
 

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

  

  

  

  

  وجهة نظر طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي

  

  

  

  مريم محمد عبد المهدي جبارين

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

   فلسطين- القدس

  

  

  

هـ1431- م 2010



  

  وجهة نظر طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي
  

  

  :إعداد

  

  ارينمريم محمد عبد المهدي جب

  

  

  بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة القدس المفتوحة

  

  الدكتور سهيل حسنين : المشرف

  

  

 في العمل /قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير

  جامعة القدس/عمادة الدراسات العليا/االجتماعي

  

  

  فلسطين- القدس

  

  

هـ1431- م 2010



  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  برنامج العمل االجتماعي/كلية اآلداب

  

  

  

  إجازة الرسالة
  

  

  برنامج العمل التطوعي وجهة نظر طلبة جامعة القدس في 

  

  

  مريم محمد عبد المهدي جبارين
  20714393: الرقم الجامعي

  
  الدكتور سهيل حسنين: اسم المشرف

  

  
  فلسطين_ القدس

  

1431 -م  2010



  

  

  

  اإلهداء

  

  . عنوانا للوفاءيستطيعونبكل ما  وضحوا ياة والمثابرة حب الحمن علموني إلى

 والـدي   إلـى  من غابت ابتسامتهما وبقيت نسمات دعائهما حاضرة في الوجـدان            إلى

  .الكريمين رحمهما اهللا

  . إخواني وأخواتيإلى أشقاء الروح الذين لم يكفوا عن دعمي ومساندتي إلى

  .أيهم القلب النابض دائما وأبدا بالحب شقيقتي أم إلى

تبث في روح اإلصرار والعزيمة رفيقة دربـي        ، والتي    السرج التي اهتدي بنورها    إلى

  .زلفى مرعيوأختي وصديقتي 

  . المتطوعين في كل مكانإلى

. كل هؤالء أهدي ثمرة جهديإلى



  

  

  

  

  

  إقرار

  

ثي   لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحا،أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس

 أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة أوالخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة 

  . معهدأوعليا ألي جامعة 

  

  

  

  :التوقيع

  مريم محمد عبد المهدي جبارين: االسم

  

 18\8\2010: التاريخ

أ  



  شكر وعرفان

  

"   الِحكْمةَ َأِن اشْكُر ِهللا ومن يشْكُر فَِإنَّما يشْكُر ِلنَفِْسِهولَقَد آتَينَا لُقْمان: "وجل عز اهللا قول من انطالقاً

  ).12: لقمان(

 مـا  علـى  اهللا سهيل حسنين حفظه الدكتور ومشرفي أستاذي إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم فإنني

 البحـث  إثـراء  فـي  والمتميـز  والفعال البارز الدور له كان والذي وتوجيه، إشراف من به حظاني

 الجليـل  األسـتاذ  نعم فهو واالمتنان، العرفان كل مني فله الصورة بهذه ليخرج ومراجعته وتصحيحه

 أسـتاذي  إلـى  بالـشكر  وأتوجـه  فيه، اهللا فبارك الكثير الكثير وقته من وأخذت علمه من نهلت الذي

 توجيهات من ه إلييسدو ولما الرسالة، مناقشة على بالموافقة لتكرمهم المناقشة لجنة عضوي الفاضلين

  . مفيدة ونصائح

سري   /الدكتور برئيسها  ممثلة جامعة القدس على القائمين إلى الشكر بخالص أتوجه أن يفوتني ال كما

 إلـى و والـشهداء،  والعلمـاء  القادة خرج الذي ،الشامخ الصرح هذا بناء في جهدا يأل لم الذي نسيبه،
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  التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

 

هي إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعلـيم          :  جامعة القدس

حيث تعد هذه الجامعة من أهـم واكبـر المؤسـسات            العالي،

ميز أدائها، وندرة تخصصاتها    موقعها، وت : الفلسطينية من حيث  

تمنح درجات علمية فـي البكـالوريوس، والـدبلوم         . وتنوعها

وهي جامعة عامـة والجامعـة العربيـة         .العالي، والماجستير 

  1948. لى التي تأسست في القدس عام وواأل

  التطوع
: 

الجهود التي يبذلها اإلنسان لخدمة المجتمع، دون الحصول على         

نساني يتحمل مسؤوليته، ويـستغرق وقتـا       فوائد مادية، بدافع إ   

وجهدا، ويبذل المتطوع كل ذلك عن رغبته، وباختياره، معتقدا         

  2004). بدوي،(بأنه يجب تأديته 

  

هو الذي يتقدم بالخدمة والعطاء بكامل إرادتـه دون أن           :  المتطوع

  ).1998درويش،(عائد مادييحصل على 

ل  



تطوع طالب جامعة 

  القدس

  

امعة القدس ومن مستوى البكالوريوس بـأي       وهو قيام طالب ج    :

 أو في الجامعة وداخـل الجامعـة        هدراستعمل تطوعي أثناء    

  .خارجها، كمتطلب إجباري للحصول على شهادة البكالوريوس

  

مؤسسات المجتمع 

  المدني

هي مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال          :

ويشترط فيها أن تتـشكل     العام والتي تقع مابين األسرة والدولة       

ــة     ــضويتها اختياري ــون ع ــة وان تك ــاإلرادة الطوعي ب

  .)2001إبراهيم،(

  

: تعريفة الذي يقول بـأن االتجـاه   )Allport(فقد قدم البورت  :  االتجاهات

حالة من االستقرار الفعلي العصبي تنظم مـن خـالل خبـرة            

التـل،  (  موقف معين  أوالمرء، وتوجه استجابته نحو موضوع      

1992(.  

حالة من االستعداد   : فيعرف االتجاه بأنه  ) 1985( النيل   أما أبو 

النفسي والعصبي، تكونت نتيجة الخبرات والتجـارب الـسابقة         

التي مر بها اإلنسان وتعمل علـى توجيـه االسـتجابة نحـو             

  .الموضوعات والمواقف التي ترتبط بها

  

  

م  



  

  ملخصال

 البكالوريوس في جامعة القدس في برنـامج        ة التعرف على وجهة نظر طلب     إلىهدفت هذه الدراسة    

 مستوى الـسنة    إلىمستوى السنة الثانية    (العمل التطوعي، وتكون مجتمع البحث من طلبة الجامعة         

 التعرف على تباين اثر متغيرات الدراسة فـي ضـوء           إلى ذلك هدفت الدراسة     إلىإضافة  ). الرابعة

 الدراسـي، المعـدل     ى، مكان السكن، المستو   الكلية، الجنس : مجموعة من المتغيرات المستقلة وهي    

  . في التطوع، العمر والحالة االجتماعيةةالتراكمي لعالمات الطلبة، الخبر

  : الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي التاليلتاوح وبالتحديد 

  ما هي اتجاهات طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي؟

ل مـن العـام األكـاديمي       و والمسجلين للفصل األ   ، وطالبة اً طالب )513(وتكونت عينة الدراسة من     

من %) 10(، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وتمثل العينة ما نسبته            )2009/2010(

طالبا وطالبة في التخصصات العلمية واإلنسانية كافة، تـم         ) 11741(مجتمع الدراسة البالغ عددهم     

  . اإلستبانة استخدام 

) الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة     ) ((SPSSل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي      تم تحلي 

 لاوالجـد اسـتخدام   (اإلحصاء الوصـفي    : واستخدمت عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات وهي      

، اختبـار كرونبـاخ الفـا       )التكرارية، النسبة المئوية، والوسط الحسابي، واالنحـراف المعيـاري        

)Cronbach's alpha (تم استخدام تحليـل  لفحص ثبات أداة جمع البيانات، ولمعرفة داللة الفروق 

  ).Scheffe( اختبار المقارنات البعدية إلى، إضافة )one way ANOVA(األحادي التباين 

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو برنامج العمل التطوعي              

الجنس، الكلية، المعدل التراكمي لعالمات الطلبة، الخبرة في التطـوع          : متغيرات من   ل ك إلىتعزى  

ن  



في جميع المجاالت ما عدا مجال مواقف الطلبة اتجاه المؤسسات التطوعية، والكليـة فـي جميـع                 

بينما تبين عـدم وجـود      . المجاالت ماعدا مجال مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة         

:  كل من متغيـرات    إلىإحصائية في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى         فروق ذات داللة    

  .  االجتماعيةةمكان السكن، السنة الدراسية األكاديمية، العمر والحال

وقد تمت مناقشة النتائج في ضوء الدراسات العلمية السابقة، والظـروف االجتماعيـة والـسياسية               

  :  عدد من االستنتاجات حيث من أهمهاإلىناقشة تم التوصل السائدة في منطقة البحث، ووفق هذه الم

 راوالمحأن لطلبة جامعة القدس مواقف ايجابية اتجاه برنامج العمل التطوعي القائم في الجامعة وفي               

 أعلىوكان محور مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه قد حصل على           . الثالثة التي تم دراستها   

واقف اتجاه المؤسسات التطوعية، وبعدها محـور مواقـف اتجـاه           متوسط حسابي ومن ثم محور م     

 بدرجة عاليـة مـن مكونـات        رضابرنامج العمل التطوعي في الجامعة وبالتالي نستنتج أن هنالك          

  .  وعناصر هذا البرنامج

صت الدراسة بعدد من التوصيات المحددة والتي من شأنها تقوية عالقة الطلبة ببرنامج أو ولقد 

 الجامعة القيام بما يلزم لزيادة إقبال الفئات األقل تطوعا من علىالجامعة وكان أبرزها التطوع في 

وهذا يتضمن المعرفة العلمية . طلبة الجامعة وبالذات اإلناث من الطلبة، وطلبة السنة الثانية والثالثة

ي ذلك زيادة لألسباب الحقيقية التي تقف وراء انخفاض توجه تلك الفئات نحو العمل التطوعي بما ف

  . توعية تلك الفئات بأهمية العمل التطوعي وتحفيزهم على القيام بذلك

س  



 

Abstract 

 
This study identifies undergraduate students’ attitudes at Al-Quds University toward 

voluntary work. The research consists of the university students (from the second year 

level to the fourth year level). In addition, the study aim is to identify the attitudes of the 

students toward the volunteer program of Al-Quds University according to a set of 

independent variables: college, sex, place of residence, educational level, the cumulative 

average of the marks of students, volunteer experience, age and marital status. 

The study attempts specifically to answer the main question follows: 

What are the attitudes of students toward the three factors (the program itself, the voluntary 

institutions and the volunteers) of the voluntary program according to a set of independent 

variables? 

The study sample consists of (513) students, registered for the first semester of the 

academic year (2009/2010), which were selected randomly, and the sample represent a rate 

of (10%) of the study's number of students in all scientific and human fields.  

A questionnaire was used by the researcher as a tool for gathering data. 

 Data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Different 

statistical techniques were used, including descriptive statistics (percentage, mean, and the 

standard deviation), Cronbach’s Alpha to examine the reliability of the, and One-Way 

ANOVA was used to know the significance of differences among the values of each of the 

independent variables. 

 In addition the scheffe test was used to find where the differences between means lie when 

the Analysis of Variance indicates the means are not all equal. 

The study finds the existence of significant differences in these attitudes towards the 

voluntary work program according to each of the variables of gender, religion, the 

cumulative average of the marks of students, experience in volunteering in all areas except 

the factor of students’ attitudes towards voluntary organizations, and faculty in the two 

factors except the factor of attitudes toward the program of volunteer work at the 

university. The findings also Show that there aren’t statistically significant differences in 

students’ attitudes towards voluntary work are according to each of the variables of place 

of residence, academic year, age and marital status. 

ع  



 The results were discussed in the light of previous scientific studies, and the social and 

political conditions prevailing in the area of research. 

 A number of conclusions according to those results have been reached including: Al-Quds 

University’s students have positive attitudes towards voluntary work-based program in the 

university and in the three factors that have been studied. 

 According to the results the factor of attitudes towards personal volunteer and his motives 

has received the highest arithmetic average, then the factor of attitudes towards voluntary 

organizations, and after that the factor of attitudes toward the voluntary work program in 

the university. 

 Thus, we can conclude that there is a high degree of satisfaction with components and 

elements of this program.  

The study states a number of specific recommendations that would strengthen the 

relationship between the students with volunteer program at the University, particularly it 

is expected that university does what is necessary to strength the motivations of the 

students, especially female students, and students of second and third year. 

 This includes to find of the real reasons behind the differences in scores of these groups 

 (like female) towards volunteer work, So, the research recommends that it’s vital to 

increase the awareness for the importance of volunteer work for these groups and 

motivating them to do the best voluntary, especially outside the university  . 

 

 

ف  



  

  

  ل والفصل األ

  اإلطار العام للدراسة 

  

   المقدمة1.1 

فهو من ناحيـة يبعـث علـى        .  إن ألدبيات العمل التطوعي محليا وعالميا أهمية  في بناء المجتمع          

نية ذات صـلة    التماسك والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد، ومن ناحية أخرى يجسد ممارسة إنسا           

وثيقة بمعاني الخير واكتساب مهارات حياتية تعود بالنفع على المتطوع نفسه وعلى الفئة المستهدفة              

  .من العمل التطوعي سواء كانت فردا أم جماعة أم تنظيما أم مجتمعا

على أهمية المشاركة الشعبية لتحقيق التماسك واالنتماء في المجتمع وتحقيق          ) 2004(ويؤكد خمش   

 عالية من العدالة في توزيع الدخول عن طريق آليات المساندة والدعم العالي لجهـود الدولـة            درجة

التنموية من خالل المنظمات التطوعية األهلية واألحزاب، والتي تمكن الدولة من االنتقال من مرحلة              

  . مرحلة التحديثإلىالتقليدية 

 يفترض أن يكون اكبر بكثير مما       اإلسالمي األمة العربية والدين  في   العمل التطوعي وفعل الخير      إن

الجزاء في اآلخرة مـن اهللا       معناه انتظار    اإلسالمي فعل الخير وفق الدين      هو في العالم الغربي، ألن    

العمل التطوعي فـي     العمل الخيري والتطوعي في الغرب، اكبر بكثير من          أن، ولكن العجب    الىتع

خيري في بالد الغرب الكثير ألداء هذا الدور اإلنساني         عندنا، حيث يقدم العمل ال     اإلسالميالمجتمع  

في خدمة قطاعات المجتمعات الغربية بينما العمل الخيري التطوعي في كثير من البلدان اإلسـالمية      
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 أن الجانب الحكومي والرسمي فـي الغـرب أدرك أن           إلىربما يعود ذلك    . يعاني العجز والضمور  

ا الجانـب    تصدي هذ  إلىكل فاعل في عمليات التنمية إضافة       العمل التطوعي أداة يمكن أن تسهم بش      

على سبيل المثال مشكالت المخدرات      (المجتمعاتللكثير من األمراض االجتماعية التي باتت تؤرق        

 أضف  .، ومحاربة بعض العادات والتقاليد السيئة     )وسبل عالجها، الشباب والفراغ، الفساد األخالقي     

اطية والدفاع عن حقوق اإلنسان والبيئة والسالم، وهذا دفع الكثيـر            ذلك دورها في نشر الديمقر     إلى

أمـا  .  الضريبي لألعمال التطوعية وتشجيعها    اإلعفاء إلى سن القوانين التي أدت      إلىمن الحكومات   

 السياسات الحكومية التي سخرت خطابها الثقافي       إلى فربما يعود هذا الضمور      المجتمع اإلسالمي في  

يث خضعت البنى المؤسسية لألعمال التطوعية إلعادة الهيكلية وفقـا لمتطلبـات    لخدمة سياساتها، ح  

  . إضعاف وضمور األعمال التطوعية في بالدناإلىالحكومات مما أدى 

ـ      ) 2002(وحول العمل التطوعي في فلسطين يرى األشهب          اًأن للعمل التطوعي في فلسطين تاريخ

بة المواطنين لمساعدة بعضهم بعضا عندما يتعرضون        وهي ه  "  بالعونة  "، وكان قديما يتمثل   طويالً

األزمة التي تحدث في موسم قطف الزيتـون والمحاصـيل          : ألزمات في العمل، على سبيل المثال     

 صـاحب المحـصول   أو أزمة البناء حيث يهب المواطنون لمساعدة صـاحب العمـل      أواألخرى،  

حيث تجسد ذلك في سنوات النكبة       . طينيالزراعي دون مقابل والعونة من قيم وثقافة المجتمع الفلس        

التي هب فيها الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لنجدة إخوانهم الالجئين وتقديم العون لهم مـن مأكـل                 

 أن تـم تـشكيل بعـض المؤسـسات          إلىوبقيت األمور على هذا النحو      . ىأوومشرب وملبس وم  

مل التطوعي في الضفة الغربية وقطـاع       التطوعية في نهاية السبعينات حيث تشكلت اللجنة العليا للع        

  .غزة وعملت على تنفيذ الكثير من األنشطة التطوعية
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  : مشكلة الدراسة2.1

تتمحور مشكلة الدراسة في الكشف عن حجم العمل التطوعي لدى طلبة جامعة القدس ومعرفة أهـم                

ات طلبة الجامعـة،     ومعرفة الخلل الموجود في البرنامج من خالل اتجاه        .المتغيرات التي تؤثر فيه   

 عـدم   إلىالعمل التطوعي ما زال يكتنفه بعض الغموض والمشكالت التي ترجع في األساس              كون

وضوح فلسفة وأهداف ومفاهيم وإجراءات العمل التطوعي عند طلبة الجامعة، وما لكل هذا من اثر               

  .على اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي وتكيفهم مع البيئة الجامعية

  

  :مية الدراسة أه3.1

. تكمن أهمية الدراسة في ندرة الدراسات التي تبحث العمل التطوعي من وجهة نظر طلبة الجامعات              

شجعني على الكتابة فيه طبيعة عملي في قسم العمل التطوعي في الجامعة، ولإلجابة على مجمـوع                

ف على دور العمل    التساؤالت الفرعية المطروحة في مشكلة الدراسة، وما لذلك من األثر في التعر           

التطوعي في جامعة القدس بالنسبة للطالب، وكذلك التعرف على اتجاهات الطلبة من كال الجنسين،              

نحو العمل التطوعي ومعرفة ما إذا كانت هذه االتجاهات ايجابية أم سلبية، وفي كال الحالتين فأنـه                 

 يمكن االستفادة منها في مجـال       يمكن االستناد على نتائج الدراسة في طرح المعايير والمقاييس التي         

 تشكل فائدة معرفية ونظريـة      نتائج الدراسة العمل التطوعي والعمل على تحقيق األهداف المنشودة،        

وتفيد الطلبة وإدارة جامعة القدس      ،للباحثين حول ممارسة العمل التطوعي في الجامعات الفلسطينية       

مع الجوانب والمراحل العديدة للتعامل مـع        تبني سياسات جديدة من حيث التعامل        إلىمما قد يؤدي    

  .المتطوعين من حيث جلبهم، ومقابلتهم، وتزويدهم بوصف العمل، وتدريبهم وتحفيزهم
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  : أهداف الدراسة 4.1

  .التعرف على خصائص المتطوعين الملتحقين في العمل التطوعي) 1

لتطوعيـة فـي مؤسـسات      التعرف على مدى مشاركة طلبة جامعة القدس في القيام باألعمال ا          ) 2

  .التطوع

  .بيان أهمية العمل التطوعي حسب توجهات طلبة الجامعة) 3

  .التعرف على نظرة طلبة الجامعة المستقبلية لدورهم في العمل التطوعي) 4

  .التعرف على العوامل والحوافز التي تؤثر على مشاركة الطلبة في العمل التطوعي) 5

  

  : أسئلة الدراسة5.1

  : باإلجابة على السؤال الرئيسي التاليراسة الدسوف تقوم 

  ما هي اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل التطوعي؟

  :السؤال الفرعيويندرج عنه 

كل مـن المتغيـرات المـستقلة       هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو برنامج العمل التطوعي حسب          

عدل عالمات الطالب ، الخبـرة فـي        ،الجنس، مكان السكن،المستوى الدراسي ،م    الكلية:(التالية  

  .)التطوع، العمر والحالة االجتماعية
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  : فرضيات الدراسة6.1

  -:أسئلة الدراسة هيالفرضيات المنبثقة عن 

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير الكليةإلىالتطوعي تعزى 

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05( إحصائية عند المستوى     توجد فروق ذات دالله   

  . متغير الجنسإلىالتطوعي تعزى 

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير مكان السكنإلىالتطوعي تعزى 

ي اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل         ف )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير المعدل التراكميإلىالتطوعي تعزى 

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

 . متغير الخبرة في التطوعإلىالتطوعي تعزى 

نحـو العمـل    في اتجاهـات الطلبـة       )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير العمرإلىالتطوعي تعزى 

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

   متغير الحالة االجتماعيةإلىالتطوعي تعزى 
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  متغيرات الدراسة  7.1

  :تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية

 في التطوع، معدل عالمات الطالب، ة، مكان السكن، الخبرالكلية، الجنس: المتغيرات المستقلة وهي

  . األكاديمي والحالة االجتماعيةىالعمر، المستو

  اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي ؟: المتغيرات التابعة وهي

  

  محددات الدراسة 8.1

  : اقتصرت الدراسة الحالية على مجموعة من المحددات التالية

مستوى السنة  (جامعة القدسطلبة رت هذه الدراسة على عينة من اقتص:  المحددات البشرية-1

  . التخصصات العلمية واإلنسانية كافةفي، ) مستوى السنة الرابعةإلىلثانية ا

  جامعة القدس:  المحددات المكانية-2

تتحدد نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها هذه الدراسة وهي : المحددات الزمانية -3

  .2009\2010ل من العام الدراسي والفصل األ

  .أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:  المحددات المفاهيمية-4

  

 :الدراسةالصعوبات التي واجهت  9.1

  : ولكن أهمها، بعض من الصعوباتالدراسةواجهت 

  . قلة الدراسات التي كتبت في العمل التطوعي الجامعي-1

  .العمل التطوعيفي وذلك لقلة خبرتهم ، ة الجامعة مع الباحثة بعض طلبناوتع عدم -2
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

ل سيتم التطرق لمفهوم ودوافع وحاجيات      و في الجزء األ   إذ  ،  نيتجزأ اإلطار النظري للبحث لجزاءي    

أما الجزء الثـاني فيتطـرق      . موسلبيات ومعيقات العمل التطوعي بشكل عام لعالقة التطوع باإلسال        

  .للتطوع الجامعي بشكل خاص

  

   اإلطار النظري العام1.2

  لمحة تاريخية عن العمل التطوعي  1.1.2

بدأ العمل التطوعي مع بداية اإلنسان، وكثير من الفالسفة يعرفون اإلنسان كائن اجتمـاعي، ولـن                

 بعضهم كانت تحتم علـى      إلىالناس  فحاجة  ) 2006 الفريحات،(  مع غيره  ناوتعيكون كذلك إال إذا     

الواحد منهم أن يقوم بتقديم خدمات وأعمال معينة للمجموعة التي يعيش معهـا، مقابـل أن يقـوم                  

  .اآلخرين بأعمال كل واحد حسب إمكانياته وقدراته

وبالرغم من أن ما كان يقوم به الفرد يمكن حصرها كلها ضمن مفهوم التطوع، وهو العمل الغيـر                  

 التطوع كان يتم على جميع المستويات المعيشية، فلم يكن حصريا في مجاالت بعينهـا               مأجور وهذا 

كما هو في المراحل الحالية، وإنما كان يمتد ليشمل كل حاجات الجماعة دون تميـز بـين العمـل                   

  ).1998 الخطيب،( التطوعي الذي يقوم به الفرد تطوعا بتناغم مع حاجات الجماعة ومطلبها
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أكيد، أن التطوع بمفهومه العام والمبسط موجود منذ وجود اإلنسان فطبيعة الحياة            ومن الضروري الت  

البشرية ووجود نوازع الخير لدى البشر، كانت عوامل أساسية في وجود التطوع وتحت مـسميات               

مختلفة، وقد تطور موضوع التطوع ليصبح قضية تناقش على المستويات كافة، حتى أصبح التطور              

ي قيام األفراد ببذل جهد من اجل خدمة عامة، دون انتظار مردود مـادي مباشـر                بأبسط معانية يعن  

  .  غير ماديأوكون هذا الجهد ماديا وقد ي. لجهودهم

  

  التطوع تعريف  2.1.2

من الضروري تعريف التطوع لغة واصطالحا وتوضيح التطوع والعمل التطوعي والمتطوع وهناك            

  :تعريفات مختلفة منها

  :التطوع لغة

فالتطوع ما تبرع به اإلنسان من ذات نفسه مما ال يلزمه ، )طوع( ة التطوع مأخوذة من الفعلكلم

 أوجاء طائعاً غير مكره، ولتفعلنّه طوعاً : وقد جاء في لسان العرب البن منظور أمثلة. فرضه

  ).1991ابن منظور،( كرها

  : اصطالحاتطوعال

 بدافع منه لإلسهام في تحمل مسؤولية المؤسسة الجهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل " وعرف بأنه

  ). 1999محمد،( " التي تعمل على تقديم الرعاية االجتماعية

 فائـدة التطـوع     إلىوهي إشارة   ) 183البقرة،  ( " فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه      ": الىتعففي قوله   

األعمال التطوعية أشخاص نـذروا أنفـسهم   فقد وجد العلماء أن من يقوم ب      . النفسية الكبيرة للمتطوع  

لمساعدة اآلخرين بطبعهم واختيارهم بهدف خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه، ولكن التطوع كعمـل              
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خيري هو وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند من يتطوع؛ ألنه فعالية تقوي               

ى أنه يمكن استخدام العمل التطوعي لمعالجة األفراد        عند األفراد الرغبة بالحياة والثقة بالمستقبل حت      

المصابين باالكتئاب والضيق النفسي والملل؛ ألن التطوع في أعمال خيرية للمجتمع يساعد هـؤالء              

 محنتهم الشخصية والتسامي نحو خير يمس محيط الشخص وعالقاته، ليشعروا           زاوتجالمرضى في   

  يهم األمل بحياة جديدة أسعد حااليشون فيه؛ مما يعطبأهميتهم ودورهم في تقدم المجتمع الذي يع

