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  :الملخــــــــــص       
 فراداألة من خالل مساعدة بدأ بصورة فردي   ،قدم الحضاراتأة منذ نساني  إظاهرة  الخيري   التطوعي  يعتبر العمل 

ة التطوعي   األعمالالمشاركة في  ، وتعد  ةصورة جماعي   إلىم المجتمعات ل مع مرور الزمن وتقد  و  حتو  ،ا  بعضم بعضه
 ة.نساني  إوحاجة  ا  واجتماعي   ا  ديني   ا  ة مطلبالخيري  

وصقل يجابية كساب القيم واالتجاهات اإلإودورة في  الخيري   التطوعي  العمل  أهميةالدراسة من  أهميةوتكمن 
 من خالل اعتماد مساق العمل الخيري   ،ن و ن يستفيد من النتائج المسؤولأويمكن  ،مجتمعللوتعميق االنتماء  فراداألة خصيش

 . جبارية في الجامعاتإكمادة  التطوعي  
ة في تنمية القيم ة المجتمعي  في مساق المسؤولي   الخيري   التطوعي  دور العمل  إلىلتعرف لهدفت الدراسة و 
 ين الوصفي المسحي  اعتماد المنهجتم   ، وقديةاألردنم والتكنولوجيا و للدى طلبة جامعة الع ك المدني  و للسة واالمجتمعي  
 وتم   .ومقياس السلوك المدني   ،ةمقياس القيم االجتماعي   :داتين للدراسة هماأعداد إ تم   ولتنفيذ المنهج الوصفي  ، والنوعي  

توزيع تم   يذ المنهج النوعي  فن، ولت(280لغت )ة بطلبالعلى عينة من يس ياقلمقت هذه اوقد طب   ،التأكد من صدقهما وثباتهما
 ة تعزى حصائي  إوجود فروق ذات داللة النتائج  أظهرت و ،وطالبة ( طالبا  50نة بلغت )المفتوحة على عي   سللةاأل العديد من

مل هم فوائد العأ  ن  أ البحث النوعي   جنتائ أظهرت، كما ة والسلوك المدني  المجتمعي  على مقياس القيم  للتطبيق البعدي  
هم أ من  ن  أن تبي  كما  ،ن على العطاءو هم قادر شعور بأن   صبح لديهمأ، و بأنفسهمشخصيتهم وزاد من ثقتهم  ىنم   هن  أ التطوعي  
عمل لنشر ثقافة ابوصت الدراسة أوقد ة. التطوعي   األعمال من القيام ب والخجل ة،مكانات مادي  إ إلىه يحتاج ن  أ معيقاته
 .م العام والجامعي  يلة في مراحل التعاسي  ضمن المناهج والكتب الدر  الخيري   التطوعي  

  ة.ة المجتمعي  المسؤولي   ،ة، القيم االجتماعي  الخيري   التطوعي  العمل  ،السلوك المدني  : الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

Charity volunteer work is a human phenomenon since the earliest civilizations. It began 

individually by helping individuals to each other and turning with the passage of time and 

development of societies to collectively.  Participation in volunteer work is religious and 

social requirement and a human need.The significance of study results from importance of 

charitable volunteerism and its role in bringing positive values and attitudes, improvement 

personalities of individuals and deepening of community. The results could benefit 

administrators by adopting charity voluntary work as mandatory course in universities This 

study aimed to investigate the role of voluntary charity work in the course of community 

responsibility in developing the social values and the civic behavior among the students of 

the Jordanian University of Science and Technology. The study used both the descriptive and 

182



 2021(7(اجمللد )1كمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد)علميّة حم ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

qualitative methodologies. The researchers prepared and implemented a number of voluntary 

charity projects. The researcher built two instruments, one for measuring the social values 

and one for the civic behaviors and established their validity and reliability. The sample of 

the study consisted of 280 students who studied the course. In order to implement the 

qualitative methodology a number of open ended questions were applied on 50 students. The 

results of the study revealed statistically significant differences in the social values and civic 

behaviors due to the implementation of the course. The results of the analysis of the 

qualitative questions also revealed that the major benefits of volunteering that outgrew their 

personality and confidence, feeling that they have become able to tender. With regard to the 

obstacles of the voluntary work, it was found that the financial sources and ashamed of doing 

volunteer work were the most challenges. The study recommended charitable voluntary work 

culture within the curriculum and textbooks in public education and university education. 

Keywords: civic behavior, charity voluntary work, social values, community responsibility 

 

 

 :خلفية الدراسة
، مم وتقدمهار األعلى مقدار تطو   من مؤشرات المواطنة الصالحة الفاعلة والمسؤولة ودليال   التطوعي   العمل صبحأ

ن يسهم أمن شأنه وكل ما  ،وعمل الخير ،اآلخرينومساعدة ، عنا تربية تقوم على التطو  ءبناأن نربي أوهذا يتوجب علينا 
 .جابي  ينموذج اإلل المناهج والكتب المدرسية والقدوة واألالمن خوذلك في تطوير المجتمعات 

فيرى  التطوعي  بتعدد االهداف والفلسفات والفلات المستهدفة من العمل  التطوعي  ولقد تعددت تعريفات العمل 
(morris,2000 )جل تقدم مجتمعهم أمن  ا ؛بعضالمجتمع لمساعدة بعضهم  أفراديقوم به  ،عمل غير ربحي أي نهأ
المجتمع لمساعدة بعضهم بدافع المسؤولية  أفرادعمل يقوم به  أي هن  أ( فيعرفه على 2008ما )عالن ،أ، نميتهوت

على  واجبا   ن تعد  أوالعبادات التي يحبذها الشرع دون  األعمال  هبأن  ( 2007الصفار،كما يرى ) ع شرعا  ، والتطو  ةالمجتمعي  
 دائما يكون في  الخيري   التطوعي  ن العمل أ إلى( 2010 ،الهطالير )ي، ويشمن النوافل والمستحبات المكلف وهي تعد  

نسان لعمل الخير لفلة محتاجة من تكريس جهد من وقت اإلنه أعلى ( 2013)بغدادي،وتعرفه  ،النافعة للمجتمع األعمال
 .و معنوي أ مقابل مادي   أيدون  ،البشر

منها الحصول على  ،التطوعي  لعمل ا إلىنسان اإل فعسباب التي تدن هنالك العديد من األأ( 2010حمد،أويرى )
تقديم العون والمساعدة  إلىتهدف التي ة جتماعي  االسباب ن هناك العديد من األأو تعلم حرفة، كما أو تنمية مهارة أخبرة 

ة تتعلق ي  فسسباب نأله، و  اآلخرينساس باحتياج ة تتعلق بشعور الفرد باحترام ذاته من خالل األسباب ذاتي  أ، و لألخرين
  ة.ساني  نه يخدم اإلحيث يشعر الفرد بأن   التطوعي  فسي والراحة النفسية التي تتبع السلوك والعمل باألمن الن

