جايعح َشوي
كهُح انعهىو واِداب
قظى انرزتُح وانذراطاخ اإلَظاَُح

انصىرج انذهُُح انًذركح نهعًم انرطىعٍ وعالقرها تانذافعُح نهرطىع
نذي عُُح يٍ طهثح جايعح َشوي تظهطُح عًاٌ فٍ ظىء تعط انًرغُزاخ
The perceived mental image of volunteer work and its
relationship to motivation of voluntary with a sample of
students at the University of Nizwa in Sultanate of Oman in
light of some of the variables

رطانح ياجظرُز يقذيح يٍ:

سَاَح تُد َاصز تٍ طانى انزاشذَح

اطركًاال نًرطهثاخ انحصىل عهً درجح انًاجظرُز فٍ انرزتُح
ذخصص اإلرشاد انُفظٍ

إشزاف
د .يطاع يحًذ تزكاخ (يشزفا رئُظُا)
أ .د عثذانًجُذ تُجالنٍ

أ .د عثذانزساق انقُظٍ
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إهـــــداء

-

إلى من سؤظل أروي روحه الراحلة بالدعاء والدي (رحمه هللا وأسكنه فسٌح
جناته)...
إلى ؼالٌتً نبع الحب والحنان أمً (حفظها هللا ومتعها بالصحة والعافٌة
وأدامها تاجا فوق رأسً)...
إلى سندي ورفٌق دربً زوجً العزٌز...
إلى عزوتً فً الحٌاة رمز العزٌمة والصمود والكفاح إخوانً وأخواتً الذٌن
لن أوفٌهم حقهم مهما كتبت...
إلى فلذات كبدي ونبض فإادي أبنابً (األٌهم والعبلء واإلباء) بارك هللا فٌهم
وأنبتهم نباتا حسنا...
إلى طلبة العلم أمل المستقبل وعماد الوطن...
إلى القلوب التً تعطً ببل كلل والعقول التً تفكر ببل ملل لتفرح البشرٌة
بؤعمالها الخ ٌّرة دون مقابل...
إلى كل من كان له بصمة فً مشواري العلمً ،إلى من منحنً الثقة والعزٌمة
واإلصرار فً الوصول الى المبتؽى...

إلٌهم جمٌعا أهدي هذا العمل المتواضع

الباحثة،،،

ب

شكــــر وتقدٌـــــــر
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصبلة والسبلم على سٌد األولٌن واآلخرٌن
نبٌنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعٌن ،أما بعد:
فبعد إتمامً لهذا العمل المتواضع هناك أناس وجب علً شكرهم لؤلثر اإلٌجابً الذي
تركوه فً نفسً ولجهودهم المقدرة التً بذلوها ،فإنً أتقدم بالشكر الجزٌل للدكتور
مطاع محمد بركات المشرؾ الربٌسً على هذه الرسالة الذي أفادنً بؽزٌرعلمه ،ولما
قدمه لً من توجٌهات ومتابعة حثٌثة من بداٌة هذا العمل إلى نهاٌته ،فقد منحنً من
وقته الكثٌر ،فجزاه هللا عنً خٌر الجزاء ،والشكر موصول لؤلستاذ الدكتور سامر
جمٌل رضوان لما أسدى به من ؼزٌر علمه بكٌفٌة تحلٌل المضمون فً أداة البحث
(المقابلة) وبما تفضل به من توجٌهات ومتابعة.
كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتً فً جامعة نزوى الذٌن وقفوا على منابر العلم وأعطوا
من حصٌلة فكرهم لٌنٌروا عقولنا وهم الدكتور أمجد محمد هٌاجنة والدكتور باسم
الدحادحة والدكتورة هدى أحمد الضوي.
كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة األفاضل من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى
المحكمٌن ألداتً الدراسة ،وإلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تشرفهم
بمناقشة هذه الرسالة ،وما قدموه من توجٌهات وآراء سدٌدة.
وخالص شكري وتقدٌري للدكتور سعٌد الحضرمً ،والدكتور سعٌد السنانً على ما
بذلوه من جهد وما قدموه من عون ونصٌحة ،ولؤلستاذة مٌمونة الرقٌشٌة واألستاذ
ٌعقوب آل ثانً من جامعة نزوى على ما قدموه من دعم ومساندة فً تطبٌق أدوات
الدراسة ،وشكري موصول لعٌنة الدراسة من طلبة جامعة نزوى الذٌن شاركوا فً
تطبٌق أدوات الدراسة ،وشكري أوجهه لكل من مد لً ٌد العون والمساعدة وزودنً
بالمعلومات البلزمة إلتمام هذا البحث ،وأخص بالشكر الموظفٌن فً المكتبة الربٌسٌة
بجامعة السلطان قابوس ومكتبة حصن الشموخ.
وختاما ،أسؤل هللا العلً القدٌر أن ٌبارك هذا العمل ،وأن ٌجعله لً حافزا ودافعا نحو
التقدم والرقً فً درجات العلم ،وأن ٌنفعنً به فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة.

ج

ملخص الدراسة
الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعالقتها بالدافعٌة للتطوع لدى عٌنة من طلبة جامعة
نزوى بسلطنة عمان فً ضوء بعض المتغٌرات
إعداد الطالبة :زٌانة بنت ناصر بن سالم الراشدٌة
إشراف
الدكتور /مطاع محمد بركات
هدف ت هذه الدراسة إلى التعرؾ على الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعبلقتها بالدافعٌة للتطوع لدى عٌنة
من طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان فً ضوء بعض المتؽٌرات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً االرتباطً،
وقد تم تطبٌق أداتٌن للدراسة وهما :أداة المقابلة لمعرفة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً حٌث تكونت من
أربعة أبعاد ،والثانٌة استبانة تكونت من صورتٌن لقٌاس مستوى الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن وؼٌر
المتطوعٌن ،وتكونت من ستة محاور(التقدم (أو النجاح) ،الفهم ،القٌم ،التفاعل االجتماعً ،التنمٌة الوظٌفٌة،
الوقابٌة) ،وبعد التؤكد من صدقهما وثباتهما طبقت األداة األولى على عٌنة من ٖٓ طالبا متطوعا تم اختٌارهم
بالطرٌقة القصدٌة وٓٗ طالبا ؼٌر متطوع تم اختٌارهم بالطرٌقة المتاحة ،كما طبقت األداة الثانٌة على  ٙ9طالبا
متطوعا تم اختٌارهم بالطرٌقة القصدٌة وٓٓٔ طالب ؼٌر متطوع تم اختٌارهم بالطرٌقة الطبقٌة المتاحة من طلبة
جامعة نزوى ،ولتحلٌل استجابات أفراد العٌنة استخدمت الباحثة برنامج الحزم اإلحصابٌة ) ،)SPSSوقد
توصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة:
 أن عٌنة البحث المتمثلة فً المتطوعٌن لدٌها صورة ذهنٌة مدركة إٌجابٌة حول العمل التطوعً من خبلل النسبالمبوٌة فً أبعاد المقابلة ،بٌنما الصورة المدركة لدى ؼٌر المتطوعٌن ٌشوبها شًء من عدم الوضوح ،كما
وضحتها النسب المبوٌة أٌضا.
 أن مستوى الدافعٌة للتطوع كبٌر جدا كما أشارت الدرجة الكلٌة لمقٌاس الدافعٌة لدى عٌنة الدراسة منالمتطوعٌن ،وكذلك فً محاور(التقدم (أو النجاح) والفهم والقٌم والتفاعل االجتماعً ،وبمستوى كبٌر فً محاور
التنمٌة الوظٌفٌة والوقابٌة ،كما أن مستوى الدافعٌة للتطوع كبٌر كما أشارت الدرجة الكلٌة لمقٌاس الدافعٌة لدى
عٌنة الدراسة من ؼٌر المتطوعٌن ،وكذلك فً جمٌع محاور المقٌاس.
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة تعزى لمتؽٌر النوع االجتماعً فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن فًمحور التنمٌة الوظٌفٌة لصالح اإلناث .كما ظهرت فروق ذات داللة إحصابٌة لمتؽٌر الحالة االجتماعٌة فً محوري
التنمٌة الوظٌفٌة والتقدم (أوالنجاح) وكذلك فً المجموع الكلً لصالح ؼٌر المتزوجٌن.
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة تعزى لمتؽٌر المستوى الدراسً فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن فًمحور التنمٌة الوظٌفٌة لصالح طلبة البكالورٌوس ،كما توجد فروق ذات داللة إحصابٌة متؽٌر العمر فً محور
التقدم (أو النجاح) لصالح مستوى العُمر من(.)29- 22
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى (ؼٌر المتطوعٌن) فً محور التقدم (أو النجاح)تعزى لمتؽٌر النوع االجتماعً لصــالح اإلناث :كما توجد فروق ذات داللة إحصابٌة تعزى لمتؽٌر المستوى
الدراسً فً محور القٌم لصالح طلبة الماجستٌر ،كما توجد فروق دالة إحصابٌا فً محور القٌم تعزى لمتؽٌر الكلٌة
لصالح كلٌة العلوم واآلداب.
 توجد عبلقة ارتباطٌة طردٌة دالة إحصابٌا عند مستوى ) ) α ≤ 0.05بٌن الصورة الذهنٌة المدركة للعملالتطوعً ومستوى الدافعٌة للتطوع لدى(المتطوعٌن) ،وكذلك لدى (ؼٌر المتطوعٌن).
انكهًاخ انًفراحُح :اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ -اٌؼًّ اٌزطٛػ -ٟاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع.
د
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خصابص األفراد الذٌن لدٌهم الحاجة إلى اإلنجاز واالنتماء والقوة
ٔ
توزٌع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتؽٌرات النوع االجتماعً والكلٌات
ٕ
والمستوى الدراسً
توزٌع أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) حسب متؽٌراتها الدٌموؼرافٌة
ٖ
توزٌع أفراد عٌنة الدراسة (ؼٌر المتطوعٌن) حسب متؽٌراتها الدٌموؼرافٌة
ٗ
ٌوضح توزٌع الفقرات على المقٌاس
٘
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس
ٙ
الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن مع الدرجة الكلٌة لكل بعد
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل بعد من أبعاد المقٌاس مع الدرجة
7
الكلٌة لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن
ٌبٌن معامل االرتباط ألبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن
8
ٌوضح قٌم معامبلت ألفا كرونباخ لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن
9
ٓٔ ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس
الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن مع الدرجة الكلٌة لكل بعد
ٔٔ ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل بعد من أبعاد المقٌاس مع الدرجة
الكلٌة لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن
ٕٔ ٌبٌن معامل االرتباط ألبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن
ٖٔ ٌوضح قٌم معامبلت ألفا كرونباخ لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر
المتطوعٌن
ٗٔ ٌوضح توزٌع الفقرات على مقٌاس الدافعٌة للتطوع
٘ٔ الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً للمتطوعٌن
 ٔٙالصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً لؽٌر المتطوعٌن
 ٔ7مقارنة بٌن درجة إدراك أفراد العٌنة ( المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن) لمعنى
ومفهوم العمل التطوعً
 ٔ8مقارنة بٌن استجابات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن)
حول إدراكاتهم لفوابد العمل التطوعً
 ٔ9إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) لمجاالت العمل التطوعً
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ٕٔ المقارنة بٌن إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن)
لمجاالت العمل التطوعً
ٕٕ إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن) حول الفبات التً
ُتقدم العمل التطوعً ولمن ٌُقدَ م
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 66المعٌار المعتمد فً تفسٌر نتابج السإال الثانً للدراسة حسب المتوسط
الحسابً
 66المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع
لمحاور مقٌاس الدافعٌة لدى المتطوعٌن مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 67المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور
الوقابٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 68المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور
القٌم مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 65المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور
التنمٌة الوظٌفٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 65المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التفاعل
االجتماعً مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 65المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور الفهم
مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 68المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التقدم
أو النجاح مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 66المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع
لمحاور مقٌاس الدافعٌة لدى ؼٌر المتطوعٌن مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط
الحسابً
 66المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور
الوقابٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
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القٌم مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 66المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور
التنمٌة الوظٌفٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 67المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التفاعل
االجتماعً مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 68المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور الفهم
مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 65المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التقدم
(أو النجاح ) مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
 65المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار ( )T-TESTلمحاور
مستوى الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن وفقا لمتؽٌر النوع االجتماعً
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٘٘ نتابج اختبار بٌرسون لقٌاس العبلقة بٌن الصورة الذهنٌة المدركة
للعمل التطوعً ومستوى الدافعٌة للتطوع لدى(ؼٌر المتطوعٌن)
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ٔ

الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهمٌتها
أوال :مقدمة
ٌمثل العمل التطوعً سلوكا حضارٌا ترتقً به المجتمعات والحضارات منذ قدٌم الزمان ،حٌث
أصبح ٌمثل رمزا للتكاتؾ والتعاون بٌن أفراد المجتمع بمختلؾ مإسساته ،حٌث ارتبط العمل
التطوعً ارتباطا وثٌقا بكل معانً الخٌر والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرٌة منذ األزل
وذلك باعتباره ممارسة إنسانٌة .وال شك أن للعمل التطوعً أهمٌة كبٌرة تإثر بشكل إٌجابً فً
حٌاة الفرد واألسرة والمجتمع ،ومن كافة المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتنموٌة ،حٌث ٌمثل
تجسٌدا عملٌا لمبدأ التكافل االجتماعً ،باعتباره مجموعة من األعمال اإلنسانٌة والخٌرٌة
والمجتمعٌة وإنه عمل اختٌاري نابع من إرادة الشخص نفسه وإدراكه لدوره فً المجتمع.
وقد حث الدٌن االسبلمً على فضٌلة التعاون والمساعدة والبر والتضحٌة والفداء ورؼب فٌها
ووعد بعظٌم األجر والثواب ،كما عنً االسبلم عناٌة بالؽة بالعمل الخٌري الذي ٌقدمه االنسان
لؽٌره دون أن ٌؤخذ علٌه مقاببل مادٌا وإنما لٌنال بها الثواب واألجر عند هللا تعالى ،فضبل عما ٌناله
من بركة وحٌاة طٌبة وسكٌنة نفسٌة ال تقدر بثمن (النعٌمٕٓٓ٘،؛ القرضاوي.)ٕٓٓ7 ،
وٌعد العمل االجتماعً التطوعً رافدا أساسٌا للتنمٌة الشاملة ومن أهم الوسابل المستخدمة
للمشاركة فً النهوض بمكانة المجتمعات فً عصرنا الحالً ،بل إن تعقد الظروؾ الحٌاتٌة،
وزٌادة االحتٌاجات االجتماعٌة ،جعل الحاجة أكبر لوجود منظمات تطوعٌة وجمعٌات خٌرٌة فاعلة
لتقؾ جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومٌة لتلبٌة هذه االحتٌاجات.
وٌحظى العمل التطوعً باالهتمام المتزاٌد على المستوى العالمً ،حٌث ٌعد ظاهرة عالمٌة
صدرت فٌه العدٌد من المواثٌق العالمٌة ،ومن مظاهر هذا االهتمام ما قامت به منظمة األمم
المتحدة من طرح برنامج األمم المتحدة االنمابً منذ عام  ٔ97ٙم وبرنامج متطوعً االمم المتحدة
عام  ٔ98ٙم ،وإقرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة برنامج متطوعً االمم المتحدة عام ٔ ٔ97م،
كما تقرر أن ٌكون ٌوم ٘ دٌسمبر من كل عام ٌوما عالمٌا للتطوع ،كما اعتمد عام ٕٔٓٓ م عاما
دولٌا للمتطوعٌن (عباسٕٖٓٔ ،؛ النابلسً.)ٕٓٓ9 ،
وٌإكد تقرٌر برنامج األمم المتحدة للمتطوعٌن بؤهمٌة المكتسبات ؼٌر المادٌة لرفاه الفرد والمجتمع
بؤسره ،وٌعتبر اإلنسان هو الركٌزة األساسٌة التً تقوم علٌه منظومة التنمٌة ،مما ٌستدعً توفٌر
الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة والرعاٌة االجتماعٌة ،كما أن هناك أمورا حٌوٌة أخرى
كالمشاركة والتمكٌن والمواطنة الفاعلة ،التً ٌمثل العمل التطوعً تعبٌرا قوٌا عنها ،مما ٌساعد
على اشباع حاجات االنسان وتنمٌة القدرات الذاتٌة وتدعٌم القٌم واالتجاهات ( رشديٕٖٓٔ ،؛
عباس.)ٕٖٓٔ ،
لذا تحرص الدول المتقدمة فً العالم على إدراج العمل التطوعً كعلم ٌدرس فً المدارس
والمعاهد والجامعات وتقدٌم الدورات التدرٌبٌة لمنظمات المجتمع المدنً األهلً ،وطرح مفهومه
وأهدافه ومجاالته فً العدٌد من اإلصدارات.
ٕ

