دورﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘﺮاء

اﻟﻤﺠﻠﺪ ) (9اﻟﻌﺪد )(1

رﺟﺐ 1443ﻫـ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022م

2

أ

ب

مجلة جامعة شقراء
للعلوم اإلنسانية واإلدارية
دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة شقراء

المجلد ( )9العدد ()1
رجب 1443هـ /يناير 2022م

www.su.edu.sa/ar/
Jha@su.edu.sa

حقوق الطبع محفوظة

جامعة شقراء ،المملكة العربية السعودية

عنوان المراسلة
مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة شقراء ،شقراء،
المملكة العربية السعودية

Jha@su.edu.sa

الهاتف 0116475081 :

هيئة تحرير مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المشرف العام
أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس هيئة التحرير
أ.د .نايف بن عبدالعزيز المطوع

مدير التحرير
أ.د .مطلق بن مقعد الروقي

أعضاء هيئة التحرير
أ.د .أحمـــد بن محــمد اليحــيى
أ.د.عبداإلله بن مزروع المزروع
أ.د.أحمد بن محمد بن عبود
أ.د .طالل بن عبداهلل الشريف
د.مساعد بن حمد الشريدي
د .نجالء بنت حسني محمد
د .مريم بنت عبدالعزيز العيد

سكرتارية التحرير
أ .عبد اهلل بن عائض المطيري

رقم اإليداع 1443 /3336 :هـ بتاريخ1443 /4 /3 :هـ
الرقم الدولي المعياري (ردمد)1658 /9092 :

ه

تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو العمل التطوعي وخدمة اجملتمع
د .حصة بنت سعد العريفي
أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

د .منرية بنت انيف العتييب
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك ،كلية الرتبية ،جامعة شقراء

املستخلص:

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن االجتاهات اإلجيابية والسلبية لطالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود يف دعم املبادرات التطوعية،
وكذلــك حتديــد اآلليــات الــي ميكــن مــن خالهلــا دعــم املبــادرات التطوعيــة بــن طــاب اجلامعــة ،وحتديــد املعوقــات الــي حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي
ابألعمــال التطوعيــة .واســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي املســحي مــن خــال تطبيــق اســتبانة مكونــة مــن ( )39عبــارة مقســمة علــى أربعــة حمــاور علــى
طالب وطالبات السنة املشرتكة األوىل يف جامعة امللك سعود ابلفصل الدراسي الثاين لعام 1441/1440ه .وبلغت عينة الدراسة ( )370طالبًا وطالبة.
وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن أف ـراد عينــة الدراســة لديهــم اجتاهــات إجيابيــة بدرجــة كبــرة حنــو املبــادرات التطوعيــة ،وحمايديــن يف آرائهــم حنــو

