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ملخص: 
يف  الفل�صطينية،  اجلامعات  يف  التطوعي  العمل  اجتاهات  معرفة  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
�صوء بع�ص املتغريات، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي، وتكون جمتمع الدرا�صة من طلبة 
الباحث  الدرا�صة )309( طالب، وا�صتخدم  جامعات حمافظات غزة جميعهم، وبلغت عينة 

ال�صتبانة اأداةً جلمع البيانات، وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 
الدرا�صة  عينة  لدى  ال�صتبانة جميعها  الكلي ملجالت  ال�صتجابة  متو�صط درجة  بلغ 
)1.93( يف حني بلغ الوزن الن�صبي ملجالت ال�صتبانة جميعها )38.82 %( وبلغ الوزن 
الن�صبي ملجال املجالت التطوعية التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها )44.63 %( 
واأخرياً   )%  37.20( ن�صبي  بوزن  التطوعي  للعمل  اجلامعي  ال�صاب  ممار�صة  درجة  يليه   ،
ن�صبي  بوزن  التطوعي  العمل  يف  م�صاركتهم  جراء  اجلامعي  ال�صاب  يتوقعها  التي  الفوائد 

. )% 34.15(
- ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطات 
تقدير عينة الدرا�صة لجتاهاتهم نحو العمل التطوعي تعزى ملتغريات: )اجلن�ص، التخ�ص�ص، 

واجلامعة( يف الدرجة الكلية لال�صتبانة.واأو�صت الدرا�صة مبا يلي: 
�رضورة تفعيل دور موؤ�ص�صات املجتمع املحلي لالرتقاء مب�صتوى العمل التطوعي.. 1
اإبراز دور اجلامعات يف اإثراء ثقافة العمل التطوعي عرب الربامج الدرا�صية.. 2
التطوعي- . 3 العمل  الطلبة-  اجتاهات  الطلبة-   – اجتاهات  مفتاحية:  كلمات 

جامعات حمافظات غزة 
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 Palestinian university students’ attitudes 
towards voluntary work in the light of some variables

Abstract: 

This study aimed to identify the Palestinian university students’ attitudes 
towards voluntary work in the light of some variables.The researcher used 
the analytical descriptive approach.The population of study consisted of all 
students at the Palestinian universities and the study sample was 309 students.
The questionnaire was used as a tool for data collection.The study revealed 
the following results: The average degree of overall responses to all areas of 
the questionnaire was (1.97) , with a percentage weight of (38.82) The total 
relative weight area volunteer areas in which university students wishing to 
participate (44.63%) , followed by the degree of the university young volunteer 
work relative weight (37.20%) , and finally the benefits expected by the 
university the young man as a result of their participation in volunteer work 
relative weight (34.15%) .There were no statistically significant differences at 
the level (a ≤ 0.05) between the mean of the study sample attitudes towards 
volunteer work related to gender, major and university in the total score of 
the questionnaire 

In the light of these findings, the study recommended the 
following:  
1. The necessity of activating the role of community institutions to improve 

the quality of volunteer work.
2. Highlighting the role of universities in enriching the culture of volunteer 

work through study programs.
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مقدمة: 	
الوقت  حتى  اخللق  بدء  منذ  الع�صور  مر  على  موجودة  اجتماعية  ظاهرة  التطوع 
اأدائها وفق توجهات، وعادات،  اأ�صكالها، وجمالتها وطريقة  احلا�رض، ولكنها تختلف يف 

وتقاليد تن�صجم مع الثقافات، واملعتقدات الدينية لكل جمتمع.
فاملفهوم العام للتطوع: هو جهد اإداري يقوم به الفرد اأو جماعة من النا�ص طواعية 
هو  التطوع  باأن  ال�صتنتاج  ميكن  اإذ  فئاته  لإحدى  اأو  للمجتمع  خدماتهم  بتقدمي  واختيار 
الجتماعية  للعالقات  الإن�صاين  الوجه  واإبراز  التعاون  تاأكيد  اإىل  تهدف  اجتماعية  حركة 
واإبراز اأهمية التفاين يف البذل والعطاء عن طيب خاطر يف �صبيل �صعادة الآخرين.)عبد احلق، 

. )52  :2001
بقدرات  تتمتع  التي  املتح�رضة،  املجتمعات  اأبرز مقومات  التطوعي من  العمل  ويعد 
على  ت�صتع�صي  والتي  اأهدافها،  حتقيق  نحو  منها  �صعيا  ُجُهوَدَها  الأمُة  فت�صاعُف  ذاتية، 
الإجناز يف ظل التحديات القائمة، ومن هنا كان لبد من: العمل على جعل العمل التطوعي 
ثقافة جمتمعية؛ كي تبا�رض العمل على خدمة املجتمع املحلي يف املجالت الثقافية كافة، 

والجتماعية، وال�صيا�صية، والرتبوية، وال�صحية، والريا�صية، والبيئية.
الجتماعي  التما�صك  ون�رض  املجتمع،  بناء  يف  اأ�صا�صياً  عامالً  التطوعي  العمل  يعدُّ 
بني املواطنني لأي جمتمع، والعمل التطوعي ممار�صة اإن�صانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل 
معاين اخلري والعمل ال�صالح عند النا�ص كلهم منذ اأن خلق اهلل ما عليها من ب�رض وكائنات 

)الزهراين، 2003: 12( .
وتعّد اجلامعات من اأهم املوؤ�ص�صات الريادية يف ن�رض، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي، 
وجعله ثقافة جمتمعية؛ وبخا�صة اأن اجلامعات متثل الوعاء الب�رضي الأكرب من حيث الثقافة، 
والأو�صع انت�صاراً يف املجتمع الفل�صطيني، ويتاأكد دور اجلامعات الفل�صطينية ب�صكل اأكرب يف 
ظل ما تعانيه حمافظات غزة من ح�صار اأثر �صلباً على جمريات الأمور مع قلة الإمكانات 
املادية، وزيادة الحتياجات يف ظل املعاناة، وبعد جولت من احلروب، وال�رضاعات مع 
املحتل، وهذه الرتاكمات الثقيلة التي خلفتها احلروب، والجتياحات املتكررة على ال�صعد 

الزراعية، وال�صناعية، وقطاع املباين، والإن�صاءات، والإغاثة، و�صائر اأعمال الرب كافة.
واجتاهاته  التطوعي،  العمل  طبيعة  يدر�ص  اأن:  للباحث  بدا  املعاين  هذه  �صوء  ويف 
العمل  ولعل مو�صوع  الطالبية، وطبيعتها،  امل�صاركة  ومدى  غزة،  يف جامعات حمافظات 
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التطوعي حظي باهتمام العديد من الباحثني يف بيئات عربية خمتلفة منها: درا�صة ال�صلطان 
)2009( ، ودرا�صة املالكي )2009( ، ودرا�صة اخلدام )2005( ، وهذه الدرا�صات ناق�صت 
الأردنية، واهتم بع�صها بدار�صة  اأم  ال�صعودية  العربية �صواء  التطوعي يف اجلامعات  العمل 
م�صاهمة الطلبة يف املرحلة الثانوية مثل: درا�صة الربقي )2008( ، وبع�صها اهتم بدار�صة 
العمل التطوعي يف فل�صطني يف املوؤ�ص�صات اخلريية، واجلمعيات مثل: درا�صة رحال )2006( 
لكن مل يقف الباحث على درا�صة اهتمت بدرا�صة العمل التطوعي يف جامعات حمافظات غزة، 
ومعرفة دورها يف تنمية املجتمع املحلي يف جمالت العمل التطوعي املختلفة، ومن هنا 

تطورت فكرة هذه الدرا�صة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 	
يف ظل ما تقدمه اجلامعات الفل�صطينية من برامج تربوية واجتماعية لزيادة فاعلية 
العمل التطوعي يف احلقل الطالبي اإل اأنه، ومن خالل عمل الباحث يف التعليم اجلامعي لحظ 
التطوعي،  العمل  نحو  الطلبة  اجتاهات  لتنمية  بحاجة  الطالبية  املمار�صات  تعك�صه  ما  اأن 
وهذا ما دفع الباحث للقيام بهذه الدرا�صة ملعرفة اجتاهات الطلبة يف جامعات حمافظات 
غزة نحو العمل التطوعي، واقرتاح جمموعة من ال�صبل لتفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة 
يف خدمة املجتمع املحلي، وتت�صح م�صكلة الدرا�صة ب�صكل اأف�صل من خالل ال�صوؤال الرئي�ص 
الآتي: ما اجتاهات الطلبة نحو العمل التطوعي يف جامعات حمافظات غزة و�صبل تفعيله 

يف �صوء بع�ص املتغريات؟ 
وينبثق عن هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

التطوعي من وجهة . 1 العمل  الطلبة يف جامعات حمافظات غزة نحو  ما اجتاهات 
نظرهم؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�صطات . 2

الدرا�صة:  ملتغريات  تعزى  التطوعي  العمل  نحو  لجتاهاتهم  الدرا�صة  عينة  اأفراد  تقدير 
)اجلن�ص- الكلية- اجلامعة( ؟ 

ما �صبل تفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة يف جامعات حمافظات غزة من وجهة . 3
نظرهم؟ 

فروض الدراسة: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�صطات . 1
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)ذكر،  اجلن�ص:  ملتغري  تعزى  التطوعي  العمل  نحو  لجتاهاتهم  الدرا�صة  عينة  اأفراد  تقدير 
اأنثى( .
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�صطات . 2

تقدير اأفراد عينة الدرا�صة لجتاهاتهم نحو العمل التطوعي تعزى ملتغري التخ�ص�ص: )علوم 
اإن�صانية، علوم تطبيقية( .

ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�صطات . 3
اجلامعة:  ملتغري  تعزى  التطوعي  العمل  نحو  لجتاهاتهم  الدرا�صة  عينة  اأفراد  تقدير 

)الإ�صالمية، الأق�صى( .

أهداف الدراسة: 
متثلت اأهداف الدرا�صة فيما ياأتي: 

من . 1 التطوعي  العمل  نحو  الفل�صطينية  اجلامعات  يف  الطلبة  اجتاهات  عن  الك�صف 
وجهة نظر الطلبة.

2 . )α≤ 0.05( الك�صف عن دللة الفروق ذات الدللة الإح�صائية عند م�صتوى دللة
بني متو�صطات تقدير اأفراد عينة الدرا�صة لجتاهاتهم نحو العمل التطوعي تعزى ملتغريات 

الدرا�صة: )اجلن�ص، والكلية ، واجلامعة( .
اقرتاح �صبل لتفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة خلدمة املجتمع املحلي.. 3

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف: 

تناولها مو�صوع له بعد اجتماعي مرتبط بحياة الطلبة داخل اجلامعة وخارجها، . 1
وبدرجة تفاعلهم مع الو�صط الجتماعي املحيط بهم.

حاجة املجتمع الفل�صطيني للعمل التطوعي كثقافة جمتمعية يف ظل املعاناة من . 2
احل�صار.

تفيد هذه الدرا�صة فئات جمتمعية عديدة منها: 
الطلبة يف اجلامعات الفل�صطينية. -
الباحثون وطلبة الدرا�صات العليا. -
الأ�صاتذة والقائمون على التخطيط الدرا�صي يف احلقل الرتبوي. -
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منظمات املجتمع املدين ذات العالقة بالعمل الرتبوي، والجتماعي. -

حدود الدراسة: 
حد املو�صوع: اقت�رضت الدرا�صة على حتديد اجتاهات العمل التطوعي يف اجلامعات . 1

التطوعي،  للعمل  اجلامعي  ال�صاب  ممار�صة  »مدى  التالية:  املجالت  عرب  الفل�صطينية، 
التي يتوقعها  ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها، والفوائد  التي يرغب  التطوعية  واملجالت 

ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف العمل التطوعي«.
احلد الب�رضي: طلبة اجلامعة يف الكليات: )العلمية، والإن�صانية( . 2
احلد املوؤ�ص�صاتي: ااقت�رضت الدرا�صة على اجلامعة: )الإ�صالمية، الأق�صى( .. 3
احلد الرماين: الف�صل الدرا�صي الثاين للعام 2012 - 2013م.. 4
احلد املكاين: اأجريت الدرا�صة يف حمافظات غزة.. 5

مصطلحات الدراسة: 
على  منها  نذكر  الدرا�صة  مبو�صوع  العالقة  ذات  التعريفات  من  العديد  هنالك 

�صبيل املثال: 
ما  ◄ اإىل حد  م�صتقر  تنظيم  اأو  ثابت  توجه  اإىل  ت�صري  فر�صية  تكوينات  التاهات: 

مل�صاعر الفرد ومعارفه وا�صتعداده للقيام باأعمال معينة نحو اأي مو�صوع من مو�صوعات 
لهذا املو�صوع،  والرف�ص  القبول  اأم جمردة، ويتمثل يف درجات من  التفكري، عينية كانت 

ميكن التعبري عنها لفظياً اأو اأدائياً )�صواحلة، 2014: 159( .
ويق�صد باجتاهات الطلبة اإجرائياً: ما يتوافر لدى طلبة جامعات غزة من قناعات وقيم 
تدفعهم ملمار�صة العمل التطوعي �صعياً منهم لتعزيز �صمود املجتمع والعمل على متا�صكه 
يف اجلوانب كافة، �صواء كان يف جمال العمل الإغاثي اأم اخلدمة العامة و�صائر اأعمال اخلري 

والرب.
كان ذهنياً، اأو بدنياً؛ لتحقيق  ◄ العمل التطوعي: هو كل جهد يبذله الإن�صان �صواَء اأَ

العامة  للم�صلحة  خدمة  مبا�رض  مادي  عائد  بدون  موجودة  منفعة  لزيادة  اأو  م�صلحه، 
)احلربي، 2000: 339 ( .

