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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة الك�شف عن دور التن�شئة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف تر�سيخ ثقافة التطوع املراعية
للنوع االجتماعي لدى طلبة جامعة الريموك .تكونت عينة الدرا�سة من ( )1450طالب وطالبة مت اختيارهم
ع�شوائيا .ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدمت �أداة ُطبقت با�ستخدام �أ�سلوب املقابلة الفردية املبا�شرة (وجها
لوجه) ،تو�صلت للنتائج التالية:
بلغت ن�سبة الطلبة امل�شاركني يف �أعمال تطوعية ( ،)%62يف �أغلبهم مو�سميوا امل�شاركة ،وما ن�سبته ()%32
فقط منتظموا امل�شاركة ،يتوزعون بني الإناث والذكور بن�سبة ( )%59 ،%41على التوايل .و�أن ن�سبة الطلبة
منتظمي امل�شاركة ملدة تزيد على خم�س �سنوات ( )%10.5فقط ،يتوزعون بني الإناث والذكور بن�سبة (،%2.1
 )%8.4على التوايل ،مما ي�ؤكد تدين امتالك الطلبة لثقافة العمل التطوعي.
و�أظهرت تقديرات الطلبة �أن للمدر�سة الدور الأكرب يف تر�سيخ ثقافة التطوع بن�سبة ( ،)%54فاجلامعة
بن�سبة ( ،)%22فالأ�سرة بن�سبة ( .)%21وكانت تقديرات الطالبات الإناث لدور املدر�سة �أعلى من تقديرات
الطلبة الذكور ،على العك�س من تقديراتهن لدور الأ�سرة واجلامعة ،مما يعك�س ت�أثري التن�شئة الأ�سرية على
م�شاركتهن .وخرجت الدرا�سة بعدة تو�صيات.

الكلمات املفتاحية:التن�شئة الأ�سرية ،امل�ؤ�س�سة التعليمية ،العمل التطوعي ،النوع االجتماعي ،التعليم املدر�سي ،طلبة
اجلامعة.
 - 1نفذ هذا البحث بتمويل من عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا  -جامعة الريموك .حتت رقم ()2013/18
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Abstract
The objectives of this study were to investigate the role of educational institutions
and family upbringing on ingraining the culture of volunteer work among university
students. A random sample of 1450 students of both genders was interviewed
individually via an oral questionnaire.
The investigation revealed that 62% of students participated in volunteer work, of
which 32% participated consistently while the rest participated occasionally. 41% of
consistent participants were males versus 59% females. Consistent participants active
for 5 years or more were only 10.5% (2.1% females, 8.4% males). This highlights the
weak trends towards volunteer work among students. Results indicate that schools
had the highest impact on students (54%), followed by the university (22%), then
family (21%). The impact of schools was higher on females than males, while the
impact of family and university was higher on males. A number of recommendations
were drawn to promote volunteer work among university students.

Keywords: Family Upbringing, Educational Institution, Volunteer Work, Gender Issues, Schooling,
University.
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مقدمة:
ي�شهد العامل حاليا متغريات كثرية �أثرت يف
خمتلف جماالت حياة املجتمعات وما زالت ت�ؤثر
فيها ،مما ي�ستوجب االهتمام بتحمل امل�س�ؤوليات
ملواجهة امل�ستجدات املرتتبة على حجم هذه
التغيريات ونوعها .ويعد التما�سك بني �أفراد
املجتمع �ضرورة ملحة لتنميته واحلفاظ على
بقائه وا�ستمراريته ،ولتعزيز م�ستوى التزام
�أفراده ب�أدوارهم الإن�سانية ،وتويل م�س�ؤولياتهم
االجتماعية املر�سخة للر�ضا االجتماعي بني �أفراد
جمتمعاتهم.
ميثل العمل التطوعي الركيزة الأ�سا�سية لبناء
املجتمع ومتا�سكه (عرابي ،)2003 ،ورافدا �أ�سا�سيا
لعملية التنمية ال�شاملة (خميمر ،)2012 ،كما
ميثل ظاهرة اجتماعية جت�سد ال�سلوك احل�ضاري
للمجتمعات (املرواين ،)2012 ،وم�ؤ�شرا للحكم
على مدى تقدم ال�شعوب واملجتمعات ،من حيث
مدى �إتاحة الفر�ص �أمام �أفرادها الراغبني بالعطاء
والتطوع ،ومدى وعي �أفرادها ،وما يتمتعون به من
�إن�سانية التي ُتظهر احلر�ص على رعاية امل�صالح
العامة واخلا�صة (�شاهني و�شندي،)2012 ،
الأمر الذي �أ�صبحت معه الأجهزة احلكومية يف
العديد من الدول تبحث عن بناء منظومة متميزة
http://journals.uob.edu.bh

من التحالفات وال�شراكات الفاعلة مع املواطنني
وامل�ؤ�س�سات الأهلية التي ميكنها لعب دور �أ�سا�سي
وفاعل يف عملية التنمية (ال�شايجي.)2007 ،
ويتفق العديد على تعريف العمل التطوعي ب�أنه
�أي عمل ال يهدف منه احل�صول على �أجر ،فقد
عرفه ع�سريان ( )2001ب�أنه ميثل جهود ًا �إن�سانية،
تبذل من �أفراد املجتمع ب�صورة فردية �أو جماعية،
ويقوم ب�صفة �أ�سا�سية على الرغبة والدافع الذاتي
�سواء كان هذا الدافع �شعوري ًا �أو ال �شعوريا ،وال
يهدف القيام به احل�صول على مكاف�أة مالية ،ولكن
الكت�ساب ال�شعور باالنتماء �إلى املجتمع ،والإ�سهام
يف تلبية االحتياجات وخدمة الق�ضايا التي يواجهها
املجتمع.
كما ع ّرف املرواين ( ،)2012التطوع ب�أنه
التربع باجلهد والوقت �أو االثنني مع ًا للقيام بعمـل
�أو �أن�شطة خلدمة املجتمع لي�س مطالب ًا به الفرد
�أو م�س�ؤو ًال عنه ابتدا ًء بدافع غيـر مـادي ،وال ي�أمـل
املتطوع احل�صول على مردود مادي من جراء
تطوعه ،حتى و�إن كان هناك بع�ض املزايا املادية،
فهي ال تعادل اجلهد والوقت املبذولني يف العمل
التطوعي ،واملتطوع هو الفرد القائم بذلك التبـرع
�أي الفاعل للأن�شطة.
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وب�صورة عامة ف�إن العديد من الباحثني يتفقون
على حتديد مكونات العمل التطوعي وركائزه،
حيث يرون ب�أنه يت�ضمن جهودا �إن�سانية تبذل من
�أفراد املجتمع ب�صورة فردية �أو جماعية ،ويقوم
ب�صفة �أ�سا�سية على الرغبة والدافع الذاتي �سواء
كان هذا الدافع �شعوريا �أو ال �شعوريا ،وال يهدف
املتطوع حتقيق مقابل مادي �أو ربح خا�ص ،بل
اكت�ساب �شعور االنتماء �إلى املجتمع ،وحتمل
بع�ض امل�س�ؤوليات التي ت�سهم يف تلبية احتياجات
اجتماعية ملحة �أو خدمة ق�ضية من الق�ضايا التي
يعاين منها املجتمع (الكردي2011 ،؛ ع�سريان،
2001؛ ربيحات.)1993 ،
وي�صف املرواين ( )2012ب�أن ممار�سة الفرد
للعمل التطوعي تعرب عن ميوله وظروفه التي يعي�ش
فيها ،وتعك�س �شخ�صيتة وثقافته وظروف تن�شئته
البيئية ودرجة انتمائه وتوافقه مع املجتمع الذي
يعاي�شه ،مت�أثرا بعاداته وتقاليده ونظمه املختلفة.
وعليه ف�إن التطوع يرتبط ارتباطا وثيقا بالإطار
الثقايف واالجتماعي القائم فيه ،ومبدى تر�سخ
«ثقافة التطوع» لديه ،والتي ت�شمل جمموعة القيم
واالجتاهات واملمار�سات التي حتث على التطوع،
وتدعمه ،وتعلي من قيمة ال�سلوك التطوعي ،والتي
تعد حم�صلة لعملية تن�شئة اجتماعية مير بها الفرد
عرب م�ؤ�س�سات التن�شئة املختلفة ابتداء بالأ�سرة
فامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة
كالنوادي واجلمعيات وو�سائل الإعالم وغريها.
ونظرا لأهمية التطوع فقد ظهرت فكرة
تخ�صي�ص �سنة  ،2001لتكون �سنة دولية
للمتطوعني ،لتُع َلن على �إثر دخول العامل يف القرن
احلادي والع�شرين ،لتي�سري م�ساهمات املتطوعني
والإعرتاف ب�إجنازاتهم يف خ�ضم م�شاورات جرت
بني العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية يف
مطلع الت�سعينات .فقد حددت الأمم املتحدة منذ
عام  ،1985اليوم اخلام�س من �شهر دي�سمرب من
كل عام يوما عامليا لالحتفال �سنويا ،بهدف �شكر
املتطوعني على جمهوداتهم� ،إ�ضافة �إلى زيادة
وعي الأفراد واملجتمعات مب�ساهماتهم يف املجتمع
http://journals.uob.edu.bh
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من �أجل التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وحثها
على حتفيز املزيد من الأفراد على تقدمي خدماتهم
كمتطوعني يف بلدانهم وخارجها ،كما يتيح اليوم
الدويل للمتطوعني الفر�صة لتعزيز امل�ساهمات
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية (الأمم
املتحدة.)1985 ،
وتعد م�س�ؤولية �إدماج قطاع ال�شباب يف الأعمال
التطوعية وفتح �أبواب امل�شاركة �أمامهم م�س�ؤولية
جمتمعية ،ابتداء بالأ�سرة وخمتلف امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة على حد �سواء ،وا�ستهداف
ال�شرائح االجتماعية ال�شابة ،ويف طليعتهم
ال�شباب اجلامعي ،باعتبارهم يف طليعة ال�شرائح
االجتماعية ال�ساعية لإحداث التطور يف خمتلف
مناحي احلياة ،لأدوارهم الت�أثريية يف تفاعلهم
مع ال�شرائح االجتماعية املختلفة (البداينه
والطراونه والعثمان ،و�أبو ح�سان .)2009 ،ولهذا
ف�إن اال�ستثمار بال�شباب يعد الركن الأ�سا�س يف
ن�شر ثقافة العمل التطوعي داخل املجتمع ،من
خالل تر�سيخ ثقافة التطوع لديهم يف مراحل
عمرية مبكرة ،لتحقيق تن�شئة اجتماعية ايجابية
متناغمة مع ثقافة جمتمعاتهم ،وتعزيزا النتمائهم
و�إعدادهم كطاقة فاعلة يف املجتمع ،خا�صة يف
املجتمعات التي ي�شكلون الفئة الغالبة فيها.
ويف درا�سة قام بها املجل�س الثقايف الربيطاين
( )British Council, 2015بالتعاون مع برنامج
متطوعي الأمم املتحدة ( ،)UNVبعنوان “متكني
التطوع ال�شبابي مل�ستقبل �أف�ضل يف الأردن” ،ك�شفت
ب�أن التطوع ال�شبابي يف املنطقة مل يتم البحث عنه
جيد ًا ،ومل يتم تعريفه يف الأردن .كما �أن م�صطلح
“التطوع ال�شبابي” ي�ستخدم على نحو غري حمدد،
حيث ميكن تطبيقه على �أي ن�شاط �شبابي بغ�ض
النظر عن الأهداف والأغرا�ض والعمليات �أو
املخرجات.
كما �أوردت درا�سة املجل�س الثقايف الربيطاين
( )British Council, 2015االنعكا�سات الإيجابية
للعمل التطوعي وفوائده على املتطوع نف�سه وعلى
جمتمعه ،حيث �أجمع امل�شاركون يف الدرا�سة ب�أن
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التطوع ينتج عنه حتقق امل�ساءلة وامل�س�ؤولية والثقة
والن�ضج والفخر واملوثوقية ،ويرى الزيود والكبي�سي
(� )2014أن �أهداف الطلبة للتوجه للعمل
التطوعي تتحقق من خالل املجاالت التي جتذب
الطلبة للم�شاركة فيها ،و�أن �أبرز الفوائد املتوقعة
لدى طلبة اجلامعة تتمثل يف اكت�ساب املهارات
واخلربات اجلديدة ،وزيادة الثقة بالنف�س ،وتنمية
ال�شخ�صية لديهم .كما ي�ؤكد ال�سلطان ()2009
حتقق هذه املهارات واخلربات لدى املتطوعني
ال�شباب ،ويتفق �أي�ضا مع مالوي ( )2008ب�أن
انخراط ال�شباب واملتعطلني عن العمل يف العمل
التطوعي يعد ا�ستثمارا لأوقات الفراغ ب�أمور مفيدة
لهم وملجتمعاتهم ،و�أ�ضاف عبدال�سالم ()2004
�أن العمل التطوعي يقوي رغبة املتطوعني باحلياة،
ويزيد ثقتهم بامل�ستقبل ،وينمي �شعورهم بالفخر
واالعتزاز بالنف�س ،كما يرى ميتكوف�سك ي (�Myt
� )kowski, 2003أن املتطوعني يت�صفون باملرونة
واحلما�سة وال�شجاعة والتفا�ؤل ،و�أن قيامهم بهذه
الأدوار يعزز لديهم الثقة بالنف�س ،ويك�سبهم
قدرات �شخ�صية واجتماعية عدة.
�إال �أن الدرا�سات ك�شفت عن تدين ن�سب
م�شاركة ال�شباب يف العمل التطوعي واالنخراط فيه
(مالوي2008 ،؛ علي2004 ،؛ الطوي�سي2002 ،؛
 ،)Raskoff and Sundeen, 2012على الرغم من
توفر الرغبة لديهم يف امل�شاركة (الباز،)2002 ،
ويف درا�سة العزام ( )1991حول �أثر بع�ض
الظروف الأ�سرية على م�شاركة الطلبة اجلامعيني
بالن�شاطات اجلامعية ،ك�شفت عن وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية بني عزوف ال�شباب من اجلن�سني
عن امل�شاركة يف العمل التطوعي وتطرف �سلطة
الوالدين يف الأ�سرة .كما ك�شفت نتائج درا�سة
النابل�سي ( )2010املتعلقة بدور ال�شباب اجلامعي
يف العمل التطوعي وامل�شاركة ال�سيا�سية ،بتدين
م�ستوى التطوع لدى الطلبة ،يف ظل عدم توفر
بيانات وطنية حول العمل التطوعي وعن م�شاركة
ال�شباب فيه ،و�أو�صت ب�أهمية �إعداد طلبة يف
املدار�س وغر�س ثقافة التطوع لديهم مبكرا.
http://journals.uob.edu.bh

