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ملخص: 
هدفت الدرا�صة احلالية اإىل الك�صف عن اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو ممار�صة العمل 
التطوعي، وقد ا�صتخدم الباحث مدخلني من مداخل املنهج الو�صفي هما: مدخل الدرا�صات 
بالعينة  الجتماعي  امل�صح  ومدخل  التطوعي،  للعمل  النظرية  اخللفية  لتو�صيح  الوثائقية 
زِّعت ا�صتبانة على عينة  ل�صتق�صاء اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو العمل التطوعي. وقد وجُ
قوامها )300( طالبة يف كلية عجلون اجلامعية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 

ات�صام اجتاهات اأفراد عينة الدرا�صة ب�صكل عام بالإيجابية نحو العمل التطوعي مما . 1
يوؤكد �صحة الفر�ص الأول. 

ل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية بني اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية . 2
نحو العمل التطوعي تعزى ملتغريات التخ�ص�ص، وامل�صتوى الدرا�صي، والعمر. 

الكلمات الدالــة: العمل التطوعي، كلية عجلون اجلامعيـة. 
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Abstract: 

The aim of this study was to explore the university youths’ attitudes 
towards voluntary work. The researcher used the documentary approach to 
shed more light on the theory behind voluntary work. He also used the sample 
survey approach to find out more about the university youths’ attitudes 
towards voluntary work. The questionnaire was distributed to a sample of 
(300) students in Ajloun University College. The study found the following 
results: 
1. The attitude of the study sample are generally positive toward voluntary 

work. This confirms the correctness of the first hypothesis. 

2. No statistically significant differences between the attitudes of 
undergraduate students of the Faculty of Ajloun towards volunteer work 
were found due to the variables of specialization, academic level, and age. 
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مقدمة: 
مبكانة  النهو�ص  يف  للم�صاركة  امل�صتخدمة  الو�صائل  اأهم  من  التطوعي  العمل  يعد 
يوم.  بعد  يوماً  متزايدة  اأهمية  التطوعي  العمل  ويكت�صب  احلايل،  ع�رصنا  يف  املجتمعات 
مل  النامية  اأم  املتقدمة  البلدان  يف  �صواء  احلكومات  اأن  مفادها  بها  م�صلم  قاعدة  فهناك 
تعد قادرة على �صد احتياجات اأفرادها ومتمعاتها، فمع تعقد الظروف احلياتية، ازدادت 
الحتياجات الجتماعية واأ�صبحت يف تغرّي م�صتمر، ولذلك كان ل بد من وجود جهات اأخرى 
اجلهات  به  تقوم  الذي  الدور  وتكّمل  العام،  املجال  مبلء  تقوم  احلكومية  للجهات  موازية 
احلكومية يف تلبية الحتياجات الجتماعية، ويطلق على الدور الذي تقوم به هذه اجلهات 

» العمل التطوعي ». 
ومن اجلدير بالذكر اأن تنمية املجتمع تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على م�صاركة املواطنني، 
التي يجب اأن تقوم على اأ�صا�ص الرغبة وال�صتعداد التطوعي من قبل امل�صاركني، وتاأخذ هذه 
بذل  اأو  اخلربة  اأو  الراأي  اأو  باملال  الطوعية  امل�صاركة  من  تتنوع  خمتلفة  �صوراً  امل�صاركة 
اجلهد، كما اأنها مال ميكن لغالبية �صكان املجتمع امل�صاهمة فيه وفقًا لقدرات كل منهم، 
الأمر الذي يرتتب عليه حتديد احتياجات املجتمع وم�صكالته ب�صورة واقعيه مبا ي�صهم يف 

تغيري الأو�صاع غري املرغوب فيها من قبل �صكان املجتمع )قا�صم، 2004، �ص293( . 
وتعطي طريقة تنظيم املجتمع – كطريقة اأ�صا�صية ملهنة اخلدمة الجتماعية – للتطوع 
اأو غاية يف حد ذاته، واإمنا تعتربه يف الوقت نف�صه  اأهمية خا�صة، فهي ل ترى فيه هدفًا 
ي�صتطيع  لكي  الب�رصية  املوارد  تنمية  يف  اأهدافها  حتقيق  من  خاللها  من  تتمكن  و�صيلة 
واإيجابية مع م�صكالت املجتمع، وبتعبري متكافئ ميكن  التعامل بكفاءة  الب�رصي  العن�رص 
لها،  اأ�صلوبَا  وتطوعهم  املجتمع  اأفراد  ا�صتثارة  من  تتخذ  املجتمع  تنظيم  طريقة  اإن  القول 
حتى تتمكن من التعامل مع املواقف املجتمعية املختلفة واملتغرية بكفاءة، ومن هنا فاإن 
العمل التطوعي وال�صتفادة باملتطوعني يعد نقطة ارتكاز اأ�صا�صية يف طريقة تنظيم املجتمع 

)�صادق، 2003، �ص231( . 
ونظراً ملا ميثله ال�صباب من اأهمية خا�صة كونهم يف مرحلة العطاء وميتلكون القدرة 
الذهنية والبدنية العالية، فقد �صعت كثري من الدول اإىل غر�ص ثقافة التطوع وت�صجيعها بينهم؛ 
لأن العمل التطوعي يعتمد على عوامل عّدة لنجاحه من اأهمها املورد الب�رصي فكلما كان 
املورد الب�رصي متحم�صًا للق�صايا الجتماعية ومدركًا لأبعاد العمل الجتماعي، كلما اأتى 
العمل الجتماعي بنتائج اإيجابية وحقيقية. كما اأن العمل الجتماعي التطوعي ميثل ف�صاًء 
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رحبًا ليمار�ص اأفراد املجتمع ولءهم وانتماءهم ملجتمعاتهم. كما ميثل العمل الجتماعي 
ماًل مهمًا ل�صقل مهارات الأفراد وبناء قدراتهم )حممد ر�صا، 2006، �ص568( . 

وانطالقًا من العالقة التي تربط بني العمل الجتماعي التطوعي واملورد الب�رصي، فاإنه 
ال�صباب  هم  التطوعي  الجتماعي  للعمل  املمار�ص  الب�رصي  املورد  عماد  باأن  القول  ميكن 
ال�صباب وانتماوؤهم ملجتمعهم كفيالن بدعم العمل  خا�صة يف املجتمعات الفتية فحما�ص 
الجتماعي التطوعي وم�صاندته والرقي مب�صتواه وم�صمونه، ف�صاًل عن اأن العمل الجتماعي 
له  باأم�ّص احلاجة  �صيكونون  والذين  ال�صباب،  التطوعي �صرياكم اخلربات وقدرات ومهارات 
الدرا�صة  ت�صعى  هنا  من  العملية.  حلياتهم  ممار�صتهم  ومرحلة  تكوينهم  مرحلة  يف  خا�صة 
اجلامعي واجتاهاتهم  ال�صباب  لدى  التطوعي  العمل  ثقافة  ال�صوء على  ت�صليط  اإىل  احلالية 
نحو ممار�صة العمل التطوعي، والذي ميثله يف هذه الدرا�صة طالبات كلية عجلون اجلامعية. 

مشكلة الدراسة: 
العمل  نحو  اجلامعي  ال�صباب  لجتاهات  بتناولها  احلالية  الدرا�صة  م�صكلة  تتحدد 
التطوعي، فبالرغم من الأهمية التي اأولها الدين واملجتمع للعمل التطوعي، وبالرغم من 
اأن  اإىل  ت�صري  الواقع  اأن معطيات  فاإن  التطوعي  الأهلي  القطاع  تبذل من قبل  التي  اجلهود 
هناك م�صكلة يف حجم امل�صاركة التطوعية ويف اإقبال ال�صباب على ممار�صة العمل التطوعي 
مبا ل يتنا�صب مع احلجم املاأمول )الريامي، 2000، �ص11( . ووراء ذلك بال �صك مموعة 
من العوامل التي قد ت�صكل عائقًا يحول دون م�صاركة ال�صباب التطوعية، ومن هذه العوامل 
ما هي عوامل وموؤثرات اجتماعية واقت�صادية وثقافية خمتلفة، كما اأن بع�ص هذه العوامل 
ذات �صلة بال�صباب ذاته ومواقفه واجتاهاته نحو العمل التطوعي. وتهتم الدرا�صة احلالية 
بالك�صف عن اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو العمل التطوعي ممثاًل بعينة من طالبات كلية 

عجلون اجلامعية )جامعة البلقاء التطبيقية( . 

