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... دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية

دور العمل التطوعي يف
تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات
هدى بنت عبد العزيز عيل الدغريي

امللخص

 وأثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات،يهدف البحث إىل التعرف عىل اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي
 ويف،2030  وأيضا ً كيفية تطوير دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية اململكة،السعوديات
 حيث طبق البحث الحايل عىل عينة،ضوء هذه األهداف إعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل واالستبيان كأداة لجمع بيانات البحث
 وقد توصلت نتائج البحث إىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد العينة عىل أثر العمل التطوعي عىل القيم،) فتاة سعودية414( مكونة من
 وباملرتبة الثالثة يأتي، يليها تقبل اآلخر، حيث تأتي املشاركة االجتماعية باملرتبة األوىل بني تلك األبعاد،اإليجابية لدى الفتيات السعوديات
 ويف ضوء،ُبعد املسؤولية االجتماعية ويف األخري يأتي سلوك املواطنة كأقل القيم اإليجابية تأثرا ً بالعمل التطوعي لدى الفتيات السعوديات
تلك النتائج تويص الدراسة برضورة التوعية املستمرة من خالل وسائل اإلعالم بأهمية العمل التطوعي ودوره يف تعزيز القيم اإليجابية
، وإقامة الندوات واملحارضات بالجامعات والتي ُتساهم يف نرش ثقافة العمل التطوعي بني الفتيات السعوديات،لدى الفتيات السعوديات
. باإلضافة إىل إجراء بحث يتناول التحديات التي تواجه الفتيات السعوديات للمشاركة يف العمل التطوعي،ومجاالته املتنوعة
.2030  رؤية اململكة، قيم املواطنة، القيم اإليجابية، التطوع، لعمل التطوعي:الكلمات املفتاحية

Role of Volunteerism Work in
Supporting Positive Values for Girls
Huda AbdlAziz Aldegheiry

Abstract:

The research aims to identify the trends of Saudi girls towards voluntary work, and the impact of volunteering
on the positive values of Saudi girls, as well as how to develop the role of volunteering in promoting positive
values for Saudi girls in the light of the Kingdom's 2030 vision, and in light of these goals the research relied on
the descriptive approach Analytical and questionnaire as a tool for collecting research data, where the current
research was applied to a sample of (414) Saudi girls, and the results of the research concluded that there is
strong agreement among the sample members on the impact of volunteer work on the positive values of Saudi
girls, where the participation comes Conscious in the first place among those dimensions, followed by acceptance of the other, and the third comes the dimension of social responsibility comes and in the end comes the
behavior of citizenship as the least positive values affected by the voluntary work of Saudi girls, and in the light
of those results the study recommends the need for continuous awareness through the media of the importance
of voluntary work and its role in Promoting positive values for Saudi girls, and holding seminars and lectures in
universities that contribute to spreading the culture of volunteer work among Saudi girls, and its various fields, in
addition to conducting research that addresses the challenges facing Saudi girls Participation in volunteer work.

Keywords: Volunteering; Volunteering; Positive Values; Citizenship Values; Kingdom Vision 2030.
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الدغريي

مقدمة:

ً
رشيكا أساس ًّيا وفاعالً مع الحكومات يف
أصبح العمل التطوعي
عملية التنمية املستدامة ،سوا ًء يف البلدان النامية أو املتقدمة،
ويمكن القول بأن العمل التطوعي يف الوقت الراهن له دور سباق
يف معالجة بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية
(الفركز2017 ،م).
فعىل املستوى العاملي حظي العمل التطوعي باالهتمام املتزايد من
قبل منظمة األمم املتحدة والتي جعلت يوم  5ديسمرب يوما عامليا
للتطوع تقديرا من املنظمة الدولية للدور الكبري الذي يمكن أن
يقوم به العمل التطوعي يف كافة مجاالت العمل اإلنساني والتنموي
(املرصي2017 ،م).
ونتيجة لكثرة االحتياجات اإلنسانية وتعقد املشكالت االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والتنموية وغريها ،أصبح من الرضوري
وجود قطاع ثالث يشارك القطاع الحكومي والخاص وهو القطاع
الخريي التطوعي لتلبية احتياجات املواطنني ولقد أصبحت
مشاركة املواطنني يف مجاالت العمل الخريي التطوعي بكافة
الفئات رضورة ملحة وحتمية ملعالجة الكثري من القضايا املعارصة
هذا من جانب ومن جانب آخر هو رضورة حتمية لتحقيق برامج
التنمية املستدامة التي تنشدها املجتمعات ،ولم تغفل رؤية اململكة
العربية السعودية  2030جان ًبا مه ًّما من جوانب تطوير العمل
التطوعي باململكة  ،حيث تطمح اململكة من خالل رؤيتها  2030إىل
تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد املتطوعني  ،و
تشجيع الطالب عىل األعمال التطوعية وإتاحة فرص االستثمار يف
األعمال التطوعية وتحقيق مطالب املجتمع املحيط بها وتشكيل
االتجاهات اإليجابية نحو الوطن ،وإعداد طلبة التعليم العـام
لخدمـة املجتمع وسوق العمل  ،وغرس مبدأ اإلنتاج يف نفوس
الطلبـة بدالً من االستهالك فقط ،إضافة لغرس مبدأ حب العمل
لدى الطلبـة من خالل إكسابه بعض املهارات العملية الالزمة لذلك
يف األعمال التطوعية وفق رؤية ( 2030رؤية اململكة العربية
السعودية2030 ،م).
وإن نرش قيم العمل التطوعي والتأكيد عىل إرادة املواطنني يف
التأثري عىل مجرى األحداث ،وتنظيم وتفعيل مشاركتهم يف حل
قضايا مجتمعهم وأمتهم ،والتأكيد عىل االعتزاز باالنتماء والوالء
القائم عىل القيام بالواجبات تجاه املجتمع واألمة يسهم بصورة
مبارشة يف الوصول إىل حلول للمشكالت املتنوعة واملتعددة التي
تعاني منها املجتمع ،فعندما تنمى مثل هذه القيم يتجه املجتمع
نحو التقدم ،وينعم بالرخاء واالستقرار وعندما تضعف تلك القيم
بني أفراد املجتمع يصبح املجتمع كيانا هشا ،فتنترش فيه عديد من
الظواهر السلبية ،مثل :حب الذات ،والعمل من أجل املصلحة
الفردية ،والعدوانية تجاه الجماعة وممتلكاتها ،والتطرف باختالف
أشكاله وغريها( .نوار.)2015 ،
فالعمل التطوعي فضا ًء رحبا ً ليمارس أفراد املجتمع والءهم
وانتماءهم ملجتمعاتهم ،كما يمثل مجاالً مهما ً لصقل مهارات
األفراد وبناء قدراتهم .وملا كان العمل االجتماعي عىل عالقة
وثيقة باملورد البرشى ،فعماد املورد البرشى املمارس للعمل

االجتماعي هم الشباب ،فجهود التنمية وخططها لن تحدث تغريا ً
حاسما ً يف أوضاع اإلنسان واملؤسسات االجتماعية إال من خالل
التأثري عىل منظومة القيم اإليجابية التي من شأنها أن تعزز
مشاركة األفراد يف العمل التطوعي .كذلك توجد أسباب عديدة
النخراط الفتيات يف العمل التطوعي تتمثل يف حب التعبري
واالكتشاف واملرح واكتساب الخربة يف مجال جديد أو تعزيز خربة
يف مجال سبق املشاركة فيه ،أو التعرف عىل قضايا املجتمع
ومشكالته ،وتكوين عالقات جديدة والشعور بأهمية خدمة
املجتمع ومساعدة اآلخرين وتكوين عالقات جديدة ،وتنظيم
املناسبات العامة وغري ذلك ومن ثم فإن العمل التطوعي يعد أحد
املؤثرات التي من شأنها أن تعزز من القيم اإليجابية لدى
املتطوعني.)Eduard, Mooney, and Heald, 2012( .