ملجتمعه  مقابل  بال  الإن�صان  يبذله  الذي  اجلهد  باأنه  اأي�صاً  التطوعي  العمل  ويعرف 
بدافع منه لالإ�صهام يف حتمل م�صئولية املوؤ�ص�صة التي تعمل على تقدمي الرعاية الجتماعية( 

. )543 اجلهني، 2000: 
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اأجر  اأفراد املجتمع بدون  الذي يقوم به فرد من  العمل  كما عرفه املبارك باأنه: ذلك 
مادي، ويف اأوقات منتظمة مع حتمله لكافة امل�صوؤوليات النظامية لذلك العمل اإدراكاً منه؛ 

باأنه واجب اجتماعي اإن�صاين يراد به وجه اهلل تعاىل )مبارك، 2000: 417( .
ويق�صد بالعمل التطوعي يف هذه الدرا�صة: 

مقابل  بدون  اخلريية  اأو  الجتماعية،  املجالت:  اأي من  نوعه يف  كان  اأيا  بذل جهد 
اأنف�صهم خلدمة؛ املجتمع املحلي يف  الفل�صطينية  مادي، وبدافع ذاتي من طلبة اجلامعات 

فل�صطني ممثال باأفراده، وجماعاته، وموؤ�ص�صاته املختلفة.
طلبة اجلامعات الفل�صطينية:  ◄

ويق�صد بهم يف هذه الدرا�صة اإجرائياً: جميع الطلبة امللتحقني باجلامعات الفل�صطينية، 
وترتاوح اأعمارهم يف الغالب بني )18 - 23 عاماً( ، وُيقبلون يف اجلامعات بعد اجتيازهم 

للمرحلة الثانوية.

اإلطار النظري: 

دوافع التطوع وكيفية استثمارها لصاحل العمل التطوعي: 

ُر�صدت الدوافع التي تدعو اإىل ممار�صة العمل التطوعي من قبل اجلهات املنظمة للعمل 
يف  ورغباتهم  ودوافعهم،  اأهوائهم،  يف  يختلفون  اإجمالً  املتطوعني  اأن:  فوجد  التطوعي 

التطوع، ومن هذه الدوافع على �صبيل املثال: 
التطوع من اأجل حب الآخرين، وتقدمي امل�صاعدة لهم.أ. 
�صخ�صية ب.  لأمور  وا�صتثمارها  الجتماعية،  العالقات  تكوين  اأجل  من  التطوع 

كاحل�صول على وظيفة.
التطوع من اأجل اكت�صاب مهارات، وخربات جديدة قد يحتاجها املتطوع م�صتقبالً ت. 

الب�رضية:  التنمية  )تقرير  التطوع  مراكز  خالل  من  اإل  له  تتوفر  ل  قد  العملية؛  حياته  يف 
 )55  ،1999

أهداف العمل التطوعي: 
بيان  ياأتي  وفيما  عليها،  القائمني  توجهات  بتنوع  التطوعي؛  العمل  اأهداف  تتنوع 

لأهم اأهداف العمل التطوعي: 
اأولً- الأهداف الدعوية: وتت�صمن جمموعة من الأهداف يف املجال الدعوي على  ●
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النحو الآتي: 
اأن العمل التطوعي؛ و�صيلة مهمة يف تر�صيخ العقيدة ال�صحيحة يف نفو�ص املجتمع . 1
امل�صلم.
اأن العمل التطوعي؛ دعوة مفتوحة لكل اأفراد املجتمع؛ لالإ�صهام يف بذل اخلري.. 2
اأن العمل التطوعي ي�صاعد على الت�صدي لالأفكار واملبادئ ال�صالة واملنحرفة بني . 3

امل�صلمني.
احلق . 4 الدين  يف  للدخول  امل�صلمني  غري  دعوة  يف  فعالة،  و�صيلة  التطوعي  العمل 

)العقيل، 2005: 32( .
الرتبوي  ● املجال  الأهداف يف  وتت�صمن جمموعة من  الرتبوية:  الأهداف  ثانياً- 

على النحو الآتي: 
اأن العمل التطوعي و�صيلة هامة يف ن�رض التعليم الإ�صالمي، وتعليم اللغة العربية.. 1
التعرف على القدرات، واكت�صاف املواهب، وتوظيفها يف احلقل الرتبوي.. 2
امل�صاركة يف تنظيم، وتنفيذ الربامج الرتبوية، والتوعوية للطلبة.. 3
امل�صاركة يف معاجلة �صلوك الطالب املنحرفة.. 4
طباعة املل�صقات الإر�صادية وتوزيعها؛ لن�رض الوعي الديني.. 5
اإعداد الدرو�ص، والبحوث التي من �صاأنها؛ تفعيل دور العمل التطوعي.. 6
)ال�صلطان، . 7 اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  لرعاية  الرتبوية؛  واملدار�ص  املعاهد،  بناء 

. )65  :2010
املجال  ● يف  الأهداف  من  جمموعة  وتت�صمن  الجتماعية:  الأهداف  ثالثاً- 

الجتماعي على النحو الآتي: 
حتقيق مبداأ التكافل بني اأفراد املجتمع املحلي.أ. 
�صمان مظاهر الرعاية الجتماعية لأفراد املجتمع املحتاجني.ب. 
�صد الفراغ يف املجالت التطوعية.ت. 
املحافظة على وحدة املجتمع من خالل: اإقامة العالقات ال�صاحلة.ث. 
امل�صاهمة يف تطوير جمالت العمل اخلريي يف املجتمع الإ�صالمي.	. 
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حتقيق الأمن ال�صامل للمجتمع؛ على اعتبار اأن: اجلانب الأمني هو هاج�ص رجال 	. 
الإ�صالح يف كل الدول.

اأفراد املجتمع 	.  اكت�صاب الجتاهات ال�صاحلة التي ت�صاعد على تقوية الروابط بني 
)بكار: 2005، 77( .

تربوية  واأخرى  اأهداف دعوية  التطوعي بني  العمل  اأهداف  �صمولية  �صبق  ويتبني مما 
واأهداف اجتماعية، مما يزيد من فاعلية الطلبة يف اجلامعات ويعمق ال�رضاكة مع املجتمع 
التوا�صل املجتمعي ومن ثم يجد كل من اجلامعات وموؤ�ص�صات  املحلي، ويعزز من فر�ص 
وامل�صئولية  الذات  تقدير  على  للح�صول  ميهد  وهذا  اخلدمة،  تبادل  �صبل  املحلي  املجتمع 

املجتمعية اأمام الطلبة واأمام اأفراد املجتمع قاطبة يف جمالت احلياة كافة.

جماالت العمل التطوعي: 

لت�صمل   )2010 )ال�صلطان:  نظر  وجهة  من  التطوعي  العمل  جمالت  تتعدد 
املجالت الآتية: 

تاأهيل أ.  واإعادة  املراأة،  ورعاية  الطفولة،  )رعاية  ويت�صمن  الجتماعي:  املجال 
مدمني املخدرات، ورعاية الأحداث، ومكافحة التدخني، ورعاية امل�صنني، والإر�صاد الأ�رضى، 

وم�صاعدة امل�رضدين، ورعاية الأيتام، وم�صاعدة الأ�صـر الفقرية( .
وبرامج ب.  امل�صتمر،  والتعليم  الأمية،  )حمو  ويت�صمن:  والتعليمي:  الرتبوي  املجال 

�صعوبات التعلم، وتقدمي التعليم املنزيل للمتاأخرين درا�صياً( .
عنهم، ت.  والرتفيه  املر�صى،  وخدمة  ال�صحية،  )الرعاية  ويت�صمن:  ال�صحي:  املجال 

الحتياجات  لذوي  العون  وتقدمي  املنزيل،  والتمرين  وال�صحي،  النف�صي،  الإر�صاد  وتقدمي 
اخلا�صة( .
املجال البيئي: ويت�صمن: )الإر�صاد البيئي، والعناية بالغابات، ومكافحة الت�صحر، ث. 

العناية بال�صواطئ، واملنتزهات اإ�صافة اإىل مكافحة التلوث( .
جمال الدفاع املدين: ويت�صمن: )امل�صاركة يف اأعمال الإغاثة، وامل�صاهمة مع رجال 	. 

الإ�صعاف، امل�صاركة يف اأوقات الكوارث الطبيعية( .
الرفاهية  حتقيق  اإمكانية  التطوعي  العمل  جمالت  تعدد  خالل  من  الباحث  يرى 
املجتمعية، واخلال�ص من منغ�صات احلياة خا�صة عندما ينربي الطلبة يف اجلامعات يف 
اإمكاناتها، وذلك  ال�رضائح املجتمعية الأقل يف  العمل التطوعي خدمة ملجتمعيهم، ل�صيما 
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املجالت  هذه  اأن  ووا�صح  واحلكومية،  الأهلية  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 
تت�صع لت�صمل جميع جمالت احلياة التي مت�ص م�صالح النا�ص ب�صكل يومي.

الدراسات السابقة: 
الرتبوي  املجال  يف  الدرا�صات  من  وافر  بن�صيب  التطوعي  العمل  مو�صوع  حظي 
ظل  يف  وكذلك  اجلامعي،  والتعليم  العام  التعليم  مراحل  يف  تناوله  الجتماعي  واملجال 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف الواقع العربية والبيئة الفل�صطينية، ومع ذلك مل يقف الباحث 
على درا�صة واحدة تناولت اجتاهات الطلبة يف اجلامعات الفل�صطينية ويف حمافظات غزة 

حتديداً، ويعر�ص الباحث لتلك الدرا�صات تنازلياً على النحو الآتي: 
ومعوقات  املتطوعني  دوافع  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   Gage  )2013( جيج  درا�صة 
التطوع بني طلبة اجلامعة وحتليل قائمة الداء التطوعي ومناذج معوقات ال�صتمتاع يف 
جامعة بن�صلفينيا، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي، ومتثلت عينة الدرا�صة من 
)340( طالباً، وا�صتخدم ال�صتبانة امل�صتملة على اأربعة حماور ممثلة يف: خ�صائ�ص العمل 
اإىل  التطوعي، ونطاق العمل التطوعي، وقطاعات املتطوعني، ونوع امل�صاركة وبالإ�صافة 
ذلك، مت ا�صتك�صاف القيود على امل�صاركة ا�صتناداً اإىل منوذج معوقات ال�صتمتاع، وُجمعت 
وحددت  ال�رضقية،  اجلنوبية  املتحدة  الوليات  يف  الكربى  اجلامعات  اإحدى  يف  البيانات 
التي  املنظمات  وكانت  القدرات،  بع�ص  يف  التطوع  ميار�صون  كانوا  الغالبية  اأن  النتائج 
الأ�رض  التطوعي.وكانت  العمل  اأهمية من بني منظمات  اأكرث  الإن�صانية  تركز على اخلدمات 
كانت  اأي�صاً  التطوعي،  للعمل  تقريباً-   – الأغلبية  اإدخال  عن  امل�صوؤولون  هم  واملعلمني 
نف�صه  واحد  وتو�صيع منظور  الآخرين  م�صاعدة  تعك�ص  التي  بالقيم  الدوافع  باأقوى  مرتبطة 
على الق�صية، وكانت القيود الهيكلية الأكرث احتمالً للحد من التطوع، وكذلك فح�ص العديد 

من اجلمعيات بني الدوافع والقيود ومناق�صتها.
درا�صة روبرت �صريو )Robert C.Serow )2012 هدفها النظر يف دوافع امل�صاركني 
يف خدمة املجتمع يف جامعة ولية كارولينا ال�صمالية، وقد ا�صتقبل امل�صاركة املتزايدة من 
الطوعية باعتباره عالمة على جتدد  الأمريكيني يف م�صاريع خدمة املجتمع  الطالب  قبل 
جنبا  واملقابلة  امل�صح  بيانات  الدرا�صة  وا�صتخدمت  ال�صباب،  بني  فيما  واملدنية  املثالية 
اإىل جنب، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن حتديد امل�صاركني مع دوافع الإيثار ترتكز على قاعدة 
بالن�صبة  الأو�صع،  ال�صيا�صية  اأو  الجتماعية  اللتزامات  ال�صخ�صية، ولي�ص يف  امل�صاعدة  من 
للكثريين، وامل�صاركة املبا�رضة يف م�صاكل الأفراد والفئات ال�صعيفة، وت�صري اإىل احلاجة اإىل 
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زيادة اخلدمة، واأنها تتزامن مع زيادة الرتكيز على الرعاية ال�صخ�صية والتعاطف يف عملية 
التنمية الأخالقية.

