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نظرًا لمتقدـ العممى والتكنولوجى وما أتاحو مف تشيد المعرفة اإلنسانية تطورًا مذىاًل فى وقتنا الراىف   
إمكانية ىائمة فى الحصوؿ عمى المعرفة بشتى الوسائؿ، والتربية بمعناىا الشامؿ تأثرت إلى حد بعيد 

 بالتغيرات العممية والتكنولوجية.

لجميع إف مجتمعنا العربى وىو يطرؽ أبواب التقدـ بعد أف اختمط لنفسو أسموب التنمية الشاممة   
بالشكؿ الذى ينسجـ مع موارده البشرية والطبيعية ىو فى أمس الحاجة الستغالؿ جميع الطاقات والموارد 

ويجنبيا اليدر فى الموارد الطبيعية  يواالجتماع قتصاديتطمعات األمة ويحقؽ أىدافيا فى التكامؿ اال
 (1)ثقافى واإلجتماعى.ومف ىنا فإف طالب الجامعة ىـ مصدر التغيير ال واإلمكانات البشرية،

عداد اإلنساف لمحياة عد التعميـ الجامعى وي     مف أىـ السبؿ لمواجية تمؾ التغيرات والتحديات، وا 
كالت التى تواجو المجتمع، والتعاوف شبفاعمية فى إتخاذ القرارات وحؿ الماإلجتماعية الناجحة لكى يشارؾ 

ىدفو إعداد جيؿ يمارس مع اآلخريف، لذا فالتعميـ الجامعى أصبح مف متطمبات العصر،  والعمؿ الجماعى
 (2)المجتمع.لية اإلجتماعية ليحقؽ تماسؾ ئو حقوقو ويؤدى المس

يات كبيرة فى خدمة المجتمع لئو تعد الجامعة مف أبرز المؤسسات التربوية والتعميمية التى تتحمؿ مس  
الصحيحة المبنية عمى أسس عممية إذ إنيا تقوـ بدور ميـ فى ترسيخ مفاىيـ العمؿ  ونشر الثقافة

واآلليات التى تحدث التطوعى بيف طمبة الجامعة، ونشر ثقافتو مف خالؿ العديد مف البرامج والوسائؿ 
إيجابيًا كبيرًا تجاه تعميـ تمؾ الثقافة بيف أفراد المجتمع، وىذا ما يحدث فى العديد مف الجامعات  تغيراً 

طالبيا، فطالب الجامعة يمثموف لدى  التى جعمت برامج نشر ثقافة العمؿ التطوعى إلزاميةالعالمية 
جتماعيوالقوى المبدعة التى يستند إلييا المجتمع  ةالطاقات الخالق ومف ىنا أصبح  يًا،اقتصادًا و سياسيًا وا 

رية بأقصى طاقة ممكنة، وأف تقوـ بواجبيا نحو شدور الجامعة ىو العمؿ عمى إستثمار ىذه الطاقات الب
 لية.ئو تنمية العمؿ التطوعى وترسيخو فى نفوس طالب الجامعة ليصبحوا قادريف عمى تحمؿ المس

لذا يعد العمؿ التطوعى مف أىـ الوسائؿ المستخدمة لممشاركة فى رقى المجتمعات وتقدميا   
بالحضارات وثقافتيا بجميع العصور واألزماف، فالعمؿ التطوعى ظاىرة إجتماعية موجودة فى  والنيوض

ف إختمفت ىذه الظاىرة  وشكميا  فى حجمياالمجتمعات اإلنسانية منذ أف خمقيا المولى سبحانو وتعالى وا 
تجاىيا والدافع ليا مف زمف آلخر ومف مجتمع آلخر، إال أنو ومع تعقد الظروؼ الحياتية فى العصر  وا 

ات اإلجتماعية جعمت الحاجة أكبر لوجود منظمات ومؤسسات تطوعية وجمعيات حتياجالحالى وزيادة اال
أصبحت تمثؿ رافدا أساسيا ، فاتحتياجخيرية تقؼ جانبًا إلى جنب مع الجيات الحكومية لتمبية ىذه اال

 (3)الحكومية بؿ قد تفوقيا فى الخدمة والتقنية.لألجيزة 
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ويعتبر تعميـ الكبار أوسع وأشمؿ مف مجرد محو األمية بؿ يتعدى ذلؾ إلى تعميميـ منظومة معرفيو   
تجاىات قيمية وعممية تعوضيـ ما فاتيـ مف تعميـ عاؿ ألسباب ية أو إجتماعية حالت دوف اقتصاد وا 

 إكماليـ تعميميـ الجامعى.

فإف ثقافة العمؿ التطوعى ال تزاؿ دوف المستوى المطموب بيف الطالب فى جامعة ورغـ ذلؾ   
التطوعى فى أسيوط، لذلؾ فإف ىذه الدراسة تركز عمى دور مراكز تعميـ الكبار فى تنمية ثقافة العمؿ 

 جامعة أسيوط إلحداث تغييرات إيجابية فى المجتمع.

