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شكر وتقدير
أشااكر اف تعااالى وأيمااده الااذس يساار لااي أماارس ووفقنااي زتمااام هااذه الد ارسااة وانطالقااا ماان قول ا تعااالى:
شـ ُك ُر لِ َن ْف ِسـ ِ ﴾ (لقماان ،)46 :وقاول الرساول – صالى اف عليا وسالم( :-ال يشاكر
ش ُك ْر فَِإ َّن َما َي ْ
﴿ َو َمن َي ْ
اف ماان ال يشااكر الناااس) فااننني أتقاادم بالشااكر الجزياال والثناااء العلاايم لكاال ماان ساااعد فااي إنجااا هااذه
الرسالة وأخص بالذكر أساتاذس ومشارفي الضاضال الادكتور بساام بناات ،علاى إشاراف  ،ومتابعتا لخطاوات
البيث ،وتقديم النصح ،وازرشاد ،والتوجي طيلة فترة إعداد الرسالة يتاى إخراجهاا بالصاورة المرجاوة فلا
مني كل الشكر والعرفان.
أشكر جمي أساتذة معهد التنمية المستدامة وعلى أرسا مادير المعهاد الادكتور عزماي ا طارش وا ساتاذ
إياد الفي ،وجمي الجهات ،وا شخاص الذين ساعدوا علميا في انجاز البيث.
الشكر الجزيل عضااء لجناة التيكايم الاذين قااموا بتيكايم أداة الد ارساة ،مماا أد لالرتقااء بمصاداقيتها،
وأتقدم بالشاكر الجزيال إلاى لجناة مناقشاة الرساالة المكوناة مان الادكتور بساام بناات ركيسااً ،والادكتور عباد
الوها

الصباغ ممتيناً داخلياً ،والدكتورة نجو الصضدس ممتيناً خارجياً .

أتقدم بالشكر الخاص إلى زميلتاي عايادة و ارسانة علاى مسااندتها لاي ،وتقاديم ياد العاون بهادم إتماام هاذه
الرسالة فلها مني كل التقدير.
الشكر لكل من ساعدني على انجاز هذه الدراسة.

إيمان يسن ميمد وييش

ب

مصطلحات الدراسة
تبيااث هااذه الد ارسااة فااي أثاار العماال التطااوعي فااي تنميااة المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس،
وق ااد وردت مض اااهيم ومص ااطليات تخ اادم ه ااذه الد ارس ااة ،وله ااذه المض اااهيم والمص ااطليات تعريض ااات نلري ااة
وأخر إجراكية وقد تم اعتماد التعريضات اآلتية:
التطوع :هو جهد يبذل الضرد دون توق عاكد مادس ،بهدم المشاركة في تيمل مسؤوليات تجاه المجتم
من أجل المشاركة في يل مشكالت وتيقيق طمويات (خاطر.)6116 ،
المتطـــوع :هااو الشااخص الااذس يتمت ا بمهااارة وخب ارة معينااة ،يسااتخدمها داء واج ا

اجتماااعي طواعيااة

واختيار دون مقابل من أس نوع (الشايجي.)6112 ،
العمل التطوعي :كل جهد بدني ،أو فكرس ،أو عقلي ياتتي با ازنساان ،أو يتركا تطوعااً دون أن يكاون
ملزماً ب ال من جهة المشرع أو من غيره (رشدس.)3102 ،
المشاركة :مجموعة ا نشطة التي يسعى من خاللها المواطنون إلى التاتثير فاي أعماال اليكوماة ،ساواء
بطريقة مباشرة من خالل صياغة السياسات العامة وتطبيقها ،أو بطريقة غير مباشرة من خاالل اختياار
المسؤولين الرسميين (البنك الدولي.)6111 ،
المشـــاركة المجتمعيـــة :العملي ااة التااي تت اايح لجميا ا أفا اراد المجتم ا الميل ااي وجماعاتا ا المؤهل ااة بموجا ا
الق اوانين فرصااا للتعبياار عاان آراكهاام ودو ار فااي إعااداد الخطااط والمشااروعات الميليااة وتنضيااذها ومتابعتهااا
والرقابااة عليهااا ،بشااكل مباشاار وغياار مباشاار ،بهاادم تيقيااق التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية
وتيسين نوعياة ييااة الساكان ،واشاباع ياجااتهم بعدالاة دون ازضارار بالمصاالح القومياة .أو هاي تعبكاة
جه ااود أفا اراد المجتما ا وجماعتا ا وتنليمه ااا للعم اال ما ا ا جها ازة الرس اامية وغي اار الرس اامية لرفا ا المجتما ا
اقتصادياً واجتماعياً (الخطي .)6112 ،

ج

ملخص الدراسة
هاادفت الد ارسااة الياليااة التعاارم إلااى العماال التطااوعي ودوره فااي تنميااة المشاااركة المجتمعيااة كمااا يدرك ا
طلبااة جامعااة القاادس ،وتناولاات الد ارسااة الموضااوع كلاااهرة متعااددة ا بعاااد ،تناولتهااا ا بياااث النلريااة
والميدانية ،وتنب أهمية الدراسة ،من ندرة ا بياث والد ارساات التاي تناولات العمال التطاوعي والمشااركة
المجتمعية  -يس

علم البايثة -ودورها في إثارة اهتمام البايثين والمهتمين بالبيث العلمي مان طلباة

الدراسات العليا زجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.
إعتمدت الدراسة المنهج الكمي الوصضي التيليلي ،باستخدام إستبانة قامت بتطويرهاا البايثاة مكوناة مان
ثالثة أقسام ركيسة :ضم القسم ا ول معلومات عامة عن المبيوثين ،وضام القسام الثااني مقيااس العمال
التطاوعي الااذس تكاون ماان ( )02فقارة ،وضاام القسام الثالااث مقيااس المشاااركة المجتمعياة الااذس تكاون ماان
( )02فقارة ،وطبقاات أداة الد ارسااة علااى عينااة بلغاات ( )823طالا

وطالبااة فااي جامعااة القاادس ،اختياارت

بالطريقااة الطبقيااة العشاواكية ،وبعااد جما البيانااات عولجاات إيصاااكياً باسااتخدام برنااامج الاارزم ازيصاااكية
للعلوم االجتماعية (.)SPSS
ألهاارت نتاااكج الد ارسااة أن مسااتو العماال التطااوعي لااد طلبااة الجامعااة كااان متوسااطاً ،فااي يااين كااان
مستو المشاركة المجتمعية عالياً بمتوسط يسابي ( )8.21 ،8.62على التوالي ،وبينات النتااكج وجاود
عالقاة طردياة باين العمال التطااوعي والمشااركة المجتمعياة لاد طلباة جامعااة القادس ،ووجاود فاروق دالااة
ايص اااكياً ف ااي مس ااتو العم اال التط ااوعي والمش اااركة المجتمعي ااة ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس وفقا ااً لمتغي اار
الجنس ،والسنة الدراسية ،ومكان السكن ،بينما لم تلهر الدراسة فروقاً دالة إيصاكياً وفقاً لبقية متغيارات
الدراسة.
وكاان مان أهام االساتنتاجات التاي خلصات لهاا الد ارسااة أن هنااك ضاعم فاي ثقافاة طلباة الجامعاة الجاادد
ووعيهم بمضهوم العمل التطوعي ،وأبعاده ،وأشكال المختلضاة ،بينماا كاان هنااك ادراك لاد طلباة الجامعاة
د

لمسؤوليتهم االجتماعية ،ويرصهم لقضايا مجتمعهم ،والوعي بتهمية المشاركة المجتمعية تجاه جامعتهم
والمجتما بشااكل عااام ،وأيضااا زيااادة وعااي الطالبااات الجامعيااات بتهميااة أدوارهاان المجتمعيااة ومشاااركتهن
في صناعة القرار ،والمساهمة في تيقيق التنمية ،وبناء الوطن ومؤسسات .
خرجاات الد ارسااة بمجموعااة ماان التوصاايات أهمهااا :تعزيااز وغاارس مضاااهيم العماال التطااوعي ،والمشاااركة
المجتمعيااة ،بتوجيا ماان و ازرة التربيااة والتعلاايم ماان خااالل المؤسسااات التعليميااة والمجتمعيااة مثاال :ا ساار،
ودور العبادة ،ومن خالل المناهج الدراسية ،وتيديداً مبياث التربياة الوطنياة ،تادعيم مجاالس الطلباة فاي
الجامع ااات التجاه ااات الش اابا

ني ااو العم اال التط ااوعي والجم اااعي المش ااترك بعي ااداً ع اان ا ط اار اليزبي ااة

الضاايقة ،وماان منطلااق وطنااي شااامل ،توعيااة المسااؤولين بشااكل عااام هميااة مشاااركة المارأة فااي صااناعة
التنمية ،واتاية الضرصة للطالبات الجامعياات باتدوار أكثار فاعلياة فاي جهاود العمال التطاوعي والمشااركة
المجتمعية .وتوصي البايثة البايثين بضرورة إجراء دراسات تتناول موضوع العمل التطوعي والمشاركة
المجتمعية بندخال متغيرات جديدة وعينات أشمل وأوس  ،همية ويداثة الموضوع.
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Voluntary work and its role in the development of community
participation as perceived of Al-Quds University students
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Abstract:
The current study aims to investigate voluntary work and its role in the development of
community participation as perceived of Al-Quds University students. The study
approached the literature as a multi-dimensional phenomenon which addressed both
theoretical and applied research. The significance of this recent study is the first which
dealt with this theme, to the author knowledge which in turn encourages other researchers
to work on further research on this important issue.
The study depended on quantitative descriptive approach, using a questionnaire developed
by the researcher consisting of 40-item was formulated, which was divided into three subscales as follows: the general information of the participants; the second section dealt with
the volunteer work (20 items); and the third section included a community participation
scale (20 items). The random stratified method was utilized which comprised of a sample
size of 369 male and female respondents from Al-Quds University students. The collected
data was statistically analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS).
The results revealed that the participants experienced a moderate level of voluntary work
and a high level of community participation. The mean scores and standard deviation were
(M 3.26 SD 0.50; M 3.74 SD 0.47) respectively. The findings revealed a positive
correlation between voluntary work and community participation among Al-Quds
University students. It was found that when voluntary work increases, community
participation increases and vice versa.
The results of the study revealed statistically significant differences in voluntary work and
community participation among the students due to gender, year of study and place of
residency. However, no statistical significant differences were found in the rest of the
study variables named college, and cumulative average.
و

In the light of the current study and its discussions, the following is recommended:
promote and instill volunteerism concepts, community participation, under the supervision
of the Ministry of Higher Education, through educational and community institutions, such
as families, houses of worship and educational subjects, strengthening student councils at
universities for youth attitudes towards volunteering and joint teamwork away from
frameworks narrow partisanship, out of a comprehensive national.
Provide an opportunity for female students in more active roles at voluntary work and
community participation, and finally, further research is essential to develop an
understanding of voluntary work and community participation using the case study and
qualitative research design.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة
يلع

العمل التطوعي دو اًر مهماً في التنمية المجتمعية ،إلاى جانا

ماا يعنيا مان قايم ورواباط اجتماعياة

إيجابيااة وال تكماان أهميت ا علااى صااعيد الضاارد فقااط ،وانمااا علااى صااعيد المجتم ا  ،وذلااك ماان خااالل رف ا
المساااتو االقتصا ااادس واالجتما اااعي والميافلا ااة علا ااى القا اايم ازنسا ااانية ،وبالتا ااالي تجسا اايد مبا اادأ التكافا اال
االجتمااعي واالساتثمار اليقيقاي وقاات الضاراغ ،ويعاد جانبااً مان جوانا

الخيار فاي ازنساان ويعبار عاان

دواف إنسانية وعاطضية (ريال. )6112 ،
يختلاام شااكل العماال التطااوعي باااختالم المواقاام التااي تضرضااها اللااروم ،ماان ييااث كونهااا عاديااة أو
طاركة أو قاهرة ،ويتيدد شكل االستجابة لهذه اللروم استنادا إلى القيم ا خالقية أو ازنسانية ،وهنااك
شكل آخر يكون نابعاً من قناعاات دينياة ،أو اجتماعياة ،أو شخصاية باعتباار ذلاك تقربااً إلاى اف بيياث
يكون لد الضرد ازيمان والقناعة بما بقوم ب (رشدس.)6148 ،
ومن بين المجاالت المهمة التي يستطي الشبا

تتدية دور مهم وتوليم طاقاتهم فيها ،هي مشااركتهم

الضاعلة في العمل التطوعي الذس أصبح يكتس

أهمية متزايدة يوما بعد يوم ،ويعتبار العمال االجتمااعي

والتطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطويرها وتنميتها ،ييث أن اليكومات لم تعد قاادرة علاى
1

القيام منضردة بدورها التنموس وسد ايتياجات أفرادها ومجتمعاتها دون تعاون وتضافر الجهود م جهاات
أخر تساهم بشكل مواز في تنمية المجتم (الزيود والكبيسي.)6141 ،
"وعلي فنن تعميم ثقافة العمل التطوعي ،وازقبال على المشاركة في ليست مسؤولية جهاة بعينهاا ،وانماا
هو مسؤولية وطنية ،تلع

فيها المؤسسات دو اًر فاعالً ومؤث اًر سواء المؤسسات التعليمياة أو االجتماعياة

أو اليكومية التي تهتم بالعمل التطوعي ،واعادة االعتبار ل وتطويره وترسيخ ثقافة العمل التطوعي من
المدرسة مرو اًر بالمعاهد والكلياات والجامعاات بتشاكال وطارق مختلضاة ،وذلاك مان أجال تقوياة رو العمال
التط ااوعي ف ااي المجتما ا باعتب اااره أه اام مرتكا ازات التنمي ااة االقتص ااادية واالجتماعي ااة ،والقي ااام بك اال الط اارق
والسبل ليس فقط الميافلة على العمال التطاوعي ،وانماا تتصايل واعتبااره قيماة اجتماعياة إنساانية يجا
الميافلة عليها وتوريثها من جيل إلى آخر" (ريال.)6113 ،
ال بد من مساهمة الشبا  ،وطلبة الجامعات في ا عمال وا نشطة التطوعية التي تخدم مجتمعهم ،لما
تيققا ا م اان فاك اادة للطالا ا

والجامع ااة وتنمي ااة مه اااراتهم وق اادراتهم الضكري ااة والعلمي ااة والعملي ااة واعط اااءهم

الضرصااة ،زبااداء آراكهاام والتعبياار عنهااا ،وقضاااء أوقااات فاراغهم بشااكل منااتج فااي لاال الضااغوط السياسااية
والنضساية واالجتماعياة التاي يواجههاا الشاع

الضلساطيني .وبماا أن الجامعاة تعتبار مان أهام مؤسساات

المجتم التي تعمل علاى صاقل شخصاية ا فاراد ،واكساابهم الخبارات التاي تقاودهم إلاى إكماال ييااتهم،
فال بد من االهتمام بمشاركة طلبة الجامعات في العمل التطوعي لما ل مان دور مهام فاي بنااء وتكامال
شخص ااية الطالا ا

وقد ارتا ا  .وهن ااا تب اارز أهمي ااة ه ااذا الموض ااوع م اان طبيع ااة فك ااة الطلب ااة الج ااامعي داخ اال

المجتم  ،فهذه الضكة تعتبر طاقة بشرية هامة ،ومؤثرة وتيتاج للعناياة والتوجيا والميافلاة عليهاا لتاتمين
مستقبلها ومستقبل المجتم وخدمت (الخدام .)6148 ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلقاي الضاوء علاى
ثقافااة العماال التطااوعي لااد الشاابا

الجااامعي ،واتجاهاااتهم نيااو ممارسااة العماال التطااوعي وأث اره علااى

مشاركتهم المجتمعية والذس يمثل في هذه الدراسة طلبة جامعة القدس.
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 1.1مشكلة الدراسة
تكمان مشاكلة الد ارساة فاي معرفاة دور العمال التطاوعي فاي تنمياة المشااركة المجتمعياة كماا يدركا طلباة
جامعااة القاادس ،إذ يالياال أن هناااك مشااكلة فااي يجاام المشاااركة التطوعيااة واقبااال طلبااة الجامعااة علااى
العماال التطااوعي ويتجلااى ذلااك فااي تاادني المشاااركة ومياادوديتها ،وقااد يعااود السااب

إلااى قلااة وعااي الطلبااة

بتهمية العمل التطوعي ،وعدم وجود قوانين منلمة لذلك بازضافة إلى العواكق االجتماعية واالقتصادية
والدينيااة لااد الطلبااة ،وماان هنااا جاااءت فك ارة الد ارسااة الياليااة لقياااس مااد ادراك الطلبااة هميااة العماال
التطوعي في جامعة القدس ومعرفة آراءهم نيوه من خالل " :دور العمل التطوعي في تنمية المشاركة
المجتمعية كما يدرك طلبة جامعة القدس؟".

 1.1أهمية الدراسة
تنب أهمية هذه الدراسة والتي تتناول بشكل أساسي العمل التطوعي الذس يمتد إلى مجاالت متساعة مان
مجاااالت التنميااة فااي المجتما  ،ويااتتي اختيااار العماال التطااوعي لطلبااة جامعااة القاادس ضاامن هااذا التوجا
هميت في:
 .4تضعياال توج ا الطلبااة للمشاااركة فااي العماال التطااوعي ومعرفااة وجهااة نلاارهم نيااوه ،وأث اره فااي تنميااة
مشاااركتهم نيااو مجااتمعهم ،ممااا يعاازز روييااة االنتماااء وال اوالء للااوطن ماان خااالل العماال التشاااركي
الذس يسهم في عملية التنمية الشاملة.
 .6ماان خااالل نتاااكج هااذه الد ارسااة ساايتمكن المتخصصااون العاااملون قااي مجااال العلااوم االجتماعيااة أن
يضعوا البرامج الالزمة ،ويمالت التوعية الضرورية ،وتكوين رأس عام مؤياد نياو العمال التطاوعي
وأهميت وأشكال .
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 .8تشااكل – أيض ااً  -فاكاادة معرفيااة ونلريااة للبااايثين يااول ممارسااة العماال التطااوعي فااي الجامعااات
الضلس ااطينية إض ااافة إل ااى الضاك اادة لطلب ااة وادارة جامع ااة الق اادس م اان أج اال تبن ااي سياس ااات جدي اادة ف ااي
التعامل م المتطوعين.
 .1تعد هذه الدراسة يلقة مكملة لسلسلة أبياث ودراسات سابقة عن العمل التطوعي ،والتاي يمكان أن
تساهم في إثراء المكتبة العلمية في مثل هذه الموضوعات الهامة.
الدراسة تضيد صانعي القرار في المؤسسات المختلضة بتبني مضاهيمها.
 .5إن توصيات ّ
الد ارسااة اسااتكماالً للمااؤتمرات والناادوات والاادورات التدريبيااة فااي مجااال العماال التطااوعي،
 .2تعتباار هااذه ّ
لتكون نقطة االنطالقة في صناعة التنمية.

 1.1مبررات الدراسة
جاءت هذه الدراسة نل ار همية موضوع العمال التطاوعي ،وتطبيقا فاي الجامعاات الضلساطينية وال سايما
جامعة القدس ،ومن أهم العوامل التي دفعت إلى إعداد هذه الدراسة:
 .4رغبااة البايثااة الذاتيااة فااي معرفااة وتقياايم مسااتو العماال التطااوعي والمشاااركة المجتمعيااة كمااا يدرك ا
طلبة جامعة القدس.
 .6قناعة البايثة بتهمية مشاركة طلبة جامعة القدس في مختلم مجاالت ا عمال التطوعية.
 .8السعي إلى تعميق أهمية العمل التطوعي ،والمشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
 .1يداثة الموضوع وقلة الدراسات التي تناولت موضوع العمل التطوعي ،وأهميت في تعزياز المشااركة
المجتمعية وتنميتها لد طلبة جامعة القدس.
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 1.1أهداف الدراسة
 .4معرفة مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس.
 .6معرفة مؤشرات العمل التطوعي كما يدرك طلبة جامعة القدس.
 .8التعاارم إلااى الضااروق فااي العماال التطااوعي كمااا يدركا طلبااة جامعااة القاادس وفقااا لمتغيارات :الجاانس،
المستو الدراسي ،مكان السكن ،الكلية ،الداف نيو التطوع.
 .1معرفة مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
 .5معرفة مؤشرات المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
 .2التعرم إلى الضروق في مستو المشاركة المجتمعية لد الطلباة فاي جامعاة القادس وفقاا لمتغيارات:
الجنس ،المستو الدراسي ،مكان السكن ،الكلية ،المعدل التراكمي.
 .2التعرم إلى العالقة بين العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.

 1.1أسئلة الدراسة
يتمثاال الس اؤال ال اركيس لهااذه الد ارسااة فااي :مااا دور العماال التطااوعي فااي تنميااة المشاااركة المجتمعيااة لااد
طلبة جامعة القدس؟
أما ا سكلة الضرعية فيمكن تلخيصها فيما يلي:
 .4ما مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس؟
 .6ما مؤشرات العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس؟
 .8هاال هناااك فااروق فااي مسااتو ادراك أهميااة العماال التطااوعي لااد الطلبااة فااي جامعااة القاادس وفقااا
لمتغيرات :الجنس ،المستو الدراسي ،مكان السكن ،الكلية ،المعدل التراكمي؟
 .1ما مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس؟
5

 .5ما مؤشرات المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس؟
 .2هاال هناااك فااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد الطلبااة فااي جامعااة القاادس وفقااا لمتغي ارات:
الجنس ،المستو الدراسي ،مكان السكن ،الكلية ،المعدل التراكمي؟
 .2هل هناك عالقة بين العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس؟

 1.1فرضيات الدراسة
الدراسة إلى التيقق من صية الضرضيات اآلتية:
تسعى ّ
الفرضية األولى:
ال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ()2.20≤αفا ااي مسا ااتو إدراك أهميا ااة العما اال
التط ااوعي ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس ،وفقا ااً لمتغيا ارات :الج اانس ،والمس ااتو الد ارس ااي ،ومك ااان الس ااكن،
والكلية ،والمعدل التراكمي.
يتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى فرضيات فرعية هي على النحو اآلتي:
 .4ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )2.20≤αفااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير الجنس.
 .6ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )2.20≤αفااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير المستو الدراسي.
 .8ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )2.20≤αفااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير مكان السكن.
 .1ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )2.20≤αفااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير الكلية.
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 .5ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ()2.20≤αفااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير المعدل التراكمي.
الفرضية الثانية:
ال توجااد فااروق ذات داللاة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد
طلبااة جامعااة القاادس ،وفق ااً لمتغي ارات :الجاانس ،والمسااتو الد ارسااي ،ومكااان السااكن ،والكليااة ،المعاادل
التراكمي.
يتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية فرضيات فرعية وهي:
 .4ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ()2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير الجنس.
 .6ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ()2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير المستو الدراسي.
 .8ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المس اتو ()2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير مكان السكن.
 .1ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ()2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير الكلية.
 .5ال توجااد فااروق ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ()2.20≤αفااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس ،تعز لمتغير المعدل التراكمي.
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الفرضية الثالثة:
ال توجا ااد عالقا ااة ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ()2.20≤αبا ااين العما اال التطا ااوعي والمشا اااركة
المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.

 1.1حدود الدراسة
تتلخص اليدود الزمنية والمكانية والبشرية للدراسة فيما يلي:
الد ارس ااة بمعرف ااة أث اار العم اال التط ااوعي ف ااي تنمي ااة المش اااركة
 الي اادود الموض ااوعية :يتي اادد موض ااوع ّ
المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
 اليدود المكانية :جامعة القدس في أبو ديس.
 اليدود البشرية :جمي طلبة البكالوريوس في جامعة القدس 6142/6142
 اليدود الزمنية :بدأت الدراسة في بداية شباط .6142

 9.8محددات الدراسة
ندرة الكت

والمراج والدراسات التي تناولت موضوع المشاركة المجتمعية.

 11.8هيكلية الدراسة
الدراسة على خمسة فصول ،وهي مقسمة على النيو اآلتي:
تشتمل ّ
الفصل األول:

الد ارسا ااة ،وتشا اامل مقدما ااة الد ارسا ااة ،ومشا ااكلتها ،ومبرراتها ااا ،وأهميتها ااا
يعا اارف خلضيا ااة ّ
وأهدافها ،وأسكلتها ،وفرضياتها الدراسة ،ويدودها ،وميدداتها ،وتضصيل هيكليتها.

الفصل الثاني:

يتضمن ميتويات ازطار النلرس ،والدراسات السابقة.
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الفصل الثالث:

يتط اارق إل ااى م اانهج الد ارس ااة وأدواتا ا والمجتما ا ال ااذس أجري اات عليا ا الد ارس ااة ،وعين ااة
الد ارسااة وثباتهااا ،ويب ااين –
الد ارسااة وخصاكصااها ،واج اراءات التيقااق م اان صاادق أداة ّ
ّ
أيضاً -التيليل ازيصاكي لخصاكص العينة.

الفصل الرابع:

يعرف نتااكج التيليال ازيصااكي للبياناات التاي تام اليصاول عليهاا مان المبياوثين،
ثم عرف تلك النتاكج ،وازجابة على أسكلة الدراسة ،والتيقق من صية الضرضيات.