أهمية الدراسة ومربراتها: 
تنبع اأهمية الدرا�صة الراهنة من اأهمية العمل التطوعي الذي ميتد اإىل مالت مت�صعة 
اإىل العتماد على كافة �رصائح  الأردين جاهداً  ي�صعى املجتمع  التنمية، حيث  من مالت 
املجتمع  يف  ال�صباب  وميثل  والتقدم.  التنمية  عجلة  لدفع  ال�صباب-  �صيما  ل   – املجتمع 
الأردين فئة حيوية لها اأهمية خا�صة تلقى املزيد من الرعاية والهتمام، حيث تعقد عليها 
املجتمع  ي�صهد  كما  املن�صود،  م�صتقبله  �صياغة  ويف  املجتمع  حا�رص  ت�صكيل  يف  الآمال 
للرعاية  املختلفة  املجالت  يف  التطوعية  اجلهود  يف  وحما�صية  وا�صعة  حماولت  الأردين 
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الجتماعية واجتاه جاد لتفعيل هذه املحاولت لالإ�صهام يف تنمية هذه املجتمعات، ويف 
ظل هذا املناخ ال�صائد، ومن الأهمية مبكان اأن نتعرف اإىل اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو 
اإن جناح العمل التطوعي وفعاليته يعتمد اعتماداً كبرياً على �صخ�صية  اإذ  العمل التطوعي، 
املتطوعني واجتاهاتهم نحوه )Abrahamson,1987, p. 5( وبناًء عليه تتحدد مربرات 

اختيار الباحث للدرا�سة الراهنة يف االأمور االآتية: 
نظر . 1 من وجهة  وذلك  املجتمع  التطوعي يف  العمل  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صلط  اأنها 

اإىل مثل هذه الجتاهات ميكن املتخ�ص�صني والعاملني  التعرف  اأن  ال�صباب اجلامعي ذلك 
يف اخلدمة الجتماعية والرعاية الجتماعية اأن ي�صعوا الربامج الالزمة وحمالت التوعية 
ال�رصورية لإذكاء الوعي الجتماعي، وتكوين راأي عام موؤيد نحو العمل التطوعي واأهميته 

واأ�صكاله. 
العمل . 2 تقومي  يف  اأ�صا�صيًا  عاماًل  يعد  اجلامعي  ال�صباب  اجتاهات  اإىل  التعرف  اأن 

التطوعي من حيث فاعليته ومدى الإقبال عليه اأو الإحجام عنه. 
اأن . 3 التي ميكن  والدرا�صات  الأبحاث  ل�صل�صلة من  الراهنة حلقة مكملة  الدرا�صة  تعد 

ت�صاهم يف اإثراء املكتبة العلمية يف مثل هذه املو�صوعات الهامة. 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل ما ياأتي: 

التعرف اإىل اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية نحو العمل التطوعي. . 1
كلية . 2 طالبات  اجتاهات  يف  اإح�صائية  دلله  ذات  فروق  وجود  مدى  اإىل  التعرف 

اجلامعي،  وامل�صتوى  التخ�ص�ص،  ملتغريات  تعزى  التطوعي  العمل  نحو  اجلامعية  عجلون 
والعمر. 
ال�صباب . 3 اجتاهات  تغيري  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن  بتو�صيات  اخلروج  حماولة 

وتدعيم  تنمية  اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  التطوعي  العمل  نحو  ال�صلبية  اجلامعي 
الجتاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي. 

فرضيات الدراسة: 
تت�صف اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية نحو العمل التطوعي بالإيجابية. . 1
الجتماعية . 2 اخلدمة  تخ�ص�ص  طالبات  بني  اإح�صائية  ذات دلله  فروق  هناك 

وطالبات التخ�ص�صات الأخرى يف اجتاهاتهن نحو العمل التطوعي. 
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هناك فروق ذات دلله اإح�صائية بني طالبات امل�صتوى الدرا�صي الأول، وامل�صتوى . 3
الدرا�صي الثاين، وامل�صتوى الدرا�صي الثالث، وامل�صتوى الدرا�صي الرابع يف اجتاهاتهن نحو 

العمل التطوعي. 
الأقل من ع�رصين . 4 الأعمار  ذوات  الطالبات  اإح�صائية بني  ذات دلله  هناك فروق 

عامًا، والأعمار الأكرب من ع�رصين عامًا يف اجتاهاتهن نحو العمل التطوعي. 

اإلطار النظري للدراسة: 

أوالً- مفهوم العمل التطوعي: 

ًا يف علم الجتماع والعمل الجتماعي، وذا  ي�صكل مفهوم العمل التطوعي مبحثًا اأ�صا�صيَّ
عالقة مبا�رصة بالأبعاد النف�صية والثقافية والرتبوية: فقد نالت درا�صة امل�صطلح اهتمامًا 
وا�صحًا يف اأدبيات الفكر الب�رصي، اإذ جاء يف قامو�ص علم الجتماع اأن العمل التطوعي هو« 
ا�صطالح ي�صف الطرق النظامية التي ت�صتعمل يف تقدمي العون وامل�صاعدة للمحتاجني الذين 
التي تواجههم«. )مي�صيل  التغلب على امل�صاكل والأزمات احلياتية  باأنف�صهم  ل ي�صتطيعون 
دينكن، 1986، �ص49( . وي�صري معجم م�صطلحات اخلدمة الجتماعية اإىل اأن التطوع هو 
» تعبئة الأفراد وا�صتخدامهم بدون اأجر يف خدمة املجتمع بعيدا عن املوؤ�ص�صات احلكومية«. 
)دروي�ص، 1998، �ص172( كما يعرف قامو�ص اخلدمة الجتماعية واخلدمات الجتماعية 
تقدمي  يف  الأجر  مدفوعي  غري  واجلماعات  الأفراد  وا�صتغالل  توظيف   « اأنه  على  التطوع 
خدمات اإن�صانية خارج اإطار املوؤ�ص�صات احلكومية«. )ال�صكري، 2000، �ص560( . ويعرف 
العمل التطوعي يف اخلدمة الجتماعية اأي�صًا على اأنه » املجهود القائم على مهارة اأو خربة 
معينة والذي يبذل عن رغبة واختيار بغر�ص اأداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مايل« 
)�صم�ص الدين، 1995، �ص19( . كما ي�صار اإىل التطوع على اأنه »جهود تتم عن رغبة واقتناع 
خدمات  لتقدمي  الجتماعية  امل�صاعدات  ن�صيج  من  كجزء  املحلي  مبجتمعهم  الأفراد  تربط 
بها«  القائمني  وعلى  املجتمع  على  بالفائدة  يعود  مايل، مبا  مقابل  انتظار  دون  اإن�صانية 

 . )Fellin, 1999, p. 123- 124(

وتعرفه جمعية الأخ�صائيني الجتماعيني بالوليات املتحدة الأمريكية باأنه »جهود 
يبذلها املتطوعون املتخ�ص�صون اأو �صبه املتخ�ص�صني الذين ميلكون خربة اأو مهارة معينة 
الأفراد  رفاهية  اإىل  تهدف  التي  املهنة  خدمات  لتحقيق  امل�صاركة  يف  فعال  دور  ولهم 

واملجتمعات بطريقة تكاملية حمققةً اأكرب نفع ممكن لهم« )الدمنهوري، 1977، �ص5( . 
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مما �صبق ميكن القول اإن العمل التطوعي ي�صمل التربع بالوقت اأو املال اأو اجلهد، ويتم 
دون انتظار اأو توقع مقابل مادي يوازي اجلهد املبذول، ويوظف يف املجالت التي تعود 
بالنفع العام على املجتمع اأفراداً وموؤ�ص�صات، كما اأنه نابع من دافع و رغبة ذاتية و دون 
اإجبار لتحمل امل�صوؤولية الجتماعية، كما اإن العمل التطوعي ل يرتبط مبهنة اأو تخ�ص�ص اأو 

�رصيحة عمرية واإمنا يقوم على تنوع املهارات و اخلربات ال�صابقة لالأفراد. 

ثانياً- أهمية العمل التطوعي: 

اأهمية العمل التطوعي كلما تقدمت املجتمعات وتعقدت العالقات الجتماعية  تبرز 
داخلها، فقد اأدت التغيرات القت�صادية والجتماعية والثقافية والزيادة يف

ومتطلبات احلياة املعا�صرة اإىل تحول العمل التطوعي، من مرد اأعمال فردية تقليدية اإىل 
اأعمال جماعية منظمة يف �صكل جمعيات وموؤ�ص�صات حديثة ويف مالت متعددة تتنا�صب 
وتكمن   . �ص5(   ،2000 )النعيم،  امل�صتجدة  ظروفه  وتنمية  املجتمع  خدمة  واحتياجات 

اأهمية العمل التطوعي يف كونه يوؤدي ثالث وظائف رئي�سية يف املجتمع هي: 
تكملة العمل احلكومي عن طريق رفع م�صتوى اخلدمة اأو تو�صيعها. . 1
املوؤ�ص�صات . 2 به  تت�صم  توفري خدمات جديدة قد ي�صعب على احلكومة تقدميها، ملا 

التطوعية من مرونة. 
تاأدية خدمات ل تقوم بها الدولة لظروف مثل وجود اأنظمة حتد من تدخل الدولة . 3

يف بع�ص ال�صوؤون )اجلهني، 1998، �ص 445( . 

