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 طالبها بين التطوعي العمل ثقافة نشر فيالسعودية  تدور الجامعا
 باللغة العربية : خلصالم

، كالتعرؼ إٔب كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهباىدؼى البحثي اٟتإب إٔب تعر ؼ  
فرىا لقياـ اا١تتطلبات البلـز تو  اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا، كالتعرؼ إٔبا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ 

( 4)، كقد تكوف ٣تتمع البحث من ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس من طبلهبااٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت 
العزيز ّتدة(  د٤تمد بن سعود، كجامعة شقراء، كجامعة جامعة ا١تلك عبجامعات سعودية )جامعة ا١تلك سعود، كجامعة اإلماـ 

عضونا كعضوة، كاستخدـ الباحث ا١تنهج  (100) علىعضوان كعضوة، كقد اشتملت عينة البحث  (20481)كالبالغ عددىم 
إٔب عديدو من النتائج أ٫تها:  عبارة موز عة على ثبلثة ٤تاكر رئيسة، كقد خلص البحث (55)الوصفي القائم على استبانة مكونة من 

، كما (3.37)" بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب بلغ كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهباجاء "
 جاءت ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا بدرجةو متوسطة ٔتتوسط حسايب بلغ

عالية  ةبدرجة استجاب طبلهباا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت ، كما جاءت (2.89)
استقطاب ا٠ترباء كا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ العمل التطوعي إللقاء ٤تاضرات ،كقد أكصى البحث ب(3.55) ٔتتوسط حسايب بلغ

اٞتامعات، كالتنسيق بُت مؤسسات التعليم العإب لطرح مساقات دراسية تتناكؿ موضوعات العمل كندكات عن العمل التطوعي ُب 
 . التطوعي لتعزيزه كثقافة ٣تتمعية

 .اٞتامعات اٟتكومية -ثقافة العمل التطوعي -دكر اٞتامعاتكلمات مفتاحية: 
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The Role of Saudi Universities in Disseminating the culture of voluntary work among 

their students 
Abstract: 

This study aimed at identifying the reality of the role of universities in disseminating the 

culture of voluntary work among their students, finding out the requirements needed for the 

university to play its role in disseminating the culture of voluntary work among its students 

and the constraints that prevent the university from playing its role in this field. The research 

population encompassed all teaching staff members in the universities of Saudi Arabia. and 

the research sample included (100) members from four Saudi Arabian universities (King Saud 

University, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Shaqra University, and King 

Abdulaziz University in Jeddah). The researcher used the descriptive approach depending on 

the questionnaire including (55) phrases divided into three main axes. The research has 

outlined several results that could be concluded according to their significance as follows: the 

phrase "The reality of the university role in disseminating the culture of voluntary work 

among its students" had a medium response rate with a mean of (3.37). The phrase "The 

requirements needed for the university to play its role in disseminating the culture of 

voluntary work among its students" had a high response rate with an  a mean of (3.55), while 

the phrase " The constraints and obstacles that prevent the university from playing its role in 

disseminating the culture of voluntary work among its students" had a medium response rate 

with a mean of (2.89). The research has also outlined a few recommendations including 

attracting more voluntary experts and specialists to give lectures and seminars regarding 

volunteerism in universities, and to coordinate with higher education institutions to help 

propose new studies that address volunteerism in order to enhance and promote it as an 

accepted culture within society as well. 

Keywords: Role of Universities – Culture of Voluntary work – Governmental Universities. 
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 المقدمة

ـه تداخل اجملتمع، ك  همةن م مكانةن  اٞتامعةي  ٖتتل   ـه  قع على عاتقها مها ُب اجملاالت العلمية كا١تهنية كالتكنولوجية حيث  عظا
كىي قمة ىـر  ،أىم مراكز للمعلومات كا١تعرفة ٔتختلف أنواعها( أف أ٫تية اٞتامعات تتضح باعتبارىا 17، 2010يشَت جاف )

لتخصصاهتم ا١تختلفة،  اتبعن  إنتاجهمف ا١تؤسسات الًتبوية كالتعليمية ُب ٚتيع أ٨تاء العآب، كُب اٞتامعة يتبلور فكر ا١تتعلمُت كيوظ  
 كمن نتاج ىذه ا١تؤسسة تتأثر بقية الصركح األخرل التعليمية كغَت التعليمية. 

ليس فقط  فعالةو  بصورةو اإلسهاـ كقد شهدت السنوات األخَتة تركيزنا على الكيفية اليت ٯتكن من خبل٢تا للبيئات اٞتامعية 
من الوعي كا١تعرفة، كىنا ٧تد أف العمل كبَت و ، كلكن أيضنا ُب إعداد مواطنُت على قدر و با١تتخرجُتُب تطوير الكفايات ا٠تاصة 

أحد السبل اليت ٯتكن من خبل٢تا ٖتقيق النتائج اليت ترغب البيئات اٞتامعية ُب ٖتقيقها  دت يعالتطوعي من قبل طبلب اٞتامعا
(Department of Local Government and Communities, 2014, 1) . 

العمل التطوعي أحد اإلسًتاتيجيات اليت ٯتكن االعتماد عليها ُب ٖتسُت مستويات النمو األكادٯتي للطبلب،  د  كيع
كتنمية ا١تهارات الشخصية، كتعزيز ا١تسؤكلية ا١تدنية، كزيادة إ١تامهم با٠تيارات ا١تهنية ا١تتاحة كفرص التوظيف بعد التخرج 

(Cnaan, Smith, Holmes, Haski-Leventhal & Handy, 2010, 69). 
العمل التطوعي يشجع الطالبة للمشاركة ُب قضايا ٣تتمعها ككطنها،  أفتكمن أ٫تية العمل التطوعي للطالبة اٞتامعية ُب ك  

اكتساب ا١تهارات ك تأثَت إ٬تايب علي الطالبة اٞتامعية من خبلؿ تعليمها ٖتمل ا١تسؤكلية االجتماعية، كذلك كللعمل التطوعي  
مارسات العملية كذلك من خبلؿ العمل التطوعي كالتدريب العملي ُب ٣تاالت عديدة كمع فئات كشرائح ٥تتلفة من التطبيقية كا١ت

التقليل من أخطار العلل االجتماعية كالسلوؾ ا١تنحرؼ داخل اجملتمع، عن طريق انغماس األفراد ُب  إٔبنو يؤدم أاجملتمع، كما 
حيث تسهم ا١تتطوعات من طالبات كخر٬تات  ااقتصادين  افيهم، كما أف لو دكرن  وبرغالقياـ بأعماؿ من شأهنا أف تشعرىم أهنم م

)الفايز،  كمن ٍب ال يشكلن أية أعباء إضافية علي ميزانيات ا١تؤسسات ،ّتهودىن ُب ا١تنظمات كا١تؤسسات األىلية دكف أجر
2012 ،160- 161.) 

األمر الكثَت من الباحثُت إٔب التأكيد على أف العمل التطوعي ينبغي أف يتم غرسو كتعزيزه من جانب  ذاىقد دفع ك 
أعضاء ىيئة التدريس ُب البيئات اٞتامعية، كما أف الطبلب أنفسهم ينبغي أف يتلقوا التدريب على الكيفية اليت ٯتكن من خبل٢تا 

ب اإل٬تابية ا١تختلفة ا١ترتبطة بالتطوع، كىو ما ينبغي أف يكوف مدعومنا باألدلة التطوع، كما يتطلب ذلك األمر أيضنا إظهار اٞتوان
  .(Weston, Guardini, Minnion & Kwiatkowska, 2013, 8)اليت تثبت صحتو 

الثقافات ا١تتأصلة ُب اجملتمعات البشرية باعتبارىا شكبلن من أشكاؿ التضامن إحدل  حيث تعد ثقافة العمل التطوعي
من األفراد الذين يرغبوف ُب التربع بأكقاهتم، كجهودىم، كا١توارد اليت يتمتعوف هبا من  عديده  التاريخ كاف ىناؾ اإلنسا٘ب؛ فعلى مرِّ 

 . (Mirsafian & Mohamadinejad, 2012, S74)أجل مساعدة اآلخرين 
 اجملتمع أفراد بُت كالًتابط االجتماعي ابة كنشر اجملتمع بناء ُب األساسية الدعامة يزاؿ كال التطوعي العملقد كاف ك 

 آخر إٔب زمنو  من ٮتتلف العمل ىذا كلكن تعأب،  ا٠تالص كالعمل الصاّب ا٠تَت معا٘ب بكل اقوين  اارتباطن  يرتبط إنسا٘ب عمل فهو

( 11، 2007ا٠تَت. )زينو،  كجوه من ذلك غَت أك با١تاؿ اتربعن  يكوف أف كٯتكن يزيد، اكأحيانن  يقل ا٣تتمع، أحيانن  إٔب ٣تتمعو  كمن
كللعمل التطوعي أ٫تية كبَتة تربز من خبلؿ دكره ُب غرس مفاىيم الوالء كالتكافل االجتماعي كالتعاكف بُت أفراد اجملتمع الواحد 
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من العوامل اليت تدفع األفراد إٔب العمل  كىناؾ عديده  (.30، 2012)الطيار،  كتعزيز الًتابط اإل٬تايب بُت أبناء اجملتمع ٔتختلف فئاتو
  .(Pierce, 2013, 192)، ك٘تتعو بدرجة عالية من درجات اإليثار اآلخرينرغبتو ُب خدمة  :التطوعي منها

دت على أف العمل التطوعي اليت أك   Grönlund (2012)ىذا إضافة إٔب ما أشارت إليو نتائج دراسة "جركنبلند" 
ا من األنشطة ديع اليت ٯتكن االستعانة هبا ُب غرس القيم األساسية ُب نفوس الطبلب، كترسيخ ا٢توية، كدعم القيم الدينية  كاحدن

لة اليت ٯتكن عمن بُت الطرؽ الفاد على أف ثقافة العمل التطوعي تع Arsenyeva (2014, 5)ما أكد "أرسينيفا" ، كلؤلفراد
 االستعانة هبا من أجل ٖتقيق الذات، كالتغلب على الكثَت من ا١تشكبلت اليت يعا٘ب منها الشباب. 