الذكور نحو  ال�صباب اجلامعي  الك�صف عن اجتاهات  )2010( هدفت  ال�صلطان  درا�صة 
الباحث:  ا�صتخدم  وقد  �صعود،  امللك  جامعة  على  تطبيقية  درا�صة  وهي  التطوعي  العمل 
اخللفية  لتو�صيح  الوثائقية،  الدرا�صات  مدخل  هما:  الو�صفي  املنهج  مداخل  من  مدخلني 
النظرية للعمل التطوعي، ومدخل امل�صح الجتماعي بالعينة؛ ل�صتق�صاء اجتاهات ال�صباب 
اجلامعي نحو العمل التطوعي من خالل: تطبيق ا�صتبانه على عينة ع�صوائية طبقية مكونة 
من )373( طالباً من الطالب الذكور بجامعة امللك �صعود، وقد اأ�صفرت نتائج الدرا�صة عن اأن: 

متو�صط ممار�صة ال�صباب اجلامعي للعمل التطوعي م�صتوى ممار�صة �صعيف جداً. -
اجتاهات الطلبة كانت اإيجابية نحو العمل التطوعي، حيث جاءت م�صاعدة، ورعاية  -

الفقراء واملحتاجني كاأولوية، ويليها زيارة املر�صى، ثم امل�صاركة يف الإغاثة الإن�صانية، 
ورعاية املعوقني، واحلفاظ على البيئة، ومكافحة املخدرات والتدخني.

اكت�صاب مهارات جديدة، وزيادة اخلربة، و�صغل وقت الفراغ باأمور مفيدة، وامل�صاعدة  -
يف خدمة املجتمع، والثقة بالنف�ص، وتنمية ال�صخ�صية الجتماعية تاأتي يف املقدمة.

العمل  - ممار�صة  حماور  نحو  اجلامعي  ال�صباب  اجتاهات  بني  فروق  وجود  عدم 
التطوعي، تعزى ملتغريي: الكلية، اأو التخ�ص�ص.

درا�صة املالكي )2009( هدفت اإىل التعرف اإىل مدى اإدراك طالبات الدرا�صات العليا 
بجامعة اأم القرى ملجالت العمل التطوعي للمراأة يف املجتمع ال�صعودي( درا�صة ميدانية 
من  وعينتها  الدرا�صة  جمتمع  وتكون  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الباحثة  وا�صتخدمت   ،(
طالبات الدرا�صات العليا بجامعة اأم القرى، ومتثلت اأداة الدرا�صة يف: ال�صتبانة، وتو�صلت 

اإىل النتائج الآتية: 
-  )%  57.6( واأن  التطوعي،  العمل  اإيجابية نحو  الدرا�صة كانت  اإن اجتاهات عينة 

اأن: جناح العمل التطوعي مرتبط مبدى التفرغ له، ووافق جزء من  الدرا�صة ترى  من عينة 
العينة على وجود اآثار اأ�رضية، ومادية �صلبية على املتطوعة بن�صب )50%، و 55.3 % على 

التوايل( .
ومهارات  - خربات،  اكت�صاب  هو  التطوعي:  العمل  نحو  للتوجه  الأ�صا�صي  الدافع  اأن 

يواجه  عائق  اأكرب  املوا�صالت  وت�صكل  لالآخرين،  امل�صاعدة  تقدمي  يف  والرغبة  جديدة، 
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املتطوعات، حيث ح�صلن على موافقة العينة بن�صبة )70%(، واأن هناك فروقاً ل�صالح غري 
املتزوجات.

العمل  نحو  ال�صعودي  ال�صباب  اجتاهات  اإىل  التعرف  بهدف   )2008( الربقي  درا�صة 
املكرمة”،  مكة  مبدينة  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  عينة  على  مطبقة  “درا�صة  التطوعي 
مبحوثاً،   )500( العينة  اأفراد  عدد  وبلغ  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الباحث  وا�صتخدم 

وتو�صلت النتائج اإىل: 
اأ�صار اأكرث من ن�صف املبحوثني باأنهم: �صاركوا من قبل يف عمل تطوعي، وات�صح  -

اأن: امل�صاركة املادية حظيت باأعلى ن�صبة ل�صتجابات املبحوثني، اأكرث املجالت التي �صارك 
فيها املبحوثون هو: جمال اجلمعيات اخلريية، اأن: التطوع ي�صاعد يف تعميق مفاهيم الإ�صالم 
يف احلث على اخلري، والرب لبني الب�رض كافة، واأن التطوع من اأجل نيل الثواب اجلزيل، والأجر 

العظيم يف الآخرة. 
درا�صة الزهراين، واإبراهيم )2005( هدفت اإىل التعرف اإىل جمالت العمل التطوعي يف 
امليدان الرتبوي يف املجتمع ال�صعودي، وا�صتخدم املنهج الو�صفي التحليلي، وبلغ عدد اأفراد 

العينة )480( طالباً من طلبة جامعة اأم القرى، وكانت اأبرز نتائجه: 
قلة الت�صجيع على العمل التطوعي يف املجتمع ك�صلوٍك جمتمعٍي. -
�صعف دور و�صائل الإعالم املختلفة يف ن�رض اأدبيات العمل التطوعي يف املجتمع  -

يف تعريف اأفراده باأهمية العمل التطوعي.
 درا�صة رحال )2006( هدفت اإىل التعرف اإىل درجة ممار�صة ال�صباب للعمل التطوعي 
يف فل�صطني واآليات تفعيله، وا�صتخدم الباحث املنهج التاريخي، واملنهج الو�صفي التحليلي، 
اإىل  وتو�صلت  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  طلبة  من  طالب،   )400( العينة  اأفراد  عدد  وبلغ 

النتائج الآتية: 
الوطنية  - ال�صلطة  ظل  يف  كبرية،  بدرجة  تراجع  فل�صطني  يف  التطوعي  العمل  اأن 

يف  التطوعي  العمل  يف  �صعف  اإىل:  اأدت  ال�صائدة  القت�صادية  الظروف  واإن  الفل�صطينية، 
فل�صطني.

ال�صباب،  - �صاأن  من  كالتقليل  املجتمع؛  يف  ال�صائدة  الثقافية  الأمناط  بع�ص  اإن 
والتمييز بني الرجل، واملراأة، وغريها كلها عوامل �صلبية.

هناك �صعف يف الوعي مبفهوم، وفوائد امل�صاركة يف العمل التطوعي، لقلة الهتمام  -
بالعمل التطوعي كقيمة اجتماعية، واإن�صانية.



أ. د. سليمان حسني موسى املزين
اجتاهات الطلبة نحو العمل التطوعي في جامعات محافظات غزة 

وسبل تفعيله في ضوء بعض املتغيرات 

336

ل يوجد تعريف بالربامج، والن�صاطات التطوعية، ول ي�صارك املتطوعون يف غالبية  -
الأحيان يف اتخاذ القرارات.

هناك قلة الربامج التدريبية اخلا�صة، وقلة ت�صجيع العمل التطوعي ر�صمياً و�صعبياً. -
اإىل الك�صف عن اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو العمل  اخلدام )2005( هدفت  درا�صة 
التطوعي كلية “عجلون اجلامعية منوذجاً جامعة البلقاء التطبيقية الأردن«، وقد ا�صتخدم 
لتو�صيح  الوثائقية  الدرا�صات  مدخل  هما:  الو�صفي  املنهج  مداخل  من  مدخلني  الباحث 
اخللفية النظرية للعمل التطوعي، ومدخل امل�صح الجتماعي بالعينة؛ ل�صتق�صاء اجتاهات 
ال�صباب اجلامعي؛ نحو العمل التطوعي، وقد وزعت ا�صتبانة على عينة قوامها )300( طالبة 

يف كلية عجلون اجلامعية، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 
ات�صام اجتاهات اأفراد عينة الدرا�صة ب�صكل عام بالإيجابية؛ نحو العمل التطوعي مما 

يوؤكد �صحة الفر�ص الأول.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى ملتغريات: التخ�ص�ص، وامل�صتوى الدرا�صي،  -

والعمر.
العمل  حول  ال�صعودي  ال�صباب  اآراء  ا�صتطالع  اإىل  التعرف  هدفها   )2002( العقيل 
منهج  الباحث  ا�صتخدم  وقد  �صعود،  امللك  جامعة  طالب  نظر  وجهة  من  التطوعي  الدعوى 

امل�صح الجتماعي لتحقيق هذه الأهداف، وكان من اأهم النتائج: 
تفاوت  - الدعوي، رغم  والعمل  التدين،  نحو:  عاٍل  توجه  ذوو  ال�صعودي؛  ال�صباب  اإن 

امل�صتوى التعليمي للوالدين، واختالف اأعمال الوالدين، وكذلك تباين الدخل ال�صهري لالأ�رضة.
ال�صباب الذكور اأكرث حتم�صاً، ومعرفةً مب�صتوى العمل الدعوي من الإناث، ومل جتد  -

الدرا�صة فروقاً وا�صحة بني: م�صتوى الجتاه نحو العمل الدعوي، وبني ال�صباب يف خمتلف 
التخ�ص�صات، وتوجد بع�ص الفروق بني ال�صباب ذوي الدخول املنخف�صة واملرتفعة م�صتوى 
يعمل  الذين  ال�صباب  بني  الفروق  بع�ص  وتوجد  املنخف�صة،  الدخول  ذوي  ل�صالح  التدين 
يف  اآباوؤهم  يعمل  الذين  ل�صالح  التدين  م�صتوى  يف  خا�صة  اأو  حكومية  اأعمال  يف  اآباوؤهم 

اأعمال حكومية.
اإن ال�صباب الذين يكون اآباوؤهم ذوي تعليم منخف�ص اأكرث حما�صاً للدعوة من الذين  -

اآباوؤهم ذوو تعليم عال.
درا�صة الباز )2001( هدفت التعرف اإىل عدٍد من الق�صايا املت�صلة بال�صباب، والعمل 
التطوعي درا�صة ميدانية على طالب املرحلة اجلامعية يف مدينة الريا�ص، وقد ا�صتخدمت 



337

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )16( - تشرين 

الدرا�صة امل�صح الجتماعي لعينة من ال�صباب من طالب اجلامعة يف مدينة الريا�ص بلغت 
)163( مبحوثاً، وكان من اأهم نتائجها: 

لهم  - لي�ص   )%71( فاإن:  ال�صباب  غالبية  لدى  فراغ  وقت  وجود  من  الرغم  على 
املجتمع،  خدمة  يف  التطوعي  العمل  بدور  الإميان  وكان  التطوعي،  العمل  يف  م�صاركة 
واملردود الإيجابي له يف اإك�صاب ال�صباب خربات جديدة، وفر�ص لبناء عالقات على ال�صعيد 

ال�صخ�صي، وغري ال�صخ�صي؛ اأبرز العوامل امل�صجعة لل�صباب لالنخراط يف العمل التطوعي.
للعمل  ال�صعودية  الفتاة  ممار�صة  درجة  اإىل  التعرف  هدفها   )2002( املو�صى  درا�صة 
التطوعي الدعوي« درا�صة و�صفية على طالبات جامعة امللك �صعود، وقد ا�صتخدمت الباحثة 
لهذا الغر�ص منهج امل�صح الجتماعي، متثلت عينة الدرا�صة يف )126( طالبة من طالبات 
امل�صتويني الأول، و )132( من طالبات امل�صتوى ال�صاد�ص من طالبات جامعة امللك �صعود 

مبدينة الريا�ص، وكان من اأهم نتائج الدرا�صة: 
ال�صعودي  - املجتمع  يف  التطوعي  العمل  عن  للمبحوثات  ال�رضعية  اخللفية  بلغت 

)67%(، مما يعك�ص ال�صبغة الإ�صالمية للمجتمع.
�صكل عامل اجلن�ص اأكرب عائق اأمام املبحوثات يف ممار�صة العمل التطوعي الدعوي. -
بلغ تاأثري متغري احلالة الجتماعية للطالبات يف املمار�صة التطوعية للعمل الدعوي  -

. )%50.17(
اإن تاأثري امل�صتوى القت�صادي يف ممار�صة الطالبات للعمل الدعوي التطوعي كان  -

تاأثرياً �صلبياً غري مرتفع اإذ بلغ )%49.57(.
اإن التخ�ص�ص الدرا�صي قد اأثر يف ممار�صة الطالبات للعمل التطوعي الدعوي بن�صبة  -

. )%69(
الدعوي  - التطوعي  للعمل  الطالبات  ال�صداقة يف ممار�صة  متغري  تاأثري  ن�صبة  بلغت 

.)%64.85(
اإن تاأثري امل�صتوى التعليمي للوالدين يف ممار�صة الطالبات للعمل الدعوي التطوعي  -

