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 ملخص

طلبة الجامعة في مجال العمل التطوعي من مساهمة  درجةهدفت الدراسة إلى التعرف على 

حائل في مجال العمل التطوعي، حيث اعتمدت جامعتي الجوف و طلبة على خالل تسليط الضوء

االستبانة كأداة ، وطبقت على المنهج الكمي في دراسة وصفية حققت من خالله أهدافهاالدراسة 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي: المجال االجتماعي 45) لجمع البيانات، حيث حوت

، المجال الصحي والبيئي، والمجال الوطني واألمنيوالمجال التربوي والتعليمي، ووالثقافي، 

لبة من كال ( طالبًا وطا850من )الختيار العينة فقد اعتمدت الدراسة العينة االحتمالية وتكونت و

أن مساهمة ( من جامعة حائل، وأظهرت النتائج 406( من جامعة الجوف و)444الجامعتين بواقع )

وجاء  طلبة كال الجامعتين في جميع مجاالت العمل التطوعي األربعة جاءت بدرجة منخفضة،

 طلبة والمجال التربوي والتعليمي أقلها من قبل ،المجال الصحي والبيئي أكثر المجاالت مساهمة

الوطني جامعة الجوف، بينما جاء المجال االجتماعي والثقافي أكثر المجاالت مساهمة والمجال 

جامعة حائل، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة  واألمني أقلها من قبل طلبة

التطوعي تبعًا  العمل مجال الجامعتين فيت الحسابية لدرجة مساهمة طلبة إحصائية بين المتوسطا

لمتغيرات الدراسة )التخصص، المستوى العلمي، الجنس( لجميع المجاالت والدرجة الكلية، كما 

درجة مساهمة طلبة جامعة الجوف وبين أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ت جامعة الجوف، وجاءت أبرز توصيا التطوعي لصالح طلبة العمل مجال فيجامعة حائل  طلبة

من خالل المؤتمرات وورش  العمل التطوعي بين طلبة الجامعاتالدراسة بضرورة نشر ثقافة 
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Abstract 

The study aimed to identify to what extent university students are 

contributed to volunteering work. Therefore, this study focused on the 

students of Jouf University & University of Hail. The analytical 

descriptive methodology was utilized in this study and questionnaires as 

an instrument to collect data. The instrument consisted of 45 sentences 

divided into four fields, which are cultural & social, educational, health & 

environmental, and national & security. The random sample was used to 

select the sample of the study. It was 850 students, which included 444 

students from Jouf University and 406 students from University of Hail. 

The findings revealed that the contribution of students in both universities 

to volunteering work was low. For Jouf University, the health & 

environmental field had the highest degree while the educational field was 

the lowest. On the other hand, the response to the cultural & social field 

was the highest for Hail's students while the national & security field had 

the lowest response. In addition, the results showed that there were no 

statistically significant differences between students in both universities 

according to the study variables (major, educational level, and gender) for 

all fields. However, there was statistically significant differences between 

Jouf's students and Hail's students in favor of Jouf's students. The study 

recommendations were to spread volunteering culture among students 

through conferences and workshops, courses, and awareness of the 

importance of volunteering work and its positive effect on both the society 

and students.   

Keywords: Higher Education, Volunteering Wok, Jouf University, 

University of Hail, University Students. 
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 قدمةم

وعلى عاتقهم  فهم أدوات الحاضر وطاقاته وقدراته، شباب الطاقة المتجددة في المجتمع،يعد ال

، تطور المجتمعستواجه التحديات المستقبلية، ويعتبر الشباب رأس المال البشري للمساهمة في 

 وفيهم يكمن االستثمار الحقيقي لدفع عجلة التنمية.

يته تتزايد أهم الذيوالعمل التطوعي مجال مشاركتهم في  أدوارهم ذات األثر والنفعومن 

أن معظم مؤسسات المجتمع في جميع دول العالم خصوصاً المدنية والخيرية ، حيث يوماً بعد يوم

ال الدور الكبير والدعم الفعلي الذي تحظى به فها وتلبي احتياجات مستهدفيها لومنها لم تحقق أهدا

 (.2014الزيود والكبيسي، التطوعي )فراد المجتمع بفضل العمل من أ

ً  كما يعتبر العمل ركيزة أساسية في  والتطوعي ظاهرة اجتماعية إيجابية تمثل سلوًكا حضاريًا

وقد اكتسب العمل التطوعي أهمية خاصة في مجتمعنا اإلسالمي  ،بناء المجتمع وتماسك أفراده

كونه من أفضل األعمال التي يقوم بها المسلم ألنه يأتي بدافع فعل الخير لآلخرين رغبة في الحصول 

عَ َخْيًرا فَ لثواب، قال تعالى: ﴿على األجر وا َ َشاِكٌر َعِليٌم﴾َوَمن تََطوَّ ( وقال تعالى: 158)البقرة:  إِنَّ َّللاَّ

 أسمى يمثل العمل التطوعيفومن الناحية النفسية  (،184: )البقرة َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَّهُ﴾﴿فََمن تََطوَّ 

حد أنماط السلوك اإلنساني الذي يعكس درجات التضحية في سبيل المصلحة العامة، باعتباره أ

شخصية الفرد ومدى ثقافته وظروف تنشئته البيئية ودرجة انتمائه وتوافقه مع المجتمع الذي يعايشه 

برز قد و .بعاداته وتقاليده ونظمه المختلفة، كما يعد التطوع سلوًكا تربويًا ينشأ عليه الفرد ويؤثر فيه

في مجال الخدمات  القطاعين العام والخاص تعزيز دور)القطاع التطوعي( في  دور القطاع الثالث

 (.2009السلطان، بمختلف أنشطتها )التنموية 

أصبحت الضرورة ملحه لمزيد من أعمال التطوع والمتطوعين نتيجة  راهنالوقت الوفي 

د بعض االحتياجات للمشكالت التي يواجهها أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية واألهلية كتعدد وتعق

التي لم تكن موجودة في السابق، أفرزها التطور الحضاري والتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

مما جعل الدولة تُعول على الجهود التطوعية لإلسهام في خدمة  تشهدها المجتمعات،واألمنية التي 

القات االجتماعية بين المجتمع إلى جانب دورها األساسي، ليتحقق االتساع اإليجابي لشبكة الع

  (.2015، أحمدللمجتمع )أفراد المجتمع ومؤسساته ولتتكامل مسيرة البناء والنماء 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

سالمية، نظًرا لما مهمة، ومقصد من مقاصد الشريعة اإلبر العمل التطوعي من األمور التعي

الشامل، التنمية بمفهومها  عواملأحد  ، كما يعدوتعاون أفراده المجتمعتماسك في  له من دور

بين  قيم التعاون والتواصل والتماسك ومساعدة اآلخرينركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر و

برزت أهمية وقيمة العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية من خالل  قدو .أفراد المجتمع

يجاد فرص التطوعي والتوسع في إتشجيع العمل فكان  2030رؤية المملكة التوجهات التي رسمتها 

من خالل سعي الدولة  مستهدفة هذا المجالرؤية الوجاءت  ،أهدافهاالمشاركة ألفراد المجتمع أحد 
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%، والوصول إلى 5% إلى 0.3رفع مساهمة القطاع التطوعي في إجمالي الناتج المحلي من نحو 

 .(2019)الرؤية،  ألفا الموجودين حاليًا 11مليون متطوع مقابل 

ونظراً لما يمثله طلبة الجامعة من أهمية خاصة، خصوصاً وأنهم في مرحلة العطاء ويمتلكون 

تعزيز انتماء و، ثقافة التطوع وتشجيعها بينهمالحاجة إلى تعزيز  فقد دعتعالية، قدرة ذهنية وبدنية 

إتاحة الفرص والفكرية والفنية والعلمية والعملية، هم وقدرات همتنمية مهاراتوالشباب ألوطانهم، 

الدراسة الحالية  انبثقت فكرةومن هنا ، بما فيه نفع المجتمع ستثمارهاالمختلفة لهم لتفريغ طاقاتهم وا

في مجال العمل  طلبة الجامعة في السعودية مساهمة درجةعلى  ،ووفق دراسة وصفية ،للتعرف

يمكن وعليه  حائل.وة على جامعتين سعوديتين هما جامعتي الجوف التطوعي، وذلك بتركيز الدراس

درجة مساهمة طلبة جامعتي ما الرئيس التالي: " التساؤل الدراسة باإلجابة على أن تتلخص مشكلة

 "؟الجوف وحائل في مجال العمل التطوعي

 وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية االتية:

المجال االجتماعي ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في  -

 والثقافي؟

ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في المجال التربوي  -

 والتعليمي؟

ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في المجال الصحي  -

 والبيئي؟

المجال الوطني ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في  -

 واألمني؟

 العمل مجال هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مساهمة طلبة جامعة الجوف في -

 (؟التخصص، المستوى التعليمي، الجنسالتطوعي تبعًا للمتغيرات )

التطوعي  العمل مجال في حائل جامعة حصائية بين مساهمة طلبةفروق ذات داللة إ هل هناك -

 (؟صص، المستوى التعليمي، الجنسالتختبعًا للمتغيرات )

 فرضيات الدراسة

التطوعي  العمل مجال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مساهمة طلبة جامعة الجوف في -

 (.التخصص، المستوى التعليمي، الجنستبعًا للمتغيرات )

 التطوعي العمل مجال في حائل جامعة حصائية بين مساهمة طلبةتوجد فروق ذات داللة إ ال -

 .التخصص، المستوى التعليمي، الجنس(تبعًا للمتغيرات )
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 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

  التعرف على درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في المجال

 االجتماعي والثقافي.

  التطوعي في المجال التعرف على درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل

 التربوي والتعليمي.

  التعرف على درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في المجال

 .الصحي والبيئي

  التعرف على درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في المجال

 الوطني واألمني.