، وقد اآلخرين في جزء من وقتهم لخدمه  فراداأل عفقد يكون من خالل تطو   ،شكالالعديد من األ التطوعي  وللعمل 
رشاد خالل تقديم المعرفة والنصح واإل من ع معرفي  وقد يكون تطو   ،ينخر لآل من خالل تقديم المساعدات ع مادي  يكون تطو  

تكمن بالمشاركة المعنوية من  التطوعي  العمل  أشكال ن  أ( 2005)اليوسف، بينما يرى  ،(2007ابونصر،داخل المجتمع )
خالل دعم المشاريع  من ةلياالمخر بالمشاركة ويكمن الشكل اآل ،والدفاع عنهاة ودعمها التطوعي  شاريع مخالل التعريف بال

ب وهذا يتطل   ،ةالتطوعي  بالمشاريع  ا  كأن يكون الفرد عضو  ،ةخير يتمثل بالمشاركة العضوي  والشكل األ ،لبالما ةالتطوعي  
 الجهد والتضحية بالوقت والتفكير.
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لوك و سأوهو عمل  دي  ر الف التطوعي  ول: العمل األ التطوعي  العمل  أشكالشكلين من  إلى( 2007،القمبز بوأ) ويشير
ة سرية االجتماعي  من طبيعة تربيته األ ا  ويكون نابع ،مردود مالي أيدون  همن ة  وبرغب هاء نفسلفرد من تلقيمارسه ا اجتماعي  
في  ا  وسع انتشار أمن الشكل السابق و  وتنظيما   كثر تقدما  أوهو  المؤسسي   التطوعي  ما الشكل الثاني فهو العمل أ، ةوالتربوي  

 ة.و عالمي  أة ة سواء كانت محلي  والجمعيات المختلف التطوعي  العمل  من قبل مؤسسات هتبني ويتم   ،لماالع
الذي يعد سمة ، االفتراضي   الخيري   التطوعي  وهو العمل  التطوعي  للعمل  ا  جديد ( شكال  2011،الريديم )بينما يقد  

 ،هالتعريف بوا ،تماعي  عبر مواقع التواصل االج عي  و تطلاويكون ذلك من خالل الترويج للعمل  ،القرن الحادي والعشرين
 فراداأللدى جميع  التطوعي  ن ننمي قيم العمل أفمن خالل ذلك نستطيع  ،م الفلات المستهدفةهأ و  ومجاالته ،هميتهأ وبيان 
 وقت. أيمكان و  أيفي 

والتعليم  حكام الدينألماء الع يمرشاد وذلك من خالل تعلالعديد من المجاالت تكون من خالل اإل التطوعي  وللعمل 
ه يقضي على الفقر والجهل والمرض، والتعاون فل االجتماعي ألن  التكا إلى، باإلضافة ر العلم في المجتمعالمجاني لنش

والدفاع عن حقوق  ،من التلوثالحفاظ على البيلة  إلىباإلضافة  من خالل عالج المرضى وتقديم الوعي الصحي   الصحي  
 (.2005)اليوسف ، ةمعنوي  لوا ةالناس المادي  

وبغض النظر  .افتراضيو  ،اجتماعيو  ،عضوي  و  ،معنوي  و  ،مادي   :متعددة أشكاال   التطوعي  لعمل ل ن  أيتضح مما سبق و   
 تقديم العون والمساعدة لألخرين ونشر الخير والفضيلة. إلىتهدف  هاإال أن   شكالعن تنوع األ

ة ياوحمعدة رض والناس تسعى لمسان وجد على سطح األأنذ فم هنفس نسانقديم جدا قدم اإل التطوعي  والعمل 
 أفرادصالح ذات البين بين إ إلىفقد دعا  ،متعددة أشكالفي  التطوعي  العمل  إلىوقد دعا ديننا الحنيف  بعضا، بعضها

 األخرى ن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى َفإِ  ُحوا َبْيَنُهَما  لِ ْص َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفأَ " :لىاتع هالمجتمع لحل الخالفات لقول
ِه  إلىَتِفيَء  حتىُلوا الَِّتي َتْبِغي َفَقاتِ  َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  َفِإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا   َأْمِر للاَّ ، الحجرات) "ِإنَّ للاَّ
: لىاتع هسك والتألف لقولوحرصا على التما ة،مخير لأل فيهلتعاون لما وا االجتماعي  افل تكلا رةضرو  إلى، كما دعا (9
ْثِم َواْلُعْدَواِن" " نفاق في سبيل ضرورة الصدقة واإل إلى، كما دعا (2 ،المائدة)َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِ  َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ

ِ َكمَ وَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسبِ يَن ُينِفقُ الَّذِ  لُ ثَ مَّ ": لىاهللا لقوله تع اَئُة َحبَّة   يِل للاَّ ُ  َثِل َحبَّة  َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِ  ُسنُبَلة  مِ  َوللاَّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم"  ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء    اآلخرين مة ومساعدة لخد ضرورة التطوع إلى، كما دعا ديننا الحنيف (261 ،البقرة)َوللاَّ

 (.184 ،البقرة)َفُهَو َخْيٌر َلُه" َفَمْن َتَطوََّع َخْير ا ": لىالقوله تع
ة ربع السكان ممن مريكي  ات المتحدة األيكبرى في القرن الحادي والعشرين ففي الوال أهمية التطوعي  العمل  ويحتل  

العمل  لمشاركين فيا عدد ام  أ ،(vin in usa,2014) التطوعي  يشاركون في العمل  ،( عاما  16عمارهم عن )أ تزيد 
كبر من ل الشباب الجزء األويشك   ( عاما  15عمارهم عن )أ %( ممن تزيد 23) إلىبي فقد وصل ورو في االتحاد األ التطوعي  

ث حدي التطوعي  ما في الدول العربية فالعمل أ(، (vesina and Crompton,2012سبانياإو وروبا الشرقية أالمتطوعين في 
 أشاروقد  الفردية األعمال تصر على غلبها تقأ و  ،رقةوما زالت المبادرات متف ،ات منظمةعهد كعمل مؤسسي ضمن مؤسسال
 حتى ،المؤسسي   التطوعي  لديهم ضعف في ثقافة العمل  األردن%( من عينة دراسته في 68نسبة ) ن  أ( 2011الطويسي،)
 في تراجع. الفردي   التطوعي  العمل  ن  أ

العمل  أهميةوتكمن  ،د على المجتمعخر يعو اآلو  نفسهالفرد  فوائد متنوعة بعضها يعود على وعي  تطالل موللع
(. كما 2011في تحقيق األلفة والمحبة والمودة وزيادة الترابط والتماسك داخل المجتمع بكافة شرائحه )حماد ، التطوعي  

التكاتف  أواصرزيز خالق والقيم وتعونشر األ ،رادفاأل ةياوحم ،رفع الظلم عن المظلومين إلى التطوعي  يهدف العمل 
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وروح  وتنمية مهاراتهم إيجابية لالمجتمع وخاصة الشباب بأعما أفراد، واستثمار طاقة يالمجتمع المدن أفرادوالتعاضد بين 
 (.2012المبادرة لديهم واكسابهم مهارات القيادة )الحزيم،

