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ثقافة العمل التطوعي لدى طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت 
 دراسة ميدانية

 جاسم عمي الكندري د/
  

 : قدمــةالم
 ونشر المجتمع بناء في األساسية الدعامة واليزاؿ كاف التطوعي إف العمؿ

 قوًيا ارتباًطا يرتبط إنساني عمؿ المجتمع، فيو أفراد بيف االجتماعي والترابط المحبة
 مف يختمؼ العمؿ ىذا ولكف تعالى، هلل الخالص الصالح والعمؿ الخير معاني بكؿ
 يكوف أف ويمكف يزيد، وأحياًنا يقؿ أحياًنا جتمع،م إلى مجتمع ومف آخر إلى زمف
 .الخير وجوه مف ذلؾ غير أو بالماؿ تبرًعا

طياتو معاني سامية  بيف يحمؿ نجده التطوعي بالعمؿ النظر وعند إمعاف
ويحث عمى أداء أعمالذات صبغة إنسانية يؤدييا مجموعة مف األشخاص مف 

بوصفيـ أسرة واحدة وبروح الفريؽ.  المجتمع يجمعيـ حب العمؿ والتعاوف، ويعمموف
وقد وضعت كثير مف المؤسسات والجيات الرسمية واألىمية جؿ اىتماميا بتعزيز 
روح التطوع بيف أبناء المجتمع وخاصة فئة الشباب لثقتيا بيذه الفئة في تفعيؿ دور 

 . (19، 2011خالد أحمد،) العمؿ التطوعي وفي بناء الوطف
ة مف ضرورات الحياة لما لو مف رسالة فالعمؿ التطوعي أصبح ضرور 

ومف ثـ أصبحت  .اجتماعية ىدفيا المشاركة في البناء والتنمية وتقوية دعائـ المجتمع
ثقافة التطوع جزءا ال يتجزأ مف ثقافة المجتمعات المتطورة، بما يمثمو مف منظومة 

رة والعمؿ القيـ والمبادئ واألخبلقيات والمعايير والممارسات التي تحث عمى المباد
  .(4، 2012)مني محمد وآخروف،  اإليجابي الذي يعود بالنفع عمى اآلخريف

إف ثقافة العمؿ التطوعي في المؤسسات التربوية تيدؼ إلى غرس القيـ 
اإليجابية لمتطوع مف أجؿ المساىمة الفعالة في برامج عمؿ تطوعية ضمف برنامج 

يمي والدولي، مع التأكيد أف العمؿ الفرد والمؤسسة والمجتمع ثـ عمى المستوى اإلقم
نما أصبح يتسـ بأداء ميني متميز وتوظؼ فيو  التطوعي ليس مجرد نوايا حسنة وا 
ميارات جديدة في اإلدارة وتدبير التمويؿ وأسموب تقديـ الخدمة والتواصؿ مع اآلخريف 
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جديدة مع تحديد معايير األداء ثـ تقويـ األداء مف أجؿ تطوير وتجديد وابتكار آليات 
 .(26، 2003)مسعد عويس،  ومتجددة لمعمؿ التطوعي

لذا حرصت وزارة الدولة لشئوف الشباب مف منطمؽ اىتماميما بشئوف الشباب 
عمى تنسيؽ وتعاوف الجيود الوطنية وذلؾ بتشجيع واطبلؽ االستراتيجيات والسياسات 

باب المجتمعية، والمبادرات والبرامج التكاممية والشمولية لضماف تنمية ومشاركة الش
وتمكينيـ مف القيادة والريادة اإلبداعية في دولة الكويت. وفي مجاؿ التطوع تحديًدا 

 :ىدفت إلى
 :تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمواطنة اإليجابية في الكويت، من خالل -1

المقاءات والمؤتمرات والحوارات الوطنية حوؿ العمؿ التطوعي عقدت بشكؿ  -
 دوري.

 لتعزيز تطوع الشباب في الكويت. حمبلت وطنية -
 أفضؿ التجارب والممارسات العالمية محددة بمجاؿ العمؿ التطوعي. -
تقارير دورية منتظمة عمى المستوى العمؿ التطوعي بالكويت تـ نشرىا  -

 ومناقشتيا مع الشركاء.
  :تعزيز إدارة العمل التطوعي في الكويت، من خالل -2

 المستوي الوطني تـ تبنييا وتفعيميا.أسس ومعايير لمعمؿ التطوعي عمى  -
 قواعد بيانات محدثة وشاممة بالمتطوعيف. -
برامج بناء قدرات الشباب في إدارة العمؿ التطوعي تـ استحداثيا والتدريب  -

 عمى العمؿ التطوعي.
نظاـ وطني لمتابعة وتقييـ ومراجعة الجيود الوطنية المبذولة بالعمؿ  -

ات ومع الشباب أنفسيـ محدث بشكؿ التطوعي مع مختمؼ المؤسسات والجي
 مستمر.

تنسيؽ آلية وطنية مع الييئات ومؤسسات النفع العاـ لتنظيـ وتنسيؽ العمؿ  -
 التطوعي في الكويت.

جيود وزارة الدولة لشئوف الشباب في مجاؿ العمؿ التطوعي تـ التعريؼ  -
 .(2013)الديواف األميري، واالعتراؼ بيا

 إجراءات عبر المجتمع تنمية إدارة والعمؿ يةاالجتماع الشئوف وزارة كما سعت
 الئحة بشأف 2014 لسنة أ247 رقـ الوزاري لمقرار وفقا التطوعية الفرؽ تسجيؿ
 مف عدد تحقيؽ إلى 2014ديسمبر  31بتاريخ  المعتمد التطوعي العمؿ فرؽ تنظيـ
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 جتماعيةاال لمفئات البلزمة الرعاية تقديـ أىميا مف والتي النبيمة المجتمعية أىدافيا
 ليـ ممف التطوعية بالفرؽ المجتمع رفد خبلؿ مف وذلؾ ،واألسرة الشباب خاصة
 يساعدىا بما الدولة داخؿ االجتماعي بالعمؿ النيوض ليا يمكف وميارات خبرات
المتطوعيف  جيود وتوجيو التطوع عممية تنظيـ عمى والعمؿ أىدافيا، تحقيؽ عمى

 يضمف بما وتقويميا أعماليـ ومتابعة ليـ مةالبلز  التدريبية والبرامج الخطط ووضع
وزارة الشئوف االجتماعية ) الوزارة أىداؼ وتحقيؽ الصحيح بالشكؿ قدراتيـ مف االستفادة
 .(4، 2014والعمؿ، 

 : ةــــــــمشكمة الدراس
يمثؿ العمؿ التطوعي بمنيجو االجتماعي واإلنساني سموًكا حضارًيا ترتقي بو 

ذ قدـ الزماف، وأصبح يمثؿ رمًزا لمتكاتؼ والتعاوف بيف المجتمعات والحضارات من
أفراد المجتمع ضمف مختمؼ مؤسساتو، حيث ارتبط العمؿ التطوعي ارتباًطا وثيًقا 
بكؿ معاني الخير والعمؿ الصالح عند كؿ المجتمعات البشرية منذ األزؿ وذلؾ 

يتييف قيـ التراحـ باعتباره ممارسة إنسانية. لقد ترسخت منذ زمف بعيد في وجداف الكو 
والتكامؿ بيف مختمؼ أبنائو وبرزت تمؾ القيـ في العديد مف أعماؿ الخير والكثير مف 

اد عدد المنتميف وز  ،المشروعات التطوعية التي زادت وتضاعفت عمى مر السنيف
، ومف ىنا برزت الحاجة إلى إيجاد آلية تختص بوضع وتنفيذ والمشاركيف فييا

 تطوعية وتنسيؽ الجيود وتقديـ المساعدة لمختمؼ قطاعاتال األعماؿ والمشروعات
المجتمع المعنية بشئوف العمؿ التطوعي والسعي لمتشجيع عمى المزيد مف تمؾ 

لة.فكاف األعماؿ والحث عمى المشاركة فييا خدمة لممجتمع وتخفيضا مف أعباء الدو 
بإنشاء  77/2004حفظو اهلل ورعاه المرسـو األميري رقـ  أف أصدر سمو أمير الببلد

مركز العمؿ ) مركز العمؿ التطوعي تتويجا لما تحقؽ مف إنجازات في ىذا المجاؿ
 .التطوعي(

 مفتوح سؤاؿ توجيو مف خبلؿ كؿ ما سبؽ دفع الباحث لمقياـ بدراسة استطبلعية
مف طمبة كمية التربية األساسية،حوؿ مفيـو العمؿ  (30) شممت استطبلعية عينة إلى

 وجود عزو نظرىـ وواقع ممارستيـ لو، وقدأسفرت النتائج عف مف وجية ،التطوعي
 وفوائد بمفيـو الوعي مع ضعؼ .التطوعي العمؿ في المشاركة عف الشباب قبؿ فمف

 فييا تسيـ التطوعي العمؿ عف سمبية ذىنية صورة وجود جانب إلى التطوعي، العمؿ
 بدراسة رورة القياـاستدعى ض مما .الدولية المتغيرات ظؿ في خاصة اإلعبلـ وسائؿ
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واقع ثقافة العمؿ التطوعي لدى الشباب الكويتي مف خبلؿ التطبيؽ  لتقصي عممية
 عمى طمبة كمية التربية األساسية.