الفصــل الخــامس :يتضاامن ملخصااً لمناقشااة نتاااكج ا سااكلة والضرضاايات واالسااتنتاجات والتوصاايات التااي
بنيت على نتاكج الدراسة.
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الفصل الثاني
السابقة
اإلطار ال ّنظري و ّ
الدراسات ّ
 1.1مقدمة
يتكااون هااذا الضصاال ماان ثالثااة مبايااث ركيسااة ،يتناااول أولهااا موضااوع العماال التطااوعي ،ويعااالج ثانيهااا
موضااوع المشاااركة المجتمعيااة ،ويناااقش ثالثهااا الد ارسااات السااابقة ،والتعليااق عليهااا ،وتيديااد أوج ا الشااب
الدراسة اليالية وبين الدراسات السابقة.
واالختالم بين ّ

 1.1المبحث األول :العمل التطوعي
 8.6.6مقدمة
تاري العمل التطوعي
منذ بدء الخليقة والمخاطر بمختلم أنواعها تهدد سالمة ازنسان ،فقام يواجهها بما أوتاي مان قاوة ،وبماا
س ااخره اف  -ع ااز وج اال  -ف ااي الك ااون له ااذا الغ اارف ،غي اار أن ذل ااك ل اام يك اان كافيا ااً ،إذ أن بع ااف ه ااذه
ا خطار تضوق قوت وتقلق رايت  ،فضكر في أن يطل
وا كثاار التااي تيااوم يولا  ،إال أن لغااة التخاطا

المساعدة والمعاوناة مان بعاف الييواناات ا قاو

يالاات دون أن يسااتمر هااذا التعاااون قاادماً ،ثاام أدرك أن

هذه المخاطر ال تهدده ويده ،بل تهدد كافة أبنااء جلدتا  ،فقارر أن يساتعين بهام لمواجهاة هاذه ا خطاار
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سااوياً الساايما وأن مخاااطر أخاار جدياادة أخااذت تهاادد يياتا  ،ولاام تكاان معروفااة ماان قباال مثاال :المخاااطر
النووي ااة ،والص ااناعية ،واليربي ااة والت ااي تع ااددت أس اااليبها ،وكث اارت مخلضاته ااا فبات اات ته اادد س ااالمت وأمنا ا
بازض ااافة إل ااى مخ اااطر الكا اوارث الطبيعي ااة مااان البا اراكين والا ازالزل والضيض ااانات واالنهي ااارات ا رضاااية
وا عاصير والجضام والمجاعات وا وبكة …..الخ( .كردس)6141 ،
فضكاار فااي العماال الجماااعي الااذس يقااق كثي ا اًر ماان ا هاادام فااي مجااال ازغاثااة والتغل ا

علااى مخاااطر

الكوارث .غير أن أعبااء مواجهاة تلاك ا خطاار زادت بيياث أصابح تنليمهاا ،ووضا القاوانين المناسابة
لهااا أم ا ار ضاارورياً ،فتقاارر إنشاااء منلمااات أو هيكااات ترعااى هااذا العماال ،وتياادد المهااام المطلوبااة من ا ،
وتض اللواكح وا نلمة الضابطة لها .وتاريخياً يعتبر الصينيون القدماء هم أول من بدأوا نلام التطاوع
لمواجهااة أخطااار الك اوارث ،فقااد نشااتت عناادهم قااديماً فاارق للتطااوع أو المليشاايات فااي المقاطعااات والماادن
والقر الصغيرة ،وتعتبر بريطانيا أول من أسس فرقاً من المتطوعين لمواجهة "يريق بلندن" الذس عرم
بااليريق العلايم فاي ساابتمبر عاام 4222م وبادأت بريطانيااا فاي االساتضادة ماان المتطاوعين إباان الياربين
العاالميتين لالساتعانة بهاام فاي إباالغ الماواطنين عان الغاارات الجويااة ليماايتهم مان أخطارهااا ،ولقاد لهاار
أول تنليم للعمل التطوعي في العالم بالواليات المتيدة ا مريكية ييث صدر في ديسمبر عام 4282م
قانون ينلم العمل التطوعي في مجال إطضاء اليريق بمدينة نيويورك (كردس.)6141 ،
منيى
وم لهور الديانة اليهودية  -بداية لهور ا ديان السماوية – اتخذ العمل االجتماعي التطوعي
ً
جديااداً ،ييااث عليا الاادين السااماوس والساابيل إلااى مرضاااة الاار فضااي سااضر ا مثااال الضصاال التاسا عشاار
اآلية ( 42من يريم الضقير يقرف الر فيجزي بصنيع ).
ولهرت الديانة المسييية ومعها اتخذ العمل االجتماعي التطوعي ملاهر عديدة كرعاية الضقراء وا يتام
وا رامل والمرضى وغيرها إلى أقصى درجات العطاء "بيعوا ما هو لكم وتصدقوا ،اجعلاوا لكام أكياسااً ال
تبلى وكن اًز في السماوات" (إنجيل لوقا الضصل الثاني عشار اآلياة  .)88ومان بعادها جااء ازساالم بنلاام
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متكاما اال يقاااوم علا ااى توثيا ااق العالقا ااة باااين الضا اارد والمجتم ا ا  ،ومسا اااعدة الميتااااجين والمع ااوزين والضق ا اراء،
والمساهمة في التعليم ،واليضال على البيكة ،والمشاركة في العمران والتطوير (أبو الدنين.)6112 ،
 6.6.6مفهوم العمل التطوعي
التطوع لغة :تضعل من الطاعة .وهو ما تبرع ب مان ذات نضسا مماا ال يلزما فرضا  .وفاي االصاطال
الشرعي :يطلق على ا عمال والعبادات التي ييبذها ال ّشرع دون أن يعدوها فرضا واجبا علاى المكلام،
َ خَيْرر َّرُ} (ساورة
هو
ً ف
َ خَيْرا
َّع
تطَو
وهي النوافال والمساتيبات ،يقاول تعاالى{ :ف
من َ
ََ
َُ
البقرة .)081
أمااا علااى الصااعيد االجتماااعي فيقصااد بااالتطوع :ذلااك الجهااد أو المااال الااذس يبذل ا ازنسااان فااي خدمااة
مجتمعا دون أن يضاارف عليا  ،ودون انتلااار عاكااد ماادس أو مقابال ،مااالي جانا

المؤسسااات اليكوميااة

هناااك منلمااات ومؤسسااات أهليااة تطوعيااة تقااوم بالعديااد ماان ا نشااطة والمهااام فااي ساابيل خدمااة القضااايا
ازنسانية واالجتماعية (يوالة.)3102 ،
إن العمل التطوعي" :هو عمل يقوم ب فرد أو منلم أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية بصاورة منلماة
اء كا ااان بصا ااضة مسا ااتمرة أو مؤقتا ااة"
ما اان غيا اار مقابا اال ،أي ا ااً كا ااان العما اال ،وفا ااي أس زما ااان ومكا ااان ،س ا او ً
(الضرمان.)3112 ،
العماال التطااوعي" :كاال جهااد باادني أو فكاارس أو عقلااي يااتتي با ازنسااان أو يتركا تطوعااً دون أن يكااون
ملزماً ب ال من جهة المشرع أو من غيره" (الصضار.)3111 ،
وهو "عمل غير ربيي ال يقدم نلير أجر معلوم يقوم ب ا فراد من أجل مساعدة وتنمية مستو معيشة
اآلخرين" (رشدس.)3102 ،
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ويعرفا العلااي ( )4332بتنا "بااذل ماالي أو عينااي أو باادني أو فكاارس يقدما المساالم عاان رضااا وقناعااة،
بداف من دين  ،بدون مقابل بقصد ازسهام في مصالح معتبرة شرعاً ،ييتاج إليها قطاع من المسلمين".
أم ااا الش ااهراني ( )6112فيع اارم العم اال التط ااوعي بتنا ا "ازيث ااار ،والتض اايية ب ااالنضس ،والم ااال ،والجه ااد،
والوقت ايتسابا في كل مجاالت الخير ،ونشر الضضايلة ،ونباذ الرذيلاة دون انتلاار مقابال لماا تام تقديما
من أعمال تطوعية.
مما سبق يمكن القول إن العمل التطوعي يشمل التبرع بالوقت أو المال أو الجهدا ،ويتم دون انتلار أو
توق مقابال ماادس ياوازس الجهاد المباذول ،ويولام فاي المجااالت التاي تعاود باالنض العاام علاى المجتما
أفرادا ومؤسسات ،وهو أن ناب من داف ورغبة ذاتية ،ودون إجبار لتيمال المساؤولية االجتماعياة ،وهاو
ال يرتبط بمهنة أو تخصص أو شريية عمرية ،وانما يقوم على تنوع المهارات والخبرات السابقة لألفراد.
 8.6.6.6العمل التطوعي في اإلسالم
بما أن المضهوم العام للعمل التطوعي ،هو بذل الجهد ،أو المال ،أو الوقت ،أو الخبرة باداف ذاتاي دون
مقابل ،فهو إيعد في ديننا الينيم ،ركيزة أساسية في بناء عالقة الضرد المسلم بتخي المسلم قال سيدنا -
ميمد علي الصالة والسالم" :-المسلم للمسالم كالبنياان يشاد بعضا بعضاا" ،فالعمال التطاوعي مان القايم
والخص ا اااكص االجتماعي ا ااة الت ا ااي تس ا اااهم ف ا ااي ش ا ااكل فاع ا اال ف ا ااي تيقي ا ااق أه ا اادام وطموي ا اااتهم ا فا ا اراد
والمجتمعات .ويضايم الجاوير )6112( ،أن للعمال التطاوعي مساتنداً شارعياً ،فقاد ياث ازساالم ورغا
في أعمال الخير ،ويدخل العمال التطاوعي ضامناً فاي هاذه ا عماال ،ولقاد جااءت آياات قرآنياة وأيادياث
نبويا ااة كثي ا ارة تيا ااث علا ااى عم ا اال الخي ا ار للنا اااس كافا ااة المسا االم وغي ا اار المسا االم ،ما اان ذلا ااك قول ا ا تع ا ااالى
َر
َل
نوا ع
َاو
تع
﴿و
ََ
َُ

َر
َل
نوا ع
َراو
تع
ََ و
ْرو
َّو
َاَّق
و و
َِّررر
اْ
ََت َ
َُ

رم
اِ
ْ
ْر ر

َ خَيْرر
هرو
ًا ف
َ خَيْرر
َّع
تطَو
َانر﴾ (ساورة الماكادة ،اآلياة  ،)6وقولا { :ف
دو
َّع
و
َاْ
من َ
ُْ
ََ
َُ
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َُّ} (سورة البقرة ،اآلية  ،)431ومن السنة قول علي الصالة والسالم" :إن ف عباداً اختصهم لقضاء
ياواكج النااس يبابهم للخيار ويبا

الخيار إلايهم أولكاك النااجون مان عاذا

القياماة" ،وقولا أيضاا" :خياار

الناس أنضعهم للناس" ،والناس هنا جاءت نكرة تشمل المسلم والكافر ،وهذا من كمال ازساالم وشاموليت ،
وعنايت بالبشرية جمعاء هذه اآليات وا ياديث تعتبر مدخالً يلج من العمل التطوعي بتشكال المتنوعة
من العون والصدقة وا مر بالمعروم والنهي عن المنكر ،كل ذلك يبين علمة ازسالم
ويضيم الجوير أن أسمى أعمال التطوع هي التي تنب مان الاذات ،والتاي ال تنتلار أجا اًر مقاابالً لاذلك،
فالااذين يقومااون بتعمااال التطااوع أشااخاص نااذروا أنضسااهم لمساااعدة اآلخ ارين بطاابعهم واختيااارهم ،والااداف
الديني يتتي على رأس قاكمة الدواف لهذه ا عمال ،وير د .الجوير تنمياة هاذا العمال فاي نضاوس الجيال
عن طرياق المدرساة فاي ماادة التربياة الوطنياة ،إضاافة إلاى قياام وسااكل ازعاالم المختلضاة بالادور المنااط
بها ،وتكريس هذه القيم ا خالقية النبيلة( .الجوير)6112 ،
 1.1.1أشكال العمل التطوعي
 .0العمل التطوعي الضردس :هو عمل أو سلوك اجتماعي يمارس الضرد من تلقاء نضس وبرغبة من  ،وال
يبغي أس مردود مادس من  ،ويقوم على اعتبارات أخالقية اجتماعية إنسانية دينية ،مثال :كاتن يقاوم
فرد بتعليم مجموعة من ا فراد القراءة والكتابة
 .3العمل التطوعي المؤسسي :وهو أكثار تنليماا وأوسا تاتثي ار فاي المجتما  ،مثال :الجمعياات ا هلياة،
وهي تعمل لخدمة المجتم (أقطم.)3101 ،
 1.1.1ايجابيات العمل التطوعي
 .0تيقيااق ال اريااة النضسااية والسااعادة المعنويااة بييااث تشااعر ازنسااان بتهميتا فااي المجتما  ،وزيااادة الثقااة
بالنضس ،والشعور بتهمية العمل التطوعي في ييات .
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 .3يكسا ا

ازنس ااان الييوي ااة والنش اااط ،وينم ااي قد ارتا ا الذهني ااة ،والمه ااارات الس االوكية ،وتزي ااد م اان ق ااوة

شخصيت  ،ويكسب الخبرة والتجربة.
 .2العمل التطوعي طريق لنيل ميبة الناس :المتطوع ميبو لاد النااس ،ويادعون لا بلهار الغيا ،
ويبتسم اآلخرون في وجه  ،ويزرعون لدي التضاؤل واالطمكنان.
 .1ييقااق الرفقااة الصااالية ويوس ا داك ارة عالقااات الناااس وارتباطات ا االجتماعيااة ،فازنسااان بياجااة إلااى
صاايبة تشااارك أهدافا وآمال ا وهموم ا  ،وااللتقاااء بالناااس الااذين يقق اوا انجااازات مهمااة فااي المجتم ا
والتعلم منهم.
 .5إشباع الياجات االجتماعية والنضسية لد المتطوع ،مثال :الياجاة إلاى التقادم والنجاا والياجاة إلاى
االنتماء وا من وتيقيق الذات (ريال.)3112 ،
ومن أبرز اهتمامات العمل التطوعي ما يلي:
 تعزيز االنتماء والمشاركة االجتماعية لد ا فراد .
 تنمية قدرات ا فراد ومهارتهم الشخصية والعلمية والعملية .
 التعرم على جوان

القصور ,ثغرات النلام االجتماعي والمؤسسي في المجتم  .

 إعطاء ا فراد فرصة للتعبير عن آراكهم وأفكارهم في القضايا المهمة للمجتم  .
 يوفر لألفراد فرصة المشاركة في تيديد أولويات المجتم والمشاركة في اتخاذ الق اررات .
 يوفر لألفراد فرصة طر إبداعاتهم وابتكاراتهم (رشدس.)3102 ،
 4.1.1معوقات العمل التطوعي
يواج ا العماال التطااوعي عقبااات شااتن فااي ذلااك شااتن كافااة ا عمااال ،والتااي قااد تيااد فاعليت ا  ،وقااد بااين
(العلي )0995،تلك العقبات وهي:
المعوقات المتعلقة بالمتطوع:
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 الجهل بتهمية العمل التطوعي.
 عاادم القيااام بالمسااؤوليات التااي أسااندت إليا فااي الوقاات المياادد؛ ن المتطااوع يشااعر بتنا غياار ملاازم
بتداك في وقت ميدد خالل العمل الرسمي.
 السعي وراء الرزق ،وعدم وجود وقت كام للتطوع.
 عزوم بعف المتطوعين عن التطوع في مؤسسات ليست قريبة من سكنهم.
 تعااارف وقاات المتطااوع م ا وقاات العماال أو الد ارسااة ،ممااا يضااوت علي ا فرصااة االشااتراك فااي العماال
التطوعي.
 بعضهم يسعى لتيقيق أقصى استضادة شخصية ممكنة من العمل الخيرس ،وهذا يتعارف م طبيعة
التطوع المبني على ازخالص ف.
 استغالل مرونة التطوع إلى درجة التسي

واالستهتار.

 هناك بعف المعوقات ا خر التي تعيق مشاركة المتطوعين في أعمال التطوعية ومنها:
 .0عدم وجود الرغبة في المشاركة.
 .3االعتقاد أن العمل التطوعي مضيعة للوقت.
 .2عدم توفر وقت فراغ لد بعف الناس بسب

الوض االقتصادس أو غير ذلك.

 .1التهر وعدم الثقة بالنضس أو الالمباالة.
 .5العادات والتقاليد وازشاعات
 .2الخجل من القيام با عمال التطوعية واعتبارها أعمال دونية ال تليق بمقام صايبها.
 .2الجهل بتهمية العمل التطوعي (ريال.)3119 ،
وهناك معيقات أخر تتعلق بالمؤسسة وبالمجتم وهي:
على صعيد المهسسة:
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 عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين تهتم بشؤونهم ،وتعينهم على االختيار المناس

يس

 عدم ازعالن الكافي عن أهدام المؤسسة وأنشطتها ،والشللية التي تعرقل سير العمل

رغباتهم.
.

 عدم تيديد دور واضح للمتطوع ،واتاية الضرصة للمتطوع اختيار ما يناسب بيرية.
 عدم توافر برامج خاصة لتدري
 عدم التقدير المناس

المتطوعين قبل تكليضهم بالعمل.

للجهد الذس يبذل المتطوع.

 إرهاق كاهل المتطوع بالكثير من ا عمال ازدارية والضنية (رشدس.)3102 ،
على صعيد المجتمع:
 عدم وجود لواكح وتنليمات واضية تنلم العمل التطوعي وتيمي .
 عدم وجود الوعي الكافي بين أفراد المجتم بتهمية التطوع وا هدام التي يسعى لتيقيقها.
 ثقافة التطوع متدنية بشكل كبير في المجتمعات العربية.
 عدم بث رو التطوع بين أبناء المجتم منذ الصغر.
 اعتقاد البعف أن التطوع مضيعة للوقت والجهد وغير مطلو (رشدس.)3102 ،
ويااول ازشااكاليات التااي تواجا العماال التطااوعي يشااير كاال ماان ) (Gill and Mawby, 1990إلااى
العالقااة بااين المتطااوعين والمااولضين الرسااميين ،والتااي تقااوم علااى عاادم الثقااة ماان طاارم المااولضين ييااث
يشااعرون أن وليضااتهم وعملهاام ازضااافي مهاادد عنااد تشااغيل المتطااوعين ،كمااا أن المتطااوع معنااي بالقيااام
با عمال التاي يرغا

فيهاا فقاط ،مماا سايوج عمال المتطاوعين نياو قضاايا بعينهاا علاى يساا

أعماال

أخر  ،وهذا ما ال يريح المولم الرسمي .كما أن تعليم دور المتطوعين داخل المؤسساة بياجاة كبيارة
أس قاوة عطااء المتطاوع وفقاا لرغباة المولام بضاتح

إلى قبول من المولم الاداكم الرسامي ،وهاي تتذباذ
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المجال أمام المتطوع ،ومن هنا تنب أهمية تعزيز التدري

لهم من طارم الماولضين الرساميين مان أجال

االستضادة منهم.
إن دور المتطوعين داخل المؤسساة إذا لام ييال بقباول الماولضين الرساميين وماوافقتهم ،فننناا سانتوق أن
االساتضادة المثلاى مان المتطاوعين ساتيجم كثيا اًر .كماا أكاد ( (Mounsey, 4328علاى ضارورة تادري
الم ااولضين الرس ااميين عل ااى أفض اال الط اارق لالس ااتضادة م اان المتط ااوعين .وأض ااام أن "هن اااك كثي اار م اان
االنتقادات التي توج لعمل المتطوعين ،ولكان معلام هاذه االنتقاادات إماا مبنياة علاى آراء شخصاية ،أو
أنها غير مبنية علاى أدلاة واقعياة .إن االتجااه الساليم للياد مان هاذه المشااكل يكمان فاي االختياار الساليم
للمتطوع من خالل وساكل وطرق علمياة ساليمة ،وتيدياد المهاام والواجباات بوضاو  .هاذا بازضاافة إلاى
تدري

المتطوع وتهيكت للعمل ،وازشرام المساتمر عليا أثنااء تتدياة العمال ،هاذه ا ماور يؤمال أن تياد

من ا مور السلبية والمخاطر المصايبة س برنامج تطوعي جديد (.)Mounsey, 1973
 5.6.6لماذا نتطوع؟
أساابا

التطااوع هااي شخصااية ماان جااذورها ،والعماال التطااوعي ينطااوس علااى الرغبااة فااي مساااعدة وخدمااة

اآلخرين ،والمتطوعين يكسبون – أيضاً  -قد اًر هاكالً من الخبرة.
ار خاااطم ماان رساام بعااف الضواكااد لنضسا
معلاام الناااس يتطوعااون فقااط لمساااعدة اآلخارين ،ولكاان لاايس أما اً
أيضاً .بالتتكيد ،فنن المستضيدين اليقيقيين من العمال التطاوعي الخااص باك سايكون أولكاك الاذين قادمت
لهم مسااعدة مباشارة .ولكان هنااك أكثار مماا هاو عليا  .وبازضاافة إلاى االساتثمار فاي المجتما  ،يمكناك
أيضااا التعاارم علااى أشااخاص ،وتبااادل ا فكااار ،واليصااول علااى قسااط ماان ال اريااة ماان روتينااك اليااومي،
وتعلم مهارات جديدة وقيمة وأكثر من ذلك .يعطي العمل التطوعي أيضاا لاك فرصاة ممتاازة لتكاون قادوة
إيجابية للناس ،وبخاصة ا طضال ،هذا يمكن أن يكون وسيلة راكعاة لتعلايم االطضاال عان الريماة ونكاران
الذات ).)Arriaga, 2015
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إن الكثياار ماان الناااس ساايجدون فااي نهايااة المطااام أنضسااهم فااي ياجااة فااي مريلااة مااا ماان يياااتهم للعماال
التطااوعي .اليااوم قااد تكااون أناات الشااخص الااذس يقاادم المساااعدة .غاادا قااد تجااد نضسااك فااي موقاام الياجااة
للمساعدة من اآلخرين ).)Arriaga, 2015
وهن ااك بعااف ا مااور التااي يج ا

مراعاتهااا فااي أس مؤسسااة أهليااة أو يكوميااة تعماال فااي مجااال خدمااة
تيديدا عن القيام بخدمة مجاتمعهم ،مان خاالل التطاوع وهاذه

المجتم  ،لضمان عدم عزوم فكة الشبا
النقاط هي:

 .0الشعور بااليترام والتقدير والثقة من قبل الجهة الخيرية.
 .3التعامل م الشا
 .2مساعدة الشا

بشضافية واتاية الضرصة ل زبداء آراك .

علاى إباراز مواهبا  ،وصاقلها ،واشاراك فاي بعاف الادورات التدريبياة القصايرة لخدماة

العمل.
 .1إطالع بطريقة صييية وواضية علاى مناا المؤسساة وتنليماتهاا وأعمالهاا ,وكيام يمكان للشاا
خدمتها.
 .5استثمار طاقات وامكانيات استثما اًر مضيداً ومؤث اًر لخدمة العمل.
 .2توضيح الدور المطلو من الشا
 .2عدم إهمال جان
مساعدة الشا

والعمل المطلو إنجازه والمسؤوليات والصالييات.

التشجي والتيضيز للشا

داخل الجهة الخيرية.

على يل المشكالت والعقبات التي تقم في طريق (الضرمان.)3112 ،

 2.6.6عوامل نجاح العمل التطوعي
العمل التطوعي ال بد ل من مقومات وأسبا

تتخذ ب نيو النجا  ،منها:

 .4أن يجد المتطوع الوقت المطلو من قضاؤه في عمل التطوعي.
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 .6أن يوكل للمتطوع العمل الذس يتناس

م إمكانات وقدرات .

 .8فهم المتطوع لألعمال المكلم بها والمتوق من .
 .1أن يضهم المتطوع بوضو رسالة المؤسسة وأهدافها ،واالهتمام بتدريبهم علاى ا عماال المكلضاين بهاا
(رشدس.)6148 ،
 يمكن س مؤسسة خلق بيكة مواتية لتعزيز المشاركة التطوعية لد المتطوعين من خالل ما يلي:
 .4تشجي المتطوعين على المضي قدما م مقتريات أو أفكار أو مشاري جديدة لديهم.
 .6توفير الدعم والتوجي لتمكين المتطوعين لوض أفكارهم موض التنضيذ.
 .8تعيين المتطوعين في المهام التي تتماشى م مواطن القوة لديهم.
 .1تشجي و تنمية المهارات الضعالة والثقة بالنضس للمتطوع.
 .5االستماع لالقترايات و االنتقادات البناءة ).(Hughes, 2007
 2.6.6العائد االقتصادي للعمل التطوعي
قاادمت د ارسااة (الباااز )6115 ،قياس ااً للجاادو االقتصااادية للمتطااوعين ،وذلااك عاان طريااق يسااا

تكلضااة

جميا المصااروفات التااي اسااتثمرت فااي عمليااة التطااوع ماان ي اوافز ماديااة ومعنويااة ممنويااة للمتطااوعين،
واسا ااتخدام وسا اااكل إعالميا ااة واعالنيا ااة لنشا اار ثقافا ااة التطا ااوع وجا ااذ

المتطا ااوعين ،ويا ااتم يسا ااا

القيما ااة

االقتصادية للتطوع عن طريق مقارنة تكلضة العمل الذس يقوم ب المتطوعون بعد تيويلها إلى قيمة مالية
ويمكن توضيح ذلك كما يتتي:
بتكلضة العمل لو قام ب عاملون رسميون ،إ
المستثمرة في التطوع.
القيمة االقتصادية للتطوع= تكلضة العمل لو قام ب مولضون رسميون  -التكلضة إ
التكلض ااة المس ااتثمرة ف ااي التط ااوع= اليا اوافز المادي ااة للمتط ااوعين +اليا اوافز المعنوي ااة +التكلض ااة ازعالمي ااة
وازعالنية.
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ويطر مثاال على ذلك فيقول:
أن دور ومؤسس ااات التربي ااة االجتماعي ااة التابع ااة ل اافدارة العام ااة للتتهي اال ف ااي و ازرة الش ااؤون
ل ااو افترض اانا ّ
االجتماعي ااة ،وه ااي دور خاص ااة با يت ااام وم اان ف ااي يكمه اام ،ف ااي ياج ااة لماك ااة ش ااخص م اان الج ااامعيين
المتخصصااين فااي الخدمااة االجتماعيااة ،لمساااعدة تلااك الاادور والمؤسسااات فااي مناااطق المملكااة لتاادعيم
خدماتها المقدمة للنزالء لمدة عام من الزمن ،فلو سعت الو ازرة لتوليم هذا العدد على المرتبة السادساة
بيكم مؤهلهم التعليمي الجامعي ،فنن معدل ال ارتا

ا ساساي لكال مولام سايكون ياوالي ( )5511لاير

شااهرياً ،فااي ( )66يومااً ،وبمعاملااة يسااابية ،وجااد البايااث أن مجمااوع مااا إيكلضا ماكااة مولاام فااي الساانة
يبلغ ( )3.351111لاير (الباز)6115 ،
وفاي المقابال ننلار إلااى التكلضاة المساتثمرة فاي التطااوع "فلاو قاام باذلك العماال ماكاة متطاوع فايمكن يسااا
ذلااك باعتب ااار وض ا التكلض ااة فااي ش ااكل يا اوافز ماديااة عب ااارة عاان مص ااروفات نثريااة للمتط ااوعين ،وذل ااك
سيكلم ما يقار ( )11لاير يومياً قيمة وجبة ا كل ومواصالت من والاى جهاة
بافتراف أن كل متطوع إ
التطوع ،وبمعاملة يسابية نجد أن مجموع ما إيكلض ماكة متطوع في السنة يبلغ ( )4.142111لاير".
ويااذكر أننااا لااو يساابنا التكلضااة المسااتثمرة فااي التطااوع ،والتااي تشاامل بازضااافة إلااى تكلضااة الياوافز الماديااة
ويقاادر
للمتطااوعين المبااالغ المنصارفة ساانوياً علااى الياوافز المعنويااة ماان دروع وأوساامة ويضااالت تكريميااة إ
ذلك با( )%6من التكلضاة ازجمالياة لماكاة متطاوع ،والمباالغ المصاروفة سانوياً علاى نشار رسااكل إعالمياة
واعالنااات ماان خااالل المطويااات والمنشااورات ،وماان خااالل وساااكل ازعااالم لنشاار ثقافااة العماال التطااوعي
وجذ

أن كثيا اًر مان وسااكل
ويقدر ذلك با( )%5من التكلضاة ازجمالياة لماكاة متطاوع "خاصاة ّ
المتطوعين إ

ازعاالم تمانح وقات أو مساااية مجانياة أو مخضضاة السااعر للجمعياات الخيرياة" ،وماان هناا إيمكان يسااا
المسااتثمرة فااي التطااوع ييااث تبلااغ ( )4.545461لاير ،ويااين نطاار منهااا مجمااوع مااا إيكلضا ماكااة
التكلضاة إ
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مولاام فااي الساانة "والااذس ساابق يساااب " ساانجد أن القيمااة االقتصااادية للتطااوع تبلااغ ( )2.881331لاير
(الباز.)6115 ،
 2.6.6العمل التطوعي والتنمية
ميااور العماال التطااوعي هااو تنميااة ازنسااان معرفيااا ومهاريااا ووجاادانيا ،ليااتمكن ماان ممارسااة دوره بشااكل
فاعاال فااي تنميااة رأس المااال االجتماااعي .وتباارز العالقااة الوثيقااة بااين العماال التطااوعي كممارسااة وبااين
التنميااة البش ارية المسااتدامة ومتطلباتهااا ازنسااانية ،كمضهااوم ييااث أن القاساام المشااترك بينهمااا هااو تنميااة
قدرات ازنسان وكضايت في سبيل االرتقاء باالواق االجتمااعي الياالي ،وعادم ا ضارار بياجاات ا جياال
القادمااة ماان جان ا

آخاار ،بواسااطة تمكااين ا ف اراد ماان المشاااركة فااي العمليااة التنمويااة ،واالسااتضادة ماان

قاادراتهم بتقصااى طاقااة ممكنااة ،فازنسااان فااي هااذه اليالااة غايااة ووساايلة فااي آن وايااد .وهااذا مااا يسااتلزم
وج ااود ازنس ااان الا اواعي الق ااادر عل ااى المش اااركة ف ااي عملي ااة التنمي ااة ،فازنس ااان ه ااو الث ااروة االقتص ااادية
واالجتماعية ا ولى س مجتم من المجتمعات ،وأساس تقدم (يوالة)6148 ،
وتبرز أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتم من خالل ميورين هما :االستضادة من الموارد البشرية،
واالستخدام ا مثل للموارد المتاية ،إذ يتيح العمال التطاوعي الضرصاة لكافاة أفاراد المجتما للمشااركة فاي
عملي ااات البن اااء االجتم اااعي واالقتص ااادس الالزم ااة ف ااي ك اال زم ااان ومك ااان مم ااا يول ااد عن اادهم ازيس اااس
بالمسؤولية والشعور بالقدرة على العطاء (يوالة.)6148 ،
ولكاان هاال هناااك دور تنمااوس تسااهم في ا المنلمااات التطوعيااة؟ نعاام هناااك داكم ااً دور تنمااوس للمنلمااات
التطوعيااة ،باال أنهااا أصاابيت ركيازة هامااة داء الخاادمات إلااى درجااة أن المشااروعات االجتماعيااة ،التااي
تنض ااذ ف ااي كثي اار م اان المجتمع ااات ض اامن خط ااط التنمي ااة االجتماعي ااة ،ي ااتم تضويض ااها إل ااى هيك ااات أهلي ااة
ومنلمااات تطوعيااة ،إال أنا يعااط اهتمااام المخططااين واالقتصاااديين الااذين يتعاااملون با رقااام .ويباادو أن
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المشااكلة المييطااة بالعماال التطااوعي ،هااي مجااال عمل ا فااي الخاادمات االجتماعيااة للضكااات الهشااة وا قاال
يلاً.
إن ا هميااة المت ازياادة "زرادة التنميااة" فااي النشاااط التنمااوس تاادفعنا للبيااث عاان أهاام العناصاار المكونااة لهااا
والتا ااي فا ااي مقا اادمتها الا ااوعي بقضا ااية التخلا اام وجوانبها ااا المختلضا ااة ،وكا ااذلك الا ااوعي با سا ااالي

وا دوات

المطلوباة للقضااء علاى التخلام وقياام التنمياة .لاذلك فالعااالم الياوم أخاذ يتوجا بكال قاوة نياو توسااي دور
مؤسسااات المجتما الماادني ،إيمانااً منا بااتن التنميااة الضاعلااة ال تتيقااق إالّ بمشاااركت وبمبادرتا  ،وبرهناات
التطورات المعاصرة علي أهمية المنلمات ا هلية كآلية لتيقيق ديمقراطية المشاركة ،وتعبكة الماواطنين
في مختلم المجاالت ،وتتكيد اليقوق والدفاع عنها (أبو الدنين.)6112 ،
 1.6.6العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني
المجتم الضلسطيني من المجتمعاات التاي يتتصال بهاا العمال التطاوعي ،ويعتبار جازءا مان تاراث شاعبها،
والذس كان يتخذ أشاكاال متعاددة لعال أبرزهاا ماا يعارم ب ا(العوناة) أو (المسااعدة) إلاى أن اصاطلح ياديثاً
بالعمال التطااوعي ،وقااد كانات العونااة تتخااذ أشااكاال مختلضاة فااي المجتما الضلسااطيني ،وقاد تجلااى ذلااك فااي
موسم الزراعة ،واليصاد ،وقطم الزيتون ،أو المساعدة في بنااء البياوت ،أو فاي يالاة الغياا

