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مدخل : تدعيم العمل التطوعي داخل اجلامعات السعودية
 اسرتاتيجي

إلى رسم مالمح رؤية استراتيجية لتدعيم يهدف هذا البحث _ الملخص 
العمل التطوعي داخل الجامعات السعودية، ويستخدم البحث المنهج 
الوصفي، وقد استخدمت الدراسة استبانة من عدة محاور، واشتملت 

طالبة بجامعة حائل تجمع بين التخصصات  259عينة البحث على 
انية إلى ضعف شديد وقد أشارت نتائج الدراسة الميد. العلمية واألدبية

% 47.2في المشاركة في العمل التطوعي حيث بلغت نسبة المشاركة 
وقد انتهت الدراسة برؤية استراتيجية لتدعيم  .فقط من إجمالي الطالبات

العمل التطوعي داخل المؤسسات التربوية من خالل األنشطة الالصفية 
عات، وقد داخل الجامعات، وطرق التدريس واإلدارة اإلبداعية للجام

أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ارتباط مشاريع تخرج الطالب بما 
يخدم بيئتهم، وجعل العمل التطوعي جزء من تقييم أعضاء هيئة 
التدريس، ونشر الوعي بأهمية العمل التطوعي من خالل الندوات 

ركيز عليه داخل األنشطة وحمالت التوعية، وباإلضافة إلى الت
 .الجامعية
 ،األنشطة الجامعية ،التربية ،العمل التطوعي :المفتاحيةالكلمات 
 .الجامعات السعودية ،جامعة حائل ،لتربويةالمؤسسات ا ،استراتيجية

 المقدمة. 1
المجتمع المدني هو مفهوم أوروبي بشكل خاص وغربي  إن     

لقد ُولد هذا المفهوم في أحضان الثقافة األوروبية . بشكل عام
لكنيسة والمجتمع والدولة والكنيسة والدولة بسبب العالقة بين ا

والمجتمع؛ حيث نشأ الصراع بينهما من أجل الحد من هيمنة أيًّا 
منهما حيث كانت نتيجتها الدفع نحو إشراك أفراد المجتمع 
ن كانت حدود  ومؤسساته الخاصة في قرار وأنشطة المجتمع، وا 

لذلك . هذه المشاركة ومجاالتها غير محددة أو واضحة المعالم
نجد على سبيل المثال أن مفهوم المجتمع المدني ال يحظى 
بكثير من القبول في الثقافة البريطانية في مقابل قوة الدولة 
وبالعكس في إيطاليا التي تتولى مؤسسات المجتمع المدني الكثير 
من أنشطة المجتمع بل وتنافس الحكومة في كثير من أدوارها 

  .فرنسا وبقية بلدان أوروبا وأمريكا بينما نجد الصورة مختلفة في
أما في العالم العربي فإنَّ المفهوم ما يزال متأرجًحا بين القبول 
والرفض بسبب ما ارتبط به من مفاهيم غير مقبولة سواًء بالنسبة 
ألعضاء المجتمع أو الحكومة كإقصاء الدولة، أو الحد من 

ن . هيمنتها والديموقراطية الغربية والعلمانية كانت الضغوط وا 
الغربية على المجتمع العربي تبرز في وقتنا الراهن أكثر مما 
سبق، وتدفع باتجاه تبني هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الغربية 

  .(1122هيجان، ) األخرى السياسية واالجتماعية
أما عن مفهوم المجتمع المدني في سياق الفلسفة السياسية 

ية تسمى العقد االجتماعي الغربية فقد قامت على أساس نظر 
فإننا نجد أنه من أبرز من أرسى مبادئ هذه النظرية فالسفة 

( Hobbes Thomas- 2761 (1588 أمثال توماس هوبس 
، وجان جاك John Locke (1632 - 1704)وجون لوك 

Rousseau Jean-Jacques (2621- 2661 .)روسو 
ية هي كيفية والفكرة الرئيسية التي كانت تدور حولها هذه النظر 

المجتمع السياسي أو "إلى " حالة الطبيعية"انتقال المجتمعات من 
ونجد أن المفهوم في تلك المرحلة الزمنية ". المجتمع المدني

في محاولة لعزل " الحق اإللهي للملوك"اسُتخدم لدحض نظرية 
التي أعطت " الحق اإللهي المقدس"النظام السياسي عن فكرة 

ستمدا من اهلل، وبذلك جاء منسجما مع للملوك حكما مطلقا م
المجتمعات األوروبية في ذلك حاجات مرحلية تخّص تطّور 

  .(1116 ،أبو زاهر)ت الوق
تمع المدني في ويعتبر أرسطو أول من أشار إلى مفهوم المج

، ولكنه لم يميز بين الدولة والمجتمع المدني، كما الفلسفة اليونانية
المدني السياسي تقتصر على أن المشاركة في هذا المجتمع 

  اطنة العمال واألجانبويحرم منها ومن حق المو   النخبة،
  (.11، 2117بشارة، )د والنساء والعبي



342014 
 

168 

ويرى الفكر الغربي أنه من أهم مقومات أو شروط المجتمع 
المدني العلمانية والديمقراطية، ومن أهم مكوناته اقتصاديات 

 ,Khilnani, 2001) ريةالسوق، واألحزاب السياسية، والعشائ
28). 
مختلفة من   المعاصر نجد مواقف وفى إطار الفكر اإلسالمي 

خليل، : أنظر): منها على سبيل المثال مفهوم المجتمع المدني
  (146، 2116عمارة،  & 1122

 لمفهوم المجتمع المدني بحجة أن هذا   الرفض المطلق
( ليبراليالاحد أركان النظام )المفهوم يتطابق مع العلمانية 

  .التي تتناقض مع اإلسالمو 
 أي الربط ول المطلق لمفهوم المجتمع المدنيوهناك القب ،

لمة والقبول بين القبول بالمجتمع المدني في المجتمعات المس
أي ...( الفردي، الرأسمالي، العلماني)بالنظام الليبرالي 

  .استبدال القيم والقواعد اإلسالمية بقيم وقواعد غربية
اختالف الموقفين في النتيجة إال أنهما يتفقان في المقدمة  ورغم

  .وهى جعل العالقة بين المجتمع المدني والليبرالية عالقة تطابق
  الموقف النقدي من المجتمع المدني كمفهوم وتطبيق أي اخذ

وقبول ما ال يناقض أصول الدين ممثله في النصوص 
 ما يناقضها اليقينية الورود القطعية الداللة، ورد ورفض

على )هذا الموقف يدعو إلى مجتمع مدني يتفق ( التجديد)
مع منهج المعرفة اإلسالمي والفلسفة ( المستوى النظري

