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 الممدمة ومشكلة الدراسة : 

ٌشهد عالمنا الٌوم العدٌد من التغٌٌرات والتحوالت فً جمٌع المٌادٌن وبات من الضروري      

التعلٌم، من حٌث ان التعلٌم هو األداة أن ٌواكب هذه التغٌٌرات تطورات واصالحات فً مٌدان 

التً تبنً اإلنسان المادر على التعامل مع معطٌات وخصوصٌات األلفٌة الثالثة ، ونتٌجة لذلن 

احتلت مسألة تطوٌر التعلٌم العالً مركز الصدارة فً فكر التربوٌٌن وضمن أولوٌاتهم ، وهدف 

 كافة جوانبه.هؤالء احداث التطوٌر واإلصالح للوالع التعلٌمً فً 

وال شن أن التغٌٌرات والتطورات المعرفٌة والعلمٌة والتمنٌة التً طالت مجاالت الحٌاة كلها    

البد ان تطال مؤسسات التعلٌم العالً للنهوض باعباء الرسالة التربوٌة المنوطة بها ؛ فمن 

وتغذٌته واجب هذه المؤسسات تعلٌم الطالب بأعلى درجات الجودة والتمٌز ومد المجتمع 

بالكفاءات التً تساهم اٌجابٌا فً التطوٌر الشامل والتنمٌة المستدامة ولٌادة عجلة التمدم والتطور 

 بالمساهمة فً التنمٌة الشاملة للمجتمع. 

للجامعة دور مهم ومكانة متمٌزة بٌن مختلف المراحل التعلٌمٌة وذلن لتعاظم دورها فً حٌاة و   

نحو األهتمام لدى الطالب هم فً رفع مستوى الوعً  والثمافة األفراد والمجتمعات، لكونها تس

بمجتمعاتهم وتحمل مسؤولٌاتهم من خالل المشاركة اإلٌجابٌة فً األعمال التطوعٌة لدعم جهود 

المؤسسات المجتمعٌة ، كما ٌلعب التعلٌم الجامعً دورا بارزا إلحداث التغٌٌر فً سلون األفراد 

 للمساهمة فً تمدم مجتمعاتهم.

و من هنا تكمن أهمٌة التعلٌم العالً فً مخرجاته، لٌس فمط من حٌث ) الكم (عدد حاملً     

ل بشري مؤهل، أبحاث تخدم المجتمع بل نوعٌة هذه المخرجات (رأسما )الشهادات، األبحاث 

 .االهتمام بجودة مخرجاته و التً تعكس جودة العملٌة التعلٌمٌةا أدى إلى ضرورة مم

 الى ثالثة أنواع رسمً ، وغٌر رسمً،  وتلمائً التعلٌمٌنمسم و

الحال فً على الرغم من أن التعلٌم غٌر الرسمً لٌس له برامج مخططة و منظمة، كما هو 

المنهجٌة وتسعى الى  جراءات المتبعة ألل انضباطا و لكن تتبع نفس الالتعلٌم النظامً، فإن ا

محو األمٌة، المدارس المرآنٌة، مثال  ةهً موجهة إلى فئة معٌن، والتعلٌمٌة تحمٌك األهداف

 والعمل التطوعً.  ،دروس الدعم، الكشافة

أي « رأس المال االجتماعً» تشٌر أدبٌات التنمٌة الحدٌثة إلى أن العمل التطوعً هو و    

الروابط  المائمة على المٌم واإلخاء والمعاٌٌر االجتماعٌة وٌشمل التعاون والتراحم والثمة 

« المجتمع المدنً» افل وغٌرها، ولرأس المال االجتماعً دور مهم فً مساندة والصدق والتك

وبناء التماسن االجتماعً بٌن األفراد وٌعتمد على نشاط أفراد المجتمع، ومساهمة المواطن فً 

 التنظٌمات االجتماعٌة، وشبكة العاللات االجتماعٌة والشخصٌة.

مٌة لصوى فً تحمٌك التكامل اإلجتماعً من وللمسئولٌة اإلجتماعٌة والعمل التطوعً أه   

خالل تحمل الفرد مسؤولٌته اإلجتماعٌة نحو مجتمعه ، ومن أبرز مجاالته ما ٌمدم من خدمات 

 باتمجتمعٌة فً جمٌع لطاعات المجتمع الصحٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة واإلنمائٌة.  ولد 
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لة اجتماعٌة هدفها المشاركة فً العمل التطوعً ضرورة من ضرورٌات الحٌاة لما له من رسا

 البناء والتنمٌة وتموٌة دعائم أي مجتمع. 

وٌعد العمل التطوعً من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة فً النهوض بمكانة المجتمع فً    

العصر الحالً،  وهو كظاهرة موجودة فً المجتمعات اإلنسانٌة منذ خلمها هللا ، ولكنه ٌختلف 

جاهاته ودوافعه من مجتمع آلخر ومن فترة زمنٌة ألخرى ، وتبرز اهمٌته فً حجمه وشكله وات

وتزداد الحاجة إلٌه كلما تعمدت المجتمعات وتعمدت العاللات االجتماعٌة ، وٌظهر أكثر فً ولت 

  األزمات وفً األولات الحرجة من حٌاة الشعوب.

ظهار صورة إٌجابٌة م فً اساهٌ العمل التطوعً أحد المصادر المهمة للخٌر؛ ألنه كما أن    

وضح مدى ازدهاره، وانتشار األخالق الحمٌدة بٌن أفراده؛ لذلن ٌعد العمل ٌعن المجتمع، و

التطوعً ظاهرة إٌجابٌة، ونشاطا إنسانٌا مهما، ومن أحد أهم المظاهر االجتماعٌة السلٌمة؛ فهو 

 سلون حضاري ٌساهم فً تعزٌز لٌم التعاون واإلخاء والوفاء والمحبة.

ونظرا ألهمٌة العمل التطوعً فً التنمٌة المستدامة جاء لرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة     

، كما صدر 2111عاما عالمٌا للتطوع بعد االعالن العالمً للتطوع عام  2111باعتبار عام 

من عضوٌة بعض الوزارات  2111/ 7لرار بتشكٌل اللجنة الوطنٌة للعام الدولً للمتطوعٌن 

ٌئات المعنٌة بالعمل التطوعً مثل اإلعالم والشباب والرٌاضة والشئون االجتماعٌة والتعلٌم واله

والتنمٌة المحلٌة والمجلس األعلى للجامعات وعدد من الهٌئات والخبراء لتحمٌك أهداف العام 

وبناء شبكة اتصالت إلدارة المعلومات  الدولً المتمثلة فً االعتراف بمٌمة التطوع ومساندته

المهارات ونملها لدعم التطوع، وكذلن حك الجمٌع فً المشاركة فً العمل التطوعً بغض و

 عن النشأة والثمافة والجنس والحالة االجتماعٌة وااللتصادٌة. النظر 

كما اعتمدت األمم المتحدة ٌوم الخامس من دٌسمبر من كل عام لٌكون الٌوم العالمً      

كرٌما للعمل التطوعً والمتطوعٌن لدعم دورهم فً التنمٌة للتطوع، والذي ٌحتفل فٌه العالم ت

احتفلت به مصر هذا ، ولد إلنمائٌة لأللفٌة الثالثةالشاملة فً المجتمعات ، وفً تحمٌك األهداف ا

أكتوبر  17العام تحت شعار " التطوع أسلوب حٌاة" وكذلن تأسٌس عالم التطوع العربً فً 

التطوع فً العالم العربً شر ثمافة كأول بادرة عربٌة لن 2116

(http://www.arabvolunteering.org. ). 

أن العمل التطوعً احتل المجال الرابع من ضمن مجاالت ومعاٌٌر المشاركة  كما      

المجتمعٌة فً المعاٌٌر المومٌة للتعلٌم فً مصر، وكذلن ضمن معاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان 

لم ٌتضح سوى عدد محدود من األعمال التطوعٌة لطالب  نهومع ذلن فإجودة التعلٌم واالعتماد، 

المدارس والجامعات ومنها النظافة حول المؤسسة التعلٌمٌة ومحو األمٌة وتمدٌم الوجبات 

ومساعدة المحتاجٌن وزٌارة مؤسسات األٌتام  وكلها أعمال خٌرٌة دون التنموٌة وٌشترن فٌها 

 عدد محدود من الطالب.

