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  ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي
  "دراسة میدانیة " 

  إعداد 
  عثمان بن صالح العامر. د 

  قافة اإلسالمیة المشاركأستاذ الث
  مدیر عام التربیة والتعلیم بمنطقة حائل  

  :مقدمة 
ـــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنـــــائي    ــا تبــــىن برنـ يف ظــــل االهتمــــام العــــاملي املتصــــاعد بالتنميــــة ومفاهيمهـــ

مصــطلح التنميــة اإلنســانية ليؤكــد أن التنميــة ليســت جمــرد تنميــة مــوارد بشــرية ، أو حــىت تنميــة بشــرية ، أو 
ج أصـيل لإلنسـانية يف التنميـة الشـاملة املتكاملـة للبشـر وفا ً باالحتياجات األساسية للناس ، وإمنا هي  ء

تمعية   .واملؤسسات ا
وعلــى الــرغم مــن أن املفهــوم يقــوم علــى حقيقــة مســتقرة يف أدبيــات التنميــة ، وهــي أن البشــر هــم 

ي عمليـــة توســـيع خيـــارات البشـــر لتشـــمل الثـــروة احلقيقيـــة لألمـــم إال أنـــه أضـــاف أن التنميـــة اإلنســـانية هـــ
  .   -كما هو معروف   – )1(الفعاليات والقدرات 

  
وإذا كانت تبعات حتقيق التنمية تقع علي القطـاع احلكـومي و القطـاع اخلـاص و القطـاع األهلـي 

مـــا أو  -التطـــوعي فـــإن املفهـــوم احلـــديث للتنميـــة اإلنســـانية يـــويل عنايـــة خاصـــة للقطـــاع األهلـــي التطـــوعي 
بوصفه قطاعـًا مسـتقال ، ممـا حـدا مبجتمعـات العـامل إىل  -يسمى عند كثري من املنظرين بالقطاع الثالث  

االهتمــام بــالتطوع ، ونشــر الثقافــة الــيت تســانده ، ووضــع اآلليــات الــيت متكــن مــن االســتفادة القصــوى مــن 
. وتوظيفهــــا يف الســــياق التنمــــوياملتطــــوعني واملهــــارات املتــــوفرة لــــديهم واخلــــربات الــــيت يرغبــــون يف تقــــدميها 

 ً تمـــع ، وتعبــريا عـــن إرادة  وباعتبــار العمــل التطـــوعي تعبــرياً عـــن حيويــة وديناميكيـــة العالقــة بـــني املــواطن وا
تمع على النهوض مبسرية التنمية واألخذ بزمـام املبـادأة يف مواجهـة  وطنية نابعة من تصميم املواطنني يف ا

ـــا مـــن املشـــكالت واألزمـــات والتغلـــب عل يهـــا فقـــد أصـــبح حجـــم املنظمـــات التطوعيـــة وأعـــداد املتطـــوعني 
تمعات    .مقاييس تقدم ا

ويف سياق تنامي االهتمام العاملي بالعمل التطوعي دعت منظمة األمم املتحدة إىل السنة الدولية 
وطين يوليــو مـــن كـــل عــام يومـــًا للعمـــل الـــ15م ،  وقـــررت اجلامعـــة العربيــة اعتبـــار يـــوم 2001للمتطــوعني 

، باعتبارها جماالً حيويًا ألنشطة اجتماعية واقتصادية  )2(بالدول العربية بغرض الرتويج لألعمال التطوعية 
تمــع والدولــة مــن جهــة وبــني الفــرد واحليــاة  وثقافيــة بالغــة األمهيــة ، وأحــد أهــم وســائط ردم الفجــوة بــني ا

ق بينـــه وبـــني الدولــة األمـــر الـــذي يكفـــل االجتماعيــة العامـــة مـــن جهــة أخـــرى يف جـــو مـــن التعــاون والتنســـي
تمع وتقدمه   . )3(اإلطمئنان واالستقرار حلاضر ومستقبل ا
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اهتمامـــًا كبـــرياً علـــى   -ومـــا زال  –ويف اململكـــة العربيـــة الســـعودية نـــال العمـــل األهلـــي التطـــوعي   
ظمــة للجمعيــات مســارات عــدة ، فعلــى املســار الرمســي كانــت الركيــزة األوىل للعمــل التطــوعي الالئحــة املن

هــــ ، مث  25/6/1410يف ) 107(واملؤسســـات األهليـــة اخلرييـــة الـــيت صـــدرت بقـــرار جملـــس الـــوزراء رقـــم 
ـــــم  ــــالقرار رقـ ــــة بــ ـــــوزاري رقـــــــم 30/1/1412يف ) 760(القواعــــــد التنفيذيــ ـــــرار الـ يف ) 3806(هـــــــ ، والقـ

ُحدد النظام األساسي االسرتشادي للجمعيات األهلية واملؤسسات اخل 1/6/1413 ريية ، تال ذلك هـ لي
صدور العديد من التعليمات والقواعد احملاسبية والنماذج املنظمة للعمل باملؤسسات اخلريية ،  كما حدد 

هـ النظام األساسي للجمعيات التعاونية اليت متثل الركيزة 25/6/1382بتاريخ ) 26(املرسوم امللكي رقم 
م نظـــــام  16/1/1993بتـــــاريخ ) 74(ي رقـــــم الثانيـــــة للعمـــــل األهلـــــي التطـــــوعي ، وحـــــدد القـــــرار الـــــوزار 

املساعدات احلكومية للجان التنمية  الرئيسية واحمللية املتخصصـة الـيت متثـل الركيـزة الثالثـة مـن ركـائز العمـل 
وتقـــوم فلســفة هـــذه اللجــان علــى أســـاس إقنــاع املـــواطنني . التطــوعي وتطــوير املشـــاركة األهليــة يف اململكــة 

م احملليـــة إ ىل النمـــو والتطـــوير ، ومشـــاركتهم يف حبـــث تلـــك االحتياجـــات واملشـــكالت ، حباجــات جمتمعـــا
  .  وختطيط برامج اإلصالح الالزمة 

  :وعلى املسار املايل تلقى مؤسسات العمل التطوعي دعمًا ماليًا تبينه اجلداول التالية 
  )  1( جدول 

  حجم المساهمات األهلية والحكومية وعدد المستفيدين من 
  قدة بمراكز ولجان التنمية االجتماعية والمحلية البرامج المنع

  هـ 1420للعام 
  البرنامج
 والبيان

برنامج 
 األمومة

برنامج 
 الطفولة

برنامج 
 الشباب

برنامج 
 الثقافي

برنامج 
تدعيم 

 الصناعات

برنامج 
 االجتماعي

برنامج 
الرعاية 

 االجتماعية

برنامج 
 الصحي

برنامج 
 الزراعي

 اإلجمالي

عدد 
المشروعا

 ت
75 126 112 10 3 8 5 15 2 356.460 

عدد 
المستفيدي

 ن 
4147 16065 15159 65559 3037 2080 91 14310 107 120.555 

 
16.90.243 
6.525.157 

23.435.399 

  .واقع العمل التطوعي يف اململكة ، أكادميية نايف للعلوم األمنية : املصدر 
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  ) 2( جدول 

  مشروعات التنمية االجتماعية  حجم المصروفات التي تم صرفها على
  هـ )  1421 – 1390( خالل خطط التنمية الست 

 رياالً  194.774.648 المساهمات الحكومية  1
 رياالً  315.497.297 المساهمات األهلية  2

 رياالً  510.271.945 المجموع 
  . واقع العمل التطوعي يف اململكة ، أكادميية نايف للعلوم األمنية : املصدر 

  
أما على املسار العلمي فيعكس االهتمام بالعمل التطوعي العديد من الندوات واملؤمترات العلمية 
الــيت احتضــنتها أو شــاركت فيهــا اململكــة العربيــة الســعودية كــان آخرهــا مــؤمتر العمــل التطــوعي واألمــن يف 

وامللتقــى ,  م  2000/هـــ1421الــوطن العــريب الــذي نظمتــه أكادمييــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة عــام  
األول للجمعيات اخلريية الذي نظمته وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع مؤسسة امللك خالد 

  .م 2002/ هـ 1422اخلريية عام 
  

وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا االهتمـــام الـــذي يـــوفر بيئـــة خصـــبة للمشـــاركة يف العمـــل التطـــوعي  ، ومـــا 
ليــه اإلســالم مــن أمهيــة كبــرية للتطــوع وحــث عليــه وفضــل القيــام خبدمــة تكرســه الثقافــة اإلســالمية ، ومــا يو 

اآلخـــرين ، إال أن مســـتوى املشـــاركة خاصـــة مـــن قبـــل الشـــباب مـــا زال دون املســـتوى املـــأمول إذا مـــا قـــورن 
تمعات الغربية ، إذ  تشـري اإلحصـاءات إىل أن يف أمريكـا وحـدها  مؤسسـة خرييـة بلغـت ) 32000(با

ا  ا ، مليار دوالر  ) 138( ممتلكا ) 9(مليون أمريكي ينفقون سنويا ) 93(شارك يف العمل التطوعي 
بليـون سـاعة يف العمـل التطـوعي لصـاحل األطفـال والفقـراء والتعلـيم وقضـايا البيئـة ، كمـا يقـدر التـربع املـايل 

التطـوعي ،  دوالر سـنويا ، ممـا يؤكـد تفـوق الغـرب علـى املسـلمني يف جمـال العمـل ) 500(لكل أمريكي بـ 
ــال تراجعــًا كبــرياً ، ) حممــد زرمــان (ويـدل داللــة واضــحة  حســب مــا يشــري  إىل تراجــع املســلمني يف هــذا ا

م  يقفون اليـوم  وقصورهم الشديد بعد أن شهدت عصورهم الزاهرة أدواراً مشرقة يف خدمة اإلنسانية،  إ
  .) 4(اجة إليه يف آخر األمم املهتمة بالعمل التطوعي يف وقت هم أشد الناس ح

   
سسـات اخلرييـة مبنطقــة ويؤكـد ذلـك مـا ملسـه الباحـث بالفعـل مـن خـالل عملـه مـديراً إلحـدى املؤ 

اإلقبــال خاصــة مــن قبــل الشــباب علــى العمــل التطــوعي ممــا دفعــه إىل ضــرورة البحــث يف  حائــل مــن تــدين
ــال اهلــام ، واملوانــع الــيت  حتــول دون مشــاركة الشــباب يف الــدوافع الــيت ميكــن توظيفهــا لتفعــيلهم يف هــذا ا
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ــا يـــتالءم والثقافـــة اإلســـالمية مـــن جهـــة واألرضـــية اخلصـــبة املمهـــدة للمســـامهة يف هـــذه  العمـــل التطـــوعي مبـ
  .األعمال من جهة أخرى ،  ومن مث تتضح مشكلة الدراسة 

  
  : مشكلة الدراسة 

  -:ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية  
  ؟ ما مفهوم التطوع  1س 
  ما أهم العوامل املؤثرة يف ثقافة التطوع لدى الشباب ؟  2س 
  ما دوافع وموانع التطوع من وجهة نظر الشباب السعودي ؟  3س 
  هل ختتلف دوافع وموانع التطوع لدى الشباب باختالف اجلنس ونوعية الدراسة ؟  4س 
  