على المستوى )االجتماعية السياسية اإلسالمية، ويتسق 
، سواء اتفق أو مع واقع المجتمعات المسلمة( بيقيالتط

الي مع التصور الليبر ( على المستوى النظري)اختلف 
 ،تند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهجللمجتمع المدني المس

مع واقع المجتمعات الغربية ( على المستوى التطبيقي)و
كما يرى انه قد ظهر في التاريخ اإلسالمي .المعاصرة 

غير أن حركه هذا  ،مجتمع مدني طبقا للخصائص السابقة
أ اإلسالمي قد أبطات أو توقفت نتيجة لبط  المجتمع المدني

أو توقف التطور الحضاري للمجتمعات المسلمة نتيجة 
 .داخليه وخارجية متفاعلة لعوامل

فإذا كان المجتمع المدني حسب المفهوم الليبرالي الكالسيكي قد 
تبلور في سياق نظريات العقد االجتماعي كما نادى بها فالسفة 
د الليبرالية في القرن الثامن عشر، فانه قد وجه النقد لفكره العق

وفى ذات . االجتماعي باعتبارها فرضيه ال يمكن إثباتها تاريخيا 
 الوقت فانه في الفكر السياسي اإلسالمي نجد مفهوم البيعة يقابل

، لكن يمتاز عنه بأنه ذو طابع أو يقارب مفهوم العقد االجتماعي
( السلطة التنفيذية أو الدولة) واقعي عيني مضمونه أن الحاكم

خليل، ) اعة لها حق تعيينه ومراقبتهنائب ووكيل عن الجم
1122). 

مصطلح المجتمع المدني يوحي للسامع أو القارئ أن والنظر إلى 
هناك مجتمع آخر مواز له غير مدني، أو عسكري أو حكومي، 
وبالتالي فهناك فصل بين عناصر األمة الواحدة، وكأن كل منهم 

في هذا  يعمل في واد مختلف عن اآلخر، وتنعدم فكرة التكاملية
بينما العمل التطوعي ال يوجد به هذا الفصل، وال  .المعني

يتعارض مع الحكومات بل يكمل كل منهما اآلخر ويسانده لرفعة 
 .المجتمع

أن مصطلح المجتمع المدني نشأ لمحاربة السلطة المطلقة  كما
باسم الدين والتقسيم الطبقي للمجتمعات، وبالتالي فهي بالفعل 

مع الحاكم أما في المجتمعات اإلسالمية مجتمع مواز للمجت
فالوضع مختلف نظرا ألن اإلسالم يقوم على مبدأ الشورى فال 

سورة آل عمران  فيتوجد سلطة مطلقة باسم الدين لقوله تعالى 
وا ) َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

َك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا ِمْن َحْولِ 
 .(251) (َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلينَ 

وكذلك تقوم على المساواة فال اعتبار للطبقية والعشائرية لقوله 
النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َيا َأيَُّها )تعالى في سورة الحجرات 

َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم 
 .(23) (ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

في المجتمعات  وعلى ذلك فال مجال الستخدام هذا المصطلح
ست بحاجة الستخدامه أوال، واألقرب لواقعها اإلسالمية ألنها لي

 هو األعمال التطوعية التي تقوم على التكامل بين المجتمع
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 .والحكومة لرفعة الوطن، وكل منهم يكمل اآلخر ويدعمه
إن العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر      

ربية التماسك االجتماعي بين المواطنين، لذلك تهتم الحكومات الغ
باألعمال التطوعية اهتماما كبيرا، ولقد أكدت العديد من الدراسات 

اإلسالمية مقارنة و  العربية ضعف العمل التطوعي في البالد
، (1116القثمي،  & 1111الشريف، : أنظر) بالدول الغربية

وذلك إلدراكها أهمية العمل التطوعي في رفعة ورقي ونهضة 
ي تدعيم الشعور بالمواطنة المجتمعات، باإلضافة إلى دوره ف

 .واالنتماء لدى أفراد المجتمع
وقد ظهر في تاريخ المجتمعات العربية المسلمة العديد من 

تعت بقدر التي تمطوعية، التي ال تستهدف الربح، و التنظيمات الت
، والتي يمكن اعتبارها نواه لمؤسسات من االستقالل عن الدولة

فقت مع واقع المجتمعات المجتمع المدني العربي اإلسالمي ات
العربية المسلمة في ذلك الزمان والمكان ،ويمكن تطويرها بما 

كاألوقاف والمساجد . يتفق مع الواقع المعاصر لهذه المجتمعات
 (.1122خليل،) والطوائف الدينية الطرق الصوفية،و 

وهناك العديد من الدواعي الملحة التي تؤكد على ضرورة 
 :، ومن أهم تلك العوامل ما يلياالهتمام بالعمل التطوعي

 :ارتفاع نسب البطالة بين الشباب: أوال
إن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب من أهم مؤشرات      

الخطر لدى المجتمعات، ألن ذلك قد يؤدي بالشباب إلى 
االنحراف الفكري والتطرف أو االنحراف السلوكي كالمخدرات أو 

 لتنمية البشرية اإلنسانية فيالعنف أو الجريمة، ويشير تقرير ا
إلى أن ( 2)لوطن العربي كما هو موضح بالشكل ل 1111عام 

بينما هي في % 31 تصل إلى نسب البطالة في الوطن العربي
، وتصل في كل من مصر والسعودية %25دول العالم أقل من 

 %.15إلى أكثر من 
أما نسبة الشباب العاطل من البطالة فتتجاوز النصف في      

في كل من % 71البلدان العربية وتقل عنه في العالم، وتتجاوز 
، ولعل (1)مصر والسعودية وذلك كما هو موضح بالشكل رقم 

هذه النسب تعطي مؤشرا للخطر ينبغي التوقف عنده الستثمار 
 .أوقات فراغ الشباب وطاقاتهم فيما يفيدهم ويفيد أوطانهم

1 شكل  
 م5002/ 5002 للعام العربية الدول في البطالة معدالت

 
تحديات  (.1111)ة اإلنسانية العربية ــتقرير التنمي: المصدر

 المكتب اإلقليمي للدول  ،يروتب ،أمن اإلنسان في البلدان العربية
 .211ص  العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
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 5شكل  
 م5002/ 5002 نسبة الشباب في إجمالي العاطلين عن العمل بالدول العربية عام

 (.1111)تقرير التنمية اإلنسانية العربية : المصدر: المصدر
 .211ص ، مرجع سابق

 :تعاظم شدة جاذبية اإلنترنت لدى الشباب: ثانيا
ذا  حيث أقبل الشباب على استخدام اإلنترنت بشكل كبير، وا 
كانت تقارير التنمية البشرية تعتبر استخدام اإلنترنت من 