كيتطلب غرس ثقافة العمل التطوعي التأكيد على الشعور باالنتماء للمجتمع، كتقدير اإلسهامات كاألعماؿ اليت يتم 
 ,Nadeau, Brookes, Garlick, Sattler, Barill & Funk)تمعي تقدٯتها من جانب األجياؿ ا١تختلفة لدعم الًتاث اجمل

2016, 47).  
ٖتسُت الظركؼ اٟتياتية ُب ان  إٔبي العمل ا٠تَتم ُب رعايتو للفرد كاألسرة كاجملتمع، كيسعى كُب اإلسبلـ يتجل  

عمار األرض، كٖتقيق التوازف ُب إُب  إ٬تاد ٣تتمع متماسك متكافل، يشعر با١تسؤكلية كيسهم إٔب٦تا يؤدم  ؛كاألزمات كا١تلمات
(. فثقافة العمل التطوعي ٔتا تشملو من أبعاد 211، 2012)مهدم،  ا١تصاّب كالعبلقات، مع اافظة علي ثوابت الدين اٟتنيف

مد جذكره من ، يستاكثيقن ا ك٦تارسات، تعد أحد ركائز التنمية الشاملة ُب اإلسبلـ، كىو عمل خَتم ارتبط بشريعتنا السمحاء ارتباطن 
التسابق لفعل ا٠تَت، كالتعاكف،  إٔبالعقيدة الراسخة ُب قلوب ا١تسلمُت، كالنابعة من إٯتاهنم با كاليـو اآلخر، اليت تدفعهم 

(، كقولو 2لقوؿ ا تعأب: " كتعاكنوا علي الرب كالتقول كال تعاكنوا علي اإلٍب كالعدكاف" )ا١تائدة/ كمساعدة اآلخرين، استجابةن 
(. 184لو")البقرة/  (، كقولو تعأب: " فمن تطوع خَتا فهو خَتان 158ا شاكر عليم")البقرة/  ا فإف  تعأب: " كمن تطوع خَتن 

صلى ا عليو كسلم_ قدكة حسنة ٢تم ُب  -العمل التطوعي، ككاف إٔبا١تسلمُت  -صلى ا عليو كسلم -ككذلك دعا رسوؿ ا
 (.3: 2، 2013)شاىُت كشندم،  ىذا اجملاؿ

يتم تدعيمها ُب البيئات ا١تدرسية كاٞتامعية ُب  من األمور اليت ا٠تَتممن العمل التطوعي كالعمل  بالرغم من أف كبلن ك 
، كا١تراكز البحثية تواصل االجتماعيالربامج التليفزيونية، كمواقع ال :من اإلسًتاتيجيات أبرزىا اجملتمع السعودم من خبلؿ عديدو 

كاف البد من كمن ٍب   ،(Afif, 2010, 3)من الثقافات الناشئة ُب اجملتمع السعودم  دثقافة العمل التطوعي تع فإفكالتطوعية، 
 بُت الشباب. ىا التطرؽ ١تناقشة الدكر الذم ٯتكن أف تسهم بو البيئات اٞتامعية ُب دعم ثقافة العمل التطوعي كنشر 

امعات السعودية ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت دكر اٞت بالتعرؼ إٔب البحث اٟتإبكمن ىنا جاء اىتماـ 
 طبلهبا. 

 :مشكلة البحث

من الصور كاألبعاد. كما تعد  وجد لو عديده تالعمل التطوعي أحد األنشطة القدٯتة قدـ اٟتضارة اإلنسانية ذاهتا، ك  د  يع
األعماؿ التطوعية كاحدة من أبرز األعماؿ كأ٪تاط الفعل اإلنسا٘ب الدالة على مستول التطور االجتماعي كاٟتضارم لؤلمة، فمن 

  .خبل٢تا تتحقق أبرز مظاىر التواصل اإلنسا٘ب الرامي إٔب توثيق الصبلت االجتماعية، كتعزيز التعاكف بُت الناس

ا كدكف ا١تستول ا١تطلوب كال تزاؿ ن ذلك فإف العمل التطوعي ُب ا١تملكة العربية السعودية ال يزاؿ ٤تدكدن كبالرغم م
ُب ٣تاؿ الدعوة كالناحية االجتماعية كتقدٙب ا٠تدمات للفقراء كا١تساكُت، معظمها  يقعك  ةك٤تدكدبل دكف ا١تطلوب ا١تبذكلة اٞتهود 
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االجتماعية كالًتبية األسرية كا١تدرسة كاٞتامعة اليت هتتم فقط باٞتانب التعليمي دكف االىتماـ عن التنشئة  اكرٔتا يعد ذلك األمر نإتن 
 (.993، 2013)العبيد، . يتبع امنهاجن ذلك يكوف حيت بزرع ركح العمل التطوعي كبث االنتماء كمساعدة اآلخرين 

كغياب التوعية اإلعبلنية كعدـ ٖتفيز الشباب من قبل اجملتمع، أ٫تية العمل التطوعي تقدير ضعفنا  ُب كما أف ىناؾ 
كجود تنظيم للمشاركات التطوعية ٟتمبلت إعبلنية بالتعاكف مع الشركات كا١تؤسسات ا١تنتجة كضعف  ،العمل التطوعي ىعل

 انظرن ؛ من العوامل اليت تعيق مشاركة الشباب ُب العمل التطوعي دجانب بعض ا١تعوقات الثقافية اليت تع للسلع كا٠تدمات. إٔب
 (.114، 2012)عبد اٟتميد،  لعدـ اإلحساس باالنتماء كفقد ا٢توية نتيجة الثقافات الوافدة كعو١تة العآب

أف أبرز ا١تعوقات، كالصعوبات اليت تواجو العمل التطوعي ُب ا١تملكة  ( إٔب123، 2008كما توصلت دراسة برقاكم )
 إٔبقابية كافية، كعدـ كجود برامج تدريبية خاصة بالتطوع، باإلضافة : عدـ كجود أنظمة، كأساليب ر ىي من كجهة نظر الشباب

 . اجملاؿتد٘ب دكر اإلعبلـ ُب ىذا 
ف دكر اٞتامعة ُب نشر ثقافة العمل التطوعي جاء إٔب أ( 2015دراسة اٟتازمي كآؿ مرعي كالقحطا٘ب )ُب حُت خلصت 

 .ضعيفة بدرجةو 
عديدو من األسباب اٞتامعية مثل: قلة الدعم ا١تادم ا١تقدـ من اٞتامعة ( إٔب كجود 2016كما خلصت دراسة العتييب )

اليت تؤدم إٔب عزكؼ الطبلب عن  مثل: ٗتوؼ الطالب من ٖتمل مهاـ كمسئوليات العمل التطوعي للعمل التطوعي، كالشخصية
 .  العمل التطوعي ُب جامعة شقراء

اٞتامعة لدكرىا ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف أداء  من أكثَتن كمن خبلؿ احتكاؾ الباحث كخرباتو فإنو يبلحظ أف ىناؾ  
خر يتعلق باإلمكانات، كمنها ما يرتبط اجملتمعي يتعلق بعضها بطبيعة قنوات التواصل بُت اٞتامعة كاجملتمع الي ٢تا، كالبعض اآل
أف أكلوية أدكار اٞتامعة تنحصر فيما يتم  بطوؿ فًتة التباعد بُت اٞتامعة كخدمة اجملتمع، كما يًتسخ ُب أذىاف أعضاء ىيئة التدريس

 من أنشطة داخل أسوارىا. 
على ما سبق تتلخص مشكلة البحث اٟتإب ُب التساؤؿ الرئيس التإب: ما دكر اٞتامعات ُب نشر ثقافة العمل ا كتأسيسن 

 ؟  طبلهبا التطوعي بُت
 البحث  أسئلة

ما دكر اٞتامعات ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا؟؛ كيتفرع  التإب:ئلجابة عن التساؤؿ الرئيس ل يأٌب البحثي اٟتإب    
 من ىذا التساؤؿ عدة أسئلة فرعية: 

 ما كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا؟ 1.

 ؟السعوديةبا١تملكة العربية  قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهباما ا١تعوقات اليت ٖتوؿ  2.

 ؟طبلهباا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت ما  3.
  أىمية البحث:
كمؤسسات، كاٞتامعة إحدل ا١تؤسسات اليت  امسؤكلية غرس ثقافة العمل التطوعي مسئولية يشًتؾ فيها اٞتميع أفرادن  تعد  

ف كل إمكاناهتا كخرباهتا ُب عملية غرس ثقافة العمل التطوعي. كبناءن عليو تتضح أ٫تية البحث اٟتإب على ٬تب عليها أف توظِّ 
 النحو التإب: 
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 : األىمية النظرية: اًل أو 

من اٞتوانب ُب  على عديدو  إ٬تابيةو  ثقافة العمل التطوعي اليت من شأهنا التأثَت بصورةو  موضوعأ٫تية البحث من أ٫تية  تنبع  
خاص كدكرىا ُب مواجهة  عاـ كدعمها للقيم اإل٬تابية لدل الشباب بشكلو  اٞتامعة بشكلو ، كمن أ٫تية شخصية الطالب اٞتامعي

تكاتف كالتعاكف ُب مواجهة متطلبات العصر اٟتإب كدعم التحديات ا١تستقبلية كقدرهتا على توفَت طاقات بشرية قادرة على ال
تتمث ل أ٫تية البحث اٟتإب كونو يعد امتدادنا جملهود عديدو من الباحثُت الذ٘ب تناكلوا ، كما الفئات اليت ٖتتاج إٔب العوف كا١تساعدة

كن أف تكوف مرجعنا للدراسات البلحقة ُب ىذا ثقافة العمل التطوعي لدل طلبة اٞتامعات ٦تا ٯتثِّل إضافةن معرفية ُب ىذا الصدد ٯت
 اجملاؿ ١تا يثَته من تساؤالت كقضايا ٯتكن أف تؤخذ بعُت االعتبار. 

 :للبحثاألىمية العملية ثانًيا: 

عملية ١تشكلة تأثر الشباب بالقيم الن قدـ حلو يتشخيصية مهمة، ك  أداةن  دعيثل أ٫تية تطبيقية؛ حيث البحث ٯت اإف ىذ
لواقع دكر اٞتامعة ُب نشر ثقافة العمل التطوعي  يو علم ٣تتمعنا كغياب ركح التعاكف كاإلخاء من خبلؿ تقدٙب تفسَتو الدخيلة على 

اٞتهات  ، كإفادةاٞتوانب الضعيفة لعبلجها إٔباٞتوانب القوية لدعمها كتعزيزىا، كالتعرؼ  إٔببُت طبلهبا حيث يتم التعرؼ 
 ُب أف  البحث اساعد ىذيقد ، ك الواقع اٟتإب لدكر اٞتامعة ُب نشر ثقافة التطوع إٔبعرؼ ا١تختصة ُب كزارة التعليم، من خبلؿ الت

تتجلى أ٫تية البحث   كما ،كوف قاعدة ينطلق منها باحثوف آخركف؛ للكشف عن ا١تزيد من اٟتقائق ا١تعرفية اليت هتتم هبذا اجملاؿي
اٟتإب ُب أف النتائج اليت سوؼ يسفر عنها ٯتكن توظيفها ُب صاّب اجملتمع السعودم عرب تنمية دكر اٞتامعة ُب تعزيز ثقافة العمل 

 التطوعي لدل طبلهبا.
  :البحثأىداف 

ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا؛ كيتفرع  معةدكر اٞتا التعرؼ إٔباكؿ البحث اٟتإب ٖتقيق ا٢تدؼ الرئيس كىو ٭ت
 من ىذا ا٢تدؼ عدة أىداؼ فرعية ىي: 

 كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا.  إٔبالتعرؼ 1.

 .١تملكة العربية السعوديةبا قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبادكف ا١تعوقات اليت ٖتوؿ  إٔبالتعرؼ  2.

 بُت طبلهبا.ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي إٔب التعرؼ  3.

