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 السياسي ةعمى مستوى مشاركتيم  وأثرهلدى طمبة جامعة الحسين بن طالل  التطوعي  ثقافة العمل 
 

 مدثر جميل أبوكركي     سمطان ناصر القرعان
 

   ممخص

 السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف ثقافة العمؿ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
عينة الدراسة  ن تتكك حيث  ؛حصائي التحميميإلكذلؾ مف خالؿ استخداـ المنيج ا ،طالؿمبة جامعة الحسيف بف لدل ط
كطالبة مف الطمبة المسجميف في برنامج البكالكريكس في جامعة الحسيف بف طالؿ، في الفصؿ  بان طال 204مف 

، كالمككنة مف ثالثة يفالباحثعداد إداة الدراسة مف أ، كتـ استخداـ 4002-4002الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
( فقرة مكزعة عمى 42المعمكمات الشخصية لممبحكثيف، في حيف تضمف القسـ الثاني )  : أقساـ، تضمف القسـ األكؿ

( فقرة لقياس ثقافة العمؿ 40) مف ، في حيف تككف القسـ الثالثالسياسي ة( مجاالت بحيث تقيس مستكل المشاركة 2)
 . التطكعي  

 أف  ىميا: ألى مجمكعة مف النتائج إتكصمت الدراسة  كقد خماسي.مقياس ليكرت ال كقد اعتمدت الدراسة 
لطمبة جامعة الحسيف بف طالؿ بشكؿ عاـ، كمستكل المشاركة التقميدية، كالمشاركة في النشاطات  السياسي ةالمشاركة 

في النشاطات  غير المشركعة كانت قميمة، في حيف فقد كاف مستكل مشاركة طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ
لدل طمبة جامعة الحسيف بف  التطكعي  مستكل ثقافة العمؿ  أف   ان يضأالمشركعة بدرجة متكسطة، كقد بينت الدراسة 

يكجد عالقة طردية ما بيف مستكل ثقافة العمؿ  أنو  الدراسة  إليياكمف النتائج التي تكصمت طالؿ كاف بدرجة متكسطة. 
المشاركة في النشاطات  ك المشاركة التقميدية،مف طالؿ كبيف كؿ مستكل لدل طمبة جامعة الحسيف بف  التطكعي  

عند طمبة  التطكعي  نو كمما ازداد مستكل ثقافة العمؿ أالذم يعني ب األمربشكؿ عاـ،  السياسي ةالمشركعة، كالمشاركة 
 كةمشار كال، التقميديةعدييا بب السياسي ةبشكؿ عاـ كالمشاركة  السياسي ةزداد مستكل مشاركتيـ اجامعة الحسيف بف طالؿ 

لدل طمبة جامعة  التطكعي  ة بيف مستكل ثقافة العمؿ يكجد عالقة عكسي   وأن  في النشاطات المشركعة، كالعكس. كما 
و كمما ازداد مستكل ن  أمر الذم يعني ألالحسيف بف طالؿ كبيف مستكل مشاركتيـ في النشاطات غير المشركعة، ا

 .مستكل المشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالعكس ؿ  الجامعة كمما قلطمبة  التطكعي  ثقافة العمؿ 

 يف، الطمبة الجامعي  السياسي ة، المشاركة التطكعي  : العمؿ الكممات الدالة
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Volunteering Awareness among AL-Hussein Bin Talal University 

Students and its Effect on the Level of their Political Participation 

 

Abstract 
 The study aimed to identify the correlation between volunteering awareness among Al-

Hussein Bin Talal University (AHU) and their level of political participation. The 

subjects selected for the study were 402 students enrolled in a Bachelor degree program 

at AHU on the second semester of 2013-2014. 

The research method adopted in this study was a Questionnaire designed by the 

researchers based on the Likert scale. The questionnaire comprised three sections: the 

first section covered the personal details of the research subjects, the second section 

consisted of 25 questions that measured the level of political participation, and the third 

section consisted of 21 questions that measured the awareness of volunteering. 

The study reached the following main findings: The political participation of AHU 

students in general, the level of conventional participation, and the participation in 

illegitimate activities were rare. On the other hand, the students’ level of participation in 

legitimate activities was found to be moderate. The study also found that the level of 

volunteering awareness among AHU students was moderate. Further findings of the 

study have found that the degree of volunteering awareness among AHU students was 

directly proportional to the level of conventional participation, the level of participation 

in legitimate activities and the level of political participation in general.  However, the 

study found that that the degree of volunteering awareness among AHU was inversely 

proportional to the level of participation in illegitimate activities. 

Keywords: volunteering, political participation, and university students 

 مقدمة

في بناء ، ك بيف الدكؿ كالشعكب ةفي تنمية العالقات الكدي   مكر اليامةألمف االجامعي  ُيعد دكر الشباب
فئة طمبة الجامعات  تعدلمجتمعاتيـ المحمية. ك  السياسي ةة ك ة كاالقتصادي  في التنمية االجتماعي  المستقبؿ كالمشاركة 

مر الذم يجعؿ مف دراسة ألالمحمية كالدكلية، ا السياسي ةبالبيئة ثر أالتي تؤثر كتت ،مف الفئات االجتماعيةكغيرىا 
  مستقبؿ المجتمعات. أيضان  لككنيابؿ  ،ماعية فحسبنيا قكة اجتأل، ليس فقط األىميةبالغ  أمران كمتابعة ىذه الفئة 

لى اقتصاد إحدكث تغيير في دكر الدكلة كالتحكؿ في ىذه الفترة نتيجة  التطكعي  ة دكر العمؿ ىمي  أكتزداد 
في التنمية الشاممة لممؤسسات  لإلنسانية أصيالن  ان عتبارىا نيجبااالىتماـ العالمي بالتنمية  إلى باإلضافة، السكؽ
 بات، حيث ىك محصمة لتقدـ المجتمعات سياسيان  ،ظيكر المجتمع المدني كتبمكره أف  كما مية كغير الحككمية، الحكك 

 .التطكعي  قاس تقدـ المجتمعات كتطكرىا مف خالؿ زيادة كنقصاف مستكيات العمؿ ي
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الديمقراطية  إف   إذ ؛بالحياة الديمقراطية لمدكلة التطكعي  كثقافة العمؿ  السياسي ةكيرتبط مفيكما المشاركة 
 الن التطكع عم كيعد   كاالقتصادية كالقانكنية، تماعيةكالثقافية كاالج السياسي ةتتفاعؿ فيو كؿ الممارسات  ءن،تشكؿ كعا

 اآلخريفبمشاكؿ  كاإلحساسجؿ الصالح العاـ، أ، غايتو العمؿ مف ي  جر مالأبذؿ عف رغبة كاختيار دكف يُ 
مر الذم ألكالحككمة، ا فراد المجتمعأكاالندماج مع باقي  اشعكر الفرد بالرضلى إم ىذا العمؿ كاحتياجاتيـ، كيؤد  

ة في عمميات ليات المشاركة الشعبي  آكبالتالي تزداد  ،مف التعاكف بيف الحككمة كالمكاطنيف عو نك  إحداثلى إيؤدم 
كاالجتماعية كمؤسسات المجتمع  السياسي ةمف كسائؿ التنشئة  ان سبتكم كان سمك  السياسي ةعممية المشاركة  كتعد  التنمية، 
 طبيعة كالتي تتناسب ك  ،نظمة الحكـ المالئمةأعمى السياسة العامة كاختيار  التأثيرساسية أل، غايتو االمدني

، كيرفع مف كتيرة الكالء كالشعكر إم ، كىذا بدكره يؤد  ككعييـ المشاركيف لى زيادة قنكات االتصاؿ بيف الحاكـ كالمحكـك
 بالمسؤكلية. 

امعة الحسيف بف طالؿ لدل طمبة ج التطكعي  جاءت ىذه الدراسة لمبحث في معرفة مستكل ثقافة العمؿ  كقد
ليؤالء  التطكعي  ، كبالتالي معرفة كتحميؿ طبيعة العالقة بيف مستكل ثقافة العمؿ السياسي ةمشاركتيـ  كمعرفة مستكل

 .السياسي ةكبيف مستكل مشاركتيـ الطمبة 

 ة الدراسةىمي  أ

كالعمؿ  السياسي ةالمشاركة  ةأىمي   إف   إذعممي،  خركاآل ي  حدىما عممأ : ة الدراسة مف جانبيفىمي  أتنبع 
مف خالؿ تنمية قدراتيـ كميارتيـ في العمؿ السياسي  ألكطانيـ ئيـلى تعزيز انتماإم يف تؤد  لمطمبة الجامعي   التطكعي  

 أيضان  ىذه الدراسة ةأىمي  تي أكتة كاالجتماعية كاالقتصادية. يكالثقاف السياسي ةكتسريع قضايا التنمية في كافة المجاالت 
مف  ،لدل الطمبة السياسي ةكالمشاركة  التطكعي  حكؿ تعزيز ثقافة العمؿ  ،مف خصكصية الدكر الذم تقـك بو الجامعة

يبية كالتكعية تقديـ الدكرات التدر  إلى باإلضافةجبارية لمطمبة، ا  خالؿ بعض المكاد التي تطرح كمتطمبات اختيارية ك 
ي الجيكد المبذكلة في ىذا المجاؿ، لباق ان عممي   ان ـ جيدىذه الدراسة تقد   أف   إلىضافة إلىذا با حكؿ ىاتيف الظاىرتيف.

التي قد تستفيد منيا مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات ، لقرار مجمكعة مف النتائج العمميةنيا تقدـ لصانع اإحيث 
دل الطمبة كرسـ خطط تكعكية حكؿ ل السياسي ةكالمشاركة  التطكعي  زيز ثقافة العمؿ ككمية، كذلؾ مف خالؿ تعالح

 ىاتيف الظاىرتيف.