خدام يعتبر تنمية في حالة إال أن هذا االست مؤشرات التنمية،
للعمل والتنمية المجتمعية، أما استخدامه مع وجود  توظيفه

وانتشار البطالة بين الشباب فيعد من أحد مؤشرات الخطر، 
 بالشكلومضيعة للوقت، ومفسدة لألخالق، فكما هو موضح 

 :يتبين أن ما يلي( 1)مع المقارنة بالشكل ( 2)
 ان العربية استخداما لإلنترنت هي اإلمارات أن أكثر البلد

وهي أيضا أقل البلدان في معدالت البطالة حيث % 75.1

تقريبا، وهي أيضا أكثر الدول العربية تقدما % 6تصل إلى 
في الترتيب حسب دليل التنمية البشرية حيث تحتل المركز 

 .على العالم 31
  نسب ، و 2.7أن أقل الدول استخداما لالنترنت هي اليمن

، وتأتي في مؤخرة الترتيب %71البطالة فيها تقل قليال عن 
 .233حسب دليل التنمية البشرية 

  في حين % 33.5نسبة مستخدمي اإلنترنت في السعودية
 55تقريبا، وتحتل المركز % 17أن مؤشر البطالة لديها 

 .في ترتيب دليل التنمية البشرية
ن أن في حي% 27.7نسبة مستخدمي اإلنترنت في مصر 

في دليل  212تقريبا، وتحتل المركز % 17مؤشر البطالة لديها 
 .التنمية البشرية

1جدول   
م5010م، وترتيب الدول حسب دليل التنمية البشرية لعام 5002نسمة لعام  100نسبة مستخدمي اإلنترنت والمشتركون في خدماته لكل   

 نسمة 100ة مستخدمي اإلنترنت لكل نسب 5010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام  الدولة
 75.1 31 اإلمارات
 34.1 31 قطر

 52.1 31 البحرين
 37.6 46 الكويت
 5.2 53 ليبيا

 32.5 55 السعودية
 16.2 12 تونس
 16.1 11 األردن
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 نسمة 100ة مستخدمي اإلنترنت لكل نسب 5010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام  الدولة
 22.1 14 الجزائر
 27.7 212 مصر
 26.3 222 سوريا
 33.1 224 المغرب
 2.7 233 اليمن

 2.1 237 موريتانيا
 21.1 254 السودان

الثروة الحقيقية لألمم  (.1121)تقرير التنمية البشرية : المصدر
البرنامج اإلنمائي لألمم  ،نيويورك، مسارات إلى التنمية البشرية

 .121-125المتحدة، ص ص 
وبناء على ذلك يتبين أن هناك الكثير من الشباب الذين      

إلنترنت في جذب يعانون من مشكالت البطالة وتصاعد دور ا
الشباب في حاجة ماسة الستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع 
وخدمة أنفسهم األمر الذي يلقي باألهمية الكبيرة على دور العمل 

 .التطوعي المعني به هذا البحث
 :أهم فوائد العمل التطوعي بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع: أوال

ود على الفرد وعلى للعمل التطوعي العديد من الفوائد التي تع
وترى المجتمع كله، وللمرأة دور كبير في العمل التطوعي أيضا، 

 :الباحثة أنه من أهم هذه الفوائد ما يلي
 :فوائد العمل التطوعي للفرد. 2

هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تعود على المتطوع من 
 خالل العمل التطوعي، والتي يمكن استنتاجها من خالل ما تمت

  :قراءته من الدراسات السابقة، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي
 .اكتساب المتطوع للعديد من الخبرات الحياتية -
كسابه العديد من الصفات الحسنة  - صقل شخصية المتطوع وا 

مثل العطاء والتواضع وااللتزام والتحمل والصبر والتعاون 
خالص النية هلل  والتنظيم وحسن التعامل مع اآلخرين وا 

 .عالىت
 .تقوية العالقة بينه وبين اهلل عز وجل -
 :فوائد العمل التطوعي للمجتمع. 1

هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تعود على المجتمع من 
خالل العمل التطوعي، والتي يمكن استنتاجها من خالل 

استعراض الدراسات السابقة في المجال، ومن أهم هذه الفوائد ما 
  :يلي
 .لتطوعي في تدعيم مبدأ المواطنةدور العمل ا -
 .استثمار طاقات الشباب في تنمية ونهضة المجتمع -
 .سد ثغرات الجانب الحكومي لتحقيق التنمية المنشودة -
 .زيادة الترابط بين المجتمع وتماسكه -
 .المساهمة في حل المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية -
 :دور المرأة في العمل التطوعي. 3

ر كبير في العمل التطوعي، يمكن أن يسهم بشكل فاعل للمرأة دو 
: في النهوض بالمجتمع وتنميه، ومن أهم هذه األدوار ما يلي

  (الرويشد، ب ت)
المشاركة في الجمعيات الخيرية والتطوعية ودور الرعاية  -

 .االجتماعية والمراكز التعليمية والدعوية
 .زيارة المرضى، ومساعدة العجزة -
عالتهم معنويا ومادياتقصي أحوال األس -  .ر المحتاجة وا 
 .العناية بذوي االحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة لهم -
المشاركة في األسواق واألطباق الخيرية التي يستفاد من ريعها  -

 .في المشاريع الخيرية
إقامة دروس تعليمية أو محاضرات أو دورات تعليمية لمن  -

 .رونلديهن مؤهالت علمية متخصصة يحتاجها الكثي
عداد البحوث والمقاالت ذات األفكار البناءة التي  - التأليف وا 

 .تسهم في إحداث النهضة المجتمعية
المشاركة في أعمال حفظ البيئة واالعتناء بالحدائق واألماكن  -

 .المخصصة لهم
 .االشتراك في أحد أشكال العمل التطوعي المؤسسي -



342014 
 

172 

 :يأهم الجهود العالمية في مجال العمل التطوع: ثانيا
تمثلت الجهود العالمية في مجال العمل التطوعي في المؤسسات 

تتناول  الجمعيات األهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وسوف
في هذا المحور عنصرين أساسيين؛ األول هو لمحات  الباحثة

سريعة عن هذه الجهود العالمية، والثاني هو تقييم هذه الجهود 
 :نحو التاليمن وجهة نظر الباحثة، وذلك على ال

لمحات سريعة على الجهود العالمية في مجال العمل . 2
 :التطوعي

هناك العديد من المؤسسات التي تدعم الجمعيات األهلية 
 :التطوعية على المستوى العالمي، ومن أمثلة ذلك ما يلي

 البنك الدولي:  
بدأ البنك التفاعل مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات      