االجتاهــات الســلبية ،كمــا جــاءت عبــارة (يســاعدين العمــل التطوعــي علــى اكتســاب اخلـرات) يف املرتبــة (األوىل) مــن حيــث االجتاهــات اإلجيابيــة للطــاب،
وتصــدرت عبــارة (لــن تنجــح املبــادرات التطوعيــة إال إذا كان الطــاب متفرغــن هلــا) أبــرز االجتاهــات الســلبية جتــاه املبــادرات التطوعيــة ،أمــا حمــور اآلليــات
فقــد جــاءت عبــارة (إنشــاء جلنــة ممثلــة للطــاب يف نفــس العمــادة متثلهــم يف املبــادرات التطوعيــة) يف املرتبــة (األوىل) ،وعبــارة (توفــر قاعــدة بيــاانت حمدثــة
تشــمل :املكــوانت األساســية لــه مثــل :املتطوعــون ،احملتاجــون ،األنشــطة ،اجلهــات الداعمــة ،املهــارات الــي يكتســبها املتطــوع) يف املرتبــة (الثانيــة) مــن حيــث
املوافقــة ،كمــا أشــارت النتائــج إىل أن مــن أهــم املعوقــات الــي حتــد مــن دور الطالــب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات ،تعــارض أوقــات املبــادرات التطوعيــة مــع أوقــات
احملاض ـرات للطالــب ،وعــدم وضــوح فكــرة املبــادرة لــدى بعــض الطــاب.
الكلمات املفتاحية :الطالب ،السنة التحضريية ،اجلامعات السعودية ،املبادرات التطوعية.
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Attitudes of Students of the Joint first Year Deanship at King Saud
University towards Volunteer Work and Community Service.
Dr. Hisah Saad Aleraifi
Associate Professor of Educational Administration of King Saud
University
Dr. Muneerah Naif Alotaibi
Associate Professor of Educational Administration of shaqra University
Abstract:
The objective of this study is to reveal the positive and negative trends of joint first-year
students at King Saud University in supporting voluntary initiatives, as well as identifying
mechanisms through which voluntary initiatives can be supported among university students,
beside identifying obstacles that prevent university youth from enrolling in voluntary work.
Descriptive analytical approach was adopted by the researchers using questionnaire
consisting of (39) phrases divided into four axes male and female students of the first joint year
at the University. The sample size was (370).
Study Results: the study revealed that: sample members have positive attitudes to a large
degree towards voluntary initiatives, and neutral towards negative trends. The phrase (volunteer
work helps me gain experience) ranked (first) in terms of positive students’ attitudes, the
phrase (volunteer initiatives will not succeed unless students are full-time) topped the most
prominent negative attitude towards voluntary initiatives. As for the mechanisms axis the phrase
(establishing a committee representing students in voluntary initiatives) rank (first), the phrase
(providing an updated database that includes: basic components such as: volunteers, activities,
supporting bodies, skills acquired) ranked (second) in terms of approval, the results indicated
that among the important obstacles that limit the role of students in supporting initiatives, the
initiatives times conflict with the lectures times, and lack of clarity for some students.
Keywords: student attitudes, joint first year deanship, King Saud University, voluntary
initiatives.
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مقدمة:
تشهد اجملتمعات اليوم تغريات مصاحبة للتطورات املتسارعة؛ نتيجة لالنفجار املعريف والتكنولوجي القائم ،ومن منطلق تنافس
وتسابق الدول هبدف التحسني املستمر يف هتيئة األجيال ظهرت احلاجة إىل وجود موارد بشرية وقوى عاملة على قدر ٍ
عال من املهارة
واالبتكار ،ذلك أهنا إحدى أهم مرتكزات حتقيق التنمية املستدامة للمجتمعات البشرية؛ لذا كان لز ًاما على أصحاب القرار العمل
على تطوير معارف وقدرات ومهارات هذه املوارد؛ وحيث إن املؤسسات التعليمية هي من تتوىل بناء شخصية الفرد وتنميتها جبميع
جوانبها ،وإكساهبا القيم واملهارات املتطورة ،فإنه البد من اإلعداد اجليد املدروس الذي يتطلب دراسة جذرية يف فلسفة وحمتوى الربامج
املق ّدمة للطالب يف املؤسسات التعليمية.
مما سبق حرصت اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم كأحد قطاعاهتا املهمة على استثمار مواردها البشرية ،والعمل على
تطويرها وأتهيلها من خالل إعداد منهجية سليمة وموضوعية تضمن هلا االستمرارية مع التوجهات احلديثة للدولة بشكل عام ،ولقطاع
التعليم بشكل خاص.
وتُ ُّ
عد اجلامعات قمة اهلرم التعليمي ،وأرقى املؤسسات التعليمية ،واليت تتمثل يف النهوض ابقتصادايت الدول والتقدم العلمي
والبحث يف كل اجملاالت؛ حيث يرتبط ابجلامعات مفهوم العلم والفكر واحلضارة ،وهي مفاهيم تكمل بعضها البعض .وكون الطالب
هو حمور العملية التعليمية؛ جاءت احلاجة إىل استثماره االستثمار األفضل من خالل تنمية روح القيادة واملبادرة ،وبث روح التعاون
ومساعدة اآلخرين .من هنا ظهرت ثقافة العمل التطوعي الذي حيمل أمسى املعاين ،وحيث على أداء األعمال ذات الصبغة اإلنسانية
اخلريية (احلارثي.)2019 ،
لقد وضعت العديد من اجلامعات جل اهتمامها لتعزيز روح التعاون واملبادرة لفئة الشباب من طالهبا؛ لثقتها هبذه الفئة يف تفعيل
دور العمل التطوعي ويف بناء الوطن ،وهذا ما أكدته العديد من البحوث والدراسات كدراسة (أبو العال( ،)2017 ،سليمان،)2019 ،
(القحطاين ،)2019 ،و(احلارثي.)2019 ،
وانطالقًا من سالة تعزيز مهارات الثقة ابلنفس ،والقيادة والشعور ابملسؤولية ،وغرس روح املبادرة ،والعمل على استثمار الطالب
للحياة اجلامعية أبفضل ش ّكل ممكن من خالل تنمية القيادة وروح املبادرة ،وبث روح التعاون ومساعدة اآلخرين؛ أقامت وحدة
األنشطة الطالبية ممثلة مبشروع العمل الطاليب مبادرة (التطوع مبادرة ومعرفة) ،واليت تعكس شغف طالب السنة األوىل للتطوع
كثقافة حياة .هدفت املبادرة إىل إاتحة اجملال أمام مجيع الطالب لكل ما يتعلق بطبيعة العمل التطوعي من مهارات وأمهية وحتدايت
وصعوابت ،واآلاثر والنتائج اليت يرتكها العمل التطوعي على الفرد بشكل خاص ،وعلى اجملتمع بشكل عام ،مع التأكيد على أن
متميزا توظف فيه مهارات ومعارف جديدة يف اإلدارة ،مع حتديد
العمل التطوعي ليس جمرد نوااي حسنة ،بل أصبح حيتاج أداءً مهنيًا ً
معايري األداء ،مث تقوميه؛ من أجل جتديد وتطوير وابتكار آليات جديدة وحديثة للعمل التطوعي .مشلت املبادرة احلديث عن دور
العمل التطوعي يف صناعة املهارات األساسية يف الشباب اجلامعي ،والدور الذي تلعبه يف صقل الطالب مبجموعة من املهارات اليت
سيكتسبوهنا ،كما مت تسليط الدور على العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية ،والرتكيز على أن اململكة هي األفضل واألميز
على مستوى الوطن العريب يف العمل التطوعي( .موقع عمادة السنة األوىل املشرتكة) .والتأكيد على أن العمل التطوعي مرتبط بتعاليم
الدين اإلسالمي الذي دعا الناس إىل األعمال اخلريية وأعمال التعاون والرب واإلحسان بني الناس بصفة عامة ،وبني املسلمني بصفة
اونُوا عَلَى الْب ّر َو َّ
اونُوا عَلَى الْإث ْ ِم َوال ْ ُع ْد َ
الت ْق َوى َولَا َت َع َ
﴿و َت َع َ
خاصة قال تعاىلَ :
ان﴾ (سورة املائدة ،اآلية .)2 :من هنا حظي
و
ِ
ِ
ِِ
العمل التطوعي ابهتمامات الدولة ،وجعلته جزءًا من سياستها ،وأصبح يشار إليه بوصف مكانته املرموقة يف إسرتاتيجيات وخطط
التنمية الوطنية على املدى القريب والبعيد ،وأدركت اململكة العربية السعودية حقيقتني؛ أوهلماَّ :
أن العمل التطوعي يف الوطن العريب
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ما زال يف البداايت وال حيظى ابالهتمام الكايف ،كذلك ما زال حمدود النطاق ويغلب عليه تركيزه يف اجملاالت الدعوية واالجتماعية،
وتقدمي اخلدمات البسيطة للفقراء واحملتاجني .واآلخرَّ :
أن العمل التطوعي لكي حيقق أهدافه؛ عليه أ ْن يستفيد االستفادة القصوى
من املورد البشري املتعلق ابلشباب ،وخباصة طالب اجلامعة الذين يدركون أمهية ودور العمل التطوعي أكثر من كل أمناط الشباب
خارج نطاق اجلامعة؛ ولذلك عملت الدولة على غرس ثقافة التطوع وتشجيعها بني طالب اجلامعات يف اململكة العرية السعودية.
(أبو العال.)2017 ،
مشكلة الدراسة:
تسعى الدول املتقدمة إىل إدراج العمل التطوعي كعلم يُدرس يف املدارس واجلامعات ،وتقدمي الدورات التدريبية ألفرا اجملتمع
ومؤسساته ،وطرح مفهومه وأهدافه وجماالته يف العديد من اإلصدارات والنشرات العلمية.
كما أشارت رؤية اململكة ( )2030إىل أمهية العمل التطوعي يف تقدم وتطور اجملتمع ،وحتقيق أهداف رؤية اململكة؛ حيث تطمح
اململكة العربية السعودية من خالل رؤيتها إىل تطوير جمال العمل التطوعي ،ورفع نسبة عدد املتطوعني من  11ألف فقط إىل مليون
متطوع قبل هناية .2030