  ).1991ابن منظور،(

 االخـتالف فـي     أنبمعنـى   . يرتبط مفهوم التطوع بأهداف المؤسسات العاملة في المجتمع المدني        

األهداف ينعكس على فهم التطوع من قبل العاملين في هذه المؤسسات، ومن هنا عرف الكثيـرون                

 خبـرة   أوبأنه المجهود القائم علـى مهـارة        ) 1985( فقد عرفه حسانين     التطوع بتعريفات متعددة،  

معينة، والذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي وبـدون توقـع جـزاء مـالي                  

  .بالضرورة

التطوع بأنه مشاركة جماعية، وهذه المشاركة قيمة محورية فـي بـرامج            ) 1997(وعرف عصر   

  . في إحداث التنمية والمشاركة االجتماعيةالمجتمع المحلي، وهي عنصر مهم

 مـن اجـل جماعـات       أوهو ذلك الجهد الذي يبذله اإلنسان من اجل مجتمعه،           أما العمل التطوعي  

معينة، حيث يتحمل مسؤوليات العمل من خالل المؤسسات االجتماعية القائمة، إرضـاء لمـشاعر              

  ).1993فهمي، (مجتمع ودوافع إنسانية داخلية، تلقى الرضا والقبول من جانب ال

عبارة عن مهام تؤدى لفئـات مـن النـاس بغـرض             العمل التطوعي بأنه   )2004( ويعرف لطفي 

 مـستويات   إلـى  مؤسسات من اجل وصول هؤالء الناس        أو جماعات   أومساعدتهم من خالل أفراد     

نف تنظـيم    في ك  إالوال ينشأ هذا العمل      .الحياة التي تتماشى مع رغباتهم وتتفق مع أهداف المجتمع        

اجتماعي حيث تؤدي مؤسسات العمل التطوعي واألهلي دورا رئيسيا في بناء التربية المدنية وبنـاء          
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المواطن القادر على محاكمة قضايا الحياة بموضوعية ومنطقية، وذلك الذي يقدم المصلحة العامـة              

ر بمـسؤولية   على الخاصة والذي يعيش الهم العام، ويحرص على الملكية والمصلحة العامة ويـشع            

  .اتجاه مجتمعه بعيدا عن ذاته وشخصه ومصلحته

وإنمـا يـرتبط     أن  التطوع جهد ال يرتبط باجر مدفوع،إلىومن مجمل التعريفات السابقة نخلص 

بتعزيز وتوظيف الجوانب والمهارات اإلنسانية من قبل الشخص المتطوع لخدمة مجتمعه في إطـار              

  . حتى بشكل فرديأو المؤسسة أوالجماعة 

وبناء على ما سبق ترى الدراسة أن العمل التطوعي يعتبر مظهرا من مظاهر الخدمة االجتماعيـة                

 جماعي إلشباع حاجات األفـراد والمجتمـع،        أووهو يمارس على انه خدمة اجتماعية بشكل فردي         

  . كان الدافع شعوريا أم ال شعورياءويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي، سوا

  

   حاجيات ودوافع العمل التطوعي3.1.2

 التطوع من حاجات ترتبط بالمتطوع نفسه، وأخرى بالمجتمع وبما ان الفرد جـزء              إلىتنبع الحاجة   

  .إليه التطوع وحاجة المجتمع والدولة إلىمن المجتمع، فان هنالك عالقة وثيقة بين حاجات األفراد 

  ):2001حرب، ( من فلسفتين مرتبطتين أوفالحاجات الفردية للتطوع يمكن بيانها من منظورين 

ويمكن تلخيصها بان الفرد يعمل من خالل فكرة التطوع علـى إرضـاء             :  الفلسفة الذاتية  -لىواأل

وتطمين بعض الغرائز والحاجات النفسية، ذلك انه بهذه الطريقة يحقق توازنا من خالل مجموعـة               

فة الذاتية للتطوع رغبـة الفـرد فـي          تحقيق الذات، حيث تتضمن الفلس     إلىهدف  ت التي   األعمالمن  

تتضمن الفلسفة الذاتية للتطوع رغبة الفرد فـي كـسب          .  التي يقوم بها بهدف تحقيق الذات      ألعمالا

 أهداف  إلى الوصول   إلى تحقيق التوازن النفسي     زاويتجشعبية وتأييد واحترام اآلخرين، األمر الذي       

  .شخصية ترتبط بأبعاد اجتماعية
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وهي ما يعرف بالعونه وهو أمر يرتبط بالعادات االجتماعية، وهذه          : الموضوعية  الفلسفة    -الثانية

 إحساس الفرد بدرجة عالية من االنتماء للمجتمع والذي بدوره ينعكس بشكل ايجابي             إلىالفلسفة تقود   

  .على المجتمع المحلي 

 الحاج  ردهاأو للعمل التطوعي عدة أهداف، وخاصة حسب الفلسفة الموضوعية، كما           أنمن هنا نفهم    

فالعمل التطوعي كقيمة اجتماعية، العمل التطوعي كأداة لضمان وتقويـة الـشعور            ). 1998(يحيى  

باالنتماء، العمل التطوعي كأداة لزيادة الموارد والمصادر وتجنيدها، العمل التطوعي كأداة للتغييـر             

  .ة في المجتمعوالعمل التطوعي كأداة تربوية، والعمل التطوعي كأداة لتقوية فئات ضعيف

يمكن القول أن الدوافع للعمل التطوعي كثيرة، حيث يختلف المتطوعون فـي أهـدافهم ودوافعهـم                

  :ورغباتهم في التطوع ومن هذه الدوافع ما يلي

 لشعوره بالجميل نحو مؤسسة     أوالدوافع الشعورية للمتطوع مثل رغبة في قضاء وقته الحر،          : لوال

 الرغبة في إقامة صدقات وعالقـات مـع         أواجتماعية معينة    حصل منها على خدمات      أنما سبق   

  .اآلخرين

 أوالدوافع الالشعورية للمتطوع كان تكون رغبة كامنة في الشخص لزيادة إحـساسه بـاألمن               : ثانيا

  . باالنتماءيإشباع احتياج ال شعور

أهـداف  تحقيق  ، الذي يرى انه من الخطأ أن نقول بان المتطوع يقدم جهده ووقته ل             آخروهناك اتجاه   

 المتطوع  يأخذه الذي يمكن أن     أن إال يعطي،   أن لما استطاع    يأخذ لم     إذا ألنه أبدامجتمعية وال يأخذ    

لقدراته القيادية وغير ذلك من     ي المعرفة والخبرة وصداقة، وكشف      لنفسه هو رضاء نفسيا وزيادة ف     

  .عيالخبرات التي يستطيع المتطوع الحصول عليها عندما يقدم جهده التطو

 عندما يلتحق باي تنظيم     اإلنسان بان   ضحتأوويتفق هذا االتجاه مع ما ورد في نظرية التنظيم حيث           

 منظمة معينه، فان هذا التنظيم يؤثر في سلوكه ويصبح هذا السلوك سلوكا تنظيميا يتفق فيه مـع                  أو
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 الذاتيـة لهـذا     فاألهـدا  في المنظمة تبدأ األهداف التنظيمية تحل محـل          ةالسائدالمعايير والقواعد   

 الذاتية ويرون بان    أهدافه ال يتخلى عن     اإلنسان هذه النظرية يؤكدون بان      أصحاب أن إال.  اإلنسان

  ).2008كشك، ( ال يخلو نهائيا من الدافع الذاتي اإلنسانسلوك 

قام بتحليل اثر بعض المتغيرات علـى دوافـع العمـل           ) 2001( محاميد   هااأجرففي الدراسة التي    

 مـن النـساء     168، حيث تكونت عينة الدراسة العشوائية من        األردنلنسائي المنظم في    التطوعي ا 

 أن ابـرز    إلىوتوصلت الدراسة   . المتطوعات ويعملن كأعضاء في الهيئات اإلدارية لتلك الجمعيات       

  .أسباب تطوع المبحوثات هي مجموعة من العوامل الدينية والنفسية واالجتماعية

  

  نظريات التطوع 4.1.2
  
لتطوع وكغيره من األمور ال يعمل بشكل عشوائي، وإنما يخضع لنظريات وافتراضـات تنظمـه               ا

، بحيث يكون واضح ومحدد بشكل عام، األمر الذي يـسهل التعامـل             لاوللتدوتجعل منه عمل قابل     

معه، ولهذا فقد دأب العلماء وخاصة االقتصاديين على بناء نظريات للتطـوع، وهنـاك نظريتـان                

  :تطوعأساسيتان لل

  

   نظرية السلم االمتدادي1.4.1.2

حيث وضع هذا العالم نظريتـه هـذه علـى          ) سيدني ويب (  هذه النظرية العالم االقتصادي    إلىدعا  

  : مسلمات وهذه االفتراضات هيأوافتراضات 

ديمقراطية بغير مسئولية محددة إذ تصبح هذه الحكومة         هناك من حكومة   أنه ليس : لواالفتراض األ 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ومسئولة عن توفير الخدمات التعليمية والصحية          مسئولة عن   

والتنموية وكافة الخدمات األخرى وتصبح هذه المسئوليات حقوق البد من أدائها للشعب جميعا مـا               
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دام تنطبق عليه شروطها وأال تكون الحكومة قد قصرت في حق الشعب وتتحدد هـذه المـسئوليات                

س أن الحكومة يتوفر لها إمكانيات ال تتوفر ألفراد الشعب منفردين إذا يوجد دستور تلتـزم   على أسا 

به كما تستطيع أن تستن أي قانون عن طريق السلطة التشريعية كما يتوفر لها جهاز تنفيذي كامـل                  

  .وتتوفر لها الموارد المادية والتنظيمية المختلفة

بالحد األدنـى لمـستوى المعيـشة        الدولة على ما نسميه   أن معنى ذلك أن تحافظ      : االفتراض الثاني 

الخدمات التي تلتـزم الدولـة       وعلى هذا الحد األدنى من المستوى تتضح لنا الحدود الدنيا لمجموعة          

بأدائها للشعب بحيث ال يكون هناك مواطن محروم من هذه الخدمات ما دام شـرط االنتفـاع بهـا                   

. ته عن الحد األدنى من مستوى المعيشة ألي سبب مـا          متوفر فيه فإن سقط مواطن على غير إراد       

 هذه الخدمات فتصبح وقد تحـررت       أداءفأن من حقه أن يقاضي الدولة وان تعدد تقصير الدولة في            

  .من التزاماتها أمام الشعب فال يكون لها حق الوجود

ا تمتلكه من موارد    ولكن مهما تقوم الدولة بأداء الخدمات فإن ذلك يرتبط دائما بم          : االفتراض الثالث 

وإمكانيات وبالتالي فإنه سوف تبدو على خط الحد األدنى لمستوى المعيشة ثغرات لذلك البـد وأن                

ينطلق الشعب بالجهود التطوعية وخاصة عن طريق الجماعات والهيئات والتنظيمات األهلية لـسد             

  .ما هو أهليهذه الثغرات وبذلك تكون هناك شركة في المسئولية بين ما هو حكومي وبين 

أن الهيئات األهلية ال تستطيع تعميم خدماتها لكل الناس كاألجهزة الحكومية بـل             : االفتراض الرابع 

يقتصر على فئات خاصة، ومناطق خاصة إال أن أهم ما يميز هذه الجهود األهليـة أنهـا تتـصف                   

دمة ال يلبث أن يثيـر      بالمرونة واالنطالق واالبتكار واالبتداع والتحديد وربما ابتكرت نوعا من الخ         

كـشك،  ( . المـسئولية الحكوميـة    إلـى الرأي العام فيطالب بتعميمه والمطالبة بتعميمه تعنى انتقاله         

2008(.  
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   نظرية األعمدة المتوازنة2.4.1.2
وقد كان تفكير جراي عمليا أكثر من سيدني ويب ألنه الحظ أن ما أكثـر               ) Gray( نادى بها جراي  

فيذ برامج ضخمة ثم ال تستطيع أن توفي بعهودها وربما كانت في سـبيل              الحكومات التي تتعهد بتن   

 ومن جانـب    .الدعاية الحتاللها مراكز السلطة أن تعد أكثر مما تستطيع أن توفي به، هذا من جانب              

 الحكومة بمسئوليات لم تكن أبدا تتوقعها فكيف        تفاجئآخر فإن مالبسات العصر ومفاجآت الحياة قد        

أدنى من لمستوى المعيشة مع مفاجآت العصر ولهذا فلم يفترض لنظريته افتراضاً            يكون التزام بحد    

إال ما هو منطقي معقول معتدل فيقول انه ال  مقام لمجتمع يسعى لتحقيق الرفاهية االجتماعية بغيـر          

 وتضامن بين األجهزة واإلدارات الحكومية من جانـب واألجهـزة           ناووتعوجود وبغير قيام شركة     

لشعبية من جانب آخر فكالهما متمم ومكمل للجانب األخـر ولكنـه يـشترط شـرط أن                 والهيئات ا 

 يكرر بعضها   أوالخدمات التي تقدم للناس من كال الجانبين الحكومي واألهلي ال يجب أن تتعارض              

 التـضاد   أو ال يقطـع بعـضها مـسار الـبعض اآلخـر فيحـدث التكـرار                 أوالبعض اآلخـر    

  ).   2008كشك،(التدخل

  

  القة العمل التطوعي من المنظور اإلسالمي ع5.1.2

ما َأفَاء اللَّه علَى رسـوِلِه       " :الىتعقال  ،  عالقة حميمة بين التطوع واإلسالم    كما هو معروف فهناك     

السِبيِل كَي ال يكُون دولَةً بـين       ِمن َأهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن           

 اِء ِمنْكُم7:الحشر" (اَألغِْني.(  

 والتكافل  ناوالتعوال بد من العمل التطوعي الذي يدفع المجتمع نحو التغيير الرشيد القائم على روح               

قـيم   ال إن). 1993الـسالم،   (بين قطاعات المجتمع، فبذلك يكون التغيير موجبا فهو تغيير لألفضل           

االجتماعية وخاصة الدينية المتعمقة في المجتمع العربي واإلسالمي ساعدت في تعميق روح العمل             

 14



التطوعي فيه باإلضافة للشعر والغناء واألمثال، والذي يشيد بهذه الروح فتظل متقدة فـي المجتمـع               

اآليـات  وفيمـا يلـي بعـض       . حتى بعد زوال الظروف المادية التي قام عليها ذلك التراث الشعبي          

الكريمة واألحاديث الشريفة التي توضح الحث على العمل التطوعي والذي هو بمثابة صـدقة فـي                

يقول من األحاديث الشريفة     ".  على البِر والتَقوى   انووتعاو" الىتعقال  : القران الكريم   ومن .اإلسالم

لشمس تعدل بين أثنـين  ا  كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه" :صلى اهللا عليه وسلم

 والكلمة الطيبـة صـدقة   ،متاعه صدقة  ترفع عليهاأو تعين الرجل على دابته فتحمله عليها ،صدقة

ومن أقوال  .  متفق عليه  ، "عن الطريق صدقة  األذى   وتميط   ، صدقة الصالة إلىوبكل خطوة تمشيها    

 اإلنسانعد وعدا صادقا لهذا      سيلتقي مع اهللا عز وجل و      بأنه المسلم يعرف    فاإلنسان:" يقولالتابعين  

 إلـى  كبير، يحتاج فقط أن يلتفـت        إعالن إلى ال يحتاج    اإلنسانهذا  . بأن يعطيه األجر الذي يحفظه    

فهذا العمل الذي يـسمى فـي المـصطلح         . الىوتع صدق وعد اهللا سبحانه      إلىوعد اهللا عز وجل و    

لمجتمع، وترتفع كثير من آهاته     هذا العمل ال بد من الحاجة إليه، لكي يصلح ا         . المدني عمل تطوعي  

  ).2001إبراهيم، (وتوجعاته 

  : دراسات حول التطوع6.1.2

  .هناك عديد من الدراسات التي ركزت على التطوع بشكل عام

حول العمل التطوعي لدى الشباب في المؤسسات األهلية واالجتماعية في           )2009(وفي دراسة نايفة    

تطوير، واستخدمت الباحثة عينة قصدية من مجتمع الدراسة        محافظة طولكرم بين المعيقات واليات ال     

وكان من أهم النتائج أن اكبر المعوقـات كانـت المعوقـات            . متطوع ومتطوعة ) 100(بلغ قوامها   

اإلدارية المتعلقة بالمؤسسات التي ترعى التطوع، ثم المعيقات المتعلقة بالمجتمع ثم المعيقات الدينية             

ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتشبيك دائمين بين المؤسسات العاملـة           صت الدراسة ب  أووالنفسية، و 
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في مجال العمل التطوعي مع التركيز على مبدأ التخصصية في عمل هـذه المؤسـسات وتفعيـل                 

  أدوارها في المجاالت كافة ثم دعم وإسناد المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي

   2009).،نايفة(

 الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية وتطوير العمل التطوعي فـي            حول )2007(ففي دراسة غنام    

 إشـكاالت  عدم مواجهة الدور التطوعي للجمعيات       إلى نتائج الدراسة    أشارتمحافظة الخليل، حيث    

 الهيئـات القياديـة     أن مجتمعية، حيث    أو الشرعية سواء كانت قانونية      أومن خالل الهيئات القيادية     

 أضـف تجددة، والجمعيات مسجلة بصورة رسمية لدى الجهات المختصة،         منتجة والهيئات العامة م   

 تقييم وتقارير دورية وخطط واليـات رقابـة تعمـل           أنظمة التطوعي للجمعيات من     األداء ذلك   إلى

 .بصورة جيدة ومرضية، وهناك تطور في الدور التطوعي للجمعيات مقارنة مع السنوات الماضية

اب والعمل التطوعي في فلسطين، وقد أظهرت نتائج الدراسة         حول الشب  )2006(وفي دراسة رحال    

أن العمل التطوعي في فلسطين قد تراجع والسبب في ذلك تراجع القيم االيجابيـة وعـدم اهتمـام                  

مؤسسات التنشئة االجتماعية على اختالفها بتعميق هذه القيمة لدى األبناء، وان الظروف االقتصادية             

 ضعف في العمل التطوعي في فلسطين       إلىة للمنظمات التطوعية أدى     السائدة وضعف الموارد المالي   

  ).2006رحال، (

 إلـى فخلـصت   حول العمل التطوعي من منظور التربيـة اإلسـالمية،          ) 2003( دراسة الفي أما  

أن و أن مشروعية التطوع ثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة         : مجموعة من النتائج أهمها   

  .   غرس التطوع في نفس النشء المسلميسالمية الدور الكبير فلوسائط التربية اإل

  .أن للتطوع مجاالت وصورا عديدة في اإلسالم، ولها آثار ايجابية تعود على الفرد والمجتمع
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 والمربين ومؤسـسات التعلـيم واإلعـالم        ءعلى اآلبا : صت الدراسة بعدد من التوصيات ومنها     أوو

الـنشء المـسلم وتعليمـه قيمـة التطـوع منـذ الـصغر              بضرورة غرس القيم المثلى في نفس       

  ).2003الفي،(

 العديد من   إلىتوصلت  فقد   في سوريا،    األهلية واقع المنظمات    لتاوتن التي) 2001(أما دراسة حمد    

نسبة المنظمات التـي تقـوم بتـدريب        أن  ومنها  . النتائج فيما يتعلق بالمتطوعين في تلك المنظمات      

من تلك الجمعيـات تعـاني مـن نقـص فـي            % 30 أنمنها، كما    %15،6 زاوتتجمتطوعيها لم   

 نقـص المتطـوعين فـي    إلى التي تعود األسبابهنالك العديد من . واإلناثالمتطوعين من الذكور   

 في التعريف بتلك المنظمات، ونظـرة  األعالمقصور وسائل  : أبرزهاالعديد من تلك الجمعيات ومن      

، وكذلك الظروف االقتصادية واالجتماعيـة، وقلـة وقـت          ةاألهليالمجتمع السلبية تجاه المنظمات     

  .الفراغ

 األردنودراسة حول وضع العمل التطـوعي فـي فلـسطين         ) 1993(كما أجرى شتيوي وآخرون     

من المتطوعين في المنظمات التطوعية في تلك الدول      ) 600(ومصر، و اشتملت عينة الدراسة على       

 في الدول   اإلناثركة   من مشا  أعلى مشاركة الذكور    بينت الدراسة ان  ).  متطوع من كل دولة    200(

، اما فلسطين فقد احتلـت      األردن في   لإلناث وأعالها نسبة للذكور في مصر      أعلى وكانت    ،الثالث

  .واإلناث من مشاركة الذكور موقفا متوسطا

من المتطوعين في   %) 70( ذوي الدخل المتوسط والعالي يشكلون أكثر من         أن إلىوأشارت النتائج   

 المتطوعـون  إليهوبالنسبة لقطاع العمل الذي ينتمي . في مصر%) 55( وفلسطين وأكثر من   األردن

 أمـا .  من القطاع الخاص،  وفي فلسطين من القطاع األهلي         األردن غالبية المتطوعين في     أنتبين  

عن مجاالت العمل التطوعي فقد احتل مجال المرأة والمجال الديني أكثر مجـاالت التطـوع فـي                 

إن .  في مـصر   األكثرأما مجاالت العمل الخيري والخدمة العامة والفقراء فاحتل المجاالت          . ردناأل
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 زيادة أعداد المتطوعين في تلك الدول، من وجهة نظـر المبحـوثين،             إلىأبرز العوامل التي تؤدي     

يـة   وتقسيم عمل واضح لدى المؤسسات التطوعية، وتقديم الحوافز المادية والمعنو          أجندةفهي وجود   

 العمل التطـوعي،    بأهمية مفاهيم التطوع في المناهج المدرسية، وزيادة الوعي         وإدخالللمتطوعين،  

ل و التطوع فكان الدافع األ    إلىأما عن أهم الدوافع التي دفعت بالمتطوعين        . وتعميق مبدأ الديمقراطية  

دينية فكانت الدافع الثـاني     هو الرغبة والمشاركة في خدمة المجتمع بالنسبة للدول الثالثة، أما القيم ال           

 ومصر، بينما كانت الرغبة بالمساهمة في التنمية هي الـدافع الثـاني بالنـسبة               األردنفي كل من    

، والرغبـة   لألردن أهمية فكان القيم الدينية بالنسبة       األكثرللمتطوعين في فلسطين، أما الدافع الثالث       

  . بالنسبة لفلسطين، ومفهوم الوطنيةلألردنبالمساهمة بالتنمية بالنسبة 

 حول موضوع العمل التطـوعي، ومنهـا دراسـة          أجريت التي   األجنبيةهناك العديد من الدراسات     

هـذه  توصـلت   .  موضوع المشاركة في الجمعيات الخيرية     لتاوتن فقد   Bekkers) (2005 بيكرز

ن الهويـة   ع إيجاد معنى للحياة من خالل التعبير     :  أن أبرز أسباب العمل التطوعي هي      إلىالدراسة  

كمـا  . ضاعهم في سـوق العمـل     أوضاع اآلخرين، ولتحسين    أواالجتماعية والمساهمة في تحسين     

 ان المشاركة  في العمل التطوعي تزداد مع ازدياد مستوى التعليم، وزيـادة              إلىتوصلت  الدراسة    

ليـسارية،   لمن يؤيدون األحزاب الـسياسية، ا      أعلىاهتماما بالسياسة، و   التدين، ولدى الفئات األكثر   

 منه لدى سكان المناطق الريفية، ويزداد لدى األشخاص الذين تمتاز شخـصياتهم بالـشعور               أعلىو

  .العاطفي اتجاه األحداث واآلخرين

  العمل التطوعي ايجابيات وسلبيات 7.1.2

يعتبر التطوع من األساليب االيجابية لالستفادة من الطاقات الشابة في المجتمع وشغل وقت الفـراغ               

قة بناءة؛ يتيح العمل التطوعي ممارسة حقيقية للديمقراطية االجتماعية في المجتمع لما يمتاز به              بطري
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 رأيـه من حرية اإلقدام عليه واختيار نوعية العمل واألداء، كما يتيح للمتطوع التعبير الصادق عن               

  ).2001خاطر، ( والرعايةفي طبيعة ومستوى الخدمة 

 العمـل   إلـى  للتطوع سلبيات منها االنـدفاع       أن إاللعمل التطوعي،   بالرغم من االيجابيات العديدة ل    

 بعض موارد المؤسسة، وقد يحقـق       إهدار إلىوالشعور الزائد بالثقة لدى المتطوعين، وأحيانا يؤدي        

، وبالتـالي تقـل     ة المؤسس أوالمتطوع ميوله ورغباته بصورة عكسية على حساب العمل في الهيئة           

 الهيئة وأكثر من ايجابياته، لذلك ينـتج        أو مكلفا للمؤسسة    أوعمله سلبيا   االستفادة من جهده، ويكون     

وقد تغيب إمكانية التقـويم والمتابعـة   .  المؤسسةأو انعدامه داخل الهيئة أوأحيانا تخلخل في الضبط    

  .وهذا يكون على حساب تحقيق المؤسسة ألهدافها

 المتطوع يترك العمل فـي      أنحيث  وأيضا  ليس هناك ضمان في استمرارية العمل في المؤسسة، ب          

المليجـي،  (  تنظيم انسحابه من العمـل     أو جبارهإأي وقت دون أي التزامات، وعدم اإلمكانية على         

2003.(  

  

  : معوقات العمل التطوعي8.1.2

 عقبات تحد من فاعليته وقـد  - شأنه في ذلك شأن كافة األعمال -يواجه العمل التطوعي المؤسسي   

  :تلك العقبات وهي) هـ1416(بين العلي 

كالجهل بأهمية العمل التطوعي، وعدم القيام بالمـسؤوليات التـي          : المعوقات المتعلقة بالمتطوع  ) أ(

أسندت إليه في الوقت المحدد، ألن المتطوع يشعر بأنه غير ملزم بأدائه في وقت محدد خالل العمل                 

 المتطوع مـع وقـت      الرسمي، السعي وراء الرزق وعدم وجود وقت كاف للتطوع، تعارض وقت          

 الدراسة مما يفوت عليه فرصة االشتراك في العمل التطوعي، بعـضهم يـسعى لتحقيـق                أوالعمل  
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أقصى استفادة شخصية ممكنة من العمل الخيري وهذا يتعارض مع طبيعة التطوع المبنـي علـى                