  : أهمية الدراسة 
  

تمــــع الســــعودي ظهــــرت بفعــــل العديــــد مــــن التغــــريات االجتماعيــــة واالقتصــــاد ية الــــيت شــــهدها ا
تمع مل تكن موجودة من قبل ،  ويصعب على القطـاع  احتياجات ومشكالت جديدة يواجهها الفرد وا
ــذه االحتياجــات ومواجهــة تلــك املشــكالت ، ممــا يــربز مــدى احلاجــة إىل اخنــراط   احلكــومي مبفــرده الوفــاء 

تمع خاصة الشباب يف العمـل الت طـوعي جنبـا إىل جنـب مـع اجلهـود احلكوميـة ،وىف الوقـت كافة فئات ا
ذاته تعاىن الكثري من مؤسسات العمل األهلي التطوعي يف جمتمعاتنا من العديـد مـن السـلبيات مـن قبيـل 

عدم املشاركة بأي لون مـن ألـوان املشـاركات التطوعيـة ، والنقـد السـليب ألي عمـل خـريي ، واهلـروب مـن :
ي ، وبث الشائعات والشكوك ضد األعمال التطوعية والقائمني عليها ، وإجياد املشاركة يف العمل التطوع

جــو ســليب وزرع اإلحبــاط واليــأس يف احملــيط االجتمــاعي ، وممارســة اهلــدم ضــد أي عمــل تطــوعي بــدالً مــن 
املشاركة يف البناء ، ومما الشك فيه أن مثل هذه التصرفات تساهم يف تأخري مسرية األعمال التطوعية وما 
ا على العطـاء واإلنتـاج والفاعليـة ومسـتوى العمـل  تفرزه من إنعكاسات سلبية على احلركة التطوعية وقدر

وعليه تتضح أمهية الدراسة احلالية يف حبث العوامل املؤثرة سلبًا أوإجيابًا على املشاركة يف العمـل . واإلجناز 
 مؤسســـاته مـــن خـــالل آراء الشـــباب التطـــوعي ، والتعـــرف علـــى أهـــم دوافـــع وموانـــع الشـــباب لالخنـــراط يف

أنفسهم وتوظيف النتائج يف اقرتاح بعض السبل واآلليات اليت تسهم يف رفع مستوى وعيهم بأمهية العمل 
تمع    .  يف حتقيق ذلك ) إعالمية  –ثقافية  –تعليمية ( التطوعي ودور مؤسسات ا
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  :أهداف الدراسة 
  :لية تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف التا

تمع  -1   .دراسة مفهوم العمل التطوعي وسبل تفعيله يف ا
تمع يف مؤسسات العمل األهلي التطوعي -2   .الوقوف على أهم العوامل املؤثرة على مشاركة أفراد ا
التعــرف علــى رؤيــة الشــباب للــدوافع الــيت تــدفعهم للمشــاركة يف مؤسســات العمــل التطــوعي ،واملوانــع  -3

ذه املؤسسات  اليت متنعهم من ا   .اللتحاق 
  . استكشاف الفروق بني اجلنسني يف حتديد هذه الدوافع واملوانع -4
  

  :حدود الدراسة 
  

نظراً التسـاع جمـال البحـث يف العمـل التطـوعي وتعـدد قضـاياه و حمـاوره فـإن احلـدود الـيت توضـح  
  :معامل الدراسة احلالية تتمثل فيما يلي

   
  :الحدود األكاديمية 

و أهم العوامل املؤثرة سلبًا , يف دراسة مفهوم العمل التطوعي و أمهيته يف حتقيق التنمية  وتتمثل 
أو إجيابًا يف تكريس ثقافة التطوع لدى الشباب كخلفية نظرية للدراسة امليدانية الـيت تسـعى للتعـرف علـى 

  .يأهم دوافع و موانع الشباب من املشاركة اجلادة يف مؤسسات و هيئات العمل التطوع
  :الحدود البشرية 

تمع التابعة جلامعة , وتتمثل يف عينة من الشباب السعودي   من كليات املعلمني و التقنية و ا
الستطالع , و مديري املدارس )  علمي و أديب ( امللك فهد للبرتول واملعادن و كلية الرتبية للبنات 

ملوانع اليت حتول دون مشاركتهم يف العمل وا, آرائهم  حول أهم الدوافع اليت تدفعهم للعمل التطوعي 
  .التطوعي 

   :الحدود المكانية 
   .وتتمثل يف البيئة اليت جترى فيها الدراسة امليدانية وهى مدينة حائل باململكة العربية السعودية

   :الحدود الزمانية 
  . هـ 1424/ هـ 1423إذ أجريت الدراسة امليدانية يف الفصل الثاين  للعام الدراسي 
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  : الدراسات السابقة 
  

واعتبــاره شــرطًا أساســًا يف جنــاح , نظــراً الرتبــاط العمــل التطــوعي بصــلب عمليــة التنميــة الشــاملة 
تمع املدين عامة و املؤسسات اخلريية خاصة فقد تعـددت وتنوعـت الدراسـات ذات العالقـة  مؤسسات ا

بية  عقد املؤمتر األول للخدمات التطوعية فعلى صعيد  الدراسات العر , املباشرة مبوضوع العمل التطوعي 
م ومــؤمتر التطــوع األول جلمعيــة متطــوعي اإلمــارات 1997 -هـــ1417يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام 

ومؤمتر العمل التطـوعي واألمـن يف الـوطن العـريب الـذي نظمتـه أكادمييـة , م1999املنعقد يف الشارقة عام 
م ، ومنتدى الشباب العريب الثـاين 2000/ هـ 1421ينة الرياض عام نايف العربية للعلوم األمنية يف مد

ً وتنمية املنعقد يف الرياض عام    . م 2001/ هـ 1422حول العمل التطوعي عطاء
ــــال لعرضــــها يف  ومشلــــت هــــذه املــــؤمترات العديــــد مــــن الدراســــات وأوراق العمــــل والتقــــارير الــــيت ال يتســــع ا

  -: )5(ويل هلذه الدراسات يسفر عن املالحظات التالية الدراسة احلالية إال أن التحليل األ
   

إن هـذه الدراســات قــد تناولــت عالقــة العمــل التطــوعي بالعديــد مــن احملــاور كــاألمن مبفهومــه  .1
الشامل ، وسبل تفعيـل الـدعوة اإلسـالمية ، والرعايـة االجتماعيـة يف جمـال الطفولـة واملعـوقني 

  . املساعدات املتنوعة واملسنني ، والتكافل االجتماعي وتقدمي 
ـــل  .2 ــايا العمـ ـــذه الدراســــات تفتقــــر إىل العمــــق النظــــري واملنهجــــي يف تأصــــيل قضــ إن بعــــض هـ

التطـــوعي وإشـــكالياته إذ جـــاء أغلبهـــا يف صـــورة أوراق عمـــل أو عـــرض لـــبعض التجـــارب يف 
املؤسسات اخلريية ، أو تقارير إحصـائية عـن املنظمـات األهليـة يف بعـض الـدول العربيـة ، أو 

مستقبلية تعرب عن الطموح يف الزيادة الكميـة والنوعيـة لتلـك املؤسسـات وسـبل دعمهـا رؤى 
ماليـًا ، وهــى حمــاور تكــررت كثــرياً حبكــم حــرص املشــاركني علــى عــرض جتــارب املؤسســات يف 

 . خمتلف األقطار العربية 
إن بعــــض الدراســــات الــــيت مشلتهــــا تلــــك املــــؤمترات ركــــزت علــــى التأصــــيل اإلســــالمي للعمــــل  .3

وعي واألمهيــة الــيت يوليهــا القــرآن والســنة ملشـروعية هــذا احلــل وفضــله واحلــث عليــه وجــزاء التطـ
 . املتطوعني 

تنتمي معظم هذه الدراسات إىل النمط الوثائقي يف عرض تاريخ املؤسسـات األهليـة اخلرييـة  .4
ـا وأنشــطتها أو تطويرهــا ودعمهــا بالنظريــات احلديثـة واملشــاريع التنمويــة فيهــا والف ئــات وإدار

 .املستفيدة من هذه األنشطة ، واللوائح والنظم اليت حتكم أداءها 
ـــاور تتصـــــل  .5 ـــايا وحمــ ـــى قضـ ـــات هــــو الرتكيـــــز علــ إن الســــمة الغالبـــــة علـــــى اهتمــــام هـــــذه الدراســ

باملؤسســات واهليئـــات أكثـــر مـــن ارتباطهـــا بـــاألفراد ومـــدى وعـــيهم بأمهيـــة العمـــل التطـــوعي ، 
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تمــع وســبل تكريســها وتصــحيح املفــاهيم املغلوطــة ومــدى انتشــار ثقافــة التطــوع بــني أفــراد ا
 .واملمارسات السلبية املنتشرة بني الشباب خصوصًا 

  
وقد الحظ الباحث نقصًا يف األحباث والدراسات العربية الـيت ركـزت علـى األفـراد كمحـور رئـيس 

علـــى أربـــع يف تنميـــة وتطـــوير  العمـــل التطـــوعي ، ففـــي حـــدود اإلمكانـــات املتاحـــة مل حيصـــل الباحـــث إال 
 )6(دراسات تناولت فئة الشباب ومشاركتهم يف العمل التطوعي ، حيث حبثت دراسة املغيصب وعثمـان 

االجتاهـات النفسـية لعينـة مـن الشـباب القطــري حنـو العمـل االجتمـاعي التطـوعي،  وتوصـلت الدراســة إىل 
  -:العديد من النتائج يعد من أمهها 

  
  . ات إجيابية حنو العمل االجتماعي التطوعي إن الشباب عينة الدراسة لديهم اجتاه -
إن هناك فروق بني الذكور واإلناث يف االجتاهات حنو العمل االجتماعي التطوعي لصاحل  -

 . اإلناث 
 

معوقات مشاركة املواطنني يف مشروعات اجلمعيات األهلية القطرية ،  )7(وتناولت دراسة الشربواي 
حب اخلري : وثيقًا بني العمل التطوعي وجمموعة من العوامل منها وتوصلت الدراسة إىل أن هناك ارتباطا 

  . والتدين واإللتزام بالقيم اإلسالمية والوالء للوطن 
ــاه  )8(وهـــدفت دراســـة الراشـــد  إىل استكشـــاف اجتاهـــات عينــــة مـــن الشـــباب بدولـــة اإلمـــارات جتــ

اهـــات إجيابيــــة حنـــو العمــــل العمـــل التطـــوعي ، وأكــــدت نتـــائج الدراســــة أن معظـــم أفــــراد العينـــة لــــديهم اجت
التطوعي ، وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني الـذكور واإلنـاث يف االجتاهـات حنـو العمـل التطـوعي 