كان تاأثرياً �صلبياً منخف�صاً بلغ )%34.85(.
احلاجات  تلبية  يف  اخلريي  العمل  دور  اإىل  التعرف  بهدف   )2002( الزهراين  درا�صة 
النف�صية والجتماعية والرتبوية لل�صباب كما يراه العاملون يف اجلمعيات اخلريية مبنطقة 
الباحة، وا�صتخدم املنهج الو�صفي التحليلي، وتكونت عينة الدرا�صة من ال�صباب العاملني يف 
اجلمعيات اخلريية �صواء: كانوا موظفني برواتب، اأو كانوا حمت�صبني ، وبلغ عددهم اإجمالياً 
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)95( �صاباً، وكانت اأبرز النتائج: 
الفكري  - التطرف  نحو  وجنوحه  التطوعي  العمل  م�صمون  فهم  يف  انحراف  وجود 

بوزن ن�صبي )42 %( .
اأن هناك �صعفاً يف م�صتوى الدعم للعمل التطوعي )مادياً، ومعنوياً( على امل�صتوى  -

احلكومي والجتماعي.
درا�صة مبارك )2000( هدفت الدرا�صة اإىل حتديد اجتاهات اأفراد املجتمع نحو مفهوم 
التطوعي املرغوبة؛ من وجهة  العمل  التطوعي؛ من وجهة نظرهم، وحتديد جمالت  العمل 
تلك  لتحقيق  الباحث  ا�صتخدم  وقد  التطوعي،  العمل  جمالت  ومفهوم  املجتمع،  اأفراد  نظر 
حملة:  من   )%  52.8( ن�صبة  كانت  فرداً   )337( من  لعينة  الجتماعي؛  امل�صح  الأهداف 

البكالوريو�ص، واملاج�صتري، والدكتوراه، وقد اأظهرت النتائج الآتية: 
اأن )44.2%( من عينة الدرا�صة يعملون يف التعليم العام، ويتعاونون جزئياً مع  -

التعليم العايل، واأن معظم اأفراد العينة لديهم اأطفال.
عينة  - اأفراد  اجتاهات  واأن  اأطفال،  اأربعة  من  اأكرث  لديهم  )56%(منهم  ن�صبة  اأن 

املجالت  وكانت  التطوعي،  العمل  مفهوم  نحو  ملمو�ص  ب�صكل  اإيجابية  كانت  الدرا�صة 
التطوعية املحددة يف اأداة الدرا�صة مرغوبة من قبل اأفراد عينة الدرا�صة.

اأن هناك فروقاً بني: فئات عينة الدرا�صة يف الجتاهات، وجمالت العمل التطوعي. -
درا�صة مارت و اآخرون )Marta, and other,1999( هدفت الدرا�صة اإىل التعرف اإىل 
للمتطوعني  ال�صخ�صية  اإىل اخل�صائ�ص  للتعرف  وذلك  للمتطوعني،  الجتماعية  اخل�صائ�ص 
الإيطاليني، وقد ا�صتخدم الباحث املنهج التتجريبي، وُطبقت الدرا�صة امليدانية يف اإيطاليا، 
وكانت اأداتها الرئي�صة ا�صتبانة اأر�صلت عن طريق الربيد الإلكرتوين لعينة تكونت من )225( 
منظمة   )73( لـ  ينتمون  عاماً   )29  -  19( بني  اأعمارهم  ترتاوح  املتطوعني،  من  �صاباً 
تطوعية.وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: ي�صكل الطالب ما ن�صبته )31 %( من الأفراد 
اأفراد العينة لاللتحاق باجلمعيات التطوعية  املتطوعني، واإن من بني العوامل التي دفعت 

ت�صجيع الأ�صدقاء، والرغبة يف تقدمي امل�صاعدة الجتماعية، ولتطوير املجتمع.
درا�صة روكري (Rocker,1999) هدفت التعرف اإىل توجهات طلبة املرحلة الثانوية يف 
اململكة املتحدة كمتطوعني ون�صطاء، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي، وُح�رضت 
عينة الدرا�صة يف )590( طالباً، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من النتائج اأبرزها: اإن املجالت 
التي يرغب الطالب امل�صاركة فيها هي: م�صاعدة الطالب ال�صغار على تطوير مهارتهم يف 
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القراءة والكتابة، القيام باحلمالت الجتماعية لتطوير املرافق اخلا�صة بالأطفال، امل�صاعدة 
يف تنظيم الربامج الريا�صية على م�صتوى املجتمع املحلي، القيام بحمالت الت�صامن مع 
جمعيات الرفق باحليوان، التطوع يف بع�ص امل�صت�صفيات وكذلك املنظمات اخلريية مل�صاعدة 
للعمل  الطالب  اأولئك  يخ�ص�صه  الذي  الوقت  اإن  اإىل  الدرا�صة  واملحتاجني.وتو�صلت  الفقراء 

التطوعي يرتاوح بني مرات قليلة خالل العام اأو ب�صورة اأ�صبوعية اأو ب�صكل يومي.
التعليم  موؤ�ص�صات  ممار�صة  درجة  اإىل  التعرف  هدفها   )Kelly, 1996( كيلي  درا�صة 
العايل يف الوليات املتحدة الأمريكية لدورها يف ت�صجيع طالبها على النخراط يف الأعمال 
التطوعية، وا�صتخدم الباحث اأ�صلوب املقابالت ال�صخ�صية وحلقات النقا�ص، اإ�صافة اإىل حتليل 
الوثائق، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل التفاوت يف درجة اللتزام والدعم بني موؤ�ص�صات التعليم 
العايل التي جرى درا�صتها، واأو�صحت اأهمية التزام الإدارة العليا يف حتفيز اأو تقليل اللتزام 
التدري�ص  هيئة  واأع�صاء  الإداريني  اإ�رضاك  باأهمية  الدرا�صة  اأو�صت  كما  التطوعي،  بالعمل 

والطالب يف التخطيط لأي م�صاريع تت�صل بالتطوع الطالبي.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

اأولً اأوجه التفاق: اتفقت الدرا�صات ال�صابقة فيما بينها على النحو الآتي:  ●
من حيث الأهداف: توافقت معظم الدرا�صات ال�صابقة يف درا�صتها لدور اجلامعات . 1

يف العمل التطوعي مثل درا�صة: Gage , Thapa (2013) ودرا�صة الباز )2002( ، والربقي 
)2008( يف حني اهتمت درا�صة املو�صى )2002( بالعمل التطوعي لدى الفتيات اجلامعيات 
ال�صعوديات، واهتمت درا�صة ال�صلطان )2009( بالعمل التطوعي لدى الذكور، بينما اهتمت 
واجلمعيات  املحلي،  املجتمع  املوؤ�ص�صات  يف  التطوعي  بالعمل   )2002( الزهراين  درا�صة 

اخلريية.
من حيث مناهج البحث: تنوعت اأ�صاليب البحث العلمي امل�صتخدمة بني الدرا�صات . 2

الوثائقية، واأ�صلوب املقابالت ال�صخ�صية مثل: درا�صة ال�صلطان )2004( حيث ا�صتخدم مدخل 
الدرا�صات الوثائقية، يف حني انها اختلفت عن درا�صة املالكي )2009( حيث ا�صتخدم املنهج 
 )2002( الباز  درا�صة  وا�صتخدمت   ،  )2008( الربقي  درا�صة  وكذالك  التحليلي،  الو�صفي 
منهج امل�صح الجتماعي، وكذالك درا�صة املبارك )2000( ، يف حني ا�صتخدمت درا�صة رحال 

)2006( كالً من: املنهج التاريخي، واملنهج الو�صفي التحليلي.
من حيث جمتمع الدرا�صة: ا�صتخدمت درا�صة Robert C.Serow (2012) ودرا�صة . 3

املو�صى )2002( اجلامعة كمجتمع للدرا�صة، وكذالك درا�صة العقيل )2008( ، ودرا�صة الباز 
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التي  الزهراين  درا�صة  عن  واختلفت   )2009( واملالكي   ،  )2009( وال�صلطان   ،  )2002(
 ،  )2008( الربقي  درا�صة  عن  بدورها  واختلفت   ،  )2004( اخلريية  اجلمعيات  ا�صتخدمت 
ا�صتخدمت  الأداة:  حيث  من  بينما  للدرا�صة،  كمجتمع  الثانوية  املرحلة  ا�صتخدمت  والتي 
بع�ص الدرا�صات ال�صابقة: املقابلة مثل درا�صة الزهراين )2006( ، بينما ا�صتخدم الزهراين 

)2004( ال�صتبانة، وكذالك ال�صلطان )2009( ، والربقي )2008( .
الوعي . 4 يف  �صعف  هناك  اإىل:  ال�صابقة  الدرا�صات  تو�صلت  فقد  النتائج:  حيث  من 

ودرا�صة   ،  )2006( رحال  درا�صة  مثل:  التطوعي،  العمل  يف  وفوائدها  امل�صاركة  مبفهوم 
الزهراين )2006( التي خل�صت اإىل: قلة الت�صجيع على العمل التطوعي يف املجتمع ك�صلوٍك 
جمتمعٍي.وتاأثر اجتاهات الطلبة للعمل التطوعي بالعوامل الجتماعية املختلفة مثل: درا�صة 
العقيل  ودرا�صة   ،  )2000( الباز  ، ودرا�صة   )2002( الزهران  ، ودرا�صة   )2002( املو�صى 
اجلامعي  الو�صط  يف  اإجرائها  يف  اأي�صا  وتوافقت  حظاً،  الأقل  الفئات  ل�صالح   ،  )2003(
كمجتمع الدرا�صة مثل: درا�صة اخلدام )2005( ، واختلفت عن درا�صة الربقي )2008( حيث 

اأجريت الدرا�صة يف املرحلة الثانوية.
ومتيزت هذه الدرا�صة عن الدرا�صات ال�صابقة: باإجراء الدرا�صة يف اجلامعات الفل�صطينية 
يف غزة كدرا�صة حالة يف ظل ما تعانيه البيئة الفل�صطينية يف حمافظات غزة حتديداً، من 

اأو�صاع مغايرة للبيئات ال�صعودية والأردنية.

الطريقة واإلجراءات: 
الدرا�صة،  تنفيذ  اتبعها يف  التي  لالإجراءات  مف�صالً  و�صفاً  ياأتي  فيما  الباحث  تناول 
الدرا�صة  اأداة  وكذلك  وعينتها،  الدرا�صة  جمتمع  ولأفراد  الدرا�صة،  ملنهج  و�صف  ذلك  ومن 
قام  التي  الإجراءات  و�صف  تناول  كما  وثباتها،  و�صدقها  اإعدادها،  وطرق  امل�صتخدمة، 
اأدوات الدرا�صة، وتطبيقها، واأخريا املعاجلات الإح�صائية التي اعتمد عليها  بها يف تقنني 

الباحث يف حتليل الدرا�صة، وفيما ياأتي و�صف لهذه الإجراءات.

منهج الدراسة: 
اأ�صكال التحليل والتف�صري العلمي  ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�صحي وهو اأحد 
بيانات،  جمع  طريق  عن  كمياً  وت�صويرها  حمددة،  م�صكلة  اأو  ظاهرة،  لو�صف  املنظم 
للدرا�صات  واإخ�صاعها  وحتليلها،  وت�صنيفها،  امل�صكلة،  اأو  الظاهرة،  عن  مقننة  ومعلومات 

. )324 الدقيقة.)ملحم، 2000: 
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جمتمع الدراسة وعينتها: 

ميثل املجتمع الأ�صلي لهذه الدرا�صة الطلبة يف اجلامعة الإ�صالمية وجامعة الأق�صى 
وقد  وطالبة،  طالب،   )3100( عددهم  والبالغ  والتطبيقية،  الإن�صانية  العلوم  كليات  يف 
اختريت عينة الدرا�صة بطريقة العينة الع�صوائية الطبقية بن�صبة )10%( وبلغ عددها )309( 

طالباً وطالبة، واجلدول )1( يو�صح توزيعها ح�صب املتغريات.
الجدول (1) 

خصائص أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

عدد اأفراد اجلن�س
العينة

م�صتوى 
عدد اأفراد الكليةاملتغري

العينة
م�صتوى 
عدد اأفراد اجلامعةاملتغري

العينة
م�صتوى 
املتغري

19362.46الإ�صالمية11938.51ان�صانية11637.54ذكر

11637.54الأق�صى19061.49تطبيقية19362.46اأنثى

100 %309املجموع100 %309املجموع100 %309املجموع

يتبني من اجلدول )1( ما ياأتي: اأن ما ن�صبته )37.54 %( من عينة الدرا�صة هم من 
جن�ص الذكور، وما ن�صبته )62.46 %( هم من جن�ص الإناث، واأن )38.51 %( من عينة 
الدرا�صة تخ�ص�صاتهم اإن�صانية، وما ن�صبته )61.49 %( هم من الذين تخ�ص�صاتهم تطبيقية، 
واأن )62.46 %( من عينة الدرا�صة يدر�صون يف اجلامعة الإ�صالمية، وما ن�صبته )37.54 %( 

يدر�صون يف جامعة الأق�صى.