 راسة:مشكمة الد

تيتـ غالبية اإلتجاىات المعاصرة فى العموـ اإلجتماعية واإلنسانية بدراسة القضايا التى تيـ   
ومف أكثر الفئات العمرية حيوية وقدرة عمى العمؿ، والتكيؼ، الشباب، حيث أنو أىـ الثروات البشرية، 

أىداؼ المجتمع وتطمعاتو، فالشباب والتوافؽ، والتفاعؿ، واالندماج، بأقصى الطاقات التى تسيـ فى تحقيؽ 
الفعمية فى قضايا المجتمع يمثؿ واإلجتماعى فى المجتمع، كما أف مشاركتيـ  ىـ مصدر التغيير الثقافى

 (4)فئاتو.وفئة عريضة مف  ةضرورة أساسية لكونيـ طاقة المجتمع الحقيقي

أحد الخدمات  يمؿ التطوعتقدـ الشعوب ورقييا بما تقدمو مف خدمات لألفراد، ويعتبر العويقاس   
التى تيتـ بيا الشعب المتقدمة ألف الحكومات ال تستطيع فى الوقت الحاضر أف تقدـ كؿ ما يمـز أفراد 

فى مرحمة العطاء المجتمع مف خدمات، ونظرًا لما يمثمو طالب الجامعة مف أىمية خاصة كونيـ 
 ثقافة العمؿ التطوعى وتشجيعيـ عمييا.يمتمكوف القدرة الذىنية والبدنية فقد سعت الدولة إلى غرس و 

دراسة ( 2001االىتماـ بمشاركة الشباب بالعمؿ التطوعى أجرى راشد بف سعد الباز )فى إطار   
إلى قمة الوعى ىدفت إلى معرفة مدى مشاكرة الشباب ورغبتيـ فى العمؿ التطوعى وتوصمت ىذه الدراسة 

التقدير المجتمعى ىميتو فى تنمية المجتمع، وغياب مف قبؿ كثير مف األفراد بدور العمؿ التطوعى وأ
 (5)إلسيامات العمؿ التطوعى، أو القائميف بو، مما أثر عمى نظرة الناس إلى العمؿ التطوعى.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أبرز وأىـ قيـ العمؿ 2012وأجريت أيضًا وفاء حسف مرسى )  
التربية ووضع التطوعى لدى طالب كمية التربية والكشؼ عف معوقات العمؿ التطوعى لدى طالب كمية 

لى وتوصمت الدراسة إتصور مقترح يسيـ فى تفعيؿ قيـ وثقافة العمؿ التطوعى لدى طالب كمية التربية 
التوعية ببرامج التوعية وازدحاـ أف واقع مشاركة طمبة كمية التربية فى العمؿ التطوعى ضعيؼ وجاء قمة 

 (6)االعماؿ التطوعية. الطالب فى ركةاليـو الدراسى فى مقدمة أسباب ضعؼ مشا
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جاىات طمبة كمية ات( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف 2016جيياف عمى محروس ) وأجرت أيضاً   
ممارستيا طالب الجامعة  ييرغب ف يالت ، وماىية األعماؿ التطوعيةينحو ممارسة العمؿ التطوعالتربية 

 (7)ضعيؼ جدًا. يالتطوع ممارسة طالب كمية التربية لمعمؿ وتوصمت الدراسة إلى أف متوسط

الجامعة إال أف ىذه الدراسات لـ  يف يتناولت العمؿ التطوع يوبالرغـ مف الدراسات السابقة الت  
 الجامعة.لدى طالب  يتنمية ثقافة العمؿ التطوع يتتعرض إلى دور مراكز تعميـ الكبار ف

تعوؽ  يعمؿ الباحثة فى مراكز تعميـ الكبار وجدت أف ىناؾ العديد مف المعوقات الت ومف خالؿ  
المراكز احد الصور التي يقـو الطالب مف خالليا  هوتعتبر ىذىذه المراكز  يالطالب أثناء المشاركة ف
 .ببعض األعماؿ التطوعية

ثقافة العمؿ  الجامعة في تدعيـ محاولة التعرؼ عمى دور يف مشكمة الدراسة تتبمور فإومما سبؽ ف  
 . التطوعي لدى طالبيا

 أهداف الدراسة:

 طالبياالتعرؼ عمي دور الجامعة في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي لدي  .1
  الجامعة في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي لدي طالبيا تحد مف دور يتحديد المعوقات الت .2
  يالعمؿ التطوعتطوير ثقافة  يفالجامعة التوصؿ إلى تصور مقترح لتفعيؿ دور  .3

 أهمية الدراسة:

 :ياآلت يلمدراسة أىمية نظرية وتطبيقية تتمثؿ ف  

 : األهمية النظرية: أولا 

لدى طالب الجامعة، وتوعيتيـ  يالعمؿ التطوعثقافة ضوء الحاجة إلى ترسيخ  يالدراسة فتأتى ىذه  .1
 ستثمار طاقات وقدرات الطالب.بابماىية التطوع وآلياتو وذلؾ 

لدى طالب الجامعة  يثقافة العمؿ التطوع تدعيـ يفدور الجامعة تمقى الدراسة الحالية الضوء عمى  .2
 المجتمع. في يعد متطمبًا رئيساً  يوالذ

 ثانياا: األهمية التطبيقية:

الجامعة في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي  التصور المقترح لتفعيؿ دور يتتمثؿ األىمية التطبيقية ف -
 .لدي طالبيا
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 الدراسات السابقة:

 أولا: الدراسات العربية:

 (8)م(1222) الباز دراسة راشد بن سعد .2

قتصرت الدراسة عمى تناوؿ عدد االمرحمة الجامعية، وقد  يف يوموضوعيا الشباب والعمؿ التطوع  
ستخدـ الباحث المسح يوقد المممكة العربية السعودية،  يف يالمتصمة بالشباب والعمؿ التطوع مف القضايا
مبحوثا وقد  (163لعينة مف طالب جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية بمغ عددىا )االجتماعي 

 ي، الوقوؼ عمى العوامؿ التيالعمؿ التطوع يورغبتيـ فمدى مشاركة الشباب  ىدفت الدراسة إلى معرفة
 يف وتفعيمو يمواجيتيا، وذلؾ لتطوير العمؿ التطوع يلمعمؿ فالمممكة  يف يتعيؽ العمؿ التطوع

 وىميتأو  يمف قبؿ كثير مف األفراد بدور العمؿ التطوع يالمممكة، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة: قمة الوع
أو القائميف بو، مما أثر عمى التطوعي يامات العمؿ سإل يالمجتمع، وغياب التقدير المجتمعتنمية ي ف

، رغـ يالتطوعالعمؿ  يف الباحثيف ليست ليـ مشاركة ، إف غالبية الشبابينظرة الناس إلى العمؿ التطوع
تفسير  يف يجتماعاالالمشاركة التطوعية وخدمة مجتمعيـ، وتبنت الدراسة نظرية التبادؿ  يرغبتيـ ف

الرغبة، ، وعدد مف العوامؿ المرتبطة بتمؾ يالعمؿ التطوع يالمشاركة ف يالعالقة بيف رغبة الشباب ف
اختتـ  التي  نتشاره ومشاركة الشباب فيو ىناؾ عدد مف التوصياتاوتوسيع قاعدة  يالعمؿ التطوع وإلبراز

تبصير أفراد  يوسائؿ اإلعالـ المختمفة ف ستخداـاة بالباحث دراستو منيا، االىتماـ بالتوعية اإلعالمي بيا
عف  يالعمؿ التطوع ية فكتنمية المجتمع وتفعيؿ المشار  يوأىميتو ف يالتطوعالمجتمع بدور العمؿ 
مف قبؿ أجيزة الدولة وتقدير  يوعطواألنشطة الطالبية، والرفع مف مكانة العمؿ التي طريؽ المنيج الدراس

قامة الندوات والمؤتمرات الت يالقائميف بو والمشاركة ف  يوعطتتناوؿ موضوع العمؿ الت يتكريميـ، وا 
 المجتمع. يف يوقضاياه، لزيادة الوع

 (9)م(:1221دراسة وفاء حسن مرسى ) .1

بجامعة  لدى طمبو كمية التربية يىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز وأىـ قيـ العمؿ التطوع  
لدى طالب كمية التربية بجامعة دمنيور، ووضع تصور  يالعمؿ التطوع دمنيور، والكشؼ عف معوقات

ستخدمت  يوثقافة العمؿ التطوع تفعيؿ قيـ يمقترح يسيـ ف لدى طمبة كمية التربية بجامعة دمنيور، وا 
 .يالدراسة المنيج الوصف

ثقافة  يف القيـ المؤثرة عمى الذكور واإلناث ةطبيعاختالؼ  خمصت الدراسة لعدة نتائج مف أىميا  
 يف األعماؿ التطوعية بالمرتبة األولى بالنسبة لمذكور، يحيث جاءت قيمة المشاركة ف يالعمؿ التطوع

أشارت النتائج إلى أف المرتبة األولى بالنسبة لإلناث، كما  يف حيف جاءت قيمة المسؤولية تجاه اآلخريف
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 زدحاـاالتوعية بالبرامج التوعية و ضعيؼ، وجاء قمة  يالعمؿ التطوع يواقع مشاركة طمبة كمية التربية ف
 األعماؿ التطوعية. يمقدمة أسباب ضعؼ مشاركة الطمبة ف يف ياليـو الدراس

 (22)م(: 1222دراسة إكرام محمد الصالح ) .3
لدى  يفى تدعيـ السموؾ التطوعاالجتماعية تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الخدمة   

الميدانية وتحميميا الطالبة الجامعية، وتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية القائمة عمى جمع البيانات 
طبقت عمى كؿ مف: أداة إستبياف استخداـ الشامؿ، وتـ  يوتعتمد عمى منيج المسح االجتماع

كمية  يلييئة التعميمية فوأعضاء اعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، جام يفاالجتماعيات األخصائيات )
تدعيـ السموؾ  يفاالجتماعية لمخدمة ( وتوصمت الدراسة إلى أنو ال يوجد دور االجتماعية الخدمة
، وأف ىناؾ صعوبات يجب العمؿ عمى الحد منيا، وخرجت الدراسة بتصور مقترح لتوصيؼ دور يالتطوع

لتفعيؿ األعماؿ التطوعية داخؿ الجامعات، وتأىيؿ وذلؾ بوضع خطة عمؿ االجتماعية الخدمة 
 ضوء خطة العمؿ. يفاألخصائيات االجتماعيات لممارسة أدوارىف 

 الدراسات األجنبية:

 (22)(1221دراسة راسكوف وسندين ) .2

جنوب ي تعزيز خدمة المجتمع ف يإلى التعرؼ عمى دور المدارس الثانوية ف ىدفت الدراسة  
لقاء  تشجيع المتطوعيف لخدمة المجتمع. وقد حاولت الدراسة  يالضوء عمى دور المدارس فكاليفورنيا وا 

 اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 يفالمدارس الثانوية  يلخدمة المجتمع بيف الطالب ف يما مدى إنتشار ثقافة العمؿ التطوع 
 جنوب كاليفورنيا؟

 بيف الطالب؟ يبتعزيز ودعـ العمؿ التطوع كيؼ تقوـ ىذه المدارس 

 ومن أهم نتائج الدراسة:

 أكثر مف المدارس الحكومية. يتقـو المدارس الخاصة بتعزيز ثقافة العمؿ التطوع -
 تجاه تعزيز ثقافة خدمة المجتمع لدى الطالب. الزاؿ ىناؾ تقصير مف المدارس الثانوية -
 بدورىا بشكؿ جيد تجاه المجتمع مف خالؿ المشاركة فى األنشطة. ال تقـو المدارس الثانوية -

 (21)(1224دراسة الكسندر فتتيف وآخرون ) .1

مف داخؿ الجامعات بروسيا باعتباره  يىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع العمؿ التطوع  
اإلنفاؽ كأحد كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى  ياألكثر األنماط المتطورة بالنشاط الطالب
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 يالتحميم يالمنيج الوصفسياؽ األلعاب األولمبية واستخدمت الدراسة  يف يمجاالت العمؿ التطوع
وأوضحت نتائج الدراسة أف حجـ  15748اإلنفاؽ لكؿ شخص  يإجمال وأوضحت نتائج الدراسة متوسط

 المعتاد كما أف تكاليؼ النقؿ واإلقامة والمشاركة فييا يسائح الروسيختمؼ عف اإلنفاؽ لمإنفاؽ المتطوعيف 
شراء العديد مف  يف يبشكؿ أكبر كما ساىـ العمؿ التطوع يالعمؿ التطوع يكانت قميمة نظرًا لممشاركة ف

العمؿ ي ورغبة اآلخريف ف ىذه األلعاب ونجاحيا يعمى مستوى الدعـ المقدـ فوانعكس الميداليات 
 عمى المدى البعيد.لممتطوعيف 

 (23)(1224دراسة جارميال وجافمينا ) .3

جميورية  يلدى المنظمات غير الحكومية ف يىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور العمؿ التطوع  
تمؾ  يوجية نظر مسئولكما أوضحت الدراسة  يالعمؿ التطوع يومدى تطور ىذه المنظمات ف التشيؾ

متميز يجمع الموارد  يألسموب مال اتيـاحتياجى وقدرتيـ المالية ومد ينحو العمؿ التطوع المنظمات
ضوء الموارد المالية  يف يمقارنة بالمنظمات العامة كما ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويـ كمية العمؿ التطوع

واعتمدت عمى  ياستخدمت الدراسة المنيج الوصفاالجتماعية، و اإلجمالية مف عينة مف مقدمة الرعاية 
 كأداة لمبحث.بانو اإلست

 السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: التعميق عمى الدراسات

والمحمى يمكف  يوالقوم يسبؽ عرضيا عمى المستوى العالم يضوء نتائج الدراسات التفي   
موقع تمقى الضوء عمى  يترتبط بموضوع الدراسة الحالية الت يستخالص بعض الدالالت اليامة التا

 الحالية منيا:الدراسة 

والوقوؼ عمى ي العمؿ التطوع يأكدت بعض الدراسات السابقة عمى معرفة مدى مشاركة الشباب ف -
ستخداـ  يتعيؽ العمؿ التطوع يالت العوامؿ وأصبحت ىذه الدراسات باالىتماـ بالتوعية االعالمية وا 

 تنمية المجتمع. يوأىميتو ف يتبصير أفراد المجتمع بدور العمؿ التطوع يف وسائؿ اإلعالـ المختمفة
ووضع تصور  لدى طمبة كمية التربيةالتطوعي عمى إبراز أىـ قيـ العمؿ  أكدت أيضًا الدراسات السابقة -

 .لدى طمبة كمية التربية يتفعيؿ قيـ وثقافة العمؿ التطوع يمقترح يسيـ ف
جدًا وىدفت إلى ضعيؼ التطوعي العمؿ  يالمشاركة ف أكدت بعض الدراسات السابقة عمى أف نسبة -

 .التطوعيالعمؿ  يتساعد عمى رفع نسبة المشاركة ف يتحديد المقومات الت
الجامعة إلى أف ىذه  يف يتناولت العمؿ التطوعالتي  بالرغـ مف أف ىناؾ العديد مف الدراسات -

 . الجامعة في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي لدى طالبيا دور الدراسات لـ تتعرض إلى تفعيؿ
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 الدراسة:أسئمة 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تحاوؿ الباحثة اإلجابة عف التساؤالت التالية:  

 ؟ مفيومو؟ أىميتو ومجاالتو وأنواعو؟يلثقافة العمؿ التطوع يالفمسف يما اإلطار الفكر  .1
 ؟الجامعة في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي  لدور يما الواقع الحال .2
 في تدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي ؟دور الجامعة ما التصور المقترح لتفعيؿ  .3

 حدود الدراسة:
 سوؼ تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية:

الجامعة وبعض مف الجمعيات لمنظمات المجتمع  عمى نية: سوؼ تقتصر الدراسة الميدانيةحدود مكا -
 . المدني 

ثقافة العمؿ  في تدعيـالكبار ودورىا الجامعة  سوؼ تقتصر الدراسة عمى تناوؿ  حدود موضوعية: -
  يا لدى طالب يالتطوع