كالساضر،

أو السجن لد االيتالل ازسراكيلي ،أو في أوقات الشدة مثل الموت ،أو الخسااكر المادياة ،أو الكاوارث
الطبيعياة ،ولاام يقتصاار العمال التطااوعي فااي فلسااطين علاى هااذه القضااايا ،باال شامل  -أيضااً  -تقااديم يااد
العااون والمشاااركة فااي ا فا ار وا عاراس ،هنااا يمكاان القااول أن العماال التطااوعي فااي المجتما الضلسااطيني
أخذ أشكاالً وأبعاداً مختلضة يس

الليلة التاريخية (ريال.)6112 ،
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شااهد العماال التطااوعي فااي فلسااطين نقلااة نوعيااة ماان ييااث المضهااوم ،والوساااكل المرتكا ازت ،نتيجااة للوضا
غياار المسااتقر ،فتطااور ماان مضهااوم الرعايااة والخدمااة للمجتم ا إلااى إيااد وساااكل المساااهمة فااي تغيياار
وتنمية المجتم  ،يتى بات معيا ار لقياس مستو الرقي االجتماعي (أقطم)6141 ،
باادأ العماال االجتماااعي التطااوعي الماانلم فااي فلسااطين ما بدايااة العشارينات ماان القاارن الماضااي ،غارسااً
جااذو اًر عميقااة فااي العماال التطااوعي ،وبخاصااة فااي اللااروم العصاايبة التااي ما ّار بهااا الااوطن فقااد سااقطت
فلساطين فاي ياد االساتعمار البريطااني عاام  4364فاي مخطاط لتنضياذ وعاد بلضاور فاي إقاماة وطان قاومي
لليهااود علااى ا ارضااي الضلسااطينية ،ومنااذ ذلااك الوقاات عاارم الضلسااطينيون العماال التطااوعي ومارسااوه ماان
خالل الجمعيات الخيرية ،اللجناة العلياا للعمال التطاوعي ،اللجاان االجتماعياة والتطوعياة المختلضاة (علاى
مختلاام انتماءاتهااا الضكريااة وازيديولوجي ااة) اللجااان النساااكية ،ولجااان ازغاث ااة الصاايية وغيرهااا .ويش ااير
(جامع ااة بيرزي اات ،)4333-4333 ،أن المجتما ا الضلس ااطيني وبضع اال الل ااروم القاسا اية الت ااي عاش ااتها
الجماهير الضلسطينية ،وبضعل عمال ودور المؤسساات الجماهيرياة والنقابياة اليزبياة ا مار الاذس أد إلاى
تعزي ااز مضه ااوم العم اال التط ااوعي ،والتقريا ا

ب ااين فك ااات الش ااع

عل ااى اخ ااتالم ألوانه ااا الديني ااة والمذهبي ااة

والضكريااة والسياسااية واالجتماعيااة ،وتعاازز بااذلك مضهااوم االنتماااء والاوالء للمجتما الضلسااطيني بشااكل عااام،
وشكل اللبنة ا ساسية للعمل التطوعي الذس نما وازدهر ،ونمت مع المؤسسات التطوعية.
وفي فلسطين والشتات كانات جمعياة الهاالل ا يمار الضلساطيني أولاى المؤسساات التاي جسادت وعاززت
فكرة العمال التطاوعي مناذ تتسيساها رسامياً فاي أواخار العاام  ،4323مساتلهمة فاي ذلاك التاراث ازنسااني
لجمعيات الهالل ا يمر الخيرية الضلسطينية ،التي تتسست في الرب ا ول من القرن الماضي في مادن
فلسااطينية عدياادة ،وتلااك الضااروع التااي أنشااكت عقا

النكبااة الضلسااطينية فااي العااام ( 4313جمعيااة الهااالل

ا يمر الضلسطيني).
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 2.6.6الشباب الفلسطيني والعمل التطوعي
لعبت التغيرات السياسية منذ النكبة ا ولى ،والنكسة التاي أيلات بالشاع

الضلساطيني دو اًر ياساماً وباار اًز

فااي تكااوين وتطااوير الشاابا  ،ولهااور العماال التطااوعي فااي فلسااطين فقااد أخااذ نمااط العماال التطااوعي فااي
فلساطين شااكالً ماان أشاكال النضااال ومقاومااة االيااتالل مماا أسابغ عليا العماال المقااوم ا ماار الااذس يضااز
الكثيرين لالنخراط في العمل التطوعي (ير .)6118 ،
وال شك أن التغيرات السياساية والاويالت جعلات الشاعور الاوطني يتناامى لاد الشابا
مقاومااة االيااتالل ،وتيرياار ا رف ،ومساااعدة الشااع

الضلساطينيين نياو

فااي ممارسااة ييات ا  .فباادأت تتشااكل لجااان العماال

التطوعي في ا راضي الضلسطينية لتيقيق الوجود الضلسطيني على ا راضي الميتلة ،وكان لهذه اللجان
دو اًر فعاالً نيو تعزيز العمل التطوعي ،كتياد أهام أشاكال العمال المجتمعاي فاي مقاوماة االياتالل ،وفاي
فترة االنتضاضة ا ولى عام  4332لع

الشبا

دو اًر ركيساً فيها ،والتي شاكلت نقلاة نوعياة لاد الشابا

الضلسطيني ،ليس على مستو اليس والاوعي الاوطني فيسا  ،بال علاى مساتو الادور المجتمعاي الاذس
لعبوه خالل هذه الضترة ،يينما ترجموا والءهم وانتماءهم الوطني لواقا عملاي ملماوس فاي خدماة القضاية
كااترف وشااع  ،فتخااذ دورهاام يباارز بكاال قااوة فااي الشااارع الضلسااطيني ،وأصاابيوا هاام قااادة الشااارع يقااررون
الكثير من الق اررات التي تيدد مساره ،فشكلوا اللجان الشعبية والشابابية فاي القار والمادن وا ييااء ،كماا
قاموا بتنليم الضعاليات المختلضة (شبكة االنترنت لفعالم العربي.)6113 ،
وكاناات الجامعااات والكليااات الضلسااطينية مساارياً للنشاااط الااوطني واالجتماااعي فلاام تكاان هااذه الجامعااات
والكليات مجرد أماكن للدراسة؛ بل كانات خلياة مان النشااط واليركاة وازباداع والمباادرة مان خاالل تنلايم
الضعاليااات الوطنيااة والملاااهرات ضااد االيااتالل ازس اراكيلي؛ فقااد قاماات ا طاار الطليااة ومجااالس الطلبااة
بتنليم المهرجانات الضنية والتراثية السنوية والضصلية وتنليم العمل التطوعي فاي قطام الزيتاون ،وكاذلك
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إقامة المعارف الضنية والتراثية الضلسطينية ،وايياء جمي المناسبات الوطنية؛ ما دف بسلطات االيتالل
إلى إغالقها لضترات زمنية طويلة (مركز المعلومات الوطني.)6144 ،
وبعااد قيااام الساالطة الوطنيااة الضلسااطينية ،ازداد االهتمااام بقطاااع الشاابا

تيديااداً كمجااال وطاقااة تطوعيااة،

وتوال اات الكثي اار م اان المجموع ااات الش اابابية عل ااى إنش اااء مؤسس ااات أهلي ااة وش اابابية تخ اادم الش اابا

بش ااكل

خاص ،أو المجتم بشكل عام (مركز المعلومات الوطني.)6144 ،
وما دخااول انتضاضااة ا قصااى فااي عااام  ،6111باادأ العماال التطااوعي يلهاار بكاال قااوة فااي كاال الميااادين
لمواجه ا مااا يتعاارف ل ا الشااع

الضلسااطيني ماان اجتيايااات ويصااار ودمااار واغالقااات؛ فقاادم الشاابا

نموذج ااً راكع ااً م ا ب اادايات هااذه االنتضاضااة ف ااي التكافاال االجتماااعي وال ارفف لم ااا يياادث علااى الس اااية
الضلسطينية ،وتنليم الكثيار مان الضعالياات الشاعبية لتوصايل صاورة ماا ييادث علاى ا ارضاي الضلساطينية
إلااى المجتم ا العربااي والع ااالمي؛ عاادا عاان تش ااكيل مجموعااات ط اوارت م اان الشاابا

لتقااديم المس اااعدات

ازنس ااانية والخيري ااة للمجتما ا  ،وم اارو الر با ي ااداث المتتالي ااة له ااذه االنتضاض ااة ،الت ااي ار ض ااييتها آالم
الشبا

من شهداء وجريى ومعتقلين (ير .)6118 ،

وتتضح أهمية العمل التطوعي في فلسطين من خالل تقديم القيادات الشبابية فاي المجتما الضلساطيني
م اان طلب ااة الجامع ااات والمعاه ااد والجمعي ااات والمؤسس ااات ا خ اار الت ااي كان اات تق ااوم باس ااتمرار بتعم ااال
تطوعية (ير .)6118 ،
وقااد يااددت د ارسااة أعاادها (يماااد ،)6113 ،ا ساابا

الركيسااية التااي تاادف بالشاابا

الضلسااطيني نيااو

المشاركة في العمل التطوعي ،على النيو اآلتي:
 .4ارتضاااع نساابة البطالااة بااين الشاابا

الضلسااطيني خاصااة فااي لاال اليصااار ازساراكيلي المتواصاال علااى

ا راضي الضلسطينية في الضضة الغربية وقطاع غزة.
 .6ازيجابية وي

العطاء والخير والعمل ازنساني.
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 .8أخذ دور فعال في المجتم والرغبة في مساعدة اآلخرين.
 .1االهتمام بنشاط أو عمل معين أو التعلم واكتسا

الخبرات.

 .5قضاء وقت الضراغ بالتسلية والمشاركة با نشطة والضعاليات .
 .2التضاعل االجتماعي وتكوين أصدقاء جدد
أسبابا دينية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية ،...مثل زياادة فرصاة اليصاول
 .2قد يكون مرد التطوع
ً
على عمل واليصول على شهادات خبره واثراء السيرة الذاتية.
 .3اليصول على ساعات العمل التطوعي الخاصة بالجامعة.
 .3االنخراط بالمؤسسات المجتمعية والتعرم عليها (يماد)6113 ،
 81.6.6العمل التطوعي في الجامعات
العمل التطوعي في الجامعة نهج ومساؤولية ،وال باد أن ينطلاق منطلقاا أخالقيااً ،ضامن إطااار المساؤولية
المجتمعيااة ،ليكااون لا ا أث اار علااى السااياق االجتماااعي وازنساااني والطبيعااي ،ويكااون ل ا دور فاعاال فااي
تعزياز تطااور إنسااني ،واسااتخدام فاعال للمصااادر نياو سااعي مخطاط لخدمااة المجتما وتنميتا

.وللعماال

التطااوعي فواكااد تعااود علااى الضاارد المتطااوع نضس ا  ،وعلااى المجتم ا بتكمل ا  ،وتااؤدس إلااى اسااتغالل أمثاال
لطاقات ا فاراد ،وبخاصاة الشابا  ،فاي مجااالت فاعلاة وماؤثرة لمصالية التنمياة المجتمعياة ،ويساهم فاي
إب اراز صااضاتهم القياديااة ،وتيقيااق ذواتهاام ،باال هااو ياجااة نماكيااة نضسااية واجتماعيااة فااي بعااف الم ارياال
العمرية .ويمثل العمل التطوعي لاهرة اجتماعية إيجابية يعبر من خالل عن سلوك يضارس ترتقي با
المجتمعات وا مم ،وهو تمثيل لمبدأ التكافل االجتماعي (الخدام)6148 ،
وضمن سعي الجامعة للقيام بمسؤوليتها المجتمعية ،تقوم داكارة شاؤون الطلبة من خالل أنشطة ،الطلبة
وبالتعاااون ما مجااالس الطلبااة والكتاال الطالبيااة تضعياال العماال التطااوعي ،عباار تنضيااذ العديااد ماان ا نشااطة
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والب ارامج التطوعيااة التااي تخاادم المجتم ا الميلااي ماان خااالل تطااوير اليااس التوعااوس والتطااوعي وتنميت ا
لدارسااي الجامعااة .ييااث نلماات أعمااال تطوعيااة مختلضااة ومتعااددة فااي مختلاام أرجاااء الجامعااة وخارجهااا
تتمثاال فااي أي ااام النلافااة ،وخااالل موساام قطااام الزيتااون ،ويمااالت التباارع بالاادم والمشاااركة فااي اليملااة
الوطنيااة للتباارع بالاادم فااي كاال مواق ا الجامعااة بشااكل فاعاال ،وتنلاايم زيااارات لاادور المساانين والمرضااى،
وزيااارات لااذوس ا ساار والشااهداء والجريااى ،وعيااادة المرضااى فااي المستشااضيات ،وز ارعااة ا شااجار فااي
العدياد ماان الميافلااات ،واجاراء المساو الميدانيااة ما مؤسسااات المجتما الماادني والميلاي واقامااة ا يااام
الطبية ...الخ (الخدام.)6148 ،
 كيم يمكننا أن نساعد الطلبة كي يقرروا أس فرص التطوع هي ا فضل بالنسبة لهم؟
هناك العديد من الطلبة الذين يجدون صعوبة في تيديد ا عماال التطوعياة التاي يرغباون فاي القياام بهاا
السااتكمال متطلبااات التطااوع فااي المنلمااة الخاصااة بهاام ،ولااذلك يمكاان أن مساااعدة الطلبااة علااى النيااو
اآلتي:
 .4مساعدة الطلبة على التضكير في نوع ا نشطة التي يرغبون في القيام بها
 .6مساعدة الطلبة على أن تقرر أس نوع من ا فراد الذين يرغبون بالعمل معهم ويشاعرون بال ارياة فاي
التعامل معهم ،مثال ا طضال أو كبار السن...
 .8أن يدرك الطلبة أهمية العمل التطوعي كضرصة الستكشام فرص العمل
 .1مساعدة الطلبة على التضكير من خالل الخدمات اللوجستية للعمل التطوعي  -كم مان الوقات لاديهم
للتطوع ).(Pancer & Mark, 2006
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 88.6.6العمل التطوعي في جامعة القدس
تبناات جامعااة القاادس مباادأ العماال التطااوعي فااي العااام  ،4335ييااث يتعااين علااى الطال ا

التطااوع ماادة

( )461ساااعة ،بمعاادل ( )11ساااعة خااارج الجامعااة فااي المؤسسااات الميليااة المختلضااة ،و( )31ساااعة
داخ ا اال الجامع ا ااة ف ا ااي دواك ا اار الجامع ا ااة المختلض ا ااة ،أو م ا اان خ ا ااالل المش ا اااركة ف ا ااي النش ا اااطات الطالبي ا ااة
كالمهرجانات والندوات وورش ،العمل وقد قامت الجامعة منذ  41سنوات بتتسيس ويادة متخصصاة فاي
هااذا المجااال ،وهااي وياادة العماال التطااوعي ،والتااي تعاازز انتماااء الطلبااة للعماال التطااوعي الااذس يضااتح لهاام
مجاالت واسعة في المستقبل ،وييقق داخلهم ازصرار ،والشغم للوصول للتغيير ا فضل في المجتما
الضلسطيني (جامعة القدس)6142 ،
وتسعى عمادة شاؤون الطلباة فاي الجامعاة لتعزياز انتمااء الطلباة ،وتوجيا طاقااتهم ازيجابياة نياو خدماة
الجامعااة والمجتما الميلااي ،ماان خااالل تنلاايم العديااد ماان اليمااالت وا نشااطة التطوعيااة داخاال الجامعااة
وخارجها ،وذلك من خالل يمالت زراعة ا شجار وتنليم يمالت نلافة البيكة والتبرع بالدم ،ومساعدة
الطلبة ذوس ازعاقة ،وتنليم زيارات إلى دور ا يتام والمسنين (جامعة القدس. )6142 ،
 -4يزيااد ماان وعااي الطال ا

تجاااه القضااايا والمواضااي المختلضااة س اواء فااي بيكت ا الجامعيااة أو مجتمع ا

الميلي.
 تجدر اإلشارة إلى ركائز برمجة العمل التطوعي ألي حملة أو نشاط:
 -4تيديد الياجات  /االيتياج.
 -6االستقطا .
 -8اختيار المتطوعين.
 -1توجي المتطوعين.
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 -5البدء بالمهام.
 -2المتابعة والتدري .
 ومن النماذج لبرامج العمل التطوعي الناجحة من طلبة الجامعة:
 -4فريق المتطوعين المسعضين بالتعاون م جمعية الهالل ا يمر الضلسطيني.
 -6فريق بصمة خير التطوعي.
 -8فريق نوايا.
 -1فريق شبا
كما يج

من أجل ا يتام

التطرق آلليات تيضيز المتطوعين:

جدول ( )8.6آليات تحفيز المتطوعين
مستوى العضوية
متطوع/ة نشيط/ها

المكافآت
 شهادات شكر من ازدارة والمؤسسات الشريكة بالمجتم
 إفادات بعدد الساعات التطوعية

متطوع/ة فعال/ها ومنتج/ها



شهادات شكر



دروع شكر



إفادات بعدد الساعات التطوعية



خطابات تزكية

متطا ا ا ا ا ا ااوع/ة مبتكا ا ا ا ا ا اار/ها ا ا ا ا ا ا ا



شهادات شكر

ومنتلم/ها



دروع شكر



إفادات بعدد الساعات التطوعية



خطابات تزكية



أنشطة وريالت هادفة

 ويمك اان عم اال يض اال س اانوس تكريم ااي عل ااى مس ااتو الجامع ااة للمتط ااوعين بص ااورة عام ااة وابا اراز دورالمتميزين منهم.
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 تخصاايص زاويااة علااى الصااضية االلكترونيااة للجامعااة زب اراز أهاام النشاااطات والمبااادرات التطوعيااةالطالبية .
 يمكن عمل إفطارات جماعية داخل اليرم الجامعي للطلبة المتطوعين. أفكار لنشاطات تطوعية للطلبة في المجتمع يمكن توزيعها على الجدول السابق
على صعيد المسنين
 طالء الجدران في دور رعاية المسنين المساعدة في تقديم الوجبات في دور رعاية المسنين. قضاء يوم في دور رعاية المسنين. زراعة النباتات لدور رعاية المسنين واالهتمام بها إذا أمكن. رسم الصور لتزيين الجدران في دور رعاية المسنين. صن بطاقات معايدة للمناسبات ومنيها شخاص في دور رعاية المسنين.على صعيد البيئة:
 تنليم قطعة أرف فارغة. جم مواد قابلة زعادة التصني من منازل الناس. يمالت تنليم الطرق الركيسة بالتعاون م المجالس الميلية. تنليم المنتزهات والمقابر. صن أشياء فنية من المواد المعاد تصنيعها لتزيين المؤسسات. -كتابة يافطات مكتو عليها "عدم رمي النضايات" في الشوارع في ييك.
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تحسين البيئة:
 رسم جداريات/تجميل الجدران في الشوارع.
 زراعة الورود والعناية بها في الشارع.
بالنسبة إلى ذوي االحتياجات الخاصة
 قراءة كت

وتسجيلها على أشرطة لمساعدة المكضوفين.

 تنليم يوم رياضي ميلي لذوس االيتياجات الخاصة.
 تنليم مباريات غير تنافسية لدمج ا شخاص ذوس االيتياجات الخاصة في المجتم .
 التطااوع للمساااعدة فااي إخ اراج مسااريية/عاارف للاادمى /عاارف قصااير/رقصااات لااذوس االيتياجااات
الخاصة.
حمالت للمناصرة
تنليم أو المشاركة في برامج تهتم بتغيير السياسات والسلوك االجتماعي فيما يتعلق با:
 يقوق ازنسان.
 يقوق ذوس االيتياجات الخاصة (المعاقين يركيا.)...
 يقوق المرأة.
 يقوق المسنين.
 يقوق ا طضال.
 يماية البيكة.
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التعلم والتعليم (محو األمية)
 إعطاء دروس لتلميذ /ة لديهم تتخر دراسي بالتنسيق م مدارس المجتم الميلي. -جم الكت

الجديدة والمستعملة لتقديمها لمستشضى أو دار أيتام أو مدرسة أو مكتبة.

 ترجمة وثاكق لمؤسسة ليس لديها موارد بشرية بهذا الشتن.برامج لألطفال
 -اص ااطيا

مجموع ااة م اان ا يت ااام إل ااى يديق ااة للييوان ااات (كيديق ااة قلقيلي ااة) أو غيره ااا م اان أم اااكن

النشاطات.
 تقديم النباتات لدار ا يتام واالعتناء بها أو تعليم ا والد كيضية القيام بذلك. -قراءة الكت

لألوالد في دار ا يتام أو المستشضيات.

 قضاء يوم في دار ا يتام (ألعا  ،غناء ،عروف قصير ،الخ). تنليم جلسات لرواية القصص لألوالد بالتنسيق م المؤسسات التي تعنى بهم في المجتم .. -اصطيا

مجموعة من ا يتام إلى المكتبة للقيام بنشاطات.

 طالء جدار فارغ م ا والد في دار ا يتام. كتابة الرساكل لألوالد في دار أيتام أو في مستشضى. رسم الصور لتزيين الجدران في دار لأليتام أو في مستشضى لألوالد. -جم ثيا

لألوالد في دار أيتام تعاني من أزمة مادية.

الحمالت االجتماعية
 تنليم يملة لجم الطعام المعل -تنليم يملة لجم الثيا

وتقديم لدار رعاية مسنين /دار أيتام.

وتقديمها /لدار رعاية مسنين /دار أيتام.
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 تنليم يملة لجم ا ثاث لدار رعاية مسنين /دار أيتام. -تنليم يملة لجم ا لعا

لألوالد في دور ا يتام أو ا يياء الضقيرة والمهمشة.

المكتبات
 -جم الكت

الجديدة والمستعملة لمكتبة عامة أو مدرسية.

 مرافقة مجموعة من ا يتام أو غيرهم إلى مكتبة مثل :مكتبة الجامعة ،أو مكتبة بلدية البيرة. -المساعدة في ترتي

الكت

أو تجليدها.

 -تنلاايم برنااامج للتطااوع طوياال ا مااد فااي مكتبااة مااا (ترتي ا

الكت ا

وتسااجيلها ،تنلاايم جلسااات ق اراءة،

تنلاايم دروس صاايضية الااخ) ويضضاال التنساايق م ا مكتبااة بلديااة البي ارة ،نهااا فعالااة ونشااطة فااي هااذا
المجال.
 البدء بمشروع تتسيس مكتبة تضم قسما مخصصا لألوالد. جم القرطاسية من أجل قسم يضم كتبا مخصصة لألوالد في مكتبة ما. إعطاء دروس في غرفة مخصصة للتدريس في مكتبة عامة. -تعليم القراءة وي

المطالعة في مكتبة عامة (جامعة القدس.)6145 ،

 1.1المبحث الثاني :المشاركة المجتمعية
 8.4.6مقدمة
إن تنامي الياجات وتزايد الضرورات والتعقيدات التي تواجهها مجهودات التنمية تترت
المؤسسااات الرساامية المختلضااة بمهمااات التنميااة بمضردهااا ،ممااا يتوج ا

علي أال تنهف

علااى المجتم ا بااتفراده المااؤهلين

والقااادرين أن يسااهم كاال ماانهم بشااكل مااا فااي عمليااة بناااء المجتما  .إن المشاااركة المجتمعيااة تؤكااد التازام
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المجتم ككل تجاه القضايا ا ساسية ذلك ان لايس هنااك مان تعاارف باين عملياة المشااركة المجتمعياة
وبااين النشاااط اليكااومي أو الرساامي ،باال هناااك التكاماال بينهمااا باعتبااار أن الجهتااين تهاادفان إلااى الغايااة
ذاتها .ومن هنا يمكن القول بتن المشاركة المجتمعية ،هي نلام متكامال لتاتمين المشااركة فاي ا نشاطة
التنموية المختلضة من قبل ا شخاص الذين يتمتعون بنيساس عال بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ،وبشاعور
إنساني عميق يدفعهم إلى التضاعل م الضكات المستهدفة ،ويكون هؤالء فاي العاادة الشابا

مان الجنساين

الذين يتمتعون بدرجة متميزة من ا جيال المؤسسة بالخبرات المتراكمة (قدومي.)6113 ،
ويتطل ا

نجااا المشاااركة المجتمعيااة أوالً وجااود ياجااة اجتماعيااة يقيقيااة لخاادمات معينااة ،وثانيااا وجااود

أشااخاص مااؤمنين بالعماال التطااوعي ومسااتعدين للعطاااء والعماال علااى تلبيااة الياجااة االجتماعيااة .ونل ا اًر
هميااة العماال التطااوعي فقااد أصاادرت الجمعيااة العامااة لألماام المتياادة ق ا ار اًر عامااً دولي ااً للمتطااوعين عااام
4332م ،إيمانااا ماان ا س ارة الدوليااة بالاادور الكبياار الااذس يمكاان أن يقااوم ب ا العماال التطااوعي فااي جمي ا
المجاالت التنموية وازنسانية والصيية واالجتماعية والبيكية ،وفاي مواجهاة ماا تخلضا الكاوارث واليارو
وااليتالل ا جنبي.
وقد كان ذلاك العاام منطلقاا لتيقياق العدياد مان الغاياات وا هادام أهمهاا تطاوير العالقاات وتقويتهاا باين
مختلم الهيكات التطوعية وطنيا وقوميا وعالميا واالعترام بالدور الكبير للعمال التطاوعي والياجاة إليا
ف ااي بن اااء المجتمع ااات ازنس ااانية ،وتنميته ااا ،وال ااى تيقيا ااق المزي ااد م اان المتط ااوعين والمزي ااد م اان الا اادعم
المجتمعااي والاادولي للمنلمااات التطوعيااة .إن ماان يرصااد واقا المشاااركة المجتمعيااة فااي ا قطااار العربيااة
يجد أنها لم تتخذ البعد المطلو في الوقت الذس يمكان أن يساهم فيا هاذا العمال بادور كبيار فاي قضاايا
أساسااية ومصاايرية تهاام الااوطن العربااي ،فالتصاادس لألميااة والضقاار والتوس ا فااي التعلاايم ورعايااة المساانين،
واليد من التلوث البيكي من ا عمال التي يمكن أن تسهم فيها الجهود التطوعية بشكل كبير(السعادات،
)6115
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ويزداد ا مر أهمية عندما نمعن النلر في تاريخنا العربي وازساالمي ،فنجاده غنياا با مثلاة اليياة التاي
تدعو إلى التطوع ،ومن هنا فنن التطوع امتداد للمواطنة الضاعلة؛ ن نااب مان ازرادة الصاادقة زنجااز
خاادمات لصااالح الض اارد والمجتم ا  ،تهاادم إل ااى النهااوف بالتنميااة بمختل اام أشااكالها ،وتعميااق المش اااركة
المجتمعية من أجل مستقبل أفضل (السعادات.)6115 ،
يعتباار مضهااوم المشاااركة المجتمعيااة أكثاار اتساااعا ماان المشاااركة ،ييااث يتقاساام في ا الشااركاء ماان أط ارام
المجتم وتنليمات ا دوار والمساكوليات والمصاالح المتبادلاة وصاوالإ لتيقياق ا هادام المرجاوة ،كماا أن
الشاراكة المجتمعيااة تعماال علااى توثيااق الااروابط ،وتضااافر الجهااود ،والتنساايق بااين التنليمااات االجتماعيااة
والمهنيااة فااي مجتما ا مااة ،فااي جااو ماان التضاااهم والتعاااون ،وتبااادل الخبارات وا فكااار ،وتقاساام المعااارم
وتعزيز الثقة ،وقد تصل إلى اندماج أنشاطة ماا ،وتكاملهاا مان أجال إيجااد عالقاات تعاونياة فعالاة تيقاق
الشراكة الكاملة (سليم.)6115 ،
وقااد أطلقاات قنااديل ( )0220علااى هااذا المصااطلح "المشاااركة الشااعبية القاعديااة" ،وتعنااي با تيريااك هماام
المواطنين وطاقاتهم فاي المجتما الميلاي لفساهام فاي مواجهاة تياديات التنمياة البشارية ،وهاو ماا يشاير
إلى أهمية الدور الذس يقوم ب المجتم المدني ليضز الطاقات وتعبكة العمل التطاوعي .يياث تام تضسايره
علااى أنا ا ساار والماادارس والمجتمعااات التااي تعااد الوياادات االجتماعيااة ا ساسااية ا كثاار فاعليااة ،ولهااا
تتثيرات ومسكوليات متداخلة فيما يتعلق بتنشكة ا طضال وتعليمهم.
 6.4.6مفهوم المشاركة المجتمعية وأنواعها
المشاركة :مجموعة ا نشطة التي يسعى من خاللها المواطناون إلاى التاتثير فاي أعماال اليكوماة ،ساواء
بطريقة مباشرة من خالل صياغة السياسات العامة وتطبيقها ،أو بطريقة غير مباشرة من خاالل اختياار
المسؤولين الرسميين (البنك الدولي.)6111 ،