املعاجلات اإلحصائية: 

وذلك  الدرا�صة  بيانات  معاجلة  يف   )SPSS( الإح�صائي  الربنامج  الباحث  ا�صتخدم 
الأول  لل�صوؤال  والرتتيب  الن�صبي  والوزن  املعياري  والنحراف  احل�صابي  املتو�صط  كالتايل: 
ثبات  حل�صاب  كرونباخ؛  األفا  ومعامل  لالأداة،  البنائي  ال�صدق  حل�صاب  بري�صون؛  ومعامل 
الأداة، يف حني ا�صتخدم اختبار »ت« ملعرفة قيمة )T( و ).Sig( لكل فقرة من فقرات جمالت 

الدرا�صة اإزاء متغريات الدرا�صة: »اجلن�ص، والتخ�ص�ص، واجلامعة«.

أداة الدراسة: 

ال�صخ�صية، . 1 الأول منها: يتناول بع�ص املعلومات  ا�صتملت ال�صتبانة على جزاأين، 
 « الآتي:  النحو  )43( عبارة موزعة على ثالثة حماور على  فيتكون من  الثاين:  اجلزء  اأما 
مدى ممار�صة ال�صباب اجلامعي للعمل التطوعي )14 فقرة( ، والفوائد التي يتوقعها ال�صباب 



أ. د. سليمان حسني موسى املزين
اجتاهات الطلبة نحو العمل التطوعي في جامعات محافظات غزة 

وسبل تفعيله في ضوء بعض املتغيرات 

342

اجلامعي جراء م�صاركتهم يف العمل التطوعي )16( فقرة، واملجالت التطوعية التي يرغب 
م�صتويات  بخم�صة  املوافقة  م�صتوى  وُحدِّد  فقرة«،   )13( فيها  امل�صاركة  اجلامعي  ال�صباب 
)كبرية  م�صتويات:  خم�صة  على  املوافقة  درجة  و�صنفت  اخلما�صي،  ليكرت  ملقيا�ص  وفقاً 
جداً، كبرية، متو�صطة، قليلة، قليلة جداً( وبتطبيق معادلة مدى الفئات اعتربت الفئة التي 
ح�صلت على متو�صط ح�صابي: )1 - 1.80( فئة ذات م�صتوى منخف�ص، والفئة التي ح�صلت 
التي  والفئة  قليل جداً،  م�صتوى  ذات  فئة   )2.60  -  1.80 )اأكرب من  على متو�صط ح�صابي 
3.40( فئة ذات م�صتوى متو�صط، والفئة   - 2،60 ح�صلت على متو�صط ح�صابي )اأكرب من 
التي ح�صلت على متو�صط ح�صابي )اأكرب من 3.40 - 4.20( فئة ذات م�صتوى كبري، والفئة 
التي ح�صلت على متو�صط ح�صابي )اأكرب من 4.20 - 5( فئة ذات م�صتوى كبري جداً، ويف 
نهاية ال�صتبانة؛ �صوؤال مفتوح ن�صه: ما �صبل تفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة يف جامعات 

حمافظات غزة من وجهة نظرهم؟ 

صدق االستبانة: 

ول�صمان �صدق ال�صتبانة عر�ص الباحث ال�صتبانة على )8( من املحكمني من اأع�صاء 
هيئة التدري�ص بكلية الرتبية باجلامعة الإ�صالمية، وجامعة الأق�صى، وذلك بهدف التعرف 
اإىل مدى �صالحية هذه الأداة يف قيا�ص الأهداف املرتبطة بهذه الدرا�صة، ومدى انتمائها، 
ومدى منا�صبة فقراتها، وتو�صل عدد فقراتها يف �صورتها الأولية )43( فقرة من اأ�صل )48( 

يف �صورتها النهائية.

ثبات األداة: 

يو�صحها  كما  وهي  كرونباخ،  األفا  معامل  ُح�صب  ال�صتبانة  ثبات  من  وللتاأكد 
اجلدول )6( .

الجدول (6) 
يبين معامات الثبات إلبعاد االستبانة باستخدام معامل الفا كرونبا	

عدد املجالتم
الفقرات

معامل الفا 
كرونباخ

140.88مدى ممار�صة ال�صاب اجلامعي للعمل التطوعي1

160.90الفوائد التي يتوقعها ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف العمل التطوعي2

130.92املجالت التطوعية التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها3

430.93الدرجة الكلية4
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وهذه القيم تدل على اأن ال�صتبانة تتميز بثبات مرتفع.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

جامعات  ◄ يف  الطلبة  اتاهات  »ما  ياأتي:  ما  على  الأول  ال�صوؤال  ين�ص 
حمافظات غزة نحو العمل التطوعي من وجهة نظرهم؟ 

ولالإجابة على هذا ال�صوؤال قام الباحث بالتعرف اإىل درجة كل من جمالت الدرا�صة من 
وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�صة، حيث مت اإيجاد قيمة املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري 

والوزن الن�صبي كما يو�صحها اجلدول )7( : 
الجدول (7) 

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب
لمجاالت اتجاهات الطلبة جامعات محافظات غزة نحو العمل التطوعي.

املتو�صط املجالتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي

1.860.6437.202درجة ممار�صة ال�صاب اجلامعي للعمل التطوعي1

2.230.6644.631املجالت التطوعية التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها2

3
الفوائد التي يتوقعها ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف العمل 

1.710.4634.153التطوعي 

1.930.4038.82الدرجة الكلية لال�صتبانة

كان  قوتها، حيث  تتفاوت من حيث  ال�صتبانة  اأن جمالت   )7( اجلدول  ويت�صح من 
متو�صط درجة املوافقة على الفقرات املقرتحة يف املجالت ككل من وجهة نظر العينة قد 
بلغت )1.79( وبلغ الوزن الن�صبي للمجالت ككل )39.33 %( ، وبدرا�صة اأي املجالت اأكرث 

تاأثرياً ُرتِّبت تنازلياً وهي: 
Ú  ن�صبي بوزن  فيها  امل�صاركة  اجلامعي  ال�صباب  يرغب  التي  التطوعية  املجالت 

. )% 44.63(
Ú . )%37.20( درجة ممار�صة ال�صاب اجلامعي للعمل التطوعي بوزن ن�صبي
Ú  التطوعي بوزن العمل  ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف  التي يتوقعها  الفوائد 

ن�صبي )%34.15( .
ب�صكل عام جاءت املتو�صطات كلها �صعيفة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: 
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توجه الطلبة يف املرحلة اجلامعية نحو الدرا�صة، والتح�صيل كاأولوية، وقد يكون  -
لغياب ثقافة العمل التطوعي لديهم، وتتفق يف ذلك مع نتائج درا�صة ال�صلطان )2009( التي 
اأ�صفرت نتائجها عن اأن متو�صط ممار�صة ال�صباب اجلامعي للعمل التطوعي كان �صعيفاً جداً.

ولدرا�صة اأي الفقرات اأكرث تاأثراً مبجالها مت تناول: كل جمال على حدة مع بيان قيمة 
املتو�صط احل�صابي، والنحراف املعياري، والوزن الن�صبي لكل فقرة من الفقرات بكل جمال 

على حدة كما ياأتي: 
ذلك  - الباحث  ويعزو  الأول،  الرتتيب  التطوعية  املجالت  ح�صول  تبني  فقد 

حيث  ذاته،  العمل  وطبيعة  التطوعي،  للعمل  ال�صباب  اجتاهات  بني  التوافق  نوع  اإىل: 
والعطاء  للبذل،  برغبتهم كمجاٍل  لهم  املنا�صب  التطوعي  العمل  اجلامعي  ال�صباب  يختار 

اأكرث. بدافعية  فيعملون 
الثاين؛  الرتتيب  على  ح�صولها  الباحث  يعزو  التعليمية:  بالو�صائل  يتعلق  وفيما 
و�صائله  له  جمال  فكل  يختارونها،  التي  للمجالت  التنفيذ  بعملية  املبا�رض  لرتباطها 
التنفيذية املنا�صبة، واملف�صلة، واملعينة على تنفيذه، وغالباً ما ُتختار و�صائل اأكرث �صهولة 
ومالءمة، ويعزو الباحث ح�صول املمار�صة على املرتبة الثالثة؛ لطبيعة الوقت لدى ال�صباب 
اجلامعي فهم يف مرحلة درا�صية ت�صتحوذ على اهتمامهم بالدرا�صة، والتح�صري لالمتحانات؛ 

فاجتاهاتهم نحو الدرا�صة اأكرث مما �صواها.
ولأن  �صواها،  ما  على  درا�صتهم  الطلبة  لتقدمي  الأخرية  املرحلة  يف  الفوائد  وجاءت 
الدرا�صة كبوابة للم�صتقبل، يخدم من  اأكرث نحو  الطالب يف املرحلة اجلامعية ينظر لرتكيز 
خاللها اخت�صا�صه ب�صكل اأقوى بدلً من اخلدمة يف جمالت ل يتوافر فيها اخت�صا�ص دقيق.

املتو�صط  ● ُح�صب  وقد  التطوعي:  للعمل  اجلامعي  ال�صاب  ممار�صة  درجة  اأولً- 
احل�صابي، والنحراف املعياري، والوزن الن�صبي، والرتتيب كما يو�صحها اجلدول )8( .

الجدول (8) 
يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

لمجال مدى ممارسة الشاب الجامعي للعمل التطوعي

املتو�صطالعبارات مرتبة ح�صب الوزن الن�صبي واملتو�صط احل�صابي تنازلياًم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن
الن�صبي

2.391.3047.90�صاهمت يف الربامج التطوعية لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر14

2.271.0245.31�صاركت يف زيارة املر�صى لتقدمي العون لهم1
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املتو�صطالعبارات مرتبة ح�صب الوزن الن�صبي واملتو�صط احل�صابي تنازلياًم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن
الن�صبي

2.251.1445.05�صاركت يف م�صاعدة ورعاية الفقراء عرب املوؤ�ص�صات اخلريية العاملة 4

2.141.1742.78�صاهمت يف الربامج التطوعية للحفاظ على البيئة13

2.051.0741.04�صاهمت يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العاملة يف املجال الثقايف10

1.951.0938.96�صاركت يف الأعمال التطوعية يف املجال الريا�صي )الأندية( 9

1.860.9737.22�صاركت يف اجلهود التطوعية يف جمال رعاية املوهوبني5

1.861.0137.15�صاركت يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العاملة يف جمال حمو الأمية12

1.801.0336.05اأتعاون مع املوؤ�ص�صات العاملة يف جمال الإغاثة الإن�صانية7

1.690.9533.72اأتعاون مع املوؤ�ص�صات العاملة يف جمال رعاية املعوقني 6

1.510.8830.29اأ�صاهم يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العامة يف مكافحة التدخني3

1.490.8729.71اأتعاون مع املوؤ�ص�صات العاملة يف جمال الدفاع املدين11

8
�صاهمت يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العاملة يف جمال مكافحة 

1.460.8329.13املخدرات

1.320.7026.47�صاهمت يف الربامج التطوعية لتنظيم املرور2

1.860.6437.20الدرجة الكلية للمجال

ويت�صح من اجلدول )8( اأن متو�صط درجة ال�صتجابة لدى عينة الدرا�صة على ال�صتبانة 
بلغت )1.86( وبلغ الوزن الن�صبي لهذا املجال )37.20 %( ، وُرتِّبت الفقرات يف اجلدول 

تنازلياً.
هما  الن�صبي  الوزن  فقرتني ح�صب  اأعلى  اأن  اجلدول  من خالل  النتائج  وتبني 

كما ياأتي: 
الفقرة )14( بلغ الوزن الن�صبي )47.90 %( ، مما يدل على اأن الفقرة: “�صاهمت  -

درجة  اأعلى  على  ح�صلت  قد   « املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لالأمر  التطوعية  الربامج  يف 
والنهي  باملعروف،  الأمر  جمال  اأن  اعتبار  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  العينة،  اأفراد  قبل  من 
عن املنكر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوة اإىل اهلل، وهذا اأ�صا�صه الوازع الديني لدى ال�صباب 
اجلامعي، وكذلك كونه متاحاً للجميع كٌل ح�صب ا�صتطاعته م�صداقاً: ملا روي عن اأبي �صعيد 
اخلدري ر�صي اهلل عنه  قال: �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول:  من راأى منكم 
منكراً فليغريه بيده، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف الإميان 
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)م�صلم- كتاب: الإميان، )49( ، )78( وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة الربقي 
)2008( .التي بينت اأن التطوع ي�صاعد يف تعميق مفاهيم الإ�صالم يف احلث على اخلري، والرب 

لبني الب�رض كافة، واأنه �رضوري، لأنه يقوم على؛ تنمية روح التعاون، وحب امل�صاعدة.
يف الفقرة )1( بلغ الوزن الن�صبي )45.31 %(، مما يدل على اأن الفقرة: “ �صاركت  -

العينة،  اأفراد  الثانية من قبل  الدرجة  العون لهم«، ح�صلت على  يف زيارة املر�صى لتقدمي 
اإيجابية الطلبة يف املرحلة اجلامعية؛ ولكونها ممار�صة مي�صورة،  اإىل:  ويعزو الباحث ذلك 
نتائج  وتتفق  واجلهد،  املال،  تكلفة يف  بدون  الوقت  بذل جزٍء من  فيها  فيكفيهم  وممكنه، 
هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة ال�صلطان )2009( فقد بينت اجتاهات اإيجابية لل�صباب نحو 
العمل التطوعي، حيث جاءت م�صاعدة، ورعاية الفقراء واملحتاجني، ويليها زيارة املر�صى، 
ومكافحة  البيئة،  على  واحلفاظ  املعوقني،  ورعاية  الإن�صانية،  الإغاثة  يف  امل�صاركة  ثم 
املخدرات والتدخني يف �صدر املجالت التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها، وتتفق 
مع نتائج درا�صة جيج، تابا )Gage, Thapa )2013 والتي تو�صلت اإىل اأن املنظمات ركزت 