ثالثاً- ثقافة العمل التطوعي: 

بفعل املتغريات العاملية واملجتمعية والزيادة ال�صكانية، مل تعد احلكومات، وبخا�صة 
يف الدول املتقدمة قادرة مبفردها على حتقيق التنمية امل�صتدامة، اأو تقدمي كافة امل�صاعدات 
والحتياجات، وعليه تربز اأهمية م�صاركة املتطوعني مل�صاندة الإنفاق احلكومي من جانب، 
وتوفري اجلهود احلكومية للم�صوؤوليات الكربى من جانٍب اآخر. وقد اأثبتت اخلربات والتجارب 
املتتالية اأن م�رصوعات الإ�صالح والتنمية لن تتاأ�صل يف حياة املجتمع ولن توؤدي الفائدة 
املرجوة منها ما مل ي�صارك فيها اأفراد هذا املجتمع وجماعاته، ومرجع ذلك اأن املواطنني 
ثم  له. ومن  اأكرث دراية من غريهم ملا ي�صلح ملجتمعهم وما ل ي�صلح  يف متمٍع ما هم 
هذا  طبيعة  مع  يتالءم  ما  اختيار  ي�صمن  معني  برنامج  تخطيط  يف  املواطنني  فا�صرتاك 
املجتمع )Thomas Waltz , 1974 ,pp38- 46( . ومن خالل نظرتهم الب�صيطة والواقعية 
ال�صورى  الفعلية للمجتمع باأ�صلوب  اأن�صب احللول ملقابلة الحتياجات  اإىل  اأن ي�صلوا  ميكن 
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 European Siminar( التنمية  النجاح مل�رصوعات  والتنا�صح، كما ي�صمن توفري عنا�رص 
اأو ركوده  اأن حيوية املجتمع  . وبحكم   )on Function Voluntary Social, 1980 , p52
التطوعي تعد جزءاً ل يتجزاأ  العمل  ال�صائدة لديه، وملا كانت ثقافة  الثقافة  رهن مب�صتوى 
التطوعي وامل�صاركة يف  العمل  الإقبال على  العام، فاإن مدى  الثقافة باملعنى  من مفهوم 
فعالياته يتوقف على انت�صار ثقافة التطوع يف ال�صاحة الجتماعية، وبالعودة اإىل املعطيات 
اأو�صاط ال�صباب ما زالت دون  على اأر�ص الواقع جند اأن انت�صار ثقافة العمل التطوعي بني 

امل�صتوى املطلوب. 
املجتمع  يف  ال�صائدة  الثقافية  الأمناط  بع�ص  اأن  اإىل  الإ�صارة  مبكان  الأهمية  ومن 
الجتماعية  اأهميتهم  من  كالتقليل  التطوعي،  العمل  يف  ال�صباب  م�صاركة  تدين  يف  ت�صاهم 
ومن دورهم يف بناء املجتمع، وكذلك �صعف وعي ال�صباب مبفهوم وفوائد العمل التطوعي. 
قلة  يف  تتمثل  والأهلية،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م�صئوليتها  تتحمل  اأ�صباباً  هنالك  اأن  كما 
التعريف بالربامج والن�صاطات التطوعية اأو عدم ال�صماح لل�صباب بامل�صاركة يف �صنع القرار 

داخل املوؤ�ص�صة، وقلة ت�صجيع، ودعم العمل التطوعي )يا�صني، 2002، 54( . 

الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة: 
يف  والدار�صني  الباحثني  من  العديد  اهتمام  على  التطوعي  العمل  درا�صات  حظيت 
خمتلف العلوم حظيت درا�صات العمل التطوعي على اهتمام العديد من الباحثني والدار�صني 
يف خمتلف العلوم الجتماعية، ويف خمتلف دول العامل، ونظراً لأهمية هذه الدرا�صات يقوم 

الباحث بعر�صها على النحو الآتي: 

أوالً- الدراسات األجنبية: 

واإدارة وتعلم . 1 تنظيم   « بعنوان   .  )2001( ،»Long et al« واآخرون  لوجن  درا�صة 
بتعلم اخلدمة )خدمة املجتمع(  الأمريكية« ويق�صد  الوليات املتحدة  م�صاريع اخلدمة يف 
التطوع  الكليات واجلامعات الأمريكية ت�صجع طلبتها على  العديد من  اأن  الدرا�صة  . وجدت 
تقع  الذي  املحلي  املجتمع  – وبني  عنها  – كممثلني  طلبتها  بني  ال�صلة  توثيق  اأجل  من 
اأو اجلامعات. وتتلقى تلك امل�صاريع الدعم املايل من اجلهات اخلارجية.  فيه تلك الكليات 
فخالل الفرتة الزمنية 1995 – 1997 تلقت م�صاريع خدمة املجتمع واملدارة من قبل اإدارة 
اخلدمة الوطنية واملجتمع املحلي دعمًا ماليًا زاد عن 35 مليون دولراً تلقته اأكرث من 500 
موؤ�ص�صة تعليم عاٍل ومنظمات املجتمع املدين لتوطيد ال�صلة بني تلك املوؤ�ص�صات واملنظمات 
من  العديد  حتقيق  اإىل  هدفت  الربامج  تلك  اأن  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  املحلية.  ومتمعاتها 
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الأهداف ومن اأبرزها: 
النمو يف �صخ�صية املتطوع. أ. 
التطبيق امليداين للمعلومات التي تعلمها. 	. 
التفكري التحليلي. ت. 
تزويد املتطوعني من الطلبة بقيم ومهارات املواطنة والنتماء. 	. 

كما وجدت الدرا�صة اأن تلك الربامج تثل مت�صاًل يتكون من اأربعة اأبعاد وهي: 
كمية ونوع وفرتة خربات خدمة املجتمع املقدمة. أ. 
مدى حرية الطلبة يف اختيار اخلربات التي �صيتعلمونها من خالل عملهم التطوعي. 	. 
نوع وحجم الإ�رصاف على الطلبة اأثناء تاأديتهم للعمل التطوعي. ت. 
)املادة( 	.  امل�صاق  منها: طبيعة  عدة  بعوامل  يتاأثر  والذي  الداخلي،  الإ�رصاف  حجم 

اأو طبيعة الربنامج اأو اجلامعة اأو حجم الإ�رصاف اخلارجي، والذي يتاأثر بعدة عوامل منها: 
وتو�صلت  املطبق.  املجتمعية  اخلدمة  برنامج  اأو  للم�رصوع  ماليًا  الداعمة  اجلهة  طبيعة 
الدرا�صة اإىل اأن تلك امل�صاريع اأحدثت العديد من النتائج الإيجابية التي تزيد من ال�صلة بني 

الكليات واجلامعات وبني متمعاتها املحلية. 
درا�صة برجنل وهاجتر »Bringle and Hatcher«، )2002( . بعنوان »ال�رصاكة . 2

يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت   « املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني 
للمجتمعات املحلية  والن�صاطات  �صاهمت يف تقدمي اخلدمات  الأمريكية  الوليات املتحدة 
بطرق عدة من اأبرزها: برامج التعليم امل�صتمر، والربامج العيادية واملهنية، واإيجاد اأق�صام 
اأو وحدات اأكادميية، اأو اإدارية لها مهمات خدماتية، واخلدمات املهنية للمدر�صني، وتطوع 
الطلبة يف املجتمع املحلي، وا�صتفادة املجتمع املحلي من اجلامعة ون�صاطاتها الثقافية. 
كما اأو�صحت الدرا�صة اأن امل�صاهمة التطوعية من قبل الطلبة واملدر�صني والإداريني ت�صاعد 
على حت�صني خدمة املجتمع املحلي، وتنميته يف مالت عديدة ويوؤدي ذلك يف النهاية اإىل 

بناء الثقة بني موؤ�ص�صات التعليم العايل واملجتمع املحلي. 
درا�صة جونز و هيل »Jones and Hill«، )2003( . بعنوان »احلوافز التي تدفع . 3

اأربع  من  طالبًا   24 من  مكونة  ق�صدية  الدرا�صة  عينة  كانت   « التطوعية  للخدمة  الطلبة 
باأعمال تطوعية  قد قاموا  اأوهايو. وكان املبحوثني كافة  تعليم عاٍل يف ولية  موؤ�ص�صات 
خالل درا�صتهم املدر�صية يف املرحلة الثانوية. وا�صتمر ن�صفهم يف القيام بالعمل التطوعي 
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التطوعي بعد  القيام بالعمل  الآخر فقد توقفوا عن  الن�صف  اأما  اإىل اجلامعة،  انتقالهم  بعد 
النتقال اإىل اجلامعة. تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن م�صاركة الطلبة يف العمل التطوعي يف اأثناء 
املرحلة الثانوية كان ب�صبب تاأثري احلوافز اخلارجية مثل ت�صجيع الأ�رصة والأ�صدقاء، وكون 
العمل متطلب يف املنهاج الدرا�صي، وت�صجيع املعتقدات الدينية، وم�صاعدة الآخرين، وكون 
الذين  الطلبة  اأما  جامعي.  قبول  على  احل�صول  يف  الطلبة  ي�صاعد  التطوعي  بالعمل  القيام 
توقفوا عن العمل التطوعي بعد النتقال للجامعة، فقد ذكروا اأن اأبرز اأ�صباب ذلك النقطاع 
والن�صغال  اجلامعة،  يف  اجلديدة  حلياتهم  اأولويات  بو�صع  والن�صغال  الوقت،  �صيق  هي: 
اأثناء الدرا�صة يف اجلامعة، والنتقال اإىل متمع حملي جديد )اجلامعة واملناطق  بالعمل 

