريكية، ويف ذلك إشــارة إىل التعاون بني اجلامعة واملنظمات األهلية 

.)2003 ,Bruce(

9 ( دراســة مــريى Mary، 2003: اســتهدفت معرفــة العالقــة بــني املشــاركة يف العمــل التطوعــي والرضــا 
عــن احليــاة مــن خــالل عينــة تنقســم إىل جمموعتــني أحدمهــا مشــاركة يف العمــل التطوعــي واألخــرى غــري مشــاركة، 
ــي أفضــل مــن أقراهنــم  ــا احليــايت لـــدى املشــاركني يف العمــل التطوعـ وقــد أظهــرت الدراســة أن الرضـ
لذاهتــم ورغبــة يف مســاعدة  الذيــن مل يشــاركوا يف العمــل التطوعــي، كمــا أنَّ املشــاركني كان لديهــم تقديــراً 

.)Mary, H., 2003( اآلخريــن أعلــى مــن غــري املشــاركني

10( دراســة هونــرت R.Hunter، 2004: اســتهدفت الدراســة التأثــري اإلجيــايب للعمــل التطوعــي علــى 
التماســك االجتماعــي خصوًصــا أنَّ املشــاكل الــيت تواجــه الــدول اليــوم أكــر مــن قــدرة احلكومــات وحدهــا 
للتعامــل معهــا، ومــن مث فاألنشــطة التطوعيــة علــى املســتوى الــدويل والوطــي تتكامــل مــع األنشــطة اإلصالحيــة 
املبــادرات  تقنيــة االتصــال واالنرتنــت يف  الدراســة إىل أمهيــة توظيــف واســتخدام  أشــارت  للمجتمــع، كمــا 
التطوعيــة لتقــدمي اخلدمــات اخلرييــة واإلنســانية، حيــث ســامهت يف توفــري املعلومــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

.)Hunter, 2004( لتقــدمي اخلدمــات اخلرييــة التطوعيــة

11( دراسة انـدروز جرجيـورى Andrems Gregory، 2006: طبقـت الدراسـة علــى )208( 
مــن املتطوعــني يف املؤسســات الرمسيــة، لتحليــل دوافــع املتطوعــني، وبــرز يف نتائــج الدراســة أمهيــة االســتعانة 
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ابملتطوعــني يف هــذه املؤسســات وذلــك الســتمرار نقــص اخلدمــات وعـــدم جــودة اإلدارة احلكوميــة، كمــا 
أوضحــت أنَّ مــن أهــم بواعــث العمــل التطوعــي مــدى الرضــا عــن العمــل التطوعــي، ونــوع اخلدمــات الــيت 

.)Gregory, 2006( املتطــوع يقدمهــا 

12( دراســة روكــر Rocker، 2007: والــيت طبقــت يف اململكــة املتحــدة علــى طــالب الصفــوف العليــا 
يف املــدارس الثانويــة يف املرحلــة العمريــة بــني )14ـ16( عامــاً، هدفــت إىل معرفــة عــدد الطــالب املنخرطــني يف 
األعمــال التطوعيــة، وأنــواع األعمــال التطوعيــة الــيت يارســها أولئــك الطــالب، والزمــن الــذي يقضيــه الطــالب 
يف جمــاالت التطــوع، وكذلــك الــدور الــذي متارســه املدرســة يف تشــجيع وتوجيــه الطــالب حنــو االلتحــاق برامــج 
الــيت يرغــب الطــالب  األعمــال التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أنَّ اجملــاالت 
املشــاركة فيهــا هــي: مســاعدة الطــالب الصغــار علــى تطويــر مهارهتــم يف القــراءة والكتابــة، والقيــام ابحلمــالت 
االجتماعيــة لتطويــر املرافــق اخلاصــة ابألطفــال، واملســاعدة يف تنظيــم الرامــج الرايضيــة علــى مســتوى اجملتمــع 
احمللــي، والقيــام حبمــالت التضامــن مــع مجعيــات الرفــق ابحليــوان، والتطــوع يف بعــض املستشــفيات وكذلــك 
املنظمــات اخلرييــة ملســاعدة الفقــراء واحملتاجــني، والتطــوع خلدمــة ورعايــة كبــار الســن، والتطــوع لرعايــة احملرومــني 

.)Roker, 2007( ًأســراي

13( دراســة )ســندرام Sundram، 2007(: اســتهدفت الدراســة تقــومي دور جلــان املتطوعــني املتدربــني 
ملمارســة ســلطة صنــع القــرارات الطبيــة خبصــوص األشــخاص املعوقــني ذهنيــاً وليــس لديهــم عائــل أو أســرة يعيشــون 
يف رعايتهــا، وأضحــت الدراســة قيــام هــؤالء املتطوعــني أبدوار متعــددة أصبحــت أكثــر قبــواًل وموضوعيــة ويفضلهــا 
.)Clarence, 2007( املواطنون الرمسيون، وتعتر هذه األدوار بدياًل قاباًل للتطبيق يف مثل هذه املؤسسات

14( دراســة ريــدل هيلينــا Riddle C.Helena، 2009: قارنــت الدراســة بــني أهــداف احليــاة 
بــني )19( متطوعــاً مــن كبــار الســن، ومثلهــم مــن غــري املتطوعــني، وقــد تبــني مــن الدراســة أن املتطوعــني مــن 
كبــار الســن لديهــم أهــداف متنوعــة للحيــاة، وطمــوح أفضــل يف فــرص املعيشــة عــن غريهــم مــن غــري املتطوعــني 

.)Helena, 2009(

والشــخصية  االجتماعيــة  اخلصائــص  حــول  إيطاليــا  يف  أجريــت   :2011  ،Marta مــاراات  دراســة   )15
للمتطوعــني مــن الشــباب اإليطاليــني، حيــث اســتخدمت الباحثــة إســتبانة أرســلت عــن طريــق الريــد اإللكــرتوين 
مــن املتطوعــني، تــرتاوح أعمارهــم بــني )19ــــــ29( عاًمــا ينتمــون لــــ )منظمــة  لعينــة تكونــت مــن )225( شــاابً 
تطوعيــة، وقــد توصلــت الدراســة إىل أن مــن بــني العوامــل الــيت دفعــت أفــراد العينــة لاللتحــاق ابجلمعيــات التطوعيــة 
هــو تشــجيع األصدقــاء، والرغبــة يف تقــدمي املســاعدة االجتماعيــة لتطويــر اجملتمــع ابإلضافــة إىل وجــود بعــض احلوافــز 
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 .)Marta, 2011( الدينيــة والرغبــة يف قضــاء وقــت الفــراغ يف أعمــال إنســانية

تعليق على الدراسات السابقة:

تتبايــن الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة يف موضوعهــا الــذي يتنــاول موضــوع 
فــرض نفســه علــى الســاحة االجتماعيــة وهــو )املبــادرات التطوعيــة(، إال أهنــا قــد تكــون قريبــة مــن بعــض 
الدراســات األخــرى الــيت تتنــاول جمــال التطــوع لــدى الطــالب اجلامعيــني، ومنهــا: دراســة )راشــد بــن ســعد 
ســويدان،  صابــر  )جمــدي  ودراســة  2003م(،  العقيــل،  هللا  عبــد  )ســليمان  ودراســة  1989م(،  البــاز، 
2003م(، ودراســـــة )حكمــــت علـــي إبراهــــيم، 2006م(، ودراســة )فهــد بــن ســلطان، 2009م(، ودراســة 
)ايســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2012م(، ودراســة ) جنــوى الشــرقاوي، 2012م(، ودراســة )تشومبســون، 
Thompson، 1998(، وكل هــذه الدراســات قــد أخــذت متغــريات تؤثــر علــى مشــاركة الشــباب يف 
العمــل التطوعــي، والعوامــل الــيت تدفعــه إىل تفعيــل العمــل التطوعــي، ولكنهــا مل تتطــرق مــن قريــب أو بعيــد عــن 

ــا. ــا وأهلًي موضــوع املبــادرات التطوعيــة حبكــم كونــه موضــوع مســتحدث هتتــم بــه اململكــة حكومًي

أمناط من املبادرات التطوعية 

هنــاك العديــد مــن املبــادرات يف اململكــة قــد مت تناوهلــا يف مشــكلة البحــث منهــا مبــادرة »دلــي علــي 
الســوق « ،و » لقــاء اخلميــس« ولعــل مــن اهــم املبــادرات الســعودية هــي مبــادرة تعظيــم البلــد احلــرام. وممــا ال 
شــك فيــه ان عــرض جمموعــة مــن املبــادرات العربيــة يف جمــاالت العمــل التطوعــي هــو مــن أجــل اظهــار مــدى 

تنــوع االعمــال واملبــادرات التطوعيــة يف الــدول العربيــة اجملــاوره.  

1 ( مشروع تعظيم البلد احلرام يف اململكة:

الــذي يســعى إىل أنَّ يضاعــف أهــل مكــة جهودهــم لتعظيــم البلــد احلــرام ونشــر ثقافتــه وغــرس قيمــه يف 
نفـــــــوس املســلمني عــن طريــق تفعيــل دور األفــراد واملؤسســات، وهــي مبــادرة هتــدف إىل:

أ  ( إصالح الكياانت االجتماعية.

ب ( اعتماد املشروع يف رسالته على شرف مكانة البلد احلرام.

ت ( إمكانية بناء اإلنسان إيانًيا وقيمًيا جملتمع حضاري.

ث  ( معاجلة النفوس بنظام األخالق الشرعي.
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ج( التخطيط وفق السنن اإلهلية )مجعية مراكز اإلحياء مبكة املكرمة(

 كمــا تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات امللحــة للشبـــاب والنســـاء يف مكــة املكرمــة، مــن خــالل تعزيــز روح 
العمــل التطوعــي والعمــل يف ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــــى النمـــاذج الناجحــة للتنميــة املســتدية 
وكيفيته وحيظى خرجيو برامج اجلمعية إما بوظائـــف عن طريـــق مركز التوظـــيف فــــي اجلمعيـــة إىل جانب صقل 
معرفـــة ومهــارات املتطوعـــني واالســتفادة منهــا، وقــد أطلقــت اجلمعيــة جمموعــة مبــادرات منهــا »مبــادرة إســالم 
وابتســامة«، »وأســرة واحدة«، »ومحلة إحســاس واليت هتتم بذوي االحتياجات اخلاصة« )موقع شــباب مكة 
http://shbabmakkah.com/cms(، ومؤخــراً مبــادرة »نظافــة مكــة مســؤوليتنا« والــيت هتــدف إىل 
ــة املكرمــة تعزيــزاً خلصيصــة الطهــر، حيــث أمــر هللا بتطهريهــا ونظافتهــا  ــة يف مكـ ــة االهتمــام ابلنظافـ نشــر ثقافـ

)صحفيــة بروفايــل اإللكرتونيــة 2016م،(.