، همن على خدمة مجتمعو عرهم بأنهم قادر بأنفسهم ويش فراداألمن ثقة يد يز  ي  التطوعالعمل  ن  أ إلى( 2006ويشير )يوسف،
مهارة  :ي لديهم العديد من المهارات مثلكما ينم   ،هامشكالت مجتمعهم والمساهمة في حل   إلىرف التع فيويساعدهم 

 واالجتماعي   النفسي  شباع االن م ا  ل لديهم نوعمما يشك   ؛التعاون و ، اآلخرينمساعدة و  ،، واتخاذ القراراالتصال والتواصل
مشكالت المجتمع  تسهم في حل   التطوعي  العمل  ن نشر ثقافةأ( فيعتبر 2015 ا )نوار،م  أ. الجانب القيمي ةوتنمي ،لديهم

 زواحتفاظها بهويتها وعاداتها وتقاليدها، وتعز  ،واستقرارها ،، وتساعد في بقاء المجتمعاتفراداألوتعزز الوالء واالنتماء لدى 
 .متهمأمجتمعهم و  تجاهاالشعور بالواجبات من 

ة، والمساءلة والمحاسبة، وعدم الشفافي  "ـوتتمثل ب ة لهخالقي  أ ةل وثيقالعديد من القيم التي تمث   التطوعي  ل وللعم
 ،عينفتة والثقة واحترام المنة، والمصداقي  وعدم السعي نحو تحقيق مرابح شخصي   ،المتطوعين فرادة لألتحقيق منفعة شخصي  

 (.2012ة )الحزيم،التطوعي  المنظمات  ليهواحترام استقال
كعمل مؤسسي داخل  ةهذه الثقافة غير شائعة بصورة كبير  زالته مان  إال إ التطوعي  العمل  أهميةوعلى الرغم من 

 ي  طوعتلامل المجتمع عن الع أفرادسباب عزوف أ ن  أ( 2007فيرى )الصفار، ،العديد من المعيقات وتواجه ،مجتمعاتنا
نظمة األالقوانين و و ، فراداألصة، وتعدد االهتمامات واالنفعاالت لدى في تحقيق مصالحهم الخا فراداألنشغال ا :تيتكمن باآل

حباط واالنزعاج من قبل الراغبين بالعمل ، والروتين السائد لدى بعض المؤسسات التي تسبب اإلعة والمقيدةغير المشج  
 .التطوعي  

تشجع على العمل  ة السياسة الدول ن  أ إلىالخيري تعود  التطوعي  سباب ضعف العمل أ ن  أ (2015 حمد،أويرى )
ة االجتماعي   التنشلةوغياب دور مؤسسات  ،والدولة وبين المجتمع المدني ن والدولةالعام، ووجود مناخ عدم الثقة بين المواط

، ة من برامج جاذبة للمتطوعين واالهتمام بهموعي  تطلا ، وخلو المنظماتالخيري   التطوعي  رساء قيم العمل إة في والتربوي  
 .التطوعي  د تشريعات في بعض الدول تعيق العمل وجو  إلى باإلضافة

هو ضعف الدور الذي  التطوعي  المعيقات التي تحول دون قيام طلبة الجامعة بالعمل  هم  أ  ن  أ( فيرى 2016 ا )زيناهم،م  أ
ع بين و  ، وعدم نشر ثقافة التطفي تنمية المجتمع التطوعي  العمل  أهميةة بوعيتلعالم في امؤسسات التعليم واإل بهتقوم 
 .ا  عالمي   ا  صبحت مطلبأوالتي  ،الطلبة

دراك إوعدم  ،غياب ثقافة التطوع لدى الكثير من الناس إلىالخيري  التطوعي   سبب ضعف العمل بعضهم يعزي و 
ة في العمل ا تقليدي  يا، والتركيز على قضعلى المصلحة العامة اصةخلا ، وتغليب المصلحةالتطوعي  للعمل ة يجابي  الفوائد اإل
غير  التطوعي  يدية لمؤسسات العمل هم وجود قيادات تقل، واألة واهتماميارع إلىة تحتاج ساسي  أمور أمال هإ و  ،التطوعي  

 .(2005اليوسف،قادرة على التجديد والفاعلية مع المتغيرات المعاصرة )
ها بعض ،الخيري  التطوعي  بالعمل  فراداأللعديد من العوائق التي تحول دون قيام لك اناه ن  أيتضح مما سبق و 
والبعض يتعلق  ،التطوعي  ة في غرس قيم العمل خر يتعلق بضعف دور المؤسسات التربوي  اآلو نفسهم أ فراداأليتعلق ب

ل بسياسة الدول خير يتمث  ، والعائق األلي  احغير قادرة على مواكبة متطلبات العصر الة التقليدي   التطوعي  بقيادات العمل 
 .التطوعي  مشجعة على العمل الغير 

بعاد األ إلىلتعرف ( ا2018 هدفت دراسة )توفيق، حيث اهتمام الباحثين التطوعي  نال موضوع العمل د وق
لنوعي من لمنهج اا عااتبتم   والمعيقات التي تحول دون ذلك ولتحقيق الهدف التطوعي  التربوية لعمل المرأة في المجال 
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ة في التطوعي  للجمعيات  ن  أالنتائج  أظهرت ه، وقد خالل المقابالت الشخصية بهدف تقويم الواقع واالسهام في تطوير 
 إلى، باإلضافة ة الصحية وتعليم الكبار والمحافظة على البيلة وتحفيظ القرانياات الرعفي تقديم خدم ا  سوهاج )مصر( دور 
العمل المعيقات التي تحول دون عمل المرأة ب هم  أ ن أالنتائج  أظهرت كما  ،لتدخينخدرات واالم لحو  ةعقد ندوات توعوي

 .ر اقتصادي  خيواأل اجتماعي  و  داري  إومنها ما هو  تتعلق بالجانب الشخصي   التطوعي  
الكشف عن دور الجمعيات األهلية في تحفيز الشباب للعمل  إلى( 2017 ،خرون آسعت دراسة )العاني و و 

الذي يقوم به الشباب  تطوعي  لاة للعمل ة واالقتصادي  بسلطنة عمان، وذلك من خالل تحليل العائدات االجتماعي   ي  طوعتلا
، والقوانين التطوعي  ي تقدمها هذه الجمعيات لتحفيز الشباب للعمل ة، وكذلك الكشف عن التسهيالت التفي الجمعيات األهلي  

من خالل تصميم بطاقة مقابلة مقننة لجمع  تم استخدام المنهج النوعي  و  باب.شلل التطوعي  والتشريعات المنظمة للعمل 
 وقدة. هلي  يمثلون رؤساء الجمعيات األو  ،%( من المجتمع85يشكلون نسبة ) ،فردا   90عينة بلغت  على قتطب  و البيانات، 
فرص لهم لتوظيف طاقاتهم فير و ت للشباب تتمثل في التطوعي  ة للعمل العائدات االجتماعي   نتائج الدراسة أن   أظهرت