 حدود بشرية: سوؼ تقتصر الدراسة عمى عينة ممثمة مف طالب كميات جامعة أسيوط. -

 منهج الدراسة:

لموضوع الدراسة وطبيعة أىدافيا، حيث  ، نظرًا لمالئمتويسوؼ تتبع الدراسة الحالية المنيج الوصف  
الدراسة الحالية،  يجمع الدراسات ذات الصمة بالدراسة وتحميميا لإلفادة منيا ف يعميو فاالعتماد أمكف 

 .يالدى طالب يتدعيـ ثقافة العمؿ التطوع يالجامعة فنات والحقائؽ واألدبيات المتعمقة بدور وجمع البيا

 أدوات الدراسة:

سوؼ تقدمة الدراسة، ومف  الذي يضوء اإلطار النظر  يسوؼ تقوـ الباحثة بإعداد أدوات الدراسة ف  
يتعرض ليا التي إستبانة لتحديد المعوقات  يخالؿ الرجوع إلى الدراسات السابقة، وتتمثؿ أدوات الدراسة ف

 .طوعيةعماؿ التاأل يف الطالب أثناء المشاركة

 اإلطار النظري:

 مفهوم ثقافة العمل التطوعي:

ي عد العمؿ التطوعي نوعا مف أنواع البر والخير الذي يحقؽ اإلنساف مف خاللو اإلحساس      
بالرضا عف الذات والشعور باالنتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيو، وىو ي عد شكال مف أشكاؿ 

أو  مشاركة أفراد المجتمع في العممية اإلنتاجية ، وبناء مجتمع متعاوف ومتماسؾ دوف انتظار مقابؿ
 ربح؛ فيو تبرع مف الفرد لتقديـ العوف والمساعدة أيا كاف نوعيا.
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 المفهوم المغوي لمعمل التطوعي: -2

التطوع ىو ما تطوع بو الفرد مف ذات نفسو مما ال يمزمو فرضو، وتطاوع لألمر وتطوع بو      
 وتطوعو بمعنى تكمؼ استطاعتو، واالسـ: الطواعة والطواعية، ورجؿ طيع أي طائع.

ا: -1  مفهوم العمل التطوعي اصطالحا

تناوؿ الباحثوف العمؿ التطوعي مف جوانب عدة، واختمفت وجيات نظرىـ حوؿ مفيوـ العمؿ    
ف كانت جميعيا متقاربة بشكؿ عاـ فيما بينيا، وفيما يمي نستعرض بعضا منيا:  التطوعي، وا 

ا أفراد أو مواطنوف غير يرى البعض أف العمؿ التطوعي يقتصر عمى الجيود التي يقوـ بي   
مينييف؛ حيث نظروا إليو مف حيث إنو إسياـ الفرد أو الجماعة في إنجاز عمؿ خارج نطاؽ أعماليـ 
التي يتقاضوف عنيا أجرا، وتعود بالنفع والخير عمى مجتمعيـ، وتشعرىـ بالرضا، وذلؾ بكؿ رغبة 

 مكافأة.وطواعية وتمقائية دوف أف ينشدوا أي نوع مف أنواع الربح أو ال

ويرى آخروف أف العمؿ التطوعي مف األعماؿ والخدمات التي يقدميا اإلنساف بنفسو أو مالو خدمة    
لدينو ومجتمعو، كما قدـ اإلسالـ سبقا حضاريا في ىذا المجاؿ مما دلت عميو اآليات واألحاديث 

 .النبوية الشريفة مف أىمية العمؿ التطوعي ومشروعيتو

وعي طالب الجامعة بواجبيـ نحو  ؼ ثقافة العمؿ التطوعي بأنيا:يتعر وبناء عمى ذلؾ يمكف   
مجتمعيـ وامتالكيـ لممعمومات والمعارؼ عف العمؿ التطوعي والميارات التي يحتاجيا المتطوع والتي 
تعينو عمى أداء عممو بنجاح، باإلضافة إلى القيـ، واالتجاىات، والدوافع اإليجابية التي تدفع المتطوع 

 بعممو طواعية دوف إجبار أو إلزاـ وفي إطار منظـ ودوف انتظار عائد مادي.لمقياـ 

والمتطوع ىو الشخص الذي يسخر نفسو طواعية ودوف إكراه لمساعدة ومؤازرة اآلخريف بقصد القياـ    
 بعمؿ يتطمب الجيد الجماعي في موضوع معيف أو ميمة معينة.

 أهداف العمل التطوعي لطالب الجامعة:

عدة تغيرات وتطورات في مفيومو ووسائمو ومرتكزاتو؛ وذلؾ بفعؿ  التطوعي لقد شيد العمؿ   
ات االجتماعية، وما ييمنا ىنا التطورات التي حدثت في غايات وأىداؼ حتياجالتغيرات التي تحدث في اال

يدؼ اآلف العمؿ االجتماعي، فبعد أف كاف اليدؼ الرئيس ىو تقديـ الرعاية لممجتمع وفئاتو أصبح ال
، وعمى التطوعي تغيير وتنمية المجتمع، وبالطبع يتوقؼ نجاح تحقيؽ اليدؼ عمى صدؽ وجدية العمؿ 