 ىدف الدراسة

شاعةفراد كالكطف، ألكتيرة االنتماء كالكالء فيما بيف ا مف التطكعي  يعزز العمؿ  التعاكف بيف الناس  ركح كا 
الرقابة الشعبية، كالتي تعزز بدكرىا مف التنمية  أشكاؿمف  الن شك السياسي ةكة كتعد المشار فراد المجتمع. كالمحبة بيف أ

ا االىتماـ بقضاياىـ المستقبمية، كمف ىن ـمف الفراغ السياسي الذم يعيشو الطمبو عبر تيميشيـ كعد قمؿ  ، كتالسياسي ة
 مكر التالية:ألعرؼ عمى افقد جاءت ىذه الدراسة بيدؼ الت

 لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ. السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  فة العمؿ معرفة مستكل ثقا -
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لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ  التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة  -
 (.، معدؿ الطالبلممتغيرات الشخصية ) الجنس، مستكل دخؿ االسرة، التخصص، السنة الدراسية ان تبع

 .لدل طمبة الجامعة السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  عة العالقة بيف مستكل ثقافة العمؿ طبيتحميؿ  -

 سئمتياأمشكمة الدراسة و 

باعتبارىـ  ،بما يحدث في مجتمعاتيـ تأثران  األكثر تعدىـ شرائح المجتمع، كالتي أيف مف تعد شريحة الطمبة الجامعي  
ىك عنصر  ان كمعنكي ان كعاطفي ان بناء الشباب ركحي ف  أخطار، كما يديدات كأبما يحيط بيـ مف ت الن كانفعا ان كعيكثر ألا
 تتطكر أف  المجتمعات  أرادتذا ما فإ ،(4002الطكيؿ، ك  )القرعافساس مف عناصر بناء المجتمع كمستقبؿ الكطفأ
ساس عممية أف لدل شبابيا الذيف يعدك  السياسي ةكالمشاركة  التطكعي  تعمؿ عمى غرس ثقافة العمؿ  أفعمييا  ف  إف

 جابة عف التساؤالت التالية:إلالتنمية الشاممة، كمف ىنا فقد جاءت مشكمة الدراسة ل

 لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ؟ السياسي ةكالمشاركة  التطكعي  ثقافة العمؿ كؿ مف ما مستكل  -

ة جامعة الحسيف بف طالؿ لدل طمب التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةىؿ يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة  -
 (؟، معدؿ الطالب، التخصص، السنة الدراسيةاألسرةلممتغيرات الشخصية ) الجنس، مستكل دخؿ  ان تبع

  لدل طمبة الجامعة؟ السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  ما ىي طبيعة العالقة بيف مستكل ثقافة العمؿ  -

 جراءات المنياجيةإلالمنيج وا

مف خالؿ خطكات المالحظة، كفرض الفركض كاختبارىا، كجمع المعمكمات عممي لقد تـ استخداـ منيج 
عممية جمع  أف   (40،ص0991)يرل جاركؿ مانيايـ كريتشارد ريتشحيث التكصؿ إلى النتائج،  كتحميميا، كأخيران 

 ،جرائي لياكتفسير المعمكمات في البحث السياسي تتككف مف ست مراحؿ مترابطة كىي: صياغة النظرية كالتعريؼ اإل
كذلؾ مف خالؿ صياغة سؤاؿ بحثي ككضع مؤشرات لقياس الظاىرة، كاختيار أساليب بحث مالئمة، كمف ثـ مالحظة 

 السمكؾ كتحميؿ البيانات كتفسير النتائج. 

باستخداـ حزمة البرامج  مف خالؿ معالجة البيانات، يحصائي التحميمإلا منيجعمى ال افاعتمد الباحث كقد
، ككذلؾ استخراج كالنسب المئكية لممتغيرات(، كتـ استخراج التكرارات SPSSمـك االجتماعية )اإلحصائية لمع
 السياسي ةبمعرفة مستكل المشاركة  كالتي تتعمؽ ،كلىألا ارية لقياس الفرضيةكاالنحرافات المعي الحسابي ةالمتكسطات 

كاختبار  رات الدراسة،لقياس العالقة بيف متغي   . كما تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكفالتطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ 
لمتغير الجنس  ان تبع ،السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  لمعرفة االختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ )ت( 

ختالؼ في مستكل اللمعرفة ا(، (One -Way ANOVAباإلضافة إلى استخداـ تحميؿ التبايف األحادم، كالتخصص
سرة، السنة الدراسية، كمعدؿ الطالب، لمتغير مستكل دخؿ األ ان تبع ،السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  ثقافة العمؿ 

 كثر مف مستكييف.ألرفة مكقع الفركؽ بيف مستكيات المتغيرات المستقمة ذات اعكما تـ استخداـ اختبار تككي لم
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 مجتمع وعينة الدراسة

طالؿ المسجميف في الفصؿ الدراسي الثاني تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة جامعة الحسيف بف 
، حيث تـ اختيار (0)ناثإل( مف ا2200( مف الذككر ك)2772منيـ )( 2422عددىـ ) غو البال، 4002 -4002
؛ ككف خصائص مقبكلة لمثؿ ىذه الدراساتنسبة كىي  ،مف مجتمع الدراسة % تقريبان 2كطالبة بما يمثؿ  طالبان  204

كؿ يتضمف أل: اتخصصيفلى إالجامعة  الكميات في تقسيـ خذ العينة تـأغراض ألحد ما. ك  إلى مجتمع الدراسة متقاربة
، كمف باستخداـ العينة العشكائيةمف كؿ تخصص ثالث كميات كتـ اختيار  ة،نساني  إلة، كالثاني الكميات االكميات العممي  

خذ مكافقة المدرس في أبعد قاعة، كذلؾ  داة الدراسة عمى جميع الطمبة في كؿأزيارة القاعات التدريسية كتكزيع  ثـ
 مع حجـ كخصائص مجتمع الدراسة. ان حيث كاف حجـ العينة متناسبالقاعة، 

 أداة الدراسة

، تضمف القسـ استبانة تَـّ تصميميا خصيصان ألغراض الدراسة، كقد تككنت مف ثالثة أقساـ افاستخدـ الباحث
بحيث  ،( مجاالت2( فقرة مكزعة عمى )42مف القسـ الثاني ) المعمكمات الشخصية لممبحكثيف، في حيف تض األكؿ
.  كقد التطكعي  لقياس ثقافة العمؿ  ( فقرة40) مف ، في حيف تككف القسـ الثالثالسياسي ةمستكل المشاركة تقيس 

 .التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةتقدير مستكل المشاركة في  مدت الدراسة مقياس ليكرت الخماسيتاع

 ق وثبات األداةصد

تـ  التأكد مف صدؽ األداة الظاىرم بعرضيا عمى عدد مف المحكميف المختصيف، الذيف أبدكا رأييـ في مدل 
مدل سالمة المغة كالمحتكل، كتغطية كافة جكانب مكضكع ك قدرة األداة عمى قياس األغراض التي تيدؼ إلى قياسيا، 

تبار، حيث تـ إجراء بعض التعديالت عمى االستبانة لتصبح أكثر الدراسة، كقد أخذت مالحظات المحكميف بعيف االع
بمغ  )كركنباخ ألفا(، حيثمعامؿ  ساب ثبات األداة فقد تَـّ حسابكلح كضكحان كصدقان، في قياس مكضكع الدراسة.

، في حيف بمغ معامؿ الثبات لمقياس ثقافة العمؿ (0.224) السياسي ةمعامؿ الثبات لمقياس مستكل المشاركة 
 مناسبة لغايات ىذه الدراسة. (، كاعتبرت ىذه القيمة00.222 التطكعي  

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 السياسي ةوالمشاركة  التطوعي  : العمل أولً 

تتمثؿ في االتجاىات كالمعتقدات كالقيـ كالمعارؼ التي  ،ماؿ كالطمكحاتآلتسكد مرحمة الشباب مجمكعة مف ا
 السياسي ةفر البيئة اتك  إف  ، حيث السياسي ةمؤسسات كقنكات التنشئة  فيؿ فترة تنشئتيـ خال يكتسبيا الشباب مف

كتعزيز القيـ كاالتجاىات التي  التطكعي  خذ دكرىـ في المشاركة في العمؿ أيـ مف ك نكاالقتصادية كاالجتماعية تم
 .(4000)الكردمالفاعمة. السياسي ةركة لى زيادة مستكل المشاإم بدكره ، الذم يؤد  تتكافؽ مع بناء المجتمع المدني  

                                                           
 3012- 3102ن طالل، ( وحدة القبول والتسجيل، جامعة الحسين ب

1
( 
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المجتمعات كتقاليدىا  أعراؼمف ان يجابية مع ظيكر المجتمعات البشرية، انطالقإلكصفاتو ا التطكعي  ظيرت عناصر العمؿ  كقد
صبح أتمع، بحيث جؿ المشاركة في خدمة المجأ نساف، مفإلعماؿ التي يقدميا األ، كيتمثؿ التطكع باالسائدةة خالقي  ألكقيميا الدينية كا

يطمؽ عمى المتطكع ذلؾ الشخص الذم يقـك بمجمكعة مف تقدـي الخدمات طكاعية مف خالؿ التضحية بكقتو كجيده كمالو في سبيؿ 
 ،يمكف تحديد األطر العامة وفإن   التطكعي  كمف خالؿ النظرة لمفيـك العمؿ  .(202- 209، 4000)الرفاعي، خريف دكف مقابؿآلخدمة ا

ساسي لممتطكع، كبدكف ألكحب الخير ىك اليدؼ االذاتي الدافع اإلنساني  ف  : أىمياأجمكعة مف الخصائص مية التطكع بمالتي تحكـ عم
.  (4002)يعقكب، إلى الرغبة في خدمة المجتمع تستندالتطكع جيكد إنسانية فردية أك جماعية  ف  أكما  .عائد مادم مف ذلؾ العمؿ م  أل النظر

الجيكد  أنياكمستكياتيا في العمؿ االجتماعي، في حيف ينظر لممشاركة عمى  ة،التطكعي  ؿ أنماط المشاركة كيتسع مفيـك التطكع ليشم
اء عمى كالمشركعات سك   ككضع الخطط كتنفيذ البرامج  ،السياسي ةالتي تتصؿ بعمميات اختيار القيادات  ،ة المنظمةالتطكعي  الشعبية 

 .(Chaturvedi and Mitra  ,0924)القكمي كأالمستكل المحمي 

الشعبية كالتي تنظـ الشؤكف العامة في  السياسي ةىمية المشاركة أكد ركاد الفكر السياسي كاالجتماعي عمى أ
النطالؽ  أساسان  ان آخركف ىذه العممية شرط عد  ساس لبناء كنجاح المؤسسات الديمقراطية، في حيف أالمجتمع كشرط 

القدرة الكاعية عمى المفاضمة بيف الخيارات المتاحة ككسائؿ  األفرادتمنح نيا ألم عممية تنمكية ناجحة في المجتمع، أ
 أف  يرل فيربا ك . (202- 222، 4001)العزاـ كالشرعة، بمكغيا، كبيف تكمفة البدائؿ كعكائدىا ضمف قرارات رشيدة

تستيدؼ مشركعة ؿ عماأشاطات ك نيا ن، كصنعيا، كما أالسياسي ةرات في صنع القرا ثيرأالتىي  السياسي ةالمشاركة 
عمى  السياسي ةؼ المكسكعة الدكلية لمعمـك االجتماعية المشاركة ر  كتع .Verba and Nie. 1978))اختيار الحكاـ