خاصة فً  -مٌة العمل التطوعً والفوائد التً ٌحممها للفرد والمجتمعوعلى الرغم من أه   

اال أنه ٌواجه بالعدٌد من المعولات اإلدارٌة والتنظٌمٌة واالجتماعٌة  -مؤسسات التعلٌم العالً
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والمؤسسٌة، وبالتالً ضرورة دراسة دور الجامعات فً تنمٌة وتعزٌز العمل التطوعً 

 ب الجامعة وسبل تعزٌز وتعظٌم هذا الدور.والمسئولٌة االجتماعٌة  لدى طال

 ومن هنا نبعت فكرة هذه الدراسة والتً تمركزت حول األسئلة التالٌة:

من  ما أسباب عزوف طالب الجامعات عن العمل التطوعً وتحمل المسئولٌة االجتماعٌة -1

 ؟وجهة نظرهم

لتطوعً والمسئولٌة فً تنمٌة العمل ا مؤسسات التعلٌم العالًما أسالٌب تعزٌز وتعظٌم دور  -2

 ؟طالب الجامعات من وجهة نظرهماالجتماعٌة لدى 

  حدود البحث:

 التصرت الدراسة الحالٌة على عٌنة من طالب الفرلة الرابعة فً كلٌة التربٌة جامعة بنها.

 .2112/ 2117العام الدراسً  نهاٌة الفصل األول من تم تطبٌك الدراسة فً

 أهداف وأهمٌة الدراسة: 

طوعً مما لد ٌساهم فً وضع باب عزوف طالب الجامعات عن العمل التتحدٌد أس -1

 ائٌة لزٌارة البال الطالب على العمل التطوعً.رخطط اج

تحدٌد اسالٌب تعزٌز ثمافة العمل التطوعً لدى طالب الجامعات مما لد ٌساهم فً  -2

 .تطوٌر البرامج المتنوعة فً الجامعات لتعزٌزه

الً فً تنمٌة العمل التطوعً لدى طالبها مما ٌساهم فً تحدٌد دور مؤسسات التعلٌم الع -3

 تطوٌر األداء الجامعً واستثمار الكوادر البشرٌة الجامعٌة فً التنمٌة االجتماعٌة.

 االطار النظري للدراسة:

تخصٌص بعض  على انهالتطوع  ٌنظر الى :  Volunteer workالعمل التطوعً     

و تنفٌذ أنشطة منظمة أو غٌر منظمة تحمك صالح الولت والجهد دون تولع عائد مادي نح

الجماعة ككل أو تسهم فً رعاٌة وتمكٌن بعض المهمشٌن فً المجتمع) الشبكة العربٌة 

 ( 2112للمنظمات األهلٌة، 

، وتعددت بصورة اختٌارٌة غٌر واجبة علٌهما ل الفرد نفسه بعم تكلٌف هبأنالتطوع كما ٌعرف  

عً فالعمل التطوعً ٌشٌر الى أي عمل اجتماعً ٌمارسه الفرد تعرٌفات التطوع والعمل التطو

 (.2117من تلماء نفسه وبرغبة منه وال ٌبغً منه أي مردود مادي) عرابً، 

الى العمل التطوعً على أنه " كل عمل ٌموم به فرد أو منظمة أو مؤسسة رسمٌة  كما ٌنظر   

ٌا كان هذا العمل فً أي مكان أو غٌر رسمٌة بصوررة منظمة أو غٌر منظمة بدون ممابل أ

 وزمان بصورة مستمرة أو مؤلتة. 
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(  فٌعرف العمل التطوعً بأنه " الجهد الذي ٌموم به فرد أو مجموعة من 1425، العامرأما  )  

األفراد بدافع الرغبة دون الحصول على ممابل أو تولع الحصول علٌه وٌصبح العمل اجتماعٌا 

 ئمٌن بالعمل نحو تحمٌك غاٌات تعود بالنفع على المجتمع.عندما تتوجه جهود األفراد الما

ٌشٌر الى سلون طالب  العمل التطوعً لدى طالب الجامعاتوعلى وجه التحدٌد فإن   

الجامعات النابع من المعارف والمهارات والمٌم الداعمة لفعل الخٌر وخدمة اآلخرٌن من خالل 

 وخارجها. الجامعة  داخلالمبادرات واألعمال التطوعٌة فً 

 :Social Responsibilityالمسئولٌة االجتماعٌة  

استعداده لتحمل نتائج ب ر الفرد بما ٌصدر عنه من أفعالٍ إن المسؤولٌة بمعناها العام تعنً إلرا  

هذه األفعال، فهً المدرة على أن ٌُلزم الفرد نفسه ، وأن ٌفً بعد ذلن بالتزاماته االجتماعٌة 

  .إرادته الحرةبواسطة جهوده الخاصة وب

فو   على أنها: تبعة أمر ولها شروط المسئولٌة االجتماعٌة معجم العلوم االجتماعٌة  ٌُعر ِّ

 ات.وواجبات، وٌتضمن مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة الحموق والواجب

كة مع اآلخرٌن ( بأنها: استعداٌد مكتسب لدى الفرد ٌدفعه للمشار1226حمٌدة ) ٌعرفهابٌنما    

به، والمساهمة فً حل المشكالت التً ٌتعرضون لها، أو تمب ل الدور الذي  ٍل ٌمومفً أي  عم

 والعمل على المشاركة فً تنفٌذه.ألرته الجماعة له 

عمل ملزم نابٌع من داخل الفرد نفسه، وال ٌكلف بها أي  االجتماعٌة المسؤولٌة وبالتالً فإن    

ه فً المٌام باألعمال والمسؤولٌات الملماة على شخص وإنما من ٌتمتع بالحرٌة الكاملة التً تلزم

عاتمه حتى ٌستشعر حجم المسؤولٌة التً ُكلف  من أجلها، ومن هنا تكمن أهمٌة المسؤولٌة 

 .االجتماعٌة داخل أي مجتمعٍ من المجتمعات

 تعرٌفات العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة ٌتضح أنهم: لالخ نم

 نشاط إرادي. نوع من المبادرة الذاتٌة وهو -1

 ٌتم دون ممابل مادي ٌوازي الجهد المبذول. -2

 التزام أدبً / اخاللً ولٌست وظٌفة. -3

 هادفة.النسانٌة منافسة اإلٌتمٌز بال -4

 غٌر مرتبط بمهنة أو تخصص معٌن دون غٌره. -5

 ٌساهم فً خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة داخل الجامعة وخارجها. -6

وٌلتمً العمل التطوعً بمجاالته المختلفة مع المسئولٌة االجتماعٌة فً أهمٌة وانعكاس كل     

، فعلى مستوى الفرد ٌُعد  هذا الجانب  األهم  ككل منهم على مستوى الفرد والمؤسسة والمجتمع

ممارسة سلوكٌات وأنشطة معٌنة ٌكون الهدف االلتزام بعبر  فً  أي مجتمع من المجتمعات

وعلى  ،العام منها تعمٌك روح المبادرة، والمشاركة جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمع الواحد

زٌادة فرص التكافل والترابط بٌن أفرادها عالوة على لدرة مستوى المؤسسة ٌؤدي الى 

رات الالزمة لتنمٌة العمل التطوعً لدى أفرادها، المؤسسة على اكساب أفرادها المهارات والمد



6 
 

وعً والمسؤولٌة االجتماعٌة ال ٌمتصر فمط طفإن نجاح  العمل التالمجتمع ككل مستوى  على أما

على جهد واحد، بل بحاجة لتضافر جمٌع الجهود من أجل اإلسهام الفعال فً بناء مجتمعٍ ٌتمتع 

نحو تشكٌل والعٍ متمدم، وهذا لن ٌتم إال بالتناع كل فرد المسؤولٌة واألخذ بزمام المبادرة بأبناؤه 

بأهمٌة العمل التطوعً والمسؤولٌة االجتماعٌة، وأن تكون نابعة من داخله حتى تتوحد هذه 

الجهود فً بناء منظومة اجتماعٌة ٌشارن فٌها الجمٌع، وٌشعرون بأنهم أعضاء فاعلٌن لدٌهم 

 .ةالمدرة على تحمل أعباء الوالع بروح لوٌ

 دور الجامعة فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى الطالب :

ٌشٌر دور الجامعة فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة الى المهام والواجبات    

، البحث العلمً، رٌستدالومن خالل أبعاد رسالتها األساسٌة التعلٌم /  ،التً تموم بها الجامعة

 تمع وتنمٌة البٌئة، وٌرتبط بالعمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى الطالب.خدمة المج

( عام تمرٌبا وٌتطلعون الى المٌام 24 – 12وٌمع طالب الجامعات فً المرحلة العمرٌة )   

باألعمال التً تتضمن جوانب لٌمٌة وأخاللٌة تحمك النفع العام لجامعتهم وللمجتمع ككل؛ حٌث 

الى تمدٌم العون والمساعدة فً هذه المرحلة ) السلطان،  مسٌة واجتماعٌة تدفعهحاجات نف ملدٌه

2112  :13.) 