واملتتبع ملسرية العمل التطوعي ابململكة يالحظ خلو املناهج الرتبوية والتعليمية منه ،وغياب الدور الذي ميكن أن يفعل العمل
التطوعي ويغرسه يف نفس الطالب؛ ليقبل عليه عن رغبة ذاتية ،كما ال تتوفر برامج ميدانية أو أنشطة خارج املدرسة أو اجلامعة،
تعرف أبمهية العمل التطوعي وتبنيه على أرض الواقع من خالل املمارسات احلية ،وابلتايل فإن غياب هذا اجلانب عن حياة الطالب
اجلامعية تبعد الطالب عن جماالت التطوع ،بل وجتعله جيهل الكثري عنه؛ لينحصر كل ما يعرفه عنه يف بعض اجلوانب النظرية اليت
تلقاها ابملدرسة أو اجلامعة ،أو غريها من وسائل اإلعالم (البقمي والربديسي.)2021 ،
لذا فإن تنمية مهارات العمل التطوعي لدى طالب اجلامعات ،وخباصة من هم أبول السلم اجلامعي ،من أهم األسس الرتبوية اليت
وفعال يف خلق مواطن و ٍاع هبويته الوطنية ومسؤوليته جتاهها يف وقت مبكر؛ مما يكون له أثر كبري يف املستقبل.
تسهم بشكل إجيايب ّ
وقد كشفت العديد من الدراسات كدراسة (احلارثي ،)2019 ،و(القحطاين )2019 ،عن تراجع قيم املشاركة يف احلياة العامة
وأعمال التطوع ،وإحجام الشباب اجلامعي بوجه خاص عن التطوع؛ حيث إن  35.6%من اجملتمعات تعاين من نقص يف أعداد
املتطوعني ،وأن الفئة العمرية من  -60 40هي الفئة اليت تركز على أعمال التطوع ،واخنفاض التطوع لدى الشباب ،وهذا ما أكدته
قصورا ابلفعل يف مشاركة الطالب يف تدعيم وتفعيل املبادرات التطوعية ،وأن االنشغال
دراسة (أبو العال )2017 ،من أن هناك ً
ابلتحصيل الدراسي ،وصعوبة التعامل مع اجلوانب اإلدارية والقانونية ،وعدم وضوح فكرة املبادرة التطوعية لدى الكثري من الطالب،
أتثريا .كما أشارت دراسة (القحطاين )2019 ،إىل أن السبب األساسي يف ذلك هو قصور إدارة العمل التطوعي؛
من أكثر املعوقات ً
حيث إن مشاركة الشباب السعودي اجلامعي يف األعمال التطوعية اليزال يف دائرة االهتمامات الفردية والشخصية ،ومل ينتقل إىل
دائرة االهتمام العام واملؤسسي؛ مما أثر سلبًا على العمل التطوعي؛ لغياب وجود نظام سعودي أو الئحة تنظيمية للعمل التطوعي.
وفعال يف ربط اجلامعة
مهما ً
مما سبق يتضح أن مشاركة الشباب يف العمل التطوعي وتفاعلهم مع جمتمعاهتم احمللية ميثل ً
بعدا ً
وخمرجاهتا التعليمية مبشكالت اجملتمع واحتياجاته ،ومن منطلق خربة الباحثتني الوظيفية والدراسية يف جامعة امللك سعود ،وكوهنا
تسعى للرايدة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة؛ فضلت الباحثتان تطبيق الدراسة على عينة من طالهبا.
إجياب على املشاركة يف العمـل التطــوعي،
وعليه ،جاءت الدراسة احلالية لتبحث يف اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة سلبًا أو ً
والتعــرف علـى أهــم دوافــع وموانــع الشــباب لالخنراط يف مؤسســاته مـن خـالل آراء الشــباب أنفسهم وتوظيف النتائج يف اقرتاح بعض السبل
واآلليات اليت تسهم يف رفع مستوى وعيهم أبمهية العمل التطوعي ودور مؤسسات اجملتمع (تعليمية – ثقافية – إعالمية) يف حتقيق ذلك.
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مما سبق تتلخص مشكلة البحث يف التساؤل التايل :ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية؟
أسئلة الدراسة:
	-ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؟
	-ما اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟
	-ما جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؟
	-ما املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؟
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل:
	-التعرف على اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة حنو املبادرات التطوعية.
	-حتديد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية.
	-حتديد جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة
	-حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية
	-االهتمام الدويل مبوضوع التطوع؛ حيث ذكرت األمم املتحدة يف احدى تقاريرها أبهنا تستهدف مليار متطوع؛ ألجل تعزيز
أهداف التنمية املستدامة.
	-يعد هذا البحث مسامهة ميكن االستفادة منها يف املؤسسات التطوعية والبحثية.
	-قد يسهم البحث يف رسم مالمح لرؤى واضحة حول اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي.
	-أتمل الباحثتان أن يفتح هذا البحث الباب ملزيد من الدراسات حول التطوع جبوانبه املختلفة.
األمهية التطبيقية:
	-قد تفيد نتائج البحث يف تعزيز دور الشباب اجلامعي يف خدمة اجملتمع وحل مشكالته؛ بوصفهم ميثلون مرحلة العطاء،
وميتلكون القدرة الذهنية والبدنية العالية.
	-قد تفيد نتائج البحث يف تعزيز مسامهة الشباب يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
	-تقدمي املساعدة للمهتمني يف النشاط الطاليب ابملنظومة التعليمية من خمططني ومشريف نشاط؛ لالستفادة من البحث يف
إدراج ثقافة التطوع مبعايري بناء املناهج.
	-قد تفيد نتائج البحث يف تفعيل توجه الشباب للمشاركة يف العمل التطوعي؛ بوصفه أحد اآلفاق الرحبة خلدمة اجملتمع،
وتعزيز روح االنتماء للوطن.
حدود الدراسة:
نظرا التسـاع جمـال البحـث يف العمـل التطـوعي وتعـدد قضـاايه وحمـاوره؛ فـإن احلـدود الـيت توضـح معامل الدراسة احلالية تتمثل فيما يلي:
ً
 -حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة اجتاهات وإسهامات طالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود يف
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دعم املبادرات التطوعية ،وكذلك حتديد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ،وجماالت املبادرات التطوعية املفضلة،
مث حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي ابألعمال التطوعية.
 حدود مكانية :اقتصرت الدراسة على طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود. حدود زمانية :طبقت هذه الدراسة يف بداية الفصل الدراسي الثاين لعام (1441 /1440هـ).مصطلحات الدراسة:
التطوع ( :)volunteeringيعرف التطوع إجرائيًا أبنه" :تقدمي العون والنفع إىل شخص أو جمموعة أشخاص حيتاجون إليه دون مقابل
مادي أو معنوي ،سواء كان تربعه ماليًا أو برأي أو ابلعمل ،أو ابلتمويل ،وهو عمل اخلري يف كل جوانبه" (خباري1418 ،هـ ،ص.)120
وميكن تعريفه إجرائيًا أبنه :اجلهد الذي يبذله الطالب اجلامعي بكامل إرادته واختياره دون أن يكون هناك إجبار او إرغام على
خريي.
فعل هذا النوع من األعمال؛ خلدمة اجلامعة واجملتمع احمللي ،وعادة ما يكون ً
السنة األوىل املشرتكة :تعد السنة األوىل املشرتكة برانجمًا أكادمييًا متكامل األهداف ،يتم من خالله تعزيز قدرات الطالب مبفردات
قادرا على االندماج يف بيئة التعلم اجلامعي ،وإكساهبم املهارات األساسية الالزمة
أساسية هبدف إعداد الطالب املستجد ليكون ً
للدراسة اجلامعية (علي.)2018 ،
اإلطار النظري:
شكل من أشكال اخلدمة اليت تقدم لإلنسانية بدون مقابل ،وتقدمي املساعدات البشرية أو املالية ،أو العينية ،وهو
يعد التطوع ً
مسة من مسات املسلمني .والعمل التطوعي يف اإلسالم ال يقوم على املنفعة؛ حيث إن الدين اإلسالمي هو دين اخلري ،وأفراد اجملتمع
االسالمي يتسمون أبهنم يقفون جبانب بعضهم البعض كالبنيان املرصوص .وقد حث اإلسالم على العمل خارج نطاق املنفعة واملقابل
املادي ،وجيب على فاعله أن يق ّدمه لوجه هللا ،ويؤجر عليه ابحلسنات.
ِِ
ٍ
جمموعة من
حيتاج إىل أ ْن يكو َن ضمن ُمتم ٍع ،ومع
العمل التطوعي" ..اإلنسان بطبعِ ِه اجتماعي ال
ُ
يستطيع العيش مبفرده ،بل ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
تدعو
األشخاص سواءً يف منزله ،أو عمله ،أو مكان دراسته؛ أل ّن اخلصائص االجتماعيّة هي من سات اإلنسانيّة ،فالفطرةُ ّ
السليمة ُ
ِ
سهم يف ِ
عكس صورٍة إجيابيّة عن الفرد
الشر .ومن أهم مصادر فعل اخلري
األعمال التطوعيّة؛ ّ
ُ
اإلنسان إىل تقدمي اخلري وترك ّ
ألنا تُ ُ
وتوضح مدى انتشار األخالق احلميدة بني أفراده؛ لذلك أصبح العمل
واجملتمع،
هما ،ومن
التطوعي ظاهرةً إجيابيّةً ،ونشاطًا إنسانيًا ُم ًّ
ُ
ّ
الرفاه بني ُس ّكان
سلوك
أهم املظاهر االجتماعيّة اإلجيابية؛ فهو ٌ
ّ
سهم يف تعزي ِز قيم التّعاون ،ونشر ّ
أحد ّ
حضاري مهم لكل جمتمع يُ ُ
املجتمع الواحد" (.)Wilson, 2016, P11
ُ
ِ
املساعدة والعون واجلهد ِمن أجل العمل على ِ
حتقيق اخلري يف املجتم ِع
تعريف العمل التطوعي" :العمل التطوعي هو تقدمي
ُ
ُ
سمى ٍ
يقوم به طواعيةً دون إجبا ٍر من اآلخرين على فعله" (joy,
عمل
موما وألفراده
خصوصا ،وأ َ
تطوعي أل ّن اإلنسان ُ
ً
عُ ً
ُطلق عليه ُم ّ
ّ
.)Andy, loys:2017.P32
ُِ
نوع من أنواع األعمال
التطوعي
التطوعي :للعمل
أي ٍ
فوائد ُ
وميّزات العمل ّ
العديد م َن املميزات والفوائد اليت جتعلهُ يتميـُّز عن ّ
ّ
ِ
األُخرى ،ومن أهم ُميزاتِِه وفو ِ
ٍ
ِ
ائد ِهُّ :
تطوِع
ّ
اختيارا جيّ ًدا للحصول على العديد من اخلربات املُ ّ
حتمل َ
يعد ً
نتائج إجيابيّة مهمة ُ
للم ّ
همة اليت ُ
تطوع:
أيضا بشكل عام؛ ُ
ؤسسة اليت يعمل لصاحلها ً
بشكل خاص ،واملُ ّ
ميكن ُ
حيث ُ
للم ّ
	-أن يكسب مهار ٍ
ات جديدة أو يطور املهارات اليت ميتلكها.
َ
ِ
سهم يف املحافظة على تقدم املجتمعات.
العامة اليت تُ
	ُ -
أهم النّشاطات ّ
تعد األنشطة التطوعيّة من ّ
ُ
ُ ُ

