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 السعودي اجملتمع يف الشباب لدى التطوعي العمل ثقافة

الدراسة إلى الوقوؼ عمى مفيـو ثقافة العمؿ ىدفت _ممخص ال
التطوعي مف خبلؿ دوافعو ومجاالتو ومعوقاتو، لدى الشباب السعودي 
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة المنيجيف االستنباطي والوصفي 
بأسموب الدراسة المسحي، وقد أظيرت النتائج أنو يوجد لدى الشباب 

بدرجة متوسطة، وأف أىـ دوافع السعودي دافع نحو العمؿ التطوعي 
العمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي أنو يزيد مف قدرة اإلنساف عمى 
التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف، والحصوؿ عمى األجر والثواب مف 
ا، ويشعر الفرد بالرضا الذاتي المتصؿ برضي ا، وأف أىـ مجاالت 

توزيع التبرعات، العمؿ التطوعي التي ييتـ بيا الشباب السعودي 
وزيارة المرضى، والمشاركة في الجمعيات الخيرية. أما أىـ معوقات 
العمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي فقد تمخصت بضعؼ دور 
المؤسسات التربوية في غرس قيمة العمؿ التطوعي، وغياب التقدير 
المجتمعي إلسيامات المتطوعيف، وضعؼ الرؤية واألىداؼ لمؤسسات 

وعي. كما بينت الدراسة أف ىناؾ اختبلؼ بيف أفراد العينة العمؿ التط
عمى محور دوافع الشباب السعودي لمعمؿ التطوعي تعزى لمنوع، بينما 

 .متغير العمؿ والحالة االجتماعية ليس لو تأثير
كما وأظيرت نتائج الدراسة أف متغير النوع لو أثر عمى مجاالت العمؿ 

بينما الحالة االجتماعية والعمؿ ليس التطوعي كما يراىا أفراد العينة 
ليما أثر عمى مجاالت العمؿ التطوعي، أما بالنسبة لمحور معوقات 
العمؿ التطوعي فبينت نتائج الدراسة أنو ال يوجد أثر لمتغير النوع أو 

 .الحالة االجتماعية أو العمؿ كما يراىا أفراد العينة
معوقات العمؿ  ،وديالشباب السع ،العمؿ التطوعي:الكممات المفتاحية

 .مجاالت العمؿ التطوعي ،دوافع العمؿ التطوعي ،التطوعي
 . المقدمة1

الشباب ىـ الذيف يممكوف زماـ المبادرة لنيضة المجتمع،      
ويعتبر المتفاعميف منيـ مع قضايا مجتمعاتيـ ثروة ال تقدر بثمف 
يجب استثمارىـ مف خبلؿ التخطيط الواعي والتوجيو الصحيح 

قضاياىـ. ولذلؾ نجد أف تقدـ المجتمع يقاس بمدى  لجميع
 .اىتمامو بقضايا وقيـ الشباب لديو

ومف القضايا المجتمعية التي ترى الباحثة أنو يجب أف       
يكوف لمشباب نحوىا دور إيجابي وفعاؿ قضية العمؿ التطوعي، 

وخصوصًا في المجتمعات اإلسبلمية؛ حيث لـ تحظ في أي 
بمثؿ المكانة التي حظي بيا في الثقافة  ثقافة مف الثقافات

اإلسبلمية؛ وذلؾ ألف الشريعة اإلسبلمية حثت عمى عمؿ 
الخير، وربطتو بالتقرب إلى ا عز وجؿ، وأجزلت لو األجر 
العظيـ؛ لما لو مف أثر كبير في تربية الفرد، وتنمية المجتمع 

ِكٌر َعِميـٌ﴾ )البقرة: فقاؿ تعالى ﴿َوَمف َتَطوََّع َخْيًرا َفِإفَّ المََّو َشا
ـْ 158 (، وقاؿ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّك

ـْ تُْفِمُحوفَ   (.77الحج: ) ﴾ َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمَُّك
ويعتبر البعد الثقافي عامبًل ميما لمعمؿ التطوعي لما       

مف تأثير عمى الدوافع التي يحمميا لممنظومة الثقافية والقيمية 
األفراد، وال شؾ أف الموروث الثقافي اإلسبلمي يحتوي عمى عدد 
مف القيـ االجتماعية والثقافية اإليجابية كالتعاوف والتكافؿ والبر 
واإلحساف وغيرىا مف القيـ التي تحفز المواطف عمى التفاني مف 

 ].1أجؿ الغير]
تثقيؼ الشباب حوؿ العمؿ ومما يشجع عمى االىتماـ ب     

التطوعي ما يتميز بو مف مميزات؛ أىميا أنو ال يقتصر عمى 
نما يتطمب توفير العنصر البشري الذي  الجانب المادي فقط، وا 
يساىـ في إدارة الخدمات والمعمومات لممؤسسات التطوعية فيقدـ 
المتطوع الخبرة، أو الجيد البدني أو االستشارات المجانية، كما 

عمؿ التطوعي ال يقتصر عمى طبقة األغنياء أو المتعمميف، أف ال
وال عمى كبار السف وال عمى الفئة األكثر تديًنا في المجتمع، 
ولكف مف الممكف أف تنظـ إليو جميع فئات المجتمع. ومف ىنا 

 .تأتي أىمية غرس ثقافة التطوع لدى الشباب
ومف ذلؾ المنطمؽ اىتـ المجتمع السعودي بالعمؿ       

التطوعي سواء عمى مستوى األفراد، أو الجمعيات الخيرية. 
األمر الذي يوجب عمى جميع المؤسسات التربوية في المجتمع 
أف تساىـ في تنميتو وتعزيزه مف خبلؿ نشر ثقافة العمؿ 
التطوعي بيف أفراد المجتمع بغرس قيمو وبياف أىميتو ومجاالتو 

عمى كيفية التفاعؿ مع وآثاره عمى الفرد والمجتمع وتدريب أفراده 
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مؤسساتو والمحتاجيف إليو ورسـ السياسات التي تقـو عمييا 
المؤسسات التطوعية؛ ألنو كمما كثر عدد األفراد المتطوعيف في 
المجتمع وحسف تجاوبيـ مع الييئات والمنظمات التطوعية دؿ 
عمى وعييـ بأىمية العمؿ التطوعي. كما يعد داللة أكيدة عمى 

تطاع أف يبني طاقة ذاتية قادرة عمى النيوض بو أف المجتمع اس
وصنع التقدـ فوؽ أرضو ولديو القدرة عمى دفع المخاطر التي قد 

 ].2] يتعرض ليا
وبالتالي يجب عمى المؤسسات التطوعية أف تقـو بدور      

الشريؾ الفعاؿ مع الحكومة في مجاالت التنمية المتعددة، مما 
عمى الجوانب األخرى الميمة يتيح المجاؿ لمحكومة بأف تركز 

مثؿ أمف الببلد الداخمي والخارجي والنمو االقتصادي والتجاري؛ 
ألف الدولة ال تستطيع أف تقـو بتوفير كؿ ما يحتاج إليو المواطف 

 ].3] بشكؿ منفرد
وبناء عميو فقد ظيرت في العقد األخير عدد مف المؤتمرات      

تطوعي مف حيث مفيومو والدراسات التي اىتمت بدراسة العمؿ ال
ومجاالتو ومعوقاتو، ودور المؤسسات التربوية في نشر ثقافتو 
ودعت إلى إجراء الدراسات في ىذا المجاؿ مثؿ المؤتمر العممي 

ـ والممتقى الطبلبي 1998التطوعي األوؿ في جامعة أـ القرى 
الثاني الذي نظمتو جامعة الممؾ عبد العزيز عف العمؿ التطوعي 

امعات والكميات عمى االىتماـ بالعمؿ التطوعي بتشجيع الج
 .ـ2008

 مشكمة الدراسة.2
بالرغـ مف أىمية العمؿ التطوعي في المجتمع السعودي     

باعتباره ينبثؽ مف العقيدة التي يؤمف بيا، إال أف الباحثة الحظت 
ضعؼ التخطيط والتنظيـ لو، سواء بنقص المؤسسات الراعية 

االتيا، أو تقصير المؤسسات التربوية لمعمؿ التطوعي أو قمة مج
التي تعتني بتربية الشباب وتأىيميـ سواء في المدارس أو 
الجامعات أو المساجد مف خبلؿ تبصيرىـ بمفيـو العمؿ 
التطوعي وأىدافو ومجاالتو وتدريبيـ عمى مياراتو والوقوؼ عمى 

 ].4معوقاتو. كما أشارت إلى ذلؾ دراسة عزازي ]
 يػػػػبو المؤتمرات كالمؤتمر العممي التطوع فضبل عما أوصت    

ومؤتمر العمؿ التطوعي  2008 الثاني في الرياض في عاـ
ـ دراسة المؤسسات العممية، 014والمبادرات الشبابية في الخميؿ 

ومراكز البحوث بالجامعات عمى القياـ بدراسات لتشخيص واقع 
ى العمؿ التطوعي في المجتمع السعودي ودوافعو لموصوؿ إل

برامج أرقى وأجدي فعالية في االرتقاء بمستوى الخدمات 
التطوعية لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا. ولذلؾ رأت الباحثة أف 
تقـو بدراسة عف واقع ثقافة العمؿ التطوعي لدى الشباب في 
المجتمع السعودي ألنو يعتمد في نجاحو كغيره مف األعماؿ عمى 

وكمما كاف الشباب عدة عوامؿ مف أىميا العنصر البشري 
متحمسيف لمقضايا االجتماعية ومدركيف ألبعاد العمؿ أتى بنتائج 
إيجابية وحقيقية. كما أف العمؿ التطوعي يمثؿ فضاًء رحبًا 
ليمارس أفراد المجتمع مف خبللو والئيـ وانتمائيـ لمجتمعاتيـ، 
ومجااًل ميمًا لصقؿ ميارات األفراد وبناء قدراتيـ، فكؿ ذلؾ كفيؿ 

 .ومساندة العمؿ التطوعي والرقي بمستواه بدعـ
 أ. أسئمة الدراسة

ومف ىنا رأت الباحثة ضرورة معرفة اإلجابة عف السؤاؿ       
 :الرئيس اآلتي

 ما واقع العمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي؟
 :ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية     

 ما دوافع العمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي؟ -1
ما أكثر مجاالت العمؿ التطوعي إقباال مف قبؿ الشباب  -2

 السعودي؟
ما ىي المعوقات التي تحوؿ دوف التحاؽ الشباب بالعمؿ  -3

 التطوعي؟
ما مدى وجود فروؽ ذات داللو إحصائية الستجابات أفراد  -4

العينة عمى محور دوافع االلتحاؽ بالعمؿ التطوعي تعزى 
 جتماعية العمؿ؟لمتغيرات الجنس والحالة اال

ما مدى وجود فروؽ ذات داللو إحصائية الستجابات أفراد  -5
العينة عمى محور مجاالت العمؿ التطوعي تعزى لمتغيرات 

 الجنس والحالة االجتماعية العمؿ؟
 راد ػػػػػػػػػػما مدى وجود فروؽ ذات داللو إحصائية الستجابات أف -6
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زى لمتغيرات العينة عمى محور معوقات العمؿ التطوعي تع
 الجنس والحالة االجتماعية والعمؿ؟

 أهداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة إلى     

 .الوقوؼ عمى دوافع التحاؽ الشباب السعودي بالعمؿ التطوعي-
الوقوؼ عمى أكثر مجاالت العمؿ التطوعي إقباال لدى الشباب -

 .السعودي
 معرفة المعوقات التي تحوؿ دوف التحاؽ الشباب بالعمؿ-

 .التطوعي
الكشؼ عف أثر متغير الجنس والعمؿ والحالة االجتماعية عمى -

دوافع ومجاالت ومعوقات العمؿ التطوعي لدى الشباب 
 .السعودي

 أهمية الدراسةج. 
 :تبرز أىمية ىذه الدراسة في عدة جوانب مف أىميا     

محاولة اإلسياـ في إثراء مجاؿ الدراسات التربوية التأصيمية -
تسميط الضوء عمى أحد الموضوعات المعاصرة التي مف خبلؿ 

 .يحتاجيا المجتمع بصورة متجددة وىو موضوع العمؿ التطوعي
تتأكد أىمية ىذه الدراسة لتناوليا لفئة الشباب الذيف يشكموف -

أكبر فئة مف فئات المجتمع وبالتالي فيـ بحاجو إلى كثير مف 
 .األبحاث التي تيتـ بقضاياىـ وتدرس مشكبلتيـ

تزداد أىمية ىذه الدراسة بأىمية موضوعيا في ىذا العصر -
الذي تكثر فيو الصراعات الفكرية والفتف، والثورة المعموماتية 
والمعرفية التي تتخطؼ الشباب وتشوش مبادئيـ اإلسبلمية 
وتذيب ىويتيـ وبالتالي فيـ بأمس الحاجة في الوقت الحاضر 

تمعيـ مثؿ المشاركة إلى ما يشغؿ فراغيـ، ويقوي انتمائيـ لمج
 .باألعماؿ التطوعية

أما بالنسبة لؤلىمية العممية فقد تساعد ىذه البحث المسؤوليف -
في جميع المؤسسات التربوية أثناء رسميـ لمخطط التربوية التي 

 .توضع لشغؿ أوقات فراغ الشباب وتؤىميـ لبلنتماء لموطف
 :التعريفات اإلجرائيةد. 