سعييا نحو تعرؼ مبلمح وفي ضوء ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في 
 . ة التربية األساسية بدولة الكويتثقافة العمؿ التطوعي لدى طمبة كمي

 ويمكف بمورة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:
يمكن تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طمبة كمية التربية األساسية بدولة  كيف

 الكويت؟
 :أسئمة الدراسة

  :تستيدؼ الدراسة الحالية اإلجابة عف التساؤالت الفرعية التالية
 ؟ شكاؿ العمؿ التطوعي وأىـ مجاالتوما أ -1
 ؟لدى طمبة كمية التربية األساسيةواقع ثقافة العمؿ التطوعي ما  -2
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط استجابات طمبة كمية التربيػة األساسػية  -3

، المشػػاركة فػػي الجػػنس، السػػنة الدراسػػية) بدولػػة الكويػػت تعػػزي لمتغيػػرات الدراسػػة
 ؟األعماؿ التطوعية(

  :أهمية الدراسة
  :ة الحالية مف خبلؿ النقاط التاليةتنبع أىمية الدراس

تأتي الدراسة الراىنة استجابة لحالة التفاعؿ اإليجابي الذي يشيده المجتمع الكويت  -
ؼ جميع الجيود الحكومية وىو األمر الذي يتطمب تكات ،في جميع مجاالت التنمية

 . واألىمية
عي التي تعد التطو  أال وىي العمؿ ،أىمية القضية التي تتصدي ليا الدراسة -

الكماؿ المحور الفاعؿ والرئيس في تتمة الجيود الحكومية والوصوؿ بيا لدرجة 
 . والرضا مف جانب المواطنيف

ما قد تظيره نتائج البحث فيما يتعمؽ بطبيعة المتغيرات المؤثرة عمى ثقافة العمؿ  -
تى يمكف التطوعي لدى طمبة كمية التربية سواء أكانت التأثيرات إيجابية أـ سمبيةح

 . اإليجابي منيا ومواجية السمبيات تعزيز
ما قد تسفر عنو الدراسة مف نتائج وتوصيات تقدـ لمخططي ومصممي المناىج  -

الدراسية بكمية التربية األساسية لمعمؿ عمى تضمينيا دراسيا حتى يتمرس عمييا 
 الطمبة أثناء الدراسة بالكمية.
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  :منهج الدراسة
تـ استخداـ المنيج الوصفي؛ بغرض جمع البيانات نظًرا لطبيعة الدراسة 

حيث ييدؼ المنيج الوصفي إلى وصؼ ما ىو كائف مف ظواىر أو  ،وتفسيرىا
كما ييدؼ إلى تفسير الظواىر وتحديد الظروؼ والعبلقات  ،أحداث بعد جمع البيانات
  .التي توجد بيف المتغيرات

 :أداة الدراسة
بانة تعرؼ واقع ثقافة العمؿ التطوعي لدى تتمثؿ أداة الدراسة الراىنة في است

  .طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت مف إعداد الباحث
  :حدود الدراسة

: تقتصر الدراسة الحالية عمى كمية التربية األساسية بالييئة العامة حدود مكانية  -
  .لمتعميـ التطبيقي والتدريب

ة في حدىا الموضوعي عمى ثقافة العمؿ تقتصر الدراسة الحالي حدود موضوعية:  -
 التطوعي.

 ؟ ة التربية األساسية بمختمؼ شعبيا: تقتصر الدراسة عمى طمبة كميحدود بشرية  -
 :مصطمحات الدراسة
 : voluntary work العمل التطوعي

عمى  يدؿ واحد صحيح أصؿ والعيف والواو الطاء :التطوع لغة مف َطوع
 ألمره. وأطاعو ومضى معو انقاد إذا يطوعو، عويقاؿ: طا .واالنقياد اإلصحاب

 التبرع في قوليـ وأما استطاعتو، تكمؼ أى تطوع، :تقوؿ والعرب .طاعمو بمعنى
 ىذا يقاؿ وال يفعمو، أف أحب خير مع انقاد لكنو يمزمو، لـ لكنو بو تطوع بالشيء قد

 . (431)أبو الحسيف أحمد،د.ػت، والبر الخير باب في إال
جد صعوبة في تعريؼ العمؿ التطوعي والمتطوع فبعد مراجعة واصطبلًحا تو 

العديد مف المقاالت والتقارير عرؼ العمؿ التطوعي بأنو العمؿ الذي يتـ اختياره 
بحرية، دوف مقابؿ، وبيدؼ إفادة المجتمع. ويحدد الباحثوف أربعة أبعاد يجب أف 

، طبيعة المكافأة، يتضمنيا تعريؼ العمؿ التطوعي، وىي: الطبيعة الطوعية لمعمؿ
 ,Danil & Karsten) والسياؽ الذي يتـ فيو تنفيذ العمؿ التطوعي، ومف المستفيد

2005,34-35). 
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 مستيدفا ونم وبدافع مقابؿ، ببل لمجتمعو اإلنساف يبذلو الذي الجيد ذلؾ أو ىو
 حؿ في اإلسياـ أجؿ مف ومؤسساتو المجتمع في المسئوليات تحمؿ في المشاركة
 إلييا يسعى التي الطموحة الخطط تحقيؽ وكذلؾ واالقتصادية، الجتماعيةا المشكبلت
 خبرات لدييـ فرد، جماعة، مجتمع() بو يقـو إنساني جيد فيو ومؤسساتو المجتمع
 ينتظر وال المؤسسة، أو بالمجتمع خاصة مشكمة أو موضوع بشأف ورأي، وميارات

 دينًيا أو اجتماعًيا أو نفسًيا اإشباعً  بو يقوموف لمف يحقؽ مادًيا، مقاببلً  ورائو مف
 (.8، 2000رشاد أحمد، )

 ربحي، فيو نشاط وغير إيثاري غير رسمًيا، نشاًطا يعد التطوعي فالعمؿ
 وبصورة منو، واختيار أجر وبرغبة أي تقاضي دوف وقتو مف جزًءا فيو الفرد يقضي
 كمو محميال المجتمع أو اآلخريف منفعة أجؿ مف ويعمؿ تنظيـ ما، وداخؿ رسمية،

(Bogdan & Malina.) 
  :الدراسات السابقة

العمؿ التطوعي بأبعادىا  توجد العديد مف الدراسات التي تصدت لمعالجة قضية
ومف ثـَ تتناوؿ الدراسة الحالية أكثر الدراسػات  ،المختمفة وعبلقتيا المتشابكة والمتعددة

 ألحدث.السابقة ارتباًطا بموضوعيا الحالي، مرتبة مف األقدـ إلى ا
ىدفت الدراسة إلى إبراز اآلثار  :(2006عبدالمطيف عبدالعزيز، ) دراسة

التربوية والنفسية لمعمؿ التطوعي عمى القائميف بو، وبياف العبلقة بيف بعض 
الحاجات اإلنسانية والعمؿ التطوعي. واستخدمت الدراسة المنيجيف التاريخي 

 والوثائقي. 
التطوعي يؤدي الكتساب القيـ واألخبلؽ  وخمصت نتائج الدراسة إلى أف العمؿ

كما أف الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ  ،الرفيعة التي تنشر المحبة والرحمة والتعاطؼ
وجود حاجات إنسانية ال يمكف  ،وصحابتو ضربوا أروع المثؿ في العمؿ التطوعي

  .إشباعيا بطريقة سوية عند كثير مف الناس إال بالعمؿ التطوعي
 العمؿ مفيـو ىدفت الدراسة إلى توضيح :(2007مد، ندة محر ) دراسة

 التطوعي العمؿ اإلسبلمب اىتماـ مدى النبوية، بياف السنة خبلؿ مف التطوعي
 في المخمص الجاد لمعمؿ المسمميف التطوعي، دعوة العمؿ أىمية عميو، بياف والحث
 .اإلسبلـ في التطوعي العمؿ أنواع اهلل، عرض سبيؿ

 في االستنباطي والمنيج األحاديث، جمع في االستقرائي الدراسة المنيج وظفت
 .الموضوع يفيد ما واستنباط الحديث تحميؿ
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 منيا ينيؿ التي المفيدة بالجواىر مميئة النبوية السنة وتوصمت الدراسة إلى أف
 مظاىر كؿ في االجتماعي التكافؿ إلى دعو ويفيد، وأف اإلسبلمي فيستفيد إنساف كؿ

 وبذؿ بدنيأ جيد إما وأصوليا ومتنوعة، كثيرة الخير ، وأف طرؽاالجتماعية الحياة
ما مالي  ليكونوا العمؿ في والقادة المسئوليف وأىمية مشاركة .وذاؾ ىذا مف مركب وا 
 المسمـ وغير المسمـ يعامؿ السماحة ديف اإلسبلمي بيـ، والديف يتأسوف لغيرىـ قدوة

 .حسنة معاممة
دراؾ ىدفت  :(2012إيمان محمد، ) دراسة الدراسة إلى تعرؼ مدى وعي وا 

مؤسسات العمؿ األىمي التطوعي بالدور اإلعبلمي، وسبؿ تطوير مؤسسات العمؿ 
التطوعي في مواجية العديد مف التحديات والصعوبات عمى المستوى الداخمي 
والخارجي، وصورة العمؿ التطوعي ومؤسساتو لدى الشباب الجامعي في ظؿ 

  .مت الدراسة المنيج الوصفي التحميمياستخد .المتغيرات الدولية
ومف أىـ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج أف العبلقة بيف اإلعبلـ والتطوع 
عبلقة واضحة، فالعمؿ التطوعي بدوف إعبلـ يصبح في دائرة مغمقة ال تؤثر وال تتأثر 
 بغيرىا مف أنشطة. وأنو عمى الرغـ مف أىمية العمؿ التطوعي في تنمية المجتمعات

وأف  ،وتنمية قدرات األفراد إال أف نسبة ضعيفة ىي التي تمارس العمؿ التطوعي
تحديث العمؿ التطوعي يبدأ مف االنتقاؿ مف نظرة ضيقة ىي اإلحساف لممحتاجيف 
إلى تغيير وتنمية المجتمع ذاتو ومف ثـ يصبح إحدى الركائز األساسية لتحقيؽ التقدـ 

   االجتماعي والتنمية.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أبرز وأىـ قيـ العمؿ (: 2012حسن، وفاء ) دراسة

التطوعي لدى طمبة كمية التربية بجامعة دمنيور، والكشؼ عف معوقات العمؿ 
التطوعي لدى طبلب كمية التربية، ووضع تصور مقترح يسيـ في تفعيؿ قيـ وثقافة 

راسة المنيج العمؿ التطوعي لدى طمبة كمية التربية بجامعة دمنيور. استخدمت الد
  .الوصفي

وخمصت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا اختبلؼ طبيعة القيـ المؤثرة عمى 
الذكور واإلناث في ثقافة العمؿ التطوعي حيث جاءت قيمة المشاركة في األعماؿ 
التطوعية بالمرتبة األولي بالنسبة لمذكور، في حيف جاءت قيمة المسئولية تجاه 

كما أشارت النتائج إلى أف واقع مشاركة  .بالنسبة لئلناث اآلخريف في المرتبة األولي
طمبة كمية التربية في العمؿ التطوعي ضعيؼ، وجاء قمة التوعية بالبرامج التوعية 
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وازدحاـ اليـو الدراسي في مقدمة أسباب ضعؼ مشاركة الطمبة في األعماؿ 
 .التطوعية

 الوالديف دور ؼىدفت الدراسة إلى تعر  (:2013عبدالغني الحربي، ) دراسة
يمثمو ذلؾ مف قدوة لؤلبناء في ىذا المجاؿ،  لما التطوعي، العمؿ في المشاركة في

وتعرؼ أساليب التوجيو التي يتخذىا الوالداف لحفز أبنائيما عمى المشاركة في 
  .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي .األعماؿ التطوعية

سة العمؿ التطوعي كقدوة خمصت نتائج الدراسة إلى أف دور األسرة في ممار 
لؤلبناء جاءت بدرجة متوسطة، وكذلؾ األمر فيما يتعمؽ بدور األسرة في توجيو 

 األبناء نحو المشاركة في األعماؿ التطوعية. 
 عمى طبيعة ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ :(2013ياسر القصاص، ) دراسة

 يرغب التي وعيةالتط األعماؿ التطوعى، وتحديد لمعمؿ الجامعييف الطبلب ممارسة
 الطبلب لدى المتوقعة الفوائد عف والكشؼ في ممارستيا، الجامعييف الطبلب

 دوف تحوؿ التى المعوقات إلى التطوعية، والتوصؿ لمشاركتيـ باألعماؿ الجامعييف
استخدمت الدراسة المنيج  .التطوعية في األعماؿ الجامعييف الطبلب مشاركة
  .الوصفي

جاءت  التطوعي، لمعمؿ الجامعييف الطبلب ممارسةوتوصمت الدراسة إلى أف 
بدرجة ضعيفة. وقدمت الدراسة تصوًرا مقترًحا آلليات مواجية معوقات العمؿ 
التطوعي لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثة لتنسيؽ العمؿ 

بعض  التطوعي بيف الجيات اإلدارية بالجامعة والطبلب، أف تضـ البرامج الدراسية
  المقررات عف العمؿ التطوعي.