ال إطالب هؤالء الوعلى الرغم من توافر الدافعٌة للعمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى   

أنهم ٌفتمدون الى المدرات والمهارات التً تؤهلهم لممارسة العمل التطوعً، كما تنمصهم 

 لتً ٌحتاجون الى االنخراط فٌها لممارسة العمل التطوعًوالهادفة ابرامج التطوعٌة المنظمة ال

 (.2112أبو فخر،  -2112السلطان،  -1425، العامر)

ب الطالب وتهٌئتهم للعمل تً دور الجامعات فً بلورة برامج مناسبة لتدرٌٌأومن هنا     

البرامج التعلٌمٌة الدراسٌة التً ٌجب أن ، وتحمل المسئولٌة االجتماعٌة من خالل التطوعً

واألنشطة الطالبٌة وبرامج خدمة  ،، والممرراتا للتفكٌر والبحث والعمل والنشاطتتضمن محور

 البٌئة وتنمٌة المجتمع.

والتً ٌمكن أن ٌشارن فٌها الطالب ومن  االجتماعٌة والمسئولٌةمجاالت العمل التطوعً  وتتعدد

 (:11: 2112هذه المجاالت) الشطً، 

 المجاالت الصحٌة والبٌئٌة: مثل رعاٌة المرضى، والمسنٌن، نظافة البٌئة وتجمٌلها. -1

 المجاالت الدعوٌة: مثل تنمٌة األخالق، واألمر بالمعروف ، وممارسة المٌم. -2

المجاالت المادٌة والمالٌة: مثل تمدٌم االعانات المادٌة والمالٌة للمؤسسات المختلفة  -3

 ولألفراد.

 إلدارٌة : المساعدة فً إدارة األعمال، واألعمال اإلدارٌة.المجاالت ا -4

 المجاالت العلمٌة: إنشاء المؤسسات التعلٌمٌة ونشر العلم. -5

 الت رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة من المعالٌن والموهوبٌن.امج -6

كما تتنوع مجاالت العمل التطوعً ما بٌن المجاالت االجتماعٌة مثل رعاٌة األٌتام      

ٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة، ورعاٌة األرامل والمطلمات، ورعاٌة أسر وأطفال والمسن
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والمرضى، والمجاالت التعلٌمٌة مثل محو األمٌة وتعلٌم الكبار، والتوعٌة والتدرٌب  الشهداء

والتأهٌل، والمجالت الصحٌة مثل التصدي لمرض شائع ، والتبرع بالدم، إلامة ندوات صحٌة ، 

لمجال األمنً مثل التوعٌة األمنٌة بمواعد المرور، والتوعٌة ضد البطالة، إعطاء لماحات ، وا

 .(2112) عبد الوهاب،  والتوعٌة ضد المخدرات، والتوعٌة األمنٌة ضد الجرٌمة وغٌرها

 -2111) الشناوي،  فً الجامعات معولات منها:والمسئولٌة االجتماعٌة وٌواجه العمل التطوعً 

 :(2112عبد الوهاب،  -2111فخرو، 

 انشغال الطالب بالدراسة واالختبارات المتتالٌة. -1

 عدم وضوح برامج العمل التطوعً المؤسسٌة والهادفة فً بعض الجامعات. -2

 ضعف الحافز المعنوي للمائم بالعمل التطوعً. -3

اشارة الممررات الدراسٌة لمفهوم وأهمٌة ومجاالت العمل التطوعً والمسئولٌة  عدم -4

 االجتماعٌة.

 ات الالزمة لممارسة العمل التطوعً لدى بعض الطالب.ضعف المهار -5

ضعف التنسٌك بٌن الجامعات والمؤسسات المجتمعٌة فٌما ٌتعلك بمجاالت العمل  -6

التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لتلن المؤسسات ومجاالت التبادل والتنسٌك بٌنهما 

 لتحمٌك أهداف محددة.

مل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة ومن هذه ولد تناولت العدٌد من الدراسات السابمة الع

 الدراسات:

استهدفت التعرف على مجاالت العمل التطوعً المتاحة للمرأة  التً( 1431دراسة العنزي ) 

ثر المجاالت التً تمبل المرأة السعودٌة على التطوع فٌها ، والتعرف على السعودٌة، وأك

فً العمل التطوعً ولد تم تطبٌك استبٌان من  المعولات التً تحد من مشاركة المرأة السعودٌة

تبون ولد توصلت الى أن اكثر المجاالت المتاحة  النساء فًاربع محاور طبمت على عٌنة من 

 للعمل التطوعً هً الجمعٌات الخٌرٌة ومساعدة الفمراء وتوزٌع المساعدات.

عوامل المؤثرة  فً والتً استهدفت تحدٌد أهمٌة العمل التطوعً وال( 2111دراسة الشناوي )

مستوى ثمافة العمل التطوعً لدى الطالب فً مرحلة التعلٌم الثانوي والجامعً، ولد أشارت 

النتائج الى وجود مستوى مرتفع لثمافة العمل التطوعً لدى الطالب، ووجود فروق فً ثمافة 

 العمل التطوعً لصالح طالب الكلٌة.

دٌد مستوى الدافع للتطوع لدى طالب ( فمد استهدفت تح Handy ,2010دراسة هاندي )

 –كورٌا  -( دولة  هً) الٌابان12الجامعة عبر ثمافات متعددة ولد أجرٌت الدراسة على )

  -كندا –كرواتٌا  –الصٌن –بلجٌكا  –الهند  –هولندا  –فنلندا  -انجلترى -الوالٌات المتحدة

 فً االٌثار والحاجات االجتماعٌة.اكثر الدوافع تأثٌرا تمثلت اسرائٌل( ولد اظهرت النتائج ان  

 

فمد استهدفت مسح مٌدانً للعاللة بٌن ممدار الولت الذي   (Mojza, 2011)دراسة موجزا 

نشطة العمل التطوعً واالرتٌاح النفسً لٌال ولد اظهرت نتائج اٌجابٌة بٌن أٌمضٌه المتطوع فً 



2 
 

مان المهارات والخبرات ممدار الولت الذي ٌمضٌه المتطوع فً أنشطة العمل التطوعً وات

 والتأثٌر االٌجابً على العمل فً الٌوم التالً.

راسات العلٌا بجامعة أم ( التً 2111المالكً ) دراسة  استهدفت تحدٌد مدى إدران طالبات الد ِّ

ومن أهم ِّ ما هدفت إلٌه الدراسة:  ،المرى لمجاالت العمل التطوعً للمرأة فً المجتمع السعودي

نة الد راسة ومدى ممارستهم للعمل التطوعً، وإٌضاح أهم ِّ المجاالت المتاحة معرفة اتجاهات عٌ

ها. ولمد أمام المرأة فً المجتمع السعودي، والولوف على أهم الدوافع والمعولات فً طرٌم

راسة ب إنشاء وحدة مسؤولة عن التخطٌط والتصمٌم والتنفٌذ والتموٌم للبرامج التطوعٌة أوصت الد ِّ

 التنسٌك بٌن كلٌات الجامعة واالتصال والتواصل مع المؤسَّسات المجتمعٌةووخدمة المجتمع 

 .لتفعٌل األعمال التطوعٌة.