وتسعى الدول واألفراد فً شتى أنحاء العالم إلى تؤسٌس وتبنً نشاطات تعنى باإلنسان ،وتعمل
على استقطاب القادرٌن والموسرٌن فً دعم الخٌر والتخفٌؾ من معاناة اإلنسانٌة تحت وطؤة الفقر
والمرض والحاجة ،فنجد العدٌد من المإسسات التطوعٌة التً تسعى للتصدي لكثٌر من األمراض
االجتماعٌة ومن هذه المإسسات أطباء ببل حدود ،ونقابات العمال والطلبة والمحامٌن واألطباء
(رشديٕٖٓٔ ،؛ النعٌم.)ٕٓٓ٘ ،
كما ٌعبر العمل التطوعً عن حالة إٌثارٌة متؤصلة فً اإلنسان ،وكذلك ٌمثل نشاطا ذو أؼراض
اجتماعٌة أو إؼاثٌة أو خدمٌة أو علمٌة أو بحثٌة ،فبل تعزى أهمٌة العمل التطوعً لكونه ٌسد ثؽرة
فً نشاط الدولة والمإسسات االجتماعٌة فحسب ،بل لما ٌمثله من أهمٌة كبرى فً تنمٌة الشعور
باالنتماء والوالء للمجتمع ،كما ٌقوي الترابط والتبلحم االجتماعً بٌن فبات المجتمع المختلفة
(حوالة.)ٕٖٓٔ ،
وشهدت الدول العربٌة زٌادة مستمرة فً األنشطة التطوعٌة ،وامتدت من خبلل األفراد إلى تكوٌن
المنظمات المتخصصة منذ القرن التاسع عشر فً مجاالت متنوعة من العمل التطوعً شملت
المساعدات الخٌرٌة وخدمات الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة ورعاٌة األطفال وذوي اإلعاقة
والتوعٌة الدٌنٌة والتنمٌة المحلٌة والرٌفٌة واالنشطة التعلٌمٌة والثقافٌة واألدبٌة والشبابٌة.
كما ٌلقى العمل التطوعً اهتماما واضحا من حكومة سلطنة عمان التً تبنت فكرة تكوٌن
الجمعٌات التطوعٌة للمشاركة من قبل أبناء السلطنة فً مسٌرة النهضة الشاملة ،فعملت على توفٌر
كل السبل وتٌسٌر كل الطرق سواء المجتمعٌة أو القانونٌة إلقامتها وتكوٌنها ،السٌما الجمعٌات
التطوعٌة النسابٌة التً وصلت إلى ذروتها فً الكم والكٌؾ.
لقد سعت القٌادة منذ بداٌة المسٌرة النهضوٌة إلى إعبلء شؤن العمل التطوعً فعملت على إصدار
القوانٌن التً تنظم العمل األهلً ومنها قانون عام ٕٔ97م وقانون رقم ٗٔ  /لسنة ٕٓٓٓ وهو
قانون الجمعٌات االهلٌة ،فضبل عن تخصٌصه وحدات حكومٌة تقوم بمتابعة عمل الجمعٌات .وتؤتً
سلطنة عمان فً طلٌعة الدول العربٌة الرابدة بإطبلق جابزة السلطان قابوس للعمل التطوعً التً
انطلقت فً عام ٕٔٔٓ م تكرٌما وتقدٌرا من جبللته على هذه األعمال ،من خبلل انتقاء األعمال
التطوعٌة الهادفة التً ترقى من الناحٌة النوعٌة والكٌفٌة ،مما ٌشكل دافعا وحافزا للمتطوعٌن من
جمعٌات أهلٌة وشركات ومإسسات وأفراد مما ٌوجد ثقافة للعمل التطوعً بصورة أكثر مهنٌة
وأكثر دقة ،وبالتالً الخروج بعمل حقٌقً لمتطوعٌن ساهموا فً تعزٌز روح وثقافة هذا العمل
التطوعً ،وتخصٌص ٌوم التطوع العمانً (وزارة التنمٌة االجتماعٌة.)ٕٖٓٔ ،
ولقد ارتبط العمل التطوعً كممارسة إنسانٌة قدٌمة عند كل المجموعات البشرٌة منذ بدء التارٌخ
بمعانً الخٌر والبر واإلحسان والعمل الصالح ،لكنه ٌختلؾ فً حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه
ونتابجه من مجتمع إلى آخر .وٌتضمن التطوع نوعا من اإلٌثار ،حٌث أن الفرد ال ٌهدؾ من وراء
تطوعه منفعة مادٌة ،فما ٌضحً به ٌزٌد كثٌرا عما ٌحصل علٌه نتٌجة التطوع .ومن حٌث
دوافعه ،قد تكون للعمل التطوعً دوافع داخلٌة أو دوافع ذاتٌة نابعة من رؼبة داخلٌة لمساعدة
اآلخرٌن والتً تتمثل فً ممارسة العمل التطوعً ألهداؾ نفسٌة ،أو من دوافع خارجٌة ناتجة عن
أحداث خارجٌة تنشؤ نتٌجة تؤثر القابمٌن بهذا العمل بجملة الظروؾ والمتؽٌرات البٌبٌة مثل الدٌن
والعادات والتقالٌد ودرجة االنتماء والوالء للوطن ومتطلبات العٌش فً المجتمع (الروبً،
ٖٕٔٓ؛ صوفً والمعولً.)ٕٓٓ7 ،
ٖ

وٌرى أتكنسون أن الدافعٌة تعنً استعداد الكابن الحً لبذل أقصى جهد لدٌه من أجل تحقٌق هدؾ
معٌن .فدراسة دوافع السلوك تزٌد فهم االنسان لنفسه ولؽٌره من األشخاص ،فإذا عرفنا الدوافع
المختلفة التً تحركنا أو تدفعنا إلى القٌام بؤنواع السلوك المتعددة فً سابر الظروؾ والمواقؾ
فإن معرفتنا بؤنفسنا تزداد ،كما أن معرفتنا بالدوافع التً تدفع اآلخرٌن بالقٌام بسلوكهم تجعلنا
قادرٌن على فهم سلوكهم وتفسٌره ،وفهم ما ٌسعى له المتطوعون من خبرات (خلٌفة وعبدهللا،
ٕٔٔٓ؛ .)Dolnicar & Randle ,2007
وحاولت العدٌد من الدراسات فهم دوافع المتطوعٌن من وراء تطوعهم ،حٌث أوضحت أن الناس
ٌرؼبون فً مساعدة اآلخرٌن ألن لدٌهم اٌثار ،وفً دراسة أخرى أظهرت أنه بٌنما ٌكون اإلٌثار
فً صور عدٌدة من التطوع؛ إال أن هناك عوامل أخرى ترتبط بالشعور بالفخر من خبلل
المشاركة فً األعمال التطوعٌة ،وذهب سمٌث وماكاولً ( )Smith & Macauleyئٌ ٝأثؼذ
ِٓ رٌه ،ئر ٠ؼزمذ ْٚأْ اٌّزطٛػٌ ٓ١ذ ُٙ٠دافغ رار ٟأوضش ِٓ و٠ ٗٔٛشرجظ ثبإل٠ضبس ٚؽت اٌغ١ش،
وّب أشبسد دساعبد أخش ٜأْ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ رغبػذ ػٍ ٝرشى ً١اٌغٍٛنٚ ،ثبٌزبٌ ٟفاْ
اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٚاٌزطٛع ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ ٓ٠غبػذ ثطش٠مخ ئ٠غبث١خ ف ٟرفى١ش أثٕبئ ُٙثبٌزطٛع ِّب
٠ؼضص اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٌذ٠ٚ ُٙ٠ض٠ذ ِٓ دافؼ١زٔ ُٙؾ ٛاٌؼًّ اٌزطٛػِّ ،ٟب ٠ز١ؼ اٌفشطخ
ٌٙإالء ا٤فشاد ثض٠بدح دافؼ١خ ألشأ.( Dolnicar & Randle ,2007, Wilson, 2000) ُٙ
وأشارت دراسة (فرج) أن عدد الذكور المتطوعٌن أكثر من عدد االناث ،وأن دوافع العمل
التطوعً لدى الشباب هو االلتزام الدٌنً واألخبلقً والمجتمعً ،وشؽل وقت الفراغ بصورة
اٌجابٌة ،وان أهم المجاالت التطوعٌة هو رعاٌة األٌتام ورعاٌة المسنٌن ،وان هناك خبرات
مكتسبة من العمل التطوعً من بٌنها أنه ٌساعد فً الشعور بالرضا عن النفس وٌساعد فً
الحصول على شهادات شكر وتقدٌر فً مجال العمل (شلهوب والخمشً.)ٕٓٓ٘ ،
وألهمٌة العمل التطوعً والدافعٌة حاولت الدراسة الحالٌة أن تركز على قضٌة العمل التطوعً
والدافعٌة الكامنة وراءه ،فً ضوء تنامً االهتمام بإدماج طلبة الجامعات بسلطنة عمان فٌه،
وجاء ادخال برنامج العمل التطوعً العام الدراسً ٕٔٔٓ ٕٕٓٔ /ضمن برامج الجامعة لٌرسم
مسارا تربوٌا ٌلبً ؼاٌات وأهداؾ الجامعة فً توفٌر مجموعة من الخبرات التربوٌة الثرٌة
لمساعدة الطبلب على النمو الشامل لجمٌع جوانب شخصٌاتهم باعتبارهم ثروة وطنٌة ٌجب
توجٌه جل االهتمام إلٌها ،وأن اإلنسان هدؾ التنمٌة ووسٌلتها ،وألهمٌة مشاركة الفرد فً التنمٌة
وضرورة تطوٌر قدراته ،ومما ٌسهم فً رصد الحاجة لرإٌة متكاملة للعمل التطوعً وإعادة
النظر فً صور المشاركة فً خدمة المجتمع ،واقتراح مبادرات جدٌدة لتوسٌع نطاق الجهود
التطوعٌة لدى طبلب الجامعة من خبلل الدراسة الحالٌة.
وحرصا من جامعة نزوى على تنوٌع البرامج التعلٌمٌة المقدمة لطبلبها وتعزٌز األبعاد
التربوٌة التً تنمً شخصٌاتهم وتدعم قٌمهم السلوكٌة وتقوي انتمابهم للوطن فقد أدخلت مقرر
العمل التطوعً ضمن مقرراتها االختٌارٌة والتً بدأ العمل بها فً ربٌع ٕٗٔٓ.
إن إدراك الفرد للواقع ٌإثر بدرجة كبٌرة على مدى استجابته للمواقؾ ،وحتى نتفهم سلوك
األفراد ٌجب علٌنا أن نقؾ على طرٌقة إدراكهم للواقع الذي ٌعٌشون فٌه ،فاإلدراك هو الطرٌقة
التً ٌرى الفرد بها العالم المحٌط ،وٌتم ذلك عن طرٌق استقبال المعلومات وتنظٌمها وتفسٌرها
وتكوٌن مفاهٌم ومعانً خاصة ،كما أن الدوافع والحاجات الخاصة بالفرد تسهم بدرجة كبٌرة فً
طرٌقة إدراكه ،فالفرد ٌرؼب دابما فً إدراك األشٌاء بالطرٌقة التً تتفق مع رؼباته وحاجاته
(عبد الباقً.)ٕٓٓٓ ،
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من هنا حاولت الدراسة التركٌز على الصورة الذهنٌة المدركة ألهمٌة ما تقدمه من أدوار فً
تكوٌن اآلراء واالتجاهات وتشكٌل السلوك ،كونها تمثل الناتج النهابً لبلنطباعات الذاتٌة حول
موضوع ما ،فٌتم استخدامها للتعبٌر عن المعلومات واألفكار المختزنة لدى األفراد.

ثانٌا :مشكلة الدراسة
إن قبول أو رفض أي موضوع وإدراك الجدٌد فٌه وكٌفٌة ظهوره وانتشاره ٌتوقؾ على الثقافة
السابدة ،إذ ٌختلؾ أفراد المجتمع فً إدراكهم لؤلشٌاء باختبلؾ ثقافاتهم ،كما إن االنطباع الذي
ٌتكون عند األفراد بؽض النظر عن كونه صحٌحا أو ؼٌر صحٌح هو الذي ٌمثل الصورة الذهنٌة
المتكونة لدٌهم ،حٌث ٌمٌل الفرد فً أؼلب األحوال إلى التمسك بما لدٌه من صور(عجوة،
ٖٕٓٓ؛ صالح.)ٕٓٓ٘ ،
ومن المعلوم أن العمل التطوعً أصبح ذو أهمٌة بالؽة فً جمٌع دول العالم بشكل عام ،وبالرؼم
من األهداؾ النبٌلة لمختلؾ مجاالت العمل االجتماعً التطوعً فً جمٌع مإسساته وما له من
تؤثٌر فً التفاعل االجتماعً بٌن األفراد ،وما ٌترتب علٌه من تعاون وإٌثار وثقة بوجه عام ،إال
أنها تعانً من قلة التحاق الشباب بها.
وذكر رستم المشار إلٌه فً (فخرو )ٕٓٔٓ ،أن العمل التطوعً ما زال محدودا من عدة زواٌا
على الرؼم من تزاٌد عدد المبادرات فً العشر سنوات األخٌرة ،وذلك لتمركز العدٌد من
الم إسسات المدنٌة حول شخص واحد وإلى جانبه دابرة ضٌقة مساندة له ،وٌرتبط بذلك ضعؾ
قٌمة العمل الجماعً والنزوع إلى الفردٌة ،واالشكالٌة األخرى هً أن البعض ٌنظر للعمل
التطوعً بؤنه نقطة انطبلق هامة لتقلد مناصب سٌاسٌة أو الترشح فً البرلمان ،مما ٌإدي
لتكوٌن صورة ذهنٌة سلبٌة قد تإدي إلى انسحاب الشباب ،وخاصة الشباب الجامعً من العمل
التطوعً .كما أظهرت دراسة مٌدانٌة عن التطوع فً العالم العربً ؼٌاب التطوع فً
المإسسات التعلٌمٌة (عطٌة.)ٕٕٓٔ ،
وتبرز مشكلة البحث من خبلل قلة عدد المتطوعٌن فبل بد من التعرؾ على الصورة الذهنٌة
المدر كة لدٌهم حٌث ٌمثل اإلدراك باألمور المتعلقة بالعمل التطوعً ،وكذلك الخبرات المتنوعة
التً ٌمرون بها إلى تشكل صورة ذهنٌة ٌمكن أن ٌتضح ذلك من خبلل السلوك الذي ٌسلكونه،
فهم ٌمٌلون إلى المشاركة فً العمل التطوعً أو عدمه من خبلل الصورة المدركة التً تشكلت
لدٌهم حسب الحقابق والخبرات والمعارؾ التً مروا بها.
وتحاول الباحثة فً هذه الدراسة أن تتمثل توصٌات ندوة العمل التطوعً ودوره فً تنمٌة
المجتمع المنعقدة فً الفترة من  7-ٙدٌسمبر ٕٔٔٓم ،والتً نظمتها وزارة التنمٌة االجتماعٌة
بمناسبة احتفاء السلطنة بٌوم التطوع العمانً والتً كان من بٌنها بذل المزٌد من الجهود لنشر
ثقافة العمل التطوعً وتعزٌز مفهومه لدى المجتمع من خبلل األسرة والمدرسة واألندٌة
والمإسسات االجتماعٌة األخرى وحث المإسسات االعبلمٌة للمساهمة فً نشر ثقافة العمل
التطوعً ،وهذه الثقافة تسهم فً تشكٌل هذه الصورة الذهنٌة وإدراكها بشكل مختلؾ عن
الصورة المتكونة سابقا.
وتلمست الباحثة المشكلة من خبلل احتكاكها واهتمامها بالسلوك الخٌري والؽٌري لدى الكثٌرٌن
من معارفها والتساإل عن مدى قدرة المجتمع على االستفادة من هذا النزوع القوي فً خدمة
المإسسات االجتماعٌة المعنٌة ،ومن هنا أتت زٌاراتها إلى دابرة الجمعٌات األهلٌة واألندٌة
والجالٌات بوزارة التنمٌة االجتماعٌة بتارٌخ ٕٖٓٔ/ٔٔ /7م وكذلك جمعٌة المرأة العمانٌة
٘

بنزوى بتارٌخ ٕٕٖٗٓٔ /ٔٓ /م وتعرفت إلى آراء العاملٌن فً هذه المإسسات حول قضٌة
العمل االجتماعً الخٌري والتطوعً ،وبقٌت فً ذهنها تساإالت حول قلة مشاركة ذوي
الشهادات الجامعٌة فً العمل التطوعً وعزوؾ المرأة العاملة عن تقدٌم الخدمات التطوعٌة.
وترى الباحثة أن موضوع الدافعٌة من أكثر موضوعات علم النفس أهمٌة سواء على الجانب
النظري او التطبٌقً ،فمن الصعب التصدي للعدٌد من المشكبلت أو الظواهر ما لم ٌتم االهتمام
بدوافع الكابن الحً التً تحدد سلوكه كما وكٌفا ،كما أنها تساعدنا على إمكانٌة التنبإ بالسلوك
االنسانً فً المستقبل ،فإذا عرفنا دوافع شخص ما ،فإننا نستطٌع أن نتنبؤ بسلوكه فً ظروؾ
معٌنة.
وتؤتً الدراسة عن الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً فً ضوء االهتمام المستمر من سابر
مإسسات القطاع المدنً بما فٌها الجامعات بالعمل التطوعً ،حتى ٌتسنى التعرؾ على الصورة
المدركة فً أذهان طبلب الجامعات ومدى دورها وعبلقتها بالدافعٌة للتطوع ،لما لها من تؤثٌر فً
تكوٌن انطباعات األشخاص التً تإثر فً أحكامهم األخرى ،فعندما تكون الصورة الذهنٌة المدركة
حول موضوع ما سلبٌة ،فإن ذلك ٌكون له بالمقابل تؤثٌر سلبً على المشاركة أو االندماج فٌه ،مما
قد ٌإدي إلى ترسخ هذه الصورة السلبٌة فً أذهان أفراد المجتمع ،األمر الذي قد ٌنعكس على
دافعٌتهم تجاهه ،كما أننا ال نستطٌع أن نتنبؤ بالكٌفٌة التً ٌسلك بها الفرد إال إذا عرفنا الكٌفٌة التً
ٌدرك بها الفرد واقعه.