ية والنقابات العمالية والجمعيات الدينية ومؤسسات غير الحكوم
العمل الخيري في سبعينيات القرن الماضي، وذلك من خالل 
 تقديم الخبرة الفنية، وتعبئة رأس المال االجتماعي، وطرح أفكار

  .(1122البنك الدولي، ) وحلول مبتكرة، وتمويل المشروعات
تمويلها مشروعات ومن أهم المشروعات التي يقوم البنك الدولي ب

التنمية الريفية، والصحة المجتمعية، وتوصيل المياه والوقاية من 
فيروس مرض اإليدز، وتنمية مؤسسات األعمال الصغيرة، كما 
أنه يقدم منحا للمنظمات غير الربحية التي تساند تنمية 

 إلنسان وحماية البيئة حول العالمالمجتمعات المحلية، وحقوق ا
  .(1122البنك الدولي، )

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة : 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يساعد البلدان في المنطقة      

العربية على إيجاد وتبادل الحلول الخاصة بها في المجاالت 
الُحكم الديمقراطي، : األربعة الرئيسية التي يعنى بها البرنامج
ويولي . لبيئة والطاقةومكافحة الفقر، ومنع األزمات واإلنعاش، وا

البرنامج اهتمامه لقضايا تنموية ذات أولوية تشمل االستجابة 
متالزمة نقص المناعة المكتسب /لفيروس نقص المناعة البشرية

، والمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق اإلنسان، (اإليدز)
كذلك ينصب تركيز البرنامج . وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

لمعوقات التنمية التي حددتها السلسلة األولى من  على التصدي
. تقارير التنمية البشرّية العربّية في المعرفة والحرّية وتمكين المرأة

تأسيسُا على التقاليد التي أرستها تقارير التنمية البشرّية العالمّية، 
أصبح تقرير التنمية البشرّية العربية معلمًا هامٌا من معالم الحوار 

ية بشأن جدول أعمال اإلصالح من أجل تحقيق التنموالنقاش 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ) البشرّية في المنطقة العربّية

1122).  

 منظمة العفو الدولية : 
هي منظمة تقوم على مجموعة من األشخاص يشاركون في      

حمالت من أجل حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا للجميع من 
 11لجماهيري والتضامن الدولي، ولها فروع في خالل الضغط ا

بلدا في مختلف أنحاء العالم، ومقرها الرئيسي في لندن، وقد 
 .م، وتقوم على التبرعات الشخصية2172بدأت حملتها في عام 

  (1122منظمة العفو الدولية، )
 مشكلة الدراسة. 5

ترى الباحثة أنه على الرغم من تلك الجهود إال أنها أضرت     
بالمجتمعات العربية اإلسالمية أكثر مما أفادتها ويرجع ذلك 

 :لألسباب التالي
انطلقت هذا الجهود من مصطلح المجتمع المدني القائم على  -

التفرقة بين الحكومات والشعوب، والندية ال التكامل والتفرقة 
ال الوحدة ويتضح ذلك من خالل طبيعة المشروعات التي 

 .تتبناها تلك المنظمات
مت هذه المنظمات بلفت األنظار وتعبئة الجهود حول أدنى قا -

مستويات التعليم أو الصحة أو المعيشة أو المشروعات 
الصغيرة، وصرفت النظر عن المشروعات التنموية الكبرى 
التي تقوم عليها نهضة المجتمعات، فنجدها تهتم بالتعليم 
ة االبتدائي، وال تعير التعليم الجامعي والتخصصات العلمي

اهتماما، ونجدها تهتم بالوقاية من الفيروسات وال تهتم 
بتطوير األبحاث العلمية التي تقوم عليها تلك الوقاية، نجدها 
تعلن محاربة الفقر وال تهتم بإقامة مشروعات اقتصادية 

 .كبرى تقضي على هذا الفقر
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وبناء على ما سبق فإن الباحثة ترى أن أكثر هذه المنظمات 
ندات خاصة بها تهدف إلى تحقيقها وتصب في الدولية لها أج

مصالحها الشخصية أوال ال مصالح الدول، وعلى الرغم من 
اهتمامها بأوليات الحياة إال أنها قد صرفت النظر عن مقومات 
النهضة الفعلية، ولهذا فينبغي على الحكومات التي تتعامل مع 
، تلك المنظمات النظر بعين الحظر الشديد من تلك المنظمات

ومحاولة االستفادة مما تقدمه من إيجابيات بشكل مباشر وتجنب 
 .ما تهدف إليه من سلبيات بشكل غير مباشر

تتمثل مشكلة هذا البحث في اإلجابة على التساؤل الرئيس 
 :التالي

كيف يمكن تدعيم دور العمل التطوعي داخل المؤسسات 
 التربوية؟

 :فرعية هيويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت 
 لمقصود بالعمل التطوعي وما أهمية؟ما ا -
 ما التوجهات العالمية في مجال العمل التطوعي؟ -
ما واقع المشاركة في العمل التطوعي بجامعة حائل بالنسبة  -

 للطالبات؟
ما االستراتيجية المقترحة لتدعيم العمل التطوعي داخل  -

 المؤسسات التربوية؟
 أهداف الدراسة. أ

سة إلى تدعيم العمل التطوعي في المؤسسات تهدف هذه الدرا
التربوية بوجه عام وداخل الجامعات بوجه خاص من خالل 

 :تحقيق ما يلي
الوقوف على المفهوم الصحيح للعمل التطوعي، والدواعي  -

 .الملحة له في الوقت الحالي
ومعرفة أهم فوائد العمل التطوعي بالنسبة للفرد وبالنسبة  -

 .للمجتمع
 .د العالمية في مجال العمل التطوعيرصد أهم الجهو  -
 .الوقوف على واقع العمل التطوعي في الجامعات -
وضع استراتيجية مقترحة لتدعيم العمل التطوعي في  -

 .الجامعات

 أهمية الدراسة. ب
ترجع أهمية هذه الدراسة بالنسبة للمجتمع إلى االحتياج      

اخل الشديد للعمل التطوعي داخل المجتمعات لسد الثغرات د
المؤسسات الحكومية من خالله، كما أنه له العديد من العوائد 
االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تسهم بدور كبير في 

 .النهوض بالمجتمعات
وعلى جانب البحث العلمي فتقوم هذه الدراسة برصد أهم 
األسباب التي تقف وراء عزوف الشباب عن العمل التطوعي، 

 .ة لتدعيمه داخل الجامعاتوتقوم بوضع استراتيجي
 حدود الدراسة. ج

 :اقتصرت الدراسة على الحدود التالية
اقتصرت الدراسة على طالبات جامعة حائل : الحد البشري -