36

وتعرم المشاركة المجتمعية في اللغة بتنها تلك العملياة التاي يقتسام فيهاا المارء ما غياره تتدياة عمال ماا
(غنيم ،)6114 ،وتعارم المشااركة فاي التنمياة علاى أنهاا مسااهمة الساكان والمجموعاات المساتهدفة فاي
صااان الق ا ا اررات ،وتنضياااذ النشا اااطات التنموياااة فا ااي جمي ا ا المس ااتويات ( .(Frankly ،4335فالمشا اااركة
المجتمعيااة هااي يجاار الزاويااة فااي ممارسااة تنلاايم المجتما وباادونها ال تتيقااق أهاادام المجتما (خاااطر،
.)4331
 4.4.6أنواع المشاركة المجتمعية
يشير مركز موارد التنمية ( )6141أن للمشاركة أنواع عديدة من أهمها:
أوال :المشااركة بتبااادل المعلومااات :وهااي تزويااد السااكان بمعلومااات فيمااا يخااص المشاااري الماراد إقامتهااا،
ومنيهم الضرصة للمشاركة في اتخاذ الق اررات.
ثانيا :المشاركة باالستشارة :وهي اليالة التي يتيح فيها المساؤولون علاى أس مشاروع تنماوس إباداء رأيهام
في ا مور المتعلقة بذلك المشروع.
ثالثا :مريلة التنضياذ :وهاي تنلايم الماواطنين أنضساهم وتكاوين جماعاات للعمال فاي المشااري التاي تعيانهم
بضعالية تامة زنجاز المهام الملقاة على عاتقهم.
 3.4.6أهمية المشاركة المجتمعية:
والمشاركة المجتمعية مضهوم آخذ في االنتشار والتداول بين رجال التخطيط وازدارة ،اعتبا اًر من النصم
الثاني من القرن العشارين؛ ذلاك علاى المساتويين القاومي والعاالمي والمشااركة المجتمعياة هادم ووسايلة
فهي هدم؛ ن الييااة الديمقراطياة الساليمة ،ترتكاز علاى إشاراك الماواطنين مساؤوليات التضكيار والعمال
مان أجال مجاتمعهم وهاي وسايلة؛ نا عان طرياق مجااالت المشااركة يتاذوق النااس أهميتهاا ويمارساون
طرقها وأساليبها وتتتصل فيهم عاداتها ،وتصبح جزء من سلوكهم (كامل.)4331 ،
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وتؤدس المشاركة المجتمعية في العملية التنموياة دو ار مهماا يتمثال فاي المسااعدة فاي تيدياد الصاعوبات
والمشاكالت التاي تواجا ييااة الساكان مماا يساهل فاي رسام السياساات لمعالجاة المشاكالت والصاعوبات
وزيادة أوج التعاون والتنسيق بين مختلم ا طرام ذات العالقة بالعملية التخطيطية التنموية.
باتات أسابا

الواقا للمشااركة المجتمعياة وملاهرهاا فاي فلساطين تمثال إشاكالية مجتمعياة تتوجا

ازصاال ساواء علاى الصاعيد الرسامي وغيار الرسامي ،مان خاالل رسام سياساات وخطاط عمال كضيلاة
بنعاادة تضعيال المشااركة المجتمعياة علاى كافاة المساتويات ،وبعاد إ ازلاة العقباات الماثلاة أمامهاا (مسالم،
.)6118
 2.4.6أهداف المشاركة المجتمعية:
 .4تزايد تماسك المجتم الميلي.
 .6زيادة قدرتهم واكسابهم مهارات جديدة لتضعيل دور ازنسان وتيويل إلى قوة مؤثرة.
 .8نماو شخصاية ا فاراد تتجا للمياكااة العملياة التاي يتعرضاون لهاا وتجااه التجاار التاي لهاا تاتثير
مباشر في يياتهم.
 .1مساهمة ا فراد تدعم ترابط المجتم  ،وتجعل أبعد ما يكون عن التضكك والتداعي.
 .5مساهمة ا فراد تعد تمكينا لهم ومزيداً من الديمقراطية (البطريق.)4323 ،
أن تيقياق مضهاوم المشااركة المجتمعياة يعتماد بشاكل كبيار علاى الضعالياات الشاعبية والجمعياات ،ويعاود
السب

في هذه التسمية إلى ) (change Agentsا هلية التي تعرم باسم وسطاء التغيير اعتبار هذه

الضعاليات ،والجمعيات هي الممثلة إلى يد كبير للمجتم الذس تعيش في  ،وهي أيضاً التاي تقاوم بادور
إيداث التغيير في  ،وهذا يدعم الضكرة التي تؤكد أن عملي التخطيط والتغيير يج أن يتب من المجتم
أس تكون العملية ذاتية ،فنن دور فريق التخطيط أشب ما يكون بدور العامل المساعد (غنيم.)6114 ،
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 2.4.6ترتكـز المشـاركة المجتمعيـة علـى مجموعـة مـن األساسـيات أهمهاا :العقالنياة،و الميتاو
والمضمون ،والتنضيذ العملي ،والقابلية للتطبيق على النيو اآلتي:
معلناا مان النايياة النلرياة ودقيقاا مان النايياة
 .8العقالنيـة :مان الضارورس أن يكاون العمال النااجح ً
ومميز بتركيب  ،وليمة منطقية متماسكة ،وا سبا التي دعت إلى عدم تنضيذ هذا العمل
ا كاديمية،
اً
بشكل مالكم من قبل جهات عديدة وكثيرة.
 .6المحتوى والمضمون :إن تيليل المساهمة المجتمعية يتطل

القدرة على وض العملية ضمن إطار

أوسا بطريقاة متماساكة ومنطقيا  ،فعملياة التطاوير تصابح متكاملاة بشاكل كبيار ما البيكاة المادياة،
لذلك تعتبر ا خيرة عامالً مهماً ل تتثير كبير علاى عملياة المسااهمة المجتمعياة ،لاذلك فاي التضرياق
ما بين البنية والمييط ،فا ولى تقتصر على البنية المادية ،أما مضهوم المييط فنن يستخدم لوصم
يال أشمل.
 .8التنفيذ العملي :إن المساهمة المجتمعية مسؤول عن إيجاد إستراتيجية التنضيذ العملية فكل عمل في
المساهمة المجتمعية ،يج

أن يخاط

هذا الجان

من المساهمة ،وقد نتج عان هاذا مجموعاة مان

المضاهيم الميددة أولها تطوير مجتمعي ،ومن ثم تضويف سياسي واآلن مضهوم إدارة مجتم غير أن
ليس بمقدرة أيد أن يتعامل م المعوقات ا ساسية التي تنشت مان النلرياة والتطبياق ،والساب

يعاود

إلى أن ال أيد من هذه المضاهيم كامل لنضس  ،نها لم ترتبط بالمييط ا وس .
 .3القابليـة للتطبيـق :مان الضارورس أن يكاون أس نماوذج قاابال للتطبياق ،وهاذا هاو المعياار ا خيار،
وليس بقدرة أس من المضاهيم القاكمة لتيقيق هذا المعيار رغم أن هذا النموذج المقتر  ،من أجل ذلك
اقتر أسلوبان من البداكل :ا ول ،المبدأ القاكل إن إذا وصم نموذج العمل برمت  ،فنن ذلك يساعد
علاى شار المضااهيم القاكماة فاي المسااهمة المجتمعياة وتوييادها ،وا سالو الثااني يتطلا إلاى يالاة
دراسات موثقة بشكل جيد ،ييتوس مساهمة مجتمعية كعنصر أساسي (.(Abott, 1997
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 2.4.6دور المشاركة المجتمعية في التنمية:
تختلم المشاركة في مجال النشاطات التنموية من قطر إلى آخر ،ومن مكان آلخر .والذس يقرر شاكل
المشاركة الساكدة في المجتم هو اختالم البنى والنلم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من
مجتم آلخر ،فاختالم أشكال المشاركة يرتبط بشكل أساسي بهذه العوامال .وان عملياة المشااركة تقاوم
على مبدأ أساسي ،يتمثل في مد قدرة المجموعاات المساتهدفة فاي التاتثير علاى عملياة صان القا اررات،
وتوجيههااا بمااا يتناسا

ما ايتياجاااتهم .وقااد كااان لهااذا المباادأ دور كبياار فااي مجااال التنميااة الوطنيااة ،لمااا

تيقق ا ماان تنميااة تتصاام بالعاادل واالت ازان ،فهااي تنميااة تهااتم ،وتتخااذ بعااين االعتبااار ياجااات السااكان،
وتعكسها فاي عملياة صان القارار .وال يمكان القاول إنا يوجاد مشااركة يقيقياة فاعلاة إال إذا اشاتمل نلاام
التخطاايط للتنميااة علااى مؤسسااات وهيكااات تعماال علااى تسااهيل المشاااركة للسااكان ،وبخاصااة فااي عمليااة
صن القرار التنموس في كافة المستويات ،فوجود تلك القيادات الواعية يسهل ويساعد في توعية السكان
بالمشاكل التاي تعتارف طاريقهم فتتكااثم الجهاود للتغلا

علاى هاذه المشاكالت ،مماا ياؤدس إلاى تيساين

مستو يياتهم نيو ا فضل (يلبي.)4331 ،
وعلي فنن إيجاد نلام من ال مركزية صان القارار ،وتاوفير الماوارد الضارورية والقياادات الواعياة الالزماة
لساالطات التخطاايط علااى المسااتو الميلااي ،هااو مطل ا

أساسااي لتيقيااق المشاااركة الشااعبية الضاعلااة فااي

عملياة التنميااة .وال يمكاان إهمااال دور تعزيااز االعتماااد علااى الاانضس لااد الماواطنين كعنصاار أساسااي فااي
تيقي ااق المش اااركة الضاعل ااة ،فتعمي ااق الش ااعور باالعتم اااد عل ااى ال اانضس يزي ااد م اان وع ااي ا فا اراد بق اادراتهم،
ويشجعهم للقيام بمختلم النشاطات التي تيقق رغبااتهم ومباادرتهم فاي اساتخدام الماوارد الميلياة (غنايم،
.)6114
 1.4.6إيجابيات المشاركة المجتمعية وسلبياتها:
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 8.1.4.6إن للمشاركة المجتمعية في العملية التخطيطية دو اًر مهماً يتمثل بالنوايي اآلتياة( :الصاقور،
)4332
 .4إن المشاركة المجتمعياة تسااعد فاي تيدياد الصاعوبات والمشاكالت التاي تواجا ييااة الساكان ،وهاذا
بدوره يساعد في رسم السياسات لمعالجة الصعوبات والمشكالت.
 .6تعمل المشاركة المجتمعية على زيادة أوج التعااون ،والتنسايق باين ا طارام التاي تارتبط بالعملياة
التخطيطية.
 .8تساهم المشاركة المجتمعية في خضف التكااليم الالزماة لبادء الخطاوات الضارورية زعاداد الخطاة
التنموية.
 .1تعزز المشاركة المجتمعية االعتماد على النضس ،وخلق شخصي مسؤولة متعاونة.
 .5تعمل المشاركة المجتمعية على تقليل الضوارق الطبقية االجتماعية واالقتصادية.
 .2تساعد المشاركة المجتمعية في تدعيم مضهوم الديمقراطية بالمجتم .
 .2قبول الق اررات التي تتم بالمشاركة والعمل على تنضيذها والدفاع عنها.
 .3تعزياز وعاي ا فاراد بمشاكالتهم وازمكانياات المتاوفرة؛ وذلاك زيجااد يلاول للتغلا

علاى هاذه

المشكالت.
 .3تعزياز عملياة تصاوي

القا اررات والسياساات التنموياة؛ مماا ياؤدس إلاى آراء مطاورة أكثار لاو كانات

السياسات والق اررات التنموية الناجمة عن لجان التخطيط.
 6.1.4.6أما عن معوقات المشاركة المجتمعية فتتلخص فيما يلي( :حلبي)8213 ،
 .4الضاعم فاي يياز السالطات المساؤولة مان يياث إيمانهاا بضارورة المشااركة فاي عملياة التخطايط
والتنمية.
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 .6عدم القدرة على التعبير ويرية الرأس لجمي أفراد المجتم بشكل كام بغف النلر عن مستوياتهم
االقتصادية واالجتماعية.
 .8عادم إتاياة الضرصاة الكافياة لمسااهمة فاي إياد

م اريال العمال المجتمعاي وذلاك بساب

ميدودياة

النطاق االقتصادس.
 .1الضجوة الواسعة بين أصيا

القرار في مؤسسات المجتم التنموية والعاملين فيها من جهة والسكان

من جهة أخر .
 .5غيا

سياسات التيضيز والتشجي من الدولة.

 .2عدم معرفة العاملين ليدود مشاركتهم وفهمهم للمشاركة ومتطلباتها ولروفها.

 1.1المبحث الثالث :الدراسات السابقة
 1.1.1الدراسات العربية
 1.1.1.1الدراسات العربية في العمل التطوعي
تمكنت البايثة من االطالع على عدد من الدراسات السابقة ،لتكوين فكرة واضية عن أهم النتاكج التي
توصلت إليها بهدم ازفادة منها في دراستها.
فــي دراســة قــام بهــا أقطــم ( )6183عاان معوقااات مشاااركة المارأة فااي العماال التطااوعي ماان وجهااة نلاار
المتطاوعين والعاااملين فااي مؤسسااات المجتما الماادني فااي ميافلااة ناابلس ،إذ بيثاات الد ارسااة فااي معرفااة
درجة معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي ،وقد استخدم البايث االستبانة والمقابلة لهذا الغرف،
وجاءت النتاكج تبعا لدرجة المعوقات التي تواج المرأة في العمل التطوعي علاى النياو اآلتاي :معوقاات
اجتماعية ،وثقافية ،واقتصادية ،وسياسية ،ومعوقاات تنليمياة ،وادارياة ،ومعوقاات شخصاية .أماا النتااكج
يسا ا

فرض اايات الد ارس ااة فه ااي ال توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية ب ااين مش اااركة الما ارأة ف ااي العم اال
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التط ااوعي تبع ااا لمتغي اار (اليال ااة االجتماعي ااة ،العم اار ،المؤه اال العلم ااي) بينم ااا توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة
إيصاااكية بااين مشاااركة الم ارأة فااي العماال التطااوعي تبعااا لمتغياار (الجاانس ،مكااان السااكن) كمااا كشااضت
النتاكج أن المعوقات الشخصية التي تيول دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي أهمها الزواج المبكر
وعاادم وجااود شااخص يوجا المارأة للعماال التطااوعي ،وبالنساابة للمعوقااات االجتماعيااة والثقافيااة هااو غيااا
التشجي من قبل ا سرة نتيجة غيا
االقتصااادية غيااا

التنشكة االجتماعية ،ونلرة المجتم الدونية أما بالنسابة للمعوقاات

الخطااط التنمويااة التااي ترساام سياسااة العماال التطااوعي فااي فلسااطين ،نتيجااة عاادم تااوفر

الدعم المادس من اليكومة للمرأة والمؤسسات النسوية.
وتناااول البايثااان الزيــود والكبيســي ( )6183د ارسااة بعناوان :اتجاهــات طلبــة جامعــة البتـ ار نحــو العمــل
التطوعي في االردن توجهت الد ارساة وبماا ينساجم وأهادافها ،للتعارم علاى توجهاات طلباة الجامعاة نياو
العمل التطوعي ،ا مر الذس اساتدعى مناقشاة أهادام التوجا نياو العمال التطاوعي ومجاالتا  ،وأشاارت
الد ارسااة إلااى أهاام أساابا

عاازوم الطلبااة بجامع ااة البت ا ار عاان التوج ا نيااو العماال التطااوعي ومعوقاتا ا ،

وتوصاالت الد ارسااة إلااى جملااة نتاااكج تتمثاال بااتن أهاام أهاادام التوجا للعماال التطااوعي هااو خدمااة المجتما
وتنميت ا ا  ،والمسااااهمة فا ااي معالجا ااة مشا ااكالت  ،مااان خا ااالل المجا اااالت التا ااي تج ااذ
التطوعي ،والتي ايتل الجان

الطلبا ااة فا ااي عملها اام

الصيي فيها ا ولوية ليتلوه المجال البيكاي ،وبالنسابة للمعوقاات فقاد مثال

العام اال االقتص ااادس للمس ااتجوبين أه اام مع ااوق يي ااول دون ت ااوجههم للعم اال التط ااوعي .ومث اال اكتس ااا
المهارات والخبارات أهام اآلثاار المتوقعاة لعملهام التطاوعي .ألهارت الد ارساة عادم وجاود فاروق إيصااكية
فااي اتجاهااات الطلبااة للتوجا نيااو العماال التطااوعي باااختالم الجاانس ومكااان السااكن مقارنااة ما وجودهااا
باختالم الكلية.
أما دراسة اشتي ( )6184فهدفت الدراسة إلى التعرم على أسبا
في فلسطين والمعوقات التاي تعتارف مشااركة الشابا
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تراج العمل التطوعي االجتمااعي

فاي العمال التطاوعي ،وتكونات مان ساتة ميااور،

وهي معوقات مرتبطة بثقافة المجتم  -ومعوقات نضسية  -معوقات متعلقة بمؤسساات العمال التطاوعي
_معوقات شخصية _دينياة _ واقتصاادية وكانات التوصايات بادعم المؤسساات العاملاة فاي مجاال العمال
التطااوعي وذلااك ماان خااالل تااوفير ا م اوال الالزمااة لهااا ،تطااوير الق اوانين والتش اريعات التااي تاانلم العماال
التطوعي إتاية الضرص أمام مساهمات الشبا  ،ويثهم على التطوع وتكريم المتميزين منهم ،التوج إلى
وسا اااكل ازعا ااالم ما اان اجا اال دعا ااوة الم ا اواطنين إلا ااى العما اال التطا ااوعي التتكيا ااد علا ااى مؤسسا ااات التنشا ااكة
االجتماعيااة ،كا س ارة والمدرسااة ،وازعااالم بضاارورة اخااذ دورهااا فااي غاارز قاايم التضاايية وازيثااار ورو
العمل الجماعي في نضوس الناشكة منذ مرايل الطضولة المبكرة
وفي دراسة نصر ( )6184فهادفت إلاى التعارم علاى آراء طلباة جامعاة بولتكنياك فلساطين نياو العمال
التطوعي من المنلور االجتماعي والديني والاوطني فاي مديناة الخليال وتكونات عيناة الد ارساة مان 652
مبيوثاً بطريقة العينة العشواكية البسيطة ،وألهرت النتاكج عن اتجاهات طلبة جامعة بولتكنيك فلسطين
نيااو العماال التطااوعي بدرجااة متوسااطة ،وتبعااً لمتغياار الجاانس ،فقااد جاااءت لصااالح ازناااث وتبعااا لمتغياار
السكن جاء لصالح طلبة القر وفي ضوء هذه النتاكج خرجت البايثة بعدة توصيات ،وهاي الادعوة إلاى
إدراج مسااق العمال التطاوعي فااي الجامعاة لطلباة الساانة ا ولاى ،وان تقاوم الجامعااة بتكاريم الطلباة الااذين
يقومون بالعمل التطوعي ،وأن يكون هذا العمل شرطا لتخرج من الجامعة ،وأيضاً عمل دورات تدريبية
تعريضية عن أهمية العمل التطوعي للطلبة.
دراســة أعــدها الخــدام ( )6186عــن اتجاهــات الشــباب الجــامعي نحــو العمــل التطــوعي ،كليااة عجلااون
الجامعيااة نموذجااً ،وكاناات عينااة الد ارسااة مكونااة ماان ( )811طالبااة ،وتوصاالت الد ارسااة إلااى اتسااام أفاراد
عين ااة الد ارس ااة بازيجابي ااة ني ااو العم اال التط ااوعي ،ال توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية ب ااين اتجاه ااات
طالبااات كليااة عجلااون الجامعيااة نيااو العماال التطااوعي تعااز لمتغي ارات التخصااص ،المسااتو الد ارسااي،
والعمر.
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في دراسة لها يول أسبا

عزوم طلبة جامعاة القادس المضتوياة عان المشااركة فاي ا نشاطة الطالبياة،

تذكر حجازي ( )6188أن الدرجاة الكلياة سابا

عازوم الطلباة عان المشااركة فاي ا نشاطة الطالبياة

كاناات درجااة المشااكلة كبي ارة ،ييااث وصاالت النساابة المكويااة إلااى ( )%24إذ تكوناات عينااة الد ارسااة ماان
( )451طال

وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشاواكية ،وأداة الد ارساة عباارة عان اساتبيان مقسام

إلااى قساامين :القساام ا ول بيانااات أوليااة ،والثاااني فقارات الد ارسااة ،وهااي مكونااة ماان ( )43فقارة ،وأوصاات
بضاارورة العماال علااى نشاار ثقافااة المشاااركة فااي ا نشااطة الالمنهجيااة والتطوعيااة ،لمااا لهااا ماان فاكاادة فااي
ص ااقل شخص ااية الطالا ا  ،ض اارورة مش اااركة أعض اااء هيك ااة الت اادريس ف ااي ا عم ااال التطوعي ااة وا نش ااطة
وتكثيم النشرات ازعالنية.
وطرح البو ( )6181في دراسة أعادها لنيال درجاة الماجساتير بعناوان :دور العمال التطاوعي فاي تعزياز
عماال مؤسسااات المجتم ا الماادني فااي رام اف والبي ارة وعااددها ( )262مؤسسااة وكاناات العينااة العش اواكية
مقاادارها( )465مؤسسااة ،وقااد اسااتخدم الماانهج الوصااضي فااي د ارساات  .كاناات النتاااكج أن هناااك إد ارك ااً تااام
للعاااملين فااي مؤسسااات المجتم ا الماادني فااي رام اف والبي ارة بتهميااة العماال التطااوعي ،وأن ثقافااة العماال
التطااوعي مرتبطااة بتااوفير دخااول مناساابة لكافااة شاراكح المجتما الوايااد .وأوصاات الد ارسااة بضاارورة تبنااي
مؤسسات المجتم المدني لضكرة نشار ثقافاة التطاوع باين كافاة شاراكح المجتما الضلساطيني ،وتبناي العمال
التطوعي من قبل السلطة الوطنية الضلسطينية ،وتكثيم الدراسات يول العمل التطوعي.
وفي دراسة أخرى قام بها الباحثان الزيان ( )6181عن دور العمل التطوعي في تنمية ثقافة المواطنة
لد الشبا

الجامعي الضلسطيني ،وكانت عينة الدراسة عشواكية مكونة من ( )411طال

وطالبة ،وقاد

توصاالت الد ارسااة إلااى أن العماال التطااوعي يساااهم فااي تنميااة ثقافااة المواطنااة السياسااية بنساابة ()%31
ويساااهم فااي تنميااة ثقافااة يقااوق الشاابا

بنساابة ( ،)%21ويساااهم فااي تنميااة ثقافااة المواطنااة االجتماعيااة

بنسبة (.)%26
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وفي دراسة النابلسي ( )1131يول دور الشباب الجامعي فـي العمـل التطـوعي والمشـاركة السياسـية،
قاماات البايثااة فااي الميااور ا خياار ماان كتابهااا بد ارسااة مقارنااة لقياااس دور الشاابا

الجااامعي فااي العماال

التطوعي والمشاركة السياسية .وقد تم اختيار عينة من طلبة الجامعة ا ردنية .وأوضيت النتاكج تدني
المشاركة خصوصاً المشاركة السياسية.
وقامت جبارين ( )6181بنجراء دراسة للتعرم علاى وجهاة نلار طلباة البكاالوريوس فاي جامعاة القادس
نيو برنامج العمل التطوعي ،وتكون مجتم البيث من طلبة مستو سنة ثانية إلاى مساتو سانة رابعاة
فا ااي ضا ااوء متغي ا ارات الجا اانس ،مكا ااان السا ااكن ،المسا ااتو الد ارسا ااي ،المعا اادل التراكما ااي ،العما اار واليالا ااة
وطالبة للعام الد ارساي ( ،)6141/6113يياث تام

االجتماعية وتكونت عينة الدراسة من ( )548طال

اختي ااارهم بالطريق ااة العشا اواكية الطبقي ااة ،وت اام اس ااتخدام االس ااتبانة لجما ا البيان ااات ،وتوص االت الد ارسا اة أن
غالبيااة الطلبااة ينلاارون نلارة إيجابيااة إلااى برنااامج العماال التطااوعي فااي جامعااة القاادس .وألهاارت النتاااكج
وجود فروق ذات داللة إيصاكية في اتجاهات الطلبة نيو برنامج العمل التطوعي تعاز إلاى متغيارات:
الجنس ،الدين ،المعدل التراكمي ،والكلياة فاي جميا المجااالت ،وكاان االساتنتاج الهاام لهاذه الد ارساة هاو
أن العنصر الديني يلع

دو اًر ياسماً في التطوع ،إذ أن التطوع هو قيام الضرد من تلقاء نضس بعمال ماا،

دون أن يكااون هناااك توق ا لج ازاء مااادس أو دنيااوس ،وانمااا طمعااا فااي نياال رضااا اف عااز وجاال ،وكس ا
ا جاار والثاوا  .وقاد أوصاات الد ارسااة أهميااة قيااام الجامعااة القيااام ببارامج تطوعيااة ماان شااتنها زيااادة إقبااال
الضكات ا قال تطوعااً مان طلباة الجامعاة وبالاذات ازنااث ،وضارورة أن تتاوفر باين أيادس الطلباة ا نلماة
التاي توضااح يقاوق المتطااوع وواجباتا وأدواره المتعااددة فاي المؤسسااة ،وتقوياة الياوافز المادياة والمعنويااة
التااي تشااج علااى ازقبااال علااى التطااوع ،س اواء داخاال الياارم الجااامعي ،أو فااي المؤسسااات المختلضااة فااي
المجتم الميلي.
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وفااي د ارسااة أخاار قااام بهااا العمـــري وســـعيد ( ،)6112هاادفت التااي إلااى التعاارم علااى واق ا ا نشااطة
الطالبيااة والعماال التطااوعي فااي جامعااة طيبااة وتطويرهااا باسااتخدام وساااكل وتقنيااات التعلاايم ,ماان خااالل
التوصل إلى الواق الضعلي لألنشطة الطالبية في البيكة الجامعية اليالية ,ومعرفاة المعوقاات التاي تياول
دون إقامة مثل هذه ا نشاطة ومشااركة الطالباات فيهاا ،ومعرفاة التاتثير المتوقا لوسااكل وتقنياات التعلايم
علااى ممارسااة الطالبااات لألنشااطة الجامعيااة والتااي تجعاال البيكااة الجامعيااة جاذبااة لهاان .واسااتخدم الماانهج
الوصااضي التيليلااي ،وتمثلاات أداة الد ارسااة فااي اسااتبيان مضتااو  ،وتكوناات عينااة الد ارسااة ماان فكتااين :الضكااة
ا ول ااى ( )681طالب ااة م اان طالب ااات كلي ااات البن ااات بجامع ااة طيب ااة م اان مختل اام التخصص ااات العلمي ااة
وا دبيااة ومختلاام الم ارياال الد ارسااية .والضك اة الثانيااة ( )68عض اواً ماان ازدارة العليااا لألنشااطة الطالبيااة
بجامعة طيبة والقاكمات على ا نشطة في الكليات المختلضة .توصلت الد ارساة إلاى مجموعاة مان النتااكج
أهمهااا أن نساابة الطالبااات غياار المشاااركات فااي ا نشااطة الطالبيااة عاليااة جااداً ( ،)%35كمااا أن واق ا
مشاركة الطالبات في ا نشطة الطالبية ضعيم بصضة عامة .أما أبرز المعوقات فكانت ضعم عوامل
الجااذ

وروتينيااة ا نشااطة وا عمااال التطوعيااة وعاادم تنوعهااا ،وعاادم وجااود أماااكن مخصصااة عمااال

التطوع وعدم وجود التيضيز الكافي.
دراسة رحال ( )6112هادفت إلاى معرفاة أسابا

قلاة المشااركة الشابابية الضاعلاة فاي ا عماال التطوعياة

فااي فلسااطين ييااث ألهاارت أن العماال التطااوعي فااي فلسااطين ت ارج ا بدرجااة كبي ارة م ا تشااكيل الساالطة
الوطنية الضلسطينية ،ويعود السب

إلى تراج القيم ازيجابية ،وعدم اهتمام مؤسسات التنشكة االجتماعية

علااى اختالفهااا بتعميااق هااذه القيمااة لااد ا بناااء وأن اللااروم االقتصااادية الصااعبة الساااكدة ،وضااعم
الما اوارد المالي ااة للمنلم ااات التطوعي ااة أدت إل ااى ض ااعم العم اال التط ااوعي ف ااي فلس ااطين ،كم ااا أن بع ااف
ا نماط الثقافية الساكدة في المجتم كالتقليل مان شاتن الشابا