 في مجال العمل  وبعضهم بعًضا جوفالكشف عن الفروق بين مساهمة طلبة جامعة ال

 (. ، الجنسالمستوى التعليمي لتطوعي تبعاً للمتغيرات )التخصص،ا

  في مجال العمل التطوعي وبعضهم بعًضا الكشف عن الفروق بين مساهمة طلبة جامعة حائل

 (.التخصص، المستوى التعليمي، الجنستبعًا للمتغيرات )

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

 هتقدم زاد فكلما، وازدهاره المجتمعتقدم  داللةيعتبر العمل التطوعي وحجم المشاركة فيه 

في أعمال التطوع المختلفة، كما تعتبر المشاركة في العمل  مشاركة مواطنيه ارتفعت درجة هرقيو

أهمية العمل وعليه فإن الدراسة تستمد أهميتها من  متطلبات الحياة المعاصرة. أحدالتطوعي 

والتكافل  الحضارية، والذي يعزز من قيم التواصل المجتمعيأهم المظاهر  أحدتطوعي الذي يمثل ال

 أن تسهم في الكشفأيضاً وتحاول الدراسة  .والتعاون بدافع إنساني وبدون مردود مادي شخصي

ورفع والنهوض به، تحقيقه  والذي تسعى إلىطموح الدولة أحد مجاالت  من جوانب عن جانب

 ل المتقدمة. ويمكنالدوأعداد المتطوعين باألفراد المنتمين إليه، والوصول إلى عدد يضاهي  معدل

وعي طلبة الجامعات بالعمل التطوعي، ومحاولة إبراز  الدراسة في الكشف عن مدىتساهم أن 

 دور الشباب في دعم العمل التطوعي خدمة لدينهم ثم وطنهم ومجتمعهم.

 مية التطبيقيةاأله

هو دعم العمل التطوعي وزيادة أعداد  2030معرف فإن أهداف رؤية المملكة كما هو 

 (، مما يعني تحمل2019)الرؤية،  2030المتطوعين ليصل عددهم مليون متطوع بحلول عام 

على عاتقها مسؤولية دفع الشباب وتحفيزهم، وهذه الدراسة دولة التعليمية واالجتماعية مؤسسات ال
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طالبها بالعمل  واضحة لكل من جامعتي الجوف وحائل عن مدى اهتمامقد تسهم في تقديم صورة 

تماعي والوطني والبيئي والصحي التعليمي واالج)مجاالته المختلفة  متهم فيالتطوعي ومدى مساه

وكذلك  كما أن نتائج الدراسة قد تسهم في تقديم الحلول المناسبة لوزارة التعليم والجامعات (.واألمني

والذي بناء عليه قد  ،ذات الشأن، وتكشف لهم واقع العمل التطوعي الحالي المؤسسات األخرى

ً بين شرائح طلبة  تبني خططها واستراتيجياتها الهادفة إلى رفع نسبة المتطوعين خصوصا

إثراء المكتبة المحلية العربية والسعودية الجامعات، إضاقة إلى دعم نتائج الدراسات السابقة، و

 تطوعي في المملكة.بدراسات حول العمل ال

 الدراسة حدود

 :ةالتالي قد اقتصرت الدراسة على الحدودعلى تساؤالت وأهداف الدراسة، فبناء 

 :جوف وحائل تناولت الدراسة درجة مساهمة طلبة كل من جامعتي ال الحدود الموضوعية

التي في مجال العمل التطوعي، كما تقتصر نتائج هذه الدراسة على جوانب العمل التطوعي 

 تم قياسها بأداة الدراسة.

  :طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعتي الجوف وحائل المستجدون الحدود المكانية

 والخريجون في التخصصات الصحية والعلمية واإلنسانية واألدبية.

  :هـ.1439/1440طبقت الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسة الحدود الزمانية 

 الدراسة مفاهيماإلجرائي لالتعريف 

"المجهود القائم على مهارة وخبرة معينة، والذي يبذل عن رغبة  يعرف بأنه العمل التطوعي:

، 2010واختيار بفرض أداء واجب اجتماعي وبدون توقيع جزاء مالي بالضرورة" )الغامدي، 

من األنماط الفاعلة  ا في الدراسة الحالية بأنه نمطويعرف العمل التطوعي إجرائيً ، (21ص

العمل التطوعي من خالل  مجالجامعتي الجوف وحائل في كل من  التي يساهم بها طلبةوالرئيسة 

: االجتماعي والثقافي، والتربوي والتعليمي، والصحي والبيئي، والوطني واألمني، التالية المجاالت

 ويمارس على أنه خدمة اجتماعية بشكل فردي وجماعي.

 .الجوفجامعة طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس ب الجوف:جامعة طلبة 

 طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة حائل. جامعة حائل:طلبة 

 الدراسة اإلطار النظري

من جوانب وواقعه تناولت العديد من الدراسات األجنبية والعربية موضوع العمل التطوعي 

 ً التعليم العالي، وهنا نستعرض مجموعة من تلك متعدد في المؤسسات التعليمية خصوصا

 الدراسات.
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 الدراسات األجنبية

ما للعمل التطوعي من دور إيجابي على  فالعديد منها يؤكد على مستوى الدرسات األحنبية

مكانياته والتعرف على ممارسات جديدة تضاف إلى إأصحابه، فهو يعزز من تطوير الفرد لذاته و

 االجتماعية السامية التي تنمو لدى المتطوعين داخل محيط العمل التطوعي خبراته، ناهيك عن القيم

(Hustink, Van Rossem, Handy & Cnaan, 2015 أضف أن العمل التطوعي ينعكس ،)

ً مع نفسه، وشعوره باالستقرار  أثره باإليجاب على حالة المتطوع النفسية حيث يصبح متصالحا

( عن العالقة Veerasamy, Sambasivan & Kumar, 2013) كشفت دراسة وهو ماالنفسي، 

وهو ما أشارت إليه أيًضا عه،  الطردية بين طول فترة عمل الفرد متطوعاً ورضاه عن نفسه ومجتم

أن الرضا عن الحياة يتأثر بشكل كبير من خالل  (Marchesano & Musella, 2020)دراسة 

وجدت ارتباًطا  (Chi, 2019)أن دراسة  المشاركة في النشاط االجتماعي غير مدفوع األجر، حتى

 كبيًرا بين الحالة المعرفية العامة األفضل والمشاركة النشطة في العمل التطوعي.

لى التعرف على دوافع ( والتي سعت إLalap & Dy, 2015) وجاءت دراسة الالب ودي

وضاعهم األسرية بأبالجامعات الفلبينية وارتباطها العمل التطوعي لدى طلبة مرحلة البكالوريوس 

اعية، حيث كشفت عن ارتفاع مستوى الرغبة في العمل التطوعي لدى الطلبة الذين يشتغل مواالجت

 من غيرهم من أصحاب العمل المكتبي.أو أحدهم بالمهن أكثر  والداهم

( في دراسة لمعرفة Law, Shek, & Ma, 2015) مايك وأشارت دراسة لو وشوقد 

بالصين نحو العمل التطوعي، أشارت الدراسة إلى ارتفاع درجة  ب المراهقيناتجاهات الطال

أن  (Shimamoto, 2019)كما أشارت نتائج دراسة  المشاركة لدى الذكور أكثر من اإلناث،

المقاطعات اليابانية ذات االستخدام األعلى لإلنترنت ووسائل اإلعالم كانت أكثر نشاًطا في 

ي حين أن المقاطعات عالية التحضر كانت أقل مشاركة في المشاركة اإلجمالية للعمل التطوعي. ف

 العمل التطوعي.

وفي إطار تعزيز العمل التطوعي باعتباره مصلحة اجتماعية عامة أشارت دراسة 

(Ljiljana, Marija & Mirjana, 2011)  أن األنشطة التطوعية من بين أغلى السلع في كل

مجتمع، فهي تمثل مستودًعا ضخًما للمهارات والطاقة والمعرفة المحلية، وهي كنز مهم من الخبرة 

البشرية والروابط االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة المتطوعين تقدم مساهمة أساسية 

وذًجا خيًّرا؛ بل شخًصا يتمتع بمعرفة وخبرة محددة بالمعنى االقتصادي، ألن المتطوع ليس نم

 أجريت دراسة زارزوال وانتونيمكنها أن تثري وتغيّر مجمل الحياة االجتماعية إلى األفضل. وقد 

(Zarzuela & Anton, 2015 بهدف تحديد معايير االلتزام االجتماعي ومحددات التطوع لفئة )

لصورة المنظمة وبرامجها دور في لت الدراسة أن الشباب في المنظمات غير الحكومية، وأوضح

( في دراستها التي تتبعت Lockeyr, 2014) الكير في حين تؤكداستقطاب المتطوعين وتفاعلهم، 

وحتى الوقت الحالي على الدور اإليجابي الذي يقدمه العمل  1978فيه عمل المرأة التطوعي منذ 

 .ين مستوى حياتها النفسي واالجتماعيالتطوعي للمرأة في تعزيز نجاحها العملي وتحس
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عن واقع  (Darwen & Rannard, 2012) أشارت دراسة أخرى لداروين ورانارد وقد

العمل التطوعي في الجامعات اإلنجليزية أن العمل التطوعي ليس كما هو مخطط له، ودرجة 

جاءت دراسة برسيا ممارسته متدنية وال يصل إلى مستوى طموح التعليم العالي اإلنجليزي، و

المسحية بهدف التعرف على مدى إلمام الطلبة  (Burcea & Marinescu, 2011) ومارينسك

نشطة والممارسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وخلصت الدراسة إلى بجامعة بوخاريست باأل

 المستوى المتدني للطالب في معرفتهم باألنشطة، وفي دراسة أخرى لهولدزوورث وكوين

(Holdworth & Quinn, 2010 هدفت إلى التعرف على دور المبادرات في تعزيز العمل )

 قبالإنجليزية، وأكدت نتائجها على أهمية التحفيز وتعزيز التطوعي في الجامعات والكليات اإل

 الطالب على العمل التطوعي.