أقسام الطالبات من كليات اآلداب والتربية، في كل من 
 .األقسام العلمية واألدبية

اقتصرت الدراسة على جامعة حائل فقط : الحد المكاني  -
 .للجامعات السعودية نموذج

تبيان واالنتهاء ويمتد ما بين فترة تطبيق االس: الحد الزماني -
 .منه

 التعريفات اإلجرائية. د
 :استخدمت الدراسة التعريفات اإلجرائية التالية

 :المجتمع المدني
مجموع التنظيمات، غير الحكومية، التي يقوم نشاطها على 

ند فيه العضوية وال تست ،ل التطوعي، الذي ال يستهدف الربحالعم
 .القرابةعلى روابط الدم و 
 :العمل التطوعي

هو كل ما يقوم به الفرد لخدمة مجتمعه ودينه بجهده ووقته "
نسانية  وماله دون مقابل مادي ودون إلزام بدوافع دينية وا 

 (الرويشد، ب ت)" واجتماعية
 .ولعل هذا التعريف هو األقرب للصواب وللبحث الحالي

 واالجراءات الطريقة. 3
 يتضح واقع العمل التطوعي من خالل الدراسة الميدانية وسوف
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نعرض لتلك الدراسة من خالل األهداف، واألسلوب اإلحصائي 
 :المستخدم، وتحليل النتائج، وذلك على النحو التالي

 منهج الدراسة. أ
أسباب عزوف  الدراسة المنهج الوصفي لمعرفة استخدمت

التطوعي، وكذلك التخطيط  طالبات الجامعة عن العمل
االستراتيجي لرصد أهم جوانب القوة وعناصر الضعف والفرص 
والمخاطر المتاحة وصوال لعمل استراتيجية لتدعيم العمل 

 .التطوعي داخل الجامعات
 :أهداف الدارسة الميدانية

 :تهدف الدراسة الميدانية إلى اإلجابة على التساؤالت التالية
 .البات في األعمال التطوعيةواقع مشاركة الطمعرفة  -

معرفة أسباب عزوف الطالبات عن العمل التطوعي لمن ال  -
 .يشاركن

معرفة أهم مقترحات الطالبات لتذليل معوقات المشاركة في  -
 .األعمال التطوعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير التخصص  -
 ونسب المشاركة في األعمال التطوعية؟

 والعينةمجتمع الدراسة . ب
تم اختيارها  طالبة من جامعة حائل، 151شملت عينة الدراسة 

( 1)والجدول رقم من تخصصات علمية وأدبية،  بشكل عشوائي
 .يوضح ذلك

 5جدول 
 يوضح عينة الدراسة

 النسبة العدد التخصص
 31.2 61 علمي
 71.1 212 أدبي

 أدوات الدراسة. ج
إلى طالبات جامعة  اعتمدت الدراسة على استبانة موجهة     

حائل كلية التربية واآلداب من التخصصات العلمية واألدبية، 
وذلك للوقوف واقع العمل التطوعي وأسباب العزوف عن العمل 

 .التطوعي
 :خطوات إعداد الدراسة الميدانية

تم تصميم استبانة موجهة من الدراسة الميدانية لتحقيق الهدف  
 :ه االستبانة بالمراحل التاليةإلى طالبات الجامعة، وقد مرت هذ

 :إعداد الصورة المبدئية لالستبانة -أ 
ولقد تم صياغة هذه الصورة وتنظيم محاورها باالستعانة 

 .بالمصادر التالية الدراسات السابقة في المجال
 :صدق األدوات -ب

تم استخدام الصدق الداخلي من خالل عرض األدوات على 
ما إذا كانت تلك  لتعرف علىبهدف ا وذلكعشرة من المحكمين 

األدوات تقيس ما وضعت لقياسه أم ال، وقد أسفر التحكيم عن 
 .عدم وجود تعديالت داخل عبارات االستبانات

 :حساب ثبات األدوات -جـ
تم حساب ثبات األدوات التي بها أسئلة مغلقة للتأكد من      

ة جدية اإلجابة عليها، وذلك عن طريق بطريقة التجزئة النصفي
وقد حصلت االستبانة ، Cronbach's Alpha)) وبنموذج ألفا

األمر  تقريبا (1.6)على نفس درجة الثبات في الطريقتين وهي 
الذي يؤكد أن هناك اتساقا داخليا داخل االستبانة، وأنها لم تجب 

 .بطريقة عشوائية
 .صياغة النهائية ألدوات البحثال -د

ة تم صياغة االستبانات بعد االنتهاء من المراحل السابق     
عبارة  14، على ثالث محاور أساسية، مكونة من بصورة نهائية

واقع العمل التطوعي ويشتمل : وتفصيلها كالتالي؛ المحور األول
على أربع عبارات، والثاني معوقات العمل التطوعي وتشمل على 

مقترحات تدعيم العمل التطوعي وتشتمل : عبارة، والثالث 23
 .تعبارا 6على 

 :األسلوب اإلحصائي المستخدم
 ( SPSS)ة الـ تمت االستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائي
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، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية عشر السادس اإلصدار
  (2117صادق، أبو حطب و ) :التالية

وذلك لمعرفة : واالنحراف المعياري التكرارات والنسب المئوية -
ف عن المشاركة في نسب مشاركة الطالبات، ألسباب العزو 

 .العمل التطوعي
 .الوزن النسبي لمعرفة لترتيب العبارات من حيث قوة التأثير -
وذلك : 1حساب داللة الفروق بين المتوسطات عن طريق كا -

 لمعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نسب 

 (.أدبي/ علمي)المشاركة وبين التخصص الدراسي  -
 النتائج. 4

سة الميدانية في اإلجابة على تساؤالت الدراسة أسفرت نتائج الدرا
 :عما يلي األربعة األولى الميدانية

واقع مشاركة الطالبات في ما "لإلجابة عن السؤال األول  -
 "؟األعمال التطوعية

استخدمت الدراسة التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري 
 .يوضح ذلك( 3)والوزن النسبي، والجدول رقم 

 3جدول 
 واقع العمل التطوعي لدى عينة الدراسة

االنحراف  ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

         واقع العمل التطوعي: أوال
لدي رغبة حقيقية في المشاركة في العمل  .2

 .التطوعي داخل الجامعة
251 72.4 47 26.1 54 11.1 1.12 70.3 

ليال في األعمال التطوعية داخل أشارك فع .1
 .الجامعة

26 7.7 64 11.7 271 74.1 1.72 47.2 

 47.5 1.61 71.1 212 26.1 47 21.4 31 .أشارك في األعمال التطوعية خارج الجامعة .3
هناك معوقات تحول دون مشاركتي في  .4