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،228-205جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

211

ِ
االستفادة من وقت فراغهم ،وحتويله إىل ٍ
نشاط ُمفيد.
املتطوعني على
	-يُ ُ
ساعد ّ
ف األعمال التطوعيّة ِم َن املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع واألفراد.
	-خت ّف ُ
ُ
الفعال مع اآلخرين (الشوابكه.)2017 ،
تطوعني على االتصال والتّواصل ّ
يسهم التطوع يف زايدة قدرة املُ ّ
	ُ -
سهم يف
دائما على تعزيز وتطوير العمل
تعزيز وتطوير العمل ّ
جيب احملافظة ً
التطوعيُ :
التطوعي يف كافة اجملتمعات وال ّدول؛ ممّا يُ ُ
ّ
ٍ
ساعد على ذلك ،وأكدها ( ،)Wilson,2016وهي:
توجد
التطوع
العديد من الوسائل والطرق اليت تُ ُ
ُ
بشكل دائم؛ لذلك ُ
تفعيل ثقافة ّ
	-اإلعالن عن احلمالت التطوعية يف ُم ِ
ٍ
ستمر.
تلف وسائل اإلعالم املكتوبة ،واملسموعة ،واملرئيّة
ّ
بشكل واضح ُ
وم ّ
ِ
ِ
ِ
الشباب لالنتماء إىل هذه احلمالت والقيام
التويج هلا بصورٍة تشجع ّ
اخلاصة يف احلمالت التطوعيّة ،و ّ
	-التّعر ُ
يف ابإلجنازات ّ
ٍ
تنوعة وخمتلفة.
تطوعيّة ُم ّ
أبعمال ّ
	-نشر ثقافة التطوع بني النّاس من خالل املدارس واجلامعات ،وأيضا االعتماد على اجل ِ
والت التثقيفيّة حول خدمة املجتمع
ً
ُ
ُ
ّ
ُ
ِ
أبنشطة األعمال التطوعيّة.
احمللي
ّ
ٍ
ٍ
تطوعني وحثّهم
امل
ع
تشجي
يف
ساهم
ت
،
التطوعي
للعمل
وخمتلفة
جديدة
أساليب
ابتكار
ة
التطوعي
امج
رب
ال
منسقني
على
جيب
ِ
ّ
ُ
ُ ّ
	ُ -
ّ ُ ُ
اللزمة ِ
ِ
ِ
أبفضل صورة.
لدعمهم؛ من أجل اخلروج ابلنّتائج املطلوبة
ابلتطوِع ،وتوفري املواد ّ
على االستمرار ّ
يتم حتديد الوسائل واملتطلبات املناسبة للتّ ِ
عامل معها.
التطوع فيها؛ حىت َّ
	ُ -
حتديد اجملاالت واحملاور اليت ُيكن استخدام ّ
ُ
ٍ
ٍ
حال فشل اخل ِ
البديلة يف ِ
طط الرئيسة.
ووضع اخلُطَ ٍط
جمموعة من األهداف اخلاصة ابلعملية التطوعية،
	-ينبغي حتديد
ُ
ُ
	-احلرص على توف ِري ال ُف ِ
املتطوعني.
رص املُتكافئة بني ّ
املتطوعني.
لنجاح العمل
تطبيق التّخطيط ،والتّوجيه ،والتنظيم ،والرقابة ِ
دعم التّواصل ّ
	ُ -
الفعال بني ّ
التطوعي .كذلك ُ
ّ
تطوع جتاه العمل
املتطوعني طب ًقا ملا يلي :نوع املهارات ،و ّ
كل ُم ّ
	-التأكد من اختيار األفراد ّ
املؤهالت ،الواجبات املطلوبة من ّ
تطوعني ،كذلك الوقت املطلوب واملخصص للقيام بتنفيذ كافّة خطوات
التطوعي ،واملسؤوليّات املُتعلّقة ابملَ ّ
همة وطبيعة املُ ّ
ّ
ُ
العمل التطوعي بطر ٍ
يقة انجحة.
ّ
افدا أساسيًا للتنمية الشاملة ،يعكس مدى وعي واستيعاب املواطن لدوره يف رفعة وهنضة بالده؛ لذا حترص
ميثل العمل التطوعي ر ً
الدول املتقدمة على إدراج العمل التطوعي كعلم يدرس يف املعاهد واملدارس واجلامعات والدورات التدريبية ملنظمات اجملتمع املدين
واألهلي ،وطرح مفهومه وجماالته وأهدافه يف العديد من اإلصدارات ،سواء كانت كتبًا أو دورايت ،أو من خالل وسائل التواصل
االجتماعي .وتؤكد رؤية اململكة العربية السعودية  )2016( 2030على متكني املسؤولية اجملتمعية من خالل رفع مستوى حتمل املواطن
للمسؤولية ،وتوجيه الدعم احلكومي للربامج اليت حتقق أعلى وأفضل أثر اجتماعي ،وتعزيز التعاون بني اجلهات احلكومية ،ودعم ثقافة
العمل التطوعي وتشجيعه ،ورفع نسبة املتطوعني من  11ألف متطوع فقط ،إىل مليون متطوع قبل هناية عام  ،2030بوصفه جانبًا
وضروري من جوانب التطوير والتنمية املستدامة.
مهما
ً
ً
وميثل العمل التطوعي يف جماالت التعليم والرعاية الصحية واإلسكان ،والربامج الثقافية واالجتماعية واخلدمات اإلنسانية واإلغاثية
واألحباث ،ركيزة أساسية يف خططها ومشاريعها املستقبلية.
وبذلك يكون العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء اجملتمع ككل ،ودوره كبري وهام يف التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل،
وحتقيق التماسك والرتابط االجتماعي بني أفراده .فالعمل التطوعي خدمة إنسانية يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بكل معاين اخلري والتكافل
موجها ومرتبطًا جبهات رمسية يف الدولة ،وتزداد احلاجة إليه يف
واإليثار والعمل الصاحل ،والتكاتف ،والبد أن يكون العمل التطوعي ً
الكوارث واألزمات مثل (جائحة كوروان).
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وحىت حيقق العمل التطوعي أمسى أهدافه؛ البد وأن يستثمر املوارد البشرية املتاحة بفاعلية ،للنهوض ابجملتمع بكافة جماالته .وخري
شرحية ممكن أن تسهم يف جناح العمل التطوعي ،وتعطي فيه ابندفاع ومحاس ،بل وتصل إىل حد اإلبداع ،والتميز هي فئة الشباب
اجلامعي .واململكة العربية السعودية تتميز برتكيب سكاين فيت ،وهذا التوزيع العمراين الفيت يتطلب إعداد وختطيط الربامج واملشروعات
االجتماعية واالقتصادية اليت تستثمر هذا املوارد البشرية يف النهوض ابجملتمع وتنميته( .العتييب.)2020،
أهداف العمل التطوعي ضمن رؤية اململكة
	-العمل على نشر الوعي والثقافة أبمهية تفعيل دور العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي ،والوصول بعدد املتطوعني من 11
ألف فقط يف الوقت احلايل إىل مليون متطوع يف عام 2030م.
	-توفري البيئة املناسبة عن طريق تنمية العمل التطوعي ،وحتفيز أكرب عدد ممكن من املتطوعني لالشرتاك به.
	-التأكيد على أمهية نشر ثقافة االهتمام ابليوم العاملي للتطوع الذي يُوافق يوم  25ديسمرب من كل عام ميالدي جديد ،ويُذكر
سنوي.
أن اململكة حترص على إحياء هذه االحتفالية ً
عما
	-االهتمام ابملتطوعني وتذليل الصعاب هلم وفتح اآلفاق أمامهم لكي تكون مهامهم التطوعية أقل ً
أتثريا ّ
جهدا وأكرب ً
كانت عليه من قبل.
فورا بشكل تطوعي وبني دعم
	-التنويع يف األعمال التطوعية بني العمل امليداين الذي يتم بواسطته تقدمي املساعدة ملن حيتاج إليها ً
اجلمعيات التطوعية الثقة واملنصات اإللكرتونية اخلاصة هبا داخل اململكة( .رؤية ،2016 ،2030 ،برانمج التحول الوطين ،ه .)32
2030