 :العمؿ التطوعي

(، 531، 1975لمغة: ىو الفعؿ بقصد )المنجد ، العمؿ في ا
ويرى ابف منظور أف العمؿ يعني المينة والفعؿ والجمع 

  [5].أعماؿ
أما التطوع في المغة: فيو ما تبرع بو الفرد مف ذات نفسو      

ويقاؿ تطوع بالشيء أي تبرع بو  [5]مما ال يمـز فرضو 
ة زيادة عمى والمتطوع المتنفؿ الذي يأتي مف األعماؿ الصالح

 .الفرائض والواجبات
 :العمؿ التطوعي

ىو كؿ ما يبذلو الشباب مف جيد أو ماؿ أو عمـ أو وقت      
لتحقيؽ النفع لآلخريف أو دفع ضرر عنيـ وبدافع ذاتي مف 

 .الفرد
 :ثقافة العمؿ التطوعي

ىي القيـ، والمعتقدات، واألخبلقيات، والمبادئ التي تشكؿ      
وكو اتجاه ما يبذلو مف جيد، ووقت لتحقيؽ وعي اإلنساف، وسم

مصمحة لآلخريف سواء عمى مستوى الفرد، أو المجتمع بدوف 
 .مقابؿ
 حدود الدراسةه. 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الشباب المذيف تتراوح أعمارىـ      

 .بيف سف الثامنة عشر والثبلثيف في مدينة الرياض
  طار النظرياإل. 3

 :ع العمؿ التطوعي في التربية اإلسبلميةدواف
تختمؼ دوافع العمؿ التطوعي مف فرد آلخر حسب المنطمؽ      

الفكري لو وقد يكوف لدى الشخص أكثر مف دافع كالديني 
واالجتماعي والشخصي. األمر الذي يحتـ عمى المؤسسات 
التربوية بذؿ الجيود مف أجؿ غرس أىمية العمؿ التطوعي 

 .خريف عند النشءواإلحساس باآل
وقد بيف القرآف الكريـ والسنة النبوية أف الدافع األساسي      

واألوؿ مف العمؿ التطوعي في اإلسبلـ ىو الحصوؿ عمى 
األجر والثواب مف ا عز وجؿ كما في قولو تعالى )َوُيْطِعُموَف 

ـَ َعَمى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا ِإنََّما ُنْطِعمُ  ـْ ِلَوْجِو المَِّو الالطََّعا  ُك
ـْ َجَزاء َوال ُشُكوًرا  (.9-8اإلنساف: (. )ُنِريُد ِمنُك
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كما ورد في السنة النبوية )عف أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ ا      
صمى ا عميو وسمـ أرأيت الرجؿ يعمؿ العمؿ الخير ويحمده 
الناس عمية قاؿ: تمؾ عاجؿ بشرى المؤمنيف(. )أخرجو مسمـ، 

 (.5317آلداب، باب الرياء والسمعة، كتاب ا
وبذلؾ يتبيف لنا كيؼ عززت التربية اإلسبلمية لدى المسمـ      

دافعية العمؿ التطوعي مف خبلؿ الحث عمى أعماؿ الخير والبر 
بما يحقؽ التكافؿ بيف أفراد المجتمع كافة وربط ذلؾ برضا ا 

 .والفوز بالحياة اآلخرة
مجاؿ العمؿ التطوعي مجموعة  كما حصرت الدراسات في     

 ]6,7,8مف الدوافع األخرى مثؿ ]
قضاء الشباب وقت الفراغ بطريقة مثمرة تعود عمييـ وعمى -

 .المجتمع بالنفع
 .تنمية روح الوالء لموطف واالنتماء إليو لدى الشباب-
تربية الشباب عمى تحمؿ المسؤولية وتنمية روح القيادة لدييـ -

 .ة بالنفسالمساىمة في بناء الثق
إكساب الشباب خبرات في مجاؿ العمؿ بعد التخرج مف خبلؿ -

 .تنقمو بيف مشاريع متعددة في مؤسسات العمؿ التطوعي
السعي إلى تخطي الحواجز السمبية واالنعزالية في المجتمع -

وتمكيف الشباب مف تقوية عبلقاتيـ االجتماعية مف خبلؿ 
 .التعرؼ عمى أصدقاء جدد

لطاقات البشرية والمادية وتحويميا إلى عمؿ عداد وتوجيو اإ-
 .اجتماعي

توفير أسباب التقدـ والرفاىية ألفراد المجتمع بالوسيمة األيسر -
 .وصواًل واألسموب األفضؿ أداء واألكثر نفعا

سد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتيا تحقيقا لمبدأ الكفاية -
ادرة وعاممة االجتماعية بتحويؿ الطاقات الخاممة إلى طاقات ق

 .ومنتجة
األمر الذي يحتـ عمى جميع مؤسسات المجتمع االىتماـ      

بنشر ثقافة العمؿ التطوعي بيف الشباب سواء مف خبلؿ 
المؤسسات التربوية التي يجب أف تتبنى غرس القيـ وتنمية 

 ي يجب أف تضع ػرى التػػػػة األخػػػػات المجتمعيػػػػع أو المؤسسػػػػالدواف

 .التطوعياألطر العامة والنظـ لمعمؿ 
 :مجاالت التطوع في اإلسبلـ-

لقد اتسعت دائرة العبادة في اإلسبلـ لتتعدى الواجب إلى       
التطوع وذلؾ كما ورد في التنفؿ بالطواؼ في الحج والعمرة لقولة 
َفا َواْلَمْرَوَة ِمف َشَعآِئِر الّمِو َفَمْف َحجَّ اْلَبْيَت أو  تعالى ﴿ِ فَّ الصَّ

َؼ ِبِيَما َوَمف َتَطوََّع َخْيرًا َفِإفَّ الّمَو اْعَتَمَر َفبَل ُجَناَح  َعَمْيِو َأف َيطَّوَّ
(. فضبًل عف أف مفيـو العبادة في 158َشاِكٌر َعِميـٌ﴾)البقرة:

نما شمؿ كؿ  اإلسبلـ لـ يقتصر عمى العبلقة بيف المسمـ وربو وا 
عمؿ أراد فيو اإلنساف وجو ا تعالى. باإلضافة إلى أنو في 

ر زادت فرص التطوع لدى الشباب نتيجة مجموعة الوقت الحاض
مف العوامؿ كالعولمة وتقنية المعمومات واالتصاالت مثؿ شبكات 
التواصؿ االجتماعي وخدمة الرسائؿ القصيرة التي أفسحت 
المجاؿ لممشاركة في العمؿ التطوعي وأعطت مرونة لعمؿ 
المتطوع فأصبح غير مقيد بزماف وال مكاف، كما ساىمت في 

ية المتطوعيف بأىمية العمؿ التطوعي ونشر المبادرات التي توع
ومف ىذا المنطمؽ اتسعت  [9]تبنتيا شركات القطاع الخاص

دائرة العمؿ التطوعي لتشمؿ كافة مجاالت الحياة ومنيا عمى 
سبيؿ المثاؿ ال الحصر مجاؿ نشر اإلسبلـ والدعوة إليو، مجاؿ 

 .التربية والتعميـ، والمجاؿ الصحي
 :ونشر اإلسبلـ والدعوة إليمجاؿ -

ال شؾ أف الشباب في الوقت الحاضر يممكوف وسائؿ       
متعددة لمدعوة إلى اإلسبلـ والذود عنو تساعدىـ عمى اختزاؿ 
الوقت والمسافة كإتقاف المغة، وميارة التواصؿ مع اآلخريف عبر 
شبكة اإلنترنت بحيث ال تربطيـ بمكاف معيف أو وقت محدد، 

الشباب مف قوة وصبر ودافعية فبالتالي  فضبًل عما يتسـ بو
يجب استغبلؿ تمؾ الطاقة والقدرات والميارات في الدعوة إلى 
ٌة َيْدُعوَف إلى اْلَخْيِر  ـْ ُأمَّ نُك اإلسبلـ. لقولو تعالى﴿ َوْلَتُكف مِّ
ـُ اْلُمْفِمُحوَف(  َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمنَكِر َوأولََِٰئَؾ ُى

 (.104)آؿ عمراف:
 بلـسأىمية كبرى في تعميؽ مفاىيـ اإل ولمعمؿ التطوعي       

ف اختمفت  كالحث عمى أعماؿ الخير والبر لكافة البشر وا 
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دياناتيـ بما يعكس صورة حسنة عف الديف اإلسبلمي ورعايتو 
لئلنسانية، وبما يحقؽ التكافؿ والتكامؿ االجتماعي بيف أفراد 

 ].7المجتمع]
 :مجاؿ التربية والتعميـ-

 حمقات تحفيظ شتمؿ عمىيىو مجاؿ واسع ومتجدد        
لى الجامعات ودعـ كراسي إالقرآف في المساجد إلى األوقاؼ 

البحث حيث ينبغي عمى المسمميف أف يتخذوا مف سيرة الرسوؿ 
صمى ا عميو وسمـ قدوة ليـ فكاف ٌيعّمـ أصحابو القرآف الكريـ 

ة اإلسبلمية ولـ يثبت عنو صمى ا عميو وسمـ أنو وأمور الشريع
 أخذ أجًرا عف تعميمو كما ذكر القرآف الكريـ ذلؾ في قولة تعالى

ـْ َعَمْيِو َأْجًرا﴾)األنعاـ:﴿ (. كما يشمؿ نشر 90ُقؿ الَّ َأْسَأُلُك
كتيبات ونشرات خاصة في التوعية الدينية، وعقد الدورات 

عميـ دورات في الحاسب اآللي، التدريبية في مجاالت متعددة كت
والطبخ، والخياطة، وتنسيؽ الزىور وغيرىا مف الدورات لتعميـ 
بعض المحتاجيف صنعو تؤىميـ لبلعتماد عمى أنفسيـ في 

لما روى عف أبي ذر ) الحصوؿ عمى مصدر رزؽ خاص بيـ
رضي ا عنو قاؿ: قمت: يا رسوؿ ا أي العمؿ أفضؿ ؟ قاؿ 

