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ملخص:

كما ىدفت  بياف مفيـك العمؿ التطكعي في مصادر التربية الرئيسة. ىذه الدراسة إلى تىدف
تحديد الصعكبات التي تعيؽ ، ك طالب المرحمة الثانكية لدلمتعرؼ عمى كاقع العمؿ التطكعي ل

مف  (َٗكأجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف ) لطالب المرحمة الثانكية. لدلالعمؿ التطكعي 
، كاعتمدت عمى المنيج الكصفي، كما ركاد النشاط في المرحمة الثانكية بنيف في مدينة جدة

استخدمت االستبياف كأداة رئيسية لجمع البيانات، كقد تكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج كاف 
الثانكية بمدينة جدة مف كجية نظر عينة  كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمةأىميا أف 

( كبمغت نسبة المكافقة ُِٖ.َ)كانحراؼ معيارم ( ٗٔ.ّبمغ )، كذلؾ بمتكسط الدراسة عالية
 عمى كبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج فقد اكصى الباحث بالعمؿ %(. ٕ.ّٕالعامة )
 مف المطمكبة مف األنشطة الثانكية كجعميا المدارس في الطالب لدل كزرعيا التطكع ثقافة تشجيع

 الشراكة كعقد المتكاصؿ كالدعـ ؽسينضركرة التك  .الدراسي المنيج مف كجزء طالب كطالبة كؿ
 العمؿ كتكظيؼ لتفعيؿ االجتماعية، كالتنمية مؿككزارة الع ـيػمالتع كزارة في المسئكليف، لدل

ف ة، لتككمييمبيئات التعلما ميظينا كتيفي تخطيط بدكرىا تسيـ التعميـ كالتيدارات إ في التطكعي
 لمكصكؿ إلى مميكف متطكع. ََِّانطالقة حقيقية لمعمؿ التطكعي المؤسسي في تحقيؽ رؤية 
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Abstract 
This study aimed to explain the concept of volunteering in the main 

education sources. And to identify difficulties that obstruct volunteer 

work among secondary school students. The study was conducted on a 

sample consisting of (90) pioneers of activity at high schools for boys in 

Jeddah, and adopted the descriptive approach, as the questionnaire 

was used as a main tool for data collection, and the study reached a set 

of results, the most important of which was the reality of volunteer 

work among high school students in Jeddah was high, with an average 

of (3.69) and standard deviation (0.821) and the general approval 

percentage was (73.7%). Based on the results of the study, the 

researcher recommended encouraging the culture of volunteering 

among the students of high school and making it one of the required 

activities for every student and as a part of the curriculum. It is 

essential to coordinate, support and partnership with officials of the 

Ministry of Education and the Ministry of Labor and Social 

Development, in order to activate and employ volunteering work in 

education departments, which in turn contribute to planning and 

organizing educational environments, to be a real launch for 

institutional volunteering in achieving the 2030 vision to reach one 

million volunteers.  
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 مقدمة:
 الحمد ا كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا كبعد...

مف فضائؿ األعماؿ التي حث عمييا اإلسالـ، كندب إلييا النبي صمى ا عميو يعد التطكع 
كسمـ، لما يحققو مف مكاسب كفكائد لمفرد كالمجتمع، حيث أنو مف أىـ األعماؿ التي يجب أف 

ـٍ ًإالَّ مىٍف أىمىرى بً  ٍيرى ًفي كىًثيرو مِّف نٍَّجكىاىي دىقىةو أىٍك يعتني بيا الفرد انطالقان مف قكلو تعالى: )ال خى صى
اًت المًَّو فىسىٍكؼى نيٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمن  مىف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى اٍبتىغىاء مىٍرضى كؼو أىٍك ًإٍصالىحو بىٍيفى النَّاًس كى ا( مىٍعري

 ُُْسكرة النساء:
كالعمؿ التطكعي ركيزة في الثقافة اإلسالمية ألف فيو نفع متعدم، فالفرد يسيـ مف خاللو 

المجتمع، كلو أثر بالغ في ترابطو كالرقي بو، حيث يتـ مف خاللو تصحيح المفاىيـ في تنمية 
الخاطئة كغرس القيـ النبيمة التي عني بيا اإلسالـ كحث عمييا، قاؿ صمى ا عميو كسمـ 
)لقد رأيت رجالن يتقمب في الجنة في شجرة قطعيا مف ظير الطريؽ كانت تؤذم المسمميف( 

 ُُْٗ/ْركاه مسمـ. 
مىى ك   نيكا عى تىعىاكى اإلسالـ حث عمى فضيمة التعاكف كالمساعدة كالبر كالتضحية. قاؿ تعالى:﴿كى

مىى اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاب﴾ نيكا عى             اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىال تىعىاكى
  ِسكرة المائدة آية 

باحث لممتطكعيف عمى اختالؼ تكجياتيـ أثناء عممو مع إحدل كمف خالؿ مالحظة ال
الجيات التي تقدـ الخدمة االجتماعية مسؤكالن لكحدة التطكع، كأثناء تنفيذ البرامج التطكعية 
في الميداف يتضح تفاعؿ المتطكعيف في تنفيذ كؿ مبادرة تحقؽ أثران إيجابيان في المجتمع، 

 كتسيـ في ترابطو.
مشكلةالدراسة:

الكزارة لممساىمة مع بقية مؤسسات الدكلة في تحقيؽ رؤية المممكة بالكصكؿ  تعسى
، بحسب محاكر الرؤية كما كرد في محكر كطفه طمكح ََِّلمميكف متطكع بحمكؿ عاـ 

سبيف ، كبذلؾ يقع عمى عاتؽ المنت/https://vision2030.gov.saكمكاطنو مسؤكؿ 
لمتعميـ دكر ميـ في غرس القيـ كالمبادئ، التي مف شأنيا تككيف جيؿ معتز بدينو ككطنو، 
كيشعر بالمسؤكلية تجاه مجتمعو، كبخاصة طالب المرحمة الثانكية حيث أف ىذه المرحمة 

 العمرية ليا خصائص في النمك المعرفي كالكجداني ال يكجد في غيرىا مف المراحؿ.

https://vision2030.gov.sa/
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الدراسات لدكر العمؿ التطكعي في المجتمع، كمف ذلؾ دراسة اليراف كقد أشارت كثير مف 
( حيث أكضحت الدراسة دكر األعماؿ التطكعية في تنمية المجتمعات كاآلثار َُِٓكرحاؿ )

اإليجابية ليا، كمف أىميا تنمية عكامؿ األلفة كالترابط بيف أبناء المجتمع، كتنمية ركح 
 المسؤكلية لدل الفرد تجاه مجتمعو.

( أكدت أف مف أبرز أسباب التطكع لدل الشباب الرغبة َُِٓكفي دراسة الزير كالمقبؿ )
% 9ُْٕ% تمييا الرغبة في تنمية المجتمع بنسبة 9ٕٗٔفي تنمية الميارات كالخبرات بنسبة 

مف مجتمع الدراسة كىذا يكضح اىتماـ الشباب بالتطكع كأثره عمى أنفسيـ كمجتمعيـ، مما 
كالمؤسسات التعميمية ميمان في نشر ثقافة العمؿ التطكعي كالحرص  يجعؿ دكر الحككمات

 عمى إشراؾ جميع أفراد المجتمع فيو.
كمف خالؿ نتائج كتكصيات تمؾ الدراسات ككجكد الباحث في الميداف التعميمي، كارتباطو 
 بالطالب المشاركيف في األعماؿ التطكعية، كمالحظة األثر الذم ينتج عف إشراكيـ في برامج
خدمة المجتمع، مقارنة بغيرىـ مف بقية الطالب كشعكره بأىمية العمؿ التطكعي، كدكره في 
تنمية جكانب شخصية الطالب إليجاد جيؿو كاعو كمدرؾ لممرحمة التي يعيشيا، كمكاكبة التحكؿ 

 الكطني نحك تنكيع مصادر الدخؿ، كاستثمار طاقات الشباب.
 كبيذا يصكغ الباحث سؤالو الرئيس في:

 العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة؟ كاقع ما
ويتفرعمنهذاالسؤالعددمناألسئلةالفرعية:

 في الكتاب كالسنة. لعمؿ التطكعيبعاد اما اإلطار المفاىيمي أل .ُ
 ما الصعكبات التي تعيؽ العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة؟ .ِ

أهدافالدراسة:

 ىذه الدراسة إلى:تيدؼ 
 بياف مفيكـ العمؿ التطكعي في مصادر التربية الرئيسة. .ُ
 طالب المرحمة الثانكية. لدلالتعرؼ عمى كاقع العمؿ التطكعي  .ِ
 طالب المرحمة الثانكية.لدل تحديد الصعكبات التي تعيؽ العمؿ التطكعي  .ّ
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أهميةالدراسة:

ىما األىمية النظرية كاألىمية التطبيقية، يرل الباحث أف أىمية الدراسة تتمثؿ في جانبيف، 
 كيأمؿ أف تحقؽ اآلتي:

األهميةالنظرية:

لمعمؿ التطكعي  ََِّتكضح الدراسة دكر مؤسسات التعميـ في تحقيؽ رؤية المممكة  (ُ
 العمؿ التطكعي لدل الطالب. تطكيركما يجب عمى المدرسة فعمو 

 : حيث يأمؿ الباحث أف:األهميةالتطبيقية
تفيد نتائج الدراسة المسؤكليف في كزارة التعميـ كبخاصة إدارة النشاط الطالبي في كضع  (ُ

 العمؿ التطكعي. أىميةتصكر لبرامج تعزز 
تكجو الدراسة ركاد النشاط في المرحمة الثانكية نحك التركيز عمى البرامج التطكعية التي  (ِ

 .تنمي شخصية الطالب
مصطلحاتالدراسة:

العملالتطوعي:

قاؿ ابف فارس في مادة طىكىعى "الطاء كالكاك كالعيف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى اإلصحاب ةن: لغ
 يطكعو، إذا انقاد معو كمضى ألمره، كأطاعو بمعنى طاع لو. طاعةكاالنقياد، يقاؿ: 

كالعرب تقكؿ: تطكع، أم تكمؼ استطاعتو، كأما قكليـ في التبرع بالشيء: قد تطكع بو لكنو 
 انقاد مع خير أحب أف يفعمو، كال يقاؿ ىذا إال في باب الخير كالبر."لـ يمزمو، لكنو 

كقاؿ ابف األثير: أصؿ المطكع: المتطكع، فأدغمت التاء في الطاء كىك الذم يفعؿ الشيء 
 (ُِْتبرعان مف نفسو كىك تفعؿ مف الطاعة." )ابف األثير، ص

 (ِٔٗـ، ََِٓ: كؿ متنفؿ خير متطكع. )الفيركز آبادم، التطكع
 (.ّٔٔق، ُُْْكالتَّطىكُّعي ما تىبىرَّعى بو مف ذات نفسو مما ال يمزمو فرضو. )ابف منظكر، 

 اصطالحان:
يعرؼ التطكع بأنو " الجيد الذم يبذؿ عف رغبة كاختيار بغرض أجراء كاجب اجتماعي دكف 

 (ّٗـ، ُْٖٗتكقع جزاء مالي" )فيمي، كآخركف، 
"العمؿ الذم يستفيد منو المجتمع حينما يقكـ (:ِّق، ُُّْكيعرفو )فرير، آندم، كآخركف، 

 بو الفرد بمطمؽ حريتو دكف عائد نقدم".
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ويعرفهالباحثإجرائياً:

كؿ نشاط يبذلو الطالب بدكف مقابؿ مالي سكاء كاف ذلؾ النشاط ماديان أك بدنيان أك فكريان 
 بيدؼ خدمة المجتمع الداخمي أك الخارجي.

اإلطارالنظري
التطوعي:أوالً:العمل

 ختمؼمب المجتمع خدمة في ـىتسا التي المجتمعية األنشطة مف التطكعي العمؿ يعد
م أ في لمستخدمةا اآلليات مف فيك التعميمية،ك  الثقافية،ك  االقتصادية،ك  االجتماعية، وقطاعات
 و.ب النيكض أجؿ مف متحضر مجتمع
 ـىيسا التطكع فأل  ذلؾ تمفة،مخ مجاالت في يفمتطكع مف لدييا امب األمـ ضرتح يقاسك 
 ما. ك بينيـ فيما كفالتعاك  المحبة حك ر  اديجا  ك  ا،ىأفراد تساند إلى ميؤدك  األمـ نيضة في

 لمدل المجتمعاتؾ إدرا عمى دليؿ إال فىالرا الكقت في التطكعي العمؿ لثقافة ليائؿا االنفجار
 .المجتمع أفراد يفب وحيثيات لنشر ثيثلحا سعيياك  ،ىميتوأ

المدرسة باعتبارىا المؤسسة التربكية المتخصصة في عمميات التربية كما تتضمف مف ك 
عمى آليات تربكية كتعميمية تؤثر تأثيران  تحتكم-كاجتماعيتعميـ مباشر كمقصكد كتعمـ ذاتي 

مباشران أك غير مباشر في تنمية القيـ الداعمة لمعمؿ التطكعي عمى ممارسة المظاىر 
 ةأك األنشطأك المعرفة لو سكاء كاف ذلؾ مف خالؿ المناىج الدراسية  السمككية الدالة عميو

 التربكية.
التطوعي: العمل مفهوم

 منذ مكجكد التطكع إف األخيرة بؿ السنكات كليد ليس التطكعي لمعمؿ العاـ المفيكـ إف
التطكع  أف نجد ىنا كمف السماكية كالديانات بو كافة الحضارات آمنت كقد كيجدت الخميقة

 كالتطكع .لتأكيدىا كجاءت الديانات كالشرائع اإلنسانية النفس في ثابتة الخير غريزة كتقديـ
 دكف لألفضؿ سبيؿ التغيير في يقضيو الذم كالكقت الشخص يبذلو ىك الجيد الذم أسمفنا كما

بارح، (كافة.  المجتمع تخدـ أىداؼو  لتحقيؽ المادية، فالمتطكع يسعى العكائد النظر في
ََِٔ: ِّ) 

جيد إنساني يقـك بو فرد، أك جماعة، أك ( بأنو "ْٔىػ ُُِْ) ؼكيعرفو عبد المطي
مجتمع، لدييـ خبرات كميارات كآراء، بشأف مكضكع أك مشكمة خاصة بالمجتمع أك 
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المؤسسة، كال ينتظر مف كرائو مقابال ماديان، يحقؽ لمف يقكمكف بو إشباعان نفسيان، أك 
 ."اجتماعيا، أك دينيا
( بأنو "التضحية بالكقت أك الجيد أك الماؿ دكف انتظار عائد َٕ، ََِِكيعرفو خاطر )

 مادم يكازم الجيد المبذكؿ" 
( بأنو "ذلؾ الجيد أك الكقت أك الماؿ الذم يبذلو ٖٔ، ََِٖبينما عرفو المميجي )

 ذكؿ"اإلنساف بدافع منو لتحمؿ مسئكليات مجتمعة دكف انتظار عائد مادم يقابؿ جيدة المب
 أجؿ مف أك مجتمعو أجؿ مف اإلنساف يبذلو الذم الجيدكيعرؼ العمؿ التطكعي بأنو "

 االجتماعية المؤسسات خالؿ مف العمؿ مسئكليات يتحمؿ كفيو مقابؿ بال معينة جماعات
 "المجتمع جانب مف كالقبكؿ الرضا تمقى خاصة داخمية إنسانية كدكافع لمشاعر ءإرضا القائمة

 (ِّ، ََِٔ العنزم،)
 تحمؿ في لإلسياـ منو بدافع لمجتمعو مقابؿ بال إنساف أم يبذلو الذم الجيدكىك "
 (ُْ: ََِٓ النعيـ،) "االجتماعية الرعاية تقديـ عمى تعمؿ التي المؤسسة مسئكلية
 ) جيد( عمؿ" :بأنو التطكعي لمعمؿ التالي كالمكجز الشامؿ التعريؼ الدراسة ىذه تبنت كقد

 إليو يحتاج آخر كياف أك شخص إلى ما كياف أك شخص بتقديمو يقـك )فكر (رأم أك تمكيؿ أك
 ."تنمكية أك اجتماعية أغراض ذا النشاط ىذا كيككف ،مادم مقابؿ كدكف

العملالتطوعيفياإلسالم

ليا، جامعا لكؿ ما كجده نافعا مف الحضارات  لمرساالت السابقة خاتمان  جاء اإلسالـ متممان لقد 
  السابقة كالمعاصرة لو، فاىتـ بالفقراء كالضعفاء، ككاف ذلؾ في مرحمتيف تاريخيتيف متميزتيف:

المرحمة األكلى: قبؿ اليجرة كجاء فييا بالترغيب في اإلنفاؽ الذم يزيد الثركة كيطيرىا  -
دِّقىاًت  تعالى:قاؿ كينمييا، كبذلؾ يناؿ األجر العظيـ في اآلخرة،  دًِّقيفى كىاٍلميصَّ )ًإفَّ اٍلميصَّ

ـٍ أىٍجره كىًريـه( }الحديد: لىيي ـٍ كى اعىؼي لىيي سىننا ييضى ا حى كا المَّوى قىٍرضن  {.ُٖكىأىٍقرىضي
قاؿ  الثمانية،كجاء فييا األمر بالزكاة، كحددت مصارفيا  اليجرة،المرحمة الثانية: بعد  -