  . لصاحل الذكور 
إىل استطالع عينة من آراء الشباب السعودي جبامعة امللك سعود حول العمل  )9(وسعت دراسة العقيل 

وتوصـلت الدراسـة إىل أن هنـاك عالقـة بـني آراء الشـباب حـول العمـل الدعوى التطوعي واالعتقاد بأمهيتـه 
ــــا  ــــريات منهـ ـــني بعـــــض املتغـ ــــه  ، وبــ ـــاد بأمهيتـ ـــدعوى واالعتقــ ـــيم األب ، ودخـــــل األســـــرة،  : الــ مســـــتوى تعلــ

واملستوى التعليمي للشاب والتخصص ، وأوصت الدراسـة بإجيـاد آليـات توعويـة وتثقيفيـة لتوجيـه طاقـات 
  . شر الدعوة يف الداخل واخلارج الشباب وتوظيفها يف ن

  
وتنـــال قضــــايا املتطــــوعني ودوافعهـــم للمشــــاركة يف العمــــل التطـــوعي اهتمــــام البــــاحثني الغــــربيني إذ 

أن دوافع املتطوعني ختتلف باختالف املرحلة العمرية،  فالشباب  ) Naylov 1976)10 أوضحت دراسة   
 ية والتعــرف علــى اآلخــرين ، بينمــا متوســطيشــاركون يف العمــل التطــوعي بــدافع اكتســاب معــارف جديــد
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األعمار يشاركون بدافع البحث عن أنشطة ختلصهم من الروتني وامللل الذي جيدونه يف أعماهلم الرمسية ، 
أمــا املســنون فــدافعهم للعمــل التطــوعي الــوطين هــو البحــث عــن أدوار جديــدة هلــم يف احليــاة تعوضــهم عــن 

إىل أن أكثر األفراد مشاركة يف العمل التطوعي هـم األفـراد الـذين  أدوارهم السابقة ، كما أشارت الدراسة
  . يتميزون بصفات التفاؤل واملرونة والشجاعة واحلماس 

  
الـيت تناولـت دوافـع املشـاركة يف العمـل التطـوعي  –) Wilson 1976  )11وأكـدت نتـائج دراسـة 
تمع األمريكي  العمل التطوعي هي الرغبة يف مساعدة على أن أهم دوافع املشاركة يف  –لدى عينة من ا

  . اآلخرين مث الشعور باملتعة مث الشعور بالواجب 
لعالقــة بــني رضــا املتطــوعني عــن عملهــم التطــوعي واملنــاخ  ا) Telep 1976    )12وحبثــت دراســة 

ـــا ، وأشـــارت النتـــائج إىل أن املنـــاخ التنظيمـــي للمؤسســـة ومســـتوى  التنظيمـــي للمؤسســـة الـــيت يتطوعـــون 
  .عليم واملشاركة والنمو الشخصي للمتطوع عوامل هلا تأثري إجيايب على رضا املتطوعني الت

  
إىل معرفة العالقة بني املشاركة يف العمل التطوعي والرضا عن ) mary 1988  )13وهدفت دراسة 

  :احلياة من خالل عينة تنقسم إىل جمموعتني 
وقـد أظهـرت الدراسـة أن الرضـا احليـايت لـدى . كة إحدامها مشاركة يف العمل التطوعي واألخرى غري مشـار 

م الـذين مل يشـاركوا يف العمـل التطـوعي ، كمـا أن املشـاركني   املشاركني يف العمل التطوعي أفضل من أقرا
م ورغبة يف مساعدة اآلخرين أعلى من غري املشاركني    .كان لديهم تقديراً لذا

  
ؤمترات والنـدوات العربيـة عـن العمـل التطـوعي ، والدراسـات ويشري اإلطالع على الدراسات اليت مشلتها امل

  -:اليت مت عرضها آنفا إىل 
  

اهتمــام الدراســات العربيــة بالقضــايا املتعلقــة مبؤسســات وهيئــات العمــل التطــوعي مــن حيــث  -1
  .التنظيم واإلدارة والتمويل واألنشطة واملشاريع التنموية والفئات املستفيدة 

اهتمت ببحث قضايا املتطوعني ومشـاركتهم يف مؤسسـات العمـل  أن الدراسات العربية اليت -2
 .التطوعي أجريت يف بيئات غري سعودية 

ــايا األفـــراد ومشـــاركتهم يف العمـــل التطـــوعي وعالقـــة ذلـــك  -3 اهتمـــام الدراســـات األجنبيـــة بقضـ
باملرحلـــة العمريـــة ،واجلـــنس ، واخـــتالف الـــدوافع حســـب هـــذه املتغـــريات ، واملنـــاخ التنظيمـــي 

وعالقتهـــا برضـــا املتطـــوع ، وهـــى قضـــايا تصـــب يف جمـــرى تطـــوير مشـــاركة أفـــراد  للمؤسســـات
تمع يف العمل التطوعي وتفعيل أنشطة مؤسساته وزيادة العائد التنموي منه   .ا
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ا  -4 على الرغم من اشرتاك بعض الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف جمال البحث إال أ
 -:ز الدراسة احلالية على ختتلف عن هذه الدراسات من حيث تركي

 
تمع  -            .التأصيل النظري ملفهوم التطوع وآليات تكريس ثقافة التطوع يف ا

تمع يف العمل التطوعي  -   .أهم العوامل املؤثرة سلبًا أوإجيابًا على مشاركة أفراد ا
 .دوافع وموانع مشاركة الشباب السعودي يف مؤسسات وهيئات العمل التطوعي  -

 
  :ج الدراسة منه
  

حسـب مــا تقتضـيه اإلجابــة عــن تسـاؤالت الدراســة ومــا تسـعى إليــه مــن أهـداف تتخــذ الدراســة  
احلالية املنهج الوصـفي باإلضـافة إىل بعـض أسـاليب املعاجلـة اإلحصـائية لتحليـل نتـائج الدراسـة امليدانيـة ، 

  :وىف هذا السياق جاءت الدراسة يف ثالثة أجزاء 
   :الجزء األول 

  :ويتمثل في  العام للدراسةاإلطار 
  ) .منهج الدراسة  –الدراسات السابقة  –احلدود  –األهداف  –األمهية  –املشكلة  –املقدمة ( 

  :الجزء الثاني 
  :  اإلطار النظري وتتمثل محاوره فيما يلي  

  ) .األمهية  –املفهوم (العمل التطوعي  -
  .العوامل املؤثرة يف ثقافة التطوع لدى الشباب  -

  :الجزء الثالث 
  :  الدراسة الميدانية وتشمل   

ا  –التحليل اإلحصائي  –العينة  –بناء األداة    .نتائج الدراسة ومقرتحا
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  :اإلطار النظري :  الجزء الثاني
  

  :مفهوم العمل التطوعي وأهميته 
  

طاعــه :التـربع بفعـل اخلري،كمـا يـدل علـى االصـطحاب واالنقيـاد يقـال : يقصـد بـالتطوع يف اللغـة
قد تطوع به فهو من هـذا البـاب ، وال : ءوأما قوهلم يف التربع بالشي.. يطوعه إذا إنقاد معه ومضى ألمره

للمجاهــدين الــذين يتطوعــون باجلهــاد ، وتطــوع ) متطوعـون ( يقـال هــذا إال يف بــاب اخلــري والــرب ، ويقــال 
يقــوم بــه اإلنســان مــن تلقــاء  ومــن هنـا كــان كــل عمــل. تــربع بــه فهــو متطــوع واجلمــع متطوعــون :  ءبالشـي
  . ) 14(ويؤدى فيه خدمة لغريه دون انتظار أجر أو مقابل يسمى تطوعًا , نفسه 

  
عالقـــة مباشـــرة باألبعـــاد النفســـية  وذوًا يف علـــم االجتمـــاع ظـــراً ألن التطـــوع يعـــد مبحثـــًا أساســـون

جــاء يف  إذ ، لفكــر البشــرىدراســة املصــطلح اهتمامــا ً واضــحًا يف أدبيــات ا توالثقافيــة والرتبويــة فقــد نالــ
اصــطالح يصــف الطــرق النظاميـة الــيت تســتعمل يف تقــدمي : ( قـاموس علــم االجتمــاع أن العمــل التطـوعي 

بأنفســهم التغلــب علــى املشــاكل و األزمــات احلياتيــة  نالعــون و املســاعدة للمحتــاجني الــذين ال يســتطيعو 
ضـــحية بالوقـــت أو اجلهـــد أو املـــال  دون الت"وعرفـــه أمحـــد مصـــطفى خـــاطر بأنـــه ,  )15() الـــيت  تـــواجههم 

  . ) 16(" انتظار عائد مادي يوازى اجلهد املبذول
  

تمعـــه بـــال مقابـــل بـــدافع منـــه " وعرفـــه حممـــد مشـــس الـــدين بأنـــه اجلهـــد الـــذي يبذلـــه أي إنســـان 
و علـــى , املؤسســـة االجتماعيـــة الـــيت تعمـــل علـــى تقـــدم الرفاهيـــة اإلنســـانية  تلإلســـهام يف حتمـــل مســـؤوليا

تمـع أسا ا ا س أن الفرص اليت تتهيأ ملشاركة املواطن يف أعمال هذه املؤسسات الدميوقراطية ميزة يتمتع 
  . ) 17(" وأن املشاركة تعهد يلتزمون به , 

  
هـود القـائم علـى مهـارة أو خـربة معينـة و الـذي " و يذهب سيد حسانني  إىل أن التطـوع هـو  ا

  .  )18( "اجتماعي و بدون توقع جزاء مايل بالضرورة بغرض أداء واجب يدل عن رغبة واختيار
  
اجلهد الذي يقوم به فرد أو جمموعة من األفراد بدافع الرغبة دون احلصول "رِف  التطوع  بأنه وعُ 

ويصبح العمل اجتماعيا عندما تتوجه جهـود األفـراد القـائمني بالعمـل , على مقابل أو توقع احلصول عليه
تمع حنو حتقيق غايات تعود با   . )19(" لنفع على ا
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تمعـه  " رفت مؤسسة اخلدمة االجتماعية التطوع بأنه  وعَ   ذلك اجلهـد الـذي يفعلـه اإلنسـان   
 ً بــذلك حتمــل بعــض املســؤوليات يف جمــال العمــل االجتمــاعي  بــدافع منــه  ودون انتظــار مقابــل لــه  قاصــدا

أن فرص مشاركة املواطنني يف العمل التطوعي املنظم الذي يستهدف حتقيق الرفاهية لإلنسانية من منطلق 
  .) 20(" املنظم ميزة و التزام

  
ـــدة األمريكيـــــة بأنـــــه  وتعرفـــــه مجعيـــــة األخصـــــائيني ـــات املتحــ ـــاعيني بالواليــ جهـــــود يبـــــذهلا " االجتمــ

املتطوعـــون املتخصصـــون أو شــــبه املتخصصـــني الـــذين ميلكــــون خـــربة أو مهـــارة معينــــة  وهلـــم دور فعــــال يف 
دف إىل رفاهة األفراد وااملشاركة  لتحق كرب نفع تمعات بطريقة تكاملية حمققةً أيق خدمات املهنة اليت 