كما �أ�شار ال�سلطان ( )2009يف درا�سته �إلى
وجود اجتاهات �إيجابية نحو التطوع لدى ال�شباب
اجلامعي امل�شاركني يف الدرا�سة ،و�إقرارهم
بتحقق انعكا�سات �إيجابية على م�شاركتهم� ،إال �أن
متو�سط ممار�ستهم للتطوع تت�سم بال�ضغف ،مما
يثري الت�سا�ؤل حول حمددات قد حتول دون تفعيل
م�شاركتهم يف العمل التطوعي ،قد تكمن يف مدى
جدية الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية بن�شر ثقافة
العمل التطوعي ومدى التزامها بتفعيل م�شاركة
الأفراد عامة وال�شباب خا�صة يف العمل التطوعي.
وقد �أ�شارت درا�سة جون�سون وبيبي ومورتيمر
و�سنايد ر (�Johnson, Beebe, Mortimer & Sny
� ،)der, 1998إلى الفوائد التنموية املتحققة لدى
املتطوعني من فئة املراهقني مقارنة ب�أقرانهم
من غري امل�شاركني ،ب�أنهم يحققون معدالت
حت�صيل تراكمية �أعلى ،ولديهم تطلعات �أعلى نحو
التخطيط مل�ستقبلهم التعليمي ،كما �أنهم حققوا
قيما �أعلى يف احرتام الذات التي �شكلت لهم دافعا
جوهريا نحو حت�صيل مدر�سي �أعلى ،وذات ت�أثري
�إيجابي نحو تعزيز قيم العمل اجلوهرية لديهم
نحو خدمة املجتمع.
كما �أورد امل�شاركون يف درا�سة املجل�س الثقايف
الربيطاين ( ،)British Council, 2015معيقات
رئي�سة ت�ؤثر �سلبا على �إقبال ال�شباب على التطوع
ومن �أبرزها؛ غياب الأطر امل�ؤ�س�سية للمبادرات
والأن�شطة التطوعية التي ت�أخذ الطابع املو�سمي،
مما ي�ؤدي �إلى �إزدواجية العمل والإزدحام يف
بع�ض الأوقات ،والذي ينعك�س على �إ�ضعاف حتقق
ال�صورة الكاملة لقدرات التطوع وت�شوي�شها،
�إ�ضافة �إلى “�إنعدام الت�شجيع من احلكومة ومن
النظم التعليمية” والذي جاء باملرتبة الثانية من
بني املعيقات التي �أوردها امل�شاركون يف الدرا�سة.
�إ�ضافة �إلى ما ورد يف درا�سة ال�سلطان ()2009
من حمددات لإنخراط ال�شباب العربي يف العمل
التطوعي؛ كتدين ثقافة العمل التطوعي وات�سامها
باجلمود ،وتدين امل�ستوى االقت�صادي ،وغياب دور
الإعالم التوعوي ب�أهمية التطوع ون�شر هذه الثقافة
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عرب و�سائطه املختلفة ،وانعدام الت�شريعات املنظمة
للعمل التطوعي ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال
توجد فروق دالة اح�صائيا بني اجتاهات ال�شباب
تعزى ملتغريي الكلية والتخ�ص�ص .كما �أ�شارت
نتائج درا�سة العو�ضي ( )2013ب�أن الدور التوعوي
للم�ؤ�س�سات التعليمية يف تعميم ثقافة امل�شاركة
بالعمل التطوعي ،كان بدرجة متو�سطة يف معظمه،
و�أن دورها يف تعزيز ثقافة امل�شاركة بالعمل
التطوعي ،كان ذا تقدير منخف�ض يف معظمه ،على
الرغم من تقدير الطلبة لأنف�سهم مل�ستوى الثقافة
نحو امل�شاركة بالعمل التطوعي مرتفعا يف معظمه.
ويرى ب�سل وفورب�س (Bussell and Forbes,
� )2002أن عملية جتنيد املتطوعني يف �أعمال تطوعية
لت�صبح �سلوكا ثابتا لديهم تكمن يف االهتمام بقيمة
الوقت الذي يق�ضيه املتطوعون يف التطوع� ،إ�ضافة
لأهمية امتالك الفهم احلقيقي لهذه الفئة بو�صفهم
فئة فاعلة ن�شطة ،تتنوع غاياتهم وتتعدد �أغرا�ضهم
ودوافعهم ،وتتنوع جماالت الأن�شطة التطوعية التي
يرغبون العمل فيها.
ويف درا�سة را�سكوف و�سندين (Raskoff and
 )Sundeen, 2012التي هدفت �إلى معرفة دور
املدار�س يف تعزيز ثقافة التطوع وت�شجيع املتطوعني
خلدمة املجتمع يف جنوب كاليفورنيا� ،أك ّد الباحثان
على �أهمية دور املدار�س يف ت�شجيع الطلبة منذ
ال�صغر على امل�شاركة يف العمل التطوعي ،حيث
�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أن املدار�س احلكومية
�أقل ت�شجيعا لطلبتها على التطوع ويف تعزيز ثقافة
العمل التطوعي من املدار�س اخلا�صة ،وبوجود
تق�صري من املدار�س الثانوية جتاه تعزيز ثقافة
خدمة املجتمع لدى الطلبة من خالل دجمهم
بالن�شاطات ذات العالقة.
�أما درا�سة الطوي�سي ( )2011التي هدفت �إلى
تتبع م�صادر وتقاليد العمل التطوعي يف املجتمع
الأردين وفاعلية التطوع االقت�صادية واالجتماعية
لدى منظمات املجتمع املدين يف الأردن ،فقد ك�شفت
ب�أن املتطوعني يف هذه امل�ؤ�س�سات يفتقرون للخربة
العملية واملهارات ال�شخ�صية بن�سبة  %56وملهارات
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االت�صال بن�سبة  ،%32و�إلى قلة املوارد املالية لدى
هذه امل�ؤ�س�سات ،واحتكار فئة حمددة من امل�ؤ�س�سات
التطوعية مل�صادر التمويل اخلارجي ،و�إلى �ضعف
كل من الدعم احلكومي والقطاع اخلا�ص للعمل
التطوعي من وجهة نظر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
�إ�ضافة �إلى عدم وجود م�ؤ�س�سة �أو هيئة م�ستقلة
تعنى بالعمل التطوعي يف الأردن.
وباملقابل ف�إن درا�سة عبيدات واحل�س ن (�Obei
 )dat & Al-Hassan, 2009التي تناولت ال�شراكة
املجتمعية مع املدر�سة ودور العمل التطوعي يف
املدر�سة من خالل �إجنازات املعلمني الذين ح�صلوا
على جائزة امللكة رانيا للمعلم املتميز ،قد ك�شفت
ب�أن ( )%89من احلا�صلني على اجلائزة ملتزمون
ب�أعمال تطوعية للمجتمع ،و( )%34منهم �أجنزوا
�أعماال تطوعية داخل املدار�س ،و( )%31منهم
�شاركوا يف �أعمال تطوعية يف جماالت التوعية
املجتمعية.
و�أظهرت نتائج درا�سة املالكي ( 1431هـ)
وجود اجتاهات �إيجابية لدى طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة �أم القرى نحو العمل التطوعي� ،إال
�أن ن�سبة الطالبات اللواتي ميار�سن العمل التطوعي
متو�سطة بلغت  ،%50وترى امل�ستجيبات �أن جناح
العمل يرتبط بدرجة متو�سطة مبدى التفرغ له،
و�أنه يرتتب �آثار �أ�سرية �سلبية على املتطوعة بن�سبة
(.)%50.6
كما �أظهرت نتائج درا�سة اجلبايل ()2007
�ضعف الدور الرتبوي للمدر�سة الثانوية احلكومية
فيما يتعلق بتعزيز قيم العمل التطوعي ،ويف تو�ضيح
مفهوم العمل التطوعي ،والتوعية ب�أهميته ،يف
درا�ستها لدور املدر�سة الثانوية الرتبوي يف تعزيز
قيم العمل التطوعي لدى الفتاة ال�سعودية من وجهة
نظر املعلمات.
وبحث �إنولف ( )Einolf, 2011يف التناق�ض
الظاهر بني نتيجة الأبحاث النف�سية التي خل�صت
�إلى �أن الإناث حققن درجة �أعلى من الذكور
يف مقايي�س ال�صفات والدوافع والقيم املتعلقة
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مب�ساعدة الآخرين ،خ�صو�صا العائلة والأ�صدقاء،
وبني نتيجة �أبحاث امل�ؤ�س�سات اخلريية التطوعية
التي خل�صت �إلى وجود فروقات ب�سيطة بني
اجلن�سني يف �أدائهم لتلك الأعمال اخلريية
التطوعية .وبى الباحث فر�ضيته ب�أن هذا التناق�ض
الظاهري بني النتيجتني قد يعود لكون الرجال
ميلكون مواردا وو�ضعا اجتماعيا وماليا �أف�ضل
يعو�ض لديهم تدين الدافعية مقارنة بالإناث .وقد
�أكدت نتائج درا�سته �صحة هذه الفر�ضية ب�شكل
كبري ،فقد حقق الذكور درجة �أعلى يف مقايي�س
الدخل والتعليم والثقة وبناء العالقات االجتماعية
على امل�ستوى املدين.
�أما فيما يتعلق مب�شاركة املر�أة الأردنية يف العمل
التطوعي ،فقد در�س املحاميد ( )2001ال�سلوك
التطوعي الن�سوي املنظم يف الأردن وعالقته ببع�ض
املتغريات االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية،
مبينا �أن الن�ساء املتعلمات �أكرث تطوعا من غري
املتعلمات ،و�أن املتزوجات �أكرث تطوعا من العازبات
والأرامل واملطلقات ،كما �أن الن�ساء الفقريات �أكرث
تطوعا من الن�ساء ذوات الدخل املرتفع.
كما ورد يف درا�سة علي ( )2004ب�أن م�شاركة
الن�ساء يف جماالت العمل التطوعي كافة تعد م�ؤ�شرا
على تقدم املجتمع ،و�أن �أي خطة تنموية ال بد �أن
تعتمد على امل�شاركة احلقيقية للمر�أة �إلى جانب
الرجل بو�صفها ت�شكل ن�صف القوى الب�شرية .كما
�أ�شار مالوي (� )2008إلى �ضعف م�شاركة املر�أة يف
العمل التطوعي وخا�صة يف الدول النامية ،ويرجع
ذلك �إلى منظومة القيم االجتماعية ال�سلبية التي
حتد من امل�شاركة الفاعلة للمر�أة ك�شريك للرجل
يف عملية التنمية.
و�أكد الطوي�سي (� )2011أي�ضا �ضعف م�شاركة
املر�أة يف العمل التطوعي ،و�أرجع ال�سبب �إلى
�إن�شغال الن�ساء يف الأعمال وامل�س�ؤوليات املنزلية
والعائلية ،وبالتايل عدم وجود وقت فراغ لديهن،
و�إلى �ضعف مهارات الن�ساء وت�أهيلهن للعمل يف
هذا املجال ،و�إلى النظرة االجتماعية ال�سلبية
لن�شاط املر�أة التطوعي .وعلى الرغم من �أنه مل