على اخلدمات الإن�صانية.
الن�صبي هما  الوزن  فقرتني ح�صب  اأدنى  اأن:  اجلدول  النتائج من خالل  وتبني 

كما ياأتي: 
الفقرة:  - اأن  على  يدل  مما   ،)%  26.47( الن�صبي  الوزن  بلغ   )2( الفقرة  يف 

اأفراد  اأدنى درجة من قبل  التطوعية لتنظيم املرور » ح�صلت على  الربامج  يف  “�صاهمت 
العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: توافر اأجهزة اأمنية خمت�صة و�صاحبة خربة يف هذا الأمر 
فال حاجة لتطوع طلبة اجلامعات يف ذلك؛ وتتفق نتائج هذه الدرا�صة، مع نتائج درا�صة 
العمل  يف  امل�صاركة  يف  جداً،  �صعيف  ممار�صة  م�صتوى  بينت  حيث   ،)2009( ال�صلطان 

الأمني لوجود جهات اأمنية خمت�صة.
يف الفقرة )8( بلغ الوزن الن�صبي )29.13 %(، مما يدل على اأن الفقرة: “�صاهمت  -

الدرجة  العاملة يف جمال مكافحة املخدرات »، ح�صلت على  للموؤ�ص�صات  العون  يف تقدمي 
قبل الأخرية من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: توافر اأجهزة املباحث حيث؛ تقوم 
بدورها يف املراقبة، واملتابعة ملن ُيروج، اأو يتعاطى املخدرات؛ فهذا اأمر م�صكل على الطلبة، 
ويحتاج اإىل دراية بامللفات وتقارير للمتابعة، وهذا ي�صعب على الطلبة وتتفق نتائج هذه 
الدرا�صة، مع نتائج درا�صة رحال )2006( حيث اأ�صند الدور اإىل احلكومة مع قدوم ال�صلطة؛ 
مما اأدى اإىل غياب العمل التطوعي يف ظل الوظائف الر�صمية.وتتفق مع درا�صة روبرت �صريو 
من  قاعدة  على  يرتكز  التطوعي  العمل  اأن  اإىل  تو�صلت  التي   Robert C.Serow  )2012(
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امل�صاعدة ال�صخ�صية ولي�ص من قبيل اللتزامات الجتماعية اأو ال�صيا�صية اأو الأمنية الأو�صع 
بالن�صبة للكثريين.

فيها:  ● امل�صاركة  اجلامعي  ال�صباب  يرغب  التي  التطوعية  املجالت  ثانياً- 
وقد ُح�صب املتو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي والرتتيب كما يو�صحها 

اجلدول )9( .
الجدول (9) 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب
لمجال المجاالت التطوعية التي يرغب الشباب الجامعي المشاركة فيها

املتو�صطالعبارات مرتبة ح�صب الوزن الن�صبي واملتو�صط احل�صابي تنازلياًم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�صبي

3.291.2465.89اأميل للم�صاركة يف تنظيم املرور5

10
اأ�صعى للم�صاركة يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العاملة يف جمال 

2.731.2254.63الدفاع املدين

2.731.1854.56اأميل للم�صاركة املو�صمية مل�صاعدة املزارعني8

2.471.0949.39اأرغب يف امل�صاركة متطوعاً يف املجال الريا�صي )الأندية( 13

2.411.3048.16اأرغب امل�صاركة يف الربامج التطوعية ملكافحة املخدرات16

11
اأ�صعى اإىل امل�صاركة يف الربامج التطوعية يف جمال الإغاثة 

2.320.9946.41الإن�صانية

2.271.1545.37اأرغب امل�صاركة يف الربامج التطوعية ملكافحة التدخني15

2.251.0845.05اأرغب امل�صاركة يف الربامج التطوعية يف جمال رعاية املعوقني4

2.221.0944.47اأرغب امل�صاركة يف الربامج التطوعية للحفاظ على البيئة9

2.090.9741.88اأف�صل امل�صاركة يف الربامج التطوعية ملكافحة الأمية12

2.091.1541.88اأميل اإىل امل�صاركة يف الربامج التطوعية اخلا�صة باملجال الثقايف14

1.901.0437.93اأميل اإىل امل�صاركة يف جمال رعاية املوهوبني3

1.851.0037.09اأميل للم�صاركة يف برامج الأمر باملعروف والنهي عن املنكر6

1.780.8335.53اأرغب امل�صاركة يف زيارة املر�صى وتقدمي يد العون لهم1

1.700.8233.98اأميل للم�صاركة يف برامج حتفيظ القراآن الكرمي7

2
ارغب امل�صاركة يف الربامج التطوعية مل�صاعدة ورعاية الفقراء 

1.590.7031.84واملحتاجني

2.230.6644.63الدرجة الكلية للمجال
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ويت�صح من اجلدول )9( اأن متو�صط درجة ال�صتجابة لدى عينة الدرا�صة على ال�صتبانة 
بلغت )2.23( وبلغ الوزن الن�صبي لهذا املجال )44.63 %( ، وُرتبت الفقرات يف اجلدول 

تنازلياً.
هي  الن�صبي  الوزن  ح�صب  فقرتني  اأعلى  اأن  اجلدول  من خالل  النتائج  وتبني 

كما ياأتي: 
»اأميل  - الفقرة:  اأن  على  يدل  مما   ،)%  65.89( الن�صبي  الوزن  بلغ   )5( الفقرة  يف 

للم�صاركة يف تنظيم املرور« ح�صلت على اأعلى درجة من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث 
ذلك اإىل: اأن تنظيم املرور عملية ت�صتهوي الطلبة ل�صهولة ممار�صتها، ولأنها ل تكلفهم �صوى 
الي�صري من الوقت كنوع من الواجب املجتمعي عليه، وتتفق نتائج هذه الدرا�صة، مع نتائج 
درا�صة الباز )2001( التي راأت وجود فراغ كبري يف حياة ال�صباب يحاول ال�صباب اجلامعي 

ق�صاوؤه يف مثل هذه املنا�صط لعدم حاجته لتغطية مادية.
يف الفقرة )10( بلغ الوزن الن�صبي )54.63 %(، مما يدل على اأن الفقرة: »اأ�صعى  -

للم�صاركة يف تقدمي العون للموؤ�ص�صات العاملة يف جمال الدفاع املدين« ح�صلت على الدرجة 
الثانية من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل ال�صعور الراقي باأداء الواجب املجتمعي، 
خا�صة اأن مثل هذه احلالت لي�صت باخليار، وما يحدث يف حميطهم الجتماعي من اأحداث 
جتعلهم يهبون لنجدة الآخرين كن�صوب حرائق اأو هطول اأمطار غزيرة اأو في�صانات، وتتفق 
اأن ال�صبب يف قيامهم  نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة املالكي )2006( .حيث بينت 
التطوعي مرتبط باكت�صاب خربات، ومهارات جديدة، والرغبة يف تقدمي امل�صاعدة  بالعمل 

لالآخرين.
هما  الن�صبي  الوزن  فقرتني ح�صب  اأدنى  اأن  اجلدول  من خالل  النتائج  وتبني 

كما ياأتي: 
»اأرغب  - الفقرة  اأن  على  يدل  مما   ،)%  31.84( الن�صبي  الوزن  بلغ  يف الفقرة )2( 

يف امل�صاركة يف الربامج التطوعية مل�صاعدة ورعاية الفقراء واملحتاجني« واأن هذه الفقرة 
قد ح�صلت على اأدنى درجة من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: وجود جهات ذات 
اخت�صا�ص تقوم برعاية هوؤلء باعتبار؛ اأن احتياجاهم النف�صية، واجل�صمية ت�صتدعي تدخل 
ذوي الخت�صا�ص فهم اأقدر على تلبية احتياجاتهم اإ�صافة اإىل اأن وجود مثل هذه الربامج 
يف املجتمع الفل�صطيني قليل، وتختلف بذلك نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة الربقي 
)2008( ، والتي اعتربت اأن العمل التطوعي يتوافق مع تعاليهم الإ�صالم، وهو ما ين�صجم 
اإجمال مع احلالة القت�صادية للطلبة، و تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة مارت 
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واآخرون )Marta, and other,1999( التي بينت رغبة يف تقدمي امل�صاعدة الجتماعية.
»اأميل  - الفقرة:  اأن  على  يدل  مما   ،)%  33.98( الن�صبي  الوزن  بلغ   )7( الفقرة  يف 

للم�صاركة يف برامج حتفيظ القراآن الكرمي« ح�صلت على الدرجة قبل الأخرية من قبل اأفراد 
العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: اأن برامج حتفيظ القراآن الكرمي حتتاج اإىل درجة عالية من 
توافر  على  مبنية  فالعملية  بذلك؛  يقوم  اأن  جامعي  �صاب  لأي  يت�صنى  فال  والقوة  التمكن، 
الدرا�صة، مع  ال�صتعداد، والرغبة، وتتفق نتائج هذه  اأكرث منها على  والقدرة  الخت�صا�ص، 
موؤ�ص�صات  لوجود  ذلك  يف  تراجعاً  هناك  اأن  اعتربت  التي   ،  )2006( رحال  درا�صة  نتائج 

ر�صمية تقوم بهذا العمل.
العمل  ● يف  م�صاركتهم  جراء  اجلامعي  ال�صاب  يتوقعها  التي  الفوائد  ثالثاً- 

وقد ُح�صب املتو�صط احل�صابي، والنحراف املعياري، والوزن الن�صبي، والرتتيب  التطوعي: 
كما يو�صحها اجلدول )10( .

الجدول (10) 
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

لمجال الفوائد التي يتوقعها الشاب الجامعي جراء مشاركتهم في العمل التطوعي

املتو�صطالعباراتم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�صبي

1.900.9237.99التعرف اإىل اأ�صدقاء جدد3

1.900.8137.93التعرف اإىل م�صكالت املجتمع6

1.850.8937.09امل�صاهمة يف خدمة املجتمع10

1.800.8035.99�صغل وقت الفراغ باأمور مفيدة1

1.800.8935.99احل�صول على وظيفة يف امل�صتقبل11

1.790.8435.73تنمية مهارات التوا�صل الجتماعي9

1.640.7732.88زيادة اخلربات العملية8

1.640.8332.75تعزيز النتماء الوطني5

1.620.6932.36تنمية اخللفية الثقافية13

1.610.6632.17تنمية ال�صخ�صية الجتماعية4

1.590.6431.84اكت�صاب مهارات جديدة7

1.550.7031.00زيادة اخلربات العلمية12
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املتو�صطالعباراتم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الوزن
الن�صبي

1.510.6630.23تاأكيد الثقة بالنف�ص2

34.15 0.46 1.71 الدرجة الكلية للمجال

على  الدرا�صة  عينة  لدى  ال�صتجابة  درجة  متو�صط  اأن   )10( اجلدول  من  ويت�صح 
ال�صتبانة بلغ )1.71( وبلغ الوزن الن�صبي لهذا املجال )34.15 %( ، ورتِّبت الفقرات يف 

اجلدول تنازلياً.
هي  الن�صبي  الوزن  ح�صب  فقرتني  اأعلى  اأن  اجلدول  من خالل  النتائج  وتبني 

كما ياأتي: 
يف الفقرة )3( بلغ الوزن الن�صبي )37.99 %(، مما يدل على اأن الفقرة »التعرف  -

على اأ�صدقاء جدد« ح�صلت على اأعلى درجة من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ح�صولها 
على الرتتيب الأول اإىل: منا�صبة هذه احلالة للمرحلة العمرية التي يعي�صها ال�صباب اإ�صافة 
اأكرث منها  وال�صداقة  ال�صخ�صية،  للعالقات  امتداد  التطوعية هي  الأن�صطة  اأن مثل هذه  اإىل 
عقيدة وانتماء، وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة ال�صلطان )2009( .التي ن�صت 
ت على ن�صبة تاأثري  على تنمية ال�صخ�صية الجتماعية، ودرا�صة املو�صى )2002( التي ن�صرَّ

متغري ال�صداقة يف ممار�صة الطالبات للعمل التطوعي الدعوي.
يف الفقرة )6( بلغ الوزن الن�صبي )37.93 %(، مما يدل على اأن الفقرة: »التعرف اإىل  -