 . (14)رغبة المجتمع في إحداث التغيير والتنمية 

 :(15) وفيما يمي يمكف تحديد بعض األىداؼ التي يسعى العمؿ التطوعي إلى تحقيقيا، وىى  

  واالنعزالية في المجتمع.تخطي الحواجز السمبية 
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 .تعبئة الطاقات البشرية والمادية وتوجيييا وتحويميا إلى عمؿ اجتماعي 
 .سد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتيا تحقيقا لمبدأ الكفاية ، والوصوؿ بيا إلى المناطؽ المحرومة 
 .توثيؽ العالقات اإلنسانية بيف أفراد المجتمع تحقيقا لمتضامف والتكافؿ بينيـ 
 .تحويؿ الطاقات الخاممة إلى طاقات عاممة ومنتجة 
 .حفظ التوازف في حركة تطوير المجتمع بطريقة تمقائية وذاتية 
 .دعـ العمؿ الحكومي ومؤازرتو وزيادة فاعميتو وكفاءتو 
  تقديـ خدمات تعتمد عمى جيود المواطنيف والجيود الذاتية؛ مما يقوي روح االنتماء بيف األفراد

 ومجتمعيـ. 
 ساب المتطوع خبرات اجتماعية كثيرة تساعد عمى تكامؿ شخصيتو.إك 

 لطالب الجامعة: أهمية العمل التطوعي

 .تنشئة الطالب  تنشئة اجتماعية صحيحة 
 يسيـ في المعالجة النفسية والصحية والسموكية لمطالب 
 .يجاد الحموؿ ليا  يسيـ في تعرؼ المتطوعيف عمى مشكالتيـ الشخصية والمجتمعية وا 
  اتيـ.احتياجخاللو يستطيع المتطوعوف ترتيب أولوياتيـ و مف 
 .العمؿ التطوعي يوفر الوقت والجيد والنفقات عمى الدوؿ والحكومات 
 .يؤدي إلى تكامؿ الجيود المبذولة بيف الدوؿ واألفراد 
 .يزيد مف وعي المتطوعيف وانتمائيـ لوطنيـ ومجتمعيـ 
 .يؤدي إلى زيادة الرقابة والضبط ومنع الفساد 
 .يعيف المتطوعيف عمى استغالؿ الوقت واستثماره في أشياء مفيدة 
 .يكسب المتطوعيف الخبرات االجتماعية التي تنمي شخصياتيـ وتحقؽ النمو االجتماعي لدييـ 
 .يشبع لدى المتطوعيف الحاجات النفسية واالجتماعية 
 .دارية في العمؿ الخيري  يكسب المتطوعيف خبرات ميدانية وا 
 ت البشرية وتحويميا لصالح المجتمع.توجيو الطاقا 
 .يتيح لألفراد حرية اإلقداـ واختيار نوعية العمؿ 
 .يساعد في تنمية قدرات المتطوعيف ومياراتيـ لشخصية والعممية والعممية 
  يؤثر التطوع في النسؽ القيمي لدى األفراد، وىو أحد المؤشرات الدالة عمى مستوى نضج الشعور

 وطف.بالمواطنة واالنتماء لم
  ،يمثؿ التطوع تعبيرا صادقا عف قدرة األفراد عمى التعاوف والتشارؾ خارج أ طر االرتباطات التقميدية

ويعبر بوالء الفرد مف الوحدات االجتماعية الضيقة كالعائمة والطائفة الدينية إلى دائرة أوسع مف 



- 10 - 

 

ة لخير المجموع؛ ومف ثـ االرتقاء االنتماء لمبيئة االجتماعية تنتصر فييا فكرة اإلرادة الجماعية اليادف
 بتنميتو.

 العمل التطوعي بالتعميم الجامعي: مبادئ
العمؿ التطوعي القواعد واألسس التي تنطمؽ منيا ثقافتو، وتنتشر بيف أفراد المجتمع  تمثؿ مبادئ   

العمؿ  ف والمتطوعيف، ويمكف إيجاز مبادئبطريقة صحيحة تفيد المجتمع وتشبع حاجات أفراده المحتاجي
 :(16)التطوعي لدى طالب الجامعة فيما يمي

  يجب أف تكوف المشاركة في العمؿ التطوعي مف خالؿ مستويات متعددة رأسية وأفقية بيف مختمؼ
 المستويات والييئات.

  اتخاذ القرار مف أجؿ التخطيط، وأولوياتو يجب أال تزاولو مجموعة مف األفراد ت عد نفسيا صفوة
 ات واتخاذ القرارات.حتياجة بتحديد األولويات واالالمجتمع وأنيا جدير 

  ات الطالب بمشاركة الفئة المستيدفة مف الطالب في التخطيط احتياجيجب أف يعكس التخطيط
 والتنفيذ.