مة فراد مجتمع معيف بغية اختيار حكاميـ، كالمساىمة في صنع السياسة العاأالتي يقـك بيا  اإلرادية األنشطةنيا أ
  .(Mcclosky, 1968 )غير مباشر أكسكاء بشكؿ مباشر 

 السياسي ة األنساؽلطبيعة  ان كتبع السياسي ة األنظمةالختالؼ  ان كمستكياتيا تبع السياسي ةالمشاركة  أشكاؿتتنكع 
الذم  ، منيا التصكيتالسياسي ةشكاؿ المشاركة أل. فقد حدد فيربا كنام مجمكعة مف النماذج (0927)سعد، كأنماطيا
ا داللة لمفعؿ ذ الن باعتبارىا شككالمشاركة في الحمالت االنتخابية  المكاطف،التي يمارسيا  األشكاؿكثر أيعد مف 

أخرل مف خالؿ  شكاالن أ ما ىنتنجتكف فقد حددأ، Verba and Nie. 1978))السياسي، كالنشاط الجماعي كالتعاكني
ارىـ في تنظيـ معيف، فراد عمى  اعتبألالذم يضمف مشاركة ا، كالنشاط التنظيمي ، نشطة الضغطأ، ك النشاط االنتخابي

ذل في لحاؽ الضرر كاألنشطة العنيفة مف خالؿ إألكااالتصاؿ الفردم  أيضان شكاؿ التي حددىا ىنتنجتكف ألكمف ا
عف  تعب رت عدة مؤشراكالتكؼ  ركش قد ـكقد . ( ,Huntington. AND Nelson 0972) الممتمكات أكفراد ألا

عضاء أل، االسياسي ةالمناصب   إلى، المتطمعكف السياسي ةلمناصب منيا: شاغمك ا السياسي ةاركة درجات عمؽ المش
عضاء النشطكف في التنظيـ شبو السياسي، المشارككف في االجتماعات العامة، النشطكف في التنظيـ السياسي، األ

 ، الميتمكف بالسياسة،السياسي ةعضاء غير النشطيف في التنظيـ شبو السياسي، المشارككف في المناقشات ألا
  ( )السياسي ةدنى مستكل مف مستكيات المشاركة أباعتبارىـ  السياسي ةمكر ألالالمبالكف في ا ان خير أالمصكتكف، ك 

Ruch. and Althoff, 1977). 

350



2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 

الباحثاف المشاركة  يرلمف خالؿ الجمع بيف ىذه التعريفات، حيث  السياسي ةتحديد مفيـك المشاركة  تـ  كقد 
نشطة غير ألالمشاركة في ا كأخيران نشطة الشرعية، أل، المشاركة في االتقميديةنشطة ي األفالمشاركة  يابأن   السياسي ة

 التصكيت، ك السياسي ةخبار ألاالىتماـ با مف خالؿ حيث تـ قياس مستكيات المشاركة الشرعية عمى مستكل الكطف،
مف  أكانتسكاء  در مف الحككمات،عمى القرارات التي تص كالتأثيرالضغط  نشطةأك كالمشاركة في الحمالت االنتخابية 

 أك األفرادفي  كاألذلالضرر  إلحاؽمف خالؿ  أك أنشطة غير شرعية كغير قانكنية خالؿ أنشطة شرعية كقانكنية
 العامة. الممتمكات

 الدراسات السابقة

ي لدراسات الت، كمف االمتتبع لتحميؿ ىاتيف الظاىرتيف يجد مجمكعة مف الدراسات التي تناكلتيما كبطرؽ مختمفة إف  
بيدؼ التع رؼ عمى كاقع عممية اإلصالح السياسي  التي جاءت(، 4004دراسة الخاليمة ) السياسي ةتناكلت المشاركة 

مت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا4004 – 0999في األردف في الفترة  السياسي ةكالمشاركة   :، كقد تكص 
في المممكة األردنية  السياسي ةبيف اإلصالح السياسي كعممية المشاركة  إثبات فرضيتيا القائمة بكجكد عالقة طردية

لدل الشباب  السياسي ة( بيدؼ التعرؼ عمى مستكل المشاركة 4000الشامي)كمف الدراسات كذلؾ دراسة  الياشمية.
المشاركة  ف الدرجة الكمية لمستكلأمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: كقد تكص   الجامعي الفمسطيني.

 السياسي ة% يميو مجاؿ المعرفة 72.2% كمجاؿ النشاط السياسي 11.9لدل الشباب الفمسطيني بمغت  السياسي ة
 %.12.1% ثـ مجاؿ االىتماـ السياسي بنسبة 12.7بنسبة 

(، بيدؼ 4001فقد جاءت دراسة العزاـ كالشرعة ) السياسي ةكبخصكص مؤسسات المجتمع المدني كالمشاركة 
 السياسي ةكأىـ أسباب عدـ المشاركة  ،ف مدل تكافر المؤشرات الديمقراطية في الكاقع السياسي األردنيالكشؼ ع

المجتمع األردني بشكؿ عاـ يتسـ بظاىرة  ف  مجمكعة مف النتائج أىميا: أفي األردف، كقد تكصمت الدراسة الى 
أىـ أسباب العزكؼ عف المشاركة ، كخاصة النشاطات الحزبية، حيث كانت السياسي ةالعزكؼ عف المشاركة 

 .ىك الياجس األمني، كعدـ قناعة الشعب بجدية الحككمة في محاربة الفساد كالمحسكبية السياسي ة

لمطمبة الجامعيف دراسة النقشبندم كالمخادمة  السياسي ةكمف الدراسات التي بحثت في مكضكع المشاركة 
لمطمبة في الجامعات األردنية الحككمية كاألىمية،  لسياسي ةا(، كالتي جاءت بيدؼ دراسة طبيعة المشاركة 4004)

نو ال يكجد اختالؼ ة الى مجمكعة مف النتائج أىميا: أكالعكامؿ المؤثرة في ىذه المشاركة. كقد تكصمت الدراس
المشاركة لممبحكثيف داخؿ  ف  الحككمية كالتطبيقية األىمية، كأ في إجابات الطالب بيف الجامعات األردنية

، كما لـ السياسي ةقتصادم عمى المشاركة امعات أكثر منيا خارجيا، كلـ يظير بشكؿ كاضح أثر العامؿ االالج
، في حيف تبيف أف الثقة بالمناخ السياسي السياسي ةثر عمى المشاركة أ السياسي ةيظير لمناىج التدريس في العمـك 

 العاـ ميزكزة.

 Sundeen R., Raskoff S نذكر دراسة لتطكعي  اما بخصكص الدراسات التي درست مكضكع العمؿ أ
لقاء الضكء عمى دكر المدارس في تحفيز كتشجيع المتطكعيف لخدمة المجتمع، مف خالؿ معرفة إبيدؼ  (4004)
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مجمكعة مف  إلىكقد تكصمت الدراسة  لدل طمبة المدارس في جنكب كاليفكرنيا. التطكعي  مدل انتشار ثقافة العمؿ 
ثقافة  المدارس الخاصة تعزز   أف   إلىضافة إلتقصير في المدارس حكؿ تعزيز ىذه الثقافة، با ىميا: كجكدأالنتائج 
متكثر مف المدارس الحككمية، كقد أ التطكعي  العمؿ   المدارس ال تقـك بدكرىا بشكؿ جيد تجاه أف   إلىالدراسة  تكص 

كخاصة في  التطكعي  مت مكضكع العمؿ كمف الدراسات التي حم   نشطة المختمفة.المجتمع مف خالؿ المشاركة في األ
دراسة تطبيقية  التطكعي  الذككر نحك العمؿ  اتجاىات الشباب الجامعي  بعنكاف  ،ق(0242)السمطاف  دراسة المجتمع الخميجي  

 طكعي  التمتكسط ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ  ف  أىميا: أمجمكعة مف النتائج  إلىمت الدراسة كقد تكص   ،عمى جامعة الممؾ سعكد
مف خالؿ مساعدة كرعاية الفقراء كالمحتاجيف، كيمييا زيارة المرضى،  التطكعي  يجابية نحك العمؿ إلمت االتجاىات ا، كقد تمث  ان ضعيؼ جد

ـث المشاركة في اإلغاثة اإلنسانية، كرعاية المعكقيف، كالحفاظ عمى البيئة كمكافحة المخدرات كالتدخيف، في صدر المجاالت التي يرغب 
في المجتمع  التطكعي  بيدؼ دراسة كاقع العمؿ (، 4001)البكرسعيدمدراسة كقد جاءت  باب الجامعي المشاركة فييا.الش

كقد تكصمت  .التطكعي  معرفة مقكمات كمعكقات العمؿ  إلىضافة إل، باالتطكعي  العماني، كتحديد مجاالت العمؿ 
يتمثؿ  التطكعي  ف مفيـك العمؿ مف عينة الدراسة ترل أ ىالغالبية العظم ف  أىميا: ألى مجمكعة مف النتائج إالدراسة 

ة في التطكعي  عماؿ ألالعينة شارككا في ا أفراد أف   إلى باإلضافةفي تنمية المجتمع المحمي في جميع النكاحي، ىذا 
عينة  فرادأف الذيف لـ يشارككا لدييـ النيو في المشاركة في المستقبؿ. كيرل أالماضي كيشارككف في الحاضر، كما 

اكتساب خبرات كميارات لتفعيؿ  إلىضافة إلجر كالثكاب مف عند اهلل باألالمنافع مف كراء ىذا العمؿ ىك ا أفالدراسة 
ككثرة  التطكعي  ىمية العمؿ بأعدـ المشاركة ىي عدـ التكعية  أسبابكثر أف أثقافة التعاكف في المجتمع، كما 

 المسؤكليات العائمية كعدـ كجكد الكقت.