املحيطة بها( . 
درا�صة بيكــرز »Bekkers«، )2005( . بعنوان »امل�صاركة يف اجلمعيات اخلريية« . 4

الع�صوائية،  الطبقية  العينة  بطريقة  اختريوا  مبحوثًا   1578 من  الدرا�صة  عينة  تكونت 
اإيجاد معنى للحياة، ولتح�صني  اأ�صباب العمل التطوعي هي:  اأبرز  اأن  اإىل  وتو�صلت الدرا�صة 
اأو�صاعهم يف �صوق العمل، كما تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن امل�صاركة يف العمل التطوعي تزداد 
مع ازدياد امل�صتوى التعليمي، وزيادة التدين لدى الفئات الأكرث اهتمامًا بال�صيا�صة، واأعلى 
ملن يوؤيدون الأحزاب ال�صيا�صية الي�صارية، واأعلى منه لدى �صكان املناطق الريفية، ويزداد 

لدى الأ�صخا�ص الذين تتاز �صخ�صياتهم بال�صعور العاطفي اجتاه الأحداث والآخرين. 
»اأراء . 5 بعنوان   .  )2008(  ،»Ferrari and Bristow« بر�ستـو  و  فيـراري  درا�صة 

طلبة اجلامعة نحو البيئة اجلامعية وعالقتها بحوافز خدمة املجتمع املحلي والنخراط يف 
اخلدمة العامة » اأجريت هذه الدرا�صة على طلبة جامعة DePaul الأمريكية يف ولية اإلينوي 
البيئة اجلامعية وعالقتها بحوافز خدمة املجتمع املحلي والنخراط  اأرائهم جتاه  ملعرفة 
اأن  اإىل  الدرا�صة  الدرا�صة من 120 مبحوثًا. حيث تو�صلت  العامة. تكونت عينة  يف اخلدمة 
للطلبة  باأن اجلامعة توفر بيئة منا�صبة  انطباع عال  لديهم  الأوىل والثانية  ال�صنتني  طلبة 
ال�صنتني  اأعلى من طلبة  التطوعية يف املجتمع املحلي وان لديهم حوافز  للقيام بالأعمال 
العامة  بامل�صالح  املرتبطة  احلوافز  وخا�صة  التطوعية  بالأعمال  للقيام  والرابعة  الثالثة 
وال�صتجابة لالحتياجات والرغبة بتقدمي امل�صاعدة لالآخرين، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن �صبب 
تلك الفروق يعود اإىل اأن طلبة ال�صنتني الأوىل و الثانية، فقد تعر�صوا كثرياً لربامج التوجيه 
وم�صاريع خدمة املجتمع املحلي، وخا�صة طلبة ال�صنة الأوىل، اأما تلك احلوافز فكانت اأقل 
عند طلبة ال�صنتني الثالثة والرابعة ولأ�صباب عدة من اأبرزها: ان�صغال العديد منهم بالعمل 

لتغطية كلفة الدرا�صة اجلامعية، وقلة تعر�صهم لربامج اخلدمة العامة. 
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الثقة . 6 متغريات  من  كل  بني  »العالقة  بعنوان   .  )2009(  ،»John« جــون  درا�صة 
تكونت من 1249  الدرا�صة طبقية  الأكادميي«. عينة  التح�صيل  والتطوع وبني  والعالقات 
حبت العينة من 27 مدر�صة  طالبًا وطالبة من طلبة ال�صنة الأخرية من املرحلة الثانوية، �صجُ
بريطانية )24 مدر�صة حكومية و 3 مدار�ص خا�صة( . تو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من النتائج 
اأبرزها: هناك عالقة ايجابية بني متغري الثقة )ثقة املبحوثني من الطلبة( وما بني متغري 
التح�صيل الأكادميي. اأي اأن الطلبة الذين امتازوا بالثقة كان حت�صيلهم الأكادميي عاليًا يف 
املدر�صة. هناك عالقة �صلبية بني متغري العالقة )العالقة الجتماعية بني والد املبحوثني 
ووالد اأ�صدقائهم من طلبة نف�ص املدر�صة( . فيما يتعلق بالتطوع هناك عالقة اإيجابية بينه 
وبني متغري التح�صيل الأكادميي، اأي اأن العمل التطوعي يعزز اجلانب الأكادميي ويزيد من 
م�صتوى الطالب يف املدر�صة، وخل�صت الدرا�صة اأي�صًا اإىل اأن اأبرز مالت التطوع قد كانت: 
وم�صاعدة  البيئية،  وامل�صاريع  النتخابية،  واحلمالت  الدينية،  وامل�صاريع  التربع،  حمالت 

امل�صنني، والأعمال اخلريية، وفرق اجلوالة )الك�صافة( . 

ثانياً- الدراسات العربية: 

درا�صة �سناء حجازي، )2000( . بعنوان »اإ�صهامات اجلهود التطوعية يف الربامج . 1
وم�رصوعات  برامج  اإىل  التعرف  حاولت  والتي  اجليزة«.  يف  الأهلية  باجلمعيات  التنموية 
جمعية تنمية املجتمع املحلي بغرب حلوان بالقاهرة، والقائمة على اإ�صهامات املتطوعني 
فيها وحتديد املعوقات التي حتول دون ال�صتفادة من تلك الإ�صهامات. وقد اأ�صارت نتائج 
الدرا�صة اإىل اأن اأهم هذه املعوقات هي قلة عدد املتطوعني بالإ�صافة اإىل قلة خربة البع�ص 
منهم مع عدم الهتمام بامل�صاركة يف الربامج وامل�رصوعات التي تقدمها هذه اجلمعيات. 
كما اأو�صت الدرا�صة ب�رصورة تعميق مفهوم التطوع يف املجتمع لزيادة ال�صتفادة من جهود 

املتطوعني يف الربامج وامل�رصوعات التنموية. 
لعالج . 2 املتطوعني  واإدارة  »تنظيم  بعنوان   .  )2000( املجيد،  عبد  لبنى  درا�صة 

املتطوعني  اأعداد  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هدفت  الأهلية«.  اجلمعيات  يف  التطوع  اأزمة 
نتائج  اأو�صحت  وقد  الأهلية.  اجلمعيات  يف  بها  يقومون  التي  والأن�صطة  وخ�صائ�صهم 
اأن هناك ق�صوراً يف اجلهود املبذولة لتنظيم واإدارة املتطوعني بالإ�صافة اإىل اأن  الدرا�صة 
واأن  اأخرى،  باأي جهة  اأ�صا�صًا باجلمعيات، ول  اأعداد املتطوعني وخ�صائ�صهم غري م�صجلة 
اأكرث الأن�صطة التطوعية تقت�رص على امل�صاركة يف الندوات واملحا�رصات والتربع باملال، 

وهو ما يعطي موؤ�رصاً باخللط بني مفهومي التربع والتطوع. 
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درا�صة فهد بن �سلطان، )2009( . بعنوان »اجتاهات ال�صباب اجلامعي الذكور نحو . 3
اإىل الك�صف عن  الدرا�صة  العمل التطوعي درا�صة تطبيقية على جامعة امللك �صعود«. هدفت 
اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو ممار�صة العمل التطوعي وماهية الأعمال التطوعية، التي 
يرغبون يف ممار�صتها، وكذلك حتديد املعوقات التي حتول دون التحاق ال�صباب اجلامعي 
ال�صباب اجلامعي  اأن متو�صط ممار�صة  الدرا�صة عن  اأ�صفرت نتائج  التطوعية. وقد  بالأعمال 
العمل  نحو  اإيجابية  الذكور  اجلامعي  ال�صباب  اجتاهات  واأن  التطوعي �صعيف جداً،  للعمل 
ثم  املر�صى،  زيارة  ويليها  واملحتاجني،  الفقراء  ورعاية  م�صاعدة  جاءت  حيث  التطوعي، 
امل�صاركة يف الإغاثة الإن�صانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ على البيئة ومكافحة املخدرات 
والتدخني، يف �صدر املجالت التي يرغب ال�صباب اجلامعي امل�صاركة فيها. واإن اأقل مالت 
العمل التطوعي جاذبية مل�صاركة ال�صباب اجلامعي هي الدفاع املدين، وتقدمي العون للنوادي 
الريا�صية، ورعاية الطفولة. واأو�صحت نتائج الدرا�صة اأن اكت�صاب مهارات جديدة، وزيادة 
بالنف�ص،  والثقة  املجتمع،  وامل�صاعدة يف خدمة  مفيدة،  باأمور  الفراغ  وقت  و�صغل  اخلربة، 
وتنمية ال�صخ�صية الجتماعية تاأتي يف مقدمة الفوائد التي يجنيها ال�صباب جراء م�صاركتهم 