  :إجراءات الدراسة
 لئلجابة عف تساؤالت الدراسة، وتحقيؽ أىدافيا تـ إتباع الخطوات التالية:

االطبلع عمى األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بيدؼ تقديـ  -
عي في تعرؼ قيمة العمؿ التطو إطار نظري يتناوؿ العمؿ التطوعي مف حيث 

اإلسبلـ، وأشكاؿ العمؿ التطوعي ومجاالتو ومتطمباتو وآلياتو ومعوقاتو وفوائد 
  .العمؿ التطوعي بالنسبة لمفرد والمجتمع

 والتأكد مف صدقيا وثباتيا. ،إعداد وتصميـ أداة الدراسة -
 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتو الممثمة لو -
 تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة الدراسة.  -
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 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائًيا، واإلجابة عف تساؤالت الدراسة. -
وضع التصور المقترح لتفعيؿ ثقافة العمؿ التطوعي لدى طمبة كمية التربية  -

  .األساسية بدولة الكويت
 :اإلطــــار النظــــري

والمتمثػػؿ فػػي  ،فيمػػا يمػػي تتنػػاوؿ الدراسػػة الحاليػػة أىػػـ محػػاور إطارىػػا النظػػري
العمػػػػػؿ التطػػػػػوعي فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ، وأشػػػػػكاؿ العمػػػػػؿ التطػػػػػوعي ومجاالتػػػػػو  تعػػػػػرؼ قيمػػػػػة

ومتطمباتو وآلياتو ومعوقاتو وفوائد العمؿ التطوعي بالنسبة لمفرد والمجتمع، وغيرىا مف 
  .القضايا المتداخمة وثيقة الصمة بموضوع الدراسة الحالية

 :قيمة العمل التطوعي في اإلسالم
 فممعمؿ المجتمع، أفراد بيف والمحبة واأللفة رابطوالت التماسؾ التطوعي يحقؽ العمؿ

 ديننا العمؿ. إف إال التعرؼ أمة اإلسبلمية األمة ىذه ألف عظيمة؛ مكانة اإلسبلـ في
الذي  الديني الواجب ىذا يؤدي مف ويحمد التطوعي، العمؿ عمى يحث اإلسبلمي

 .وبالجسد بنيافبال اهلل رسوؿ وصفو كما يكوف حتى المجتمع أفراد بيف التآخي يحقؽ
 عمى دلت كما اإلنساف بيا يعتني أف يجب التي األعماؿ أىـ مف التطوعي فالعمؿ

 والبر الخير عمؿ إلى تدعو التي رسولو اهلل سنة كتاب مف الشرعية ذلؾ النصوص
سورة المائدة آية يقوؿ تعالي في  .المتاحة الطاقات بكؿ اهلل سبيؿ في والعطاء والبذؿ

 الحنيؼ ديننا إف ..".لبر والتقوي وال تعاونوا عمى اإلثـ والعدواف" وتعاونوا عمى ا2
 والسياسية، والتربوية والصحية االجتماعية مجاالتو بجميع التطوعي العمؿ عمى يحث
 اليدؼ التطوعي العمؿ عمى تحث التي النبوية واألحاديث القرآنية النصوص وكؿ
 مبدأ لتحقيؽ الجماعة؛ بروح ويعمموف الواحد بالجسد يشعروف المسمميف جعؿ منيا

 الزكاة بتقديـ معاناتو الفقير أخيو عف يخفؼ فالغني بينيـ، االجتماعي التكافؿ
 مع الحاؿ وكذلؾ آالمو، مف ويخفؼ المريض أخاه يزور والمسمـ .التطوع وصدقة
 أعينيـ أماـ تسد مف إلى ينظر منصب ذا كاف ومف ورعايتيـ، بكفالتيـ األيتاـ
عانتو المسمـ قمب في السرور إدخاؿ أسباب مف ةفالشفاع .الطرؽ روي الشيخاف  .وا 

في صحيحييما عف عبداهلل بف عمر رضي اهلل عنيما أف رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو 
المسمـ أخو المسمـ ال يظممو وال يسممو ومف كاف في حاجة أخيو كاف اهلل  :وسمـ قاؿ

مف كربات يـو القيامة ومف في حاجتو ومف فرج عف مسمـ كربة فرج اهلل عنو كربة 
 .(18-17رندة محمد، مرجع سابؽ، ) ستر مسمما ستره اهلل يـو القيامة ".
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 :العمل التطوعي أشكال
)عبداهلل  يميز عمماء االجتماع بيف شكميف مف أشكاؿ العمؿ التطوعي، وىما

 :(38-37، 2005أحمد، 
 :السموك التطوعي -الشكل األول 

ة التي يمارسيا األفراد استجابة لظروؼ طارئة ويقصد بو الممارسات التطوعي
او لمواقؼ أخبلقية أو إنسانية مف قبيؿ: اسعاؼ جريح في حالة خطرة أثر حادث 
سير، أو السقوط مف مكاف مرتفع أو إنقاذ غريؽ مشرؼ عمى اليبلؾ أو مساعدة 

.. وما أشبو ذلؾ، حيث يقـو األفراد بأعماؿ تطوعية .منكوب في زلزاؿ أو حريؽ
يرية نتيجة لحوادث طارئة. ومنطمؽ ىذه الممارسات التطوعية ىو الشعور وخ

.. أو كؿ ذلؾ معا مف دوف انتظار .اإلنساني أو الموقؼ األخبلقي أو الدافع الديني
  .أي مردود مادي
 :الفعل التطوعي -الشكل الثاني 

ويقصد بو الممارسات التطوعية الناتجة مف اإليماف بأىمية العمؿ التطوعي 
نما ىو عمؿ قائـ بذاتو ويرتكز عمى العمؿ و  ضرورتو وال يأتي نتيجة لحوادث طارئة وا 

 التطوعي ومنطمقات الفعؿ التطوعي ىي نفس منطمقات السموؾ التطوعي.
والبد مف القوؿ ىنا إف أي شكؿ مف أشكاؿ األعماؿ التطوعية مطموب بذاتو 

ومف .دمو وازدىاره ونموهوميـ وضرورى في إنماء المجتمع االىمي والمشاركة في تق
الميـ لمغاية إشاعة روح العمؿ التطوعي بيف أفراد المجتمع وتنمية ثقافة العمؿ 
التطوعي في الفضاء االجتماعي واإلشادة بالمتطوعيف في أي مجاؿ وفي أي شكؿ 

  .وبأي صورة فالجميع يجب أف يسيـ في التنمية االجتماعية المطموبة
 :التطوعي مجاالت العمل

 تبًعا آخر إلى مجتمع مف وتختمؼ ومتنوعة، متعددة التطوعي العمؿ تمجاال
 جيد التطوعي إال ولمعمؿ نشاط يكاد يوجد وال كؿ مجتمع، ومتطمبات الحتياجات
 : (15، 2009سمطاف فيد، ) المجاالت، في اآلتي ىذه إجماؿ فيو، ويمكف

عادة المرأة، يةورعا الطفولة، برعاية المجاؿ ىذا ويتضمف :االجتماعي المجال -  وا 
 ورعاية المسنيف التدخيف، ومكافحة األحداث، ورعاية المخدرات، تأىيؿ مدمني

 األسر ومساعدة ورعاية األيتاـ، المشرديف، ومساعدة واإلرشاد األسرى، والشباب،
 .الفقيرة
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لقاء المحاضرات والدروس  ويتضمف محو االمية المجال التربوي والتعميمي: - وا 
 صعوبات التعميـ وتقديـ التعميـ المنزلي لممتأخريف دراسًيا.  العممية وبرامج

ويتضمف الرعاية الصحية وخدمة المرضي والترفيو عنيـ وتقديـ  :المجال الصحي -
اإلرشاد النفسي والصحي وتقديـ العوف لذوي االحتياجات الخاصة وخدمات 

  .اإلسعاؼ
لغابات ومكافحة التصحر ويتضمف اإلرشاد البيئي والعناية با :المجاؿ البيئي -

 .والعناية بالشواطئ والمتنزىات ومكافحة التموث
ويتضمف المشاركة في أعماؿ اإلغاثة والمشاركة في أوقات  :مجاؿ الدفاع المدني -

  .الكوارث المختمفة
  :متطمبات العمل التطوعي

يتوقؼ العمؿ التطوعي ومشاركة المواطنيف في أنشطة المجتمع المختمفة عمى 
أمور منيا ما يتعمؽ بالمتطوع نفسو، ومنيا ما يتعمؽ بظروؼ المجتمع المحيطة، عدة 

)عبدالغني  ويمكف بياف تمؾ العوامؿ المؤثرة عمى فعالية العمؿ التطوعي في اآلتي
 :(1277 -1276عبداهلل،مرجع سابؽ، 

 :دوافع التطوع -
ولية وتتمثؿ في مجموعة مف الدوافع الذاتية والعامة كإحساس الفرد بالمسؤ 

االجتماعية نحو المجتمع الذي يعيش فيو، ورغبتو في إشباع حاجاتو النفسية 
واالجتماعية كالحاجة إلى األمف النفسي والشعور باالنتماء والحصوؿ عمى التقدير 
وكذكؿ رغبة الفرد في اكتساب ميارات وخبرات جديدة وتكويف عبلقات وصداقات مع 