  . )21(" ممكن هلم 
    

 تسهم يف حتديد ماهية ويشري حتليل هذه التعريفات إىل استخالص بعض العناصر األساسية اليت
  : التطوع وهي

  .أن التطوع يشمل التربع بالوقت أو املال أو اجلهد -
 .لتطوع دون انتظار أو توقع مقابل مادي يوازى اجلهد املبذوليتم ا -
تمع أفراداً و مؤسسات - االت اليت تعود بالنفع العام على ا  .يوظف يف ا
 .أن التطوع نابع من دافع و رغبة ذاتية و دون إجبار لتحمل املسؤولية االجتماعية -
 تنوع املهارات و اخلربات يقوم على مبهنة أو ختصص أو شرحية عمرية و إمنا طال يرتب -

 .السابقة
 .يغلب عليه العمل املؤسس املنظم  -
تمع  -  .يتنوع بتنوع االحتياجات  اإلنسانية حسب طبيعة ا
تمع  ةيعرب عن اإلرادة الوطنية و املسؤولي -  .األخالقية و االلتزام الشخصي بتنمية ا

 
أدبيـات العلـوم اإلنسـانية مـرآة تعكـس مــدى  وميثـل الثـراء الفكـري الـذي يشـهده مفهـوم التطــوع يف        

تمـــع ، حيـــث اســـتقر يف يقـــني الفكـــر اإلنســـاين أمهيـــة التطـــوع   أمهيـــة العمـــل التطـــوعي بالنســـبة للفـــرد و ا
تمع واملشاركة يف اجلهود اليت تبذل لتنميته و تقدمه و رخائه  و كسبيل أمثل , كوسيلة فعالة للنهوض با

تمعــات اخلارج للتواصــل ومــن مث تنامــت حركــة  ، يــة ضــمن دائــرة أوســع ملفهــوم التكافــل االجتمــاعيمــع ا
ُ و , إنشـــــاء وتطـــــوير  املؤسســـــات اخلرييـــــة التطوعيـــــة  ـــــاالت ســـــحتأف خاصـــــة القانونيـــــة ملمارســـــة أمامهـــــا  ا

ا  كاإلعفاءات , مناشطها  و غالبًا ما تسهم احلكومات على اختالف أنظمتها بالتسهيل اإلداري لشؤو
  . )22(ع رسوم الضرائب  و غريها اجلمركية ورف
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ا و تفعيل  ويأيت احلرص على توسيع دائرة عمل مؤسسا ت العمل التطوعي وتطوير إدار

  -: )23(اليت تتمثل فيما يلي  -العمل التطوعي  –شطتها و مشاريعها من منطلق أمهيته أن
   

تمعيــة و الزيــادة الســكانية  -1 وخباصــة يف -حلكومــاتمل تعــد ا, بفعــل املتغــريات العامليــة وا
قادرة مبفردها على حتقيق التنميـة املسـتدامة أو تقـدمي كافـة املسـاعدات  -الدول املتقدمة
وعليـــه تـــربز أمهيـــة مشـــاركة املتطـــوعني ملســـاندة اإلنفـــاق احلكـــومي مـــن , و االحتياجـــات

  .الكربى من جانبٍ آخر  توتوفري اجلهود احلكومية للمسؤوليا, جانب 
و أحــد املؤشــرات الدالــة علــى مســتوى ، النســق القيمــي لــدى الفــرد أن التطــوع يــؤثر يف  -2

  .نضج الشعور باملواطنة و االنتماء للوطن 
ميثـــــل التطـــــوع تعبـــــرياً صـــــادقًا عـــــن قـــــدرة األفـــــراد علـــــى التعـــــاون و التشـــــارك خـــــارج أطـــــر  -3

ٌ بوالء الفرد من الوحدات االجتماعية الضـيقة كالعائلـة و , االرتباطات التقليدية  و يعرب
 ،عشــرية  و القبيلــة و الطائفــة الدينيــة إىل دائــرة  أوســع مــن االنتمــاء للبيئــة االجتماعيــةال

موع و من مث االرتقاء بتنميته  .تنتصر فيها فكرة اإلرادة اجلماعية اهلادفة خلري ا
تمع فإنه يتميز بنظرة واقعية خاصة جتاه طبيعة االحتياجات  -4 باعتبار املتطوع من أفراد ا

  .وكيفية التعامل معها و املشكالت
 .استكمال هذا النقص باملتطوعني املدربني وجود نقص يف املهنيني مما يستدعي -5
 .أن التطوع يعبئ الطاقات البشرية و املادية ويوجهها وحيوهلا إىل عمل مثمر -6
ا حتقيقا ملبدأ الكفاية  -7 ا ، يسد التطوع الفراغ يف اخلدمات ويوسع قاعد و الوصول  

 .احملرومة حتقيقًا ملبدأ العدلإىل املناطق 
 .حتويل الطاقات اخلاملة أو العاجزة إىل طاقات قادرة عاملة و منتجة -8
تمع بطريقة تلقائية و ذاتية -9  .حفظ التوازن يف حركة تطوير ا

التطوع ظاهرة هامة للداللة على حيوية اجلماهري وإجيابيتها و لذلك يؤخذ كمؤشر  - 10
 .للحكم على تقدم الشعوب

أدبيات التنمية املستدامة من أن  إليه  مل التطوعي ترمجة فعلية ملا توصلتيعد الع - 11
 .هو اإلنسان  - يف نفس الوقت -هدف التنمية ووسيلتها 

 - وهذا ما نفتقده يف العمل الروتيين مدفوع األجر, تطوع باحلماس يف األداء ميتاز امل - 12
 . - غالبًا 

  :ثقافة التـطوع 
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العمـل التطـوعي مـن انتشـار واسـع و اهتمـام حكـومي يتفـاوت  على الرغم مما تشـهده مؤسسـات

بتفاوت درجات التقدم يف جمتمعات العامل إال أن جناح هـذه املؤسسـات يسـتلزم تـوافر إرادة النجـاح لـدى 
تمـع يف إمنـاء العمـل التطـوعي ، إذ , القائمني عليه  كما يتطلب التوسع يف دائرة املشاركة اجلادة ألبناء ا

تمــع  ولــن أثبتــت اخلــرب  ات و التجــارب املتتاليــة أن مشــروعات اإلصــالح و التنميــة لــن تتأصــل يف حيــاة ا
تمـع و مجاعاتـه  ومرجـع ذلـك أن املــواطنني يف , تـؤدى الفائـدة املرجـوة منهـا مـامل يشـارك فيهــا أفـراد هـذا ا

ـتمعهم  ومـا ال يصـلح لـه  فاشـرتاك املـواطنني يف ومـن مث ,جمتمٍع ما هـم أكثـر درايـة مـن غـريهم ملـا يصـلح 
تمع  م البسيطة و  ،) 24(ختطيط برنامج معني يضمن اختيار ما يتالءم مع طبيعة هذا ا ومن خالل نظر

ــة للمجتمــــع بأســــلوب الشــــورى  الواقعيــــة ميكــــن أن يصــــلوا إىل أنســــب احللــــول ملقابلــــة االحتياجــــات الفعليــ
  . )25(ةوالتناصح كما يضمن توفري  عناصر النجاح ملشروعات التنمي

        
تمع أو ركوده رهن مبستوى الثقافة السائدة لديه ،  وملا كانت ثقافة التطوع تعد   وحبكم أن حيوية ا

و املشـاركة يف      جزءاً ال يتجزأ من مفهوم الثقافة باملعىن العام  فـإن مـدى اإلقبـال علـى العمـل التطـوعي
وىف هــذا الســياق يشــري واقــع ثقافــة , ة االجتماعيــة فعالياتــه يتوقــف علــى انتشــار ثقافــة التطــوع يف الســاح

  :التطوع إىل ما يلي 
  

حــدد اإلســالم األبعــاد و املنطلقــات األساســية و الغايــات الســامية الــيت يرتكــز عليهــا العمــل التطــوعي مبــا 
ال ،  يقول اهللا تعاىل  و  يا أيهـا الـذين آمنـوا اركعـوا واسـجدوا " : يؤكد تفرده و خصوصيته يف هذا ا

 .   )26(" اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون 
  " فاتقوا اهللا ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا و أنفقوا خيرًا ألنفسـكم ومـن يـوق شـح

                                               )27("نفسه فأولئك هم المفلحون 
  " ً ً وال شكورا  )28(" إنما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء
  "    فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اهللا جميعا إن اهللا على كل شئ

  )29(" قدير
 " له ٌ  .                                          )30(" فمن تطوع خيرًا فهو خير

 
(( فقال  وىف السنة النبوية أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفع اآلخرين يف إطار التطوع اخلريي 

◌ٍ فليعــد بــه , مـن كــان عنــده فضــل ظهــر فليعـد بــه علــى مــن ال ظهرلــه ومـن كــان عنــده فضــل زادٍ
 .                      )31( ))على من ال زاد له 



  15

ــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  ـــــي ((و قـــــال صـ ـــب إل ـــة أحــ ــــي حاجــ ـــى مـــــع أخٍ فـ ــن المتكلـــــف                           ألن أمشــ مـــ
  ) .32( ))شهرا  -المدينةيعنى مسجد  -في هذا المسجد

   
ولقد أسفرت مالمح وأبعاد العمل التطوعي يف اإلسالم من حيث املشروعية و احلث املباشر و       

معيارية النفع  وانتظار األجر من اهللا سبحانه و تعاىل  واإلطار العقدي و اإلمياين الذي ينظم العمل 
تمعيـــة و االحت جتـــارب رائـــدة شـــهدها  عـــن، كـــام إىل التطبيـــق التطـــوعي والتنـــوع حبســـب احلاجـــات ا

  .التاريخ اإلسالمي و تناولتها الكتابات املتخصصة يف هذا امليدان 
  

ويشري ذلك تارخييًا إىل أن العمل التطوعي مل ينل يف أي ثقافةٍ أخرى ما حظي به يف الثقافـة         
تمع العريب املع, اإلسالمية  اصر تتسـم بدرجـة متدنيـة مـن الفاعليـة  ومع ذلك فإن ثقافة التطوع يف ا

تمعـــات الغربيـــة ممـــا يطـــرح ســـؤاالً مفـــاده  ملـــاذا هـــذا التـــدين يف فاعليـــة : إذا مـــا قورنـــت بالعديـــد مـــن ا
  التطوع وىف جدواه االجتماعية يف عاملنا العريب ؟

  
إذ أن هـذه  إنين أعتقد أن هناك أسبابًا كثرية يفـوق حصـرها حـدود  وإمكانـات الدراسـة احلاليـة ،    

ــا إىل الثقافــــة  علــــىتقتصــــر  الدراســـة ــباب الــــيت ميكــــن ردهــ وىف هــــذا اإلطــــار تشــــري بعــــض  ،طــــرح األســ
  -: )33(الكتابات إىل ما يلي