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يظهر فروق اح�صائية دالة يف اجتاهات طلبة
جامعة البرتاء نحو العمل التطوعي باختالف نوع
اجلن�س (الزيود والكبي�سي ،)2014 ،معززا ملا
�أ�شارت اليه درا�سة اخلدام ( )2013ب�أن اجتاهات
طالبات كلية عجلون اجلامعية قد ات�سمت ب�شكل
عام بالإيجابية نحو العمل التطوعي ،وب�أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهاتهن
نحو العمل التطوعي تعزى ملتغريات التخ�ص�ص
وامل�ستوى الدرا�سي والعمر.
ويف اخلال�صة ف�إن الدرا�سات ال�سابقة قد
تنوعت يف تناول البحث يف جمال التطوع داخل
جمتمعات طالبية (املدر�سة ،واجلامعة) ،حول
م�ستوى ممار�سة ال�شباب للتطوع ،واجتاهاتهم
ودوافعهم نحو امل�شاركة ،وكذلك جماالت
م�شاركتهم يف العمل ،واملحددات التي يواجهون،
ومدى م�ساهمة املر�أة يف العمل التطوعي ،بينما
مل يتم العثور على درا�سات -ويف حدود علم
الباحثات -تناولت دور التن�شئة الأ�سرية والدور
الرتبوي للمدر�سة واجلامعة يف امتالك ال�شباب
لثقافة التطوع وممار�ستهم له.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
يعد اال�ستثمار بطاقات ال�شباب  -كونهم
ميثلون الفئة الغالبة يف الت�شكيل ال�سكاين -حاجة
و�ضرورة ملحة لالهتمام بتعزيز �أدوارهم التنموية
واالقت�صادية داخل املجتمع .ولأهمية التطوع يف
هذا املجال �أ�صبح من ال�ضرورة االهتمام بتعزيز
ثقافة التطوع لدى فئة ال�شباب عماد التطوع
املجتمعي� .إال �أن العديد من الدرا�سات قد �أ�شارت
�إلى عزوف �أو تدين ن�سب ممار�سة ال�شباب للعمل
التطوعي( ،النابل�سي2010 ،؛ مالوي2008 ،؛ علي،
2004؛ الطوي�سي2011 ،؛ الباز2002 ،؛ ال�سلطان،
2009؛ .)Raskoff and Sundeen, 2012
ونظرا العتبار التطوع �سلوكا تعلميا ،ينعك�س
�إيجابا على املتطوع ذاته ،ويعزز التكامل والتكافل
املجتمعي وينه�ض بالإن�سانية جمعاء ،عمال بقول
ي َّلهُ) (البقرة:
اهلل تعالى ( َف َمن ت ََط َّو َع َخ رْي ًا َف ُه َو َخ رْ ٌ
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 ،)184الأمر الذي ي�ستوجب االهتمام يف �إعالء
قيم التطوع لدى الأبناء ،ابتداء بالأ�سرة من
خالل منوذج القدوة واملحاكاة يف ت�شكيل ميول
االبناء واجتاهاتهم ،ومن خالل تر�سيخ القيم
لديهم يف املدر�سة يف عمليات التن�شئة االجتماعية،
ب�إدماجهم يف الأن�شطة والفعاليات املعززة للمحتوى
التعلمي ،ومن خالل ت�أهيلهم للإندماج املجتمعي
يف اجلامعة ودجمهم يف برامج خدمة املجتمع.
وانطالقا من �أن عملية تربية الأجيال وتن�شئتهم
م�س�ؤولية م�شرتكة ما بني الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات
التعليمية املتمثلة باملدر�سة واجلامعة وغريها،
حتقيقا لغايات الرتبية يف �إعداد الفرد مواطنا
منتميا وعن�صرا فاعال يف تنمية جمتمعه .ف�إن
م�شكلة الدرا�سة تكمن يف التعرف على دور كل
من م�ؤ�س�سة الأ�سرة واملدر�سة واجلامعة يف تر�سيخ
ثقافة العمل التطوعي لدى الفرد لتنعك�س يف �سلوكه
املعي�شي ،من خالل تق�صي م�ستوى م�شاركة طلبة
اجلامعة يف العمل التطوعي ،ومدى انتظامهم يف
ممار�سة التطوع وا�ستمراريتهم يف ممار�ستها.
ولدى مراجعة الأدب ويف حدود اطالع
الباحثات ،ف�إن الدرا�سات ال�سابقة مل تتناول
مو�ضوع الدرا�سة قيد البحث من خالل املتغريات
املبحوثة يف هذه الدرا�سة ،والنتائج التي قد ت�سهم
يف توجيه هذه امل�ؤ�س�سات الرتبوية للإهتمام
بدورهم يف تر�سيخ ثقافة التطوع لدى الن�شئ .فقد
تناولت الدرا�سة كل من متغري النوع االجتماعي
لتحديد فجوة النوع االجتماعي يف دور التن�شئة
الأ�سرية والتعليمية على ممار�سة التطوع ،وكذلك
متغري امل�ستوى الدرا�سي لتبيان مدى م�ساهمة
اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة التطوع وتعزيزها لدى
طلبة اجلامعة مع تقدم امل�ستوى الدرا�سي خالل
مرحلة درا�ستهم اجلامعية .كما تناولت الدرا�سة
متغري �صفة القبول ،للوقوف على مدى م�ساهمة
كل فئة ،ومدى ا�ستثمار اجلامعة فيهم من خالل
برامج التطوع التي تنظمها ،حيث �إن �أ�س�س قبول
الطلبة املعتمدة ت�ستند على �أبعاد اجتماعية
واقت�صادية خا�صة باملجتمع الأردين -والذي هو
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مدار بحث ونقا�ش من قبل العديد من املهتمني
بالتعليم العايل� -إلى جانب اعتماد �أ�سا�س نتائج
الطلبة التح�صيلي يف امتحان الثانوية العامة.
وبهذا ف�إن من ال�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على
هذه الفئة ،من خالل فهم خ�صائ�صهم املبحوثة،
لتو�سيع قاعدة م�شاركتهم واحلفاظ على دميومتها
لت�صبح ثقافة را�سخة لديهم واال�ستثمار فيهم
ب�إدماجهم يف جمتمعاتهم ،للم�شاركة يف تلبية
احتياجاتهم الذاتية واملجتمعية.
�أ�سئلة الدرا�سة:
لقد �سعت الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤالني
الآتيني:
ال�س�ؤال الأول :ما مدى انت�شار ثقافة امل�شاركة
يف العمل التطوعي بني طلبة جامعة الريموك
وفقا ملتغريات الدرا�سة (النوع االجتماعي،
امل�ستوى الدرا�سي� ،صفة القبول)؟
ال�س�ؤال الثاين :ما درجة تقدير طلبة جامعة
الريموك لدور كل من م�ؤ�س�سة الأ�سرة ،وم�ؤ�س�سة
املدر�سة ،وم�ؤ�س�سة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة
امل�شاركة يف �أعمال تطوعية لديهم؟
�أهمية الدرا�سة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من تناولها
للتطوع الذي يحظى باهتمام دويل لدوره يف تنمية
املجتمع وتقدمه ،ودورة يف تنمية قدرات ال�شباب،
وجلعل عمل ال�شباب التطوعي جزءا ملمو�سا
وفاعال يف املجتمع ،وتعزيز م�شاركتهم يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وتربز �أهمية الدرا�سة من ارتباطها بالدور املناط
بعملية الرتبية والتن�شئة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سة التعليمية
يف امتالك ال�شباب لثقافة التطوع ،وتنمية قدراتهم
لتحمل م�س�ؤولياتهم املجتمعية ،يف ظل الرتاجع
امل�شهود لدور كل من الأ�سرة واملدر�سة يف عملية
الرتبية وتن�شئة الأجيال النا�شئة ،وكذلك تراجع دور
التعليم اجلامعي يف تلبية احتياجات املجتمعات،
و�سيطرة اجلانب املادي على اجلانب الإن�ساين
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والقيمي يف املجتمعات ،وات�ساع العزلة االجتماعية
احليوية التي يعي�شها جيل ال�شباب ،وحتولها نحو
احلياة االجتماعية االفرتا�ضية  -عن بعد – نتيجة
لتطور التكنولوجيا وو�سائل االت�صال احلديثة.
هذا ومن املتوقع �أن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة
يف �إثراء الأدب النظري يف جمال التطوع ،حيث
�إن مو�ضوع الدرا�سة -يف حدود علم الباحثات-
مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة ،من حيث �إثارة
االهتمام بدور الأ�سر وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
(املدار�س واجلامعات) يف تر�سيخ ثقافة التطوع
لدى الن�شئ ومتكينهم من االنخراط يف العمل
التطوعي ،مبا ي�سهم يف حتقيق الفوائد املرجوة من
م�شاركتهم على �أنف�سهم وعلى املجتمع عامة.
حمددات الدرا�سة:
اقت�صرت الدرا�سة على طلبة جامعة
الريموك الأردنيني املنتظمني يف الدرا�سة ملرحلة
البكالوريو�س يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي
 ،2014/2013ويتحدد تعميم نتائجها مبدى
متثيل العينة ملجتمع الدرا�سة ،كما تتحدد نتائجها
�أي�ضا بتقديرات �أفراد العينة وفق خ�صائ�صهم
الدميغرافية املبحوثة ،ومبو�ضوعية �إجابتهم عن
الأ�سئلة التي �أعدت لهذه الدرا�سة.
التعريفات الإجرائية:
�صفة القبول :ت�ستند �أ�س�س قبول الطلبة يف
اجلامعات الأردنية املعتمدة على �أ�سا�س تناف�سي،
يعتمد نتائج الطلبة التح�صيلية الناجحني يف
امتحان الثانوية العامة ،بالإ�ضافة �إلى مراعاة بع�ض
اخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع
الأردين .ولأغرا�ض الدرا�سة مت تناول ثالثة فئات من
الطلبة وفق ت�صنيف �صفة القبول؛ (القبول التناف�سي،
القبول وفق املقاعد املخ�ص�صة ،القبول املوازي).
القبول التناف�سي :يتم قبول الطلبة تناف�سيا
وفق �أ�س�س القبول املوحد ال�صادرة عن جمل�س
التعليم العايل من بني جميع الطلبة املتقدمني
بطلبات التحاق امل�ستندة على معدالت نتائج
امتحان الثانوية العامة.
http://journals.uob.edu.bh