وبناء على ما سبق ٌمكن صٌاؼة مشكلة الدراسة فً التساإل الربٌسً التالً:
ما الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً لدى طلبة جامعة نزوى ،وما مدى عالقتها
بالدافعٌة للتطوع؟

ثالثا :أهمٌة الدراسة
أوال :من الناحٌة النظرٌة:
ٔ -تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من أهمٌة الموضوع الذي تتناوله حٌث أن للعمل التطوعً أهمٌة
كبٌرة تإثر بشكل إٌجابً فً حٌاة الفرد واألسرة والمجتمع ،ومن كافة المستوٌات االقتصادٌة
واالجتماعٌة والتنموٌة ،حٌث ٌمثل تجسٌدا عملٌا لمبدأ التكافل االجتماعً.
ٕ -وتكتسب هذه الدراسة أهمٌتها نظرا لزٌادة االحتٌاجات االجتماعٌة إلدماج جٌل الشباب فً
قضاٌا مجتمعهم بما ٌعود بالخٌر والفابدة على الجهتٌن.
ٖ -كما تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من أهمٌة الفبة المستهدفة حٌث تستهدؾ طبلب الجامعات لما
لهذه الشرٌحة من تؤثٌر فً نشر ثقافة العمل التطوعً بٌن أبناء المجتمع كونهم أمل المجتمع
ومستقبله واألساس الذي ٌبنى علٌه التقدم فً كافة المجاالت ،وكذلك قدرتهم على التؽٌٌر والتطلع
إلى ما هو جدٌد.
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ٗ -كما تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من قلة الدراسات التً أجرٌت حول العمل التطوعً فً
سلطنة عمان  -فً حدود علم الباحثة  -من حٌث التعرؾ على الصورة الذهنٌة المدركة للعمل
التطوعً وعبلقتها بالدافعٌة للتطوع.
٘ -وتؤتً أهمٌة هذه الدراسة من أهمٌة البحث فً تعزٌز عوامل الصحة االجتماعٌة بدل االقتصار
على دراسة األمراض االجتماعٌة لٌصل بالفرد إلى ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه من كفاءة وفعالٌة
وتؤثٌر لمصلحته ومصلحة اآلخرٌن ،ومن هنا تؤتً أهمٌة دراسة السلوك اإلٌثاري والسلوك ذو
الطبٌعة الخٌرٌة تجاه اآلخرٌن.
ثانٌا :أهمٌة البحث الحالً من الناحٌة التطبٌقٌة:
تنبثق هذه األهمٌة العملٌة من محاولة التعرؾ إلى مبلمح اإلجراءات العملٌة التً ٌمكن من خبللها
نشر مزٌد من الوعً فً أذهان طلبة الجامعات بؤهمٌة العمل االجتماعً اإلٌجابً ،وتوجٌه طاقاتهم
بما ٌخدم المإسسات التً تفتقر إلٌهم فً تنفٌذ خططها الطموحة نحو تحسٌن ظروؾ الحٌاة
االجتماعٌة ،وتقدٌم تطبٌقات عملٌة مبنٌة على معرفة الصورة المدركة للعمل التطوعً فً أذهان
طلبة الجامعات.
رابعا :أهداف الدراسة
تهدؾ هذه الدراسة إلى:
ٔ -معرفة الصورة المدركة للعمل التطوعً فً أذهان طلبة جامعة نزوى.
ٕ -قٌاس مستوى الدافعٌة الموجودة لدى الطلبة لبلندماج فً األعمال االجتماعٌة المتاحة من
حولهم.
ٖ -رصد العبلقة بٌن الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً والدافعٌة للتطوع لدى طلبة
جامعة نزوى.
خامسا :أسئلة الدراسة
السإال األول :ما الصورة المدركة للعمل التطوعً فً أذهان طلبة جامعة نزوى (المتطوعٌن)
و(ؼٌر المتطوعٌن)؟
السإال الثانً :ما مستوى الدافعٌة للتطوع الموجودة لدى طلبة جامعة نزوى (المتطوعٌن) و(ؼٌر
المتطوعٌن)؟
السإال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة
نزوى (المتطوعٌن) باختبلؾ النوع االجتماعً ،وال ُكلٌة ،والعمر ،والحالة االجتماعٌة ،والمستوى
الدراسً ؟
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السإال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة
نزوى (ؼٌر المتطوعٌن) باختبلؾ النوع االجتماعً ،وال ُكلٌة ،والعمر ،والحالة االجتماعٌة،
والمستوى الدراسً ؟
السإال الخامس :هل توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً ومستوى
الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى (المتطوعٌن) ؟
السإال السادس :هل توجد عبلقة ارتباطٌة بٌن الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً ومستوى
الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى (ؼٌر المتطوعٌن) ؟
سادسا :مصطلحات الدراسة
ستتضمن هذه الدراسة تعرٌؾ مصطلحات الدراسة النظرٌة و اإلجرابٌة اآلتٌة:
الصورة الذهنٌة المدركة (:)The perceived Mental image
وتعنً "نوعا من التصور أو اإلدراك الذاتً ،الذي ٌختلط فٌه بالواقع والذي ٌكونه الشخص أو
ٌتبناه حٌال شًء أو شخص أو موضوع ذي داللة بالنسبة له" (حسن ،ٕٓٓٓ ،ص ٗٔ ).
كما ٌعرفها (عجوة) بؤنها الناتج النهابً لبلنطباعات الذاتٌة التً تتكون عند األفراد والجماعات نحو
موضوع ما ٌمكن أن ٌكون له تؤثٌر على حٌاة اإلنسان ،وتتكون هذه االنطباعات من خبلل
التجارب المباشرة وؼٌر المباشرة ،وترتبط هذه التجارب بعواطؾ األفراد واتجاهاتهم وعقابدهم
بؽض النظر عن مدى صحة المعلومات التً تتضمنها ،فهً تمثل واقعا صحٌحا ألصحابها
ٌنظرون من خبلله إلى ما حولهم ،وٌفهمونه أو ٌقدرونه على أساسها(عجوة.)ٕٖٓٓ ،
العمل التطوعً (:)Volunteer work
وٌعرؾ التمامً(ٕٓٔٓ ،صٗٓ٘) العمل التطوعً بؤنه "تلك الجهود التً ٌقوم بها الشباب
برؼبته ،والنابعة من إدراكه بالمسبولٌة االجتماعٌة تجاه مجتمعه دون انتظار مقابل مادي ،والتً
تإدي إلى إشباع احتٌاجاته ،وتحقٌق أهدافه".
كما ٌعرؾ العمل التطوعً بؤنه "العمل الذي ٌقوم به الفرد لتحقٌق أهداؾ اجتماعٌة محددة ،دون
أن ٌستهدؾ من عمله األجر ،أو جنً الربح المادي ،أو اقتسامه ،أو تحقٌق المنفعة الشخصٌة"
(الخطٌب ،ٕٖٓٔ ،ص ٗ٘).
وٌعرؾ الربعانً ( ٖٕٔٓ ،ص )ٔٗ7العمل التطوعً بؤنه "عمل إنسانً ٌعكس فٌه الفرد رؼبته
الصادقة فً إفادة مجتمعه والمجتمعات اإلنسانٌة بما ٌمتلكه من إمكانات مادٌة وفكرٌة ومهارٌة
بهدؾ المساعدة فً حل أزمة إنسانٌة أو فردٌة أو تطوٌر منفعة عامة دون أي مقابل" .
وتعرؾ الباحثة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً إجرابٌا بؤنها الناتج المعرفً أو االنطباع
الذي تشكل لدى األفراد (عٌنة البحث) ،وتشتمل على المعلومات واألفكار والمعانً والتصورات
الذهنٌة من خبلل أبعاد مقابلة الصورة الذهنٌة المدركة.
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الدافعٌة (:)Motivation
عرؾ ٌونج  Yongالدافعٌة بؤنها حالة استثارة وتوتر داخلً تثٌر السلوك وتدفعه إلى تحقٌق هدؾ
معٌن .كما ٌرى درٌفر  Dreverأن الدافع عبارة عن عامل دافعً انفعالً ٌعمل على توجٌه سلوك
الكابن الحً إلى تحقٌق هدؾ معٌن (خلٌفة وعبدهللا.)ٕٓٔٔ ،
كما تعرؾ الدافعٌة بؤنها عبارة عن" القوى المحركة للسلوك وتوجٌهه نحو تحقٌق ؼاٌات معٌنة
ٌشعر الفرد بالحاجة إلٌها أو بؤهمٌتها المادٌة أو المعنوٌة له ،حٌث ٌتم استثارة هذه القوى المحركة
بعوامل متعددة قد تنشؤ من داخل الفرد ذاته أو تنشؤ من المحٌط الفٌزٌابً –المادي
واالجتماعً"(بنً ٌونس ،ٕٓٓ9 ،ص.)ٔٙ
وتعرفها الباحثة إجرابٌا بؤنها الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد العٌنة على مقٌاس
الدافعٌة للتطوع.
النوع االجتماعً :وتعرفه الباحثة إجرابٌا بؤنه الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد العٌنة
من خبلل اختٌاره (ذكر -أنثى).
الكلٌة :وتعرفها الباحثة إجرابٌا بؤنها الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد العٌنة من خبلل
اختٌاره للكلٌة التً ٌدرس بها حالٌا.
المستوى الدراسً :وتعرفه الباحثة إجرابٌا بؤنه الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد العٌنة
من خبلل اختٌاره للمستوى الذي ٌدرسه حالٌا ( بكالورٌوس -ماجستٌر).
الحالة االجتماعٌة :وتعرفها الباحثة إجرابٌا بؤنها الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد
العٌنة من خبلل اختٌاره لحالته االجتماعٌة (أعزب -متزوج).
العمر :وتعرفه الباحثة إجرابٌا بؤنه الدرجة التً ٌحصل علٌها كل فرد من أفراد العٌنة من خبلل
اختٌاره للفبة التً ٌقع بها عمره ( ٕٔ -ٔ8سنة ٕ9 -ٕٕ،سنة ٖٓ ،سنة فؤكثر).
سابعا :محددات الدراسة
ٌتحدد تعمٌم نتابج هذه الدراسة بالعوامل التالٌة:
الحدود الزمانٌة  :تم تطبٌق هذه الدراسة فً ربٌع ٕ٘ٔٓ للعام األكادٌمً ٕٕٗٔٓٓٔ٘ /م.
الحدود المكانٌة :تمثل سلطنة عمان الحدود المكانٌة للدراسة الحالٌة ،وتمثل جامعة نزوى الحدود
المكانٌة الفعلٌة.
الحدود البشرٌة :تكمن الحدود البشرٌة للدراسة الحالٌة فً العٌنة التً طبقت علٌها وهم طلبة جامعة
نزوى بسلطنة عمان فً الكلٌات المختلفة للمستوى الدراسً (البكالورٌوس والماجستٌر).
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الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال :اإلطار النظري
 -6الصورة الذهنٌة المدركة
 -6العمل التطوعً
 -6الدافعٌة

ثانٌا :الدراسات السابقة
 -6دراسات تناولت العمل التطوعً وعالقته ببعض المتغٌرات
 -6دراسات تناولت العمل التطوعً وعالقته بالدافعٌة
-6التعقٌب على الدراسات السابقة
 -6مكانة الدراسة الحالٌة بٌن الدراسات السابقة

ٓٔ

الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تستعرض الباحثة فً هذا الفصل بعضا مما تناولته األدبٌات فً مجال الصورة الذهنٌة المدركة
والعمل التطوعً والدافعٌة كإطار نظري كبل على حده ،إضافة إلى عرض لبعض الدراسات
السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالٌة ومتؽٌراتها ،ثم تتبعها بمناقشة تلك الدراسات وعرض
أوجه الشبه واالختبلؾ بٌنها وبٌن الدراسة الحالٌة.
أوال :اإلطار النظري:
-6الصورة الذهنٌة المدركة ):(The Perceived Mental Image
تلعب الصورة الذهنٌة دورا هاما ومحورٌا فً تشكٌل سلوك األفراد وتكوٌن اآلراء واتخاذ
القرارات وتإثر فً تصرفاتهم تجاه الجماعات والقطاعات المختلفة ،فهً تعكس الواقع الذي مر
بحٌاة الفرد ،وتحمل المعلومات عنه إلى العقل اإلنسانً الذي ال ٌواجه الواقع مباشرة ،وإنما تتم
المواجهة بشكل ؼٌر مباشر معتمدا على الوصؾ (خاطرٕٓٓ٘ ،؛ عجوة.)ٕٖٓٓ ،
وٌقصد باإلدراك الطرٌقة التً ٌرى بها الفرد العالم المحٌط به ،عن طرٌق استقبال المعلومات
وتنظٌمها وتفسٌرها ،وتكوٌن مفاهٌم وصورة جدٌدة ،وتبدأ عملٌة اإلدراك بشعور أو احساس الفرد
بالمثٌرات الخارجٌة الموجودة فً البٌبة المحٌطة ،ثم ٌتم تحوٌل المشاعر واألحاسٌس إلى مفاهٌم
ومعانً معٌنة عن طرٌق اختٌار وتنظٌم المعلومات وتفسٌرها بناء على المخزون من الخبرات
والتجارب السابقة التً اكتسبها الفرد ،والخصابص والسمات الخاصة بالفرد ،وكذلك الواقع
االجتماعً الذي ٌعٌشه والدوافع والحاجات الخاصة بالفرد التً تإثر فً طرٌقة إدراكه (عبد
الباقًٕٓٓٓ،؛ عواد.)ٕٖٓٔ،
إن قبول أو رفض أي موضوع ٌطرأ على المجتمعات وإدراك الجدٌد فٌه وكٌفٌة ظهوره وانتشاره
ٌتوقؾ على الثقافة السابدة ،إذ ٌختلؾ أفراد المجتمع فً إدراكهم لؤلشٌاء باختبلؾ ثقافاتهم ،ولقد
أدركت المنظمات الحدٌثة والقٌادات أهمٌة دراسة صورتها السابدة فً أذهان الجماهٌر واتخاذ
السٌاسات ورسم الخطط الكفٌلة بتكوٌن هذه الصورة على النحو الذي تتمناه هذه المنظمات أو
القٌادات (خاطرٕٓٓ٘ ،؛ عجوة.)ٕٖٓٓ ،
ومن هنا تؤتً دراسة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً ،لمعرفة كٌفٌة إدراك الشباب
الجامعً لها ،للمساعدة فً وضع الخطط والبرامج التً تسهم بدورها فً ترسٌخ ثقافة العمل
التطوعً وزٌادة المشاركة فٌه.
مفهوم الصورة الذهنٌة المدركة:
تمتد كلمة صورة  Imageبجذورها إلى الكلمة الٌونانٌة القدٌمة أٌقونة  ،Iconوالتً تشٌر إلى
التشابه والمحاكاة ،والتً ترجمت إلى  Imagoفً البلتٌنٌة ،و Imageفً االنجلٌزٌة .ومعظم
االستخدامات القدٌمة والحدٌثة لهذا المصطلح تدور حول المعنى نفسه ،كما توجد معان متقاربة
وربما مترادفة مع هذا المعنى فً االستخدام السٌكولوجً ،مثل :التشابه ،النسخ ،إعادة االنتاج،
ٔٔ

الصورة األخرى ،وتمثٌل فً الذهن ،وفكرة .أما فً اللؽة العربٌة فإن كلمة صورة تعنً هٌبة الفعل
أو األمر وصفته ،وجاء فً لسان العرب  :وتصورت الشًء  :توهمت صورته فتصور لً،
والتصاوٌر :التماثٌل (الشطريٕٖٓٔ ،؛ عبدالحمٌد.)ٕٓٓ٘ ،
واإلدراك فً اللؽة :أدرك الشًء أي بلػ وقته ،الثمر إذا نضج ،والولد إذا بلػ ،وأدرك المسؤلة أي
علمها ،وأدرك الشًء أي بلػ وقته وانتهى .وفً علم النفس فإن عملٌة اإلدراك تتكون من عملٌتٌن
مترابطتٌن هما اإلحساس والتفسٌر ،وعملٌة اإلحساس تبدأ بالمثٌرات والمواقؾ التً تنتشر فً
البٌبة المحٌطة بالفرد ثم عملٌة التفسٌر أو التعرؾ على طبٌعة المثٌر وتسمٌته وٌجب أن تعتمد هذه
العملٌة على خبرة سابقة للفرد أو اإلطار المرجعً وبذلك تنمو خبرة الفرد وتتكامل نتٌجة إدراكه
لمثٌرات وعناصر جدٌدة (المالكًٖٔٗٔ ،هـ).
وقد ظهر مفهوم الصورة الذهنٌة كمصطلح متعارؾ علٌه فً أوابل القرن العشرٌن ،أطلقه "والتر
لٌبمان  ،"Lipmanوهو ٌصلح أساسا لتفسٌر الكثٌر من عملٌات التؤثٌر التً تعمل بها وسابل
اإلعبلم وتستهدؾ بشكل أساسً ذهن اإلنسان (زهران.)ٕٕٓٔ ،
كما ظهر مفهوم الصورة الذهنٌة إلى حقل دراسات السلوك الدولً ال سٌما بعد الحرب العالمٌة
الثانٌة ضمن االهتمام بما ٌسمى بالشخصٌة القومٌة ،فظهر مفهوم الصورة النمطٌة القومٌة ،وألن
الصورة النمط ٌة جزء من الصورة الذهنٌة فإن ذلك الٌعنً إن كل صورة ذهنٌة هً صورة
نمطٌة ،إذ أن مفهوم الصورة الذهنٌة أوسع وأشمل (الشطري.)ٕٖٓٔ ،
وٌستخدم مصطلح الصورة الذهنٌة من وجهة النظر النفسٌة للتعبٌر عن األفكار التً ٌحملها الفرد
وتإثر فً سلوكه ،وتشتمل على المعلومات واألفكار والمعانً واإلنطباعات المختزنه عن
موجودات معٌنة ،سواء كانت متعلقة بذاته كشخص أو بالوسط المحٌط به من أشخاص وتنظٌمات
وأفكار وأشٌاء (زهران.)ٕٕٓٔ ،
وٌعرؾ قاموس وٌبستر الصورة الذهنٌة  Imageبؤنها التقدٌم العقلً ألي شًء ال ٌمكن تقدٌمه
للحواس بشكل مباشر ،أو هً محاكاة لتجربة حسٌة ارتبطت بعواطؾ معٌنة نحو شخصٌة معٌنة أو
نظام ما أو فلسفة ما أو أي شًء آخر ،وهً أٌضا استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخٌل لما
أدركته حواس الرإٌة أو الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق ( قطب وعترٌس.)ٕٓٓ7 ،
وهناك معنى أكثر شٌوعا ورد أٌضا فً قاموس وٌبستر فً طبعته الثالثة بؤنه مفهوم عقلً شابع
بٌن أفراد جماعة معٌنة ٌشٌر إلى اتجاه هذه الجماعة األساسً نحو شخص معٌن ،أو نظام معٌن،
أو طبقة بعٌنها ،أو جنس بعٌنه ،أو فلسفة سٌاسٌة ،أو قومٌة ،أو أي شًء آخر(عجوة،ٕٖٓٓ،
صٗ).
والصورة الذهنٌة تعنً أن إدراكها لآلخرٌن ال ٌقوم على معرفة حقٌقتهم فً الواقع ،وإنما ما تحمله
من أفكار وتصورات ذهنٌة تنتج عنها عملٌات استنتاج ال شعورٌة تمكنها من تشكٌل انطباعات عن
اآلخر بناء على أدلة (صورة ذهنٌة) محددة المعالم (الشطري.)ٕٖٓٔ ،
وٌعرفها صالح بؤنها "مجموعة السمات والمبلمح التً ٌدركها الجمهور ،وٌبنى على أساسها مواقفه
واتجاهاته نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة .وتتكون تلك الصورة عن طرٌق الخبرة
ٕٔ