دىقىاتي  ًإنَّمىاتعالى: ) مىٍييىا كىاٍلعىاًمًميفى  كىاٍلمىسىاًكيفً  ًلٍمفيقىرىاءً  الصَّ ـٍ  كىاٍلميؤىلَّفىةً  عى ًفي قيميكبييي  الرِّقىابً  كى
ًفي كىاٍلغىاًرًميفى  ةن  ۖ   السًَّبيؿً  كىاٍبفً  المَّوً  سىًبيؿً  كى ًميـه  كىالمَّوي  ۖ   المَّوً  مِّفى  فىًريضى ًكيـه  عى ( حى
 {.َٔ}التكبة:
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القرآنالكريموفياصطالحالعلماء:تعريفالعملالتطوعيفي
)أ(العملالتطوعيفيالقرانالكريم:

كرد استعماؿ ىذا المفظ بالتحديد في القرآف الكريـ في ثالث آيات، كمعانييا تنحصر بمعنى 
كاحد كىك التبرع بالطاعة بالزيادة عمى الفرض، مف الحج أك العمرة أك العبادات أك الكفارات 

 أك الصدقات:
التبرع بالطاعة بالزيادة عمى الفرض، مف الحج أك العمرة أك العبادات، كما قاؿ ا  -ُ

فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمف شىعىاًئًر المًَّو  مىٍيًو أىف  ۖ  تعالى: )فَّ الصَّ نىاحى عى جَّ اٍلبىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىالى جي فىمىٍف حى
ؼى ًبًيمىا  ٍيرنا فىًإفَّ  ۖ  يىطَّكَّ مىف تىطىكَّعى خى ًميـه( )البقرة، كى (، فقد قاؿ مجاىد: ُٖٓالمَّوى شىاًكره عى

فكانت السنف، كقاؿ ابف زيد "مف تطكع  مف تطكع خيران فيك خير لو، تطكع رسكؿ ا 
خيران فاعتمر فإف ا شاكر عميـ، فالحج فريضة كالعمرة تطكع". كقيؿ إف معنى تطكع أم 
زاد في طكافو بينيما عمى قدر الكاجب. كقيؿ مف تطكع أم فعؿ طاعة مخمصان بيا  

ضان أك نفالن. فر  ةتعالي مف حج كعمرة كصالة كصياـ كصدقة كغيرىا. كتطكع فعال لطاع
 ( ُُ: َُِٕ)آؿ سعكد، 

التبرع بالزيادة عمى الفرض في فدية المريض الفطر في رمضاف عمى طعاـ المسكيف،  -ِ
مىٰى سىفىرو فىًعدَّةه مٍِّف أىيَّاـو  ۖ  كما قاؿ ا تعالي )أىيَّامنا مٍَّعديكدىاتو  ا أىٍك عى فىمىف كىافى ًمنكيـ مًَّريضن

رى  مىى الًَّذيفى يي  ۖ  أيخى ـي ًمٍسًكيفو كىعى ٍيره لَّوي  ۖ  ًطيقيكنىوي ًفٍديىةه طىعىا ٍيرنا فىييكى خى كىأىف  ۖ  فىمىف تىطىكَّعى خى
ـٍ  ٍيره لَّكي كميكا خى ( )البقرة،  ۖ  تىصي قيؿ   ( فتطكع خيران فيو عدة أقكاؿ:ًُْٖإف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى

اـ مساكيف زاد طعاـ مسكيف آخر فيك خير لو، كقيؿ إطعاـ المسكيف صاعان، كقيؿ إطع
عف كؿ يكـ، كقيؿ صاـ مع الفدية، كقيؿ زاد المسكيف عمى قدر طعامو، كالصكاب في 
ذلؾ أف ا تعالى عمـ اآلية فمـ يخصص بعض معاني الخير دكف بعض، كأف جمع 

 الصياـ مع الفدية مف تطكع الخير.
ك -ّ فى اٍلميطَّكًِّعيفى ًمفى التبرع بالماؿ زيادة عمى الفرض، كما قاؿ ا تعالى )الًَّذيفى يىٍمًمزي

ـٍ  كفى ًمٍنيي ري ـٍ فىيىٍسخى ٍيدىىي دىقىاًت كىالًَّذيفى الى يىًجديكفى ًإالَّ جي ـٍ  ۖ  اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي الصَّ سىًخرى المَّوي ًمٍنيي
ـٍ عىذىابه أىًليـه( )التكبة،  لىيي ( كالمطكعيف أم: المتطكعيف كىـ المتنفميف المؤديف النفؿ ٕٗكى

 (ُّ: َُِٕسعكد،  بعد الكاجب. )آؿ
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)أ(العملالتطوعيفياصطالحالعلماء:

يعرؼ عمماء الحديث المعاصريف العمؿ التطكعي بأنو: "تقديـ يد العكف إلى فرد أك 
مجمكعة أفراد ىـ بحاجة إليو دكف أم مقابؿ، سكاء أكاف ماديان أك معنكيان، كالغرض منو 

 (ُْ: ََِٕابتغاء مرضاة ا تعالي" )زينك، 
: ُْٗٗأما عمماء الفقو المعاصريف فقد تعددت تعريفاتيـ لمتطكع، فقد عرفو )بازمكؿ، 

( بأنو " الزيادة عمى ما كجب بحؽ اإلسالـ، سكاء كانت الزيادة كاجبة أـ ال، كالتعارض في ٗ
أف الزيادة قد تككف كاجبة ألف كجكبيا بذاتيا، إنما ألمر حؼ بيا، فإف كجكبيا بأسباب 

 الكفاء بالنذر سبب لكجكب الصالة المنذكرة، كىكذا ..."  مختمفة، ككجكب
كالعمؿ التطكعي ىك "كؿ جيد بدني أك فكرم أك عقمي أك قمبي، يأتي بو اإلنساف أك يتركو 

 ( ُٓ: ََِٓطكعان، دكف أف يككف ممزمان بو، ال مف جية المشرع كال مف غيره. )القاضي، 
كافة مناحي الحياة، فمـ تغفؿ شيئان منيا الشريعة اإلسالمية قد شممت كيرل الباحث أف 

دكف تكجيو أك إرشاد، كلـ يركز الديف اإلسالمي عمى العبادات فقط بؿ اىتـ بكافة جكانب حياة 
اإلنساف بكؿ أشكاليا كما يتعمؽ بيا فتطرؽ إلى كيفية تعامؿ الناس مع بعضيـ البعض، 

طرؽ إلى المعامالت كأعطى حمكالن تك كالطريقة المثمى التي تككف عمييا الحياة االجتماعية، 
مادية مف خالؿ النظاـ االقتصادم اإلسالمي الذم يحرص عمى تكزيع الثركة بشكؿ عادؿ بيف 

يجب أف يككف فيما يرضي أنو عمى العمؿ، ك  تكحث، الربافيي شرعت البيع كحرمت الناس 
ترابط المجتمع  دليالن عمى كجعمت مف العمؿ التطكعيا عز كجؿ كينفع البالد كالعباد، 

كعنايتو ببعضو بعضان، كقد مثمت لذلؾ بأبسط األمكر كفضؿ الظير كفضؿ الزاد، كعظـ 
 أجرىما، كأف النار يمكف اتقاء شرىا كلك بشؽ تمرة.

أهميةالعملالتطوعي

يعد العمؿ التطكعي رافدان ميما كرئيسان مف ركافد العمؿ اإلسالمي كاإلنساني، الذم ييدؼ 
يد مف المنافع التي جاء اإلسالـ حاثان عمييا، كمرغبا فييا، كالتطكع ييظير إلى تحقيؽ العد

 تمسؾ المسمميف بقيـ دينيـ الحنيؼ الذم يدعكا إلى التراحـ، كالتكاتؼ، كالتضامف، كالتكافؿ.
كمف ىذا المنطمؽ، فإف أىمية العمؿ التطكعي في المجتمع المسمـ تتمثؿ فيما يمي )عمي 

،ََِٗ، ّٖ-ْٔ:) 
 المتطكع عمى اإليثار، كبذؿ الكقت، كالجيد، كالماؿ في سبيؿ مساعدة اآلخريف. تدريب -ُ
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شعكر المتطكع بالسعادة كالرضا مف خالؿ مشاركة المتضرريف، كالكقكؼ معيـ، كتخفيؼ  -ِ
 معاناتيـ.

التكامؿ مع الجيكد الرسمية )الحككمية( مف خالؿ رفع مستكل الخدمات المقدمة،  -ّ
 كتكسيع نطاقيا، كتنكعيا.