عبه ( إلى الدور الهام الذي تلLaw & Shek, 2009) وكشفت دراسة صينية لالو وشيك

في المئة من  69األسرة والمجتمع في توجيه الشباب نحو التطوع حيث أكدت النتائج أن أكثر من 

أكدت دراسة كما  حد أفراد األسرة دور في دعمهم والتأثير عليهم،ألالمتطوعين كان ألبويهم أو 

والرضا ( ما يتمتع به المتطوع من شعور بالسعادة Beliavin & Siegl, 2007) سيقلبليافين و

 & Edwards, Mooney) مقارنة بغيره، واألمر نفسه لدراسة إدوارد وموني وهيلد قبلها أيضاً 

Heald, 2001 حيث أكدت على أن من مبررات المساهمة في األعمال التطوعية للشباب هو )

المتعة واكتساب الخبرات في مجاالت مختلفة، والتعرف على قضايا المجتمع ومشكالته، إضافة 

ا يقدمه العمل التطوعي من تكوين عالقات جديدة والتعرف على عناصر اجتماعية مختلفة إلى م

 .يجابية تجاه الغيرإوتكوين انطباعات 

جاءت لتؤكد نتائج دراسة سابقه لها بأكثر من عشر صينية لالو وشيك وأخيراً فإن دراسة 

في الجامعات ( عن واقع العمل التطوعي Klizing, 2001) سنوات وهي دراسة كليزينق

إلى دعوات ومطالبات جامعات أوروبية تدعو لتفعيله  بية، والتي أكدت أن واقعه ال يرقىاألورو

 وتنشيطه، وهذا ما يدلل على استمرار المشكلة وحضورها في العديد من الجامعات

 الدراسات العربية

( 2020والشين، كشف التحليل الرباعي في دراسة )الفهدي، والعاني، وعلى الصعيد العربي 

عن البدائل االستراتيجية لتفعيل العمل التطوعي لدى الشباب في المجتمع العماني. وتمثلت أكثر 

جوانب القوة لممارسة العمل التطوعي في وجود حوافز لتشجيع الشباب كالتي من أبرزها جائزة 

ات الخيرية، كما السلطان قابوس للعمل التطوعي على المستوى الوطني، ووجود العديد من الجمعي

تمثلت أبرز الفرص في: وجود دوائر حكومية خاصة لمتابعة عمل مؤسسات العمل التطوعي، 

ووجود وعي مجتمعي داعم للتطوع، ووجود اهتمام عالمي بالعمل التطوعي الذي تقوم به 

( 2018) جاءت دراسة مصلح وعنبتاوي المؤسسات التربوية كمؤسسات المجتمع المدني. وقد

ة ودوره في تعزيز عي في المنظمات األهلية الفلسطينيتعرف على واقع العمل التطوبهدف ال

المسؤولية المجتمعية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها االستجابة العالية 
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لمجاالت العمل التطوعي محاور الدراسة )التربوي واالجتماعي والتعليمي والبيئي والصحي 

 ية المجتمعية تجاه تلك المجاالت.ارتفاع درجة المسؤولوالكوارث( وكذلك 

( بهدف التعرف على واقع مشاركة طالبات 2017) السميع في المقابل جاءت دراسة عبدو

جامعة الدمام في مجاالت العمل التطوعي ومعوقات مشاركتهن وآثاره المتوقعة، وتوصلت الدراسة 

% 60كل كبير، حيث أوضحت أن أكثر من إلى ضعف مشاركة الطالبات في العمل التطوعي بش

ليس لهم اسهامات في العمل في العمل التطوعي وكانت األسرة العائق الرئيس دون ذلك، كما 

أظهرت الدراسة ارتفاع درجة التطوع في المجال االجتماعي والبيئي عن سواه، حيث جاءت 

طالبات، تالها رعاية األطفال مساعدة الفقراء والمحتاجين أكثر مجاالت التطوع ممارسة من قبل ال

األيتام وزارعة النباتات وتدوير المخلفات البيئية، وتمثلت أهم المعوقات في صعوبة توفر 

التطوعي  المواصالت بشكل مستمر والخوف، وخشية عدم االستمرار، واعتقاد بعضهن بأن العمل

 فيه مضيعة للوقت والجهد.

دفت إلى معرفة دور الجامعة في تعزيز ثقافة والتي ه ،(2017) كشفت دراسة الشهرانيقد و

دراك الطالب للعمل التطوعي غير أن نسبة مشاركتهم منخفضة ارتفاع إ العمل التطوعي، عن

( أسباب عزوف الشاب عن العمل التطوعي في دراسة له عن معوقات 2017) جداً، وحدد عودة

خفاض المستوى االقتصادي مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي والتي من أهمها ان

( بهدف معرفة واقع ثقافة 2016) والثقافي لالسرة والمجتمع المحيط، وجاءت دراسة الكندري

نصف العمل التطوعي لدى طالب كلية التربية األساسية بجامعة الكويت، حيث كشفت أن أكثر من ال

 لم يشاركوا في أعمال تطوعية.

التعرف على دوافع العمل التطوعي ت تهدف إلى التي كان( 2016) دراسة الشبيب كما كشفت

 30-20للمرأة السعودية والمعوقات، أن غالبية المتطوعات غير متزوجات من األعمار ما بين 

وجاءت أغلب الممارسات في المجال اإلغاثي والثقافي والمادي ومساعدة األيتام، كما أكدت دراسة 

يجي لدعم ثقافة العمل التطوعي لطلبة الجامعة، ( التي سعت إلى وضع بناء استرات2015) ابراهيم

 أن مشاركة الطلبة التطوعية جاءت بدرجة منخفضة في جميع المجاالت، غير أن دراسة القليطي

( أشارت إلى مستوى اإلدراك العالي للطلبة بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهم اإليجابية نحو 2015)

( إلى التعرف 2015) ت دراسة المنيزل والعتومالعمل التطوعي، وكذلك في اإلمارات حيث هدف

على اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل التطوعي، وكشفت الدراسة إلى أنه رغم اتجاهات 

 مشاركتهم ليست عالية. الطلبة اإليجابية نحو التطوع، إال أن

( إلى التعرف على الدور االقتصادي للعمل التطوعي في 2014) هدفت دراسة أبو عليان كما

مجال التنمية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام األسلوب الكمي لبناء 

نموذج قياسي لقياس أثر االنفاق الخيري على النمو االقتصادي وتخفيض معدالت الفقر والبطالة، 

 -2007يات الخيرية العاملة في غزة خالل الفترة الزمنية )حيث جمعت البيانات من الجمع

م(، وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين اإلنفاق الخيري التنموي واإلغاثي للجمعيات 2012

الخيرية والناتج المحلي اإلجمالي، كما كشفت الدراسة عن العالقة العكسية ما بين اإلنفاق الخيري 
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، وما بين اإلنفاق الخيري اإلغاثي ومعدل البطالة، في حين هدفت التنموي ونسبة انتشار الفقر

( إلى التعرف على تحديات العمل التطوعي للمرأة في مؤسسات المجتمع 2014) طقمأدراسة 

المدني في محافظة نابلس، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أدتتة لها، 

عية وثقافة سببها رفض المجتمع، وتحديات تنظيمية وأظهرت الدراسة وجود تحديات اجتما

 واقتصادية، إضافة إلى وجود أسباب شخصية تحول دون مشاركتها، كما هدفت دراسة الرومي

( إلى التعرف على واقع مشاركة متدربي الكليات التقنية في العمل التطوعي ومعوقات 2014)

هج الوصفي وطبق دراسته على مدربي مشاركتهم، واستخدم الباحث لتحقيق أهداف دراسته المن

ومتدربي الكلية التقنية بالرياض، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن درجة مشاركة 

حصائية ما بين المتدربين الملتحقين فة جداً"، ووجود فروق ذات داللة إالمتدربين جاءت "ضعي

حصائية إالنتائج فروق ذات داللة بدورات في التطوع وغير الملتحقين لصالح الملتحقين، ولم تظهر 

ة الدروات بين المتدربين بناء على اختالف أقسامهم، وكان من أبرز معوقات المشاركة هو قل

 الخاصة بالعمل التوعي.

إلى توضيح مفهوم العمل التطوعي ووظائفه وعلى فقد هدفت ( 2013) دراسة العبيدأما 

القصيم، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي،  واقعه ومعوقاته وأساليب تنميته لدى طالب جامعة

وتوصلت أهم نتائجها إلى أن الطالب في األغلب يقومون بالعمل التطوعي بفضل توفر دليل للعمل 

التطوعي بالجامعة وتكليف أساتذتهم لهم، كما جاءت اتجاهات الطالب نحو العمل التطوعي بدرجة 

ً أن تعارض أوقات الدراسة مع أوقات العمل التطوعي وعدم  مرتفعة، وأظهرت الدراسة أيضا

 وجود أنظمة وآلية واضحة وقلة اهتمام الجامعة كانت إحدى معوقاته، وجاءت دراسة عطية

( بهدف تحديد واقع العمل التطوعي لدى طالب الجامعات في ضوء المتغيرات المجتمعية 2012)

لمنهج االجتماعي المسحي التي يمر بها المجتمع المصري، واستخدمت الباحثة في دراستها ا

% 85بالعينة، وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة المتطوعات مقارنة بالمتطوعين بواقع ما نسبته 

لصالح الطالبات، كما أظهرت النتائج أكثر مجاالت التطوع مشاركة من قبل الطالب وهي: العمل 

هميته والتأثير المعنوي الخيري ومساعدة الفقراء ورعاية األيتام، وجاء من مقوماته اإليمان بأ

والحصول على تقدير اآلخرين، أما معوقاته فكان االنشغال بالدراسة واالهتمام متطلبات الحياة 

 وعي وقلة الوقت الكافي من أهمها.وعدم وعي المجتمع بأهمية العمل التط

( هدفت إلى التعرف على دور المدرسة في خدمة 2011) وفي دراسة وصفية تحليلية للزعبي

المجتمع المحلي في دمشق، كشفت النتائج عن الدور اإليجابي لخدمة المجتمع في المجالين الثقافي 

والتوعية األسرية، بينما جاء الدور متوسطاً في مجال الخدمات اإلنسانية واالجتماعية، والتواصل 

متدنية، كما بين المدرسة والمجتمع، أما مجالي التعليم والتنمية االقتصادية فأدوارهما ضعيفة و

( إلى التعرف على مستوى إدراك طالبات الدراسات العليا بجامعة 2010) هدفت دراسة المالكي

أم القرى لمجاالت العمل التطوعي، معتمدة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج االتجاه 

مل التطوعي االيجابي نحو العمل التطوعي، وأن أكثر من نصف المستجيبين يرون ارتباط نجاح الع

بالقدرة على التفرغ، وأن الدافع األساسي للتوجه نحو العمل التطوعي هو اكتساب خبرات ومهارات 

جديدة والرغبة في تقديم المساعدة لآلخرين، ومثلت المواصالت أكبر عائق يواجه المتطوعات، 
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ف ساعات إضافة إلى العوائق األسرية والمادية التي تحول دون تطوعها كرفض األسرة واختال

العمل وغيرها، كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطالبات نحو العمل لصالح 

( للتعرف على ممارسات الطالب 2009) الطالبات غير المتزوجات، وجاءت دراسة السلطان

الجامعي للعمل التطوعي بجامعة الملك سعود، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

صلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ضعف انخفاض درجة مشاركة الشباب وتو

الجامعي في األعمال التطوعية، وجاء ضعف اإلعالن لألعمال التطوعية المتاحة وقلة البرامج 

التدريبية والمراكز التعربفية المتعلقة بالعمل التطوعي أحد أهم أسباب انخفاض المشاركة، كما 

الفقراء وزيارة المرضى والمشاركة في العمليات اإلغاثية والتوعية بأضرار  جاءت مساعدة

 ة الممارسات المفضلة لدى الطالب.المخدرات والتدخين في مقدم

( للتعرف على واقع العمل التطوعي في المملكة 2006) وأخيراً جاءت دراسة مظاهري

سة المنهج الوصفي معتمدة على العربية السعودية دور اإلعالم في تنميته، حيث اتبعت الدرا

األدبيات والتقارير الحكومية واألهلية، وأظهرت النتائج أن العمل التطوعي له جانبين: جانب 

إشرافي، وجانب تنفيذي، وأن العمل التطوعي في المملكة ينصب غالبيته على الجانب اإلشرافي، 

ئق في طريق تنمية التطوع في الجانب بينما يحتاج الواقع إلى تنمية الجانب التنفيذي، وأن أكبر عا

التنفيذي يتمثل في القرارات والتصرفات الفردية االرتجالية التي تصدر عن بعضى المشرفين على 

العمل التطوعي سواء كانوا من المتطوعين أم من الموظفين، كما أشارت الدراسة إلى أن اإلعالم 

هتمام حتى يستشعر العامة بهذه العناية مطالب بإعطاء العمل التطوعي مزيدًا من العناية واال

بد ألجهزة اإلعالم والعالقات العامة بالجهات التطوعية أن أثروا إيجابًا بهذه المساعي، والفيت

 تتعاون مع أجهزة اإلعالم العامة للنهوض بالعمل التطوعي.