ا بالنسبة للعائدات أم   ،التطوعي  نخراط في العمل وقدراتهم لما تقدمه هذه الجمعيات من برامج وورش عمل تمكنهم من اال
هناك عائدات أخرى ترتبط  نتائج الدراسة أن   أظهرتها ال تزال منخفضة. كما أن   نتائج الدراسة أظهرتة، فقد االقتصادي  

عمل تشريعات تنظم ال إلىهناك حاجة  نتائج الدراسة أن   أظهرتوقد  ـ،ع وفلاته تتمثل بالمسنين واألطفالمجتملا بتنمية
 . التطوعي  ة مشاركتهم في العمل وتحفظ حقوق المتطوعين لضمان استمراري   التطوعي  

التربية دريس في ت ي  علم الخدمأثر استخدام مشروعات الت   إلىلتعرف ل( 2017دراسة )زعارير وعبيدات، وسعت
حقيق هذه ، وبغرض تاسية لدى طلبة الصف العاشر األسة االجتماعي  ة على تنمية التحصيل والمسؤولي  ة والمدني  الوطني  

 ،( طالبا  50من) ةعينة من طالب الصف العاشر مكون تطبيق الدراسة علىتم   ، حيثالمنهج شبه التجريبي  الدراسة استخدم 
، م الخدمي  ة التعل  درست باستخدام استراتيجي   ،( طالبا   25تكونت من ) ،ةحداهما تجريبي  ن، إيتعتوزيعهم على مجمو تم  

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  أظهرت ة، وقد درست بالطريقة االعتيادي   ،طالبا   (25وأخرى ضابطة تكونت من)
ة، ومتوسطات أداء طلبة المجموعة يبي  التجر  ةع( بين متوسطات أداء المجمو α = 0.05ة عند مستوى الداللة )ي  إحصائ

عدد من التوصيات  إلىالدراسة ة، وقد خلصت ة لصالح المجموعة التجريبي  الضابطة في التحصيل والمسؤولية االجتماعي  
 لما لها من أثر في تنمية حس   ،ةة والمدني  ة الوطني  في كتب التربي م الخدمي  ركزت على ضرورة تضمين مشاريع التعل  

ة على كيفية ة والمدني  ة لمعلمي التربية الوطني  عقد دورات تدريبي   إلىالب وتنمية التحصيل، باإلضافة ة لدى الطيسؤولملا
 .الخدمي   لم  تنفيذ مشاريع التع

ة، في ضوء بعض لفلسطيني  في الجامعات ا التطوعي  معرفة اتجاهات العمل  إلى( 2016وهدفت دراسة )المزين ،
لجمع البيانات،  ( طالب، واستخدمت االستبانة كأداة 309، وبلغت عينة الدراسة )في  لمنهج الوصدم  اختسا المتغيرات، وتم  

ي لمجاالت االستبانة جميعها لدى عينة الدراسة توسط درجة االستجابة الكل  النتائج اآلتية: بلغ م إلىلت الدراسة وتوص  
لمجال المجاالت  وبلغ الوزن النسبي   ،%(38.82ها)عيملمجاالت االستبانة ج غ الوزن النسبي  في حين بل ،(1.93)

 التطوعي  لعمل ، يليه درجة ممارسة الشاب الجامعي ل%(44.63المشاركة فيها) ة التي يرغب الشباب الجامعي  التطوعي  
 يببوزن نس التطوعي  تهم في العمل وأخيرا  الفوائد التي يتوقعها الشاب الجامعي جراء مشارك ،%(37.20بوزن نسبي )

( بين متوسطات تقدير عينة الدراسة a<0.05) ة عند مستوى داللةوجود فروق ذات داللة إحصائي  ن %(. كما تبي  34.15)
 ة لالستبانة.التخصص، والجامعة( في الدرجة الكلي  و ات: )الجنس، لمتغير تعزى  التطوعي  التجاهاتهم نحو العمل 

186



 2021(7(اجمللد )1كمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد)علميّة حم ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 التطوعي  نحو العمل  األردنالبتراء في لبة جامعة هات طاجتا إلى( بدراسة للتعرف 2014وقام )الزيود والكبيسي،
، وقد خلصت وطالبة ( طالبا  320)عينة من الطلبة بلغت  ىعل استبانةمن خالل توزيع  نهج الوصفي  ملاتباع اتم   وقد

 ي  طوعالتعمل لا ن هدفهم منأن بي  جاءت بدرجة مرتفعة، كما ت التطوعي  اتجاهات طلبة الجامعة نحو العمل  ن  أ إلى الدراسة
ثم  التطوعي  ولى في العمل المرتبة األ ، وقد احتل الجانب الصحي  مشكالته هو خدمة المجتمع وتنميته والمساهمة في حل  

 .هو الجانب االقتصادي   التطوعي  عائق للعمل  هم  أ  ن  أئج برزت النتاأو  ،المجال البيلي
ن طلبة جامعة بنسلفانيا في م لدى عينة نيافع المتطوعمعرفة دو  إلى( Gage,2013جيج )وسعت دراسة 

( 340من خالل تصميم استبانة طبقت على عينة مؤلفة من ) استخدام المنهج الوصفي  تم   وقد ،مريكيةات المتحدة األيالوال
ن في يملعوللم لألسر ا  كبير  ا  هناك دور ن   أو  ،التطوعي  غالبية عينة الدراسة يمارسون العمل  ن  أالنتائج  أظهرتوقد  ،طالبا  

 .اآلخرينهي مساعدة  التطوعي  دوافع العمل  م  هأ  ن  أن كما تبي   ،بهوترغيبهم  التطوعي  على االنخراط بالعمل تشجيع الطلبة 
 دافعية طلبة الجامعة للمشاركة في  ستوى لمالتعرف إلى فت ( دراسة في الصين هدluping,2011جرى لوبنج ) أو 
و من أ ،المقابلة الشخصية أسلوبل وذلك من خال نوعي  اتباع المنهج التم   الهدف قيولتحق ،ة في المجتمعالتطوعي   األعمال

  هم  أ نتائج ال أظهرتوقد  ،وطالبة من جامعة بيجنغ طالبا   )24وقد بلغت عينة الدراسة ) ،خالل برامج التواصل االجتماعي  
 ن  أ، كما ة لمن يحتاج ذلكوالمساعدقديم العون ت لة من خالة المجتمعي  هي شعورهم بالمسؤولي   التطوعي  وافع الطلبة للعمل د

 وقاتهم بأشياء مفيدة.أورغبتهم بقضاء  اآلخرينثناء مساعدة أخرى هو شعورهم بالسعادة والسرور أسباب أهناك 
 تي:نها تختلف عنها باآلأال إ التطوعي  لعمل السابقة في تناولها لموضوع ا مع الدراسات الحاليةالدراسة  تتشابه
 .ة والسلوك المدني  اعي  القيم االجتم في تنمية خيري  ال التطوعي  مل دور الع نع الكشف -
 .والمجتمع فرادبالنسبة لأل التطوعي  العمل  ةأهمي  الكشف عن  -
 .التطوعي  عوائق العمل  هم  أ الكشف عن  -