الرتقاء ٔتستول أداء اٞتامعة لدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الشباب اٞتامعي با١تملكة العربية السعودية من خبلؿ ا 4.
كالوقوؼ على أىم مشكبلهتا كا١تعوقات اليت ٖتوؿ  يناامل ا١تتعلقة بواقع سياسة دعمها للعمل التطوعي ا١تتبعة حالرصد أبراز العو 

 مبلئم. دكف تنفيذىا بشكلو 
 حدود البحث

 :التالية اٟتدكد إطار ُب يتم ىذا البحث

  :ُب نشر ثقافة العمل كمتطلباتو كمعوقاتو تعزيز دكر اٞتامعات كاقع اٟتإب على  يقتصر البحثاٟتدكد ا١توضوعية
 .التطوعي بُت طبلهبا

 :أربع جامعات سعودية ىي: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، على  البحث ا١تيدا٘بتطبيق  ًب اٟتدكد ا١تكانية
 . كجامعة ا١تلك سعود، كجامعة شقراء، كجامعة ا١تلك عبد العزيز ّتدة

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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  :من أربع جامعات سعودية من أعضاء ىيئة التدريس با١تملكة العربية  على عددو  البحث ا١تيدا٘بتطبيق  ًباٟتدكد البشرية
  ىي: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، كجامعة ا١تلك سعود، كجامعة شقراء، كجامعة ا١تلك عبد العزيز ّتدة

  :ػ. (ق1440-1439)ـ اٞتامعي للعا األكؿُب الفصل  البحثق يتطب ًباٟتدكد الزمنية: اٟتدكد الزمانية 
 مصطلحات البحث:

 .العمل التطوعي1
اٞتهد اإلرادم ا١تبذكؿ من أم إنساف ذكر أك أنثى، بطوعو كاختياره لتقدٙب ىو ( أنو: 6، 2016يعرفو عبد الرٛتن )

االلتزاـ بو سواء أكاف خدمات كاإلسهاـ ُب ٖتمل ا١تسؤكليات، فردنا أك عرب ا١تؤسسات االجتماعية، من أجل رفاىية اإلنساف مع 
ا مادينا منو أك بدكنو.  مدفوع األجر أم يتوقع عائدن

 الدور  .2
ا١تشاركة أك اٞتانب الذم يقـو بو أم فرد ُب أم على أنو  (Widyaningrum, 2005, 31)يعرفو كيديانينجرـك 

 .موقف من مواقف االتصاؿ اليت تتم بُت األفراد ُب داخل اجملتمع
 :اإلطار النظري

ُب ظل تكاثر األزمات كا١تشكبلت االجتماعية نتيجة للحركب كالكوارث صار التطوع من األعماؿ البارزة ُب اجملتمعات    
ا١تعاصرة، كاستدعى ذلك قياـ مؤسسات كٚتعيات للحد منها أك معاٞتتها، كلكن ىذا ا١تشهد ا١تعاصر ٓب يكن كليد ىذا القرف فقد 

َتة اجملتمعات اإلنسانية على اختبلؼ نظمها كثقافتها كمعتقداهتا، كسعى اإلنساف بعزمو كجد منذ عصورو سابقة كعرب تطور مس
كإرادتو كتضامنو ُب كسطو االجتماعي مقابلة تلك الظركؼ بتقدٙب يد العوف كا١تساعدة لكل ذم حاجة ملهوؼ، فردنا كاف أك 

ل ذلك بعضنا من عمليات تداعي اإلنساف ألخيو اإلنساف ٚتاعة، كمشل الفقراء كا١تساكُت كالعجزة كغَتىم من ذكم اٟتاجات، كٯتث
( حيث أصبحت قضية العمل التطوعي ٘تثل أىم 1، 2016)عبد الرٛتن، ُب ٤تنتو كأبسط صور التطوع ُب اٟتياة االجتماعية

نتيجة ما ٯتر هبا العآب اليـو من ٖتوال ت القضايا اليت ٖتتل مكانةن بارزةن ُب العلـو االجتماعية كالفكر االجتماعي ا١تعاصر، كٓتاصة و
 .( 2016،187قدـ )رفيدة، كتغَتات جعلت القطاع التطوعي ٭تظى باىتماـ اجملتمعات كاٟتكومات كافةن ك١تا يقدمو من تنمية كت

غَت أن و مع النقلة اٟتديثة كالتطورات تعقدت احتياجات األفراد كاٞتماعات اإلنسانية، كتعقدت با١تثل ضركب ٣تاهبة تلك  
الظركؼ فلم تعد ا١تبادرة ١تقابلتها تتصف بالعفوية كالتلقائية، فتلك اٞتهود غَت كافية أك غَت قادرة على الوفاء باالحتياجات 

ألساسية، أكجد ىذا ا١تناخ بيئةن ٖتتم السعي كضركرة التخطيط ١تقابلة تلك ا١تشكبلت كمراعاة األكلويات كاالحتياجات كحشد ا
اٞتمهور كا١توارد أمبلن ُب إ٧تاز تلك ا١تهاـ كبلوغ األىداؼ من خبلؿ إسهامات ا١تواطنُت التطوعية ُب أعماؿ التنمية )عبد الرٛتن، 

2016 ،1). 
اٞتامعة من أبرز ا١تؤسسات الًتبوية اليت تتحمل مسؤكليات كبَتة ُب خدمة اجملتمع كنشر الثقافة الصحيحة ا١تبنية على كتعد 

أسس علمية إذ إهنا تقـو بدكرو مهمو ُب ترسيخ مفاىيم العمل التطوعي كنشر ثقافتو من خبلؿ عديدو من الربامج كالوسائل كاآلليات 
بَتان ٕتاه تعميم تلك الثقافة بُت أفراد اجملتمع كىذا ما ٭تدث ُب عديدو من اٞتامعات العا١تية اليت جعلت اليت ٖتدث تغيَتنا إ٬تابينا ك

 .(369، 2015اٟتازمي كآؿ مرعي كالقحطا٘ب، ) برامج نشر ثقافة العمل التطوعي إلزامية
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 مفهوم العمل التطوعي
بدكف مقابل مادم يؤدم إٔب خدمة اجملتمع بشكلو شامل ( العمل التطوعي أنو: ىو كل فعل 151، 2013يعرؼ اٟتوٕب )

 سواء أكاف من فردو أـ مؤسسة أـ منظمة أـ دكلة.
( أنو: ىو ٣تموعة اٞتهود كا٠تدمات اٞتسمية كالعقلية اليت يقدمها الطالب اٞتامعي من 6-7، 2015) كيعرفو القليطي

كا١تؤسسات اٟتكومية أك األىلية داخل اٞتامعة أك خارجها للقياـ تلقاء نفسو دكف مقابل مادم من خبلؿ اشًتاكو ُب اٞتمعيات 
 بالفعل التطوعي بشقو ا١تؤسسي للوصوؿ إٔب رضاه عن ذاتو كمن ٍب ٖتقيق ا٢تدؼ األٝتى أال كىو رضاء ا.

هبدؼ  ( أنو ىو تكريس جزء من الوقت كاٞتهد دكف انتظار ا١تقابل ا١تادم أك ا١تعنوم كذلك572، 2015كيرل إبراىيم )
 مساعدة فئة معينة من أفراد اجملتمع اليت ىي ُب حاجة إٔب ا١تساعدة كا١تعونة.

 ثقافة العمل التطوعي:
( أهنا: ىي ٣تموعة القيم كا١تعتقدات كاالٕتاىات كا١تعرفة اليت تشكل كعي اإلنساف كسلوكو 447، 2015يعرفها مراس ) 

 إزاء اآلخرين كإزاء اجملتمع حىت يقـو بالعمل التطوعي دكف انتظار عائد مادم كذلك بشكلو إرادم كدكف إجبار. 
 أىمية العمل التطوعي

ا٘ب بشكلو عاـ كباجملتمع اإلسبلمي على كجو ا٠تصوص؛ كذلك ألنو ٭تتل العمل التطوعي مكانةن رفيعةن ُب اجملتمع اإلنس 
ينبع من ذات الشخص دكف أمرو إلزامي، أك أجر دنيوم ينتظر، حيث يعرب فيو ا١تشاركة عن مدل ٘تسكو ٔتبادئو، كالتزامو هبا، 

ا مهمنا لنشر القيم كا١تباد ئ اإل٬تابية، كاألخبلؽ اٟتسنة، فهو ٭تمل كانتمائو للمؤسسة اليت يتطوع فيها، كيعد العمل التطوعي رافدن
آثارنا إ٬تابية  ٨تو الفرد كاجملتمع، كما يعمل على تنمية اجملتمع اقتصادينا، كسياسينا كاجتماعينا، ككذلك يعمل على إ٬تاد ٣تتمع 

ز مبدأ التعاكف، كيشد التنمية بتكوين قياداتو، كتطوير أدائهم، فإنو يصقل شخصية الطلبة كينمي قدراهتم كيكشف مواىبهم، كيعز 
بنياف اجملتمع كيعمل على  تنمية مبدأ الوحدة فيو؛ لذلك يعد من العوامل ا١تهمة ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ُب كل ٣تاالهتا حيث 

، 2013يعمل على تكريس مبدأ التكافل االجتماعي كتعزيز الضماف االجتماعي الذم يعيش فيو الفرد أمننا مطمئننا )موسى، 
368.) 

كما ترجع أ٫تية العمل التطوعي ُب أنو العملية اليت من خبل٢تا يؤدم الفرد دكرنا ُب اٟتياة االجتماعية جملتمعو كتكوف لديو 
 الفرصة ألف يقـو بأم عمل أك جهد بإرادتو اٟترة إسهامنا منو ُب إ٧تاز اٞتهود التطوعية اليت يبذ٢تا ا١تواطنوف لتطوير اجملتمع كٖتسُت

تطلباتو سواء أكاف ذلك بتقدٙب العوف ا١تإب أك التربع ٔتا ٭تتاجو اجملتمع من متطلبات  عينية أك إبداء الرأم كالفكر كفاءتو، كسد م
كتسيَت فاعليتها كإٔب ما تثَته من قضايا مثل تعبئة اٞتماىَت بالفكر كحفز ا١تبادرات الواعية ا٠تبلقة كالتمسك با١تفيد من القيم 

 .(441، 2015)مراس، النابعة من تراث اجملتمع 
 أىداف العمل التطوعي

تنطلق أىداؼ العمل التطوعي من مفهـو ا١تشاركة اٞتماعية باجملتمع من أجل حل مشكبلتو كالتأكيد على دكره ُب تأىيل 
العمل التطوعي  أفراده هبدؼ تعزيز هنضتهم كرقيهم كتلبية متطلباهتم ُب عديدو من اجملاالت اليت هتمهم ُب حياهتم، كمن بُت أىداؼ 

 ( على النحو التإب:226-227، 2008كما يشَت الشهرا٘ب )
 توجيو الطاقات كا٠تربات البشرية كتأىيلها ٠تدمة اجملتمع كأفراده. -

 العمل على ترابط أفراد اجملتمع مع بعضهم البعض. -

 كاالجتماعي كالصحي كالًتبوم.تعميم ا٠تدمات التطوعية على ٥تتلف اجملاالت اليت هتم اجملتمع كاجملاؿ االقتصادم  -

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                           وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
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التعامل مع العمل التطوعي من مفهـو أنو عمل ٣تتمعي يصب ُب خانة االرتقاء باجملتمعات، كاالبتعاد بو عن دائرة  -
 ا١تفهـو الفردم كالشخصي.

 اعي.إحداث التغَت االجتماعي كاإل٬تايب ا١تطلوب كإحداث نقلة كبَتة باجملتمع ٦تا يعزز من عمليات البناء االجتم -

الشعور با١تسئولية اٞتماعية كالشراكة الفاعلة داخل اجملتمع بُت أفراده كأ٫تية تضافر اٞتهود من أجل هتيئة اجملتمع كإثراء  -
 تنميتو.