 203الحالي وفي ضوء رؤية المملكة الجديدة  ناوألهمية العمل التطوعي خصوصاً في عصر

(، 2019برنامج التحول الوطني، المتطوعين )والتي من أهدافها دعم العمل التطوعي وزيادة عدد 

ً وضرورة تربوية واجتماعية  فإن إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال أصبح أمراً ملحا

ه، خصوصاً وأن العمل التطوعي يعد أحد للتعرف على مدى مساهمة المجتمع وانخراط أفراده في

أدوات مؤسسات الدولة في تحقيق أهدافها وتعجيل منجزاتها، وإعطاء الشباب الفرص الكافية 

 قنواتها الرسمية والحكومية. للتعاون مع المؤسسات المجتمعية وخدمة وطنهم من خالل

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة

في جامعتي الجوف العمل التطوعي  التعرف على واقع والتي تهدف إلىلطبيعة الدراسة نظراً 

االجتماعي المجاالت التالية:  في الطالب والطالباتمساهمة درجة كشف عن وحائل من خالل ال

 المنهجاعتمد الباحث  والثقافي، والتربوي والتعليمي، والصحي والبيئي، والوطني واألمني، فقد

 ً ويصفها ويعبر عنها فيدرسها الظاهرة يتناول وهو المنهج الذي  ،صفيالمنهج الو الكمي مستخدما

كماً وكيفاً وتحليل عناصرها والكشف عن العالقات بين تلك العتاصر والوصول إلى نتائج تسهم 

 (. 54، ص1996في فهم الظاهرة )عطيفة، 
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 مجتمع الدراسة

في وإناثاً  والخريجين ذكوراً وريوس المستجدين البكالتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

جامعة الجوف في كل من كل من التخصصات العلمية والصحية والتخصصات االنسانية واألدبية 

 ( طالباً وطالبة بجامعة الجوف،10,965بمعدل )( طالبًا وطالبة، 22,850والبالغ عددهم )وحائل 

، وهو ما نسبته جامعة حائلب( طالباً وطالبة 11885)من مجتمع الدراسة، و% 47.9هو ما نسبته و

، وجاء اختيار مجتمع الدراسة (2017)إحصاءات التعليم العالي،  من مجتمع الدراسة% 52.1

المستجدين الطلبة ليشمل معظم طلبة الجامعتين على مستوى الجنس والتخصص، مع االكتفاء ب

في مراحلهم الجامعية األولى والخريجين للتعرف على ما إذا كان هناك اختالف بين مساهمة الطلبة 

بعد انقضاء معظم سنوات الدراسة الجامعة والتي قد تعطي داللة على دور الجامعة في تعزيز و

 .ثقافة العمل التطوعي

 عينة الدراسة

( طالب وطالبة تم 1000تكونت عينة الدراسة من )فقد  بناء على ما يمثله مجتمع الدراسة

األخذ مع  ،الطبقية بالطريقة العشوائية متم اختيارهحيث ، العينة االحتمالية اختيارهم وفقاً لطريقة

بلغت عينة جمع البيانات، جتمع لكل جامعة، وفي نهاية نسب خصائص الم في عين االعتبار

( طالباً وطالبة من جامعة 444بواقع ) %(85( استبانة وبنسبة )850الدراسة الصالحة للتحليل )

 وفق الجدول المرفق:، طالباً وطالبة من جامعة حائل( 406الجوف، و)

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص، المستوى التعليمي، والجنس (:1جدول )

 جامعة الجوف جامعة حائل
 المتغير الفئة

 العدد النسبة % العدد النسبة %

 أدبي/إنساني 228 51.4% 188 46.3%
 التخصص

 علمي/صحي 216 48.6% 218 53.7%

 المجموع 444 100% 406 100%

المستوى  مستجد/ة )السنة األولى( 242 54.5% 174 42.9%

 خريج/ـة )السنة األخيرة( 202 %45.5 232 %57.1 التعليمي

 المجموع 444 100% 406 100%

 ذكر 198 44.6% 220 54.2%
 الجنس

 أنثى 246 55.4% 186 45.8%

 المجموع 444 100% 406 100%

قد توزعوا بنسب متقاربة حسب فئات متغيرات ( أن أفراد عينة الدراسة 1يتضح من جدول )

فقد جاءت فئة %(، وبالنسبة لجامعة الجوف 57.1 -%42.9الدراسة، حيث تراوحت النسب بين )

ً لمتغير التخصص )أدبي/إنساني(  ( فردًا وبنسبة228بلغ عددهم )، حيث األكثر عدداً وفقا
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األكثر عدداً وفقاً لمتغير المستوى التعليمي، فئة )مستجد/ة )السنة األولى( %(، كما جاءت 51.4)

األكثر عدداً وفقاً  فئة )اإلناث(%(، وجاءت 54.5( فردًا وبنسبة )242بلغ عددهم )حيث 

ئل جاءت أما بالنسبة لجامعة حا%(، 55.4( فردًا وبنسبة )246بلغ عددهن ) حيثلمتغيرالجنس، 

ً لمتغير التخصص، حيث بلغ عددهمئة )علمي/صحي( ف وبنسبة  فرداً ( 218) األكثر عدداً وفقا

األكثر عدداً وفقاً لمتغير المستوى التعليمي،  فئة )خريج/ـة )السنة األخيرة(%(، كما جاءت 53.7)

اً األكثر عدداً وفقفئة )الذكور( أخيراً جاءت %(، و57.1( فردًا وبنسبة )232بلغ عددهم )حيث 

 %(.54.2وبنسبة ) فرداً ( 220بلغ عددهم )لمتغير الجنس، حيث 

 أداة الدراسة

بموضوع الدراسة، تم بناء أداة  ذات الصلةوالدراسات السابقة  األدبياتبعد االطالع على 

األول: تضمن المتغيرات )الجامعة، للدراسة الحالية )االستبانة(، وتكونت من قسمين: القسم 

( فقرة موزعة على أربعة 45التعليمي، والجنس(، وتكون القسم الثاني من )التخصص، المستوى 

( فقرة، المجال التربوي والتعليمي 14تكون من )يمجاالت وهي: المجال االجتماعي والثقافي و

( فقرة، المجال الوطني واألمني 11تكون من )ي( فقرات، المجال الصحي والبيئي و10تكون من )يو

دائماً، غالباً أحياناً، نادراً، أبداً . ويقابل كل فقرة مقياس ليكرت الخماسي )تفقرا (10تكون من )يو

 (.لم يحصل

 أداة الدراسة صدق

مجاالت  عرضتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل  الصدق الظاهري: .1

 ، للحكم على مدى صحةاالختصاص والخبرةمن ذوي ثمانية محكمين على الدراسة بفقراتها 

 أكثر ، وفي ضوء التغذية الراجعة وبنسبة اتفاقالفقرات وشموليتها واتنمائها وسالمتها اللغوية

 لتصبح في صورتها النهائية.األداة  ، اعتمدت%(80)من 

: للتحقق من صدق بناء االستبانة تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من صدق البناء .2

من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل  كل جامعة( من 30من طلبة الجامعتين بواقع )( 60)

 ذلك.( يوضح 2لكلية لالستبانة، وجدول )ارتباط بيرسون بين درجة المجال والدرجة ا

لالستبانة في العينة معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال والدرجة الكلية (: 2جدول )

 .االستطالعية

 معامل االرتباط المجال الرقم

 **0.67 االجتماعي والثقافيالمجال  1

 **0.54 المجال التربوي والتعليمي 2

 **0.50 المجال الصحي والبيئي 3

 **0.48 المجال الوطني واألمني 4

 (α≤0.01)**وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة 



 "......ة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 720

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 4)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية تراوحت ل( أن قيم معامالت االرتباط 2يتضح من جدول )

والذي يشير إلى (، 0.01( وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.67( و)0.48بين )ما 

 كس درجة مقبولة من صدق االستبانة.ما يعدرجة االتساق الداخلي العالي وهو 

ليه الفقرة، ذي تنتمي إحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة ودرجة المجال الكما تم 

 :( يوضح ذلك3وجدول )

 ليه الفقرة.إمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي  (:3جدول )

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.52** 16 0.56** 31 0.50** 

2 0.49** 17 0.49** 32 0.47** 

3 0.43** 18 0.44** 33 0.52** 

4 0.61** 19 0.54** 34 0.55** 

5 0.54** 20 0.51** 35 0.53** 

6 0.44** 21 0.59** 36 0.49** 

7 0.50** 22 0.45** 37 0.55** 

8 0.47** 23 0.48** 38 0.46** 

9 0.43** 24 0.40** 39 0.47** 

10 0.50** 25 0.40** 40 0.49** 

11 0.46** 26 0.43** 41 0.40** 

12 0.51** 27 0.41** 42 0.41** 

13 0.57** 28 0.53** 43 0.44** 

14 0.54** 29 0.48** 44 0.40** 

15 0.53** 30 0.53** 45 0.55** 

 (.α≤0.01**وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن معامل ارتباط بيرسون للفقرات مع المجال الذي تنتمي إليه، تراوحت 3) يتضح من جدول