  .بما يفيداآلخريف إضافة إلى شغؿ أوقات الفراغ 
 :الفرص المتاحة لمتطوع -

وتتمثؿ في وجود المنظمات أو المؤسسات التي تتيح لممواطنيف التطوع في 
أنشطتيا المختمفة عمى أف تكوف األنشطة المتاحة ذات جدوى ويشعر المتطوع بأىمية 
العمؿ فييا إضافة إلى توفر مناخ العمؿ المناسب بما يتضمنو مف عبلقات وثقة 

خمو المجتمع مف القيود والحواجز التي تعوؽ المشاركة في العمؿ وشفافية مع 
التطوعي سواء ما يتعمؽ بالتنظيمات الرسمية أو العادات والتقاليد السائدة في 

  .المجتمع
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 :مهارات وقدرات المتطوع -
وىي ما يتعمؽ بوعي المواطف باحتياجات ومتطمبات مجتمعو ومعرفتو بالييئات 

إلى متطوعيف، وكذلؾ توافر خبرات وميارات معينة تمكف والمؤسسات التي تحتاج 
المتطوع مف القياـ بما يسند إليو مف مياـ إضافة إلى تمتع المتطوع بصحة جيدة 
تمكنو مف أداء ما يتطمبو التطوع مف جيد واستمرار في العطاء إلى جانب توفر 

  .الوقت والظروؼ المعيشية المستقرة التي ال تعوؽ عممو التطوعي
  :التطوعي العمل ياتآل

 المعاصر لممدير األساسية الوظائؼ عمى باالعتماد اآلليات ىذه بناء يمكف
 اآلليات ىذه اشتقاؽ سيتـ لذا محدد، ىدؼ نحو إنساني بتوجيو يرتبط أف األمر طالما
 : (35-34، 2012محفوظ حمدوف، اآلتي) النحو عمى

الرسالة، ) لمعمؿ ساسيةاأل األىداؼ صياغة بمعنى القرارات: واتخاذ التخطيط -
والقواعد  العمؿ برامج عف فضبل عنيا، المعبرة والسياسات واإلستراتيجية والغايات(

 عمييا.  المتفؽ واإلجراءات
 واكتساب االجتماعي التفاعؿ في الرغبة ينمي   أف المقترح األنموذج مف يتوقع -

 يشترط لكف يفي،الوظ التقدـ مجاؿ في تفيد قد التي والخبرات الميارات والمعارؼ
 الروتيف عف واالبتعاد القرار التخاذ السريع بالتحرؾ تتمتع اإلدارات أف

 .والبيروقراطية
لقدراتو ورغباتو  المبلئـ لممكاف توجييو ثـ ومف الفرد إمكانات بدراسة تبدأ  :التنظيم -

  .تطوعي جيد أماـ أننا طالما يحدده الذي الوقت بموجب الشخصية
 العميا لممؤسسة اإلدارة ىي األولى جيتيف، دور ىنا يبرز :التدريبو  والتحفيز القيادة -

 العمؿ التطوعي، في مةھالمسا المؤسسية الجية أو التطوع عمميات عمى المشرفة
 والفضائيات، واإلذاعات، والتمفاز الصحؼ،) اإلعبلـ وسائؿ فيي الثانية الجية أما

 الديف الذيف ورجاؿ جتمعيةالم الشخصيات كذلؾ ،)العبلقة ذات اإلنترنت ومواقع
باعتماد  وتنشيطيـ المتطوعيف دفع تسيـ في وتحفيزية قيادية أداة أبرز يعدوف
وحب  الحسنة، النيات عمى باالعتماد االكتفاء وعدـ التطوعي العمؿ حوافز أسموب
إلى  المتطوعيف بعض يحتاج كما ذلؾ، في دور ليا أيضا فالحوافز لمخير، الناس

 برامج مع وبالتعاوف األىمية المؤسسات دور ولعؿ تيـ،ميما عمى التدريب
 تدريب مجاؿ في يبرز المحمي المجتمع في والكفاءات المؤسسات الحكومية
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 ىناؾ أف مبلحظة مع الخيرية، األعماؿ أداء وزيادة مقدرتيـ عمى المتطوعيف
 .تدريب إلى فعبل ال تحتاج قد بسيطة تطوعية أعماال

 فاعمية بمعنى التطوع، عمميات وكفاءة فاعمية مدى ييـتق ذلؾ يتضمف إذ :الرقابة -
 تجاوزىا أو الكارثة آثار تخفيض مثبل ،المرجوة لؤلىداؼ تحقيقيا حيث العممية مف

 عف فضبل المتطوع، ووقت لجيد أمثؿ باستغبلؿ أي بكفاءة ذلؾ وأف يتـ نيائيا،
 .األخرى وماتيةوالمعم المادية واإلمكانات المتاحة لؤلمواؿ استغبلؿ رشيد تحقيؽ

 :معوقات العمل التطوعي
 األىمية األفراد والجمعيات خبلؿ مف ثماره يعطي أف التطوعي العمؿ ليستطيع

فإنو يجب العمؿ عمى  ،تنمية الفرد والمجتمع في إيجابية نتيجة إلى ويؤدي والخيرية،
 يما يم المعوقات ىذه ومف ،التطوعي العمؿ مسيرة يعوؽ أف يمكف ما كؿ تذليؿ

 :(95-94، 2006معموى عبداهلل، )
 تزايد مختمفة في مقدمتيا ألسباب الجمعيات مف كثير في األعضاء عدد تناقص -

 في الرسمية عمى الجيات االعتماد وتزايد الخاصة، الحياتية باألمور االنشغاؿ
 .االجتماعية الخدمات تقديـ

 أجؿ تجديد مف الجمعيات عضوية في االنخراط عمى الشباب إقباؿ ضعؼ -
 .مسيرتيا وتعزيز ووجوىيا دمائيا

ف كانت والتي ،الجمعيات مف عدد في وتعددىا العضوية ازدواجية -  تتمثؿ وا 
 تشتيت إلى تؤدي أنيا قد إال مجتمعيـ، خدمة بضرورة األفراد وعي في إيجابيتيا
ضعاؼ الجيود،  مختمؼ وفي الطويؿ، عمى المدى الفاعمية وتقميؿ المساىمة، وا 

 .إلييا المنتسب الجمعيات
 نطاؽ وخاصة في ،الجمعيات بيف ضعفو أو والتكامؿ والتعاوف التنسيؽ ضعؼ -

 إلى مما يؤدي ،نفسيا الفئات إلى والمقدمة المتشابية والبرامج األنشطة
 .والفاعمية التنفيذ وضعؼ اإلمكانيات، وبعثرة االزدواجية

ؿ ىذا الدعـ المادي الحكومي المقدـ إلى الجمعيات مف جية، وضآلة مث قمة -
 الدعـ، بؿ وانعدامو مف قبؿ القطاع الخاص مف جية أخرى.

ضعؼ مشاركة أعضاء الجمعيات فيما تقدمو مف أنشطة وفعاليات، واالقتصار  -
 في كثير مف األحياف في ذلؾ عمى أعضاء مجمس اإلدارة.



 دراسة ميدانية -ثقافة العمل التطوعي لدى طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت
 

 

871 

قمة الخبرة وضعؼ اإلمكانيات الفنية المتاحة وعدـ توفر المستمزمات التي مف  -
 .تنفيذ أنشطة الجمعيات بالصورة المنشودة شأنيا تأىيؿ

وعدـ توفير  ،ضعؼ التقدير والحوافز المعنوية لمناشطيف في الجمعيات األىمية -
التغطية اإلعبلمية المناسبة والمواكبة، والقادرة عمى إبراز تمؾ الجيود وأىدافيا 

 .اإلنسانية النبيمة
ا يؤثر سمًبا عمى مقدرتيا المقار أو عدـ مبلءمتيا لمكثير مف الجمعيات؛ مم قمة -

 .في تنفيذ ما تطمح إليو مف برامج وأنشطة
 :العمل التطوعي فوائد

اإليجابية العائدة عمى مف يمارس العمؿ  الفوائد واآلثار تصنيؼ ويمكف
االجتماعية، وما  وما يتعمؽ بالمؤسسة ،نفسو بالمتطوع ما يتعمؽ خاصة التطوعي إلى

 فيما يمي: ويمكف بياف ذلؾ .يتعمؽ بالمجتمع
 ما يتعمق بالفرد المتطوع: 

 لآلخريف غالبا التطوعي العمؿ نفع إف حيث اآلخرة، في والثواب اهلل رضا -
  .السيئات وتكفير الذنوب مغفرة إلى يؤدي وىو وإلصبلح المجتمع،

 مف ويتخمص لممشاركة، الفرصة لو يتيح فيو نفسو، في الثقة اإلنساف يكسب -
 .المحتاجيف ومساعدة التعاوف عمى رةالقد إلى الفردية واألنانية

 التطوعية االجتماعية األنشطة خبلؿ مف حيث اإلنساف، احتياجات إشباع -
 والتقدير لمنجاح حاجتو ويشبع ونفسية، اجتماعية وميارات يكتسب خبرات

 .إلخ…الذات وتأكيد
يجابية واسعة اجتماعية عبلقات يقيـ أف المتطوع يستطيع -  مف الكثيريف مع وا 

 .وقيادات المجتمع أفراد
 تطوعية، جيود مف بو يسيـ ما نتيجة النفس، عف والرضا بالسعادة الشعور -

 .ومجتمعو مواطنيو لخدمة اإليجابي النفسي لو مردوده وىذا
مكانياتو، ومشكبلتو مجتمعو لظروؼ أوضح فيـ إلى بالمتطوع يؤدي -  وبالتالي وا 

 .تتحقؽ التي بالنتائج ويقتنع واقعية مطالبو و تكوف تصرفاتو
 الذات، وحب السمبية مف والتخمص اإليجابية، الشخصية صفات بعض اكتساب -

 اتخاذ عمى والقدرة المسؤولية، تحمؿ عمى والقدرة النفس وضبط ويتعمـ الصبر
 .القرارات
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 مراحؿ كؿ في المتطوع فيشارؾ الديموقراطية، ممارسة مف نوع التطوع في -
 أمور في يشارؾ حيث ،ومتابعة وتقويـ وتنفيذ تخطيط مف العمؿ االجتماعي

 .مراحميا كؿ وفي مجتمعو
 ليشعر ولممجتمع لمفرد يفيد فيما الفراغ وقت الستغبلؿ فعالة طريقة التطوع -

 ألف االنحراؼ مف والوقاية السوء صحبة يتجنب وأيًضا اإلنساف بقيمتو،
 ألنو وذلؾ عميو، تشجع وال فرصة االنحراؼ تتيح ال سيؤدييا التي األعماؿ