الشخصٌة للجمهور القابمة على االتصال المباشر أو عن طرٌق العملٌات االتصالٌة الجماهٌرٌة،
وتتشكل سمات ومبلمح الصورة الذهنٌة من خبلل إدراك الجمهور لشخصٌة المنظمة ووظابفها
وأهدافها وشرعٌة وجودها وأعمالها والقٌم األساسٌة التً تتبناها" (صالح ،ٕٓٓ٘ ،صٕٕ).
و ٌعرؾ (عجوة) الصورة الذهنٌة بؤنها الناتج النهابً لبلنطباعات الذاتٌة التً تتكون عند األفراد
والجماعات نحو موضوع ما ٌمكن أن ٌكون له تؤثٌر على حٌاة اإلنسان ،وتتكون هذه االنطباعات
من خبلل التجارب المباشرة وؼٌر المباشرة ،وترتبط هذه التجارب بعواطؾ األفراد واتجاهاتهم
وعقابدهم بؽض النظر عن مدى صحة المعلومات التً تتضمنها ،فهً تمثل واقعا صحٌحا
ألصحابها ٌنظرون من خبلله إلى ما حولهم ،وٌفهمونه أو ٌقدرونه على أساسها(عجوة.)ٕٖٓٓ ،
وٌرى آخرون أن الصورة الذهنٌة هً عملٌة معرفٌة نفسٌة نسبٌة ذات أصول ثقافٌة تقوم على
إدراك األفراد االنتقابً المباشر وؼٌر المباشر لخصابص وسمات موضوع ما ( شركة ،مإسسة،
فرد ،جماعة  ،مجتمع  ،نظام  )....وتكوٌن اتجاهات عاطفٌة نحوه (سلبٌة أو إٌجابٌة) وما ٌنتج عن
ذلك من توجهات سلوكٌة (ظاهرة – باطنة) فً إطار مجتمع معٌن وقد تؤخذ هذه المدركات
واالتجاهات والتوجهات شكبل ثابتا أو ؼٌر ثابت ،دقٌقا أو ؼٌر دقٌق(قطب وعترٌس. )ٕٓٓ7 ،
ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌتضح للباحثة أن الصورة الذهنٌة المدركة:
 هً الناتج المعرفً النهابً الذي أدركه الفرد وترسخ فً ذهنه ،حول خصابص أو سماتموضوع ما.
 نتجت من عملٌات استنتاج ال شعورٌة ُتم ِّكنها من تشكٌل انطباعات معٌنة. تكونت من خبلل التجارب المباشرة وؼٌر المباشرة ،التً ترتبط بعواطؾ األفراد واتجاهاتهموعقابدهم.
 تمثل واقعا َ صحٌحا َ ألصحابها ،ب َّؽض النظر عن مدى صحة المعلومات تضمنتها هذه الصورةالمدركة.
طبٌعة الصورة الذهنٌة:
تتوقؾ درجة قوة الصورة الذهنٌة أو ضعفها عند األفراد الذٌن تتكون لدٌهم تبعا لدرجة االتصال
بٌنهم وبٌن المإسسات المختلفة ،ومدى اهتمامهم وتؤثرهم بنشاطها ،أو انخراطهم فٌها .إنه من
الطبٌعً أن ٌصعب على الفرد تكوٌن صورة عن شًء لم ٌعرفه ،كما أن الصور المتكونة عن
أشٌاء بعٌدة ؼالبا ما تكون ضعٌفة وقابلة للتؽٌٌر .وقد نشؤ االهتمام بالصور الذهنٌة فً عصرنا هذا
من حقٌقة مإداها أن الناس ٌفترضوا أن لدٌهم صورا صحٌحة عن أشٌاء معٌنة ،وقد ال ٌعرؾ
هإالء الناس فً الواقع عنها أي شًء ،لكنهم إذا ما تلقوا معلومات عنها وتكونت بالتالً صور
معٌنة بؤذهانهم فإنه ٌصعب تؽٌٌر هذه الصور تؽٌٌرا حاسما فً الظروؾ العادٌة .كما ٌمٌل اإلنسان
فً أؼلب األحوال إلى التمسك بما لدٌه من صور ،وٌتعصب وٌتحٌز لها ،فبل ٌقبل التعرض ألي
رسالة ال تتفق معها ،كما أنه ٌدرك محتوى الرسابل التً ٌتعرض لها على نحو ٌتفق مع الصور
كونها ،وٌتذكر المواقؾ والتفاصٌل التً تدعم الصورة الذهنٌة التً تكونت فً وقت ما
التً َ
واستقرت وأثرت الى حد كبٌر فً تقدٌره لما ٌحدث بعد ذلك من خبلل الواقع وتخٌله للمستقبل.
ٖٔ

وهذا ال ٌعنً أن الصور الذهنٌة المتكونة تظل ثابتة ببل تؽٌٌر فً مختلؾ الظروؾ واألحوال.
فالصورة عملٌة دٌنامٌكٌة ال تتصؾ بالثبات والجمود وإنما تتسم بالمرونة والتفاعل باستمرار،
فتتطور ،وتنمو ،وتتسع ،وتتعدد ،وتتعمق ،وتقبل التؽٌٌر(عجوة.)ٕٖٓٓ ،
وترى الباحثة أن الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً قد تتكون لدى األفراد تبعا لدرجة
االتصال بٌنهم وبٌن المإسسات المختلفة ،ومدى اهتمامهم وتؤثرهم بنشاطها ،أو انخراطهم فٌها أو
حتى من خبلل المعلومات التً تلقوها من خبلل البٌبة المحٌطة والخبرة المتكونة لدٌهم ،مما ٌكون
بؤذهانهم صور معٌنة عن العمل التطوعً ٌمٌل فٌها الفرد إلى التمسك بها بؽض النظر عن مدى
صحتها.
أنواع الصور الذهنٌة :
أ -تصنٌؾ بٌتش  Beachوٌقوم على أن هناك أربعة أنواع للصورة الذهنٌة (صالح)ٕٓٓ٘ ،
هً:
ٔ-الصورة الذاتٌة ( :)self-imageوتتكون من المعتقدات واألخبلقٌات والقٌم واألعراؾ التً
تكون مقبولة داخل المإسسة ،وعلى أساسها ٌتم تشكٌل األهداؾ وتقٌٌمها.
ٕ -الصورة المستقبلٌة للمنظمة :وتقوم على األهداؾ التً تسعى المنظمة لتحقٌقها ،وخططها
وبرامجها.
ٖ -الصورة الفعلٌة أو الواقعٌة :وهً تقوم على الخطط المرتبطة باألهداؾ والسلوك الفعلً
للمنظمة.
ٗ -صورة مشارٌع المنظمة :وهً تقوم على األحداث المتوقعة التً ٌمكن أن تصنعها المنظمة
او تشارك فً صنعها.
بٌ -عدد جفكٌنز أنواع الصورة الذهنٌة فٌما ٌؤتً (عجوة: )ٕٖٓٓ ،
ٔ -الصورة المرآة :وهً الصورة التً ترى المنشؤة نفسها من خبللها.
ٕ -الصورة الحالٌة :وهً التً ٌرى بها اآلخرون المإسسة.
ٖ -الصورة المرؼوبة :وهً التً تود المنشؤة أن تكونها لنفسها فً أذهان الجماهٌر.
ٗ -الصورة المثلى :وهً أمثل صورة ٌمكن أن تتحقق إذا أخذنا فً االعتبار منافسة المنشآت
األخرى وجهودها فً التؤثٌر على الجماهٌر وٌمكن أن تسمى بالصورة المتوقعة.
٘ -الصورة المتعددة :وتحدث عندما ٌتعرض األفراد لممثلٌن مختلفٌن للمنشؤة ٌعطً كل منهم
انطباعا مختلفا عنها.
مصادر تكوٌن الصورة الذهنٌة ( زهران:)6866 ،
ٔ -الخبرة المباشرة الناتجة عن احتكاك الفرد الٌومً بؽٌره من األفراد واألنظمة والقوانٌن مما
ٌكون انطباعات ذاتٌة عن الموجودات.
ٕ -الخبرة ؼٌر المباشرة المتمثلة فً الرسابل الشخصٌة التً ٌسمعها الفرد من األصدقاء
ووسابل اإلعبلم عن الموجودات من ؼٌر أن ٌرى أو ٌسمع بنفسه.
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تارٌخ دراسات الصور العقلٌة(الذهنٌة) والخٌال:
ربما كان ما قدمه فرنسٌس جالتون عام ٖٔ88م ٌمثل أهم الدراسات المبكرة فً هذا المجال .وقد
اهتم بالصورة البصرٌة كما اهتم ببعض حاالت األفراد الذٌن ٌتمٌزون بحضور الصور السمعٌة
لدٌهم ،ووفقا لما قاله "جالتون" أن الصور العقلٌة لدى معظم األفراد تتعلق أكثر بخبرات مربٌة
وأقل من ثلث األفراد توجد لدٌهم الصور السمعٌة وأقل من ذلك بكثٌر توجد لدٌهم أنماط الصور
األخرى كالصور الشمٌة أو التذوقٌة أو الخاصة بالتوازن أو التوجه المكانً.
وهناك أنواع للصور العقلٌة منها:
ٔ-الخبرة المسماة بالتركٌبٌة أو التؤلٌفٌة :فتتضمن مزجا وتركٌبا جدٌدا بٌن خبرات متفاعلة عبر
الحواس المختلفة .وهذا النوع من الخبرة الخاصة بالصور العقلٌة والذي انتبه إلٌه "جالتون" بشكل
مبكر ولم ٌلتفت إلٌه العلماء تجرٌبٌا إال بعد ما ٌقرب من مابة عام من إشارات جالتون إلٌه.
ٕ-الصور اإلرتسامٌة  :وقد أثارت علماء النفس االرتقابً ،والذي كان من بٌنهم جانٌٌش
" "Jaenshالذي درس هذه الظاهرة ،كما قام كلوفر" " Kluverبمراجعة التراث الخاص بهذه
الظاهرة عام ٖٔٔ9م وأنه ومن خبلل الصور اإلرتسامٌة ٌكون لدى الفرد بشكل واضح "صور"
دقٌقة بشكل ؼٌر مؤلوؾ وحٌث ٌمكنه أن "ٌقرأ" التفاصٌل الكاملة الخاصة بالموضوع المرسوم فً
عقله.
وقد ناقش "بٌاجٌه" و"انهلنر" الصور العقلٌة وعبلقتها باإلدراك والمعرفة وأكد األهمٌة الكبٌرة
لئلشارات الخاصة بالصور واالشارات اللؽوٌة فً القٌام بالعملٌات المعرفٌة المختلفة .واهتم بٌاجٌه
بالجوانب الداللٌة للصور العقلٌة ونظر إلى الكلمات والصور باعتبارها وحدات مرتبطة .أي أن
الفكرة التً طرحها حول االرتباط الشدٌد بٌن الصور العقلٌة واللؽة ٌإكدها عالم آخر هو عالم
سٌكولوجٌة الفن الجشطالتً رودلؾ أرنهٌم " "A. Arnheimحٌث ٌحذر من العواقب السٌبة التً
تنجم من االهتمام الزابد بالجوانب اللؽوٌة على حساب الصور العقلٌة التً هً المادة األساسٌة لفهم
العالم من خبلل لؽة الصورة .وظهرت فً سبعٌنات القرن الماضً دراسات عدٌدة حول موضوع
الصورة العقلٌة وأشارت فً معظمها إلى أهمٌة الصور العقلٌة فً تفكٌر اإلنسان بشكل عام ،كما
أكدت الدور المهم الذي تلعبه الصور العقلٌة فً بعض النشاطات العقلٌة االنسانٌة المتمٌزة كالخٌال
واإلبداع (السٌد وآخرون.)ٔ99ٓ ،
دور الصورة الذهنٌة المدركة فً تشكٌل االتجاهات:
ٌعد موضوع الصورة الذهنٌة المدركة أحد المواضٌع ذات األهمٌة لما تقدمه من أدوار فً تكوٌن
اآلراء وتشكٌل السلوك .وقد أدركت المنظمات الحدٌثة ومإسسات القطاع المدنً وؼٌرها أهمٌة
الصورة الذهنٌة التً تتكون فً أذهان الجماهٌر ،مما أدى بها لرسم الخطط التً تتكفل بتكوٌن
صورة إٌجابٌة على النحو الذي تطمح له هذه المنظمات أو المإسسات ،كما برزت أهمٌة تهٌبة
المناخ النفسً المبلبم لتحقٌق األهداؾ المرجوة والتروٌج ألوجه النشاط المختلفة (الرواس
ونجم.)ٕٓٓ7،
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إن أي تجربة جدٌدة ٌتم استقبالها تجد مكانها فً التصور الذي نكونه عن العالم ،وكل رسالة جدٌدة
تحتل المكان المخصص لها بحٌث تدعم التجربة وتإٌد التصور األساسً الذي تم تكوٌنه .ومن ذلك
فإن أي تجربة ٌتم تفسٌرها بإحدى الطرق اآلتٌة :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

إما أن تضٌؾ إلى التصور الحالً الموجود معلومات جدٌدة.
أو تدعم التصور الحالً.
أو تحدث مراجعات طفٌفة على هذا التصور.
أو ٌنتج عنها إعادة بناء كامل للتصور.