وعليه تصبح االستبانة  (،0.01( وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.61 – 0.40بين )

 ( مجاالت.4( فقرة موزعة على )45في صورتها النهائية مكونة من )

 أداة الدراسة باتث

 Cronbachs) االستبانة الداخلي بتطبيق معادلة "ألفا" كرونباختم تقدير معامل ثبات 

Alpha)( 30، لجميع مجاالت االستبانة واالستبانة ككل على العينة االستطالعية التي بلغت )طالًبا 

 (.4ومن خارج عينة الدراسة، ويوضح ذلك جدول )



 721ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمريفاضل 

 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" لمجاالت االستبانة، واالستبانة ككل في العينة αمعامالت ثبات كرونباخ ألفا " (:4جدول )

 .االستطالعية

 "αكرونباخ ألفا "  معامالت ثبات المجال الرقم

 0.84 المجال االجتماعي والثقافي 1

 0.80 المجال التربوي والتعليمي 2

 0.87 المجال الصحي والبيئي 3

 0.85 المجال الوطني واألمني 4

 0.89 االستبانة ككل 5

" لمجاالت االستبانة α" ( أن معامالت الثبات المقدرة بمعادلة كرونباخ ألفا4يُظهر جدول )

عة (، وهي قيم مرتف0.89(، وقد بلغت درجة الثبات الكلية لالستبانة )0.87-0.80قد تراوحت بين )

 .ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

 تصحيح أداة الدراسة

( فقرة، أمام كل فقرة مقياس ليكرت الخماسي، والذي يعكس درجة 45) منتكونت االستبانة 

( أعطيت نادراً ( أعطيت درجة واحدة، )أبداً لم يحصلموافقة أفراد عينة الدراسة كالتالي: )

ً درجات، ) 3( أعطيت أحيانادرجتين، ) ً درجات، ) 4( أعطيت غالبا درجات.  5( أعطيت دائما

 (.5الممارسة وتحديد االتجاه لمقياس ليكرت الخماسي، كما يظهره جدول ) ولتحديد درجة

 .لمقياس ليكرت الخماسي االتجاه وفقاً حساب األوزان لدرجة الممارسة وتحديد  (:5جدول )

 المساهمةدرجة  المتوسط المرجح

 مرتفعة جداً  5إلى  4.20من 

 مرتفعة 4.19إلى  3.40من 

 متوسطة 3.39إلى  2.60من 

 منخفضة 2.59إلى  1.80من 

 منخفضة جداً  1.79إلى  1من 

 نتائج الدراسة

 لنتائج المتعلقة بتساؤالت الراسةا

ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي في  نتيجة التساؤل األول:

 المجال االجتماعي والثقافي؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية، لإلجابة على هذا التساؤل فقد اُستخدامت المتوسطات 

 ( يوضح ذلك.6لفقرات المجال االجتماعي والثقافي، والجدول )



 "......ة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 722

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 4)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة  (:6جدول )

 .مساهمة طلبة جامعة الجوف في المجال االجتماعي والثقافي

 درجة المساهمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال االجتماعي والثقافي

 منخفضة 1.17765 2.3896 الجوف

 منخفضة 0.96205 2.1249 حائل

( أن مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في المجال االجتماعي والثقافي 6يتبين من جدول )

 (Independent-Samples T-testاختبار "ت" للعينات المستقلة )جاءت منخفضة. وبإجراء 

المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طالب جامعة الجوف وبين  بين للكشف عن داللة الفروق

 (.7طالب جامعة حائل المجال االجتماعي والثقافي، جاءت النتائج كما بالجدول رقم )

نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طالب  (:7جدول )

 .المجال االجتماعي والثقافي معة الجوف وبين طالب جامعة حائل فيجا

 العدد الجامعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 1.17765 2.3896 444 الجوف
2.524 0.012* 

 0.96205 2.1249 406 حائل

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( بين 0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7الجدول )تشير نتئج 

المجال  المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف وطلبة جامعة حائل في

 االجتماعي والثقافي، لصالح طلبة جامعة الجوف.

العمل التطوعي ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في  نتيجة التساؤل الثاني:

 في المجال التربوي والتعليمي؟

لإلجابة على هذا التساؤل فقد اُستخدامت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 ( يوضح ذلك.8لفقرات المجال التربوي والتعليمي، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة  (:8جدول )

 .مساهمة طلبة جامعة الجوف في المجال التربوي والتعليمي

 درجة المساهمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال االجتماعي والثقافي

 منخفضة 1.25015 2.3500 الجوف

 منخفضة 1.05335 2.0966 حائل



 723ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمريفاضل 

 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في المجال التربوي والتعليمي 8يتبين من جدول )

المتوسطات  بين اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروقجاءت منخفضة. وبإجراء 

الحسابية لدرجة مساهمة طالب جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل المجال التربوي 

 (.9والتعليمي، جاءت النتائج كما بالجدول رقم )

نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طالب  (:9جدول )

 .المجال التربوي والتعليمي جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل في

 العدد الجامعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 1.25015 2.3500 444 الجوف
2.249 0.025* 

 1.05335 2.0966 406 حائل

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( بين 0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9تشير نتئج الجدول )

المجال التربوي  وطلبة جامعة حائل في المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف

 والتعليمي، لصالح طلبة جامعة الجوف.

ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي  نتيجة التساؤل الثالث:

 في المجال الصحي والبيئي؟

لإلجابة على هذا التساؤل فقد اُستخدامت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 ( يوضح ذلك.10قرات المجال الصحي والبيئي، والجدول )لف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة  (:10جدول )

 .مساهمة طلبة جامعة الجوف في المجال الصحي والبيئي

 المساهمةدرجة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال االجتماعي والثقافي

 منخفضة 1.30491 2.4298 الجوف

 منخفضة 1.03225 2.0694 حائل

( أن مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في المجال الصحي والبيئي 10يتبين من جدول )

المتوسطات  بين اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروقجاءت منخفضة. وبإجراء 

جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل المجال الصحي والبيئي، الحسابية لدرجة مساهمة طالب 

 (.11جاءت النتائج كما بالجدول رقم )

  



 "......ة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 724

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 4)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  (:11جدول )

 .المجال الصحي والبيئي طالب جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل في

 العدد الجامعة
سط المتو

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 1.30491 2.4298 444 الجوف
3.139 0.002* 

 1.03225 2.0694 406 حائل

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( 0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11تشير نتئج الجدول )

المجال  الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف وطلبة جامعة حائل في بين المتوسطات

 الصحي والبيئي، لصالح طلبة جامعة الجوف.

ما درجة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في العمل التطوعي  نتيجة التساؤل الرابع:

 في المجال الوطني واألمني؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لإلجابة على هذا التساؤل فقد اُستخدامت 

 ( يوضح ذلك.12لفقرات المجال الوطني واألمني، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة  (:12جدول )

 .مساهمة طلبة جامعة الجوف في المجال الوطني واألمني

 درجة المساهمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال االجتماعي والثقافي

 منخفضة 1.31972 2.3924 الجوف

 منخفضة 1.12543 2.0684 حائل

( أن مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في المجال الوطني واألمني 12يتبين من جدول )

المتوسطات  بين اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروقجاءت منخفضة. وبإجراء 

الحسابية لدرجة مساهمة طالب جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل المجال الوطني واألمني، 

 (.13جاءت النتائج كما بالجدول رقم )

نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  (:13جدول )

 .المجال الوطني واألمني طالب جامعة الجوف وبين طالب جامعة حائل في

 العدد الجامعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 1.31972 2.3924 444 الجوف
2.711 0.007* 

 1.12543 2.0684 406 حائل

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )( إلى وجود فروق ذات داللة 13تشير نتئج الجدول )

المجال  بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف وطلبة جامعة حائل في

 الوطني واألمني، لصالح طلبة جامعة الجوف.

 لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةثانياً: ا

طلبة جامعة الجوف نتيجة الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمساهمة 

 التطوعي تبًعا للمتغيرات )التخصص، المستوى التعليمي، الجنس(. العمل مجال في

 بالنسبة لمتغير التخصص .أ

 عن داللة الفروق للكشفللتأكد من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة 

التطوعي تبعًا لمتغير  العمل دعم المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف في بين

 ( يوضح ذلك.14التخصص، وجدول )

نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  (:14جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير التخصص العمل مجال طلبة جامعة الجوف في

مجاالت العمل 

 التطوعي
 العدد التخصص

المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

 1.19062 2.2663 228 أدبي/إنساني
-1.609 0.109 

 1.15501 2.5198 216 علمي/صحي

المجال 

التربوي 

 والتعليمي

 1.22749 2.1737 228 أدبي/إنساني
-1.177 0.231 

 1.25247 2.3361 216 علمي/صحي

المجال 

الصحي 

 والبيئي

 1.32327 2.3326 228 أدبي/إنساني
-1.141 0.255 

 1.28337 2.5324 216 علمي/صحي

المجال 

الوطني 

 واألمني

 1.33094 2.2875 228 أدبي/إنساني

-1.218 0.225 
 1.30477 2.5031 216 علمي/صحي

 الدرجة الكلية
 1.21443 2.2676 228 أدبي/إنساني

-1.595 0.112 
 1.17305 2.5235 216 علمي/صحي

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

داللة إحصائية عند ( صحة الفرضية حيث يؤكد عدم وجود فروق ذات 14يتضح من جدول )

 مجال بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف في (0.05مستوى الداللة )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 4)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

التطوعي تبعًا لمتغير التخصص ولجميع المجاالت )المجال االجتماعي والثقافي، المجال  العمل

، المجال الصحي والبيئي، المجال الوطني واألمني، الدرجة الكلية(، حيث والتعليميالتربوي 

( على التوالي، 1.595-، 1.218-، 1.141-، 1.177-، 1.609-جاءت قيم "ت" المحسوبة )

 .( على التوالي0.112، 0.225، 0.255، 0.231، 0.109اللة )وجاءت مستويات الد

 بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي .ب

 للكشف عن داللة الفروق للتأكد من صحة الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة

 التطوعي تبعًا لمتغير العمل مجال المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف في بين

 ( يوضح ذلك.15المستوى التعليمي، وجدول )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة نتائج تحليل اختبار )ت(  (:15جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير المستوى التعليمي العمل مجال طلبة جامعة الجوف في

مجاالت 
العمل 

 التطوعي

المستوى 
 التعليمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

مستجد/ة )السنة 
 األولى(

242 2.2651 1.09577 

-1.733 0.089 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(
202 2.5389 1.25810 