  يجب أف تتضمف عممية المشاركة في العمؿ التطوعي الضبط والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار
 والقمة والعكس.بجانب تبادؿ اآلراء بيف القاعدة 

 .أف يكوف لدى المتطوع وقت يبذلو لمعمؿ التطوعي 
 .أف يكوف ذا صحة جيدة ؛ بحيث يمكف أف يقوـ بالمجيود المطموب منو 
 .نما يقوـ بذلؾ العمؿ قربة إلى اهلل تعالى أو خدمة لمجتمعو  أال ينتظر األجر المادي، وا 
 و أف تعمؿ المؤسسات عمى تدريبو عمى يفضؿ مف لديو خبرة في المجاؿ الذي يرغب التطوع فيو، أ

 ذلؾ.
 بالتعميم الجامعي: أشكال العمل التطوعي 

  يتصؼ العمؿ التطوعي في العصر الحالي بأنو ضرورة اجتماعية يشترؾ فييا األفراد في كؿ مياديف
مكاناتو، وفي ضوء  ات المجتمع، وىو احتياجالحياة، كؿ بالقدر الذي يستطيع وفي حدود قدراتو وا 

ي عد وسيمة لمتنشئة االجتماعية عمى قيـ التعاوف والتكافؿ والتكامؿ بيف أفراد المجتمع، كما ي عد  بذلؾ
 ات أفراده.احتياجمف الوسائؿ الفعالة إلحداث التغيير الالـز لتقدـ المجتمع في ضوء أىدافو و 

 لجيود الفردية ولقد تطور العمؿ التطوعي عبر التاريخ اإلنساني بتطور المجتمعات ولـ يقتصر عمى ا
 بؿ اتخذ أشكاال مختمفة، منيا: الفردي ، ومنيا: المؤسسي، ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي:

 العمل التطوعي الفردي: -2
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وىو سموؾ اجتماعي يمارسو الفرد مف تمقاء نفسو، وبرغبتو الذاتية، دوف انتظار مقابؿ مادي، ويبنى    
أخالقية، ويتمثؿ ىذا السموؾ في قياـ الفرد بالدعوة إلى اهلل  ىذا السموؾ عمى اعتبارات إنسانية أو دينية أو

أو تقديـ الصدقات وتوزيعيا عمى الفقراء، أو اإلسياـ في مشروعات خيرية، أو تقديـ العوف لدور األيتاـ 
واألسر الفقيرة، أو اإلسياـ في تعميـ الكبار ومحو األمية، أو قياـ الطبيب بمعالجة الفقراء وتقديـ العالج 

 . (17)ليـ مجانا، ..... إلى غير ذلؾ مف أعماؿ الخير
 العمل التطوعي المؤسسي: -1

وىو أكثر تقدما مف العمؿ التطوعي الفردي، وأكثر تنظيما، وأشد تأثيرا في تحقيؽ أىداؼ المجتمع،    
ت، ويتـ مف خالؿ الجمعيات األىمية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تسعى لتقديـ خدمات، وحؿ مشكال

وتطوير وتنمية في مجاالت مختمفة، كبناء مدارس أو مستشفيات، أو بناء مدارس الفصؿ الواحد لتعميـ 
 .(18)الكبار والمتسربيف مف التعميـ

وتتضح أىمية العمؿ التطوعي المؤسسي في أنو يسيـ في جمع الجيود والطاقات المتفرقة لتعظيـ    
فادة أكبر فئة مف فئات ال مجتمع، وىو يقوـ عمى تنسيؽ الجيود وتنظيميا في جماعات الفائدة منيا، وا 

تكوف أكثر قوة لمتأثير عمى السياسات العامة والتقميؿ مف االنتيازية وتفرؽ الجيود؛ فتكوف الجيود المقدمة 
 . (19)ذات تأثير كبير وفعاؿ 

 (20)شكميف لمعمؿ التطوعي كما يمي:  ىناؾو    

اط األفراد في أطر تنظيمية ليا شكؿ المؤسسات، مثؿ: الجمعيات العمؿ التطوعي المنظـ: وىو انخر  -1
األىمية، ومراكز الشباب، والروابط، والنقابات، ويكوف االرتباط ما بيف المتطوع والمؤسسة بناء عمى 

 عقد يوضح المسئوليات والواجبات بدقة كاممة.

خريف كاألىؿ، واألصدقاء، العمؿ التطوعي غير المنظـ: وىو يعني أف يتطوع الفرد لمساعدة اآل -2
والمحتاجيف، ومؤسسات المجتمع المدني، دوف أية التزامات محددة، وينتشر في المجتمع ألسباب قد 
ترجع إلى القيـ الثقافية أو الدينية السائدة في المجتمع والتي تشجع التكافؿ والتضامف، وتحث 

 آلخريف.اإلنساف ميما قمت إمكانياتو عمى أف يتصدؽ بجيده لمساندة ا

 (21)وقد يأخذ العمؿ التطوعي أشكااًل عدة بالتعميـ الجامعي يمكف إيجاز بعضيا فيما يمي: 

 .برامج التعميـ والتدريب والتأىيؿ 
 .البرامج الثقافية 
 .برنامج اإلسكاف الخيري وتحسيف المساكف 
 .برامج الرعاية الصحية 
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 .برامج تقديـ المساعدات المتنوعة 
 .برامج السجناء 
  المراكز االجتماعية لمشباب ومراكز األحياء لتنمية األحياء.إقامة 

ولقد تطور العمؿ التطوعي في اآلونة األخيرة وأصبح مف الممارسات الجديدة في العمؿ التطوعي   
ممارستو عبر اإلنترنت، وىو شكؿ جديد مف أشكاؿ العمؿ التطوعي، ولو جاذبيتو بالنسبة لمشباب، 

وقت قبؿ العمؿ أو بعده أو وقت الراحة أو مف خالؿ السفر وفي أي وقت  ويمكنيـ مف ممارستو في أي
يناسب المتطوع؛ وبالتالي فالعمؿ التطوعي يمكف أف توظؼ بو التكنولوجيا الحديثة في االتصاالت وفي 