العمل على حل ٥تتلف ا١تشكبلت كا١تظاىر السلبية باجملتمع كإزالة كل ما من شأنو أف يعيق مسَتة اجملتمع التنموية  -
 كا١تشاريع كالربامج التطوعية. كيشمل ذلك إبراز ا٠تطط

 مساعدة مؤسسات اجملتمع األخرل عن طريق تبلُب ما يعًتيها من نقص ُب كوادرىا البشرية كمواردىا ا١تختلفة.  -
 ( إٔب أىم أىداؼ العمل التطوعي على النحو التإب:205-206، 2016كما تشَت رفيدة )

بالظركؼ الواقعية اليت تعيش فيها الفئات األخرل كيقود ذلك إٔب كجود تؤدم اٞتهود التطوعية إٔب تعريف أفراد اجملتمع  -
كتسهيل الفهم ا١تشًتؾ حوؿ ا١تشكبلت كاألحواؿ السيئة اليت يعا٘ب منها اجملتمع كيتعُت عليو مواجهتها كىذا يقود إٔب 

 تقليل التمييز كالعصبية النإتة عن اٞتهل بأحواؿ اٞتماعات األخرل ُب اجملتمع.

لًتبية االجتماعية للمواطنُت ذاتينا كتنمية الشعور با١تسؤكلية اٞتماعية كالتجاكب مع ا١تصلحة العامة، كتعويدىم ٖتقيق ا -
 على ٦تارسة اٟتياة الدٯتقراطية كالقيادات اٞتماعية كالشورل ُب أمورىم كٖتقيق التعاكف بينهم.

 التنمية االجتماعية كتطور اجملتمع. استثمار اٞتهود الشعبية كطاقاهتا كإمكانياهتا الواسعة ُب عمليات -

 العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة:
ٓب يعد ىدؼ التعليم ٗتريج مواطن للعمل التقليدم كإ٪تا إعداد مواطنُت صاٟتُت كإعداد الفرد القادر على تطوير اجملتمع 
كالعمل بشكلو أفضل؛ كلذلك ٘تثل اٞتامعة قمة ا١تنظومة التعليمية كمن ا١تتوقع أف يكوف ٢تا دكر ُب إكساب الدارسُت القدرة على 

ف طالب اٞتامعة أصبح أكثر نضجنا كأكثر  كعينا كمن ٍب تستطيع القوؿ أف اٞتامعة تستنَت برأيو ُب ا١تشاركة ُب صنع القرارات؛ أل
األمور ا١تلحة اليت تساعد ُب تطوير التعليم اٞتامعي، فالطبلب  ُب اٞتامعة ٭تيطهم مناخ يتسم بدرجةو عالية من التجانس؛ ٦تا ٮتلق 

شئتهم كفقنا ٢تا على اعتبار أف طبلب اٞتامعة ُب ىذه ا١ترحلة العمرية على بداية إمكانية كجود خطوط عامة مشًتكة يتم إعداد تن
 (.266-267، 2015الطريق لتحمل بعض كاجبات ا١تواطنة كالعمل التطوعي كالقيم كاالٕتاىات اإل٬تابية أماـ اجملتمع )مراس، 

مية إتاىات الطبلب ٨تو العمل التطوعي عة للجامعة ُب تنإف اإلسهامات ا١تتوق  ( إٔب 2003كما خلصت دراسة عارؼ )
تتمثل ُب إعادة توجيو ا١تنظومة الفكرية اليت تشكلت لدل الطبلب، كٖتديد السياسات الًتبوية كاإلجراءات التنفيذية ا١تقًتحة  

ُب حُت عشرين، الختيار ا١تشركعات ا١تبلئمة ُب تنمية ثقافة التطوع، ككضع طريقة جديدة للتعليم اٞتامعي ُب القرف اٟتادم كال
تكثيف ااضرات كالندكات بأ٫تية  :ف سبل تفعيل العمل التطوعي لطلبة اٞتامعات ىيإٔب أ (2016)دراسة المزين خلصت 

العمل التطوعي، كالقياـ باألْتاث كالدراسات ا١تيدانية ُب ٣تاالت األعماؿ التطوعية، كتطوير برامج تربوية ُب اٞتامعات للتعريف 
العمل  ف دكر كلية الًتبية ُب تنميةإٔب أ (2016، ُب حُت خلصت دراسة ٚتاؿ الدين كعبد العاؿ )بالعمل التطوعي كأ٫تيتو

التطوعي ٯتكن أف يتم عن طريق مشاركة أعضاء ىيئة  التدريس ُب  التوعية بأ٫تية التطوع للفرد كاجملتمع، كإصدار نشرات دكرية 
تعٍت باألعماؿ التطوعية كتربز نشاطات ا١تتطوعُت، كتطوير برامج تربوية ُب الكليات كاٞتامعات للتعريف بالعمل التطوعي، كإف 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                           وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جدان، ككجود إتاىات إ٬تابية لطالبات جامعة  ضعيفةو  عة سلماف بن عبد العزيز للعمل التطوعي جاء بدرجةو ٦تارسة طالبات جام
 التطوعي. العمل سلماف ٨تو

( إٔب أف أبرز األدكار اليت ٯتكن أف تقـو هبا اٞتامعة ُب تنمية ثقافة التطوع لدل الطبلب اٞتامعيُت 211، 2013كتشَت ٧تم ك٧تم )
 التإب:على النحو 

 إعداد الربامج اإلعبلمية ا١تناسبة للشباب اٞتامعي لتكوين إتاىات إ٬تابية ٨تو العمل اإللكًتك٘ب. -

 العمل على إبراز ٪تاذج مضيئة من الشباب كإبرازىا إعبلمينا. -

 االىتماـ بتدريب الطلبة على ثقافة العمل التطوعي من خبلؿ ا١تناىج التعليمية. -

 بلؿ اعتماده متطلبنا للتخرج من اٞتامعات كمعاىد التعليم العإب.تشجيع العمل التطوعي من خ -

 العمل على غرس ركح التطوع لدل الفرد منذ الطفولة. -

 خلق بعض ا١تشاريع اليت تتماشى مع ميوؿ الشباب كرغباهتم. -

 سن القوانُت كالتشريعات اليت من شأهنا تطوير العمل التطوعي. -

 مشاكلهم ك٤تاكلة إ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا بشكلو ٚتاعي.كسب ثقة الشباب من خبلؿ البدء بطرح  -

كلتحقيق أىداؼ ثقافة التطوع تتبٌت اٞتامعة ُب برنا٣تها ٣تموعة من التوجهات النظرية كاآلليات كاإلجراءات اليت تدعم من 
 ٕب:( على النحو التا256، 2010خبل٢تا ثقافة التطوع لدل الطبلب كمن أىم ىذه اإلجراءات ما يشَت إليو فخرك )

 تعزيز ثقافة التطوع من خبلؿ عمليات التدريس/ التعلم. -

 تعزيز ثقافة التطوع من خبلؿ األنشطة الطبلبية. -

 تعزيز ثقافة التطوع من خبلؿ مدخل التعلم الذاٌب للطالب. -

 تعزيز ثقافة التطوع من خبلؿ إقامة منتديات تفاعلية على شبكة اإلنًتنت. -

 ات اليت يأٌب هبا اجملتمع ا١تد٘ب إٔب اٞتامعة.تعزيز ثقافة التطوع من خبلؿ ا١تبادر  -

 تعزيز ثقافة التطوع منن خبلؿ البحوث العلمية اليت ٕتريها اٞتامعة. -
إ٬تايب للدعم اٞتامعي  كجود تأثَتو إٔب  (Brewis & Holdsworth, 2011)كما خلصت دراسة بركيس كىولدزككرث    

للطبلب على التجارب كا٠تربات األفضل ُب العمل التطوعي كالتنمية الذاتية كا١تهارات الشخصية كالعمل كالوعي اجملتمعي، 
كجود تأثَت إ٬تايب للربنامج التطوعي اٞتامعي على النشاط إٔب  (Weston et al., 2013)كخلصت دراسة كستوف كآخرين 

ساعد العمل التطوعي على إدراؾ الطبلب للمهارات الذاتية كزيادة الدافعية ٨تو التدريب كتوفَت فرص التعلم التطوعي للطبلب، كي
 كالتقدـ كالنمو الذاٌب 

 اإلجراءات المنهجية للبحث
  البحثمنهج 

الذم يسعى إٔب ٖتديد الوضع اٟتإب لظاىرةو ما، كمن من أجل ٖتقيق أىداؼ البحث قاـ الباحث باستخداـ ا١تنهج الوصفي 
، 2009ٍب يعمل على كصفها، فبالتإب فهو يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد ُب الواقع، كيهتم بوصفها كصفنا دقيقنا) سليماف، 

136.) 
 
 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 وعينتو:  البحثمجتمع 
سعود، كا١تلك عبد العزيز، كاإلماـ ٤تمد بن سعود ّتامعات )ا١تلك حث من ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس البيتكوف ٣تتمع 

الباحث عينة  (؛ كاختار.7.0، لئلحصاء العامة ا٢تيئة( عضوان كعضوة )20481اإلسبلمية، كجامعة شقراء( كالبالغ عددىم )
٤تمد بن ( مفردة من أربعة جامعات سعودية ىي: جامعة اإلماـ 100مكونة من ) لتمثيل ٣تتمع البحث اٟتإب طبقية عشوائية

 . سعود اإلسبلمية، كجامعة ا١تلك سعود، كجامعة شقراء، كجامعة ا١تلك عبد العزيز ّتدة

 األساليب اإلحصائية:
على طبيعة البحث كاألىداؼ اليت سعى إٔب ٖتقيقها، ًٌب ٖتليل البيانات باستخداـ برنامج اٟتزمة اإلحصائية للعلـو  بناءن  

خصائص أفراد  إٔبلؤلساليب اإلحصائية التالية:التكرارات كالنسب ا١تئوية: للتعرؼ  اكاستخراج النتائج كفقن  (،SPSS)االجتماعية 
ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية: ٟتساب متوسطات عبارات االستبانة ككذلك ، ك ا للبيانات الشخصيةعينة البحث كفقن 

معامل ، ك على استجابات أفراد عينة البحث كمقدار تشتتها عن الوسط اٟتسايب بناءن الدرجات الكلية كالدرجات الفرعية ألبعادىا 
، كما ًب استخداـ معادلة معامل ألفا كركنباخ: ٟتساب الثبات لعبارات االستبانةك  ،ارتباط بَتسوف: ٟتساب االتساؽ الداخلي

درجة استجابة  2.60إٔب  1.80درجة استجابة منخفضة جدان، كمن أكثر من 1.80إٔب  1ا١تدل على النحو التإب: من 
درجة استجابة عالية، 4.20 إٔب أقل من  3.40درجة استجابة متوسطة، كمن  3.40إٔب أقل من 2.60 منخفضة، كمن أكثر من 

ا. 5إٔب  4.20كمن   درجة استجابة عالية جدن
 خصائص عينة البحث

 للمتغَتات التالية: )النوع االجتماعي، اٞتامعة(. ائوية ألفراد عينة البحث كفقن ًب حساب التكرارات كالنسب ا١ت
 النوع االجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث حسب 1-

 ا للنوع االجتماعي( توزيع أفراد عينة البحث كفقن 1جدكؿ )
 النسبة ا١تئوية التكرار النوع االجتماعي ـ
 82.0 82 ذكر  1