المجال 

التربوي 

 والتعليمي

مستجد/ة )السنة 
 األولى(

242 2.1959 1.16214 

-1.890 0.07 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(
202 2.5347 1.33045 

المجال 

الصحي 

 والبيئي

مستجد/ة )السنة 
 األولى(

242 2.3685 1.28009 

-0.766 0.445 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(
202 2.5033 1.33671 

المجال 

الوطني 

 واألمني

مستجد/ة )السنة 
 األولى(

242 2.3343 1.26828 

-0.718 0.474 
)السنة  خريج/ـة
 األخيرة(

202 2.4620 1.38196 

الدرجة 

 الكلية

مستجد/ة )السنة 
 األولى(

242 2.2911 1.13811 

-1.377 0.170 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(
202 2.5131 1.26244 

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروق ذات داللة إحصائية ( صحة الفرضية حيث يوضح الجدول عدم وجود 15يؤكد جدول )

 بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة الجوف في (0.05) عند مستوى الداللة

التطوعي تبعًا لمتغير المستوى التعليمي ولجميع المجاالت )المجال االجتماعي  العمل مجال

ني واألمني، الدرجة والثقافي، المجال التربوي والتعليمي، المجال الصحي والبيئي، المجال الوط

( على 1.377-، 0.718-، 0.766-، 1.890-، 1.733-الكلية(، حيث جاءت قيم "ت" المحسوبة )

 ( على التوالي.0.170، 0.474، 0.445، 0.07، 0.089التوالي، وجاءت مستويات الداللة )

 بالنسبة لمتغير الجنس .ج

 للكشف عن داللة الفروق تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة الفرضيةالختبار صحة 

التطوعي تبعًا  العمل جامعة الجوف في مجال لبةالمتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة ط بين

 ( يوضح ذلك.16لمتغير الجنس، وجدول )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  نتائج تحليل اختبار )ت((: 16جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير الجنس العمل مجال طلبة جامعة الجوف في

مجاالت العمل 

 التطوعي

المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

 1.12346 2.3651 198 ذكر

-0.278 0.781 
 أنثى

246 2.4094 1.22372 

المجال التربوي 

 والتعليمي

 1.24325 2.3323 198 ذكر
-0.189 0.851 

 1.26057 2.3642 246 أنثى

المجال الصحي 

 والبيئي

 1.33168 2.5034 198 ذكر
0.753 0.452 

 1.28535 2.3706 246 أنثى

المجال الوطني 

 واألمني

 1.35371 2.5017 198 ذكر
1.108 0.269 

 1.29051 2.3044 246 أنثى

 الدرجة الكلية
 1.18807 2.4220 198 ذكر

0.333 0.740 
 1.21141 2.3680 246 أنثى

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( صحة الفرضية حيث يؤكد الجدول عدم وجود فروق ذات داللة 16يتضح من جدول )

ة مساهمة طلبة جامعة الجوف بين المتوسطات الحسابية لدرج (0.05) عند مستوى الداللة إحصائية

تبعًا لمتغير الجنس ولجميع المجاالت )المجال االجتماعي والثقافي،  التطوعي العمل في مجال

المجال التربوي والتعليمي، المجال الصحي والبيئي، المجال الوطني واألمني، الدرجة الكلية(، 
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( على التوالي، 0.333، 1.108، 0.753، 0.189-، 0.278-اءت قيم "ت" المحسوبة )حيث ج

 ( على التوالي.0.740، 0.269، 0.452، 0.851، 0.781وجاءت مستويات الداللة )

 نتيجة الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمساهمة طلبة جامعة حائل في

 للمتغيرات )التخصص، المستوى التعليمي، الجنس(.التطوعي تبًعا  العمل مجال

 النسبة لمتغير التخصصب .أ

 للكشف عن داللة الفروق الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة صحةللتأكد من 

التطوعي تبعًا لمتغير  العمل مجال جامعة حائل في طلبةالمتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  بين

 يوضح ذلك.( 17التخصص، وجدول )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  نتائج تحليل اختبار )ت( (:17جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير التخصص العمل مجال طلبة جامعة حائل في

مجاالت العمل 

 التطوعي
 العدد التخصص

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

 0.86580 2.1960 188 إنساني أدبي/

0.978 0.329 
 صحي علمي/

218 2.0636 1.03799 

المجال 

التربوي 

 والتعليمي

 1.02684 2.1745 188 إنساني أدبي/

0.979 0.329 
 صحي علمي/

218 2.0294 1.07585 

المجال 

الصحي 

 والبيئي

 1.04062 2.0851 188 إنساني أدبي/

0.201 0.841 
 صحي علمي/

218 2.0558 1.02959 

المجال 

الوطني 

 واألمني

 1.14948 2.0579 188 إنساني أدبي/

-0.123 0.902 
 صحي علمي/

218 2.0775 1.10952 

 الدرجة الكلية
 0.90041 2.1340 188 إنساني أدبي/

0.593 0.561 
 0.97872 2.0567 218 صحي علمي/

 (.α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )*ذات داللة 

( صحة الفرضية حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 17تؤكد النتائج وفقاً للجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة  (0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االت )المجال االجتماعي التطوعي تبعًا لمتغير التخصص ولجميع المج العمل دعم حائل في

والثقافي، المجال التربوي والتعليمي، المجال الصحي والبيئي، المجال الوطني واألمني، الدرجة 
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 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( على 0.593، 0.123-، 0.201، 0.979، 0.978الكلية(، حيث جاءت قيم "ت" المحسوبة )

 ى التوالي.( عل0.561، 0.902، 0.841، 0.329، 0.329التوالي، وجاءت مستويات الداللة )

 بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي .ب

للكشف عن داللة خدام اختبار "ت" للعينات المستقلة تم استالختبار مدى صحة الفرضية 

التطوعي تبعًا  العمل مجال جامعة حائل في طلبةالمتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  بين الفروق

 ( يوضح ذلك18لمتغير المستوى التعليمي، وجدول )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة  نتائج تحليل اختبار )ت( (:18جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير المستوى التعليمي العمل مجال طلبة جامعة حائل في

مجاالت 

العمل 

 التطوعي

المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

مستجد/ة )السنة 

 األولى(

174 2.0550 1.05242 

-0.896 0.371 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(

232 2.1773 0.88938 

المجال 

التربوي 

 والتعليمي

مستجد/ة )السنة 

 األولى(

174 1.8897 1.05940 

-1.454 0.182 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(

232 2.2517 1.02614 

المجال 

الصحي 

 والبيئي

مستجد/ة )السنة 

 األولى(

174 2.0105 1.09452 

-0.702 0.483 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(

232 2.1135 0.98549 

المجال 

الوطني 

 واألمني

مستجد/ة )السنة 

 األولى(

174 2.0140 1.18523 

-0.595 0.552 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(

232 2.1092 1.08183 

 الدرجة

 الكلية

مستجد/ة )السنة 

 األولى(

174 1.9982 0.99130 

-1.237 0,218 
خريج/ـة )السنة 

 األخيرة(

232 2.1632 0.90067 

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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( صحة الفرضية حيث كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 18يتضح من جدول )

 دعم بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة حائل في (0.05)عند مستوى الداللة 

التطوعي تبعًا لمتغير المستوى التعليمي ولجميع المجاالت )المجال االجتماعي والثقافي،  العمل

المجال التربوي والتعليمي، المجال الصحي والبيئي، المجال الوطني واألمني، الدرجة الكلية(، 

( على التوالي، 1.237-، 0.595-، 0.702-، 1.454-، 0.896-المحسوبة )حيث جاءت قيم "ت" 

 ( على التوالي.0,218، 0.552، 0.483، 0.182، 0.371وجاءت مستويات الداللة )

 بالنسبة لمتغير الجنس .ج

 للكشف عن داللة الفروق تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة  الفرضيةللتأكد من صحة 

التطوعي تبعًا لمتغير  العمل مجال جامعة حائل في لبةالحسابية لدرجة مساهمة طالمتوسطات  بين

 ( يوضح ذلك.19الجنس، وجدول )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة نتائج تحليل اختبار )ت(  (:19جدول )

 .التطوعي تبعًا لمتغير الجنس العمل مجال طلبة جامعة حائل في

مجاالت العمل 

 التطوعي

المستوى 

 التعليمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 المجال

االجتماعي 

 والثقافي

 1.01095 2.1227 220 ذكر

-0.035 0.972 
 أنثى

186 2.1275 0.90626 

المجال التربوي 

 والتعليمي

 1.05243 2.1009 220 ذكر
0.064 0.949 

 1.06011 2.0914 186 أنثى

المجال الصحي 

 والبيئي

 1.03823 2.1197 220 ذكر
0.755 0.451 

 1.02754 2.0099 186 أنثى

المجال الوطني 

 واألمني

 1.19229 2.1141 220 ذكر
0.629 0.530 

 1.04466 2.0143 186 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.95885 2.1154 220 ذكر

0.375 0.708 
 0.92556 2.0655 186 أنثى

 (.α≤0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( فإن النتائج تؤكد صحة الفرضية حيث كشفت عن عدم وجود فروق ذات 19وفقاً لجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجة مساهمة طلبة جامعة  (0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الجنس ولجميع المجاالت )المجال االجتماعي والثقافي،  التطوعي تبًعا لمتغير العمل دعم حائل في

المجال التربوي والتعليمي، المجال الصحي والبيئي، المجال الوطني واألمني، الدرجة الكلية(، 
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 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( على التوالي، 0.375، 0.629، 0.755، 0.064، 0.035-حيث جاءت قيم "ت" المحسوبة )

 .( على التوالي0.708، 0.530، 0.451، 0.949، 0.972وجاءت مستويات الداللة )

 مناقشة النتائج

جاءت مشاركة الطلبة في ميدان العمل التطوعي في كال الجامعتين بشكل عام منخفضة، وهذا 

يؤكد على ضعف الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع والجامعات في التوعية بأهمية العمل 

ودفع المؤسسات  2030رؤية التطوعي، وهو ما جعل رفع أعداد المتطوعين ضمن أهداف 

 التعليمية   نحو اإلسهام في تحقيق هذا الهدف.