يف العمل التطوعي، ويرونها ذات اأهمية مرتفعة جداً. 
نحو . 4 اجلامعي  ال�صباب  »اجتاهات  بعنوان   .  )2006( ر�سا،  عنان  حممد  درا�صة 

التطوع درا�صة مطبقة على طالب وطالبات جامعة ال�صلطان قابو�ص ب�صلطنة عمان«. تكونت 
والعلوم  الآداب  كليتي  يف  الأق�صام  خمتلف  من  وطالبة  طالب   )521( من  الدرا�صة  عينة 
ات�صمت  التطوع  نحو  الدرا�صة  عينة  اجتاهات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صفرت  الجتماعية، 
باليجابية، كما بينت النتائج اأن هناك فروقًا ذات دلله اإح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو 
التطوع ل�صالح الطالبات كذلك وجود فروق ذات دلله اإح�صائية تعزى ملتغريات التخ�ص�ص 

ل�صالح طلبة اخلدمة الجتماعية. 

ثالثاً- الدراسات األردنية: 

درا�صة وليد حماد، )1995( . بعنوان » اأثر بع�ص املتغريات القت�صادية والجتماعية . 1
على م�صتوى م�صاركة ال�صباب يف العمل الجتماعي التطوعي الأردين«. هدفت الدرا�صة اإىل 
حتديد م�صاركة ال�صباب يف العمل الجتماعي التطوعي الأردين، وقامت هذه الدرا�صة على 
اأن العمل التطوعي عمل مق�صود يهدف املتطوع من وراءه حتقيق  فر�صية رئي�صة موؤداها 
لت بفعل ظروفه الجتماعية والقت�صادية والثقافية.  غاية خا�صة به لأ�صباب ودوافع ت�صكَّ
تو�صلت الدرا�صة اإىل وجود عالقة ذات دلله اإح�صائية بني متغريات اجلن�ص والدين والعمر 
وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�صارت  كما  الدرا�صة،  عينة  عند  التطوع  ومفاهيم  الإقامة  ومكان 
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عالقة ذات دلله اإح�صائية بني متغريات احلالة الزواجية والتعليم والدخل واملهنة ومفاهيم 
العمل التطوعي. 

العامل . 2 يف  واملتطوعني  »التطوع  بعنوان   .  )2000( واآخرون،  �ستيوي  درا�صة 
غري  بخ�صائ�ص  ومقارنتها  املتطوعني  خ�صائ�ص  حتديد  اإىل  الدرا�صة  هدفت  العربي«. 
الدرا�صة  املتطوعني وحتديد دوافع املتطوعني ومقارنتها بدوافع غري املتطوعني. خرجت 
واأن معدل  الإناث،  اأعلى من معدل املتطوعني  الذكور  اأن معدل املتطوعني  اأهمها:  بنتائج 
املتطوعني امل�صلمني اأعلى من معدل املتطوعني امل�صيحيني، واأن معدل املتطوعني من ذوي 
العمر املتو�صط اأعلى من معدل املتطوعني الكبار يف العمر، واأن معدل املتطوعني املتزوجني 
اأعلى من معدل املتطوعني العزاب والأرامل واملطلقني، كما خرجت الدرا�صة بوجود غياب 
تام يف ال�صاحة العربية ملراكز توجيه املتطوعني و�صعف يف احلوافز املجتمعية للمتطوعني 

وعدم توافر التدريب والتوجيه الكايف للمتطوعني. 
الن�صوي . 3 التطوعي  ال�صلوك  »دوافع  بعنوان   .  )2001( املحاميد،  حممد  درا�صة 

املنظم يف الأردن وعالقته ببع�ص املتغريات الجتماعية والقت�صادية والتعليمية«. هدفت 
الدرا�صة  وتناولت  الأردن  يف  املنظم  الن�صوي  التطوعي  ال�صلوك  طبيعة  معرفة  اإىل  الدرا�صة 
مفهوم منظمات املجتمع املدين، وجهود بع�ص املوؤ�ص�صات يف ت�صجيع املراأة على التطوع 
وتو�صلت الدرا�صة اإىل نتائج عدة من اأهمها: اأن الن�صاء املتزوجات اأكرث اإقباًل على التطوع 
من الن�صاء العازبات والأرامل، واللواتي يع�صن يف الأ�رص النواة اأكرث تطوعًا من اللواتي يع�صن 

يف الأ�رص املمتدة، والن�صاء غري املتقاعدات اأكرث تطوعًا من الن�صاء املتقاعدات. 
درا�صة فاطمة الزبيدي، )2006( . بعنوان »اجتاهات طلبة اجلامعة الأردنية نحو . 4

العمل التطوعي » هدفت الدرا�صة اإىل التعرف اإىل اجتاهات طلبة اجلامعة الأردنية نحو العمل 
التطوعي اأ�صارت النتائج اإىل اأن غالبية املبحوثني من الإناث واأن ما ن�صبته 63.7 مل ي�صاركوا 
يف اأعمال تطوعية اأثناء درا�صتهم اجلامعية، واأن تطوع الذكور اأعلى من تطوع الإناث، واأن 
تطوع الكليات العلمية اأكرث من تطوع الكليات الإن�صانية. كما بينت نتائج الدرا�صة وجود 
فروق ذات دلله اإح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى ملتغريات النوع، 

والكلية، وامل�صتوى الدرا�صي. 
العمل . 5 يف  اجلامعي  ال�صباب  »دور  بعنوان   .  )2007( النابل�سي،  هيفاء  درا�صة 

التطوعي وامل�صاركة ال�صيا�صية: درا�صة مقارنة على عينة من طلبة اجلامعة الأردنية«. هدفت 
ال�صيا�صية.  وامل�صاركة  التطوعي  العمل  يف  اجلامعي  ال�صباب  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�صة 
جمعت البيانات من عينة ع�صوائية طبقية متعددة املراحل بلغ حجمها 1150 طالب وطالبة 
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تو�صلت الدرا�صة اإىل �صعف م�صاركة ال�صباب اجلامعي يف العمل التطوعي وال�صيا�صي، كما 
تو�صلت اإىل اأن تاأثري الأ�رصة �صعيف يف التاأثري على اأبنائها للم�صاركة يف العمل التطوعي 
وال�صيا�صي، واأ�صارت النتائج اأي�صًا اإىل اأن النظرة ب�صكل عام للعمل التطوعي اإيجابية يف بناء 

الوطن ودعم م�صرية التنمية، بينما الأمر لي�ص كذلك بالن�صبة للم�صاركة ال�صيا�صية. 
ويف �سوء ا�ستعرا�س نتائج الدرا�سات ال�سابقة ميكن ا�ستخال�س ما ياأتي: 

يتبني لنا من العر�ص ال�صابق وجود ثغرات عدة فيما يتعلق بدرا�صة العمل التطوعي 
قليلة  زالت  ما  الأردين  امل�صتوى  على  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأن  املثال:  �صبيل  على  منها 
والأجنبية  العربية  الدرا�صات  وان  الأردن،  يف  التطوعي  العمل  ظاهرة  انت�صار  من  بالرغم 
تناولت جوانب متعددة للعمل التطوعي، كما ل ميكن مقارنة نتائج تلك الدرا�صات بني دولة 
واأخرى اأو على م�صتوى الدولة نف�صها ويعود ذلك لعدة اأ�صباب منها: اختالف املو�صوعات 
زاوية معينة فقط مثل  اأو  درا�صتها، ودرا�صة جانب  والتي تت  التطوعي  بالعمل  املرتبطة 
اأو  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  درا�صة  اأو  الآخر،  دون  والإناث(  )الذكور  النوعني  اأحد  درا�صة 
طلبة املدار�ص واجلامعات بالإ�صافة اإىل اختالف اأنواع العينات امل�صتخدمة، كما اأن املجال 
الزماين واملكاين للعينات امل�صتخدمة مل يكن على م�صتوى الدولة يف كثري من الدرا�صات. من 
هنا جاءت هذه الدرا�صة لت�صد بع�ص النق�ص املعريف يف مال اجتاهات ال�صباب اجلامعي 

نحو العمل التطوعي وهي الدرا�صة امليدانية الأوىل التي اأجريت على متمع الدرا�صة. 
ويف �سوء ا�ستعرا�س نتائج الدرا�سات ال�سابقة ميكن ا�ستخال�س ما ياأتي: 