والتً استهدفت تحدٌد مفهوم العمل التطوعً من وجهة نظر الشباب  (2112دراسة برلاوي) 

ساهمة الجامعً، وتحدٌد األسباب التً تدفعهم للمشاركة، والوصول لنتائج عملٌة تفٌد فً زٌادة م

الشباب الجامعً فً العمل التطوعً. ولمد أوصت الدراسة بنشر ثمافة العمل التطوعً فً 

المجتمع من خالل المناهج واإلعالم والجامعة، وأوصت بتفعٌل دور الشباب الجامعً وزٌادة 

 .مشاركتهم وتشجٌعهم على تمدٌم أعمال تطوعٌة تفٌد المجتمع

أسباب عزوف الشباب الجامعً عن  على تعرفالإلى  ( هدفت الدراسة2113دراسة نجم ونجم )

العمل التطوعً، ودرجة ممارسة الشباب له. اعتمدت الباحثتان المنهج الوصفً التحلٌلً، 

ولد طبك ( من طلبة المستوى الرابع بالجامعة اإلسالمٌة، 464وتكونت عٌنة الدراسة من )

أن أكثر األماكن لت النتائج الى وتوص( فمرة موزعة على خمسة محاور.52)استبٌان مكون من 

التً ٌتطوع بها الشباب الجامعً خارج الجامعة )المساجد ثم األحزاب والحركات السٌاسٌة(، 

عزوف أسباب  من ( كما توصلت الدراسة الى أنوداخل الجامعة )مجلس الطالبات ثم الكلٌة 

ضوء ذلن اوصت  وفً أسباب تتعلك بالعمل التطوعً نفسهعن العمل التطوعً هً الطلبة 

إعداد البرامج اإلعالمٌة المناسبة للشباب الجامعً لتكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو العمل الدراسة ب

تشجٌع و، تطوعٌن الشباب وإظهارها إعالمٌاالعمل على إبراز نماذج مضٌئة من المو ،التطوعً

 .م العالًالجامعات ومعاهد التعلٌ العمل التطوعً من خالل اعتماده كمتطلب للتخرج من

هذه الدراسة إلى الكشف عن والع العمل التطوعً الشبابً ( 2113الوصٌفً، وعلٌان )دراسة 

الخاص فً ظل التداعٌات المجتمعٌة المعاصرة، ولد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفً 

التحلٌلً لمالءمته لموضوع الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من استبانة متعددة المحاور 

( طالب وطالبة من الجامعة اإلسالمٌة وجامعة المدس 411عٌنة البحث على ) واشتملت

المفتوحة،.وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة تعزى لعامل الجنس 

وع التعلٌم من حٌث اإللبال واالهتمام بالعمل التطوعً، وأن هنان ونأو المستوى الدراسً 

مشاركة الشباب بالعمل التطوعً، وأثبت النتائج بأن الشباب الجامعً معولات كبٌرة تحول دون 

بالفعل ٌمارس العمل التطوعً وٌرغب فً المشاركة فً جمٌع أنواعه ومجاالته، ولد أوصت 

نشاء اتحاد أو وإوعً فً صفوف الشباب بشتى الطرق، الباحثتان بضرورة تشجٌع العمل التط

تشجٌع العمل ارسة اإلعالم لدوره الرٌادي فً ومم ملتمى خاص بالمتطوعٌن ٌهتم بمضاٌاهم

 .التطوعً، وعمد اللماءات الدورٌة مع المؤسسات الشبابٌة وتمدٌم النماذج الناجحة والبارزة
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إلى الكشف عن دور العمل التطوعً فً تنمٌة صفات ( 2117هدفت دراسة طاهر ولعمود )

مترح لتفعٌل ممارسة الشباب الجامعً المٌادة لدى الشباب الجامعً، وتسعى إلى تمدٌم تصور م

للعمل التطوعً لتنمٌة صفات المٌادة لدٌهم، ولد اعتمد الباحث على المنهج الوصفً. ومن خالل 

الدراسة توصل إلى عدة نتائج أهمها ضرورة إشران الشباب فً العمل التطوعً، إضافة إلى أن 

ٌة به. كما أشار إلى الحاجة لنشر التربٌة اإلسالمٌة دعت إلى ممارسة العمل التطوعً والعنا

ثمافة العمل التطوعً داخل الوسط األكادٌمً. لذلن أوصت الدراسة بتشجٌع الشباب الجامعً 

على ممارسة العمل التطوعً من خالل تخصٌص أنشطة ومشارٌع لخدمة المجتمع، فضالً عن 

رامج محاضرات والبتوعٌة الشباب بأهمٌة المشاركة فً العمل التطوعً من خالل الندوات وال

 .الثمافٌة والدروس الخارجٌة

( والتً استهدفت تحدٌد مدى مشاركة طالب الجامعات فً العمل 2112دراسة عبد الوهاب )

التطوعً، ومجاالته المفضلة لدٌهم،  ولد طبك استبٌان على عٌنة من طالب كلٌة التربٌة 

%( من الطالب 73ها أن نسبة )( طالبا وطالبة ، ولد تم التوصل الى نتائج من176وعددهم )

شاركت فً العمل التطوعً، وأن أكثر المجاالت التً شاركوا فٌها هً النظافة والتعلٌم 

والتدرٌب والصحة، ولد اوصت الدراسة بضرورة نشر ثمافة العمل التطوعً لدى الشباب 

 ودراسة معولات العمل التطوعً، وتسلٌط الضوء على التجارب التطوعٌة الناجحة.

 

 ن خالل عرض الدراسات السابمة ٌتضح اآلتً:م

 تنوعت عٌنة هذه الدراسات ما بٌن طالب المرحلة الثانوٌة والجامعٌة والمرأة. -1

تنوعت األهداف ما بٌن دراسة مجاالت العمل التطوعً، والدافعٌة لاللتحاق بالعمل  -2

مل التطوعً، وادران فئات المجتمع ألهمٌة العمل التطوعً، والكشف عن والع الع

التطوعً فً ظل التطورات المجتمعٌة المتالحمة، ودور العمل التطوعً فً تنمٌة 

 المهارات المٌادٌة لدى الشباب.

كدت هذه الدراسات على تنوع مجاالت العمل التطوعً ورصد المشكالت التً تواجه أ -3

المتطوعٌن والعمل على حلها وتفعٌل دور االعالم فً ابراز دور العمل التطوعً، 

دراسة  ة، وضرورر مؤسسات التعلٌم العالً لبرامج محددة للعمل التطوعًوتوفٌ

 .المشكالت والمعولات التً تعوق العمل التطوعً والعمل على حلها

 

 الدراسة اجراءات

أوال: لإلجابة عن السؤال األول: ما أسباب عزوف طالب الجامعات عن العمل التطوعً وتحمل 

فً تنمٌة العمل ما دور مؤسسات التعلٌم العالً ثانً: المسئولٌة االجتماعٌة؟  والسؤال ال

 التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى طالبها؟

 تم إعداد استبٌان وفك الخطوات اآلتٌة:



11 
 

: استهدف االستبٌان تحدٌد أسباب عزوف طالب الجامعات تحدٌد الهدف من االستبٌان -1

ور مؤسسات التعلٌم العالً عن العمل التطوعً وتحمل المسئولٌة االجتماعٌة، وتحدٌد د

 فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى طالبها.

 : تم تمسٌم االستبٌان الى جزأٌن :تحدٌد محاور االستبٌان -2

محاور )  3تناول اسباب عزوف الطالب عن العمل التطوعً وتكون من  : الجزء األول

  -ر الثانً: األسباب التعلٌمٌة/ االجتماعٌةالمحو -األسباب الشخصٌة والثمافٌة المحور األول:

 األسباب التنظٌمٌة(.المحور الثالث: 

  والمسئولٌة  دور مؤسسات التعلٌم العالً فً تنمٌة العمل التطوعً تناول :الجزء الثانً   

محاور ) المحور األول: برامج اإلعداد التخطٌط  3االجتماعٌة لدى طالب الجامعات وتكون من 

األنشطة المحور الثالث  –طالب الالمحور الثانً: غرس ثمافة العمل التطوعً لدى  –والتنفٌذ 

 الطالبٌة الجامعٌة(.