 .باألىمية الشاب عريش
 االجتماعية بالمؤسسة ما يتعمق: 

 .الييئات ليذه بالعمؿ المكمفيف الموظفيف عدد في العجز مواجية -
 كاف إذا وخاصة االجتماعية لممؤسسة الفنية المشورة تقديـ في التطوع يسيـ -

 .الجيدة والخبرة الطيبة بالسمعة ليـ المشيود المتطوعوف مف
 .بالمجتمع االجتماعية سةالمؤس مكانة التطوع يدعـ -
 ىؤالء بو يقـو ما إف حيث المؤسسة؛ أىداؼ تحقيؽ في التطوع يسيـ -

 .المجتمع أبناء لخدمة الموضوعة األىداؼ بأخرى أو يحقؽ بطريقة المتطوعيف
 وأىدافيا وبرامجيا االجتماعية بالمؤسسة المجتمع تعريؼ إلى التطوع يؤدي -

 .التي تواجييا والمعوقات
 سواء االجتماعية المؤسسة تعترض التي المشكبلت مواجية إلى التطوع يؤدي -

  .فنية أو مالية كانت مشكبلت
 إف حيث االجتماعية والمؤسسة المجتمع أفراد بيف الثقة عنصر التطوع يدعـ -

 مف التأييد كسب وبالتالي المؤسسة، داخؿ يدور ما يعرؼ في المجتمع فرد كؿ
 .(17سابؽ،  مرجع ،)رشاد أحمد المجتمع أفراد جانب

 ما يتعمق بالمجتمع: 
 تصبح وحيث المجتمع، أفراد بيف التكافؿ يسود حيث االجتماعي، التكافؿ -

 .األوؿ اىتماميـ مشكبلت اآلخريف
يجاد المعيشة أحواؿ تحسيف -  يشارؾ التطوع ألف المجتمع؛ ألفراد أفضؿ حياة وا 

 أف يمكف ال الدولة بو تقـو ما حيث واالقتصادية االجتماعية أعماؿ التنمية في
 التي واألعماؿ المجاالت في القصور األفراد، وتغطية احتياجات جميع يغطي
 .التطوعي العمؿ وأدوار أعماؿ مف الدولة بيا تقـو
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برازه التطوعي العمؿ المختمفة، إف المشكبلت حؿ في يسيـ -  المجتمع في وا 
 سوؼ بحسبو كؿ المختمفة التطوعية األعماؿ في المشاركة الجميع إلى ودعوة
 إلى يحتاجوف الذيف المرضى في كثرة المتمثمة المشكبلت عبلج إلى يؤدي
 لتدريب،ا الراغب في والشباب لمتعميـ، يحتاجوف الذيف والجيبلء والدواء، الرعاية

 ومساعدة االقتصادية المختمفة، الفرص اغتناـ عمى التطوعي العمؿ يساعد كما
 عمى الشباب وتربية العممية لتقويةا إلى يحتاجوف الذيف الضعفاء الطبلب
  .إلخ …األحداث وجنوح المخدرات مف وحمايتيـ األخبلؽ محاسف

 الفعمية الحاجات عمى تقـو حتى االجتماعية، والمشروعات الخطط واقعية -
 في وىي المتعددة، االحتياجات وتواجو الجميع عف تعبر التي واآلراء الواقعية
 عف ومعبرة المجتمع أفراد مف نابعة ألنيا ع؛بالواق ارتباطا أكثر الوقت نفسو

 .احتياجاتو حقيقة
 ىيئة عمى ذلؾ كاف سواء مختمفة وأشكاال صورا يتطمب المشاركة مبدأ تطبيؽ -

 عامة عبلقات أو تعميـ أو تثقيؼ أو اتصاؿ أساليب أو أو مؤتمرات لجاف
 المواطنيف مع التعامؿ أسموب إلى إحكاـ تيدؼ التي األدوات مف وغيرىا

 عبلج في الرئيس الدور يؤدوا كي وتدريبيـ قواىـ وتوجيو واالتصاؿ بيـ
 مجتمعيـ. مشكبلت

 العمؿ عمى اإلنساف يعود فيو البطالة، مشكمة عبلج في التطوعي العمؿ يسيـ -
 في الوقوع مف الحماية وبالتالي لمعمؿ فرص لمبعض تسنح واإليجابية، وقد

 .المنحرؼ السموؾ
 والمجتمعات الحكومية المؤسسات بيف الروابط بلقاتع إيجاد في التطوع يسيـ -

 إنما المجتمع، عف عزلتيا عدـ في يكمف المؤسسات ىذه نجاح المحمية، حيث
 .المجتمع أفراد إلشباع احتياجات إمكانياتيا كؿ تضع

 فئات يمثموف المتطوعيف إف حيث المجتمع، احتياجات عف التعبير التطوع في -
 إشباع أساس عمى وبرامجو خططو المجتمع يضع يالمختمفة، وبالتال المجتمع

 .أنفسيـ المجتمع أفراد نظر مف وجية أولوياتيا وحسب االحتياجات، ىذه
 منو تعاني أف يمكف الذي القصور أو النقص تغطية في التطوع يسيـ -

 إلشباع البلزمة البشرية القوة أـ المالية النواحي في الحكومية سواء المؤسسات
 تتحمؿ أف دوف المؤسسات ىذه تحقيؽ أىداؼ وبالتالي نيف،المواط احتياجات
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 مف االستفادة حكوميوف، ويمكف موظفوف بالعمؿ قاـ ما إذا إضافية مالية أعباء
 .(53، 2000)عمي إبراىيـ، الرفاىية وتحقيؽ المجتمع تنمية في األمواؿ ىذه
  :التطوعي العمل تحديث

 الموضوعية الرؤى خبلؿ فم التطوعي العمؿ تحديث إلى ماسة بحاجة إننا
 :(28-27)إيماف محمد، مرجع سابؽ،  التالية

 الذي الضيؽ والخيري الخدمي الدور عمى اقتصاره مف التطوعي العمؿ صورة تغير -
 شريًكا أساسًيا األىمي العمؿ اعتبار عمى تقـو جديدة نظرة حالًيا إلى األداء يحكـ
 .الحكومي لدورا شأف عف ال يقؿ ذلؾ في شأنو المجتمع تنمية في

تغير الثقافة العامة لدى الجماىير التي ال تزاؿ محدودة في تفاعميا وتفيميا لمعمؿ  -
التطوعي، وىي النظرة التي ال يتعمميا الفرد منذ الصغر و ال يتدرب عمييا، و إنما 
تقـو اآلف مف خبلؿ الدعوات اإليمانية واستثارة مشاعر العطاء بشكؿ محدود ال 

ة مجتمعية لنشر الوعي بأىمية التطوع، ودوره في حؿ مشاكؿ يكفي لبناء ثقاف
 تنموية ومجتمعية قائمة ال تحميا إال الجيود األىمية التطوعية.

فساح المجاؿ أماـ الراغبيف في العمؿ التطوعي  - تيسير أساليب العمؿ األىمي، وا 
مساحة لممشاركة المجتمعية عمى نطاؽ واسع مف كؿ أفراد المجتمع، كؿ عمى 

. إذ إنو مف السمبيات الشائعة أف ينظر بعض الشباب إلى .إمكاناتو وقدرتو حسب
العمؿ التطوعي باعتباره ال يناسب إال كبار السف الذيف يشعروف بالفراغ في 
حياتيـ، أو أنيـ يحرصوف عمى زيادة رصيدىـ مف فعؿ الخير وحسناتو التي 

ف لـ يعد ليا مبرر الستمرارىا تنفعيـ يـو القيامة، ىذه النظرات السمبية القائمة اآل
في عصر تجتاحو تيارات فكرية عارمة فرضت نفسيا عمينا، بعد أف ازدحمت 
حياتنا بالمعمومات والثقافات واالتجاىات وأصبح العقؿ المعاصر مطالًبا في خضـ 
ىذه التداخبلت بأف يستوعبيا ويفندىا ويميز الخبيث مف الطيب منيا قبؿ أف يغرؽ 

  .فييا
ث الذي ننادي بو اآلف في مجاالت العمؿ التطوعي ىو االنتقاؿ بو مف فالتحدي

نظرة ضيقة ىي اإلحساف لممحتاجيف إلى التنمية الشاممة لممجتمع لتنمية قدرات 
المحتاجيف إلى العمؿ و الكسب ال مجرد االقتصار عمى السؤاؿ وتمقي اإلعانات 

وتوعية  ،تنمية لمقدرات . فالعمؿ التطوعي اآلف يجب أف يكوف.والقعود عف العمؿ
 لممحتاجيف.
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  :إجراءات الدراسة الميدانية
تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع طمبة كمية التربية  :مجتمع الدراسة وعينته -

( وفًقا آلخر 20185والبالغ عددىـ) ،بنيف وبنات() األساسية بدولة الكويت
وتـ اختيار عينة  .(2015الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب،) اإلحصاءات

 الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية مف مختمؼ الشعب والسنوات الدراسية. 
( مفردة خبلؿ العاـ الدراسي 750) حيث تـ توزيع أداة الدراسة عمى

( 578) (، الصالح منيا ألغراض البحث العممي640) ، عاد منيا2014/2015
السنة ،الجنس) ة حسب متغيرات الدراسةيبيف توزيع أفراد العين (1) استبانة. والجدوؿ

 الدراسية، المشاركة في األعماؿ التطوعية(.
 (1) جدوؿ

 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيرات الدراسة
 النسبة% العدد متغيرات الدراسة م
 17 98 ذكر الجنس 1

 83 480 أنثي
 4443 256 األولي السنة الدراسية 2

 3941 226 الثانية
 1141 64 ةالثالث

 545 32 الرابعة
 4443 256 نعم المشاركة في األعمال التطوعية 3

 5547 322 ال
 100 578 اإلجمالي

( يتضح وجود غمبة فيما يتعمؽ بتمثيؿ فئة اإلناث عف فئة 1) ومف الجدوؿ
الذكور في متغير الجنس، وفئة الفرقة األولي في متغير السنة الدراسية، وفئة ال في 

المشاركة في األعماؿ التطوعية. ويدؿ كؿ ما سبؽ عمى صدؽ تمثيؿ العينة  متغير
 لمجتمع الدراسة. 