   
إذ حتـــرص ، تعـــاىن ثقافـــة التطـــوع ضـــمن مـــا تعانيـــه الثقافـــة بشـــكل عـــام مـــن عمليـــة التســـيس ) أ(

دمــة سياســتها ، ومــن مث جــرى الســلطات احلاكمــة علــى تســخري كافــة أمنــاط اخلطــاب الثقــايف خل
إدماج ما يتعلق بثقافة التطوع ضمن ثقافة اهليمنة  اليت تفرضها تلك احلكومات ، كما خضعت 

. البــىن املؤسســية لألعمــال التطوعيـــة للتفكيــك وإعــادة اهليكلــة والتنمـــيط وفقــا للنظــرة احلكوميـــة 
مــن القـــرن العشــرين وبدايـــة  وعلــى الــرغم مـــن التحــوالت العامليـــة الــيت شـــهدها العقــدين األخـــريين

القرن احلـايل ومـا أدت إليـه مـن االبتعـاد النسـيب عـن احلكـم الشـمويل والسـلطوي إال أن إشـكالية 
تسيس الثقافة مل تنته بعد ، بل أخذت أبعاداً جديدة يف ظل موجة العوملة وما ولدته من خشية 

ـــاهيم لــــدى الدولــــة علــــى أمنهــــا وســــلطتها مــــن م –مشــــروعة يف بعــــض احلــــاالت  – قــــوالت ومفـ
تمـع املـدين ، فبعـد أن   وشـعارات جيـرى تسـويقها باسـم التطـوع أو املنظمـات غـري احلكوميـة أو ا
تمـــع أضـــحى يف الســـنوات  كانــت التســـيس جيـــرى يف الســـابق مــن جهـــة الدولـــة علـــى حســاب ا

واحـــد األخـــرية مزدوجـــًا متارســـه الدولـــة وعديـــد مـــن اهليئـــات التطوعيـــة واالجتماعيـــة املدنيـــة يف آن 
  . وخباصة تلك اليت تتبىن الثقافة الوافدة يف جمال التطوع 
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أدت مشكلة التسيس إىل ظهور إشكالية اختالل أولويات ثقافة التطوع ، إما الحتكار ) ب(
وإما بسبب توجيه العديد  –كما أشرنا سلفا   –السلطة للشأن الثقايف العام يف مرحلة سابقة 

جهة الدولة  والسعي لتحرير ثقافة التطوع من هيمنتها ، من فعاليات العمل التطوعي يف موا
وإما لألمرين معا ، و يف مجيع احلاالت أدى ذلك إىل اختالل األولويات مبا ال خيدم مصلحة 

تمع أو الدولة ( أي من الطرفني  وإمنا ينطوي على سلبيات كثرية تنعكس على مشاركة ) ا
  . األفراد يف العمل التطوعي 

ً ) ج ( ا على  نظرا خطـاب  إنتاجحلالة التكلس الذي تعانيه قيادات العمل التطوعي وعدم قدرا
تطـــوع تواجــــه ثقـــايف يتســـم بالفاعليــــة والتجديـــد  والتجــــاوب مـــع متغـــريات الواقــــع ، فـــإن ثقافــــة ال

معظم هذه القيادات ، وقد أدى ذلك إىل غيـاب  تتبناهيف اخلطاب الذي إشكالية مجود وتقليد 
الـــداخلي ، وكـــذلك  هــذا اجلمـــودســـع وكســـب قواعــد اجتماعيـــة جديـــدة بســـبب القــدرة علـــى التو 

م اخلاصــة ،   ، ســيطرة قــيم الثقافــة الفرديــة م وأزمــا تمــع حلــل مشــكال وانصــراف معظــم أفــراد ا
ً  اجلمود جيعل العمل التطوعي كما أن هذا ألطره احمللية والقطريـة وعـاجزاً عـن التفاعـل أو  حبيسا

ــاملي لثقافــــة التطــــوع فضــــالً عــــن أن يســــهم يف صــــياغة هــــذا اخلطــــاب ، التوافــــق مــــع اخلطــــاب ال عــ
تمع العــريب للتــأثر بثقافــة اآلخــر والتبعيــة هلــا دون  والنتيجــة هــي اســتمرار قابليــة ثقافــة التطــوع بــا

ا    .القدرة على التأثري فيها أو جتنب سلبيا
تمع العريب يف قسمها املو ) د( روث إىل املرجعية الرتاثية الدينية تستند ثقافة العمل التطوعي يف ا

 بينما تستند يف قسها الوافـد إىل املرجعيـة الوضـعية العلمانيـة ، ويسـفر ذلـك عـن ازدواجيـة معرفيـة
مــــن التناقضـــات واإلنقســــامات داخـــل خطــــاب الثقافـــة الســــائدة يف هـــذا امليـــدان نتيجتهــــا  كثـــري ٌ 

ون الديين اإلسالمي للتطوع مع إعطائه للتطوع ، إذ يعمد أنصار املوروث إىل الرتكيز على املضم
تفســرياً ضــيقًا ال يتســع يف كثــري مــن احلــاالت لغــري املســلمني ، وذلــك كلمــا وجــدوا أنصــار الوافــد 
يركــزون بــدورهم علــى املضــمون املــادي للتطــوع ويتجــاهلون أي أبعــاد دينيــة أو روحيــة ، وال يعــود 

بصـــفة عامــــة ، كمــــا تُســــبب إشــــكالية  مثـــل هــــذا االنقســــام إال بآثــــار ســـلبية علــــى ثقافــــة التطــــوع
تمـــع العـــريب بإســـهامها يف إجيـــاد منافســـة غـــري  وازدواجيـــة املعرفـــة ضـــرراً آخـــر لثقافـــة التطـــوع يف ا

تدفع إىل قبول التمويل األجنيب أو العمل " املكون الوافد " و "  املكون املوروث "  متكافئة بني 
تمع العرىب الذي ي عملون فيه بالضرورة فضالً عن اآلثار السلبية لتلك طبقًا ألولويات ال ختدم ا

يف جمتمعنــا العـريب ،  لــيس ذلــك فحسـب وإمنــا يــؤدى  تاألولويـات علــى نظــام القـيم واألخالقيــا
حالـــة مـــن التنـــاقض يف منظومـــة القـــيم واملبـــادئ الـــيت تقـــوم علـــى  إجيـــادهـــذا التمويـــل األجنـــيب إىل 

أساســها ثقافــة التطــوع ، فبينمــا تؤكــد الثقافــة املوروثــة علــى قــيم االعتمــاد علــى الــذات والتضــحية  
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بقبوهلـا التمويـل األجنـيب  –والبذل و العطاء من ذات اليد واإليثـار ، تـأتى ثقافـة التطـوع الوافـدة 
  . على الغري  والتبعية واخلضوع وذل املسألة واالعتماد كل لتؤكد على قيم التوا  –
على الرغم من حمورية دور املرأة يف العمل التطـوعي فـإن ثقافـة التطـوع لـدى اإلنـاث مازالـت ) هـ(

ــة لتفعيـــل دور املـــرأة وإثــــراء خربا ـــا مبــــا يتســـق مــــع دون املســـتوى املطلـــوب ومل تلــــق العنايـــة الالزمــ
تمعية والتنسيق والتعامل يف اجلهود التطوعية التقال طبيعتها ، ويراعي   . يد والنظم ا

  
  : دوافع العمل التطوعي و موانعه 

  
ا حبسـب زوايـا الرتكيـز وحمـاور االهتمـام ، فثمـة مـن  تتعدد دوافع العمل التطـوعي وتتنـوع تصـنيفا

أو  ،ر بطريقــة مثمــرةيصــنف دوافــع العمــل التطــوعي إىل دوافــع شــعورية تتمثــل يف الرغبــة يف قضــاء وقتــه احلــ
ال   لشـــعوره باجلميـــل حنـــو مؤسســـة مـــا ، أو الرغبـــة يف إقامـــة عالقـــات وصـــداقات مـــع اآلخـــرين ، ودوافـــع 

  .  )34(نتماء وإثبات الذات أو حب الظهورامنة يف زيادة الشعور باألمن واإلشعورية مثل الرغبة الك
م إىل دوافـع دينيـة ، ودوافـع اجتماعيـة، ومن هذه الدراسات ما يشـري إىل أن دوافـع العمـل التطـوعي تنقسـ
  . )35(ودوافع نفسية ، ودوافع إنسانية ، ودوافع وطنية ، ودوافع مشرتكة 

   
تمعـات  تمـع ،  ففـي ا وتؤكد بعض الكتابات على أن دوافع التطوع ختتلف باختالف تقـدم ا

ــة لـــدوافع اجتماعيــــة تت ــة املشــــاركة التطوعيــ ــة تــــتم عمليــ مثــــل يف التبــــاهي بامللكيــــة والــــوعي الرأمساليـــة املتقدمــ
االجتمـــــاعي والنجـــــاح يف التعامـــــل مـــــع اآلخـــــرين  والرغبـــــة يف احلصـــــول علـــــى مكانـــــة اجتماعيـــــة ، أمـــــا يف 
تمعات النامية فإن الدافع يرتبط مبدى ما حيققه املشروع من فائدة مباشـرة للمتطـوع ، أو ينبـع مـن مـن  ا

،كما ختتلف دوافع العمل ) 36(ة رغم أن العائد منها غري مباشر ارتباط املشروع بقيم دينية  أو ثقافية معين
التطوعي باختالف األفراد من حيث املستوى التعليمي واالقتصادي والنوع والسن واحلالة االجتماعية ، و 

  :  )37(ميكن حتديد أهم دوافع التطوع على وجه العموم فيما يلي
  

  .  خرين احلاجة إىل تكوين عالقات اجتماعية مع اآل -1
  . ممارسة بعض األعمال اليت تتفق مع امليول والرغبات اليت ال جيدها الفرد يف العمل الرمسي   -2
  .شغل أوقات الفراغ  -3
  . إشباع بعض احلاجات النفسية واالجتماعية  -4
  . كسب تقدير واحرتام اآلخرين   -5
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تمــع ، واكتســـاب خــرب  اإلحســاس -6 ات ميدانيـــة أو مكانــة اجتماعيـــة يف باملســـئولية االجتماعيــة حنـــو ا
تمع ، والتقارب بني الطبقات االجتماعية املختلفة    . ا

  
   

وعلى الرغم من تعدد هذه الدوافع وتنوعها إال أن هناك الكثري من املعوقات اليت متثل موانع 
  : )38(حتول دون املشاركة يف العمل التطوعي تتمثل فيما يلي 

  .ية واالنشغال باألمور والطموحات اخلاصة ضعف الوعي باجلهود التطوع )1
  . عدم الثقة يف بعض اهليئات ومؤسسات العمل التطوعي )2
  .كثرة التعقيدات البريوقراطية  )3
 . االهتمام بثقافة التطوع يف املؤسسات اإلعالمية والتعليمية  تدين )4

  
  فما أهم دوافع وموانع العمل التطوعي لدى الشباب السعودي ؟

  
عية وثائقية للتعرف على مقـدرة اجلمعيـات اخلرييـة يف اململكـة العربيـة السـعودية يف دراسة استطال