سبيؿ ا ، قمت: فأي الرقاب أفضؿ ؟قاؿ: اإليماف والجياد في 
أنفسيا عند أىميا وأكثرىا ثمًنا، قمت فإف لـ أفعؿ ؟ قاؿ ُتعيف 
صانًعا أو تصنع ألخرؽ قمت يا رسوؿ ا أف ضعفت عف 
بعض العمؿ، قاؿ: تكؼ شرؾ عف الناس فأنيا صدقة عف 

أخرجو مسمـ، كتاب العتؽ، أي الرقاب أفضؿ، ( )نفسؾ
ف ىذا الحديث أىمية التدريب الميني لبعض (. فيتضح م2382

المحتاجيف لتدريبيـ عمى صنعو يعتمدوف مف خبلليا عمى 
أنفسيـ لكسب رزقيـ مف بعض أفراد المجتمع فيتحولوف بذلؾ 
إلى أفراد منتجيف واألخرؽ ىو الذي ليس لو صنعو وقد يكوف 

  [10].لنقص قدراتو فيحتاج إلى تأىيؿ
 :المجاؿ االجتماعي-

تطوع في اإلسبلـ تنمية مجاالت متعددة في شمؿ ال      
المجتمع وأصبح العمؿ التطوعي ظاىرة حضارية في واجية 
التاريخ اإلسبلمي منذ العصور اإلسبلمية األولى كمجاؿ التنمية 

االجتماعية المبني عمى التكافؿ، والتراحـ، وتبادؿ المنافع، 
ورعاية  ،ودعـ الفقراء، والمحتاجيف والمصالح مثؿ: كفالة اليتيـ،

حتياجات الخاصة، وتقديـ خدمات لذوي اال األرامؿ والمسنيف،
َفأما ﴿ ماطة األذى عف الطريؽ كقولو تعالىإزيارة المرضى، 

ـَ َفبل َتْقَيْر، َوأما السَّاِئَؿ َفبل َتْنَيْر﴾ )الضحى: (، 10-9اْلَيِتي
 َتْنَس َنِصيَبَؾ َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَؾ المَُّو الدَّاَر اآلِخَرَة َوال﴿ وقولو تعالى

ِمَف الدُّْنَيا َوَأْحِسْف َكَما َأْحَسَف المَُّو ِإَلْيَؾ َوال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأَلْرِض 
ِإفَّ ﴿ (،وقاؿ تعالى77ِإفَّ المََّو ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَف﴾ )القصص:

يَتاِء ِذي اْلُقْرَبىَٰ  ْحَساِف َواِ  َيْنَيىَٰ َعِف اْلَفْحَشاِء وَ  المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإْلِ
ـْ َتَذكَُّروَف﴾ )النحؿ: ۚ  َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ  ـْ َلَعمَُّك (،وقاؿ 90َيِعُظُك

)ترى المؤمنيف في تراحميـ وتوادىـ وتعاطفيـ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
كمثؿ الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر جسده 

اب اآلداب، بالسير والحمى( )أخرجو البخاري في صحيحة، كت
)الساعي عمى  ملسو هيلع هللا ىلص(،وقاؿ 5579باب رحمة الناس والبيائـ، 

األرممة والمسكيف كالمجاىد في سبيؿ ا أو القائـ الميؿ الصائـ 
النيار( ) أخرجو مسمـ في صحيحة، كتاب الزىد والرقائؽ، باب 

(. كما قاؿ 2982اإلحساف إلى األرممة والمسكيف واليتيـ، 
 نفس الدنيا، كرب مف كربة فمؤم عف نفس مف ) ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 

 يسر معسر، عمى يسر ومف القيامة، يـو كرب مف كربة عنو ا
 الدنيا في ا ستره مسمما، ستر ومف واآلخرة، الدنيا في عميو ا

 ومف أخيو، عوف في العبد كاف ما العبد، عوف في وا واآلخرة،
  الجنة إلى طريقا بو لو ا سيؿ عمما، فيو يمتمس طريقا سمؾ
 ا، كتاب يتموف ا، بيوت مف بيت في قـو جمس وما

 الرحمة، وغشيتيـ السكينة، عمييـ نزلت إال بينيـ، ويتدارسونو
 لـ عممو، بو بطأ ومف عنده، فيمف ا وذكرىـ المبلئكة، وحفتيـ
 والتوبة والدعاء الذكر ، كتابمسمـ صحيح)( نسبو بو يسرع

س منا مف لـ يرحـ صغيرنا ]لي ملسو هيلع هللا ىلص( وقولة 2699،واالستغفار
باب ما جاء  ويعرؼ حؽ كبيرنا[ )الترمذي، كتاب البر والصمة،

أطعموا الجائع، وعودوا ) ملسو هيلع هللا ىلص( لقولة 838في رحمة الصبياف،
المريض، وفكوا العاني( )أخرجو البخاري، كتاب النفقات، باب 

)أنو  ملسو هيلع هللا ىلص(، وقولة 4979المراضع مف المواليات وغيرىف، 
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آدـ عمى ستيف وثبلث مئة مفصؿ فمف  خمؽ كؿ إنساف مف بني
 ستغفر ا وعزؿ حجراً اوحمد ا وىمؿ ا وسبح ا و كبر ا 

عف طريؽ الناس أو أمر بمعروؼ أو نيى عف منكر عدد تمؾ 
الستيف والثبلث مئة فإنو يمشي يومئذ وقد زحزح نفسو عف النار( 

عمى، )أخرجو مسمـ، كتاب الزكاة، باب بياف أسـ الصدقة يقع 
1681.) 
وال شؾ أف التطوع في اإلسبلـ يربي المسمـ عمى مجموعة      

مف القيـ مثؿ اإليثار، وحب اآلخريف، والتضحية، ومجاىدة 
عندما  ملسو هيلع هللا ىلصالنفس.... الخ، وذلؾ كما ورد في حديث النبي 

قاؿ: )عمى كؿ مسمـ صدقة قالوا: فإف لـ يجد؟ قاؿ: فيعمؿ بيده 
يستطع ولـ يفعؿ؟ قاؿ: فيعيف فينفع نفسو ويتصدؽ قالوا: فإف لـ 

ذا الحاجة المميوؼ قالوا: فإف لـ يفعؿ؟ قاؿ: فيمسؾ عف الشر 
فإنو لو صدقة( )البخاري، كتاب الزكاة، باب عمى كؿ مسمـ 

(. وشمؿ ىذا الحديث صورًا متعددة مف وجوه 1359صدقة، 
غاثة المميوؼ رعاية اليتيـ  الخير كالتصدؽ عمى المحتاجيف وا 

صبلح حالو، وصيانة أموالو، مف خبلؿ تربيت و تربية إسبلمية، وا 
ومراعاة مصالحو واإلمساؾ عف الشر حيث يعد ذلؾ لوًنا مف 

 [ لقولو تعالى11]في المجاؿ االجتماعي واف التطوع أل
ـْ َخْيٌر﴾)البقرة:﴿  (.220َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَيَتاَمى ُقْؿ ِإْصبَلٌح َلُي
مية عمى مجموعة مف المبادئ كما تربينا الشريعة اإلسبل      

التي يجب مراعاتيا كحفظ حقوؽ كبار السف وتقديرىـ ومواجية 
مشكبلتيـ وعبلجيا، وربط رعايتيـ الصحية بالرعاية النفسية 
واالجتماعية والحرص عمى رفع معنوياتيـ، واالعتراؼ بقيمتيـ 

ليـ وبحاجة  الترفيوونفعيـ لمجتمعيـ وفضميـ، وتييئة فرص 
رائيـ إذ إنيـ يتميزوف آستمرار إلى خبراتيـ واستطبلع المجتمع با

  [11].بسعة أفؽ وخبرة وبصيرة عالية
 :مجاؿ الرعاية الطبية-

يعد مجاؿ الرعاية الطبية مف المجاالت المتجددة بتجدد      
ثقافة المجتمع وتطوره في كؿ عصر؛ ولذلؾ نجد أف أساليب 

ختمفة مف العمؿ التطوعي في مجاؿ الرعاية الصحية متعددة وم
عصر إلى آخر فبعد أف اقتصرت عمى تطبيب المرضى شممت 

التبرع بالدـ واألعضاء كما ٌأنشئت جمعيات متعددة لرعاية 
المرضى مادًيا واجتماعًيا منطمقيا جميًعا تطبيؽ ىدي الشريعة 
اإلسبلمية في مساندة المرضى والتفريج عنيـ والمساىمة في 

أسوة حسنو حيث  ملسو هيلع هللا ىلصالتخفيؼ عنيـ. ولنا في رسوؿ ا 
باشر التطبيب بنفسو وذلؾ بتشخيص المرض ووصؼ العبلج 
في كثير مف الحاالت ووضع أسس وقواعد الوقاية الصحية، 
ورقى كثيًرا مف المرضى، وأستخدـ الطب النفسي في عبلجو، 
وليس أدؿ عمى ذلؾ كمو مف وجود مصنفات كثيرة ُألفت في 

( مصنًفا. ولـ يثبت 28االىتماـ بالطب النبوي بمغت أكثر مف )
أنو أخذ أجًرا عمى ذلؾ وسارت عمى نيجو  ملسو هيلع هللا ىلصعنو 

الصحابيات البلتي خرجف معو في غزواتو يداويف الجرحى 
  [12].ويسقيف الماء كالربيع بنت معوذ وأـ عطية األنصارية

 :معوقات العمؿ التطوعي
توصمت مجموعة مف الدراسات إلى بعض المعوقات التي       

[ 13] الشميوب والخمشيالتطوعي فذكرت حد مف نجاح العمؿ ت
نو بالرغـ مف توفر الفرص التي تشجع الشباب عمى القياـ أ

بالعمؿ التطوعي في المجتمع السعودي مثؿ موافقة مجمس 
الشورى عمى نظاـ التطوع ووجود مؤسسات اجتماعية في 
المجاؿ التطوعي وتعدد مجاالتو فضبًل عف أف ثقافة المجتمع 

عمؿ التطوعي، إال انو يواجو مجموعة مف السعودي تدعـ ال
التحديات أىميا عدـ وجود آليات لتطبيقو، وضعؼ اإلعبلف 
الكافي عف األعماؿ التطوعية، وتخوؼ بعض األجيزة الرسمية 
 .مف استغبلؿ التطوع ببعض األعماؿ التي تؤثر عمى أمف الدولة

[ بعض المعوقات التي تحد مف ثقافة 11] الفي كما حصرت    
التطوعي مثؿ خوؼ المتطوع مف االلتزاـ نحو المؤسسة العمؿ 

التطوعية التي يريد أف ينتمي إلييا بحيث ال يمكنو التخمي عف 
العمؿ التطوعي مستقببًل، وخوؼ بعض الجمعيات التطوعية 
والمؤسسات الخيرية مف عدـ التزاـ المتطوعيف باألعماؿ التي 

ـو بإسناد كثير تسند إلييـ جعميا ال تيتـ بجذب المتطوعيف وتق
مف أعماليا إلى أفراد معينيف لدييا، كما أف تكميؼ المتطوع فوؽ 
طاقتو مف األعماؿ يؤدي إلى عدـ الوفاء بالتزامو مع المؤسسة، 
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فضبل عف عدـ تشجيع المتطوعيف عمى األعماؿ التطوعية 
غفاؿ جانب الحوافز في بعض المنظمات التطوعية  .وا 

ا الشبكة العربية لممنظمات كما بينت دراسة ميدانية أجرتي      
األىمية عف معوقات التطوع في العالـ العربي أف إحجاـ الشباب 
عف العمؿ التطوعي يعود إلى التنشئة األسرية التي أصبحت 
تيتـ بالتعميـ فقط دوف زرع روح التطوع وبث االنتماء ومساعدة 
اآلخريف، وخمو مناىج التعميـ مف كؿ ما يشجع عمى العمؿ 