 18.0 18 أنثى 2

 100.0% 100 اجملموع

 ( من عينة البحث من اإلناث.%18.0( ذكور كأف )82.0%يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف )
 اٞتامعةتوزيع أفراد عينة البحث حسب           2-

 ( توزيع أفراد عينة البحث كفقا للجامعة2جدكؿ )
 النسبة المئوية التكرار الجامعة م
 25.0 25 جامعة ا١تلك سعود 1

 25.0 25 جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود 2

 25.0 25 جامعة شقراء 3

ة ا١تلك عبد العزيز ّتدةعجام 4  25 25.0 

 100.0% 100 اجملموع

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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%( من عينة البحث من جامعة 25من عينة البحث من جامعة ا١تلك سعود، ك)%( 25أف )يتبُت من اٞتدكؿ السابق 
من عينة البحث من جامعة ا١تلك عبد %( 25البحث من جامعة شقراء، كأف )من عينة %( 25اإلماـ ٤تمد بن سعود، كأف )

 .العزيز ّتدة
 :االستبانة أداة البحث

(، كدراسة ٚتاؿ الدين كعبد 2008برقاكم )مثل: دراسة  ًب بناء استبانة ُب ضوء االستعانة بعديدو من األدبيات السابقة
( 0اليت ًب عرضها على ٣تموعة من اكمُت  )ملحق رقم(، 2016العتييب )(، كدراسة 2015(، كدراسة اٟتازمي )2016العاؿ )

للتأكد من سبلمة عباراهتا كمناسبة كل عبارة لقياس ما أعدت لو كمدل مناسبتها للمحور اليت تنتمي إليو، كما ًب توزيع نسخة من 
قاـ الباحث بنفسو بتوزيعها بنفسو على عينة ( مفردة حيث .6االستبانة على عينة استطبلعية خارج ٣تتمع الدراسة مكونة من )

 ٫تا: زئُتكتتكوف االستبانة من ج البحث
اٞتزء األكؿ: خاص بالبيانات األساسية اليت ٖتدد خصائص كمواصفات عينة البحث كمتغَتاهتا من حيث: )النوع 

اور األكؿ يقيس كاقع قياـ  :على ثبلث ٤تاكر رئيسة ُتعموز  ( عبارة 55)اٞتزء الثا٘ب: يشتمل على االجتماعي، كاٞتامعة(، ك 
،  اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة التطوع، كاور الثا٘ب يقيس ا١تعوقات اليت ٖتوؿ قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي

)موافق باستخداـ مقياس ليكرت ا٠تماسي طوع لث يقيس ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة التاكاور الث
 بشدة، موافق، موافق إٔب حد ما، غَت موافق، غَت موافق بشدة(

 صدق االستبانة
  الصدق الظاىري لالستبانة

( فقرة 55ي ُب صورهتا األكلية كأصبحت كما ىي مكونة من )على االستبانة كما ىاكمُت  من%( 80اتفق أكثر من )
 ُب صورهتا النهائية.موزعة على ثبلث ٤تاكر رئيسة 

 صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة ( أ
، كًب حساب االتساؽ الداخلي فردنا( 30ا قوامها )ا كإناثن ًب تطبيق االستبانة على عينة عشوائية من عينة البحث ذكورن 

لقياس بُت كل عبارة كالدرجة الكلية ألبعاد اور ا١تنتمية إليو، كحساب اكر االستبانة، كذلك باستخداـ معامل ارتباط )بَتسوف( 
 العبلقة بُت أبعاد ااكر كالدرجة الكلية للمحور اليت ينتمي إليو.

 فقرة كالبعد الذم تنتمي إليو( معامبلت ارتباط بَتسوف بُت درجات كل 3جدكؿ )
 كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلباور األكؿ 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة االرتباط معامل رقم الفقرة
1 .891** 5 .886** 9 .971** 

2 .977** 6 .953** 10 .826** 

3 .899** 7 .860** 11 .923** 
4 .924** 8 .977** 12 .941** 

 التطوعي بُت الطبلب: ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل ٘باور الثا

 البعد األكؿ: ا١تعوقات األكادٯتية

13 .833** 16 .885** 19 .927** 

14 .906** 17 .885** 20 .952** 

15 .955** 18 .924** 21 .891** 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 البعد الثا٘ب: ا١تعوقات اإلدارية

22 .949** 24 .982** 26 .982** 

23 .924** 25 .924** 27 .882** 

 ا١تعوقات النفسيةالبعد الثالث: 

28 .910** 30 .863** 32 .970** 

29 .843** 31 .895** 33 .837** 

 : ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلبالثاور الث

 البعد األكؿ: ا١تتطلبات األكادٯتية

34 .904** 37 .936** 40 .922** 

35 .948** 38 .855** 41 .968** 

36 .821** 39 .827** 42 .959** 

 البعد الثا٘ب: ا١تتطلبات اإلدارية

43 .926** 46 .905** 49 .936** 

44 .878
**

 47 .928** 50 .991** 

45 .967
**

 48 .959**   

 البعد الثالث: ا١تتطلبات النفسية

51 .919** 53 .933** 55 .933** 

52 .900** 54 .875**   

  (0.01** داؿ إحصائيان عند مستول الداللة )
 يتضح من اٞتدكؿ السابق ارتباط العبارات بالبعد الذم تنتمي إليو بدرجة ارتباط عالية.

 ستبانةصدق البناء الداخلي لال1) 

 كالدرجة الكلية لبلستبانة لبلستبانة( معامبلت ارتباط بَتسوف اكر 4جدكؿ )
 معامل االرتباط المحور رقم المحور

 **944. كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلب األول

 **530. . ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلب الثاني

 **947  ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلب الثالث

 (.0.01** داؿ إحصائيان عند مستول الداللة )
 االختبار:للتأكد من ثبات األداة، ًب استخداـ معامل )كركنباخ ألفا(، كفيما يلي نتائج ىذا : ثبات أداة البحث 

 ( معامبلت ألفا كركنباخ5جدكؿ )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات اسم المحؤؤور رقم المحور

 983.. 12 كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلب األول

نشر ثقافة العمل التطوعي بُت ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب  الثاني
 الطبلب

21 .947 

ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت  الثالث
 الطبلب

22 .980 

 984. 55 المجمؤؤؤوع الكلي لالستبانة

 كيتضح من اٞتدكؿ السابق ثبات أداة البحث.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 البحث ومناقشتهانتائج 
 ما كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا؟ اإلجابة عن السؤال األول: 1-

 على النحو التإب: للمحور األكؿًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لئلجابة عن ىذا السؤاؿ 
ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨تراؼ ا١تعيارم الستجابات أفراد البحث حوؿ كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل ( 6جدكؿ )

 التطوعي بُت طبلهبا

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 عالية 5 831. 3.42 توفر اٞتامعة البيئة ا١تناسبة ١تمارسة العمل التطوعي 1

 عالية 4 832. 3.43 تعمل اٞتامعة على تشجيع ثقافة التطوع 2

 متوسطة 6 940. 3.38 اٞتامعة إسًتاتيجية العمل التطوعي كجزء من سياستها بٌتتت 3

تعمل اٞتامعة على بناء شراكات ٣تتمعية مع ا١تنظمات اجملتمعية لتعزيز ثقافة العمل  4
 التطوعي الطبليب

 عالية 3 758. 3.46

 متوسطة 9 792. 3.28 تنظم اٞتامعة ا١تؤ٘ترات كاللقاءات كالدكرات التدريبية اليت تنمي ثقافة التطوع 5

 متوسطة 10 824. 3.26 ٕترم اٞتامعة ا١تسابقات اٞتامعية لتحديد أفضل البحوث اليت تناكلت ثقافة التطوع 6

 متوسطة 12 798. 3.10 ُب ٣تاؿ العمل التطوعي ٖتتفي اٞتامعة بنماذج كشخصيات ٦تن ٢تم مسا٫تات 7

 متوسطة 8 805. 3.33 تدعم اٞتامعة أساليب كاسًتاتيجيات التكافل بُت أفراد اجملتمع 8

 عالية 1 1.004 3.68 ٖتث اٞتامعة الطبلب على استغبلؿ أكقات الفراغ ُب األعماؿ ا١تفيدة مثل العمل التطوعي 9

 عالية 2 805. 3.59 لتوعية الطبلب بأ٫تية ثقافة التطوعتقـو اٞتامعة ْتمبلت  10

 متوسطة 7 948. 3.36 تعزز اٞتامعة ا١تبادرات الذاتية للتطوع بُت الطبلب 11

تطلع اٞتامعة على التجارب الدكلية الناجحة ُب ٣تاؿ ثقافة العمل التطوعي كٖتاكؿ  12
 ٤تاكاهتا

 متوسطة 11 841. 3.20

 متوسطة --- 322. 3.37 ا١تتوسط العاـ للمحور -
جاء بدرجة متوسطة  كاقع قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبامن اٞتدكؿ السابق أف  يتبُت

 .(322.)(، كا٨تراؼ معيارم بلغ 3.37ٔتتوسط حسايب بلغ )
على درجة استجابة  بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلبواقع قياـ اٞتامعة يعزل حصوؿ اور ا٠تاص ب

قصور اٞتامعات ُب القياـ بأدكارىا ا١تنشودة ُب نشر ثقافة التطوع بُت طبلهبا؛ كذلك لقصور استخدامهم لؤلساليب  متوسطة إٔب
أدكار اٞتامعة ُب الشراكة اجملتمعية مع مؤسسات  الدعائية كالتوعوية اليت تربز أ٫تية ثقافة التطوع على ٨تو فعاؿ، باإلضافة إٔب قصور

 اجملتمع ُب القياـ بأدكار ملموسة تدعم ثقافة العمل التطوعي.
ف اليت خلصت إٔب أ( 2015دراسة اٟتازمي كآؿ مرعي كالقحطا٘ب )كىناؾ شبو اختبلؼ بُت نتيجة ىذا البحث كنتيجة 

 ضعيفة،دكر اٞتامعة ُب نشر ثقافة العمل التطوعي جاء بدرجة 
( )ٖتث اٞتامعة الطبلب على استغبلؿ أكقات الفراغ ُب األعماؿ ا١تفيدة مثل العمل 9)كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة 

من االٕتاىات اإل٬تابية كاستثمار  توجيو الطبلب ٨تو عديدو باٞتامعة  قياـعلى الًتتيب األكؿ بدرجة استجابة عالية إٔب  التطوعي(
 .اليت ٕتعلها على شكل أنشطة اجتماعية تثَت اىتمامات الطبلب مفيد للدين كالوطن مثل األعماؿ التطوعية كقت الفراغ ُب نشاطو 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                           وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
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( )ٖتتفي اٞتامعة بنماذج كشخصيات ٦تن ٢تم مسا٫تات ُب ٣تاؿ العمل التطوعي( على الًتتيب 7كيعزل حصوؿ العبارة )
ليت تسهم ُب العمل التطوعي ٓب يكن على النحو ا١تنشود، كذلك األخَت بدرجة استجابة متوسطة إٔب أف االحتفاء بالشخصيات ا

 .لقصور ثقافة الشراكة بُت اٞتامعات السعودية كاجملتمع الي ُب ٣تاؿ العمل التطوعي

  ؟المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطالبني: ما اإلجابة عن السؤال الثا