استخدام وسائل التواصل االجتماعي أكثر األنشطة التطوعية  كانبالنسبة لجامعة الجوف فقد 

في جميع مجاالت العمل التطوعي األربعة، وهذا ما يؤكد األهمية البالغة  الطلبة استخداماً من قبل 

 كانوالدور الهام للتقنية ووسائل التواصل لدى أفراد جيل الشاب. ففي المجال الثقافي واالجتماعي 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي أكثر األنشطة التطوعية ثم المشاركة في برامج رعاية الفقراء 

االجتماعية الخدمية واألعمال الخيرية واإلغاثية. أما في المجال التربوي والتعليمي، فقد  والبرامج

جاءت األنشطة الجامعية والبرامج التعليمية التي تخدم المجتمع في المرتبة الثانية بعد استخدام 

ما أيًضا وسائل التواصل االجتماعي. أما في المجال الصحي والبيئي فقد كان النشاط األكثر استخدا

هو استخدام وسائل التواصل االجتماعي ثم نشاط نظافة الجامعة والحي. وأخيراً جاءت المشاركة 

في التعريف بالوطن ومواجهة المخالفين وانتشار المخدرات وخدمة ضيوف الرحمن من ضمن 

 األنشطة األكثر ممارسة من قبل الطالب بعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

ربما  العمل التطوعي في جامعة الجوف ميدانالطلبة في ث أن انخفاض مساهمة ويرى الباح

يرجع إلى تواجد مؤسسات أخرى تقوم بهذا الدور، وهو ما أدى إلى عزوف الشباب لنقص معرفتهم 

ووعيهم بأهمية التعاون والتطوع، كما قد يرجع إلى ضعف البيئة المناسبة والمشجعة للعمل 

اإلضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وهو التطوعي في الجامعة، ب

( عن معوقات العمل 2017ما يتسق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة البكار والنابلسي والعضايلة )

التطوعي عند الشباب الجامعي هو المجتمع ال يعلي من قدر المتطوعين اجتماعيا، باإلضافة إلى  

 مية األعمال التتطوعية، وذلك في مناهج التعليم الجامعي.انعدام التأكيد على أه

( التي كشفت عن دور االستاذ الجامعي في دفع 2013العبيد ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

طالبه نحو التطوع رغم ضعف اهتمام الجامعة بهذا الجانب وغياب اللوائح المنظمة، إضافة إلى 

ما قد يعطل دوره في تعزيز ثقافة العمل التطوعي. كما العبء التدريسي ألساتذة الجامعات وهو 

( من ضعف درجة مشاركة الطالبات في 2017تتسق هذه النتيجة مع ما كشف عنه عبد السميع )

 العمل التطوعي ألسباب كان في مقدمتها المجتمع.

 (Darwen & Rannard, 2012كما وتتفق هذه النتيجة أيًضا مع دراسة لداروين ورانارد )

تي أظهرت أن واقع العمل التطوعي في الجامعات ليس كما هو مخطط له، ودرجة ممارسته وال

التعليم العالي. كما وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السلطان  طموحمتدنية وال يصل إلى مستوى 
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(، والتي أظهرت ضعف درجة ممارسة الشباب الجامعي للعمل التطوعي. ويعد ضعف 2009)

طوعية المتاحة وقلة البرامج التدريبية والمراكز التعربفية المتعلقة بالعمل اإلعالن لألعمال الت

 التطوعي أحد أهم أسباب ضعف مشاركة الطالب في العمل التطوعي. 

هو األعلى درجة م وسائل التواصل االجتماعي قد كان استخدافوبالنسبة لطلبة جامعة حائل 

في مجاالت العمل التطوعي األربعة، كما هو الحال بالنسبة لطلبة جامعة الجوف، وهو ما يؤكد 

أهمية وضرورة تعزيز استخدام التقنية فيما من شأنه خدمة العمل التطوعي، ولكونها األداة األكثر 

ً بالنسبة لجيل التقنية. وبعد استخدام وسائل التواصل االجتما عي جاء التعاون في مجال استخداما

البرامج الشبابية وبرامج رعاية األيتام والجمعيات الخيرية بالنسبة للمجال االجتماعي والثقافي، 

كما جاءت المشاركات التوعوية واإلرشادية وفي الفعاليات الرياضية وخدمة الكلية كأكثر األنشطة 

النسبة للمجال التربوي والتعليمي، أما التطوعية ممارسة بعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ب

بالنسبة للمجال الصحي والبيئي فقد تلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي المشاركة في حمالت 

حماية الحياة الفطرية والعناية بالبيئة والتبرع بالدم، وأخيراً فيما يخص المجال الوطني واألمني 

ير المخالفين األكثر نشاطاً بعد استخدام التقنية في فقد كان التعريف بالوطن وخدمة الحجاج وتطه

 مجال العمل التطوعي. 

جاء بسبب ضعف العمل التطوعي  ميدانالطلبة في ويرى الباحث أن انخفاض درجة مساهمة 

الدور التوعوي لمؤسسات المجتمع المختلفة بأهميته وأثره اإليجابي على الطرفين: المؤسسات 

إلى قلة إدراك الشباب ألهميته وقلة الدافعية نحو هذا المجال، ومن ثم  واألفراد، وهذا بدوره أدى

عدم انتشار ثقافة وأهمية التطوع بالمعنى إلى  انخفاض مستوى مشاركتهم، كما يرى أنه عائد

المعرفي، وعدم توافر البيئة التطوعية المالئمة لدى طلبة الجامعة، خصوصاً انشغالهم بالدراسة 

لتكليفات التقليدية التي تخلوا من العمل البحثي والميداني، فضاًل عن وحضور المحاضرات وا

ضعف قدرة الجامعات على وضع االستراتيجيات وخطط العمل المناسبة على أساس مبدأ المشاركة 

( حيث أشارت نتائجها 2016والتشاور وفق آليات عمل مؤسسي، وهو ما يتفق مع دراسة العتيبي )

تعاد الطالب وعزوفهم عن المشاركة في العمل التطوعي هي أسباب إلى أن أحد أهم أسباب اب

( التي أظهرت أن الطالب في 2013العبيد ) مرتبطة بالجامعة، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة

األغلب يقومون بالعمل التطوعي بفضل توفر دليل للعمل التطوعي بالجامعة وتكليف أساتذتهم لهم، 

ات الدراسة مع أوقات العمل التطوعي وعدم وجود أنظمة وآلية وأظهرت أيًضا أن تعارض أوق

 واضحة وقلة اهتمام الجامعة كانت إحدى معوقاته.

 كما أن انشغال عضو هيئة التدريس في واجبات إدارية ثانوية تأتي على حساب وقته المتاح

الطالبات في إرشاد طالبه وتحفيزهم نحو العمل التطوعي، إضافة إلى الخصوصية التي يعيشها 

بالعمل التطوعي بسبب نوع العمل التطوعي المناسب لهن وآليات  المشاركةوالتي تحد أحياناً من 

( التي أظهرت أن درجة مشاركة الطالبات 2017تنفيذه، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد السميع )

 في العمل التطوعي ضئيل جداً، وكانت األسرة العائق الرئيس دون ذلك.
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 2022( 4)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلبة جامعتي الجوف وحائل في احث أنه على الرغم من أن مساهمة يرى البو

( 2009التطوعي جاءت بدرجة منخفضة، وهو ما يتفق إجمااًل مع  دراسة السلطان ) العمل مجال

التي أُجريت على طالب جامعة الملك سعود، وأشارت نتائجها إلى انخفاض مستوى ممارسة العمل 

رة، حيث أنه تم االستدالل من استجاباتهم على االستبيان أنهم التطوعي ألفراد العينة بدرجة كبي

نادًرا ما كانوا يمارسون العمل التطوعي. بيد أن أهم عوائق العمل التطوعي لدى طالب الجامعة 

( هو األعباء التدريسية وعدم 2004كما سبق وأن ذكرنا، وكما أشارت إليه نتائج دراسة العامر )

العمل التطوعي في إطار المناهج الدراسية الجامعية، وعدم وجود إدارة االهتمام بتوعية الطالب ب

 مهتمة بتوعية وغرس قيم التطوع.

ومع ذلك فإن وجود مثل هذه الفروق بين كلتا الجامعتين تعطينا األمل وتحفزنا على وجود 

ة مؤسسات تسعى جاهدة إلى تنمية المساهمة في هذا المجال، واألمل معقود على رؤية المملك

رفع مساهمة القطاع التطوعي في والتي تسعى إلى النهوض بالعمل التطوعي، من خالل  2030

ألفا الموجودين  11%، والوصول إلى مليون متطوع مقابل 5% إلى 0.3إجمالي الناتج المحلي من 

 حاليًا.

 دعم مساهمة طلبة جامعة الجوف وجامعة حائل في أنوفقًا للنتائج السابقة، التي تشير إلى 

أن سياسة ربما يرجع إلى ذلك يرى الباحث أن التطوعي ال تتأثر بالتخصص الدراسي،  العمل

الجامعة مطبقة على جميع التخصصات دون استثناء، وأن ظروف الطلبة في جميع التخصصات 

( حين كشفت عن عدم وجود 2016وهو تفسير يتسق مع ما أظهرته نتائج دراسة الصالح ) متشابه،

خصائيات االجتماعيات، بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تشجيع الطالبات أي دور لال

ية للطلبة هي أن األولوعلى المشاركة في العمل التطوعي. كما قد ترجع هذه النتيجة أيًضا إلى 

( 2014التحصيل الدراسي، واجتياز المقررات بنجاح، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرومي )

 حصائية بين المتطوعين بناء على اختالف أقسامهم. ذات داللة إ ار فروقً لم تظه والتي

كما أن عدم االختالف بين المستوى الدراسي للطلبة سواء لدى الطلبة )مستجد/ة )السنة 

العمل التطوعي من  ضعف دعممؤشًرا على  ريج/ـة )السنة األخيرة((، يعطياألولى(( والطلبة )خ

دى الطلبة الملتحقين بالجامعة ثقافة العمل التطوعي غير متوفرة سواء لالطلبة، وأن و الجامعة قبل

ً دالة إ ، كما أن عدم وجود فروقالجامعةجين من يخرالطلبة اللدى  حديثًا أو لمساهمة الطلبة  حصائيا

يؤكد هذه األزمة، والتي ال تقتصر على معوقات  لعمل التطوعي تبعًا لمتغير الجنسا في مجال

مساهمة الطلبة في دعم العمل التطوعي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مظاهري  محددة تحول دون

تنفيذي، وأن العمل  التطوعي له جانبين: جانب إشرافي وآخر( والتي أظهرت أن العمل 2006)

التطوعي في المملكة ينصب غالبيته على الجانب اإلشرافي، بينما يحتاج الواقع إلى تنمية الجانب 

أكبر عائق في طريق تنمية التطوع في الجانب التنفيذي يتمثل في القرارات التنفيذي، وأن 

والتصرفات الفردية االرتجالية التي تصدر عن بعض المشرفين على العمل التطوعي سواء كانوا 

من المتطوعين أم من الموظفين، كما أشارت الدراسة إلى أن اإلعالم مطالب بإعطاء العمل 

ية واالهتمام حتى يستشعر العامة بهذه العناية فيتأثروا إيجابًا بهذه التطوعي مزيدًا من العنا

 المساعي.