بعنكاف عدـ االىتماـ الشبابي: اتجاىات  (4002كآخركف ) دراسة ىففقد جاءت  ،صكص االىتماـ الشبابيما بخأ
الشباب البريطاني  ف  أىميا: ألى مجمكعة مف النتائج في بريطانيا، كقد تكصؿ الباحثكف إحزاب ألالشباب نحك سياسة ا

التي بني عمييا النظاـ السياسي البريطاني، ىذا يمانيـ بالكسيمة إبالرغـ مف عدـ  ،يؤيدكف العممية الديمقراطية
، كما تكصمت السياسي ةحزاب ألنفسيـ محطميف مف قبؿ السياسييف كاأيركف  -الشباب البريطاني – أنيـ إلىضافة إلبا

د تجاه عالـ السياسة، حيث يكجد اختالفات حسب الطبقة االجتماعية كمستكل ىيؿ مكح  أو ال يكجد تن  ألى إالدراسة 
 ميـ كالجنس.التع

 اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة

في مجتمعات كعينات مختمفة عف  السياسي ةحداىما يقيس كيحمؿ مستكل المشاركة إمثمت الدراسات السابقة نكعيف 
عضاء مؤسسات أل السياسي ةكمنيا مف درس المشاركة  ،لمطالبات السياسي ةىذه الدراسة، فمنيا مف درس المشاركة 

 اآلخرما النكع ألطمبة الجامعات،  السياسي ةالمدني، في حيف جاءت بعض الدراسات لتقيس مستكل المشاركة المجتمع 
في مجتمعات مختمفة، فمنيا مف درس  أيضان سبابو كمعكقاتو أ، التطكعي  فقد جاءت لدراسة العمؿ  ،مف الدراسات

المجتمع في  التطكعي  ز عمى العمؿ ك  في المجتمع العماني في حيف كانت بعض الدراسات تر  التطكعي  عمؿ ال
 السعكدم.
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لباقي الدراسات السابقة، حيث اختمفت عف ىذه الدراسات في مجتمع  ان عممي ان كقد جاءت ىذه الدراسة لتضيؼ جيد
لى محاكلتيا تحميؿ العالقة بيف ثقافة العمؿ افة إضطمبة جامعة الحسيف بف طالؿ في األردف، إالمككف مف ، الدراسة

كالمشاركة في النشاطات المشركعة، كالمشاركة في  ،بمستكياتو التقميدية السياسي ةكبيف مستكل المشاركة  التطكعي  
 النشاطات غير المشركعة. 

 تحميل واختبار فرضيات وتساؤلت الدراسة 

 :كما يمي اإلحصائيةفقد تـ استخداـ مجمكعة مف االختبارات كاختبار فرضياتيا سئمة الدراسة، أعف  لإلجابة

لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ، فقد تـ  السياسي ةالمشاركة كمستكل  التطكعي  : لمعرفة مستكل ثقافة العمؿ أكالن 
 (0كاالنحرافات المعيارية كما في الجدكؿ رقـ ) الحسابي ةاستخداـ المتكسطات 

 (0جدكؿ رقـ )

 السياسي ةبعاد المشاركة أك  التطكعي  لمستكل العمؿ  الكسط الحسابي  

 التقدير النحراف المعياري   الوسط الحسابي   التطوعي  والعمل  السياسي ةجالت المشاركة م

 بدرجة قميمة 91217. 1.6020 ةالمشاركة في النشاطات غير الشرعي  

 بدرجة قميمة 70008. 2.4259 ةالمشاركة في النشاطات التقميدي  

 وسطةبدرجة مت 95002. 2.6915 ةالمشاركة في النشاطات الشرعي  

 بدرجة قميمة 59137. 2.2919 بشكل عام السياسي ةالمشاركة 

 بدرجة متوسطة 819. 3.401 التطوعي  ثقافة العمل 

لطمبة جامعة الحسيف بف طالؿ بشكؿ عاـ كانت قميمة،  السياسي ةالمشاركة  أف  ( 0يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
مستكل المشاركة  أف، كقد تبيف مف الجدكؿ نفسو 0.290كبانحراؼ معيارم  4.490حيث بمغ الكسط الحسابي ليا 

 0.104 ،4.242ا محيث بمغ الكسط الحسابي لي ،كانت قميمة ميدية، كالمشاركة في النشاطات غير المشركعةالتق
بدرجة متكسطة،  في النشاطات المشركعةف مستكل مشاركة طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ كا عمى التكالي. في حيف

نو يكجد اختالؼ أ (4004)ضيؼ أبكل سيد كير  .0.920كبانحراؼ معيارم  4.190حسابي ليا حيث بمغ الكسط ال
في الدكؿ النامية كالنظـ  السياسي ةالختالؼ النظـ  ان تبع ،السياسي ةك الدرجات التي تعبر عف المشاركة أفي الصيغ 
في  اإلسياـ أكثير ألى التبشكؿ عاـ تيدؼ إ السياسي ةالمشاركة  أف   إالفي الخبرة االشتراكية كالميبرالية،  السياسي ة

 .كالتحكـ في مخرجاتيا السياسي ةتكجيو العممية 
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لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ كاف بدرجة  التطكعي  مستكل ثقافة العمؿ  ف  أكيتبيف مف الجدكؿ نفسو 
نو يكجد قيـ كاتجاىات أمر الذم يعني أل، ا0.209كبانحراؼ معيارم  2.200متكسطة، حيث بمغ الكسط الحسابي لو 

 . التطكعي  يجابية بدرجة متكسطة نحك العمؿ إ

: المشاركة التقميدية، المشاركة في السياسي ةبعاد المشاركة أك  التطكعي  مستكل ثقافة العمؿ كلتكضيح   
 ذلؾ.تكضح (2)( 2( )2( )4رقاـ )أللمشركعة فالجداكؿ ذكات االنشاطات المشركعة، كالمشاركة في النشاطات غير ا

 (4جدكؿ رقـ )

 التقميدية السياسي ةمستكل المشاركة 

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 التقدير المعياري

 درجة قميمة 84668. 1.6119 ومؤسسات المجتمع المدني السياسي ةحزاب ألشارك في المقاءات والندوات التي تعقدىا اأ

 درجة قميمة 1.17868 1.8209 ردنيةأل مستجدات عمى الساحة ابالتصال والتواصل مع نواب منطقتي لمتابعة ال أقوم

 درجة قميمة 1.21628 1.9030 لدعم مواقفيا السياسي ةالتنظيمات  أوحزاب ألبالدعم المادي والمعنوي ل أقوم

 درجة قميمة 1.17621 1.9104 مؤتمر سياسي أوعداد ندوة ا  في تنظيم و  أشارك

 درجة قميمة 1.27587 2.3806 مي وعميد كميتي لمتابعة مشاكمي ومشاكل الطمبةبالتصال والتواصل مع رئيس قس أقوم

 درجة قميمة 1.38764 2.4701 عضوية اتحاد الطمبة إلىالترشح  أقبل  

 درجة متوسطة 1.34968 2.5075 عدتو الجامعة لمعرفة حقوقي وواجباتيأقرأت دليل الطالب الذي 

 درجة متوسطة 1.48134 2.5373 السياسي ةقداتي في حوار سياسي قد يتعارض مع معت أشترك

مؤسسات  أوسياسية  أحزاب إلىممن ينتمون  ,ذوي الكفاءة األشخاص سأنتخب أو أنتخب
 درجة متوسطة 1.35787 2.6940 المجتمع المدني

 درجة متوسطة 1.82024 2.7537 بالتصويت في انتخابات اتحاد الطمبة والنوادي في الجامعة أقوم

 درجة متوسطة 1.29720 2.9104 نيا تزيد الوعي السياسيأل  السياسي ةراءة النشرات والصحف بق أقوم
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 درجة متوسطة 1.28529 2.9627 والدولية واإلقميميةالمحمية  السياسي ةوالتغييرات  األحداثبمتابعة  أقوم

بية جل القيام بعممية التصويت في النتخابات النياأمن  وأصدقائيعائمتي  أفراد أشجع
 درجة متوسطة 1.41400 3.0746 والبمدية

حزاب ألفي المقاءات كالندكات التي تعقدىا اجامعة الحسيف بف طالؿ طمبة مشاركة  أف  ( 4مف الجدكؿ )بيف يت
، كمشاركتيـ في تنظيـ يان كمعنك  ان مادي السياسي ةحزاب ألكمؤسسات المجتمع المدني، كمشاركتيـ في دعـ ا السياسي ة

اتصاليـ مع نكاب منطقتيـ الجغرافية، كاتصاليـ مع رؤساء  أف  ، كما كانت قميمةمؤتمر سياسي  أكعداد ندكة ا  ك 
 السياسي ةيقكمكف باالشتراؾ في الحكارات  يـأن   إال. ةقميم أيضان عمداء كمياتيـ في الجامعة كانت  أكقساميـ أ

جؿ أعائالتيـ مف  أفرادتشجيع  إلىضافة إلبا ،السياسي ةحداث ، كمتابعة األالسياسي ةكاالنتخابات كقراءة الصحؼ 
، كقد يككف السبب في ارتفاع المتكسط الحسابي القياـ بعممية التصكيت في االنتخابات النيابية كالبمدية بدرجة متكسطة

 السياسي ةخبار ألثرىـ بمجريات الربيع العربي، كمحاكلة معرفة اأىك ت ،لمستكل مشاركتيـ في الحكارات كاالنتخابات
 السياسي ةحداث كالتغييرات ألتي تجرم في المنطقة بشكؿ عاـ، حيث كاف الكسط الحسابي لمفقرة التي تقيس متابعة اال

 .0.422كبانحراؼ معيارم  4.914، كالذم يبمغ الحسابي ة األكساطكبر أكالدكلية مف  كاإلقميميةالمحمية 

لى دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية إدل الطمبة يعكد تدني مستكل المشاركة التقميدية ل أسباب أف  كيعتقد الباحثاف 
ك ارتفاع مستكل المشاركة لدل أفي تدني  ان كبير  ان سرة كالمدرسة كالجامعة دكر ألفي الدكلة، حيث تمعب ا السياسي ةك 

 .السياسي ةمكر ألتعزيز ثقافة الخكؼ مف المشاركة كخاصة في ا أكمف خالؿ تعزيز ىذه القيمة عندىـ  ،الطمبة

 (2كؿ رقـ )جد

 النشاطات المشركعة مستكل المشاركة في

 النشاطات المشروعةالمشاركة في فقرات 
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 التقدير

 درجة قميمة 1.03979 1.6493 الشرعية والسممية السياسي ةشارك في المسيرات والحتجاجات أ

 درجة قميمة 1.30520 2.1567 شكاوى وعرائض لممسؤولينرفع  إلىلجأ أسعار, ألفي حالة قيام الحكومة برفع ا

 درجة متوسطة 1.46300 2.9179 ردنيأل عمى توقيع عريضة لممطالبة بحقوق الشباب ا اآلخرينبمشاركة  أقوم

 درجة متوسطة 1.42895 3.0224 عمى توقيع عريضة لممطالبة بحقوق الطمبة في الجامعة اآلخرينبمشاركة  أقوم

 درجة متوسطة 1.40085 3.1418 بناء منطقتيأعمى توقيع عريضة لممطالبة بحقوق  اآلخرينبمشاركة  أقوم
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 درجة متوسطة 1.47259 3.2612 عندما يسمب حقي جية أي إلىبشكوى  أتقدم

ردني ألالطمبة يشارككف اآلخريف في تكقيع عريضة لممطالبة بحقكقيـ كحقكؽ الشباب ا أف   (2)رقـ مف الجدكؿ بيف يت
ال إجية، كبدرجة متكسطة.  أمذا سمب حقيـ مف إ ،نيـ يقكمكف بتقديـ الشكاكلأالجغرافية، كما  مناطقيـ أبناءكحقكؽ 