م�صكالت املجتمع« ح�صلت على الدرجة الثانية من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ح�صولها 
على الرتتيب الثاين اإىل: اأن هذه املرحلة العمرية ت�صتهوي ال�صباب اجلامعي؛ فواقع النا�ص 
من حولهم يجعلهم اأكرث حباً لال�صتطالع، واأكرث اهتماماً للم�صكالت املجتمعية؛ فيبادر يف 
تقدمي الواجب املجتمعي؛ وهذا �صعوٌر طيب يعود عليهم بالر�صا، والقبول الجتماعي، وتتفق 
نتائج هذه الدرا�صة، مع نتائج درا�صة املالكي )2009( والباز )2001( حيث اأكدت الك�صف 
عن عقبات، وعراقيل حتول دون امل�صاركة الفاعلة يف الأعمال التطوعية، حيث اتفقت مع 
درا�صة كيلي )Kelly, 1996( التي اأو�صحت اأهمية التزام الإدارة العليا يف حتفيز اأو تقليله 

اللتزام بالعمل التطوعي؟ 
هما  الن�صبي  الوزن  فقرتني ح�صب  اأدنى  اأن  اجلدول  من خالل  النتائج  وتبني 

كما ياأتي: 
يف الفقرة )2( بلغ الوزن الن�صبي )30.23 %(، مما يدل على اأن الفقرة  »تاأكيد الثقة  -
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بالنف�ص« ح�صلت على اأدنى درجة من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل ان النجاح 
الدرا�صي هو عمل الطلبة يف هذه املرحلة العمرية فمن خالله يت�صنى لهم اأن يوؤكدوا اأنف�صهم، 
ويثبتوا جدارتهم، وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة الباز )2001( ودرا�صة املعهد 

العايل )د.ت( .
يف الفقرة )12( بلغ الوزن الن�صبي )31.00 %(، مما يدل على اأن الفقرة: »زيادة  -

الباحث  ويعزو  العينة،  اأفراد  قبل  من  الأخرية  قبل  الدرجة  على  العلمية« ح�صلت  اخلربات 
اأكرث من توفريه خربات علمية؛  التطوعي يوفر خربات مهنية، وخدمية  العمل  اأن  اإىل:  ذلك 
فاخلربات العلمية مكانها اجلامعة؛ ومراكز التدريب؛ وتختلف نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج 

درا�صة ال�صلطان )2009( .
ن�ص ال�صوؤال الثاين على: »هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى  ◄

دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطات تقديرات عينة الدرا�صة لتاهاتهم نحو 
العمل التطوعي تعزى ملتغريات الدرا�صة: )اجلن�س، والتخ�ص�س، واجلامعة(«.

ولالإجابة عن ال�صوؤال الثاين متت من خالل الإجابة على فر�صيات الدرا�صة: 
دللة  ● ذات  فروق  توجد  ل  ن�صها:  والتي  اجلن�ص  متغري  بفر�صية  املتعلقة  النتائج 

اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطات تقديرات عينة الدرا�صة لجتاهاتهم 
نحو العمل التطوعي تعزى ملتغري اجلن�ص: )ذكر، واأنثى( ، وللتحقق من �صحة هذه الفر�صية 

اُ�صتخدم اختبار “ت” للك�صف عن دللة الفروق، واجلدول )11( يو�صح ذلك.
الجدول (11) 

 نتائج استخدام اختبار »ت« للكشف عن الفرق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
تبعا لمتغير الجنس

املتو�صط العددنوع التطبيقالبيان
احل�صابي

النحراف 
م�صتوي الدللةقيمة "ت"املعياري

م1
1161.940.76ذكور

غري دالة عند 1.689
0.05 1931.810.55اإناث

م2
1162.310.74ذكور

غري دالة عند 1.583
0.05 1932.190.60اإناث

م3
1161.770.55ذكور

غري دالة عند 1.889
0.05 1931.670.39اإناث
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املتو�صط العددنوع التطبيقالبيان
احل�صابي

النحراف 
م�صتوي الدللةقيمة "ت"املعياري

الدرجة الكلية
1162.060.47ذكور

غري دالة عند 1.940
0.05 0.34 1931.89اإناث

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),05.( تساوي )1.98( 
قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),01.( تساوي )2.63( 

كما يت�صح من: اجلدول )11( اأن قيمة )ت( املح�صوبة اأقل من قيمة )ت( اجلدولية، وعليه 
نقبل الفر�صية ال�صفرية ويتبني اأنه: - ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة 
)α ≤ 0.05( بني متو�صطات تقدير عينة الدرا�صة لجتاهاتهم نحو العمل التطوعي تعزى 
ملتغري اجلن�ص: )ذكر، و اأنثى( يف املجالت » مدى ممار�صة ال�صاب اجلامعي للعمل التطوعي، 
والفوائد التي يتوقعها ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف العمل التطوعي، ويعزو الباحث 
ي�صتوي  اأوقاتهم، وهذا  ت�صتنزف  قد  التي  الأعمال  اأكرث من  الدرا�صة  نحو  اىل توجههم  ذلك 
اأن: القيمة العائدة من الدرا�صة تفوق كل العتبارات لدى  لدى الطلبة، والطالبات، وكذالك 
درا�صة  مع  يتفق  ما  وهذا  منظورهم،  يف  والآليات  الو�صائل،  ت�صاوت  هنا  ومن  اجلن�صني، 
ال�صلطان )2009( ، بينما توجد فروق يف الدرجة الكلية لال�صتبانة، ويعزو الباحث ذلك اإىل 
ا�صتجاباتهم  والطالبات، مما يجعلهم متباعدين يف  الطلبة  الفطري بني  اعتبار الختالف 
اإن  حيث  يعي�صونها  التي  املجتمعية  للثقافة  نظراً  طبيعي  اأمر  وهذا  التطوعي،  العمل  نحو 
املو�صى  درا�صة  مع  يتفق  ما  وهذا  ال�صابات،  على  قيا�صاً  ال�صباب  اأمام  اأكرث  متاٌح  املجال 
اجلامعي  ال�صباب  يرغب  التي  التطوعية  املجالت   « جمال  يف  فروق  وتوجد   ،  )2001(
امل�صاركة فيها« ل�صالح الذكور؛ باعتبار اأن املجالت متاحة اأمام الذكور اأكرث منها اأمام 
الإناث؛ تبعاً لتكوينهم الفطري، والنف�صي، والجتماعي، و�صهولة احلراك لدى ال�صباب، وهذا 
حتم�صاً،  اأكرث  الذكور  ال�صباب  اأن:  الدرا�صة  بينت  فقد   )2003( العقيل  درا�صة  مع  يتفق  ما 

ومعرفةً مب�صتوى العمل الدعوي من الإناث.
دللة  ● ذات  فروق  توجد  ل  ن�صها:  والتي  الكلية  متغري  بفر�صية  املتعلقة  النتائج 

الدرا�صة  عينة  تقديرات  متو�صطات  بني   )α  ≤  0.05( دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية 
من  وللتحقق  ؛  علمية(  )اإن�صانية،  الكلية  ملتغري  تعزى  التطوعي  العمل  نحو  لجتاهاتهم 
 )12( واجلدول  الفروق،  دللة  عن  للك�صف  “ت”  اختبار  اُ�صتخدم  الفر�صية  هذه  �صحة 

يو�صح ذلك.
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الجدول (12) 
نتائج استخدام اختبار “ت” للكشف عن الفرق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة

تبعا لمتغير التخصص

املتو�صط العددالكليةالبيان
احل�صابي

النحراف 
م�صتوي الدللةقيمة "ت"املعياري

م1
1191.840.64اإن�صانية

غري دالة عند 0.529
0.05 1901.880.64علمية

م2
1192.360.77اإن�صانية

دالة عند 2.7420.01
1902.150.56علمية

م3
1191.690.40اإن�صانية

غري دالة عند 0.678
0.05 1901.720.49علمية

الدرجة الكلية
1192.020.41اإن�صانية

دالة عند 2.0150.05
1901.930.38علمية

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),05.( تساوي )1.98( 
قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),01.( تساوي )2.63( 

يت�صح من اجلدول )12( اأن قيمة )ت( املح�صوبة اأقل من قيمة )ت( اجلدولية، وعليه  -
نقبل الفر�صية ال�صفرية، ويتبني اأنه: ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة 
)α ≤ 0.05( بني متو�صطات تقدير عينة الدرا�صة لجتاهاتهم نحو العمل التطوعي تعزى 
ملتغري الكلية، يف جمال “ درجة ممار�صة ال�صاب اجلامعي للعمل التطوعي » ويعزو الباحث: 
ذلك للوقت امل�صغول لدى الطلبة يف التح�صيل الدرا�صي، بينما توجد فروق يف الدرجة الكلية 
تعزى لعتبار اأن طبيعة العلوم الإن�صانية اأكرث اهتماماً بق�صايا النا�ص وم�صكالتهم، واأكرث 
اهتماماً بو�صع احللول لها، وتتفق مع املو�صى )2001( ، وتوجد فروق يف املجالني« الفوائد 
التطوعية  التطوعي، واملجالت  العمل  ال�صاب اجلامعي جراء م�صاركتهم يف  التي يتوقعها 
التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها« فهذا مرده اإىل طبيعة العلوم الإن�صانية حيث؛ 
ت�صمل مو�صوعات ذات عالقة بالعمل التطوعي، وهناك مزيد من احلديث عن املجالت التي 
قد يعمل بها الطلبة، وتتفق مع نتائج درا�صة اخلادم )2005( ، التي بيرَّنت عدم وجود فروق 
التطوعي  العمل  اإح�صائية بني: اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية؛ نحو  ذات دللة 

تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
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النتائج املتعلقة بفر�صية متغري اجلامعة والتي ن�صها: ل توجد فروق ذات دللة  ●
اإح�صائية عند م�صتوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�صطات تقدير عينة الدرا�صة لجتاهاتهم 
، وللتحقق من �صحة  التطوعي تعزى؛ ملتغري اجلامعة: )الإ�صالمية، والأق�صى(  العمل  نحو 

هذه الفر�صية؛ ا�صتخدم اختبار »ت« للك�صف عن دللة الفروق، واجلدول )13( يو�صح ذلك.
الجدول (13) 

نتائج استخدام اختبار »ت« للكشف عن الفرق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
تبعا لمتغير الجامعة (اإلسامية، األقصى) .

املتو�صط العددنوع التطبيقالبيان
قيمة النحراف املعيارياحل�صابي

م�صتوي الدللة"ت"

م1
1931.850.58اإ�صالمية

غري دالة عند 0.412
0.05 1161.880.74اأق�صى

م2
1932.180.56اإ�صالمية

غري دالة عند 1.854
0.05 1162.320.78اأق�صى

م3
1931.740.48اإ�صالمية

غري دالة عند 1.845
0.05 1161.650.40اأق�صى

الدرجة الكلية
1931.930.40اإ�صالمية

غري دالة عند 1.887
0.05 0.39 1162.02اأق�صى

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),05.( تساوي )1.98( 
قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )307( وعند مستوى ),01.( تساوي )2.63( 

اأقل من قيمة )ت( اجلدولية،  املح�صوبة  اأن قيمة )ت(   )13( يت�صح من: اجلدول  كما 
عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه:  ويتبني  ال�صفرية،  الفر�صية  نقبل  وعليه 
العمل  نحو  لجتاهاتهم  الدرا�صة  عينة  تقدير  متو�صطات  ≥ α( بني   0.05( دللة  م�صتوى 
التطوعي تعزى ملتغري اجلامعة: )الإ�صالمية، والأق�صى( يف الدرجة الكلية، واملجالت درجة 
جراء  اجلامعي  ال�صاب  يتوقعها  التي  والفوائد  التطوعي،  للعمل  اجلامعي  ال�صاب  ممار�صة 
العمرية يعي�ص  املرحلة  اأن هذه  اإىل:  ذلك  الباحث  » ويعزو  التطوعي  العمل  م�صاركتهم يف 
اأفرادها الهتمامات نف�صها؛ فاملجالت متاحة ب�صكل جمتمعي اأكرث منها بتوجيه جامعي، 
ودرجة املمار�صة، كذلك فالطالب كما �صبق يتوجه بدرجة اأكرب للتح�صيل الدرا�صي يف كلتا 
الدرا�صات  )2005( وغريها من  ال�صواء، وهذا ما يتفق مع درا�صة اخلادم  اجلامعتني على 
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حيث طبقت يف جمموعها يف اجلامعات، وكانت فوق املتو�صط بقليل بينما توجد فروق يف 
جمال » املجالت التطوعية التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها« ل�صالح جامعة 
الأق�صى، وهذا يعود اإىل: اأن درا�صة الطلبة لبع�ص امل�صاقات ذات العالقة بق�صايا، وم�صكالت 
املجتمع فهم يدر�صون متطلبات لكلية الرتبية؛ تتناول مثل هذه املو�صوعات، وهذا ما يعزز 

الروؤية الأو�صع نحو العمل التطوعي.
ال�صوؤال الثالث: ما �صبل تفعيل العمل التطوعي لدى الطلبة اجلامعات  ◄

الفل�صطينية؟ 
وملعرفة الو�صائل والآليات الالزمة لتفعيل م�صاركة ال�صباب اجلامعي بالعمل التطوعي 
وجه الباحث �صوؤالً مفتوحاً موجهاً لبع�ص العاملني يف احلقل الرتبوي والجتماعي ومن ثم 