باإلضافة معاناة كثير مف الشباب مف الضغوط التطوعي. 
االقتصادية التي تدفعيـ لمبحث عف عمؿ واالنخراط بو وبالتالي 
عدـ وجود وقت كافي لمتطوع. كما أف كثير مف المؤسسات 
األىمية في العالـ العربي تفتقد إلى ميارة مخاطبة الشباب، وعمؿ 
برامج منظمة تحضيـ عمى العمؿ التطوعي وتشجعيـ 

 http://www.arabvolunteering.org/corner/avt3.يوعم

900.html 
لوو  ودراسة[ 14] وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة الزبيدي      
في ىونج   Law, B. M., &Shek, D. T.) )[15]وشيؾ

كونج التي أظيرت أف المؤسسات التربوية ليا اعتبارات ميمة 
 .رفقاءفي دفع المراىقيف لتطوع والسيما األسرة، والمدارس، وال

أف المواصبلت تشكؿ عائقا كبيرًا  تأكدف [7] أما المالكي
 .لممتطوعات

باإلضافة إلى جميع ما سبؽ عدـ وجود مؤسسة لتأىيؿ و       
الكوادر الفنية مف أجؿ تدريب المتطوعيف عمى العمؿ قبؿ 
تكميفيـ بو وبذلؾ يكوف التعامؿ مع العمؿ التطوعي بصورة 

الجد وعدـ التعامؿ اجتيادات فردية دوف أخذه عمى محمؿ 
بمينيو بدًءا مف اإلعبلف عف العمؿ والدعوة لمتطوع ومروًرا 
بتنظيـ العمؿ إلى مياـ وأدوار وتدريب المتطوعيف وتعريفيـ عمى 

 .طبيعة العمؿ وأخيرا تقويمو
 الدراسات السابقة. 4

 ]:17دراسة محمد ] -1
الدراسة إلى الكشؼ عف الدور الفعمي لمشباب في  ىدفت       

مية التطوع، ومدى مشاركتو اإليجابية وتفاعمو مع مجتمعة، عم
والتعرؼ عمى قيمة العمؿ التطوعي في نفوس الشباب ومدى 

تأثيره عمى تكويف شخصياتيـ وتعاونيـ مع اآلخريف، والتحقؽ 
مف أف الشباب لو دور مؤثر وفعاؿ في المشاركة في برامج 

واستخدـ  ومشروعات مجتمعة دوف انتظار الحصوؿ عمى مقابؿ.
الباحث المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى ضرورة 
تنظيـ العمؿ التطوعي بيف الشباب ليقدـ نموذجا إنسانيا لمتطوع 

 .يؤدي دورا أكثر فاعمية
 ]:14دراسة الزبيدي ] -2

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات طمبة الجامعة األردنية      
سرة واألصدقاء في تشجيع نحو ظاىرة العمؿ التطوعي، ودور األ

الطمبة عمى القياـ باألعماؿ التطوعية. واستخدمت الباحثة 
المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت إلى أف التطوع عند اإلناث 
أكثر مف التطوع عند الذكور، وأنو كمما تقدـ المستوى الدراسي 
زاد اإلقباؿ عمى التطوع، وأف لؤلسرة واألصدقاء دور في تشجيع 

 .عمى األعماؿ التطوعيةالطبلب 
 ]:10دراسة الرباح ] -3

ىدفت الدراسة إلى إبراز اآلثار التربوية والنفسية لمعمؿ        
التطوعي عمى القائميف بو، وبياف العبلقة بيف بعض الحاجات 
اإلنسانية والعمؿ التطوعي. واستخدـ الباحث المنيج التاريخي 

التطوعي والمنيج الوثائقي. وتوصمت الدراسة إلى أف العمؿ 
يؤدي إلى إكساب القيـ وأنو يساىـ في إشباع بعض الحاجات 
اإلنسانية التي ال يمكف إشباعيا إال مف خبلؿ الحاجات 

 .اإلنسانية
 ]:8دراسة البرقاوي ] -4

ىدفت الدراسة إلى وصؼ اتجاىات الشباب السعودي نحو       
العمؿ التطوعي. ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الدراسة 

الكمي اإلحصائي. وتوصمت الدراسة إلى أف الشباب المنيج 
السعودي يتطوع مف أجؿ نيؿ الثواب الجزيؿ واألجر العظيـ في 

 .اآلخرة، والبر لكافة بني البشر، وتنمية روح التعاوف
 ]:18دراسة العامر ] -5

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى مفيـو العمؿ التطوعي       
ى أىـ العوامؿ المؤثرة وسبؿ تفعيمة في المجتمع، والوقوؼ عم
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عمى مشاركة أفراد المجتمع في مؤسسات العمؿ األىمي 
التطوعي، والتعرؼ عمى رؤية الشباب لمدوافع التي تدفعيـ 
لممشاركة في مؤسسات العمؿ التطوعي والموانع التي تمنعيـ مف 
االلتحاؽ بيذه المؤسسات واستكشاؼ الفروؽ بيف الجنسيف في 

وانع. وقد طبقت ىذه الدراسة في مدينة تحديد ىذه الدوافع والم
حائؿ. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي. وتوصمت إلى 
مجموعة مف النتائج أىميا أف أىـ دوافع العمؿ التطوعي لدى 
الشباب السعودي استثمار وقت الفراغ بالنافع المفيد، واكتساب 
دارية في العمؿ الخيري. وأف أىـ موانع العمؿ  خبرات ميدانية وا 
التطوعي كثرة األعباء العائمية والتعميمية، وعدـ وجود برامج 

 .إعبلمية تعنى بأىمية العمؿ التطوعي
 ]:19دراسة الغامدي ] -6

ىدفت الدراسة إلى توضيح مفيـو العمؿ االجتماعي       
التطوعي مف منظور التربية اإلسبلمية، وبياف تطبيقات المدرسة 

التطوعي. وأستخدـ  الثانوية ودورىا في ترسيخ مفيـو العمؿ
الباحث المنيج االستنباطي والمنيج الوصفي. وتوصمت إلى إف 
التربية اإلسبلمية اىتمت بالعمؿ التطوعي ووضعت اأُلطر 
العامة وضوابط العمؿ االجتماعي التطوعي كاإلخبلص وموافقتو 
إلحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كما بينت الدراسة إف تاريخ المسمميف 

التطوعية التي ساىمت في بناء الحضارة حافؿ باألعماؿ 
 .اإلسبلمية

 ]:20دراسة الحارثي ] -7
ىدفت الدراسة إلى تعريؼ العمؿ التطوعي وبياف أنواعو       

وأىدافو وأىميتو والتعريؼ بمؤسسات العمؿ التطوعي وبياف القيـ 
اإلسبلمية لمعمؿ التطوعي، ودور العمؿ التطوعي في تنمية 

نيج الوصفي. وتوصمت الدراسة المالمجتمع. واستخدـ الباحث 
براز مجموعة مف القيـ اإلسبلمية التي تقـو عمييا أركاف إإلى 

العمؿ التطوعي كالتعاوف والتكامؿ واإليثار والبذؿ والعطاء 
واألخوة والرفؽ والمواطنة والشعور بالمسؤولية، ويتـ غرس قيـ 

 .زيزالتطوع عمى أربع مراحؿ ىي التوعية والفيـ والتطبيؽ والتع
 ]:21دراسة السمطاف ] -8

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف اتجاىات الشباب      
الجامعي نحو ممارسة العمؿ التطوعي، وماىية األعماؿ 
التطوعية التي يرغبوف في ممارستيا، وكذلؾ تحديد المعوقات 
التي تحوؿ دوف التحاؽ الشباب الجامعي باألعماؿ التطوعية، 

ب جامعة الممؾ سعود، وقد استخدـ وطبقت الدراسة عمى طبل
 .الباحث الوثائقي والمنيج المسحي االجتماعي

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف أف اتجاىات الشباب إيجابية      
نحو العمؿ التطوعي، أما ممارستيـ لمعمؿ التطوعي فكانت 
ضعيؼ جدًا. كما أوضحت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ 

جاىات الشباب الجامعي نحو محاور ذات داللة إحصائية بيف ات
ممارسة العمؿ التطوعي، والمعوقات التي تحوؿ دوف مشاركة 
الشباب الجامعي ليـ، تعزى إلى كؿ مف متغير الكمية أو 

 .التخصص
 ]:7دراسة المالكي ] -9

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات عينة الدراسة لمعمؿ      
يضاح أىـ مجا الت العمؿ التطوعي، ومدى ممارستيـ لو، وا 

التطوعي المتاحة لممرأة في المجتمع السعودي والوقوؼ عمى 
أبرز العوائؽ أماـ عمؿ المرأة التطوعي في المجتمع. وطبقت 
الدراسة عمى طالبات الدراسات العميا في جامعة أـ القرى، 
واستخدمت الباحثة المنيج المسحي االجتماعي. وأسفرت النتائج 

ابية نحو العمؿ التطوعي واف أف اتجاىات العينة كانت إيج
الدافع األساسي لمتوجو نحو العمؿ التطوعي ىو اكتساب خبرات 

 .وميارات جديدة
 ]:22دراسة موسى ] -10

ىدفت الدراسة إلى تحديد اتجاىات أفراد المجتمع نحو       
مفيـو العمؿ التطوعي المجاني مف وجيو نظرىـ، وتحديد 

مف وجيو نظر أفراد مجاالت العمؿ التطوعي المجاني المرغوبة 
المجتمع، وتحديد بعض الصفات الديموغرافية ألفراد عينة 
الدراسة المرتبطة باتجاىاتيـ نحو مفيـو العمؿ التطوعي 
ومجاالتو. وكانت عينة الدراسة مف ذوي المؤىبلت الجامعية فما 
فوؽ، وتوصمت الدراسة إلى أف اتجاىات أفراد العينة كانت 
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مفيـو العمؿ التطوعي وكانت جميع إيجابية بشكؿ ممموس نحو 
مجاالت الدراسة مرغوبة لدى العينة ويوجد فروؽ بيف فئات 

 .العينة في االتجاىات نحو العمؿ التطوعي ومجاالتو
 ]:23دراسة األفندي ] -11

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المدرسة في تعزيز       
ؿ ثقافة العمؿ التطوعي لدى طبلب المرحمة الثانوية مف خبل

المنياج الدراسي، واألنشطة الطبلبية. وأشارت نتائج الدراسة إلى 
أف محور المنياج المدرسي جاء بالمرتبة األولى، ثـ تبله محور 
األنشطة الطبلبية بالمرتبة الثانية في تعزيز ثقافة العمؿ 
التطوعي لدى طبلب المرحمة الثانوية. كما أظيرت نتائج 

لة إحصائية في أراء المعمميف الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دال
حوؿ دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمؿ التطوعي لدى طبلب 
المرحمة الثانوية تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد سنوات الخبرة، 

 .والمؤىؿ العممي
 ]:24دراسة عبد الرحمف ] -12

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة مراكز      
ة العمؿ التطوعي، ومساىمتيا البحوث والدراسات في نشر ثقاف

ثراء الساحة العممية  في رفع وبناء قدرات المنظمات التطوعية، وا 
وتجويد األداء العممي لمراكز البحوث والدراسات التي تعني 
بثقافة العمؿ التطوعي. واستخدمت المنيج التاريخي والوصفي. 
وتوصؿ الباحث إلى أف ثقافة العمؿ التطوعي ميمة في عمؿ 

ات التطوعية ألنيا تساعد عمى فيـ الجوانب اإليجابية المنظم
والسمبية التي تؤثر عمى العمؿ التطوعي مما يزيد احتماالت 

 .النجاح لعمؿ المنظمات التطوعية
 ]:4دراسة عزازي ] -13

لتدعيـ  استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى رسـ مبلمح       
اسة العمؿ التطوعي داخؿ الجامعات السعودية. وتستخدـ الدر 

المنيج الوصفي. وأشارت نتائج الدراسة إلى ضعؼ شديد في 
         المشاركة في العمؿ التطوعي مف قبؿ الجامعات. 