 على النحو التإب: للمحور الثا٘بًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لئلجابة عن ىذا السؤاؿ:  
( المعوقات التي تحول قيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها بالمملكة العربية 7جدول )

 السعودية
المتوسط  البعد م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 لبعدا

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 2 311. 2.89 ا١تعوقات األكادٯتية 1

 متوسطة 1 247. 2.96 ا١تعوقات اإلدارية 2

 متوسطة 3 335. 2.83 ا١تعوقات النفسية 3

 متوسطة - 192. 2.89 ا١تتوسط العاـ للبعد 

ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف 
 (.192.)(، كا٨تراؼ معيارم بلغ 2.89با١تملكة العربية جاءت بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب بلغ )

 .على النحو التإب لثًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألبعاد اور الثا
 المعوقات األكاديمية - أ

( المعوقات األكاديمية التي تحول قيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها بالمملكة 8جدول )
 العربية السعودية

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 5 620. 2.86 مفهـو ثقافة العمل التطوعي بشكل كاُب ُب ا١تناىج الدراسية قلة شرح 13

 متوسطة 1 509. 3.06 ا١تشاركة ُب العمل التطوعي تؤثر بالسلب علي ا١تستوم األكادٯتي للطبلب 14

 متوسطة 6 657. 2.85 إغفاؿ ا١تناىج الدراسية التأكيد علي فوائد العمل التطوعي 15

 متوسطة 2 528. 3.06 القدكة كالنموذج التطوعي ُب ا١تناىج الدراسيةغياب  16

 متوسطة 8 656. 2.79 إغفاؿ ا١تناىج الدراسية توضيح قيمة ثقافة العمل التطوعي ُب الدين اإلسبلمي 17

قلة إبراز ا١تناىج الدراسية للعبلقة الوثيقة بُت ثقافة العمل التطوعي كهنضة  18
 اجملتمعات

 متوسطة 3 261. 2.95

 متوسطة 4 356. 2.88 صعوبة توفيق الطبلب بُت العمل التطوعي كالدراسة بالكلية 19

 متوسطة 9 726. 2.72 تعارض كقت العمل التطوعي مع كقت الدراسة 20

غياب ا١تمارسات كاألنشطة الًتبوية الفعالة كاليت تبث ركح العمل التطوعي ُب  21
 الطبلب

 متوسطة 7 545. 2.84

 متوسطة - 311. 2.89 ا١تتوسط العاـ للبعد 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                           وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
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قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا با١تملكة العربية دكف اليت ٖتوؿ يتبُت أف ا١تعوقات األكادٯتية 
يعزل حصوؿ البعد الثالث  (.311.)(، كا٨تراؼ معيارم بلغ 2.89جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ ا١تتوسط العاـ ) السعودية

ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت الطبلب من الناحية األكادٯتية على درجة استجابة 
 ثقافة العمل التطوعي لدل الطبلب متوسطة إٔب أنو توجد عديد من الصعوبات ا١تتعلقة بالناحية األكادٯتية اليت قد تعرقل نشر

كذلك لًتكيز اٞتامعة على النواحي األكادٯتية بشكلو كبَت كإ٫تاؿ بعض اٞتوانب االجتماعية مثل العمل التطوعي باإلضافة إٔب 
 ضعف جاىزية ا١تناىج الدراسية نفسها لغرس ثقافة العمل التطوعي لدل طبلهبا.

على  (ا١تستوم األكادٯتي للطبلب ىا١تشاركة ُب العمل التطوعي تؤثر بالسلب عل) (14كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة )
تشعب ٣تاالت العمل التطوعي كاستهبلكها كثَتنا من الوقت ٦تا قد يؤدم إٔب استهبلؾ الًتتيب األكؿ بدرجة استجابة متوسطة إٔب 

ة ا١تختلفة قد يؤدم إٔب إرىاؽ الطبلب كزيادة أكقات الوقت ا١تخصص لبلستذكار باإلضافة إٔب اٞتهد ا١تبذكؿ ُب األعماؿ التطوعي
  .األمر الذم ينعكس سلبنا على اٞتانب األكادٯتي الراحة

( )تعارض كقت العمل التطوعي مع كقت الدراسة( على الًتتيب األخَت بدرجة استجابة 20كيرجع حصوؿ العبارة )
يجة لعدـ إدراج العمل التطوعي ُب جداكؿ كبرامج اٞتامعة األمر العمل التطوعي قد يتعارض مع كقت الدراسة نت متوسطة إٔب أنو

 الذم ٬تعل الطبلب قد يفوهتم بعض ااضرات الدراسية .
 :المعوقات اإلدارية - ب

بالمملكة العربية تحول قيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها ( المعوقات اإلدارية التي 9جدول )
 .السعودية

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 5 314. 2.89 صعوبة إجراءات ٦تارسة األعماؿ التطوعية 22

 متوسطة 1 520. 3.05 ضعف قناعة إدارة اٞتامعة بتنظيم فعاليات العمل التطوعي 23

 متوسطة 6 626. 2.85 القيادات اإلدارية الدعم الكاُب لفكر العمل التطوعيقلة توفَت بعض  24

 متوسطة 2 559. 3.03 ضعف التمويل الكاُب من اإلدارة لدعم األعماؿ التطوعية 25

 متوسطة 4 626. 2.95 غياب التقدير من جانب اإلدارة اٞتامعية لؤلعماؿ التطوعية 26

 متوسطة 3 141. 2.98 لندكات التوعية بأ٫تية العمل التطوعيندرة عقد اإلدارة اٞتامعية  27

 متوسطة  247. 2.96 ا١تتوسط العاـ للبعد 

 قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهباٖتوؿ يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف ا١تعوقات اإلدارية اليت 
 (.247.)(، كا٨تراؼ معيارم بلغ 2.96جاءت بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب بلغ ) با١تملكة العربية السعودية

العمل التطوعي نشاط غَت رٝتي  كيعزل حصوؿ البعد الثا٘ب ا١تعوقات اإلدارية على درجة استجابة متوسطة إٔب أف
إلدارية ا١تناسبة اليت تعمل على النهوض بو ٦تا ٭تد من أدكار اٞتامعة للجامعات؛ ٦تا يصعب رصد ميزانية ٤تدد ة لو كتوفَت الكوادر ا

 ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهبا.
أف ضعف اقتناع  ( )ضعف قناعة إدارة اٞتامعة بتنظيم فعاليات العمل التطوعي( إٔب23عزل حصوؿ العبارة )يي كما 

اٞتامعة بتنظيم فعاليات العمل التطوعي يضعف اىتماـ إدارة اٞتامعة ْتشد ا١توارد ا١تادية كالبشرية البلزمة لنشر ثقافة العمل 
 التطوعي؛ ٦تا يؤدم إٔب ضعف دكر اٞتامعة ُب نشر ثقافة العمل التطوعي لدل طبلهبا.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                           وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
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ت اإلدارية الدعم الكاُب لفكر العمل التطوعي( على الًتتيب األخَت ( )قلة توفَت بعض القيادا24كيعزل حصوؿ العبارة )
حيث  بدرجة استجابة متوسطة إٔب أنو الدعم ا١تقدـ لفكر العمل التطوعي لدل القيادات اإلدارية ٓب يكن على النحو ا١تنشود،

التطوعي؛ ٦تا يسهم ُب نشر الفكر  ينبغي أف تشارؾ القيادة اإلدارية بدكر أكرب ُب إعطاء ٤تاضرات كندكات عن أ٫تية العمل
 التطوعي لدل طلبة اٞتامعة.

 المعوقات النفسية -ج 

تحول قيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها بالمملكة ( المعوقات النفسية التي 10جدول )
 العربية السعودية

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 3 379. 2.91 قلة إدراؾ الطالب أل٫تية ثقافة العمل التطوعي كصلتها ا١تباشرة بالدين 28

 متوسطة 4 677. 2.84 نقص ا١تسؤكلية االجتماعية للطالب ٨تو ا١تشاركة ُب العمل التطوعي 29

 متوسطة 1 626. 2.95 نقص قدرة كمهارات الطبلب كاليت تؤىلهم للعمل التطوعي 30

 متوسطة 6 665. 2.68 نقص االستعداد النفسي لدل الطالب للقياـ بالعمل التطوعي 31

 متوسطة 2 662. 2.92 كثرة األعباء العائلية كالدراسية لدل الطالب كاليت تستهلك معظم الوقت 32

 متوسطة 5 743. 2.71 ضعف ركح ا١تشاركة اإل٬تابية لدل الطبلب ٨تو ٣تتمعهم 33

 متوسطة -- 335. 2.83 ا١تتوسط العاـ للبعد 

 قياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العمل التطوعي بُت طبلهباٖتوؿ يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف ا١تعوقات النفسية اليت 
 (.335.)(، كا٨تراؼ معيارم بلغ 2.83جاءت بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب بلغ ) با١تملكة العربية السعودية

إٔب أف الطالب نفسو قد ال تكوف لديو دكافع عزل حصوؿ البعد الثالث ا١تعوقات النفسية على درجة استجابة متوسطة يي ك 
إ٬تابية تشجعو على العمل التطوعي نتيجة لنقص كعيو بأدكاره االجتماعية كأ٫تية خدمة اجملتمع ٦تا ٭تد من أم ٤تاكلة خارجية 

 ُب تنمية العمل التطوعي لدل طلبة اٞتامعة. تسهم
 األكؿ( )نقص قدرة كمهارات الطبلب اليت تؤىلهم للعمل التطوعي( على الًتتيب 30كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة )

ا تفاكت عديدو من اٞتوانب ا١تهارية لدل الطبلب تؤثر على استيعاهبم للربامج كاألدكار اليت تؤديه بدرجة استجابة متوسطة إٔب
اٞتامعة ُب نشر ثقافة العمل التطوعي ٦تا يؤدم إٔب إدراؾ كل فرد منهم لتلك األدكار كفق قدراتو ا٠تاصة؛ ٦تا ٬تعل اٞتامعة عاجزة 

 عن تلبية احتياجات فئات الطبلب كافةن كنشر ثقافة العمل التطوعي فيما بينهم.
ياـ بالعمل التطوعي( على الًتتيب األخَت بدرجة ( )نقص االستعداد النفسي لدل الطالب للق31كيعزل حصوؿ العبارة )

قلة هتيئة الطالب للعمل التطوعي تؤثر على استجابتو للمثَتات ا٠تارجية اليت تسعى إٔب تعزيز ثقافة العمل  استجابة متوسطة إٔب أف
 ستجابتو جملهودات اٞتامعة.التطوعي لديو حيث إن و غَت مهيأ داخليان لفكرة العمل التطوعي ُب حد ذاهتا ٦تا يؤدم إٔب ضعف ا

 ؟ اما المتطلبات الالزم توفرىا لقيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبه لثإجابة السؤال الثا
 .ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ألبعاد اور الثا٘ب على النحو التإبلئلجابة على ىذ السؤاؿ 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الثاني المتطلبات الالزم توفرىا لقيام 11جدول )
 الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها

اال٨تراؼ  ا١تتوسط اٟتسايب البعد ـ
 ا١تعيارم

ترتيب 
 لبعدا

درجة 
 االستجابة

 عالية 3 474. 3.42 ا١تتطلبات األكادٯتية 1

 عالية 2 319. 3.61 ا١تتطلبات اإلدارية 2

 عالية 1 320. 3.70 ا١تتطلبات النفسية 3

 عالية  261. 3.55 محورا١تتوسط العاـ لل 

التطوعي بُت  ا١تتطلبات البلـز توفرىا لقياـ اٞتامعة بدكرىا ُب نشر ثقافة العملجاء ا١تتوسط العاـ للمحور الثا٘ب   
كعلى ذلك ٯتكن تناكؿ أبعاد  (261.)( كا٨تراؼ معيارم بلغ 3.55بدرجة استجابة مرتفعة كمتوسط حسايب بلغ ) طبلهبا

 اور الثا٘ب على النحو التإب:
 المتطلبات األكاديمية - أ

 التطوعي بين طالبهااألكاديمية الالزم توفرىا لقيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل ( المتطلبات 12جدول )

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 متوسطة 9 1.217 2.71 كضع رؤية كاضحة ١تفهـو ثقافة العمل التطوعي با١تناىج الدراسية 34

 عالية 4 343. 3.94 منح الطبلب ا١تتميزين درجات إضافية كمكافأة علي ٘تيزىم ُب العمل التطوعي 35

 عالية 3 359. 3.95 تأكيد ا١تناىج الدراسية على فوائد العمل التطوعي 36

 متوسطة 6 1.250 2.82 إبراز القدكة كالنموذج التطوعي ُب ا١تناىج الدراسية 37

 عالية 1 332. 3.97 توضيح ا١تناىج الدراسية لقيمة ثقافة العمل التطوعي ُب الدين اإلسبلمي 38

 عالية 5 404. 3.91 ا١تناىج الدراسية للعبلقة الوثيقة بُت ثقافة العمل التطوعي كهنضة اجملتمعاتإبراز  39

 متوسطة 8 1.286 2.73 مساعدة الطبلب على التنسيق بُت العمل التطوعي كالدراسة باٞتامعة 40

غرس ا١تناىج الدراسية ١تبادئ كقيم مثل حب اإلسهاـ ُب األعماؿ ا٠تَتية لدل  41
 الطبلب

 عالية 2 400. 3.96

 متوسطة 7 1.284 2.78 قلة تعارض كقت العمل التطوعي مع كقت الدراسة 42

 عالية - 474. 3.42 ا١تتوسط العاـ للبعد 
(، 3.42يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتطلبات األكادٯتية جاءت بدرجة استجابة عالية ٔتتوسط حسايب بلغ )

 (.474.كا٨تراؼ معيارم بلغ )
أنو ٖتتاج اٞتامعات السعودية إٔب بذؿ  كيعزل حصوؿ البعد األكؿ ا١تتطلبات األكادٯتية إٔب درجة استجابة عالية إٔب

مزيدو من اٞتهود لربط الناحية األكادٯتية بتعزيز ثقافة العمل التطوعي عرب تضمُت ا١تناىج الدراسية عديدو من األنشطة اليت 
التطوعي، كتوظيف ا١تناىج كطرؽ التدريس كاألنشطة إلبراز أ٫تية اإلسهاـ ُب األعماؿ تسهم ُب تنمية االىتماـ بالعمل 

 التطوعية كتوضيح فائدهتا اٞتمة للفرد كاجملتمع.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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)توضيح ا١تناىج الدراسية لقيمة ثقافة العمل التطوعي ُب الدين اإلسبلمي( على ( 38كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة )
الية إٔب أف اإلسبلـ يعد منهج حياة لنا كىو ا١ترجعية ُب كل األنظمة كاألعماؿ كالقرارات الًتتيب األكؿ بدرجة استجابة ع

 ،ذجو ُب الدين اإلسبلميو ينبغي على ا١تناىج ُب ضوء ذلك إبراز أ٫تية العمل التطوعي كقيمتو ك٪ت لذا ؛لكةمكالتوجهات للم
 .هم ُب الثواب العظيم ا١تًتتب على العمل التطوعيكرغبة من بديننا اٟتنيف اقتداءن كذلك من أجل ترغيب الطبلب فيها 

( اليت خلصت إٔب أف من أ٫تية العمل التطوعي 2016كىناؾ شبو اتفاؽ بُت ىذه الدراسة كنتيجة دراسة العتييب )
 عند طلبة جامعة شقراء اٟتصوؿ على األجر كالثواب من ا تعأب.

ثقافة العمل التطوعي با١تناىج الدراسية( على الًتتيب ( )كضع رؤية كاضحة ١تفهـو 34كيعزل حصوؿ العبارة )
كتشعب ٣تاالتو اليت قد تعجز ا١تناىج على اإل١تاـ  وكاتساع األخَت بدرجة استجابة متوسطة إٔب عمق مفهـو العمل التطوعي

ان اليت قد يصعب من األىداؼ اددة مسبق ، حيث ٗتطط ا١تناىج الدراسية إلكساب ا١تتعلم عديدو اكنواحيه ابكافة جوانبه
 عليها اإل١تاـ بكافة اٞتوانب ا١تتعلقة بالنواحي اإلنسانية.

 المتطلبات اإلدارية - ب

 الالزم توفرىا لقيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها ( المتطلبات اإلدارية13) جدول
ا١تتوسط  العبارة ـ

 اٟتسايب
اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

 درجة
 االستجابة

 عالية 2 273. 3.92 تبٍت إدارة اٞتامعة تنظيم فعاليات العمل التطوعي 43

 متوسطة 8 942. 2.96 تقدٙب حوافز مادية كمعنوية للمتميزين ُب برامج العمل التطوعي 44

 عالية 3 314. 3.89 ُب العمل التطوعي من جانب اإلدارة اٞتامعية تسهيل ا١تشاركة 45

 عالية 5 479. 3.82 اٞتامعة لربامج العمل التطوعي الدكرية إجراء إدارة 46

 متوسطة 7 986. 3.24 توفَت اإلدارة اٞتامعية الدعم كالتمويل الكاُب لفكر العمل التطوعي 47

 عالية 4 373. 3.89 تقدير اإلدارة اٞتامعية لؤلعماؿ التطوعية كمكافأهتا 48

 عالية 1 256. 3.93 التوعية بأ٫تية العمل التطوعيتكثيف عقد اإلدارة اٞتامعية لندكات  49

تعزيز اإلدارة اٞتامعية لركح التنافس بُت الطبلب ٠تدمة اجملتمع عن  50
 طريق األعماؿ التطوعية

 متوسطة 6 1.004 3.27

 عالية - 319. 3.61 الدرجة الكلية للبعد 
(، كا٨تراؼ 3.61يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتطلبات اإلدارية جاءت بدرجة استجابة عالية ٔتتوسط حسايب بلغ )     

 (.319.معيارم بلغ )
اقتناع اإلدارة اٞتامعية بثقافة العمل كيعزل حصوؿ البعد الثا٘ب ا١تتطلبات اإلدارية على درجة استجابة عالية إٔب أ٫تية 

كمن ٍب العمل على تكثيف اٞتهود ا١تختلفة من الناحية ا١تادية كالبشرية لنشر ثقافة اٟتوار لدل طبلب  التطوعي مبدئينا،
 اٞتامعة عرب القياـ بعديدو من األدكار ا١تلموسة على أرض الواقع كتثمُت جهود ا١تتطوعُت كتقدٙب اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية.

دارة اٞتامعية لندكات التوعية بأ٫تية العمل التطوعي( على ( )تكثيف عقد اإل49كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة )
 مكإتاىاهت ملموس كمباشر ُب توجيو أفكار الطلبة  الًتتيب األكؿ بدرجة استجابة عالية إٔب أ٫تية قياـ اإلدارة اٞتامعية بدكرو 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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من  ٨تو العمل التطوعي عن طريق إبراز أ٫تيتو كدكره ُب بناء اجملتمعات كأ٫تيتو من الناحية الدينية عرب استقطاب عديدو 
للطبلب حىت يصبح ىناؾ اقتناع بالعمل التطوعي، كأف  الكوادر ا١تؤىلة من داخل اٞتامعة أك خارجها إللقاء ندكات توعية

 .التطوعي نابعة من قناعتهم الشخصيةتكوف ىناؾ دكافع ذاتية للطبلب للعمل 
ف دكر  اليت خلصت إٔب أ (2016) العاؿ دراسة ٚتاؿ الدين كعبدىناؾ شبو اختبلؼ بُت ىذه النتيجة كنتيجة و

كلية الًتبية ُب تنمية العمل التطوعي ٯتكن أف يتم عن طريق مشاركة أعضاء ىيئة التدريس ُب التوعية بأ٫تية العمل التطوعي 
 .معللفرد كاجملت

ف سبل تفعيل العمل التطوعي لطلبة أ اليت خلصت إٔب (2016دراسة ا١تزين )كىناؾ شبو اتفاؽ مع نتيجة 
 .اٞتامعات ىي تكثيف ااضرات كالندكات بأ٫تية العمل التطوعي

الًتتيب ( )تقدٙب حوافز مادية كمعنوية للمتميزين ُب برامج العمل التطوعي( على 44كٯتكن تفسَت حصوؿ العبارة )
من قيم إنسانية نبيلة مستمدة من الدين  انابعن  اإنسانين  ااألخَت بدرجة استجابة متوسطة إٔب أف العمل التطوعي يكوف نشاطن 

اإلسبلمي اٟتنيف بالتإب ينظر إليها من الناحية الدينية على أف الثواب يكوف من عند ا فبل ينتظر مقابلها حوافز مادية أك 
 معنوية.

 المتطلبات النفسية -ج
 الالزم توفرىا لقيام الجامعة بدورىا في نشر ثقافة العمل التطوعي بين طالبها ( المتطلبات النفسية14جدول )

ا١تتوسط  العبارة ـ
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 عالية 1 197. 4.04 توافر االستعداد النفسي لدل الطالب للقياـ بالعمل التطوعي 51

 عالية 2 346. 3.96 إدراؾ الطالب أل٫تية ثقافة العمل التطوعي كصلتها ا١تباشرة بالدين 52

 متوسطة 4 1.353 2.63 إحساس الطالب با١تسؤكلية االجتماعية ٨تو ا١تشاركة ُب العمل التطوعي 53
 عالية 2 346. 3.96 تعزيز قدرات كمهارات الطبلب كاليت تؤىلهم للعمل التطوعي 54

 عالية 3 256. 3.93 إذكاء الركح اإل٬تابية لدل الطبلب كتربيتهم على التفا٘ب ٨تو ٣تتمعهم 55

 عالية - 320. 3.70 ا١تتوسط العاـ للبعد 
 (.320.( كا٨تراؼ معيارم بلغ )3.70جاء البعد الثا٘ب ا١تتطلبات النفسية بدرجة استجابة عالية ٔتتوسط حسايب بلغ )

تنمية الدكافع الداخلية  حصوؿ البعد الثالث ا١تتطلبات النفسية على درجة استجابة عالية إٔب أ٫تيةكٯتكن تفسَت 
لدل الطبلب كتنمية مهاراهتم ككفاياهتم؛ ٦تا ٬تعلهم مؤىلُت لبلستجابة لؤلدكار الفاعلة اليت تؤديها اٞتامعة ُب نشر ثقافة 