2 ( مبادرة )صوت الشارع ميداي( )مسري، 2016م( يف مصر.

وهــي مبــادرة شــبابية مصريــة ملكافحــة ســينما البلطجـــــة واإلدمــــان والتحــرش، حيــث تعــاجل مــا تناولتــه 
الســينما املصريــة يف الســنوات األخــرية مــن ســلبيات اجملتمــع بشــكل مكثــف، ومــع تكــرار املشــاهد أصبحــت 
هــذه الظواهــر الســلبية شــيًئا مألوًفــا يف الشــارع املصــري واندرًا مــا يــالم فاعلهــا، ولذلــك قــام طــالب اجلامعــة 
صاحــب هــذه املبــادرة بتقــدمي صــورة ذهنيــة مغايــرة للشــارع، فقــد اتفقــت جمموعــة مــن الشــباب يف مدينــة 
ــًدا عــن مواضيــع الســينما الســلبية وامللوثــة ابلبلطجــة  اإلســكندرية مشــال مصــر علــى طــرح أفــكار اجيابيــة، بعي
واإلدمــان والتحــرش، فهــي هتــدف إىل تقــدمي رســالة خمتلفــة للجمهــور مــن خــالل األفــالم القصــرية الــيت تطــرح 
صــورة اجيابيــة تغــرس األمــل يف عقــول املشــاهدين، خاصــة الشــباب، مبتعديــن عــن الصــور النمطيــة الســلبية 
الســلبية وطــرح  الظواهــر  أحــد هــذه  الضــوء علــى  يُلقــى  فيلــم جديــد  إنتــاج  الفريــق علــى  املكــررة، ويعمــل 
مشــاكلهم بصــورة خمتلفــة مــع تقــدمي حــل هلــا، وقــد قدمــت هــذه اجملموعــة )5( أفــالم قصــرية هــي )أكمــل( 

و)ميوبيــا( و)نوســتاجليا( و)أبيــض وأســود( وأخــرياً )فقاقيــع(.

3 ( مبادرة )مجعية علشانك اي بلدي(. 

وهــي مبــادرة تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات امللحــة للشــباب والنســاء يف القاهــرة القديــة، مــن خــالل 
تعزيــز روح العمــل التطوعــي والعمــل يف ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة للتنميــة 
املســتدية وكيفيتــه وحيظــى خرجيــو برامــج اجلمعيــة إمــا بوظائــف عـــن طريـــق مركـــز التوظيــف يف اجلمعيـــة أو 
حيظــون بقــروض صغــرية للبــدء مبشــاريعهم اخلاصــة إىل جانــب صقــل معرفــة ومهــارات املتطوعــني واالســتفادة 
منهــا، وقــد أطلقــت اجلمعيــة ثالثــة مشــاريع اجتماعيــة تــدر دخــاًل كوســيلة لضمــان اســتدامة اجلمعيــة مــن 
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خــالل التدريــب الفــي للطلبــة، كمــا تقــدم دورات وورش عمــل فنيــة مبــا يف ذلــك التصميــم اجلرافيكــي وغريهــا 
)االبراشــي 2009 م(.

4 ( مبادرة )مشروع الوفاء( يف األردن.

تدعــو املبــادرة إىل التمكــني االجتماعــي واالقتصــادي لــذوى االحتياجــات اخلاصــة يف منفــى لــواء الرمثــا 
يف األردن، ويوفــر املشــروع فــرص لبنــاء قــدرات تلــك الفئــة مــن الشــباب ويدعــو إلعــادة أتهيلهــم وإعــادة دجمهــم 
اجتماعيًــا واقتصــاداًي يف اجملتمــع احمللــي، كمــا يعمــل علــى خلــق بيئــة وديــة هلــذه الفئــة يف الرمثــا ابإلضافــة إىل 
حتســني اخلدمــات احملليــة املقدمــة هلــم، كمــا يهــدف علــى املــدى البعيــد إىل متكــني هــذه الفئــة اقتصــاداًي مــن 
خالل توفري دورات يف املهارات احلياتية، وكتابة الســرية الذاتية، والتدريب على كيفية إجراء املقابالت وكيفية 
بــدء مشــاريع مــدرة للدخــل، كمــا يقــوم املشــروع مبســاعدة الشــباب يف البحــث عــن فــرص عمــل وتشــجيع 
القطاع اخلاص لتوظيف ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم التمييز ضدهم ) امللتقي الرتبوي العريب 2011( .

5 ( مبادرة )خنوة( يف األردن.

تســعى هــذه املبــادرة إىل تعزيــز ثقافــة التطــوع يف العــامل العــريب مــن خــالل توفــري اخلدمــة إىل املهتمــني 

إبحــداث التغيــري االجتماعــي مــن الشــباب ومــن مؤسســات اجملتمــع املــدين، وللمبــادرة موقــع مميــز يف شــبكة 

املعلومــات الدوليــة، حيــث يقــوم املوقــع بتحقيــق أهدافــه مــن خــالل ربــط املتطوعــني ابملبــادرات والفــرص 

التطوعيــة املختلفــة، كمــا يقــوم املوقــع بتوفــري مســاحة إلكرتونيــة ملؤسســات اجملتمــع املــدين لإلعــالن عــن الفــرص 

التطوعيــة املتوفــرة يف مشــاريعهم هبــدف إاتحــة املتطوعــني بفرصــة املشــاركة مببادرهتــم واملســامهة يف التنميــة، وقــد 

متكــن مــن الوصــول إىل حــوايل )1200( متطوعــاً، و)30( منظمــة ونشــر )70( فرصــة للعمــل التطوعــي علــى 

قاعــدة البيــاانت، وقــد تضمنــت قاعــدة البيــاانت يف البدايــة العديــد مــن فــرص العمــل التطوعــي يف األردن 

فقــط وتوســعت بعــد ذلــك لتشــمل املزيــد مــن الفــرص املتاحــة يف عــدد مــن البلــدان العربيــة ) االمســر 2009(.

6 ( مشروع )اليامسني( يف األردن.

بعــد مالحظــة الشــباب ارتفــاع معــدالت البطالــة بينهــم بــدءوا يف الرتويــج لزراعــة األعشــاب الطبيــة 
والعطريــة مــن خــالل خلــق إنتاجيــة منزليــة، حبيــث تتمكــن املــرأة مــن زراعــة األعشــاب يف حدائــق خاصــة، ويف 
عــام )2009م( ســاعد املشــروع )4( نســاء لبــدء املشــاريع يف بيوهتــن، وقــام بتوفــري )7( فــرص عمــل مومسيــة 
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بــدوام كامــل، وقــام بتدريــب )45( امــرأة علــى زراعــة األعشــاب الطبيــة والعطريــة يف منازهلــم ورفــع الوعــي بــني 
)65( شــخص مــن املقيمــني ابملنطقــة، وتضمنــت املبــادرة عمليــات الزراعــة، والتجفيــف، والتصنيــع والتعبئــة 

والتغليــف، وتســويق املنتــج يف األســواق احملليــة ) املومــى 2009م(.

7( مبادرة )كرافت( يف لبنان.

وهــي مبــادرة بيئيــة تســعى لتشــجيع الشــركات علــى اســتخدام الــورق املعــاد تدويــره، وتوفــر األدوات 
والتدريب الالزم لذلك، وقد أطلق هذا املشـروع بشراكـة مـن القطـاع اخلـاص وابلتعـاون مع منظمات اجملتمع 
املــدين، وقــد متكــن يف أقــل مــن عــام مــن تدريــب العديــد مــن ممثلــي الشــركات الكــرى والصحــف والبنــوك 
لتزويدهــم ابملعرفــة الالزمــة إلجــراء عمليــات التدويــر يف مؤسســاهتم، حيــث يقــوم هــؤالء املتدربــون الذيــن بلــغ 
عددهــم مــا يزيــد عــن مثانيــة آالف موظــف بتدريــب زمالئهــم، كمــا قــام مشــروع كرافــت بتدريــب جمموعــات 
مــن الشــباب علــى إطــالق محــالت، وبرامــج تدويــر الــورق يف اجلامعــات مبــا خيــدم ابلتــايل قرابــة العشــرة آالف 

طالــب ) ضاهــر 2008م(.

8( مبادرة )ذكرى( يف عمان.

هــدف إىل تعزيــز روح املســاواة بــني مجيــع املوطنــني مــن خــالل تيســري التواصــل والتعــاون الثقــايف بــني 

خمتلــف فئــات اجملتمــع وصــواًل إىل حتســني ظروفهــم املعيشــية. وتســعى )ذكــرى( إىل حتقيــق هــذا اهلــدف مــن 

خــالل منهجيــة متعــددة األســاليب تضــم الســياحة التطوعيــة، وبرانجمًــا للقــروض الصغــرية، والتدريــب علــى 

خمتلــف املهــارات واألســاليب القياديــة إىل جانــب ورش العمــل الفنيــة، وقــد قــام أكثــر مــن )1000( شــخص 

ابلتطــوع يف املبــادرة ممــا جنــم عنــه مجــع مبلــغ يزيــد عــن )15( ألــف دوالر أمريكــي لصنــدوق القــروض الــيت 

قامــت )ذكــرى( بتقديهــا لــــ)15( عائلــة لتمويــل مشــاريع صغــرية تنوعــت مــا بــني مشــاريع حرفيــة ومشــاريع تربيــة 

النحــل وغريهــا ) زريقــات 2011م (.

9( مبادرة )سوقتل( بفلسطني.