والتميياز باين الرجال والمارأة مان العوامال

السلبية التي أدت إلى تراج العمل التطوعي ،وأن هناك ضاعضا فاي الاوعي بمضهاوم وفواكاد المشااركة فاي
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العمل التطوعي ،وهذا ناتج عن عدم االهتمام بالعمل التطوعي كقيمة إنسانية وايجابياة يجا

الميافلاة

عليها وتجذيرها مجتمعياً.
أما دراسـة ننـام ( )6112المعنوناة الجمعياات الخيرياة ودورهاا فاي تنمياة وتطاوير العمال التطاوعي فاي
ميافلة الخليل ،والتي استخدم فيهاا المانهج الوصاضي ،وكانات عيناة د ارسات عشاواكية بسايطة مان ()61
جمعية ويعمل بها ( )411متطوعا وقد ألهرت الدراسة أن الدور التطوعي للجمعيات يواجا العدياد مان
المعيقااات علااى أرسااها االيااتالل الااذس يهاااجم الجمعيااات ويغلقهااا ،ويعماال علااى تقلاايص مواردهااا الماليااة
بدعو مكافية ازرها  ،وخصوصاً أن الجمعياات تعتماد علاى الادعم الخاارجي والمعياق اآلخار ضاعم
ثقافة التطوع والترويج ل وأوصت الدراسة الجمعيات بضتح مشاري استثمارية جديدة ،وتوسي القاكم منها
من أجل توفير المال الالزم لتطوير دورها التطوعي واليد من االعتماد على المساعدات الخارجية
أما دراسة أبو الدنين ( )6112فقد هدفت البايثة إلى التعرم على اتجاهات أهالي ميافلة بيت ليام
نياو العمال التطاوعي وعالقتهاا بابعف المتغيارات ،بازضااافة إلاى الوقاوم علاى أهام ملااهر اتجاهااات
أهااالي ميافلااة بياات لياام نيااو العماال التطااوعي ،وتكوناات عينااة الد ارسااة ماان ( )611ماواطن ومواطنااة،
اختيرت بالطريقة الطبقية العشاواكية ،ألهارت نتااكج هاذه الد ارساة عادم وجاود فاروق ذات داللاة إيصااكية
فااي اتجاهااات أهااالي ميافلااة بياات لياام ني او العماال التطااوعي تعااز لمتغي ارات الجاانس والعماار واليالااة
االجتماعية ،وكاذلك الساكن ،وأيضاا وجاود فاروق جوهرياة فاي اتجاهاات أهاالي ميافلاة بيات ليام تعاز
لمتغير المؤهل العلمي ،وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء اتيااد خااص باالمتطوعين يشارم علاى تادريبهم
وتوزي المهام عليهم وينلم طاقاتهم ،دعام المؤسساات والهيكاات التاي تعمال فاي المجاال التطاوعي ماديااً
ومعنوي ااً ،مم ااا يمكنه ااا م اان تتديااة رس ااالتها وزي ااادة خ اادماتها ،تك اريم المتط ااوعين الش اابا
امتيازات ويوافز لهم.
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ووضا ا برن ااامج

وقــام الشــهراني ( )6112بنعااداد د ارسااة بعناوان (العماال التطااوعي وعالقتا بااتمن المجتما ) تهاادم إلااى
معرفااة العالقااة بااين العماال التطااوعي وأماان المجتما  ،ماان خااالل مجاااالت العماال التطااوعي فااي المجتما
السعودس ،والتعرم إلى خصاكص المتطوعين ودوافعهم لاللتيااق بالعمال التطاوعي ،وعالقاة ذلاك باتمن
المجتما ا وس ااالمت  ،إض ااافة إل ااى بي ااان أه اام ا دوار ا مني ااة للعم اال التط ااوعي ف ااي المجتما ا الس ااعودس،
ودوافعا وأهدافا والقاوانين المنلمااة ل ا  .شااملت الد ارسااة عينااة قوامهااا ( )646متطوعااً ماان العاااملين فااي
الجمعيااات والمؤسسااات الخيريااة بمدينااة الرياااف ،واسااتخدم البايااث الماانهج الوصااضي التيليلااي ،وتوصاال
إلى نتاكج تشير إلى أن جمي ا دوار ا منية التي يقوم بهاا المتطاوعين هاي أدوار هاماة جاداً كازساهام
فااي مكافيااة التسااول ،ومساااعدة المعااوزين علااى مواجهااة الضقاار ،وازسااهام فااي وقايااة أساار وأطضااال ن ازالء
السجون من التشرد واالنيرام والوقاية من الجريمة وأخطار المخدرات ،ومسااعده المجتما فاي مواجهاة
الكوارث ،مثل :اليريق ،والسيول ،واالنضجارات ،ومساعدة ا جهزة ا منية في تقصي المجرمين وازبالغ
عن المشبوهين.
دراســة البــاز ( )6112بعن اوان :معوقااات العماال التطااوعي لااد الشاابا
والتااي طبقاات علااى ( )428مبيوثااً ماان الشاابا

فااي المملكااة العربيااة السااعودية

ماان طلبااة الجامعااة فااي مدينااة الرياااف ،وكاناات النتيجااة

التعارف بين أوقات العمل والدراسة ،واعتقاد البعف بتن مضيعة للوقات والجهاد ،والشاعور بالياتس ما
إمكانية تغيير الواق  ،العادات والتقاليد وازشاعات ،والبيث عن الكس

المادس.

وهناك دراسة أخرى للسـبيعي ( )6113عان العوامال المؤدياة إلاى ضاعم مشااركة الطلباة فاي ا نشاطة
الطالبية ووساكل التغل

عليها من وجهة نلر الطلبة بجامعة الملك سعود وكان من أهم نتااكج الد ارساة

أن نساابة الطلبااة أف اراد الد ارسااة غياار المشاااركين فااي ا عمااال التطوعيااة عالي اة جاادا ييااث تراوياات نساابة
الطلبة غير المشاركين فيها  ،%25وأن واق مشاركة الطلبة في ا نشطة الطالبية بجامعة الملك سعود
ضااعيم بصااضة عامااة .وأن ا نشااطة الطالبيااة ا كثاار ممارسااة فااي الجامعااة هااي ا نشااطة االجتماعيااة
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ييااث بلااغ المتوسااط اليسااابي العااام ( ،)3.34يليا فااي المرتبااة الثانيااة ا نشااطة الرياضااية بمتوسااط عااام
( ،)5.31وجاءت ا نشاطة الثقافياة فاي المرتباة ا خيارة بمتوساط عاام ( .)8.51وكانات أهام التوصايات
توجي ا جهااود إدارة الجامعااة نيااو رف ا مسااتو مشاااركة الطلبااة فااي جمي ا ا نشااطة الطالبيااة وا عمااال
التطوعي ااة عل ااى اختالفه ااا وتنوعه ااا؛ نلا ا اًر هميته ااا ف ااي نم ااو شخص ااياتهم المتكام اال وض اارورة االهتم ااام
بالعوامل التي عبر عنها أفراد الدراسة والتي تؤدس إلى زيادة مشاركة الطلبة في ا نشطة المتنوعة ومان
أهمها :توفير المستلزمات من ا جهزة المناسبة وا ماكن المخصصة لعمل المتطوعين.
دراســة حــرب ( )6116هاادفت إلااى معرفااة أساابا

ت ارجا العماال التطااوعي فااي فلسااطين وكاناات نتاكجهااا

عادم وضااو دور و ازرة الشااؤون والمنلمااات ا هليااة ،وأثاار الشاعور باااالغت ار عاان الواقا اليااالي وأيضااً
زيادة الضغوط للتوج إلى العمل التطوعي ومؤسسات  ،وغيا

جدية هذه المؤسساات بالعمال التطاوعي،

وكذلك ضعم رو االنتماء المؤسسي.
فتعد دراسة بعنوان( :وساكل استقطا
أما القعيد (ّ )8222

المتطوعين واالنتضااع بجهاودهم) تهادم إلاى

د ارسااة لاااهرة التطااوع كلاااهرة مصااايب ليركااة المجتم ا ازنساااني ،م ا التركيااز علااى طاارق اسااتقطا
المتط ااوعين للهيك ااات الخيري ااة والجه ااات اليكومي ااة ،وط اارق الميافل ااة عل اايهم واالس ااتضادة القص ااو م اان
خادماتهم .وتطاارق إلااى أهميااة العماال التطااوعي ودوافعا  ،والبيكااة العمليااة المناساابة لمشاااركة المتطااوعين،
واعتمد على الدراسات ا جنبية وتوليضها بما يتواءم م بيكة المجتم الساعودس مان يياث أن أهام دافا
للعماال التط ااوعي ه ااو الرغب ااة ف ااي اليص ااول عل ااى ا ج اار والثا اوا  ،والرغب ااة ف ااي تيقي ااق ال ااذات ،وال ااتعلم
واكتسا

المعارم الجديدة والنمو الشخصي ،والرغبة في شغل أوقات الضراغ ،وتلبية لياجاة فطرياة لاد

ازنسان وهي الرغبة في االتصال باآلخرين ،وايترام الذات وتقديرها.
وفي دراسة حماد ( )3991حول أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية علـى مسـتوى مشـاركة
الشـــباب فـــي العمـــل التطـــوعي األردنـــي ،والت ااي ه اادفت إلااى تيدي ااد اث اار بعااف المتغياارات االجتماعي ااة
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واالقتصادية على مستو مشاركة الشابا

فاي العمال االجتمااعي التطاوعي ا ردناي .يياث بلغات عيناة

الدراسة ( )329شاباً أردنياً متطوعين في مؤسسات مختلضة .شكل منها مجتم الجمعيات الخيرياة 313
شاباً وشابة ،وجاكزة سمو ولي العهد ( )22شااباً وشاابة .خلصات الد ارساة جملاة مان النتااكج مان ضامنها
أن هناك عالقة ذات داللة إيصاكية بين متغيرات الجنس والدين والعمر ومكان ازقامة ،ومضاهيم العمل
التط ااوعي عن ااد عين ااة الد ارس ااة بينم ااا ل اام تك اان هن اااك عالق ااة ذات دالل ااة إيص اااكية ب ااين متغيا ارات اليال ااة
الزواجيااة ،والتعلاايم والاادخل الشااهرس لألس ارة والمهنااة ،ومضاااهيم العماال التطااوعي عنااد العينااة ،أمااا بالنساابة
التجاه المتطوعين نيو العادات والتقاليد ،كجزء من العمل التطوعي وعالقتها باختالم متغيرات الجنس
والتعليم ومكان ازقامة ،فلم يكن هناك عالقة ذات داللة إيصاكية بين المتغيرات ،كذلك أشارت الدراسة
إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إيصااكية باين آراء ا هال وا صادقاء ياول العمال التطاوعي واخاتالم
متغيرات الجنس والدين فراد العينة.
وزبراز النشاط التطوعي الخيرس في المملكة العربياة الساعودية مان خاالل نشاتة منلماتهاا وتطوراتهاا قاام
عجوبــة ( )8223بد ارسااة بعن اوان (القاعاادة التنليميااة لألنشااطة التطوعيااة الخيريااة فااي المملكااة العربيااة
السااعودية) ،فااي المريلااة مااا بااين نشااتة و ازرة العماال والشااؤون االجتماعيااة 4321م ،ونهايااة خطااة التنميااة
الرابعااة 4331م ..وتمخضاات نتيجااة د ارساات عاان أن المتطااوعين كااانوا يقاادمون الخاادمات ابتغاااء مرضاااة
اف ،وأن ا فراد وا سر الضقيرة استضادت من تلك الخدمات.

 1.1.1.1الدراسات العربية للمشاركة المجتمعية
هدفت دراسة حنا ( )6184إلى التعرم على دور المشاركة المجتمعية فاي تعزياز اليكام الصاالح ،كماا
ياادركها المواطنااون الضلسااطينيون فااي ميافلااة بياات لياام .وعالجاات الد ارسااة موضااوعها كلاااهرة متعااددة
ا بع اااد ،وطبق اات أداة الد ارس ااة وه ااي االس ااتبانة عل ااى عين ااة بلغ اات ( )838مواطنا ااً ومواطن ااة م اان س ااكان
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ميافلة بيت ليم ،واختيرت بالطريقة الطبقية العشواكية ،وكاان مان أهام االساتنتاجات التاي خلصات لهاا
الدراسة أن هناك إدراكاً لد المواطنين الضلساطينيين ،بتهمياة المشااركة المجتمعياة واليكام الصاالح ،إلاى
جان

زيادة وعي المرأة الضلسطينية ،ومشاركتها المجتمعية بعامة ،وفي ميافلة

بيات ليام بخاصاة،

وخلص اات الد ارس ااة إل ااى مجموع ااة م اان التوص اايات أهمه ااا :العم اال عل ااى تعزي ااز مب ااادت اليك اام الص ااالح،
وبخاصااة المشاااركة المجتمعيااة ماان خااالل عماال ناادوات ومااؤتمرات تعنااى بالممارسااات والمضااامين ذات
العالقة باليكم الصالح ،بييث تدعم قيم اليكم الصالح لد الماواطنين الضلساطينيين عاماة ولاد أهاالي
ميافلااة بياات لياام بخاصااة ،وضاارورة إقامااة نلااام للشااكاوس المرفوعااة ضااد أس انتهاااك ليقااوق ا ف اراد،
واقامااة مشاااري تشااج المشاااركة المجتمعيااة ،وتضاامن دمااج جمي ا فكااات المجتم ا  ،هااذا بازضااافة إلااى
ضرورة إدخال قيم اليكم الصالح في المناهج التعليمية الضلسطينية.
فااي د ارسااة قاماات بهااا القــدومي ( )6111بهاادم توضاايح دور المشاااركة المجتمعيااة فااي تنميااة وتطااوير
المجتما الميلااي والعالقااة بينهمااا ،وتسااليط الضااوء علااى لجااان ا يياااء السااكنية فااي مدينااة نااابلس ،وماان
بين النتاكج أن هناك رغبة وتوج ايجابي لد السكان نياو المشااركة المجتمعياة ،وان الساكان يتضهماون
طبيعااة ا نشااطة التااي تقااوم بهااا اللجااان ،ويشاااركون فيهااا وأن الااداف وراء انضاامامهم للجااان ،هااو زيااادة
خب ارتهم اليياتيااة وتنميتهااا ،وتعزيااز االنتماااء ،والعماال الجماااعي زيااادة الثقااة بااالنضس ،وتنميااة العالقااات
العامة بازضاافة إلاى شاغل أوقاات فاراغهم فاي أعماال مضيادة ،كماا أن العمال فاي المجاال التطاوعي مان
وجهة نلر بعف مسؤولي البرامج المجتمعية ال يعتمد على متغير العمر والجنس؛ ن االنتسا متا
للذكور وازناث على يد سواء ،وأن ا هم في العمل التطوعي هو االلتزام بالعمال والقادرة علاى العطااء
والتعليم واالستعداد والرغبة في تطوير الشخصية.
دراسـة أسـعد ( )6112ياول دور الهيكاات الميلياة فاي فلساطين فاي تعزياز المشااركة واياداث التنمياة
السياسية ،تركزت هذه الدراسة يول أهمية تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية واالقتصادية
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واالجتماعياة ،وعلاى دورهاا فاي عملياة البنااء الاديمقراطي ،والتمثيال السياساي ،والمشااركة باين جمهاور
المواطنين ،والهيكات الميلية ،واليكومة المركزية .وخلصت الدراسة إلى مجموعة مان التوصايات ومان
أهمهاا ضارورة ترسايخ مبادأ المشااركة المجتمعياة ،مان أجال بنااء يكام صاالح مبناي علاى الديمقراطياة
وسياسة المشاركة في الهموم والطمويات.

 6.3.6الدراسات األجنبية:
 8.6.3.6الدراسات األجنبية للعمل التطوعي
دراسة ) (Klizing, 2011حول العمل التطوعي في الجامعات األوروبيـة ،دعات البايثاة إلاى ضارورة
التشجي على العمل التطاوعي فاي الجامعاات ا وروبياة ،يياث أن مجاال التطاوع الزال تقليادياً فاي أوروباا
على الرغم من وجود دعوات للعمل التطوعي في بعف الجامعاات ،لرسام خارطاة لليالاة الراهناة للبياوث
عن العمل التطوعي في أوروبا وللمساهمة في نقل المعرفة وتبادلها بين النلرية والممارسة.
وفي دراسة ياول (تطوع العائلة والشباب في القطاع نير الربحي ( )Ahrenhold, 2003لهار وجاود
أدلة قوية لدعم الشبا

على التطوع ييث اآلثاار االيجابياة المترتباة علاى العمال التطاوعي للشابا  .كماا

لهار باتن العماال التطااوعي يصا

فااي مصاالية ا سارة والمنلمااات غياار الربييااة التااي يتطااوع ماان خاللهااا

ا فراد.
وجااءت دراسـة ) (Mytkowski, 2003حـول إقبـال الشـباب علـى العمـل التطـوعي فـي بولنـدا لوضــع
ب ـرامج للشــباب لجعلهاام يقبلااون علااى العماال التطااوعي .ييااث توصاالت الد ارسااة إلااى أن العماال التطااوعي
سيساهم في إكسابهم القدرات الشخصية واالجتماعية وتعزيز الثقة بالنضس.
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في دراسة ( )Naylov, 1976بينات باان دوافا المتطاوعين تختلام بااختالم المريلاة العمرياة ،فالشابا
يشاااركون فااي العماال التطااوعي بااداف اكتسااا

معااارم جدياادة والتعاارم علااى اآلخ ارين ،بينمااا متوسااطي

ا عمااار يشاااركون بااداف البيااث عاان أنشااطة تخلصااهم ماان الااروتين والملاال الااذس يجدون ا فااي أعمااالهم
الرساامية .أمااا المساانون فاادافعهم للعماال التطااوعي الااوطني هااو البيااث عاان ادوار جدياادة لهاام فااي اليياااة
تعوضهم عن أدوارهم السابقة ،كماا أشاارت الد ارساة إلاى أن أكثار ا فاراد مشااركة فاي العمال التطاوعي هام
ا فراد الذين يتميزون بصضات التضاؤل والمرونة والشجاعة واليماس (.)Naylov, 1976
 1.1.1.1الدراسات األجنبية للمشاركة المجتمعية
أماا د ارساة ( (Wright, 2008بعناوان "قيـادة ومشـاركة الشـباب لمبـادرات شـبابية لتنميـة المجتمـع"،
فقد أجريت الدراسة في اليي المركزس في مدينة سان فرانسيسكو على ( )45مبيوثاً .وبعد أن تم جم
البيانات من خالل المقابالت ،والمجموعاات البؤرياة ،والماليلاة ،تلخصات نتااكج الد ارساة بتربعاة أبعااد.
أوالً :أن الشبا

تعلموا من خالل التطبيق العملي .ثانياً :أن الشبا

تمكنوا من توليم تيليلهم لتطبيق

عملهم وأفكارهم (تعزيز مهارات التيليل والتضكير العليا ) ثالثاً :كان لعمل الشبا

بطريقة تشاركية في

قياادتهم لعملهام وبالتعااون ما مجاتمعهم والتنسايق ما الكباار أثار إيجاابي ،يياث تطاورت المهاارات
القيادياة لاد الشابا

بشاكل فعاال .رابعااً :مشااركة الشابا

فاي عملياات اتخااذ القارار ،ومانيهم بعاف

السلطة كان لها أيضا أثر إيجابي في بناء القدرات والمهارات القيادية لد الشبا .
وفااي د ارسااة ( )Cicognani, 2007بعن اوان "المشـــاركة المجتمعيـــة والشـــعور بالمســـهولية اتجـــاه
المجتمع والرفاه االجتماعي" ،ركزت الد ارساة علاى العالقاة باين المشااركة المجتمعياة والرفااه االجتمااعي
علاى عيناة مان طلباة فاي كال مان جامعاة ايطالياا وأمريكاا واياران ،شاملت  611طالا
طالبا أمريكيا و( )641طالبا إيرانياً.
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ايطااالي و()465

وخلصاات النتاااكج إلااى أن هناااك عالقااة ذات داللااة إيصاااكية قوي اة ب اين المشاااركة المجتمعي اة والشااعور
باالنتماء ويالة الرفاه االجتمااعي التاي يشاعر بهاا الضارد .وأفاادت النتااكج أن رغام مساتو المشااركة كاان
متضاوت ااا با اين بل ااد وآخ اار ،إال أن المش اااركة وف اارت فرصا ااً ش ااجعت لنم ااو العالق ااات االجتماعي ااة ف ااي أط اار
مختلضااة ،وزادت ماان الشااعور باالنتماااء والهويااة فااي المجتما ؛ ممااا أد إلااى يالااة ماان الرفاااه االجتماااعي
للضاارد .ورغاام أن الخصاااكص االجتماعيااة واالقتصااادية اختلضاات ب اين طلبااة كاال جامعااة إال أن الميصاالة
النهاكية للدراسة أكادت أهمياة دور المشااركة المجتمعياة فاي النمااء والشاعور بالمساؤولية المجتمعياة .وقاد
ألهرت البيانات بتن يالة الرفاه االجتماعي باين الطلباة ا ماريكيين كانات أفضال مان بااقي أفاراد العيناة
وقااد يعااز ذلااك لاادعم العاكلااة .وم ا اخااتالم نماااذج المشاااركة المجتمعي اة ب اين المبيااوثين إال أن ا كاناات
هناك عالقة إيجابية واضية بينها وبين الشعور بالرفاه االجتماعي .وكانت أهم التوصيات وجود ياجة
لمزيد من البيث في الخصاكص النوعية لنماذج المشاركة المجتمعية ،والرفاه االجتماعي ،زلقاء الضوء
علااى العمليااات ،واآلليااات المختلضااة التااي تهاام وتشااغل هااذه اللاااهرة ،مثاال التركيااز علااى نااوع مياادد ماان
المشاركة المجتمعية ،وليس المشاركة بشكل عام.
وفاي د ارساة أخار أج ارهاا ( )Zalusky, 1988بعناوان" :المسـهولية االجتماعيـة والسـلوك العـاطفي
الد ارساة إلاى فياص المساؤولية االجتماعياة والسالوك العااطضي
لدى متطوعين في سن المراهقة" .هادفت ّ
الد ارسااة عينااة ماان الماراهقين المسااؤولين اجتماعيااً،
لااد متطااوعين خااالل مريلااة المراهقااة ،وقااد اختااارت ّ
وقااد بلااغ يجاام العينااة ( )15متطوع ااً فااي الصاام ال ارب ا ازعاادادس ،تاام اسااتخدام عاادد ماان االسااتبانات
كا ااتدوات للد ارسا ااة ،وطبقا اات اسا ااتبانة لكا اال ما اان االسا ااتقالل ال ا ا ّذاتي ،والمسا ااؤولية االجتماعيا ااة والمشا اااركة
الد ارساة إلاى عادة نتااكج منهاا :أن مواقام
العاطضية ،وتضمين ا سرة في المصلية المشاتركة ،وتوصالت ّ
المسااؤولية االجتماعيااة كاناات مرتبطااة بالساالوك العاااطضي لااد الماراهقين علااى نيااو إيجااابي ،وأن ازناااث
ألهرن مسؤولية اجتماعية سلوكاً عاطضياً أكثر من الذكور.
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 1.1.1تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة منها
الد ارساة التاي تقاوم بهاا باداف مان الشاعور بالمساؤولية ،و همياة موضاوعها
يرصت البايثة على أصاالة ّ
كعامل مهم في تيقيق التنمية البشرية ،الخطاوة ا ولاى نياو تيقياق التنمياة المساتدامة وبنااء الاوطن ،إذ
قدمت البايثة في هذا الضصل عدداً من الدراسات السابقة الميلية والعربية وا جنبية والمتعلقاة بموضاوع
الد ارس ااة اليالي ااة ،وك ااان ذل ااك يص اايلة معان اااة ف ااي البي ااث ف ااي المكتب ااات الميلي ااة والعربي ااة ،والعالمي ااة،
ّ
واليلاات البايثااة أن عاادد الد ارسااات المتعلقااة بمضهااوم العماال التطااوعي كااان كبي ا اًر ،وبالمقاباال كااان ع ادد
الد ارسااات المتعلقااة بمضهااوم المشاااركة المجتمعيااة أقاال بكثياار ،وبااذلك اقتصاارت فقااط علااى ثااالث د ارسااات
ميلية ،وثالث دراسات أجنبية ،وكاان مان الماليال أن الد ارساات ا جنبياة المتعلقاة بالعمال التطاوعي ال
بااتس بهااا ،ييااث أن اسااتطالع ا دبيااات المتعلقااة بالعماال التطااوعي يؤكااد أن ا موضااوع ذو توج ا فكاارس
وتربوس ،ويعتبر من أهم مرتكزات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،واستغالل طاقات الشبا  ،وبذلك لم
تتعاارف أس ماان الد ارسااات السااابقة لموضااوع العماال التطااوعي والمشاااركة المجتمعيااة لطلبااة الجامعااات-
يس

الدراسة اليالية ا ولى في موضوعها.
اطالع البايثة -لتكون ّ

قدمت الدراسات السابقة مساعدة كبيرة للبايثة في دراستها ،فيما يتعلق بتيديد مشاكلة الد ارساة ،وأهادافها
وأهميتهااا ،ومجماال ازطااار النلاارس ،وبناااء أداة الد ارسااة ،وقااد قاماات البايثااة بمناقشااة تلااك الد ارسااات ماان
خالل مياور ثالثة:
 .4مجــال العينــة وحجمهــا :تناولاات غالبياة الد ارسااات المتعلقااة بالعماال التطااوعي لااد الشاابا

الجااامعي

ومؤسسات المجتم المدني عناد اختياار عيناة الد ارساة ،وقاد وجادت البايثاة تباينااً واضاياً فاي يجام
العينات المستخدمة في الدراسات السابقة ،إذ بلغ أصغر يجم عينة ( )22عامالً في دراسة (أقطم،
 )6141و( )465عامالً في دراسة (البو ،)6141 ،بينما كان أكبر يجم عينة طبقية عشواكية في
دراسة (قدومي )6113 ،إذ بلغت ( )318طالباً وطالبة ودراسة (جبارين )548 ،طالباً وطالبة.
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 .6أدوات الدراســة :اتضقاات الد ارسااة الياليااة م ا العديااد ماان الد ارسااات السااابقة فااي اسااتخدام أداة الد ارسااة
(االس ا ااتبيان) مث ا اال :د ارس ا ااة (يج ا ااازس ،)6144 ،ود ارس ا ااة (جب ا ااارين ،)6141 ،ود ارس ا ااة ( اش ا ااتي ،
 ،)6148ود ارس ااة (الب ااو ،)6141 ،ود ارس ااة (ري ااال ،)6112 ،ود ارس ااة (الخ اادام ،)6146 ،ود ارس ااة
(الزي ا ااود والكبيس ا ااي ،)6141،ود ارس ا ااة (يم ا اااد ،)4335 ،ود ارس ا ااة (2011

 ،)Klizing,ود ارس ا ااة

( ،)Zalusky, 1988ود ارسااة (العماارس وسااعيد ،)6113 ،ود ارسااة (الساابيعي ،)6111 ،ود ارسااة
(ينااا ،)6148 ،بينمااا اسااتخدمت د ارسااات أخاار أكثاار ماان أداة منهااا المقابلااة مثاال :د ارسااة (أقطاام،
 ،)6141ودراسة (قدومي ،)6113 ،ودراسة (.)Wright, 2008
 .8النتائج والتوصيات :أكدت نتاكج جمي الدراسات التاي تناولات مضهاوم العمال التطاوعي أو المشااركة
المجتمعياة كعاماال مسااتقل ،أن هناااك عالقاة إيجابيااة بينهااا ،وبااين المتغيارات التابعااة لا  ،إضااافة إلااى
وجااود تااتثير إيجااابي علااى المتغيارات التابعااة فااي الد ارسااة ،وأوصاات الد ارسااات جميعهااا بضاارورة دعاام
المؤسسات العاملة في مجاال العمال التطاوعي ،وتاوفير ا ماوال الالزماة لهاا ،وتطاوير القاوانين التاي
تنلم العمل التطوعي ،ويث المواطنين على المشاركة بالعمال التطاوعي مان خاالل وسااكل ازعاالم
المختلضااة ،وضاارورة العماال علااى ترساايخ مباادأ المشاااركة المجتمعيااة ماان أجاال بناااء يكاام صااالح مبنااي
على الديمقراطية ،وسياسة المشاركة فاي الهماوم والطموياات ،وتوساي داكارة المشااركة العاماة فاراد
المجتم وخصوصا التركيز على فكة الشبا

ودورها في صياغة الق اررات واتخاذها.

الدراسة اليالية والدراسات السابقة ،كما يتتي:
ويمكن ازشارة إلى بعف أوج التشاب واالختالم بين ّ
أ)

الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوج التشاب بين ّ

الدراسة اليالية ،كما في الدراسات السابقة.
 .4استخدام العمل التطوعي كمتغير مستقل في ّ
 .6استخدام المنهج الكمي الوصضي التيليلي ،وهذا ما تم استخدام في كافة الدراسات السابقة.
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الد ارسااة الياليااة ا ول :يتعلااق بالعماال التطااوعي ،والثاااني :يتعلااق بالمشاااركة
 .8اسااتخدام مقياسااين فااي ّ
المجتمعية.