 تكفير بعض الخدمات التي قد يتعذر عمى الجيات الرسمية تقديميا. -ْ
تطبيؽ األساليب العممية لمعمؿ الخيرم التطكعي مف خالؿ االتصاؿ بالمنظمات المتناظرة  -ٓ

 في الدكؿ األخرل، كمحاكلة االستفادة مف تجاربػػػيـ كخبراتيـ في ىذا المجاؿ.
 العمؿ التطكعي:يمكف التمييز بيف شكميف أساسييف مف أشكاؿ ك  .
العمؿ التطكعي الفردم: كىك عمؿ أك سمكؾ اجتماعي يمارسو الفرد مف تمقاء نفسو،  -ُ

رادة، كال يبغي منو أم مردكد مادم، كيقـك عمى اعتبارات دينية، أك  كبرغبة منو كا 
قد يقـك فرد بتعميـ  –مثالن  –ففي مجاؿ محك األمية  أخالقية، أك اجتماعية، أك إنسانية.

 ف األفراد القراءة كالكتابة، أك يتبرع بالماؿ لجمعية تعني بتعميـ األمييف.مجمكعة م
العمؿ التطكعي المؤسسي: كىك أكثر تقدمان مف العمؿ التطكعي الفردم، كأكثر تنظيمان،  -ِ

كأكسع تأثيران في المجتمع، حيث تقـك جمعيات كمؤسسات خيرية متعددة بأعماؿ تطكعية 
أنشطة كبرامج مصممة خصيصان لمساعدة المحتاجيف،  كبيرة لخدمة المجتمع، مف خالؿ
 أك لممساىمة في تنمية المجتمع.

ميادينالعملالتطوعي:

يمارس في مياديف الطب مف خالؿ قياـ  التطكعيتتنكع مياديف العمؿ التطكعي، فالعمؿ 
األطباء بالتطكع في عالج المرضى دكف مقابؿ، أك تطكعيـ في معالجة المصابيف جراء 

ض لككارث طبيعية، أك بافتتاح مراكز طبية عالجية كتأىيمية خيرية. كما أف العمؿ التعر 
التطكعي يكجد في المجاؿ التعميمي مف خالؿ قياـ بعض المعمميف ببذؿ جيكدىـ التطكعية 
لتعميـ أبناء بعض األسر الفقيرة، أك المساىمة في برامج محك األمية. كما أف ميداف العمؿ 

آخر لمتطكع، كقد نشط كثيران خالؿ السنكات األخيرة نظران لتفاقـ المشاكؿ البيئي يعد عنكانا 
البيئية التي باتت تيدد العالـ بككارث خطيرة، كفي ىذا الميداف ينطمؽ المتطكعكف مف 
إحساس المسؤكلية تجاه الكرة األرضية التي نعيش عمييا في محاكلة لحفظ ثركاتيا الطبيعية، 

عمييا. كفي ىذا الجانب تنشط حمالت التكعية البيئية لتعريؼ  التي تكفؿ استمرار الحياة
مف كمية  –مثال  –المجتمع الطرؽ البسيطة كالسممية، كالتي تنطمؽ مف المنزؿ لمتخفيؼ 
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النفايات، أك بعممية المساىمة في تدكير ىذه النفايات، كما تنشط حمالت تنظيؼ الشكاطئ، 
 (ُْ، ََِِ، )ليمة كالمحافظة عمى المحميات الطبيعية.

دورالمدرسةفيتحفيزالمشاركةالتطوعيةلدىالطالب:

تقـك المدرسة بدكر كبير في تنشئة الطالب، لككنيا المؤسسة التي عيد إلييا المجتمع 
تربية أفراده كتكجيييـ، كىي تتكسؿ في تحقيؽ أىدافيا بالمناىج كاألنشطة المدرسية كقبؿ 

العبء األكبر في تحقيؽ االىداؼ المنشكدة، تمؾ األىداؼ ذلؾ كمو بالمعمـ الذم يقع عميو 
فمف كاجب المدرسة أف تحفز المشاركة  التي تسيـ في تحقيقيا المشاركة في العمؿ التطكعي.

التطكعية لدل طالبيا مادامت تمؾ المشاركة ستعكد بنكاتج إيجابية معرفية كاجتماعية كنفسية 
الب لممارسة العمؿ التطكعي كتكفير البيئة عمييـ، كمف مسؤكليتيا إتاحة الفرصة لمط

المناسبة لتمؾ الممارسة داخؿ كخارج المدرسة، كىذا الدكر الذم تقـك بو المدرسة في تشجيع 
 (َٔ، ُِْٖالعمؿ التطكعي لدل الطالب ىك ما يسمى بتربية التطكع. )الجيني، 

د سمكؾ يمارسو كتكمف أىمية ىذه التسمية أك التعريؼ في تأكيده أف التطكع ليس مجر 
اإلنساف في فترة مف الكقت بؿ ىك منظكمة تتجسد في كؿ مجاالت الشخصية: المعرفة، القيـ، 

 الميارات، كلكنو يشترط أال تتـ مطالبة المتعمـ بالمشاركة بؿ تككف ابتداء منو.
األدكار التربكية تفعيؿ لبرنامجا مقترحا  (ٕٔ-َٕ ،ََِٖطرح )عبد العاطي، كقد 

كىك يقترح أف  العربية،ثقافة العمؿ التطكعي لدل الطالب في نظـ التعميـ نمية لممدرسة في ت
 الدراسية،يقدـ البرنامج ضمف األنشطة التربكية التي يمارسيا الطالب خارج حصص المكاد 

فضال عف جانب  لمبرنامج،كيتضمف عددا مف المؤسسات النظرية التي تعطي الجانب المعرفي 
كيقترح أف تتنكع مصادر  كخارجيا.ا مف االنشطة داخؿ المدرسة تطبيقي ميداني يشمؿ عدد

البرنامج كأدكاتو، مثؿ: المراجع كالمناقشات كالحكارات، كالزيارات الميدانية، كالمشاركة الفعمية 
 في بعض األعماؿ التطكعية كاألنشطة. 

كسمككيات  المدارس كالمناىج التعميمية تمعب دكرنا كبيرنا في تعزيز قيـكيرل الباحث أف 
كأخالقيات الطالب كالطالبات، كمف بيف منظكمة القيـ كالسمككيات التي يمكف لمتعميـ أف 
حساس  يثار كا  يدعميا، ثقافة العمؿ التطكعي، بما ما تحممو مف تعاكف كتكاتؼ كمحبة كا 

ا ف .باآلخريف كانتماء كتفافو في خدمة الغير كالمجتمع ا مالئمن البيئة المدرسية تشٌكؿ مناخن
  المناىج كاألنشطة الصفية كالالصفية. الطالب مف خالؿ لدل  لعمؿ التطكعيغرس قيـ ال
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الدراساتالسابقة

ـ( بعنكاف "دكر العمؿ التطكعي في تنمية َُِٓ: لمحمد اليراف كصالح رحاؿ)الدراسة األكلى
المجتمع كنمكذج مقترح لتفعيمو"، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي الكثائقي في 
دراستيما، كىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مفيكـ العمؿ التطكعي كدكره في تماسؾ المجتمعات 
يجاد نمكذج يحدد مككنات تفعيؿ  ككذلؾ استعراض تجارب دكلية في مجاؿ العمؿ التطكعي كا 
العمؿ التطكعي في المجتمعات العربية. كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج مف أىميا 

كالترابط بيف أبناء المجتمع الكاحد، كتنمية ركح المسؤكلية لدل الفرد تجاه  تنمية عكامؿ األلفة
% مف الدخؿ القكمي، إضافة إلى ِالمجتمع ككذلؾ دعـ االقتصاد الكطني برافد قد يتجاكز 

الفكائد الشخصية المباشرة لممتطكع مثؿ تنمية الثقة بالنفس كاكتساب الخبرات كتطكير 
 الميارات المختمفة.