هتــدف لتيســري عمليــة البحــث عــن عمــل للشــباب يف كل مــكان، حيــث هــي عبــارة عــن خدمــة حبــث 
عــن الوظائــف عــر اهلواتــف اخللويــة حبيــث جتمــع هــذه اخلدمــة مــا بــني الباحثــني عــن عمــل وأصحــاب العمــل، 
وقــد بــدأت املبــادرة عــام 2008م، حيــث اشــرتك أكثــر مــن مثانيــة آالف ابحــث ومــا يزيــد عــن )200( 
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ــني عــن عمــل رســوًما رمزيــة خلدمــة  ــن الباحثـ ــون مـ ــع املشرتكـ صاحــب عمــل يف شــركة اجتماعيــة، حيــث يدفـ
البحــث عــن عمــل وحتميــل الســرية الذاتيــة املختصــرة، أمــا الرســوم املفروضــة علــى املشــرتكني مــن أصحــاب 
العمــل لتحميــل اإلعالنـــات والبحـــث عــر الســري الذاتيــة فهــي أعلــى مــن الرســوم املفروضــة علــى الباحثــني عــن 

عمــل ) حجــازي 2008م (.

10( مبادرة )مركز لوذان إلجنازات الشباب( ابلكويت.

وهــي هتــدف إىل تطويــر مهــارات وقــدرات الشــباب يف العــامل العــريب، ويقــدم املركــز لفئــات الشــباب مــن املرحلــة 
العمريــة مــا بــني 13ـ27 ســنة فرصــاً للعمــل التطوعــي والتدريــب علــى املهــارات الالزمــة لســوق العمــل واألنشــطة الرايضيــة 
والــورش املختلفــة احملفــزة لإلبــداع، وخبـــدم املركــز )2000( شــاب وشــابة كويتيــة ســنواًي، كمــا قــام املركــز ابلتوســع لتصبــح 
لــه فــروع يف كل مــن األردن ولبنــان، ويف عــام 2006م قــررت مديــرة املركــز إنشــاء برانمــج جديــد ضمــن برامــج املركــز 
وهــو برانمــج )الكويــت ألجــل كينيــا( والــذي يتمثــل عملــه يف إرســال متطوعــني كويتيــني إىل كينيــا للقيــام بعــدة أنشــطة 
جمتمعيــة هادفــة كالتعليــم يف بعــض املــدارس وبنــاء الصفــوف ومــا إىل ذلــك، ويســعى املركــز لتوســيع أنشــطنه لتشــمل اليمــن 

ويســتهدف الشــاابت بشــكل خــاص )عالونــه، 2007م(.
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جماالت املبادرات التطوعية )سلطان، 2009م، ص 132(: 

تتعدد جماالت املبادرات التطوعية لتشمل اجملاالت التالية:

أ  ( اجملــال االجتماعــي: ويتضمــن )رعايــة الطفولــة ـ رعايــة املــرأة ـ إعــادة أتهيــل مدمــي املخــدرات ـ رعايــة األحــداث ـ 
مكافحــة التدخــني ـ رعايــة املســنني ـ اإلرشــاد األســري ـ مســاعدة املشــردين ـ رعايــة األيتــام ـ مســاعدة األســر الفقــرية(. 

ب ( اجملال االقتصادي: )مواجهة بطالة الشــباب والبحث عن العمل ـ التأهيل لدخول ســوق العمل ـ زايدة املهارات 
اليت تســهل عمل الشــباب(.

ت ( اجملــال الرتبــوي والتعليمــي: ويتضمــن )حمــو األميــة ـ التعليــم املســتمر ـ برامــج صعــوابت التعلــم ـ تقــدمي 
التعليــم املنــزيل للمتأخريــن دراســياً(.

ث  ( اجملــال الصحــي: ويتضمــن )الرعايــة الصحيــة ـ خدمــة املرضــى والرتفيــه عنهــم ـ تقــدمي اإلرشــاد النفســي 
والصحــي ـ التمريــن املنــزيل ـ تقــدمي العــون لــذوي االحتياجــات اخلاصــة(.

ج ( اجملــال البيئــي: ويتضمــن )اإلرشــاد البيئــي ـ مكافحــة التصحــر ـ العنايــة ابلشــواطئ واملنتزهــات ـ مكافحــة 
التلــوث(.

ح  ( جمــال الدفــاع املــدين: ويتضمــــــن )املشاركــــــة يف أعمــال اإلغاثــة ـ املســامهة مــع رجــال اإلســعاف ـ املشــاركة 
يف أوقــات الكــوارث الطبيعيــة(. 

اإلجراءات املنهجية للدراسة

أواًل: نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمــي الدراســة احلاليــة إىل الدراســات الوصفيــة التحليليــة، حيــث تســعى إىل حماولــة معرفــة إســهامات 
للطــالب،  الفعليــة  اإلســهامات  علــى  التعــرف  وابلتــايل  التطوعيــة،  املبــادرات  دعــم  يف  اجلامعــة  طــالب 
واإلســهامات املنتظــرة منهــم يف املرحلــة القادمــة، ومتطلبــات هــذه اإلســهامات، وانعكاســاهتا علــى تفعيــل 
ودعــم املبــادرات التطوعيــة، كمــا تســعى إىل التعــرف علــى الصعــوابت الــيت حتــد مــن إســهامات الطــالب يف 

تدعيــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة. 

وتســتخدم الدراســة احلاليــة منهــج املســـح االجتماعـــي ابلعينــة العمديــة للطــالب جبامعــة أم القــرى مبكــة 
املكرمــة. 
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اثنًيا: جماالت الدراسة:

1 ( اجملال املكاين:

مت تطبيــق الدراســة علــى طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة كليــة العلــوم االجتماعيــة مبكــة املكرمــة وذلــك 
لألســباب التاليــة: 

أ  ( أنَّ الطالب يدرسون ضمن مقرراهتم مادة التطوع كجزء من مقررات التخطيط، واإلدارة، وتنظيم اجملتمع. 

ب ( أنَّ هــؤالء الطــالب هــم األكثــر يف التطــوع ويف تفصيــل كافــة املبــادرات التطوعيــة، كمــا أثبتتهــا نتائــج 
بعــض املقابــالت مــع الطــالب. 

ت ( ارتباط املوضوع ابجلانب االجتماعي أكثر من أي جانب آخر. 

2 ( اجملال البشري:

يتمثــل اجملــال البشــري يف عينــة عمديــة مــن طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة ومقدارهــا )180( مت 
حــذف طالــب مــن العينــة لظــروف خاصــة بــه لتصبــح العينــة )179( طالــب، ومل يشــرتط يف العينــة شــروط 

ســنوات الدراســة ابجلامعــة، فهــي قــد اشــتملت علــى الطــالب اجلــدد والقدامــى لتنــوع اخلــرات لديهــم.

3 ( اجملال الزمين:

الدراســة  أدوات  وتصميــم  النظريــة،  املــادة  مجــع  اســتغرقت يف  الــيت  املــدة  يف  الزمــي  اجملــال  ويتحــدد 
1438/4هـــ(. إىل  )1438/1/9هـــ(  مــن  الفــرتة  اســتغرقت  والــيت  البيــاانت  مجــع  مــدة  ويف  وحتكميهــا، 

اثلثاً: أدوات الدراسة:

مت اســتخدام أداة أساســية جلمــع البيــاانت، وهــي اســتبيان مت تطبقــه علــى الطــالب جبامعــة أم القــرى، 
وقــد مــرت بعــدة مراحــل يف تصميمهــا كمــا يلــي:

املرحلــة األوىل: مرحلــة إعــداد وصياغــة االســتبيان يف صورهتــا األوليــة، وقــد مــر إعدادهــا 
بعــدة خطــوات وهــي:

1 ( مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املتخصصــني ابلنواحــي التطوعيــة أو املبــادرات التطوعيــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس جبامعــة أم القــرى ومــن كافــة الكليــات، وكذلــك مقابلــة املســؤولني عــن اجلانــب اإلداري ابجلامعــة، 
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وبعــض الطــالب الذيــن لديهــم خــرة يف هــذا اجملــال وخاصــة يف اجملــال التطوعــي أثنــاء فــرتة احلــج.

2 ( مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املستشــارين واخلــراء يف اجلانــب التطوعــي أو تصميــم املبــادرات التطوعيــة 
مبنطقــة مكــة املكرمــة.

3 ( مت االطــالع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة يف جمــال التطــوع، وجمــال تصميــم وتنفيــذ املبــادرات التطوعيــة 
ســواء أجريــت داخــل اململكــة العربيـــــة الســعودية، أو بعــض الــدول العربيــة، أو أجريــت يف الــدول األجنبيــة.

4 ( مت االطــالع علــى مصــادر إليكرتونيــة يف املبــادرات التطوعيــة يف كافــة الــدول العربيــة، وكمــا مت االطــالع 
علــى القواعــد املنظمــة للمبــادرات التطوعيــة ابململكــة للتعــرف علــى بعــض اإلجــراءات والقواعــد التنظيميــة 

املرتبطــة هبــا.

وبنــاًءا علــى مــا ســبق مت صياغــة االســتمارة والــيت تتكــون مــن العديــد مــن احملــكات واملؤشــرات واألبعــاد 
علــى النحــو التــايل:

البعــد األول: البيــاانت األوليــة: )االســم، الســن، احلالــة االجتماعيــة، عــدد ســنوات االلتحــاق ابلكليــة، عــدد 
املبــادرات التطوعيــة الــيت تشــارك فيهــا حالًيــا أو شــاركت فيهــا مــن قبــل، عــدد الســاعات الــيت شــاركت هبــا أو 

تشــارك هبــا حاليًــا، مصــادر معرفــة املبــادرات التطوعيــة(.

البعد الثاين: مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الثالث: الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الرابع: الفوائد اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم املبادرات التطوعية.

البعد اخلامس: اجتاهات طالب اجلامعة اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية.

البعد السادس: اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية.

البعد السابع: اآلليات اليت يكن أْن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية.

البعد الثامن: املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقديهم الدعم للمبادرات التطوعية.

البعد التاسع: جماالت املبادرات اليت يكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها.

البعد العاشر: إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية.
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املرحلة الثانية: حساب صدق وثبات استمارة االستبيان ومت ذلك كما يلي:

صدق األداة:

● الصدق الظاهر لألداة:

حيــث مت عــرض األداة علــى عــدد )10( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة 

العلــوم االجتماعيــة، جامعــة أم القــرى، وقــد مت االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن )80٪(، وقــد مت 

حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض منهــا، وبنــاء علــى ذلــك مت صياغــة االســتمارة يف صورهتــا 

النهائيــة.

● الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث يف حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــري يف األداة ابلدرجــة 

الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )12( مفــردة مــن الطــالب جبامعــة أم القــرى، وتبــني أهنــا معنويــة عنــد مســتوى 

الداللــة املتعــارف عليهــا، وأنَّ معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح يف اجلــدول رقــم  )1(:
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جدول رقم )1(

يوضح االتساق الداخلي بني متغريات االستمارة

درجة االستمارة ككل )ن=12(

الداللةمعامل االرتباطاملتغـــــــــريات واألبعــــــــــــــادم
**0.571 البياانت األولية1
**0.523 مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك2
**0.710الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية3
**0.526الفوائد اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم املبادرات التطوعية4
**0.670 اجتاهات طالب اجلامعة االجيابية حنو املبادرات التطوعية5
**0.513اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية6
**0.637 اآلليات اليت يكن أن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية7
**0.523املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقديهم للدعم للمبادرات التطوعية8
**0.590جماالت املبادرات اليت يكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها9
**0.638إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية10

* معنوي عند )0.05(** معنوي عند )0.01(

ويتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن معظــم متغــريات األداة دالــة، كمــا أنَّ معظــم متغــريات 
االســتمارة دالــة عنــد مســتوايت الداللــة املتعــارف عليهــا لــكل متغــري، ومــن مث يكــن القــول إنَّ درجــات 
العبــارات حتقــق احلــد الــذي يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن مث حتقــق مســتوى الثقــة يف األداة 

واالعتمــاد علــى نتائجهــا. 

ثبات األداة:

مت حســاب ثبــات األداة ابســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا كرونبــاخ( لقيــم الثبــات التقديريــة ألبعــاد 
االســتمارة، وذلــك بتطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن طــالب اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة 
العلــوم االجتماعيــة جامعــة أم القــرى جمتمــع الدراســة، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف 

اجلــدول التــايل: 
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جدول رقم )2(

يوضح نتائج الثبات الستمارة االستبيان

ابستخدام معامل )ألفا كرونباخ( )ن=10(

معامل )ألفا كرونباخ(املتغـــــــــريات واألبعـــــــــــادم
0.910البعد األول ) البياانت األولية (1
0.817البعد الثاين2
0.738البعد الثالث3
0.750البعد الرابع4
0.799البعد اخلامس5
0.803البعد السادس6
0.918البعد السابع7
0.970البعد الثامن8
0.813البعد التاسع9
0.837 البعد العاشر10

يتضــح مــن اجلــدول الســابق، أن معظــم معامــالت الثبــات للمتغــريات تتمتــع بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، وبذلــك يكــن االعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــة. 

احلاســب  خــالل  مــن  البيــاانت  معاجلــة  يف   )SPSS( برانمــج  الباحــث  اســتخدم  وقــد 
املرجــح.  واملتوســط  األوزان،  وجممــوع  املئويــة،  والنســب  احلســابية  املتوســطات  إجيــاد  يف  اآليل 
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النتائج اإلحصائية للبحث

جدول رقم )3(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن

 النسبةالتكراراتالســــــــــن
املئوية

 النسبة املئوية
احلقيقية

 النسبة املئوية
الرتاكمية

20- 188346.446.446.4

23- 218044.744.791.1

26- 24168.98.9100.0

179100.0100.0اجملموع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنَّ النســبة األعلــى مــن طــالب جامعــة أم القــرى املشــرتكة يف البحــث 
كعينــة بشــرية تــرتاوح مــا بــني الســــــن مــن )18 ــــــ 20( سنــــــــة، بنسبـــــــة 46.4٪ يف املراحــــــل األوىل أو 
الثالثـــــــة ســــــنوات األوىل ابلكليــــــات، بينمــــــا النصـــــــف الثــاين مــن العينــة أو أقــل يف املرحلــة العمريــة مــن 
)21 ـــــــ 23( ســنة، وهــذه الفئــة مــن الطــالب هــي علــى وشــك التخــرج، ممــا يشــري إىل أن مســتوى 
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اخلــرة لديهــم وخاصــة يف اجلوانــب االجتماعيــة أعلــى مــن الفئــة األوىل يضــاف إليهــم نســبة ٪8.9 
هــم األقــرب إىل التخــرج مــن اجلامعــة، وهــم الذيــن يلكــون خــرة أعلــى ابملقارنــة ابلفئتــني الســابقتني.

جدول رقم )4(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتاحلالة االجتماعية
52.82.82.8متزوج

31.71.74.5متزوج ويعول
42.22.26.7مطلق
16793.393.3100.0أعزب
179100.0100.0اجملموع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

نســتنتج مــن اجلــدول الســابق أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن طــالب اجلامعــة عينــة البحــث هــم مــن الُعــزاب بنســبة 
93.3٪، وهــي نســبة عاليــة، تشــري إىل أنَّ هــؤالء الطــالب يلكــون مــن الوقــت الــذي يســاعدهم مــن املشــاركة يف 
العديد من األنشــطة ومنها تدعيم املبادرات التطوعية لبعض اهليئات واملؤسســات حيث إنَّ عدم ارتباطهم أبســرة 

خاصــة هبــم يعطيهــم احلمــاس والوقــت لبــذل اجلهــد واســتهالك الطاقــة الشــبابية يف أنشــطة تفيــد اجملتمــع.
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جدول رقم )5(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات االلتحاق ابلكلية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد سنوات االلتحاق ابلكلية
8346.446.446.4سنة واحدة

105.65.652.0سنتان
4424.624.676.5ثالث سنوات

4223.523.5100.0أكثر من ثالث سنوات
179100.0100.0اجملموع

0
10
20
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70
80
90

أكثر من ثالث ثالث سنواتسنتانسنة واحدة
سنوات

يؤكــد اجلــدول الســابق أنَّ النســبة العظمــى مــن الطــالب مفــردات البحــث هــم مــن لديهــم ســنة 
واحــدة منــذ التحاقهــم ابجلامعــة بنســبة 46.6٪، وهــي نســبة تؤكــد قلــة خراهتــم الدراســية ابملقارنــة 
ابلطــالب الذيــن يلكــون ثــالث ســنوات أو أكثــر. وهــذا مــا يرتبــط بنتيجــة اجلــدول رقــم )3( والــيت 
تؤكــد أنَّ الطــالب يف املرحلــة العمريــة 18 ـــــــــ 20 ســنة هــي النســبة األعلــى يف مفــردات الدراســة، وهــي 

نســبة ٪46.4..
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جدول رقم )6(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد املبادرات التطوعية 

اليت تشارك فيها حالياً أو شاركت فيها من قبل

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد املبادرات التطوعية
4022.322.322.3مبادرة واحدة

2212.312.334.6مبادراتن
2514.014.048.6أكثر من ثالثة

9251.451.4100.0مل أشارك يف أي مبادرة
179100.0100.0اجملموع

0
10
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70
80
90
100

لم أشارك في أي أكثر من ثالثةمبادرتانمبادرة واحدة
مبادرة

يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ معظــم طــالب اجلامعــة )عينــة الدراســة( مل يشــاركوا مــن قبــل يف أي 
مبادرة تطوعية حتت أي مسمى وابلتايل مل يشاركــــــــوا بدعـــــــم وتفعـــــــيل املبـــــــادرات التطوعيـــــــة السابقـــــة 
أو القائمــة حاليًــا ونســبتهم 51.4٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا مــن قبــل يف مبــادرة واحــدة 
22.2٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا يف أكثــر مــن مبــادرة 12.3٪، وهــي نســبة ضئيلــة تتطلــب 
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اإلشــارة إىل تضافــر وتكثيـــــف اجلهــــــود ملزيـــــــد مــــــن مشــاركة الشــباب اجلامعــي يف املبــادرات التطوعيــة 
ابالشــرتاك الفعلــي كســلوك أو ابالشــرتاك كتدعيــم هلــذه املبــادرات التطوعيــة.

جدول رقم )7(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد الساعات اليت شاركت هبا أو تشارك هبا حاليًا

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد الساعات اليت شاركت هبا
9251.451.451.4مل أشارك يف أي مبادرات

95.05.056.4ساعة كل يوم
2514.014.070.4ساعتان يف اليوم

3126.76.777.1ساعات أسبوعية
73.93.981.0أكثر من 3 ساعات أسبوعية

73.93.984.9العمل يف أايم إجازات األسبوع فقط
2715.115.1100.0العمل يف اإلجازات الصيفية فقط

179100.0100.0اجملموع
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لم أشارك 
في أي 
مبادرات
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ساعات ۳
أسبوعیة

 ۳أكثر من 
ساعات 
أسبوعیة

العمل في 
أیام أجازات 

األسبوع 
فقط

العمل في 
األجازات 
الصیفیة 

فقط
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ابســتقراء اجلــدول الســابق يتضــح أنَّ معظــم املبحوثــني مل يشــاركوا مــن قبــل يف املبــادرات التطوعيــة 
أبي شــكل مــن أشــكال املشــاركة، وقــد أشــار إىل ذلــك نســبة 51.4٪ مــن العينــة، أمــا بقيــة النســبة 
فهــي قــد شــاركت علــى فــرتات زمنيــة خمتلفــة، فمنهــم مــن يشــارك يف اإلجــازات األســبوعية بنســبة 
3.9٪، ولفــرتات موجــزة وملــدة عــدد ضئيــل مــن الســاعات، ومنهــم مــن يشــارك علــى مســافات أطــول 
مثــل مشــاركته يف اإلجــازات الصيفيــة فقــط بنســبة 15.1٪ مــن العينــة، أمــا نســبة مشــاركتهم يف هــذه 
الفــرتات فــال تتعــدى الســاعة كل يــوم بنســبة 5٪، أو ســاعتان يف اليــوم بنســبة 14٪، أو 3 ســاعات 

أســبوعية بنســبة 6.7٪، أو أكثــر مــن 3 ســاعات أســبوعية بنســبة ٪3.9.

وبنــاء علــى ذلــك يؤكــد اجلــدول ضآلــة ســاعات املشــاركة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، 
وكذلــك ضآلــة فــرتات املشــاركة والتباعــد بينهــا، األمــر الــذي حيتــاج إىل تدعيــم االجتــاه الــذي يشــري إىل 

أمهيــة تدعيــم مشــاركة طــالب اجلامعــة يف تفعيــل املبــادرات التطوعيــة.