القبول وفق املقاعد املخ�ص�صة :يتم حتديد
الطلبة امل�ستفيدين وقبولهم بالتن�سيق فيما بني
جمل�س التعليم العايل والبحث العلمي مع الأطراف
املعنية وفق الن�سبة املخ�ص�صة لكل فئة ،ممن
تنطبق عليهم �أ�س�س القبول اجلامعي ،يتناف�س
عليها الطلبة امل�ستفيدون منها فيما بينهم فقط،
وت�شمل �أبناء العاملني يف القوات امل�سلحة� ،أبناء
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم� ،أبناء العاملني
يف جامعتي الريموك والعلوم والتكنولوجيا� ،أبناء
املناطق النائية� ،أبناء خميمات اللجوء الفل�سطيني،
الطلبة املعوقني ،وطلبة املدار�س الأقل حظا.
القبول املوازي :وي�شمل الطلبة الذين مينحون
حق اختيار التخ�ص�ص الذي يرغبون به مقابل
دفعهم ر�سوم درا�سية بقيمة �أعلى من قيمة ر�سوم
الطلبة املقبولني يف الربنامج العادي� ،شريطة
حتقق �أ�س�س القبول لديهم.
�إجراءات الدرا�سة:
منهج الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي مبا يتنا�سب وطبيعة الدرا�سة ،وذلك
من خالل ر�صد وحتليل واقع امل�شكلة البحثية
با�ستخدام املقابلة املبا�شرة الفردية (وجها لوجه)
املخطط لها ،للإجابة على �أ�سئلة �أعدت لهذا
الغر�ضُ ،وجهت لطلبة جامعة الريموك املنتظمني
لدرجة البكالوريو�س خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي .2014/2013
جمتمع الدرا�سة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة بجميع طلبة البكالوريو�س
الأردنيني يف جامعة الريموك املنتظمني يف الدرا�سة
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
 ،2014/2013ويبلغ عددهم وفق البيانات
املعتمدة لدى دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة
( )32970طالبا وطالبة ،منهم ( )13410طالبا
بن�سبة ( ،)%40.67و( )19560طالبة بن�سبة
(.)%59.33
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عينة الدرا�سة:
ّمت اختيار عينة الدرا�سة وفق العينة الع�شوائية
الطبقية املتعددة ،مبراعاة التوزيع على فئات طلبة
جامعة الريموك من اجلن�سية الأردنية ،وفقا ملا
يتي�سر من الطلبة ومبا ت�سمح به �أوقات فراغهم
بني املحا�ضرات ،واملدة الزمنية الالزمة لإجراء
املقابلة.
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مت حتديد حجم عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة
متثلت يف ( )1450طالبا وطالبة بن�سبة (،)%4.4
وترى الباحثات �أن العينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة
ومب�ستوى ثقة  ،%95ا�ستنادا ملا ورد عن كريج�سي
ومورغان ( ،)Krejcie & Morgan, 1970امل�شار �إليه
يف جاي وايراجني (.) Gay & Airasian, 2003
واجلدول ( )1يظهر توزيع �أفراد العينة وفقا
ملتغرياتها.