 . على الدراسات السابقة ةضافة نوعي  إ الحاليةة الدراس ما سبق تعد   لكل  
 :اهتمشكلة الدراسة وأسئل

 إمكاناتهشخص حسب  أيومكان ويمكن ان يقوم به  في كل زماناالنسانية من سمات  التطوعي  يعتبر العمل   
 ألسباب ام  إ ،جتمع للقيام بهالم أفرادمن قبل  ا  هنالك عزوف ن  أال إالخيري  التطوعي  العمل  إيجابي ة، وعلى الرغم من  وقدراته

؛ 2014 ،والكبيسي ؛ الزيود2018 دراسات عديدة منها )توفيق، إليهشارت أ ام وهذاة اقتصادي   وأة و اجتماعي  أشخصية 
 التطوعي  قبال الطلبة على العمل إ ن  أمن خالل تدريس مساق المسؤولية المجتمعية  وغيرهم( وقد لوحظ ،2016 م،وزيناه

للكشف عن  الحاليةة الدراس تءجا هميةاأل لهذه ونظرا   ،وتحصيلهم مشاريعهمه انعكاسات على وكان ل ،كان بدرجة كبيرة
لدى طلبة جامعة  ة والسلوك المدني  ة في تنمية القيم المجتمعي  ة المجتمعي  سؤولي  ساق المفي م ري  الخي التطوعي  دور العمل 

 .ةي  األردنالعلوم والتكنولوجيا 
 تية:اآل سللةاألجابة عن اإل ةالحالي  وتحاول الدراسة 

 ؟ةة في تنمية القيم المجتمعية لدى الطلبمجتمعي  ق المسؤولية الاسمالخيري في  التطوعي  دور العمل ما  -1
 ؟ة في تنمية السلوك المدني لدى الطلبةة المجتمعي  الخيري في مساق المسؤولي   التطوعي  دور العمل ا م  -2
 ؟ ومعيقات تنفيذه؟ كاملة للطلبة من وجهة نظرهمة المتعلى تنمية الشخصي   الخيري   التطوعي  ثر العمل أما  -3
 :الدراسة يةمهأ

 :نهاأ إلىالدراسة  ههذ ةأهمي  ترجع 
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، وهي من الخيري  التطوعي  المواضيع المتجددة في المجتمع وهو العمل إحدى أهم  الحاليةة دراستتناول ال -  
 .تناولت هذا الموضوعالدراسات القليلة التي 

 دور العمل الخيري   إلىن خالل التعرف م توزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعا نهايستفيد م ن  أيمكن  -
 .والسلوك المدني   عيةتممجال في تنمية القيم التطوعي  

لدى ة يجابي  ومتطلب للتخرج لتنمية القيم اإل جباري  إالخيري كمساق  التطوعي  ضرورة اعتماد الجامعات العمل  -
 .الطلبة

ة ة الخيري  التطوعي   األعمالمن خالل تضمين عليم تلاا المسؤولون في وزارة التربية و فيد من نتائجهيمكن أن يست -
 .درسيةمضمن المناهج والكتب ال

 :ةالتعريفات اإلجرائي  
ة التي يقوم بها الطلبة كمتطلب للنجاح في مساق المسؤولية التطوعي   األعمالالخيري: ويقصد به  التطوعي  العمل  -

لطلبة ة يقوم بها امي  ل مشاريع خدالخ وتكون من ،"%( من عالمات المساق20صص لها )المجتمعية ويخ
وتتمثل بتقديم دورة عن  ،سوةألمرضى السرطان، ومشروع يا ) مشروع حالوة الدن: للجامعة والمجتمع مثل

، حفتام، ومشروع لتنظيف وخدمة المسجد وتقديم المصايولية للمدارس، ومشروع بسمة لدعم األسعافات األاإل
، ومشروع والتبرع بالدم لمرضى السرطان ،تراك في الجامعةطلبة األالعربية لل ةغلتعليم التم   هومشروع فزعتنا وفي

من خاللها عمل فطور جماعي تم   ، ومبادرة شغفة من خالل توزيع طرود الخير على الفقراء والمحتاجينلتكيا
من  وتم  ارنا بركتنا بك ، ومبادرةا على اطفال التوحديازيع هدتو تم   نسانإ، وفريق ا لألطفال المعاقينياوتقديم هد

 (ة كبار السنيافي دار البر لرع خاللها زيارة كبار السن  
 إلىوالذي يهدف  ،ةة االختياري  ي  األردنحد مساقات جامعة العلوم والتكنولوجيا أ: هو المسؤولية المجتمعية مساق -

 .معةتنمية قيم المسؤولية المجتمعية لدى طلبة الجا
ثناء القيام بالعمل أاكتسابها وتمثلها تم  إيجابية لبة الجامعة من قيم ما يتصف به ط ا: ويقصد بهةالقيم االجتماعي   -

 ثار، ومساعدة يواإل ،لفة والمحبةة وتتمثل بالتعاون، واألة المجتمعي  الخيري ضمن مساق المسؤولي   التطوعي  
، تواصل االجتماعي  الو ، ةالمسؤولي   حس  و ، واغاثة الملهوف، اآلخرين، والشعور باآلخرين حب  و ، اآلخرين

تسامح، الو فل االجتماعي، التكاو الرقابة الذاتية، و ، زيارة المرضىو ، نتماءواالة، الممتلكات العام   لمحافظة علىاو 
المحافظة على النظام، و ، وتقديرهم اآلخرينقبول و مشكالت المجتمع،  المساهمة بحل  و خالص بالعمل، اإلو 
 .اآلخرين ش مع يعاالتو 

 طورهوتمجتمعهم  رقي   إلىهدف التي يقوم بها الطلبة وتة يجابي  فعال والممارسات اإلاأل : ويقصد بهيالمدنالسلوك  -
ية األردنوتقع في شمال المملكة  ،ةة الحكومي  ي  األردنحدى الجامعات إ: هي ةي  األردنولوجيا جامعة العلوم والتكن -

 .الهاشمية
 محددات الدراسة:

في جامعة العلوم والتكنولوجيا للعام ة المجتمعية مساق المسؤولي   ةطلبعلى  الحاليةاقتصرت الدراسة  -
 .خارج مجتمع الدراسةمن تعميم النتائج  ذي يحد  مر الاأل)2018-2017) الدراسي

 .ومدى صدقها وثباتهاالدراسة  دواتأيتحدد تعميم النتائج على  -
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  :الطريقة واإلجراءات
 :منهج الدراسة
  .هداف الدراسةأ لتحقيق  ملمناسبته والمنهج النوعي   المسحي   ي  صفالمنهج الو  من كل   اعتماد تم  

 :الدراسة عينة
 يارهمتاختم   وقد ،ةة المجتمعي  يدرسون مساق المسؤولي  وطالبة ممن  طالبا  ( 280) منتألفت عينة الدراسة 

  .داة الدراسةأفي تطبيق ن التعاو و ظهار العينة ، وإلينلقرب العينة من مركز عمل الباحث ة نظرا  الطريقــة القصدي  ب
 أدوات الدراسة:

 من: ةالحالي  تألفت أدوات الدراسة 
 االجتماعية:قياس القيم م -1
 تية: وفق الخطوات اآل ةجتماعي  القيم اال إعداد مقياس تم  
 .ة لدى الطلبةبناء المقياس وتتمثل بقياس القيم االجتماعي  تحديد أهداف وأغراض  -1
: ية مثلالقيم االجتماع، والكتب ذات العالقة في مجال ، والدوريات، واألبحاث والدراساتبقسامراجعة األدب التم   -2

 (2015خرون،آالحميد و  عبد ؛2013خرون،آالثقفي و  ؛2011حمود، ؛2011علي، ؛2012ان،دحم ؛2007الجالد،)
 . ة الواجب توافرها لدى الطلبةالقيم االجتماعي  مجموعة من  إلىالتوصل تم   -3
 .، للحكم على الفقرات بالشكل المناسبفقرة من فقرات المقياس لكل   ج ثالثي  وضع تدر   تم   -4
 .( فقرة22ة )ولي  األ غ عدد فقرات المقياس بصورته. بل5

 :دق المقياسص
مين الُمختتم      في التدريس  ين من أعضاء هيلةص  التأكد من صدق المقياس بعرضه على مجموعه من الُمحك 

 اط القيم ارتبفي مدى  أيألبداء الر  ،ة، وعلوم سياسي  ، وعلم اجتماعةاجتماعي  ة تخصص مناهج دراسات ي  ناألردالجامعات 
، ضافةواإلوتقديم مقترحات بالحذف  هم في القيمأيوإبداء ر ، قياس لجميع القيمغطية بنود الم، ومدى تسهبالهدف المراد قيا

 اعتماد تدرج ليكرت الثالثيتم   وقد، ( قيمة20 للتطبيق مؤلفا  من )ة النهائي   بصورتهوبعد التحكيم أصبح المقياس جاهزا  
( وهي ضعيفة ،متوسطة ،:)كبيرة ثالثه الن بين درجاتدرجة واحدة م فقرة من فقراته سة، بإعطاء كل  لتصحيح أداة الدرا

  .( على الترتيب1، 2، 3تمثل رقميا  )
 .ةاالجتماعي   القيم ثبات مقياس

ر، وإعادة ( بتطبيق االختباtest-retestالتحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )تم   الدراسة اة للتأكد من ثبات أد
نة من ) ،لدراسة ومن داخل مجتمعهامن خارج عينة اعلى عينة تطبيقه بعد أسبوعين  ممن يدرسون  وطالبة ( طالبا  20مكو 

 . 0.91ذ بلغ إرسون بين تقديراتهم في المرتين بيحساب معامل ارتباط تم   ، ومن ثمةة المجتمعي  مساق المسؤولي  
 : مقياس السلوك المدني   -2
 تية:اآل وفق الخطوات قياس السلوك المدني  إعداد م تم  
 .عند الطلبة هارات السلوك المدني  اف وأغراض بناء المقياس وتتمثل بقياس متحديد أهدتم   -1
 :جال السلوك المدني مثل، والكتب ذات العالقة في مرياتدو ، وال، واألبحاث والدراساتدب السابقمراجعة األ -2

(Bennett,2005)؛2013،بند حمان ؛ Amadu and Moses,2014 .) 
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عداد قائمة ببنود قياس إ  وتم   ،ات والمواقف لمهارات السلوك المدنييامن األهداف والغمجموعة  إلىالتوصل تم   -3
 . ( فقرة20) ةمهارات السلوك المدني بلغت بصورتها األولي  

 .السلوك المدني   :صدق المقياس
مين الُمختصين من  ةجموعالتأكد من صدق المقياس بعرضه على متم      تدريس في أعضاء هيلة المن الُمحك 

 ارتباطفي مدى  أي، ألبداء الر ة، وعلم االجتماع، والعلوم السياسي  ةاجتماعي  ة تخصص مناهج دراسات ي  األردنلجامعات ا
فردات ومالئمة من وضوح الم والتأكد، ، ومدى تغطية بنود المقياس لجميع المهارات موضوع القياسقياسمالالمهارات ب

اعتماد تدرج ليكرت تم   ،ة( فقر 16ة للتطبيق مؤلفا  من )النهائي   بصورتههزا  التحكيم أصبح المقياس جا بعدصياغة الفقرات و 
 ،متوسطةو  ،) كبيرة :ه درجة واحدة من بين درجاته الثالثقراتفن فقرة م لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء كل   الثالثي

 .( على الترتيب1، 2، 3) ل رقميا  وهي تمث   ،عيفة(ضو 
 :السلوك المدني   ثبات مقياس
( بتطبيق االختبار، وإعادة test-retestالتحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )تم   ثبات أداة الدراسة، فقد للتأكد من

نة من ) ،د أسبوعين على عينة من خارج عينة الدراسة ومن داخل مجتمعهاعب بيقهتط ممن يدرسون  ،وطالبة ( طالبا  20مكو 
 .0.89ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين اذ بلغ  حساب معاملتم   ، ومن ثمةمساق المسؤولية المجتمعي  

 :داة المقابلةأ
 :تيةآلا اتباع الخطواتتم   هداف الدراسةأ لتحقيق 

: ما ص  وتن مفتوحة على الطلبة الذين يدرسون مساق المسؤولية المجتمعية أسللةاالعتماد على طرح  -1
ما السؤال الثالث أ ؟الخيري  التطوعي  ت من العمل هل استفد: لسؤال الثاني؟ واالخيري   التطوعي  ك بالعمل أير 

لب منك القيام بعمل تطوعي خيري بعد االنتهاء طو ل :السؤال الرابع ؟الخيري  التطوعي  العمل  إيجابي ة: ما هفنص  
في  الخيري   التطوعي  : ما مقترحاتك لتفيل العمل سؤال الخامس، ولماذا؟ المن دراسة المساق هل ستقوم بذلك

على مجموعة من المحكمين للحكم على  سللةعرض األتم   وقد؟ الخيري   ي  و ما معيقات العمل التوع معات؟الجا
  .األداة التأكد من صدق للهدف من الدراسة، و  لةسلمدى تحقيق األ

 طالبا  ( 50بلغت ) على عينة من الطلبة عنهاجابة إلمفتوحة ل أسللةعلى صورة  سللةتوزيع األ تم   -2
كما جاءت عند  ة البحث النوعي  جابات وفق منهجي  تحليل اإلتم   جابات الطلبةإعلى  حصولوبعد ال وطالبة

 (، وذلك وفق الخطوات اآلتية:strauss&corbin,1998) ستراوس وكوربن
ص هدف استخالب؛ تدوينهاتم   جملة ، ولكل  اتلوحدها بطريقة متأنية ناقدة ولعدة مر   قراءة كل ورقة -

 جابات.متضمنة في بيانات اإلاألفكار والسمات ال
ذكرها من قبل  م  ت ترميز األفكار والسمات التيتم   القيام بالترميز المفتوح، حيث أيتجزئة البيانات؛  -