 .األعمال التطوعية
211 61.3 72 13.7 27 7.1 1.51 88.0 

 73.3 جمالي المحور األولمتوسط الوزن النسبي إل
 :فقد لوحظ ما يلي( 3)إلى الجدول رقم  بالرجوع

أن نسبة الطالبات الالتي يشاركن في األعمال التطوعية بلغ  -
أي أنها نسبة منخفضة جدا واتفقت هذه النتيجة % 46.1
أحمد، ) ولقد اتفقت هذه النتائج مع كل من أحمدمع 

، (1111ر، حج) ، وحجر(1111، غنيم) ، وغنيم(1122
مما يدل على ضعف حقيقي  (1116غواص، ) وغواص

 .لنسب المشاركة في العمل التطوعي في المجتمعات العربية
: في المشاركة في العمل التطوعي بالنسبة لرغبة الطالبات -

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن غالبية عينة الدراسة لديها 
من  %(61.3)الرغبة في العمل التطوعي حيث بلغت 

 .الطالبات لديهن الرغبة في المشاركة في العمل التطوعي

بالنسبة لمدى وجود معوقات في المشاركة في العمل  -
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر من  :التطوعي

لديها معوقات تحول دون قيامها %( 11)نصف العينة 
 بالعمل التطوعي واتفقت هذه النتائج مع كل من أحمد

حجر، ) ، وحجر(1111غنيم، ) وغنيم (1112أحمد، )
خليفة، ) وخليفة (1116غواص، ) ، وغواص(1111
مما يدل على وجود صعوبات حقيقية تواجه العمل  (2111

 .التطوعي
 "؟معوقات العمل التطوعيما "لإلجابة عن السؤال الثاني و 

استخدمت الدراسة التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي، 
 .يوضح ذلك( 4)والجدول رقم 

 
 
 



342014 
 

176 

 4جدول 
 معوقات العمل التطوعي لدى عينة الدراسة

االنحراف  ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

  :معوقات العمل التطوعي: ثانيا
 74.52 1.72 7.1 27 31.7 211 55.1 243 .األسرة ال تسمح لي بالمشاركة .5
 83.53 1.73 6.3 21 34.6 11 56.1 251 .ضيق الوقت .7
عدم وجود تنظيمات تساعد على العمل  .6

 .التطوعي وتشجع عليه
275 73.6 65 11 21 6.3 1.71 85.46 

 81.21 1.73 6.6 11 41.1 217 52.4 233 .لم يطلب مني أحد ذلك .1
 81.18 1.73 6.6 11 34.4 11 56.1 251 .ال أشعر بقيمة ما أعمل .1

 89.96 1.71 6.6 11 24.6 31 66.7 112 .السعوديةصعوبة االنتقال للمرأة  .21
 90.73 1.51 6.6 21 23.2 34 61.5 117 .ضعف مردود العمل التطوعي .22
 61.98 1.56 23.1 37 61.1 114 1.1 1 .الخجل وعدم الجرأة لدى المرأة السعودية .21
 88.80 1.71 7.7 26 11.5 53 63 211 .عدم وجود محفزات أو دعم معنوي .23
 86.36 1.72 7.7 26 16.1 61 75.6 261 .أهمية العمل التطوعيقلة الوعي ب .24
عدم وجود تشجيع من قبل الجامعة على  .25

 .العمل التطوعي
261 77.4 53 11.5 34 23.2 1.61 84.43 

 86.36 1.72 7.7 26 16.1 61 75.6 261 .عدم وجود دعم مادي .27
 95.62 1.34 1 1 23.2 34 17.1 115 .تعارضه مع أوقات المحاضرات .26

  83.86      متوسط الوزن النسبي إلجمالي المحور الثاني
 :فقد لوحظ ما يلي( 4)إلى الجدول رقم بالرجوع 

أن أكثر المعوقات التي أسفرت عنها نتائج الدراسة والتي  -
تعوق العمل التطوعي هي تعارضه مع أوقات المحاضرات 
للطالبات، وضعف مردود العمل التطوعي وصعوبة االنتقال 

 .رأة السعوديةللم
واختلفت نتائج هذه الصعوبات عن كل الدراسات السابقة  -

 وغنيم (1112أحمد، ) التي أجريت خارج المملكة أحمد
 ، وغواص(1111حجر، ) ، وحجر(1111غنيم، )
حيث تصدرت  (2111خليفة، ) وخليفة (1116غواص، )

األسباب صعوبة المواصالت، واختلف هذا السبب في بقية 
ر ذلك يرجع إلى عدم وجود وسائل للنقل العام الدول، وتفسي

داخل كل منطقة في المملكة السعودية ويقتصر النقل العام 
من محافظة إلى أخرى فقط دون وجود أي وسائل 
للمواصالت العامة داخل كل محافظة، هذا باإلضافة إلى 
عدم السماح للنساء بقيادة السيارات، األمر الذي تضطر 

ع رب األسرة الذي قد ال تكون لديه معه النساء الركوب م
الرغبة أو الوقت أو القدرة على المشاركة في األعمال 

 .التطوعية
ما مقترحات تدعيم العمل التطوعي "لإلجابة عن السؤال الثالث 

 "؟من وجهة نظر الطالبات
استخدمت الدراسة التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي، 

 .يوضح ذلك( 5)والجدول رقم 
 2جدول 

 مقترحات تدعيم العمل التطوعي
االنحراف  ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة

 المعياري
الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

  :مقترحات تدعيم العمل التطوعي: ثالثا
 82.82 1.31 7.7 26 12.2 55 61.4 216 .توفير الدعم المادي .21
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مدادهم بالدعم المعنوي .21  88.80 1.51 7.7 26 11.5 53 63 211 .تحفيز المتطوعين وا 
التوعية بأهمية العمل التطوعي في وسائل  .11

 .اإلعالم المختلفة
113 61.4 31 25.2 26 7.7 1.56 90.60 

تبني اإلدارة العليا لمشروعات العمل التطوعي  .12
 .حتى يساهم فيها من هم أقل

61 16 11 34.4 211 31.7 1.11 62.81 

ي جعل األعمال التطوعية للطالبات ف .11
 .اإلجازات وأوقات التفرغ

276 74.5 63 11.1 21 6.3 1.71 81.26 

 90.99 1.56 7.7 26 23.1 37 61.5 117 .توفير وسائل لالنتقال بالنسبة للمرأة السعودية .13
عمل ندوات للتوعية الدينية بأهمية األعمال  .14

 .التطوعية
261 77.4 16 33.7 1 1 1.46 88.80 

  13.63 لمحور الثالثمتوسط الوزن النسبي إلجمالي ا
فقد لوحظ أنه قد تصدرت توفير ( 5)بالرجوع إلى الجدول رقم 