البــاز،  بــن ســعد  )راشــد  نتائــج دراســة  مــن  يقــرتب كثــرياً  اجلــدول  هــذا  نتائــج  أنَّ  وال شــك 
1989م( والــيت أكــدت أنَّ معظــم طــالب اجلامعــة ليــس هلــم مشــاركة يف العمــل التطوعــي، وهنــاك قلــة 

وعــي لديهــم متنعهــم وحتــد مــن مشــاركتهم.
جدول رقم )8(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مصادر معرفة املبادرات التطوعية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتمصادر معرفة املبادرات التطوعية
158.48.48.4وسائل اإلعالم

6134.134.142.5األصدقاء
3720.720.763.1األسرة
116.16.169.3اجلريان

2212.312.381.6الزمالء يف الفصل اجلامعي
105.65.687.2أساتذة اجلامعة

2011.211.298.3وسائل التواصل االجتماعي
31.71.7100.0معاريف يف الشركة اخلاصة

179100.0100.0اجملمــــــــوع
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يوضــح اجلــدول الســابق تعــدد وتنــوع مصــادر معرفــة طــالب اجلامعــة للمبــادرات التطوعيــة، فيؤكــد 
اجلــدول أنَّ أهــم مخــس مصــادر للمعلومــات املتعلقــــــــة ابملبـــــــــادرات التطوعيــــــــــة هــــــــــي: األصدقــــــــــــاء 
بنســبة 34.1٪، واألســرة بنســبة 20.7٪، والزمــالء يف الفصــل اجلامعــي بنســبة 12.3٪، ومواقــع 
التواصــل االجتماعــــــــــي مثــل: الفيـــــس بــوك والتويتــري، بنســبة 11.2٪، ووســائل اإلعــالم بنســبة ٪8.4 
بينمــا يؤكــد اجلــدول أنَّ معظــم الشــباب مل يعــــــــــرف عــــــــــن هـــــــــــذه املبــادرات مــن اجلــريان أو أســاتذة 
اجلامعــة، أو املعــارف يف املؤسســات والشــركات إال نــدرة مــن هــؤالء الشــباب يؤكــدون أمهيتهــا كإدراك 

واقــع للمبــادرات التطوعيــة
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جدول رقم )9(

مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1532425092.841عمل خريي يراد به تقدمي املساعدة1

1135884632.593اإلسراع يف تقدمي مشروع خلدمة اجملتمع2

10365114502.517املبادأة بتكوين هيئة خلدمة اجملتمع تقدم هلم السلع واخلدمات3

11651124622.584مشروع تطوعي يساند املشروعات احلكومية ويعمل على جناحها4

1046784542.546أنشطة تطوعية تبادر هبا بعض املؤسسات واهليئات األهلية5

1373484872.722مشروع خريي ال يراد به الكسب املادي بل خلدمة اجملتمع6

11256114592.565مشروع لسد النقص يف بعض اخلدمات7

10360164452.498أفعال خريية تتطوع هبا بعض اجلهات غري احلكومية8

94141576372920.83اجملمـــــــــــــوع

117.6251.889.50466.122.60املتوســــــــــــــط

65.7128.985.31النسبـــــــــــــــــــــة

0.868الدرجة النسبية لقياس البعد

يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ معظــم الشــباب يــرون أنَّ مفهــوم املبــادرة التطوعيــة مــن وجهــة نظرهــم 
يتمثــل يف عمــل خــريي يــراد بــه تقــدمي املســاعدة، وال يــراد بــه الكســب املــادي بــل خلدمــة اجملتمــع وأن 
يســاند املشــروعات احلكومية ويعمل على جناحها، وســد النقص يف بعض اخلدمات، وقد رأى ذلك 
طــالب اجلامعــة مبتوســط مرجــح علــى التــوايل )2.84، 2.72، 2.59، 2.58، 2.56( ويف ذلــك 

اقــرتاب مــن التعريــف املتكامــل ملفهــوم املبــادرة التطوعيــة ومؤشــرات وأبعــاد هــذا التعريــف.

وقــد وجهــت هــذه النتائــج بضــرورة توحيــد مفهــوم املبــادرة التطوعيــة وحتديدهــا إجرائيــة كمــا 
مغــاوري، 2006م(. ذلــك دراســة )مصطفــى  أشــارت إىل 
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جدول رقم )10(

الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1225344762.664التعاطف مع الغري1

1512625072.831حب عمل اخلري2

7285224082.2810احلاجة إىل صداقة جديدة3

 احلاجة إىل اكتساب خرات4
1314174822.693ومهارات

11054154532.537احلاجة إىل فهم طبيعة سوق العمل5

13435104822.692السعادة يف مساعدة الغري6

1195374702.635الشعور بذاته يف العمل التطوعي7

11648154592.566التعبري عن النفس والذات8

9274134372.448ختصصي أوىل ابملشاركة9

9068214272.399اجملتمع أوىل بوقت فراغي10

1137537116460125.7اجملمـــــــــــــوع

113.753.712.6460.12.57املتوســــــــــــــط

63.52306.48النسبـــــــــــــــــــــة

0.856الدرجة النسبية لقياس البعد

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك فلســفة خاصــة لــدى طــالب اجلامعــة خبصــوص تدعيــم 
وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وهــي عقيــدة راســخة يف أذهــان هــؤالء الطــالب حتتــاج للتدعيــم املســتمر، 
كمــا أهنــا ختتلــف مــن طالــب إىل آخــر، فقــد ترتبــط حبــب عمــل اخلــري، وقــد رأى ذلــك العديــد مــن 
الطــالب مبتوســط مرجــح 2.83٪، وقــد ترتبــط ابلســعادة يف مســاعدة الغــري، وقــد رأى ذلــك الطــالب 
مبتوســط مرجــح 2.69، وقــد ترتبــط ابحلاجــة إىل اكتســاب خــرات ومهــارات لــدى الشــاب ذاتــه، وقــد 
رأى ذلــك الطــالب مبتوســط مرجــح 2.69 أيضــاً، كمــا أهنــا قــد ترتبــط ابلتعاطــف مــع الغــري مبتوســط 
مرجــح 2.66، وقــد ترتبــط بشــعور الطالــب بذاتــه يف العمــل التطوعــي مبتوســط مرجــح 2.62، وقــد 
ترتبــط ابلتعبــري الــذايت عــن النفــس والتنفيــس عــن املكبــواتت أو األســرار مبتوســط مرجــح 2.56، كمــا 
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قــد ترتبــط ببعــض املتغــريات األخــرى مثــل: احلاجــة علــى فهــم طبيعــة ســوق العمــل، ورؤيــة الطالــب أبن 
ختصصــه أوىل ابملشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، ورؤيتــه أيضــاً أبن اجملتمــع أوىل بوقــت فراغــه.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا اجلــدول مــع مــا توصــل إليــه )انيلــوف Naylov( مــن أن هنــاك فلســفة 
تدفع الشــباب اجلامعي إىل املشــاركة يف العمل التطوعي، وهي ختتلف من شــاب آلخر.

جدول رقم )11(
الفوائد)*( اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم للمبادرات التطوعية  18

م
العبـــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1205454732.648اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين1

1056594542.5413ملء وقت الفراغ2

11254134572.5511اكتساب مكانة اجتماعية3

10460154472.5013القضاء على الروتني اليومي للحياة4

1274934822.696تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع5

1373844912.742الشعور ابلتقدير واإلجناز6

1393374902.743اكتساب اخلرات واملهارات7

1224894712.639تنمية املسؤولية االجتماعية يل8

1324254852.715يساعد يف تنمية الثقة ابلنفس9

1334334882.734تنمية الشخصية االجتماعية10

12742104752.657تنمية اخللفية الثقافية11

1393464912.741التعرف على مشكالت اجملتمع12

11944164612.5810احلصول على وظيفة يف املستقبل13

1616606105616534.44اجملمـــــــــــــوع
124.346.68.07474.22.64املتوســــــــــــــط
69.4526.044.51النسبـــــــــــــــــــــة

0.884الدرجة النسبية لقياس البعد

)*( الفوائد: املزااي اليت تعود على الطالب من اشرتاكهم يف املبادرات، وقد تساعد هذه املزااي يف خلق اجتاهات إجيابية لديهم.  18
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ابســتقراء اجلــدول الســابق يتضمــن أن هنــاك مثــة العديــد مــن الفوائــد والعوائــد تعــود علــى الطــالب 
مــن مشــاركتهم بدعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، وهــي علــى النحــو التــايل تبعــاً ألولــوايت الطــالب:

1 ( التعرف على مشكالت اجملتمع مبتوسط مرجح )2.74(.

2 (  الشعور ابلتقدير واإلجناز مبتوسط مرجح )2.74(.

3 ( اكتساب اخلرات واملهارات مبتوسط مرجح )2.74(.

وهــي متســاوية األوزان لــدى الطــالب، والثالثــة أتيت يف املراتــب األوىل بنفــس القــدر مــن األمهيــة 
لــدى الطــالب.

4 ( تنمية الشخصية االجتماعية مبتوسط مرجح )2.73(.

5 ( تنمية الثقة ابلنفس مبتوسط مرجح )2.71(.

6 ( تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع مبتوسط مرجح )2.69(.

7 ( تنمية اخللفية الثقافية مبتوسط مرجح )2.65(.

8 ( اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين مبتوسط مرجح )2.64(.

9 ( تنمية املسؤولية االجتماعية مبتوسط مرجح )2.63(.

10( احلصول على وظيفة يف املستقبل مبتوسط مرجح )2.58(.

11( اكتساب مكانة اجتماعية مبتوسط مرجح )2.55(.

12( ملء وقت الفراغ  )2.54(.