مشكلة البحث:

يعترب العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا
بكل معاني الخري والعمل الصالح عند كل املجموعات البرشية منذ
القدم ،ولكنه يختلف من حيث حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه
من مجتمع ألخر ومن وقت ألخر.
وقد أكدت العديد من الدراسات عىل أن العمل التطوعي يعمل عىل
تنمية وتعزيز العديد من القيم واإليجابية لدى العاملني بهذا
املجال ،ملا لهم من إحتكاك مبارش مع ذوي اإلحتياجات الخاصة،
وغري القادرين واملسنني.
فقد أكدت دراسة بشري ( )2016عىل أنه للعمل التطوعي دور كبري
يف تعزيز قيم رأس املال وترسيه معاني التعاون وزيادة الشعور
باالنتماء الوطني ،واملشاركة االجتماعية واملهنية واملدنية
والسياسية لدى الشباب املتطوعني ،وتحقيق التسامح بني األفراد
فيما بينهم وبني املؤسسة ،كما أشارت دراسة رفيدة ( )2016إىل
أن للعمل التطوعي دور كبري يف تنمية وتهذيب اخالق الفرد،
ودفعه نحو القيم اإلنسانية .كما أشارت دراسة الصبحي ()2016
إىل أن العمل التطوعي ينمي لدى الفرد قيم إخالص العمل لله،
والتعاون مع اآلخرين وغريها  ،أما دراسة (Ohsaka Hiroko,
 )2007فأشارت إىل أن العمل التطوعي يعمل عىل تنمية العالقات
االجتماعية وتنمية السلوك االجتماعي لدى النساء املشاركات يف
العمل التطوعي كما أن العمل التطوعي يوفر فرصة للمشاركة يف
أداء أدوار اجتماعية جديدة.
وكشفت دراسة ( )Chapman Marhcita, 2008عن قدرة العمل
التطوعي عىل تعزيز قيم ومعتقدات للمتطوع ،واالتصال بالنفس
والرتابط وتشكيل العالقات مع اآلخرين ،كما أن هنالك فوائد
يحققها املتطوع نفسه تتمثل يف :تنمية مفهوم الذات ،تعزيز
انتماء الفرد للمجتمع ،تنظيم حياة الفرد وتنمية جوانب االلتزام
والتخطيط لديه ،إشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية،
تنمية املهارات العملية واالجتماعية للفرد ،تطوير الكفاءة الذاتية
لدى األفراد ،إشغال وقت الفرد بما ينفعه وينفع مجتمعه ،تحويل
طاقات الفرد الخام أو العاجزة إىل طاقات قادرة ومنتجة ،تعزيز
روح التعاون والتشارك بني األفراد (& Brown, Hoye,
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 .)Nicholson, 2012وبناءا ً عىل ما سبق فإن البحث الحايل يسعى
إىل اإلجابة عىل التساؤل الرئيس التايل :ما دور العمل التطوعي يف
تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات؟

تساؤالت البحث:

 .1ما اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي؟
 .2ما أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات
السعوديات؟
 .3ما املقرتحات الالزمة لدعم دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم
اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية اململكة
2030م؟

أهداف البحث:

 .1اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي.
 .2أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات.
 .3املقرتحات الالزمة لدعم دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم
اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية اململكة
2030م.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث من حيث املوضوع الذي تطرحه وهو:
 .1أهمية الدور الذي يلعبه العمل التطوعي يف تنمية الفرد
واملجتمع ،وذلك ما قد عنيت به رؤية اململكة العربية السعودية
2030م ،وأولته إهتماما ً بالغاً.
 .2زيادة اإلهتمام بالعمل التطوعي لدى فئة الشباب الستثمار
طاقاتهم وتنظيم وتجميع جهودهم وفق خطط هادفة
وواضحة للمساهمة يف تنمية مجتمعاتهم ،وتعزيز املفاهيم
والقيم اإليجابية كاملشاركة والتعاون وقيم املساواة والثقة
واملواطنة والتسامح والتي تحقق التماسك والرتابط املجتمعي.
 .3الوصول إىل أهم القيم التي يعززها العمل التطوعي لدى
الفتيات ،وأهم إتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل
التطوعي.

حدود البحث:

 .1الحدود املوضوعية :يتناول هذا البحث الدور الذي يلعبه العمل
التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات.
 .2الحدود الزمانية :تم تطبيق إجراءات هذا البحث خالل الفصل
الدرايس الثاني من العام الدرايس (1441ه2020-م)
 .3الحدود املكانية :سوف يتم تطبيق إجراءات هذه البحث يف نطاق
جغرايف يتمثل يف منطقة الرياض باململكة العربية السعودية.

مصطلحات البحث:
 )1الدور:

ُيعرف الدور عىل أنه املعيار االجتماعي الذي يتصف به مركز
اجتماعي ،فالفرد الذي يشغل وظيفة يتوقع منه املستفيدون
واملرشفون عليه وزمالؤه يف املهنة والجمهور معينا يتسم بصفات
معينة يقرها وغريهم بأن يسلك مسلكا جميع األخصائيني

74

االجتماعيني ،كما ُيشار إىل الدور عىل أنه معيار اجتماعي مرتبط
بوضع اجتماعي معني يميل عالقة تبادلية معينة( .السكري،
.)451 :2000
ويعرف الدور إجرائيا ً عىل أنه املهمة التي يقوم بها العمل التطوعي
يف تعزيز وتنمية القيم اإليجابية لدى الفتيات.

 )2التطوع:

التطوع لغة :مأخوذ من الفعل (طوع) وهو ما تربع به الفرد من
ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه (ابن منظور ،د .ت )343 :فالتطوع
لغة :الذي يكلف نفسه طاعة غري واجبة ،ويتربع ملزاولتها اختيار ًيا
(الشناوي .)10 :2010 ،وهو تخصيص بعض الجهد ،دون توقع
عائد مادي ،نحو أنشطة منتظمة (وأحيا ًنا غري منتظمة) تحقق
صالح الجماعة ككل أو تسهم يف رعاية ،وتمكني بعض املهمشني
يف املجتمع (قنديل )117 :2008 ،كما يعرف بأنه" :املجهود القائم
عىل مهارة ،وخربة معينة ،والذي يبذله عن رغبة واختيار بغرض
أداء واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مايل بالرضورة (حسنني،
.)495 :1985

 )3العمل التطوعي:

هو الجهد الذي يبذله اإلنسان من أجل مجتمعه أو من أجل
جماعات معينة وفيه سيتحمل مسئوليات العمل من خالل
املؤسسات االجتماعية القائمة إرضاء ملشاعر ودوافع إنسانية
داخلية خاصة تلقي القبول من جانب املجتمع (الزبن:2016 ،
.)218
ُيعرف العمل التطوعي بأنه "أي عمل يقوم به فرد أو منظمة أو
مؤسسة رسمية أو غري رسمية بصورة منظمة بدون مقابل ،أو
بمقابل رمزي ،أ ًّيا كان العمل ويف أي زمان ومكان ،سوا ًء كان
بصفة مستمرة أو مؤقتة( .الفركز)121 :2016 ،
وعُ ِّرف أيضا ً بأنه" الجهد الذي يبدله أي إنسان بدون مقابل
ملجتمعه وبدوافع منه لإلسهام يف تحمل مسئوليات املؤسسات
االجتماعية التي تعمل عىل تقديم الرفاه َّية اإلنسان َّية عىل أساس
أنَّ الفرص تتهيأ ملشاركة املواطن يف أعمال تلك املؤسسة
الديمقراط َّية ميزة يتمتع بها الجميع ،وأنَّ املشاركة تمثل نوعا ً من
االلتزام بالنسبة لهم"( .عبد الرحمن.)2016 ،
ويعرف العمل التطوعي إجرائيا ً عىل أنه كافة العمل واملجهود
الذي تبذله الفتيات بدافع منه لتحمل مسؤوليات مجتمعية
ومساعدة اآلخرين دون مقابل ،وخارج إطار املؤسسات الحكومية.

 )4القيم:

القيم يف اللغة" :القيم هي جمع قيمة ،وقوم اليشء تقويما ً فهو
قويم أي مستقيم وقيمة اليشء هي قدره" (الرازي.)232 :1988 ،
وتعرف القيم إصطالحا ً عىل أنها "معايري إجتماعية ذات صبغة
إنفعالية قوية وعامة وتتصل من قريب باملستويات الخلقية التي
تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته الخارجية ،ويقيم منها
موازين يربز بها أفعاله ويتخذها هاديا ً ومرشداً" (مكروم:1996 ،
.)230
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ويقصد القيم إجرائيا ً عىل أنها مجموعة القواعد واملعايري والعادات
والتقاليد التي تتبناها الفتيات نتيجة ملمارستهن للعمل التطوعي.
كما يمكن للباحثة وضع تعريف إجرائي للقيم اإليجابية وهي
مجموعة املعايري واألحكام التي تتكون لدى الفتيات نتيجة
تفاعالتهن مع املواقف الفردية واالجتماعية والتي تعمل عىل
توجيه سلوكهن وضبطه وتنظيم عالقاتهن يف املجتمع.
الجانب النظري:

العمل التطوعي

يعد العمل التطوعي رضورة ملحة من أجل النهوض باملجتمع
حيث يهدف العمل االجتماعي التطوعي إىل تحقيق منفعة عامة،
لذا يطلق عىل املؤسسات املنظمة لهذا النوع من العمل "الجمعيات
ذات النفع العام" أو "الجمعيات غري الحكومية" ،أو "الجمعيات
التي ال تسعى للربح" ،أو "الجمعيات التطوعية الخاصة" ،أو
"القطاع الخريى" ،ومن األهداف التطوعية التي تحرص عليها
هذه املنظمات تنمية روح االنتماء لدى الشباب وإثارة الحوافز
اإليجابية التي تعمل عىل رفع مستوى األداء والرسعة يف اإلنجاز،
العمل
وزيادة معدل إنتاجية العمل ،هذا إىل جانب أن مجال
التطوعي يعد مجاالً خصبا ً ملمارسة حرية االختيار وتنظيم أوقات
الفراغ بطرق إيجابية(حبيب.)89 :2011 ،وهناك بعض السمات
التي يتميز بها العمل التطوعي ومنها:
 .1الغائية :أي السعي لتحقيق غاية معينة.
 .2الغريية أو اإليثار :فالتطوع يعنى ضمنا ً التضحية سوا ًء بالوقت
أو الجهد أو باملال أو بالخربة الفنية ،دون انتظار عائد مادي
يوازى حجم التضحية املبذولة.
 .3الطوعية :أي أن هذا العمل يقوم عىل الفعل اإلرادي الحر
لألفراد.
 .4االستقاللية :حيث تعرب هذه االستقاللية عن قدرة األفراد عىل
تنظيم شئونهم والتعبري عن مصالحهم بعيدا ً عن التدخل
املبارش من جانب الدولة أو مؤسساتها.
 .5وأخريا ً فمن أهم سمات العمل التطوعي االلتزام األخالقي
والسلوكي (إبراهيم.)328 :2003 ،

أهمية العمل التطوعي

يعد العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء املجتمع ،وعده
الكثريون من املعايري املهمة التي يقاس بها تقدم املجتمعات
وتطورها ،ودرجة وعي أفرادها ومؤسساتها ،باعتباره سلوكا
حضاريا ترتقي به املجتمعات واألمم ويمكن إبراز أهمية العمل
التطوعي من خالل النقاط التالية:

أوالً :أهمية العمل التطوعي بالنسبة للفرد:

 .1العمل التطوعي ينمي عالقة املسلم بربه ،من خالل أدائه لعبادة
يتعدى نفعها للغري ،والعمل املتعدي النفع أوىل من القارص.
 .2العمل التطوعي يسهم يف رصف طاقة الفرد يف الخري والعطاء
والبناء والنماء.
 .3أنه يشجع الفرد عىل تنمية قدراته ومهاراته الشخصية.

 .4يزيد من قدرة الفرد عىل اتخاذ القرارات املناسبة ومواجهة
مشاكله وحلها.
 .5أنه يرسخ يف اإلنسان كثريا من األخالق الحسنة ،ألنه تمرس
من خالل املواقف التي يشارك فيها عىل كيفية التعامل األمثل
مع تلك املواقف ،ففي العمل التطوعي تربية ذاتية للمتطوع.
(الخطيب)128 :2015 ،
فالعمل التطوعي يكسب الفرد شعورا ً بأهمية الدور الذي يقوم
به ،وما قد يمثله الفرد من عنرص هادف وفاعل يف تطوير ودعم
املجتمع ،وهو ما ينعكس بشكل إيجابي عىل إتجاه الفرد نحو
العمل واإلبداع واالبتكار.

ثانيا :أهمية العمل التطوعي بالنسبة للمجتمع:

 .1العمل التطوعي له تأثري يف بنية املجتمع وتكاتفه وتماسكه.
 .2يساعد العمل التطوعي عىل إدراك إحتياجات املجتمع ،واملقارنة
مع ما هو متاح من إمكانات ومن ثم العمل عىل تلبية تلك
االحتياجات من خالل جهود املتطوعني وما لديهم من قدرات
ومهارات يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف.
 .3كما ينعكس العمل التطوعي عىل األفراد املتطوعني من خالل
ما يمارسوه من أدوار تساعد عىل صقل مهاراتهم ،وتنمية
قدراتهم ،ومواجهة إرتفاع معدالت البطالة خاصة بني الشباب
من الجنسني وهو ما يسهم يف نهضة املجتمع ،ودفع عجلة
التنمية يف مختلف املجاالت (الشهراني.)47 :2010 ،
حيث أن العمل التطوعي له دور كبري يف تحقيق األمن االجتماعي
عن طريق استغالل أوقات فراغ الشباب يف مجاالت تخدم املجتمع
وتلبية متطلباته.

أهداف العمل التطوعي

إن تزايد االهتمام الدويل بالعمل التطوعي ،وتزايد أعداد املتطوعني
غالبا ما يمثل مؤرشا عىل الفوائد الكبرية التي يحققها التطوع
بالنسبة للفرد واملجتمع .ويسعى العمل التطوعي إىل تحقيق العديد
من األهداف سواء كانت أهداف عامة أو أهداف خاصة ،فمثال
األهداف العامة تحدد (هشام:)15 :2010 ،
 .1تقليل وتخفيف املشكالت التي تواجه املجتمع.
 .2التطوع يكتمل به العجز عن املهنيني.
 .3تنمية روح املشاركة يف املجتمع ومواجهة السلبية.
 .4اإلرساع يف عملية التنمية املجتمعية.
وتتحدد األهداف الخاصة للعمل التطوعي يف:
 .1إشباع املتطوع إلحساسه بالنجاح يف القيام بعمل يقدره
األخرون.
 .2الحصول عىل مكانة أفضل يف املجتمع.
 .3الحاجة إىل االنتماء ،وتكوين عالقات اجتماعية.

أهمية العمل التطوعي يف تعزيز القيم لدى الفتيات:

يقوم العمل التطوعي بصفة أساسية عىل الرغبة والدافع الذاتي
وال يهدف املتطوع إىل تحقيق مقابل مادي أو ربح خاص بل إىل
اكتساب شعور االنتماء إىل املجتمع ،وتحمل بعض املسؤوليات
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التي تسهم يف تلبية احتياجات اجتماعية أو خدمة القضايا التي
يعاني منها املجتمع ،وتكمن أهمية العمل التطوعي للطالبة
الجامعية يف العديد من املجاالت نذكر أهمها( :الفايز)2012 ،
 .1العمل التطوعي يعود عىل الطالبة بفوائد معنوية عديدة منها
تعلم اإليثار والتضحية من أجل اآلخرين خدمة للمجتمع الذي
تنتمي إليه والذي ينعكس بمشاعر إيجابية عليها كالشعور
بالراحة ملشاركة يف تخفيف معاناة املحتاجني يف املجتمع.
 .2تعميق املفاهيم اإلسالمية يف الحث عىل أعمال الخري والرب.
 .3للعمل التطوعي تأثري اإليجابي عىل الطالبة الجامعية من خالل
تعليمها تحمل املسؤولية االجتماعية.
كما أن للتطوع أدوا ًرا اقتصادية حيث تساهم املتطوعات من
طالبات وخريجات بجهودهن يف املنظمات واملؤسسات األهلية
دون أجر ومن ثم ال يشكلن أية أعباء إضافية عىل ميزانيات
املؤسسات ،ومن هذا العرض يمكن للطالبات الجامعيات أن
يطبقن األسلوب العلمي يف ضوء إعدادهن تحت إرشاف خرباء
ومتخصصني متطوعني ورغبة إنسانية بداخلهن يف القيام بعمل
ونشاط اجتماعي يخدم املجتمع دون انتظار مقابل عىل هذا
النشاط.

النظريات املفرسة:

تحدد النظرية اتجاه ومسار البحث نحو تناول العديد من القضايا
واملوضوعات التي من املحتمل أن تكون أكثر ثمارا من غريها حيث
تحتوي النظرية عىل توجيهات تمدنا بالسياق الذي يجرى البحث
يف نطاقه( .الخواجة )72-71 :2004 ،ولهذا يستند البحث الحايل
عىل نظرية الدور التي نحاول من خاللها أن نجعلها أدوات تفسريية
لنتائج البحث الحايل.

 -1نظرية الدور:

تستند هذه النظرية عىل أساس أن كل فرد من أفراد املجتمع يشغل
مركزا اجتماعيا ويلعب دورا أو أدوارا مختلفة ترتبط بهذا املركز،
وهذا يحتم عىل القائم به مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي
تنظم تفاعله مع األخرين من أفراد املجتمع الذي يشغلون مراكز
اجتماعية أخرى( .جميعة.)124 :2014 ،
ويحدد مفهوم الدور نقطة االرتباط واالنفصال بني املجتمع
والفرد ويتضمن هذا املفهوم مجموعة أفراد يشغلون مراكز
معينة ويستخدمون الذات وقدرات أداء الدور للتوافق مع أنماط
مختلفة من التوقعات (ترينر.)220 :1999 ،
من هنا فإن بعض علماء االجتماع يأخذون بوجهة نظر يف التفاعل
االجتماعي تركز مبارشة عىل مفهومات الدور واملكانة ،ويف رأي
هؤالء العلماء أن الحياة االجتماعية تماثل الرواية عىل املرسح
وينظر إىل األفراد عىل أنهم يشغلون مكانات يف املجتمع كما يشغل
املمثلون أدوارا عىل خشبة املرسح (جلبي.)163 :1999 ،
لذلك فإن هذه النظرية تركز عىل الدور الذي يؤديه الفرد يف نشاط
أو عمل ما ،باعتبار أن الدور أحد عنارص التفاعل االجتماعي وهو
نمط متكرر من األفعال املكتسبة التي يؤديها الشخص يف موقف
معني ،وهذا يوضح الدور البارز الذي يؤديه املتطوع يف تفعيل
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النشاط التطوعي ،والنهوض بخدماته لسد حاجات األفراد
والجماعات.
بناء عىل ذلك فإن هذه النظرية ترى أن كل شخص يحتل مركزا
معينا فإنه يقوم بدور معني ،وبما أن العمل التطوعي فيه إشباع
لحاجة األفراد واملجتمع عىل حد سواء؛ فهو يعمل عىل سد النقص
إذن ،ولذلك فإن من خالل مفهوم املركز االجتماعي يمكن تفسري
الدور الذي يؤديه القائمون بالعمل التطوعي انطالقا من دوافع
الخري ،وهذا الدور يف األساس يقوي من املركز االجتماعي
للمتطوع.