وٌرى بولدنج أن اإلنسان ٌتصرؾ تبعا للصورة الذهنٌة التً تشكلت لدٌه ،وأن أي تؽٌٌر فٌها
سٌتبعه بالضرورة تؽٌٌرا فً السلوك .بذلك فإن بولدنج ٌرى أن طبٌعة هذه الصورة وكٌفٌة
تشكٌلها ،والتؽٌٌر الذي ٌطرأ علٌها تعتبر أمورا هامة ٌجب أن ٌهتم بها هإالء الذٌن مهمتهم التؤثٌر
فً الرأي العام أو قٌاس اتجاه الجماهٌر (عجوة.)ٕٖٓٓ ،
تأثٌر الصورة الذهنٌة المدركة :
ٌحدد (صالح ) المشار إلٌه فً (الرواس ونجم )ٕٓٓ7 ،العدٌد من العوامل التً تدفع المنظمات
والمإسسات والشركات والدول الى بذل الكثٌر من الجهد والمال لتشكٌل صورة ذهنٌة إٌجابٌة
لنفسها ولعل أهمها:
ٔ-زٌادة القدرات االنتاجٌة للعاملٌن داخل المنظمة ،حٌث ثبت أن هذه القدرات تتزاٌد كلما تزاٌد
رضا العاملٌن عن المإسسة وكانت صورتهم لدٌهم إٌجابٌة.
ٕ-تسهم الصورة الذهنٌة اإلٌجابٌة فً انخفاض المشاكل العمالٌة ،وارتفاع الروح المعنوٌة للجمهور
الداخلً.
ٖ-تسهم الصورة الطٌبة للمنشؤة فً جذب رإوس األموال وزٌادة أعداد المساهمٌن.
ٗ-تسهم الصورة االٌجابٌة فً زٌادة قدرة إدارة المنشؤة على اتخاذ القرارات الصحٌحة ووضع
الخطط الطموحة وتشجٌعها على تحقٌق المزٌد من األهداؾ الكبٌرة.
وتشٌر الباحثة هنا إلى تؤثٌر الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً فكلما كانت صورة
المإسسات التطوعٌة إٌجابٌة فإن ذلك سٌسهم فً رفع الروح المعنوٌة لؤلفراد للمشاركة باألعمال
التطوعٌة ،وكذلك فً جذب القطاعات المختلفة فً المجتمع للمشاركة بالدعم المادي والمعنوي لها،
مما ٌزٌد من فرص تحقٌق المزٌد من األهداؾ التً تحسن الصورة الذهنٌة لدى أفراد المجتمع
حول أهمٌة المشاركة فً هذا القطاع الحٌوي الذي ٌخدم المجتمع بكافة شرابحه.
كما أن هناك مجموعة من الحقائق تساعدنا على فهم عملٌة اإلدراك عامة وعملٌة اإلدراك
االجتماعً بشكل خاص ،نستعرضها فٌما ٌأتً:
ٔ -عملٌة اإلدراك تساعد على تكامل الخبرة عند الفرد:
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تتكون عملٌة اإلدراك من عملٌتٌن متتالٌتٌن مترابطتٌن هما االحساس والتفسٌر .فتبدأ عملٌة
االحساس بالمثٌرات والمواقؾ التً تنتشر فً البٌبة المحٌطة بالفرد ،ثم تبدأ عملٌة التفسٌر أو
التعرؾ على طبٌعة المثٌر وتسمٌته فتتم عملٌة اإلدراك .وتعتمد عملٌة التفسٌر على الخبرة
السابقة للفرد أو اإلطار المرجعً ،وبذلك تنمو خبرته وتتكامل نتٌجة إدراكه لمثٌرات وعناصر
جدٌدة.
ٕ -عملٌة اإلدراك واإلطار المرجعً :
تعود علٌها وألفها ،وعلٌه
الفرد ٌدرك ما تعرؾ علٌه من مثٌرات ألنه سبق أن تعرؾ علٌها و َ
فإن هناك عملٌة مقارنة ضمنٌة بٌن ما ٌراه وما ٌحسه الفرد اآلن ،وبٌن المدرك الذي سبق أن
كونه فً خبرته السابقة .أي ستتم المقارنة بٌن ما ٌحس به وبٌن أقرب المدركات شبها بذلك
المثٌر مستخدما إٌاه كإطار مرجعً.
ٖ -عملٌة اإلدراك االجتماعً تحتاج إلى إطار مرجعً من نوع خاص:
وهً عملٌة اإلدراك التً تحدث تحت ظروؾ ومتؽٌرات اجتماعٌة تإثر فٌها .وللتوضٌح فإن
عملٌة االدراك االجتماعً هً عملٌة االدراك التً ٌتخذ فٌها الفرد من نفسه او صورة ذاتٌة -أو
من ذات أخرى مماثلة -إطارا مرجعٌا ٌقارن به تلك المدركات أو المثٌرات االجتماعٌة األخرى
(السٌد وعبد الرحمن.)ٕٓٓٙ ،
كما ٌتم تخزٌن جانبا كبٌرا من المعرفة االنسانٌة فً النظام الخاص بالصور العقلٌة داخل المخ،
فٌتم تفسٌر وقابع العالم باعتبارها صورا تقوم بحفظ المعلومات والخصابص االدراكٌة حول
الجوانب ؼٌر اللفظٌة من العالم ،فٌتمثل المعنى والفهم الكلً ألي موضوع فً تلك المعرفة التً
تتمكن من الوصول إلٌها من خبلل النظامٌن اللؽوي والبصري .كما ٌمكن استثارة صورة عقلٌة
لدى بعض األفراد من خبلل اشارات لفظٌة ،ولكن هذا ال ٌعنً أن ٌكون هناك عبلقة اتفاق تامة
بٌن الكلمة (المثٌر) والصورة (االستجابة) كما ٌكمن إثارة سلوك لفظً معٌن لدى األفراد من خبلل
بعض الصور ( السٌد وآخرون.)ٔ99ٓ ،
إن االنطباع الذي تكون عند األفراد بؽض النظر عن كونه صحٌحا أو ؼٌر صحٌح هو الذي ٌمثل
الصورة الذهنٌة المتكونة لدٌهم ،فٌكون االنطباع صحٌحا إذا كونته معلومات صحٌحة ودقٌقة ،بٌنما
إذا كونته معلومات مضللة وخاطبة؛ فٌكون االنطباع ؼٌر صحٌح ،أي أن الصور العقلٌة التً
تتكون فً أذهان الناس قد تتكون من التجربة المباشرة أو ؼٌر المباشرة وقد تكون عقبلنٌة أو ؼٌر
ذلك ،وقد تعتمد على األدلة والوثابق أو على اإلشاعات واألقوال ؼٌر الموثوقة .كما تضٌؾ
العواطؾ تؤثٌراَ وبعدا آخر فً عدم تكوٌن الصورة بناء على المعلومات التً ٌتلقاها األفراد وإنما
تشوه هذه المعلومات وتدرك على نحو ال ٌتفق مع الحقٌقة بتؤثٌر االستعدادات السابقة لؤلفراد
واالتجاهات ذات الصلة بما ٌتم إدراكه ،وفً نهاٌة األمر فإنها تمثل واقعا صادقا بالنسبة لمن
ٌحملونها فً عقولهم (عجوةٕٖٓٓ ،؛ صالح.)ٕٓٓ٘ ،
وٌمكن القول أن تكوٌن الصورة الذهنٌة هً عملٌة حركٌة تتؽٌر وتتبدل بحسب تطور الواقع
االجتماعً وتؽٌر األوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ،فهً بذلك ال تتصؾ بالثبات والجمود،
وإنما تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر ،وٌمكنها أن تقبل التؽٌٌر طوال الحٌاة ،كما أن األحداث
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تدرك من قبل األفراد بشكل مختلؾ ،فكل فرد له حقٌقة خاصة به بمعزل عن األفراد اآلخرٌن،
حٌث ٌتعامل كل فرد مع الواقع ضمن سٌاق ظاهراتً مختلؾ عن طرٌقة تعامل اآلخرٌن لنفس
العالم ،فالكلمات واألفعال واألفكار كلها وسابل ٌحاول الفرد من خبللها التواصل مع الواقع الذي
أدركه بشكل خاص ،فالصورة الذهنٌة لٌست موحدة تماما داخل المجتمع الواحد ،ألن التجربة مع
اآلخر لٌست موحدة تماما فكل فرد ٌنظر لها من زاوٌة معٌنة .وهناك اتفاق فً معظم دراسات
الصورة على أن الصورة الذهنٌة تقوم على مجموعة من السمات االٌجابٌة التً تثٌر مشاعر الحب
والتعاطؾ والتؤٌٌد واإلعجاب والرؼبة فً التقلٌد ،وكثٌرا ما ٌكون ذلك عن طرٌق تصوٌر األعمال
االنسانٌة واالنجاز والتفوق وحب الخٌر والتضحٌة والود والسبلم (صالحٕٓٓ٘ ،؛ ضمرة،
ٕٓٓ8؛ الشطريٕٖٓٔ،؛ .) Rayn,1998
وتتكون الصورة الذهنٌة من عناصر رئٌسة وهً:
ٔ -الخزٌن األساسً للصورة الذهنٌة هو االنطباعات واألفكار والمعتقدات والتجارب
واإلدراك لؤلشٌاء.
ٕ -الصورة الذهنٌة مشحونة بدرجة كبٌرة بالعاطفة والتً قد تتدخل لتحدٌد إطار عام لتكوٌن
تلك الصورة تجاه شًء معٌن.
ٖ -الصورة الذهنٌة تتكون عند فرد أو جماعات تجاه فرد أو جماعات أخرى.
ٗ-تشكل الصورة الذهنٌة تراكمات هابلة من المدركات العقلٌة ٌستطٌع الفرد الرجوع إلٌها
للحكم على األشٌاء أو األحداث التً ٌواجهها.
٘-الصورة الذهنٌة تتشكل نتٌجة للمدرك الحسً.
 -8األفراد لٌسوا متساوٌن فً قوة اإلدراك ،وبالتالً لٌسوا متساوٌن فً قوة الصورة الذهنٌة
فهم مختلفون فً تعرضهم للتجارب واألحداث والخبرات ،وبذلك فإن الصورة الذهنٌة
متوقفة على اإلدراك ضعفا أو قوة.
النظرٌات التً ترتبط بالصورة المدركة :
نظرٌة روجرز (النظرٌة االنسانٌة):
ٌعد مفهوم إدراك العالم الظاهري من المفاهٌم األساسٌة لنظرٌة العبلج المتمركز حول الشخص،
وتإكد الدراسات أن األشخاص ٌختلفون فً إدراك األشٌاء من حولهم ولعل ما ٌإثر فً ذلك
تفاوتهم فً حواسهم واختبلفهم فً انتباههم وتنوع الخبرات ،فٌبلحظ الفرد المجال الظاهري
للسلوك من وجهة نظره فٌعرؾ ماذا ٌرٌد وبماذا ٌفكر وما هً مشاعره إزاء ذلك ،واألفراد
ٌسلكون هذا حسب الحقابق التً ٌرونها هم ولٌس بناء على الحقابق التً ٌراها الناس (الزٌود،
ٔ998؛ ضمرة.)ٕٓٓ8 ،
وترى الباحثة بؤن األفراد ومن خبلل إدراك األمور المتعلقة بالعمل التطوعً من حولهم وباختبلؾ
انتباههم وكذلك الخبرات المتنوعة التً ٌمرون بها ٌإدي إلى تشكل صورة ذهنٌة .وٌتضح ذلك من
خبلل السلوك الذي ٌسلكونه ،فهم ٌمٌلون إلى المشاركة فً العمل التطوعً أو عدمه من خبلل
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الصورة المدركة التً تشكلت لدٌهم حسب الحقابق والخبرات والمشاعر التً مروا بها ولٌس
حسب ما ٌراه األفراد اآلخرون.
وٌلخص روجرز مفهومه عن الشخصٌة والدٌنامٌكٌات المإثرة فٌها من خبلل ما ٌؤتً (الزٌود،
 ،ٔ998صٗ:)ٔ8ٙ-ٔ8
 إن الفرد هو مركز لعالم متؽٌر من الخبرة وٌدرك الفرد فٌه جزءا صؽٌرا من الخبرات بطرٌقةشعورٌة ،والخبرة هو كل ما ٌدور داخل الفرد والعملٌات الفسٌولوجٌة واالنطباعات الحسٌة
والنشاطات الحركٌة.
 ٌستجٌب الكابن للمجال كما ٌخبره وٌدركه وهذا المجال االدراكً هو واقع بالنسبة للفرد. السلوك فً أساسه محاولة موجهة نحو اشباع الحاجات التً ٌخبرها الكابن الحً فً مجاله كماٌدركه.
 بناء القٌم المرتبطة بالخبرات التً تشكـل جزءا من بنـاء الذات قد ٌحصـل علٌها الفرد بصورةمباشـرة وأحـٌانا ٌتبناها عن اآلخــرٌن فتدرك بصورة مشـوهه ولٌسـت كـما لو كـانت مباشرة.
 أي خبرة ال تتسق مع بناء الذات تدرك على أنها تهدٌد ،وٌتم تنظٌم الذات الدفاعٌة ضد الخبراتالمهددة.
عندما ٌدرك الشخص كل الخبرات بشكل متسق ٌصبح أكثر تفهما لآلخرٌن ،وٌتحدد إدراك الفرد
بالطرٌقة التً ٌعكس بها نظرته الى نفسه وما ٌحٌط به ،ولذلك ٌظهر قدر كبٌر من سلوكه وكؤنه
موجه من مفهومه لذاته وفكرته عن نفسه .أي هو الذي ٌستطٌع أن ٌدرك العوامل التً تإثر فً
طرٌقة إدراكه لنفسه وعالمه ،ونحن ال نستطٌع أن نتنبؤ بالكٌفٌة التً ٌسلك بها الفرد إال إذا عرفنا
الكٌفٌة التً ٌدرك بها الفرد واقعه.
النظرٌة المعرفٌة (العقلٌة) :Cognitive Theory-
وترتكز هذه النظرٌة على فرضٌة محورٌة مإداها أن سلوك الفرد وانفعاالته سواء كانت منطقٌة أو
ؼٌر منطقٌة هو نتاج ألفكاره وتصوراته ،وأن كافة المعلومات مستمدة من اإلدراكات الحسٌة
والخبرات ،أي أنها ؼٌر والدٌة ،بل متعلمة ،كما ٌركز المنحى المعرفً على دور المعرفة والخبرة
فً بناء اإلدراك ولٌس فً قوانٌن فطرٌة كامنة فً المخ ،واالدراك تفسٌر لئلحساسات ،فالفكرة
تحدد مضمون االدراك ،وهذا بدوره ٌثٌر نوعا من األحاسٌس التً تشكل بدورها الدافعٌة للسلوك،
بمعنى أن هذه العملٌة من التفكٌر تتم على أساس شعوري وال تتدخل فٌه أٌة قوى ؼٌر شعورٌة،
أي أن أسس التنظٌم اإلدراكً تكمن فً عملٌة اختٌار وتحلٌل وإضافة المعلومات من المخزون
الذاكري ،وأن الجزء األؼلب من إدراكنا ٌتضمن استنتاجات نضٌفها إلى المعلومات التً تستقبلها
حواسنا ،وبذلك فإن المشكلة التً ٌعانً منها الفرد تكمن فً المعانً الخاطبة التً ٌملكها العقل
(بنً ٌونسٕٓٓٗ ،؛ الصدٌقً ورمضان.)ٕٓٓٙ ،
وتربط هذه النظرٌة بٌن االدراك والتوقع ،وترى بؤن االدراك والسلوك ٌقومان على تطوٌر
منظومة من التوقعات ،وعن حدوث انسجام بٌن مدركات الفرد وتوقعاته فإنه ال ٌكون هناك تنافر
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معرفً ،بٌنما إذا حدث العكس فإنه ٌإدي لحدوث تنافر معرفً ٌظهر فً إدراكه من خبلل تفسٌره
لؤلحداث والعبلقات والسلوك والتصرفات الصادرة منه .كما تركز هذه النظرٌة فً فروضها على
إن المعلومات الذهنٌة إما ان تتوافق معا أو تختلؾ معا ،مما ٌإدي إلى حدوث توافق واتساق أو
حدوث تنافر معرفً (القذافً والدوٌبً.)ٕٓٔٓ ،
وتربط الباحثة بٌن هذه النظرٌة وبٌن دور المعرفة والخبرة التً ٌمتلكها الفرد عن العمل التطوعً
فً بناء اإلدراك ،فالفكرة التً ٌحملها هذا الفرد فً ذهنه تحدد مضمون االدراك لدٌه ،وهذا بدوره
ٌثٌر نوعا من المشاعر التً تشكل بدورها الدافعٌة للسلوك فإما أن تدفعه وبقوة للتطوع أو تكون
لدٌه صورة سلبٌة تقلل من دافعٌته نحو التطوع ،أي أن أسس التنظٌم اإلدراكً تكمن فً عملٌة
اختٌار وتحلٌل وإضافة المعلومات من المخزون الذاكري ،وبمعنى آخر فإن ما ٌخزنه الفرد فً