كما أن برامج التحول الوطين الشاملة اليت يستمر العمل فيها حاليًا على قدم وساق؛ من أجل النهوض بقطاعات اململكة ،أتيت
من ضمن آلية تنفيذ رؤية  ،2030ولقد مشلت برامج التحول الوطين ثالث مبادرات وحماور خاصة بتطوير وتنمية العمل التطوعي يف
اململكة العربية السعودية ،وهي:
 1 .مبادرة هتدف بشكل رئيس إىل بناء مؤسسة ومنظومة خاصة ابلعمل التطوعي واملشاركة التطوعية لدى املوطنني واملقيمني.
أيضا.
 2 .مبادرة هتدف إىل بناء الثقافة الالزمة ابلعمل التطوعي لدى اجملتمع ،وتوضيح حمفزات األعمال التطوعية ً
 3 .مبادرة هتدف إىل تنمية وتنظيم ومتكني جمال العمل التطوعي واملتطوعني داخل اململكة بشكل أكثر فاعلية.
لذلك ُتدر اإلشارة إىل أن أهداف العمل التطوعي يف رؤية  ،2030وأهداف الرؤية األخرى اخلاصة ابحملاور الثالثة األساسية
السابقة ،واليت قد مت إطالق الرؤية من أجلها ،مل تعد جمرد أحالم أو خطط مؤجلة ،وإمنا قد بدأت تدخل فعليًا إىل حيز التنفيذ من
خالل اخلطط التنفيذية املدرجة (رؤية  ،2016 ،2030برانمج التحول الوطين،ه .)32
السنة األوىل املشرتكة:
تعد مرحلة السنة األوىل املشرتكة أوىل حمطات التغري يف حياة طالب املرحلة الثانوية؛ ليتخلص من مجيع عاداته وأساليبه السابقة،
ومهاري بتكثيف ساعات
جتديدا يف الفكر والعقل كما أهنا سنة مهمة يف إعداد الطالب أكادمييا
ويستعد ملرحلة جديدة تتطلب ً
ً
الدراسة يف بعض املواد الضرورية كاللغة اإلجنليزية وغريها ،وهي مرحلة مفيدة يف تقوية ثقة الطالب بنفسه ،وقدرته على التواصل مع
عامله اجلديد يف احلرم اجلامعي.
وهي برانمج أكادميي متكامل يتبع وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ،ويهدف لتمكني الطلبة من املهارات األساسية الالزمة للدراسة يف اجلامعة.
برانمج السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود:
بدأت جامعة املك سعود يف تقدمي برانمج السنة األوىل املشرتكة عام 1428هـ ،وهو برانمج تقدمة اجلامعة لتهيئة الطلبة املستجدين
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وحتضريهم للدراسة اجلامعية ،مدته سنة واحدة من فصلني دراسيني ،ويهدف بشكل أساسي إىل إكساب الطالب العادات الدراسية
الالزمة لطالب الدراسة اجلامعية (دليل السنة األوىل املشرتكة1440 ،هـ1441 -هـ).
الرؤية :الرايدة والتميز يف تعليم طلبة السنة اجلامعية األوىل.
الرسالة :تقدمي تعليم نوعي من خالل بيئة حمفزة وشراكات فاعلة إلكساب الطلبة املهارات الشخصية واألكادميية للنجاح يف احلياة اجلامعية.
األهداف :يهدف برانمج السنة األوىل املشرتكة إىل هتيئة وأتهيل الطلبة؛ ليكونوا قادرين على االندماج يف البيئة اجلامعية ومواصلة
تعليمهم ،واملسامهة يف حتقيق التميز واجلودة من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:
	-حتقيق بيئة تعليمية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص.
	-رفع روح التنافس بني الطلبة يف إثبات الذات لاللتحاق ابلتخصصات داخل املسارات املختلفة.
	-إكساب الطلبة املهارات األساسية املختلفة اليت متكنهم من مواصلة دراستهم اجلامعية.
	-احلد من التعثر الدراسي والتسرب.
	-صقل شخصية الطالب وتعزيز روح املسؤولية واالنضباط.
وتقوم وحدة اإلرشاد الطاليب بعمادة السنة األوىل املشرتكة ابلعمل على هتيئة بيئة تعليمية تعلمية داعمة للسلوك اإلجيايب للطالب،
وتساعده على التكيف واالندماج اإلجيايب يف األنشطة والفعاليات اليت تتم يف العمادة من خالل إمداده مبا يساعده على جتاوز
مشكالته األكادميية والنفسية والسلوكية واالجتماعية مبا ينعكس على أدائه ،وحتقيق اإلجناز األكادميي املتوقع ،وقد مت أتسيس وحدة
جتسيدا لرؤية ورسالة
اإلرشاد الطاليب ابلعمادة ببعديها األكادميي والنفسي؛ حيث مت وضع عدد من الربامج اإلرشادية اليت تعد
ً
وأهداف السنة األوىل املشرتكة ،ومن الربامج اإلرشادية ابلعمادة:
	-برانمج اإلرشاد اإللكرتوين (ساعدين).
	-برانمج اإلرشاد املهين :التواصل مع كليات مسارات السنة األوىل املشرتكة (مساري)( ،تنظم وحدة اإلرشاد الطاليب لقاءات
تعريفية مع عمداء ،ووكالء ،ورؤساء أقسام الكليات ،هبدف تعريف الطالب ابألنظمة واملتطلبات األكادميية لتلك الكليات).
	-برانمج زايرة املدارس لعمادة السنة التحضرية( :حيرص اإلرشاد الطاليب بعمادة السنة األوىل املشرتكة على زايرة املدارس الثانوية
لعمادة السنة األوىل املشرتكة؛ وذلك لتعريف طالب املرحلة الثانوية العامة مبالمح النظام األكادميي ابلعمادة ،وإلكساهبم
اقعا تعليميًا يف نطاق احلياة اجلامعية).
اجتاهات إجيابية حنو السنة التحضرية ابعتبارها مرحلة تعليمية ضرورية وأصبحت و ً
	-برانمج رعاية الطالب الوافدين( :ويهدف الربانمج إىل :مساعدة الطالب الوافدين على التعرف على البيئة اجلامعية،
واالندماج فيها بشكل طبيعي).
	-برانمج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
	-برانمج الطالب املرشد (اسألين) ،ويهدف الربانمج إىل تشكيل فريق طاليب على مستوى األقسام األكادميية للقيام ابلوظيفة
اإلرشادية يف ضوء االستعداد واإلمكاانت الشخصية" (العتييب ،2015 ،ص ص.)21-20

214

د .حصة بنت سعد العريفي؛ د .منرية بنت انيف العتييب :اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة ...

فريق فخر التطوع:
هو فريق تطوعي حتت إشراف وحدة الشراكة اجملتمعية جبامعة امللك سعود ،هدفه نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها يف تنمية
اجملتمعات ،وسد احتياجات املنظمات واجلهات من العناصر التطوعية ،ويضم يف عضويته أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية
والطالبات؛ مما يتيح لألعضاء تبادل اخلربات وتطوير مهارات االتصال والقيادة لديهم.
يهدف برانمج فخر التطوع:
 .1أتهيل طالب اجلامعة وأفراد اجملتمع ،وتدريبهم كمتطوعني وإشراكهم يف اخلدمات اجملتمعية.
 .2نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها يف تنمية اجملتمعات.
 .3التعريف ابألعمال التطوعية وتنظيمها.
 .4متابعة االحتياجات التطوعية ،واألحداث ،وحاالت الطوارئ ،واحلاالت اإلنسانية ،والتعامل معها.
 .5إجياد شراكة فاعلة مع املنظمات واهليئات واملؤسسات التطوعية ،ودعم جهود املسؤولية االجتماعية.
 .6تنمية قدرات ومواهب املتطوعني.
 .7تنمية الشعور ابلواجب لدى املتطوعني.
 .8بناء قدرات املتطوعني وتطوير مهارات االتصال والقيادة لديهم.
 .9تعويض النقص يف القوى العاملة لدى بعض اهليئات.
ويشرتط لاللتحاق بربانمج فخر التطوع:
 .1الرغبة احلقيقية يف التطوع النابعة من حب املشاركة يف خدمة اجملتمع.
 .2االلتزام واالنضباط يف أداء األعمال التطوعية.
 .3استشعاراملسؤولية والعمل بروح الفريق؛ حيث يغلب على الربامج التطوعية العمل اجلماعي وليس الفردي.
 .4القدرة على العطاء والبذل واإلبداع وتطوير الذات.
ويقدم برانمج فخر التطوع للمتطوعني
 .1منح شهادة معتمده من اجلامعة بعد إمتام  100ساعة تطوعية.
 .2أولوية يف القبول يف برانمج التدريب وتطوير املهارات.
 .3الرتقية إىل مستوى أعلى يف العمل التطوعي على حسب ساعات التطوع 100ساعة (متطوع) 150 ،ساعة (مبادر) 200 ،ساعة (سفري).
 .4منح شهادة من اجلهات املستقبلة للمتطوعني.
 .5تكرمي سنوي للمتطوعني من قبل اجلامعة)https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/FakherTeam( .
الدراسات السابقة
دراسة (الروقي :)2016 ،اليت هدفت إىل معرفة أمهية العمل التطوعي يف جامعة شقراء وحتديد األسباب املؤدية إىل عزوفهم عن
املشاركة فيه ،ومن مث الوصول إىل صيغة مقرتحة لتفعيل العمل التطوعي يف اجلامعة .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛
حيث طبقت استبانة على عينة مكونة من ( )583طالبًا ابجلامعة .وأظهرت نتائج الدراسة أمهية العمل التطوعي من وجهة نظر العينة