يف توظيـــف مـــا أتـــيح هلـــا مـــن مـــوارد أظهـــرت الدراســـة أن هنـــاك قـــدراً كبـــرياً مـــن التربعـــات النقديـــة والعينيـــة 
 للجمعيات اخلريية لدرجة أن معظم تلـك اجلمعيـات ال تسـتطيع إنفـاق مجيـع مـا يصـلها مـن مـوارد يف كـل

ودعت الدراسة إىل حبث سبل تفعيـل وتوسـيع دائـرة املشـاركة خاصـة مـن قبـل الشـباب للعمـل علـى ، عام 
م كمتطــوعني  فضــالً  -ســنة  30 – 15رتاوح أعمــارهم مــا بــني أن فئــة الشــباب الــذين تــ ، إذ )39(جــذ

م ميثلـون حـوايل   - عن ما يتميزون به من طاقات حصـائية مـن جممـوع عـدد السـكان طبقـًا إل% 27فـإ
ـــة إىل حبـــــث دوافـــــع وموانـــــع التطـــــوع لـــــدى الشـــــباب .  )40( ) م1999( ومـــــن مث تســـــعى الدراســـــة امليدانيــ

  . السعودي  
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  الدراسة الميدانية: الجزء الثالث 

  :أداة الدراسة 
  

وقـد ,  لـدى الشـباب السـعودي أداة الدراسة يف  استبيان دوافع و موانع العمل التطوعي متثلت 
  :باخلطوات التاليةمر بناء األداة 

  
يف ضوء اإلطار النظري للدراسة وما أشارت إليه الدراسات املعنيـة باملشـاركة يف العمـل التطـوعي و -1   

دوافـع العمـل : البعـد األول : صاغ الباحث جمموعة من العبارات موزعة على بعـدين ، العوامل املؤثرة فيه 
  . موانع العمل التطوعي: و البعد الثاين , التطوعي 

ســـتبيان علـــى جمموعـــة مـــن املتخصصـــني يف الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس و الثقافـــة اإلســـالمية مت عـــرض اإل-2   
ومالئمـة تلـك العبـارات لقيـاس , للتعرف على آرائهم حول مدى انتماء العبارات للبعد الذي تنـدرج حتتـه

ت وحـــذف وىف ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــه عمليـــة التحكـــيم مت تعـــديل صـــياغة بعـــض العبـــارا, مـــا وضـــعت لـــه
ً  15العبارات اليت حصلت على موافقة أقل من    .ستبيان حمكما عرض عليهم  اإل 20من أصل  حمكما

عبـــارة )  44(ســـتبيان يف صـــورته النهائيـــة بعـــد إجـــراء التحكـــيم وعمليـــات الثبـــات مـــن يتكـــون اإل-3    
  .بارة ع) 24(ويشمل البعد الثاين ، عبارة ) 20(يشمل البعد األول ،  موزعة على البعدين

) 70(ستطالعية من طـالب كليـة املعلمـني يف حائـل بلـغ جمموعهـامت تطبيق اإلستبيان على عينة إ-4    
 ً   .طالبا

  : حلساب ثبات االستبيان مت استخدام -5
  =          )41(معامل ألفا  
  ).0.82(وقد بلغ معامل  الثبات  
  

  : عينة الدراسة 
ذكــور ( ومت اختبـار عينـة طبقيــة عشـوائية مـن الشـباب , ل امليدانيـة مبنطقــة حائـ أجريـت الدراسـة

وبلــغ جممـــوع  ، املنطقــةيف الكليــات  مجيـــعســنة مــن منســويب  30إىل  20تــرتاوح أعمــارهم مـــن ) وإنــاث 
  -:يوضحها اجلدول كالتايل  )  507( العينة       

  ن
    1-ن

  ]ھـ  2مج ع -1[ 
  ع  
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  )3(جدول رقم 
متوسط  العدد العينة  رقم 

 العمر 
 التخصص

 علمي  أديب 
 28 13 30 41 املدارس  مديري 1
 77 123 23 200 طالب كلية املعلمني  2
تمع  3  37 04 23 41 طالب كلية ا
 45 35 22 80 طالب الكلية التقنية  4
 54 91 21 145 طالبات كلية البنات  5

 241 266 24.8 507 العينة الكلية            
  : تحليل النتائج 

  طوعي دوافع العمل الت: أوال 
  )     4(  جدول رقم 

   ككل على عبارات البعد األولبيان النسب المئوية الستجابات العينة  
 مج ت ال أدري مج ت ال مج ت نعم م

 % عدد % عدد %  عدد  
1  383  76 21 4 103 20 
2  399  79  17  3  91  18  
3  372  73  46  9  89  18  
4  382  75  40  8  85  17  
5  384  76  29  6  94  18  
6  362  71  55  11  90  18  
7  350  69  55  11  102  20  
8  286  56  62  12  159  32  
9  398  79  28  5  81  16  
10  405  80  22  4  80  16  
11  236  47  97  19  174  34  
12  261  51  56  11  190  38  
13  248  49  77  15  182  36  
14  431  85  32  6  44  9  
15  345  68  62  12  100  20  
16  433  85  14  3  60  12  
17  398  79  25  5  84  16  
18  348  69  37  7  122  24  
19  334  66  44  9  129  25  
20  366  72  48  9  93  18  
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  :ومن اجلدول السابق يتضح ما يلي 
  :أن أهم دوافع العمل التطوعي لدى الشباب السعودي حسب ما تؤكده عينة الدراسة تتمثل يف  -أ  

  %.85          استثمار وقت الفراغ بالنافع املفيد )1
  %.85       انية وإدارية يف العمل اخلريياكتساب خربات ميد )2
تمع )3   %.80           دعم التكافل بني افراد ا
  %.79      املسامهة قي إبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع )4
تمع )5   %79      استخدام طرقًا جديدة ملقابلة احتياجات ا
  إلنسانإمناء الروح اإلجيابية لدى الشباب حنو جمتمعهم وتربيتهم على التفاين من أجل بين ا )6

              79.% 
تمع  )7  %.76    التعرف على الفجوات املوجودة يف نظام اخلدمات يف ا
 %.76    التعرف على حيوية املواطنني وإجيابيتهم ومدى تقدمهم )8
 %.75        رفع مستوى اخلدمة وتوسيع نطاقها  )9

تمع )10  %.73        دعم وتكميل العمل احلكومي لصاحل ا
تمع من خالل السعي اخلري حتقيق نوعًا من االستقرار األسري  )11                      يف ا

   %.72            . إلصالح ذات البني
 %.71      .املسامهة يف تقليل حجم املشكالت االجتماعية   )12
 %.69      إتاحة الفرصة للمواطنني لتأدية اخلدمات بأنفسهم )13
 %.69مساعدة الغين يف دفع زكاته الواجبة إىل مستحقيها بكل طمأنينة ويسر )14
 %.68        ارسة حرية اإلقدام واختيار نوع العملمم )15
تمع                 )16 املسامهة يف نزع ما قد يكون يف صدور أبناء الفقراء من غل على ا

 %.66                                   . خاصة الطبقة الغنية
م  )17 يساعد يف تدريب املواطنني على االشرتاك يف إختاذ القرارات اليت متس حيا

          .  وجمتمعهم بطريقة دميقراطية 
  56.% 
 %.51    .اكتساب األسلوب العلمي من خالل خرباء متطوعني  )18

  
  

املســـامهة يف القضــاء علـــى الصـــراع : أن هنــاك تـــردداً واضــحًا لـــدى أفـــراد عينــة الدراســـة حــول عبـــارة  –ب 
  %) .19(وأجاب بال أدري %) 34(اعرتض %) 47(واملنافسة فبينما وافق 
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بينما %) 49( ستفادة من خربات وأموال منظمات شبيهة حتقق الفائدة حيث وافق وكذلك اال )1
  %) .15(وأجاب بال أدري %) 36(اعرتض 
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 ً   موانع العمل التطوعي: ثانيا
  ) 5( جدول رقم 
  عبارات البعد الثاني ككل علىبيان النسب المئوية الستجابات العينة  

                              
 ال أدري لرفضا املوافقة م

 %  عدد %  عدد %  عدد  
1  344  68 58 11 105 21 
2  351  69  62  12  94  19  
3  233  46  165  33  109  21  
4  336  66  69  14  102  20  
5  196  39  207  41  104  20  
6  340  67  104  21  63  12  
7  380  75  57  11  70  14  
8  272  54  159  31  76  15  
9  152  30  205  40  150  30  
10  341  67  95  19  71  14  
11  300  59  129  26  78  15  
12  333  66  116  23  58  11  
13  300  59  128  25  79  16  
14  239  47  179  35  89  18  
15  249  49  158  31  100  20  
16  287  57  123  24  97  19  
17  213  42  146  29  148  29  
18  260  51  161  32  86  17  
19  369  73  80  16  58  11  
20  378  75  73  14  56  11  
21  371  73  78  15  58  12  
22  350  69  77  15  80  16  
23  273  54  166  33  68  13  
24  340  67  100  20  67  13  
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  :ومن اجلدول السابق يتضح ما يلي 
عينة الدراسة استجابات ن أهم موانع العمل التطوعي لدى الشباب السعودي حسب ما تؤكده إ -أ  

  :تتمثل يف   ةمرتبة حسب نسبتها املئوي

 % .75العائلية باإلضافة إىل الدراسة اليت تستهلك معظم الوقت   كثرة األعباء  )1
 %.75عدم وجود برامج إعالمية تعىن بإظهار أمهية العمل التطوعي وأهدافه  )2
تمع بأمهية العمل التطوعي  )3  %.73عدم الوعي الكايف بني أفراد ا
 %.73لصغر قلة تركيز املناهج الدراسية على تكريس مفاهيم التطوع لدى النشء منذ ا )4
 % .69السعي وراء الرزق وعدم وجود وقت كاف للتطوع  )5
تمع املدرسي  )6  %.69غياب املمارسات واألنشطة الرتبوية اليت تبث روح التطوع يف ا
 %.68تعارض وقت التطوع مع وقت الدراسة والعمل  )7
م  )8 تم بشؤو  % .67عدم وجود إدارة خاصة باملتطوعني 
 %.67ية ألهداف املؤسسات وأنشطتها عدم التغطية اإلعالمية الكاف )9

 %67عدم تركيز منظمات العمل التطوعي على املشاريع اخلاصة بالشباب  )10
 %.66عدم توافر مؤسسات أو منظمات تطوعية قريبة من مسكين   )11
 %.66عدم توافر برامج خاصة لتدريب املتطوعني قبل التحاقهم   )12
 % .59عدم حتديد دور واضح للمتطوع   )13
 %.59ملناسب للجهد الذي يبذله املتطوع عدم التقدير ا  )14
 % .57غياب الطموح والرضا بالواقع دون حماولة تغيريه   )15
االت التقليدية   )16  %.54تركيز منظمات العمل التطوعي على ا
ال تتيح منظمات العمـل التطـوعي فرصـة اختيـار العمـل املناسـب حسـب رغبـة املتطـوع   )17