ذاكرته من معلومات ومعارؾ وما ٌمر به من خبرات عن العمل التطوعً سواء كانت صحٌحة أو
ؼٌر صحٌحة ٌظهر من خبلل سلوكه.
نظرٌة الجشطالت ): (Gestalt Theory
ٌرى الجشطالت بؤن الشخصٌة هً نتاج لتفاعل الفرد مع بٌبته المدركة أي كما ٌدركها الفرد.
وٌعتبر التنظٌم اإلدراكً  Perceptual Organizationأحد المفاهٌم األساسٌة فً النظرٌة
وٌوضح أن الفرد ٌمٌل إلدراك األشٌاء والمواقؾ ككلٌات ،وبما أن الكل هو الذي ٌحدد الجزء
ولٌس العكس ،فإن العضوٌة تمٌل إلى تنظٌم مدركاتها وإكمال ما ٌنقصها من أجل التقلٌل من
التوتر ،فمحاولة الشخص تشكٌل صور متكاملة دلٌل على صحته ونموه العقلً السلٌم وٌتم ذلك
حسب قاعدة االؼبلق ،وهذا ٌعنً أن الشكل الناقص ٌثٌر توترا ٌدفع إلكمال النقص للتخلص من
التوترٌ .سعى الفرد إلشباع حاجاته الملحة أثناء كفاحه من أجل البقاء ،وٌإدي إشباعها إلى تراجعها
وبالمقابل ٌحل محلها حاجات أخرى لئلشباع ،وهذا ٌإدي إلى بقاء اإلنسان ،ثم تطوره السلٌم.
ولذلك فإن العبلج الجشطالتً ٌسعى لجعل الفرد أكثر تقببل وإدراكا لبٌبته (العزة وعبدالهادي،
.)ٔ999
-6العمل التطوعً (:)Volunteer work
ٌعد العمل التطوعً نزعة إنسانٌة جاءت مع بروز الكون ،حٌث خص هللا تعالى بعضا من عباده
بهذه النزعة المتؽلؽلة فً وجدانهم لٌقضوا حوابج الناس وٌكرسون حٌاتهم من أجل البذل والعطاء
دون مقابل ،كما ٌعد التطوع جهدا اختٌارٌا ٌقوم به أفراد المجتمع دون توقع الحصول على مردود
مادي ،وإنما تحفزهم إلٌه دوافع شخصٌة أو دٌنٌة أو إنسانٌة ،وهو من األمور المهمة التً تسعى
المجتمعات إلى االهتمام بها كؤحد المقومات األساسٌة التً تسهم فً بناء هذه المجتمعات وتقدمها،
كما ٌشكل ركٌزة مهمة تسهم فً بناء التماسك االجتماعً بٌن أبناء المجتمع ،والوازع الدٌنً هو
من الدوافع الملحة للقٌام بمثل هذا العمل إلسعاد اآلخرٌن ،فالمتطوع ٌرى ما ال ٌراه المسإولون
بحكم احتكاكه بعامة الناس ورإٌته األمور على حقٌقتها ،وكلما سما هدؾ التطوع كان عمله أكثر
قٌمة ،وأوسع خٌرا ،وأعظم فابدة (حوالةٕٖٓٔ ،؛ رشديٕٖٓٔ ،؛ الؽربً.)ٕٓٓ8 ،
وٌكتسب العمل التطوعً أهمٌة متزاٌدة على المستوى العالمً ،إلكمال دور الدول فً تلبٌة
االحتٌاجات لؤلفراد والمجتمعات حٌث كانت السنة الدولٌة للتطوع فً األمم المتحدة عام ٕٔٓٓ
كخطوة مهمة فً تطوٌر العمل التطوعً الذي وضح بدوره دور الحكومات ومسإولٌاتها فً دعم
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التطوع فً بلدانهم ،ووضع التشرٌعات التً تعطً النموذج لمبادرات مستقلة وتوفر القنوات التً
تمكن األفراد من المساهمة فً رفاهٌة بلدانهم ) . ( Nelson, 2005
كما ٌتٌح تحدٌد الخامس من دٌسمبر لعام ٕ٘ٓٓ ٌوما عالمٌا للتطوع الفرصة لمنظمات العمل
التطوعً والمتطوعٌن من األفراد إللقاء الضوء على مساهماتهم فً التنمٌة على المستوى المحلً
واإلقلٌمً والدولً (النابلسً.)ٕٓٓ9 ،
وٌؤتً االهتمام بالتطوع فً إطار المتؽٌرات الدولٌة واالقلٌمٌة ،حٌث ٌعد اهتماما عالمٌا ؼٌر
مسبوق فٌما ٌخص القطاع التطوعً باعتباره أحد القطاعات المهمة فً كثٌر من دول العالم حٌث
ٌطلق علٌه مسمى القطاع الثالث إلى جانب القطاع الحكومً والقطاع الخاص ،وبالرؼم من تعدد
المسإولٌات التً تواجه االنسان ،إال أنه قادر على القٌام بهذه المسبولٌات فً دوابرها المتعددة،
وهذا ما نجده من خبلل الصور المشرفة ألناس ٌمتلكون الوعً واإلدراك لمسبولٌاتهم الذاتٌة
والعابلٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة ،فٌقومون بؤدوار كبٌرة ،وٌقدمون خدمات جلٌلة لمجتمعاتهم،
وٌبرز السلوك التطوعً من خبلل الممارسات التطوعٌة التً ٌمارسها األفراد استجابة لمواقؾ
أخبلقٌة أو انسانٌة أو لظروؾ طاربة ،والتً تعد مهمة وضرورٌة فً إنماء المجتمع األهلً
والمشاركة فً تقدمه ،كما إن إشاعة روح العمل التطوعً بٌن أفراد المجتمع تعتبر أحد أشكال
المواطنة التً ٌساهم بها األفراد فً التنمٌة االجتماعٌة ،وٌإمن كثٌرا من األشخاص أن العمل
التطوعً ال ٌهدؾ إلى تحقٌق أي مكسب أو منفعة مادٌة ،بل ٌسعى إلى اشباع حاجات تسهم فً
شعوره بتحقٌق الذات والراحة النفسٌة والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس ،كما تقوي لدى الفرد
الرؼبة بالحٌاة ،والثقة بالمستقبل؛ لٌشعروا بدورهم وأهمٌتهم فً بناء المجتمع وفً تقدمه ،وبذلك
فإن شعور الفرد باالنتماء إلى المجتمع من خبلل التطوع والمشاركة فً اتخاذ القرار الذي ٌعود
بالنفع علٌهم ،كل ذلك ٌعد من الدوافع األساسٌة للتطوع (رشديٕٖٓٔ ،؛ الصراٌرةٕٓٔٔ ،؛
محمود.)ٕٓٓ7 ،
وال تقتصر مشاركة الفرد فً العمل التطوعً على حدود مجتمعه أو وطنه ،وإنما تتعدى ذلك من
خبلل كافة دول العالم ،وهذا ما تقوم به المإسسات والجمعٌات التطوعٌة تجاه أبناء الجالٌات
العربٌة من تقدٌم كافة البرامج وبمختلؾ المجاالت التطوعٌة ومنها :الثقافٌة واالجتماعٌة والصحٌة
وؼٌرها من المجاالت التً ٌحتاج لها هإالء األفراد (منتدى الفكر العربً.)ٕٓٓ8 ،
وٌعبر التطوع عن إرادة وطنٌة نابعة من تصمٌم األفراد على النهوض والمبادرة فً مواجهة
الصعوبات والعقبات التً تعترض المجتمع ،وتعد بذلك األنشطة التطوعٌة مإشرا على التنمٌة
االجتماعٌة؛ ألن نمو حركتها واتساع قاعدتها ومساهمة أعداد كبٌرة من األفراد ومشاركتهم فٌها
ٌعد داللة واضحة على أن المجتمع بإمكانه أن ٌبنً وٌإسس طاقة ذاتٌة قادرة على النهوض به،
وتحقٌق التقدم والتطور فوق أرضه ،مما ٌُ َّمكنها من دفع المخاطر والتصدي لؤلزمات التً قد
ٌتعرض لها (حوالة.)ٕٖٓٔ ،
لقد أصبح للتنظٌمات التطوعٌة دورا واضحا فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لدول العالم ،سواء
كانت متقدمة أم نامٌة ،وأخذت على عاتقها دورا ربٌسٌا فً التصدي للقضاٌا التً ٌمكن مبلحظتها
كالقضاٌا البٌبٌة وحقوق االنسان ،وتقدٌم العون والمساعدات فً أوقات الكوارث والحروب،
والعدٌد من القضاٌا االجتماعٌة كالفقر واالعاقة ،وقضاٌا المرأة والطفولة (الخطٌب .)ٕٖٓٔ ،كما
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اعتمدت علٌها بعض الدول فً تقدٌم الخدمات والبرامج نظرا لكفاءتها وفاعلٌتها وقربها والتصاقها
بالمستفٌدٌن من البرامج والخدمات ،كما حلت محل الدولة فً تقدٌم بعض الخدمات والبرامج التً
انسحبت منها الدولة ألسباب اقتصادٌة او مالٌة أو كنتٌجة حتمٌة لمواجهة اآلثار السلبٌة لئلصبلح
االقتصادي ،وؼٌرها من السٌاسات التً طبقتها هذه الدول (الملحم.)ٕٓٓٗ ،
تعرٌف التطوع ) (Voluntaryوالعمل التطوعً (:)Volunteer work
لقد تعددت وجهات النظر فً تعرٌؾ التطوع وسنعرض بعضا منها :
التطوع لؽة "هو ما ٌتبرع به الفرد من ذات نفسه مما ال ٌلزمه فرضه ،وكلمة التطوع مؤخوذة من
الفعل (طوع) (ابن منظور ،جٗ ،ص .)ٕٙٙ
وكذلك التطوع لؽة  :التبرع بفعل الخٌر ،كما ٌدل على االصطحاب واالنقٌادٌ .قال :طاعة ٌطوعه
إذا انقاد معه ومضى ألمره .وتطوع بالشًء :تبرع به فهو متطوع والجمع متطوعون (الربعانً،
ٖٕٔٓ ،ص.)ٔٗٙ
والتطوع اصطبلحاٌ :عرفه صادق بؤنه الجهد الذي ٌبذله أي انسان ببل مقابل لمجتمعه بدافع منه
لئلسهام فً تحمل مسبولٌة المإسسة التً تعمل على تقدٌم الرعاٌة االجتماعٌة (النعٌم.)ٕٓٓ٘ ،
وٌعرؾ التطوع بؤنه "الجهد الذي ٌبذله الشخص بطوعه واختٌاره دون إكراه أو ضؽوط خارجٌة،
وإنما ٌقوم على الرؼبة والدافع الذاتً وال ٌنتظر من ذلك جزاء إال من هللا سبحانه وتعالى" (ٌعقوب
والسلمً ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕ.)9
والتطوع هو "اقتناع ذاتً ورؼبة صادقة وعمل ٌإدٌه الشخص حٌنما ٌتجاوز روح األنا وتتكثؾ
لدٌه الرإى االجتماعٌة ال المادٌة فحسب ،وهو ٌشمل العدٌد من المجاالت واألشكال وال ٌنحصر
بفبة أو عمر أو جنس معٌن" (الصواؾ والجبوري وصالح.)ٕٕٓٔ ،
وتعرؾ منظمة األمم المتحدة المتطوع بؤنه "الشخص الذي ٌقدم خدماته دون تعوٌض ،وقد ٌكون
فً مقتبل العمر أو فً سن التقاعد ،ولكنه وبكل حال ٌوظؾ طاقاته وخبراته ووقته بهدؾ تحقٌق
األهداؾ والمهام التً ٌإمن بها" (رشدي ،ٕٖٓٔ ،ص ٖٔٔ ).
وٌعرؾ المتطوعون بؤنهم أولبك الذٌن ٌسعون لمساعدة اآلخرٌن مع عدم انتظار أي من المكافآت
النقدٌة ،والتطوع ٌكون بمثابة نوع من النشاط الذي ٌهدؾ إلى تحسٌن رفاهٌة
اآلخرٌن (.)Mowen & Sujan, 2005
أ ما الخطٌب فقد عرؾ العمل التطوعً بؤنه "العمل الذي ٌقوم به الفرد لتحقٌق أهداؾ اجتماعٌة
محددة ،دون أن ٌستهدؾ من عمله األجر ،أو جنً الربح المادي ،أو اقتسامه ،أو تحقٌق المنفعة
الشخصٌة" (الخطٌب ،ٕٖٓٔ ،ص ٗ٘).
وٌعرؾ الربعانً (ٖٕٔٓم ،ص )ٔٗ7العمل التطوعً بؤنه "عمل إنسانً ٌعكس فٌه الفرد رؼبته
الصادقة فً إفادة مجتمعه والمجتمعات اإلنسانٌة بما ٌمتلكه من إمكانات مادٌة وفكرٌة ومهارٌة
بهدؾ المساعدة فً حل أزمة إنسانٌة أو فردٌة أو تطوٌر منفعة عامة دون أي مقابل" .
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وٌعرفه التمامً (ٕٓٔٓ ،صٗٔ٘) بؤنه "تلك الجهود التً ٌقوم بها الشباب برؼبته ،والنابعة من
إدراكه بالمسبولٌة االجتماعٌة تجاه مجتمعه دون انتظار مقابل مادي ،والتً تإدي إلى إشباع
احتٌاجاته ،وتحقٌق أهدافه".
وٌعرؾ أٌضا بؤنه "عمل اجتماعً إرادي ؼٌر ربحً ،دون مقابل أو أجر ماديٌ ،قوم به األفراد
أو الجماعات من أجل تحقٌق مصالح مشتركة أو مساعدة وتنمٌة مستوى معٌشة اآلخرٌن من
جٌرانهم أو المجتمعات البشرٌة بصفة مطلقة ،سواء كان هذا الجهد مبذوال بالنفس أو بالمال"
(رشدي ،ٕٖٓٔ ،صٕ٘ٔ).
ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌتضح للباحثة أن العمل التطوعً :
 عمل إنسانً اجتماعً ؼٌر ربحً فردي أو جماعً ،وبدون مردود مادي. ٌقوم به أي شخص كان صؽٌرا أو كبٌرا ،ذكرا أو أنثى ،ومن أي سبللة ومن أي جماعة منالجماعات ،ومن أي نمط من أنماط الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والتعلٌمٌة .
 ٌكون نابعا َ من رؼبة أو دافع داخلً فً الشخص ،حسب المجال الذي ٌختاره للتطوع فٌه. ٌهدؾ إلى تحقٌق أهداؾ ومصالح مشتركة ،كما ٌهدؾ إلى تنمٌة وتطوٌر منفعة عامة ،بعٌدا عنالمصالح الشخصٌة مع الشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة ،من خبلل تحمل مسبولٌاته تجاه المجتمع
ومإسساته من خبلل اإلسهام فً حل المشكبلت وتحقٌق الخطط والطموحات التً ٌسعى إلٌها
المجتمع.
وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن أساسٌٌن من أنواع العمل التطوعً فً ضوء من ٌقوم به ،فإما أن
ٌكون (رشديٕٖٓٔ ،؛ عزالعرب:)ٕٕٓٔ ،
 العمل التطوعً الفردي  :وهو العمل أو السلوك االجتماعً الذي ٌمارسه الفرد برؼبة منهوإرادة داخلٌة من تلقاء نفسه وال ٌرٌد منه أي مقابل أو مردود مادي ،وٌقوم على اعتبارات أخبلقٌة
أو اجتماعٌة أو انسانٌة أو دٌنٌة.
 العمل التطوعً المؤسسً :وهو أكثر تنظٌما وأوسع تؤثٌرا فً المجتمع ،وهناك مإسساتوجمعٌات أهلٌة تساهم فً أعمال تطوعٌة كبٌرة لخدمة المجتمع .والمإسسات أو المنظمات
التطوعٌة تكون ؼٌر حكومٌة ،وظٌفتها األساسٌة هً تقدٌم خدمات إضافٌة أو موازٌة أو بدٌلة
لخدمات قدمتها الحكومة .
وعند تعرٌؾ العمل التطوعً نتطرق للفرق بٌن المتطوعٌن والناشطٌن االجتمـاعٌٌن ،وٌعتقد أن
معظم الناشطٌن االجتماعٌٌن ٌكونون أكثر تركٌزا على إجراء تؽٌٌرات اجتماعٌة ،فً حٌن أن
التطوع ٌتجه نحو التحسٌن واالهتمـام والتعامل مع المشاكل الفردٌة ،وبهذه المقارنة قد ٌبرز نوعٌن
مختلفٌن من الناس ،ومـن األرجح فإنهـم ٌنخرطون وٌشـاركون فً األنشــطة نفسـها ،وّب أٗ ال
ٕ٠جغ ٟأْ ٠غ١ت ػٓ اٌجبي أْ دٚس إٌبشط ٓ١االعزّبػ ٚ ٓ١١اٌّزطٛػ ٛ٘ ٓ١اٌجٕبء االعزّبػٟ
)Wilson, 2000؛. (Alecia, 2008