     لتدعيـ العمؿ التطوعي استراتيجيةوانتيت الدراسة برؤية 
  ؿخة داػة البلصفيػػبلؿ األنشطػػف خػػة مػػػويات التربػػػؿ المؤسسػػػداخ

 .الجامعات، وطرؽ التدريس واإلدارة اإلبداعية لمجامعات
 ]:25دراسة الزيود والكبيسي ] -14

الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىات طمبة جامعة  ىدفت      
نحو العمؿ التطوعي ومجاالت العمؿ فيو، وتشخيص  ءالبترا

أسباب العزوؼ عنو والمعوقات التي تقؼ أمامو. واستخدـ 
الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة إلى أف 

عي خدمة المجتمع وتنميتو والمساىمة أىـ أىداؼ العمؿ التطو 
في معالجة مشكبلتو. وأظيرت الدراسة إلى أف أكثر مجاالت 
العمؿ التطوعي أولوية لدى الطبلب ىو المجاؿ الصحي، وأف 
أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف توجييـ لمعمؿ التطوعي العامؿ 

 .االقتصادي
 & .Low, N., Butt, S., Ellis, P )الو وزمبلئو دراسة -15

Davis Smith, J.) :[26]    
االجتماعية  لؤلبحاثقاـ بيذه الدراسة المركز الوطني         

. 2006/2007التطوعي  ألبحاثبالمشاركة مع مؤسسة 
وتيدؼ إلى معرفة لماذا و كيؼ يقدـ الناس مساعدات تطوعية 
بدوف مقابؿ لممنظمات وماىي دوافعيـ لتمؾ المساعدات. ولماذا 

طوعي وما ىو الرابط بيف التطوع بالماؿ يتوقفوف عف العمؿ الت
الدراسة عمى جنسيات واعراؽ  ىذهوالتطوع بالوقت. وطبقت 
تمفة. بأعمار مخ –الذكور واالناث  –مختمفة شممت الجنسيف 

التطوعية  باألعماؿ اىتماـ أكثرناث ف اإلأتوصمت الدراسة إلى و 
مف الذكور وأف االعماؿ التطوعية تكثر عند المذيف تتراوح 

 .64-55و44-34أعمارىـ بيف 
 (.Bussell, H., & Forbes, D) دراسة بوسيؿ وفوربس -16

:[27]   
الدراسة الى الوقوؼ عمى واقع دعـ الموظفيف في  دفتى       

التعميـ العالي لمعمؿ التطوعي. وىي دراسة استكشافية تمت 
 مئةي عمى روناإللكتبواسطة توزيع استبياف عف طريؽ البريد 

جامعة في انجمترا، اسكتمندا، ويمز وايرلندا واثنيف وعشروف 
الشمالية. وكانت اىـ النتائج تجاوب خمس وستوف جامعة مع 
االستبياف لوجود أعماؿ تطوعية عمى مستوى الطبلب وامتدت 
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الى الموظفيف. بينما بعض الجامعات كانت في طور إعداد 
سياسات لمعمؿ التطوعي. أما باقي الجامعات فمـ تتجاوب لعدـ 

جود سياسات لمعمؿ التطوعي في الوقت الحاضر وال في و 
 .المستقبؿ القريب

 ]15] (Law, B. M., & Shek )دراسة الو وشيؾ  -17
الدراسة الى معرفة مدى تأثير العائمة عمى دافع  تىدف        

المراىقيف نحو العمؿ التطوعي، والمجاالت التي يشاركوف فييا. 
الى أف أبناء  واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت

اإلباء لمذيف يشاركوف في االعماؿ التطوعية يكونوف أكثر ميوؿ 
نحو العمؿ التطوعي مف غيرىـ. كما توصمت الى أف األبناء 

في العمؿ التطوعي يكونوف  لممشاركةبائيـ آالذيف يدعمونيـ 
أكثر مشاركة مف غيرىـ. أما أىـ المجاالت التي يرغب 

األمواؿ، ومجالسة األطفاؿ  المتطوعوف العمؿ بيا فيي جمع
 .وكبار السف

 (Darwen, J., & Graceددراسة دارويف ورينير  -18

Rannard, A.)  [16:[ 
إلى دراسة الحالة الراىنة لمعمؿ التطوعي الطبلبي  تىدف     

في الجامعات اإلنجميزية. وكيؼ يساىـ العمؿ التطوعي في 
والوقوؼ عمى األنشطة الطبلبية األساسية لتعميـ العالي، 

 الصعوبات والتحديات التي يواجييا الطبلب المتطوعوف.
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. حيث طبؽ عمى طبلب 
مؤسستيف مف مؤسسات التعميـ العالي المتاف تعمبلف عمى رفع 
مستوى العمؿ التطوعي الطبلبي مف خبلؿ مراجعة السياسات 

ت الدراسة إلى انو وتوصم والممارسات المتعمقة بيذا المجاؿ.
بالرغـ مف أف العمؿ التطوعي لو أصوؿ تراثية في الجامعات 
اإلنجميزية، إال أنو يعاني مف لحظة حرجة، وأف العوامؿ المادية 
تشكؿ عائقًا ىاما لمعمؿ التطوعي حيث يوجد العديد مف البرامج 

 .في التعميـ العالي ال تممؾ تأميف التمويؿ
 :بقةعمى الدراسات السا يبقالتع
تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تأكيدىا عمى  -1

أىمية تناوؿ موضوع العمؿ التطوعي بالبحث والدراسة وىو مف 

الموضوعات المتجددة التي تتغير نتائجيا بتغير المكاف والزماف 
ألنو يتأثر بالمستجدات السياسية، واالجتماعية، والسياسية، 

 .والتطورات التكنولوجية
اختمفت الدراسة في الجانب الميداني عف الدراسات السابقة  -2

 :مف ناحيتيف
شموؿ العينة عمى الجنسيف )الذكر واألنثى( بينما نجد -

الدراسات السابقة اكتفت باختيار العينة مف أحد الجنسيف، فضبل 
بينما اقتصرت العينة  30-15عف أف عينة الدراسة امتدت مف 
ب المرحمة الثانوية المذيف تتراوح في الدراسات السابقة عمى طبل

، أو طبلب الجامعة المذيف تتراوح أعمارىـ 18-15أعمارىـ بيف 
، أو مف يحمموف المؤىؿ الجامعي فما 25-18في الغالب بيف 

 .فوؽ
اختبلؼ المتغيرات حيث حددت الباحثة متغير العمؿ، والزواج -

 .ومدى تأثيرىما عمى التحاؽ الشباب بالعمؿ التطوعي
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدد مف الجوانب  -3

 :منيا
اتضحت ليا الصورة أكثر بالنسبة لما وصؿ إليو التراكـ -

المعرفي في مجاؿ البحث، ومف ىنا تحاوؿ الباحثة أف تستكمؿ 
 .وتضيؼ

 .تفسير النتائج ودعميا في الدراسة الميدانية-
تحديد المشكمة، ووضع األسئمة البحثية، واقتباس بعض -

 .المصطمحات والمفاىيـ، وتغذية اإلطار النظري لمدراسة
كوف الدراسات السابقة دليبل استدلت بو الباحثة عمى العديد مف -

 .المراجع
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
استخدمت الباحثة لئلجابة عف أسئمة الدراسة المنيج     

 .لوصفي بأسموب البحث المسحيا
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى الشباب السعودي مف الجنسيف       
حيث تضمف المتزوجيف وغير المتزوجيف، والعامميف وغير 
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 .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتياالعامميف، وكانت عينة الدراسة عشوائية، والجدوؿ التالي يوضح 
 1جدول 

 ع عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزي
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير
 42.2 341 ذكور النوع

 57.8 467 إناث
 32.2 260 متزوج الحالة االجتماعية

 67.8 548 غير متزوج
 48.5 392 أعمؿ العمؿ

 51.5 416 ال أعمؿ
 100 808 إجمالي العينة

 العينة أفراد نصؼ مف أكثر أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 أفراد ثمث وأف يعمموف ال العينة أفراد نصؼ وأف اإلناث مف

 .متزوجوف تقريباً  العينة
 الدراسة ج. أداة
 أجؿ مف لمدراسة كأداة االستبانة الباحثة استعانت      

 التطوعي العمؿ لثقافة مفيوميـ حوؿ الشباب آراء استطبلع
 االتو،ومج التطوعي، العمؿ دوافع عمى الوقوؼ إلى وىدفت

 الباحثة واشتقت معو، الشباب تفاعؿ مف تحد التي والمعوقات
 والكتب، السابقة، الدراسات مف وعباراتيا االستبانة محاور

 موضوع تناولت التي األدبيات مف عدد ومضاميف والمقاالت
 وقد  .ليا المجتمعي الواقع معطيات إلى إضافة التطوعي، العمؿ

. عبارة( 69) تحتيا اندرج اورمح ثبلثة عمى االستبانة اشتممت
 لممستجيبيف، األداة تطبيؽ تعميمات بوضع الباحثة اىتمت وقد

 لمعينة ومناسبة ومباشرة، واضحة التعميمات ىذه تكوف أف وراعت
 .المختارة

 :وثباتيا األداة صدؽ
 عرضيا تـ االستبانة صدؽ مف ولمتحقؽ :المحكميف صدؽ-

 منيـ وطمب صص،والتخ الخبرة ذوي مف محكميف عشرة عمى
 التي العبارات مناسبة مدى وتحديد لغتيا، صحة مف التأكد

 وضوحيا، مدى وتحديد لمحاورىا، بالنسبة الدراسة أداة تضمنتيا
 مبلحظات أية إبداء مع صياغتيا، في المستخدمة األلفاظ ودقة

 المحكميف أراء أعطت وقد الحذؼ، أو التعديؿ أو لئلضافة
 .كبيرة بدرجة االستبانة الصبلحية مؤشر

 الداخمي الصدؽ-
 عمى االستبانة طبقت الداخمي االتساؽ صدؽ لحساب      
 الداخمي الصدؽ حساب بيدؼ( 50) قواميا استطبلعية عينة
 كؿ درجة بيف بيرسوف االرتباط معامؿ حساب تـ وقد ستبانةلبل

 الدرجة وبيف المحور، ليذا الكمي والمجموع محور كؿ في عبارة
جمالي انةاالستب في محور لكؿ  .االستبانة محاور وا 

 2جدول
 (55=ن ) األول لممحور واإلجمالي العبارات بين بيرسون ارتباط معامل

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
 ** 0.491 47 ** 0.497 23 المحور األوؿ

1 0.518 ** 24 0.472 ** 48 0.534 ** 
2 0.302 * 25 0.638 ** 49 0.623 ** 
 المحور الثالث ** 0.678 26 ** 0.385 3
4 0.438 ** 27 0.516 ** 50 0.473 ** 
5 0.456 ** 28 0.564 ** 51 0.552 ** 
6 0.514 ** 29 0.616 ** 52 0.379 ** 
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7 0.597 ** 30 0.427 ** 53 0.481 ** 
8 0.635 ** 31 0.379 * 54 0.648 ** 
9 0.726 ** 32 0.428 ** 55 0.409 ** 
10 0.738 ** 33 0.632 ** 56 0.453 ** 
11 0.737 ** 34 0.666 ** 57 0.400 ** 
12 0.613 ** 35 0.477 ** 58 0.387 ** 
13 0.453 ** 36 0.585 ** 59 0.460 ** 
14 0.562 ** 37 0.657 ** 60 0.399 ** 
15 0.472 ** 38 0.482 ** 61 0.518 ** 
16 0.498 ** 39 0.432 ** 62 0.467 ** 
17 0.497 ** 40 0.584 ** 63 0.396 ** 
18 0.474 ** 41 0.527 ** 64 0.473 ** 