( بعنكاف "العمؿ التطكعي َُِٓ: آلمنة أحمد الزير كمشاعؿ فيد المقبؿ )سة الثانيةالدرا 
كقيـ المكاطنة لدل الشباب السعكدم )دراسة ميدانية مطبقة عمى عينة مف المتطكعيف في 
المممكة العربية السعكدية"، كقد استخدمت الباحثتاف في دراستيما المنيج الكصفي المسحي، 

رؼ عمى مفيـك التطكع مف كجية نظر الشباب كأنكاع المبادرات التطكعية كىدفت الدراسة لمتع
التي شارؾ فييا المتطكعيف كسنكات الخبرة في العمؿ التطكعي كمعرفة األسباب التي دعت 
المتطكعيف لممشاركة التطكعية مع بياف الكاقع االجتماعي لمعمؿ التطكعي لمعمؿ التطكعي 

 رفة الخصائص الديمغرافية كاالجتماعية لممتطكعيف.عند عينة مف الشباب السعكدم كمع
% مف المتطكعيف ىـ مف طمبة المرحمة الجامعية كحديثي ِٖكقد تكصمت الباحثتاف إلى أف 

التخرج كىذا يؤكد عمى أىمية ىذه المرحمة كدكر الشباب، كبالنسبة لطبيعة المشاركة فقد 
شير لمدكر الذم تقدمو مختمؼ كانت نسبة كبيرة تشارؾ ضمف المراكز التطكعية كىذا ي

الجيات لدعـ ركح العمؿ التطكعي، كما تكصمت الباحثتاف إلى أف الدافع األكؿ لالنخراط في 
العمؿ التطكعي ىك الرغبة في تنمية الخبرات كالميارات ككانت الرغبة في تنمية المجتمع 

رت الدراسة لعالقة الدافع الثاني إضافة لجانب ميـ ىك الرغبة في األجر كالثكاب، كما أشا
 العمؿ التطكعي بتقكية أكاصر الركابط االجتماعية.
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ـ( بعنكاف "دكافع كفكائد ََُِلكنعاف، راـ أ كآخركف، )كىي دراسة أجنبية  الدراسة الثالثة:
التطكع لمطالب: مقارنة المتطكعكف بشكؿ منتظـ كبشكؿ جزئي كالغير متطكعكف في خمس 

 دكؿ"
Cnaan Ram A. (2010) & others, Motivations and Benefits of Student 

Volunteering Comparing Regular, Occasional, and Non-Volunteers in 

Five Countries, 

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، كتيدؼ الى دراسة مدل مشاركة الطالب  
الجامعييف في التطكع ككيؼ يدرؾ الطالب الدكافع كالفكائد المرتبطة بالتطكع كمف اىداؼ ىذه 
الدراسة أيضا العالقة بيف عدد المتطكعيف كالحكافز اك الدكافع التي تحثيـ عمى التطكع 

فرضيات سكؼ يتصكر الطالب مجمكعة مف المحفزات كالفكائد  ْىناؾ  كلتحقيؽ ىذا اليدؼ
لمتطكع كسيككف الدافع الحسي اك الخارجي ىك األكثر أىمية سكؼ يعتقد الطالب الذيف 
يتطكعكف بشكؿ منتظـ اف االيثار ىك المحفز األكثر أىمية كذلؾ اكثر مف الطالب الذيف 

عتقد الطالب الذيف يتطكعكف بشكؿ جزئي يتطكعكف بشكؿ جزئي اك الغير متطكعكف سكؼ ي
اف المحفز االجتماعي ىك األكثر أىمية كذلؾ اكثر مف الطالب الذيف يتطكعكف بشكؿ منتظـ 
ك الغير متطكعكف. سكؼ يتصكر الطالب الغير متطكعكف اف الدافع الحسي اك الخارجي ىك 

جزئي كأظيرت نتائج  األكثر أىمية، كذلؾ أكثر مف الطالب الذيف يتطكعكف بشكؿ منتظـ اك
٘ مف المشاركيف ىـ مف الذيف ْٔالدراسة قبكؿ الفرضية األكلى بشكؿ جزئي حيث أف تقريبا 

 يتطكعكف بشكؿ جزئي.
( بعنكاف "اتجاىات الشباب الجامعي الذككر نحك ََِٗ: لفيد السمطاف )الدراسة الرابعة

استخدـ الباحث المنيج العمؿ التطكعي، دراسة تطبيقية عمى جامعة الممؾ سعكد"، كقد 
الكصفي الكثائقي كالكصفي المسحي، كىدفت الدراسة لمكشؼ عف اتجاىات الشباب الجامعي 
تجاه العمؿ التطكعي كنكع األعماؿ التي يرغبكف بممارستيا، كالمعكقات التي تحكؿ دكف 
ط التحاؽ الشباب الجامعي باألعماؿ التطكعية، كتكصؿ الباحث إلى نتائج أىميا: أف متكس

ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطكعي ضعيفة جدان كأف أبرز فكائد مشاركة الشباب في 
العمؿ التطكعي اكتساب ميارات جديدة كزيادة الخبرة كالمساعدة في المجتمع كتنمية 

 الشخصية االجتماعية.
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 ( بعنكاف "ثقافة التطكع لدل الشبابََِْإعداد: عثماف صالح العامر) الدراسة الخامسة:
السعكدم "دراسة ميدانية"، كاستخدـ الباحث لدراستو المنيج الكصفي، كىدفت الدراسة إلى 
بياف مفيـك التطكع كأىـ العكامؿ المؤثرة عمى مشاركة أفراد المجتمع في مؤسسات العمؿ 
يضاح الدكافع كالمكانع نحك مشاركة الشباب في مؤسسات العمؿ التطكعي مع  التطكعي كا 

ف الجنسيف في تحديد ىذه الدكافع كالمكانع. كتكصؿ الباحث لعدة نتائج استكشاؼ الفركؽ بي
مف أىميا تعدد الدكافع لدل الشباب لممشاركة في العمؿ التطكعي مع تدني المشاركة 
الحقيقية كفي المقابؿ تعددت المكانع التي تحكؿ دكف مشاركة الشباب لتشمؿ مكانع شخصية 

كعدـ كجكد برامج تدريبية لتدريب الراغبيف في العمؿ  كتدني الكعي كضعؼ االىتماـ اإلعالمي
 التطكعي باإلضافة لعدـ تقدير دكر الشباب مف قبؿ المؤسسات كالجيات.

ىدفت الدراسة إلى معرفة  "الشباب كالعمؿ التطكعي"بعنكاف ( ُِِْالباز): الدراسة السادسة
العكامؿ التي تعيؽ  كالكقكؼ عمى فيو،مدل مشاركة الشباب في العمؿ التطكعي كرغبتيـ 

العمؿ التطكعي في المممكة كمعرفة العكامؿ التي تؤثر في رغبة الشباب في المشاركة في 
( طالبا مف كميتي الشريعة كالعمكـ االجتماعية ُّٔكطبقت الدراسة عمى ) التطكعي.العمؿ 

في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية في الرياض باستخداـ منيج المسح كأداتو 
% مف أفراد ٖٕأف نسبة  كشفت بيانات الدراسة عف عدد مف النتائج أىميا: االستبانة، كقد

كما  المشاركة،% منيـ لدييـ الرغبة في ٔٗأف  التطكعي،العينة غير مشاركيف في العمؿ 
 كأشاركا إلىكافقت أغمبية أفراد العينة عمى كجكد عكائؽ إدارية لممشاركة في العمؿ التطكعي 

كغياب التنسيؽ بيف الجيات كالمؤسسات  التطكعية،نظيـ لممشاركة في األعماؿ عدـ كجكد ت
 بالتطكع.المعنية 

"دكر الجامعة في تنمية اتجاىات الطالب نحك بعنكاف  (ََِّعارؼ ) الدراسة السابعة:
العمؿ التطكعي في ضكء مفيـك التنمية المستدامة " ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات 
الطالب نحك ظاىرة العمؿ التطكعي كتبيف الفركؽ في ىذه االتجاىات كفقا لمتغيرات الجنس 

نة مف طالب كميات جامعة كطبقت الدراسة عمى عياالجتماعية. كالتخصص الدراسي كالبيئة 
 ُٔ)طالبا كطالبة تراكحت أعمارىـ بيف  (َْْ)فرع أسكاف في مصر قكاميا  –جنكب الكادم 

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي لجمع البيانات عف طريؽ إعداد مقياس  سنة. (ُٗ –
ى عد كانتيت الدراسة إل عبارة.( ُٖالتجاىات طالب الجامعة نحك العمؿ التطكعي تككف مف )
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شممت  التطكعي،كجكد اتجاىات سالبة لعينة الدراسة ككؿ نحك العمؿ  مف النتائج أىميا:
نظرة المجتمع  لممتطكع،المسؤكلية االجتماعية  التطكعي،"قيـ العمؿ  جميع أبعاد المقياس:

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعات " ك طبيعة العمؿ التطكعي المتطكع،نحك 
 التطكعي.في اتجاىاتيـ نجك العمؿ  حضر( ريؼ،أدبي( ) عممي،إناث( ) ككر،)ذالدراسة 

"أنماط التطكع لدل طالب المرحمة بعنكاف  Marcelol,2007)مارسيميك )الثامنة: لدراسة ال
-ُٔىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل ممارسة الطالب ) الثانكية في الكاليات المتحدة "

كقد حصؿ الباحث عمى  إلييا.كأشكاؿ التطكع التي يميمكف  التطكعي،( سنة لمعمؿ ُٖ
البيانات مف مكتب اإلحصاءات السكانية ثـ قاـ بتحميميا كمقارنتيا مع بيانات األعكاـ 

أف أكثر المنظمات جذبا ألفراد العينة ىي المنظمات منيا: كتكصؿ إلى عدة نتائج  السابقة،
فيما تأتي  %،ٔ.ِّألندية الرياضية بنسبة % ثـ منظمات الطفكلة كاٗ.ّٗالدينية بنسبة 