صٌاغة بنود االستبٌان فً شكل عبارات تمرٌرٌة وتم : تم صٌاغة بنود االستبٌانتحدٌد  -3

 عباراتال أوافك( ولد بلغ عدد  –أوافك  –وضعها أمام ممٌاس متدرج من )أوافك جدا 

 . عبارة(   71ان فً صورته األولٌة ) االستبٌ

 : تم حساب صدق وثبات االستبٌان من خالل الخطوات اآلتٌة:ضبط االستبٌان -4

صدق االستبٌان: تم عرض االستبٌان على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء هٌئة  -

( وتم اجراء التعدٌالت  7، وعددهم ) ات التربٌة واالداب جامعة بنهافً كلٌالتدرٌس 

 بة التً أبداها المحكمون.المناس

 (21)من الطالب وعددهم  عٌنة استطالعٌة ثبات االستبٌان: تم تطبٌك االستبٌان على  -

( ٌوما ولد كانت نسبة 15غٌر العٌنة األصلٌة ثم إعادة التطبٌك بعد فترة )طالبا وطالبة 

 ( مما ٌدل على معامل ثبات مرتفع.22. 1التطابك بٌن التطبٌمٌن )

: تم حساب الولت المناسب لألجابة عن االستبٌان من  االستبٌانتحدٌد زمن اإلجابة عن  -5

خالل الدراسة االستطالعٌة عن طرٌك حساب متوسط أول طالب انتهى من االجابة عن 

( دلٌمة، 15( دلٌمة وأخر طالب انتهى من االجابة عنه وهو )45االستبٌان وهو )

 ( دلٌمة لالنتهاء من االجابة عنه.31ساوي )وبالتالً فإن متوسط عدد الدلائك ٌ

: خالل الدراسة االستطالعٌة تم التأكد من مناسبة تعلٌمات تعلٌمات االستبٌانتحدٌد  -6

 االستبٌان ووضوحها. 

: بعد اجراء الصدق والثبات أصبح االستبٌان فً الصورة النهائٌة لالستبٌانإعداد  -7

وصالحا للتطبٌك وٌوضح بندا ( 61وعدد بنوده ) ( 1) ملحك  صورته النهائٌة

 ( مواصفات االستبٌان:1)جدول

 معولات العمل التطوعً ودور الجامعات فً تنمٌته( مواصفات استبٌان 1جدول )

 العباراتعدد  محاور االستبٌان أجزاء االستبٌان

الجزء األول: اسباب 
عزوف الطالب عن 

 العمل التطوعً

 11 ٌة والثمافٌةالمحور األول: األسباب الشخص

 11 المحور الثانً: األسباب التعلٌمٌة/ االجتماعٌة

 11 / المؤسسٌةالمحور الثالث: األسباب التنظٌمٌة

         عبارة  33فً الجزء األول:   العباراتاجمالً عدد 

 11 الجوانب التنظٌمٌة والمؤسسٌةالمحور األول: الجزء الثانً: دور 
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 العباراتعدد  محاور االستبٌان أجزاء االستبٌان

مؤسسات التعلٌم العالً 
فً تنمٌة العمل التطوعً 
والمسئولٌة االجتماعٌة 

 جامعاتلدى طالب ال

 11 لدى الطالبالمحور الثانً: غرس ثمافة العمل التطوعً 

 11 المحور الثالث األنشطة الطالبٌة الجامعٌة

 عبارة 33فً الجزء  الثانً       العباراتاجمالً عدد 

 عبارة 63        االستبٌان =                          عباراتاجمالً 

 

 تطبٌك االستبٌان: مر تطبٌك االستبٌان بالمراحل اآلتٌة: -8

تحدٌد عٌنة الدراسة: تم اختٌار مجموعة الدراسة من طالب الفرلة الرابعة فً كلٌة  -

كونهم  2112/ 2117التربٌة شعب )الفٌزٌاء والكٌمٌاء واألحٌاء(  للعام الدراسً 

لٌة وبالتالً ضمان وجود درجة من الوعً لدى وصلوا الى العام النهائً لهم فً الك

هؤالء الطالب تتٌح لهم تحدٌد معولات العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة ، ولدٌهم 

 المدرة على تحدٌد دور الجامعة فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدٌهم.

 بٌان علٌهم.( طالبا وطالبا من هذه الشعب وتطبٌك االست221تم اختٌار ) -

 ( استبٌان لعدم اكتمال اإلجابة عن كافة عباراته.21تم استبعاد عدد ) -

الممٌاس من خالل حساب تكرار اإلجابة عن  تم اجراء العملٌات االحصائٌة المناسبة -2

 المتدرج لعبارات االستبٌان والنسبة المئوٌة للتكرار.

 

 نتائج الدراسة

                  ،ومتوسط التكرارات ساب التكراراتبعد تطبٌك االستبٌان وتفرٌغ النتائج وح

 نتائج الدراسة:( 3، جدول ) ( 2ٌوضح جدول )

 استبٌان معولات العمل التطوعً ودور الجامعات فً تنمٌته( نتائج تطبٌك 2جدول )

التر درجة الموافمة العبارات المحاور األجزاء
 ال أوافك أوافك بشدةاوافك  تٌب

  % ن % ن % ن

الجزء 
األول: 

سباب ا
عزوف 
الطالب 

عن العمل 
 التطوعً

المحور 
األول: 

األسباب 
الشخص

ٌة 
 والثمافٌة

 ضعف الوضع المادي للطالب -1
 .وبحثهم عن فرصة عمل

133 53 63 33 43 23 13 

ضعف المهارات الشخصٌة الالزمة  -2
 لممارسة العمل التطوعً

183 03 23 13 - - 2 

ضعف الشعور باهمٌة ولٌمة العمل  -3
لمسئولٌة االجتماعٌة التطوعً وا

 لدى الطالب

183 03 23 13 - - 3 

انشغال الطالب بالدراسة  -4
 واالمتحانات

103 05 13 5 - - 1 

نمص مفهوم العمل فً فرٌك  -5
 تطوعً لدى الطالب

183 03 23 13 - - 4 

عدم وضوح مفهوم العمل التطوعً  -6
والمسئولٌة االجتماعٌة فً ذهن 

 الطالب

153 55 53 25 - - 8 

 6 15 33 5 13 83 163ضعف المهارات التنسٌمٌة  -5
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التر درجة الموافمة العبارات المحاور األجزاء
 ال أوافك أوافك بشدةاوافك  تٌب

  % ن % ن % ن

والتنظٌمٌة والشخصٌة لدى 
 المتطوعٌن

بٌن  ضعف ثمافة العمل التطوعً -8
 طالب مؤسسات التعلٌم العالً

163 83 23 13 23 13 5 

احجام وانطواء الشباب الجامعً عن  -0
 ممارسة العمل التطوعً

183 03 13 5 13 5 5 

ع الى حد استغالل مرونة التطو -13
 التسٌب واالستهتار

143 53 43 23 23 13 0 

  4.5 0 11.5 23 84 168 االجمالً

المحور 
الثانً: 

األسباب 
التعلٌمٌة

 /
االجتماع

 ٌة

ضعف اهتمام التنشئة االجتماعٌة  -1
بالعمل التطوعً والمسئولٌة 

 االجتماعٌة

153 85 23 13 13 5 8 

ضعف توضٌح العاللة بٌن العمل  -2
 لتنمٌة المجتمعٌةالتطوعً وا

103 05 13 5 -  1 

نظرة المجتمع المتدنٌة للعمل  -3
 التطوعً

103 05 13 5 -  2 

التعارض بٌن ولت الدراسة وولت  -4
 العمل التطوعً

103 05 13 5 -  3 

غٌاب الحافز والفائدة االجتماعٌة  -5
 والتعلٌمٌة لألعمال التطوعٌة

183 03 13 5 13 5 6 

ألعمال التطوعٌة الملك من استغالل ا -6
 لصالح فئات معٌنة

163 83 33 15 13 5 0 

لصور برامج اإلرشاد والتوجٌه عن  -5
توضٌح العمل التطوعً والمسئولٌة 

 االجتماعٌة

163 83 43 23 -  13 

غٌاب برامج العمل التطوعً عن  -8
 الجامعةخطط 

103 05 13 5 -  4 

خلو الممررات الدراسٌة من اإلشارة  -0
التطوعٌة والمسئولٌة الى األعمال 

 االجتماعٌة

103 05 13 5 -  5 

ضعف التوازن بٌن البرنامج  -13
الدراسً والجداول التعلٌمٌة 

 واألعمال التطوعٌة

183 03 13 5 13 5 5 

  2 4 8 16 03 183 االجمالً

المحور 
الثالث: 