لحككمة ف في حاؿ قياـ ايالشرعية كالسممية، كيتابعكف المسؤكل السياسي ةيشارككف في المسيرات كاالحتجاجات  يـأن  
بمجريات الربيع العربي،  التأثيرنتيجة  ،ن اشاطات السممية نسبيارتفاع متكسط النسعار بدرجة قميمة، كقد يككف ألبرفع ا

مر الذم شجع الطمبة لممشاركة بتقديـ شكاكل ألثير عمى صانع القرار، اأمف خالؿ الت بأنفسيـفراد ألكارتفاع ثقة ا
 .اآلخريفلممطالبة بحقكقيـ كحقكؽ 

 (2جدكؿ رقـ )

 النشاطات غير المشركعة المشاركة في مستكل

 التقدير النحراف المعياري الوسط الحسابي النشاطات غير المشروعةلمشاركة في افقرات 

 درجة قميمة 1.08547 1.5075 عن رأيي من خالل الكتابة عمى جدران القاعات التدريسية أعبر

 درجة قميمة 1.07765 1.5448 عن مطالبي بتخريب الممتمكات العامة أعبرنني إنتيجة لمظمم ف

 درجة قميمة 1.12787 1.6045 العتراض بصورة عنيفة إلىلجأ أسعار, أللحكومة برفع افي حالة قيام ا

 درجة قميمة 1.15987 1.6119 مب حقيس   إذابالتظاىر وكسر المالك العامة  أقوم

 درجة قميمة 1.14534 1.6269 عن مطالبيمستعد أن أغمق الشوارع العامة لمتعبير 

 درجة قميمة 1.22084 1.7164 في مظاىرات غير سممية أشاركعار, سألفي حالة قيام الحكومة برفع ا

رائيـ مف خالؿ الكتابة عمى جدراف آيقكمكف بالتعبير عف  طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ أف  ( 2) يتبيف مف الجدكؿ
رجة ي مظاىرات غير سممية بدغالؽ الطرؽ، كالمشاركة فا  القاعات التدريسية كتخريب ككسر الممتمكات العامة، ك 

عمى  بمجممياسسات التنشئة االجتماعية مؤ  تأثيرىك  ان نسبي نشطةألي تدني نسبة ىذه اقميمة، كقد يككف السبب ف
كسائؿ مف خالؿ ما تـ عرضو ب ماؿاإلعاتضح لمطمبة النتائج السمبية لمثؿ ىذه سمككيات الطمبة في الجامعة، حيث 

سباب كذلؾ في تدني المشاركة في ألكقد يككف مف ا، دةككسائؿ التكاصؿ االجتماعي المتعد ؛المختمفة اإلعالـ
مف ىذه الطرؽ  تحد  حيث ، ردني لمحراكات الشعبيةسي األالنظاـ السيا النشاطات غير المشركعة ىك طريقة معاممة

 بأخرل. أكاستيعاب الحراكات بطريقة  إلى أدلالذم  األمرزمة، ألا

 (2جدكؿ رقـ )
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 التطكعي  مستكل ثقافة العمؿ 

 التطوعي  العمل  فقرات
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 التقدير

 درجة قميمة 1.442 2.395 ىدافياأشاركت من خالل الجامعة بزيارات لييئات تطوعية لمتعرف عمى 

 درجة قميمة 1.434 2.455 شاركت باستقبال الطمبة الجدد وساعدتيم عمى عممية التسجيل والتعريف بمرافق الجامعة

 درجة متوسطة 1.434 2.806 ة التي تخص المجال السياسيالتطوعي  عمال ألشاركة في ابالم أرغب

 درجة متوسطة 1.434 3.089 ىو مكمل لمعمل الحكومي التطوعي  العمل  أن أرى

 درجة متوسطة 1.478 3.209 ة التي تخص المجال الثقافيالتطوعي  عمال ألبالمشاركة في ا أرغب

 درجة متوسطة 1.467 3.261 ة التي تخص مجال الصحة والبيئةالتطوعي  عمال ألبالمشاركة في ا أرغب

 درجة متوسطة 1.442 3.403 التطوعي  ىمية العمل أبالرتياح عندما تقوم الجامعة بعمل دورات تدريبية حول  أشعر

 درجة متوسطة 1.397 3.432 خر بدون تمييزآلثقافة تقبل ا التطوعي  ينمي العمل 

 درجة متوسطة 1.314 3.440 التطوعي  الوقت المبذول في العمل ب أحق   وأسرتينا أ

 درجة متوسطة 1.465 3.455 عمال تطوعية داخل الجامعةبأيسعدني مشاركة الطمبة 

 درجة متوسطة 1.398 3.462 فراد عمى الشتراك في اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطيألفي تدريب ا التطوعي  يساعد العمل 

 درجة متوسطة 2.857 3.485 عمال المفيدةألوقات الفراغ في اأعمى استغالل  التطوعي  يحث العمل 

 درجة كبيرة 1.342 3.567 نجازإل الفرصة لمفرد لتحقيق رغبتو في ا التطوعي  يتيح العمل 

 درجة كبيرة 1.346 3.589 تعزيز ثقافة الحوار البناء التطوعي  يساعد العمل 

 درجة كبيرة 1.323 3.597 ة لدى الشباب نحو مجتمعيميجابيإلالروح ا التطوعي  ينمي العمل 

 درجة كبيرة 1.331 3.634 بمسؤوليتي تجاه الوطن أشعرة التطوعي   باألعمالقوم أعندما 
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 درجة كبيرة 1.326 3.634 نسان تعمم ميارات جديدة ويحسن الميارات التي يمتمكيالل  التطوعي  يتيح العمل 

 درجة كبيرة 1.361 3.709 سبب ضعف الموارد الماليةة بالتطوعي   باألعمال أشاركل 

 درجة كبيرة 1.256 3.753 بالفخر والعتزاز أشعرة التطوعي   باألعمالقوم أعندما 

 درجة كبيرة 1.358 3.947 بمردود مالي غير ضروري الذي ل يعود عمي   التطوعي  العمل 

 يرةدرجة كب 1.298 4.111 مضيعة لموقت والجيد التطوعي  العمل 

 درجة متوسطة 819. 3.401 التطوعي  ثقافة العمل 

لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ كاف بدرجة  التطكعي  مستكل ثقافة العمؿ  أف  ( 2يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
و يكجد قيـ كاتجاىات ن  أمر الذم يعني أل، ا0.209كبانحراؼ معيارم  2.200متكسطة، حيث بمغ الكسط الحسابي لو 

 . التطكعي  درجة متكسطة نحك العمؿ يجابية بإ

زيجابي كيعإعمؿ  التطكعي  العمؿ  بأفطمبة الجامعة يشعركف  أفالجدكؿ نفسو  بي فكقد  لدييـ الكثير مف القيـ  ز 
 كالتي تتكافؽ مع ثقافة المجتمع المدني، منيا: ،كاالتجاىات بدرجة كبيرة

 نجاز.إلاالفرصة لمطمبة لتحقيؽ رغباتيـ في  التطكعي  يتيح العمؿ  -

 عمى تعزيز ثقافة الحكار البناء عند الطمبة. التطكعي  يساعد العمؿ  -

 يجابية لدل الطمبة نحك مجتمعيـ.إلالركح ا التطكعي  العمؿ  م يين -

 ة تشعر الطمبة بالمسؤكلية تجاه كطنيـ.التطكعي  عماؿ ألا -

 مككنيا.مف الميارات التي يمت س فة ميارات جديدة لمطمبة كتحالتطكعي  عماؿ ألتعمـ ا -

 ة.التطكعي  عماؿ ألالطمبة لممشاركة با أماـ ان المكارد المالية ليست عائق -

 ة يشعر الطمبة بالفخر كاالعتزاز.التطكعي  عماؿ ألالقياـ با -

 .التطكعي  المردكد المالي بالنسبة لمطمبة ليس ىك اليدؼ مف العمؿ  -

 بالنسبة لمطمبة مضيعة لمكقت كالجيد. التطكعي  العمؿ  ُيعدال  -

مشاركتيـ مف  أف إاليجابية، إلا كاالتجاىاتي الكثير مف القيـ ينم   التطكعي  العمؿ  ف  أالرغـ مف شعكر الطمبة ب عمى
ىدافيا، مشاركتيـ باستقباؿ الطمبة الجدد كمساعدتيـ عمى أخالؿ الجامعة بزيارات لييئات تطكعية لمتعرؼ عمى 

 ميمة.كالتعريؼ بمرافؽ الجامعة كانت بدرجة ق ،عممية التسجيؿ
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لدل طمبة جامعة الحسيف بف  السياسي ةالمشاركة كمستكل  التطكعي  ثقافة العمؿ االختالؼ في مستكل : لمعرفة ان ثاني
سرة، التخصص، السنة الدراسية(، فقد تـ استخداـ ألة ) الجنس، مستكل دخؿ الممتغيرات الشخصي   ان تبع ،طالؿ

 حصائية كما يمي:إلمجمكعة مف االختبارات ا

فقد تـ استخداـ  الجنسلمتغير  عان بت التطكعي  كثقافة العمؿ  السياسي ةالؼ في مستكل المشاركة عرفة االختلم  - 0
 ( 1كما في الجدكؿ رقـ )  ( ت )اختبار

 (1جدكؿ رقـ )

لمتغير  ان تبع التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةلمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة  ( ت )نتائج اختبار
 الجنس

 السياسي ةمتغيرات المشاركة 
 العدد الجنس التطوعي  وثقافة العمل 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 مستوى الدللة درجة الجرية ت

 0.114 400 1.584 79981. 2.4828 195 ذكور المشاركة التقميدية

 58793. 2.3724 207 إناث

 0.287 400 1.066 1.05154 2.7436 195 ذكور النشاطات المشروعة

 84296. 2.6425 207 إناث

 *0.005 400 2.826 1.01017 1.7333 195 ذكور النشاطات غير المشروعة

 79180. 1.4783 207 إناث

 *0.015 400 2.473 68693. 2.3655 195 ذكور المشاركة السياسة بشكل عام

 47583. 2.2226 207 إناث

 0.151 400 1.439 86051. 414353 591 ذكور التطوعي  ثقافة العمل 

 77666. 3.4589 702 إناث

 α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ةحصائيإ* يكجد داللة 
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نو ال يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة التقميدية، المشاركة في النشاطات المشركعة أ(  1يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
عند مستكل  ان حصائيإكىي غير دالة ، عمى التكالي 0.011 ،0.222لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة ت ليما  تبعان 