أف أكثر أشكاؿ العمؿ التطكعي ممارسة مف . ك المنظمات السياسية كالدكلية في أسفؿ القائمة
عداد كتكزيع ٕ.ِٖجمع التبرعات كالبيع لصالح المنظمة بنسبة  الطالب:قبؿ  % ثـ جمع كا 

ات الحماية في أسفؿ القائمة % فيما تأتي الرعاية الطبية كخدمِٓاألطباؽ الخيرية بنسبة 
أنيـ انخرطكا في العمؿ كا % مف أفراد العينة أشار ْ.ّٔ%. كما تكصمت إلى أف ّبنسبة 

% إلى أنو قد تمت دعكتيـ ٖ.ُٗفيما أشار  المنظمة.التطكعي بناء عمى دعكة مف أحد أفراد 
ية لدل كصمت المشاركة التطكع. كقد % مف قبؿ األصدقاءٗ.َُبينما  األقارب،مف قبؿ 

% بينما كانت األقؿ لدل طالب الصؼ العاشر بنسبة ٗ.ٕٓطالب الصؼ الثاني عشر إلى 
َٕ.ٔ.% 

أوجهاالتفاقواالختالفمعالدراساتالسابقة:

اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة العامر كدراسة اليراف كصالح كدراسة الزير كالمقبؿ في 
 التعرؼ عمى مفيـك العمؿ التطكعي

 الؼ عف الدراسات السابقة فإف ىذه الدراسة:أما أكجو االخت
 تستعرض العمؿ التطكعي في التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية. .ُ
 تركز عمى طالب المرحمة الثانكية. .ِ
في تنظيـ لالستفادة منو  ََِّتسعى لتكظيؼ الجزء الخاص بالتطكع في رؤية المممكة  .ّ

 .العمؿ التطكعي في التعميـ.
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المنهجيةللدراسةاإلجراءات
منهجالدراسة

تعتمد ىذه الدراسة المنيج المسحي الكصفي في الكصكؿ الى أىدافيا؛ اذ ييتـ المنيج 
المسحي بجمع البيانات كاإلحصاءات العامة التي تجمع عف طريؽ االستبياف كتستخمص 

بجمع  البيانات مف عدد مف الحاالت الفردية، كييتـ ىذا المنيج المسحي أك االستبياني
الحقائؽ حكؿ المكقؼ المراد بحثو كاستبياف الصكرة عف الظركؼ السائدة كيمجأ الباحث إلى 
مسح عدد مف المنشآت أك السكاف كقد يمجأ الباحث إلى مسح عينة محددة مف السكاف، أك 

 مف المنشآت، كتيعتبر عينة مختارة بشكؿ دقيؽ تمثؿ المجمكع.      
اسة عمى المنيج الكصفي ألنو األنسب لطبيعة المشكمة كقد اعتمد الباحث في ىذه الدر 

العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة  كاقعكيمكف مف خاللو أف يقـك الباحث بكصؼ كتحميؿ 
الثانكية بمدينة جدة مف كجية نظر ركاد النشاط، لبياف مفيـك العمؿ التطكعي في مصادر 

كبات التي تعيؽ العمؿ التطكعي طالب التربية الرئيسية، كالتعرؼ عمى كاقعو ، كتحديد الصع
المرحمة الثانكية، أمال في التكصؿ إلى نتائج ذات قيمة تزيد مف رصيد المعرفة حكؿ ىذا 
المكضكع كيمكف أف تكصؿ الباحث إلى نتائج يستطيع مف خالليا أف يبدم تكصياتو 

 كمقترحاتو.
مجتمعوعينةالدراسة

المرحمة الثانكية بنيف في مدينة جدة كالبالغ يتككف مجتمع الدراسة مف ركاد النشاط في 
ق، َُْْ/ُّْٗ( رائد نشاط بحسب إحصائية إدارة تعميـ جدة لمعاـ الدراسي َُِعددىـ )

 َُِحيث تـ تكزيع ( رائد نشاط مف أفراد مجتمع الدراسة. َٗكشممت عينة الدراسة )
 فقط. َٗاستبانة ككانت االستبانات التي اكتمؿ كصكليا لمباحث ىي 

الدراسة:حدود

 كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدةالحدكد المكضكعية:  -
 الحدكد المكانية: مدارس التعميـ العاـ بنيف بمدينة جدة. -
 ىػ.ُُْْـ مف العا األكؿالحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي  -
 بمدينة جدة. المرحمة الثانكية بنيف المفرغيف في نشاطالالحدكد البشرية: ركاد  -
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الدراسة:اةأد

قاـ الباحث بتصميـ االستبانة بعد االطالع عمى العديد مف األدبيات المتعمقة بمكضكع 
الدراسة كاألدكات فييا، كىك يشتمؿ عمى عدد مف األسئمة المغمقة، كقد أعطيت الفقرات 

العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة مف كجية نظر ركاد  بكاقعالمتعمقة 
النشاط لإلجابات عمى تدرج خماسي، مككف مف خمسة إجابات تعادؿ خمسة أكزاف حسب 

 الجدكؿ التالي:
 (Likert scale( أوزاُ اىؼجبراد حطت ٍقُبش ىُنرد )1خذوه رقٌ)

 ٍذي اىَزىضظ  اىىزُ اإلخبثبد

 5إىً  02.4ٍِ  5 خذا  ثذرخخ مجُرح 

 02.4إىً أقو ٍِ  0204ٍِ  0 درخخ مجُرح

 0204إىً أقو ٍِ  2.4.ٍِ  0 ٍزىضطخ

 2.4.إىً أقو ٍِ  12.4ٍِ  . ضؼُفخ

 12.4إىً أقو ٍِ  1ٍِ  1 ضؼُفخ خذا  

 صدؽ أداة الدراسة:
قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة عف طريؽ حساب معامالت ارتباط بيرسكف 

أف جميع  كقد أظيرت النتائجبيف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو 
دالة احصائيان عند مستكل  اإلستبانة مع الدرجة الكمية جاءتقيـ معامالت االرتباط بيف فقرات 

( كىي درجات مكجبة كمقبكلة كتشير إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف َُ.َ) داللة
 االتساؽ الداخمي في جميع فقراتيا.
 تحميؿ البيانات كمناقشة النتائج
 النتائج المتعمقة بعينة الدراسة 
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 ( رىزَغ ػُْخ اىذراضخ حطت اىَزغُراد اىذََىغرافُخ1-0خذوه )

 اىْطجخ% اىزنرار اىفئخ اىَزغُر

هو حصيذ ػيً دوراد 

 فٍ ٍدبه اىزطىع

 %020. 55 ّؼٌ

 %0.25 00 ال

 %100.00 04 اىَدَىع

هو َىخذ فٍ ٍذرضزل 

 ّبدٌ رطىع

 %.052 00 ّؼٌ

 %.5.2 05 ال

 %100.00 04 اىَدَىع

هو ىل ٍشبرمبد فٍ 

 األػَبه اىزطىػُخ

 %.52. 50 ّؼٌ

 %.1.2 11 ال

 %100.00 04 اىَدَىع

اىخجرح فٍ ضْىاد 

اىَشبرمخ ثبألػَبه 

 اىزطىػُخ

 %.052 01 ضْىاد فأقو 5ٍِ 

 %0121 .. ضْىاد 14إىً  .ٍِ 

 %020. 1. ضْىاد 14أمثر ٍِ 

 %100.00 04 اىَدَىع

( تكزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمكغرافية كمنو نجد أف ُ-ْيكضح الجدكؿ )
%(، بينما بمغت نسبة ّ.ّٔغالبية عينة الدراسة قد تمقكا دكرات في مجاؿ التطكع بنسبة )

( أف غالبية عينة الدراسة ال ٔ-ْنجد مف الجدكؿ )كما  %(. ٕ.ّٔالذيف لـ يتمقكا دكرات )
%( يمييـ الذيف يكجد بمدارسيـ نادم تطكع بنسبة ِ.ِٓيكجد بمدارسيـ نادم تطكع بنسبة )

(ْٕ.ٖ.)% 
( أف غالبية عينة الدراسة ليـ مشاركات في األعماؿ التطكعية ٔ-ْكذلؾ يكضح الجدكؿ )

%( بينما نجد الذيف ليست ليـ أم مشاركات في األعماؿ التطكعية بمغت ٖ.ٕٖبنسبة )
يـ في المشاركة باألعماؿ الخيرية كنجد أف غالبية عينة الدراسة خبرت %(ِ.ُِنسبتيـ )

%( ُ.ُّسنكات( بنسبة ) َُإلى  ٔ%( يمييـ )مف ٔ.ْٓسنكات فأقؿ( بنسبة ) ٓ)مف 
 .ّ.ِّسنكات( بنسبة ) َُكأخيران )أكثر مف 
 الدراسةبتساؤالتالنتائجالمتعلقة