وسائل االنتقال للمرأة مقترحات عينة الدراسة، وتلتها التوعية 
 .بأهمية العمل التطوعي وعمل الندوات وتحفيز المتطوعين

 هل توجد فروق ذات داللة"لإلجابة عن السؤال الرابع  -

صص ونسب مشاركة الطالبات في إحصائية بيم متغير التخ 
 "األعمال التطوعية؟

، 1استخدمت الدراسة اختبار داللة الفروق بين المتغيرات كا
 .يوضح ذلك( 7)والجدول رقم 

 2جدول 
 بين متغير التخصص ومتوسط نسب المشاركة 5داللة الفروق كا

 مستوى الداللة درجة الحرية 5كا
11.111 21 1.145 

فقد لوحظ أنه ال توجد فروق ( 7)لجدول رقم بالرجوع إلى ا     
ذات داللة إحصائية بين متغير التخصص ومتوسط نسب 
المشاركة في العمل التطوعي، األمر الذي يدخل على أن 
 .التخصص ال يؤثر على توجهات الطالبات نحو العمل التطوعي

التصور االستراتيجي المقترح لتدعيم العمل التطوعي في  :رابعا
 :التربوية المؤسسات

سوف يتم تناول هذا التصور من حيث المنطلقات األساسية 
للتصور، ثم أهداف التصور، ثم آليات تحقيق هذا التصور، 

 :وتفصيل ذلك على النحو التالي
 :منطلقات التصور: أوال

 :ينطلق هذا التصور من ثالثة أمور رئيسية هي
 :في مجال العمل التطوعي الجهود المبذولة -

في مجال العمل  الجهود المبذولةهذا التصور من سوف ينطلق 
 . التطوعي، والتي سبقت اإلشارة إليها من قبل

 :مؤشرات الواقع الميداني -
 :ويمكن تقسيم هذه المؤشرات على النحو التالي

 :المؤشرات استعداد الطالبات للمشاركة في العمل التطوعي. 2
لطالبات للقيام أشارت الدراسة الميدانية إلى وجود استعداد لدى ا

بالعمل التطوعي في حالة التغلب على المعوقات التي تحول 
من إجمالي عينة % 61.3دون قيامهم به وتذليلها، حيث بلغت 

 .الدراسة
مؤشرات استعداد الجامعات لتشجيع الطالبات على العمل . 1

 :التطوعي
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى وجود إرادة سياسية قوية من 

عات للمشاركة في العمل التطوعي ومن أهم مؤشرات ذلك الجام
تي تحث على العمل التطوعي إقامة العديد من المؤتمرات ال

توصيات المؤتمر السعودي الثاني للتطوع، : أنظر) وتشجعه
  .(2411ندوة العمل التطوعي،  & 2411

إال أن تلك المبادات تحتاج إلى المزيد من التنظيم والتخطيط 
للوصول إلى خطة استراتيجية جيدة لدعم العمل الجيد لها 

 .التطوعي من أجل خدمة المجتمع والمساهمة في النهوض به
 مؤشرات واقع المشاركة في العمل التطوعي بين شباب. 3
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 :الجامعات
وقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى ضعف شديد في 
المشاركة في العمل التطوعي حيث بلغت نسبة المشاركة 

فقط من إجمالي الطالبات األمر الذي يحتاج إلى % 46.1
 .المزيد من الدعم لتلك المشاركة

وفيما يلي ملخص لنتائج التحليل الحرج لمنظومة التعليم الجامعي 
 :فيما يتعلق بالعمل التطوعي

 المخاطر الفرص الضعف القوة

وجود رغبة قوية لدى  -
الطالبات في المشاركة في 

 .األعمال التطوعية
ود إمكانات مادية وج -

 .لدعم العمل التطوعي

 .صعوبة المواصالت بالنسبة للطالبات -
عدم تقدير اآلخرين للعمل التطوعي وردود األفعال  -

 .السلبية من البعض، وعدم تقديرهم له
 .خجل بعض الطالبات -
 .تعارض العمل التطوعي مع بعض المحاضرات -
 .ضيق الوقت في فترة الدراسة -
 له عدم وجود تنظيمات تخطط -

وجود جمعيات أهلية  -
يمكن أن تسهم في تدعيم 

 .العمل التطوعي
وجود إرادة سياسية  -

قوية لتدعيم العمل 
 .التطوعي

 

عدم إدراك المجتمع ألهمية العمل  -
 .التطوعي، والتشجيع عليه

عدم شعور الكثير من األسر  -
بأهميته ومنع بناتهم من الخروج للمشاركة 

 فيها
ولية وجود الكثير من المنظمات الد -

 .لها أجندات خاصة بها
 :أهداف التصور: ثانيا
يهدف هذا التصور إلى التشجيع على المشاركة في      

األعمال التطوعية لدى شباب الجامعات، وذلك من خالل 
عناصر المنظومة التعليمية الجامعية ككل مثل المناهج وما 
تشتمل عليه من مقررات وطرق تدريس ومصادر تعلم وأنشطة 

ية، وكذلك أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ومعاونيهم، جامع
ونظم التقويم واالمتحانات، ومن أهم األهداف التي يسعى إلى 

 :تحقيقها هذا التصور ما يلي
تنمية وتدعيم الشعور باالنتماء والمواطنة داخل شباب   -

 .الجامعات
التوعية بأهمية وفوائد العمل التطوعي بالنسبة للفرد   -

 .والمجتمع
 .دعم وتفعيل وظائف الجامعة في خدمة البيئة والمجتمع  -
عمل تنظيم يحكم المشاركة في العمل التطوعي من خالل   -

 .الجامعة بحيث ال يتعارض مع جدول محاضرات الطالب
عمل آليات لتحفيز الطالب على المشاركة في العمل  .2

 .التطوعي
 التوصيات. 2

المحاور  يمكن تقسيم توصيات تحقيق التصور المقترح على
 :التالية

 :المناهج -2

 يمكن تحقيق أهداف التصور المقترح من خالل المناهج بفروعها
 :المختلفة على النحو التالي

 :طرق التدريس .أ 
عمال  - استخدام طرق التدريس القائمة على المناقشة والحوار، وا 

العقل، واستخدام مهارات التفكير العليا، والبعد عن الطرق 
 .ت والتلقينالتقليدية كالمحاضرا

استخدام أساليب التعلم النشط، والتعلم التعاوني، وتكوين فرق  -
عمل من الطالب، وتكليفهم بمهام جماعية، لتنمية روح الجماعة 

 .والعمل القائم على الفريق والتعاون بينهم
 :المقررات ومصادر التعلم .ب 

تعتبر المقررات التعليمية ومصادر التعلم من أهم العناصر 
في العملية التعليمية، ويمكن استخدامهم لتدعيم العمل المؤثرة 