جدول ( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفقا ملتغرياتها
املتغري امل�ستقل فئات املتغري امل�ستقل
�إناث
النوع االجتماعي
ذكور
الكلي
�سنة �أولى
�سنة ثانية
امل�ستوى الدرا�سي
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
الكلي
تناف�سي
موازي
�صفة القبول
مقاعد خم�ص�صة
الكلي

�أداة الدرا�سة:
بعد االطالع على الأدب النظري ،كدرا�سة
(العزام1991 ،؛ والطوي�سي2011 ،؛ والعو�ضي،
 ،)2013وباال�ستناد خلربة الباحثات يف العمل
الأكادميي ويف جمال العمل التطوعي ،مت بناء
ا�ستبانة خمت�صة مبو�ضوع البحث و�صياغة �أ�سئلة
الدرا�سة ،كما مت اال�ستعانة بر�أي بع�ض اخلرباء
املخت�صني واملخت�صات يف جمال العمل التطوعي.
وقد تكونت اال�ستبانه من جز�أين رئي�سني هما:
اجلزء الأول :بيانات �شخ�صية عن امل�ستجيبني
وامل�ستجيبات �شملت نوع اجلن�س ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،و�صفة القبول.
اجلزء الثاين :مقيا�س مدى انت�شار ثقافة العمل
التطوعي لدى طلبة جامعة الريموك:
http://journals.uob.edu.bh

العدد
750
700
1450
353
388
370
339
1450
571
347
532
1450

الن�سبة املئوية
51.7
48.3
%100
24.3
26.8
25.5
23.4
%100
39.4
23.9
36.7
%100

وت�ضمن هذا اجلزء �س�ؤالني:
ال�س�ؤال الأول :ما مدى انت�شار ثقافة امل�شاركة
يف العمل التطوعي بني طلبة جامعة الريموك؟
وت�ضمن ثالثة فقرات هي التالية:
الفقرة الأولى :هل �سبق و�أن �شاركت �أو ت�شارك/
ين حاليا يف عمل تطوعي ما؟
الفقرة الثانية� :إذا كانت الإجابة بنعم ،هل
ت�شارك/ين بانتظام �أم يف موا�سم حمددة؟
الفقرة الثالثة� :إذا كانت م�شاركتك منتظمة،
حدد/ي الفرتة الزمنية التي م�ضت على م�شاركتك
يف العمل التطوعي.
ال�س�ؤال الثاين :لدى م�شاركتك ب�أعمال
تطوعية ،ملن يرجع �سبب توجهك للم�شاركة يف
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العمل التطوعي ،وكان حمفزا ودافعا للم�شاركة من
بني كل من (الأ�سرة ،املدر�سة ،اجلامعة� ،أخرى)؟
�صدق الأداة:
بعد االنتهاء من بناء الأداة ،مت التحقق من
�صدق حمتواها بعر�ضها على جمموعة من املحكمني
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص والأكادمييني ويف
عدد من م�ؤ�س�سات العمل التطوعي النا�شطة داخل
الأردن ،وقد ُروعي يف اختيارهم تنوع جماالت
خرباتهم يف العمل التطوعي ،وتنوع تخ�ص�صاتهم
و�شمولهم من اجلن�سني ،وذلك لإبداء �آرائهم حول
و�ضوح الفقرات و�شمولها ،ومدى املالئمة ملو�ضوع
الدرا�سة ،وقد نتج عن ذلك التو�صل �إلى الأداة
ب�صورتها النهائية.
ثبات الأداة :طبقت اال�ستبانة ب�صورتها
النهائية على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()50
فردا من خارج عينة الدرا�سة ،وبعد مرور �أ�سبوعني
�أعيد تطبيق اال�ستبانة على ذات العينة حل�ساب
الثبات بطريقة (االختبار -و�إعادة االختبار) ،وقد
بلغ معامل الثبات للأداة (.)0.88
�إجراءات الدرا�سة:
ُطبقت الأداة على عينة الدرا�سة املكونة
من ( )1450فردا من طلبة جامعة الريموك،
با�ستخدام �أ�سلوب املقابلة الفردية (وجها لوجه)
ا�ستهدفت الطلبة ،بعد �أن قامت الباحثات ب�إتباع
الإجراءات التالية:
 بناء الأداة والت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها. ُنظمت ور�شة تدريبية لفريق جمع البيانات(م�ساعدي بحث) مكون من ( )15طالبا
وطالبة من متطوعي واملتطوعات لدى مركز
الأمرية ب�سمة لدرا�سات املر�أة الأردنية يف
جامعة الريموك على مفاهيم العمل التطوعي،
واملفاهيم التي ت�ضمنتها الأداة ،وعلى �أ�سلوب
جمع البيانات با�ستخدام املقابالت الفردية
املبا�شرة (وجها لوجه) مبا يحقق �أهداف
الدرا�سة.
http://journals.uob.edu.bh

 مت اختيار ع�شرة �أ�شخا�ص من فريق جمع البياناتممن متيزوا �أثناء عملية التدريب ،للمبا�شرة
بتطبيق �أداة الدرا�سة وفق الأ�سلوب املعتمد يف
الدرا�سة ،بحيث يبد�أ الباحث بتو�ضيح هدف
الدرا�سة ومفهوم العمل التطوعي للم�ستجيبني.
 مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية ،لقيا�سثبات الأداة مكونة من ( )50طالبا وطالبة من
خارج عينة الدرا�سة.
 مت توزيع فريق م�ساعدي البحث على خمتلفكليات اجلامعة ،جلمع البيانات مع مراعاة
�شمولية العينة ملختلف التخ�ص�صات من
كليات اجلامعة كافة وفقا ملتغريات الدرا�سة
(النوع االجتماعي� ،صفة القبول ،وامل�ستويات
الدرا�سية).
 مت متابعة الأداء من قبل فريق الباحثات ب�شكلم�ستمر ،وتبادل التغذية الراجعة فيما بني
الفريقني ب�شكل دوري يف نهاية كل �أ�سبوع،
ل�ضبط الدقة وال�شمولية للعينة ،وذلك من
خالل منوذج متابعة �أداء كل منهم .وقد بلغ
متو�سط �أداء كل منهم يرتاوح ما بني ()20-15
ا�ستبانة �أ�سبوعيا ،وتوجيههم ب�شكل م�ستمر
ملراعاة التوازن يف تنوع العينة و�شموليتها.
 قيام الباحثات ب�إدخال البيانات و�إجراءاملعاجلة الإح�صائية با�ستخدام برنامج الرزم
الإح�صائي ة (�Statistical Package for the So
 ،))cial Science (SPSSوا�ستخدام التقنيات
الإح�صائية املنا�سبة يف حتليل البيانات� ،شملت
املتو�سطات احل�سابية ،وح�ساب التكرارات
والن�سب املئوية ،للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
وفق ما يتنا�سب.
عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
نتائج ال�س�ؤال الأول :ما مدى انت�شار ثقافة
امل�شاركة يف العمل التطوعي بني طلبة جامعة
الريموك؟
للو�صول لإجابة هذا ال�س�ؤال ،مت طرح ثالث
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فقرات من الأ�سئلة .كانت �إجابات �أفراد العينة
على فقرات الأ�سئلة كما يلي:
الفقرة الأولى :هل �سبق و�إن �شاركت يف عمل

تطوعي ما؟ وت�ضمنت الإجابة (نعم /ال)
يظهر جدول (� )2أعداد ون�سب م�شاركة �أفراد
العينة ب�أعمال تطوعية

جدول (� :)2أعداد ون�سب م�شاركة �أفراد العينة ب�أعمال تطوعية
توزيع الطلبة وفق مدى امل�شاركة
العدد
الن�سبة املئوية من العينة

�إجمايل العينة
1450
%100

ُيظهر اجلدول ( )2ب�أن ( )897طالبا وطالبة
فقط من عينة الدرا�سة ي�شاركون ب�أعمال تطوعية،
مبا ن�سبته ( )%61.8من جمموع �أفراد العينة،
�أي �أقل من ثلثيهم ،وتعد هذه الن�سبة مب�ستوى
(متو�سط) ،و�إن ن�سبة الطلبة الذين مل ي�سبق لهم
امل�شاركة يف �أعمال تطوعية بلغت (.)%38.2
ولتحديد خ�صائ�ص الطلبة امل�شاركني ب�أعمال
تطوعية وفق متغريات �أفراد العينة (النوع

الطلبة غري امل�شاركني
553
%38.2

الطلبة امل�شاركون
897
%61.8

االجتماعي� ،صفة القبول ،امل�ستوى الدرا�سي)،
�أُجريت التحليالت التالية:
�أوال :توزيع الطلبة امل�شاركني ب�أعمال تطوعية
وفق متغري النوع االجتماعي:
يظهر اجلدول (� )3أعداد ون�سب الطلبة
امل�شاركني ب�أعمال تطوعية موزعة وفق النوع
االجتماعي.

جدول (� :)3أعداد ون�سب الطلبة امل�شاركني ب�أعمال تطوعية وفق النوع االجتماعي

�إجمايل العينة
عدد الطلبة امل�شاركني
الن�سبة املئوية لتوزيع الطلبة امل�شاركني وفق النوع االجتماعي

يتوزع الطلبة امل�شاركون يف الأعمال التطوعية
وفق ما يتبني من اجلدول (� )3إلى ما ن�سبته
( )%50.8من الطلبة الذكور ،وبن�سبة ()%49.2
من الطالبات الإناث� .أي تتقارب ن�سبة م�شاركة
الطلبة الذكور والإناث �إلى حد ما .وقد يعزى هذا
التقارب �إلى تنوع جماالت العمل التطوعي التي
ي�شاركون بها ،ال �سيما و�أن طبيعة الإجابة عن هذا

توزيع الطلبة امل�شاركني وفق النوع االجتماعي
�إناث
ذكور
املجموع الكلي
750
700
1450
441
456
897
%49.2
%50.8
%100

ال�س�ؤال مق�صورة على (نعم /ال)� ،أي �أنه �س�ؤال
كمي ولي�س نوعي.
ثانيا :توزيع الطلبة امل�شاركني ب�أعمال
تطوعية وفق امل�ستوى الدرا�سي:
يظهر اجلدول ( )4توزيع الطلبة امل�شاركني
ب�أعمال تطوعية موزعة وفق امل�ستوى الدرا�سي.