الدراسات السابقة:

دراسة لوتاه (2014م) "العالقة بني ثقافة التطوع وتعزيز قيم
املشاركة لدى الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" هدفت
الدراسة إىل التعرف عىل مدى أصالة قيم ثقافة التطوع لدى
الشباب يف دولة اإلمارات ومحاولة تعزيز قيم املشاركة املجتمعية
لديهم ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي وأداه االستبيان التي
طبقت عىل عينة من طالب كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة اإلمارات ،وقد أكدت نتائج الدراسة عىل أن هناك قدر من
التداخل وااللتباس عند الحديث عن املجتمع املدني يف املجتمعات
العربية نتيجة حداثة طرح هذا املفهوم ،واإلشكاليات املرتبطة
بعالقته بالدولة وباملجتمع ولتداخل مفهوم العمل الخريي بالعمل
التطوعي من جهة ثالثة.
دراسة بشري(2016م)"دور العمل التطوعي يف تعزيز قيم رأس
املال اإلجتماعي :دراسة حالة متطوعي جمعية الهالل االحمر
الفلسطيني يف قطاع غزة" هدفت الدراسة إىل معرفة أثر العمل
التطوعي يف تعزيز قيم رأس املال اإلجتماعي ،وقد طبقت الدراسة
عىل عينة قوامها ( )255من املتطوعني واستخدمت املنهج
الوصفي التحلييل واالستبيان لجمع البيانات ،وقد أكدت نتائج
الدراسة عىل أن هناك دور للعمل التطوعي يف تعزيز قيم رأس املال
وترسيه معاني التعاون وزيادة الشعور باالنتماء الوطني،
واملشاركة االجتماعية واملهنية واملدنية والسياسية لدى الشباب
املتطوعني ،وتحقيق التسامح بني األفراد فيما بينهم وبني
املؤسسة.
دراسة أرفيدة (2016م) "العمل التطوعي ودوره يف تنمية املجتمع
 :رؤية واقعية لدور الجمعيات األهلية يف مدينة مرصاتة" هدفت
الدراسة إىل الكشف عن العمل التطوعي ودوره يف تنمية املجتمع،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي وأداة املقابلة ،وتكونت
مجموعة الدراسة من عينة عمدية من املتطوعني والقياديني يف
الجمعيات التطوعية وكان عددهم  40مبحوثا ،و توصلت الدراسة
إىل أن أغلب عينة املتطوعني والقياديني يتصف عملهم داخل
املؤسسة بأنه عمل مكتبي وميداني ويعترب هذا من طبيعة العمل
األهيل ،كما ان أغلب منظمات املجتمع املدني التي تمت بها الدراسة
ال تقترص عىل تقديم خدماتها لفئة معينة ،وإنما تقدم خدماتها
ألغلب فئات املجتمع.
دراسة الصبحي(2016م" قيم العمل التطوعي الواجب تضمينها
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يف مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية يف اململكة العربية
السعودية هدفت الدراسة إىل التعرف عىل قيم العمل التطوعي
الواجب تضمينها يف مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية وإىل
بيان طرائق تعزيز قيم العمل التطوعي لدى الطالبة ودور
مؤسسات املجتمع يف تعزيزها ،اعتمدت الدراسة عىل املنهج
االستقرائي واالستنباطي ،توصلت الدراسة إىل مجموعة من
النتائج أهمها :أن أهم قيم التطوع الواجب تضمينها تتمثل يف
القيم اآلتية :إخالص العمل لله ،والتعاون مع اآلخرين ،والبذل
والعطاء ،والشعور باملسؤولية ،ومحبة الناس ،واحرتام االخرين و
العمل ،والحوار وغريها ،كما توصلت إىل تعزيز قيم العمل التطوعي
يكون من خالل توظيف مجموعة من طرائق التدريس الفعالة
كالحوار والقصة ورضب األمثال ،وأن غرس هذه القيم يكون
بالتعاون بني مؤسسات املجتمع املختلفة.
دراسة زنقي (2018م) بعنوان :الدور االقتصادي واالجتماعي
للعمل الخريي التطوعي :حالة الوقف يف ماليزيا ،هدفت الدراسة إىل
معرفة الدور االقتصادي واالجتماعي للعمل التطوعي الخريي
التطوعي ،وهذا مع دراسة حالة الوقف يف دولة ماليزيا ،حيث
سيتم التعرف إىل ماهية الخريي التطوعي باعتبار أحد أهم صور
العمل االجتماعي ،أهميته وأهدافه .فضال عن تحليل دور العمل
الخريي التطوعي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومحاولة
استخالص الدروس من إدارة الوقف املاليزي وبيان أهميتها يف
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذا البلد .وقد خلصت
الدراسة إىل التأكيد عىل مدى أهمية العمل التطوعي الخريي
وبخاصة يف صورة الوقف ومساهمته يف تنمية األفراد واملجتمعات.
دراسة آل عقران (2018م)"دور العمل التطوعي يف تحقيق
املسؤولية االجتماعية" هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور العمل
التطوعي يف تحقيق املسؤولية االجتماعية ،كذلك التعرف عىل أهم
دوافع العمل التطوعي ومجاالته ومعوقاته لعينة الدراسة
واعتمدت الباحثة عىل االستبيان اشتملت عىل ( )86عبارة.
وتكونت عينة الدراسة من ( )220من الشباب يف محافظة جدة.
وتوصلت إىل أن أهم دوافع التطوع لدى عينة الدراسة كان ألهداف
اجتماعية ثم دينية وأخالقية ،وكانت أبرز األسباب التي تمنع
العينة من القيام بالعمل التطوعي تتمثل يف قلة الخربة واملمارسة
كمتطوع ،كذلك عدم وجود تسويق إعالني ملجاالت التطوع
املتوفرة ،وعدم وجود برامج تدريبية للمتطوعني ،كما كان املجال
الخدمي من أكثر مجاالت التطوع لدى العينة ،يليه املجال الصحي،
ووجدت الدراسة أن اهم مجاالت املسؤولية االجتماعية تمثلت يف
املسؤولية الدينية واألخالقية ،يليها املسؤولية الوطنية ،ثم
املسؤولية الذاتية "الشخصية".
دراسة دهينة (2018م) "دور العمل التطوعي يف تنمية ثقافة
املواطنة وتعزيز قيم التضامن املجتمعي" هدفت الدراسة إىل
التعرف عىل مدى مساهمة العمل التطوعي يف تنمية ثقافة املواطنة
وتعزيز قيم التضامن املجتمعي ،واعتمدت الدراسة عىل املنهج
الوصفي اإلستقرائي ،ومن أهم النتائج ان العمل التطوعي يلعب
دور بالغ األهمية يف تنمية ثقافة املواطنة وتعزيز قيم التضامن