 :التطوعي من خالل ما يلي
تنويع مصادر التعلم بالنسبة للطالب واالعتماد على الرحلة  -

التعليمية، والزيارات الميدانية التي تربط الطالب ببيئته وتزيد من 
 .انتماؤه لوطنه

لتطوعي، وأثره التركيز في المقررات الدينية على فضل العمل ا -
على الفرد وعلى المجتمع، وبيان األحاديث واآليات التي تحث 

 .عليه بوجه خاص، وعلى إعمار األرض بوجه عام
 :األنشطة الجامعية .ج 

 تعد األنشطة التعليمية داخل الجامعة من أهم العناصر المؤثرة 
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على العمل التطوعي، والمساهمة في تفعيله وذلك من خالل ما 
 :يلي
دورات تدريبية للطالب الراغبين في المشاركة في العمل  إقامة -

التطوعي لتدريبهم على ضبط النفس وقوة التحمل وااللتزام وعدم 
 .التأثر من ردود الفعل السلبية من البعض

عمل حفالت لتكريم الطالب المتميزين في مجال العمل  -
عطائهم شهادات تقدير ليكون حافزا لهم على  التطوعي وا 

 .ارية ومشجعا لمن لم يشاركاالستمر 
عمل ندوات لتوعية الطالب بأهمية العمل التطوعي وفوائده  -

بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، وبيان عظيم ثوابه وفضله في 
 .الدين

عمل منتديات ثقافية للطالب عن العمل التطوعي لمساعدتهم  -
 على إبداء الرأي، وحرية التعبير وتبادل الخبرات حول العمل

 .التطوعي
وضع بعض اللوحات تتضمن األحاديث النبوية واآليات  -

القرآنية التي تحث على العمل التطوعي، وتبين عظيم فضله 
 .وثوابه عند اهلل

القيام بالرحالت التي تربط بين الجامعة والبيئة لتدعيم االنتماء  -
والوالء لدى الطالب، وحب الوطن والرغبة الصادقة في المشاركة 

 .نهوض بهفي ال
 :الجامعية اإلدارة -1

إن اإلدارة الجامعية هي العامل األساسي في تشجيع العمل 
 :التطوعي داخل الجامعة وذلك من خالل ما يلي

عمل عمادة خاصة بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع داخل  -
الجامعة تقوم بعمل خطة الجامعة السنوية في العمل التطوعي 

 .وخدمة المجتمع
لكترونية لكل جامعة يتم فيها اإلعالن عن الخطة عمل مواقع إ -

السنوية للجامعة في العمل التطوعي، والجدول الزمني لها، وفتح 
باب التسجيل للراغبين في المشاركة على اإلنترنت وتعبئة 
استمارة البيانات الخاصة بكل عمل وسبل التواصل مع 

 .المتطوعين

ع األعمال تنسيق جداول المحاضرات بحيث ال تتعارض م -
 .التطوعية التي يقوم بها الطالب

التخطيط والتنظيم الجيد لألعمال التطوعية بحيث يقدم  -
المتطوعون من الطالب جهدهم فقط، وتوفر الجامعة وسائل 

 .االنتقال والتكاليف
التنسيق مع الجمعيات األهلية الموجودة في المجتمع المحلي  -

 .مجتمع وصالحهبحيث تتكامل األعمال بينهما لنهضة ال
عمل دراسات لمعرفة احتياجات المجتمع المحلي ورسم خطة  -

لسد تلك االحتياجات من خالل مشاريع التخرج وتنظيمات العمل 
التطوعي داخل الجامعة بالتعاون مع الجمعيات األهلية خارج 

 .الجامعة
عمل مجلس التحاد الطالب على مستوى الجامعة يشارك في  -

لجامعة حتى يشعر الطالب باالنتماء للجامعة صنع القرار داخل ا
وأنهم عناصر فاعلة ومؤثرة داخلها، وتزيد مشاركتهم في رفعتها 

 .ورفعة مجتمعهم بوجه عام
 :أعضاء هيئات التدريس -3

إن أعضاء هيئة التدريس هم القدوة لطالبهم، فإذا لم يرى       
عمال فيهم الطالب هذه القدوة ضعفت إمكانية مشاركتهم في األ

ن شاهدهم الطالب يقودون قاطرة العمل التطوعي  التطوعية، وا 
تحمسوا بشكل أفضل له، وعلى هذا فهناك عدد من اآلليات التي 

 :يمكن أن تسهم في التشجيع على العمل التطوعي مثل
أن يقوم كل عضو هيئة تدريس باإلشراف على أحد  -

 .مشروعات العمل التطوعي التي تقوم بها الجامعة
إضافة نقاط تقييم للعمل التطوعي الذي يقوم به عضو هيئة  -

 .التدريس داخل استمارة تقويم األداء السنوية الخاصة به
تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في العمل التطوعي  -

 .لمزيد من التحفيز على المشاركة الفعالة به
 :أساليب التقويم -3
ميع الكليات تعميم المشروعات البحثية للتخرج على ج -

 .واألقسام، بحيث تخدم تلك المشروعات البيئة المحلية للطالب
 % 2مكافأة الطالب المتميزين في العمل التطوعي بإعطائهم  -
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من إجمالي المجموع الكلي للمواد الدراسية بشكل إضافي بعد ما 
 .يحصلون عليه من درجات تحصيلية

لحوار مع وضع بعض درجات أعمال السنة على المناقشة وا -
عطاء حرية التعبير لهم بداء الرأي وأسبابه، وا   .الطالب، وا 
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ENHANCING VOLUNTARY WORK IN 

SAUDI UNIVERSITIES: A STRATEGIC 

APPROACH 
 

Faten Mohamed Abdel-Monem Azazy 
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Development 

Abstract _This research aims at shaping a strategic vision to enhance voluntary work in Saudi 

Universities .The descriptive approach is employed in the research. A questionnaire was administered to 

the research sample that included 259 female students from University of Hail. These students belonged 

to both scientific and literary specializations. Results of the field study indicated a severe lack of 

participation in voluntary work as participation rate was only 47.2 % of the total number of students.    

     The research reached a strategic vision to enhance voluntary work in educational institutions through 

extra-curricular activities within universities, teaching methods and innovative management of 

universities. It is recommended that students’ graduation projects be related to serving their community, 

in addition to making voluntary work part of the evaluation of faculty members. It is also necessary to 

spread awareness of the importance of voluntary work through seminars, awareness campaigns, and 

focusing on activities within the university.  

Keywords: Volunteer work, education, university activities, strategy, educational institutions, the 

University of Hail, Saudi universities. 

 

 

 

 