يتبني لنا من العر�ص ال�صابق وجود ثغرات عدة فيما يتعلق بدرا�صة العمل التطوعي 
منها على �صبيل املثال: اأن الدرا�صات التي اأجريت على امل�صتوى الأردين ما زالت قليلة بالرغم 
تناولت  والأجنبية  العربية  الدرا�صات  واأن  الأردن،  يف  التطوعي  العمل  ظاهرة  انت�صار  من 
جوانب متعددة للعمل التطوعي، كما ل ميكن مقارنة نتائج تلك الدرا�صات بني دولة واأخرى 
اأو على م�صتوى الدولة نف�صها، ويعود ذلك لأ�صباب عدة منها: اختالف املو�صوعات املرتبطة 
بالعمل التطوعي والتي تت درا�صتها، ودرا�صة جانب اأو زاوية معينة فقط مثل درا�صة اأحد 
النوعني )الذكور والإناث( دون الآخر، اأو درا�صة موؤ�ص�صات املجتمع املدين اأو طلبة املدار�ص 
الزماين  املجال  اأن  كما  امل�صتخدمة/  العينات  اأنواع  اختالف  اإىل  بالإ�صافة  واجلامعات 
واملكاين للعينات امل�صتخدمة مل يكن على م�صتوى الدولة يف كثري من الدرا�صات. من هنا 
جاءت هذه الدرا�صة لت�صد بع�ص النق�ص املعريف يف مال اجتاهات ال�صباب اجلامعي نحو 

العمل التطوعي، وهي الدرا�صة امليدانية الأوىل التي اأجريت على متمع الدرا�صة. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

تنتمي هذه الدرا�صة اإىل منط الدرا�صات الو�صفية التي ت�صتهدف حتليل ودرا�صة احلقائق 
الراهنة املتعلقة بطبيعة م�صكلة البحث؛ وذلك بهدف احل�صول على معلومات كافية ودقيقة 
عنها. وهذه الدرا�صة ل تقف عند حد جمع البيانات واإمنا تتد اإىل ت�صنيف هذه البيانات 
واحلقائق وت�صجيلها وتف�صريها وحتليلها حتليالً �صامالً ل�صتخال�ص نتائج ومدلولت، تفيد 
يف تو�صيف م�صكلة الدرا�صة احلالية من هنا اجُ�صتخدم املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعرب عن 
الظاهـرة مو�صوع الدرا�صة تعبرياً كمياً وكيفياً والذي » ل يتوقف عند حد و�صف الظاهرة، 
اأجل تف�صريها  اأبعادها املختلفة من  العالقات بني  اإىل حتليلها، وك�صف  واإمنا يتعدى ذلك 
والو�صول اإىل ا�صتنتاجات عامة ت�صهم يف حت�صني الواقع وتطويره« )عطيفه، 1996، 54( . 

متمع الدراسة: 

الف�صل  يف  امل�صجالت  اجلامعية  عجلون  كلية  طالبات  من  الدرا�صة  متمع  يتاألف 
2010/ 2011 والبالغ عددهن ما يقارب من )1500(  الدرا�صي الثاين من العام اجل
طالبة ممن هـن يف مرحلة البكالوريو�ص، وذلك ح�صب اإح�صائيات وحدة القبول والت�صجيل 

لذلك العام. 

عينة الدراسة: 

عينة ع�صوائية ق�صديه مكونة من )300( ثالثمائة طالبة من خمتلف التخ�ص�صات يف 
كلية عجلون اجلامعية ممن هـن يف مرحلة البكالوريو�ص واملنتظمات على مقاعد الدرا�صة 

وامل�صجالت يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام اجلامعي 2010/ 2011. 

األداة املستخدمة يف الدراسة: 

مت ت�صميم ا�صتبانة منا�صبة لأغرا�ص الدرا�صة حيث تتكون ال�صتبانة من ثالثة حماور، 
التطوعي و�صخ�صية املتطوع. واملحور  ا�صتمل على 7 فقرات تتعلق بالعمل  الأول:  املحور 
اأما املحور الثالث: فقد ا�صتمل على 6  الثاين: ا�صتمل على 12 فقرة تتعلق مبكانة التطوع. 

فقرات تتعلق بطبيعة العمل التطوعي، واجلدول 1 يبني ذلك. 
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الجدول )1( 
يبين أبعاد االستبيان وأرقام العبارات الخاصة بكل ُبعد

اأرقام العبارات اخلا�سة بكل ُبعداالأبعاد

1. 3. 5. 7. 13. 18. 24. البعد الأول: العمل التطوعي و�صخ�صية املتطوع
2. 4. 6. 8. 10. 14. 15. 16. 19. 22. 23. 25البعد الثاين: طبيعة العمل التطوعي
9. 11. 12. 17. 20. 21. البعد الثالث: مكانة العمل التطوعي

صدق األداة: 

عر�صت ال�صتبانة يف �صورتها الأولية على مموعة من املحكمني وذلك للتاأكد من 
الدرا�صة  باأهداف  ارتباطها  عباراته، وحتديد مدى  ودقة وو�صوح كل عبارة من  �صالحية 
وفر�صياتها. وقد حذف الباحث العبارات التي قلت ن�صبة اتفاق املحكمني عليها عن %85. 

ماالت الدراسة: 

املجال املكاين: مت اختيار كلية عجلون اجلامعية مالً مكانياً لإجراء الدرا�صة. أ. 
املجال الب�رصي: تكونت عينة الدرا�صة من 300 طالبة اْخرتن ع�صوائياً. 	. 
املجال الزمني: اأجريت الدرا�صة الراهنة خالل العام اجلامعي 2010/ 2011. ت. 

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

ومن  بالدرا�صة،  امل�صتهدفة  العينة  من  الدرا�صة  بهذه  اخلا�صة  البيانات  معت  ججُ لقد 
الربنامج  با�صتخدام  معاجلتها  وتت  احلا�صوب،  اإىل  واإدخالها  البيانات  هذه  مزت  رجُ ثم 
اجُ�صتخدم الإح�صاء  الدرا�صة  اأ�صئلة  ، ولالإجابة عن   )SPSS( الإح�صائي للعلوم الجتماعية 
الو�صفي والتحليلي يف حتليل نتائج الدرا�صة، ل�صتخراج املتو�صطات احل�صابية والنحرافات 
 ONE الأحادي  التباين  وحتليل   F- TEST اختبار  ا�صتخدم  وكذلك  فقرة،  لكل  املعيارية 

WAY ANOVA

حتليل بيانات الدراسة: 

أوالً- خصائص عينة الدراسة: 

من  هن  عجلون  كلية  طالبات  من  املبحوثات  من   )110( اأن   )2( اجلدول  يو�صح 
تخ�ص�ص اخلدمة الجتماعية �صكلن ما ن�صبته )36.7 %( من اإجمايل العينة، و )85( منهن 
يتعلق  وفيما  العينة  اإجمايل  من   )%28.3( ن�صبته  ما  �صكلن  و  الطفل  تربية  تخ�ص�ص  من 
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اأن عدد الطالبات يف هذا التخ�ص�ص )65(  اإىل  النتائج  اأ�صارت  بتخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة 
الكلية يف  العينة يف حني بلغ عدد طالبات  اإجمايل  طالبة �صكلن ما ن�صبته )21.7%( من 

تخ�ص�ص الأدب الإجنليزي )40( طالبة اأي ما ن�صبته )13.3%( من اإجمايل العينة.
الجدول )2( 

توزيع أفراد العينة حسب التخصص

الن�سبة املئوية %العددالتخ�س�س

11036.7اخلـدمة الجتماعية
8528.3تربيـة طفـل

6521.7التـربية اخلا�صـة
4013.3اأدب اجنليزي

300100املجمــوع

يظهر اجلدول )3( متغري امل�صتوى اجلامعي حيث بلغ عدد طالبات ال�صنة الأوىل )64( 
طالبة بن�صبة مئوية بلغت )21.3%( من مموع العينة الكلي وبلغ عدد طالبات ال�صنة الثانية 
)52( طالبة �صكلن ما ن�صبته )17.3%( يف حني بلغ عدد طالبات ال�صنة الثالثة )122( طالبة 
�صكلن ما ن�صبته )40.7%( اأما طالبات ال�صنة الرابعة فقد و�صل عددهن )62( طالبة بن�صبة 

مئوية بلغت )20.7%( من اإجمايل العينة.
الجدول )3( 

توزيع أفراد العينة حسب المستوى الجامعلي

الن�سبة املئوية %العددامل�ستوى اجلامعي

6421.3اأولــى
5217.3ثانيــة
12240.7ثالــثة
6220.7رابعــة

300100املجمــوع

وبخ�صو�ص متغري العمر يو�صح اجلدول )4( اأن عدد الطالبات ذوات الأعمار من )20( 
الكلي، وبلغ عدد  العينة  ن�صبته )41.7 %( من مموع  �صكلن ما  فاأقل )125( طالبة  �صنة 
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الطالبات من عمر )20( �صنة فاأكرث )175( طالبة �صكلن ما ن�صبته )58.3 %( من اإجمايل 
العينة.