  :أداة الدراسة -
استبانة( لتعرؼ واقع ثقافة العمؿ التطوعي لدى ) قاـ الباحث ببناء وتطوير أداة

طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت، مف خبلؿ دراسة األدب التربوي والدراسات 
سابقة، وكؿ ما لو صمة بموضوع العمؿ التطوعي. وتكونت االستبانة مف جزئيف: ال

)اختياري(، الجنس، السنة  األوؿ، شمؿ البيانات األساسية كاسـ الطالب/ الطالبة
شمؿ عبارات االستبانة التي تـ  ،الدراسية، والمشاركة في األعماؿ التطوعية. والثاني

بارة ثبلثة مستويات تقيس درجة موافقة أفراد العينة توجيييا لعينة الدراسة، وأماـ كؿ ع
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، ثقافة العمؿ التطوعي لدى طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويتحوؿ واقع 
)ثبلث درجات(، لحد ما)درجتاف(، غير موافؽ)درجة(. وتـ اعتماد موافؽوىى: 

 :القاعدة الحسابية التالية لتقدير استجابات أفراد العينة
 .متوسطة 2.32 :1.67 -         ضعيفة. 1.66 :1.00 -
 كبيرة.  3.00 :2.33 -

 ،تـ تقسيميا لثبلثة محاور: األوؿ ،( عبارة37) وبمغ عدد عبارات االستبانة
( عبارة. الثاني، مرتبط بمعوقات العمؿ 13مرتبط بمفيـو العمؿ التطوعي، وشمؿ)

التطوعي، ( عبارة. الثالث، مرتبط بآليات تفعيؿ العمؿ 14التطوعي، وشمؿ)
 ( عبارات. 10وشمؿ)

 ،لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة تـ االعتماد عمى صدؽ المحكميف :صدق األداة -
حيث عرضت االستبانة بصورتيا األولية عمى الخبراء والمتخصصيف في 

وقد ٌطمب منيـ إبداء الرأي حوؿ مدى  .(1ممحؽ ) أصوؿ التربية ،مجاالت: اإلدارة
لمعرفة واقع ثقافة العمؿ التطوعي لدى طمبة كمية التربية صحة العبارات ومناسبتيا 

جراء  ،مع حرية الحذؼ واإلضافة لمعبارة ،األساسية وبعد أخذ رأي المحكميف وا 
 (.2ممحؽ ) استقرت االستبانة في صورتيا النيائية ،التعديبلت

إذ  ،( Test- Re –testتـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار) :ثبات األداة -
 بمغ عددىا ،ـ توزيع االستبانة عمى عينة مبدئية مف طمبة كمية التربية األساسيةت
( طالبًا وطالبة، بخبلؼ عينة الدراسة، وبعد مضى أسبوعيف تـ إعادة تطبيؽ 25)

وبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط لؤلداة وفؽ معادلة  ،األداة عمى نفس العينة
.(، وىو معامؿ ثبات عاؿ 91) داة ككؿوبمغ معامؿ ثبات األ ،بيرسوف التنبؤية

 يعوؿ عميو.
 :وفيما يتعمؽ بثبات محاور االستبانة فقد تـ الحصوؿ عمى المعامبلت التالية

.(. 87) .(. المحور الثاني: معامؿ ثبات قدره89) المحور األوؿ: معامؿ ثبات قدره
 .(. 88) المحور الثالث: معامؿ ثبات قدره
 :فسيرهانتائج الدراسة الميدانية وت

فيما يمي أىـ نتائج الدراسة الميدانية وذلؾ بعد تطبيؽ أداة الدراسة، ومعالجة 
حيث يتـ ىنا تعرؼ واقع ثقافة العمؿ التطوعي مف وجية نظر  ،البيانات إحصائًيا

طمبة كمية التربية األساسية، وذلؾ مف خبلؿ ترتيب محاور ثقافة العمؿ التطوعي مف 
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سة، ثـ ترتيب عبارات كؿ محور مف محاور األداة، وأخيًرا وجية نظر أفراد عينة الدرا
بياف أثر متغيرات الدراسة: الجنس، السنة الدراسية، المشاركة في األعماؿ التطوعية 

  .عمى استجابات أفراد العينة. وىو ما توضحو الجداوؿ التالية
 (2) جدوؿ

 راسةترتيب محاور ثقافة العمل التطوعي من وجهة نظر أفراد عينة الد
عدد مؤشرات  المحاور م

 المعيار
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب

 األول 2499 13 مفهوم العمل التطوعي 1
 الثالث 2460 14 معوقات العمل التطوعي 2
 األول مكرر 2499 10 آليات تعزيز العمل التطوعي 3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع محاور األداة متحققة بدرجة كبيرة مف 
 -2.33) أفراد عينة الدراسة حيث تراوح متوسطيا الحسابي ما بيف وجية نظر

(. كما جاء محور مفيـو العمؿ التطوعي في المرتبة األولي بالنسبة لترتيب 3.00
 محاور ثقافة العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدره

تطوعي. وىو ما يعكس ( وىي نفس الرتبة لمحور آليات تعزيز ثقافة العمؿ ال2.99)
مدى وعي أفراد عينة الدراسة لطبيعة ماىية العمؿ التطوعي واآلليات المعززة لو 
فنقطة البداية ألي عمؿ ىي الوعي بكنو الشيء وماىيتو حتى يمكف التعامؿ معو 

وفي المركز الثالث واألخير جاء محور معوقات العمؿ التطوعي  .بشكؿ سميـ
ليشير لتفيـ عينة الدراسة لوجود معوقات قد تحد مف ( 2.60) بمتوسط حسابي قدره

  ممارستيـ لمعمؿ التطوعي ومف ثـ فمف الضروري العمؿ عمى تخطييا.
وفيما يتعمؽ بترتيب عبارات كؿ محور مف محاور ثقافة العمؿ التطوعي مف 

   وجية نظر عينة الدراسة الجداوؿ التالية توضح ذلؾ.
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 (3) جدوؿ
 ـو العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة الدراسةترتيب عبارات محور مفي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

 الترتيب
 السابع 2460 هو كل عمل يتم بدون أجر 1
 األول 2488 ما يساعد عمى تنمية المجتمع الكويتي 2
 الثاني عشر 2427 عمل مستمر  3
 التاسع 2444 يكمل جهود العمل الحكومي 4
 العاشر 2438 لجمعيات والمنظمات األهميةيتم غالًبا من خالل ا 5
 الثامن 2459 يشمل كل المبادرات الفردية لمساعدة اآلخرين 6
 العاشر مكرر 2438 يساعد عمى معرفة واقع المجتمع الكويتي 7
 األول مكرر 2488 ينمي شخصيتي 8
 الخامس 2471 يكسبني مهارات متنوعة 9

 الثالث عشر 1466 رين يقتصر عمى تقديم الدعم المادي لآلخ 10
 السادس 2466 يقوى انتمائي لوطني الكويت 11
 الثالث 2487 يشغل وقت فراغي في أعمال مفيدة 12
 الرابع 2486 له مجاالت متنوعة  13

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات محور مفيـو العمؿ التطوعي قد جاءت 
(، ما 3.00 – 2.33) ما بيف في مجمميا متحققة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي تراوح

كما يتضح  .(1.66) ( فقد تحققت بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي10) عدا العبارة
" قد ما يساعد عمى تنمية المجتمع الكويتي( والتي تنص عمى "2) أيًضا أف العبارة

جاءت في المرتبة األولي بالنسبة لترتيب عبارات محور مفيـو العمؿ التطوعي وذلؾ 
(، وىو ما يشير 2.88أفراد عينة الدراسة، بمتوسط حسابي قدره) مف وجية نظر

لوعي عينة الدراسة بطبيعة التحديات التي يمر بيا المجتمع الكويتي والتي تتطمب 
تضافر جميع الجيود ما بيف حكومي وأىمي وخاص مف أجؿ نيضة المجتمع 

( والتي 8) رةوالمتوسط الذي حازت عميو العبا وىو نفس الترتيب .الكويتي وتقدمو
وىو ما يشير إلدراؾ عينة الدراسة ألىمية المشاركة  .تنص عمى " ينمي شخصيتي"

في األعماؿ التطوعية وما يعود منيا بالفائدة عمى المتطوع مف حيث تنمية شخصيتو 
كسابو عدة صفات اجتماعية وقيادية تؤىمة لحياة المستقبؿ. في حيف جاءت العبارة  وا 

"، في المرتبة يقتصر عمى تقديـ الدعـ المادي لآلخريف ( والتي تنص عمي "10)
وىي نتيجة مرتبطة بالنتيجة السابقة وتدعميا  .(1.66) األخيرة بمتوسط حسابي قدره

وتدلؿ عمى وعي أفراد العينة بالمضموف الحقيقي لمعمؿ التطوعي وعدـ قصره عمى 
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عمى جانب كبير مف  تقديـ المساعدات المادية فقط بؿ يتضمف شًقا اجتماعيا معنويا
  .األىمية

الجدوؿ وفيما يتعمؽ بترتيب عبارات محور معوقات العمؿ التطوعي فيوضحيا 
 :التالي

 (4) جدوؿ
 ترتيب عبارات محور معوقات العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة الدراسة

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

 الترتيب
 األوؿ 2.55 االنشغاؿ بالدراسة ومتطمباتيا 1
 الرابع 2.33 صعوبة التوفيؽ بيف العمؿ التطوعي والدراسة بالكمية 2
 الثامف 2.15 ضعؼ التعزيز المقدـ مف جانب الكمية لمقائميف بالعمؿ التطوعي  3
 السابع 2.16 قمة األعماؿ التطوعية المقدمة مف جانب الكمية 4
 السادس 2.21 قمة تضميف المقررات الدراسية ما يتعمؽ بثقافة العمؿ التطوعي 5
 الثاني 2.48 قمة وجود نماذج مف قيادات الكمية كقدوة تمارس العمؿ التطوعي 6
 الثالث 2.44 ندرة عقد ندوات لمتوعية بالعمؿ التطوعي وأىميتو داخؿ الكمية 7
 الخامس 2.22 ندرة ممارسة العمؿ التطوعي قبؿ االلتحاؽ بالكمية 8
 العاشر 1.94 بالعمؿ التطوعيالنظرة المجتمعية المتدنية لمقائـ  9

 التاسع 2.05 ضعؼ الوعي بدور العمؿ التطوعي في نيضة الكويت 10
 الحادي عشر 1.88 وجود عادات وتقاليد تحد مف ممارسة العمؿ التطوعي 11
 الثالث عشر 1.77 الخوؼ مف الفشؿ في تجربة العمؿ التطوعي 12
 الثاني عشر 1.83 ى تحصيمي الدراسيالمشاركة في العمؿ التطوعي تؤثر بالسمب عم 13
 الرابع عشر 1.76 ارتباط العمؿ التطوعي في ذىف البعض بأعماؿ تضر بالمجتمع  14