بها من اأعلى اإىل اأدنى:  ح�صل على جمموعة من الإجابات رترَّ
كما  والرتتيب  الن�صبي  والوزن  املعياري  والنحراف  احل�صابي  املتو�صط  ُح�صب  وقد 

يو�صحها اجلدول )14( .
الجدول (14) 

قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب للوسائل واآلليات الازمة
لتفعيل مشاركة الشباب الجامعي بالعمل التطوعي

املتو�صطالعباراتم
احل�صابي

الوزن
الن�صبي

2.2144.21تفعيل دور و�صائل الإعالم يف تثقيف اأفراد املجتمع مباهية العمل التطوعي.1

2.2044.01تكثيف املحا�رضات والندوات باأهمية العمل التطوعي11

2.1743.43القيام بالأبحاث والدرا�صات امليدانية يف جمالت الأعمال التطوعية.2

2.0941.88تطوير برامج تربوية يف اجلامعات للتعريف بالعمل التطوعي واأهميته5

2.0941.75اإن�صاء مراكز متخ�ص�صة للتعريف بالعمل التطوعي12

3
تت�صمن الربامج الدرا�صية للموؤ�ص�صات التعليمية مفاهيم العمل التطوعي 

2.0841.62واأهميته

2.0841.55اإ�صدار ن�رضات دورية تعني بالأعمال التطوعية وتربز ن�صاطات املتطوعني8

2.0440.78دعم املوؤ�ص�صات والهيئات التي تعمل يف املجال التطوعي4

1.9238.32زرع املبادئ والقيم الإ�صالمية التي حتث على العمل التطوعي6

1.8737.41توظيف و�صائل الت�صالت احلديثة كالإنرتنت على ت�صجيع العمل التطوعي9
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املتو�صطالعباراتم
احل�صابي

الوزن
الن�صبي

1.8336.57تدريب وتاأهيل ال�صباب الراغب يف العمل التطوعي7

1.8336.57م�صاركة الدعاة واأئمة امل�صاجد يف التوعية باأهمية التطوع للفرد واملجتمع13

1.7735.40زرع حب العمل التطوعي يف املراحل العمرية املبكرة10

2.0140.27الدرجة الكلية للمجال

على  الدرا�صة  عينة  لدى  ال�صتجابة  درجة  متو�صط  اأن   )14( اجلدول  من  ويت�صح 
الفقرات  ، ورتبت   )%  40.27( املجال  لهذا  الن�صبي  الوزن  وبلغ   )2.01( بلغت  ال�صتبانة 

يف اجلدول تنازلياً.
وتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأعلى فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هي كما 

ياأتي: 
يف الفقرة )1( بلغ الوزن الن�صبي )44.21 %(، مما يدل على اأن الفقرة »تفعيل دور  -

و�صائل الإعالم يف تثقيف اأفراد املجتمع مباهية العمل التطوعي« ح�صلت على اأعلى درجة 
الفل�صطيني،  املجتمع  يف  الأو�صع  انت�صارها  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  العينة،  اأفراد  قبل  من 
العمرية  الفئات  يف  التاأثري  على  القدرة  باعتبار  الوا�صع  وتاأثريها  ا�صتخدامها،  و�صهولة 
املختلفة، وبالتايل: تعزيز ثقافة اأن الوطن للجميع، واأن للعمل التطوعي قيمةً عليا ل بد من 
تفعيله للرقي بالوطن، وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة الزهراين )2005( حيث 

بينت �صعف دور و�صائل الإعالم املختلفة يف ن�رض اأدبيات العمل التطوعي.
الفقرة:  - اأن  على  يدل  مما   ،)%  44.01( الن�صبي  الوزن  بلغ   )11( رقم  الفقرة  يف 

»تكثيف املحا�رضات، والندوات باأهمية العمل التطوعي« ح�صلت على الدرجة الثانية من 
قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل: اأنه و�صيلة متاحة للطلبة بحكم اخت�صا�صهم، ونوع 
اهتمامهم، و�صهولة ال�صتخدام، وكونها متاحة اأكرث يف حياتهم الدرا�صية، وتتفق نتائج هذه 

الدرا�صة مع نتائج درا�صة املالكي )2009( .
وتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأدنى فقرتني ح�صب الوزن الن�صبي هما كما 

ياأتي: 
يف الفقرة )10( بلغ الوزن الن�صبي )35.40 %(، مما يدل على اأن الفقرة: »زرع حب  -

العمل التطوعي يف املراحل العمرية املبكرة« ح�صلت على اأدنى درجة من قبل اأفراد العينة، 
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التطوعي  العمل  التطوعي، مما ي�صتوجب جعل  العمل  اإىل: غياب ثقافة  الباحث ذلك  ويعزو 
كثقافة جمتمعية تقوم على املبادرة الذاتية خلدمة الآخرين يف كل الخت�صا�صات، وهذا 
رحال  درا�صة  نتائج  مع  الدرا�صة  هذه  نتائج  وتتفق  ال�صليمة،  املجتمعية  التن�صئة  اأ�صا�صه 
)2006( فقد بينت اأن املتطوعني، واملتطوعات ل ي�صاركون يف غالبية الأحيان يف اتخاذ 

القرارات.
يف الفقرة )13( بلغ الوزن الن�صبي )36.57 %(، مما يدل على اأن الفقرة: »م�صاركة  -

الدعاة، واأئمة امل�صاجد يف التوعية باأهمية التطوع للفرد، واملجتمع:« ح�صلت على الدرجة 
قبل الأخرية من قبل اأفراد العينة، ويعزو الباحث ذلك اإىل ق�صور دور هذه الفئة من الطلبة 
اإذ؛ ق�رضوا دورهم الدعوي على العبادة دون املعاملة، فال�صائع يف ح�صاباتهم تناول م�صائل 
مرتبطة بالعبادات اأكرث من املعامالت، وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة املو�صى 

)2002( التي اأكدت كثافة اخللفية ال�رضعية للمبحوثات عن العمل التطوعي.

توصيات الدراسة: 
يف �صوء ما تو�صلت اإليه نتائج الدرا�صة من �صعف عام يف اتاهات الطلبة نحو 

العمل التطوعي يتقدم الباحث بالتو�صيات الآتية: 
اإبراز دور اجلامعات يف اإثراء ثقافة العمل التطوعي عرب الربامج الدرا�صية.. 1
الدرا�صية . 2 الربامج  عرب  العام  التعليم  يف  كاأولوية  التطوعي  العمل  ثقافة  غر�ص 

الر�صمية واملوازية.
للعمل . 3 خا�صة  اأهمية  والطالبات  الطالب  الجتماعية  التن�صئة  موؤ�ص�صات  اإيالء 

التطوعي عرب الدورات والربامج التدريبية التثقيفي.
تتناول . 4 درا�صية  م�صاقات  لطرح  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  التن�صيق  اأهمية 

مو�صوعات العمل التطوعي لتعزيزه كثقافة جمتمعية.
تفعيل دور و�صائل الإعالم وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي يف التنظري املنا�صب لتعميم . 5

ثقافة العمل التطوعي.
اأهمية اأن تزيد الأ�رضة من فاعلية اأبنائها نحو املبادرة مبمار�صة العمل التطوعي . 6

من باكورة حياتهم.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
على طالب . 1 ميدانية  درا�صة  التطوعي  والعمل  .“ال�صباب   )2001( �صعد  بن  را�صد  الباز، 

املرحلة اجلامعية يف مدينة الريا�ص”، جملة جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، 
الريا�ص.

“درا�صة . 2 التطوعي  العمل  نحو  ال�صعودي  ال�صباب  .“اجتاهات  )2008م(  خالد  الربقي، 
املكرمة”، جملة  الثانوية مبدينة مكة  املرحلة  مطبقة على عينة من طالب وطالبات 

الآداب و العلوم الإن�صانية، جملد 16، عدد2،  �ص �ص 66 - 87.
)كتاب . 3 الأجيال  بناء  �صبابنا«،  يف  تنمى  اأن  يجب  .»قيم  )2005ـ(  الكرمي  عبد  بكار، 

البيان( دار الكتاب اجلامعي، ال�صعودية.
تقرير التنمية الب�رضية )1999( برنامج درا�صات التنمية يف جامعة بريزيت، فل�صطني.. 4
»التطوع . 5 اأع�صاء وحدة  التطوع«،  اجلامعي نحو  ال�صباب  .»اجتاهات  )د.ت(  ثابت منى 

واملنظمات غري احلكومية«، اإ�صدارات املعهد العايل للخدمة الجتماعية بالقاهرة.
باململكة . 6 التطوعية  اخلدمات  يف  املوؤ�ص�صات  دور  .“درا�صة   )1999( مانع  اجلهني، 

التطوعية  للخدمات  الأول  العلمي  املوؤمتر  عمل  واأوراق  اأبحاث  ال�صعودية”،  العربية 
باململكة العربية ال�صعودية، املنعقد بجامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

اإ�صالمية«، . 7 تربوية  »روؤية  التطوعية  اخلدمة  .“�صوابط   )1999( �صامل  حامد  احلربي، 
العربية  باململكة  التطوعية  للخدمات  الأول  العلمي  املوؤمتر  عمل  واأوراق  اأبحاث 

ال�صعودية، املنعقد بجامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
اخلدام، حمزة )2005( .“اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو العمل التطوعي كلية عجلون . 8

اجلامعية«، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، منوذجاً جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن.
رحال، عمر )2006( .“ال�صباب والعمل التطوعي يف فل�صطني”، موؤ�ص�صة احلياة لالإغاثة . 9

والتنمية، فل�صطني.
الزهراين، عبد اهلل حممد )2003ـ( .“خ�صائ�ص مرحلة ال�صباب”، دور العمل اخلريي . 10

يف  العاملون  يراه  كما  لل�صباب  والرتبوية  والجتماعية  النف�صية  احلاجات  تلبية  يف 
اجلمعيات اخلريية مبنطقة الباحة بحوث امللتقى الأول للجمعيات اخلريية يف اململكة 

العربية ال�صعودية.
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الزهراين، علي بن اإبراهيم )2005( “جمالت العمل التطوعي يف امليدان الرتبوي”، . 11
�صل�صلة مركز الدرا�صات والبحوث 1، موؤ�ص�صة ال�صيخ عبد العزيز بن باز اخلريية.يف اململكة 

العربية ال�صعودية، �ص �ص 128 - 159.
ال�صلطان، فهد بن �صلطان )2010( .“اجتاهات ال�صباب اجلامعي الذكور نحو العمل . 12

التطوعي”، درا�صة تطبيقية على جامعة امللك �صعود، جملة كلية الرتبية – جامعة امللك 
�صعود، �ص �ص 33 - 57.

واخلا�صة . 13 احلكومية  املدار�ص  مديري  اجتاهات   :  )2014( عونية  �صواحلة؛ 
اجلامعة  جملة  امل�صادر،  غرفة  يف  التعلم  �صعوبات  برنامج  نحو  عمان  مبحافظة 
الإ�صالمية للدرا�صات الرتبوية والنف�صية، اجلامعة الأ�صالمية، غزة، م 22، ع 3، �ص �ص 

.146  - 112
عبد احلق؛ حممد )2001( دور الإعالم يف دعم العمل التطوعي يف املجتمع، دار . 14

الراية، دم�صق.
.درا�صة يف . 15  )2002( الدعوى  والعمل  ال�صعودي  ال�صباب  اهلل،  �صليمان عبد  العقيل، 

الإمام  جامعة  جملة  التطوعي،  الدعوى  العمل  حول  ال�صعودي  ال�صباب  اآراء  ا�صتطالع 
حممد بن �صعود الإ�صالمية، العدد الأربعون، ال�صعودية، �ص �ص 34 - 61.

الدرا�صات . 16 طالبات  اإدراك  مدى   )2009( اهلل  غرم  بن  حممد  بنت  �صمر  املالكي، 
العليا بجامعة اأم القرى ملجالت العمل التطوعي للمراأة يف املجتمع ال�صعودي، ر�صالة 

ماج�صتري غري من�صورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
اأفراد . 17 بع�ص  ا�صتطالعية لجتاهات  “درا�صة   )1999( مو�صى  احلكيم  عبد  مبارك، 

العلمي  التطوعي من وجهة نظرهم”، بحث مقدم للموؤمتر  العمل  املجتمع نحو مفهوم 
الأول للخدمات التطوعية باململكة العربية ال�صعودية واملنعقد بجامعة اأم القرى بتاريخ 

1999م. 5 مايو �صنة   - 2
واأن . 18 الإميان  من  املنكر  عن  النهي  كون  بيان  باب:  الإميان،  كتاب:  )د.ت(  م�صلم 

الإميان يزيد وينق�ص واأن المر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، )49( ، )78( .
التطوعي” . 19 العمل  وممار�صة  ال�صعودية  .“الفتاة   )2001( �صليمان  نورة  املو�صى، 

اإدارة املوؤ�ص�صات الأهلية والتطوعية يف  ال�صابع:  الدويل  اإىل املوؤمتر  ورقه عمل مقدمه 
املجتمعات املعا�رضة قناة الق�صباء، من 17 – 18 دي�صمرب )2001( ال�صارقة، ودولة 

الإمارات العربية املتحدة.
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