54.% 
 

ملشاركة الشباب  موانععينة الدراسة حول بعض العبارات اليت تعد يوجد اختالف بني أراء أفراد    –ب 
من أفراد عينة الدراسة على أن شعور املتطوع بأنه غري )% 46 (يف منظمات العمل التطوعي فبينما وافق

  .)% 33 (         وأجاب بال أدري) % 21 (ذلك  ملزم بأداء ما أسند إليه يف الوقت احملدد يرفض
علـــى أن حـــرص الـــبعض علـــى حتقيـــق أقصـــى اســـتفادة ممكنـــة ممـــا يتعـــارض مـــع طبيعـــة )  % 39 ( ووافـــق 

  .بال أدري ) % 41( وأجاب )% 21 ( التطوع بينما أعرتض على ذلك
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 (على ذلك        ينما أعرتض) % 30(ووافق على أن العمل يف هذه املنظمات مرن إىل حد التسيب 
  .) % 40(وأجاب بال أدري  ) 30%

على أنه من املوانع اعتبار أعمال املنظمات اخلريية من األسرار اليت جيب عدم مناقشتها  %) 42( ووافق
  . ) % 29 (وأجاب بال أدري) % 29(مع اآلخرين يف حني أعرتض على ذلك 

  
  الفروق بين  مجموعات الدراسة : ثالثًا 

  
  )   6( جدول رقم 

  يبين الفروق بين مجموعات الدراسة باستخدام اختبار ت  
موعات رقم موعات رقم  ت التباين املتوسط ن ا  ت التباين املتوسط ن ا
  ك املعلمني  1

تمع   ك ا
200  
41  

13.7  
6.7  

3.5  
6.7  

تمع  9  1.07   ك ا
  بنات علمي

41  
54  

602  
28.6  

6.7  
4.2  

2.4 3  

  ك املعلمني  2
  ك التقنية

200  
80  

13.7  
12.9  

3.5  
0.69  

تمع  10  0.18   ك ا
  بنات أديب

41  
91  

6.2  
14.1  

6.7  
1.9  

1.1  

  ك املعلمني  3 
  املدارس مديري

200  
41  

13.7  
16.9  

3.5  
0.88  

  ك التقنية  11  0.53
  بنات أديب

80  
91  

12.9  
14.1  

0.69  
1.9  

2  

تمع  4   ك ا
  ك التقنية

41  
8  

6.2  
16.9  

6.7  
0.69  

  ك التقنية  12  1.16
  بنات علمي

80  
54  

12.9  
28.6  

0.69  
4.2  

3.14  

  ك التقنية  5
  دارسامل مديري

41  
41  

6.2  
16.9  

0.69  
0.88  

  املدارس مديري  13  1.22
  بنات أديب

41  
91  

16.9  
14.1  

0.88  
1.9  

0.64  

  ك التقنية   6
  املدارس مديري

80  
41  

12.9  
16.9  

0.69  
0.88  

  املدارس مديري  14  1.33
  بنات علمي

41  
54  

16.9  
28.6  

0.88  
4.2  

1.77  

  ك املعلمني  7
  بنات أديب

200  
91  

13.7  
14.1  

3.5  
1.9  

1.6              

  ك املعلمني  8
  بنات علمي

200  
54  

13.7  
28.6  

3.5  
4.2  

2.76              
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  :ويتضح من اجلدول السابق ما يلي
توجد فروق ذات داللة إحصـائية مرتفعـة بـني الـذكور واإلنـاث مـن عينـة الدراسـة لصـاحل عينـة اإلنـاث    –أ 

  :كالتايل 
  .مي وأديب بني طالب كلية املعلمني وطالبات كلية البنات عل )1
تمع وطالبات كلية البنات علمي فقط  )2   .بني طالب كلية ا
  .بني طالب الكلية التقنية وطالبات كلية البنات علمي وأديب  )3
  .بني استجابات مديري املدارس وطالبات كلية البنات علمي فقط  )4

 لصــــاحل اء طالبــــات كليـــة البنـــات علمـــي وطالبـــات األديبجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني أر تو  –ب
  .طالبات العلمي 

  :اء الفئات التالية من عينة الدراسة جد فروق ذات داللة إحصائية بني أر تو  –ج
  .طالب كلية املعلمني وطالب التقنية  )1
  .املدارس  مديريطالب كلية املعلمني و  )2
تمع وطالب كلية التقنية  )3   .طالب كلية ا
تمع و  )4   .املدارس  مديريطالب كلية ا
  .املدارس  مديرينية و طالب كلية التق )5

  .مبعىن أنه ال توجد فروق دالة بني جمموعات الدراسة الذكور فيما بينهم  
تمــع و أر اء الــذكور مــن ال توجــد فــروق داللــة بــني أر  –د  اء اإلنــاث مــن مــديري املــدارس وطــالب كليــة ا

  .األقسام األدبية على خالف ما جاء من فروق بني الذكور واإلناث بصفة عامة 
  ير النتائج تفس

   
لعـــل نظـــرة متفحصـــة إىل مـــا أســـفرت عنـــه عمليـــة التحليـــل اإلحصـــائي مـــن نتـــائج تكشـــف عـــن 

كما   ،جمموعة من املالحظات اهلامة اليت تعكس واقع ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي بشكل خاص
تمـــع الســـعودي إذ. تعكـــس الواقـــع النفســـي واالجتمـــاعي والفكـــري والثقـــايف بشـــكل عـــام  اآلن  يشـــهد ا

جمموعة من املتغريات املتالحقة يف كافة جوانب النشاط اإلنساين بفعل االنفتاح اإلعالمي والثقـايف الـذي 
تمعــات املعاصــرة مــن جهــة ، ومــن جهــة ثانيــة مــا أثــري حــول  تمــع شــأنه يف ذلــك شــأن بــاقي ا يشــهده ا

حــداث ســبتمرب والــربط بــني  أنشــطة املنظمـات واهليئــات واملؤسســات املعنيــة بالعمــل التطــوعي عامليـًا بعــد أ
العديد من هذه  املنظمات وبني قضايا اإلرهاب والتطرف والعنف ، وما سـاد حـول العمـل التطـوعي مـن 

تمــــع ومـــنهم الشـــباب حبكــــم تقـــدم وســـائل االتصــــال ،  ومقـــوالتمفـــاهيم  مغلوطـــة راحــــت بـــني فئـــات ا
تمعات والدول اإلسالمية وإضفاء الصبغة السياسية العاملية على فعاليات العمل التط ، وعي خاصة يف ا
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الدينيـة واالجتماعيـة  األبعـادوميثل ذلك بعداً جديداً يف ثقافة التطوع نال من الزخم اإلعالمي ما مل تناله 
والنفسية املؤثرة يف دفـع أو منـع الشـباب مـن املشـاركة يف العمـل التطـوعي يف ظـل اإلشـكاليات الـيت تعـاين 

تمع العريب ومنها اململكة العربية السعودية  من ازدواجية معرفية وتسيس ، وعدم منها ثقافة التطوع يف  ا
ال    .قدرة خطاب ثقافة التطوع على التجديد والتجاوب مع متغريات الواقع وإمهاله لدور املرأة يف هذا ا

  
حـدثت نوعـًا مـن وال شك أن هذه املتغريات املتسارعة انعكست على ثقافة التطوع لـدى الشـباب فأ     

  : فعلى سبيل املثال نعهم للمشاركة يف العمل التطوعي اإلضطراب واالختالل يف دوافعهم وموا
  

 )18(تعددت الدوافع اليت حصلت على استجابات املوافقة ألكثر من نصف العينة لتصل إىل 
مقارنـًا بتـدين املشـاركة ويعـد هـذا التعـدد يف الـدوافع  دافعـًا تضـمنتها أداة الدراسـة )  20(دافعًا مـن أصـل 

بـني النظريـة  لاحلقيقية يف مؤسسات العمل التطوعي مبجتمـع الدراسـة ، نوعـًا مـن االضـطراب أو االنفصـا
، أو تعبــرياً عـن الرغبــة املثاليــة النظريـة يف املشــاركة أو عــدم وجــود يف ثقافــة التطــوع لـدى الشــباب والتطبيـق 

ــا )  عينــة الدراســة( الــوعي الكــايف لــدى الشــباب  بطبيعــة املؤسســات التطوعيــة املوجــودة باملنطقــة وفعاليا
  .وكيفية املشاركة فيها 

  
. تعــددت املوانــع الــيت حتــول دون مشــاركة الشــباب عينــة الدراســة يف العمــل التطــوعي ويف املقابـل 

 ) % 50(تضمنتها أداة الدراسـة علـى موافقـة أكثـر مـن  )24(عبارة من أصل )  17( حيث حصلت 
وتنوعت هـذه املوانـع لتشـمل موانـع شخصـية تتعلـق بالعمـل وعـدم وجـود وقـت فـراغ ،  ، دراسةمن عينة ال

وتــدين الـــوعي الشخصـــي بثقافـــة التطــوع النـــاتج عـــن عـــدم تركيــز املنـــاهج التعليميـــة واألنشـــطة واملمارســـات 
م الرتبويــة علــى تنميتــه لــدى الــنشء منــذ الصــغر ، وضــعف االهتمــام اإلعالمــي بتكريســه وتعميقــه ، وعـــد

وجــود بــرامج تدريبيــة يف مؤسســات العمــل التطــوعي تعــىن بتــدريب الــراغبني يف املشــاركة ، ومــن املوانــع مــا 
ـــاالت التقليديــة وفـــرض القيــود علـــى إبــداعات املشـــاركني  يتعلــق بــإدارة تلـــك املؤسســات كـــالرتكيز علــى ا

طلعات املؤسسة وتنميتها ، وعدم تقدير دورهم أو الوقوع حتت أسر بعض العاملني غري العابئني بتحقيق ت
م    .وعدم اهتمام تلك املؤسسات بالربامج اليت تعىن باحتياجات الشباب وتالئم طموحهم واهتماما

  
 يف  الــيت ذكــرت البحــوث  نتــائجلدراســة امليدانيــة مــع العديــد مــن وتتفــق مــا توصــلت إليــه نتــائج ا

أن الشـباب لـديهم ) عقيـل الراشد والاملغيصب وعثمان و ( الدراسات السابقة حيث أكدت نتائج دراسة 
علــى تنــوع دوافــع   (Wilson)كمــا أكــدت دراســة . جيابيــة حنــو العمــل االجتمــاعي التطــوعي اجتاهــات إ

العالقــة بــني املنــاخ التنظيمــي للمؤسســة  علــى)  Teler(مشــاركة الشــباب يف العمــل التطــوعي ، ودراســة 
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ينة يف الدراسة احلالية مـن تعـدد املوانـع ذات العالقـة ومستوى مشاركة املتطوعني ، وهذا ما أكدته آراء الع
ا    :وقد يرجع ذلك إىل عوامل عديدة منها . مبؤسسات العمل وإدار

تمع ، وانتشار تصوراً لدى   )1 قلة الوعي لدى الشباب بأمهية العمل التطوعي يف تنمية ا
 .م من قبل الدولة كثري منهم بأن كل شئ ال بد أن يقدّ 