 أكالن: النتائج الخاصة بالتساؤؿ األكؿ: 
" لإلجابة  جدة؟كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة  اعمى "مكالذم ينص 

عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بالتحقؽ مف )كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية 
بمدينة جدة(، مف خالؿ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة 

 الفقرات المتعمقة بيذا الجزء، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي: الدراسة حكؿ األسئمة أك
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( اىَزىضطبد اىحطبثُخ واالّحرافبد اىَؼُبرَخ الضزدبثبد ػُْخ اىذراضخ حىه واقغ .-0خذوه)

 اىؼَو اىزطىػٍ ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ ثَذَْخ خذح ٍررجخ رْبزىُب  

 اىؼجبرح ً
 اىَزىضظ

 اىحطبثٍ

 االّحراف

 اىَؼُبرٌ

ّطجخ 

 اىَىافقخ

اىزررُ

 ة

 درخخ

 اىَىافقخ

19 

َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ اىزنبفو 

 ػبىُخ خذا   1 87.3% 0.741 4.37 االخزَبػٍ ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ2

20 

َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ اىَحبفظخ ػيً 

 ػبىُخ خذا   . 86.9% 0.690 4.34 ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ2 اىََزينبد اىؼبٍخ واىخبصخ

 ػبىُخ خذا   0 86.0% 0.570 4.30 َحزبج اىؼَو اىزطىػٍ إىً رغجخ رارُخ ٍِ اىطالة 2

16 

َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ رحَو اىَطؤوىُخ 

 ػبىُخ خذا   0 84.7% 0.765 4.23 ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ2

15 

اىؼَبه َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس احزراً 

 ػبىُخ 5 83.6% 0.712 4.18 ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ2 وأصحبة اىَهِ ورقذَرهٌ

 ػبىُخ . 82.4% 0.872 4.12 َفزقر اىؼَو اىزطىػٍ ىىخىد اىزحفُس ىيطالة2 5

18 

َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ األٍبّخ ىذي طالة 

 ػبىُخ 5 81.8% 0.744 4.09 اىَرحيخ اىثبّىَخ2

17 

اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ االّزبخُخ ىذي  َطهٌ

 ػبىُخ . 80.7% 0.841 4.03 طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ

12 

ػذً إدراك ثؼض اىَؼيَُِ ألهَُخ إشراك اىطالة فٍ 

 ػبىُخ 0 77.8% 0.867 3.89 األػَبه اىزطىػُخ2

14 

َطهٌ اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رؼسَس قَُخ ررشُذ االضزهالك 

 ػبىُخ 14 75.8% 0.841 3.79 اىثبّىَخ2ىذي طالة اىَرحيخ 

11 

رزىفر فرص ٍْبضجخ إلشراك اىطالة فٍ األػَبه 

 ػبىُخ 11 74.9% 0.829 3.74 اىزطىػُخ

8 

ػذً ٍؼرفخ طبىت اىَرحيخ اىثبّىَخ ثبألٍبمِ اىزٍ 

 ػبىُخ .1 74.4% 0.887 3.72 ََبرش ثهب اىؼَو اىزطىػٍ

4 

األػَبه اىزطىػُخ َشبرك طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ فٍ 

 ػبىُخ 10 73.1% 0.781 3.66 ثبىرغٌ ٍِ اىصؼىثبد اىزٍ رىاخههٌ

 ػبىُخ 10 69.3% 0.877 3.47 رٍَْ اىَؤضطبد اىزؼيَُُخ حص اىزطىع ىذي اىطالة2 1

10 

ىذي اىقبئَُِ ػيً ثراٍح اىزطىع فٍ اىَذرضخ وػٍ 

 ٍزىضطخ 15 67.1% 0.998 3.36 مجُر ثذور اىؼَو اىزطىػٍ فٍ رَُْخ اىقٌُ

13 

رفؼو اىَذرضخ اىشرامبد ٍغ اىدهبد اىَخزيفخ ىزفؼُو 

 ٍزىضطخ .1 64.9% 0.952 3.24 دور اىطالة فٍ األػَبه اىزطىػُخ

 ٍزىضطخ 15 61.3% 0.747 3.07 رزىفر ٍؼيىٍبد مبفُخ ىذي اىطالة ػِ اىؼَو اىزطىػٍ 3

9 

َىخذ فٍ اىَْبهح اىذراضُخ ىيَرحيخ اىثبّىَخ ٍىاضُغ 

 ٍزىضطخ .1 56.4% 0.842 2.82 أهَُخ اىؼَو اىزطىػٍرجرز 

6 

َحصو اىطبىت ػيً اىزذرَت ىََبرضخ األػَبه 

 ٍزىضطخ 10 56.2% 0.886 2.81 اىزطىػُخ

7 

ال َؼطٍ اىؼَو اىزطىػٍ فرصخ ىجْبء ٍهبراد اىطبىت 

 ٍْخفضخ 4. 49.6% 0.974 2.48 ٍطزقجال  

 ػبىُخ - 73.7% 0.821 3.69 اىَزىضظ اىؼبً

( أف المتكسط العاـ الستجابات عينة الدراسة حكؿ كاقع العمؿ ِ-ْيتضح مف الجدكؿ)
( كبمغ االنحراؼ المعيارم الكمى ٗٔ.ّالتطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة بمغ )
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%( كالمتكسط يقع ضمف الفترة ٕ.ّٕ( كبمغت نسبة المكافقة العامة عمى المحكر )ُِٖ.َ)
( كالمتكسط ضمف ىذه الفترة مف التدرج الخماسي يشير إلى أف َِ.ْألقؿ مف  َْ.ّ)مف 

كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة مف كجية نظر عينة الدراسة 
 عالية. 

( أف المتكسط العاـ الستجابات عينة الدراسة حكؿ كاقع العمؿ ِ-ْيتضح مف الجدكؿ)
( ٗٔ.ّلدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة بمغ ) التطكعي في تنمية القيـ االقتصادية
( كبمغت نسبة المكافقة العامة عمى المحكر ُِٖ.َكبمغ االنحراؼ المعيارم الكمى )

( كالمتكسط ضمف ىذه َِ.ْألقؿ مف  َْ.ّ%( كالمتكسط يقع ضمف الفترة )مف ٕ.ّٕ)
طالب المرحمة الثانكية لدل  الفترة مف التدرج الخماسي يشير إلى أف كاقع العمؿ التطكعي

 بمدينة جدة مف كجية نظر عينة الدراسة عالية. 
كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة كتأتي ىذه النتائج حكؿ 

 أف ياأظيرت نتائجكالتي ـ( ََُِكنعاف، راـ كآخركف، ) متكافقة مع ما تكصمت إليو دراسة
، كأف المحرؾ األكؿ لمشاركة ٘ مف المشاركيف ىـ مف الذيف يتطكعكف بشكؿ جزئئْ

فيد السمطاف الطالب في العمؿ التطكعي كانت اإلحساس بالمسئكلية تجاه المجتمع. كدراسة 
أبرز فكائد مشاركة الشباب في العمؿ التطكعي اكتساب  التي أشارت نتائجيا إلى أف( ََِٗ)

ديدة كزيادة الخبرة كالمساعدة في المجتمع كتنمية الشخصية جكقيـ عممية ميارات 
 االجتماعية
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 : الصعكبات التي تعيؽ العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدةثانيان 
( اىَزىضطبد اىحطبثُخ واالّحرافبد اىَؼُبرَخ الضزدبثبد ػُْخ اىذراضخ حىه 11-0خذوه)

 اىزطىػٍ ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ ثَذَْخ خذح ٍررجخ رْبزىُب   اىصؼىثبد اىزٍ رؼُق اىؼَو