  .اإلخالص هللا

تهتم بشؤونهم وتعيـنهم    عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين      : معوقات متعلقة بالمنظمة الخيرية   ) ب(

على االختيار المناسب حسب رغبتهم، عدم اإلعالن الكافي عن أهداف المؤسسة وأنـشطتها، عـدم               

تحديد دور واضح للمتطوع وإتاحة الفرصة للمتطوع الختيار ما يناسبه بحرية وعدم توافر بـرامج               

  .خاصة لتدريب المتطوعين قبل تكليفهم بالعمل

عدم الوعي الكافي بين أفراد المجتمع بأهمية التطوع واألهداف التي          : معمعوقات متعلقة بالمجت  ) ت(

فثقافة التطوع متدنية بشكل كبير في كثير من المجتمعـات العربيـة، واعتقـاد              .  تحقيقها إلىيسعى  

البعض أن التطوع مضيعة للوقت والجهد وغير مطلوب، عدم بث روح التطوع بين أبناء المجتمـع                

  .د لوائح وتنظيمات واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميهمنذ الصغر، وعدم وجو

بعض اإلشكاليات المتعلقـة بالعمـل   ) ,1990Gill and Mawby (اوبيويضيف كل من جيل وم

  :التطوعي جديرة باالهتمام، وتتمثل هذه اإلشكاليات باآلتي

  .العالقة بين المتطوعين والموظفين الرسميين: لىوالمشكلة األ

  .العالقة بين المتطوعين والعمالء: المشكلة الثانية

تعتبر مشكلة مكانية حيث تمتاز بعض المناطق المحاجة للخدمات التطوعيـة بقلـة             : المشكلة الثالثة 

  .المتطوعين بينما في المقابل نجد كثرة منهم في مناطق أخرى أقل حاجة

  .التمويل الحكومي: المشكلة الرابعة

  .ن بين القطاع التطوعي والقطاع الحكوميتكمن في ضرورة التواز: المشكلة الخامسة

 التي يعمل فيها المتطوعون العديد من القضايا وذلك لمواجهة          ة المنظم أو تراعي المؤسسة    أنيجب  

  ):2003(معوقات وسلبيات العملية التطوعية، ومن هذه القضايا من وجهة نظر المليجي 
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  .وجود لجنة تشرف على العمل التطوعي . 1

  . وخصائصهم والتعليم والخبرةنسسة مؤهالت المتطوعيأن تحدد المؤ. 2

  .تحديد المكافآت المادية والمعنوية التي يمكن تقديمها للمتطوعين. 3

  .وجود خطة الختيار المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم واإلشراف عليهم. 4

  .إجراء تقييم دوري لعمل المتطوعين. 5

 مـن   ي في المجتمع المدني في الوطن العربـي       معوقات العمل التطوع  أن   )2000( يرى سعد الدين  

 الواضح في مستويات الدخل     تاوالتفالدراسات التي أجريت في كثير من دول العالم أكدت أن           خالل  

 وجود جماعات فرابية    أو العضوية الفاعلة في التنظيمات التطوعية       إلى اوالنجاح االقتصادي مرجعه  

عتبر راس المال االجتماعي والذي يقصد به شـبكة          تنظيمات المجتمع المدني ت    إنمتماسكة ، حيث    

ـ الجماعات والمنظمات اإلنسانية القائمة على التفاعل المباشر والثقة المتبادلـة             والتكامـل   ناووالتع

 أحـرزه وبالرغم من التقدم الذي     .  التعبير عن مشاعر مشتركة    أو خدمة قضية ،     أولتحقيق مصلحة   

جـه متعـددة    أو،  فان العمل التطوعي ما زال محدوداً من          قطاع المجتمع المدني في الوطن العربي     

  :وهي

كـاألحزاب،  (  مجموعة من ضيقة جـدا     أوتمركز أغلب المؤسسات المدنية حول شخص واحد        . 1

، مع وجود بعض االستثناءات فـي  )والنقابات المهنية والجمعيات األهلية، ومنظمات حقوق اإلنسان، 

  .بعض األقطار العربية

 التضامن والتحالف أثنـاء     إلىلعمل الفردي وضعف قيمة العمل الجماعي، واللجوء        شيوع قيمة ا  . 2

 يعتبـر مؤشـرا     ص أشـخا  أو  وهو يعتبر حالة زائفة حيث أن التمحور حول شخص            ،االنتخابات

  .لضعف العمل الجماعي
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ـ       يعتبر مؤشر العضوية في منظمات المجتمع المدني دليالً       . 3 ا  على اتجاه المجتمع نحو التطوع، وم

يؤكد ذلك اقتصار العضوية للنقابات المهنية على بعض التيارات السياسية الفاعلة ، كما ان العمـل                

 الترشيح للبرلمان، ويعتبر ذلك     أوالتطوعي للبعض هو مدخل العمل السياسي وتقلد مناصب سياسية          

  .دليل على عدم اإليمان الحقيقي بالعمل التطوعي

 تأكيد أن كل مواطن جزءا من كيان جماعي يحميه من           إلىؤدي  أن اتجاه الناس للعمل التطوعي ي     .4

 االكتئاب خاصة في المدن، وبالتالي يحصنه من الوقوع في بـراثن أمـراض              أو الغرابة   أوالعزلة  

  . وانحرافات العصر
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  :   اإلطار النظري الخاص2.2

   العمل التطوعي في الجامعات1.2.2

معات، على اختالف أعراقها، وتتشكل هذه المجتمعـات        اإلنسان هو المحرك الرئيسي في بناء المجت      

أن مقدار التطور الذي تكتسبه هذه المجتمعات،       .  وهو اإلنسان  إالبشكل متطابق وفقا لهذا المحرك،      

كان أ عقليا، والتطوع أساسا هو الجهد سواء        أوهو نتاج الجهد اإلنساني، سواء كان هذا الجهد فكريا          

  . فكرياأوعقليا 

ن االهتمام بهذا الموضوع ودراسة مدى الدور الذي يلعبه التطوع فـي تنميـة المجتمـع                ال بد لنا م   

المحلي الفلسطيني، لما لذلك من أهمية كبرى، خاصة في ظل الظروف االجتماعيـة واالقتـصادية               

  .والسياسة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني

 يعود عليهم بالعديـد مـن   ألنه أن العمل التطوعي أساسي في حياة الشباب) 1995(ويرى عويدات  

  :الفوائد منها

ينمي العمل التطوعي الحوافز لدى الشباب لالستفادة من قدراته، وطاقاته، لخدمة المحتـاجين              :الأو

  .من المواطنين والمجتمع بشكل عام

 من خالل اكتشاف المجهول والميل للمغامرة وحـب         أالنايساعد العمل التطوعي على تكوين      : ثانيا

  .الع وبالتالي الشعور بالسعادةاالستط

ـ 1427( دراسة السلطان    إن حول اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل التطوعي هي دراسـة          )  ه

وماهيـة األعمـال    ,  الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي نحو ممارسة العمل التطوعي         إلىهدفت  

ل دون التحـاق الـشباب      التطوعية التي يرغبون في ممارستها، وكذلك تحديد المعوقات التي تحـو          

  .الجامعي باألعمال التطوعية

 23



ضحت النتائج أن مساعدة ورعاية الفقراء والمحتاجين ويليها زيارة المرضى، ثم المشاركة فـي              أوو

اإلغاثة اإلنسانية، ورعاية المعوقين، والحفاظ على البيئة ومكافحة المخدرات والتدخين، في صـدر             

أقل مجاالت العمل التطـوعي     كما يبدو فان    و.  المشاركة فيها  المجاالت التي يرغب الشباب الجامعي    

جاذبية لمشاركة الشباب الجامعي هي الدفاع المدني، وتقديم العون للنـوادي الرياضـية، ورعايـة               

ضحت نتائج الدراسة أن اكتساب مهارات جديدة، وزيادة الخبرة  وشغل وقت  الفـراغ                أو و .الطفولة

مة المجتمع، والثقة بالنفس، وتنمية الشخصية االجتماعية تأتي فـي          بأمور مفيدة، والمساعدة في خد    

مقدمة الفوائد التي يجنيها الشباب جراء مشاركتهم في العمل التطوعي ويرونها ذات أهمية مرتفعـة               

ضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين اتجاهـات الـشباب             أوكذلك  . جداً

 العمل التطوعي، والمعوقات التـي تحـول دون مـشاركة الـشباب              ممارسة راومحالجامعي نحو   

الجامعي في العمل التطوعي، واألساليب واآلليات الالزمة لتفعيل مـشاركة الـشباب فـي العمـل                

  .التطوعي

 ممارسة الفتاة السعودية للعمل التطوعي      إلى هدفت الباحثة التعرف     )هـ1422(وفي دراسة الموسى    

 الخلفية الشرعية للمبحوثات، والتعرف على معوقات هذه الممارسة         إلىالدعوي، من خالل التعرف     

  : النتائج اآلتيةإلىوخلصت الدراسة . واثر الحالة االجتماعية للطالبات على هذا العمل  التطوعي

  .اتضح تأثير الخلفية الشرعية للمبحوثات عن العمل التطوعي في المجتمع السعودي: الأو

الحالة االجتماعية للطالبات في الممارسة التطوعية للعمل الـدعوي، ويرجـع            متغير   تأثيربلغ  : ثانيا

 ما تفرضه الحياة الزوجية على الطالبة المتزوجة من مسؤوليات و قد تحد من ممارستها للعمل                إلى

  .التطوعي

  إلىللتخصص الدراسي اثر في ممارسة الطالبات للعمل التطوعي، وقد يرجع ذلك : ثالثا

 .ة األنشطة داخل الجامعة بجهود طالبات الدراسات اإلسالمي ارتباط ممارسة
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 موضوع بناء الشراكة لتاوتنوالتي  ),Bringle, and Hatcher 2002( ودراسة برنجل وهاتجر

 ان مؤسسات التعليم العـالي فـي الواليـات          إلىتوصلت الدراسة   . بين الجامعة والمجتمع المحلي   

دمات والنشاطات للمجتمعات المحلية وبعـدة طـرق مـن           ساهمت في تقديم الخ    األمريكية المتحدة

 لهـا  إدارية أو وحدات أكاديمية أو أقسام وإيجادالتعليم المستمر، والبرامج العيادية والمهنية   : أبرزها

 ان العديد  نتيجةإلىتم التوصل (Long et al, 2001) وفي دراسة لونج وآخرون . مهمات خدماتيه

 تشجع طلبتها على التطوع من اجل توثيق الـصلة بـين طلبتهـا              كيةاألمريمن الكليات والجامعات    

وتوصلت الدراسـة   .  الجامعات أو وبين المجتمع المحلي الذي تقع فيه تلك الكليات          –كممثلين عنها   

  .األهداف تحقيق العديد من إلى ان تلك البرامج هدفت إلىأيضا 

حوافز التي تدفع طلبـة الجامعـة   حول فهم ال  (Jones and Hill, 2003)وفي دراسة جونز وهيل

 كافة المبحوثين أعمال تطوعية خالل دراستهم المدرسية في المرحلة          أجرىحيث  . للخدمة التطوعية 

 النصف اآلخر فقد     اما  الجامعة، إلىواستمر نصفهم في القيام بالعمل التطوعي بعد انتقالهم         . الثانوية

 مـشاركة   أن إلـى وتوصلت الدراسة   .  الجامعة لىإتوقفوا عن القيام بالعمل التطوعي بعد االنتقال        

 األسرة الحوافز الخارجية مثل تشجيع      تأثير المرحلة الثانوية كان بسبب      أثناءالطلبة بالعمل التطوعي    

، وكون العمل متطلب في المنهاج الدراسي وتشجيع المعتقدات الدينية ومساعدة اآلخرين،            واألصدقاء

 الطلبة الـذين توقفـوا   أما. لبة في الحصول على قبول جامعيوكون القيام بعمل تطوعي يساعد الط   

ضـيق  :   ذلك االنقطاع هيأسباب ابرز أن الجامعة فقد ذكروا إلىعن العمل التطوعي بعد االنتقال     

 الدراسة فـي    أثناءلويات لحياتهم الجديدة في الجامعة، واالنشغال بالعمل        أوالوقت واالنشغال بوضع    

 التي دفعت الطلبة لالستمرار بالعمـل       األسبابأما ابرز   . مجتمع محلي جديد   إلىالجامعة، واالنتقال   

الشعور مع اآلخرين الذين كانوا يساعدونهم في الماضي عند         :  دراستهم الجامعية فهي   إثناءالتطوعي  
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 تغيير اجتماعي لـصالح     إحداثالحاجة وقبل دخولهم الجامعة والحاجة للنمو المهني، والمساعدة في          

  .همشة في المجتمع مثل مناصرة قضايا تلك الفئاتالفئات الم

بأجراء دراسة على طلبة جامعـة  ) ,Ferrari and Bristow 2005(وقام الباحثان فيراري وبرستو

DePaul              األمريكية لمعرفة آرائهم تجاه البيئة الجامعية وعالقتها بحوافز خدمة المجتمـع المحلـي 

لى والثانية لديهم انطبـاع     و طلبة السنتين األ   أن إلىسة  وتوصلت الدرا . واالنخراط في الخدمة العامة   

عال بأن الجامعة توفر بيئة مناسبة للطلبة للقيام باألعمال التطوعية في المجتمع المحلي، وأن لديهم               

 من طلبة السنتين الثالثة والرابعة للقيام بالعمل التطوعي وخاصة الحـوافز المرتبطـة              أعلىحوافز  

وتوصـلت  .  واالستجابة لالحتياجات والرغبة بتقديم المـساعدة لآلخـرين        بتحقيق المصالح العامة  

لى والثانية تعرضوا أكثر لبـرامج      و ان طلبة السنتين األ    إلى أن سبب تلك الفروق يعود       إلىالدراسة  

أما تلك الحوافز فكانـت أقـل       . لىوالتوجيه ومشاريع خدمة المجتمع المحلي وخاصة طلبة السنة األ        

 الثالثة والرابعة ولعدة أسباب ومن أبرزها انشغال العديد منهم بالعمل لتغطية كلفة             عند طلبة السنتين  

  .دراستهم وقلة تعرضهم لبرامج الخدمة العامة

ان هذه الدراسات ترتبط بموضوع الدراسة الحالية وخاصة التركيز على مركبات العمل التطـوعي              

  .لتطوعي تفسر العمل ا التيوعلى دوافع المتطوعين وعلى العوامل

حول فهم العالقة بين كل من متغيرات الثقة والعالقات والتطوع وبين   John,2005 )(دراسة جون

  :فكانتنتائجها أبرز ومن التحصيل األكاديمي، 

فيما يتعلق بمتغير الثقة والذي قصد به ثقة المبحوثين من الطلبة بكل من زمالئهم فـي نفـس                  : الًأو

يرانهم فقد كانت العالقة ما بين هذا المتغير وما بـين التحـصيل   الصف، وأقرانهم في المدرسة، وج 

  .أي أن الطلبة الذين امتازوا بالثقة كان تحصيلهم األكاديمي عالي في المدرسة. األكاديمي ايجابية 
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فيما يرتبط بمتغير العالقات والذي قصد به وجود عالقات اجتماعية ما بين والدي المبحـوثين               : ثالثا

هم من طلبة نفس المدرسة، فقد كانت العالقة ما بين هذا المتغير وما بين التحـصيل                ووالدي أصدقائ 

بمعنى أن الطلبة الذين يقيم والديهم عالقـات اجتماعيـة مـع والـدي              . األكاديمي للمبحوثين سلبية  

  .زمالئهم من الطلبة كان تحصيلهم األكاديمي متدنيا مقارنة بغيرهم من الطلبة

رسـة   خـارج المد أوتطوع والذي قصد به قيام الطالب بأي عمل تطوعي داخل          فيما يتعلق بال  : ثالثا

أي أن التحـصيل     .، فقد كانت عالقته بالتحصيل األكـاديمي ايجابيـة        خالل السنة الدراسية الحالية   

 وبشكل واضح من الطلبـة الـذين لـم    أعلىاألكاديمي عند الطلبة الذين قاموا بأعمال تطوعية كان  

 أن فبرأيـه  .ام طلبة المدارس بالعمـل التطـوعي       توعية وقي  أهمية إلى ةباحث ال توتوصل .يتطوعوا

 دراسـتهم فـي الجامعـة       أثناءالطلبة الذين يتطوعون قبل دخولهم الجامعة يزداد احتمال تطوعهم          

  .مستقبال

 

   الجامعات الفلسطينيةفي التطوع 2.2.2

وعي حيث تخصص بعضها تقريبـا       وتعزيز مفاهيم العمل التط    ءثراإتسهم الجامعات الفلسطينية في     

  .مئة وعشرون ساعة عمل تطوعي كمتطلب جامعي الكتمال شروط التخرج

وتقوم الجامعات على تنظيم الحمالت منها الحمالت التنظيفية وقطف الزيتـون والبرتقـال وكـذلك               

 للتطوع في المؤسسات، ومن خالل لجان وطنية مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة            أخرىبرامج  

 االعتبار للعمل التطوعي من خالل تنظيمه وتحفيزه ونـشر          إعادة إلى وتهدف   ،لشؤون االجتماعية ا

وتضم هذه اللجنة بعض الجهات والمؤسـسات الحكوميـة وغيـر           . مفاهيمه في المجتمع الفلسطيني   

  ).2004ملف الشباب في فلسطين، (المعنية بالعمل التطوعي 
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  العمل التطوعي في جامعة القدس3.2.2 

 حيث يتعين على الطالب التطوع 1995تبنت جامعة القدس مبدأ العمل التطوعي اإللزامي في العام 

 ساعة 80 ساعة خارج الجامعة وفي المؤسسات المحلية المختلفة، و40 ساعة بمعدل 120لمدة 

 ناوويتع. داخل الجامعة في النشاطات الطالبية كالمهرجانات والندوات وورشات العمل وغيرها

  .س الطلبة مع عمادة شؤون الطلبة ودائرة العالقات العامة لتنظيم نشاطات تطوعية أخرىمجل

بحيث .  مركز الخدمة المجتمعية1999وقد تأسس في جامعتي النجاح الوطنية والقدس في العام 

قدم يتطوع فيه العديد من الطلبة سنويا في البرامج االجتماعية واالقتصادية والقانونية المختلفة التي ت

   .خدمات للمجتمع المحلي

 ساعة من العمل التطوعي كمتطلب إجباري للتخرج 120أقرت الجامعة ، جامعة بيرزيتفي 

 يتنوع العمل التطوعي حيثب في المجتمع عبر العمل التطوعي، منطلقة من ضرورة إدماج الطال

وكذلك . ف الزيتونتطوعية على التشجير والزراعة وقط وتتركز اغلب النشاطات الالجامعةهذه في 

  .جماعية بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المختلفةالمشاريع ال على 

، المجتمعل عبر برامج خدمة     واأل:  بمنحنيين فيهايتم تنفيذ العمل التطوعي     فجامعة بيت لحم    في  أما  

فهو يلـزم الطالـب كمتطلـب        ،بالنسبة لبرنامج خدمة المجتمع المحلي    . والثاني عبر عمادة شؤون   

ويقـوم  .  ساعة من العمل التطوعي الفعلي بواقع ساعة معتمدة واحدة         45 حيث ينفذ  للتخرج   إجباري

في بيت لحم    الطلبة في هذا المساق بالتركيز على تقديم خدماتهم لمؤسسات المجتمع المحلي المختلفة           

  .والمناطق المحيطة

ويـشرف علـى    . نشأة الجامعة بدأ العمل التطوعي في جامعة األزهر منذ        جامعة األزهر ف  بالنسبة ل 

. العمل التطوعي مجلس الطلبة على مستوى األعمال التطوعية التي تقدم في داخل الحرم الجـامعي              
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فيشرف عليه إدارة الجامعـة ومجلـس        ، الجامعة أسوارأما بالنسبة للعمل التطوعي الذي يتم خارج        

  .  كمتطلب التخرج للعمل التطوعياإلجباريعتمد جامعة األزهر النظام لم ت و.الطلبة

جامعة األقصى هي الجامعة الوحيدة في قطاع غزة التي تعتمد العمـل التطـوعي              في حين نجد أن     

 يحتـسب منهـا     ، ساعة عمل تطوعي للتخرج    60بحيث يتعين على الطالب إنهاء      . كمتطلب للتخرج 

وقـد  .  ساعة عمل تطـوعي فـي الجامعـة         20  و    ساعة في العمل التطوعي خارج الجامعة      40

  .2000اعتمدت الجامعة هذا النظام مع بداية العام الدراسي 

 بحيث يشرف   ،لطالباتوأخرى ل لطالب  لنشاطات  الجامعة اإلسالمية طبيعة نشاطاتها فهناك      تختلف  و

على نشاطات الطالبات مجلس طالبات الجامعة ويشرف على نشاطات الطالب مجلس الطالب فـي              

فالطلبة في الجامعـة مخيـرون      . ل التطوعي اإللزامي للطلبة   وال تعتمد الجامعة نظام العم    . الجامعة

  .بشأن تنفيذ األنشطة التطوعية

 ساعة عمل تطوعي    32 للتخرج بمعدل    اإللزاميتعتمد نظام العمل التطوعي     ونجد أن جامعة النجاح     

حيث يتطوع الطلبة في أنشطة مختلفة تستفيد منه الجامعة ومؤسسات          . ميداني وساعة معتمدة واحدة   

  . لمجتمع المحليا

 ساعة 120بواقع 2000اعتمدت جامعة الخليل نظام العمل التطوعي اإللزامي للتخرج للعام وقد 

 40 ساعة في مرافق الجامعة المختلفة و80إلزامية بحيث يتعين على كل طالب أن يتطوع لمدة 

  .ساعة أخرى في جمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي

 بواقـع  2000تمدت مبدأ العمل التطوعي اإللزامـي فـي العـام        اعولكن جامعة بوليتكنك فلسطين     

 أخرى في التطـوع     50 داخل الجامعة و   ة ساعة تطوعي  50يقضي الطالب منها    . ساعة تطوعية 100

  .لدى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة كالمستشفيات والبلديات والمؤسسات األهلية
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مائة ساعة من العمل التطوعي اإللزامي مع       اقع   كان نظام التطوع في الجامعة األمريكية بو       ،وأخيرا

وتقوم عمادة شؤون الطلبة بالتنسيق مع العالقات العامة في الجامعة بتنظيم النـشاطات         . بداية نشأتها 

  .التطوعية التي تدعم المجتمع المحلي ومؤسساته

 التـي    وأخص دراسـة واحـدة     بالنسبة لألبحاث حول التطوع في الجامعات الفلسطينية فهي نادرة        

تكمـن أهميـة    .حول العمل التطوعي في السنة النبوية) 2007(دراسة زينو  أجريت في غزة وهي     

 العمـل التطـوعي،     إلىكان سباقا   والذي    صلى اهللا عليه وسلم    البحث في انه يحيي سنة رسول اهللا      

قابال لها بـل    أسمى األعمال اإلنسانية تلك التي ال تنتظر م       ) 1: ( النتائج التالية  إلىوتوصلت الباحثة   

المجتمع المسلم قائم علـى الحـب       ) 2(تنبع من القلب ومن رغبة لدى اإلنسان بالعطاء والتضحية،          

) 4(مشاركة المسئولين والقادة في العمل ليكونوا قدوة لغيرهم يتأسون بهم،           ) 3(واالحترام المتبادل،   

مل التطوعي الخدمي بجميـع     الع) 5(دور المرأة المسلمة في العمل التطوعي بجميع مجاالته كبير،          

 والترابط ويشعر اإلنسان بالمسئولية اتجاه اآلخرين وان عمـل          ناوالتعمجاالته متنوعة كونه يحقق     

  .هذا خالصا لوجه اهللا

 العمل التطوعي هام وحيوي الستمرارية نشاط الجمعيات الوطنية خاصـة وأننـا نواجـه               أرى أن 

 النزاعـات والـصراعات والكـوارث الطبيعيـة         تحديات وصعوبات جمة في األلفية الجديدة حيث      

والتكنولوجية في ازدياد مستمر، وهذا يستوجب تعميق مفهوم التطوع ومواالة الـدعوة السـتقطاب              

  .المتطوعين وتقييم جهودهم وتشجيعهم وإشعارهم بقيمة وأهمية األعمال والمهارات التي يقومون بها
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  التعقيب على الدراسات السابقة 4.2.2

من هذه  و وجود عدة ثغرات فيما يتعلق بدراسة العمل التطوعي          إلىلت الدراسات السابقة    حيث توص 

الثغرات قلة الدراسات التي أجريت على مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية بشكل خـاص، وفـي               

 جوانب متعددة للعمل التطوعي، ولكن      لتاوتنكما أن الدراسات األجنبية     . الجانب العربي بشكل عام   

 االعتماد عليها في فهم وتفسير العمل التطوعي في مجتمعاتنا وذلك الخـتالف الظـروف               ال يمكن 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسد النقص المعرفي في         . االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية   

مجال الدراسات المحلية في موضوع التطوع في الجامعات وفي اتجاهات طلبة جامعة القدس نحـو               

لى حسب علم الباحثة والتي سوف ستجرى على طالب         و التطوعي، وهي الدراسة الميدانية األ     العمل

 وتم استخدام أساليب إحصائية مناسبة من أجل توخي الدقة عنـد إصـدار              .ةفي الجامعات الفلسطيني  

 إلـى ورغم ذلك سيبقى الموضوع بحاجـة       .  التعميمات بناء على النتائج التي توصلت إليها الباحثة       

  .د من الدراسةمزي
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات

 عرض للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من خالل تحديـد           الدراسة في هذا الفصل،    لاوتتن

قق مـن   مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجراءات التح         

صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعلقة باسـتجابة أفـراد              

  .  العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  

   منهج الدراسة1.3

 الوصـفي الكمـي علـى شـقيه        المنهج   الباحثةلتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت        

  من خالل   وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها      إلىهو المنهج الذي يهدف     وواالستداللي  

 طبيعـة   يالئـم ، فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنـه           األصلياختيار عينة ممثلة للمجتمع     

وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق             

  .   ار صحة فرضياتها وتفسير نتائجهاأهدافها واختب

 32



    مجتمع الدراسة2.3

تكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة البكالوريوس في جامعة القدس المسجلين رسميا خالل الفـصل               

 طالبا وطالبة وذلك حسب     11741وقد بلغ مجموع هؤالء الطلبة      . 2010\ل من العام األكاديمي     واأل

  . خالل الفصل المذكورإحصائيات مكتب القبول والتسجيل

ويتوزع هذا العـدد  .  طالب وطالبة مسجلين في الكليات العلمية 2169وأشتمل ذلك المجموع على 

  طالبـا  2997أما طلبة الكليات اإلنسانية فكان مجمـوعهم  ). (997والذكور ) ( 1172بين اإلناث 

  .لبةطا) (1413طالبا مقابل ) (1584وطالبة، أما عدد الذكور منهم فقد بلغ 

  الدراسةمجتمع ) 1.3 (جدول

  51663.3مجموع مجتمع البحث 

   ثانيةسنة  ذكر  أنثى  الكلية

 )ذكور وإناث(

   ثالثةسنة

ذكور (

  )وإناث

   رابعةسنة

ذكور (

  )وإناث
 40 46 56  58 84  الدعوة وأصول الدين

 189 162 160  218  293  المهن الصحية

 235 257 321  415  398  العلوم والتكنولوجيا

 521 671 860  1034  1018  آداب

 139 82 158  257  122  حقوقال

 10 72 83  82  83  الطب

 63 93 136  187  105  الهندسة

ــة   ــوم إداريـ علـ
 137 114 173  235  189  واقتصادية

 17 97 143  77  180  طب األسنان

 21 50 60  18  113  الصيدلة

  
  المجموع

2585 2581 2150 1644 1372 

 33



   عينة البحث3.3

مـن مجتمـع    ) 513( من مجتمع الدراسة، بلغ عددها       ة طبقية احثة باستخدام عينة عشوائي   قامت الب  

من مجتمع الدراسة وتكون مجتمع البحث من طلبة الجامعـة          % 10الدراسة، أي بلغت نسبة العينة      

  ). مستوى السنة الرابعةإلىمستوى السنة الثانية (

  عينه الدراسة) 2.3 (جدول

   طالب وطالبة513:  المجموع الكلي ألفراد العينة في جميع الكليات

   ثانيةسنة  ذكر  أنثى  الكلية

  )ذكور وإناث(

   ثالثةسنة

  )ذكور وإناث(

   رابعةسنة

 )ذكور وإناث(

  الدعوة وأصول الدين
9  5  6  5  3  

  19  16  16  21  30  المهن الصحية
  24  26  32  44  38  العلوم والتكنولوجيا

  48  68  86  103  99  آداب
  14  8  16  26  12  الحقوق
  1  7  8  7  9  الطب

  6  9  14  19  10  الهندسة
ــة   ــوم إداريـ علـ

  ديةواقتصا
18  24  17  11  14  

  1  10  15  8  18  طب األسنان
  2  5  6  2  11  الصيدلة
  المجموع

  
254  259  216  165  132  
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   وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة4.3

مـن عينـة    % 50.5 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجـنس، ويظهـر أن           ) 3.3(يبين الجدول   

  .من اإلناث% 49.5الدراسة من الذكور، و

  .الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ): 3.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  50.5  259  ذكر

  49.5  254  أنثى

  %100.0  513  المجمـــــوع

 

51%

49% ذآر
انثى

  
  .الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ): 1.3(شكل 
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% 91ويظهر أن     . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية       ) 4.3(ول  ويبين الجد 

نسبة المطلقين، في   % 0.8،  و  %7.8من عينة الدراسة من العزاب، في حين كانت نسبة المتزوجين           

  %.0.4حين كانت نسبة األرامل 

  . الدراسة  حسب متغير الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة): 4.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية

  91.0  467  أعزب

  7.8  40  متزوج

  0.8  4  مطلق

  0.4  2  أرمل

  %100.0  513  المجمـــــوع

 

91%

8% 1%0%
أعزب
متزوج
مطلق
أرمل

  
  .ة الدراسة  حسب متغير الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عين): 2.3(شكل 
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من عينـة   % 49.5أن  ويظهر  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر      ) 5.3(ويبين الجدول   

)   سـنة  24 – 23(، ومـن  %37)  سـنة  22  -21(، في حين كانت نسبة       ) سنة 20-19(الدراسة  

  ). سنة فأكثر25من % (1.9، ونسبة 11.5%

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير العمر): 5.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  العمر

  49.5  254   سنة 20 -19

  37.0  190   سنة22  -21

  11.5  59   سنة24  – 23

  1.9  10   سنة فأكثر25من 

  %100.0  513  المجمـــــوع

 

49%

37%

12% 2%
سنة 19-20
سنة 22  -21
سنة 24  – 23
من 25 سنة فأآثر

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير العمر): 3.3(شكل 
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من % 35.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن، ويظهر أن           ) 6.3(ويبين الجدول   

 كانت نسبة الذين يسكنون المخيمات       القرى، بينما  يسكنون% 59.1لمدينة، و عينة الدراسة يسكنون ا   

  %.5.5كانت نسبتهم 

  .مكان السكنتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير ): 6.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  مكان السكن

  35.5  182  مدينة

  59.1  303  قرية

  5.5  28  مخيم

  %100.0  513  المجمـــــوع

35%

60%

5%

مدينة
قرية
مخيم

  
  .مكان السكنة الدراسة  حسب متغير توزيع أفراد عين):  4.3(شكل 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبـرة فـي التطـوع، ويظهـر أن               ) 7.3(ويبين الجدول   

، وكانت  %27.3سنة بلغت نسبتهم     2-1من عينة الدراسة خبرتهم أقل من سنة، بينما من          % 59.8

 . سنوات فأكثر5من % 5.1، ونسبة %7.8 سنة 4-3نسبة من 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الخبرة في التطوع): 7.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الخبرة في التطوع

  59.8  307  أقل من سنة
  27.3  140   سنة2-1من 
  7.8  40   سنة4-3من 
  5.1  26   سنوات فأكثر5من 

  %100.0  513  المجمـــــوع

  

60%27%

8% 5% أقل من سنة
من 1-2 سنة
من 3-4 سنة
من 5 سنوات فأآثر

  
  .ير الخبرة في التطوعتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغ): 5.3(شكل 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السنة الدراسية األكاديمية، ويظهر أن           ) 8.3(ويبين الجدول   

  .لسنة رابعة% 25.7لسنة ثالثة، ونسبة % 32.2من عينة الدراسة سنة ثانية، ونسبة % 42.1

  .األكاديميةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير السنة الدراسية ): 8.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  السنة الدراسية األكاديمية

  42.1  216  سنة ثانية
  32.2  165  سنة ثالثة
  25.7  132  سنة رابعة

  %100.0  513  المجمـــــوع

  

42%

32%

26%
سنة ثانية
سنة ثالثة
سنة رابعة

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السنة الدراسية األكاديمية):  6.3(شكل 
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كليـة  طلبـة   ينة الدراسة حسب متغير الكلية، ويظهر أن نسبة         توزيع أفراد ع  ) 9.3(ويبين الجدول   

فكانـت هـي األقـل بـين         كلية الدعوة وأصول الدين     نسبة طلبة    نسبة ،أما    أعلى% 39.4اآلداب  

  .) %2.7(الكليات

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير الكلية): 9.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الكلية

  16.0  82  العلوم والتكنولوجيا
  5.7  29  الهندسة
  3.1  16  الطب

  2.7  14  الدعوة وأصول الدين
  7.4  38  الحقوق
  39.4  202  اآلداب

  5.1  26  طب األسنان
  8.2  42  االقتصاد والعلوم اإلدارية

  2.5  13  الصيدلة
  9.9  51  مهن صحية

  %100.0  513  المجمـــــوع
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16%
6%3%
3%

7%
39%

5%
8%3%10%

العلوم والتكنولوجيا
الهندسة
الطب
الدعوة وأصول الدين
الحقوق
اآلداب
طب األسنان
االقتصاد والعلوم اإلدارية
الصيدلة
مهن صحية

  
  .غير الكليةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب مت): 7.3(شكل 

  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المعدل التراكمي، وفق تقدير الطالب           ) 10.3(ويبين الجدول   

من عينة الدراسة معدلهم التراكمي مقبول، في حين كانت نـسبة           % 6.2ويظهر الجدول أن    . أنفسهم

ن معـدلهم ممتـاز     ، ونسبة الـذي   %32.2، ونسبة الذين معدلهم جيد جداً       %57.9الذين معدلهم جيد    

3.7.%  
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير المعدل التراكمي): 10.3(جدول 

  

  النسبة المئوية  العدد  المعدل التراكمي

  6.2  32  مقبول
  57.9  297  جيد

  32.2  165  جيد جداً
  3.7  19  ممتاز

  %100.0  513  المجمـــــوع

  

6%

58%

32%

4%
مقبول
جيد
جيد جدًا
ممتاز

  
  .سب متغير المعدل التراكميتوزيع أفراد عينة الدراسة  ح):  8.3(شكل 

  

تم فحص مميزات التطوع ألفراد العينة حسب متغير متوسط ساعات التطوع في األسبوع ومتغيـر               

توزيع أفراد عينة  ) 9.3(وتيرة العمل التطوعي وكما يظهر في الجدولين التاليين، حيث يبين الجدول            
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من عينة الدراسة   % 40  لدى الدراسة حسب متغير متوسط ساعات تطوعك في األسبوع، ويظهر أن         

 بـين سـاعة واثنتـين     تطوعـوا  في حين كانت نسبة الذينمتوسط ساعات التطوع أقل من ساعة،    

  %.6.8  ساعات8أكثر من ، ونسبة %18.7  ساعات5أكثر من ساعتين وحتى ، ونسبة 34.5%

 

  .بوعتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير متوسط ساعات تطوعك في األس):  11.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  متوسط ساعات تطوعك في األسبوع

  40.0  205  أقل من ساعة
  34.5  177   اثنتينإلىبين ساعة 

  18.7  96   ساعات5أكثر من ساعتين وحتى 
  6.8  35   ساعات8أكثر من 

  %100.0  513  المجمـــــوع

39%

35%

19%
7%

أقل من ساعة

بين ساعة إلى اثنتين

أآثر من ساعتين وحتى 5
ساعات
أآثر من 8 ساعات

  
  .تطوعك في األسبوعتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير متوسط ساعات ): 9.3(شكل 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير بـأي وتيـرة أنـت تـأتي لعملـك                ) 10.3(يظهر الجدول   

من عينة الدراسة يأتون مرة في األسبوع، في حين كانت نسبة الذين            % 70.2التطوعي، ويظهر أن    

 يـأتون لذين  ، ونسبة ا  %4.1، ونسبة الذين يأتون مرة في الشهر        %12.7يأتون مرة في األسبوعين     

  %.13.1مرة في عدة أشهر 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير بأي وتيرة أنت تأتي لعملك التطوعي):  12.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  بأي وتيرة أنت تأتي لعملك التطوعي

  70.2  360  مره في األسبوع
  12.7  65  مره في األسبوعين

  4.1  21  مره في الشهر
  13.1  67  ة اشهرمره في عد

  %100.0  513  المجمـــــوع

70%

13%
4%

13% مره في األسبوع
مّره في األسبوعين
مّره في الشهر
مره في عدة اشهر

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير بأي وتيرة أنت تأتي لعملك التطوعي): 10.3(شكل 
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 باألسبوع وهـي    ةمن أفراد عينة الدراسة يأتون  للتطوع مر       % 70تظهر بيانات الجدول السابق ان      

  . بالشهرةون مروهؤالء يأت% 4 نسبة في حين بلغت اقل نسبة أعلى

  

   صدق األداة5.3

لية، ومن ثم تم التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة             وقامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األ     

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختـصاص والخبـرة، والـذين ابـدوا بعـض                 

  .يةالمالحظات حولها، ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائ

من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات االستبانة               

مع الدرجة الكلية لألداة لكل مجال، واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويـدل                

  . داخلي بين الفقراتاتساق على أن هناك 

 46



ـ ): 13.3(جدول  لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(ون نتائج معامل ارتباط بيرس

  .فقرات مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة

  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرات  الرقم

 0.000  0.692 .يعجبني برنامج العمل التطوعي في جامعتي  )11

 0.000  0.660 .اعلم بوجود نظام تحفيز للمتطوعين لدى الجامعة لتشجيع المتطوعين )12

 0.000  0.695 يتضمن برنامج العمل التطوعي في الجامعة نشاطات مفيده للطلبة  )13

 0.000  0.695 يتمتع المسؤول عن برنامج العمل التطوعي بكفاءة  )14

 0.000  0.667 أهداف الجامعة حول برنامج العمل التطوعي واقعية كما المسها من التطبيق )15

ي مجال التطوع الطلبة خبرات تفيدهم في سوق العمـل           تكسب جهود الجامعة ف    )16

 .بعد تخرجهم
0.608  0.000 

 0.000  0.590 .يقوم برنامج العمل التطوعي بتوثيق أعماله التطوعية )17

 0.000  0.621 .يوفر برنامج االعمل التطوعي العديد من فرص التطوع داخل الجامعة )18

 0.000  0.573 .ن فرص التطوع خارج الجامعةيوفر برنامج العمل التطوعي العديد م )19

 0.000  0.588 .اقدر القائمين على برنامج العمل التطوعي في الجامعة  )20

 0.000  0.610 .يوفر برنامج العمل التطوعي الجامعي نشرة توضيحية حول فعالياته )21

 0.000  0.599 . أتمنى االستمرار في العمل التطوعي حتى بعد تخرجي من الجامعة )22

 0.000  0.651 .يحفزني العمل التطوعي على زيادة التحصيل العلمي )23

 0.000  0.654  .تتوفر أنشطة التطوع على مدار السنة الدراسية  )24

 0.000  0.665  . أن المسئولين عن برنامج التطوع يقيمونه بشكل مستمرأعلم  )25
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لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسـون  ): 14.3(جدول 

  .فقرات مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه

  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 0.000  0.585 .يساعدني التطوع على معرفة كيفية اتخاذ قرارات سليمة )26

 0.000  0.663 .أعمل على تنمية قدراتي المعرفية من خالل مساهمتي في العمل التطوعي )27

 0.000  0.643  .يساعد العمل التطوعي على التعرف على اآلخرين وكسب صداقتهم  )28

 0.000  0.663 . اشعر بالرضي إثناء القيام بالعمل التطوعي  )29

 0.000  0.647 العمل التطوعي جزء من تراثنا وعادتنا الفلسطينية  )30

 0.000  0.675 .يساعدني العمل التطوعي على تطوير قدراتي المهنية مستقبال )31

 0.000  0.649 .يعزز  برنامج التطوع الجامعي ثقتي بنفسي  )32

 0.000  0.655  التقارب بين فئات المجتمع،إلىأعتقد أن التطوع يؤدي )33

 0.000  0.658  .أستغل وقت فراغي في العمل التطوعي  )34

 0.000  0.555 .الىوتعيثاب اإلنسان على العمل التطوعي من اهللا سبحانه   )35

 0.000  0.535 .مهم أن يناسب التطوع احتياجات الطالب الخاصة  )36

 0.000  0.594 .العمل التطوعي خدمة عامة لمؤسسات المجتمع  )37

 0.000  0.633  يجعلني التطوع أتعاطف مع معاناة اآلخرين    )38

 0.000  0.282 .أرى أن حب السلطة من دوافع العمل التطوعي  )39

 0.000  0.462 .لتطوع بما في ذلك الطالبات المتزوجاتمن المهم ا  )40

 0.000  0.632  .تطوعي يشبع خصال الخير عندي  )41

 0.000  0.585 .أقوم بااللتحاق بالعمل التطوعي في الجامعة باختياري  )42

 0.000  0.451 .أتطوع كبديل للتبرع بالنقود  )43

 0.000  0.607  .لمنهاج الدراسياستمتع بتنفيذ أنشطة تطوعية ال عالقة لها با  )44
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لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 15.3(جدول 

  .فقرات مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية

تساهم مؤسسات العمل التطوعي في تعميق التكافل االجتمـاعي داخـل المجتمـع              )45

  .حليالم
0.540  0.000 

 0.000  0.590  . المجتمع للمتطوع ايجابياتتنظر مؤسسا  )46

 0.000  0.687  .تتبنى مؤسسات المجتمع المحلي برامج تطوع فعالة  )47

 0.000  0.663  .تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني حوافز كافية لطلبة الجامعات للتطوع فيها  )48

تطوعية أماكن تطوع تأخذ بالحـسبان جـنس        أرى بضرورة أن توفر المؤسسات ال       )49

  .المتطوع
0.483  0.000 

 0.000  0.605  . المؤسسات التطوعيةفييستفيد المتطوع من خبرات الموظفين   )50

 0.000  0.658  . مدير المؤسسة يأخذ بالحسبان رأي المتطوع بقرارات تخص التطوع بالمؤسسة  )51

 0.000  0.649  . دوري تقوم المؤسسة بتقييم عمل المتطوع بشكل  )52

 0.000  0.559  .يتواصل المتطوع مع موظفي المؤسسة بشكل مستمر  )53

 0.000  0.544  .تستفيد المؤسسة من المتطوع خالل وجوده  فيها  )54

 0.000  0.662  .توفر مؤسسات المجتمع التطوعية خدمات مختلفة من خالل البرامج التطوعية  )58

 0.000  0.668  .المتطوع  المؤسسة ويشجع موظفيدعم   )59

 0.000  0.661  .يوجد لدى المؤسسات نظام تحفيز جيد لتشجيع المتطوعين  )60

 0.000  0.631  تلقيت ارشاداً وتوجيهاً مالئمين خالل تطوعي بالمؤسسة  )61
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   ثبات األداة6.  3

قيـاس الدراسـة    وللتحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لم           

 تمتع هذه   إلى، وهذه النتيجة تشير     )0.947(حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية         

  :األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة، وهو كما موضح في الجدول التالي

   االستبانهراولمحمعامل ثبات كرونباخ ألفا ): 16.3(جدول 

  معامل الثبات  المحور

  0.89  برنامج العمل التطوعي في الجامعةمواقف اتجاه 

  0.89  مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه

  0.87  مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

  0.95  الدرجة الكلية

  

  الدراسةإجراء مراحل  7.3

  :قامت الباحثة في دراستها بإتباع الخطوات التالية

  مستوى السنة    إلىمستوى السنة الثانية     ( حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة جامعة القدس        -1

  ).الرابعة 

مستوى الـسنة   ( اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في طلبة جامعة القدس              -2

  ) . مستوى السنة الرابعةإلىالثالثة 

  . تحديد أداة الدراسة وهي االستبانة -3

  .ن متخصصينالتأكد من صدق وثبات الدراسة بعرضها على محكمي-4

  . تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة وجمعها-5
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  . فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستبانة للتأكد من أن اإلجابات تمت بالطريقة السليمة-6

  الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم        إلى تبويب البيانات وإدخالها     -7

  . ومن ثم استخراج النتائج)SPSS( ةاالجتماعي

  

     المعالجة اإلحصائية9.3

، وذلك  )إعطائها أرقاما معينة  ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        ت بعد جمع االستبيانا   -1

 جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل           إلىتمهيدا إلدخال بياناتها    

سة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخراج            البيانات وفقا ألسئلة الدرا   

 -t) (ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقـرات االسـتبانة، واختبـار    

test(   واختبار التبـاين األحـادي ،)One Way ANOVA (     ومعادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا

)Cronbach’s Alpha(للمقارنات البعدية للكـشف عـن مواقـع    دام اختبار شيفيه ، وقد تم استخ

 SPSS) (Statistical(الرزم اإلحـصائية  برنامج  وذلك باستخدام البحث الفروق بين مجموعات

Package For Social Sciences.(  
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  الفصل الرابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  نتائج الدراسة 

  

    تمهيد1 . 4

هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسـة وهـو               تضمن  

المـستقلة  وبيان أثر كل من المتغيرات      " وجهة نظر طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي        "

من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التـي تـم الحـصول         

وحتى يتم تحديد درجة رضا طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطـوعي مـن خـالل                  ،اعليه

  :متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  درجات رضا الطلبة ): 1.4(جدول 

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.49  منخفضة

  3.49-2.5  متوسطة

  أعلى ف3.5  عالية
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  :تائج أسئلة الدراسة  ن2.4

  : لو  النتائج المتعلقة بالسؤال األ1.2.4

  ما هي اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل التطوعي؟

 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

عن اتجاهات طلبة جامعـة القـدس       بر   االستبانة التي تع   راومحالستجابات أفراد عينة الدراسة على      

  . نحو برنامج العمل التطوعي

  

 راولمحالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة         ): 2.4(جدول  

  .االستبانه

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

  0.64  3.72 مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة

  0.54  3.99 مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه

  0.58  3.84 مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

  0.51  3.86 الدرجة الكلية

  

) 0.51(وانحراف معيـاري    ) 3.86 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    يالحظ من الجدول السابق أن    

  .ايجابيةالتطوعي جاءت بدرجة أن اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل وهذا يدل على 

وكان محور مواقـف    .  جاءت بدرجة عالية   راوالمحأن جميع   ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول      

ومـن ثـم محـور      ) 3.99( متوسط حسابي    أعلىاتجاه شخصية المتطوع ودوافعه قد حصل على        
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العمل التطوعي في   ، وبعدها محور مواقف اتجاه برنامج       )3.86(مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية     

  ).3.72(الجامعة 

  

3.7199

3.993

3.8422

3.55
3.6

3.65
3.7

3.75
3.8

3.85
3.9

3.95
4

مواقف اتجاه
برنامج العمل
التطوعي في
الجامعة

مواقف اتجاه
شخصية المتطوع

ودوافعه

مواقف اتجاه
المؤسسات
التطوعية

  
ـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة         ): 1.4(شكل    راولمح

   .االستبانه

فقـرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          ولمعرفة  

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل التطـوعي تـم           عن   التي تعبر    رهااوومحاالستبانه  

  :حساب ما يلي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى          ): 3.4(جدول  

  .أداة مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  1.024  3.81 .يعجبني برنامج العمل التطوعي في جامعتي  )11

  1.062  3.59 .اعلم بوجود نظام تحفيز للمتطوعين لدى الجامعة لتشجيع المتطوعين )12

  0.94  3.87  للطلبةمفيدةيتضمن برنامج العمل التطوعي في الجامعة نشاطات   )13

  0.94  3.70 يتمتع المسؤول عن برنامج العمل التطوعي بكفاءة  )14

  0.94  3.58 أهداف الجامعة حول برنامج العمل التطوعي واقعية كما المسها من التطبيق )15

 تكسب جهود الجامعة في مجال التطوع الطلبة خبرات تفيدهم في سوق العمل بعـد               )16

  .تخرجهم

3.86  0.99  

  0.87  3.84 .يقوم برنامج العمل التطوعي بتوثيق أعماله التطوعية )17

  0.94  3.83 .ر برنامج االعمل التطوعي العديد من فرص التطوع داخل الجامعةيوف )18

  1.04  3.54 .يوفر برنامج العمل التطوعي العديد من فرص التطوع خارج الجامعة )19

  0.90  3.93 .اقدر القائمين على برنامج العمل التطوعي في الجامعة  )20

  0.99  3.62 .وضيحية حول فعالياتهيوفر برنامج العمل التطوعي الجامعي نشرة ت )21

  1.23  3.71 . أتمنى االستمرار في العمل التطوعي حتى بعد تخرجي من الجامعة )22

  1.09  3.57 .يحفزني العمل التطوعي على زيادة التحصيل العلمي )23

  0.97  3.73  .تتوفر أنشطة التطوع على مدار السنة الدراسية  )24

  1.02  3.62  .نامج التطوع يقيمونه بشكل مستمرُاعلم أن المسئولين عن بر  )25

 0.64  3.72  الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق، الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             

 المتوسـط   أفراد عينة الدراسة على أداة مواقف اتجاه برنامج العمل التطـوعي فـي الجامعـة، أن               

أن مواقف اتجاه برنـامج  وهذا يدل على ) 0.61(وانحراف معياري ) 3.72 ( الكليةللدرجةالحسابي  

  .ايجابيةالعمل التطوعي في الجامعة جاءت بدرجة 

 حـصلت   بينمـا . ع الفقرات جاءت بدرجة عاليـة     أن جمي ) 2.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     

 متوسـط حـسابي     أعلـى علـى    " عةاقدر القائمين على برنامج العمل التطوعي في الجام        "الفقرة  

" يوفر برنامج العمل التطوعي العديد من فرص التطوع خارج الجامعـة           "، وحصلت الفقرة    )3.93(

  ).3.54(على أقل متوسط حسابي 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى أداة           ): 2.4(شكل  

  لتطوعي في الجامعةمواقف اتجاه برنامج العمل ا

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة           ة الباحث تاموق

  .والجدول التالي يمثل ذلك.  مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعهعلى فقرات االستبانة التي تعبر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى          ): 4.4(جدول  

  .أداة مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

  0.82  4.11  يساعدني التطوع على معرفة كيفية اتخاذ قرارات سليمة  )26

  0.80  4.09 ية قدراتي المعرفية من خالل مساهمتي في العمل التطوعيأعمل على تنم  )27

  0.75  4.30  .يساعد العمل التطوعي على التعرف على اآلخرين وكسب صداقتهم  )28

  0.86  4.07  . اشعر بالرضي إثناء القيام بالعمل التطوعي  )29

  0.92  4.04 العمل التطوعي جزء من تراثنا وعادتنا الفلسطينية  )30

  0.86  4.10 .يساعدني العمل التطوعي على تطوير قدراتي المهنية مستقبال )31

  0.94  4.11 .يعزز  برنامج التطوع الجامعي ثقتي بنفسي  )32

  0.84  4.11  التقارب بين فئات المجتمع،إلىأعتقد أن التطوع يؤدي   )33

  1.08  3.76  .أستغل وقت فراغي في العمل التطوعي  )34

  0.92  4.26 .الىوتععلى العمل التطوعي من اهللا سبحانه يثاب اإلنسان   )35

  0.88  4.06 .مهم أن يناسب التطوع احتياجات الطالب الخاصة  )36

  0.82  4.09 .العمل التطوعي خدمة عامة لمؤسسات المجتمع  )37

  0.92  4.16  يجعلني التطوع أتعاطف مع معاناة اآلخرين    )38

  1.29  3.45 .مل التطوعيأرى أن حب السلطة من دوافع الع  )39

  1.05  3.59 .من المهم التطوع بما في ذلك الطالبات المتزوجات  )40

  0.80  4.10  .تطوعي يشبع خصال الخير عندي  )41

  0.96  3.95 .أقوم بااللتحاق بالعمل التطوعي في الجامعة باختياري  )42

  1.17  3.48 .أتطوع كبديل للتبرع بالنقود  )43

  0.94  4.03  . أنشطة تطوعية ال عالقة لها بالمنهاج الدراسياستمتع بتنفيذ  )44

 0.54  3.99  الدرجة الكلية
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) 0.54(وانحراف معياري   ،  )3.99 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    يالحظ من الجدول السابق أن    