املجتمعي من خالل املساهمة يف تحقيق التنمية من خالل مبدأ
املشاركة بمختلف مستوياتها بداية من املشاركة يف رسم
السياسات وإتخاذ القرار واملشاركة يف إنجاز املشاريع املختلفة
التي تعني بتحسني معيشة املواطنني وما لذلك من إرتباط وثيق
بتعميق انتمائه لوطنه.
دراسة جلوب (2018م)"دور املرأة يف العمل التطوعي :دراسة
ميدانية يف منظمات املجتمع املدني" هدفت الدراسة إىل التعرف عىل
دور املرأة يف العمل التطوعي وأسباب القصور يف مفهوم التطوع
الذي يغيب املرأة العراقية عن املشاركة والتواصل بوعي مع تلك
الفعاليات التي قد تمكنها من توظيف املعطيات الجديدة للمجتمع
الدويل ،وطبقت الباحثة منهج البحص اإلجتماعي ،واالستبيان
عىل عينة تمثلت يف ( )50مفردة ،وتوصلت الدراسة إىل أن املرأة
تواجه معوقات كثرية عند دخولها يف مجال العمل التطوعي تتجه
ألنماط القيم الثقافية السائدة يف املجتمع من العادات والتقاليد
التي تميز بني الرجل واملرأة ،وأن مستوى وعي املجتمع ضعيف
بالعمل التطوعي ،كما أن أغلب األعمال التطوعية للمرأة تنحرص
يف تقديم املساعدات للمحتاجني والتوعية الثقافية.
دراسة املطوع (2019م) "مجاالت العمل التطوعي وأبعاده يف
رؤية اململكة العربية السعودية  "2030هدفت الدراسة إىل معرفة
مجاالت التطوع وأبعاده الرتبوية يف رؤية اململكة  2030واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحلييل وأظهرت الدراسة ما ييل :أنه
جاء ترتيب املجاالت الثالثة األوىل عىل التوايل (التعليمي والثقايف)،
و(اإلقتصادي وريادة األعمال) ،و(االجتماعي واألرسي) وهذا
يظهر عناية الرؤية بركائز التنمية املجتمعية وبالعمل التطوعي
ومجاالته وأبعاده الرتبوية ،كما أظهرت النتائج ارتفاع تكرار
تعزيز الهوية اإلسالمية والقيمية وكذلك عناية الرؤية باملنهج
اإلسالمي وتنمية وسالمة املجتمع والتمكني املعلوماتي والعناية
بالتعليم والثقافة ومنها ثقافة العمل التطوعي ،والعناية بزيادة
فرص العمل مما يعكس العناية التنموية االقتصادية والعلمية
والتقنية مع تعزيز األصالة واإلنتماء الوطني.
دراسة البرشي(2019م) "اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل
التطوعي يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030م ،هدفت
الدراسة معرفة إتجاهات الشباب السعودي الجامعي نحو العمل
التطوعي يف اململكة العربية السعودية  ،وإعتمدت الدراسة عىل
املنهج الوصفي وعىل مقياس إتجاهات الشباب السعودي نحو
العمل التطوعي من إعداد الباحث ،وتكونت عينة الدراسة من ١٠٦
مفردة من الجنسني ممن ترتاوح أعمارهم بني  19-18سنة ،من
طالب املستوى األول والثاني بكلية إدارة األعمال بجامعة األمري
سطام بن عبد العزيز بالخرج ،وأكدت نتائج الدراسة عىل أن
إتجاهات الشباب السعودي نحو العمل التطوعي يف ضوء رؤية
اململكة  2030إيجابية ،كما أكدت نتائج الدراسة عىل أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الذكور واإلناث
عىل مقياس اإلتجاهات نحو العمل التطوعي.
دراسة الفركز (2019م) "متطلبات النشاط الطالبي للعمل
التطوعي لتحقيق رؤية اململكة (")2030للمرحلة املتوسطة كما
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دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية ...

تراها مرشفات النشاط بمدينة الرياض ،هدفت الدراسة إىل التعرف
عىل متطلبات األنشطة الطالبية للعمل التطوعي لتحقيق أهداف
رؤية اململكة  2030للمرحلة املتوسطة كما تراها مرشفات النشاط
بمدينة الرياض  ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي من
خالل االستبيان وتوصلت الدارسة إىل أنه هناك العديد من
املتطلبات التي من شأنها تعزيز العمل التطوعي كعقد الدورات
وتخصيص ميزانية مناسبة لألنشطة الطالبية يف املجال التطوع ،
أما فيما يتعلق بمعوقات العمل التطوعي فتمثلت يف ضيق الوقت،
وغياب الدور اإلعالمي يف تعزيز قيم العمل التطوعي.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن هناك إهتمام
بالغ لدى الباحثني يف تناول العمل التطوعي وما له من أثر كبري
تنمية وتطوير الفرد واملجتمع ،ويمكن تحديد أوجه الشبه
واإلختالف بني الدراسة الحالية والدراسات السابقة فيما ييل:
 .1تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف تناولها للعمل
التطوعي وعالقته باملتغريات املتعددة من القيم والتأثري عىل
املجتمع ،واألدوار املنوطة به يف تطوير الفرد واملجتمع.
 .2تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة يف إعتمادها
عىل املنهج الوصفي التحلييل يف تطبيق إجراءات الدراسة عدا
دراسة (الصبحي2016 ،؛ دهينة )2018 ،والتي اعتمدت عىل
املنهج الوصفي اإلستقرائي.

منهجية البحث وإجراءاته:

يتناول هذا الفصل عرضا لإلجراءات املتبعة يف هذا البحث ،وذلك
عىل النحو التايل:
منهج البحث :تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل ،نظرا ً ملالئمة
هذا املنهج لهذا النوع من الدراسات والذي " يعتمد عىل دراسة
الظاهرة كما توجد يف الواقع وتهتم بوصفها وصفا ً دقيقا ً ويعرب
عنها تعبريا ً كيفيا ً أو تعبريا ً كميا ً فالتعبري الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا ً
رقميا ً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها
مع الظواهر املختلفة األخرى" (عدس؛ وآخرون.)191 :2003 ،
مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من الفتيات السعوديات
بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية.
عينة البحث :تتمثل عينة البحث يف عينة عشوائية بسيطة مكونة
من ( )414من الفتيات السعوديات املمارسات للعمل التطوعي
بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية.
خصائص عينة البحث :يتصف أفراد عينة البحث بعدد من
الخصائص ،وذلك كما يتضح من خالل الجدول (.)1
أداة البحث :بناء عىل طبيعة البيانات ،وعىل املنهج املتبع يف البحث،
وجدت الباحثة أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف البحث هي
"االستبيان" ،وقد تم بناء أداة البحث بالرجوع إىل األدبيات
والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ،ولقد تكون
االستبيان يف صورته النهائية من جزأين:
الجزء األول :وهو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة

78

البحث مثل :التخصص الدرايس ،مستوى دخل األرسة ،كيفية
املشاركة يف األعمال التطوعية.
الجزء الثاني :وهو يتكون من ( )47عبارة موزعة عىل ثالثة
محاور ،أوال :اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي،
ويتكون من ( )13عبارة ،ثانيا  :أثر العمل التطوعي عىل القيم
اإليجابية لدى الفتيات السعوديات ،ثالثا :املقرتحات الالزمة لدعم
دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات
السعوديات يف ضوء رؤية اململكة  ،2030ويتكون من ( )10عبارات
 ،وتم توزيع االستبيان الكرتونيا عىل عينة البحث حيث طلبت
الباحثة من أفراد عينة البحث اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة
(√) أمام أحد الخيارات التالية (أوافق بشدة ،أوافق ،ال أعلم،
أرفض ،أرفض بشدة) ,،وقد تم تحديد فئات املقياس املتدرج
الخمايس كما يف الجدول (.)2

صدق االستبيان(األداة):

صدق االستبيان يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أُعدت
لقياسه (العساف ،)429 ،2012 ،ولقد قامت الباحثة بالتأكد من
صدق االستبيان من خالل ما يأتي:
الصدق الظاهري ألداة البحث (صدق املحكمني) :بعد االنتهاء من
بناء أداة البحث والتي تتناول "دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم
اإليجابية لدى الفتيات" ،تم عرضها عىل عدد من املحكمني وذلك
لالسرتشاد بآرائهم ،وبناء عىل التعديالت واالقرتاحات التي أبديت،
قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها الغالبية،
حتى أصبح االستبيان يف صورته النهائية ملحق (.)2
صدق االتساق الداخيل ألداة البحث :بعد التأكد من الصدق الظاهري
ألداة البحث قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا ً عىل عينة استطالعية
مكونة من ( )50طالبة.
يتضح من خالل الجدول ( )3أن جميع عبارات املحاور دالة عند
مستوى ( ،)0.01وهذا يعطي داللة عىل ارتفاع معامالت االتساق
الداخيل كما يشري إىل مؤرشات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق
بها يف تطبيق البحث الحايل.
سادسا :ثبات أداة البحث :ثبات االستبيان يعني التأكد من أن
اإلجابة ستكون واحدة تقريبا ً لو تكرر تطبيقها عىل األشخاص
ذاتهم يف أوقات مختلفة (العساف ،2012 ،ص ،)430وتم استخدام
معامل الفا كرونباخ للتحقق من ثبات االستبيان.
يوضح الجدول ( )4أن استبانة البحث تتمتع بثبات مقبول
إحصائياً ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) (،)0.942
كما تراوحت معامالت الثبات للمحاور ما بني (،)0.856 ،0.733
وجميعها معامالت ثبات عالية يمكن الوثوق بها يف تطبيق أداة
البحث الحايل.