ٖٕ

إن تقدٌم هإالء األفراد للعمل التطوعً ٌكون برؼبتهم وبدون إرؼام من أحد ،وٌتم تقدٌم أجر بسٌط
لهم كمكافؤة لسد احتٌاجاتهم أثناء ممارستهم لؤلنشطة التطوعٌة كتوفٌر أجرة النقل أو التؽذٌة
وخبلفه ،وهذه المكافؤة ال تشكل أي قٌمة مادٌة لهم ،مقابل القٌمة المعنوٌة التً ٌقدمونها فً األعمال
الخٌرٌة التطوعٌة التً تخدم المجتمعات من حولهم ).(Brown,1999
تارٌخ التطوع وارتباطه بالمجتمع اإلنسانً:
تعود بداٌات التطوع إلى بداٌات اإلنسانٌة حٌث ٌتحتم على الفرد تقدٌم خدمات للمجموعة التً
ٌعٌش معها ،كما ٌقوم اآلخرٌن بؤعمال أخرى كل حسب اإلمكانٌات التً لدٌه .إن بداٌات اإلنسانٌة
شهدت أعماال ٌمكن حصرها ضمن مفهوم التطوع ،وهو العمل ؼٌر المؤجور ،كما انه امتد لٌشمل
مجاالت متعددة على جمٌع المستوٌات المعٌشٌة .وتتحدث الثقافات االنسانٌة المختلفة عن التطوع
لخدمة اآلخرٌن بوصفه جزءا من منظومة القٌم المطلقة التً تعاٌشت معها هذه الثقافات فً مجال
الخٌر ،وقد أثابت هذه الثقافات الذٌن تطوعوا بالجهد أو المال وقدمتهم على ؼٌرهم فً المنزلة
االجتماعٌة .وقد ساهمت الدٌانات السماوٌة فً إعبلء قٌم الخٌر والعطاء وحثت على التطوع
بالجهد والمال ،ونظمت هذا العمل وأثابته وقدرت القابمٌن علٌه ،والدارس لطبٌعة التطوع ٌرى أن
مدرسة التطوع اتسعت وقوٌت من خبلل األبعاد الدٌنٌة وتعالٌمها .ولم ٌقتصر ذلك على الدٌانات
السماوٌة ،وإنما أكدت الفلسفات اإلنسانٌة المختلفة أهمٌة التطوع فً الحٌاة االجتماعٌة وحثت على
القٌام به كجزء من العبادات التً دعت إلٌها (الخطٌب.)ٕٖٓٔ ،
 واقع العمل التطوعً:أ -العمل التطوعً دولٌاً:
لقد أخذ قطاع العمل التطوعً مكانة هامة فً ؼمار المنافسة العالمٌة لتحقٌق التنمٌة والنهوض
بالمجتمعات ،وتعد المإسسات التطوعٌة أو ما ٌعرؾ بالمإسسات ؼٌر الهادفة للربح هً حجر
الزاوٌة فً االقتصادٌات الؽربٌة ،وتشكل ركنا أساسٌا فً مجاالت توفٌر الرعاٌة االجتماعٌة
واالنسانٌة للمواطنٌن (عباس.)ٕٖٓٔ ،
وتركز الدول المتقدمة على العمل التطوعً ،وتجعله نمطا للسلوك االجتماعً العام ،وأنه من
الركابز المساعدة فً نهضة بلدانهم ،وتظهر االحصابٌات حول العمل التطوعً فً المملكة المتحدة
أن عدد الجمعٌات فٌها نحو ٓ ٔ9ألؾ جمعٌة ،وبدخل سنوي مقداره ٓٗ بلٌون جنٌه إسترلٌنً
سنوٌا ،وتبلػ نسبة المتطوعٌن حوالًٓ %9من الموظفٌن البرٌطانٌٌن الذٌن ٌفضلون العمل مع
الجمعٌات التطوعٌة .بٌنما فً الوالٌات المتحدة بلػ عدد الجمعٌات الخٌرٌة فٌها ٓٗٔ ألؾ جمعٌة،
وبإٌرادات تبلػ ٓ ٕٙبلٌون دوالر سنوٌا ،وتبلػ نسبة المتطوعٌن من الشعب األمرٌكً الذٌن سبق
أن تطوعوا فً أنشطة خارج محٌط العمل نحو  ،%٘7كما وصل عدد المنظمات التطوعٌة فً
كندا إلى ٔ ٔٙألؾ منظمة وٌبلع عدد المتطوعٌن ٕٔ ملٌون متطوع ،وفً أسترالٌا ٌنخرط ٕٖ%
من كبار السن فً أعمال تطوعٌة ،وتوجد  ٔ8منظمة فً ألمانٌا تقدم خدمات عمل تطوعً خارج
ألمانٌا (رشدي.)ٕٖٓٔ ،
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ب-العمل التطوعً عربٌاً:
ظهرت فً الدول العربٌة العدٌد من المنظمات التطوعٌة باختبلؾ أنشطتها ومجاالت عملها،
وتسعى المنظمات التطوعٌة والخٌرٌة إلى التجدٌد التنظٌمً والتحدٌث واالدارة الفاعلة لضمان
بقاءها واستمرارها ولدعم العمل الوطنً والتطوعً فً مجاالت مختلفة .وتختلؾ الفعالٌات فً هذه
المنظمات من دولة ألخرى ومن نشاط آلخر ،وتنتشر تلك المنظمات فً دول مثل مصر واألردن
ولبنان والمؽرب العربً أكثر من ؼٌرها من بعض الدول العربٌة ،كما تلعب المنظمات الخٌرٌة
األجنبٌة أدوارا متباٌنة فً الدول العربٌة .كما جاء مٌثاق الشرؾ األخبلقً للمنظمات األهلٌة
العربٌة ،والذي ٌشمل على أهداؾ هً بمثابة الموجهات األساسٌة التً ٌنطلق منها العمل
التطوعً ،مبٌنا ضرورة التعامل بإنسانٌة وعلى أساس من االحترام والتضامن والتسامح وؼٌرها
من القٌم والمبادئ (عباس.)ٕٖٓٔ ،
وٌعتبر العمل االجتماعً التطوعً فً عموم دول مجلس التعاون الخلٌجً حدٌث النشؤة ،وتعود
نشؤة الجمعٌات األهلٌة إلى الفترة بٌن الخمسٌنات والستٌنات كما هو الحال فً الكوٌت والبحرٌن،
كما تعتبر الحقبة الممتدة ما بٌن ٔ9ٙ8م وعام ٘ٔ98م هً الفترة التً نشؤت فٌها معظم الجمعٌات
األهلٌة فً دولة اإلمارات وسلطنة عمان والمملكة العربٌة السعودٌة وبعض الجمعٌات المهنٌة
بالبحرٌن ،وبقٌة الجمعٌات األهلٌة فً الكوٌت (ندا.)ٕٖٓٔ ،
ج -العمل التطوعً محلٌاً:
للعمل األهلً التطوعً فً سلطنة عمان تارٌخ حافل ٌنبع من الخٌر المتؤصل فً نفوس أهلها
والقٌم والمبادئ االنسانٌة والوطنٌة  .لقد عرؾ العمل التطوعً فً السلطنة منذ وقت مبكر بؤشكاله
المتعددة الفردٌة والعابلٌة والقبلٌة ،إال أنه بدأ ٌؤخذ شكله المنظم عقب النهضة وبناء مإسسات
الدولة الحدٌثة ،حٌث أنشبت أول جمعٌة للمرأة العمانٌة عام ٔٔ97م لنشر الوعً الثقافً
وا الجتماعً فً المجتمع .كما عملت الدولة على إصدار القوانٌن التً تنظم العمل التطوعً
المإسسً عامة ،ومنها قانون عام ٕ ،ٔ97ثم قانون الجمعٌات األهلٌة رقم ٗٔ ،ٕٓٓٓ /ونظام
تؤسٌس الجمعٌات األهلٌة بقرار وزاري رقمٓ٘ٔ ،ٕٓٓٓ /وهدفت هذه التشرٌعات لتطوٌر
الخدمات التطوعٌة وترسٌخ مفهومها وأهمٌتها لدى افراد المجتمع .كما تمثل جابزة السلطان قابوس
للعمل التطوعً إحدى مظاهر االزدهار التً ٌشهدها المجتمع العمانً ،وكذلك تخصٌص ٌوم
التطوع العمانً ( وزارة التنمٌة االجتماعٌة.)ٕٖٓٔ ،
أهداف التطوع:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

تفعٌل مفهوم المشاركة التطوعٌة لدى فبات الشباب.
بناء أواصر التعاون بٌن المتطوعٌن الشباب والجمعٌات والمإسسات األهلٌة العاملة فً
مجاالت العمل التطوعً.
االستفادة من مهارات وخبرات وكفاءات الشباب لخدمة المجتمعات المحلٌة فً مواقعها.
تفعٌل المجموعات المحلٌة من أندٌة شبابٌة ومجالس تنمٌة المجتمع المحلً وجمعٌات،
وذلك لخدمة المجتمع .
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٘ -استؽبلل الطاقات المتوفرة من الشباب ،وتفعٌل االمكانٌات الموجودة بالمجتمع واستخدامها
لتقوٌة المشاركة التطوعٌة وتعزٌزها لدٌهم ،واالشتراك فً أنشطة تطوعٌة متنوعة
(رشدي.)ٕٖٓٔ ،
أهمٌة وفوائد العمل التطوعً:
ٌعتبر العمل التطوعً كنوع من النشاط الخٌري الذي ٌحمل تشابه فً سلوك الفرد الذي ٌسٌر جنبا
الى جنب مع االستعداد لئلنفاق على العمل التطوعً ،وتحدٌد أوقات الفراغ التً ٌمكن من خبللها
تنفٌذ العمل التطوعً من خبلل األنشطة المختلفة ،كما ٌمكن إدراجه تحت مفهوم السلوك االٌثاري
أو الخٌرٌة ،الرتباطه الوثٌق مع السعً نحو تحقٌق أهداؾ اجتماعٌة ).(Lindenmeier ,2008
ولقد أصبح العمل التطوعً ذو مكانة وأهمٌة فً جمٌع المجتمعات وبخاصة العمل التطوعً لدى
الشباب ،وذلك من خبلل المبادرات التً اعتمدت دولٌا لتشجٌع وتفعٌل العمل التطوعً ،فالخدمات
التً ٌقدمها المتطوع تلعب دورا مهما فً تكملة ما تعجز الدولة عن تقدٌمه وكذلك ما ٌتمٌز به
قطاع العمل التطوعً من سبلسة فً الحركة وتقدٌم الخدمات بشكل أسرع وأسهل ،وتكمن أهمٌته
وفوائده فٌما ٌأتً (التمامًٕٓٔٓ ،؛ حوالةٕٖٓٔ ،؛ الؽربًٕٓٓ8 ،؛ النابلسً: )ٕٓٓ9 ،