الجدول )4( 
توزيع أفراد العينة حسب العمر

الن�سبة املئوية %العددالعمر

12541.7من 18 �صنــة- 20 �صــنة
2117558.3 �صــنة فاأكــرث

300100املجمــوع

نتائج الدراسة: 
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الأول وهو »ما اجتاهات طالبات كلية . 1

اجُ�صتخرجت  ال�صوؤال:  هذا  عن  لالإجابة  التطوعي؟«  العمل  نحو  اجلامعية  عجلون 
التطوعي  العمل  عن  تعرب  التي  للفقرات،  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات 
و�صخ�صية املتطوع من وجهة نظر الطالبات. بالإ�صافة اإىل ذلك اجُ�صتخرجت درجة املوافقة 

لكل فقرة على حدة، وفيما يلي عر�ص لهذه النتائج: 
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة موافقة عينة الدراسة 
على الفقرات المتعلقة بالعمل التطوعي وشخصية المتطوع مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�سط الفقــــــــــــــــــــرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ايجابي4.510.56اأ�صعر بال�صعادة عندما اأ�صارك يف العمل التطوعي. 1
ايجابي4.390.69اأ�صعر باإن�صانيتي عندما اأ�صاعد الآخرين من خالل جهودي التطوعية. 7

ايجابي4.240.97التطوع ي�صقل �صخ�صيتي وينميها وي�صاهم يف ن�صجها. 24
ايجابي4.190.70اأ�صجع زمالئي يف الدرا�صة على امل�صاركة يف اجلهود التطوعية. 3

ايجابي4.030.94العمل التطوعي يتيح يل فر�صة التعبري احلر عن اآرائي واأفكاري. 13
حيادي2.421.13التفاين يف بذل اجلهد التطوعي اأمر فيه مبالغة وغري م�صتحب. 5

حيادي2.361.18ل ا�صعر باأي دوافع ذاتية تدفعني للتطوع. 18

ايجابي3.730.88الدرجـــــــــة الكليــــــــة
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ي�صري اجلدول )5( اإىل اأن الفقرة )1( والتي تن�ص على »اأ�صعر بال�صعادة عندما اأ�صارك 
يف العمل التطوعي« والفقرة )7( والتي تن�ص على »اأ�صعر باإن�صانيتي عندما اأ�صاعد الآخرين 
 )4.39( و   )4.51( ح�صابي  متو�صط  اأعلى  على  ح�صلتا  التطوعية«.قد  جهودي  خالل  من 
على التوايل الأمر الذي ي�صري اإىل اأن درجة املوافقة من قبل عينة الدرا�صة عليها عالية اأو 
اإيجابية بينما ح�صلت الفقرات )5( و )18( وهي فقرات تن�ص على »التفاين يف بذل اجلهد 
التطوعي اأمر فيه مبالغة وغري م�صتحب«.و »ل ا�صعر باأي دوافع ذاتية تدفعني للتطوع« على 
اأدنى متو�صطات ح�صابية )2.42( و )2.36( على التوايل.وهو الأمر الذي ي�صري اإىل اأن درجة 
موافقة الطالبات عليها كانت حمايدة اأو حيادية.اأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لل�صوؤال فقد 
بلغ املتو�صط احل�صابي لها )3. 73( الأمر الذي ي�صري اإىل اأن درجة موافقة عينة الدرا�صة على 

ممل فقراته كانت اإيجابية. 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة موافقة عينة الدراسة 
على الفقرات المتعلقة بطبيعة العمل التطوعي مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�سط الفقــــــــــــــــــــرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
درجة املوافقةاملعياري

ايجابي4.590.88يتم�صى العمل التطوعي مع القيم الدينية والأخالقية يف املجتمع.23
ايجابي4.430.70ي�صاهم التطوع يف التخفيف من احتياجات وم�صكالت اأفراد املجتمع.2

ايجابي4.191.01اأ�صعر بالر�صا عندما اأجد التقدير نتيجة جلهدي التطوعي.10
ايجابي4.181.03يتطلب القيام ببع�ص الأعمال التطوعية تدريباً م�صبقاً عليها.16
ايجابي4.181.03اأف�صل القيام بالأعمال التطوعية ب�صكل فردي اأحيانا.19
ايجابي4.060.97اأف�صل وجود جهة خمت�صة لتنظيم وتن�صيق اجلهود التطوعية للطالب.22
ايجابي4.050.98ل ي�صتدعي القيام بالأعمال التطوعية توافر اخلربة اأو التخ�ص�ص.8
ايجابي4.010.94اأ�صحي بوقتي اأحياناً يف �صبيل القيام باأعمال التطوعية.6

حمايد3.551.19اأف�صل القيام بالأعمال التطوعية ب�صكل فردي اأحيانا.19
�صلبي3.161.02ل اأرى اأي فائدة ملمو�صة من امل�صاركة يف الأعمال التطوعية15
�صلبي2.971.30ل األبي دعوة اأي جهة تطلب جهودا تطوعية.25
�صلبي2.750.93ي�صكل العمل التطوعي عبئاً ثقيالً اأتهرب من القيام به.4

�صلبي2.750.93ا�صعر بان العمل التطوعي م�صيعة للوقت.14

ايجابي3.760.99الدرجـــــــــة الكليــــــــة
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ي�صري اجلدول )6( اإىل اأن الفقرة )23( والتي تن�ص على »يتم�صى العمل التطوعي مع 
القيم الدينية والأخالقية يف املجتمع« والفقرة )2( والتي تن�ص على »ي�صاهم التطوع يف 
اأعلى متو�صط ح�صابي  اأفراد املجتمع«.قد ح�صلتا على  التخفيف من احتياجات وم�صكالت 
)4.59( و )4.43( على التوايل الأمر الذي ي�صري اإىل اأن درجة املوافقة من قبل عينة الدرا�صة 
عليها عالية اأو اإيجابية بينما ح�صلت الفقرة )19( على درجة موافقة حمايدة وهي فقرة 
تن�ص على »اأف�صل القيام بالأعمال التطوعية ب�صكل فردي اأحياناً«.اأما فيما يتعلق بالدرجة 
الكلية لل�صوؤال فقد بلغ املتو�صط احل�صابي لها )3.76( الأمر الذي ي�صري اإىل اأن درجة موافقة 

عينة الدرا�صة على ممل فقراته كانت اإيجابية.
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة موافقة عينة الدراسة 
على الفقرات المتعلقة بمكانة العمل التطوعي مرتبة تنازليا«

رقم 
املتو�سط الفقــــــــــــــــــــرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ايجابي4.510.85ينمي التطوع ال�صعور بالولء والنتماء للمجتمع.21

ايجابي4.450.95ي�صاهم التطوع يف دعم اجلهود احلكومية للرعاية الجتماعية.20

ايجابي4.331.08ي�صهم التطوع يف تف�صيل امل�صلحة العامة على امل�صالح ال�صخ�صية11

ايجابي4.331.03يوؤدي التطوع اإىل تو�صيع قاعدة اخلدمات الجتماعية لالأفراد.9

حمايد2.391.26تقلل م�صاركة الأفراد يف التطوع من تكوين عالقات اجتماعية.17

�صلبي2.291.12يقلل التطوع من اهتمام الطالب بتح�صيلهم الدرا�صي.12

ايجابي3.721.04الدرجـــــــــة الكليــــــــة

ي�صري اجلدول )7( اإىل اأن الفقرة )21( والتي تن�ص على: »ينمي التطوع ال�صعور بالولء 
اجلهود  دعم  يف  التطوع  »ي�صاهم  على:  تن�ص  والتي   ،  )20( والفقرة  للمجتمع«  والنتماء 
اأعلى متو�صط ح�صابي )4.51( و )4.45(  احلكومية للرعاية الجتماعية« قد ح�صلتا على 
اإيجابية  الدرا�صة عليها  اأن درجة املوافقة من قبل عينة  اإىل  على التوايل الأمر الذي ي�صري 
بينما ح�صلت الفقرة )17( على درجة موافقة حمايدة وباملقابل ح�صلت الفقرة )12( ، وهي 
فقرة تن�ص على: »يقلل التطوع من اهتمام الطالب بتح�صيلهم الدرا�صي« على درجة موافقة 
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�صلبية، اأما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لل�صوؤال فقد بلغ املتو�صط احل�صابي لها )3.72( الأمر 
الذي ي�صري اإىل اأن درجة موافقة عينة الدرا�صة على ممل فقراته كانت اإيجابية.