 ** 0.539 65 * 0.323 42 الثاني المحور
19 0.333 * 43 0.537 ** 66 0.482 ** 
20 0.467 ** 44 0.474 ** 67 0.385 ** 
21 0.384 ** 45 0.626 ** 68 0.496 ** 
22 0.491 ** 46 0.537 ** 69 0.466 ** 

 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف إجمالي االستبانة والمحاور الفرعية
 0.614**  المحور الثالث 0.748**  الثانيالمحور  0.668**  المحور األوؿ

 االرتباط معامبلت قيـ أف أعبله الجدوؿ مف يتضح     
( 0,01) داللة مستوى عند إحصائية داللو وذات عالية، معظميا
 داللة مستوى عند ارتباطيا معامؿ العبارات بعض ويوجد

 صادقة العبارات جميع أف عمى مؤشراً  يعطي مما (05,0)
 .اتساؽ وعمى ومترابطة

 :االستبانة ثبات
 االستبانة، ثبات لحساب( كرونباخ ألفا معامؿ) استخداـ تـ      

 التالي والجدوؿ عالية، ثبات معامؿ وىو( 0,826)  بمغ وقد
 ومحاورىا مجممة االستبانة لثبات كرونباخ ألفا امؿمع قيـ يوضح
 .الفرعية

 3جدول
 الفرعية ومحاورها مجممة االستبانة لثبات كرونباخ ألف معامل

 ألفا كرونباخ معامل عدد العبارات محتوى المحور المحور
 0.765 18 دوافع العمؿ التطوعي األوؿ
 0.909 31 مجاالت العمؿ التطوعي الثاني
 0.726 20 عوقات العمؿ التطوعيم الثالث

 0.826 69 جميع العبارات
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لبلستبانة       

(، ومحاورىا الفرعية الثبلثة عمى الترتيب 0.826مجممة )
عالية  اتالثبوىي معامؿ  (،0.726(، )0.909(، )0.765)

 .ويعوؿ عمييا
ـ عمؿ صورتيف مف ثباتيا توبعد التأكد مف صدؽ االستبانة و 

 Googleاالستبانة أحداىا ورقية، والثانية إلكترونية باستخداـ

Documents وبمغ عدد المستجيبيف  عشوائيًا، وتـ توزيعيا

شابًا، وتـ وضع الرابط عمى  64الكترونيًا 
 https://spreadsheets.google.com/spreadsheetموقع

/vie  
 
 
 

 (819ة قوميا )أما االستبانة الورقية فقد طبقت عمى عين      
%، حيث 90الشباب الذكور واإلناث، وذلؾ بنسبة إرجاع  مف

 ( استبانة،744بمغ عدد المسترجع مف االستبانات الورقية )
 (.808والعدد الكمي لممستجيبيف )



 
 

248 

  :األساليب اإلحصائية
في إصداره  (SPSS) تـ االستعانة بالبرنامج اإلحصائي      
ا إحصائيًا باستخداـ ( بإدخاؿ البيانات وتحميمي15رقـ )

المتوسطات الحسابية، والنسبة المئوية، واالنحراؼ المعياري، 
واختبارات )ت(. وقد تـ تحديد مدى درجات االستجابة لمعمؿ 

 (.3) التطوعي وفقًا لجدوؿ رقـ
 4جدول 

 مدى درجات االستجابة لمعمل التطوعي
 ال أوافق إلى حد ما   أوافق االستجابة

 1.67اقؿ مف  2.33-1.68 2.34-3 مدى المتوسطات
 نتائج ومناقشتها. ال6

لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس ليذه الدراسة الذي ينص عمى:      
 ""ما ثقافة العمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي؟

تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اإلجابة عمى      
األسئمة الفرعية األولى الثبلثة المتعمقة بدوافع العمؿ التطوعي 

 .دى الشباب، ومجاالتو، ودوافعول

السؤاؿ األوؿ "ما دوافع االلتحاؽ بالعمؿ التطوعي لدى الشباب 
 السعودي؟ "

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا       
مف عينة الدراسة بواسطة أداة الدراسة المعدة ليذا الغرض وتـ 

لكؿ مفردة االعتماد عمى اإلحصاء الوصفي المتوسط الحسابي و 
 .ثـ لممحور ككؿ

 5جدول 
 المتوسط الحسابي والنسبة المئوية وترتيب العبارات لدوافع االلتحاق بالعمل التطوعي لدى الشباب السعودي لممحور االول

 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط العبارة م
 18 44.50 0.403 1.335 وقت اإلنساف وجيده ومالو. يضيع 1
 14 86.33 2.223 2.59 يمقى االستحساف مف قبؿ أفراد المجتمع. 2
 2 95.60 2.764 2.868 يحقؽ الثواب واألجر مف ا سبحانو وتعالى. 3
 17 70.37 1.405 2.111 يكوف عمى حساب الوقت المخصص ألسرتي. 4
 15 82.60 2.024 2.478 يكسب األفراد الذيف يمتحقوف بو مكانو عالية. 5
 1 95.83 2.766 2.875 زيد مف قدرة اإلنساف عمى التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف.ي 6
 4 95.30 2.739 2.859 ينمي اإلحساس باآلخريف. 7
 5 94.77 2.708 2.843 يتيح لئلنساف تعمـ ميارات جديدة. 8
 9 91.33 2.506 2.74 المستقبؿ. يؤىؿ الفرد الكتساب ميارة القيادة في 9
 7 93.53 2.635 2.806 باالعتزاز والثقة بالنفس. يشعر الفرد 10
 16 75.67 0.713 2.27 المجتمع. يحد مف مسؤولية الدولة عف حؿ مشاكؿ 11
 6 93.63 0.974 2.809 يساعد في اكتساب خبرات جديدة. 12
يشعر الفرد بالرضا الذاتي المتصؿ برضا ا سبحانو  13

 وتعالى.
2.864 1.687 95.47 3 

 10 91.33 1.063 2.74 مستوى الدافعية لمعمؿ.يرفع  14
 13 86.50 1.571 2.595 يكسب الفرد االنتماء لموطف. 15
 11 90.93 2.634 2.728 يشعر اإلنساف بقدرتو عمى أحداث تغيير ما. 16
 12 89.37 1.127 2.681 أي مكاف.ي يدفع لممبادرة في أعماؿ إغاثة المنكوبيف ف 17
 8 91.67 1.618 2.75 االجتماعية لممجتمع.يساىـ في التنمية  18

 2.61 المتوسط الحسابي 
 87% النسبة المئوية 

ابي ( أعبله أف قيمة المتوسط الحس5يتضح مف الجدوؿ )     
دوافع التطوع لدى الشباب لدرجة موافقة المحور األوؿ "

   (، ويقع ىذا المتوسط في المدى ما2.61السعودي" تساوي )
  ةػػػػػػػػػػتكوف درجة موافقة ىذا المحور بدرج (، وبذلؾ3-2.34بيف )
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 (.٪87موافؽ، وبنسبة )
كما يبيف الجدوؿ السابؽ المتوسطات الحسابية الستجابة       

أفراد عينة الدراسة لدوافع التطوع، حيث تتراوح المتوسطات ما 
( وتقابؿ درجة استجابة أوافؽ، وغير 1.335( و)2.875بيف )

فراد العينة أف مف أىـ دوافع % مف أ95.83موافؽ. وقد أجاب 
االلتحاؽ بالعمؿ التطوعي لدى الشباب السعودي أنو "يزيد مف 
قدرة اإلنساف عمى التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف " وقد حصؿ 
عمى المرتبة األولى، يميو "يحقؽ الثواب واألجر مف ا سبحانو 

%، ثـ "يشعر الفرد بالرضا الذاتي 95.60وتعالى" بنسبة 
%، ثـ "ينمي 95.47بنسبة " برضا ا سبحانو وتعالى المتصؿ

، يميو في المرتبة الخامسة 95.30اإلحساس باآلخريف" بنسبة %
%، أما 94.77"يتيح لئلنساف تعمـ ميارات جديدة " بنسبة 

العبارتيف "يكوف عمى حساب الوقت المخصص ألسرتي" 
ية الدولة عف حؿ مشاكؿ يحد مف مسؤول، و"70.37%بنسبة
، فقد حازتا عمى متوسط حسابي قدره 75.67بنسبة %تمع "المج

لترتيب ودرجة موافقة غير متأكد ( عمى ا2.111( و)2.27)
% مف أفراد العينة. 70.37% و75.67وتقابؿ نسبة استجابة 

حازت عبارة يضيع وقت اإلنساف وجيده ومالو" عمى متوسط "و
 %44.5( حيث وتقابؿ نسبة استجابة موافقة 1.335حسابي )

 .مف أفراد العينة
وبذلؾ يتبيف انو يوجد لدى الشباب السعودي دافع نحو      

العمؿ التطوعي بدرجة متوسطة األمر الذي يشير إلى أف درجة 
موافقة عينة الدراسة نحو العمؿ التطوعي كانت إيجابية في 

 ].28مجمؿ فقراتو وىذا يتفؽ مع دراسة الخداـ ]

ولى التي تمثؿ كما أف المتأمؿ في العبارات الخمس األ      
الدافع لمعمؿ التطوعي يجد أف الدوافع األساسية مف وجية نظر 

 :الشباب
 .أنو يزيد مف قدرة اإلنساف عمى التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف-
 .يحقؽ األجر والثواب مف ا-
 .يشعر الفرد بالرضا الذاتي المتصؿ برضا ا سبحانو وتعالى-
 .ينمي اإلحساس باآلخريف-
 .ئلنساف تعمـ ميارات جديدةيتيح ل-

[ 8وبذلؾ اتفقت ىذه الدوافع مع نتائج دراسة البرقاوي ]      
التي طبقت عمى طبلب المرحمة الثانوية والمذيف ىـ في الغالب 

وبالتالي يتفقوف مع جزء مف عينة  18-15ح أعمارىـ مف و اتتر 
 .الدراسة في العمر

الشباب وىذا يتفؽ مع الثقافة اإلسبلمية لممجتمع التي تحث      
عمى العمؿ التطوعي وتربطو بالحصوؿ عمى األجر والثواب 
ورضا ا. كما يتفؽ مع طبيعة عينة الدراسة " الشباب" وىـ في 
طور التأىيؿ لمعمؿ وبالتالي يكونوا بحاجة إلى اكتساب خبرات 

 .وميارات تفيدىـ عند تقدميـ لمحصوؿ عمى وظيفة
ثر مجاالت العمؿ النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني "ما أك     

 "التطوعي إقباال مف قبؿ الشباب السعودي؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا      

مف عينة الدراسة بواسطة أداة الدراسة المعدة ليذا الغرض وتـ 
االعتماد عمى اإلحصاء الوصفي باستخداـ المتوسط الحسابي 

 :لكؿ مفردة ثـ لممحور ككؿ

 6جدول 
 متوسط الحسابي والنسبة المئوية والترتيب لعبارات أكثر مجاالت العمل التطوعي إقباال من قبل الشباب السعودي لممحور الثانيال

 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط العبارة م
 27 85.77 2.217 2.573 إعداد المحاضرات الدينية. 19
 14 90.73 2.472 2.722 لثقافية.المشاركة في تنظيـ الندوات ا 20
 28 85.60 2.196 2.568 المشاركة في إلقاء المحاضرات الدينية. 21
 25 87.47 2.296 2.624 العمؿ في النوادي الترفييية والثقافية. 22
 30 83.37 2.105 2.501 التدريس في فصوؿ التقوية. 23
 21 89.27 2.415 2.678 التدريس في بعض حمقات تحفيظ القرآف. 24
 24 87.53 2.316 2.626 تأليؼ الكتب والنشرات المفيدة لتوزيعيا مجانًا. 25
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 9 91.37 2.522 2.741 التعاوف مع مراكز توعية الجاليات. 26
المساىمة في تعريؼ المتطوعيف بالمناسبات  27

 التطوعية العالمية والمجتمعية.
2.691 2.427 89.70 20 

 8 91.63 2.527 2.749 مجيات الخيرية.تقديـ دورات تدريبية ل 28
 18 90.03 2.433 2.701 تقديـ االستشارات لمجيات الخيرية. 29
 16 90.43 2.462 2.713 المساىمة في التثقيؼ الصحي. 30
مساندة المرضى مف خبلؿ التبرع بالدـ أو ببعض  31

 األعضاء.
2.736 2.505 91.20 11 

 2 92.63 2.583 2.779 زيارة المرضى لمساندتيـ معنويا. 32
 12 91.20 2.504 2.736 إقامة الدورات التدريبية في اإلسعافات الصحية. 33
 13 90.83 2.488 2.725 المشاركة في لجاف أصدقاء المرضى. 34
المشاركة في الجمعيات الخيرية الصحية  35

 )السرطاف، الفشؿ الكموي، مكافحة التدخيف(.
2.776 2.572 92.53 3 

ساىمة مع المؤسسات الخيرية في االحتفاؿ الم 36
 بالمناسبات الدينية واالجتماعية.