ب)


الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوج االختالف بين ّ

الدراسة اليالية على أهمية العمل التطوعي في تنمية المشاركة المجتمعية.
 .4تركيز ّ
الد ارسااة الياليااة هااو تطبيقهااا علااى عينااة ماان طلبااة الجامعااة لتكااون ا ولااى فلسااطينياً
 .6أهاام مااا يميااز ّ
وعربياً فيما تعلم البايثة ،والتي تتناول موضوع أثر العمل التطوعي فاي تنمياة المشااركة المجتمعياة
لد طلبة جامعة القدس ،ولم تقم البايثة على أس دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع.
 .8ش اامل مجتم ا ا العيناااة جميا ا طلباااة البكاااالوريوس ف ااي جامع ااة الق اادس ،واس ااتخدمت العيناااة الطبقياااة
العشواكية.
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الفصل الثالث
اإلطار المنهجي للدراسة
 1.1مقدمة
يس تعرف هذا الضصل منهجية الدراسة ،وأدواتها التي اختارتها البايثة زجراء دراستها ،وكذلك مجتم
الدراسة وخصاكصها ،والطريقة التي اتبعتها البايثة
الدراسة الذس أجرت علي البايثة الدراسة ،وعينة ّ
ّ
للتتكد من صدق أداة الدراسة ،وكيضية التيقق من ثبات ا داة ،وطريقة المعالجة ازيصاكية لبيانات
الدراسة.

 1.1منهج الدراسة
الدراسة اليالية المنهج الوصضي ،وذلك لمالءمت
الدراسة وأهدافها استخدمت ّ
استناداً إلى طبيعة ّ
الدراسة في الوقت الياضر ،وكما هي في الواق
غراف الدراسة ،من ييث رصد وتيليل واق مشكلة ّ
من خالل وصضها ،وتضسيرها ،والتنبؤ بها ،وهو المنهج المناس
الدراسات.
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وا فضل -في رأس البايثة -لمثل هذه

 1.1مجتمع الدراسة
الدراسة من جمي طلبة جامعة القدس للعام الدراسي  ،6142/6142البالغ عددهم
يتكون مجتم ّ
( )3186طالباً وطالبة.

 1.1عينة الدراسة
الدراسة بييث تكون ممثلة لمجتمعها باالعتماد على ا سس ازيصاكية الختيار
تم اختيار عينة ّ
العينات بالطريقة الطبقية العشواكية ،طبقية من ييث متغيرس السنة الدراسية والجنس ،وتكونت العينة
من ( )823طالباً وطالبة ،وقد تم يسا
باستخدام موق يسا

الدراسة بنسبة خطت مقدارها ( )%5من مجتمعها
يجم عينة ّ

العينات  ،www.surveysystem.comوذلك كما هو واضح في مليق رقم

الدراسة من طلبة الجامعة بيرم الجامعة الركيس-أبو ديس عشواكياً .ويوضح
( )1وقد اختيرت عينة ّ
الدراسة والعينة وفقاً لمتغيرس السنة الدراسية والجنس.
الجدول رقم ( )4.8توزي مجتم ّ
الدراسة والعينة وفقا لمتغيري السنة الدراسية والجنس
جدول رقم ( .)3.1توزيع مجتمع ّ
السنة الدراسية

مجتمع الذكور

مجتمع اإلناث

عينة الذكور

عينة اإلناث

أولى

216

216

81

81

ثانية

313

4432

85

13

ثالثة

358

4128

85

11

رابعة فتعلى

4534

6112

25

36

ويوضح الجدول رقم ( )6.8الخصاكص الديمغرافية للعينة.
جدول رقم (-)6.4أ :خصائص العينة الديمغرافية
العدد

المتغيرات

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

425

11.2

أنثى

611

55.8
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القيم الناقصة
-

جدول رقم (-)6.4ب :خصائص العينة الديمغرافية
العدد

المتغيرات

النسبة المئوية

القيم الناقصة

المعدل التراكمي
-21

11

46.3

13-21

433

21.1

+12

21

66.2

21

السنة الدراسية
أولى

21

42.8

ثانية

38

66.5

ثالثة

23

64.1

رابعة فأعلى

412

83.3

-

مكان السكن
مدينة

485

82.2

قرية

616

51.2

مخيم

61

2.5

بادية

3

6.6

الكلية
آداب

431

58.1

علوم

423

12.2

-

2

 1.1الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
يوضح الجدول رقم ( )0.2خصاكص العينة الديمغرافية وفقاً لمتغيرات :الجنس ،والمعدل التراكمي ،والسنة
الدراسية ،ومكان السكن ،والكلية ،وذلك كما يلي:
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 1.1.1توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الجنس:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )0.2أن  %...4من أفراد العينة ذكور ،مقابل  %00.2منهم
من ازناث.
 1.1.1توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير المعدل التراكمي:
بينت النتاكج الواردة في الجدول رقم ( )0.2أن المعدل التراكمي لد  %90.1من الطلبة تيت  ،42وكان
تيصيل  %4...منهم  ،4.-42وكانت المعدالت التراكمية لد  %00.4منهم فوق .40
 1.1.1توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير السنة الدراسية:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )0.2أن  %94.2من الطلبة كانوا في السنة الدراسية ا ولى،
%00.0ثانية %09.. ،ثالثة ،وكان  %21.4منهم في السنة الدراسية الرابعة فتعلى.
 1.1.1توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير مكان السكن:
يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )0.2أن  %24.4من أفراد العينة من سكان المدن،
 %0..4من سكان القر  %4.0 ،من سكان المخيمات ،وكان  %0.0منهم من سكان البادية.
 1.1.4توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الكلية:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )0.2أن  %02..ممن شملتهم العينة من كلية اآلدا  ،وكان
 %.4.4منهم من كلية العلوم.

 1.1أسلوب جمع البيانات وأداتها
الدراسة اليالية أسلو المسح بالعينة ،واالستبانة أداةً لجم البيانات ،وبالرجوع إلى ا دبيات
استخدمت ّ
السااابقة ،ولضيااص موضااوع العماال التطااوعي وعالقتا فااي تنميااة المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة
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ااء علااى طل ا
القاادس ،طااورت البايثااة اسااتبانة ،وتاام تعااديلها بنا ً

توجيهااات ثمانيااة ميكمااين بتخصصااات

علمية مختلضة في العلوم االنسانية (المليق رقم ( ،)0والمليق رقم (.)2
تكونت االساتبانة مان ثالثاة أقساام ركيساة ،ضام القسام ا ول معلوماات عاماة عان المبياوثين مان يياث:
الجنس ،والسانة الد ارساية ،ومكاان الساكن ،والكلياة ،والمعادل التراكماي ،فاي ياين ضام القسام الثااني مقيااس
العمل التطوعي الذس تكون من ( )02فقرة ،وضم القسم الثالث مقياس المشاركة المجتمعياة الاذس تكاون
الد ارساة تركازت فاي االختياار مان سالم خماساي ،علاى
من ( )02فقرة ،علماً بتن طريقة ازجابة عن أداة ّ
نمااط ليكاارت ( ،)Likert Scaleوذلااك كمااا يااتتي :أوافااق بشاادة ،أوافااق ،بااين بااين ،ال أوافااق ،وال أوافااق
الدراسة متغيا اًر تابعااً هاو
الدراسة اليالية متغي اًر مستقالً هو العمل التطوعي ،وتيوس ّ
بشدة ،وبذلك تيوس ّ
الد ارسااة المتغيارات المسااتقلة الثانويااة اآلتيااة :الجاانس ،والساانة الد ارسااية،
المشاااركة المجتمعيااة ،كمااا تشاامل ّ
ومكان السكن ،والكلية ،والمعدل التراكمي ،وذلك كما هو واضح في المليق رقم (.)2

 3.6.1صدق أداة الدراسة
الد ارس ااة بعرض ااها عل ااى مجموع ااة م اان الميكم ااين ال ااذين أب اادوا ع اادداً م اان
ت اام التيق ااق م اان ص اادق أداة ّ
الماليلاات يولهااا وتاام أخااذها بعاين االعتبااار عنااد إخاراج ا داة بشااكلها النهااكي ،هااذا ماان ناييااة وماان
ناييااة أخاار  ،تاام التيقااق ماان الصاادق بيسااا

التيلياال العاااملي ( )Factor Analysisلضق ارات ا داة

وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)..2-2.2
جدول رقم ( :)1.1نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس العمل التطوعي
الفقرات

الرقم

درجة التشبع

.8

من الضرورس مشاركة الطلبة في العمل التطوعي الجامعي

0.60

.6

هناك جدو من العمل التطوعي الجامعي

0.60

.4

كطال

جامعي يهمني القيام با عمال التطوعية الجامعية

0.57

.3

اعرم الكثير عن العمل التطوعي في الجامعة والغاية من

0.63

63

على كل طال

.2

العمل التطوعي الجامعي واج

.2

لدس تصور واضح عن موضوع العمل التطوعي الجامعي

0.62

.2

ال توجد خطة واضية للعمل التطوعي الجامعي

0.45

.1

مضهوم العمل التطوعي الجامعي غامف وغير واضح في ذهن أغلبية الطلبة

0.67

المادس من العمل التطوعي الجامعي

0.42

0.49

.2

يضكر الطلبة بالجان

.81

العمل التطوعي الجامعي مضيعة للوقت

0.45

.88

فكرة العمل التطوعي الجامعي غير مقبولة لد الكثيرين من الطلبة

0.89

.86

عدم توفر اليوافز المعنوية ال تشجعني على التطوع الجامعي

0.76

.84

أيرص على مشاركة زمالكي الطلبة في ا عمال التطوعية الجامعية

0.68

.83
.82

من الضرورس أن يقضي الطلبة جزءاً من وقتهم في ا عمال التطوعية الجامعية

0.54

أشج زمالكي الطلبة على القيام بالعمل التطوعي الجامعي

.82

اكتشضت نضسي في العمل التطوعي الجامعي

0.69

.82

العمل التطوعي الجامعي أضام لي خبرات جديدة

0.52

.81

يتى اآلن ال أعرم الهدم من العمل التطوعي الجامعي

0.62

.82

يتعامل القاكمون على العمل التطوعي الجامعي بمهنية

0.52

.61

انتلر االنتهاء من العمل التطوعي الجامعي بضارغ الصبر

0.81

0.57

الد ارسااة دال
تشااير المعطيااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )8.8أن التيلياال العاااملي غلبيااة فق ارات أداة ّ
إيصاااكياً ،وتتمت ا بدرجااة مقبولااة ماان التشااب  ،وأنهااا تشااترك مع ااً فااي قياااس العماال التطااوعي كمااا يدرك ا
طلبة جامعة القدس ،في ضوء ازطار النلرس الذس بني المقياس على أساس .

جدول ( :)3.4نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس المشاركة المجتمعية
الفقرات

الرقم
أن أق أر عن تاريخ بلدس

.8

أي

.6

أعطي القضايا المجتمعية قد اًر من ا همية

درجة التشبع
0.74
0.73

.4
.3

علي أن أكون إنساناً مهتماً بما يجرس في مجتمعي
الميافلة على ا ماكن العامة واج

.2

أهتم باآلخرين في مجتمعي

0.64

.2

لكل شخص اليق في أن يعبر عن رأي يتى لو كان لمعلم الناس رأس آخر

0.61

اليكومة ويدها
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0.56
0.60

من أبناء مجتمعي بغف النلر عن مستو تعليمهم ،ثروتهم ،دينهم،

.2

اشعر أنني قري

.1

يهمني يضور الندوات التي تعنى با مور المجتمعية

أو وجهات نلرهم السياسية

أن يتنازل الشخص عن بعف يقوق في سبيل سعادة من يهم أمرهم

0.48
0.96

.2

من الواج

.81

أيرص على مشاركة أبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلضة

0.59

.88

تنمية المجتم مسؤولية كل مواطن

0.53

.86

أشارك أبناء مجتمعي في يل المشاكل التي تواجههم

0.50

.84

لدس القدرة في التتثير على اآلخرين في القضايا المجتمعية

0.53

.83

أياول أن أتصرم بالطريقة الصييية في مجتمعي

0.41

.82

مناقشة المشاكل المجتمعية وتبادل الرأس فيها يعمل على يلها

0.60

.82

أشعر باالرتيا عندما أشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

0.63

.82

كل فرد يستطي أن يساهم في يل مشاكل مجتمع

0.78

.81

بكل ا يوال ال يوجد زنسان مثلي أس تتثير في مجتمعي

0.55

.82

إن المشاركة المجتمعية هي السبيل ا فضل لتمكين أبناء مجتمعي من تضهم بعضهم

.61

تعتبر المشاركة المجتمعية شكل من أشكال المسؤولية االجتماعية

البعف

0.64

0.86
0.52

الدراسة دال
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )1.8أن التيليل العاملي غلبية فقرات أداة ّ
إيصاكياً ،وتتمت بدرجة مقبولة من التشب  ،وأنها تشترك معاً في قياس المشاركة المجتمعية كما يدركها
طلبة جامعة القدس ،في ضوء ازطار النلرس الذس بني المقياس على أساس .

 1.1.1ثبات أداة الدراسة
ت اام يس ااا

الد ارس ااة بتبعاده ااا المختلض ااة بطريق ااة االتس اااق ال ااداخلي بيس ااا
الثب ااات داة ّ

معادل ااة الثب ااات

كرونبا ألضا ( ،)Cronbach Alphaوقد جاءت النتاكج كما هي واضية في الجدول رقم (.)5.8
الدراســة بأبعادهــا
جــدول ( :)2.4نتــائج معادلــة الثبــات كرونبــا ألفــا ( )Cronbach Alphaألداة ّ
المختلفة
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أبعاد الدراسة

عدد الفقرات

قيمة Alpha

الرقم
.4

العمل التطوعي

61

1.34

.6

المشاركة المجتمعية

61

1.36

31

1.12

الدرجة الكلية

الدراسة بتبعادها المختلضة تتمت بدرجة عالية
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )5.8أن أداة ّ
من الثبات.

 1.1المعالجة اإلحصائية للبيانات
الدراسة قامت البايثة بمراجعتها تمهيداً زدخالها للياسو  ،وأدخلت إلى الياسو
بعد جم بيانات ّ
بنعطاكها أرقاماً معينة ،أس بتيويل ازجابات اللضلية إلى رقمية ،ييث أعطيت ازجابة أوافق بشدة
بين ( )2درجات ،وال أوافق درجتين ،وال أوافق بشدة درجة
( )0درجات ،وأوافق ( ).درجات ،وبين ً
وايدة ،وذلك في الضقرات الموجبة ،وعكست في الضقرات السالبة ،بييث كلما ازدادت الدرجة ازداد
مستو إدراك الطلبة همية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية والعكس صييح.
تمت المعالجة ازيصاكية الالزمة للبيانات باستخراج ا عداد ،والنس

المكوية ،والمتوسطات اليسابية

الدراسة عند المستو
واالنيرافات المعيارية ،وقد فيصت فرضيات ّ

( ،)2.20 ≤ αعن طريق

االختبارات ازيصاكية اآلتية:
 -9اختبار ت (.)t.tes
 -0اختبار تيليل التباين ا يادس ).(One way analysis of variance
 -2معامل االنيدار المعيارس ).)Standardized regression
 -.التيليل العاملي (.)Factor analysis
 -0معامل الثبات كرونبا ألضا (.)Cronbach Alpha
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تم ذلك باستخدام الياسو

باستخدام برنامج الرزم ازيصاكية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSولضهم

الدراسة يمكن االستعانة بمضتا المتوسطات اليسابية كما هو واضح في الجدول رقم (.)4.2
نتاكج ّ
جدول ( :)1.1مفتاح المتوسطات الحسابية.
المتوسط الحسابي

درجة إدراك أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية

6.44-8

منخفضة

4.22-6.43

متوسطة

2-4.21

عالية
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الفصـل الرابـع
نتائـج الدراسـة
 1.1مقدمة
يتضاامن هااذا الضصاال عرض ااً كااامالً ومضصاالً لنتاااكج الد ارسااة ،يااول العماال التطااوعي وعالقتا فااي تنميااة
الد ارسااة وأهاادافها
المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس ،وذلااك ماان خااالل ازجابااة عاان أسااكلة ّ
واختبار فرضياتها باستخدام التقنيات ازيصاكية المناسبة.

 6.3نتائج أسئلة الدراسة
 .3.2.1السهال األول :ما مستوى إدراك أهمية العمل التطوعي لدى طلبة جامعة القدس؟
لفجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت ا عااداد ،والمتوسااطات اليسااابية ،واالني ارفااات المعياريااة ،والنس ا
المكويااة لمسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس ،وذلااك كمااا هااو واضااح فااي
الجدول رقم (.)4.1

68

جــدول ( :)8.3األعــداد ،والمتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة ،والنســب المئويــة لمســتوى
إدراك أهمية العمل التطوعي لدى طلبة جامعة القدس.

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى ادراك أهمية

422

4.62

1.21

العمل التطوعي

الوزن النسبي()%
22.6

يتضااح ماان المعطيااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )4.1أن مسااتو إدراك طلبااة جامعااة القاادس هميااة
العمل التطوعي كان متوسطاً ،ييث بلغ المتوسط اليسابي لهذا المستو ( ،)8.62وبلغ الاوزن النسابي
ل .%25.6
 .6.6.3السهال الثاني :ما مهشرات العمل التطوعي كما يدرك طلبة جامعة القدس؟
لفجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت ا عااداد ،والمتوسااطات اليسااابية ،واالني ارفااات المعياريااة ،والنس ا
المكوية لمؤشرات العمل التطوعي كما يدرك طلباة جامعاة القادس مرتباة يسا

ا همياة ،وذلاك كماا هاو

واضح في الجدول رقم ()6.1
جدول رقم ( :)6.3المتوسـطات الحسـابية ،واالنحرافـات المعياريـة ،والنسـب المئويـة لمهشـرات العمـل
التطوعي كما يدرك طلبة جامعة القدس مرتبة حسب األهمية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

رقم

المتوسط

من الضرورس مشاركة الطلبة في العمل التطوعي الجامعي

4.17

0.93

83.4

هناك جدو من العمل التطوعي الجامعي

3.89

0.97

77.8

3.70

0.98

74.0

أشج زمالكي الطلبة على القيام بالعمل التطوعي الجامعي

3.60

1.03

72.0

من الضرورس أن يقضي الطلبة جزءاً من وقتهم في ا عمال

3.59

0.99

71.8

مهشرات العمل التطوعي

الفقرة

كطال

جامعي يهمني القيام با عمال التطوعية الجامعية
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( )%

التطوعية الجامعية
3.51

1.08

70.2

العمل التطوعي الجامعي واج

على كل طال

3.51

1.04

70.2

3.47

1.06

69.4

3.41

1.00

68.2

العمل التطوعي الجامعي أضام لي خبرات جديدة

3.40

1.12

68.0

اكتشضت نضسي في العمل التطوعي الجامعي

3.39

1.11

67.8

3.37

1.04

67.4

لدس تصور واضح عن موضوع العمل التطوعي الجامعي

3.35

1.05

67.0

ال توجد خطة واضية للعمل التطوعي الجامعي

3.30

1.00

66.0

يتعامل القاكمون على العمل التطوعي الجامعي بمهنية

3.24

1.02

64.8

أعرم الكثير عن العمل التطوعي في الجامعة والغاية من

3.20

1.09

64.0

المادس من العمل التطوعي الجامعي

3.13

1.12

62.6

انتلر االنتهاء من العمل التطوعي الجامعي بضارغ الصبر

3.04

1.25

60.8

يتى اآلن ال أعرم الهدم من العمل التطوعي الجامعي

2.89

1.28

57.8

العمل التطوعي الجامعي مضيعة للوقت

2.56

1.23

51.2

أيرص على مشاركة زمالكي الطلبة فاي ا عماال التطوعياة
الجامعية
عادم تاوفر الياوافز المعنوياة ال تشاجعني علاى التطاوع
الجامعي
فكرة العمل التطوعي الجامعي غير مقبولة لد الكثيرين من
الطلبة

مضهاوم العمال التطاوعي الجاامعي غاامف وغيار واضاح فاي
ذهن أغلبية الطلبة

يضكر الطلبة بالجان

يوضااح الجاادول رقاام ( )6.1مؤش ارات العماال التطااوعي كم ااا يدرك ا طلبااة جامعااة القاادس مرتبااة يسا ا
ا همياة ،وقاد جااء فاي مقادمتها :تتكياد الطلباة أنا مان الضارورس مشااركة الطلباة فاي العمال التطاوعي
الجاامعي ،وأن هنااك جادو مان العمال التطاوعي الجاامعي ،وأكادوا الطلباة أنا يهمهام القياام با عماال
التطوعياة الجامعياة ،ويشاجعون زمالءهام علاى ذلاك ،وأنا مان الضارورس أن يقضاي الطلباة جازءاً مان
وقاتهم فاي ا عماال التطوعياة الجامعياة ،وذلاك كماا هاو واضاح مان المتوساطات اليساابية فاي الجادول
أعاله.
 .4.6.3السهال الثالث :ما مستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس؟
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لفجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت ا عااداد ،والمتوسااطات اليسااابية ،واالني ارفااات المعياريااة ،والنس ا
المكوياة لمساتو المشااركة المجتمعياة لااد طلباة جامعاة القادس ،وذلاك كمااا هاو واضاح فاي الجادول رقاام
(.)8.1
جــدول ( :)4.3األعــداد ،والمتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة ،والنســب المئويــة لمســتوى
المشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس.
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي()%

مستوى المشاركة المجتمعية

823

8.21

1.12

21.3

يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )8.1أن مستو المشااركة المجتمعياة لاد طلباة جامعاة
القدس كانت عالية ،ييث بلغ المتوسط اليسابي لهذه الدرجة ( ،)8.21والوزن النسبي لها (.)%21.3

 .3.6.3السهال الرابع :ما مهشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها طلبة جامعة القدس؟
لفجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت ا عااداد ،والمتوسااطات اليسااابية ،واالني ارفااات المعياريااة ،والنس ا
المكوية لمؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها طلبة جامعة القدس مرتباة يسا

ا همياة ،وذلاك كماا

هو واضح في الجدول رقم (.)1.1
جـــدول رقـــم ( :)3.3المتوســـطات الحســـابية ،واالنحرافـــات المعياريـــة ،والنســـب المئويـــة لمهشـــرات
المشاركة المجتمعية كما يدركها طلبة جامعة القدس مرتبة حسب األهمية
المتوسط

االنحراف

الوزن

رقم

أن أق أر عن تاريخ بلدس

4.11

0.97

82.2

تنمية المجتم مسؤولية كل مواطن

4.09

1.00

81.8

لكل شخص اليق في أن يعبر عن رأي يتى لو كان لمعلم الناس رأس آخر

4.06

0.98

81.2

علي أن أكون إنساناً مهتماً بما يجرس في مجتمعي

4.01

0.90

80.2

3.92

0.98

78.4

مهشرات المشاركة المجتمعية

الفقرة
أي

الحسابي

تعتبر المشاركة المجتمعية شكالً من أشكال المسؤولية االجتماعية
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المعياري

النسبي %

أعطي القضايا المجتمعية قد اًر من ا همية

3.89

0.90

77.8

3.88

0.89

77.6

3.86

0.98

77.2

مناقشة المشاكل المجتمعية وتبادل الرأس فيها يعمل على يلها

3.85

0.99

77.0

كل فرد يستطي أن يساهم في يل مشاكل مجتمع

3.82

1.05

76.4

3.77

0.93

75.4

أشعر باالرتيا عندما أشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

3.71

1.06

74.2

أيرص على مشاركة أبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلضة

3.71

0.91

74.2

أهتم باآلخرين في مجتمعي

3.70

1.01

74.0

أشارك أبناء مجتمعي في يل المشاكل التي تواجههم

3.67

0.89

73.4

لدس القدرة في التتثير على اآلخرين في القضايا المجتمعية

3.55

1.03

71.0

3.50

1.03

70.0

يهمني يضور الندوات التي تعنى با مور المجتمعية

3.43

1.00

68.6

بكل ا يوال ال يوجد زنسان مثلي أس تتثير في مجتمعي

2.92

1.24

58.4

2.71

1.39

54.2

أياول أن أتصرم بالطريقة الصييية في مجتمعي
إن المشاركة المجتمعية هي السبيل ا فضل لتمكين أبناء مجتمعي من تضهم

بعضهم البعف

اشعر أنني قري

من أبناء مجتمعي بغف النلر عن مستو تعليمهم ،ثروتهم،

دينهم ،أو وجهات نلرهم السياسية

من الواج
أمرهم

أن يتنازل الشخص عن بعف يقوق في سبيل سعادة من يهم

الميافلة على ا ماكن العامة واج

اليكومة ويدها

يوضح الجدول رقم ( )...مؤشارات المشااركة المجتمعياة كماا يادركها طلباة جامعاة القادس مرتباة يسا
ا همية ،وقد جاء في مقدمتها :تتكيد الطلبة أنهام ييباون القاراءة عان تااريخ بلادهم ،وأن تنمياة المجتما
مسؤولية كل مواطن ،وأن لكل شخص اليق في أن يعبار عان أريا يتاى لاو كاان لمعلام النااس رأس آخار،
وأكاد الطلباة أن علايهم االهتماام بماا يجارس فاي المجتما  ،وأن المشااركة المجتمعياة شاكل مان أشاكال
المسؤولية االجتماعية.

 1.1نتائج فرضيات الدراسة
 1.1.1الفرضية الرئيسة األولى:
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ال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ( )0.05≤ αفا ااي مسا ااتو إدراك أهميا ااة العما اال
التطوعي لاد طلباة جامعاة القادس وفقااً لمتغيارات :الجانس ،والكلياة ،والسانة الد ارساية ،ومكاان الساكن،
والمعدل التراكمي.
ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 1.1.1.1الفرضية الفرعية األولى:
ال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ( )0.05≤ αفا ااي مسا ااتو إدراك أهميا ااة العما اال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الجنس.
للتيقق من صية هذه الضرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللضروق في مساتو إدراك أهمياة العمال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الجنس ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)0..

جدول رقم ( :)1.1نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق فـي مسـتوى إدراك أهميـة العمـل التطـوعي لـدى
طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

1.51
1.15

823

-6.325

1.111

الجنس

العدد

ذكر

425

8.43

أنثى

611

8.88

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )5.1إلى وجود فروق ذات داللاة إيصااكية عناد المساتو (α
≤  )0.05فااي مسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الجاانس،
لصالح أفراد العينة ازناث ،اللواتي كانت مستو إدراكهن همية العمل التطوعي أعلى ،وذلك كماا هاو
واضح من المتوسطات اليسابية في الجدول أعاله ،وبذلك تكون الضرضية قد رفضت.
 6.8.4.3الفرضية الفرعية الثانية:
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ال توجد فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو إدراك أهمياة العمال التطاوعي
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الكلية.
للتيقااق ماان صااية هااذه الضرضااية تاام اسااتخدام اختبااار ت ( )t.testللضااروق فااي مسااتو إدراك أهميااة
العمل التطاوعي لاد طلباة جامعاة القادس تعاز لمتغيار الكلياة ،وذلاك كماا هاو واضاح فاي الجادول رقام
(.)2.1
جدول ( :)1.1نتائج اختبار ت( )t.testللفروق في مستوى إدراك أهميـة العمـل التطـوعي لـدى طلبـة
جامعة القدس تعزى لمتغير الكلية
المتوسط

الكلية

العدد

آداب

431

8.63

علوم

423

8.61

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.15
1.55

درجات

قيمة ت

المحسوبة

اإلحصائية

824

0.828

0.408

الحرية

الداللة

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2.1إلى عدم وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو
( )0.05 ≤ αفي مستو إدراك أهمياة العمال التطاوعي لاد طلباة جامعاة القادس تعاز لمتغيار الكلياة،
وبذلك تكون الضرضية قد قبلت.