األسباب 
التنظٌمٌ

 ة

عدم وجود ادارة/ مركز / وحدة  .1
عمال خاصة فً الجامعة لتنظٌم األ

 التطوعٌة 

183 03 13 5 13 5 
1 

عدم وجود برامج خاصة لتدرٌب  .2
 المتطوعٌن

183 03 23 13 - - 
2 

غٌاب الخطط المؤسسٌة لألعمال  .3
 التطوعٌة

183 03 23 13 - - 
3 

داخل ضعف التوعٌة االعالمٌة  .4
الجامعة وخارجها بضرورة وأهمٌة 

 األعمال التطوعٌة

153 85 33 15 - - 
5 

ثمة المؤسسات الجامعٌة فً ضعف  .5
مشاركة الطالب فً انجاز األعمال 

 التطوعٌة

153 55 23 13 33 15 
5 

 0 13 23 23 43 53 143غٌاب التمدٌر المؤسسً لألعمال  .6
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التر درجة الموافمة العبارات المحاور األجزاء
 ال أوافك أوافك بشدةاوافك  تٌب

  % ن % ن % ن

 التطوعٌة

ضعف العاللة بٌن األعمال  .5
، التطوعٌة وتطوٌر األداء الجامعً

 وتنمٌة مهارات الطالب

143 53 43 23 23 13 
13 

وجود لوانٌن أو لوائح منظمة  عدم .8
 للعمل التطوعً فً الجامعة

153 55 43 23 13 5 
8 

ضعف مفهوم العمل التطوعً  .0
والمسئولٌة االجتماعٌة لدى ادارة 

 المؤسسات الجامعٌة

165 83.
3 

33 13 5 3.2 
6 

عدم تبنً الجامعة لبرامج واضحة  .13
 فً التطوع واألعمال التطوعٌة

 وأولوٌاتها

152 86 23 13 8 4 
4 

  4.5 0 13.5 25 82 164 االجمالً 

الجزء 
الثانً: 

دور 
مؤسسات 

التعلٌم 
العالً فً 

تنمٌة 
العمل 

التطوعً 
والمسئول

ٌة 
االجتماع

ٌة لدى 
طالب 

 الجامعات

المحور 
األول: 

الجوانب 
التنظٌمٌ

ة 
والمؤس

 سٌة

انشاء ادارة/ مركز/ وحدة  داخل  .1
 الجامعة الدارة العمل التطوعً

183 03 23 13 -  3 

التطوعً  للعملاعداد الئحة منظمة  .2
  وآلٌات محددة لممارسته

184 02 16 8 -  2 

واجرائٌة  برامج عمل محددةتحدٌد  .3
لممارسة المسئولٌة االجتماعٌة 

 والعمل التطوعً

183 83 23 13 -  4 

تحدٌد أولوٌات العمل التطوعً وفما  .4
الحتٌاجات الجامعة والمؤسسات 

 المجتمعٌة

143 53 43 23 23 13 8 

أهداف وبرامج ولٌم وضوح  .5
  العمل التطوعًوسٌاسة 

103 10
5 

13 5 -  1 

تطوٌر أهداف البرامج التعلٌمٌة  .6
الجامعٌة بحٌث تتضمن اهداف 

 تطوعٌة

143 53 43 23 23 13 0 

تضمٌن المحتوى العلمً لبعض  .5
الممررات الدراسٌة مفهوم العمل 

 اهمٌتهالتطوعً واهدافه ومجاالته و

145 52.
3 

35 15.2 23 13 13 

توفٌر لواعد بٌانات للمتطوعٌن  .8
ومجاالت التطوع واألماكن األكثر 

 احتٌاجا لألعمال التطوعٌة

153 55 23 13 33 15 5 

التمٌٌم المستمر لألعمال التطوعٌة  .0
وتجمٌع البٌانات واستطالع اآلراء 

 حول جدوى العمل التطوعً

165 82.
3 

35 15.2 -  6 

الربط بٌن رسالة الجامعة فً البعد  .13
الثالث )تنمٌة البٌئة وخدمة 
المجتمع( وبٌن ممارسة العمل 

 التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة

183 03 23 13 -  5 

.165 االجمالً 
4 

82.
5 

25.
6 

12.8 0 4.5  

المحور 
الثانً: 
غرس 
ثمافة 
العمل 

واالعالن عن تفعٌل دور االعالم  .1
 األعمال التطوعٌة واالشادة بها

103 05 13 5 -  1 

توفٌر فرص التدرٌب  المناسبة  .2
للمتطوعٌن على ممارسة األعمال 

 التطوعٌة

183 03 23 13 -  5 
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التر درجة الموافمة العبارات المحاور األجزاء
 ال أوافك أوافك بشدةاوافك  تٌب

  % ن % ن % ن

التطوعً 
لدى 

الطالب 
 الجامعً

تنمٌة االتجاهات االٌجابٌة نحو العمل  .3
 التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة

153 85 23 13 13 5 0 

تلفة للتشجٌع تحدٌد الحوافر المخ .4
على المشاركة فً العمل التطوعً 

 وتحمل المسئولٌة االجتماعٌة

103 05 13 5 -  2 

تنمٌة المهارات المساندة ألداء العمل  .5
مثل التواصل الفعال، ادارة الذات، 

 ادارة الولت

183 03 13 5 13 5 6 

بٌن التطوعٌة تنظٌم الفعالٌات  .6
 الجامعة والمؤسسات المجتمعٌة

166 83 24 12 13 5 13 

تشجٌع الطالب على المشاركة فً  .5
برامج ومجاالت العمل التطوعً مثل 
محو األمٌة وتعلٌم الكبار، التعلٌم 
المستمر، والموافل التثمٌفٌة والطبٌة 

 والتوعوٌة 

183 03 13 5 13 5 5 

تفعٌل دور األسابٌع اإلللٌمٌة،  .8
وملتمى شباب الجامعات فً غرس 

 عمل التطوعًلٌم واخاللٌات ال

103 05 13 5 -  3 

غرس ثمافة العمل التطوعً  .0
 والمسئولٌة االجتماعٌة لدى الطالب 

من خالل توفٌر عاللات لوٌة ومؤثرة بٌن 
 الجامعة وكافة المؤسسات المجتمعٌة

185 02.
5 

15 5.5 -  4 

عرض التجارب المنفذة لألعمال  .13
 التطوعٌة داخل الجامعة وخارجها

183 03 23 13 -  8 

.181 االجمالً 
14 

03.
53 

14.
0 

5.45 4 2  

المحور 
الثالث 

األنشطة 
الطالبٌة 
 الجامعٌة

تفعٌل دور األنشطة الطالبٌة  .1
الثمافٌة فً تنمٌة وتعزٌز العمل 

 التطوعً

185 02.
5 

15 5.5 -  1 

تتناول تنفٌذ مسابمات رٌاضٌة  .2
والمسئولٌة  العمل التطوعً

 االجتماعٌة

183 03 23 13 -  2 

الربط بٌن ممارسة األنشطة  .3
الطالبٌة الجامعٌة والمشاركة فً 

 العمل التطوعً

183 03 23 13   3 

تنفٌذ مسابمات رٌاضٌة تركز على  .4
مجاالت العمل التطوعً  ومتطلبات 

 المسؤولٌة االجتماعٌة وفاعلٌتها

183 03 23 13 -  4 

مشاركة الطالب فً تحدٌد احتٌاجات  .5
ن أولوٌات العمل المجتمع المحلً م

 التطوعً 

153 85 33 15 - - 8 

التبادل الثمافً والتطوعً بٌن شباب  .6
 الجامعات فً المحافظات المختلفة

155 85.
5 

25 12.5 - - 5 

تبادل الخبرات بٌن شباب الجامعات  .5
المصرٌة والعربٌة  فٌما ٌتعلك 
باألعمال التطوعٌة والمسؤولٌة 

 االجتماعٌة

183 03 23 13 - - 5 

 0 13 23 25 53 65 133تخصٌص ساعات من أولات الطلبة  .8
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التر درجة الموافمة العبارات المحاور األجزاء
 ال أوافك أوافك بشدةاوافك  تٌب

  % ن % ن % ن

للعمل التطوعً ال تتعارض مع 
 الجدول الدراسً

تنوٌع أشطة التطوع التً تخططها  .0
المؤسسات التعلٌمٌة  لتناسب أكبر 

 من الطالب

133 53 83 43 23 13 13 

تنوٌع العمل التطوعً فً برنامج      .13
بشكل األنشطة الطالبٌة الجامعٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مشوق وجذاب                                                                                                                   