كمـا وتـشير    . ايجابيـة أن مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه جاءت بدرجة           وهذا يدل على    

وأن فقرتين  ة،  عالي فقرات االستبانة جاءت بدرجة      فقرة من ) 17(أن  ) 3.4(  في الجدول رقم   النتائج

يساعد العمل التطوعي على التعرف علـى اآلخـرين         " جاءت بدرجة متوسطة، فقد حصلت الفقرة       

  ).4.30( متوسط حسابي حيث بلغ أعلىعلى "   وكسب صداقتهم

  ).3.45(بمتوسط حسابي "  دوافع العمل التطوعيأرى أن حب السلطة من"في حين كانت أقل فقرة 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44)

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى أداة           ): 3.4(شكل  

   .مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه

راسـة   بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد         ة الباحث تقامو

  :وهي كما يلي.  عن مواقف اتجاه المؤسسات التطوعيةعلى فقرات االستبانة التي تعبر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى          ): 5.4(جدول  

  .أداة مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  0.78  4.19  .تساهم مؤسسات العمل التطوعي في تعميق التكافل االجتماعي داخل المجتمع المحلي )45
  0.84  3.96  . المجتمع للمتطوع ايجابياتتنظر مؤسسا  )46
  0.97  3.78  .تتبنى مؤسسات المجتمع المحلي برامج تطوع فعالة  )47
  1.10  3.5  .امعات للتطوع فيهاتقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني حوافز كافية لطلبة الج  )48
أرى بضرورة أن توفر المؤسسات التطوعية أماكن تطـوع تأخـذ بالحـسبان جـنس                 )49

  .المتطوع
3.85  1.04  

  0.90  4.04  . المؤسسات التطوعيةفي الموظفينيستفيد المتطوع من خبرات   )50
  1.02  3.64  . سسةمدير المؤسسة يأخذ بالحسبان رأي المتطوع بقرارات تخص التطوع بالمؤ  )51
  0.99  3.71  .تقوم المؤسسة بتقييم عمل المتطوع بشكل دوري   )52
  0.88  3.95  .يتواصل المتطوع مع موظفي المؤسسة بشكل مستمر  )53
  0.75  4.12  .تستفيد المؤسسة من المتطوع خالل وجوده  فيها  )54
  0.81  3.90  .التطوعيةتوفر مؤسسات المجتمع التطوعية خدمات مختلفة من خالل البرامج   )55
  0.97  3.80  .يدعم ويشجع موظفو المؤسسة المتطوع   )56
  1.03  3.63  .يوجد لدى المؤسسات نظام تحفيز جيد لتشجيع المتطوعين  )57
  1.02  3.76  تلقيت ارشاداً وتوجيهاً مالئمين خالل تطوعي بالمؤسسة  )58

 0.58  3.84  الدرجة الكلية

  

وانحـراف معيـاري    ،  )3.842 (للدرجـة الكليـة   المتوسط الحسابي    يالحظ من الجدول السابق أن    

كمـا  . ايجابيـة أن أداة مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية جاءت بدرجة         وهذا يدل على    ) 0.577(

وأن فقرة  ة،  عالي فقرات االستبانة جاءت بدرجة      فقرة من ) 13(أن  ) 4.4(وتشير النتائج في الجدول     

تساهم مؤسسات العمل التطوعي فـي تعميـق        " صلت الفقرة   واحدة جاءت بدرجة متوسطة، فقد ح     

في حين  ). 4.19( متوسط حسابي حيث بلغ      أعلىعلى  "   التكافل االجتماعي داخل المجتمع المحلي    
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" تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني حوافز كافية لطلبة الجامعات للتطـوع فيهـا             " كانت أقل فقرة    

  ).3.497(بمتوسط حسابي 

 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58)

  

  

  

  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى أداة           ): 4.4(شكل  

  مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

  

  :    نتائج فرضيات الدراسة3.4

  : لىونتائج الفرضية األ

 في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دالله إحصائية عند المستوى         "

   متغير الجنس؟إلىي تعزى التطوع

 عينة الدراسة على    أفرادحساب المتوسطات الحسابية الستجابة        تم   لىواأل بديلةلفحص الفرضية ال  و

  .فقرات استبانة اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي
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 اتجاهات الطلبة نحـو     في  العينة أفرادالستجابة  للعينات المستقلة   " ت" نتائج اختبار    ):6.4(جدول  

  . متغير الجنسإلىمل التطوعي تعزى الع

المتوسط   العدد  الجنس  المحور

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي       0.67  3.69 259  ذكر

  0.60  3.76 254  أنثى في الجامعة

1.32  0.19  

مواقف اتجـاه شخـصية المتطـوع         0.57  3.94 259  ذكر

  0.48  4.07 254  أنثى  ودوافعه

3.3  0.001 

 مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية  0.63  3.77 259  ذكر

  0.516  3.91 254  أنثى 

2.73  0.01  

  الدرجة الكلية  0.55  3.80 259  ذكر

  0.47  3.93 254  أنثى

2.79  0.01  

ة في اتجاهات الطلبة  وجود فروق ذات داللة إحصائيإلى) 6.4(تشير النتائج المبينة على جدول رقم

 من أعلىإلناث  الحسابية لمتوسطات النحو برنامج العمل التطوعي حسب الجنس، وكانت 

  . متوسطات الذكور

 مما ،في حين تبين عدم وجود فروق في مواقف الطلبة اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة

. الفرضيةصحةيدل على 

 61



  : نتائج الفرضية الثانية

 في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(ت داللة إحصائية عند المستوى      توجد فروق ذا  

   متغير مكان السكن؟إلىالتطوعي تعزى 

 عينة الدراسة علـى     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانية بديلةلفحص الفرضية ال  و

  .لسكن متغير مكان اإلى اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى فياستبانه 

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة         ): 7.4(جدول  

  . متغير مكان السكنإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

المتوسط   العدد  مكان السكن  المحور

  الحسابي

  االنحراف المعياري

  0.66  3.71  182  نةمدي

  0.61  3.72  303  قرية

مواقف اتجـاه برنـامج العمـل       

 التطوعي في الجامعة

  0.72  3.76  28 مخيم

  0.50  4.01  182  مدينة

  0.54  3.99  303  قرية

مواقف اتجاه شخصية المتطـوع     

  ودوافعه

  0.66  3.95  28 مخيم  

  0.57  3.85  182  مدينة

  0.58  3.82  303  قرية

 مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

 

  0.64  4.01  28 مخيم

  0.51  3.87  182  مدينة

  0.51  3.86  303  قرية

  الكليةالدرجة 

  0.60  3.91  28 مخيم
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اتجاهات الطلبة نحو العمـل     في   عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات        )6.4(يالحظ من الجدول    

األحـادي   تم استخدام تحليل التباين      ، ولمعرفة داللة الفروق    متغير مكان السكن   إلىتعزى   التطوعي

)one way ANOVA( كما يظهر في الجدول )7.4.(  

 اتجاهات الطلبة نحـو     العينة على  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     ): 8.4(جدول

  . متغير مكان السكنإلىالعمل التطوعي تعزى 
ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـــ

  المربعات

درجــــات 

  الحرية

ــط  متوســ

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

ــستوى  مــ

  الداللة

  0.025  2  0.050  بين المجموعات

  510  207.044  داخل المجموعات

واقف اتجاه برنامج م

العمل التطوعي في 

  512  207.095  المجموع الجامعة

0.406  
  

0.062  
  

0.940  
  

  0.042  2  0.085  بين المجموعات

  510  146.566  داخل المجموعات

مواقف اتجاه شخصية 

  المتطوع ودوافعه

  512  146.651  المجموع 

0.287  
  

0.148  
  

0.863  
  

  0.451  2  0.903  بين المجموعات

  510  169.662  داخل المجموعات

مواقف اتجاه المؤسسات 

 التطوعية

  512  170.565  المجموع 

0.333  
  

1.357  
  

0.258  
  

  0.038  2  0.076  بين المجموعات

  510  134.711  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  512  134.786  المجموع

0.264  
  

0.143  
  

0.867  
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أكبـر مـن مـستوى      وهي   )0.867( مستوى الداللة و) 0.143(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية        

 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطـوعي               )α ≥ 0.05(الداللة  

  .ة، لذلك يتم رفض الفرضية الثانية الدراسراومحوكذلك لجميع .  متغير مكان السكنإلىتعزى 

  : نتائج الفرضية الثالثة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل         ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير الخبرة في التطوعإلىالتطوعي تعزى 

 دراسة علـى   عينة ال  أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثالثة لبديلةلفحص الفرضية ا  و

  . متغير الخبرة في التطوعإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 
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فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة         ): 9.4(جدول  

  . متغير الخبرة في التطوعإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

المتوسط   العدد  الخبرة في التطوع  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.64  3.63  307  أقل من سنة

  0.59  3.89  140   سنة2-1من 

  0.63  3.77  40  سنة4-3من 

مواقف اتجاه برنامج العمل التطـوعي      

 في الجامعة

 

  0.64  3.78  26  سنوات فأكثر5من 

  0.54  3.93  307  أقل من سنة

  0.50  4.10  140   سنة2-1 من

  0.61  4.04  40  سنة4-3من 

مواقــف اتجــاه شخــصية المتطــوع 

  ودوافعه

 

  0.49  4.09  26  سنوات فأكثر5من 

  0.58  3.81  307  أقل من سنة

  0.56  3.93  140   سنة2-1من 

  0.59  3.78  40  سنة4-3من 

  

  مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية

  0.52  3.82  26  سنوات فأكثر5من 

  0.52  3.80  307  أقل من سنة

  0.48  3.98  140   سنة2-1من 

  0.54  3.88  40  سنة4-3من 

 الدرجة الكلية

  0.46  3.91  26  سنوات فأكثر5من 
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اتجاهات الطلبة نحو العمـل     في   وجود فروق ظاهره في متوسطات       )8.4(يالحظ من الجدول رقم     

تبـاين   تم استخدام تحليـل ال     ، ولمعرفة داللة الفروق    متغير الخبرة في التطوع    إلىتعزى   التطوعي

  ):9.4( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVA(األحادي 

 اتجاهات الطلبة نحو     العينة على  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     ): 10.4(لجدو

  . متغير الخبرة في التطوعإلىالعمل التطوعي تعزى 

ــوع   مصدر التباين  المحور مجم

  المربعات

درجات 

 الحرية

متوســط 

 ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  2.114  3  6.342  بين المجموعات

  509  200.752  داخل المجموعات

مواقف اتجاه برنامج العمل    

 التطوعي في الجامعة

  512  207.095  المجموع 

0.394  
  

5.360  
  

0.001  
  

  1.052  3  3.156  بين المجموعات

  509  143.495  داخل المجموعات

مواقــف اتجــاه شخــصية 

  المتطوع ودوافعه

  512  146.651  المجموع  

0.282  
  

3.732  
  

0.011  
  

  0.541  3  1.622  بين المجموعات

  509  168.942  داخل المجموعات

مواقف اتجـاه المؤسـسات     

  التطوعية

  512  170.565  المجموع

0.332  
  

1.629  
  

0.182  
  

  1.085  3  3.254  بين المجموعات

  509  131.532  داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

  512  134.786  المجموع

0.258  
  

4.197  
  

0.006  
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اقل من مستوى الداللة    وهي   )0.006( مستوى الداللة و) 4.197(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية        

)α ≥ 0.05(               إلى أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

الخبرة في التطوع في جميع المجاالت ما عدا مجـال مواقـف الطلبـة اتجـاه المؤسـسات           متغير  

  .أي تم قبول الفرضية الثالثة ما عدا بالتطرق للمجال الثالث. التطوعية

 في اتجاهات الطلبة نحو برنامج العمل التطـوعي حـسب فتـرة              إحصائية فورق ذات داللة     توجد

باستثناء مواقف الطلبة تجاه المؤسسات التطوعية، متوسطات       الخبرة في التطوع في جميع المجاالت       

 3 سنتين أكثر من متوسطات ذوي الخبرة مـن          1-2اتجاهات ذوي الخبرة في العمل التطوعي من        

  .سنوات وما فوق، اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة 
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ات الحـسابية السـتجابات     نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسط      ): أ.11.4(الجدول  

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة في التطوع
  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات  المجال

  0.002  0.2520-   سنة2- 1من 

  0.630  01389.-  سنة4- 3من 

  أقل من سنة

  0.716  0.1493-  سنوات فأكثر5من 

  أقل من سنة

مواقــف اتجــاه برنــامج العمــل 

 التطوعي في الجامعة

  

  سنة2-1من   0.2520  0.002

  0.799  0.1131  سنة4- 3من 

  0.899  0.1027  سنوات فأكثر5من 

  0.630  0.1389  أقل من سنة

  0.799  0.1131-   سنة2- 1من 

  سنة4-3من 

  1.000  0.0104-  سنوات فأكثر5من 

  0.716  0.1493  أقل من سنة

  0.899  0.1027-   سنة2- 1من 

 سنوات  5من  

 فأكثر

  1.000  0.0104  سنة4- 3من 

  0.022  0.1692-   سنة2- 1من 

  0.646  0.1150-  سنة4- 3من 

  أقل من سنة

  0.530  0.1614-  سنوات فأكثر5من 

  0.022  0.1692  أقل من سنة

  0.956  0.0541  سنة4- 3من 

  سنة2-1من 

  1.000  0.0078 ت فأكثر سنوا5من 

  0.646  0.1150  أقل من سنة

مواقف اتجاه شخـصية المتطـوع      

  ودوافعه

 

  سنة4-3من 

  0.956  0.0541-  سنة2- 1من 
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  0.989  0.0464-  سنوات فأكثر5من 

  0.530  0.1614  أقل من سنة

  1.000  0.0078-  سنة2- 1من 

 سنوات  5من  

 فأكثر

  0.989  0.0464  سنة4- 3من 

  0.007  0.1814-   سنة2- 1من 

  0.828  0.0806-  سنة4- 3من 

  أقل من سنة

  0.762  0.1120-  سنوات فأكثر5من 

  0.007  0.1814  أقل من سنة

  0.747  0.1008  سنة4- 3من 

  سنة2-1من 

  0.938  0.0694  سنوات فأكثر5من 

  0.828  0.0806  أقل من سنة

  0.747  0.1008-   سنة2- 1من 

  سنة4-3من 

  0.996  0.0315- ر سنوات فأكث5من 

  0.762  0.1120  أقل من سنة

  0.938  0.0694-   سنة2- 1من 

 الدرجة الكلية

 سنوات  5من  

 فأكثر

  0.996  0.0315  سنة4- 3من  

  ت أفراد عينة الدراسةنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابا): ب.11.4(الجدول

  . حسب متغير الخبرة في التطوع
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  : نتائج الفرضية الرابعة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى      

  .ية األكاديمية متغير السنة الدراسإلىالتطوعي تعزى 

  عينة الدراسة على   أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الرابعةة  بديللفحص الفرضية ال  و

  . متغير السنة الدراسية األكاديميةإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

 فـي  راسـة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الد       ): 12.4(جدول  

   . متغير السنة الدراسية األكاديميةإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

ــط   العدد  السنة الدراسية األكاديمية  المحور المتوســ

  الحسابي

ــراف  االنحــ

  المعياري

  0.58  3.77  216  ثانية

  0.71  3.61  165  ثالثة

مواقف اتجـاه برنـامج     

العمــل التطــوعي فــي 

  0.61  3.78  132  رابعة الجامعة

  0.52  3.96  216  ثانية

  0.57  4.01  165  ثالثة

مواقف اتجـاه شخـصية     

  المتطوع ودوافعه

  0.51  4.03  132  رابعة 

  0.52  3.85  216  ثانية

  0.62  3.81  165  ثالثة

مواقف اتجاه المؤسـسات    

  التطوعية

  0.61  3.87  132  رابعة

  0.47  3.87  216  ثانية

  0.56  3.83  165  ثالثة

 الدرجة الكلية

  0.51  3.90  132  رابعة
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اتجاهات الطلبة نحو العمل    في   عدم وجود فروق ظاهره في متوسطات        )11.4(يالحظ من الجدول    

 تـم اسـتخدام تحليـل    ، ولمعرفة داللة الفروق  متغير السنة الدراسية األكاديمية    إلىتعزى   التطوعي

  ).12.4( كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(األحادي التباين 

 اتجاهـات الطلبـة    العينة علىأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  ):13.4( جدول

  . السنة الدراسية األكاديمية متغيرإلىنحو العمل التطوعي تعزى 

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوس

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مــستوى 

  الداللة

  1.458  2  2.917 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
204.178  510  

تجاه برنامج العمـل    مواقف ا 
 التطوعي في الجامعة

  512  207.095  المجموع

0.400  
  

3.643  
  

0.027  
  

  0.259  2  0.517 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
146.134  510  

ــصية   ــاه شخ ــف اتج مواق
  المتطوع ودوافعه

 

  512  146.651  المجموع

0.287  
  

0.903  
  

0.406  
  

  0.124  2  0.249 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
170.316  510  

مواقــف اتجــاه المؤســسات 
  التطوعية

  512  170.565  المجموع

0.334  
  

0.372  
  

0.689  
  

  0.218  2  0.436 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
134.350  510  

 الدرجة الكلية

  512  134.786  المجموع

0.263  
  

0.828  
  

0.438  
  

  
 α(أكبر من مستوى الداللة     وهي   )0.44( مستوى الداللة و) 0.83(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

 إلـى  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى                )0.05 ≤

  .ية الرابعةأي أنه تم رفض الفرض. متغير السنة الدراسية األكاديمية
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وتبين وجود فروق في مجال مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة و كانـت الفـروق                 

  .يبين ذلك) 13.4(لصالح السنة الرابعة، والجدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد          ): 14.4(الجدول  

  .سنة الدراسية األكاديميةعينة الدراسة حسب متغير ال

ــي   المتغيرات  المجال ــروق ف الف

  المتوسطات

 مستوى الداللة

  ثانية  0.053  0.1589  ثالثة

  0.996  0.0063- رابعة

  ثالثة  0.053  0.1589-  ثانية

  0.083  0.1653- رابعة

  0.996  0.0063  ثانية

مواقــف اتجــاه 

برنامج العمـل   

التطوعي فـي   

 الجامعة

 رابعة  

  0.083  0.1653  ثالثة

  

  : نتائج الفرضية الخامسة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى      

  . متغير الكليةإلىالتطوعي تعزى 

فـي   عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الخامسة بديلةلفحص الفرضية ال  و

  . متغير الكليةإلىو العمل التطوعي تعزى اتجاهات الطلبة نح
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فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة       ): أ.15.4(جدول  

  . متغير الكليةإلى تعزى اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي

المتوسط   العدد  الكلية  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.67  3.67  82  العلوم والتكنولوجيا   

  0.63  3.53  29  الهندسة

  0.44  3.75  16  الطب

  0.92  3.58  14  الدعوة وأصول الدين    

  0.63  3.73  38 الحقوق

  0.59  3.79  202 اآلداب

  0.56  3.65  26 طب األسنان      

  0.62  3.50  42االقتصاد والعلوم اإلدارية  

  0.78  3.68  13 الصيدلة

 مواقف اتجـاه برنـامج    

العمــل التطــوعي فــي 

 الجامعة

  0.68  3.89  51 مهن صحية     

  0.59  3.94  82  العلوم والتكنولوجيا   

  0.64  3.73  29  الهندسة

  0.31  4.05  16  الطب

  0.42  4.16  14  الدعوة وأصول الدين    

  0.51  3.83  38 الحقوق

  0.50  4.08  202 اآلداب

  0.50  3.96  26 طب األسنان      

  0.54  3.83  42االقتصاد والعلوم اإلدارية  

مواقف اتجـاه شخـصية     

  المتطوع ودوافعه

 

  0.70  3.87  13 الصيدلة
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  0.48  4.12  51 مهن صحية     

  0.66  3.73  82  العلوم والتكنولوجيا   

  0.54  3.68  29  الهندسة

  0.39  3.79  16  الطب

  0.50  3.98  14  صول الدين    الدعوة وأ

  0.53  3.80  38 الحقوق

  0.54  3.92  202 اآلداب

  0.57  3.93  26 طب األسنان      

  0.59  3.58  42االقتصاد والعلوم اإلدارية  

  0.85  3.79  13 الصيدلة

مواقف اتجاه المؤسـسات    

  التطوعية

  0.55  4.00  51 مهن صحية     

  0.57  3.80  82  العلوم والتكنولوجيا   

  0.51  3.65  29  لهندسةا

  0.29  3.88  16  الطب

  0.51  3.93  14  الدعوة وأصول الدين    

  0.49  3.79  38 الحقوق

  0.47  3.94  202 اآلداب

  0.49  3.85  26 طب األسنان      

  0.52  3.65  42االقتصاد والعلوم اإلدارية  

  0.73  3.79  13 الصيدلة

 الدرجة الكلية

  0.51  4.01  51 مهن صحية     

  في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):ب.15.4(جدول 

  .اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى إلى متغير الكلية
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 وجود فروق ظاهره في متوسطات في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل              )14.4(يالحظ من الجدول    

 one(األحـادي   تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروق متغير الكليةإلىتعزى  التطوعي

way ANOVA( كما يظهر في الجدول )15.4.(  

في اتجاهات الطلبة نحو     العينة   أفرادتجابة   الس األحادينتائج اختبار تحليل التباين      ):16.4(لجدو

  . متغير الكليةإلىالعمل التطوعي تعزى 

ــوع   مصدر التباين  المحور مجم

  المربعات

ــات  درج

  الحرية

ــط  متوس

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.714  9  6.426  بين المجموعات

  503  200.669 داخل المجموعات

مواقف اتجاه برنامج العمل    

 التطوعي في الجامعة

  512  207.095  المجموع

0.399  
  

1.790  
  

0.068  
  

  0.819  9  7.368  بين المجموعات

  503  139.283 داخل المجموعات

مواقــف اتجــاه شخــصية 

  المتطوع ودوافعه

  512  146.651  المجموع 

0.277  
  

2.957  
  

0.002  
  

  0.859  9  7.731  بين المجموعات

  503  162.834 داخل المجموعات

مواقف اتجاه المؤسـسات    

  التطوعية

  512  170.565  المجموع

0.324  
  

2.653  
  

0.005  
  

  0.702  9  6.317  بين المجموعات

  503  128.470 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

  512  134.786  المجموع

0.255  
  

2.748  
  

0.004  
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اقل من مستوى الداللـة     وهي   )0.004( داللةمستوى ال و) 2.75(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α ≥ 0.05(               إلى أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

أي . متغير الكلية في جميع المجاالت ماعدا مجال مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة             

  .أنه تم قبول الفرضية الخامسة بشكل جزئي

انت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه لصالح  كلية الـدعوة وأصـول                وك

الدين، وكانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعـه لـصالح كليـة المهـن                 

  . ذلك يبين)16.4(الصحية، والجدول 
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ات الحـسابية السـتجابات     نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسط      ): أ.17.4(الجدول  

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية

الفروق في   المتغيرات  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

 0.988 0.2258العلوم والتكنولوجيا 

 0.697 0.4339  الهندسة

 1.000 0.1123  الطب

 0.913 0.3279 قوقالح

 1.000 0.0793 اآلداب

 0.998 0.2042 طب األسنان      

االقتصاد والعلـوم   

 اإلدارية     

0.3271 0.907 

 0.991 0.2872 الصيدلة

مواقــف اتجــاه 

شخـــــصية 

المتطـــــوع 

  ودوافعه

 

الدعوة وأصول  

  الدين    

 1.000 0.0461 مهن صحية     

 0.667 0.2629العلوم والتكنولوجيا 

 0.772 0.3149  الهندسة

 0.996 0.2070  الطب

الــدعوة وأصــول 

  الدين    

0.0125 1.000 

مواقــف اتجــاه 

المؤســــسات 

  التطوعية

مهن صحية     

 0.973 0.2021 الحقوق
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المتوسطات الحسابية السـتجابات    نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين       ):ب.17.4(الجدول  

 .أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية

 1.000 0.0764 اآلداب

 1.000 0.0714 طب األسنان      

االقتصاد والعلـوم   

 اإلدارية     

0.4190 0.191 

 0.998 0.2115 الصيدلة

 0.755 0.2177العلوم والتكنولوجيا 

 0.412 0.3584  الهندسة

 1.000 0.1312  الطب

الــدعوة وأصــول 

  الدين    

0.0844 1.000 

 0.898 0.2214 الحقوق

 1.000 0.0677 اآلداب

 0.995 0.1605 طب األسنان      

االقتصاد والعلـوم   

 اإلدارية     

0.3592 0.238 

ة     مهن صحي الدرجة الكلية

 0.991 0.2230 الصيدلة

  

  : نتائج الفرضية السادسة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05(  عند المستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     

  . متغير المعدل التراكميإلىالتطوعي تعزى 
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فـي   عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       السادسةة  بديللفحص الفرضية ال  و

  . متغير المعدل التراكميإلىجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى ات

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة        ): 18.4(جدول  

  . متغير المعدل التراكميإلى تعزى اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي

المتوسط   العدد  المعدل التراكمي  المحور

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

  0.66  3.51  32  مقبول
  0.64  3.71  297  جيد

  0.61  3.74  165 جيد جداً        

مواقف اتجاه برنـامج    
العمل التطـوعي فـي     

 الجامعة

  0.72  3.93  19 ممتاز
  0.74  3.77  32  مقبول
  0.54  3.97  297  جيد

  0.47  4.07  165 جيد جداً        

مواقف اتجاه شخصية   
  المتطوع ودوافعه

 

  0.55  4.12  19 ممتاز
  0.76  3.65  32  مقبول
  0.57  3.83  297  جيد

  0.54  3.88  165 جيد جداً        

ــاه   ــف اتجـ مواقـ
  المؤسسات التطوعية

  0.61  4.00  19 ممتاز
  0.63  3.65  32  مقبول
  0.52  3.85  297  جيد

  0.46  3.91  165 جيد جداً        

  الدرجة الكلية

  0.59  4.03  19 ممتاز

 إلىتعزى    وجود فروق ظاهره في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي         )17.4(يالحظ من الجدول    

  األحادي تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقمتغير المعدل التراكمي

)one way ANOVA( كما يظهر في الجدول )18.4.(  
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في اتجاهات الطلبة نحو     العينة   أفراد الستجابة   حادياألنتائج اختبار تحليل التباين     ): 19.4(لجدو

  . متغير المعدل التراكميإلىالعمل التطوعي تعزى 

مجموع  مصدر التباين  المحور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

بــــــين 
  المجموعات

2.305  3  0.768  

ــل  داخـــ
  المجموعات

204.790 509  

  512 207.095  المجموع

0.402  
  

1.910  
  

0.127  
  

مواقــف اتجــاه 
برنامج العمـل   
التطــوعي فــي 

 الجامعة

بــــــين 
  المجموعات

3.021  3  1.007  

ــل  داخـــ
  المجموعات

مواقــف اتجــاه   509 143.629
ــصية  شخـــ
ــوع  المتطـــ

  ودوافعه
 

  512 146.651  المجموع

0.282  
  

3.569  
  

0.014  
  

بــــــين 
  المجموعات

1.827  3  0.609  

ــل  داخـــ
  المجموعات

168.738 509  

مواقــف اتجــاه 
ــسات  المؤســ

  التطوعية

  512 170.565  المجموع

0.332  
  

1.837  
  

0.139  
  

بــــــين 
  المجموعات

2.308  3  0.769  

ــل  داخـــ
  المجموعات

132.479 509  

  الدرجة الكلية

  512 134.786  المجموع

0.260  
  

2.955  
  

0.032  
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اقل من مستوى الداللة    وهي   )0.032( مستوى الداللة و) 2.955(ة  يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلي     

)α ≥ 0.05(               إلى أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

متغير المعدل التراكمي في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه وعدم وجود فروق فـي               

 التطوعي في الجامعة ومجال مواقف اتجاه شخـصية المتطـوع           مجال مواقف اتجاه برنامج العمل    

أي تـم قبـول     . يبين ذلك ) 19.4(ودوافعه وكانت الفروق لصالح معدل التراكمي ممتاز، والجدول         

  .الفرضية السادسة بشكل جزئي
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحـسابية السـتجابات           ): أ.20.4(الجدول  

  . عينة الدراسة حسب متغير المعدل التراكميأفراد

الفروق في   المتغيرات  المجال

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

  0.235  0.2044-  جيد

  0.037  0.3003- جيد جداً        

  مقبول

  0.142  0.3599- ممتاز

  0.235  0.2044  مقبول

  0.327  0.0959- جيد جداً        

  جيد

  0.676  0.1555- ممتاز

  0.037  0.3003  مقبول

  0.327  0.0959 جيد

 جيد جداً        

  0.975  0.0596- ممتاز

  0.142  0.3599  مقبول

  0.676  0.1555 جيد

مواقــف اتجــاه 

شخـــــصية 

المتطـــــوع 

  ودوافعه

 

 ممتاز

  0.975  0.0596 جيد جداً        

  0.228  0.1979-  جيد

  0.082  0.2558- جيد جداً        

  مقبول

  0.096  0.3733- ممتاز

 الدرجة الكلية

  0.228  0.1979  مقبول  جيد
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ):ب.20.4(الجدول 

 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المعدل التراكمي

  0.714  0.0579- جيد جداً        

  0.550  0.1754- ممتاز

  0.082  0.2558  مقبول

  0.714  0.0579  جيد

 جيد جداً        

  0.825  0.1175- ممتاز

  0.096  0.3733  مقبول

  0.550  0.1754  جيد

 ممتاز

  0.825  0.1175 داً        جيد ج

  

أن  وهذا يدل علـى  ،)3.86(للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي يالحظ من نتائج الدراسة مما سبق أن    

ـ وأن جميع    .اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل التطوعي جاءت بدرجة عالية            راوالمح

 أعلـى دوافعه قد حصل علـى      وكان محور مواقف اتجاه شخصية المتطوع و      . جاءت بدرجة عالية  

، وبعدها محـور    )3.86(ومن ثم محور مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية        ) 3.99(متوسط حسابي   

  ).3.72(مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة 

 إلىويتبين من خالل نتائج الفرضيات وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى               

رجة الكلية، ولكن يتبين عدم وجود فروق في محور مواقف اتجاه برنامج العمـل              متغير الجنس للد  

لى في المحورين الثاني والثالث وأيضا استنادا       والتطوعي في الجامعة، وبذلك يتم قبول الفرضية األ       

  .للدرجة الكلية

 متغير  إلىويالحظ عدم توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى               

  . الدراسة، لذلك يتم رفض الفرضية الثانيةراومحوكذلك لجميع . مكان السكن
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 متغير الخبرة فـي     إلىووجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

أي تـم قبـول     . التطوع في جميع المجاالت ما عدا مجال مواقف الطلبة اتجاه المؤسسات التطوعية           

وكانت الفروق في مجال مواقف اتجـاه برنـامج         . لثالثة ما عدا بالتطرق  للمجال الثالث      الفرضية ا 

  .  سنة2-1العمل التطوعي في الجامعة لصالح عمر من 

 متغير الـسنة    إلىوعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى             

ولكن تبين وجود فروق في مجال مواقـف        . لرابعةأي أنه تم رفض الفرضية ا     . الدراسية األكاديمية 

  .اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة و كانت الفروق لصالح السنة الرابعة

 متغير الكليـة فـي      إلىووجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

أي أنه تـم قبـول      . عي في الجامعة  جميع المجاالت ماعدا مجال مواقف اتجاه برنامج العمل التطو        

وكانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعـه          . الفرضية الخامسة بشكل جزئي   

لصالح كلية الدعوة وأصول الدين، وكانت الفروق في مجال مواقـف اتجـاه شخـصية المتطـوع                 

  .ودوافعه لصالح كلية المهن الصحية

 متغيـر  إلـى  في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى   ويالحظ أنه توجد فروق دالة إحصائياً     

المعدل التراكمي في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه وعدم وجود فروق في مجـال               

  . مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة ومجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه
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  : نتائج الفرضية السابعة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05( ات داللة إحصائية عند المستوى    توجد فروق ذ  

  . متغير العمرإلىالتطوعي تعزى 

في  عينة الدراسة    أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة    احتساب   تم   السابعةة  بديللفحص الفرضية ال  و

  . متغير العمرإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة        ): 21.4(جدول  

  . متغير العمرإلى تعزى اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي

المتوســـط   العدد  العمر  المحور
  الحسابي

االنحــراف  
  المعياري

  0.64  3.70  254   سنة          19-20
  0.65  3.70  190   سنة   22  -21
  0.57  3.88  59  سنة    24  – 23

مواقف اتجاه برنـامج    
العمل التطـوعي فـي     

 الجامعة

  0.58  3.79  10  سنة فأكثر25من 
  0.53  3.97  254   سنة          19-20
  0.55  3.98  190   سنة   22  -21
  0.54  4.08  59  سنة    24  – 23

مواقف اتجاه شخصية   
  المتطوع ودوافعه

 

  0.34  4.26  10  سنة فأكثر25من 
  0.56  3.83  254   سنة          19-20
  0.59  3.85  190   سنة   22  -21
  0.58  3.94  59  سنة    24  – 23

ــاه   ــف اتجـ مواقـ
  المؤسسات التطوعية

  0.73  3.67  10  سنة فأكثر25من 
  0.51  3.84  254   سنة          19-20
  0.53  3.85  190   سنة   22  -21
  0.49  3.98  59 نة     س24  – 23

  الدرجة الكلية

  0.44  3.94  10  سنة فأكثر25من 
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  عدم وجود فروق ظاهره في اتجاهات الطلبة نحـو العمـل التطـوعي             )19.4(يالحظ من الجدول    

 one way(األحـادي   تم استخدام تحليل التبـاين  ، ولمعرفة داللة الفروق متغير العمرإلىتعزى 

ANOVA( كما يظهر في الجدول )20.4.(  

في اتجاهات الطلبة نحو     العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     ): 22.4(لجدو

  . متغير العمرإلىالعمل التطوعي تعزى 

مجموع   مصدر التباين  المحور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.581  3  1.744 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
205.350  509  

  512  207.095  المجموع

0.403  
  

1.441  
  

0.230  
  

ــاه   ــف اتج مواق
ــل   ــامج العم برن
ــي   ــوعي ف التط

 لجامعةا

  0.457  3  1.370 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
ــاه    509  145.281 ــف اتج مواق

شخصية المتطـوع   
  ودوافعه

 
  512  146.651  المجموع

0.285  
  

1.600  
  

0.188  
  

  0.295  3  0.885 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
169.680  509  

ــاه  مو ــف اتج اق
ــسات  المؤســـ

  التطوعية
  512  170.565  المجموع

0.333  
  

0.885  
  

0.449  
  

  0.316  3  0.947 بين المجموعات
ــل  داخــــ

  المجموعات
133.839  509  

  الدرجة الكلية

  512  134.786  المجموع

0.263  
  

1.201  
  

0.309  
  

  

  )0.31( مستوى الداللةو) 1.20(الحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ي

 أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة           )α ≥ 0.05(اكبر من مستوى الداللة     وهي  

  . متغير العمر لكل مجاالت االستبانهإلىنحو العمل التطوعي تعزى 
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  : نتائج الفرضية الثامنة

في اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل          )α ≥ 0.05( ئية عند المستوى  توجد فروق ذات داللة إحصا    
  . متغير الحالة االجتماعيةإلىالتطوعي تعزى 

فـي   عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثامنةة  بديللفحص الفرضية ال  و
  . متغير الحالة االجتماعيةإلىاتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 

  
فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة        ): 23.4(ل  جدو

  . متغير الحالة االجتماعيةإلى تعزى اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي
ــط  العدد  الحالة االجتماعية  المحور  المتوسـ

  الحسابي

ــراف  االنحــ

  المعياري

  0.63  3.72  467  أعزب
  0.68  3.70  40  متزوج
  0.60  4.15  4 مطلق

مواقف اتجاه برنامج العمل    
 عةالتطوعي في الجام

  0.24  4.10  2 أرمل
  0.55  3.99  467  أعزب
  0.40  4.03  40  متزوج
  0.67  3.84  4 مطلق

مواقف اتجـاه شخـصية     
  المتطوع ودوافعه

 

  0.30  4.21  2 أرمل
  0.58  3.84  467  أعزب
  0.62  3.86  40  متزوج
  0.67  3.63  4 مطلق

مواقف اتجاه المؤسـسات    
  التطوعية

  0.10  4.07  2 أرمل
  0.52  3.86  467  أعزب
  0.48  3.88  40  متزوج
  0.61  3.88  4 مطلق

  الدرجة الكلية

  0.22  4.14  2 أرمل

  عدم وجود فروق ظاهره في اتجاهات الطلبة نحـو العمـل التطـوعي             )21.4(يالحظ من الجدول    
 one(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق،  متغير الحالة االجتماعيةإلىتعزى 

way ANOVA( كما يظهر في الجدول )22.4.(  
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في اتجاهات الطلبة نحو     العينة   أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين     ): 24.4(لجدو

  . متغير الحالة االجتماعيةإلىالعمل التطوعي تعزى 

ــوع  مصدر التباين  المحور مجم
  المربعات

ــات  درج
  الحرية

متوســط 
  ربعاتمال

  "ف"قيمة 
  المحسوبة

مـــستوى 
  الداللة

بــــــين 
  المجموعات

1.051  3  0.350  

ــل  داخـــ
  المجموعات

206.044 509  

  512 207.095  المجموع

0.405  
  

0.865  
  

0.459  
  

مواقــف اتجــاه 
برنامج العمـل   
التطــوعي فــي 

 الجامعة

بــــــين 
  المجموعات

0.241  3  0.080  

ــل  داخـــ
  المجموعات

مواقــف اتجــاه   509 146.410
ــصية  شخـــ
ــوع  المتطـــ

  ودوافعه
 

  512 146.651  المجموع

0.288  
  

0.279  
  

0.841  
  

بــــــين 
  المجموعات

0.314  3  0.105  

ــل  داخـــ
  المجموعات

170.251 509  

مواقــف اتجــاه 
ــسات  المؤســ

  التطوعية

  512 170.565  المجموع

0.334  
  

0.313  
  

0.816  
  

بــــــين 
  المجموعات

0.159  3  0.053  

ــل  داخـــ
  المجموعات

134.627 509  

  لكليةالدرجة ا

  512 134.786  المجموع

0.264  
  

0.201  
  

0.896  
  

اكبر من مستوى الداللة    وهي   )0.309( مستوى الداللة و) 1.201(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       
)α ≥ 0.05(          لطلبة نحو العمل التطوعي تعـزى       أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات ا

 . متغير العمر لكل مجاالت االستبانهإلى
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  الفصل الخامس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مناقشة نتائج الدراسة  1.5

 برنامج العمل التطوعي كمتغيـر      في معرفة وجهة نظر طلبة جامعة القدس        إلىتهدف هذه الدراسة    

الكليـة، الجـنس، مكـان الـسكن المعـدل          :  المتغيرات المستقلة وهي   تابع في ضوء مجموعة من    

  .التراكمي، الخبرة في التطوع، العمر، والحالة االجتماعية

 عرضـا لالسـتنتاجات     لاويتن هذا الفصل تفسير النتائج وفقا ألسئلتها وفرضياتها، ثم          لاويتنحيث  

  .وللتوصيات التي تقدمها الباحثة للمعنيين

  

  اقف وتوجهات الطلبةمناقشة مو 1.1.5

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو برنامج العمل التطوعي جاءت بدرجة عالية في حين أن أجوبة                إن

  .شير إليه قيمة االنحراف المعياري والوسط الحسابي ت ماالطلبة كانت قريبة لبعضها وهذا

 العمل التطـوعي فـي    برنامجإلىيتضح من نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة ينظرون نظرة ايجابية           

  .جامعة القدس

لكافة الطلبة    أن برنامج العمل التطوعي يوفر العديد من فرص التطوع         إلىيعزو البحث هذه النتيجة     

 الحوافز المختلفة بشكليها المادي والمعنوي لتي تقـدمها         إلىإضافة  . هداخل الحرم الجامعي وخارج   

أن ) 1995(ام بإعمال تطوعية، وهذا يؤكده عويدات        القي إلىالجامعة للطلبة الملتزمين والتي تدفعهم      
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ينمـي العمـل    :  العمل التطوعي أساسي في حياة الشباب ألنه يعود عليهم بالعديد من الفوائد ومنها            

التطوعي الحوافز لدى الشباب لالستفادة من قدراته، وطاقاته، لخدمة المحتـاجين مـن المـواطنين               

  .والمجتمع بشكل عام

حول فهم الحوافز التـي تـدفع طلبـة      (Jones and Hill, 2003)ونز وهيل أيضا في دراسة ج

ركة الطلبة بالعمل التطـوعي أثنـاء        أن مشا  إلىالجامعة للخدمة التطوعية، حيث توصلت الدراسة       

  .المرحلة الثانوية كانت بسبب تأثير الحوافز

مواقف اتجاه شخـصية    وكان محور   .  جاءت بدرجة عالية   راوالمحأن جميع    إلى كما وتشير النتائج  

 متوسط حسابي ومن ثم محور مواقـف اتجـاه المؤسـسات            أعلىالمتطوع ودوافعه قد حصل على      

  .التطوعية، وبعدها محور مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة

. أن مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه جاءت بدرجة عالية مع تشتت منخفض فـي األجوبـة               

ـ  فقرات االستبانة جاءت بدرجة      فقرة من ) 17(أن  ائج  كما وتشير النت   وأن فقـرتين جـاءت     ة،  عالي

  .أي أن اتجاهات الطلبة كانت ايجابية.بدرجة متوسطة

حيث قام بتحليل اثر بعض المتغيرات علـى دوافـع          ) 2001(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة محاميد       

 أن ابرز أسباب تطوع المبحوثات      إلىتوصلت الدراسة   . األردنالعمل التطوعي النسائي المنظم في      

الرغبة في كسب مرضاة اهللا، وقضاء      : هي مجموعة من العوامل الدينية والنفسية واالجتماعية وهي       

وقت الفراغ في العمل المفيد، ومساعدة المحتاجين، وتعليم وتوعية النساء، والرغبة في الحـصول              

  .اقةعلى المكانة والسمعة والشهرة والمديح والثناء والصد

 أن جهود الجامعة في مجال التطوع تكسب الطلبة خبرات لسوق العمل            إلىيعزو البحث هذه النتيجة     

  .بعد تخرجهم من الجامعة وهذا يشجعهم على القيام بالعمل التطوعي
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والذي يشمل    األمام إلىومثال على ذلك برنامج اإلرشاد الوظيفي الذي يتم تنفيذه في الجامعة خطوة             

هارات االتصال والعمل ضمن فريق وكتابة السيرة الذاتية واالستعداد لمقابلة العمـل            تدريبات في م  

. ويشمل زيارات للعديد من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تخصصات الطلبـة المختلفـة             

  .ومثل هذا البرنامج يشجع الطلبة ويقوي الدافعية للمشاركة الفعالة

عمل يكمن في داخلنا وفي أعماقنا، وال يمكن أن يكون مصدره            االستعداد لل  أويرى البحث أن الدافع     

 تـردد   أوخارجيا، فهو مصدر رغبتنا في مساعدة اآلخرين، وتعريض أنفسنا للمخاطر دون خوف             

إال أن تجربة العمل التطوعي هي التي تقوي هذه المـشاعر           . من اجل فكرة، حاجة وهدف نؤمن به      

  .والظهور بأشكال مختلفة وتظهرها وتترك لها فرصة النمو، التطور

 من األهمية القول أن دوافع العمل التطوعي مرتبطة ارتباطا وثيقا بـالنوازع اإلنـسانية وبمعـاني      

 ومن ضمنها اإلسالم أهمية للعمل التطـوعي        يةاوالسمالخير والعمل الصالح، حيث أعطت األديان       

  .كجزء من اإليمان، بل وحث عليه

  حصلت على اقل متوسط حسابي وبالتالي"فع العمل التطوعيإن فقرة أرى حب السلطة من دوا

 أن مفهوم العمل التطوعي ومضمونه األساسي هو عمل خيري وال يتضمن إلىتعزو الباحثة ذلك 

وإنما الغرض منه ابتغاء مرضاة اهللا وهذه النتيجة تؤكدها كثير من اآليات القرآنية  ،حب السلطة

  ).184ية آسورة البقرة . ( خَيرا فَهو خَير لَهفَمن تَطَوع :الىتعمنها، قال 

ممارسات كثيرة ومعاني عديدة ومتنوعة وتنطوي تحته مجموعـة مـن    المهم أن للعمل التطوعيو

 تجرد من حب الذات واألنانيـة والتطلـع فـي    إلى ويحتاج الظروف،كل  الممارسات الحميدة وفي

  . خالصاً هللا عز وجلقيادية حتى يكون عمله هذا  مناصبإلىالوصول 

 تحول العمل التطوعي في السنة النبويـة،  حيـث توصـل           ) 2007(وهذا ما تؤكده  دراسة زينو       

 أن أسمى األعمال اإلنسانية تلك التي ال تنتظر مقابال لها بل تنبع من القلب ومن رغبـة                  إلىالباحثة  
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ته متنوعـة كونـه يحقـق       لدى اإلنسان بالعطاء والتضحية، والعمل التطوعي الخدمي بجميع مجاال        

 أنو.  والترابط ويشعر اإلنسان بالمسئولية اتجاه اآلخرين وان عمل هذا خالـصا لوجـه اهللا              ناوالتع

أثر حميد ومردود مختلف يتمثـل فـي الـشعور     العمل التطوعي له طعم ومذاق خاص وطيب وله

ي سواء في المجـال  جرب هذا النوع من العمل التطوع بالرضا والسعادة الصادقة ال يعرفه إال من

  . الىتعاإلنساني قاصداً به وجه اهللا  أو االجتماعي أو الوطني أوالديني 

كما ترى الباحثة من خبرتها خالل عملها بالعمل التطوعي في الجامعة أن دوافـع بعـض الطلبـة                  

  . للتطوع في الجامعة هو من اجل الحصول على شهادات خبرة وإثراء السيرة الذاتية

 الطلبة حول دوافعهم نحو العمل التطوعي في ضوء الظروف الصعبة           فن تفسير مواق  وبالتالي يمك 

التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من حيث قلة فرص العمل ووجود منافسة شديدة علـى الوظـائف،                

فبات ال بد للطالب أن يتوجه للتطوع بدافع تطوير ذاته وخبراته آمال في الحصول على وظيفة فـي                  

 في إحدى المؤسسات بعد     أو التأهل للحصول على وظيفة في الجامعة        أوتطوع فيها   المؤسسة التي ي  

  . أن اكتسب خبرة عملية من خالل التطوع

 حيث أن المتوسط الحسابي لدراجة المواقـف       . وثم يلي محور المواقف اتجاه المؤسسات التطوعية       

كمـا  . في أجوبـة الطلبـة    اتجاه المؤسسات التطوعية جاءت بدرجة عالية واقل درجة من التشتت           

وأن فقـرة واحـدة     ة،  عالي جاءت بدرجة    هذا المحور  فقرات   فقرة من ) 13( أن   إلى وتشير النتائج   

 اختالف في هذه المواقف     رأي مواقف أكثر ايجابية في الوقت نفسه ال يتوف        . جاءت بدرجة متوسطة  

  ).تباين قليل(بين الطالب

 إبراز للصورة اإلنسانية للمجتمع المسلم وتدعيم        هو وعيالعمل التط  أن   إلىيعزو البحث هذه النتيجة     

ألداء  ه، المال الذي يبذله اإلنسان برغبته واختيـار أو ، الوقتأوهو ذلك الجهد، و التكافل بين الناس

توقع الحصول  أوواجب اجتماعي معين بدافع منه لتحمل مسؤوليات مجتمعه دون انتظار الحصول، 
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 إن هذه النتيجة حول التكافل االجتماعي والتطوع تؤكدها كثير          المبذولعلى مقابل مادي يقابل جهده      

من النصوص الشرعية في القرآن والسنة الشريفة ومن ابرز أدوات التكافل فريضة الزكاة كما جاء               

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلـوبهم وفـي الرقـاب             :الىتعفي قوله   

ويقـوم  ) 60أيـة   : التوبـة .(يل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم         والغارمين وفي سب  

 فيما بينهم، فيعين الغني الفقيـر، ويـساعد         نوناويتعالمجتمع المسلم على التكافل بين أفراده بحيث        

  .القوي الضعيف

ة من  مجموعأو مهني يقوم به الفرد أوغير ربحي وغير وظيفي  والعمل التطوعي في مجمله عمل

أية مساعدة ألية شريحة من شرائح البشر سواء كان مـع ذوي االحتياجـات    األفراد في سبيل تقديم

المعيشي  موالعمل على تنمية مستواه. .وغيرهم المحتاجين الفقراء أو األيتام أو المسنين أوالخاصة 

 وقتـاً، تغرق تس بغض النظر عن مكان تواجدها بدافع إنساني يتحمل مسؤولياته ويشترك في أعمال

معتقداً بأنـه واجـب     المتطوع كل ذلك عن رغبته وباختيارهحيث يبذلوجهداً وتضحيات شخصية 

ممارسات كثيرة ومعاني عديـدة ومتنوعـة وتنطـوي تحتـه      المهم أن للعمل التطوعي.تأديتهعليه 

   .كل الظروف مجموعة من الممارسات الحميدة وفي

ـ 1427(وهذه الممارسات تؤكدها دراسة السلطان       حول اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل      )  ه

 الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي نحـو ممارسـة العمـل            إلىالتطوعي وهذه  دراسة هدفت      

ضحت نتائجها أن مساعدة    أو حيث وماهية األعمال التطوعية التي يرغبون في ممارستها      , التطوعي

 ثم المشاركة في اإلغاثة اإلنـسانية، ورعايـة         ورعاية الفقراء والمحتاجين ويليها زيارة المرضى،     

المعوقين، والحفاظ على البيئة ومكافحة المخدرات والتدخين، في صدر المجـاالت التـي يرغـب               

  . الشباب الجامعي المشاركة فيها
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 مؤسسات كثيرة يحتل فيها العمل التطوعي أهميـة كبيـرة وتـسهم           الفلسطيني  في المجتمع   كما أن   

العمل المؤسسي يـسهم فـي جمـع        أن  ية وحكومية في تطوير المجتمع إذ       جمعيات ومؤسسات أهل  

 سياق عمليات    الجهود والطاقات االجتماعية المبعثرة، فقد ال يستطيع الفرد أن يقدم عمالً محدداً في            

 تجعل مـن الجهـود       محو األمية، ولكنه يتبرع بالمال؛ فتستطيع المؤسسات االجتماعية المختلفة أن         

  .ة ذات أثر كبير وفعال إذا ما اجتمعت وتم التنسيق بينهاالمبعثرة متآزر

تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني حوافز كافية لطلبة الجامعات للتطـوع فيهـا            " في حين أن فقرة     

  . أدنى درجةحصلت على

 ال تتبـع  مؤسـسات هذه الالثقافة السائدة في  أن    ومن خالل معرفتها للمؤسسات المحلية     ترى الباحثة 