ى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بعض عبارات محور معوقات العمؿ التطوع
 2.33) ( قد جاءت متحققة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي تراوح ما بيف7، 6، 2، 1)
( فقد تحققت بدرجة متوسطة بمتوسط 14 -5،8 -3العبارات)(، أما 3.00 –

  .(2.32 -1.67) حسابي تراوح بيف
االنشغاؿ بالدراسة ( والتي تنص عمى " 1كما يتضح أيًضا أف العبارة)

" قد جاءت في المرتبة األولي بالنسبة لترتيب عبارات محور معوقات  ومتطمباتيا
ينة الدراسة، بمتوسط حسابي العمؿ التطوعي وذلؾ مف وجية نظر أفراد ع

(، وىو ما يشير لوعي عينة الدراسة بطبيعة المعوقات التي قد تحوؿ 2.55قدره)
بينيـ وبيف المشاركة الفعالة في األعماؿ التطوعية المتاحة حيث جاءت الدراسة 
ومتطمباتيا في مقدمة المعوقات التي تحوؿ بيف طمبة كمية التربية األساسية وبيف 

 .عماؿ التطوعيةممارستيـ لؤل
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قمة وجود نماذج مف قيادات ( والتي تنص عمى " 6) في حيف جاءت العبارة
 ، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدرهالكمية كقدوة تمارس العمؿ التطوعي

وىو ما يرتيط بالنتيجة السابقة ويدعميا حيث إف افتقار الطمبة لمقدوة  .(2.48)
وروف معو حوؿ واقع العمؿ التطوعي وما يواجيوف كنموذج عممي أماميـ يرونو ويتحا

   .مف مشكبلت يؤثر بالسمب عمى ممارستيـ لمعمؿ التطوعي ويحد مف قدرىا
ارتباط العمؿ التطوعي في ذىف ( والتي تنص عمي " 14) في حيف جاءت العبارة

(. 1.76) "، في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدرهالبعض بأعماؿ تضر بالمجتمع 
وعي عينة الدراسة بالدور الحيوي لمعمؿ التطوعي وأىميتو  عمى نتيجة تدؿ وىي

 لممجتمع وبعده عف الجوانب السمبية التخريبية.
وفيما يتعمؽ بترتيب عبارات محور آليات العمؿ التطوعي فيوضحيا الجدوؿ 

 .التالي
 (5) جدوؿ

 الدراسةترتيب عبارات محور آليات تعزيز العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة 
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
 الترتيب

 السادس 2.70 تبني ثقافة العمؿ التطوعي بالمراحؿ الدراسية المبكرة 1
 الرابع 2.76 بياف العبلقة الوثيقة بيف العمؿ التطوعي ونيضة المجتمع 2
 الثاني 2.82 توضيح قيمة العمؿ التطوعي في الديف اإلسبلمي 3
 الثالث 2.77 عية بقيمة ودور العمؿ التطوعيإقامة الندوات لمتو  4
تقديـ حوافز مادية ومعنوية مناسبة لمتحفيز عمى ممارسة العمؿ  5

 التطوعي
 الثامف 2.65

 التاسع 2.55 تضميف ثقافة العمؿ التطوعي في البرامج الدراسية المختمفة 6
 التاسع 2.55 تبني الكمية لمبادرات متنوعة لممارسة العمؿ التطوعي 7

 مكرر
تعاوف الكمية ومؤسسات المجتمع لتدريب الطبلب عمى ممارسة  8

 العمؿ التطوعي 
الخام 2.71

 س
 األوؿ 2.83 تكريـ الكمية لرموز وقيادات العمؿ التطوعي بالمجتمع الكويتي 9

 السابع 2.66 إجراء مسابقات حوؿ العمؿ التطوعي ومجاالتو المختمفة  10
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بارات محور آليات العمؿ التطوع قد جاءت يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ع
 (. 3.00 – 2.33) متحققة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي تراوح ما بيف

تكريـ الكمية لرموز وقيادات ( والتي تنص عمى" 9) كما يتضح أيًضا أف العبارة
" قد جاءت في المرتبة األولي بالنسبة لترتيب العمؿ التطوعي بالمجتمع الكويتي

آليات العمؿ التطوعي وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة، عبارات محور 
(، وىو ما يرتبط بنتائج محور المعوقات والتي أشارت 2.83) بمتوسط حسابي قدره

ومف ثـ فمف المنطقي أف تأتي  ،لمتأثير السمبي لضعؼ اىتماـ الكمية بالعمؿ التطوعي
تيـ الشديدة لرؤية التقدير ىذه اآللية في مرتبة متقدمة مف وجية نظر الطمبة لحاج

المجتمعي مف خبلؿ كميتيـ لمعمؿ التطوعي وقياداتو مما يحفزىـ عمى مزيد مف 
 الممارسة والمشاركة.

توضيح قيمة العمؿ التطوعي ( والتي تنص عمى " 3) في حيف جاءت العبارة
وىي نتيجة  .(2.82) "، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدرهفي الديف اإلسبلمي

تؤكد الحاجة الممحة لنشر الوعي بثقافة العمؿ التطوعي وقيمتو وأنو ركف أصيؿ في 
التراث اإلسبلمي حيث يوجد العديد مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة 

كما  .التي تدعو لمعمؿ التطوعي ومد يد العوف والمساعدة لآلخريف دوف أدني تفرقة
  .داخؿ الناجحة في تفعيؿ ثقافة العمؿ التطوعيأف المدخؿ الديني يعتبر مف الم
ات متنوعة تبني الكمية لمبادر ( والتي تنص عمي " 7) في حيف جاءت العبارة

(. وىي 2.55) ، في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدرهلممارسة العمؿ التطوعي
ف جاءت في مرتبة متأخرة إال أنيا متحققة بدرجة كبيرة مف وجية نظر أ فراد نتيجة وا 

عينة الدراسة مما يدلؿ عمى وعي العينة بالدور الفعاؿ لكمية التربية األساسية في 
غرس حب وممارسة العمؿ التطوعي في نفوس طمبتيا مف خبلؿ تبني مبادرات تتيح 

  .لمطمبة الممارسة الحية لثقافة العمؿ التطوعي
لنسبة عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة باالجنس أثر متغير أما عف 

  .لمحاور الدراسة فيوضح الجدوؿ التالي ذلؾ
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 (6) جدوؿ
 أثر متغير الجنس عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة

االنحراف  المتوسط الجنس المحور
 المعياري

 المعنوية د4ح قيمة ت
 .002 576 3.157- 1.421 2.97 ذكر مفيـو العمؿ التطوعي

 .0000 3.00 أنثي
 .000 576 6.504- .4714 2.32 ذكر طوعيمعوقات العمؿ الت

 .4719 2.66 أنثي
 .002 576 3.157- .1421 2.97 ذكر آليات تعزيز العمؿ التطوعي

 .0000 3.00 أنثي
 .002 576 3.157- .1421 2.97 ذكر اإلجمالي

 .0000 3.00 أنثي
في  0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى 

استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير الجنس)ذكر /أنثي( في جميع محاور أداة 
الدراسة لصالح اإلناث. وىي نتيجة إلى حد ما تبدو منطقية بحكـ طبيعة األنثي التي 
تميؿ إلى مد يد العوف وتقديـ المساعدة والمبادرة التطوعية سواء عمى المستوى 

أثر متغير المشاركة في األعماؿ التطوعية ا عف الشخصي أـ المستوى المؤسسي. أم
عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لمحاور الدراسة فيوضح الجدوؿ التالي 

 ذلؾ. 
 (7) جدوؿ

 أثر متغير المشاركة في األعماؿ التطوعية عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة
االنحراف  المتوسط الجنس المحور

 المعياري
 المعنوية 4حد قيمة ت

 1.84 576 1.331 .0000 3.00 نعـ مفيـو العمؿ التطوعي
 8.290 2.99 ال

 .367 576 .902- .4851 2.62 نعـ معوقات العمؿ التطوعي
 .4738 2.66 ال

 .184 576 1.331 .0000 3.00 نعـ آليات تعزيز العمؿ التطوعي
 8.290 2.99 ال

 .184 576 1.331 .0000 3.00 نعـ اإلجمالي
 8.290 2.99 ال

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا في استجابات عينة 
. وىي نتيجة تشير إلى الدراسة تعزي لمتغير المشاركة في األعماؿ التطوعية)نعـ، ال(

وجود قدر ما مف الثقافة الخاصة بالعمؿ التطوعي تتيح لمطمبة تعرؼ ماىية العمؿ 
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أثر متغير السنة الدراسية أما عف وعي وتحديد اآلليات المناسبة لتفعيمو وتنميتو. التط
عمى إجمالي استجابات أفراد الدراسة بالنسبة لمحاور الدراسة فيوضح الجدوؿ التالي 

 ذلؾ.
 (8) جدوؿ

 عمى استجابات أفراد العينةمتغير السنة الدراسية تحميؿ التبايف األحادي لبياف أثر 
موع مج المحور

 المربعات
متوسط  د4ح

 المربعات
 المعنوية قيمة ف 

مفيـو العمؿ 
 التطوعي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي
1.078 
1.982 
1.993 

3 
574 
577 

3.593 
3.453 

1.040 374. 

معوقات العمؿ 
 التطوعي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي
28.748 

108.885 
137.633 

3 
574 
577 

9.583 
190. 

50.517 000. 

آليات تعزيز 
 العمؿ التطوعي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي
1.078 
1.982 
1.993 

3 
574 
577 

3.593 
3.453 

1.040 374. 

 بيف المجموعات اإلجمالي
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي
1.078 
1.982 
1.993 

3 
574 
577 

3.593 
3.453 

1.040 374. 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا في استجابات عينة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
، الثانية، الثالثة، الرابعة( في محاور )األولي الدراسة تعزي لمتغير السنة الدراسية

الدراسة واإلجمالي. ماعدا محور معوقات العمؿ التطوعي حيث وجدت فروؽ دالة 
شير التفاؽ لصالح طمبة السنة الثانية، وىي نتيجة ت 0.05إحصائيا عند مستوى 

عينة الدراسة في توجياتيا نحو العمؿ التطوعي بصرؼ النظر عف السنة الدراسية. 
ويمكف تفسير الفروؽ التي وجدت لصالح السنة الثانية بالنسبة لمحور المعوقات إلى 
طبيعة السنة الثانية والتي قد تؤثر عمى مشاركة الطمبة في األعماؿ التطوعية لنتيجة 

راسة مف خبلؿ السنة األولي ووعييـ بتأثيراتيا السمبية عمى لمرورىـ بضغوط الد
 المشاركة في األعماؿ التطوعية والحد منيا. 