 جابات.العينة، ووضعها بصورة منظمة كما وردت في اإل أفراد
ز المفتوح، والتوصل ر الموجودة في الترمي، وذلك من خالل قراءة األفكالية الترميز المحوري  القيام بعم -

تم   ةيسالمجاالت الرئ إلىسمات وخصائص عامة تندرج ضمنها هذه األفكار، وبعد التوصل  إلىمن خاللها 
على أن  ن و لباحثوحرص ا ـ،ةالسمات العامة وإخراجها بصورة نهائي   إلىفرعية ضمنها للتوصل الوضع األفكار 

 . ة في اإلجابةة كما هي مكتوبتكون السمات الفرعي  
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 : ت الدراسةجراءاإ
 :اآلتيةاتباع اإلجراءات تم   لتحقيق أهداف الدراسة،

 .تحديد مشكلة الدراسة واسللتها -1
 ألدوات.بناء ال ؛والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة على األدب النظري   الطالعا  -2
مشروع حالوة الدنيا لمرضى ) تي:النحو اآل ة علىة المجتمعي  ؤولي  لمساق المس التطوعي  تحديد مشاريع العمل  -3

تام، ومشروع لتنظيف ي، ومشروع بسمة لدعم األسار ولية للمدسعافات األسوة وتتمثل بتقديم دورة عن اإلأالسرطان، ومشروع 
بالدم  والتبرع ،في الجامعة تراكتعليم اللغة العربية للطلبة األتم   هفزعتنا وفي، ومشروع وخدمة المسجد وتقديم المصاحف

لها الخ منتم   ،، ومبادرة شغفة من خالل توزيع طرود الخير على الفقراء والمحتاجين، ومشروع التكي  لمرضى السرطان
، ومبادرة كبارنا بركتنا دطفال التوح  أعلى  اياتوزيع هدتم   سانإن، وفريق ا لألطفال المعاقينياعمل فطور جماعي وتقديم هد

 .ة كبار السن(يافي دار البر لرع لها زيارة كبار السنمن خال وتم  
غبة الطالب في المشروع ر ب تنفيذ المشاريع من خالل العمل في مجموعات وتوزيع الطلبة على المجموعات حس  -4

 .و خارجهاأسواء داخل الجامعة 
سيم العمل وتق ،ضمن مساق المسؤولية المجتمعية الجتماع الطلبة فيها تحديد محاضرات عملية مخصصةتم    -5

 .ام تنفيذ المشاريعأيووضع خطة للعمل وتحديد  ،مفيما بينه
جهزة تصوير أمن خالل  التطوعي  مشاريع العمل  يروتصو  ،رض الواقعأة على تنفيذ المشاريع بصورة عملي  تم    -6

 .حد الباحثينأشراف إوتحت  ،حديثة
ية كل تضمن رؤ  ،يديو قصيرتنفيذها على شكل فتم   التي التطوعي  عرض مشاريع العمل تم   لة الفصيافي نه  -7

 .ا بالصوت والصورةوالعمل الذي قاموا به موثق   ،هدافمجموعة للعمل واأل
 .(2017/2018اسة على عينة الدراسة خالل العام الدراسي )ر لدتم تطبيق أدوات ا -8
 .يرها وتقديم التوصياتتحليلها وتفسجمع البيانات وتفريغها ثم    تم   -9

 :ةالمعالجة االحصائي  
 واختبار )ت( ةة واالنحرافات المعياريت الحسابي  حساب المتوسطاتم   قدول والثاني فن األلإلجابة عن السؤالي

 :ناقشتهامو  نتائج الدراسة 
يم المجتمعية لدى الخيري في مساق المسؤولية المجتمعية في تنمية الق التطوعي  : ما دور العمل هونص  سؤال األول ال
 واختبار "ت" بين القياسين القبلي  ة االنحرافات المعياري  ة و وسطات الحسابي  حساب المتتم   لإلجابة عن هذا السؤال ؟الطلبة

 :وضح ذلكي (1والجدول رقم ) والبعدي   
 (1) جدول                                    

 ةللقيم المجتمعي   والبعدي   بين القياسين القبلي  ختبار "ت" ة واة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  

المتوسط  العدد قالتطبي 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 قيمة
 "ت"

درجات 
 ةالحري  

الداللة 
 ةاإلحصائي  

 000. 279 12.17 16.23 35.6 280 قبلي   ةالمجتمعي   مقيال
    10.02 52.08 280 بعدي  
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لقيم لي والبعدي لبين القياسين القب( 0.05) عند مستوى  ةداللة إحصائي   ( وجود فروق ذات1ن من الجدول )يتبي   
بمتوسط  ح التطبيق البعدي  لالص، وجاءت الفروق 0.000ة بلغت إحصائي  وبداللة  12.17حيث بلغت قيمة ت ، المجتمعية
ة مساق المسؤولي  في  الخيري   التطوعي  العمل  ةوهذا يعنى فاعلي   ،للتطبيق القبلي   35.6، مقابل 52.08بلغ  حسابي  
تنفيذها من قبل تم   التي التطوعي  طبيعة مشاريع العمل  إلىلسبب في ذلك وقد يعود ا ،ةة في تنمية القيم المجتمعي  المجتمعي  

ثار يلفة والمحبة واإلة المتنوعة من قيم التعاون واألكساب الطلبة القيم االجتماعي  إلتي تسهم بدرجة كبيرة في ا ،ةالطلب
طون الطلبة يختلية التي جعلت العمل التطوعي  طبيعة تنفيذ مشاريع العمل  إلىو قد يعود سبب ذلك أ، اآلخرينومساعدة 

دى الطلبة ل ا  وحد وغيرهم مما ولد شعور طفال الت  أومرضى السرطان و  ءاقر بفلات مختلفة من المجتمع من كبار السن والف
ش معهم ياواالحساس بهم والتع اآلخرينة مشاركة ة وجعلهم يدركون ضرور ة المجتمعي  ى لديهم المسؤولي  ونم  ، بمجتمعهم

 ؛2006يوسف،) منكل  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما يشير  ،حلول لها إلىولة الوصول والشعور بمشاكلهم ومحا
 .(2012والحزيم، ؛2011وحماد، ؛2015ونوار،
 ؟ي تنمية السلوك المدني لدى الطلبةالخيري في مساق المسؤولية المجتمعية ف التطوعي  ما دور العمل ه: الثاني ونص   السؤال

 سين القبلي  لقياان ة واختبار "ت" بية واالنحرافات المعياري  سابي  لمتوسطات الححساب اتم   لإلجابة عن هذا السؤالو

 :ح ذلك( يوض  2والجدول رقم ) ،والبعدي  

 (2) جدول                                         

 للسلوك المدني   والبعدي   ين القياسين القبلي  باختبار "ت" ة و ة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  

المتوسط  العدد التطبيق 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ةيمق
 "ت"

ات درج
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 279 14.06 20.08 28.64 280 قبلي السلوك المدني
    13.02 40.096 280 بعدي