بنسبة  ،88%كما أظهرت النتائج موافقتهم على األسباب املؤدية إىل العزوف بنسبة  ،78%أمهها عدم وجود دورات تدريبية تؤهل
الطلبة ملمارسة العمل التطوعي ،وقلة الدعم املادي املقدم من قبل اجلامعة لألعمال التطوعية .مث جاءت األسباب الشخصية اثنيًا
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بنسبة  ،76%ومنها ختوف الطالب من حتمل مسؤوليات العمل التطوعي ،وقلة امتالك الطالب ملهارة العمل ضمن فريق تطوعي.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف وجهات نظر أفراد الدراسة حنو هذه األسباب تعزى لنوع الكلية واملستوى الدراسي ،بينما
توجد فروق يف وجهات النظر تعزى ملتغري اجلنس وذلك لصاحل اإلانث .ويف ضوء هذه النتائج ،قام الباحث إبعداد صيغة مقرتحة
لتفعيل العمل التطوعي يف اجلامعة.
دراسة (أبو العال :)2017 ،اليت هدفت إىل الكشـف عـن اجتاهات وإسـهامات الشـباب اجلامعي يف دعـم املبادرات التطوعيـة،
وكذلـك حتديد العوامـل املؤثرة يف تشـكيل سـلوكات الطالب حنو املبادرات ،وحتديد املعوقات الـيت حتول دون التحـاق الشـباب
اجلامعي ابألعمال التطوعيـة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومدخل املسح االجتماعي ابلعينة العمدية الستقصاء
اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املبادرات التطوعية من خالل تطبيق استبانة على عينة عمدية من طالب قسم اخلدمة االجتماعية
قصورا ابلفعل يف مشـاركة الطـالب
مكونة من 179طالبًا من الطالب الذكور جبامعة أم القرى .وقد أسفرت أهم النتائج عن أن هناك ً
يف تدعيـم وتفعيـل املبادرات التطوعية ،وأبن من أهم االجتاهات اإلجيابية املكتسبة من املبادرات التطوعية هتذيب السلوك ،تغيري
اجملتمع ،ويف صدد اجملاالت اليت ميكن أن تنجح فيها املبادرات التطوعية أكثر من غريه ،رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ،رعاية
الفقراء ،زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ،قضية أطفال الشوارع والتعامل معها ،احملافظة على البيئة ،رعاية األسرة والطفولة واملرأة.
ومن الفوائد اليت جينيها الشباب جراء مشاركتهم يف املبادرات التطوعية ،اكتساب مهارات جديدة ،وشغل وقت الفراغ ،وزايدة اخلربة
واملساعدة يف خدمة اجملتمع ،والثقة ابلنفس ،وتنمية الشخصية االجتماعية .كما أشارت النتائج إىل أن من أهم املعوقات اليت حتد من
دور الطالب يف دعم وتفعيل املبادرات االنشغال ابلتحصيل الدراسي ،صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية ،عدم وضوح
فكرة املبادرة التطوعية لدي بعض الطالب.
دراسة (احلارثي :)2019 ،اليت هدفت إىل الكشف عن واقع العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء التفاعل
تفاعل ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
الرتبوي ملواقع التواصل االجتماعي من خالل حتديد أبعاده الرتبوية واجملاالت األكثر ً
من خالل (أسلوب حتليل احملتوى) ،وأعد أداة لتحليل التفاعل الرتبوي جملاالت العمل التطوعي يف مواقع التواصل االجتماعي (تويرت)،
اليت تتكون من مخسة جماالت ،ويندرج حتت كل احتمال عدد من األبعاد ،ومت حتليل حمتوى التغريدات يف احلساابت الرمسية للعمل
التطوعي خلمس جامعات سعودية ،ومن أبرز نتائج الدراسة :جاء اجملال التعليمي من جماالت العمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل
االجتماعي للجامعات (تويرت) يف املرتبة األوىل بتكرار ( ،)104وبنسبة مئوية  ،28،49%بينما كان جمال خدمة الدين يف املرتبة الثانية
بتكرار ( ،)43وبنسبة مئوية  .%.37.20أما اجملال االجتماعي فجاء يف املرتبة األخرية بتكرار ( ،)10وبنسبة مئوية .% .73.4كما
أشارت نتائج الدراسة إىل أنه بعد (نشر ثقافة العمل التطوعي) ضمن أبعاد اجملال التعليمي ،كان أكثر األبعاد تكر ًارا يف مجيع اجملاالت؛
حيث جاء بتكرار ( ،)91وبنسبة مئوية ( ،)87%.يليه رعاية املسنني ضمن اجملال االجتماعي ،مث برامج خمصصة لذوي االحتياجات
اخلاصة ضمن جمال التعليم .وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج.
دراسة (سليمان :)2019 ،اليت هدفت إىل دراسة املعوقات الـي تواجـه تطـوع املرأة السـعودية ،وآليـات مواجهـة هـذه املعوقات.
وقـد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى أشـكال تطـوع املرأة السـعودية يف العمـل التطوعـي ،والفوائـد الناجتة عـن التطـوع الـيت تعـود علـى
املتطوعة ،والفوائـد الـي تعـود علـى اجملتمع نتيجـة تطـوع املرأة .ومعوقات آليـات التغلـب عليها .والدراسـة وصفيـة حتليلية ابستخدام
منهـج املسح االجتماعـي ابلعينة ،واعتمـدت الدراسـة علـى االسـتبيان كأداة جلمع البيـاانت وطبقـت علـى عينـة مـن النسـاء مبدينة مكـة
بلغت  214متطوعة .وقـد أوضحـت النتائـج أن مـن أهـم أشـكال التطـوع لعينـة الدراسـة هـي املشاركة يف املناسبات الوطنيـة ،وأن مـن
فوائـد التطـوع اكتسـاب صداقـات جديـدة .أمـا ابلنسبة للمجتمـع فيسـهم التطـوع يف حـل املشكالت الـيت تواجهـه ،وأهـم معوقـات
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التطـوع هـي عـدم معرفـة أماكـن التطـوع ،وقـد اقرتحت العينـة إنشـاء مراكـز للتطـوع؛ لتسـهيل مشـاركة املواطنات الراغبـات يف التطـوع.
دراسة (القحطاين :)2019 ،اليت هدفت إىل التعرف على واقع إدارة العمل التطوعي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم االجتماعية ،وحتديد املعوقات اإلدارية اليت تواجه إدارة العمل التطوعي ،والتعرف على املقرتحات
اليت يراها أفراد الدراسة لتطوير إدارة العمل التطوعي يف اجلامعة .استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،كما استخدم االستبانة
كأداة للدراسة ،واليت مت تطبيقها على عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )370طالبًا من طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام
حممد بن سعود ،وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أمهها :أن تقييمات واقع إدارة العمل التطوعي يف جامعة اإلمام حممد
بن سعود جاءت بدرجة متوسطة ،وأن هناك موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة على املعوقات اليت تواجه إدارة العمل التطوعي
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود .وقد أوصت الدراسة ابلعديد من التوصيات ،من أبرزها :إحلاق الطالب ابلربامج اخلاصة بتدريب
املتطوعني قبل تكليفهم ابلعمل ،وضرورة إنشاء وحدات إدارية معنية ابلعمل التطوعي ابلكلية.
دراسة ( :)Skramstad, 2014اليت هدفت إىل الكشف عن الدوافع الرئيسة للعوائق الطالبية يف العمل التطوعي ،وما هي
العوامل اليت حتفز الطالب الذين يتطوعون وترضيهم ،وقد مت استخدام منهج املسح االجتماعي؛ ملناسبته موضوع الدراسة احلالية،
وكانت الدراسة وصفية استكشافية ،وطبقت على الطالب يف منظمات الطالب املتطوعني يف منطقتني خمتلفتني من العامل ،وهي:
(النرويج ،واملكسيك) ،وقد استخدم الباحث االستبانة جلمع البياانت؛ حيث مت توزيعها على عينة مكونة من ( )390طالبًا وطالبة،
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان من أبرزها :وجود اختالف بني املنظمتني من انحية تسهيل املشاركة يف األعمال التطوعية
واختالفات حتفيزية واضحة ،وكشفت الدراسة عن وجود دافع قوي للطالب غري احملليني ،والذين لديهم شبكة صغرية يف املدينة،
أيضا لدى الطالب الذين سبق هلم التطوع ،وكشفت عن وجود عوائق لدى الطالب الذين لديهم التزامات إما وظيفية أو مع العائلة
ً
أو مع األصدقاء ،وهذه العوائق أعلى بشكل عام مع الطالب احملليني ،وأن الرضا أعلى ابلنسبة للطالب الذين حتركهم الشبكات
حبث الطلبة للمشاركة يف األعمال
االجتماعية ،واملصاحل ،واخلربة ،وبني أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية .وأوصت الدراسة ّ
التطوعية؛ ملا هلا من أمهية ،وبيان دور كل منهم يف هذه املشاركة ،ودعت اجلهات املختصة يف الدولتني إىل العمل على توفري الدعم
املايل ملساندة املتطوعني وتقدمي املكافآت واحلوافز التشجيعية هلم.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،فإنه ميكن استخالص ما أييت:
اتفقت الدراسة احلالية مع أغلب الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي املسحي ،ماعدا دراسة أبو العال ()2017؛ حيث
استخدمت مدخل املسح االجتماعي ابلعينة العمدية ،ودراسة احلارثي ()2019؛ حيث استخدمت حتليل احملتوى.
واتفقت أيضا مع بعض الدراسات السابقة يف املرحلة اليت مت تطبيق الدراسة هبا ،وهي املرحلة اجلامعية ،مثل دراسة الروقي
( ،)2016ودراسة أبو العال ( ،)2017ودراسة (احلارثي) ،ودراسة القحطاين ()2019؛ حيث طبقوا دراساهتم على طالب املرحلة
اجلامعية ،واختلفت دراسة سليمان ( )2019عن الدراسة احلالية؛ حيث طبقت دراستها على عينة مـن النسـاء مبدينة مكـة.
استخدمت الدراسة احلالية االستبانة كأداة للدراسة ،وهي بذلك تتفق مع دراسات ٍ
كل من :دراسة الروقي ( ،)2016ودراسة أبو
العال ( ،)2017ودراسة القحطاين ( ،)2019ودراسة ( .)Skramstad, 2014واختلفت دراسة احلارثي ( )2019ابستخدامها أداة
خاصة لتحليل حمتوى التغريدات ابحلساابت اجلامعية.
وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما أييت:
 -بناء اإلطار النظري املناسب هلذه الدراسة ،وتفسري النتائج والتعليق عليها.
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 اختيار املنهج املناسب للدراسة. بناء وتصميم أداة الدراسة (االستبانة) ،واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة.الدراسة امليدانية وإجراءاهتا ونتائجها:
منهج الدراسة:
لطبيعة الدراسة؛ مت استخدام املنهج الوصفي املسحي الذي ذكر عنه عبيدات وآخرون ( )2016أبنه "يصف الواقع وص ًفا دقي ًقا،
ويعرب عنه كميًا لتوضيح مقداره أو كيفيًا لبيان خصائصه ،وأنه يستخدم منذ نشأته يف دراسة املشكالت املتعلقة ابجملاالت اإلنسانية،
استخداما يف الدراسات اإلنسانية" (ص.)191
وما يزال األكثر
ً
أدوات الدراسة:
قامت الباحثتان يف إطار سعيهما لتحقيق أهداف الدراسة ،مبراجعة األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة
احلالية ،ومت بناء استبانة مكونة من أربعة حماور :بـ ( )39عبارة موزعة على أربعة أبعاد ،وهي :اجتاهات الطالب حنو املبادرات التطوعية،
اآلليات اليت تدعم املبادرات التطوعية ،جماالت املبادرات التطوعية ،املعوقات اليت حتول دون مشاركة الطالب.
جمتمع الدراسة:
يشمل جمتمع الدراسة مجيع طالب وطالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود (السنة التحضريية) ،والبالغ عددهم
( ،)9805بواقع ( )6346من الطالب ،و( )3459من الطالبات (عمادة السنة األوىل املشرتكة1441 ،ه).
عينة الدراسة :استخدمت الباحثتان أسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وف ًقا للمعادلة التالية (الصياد ،1989 ،ص:)137
حيث
 = Sحجم العينة
 = Nحجم جمتمع الدراسة
 = pنسبة اجملتمع واقرتح كريجسي ومورجان أن تساوي ()0,5؛ ألن ذلك سوف يعطي أكرب حجم عينة ممكن.
 = dدرجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموح به ،واقرتح كريجسي ومورجان أن يساوي (.)0,05
 = xقيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ،ومستوى ثقة ( ،)0,095وهي تساوي (.)3,841
مث حددت الباحثة حجم عينة الدراسة بعد التعويض يف املعادلة السابقة
وقامت الباحثتان بتوزيع االستبانة إلكرتونيا على مفردات عينة الدراسة؛ حيث حصلت على عدد ( )370من الردود اإللكرتونية.
وفيما يلي خصائص عينة الدراسة وف ًقا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية.
جدول رقم ( )1توزيع أفراد الدراسة وفق متغري النوع