 4.8.4.3الفرضية الفرعية الثالثة:
ال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ( )0.05 ≤ αفا ااي مسا ااتو إدراك أهميا ااة العما اال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية.
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للتيقق من صية هذه الضرضية تم استخدام اختبار تيليل التباين ا ياادس ( one way analysis of
 )varianceللضااروق فااي مسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار
السنة الدراسية ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)2.1
جدول ( :)1.1نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي( )one way analysis of varianceللفـروق
في مستوى إدراك أهمية العمل التطوعي لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

المربعات

بين المجموعات

8

8.144

4.482

داخل المجموعات

825

33.264

1.618

المجموع

823

36.486

-----

قيمة ف

المحسوبة
1.222

الداللة

اإلحصائية
1.118



تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )4..إلى وجاود فاروق ذات داللاة إيصااكية عناد المساتو (α
≤  )0.05ف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال التط ااوعي ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس تع ااز لمتغي اار الس اانة
الد ارس ااية ،وب ااذلك تك ااون الضرض ااية ق ااد رفض اات .وزيج اااد مص اادر ه ااذه الض ااروق اس ااتخرج اختب ااار ت ااوكي
( )Tukey testللضروق في مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير
السنة الدراسية ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)4..
جدول ( :)8.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللفروق في مستوى إدراك أهميـة العمـل التطـوعي
لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية
المقارنات
أولى

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة فتعلى

-1.41155

-1.11833

1.41435

1.41122

*1.61211

ثانية

1.41525

ثالثة
رابعة فتعلى
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تش ااير المقارن ااات الثناكي ااة البعدي ااة ف ااي الج اادول رق اام ( )4..أن الض ااروق ف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال
التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة الد ارسااية كاناات بااين الطلبااة فااي الساانة الد ارسااية
الثانية والرابعة فاتعلى ،لصاالح طلباة السانة الثانياة ،الاذين كاان مساتو إدراكهام همياة العمال التطاوعي
أعلى ،وذلك كما هو واضح من المتوسطات اليسابية للضروق في مستو إدراك أهمياة العمال التطاوعي
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية في الجدول رقم (.)1..
جــدول ( :)9.1المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمســتوى إدراك أهميــة العمــل التطــوعي

لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية
السنة الدراسية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أولى

21

8.62

1.85

ثانية

38

8.14

1.11

ثالثة

23

8.84

1.54

رابعة فأعلى

412

8.42

1.55

 .3.8.4.3الفرضية الفرعية الرابعة:
ال توجا ااد فا ااروق ذات داللا ااة إيصا اااكية عنا ااد المسا ااتو ( )0.05 ≤ αفا ااي مسا ااتو إدراك أهميا ااة العما اال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن.
للتيقق من صية هذه الضرضية تم استخدام اختباار تيليال التبااين ا ياادس( one way analysis of
 )varianceللضااروق فااي مسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار
مكان السكن ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)41.1

76

جــدول ( :)81.3نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي ()One way analysis of variance
للفــروق فــي مســتوى إدراك أهميــة العمــل التطــوعي لــدى طلبــة جامعــة القــدس تعــزى لمتغيــر مكــان
السكن.
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

8

6.248

1.311

داخل المجموعات

825

33.143

1.615

المجموع

823

36.486

-----

8.234

1.146

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )92..إلى وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو (α
≤  )0.05ف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال التط ااوعي ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس تع ااز لمتغي اار مك ااان
السكن ،وبذلك تكون الضرضية قد رفضت .وزيجاد مصدر هذه الضروق استخرج اختبار توكي ( Tukey
 )testللضااروق فااي مسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار مكااان
السكن ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)99..

جـــدول ( :)11.1نتـــائج اختبـــار تـــوكي ( )Tukey testللفـــروق فـــي مســـتوى إدراك أهميـــة العمـــل
التطوعي لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن
المقارنات
مدينة

مدينة

قرية

مخيم

بادية

*1.41165

*1.63833

1.61168

1.48328

1.13533

قرية

-1.11825

مخيم
بادية
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تشااير المقارنااات الثناكيااة البعديااة فااي الجاادول رقاام ( )99..أن الضااروق فااي مسااتو إدراك أهميااة العماال
التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار مكااان السااكن كاناات بااين الطلبااة ماان سااكان الماادن
وسكان المخيمات ،لصالح الطلبة من سكان المدن ،الذين كان مستو إدراكهم همياة العمال التطاوعي
أعلى ،وذلك كما هو واضح من المتوسطات اليسابية للضروق في مستو إدراك أهمياة العمال التطاوعي
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن في الجدول رقم (.)90..
جدول ( :)11.1المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوى إدراك أهميـة العمـل التطـوعي

لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

485

8.82

1.13

قرية

616

8.66

1.56

مخيم

61

8.13

1.66

بادية

3

8.48

1.62

 .2.8.4.3الفرضية الفرعية الخامسة:
ال توجد عالقة ذات داللة إيصااكية عناد المساتو ( )0.05 ≤ αباين متغيار المعادل التراكماي ومساتو
إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس.
للتيقا ااق ما اان صا ااية ها ااذه الضرضا ااية تا اام اسا ااتخدام معاما اال االنيا اادار المعيا ااارس (

standardized

 )regressionللعالقااة بااين متغياار المعاادل التراكمااي ومسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة
جامعة القدس ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)48.1
جــدول ( :)84.3نتــائج معامــل االنحــدار المعيــاري ( )standardized regressionللعالقــة بــين
متغير المعدل التراكمي ومستوى إدراك أهمية العمل التطوعي لدى طلبة جامعة القدس
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المتغيرات

العدد

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

المعدل التراكمي*العمل التطوعي

823

1.141

1.311



تشااير المعطيااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )48.1إلااى عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة إيصاااكية عنااد
المسااتو ( )0.05 ≤ αبااين متغياار المعاادل التراكمااي ومسااتو إدراك أهميااة العماال التطااوعي لااد طلبااة
جامعة القدس ،وبذلك تكون الضرضية قد قبلت.

 2.1.1الفرضية الرئيسة الثانية:
ال توجاد فاروق ذات داللااة إيصااكية عناد المسااتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو المشاااركة المجتمعياة لااد
طلب ااة جامع ااة الق اادس وفقا ااً لمتغيا ارات :الج اانس ،والكلي ااة ،والس اانة الد ارس ااية ،ومك ااان الس ااكن ،والمع اادل
التراكمي.

 8.6.4.3الفرضية الفرعية األولى:
ال توجاد فاروق ذات داللااة إيصااكية عناد المسااتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو المشاااركة المجتمعياة لااد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الجنس.
للتيقا ااق ما اان صا ااية هاااذه الضرضا ااية تا اام اساااتخدام اختبا ااار ت ( )t.testللضا ااروق فاااي مسا ااتو المشا اااركة
المجتمعيااة لااد طلب ااة جامعااة الق اادس تعااز لمتغياار الج اانس ،وذلااك كم ااا هااو واضااح ف ااي الجاادول رق اام
(.)41.1
جــدول ( :)83.3نتــائج اختبــار ت ( )t.testللفــروق فــي مســتوى المشــاركة المجتمعيــة لــدى طلبــة
جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري
79

درجات
الحرية

قيمة ت

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

ذكر

425

8.23

1.54

أنثى

611

8.23

1.11

822

-4.352

1.121



تش ااير المعطي ااات الا اواردة ف ااي الج اادول رق اام ( )9...إل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية عن ااد
المستو ( )0.05 ≤ αفي مستوى المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الجنس،
وبذلك تكون الضرضية قد قبلت.
 .6.6.4.3الفرضية الفرعية الثانية:
ال توجاد فاروق ذات داللااة إيصااكية عناد المسااتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو المشاااركة المجتمعياة لااد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الكلية.
للتيقا ااق ما اان صا ااية ها ااذه الضرضا ااية تا اام اسا ااتخدام اختبا ااار ت ( )t.testللضا ااروق فا ااي مسا ااتو المشا اااركة
المجتمعي ااة ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس تع ااز لمتغي اار الكلي ااة ،وذل ااك كم ااا ه ااو واض ااح ف ااي الج اادول رق اام
(.)45.1
جــدول ( :)11.1نتــائج اختبــار ت ( )t.testللفــروق فــي مســتوى المشــاركة المجتمعيــة لــدى طلبــة
جامعة القدس تعزى لمتغير الكلية
المتوسط

الكلية

العدد

آداب

431

8.21

علوم

423

8.25

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.13
1.15

درجات
الحرية
824

قيمة ت

المحسوبة
-1.412

الداللة

اإلحصائية
1.331



تش ااير المعطي ااات الا اواردة ف ااي الج اادول رق اام ( )90..إل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية عن ااد
المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو المشاركة المجتمعياة لاد طلباة جامعاة القادس تعاز لمتغيار الكلياة،
وبذلك تكون الضرضية قد قبلت.
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 .4.6.4.3الفرضية الفرعية الثالثة:
ال توجاد فاروق ذات داللااة إيصااكية عناد المسااتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو المشاااركة المجتمعياة لااد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية.
للتيقق من صية هذه الضرضية تم استخدام اختبار تيليل التباين ا يادس ( one way analysis of
 )varianceللضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة
الدراسية ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)42.1
جـدول ( :)82.3نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ()one way analysis of variance
للفروق في مستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية.
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

8

6.554

1.351

داخل المجموعات

825

34.258

1.661

المجموع

823

31.811

-----

8.232

1.144

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )94..إلى وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو (α
≤  )0.05فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة الد ارسااية،
وبذلك تكون الضرضية قد رفضت .وزيجاد مصادر هاذه الضاروق ،اساتخرج اختباار تاوكي ()Tukey test
للضاروق فااي مساتو المشاااركة المجتمعياة لااد طلباة جامعااة القادس تعااز لمتغيار الساانة الد ارساية ،وذلااك
كما هو واضح في الجدول رقم (.)94..
جدول ( :)11.1نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللفروق فـي مسـتوى المشـاركة المجتمعيـة لـدى
طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية
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المقارنات

أولى

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة فأعلى

*-1.61411

*-1.66613

-1.46114

1.14354

1.44233

ثانية

1.13313

ثالثة
رابعة فتعلى

تشااير المقارنااات الثناكيااة البعديااة فااي الجاادول رقاام ( )94.1أن الضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة الد ارسااية كاناات بااين الطلبااة فااي الساانة الد ارسااية ا ولااى
والثانياة ماان جهااة ،وبااين الطلباة فااي الساانة الد ارسااية ا ولاى والثالثااة ماان جهااة أخار  ،لصااالح الطلبااة فااي
الساانوات ا علااى (ثانيااة وثالثااة) الااذين كااان مسااتو المشاااركة المجتمعيااة عناادهم أعلااى ،وذلااك كمااا هااو
واضااح ماان المتوسااطات اليسااابية للضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس
تعز لمتغير السنة الدراسية في الجدول رقم (.)94..
جدول ( :)11.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة

جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية
السنة الد ارسية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أولى

21

8.53

1.51

ثانية

38

8.38

1.16

ثالثة

23

8.34

1.13

رابعة فأعلى

412

8.24

1.12

 .3.6.4.3الفرضية الفرعية الرابعة:
ال توجاد فاروق ذات داللاة إيصااكية عناد المساتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو المشااركة المجتمعياة لاد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن.
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للتيقق من صية هذه الضرضية تم استخدام اختبار تيليل التباين ا يادس ( one way analysis of
 )varianceللضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار مكااان
السكن ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)43.1
جــدول ( :)82.3نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي ()one way analysis of variance
للفروق في مستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

8

6.213

1.318

داخل المجموعات

825

34.535

1.661

المجموع

823

31.811

-----

1.113

1.111

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )91..إلى وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو (α
≤  )0.05في مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغيار مكاان الساكن ،وباذلك
تكون الضرضية قد رفضت .وزيجاد مصدر هذه الضروق ،استخرج اختباار تاوكي ( )Tukey testللضاروق
فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار مكااان السااكن ،وذلااك كمااا هااو
واضح في الجدول رقم (.)02..

جدول ( :)11.1نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللفروق فـي مسـتوى المشـاركة المجتمعيـة لـدى
طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن
المقارنات
مدينة

مدينة

قرية

مخيم

بادية

1.18534

1.44442

*1.53112

1.12585

*1.51362

قرية

83

1.12636

مخيم
بادية

تشااير المقارنااات الثناكيااة البعديااة فااي الجاادول رقاام ( )02..أن الضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان الساكن كانات باين الطلباة مان ساكان المادن وساكان البادياة
من جهة ،لصالح الطلبة من ساكان المادن الاذين كاان مساتو المشااركة المجتمعياة عنادهم أعلاى ،وباين
الطلبااة ماان سااكان القاار وسااكان الباديااة ماان جه اة أخاار  ،لصااالح الطلبااة ماان سااكان القاار الااذين كااان
مستو المشاركة المجتمعية عندهم أعلى ،وذلك كماا هاو واضاح مان المتوساطات اليساابية للضاروق فاي
مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار مكااان السااكن فااي الجاادول رق اام
(.)09..
جدول ( :)11.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة
جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

485

8.23

1.15

قرية

616

8.21

1.13

مخيم

61

8.22

1.14

بادية

3

8.61

1.18

 .2.6.4.3الفرضية الفرعية الخامسة:
ال توجد عالقة ذات داللة إيصااكية عناد المساتو ( )0.05 ≤ αباين متغيار المعادل التراكماي ومساتو
المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
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للتيقا ااق ما اان صا ااية ها ااذه الضرضا ااية تا اام اسا ااتخدام معاما اال االنيا اادار المعيا ااارس (

standardized

 )regressionللعالقااة بااين متغياار المعاادل التراكمااي ومسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة
القدس ،وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (.)66.1
جدول ( :)66.3نتائج معامل االنحدار المعياري ( )standardized regressionللعالقة بين
متغير المعدل التراكمي ومستوى المشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس
المتغيرات

العدد

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

المعدل التراكمي*المشاركة المجتمعية

823

-1.136

1.412

تشااير المعطيااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )66.1إلااى عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة إيصاااكية عنااد
المسااتو ( )0.05 ≤ αبااين متغياار المعاادل التراكمااي ومسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة
القدس ،وبذلك تكون الضرضية قد قبلت.
 .1.1.1الفرضية الرئيسة الثالثة:
ال توج ااد عالقاااة ذات داللاااة إيص اااكية عناااد المساااتو ( )0.05 ≤ αب ااين العما اال التط ااوعي والمشااااركة
المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
للتيقااق ماان صااية هااذه الضرضااية السااابقة تاام اسااتخدام معاماال االنياادار المعيااارس ( standardized
 )regressionللعالقة بين العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لاد طلباة جامعاة القادس ،وذلاك كماا
هو واضح في الجدول رقم (.)68.1

جــدول ( :)64.3نتــائج معامــل االنحــدار المعيــاري ( )standardized regressionللعالقــة بــين
العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس
العدد

المتغيرات
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قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

823

العمل التطوعي*المشاركة المجتمعية

1.853

1.111



تشااير المعطيااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )02..إلااى وجااود عالقااة طرديااة ذات داللااة إيصاااكية عنااد
المستو ( )0.05 ≤ αبين العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس ،بييث كلما
ازداد مستو إدراك الطلباة همياة العمال التطاوعي ازداد مساتو المشااركة المجتمعياة عنادهم ،والعكاس
صييح ،وبذلك تكون الضرضية قد رفضت.

86

الفصل الخامس
ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 1.1مقدمة
الد ارسااة وفرضااياتها
الد ارسااة واسااتنتاجاتها م ا ا خااذ بعااين االعتبااار أسااكلة ّ
يعااالج الضصاال اليااالي نتاااكج ّ
الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة إن وجدت ،وبلاورة بعاف التوصايات
وأهدافها ،إضافة لتيليل نتاكج ّ
استناداً لنتاكج واستنتاجات الدراسة.
الدراسة ومناقشتها
 1.1ملخص نتائج ّ
 1.1.1ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
 .8ملخص نتائج السهال األول المتعلق بمستوى إدراك طلبة الجامعة ألهمية العمل التطوعي
ألهاارت النتاااكج أن مسااتو إدراك طلب ااة جامعااة القاادس هميااة العم اال التطااوعي كااان متوسااطا ،وه ااذه
النتيجااة تتضااق م ا د ارسااة (نصاار ،)6148 ،ييااث بلااغ المتوسااط اليسااابي لهااذه الدرجااة ( ،)8.62وبلااغ
الوزن النسبي لها ( )%25.6واالنيرام المعياارس ( ،)1.51وتار البايثاة أنا باالرغم مان عماق جاذور
العماال التطااوعي فااي المجتم ا الضلسااطيني كجاازء ماان ت ارث ا وقيم ا ازسااالمية وازنسااانية ،إال أن هناااك
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تقصااير متاراكم فااي بااث وتعزيااز ثقافااة التطااوع فااي المجتما الضلسااطيني ،ومااا تلهاره النتاااكج اليقااً الاادور
الضعال الذس تعلب الجامعة في تعزيز هذا المضهوم لطلباة الجامعاة خاالل سانوات الد ارساة ويتاى التخارج،
وتعزو البايثة ذلك إلى انشاغال الطلباة فاي الد ارساة ،والتقصاير فاي عملياة التنشاكة ا سارية واالجتماعياة
فااي توجي ا الطاقااات البش ارية منااذ الم ارياال ا ول لليياااة نيااو التطااوع لخدمااة المجتم ا  ،وتركااز ا عمااال
التطوعيااة ماان خااالل ا طاار اليزبيااة فااي الجامعااة ،والتوجا بشااكل عااام نيااو إصااال الخلاال الااذس يتركا
االيااتالل وممارسااات علااى الشااع

الضلسااطيني ،الااذس جعاال باادوره اقتصااار ا عمااال التطوعيااة ضاامن

مجاالت ميدودة.
 .6مؤش ارات العم اال التط ااوعي كم ااا يدركا ا طلب ااة جامع ااة الق اادس مرتب ااة يسا ا

ا همي ااة ،وق ااد ج اااء ف ااي

مقدمتها :تتكيد الطلبة أن من الضرورس مشاركة الطلبة فاي العمال التطاوعي الجاامعي ،وأن هنااك
جادو مان العمال التطاوعي الجاامعي ،وأكاد الطلباة أنا يهمهام القياام با عماال التطوعياة الجامعياة،
ويشجعون زمالءهم على ذلك ،وأن من الضرورس أن يقضي الطلبة جازءاً مان وقاتهم فاي ا عماال
التطوعية الجامعية ،كذلك ألهرت النتاكج أن المتوسط اليسابي لبعف الضقرات كان متدنياً ،ومنها:
ال أعرم الهدم من العمل التطوعي الجامعي و العمل التطوعي مضايعة للوقات يياث تلهار هاذه
النتاكج بتن هناك وعياً لد الطلبة بتهمية العمل التطوعي كما جاء في دراسة (القعيد.)4332 ،
وتر البايثة من خاالل نتااكج مؤشارات العمال التطاوعي أن الطلباة الاذين سااهموا بالعمال التطاوعي فاي
الجامعااة ساواء كااان تطااوعهم اختياريااً ،أو ماان خااالل مساااقات العماال التطااوعي فااي الجامعااة ،قااد أدركاوا
أثاره االيجابية وأهميت في تجمي جهودهم التطوعياة مان أجال المسااهمة فاي تلبياة ايتياجاات مجاتمعهم
ضمن القدرات وازمكانيات المتاية لهم من أجال المسااهمة فاي عملياة التنمياة ،يياث أن طلباة الجامعاة
مورداً بشرياً ال يستهان ب فهم أبناء هذا الاوطن الاذس يساعى لتيقياق التنمياة والييااة الكريماة مان خاالل
أبناك و بناك ضمن موارده المتاية.
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 .8ملخص النتاكج السؤال الثالث مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة الجامعاة أن مساتو المشااركة
المجتمعي ااة ل ااد طلب ااة جامع ااة الق اادس كان اات عالي ااة ،يي ااث بل ااغ المتوس ااط اليس ااابي له ااذه الدرج ااة
( ،)8.21والااوزن النساابي لهااا ( )%21.3واالني ارام المعيااارس ( ،)1.12وتاار البايثااة أن النساابة
العالي ااة للمش اااركة المجتمعي ااة ل ااد الطلب ااة ،تش ااير إل ااى تم ااتعهم بدرج ااة عالي ااة م اان ال ااوعي والش ااعور
بمسؤوليتهم االجتماعية تجاه جامعتهم والمجتم بشكل عام.
وتر البايثة أن هذه النتاكج تدل أن هناك وعاي بتهمياة المشااركة المجتمعياة لاد طلباة جامعاة القادس
بالرغم من يداثة المضهاوم فاي الواقا الضلساطيني ،وقاد يكاون هاذا الاوعي نااتج عان التواصال مان شابكات
التواصل االجتماعي ،والثورات العربية التي زادت من وعاي أبنااء المجتما الضلساطيني بتهمياة المشااركة
في صن القرار ،فالتغيرات التي تيدث في المجتما متواصالة ومتجاددة ما ماا يشاهده العاالم مان تطاور
تكنولوجي تؤثر على خصاكص ا فراد واتجاهاتهم وسلوكياتهم ،مما يعزز نلرة الضرد ورغبتا فاي التغيار
والتطور والوصول إلى أعلى مستو من الرفاهية (ينا.)6148 ،
 .1النتاكج السؤال الراب فيما يتعلق بمؤشرات المشاركة المجتمعية مرتباة يسا

ا همياة ،وقاد جااء فاي

مقادمتها :تتكياد الطلباة أنهام ييباون القاراءة عان تااريخ بلادهم ،وأن تنمياة المجتما

مساؤولية كال

مواطن ،وأن لكل شخص اليق في أن يعبار عان أريا يتاى لاو كاان لمعلام النااس رأس آخار ،وأكاد
الطلباة أن علايهم االهتماام بماا يجارس فاي المجتما  ،وأن المشااركة المجتمعياة شاكل مان أشاكال
المسااؤولية االجتماعي اة والضق ارات المتدنيااة كاناات :ال يوجااد زنسااان مثلااي أس تااتثير فااي المجتم ا ،
والميافل ااة عل ااى ا م اااكن العام ااة واجا ا

اليكوم ااة وي اادها ،وه ااذا م ااا تواف ااق ما ا د ارس ااة (الص ااقور،

 )4332في أن المشاركة المجتمعياة تعازز االعتمااد علاى الانضس وخلاق شخصاي مساكولة متعاوناة،
وتعزياز وعاي ا فاراد بمشاكالتهم وازمكانياات المتاوفرة ،وذلاك زيجااد يلاول للتغلا
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علاى هاذه

المشكالت وزيادة أوج التعاون ،والتنسيق بين ا طرام التي ترتبط بالعملية التخطيطية وهذا ماا تام
ازشارة إلي أيضا في دراسة (قدومي)6113 ،
وتر البايثة أن المشاركة المجتمعية هي نلام متكامل لتتمين المشاركة في ا نشطة التنموية المختلضاة
من قبل ا شخاص الاذين يتمتعاون بنيسااس عاال بالمساؤولية تجااه مجاتمعهم ،وبشاعور إنسااني عمياق،
ياادفعهم إلااى التضاعاال م ا الضكااات المسااتهدفة ،ويكااون ه اؤالء فااي العااادة الشاابا

ماان كااال الجنسااين الااذين

ياادركون أهميااتهم كطلبااة جااامعيين ،وكقااادة فااي المسااتقبل ،ييااث يجااد ه اؤالء الطلبااة ماان أبناااء الشااع
الضلس ااطيني الضرص ااة اليقيقي ااة ف ااي الجامع ااة للتعبي اار ع اان أراكه اام وما اواقضهم تج اااه القض ااايا الت ااي تخ ااص
مجتمعهم ووطنهم ،والمساهمة في عملية التنمية من خالل الوقوم علاى االيتياجاات المختلضاة نضساهم
كشبا

ولمجتمعهم ،والمطالبة في تضعيل دورهم االجتماعي ورف مستو مشاركتهم الشاعبية ،مان خاالل

التااتثير فااي عمليااة صااناعة الق ا اررات فااي الااوطن فهااي مسااؤولية كاال م اواطن صااالح فااي يسااعى إلااى بناااء
الوطن والعيش في بكرامة.

 2.2.2ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها
 4.6.6.5الفرضية الرئيسية األولى
 .4وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية عن ااد المس ااتو ( )0.05 ≤ αف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الجنس ،لصالح أفراد العيناة ازنااث ،اللاواتي كانات
مس ااتو إدراكه اان همي ااة العم اال التط ااوعي أعل ااى وذل ااك يع ااود س اابا

منه ااا :أص اابح هن اااك وع ااي

اجتمااعي اكبار بتهميااة دور المارأة فاي المجتما  ،وماا يارتبط با مان عاادات وتقاليااد وأعارام وأنماااط
سلوكية ،ومطالباة المارأة بالمسااواة ويقهاا فاي اليصاول علاى العدالاة االجتماعياة ،إلاى جانا

وجاود

كثياار ماان ب ارامج التنميااة تهاادم للمساااواة بااين الجنسااين وتوج ا النلاار علااى أهميااة مشاااركة الم ارأة
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كعضو فعال فاي المجتما وذلاك يلهار مان نتااكج الد ارساة أن المارأة أصابيت مدركاة همياة دورهاا
ف ااي تغيا اار المجتم ا ا  ،وأن الناااوع االجتما اااعي لااام يعاااد عاكق ا ااً ف ااي مش اااركتها ف ااي مختلااام ا نشا ااطة
والضعالياات التااي تخاادم المجتما علااى الاارغم ماان وجااود أو شاايوع الثقافااة البطريركيااة والساالطة ا بويااة
في بنية المجتم الضلسطيني.
 .6عدم وجود فروق ذات داللة إيصااكية عناد المساتو ( )0.05 ≤ αفاي مساتو إدراك أهمياة العمال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الكلية.
 .8وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية عن ااد المس ااتو ( )0.05 ≤ αف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال
التطااوعي لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة الد ارسااية أن الضااروق فااي العماال التطااوعي
كانت بين الطلبة في السنة الدراسية الثانية والرابعاة فاتعلى ،لصاالح طلباة السانة الثانياة ،الاذين كاان
مسااتو إدراكهاام هميااة العماال التطااوعي أعلااى ،ييااث تاار البايثااة ماان جهااة أن طلبااة ساانة أولااى
يديثو المعرفة با عمال وا نشطة التطوعية الجامعية ،ومن جهة أخر فمن الماليل توسا إدراك
الطلباااة وممارسا ااتهم للعما اال التطا ااوعي ضا اامن ا نشا ااطة والضعاليا ااات الطالبيا ااة التطوعيا ااة والتا ااي يا ااتم
ممارس ااتها وتنليمه ااا م اان خ ااالل مجل ااس الطلب ااة والكت اال الطالبي ااة ومس اااقات العم اال التط ااوعي ف ااي
الجامعة.
 .1وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إيص اااكية عن ااد المس ااتو ( )0.05 ≤ αف ااي مس ااتو إدراك أهمي ااة العم اال
التطوعي لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغيار مكاان الساكن ،كانات باين الطلباة مان ساكان المادن
وسااكان المخيمااات ،لصااالح الطلبااة ماان سااكان الماادن ،الااذين كااان مسااتو إدراكهاام هميااة العماال
التطااوعي أعلااى ،وتعاازو البايثااة ذلااك إلااى توجا الطلبااة ماان سااكان المخيمااات نيااو العماال المااتجور
ا وض اااع المادي ااة الص ااعبة س اارهم ،إض ااافة إل ااى

خ ااالل وق اات الضا اراغ لتغطي ااة ايتياج اااتهم بس ااب
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المساعدات الخارجية التي يتلقاها أبناء المخيمات والتي بادورها أضاعضت قيماة التطاوع لاد الابعف
منهم.
 .5عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )0.05 ≤ αبااين متغياار المعاادل التراكمااي
ومستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس.
 6.6.6.2الفرضية الرئيسية الثانية
 .4عدم وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو المشااركة المجتمعياة
لااد طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الجاانس ييااث أن كااال الجنسااين ب اات لدي ا الااوعي بتهميااة
المشاركة المجتمعية وأن يكون لهم دور في يال مشااكل المجتما مماا يعازز المساؤولية االجتماعياة
لديهم.
 .6عدم وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو المشااركة المجتمعياة
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير الكلية.
 .8وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو المشاركة المجتمعياة لاد
طلبااة جامعااة القاادس تعااز لمتغياار الساانة الد ارسااية ،كاناات بااين الطلبااة فااي الساانة الد ارسااية ا ولااى
والثانية من جهة ،وبين الطلباة فاي السانة الد ارساية ا ولاى ،والثالثاة مان جهاة أخار  ،لصاالح الطلباة
فااي الساانوات ا علااى (ثانيااة وثالثااة) الااذين كااان مسااتو المشاااركة المجتمعيااة عناادهم أعلااى وتعاازو
البايااث ذلااك إلااى زيااادة وعاايهم للمضهااوم وماان خااالل مشاااركتهم فااي ا نشااطة والضعاليااات الجامعيااة
والمجتمعية.
 .1وجود فروق ذات داللة إيصاكية عند المستو ( )0.05 ≤ αفي مستو المشاركة المجتمعياة لاد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن ،كانات باين الطلباة مان ساكان المادن وساكان البادياة
من جهة ،لصالح الطلباة مان ساكان المادن ،الاذين كاان مساتو المشااركة المجتمعياة عنادهم أعلاى،
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وبين الطلبة من سكان القر وسكان البادية من جهة أخر  ،لصالح الطلبة من ساكان القار الاذين
كان مستو المشاركة المجتمعية عنادهم أعلاى يياث أن ا وضااع المعيشاية الصاعبة لاديهم تادفعهم
نيااو مشاااركة بعض اهم بعض ااً فااي ياال القضااايا التااي تعاايقهم ،وايجاااد اليلااول لهااا بييااث تساااهم فااي
تيسين واقعهم نيو ا فضل تضسر البايثة هذا وجود المؤسسات في المدن.
 .5عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة إيصاااكية عنااد المسااتو ( )0.05 ≤ αبااين متغياار المعاادل التراكمااي
ومستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس.
 4.6.6.2الفرضية الرئيسية الثالثة
وجود عالقة طردية ذات داللاة إيصااكية عناد المساتو ( )0.05 ≤ αباين العمال التطاوعي والمشااركة
المجتمعيااة لااد طلبااة جامعااة القاادس ،بييااث كلمااا ازداد مسااتو إدراك الطلبااة هميااة العماال التطااوعي
ازداد مستو المشاركة المجتمعية عنادهم ،والعكاس صاييح ،فكاال المضهاومين مكماالن ومرتبطاان بشاكل
قااوس ،لااذا فاانن التطااوع امتااداد للمواطنااة الضاعلااة؛ نا ناااب ماان ازرادة الصااادقة زنجاااز خاادمات لصااالح
الضرد والمجتم تهدم للنهوف بالتنمية بمختلم أشكالها وتعميق المشاركة المجتمعية من أجال مساتقبل
أفضل (السعادات.)6115 ،
وتؤكد البايثة على االرتباط الوثيق بين العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية ،في جامعة القدس وباقي
جامعات الوطن يس

نتاكج الدراسة ،بيياث يعازز كليهماا مضااهيم العمال الجمااعي والمواطناة الصاالية

والمسؤولية االجتماعية واعطاء الضرصة لكافة فكات المجتم للمشاركة والمساهمة فاي تنمياة مجتمعااتهم
بييااث يكااون لهاام دور فااي تنميااة اليياااة االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية فااي مجااتمعهم ،ييااث أن
خصوصية الوض الضلسطيني ينعكس على مشاركة الطلبة المجتمعية والمساهمة في العمل التطوعي.
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 1.1استنتاجات الدراسة:
باالستناد إلى نتاكج الدراسة ومناقشتها وتيليل بياناتها ،خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات:
 عكساات النتاااكج المتعلقااة بالعماال التطااوعي الضااعم فااي ثقافااة طلبااة الجامعااة الجاادد ووعاايهم بمضهااومالعمل التطوعي ،وأبعاده ،وأشكال المختلضة.
 عكست النتاكج المتعلقة بالمشاركة المجتمعية إدراك طلبة الجامعة لمسؤوليتهم االجتماعية ويرصهملقضااايا مجااتمعهم؛ ماان أجاال المساااهمة فااي تيقيااق التنميااة للااوطن ،وشااعورهم بتهميااة دورهاام اليااوم
كطلبة وغداً كقادة للوطن.
 عكست النتاكج أهمية وفعالية دور الجامعاة كمركاز للعمال الاوطني ،واالجتمااعي ،واعاداد نخباة مانالما اواطنين الص اااليين م اان خ ااالل تعزي ااز مض اااهيم العم اال التط ااوعي ،والمش اااركة المجتمعي ااة ،وتعبك ااة
الجهود الطالبية المنلمة ،وتوجيهيها نيو التيرير والتنمية.
 عكست النتاكج زيادة وعي الطالبات الجامعيات بتهمية أدوارهن المجتمعية ومشاركتهن فاي صاناعةالقرار ،والمساهمة في تيقيق التنمية ،وبناء الوطن ومؤسسات .
 عكست النتاكج المتعلقة بتقدم طلبة الجامعاة مان ساكان المديناة علاى زمالكهام مان ساكان القرياة فايالعمل التطوعي ،وتميزهم في خدمة مجاتمعهم ،وجناي ثماار العمال التطاوعي ،والمسااهمة فاي تنمياة
الوطن.
 عكست النتاكج المتعلقة بتقدم طلبة الجامعاة مان ساكان المديناة علاى زمالكهام مان ساكان القرياة فايالمشاركة المجتمعية ،وعلاى قادرتهم علاى االنخاراط فاي قضاايا مجاتمعهم وادراك ايتياجاتا  ،ومعرفاة
سبل تيقيق التنمية مما يؤهلهم مستقبالً لشغل المراكز القيادية ،وااليتضال بمراكز صناعة القرار.