              
على  والبعدي   بين القياسين القبلي  ( 0.05) عند مستوى  ات داللة إحصائيةوجود فروق ذ (2ن من الجدول )يتبي   

، وجاءت الفروق لصالح التطبيق 0.000ة بلغت إحصائي  وبداللة  14.06لغت قيمة ت بث مقياس السلوك المدني، حي
في مساق  الخيري   ي  و العمل التوع، وهذا يعنى فاعلية للتطبيق القبلي   28.64، مقابل 40.096سط حسابي بلغ البعدي بمتو 

بمشاريع العمل الخيري قيام الطلبة  ن  أ ىإل، وقد يعود السبب في ذلك ة  في تنمية السلوك المدني  المسؤولية المجتمعي  
وبالتالي ظهرت  ،داخل الجامعة والمجتمع اآلخريننفسهم و أمع للتعامل  ة يجابي  نمى لدى الطلبة السلوكيات اإل التطوعي  

جميع و  ،ىوزيارة المرض ،شجاروزراعة األ ،وتنظيف المساجد ،اياوتقديم الهد ،اآلخرينعدة من خالل مساهذه السلوكيات 
 .جابي  ية لدى الطلبة واكسبتهم السلوك اإلنب الوجداني  كت الجواالسلوكيات حر   ههذ

 ؟ة المتكاملة للطلبة من وجهة نظرهمعلى تنمية الشخصي   الخيري   التطوعي  مل ثر العأ: ما السؤال الثالث
 فيذه؟ومعيقات تن

وفق منهجية  تحليل النتائجتم   يها وقدلع مفتوحة على الطلبة لإلجابة أسللةتوزيع تم   لإلجابة عن هذا السؤال فقد
 :تيج التحليل اآلنتائ أظهرتستراوس وكوربن المستخدمة في تحليل االبحاث النوعية وقد 
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تمرون بالقيام سهم سيوبأن   وفوائده الخيري   التطوعي   العمل ةأهمي  هناك اجماع من قبل عينة الدراسة على  نأن تبي   - أ
ن االقتباسات التي ذكرتها عينة الدراسة وم ،ةمعي  ة المجتهاء من مساق المسؤولي  تنة حتى بعد االالتطوعي   األعمالب

 :التطوعي  العمل  ةأهمي  حول 
 :على المستوى الشخصي   الخيري   التطوعي  العمل  أهميةبسات تتعلق اقتبا -1
نسان قادر على إ يننأب الخيري   التطوعي  شعرني العمل أ" و " زاد من ثقتي بنفسي"و خصيتي"نمى ش التطوعي  العمل "

عدل "و "ي  ي عنصر فاعل في مجتمعشعرني بأن  أ"و "اآلخرينالخيري حرك مشاعري اتجاه  التطوعي  ل العم"و العطاء"
وانفتح  اآلخرينجعلني اتقبل " تنوعة"ة مكسبني مهارات حياتي  أ"و شعرني بالسعادة"أ"و ات الخاطلة"يلدي بعض السلوك

 عليهم"
 :ستوى االجتماعي  على الم الخيري   التطوعي  مل عال أهميةاقتباسات تتعلق ب -2

 "اآلخرينشعرني أ"و المجتمع" أفرادوم ومشاكل عرفني بهم"و "اآلخرينشعر بشعور أالخيري  التطوعي  " جعلني العمل 
"ادخلت من خالل العمل و سهم في بناء المجتمع"أن أنني يمكن أن لي بي  "و "اآلخرينعلمني ضرورة التعاون مع "و
شجعني على االنخراط مع جميع "و بناء مجتمعي"أقربني من "و "اآلخريننفوس  إلىرور الخيري البهجة والس ي  عطو الت
 "ليتي اتجاه مجتمعيو مسؤ  دركُ أصبحت أ"و "في تقدم المجتمع الخيري   التطوعي  العمل  أهمية"عرفني و ف المجتمع"طياأ

  :ة والمجتمعداخل الجامع وعي  طلتاراء عينة الدراسة حول تفعيل العمل آاقتباسات من ب_ 
يكون الهدف منه  ،للمساقات ا  عملي ا  انبن يكون جأ" و "داخل الجامعي التطوعي  بالعمل  ىعنيُ  جباري  إص مساق خصي""ت

مثال طلبة كلية الطب يقومون بحمالت توعوية  ،صصهتخ تقديم عمل تطوعي خيري داخل الجامعة والمجتمع كل حسب
تخرج  الخيري متطلبَ  التطوعي  ن يكون العمل أ" و ية التخصصات"حية وهكذا بالنسبة لبقصالللتوعية في المجتمع 

قيام عمادة شؤون "و بعدد معين من الساعات خالل فترة دراسته" هخدم جامعته ومجتمع هن  أللطالب بحيث يقدم ما يثبت ب
من  الخيري   ي  التطوعنشر ثقافة العمل " و "التطوعي   ة لتحفيز الطلبة على العمل الخيري  نشطة تطوعي  أة بعمل لطلبا

شباب من خاللها انخراط  يتم   ،الخيري  تطوعي  الن تتبنى الجامعات مبادرات للعمل أ" و خالل المساقات الدراسية المتنوعة"
 الجامعة فيها"

 الخيري داخل الجامعة والمجتمع: التطوعي  حول معيقات العمل لدراسة راء عينة اآاقتباسات من  -ج
ر البعض ينظ"و "الخيري  التطوعي  لم نربى على ثقافة العمل " و امكانات مادية كثيرة" إلىج الخيري يحتا التطوعي  ل عمال"

ي ضعيف في الخير  تطوعي  الثقافة العمل "و و الشهرة"أ ةلياة الهدف المكاسب المنظرة سلبي   التطوعي  العمل  إلى
 الخيري" التطوعي  للعاملين بالعمل  م معنوي  ال يوجد دع" و خيري"ال ي  التطوعثناء القيام بالعمل أخجل أ"و مجتمعاتنا"

نني غير قادر أشعر بأ"" والتطوعي  فراغ كاف للقيام بالعمل  عدم وجود وقت"و مضيعة لوقتي" التطوعي  العمل  ن  أ عتبرأ "و
  "بهمتلك المهارات الالزمة للقيام أ نني الإحيث  تطوعي  العلى العمل 

 : تيباآل ن والدراسة يوصي الباحث ء على نتائجبنا  :التوصيات
لذا نوصي ؛ ة والسلوك المدنيالقيم االجتماعي   في تنمية ا  الخيري دور  التطوعي  للعمل  ن  أتشير النتائج  .1

 .ة المتنوعةالدراسي   ضمن المساقات التطوعي  بضرورة تفعيل العمل 
 احل التعليم العام والجامعي  تب الدراسية في مر والكج ضمن المناه الخيري   التطوعي  ضرورة نشر ثقافة العمل  .2

 .والمجتمع فرادألهميته بالنسبة لأل
 .ة المعتمدة لديهمنشطة السنوي  ن األضم الخيري   التطوعي  مل ي الجامعات ثقافة العتبن   .3
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