كقد يككف السبب في عدـ كجكد االختالؼ كخاصة في المشاركة التقميدية كالمشاركة في النشاطات ، α ≤ 0.02داللة 
ناثان  ان نتيجة تأثر الطمبة ذككر  ،المشركعة يكجد  نوأفي حيف تبيف بمخرجات المؤسسة التعميمية التي يدرسكف فييا،  كا 
في مستكل مشاركتيـ في النشاطات غير المشركعة، كالمشاركة  α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ان حصائيإ ؿه اختالؼ دا
عمى التكالي،  4.212، 0.722حيث بمغ الكسط الحسابي لمذككر كلصالح الذككر، عزل لمجنس بشكؿ عاـ ي السياسي ة

مستكل تأثير البيئة  أف  لى إلتكالي، كقد يعكد السبب عمى ا 4.444، 0.272لالناث في حيف بمغ الكسط الحسابي 
عماؿ غير المشركعة، حيث ثير عمى المشاركة باأليئة الجامعية في التأكبر مف تأثير البة كخاصة لمذككر أاالجتماعي  

كثر مف أعمى الذككر  التأثيرزيادة  إلى أدلالذم  األمرناث، إلبالبيئة االجتماعية مف ا ان كثر انخراطأالذككر  ف  إ
كقد اختمفت ىذه الدراسة في بعض الجكانب مع بعض الدراسات عماؿ غير المشركعة. ألفي المشاركة في ا اإلناث

 أصبحفالنساء  أف Rosenston and Hanson ( 4004)أبكصيؼخرل، بحيث يذكر سيد أكاتفقت في جكانب 
ف انخفاض اشتراؾ النساء أ Jennings (0979)عمى قدـ المساكاة مع الرجاؿ في التصكيت في االنتخابات، كيرل 

 Nie and Verbaسرة، كيرل ألعف الرجاؿ جاء نتيجة تبايف التركيب االجتماعي كمسؤكليات ا السياسي ةفي العممية 
لعرؼ كالعادات االجتماعية، عمقة باف تبايف مستكل المشاركة بيف النساء كالرجاؿ جاء نتيجة لمعكامؿ المتأ (0972)

مشاركة مف الذككر نتيجة لمتطكرات الكبيرة في المجاالت االقتصادية  أكثر اإلناثف أ( 4000مي )في حيف يرل الشا
 أدلالذم  األمر، السياسي ةنساؽ الحياة االجتماعية ك أدت ىذه التطكرات في تغيير أجتماعية كالتكنكلكجية، حيث االك 

اتجاىات الذككر نحك  ف  أعمى  (4001)كالشرعة نتائج دراسة العزاـ ىذا كقد بينت ناث.إلزيادة نسبة مشاركة ا إلى
اتجاىات  إفناث، في حيف إليجابية مف اتجاىات اإقؿ أردني ألفي الكاقع السياسي ا السياسي ةمؤشرات المشاركة 

سباب عدـ المشاركة أمف نسب الذككر عمى  أعمى ان قد سجمت نسب السياسي ةعدـ المشاركة  أسبابنحك  اإلناث
مكانات المادية الشخصية، كعدـ كجكد الكقت الكافي لالنشغاؿ إلكتراث كالالمباالة، كمحدكدية االمتعمقة بعدـ اال

عمى  اإلناثمف  أعمى ان الذككر سجمكا نسب أفعدـ تكفر الكعي. ىذا كقد بينت الدراسة نفسيا  إلىضافة إلبالعمؿ، با
، كتركز النشاط السياسي في العاصمة، منيألسباب مثؿ عدـ القناعة بالعمؿ السياسي، كالياجس األمجمكعة مف ا

 التكجيات الحزبية ال تمثؿ التطمعات الكطنية. كأخيران 

لمتغير الجنس، حيث بمغت قيمة  ان تبع ،التطكعي  ال يكجد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ  وأن  كيتبيف مف الجدكؿ نفسو 
قيـ كاتجاىات العمؿ  أف  مر الذم يعني أل. اα ≤ 0.02عند مستكل داللة  ان حصائيإكىي غير دالة  0.229ت ليا 

البيئة  تأثير إلىناث، كقد يعكد السبب إلال تختمؼ باختالؼ الذككر كالدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ  التطكعي  
 .اإلناث أكمف الذككر  أكانكاسكاء  ،ان عراؼ كالديف عمى الطمبة جميعألالتعميمية، كالعادات كالتقاليد كا

لمتغير الكمية، فقد تـ استخداـ  ان تبع ،التطكعي  كثقافة العمؿ  السياسي ةؼ في مستكل المشاركة لمعرفة االختال – 4
 ( 7كما في الجدكؿ رقـ )  (ت )اختبار

 (7جدكؿ رقـ )
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 لمتغير الكمية تبعان  السياسي ةنتائج اختبار ت لمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة 

 α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ةحصائيإ* يكجد داللة 

)المشاركة التقميدية،  ةالسياسي  المشاركة بعاد أكافة نو ال يكجد اختالؼ في مستكل أ( 7يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
 ان بشكؿ عاـ( تبع السياسي ةالمشاركة في النشاطات المشركعة، المشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالمشاركة 

عمى  0.720، 0.122، 0.094، 0.927كلممشاركة بشكؿ عاـ  األبعادليذه ( ت  )الكمية، حيث بمغت قيمة ي رلمتغ
 السياسي ةمستكل المشاركة  أف  مر الذم يعني أل، اα ≤ 0.02د مستكل داللة حصائيا عنإالتكالي، كىي غير دالة 

 الكميات العممية.مستكيات لى حدما بغض النظر عف اختالؼ بة جامعة الحسيف بف طالؿ متقارب إلطم

 )قيمةلمتغير الكمية، حيث بمغت  ان تبع ،التطكعي  و ال يكجد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ ن  أكيكضح الجدكؿ نفسو 
قيـ كاتجاىات  ف  أمر الذم يعني ألا، . α ≤ 0.02عند مستكل داللة  حصائيان إكىي غير دالة  0.772ليا ( ت 

 السياسي ةبعاد المشاركة أ
 العدد الكمية تطوعي  الوثقافة العمل 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة  ت
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 المشاركة التقميدية

 

 0.344 400 0.947 73331. 2.4515 252 نسانيةإل الكميات ا

 64046. 2.3831 150 الكميات العممية

 0.848 400 0.192 97547. 2.6845 252 نسانيةإل الكميات ا النشاطات المشروعة

 90875. 2.7033 150 الكميات العممية

 النشاطات غير المشروعة

 

 0.513 400 0.655 92654. 1.6250 252 نسانيةإل الكميات ا

 88922. 1.5633 150 الكميات العممية

 0.453 400 0.751 60889. 2.3090 252 نسانيةإل الكميات ا السياسي ةالمشاركة 

 56154. 2.2632 150 الكميات العممية

 0.440 400 0.773 82488. 3.4263 717 نسانيةإل الكميات ا التطوعي  ثقافة العمل 

 81145. 3.3610 150 الكميات العممية

361



2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 

كقد اتفقت ىذه الدراسة مع  لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ ال تختمؼ باختالؼ الكميات التابعيف ليا. التطكعي  العمؿ 
جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الشباب الجامعي نحك محاكر عـد ك  إلىمت التي تكص  ،  ق(0242)دراسة السمطاف
، كاألساليب كاآلليات الالزمة لتفعيؿ التطكعي  ، كالمعكقات التي تحكؿ دكف مشاركة الشباب الجامعي في العمؿ التطكعي  ممارسة العمؿ 

 ص.مف متغير الكمية أك التخص أم  تعزل إلى  التطكعي  مشاركة الشباب في العمؿ 

في التاثير عمى مستكل  اإلنسانية دبيةألكقد يككف السبب في عدـ كجكد الفركؽ بيف الكميات العممية كالكميات ا  
في ثقافة كاحدة مف خالؿ  لى انصيار جميع الطمبةإيعكد  ،التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةالمشاركة 
التقميدية كالنشاطات المشركعة، كالنشاطات غير  ي ةالسياسمر الذم يجعميـ يمارسكف النشاطات ألالجامعة، ا

كقد اتفقت  .بنفس الدرجة بغض النظر عف الكميات التابعيف ليا التطكعي  المشركعة، كمستكل مشاركتيـ في العمؿ 
مت دراسة خرل، حيث تكص  أيا اختمفت في جكانب ن  إىذه الدراسة مع دراسة الشامي في بعض الجكانب، في حيف 

 يةكمف شباب إ، في حيف ان سياسي ان كثر نشاطأالشباب الذيف يدرسكف في كمية العمـك التطبيقية  أف  لى إ (4000)الشامي
و ال تكجد فركؽ ذات داللة ن  ألى إ، كما تكصمت الدراسة نفسيا السياسي ةفي النكاحي  كثر اىتمامان أالرياضة ىـ 

لى إلدل الشباب الجامعي الفمسطيني تعزل  اسي ةالسيالخاص في المعرفة  السياسي ةحصائية في مستكل المشاركة إ
 الكمية.

لمتغير السنة الدراسية لطمبة الجامعة فقد تـ استخداـ  ،ان تبع السياسي ةلمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة  - 2
 ( 2حادم كما في الجدكؿ رقـ ) ألاختبار تحميؿ التبايف ا

 (2جدكؿ رقـ )

 ،التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةدم لمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة حانتائج اختبار تحميؿ التبايف األ
 لمتغير السنة الدراسية لطمبة الجامعة ان تبع

 مصدر التباين السياسي ةالمشاركة  أبعاد
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

وسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الدللة

 584. 649. 319. 3 956. بين المجموعات ةالمشاركة التقميدي

   491. 398 195.576 داخل المجموعات

    305 196.532 الكمي

 054. 2.722 2.426 3 7.277 بين المجموعات النشاطات المشروعة

   891. 398 354.641 داخل المجموعات
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    401 361.918 الكمي

 672. 515. 430. 3 1.291 بين المجموعات النشاطات غير المشروعة

   835. 398 332.361 لمجموعاتداخل ا

    401 333.652 الكمي

بشكل  السياسي ةالمشاركة 
 عام

 444. 894. 313. 3 939. بين المجموعات

   350. 398 139.298 داخل المجموعات

    401 140.237 الكمي

 *002. 5.075 3.308 3 9.923 بين المجموعات التطوعي  ثقافة العمل 

   652. 398 259.377 داخل المجموعات

    401 269.299 الكمي

 α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ةحصائي  إ* يكجد داللة 

المشاركة في النشاطات  التقميدية، السياسي ةو ال يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة ن  أ( 2يتبيف مف الجدكؿ رقـ )    
لمتغير السنة الدراسية،  ان تبع بشكؿ عاـ، سي ةالسياالمشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالمشاركة  المشركعة،