النوع

التكرار

النسبة

ذكر

202

54.6

أنثى

168

45.4

370

100%

اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن ( )202من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)54.6%من الطالب ،وهم الفئة األكرب يف عينة
الدراسة ،يف حني أن ( )168من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( )45.4%من الطالبات ،وهم الفئة األقل يف عينة الدراسة.
جدول رقم ( )2توزيع أفراد الدراسة وفق متغري عدد املبادرات التطوعية
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عدد املبادرات التطوعية

التكرار

النسبة

ال يوجد

127

34.3

واحدة

131

35.4

112

30.3

370

100%

من  2فأكثر
اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن ( )131من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)34.5%ممن لديهم مبادرة تطوعية واحدة ،وهم الفئة
األكرب يف عينة الدراسة ،يف حني أن ( )112من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( )30.3%ممن لديهم أكرب من مبادرة تطوعية ،وهم
الفئة األقل يف عينة الدراسة.
صدق األداة :قامت الباحثتان ابلتأكد من صدق أداة ال ِّدراسة من خالل الصدق الظاهري لألداة:
األولية ،مت عرضها على خنبة من احملكمني داخل جامعة امللك سعود ،إلبداء آرائهم حول مدى
بعد إِ ْعداد االستبانة بصورهتا َّ
وضوح العبارات ،وانتمائها للمحور ،وصحة صياغتها ،وقد بلغ عدد احملكمني ( )10من األساتذة مث جرى التعديل بناءً على
مالحظاهتم.
ثبات األداة :للتحقق من الثَّبات ملفردات حماور ال ِّدراسة؛ مت استخدام معامل ألفاكرونباخ ،وجاءت النَّتائجكما يوضحها اجلدول التَّايل:
جدول ( )3معامالت ثبات ألفا كرونباخ

أبعاد ال ِّدراسة

عدد البنود

معامل الثبات ألفا كرونباخ

احملور األول

7

0.834

احملور الثاين

6

0.912

احملور الثالث

8

0.899

احملور الرابع

8

0.871

احملور اخلامس

10

0.833

معامل الثبات الكلي لالستبانة

39

0.914

من خالل النَّتائج املوضحة أعاله ،يتَّضح أن ثبات مجيع أبعاد ال ِّدراسة مرتفع؛ حيث تراوحت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد
الدراسة ما بني ( 0.833إىل  ،)0.912كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( ،)0.914وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية
أداة ال ِّدراسة للتطبيق امليداين.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول :ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؟
للتعرف على اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؛ مت حساب التكرارات،
والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والرتب الستجاابت أفراد الدراسة على عبارات احملور ،وجاءت النتائج
كما يلي:
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جدول رقم ( :)4استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور االجتاهات اإلجيابية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

4

يساعدين العمل التطوعي على اكتساب
اخلربات

3

يبين العمل التطوعي لدي الشعور ابملسؤولية
االجتماعية

2

التطوع يساعد على تكوين عالقات انجحة
مع مستوايت خمتلفة من الناس

5

التطوع فرصة إلثبات قيمة طالب اجلامعة يف
اجملتمع

7

بعيدا عن السلوكيات
التطوع يوجه طاقايت ً
غري املرغوبة

1

العمل التطوعي حيقق يل طموحايت وأهدايف

6

مشاركيت يف اجلهود التطوعية تساعدين على
إجياد فرص عمل أفضل
املتوسط العام

درجة املوافقة

%

غري
موافق

حمايد

موافق

ك

1

34

335

%

0.3

9.2

90.5

ك

2

36

332

%

0.5

9.8

89.7

ك

1

41

328

%

0.3

11.1

88.6

ك

5

47

318

%

1.4

12.7

85.9

ك

3

53

314

%

0.8

14.3

84.9

ك

4

60

306

%

1.1

16.2

82.7

ك

13

54

303

%

3.5

14.6

81.9

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتبة

2.90

0.306

موافق

1

2.89

0.328

موافق

2

2.88

0.329

موافق

3

2.85

0.397

موافق

4

2.84

0.388

موافق

5

2.82

0.415

موافق

6

2.78

0.490

موافق

7

2.85

0.272

موافق

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود لديهم اجتاهات إجيابية بدرجة
ً
كبرية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية ( 2.85من ،)3.00
وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو
االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة
الدراسة ( ،)0.272وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على جتانس
استجاابهتم حول هذا احملور.
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث
تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو االجتاهات اإلجيابية
حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) .وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه االجتاهات اإلجيابية حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (يساعدين العمل التطوعي على اكتساب اخلربات) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة عليها
مبتوسط مقداره ( 2.90من .)3.00
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جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (يبين العمل التطوعي لدي الشعور ابملسؤولية االجتماعية) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة
عليها مبتوسط مقداره ( 2.89من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (التطوع يساعد على تكوين عالقات انجحة مع مستوايت خمتلفة من الناس) ،يف املرتبة (الثالثة)
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.88من .)3.00
اثنيًا :االجتاهات السلبية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية

جدول رقم ( :)5استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور االجتاهات السلبية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

2

لن تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان
الطالب متفرغني هلا

1

املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَعُ ْد مبردود مادي
للطالب فال لزوم هلا

4

املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة
أصحاهبا

5

أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود
ابنها يف مساعدهتا إذا كانت حتتاج إليه

6

ال تعطي املبادرات التطوعية النتائج املأمولة
منها

3

املبادرات التطوعية مضيعة للوقت واجلهد

درجة املوافقة

%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

36

84

250

%

9.7

22.7

67.6

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

102
27.6
104
28.1
114
30.8
131
35.4

85
22.9
95
25.7
94
25.4
82
22.2

183
49.5
171
46.2
162
43.8
157
42.4

ك

168

65

137

%

45.4

17.6

37.0

املتوسط العام من (.)3.00

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتبة

2.58

0.663

موافق

1

2.22

0.851

محايد

2

2.18

0.844

محايد

3

2.13

0.855

محايد

4

2.07

0.881

محايد

5

1.92

0.905

محايد

6

2.18

0.697

حمايد

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حمايدين يف آرائهم حنو االجتاهات
ً
السلبية للمبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية ( 2.18من ،)3.00
وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي من ( ،)2.33-1.68واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو
االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (حمايد) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة
الدراسة ( ،)0.697وهي قيمة متوسطة توضح وجود تشتت يف استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على عدم جتانس
استجاابهتم حول هذا احملور.
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تباينًا يف آراء أفراد الدراسة حنو االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث تراوحت
متوسطات موافقتهم على عبارات بعد االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية ما بني ( 1.92إىل  ،)2.58وهي متوسطات تقع
يف الفئة الثانية والثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو االجتاهات السلبية حنو املبادرات
التطوعية تشري إىل (حمايد /أوافق) على التوايل.
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه االجتاهات السلبية حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (لن تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان الطالب متفرغني هلا) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة
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عليها مبتوسط مقداره ( 2.58من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل موافق.
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَعُ ْد مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث
املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.22من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل حمايد.
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها
مبتوسط مقداره ( 2.18من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل حمايد.
إجابة السؤال الثاين :ما اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟
للتعرف على اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛ قامت الباحثتان حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ،وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)6استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

1

إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف العمادة نفسها متثلهم
يف املبادرات التطوعية.