سابعاً :إجراءات توزيع أداة البحث:

بعد التأكد من صدق االستبيان وثباتها ،تم الحصول عىل الخطابات
الالزمة لتوزيع األداة عىل أفراد البحث ،حيث قامت الباحثة بتوزيع
أداة البحث عىل الفتيات السعوديات بمدينة الرياض ،وتم الرد عىل
األداة خالل ثالثة أسابيع ،حيث حصلت الباحثة عىل ()500

الدغريي

استجابة استبعدت منهن ( )86استجابة لعدم ممارستهن للعمل
التطوعي ،ليكون إجمايل عينة البحث ( )414فتاة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for Social
 Sciencesوالتي يرمز لها اختصارا ً بالرمز ( ،)SPSSوبعد ذلك تم
حساب املقاييس اإلحصائية التالية :التكرارات والنسب املئوية
للتعرف عىل الخصائص الوظيفية ألفراد البحث ،معامل ارتباط
بريسون ( )Pearson correlationلحساب صدق االتساق الدّاخيل
ألداة البحث ،معامل ألفاكرونباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب
معامل ثبات املحاور املختلفة ألداة البحث ،املتوسط الحسابي
" ،"Meanواالنحراف املعياري " "Standard Deviationوذلك
ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة البحث عن
املحاور الرئيسة (متوسطات العبارات).

الحسابية لهم بني ( ،)4.87 ،4.11وهذه املتوسطات تقع بالفئتني
الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخمايس ،و ُتشري
النتيجة السابقة إىل أن استجابات أفراد البحث حول عبارات املحور
ترتاوح ما بني (أوافق – أوافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام()4.49بانحراف معياري(،)0.32وهذا
يدل عىل أن اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي
جاءت بدرجة عالية جداً ،حيث جاءت العبارة رقم()9والتي تنص
عىل(يساعد العمل التطوعي شغل أوقات الفراغ بطريقة إيجابية)
باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي()4.87وبانحراف معياري()0.33
وبدرجة استجابة(أوافق بشدة)،وباملرتبة الثانية تأتي العبارة
جدول ( )1البيانات األولية لعينة البحث
التكرارات

علمي
أدبي

عرض نتائج البحث ومناقشتها

يتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث امليدانية ومناقشتها من
خالل عرض إجابات أفراد عينة البحث عىل عبارات االستبيان وذلك
من خالل اإلجابة عىل تساؤالت البحث عىل النحو التايل:
السؤال األول :ما اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل
التطوعي؟
وللتعرف عىل اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي،
تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية
واالنحراف املعياري الستجابات أفراد البحث ،كما تم ترتيب هذه
العبارات حسب املتوسط الحسابي لكالً منها.
يتضح من الجدول ( )5أن محور اتجاهات الفتيات السعوديات
نحو العمل التطوعي يتضمن ( )13عبارة ،تراوحت املتوسطات

التخصص

145

35.0

269

65.0

مستوى دخل األرسية

منخفض

7

مرتفع

123

متوسط

كيفية املشاركة يف األعمال التطوعية
بصورة منفردة

مع مجموعة من األصدقاء أو من
خالل األرسة
من خالل أنشطة املدرسة

من خالل الجمعيات واملؤسسات

1.7

284

68.6

39

9.4

124

30.0

196

47.3

414

100.0

29.7

55

اإلجمايل

النسبة املئوية

13.3

جدول ( )2تحديد فئات املقياس املتدرج الخمايس
أوافق بشدة

5.0 - 4.21

أوافق

4.20 – 3.41

ال أعلم

3.40 – 2.61

أرفض

2.60 – 1.81

أرفض بشدة
1.80 – 1.0

جدول ( )3معامالت ارتباط بريسون لعبارات محاور البحث بالدرجة الكلية لكل محور
اتجاهات الفتيات نحو العمل التطوعي

أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

1

**0.614

1

معامل
االرتباط

3

**0.664

2

**0.500

3

**0.758
**0.621

2
4
5
6
7
8
9

**0.625
**0.544
**0.524
**0.686
**0.507
**0.595
**0.523

10

**0.746

12

**0.687

11
13

**0.508
**0.748

4
5
6
7
8
9

**0.594
**0.579
**0.641
**0.643
**0.698
**0.639

10

**0.526

12

**0.643

11
13

**0.617
**0.614

مقرتحات لدعم دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

14

**0.603

1

**0.737

16

**0.693

3

**0.605

15
17
18
19
20
21
22
23
24
-

**0.814
**0.777
**0.725
**0.809
**0.731
**0.751
**0.691
**0.585
**0.541
-

2
4
5
6
7
8
9

**0.729
**0.734
**0.752
**0.745
**0.671
**0.446
**0.712

10

**0.588

-

-

-

-
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رقم()8والتي تنص عىل (يزيد العمل التطوعي من املهارات
والخربات العملية) بمتوسط حسابي ( )4.77وبانحراف
معياري( )0.42وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،وباملرتبة الثانية
عرش تأتي العبارة رقم( )11والتي تنص عىل (يعزز العمل التطوعي
من صورة املرأة يف املجتمع) بمتوسط حسابي ( )4.17وبانحراف
معياري()0.84وبدرجة استجابة (أوافق)،ويف األخري تأتي العبارة
رقم ( )3والتي تنص عىل (أضحي بوقتي أحيانا ً يف سبيل القيام
بأعمال التطوعية) بمتوسط حسابي( )4.11وبانحراف معياري
( )0.86وبدرجة استجابة(أوافق)،وقد اتفقت نتيجة البحث الحايل
مع نتيجة دراسة البرشي (2019م) والتي توصلت إىل أن اتجاهات
الشباب السعودي نحو العمل التطوعي يف ضوء رؤية اململكة
 2030إيجابية.
السؤال الثاني :ما أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى
الفتيات السعوديات؟
وللتعرف عىل أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات
جدول ( )4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث
م

املحور

1

اتجاهات الفتيات نحو العمل التطوعي

2
3

عدد
العبارات
13

أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية
لدى الفتيات
مقرتحات لدعم دور العمل التطوعي يف
تعزيز القيم اإليجابية
الثبات الكيل لألداة

السعوديات ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد البحث ،كما تم
ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الحسابي لكالً منها.
يتضح من الجدول ( )6أن املتوسط الحسابي العام للمحور يبلغ
( )4.44بانحراف معياري ( ،)0.42وهذا يدل عىل أن هناك موافقة
بشدة بني أفراد العينة عىل أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية
لدى الفتيات السعوديات ،حيث تأتي املشاركة االجتماعية باملرتبة
األوىل بني تلك األبعاد بمتوسط حسابي ( )4.52وبانحراف معياري
( ،)0.41يليه تقبل اآلخر بمتوسط حسابي ( )4.46وبانحراف
معياري ( ،)0.56وباملرتبة الثالثة يأتي ُبعد املسؤولية االجتماعية
بمتوسط حسابي ( )4.40وبانحراف معياري ( ،)0.50ويف األخري
يأتي سلوك املواطنة كأقل القيم اإليجابية تأثرا ً بالعمل التطوعي
لدى الفتيات السعوديات بمتوسط حسابي ( )4.37وبانحراف
معياري ( ،)0.47وقد اتفقت نتيجة البحث الحايل مع نتيجة دراسة
أرفيدة (2016م) والتي توصلت إىل أن هناك العديد من اآلثار
اإليجابية للعمل التطوعي عىل الفرد واملجتمع .والنقاط التالية
تتناول بنوع من التفصيل أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية
لدى الفتيات السعوديات ،وذلك عىل النحو التايل:

معامل
الثبات

0.733

24

0.831

10

0.856

47

0.942

أوالً :املواطنة:

يتضح من الجدول ( )6أن محور أثر العمل التطوعي عىل قيم
املواطنة لدى الفتيات السعوديات يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت
املتوسطات الحسابية لهم بني ( ،)4.58 ،3.98وهذه املتوسطات
تقع بالفئتني الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج

جدول ( )5يوضح اتجاهات الفتيات السعوديات نحو العمل التطوعي
املتوسط
الحسابي

9

يساعد العمل التطوعي شغل أوقات الفراغ بطريقة إيجابية.

361

87.2

53

12.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.87

0.33

1

8

يزيد العمل التطوعي من املهارات والخربات العملية.

317

76.6

97

23.4

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.77

0.42

2

4

العمل التطوعي أحد وسائل تنمية املجتمع.

315

76.1

99

23.9

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.76

0.43

3

13

ينمي التطوع الشعور بالوالء واالنتماء للمجتمع.

305

73.7

109

26.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.74

0.44

4

1

األجر واملثوبة من الله هي العائد من العمل التطوعي.

316

76.3

71

27 17.1

6.5

0

0.0

0

0.0

4.70

0.58

5

6

العمل الخريي يعني البذل والتضحية واإليثار.

228

55.1

177

42.8

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.53

0.54

6

7

يتطلب العمل التطوعي القدرة عىل تحمل املسؤولية.