جدول ( :)4توزيع الطلبة امل�شاركني يف �أعمال تطوعية وفق امل�ستوى الدرا�سي
املجموع الكلي

�سنة �أولى

�سنة ثانية

�سنة ثالثة

�سنة رابعة

897

228

244

221

204

%100

%25.4

%27.2

%24.6

%22.7

عدد الطلبة امل�شاركني
الن�سبة املئوية لتوزيع
الطلبة امل�شاركني
http://journals.uob.edu.bh
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يظهر اجلدول (� )4أن طلبة ال�سنة الأولى
ي�شاركون مبا ن�سبته ( ،)%25.4و�أن طلبة ال�سنة
الثانية ي�شاركون بن�سبة ( ،)%27.2ثم تتجه ن�سب
امل�شاركة �إلى االنخفا�ض ،حيث انخف�ضت ن�سبة
م�شاركة طلبة ال�سنة الثالثة �إلى ( ،)%24.6وكذلك
انخف�ضت ن�سبة م�شاركة طلبة ال�سنة الرابعة الأدنى
�إلى ( .)%22.7وت�شري هذه النتائج �إلى �أن طلبة
ال�سنة الثانية هم �أعلى ن�سبة م�شاركة من بني
خمتلف امل�ستويات الدرا�سية للطلبة امل�شاركني،
ويليهم يف املرتبة الثانية طلبة ال�سنة الأولى ،فطلبة
ال�سنة الثالثة ،بينما ي�أتي طلبة ال�سنة الرابعة يف
املرتبة الرابعة والأخرية.
وميكن تف�سري هذه النتائج ب�أن طلبة ال�سنة
الأولى ما زالوا �ضمن مرحلة الت�أقلم والتكيف
مع البيئة اجلامعية اجلديدة عليهم ،يف حني �أن
اجلامعة ا�ستطاعت جذب طلبة ال�سنة الثانية بن�سبة
�أعلى للم�شاركة يف برامج التطوع يف اجلامعة� ،إال
�أن هذه الن�سبة اجتهت للرتاجع واالنحدار فيما بني

طلبة ال�سنة الثالثة والرابعة ،ورمبا يعزى ال�سبب
�إلى تدين جاذبية الربامج التطوعية التي تنظمها
اجلامعة الهتمامات الطلبة� ،أول�ضعف احلوافز
التي تقدمها لهم� ،أو لأ�سباب فنية و�إدارية ،مثل
�ضعف االهتمام ب�أهمية اال�ستثمار يف دمج الطلبة
بالربامج التطوعية ،وانعكا�ساتها على م�ستوى
تفاعل الطلبة يف احلياة اجلامعية� ،إ�ضافة �إلى �أن
طلبة ال�سنة الرابعة قد يكون ان�شغالهم مبتابعة
متطلبات تخرجهم �سببا يف تدين ن�سبة م�شاركتهم،
الأمر الذي ي�ستوجب من الأجهزة القائمة على
الربامج التطوعية ،االهتمام مبراجعة االجراء�آت
الإدارية والفنية املتبعة داخل اجلامعة� ،أو بالتو�سع
يف برامج احلوافز للم�شاركني ،والتو�سع يف فعاليات
التوعية ب�أهمية التطوع.
ثالثا :توزيع الطلبة امل�شاركني ب�أعمال
تطوعية وفق �صفة القبول:
اجلدول ( )5يو�ضح توزيع الطلبة امل�شاركني يف
�أعمال تطوعية وفق �صفة قبول الطلبة

جدول( :)5توزيع الطلبة امل�شاركني يف �أعمال تطوعية وفق �صفة القبول
مقاعد
املجموع الكلي تناف�سي موازي
�صفة القبول
خم�ص�صة
532
347
571
1450
عدد الطلبة
343
207
347
897
عدد امل�شاركني
الن�سبة املئوية لتوزيع
%38.2 %23.1 %38.7
%100
الطلبة امل�شاركني
ن�سبة الطلبة امل�شاركني من
%64.5 %59.7 %60.8
%61.8
العينة الكلية

ُيظهر اجلدول � ،))5أن الطلبة امل�شاركني
يف �أعمال تطوعية البالغ عددهم ( )897طالبا
وطالبة ،يتوزعون �إلى ما ن�سبته ( )%38.7من
الطلبة املقبولني تناف�سيا ،وميثلون الن�سبة الأعلى
بني فئات القبول ،ويليهم يف الرتتيب الثاين،
الطلبة املقبولون وفق املقاعد املخ�ص�صة بن�سبة
( ،)%38.2وبن�سبة ( )%23.1فقط من الطلبة
املقبولني على الربنامج املوازي.
وت�شري هذه النتائج ب�أن الطلبة املقبولون وفق
املقاعد املخ�ص�صة (�أبناء القوات امل�سلحة ،و�أبناء
http://journals.uob.edu.bh

العاملني... ،الخ) على الرغم من منحهم متيزا يف
القبول� ،إال �أنهم مل يكونوا الأعلى م�شاركة ،كما �أن
اجلامعة مل ت�ستثمر فيهم يف برامج تطوعية تعود
بالفائدة عليهم وعلى جمتمعاتهم ،كما مل توظف هذا
التميز املمنوح لهم لتعزيز م�ستوى انتمائهم نحوها.
�أما فيما يتعلق بالطلبة املقبولني يف الربنامج
املوازي فكانوا الأقل م�شاركة ،وقد يعود �سبب ذلك
�إلى احتمالية ارتباطهم ب�أعمال تدر عليهم دخال
ملواجهة الر�سوم الدرا�سية املرتفعة امللتزمني بها
مقارنة مع زمالئهم املقبولني تناف�سيا �أو املقبولني
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�ضمن املقاعد املخ�ص�صة� ،أو �إلى عزوفهم عن
امل�شاركة نتيجة �شعورهم بعدم العدالة يف الر�سوم
الدرا�سية املفرو�ضة عليهم يف الربنامج املوازي.
ومما �سبق ميكننا �أن ن�ستخل�ص �أن ن�سبة الطلبة
الذين ي�شاركون ب�أعمال تطوعية بلغت ()%61.8
من جمموع �أفراد العينة الكلية ،يتوزعون بني الطلبة
الذكور والإناث �إلى ما ن�سبته ()%49.8 ،%50.8
على التوايل .ويتوزعون وفق امل�ستوى الدرا�سي لهم؛
�إلى ما ن�سبته ( )%25.4من طلبة ال�سنة الأولى،
و( )%27.2من طلبة ال�سنة الثانية ،وتنخف�ض ن�سبة
م�شاركة كل من طلبة ال�سنة الثالثة �إلى (،)%24.6
وطلبة ال�سنة الرابعة �إلى (� .)%22.7أما توزيعهم
وفق �صفة القبول؛ فمنهم ما ن�سبته ( )%38.7من
الطلبة املقبولني تناف�سيا ،ويليهم الطلبة املقبولون
وفق املقاعد املخ�ص�صة بن�سبة ( ،)%38.2بينما
كانت ن�سبة م�شاركة الطلبة املقبولني على الربنامج
املوازي ( )%23.1فقط.
وعليه ف�إنه ميكن حتديد خ�صائ�ص الطلبة
امل�شاركني يف العمل التطوعي ،والذين ي�شكلون
�أقل من ثلثي عينة الدرا�سة ،هم على الأغلب من
الطلبة الذكور ،ومن طلبة ال�سنة الثانية ،وبدرجة
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�أقل طلبة ال�سنة الأولى ،وبن�سبة م�شاركة متناق�صة
بني طلبة ال�سنة الثالثة فال�سنة الرابعة ،ومن
الطلبة املقبولني تناف�سيا وبدرجة �أقل من املقبولني
وفق املقاعد املخ�ص�صة ،و�أقلهم م�شاركة املقبولون
وفق الربنامج املوازي .ومن جانب �آخر ،لعل هذه
النتيجة تعطي م�ؤ�شرا ملراجعة خطط وبرامج
التطوع الأجدى لت�ستهدف دمج �أو�سع جمموعة من
طلبة اجلامعة ت�ستهدف الفئات التي غالبيتها خارج
�إطار امل�شاركة يف العمل التطوعي ،واال�ستثمار
بزيادة اندماجهم يف العمل التطوعي .كما ميكن
التو�صل ال�ستنتاج بتدين ثقافة العمل التطوعي لدى
طلبة اجلامعة.
�إجابة الفقرة الثانية :هل م�شاركتك كانت
مو�سمية �أم منتظمة؟
مت توجيه هذا ال�س�ؤال فقط للطلبة الذين �أجابوا
ب�أنهم ي�شاركون ب�أعمال تطوعية ،لتك�شف �إجاباتهم
عن مدى تر�سخ ثقافة امل�شاركة يف العمل التطوعي
لديهم ،واكت�سابهم لهذا ال�سلوك ب�شكل دائم.
ويظهر اجلدول (� )7أعداد ون�سب الطلبة
امل�شاركني املنتظمني واملو�سميني.

جدول (� :)7أعداد ون�سب الطلبة امل�شاركني املنتظمني واملو�سميني
الطلبة امل�شاركون
الطلبة امل�شاركون
جمموع الطلبة
توزيع الطلبة
املو�سميون
املنتظمون
امل�شاركني
الن�سبة
امل�شاركني
العدد الن�سبة املئوية العدد الن�سبة املئوية
العدد
املئوية
%68.1
611
%31.9
286 %100
897
جمموع كلي

يتوزع الطلبة امل�شاركون ب�أعمال تطوعية ،وفق
ما يظهر يف اجلدول (� )7إلى ما ن�سبته ()%31.9
منتظم امل�شاركة �أي �أقل من ال ُثلث من �أ�صل ()897
فردا ،يف حني �أن ما ن�سبته ( )%68.1من ه�ؤالء
الطلبة كانت م�شاركتهم مو�سمية .مما ي�شري
�إلى �ضعف م�شاركة الطلبة اجلامعيني يف العمل
الطوعي ،وهذا ما ت�ؤكده العديد من الدرا�سات
(اخلدام2013 ،؛ النابل�سي2010،؛ ال�سلطان،
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2009؛ مالوي .)2008 ،الأمر الذي قد ي�شري �إلى
�ضعف تر�سخ ثقافة امل�شاركة يف العمل التطوعي
لدى طلبة اجلامعة.
ولتحديد �أثر النوع االجتماعي بني الطلبة
منتظمي امل�شاركة يف العمل التطوعي ،اجلدول()8
يبني �أعداد ون�سبة الطلبة امل�شاركني املنتظمني
واملو�سميني وفق النوع االجتماعي.
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جدول (� :)8أعداد ون�سبة الطلبة امل�شاركني املنتظمني واملو�سميني وفق النوع االجتماعي
الطلبة امل�شاركون املو�سميون
الطلبة امل�شاركون املنتظمون
املجموع
الطلبة
الن�سبة املئوية
العدد
الن�سبة املئوية
الكلي العدد
امل�شاركون
%68.1
611
%31.9
286
897
جمموع كلي
%47.1
288
%58.7
168
456
الطالب
%52.9
323
%41.3
118
441
الطالبات