183 03 23 13 - - 6 

  2 4 15 33 83 166 االجمالً  

 

 لثانً فً ضوء النسبة المئوٌة للتكرارمحاور الجزء ا( ترتٌب محاور الجزء األول و3)  جدول

النسبة المئوٌة  محاور االستبٌان أجزاء االستبٌان
للتكرار فً 

لموافمة) درجة ا
 أوافك بشدة(

النسبة المئوٌة 
للتكرار فً 
درجة الموافمة) 

 أوافك(

النسبة المئوٌة 
للتكرار فً 
درجة الموافمة) 

 ال أوافك(

ترتٌب المحاور 
 داخل الجزء

الجزء األول: 
اسباب عزوف 
الطالب عن 

 العمل التطوعً

المحور األول: 
األسباب 

الشخصٌة 
 والثمافٌة

84% 11.5% 4.5% 2 

محور الثانً: لا
األسباب 

التعلٌمٌة/ 
 االجتماعٌة

03% 8% 2% 1 

المحور الثالث: 
األسباب 
 التنظٌمٌة

 
82% 

13.5% 4.5% 3 

الجزء الثانً: 
دور مؤسسات 
التعلٌم العالً فً 
تنمٌة العمل 

التطوعً 
والمسئولٌة 

االجتماعٌة لدى 
 طالب الجامعات 

المحور األول: 
الجوانب 

التنظٌمٌة 
 والمؤسسٌة

82.5% 12.8% 4.5% 3 

المحور الثانً: 
غرس ثمافة 
العمل التطوعً 
لدى الطالب 

 الجامعً

03.53% 5.45% 2% 1 

المحور الثالث 
األنشطة الطالبٌة 

 الجامعٌة
83% 15% 2% 2 

 

 ما ٌأتً: (3وجدول ) (2ٌتضح من جدول )

ب عن العمل والذي ٌتناول  "أسباب عزوف الطال أوال: نتائج الجزء األول من االستبٌان

 :" التطوعً
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بالنسبة لنتائج الجزء األول ) المحور األول( األسباب الشخصٌة والثمافٌة أن أكثر  -1

والمرتبة من األسباب الخمسة التً تسبب عزوف الطالب عن ممارسة العمل التطوعً 

ضعف المهارات  -األول الى الخامس هً ) انشغال الطالب بالدراسة واالمتحانات

ضعف الشعور بأهمٌة ولٌمة العمل  -زمة لممارسة العمل التطوعًالشخصٌة الال

نمص مفهوم العمل فً فرٌك تطوعً  -التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى الطالب

 واء الشباب الجامعً عن ممارسة العمل التطوعً(.طاحجام وان -لدى الطالب

ة / االجتماعٌة أن أكثر ٌتضح من نتائج الجزء األول ) المحور الثانً ( األسباب التعلٌمٌ -2

األسباب الخمسة التً تسبب عزوف الطالب عن ممارسة العمل التطوعً والمسئولٌة 

االجتماعٌة والمرتبة من األول الى الخامس هً ) ضعف توضٌح العاللة بٌن العمل 

غٌاب برامج  -نظرة المجتمع المتدنٌة للعمل التطوعً -التطوعً والتنمٌة المجتمعٌة

خلو الممررات الدراسٌة من اإلشارة الى األعمال  -ً عن خطط الجامعةالعمل التطوع

 التطوعٌة والمسئولٌة االجتماعٌة(.

ٌتضح من نتائج الجزء األول ) المحور الثالث ( األسباب التنظٌمٌة أن أكثر األسباب  -3

الخمسة التً تسبب عزوف الطالب عن ممارسة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة 

ة من األول الى الخامس هً ) عدم وجود ادارة / مركز / وحدة خاصة فً والمرتب

 –عدم وجود برامج خاصة لتدرٌب المتطوعٌن  -الجامعة لتنظٌم األعمال التطوعٌة

غٌاب تبنً الجامعة لبرامج واضحة فً  -غٌاب الخطط المؤسسٌة لألعمال التطوعٌة

داخل الجامعة خارجها بضرورة ضعف التوعٌة االعالمٌة  -التطوع واألعمال التطوعٌة

 وأهمٌة األعمال التطوعٌة(.

( احتلت األسباب التعلٌمٌة / االجتماعٌة المرتبة األولى لمحاور 3من خالل جدول ) -4

الجزء األول من االستبٌان ٌلٌها األسباب الشخصٌة والثمافٌة ثم األسباب التنظٌمٌة. مما 

التطوعٌة  لتطوع والبرامجٌدل على ضرورة مراجعة الجامعة لسٌاستها تجاه ا

والمسئولٌة االجتماعٌة، وضرورة اعداد وتبنً برامج واضحة للعمل التطوعً ، 

توضٌح العاللة بٌن العمل التطوعً والتنمٌة المجتمعٌة، والعمل على تصحٌح نظرة 

 المجتمع المتدنٌة للعمل التطوعً.

نجم  -2111لمالكً، ا -2111الشناوي، وتتفك هذه النتائج مع نتائج  دراسة كل من 

 .2113ونجم ، 

ثانٌا: نتئج الجزء الثانً من االستبٌان " دور مؤسسات التعلٌم العالً فً تنمٌة العمل 

 التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى طالب الجامعات" :

ٌتضح من نتائج الجزء الثانً ) المحور األول: الجوانب التنظٌمٌة والمؤسسٌة التً  -1

تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة( مرتبة من األول الى ٌمكن أن تساهم فً 

اعداد الئحة  -الخامس  هً: وضوح أهداف وبرامج ولٌمة وسٌاسة العمل التطوعً

انشاء ادارة أو مركز او وحدة داخل   -منظمة للعمل التطوعً وآلٌات محددة لممارسته

العمل محددة وإجرائٌة لممارسة تحدٌد برامج عمل  –الجامعة إلدارة العمل التطوعً 

الربط بٌن رسالة الجامعة فً البعد الثالث تنمٌة البٌة  -التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة

 وخدمة المجتمع وبٌن ممارسة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة(.
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ٌتضح من نتائج الجزء الثانً ) المحور الثانً: غرس ثمافة العمل التطوعً لدى  -2

أن أكثر العوامل الخمسة مرتبة من األول الى الخامس والتً تساهم فً تنمٌة  الطالب (

تحدٌد الحوافز  -العمل التطوعً هً) تفعٌل دور اإلعالم واإلعالن عن العمل التطوعً

 –المختلفة للتشجٌع على المشاركة فً العمل التطوعً وتحمل المسئولٌة االجتماعٌة 

تمى شباب الجامعات فً غرس ثمافة العمل التطوعً تفعٌل دور األسابٌع اإلللٌمٌة ومل

توفٌر عاللات لوٌة ومؤثرة بٌن الجامعة  -والمسئولٌة االجتماعٌة لدى الطالب

توفٌر فرص للتدرٌب المناسب للمتطوعٌن على ممارسة  –والمؤسسات المجتمعٌة 

 األعمال التطوعٌة(.

الطالبٌة الجامعٌة التً ٌمكن ٌتضح من نتائج الجزء الثانً ) المحور الثالث: األنشطة  -3

أن تساهم فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة( مرتبة من األول الى 

تنفٌذ  -) تفعٌل دور األنشطة الطالبٌة الثمافٌة فً تنمٌة وتعزٌز العمل التطوعًالخامس 

ارسة الربط بٌن مم –مسابمات رٌاضٌة تتناول العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة 

تنفٌذ مسابمات رٌاضٌة   - األنشطة الطالبٌة الجامعٌة والمشاركة فً العمل التطوعً

تبادل  -تركز على مجاالت العمل التطوعً  ومتطلبات المسؤولٌة االجتماعٌة وفاعلٌتها

الخبرات بٌن شباب الجامعات المصرٌة والعربٌة  فٌما ٌتعلك باألعمال التطوعٌة 

 والمسؤولٌة االجتماعٌة(.

( احتل المحور الثانً ) غرس ثمافة العمل التطوعً لدي الطالب 3من خالل جدول ) -4

الجامعً( المرتبة األولى لمحاور الجزء الثانً من االستبٌان ٌلٌه المحور الثالث  

 )األنشطة الطالبٌة الجامعٌة( ثم المحور األول )الجوانب التنظٌمٌة والمؤسسٌة(. 