 1.1توصيات الدراسة:
استناداً إلى النتاكج التي توصلت إليها الدراسة توصي البايثة بما يتتي:
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 تعزيز وغرس مضاهيم العمال التطاوعي ،والمشااركة المجتمعياة ،بتوجيا مان و ازرة التربياة والتعلايم مانخااالل المؤسسااات التعليميااة والمجتمعيااة مثاال :ا ساار ،ودور العبااادة ماان خااالل المناااهج الد ارسااية،
وتيديداً مبيث التربية الوطنية.
 -تاادعيم مجااالس الطلبااة فااي الجامعااات التجاهااات الشاابا

نيااو العماال التطااوعي والجماااعي المشااترك

بعيااداً عاان ا طاار اليزبيااة الضاايقة ،وماان منطلااق وطنااي شااامل ،ماان خااالل البيااث عاان المشااكالت
المجتمعية والمشاركة في اقت ار يلول لها.
 تضعيال دور مؤسسااات اليكام الميلااي مان خااالل تتسايس مركااز وطناي للعماال التطاوعي فااي فلسااطينتمتد فروع في كافة مناطق الاوطن ،وتشاكيل اللجاان الميلياة المؤهلاة للقياام باذلك لضامان مشااركة
كل فكات المجتم في خدمة مجتمعهم والمشاركة في يل مشكالت .
 توعياة المساؤولين بشاكل عاام همياة مشااركة المارأة فاي صاناعة التنمياة ،واتاياة الضرصاة للطالباااتالجامعياات باتدوار أكثار فاعلياة فاي جهاود العمال التطاوعي والمشااركة المجتمعياة ،وتعزياز ذلاك ماان
خالل التنسيق والتضاعل م المؤسسات التي تعنى بشؤون وقضايا المرأة.
 التشاابيك والتنساايق بااين الجامعااات والااو ازرات والمؤسسااات المجتمعيااة لتنلاايم العماال التطااوعي ،ورف امسااتو المشاااركة المجتمعيااة بناااء الااوطن ماان خااالل االيتضااال بسااجالت إنجاااز لكاال طالا

يرفااق

بساايرت الذاتيااة ،ويااتم االيتضااال با فااي المؤسسااات لتقييما ماان أجاال شااغل الولاااكم ،أو ترقيتا فااي
الوليضة.
 تقااديم المؤسسااات المختلضااة الترقيااات ،والمكافااآت ،والي اوافز بتنواعهااا للقاااكمين با عمااال التطوعيااةوالمجتمعية.
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 تعزي ااز االهتم ااام بموض ااوع العم اال التط ااوعي والمش اااركة المجتمعي ااة م اان خ ااالل قي ااام و ازرة االقتص ااادبد ارسا ااة إمكانيا ااة وض ا ا بنا ااد لتقيا اايم ا عما ااال التطوعيا ااة والمجتمعيا ااة فا ااي يسا ااابات النا اااتج القا ااومي
ازجمالي.
 كمااا توصااي البايثااة البااايثين بضاارورة إج اراء د ارسااات تتناااول موضااوع العماال التطااوعي والمشاااركةالمجتمعية بندخال متغيرات جديدة وعينات أشمل وأوس  ،همية ويداثة الموضوع.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أبو الدنين ،إلين ( .)0224اتجاهات أهالي محافظة بيت لحم نحو العمل التطوعي .بيت ليم :جامعة
القدس المضتوية.
أساعد ،عباد الكاريم ،ساعيد ( .)0220دور الهيئـات المحليـة الفلسـطينية فـي تعزيـز المشـاركة حواحـداث
التنمية السياسية .رسالة ماجستير غير منشورة ،نابلس :جامعة النجا الوطنية.
اشااتي  ،عماااد ( .)0292العمــل االجتمــاعي التطــوعي فــي فلســطين أســباب التراجــع .رام اف  :جامعااة
القدس المضتوية.
أقطاام ،يساان ( .)029.معوقــات مشــاركة المــرأة فــي العمــل التطــوعي مــن وجهــة نظــر المتطــوعين
والعاملين في مهسسات المجتمع المدني فـي محافظـة نـابلس .رساالة ماجساتير غيار منشاورة،
نابلس :جامعة النجا الوطنية.
الباااز ،ارشااد ( .)0220معوقــات العمــل التطــوعي لــدى الشـباب فــي المملكــة العربيــة الســعودية .رسااالة
ماجستير غير منشورة ،الرياف :جامعة الرياف.
بطريق ،ميمد ( .)9144منهاج خدمة المجتمع :نشأت وتطوره وأساليب وخطواتـ ومنظماتـ  .القااهرة:
مكتبة القاهرة اليديثة.
الباو ،ميماد ( .)0292دور العمــل التطــوعي فـي تعزيــز عمــل مهسسـات المجتمـع المــدني فــي رام ا
والبيرة .رسالة ماجستير غير منشورة ،القدس :جامعة القدس.
جبارين ،مريم ( .)0292وجهة نظر طلبة جامعة القدس في برنامج العمل التطوعي .رساالة ماجساتير
غير منشورة ،القدس :جامعة القدس.
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الجماال ،أيمااد ( .)0221العمـــل التطـــوعي فـــي ميـــزان اإلســـالم .القاااهرة :دار السااالم للطباعااة والنشاار
والتوزي .
يجازس ،نلمياة ( .)0299أسباب عزوف طلبة جامعة القدس المفتوحـة عـن المشـاركة فـي األنشـطة
الطالبية .رام اف :جامعة القدس المضتوية.
ير  ،جهاد ( .)0222العمل التطوعي في المجتم الضلسطيني تطور أم تراج  .رام اف.
يلبي ،علي ( .)914.مياضرات في التنمية االجتماعية .بيروت :دار المعرفة الجامعية.
يماااد ،عبااد القااادر ( .)0221الشــباب والعمــل التطــوعي فــي المهسســات األهليــة الفلســطينية .شاابكة
االنترنت لفعالم العربي.
يماد ،وليد ( .)9110أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على مستوى مشاركة الشباب فـي
العمل االجتماعي التطوعي األردني .عمان :الجامعة ا ردنية .
ينااا ،مجااد ( .)0292دور المشــاركة المجتمعيــة فــي تعزيــز الحكــم الصــال كمــا يــدركها المواطنــون
الفلسطينيون في بيت لحم .رسالة ماجستير غير منشورة ،القدس :جامعة القدس.
يوالااة ،سااهير ( .)0292فلســفة العمــل التطــوعي والمســهولية االجتماعيــة فــي المهسســات التربويــة.
القاهرة :جامعة القاهرة.
خاطر ،أيمد ( .)914.طريقة تنظيم المجتمع .ازسكندرية :المكت الجامعي اليديث.
خاااطر ،أيمااد ( .)9111تاانميـــة المجتمعـــات المحليـــة نمـــوذج المشـــاركة فـــي أطـــار ثقافـــة المجتمـــع.
ازسكندرية :المكت

الجامعي اليديث

الخاادام ،يم ازة ( .)0290اتجاهـــات الشـــباب الجـــامعي نحـــو العمـــل التطـــوعي .عجلااون :كليااة عجلااون
الجامعية.

98

ريال ،عمر ( .)0224الشباب والعمل التطوعي في فلسطين .البيارة :مركاز يقاوق ازنساان والمشااركة
الديمقراطية /شمس.
رشدس ،عثمان ( .)0292الريادة والعمل التطوعي .عمان :دار الراية للنشر والتوزي
الزيااان ،ماجااد ( .)0292دور العمـــل التطـــوعي فـــي تنميـــة ثقافـــة المواطنـــة لـــدى الشـــباب الجـــامعي
الفلسطيني .رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة :جامعة ا زهر.
الزيااود ،إسااماعيل وسااناء ،الكبيسااي ( .)029.اتجاهــات طلبــة جامعــة البت ـ ار نحــو العمــل التطــوعي فــي
األردن .رسالة ماجستير منشورة ،عمان :المجلة ا ردنية للعلوم االجتماعية.
السبيعي ،خالد بن صالح ( .)022.العوامل المهدية إلى ضعف مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية
ووســائل التغلــب عليهــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة بجامعــة الملــك ســعود .رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة ،الرياف :جامعة الملك سعود.
الساعادات ،خلياال ( .)0220المشــاركة المجتمعيــة والتنميــة البشــرية :المــهتمر العلمــي الســنوي األول
عن مستقبل التعليم في مصر بين الجهود الحكومية والخاصة .القاهرة :جامعة القاهرة.
سليم ،ميمد ( .)0220اإلصـالح التربـوي والشـراكة المجتمعيـة المعاصـرة مـن المفـاهيم إلـى التطبيـق.
القاهرة :دار الضجر للنشر والتوزي .
الشااايجي ،يميااد ( .)0224العمــل التطــوعي أهميتـ  ،معوقات ـ وعوامــل نجاحـ  .رسااالة ماجسااتير غياار
منشورة ،الرياف :جامعة الرياف.
الشهراني ،معلاوس ( .)0224العمل التطوعي وعالقت بأمن المجتمـع .د ارساة مطبقاة علاى العااملين فاي
المج ااال التط ااوعي ف ااي المؤسس ااات الخيري ااة بمدين ااة الري اااف .رس ااالة ماجس ااتير غي اار منش ااورة،
الرياف :جامعة نايم العربية للعلوم ا منية.
الصضار ،يسن ( .)022.العمل التطوعي في خدمة المجتمع .بيروت :مؤسسة العارم للمطبوعات.
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صقور ،ميمد ( .)9144التخطيط اإلقليمي والتنمية في الريف .عمان :دار الضكر.
الضرمان ،فاايق ( .)0224عزوف الشباب عن العمل التطوعي في الجهـات الخيريـة بمنطقـة الباحـة.
رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياف :جامعة الباية.
عجوبا ا  ،مخت ااار ( .)911.القاعـــدة التنظيميـــة لألنشـــطة التطوعيـــة الخيريـــة فـــي المملكـــة العربيـــة
السعودية .دراسة وثاكقية لتجربة الجمعيات الخيرية ،الرياف :مجلة التعاون.
العلي ،سليمان بن علاي ( .)9110تنمية المـوارد البشـرية والماليـة فـي المنظمـات الخيريـة .واشانطن:
مؤسسة أمانة.
العمرس ،عاكشة وغزيال ،الساعيد ( .)0221تقـويم واقـع األنشـطة الطالبيـة وتطويرهـا باسـتخدام وسـائل
وتقنيات التعليم .رسالة ماجستير غير منشورة ،المدينة المنورة :جامعة طيبة.
غنااام ،ميمااد ( .)0224الجمعيــات الخيريــة ودورهــا فــي تنميــة وتطــوير العمــل التطــوعي فــي محافظــة
الخليل .رسالة ماجستير غير منشورة ،القدس :جامعة القدس.
غنيم ،عثمان ( .)0229التخطيط أسس ومبادئ .عمان :دار الصضاء للنشر والتوزي .
قدومي ،مناال ( .)0224دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلـي :حالـة دراسـية
للجان األحيا السكنية في مدينة نابلس .نابلس :جامعة النجا الوطنية.
القعيااد ،إب اراهيم ( .)9114وســائل اســتقطاب المتطــوعين واالنتفــاع بجهــودهم .المااؤتمر العلمااي ا ول
للخدمة التطوعية بجامعة أم القر  .مكة المكرمة :جامعة أم القر .
كا ا ا ا ا ا ااردس ،أيما ا ا ا ا ا ااد ( .)0292مفهــــــــــــــوم العمـــــــــــــــل التطــــــــــــــوعي .مدونا ا ا ا ا ا ااة كنانا ا ا ا ا ا ااة أون اليا ا ا ا ا ا اان.
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/128381
لطضااي ،طلعاات ( .)022.العمــل الخيــري واإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات .أبااو لبااي :مركااز ازمااارات
للدراسات والبيوث ازستراتيجية.
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مرسي ،سيد ( .)9144العمل مع المتطوعين .القاهرة :مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
مسلم ،سامي ( .)0222واقع المشاركة الشعبية وآفاقها في فلسطين .رام اف :مركز الشهيدة نبيلاة بريار
للتنمية.
المضلح ،هيام ( .)0224مقال تحقيق :ثقافة التطوع فـي مجتمعنـا .ضارورات تيتااج إلاى تضعيال :جريادة
الرياف.
النابلسااي ،هناااء ( .)0292دور الشــباب الجــامعي فــي العمــل التطــوعي والمشــاركة السياســية .عمااان:
دار مجدالوس.
نصر ،ملكة ( .)0292اتجاهـات طلبـة جامعـة بولتكنيـك فلسـطين نحـو العمـل التطـوعي مـن المنظـور
االجتمــاعي والــديني والــوطني فــي محافظــة الخليــل .رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ،الخلياال:
جامعة بولتكنيك فلسطين.
هيكة العمل التطوعي الضلسطيني ( .)0292العمل التطوعي الفلسطيني .البيرة.
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الدراسة (االستبانة)
ملحق ( :)8رسالة طلب تحكيم أداة ّ
بسم ا

الرحمن الرحيم

جامعة القدس
عمادة الدراسات العليا
برنامج الماجستير في بنا المهسسات وتنمية الموارد البشرية
حضرة الدكتور .................................المحترم.
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم البايثة بنجراء دراسة يول "العمل التطوعي دوره في تنمية المشاركة المجتمعية لدى طلبة
جامعة القدس" وذلك استكماالً لمتطلبات اليصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية
الموارد البشرية .أرجو التكرم بتيكيم استبانة الدراسة لما عهدناه فيكم من خبرة ومعرفة علمية في
البيوث العلمية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

إشرام الدكتور :بسام بنات
إعداد البايثة :ايمان وييش
Handala1200@yahoo.com
Mobile: 0595336780
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الدراسة (االستبانة)
ملحق ( :)6أسما أعضا لجنة تحكيم أداة ّ

الرقم

أسم الدكتور المشارك
في التحكيم

الجامعة

التخصص
علم النضس

جامعة القدس

4

الدكتور عمر الريماوس

جامعة القدس

6

الدكتور علي صالح

إدارة ا عمال

8

الدكتور أيمد يرز اف

إدارة واقتصاد

جامعة القدس

1

الدكتور منصور غرابة

علم اجتماع

جامعة القدس

5

الدكتورة فدو اللبدس

علم اجتماع

جامعة القدس

2

الدكتور شاهر العالول

علم اجتماع

جامعة القدس

2

الدكتور صبيي البدوس

علم اجتماع

جامعة ماكوارس_ استراليا

3

الدكتور يسن يييى

علم اجتماع

جامعة ميتشغن_ الواليات المتيدة ا مريكية
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ملحق ( :)4االستبانة (أداة الدراسة)
بسـم ا

الرحمن الرحيم

جـامعة القـدس
عمادة الدراسات العليا
برنامج الماجستير في بنا المهسسات وتنمية الموارد البشرية

أخي الطالب  /أختي الطالبة
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم البايثة بنجراء دراسة ياول "العمل التطوعي وعالقتـ فـي تنميـة المشـاركة المجتمعيـة لـدى طلبـة جامعـة القـدس"،
وذلااك اسااتكماالً لمتطلبااات اليصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي بناااء المؤسسااات وتنميااة الماوارد البشارية ،وقااد وقا عليااك
االختيار عشواكياً لتكون ضمن عينة الدراسة ،لاذا أرجاو مناك التعااون بتعبكاة هاذه االساتبانة بماا يتوافاق ما وجهاة نلارك،
الدراسة هي غراف البيث العلمي فقط ،وسايتم اليضاال علاى ساريتها ،وال يطلا
علماً بتن بيانات ّ

مناك كتاباة اسامك أو

ما يشير إليك ،شاكرين لك يسن تعاونك.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
إعداد :إيمان وحيش
إشراف :د .بسام بنات
القسم األول :معلومات عامة.
الرجا وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك.
 .8الجنس

.8ذكر

.6أنثى

 .6المستوى الدراسي .8أولى

.6ثانية

.4ثالثة

.3رابعة فأعلى

 .4مكان السكن

.8مدينة

.6قرية

.4مخيم

.3بادية

 .3الكلية

.8آداب

.6علوم

 .2المعدل التراكمي...............
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القسم الثاني :العمل التطوعي.
يرجى ق ار ة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/ترينها مناسبة.
بين

ال

أوافق

بشدة

8

من الضرورس مشاركة الطلبة في العمل التطوعي الجامعي

4

6

8

1

5

6

هناك جدو من العمل التطوعي الجامعي

4

6

8

1

5

4

كطال

جامعي يهمني القيام با عمال التطوعية الجامعية

4

6

8

1

5

3

اعرم الكثير عن العمل التطوعي في الجامعة والغاية من

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

6

8

1

5

8

1

5

1

5
5

الرقم

أوافق

الفقرات

بشدة

بين

2

العمل التطوعي الجامعي واج

2

لدس تصور واضح عن موضوع العمل التطوعي الجامعي

4

2

ال توجد خطة واضية للعمل التطوعي الجامعي

4

6

4

6

8

4

6

8

1

6

8

1

5

8

1

5

1

5
5

1

على كل طال

أوافق

ال أوافق

مضهوم العمل التطوعي الجامعي غامف وغير واضح في ذهن أغلبية

الطلبة

2

يضكر الطلبة بالجان

81

العمل التطوعي الجامعي مضيعة للوقت

4

88

فكرة العمل التطوعي الجامعي غير مقبولة لد الكثيرين من الطلبة

4

6

86

عدم توفر اليوافز المعنوية ال تشجعني على التطوع الجامعي

4

6

8

84

أيرص على مشاركة زمالكي الطلبة في ا عمال التطوعية الجامعية

4

6

8

1

4

6

8

1

5

82

أشج زمالكي الطلبة على القيام بالعمل التطوعي الجامعي

4

6

8

1

5

82

اكتشضت نضسي في العمل التطوعي الجامعي

4

6

8

1

5

82

العمل التطوعي الجامعي أضام لي خبرات جديدة

4

6

8

1

5

81

يتى اآلن ال أعرم الهدم من العمل التطوعي الجامعي

4

6

8

1

5

82

يتعامل القاكمون على العمل التطوعي الجامعي بمهنية

4

6

8

1

5

61

انتلر االنتهاء من العمل التطوعي الجامعي بضارغ الصبر

4

6

8

1

5

83

المادس من العمل التطوعي الجامعي

من الضرورس أن يقضي الطلبة جزءاً من وقتهم في ا عمال
التطوعية الجامعية
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القسم الثالث :المشاركة المجتمعية.

يرجى ق ار ة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/ترينها مناسبة.

الرقم

أوافق

الفقرات

أوافق

بين بين

ال أوافق

4

6

8

1

5

6

8

1

5

8

1

5

1

5
5

بشدة

أن أق أر عن تاريخ بلدس

ال أوافق
بشدة

8

أي

6

أعطي القضايا المجتمعية قد اًر من ا همية

4

4

علي أن أكون إنساناً مهتماً بما يجرس في مجتمعي

4

6

4

6

8

4

6

8

1

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

81

أيرص على مشاركة أبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلضة

4

6

8

1

5

88

تنمية المجتم مسؤولية كل مواطن

4

6

8

1

5

86

أشارك أبناء مجتمعي في يل المشاكل التي تواجههم

4

6

8

1

5

84

لدس القدرة في التتثير على اآلخرين في القضايا المجتمعية

4

6

8

1

5

83

أياول أن أتصرم بالطريقة الصييية في مجتمعي

4

6

8

1

5

82

مناقشة المشاكل المجتمعية وتبادل الرأس فيها يعمل على يلها

4

6

8

1

5

82

أشعر باالرتيا عندما أشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

4

6

8

1

5

82

كل فرد يستطي أن يساهم في يل مشاكل مجتمع

4

6

8

1

5

81

بكل ا يوال ال يوجد زنسان مثلي أس تتثير في مجتمعي

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

4

6

8

1

5

3

الميافلة على ا ماكن العامة واج

2

أهتم باآلخرين في مجتمعي

2
2
1
2

82
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اليكومة ويدها

لكل شاخص الياق فاي أن يعبار عان أريا يتاى لاو كاان لمعلام النااس رأس

آخر

اشااعر أننااي قري ا

ماان أبناااء مجتمعااي بغااف النلاار عاان مسااتو تعلاايمهم،

ثروتهم ،دينهم ،أو وجهات نلرهم السياسية

يهمني يضور الندوات التي تعنى با مور المجتمعية
ماان الواج ا

يهم أمرهم

أن يتنااازل الشااخص عاان بعااف يقوق ا فااي ساابيل سااعادة ماان

المشاركة المجتمعية هي السبيل ا فضل لتمكين أبناء مجتمعي من تضهم

بعضهم البعف

تعتبر المشاركة المجتمعية شكل من أشكال المسؤولية االجتماعية
شك ار جزيال لحسن تعاونكم

108

ملحق ( )3حساب حجم العينة

109

فهرس المالحق

الرقم
4
8
1
5

عنوان الملحق
الدراسة (االستبانة)
رسالة طل تيكيم أداة ّ
الدراسة (االستبانة)
أسماء أعضاء لجنة تيكيم أداة ّ
االستبانة (أداة الدراسة)
يسا

يجم العينة

الصفحة
413
441
444
441

110

فهرس الجداول
الرقم

الصفحة

الجداول

4.6

آليات تيضيز المتطوعين

30

4.8
 :6.8أ

الدراسة والعينة وفقاً لمتغيرس السنة الدراسية والجنس
توزي مجتم ّ
خصاكص العينة الديمغرافية

60
61

:6.8

خصاكص العينة الديمغرافية

61

8.8

نتاكج التيليل العاملي( )Factor Analysisلضقرات مقياس العمل التطوعي

63

1.8

نتاكج التيليل العاملي ( )Factor Analysisلضقرات مقياس المشاركة المجتمعية

64

5.8
2.8
4.1
6.1
8.1
1.1
5.1
2.1

الد ارس ااة بتبعاده ااا
نت اااكج معادل ااة الثب ااات كرونب ااا ألض ااا ( )Cronbach Alphaداة ّ
المختلضة

مضتا المتوسطات اليسابية

66
67

ا ع ااداد ،والمتوس ااطات اليس ااابية ،واالني ارف ااات المعياري ااة ،والنسا ا

المكوي ااة لمس ااتو

إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس
المتوسا ااطات اليس ا ااابية ،واالني ارفا ااات المعياري ا ااة ،والنسا ا ا
التطوعي كما يدرك طلبة جامعة القدس مرتبة يس

المكوي ا ااة لمؤشا ا ارات العم ا اال

ا همية

ا ع ااداد ،والمتوس ااطات اليس ااابية ،واالني ارف ااات المعياري ااة ،والنسا ا

المشاركة المجتمعية كما يدركها طلبة جامعة القدس

المتوس ااطات اليس ااابية ،واالني ارف ااات المعياري ااة ،والنسا ا
المجتمعية كما يدركها طلبة جامعة القدس مرتبة يس

المكوي ااة لمس ااتو

المكوي ااة لمؤشا ارات المش اااركة
ا همية

نتاكج اختبار ت ( )t.testللضروق في مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لاد طلباة
جامعة القدس تعز لمتغير الجنس
نتاكج اختبار ت( )t.testللضروق في مساتو إدراك أهمياة العمال التطاوعي لاد طلباة
جامعة القدس تعز لمتغير الكلية

69
69
71
72
73
74

نتااكج اختباار تيليال التبااين ا ياادس( )one way analysis of varianceللضاروق
2.1

3.1
3.1

في مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القادس تعاز لمتغيار السانة
الدراسية

نتاكج اختبار توكي ( )Tukey testللضاروق فاي مساتو إدراك أهمياة العمال التطاوعي
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية
المتوسطات اليسابية واالنيرافات المعيارية لمستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية

74

75
75

نتاكج اختبار تيليل التبااين ا ياادس ( )One way analysis of varianceللضاروق
41.1

في مستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القادس تعاز لمتغيار مكاان
السكن
111

76

44.1

نتاكج اختبار توكي ( )Tukey testللضاروق فاي مساتو إدراك أهمياة العمال التطاوعي
لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن

الرقم
46.1
48.1
41.1
45.1
42.1
42.1
43.1
43.1
61.1
64.1
66.1
68.1

الجداول
المتوسطات اليسابية واالنيرافات المعيارية لمستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن
نتاكج معامل االنيدار المعيارس ( )standardized regressionللعالقة بين متغيار
المعدل التراكمي ومستو إدراك أهمية العمل التطوعي لد طلبة جامعة القدس
نتاكج اختبار ت ( )t.testللضروق فاي مساتو المشااركة المجتمعياة لاد طلباة جامعاة
القدس تعز لمتغير الجنس
نتاكج اختبار ت ( )t.testللضروق فاي مساتو المشااركة المجتمعياة لاد طلباة جامعاة
القدس تعز لمتغير الكلية
نتاكج اختبار تيليل التباين ا ياادس ( )one way analysis of varianceللضاروق

في مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية
نتاااكج اختبااار تااوكي ( )Tukey testللضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية

المتوسااطات اليسااابية واالني ارفااات المعياريااة لمسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة
جامعة القدس تعز لمتغير السنة الدراسية
نتاكج اختبار تيليال التبااين ا ياادس ( )one way analysis of varianceللضاروق
في مستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن
نتاااكج اختبااار تااوكي ( )Tukey testللضااروق فااي مسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد
طلبة جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن
المتوسااطات اليسااابية واالني ارفااات المعياريااة لمسااتو المشاااركة المجتمعيااة لااد طلبااة

جامعة القدس تعز لمتغير مكان السكن

نتاكج معامل االنيدار المعيارس ( )standardized regressionللعالقة بين متغير
المعدل التراكمي ومستو المشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس
نتاكج معامل االنيدار المعيارس ( )standardized regressionللعالقة باين العمال
التطوعي والمشاركة المجتمعية لد طلبة جامعة القدس
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