يظهر اجلدول ( )8ب�أن الطلبة امل�شاركني
بانتظام يتوزعون وفقا ملتغري النوع االجتماعي،
�إلى ما ن�سبته ( )%58.7من الطلبة الذكور،
و( )%41.3من الطالبات الإناث ،وباملقابل ف�إن
الطلبة الذين ي�شاركون مو�سميا يتوزعون وفقا
ملتغري النوع االجتماعي� ،إلى ما ن�سبته ()%47.1
من الطلبة الذكور ،و( )%52.9من الطالبات
الإناث� .أي �أن غالبية الطلبة امل�شاركني بانتظام
ب�أعمال تطوعية هم الطلبة الذكور ،وعلى العك�س
ف�إن غالبية امل�شاركني ب�أعمال تطوعية ب�شكل
مو�سمي هن الطالبات الإناث ،مبعنى �أن غالبية
م�شاركة الطالبات الإناث هي مو�سمية وغري
منتظمة ،بينما غالبية م�شاركة الطلبة الذكور هي
م�شاركة منتظمة ولي�ست مو�سمية ،ورمبا يعزى
ذلك لأثر الثقافة املجتمعية املحافظة على تن�شئة
الإناث.
وب�شكل عام ف�إن الطلبة امل�شاركني يف العمل
التطوعي يف غالبيتهم ( )%68.1ي�شاركون فقط
مبوا�سم معينة .بينما ن�سبة الطلبة املنتظمني
يف امل�شاركة ( )%31.9فقط� ،أي �أقل من الثلث
منتظمون يف امل�شاركة ،يتوزعون �إلى ما ن�سبته
( )%58.7من الطلبة الذكور ،و( )%41.3من
الطالبات الإناث.
وعليه ف�إن تدين ن�سبة الطلبة املنتظمني يف
العمل التطوعي ،قد تعزى �إلى �ضعف تر�سخ
ثقافة التطوع لديهم ،كما �أن غالبية ه�ؤالء الطلبة
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املنتظمني يف امل�شاركة هم من الطلبة الذكور بن�سبة
�أعلى مما هي عليه لدى الطالبات الإناث .والتي
قد تعزى لنف�س الأ�سباب الواردة �سابقا الناجتة
عن الت�أثري ال�سلبي للتن�شئة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سة
التعليمية (املدر�سة واجلامعة) نحو م�شاركة الإناث
يف �أعمال تطوعية كما هو الأمر حيال ت�أثريها على
�ضعف م�شاركة املر�أة يف جماالت احلياة املختلفة
والتي ت�ؤكدها العديد من الدرا�سات (مالوي،
2008؛ الطوي�سي2011 ،؛ (.)Einolf, 2011
نتائج الفقرة الثالثة� :إذا كانت م�شاركتك
منتظمة ،حدد الفرتة الزمنية التي م�ضت على
م�شاركتك يف العمل التطوعي:
وقد �أُعطي امل�ستجيبون على هذا ال�س�ؤال اختيار
�أحد ثالثة بدائل هي ( :عامان ف�أقل)�( ،أكرث
من � 2-5أعوام)�( ،أكرث من � 5أعوام) ،وذلك
للت�أكد من مدى تر�سخ ثقافة امل�شاركة ب�أعمال
تطوعية لدى �أفراد العينة ،من خالل اال�ستدالل
باملدة الزمنية التي م�ضت على ممار�ستهم للعمل
التطوعي ،وفقا ملا يراه كال من ب�سل وفورب�س
( )Bussell and Forbes, 2002ب�أن االهتمام بقيمة
الوقت الذي يق�ضيه املتطوعون يف التطوع لي�صبح
�سلوكا ثابتا لديهم ويتجذر يف ثقافتهم .وعليه فقد
مت توجيه هذه الفقرة للطلبة الذين ي�شاركون يف
�أعمال تطوعية بانتظام .واجلدول (ُ )9يظهر
توزيع الطلبة منتظمي امل�شاركة وفق الفرتة الزمنية
والنوع االجتماعي
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جدول ( :)9توزيع الطلبة منتظمي امل�شاركة وفق الفرتة الزمنية والنوع االجتماعي
الفرتة الزمنية للم�شاركة
الطلبة منتظمو امل�شاركة
�أكرث من 5
�أكرث من 5-2
الفئات
عامان ف�أقل
�أعوام
�أعوام
%
جمموع
%
عدد
%
عدد
عدد %
الذكور

168

58.7

37.4 107

37

12.9

24

8.4

الإناث

118

41.3

30.1

26

9.1

6

2.1

86

يبني اجلدول (� )9أن ( )%67.5من الطلبة
املنتظمني يف امل�شاركة يف �أعمال تطوعية ي�شاركون منذ
عامني ف�أقل ،ون�سبة الطلبة الذين ي�شاركون منذ (�أكرث
من � 5 -2أعوام) بلغت ( ،)%22.0والذين ي�شاركون
منذ (�أكرث من � 5أعوام) بن�سبة ( )%10.5فقط.
ت�شري هذه النتائج �إلى �أن ُثلثي الطلبة امل�شاركني
بانتظام من كال اجلن�سني حديثي امل�شاركة وبن�سبة
( ،)%67.5يف حني �أن ن�سبة الطلبة الذين
ي�شاركون منذ (�أكرث من � 5أعوام) هي الأقل ،ومتثل
( )%10.5فقط ،لتدل هذه النتائج على �ضعف
ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة اجلامعة ،والتي
قد تعزى ل�ضعف �أثر التن�شئة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سة
التعليمية (املدر�سة واجلامعة) يف تر�سيخ ثقافة
العمل التطوعي لدى الطلبة ،كما وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة (مالوي2008 ،؛ الباز،
2002؛ العزام.)1991 ،
كما ميكن من خالل اجلدول (� )9أي�ضا �إظهار
مقارنة وفق النوع االجتماعي بني الطلبة املنتظمني
يف امل�شاركة والفرتة الزمنية التي م�ضت على
م�شاركتهم ،حيث يتبني �أن ن�سبة الطلبة املنتظمني
منذ (عامان ف�أقل) من الذكور والإناث هي على
التوايل ( ،)%30.1 ،%37.4والطلبة الذين
ي�شاركون منذ (�أكرث من � 5 -2أعوام) من الذكور
والإناث هي على التوايل بن�سبة (،)%9.1 ،%12.9
بينما الطلبة الذين ي�شاركون منذ (�أكرث من 5
�أعوام) من الذكور والإناث هم بن�سبة (،%8.4
 )%2.1فقط على التوايل .وت�ؤكد هذه النتائج
�أن الطلبة املنتظمني يف العمل التطوعي من كال
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اجلن�سني عامة ،والإناث خا�صة ،حديثي املمار�سة،
وهذا يعد م�ؤ�شرا على �ضعف تر�سخ ثقافة العمل
التطوعي لديهم.
وب�شكل عام ف�إن نتيجة الإجابة عن فقرة املدة
الزمنية التي م�ضت على ممار�سة الطلبة للعمل
التطوعي ،ك�شفت �أن ُثلثي الطلبة من كال اجلن�سني
املنتظمني يف �أعمال تطوعية هم حديثو امل�شاركة
منذ (عامان ف�أقل) ،وبواقع ( ،)%67.5بينما
ن�سبة الطلبة الذين ي�شاركون منذ (�أكرث من 5
�أعوام) هي فقط ( )%10.5من الطلبة امل�شاركني
بانتظام ،وت�شري هذه الن�سبة تدين ثقافة العمل
التطوعي لدى طلبة اجلامعة.
ولدى احت�ساب الفروق بني الطلبة الذكور
والطالبات الإناث من حيث الفرتة الزمنية التي
م�ضت على م�شاركتهم ،يتبني �أن ن�سبة الطلبة
الذكور والإناث الذين ي�شاركون منذ (عامان
ف�أقل) هي على التوايل (،)%12.9 ،%37.4
و�أن ن�سبة الطلبة الذكور والإناث الذين ي�شاركون
منذ (� 5 -2أعوام) هي على التوايل (،%12.9
 ،)%9.1بينما الذين ي�شاركون منذ (�أكرث من 5
�أعوام) من الطلبة الذكور والإناث هي على التوايل
بن�سبة ( )%2.1،%8.4فقط  .وت�ؤكد هذه النتائج
�ضعف ثقافة التطوع لدى طلبة اجلامعة عامة،
ولدى الطالبات الإناث ب�شكل خا�ص.
نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما درجة تقدير طلبة
جامعة الريموك لدور كل من م�ؤ�س�سة الأ�سرة،
املدر�سة ،واجلامعة يف تر�سيخ ثقافة امل�شاركة يف
�أعمال تطوعية لديهم؟
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وللو�صول �إلى تقديرات الطلبة امل�شاركني لدور
كل من م�ؤ�س�سة الأ�سرة واملدر�سة واجلامعة يف
حتفيزهم لثقافة امل�شاركة يف العمل التطوعي والتي
كان لها دور تر�سيخ ثقافة امل�شاركة لديهم ،مت طرح
ال�س�ؤال التايل على الطلبة امل�شاركني فقط:
لدى م�شاركتك ب�أعمال تطوعية ،ملن ترجع

�سبب توجهك للم�شاركة يف العمل التطوعي،
وكان حمفزا ودافعا لك للم�شاركة من بني كل من
(الأ�سرة ،املدر�سة ،اجلامعة� ،أخرى)؟
اجلدول (ُ )10يظهر توزيع اجلهات املحفزة
للطلبة للم�شاركة يف العمل التطوعي موزعني وفق
النوع االجتماعي.