دراسة عبد  -2113الوصٌفً وعلٌان، اسة كل من وتتفك هذه النتائج مع نتائج در

 .2112الوهاب، 

 

 التوصٌات والممترحات

تفعٌل دور مؤسسات التعلٌم العالً فً تنمٌة العمل التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة لدى  -1

الطالب.من خالل إنشاء إدارة للعمل التطوعً وتبنً برامج محددة لألعمال التطوعٌة 

التنسٌك مع  -واعداد لوائح محددة لضبط العمل التطوعً –والمسئولٌة االجتماعٌة 

 مؤسسات المجتمع إلعداد برامج تطوعٌة تساهم فً التنمٌة المجتمعٌة.

 التعامل مع معولات العمل التطوعً بإٌجابٌة ومحاولة تملٌل هذه المعولات. -2

 إعداد برامج تدرٌبٌة لتدرٌب الطالب على مهارات العمل التطوعً ومجاالته. -3

 لٌة برامج العمل التطوعً فً تنمٌة المهارات التنظٌمٌة لدى طالب الجامعات.فعا -4

العمل الدول العربٌة فً مصر وتبنى الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً ضرورة  -5

 .سٌاسات تعلٌمٌة تخدم هذا الجانبفً أنظمتها، وتضع التطوعً والمسئولٌة االجتماعٌة 
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  المراجع

ًّ  (.2112أبو فخر، ٌاسمٌن.)  -1 ثمافة العمل التطوعً  -سلسلة مفاهٌم العمل التّطوع

 /http://www.ensan.online/entityمتاح على  1ج اإلنسانً فً سورٌا

(: استخدام الممابلة المهنٌة فً خدمة الفرد فً دراسة الشعور 1222أحمد، فاطمة أمٌن) -2

-لة كلٌة اآلدابمجة ، ب المرحلة الثانوٌة دراسة وصفٌبالمسؤولٌة االجتماعٌة لدى طال

 .251-251جامعة حلوان، العدد السادس، ص

المسئولٌة االجتماعٌة للشركات فً مصر بٌن ( 2115األسرج، حسٌن عبد المطلب.) -3

 www.researchgate.netمتاح على  الوالع والمأمول.

، الٌوم العالمً للمتطوعٌن من اجل التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌةاألمم المتحدة ،  -4

 .http: //www.un.org/ar/events/volunteerdayمتاح على

، ”الشباب الجامعً والمشاركة فً األعمال التطوعٌة“( .  2112)  هناء دمحم ، برلاوي -5

 . جامعة دمشك ،كلٌة اآلداب. رسالة ماجستٌر، دراسة مٌدانٌة لعٌ ِّنة من الشباب الجامعً

التارٌخ بكلٌة (: المسؤولٌة االجتماعٌة لدى طالب شعبة 1226مٌدة، إمام مختار)ح -6

 .21،المجلد األول، العدد الرابع، صمجلة دراسات فً التعلٌم الجامعً التربٌة،

( اتجاهات الشباب الجامعً للذكور نحو العمل 2112السلطان، فهد بن سلطان .) -7

، العدد مجلة دراسات الخلٌج العربًالتطوعً دراسة تطبٌمٌة على جامعة الملن سعود، 

 ، السنة الثالثون.112

. الموسوعة العربٌة للمجتمع المدنً(. 2112لشبكة العربٌة للمنظمات األهلٌة.) ا -2

 تحرٌر: أمانً لندٌل، الماهرة.

(. ثمافة العمل التطوعً لدى الشباب ومدى أهمٌته 2112الشطً، خالد ٌوسف.)  -2

 مارس . 24-23الفردٌة والمجتمعٌة. ورشة عمل تدرٌبٌة ، الدوجة: 

( مستوى ثمافة العمل التطوعً لدى الطالب) دراسة 2111الشناوي، أحمد دمحم. ) -11

 (.12، العدد ) مجلة كلٌة باإلسماعٌلٌةمٌدانٌة( 

طاهر، رشدي، و لعمود رمٌلة. "تصور ممترح لتنمٌة صفات المٌادة لدى الشباب  -11

 61ع دراسات: جامعة عمار ثلٌجى ".الجامعً من خالل ممارسة العمل التطوعً

 علً متاح. 142 - 126(: 2117)

http://search.mandumah.com/Record/852078. 

.  دراسة ثمافة التطوع لدى الشباب السعوديهـ( 1425العامر، عثمان بن صالح. )  -12

مٌدانٌة، متاح على 

http://www.iua.edu.sd/iua_magazine/sharuea_magazine/6/006.

do. 

العمل التطوعً من وجهة نظر طالب الجامعات (. 2112بد الوهاب، فاطمة دمحم. )ع -13

ألكادٌمٌة  الثالث ورلة عمل ممدمة إلى المؤتمر  الدولً )تحدٌات الوالع ورؤٌة للمستمبل(

 "الحوار المصري الروسً تطوٌر التعلٌم العالً للتنمٌة المستدامة" طٌبة بالمعادي بعنوان

 .جامعة الماهرة 2112اكتوبر  21-21الموافك  ٌومً السبت واالحد»

(. دور العمل التطوعً فً تنمٌة المجتمع، ممترحات لتطوٌر 2111عرابً، بالل. ) -14

 ، فبراٌر. 63، العدد مجلة النبأالعمل التطوعً. 

http://search.mandumah.com/Record/852078
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ه(. اسهامات التخطٌط االجتماعً فً الحد من 1431العنزي، عهود عبد العزٌز . ) -15

المرأة السعودٌة. ماجستٌر غٌر منشور ، كلٌة العلوم  معولات العمل التطوعً لدى

 االجتماعٌة ، جامعة االمام دمحم بن سعود.

(. تعزٌز ثمافة العمل التطوعً لدى طالب 2111فخروا، عبد الناصر عبد الرحٌم.)  -16

 .22، العدد مجلة التربٌةجامعة الكوٌت ) تصور ممترح(. 

سبل تحفٌز أبناؤنا نحوه. المؤتمر (. العمل التطوعً و2117المثمً، حسن عمر. )  -17

 السعودي الثانً للتطوع، جمعٌة الهالل األحمر السعودي، المملكة العربٌة السعودٌة.

اللحٌدان، آسٌا بنت عبدهللا، و حصة حمود البازعً. "دور األنشطة الطالبٌة فً تعزٌز  -12

اجستٌر. جامعة ثمافة العمل التطوعً لدى طالبات جامعة المصٌم: دراسة مٌدانٌة" رسالة م

 على متاح. 7-211المصٌم، المصٌم، 

http://search.mandumah.com/Record/860488 

راسات العلٌا بجامعة أم ( . مدى 2111 .)سمر بنت دمحم ، المالكً -12 إدران طالبات الد ِّ

ل لنٌل درجة ”. المرى لمجاالت العمل التطوعً للمرأة فً المجتمع السعودي بحث مكم ِّ

 ، جامعة أم المرى، مكة المكرمة. األصول اإلسالمٌة للتربٌةالماجستٌر فً 

أسباب عزوف الشباب الجامعً . (2113عدنان. ) اٌمان نجم، نجم، منور عدنان ، و  -21

أعمال المؤتمر الدولً األول لعمادة شئون الطلبة: طلبة الجامعات  عن العمل التطوعً." فً

عمادة شئون الطلبة،:  -الجامعة اإلسالمٌة غزة:  الوالع واآلمال: الجامعة االسالمٌة بغزة

 http://search.mandumah.com/Record/773213 متاح على. 241 - 212

. المجلد المعاٌٌر المومٌة للتعلٌم فً مصر(. 2113وزارة التربٌة والتعلٌم بمصر. ) -21

 األول. 

"والع العمل التطوعً الشبابً  (. 2113)م ٌوسف، و علٌان دمحم النباهٌن.الوصٌفً، ختا -22

أعمال المؤتمر الدولً األول لعمادة  الخاص فً ظل التداعٌات المجتمعٌة المعاصرة." فً

غزة: الجامعة  شئون الطلبة: طلبة الجامعات الوالع واآلمال: الجامعة االسالمٌة بغزة

 متاح على . 217 - 174(: 2113) عمادة شئون الطلبة، -اإلسالمٌة 

http://search.mandumah.com/Record/773207 
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