2.696 2.422 89.87 19 

 5 91.80 2.543 2.754 المساىمة في جمع التبرعات لممحتاجيف. 37
 1 93.93 2.656 2.818 توزيع التبرعات عمى المحتاجيف. 83

 6 91.80 2.541 2.754 زيارة دور المسنيف. 39
 15 90.60 2.468 2.718 ة األرامؿ ماديا ومعنويا.رعاي 40
 4 91.83 2.552 2.755 ماطة األذى عف الطريؽ.إ 41
 29 84.13 2.149 2.524 المساىمة في تشجير الشوارع. 42
 26 86.30 2.261 2.589 المساىمة في تنظيؼ الشوارع. 43
 31 83.20 2.105 2.496 المساىمة في تدوير النفايات. 44
مساىمة في حمبلت تنظيؼ الشواطئ ال 45

 والمحافظة عمى المحميات الطبيعية.
2.654 2.354 88.47 22 

تقديـ المساعدات المادية أو المعنوية لراغبيف في  46
 الزواج.

2.628 2.301 87.60 23 

 7 91.77 2.538 2.753 كفالة األيتاـ ماليا أو تربويا. 47
ة لؤلسر إقامة برامج ترفييية ودورات تدريبي 48

 المحتاجة.
2.739 2.505 91.30 10 

 17 90.13 2.443 2.704 إقامة دورات عف حقوؽ الطفؿ والدفاع عنو 49
 2.68  المتوسط الحسابي 
 89.3%  النسبة المئوية 
( أف قيمة المتوسط الحسابي 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )      

لدرجة موافقة المحور الثاني" مجاالت العمؿ التطوعي " تساوي 
(، 3-2.34(، ويقع ىذا المتوسط في المدى ما بيف )2.68)

وبذلؾ تكوف درجة موافقة ىذا المحور بدرجة موافؽ، وبنسبة 
(89.3٪.) 

ويبيف الجدوؿ السابؽ متوسطات الحسابية الستجابات        
أفراد عينة الدراسة مجاالت العمؿ التطوعي، حيث تتراوح 

فؽ حيث ( بدرجة أوا2.496( و)2.818المتوسطات ما بيف )
ت (. وقد كاف مف أبرز مجاال3-2.34تقع في المدى ما بيف )

التي يقبؿ عمييا الشباب السعودي "توزيع التبرعات  الدراسة يميو
 عمى المحتاجيف" حيث حصؿ عمى المرتبة األولى ونسبة

% مف استجابات عينة الدراسة يميو "زيارة المرضى 93.93
في الجمعيات الخيرية المشاركة ثـ " 92.63" لمساندتيـ معنوياً 

% 92.53مكافحة التدخيف("  الصحية )السرطاف، الفشؿ الكموي
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% ثـ "المساىمة  91.83" بنسبة ماطة األذى عف الطريؽإيميو "
% مف استجابات عينة 91.8في جمع التبرعات لممحتاجيف" 

 .الدراسة
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي أجراىا      
عف العمؿ التطوعي في ىونج كونج التي [15] ؾموو وشيكًؿ من

بينت أف أكثر األعماؿ التطوعية شيرة جمع األمواؿ وزيارة كبار 
[ 21السف ومجالسة األطفاؿ، كما اتفقت مع دراسة السمطاف ]

حيث كانت مساعدة الفقراء والمحتاجيف، وزيارة المرضى، 
يرغب  والمشاركة في اإلغاثة اإلنسانية في صدر المجاالت التي

الشباب في ممارسة التطوع مف خبلليا، والدراسة التي أجرتيا 
كة المتحدة البريطانية عاـ عمادة النشاط الطبلبي في الممم

عمى ستمائة ألؼ طالب مف طبلب المرحمة المتوسطة  2006
والثانوية عف اتجاىات الشباب حوؿ العمؿ التطوعي حيث 

العمؿ التطوعي أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف أكثر مجاالت 
 ].27لدييـ مساعدة المرضى ماديا ومعنويا ]

وقد يكوف السبب في تصدر ىذه المجاالت أف الشباب      
يعتمدوف في تنفيذىا عمى جيود فرديو وال تحتاج إلى ميارات أو 
تنظيـ مؤسسات مثؿ المجاالت األخرى كاإلسعافات الصحية أو 

نسبة لتصدر ..الخ. أما باللتبرع بالدـ أو إقامة الدورات.ا
المشاركة في الجمعيات الصحية الخيرية )كالفشؿ الكموي، 
والتدخيف، والسرطاف( فقد يكوف السبب قوة الدعاية ليذه 
الجمعيات مف خبلؿ استخداـ وسائؿ التقنية كإرساؿ الرسائؿ 

 .التي تحث المواطنيف عمى الدعـ المادي ليا
ة بينما حصمت المجاالت التي تحتاج إلى ميارات عممي     

وعممية مثؿ تأليؼ الكتب والنشرات، واعدد المحاضرات، 
والتدريس في فصوؿ التقوية عمى نسب اقؿ وىذا أمر طبيعي 
ألنيا تحتاج أف يتقف المتطوع تمؾ الميارات وىذا ال يمكف أف 
يتوفر لجميع الشباب. فضبل عف عدـ وجود مؤسسات مسئولو 

عيف عف إمداد المؤسسات بالمتطوعيف أو توجيو المتطو 
 ].13لممؤسسات المجتمعية التي تحتاج إلى متطوعيف ]

أما النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث "ما المعوقات التي       
 "تحوؿ دوف التحاؽ الشباب بالعمؿ التطوعي؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا       
ـ مف عينة الدراسة بواسطة أداة الدراسة المعدة ليذا الغرض وت

االعتماد عمى اإلحصاء الوصفي باستخداـ المتوسط الحسابي 
 .لكؿ مفردة ثـ لممحور ككؿ

 7جدول 
 المتوسط الحسابي والنسبة المئوية وترتيب لعبارات لممعوقات التي تحول دون التحاق الشباب بالعمل التطوعي

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 1 87.33 2.291 2.62 توعية اإلعبلمية بأىمية العمؿ التطوعي.ضعؼ ال 50
 5 82.93 2.056 2.488 غياب التقدير المجتمعي إلسيامات المتطوعيف. 51
 7 82.47 2.027 2.474 ضعؼ الرؤية واألىداؼ لمؤسسات العمؿ التطوعي. 52
 4 83.70 2.093 2.511 ندرة البرامج والدورات التدريبية في ىذا المجاؿ. 53
 13 75.57 1.693 2.267 ضعؼ دور األئمة والدعاة في الحث عمى العمؿ التطوعي. 54
 14 74.63 1.632 2.239 عدـ قناعة األسرة بالعمؿ التطوعي. 55
 17 72.60 1.525 2.178 عدـ وجود الوقت الكافي. 56
 8 81.97 1.983 2.459 عدـ أدراؾ المجتمع لمجاالت العمؿ التطوعي. 57
 6 82.80 2.040 2.484 منع الكسؿ بعض األفراد مف ممارسة العمؿ التطوعي.ي 58
 11 79.40 1.840 2.382 كثرة االلتزامات األسرية. 59
 12 77.57 1.775 2.327 السفر إثناء اإلجازات الصيفية. 60
 15 74.50 1.627 2.235 الخوؼ مف تحمؿ المسؤولية. 61
س عمى خدمات العمؿ ازدياد عدد المؤسسات التي تتناف 62

 التطوعي
1.854 1.098 61.80 20 
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 10 80.00 1.874 2.4 االنشغاؿ باألمور الشخصية والخاصة. 63
ارتفاع مستوى الميارات التي يجب أف يتمتع بيا  64

 المتطوعوف.
2.078 1.397 69.27 19 

 9 81.43 1.975 2.443 عدـ فيـ معنى التطوع ومجاالتو وأىميتو. 65
 2 86.23 2.220 2.587 لتحفيز عمى العمؿ التطوعي عف المناىج الدراسية.غياب ا 66
 3 85.57 2.199 2.567 عدـ تحفيز األنشطة المدرسية لمعمؿ التطوعي. 67
 18 72.00 1.517 2.16 ضعؼ الثقة في النفس. 68
 16 73.03 1.562 2.191 عدـ القدرة عمى مواجية اآلخريف. 69
 2.35  المتوسط الحسابي 
 78.3%  النسبة المئوية 
( أعبله أف قيمة المتوسط الحسابي 7يتضح مف الجدوؿ )      

لدرجة موافقة المحور الثالث" المعوقات التي تحوؿ دوف التحاؽ 
(، ويقع ىذا المتوسط 2.35الشباب بالعمؿ التطوعي " تساوي )

(، وبذلؾ تكوف درجة موافقة ىذا 3-2.34في المدى ما بيف )
٪(. يبيف الجدوؿ السابؽ 78.3افؽ، وبنسبة )المحور بدرجة مو 

متوسطات الحسابية الستجابتيـ أفراد عينة الدراسة المعوقات 
التي تحوؿ دوف التحاؽ الشباب بالعمؿ التطوعي، حيث تتراوح 

 (.1.854( و)2.62المتوسطات ما بيف )
وقد كاف مف أبرز المعوقات "ضعؼ التوعية اإلعبلمية        

 يث حصؿ عمى المرتبة األولى ونسبةبأىمية العمؿ التطوعي" ح
% مف استجابات عينة الدراسة. يميو "غياب التحفيز 87.33

%. 86.23عمى العمؿ التطوعي عف المناىج الدراسية" بنسبة 
بنسبة  "عدـ تحفيز األنشطة المدرسية لمعمؿ التطوعي" ثـ

%. يميو "ندرة البرامج والدورات التدريبية في ىذا المجاؿ" 85.57
% ثـ "غياب التقدير المجتمعي إلسيامات 83.70بنسبة 

 %. 82.93المتطوعيف" 
والمتأمؿ في ىذه النتائج يجد أف أبرز ىذه المعوقات       

مجتمعيو نتيجة ضعؼ دور المؤسسات التربوية في غرس قيمة 
العمؿ التطوعي لدى الشباب وجاء في مقدمة ىذه المؤسسات 

العمؿ االعبلـ، والمدرسة مما انعكس عمى ضعؼ ثقافة 
التطوعي لدييـ. حيث جاء في مقدمة ىذه المعوقات عمى 
التوالي )ضعؼ التوعية اإلعبلمية بأىمية العمؿ التطوعي، 