اجلدول ( :)10اجلهات املحفزة للطلبة للم�شاركة يف العمل التطوعي موزعني وفق النوع االجتماعي
جمموع
اجلهة املحفزة للم�شاركة
الطلبة
امل�شاركني
�أخرى
اجلامعة
املدر�سة
الأ�سرة
كلي ذكور �إناث كلي ذكور �إناث كلي ذكور �إناث كلي
22 71 130 201 293 194 487 83
104 187 897
التكرار
2.5 7.9 14.5 22.4 32.7 21.6 54.3 9.2 11.6 20.8 100
%
4
2
1
3
الرتبة

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول ( )10ب�أن
املدر�سة جاءت باملرتبة الأولى و�أكرث م�ساندة
وحتفيزا للطلبة عامة على ممار�سة العمل
التطوعي ،وبن�سبة (� ،)%54.3أي �أكرث من ن�صف
الطلبة امل�شاركني يف �أعمال تطوعية ،يف حني
جاءت ن�سبة تقدير الطلبة الذين يرون �أن اجلامعة
حمفزة لهم للم�شاركة ( )%22.4وباملرتبة الثانية،
�أما ت�أثري الأ�سرة على م�شاركة الطلبة يف �أعمال
تطوعية جاء يف املرتبة الثالثة بن�سبة ()%20.8
من جمموع الطلبة امل�شاركني بعمل تطوعي.
وتعد هذه النتائج م�ؤ�شرا على �أن الطلبة
امل�شاركني من كال اجلن�سني يرون �أن املدر�سة متثل
اجلهة الأعلى حتفيزا لهم ملمار�سة العمل التطوعي،
وهذا ي�ؤكد دور املدر�سة البارز يف تر�سيخ ثقافة
العمل التطوعي لدى الطلبة ،ويليه دور كل من
اجلامعة فالأ�سرة ،بل وت�أتي ن�سبة م�ساهمة املدر�سة
يف حتفيز الطلبة �أكرث من ن�سبة م�ساهمة كل من
اجلامعة والأ�سرة جمتمعتني معا ،مما يربز مدى
�أهمية ت�أثري املدر�سة يف هذا املجال .وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة جون�سون وبيبي ومورتيمر
و�سنايدر (Johnson, Beebe, Mortimer & Snyder,
 )1998حول �أهمية تن�شئة الأجيال النا�شئة على
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تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي منذ مرحلة املراهقة
ملا تعود به عليهم من فوائد.
كما يظهر اجلدول (� )10أي�ضا� ،أن كال من
الطلبة الذكور والإناث امل�شاركني ب�أعمال تطوعية
قد اتفقا على ترتيب امل�ؤ�س�سات الثالث من حيث
م�ستوى حتفيزها لهم للم�شاركة� ،أي املدر�سة
فاجلامعة فالأ�سرة على التوايل مع اختالف درجة
تقدير كل منهما مل�ستوى ت�أثري تلك امل�ؤ�س�سات
على م�شاركتهم .ولدى املقارنة بينهما وفق النوع
االجتماعيُ ،يظهر اجلدول ذاته تقديرات كل
من الطلبة الذكور والإناث مل�ستوى دعم وحتفيز
املدر�سة ملمار�ستهم العمل التطوعي على التوايل
(� ،)%33.4 ،%22.2أي حوايل ُخم�س الطلبة
الذكور مقابل الثلث من الطالبات الإناث.
الأمر الذي قد ي�شري �إلى م�ستوى التفاعل
الإيجابي يف مدار�س الإناث فيما بني العنا�صر
الب�شرية داخل املدر�سة (هيئات �إدارية وتدري�سية)
مع اجل�سم الطالبي عما هو عليه يف مدار�س الذكور،
ورمبا يعزى ملدى ا�ستجابة الربامج التطوعية التي
تنظمها مدار�س الإناث مليول ورغبات الطالبات
ومالءمتها لطبيعة تن�شئتهن الأ�سرية ولظروفهن
ال�شخ�صية ،ال �سيما �أن املجتمع الأردين جمتمع
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حمافظ ،مبعنى وجود فر�ص �أمام الذكور ملمار�سة
�أن�شطة خارج م�ؤ�س�ستي الأ�سرة واملدر�سة ،وتقييد
هذه الفر�ص بوجه الفتيات ،وبالتايل ف�إن الفتيات
يجدن يف م�شاركتهن للعمل التطوعي من خالل
املدر�سة متنف�سا منا�سبا تقبل به الأ�سرة ومن�سجما
مع تقاليد التن�شئة الأ�سرية للفتيات.
�أو رمبا يعزى لثقة �أولياء �أمور الطالبات
مب�ستوى الإ�شراف املبا�شر على الطالبات
امل�شاركات من هيئات املدار�س ،ال �سيما �أن مدار�س
القطاع العام وحيدة اجلن�س وهي الأعلى �إقباال
لإلتحاق الطالبات فيها من الطلبة الذكور ،والأكرث
انت�شارا من مدار�س القطاع اخلا�ص املختلطة
اجلن�س على الأغلب ،مما يزيد من م�ستوى تفاعل
الطالبات الإناث يف املدار�س مع ن�سبة تقديرهن
لدور اجلامعة يف حتفيزهن للم�شاركة يف الأن�شطة
والربامج التطوعية ( ،)%7.9مقارنة بن�سبة
تقدير الطلبة الذكور لدور اجلامعة يف حتفيزهم
للم�شاركة ( ،)%14.5الأمر الذي قد يعزى �إلى
�ضعف م�ستوى ا�ستجابة الطالبات الإناث للم�شاركة
يف الربامج التطوعية التي تطرحها اجلامعة� ،أو
عدم مالءمة تلك الربامج �أو عدم تهيئة الظروف
املنا�سبة مل�شاركة الطالبات الإناث �سواء من حيث
نوع الربامج �أو من حيث توقيتها �أو من حيث
�إدارة هذه الأن�شطة وتنظيمها� ،أو �إلى عزوفهن
عن امل�شاركة خالل احلياة اجلامعية� ،إما لكون
اجلامعة خمتلطة اجلن�س� ،أو لأ�سباب تنظيمية
خا�صة باجلهات امل�شرفة على �إدارة الأن�شطة
التطوعية التي تقدمها اجلامعة ،والذي قد يعزى
بالتايل �إلى �أ�سباب �أن الطالبات يف الغالب من
�أ�سر حمافظة .وما يعزز هذا التف�سري ن�سبة تقدير
الطالبات الإناث مل�ستوى حتفيز الأ�سرة لهن حيث
جاءت يف الرتتيب الثالث وبن�سبة ( )%9.2مقابل
ن�سبة تقدير الذكور مل�ستوى حتفيز الأ�سرة لهم
(.)%11.6
اال�ستنتاجات والتو�صيات:
ن�ستخل�ص من نتائج الدرا�سة ،تدين ن�سبة
م�شاركة طلبة جامعة الريموك عامة يف العمل
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التطوعي ،وهذا ما يتفق مع العديد من الدرا�سات.
وكذلك تدين ن�سبة منتظمي امل�شاركة يف العمل
التطوعي منذ �أكرث من عامني ،فيما بني الطلبة
عامة والطالبات الإناث خا�صة ،لي�شري �إلى تدين
درجة امتالكهم لثقافة العمل التطوعي ،والتي قد
تعزى ل�ضعف دور التن�شئة الأ�سرية وكل من املدر�سة
واجلامعة ،يف تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي لديهم.
ويف �ضوء ذلك ،تو�صي الباحثات بالآتي:
التو�سع يف برامج ممار�سة العمل التطوعي داخلاملدار�س ودمج �أولياء الأمور للم�شاركة يف هذه
الربامج لتوعيتهم وزيادة فاعليتهم يف توجيه
�أبنائهم وحتفيزهم لالنخراط يف �أعمال
تطوعية.
اهتمام ال�سلطات امل�شرفة على املدار�س لتنظيمبرامج توعية لأرباب الأ�سر والتن�سيق مع و�سائل
الإعالم املختلفة لإظهار �أهمية العمل التطوعي
مبا ينعك�س بالفائدة على تربية الأبناء
وتوجيههم نحو االنخراط يف العمل التطوعي.
اهتمام الأجهزة القائمة على الربامج التطوعيةيف اجلامعة مبراجعة االجراء�آت الإدارية
والفنية املتبعة� ،أو بالتو�سع يف برامج احلوافز
للم�شاركني ،والتو�سع يف فعاليات التوعية
ب�أهمية التطوع.
ت�ضمني متطلبات تخرج طلبة اجلامعة ،تنفيذعمل تطوعي خدمة للجامعة واملجتمع املحلي
خالل فرتة درا�ستهم اجلامعية ،م�ساهمة منهم
يف عمليات التنمية ،و�إعدادا لهم للإنخراط يف
املجتمع بعد التخرج.
االهتمام بطرح برامج عمل تطوعية ح�سا�سةللنوع االجتماعي ،تراعي ظروف الطالبات
الإناث يف اجلامعة واهتماماتهن ،من حيث
�إدارة هذه الربامج ،وامل�س�ؤولية الإ�شرافية،
واحلوافز املقدمة.
اهتمام اجلامعات بطرح برامج عمل تطوعيةخلدمة املجتمع ،لإثارة اهتمام الطلبة املقبلني
على التخرج ،ت�سهم يف �إدماجهم بق�ضايا
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املجتمع ،يتواءم واهتماماتهم وتتناول ت�أهيلهم
ل�سوق العمل والفر�ص املتاحة.
 تو�صية باجراء درا�سة نوعية ومراعية حل�سا�سيةالنوع االجتماعي ،للك�شف عن جماالت العمل
التطوعي التي ي�شارك بها الطلبة.
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يف :فربايرhttps://documents- .2017 ،
d d s - n y. u n . o r g / d o c / R E S O L U T I O N /
GEN/NR0/473/99/IMG/NR047399.
pdf?OpenElement

الباز ،را�شد بن �سعد ( .)2002ال�شباب والعمل
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الريا�ض يف تعزيز قيم العمل التطوعي لدى
الفتاة ال�سعودية من وجهة نظر املعلمات.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة حممد
بن �سعود الإ�سالمية .الريا�ض ،اململكة
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