عمى التكالي، كىي غير  0.292، 0.202، 4.744، 0.129بعاد كلممشاركة بشكؿ عاـ ألحيث بمغت قيمة ؼ ليذه ا
مبة جامعة الحسيف بف طالؿ مشاركة طممستكل  أف  مر الذم يعني أل، اα ≤ 0.02عند مستكل داللة  ان حصائيإدالة 

كقد اختمفت نتائج ىذه . مستكيات السنة الدراسيةبغض النظر عف اختالؼ  ،ما حد إلىتقارب مبعاد ألا هفي ىذ
كثر أمف ذكم المستكيات التعميمية العالية  األفراد أف   إلىكالتي تكصمت (  Verba and Nie ) الدراسة مع دراسة

 مف غيرىـ مف ذكم المستكيات التعميمية الدنيا. السياسي ةمشاركة في العممية 

يعزل  ،لطمبة جامعة الحسيف بف طالؿ التطكعي  و يكجد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ ن  أيكضح الجدكؿ نفسو ك 
 .α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ان حصائيإكىي دالة ،  2.072ر السنة الدراسية، حيث بمغت قيمة ؼ لمتغي  

ثير أكالت ،المشاركة في النشاطات المشركعة ثير عمىأفي التالسنة الدراسية  متغ يركلمعرفة االختالؼ بيف مستكيات 
 (9فقد تـ استخداـ اختبار تككي كما في الجدكؿ رقـ )  ،التطكعي  عمى مستكل ثقافة العمؿ 

 (9جدكؿ رقـ ) 
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 التطكعي  ثقافة العمؿ عمى ثير أنتائج اختبار تككي لمعرفة الفركؽ بيف مستكيات السنة الدراسية في الت

 الختالف في الوسط الحسابي بين )أ( و )ب( السنة الدراسية )ب( راسية )أ(السنة الد المتغير التابع

 (*)31229. ولىأل ا الثانية التطوعي  ثقافة العمل 

 (*)37695 الرابعة 

 

كلى كطمبة ألكاف بيف كؿ مف طمبة السنة ا التطكعي  االختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ  ف  أ( 9يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
الذم يعني كجكد قيـ كاتجاىات  األمركلى، ألكلصالح طمبة السنة الرابعة كا ،كبيف طمبة السنة الثانية ،ةالسنة الرابع

 مف طمبة السنة الثانية. أكثرالء الطمبة ؤ ة لدل ىيجابي  إ

ـ فقد تـ استخدا ،لمتغير التحصيؿ العممي لطمبة الجامعة تبعان  ،السياسي ةلمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة  - 2
 ( 00) تبايف االحادم كما في الجدكؿ رقـاختبار تحميؿ ال

 

 (00جدكؿ رقـ )

لمتغير التحصيؿ  تبعان  السياسي ةحادم لمعرفة االختالؼ في مستكل المشاركة ألنتائج اختبار تحميؿ التبايف ا
 لطمبة الجامعة ،امتياز()مقبكؿ،متكسط،جيد،جيدجدان العممي

 مصدر التباين المشاركة أبعاد
 مجموع

 المربعات
درجة 
 ف وسط المربعات الحرية

مستوى 
 الدللة

 *003. 4.162 1.977 4 7.909 بين المجموعات المشاركة التقميدية

   475. 397 188.623 داخل المجموعات

    401 196.532 الكمي

النشاطات 
 المشروعة

 *016. 3.072 2.716 4 10.866 بين المجموعات

   884. 397 351.052 داخل المجموعات

    401 361.918 الكمي
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النشاطات غير 
 المشروعة

 *008. 3.506 2.846 4 11.383 بين المجموعات

   812. 397 322.268 داخل المجموعات

    401 333.652 الكمي

المشاركة 
 السياسي ة

 *009. 3.404 1.163 4 4.651 بين المجموعات

   342. 397 135.586 داخل المجموعات

    401 140.237 كميال

ثقافة العمل 
 التطوعي  

 *000. 5.983 3.828 4 15.311 بين المجموعات

   640. 397 253.988 داخل المجموعات

    401 269.299 الكمي

 α ≤ 0.02عند مستكل داللة  ةحصائيإ* يكجد داللة *

التقميدية، المشاركة في النشاطات  ي ةالسياسو يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة ن  أ( 00يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
لمتغير التحصيؿ العممي،  ان تبع بشكؿ عاـ، السياسي ةالمشركعة، المشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالمشاركة 

عمى التكالي، كىي  2.202، 2.201، 2.074، 2.014كلممشاركة بشكؿ عاـ  األبعادليذه  ( ؼ) حيث بمغت قيمة 
جامعة الحسيف بف طالؿ  طمبةمشاركة  تكلمس ف  أمر الذم يعني أل، اα ≤ 0.02تكل داللة عند مس حصائيان إدالة 

 . يختمؼ باختالؼ مستكيات متغير التحصيؿ العممي لمطمبة ،بعادألفي ىذه ا

التحصيؿ الدراسي، حيث  لمتغ يرتعزل  التطكعي  يكجد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ  وأن  كيتبيف مف الجدكؿ نفسو 
مر الذم يعني كجكد فركؽ بيف أل. اα ≤ 0.02عند مستكل داللة  ان حصائيإكىي دالة  2.922ليا  ( ؼ )يمةبمغت ق

بيف كلمعرفة االختالؼ  ،التطكعي  عمى مستكل ثقافة العمؿ  ثيرأمستكيات متغير مستكل تحصيؿ الطمبة في الت
فقد تـ  التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  ةالسياسي  ثير عمى مستكل المشاركة أفي الت مستكيات متغير التحصيؿ العممي

 ( 00استخداـ اختبار تككي كما في الجدكؿ رقـ )

 (00جدكؿ رقـ ) 

كمستكل ثقافة  السياسي ةمى المشاركة ثير عأفي الت لفركؽ بيف مستكيات التحصيؿ العممينتائج اختبار تككي لمعرفة ا
 التطكعي  العمؿ 
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 الفرق بين وسطي )ا( و )ب( حصيل العممي )ب(الت التحصيل العممي )أ( ر التابعالمتغي  

 (*)42672.- متوسط مقبول المشاركة التقميدية

 (*)39658.- جيد 

 (*)55447.- اً جيد جد 

 (*)54615.- امتياز 

 (*)61486. مقبول جيدجدا النشاطات المشروعة

 النشاطات غير المشروعة

 

 (*)50926. جيد امتياز

 (*)48198. اً جيدجد 

 (*)34022.- اً جيدجد مقبول لمشاركة بشكل عاما

 (*)44400.- امتياز مقبول

 (*)51955.- متوسط مقبول التطوعي  ثقافة العمل 

 (*)57838.- اً جيد جد 

 (*)77143.- امتياز 

 (*)48413.- امتياز متوسط

يف الطمبة الذيف تحصيميـ العممي و يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة التقميدية بن  أ( 00يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
، امتياز، كلصالح الطمبة الذيف تحصيميـ ان كبيف كؿ مف الطمبة الذيف تحصيميـ العممي متكسط، جيد، جيد جد ،مقبكؿ

ذكم الطمبة كبر مف أمستكل مشاركتيـ التقميدية  ف  أمر الذم يعني أل، امتياز، االعممي متكسط، جيد، جيد جدان 
مشاركة في النشاطات المشركعة مف  أكثر ان الطمبة الذيف تقديرىـ جيد جد ف  أف الجدكؿ نفسو ي  ، كيبالتحصيؿ المقبكؿ

مشاركة في  أكثر ( امتياز ) الطمبة الذيف تقديرىـ أف  يضا أف الجدكؿ ، كما يبي  (  مقبكؿ)الطمبة الذيف تقديرىـ 
ف الطمبة الذيف أف الجدكؿ عاـ فقد بي  النشاطات غير المشركعة مف الطمبة الذيف تقديرىـ جيد كجيدجدا، كبشكؿ 

 بشكؿ عاـ مف الطمبة الذيف تقديرىـ مقبكؿ. السياسي ةنحك المشاركة  الن مي أكثر ان جد تقديرىـ امتياز كجيد
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الفركؽ كانت بيف الطمبة الذيف تحصيميـ الدراسي مقبكؿ كبيف كؿ مف الطمبة الذيف  ف  أ نفسومف الجدكؿ كيتبيف 
، امتياز. كيتبيف مف ان جد ، امتياز، كلصالح الطمبة الذيف تحصيميـ الدراسي متكسط، جيدان دتحصيميـ متكسط، جيد ج

بيف الطمبة الذيف تحصيميـ امتياز كبيف الطمبة الذيف تحصيميـ متكسط كلصالح  أيضان نو يكجد فركؽ أالجدكؿ نفسو 
 الطمبة الذيف تحصيميـ امتياز.

لدل طمبة جامعة الحسيف  السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  ثقافة العمؿ : لمعرفة طبيعة العالقة بيف مستكل ثالثان  -
كما في الجدكؿ  التطكعي  كثقافة العمؿ  ،السياسي ةالمشاركة  أبعاد يجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيفإفقد تـ  ،بف طالؿ

 ( يكضح ذلؾ04) رقـ

 (04جدكؿ رقـ ) 

 السياسي ةبعاد المشاركة أك  كعي  التطنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ثقافة العمؿ 

المشاركة  بعاد المتغيراتأ
 التقميدية

النشاطات 
 الشرعية

النشاطات غير 
 المشروعة

المشاركة 
 السياسي ة

معامل ارتباط 
 بيرسون

ثقافة العمل 
 التطوعي  

.533(**) .568(**) -.190(**) .477(**) 

 

لدل طمبة جامعة  التطكعي  ما بيف مستكل ثقافة العمؿ  ةمكجبنو يكجد عالقة طردية أ( 04يتبيف مف الجدكؿ رقـ ) 
بشكؿ  السياسي ةالحسيف بف طالؿ كبيف كؿ مستكل المشاركة التقميدية، المشاركة في النشاطات المشركعة، كالمشاركة 

عند  يان حصائإعمى التكالي، كىي دالة  0.277، 0.212، 0.222عاـ، حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف بينيما 
عند طمبة جامعة الحسيف  التطكعي  و كمما ازداد مستكل ثقافة العمؿ ن  أمر الذم يعني بأل. اα ≤ 0.00داللة  مستكل

 السياسي ةعة، كالمشاركة كتيـ في النشاطات المشرك ر التقميدية، كمستكل مشا السياسي ةبف طالؿ يزداد مستكل مشاركتيـ 
التقميدية كالمشاركة في  السياسي ةمستكل المشاركة  يقؿ   عي  التطك مستكل ثقافة العمؿ  قؿ  بشكؿ عاـ، كالعكس كمما 