222

53.6

165

27 39.9

6.5

0

0.0

0

0.0

4.47

0.62

7

10

يعتمد العمل التطوعي عىل املشاركة والتعاون مع اآلخرين.

257

62.1

102

11.1 46 24.6

9

2.2

0

0.0

4.47

0.78

8

5

العمل التطوعي جزء من تراثنا وعاداتنا.

209

50.5

173

25 41.8

6.0

7

1.7

0

0.0

4.41

0.68

9

12

يمنح العمل التطوعي للفرد مكانة إجتماعية.

191

46.1

136

21.0 87 32.9

0

0.0

0

0.0

4.25

0.78

10

2

أشعر بالرضا عندما أجد التقدير نتيجة لجهدي التطوعي.

181

43.7

134

21.7 90 32.4

9

2.2

0

0.0

4.18

0.84

11

11

يعزز العمل التطوعي من صورة املرأة يف املجتمع.

179

43.2

136

21.7 90 32.9

9

2.2

0

0.0

4.17

0.84

12

3

أضحي بوقتي أحيانا ً يف سبيل القيام بأعمال التطوعية.

141

34.1

205

12.1 50 49.5

9

2.2

9

2.2

4.11

0.86

13

4.49

0.32

-

م

العبارات

أوافق بشدة
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

املتوسط الحسابي العام

80

أوافق

ال أعلم

أرفض

أرفض
بشدة

الرتتيب

االنحراف
املعياري

درجة املوافقة

الدغريي

2

يزيد العمل التطوعي من شعور اإلنتماء للوطن.

263

6

املشاركة بالعمل التطوعي تشعرني باالنتماء إىل مجتمع
راق ومتحرض.

63.5

129

املواطنة

%

ك

%

ك

%

ك

%

املتوسط
الحسابي

م

العبارات

ك

%

ال أعلم

أرفض

أرفض بشدة

االنحراف
املعياري

أوافق بشدة

ك

أوافق

درجة املوافقة

الرتتيب

جدول ( )6يوضح أثر العمل التطوعي عىل القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات

31.2

22

5.3

0

0.0

0

0.0

4.58

0.59

1

227

54.8

178

43.0

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.53

0.54

3

4

يعزز العمل التطوعي التزام الفرد بواجباته تجاه الوطن208 .

50.2

181

43.7

25

6.0

0

0.0

0

0.0

4.44

0.61

4

3

194

46.9

139

33.6

49

11.8

0

0.0

32

7.7

4.12

1.13

5

145

35.0

142

24.6 102 34.3

25

6.0

0

0.0

3.98

0.92

6

4.37

0.47

-

250

60.4

164

39.6

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.60

0.49

1

242

58.5

163

39.4

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.56

0.54

2

214

51.7

191

46.1

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.50

0.54

3

214

51.7

191

46.1

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.50

0.54

3
مكرر

211

51.0

194

46.9

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.49

0.54

5

197

47.6

208

50.2

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.45

0.54

6

4.52

0.41

-

248

59.9

166

40.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.60

0.49

1

243

58.7

153

37.0

18

4.3

0

0.0

0

0.0

4.54

0.58

2

220

53.1

162

39.1

32

7.7

0

0.0

0

0.0

4.45

0.64

3

183

44.2

189

45.7

33

8.0

9

2.2

0

0.0

4.32

0.71

4

162

39.1

203

49.0

49

11.8

0

0.0

0

0.0

4.27

0.66

5

162

39.1

195

47.1

39

9.4

9

2.2

9

2.2

4.19

0.86

6

4.40

0.50

-

293

70.8

112

27.1

9

2.2

0

0.0

0

0.0

4.69

0.51

1

248

59.9

157

37.9

0

0.0

0

0.0

9

2.2

4.53

0.71

2

224

54.1

174

42.0

7

1.7

9

2.2

0

0.0

4.48

0.64

3

195

47.1

180

43.5

30

7.2

0

0.0

9

2.2

4.33

0.79

5

1

ينمي العمل التطوعي سلوك املواطنة الجيدة.

يحفز العمل التطوعي الشعور نحو املشاركة بفاعلية يف
املناسبات الوطنية.

5

يسهم العمل التطوعي يف حماية الوطن من الجرائم
واألخطار األمنية.

3

يكسب العمل التطوعي الفتيات قواعد السلوك
االجتماعي الفعال تجاه اآلخرين.

228

55.1

186

44.9

0

0.0

0

0.0

0

0.0

املتوسط الحسابي العام للمواطنة

4
1
5
2

يحث العمل التطوعي الفرد عىل مؤازرة اآلخرين
والتعاون معهم.

يتمي العمل التطوعي مشاركة الفرد تقدير حاجات
اآلخرين.

ممارسة العمل التطوعي تعزيز العالقات االجتماعية
بشكل كبري.

يساعد العمل التطوعي إىل تنمية املشاركة اإليجابية يف
التنمية.

6

اشعر من خالل العمل التطوعي بأهمية مشاركتي يف
صنع حياة أفضل لآلخرين.

2

يحقق العمل التطوعي شعور الفرد باملسؤولية تجاه
أفراد املجتمع.

1

يساعد العمل التطوعي عىل التجاوب مع املشكالت
املجتمعية.

املشاركة االجتماعية

املتوسط الحسابي العام للمشاركة االجتماعية

6

3
4

يحث العمل التطوعي الفتيات عىل قيم العمل املتقن.
ممارسة العمل التطوعي يعزز تقبل الفرد لقوانني
وانظمة املجتمع.
تعزيز قيم املبادرة الخالقة التي تهيئهم لتحمل
املسؤولية.

5

ينمي العمل التطوعي قدرة الفتاة عىل مواجهة ظروف
الحياة.

5

العمل التطوعي يساعد عىل يف تنمية مشاعر الرحمة
واإلحساس بمعاناة اآلخرين.

املسؤولية االجتماعية

املتوسط الحسابي العام للمسؤولية االجتماعية

3

يسعى العمل التطوعي إىل تنمية احرتام اإلنسان لذاته
واآلخرين.

4

يساهم العمل التطوعي يف بث التسامح بني األفراد.

2

تنمية مهارات الحوار والتفاوض مع اآلخرين.

1

ينمي قيم كرامة اإلنسان والحفاظ عليها دون تمييز.

6

تشجيع الفتيات عىل قبول العمل يف الجماعة.

تقبل اآلخر

217
195

52.4
47.1

170
171

املتوسط الحسابي العام لتقبل اآلخر
املتوسط الحسابي العام للمحور

41.1
41.3

18

4.3

32

7.7

0
16

0.0
3.9

9
0

2.2
0.0

4.55

4.42
4.32

4.46
4.44

0.50

0.77
0.78
0.56
0.42

81

2

4
6
-
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الخمايس ،و ُتشري النتيجة السابقة إىل أن استجابات أفراد البحث
حول عبارات املحور ترتاوح ما بني (أوافق – أوافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ()4.37بانحراف معياري (،)0.47
وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد البحث عىل أثر
العمل التطوعي عىل قيم املواطنة لدى الفتيات السعوديات ،حيث
جاءت العبارة رقم ( )2والتي تنص عىل (يزيد العمل التطوعي من
شعور االنتماء للوطن) باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي ()4.58
وبانحراف معياري ( )0.59وبدرجة استجابة (أوافق بشدة)،
وباملرتبة الثانية تأتي العبارة رقم ( )1والتي تنص عىل(ينمي
العمل التطوعي سلوك املواطنة الجيدة) بمتوسط حسابي ()4.55
وبانحراف معياري ( ،)0.50ويف األخري تأتي العبارة رقم ()5
والتي تنص عىل(يسهم العمل التطوعي يف حماية الوطن من
الجرائم واألخطار األمنية) بمتوسط حسابي( )3.98وبانحراف
معياري ()0.92وبدرجة استجابة (أوافق)،وقد اتفقت نتيجة
البحث الحايل مع نتيجة دراسة بشري (2016م) والتي توصلت إىل
أن هناك دور للعمل التطوعي يف زيادة شعور املتطوعني باالنتماء
الوطني ،كما اتفقت نتيجة البحث الحايل مع نتيجة دراسة دهينة
(2018م) والتي توصلت إىل أن العمل التطوعي يلعب دور بالغ
األهمية يف تنمية ثقافة املواطنة لدى املتطوعني.

ثانياً :املشاركة االجتماعية.