 "......ة مساهمة طلبة جامعتي الجوف وحائل في درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 734

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 4)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ملخص النتائج

لعمل ات مساهمة طلبة الجامعتين في مجاالإجمااًل إلى انخفاض درجة نتائج الدراسة  تشير

، حيث أظهرت النتائج ضعف مشاركة الطلبة بالجامعتين في األعمال محل الدراسة التطوعي

ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى وعي الطلبة بأهمية مساهمتهم،  علىيؤكد ما  هوو ،التطوعية

يمكن إجمال قبل الجهات مع الطلبة، و منواتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح آفاق التعاون والمشاركة 

 :ائج الدراسة فيما يليأهم نت

العمل  تدرجة مساهمة كل من طلبة جامعة الجوف وجامعة حائل في مجاال انخفاض -

 التطوعي.

استخدام وسائل التواصل االجتماعي للمساهمة في العمل التطوعي في المجاالت األربعة كان  -

 .من أكثر األنشطة التطوعية ممارسة

 كانبينما  ،األعلى في جامعة الجوفهي مساهمة الطلبة في المجال الصحي والبيئي  كانت -

 األقل.هو المجال التربوي والتعليمي 

 كانبينما  ،األعلى في جامعة حائلهي مساهمة الطلبة في المجال الثقافي واالجتماعي كانت  -

 األقل. هو المجال الوطني واألمني 

 العمل دعم جامعة الجوف في طلبةمساهمة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

ولجميع المجاالت  الجنس(التطوعي تبعًا للمتغيرات )التخصص، المستوى التعليمي، 

 والدرجة الكلية. 

التطوعي  العمل دعم جامعة حائل في طلبةمساهمة  فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 تبعًا للمتغيرات )التخصص، المستوى التعليمي، الجنس( ولجميع المجاالت والدرجة الكلية. 

معة جا طلبةهمة مساطلبة جامعة الجوف ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مساهمة  -

جميع المجاالت في جامعة الجوف،  طلبةلصالح مساهمة التطوعي  العمل دعم حائل في

 والدرجة الكلية.

 ومقترحات الدراسةتوصيات 

 فإن الدراسة تقدم مجموعة من التوصيات منها: المقدمةبناء على نتائج 

التوعية بأهمية العمل  تفعيلالعمل التطوعي بين طلبة الجامعات، لعقد ورش عمل لنشر ثقافة  -

بين  أنفسهم المتطوعين على المجتمع أفراداً ومؤسسات وعلى االيجابية انعكاساتهالتطوعي و

 طلبة الجامعات، الذين يمكن نشر ثقافة التطوع لديهم أيًضا من خالل المقررات الدراسية.
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العمل التطوعي العمل على وجود دليل وطني لدعم العمل التطوعي من خالل إلزام مؤسسات  -

 بالعمل ضمن هذا الدليل لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

 التركيز على التقنيات الحديثة في تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب. -

ذات العالقة بالعمل التطوعي والتي من  الدراساتجراء مجموعة من إ الدراسةكما تقترح 

 ومنها: ،شأنها تعزيزه

 لجامعات في العمل التطوعي.معوقات مشاركة طلبة ادراسات حول  -

 دور الشخصيات الرائدة في دعم ونشر ثقافة العمل التطوعي.دراسات حول  -

المسؤولية االجتماعية لعضو هيئة و الجامعات في تعزيز العمل التطوعي دوردراسات حول  -

 التدريس في تنمية العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة.

اصل االجتماعي في تعزيز العمل التطوعي ووسائل التوأثر التقنيات الحديثة دراسات حول  -

 وتحفيز الشباب نحوه.

 المراجع العربية

 ( .استراتيجية مقترحة لتدعيم ثقافة العمل التطوعيلدى 2015ابراهيم، خديجة .) طالب لدى

-559. (42)4. المجلة التربويةالجامعة في ضوء الخبرات الميدانية وتجارب بعض الدول. 

680 . 

 ( .1996أبو الفتوح، عطيفة .) منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات التربوية
 .القاهرة دار النشر للجامعات. .والنفسية

 ( .2014أبو عليان، محمد .)العمل الخيري ودورة في التنمية االقتصادية من منظور إسالمي ،

 اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة 

 من: 2018مارس  3. وزارة التعليم. مسترجع إحصاءات التعليم العالي 

https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/RelatedDepart

ments/Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/Pages/def

ault.aspx 

 ( .2015أحمد، إبراهيم .)عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع.التطوعي العمل االجتماعي. 

 ( .2014اطقم، حسن .) معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجهة نظر
، رسالة ماجستير غير المتطوعين والعاملين في مؤسسات المحتمع المدني في محافظة نابلس

 ين.منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسط
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  من:  2018ديسمبر،  6. مسترجع 2030. رؤية 2020برنامج التحول الوطني

/NTP_ar.pdfhttp://vision2030.gov.sa/sites/default/files 

 (. 2017كالعضايلة، لبنى مخلد عطا هللا. ) .كالنابلسي، هناء حسني .البكار، عاصم محمد

دراسة اجتماعية. معوقات العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي في الجامعة األردنية: 
 .115-97. 44 ،العلوم االنسانية واالجتماعية -دراسات 

  من: 2018ديسمبر،  6. مسترجع 2030الرؤية. رؤية 

http://vision2030.gov.sa/ar/node/132 

 واقع العمل التطوعي لدى متدربي الكليات التقنية ومقترحات  (.2014) .الرومي، أحمد

االجتماعية، مجلة تفعيلة: دراسة تطبيقية على متدربي ومدربي الكلية التقنية بمدينة الرياض. 
 .388-335. (7) ع

 (. اتجاهات طلبة جامعة البتراء نحو العمل 2014والكبيسي، سناء. ) .الزيود، إسماعيل

 .456 -438(، 3)7، المجلة األردنية للعلوم اإلجتماعيةالتطوعي في األردن، 

 (. اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي: 2009. )سلطان السلطان، فهد

 .127-73 (،112) ع، مجلة رسالة الخليح العربيسعود،   جامعة الملكدراسة تطبيقية على 

 ( .واقع العمل االجتماعي التطوعي للمرأة السعودية: دراسة وصفية 2016الشبيب، هيا .)

-3(. 2)28، جامعة الملك سعود، مجلة اآلدابعلى عينة من المتزعات في مدينة الرياض. 

27. 

 (. دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية وثقافة العمل 2017هللا. ) الشهراني، عبد

مجلة التطوعي: دراسة ميدانية على طالب وطالبات الدبلوم العام في التربية في جامعة بيشة. 
 52-1  (.110)28. )جامعة بنها( كلية التربية

 ( .دور الخدمة االجتماعية في تفعيل العمل التطوعي للطالبة 2016الصالح، إكرا بنت محمد .)

(. 56) 8الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين،  –مجلة الخدمة االجتماعية الجامعية. 

153-190 . 

 ( .ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي: دراسة ميدانية. من:2004العامر، عثمان صالح .) 

http://dspace.iua.edu.sd/bitstream/123456789/311/1/006.pdf 

 (. واقع العمل التطوعي ومعوقات وأساليب تنميته واتجاهات الطالب 2013) .العبيد، ابراهيم

، (6)2مجلة العلوم العربية واالنسانية،  نحوه بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

987-1076. 

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
http://vision2030.gov.sa/ar/node/132
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 واقع العمل التطوعي لدى طالب الجامعات في ظل التغيرات (. 2012) .عطية، سحر

مجلة دراسات المجتمعية: دراسة مطبقة على طالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان. 
 .3748-3655(، 33)9في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

 ( .تفعيل العمل التطوعي في جامعة شقراء: صيغة 2016العتيبي، عبد المجيد الروقي .)

 44-24(. 11)5 ،المجلة التربوية الدولية المتخصصةمقترحة. 

 ( .المعوقات التي تعترض مشاركة الشباب الجامعي في العمل 2017العودة، نصر الدين .)

 .174-155. (10) ائر. عمجلة الحكمة للدراسات االجتماعية. الجزالتطوعي. 

 العمل التطوعي من منظور التربية اإلسالمية وتطبيقاته في (. 2010) .الغامدي، عبد العزيز
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.المدرسة الثانوية

 (. بدائل استراتيجية لتفعيل العمل 2020والشين، محمد. ) .والعاني، وجيهة .الفهدي، راشد

. (SWOT)التطوعي لدى الشباب في المجتمع العماني باستخدام أسلوب التحليل الرباعي 

 .22-1(، 1)14جامعة السلطان قابوس، -مجلة الدراسات التربوية والنفسية

 ( .2015القليطي، خالد .) طالب الجامعة اإلسالمية مجاالت العمل التطوعي ومعوقاته لدى
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة بالمدينة المنورة

 اإلسالمية، المدينة المنورة.

 ( .ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة كلية التربية األساسية بدولة 2016الكندري، جاسم .)

 . 188-157(. 1)24 العلوم التربوية.الكويت: دراسة ميدانية. 

 واقع المشاركة المجتعية لطالبات جامعة الدمام في مجاالت العمل (2017) .محمد، دعاء .

 .330-306 .(58)4مجلة الخدمة االجتماعية، التطوعي. 

 ( .2010المالكي، سمر .) مدى إدراك طالبات الدراسات العليا بجامعة أم القرى لمجاالت
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، العمل التطوعي للمرأة في المجتمع السعودي

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

 ( .2018مصلح، عطية، وعنبتاوي، نازك .) أهلية واقع العمل التطوعي في المنظمات

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الفلسطسنسة ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية. 
 .92-69(. 4)26. االقتصادية واإلدارية

 ( .واقع العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية والدور 2006مظاهري، محمد .)

، السنة مجلة جامعة طيبة، العلوم التربويةاإلعالمي المأمول لتنميته دراسة وصفية نقدية، 

 .219 -189(، 4) عالثانية، 

 (. اتجاهات الشباب االماراتي نحو العمل 2015والعتوم، عدنان. ) .هللا المنيزل، عبد

 .52-5(. 87) مجلة كلية التربية بالزقازيق. عالتطوعي: دراسة تربوية ونفسية. 
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