وقــد أشــارت دراســة ســابقة )فهــد بــن ســلطان، 2009م( إىل أنَّ أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى 
الطــالب هــي اكتســاب مهــارات جديــدة )مهــارات التعامــل مــع املبــادرة التطوعيــة( وزايدة اخلــرة، 
وشــكل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة وهــذه الفوائــد تؤكــد نتائــج 

هــذا اجلــدول ومــدى مصداقيتــه.
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جدول رقم )12(

رابعاً: اجتاهات طالب اجلامعة اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1532335082.841تساعد يف خدمة اجملتمع1

9871104462.4913تكمل العمل احلكومي وتسد الثغرات فيه2

1096554622.5811مطلب يف أغلب جماالت احلياة3

1442964962.772مطلب ديي حيث عليه ديننا احلنيف4

12742104752.659حق من حقوق الوطن على أبنائه5

1274934822.695تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع6

1363764882.734تساعد يف هتذيب سلوك الشباب7

1284654812.696الناس يف حاجة ملحة إليها وإىل املساعدة8

1244964762.668سد النقص يف خدمات حيتاج إليها الناس9

13039104782.677فرصة إلثبات قيمة طالب اجلامعة يف اجملتمع10

 فرصة للتخلص من إحساس بعض الشباب ابلذنب حنو11
10859124542.5412أخطائه

11651124622.5810فرصة إلثبات دور اجلامعة12

1433064952.773فرصة إلرضاء هللا عن العمل التطوعي13

164359094620334.66اجملمـــــــــــــوع

126.3845.387.23477.152.66املتوســــــــــــــط

70.6125.354.04النسبـــــــــــــــــــــة

0.889الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــني اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك ثالثــة عشــر اجتــاه إجيــايب عنــد الطــالب حنــو املبــادرات التطوعيــة، 
هــذه االجتاهــات هــي الــيت تســاعد علــى تدعيــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وتتمثــل يف اآليت:

ا تساعد يف خدمة اجملتمع مبتوسط )2.84(. 1 ( االجتاه األول: ويرى أهنَّ

ا مطلب ديي حيث عليه ديننا احلنيف مبتوسط مرجح )2.77(. 2 ( االجتاه الثاين: ويرى أهنَّ
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ا فرصة إلرضاء هللا عن العمل التطوعي مبتوسط مرجح )2.77(. 3 ( االجتاه الثالث: ويرى أهنَّ

ا تساعد يف هتذيب سلوك الشباب اجلامعي مبتوسط مرجح )2.73(. 4 ( االجتاه الرابع: ويرى أهنَّ

ا تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع مبتوسط مرجح )2.69(. 5 ( االجتاه اخلامس: ويرى أهنَّ

6 ( االجتاه السادس: ويرى أنَّ الناس يف حاجة ملحة هلا مبتوسط مرجح )2.69( أيضاً.

ــا فرصــة إلثبــات قيمــة الشــباب اجلامعــي يف اجملتمــع مبتوســط مرجــح  7 ( االجتــاه الســابع: ويــرى أهنَّ
.)2.67(

ــا فرصــة لســد النقــص يف خدمــات حيتــاج إليهــا النــاس مبتوســط مرجــح  8 ( االجتــاه الثامــن: ويــرى أهنَّ
.)2.66(

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه مبتوسط مرجح )2.65(. 9 ( االجتاه التاسع: ويرى أهنَّ

ــا فرصــة إلثبــات دور احلاجــة علــى املســتوى اجملتمعــي مبتوســط مرجــح  10( االجتــاه العاشــر: ويــرى أهنَّ
.)2.58(

ا مطلب يف أغلب جماالت احلياة مبتوسط مرجح )2.58(. 11( االجتاه احلادي عشر: ويرى أهنَّ

ــا فرصــة للتخلــص مــن إحســاس بعــض الشــباب ابلذنــب حنــو  12( االجتــاه الثــاين عشــر: ويــرى أهنَّ
أخطائــه مبتوســط مرجــح )2.54(.

ــا تكمــل العمــل احلكومــي وتســد الثغــرات فيــه مبتوســط مرجــح  13( االجتــاه الثالــث عشــر: ويــرى أهنَّ
.)2.49(

وال شــك أن هذه النتائج تتفق مع دراســة )عبد احلكيم موســى مبارك، 2001م( اليت أظهرت 
أنَّ معظــم اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إجيابيــة بشــكل ملمــوس حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي 
وجماالتــه، وكذلــك تتفــق مــع نتائــج دراســة )ســليمان عبــد هللا العقيــل، 2003م( املتعلقــة بتحمــس 

الشــباب واهتمامهــم بضــرورة املشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة.
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جدول رقم )13(

خامساً: اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان  موافق

غري موافقإىل حد مابشدة

8571234202.351ال تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان الطالب متفرغني هلا1

2
 أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود ابنها يف مساعدهتا إذا

5584403732.083كانت حتتاج إليه

7966344032.252أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة3

4749833221.805املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَُعْد مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا4

40261132851.599املبادرة مضيعة للوقت واجلهد5

29311192681.5010املبادرة ال قيمة حقيقية هلا6

3958823151.766الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات7

4447883141.757ال تعطي املبادرات النتائج املأمولة منها8

38321092871.608املبادرات مضيعة للمال9

5654693451.934املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا10

512518760333218.61اجملمـــــــــــــوع

51.251.876333.21.86املتوســــــــــــــط

28.6028.9442.46النسبـــــــــــــــــــــة

0.621الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــني اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك العديــد مــن االجتاهــات ضــد املبــادرات التطوعيــة، أو مبعــى أنَّ 
اجتاهاهتــا ســلبية جتــاه هــذه املبــادرات، فقــد ال توافــق عليهــا، أو ختلــق نــوع مــن املقاومــة هلــا أو حتــد مــن 

ســعيها لتحقيــق أهدافهــا، وأصحــاب هــذه االجتاهــات يــرون يف املبــادرات التطوعيــة اآليت:

ا ال تنجح إال إذا كان الطالب متفرغني هلا مبتوسط مرجح )2.35(. 1 ( أهنَّ

2 ( أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة مبتوسط مرجح )2.25(.
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 3 ( أســرة الطالــب املشــرتك يف املبــادرة ختســر جهــود ابنهــا يف مســاعدهتا إذا كانــت حتتــاج
إليــه مبتوســط مرجــح )2.08(.

ا موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا )1.93(. 4 ( بعض االجتاهات ترى املبادرات أهنَّ

5 ( املشاركة يف املبادرة إذا مل تعود مبردود مايل للطالب فال لزوم هلا مبتوسط مرجح )1.80(.

6 ( الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات مبتوسط مرجح )1.76(.

7 ( ال تعطى املبادرات النتائج املأمولة منها مبتوسط مرجح )1.75(.

8 ( املبادرات مضيعة للمال مبتوسط مرجح )1.60(.

9 ( املبادرات مضيعة للوقت واجلهد  مبتوسط مرجح )1.59(.

10( املبادرات ال قيمة هلا مبتوسط مرجح )1.50(.
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جدول رقم )14(

سادسًا: اآلليات اليت ميكن أن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري أوافقإىل حد ماموافق بشدة

1343964862.721تكوين فريق عمل طاليب لدعم املبادرة1

1235154762.663اختيار منسق عام للطالب يقوم ابلتفاوض مع املسؤولني عن املبادرة2

1333884832.702إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف نفس الكلية متثلهم يف املبادرة3

8069304082.285دعم املبادرة بشكل فردي4

5
 تكوين جلنة تنسق بني الكليات الختيار جلنة موحدة للكليات متثل

الطالب يف املبادرة
10860114552.544

57825760230812.9اجملمـــــــــــــوع

115.651.412461.62.58املتوســــــــــــــط

64.5828.726.70النسبـــــــــــــــــــــة

0.860الدرجة النسبية لقياس البعد

هلــا صفــة األولــوايت يف  يــرون أن  آليــات  بثــالث  الطــالب  اهتمــام  الســابق  اجلــدول  يوضــح 
وهــي كالتــايل: التطوعيــة  املبــادرات  وتفعيــل  دعــم  عمليــة  االســتخدام يف 

1 ( اآللية األوىل: تكوين فريق عمل طاليب لدعم املبادرة مبتوسط مرجح )2.72(.

2 ( اآلليــة الثانيــة: إنشــاء جلنــة ممثلــة للطــالب يف نفــس الكليــة متثلهــم يف املبــادرة مبتوســط مرجــح 
.)2.70(

3 ( اآلليــة الثالثــة: اختيــار منســق عــام للطــالب يقــوم ابلتفــاوض مــع املســؤولني عــن املبــادرة مبتوســط 
مرجــح )2.66(.

بينمــا قلــل الطــالب مــن املبــادرة الفرديــة، أو تكويــن جلنــة مشــرتكة بــني الكليــات نتيجــة لعــدم 
التجانــس يف االهتمامــات بــني هــذه الكليــات.
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جدول رقم )15(

سابعاً: املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقدهم للدعم للمبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
 جمموع

األوزان

 املتوسط

املرجح
الرتتيب  موافق

بشدة

 إىل حد

ما

 غري

موافق

8260374032.2515حب الظهور لبعض الطالب على حساب غريهم1

8175234162.3211ندرة التخصصات يف جمال املبادرة2

8168304092.2812احلماس الزائد لدى بعض الطالب3

9069204282.395عدم انتظام الطالب يف دعم املبادرة4

9173154342.424عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب5

9665184362.443ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب6

8771214242.378ال توجد مناذج طالبية سابقة اشرتكوا يف املبادرات التطوعية السابقة7

9166224272.396خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي نتيجة النشغاهلم ابملبادرة8

9668154392.452صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرة9

8472234192.349ارتباط املبادرات التطوعية أبشخاص غري مرغوبني10

7379274042.2614انتشار السلبية لدى بعض الطالب واخلوف من العدوى االنفعالية بينهم11

8576184252.377عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف نيتهم احلقيقية12

10563114522.531انشغال بعض الطالب ابلبحث عن عمل ملساعدة أسرهم يف لقمة اخلبز13

14
 يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمني هبا مبالغ مالية أو عينية من

الطالب
8373234182.3410

7284234072.2713اخنفاض مكانة الطالب يف السلم اإلداري للمبادرة التطوعية15

12971062326634135.42اجملمـــــــــــــوع

86.4670.821.73422.732.36املتوســــــــــــــط

48.3139.5512.14النسبـــــــــــــــــــــة

0.787الدرجة النسبية لقياس البعد
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الــيت تواجــه الطــالب يف تقدمهــم لدعــم وتفعيــل  يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ أهــم املعوقــات 
هــي: التطوعيــة  املبــادرات 

1 ( انشــغال بعــض الطــالب ابلبحــث عــن عمــل ملســاعدة أســرهم يف لقمــة اخلبــز مبتوســط مرجــح 
.)2.53(

2 ( صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرة مبتوسط مرجح )2.45(.

3 ( ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب مبتوسط مرجح )2.44(.

4 ( عدم وضوح فكرة املبادرة التطوعية لدى بعض الطالب مبتوسط مرجح )2.42(.

5 ( عدم انتظام الطالب يف دعم املبادرة مبتوسط مرجح )2.39(.