 اىؼجبرح ً
 اىَزىضظ

 اىحطبثٍ

 االّحراف 

 اىَؼُبرٌ

ّطجخ 

 اىَىافقخ
 اىزررُت

 درخخ

 اىَىافقخ

4 
ػذً وخىد ٍُساُّخ خبصخ ىزذرَت اىطالة ورأهُيهٌ 

 ػيً اىجراٍح اىزطىػُخ
 ػبىُخ 1 %83.8 0.993 4.19

14 
إثراز اىَْبرج اىرائذح فٍ اىزطىع قصىر اإلػالً فٍ 

 ورأثُرهب اإلَدبثٍ فٍ رَُْخ اىىطِ
 ػبىُخ . %83.6 0.801 4.18

13 
غُبة اىحىافس اىزشدُؼُخ ىيطالة اىَشبرمُِ فٍ 

 األػَبه اىزطىػُخ
 ػبىُخ 0 %83.3 0.797 4.17

11 
ػذً ٍؼرفخ اىطالة ثبىيىائح اىزٍ رْظٌ اىؼَو 

 اىزطىػٍ فٍ اىَذارش
 ػبىُخ 0 %81.8 0.870 4.09

15 
ضؼف دور اىقُبداد اىزرثىَخ فٍ اىحث ػيً اىؼَو 

 اىزطىػٍ
 ػبىُخ 5 %80.0 0.948 4.00

8 
ػذً وخىد ثراٍح رذرَجُخ مبفُخ رقذً ىيطالة 

 اىَزطىػُِ قجو رنيُفهٌ ثبىَهبً اىزطىػُخ2
 ػبىُخ . %79.8 0.906 3.99

3 
ػذً وخىد إدارح خبصخ ثبىَزطىػُِ رهزٌ ثشؤوّهٌ 

 اىؼَو اىزطىػٍ فٍ اىَذرضخ ورْظٌ
 ػبىُخ 5 %77.3 0.974 3.87

10 
قيق األضرح ػيً األثْبء ٍِ اىىقىع ثَشبمو رؼرضهٌ 

 ىيَؤثراد اىطيجُخ2
 ػبىُخ . %77.1 0.842 3.86

5 
ػذً ٍالءٍخ وقذ اىؼَو اىزطىػٍ ىيطالة 

 اىَزطىػ2ُِ
 ػبىُخ 0 %75.6 0.804 3.78

 ػبىُخ 14 73.6% 1.026 3.68 رحدٌُ قذراد اىطالة اىَزطىػ2ُِ 9

12 
اضزغاله اىطالة اىَزطىػُِ فٍ إّدبز ٍهبً ٍحذدح ال 

 رزىافق ٍغ اهزَبٍبره2ٌ
 ػبىُخ 11 %73.3 0.793 3.67

7 
ػذً إربحخ اىفرصخ ىيَزطىع ىيزؼجُر ػِ رأَه ورقذٌَ 

 االقزراحبد واىزىصُبد
 ػبىُخ .1 %72.7 0.917 3.63

 ػبىُخ 10 72.0% 0.761 3.60 األضبضُخاىطؼٍ ىزأٍُِ احزُبخبد األضرح  1

6 
اىطؼٍ ىزحقُق ٍصبىح وغبَبد شخصُخ رحذ رداء 

 اىؼَو اىزطىػ2ٍ
 ػبىُخ 10 %70.0 1.041 3.50

2 
ّظرح ثؼض اىطالة ىيزطىع ػيً أّه ٍضُؼخ ىيىقذ 

 واىدهذ2
 ػبىُخ 15 %68.7 0.822 3.43

 ػبىُخ - %76.8 0.886 3.84 اىَزىضظ اىؼبً

( أف المتكسط العاـ الستجابات عينة الدراسة حكؿ الصعكبات ُُ-ْالجدكؿ)يتضح مف 
( كبمغ ْٖ.ّالتي تعيؽ العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة بمغ )

%( ٖ.ٕٔ( كبمغت نسبة المكافقة العامة عمى المحكر )ٖٖٔ.َاالنحراؼ المعيارم الكمى )
متكسط ضمف ىذه الفترة يشير إلى أف ( كالَِ.ْإلى  َْ.ّكالمتكسط يقع ضمف الفترة )مف 



 .............. اىؼَو اىزطىػٍ ىذي طالة اىَرحيخ اىثبّىَخ واقغ

- ُٔٓ - 

درجة مكافقة عينة الدراسة عمى أف ما ذكر بالمحكر الذم يمثؿ الصعكبات التي تعيؽ العمؿ 
 التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة عالية. 

صالح  دراسة  معكقات العمؿ التطكعي متكافقة معحكؿ كتأتي ىذه النتائج السابقة 
لتي أشارت إلي اف أبرز عكائؽ مشاركة الشباب في العمؿ التطكعي تمثمت ا( ََِْالعامر)

تدني الكعي كضعؼ االىتماـ اإلعالمي كعدـ كجكد برامج تدريبية لتدريب الراغبيف في  في
 العمؿ التطكعي باإلضافة لعدـ تقدير دكر الشباب مف قبؿ المؤسسات كالجيات.

ييتمثؿ في نقص  كقات المتعمقة بالمتطكعالمع كيرل الباحث أنو يمكف القكؿ بأف أبرز 
عدـ القياـ بالمسؤكليات التي أسندت إليو في كأدكاره، أك  بأىمية العمؿ التطكعيالمعرفة 

أما المعكقات التي ترتبط بالمدرسة .الكقت المحدد، ألف المتطكع يشعر بأنو غير ممـز بأدائو
تعينيـ عمى االختيار المناسب  يفلمطالب المتطكعخاصة برامج ثابتة ك عدـ كجكد فتتمثؿ في 

المتطكعيف قبؿ الطالب تدريب بخاصة البرامج أضؼ إلى ذلؾ قمة أك انعداـ ال .حسب رغبتيـ
 .الخكؼ مف التكسع خشية عدـ إمكاف تحقيؽ السيطرة كاإلشراؼك  .تكميفيـ بالعمؿ

ملخصالنتائج:

ة الدراسة فإف الدراسة نمف عيبعد اجراء الدراسة الميدانية كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا 
 خمصت الى العديد مف النتائج يمكف تمخيصيا كما يمي: 

  كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمدينة جدة مف أظيرت النتائج أف
( ُِٖ.َ)كانحراؼ معيارم ( ٗٔ.ّبمغ )، كذلؾ بمتكسط كجية نظر عينة الدراسة عالية
 %(. ٕ.ّٕ)كبمغت نسبة المكافقة العامة 

 كاقع العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة أظيرت النتائج أف أبرز الجكانب السمبية ل
العمؿ التطكعي  حسب كجية نظر عينة الدراسة تتمثؿ في: افتقارالثانكية بمدينة جدة 
عدـ إدراؾ بعض المعمميف ألىمية إشراؾ الطالب في األعماؿ ، ك لكجكد التحفيز لمطالب

عدـ معرفة طالب المرحمة الثانكية باألماكف التي يمارس بيا ة إلى ، باإلضافالتطكعية
 .العمؿ التطكعي

 الصعكبات التي تعيؽ العمؿ التطكعي لدل طالب المرحمة أبرز  أظيرت النتائج أف
عدـ كجكد حسب كجية نظر عينة الدراسة عالية تمثمت في:  الثانكية بمدينة جدة 

قصكر اإلعالـ في إبراز ، ك عمى البرامج التطكعية ميزانية خاصة لتدريب الطالب كتأىيميـ
غياب الحكافز التشجيعية ، ك النماذج الرائدة في التطكع كتأثيرىا اإليجابي في تنمية الكطف
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عدـ معرفة الطالب بالمكائح التي تنظـ العمؿ ، ك لمطالب المشاركيف في األعماؿ التطكعية
، ة في الحث عمى العمؿ التطكعيضعؼ دكر القيادات التربكي، ك التطكعي في المدارس

عدـ كجكد برامج تدريبية كافية تقدـ لمطالب المتطكعيف قبؿ تكميفيـ باإلضافة إلى 
 بالمياـ التطكعية. 

التوصيات:

 بناء عمى ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج فإف الباحث يكصي بما يمي:
 لخدمة مشركع تخصيص خالؿ مف التطكعي العمؿ ممارسة عمى الطالب تشجيع 

 .البيئة عمى كالحفاظ المدني، كالدفاع المرافؽ العامة، رعاية المجتمع كبخاصة
 مف  الثانكية كجعميا المدارس في الطمبة لدل كزرعيا التطكع ثقافة تشجيع عمى العمؿ

 .الدراسي المنيج مف كجزء طالب كطالبة كؿ مف المطمكبة األنشطة
  كأىمية كجكدىا في كؿ مدرسة ألنو يتحقؽ مف ضركرة التأكيد عمى األندية التطكعية

 خالليا كثير مف تنمية القيـ كيمكف تذليؿ كثير مف الصعكبات بكجكدىا.
 الكعي المجتمعي تنمي التي كاألنشطة بالبرامج العاـ التعميـ مؤسسات في االىتماـ زيادة 

 لمفرد. كفكائده التطكعي بالعمؿ النشء لدل كالممارسة
 جراء المزيد مف الدراسات كالبحكث حكؿ العمؿ التطكعي كتأثيراتو دعـ جيكد الباحثيف إل

 المكاطنة( عمى طالب المرحمة الثانكية. –االتجاىات  –المختمفة )القيـ 
 التعميػـ  كزارة في المسئكليف، لدل الشراكة كعقد المتكاصؿ كالدعمػ ؽسينضركرة الت

دارات إ في التطكعي العمؿ كتكظيؼ لتفعيؿ االجتماعية، كالتنمية المكارد البشرية ككزارة
ف انطالقة ة، لتككمييمبيئات التعلما ميظينا كتيفي تخطيط بدكرىا تسيـ التعميـ كالتي

 لمكصكؿ إلى مميكف متطكع. ََِّحقيقية لمعمؿ التطكعي المؤسسي في تحقيؽ رؤية 
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