 العديـد مـن     إلىتحفيز كافية تشجع المتطوعين على العمل التطوعي بها وربما يعود ذلك            سياسات  

  : التفسيرات ومنها

واالنعكاسات التـي   االحباطات المتكررة للشعب الفلسطيني نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها) 1

  .واإلصرار مر بها والتي أضعفت كثيرا من الدافعية والقدرة على التحدي

في  توفر أنظمة وسياسات واضحة لدى المؤسسات توضح حقوق وواجبات المتطوع وأدوارهقلة ) 2

المؤسسة للتقليل من سقف التوقعات والحد من مشاعر اإلحباط والتخبطات المختلفة مما يعتبر هـذا               

 .العامل مضعفا للحوافز

 إلـيهم،      خوف بعض المؤسسات التطوعية من عدم التزام المتطوعين باألعمـال التـي تـسند             ) 3

  .جعلها ال تهتم بجذب الطلبة المتطوعين إليها والعمل على تقديم الحوافز لهم
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أن من سلبيات التطوع في المؤسسات ليس هنـاك ضـمان فـي             ) 2003(وهذا ما يؤكده المليجي   

استمرارية المتطوع في العمل بالمؤسسة، بحيث يترك العمل في أي وقت دون أي التزامات وعـدم                

  . تنظيم انسحابه من العملأوى إجباره اإلمكانية عل

العمل التطـوعي فـي الجامعـة        أما على صعيد محور البحث الثالث حول المواقف اتجاه برنامج           

أن مواقف اتجاه برنـامج     معياري    ال واالنحراف للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   يالحظ من خالل    

  .فض في أجوبة الطلبةوتشتت منخ ،العمل التطوعي في الجامعة جاءت بدرجة عالية

اقدر القائمين على   "أن أغلبية الفقرات جاءت بدرجة عالية في حين حصلت الفقرة           كما وتشير النتائج    

  . متوسط حسابيأعلىعلى " برنامج العمل التطوعي في الجامعة

 أن طلبة الجامعة لديهم انطباع عال بان الجامعة توفر بيئـة مناسـبة              إلىويعزو البحث هذه النتيجة     

  .للطلبة للقيام باألعمال التطوعية

 هذه النتيجة الهامة يمكن تفسيرها في ضوء مجهودات الجامعة التي تأخذ بعين االعتبار عدة أمـور              

 خارجها مثل القدرات الجسدية والعقلية      أوقبل توجيه الطالب للقيام بأي عمل تطوعي داخل الجامعة          

  . ومواصفات العمل الطالب للقيام بالعمل التطوعي، ةللطالب، ورغب

يتم التعامل مع المتطوعين وفق أسس مهنية متعارف عليهـا فـي أدبيـات العمـل                 انه   إلىإضافة  

ويشمل ذلك إتباع أكثر األساليب المهنية في التعامل مع المتطوعين من حيث استقدامهم،             . التطوعي

أساسيات تزويدهم ب ومقابلتهم، وغربلتهم، وتزويدهم بوصف العمل، وتدريبهم على حل الصراعات و         

  .ومهارات العمل التطوعي، وتحفيزهم المادي والمعنوي وإنهاء تطوعهم بشكل مهني

 Volunteer Bureau of   Montreal Jones, 1994).(   
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كما أن الجامعة تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات خارج الجامعة فيما يتعلق بقيام الطلبـة بـأداء                  

جهات مثل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمـع         األعمال التطوعية في تلك ال    

بناء "المدني، ويتم التعامل مع ضابط اتصال في كل من تلك الجهات لتسهيل المهمة وهذا ما يسمى                 

يوفر برنامج " وحصلت الفقرة  ).Kahn, 1991(  في مجال العمل التطوعي حسب كاهن"التحالفات

  ).3.54(على أقل متوسط حسابي "  التطوع خارج الجامعةالعمل التطوعي العديد من فرص

 لـت اوتنوالتي  ),Birngle and Hatcher 2002( وهذه النتيجة تختلف مع دراسة برنجل وهاتجر

 أن مؤسسات التعليم    إلىتوصلت هذه الدراسة    . موضوع بناء الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي      

 ساهمت في تقديم الخدمات والنشاطات للمجتمعـات المحليـة          العالي في الواليات المتحدة األمريكية    

 وحـدات   أوالتعليم المستمر، والبرامج العياديه والمهنية وإيجـاد أقـسام          : وبعدة طرق من أبرزها   

 تبين أن (Long et al, 2001)  وآخرينوفي دراسة لونج .  إدارية لها مهمات خدماتيةأوأكاديمية 

ألمريكية تشجع طلبتها على التطوع من اجل توثيق الصلة بين طلبتها           العديد من الكليات والجامعات ا    

 الجامعات حيث توصـلت هـذه      أو وبين المجتمع المحلي الذي تقع فيه تلك الكليات          –كممثلين عنها   

  . أن تلك البرامج قصدت تحقيق العديد من األهدافإلىلدراسة 

ة يفضلون العمل داخل الجامعة أكثر مـن        يعزو البحث هذه النتيجة من خالل خبرة الباحثة أن الطلب         

قات الفـراغ   أوخارجها وذلك لعدة أمور منها توفير الوقت والجهد فالطالب يستطيع أن يتطوع في              

  .  الخارجي يكلف الطالب مواصالتل العمةبين المحاضرات وأيضا من ناحية مادي

 التقارب بين كـل     إلى  ييؤد أنه    الخارجي حيث   الكبرى للعمل التطوعي   وذلك بالرغم من األهمية   

 يـربط بـين     و في قضايا مجتمعهم،     الطلبةمشاركة  بينها و فئات المجتمع وتماسكها وتنمية الروابط      

 بناء الثقة بـين الجامعـة       إلى، ويؤدي بالنهاية    الجهود الحكومية واألهلية العاملة على تقدم المجتمع      

  .والمجتمع المحلي
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  ت الدراسة المتعلقة بفرضياج  مناقشة النتائ2.1.5

  : لىومناقشة نتائج الفرضية األ 1.2.1.5

 في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات دالله إحصائية عند المستوى        

  . متغير الجنسإلىالتطوعي تعزى 

 متغير الجنس للدرجة الكلية، ولكن      إلىتوجد فروق في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى          

د فروق في محور مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعـة، وكمـا هـو                تبين عدم وجو  

واضح فأن الفروق جاءت لصالح الذكور، مما يدل على ان اتجاهات الذكور نحو العمل التطـوعي                

والتي ) 1995(بشكل عام كانت أكثر ايجابية من اإلناث، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة حماد               

أيضا تتفـق   . القة ذات داللة إحصائية بين جنس المتطوع وإقباله على التطوع          وجود ع  إلىتوصلت  

حول وضع العمـل التطـوعي فـي        ) 1993(نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شتيوي وآخرين         

 ومصر، وبينت الدراسة اختالف في مواقف الذكور ومواقف اإلناث الدول الثالثة            األردنفلسطين و 

  . هي أكثر ايجابية من ناحية دوافعهم الشخصيةلصالح مواقف الذكور التي

 عنـد اإلنـاث     أعلـى  للعمل التطوعي قيمة     انالتي وجدت   ) 1997( لكنها تختلف مع دراسة الباز      

مقارنة بالذكور، حيث من الممكن إسناد االختالفات بين نتيجة البحث الحـالي وبـين نتيجـة هـذه         

  .نرى في الفقرة التالية كما س اختالف في ثقافة مجتمع البحثإلىالدراسة 

ان الفروق جاءت لصالح الذكور في هذه الدراسة حيث يكمن تفسير هذه النتيجة وفق بعض األنماط                

 بين الذكر واألنثى والتي تعيق من مشاركة اإلنـاث          ئدة في المجتمع الفلسطيني كالتمييز    الثقافية السا 

دورا مهما فـي تحديـد مـستويات        متغير الجنس يلعب    إن   ثبالعمل التطوعي مقارنة بالذكور حي    

ففرص التطوع للذكور غالبا ما تكون أكثر مما تتاح لإلنـاث بحكـم       . المشاركة في العمل التطوعي   

 جانب التقاليد واألعراف التي تحد من مشاركة        إلىتعدد مجاالت أعمال الذكور وتنوع عالقاتهم هذا        
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ية العمل المطلوب وبالتـالي يميـل        ذلك فان مشاركة اإلناث تختلف حسب نوع       إلىإضافة  . اإلناث

  .  تكوين مواقف تختلف عن مواقف اإلناث اتجاه العمل التطوعي عامةإلىالذكور 

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.1.5

 في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير مكان السكنإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر مكـان     إلـى ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى             

  . السكن

التي وجدت أن سكان المنـاطق الحـضرية        ) 2001(وهذه النتيجة تختلف عن نتائج دراسة محاميد        

  . لديهم مواقف ايجابية

اسية واالجتماعيـة   ضـاع الـسي   و تفسير نتيجة هذه الفرضـية فـي ضـوء األ          لةاومحمن األهمية   

واالقتصادية والنفسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني والتي تؤثر على مواقف وفعالية الطلبة فـي               

 القرية ام المخيم يعيشون نفس المعانـاة        ،المشاركة في العمل التطوعي سواء الذين يسكنون المدينة       

  . تقريبا

 .ة يؤثر على مواقفهم اتجاه العمل التطوعي      أن وجود الطلبة في مناطق سكنية مختلف       الدراسة   وترى  

فالحياة القروية وحياة أهل المخيم ووجود نقص في مستوى الخدمات عند األفراد في الغالب يدفعهم               

ويمكن القول أن بعض مفـاهيم      . للقيام بأعمال تسد ذلك النقص في الخدمات عند األفراد في الغالب          

العامة دون اجر والتنظيف والعناية بالبيئـة مـا زالـت           العمل التطوع، كالعونة والفزعة واألعمال      

فأهـل القريـة    . موجودة في هذه المناطق ولكنها في المدينة غير متاحة كما هي في القرية والمخيم             

  .من القضايا الحساسة والمهمة لهم أكثر من أهل المدينةيعتبرونها والمخيم 
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 جماعات منظمـة، يـصبح      أومؤسسات  ولكن حين الحديث عن العمل التطوعي المنظم، من خالل          

 أن العمل المؤسسي قريـب      إلىوربما يعود هذا    . سكان المدينة أكثر ظهورا في مستويات المشاركة      

 وخصوصا بوجـود معظـم المؤسـسات         .من حياة أهل المدن أكثر من حياة أهل القرية والمخيم         

  . الحكومية والخاصة في المدن

ن المدينة والقرية والمخيم يختلفون في دوافعهم ومفاهيمهم عن         إذاً في الواقع أن المتطوعين من سكا      

  .العمل التطوعي بالرغم من أن نتيجة الفرضية ال تعكس ذلك

أن لحجم المجتمع والطبيعة ) Zimmer & Hawely, (1959 ليأووهذا ما أكده الباحثان زيمر وه

  .ف أنماط المشاركة التطوعيةالنوعية لبيئته االقتصادية والثقافية والمهنية أثر واضح في اختال

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل        ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  . متغير الخبرة في التطوعإلىالتطوعي تعزى 

 متغير الخبـرة فـي      إلىتوجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

  .  ما عدا مجال مواقف الطلبة اتجاه المؤسسات التطوعيةراوالمحالتطوع في جميع 

 التعرف أكثر على المؤسسات     إلىيعزو البحث أن طلبة سنة رابعة هم على أبواب التخرج وبحاجة            

  .واالنخراط في المجتمع للحصول على فرص عمل أفضل بعض التخرج

ـ سات سابقة حول متغير الخبرة في التطـوع ودوره فـي تفـسير              لم تعثر الباحثة على درا      راومح

  .التطوع
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  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى      

  . متغير السنة الدراسية األكاديميةإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر الـسنة     إلـى ائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى         ال توجد فروق دالة إحص    

  . الدراسية األكاديمية

وتعزى هذه النتيجة من خالل المعرفة والخبرة التي اكتسبتها الباحثة من خالل عملها فـي مجـال                 

 نحـو العمـل التطـوعي       ملى تكون اتجاهـاته   و أن طلبة السنة األ    إلىالعمل التطوعي في الجامعة     

 مستوى الـسنة    إلىيفة، ولهذا السبب كان مجتمع البحث من طلبة الجامعة مستوى السنة الثانية             ضع

  . الرابعة بكلياتها العلمية واإلنسانية

 التـي  ),Ferrari and Bristow 2005( فيراري وبرستولف هذه النتيجة مع دراسة الباحثينوتخت

ثانية اتجاهات أكثر ايجابية نحـو التطـوع       وال لىواأل أن لدى طلبة الجامعة من السنتين        إلىخلصت  

لـى  وويفسر الباحث نتيجة فرضيته بان طلبـة الـسنتين األ         . مقارنة بطلبة السنتين الثالثة والرابعة    

والثانية تعرضوا أكثر لبرامج التوجيه ومشاريع خدمة المجتمع المحلي من السنة الثالثـة والرابعـة               

  . دراستهموذلك بسبب انشغالهم بالعمل لتغطية تكاليف

ولكن تبين وجود فروق في محور مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة و كانت الفروق                

  . لصالح السنة الرابعة

مما يدل على أن اتجاهات طلبة السنة الرابعة نحو العمل التطوعي أكثر ايجابية من باقي المستويات                

  .الدراسية للطلبة

الل عملها وخبرتها في مجال العمل التطوعي في جامعة القدس انه           وتعزو الباحثة هذه النتيجة من خ     

 أكثر ايجابية نحو العمل التطوعي، ويمثل       مكلما ارتفع المستوى الدراسي للطلبة كلما كانت اتجاهاته       
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مستوى التعليم متغيراً مهما في تحديد مستويات المشاركة االجتماعية فـي القيـام بـأداء خـدمات                 

تعليم نوعا من االنتماء وشعور الفرد بشيء من المسؤولية نحـو المجتمـع             تطوعية، حيث يعطي ال   

  . الوعي االجتماعي الذي يمنحه العلم للمتعلمينإلىإضافة . الذي يعيش فيه

 أن المـشاركة فـي العمـل        إلـى التي توصلت   ) Bekkers 2005(وهذا ما تؤكده دراسة بيكرز      

  .التطوعي تزداد مع زيادة مستوى التعليم

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى      

  . متغير الكليةإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر الكليـة فـي       إلىتوجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

  . جاه برنامج العمل التطوعي في الجامعةمحورين ماعدا محور المواقف ات

وكانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه لصالح كليـة الـدعوة وأصـول                

  .الدين

أي أن طلبة كلية الدعوة وأصول الدين يحملون مواقف أكثر تميزا اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه               

 )هـ1422(وهذا ما تؤكده دراسة الموسى      . ديني الحافز ال  إلىومن الممكن أن يعود السبب في ذلك        

 التعرف على ممارسة الفتاة السعودية للعمل التطوعي الدعوي، وكانت أهم           إلىحيث هدفت الباحثة    

النتائج حول تأثير الخلفية الشرعية للمبحوثات عن العمل التطوعي وأيـضا وجـد أن للتخـصص                

 ارتباط ممارسـة األنـشطة    إلىوقد يرجع ذلك    الدراسي اثر في ممارسة الطالبات للعمل التطوعي،        

  .داخل الجامعة بجهود طالبات الدراسات اإلسالمي
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 أن هذه الشريحة من الطلبة أكثر إقتداء بكتاب اهللا وسنة رسول الكريم             إلىويعزو البحث هذه النتيجة     

اهللا عليـه    إبراز العمل التطوعي، واالهتمام به فقد كان الرسول صـلى            إلىوقد كان اإلسالم سباقا     

بالتالي ما يميز مواقـف طلبـة       . وسلم يركز على الصدقات التطوعية كلما الم باألمة اإلسالمية أمر         

  .الكليات الدينية نحو دافعية التطوع هو الحافز الديني

يرى البحث أن الدافع الديني لدى طلبة الدراسات الدينية هو األقوى حيث يعتقدون هؤالء الطلبة من                

قرات هذا المحور حيث من المفترض أن تنطلق دوافع هؤالء الطلبة مـن دوافـع               خالل الرجوع لف  

  .عقائدية النابعة من الكتاب والسنة النبوية الشريفة

  .وكانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه لصالح طلبة كلية المهن الصحية

ية بعد السنة الثانيـة مـن الدراسـة فـي            أن طلبة كلية المهن الصح     إلىوتفسر الباحثة هذه النتيجة     

المستشفيات، المراكـز الـصحية     : الجامعة يكون لديهم مواد عملية يتم تطبيقها في المجتمع المحلي         

 ساعة عمل تطوعي قبل تخـرجهم كمتطلـب         120 على الطلبة إنهاء      ان حيث. والعيادات وغيرها 

ة عمل تطوعي داخلي في الجامعـة       تخرج للحصول على الشهادة، فيفضل الطلبة إنهاء ثمانين ساع        

  .  التدريب الميداني الخارجي على نحو أربعين ساعة عمل تطوعيإلىقبل االنتقال 

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل         )α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى      

  .كمي لعالمات الطلبة متغير المعدل التراإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر المعـدل     إلـى  توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

 المتطوع ودوافعه وعدم وجود فـروق       ةالتراكمي لعالمات الطلبة في مجال مواقف المحور شخصي       
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مواقـف اتجـاه    في مجال مواقف المحور برنامج العمل التطوعي في الجامعة وكانت الفروق في ال            

  . شخصية المتطوع ودوافعه لصالح معدل تراكمي ممتاز

 حول فهم العالقة بين كل من متغيـرات الثقـة    ,John)2005(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة جون 

 أن التحصيل األكاديمي عنـد      إلىوالعالقات والتطوع وبين التحصيل األكاديمي وتوصلت الدراسة        

  . وبشكل واضح من الطلبة الذين لم يتطوعواأعلى التطوعية كان الطلبة الذين قاموا باإلعمال

وهذا يعني برأي الباحثة أن العمل التطوعي يعزز الجانب األكاديمي عند الطلبة ويزيد من مستواهم               

  .في الجامعة

وترى الباحثة أن الطلبة المتفوقون أكاديميا هم محبين للعمل التطوعي وحريصين على إتمام العمـل            

  .  المطلوب منهم داخل الجامعة وخارجهاالتطوعي

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السابعة 7.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل        ) α ≥ 0.05( عند المستوى    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     

  . متغير العمرإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر   إلىي تعزى   يالحظ أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوع            

  .  االستبانهراومحالعمر لكل 

في المجتمع األمريكي، فـان     ) ,1957Freeman(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسات فريمان        

بينمـا  ) فما فوق  60(تليها فئة العمر ) 60-30(معدالت المشاركة العليا تقع بين الفئات العمرية من         

  ).دون فما 30(تقل معدالت المشاركة في الفئة 

كما يشكل الشباب في أي مجتمع من المجتمعات العنصر الحيوي المهم في تطوير المجمع وتنميته،               

فقـد ذهـب    .  اعتبار العمر مهما في مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي          إلىوتميل األدبيات   
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نـدما   أن العمل التطوعي في المجتمع األمريكي يزيد عإلى  Arnold Rose,1960)(زأرنولد رو

يكبر الشخص وفسر ذلك  بان الشخص قد تكون عنده عدة دوافع تدفعه نحـو العمـل التطـوعي،                   

 وصوله سن التقاعد، ووجود نوع مـن الفـراغ      إلى وجود خدمات مختلفة، إضافة      إلىحاجته  :أهمها

  . العمل التطوعيإلىيدفعه 

ألكثر تطوعا تكون بين  فقد وجدا أن الفئة ا(Harold & Wilensky,1961) أما هارولد وولنسكي 

  . قضاء وقت الفراغإلى عاما ثم تلك الفئة التي تتقاعد وتشعر بالحاجة 35-40

  ) (Herzog et at, 1989لك فقد وجدت دراسة هيرزوج وآخرون ذإلىإضافة 

 أدنى مستوياته بعد سـن      إلىأن ذوي األعمار المتوسطة هم أكثر األفراد تطوعا وان التطوع يصل            

  . المراهقة

 أن العمـر    إلـى الممكن إسناد هذه االختالفات بين نتيجة البحث الحالي وبين األبحاث األجنبية            من  

 يعود ذلـك    ا احد المتغيرات األساسية في تحديد نسب المشاركة في المجتمعات الغربية وربم           ليشك

ن الظروف   النشغالهم بمتطلبات الحياة وتامي    الوقت للمشاركة  أو أن الشباب ال يتوفر لديهم المال        إلى

  .المعيشية

 أساس في تحديد المشاركة وذلك يعـود للعـادات           متغير أما  نتيجة الدراسة الحالية فال يعتبر العمر       

  .والتقاليد والقيم والثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني

العونة والفزعة وهي ما تـزال تمـارس فـي ريفنـا            : العادات والتقاليد : ونذكر على سبيل المثال   

 االغاثية فـي الكـوارث   نةاوالمعني في مواسم معينه كالحصاد، قطف الزيتون، بناء بيوت،         الفلسطي

  . والنكبات ومساعدة الفقراء التي قد ترتبط بالدين وعوائده المعنوية
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ضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني وال تـزال            وكذلك نتيجة لأل  

 العمل التطوعي في فلسطين أشكاالً متعددة ومختلفـة بـاختالف وتعـدد             حيث اخذ ،   يومنا هذا  إلى

  .المراحل التي يمر بها الشعب الفلسطيني

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 8.2.1.5

في اتجاهات الطلبـة نحـو العمـل        ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

  .ية متغير الحالة االجتماعإلىالتطوعي تعزى 

 متغيـر الحالـة     إلـى توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعـزى             

  . االستبانهراومحاالجتماعية لكل 

 وجود أي عالقـة مـا   إلىالتي لم تتوصل (Gallagher,1994)  جالروهذه النتيجة تتفق مع دراسة

 .بين الوضع الزواجي وما بين المواقف اتجاه العمل التطوعي

 أن اختالف الحالة الزوجية ال يعطي فروقا ذات داللـه معنويـة فـي               إلىأشارت الدراسة الحالية    

  .اختالف المفهوم نحو العمل التطوعي، ولكن هذا يتباين مع األدبيات عن الموضوع

 في مستوى المشاركة ونوعيتها فالمتزوجون      النوع االجتماعي يؤثر  أن   إلى) 1992(فقد أشار عصر  

 في المجاالت االجتماعية والـسياسية المختلفـة،        ةمشاركة من غير المتزوجين، خاص    يكونون أكثر   

حضانة مدرسـة مراكـز     (مثل المشاريع التي ترتبط بخدمات لألبناء والنساء المتزوجات واألمهات        

  ).تدريب لألسرة

أن النساء المتزوجات لـديهن  ,Szinovacz)  (1992وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة سزنوفاز

  . النساء الغير متزوجاتمقارنة معايجابية  نحو التطوع أكثر مواقف 
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 أن التطوع في الجامعة متطلب إجباري للجميع وال يـستطيع الطلبـة             إلىيعزو البحث هذه النتيجة     

ومن خالل خبرة الباحثة بالعمل التطوعي في       . التخرج إال بإنهاء مئة وعشرون ساعة عمل تطوعي       

المتزوجين رغم ما عليهم من مسؤوليات وضغوطات إال أنهم يتقنون العمل           الجامعة ترى أن الطلبة     

وارى أن المتزوجين في الوقع لديهم مواقف أكثر ايجابية وينخرطـون           . التطوعي أكثر من غيرهم   

  .  المتزوجينغيرالعمل التطوعي أكثر من الطلبة في 

  

   استنتاجات الدراسة3.5

  : االستنتاجات التاليةإلىبعد التطرق للنتائج تتوصل الباحثة 

 وإنما طمعاً   ا، دون أن يكون هناك توقع لجزاء         إن التطوع هو قيام الفرد من تلقاء نفسه بعمل م          -1

أي أن العنصر الديني يلعب دورا حاسـما فـي          .في نيل رضا اهللا عز وجل، وكسب األجر والثواب        

  .التطوع

ني كالتقليل من شأن الشباب والتميز بـين         أن بعض األنماط الثقافية السائدة في المجتمع الفلسطي        -2

الذكور واإلناث ولما له من تأثير على اختالف مفهوم العمل التطوعي بين الجنسين، تبعا لما يتطلبه                

ذلك العمل من جهود وأعباء، فكلما كانت األمور عامه، وأكثر احتكاكا بالناس، كانت اإلناث أكثـر                

  .الرجل في القضايا العامة وتحبذ قيامه بتلك األعمالابتعادا عنه، في حين تعزز الثقافة دور 

 من البرامج التدريبية القائمة في الجامعة ويلعب هذا العامل دورا فـي             متواضعة هناك إمكانيات    -3

  . تحديد اتجاهات ومواقف الطلبة اتجاه برنامج العمل التطوعي القائم في الجامعة

  التطوع والعمل على الحفاظ عليـه ووضـع   عدم وجود رؤية وطنية واضحة لصياغة مفهوم-4

قوانين لحمايته وحماية الطلبة داخل المؤسسات التطوعية الفلسطينية وهذا االستنتاج نابع من النتيجة             
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 حـصلت    "تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني حوافز كافية لطلبة الجامعات للتطوع فيهـا          " فقرة  أن  

  .على أدنى درجة

س التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره إذ يساهم فـي بنـاء التكافـل    المقايي منالتطوع أصبح  -5

  .الناس  بينناوالتع، وزيادة مساحة وتفعيلةوتنمية القدرات الكامنة في أفراد المجتمع  االجتماعي

وهذا كان له تـأثير بـشكل         أن مشروعية التطوع ثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية         -6 

  .طلبة كلية الدعوة وأصول الدين وخاصة في محور دوافع التطوعايجابي على دافعية 

 عدم تعزيز الدوافع الذاتية لدى طلبة الجامعة من قبل المؤسـسات التطوعيـة فـي المجتمـع                  -7

الفلسطيني، من حيث االحترام واكتساب األهمية وغيرها، فالطالب مستعد للخدمـة العامـة ولكـن               

  . الفرص التي يمتلكها قليلة

 كلما ارتفع المستوى الدراسي للطلبـة كلمـا كانـت           أنه   راوالمححت الدراسة في بعض     ضأو -8

يـؤثر  عامل   أكثر ايجابية نحو العمل التطوعي وبالتالي نستنتج هنا أن المستوى الدراسي             ماتجاهاته