يتضح من الجدول ( )6أن محور أثر العمل التطوعي عىل قيم
املشاركة االجتماعية لدى الفتيات السعوديات يتضمن ()6
عبارات ،تراوحت املتوسطات الحسابية لهم بني (،)4.60 ،4.45
وهذه املتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات املقياس املتدرج
الخمايس ،و ُتشري النتيجة السابقة إىل أن استجابات أفراد البحث
حول عبارات املحور جاءت بدرجة (أوافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ()4.52بانحراف معياري (،)0.41
وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد البحث عىل أثر
العمل التطوعي عىل قيم املشاركة االجتماعية لدى الفتيات
السعوديات ،حيث جاءت العبارة رقم ( )3والتي تنص عىل ( ُيكسب
العمل التطوعي الفتيات قواعد السلوك االجتماعي الفعال تجاه
اآلخرين) باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )4.60وبانحراف
معياري ( )0.49وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،يليها العبارة
رقم ( )4والتي تنص عىل (يحث العمل التطوعي الفرد عىل مؤازرة
اآلخرين والتعاون معهم) بمتوسط حسابي( )4.56وبانحراف
معياري ( ،)0.54وباملرتبة السادسة تأتي العبارة رقم ( )6والتي
تنص عىل (اشعر من خالل العمل التطوعي بأهمية مشاركتي يف
صنع حياة أفضل لآلخرين) بمتوسط حساب ( )4.45وبانحراف
معياري ( )0.54وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،وقد اتفقت
نتيجة البحث الحايل مع نتيجة دراسة بشري (2016م) والتي
توصلت إىل أن هناك دور للعمل التطوعي يف زيادة مستوى
املشاركة االجتماعية لدى املتطوعني ،كما اتفقت نتيجة البحث
الحايل مع نتيجة دراسة البياتي (2018م) والتي توصلت إىل أن
ويشكل العمل التطوعي أهم الوسائل املستخدمة لتعزيز دور
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الشباب يف الحياة االجتماعية واملساهمة يف النهوض بمكانة
املجتمع يف مختلف جوانب الحياة.

ثالثاً :املسؤولية االجتماعية.

يتضح من الجدول رقم ( )6أن محور أثر العمل التطوعي عىل
قيم املسؤولية االجتماعية لدى الفتيات السعوديات يتضمن ()6
عبارات ،تراوحت املتوسطات الحسابية لهم بني (،)4.60 ،4.19
وهذه املتوسطات تقع بالفئتني الرابعة والخامسة من فئات
املقياس املتدرج الخمايس ،و ُتشري النتيجة السابقة إىل أن استجابات
أفراد البحث حول عبارات املحور ترتاوح ما بني (أوافق  -أوافق
بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ()4.40ب انحراف معياري (،)0.50
وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد البحث عىل أثر
العمل التطوعي عىل قيم املسؤولية االجتماعية لدى الفتيات
السعوديات ،حيث جاءت العبارة رقم ( )2والتي تنص عىل (يحقق
العمل التطوعي شعور الفرد باملسؤولية تجاه أفراد املجتمع)
باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )4.60وبانحراف معياري
( )0.49وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،وباملرتبة الثانية تأتي
العبارة رقم( )6والتي تنص عىل (يحث العمل التطوعي الفتيات
عىل قيم العمل املتقن) بمتوسط حسابي( )4.54وبانحراف
معياري ( ،)0.58وباملرتبة السادسة تأتي العبارة رقم ( )5والتي
تنص عىل (ينمي العمل التطوعي قدرة الفتاة عىل مواجهة ظروف
الحياة) بمتوسط حسابي( )4.19وبانحراف معياري ()0.86
وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،وقد اتفقت نتيجة البحث الحايل
مع نتيجة دراسة آل عقران (2018م) والتي توصلت إىل أن العمل
التطوعي ُيساهم يف تحقيق املسؤولية االجتماعية لدى املتطوعني،
كما اتفقت نتيجة البحث الحايل مع نتيجة دراسة دهينة (2018م)
والتي توصلت إىل أن العمل التطوعي يلعب دور بالغ األهمية يف
تنمية ثقافة التضامن االجتماعي لدى املتطوعني.
رابعاً :تقبل اآلخر.
يتضح من الجدول ( )6أن محور أثر العمل التطوعي عىل قيم تقبل
اآلخر لدى الفتيات السعوديات يتضمن ( )6عبارات ،تراوحت
املتوسطات الحسابية لهم بني ( ،)4.69 ، 4.32وهذه املتوسطات
تقع بالفئة الخامسة من فئات املقياس املتدرج الخمايس ،و ُتشري
النتيجة السابقة إىل أن استجابات أفراد البحث حول عبارات املحور
جاءت بدرجة (أوافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.46بانحراف معياري (،)0.56
وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد البحث عىل أثر
العمل التطوعي عىل قيم تقبل اآلخر لدى الفتيات السعوديات،
حيث جاءت العبارة رقم ( )5والتي تنص عىل (العمل التطوعي
يساعد عىل يف تنمية مشاعر الرحمة واإلحساس بمعاناة اآلخرين)
باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي ( )4.69وبانحراف معياري
( )0.51وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،يليها العبارة رقم ()3
والتي تنص عىل (يسعى العمل التطوعي إىل تنمية احرتام اإلنسان
لذاته واآلخرين) بمتوسط حسابي ( )4.53وبانحراف معياري

الدغريي

( ،)0.71وباملرتبة السادسة تأتي العبارة رقم ( )6والتي تنص
عىل(تشجيع الفتيات عىل قبول العمل يف الجماعة) بمتوسط
حسابي( )4.32وبانحراف معياري ( )0.78وبدرجة استجابة
(أوافق بشدة).
السؤال الثالث :ما املقرتحات الالزمة لدعم دور العمل التطوعي يف
تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية
اململكة  2030م؟
وللتعرف عىل املقرتحات الالزمة لدعم دور العمل التطوعي يف
تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية
اململكة 2030م ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد البحث ،كما تم
ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الحسابي لكالً منها.
يتضح من الجدول رقم ( )7أن محور املقرتحات الالزمة لدعم دور
العمل التطوعي يف تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات السعوديات
يف ضوء رؤية اململكة  2030يتضمن ( )10عبارات تراوحت
املتوسطات الحسابية لهم بني ( ،)4.50 ،3.76وهذه املتوسطات
تقع بالفئتني الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج
الخمايس ،و ُتشري النتيجة السابقة إىل أن استجابات أفراد البحث
حول عبارات املحور ترتاوح ما بني (أوافق – أوافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.26بانحراف معياري (،)0.58
وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بشدة بني أفراد البحث عىل
املقرتحات الالزمة لدعم دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم
اإليجابية لدى الفتيات السعوديات يف ضوء رؤية اململكة ،2030
حيث جاءت العبارة رقم ( )7والتي تنص عىل(تشجيع الفتيات عىل
االشرتاك يف عضوية األندية التطوعية ملمارسة األنشطة املختلفة)
باملرتبة األوىل بمتوسط حسابي( )4.50وبانحراف معياري
( )0.61وبدرجة استجابة (أوافق بشدة) ،وباملرتبة الثانية تأتي
العبارة رقم ( )3والتي تنص عىل(عرض نماذج دورية ألعمال
الفرق التطوعية الناجحة عرب وسائل اإلعالم املختلفة) بمتوسط
حسابي( )4.44وبانحراف معياري ( )0.57وبدرجة استجابة
(أوافق بشدة) ،وباملرتبة التاسعة تأتي العبارة رقم ( )8والتي
تنص عىل (إجراء مسابقات حول أفضل البحوث والدراسات التي
تتناول العمل التطوعي) بمتوسط حسابي ( )3.99وبانحراف
معياري ( )0.96وبدرجة استجابة(أوافق) ،ويف األخري تأتي العبارة
رقم ( )1والتي تنص عىل(إضافة مقرر درايس يكتسب من خالله
الطالبات املهارات واملعارف الالزمة ملمارسة العمل التطوعي
بكفاءة وفعالية)ب متوسط حسابي( )3.76وبانحراف معياري
( )1.02وبدرجة استجابة (أوافق).

توصيات البحث

يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تويص الباحثة بما ييل:
 .1التوعية املستمرة من خالل وسائل اإلعالم بأهمية العمل
التطوعي ودوره يف تعزيز القيم اإليجابية لدى الفتيات
السعوديات.
 .2إقامة الندوات واملحارضات بالجامعات والتي ُتساهم يف نرش

ثقافة العمل التطوعي بني الفتيات السعوديات ،ومجاالته
املتنوعة.
 .3توفري املعلومات الالزمة عن مجاالت العمل التطوعي التي
تستطيع الفتيات املشاركة فيها ،وذلك من خالل وسائل
التواصل االجتماعي.
 .4تحفيز الفتيات بصورة عامة والطالبات بصورة خاصة عىل
ممارسة العمل التطوعي ،وذلك من خالل تخصيص درجات
عىل األعمال التطوعية التي تقوم بها الطالبات.

بحوث مستقبلية مقرتحة:

 .1التحديات التي تواجه الفتيات السعوديات للمشاركة يف العمل
التطوعي.
 .2العمل التطوعي يف الجامعات السعودية بني الدوافع واملعوقات.
 .3التحفيز ودوره يف ممارسة الفتيات السعوديات للعمل
التطوعي.

شكر وتقدير:

تم إنجاز هذا البحث بدعم من كريس أبحاث الشيخ محمد بن راشد
آل زنان للعمل التطوعي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن.
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