غياب التحفيز عمى العمؿ التطوعي عف المناىج الدراسية، عدـ 
تحفيز األنشطة المدرسية لمعمؿ التطوعي، ندرة البرامج والدورات 

 إلسياماتتقدير المجتمعي التدريبية في ىذا المجاؿ، غياب ال
المتطوعيف، ضعؼ الرؤية واألىداؼ لمؤسسات العمؿ التطوعي، 
عدـ إدراؾ المجتمع لمجاالت العمؿ التطوعي( وىذا يتفؽ مع 

[ التي ذكرت أف مف معوقات العمؿ التطوعي 18دراسة العامر ]
 .عدـ وجود برامج إعبلمية تعني بالعمؿ التطوعي

مثؿ  قؿ تأثيراً أتتعمؽ بالفرد بينما جاءت المعوقات التي      
)عدـ قناعة الخوؼ مف تحمؿ المسؤولية، وعدـ القدرة عمى 
مواجية االخريف، وعدـ وجود الوقت الكافي لمعمؿ التطوعي، 
وضعؼ الثقة بالنفس( ويرجع ذلؾ إلى ما سبؽ اف ذكرناه في 
تحميؿ المجاالت مف اف الصدارة كانت لمتي تقـو عمى جيود 

 .فردية
 :لمتعمقة بالسؤاؿ الرابعالنتائج ا
ىؿ ىناؾ اختبلؼ بيف الستجابات أفراد العينة عمى محور      

دوافع العمؿ التطوعي تعزى لمنوع والحالة االجتماعية ومتغير 
 العمؿ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا      
مف عينة الدراسة بواسطة أداة الدراسة المعدة ليذا الغرض 

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وتـ استخداـ  واستخراج
 اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
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 8جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" الستجابات أفراد العينة عمى محور دوافع العمل التطوعي حسب متغيرات الدراسة

 الداللة اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري بيالحسا المتوسط العدد فئات المتغير متغيرات الدراسة
 4.429 4.93 2.57 341 ذكور النوع

 
 0.05دالة عند 

 4.24 2.63 467 إناث
 0.05غير دالة عند  1.581 4.59 2.59 260 متزوجػ/ة الحالة االجتماعية

 4.53 2.62 548 غ. متزوجػ/ة
 0.05لة عند غير دا 1.386 4.31 2.60 392 أعمؿ متغير العمؿ

 4.75 2.61 416 ال أعمؿ
( وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 8يتضح مف الجدوؿ )      

متوسطي استجابات الذكور واالناث عمى محور دوافع العمؿ 
 .لصالح اإلناث  = 0,05α التطوعي عند مستوى داللة

عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي       
متزوجيف وغير المتزوجيف عمى استجابات عينة الدراسة مف ال

 = 0,05α محور دوافع العمؿ التطوعي عند مستوى داللة
عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي       

استجابات عينة الدراسة مف الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف عمى 
 = 0,05α محور دوافع والعمؿ التطوعي عند مستوى داللة

ر عمى محور دوافع العمؿ وىذا يعني أف متغير النوع لو أث      
بينما الحالة االجتماعية والعمؿ  التطوعي كما يراىا فراد العينة.

ليس لو أثر عمى محور دوافع العمؿ التطوعي كما يراىا أفراد 
[ التي توصمت الى أف 14العينة. وىذا يتفؽ مع دراسة الزبيدي ]

التطوع عند االناث أكثر مف الذكور، ودراسة الشميوب والخمشي 
[ التي أظيرت وجود فروؽ حوؿ العوامؿ التي تدفع الشباب 13]

الو  إلى العمؿ التطوعي لصالح الطالبات. كما أوضحت دراسة
 .أف النساء أكثر ميبل لمتطوع مف الرجاؿ [26] وزمبلئو

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
ىؿ ىناؾ اختبلؼ بيف استجابات أفراد العينة عمى محور       

التطوعي تعزى لمنوع والحالة االجتماعية ومتغير مجاالت العمؿ 
 العمؿ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا       

مف عينة الدراسة بواسطة أداة الدراسة المعدة ليذا الغرض 
واستخراج المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، وتـ استخدـ 

 اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 9ول جد
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" الستجابات أفراد العينة عمى محور مجاالت العمل التطوعي حسب متغيرات الدراسة

 الداللة اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد فئات المتغير 
 2.681 10.74 2.65 341 ذكور النوع

 
 0.05دالة عند 

 9.88 2.71 467 إناث
 0.05غير دالة عند  1.048 9.4 2.67 260 متزوجػ/ة الحالة االجتماعية

 10.63 2.69 548 غ. متزوجػ/ة
 0.05غير دالة عند  0.875 9.93 2.67 392 أعمؿ متغير العمؿ

 10.54 2.69 416 ال أعمؿ

( وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 9يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
ناث عمى محور مجاالت ات الذكور واإلبيف متوسطي استجاب

 .لصالح اإلناث = 0,05α العمؿ التطوعي عند مستوى داللة
 عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات عينة

الدراسة مف المتزوجيف وغير المتزوجيف عمى محور مجاالت 
 = 0,05α العمؿ التطوعي عند مستوى داللة
ئية بيف متوسطي استجابات عينة عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصا

 ؿ االت العمػػػالدراسة مف الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف عمى مج
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 = 0,05α التطوعي عند مستوى داللة
حيث ظير أف متغير النوع لو أثر عمى مجاالت العمؿ      

وىذا يعني أف متغير النوع لو أثر عمى مجاالت العمؿ التطوعي 
لة االجتماعية والعمؿ ليس لو بينما الحا كما يراىا فراد العينة.

يتفؽ مع نتيجة السؤاؿ الرابع. وتعتبر الباحثة اف ىذه  أثر وىذا
النتيجة متوافقة مع طبيعة المجتمع السعودي الذي يميؿ إلى 

حيث تعوؽ بعض العادات والتقاليد الفتاة مف ممارسة  ةالمحافظ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض األعماؿ التطوعية وخصوصا األعماؿ التي يكوف فيي

 .األولية كاإلسعافاتاختبلط  
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس

ىؿ ىناؾ اختبلؼ بيف الستجابات أفراد العينة عمى محور       
معوقات العمؿ التطوعي تعزى لمنوع والحالة االجتماعية ومتغير 

 العمؿ؟
 15جدول 

 اد العينة عمى محور معوقات العمل التطوعي حسب متغيرات لدراسةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" الستجابات أفر 
 الداللة االحصائية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد فئات المتغير المتغير
 0.05غير دالة عند  1.690 6.52 2.37 341 ذكور النوع

 6.73 2.33 467 إناث
 0.05غير دالة عند  0.365 6.5 2.34 260 متزوجػ/ة الحالة االجتماعية

 6.71 2.35 548 غ. متزوجػ/ة
 0.05غير دالة عند  0.300 6.36 2.35 392 أعمؿ العمؿ

 6.9 2.34 416 ال أعمؿ
( عدـ وجود فرؽ ذو داللة 10يتضح مف الجدوؿ رقـ )      

إحصائية بيف متوسطي استجابات الذكور واالناث عمى معوقات 
 = 0,05α العمؿ التطوعي عند مستوى داللة

وعدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي       
استجابات عينة الدراسة مف المتزوجيف وغير المتزوجيف عمى 

 = 0,05α محور معوقات العمؿ التطوعي عند مستوى داللة
وعدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي      

استجابات عينة الدراسة مف الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف عمى 
 = 0,05α قات العمؿ التطوعي عند مستوى داللةمعو 

وىذا يعني أف متغير النوع والحالة االجتماعية والعمؿ ليس      
لو أثر عمى معوقات العمؿ التطوعي كما يراىا فراد العينة. وذلؾ 

[ التي أوضحت اف النتائج كانت 6عمى خبلؼ دراسة الشيراني ]
 .لصالح الذكور

 توصيات. ال7
خبلؿ إعداد دورات لبلئمة المساجد  مساىمة المسجد مف -1

عف العمؿ التطوعي وتفعيؿ سبؿ التواصؿ بينيـ وبيف 
المؤسسات المسؤولة عف العمؿ التطوعي مف اجؿ توجيو أفراد 

 .المجتمع

يجب أف تساىـ وزارة التعميـ بتوجيو الطبلب الى العمؿ  -2
 :التطوعي مف خبلؿ

الرحمة  تنمية دوافع العمؿ التطوعي مف خبلؿ غرس قيـ-
وااليثار وحب الوطف لدى الطبلب بدء مف مرحمة رياض 

وادخاؿ مفيـو العمؿ التطوعي  األطفاؿ الى المرحمة الجامعية.
 .وأىدافو واثارة عمى الفرد والمجتمع ضمف المقررات الدراسية

تخصيص ساعات ميدانية في العمؿ التطوعي ضمف خطة -
ع كشرط الجامعة كمتطمب جامعي لجميع التخصصات وتوض

لمحصوؿ عمى وظيفة في ميداف الخدمة المدنية كما تعتبر 
 .كشيادة خبرة في مجاؿ العمؿ

مساىمة الجامعة بإجراء الدراسات والمؤتمرات والندوات مف -
خبلؿ مراكز خدمة المجتمع لنشر ثقافة التطوع بيف فئات 

 .المجتمع لبياف أىمية العمؿ التطوعي ومجاالتو
ـ دور في نشر ثقافة العمؿ التطوعي يجب أف يكوف لئلعبل -3

 :مف خبلؿ
تحفيز أفراد المجتمع بكافة شرائحو عمى المساىمة في العمؿ -

التطوعي مف خبلؿ تعزيز قيـ المشاركة واإلحساس بالمسئولية 
 .االجتماعية وغرس قيمة االنتماء لموطف
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بياف مجاالت العمؿ التطوعي والتركيز عمى المجاالت التي -
المجتمع وبياف اثر التطوع عمى الفرد والمجتمع يحتاج إلييا 

 .وواجبات المتطوع وحقوقو داخؿ مؤسسات العمؿ التطوعي
تكريـ األشخاص الذيف ليـ دور بارز في المساىمة بالعمؿ  -

التطوعي مف خبلؿ المؤسسات اإلعبلمية حتى يكونوا قدوة 
  ودافعا لباقي أفراد المجتمع.
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ABSTRACT_ The study aimed to shed light on the concept of the culture of voluntary work 

through its motivation, fields and obstacles among Saudi youth. To achieve the study objectives, 

the researcher used deductive approaches and descriptive survey research.  

The findings of the study showed that the Saudi youth have moderate motivations towards 

voluntary work, and that the most important motives of voluntary work among young Saudis 

include: its increase for human ability to interact and communicate with others, and get a reward 

from God, and the individual feels self-satisfied as the work according to the teachings of God, 

and that The most important areas of voluntary work, which is interested by Saudi youth 

distributing donations, visiting the sick people and participating in charities. The main obstacles 

to voluntary work confronted by young Saudis were: weak role of educational institutions to 

enforcing the value of voluntary work, the lack of appreciation for the contribution of community 

volunteers, poor vision and goals of the organizations of voluntary work. The study also showed 

that there are significant differences between respondents on the Saudi youth motives for 

volunteering due to the gender, while variables of work and marital status have no significance. 

The results of the study also showed that the gender has an impact on the fields of voluntary work 

from the point of view of respondents, while the marital status and work have no significance on 

the fields of voluntary work as perceived by respondents. In addition, the results of the study 

showed that there is no significance for gender, marital status, and work on obstacles of voluntary 

work point of view of respondents. 

KEYWORDS_ Voluntary Work, Saudi youth, Obstacles of Voluntary Work, Motives of Voluntary 

Work, The Areas of Voluntary Work. 

 

 

 