 ا١تخططة ٢تم من قبل اٞتامعة بشكلو أفضل.العمل التطوعي ك٬تعلهم قادرين على القياـ باألدكار 
( )توافر االستعداد النفسي لدل الطالب للقياـ بالعمل التطوعي( على الًتتيب األكؿ 51كيعزل حصوؿ العبارة )

من األفكار كا١تعتقدات كالتصورات اإل٬تابية لدل الطبلب عن العمل التطوعي  بدرجة استجابة عالية إٔب أ٫تية كجود عديدو 
 كأ٫تيتو األمر الذم ٭تفز الطبلب على ا١تشاركة فيو من تلقاء أنفسهم ك٬تعلهم يرغبوف ُب القياـ بأنشطة التطوع.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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العمل التطوعي( على  ( )إحساس الطالب با١تسؤكلية االجتماعية ٨تو ا١تشاركة ُب53يعزل حصوؿ العبارة ) ُب حُت
يوجو الفرد ٨تو خدمة ٣تتمعو كٖتثو  اإ٬تابين  ادافعن  دإٔب أف ا١تسؤكلية االجتماعية تع متوسطةالًتتيب األخَت بدرجة استجابة 

 على ا١تشاركة بالعديد من األنشطة التطوعية اليت تعود با٠تَت على أفراد اجملتمع الذم يعيش فيو.
 توصيات البحث:

 إرشادية عن تفعيل أدكار اٞتامعات ُب إثراء ثقافة العمل التطوعي كتوزيعها على أعضاء ىيئة التدريس.طباعة أدلة  -

عقد كرش عمل ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية عن تفعيل دكر اٞتامعة ُب تعزيز ثقافة العمل الطبليب لدل  -
 .طبلهبا

  ُب األنشطة البلصفية. تضمُت ثقافة العمل التطوعي عرب برامج التعليم العإب -

 استقطاب ا٠ترباء كا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ العمل التطوعي إللقاء ٤تاضرات كندكات عن العمل التطوعي ُب اٞتامعات -

 التنسيق بُت مؤسسات التعليم العإب لطرح مساقات دراسية تتناكؿ موضوعات العمل التطوعي لتعزيزه كثقافة ٣تتمعية. -

 للطبلب ُب العاـ الدراسي أك األجازات مثل العمل ُب ا١تكتبة كإرشاد الطبلب كاستقبا٢تم.ة إسناد مهاـ اإلدارة اٞتامعي -
 مقترحات البحث

 . طبلهبا بُت التطوعي العمل ثقافة نشر ُب اٞتامعات دكر لتعزيز مقًتح تصورإجراء دراسات مستقبلية حوؿ  -

العمل التطوعي لدل القيادات اإلدارية باٞتامعات إجراء دراسات مستقبلية حوؿ فاعلية برنامج تدرييب لتعزيز ثقافة  -
 السعودية.

 إجراء دراسات مستقبلية حوؿ فاعلية برنامج تدرييب لتنمية إتاىات طبلب اٞتامعات السعودم ٨تو العمل التطوعي.. -
 :المراجع

 :المراجع العربيةأواًل: 
 ضوء ُب اٞتامعة طبلب لدل التطوعي العمل ثقافة لتدعيم مقًتحة إسًتاتيجية(. 2015. )العزيز عبد خد٬تة إبراىيم،

 .559-680(،42) ،الًتبوية اجمللة. الدكؿ بعض كٕتارب ا١تيدانية ا٠تربات
(. إتاىات الشباب السعودم ٨تو العمل التطوعي"دراسة مطبقة علي عينة من طبلب 2008). برقاكم، خالد يوسف

، ٣تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز: اآلداب كالعلـو اإلنسانيةكطالبات ا١ترحلة الثانوية ٔتدينة مكة ا١تكرمة". 
16(2،)131-65. 

(. كفايات تدريس عضو ا٢تيئة التعليمية ُب األقساـ الًتبوية ّتامعة أـ القرل ٔتكة 2010جاف، خد٬تة ٤تمد سعيد عبدا. )
 . 37 -14(، 155)1مصر،  -دراسات ُب ا١تناىج كطرؽ التدريسا١تكرمة من كجهة نظر طالبات الدراسات العليا. 

(. دكر كليات الًتبية ُب تنمية العمل 2016. )يوسف العاؿ عبد صباح العاؿ، عبد ٤تركس؛ علي جيهاف الدين، ٚتاؿ
 عربية دراسات .جامعة سلماف بن عبد العزيز ٪توذجان  :التطوعي لدل الطالبات كأثره ُب تطوير بعض ا١تهارات اٟتياتية

 .249-294(، 77) ،النفس كعلم الًتبية ُب
(. دكر اٞتامعة الًتبوم 2015اٟتازمي، ٤تمد بن عبد ا؛ آؿ مرعي، ٤تمد بن عبد ا؛ القحطا٘ب، عواطف بنت ٭تِت. )

 .413-368(، 116)29، اجمللة الًتبويةُب نشر ثقافة العمل التطوعي ُب اجملتمع السعودم "دراسة ميدانية". 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 ال ىيؾ مح ذ     ىظ . د                                                                      وببها     الحىىع  الع   رقافة  ؽش ف   الععىد ة ا جامعات دوس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 طلبة الطلبة شئوف لعمادة األكؿ الدكؿ ا١تؤ٘تر. فقهية أصولية رؤية التطوعي العمل(. فرباير ،2013. )حامد ماىر اٟتوٕب،
 .فلسطُت ،( ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزةفرباير ،13-12ُب الفًتة من ) ا١تنعقد كاآلماؿ، الواقع اٞتامعات

(. العمل التطوعي كدكره ُب تنمية اجملتمع رؤية كاقعية لدكر اٞتمعيات األىلية ُب مدينة مصراتو. 2016رفيدة، فاطمة ٤تمد. )
 .222-187(، 6، )٣تلة كلية اآلداب

. )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، اٞتامعة العمل التطوعي ُب السنة النبوية دراسة موضوعية(. 2007زينو، رندة ٤تمد. )
 غزة. ،اإلسبلمية

 . القاىرة: عآب الكتب.مناىج البحث العلمي ُب الًتبية كعلم النفس كمهاراتو األساسية (.2009اء ٤تمد. )سليماف، سن

العمل (. العمل التطوعي من منظور إسبلمي. مؤ٘تر بعنواف" 2013شندم، إٝتاعيل ٤تمد. ) ؛شاىُت، ٤تمد عبد الفتاح
 .ا١تفتوحة، راـ ا، فلسطُت"، جامعة القدس التطوعي ُب فلسطُت كاقع كاحتياجات

. (. ا٠تدمة االجتماعية كالعمل التطوعي: دراسة ٖتليلية لعبلقات التبادؿ كالتكامل2008سعد أبو ٩تاع. ) عائض الشهرا٘ب،
 .213-252(،1) 16اإلنسانية، كالعلـو اآلداب العزيز عبد ا١تلك جامعة ٣تلة

(. ٖتليل أىداؼ كثيقة الدراسات االجتماعية كالوطنية با١تملكة العربية 2012الطيار، بسمة بنت ٤تمد بن سلطاف. )
 .59-14(، 178)، دراسات ُب ا١تناىج كطرؽ التدريسالسعودية ُب ضوء تعزيز العمل التطوعي. 

 التنمية مفهـو ضوء ُب التطوعي العمل ٨تو الطبلب إتاىات تنمية ُب اٞتامعة دكر(. ديسمرب ،2003. )٤تمد إٯتاف عارؼ،
ا١تنعقد ُب جامعة عُت مشس ُب  ،(العريب الوطن ُب ا١تستقبل)جامعة  العاشر السنوم القومي ا١تؤ٘تر. ا١تستدامة

 .مصر ،(ديسمرب 28-27الفًتة من )
٣تلة علـو (. دكر اإلعبلنات التليفزيونية كا٠تارجية ُب دعم العمل التطوعي. 2012عبد اٟتميد، إٯتاف صبلح الدين. )

 .142-109(، 1)24كفنوف، 

٣تلة العلـو كالدراسات (. دكر الشباب ُب تفعيل العمل االجتماعي التطوعي. 2016عبد الرٛتن، عبد اجمليد أٛتد. )
 .12-1(، 13، )اإلنسانية

(. كاقع العمل التطوعي كمعوقاتو كأساليب تنميتو كإتاىات الطبلب ٨توه ّتامعة 2013العبيد، إبراىيم بن عبد ا. )
 .1076 -987(، 2)٣6تلة العلـو العربية كاإلنسانية، القصيم با١تملكة العربية السعودية. 

الدكلية الًتبوية اجمللة (.تفعيل العمل التطوعي ُب جامعة شقراء )صيغة مقًتحة(، 2016العتييب، عبد اجمليد بن سلمي الركقي.)
 .44-24(، 11)5، ا١تتخصصة

 .192-143، 116 شؤكف اجتماعية،(. معوقات العمل التطوعي لدل الطالبة اٞتامعية. 2012الفايز، ميسوف بنت علي. )

 ٣تلة (.مقًتح)تصور  الكويت جامعة طبلب لدل التطوعي العمل ثقافة تعزيز(. 2010. )الرحيم عبد الناصر عبد فخرك،
 .261-229(، 28)13 ،الًتبية

 اإلسبلمية اٞتامعة طبلب لدل كمعوقاتو التطوعي العمل ٣تاالت(. 1435. )ناصر ٤تمد بن يوسف بن خالد القليطي،
 .السعودية العربية ا١تملكة ا١تنورة، با١تدينة اإلسبلمية اٞتامعة ،(منشورة غَت ماجستَت رسالة) .ةا١تنور  با١تدينة
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 ُب بو النهوض كسبل حلواف جامعة الًتبية كلية طبلب لدل التطوعي العمل ثقافة(. 2015. )شاكر الرازؽ عبد مراس،
 .500-439(، 2)21 ،كاجتماعية تربوية دراسات. ا١تستقبل

 ُب تفعيلو كسبل غزة ٤تافظات جامعات ُب التطوعي العمل ٨تو الطلبة إتاىات(. 2016) .موسى حسُت سليماف ا١تزين،
 .360-323(، 16)4 ،الًتبوية كالدراسات لؤلْتاث ا١تفتوحة القدس جامعة ٣تلة. ا١تتغَتات بعض ضوء

 229. -211(، 30)٣8تلة سر من رأل، (. العمل ا٠تَتم" دراسة تأصيلية تارٮتية". 2012مهدم، ٤تمد صاّب جواد. )
ا١تؤ٘تر الدكؿ (. دكر العمل التطوعي ُب خدمة اجملتمع كتنمية شخصية الطلبة. فرباير ،2013موسى، نعيم ىدىود حسُت. )

ُب اٞتامعة  )فرباير13-12، ا١تنعقد ُب الفًتة من )األكؿ لعمادة شئوف الطلبة طلبة اٞتامعات الواقع كاآلماؿ
 فلسطُت. ،اإلسبلمية بغزة

 الدكؿ ا١تؤ٘تر. التطوعي العمل عن اٞتامعي الشباب عزكؼ أسباب(. فرباير ،2013. )عدناف إٯتاف ٧تم، عدناف؛ منور ٧تم،
 ،( ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزةفرباير13-12ا١تنعقد ُب الفًتة من ) كاآلماؿ الواقع اٞتامعات طلبة الطلبة شئوف لعمادة األكؿ

 .فلسطُت
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