  .بشكل مباشر على دفع الطلبة نحو التطوع

عمل التطوعي القائم في الجامعـة وفـي         أن لطلبة جامعة القدس مواقف ايجابية اتجاه برنامج ال         -9

وكان محور مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه قـد حـصل   .  الثالثة التي تم دراستها  راوالمح

 متوسط حسابي ومن ثم محور مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية، وبعدها محور مواقف             أعلىعلى  

 بدرجة عالية من مكونات     رضا هنالك   اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة وبالتالي نستنتج ان        

  .وعناصر هذا البرنامج
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   توصيات الدراسة4.5

بناء على االستنتاجات السابقة التي توصلت إليها الدراسة، يتم تقديم التوصيات التالية لتحسين 

  :برنامج العمل التطوعي لطلبة جامعة القدس

 خالل قيام وسائط التنشئة المختلفة كاألسرة       أهمية تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سليمة وذلك من        -1

والمدرسة واإلعالم بدور منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية واإليثـار وروح العمـل               

  . في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرةالتطوعي

لجامعـة  الجامعة بما يلزم لزيادة إقبال الفئات األقل تطوعا مـن طلبـة ا            من الضرورة أن تقوم      -2

وهذا يتضمن المعرفـة العلميـة لألسـباب        . وبالذات اإلناث من الطلبة، وطلبة السنة الثانية والثالثة       

الحقيقية التي تقف وراء انخفاض توجه تلك الفئات نحو العمل التطوعي، بما في ذلك زيادة توعيـة                 

سة انه على كل طالـب      وتقترح الدرا . تلك الفئات بأهمية العمل التطوعي وتحفيزهم على القيام بذلك        

لـى  وإنهاء خمسة عشرة ساعة عمل تطوعي إجباري في كل فصل دراسي ابتداء مـن الـسنة األ                

ال وعلـى   أوللطالب في الجامعة وليس تركها للسنة الرابعة، وذلك لما له من فوائد علـى الطلبـة                 

  .الجامعة ثانيا

ـ كمفهوم   توحيد الجامعات الفلسطينية لرؤيتها للعمل التطوعي-3  هوقيمة وخلق آليات عمل لحمايت

واضـح  جـامعي  برامجها الدراسية المختلفة ضـمن متطلـب    من الضياع والتشتت من خالل في

ومشترك وملزم لجميع الطلبة، بحيث تدرس فيه مادة نظرية تتعلق بالعديد من المفاهيم األساسية في               

  . المتطوع وكيفية القيام بهالعمل التطوعي، مثل التعريف بالعمل التطوعي وأهميته وفوائده على

البـرامج   أسـاتذة وان يتم تأهيل العديد من األساتذة لتدريس هذه المادة، ويمكن االستعانة بعدد من              

  .العمل االجتماعي وعلم االجتماع أساتذةواألقسام ذات العالقة المباشرة بهذا الموضوع مثل 
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 التي تشجع على اإلقبال على التطوع، أكان        الحوافز العديدة المادية والمعنوية   من األهمية تقوية     -4

كذلك من المقترح زيادة عدد المتطوعين للتطوع خارج        .  داخل المؤسسات التطوعية   أوفي الجامعة   

  .الجامعة وبمثل متواز مع التطوع داخلها

فـي    توفر أنظمة وسياسات واضحة لدى المؤسسات توضح حقوق وواجبات المتطوع وأدواره-5

  . والتخبطات المختلفةتواإلحباطال من سقف التوقعات والحد من مشاعر المؤسسة للتقلي

لتركيز في األنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي تـرتبط بإشـباع االحتياجـات               ا -6

  .األساسية للطلبة، األمر الذي يساهم في زيادة اإلقبال على المشاركة في هذه البرامج

 تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنهـا مـن              دعم المؤسسات والهيئات التي    -7

  .تأدية رسالتها وزيادة خدماتها

دورية شهرية تعني باإلعمال التطوعية، وتبرز نشاطات طلبـة جامعـة القـدس               مجلة   إصدار   -8

  .المتطوعين

  .لسطينية العمل على بناء برامج متخصصة للتطوع تعتمد في أساسها على طلبة الجامعات الف-9

 استخدام التكنولوجيا الحديثة من شبكات انترنت ووسائل إعالم مرئية ومـسموعة ومقـروءة              -10

 الحكومية واألهلية لتقـديم     المؤسساتلتنسيق العمل التطوعي بين     و لنشر ثقافة التطوع والترويج له،    

عمل التطـوعي    وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات ال         التطوعية الخدمات االجتماعية 

بطريقة   .والعمل على استقطاب متطوعين جدد في شتى المجاالت واالختصاصات        . األهم للمجتمع 

  .تكسبهم االحترام الذاتي واحترام اآلخرين

 ة العوامل المؤسسية حيث أن وجود مؤسسات تطوعية تقدم اإلرشاد والنصح للمتطوعين إضاف            -11

وهـذا األمـر    .  تقديم العمل باستمرار   إلىلذي يقدم، يؤدي     أنواع من االحترام والتقدير للعمل ا      إلى
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يتماشى مع ضوء نظرية التعزيز واالستجابة حيث أن الفرد حين تعرضه لمؤثر معين يستجيب لهذا               

لويات  في اختياره دائما، أمـا إذا        والمؤثر ،فان نال حوافز على ذلك العمل جعل هذا العمل من األ           

  .ديم العمل مره أخرى رفض فانه يتردد في تقإلىتعرض 

ويتوقع من كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع الفلسطيني توفير مجاالت العمـل التطـوعي لفئـات                

الطلبة المختلفة، مما يساعد على اخذ الخبرة وسد وقت الفراغ عند الطلبـة مـع تـوافر المنفعـة                   

  .للمؤسسة

 إلـى وم بها الجامعة إضـافة       المجتمع المحلي من أبرز األدوار التي يتوقع أن تق         ةتعتبر خدم  -12

لذا يجب أن   ). ,Coulton 1995( وهذا ما يتفق مع كولتن     دورها في التعليم وإجراء األبحاث العلمية     

تقوم الجامعة بأجراء دراسات ومسوحات تتعلق باحتياجات المجتمع المحلي المحيط بالجامعة وفـي             

عيـات الخيريـة، والعيـادات      ويشمل ذلك بعض أمـور الجم     .  من تطوع الطلبة   رةاوالمجالمناطق  

 القيام بأعمال تتعلق بنظافـة البيئـة        أوالحكومية في المجتمع المحلي وبخاصة في األحياء الشعبية،         

 مـع قـادة     ناوبالتعويمكن تنسيق تلك األعمال التطوعية      . والتوعية من حوادث المرور وغير ذلك     

                          .                   المجتمع المحلي الرسميين وغير الرسمين

 المـستقبلية    جهود الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية        دعم تقترح الدراسة    -13

مما يسهم في تحـسين واقـع العمـل االجتمـاعي            الجامعي،    العمل التطوعي  وخاصة في مجاالت  

  .ئج، ومقارنة النتابشكل خاصالجامعي بشكل عام، والعمل التطوعي التطوعي 
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   تلخيص الدراسة5.5

ل أوتنحيث   ، النتائج واالستنتاجات والتوصيات   إلى خمسة فصول، إضافة     إلىقسمت الباحثة البحث    

 إلىل مشكلة الدراسة وأهميتها، وبين الفصل الثاني اإلطار النظري العام والذي يتطرق             والفصل األ 

تطوعي، عالقة العمل التطـوعي     مفهوم العمل التطوعي، تعريف التطوع، حاجيات ودوافع العمل ال        

من المنظور اإلسالمي، العمل التطوعي في الرؤية اإلسالمية، دراسات حول التطـوع، ايجابيـات              

 العمـل التطـوعي فـي       إلىوسلبيات ومعوقات التطوع، واإلطار النظري الخاص والذي يتطرق         

ـ  الـسابقة يدانية  الموالدراسات   الجامعات الفلسطينية / الجامعات، التطوع والشباب الجامعي     لاووتن

الفصل الثالث الطريقة واإلجراءات، وعرض الفصل الرابع نتائج الدراسة، أما الفـصل الخـامس               

  . االستنتاجات والتوصياتإلىفناقش نتائج الدراسة وتطرق 

 البكالوريوس في جامعة القدس نحو برنـامج        ة التعرف على وجهة نظر طلب     إلىهدفت هذه الدراسة    

 التعرف على تباين اثر متغيرات الدراسة فـي         إلى ذلك هدفت الدراسة     إلى إضافة   .العمل التطوعي 

الكلية، الجنس، مكـان الـسكن، المعـدل التراكمـي     : ضوء مجموعة من المتغيرات المستقلة وهي     

بالتـالي تـم    . لعالمات الطلبة، المستوى الدراسي، ا لخبرة في التطوع، العمر والحالة االجتماعيـة           

  ما هي اتجاهات طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي؟: ية وهيفحص فرضية أساس

)  مستوى الـسنة الرابعـة     إلىمستوى السنة الثانية    ( طالب وطالبة  )513(تكونت عينة الدراسة من     

، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية      )2009/2010(ل من العام األكاديمي     ووالمسجلين للفصل األ  

طالبا وطالبـة   ) 11741(من مجتمع الدراسة البالغ عددهم      %) 10(ينة ما نسبته    الطبقية، وتمثل الع  

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وهي من تصميم         . في التخصصات العلمية واإلنسانية كافة    

ل هدف للحصول على معلومات عامـة مـن         والجزء األ : الباحثة، وتكونت أداة الدراسة من جزأين     
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، وخبرة الطالب في العمل التطوعي، ومكان الـسكن، الكليـة،           )ذكر، أنثى ( الجنس   الطلبة من حيث  

  .ةالمعدل التراكمي لعالمات الطلبة، المستوى الدراسي، العمر والحالة االجتماعي

 العمـل التطـوعي فـي       ت تقيس اتجاهات الطلبة نحو برنامج     اما الجزء الثاني فهو عبارة عن فقرا      

  .ذه الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسيالجامعة، حيث صيغت أجوبة ه

وقد تحققت الباحثة من صدق األداة بعرضها على لجنة محكمين حيث أخـذت مالحظـاتهم بعـين                 

  .وبعد أن استخرجت لها دالالت الصدق والثبات. االعتبار عند إخراج األداة بصورتها النهائية

) رزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة     ال) ((SPSSتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي       

ل أواسـتخدام الجـد   (اإلحصاء الوصـفي    :  عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات وهي      تواستخدم

، اختبـار كرونبـاخ ألفـا       )التكرارية، النسبة المئوية، والوسط الحسابي، واالنحـراف المعيـاري        

)Cranach’s Alpha ( ،األحـادي  ين تحليـل التبـا   لفحص ثبات أداة جمع البيانـات)one way 

ANOVA( اختبار المقارنات البعدية إلى، إضافة لمعرفة داللة الفروق )Scheffe.(  

نـسبته   من عينة الدراسة، فيما تشكل اإلناث ما % 50.5وتظهر النتائج أن الذكور يشكلون ما نسبته        

% 58مقابـل   نة من العي%42يشكلون  وفيما يتعلق بنوع الكلية فان طلبة الكليات العلمية%. 49.5

من العينة هم من طلبة السنة الثانية، فيما يشكل طلبة الـسنة            % 42من الكليات اإلنسانية، كما وان      

مـنهم  % 35.5وعن مكان سكن عينة الدراسة فان %. 26،  والسنة الرابعة %32 الثالثة ما نسبته

يتعلق بالخبرة فـي    وفيما   %. 5.5، وسكان  المخيم     %59.1يسكنون المدن، فيما شكل سكان القرى     

 ما   سنة 2-1من  ،في حين شكل الذين خبرتهم       من سنة  خبرتهم  أقل  %  59.8التطوع فان ما نسبته     

 5 ، في حين الذين خبـرتهم مـن       %7.8  نسبة     سنة 4-3من  وشكل الذين خبرتهم    % 27.3نسبته  

  %.5.1 ما نسبته سنوات فأكثر
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عينة معدالتهم مقبول، في حين شكل الـذين        من أفراد ال  % 6.26وفيما يتعلق بالمعدل التراكمي فان      

أما الباقون والـذين    %.32.2وشكل الذين معدالتهم جيد جدا ما نسبته        %.57.9 معدالتهم جيد  حاوتتر

  %.3.7معدالتهم ممتازة فكانت نسبتهم 

 ، في حين بلـغ عـدد      %91متزوجين كانت   ال غيروفيما يتعلق بمتغير الحالة االجتماعية فان نسبة        

  %.8.0 وبلغ عددهم ، أما الباقون فهم مطلقون%7.8المتزوجين 

 مـن    %37.0 سنة، في حين شكل      20-19أعمارهم ما بين    % 49.5وعن عمر عينة الدراسة فان      

أعمارهم مـا    من أفراد العينة  11.5 سنة ، في حين كانت نسبة        24-23العينة كانت أعمارهم ما بين      

  %.1.9  سنة فأكثر كانت نسبتهم25 سنة، أما من 24-23بين 

 برنامج العمل التطـوعي فـي       إلىوتوصلت نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة ينظرون نظرة ايجابية          

  .جامعة القدس

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو برنامج العمل التطوعي              

 في اتجاهات الطلبة نحو      متغير الجنس، بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          إلىتعزى  

وتوجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو        .  متغير مكان السكن   إلىالعمل التطوعي تعزى    

 متغير الخبرة في التطوع في جميع المجاالت ما عـدا مجـال مواقـف               إلىالعمل التطوعي تعزى    

تجاهات الطلبة نحـو العمـل      وال توجد فروق دالة إحصائياً في ا      . الطلبة اتجاه المؤسسات التطوعية   

  .  متغير السنة الدراسية األكاديميةإلىالتطوعي تعزى 

 متغير الكليـة فـي      إلىوتوجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى            

وتوجد فروق دالـة    . جميع المجاالت ماعدا مجال مواقف اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة          

  متغير المعدل التراكمي لعالمات الطلبة     إلىفي اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى        إحصائياً  

  ة متغير الكليإلىوتوجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى 
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وكانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه لصالح كليـة الـدعوة وأصـول                

 كانت الفروق في مجال مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه أيضا لـصالح كليـة            الدين، وأيضا 

 إلـى وال توجد فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي تعزى             . المهن الصحية 

  .متغير العمر لكل مجاالت االستبانه

 متغير الحالـة    إلى تعزى   وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو العمل التطوعي          

  .االجتماعية لكل مجاالت االستبانه

  :  عدد من االستنتاجات حيث من أهمهاإلى  ووفق هذه النتائج تم التوصل 

ر أوأن لطلبة جامعة القدس مواقف ايجابية اتجاه برنامج العمل التطوعي القائم في الجامعة وفي المح              

 أعلىاتجاه شخصية المتطوع ودوافعه قد حصل على        وكان محور مواقف    . الثالثة التي تم دراستها   

متوسط حسابي ومن ثم محور مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية، وبعدها محـور مواقـف اتجـاه                

 بدرجة عاليـة مـن مكونـات        رضابرنامج العمل التطوعي في الجامعة وبالتالي نستنتج أن هنالك          

لهام الذي يتم التوصل إليه هو أن العنـصر         جدير التركيز على االستنتاج ا    .  وعناصر هذا البرنامج  

الديني يلعب دورا حاسما في التطوع  حيث التطوع هو قيام الفرد من تلقاء نفسه بعمل ما، دون أن                   

 في نيل رضا اهللا عز وجل، وكـسب األجـر             دنيوي، وإنما طمع   أويكون هناك توقع لجزاء مادي      

  .  والثواب

 المحددة والتي من شأنها تقوية عالقة الطلبـة ببرنـامج           صت الدراسة بعدد من التوصيات    أو ولقد  

انه يتوقع من الجامعة القيام بما يلزم لزيادة إقبال الفئـات األقـل             التطوع في الجامعة وكان أبرزها      

وهـذا يتـضمن    . تطوعا من طلبة الجامعة وبالذات اإلناث من الطلبة، وطلبة السنة الثانية والثالثـة            

 الحقيقية التي تقف وراء انخفاض توجه تلك الفئات نحو العمل التطـوعي             المعرفة العلمية لألسباب  

توفير أيضا   .بما في ذلك زيادة توعية تلك الفئات بأهمية العمل التطوعي وتحفيزهم على القيام بذلك             

 114



في المؤسـسة   أنظمة وسياسات واضحة لدى المؤسسات توضح حقوق وواجبات المتطوع وأدواره

من األهميـة تقويـة     كذلك   .ات والحد من مشاعر اإلحباط والتخبط المختلفة      للتقليل من سقف التوقع   

 داخـل   أوالحوافز العديدة المادية والمعنوية التي تشجع على اإلقبال على التطوع، أكان في الجامعة              

من المقترح زيادة عدد المتطـوعين للتطـوع خـارج           كل ذلك،    إلى إضافة. المؤسسات التطوعية 

   .ز مع التطوع داخلهاالجامعة وبمثل متوا
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  المالحق 

  )1(ملحق 

  

  

  

  

  

  جامعة القدس

  برنامج العمل االجتماعي/ الدراسات العليا

  اختي الطالبة...أخي الطالب 

  تحية طيبة وبعد،

وهـي  " نامج العمل التطـوعي     وجهة نظر طلبة جامعة القدس في بر      : "نقوم بإجراء دراسة بعنوان   

لقد وقع على حضرتكم االختيار     . جزء من متطلبات استكمال درجة الماجستير في العمل االجتماعي        

ن بتعبئة هذه اإلستبانه بما يتوافـق مـع         أوعشوائيا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا نرجو منك التع        

ث العلمي فقط، وسنحافظ علـى      وجهة نظرك الخاصة، علما بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البح         

  . هويتكإلى ما يشير أولذلك ال يطلب منك كتابة اسمك . سريتها

  نكم معناأونشكر لكم حسن تع

  مريم جبارين: الباحثة

سهيل حسنين.د: المشرف
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  في مربع اإلجابة التي تناسبك ) x(الرجاء وضع إشارة : لوالقسم األ

  

  :ليةأومعلومات 

  الجنس) 1

   أنثى□ذكر         □

 

  الحالة االجتماعية) 2

  أرمل□       مطلق� متزوج        □أعزب        □

  :العمر) 3

   سنة فأكثر25  من □ سنة    24  – 23□ سنة   22  -21  □ سنة          19-20 □

  

  مكان السكن) 4

    مخيم       □  قرية          □مدينة              □

  

  الخبرة في التطوع) 5

   سنوات فأكثر5 من □     سنة4-3 من □ سنة   2-1 من  □سنة      أقل من □

  

  السنة الدراسية األكاديمية ) 6

  سنة رابعة     □ سنة ثالثة          □ سنة ثانية           □

  الكلية) 7
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  � الحقوق    □ الدعوة وأصول الدين    □ الطب   □ الهندسة   □ العلوم والتكنولوجيا   □

               اآلداب

    مهن صحية     □         الصيدلة□    االقتصاد والعلوم اإلدارية  □ طب األسنان      □

 

  :المعدل التراكمي) 8

    ممتاز □  جيد جداً       □ جيد        □ مقبول       □ 

  :ما متوسط ساعات تطوعك في األسبوع)  9

  .أقل من ساعة) 1

  . اثنتينإلىبين ساعة ) 2

  . ساعات5ن ساعتين وحتى أكثر م) 3

  . ساعات8أكثر من ) 4

  :بأي وتيرة أنت تأتي لعملك التطوعي) 10

  .مره في األسبوع) 1

  .مره في األسبوعين) 2

  .مره في الشهر) 3

  مره في عدة اشهر) 4
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  مواقف الطلبة اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعة: القسم الثاني

الرجاء قراءتها يتمهن , اتجاه برنامج العمل التطوعي في الجامعةأمامك مواقف : لوالمحور األ 

  عند اإلجابة التي تناسبك ) X(ووضع إشارة 

  

  معارض

   بشدة

  

 

  معارض

  

  

 

ليس لي 

  رأي

  

 

  موافق

  

  

  

 موافق

  بشدة

  

 

 الرقم الفقرة

 

  )11 .يعجبني برنامج العمل التطوعي في جامعتي     

عين لدى الجامعة اعلم بوجود نظام تحفيز للمتطو     

 .لتشجيع المتطوعين

12( 

يتضمن برنامج العمل التطوعي في الجامعة نشاطات      

 مفيده للطلبة

13(  

 )14 يتمتع المسؤول عن برنامج العمل التطوعي بكفاءة      

أهداف الجامعة حول برنامج العمل التطوعي واقعية كما      

 المسها من التطبيق

15( 

 الجامعة في مجال التطوع الطلبة خبرات  تكسب جهود     

 .تفيدهم في سوق العمل بعد تخرجهم

16( 

 )17 .يقوم برنامج العمل التطوعي بتوثيق أعماله التطوعية     
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يوفر برنامج االعمل التطوعي العديد من فرص التطوع      

 .داخل الجامعة

18( 

ع يوفر برنامج العمل التطوعي العديد من فرص التطو     

 .خارج الجامعة

19( 

  )20 .اقدر القائمين على برنامج العمل التطوعي في الجامعة     

يوفر برنامج العمل التطوعي الجامعي نشرة توضيحية      

 .حول فعالياته

21( 

أتمنى االستمرار في العمل التطوعي حتى بعد تخرجي      

 . من الجامعة

22( 

 )23 .دة التحصيل العلمييحفزني العمل التطوعي على زيا     

  )24  .تتوفر أنشطة التطوع على مدار السنة الدراسية     

ُاعلم أن المسئولين عن برنامج التطوع يقيمونه بشكل      

  .مستمر

25(  
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عند ) X(الرجاء وضع إشارة , أمامك مواقف اتجاه شخصية المتطوع ودوافعه: المحور الثاني

  .اإلجابة التي تناسبك

 

ارض مع

  بشدة

  

  

 

  معارض

  

  

 

ليس لي 

  رأي

  

 

  موافق

  

  

 

موافق

  بشدة

  

 

 الرقم الفقرة

 

يساعدني التطوع على معرفة كيفية اتخاذ      

 .قرارات سليمة

 

26(

أعمل على تنمية قدراتي المعرفية من خالل      

 .مساهمتي في العمل التطوعي
27(

يساعد العمل التطوعي على التعرف على      

  . وكسب صداقتهماآلخرين

28( 

 )29 . اشعر بالرضي إثناء القيام بالعمل التطوعي     

العمل التطوعي جزء من تراثنا وعادتنا      

 الفلسطينية

30( 

يساعدني العمل التطوعي على تطوير قدراتي      

 .المهنية مستقبال

31(

 )32 .يعزز  برنامج التطوع الجامعي ثقتي بنفسي     
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 التقارب بين فئات إلىأن التطوع يؤدي أعتقد      

 المجتمع،

33( 

 )34  .أستغل وقت فراغي في العمل التطوعي     

يثاب اإلنسان على العمل التطوعي من اهللا      

 .إلىسبحانه وتع

35( 

مهم أن يناسب التطوع احتياجات الطالب      

 .الخاصة

36( 

 )37 .العمل التطوعي خدمة عامة لمؤسسات المجتمع     

 )38  يجعلني التطوع أتعاطف مع معاناة اآلخرين       

 )39 .أرى أن حب السلطة من دوافع العمل التطوعي     

من المهم التطوع بما في ذلك الطالبات      

 .المتزوجات

40( 

 )41  .تطوعي يشبع خصال الخير عندي     

أقوم بااللتحاق بالعمل التطوعي في الجامعة      

 .ياريباخت

42( 

 )43 .أتطوع كبديل للتبرع بالنقود     

استمتع بتنفيذ أنشطة تطوعية ال عالقة لها      

  .بالمنهاج الدراسي

44( 
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عند اإلجابة ) X(الرجاء وضع إشارة ,  أمامك مواقف اتجاه المؤسسات التطوعية: المحور الثالث

  التي تناسبك 

معارض 

 بشدة

 

  معارض

  

  

  

 

ليس لي 

 رأي

  موافق

  

  

  

 

موافق

  بشدة

  

  

 

 الرقم الفقرة

تساهم مؤسسات العمل التطوعي في تعميق التكافل           

  .االجتماعي داخل المجتمع المحلي

45( 

  )46  . المجتمع للمتطوع ايجابياتتنظر مؤسسا          

  )47  .تتبنى مؤسسات المجتمع المحلي برامج تطوع فعالة          

حوافز كافية لطلبة تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني           

  .الجامعات للتطوع فيها

48(  

أرى بضرورة أن توفر المؤسسات التطوعية أماكن           

  .تطوع تأخذ بالحسبان جنس المتطوع

49(  

 فييستفيد المتطوع من خبرات الموظفيين   )50          

  .المؤسسات التطوعية

مدير المؤسسة يأخذ بالحسبان رأي المتطوع           

  . وع بالمؤسسةبقرارات تخص التط

51(  
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  )52  .تقوم المؤسسة بتقييم عمل المتطوع بشكل دوري           

يتواصل المتطوع مع موظفي المؤسسة بشكل           

  .مستمر

53(  

  )54  .تستفيد المؤسسة من المتطوع خالل وجوده  فيها          

توفر مؤسسات المجتمع التطوعية خدمات مختلفة من           

  .خالل البرامج التطوعية

58(  

  )59  .يدعم ويشجع موظفو المؤسسة المتطوع           

يوجد لدى المؤسسات نظام تحفيز جيد لتشجيع           

  .المتطوعين

60(  

تلقيت ارشاداً وتوجيهاً مالئمين خالل تطوعي           

  بالمؤسسة

61(  

  

  

  االستبانةانتهت 
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  )2(ملحق رقم 

  :تهم وإبداء الرأي فيهاأسماء المحكمين الذين تم عرض أدوات الدراسة عليهم لمطالع

  مكان العمل  االسم

  

  جامعة القدس  إبراهيم محاجنة.د

  جامعة القدس  أحمد فهيم جبر.د.أ

  جامعة القدس  سهيل حسنين.د

  جامعة القدس  صالح وتد.د

  جامعة القدس  عبد العزيز حيدر.د

  جامعة القدس  غسان سرحان.د

  جامعة القدس  محسن عدس.د

  وم التربويةكلية العل  محمد عمران.د

  جامعة الخليل  راتب البدوي. د

  جامعة القدس  محمود أبو سمره.د
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  )3(ملحق رقم
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