داللة . 2 ذات  فروق  هناك  هل  الثاين:  ال�صوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
اإح�سائية يف اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية نحو العمل التطوعي 
تعزى اإىل متغريات التخ�س�س، وامل�ستوى الدرا�سي، والعمر؟ لالإجابة عن هذا 
ال�صوؤال: مت التعامل مع كل متغري على حده حيث ا�صتخرج مموع املربعات ومتو�صطاتها 
الإح�صائية  والدللة   )F- TEST( قيمة  وا�صتخراج  لها،  احلرية  ودرجات  املتغريات  لهذه 
ملعرفة فيما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اأم ل من وجهة نظر عينة الدرا�صــة، وفيما ياأتي 
عر�ص لهذه النتائج. ملعرفة فيما اإذا كان هنالك فروق ذات دللة اإح�صائية يف اجتاهات 
اأجري  تخ�ص�صاتهن  اختالف  ح�صب  التطوعي  العمل  نحو  اجلامعية  عجلون  كلية  طالبات 

اختبار حتليل التباين الأحادي ONE WAY ANOVA وكانت النتائج على ال�صكل الآتي: 
ي�صري اجلدول )8( اإىل اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف اجتاهات طالبات أ. 

كلية عجلون اجلامعية نحو العمل التطوعي ح�صب اختالف تخ�ص�صاتهن، وذلك لأن قيمة 
الدللة الإح�صائية لالختبار كانت اأعلى من 0.05.
الجدول )8( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي التجاهات طالبات كلية عجلون الجامعية 
نحلو العمل التطوعي حسب اختاف التخصص

التخ�س�س

قيمة F متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

0.38580.96بني املجموعات

0.6460.66 15.3772920.103داخل املجموعات

15.762300

ي�صري اجلدول )9( اإىل اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف اجتاهات طالبات 	. 
كلية عجلون اجلامعية نحو العمل التطوعي ح�صب متغري امل�صتوى الدرا�صي، وذلك لأن قيمة 

الدللة الإح�صائية لالختبار كانت اأعلى من 0.05.
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الجدول )9( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي التجاهات طالبات كلية عجلون الجامعية 

نحلو العمل التطوعي حسب اختاف المستوى الدراسي

امل�ستوى 
الدرا�سي

قيمة F متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

0.20660.069بني املجموعات
0.6720.570 15.1422940.102داخل املجموعات

15.348300
اجتاهات ت.  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  اأنه  اإىل   )10( اجلدول  ي�صري 

قيمة  لأن  وذلك  العمر  متغري  ح�صب  التطوعي  العمل  نحو  اجلامعية  عجلون  كلية  طالبات 
الدللة الإح�صائية لالختبار كانت اأعلى من 0.05.

الجدول )10( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي التجاهات طالبات كلية عجلون الجامعية 

نحلو العمل التطوعي حسب اختاف متغير العمللر

العمـر 

قيمة F متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري
املح�سوبة

الداللة 
االإح�سائية

0.88560.295بني املجموعات
1.5560.203 27.8632940.190داخل املجموعات

28.748300

تفسري النتائج ومناقشتها: 
الإطار  هذا  و�صمن  وفر�صياتها  اأهدافها  ح�صب  الراهنة  الدرا�صة  يف  النتائج  نوق�صت 
اأظهرت نتائج الدرا�صة املتعلقة بال�صوؤال الأول: ما اجتاهات طالبات كلية عجلون اجلامعية 

نحو العمل التطوعي؟ كانت النتائج على النحو االآتي: 
اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل ات�صام اجتاهات اأفراد عينة الدرا�صة ب�صكل عام بالإيجابية . 1

الدرا�صة  عينة  اجتاهات  كانت  حيث  الأول،  الفر�ص  �صحة  يوؤكد  مما  التطوعي  العمل  نحو 
نحو العمل التطوعي و�صخ�صية املتطوع ايجابية، بدرجة كلية للمتو�صطات احل�صابية بلغت 
)3.73( وفيما يتعلق بطبيعة العمل التطوعي، اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اجتاهات طالبات 
كلية عجلون اجلامعية نحو الفقرات املتعلقة بهذا البعد كانت ايجابية، حيث بلغت الدرجة 
 )3.76( البعد  هذا  فقرات  على  الدرا�صة  عينة  موافقة  لدرجة  احل�صابية  للمتو�صطات  الكلية 
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كلية  طالبات  اجتاهات  اأن  على  الدرا�صة  نتائج  دلت  التطوعي  العمل  ملكانة  وبالن�صبة 
عجلون اجلامعية نحو الفقرات املتعلقة بهذا البعد كانت ايجابية، حيث بلغت الدرجة الكلية 
.وتعد   )3.72( البعد  هذا  فقرات  على  الدرا�صة  عينة  موافقة  لدرجة  احل�صابية  للمتو�صطات 
هذه النتيجة منطقية ومقبولة يف نظر الباحث، وذلك باعتبار اأن اأفراد العينة اإمنا يعي�صون 
الن�صاط متاأ�صل اجلذور  النوع من  التطوعي وتقدره، فهذا  العمل  اجتماعية تثيب  بيئة  يف 
والأجداد  الآباء  عرفه  الها�صمية،  الأردنية  اململكة  اأرجاء  الأردين يف خمتلف  املجتمع  يف 
ع�صدته  كما  والإيثار،  اخلري  وحب  والنخوة  الكرم  يف  عريقة  اأ�صالة  ور�صخته  القدم  منذ 
عقيدة الإ�صالم التي يعتنقها اأفراد املجتمع، والتي حت�ص على التكافل والتعا�صد وم�صاعدة 
الآخرين بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن هذه الدرا�صة، اإمنا تتعامل مع فئة ال�صباب اجلامعي وهي 
التفاعل  من  تكنها  والفهم  الن�صج  من  درجة  اإىل  و�صلت  قد  تكون  اأن  املفرت�ص  من  فئة 
مع ق�صايا املجتمع وق�صايا الإن�صان يف كل مكان ب�صكل اأكرث عمقاً واإدراكاً، مما ينعك�ص 
بالتايل على اجتاهات هذه الفئة نحو هذه الق�صايا، وما تتطلبه من دعم وم�صاعدة وتعاطف 

ومن هنا فال غرابة اأن تت�صم مثل هذه الجتاهات بالإيجابية. 
)التخ�ص�ص، . 2 الدرا�صة:  متغريات  حيث  من  الطالبات  بني  بالفروق  يتعلق  فيما 

وامل�صتوى الدرا�صي، والعمر( والجتاه نحو العمل التطوعي، فقد اأظهرت نتائج الدرا�صة عدم 
الفر�ص  الدرا�صة. مما يعني عدم �صحة  اإح�صائية تعزى ملتغريات  وجود فروق ذات دلله 
الثاين والثالث والرابع، ويرجع الباحث ذلك اإىل اأ�صباب عدة اأبرزها توفر عن�رص الن�صجام 
الطالبات من ق�صاء معظم  م�صاحة تكن  ذات  اجلامعية  كلية عجلون  الطالبات كون  بني 
والعادات  اجلغرايف  املوقع  حيث  من  متقاربة  الطالبات  نوعية  اأن  كما  �صوية.  اأوقاتهن 
والتقاليد التي ت�صجع على اأن ميار�ص الكل العمل التطوعي ذكور واإناث �صغار وكبار ذوي 

التخ�ص�صات العلمية والإن�صانية وغري ذلك. 

التوصيات: 
الإيجابية  الجتاهات  �صبيل دعم  نتائج، ويف  الدرا�صة من  اإليه  تو�صلت  انطالقاً مما 

لدى عينة الدرا�صة نحو العمل التطوعي تو�صي الدرا�صة مبا ياأتي: 
العبادة . 1 ودور  واملدر�صة  الأ�رصة  املختلفة  الجتماعية  التن�صئة  موؤ�ص�صات  قيام 

والإعالم... اإلخ بتن�صئة الأجيال تن�صئة �صليمة تقوم على غر�ص قيم الت�صحية، وروح العمل 
اجلماعي يف نفو�صهم منذ مراحل الطفولة. 

العمل . 2 مالت  يف  جديدة  ق�صايا  تتناول  علمية  وندوات  درا�صية  حلقات  تنظيم 
الجتماعي التطوعي تتفق مع اجتاهات ال�صباب ومتطلبات التنمية ب�صكل عام. 
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تدعيم اجتاهات ال�صباب يف مراحل التعليم املختلفة نحو العمل اجلماعي امل�صرتك، . 3
يف  واإ�رصاكهم  الجتماعية  والق�صايا  امل�صكالت  ببع�ص  الهتمام  اإثارة  خالل  من  وذلك 

اقرتاح احللول املنا�صبة لها. 
املجتمع، . 4 يف  الجتماعية  واملوؤ�ص�صات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بني  ال�صالت  توثيق 

العمل  واقع  على  فيها  ال�صباب  يتعرف  املوؤ�ص�صات  لهذه  منتظمة  زيارات  برامج  واإعداد 
التطوعي. 

الجتماعي . 5 العمل  جهود  يف  فعالية  اأكرث  بدور  للم�صاركة  للفتاة  الفر�صة  اإتاحة 
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  يف  التطوعية  الأن�صطة  فعاليات  تن�صيط  على  والتاأكيد  التطوعي، 

التعليمية والجتماعية املعنية ب�صوؤون املراأة. 
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