  :أهم نتائج الدراسة الميدانية
( في 8 -2 الجداوؿ) تمثمت أىـ نتائج التحميؿ الكمي ألداة الدراسة الميدانية

 النقاط التالية: 
وعي مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف محاور ثقافة العمؿ التطبالنسبة لترتيب  -

جاء الترتيب عمى النحو التالي مف  ،طمبة كمية التربية االساسية بدولة الكويت
المرتبة األولي إلى الثالثة: محور مفيـو العمؿ التطوعي في المرتبة األولي 
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محور آليات العمؿ التطوعي، ثـ أخيرا محور معوقات العمؿ  وشاركو نفس الترتيب
  .تطوعيال
لتوفر عبارات ثقافة العمؿ التطوعي فقد جاءت النسب في مجمميا بدرجة بالنسبة  -

وعدد قميؿ جاء بدرجة متوسطة، وعبارة  .كبيرة وذلؾ مف وجية نظر عينة الدراسة
 واحدة بدرجة ضعيفة. 

وجدت فروؽ دالة إحصائيا تعزي لمتغير  :بالنسبة ألثر متغيرات الدراسة -
( لصالح اإلناث، وال توجد فروؽ دالة إحصائيا تعزي لمتغير الجنس)ذكر/ أنثي

 وبالنسبة لمتغير السنة الدراسية، نعـ، ال() المشاركة في األعماؿ التطوعية
األولي، الثانية، الثالثة، الرابعة(ال فروؽ دالة إحصائيا إال في محور معوقات )

  .العمؿ التطوعي لصالح السنة الثانية.
بات عينة الدراسة مف طمبة كمية التربية األساسية بشأف وفيما يتعمؽ باستجا

 :مشاركتيـ في األعماؿ التطوعية وما يقوموا بو مف أعماؿ فجاءت كما يمي
 اليبلؿ األحمر. - تنظيؼ البيئة.   -
 إزالة القمامة مف الكافتيريا. -        .ترتيب الكراسي -
 مشروع إفطار صائـ. - االشتراؾ مع جماعة نحف متطوعات.  -
 حممة تخضير بالمدرسة. - .ظيؼ شاطئ العقيمةتن -
 .جمع النقود لمجمعيات التطوعية - .مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة -
 توجيو ونصح بعض طبلب المدارس. - مساعدة عماؿ النظافة في التنظيؼ. -
 عمؿ تطوعي لمرضي سرطاف الثدي. - جمع بعض األمواؿ لممحتاجيف. -
  .توزيع الوجبات عمى عماؿ الشارع -

 يات الدراسة ومقترحاتها:توص
في ضوء ما جاءبو األدب النظري والدراسات السابقة حوؿ العمؿ التطوعي وما 
أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية تقترح الدراسة الحالية التوصيات التالية لتفعيؿ 

 ثقافة العمؿ التطوعي:
مى ممارسة تشجيع الشباب الكويتي عامة وطمبة كمية التربية األساسية تحديدا ع -

العمؿ التطوعي مف خبلؿ تخصيص مشروعات لخدمة المجتمع الكويتي مف 
 .ضمف متطمبات الييئة والكمية
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ضرورة اىتماـ المناىج الدراسية في جميع مراحؿ التعميـ عامة وكمية التربية  -
 .ودوره التنموي ،األساسية خاصة بالتركيز عمى مفاىيـ العمؿ التطوعي

ة األساسية بأىمية وقيمة ودور العمؿ التطوعي مف خبلؿ توعية طمبة كمية التربي -
عقد العديد مف الندوات والممتقيات لمتباحث حوؿ حاؿ العمؿ التطوعي بدولة 

 الكويت.
العمؿ عمى إنشاء مركز أو وحدة ذات طابع خاص لممارسة العمؿ التطوعي  -

  .وتفعيمو بكمية التربية األساسية
يـو العمؿ التطوعي ومجاالتو وأىميتو عمؿ مطبوعات ونشرات لمتوعية بمف  -

 ومعوقات وآليات تفعيمو.
دعوة رجاؿ األعماؿ والقادريف لتوفير دعـ مالي يخصص لمقياـ ببعض األعماؿ  -

التطوعية وتقديـ بعض الجوائز والمكآفات لمطمبة المتميزيف في نشاطيـ 
 التطوعي.

عي وحاجة المجتمع ضرورة االىتماـ بالدور اإلعبلمي في التعريؼ بالعمؿ التطو   -
 .وتقديـ صورة ذىنية جيدة عنو ،ودوره في التنمية ،إليو
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 عــــــمراجال
 محمد السبلـ عبد المغة، تحقيؽ مقاييس زكريا: معجـ بف فارس بف أحمد الحسيف أبو

 . 3ج  بيروت، -الجيؿ ىاروف، دار
عي في صورة العمؿ التطوعي ومؤسساتو لدى الشباب الجام :إيماف محمد عز العرب

، جمعية 114، ع 29ظؿ المتغيرات الدولية، مجمة شؤوف اجتماعية، س 
  .2012االجتماعييف، اإلمارات العربية المتحدة، صيؼ 

كيؼ نعد أبناءنا لمعمؿ التطوعي واستشعار المسؤولية  :خالد أحمد الصرايرة
اف ، وزارة التربية والتعميـ، عماف، نيس3، ع 49مج  ،المجتمعية، رسالة المعمـ

2011. 
لتأسيس مكتب وزير الدولة لشئوف  8/2013رقـ  مرسـو أميري :الديواف األميري
 الشباب.

 االجتماعي األمف تحقيؽ في يةالتطوع الجمعيات إسيامات عبدالمطيؼ: أحمد رشاد
العربي األمف مسئولية  الوطف في واألمف التطوعي العمؿ مؤتمر" بالمجتمع،
 ،جامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض ،(1الجزء الثاني)أ/ الجميع"،

 . 2000سبتمبر  25-27
جستير موضوعية، رسالة ما النبوية دراسة السنة في التطوعي العمؿ :زينو محمد رندة

  .2007غير منشورة، كمية أصوؿ الديف، الجامعة اإلسبلمية بغزة، 
سمطاف فيد السمطاف: اتجاىات الشباب الجامعي الذكور نحو العمؿ التطوعي دراسة 

، 112تطبيقية عمى جامعة الممؾ سعود، مجمة رسالة الخميج العربي، ع 
 . 2009مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، الرياض، 

ني عبداهلل محمد الحربي: دور األسرة في تنشئة األبناء عمى العمؿ التطوعي عبدالغ
دراسة استطبلعية عمى طبلب المرحمة الثانوية بمدينة جدة، ندوة "العمؿ 

 .ىػػ 1433/ 29/10-28 ،التطوعي وآفاؽ المستقبؿ"، جامعة أـ القري
تو بالحاجات التربية عمى العمؿ التطوعي وعبلق :عبدالمطيؼ عبدالعزيز الرباح

، كمية 3، ع 12اإلنسانية دراسة تأصيمية، دراسات تربوية واجتماعية، مج 
  .2006التربية، جامعة حمواف، يوليو 

 ، المممكة العربية السعودية. 2005ثقافة العمؿ التطوعي،  :عبداهلل أحمد اليوسؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 الدنيوية اتووثمر  اإلسبلمية التربية في التطوعي العمؿ مفيـو الزىراني: إبراىيـ عمي
العربي األمف مسئولية  الوطف في واألمف التطوعي العمؿ واألخروية، مؤتمر"

 ،الجزء الثاني)ب(، جامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض الجميع"،
 . 2000سبتمبر  25-27

 الصناعية في لمشركات البشرية الموارد استثمار :محفوظ حمدوف الصراؼ وآخروف
 حمقات أسموب باعتماد مقترح الكوارث أنموذج حالة يف التطوعي العمؿ

، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 106، ع 34الجودة، تنمية الرافديف، مج 
  .2012الموصؿ، 

، 19مسعد عويس: ثقافة العمؿ التطوعي في مؤسساتنا التربوية، مجمة خطوة، ع 
 . 2003المجمس العربية لمطفولة والتنمية، أبريؿ

المجتمع دراسة مطبقة  وعبلقتو بأمف التطوعي العمؿ :الشيراني بداهللع بف معموي
عمى العامميف في مجاؿ العمؿ التطوعي في المؤسسات الخيرية بمدينة 
الدخيؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة األمير 

  .2006نايؼ لمعمـو األمنية، 
الثانوية في تنمية بعض القيـ الداعمة لمعمؿ  دور المدرسة :مني محمد شكري وآخروف

، كمية التربية، جامعة 1، ج 79التطوعي رؤية وتحميؿ، مجمة كمية التربية، ع 
 .2012المنصورة، مايو 

الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب: إحصائية التسجيؿ لمفصؿ الدراسي 
 حسب الفرع. 2015األوؿ

ؿ: دليؿ تسجيؿ الفرؽ التطوعية، إدارة تنمية المجتمع، وزارة الشئوف االجتماعية والعم
2014. 

ثقافة العمؿ التطوعي لدى طمبة كمية التربية جامعة دمنيور  :وفاء حسف مرسي أحمد
، المركز 81، ع 19الواقع وآليات التفعيؿ، مجمة مستقبؿ التربية العربية، مج 

  .2012القاىرة، أكتوبر  ،العربي لمتعميـ والتنمية
الشباب  مشاركة معويات لمواجية تخطيطي عبدالفتاح القصاص: تصور ياسر

 طبلب جامعة عمى مطبقة التطوعي دراسة العمؿ في السعودي الجامعي
الرياض، ندوة "العمؿ التطوعي وآفاؽ  بمدينة اإلسبلمية بف سعود محمد اإلماـ

  .ىػػ1433/ 29/10-28 ،المستقبؿ"، جامعة أـ القري
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Bogdan & Mălina Voicu: Volunteering in Eastern Europe ; one 

of the missing links،"?Paper for the round table 

“Globalization،Integration and Social Development in 

Central and Eastern Europe,University Lucian Blaga of 

Sibiu,Department of Sociology and Ethnology،Romania, 

6-8Sep.2003. 

Daniel Schugurensky & Karsten Mundel: Volunteer Work and 

Learning: Hidden Dimensions of Labour force 

Training,International Handbook of Educational Policy, 

Manchester, UK – 0161 320 7424, 2005. 

 :متاح عمى .وتفعيميا تنظيميا وسبؿ التطوعية الصغير:الجيود محمد صالح
faculty.ksu.edu.sa 

 www.kuwaitvolunteers.com: متاح عمى .الكويت :مركز العمؿ التطوعي

 