6 ( خــوف الطــالب مــن التأخــر الدراســي اجلامعــي النشــغاهلم ابملبــادرة وعــدم حتقيــق التــوازن بــني 
اهتمامهــم ابملبــادرة واهتمامهــم الدراســي مبتوســط مرجــح )2.39(.

7 ( عــدم ثقــة بعــض الطــالب يف مقدمــي املبــادرات والشــك يف نيتهــم احلقيقيــة مبتوســط مرجــح 
.)2.37(

الســابقة مبتوســط مرجــح  التطوعيــة  املبــادرات  اشــرتكوا يف  منــاذج طالبيــة ســابقة  عــدم وجــود   ) 8
.)2.37(

9 ( يف بعــض املبــادرات يطلــب أصحاهبــا أو القائمــني هبــا مبالــغ ماليــة أو عينيــة مــن الطــالب مبتوســط 
مرجح )2.34(.
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جدول رقم )16(

اثمناً: جماالت املبادرات اليت ميكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها

العبــــــــــــــــــــارةم
االستجاابت

الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان
غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1284654812.696يف جمال التوظيف والبحث عن وظيفة1

9273144362.4419يف جمال رجل األعمال الصغري2

10755174482.5016يف جمال االستثمار3

1304634852.712يف جمال رعاية الفقراء4

1304454832.703يف جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم5
9865164402.4618يف اجملال الرايضي والثقايف6
9661224322.4120يف جمال اإلنشاءات واملعارض7
10163154442.4817يف جمال تقنية املعلومات واحلاسوب8

1294284792.687يف جمال احملافظة على البيئة9

1254954782.678يف جمال رعاية األسرة واملرأة10

 يف جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي11
1136064652.6014اجملتمعية

1373664892.731يف جمال رعاية املعوقني12
1323984822.694يف جمال رعاية املرضى النفسيني13
11253144562.5515يف جمال الدفاع املدين14
12246114692.6213يف جمال معاجلة اإلدمان15
1215174722.6410يف جمال رعاية عمالة األطفال16
1294464812.695يف جمال معاجلة قضية أطفال الشوارع17
1284384782.679يف جمال رعاية الطفولة18
1205184702.6310يف جمال املوهوبني19
1205094692.6212يف جمال حمو األمية20

23701017193933752.18اجملمـــــــــــــوع
118.550859.65466.852.60املتوســــــــــــــط
66.2028.415.39النسبـــــــــــــــــــــة

0.869الدرجة النسبية لقياس البعد
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ابســتقراء اجلدول الســابق يتضح أنَّ املبادرة التطوعية ليســت حكر على جمال أو نشــاط معني، 
بــل هــي تتضمــن تقريبــاً كل جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة، بــل قــد متتــد إىل كل جمــاالت احليــاة، ومــن 

أهــم اجملــاالت ارتباطــاً ابملبــادرة التطوعيــة:

1 ( املبــادرة التطوعيــة يف جمــال رعايــة املعوقــني أو ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبتوســط مرجــح مبتوســط 
مرجــح )2.73(.

2 ( املبادرة يف جمال رعاية الفقراء مبتوسط مرجح )2.71(.

3 ( املبادرة يف جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم مبتوسط مرجح )2.70(.

4 ( املبادرة يف جمال معاجلة قضية أطفال الشوارع مبتوسط مرجح )2.69(.

5 ( املبادرة يف جمال التوظيف والبحث عن وظيفة مبتوسط مرجح )2.69(.

6 ( املبادرة يف جمال احملافظة على البيئة مبتوسط مرجح )2.68(.

7 ( املبادرة يف جمال رعاية األسرة واملرأة مبتوسط مرجح )2.67(.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا اجلــدول مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )مســر بنــت حممــد املالكــي، 2010م( مــن 
تنــوع وتعــدد جمــاالت املبــادرات التطوعيــة، ومــدى إمكانيــة مشــاركة املــرأة الســعودية فيهــا.  
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جدول رقم )17(

إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية

م
العبــــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1235064752.653املشاركة يف التوزيع لبعض اخلدمات والسلع1

1274754802.681تدعيم فريق العمل ابملبادرة2

12444114712.637املشاركة يف توعية اجملتمع يف موضوعات املبادرة3

1244784742.654املشاركة إبعطاء معلومات عر وسائل التواصل4

9367194322.4112املشاركة املادية وخاصة املالية5

1235064752.652املشاركة ببعض األفكار واملقرتحات6

10855164502.5110املشاركة يف الرتويج والدعاية للمبادرة7

11353134582.568املشاركة ابلترع ببعض السلع واخلدمات املوجودة8

10266114492.5111املشاركة كمنسق بني بعض األجهزة اليت ختدم املبادرة9

10464114512.529املشاركة كوسيط ألصحاب املبادرات10

1234794722.646املشاركة بتشجيع الشباب اآلخرين على املشاركة11

 املشاركة ابملساعدة يف إزالة العديد من العقبات اليت12
12544104732.645حتد من حتقيق أهداف املبادرات التطوعية

1389634125556031.05اجملمـــــــــــــوع

115.7552.8310.42463.342.59املتوســــــــــــــط

64.6629.525.82النسبـــــــــــــــــــــة

0.863الدرجة النسبية لقياس البعد

يشــري اجلــدول الســابق إىل الشــكل الــذي يكــن مــن خاللــه أْن يقــدم الطــالب الدعــم والتفعيــل 
للمبــادرة  الطــالب  لتقــدم خدمــة  معــني  هنــاك شــكل  ليــس  أنــه  يوضــح  وهــو  التطوعيــة،  للمبــادرة 
التطوعية، فقد يتخذ الدعم شــكل دعم الفرق اليت تعمل يف اجملال كمنســق أو مدافع عنها أو موفق 
بينهــا يف حالــة اخلالفــات، وقــد يتخــذ الشــكل يف اجلانــب الرتوجيــي والدعايــة للمبــادرة، وقــد يكــون 
يف شــكل مشــاركة يف توزيــع لبعــض اخلدمــات والســلع، أو إبعطــاء معلومــات عــر قنــوات التواصــل 
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االجتماعــي ومواقعهــا، وقــد يرتبــط الشــكل ابملشــاركة ابملســاعدة يف إزالــة العديــد مــن العقبــات الــيت 
حتــد مــن أهــداف املبــادرة التطوعيــة، وقــد يتخــذ أمناًطــا أخــرى مــن األشــكال.

وإْن كان املبحوثــون يــرون أْن دورهــم وإســهاماهتم األساســية كأعضــاء يف فريــق العمــل ابملبــادرة مث 
املشــاركة ببعــض األفــكار واملقرتحــات أو املشــاركة ابلدعايــة والرتويــج.

مناقشة النتائج العامة

1 ( أوضحــت النتائــج أنَّ هنــاك قصــورًا ابلفعــل يف مشــاركة الطــالب يف تدعيــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة، فمنهــم ممــن مل يشــارك مــن قبــل يف هــذه املبــادرات، ومنهــم مــن شــارك لســاعات معــدودة، 
ومنهــم مــن يشــارك لســد وقــت فراغــه يف إجــازات هنايــة األســبوع أو اإلجــازات الصيفيــة فقــط، األمــر 
الــذي يعــي ضــرورة التحــرك لــزايدة مشــاركة الطــالب يف املبــادرات التطوعيــة، وضــرورة تدعيــم وتفعيــل 

هــذه املبــادرات.

ــم عرفــوا وأدركــوا وجــود املبــادرات التطوعيــة مــن خــالل الوســائل التاليــة  2 ( اتفــق الطــالب علــى أهنَّ
ابلرتتيــب:

● األصدقاء.

● األسرة.

● الزمالء يف الفصل اجلامعي.

● وسائل التواصل االجتماعي. 

● وسائل اإلعالم.

● اجلريان.

● أساتذة اجلامعة.

3 ( هنــاك مثــة اتفــاق غــري معلــن بــني الطــالب علــى أنَّ املبــادرة التطوعيــة متثــل مــن وجهــة نظرهــم عمــل 
ــا  خــريي يــراد بــه تقــدمي املســاعدة للنــاس وال هتــدف إىل الكســب املــادي بــل خلدمــة النــاس، كمــا أهنَّ

تســد العجــز يف بعــض اخلدمــات وتكمــل األنشــطة احلكوميــة الــيت ختــدم النــاس.
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4 ( يتبى الطالب فلسفات متعددة وهم يقومون بدعم وتفعيل املبادرات التطوعية منها اآليت: )تبًعا لألولوايت(.

● حب عمل اخلري.

● السعادة يف مساعدة الغري.

● احلاجة إىل اكتساب خرات ومهارات.

● التعاطف مع الغري.

● الشعور ابلذات يف العمل التطوعي.

● التنفيس والتعبري عن الذات.

● احلاجة إىل فهم طبيعة سوق العمل.

 5 ( مــن أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى طــالب اجلامعــة مــن خــالل مشــاركتهم يف دعــم وتفعيــل املبــادرة
التطوعيــة مــا يلــي:

● التعرف على مشكالت اجملتمع.

● الشعور ابلتقدير واإلجناز.

● اكتساب اخلرات واملهارات.

● تنمية الشخصية االجتماعية.

● تنمية الثقة ابلنفس.

● تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع.

● اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين.

● تنمية املسؤولية االجتماعية.

● احلصول على وظيفة يف املستقبل.

ــا  6 ( تتعــدد االجتاهــات اإلجيابيــة للطــالب حنــو تفعيــل ودعــم املبــادرات التطوعيــة، فمنهــا االجتــاه الــذي يــرى أهنَّ
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ــا فرصــة إلرضــاء  ــا مطلــب ديــي حيــث عليــه ديننــا احلنيــف، ومنهــا مــن يــرى أهنَّ تســاعد يف خدمــة اجملتمــع، واجتــاه يــرى أهنَّ
هللا، وهــذه االجتاهــات قــد حظيــت ابملرتبــة األوىل مــن اجتاهــات الطــالب، وهنــاك اجتاهــات أخــرى إجيابيــة منهــا:

ا تساعد يف هتذيب سلوك الشباب وتكسبهم القيم االجتماعية املرغوبة. ● أهنَّ

ا تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع إىل األفضل. ● أهنَّ

ا فرصة إلثبات قيمة الشباب اجلماعي يف اجملتمع. ● أهنَّ

ا تسد النقص يف خدمات حيتاج إليها الناس. ● أهنَّ

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه. ● أهنَّ

ا فرصة إلثبات دور اجلامعة. ● أهنَّ

7 ( تتعــدد االجتاهــات الســليمة للطــالب، والــيت حتــد مــن إســهاماهتم يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وأغلبهــا 
علــى النحــو التــايل:

● املبادرات التطوعية حتتاج إىل تفرغ الطالب هلا وهذا األمر غري ممكن.

● أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة.

● أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود ابنها يف مساعدهتا إذا كانت حتتاج إليه.

● املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا.

● املشاركة يف املبادرة إذا مل تعود مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا.

● الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات التطوعية.

● ال تعطي املبادرات النتائج املأمولة منها.

● املبادرات مضيعة للمال.

● املبادرات مضيعة للوقت واجلهد.

● املبادرة ال قيمة حقيقية هلا.
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8 ( أثبتت نتائج الدراسة أنَّ هناك ثالثة آليات يكن أْن يستخدمها الطالب وهم بصدد املساعدة 
واملشــاركة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، وهــي تكويــن فريــق عمــل طــاليب لدعــم املبــادرات، 
وإنشــاء جلنــة ممثلــة للطــالب يف نفــس الكليــة متثــل الطــالب، واختيــار منســق عــام للطــالب يقــوم 

ابلتفــاوض مــع املســؤولني عــن املبــادرة.

9 ( أكــدت النتائــج فشــل املبــادرات الفرديــة الــيت يقــوم هبــا بعــض الطــالب، وقيامهــم هبــا بشــكل منفــرٍد 
بعيــٍد عــن اآلخريــن لدعــم املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا املؤسســات احلكوميــة أو األهليــة.

10( مــن أهــم الصعوبـــــــات الـــــــيت حتـــــــد مـــــــن دور إسهامـــــات الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة مــا يلــي:

● انشغال الطالب ابلتحصيل الدراسي وحضور احملاضرات.
● صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرات التطوعية.

● عدم وجود أو شيوع ثقافة التطوع وعدم بلورهتا عند معظم الطالب.
● عــدم االتفــاق علــى مفهــوم املبــادرة التطوعيــة، وعــدم وضــوح فكــرة املبــادرة لــدى بعــض 

الطــالب.
● عدم انتظام من اشرتكوا يف املبادرة إىل هنايتها.

● خــوف الطــالب مــن التأخــر الدراســي اجلامعــي نتيجــة النشــغاهلم ابملبــادرة، والصــراع للتوفيــق 
بــني الدراســة واملبــادرة.

● عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف نيتهم احلقيقية.

● ال توجد مناذج طالبية سابقة يكن االقتداء هبا فيما يتعلق ابملبادرات التطوعية.
● ارتباط املبادرات التطوعية أبشخاص غري مرغوبني.

● يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمني هبا مبلغ مايل أو عيي من الطالب.
● اخنفاض مكانة الطالب يف السلم اإلداري للمبادرة التطوعية.

11 ( أكــدت النتائــج أنَّ هنــاك ســبعة مــن اجملــاالت يكــن أن تنجــح فيهــا املبــادرات التطوعيــة أكثــر 
مــن غــريه، وهــي جمــاالت رعايــة ذوي االحتياجــات، ورعايــة الفقــراء، وزايرة املرضــى وتقــدمي العــون هلــم، 
وقضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، وجمــال التوظيــف والبحــث عــن وظيفــة والتعامــل مــع ســوق 
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العمــل، جمــال احملافظــة علــى البيئــة، وجمــال رعايــة األســرة والطفولــة واملــرأة.

12( أشكال إسهامات الطالب يف دعم وتفعيل املبادرات التطوعية متعددة منها:
● تدعيم فريق العمل ابملبادرة التطوعية.
● املشاركة ببعض األفكار واملقرتحات.

● املشاركة يف التوزيع لبعض اخلدمات والسلع.
● املشاركة إبعطاء معلومات عر قنوات وسائل التواصل ومواقعها.

● املشــاركة ابملســاعدة يف إزالــة العديــد مــن العقبــات الــيت حتــد مــن حتقيــق أهــداف املبــادرات 
التطوعيــة.

● املشاركة بتشجيع الطالب اآلخرين ابملشاركة إىل جوارهم.
● املشاركة يف توعية اجملتمع مبوضوعات املبادرات.

● املشاركة ابلترع ببعض السلع واخلدمات املوجودة لدى طالب اجلامعة.
● املشاركة املادية وخاصة املالية.

توصيات الدراسة

املبــادرات  يف  الفعليــة  مشــاركتهم  قبــل  اجلامعيــني  الطــالب  تدريــب  بضــرورة  الدراســة  توصــي   )  1
التطوعيــة، حــى تكــون مشــاركتهم إضافــة فعليــه هلــذه املبــادرات، فتســهم املشــاركة الطالبيــة يف تدعيــم 
وتفعيــل هــذه املبــادرات التطوعيــة، وجيــب أْن يتــم إعــداد وتدريــب الطــالب مبــا يتوافــق مــع إمكاانهتــم 

وقدراهتــم.

2 ( توصــي الدراســة بضــرورة إقامــة مكاتــب مصغــرة لتســجيل الراغبــني مــن الطــالب للمشــاركة يف 
املبــادرات التطوعيــة، وجيــب أالَّ تتــم املشــاركة بصــورة فرديــة عشــوائية، بــل جيــب أن يتــم التخطيــط هلــا 
مــن خــالل هــذه املكاتــب، والــيت يكــن أْن يتوالهــا بعــض األعضــاء الدائمــني واملنظمــني للمبــادرات 

التطوعيــة.

3 ( زايدة الكــم اإلعالمــي والدعايــة هلــذه املبــادرات مــن خــالل قنــوات التواصــل االجتماعــي حــى 
يتعــرف عليهــا الشــباب اجلامعــي الــذي يتعامــل مــع وســائل التواصــل اإللكــرتوين، وعــدم االكتفــاء 
ابلدعايــة التقليديــة الــيت تفقــد املبــادرة جــزء كبــري مــن مجهورهــا الــذي يســاعد علــى جناحهــا، كمــا أنَّ 
الدعايــة الكبــرية هلــا تســاعد علــى حتســني الصــورة الذهنيــة للمبــادرة عنــد اجلمهــور، ولذلــك جيــب تطويــر 
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الــدور اإلعالمــي وتفعيلــه.

4 ( نوصــي بتعميــم جتربــة اســتقصاء آراء واجتاهــات الطــالب يف املبــادرات التطوعيــة علــى مجيــع 
جامعــات اململكــة، حــى تتســع القاعــدة الطالبيــة للمشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، كمــا نوصــي 
بضــرورة زايدة البحــوث االســتطالعية والوصفيــة الــيت تتعامــل مــع تطــور املبــادرة التطوعيــة وتفعيلهــا.

5 ( ضــرورة توافــر وتنميــة اإلطــار التنظيمــي، والقانــوين، والتشــريعي، واألنظمــة، واللوائــح الــيت تســاعد 
علــى ســهولة عمــل املبــادرات التطوعيــة وجمــاالت عملهــا، وخاصــة أن بعــض اللوائــح واألخــر القانونيــة 
قــد تكــون عائــق مــا حيــد مــن فاعليــة عمــل املبــادرات التطوعيــة، األمــر الــذي حيتــاج إىل مراجعــة لتطويــر 

األطــر القانونيــة لكــي تتماشــى مــع عمــل املبــادرات التطوعيــة.

6 ( ضــرورة تقــدمي املؤسســات احلكوميــة واألهليــة التســهيالت املمكنــة للمبــادرات التطوعيــة، لكــي 
نضمــن هلــا االســتمرارية والتفعيــل املمكــن.

املبـــــــادرات  الطــــــالب علـــــــى املشاركـــــــة يف  الــيت تســتخدم يف تشجـــــــيع  الوســائل  تعــدد  7 ( جيــب 
التطوعيــة، فــال نكتفــي ابملقابــالت الشــخصية، أو حلقــات النقــاش، أو الواثئــق، أو جمــالت احلائــط، 
ولكــي يكــن إقامــة النــدوات واملهرجــاانت واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة والعصــف الذهــي يف 

الرتويــح هلــذه املشــروعات التطوعيــة، وزايدة إقبــال الطــالب عليهــا.

8 ( جيــب توســيع نطــاق املبــادرات التطوعيــة لتشــمل كافــة القطاعــات مــن اجلماهــري، وخاصــة طبقــات 
الفقــراء واحملتاجــني الــيت جيــب أْن ختدمهــم علــى املســتوى األوىل، كمــا جيــب أْن تتنــوع يف جماالهتــا 

لتشــمل كل جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة.

9 ( توصــي الدراســة بتشــجيع الطــالب علــى ممارســة العمــل التطوعــي بصفــة عامــة واملشــاركة يف 
واحملاضــرات،  النــدوات،  خــالل  مــن  املشــاركة  بتوعيتهــم أبمهيــة  بصفــة خاصــة  التطوعيــة  املبــادرات 
والرامــج الثقافيــة، والــدروس الــيت يلقيهــا أئمــة املســاجد، وكذلــك مــن خــالل دعــوة اجلامعــات إىل 
إنشــاء مراكــز متخصصــة للتعريــف ابلعمــل التطوعــي اجملتمعــي، وكذلــك مــن خــالل إصــدار مطــوايت 

للتعريــف ابملبــادرات الــيت تنظمهــا املؤسســات احلكوميــة واألهليــة.

10( ضــرورة إنشــاء قاعــدة معلومــات وبيــاانت عــن كــم وكيــف املبــادرات التطوعيــة وجماالهتــا وأهدافهــا 
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ومــدى النجــاح الــيت حتققــه.

11( زايدة الدوافــع واحلوافــز املاديــة واملعنويــة للطــالب كثــريي املشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، حيــث 
حتثهــم املكافــأت علــى ســرعة االلتحــاق ابملبــادرات.

12( تضافــر اجلهــود بــني املؤسســات احلكوميــة واألهليــة إلزالــة ومواجهــة كافــة الصعــوابت والتحــدايت 
الــيت حتــد مــن حتقيــق املبــادرات التطوعيــة ألهدافهــا.

13( ضــرورة وجــود خريطــة مســحية للمناطــق الــيت تــزداد فيهــا املبــادرات التطوعيــة علــى مســتوى 
اململكــة، وكذلــك حتديــد املناطــق واحملافظــات واملــدن الــيت تنعــدم فيهــا هــذه املبــادرات، أو نقــل فيهــا 

املبــادرات التطوعيــة.
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