عممية تعبئة الجماعة كما تقـك  أف   إلى شار بعض الباحثيفأكقد  بشكؿ عاـ. السياسي ةالنشاطات المشركعة كالمشاركة 
فراد عمى ألدريب ا، بحيث تقـك ىذه المنظمات لتالسياسي ةالمشاركة  إلىفراد ألة مف زيادة ميؿ االتطكعي  بو المنظمات 

ة تزيد التطكعي  العضكية النشيطة في المنظمات  ف  أ، كما السياسي ةلى البيئة إالمشاركة داخؿ المنظمة، كمف ثـ نقمو 
في األفراد كفي  قكلة ليا تأثير أالتطكعي  ك  السياسي ةالمنظمات  ف  إفراد كالمجتمع، حيث ألمف مستكل المشاركة الكمي ل

 .(4004)احمد، ة كالتصكيتكالحمالت الدعائي   الجماعي   ذا التاثير في النشاط المشاركي  عضائيا، بحيث ينعكس ىأ

لدل طمبة جامعة الحسيف بف  التطكعي  و يكجد عالقة عكسية بيف مستكل ثقافة العمؿ ن  أكيتبيف مف الجدكؿ نفسو 
كىي دالة  0.090-بينيما كبيف مستكل مشاركتيـ في النشاطات غير المشركعة، حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،طالؿ
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لطمبة الجامعة  التطكعي  مما ازداد مستكل ثقافة العمؿ و كن  أمر الذم يعني أل، اα ≤ 0.00عند مستكل داللة  ان حصائيإ
عماؿ غير ألكمما قؿ مستكل المشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالعكس كمما ازداد مستكل المشاركة في ا

ة التطكع ككسيمة فعالة في يقيف الفكر اإلنساني أىمي   حيث استقر  ، التطكعي  ة العمؿ مستكل ثقاف ما قؿ  المشركعة كم
لمنيكض بالمجتمع كالمشاركة في الجيكد التي تبذؿ لتنميتو كتقدمو كرخائو، ك كسبيؿ أمثؿ لمتكاصؿ مع المجتمعات 

مف ممارسة النشاطات غير القانكنية ؿ الخارجية ضمف دائرة أكسع لمفيـك التكافؿ االجتماعي، كىذا بطبيعة الحاؿ يقم  
ك كسيمة ، ككسيمة لمضغط عمى صانع القرار أتخريب الممتمكات العامة ،استخداـ العنؼ :مثؿ ،كغير الشرعية

 لممشاركة في صنع القرارات.

 خاتمة الدراسة

الؿ بشكؿ لطمبة جامعة الحسيف بف ط السياسي ةالمشاركة  ف  أمف خالؿ عرض نتائج الدراسة الميدانية تبيف 
مستكل مشاركة طمبة جامعة الحسيف  أف   لىإعدـ صحة فرضية الدراسة التي تشير مر الذم يعني ألعاـ كانت قميمة، ا

نشطة التقميدية، كالمشاركة في ألالمتعمقة بممارسة ا السياسي ةالمشاركة  أبعاد ف  أمتكسطة. كما كانت بدرجة بف طالؿ 
كالذم يتعمؽ بمستكل مشاركة طمبة جامعة الحسيف  ،كاف البعد الثالث ي حيفالمشركعة كانت قميمة، ف النشاطات غير

لدل طمبة جامعة  التطكعي  ما بخصكص مستكل ثقافة العمؿ أبف طالؿ في النشاطات المشركعة بدرجة متكسطة، 
 الحسيف بف طالؿ فقد كاف بدرجة متكسطة، مما يعني قبكؿ فرضية الدراسة.

ة، المشاركة في النشاطات و ال يكجد اختالؼ في مستكل المشاركة التقميدي  ن  أ ان يضأراسة ف مف خالؿ نتائج الدكقد تبي  
ر الجنس، كقد يككف السبب في عدـ كجكد االختالؼ كخاصة في المشاركة التقميدية كالمشاركة لمتغي   ان المشركعة تبع

ناثان  ان ذككر  ،في النشاطات المشركعة نتيجة تأثر الطمبة التي يدرسكف فييا، في حيف  التعميمية بمخرجات المؤسسة كا 
 السياسي ةناث في مستكل المشاركة في النشاطات غير المشركعة، المشاركة إلو يكجد اختالؼ بيف الذككر كان  تبيف أ

كبر مف تأثير أمستكل تأثير البيئة االجتماعية كخاصة لمذككر  أفلى إبشكؿ عاـ كلصالح الذككر، كقد يعكد السبب 
بالبيئة االجتماعية  كثر انخراطان أالذككر  إف  عماؿ غير المشركعة، حيث ألية في التاثير عمى المشاركة باالجامع البيئة
عماؿ غير ألناث في المشاركة في اإلكثر مف اأعمى الذككر  التأثيرزيادة  إلى أدلالذم  األمرناث، إلمف ا

قيـ  ف  ألمتغير الجنس، فقد تبيف  ان بعت التطكعي  ختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ ما بخصكص االأالمشركعة.  
الذم يعني  األمرناث، إللدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ ال تختمؼ باختالؼ الذككر كا التطكعي  كاتجاىات العمؿ 

 رفض فرضية الدراسة المتعمقة بذلؾ .

ة التقميدية، المشاركة في )المشارك السياسي ةبعاد المشاركة أكقد دلت الدراسة عمى عدـ كجكد اختالؼ في مستكل كافة 
عدـ  إلىضافة إلبشكؿ عاـ( با السياسي ةالنشاطات المشركعة، المشاركة في النشاطات غير المشركعة، كالمشاركة 

مر الذم يعني رفض فرضية الدراسة المتعمقة أللمتغير الكمية. ا ان تبع التطكعي  كجكد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ 
بيف طمبة الكميات  التطكعي  كمستكل ثقافة العمؿ  السياسي ةفي مستكل المشاركة ختالؼ بذلؾ كالتي تتعمؽ بكجكد ا

 نسانية كطمبة الكميات العممية.إلا
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ما بغض النظر عف  حد إلىبعاد متقارب ألمستكل مشاركة طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ في ىذه ا ف  أىذا كقد تبيف 
في مستكل كالتي تتعمؽ بكجكد اختالؼ  ،عني رفض فرضية الدراسةمر الذم يألاختالؼ مستكيات السنة الدراسية، ا

لطمبة  التطكعي  يكجد اختالؼ في مستكل ثقافة العمؿ لمتغير السنة الدراسية، في حيف  ان تبع ،السياسي ةالمشاركة 
 ة الدراسة.يعزل لمتغير السنة الدراسية كلصالح طمبة السنة الثانية، مما يعني قبكؿ فرضي ، جامعة الحسيف بف طالؿ

بعادىا الثالث كمستكل ثقافة أب السياسي ةكمف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة كجكد اختالؼ في مستكل المشاركة 
عمى، كىذا يؤكد فرضية ألمتغير التحصيؿ العممي كلصالح الطمبة الذيف تحصيميـ العممي  ان تبع التطكعي  العمؿ 

 التحصيؿ العممي. متغير  ل ان الدراسة التي تتعمؽ بكجكد االختالؼ تبع

ف كجكد عالقة طردية فقد تبي   ،السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  ما بخصكص العالقة بيف مستكل ثقافة العمؿ أ
لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ كبيف كؿ مستكل المشاركة التقميدية،  التطكعي  ما بيف مستكل ثقافة العمؿ  مكجبة

و كمما ازداد مستكل ثقافة ن  أمر الذم يعني بألبشكؿ عاـ، ا السياسي ةكعة، كالمشاركة المشاركة في النشاطات المشر 
في  مشاركتيـالتقميدية، كمستكل  السياسي ةعند طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ يزداد مستكل مشاركتيـ  التطكعي  العمؿ 

يقؿ مستكل  التطكعي  ثقافة العمؿ عاـ، كالعكس كمما قؿ مستكل  بشكؿ السياسي ةالنشاطات المشركعة، كالمشاركة 
بشكؿ عاـ ، مما يعني قبكؿ  السياسي ةالتقميدية كالمشاركة في النشاطات المشركعة كالمشاركة  السياسي ةالمشاركة 

 ان يضأف .  كقد تبي  السياسي ةكمستكل المشاركة  التطكعي  فرضية الدراسة كالتي تؤكد عمى كجكد عالقة بيف ثقافة العمؿ 
كبيف مستكل  ،لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ التطكعي  ة بيف مستكل ثقافة العمؿ القة عكسي  و يكجد عن  أ

لطمبة الجامعة  التطكعي  نو كمما ازداد مستكل ثقافة العمؿ أمر الذم يعني ألا، مشاركتيـ في النشاطات غير المشركعة
 مستكل المشاركة في النشاطات غير المشركعة. كمما قؿ  

 التكصيات

طار النظرم كالدراسات السابقة، كبعد عرض كتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية يقدـ الباحثاف التكصيات إلرض ابعد ع
 التالية:

 ،لدل الطمبة الجامعييف عف طريؽ المناىج التدريسية السياسي ةىمية المشاركة أك  التطكعي  تعزيز ثقافة العمؿ  -
 األفرادي بتكعية اإلعالمزيادة االىتماـ  إلىضافة إلة، ىذا باكخاصة مادة التربية الكطنية كمكاد متطمبات الجامع

 .السياسي ةلما لو عالقة قكية بزيادة المشاركة  ؛التطكعي  العمؿ  بأىمية

تتناكؿ المعكقات  ، بحيثالسياسي ةة المشاركة ىمي  أك  التطكعي  إقامة الندكات كالمؤتمرات التي تتناكؿ العمؿ  -
 إلىضافة إ، مكاجيتيا، كما تتناكؿ قضايا المشاركة كسبؿ جذب المتطكعيفالحقيقية داخؿ المؤسسات كسبؿ 

 .عمى األسمكب المؤسسي بعيدان عف االجتيادات الفردية التطكعي  اعتماد العمؿ 

نساف، بحيث تقـك عمى التسامح كالتعددية كالحكار إللى الديمقراطية كمبادئ حقكؽ اإتعزيز ثقافة سياسية تستند  -
 خالؿ مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات التعميـ.السممي، كذلؾ مف 
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ؾ مف خالؿ مؤسسات التعميـ ، كذلالسياسي ةعالية فو يتمتع بالكفاءة كالن  أزيادة ثقة المكاطف بنفسو، بحيث يشعر ب -
 العالي.

يح قساـ كالييئة التدريسية كما بيف الطمبة كتكضألعمؿ لقاءات مابيف رؤساء الجامعات كعمداء الكميات كرؤساء ا -
 حقكؽ الطمبة ككاجباتيـ.

لى المؤسسات الحككمية كغير الحككمية لتعريؼ الطمبة إتفعيؿ الرحالت العممية في الجامعات كخاصة الزيارات  -
 بكيفية عمؿ ىذه المؤسسات. 
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