 .االجتماعي إلسهامات ومشاركات القائمني على العمل التطوعي غياب التقدير  )2
تمـــع ونشـــر ثقافـــة  )3 عـــدم وجـــود توعيـــة إعالميـــة بـــدور املشـــاركة التطوعيـــة وأمهيتهـــا يف ا

 .التطوع 
تـــدين االهتمـــام يف مؤسســــات التعلـــيم بغــــرس وتنميـــة الـــوعي بالعمــــل التطـــوعي وســــبل  )4

 .املشاركة يف فعالياته 
ؤسسات العمل التطوعي من قيود وروتـني وإجـراءات تنفـر الشـباب املعوقات اإلدارية مب )5

 .الراغبني يف التطوع من املشاركة أو تعرب عن عدم اكرتاثها مبشاركتهم 
عدم وجود حوافز مادية أو معنوية من قبل مؤسسات العمل التطوعي تشجع الشباب  )6

 .على املشاركة أو عدم منحهم الفرصة للقيام بأعمال ذات أمهية 
وجــود نظــام موحــد للتطــوع يف اململكــة أفقــد العمــل التطــوعي قدراتــه التخطيطيــة  عــدم )7

وغلبــة االزدواجيــة علــى فعالياتــه ممــا أثــر  ، وغيــاب التنســيق بــني مؤسســاته، والتنظيميــة 
تمع وتقدير الناس له   .سلبًا على مكانة العمل التطوعي يف ا

  
  :مقترحات الدراسة 

  
   

وتأسيسـًا علـى ، رب عنهـا دوافـع الشـباب للمشـاركة يف العمـل التطـوعي انطالقًا من الرغبة اليت تعـ
يف : األرضية اخلصبة اليت متثل بيئة مناسبة ومناخًا مالئمًا للتطوع يف اململكة العربية السعودية واليت تتمثل 

ً حث اإلسالم علـى التطـوع ، واهتمـام احلكومـة مبؤسسـات العمـل التطـوعي ودعمـه  فر ، وتـوا ماديـًا معنويـا
اجلانب املايل من زكاة املال وتربعات أهل الرب ، وتعدد مؤسسات ومنظمات العمل التطـوعي واخلـريي يف 

تقـرتح الدراســة مــا  ، خاصــة مـن قبــل الشــبابمســامهة يف توســيع قاعـدة املشــاركة مجيـع منــاطق اململكـة ، و 
  :يلي 

املعاصـرة ،  صناعة خطـاب ثقافـة التطـوع بأسـلوب جديـد قـادر علـى التـأثري يف األجيـال )1
يركـز علـى فوائـد ومكتسـبات العمـل التطـوعي لألفـراد املتطـوعني لتكـريس القناعـة بأمهيـة 

 .املشاركة 



  29

تمعــــات احملليــــة والبيئيــــة يف تلبيــــة  )2 ترتيــــب األولويــــات يف العمــــل التطــــوعي مبــــا يناســــب ا
ا املتجددة وعدم االكتفاء باألعمال التقليدية   .احتياجا

ؤهلــة لقيــادة األعمــال واملشــاريع التطوعيــة ، وإنتــاج أفكــار اســتقطاب عناصــر جديــدة م )3
 .وبرامج جديدة 

ألفـــراد بأمهيـــة العمـــل التطـــوعي يف اإلســـالم ودوره يف تنميـــة اتوعيـــة االهتمـــام اإلعالمـــي ب )4
تمع وخدمته واكتساب اخلربات احلياتية واحلصول على األجر يف اآلخرة   .ا

م والعـايل بـالربامج واألنشـطة الـيت تنمـي الـوعي زيادة االهتمام يف مؤسسات التعلـيم العـا )5
تمع   .واملمارسة لدى النشء بالعمل التطوعي وفوائده للفرد و ا

ا العمـل التطـوعي وشـؤونه تتـوىل رسـم سياسـة العمـل التطـوعي  )6 إنشاء هيئة رمسية يناط 
وع وصياغة نظام موحد وشامل للتطوع يف اململكـة العربيـة السـعودية ويبـني حقـوق املتطـ

 .وواجباته ، وتسعى لتنسيق العمل التطوعي ومنع اإلزداوجية 
إقامــة النــدوات واملــؤمترات الــيت تتنــاول العمــل التطــوعي مركــزة علــى القضــايا الــيت تتنــاول  )7

يا املشـــاركة املعوقـــات احلقيقيـــة داخـــل املؤسســـات وســـبل مواجهتهـــا ، كمـــا تتنـــاول قضـــا
 وسبل جذب املتطوعني 

الـيت روجـت عـن اجلمعيـات اخلرييـة واألعمـال التطوعيـة يف  العمـل علـى تصـحيح الصـورة )8
ا تدعم اإلرهاب ، والدفاع عنها بكافة الطرق اليت كفلها القانون الدويل  اململكة من أ

 .ومواده املنظمة للعمل التطوعي 
  .جتهادات الفردية لى األسلوب املؤسسي بعيداً عن االاعتماد العمل التطوعي ع )9
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  أخي الشاب 
  ..وبعد               السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  
م معوقـات التحـاق شـباب اململكـة تأيت هذه االسـتبانة ضـمن دراسـة تسـعى إىل التعـرف علـى أهـ

العربيــة الســعودية بالعمــل التطــوعي الــذي حيــث عليــه ديننــا احلنيــف ، ويتوقــف صــدق نتــائج هــذه الدراســة 
علــى مــدى الدقــة يف تعبئــة هــذه االســتبانة واإلجابــة علــى البنــود الــيت تشــملها ، وإذ نشــكر لكــم تعــاونكم 

لـــم أن نتائجهـــا لــن تســـتخدم إال ألغـــراض البحـــث ســلفًا نأمـــل احلصـــول علــى إجابـــاتكم الصـــادقة مــع الع
  .العلمي فقط 

  
  الباحث         

  
  ) اختياري : (   االسم 
  أنثى        ذكر       :  اجلنس 
  :  العمر

  أعزب        متزوج    :احلالة االجتماعية 
  علمي        أديب    :  نوع الدراسة

  جامعة    كلية    ثانوي    :  املؤهل التعليمي
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  :ي يدفعين إىل العمل التطوع
 ال ال أدري نعم العبارة م
تمع   1         .التعرف على الفجوات املوجودة يف نظام اخلدمات يف ا
تمع   2         .استخدام طرقًا جديدة ملقابلة احتياجات ا
تمع   3         .دعم وتكميل العمل احلكومي لصاحل ا
        .رفع مستوى اخلدمة وتوسيع نطاقها   4
م ومدى تقدمهم على حيوية املواالتعرف   5         .طنني وإجيابيا
        .تقليل حجم املشكالت االجتماعية  املسامهة يف  6
        .إتاحة الفرص للمواطنني لتأدية اخلدمات بأنفسهم   7
يســــاعد يف تــــدريب املــــواطنني علــــى االشــــرتاك يف اختــــاذ القــــرارات التــــيس متــــس   8

م وجمتمعهم بطريقة دميقراطية    .حيا
      

        .يف إبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع  املسامهة  9
تمع   10         .دعم التكافل بني أفراد ا
        .يف القضاء على الصراع واملنافسة  املسامهة  11
        .األسلوب العلمي من خالل خرباء متطوعني  اكتساب  12
        .خربات وأموال من منظمات شبيهة حتقق الفائدة  االستفادة من  13
        .بالنافع املفيد  وقت الفراغاستثمار   14
        .حرية اإلقدام واختيار نوعية العمل  ممارسة  15
        .خربات ميدانية وإدارية يف العمل اخلريي  اكتساب  16
إمنـــاء الـــروح اإلجيابيـــة لـــدى الشـــباب حنـــو جمـــتمعهم وتـــربيتهم علـــى التفـــاين مـــن   17

  .أجل بين اإلنسان 
      

يف دفـع زكاتـه الواجبـة إىل مسـتحقيها بكـل طمأنينـة  يف مسـاعدة الغـين املسـامهة  18
  .ويسر 

      

تمــع خاصــة الطبقــة   19 نــزع مــا قــد يكــون يف صــدور أبنــاء الفقــراء مــن غــل علــى ا
  .الغنية 

      

تمع من خالل السعي إلصالح ذات البني   20         .حتقيق نوعًا من االستقرار يف ا
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  : اب من أهم موانع العمل التطوعي لدى الشب
 ال ال أدري نعم العبارة م

        .تعارض وقت التطوع مع وقت الدراسة   21
        .السعي وراء الرزق وعدم وجود وقت كاف للتطوع   22
        .شعور املتطوع بأنه غري ملزم بأداء ما أسند إليه يف الوقت احملدد   
        .عدم توافر مؤسسات ومنظمات تطوعية قريبة من مسكين   
ض علــى حتقيـــق أقصـــى اســتفادة شخصـــية ممكنـــة ممــا يتعـــارض مـــع حــرص الـــبع  

  .طبيعة التطوع 
      

م    تم بشؤو         .عدم وجود إدارة خاصة باملتطوعني 
        .كثرة األعباء العائلية باإلضافة إىل الدراسة اليت تستهلك معظم الوقت   
بــة ال تتـيح منظمـات العمـل التطـوعي فرصـة اختيـار العمـل املناسـب حسـب رغ  

  .املتطوع 
      

        .العمل يف هذه املنظمات مرن إىل حد التسيب   
        .عدم التغطية اإلعالمية الكافية ألهداف املؤسسات أو أنشطتها   
        .عدم حتديد دور واضح للمتطوع   
        .عدم توافر برامج خاصة لتدريب املتطوعني قبل التحاقهم   
        .ه املتطوع عدم التقدير املناسب للجهد الذي يبذل  
ال من غري ذوي الكفاءة            .احملاباة يف اختيار العاملني يف هذا ا
        .اإلسراف يف اخلوف وفرض القيود اليت حتجم األعمال اإلبداعية   
        .غياب الطموح والرضا بالواقع دون حماولة تغيريه   
ــن األســـرار الـــيت جيـــب عـــدم م   ــع اعتبـــار أعمـــال املنظمـــات اخلرييـــة مـ ناقشـــتها مـ

  .اآلخرين 
      

الوقـــوع حتـــت أســـر عـــاملني ذوي شخصـــية قويـــة غـــري عـــابئني بتحقيـــق أهـــداف   
ا    .املنظمة وتطلعا

      

        .عدم وجود برامج إعالمية تعىن بإظهار أمهية التطوع وأهدافه   
قلـــة تركيـــز املنـــاهج الدراســـية علـــى تكـــريس مفـــاهيم التطـــوع لـــدى الـــنشء منـــذ   

  .الصغر 
      

تمـع املدرسـي غيا   ب املمارسات واألنشطة الرتبوية اليت تبـث روح التطـوع يف ا
.  

      

االت التقليدية            .تركيز منظمات العمل التطوعي على ا
        .قلة تركيز منظمات العمل التطوعي على املشاريع اخلاصة بالشباب   

  