  . (22)إتماـ العمؿ التطوعي، وذلؾ يساعد في سرعة إنجاز العمؿ بشكؿ أكبر وأسرع 

 نتائج الدراسة

والمجتمع  -بشكؿ عاـ  -لواقع إلى ضعؼ ثقافة العمؿ التطوعي في المجتمعات العربية يشير ا   
ستراتيجيات متنوعة؛  -بشكؿ خاص -المصري  ؛ حيث تحتاج ثقافة العمؿ التطوعي إلى برامج وا 

لتطويرىا، وتنميتيا؛ لتصبح ثقافة منيجية ضمف برامج وقواعد عممية وعممية داخؿ مؤسسات المجتمع 
 .بشكؿ عاـ

وعمى الرغـ مف أىمية العمؿ التطوعي لألفراد والمجتمع إال أف ىناؾ معوقات تؤدي إلى عدـ أو قمة    
اإلقباؿ عمى التطوع، وأف نتائج التطوع ال تكوف بالشكؿ المنشود، ومف أىـ تمؾ المعوقات ضعؼ الرغبة، 

فراد، باإلضافة إلى ضعؼ وتنامي السمبية لدى المتطوعيف، وضعؼ روح التعاوف والعمؿ المشترؾ بيف األ
الميارات لدى المتطوعيف، وقمة األنشطة والمياـ التي تقوـ بيا المنظمات التطوعية لتحقيؽ التضامف 
والتكافؿ فيما بينيا وبما يسيـ في تفعيؿ دورىا في المجتمع المدني، وتوجد معوقات تواجو ثقافة العمؿ 

 التطوعي منيا

ما يرتبط بالمتطوعيف، ومنيا ما يرتبط بالمنظمات الخيرية، وفيما  ما يرتبط بالمجتمع المدني، ومنيا  
 يمي عرض تمؾ المعوقات:

 (23)المعوقات التي تواجو ثقافة العمؿ التطوعي والمرتبطة بالمجتمع المدني، وىى كما يمي:  -1

 طوع ضعؼ الوعي العاـ لدى األفراد بقيمة التطوع المنظـ، وأىمية توافر ما يعرؼ باسـ ثقافة الت
 والتشجيع عمى ذلؾ مف خالؿ اإلعالـ واألسرة والمدرسة والجامعة.

 .عدـ اإلحساس باالنتماء لدى أفراد المجتمع نتيجة الشعور باالغتراب بيف قطاعات المجتمع 
 .عدـ وجود أجيزة متخصصة لمتشجيع عمى التطوع أو تنظيمو في المجتمع 
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 انية تغيير البيئة؛ مما يقمؿ مف رغبة أفراد التشاؤـ الذي قد يسيطر عمى أفراد المجتمع مف إمك
 المجتمع في التطوع.

  ارتفاع البطالة وزيادة األيدي العاممة؛ مما يحفز مؤسسات المجتمع إلى استخداـ األيدي العاممة قميمة
 األجر بدال مف إتاحة الفرصة لمتطوع.

 ت سمبية نحو التطوع عمى انخفاض مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأىمية التطوع وانتشار اتجاىا
 أنو مسئولية الحكومات وليس األفراد أو المنظمات األىمية.

 .قمة الحوافز المقدمة لممتطوعيف وخاصة الحوافز المعنوية واألدبية 
 (24)المعوقات الخاصة بالمتطوعيف، وتتمثؿ فيما يمي:  -2
 .الشعور باليأس مف إمكانية تغيير الواقع 
  وعدـ االعتراؼ بدورىا.انخفاض مكانة المرأة 
 .ضعؼ اإلحساس بقيمة العمؿ التطوعي وأحيانا الخجؿ مف بعض األعماؿ التطوعية 
 ة نظرية لدى المتطوعيف وبيف تطبيقو عمى أرض الواقع.فاليوة بيف التطوع كفمس 
 . عدـ وجود ىيئات منظمة لتدريب وتنظيـ أعماؿ التطوع ومتابعتو أوال بأوؿ 
  عمى التوع لوجود نظرة سمبية في بعض المجتمعات لممتطوعيف.الواقع ال يشجع أحيانا 
  ضيؽ الوقت وانخفاض مستوى المعيشة والسعي نحو األعماؿ التي تجمب الماؿ بدال مف األعماؿ

 التطوعية التي ليس ليا مقابؿ مادي.
 .في بعض األحياف يتعارض الوقت الالـز لمتطوع مع وقت المتطوع وعممو األصمي 
 اليد واإلشاعات.العادات والتق 
 .الخجؿ مف القياـ باألعماؿ التطوعية واعتبارىا أعماال دونية ال تميؽ بمنفذىا 
 (25)معوقات متعمقة بمنظمات المجتمع المدني، وىى كما يمي:  -3
 .عدـ وجود إدارة خاصة بالمتطوعيف تيتـ بشئونيـ وتعينيـ عمى االختيار حسب رغبتيـ 
 اتيا.احتياجمنظمة وأنشطتيا و عدـ اإلعالف الكافي عف أىداؼ ال 
 .عدـ وضوح دور المتطوع وعدـ إتاحة الفرص لو الختيار ما يناسبو مف أعماؿ 
 .عدـ وجود برامج لتدريب المتطوعيف قبؿ تكميفيـ بالعمؿ 
 .ضعؼ التقدير المناسب المادي والمعنوي ألعماؿ المتطوع  
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