3

توفري قاعدة بياانت حمدثة تشمل :املكوانت
األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون ،األنشطة،
اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع.

7

إنشاء مواقع إلكرتونية وحتديثها بشكل دائم هبدف
التعريف هبا ،وسهولة تواصلها مع اجملتمع.

6

تعزيز املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ودعم
مسامهته الفعالة يف متويل املبادرات التطوعية

4

حتديد إسرتاتيجية تعمل على إزالة معوقات التطوع
وتشجيعه

5

زايدة الدعم املادي احلكومي وختصيص ميزانية
سنوية تكفل القيام به واستمراريته.

2

اختيار منسق عام للطالب يقوم ابلتفاوض مع
املسؤولني عن املبادرات.

8

ربط أنشطة العمل التطوعي ابهلوية الوطنية

درجة املوافقة

%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

11

31

328

%

3.0

8.4

88.6

ك

8

41

321

%

2.2

11.1

86.7

ك
%
ك
%
ك
%

9
2.4
10
2.7
13
3.5

42
11.4
41
11.1
37
10.0

319
86.2
319
86.2
320
86.5

ك

10

54

306

%
ك
%
ك
%

2.7
20
5.4
10
2.7

14.6
36
9.7
76
20.5

82.7
314
84.9
284
76.8

املتوسط العام من (.)3.00

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

2.86

0.427

موافق

1

2.85

0.417

موافق

2

2.84

0.430

موافق

3

2.83

0.438

موافق

4

2.82

0.461

موافق

5

2.81

0.463

موافق

6

2.79

0.522

موافق

7

2.74

0.497

موافق

8

2.82

0.351

موافق

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على اآلليات اليت ميكن
ً
من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية
( 2.82من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن موافقة أفراد
الدراسة حنو اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري
العام الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.351وهي قيمة منخفضة ،توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛
مما يدل على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (القحطاين ،)2019 ،ودراسة (سليمان ،)2019 ،ودراسة
(.)Skramstad, 2014
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اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل
 ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو اآلليات
اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق).
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه اآلليات حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف نفس العمادة متثلهم يف املبادرات التطوعية) ،يف املرتبة (األوىل) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.86من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (توفري قاعدة بياانت حمدثة تشمل :املكوانت األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون ،األنشطة،
اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.85من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (إنشاء مواقع إلكرتونية وحتديثها بشكل دائم هبدف التعريف هبا ،وسهولة تواصلها مع اجملتمع)،
يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.84من .)3.00
إجابة السؤال الثالث :ما جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؟
للتعرف على جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؛ قامت الباحثتان حبساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة ،وجاءت
النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)7استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة مرتبة تنازليًا
حسب املتوسط احلسايب
م

العبارة

التكرار
%

درجة املوافقة

6

جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ونشر الوعي
الصحي

ك

غري موافق

6

حمايد

موافق

%

1.6

11.9

86.5

8

جمال التعليم والتدريب والتأهيل

ك

5

جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي اجملتمعية

5
1.5
8
2.2

51
13.6
51
13.7

314
84.9
311
84.1

2

جمال احملافظة على البيئة

ك

9

25

903

%

4.2

1.41

5.38

4

جمال رعاية األسرة والطفل

ك

21

76

192

%

2.3

2.81

6.87

3

جمال اإلنشاءات واملعارض

ك

31

66

192

%

5.3

9.71

6.87

1

اجملال الرايضي والثقايف

ك

12

65

392

%

7.5

1.51

2.97

%
ك
%

44

320

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

2.85

0.402

2.84
2.82
18.2
57.2
57.2
47.2

0.405
0.438
054.0
105.0
805.0
655.0

درجة املوافقة
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
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م

العبارة

7

جمال العمل الشبايب يف معسكرات وخميمات
الكشافة اليت تساعد احلجاج واملعتمرين وتقدم
اخلدمات هلم.

درجة املوافقة

التكرار
%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

02

46

682

%

4.5

2.71

4.77

املتوسط العام من ()00.3

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

27.2

855.0

87.2

843.0
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درجة املوافقة
موافق

الرتبة

8
موافق

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على جماالت املبادرات
ً
التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها
طالب السنة األوىل املشرتكة ( 2.78من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من (،)3.00-2.34
واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة تشري إىل (أوافق)
يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.348وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت
استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة
األوىل املشرتكة؛ حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل
املشرتكة ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة
موافقة أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة تشري إىل (أوافق) .وهذا يتفق مع دراسة
(الروقي ،)2016 ،ودراسة (أبو العال.)2017 ،
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه اجملاالت حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ونشر الوعي الصحي) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة
عليها مبتوسط مقداره ( 2.85من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)8وهي (جمال التعليم والتدريب والتأهيل) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.84من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي اجملتمعية) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره
( 2.82من .)3.00
إجابة السؤال الرابع :ما املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؟
للتعرف على املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ قامت
الباحثتان حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة
طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ،وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
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جدول رقم ( :)8استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

7

تعارض أوقات املبادرات التطوعية مع أوقات
احملاضرات للطالب.

1

%

عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب

ك

2

خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي
نتيجة النشغاهلم ابملبادرة

6

%

صعوبة يف توفري وسائل املواصالت

ك

3

صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية
املتعلقة ابملبادرة

8

%

ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب.

ك

5

يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمون
هبا مبالغ مالية أو عينية من الطالب

10

%

حب الظهور لبعض الطالب على حساب غريهم

ك

9

احلماس الزائد لدى بعض الطالب

4

عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف
نيتهم احلقيقية

%
ك

%
ك

%
ك

%
ك

%
ك
%

المتوسط العام

ك
%

درجة املوافقة

غري موافق
21

حمايد
37

موافق
312

5.7

10.0

84.3

19

50

301

5.1

13.5

81.4

22

59

289

5.9

15.9

78.2

26

59

285

7.0

15.9

77.1

27

74

269

7.3

20.0

72.7

26

83

261

7.0

22.4

70.6

37

60

273

10.0

16.2

73.8

35

75

260

9.5

20.3

70.2

30

88

252

8.1

23.8

68.1

50

78

242

13.5

21.1

65.4

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

2.79

0.531

موافق

1

2.76
2.72
2.70
2.65
2.64
2.64
2.61
2.60
2.52
2.66

0.534
0.566
0.593
0.611
0.611
0.657
0.655
0.635
0.722
0.388

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

2
3
4
5
6
7
8
9
10

موافق

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على املعوقات اليت حتول
ً
دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور املعوقات اليت
حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ( 2.66من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف
الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق
ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام
الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.388وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل
على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (القحطاين )2019 ،ودراسة (احلارثي )2019 ،ودراسة (أبو العال.)2017 ،
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة
السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد املعوقات اليت حتول دون التحاق
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ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة
الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب
عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) .وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة ()Skramstad, 2014
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه املعوقات حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (تعارض أوقات املبادرات التطوعية مع أوقات احملاضرات للطالب) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث
املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.79من  .)3.00وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (أبو العالء.)2017 ،
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط
مقداره ( 2.76من  .)3.00وهذا يتفق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي نتيجة النشغاهلم ابملبادرة) ،يف املرتبة (الثالثة) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.72من .)3.00
التـوصيـات:

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،توصي الباحثتان ابآليت:
1 .زايدة وعي الطالب ابلفرص املتاحة أمامهم للتطوع وخدمة اجملتمع من خالل نشر ثقافة العمل التطوعي والتسويق له.
2 .توفري قاعدة بياانت لدى اجلهات املعنية حمدثة ومتطورة تشمل :املكوانت األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون،
األنشطة ،اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع.
3 .تسهيل اإلجراءات اإلدارية واللوائح التنظيمية املرتبطة ابملبادرات التطوعية لطالب اجلامعات وسرعة إجنازها.
4 .تشجيع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على املشاركة والتأثري بشكل أكرب يف تعريف طالب اجلامعات السعودية مباهية
املبادرات التطوعية.
5 .تشجيع استخدام التقنية احلديثة والتكنولوجيا لتنسيق املبادرات التطوعية بني الطالب اجلامعيني واإلدارات املسؤولة عن
التطوع داخل اجلامعة وخارجها.
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