فٌه إشباع للرؼبات بتحقٌق الذات وشؽل الفراغ وردا للجمٌل للمجتمع فالمردود االجتماعً
واالقتصادي والنفسً للتطوع ٌؤخذ أشكاال عدٌدة تعود بالمنفعة على المتطوع نفسه.
فٌه فتح باب للتعود على احتساب األجر من هللا تعالى.
ٌجعلنا نشعر بالسعادة لمشاركتنا من حولنا وتخفٌؾ معاناتهم فً السراء والضراء.
ٌتٌح الفرصة لتبادل الخبرات الكثٌرة والمفٌدة من خبلل االحتكاك بالزمبلء.
ٌساعد فً حصول المتطوع على احترام وتقدٌر من قبل أفراد المجتمع .
ٌنمً القدرات الذهنٌة لدى المتطوع وٌعمل على إرساء قاعدة متٌنة من السلوكٌات الحمٌدة
فً المجتمع.
ٌعود على الثقة بالنفس وتحمل المسبولٌات االجتماعٌة ومواجهة المشكبلت بشكل مباشر.
اكتساب مهارات وقدرات حٌاتٌة جدٌدة تسهم فً البناء النفسً واالجتماعً للمتطوع مثل
مهارات التنظٌم والحوار والتفاوض.
ٌدعم العمل الحكومً وٌرفع مستوى الخدمة االجتماعٌة بإذكاء روح التكاتؾ بٌن الجهود
األهلٌة والحكومٌة.
ٌشجع على االستفادة من قدرات المتطوعٌن فً أعمال تخدم األنشطة والبرامج فً
المجتمع.
ٌعد ظاهرة اجتماعٌة حمٌدة للداللة على حٌوٌة المجتمع وإٌجابٌته وتقدمه ،وٌسهم فً إٌجاد
الوحدة العضوٌة فً نسٌج المجتمع ودعم تماسكه ،وتؤكٌد القٌم اإلنسانٌة النبٌلة السامٌة،
وتوثٌق العبلقات بٌن األفراد والجماعة.
ٌعد مإشرا للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقٌها ،وتدعٌم روح الوالء واالنتماء للمجتمع
والحرص على مصالحه.
ٌعمل على تحوٌل الطاقات الخاملة أو العاجزة إلى طاقات عاملة منتجة.
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ٌ ساهم فً تقلٌل حجم المشكبلت االجتماعٌة من خبلل دعوة أفراد المجتمع للمشاركة فً
تؤدٌة الخدمات بؤنفسهم لصالح مجتمعهم.
 تعد مإسسات العمل التطوعً أقدر من المإسسات الحكومٌة فً تجرٌب أمور جدٌدة أو
تؽٌٌر وتحسٌن األمور القابمة بدون عقبات أو صعوبات ،نظرا لصؽر حجم المإسسات
المجتمعٌة واستقبللها.،
وتعددت الفلسفات التً ٌقوم علٌها العمل التطوعً ،فبعض الدول ترى أن تحل محل الحكومة فً
االنفاق على الرفاهٌة االجتماعٌة كما فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والبعض ٌرى أن العمل
التطوعً أدوات فاعلة لتقوٌة المجتمع المدنً كما فً روسٌا ،بٌنما الدول النامٌة ترى أن العمل
التطوعً ٌقع بٌن الحكومة والقطاع الخاص ،وبذلك ٌمكن النظر للعمل التطوعً على أنه اتجاه
اٌجابً لتحقٌق التنمٌة والرعاٌة واحتواء مشاركات المتطوعٌن ،كما أنه بدٌل لتراجع الدول عن
أداء بعض الخدمات (حوالة.)ٕٖٓٔ ،
مجاالت العمل التطوعً:
ال ٌوجد حدود الهتمامات االنسان ،كما ال ٌوجد حدود لمجاالت التطوع ،فٌعد مجال التطوع بمثابة
مٌدان واسع ٌشمل كافة جوانب الحٌاة بؤبعادها المختلفة التً ٌشعر بها كل متطوع بانه ٌلبً مطلبا
إنسانٌا ووطنٌا ٌقوم به دون مقابل ،وتتعدد المجاالت التً ٌشارك بها المتطوعون على حسب
الجانب الذي ٌستطٌع فٌه المتطوع تقدٌم الخدمة ألفراد المجتمع ،واإلمكانات والمهارات التً
ٌمتلكها لٌصبح فً النهاٌة عنصرا فعاال ،وذو قدرة على تقدٌم كل ما لدٌه عند حاجة اآلخرٌن إلٌه،
فاإلنسان هو الذي ٌحدد أولوٌات اهتماماته التطوعٌة ،ومن هذه المجاالت (حوالةٕٖٓٔ ،؛
الخطٌبٕٖٓٔ ،؛ رشديٕٖٓٔ ،؛ عباس:)ٕٖٓٔ ،
(أ) المجال االجتماعً :فقد ارتكز العمل التطوعً منذ بداٌاته على فكرة الخٌر ،واألعمال الخٌرٌة
وذلك امتدادا للمشاعر الدٌنٌة التً عاشها االنسان ،وٌتضمن (رعاٌة الطفولة  -رعاٌة المرأة -
إعادة تؤهٌل مدمنً المخدرات  -رعاٌة األحداث  -مكافحة التدخٌن  -رعاٌة المسنٌن  -اإلرشاد
األسرى  -مساعدة المشردٌن  -رعاٌة األٌتام – مساعدة األسر الفقٌرة ) .وٌمٌل االنسان فً الوطن
العربً إلى مجال رعاٌة األٌتام حٌث ٌتبرع الى هذه الجهة لما فً ذلك من ثواب ٌطمح أن ٌلقاه فً
آخرته.
(ب) المجال التربوي والتعلٌمً :وٌتم من خبلل المساهمة فً بناء فكر المحتاجٌن تعلٌمٌا من أبناء
المجتمع عبر فتح آفاق العلم والمعرفة أمامهم ،وٌتضمن ( محو األمٌة – التعلٌم المستمر – برامج
صعوبات التعلم – تقدٌم التعلٌم المنزلً للمتؤخرٌن دراسٌا ).
(ج) المجال الصحً :وٌتم من خبلله تؤمٌن الرعاٌة الصحٌة األولٌة لهإالء المحتاجٌن ،فٌتطوع
األطباء والممرضٌن والمسعفٌن للتخفٌؾ من آالم هإالء المرضى ،وٌتضمن ( الرعاٌة الصحٌة –
خدمة المرضى والترفٌه عنهم – تقدٌم اإلرشاد النفسً والصحً – التمرٌن المنزلً – تقدٌم العون
لذوي االحتٌاجات الخاصة ).
(د)المجال البٌئً :فنظرا لتفاقم المشاكل البٌبٌة التً باتت تهدد العالم بكوارث خطٌرة ،فمن
اإلحساس بالمسبولٌة ٌنطلق المتطوعون فً محاولة لحفظ الثروات الطبٌعٌة من خبلل حمبلت
التوعٌة البٌبٌة ،والحمبلت المٌدانٌة ،وٌتضمن ( اإلرشاد البٌبً – العناٌة بالؽابات ومكافحة
التصحر – العناٌة بالشواطا والمنتزهات – مكافحة التلوث ).
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(هـ) مجال الدفاع المدنً :وهذا الجهاز الذي تظهر أهمٌته فً حاالت الطوارئ والخطر ،وٌتضمن
(المشاركة فً أعمال اإلؼاثة – المساهمة مع رجال اإلسعاؾ – المشاركة فً أوقات الكوارث
الطبٌعٌة).
وتتنوع جوانب التطوع ومنها التوجٌه أو اإلرشاد المدرسً حٌث أشارت الدراسات الى ان النتابج
األولٌة كانت اٌجابٌة حٌث كان الطبلب بمثابة مرشدٌن ألقرانهم المعرضٌن للخطر مما أدى إلى
تحقٌق مكاسب أكبر فً التواصل المرتبط بالمدرسة ،واحترام وتقدٌر الذات ،كما وجدت بعض
الدراسات أن ذلك مرتبط اٌضا بالتحسٌنات األكادٌمٌة والسلوكٌة ،كما شجع أٌضا تكوٌن عبلقات
إٌجابٌة بٌن الطبلب والمعلمٌن وإدارة المدرسة ،وكذلك اكتساب خبرات التعلم التً تساعدهم على
فهمهم ألنفسهم اكثر ولآلخرٌن ،وتعبٌرهم عن القٌم الهامة
((Caldarella, Gomm, Shatzer & Wall, 2010
وهناك العدٌد من االعتبارات التً تنطلق منها فلسفة فتح أبواب التنظٌمات التطوعٌة للجمٌع
ومنها (الخطٌب:)6866 ،
أوال :زٌادة رقعة التطوع ،فكلما زاد عدد المتطوعٌن زاد حجم استثمار المنظمة التطوعٌة ،وزادت
قدرتها على العمل لتحقٌق اهدافها.
ثانٌا :االستخدام األمثل لفابض الوقت لدى الفرد ،فالمتطوع ٌستثمر وقته فٌما ٌعود علٌه بالنفع
وعلى المجتمع ،مما ٌولد لدٌه الشعور باإلنجاز ،وبانه نافع لمجتمعه وبؤن خدماته مطلوبة.
ثالثا :تدرٌب األفراد على االلتزام واالٌثار والعطاء دون مقابل .فالعمل التطوعً بمثابة مدرسة
ٌتدرب فٌها الفرد على تقدٌم مصلحة المجتمع وااللتزام بالعمل دون مردود مادي ،والتعرؾ على
الفبات المحتاجة إلى المساعدة والعون وٌشعر بها .والرضا الذي ٌحصل علٌه المتطوع من عمله
التطوعًٌ ،عد فً األساس القاعدة الربٌسٌة التً ٌنطلق منها المتطوع ،والرضا عن النفس ٌخلق
التوازن الداخلً لدٌه ،وهو أمر على درجة عالٌة من األهمٌة.
رابعاٌ :عد المتطوع بمثابة مدرسة للدٌمقراطٌة والقٌم المطلقة واالنضباط وااللتزام بالقواعد ،مما
ٌإهله للتعامل بإٌجابٌة وبروح جماعٌة ،وتصقل شخصٌته وتضعه موضع المهتم باآلخرٌن.
العالقة بٌن سلوك التطوع والدوافع للتطوع:
-6التطوع والصحة النفسٌة:
أشارت إحدى التقٌٌمات التً طبقت على الشباب ال َك َندي حول الفوابد النفسٌة للتطوع والتً استندت
إلى حد كبٌر على التقدٌرات الخاصة للمتطوعٌن إلى اكتساب الشباب الشًء الكثٌر من التطوع،
حٌث أنهم سجلوا مستوٌات عالٌة من الرضا عن أنشطتهم ،وأشارت أٌضا إلى أنهم اكتسبوا
مهارات ومعارؾ جدٌدة ،حٌث أن الكثٌر منهم قد بدأوا بالتفكٌر فً التطوع مدى الحٌاة.
وهناك عدد من األسباب وراء وجود تؤثٌرات إٌجابٌة للتطوع على الصحة النفسٌة أو وجود عبلقة
بٌنهما وهً كما ٌؤتً:
ٔ-أن التطوع شكل من أشكال النشاط االجتماعً أو المشاركة االجتماعٌة ،وأن االندماج
االج تماعً (التكافل االجتماعً) ٌرتبط بمقدار العبلقات االجتماعٌة (الروابط االجتماعٌة) للفرد
التً تحمٌه أو تجنبه من العزلة االجتماعٌة.
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ٕ -أن التطوع شكل من أشكال السلوك المساعد ،وذلك من خبلل تقدٌم المساعدة كما هو الحال فً
العمل التطوعً الرسمً ،وفً أوضاع معٌنة ٌمكن أن ٌعزز الثقة واأللفة ،وتشجٌع الفرد لتوقع
المساعدة المتبادلة (المعاملة بالمثل) عندما ٌكون بحاجتها.
ٖ -والسبب األخٌر وراء زٌادة التطوع للسعادة الشخصٌة؛ هو تعزٌزه العتقاد المتطوع بؤن التطوع
ٌمكن أن ٌحدث فرقا مما ٌعزز الفاعلٌة الشخصٌة ،وٌوفر التطوع كذلك الشعور بسٌطرة المتطوع
على مسار حٌاته وبٌبته ،وبالتالً ٌخفؾ من حدة االكتباب .وٌقول الباحثون أن أحد أسباب تخفٌؾ
التطوع من خطر الوفاة هو أنه ٌزٌد من الفعالٌة الذاتٌة واحترام الذات ،وهذا بدوره ٌإثر اٌجابٌا
وٌعمل كنوع من التطعٌم ضد التوتر (.)Wilson & Musick, 1999
-6دوافع التطوع :
ٌزداد عدد المتطوعٌن كل ٌوم كلما حاولنا نحن كمهنٌٌن توسٌع فهمنا حول دوافع المتطوعٌن
وكذلك كلما كانت إدارة ودعم المتطوعٌن أكثر فعالٌة ،أي أن هناك حاجة لفهم المإسسات
والمنظمات لهذه الدوافع واالستفادة من المعرفة لهذه الدوافع من خبلل المواقؾ التً ٌمر بها
المتطوعٌن فً هذه المإسسات أو المنظمات ،حٌث سٌجدون ما ٌلبً احتٌاجاتهم وكذلك المإسسة
التً ٌطمحون لبلنضمام لها ). (Safrit, Smith & Culter, 1992
وتختلؾ الدوافع للتطوع فً المجتمعات حسب الثقافة والنظرة إلى العمل التطوعً ومدى تقدم
المجتمع ،ففً المجتمعات الرأسمالٌة تتمثل الدوافع فً التباهً بالملكٌة والوعً االجتماعً والنجاح
فً التعامل مع اآلخرٌن والرؼبة فً الحصول على مكانة اجتماعٌة والحاجة الى االتصال
بمجاالت العمل والحٌاة المهنٌة ،أما دوافع التطوع األساسٌة فً المجتمعات النامٌة فتكمن باتجاهٌن
ربٌسٌٌن:
األولٌ :رتبط بمدى ما ٌحققه المشروع من فابدة مباشرة للمتطوع.
الثانً :ارتباط المشروع بقٌم دٌنٌة أو ثقافٌة معٌنة فً المشروعات الدٌنٌة .
كما تختلؾ الدوافع باختبلؾ األفراد حسب المستوى التعلٌمً واالقتصادي وحسب النوع والعمر
والحالة االجتماعٌة والوضع االجتماعً (النابلسًٕٓٓ9 ،؛ ٌعقوب والسلمً.)ٕٓٓ٘ ،
إال إنه ٌمكن القول إن الدوافع للعمل التطوعً كثٌرة وٌختلؾ المتطوعون فً أهدافهم ودوافعهم
ورؼباتهم فً التطوع ،ومن هذه الدوافع على وجه العموم ما ٌؤتً (النابلسً:)ٕٓٓ9 ،
ٔ-التطوع من أجل اكتساب مهارات وخبرات جدٌدة من خبلل االحتكاك والتواصل االجتماعً مع
اآلخرٌن قد ٌحتاجها المتطوع مستقببل فً حٌاته العملٌة نظرا لتعدد األنشطة المرتبطة بالقٌام
بالعمل التطوعً.
ٕ-الرؼبة فً تكوٌن العبلقات االجتماعٌة وبعض المنافع الشخصٌة كالحصول على مهنة أو
وظٌفة.
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ٖ-الرؼبة فً تحقٌق الذات وإثبات القدرة على تحقٌق ؼاٌات إنسانٌة ال تحتاج الى مقابل ،والدفاع
عن القٌم التً ٌإمن بها اإلنسان ،وبحسب نظرٌة ماسلو للحاجات اإلنسانٌة ٌعد التطوع من
الحاجات الثانوٌة لئلنسان ،فاالنخراط فٌه ٌكون بعد تلبٌة الحاجات األولٌة .
ٗ -التطوع حبا فً اآلخرٌن وتقدٌم المساعدة لهم.
٘ -الدافع الدٌنً :الذي ٌنمً احساس الفرد بواجباته تجاه دٌنه ووطنه والبٌبة التً ٌعٌش فٌها ،التً
هً من نعم هللا علٌه ،ومشاركته التطوعٌة رؼبة منه لنٌل رضا هللا عز وجل .
 -ٙالرؼبة فً االستفادة من وقت الفراغ وشؽله بما ٌعود علٌة بالنفع ،فٌلجؤ المتطوع للعمل
التطوعً حتى ال ٌضٌع وقته هدرا ،والتطوع هو االجدى لبلستفادة منه.
هناك العدٌد من المإلفٌن ٌصرون على أن الدوافع التً تدفع الناس لبلنخراط فً العمل التطوعً
تقع ضمن تصنٌفٌن وهما :
اإلٌثار  :وفٌه تكون المكافآت لآلخرٌن.األنانٌة  :وفٌها تكون المكافآت هً أساسا للفرد.وتتعزز الفكرة األخٌرة بالقول أن المتطوعٌن ٌعطوا أوقاتهم للتطوع من أجل الحصول على
المكافآت الفردٌة ،بٌنما ٌرى آخرون ان األفراد ٌشاركون فً األنشطة التطوعٌة لدوافع مختلفة
ومن أجل تلبٌة احتٌاجاتهم ،وتم تحدٌدها ضمن ست محاور & (Clary, Snyder,
) Ridge,1992 ,Esmond, 2004, Nave & Arminda,2013وهً:
ٔ -القٌم ( : ) Valuesاهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن.
وٌعد موضوع القٌم من المواضٌع االساسٌة فً علم النفس االجتماعً ،حٌث أن تكامل البنٌة
االجتماعٌة ألي مجتمع ٌعتمد على ما ٌسوده من قٌم مشتركة بٌن أفراده ،وعلى درجة الوعً
واإلدراك لهذه القٌم .فالقٌم تمثل جزءا مهما من التنظٌم الذي ٌضبط وٌوجه سلوك الفرد
وٌعكس حاجاته ،كما تمثل ركنا أساسٌا فً تكوٌن العبلقات االجتماعٌة وتحدٌد طبٌعة التفاعل
بٌن األفراد ،وعن طرٌقها ٌتم قٌاس وتقدٌر مواقفهم والتنبإ بسلوكهم ،وأن تنمٌتها ٌعنً تطوٌر
السلوك وتوجٌهه فً اتجاهات إٌجابٌة تخدم مصالح الفرد والجماعة والمجتمع (حمدي وحسٌن
وفاتن أبو طالب وصابر أبو طالبٕٖٓٔ ،؛ وحٌد.)ٕٓٓٔ ،
ٕ -الفهم ( :)Understandingوهو اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات حٌث تتٌح
ممارسة العمل التطوعً لؤلفراد معرفة المزٌد عن المجتمع من حولهم بما ٌقدمه من
خبرات ومهارات التً تكون ؼالبا ؼٌر مستخدمة ،وٌرى ماسلو أن حاجات الفهم والمعرفة
هً أكثر وضوحا مع بعض األفراد من ؼٌرهم ،فحٌثما كانت هذه الحاجات قوٌة سٌكون
لها دورا حٌوٌا فً سلوك الفرد ،وأن عملٌة استثارتها وتعزٌزها تمكنهم من اكتساب
المعرفة اعتمادا على دوافع ذاتٌة داخلٌة.
ٖ -التقدم (أو النجاح) ( :(Enhancementتطوٌر ونمو الشخصٌة.
ٗ -التفاعل االجتماعً (( :(Social Interactionتقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن) ،وٌظهر هنا
نمط ٌمثل نموذجا معٌنا من الشخصٌة أال وهو النمط االجتماعً ،والذي ٌسعى أفراده إلى
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أن ٌمنح كل منهم ذاته لآلخرٌن ،وٌتمٌزون بالعطؾ والحنان ،وتقدٌم الخدمات لآلخرٌن،
ورؼبتهم فً إسعادهم (وحٌد.)ٕٓٓٔ ،
٘ -وقابٌة ( ( :)Protectiveالحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت) ،على سبٌل المثال
الشعور بالذنب أو لمعالجة مشاكل شخصٌة.
 -ٙالتنمٌة الوظٌفٌة ( ( :(Career Developmentالخبرة المهنٌة) ،والتً تكون فً نهاٌة
المطاؾ مفٌدة لهم فً مساعدتهم على العثور على عمل ،واكسابهم الخبرات والمهارات
من خبلل التواصل مع اآلخرٌن لتنفعهم فً مجال العمل.
ومن خبلل إحدى الدراسات لدوافع العمل التطوعً المنظم ،ذهب الباحث إلى تؤكٌد أن دوافع الفرد
قد تندرج تحت ما ٌؤتً (الخطٌب:)ٕٖٓٔ،
 دافع شخصً ٌرتبط بتؤكٌد الذات واالحساس بؤنه نافع للمجتمع ،وهناك جوانب أخرى ضمن هذاالدافع.
 دافع اجتماعً ٌرتبط بانتمابه لمجتمعه المحلً ،ورؼبته فً تحمل المسإولٌة االجتماعٌة منخبلل إحساسه بمواطنته وترجمة هذا االحساس إلى عمل بناء ٌعود بالنفع على اآلخرٌن.
 دافع دٌنً ٌقصد به الثواب واألعمال الحسنة ،وتقدٌم العون والمساعدة إلى الفقراء والمساكٌنوتحقٌق التكافل االجتماعً.
وتشٌر نتابج األبحاث (  )Clary& et al, 1998أن هذه الدوافع للتطوع من أجل التعبٌر عن القٌم
مثل االهتمامات االنسانٌة واالٌثار ،بٌنما دوافع الفهم تتناول حاجة االفراد للحصول على خبرات
التعلم التً من شؤنها أن تساعدهم على فهم أفضل ألنفسهم ولآلخرٌن ،كما أن التفاعل االجتماعً
ٌتٌح للفرد أن ٌشارك األصدقاء فً أنشطة مختلفة ،كما أن هناك دوافع وظٌفٌة من أجل الحصول
على المهنة وكذلك اكتساب الخبرة التً ٌستفٌد منها فً مجال مهنته المستقبلٌة ،كما أن العمل
التطوعً ٌمكن أن ٌكون وقابٌا من حٌث تقلٌل المشاعر السلبٌة مثل القلق ،والشعور بالوحدة
والشعور بالذنب ،كما أنه ٌزٌد الثقة بالنفس ،وٌعزز المشاعر االٌجابٌة.
كما أظهرت النتابج (  Clary& et al, 1998؛ (Clary, Snyder & Ridge, 1992أن أقوى
الدوافع للتطوع هً القٌم والفهم ،كما شكلت الرؼبة فً تعزٌز المهنة أهمٌة أكبر لدى صؽار السن
بالمقارنة مع األفراد األكبر سنا ،كما ٌكون المتطوعٌن أكثر رضا ولدٌهم نٌة أكبر للتطوع مرة
أخرى فً المستقبل عندما تتحقق دوافعهم األولٌة.
-6السٌكولوجٌة الشخصٌة للتطوع:
ٌدفع كل من البعد النفسً والدافع الذاتً الفرد إلى التطوع لٌقوم بعمل ٌحقق لذاته اإلنسانٌة
إحساسا عمٌقا بالرضا واإلنجاز ،من خبلل ما قام به من تقدٌم لخدمة ما ،سواء لؤلفراد أو فبات
معٌنة هم بحاجة لمثل هذه الخدمة وإلى جهود القادرٌن على القٌام بهذا العمل .
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إن العمل التطوعً ال ٌرتبط بمكافؤة مالٌة لما ٌقدمه الفرد أو ٌقوم به من إنجاز ،ومن هنا فإن
المتطوع ومن خبلل الباعث النفسً أو المثٌر النفسً ال ٌتوقع منفعة أو مردودا ،وإنما ٌحقق ذاته
من خبلل العمل الذي قام به ،وهنا العدٌد من التعرٌفات التً ربطت بٌن هذا العمل والبعد
السٌكولوجً" ،فالعمل االجتماعً التطوعً من منظور سٌكولوجً هو العمل الذي ٌصدر عن دافع
ذاتًٌ ،هدؾ المتطوع من ممارسته إلى تقدٌم خدمة للفرد ،أو البٌبة ،أو المجتمع متبرعا بالوقت
والجهد وحتى المال ،دونما انتظار المردود المادي" (الخطٌب.)ٕٔ :ٕٖٓٔ ،
وٌقصد بالسٌكولوجٌة الشخصٌة كما عرفها ( دولٌب ) فً دراسته لسٌكولوجٌة العمل التطوعً
بؤنها "السمات الخاصة التً تشكل عقل المتطوع ،وتحدد رإٌته لؤلوضاع وفقا للصٌؽة المنظمة
لمجمل اتجاهاته ومعارفه ومعتقداته ،وخبلصة خبراته ،وما اكتسبه من أفكار ومعارؾ بصورة
مقصودة أو ؼٌر مقصودة ،والتً تتفاعل فٌما بٌنها فً مواجهة المثٌرات البٌبٌة المختلفة ،مإدٌة
إلى استجابات خاصة تجعله قادرا على اختٌار التطوع من بٌن بدابل عدة من نماذج السلوك
اإلنسانً المتعدد" ( الخطٌب.)ٕٕ :ٕٖٓٔ ،
مبادئ العمل التطوعً :
ٌعد العمل التطوعً ظاهرة عالمٌة عرفت منذ سنوات عدة ،وحقق الؽرب فٌها نجاحا باهرا ،وهو
ما برز من خبلل المواثٌق العالمٌة التً صدرت للتؤكٌد على المبادئ التً ٌقوم علٌها العمل
التطوعً ،وظهر االهتمام الدولً على مستوى الندوات والمإتمرات لترسٌخ قٌم التطوع من خبلل
اصدار المإتمر الدولً للتطوع بفرنسا "االعبلن العالمً للتطوع" والذي تضمن المبادئ الربٌسٌة
التالٌة (عباس:)ٕٖٓٔ ،
 االعتراؾ بحق كل إنسان فً التؤسٌس الحر للجمعٌات بؽض النظر عن الجنس والدٌنوالظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.
 احترام كرامة كل انسان وثقافته. تقدٌم الخدمات لآلخرٌن دون مردود أو عابد ،واالنتماء لمنظمة تطوعٌة بروح من المشاركة. االنخراط فً المجتمع لحل مشكبلته وأزماته.كما أوجب اإلعبلن العالمً للتطوع أنه على المتطوعٌن االهتمام بالمبادئ اآلتٌة:
 تشجٌع التعبٌر لدى األفراد عن التزامهم من خبلل تحركهم الجماعً ،أي ٌدرك أنه عضوفً جماعة وال ٌعمل بمفرده.
 البحث بهمة ونشاط عن وسابل تقوٌة وتعزٌز منظماتهم واإلعبلن عن أهدافها وسٌاساتها. تنفٌذ المهام مع مراعاة الفروق بٌن األفراد والوقت المتاح والمسبولٌات المتفق علٌها. ٌتعرؾ على دوافعه التً دفعته للعمل التطوعً. التعاون ،واحترام األعضاء اآلخرٌن فً المنظمة.ٕٖ

 التحلً بالثقة فً أنشطتهم والحفاظ علٌها. التدرٌب مطلب حٌوي.كما أوجب على المنظمات وهً تحترم حقوق االنسان ومبادئ التطوع ما ٌؤتً:
 أن تقوم بوضع السٌاسات والبرامج المطلوبة للنشاط التطوعً. تحدٌد معاٌٌر المشاركة التطوعٌة. أن ٌسند لكل فرد مهام تتناسب مع إمكانٌاته مع ضمان توفٌر التدرٌب. التقوٌم الدوري للعمل. توفٌر الحماٌة للمتطوعٌن أثناء ممارستهم للعمل التطوعً فً كافة الظروؾ. تذلٌل عملٌة التطوع بحٌث تكون متاحة للجمٌع. تحدٌد الشروط التً ٌعمل فٌها كل من المنظمات التطوعٌة والمتطوعٌن.معوقات العمل التطوعً :
على الرؼم من تزاٌد عدد المبادرات التطوعٌة وتنوعها فٌما ٌتعلق بالبنٌة األساسٌة للمجتمع
المدنً ،إال أن العمل التطوعً ما زال محدودا من عدد من الزواٌا ،فالتمركز حول شخص واحد
(األحزاب ،الجمعٌات األهلٌة ،منظمات حقوق اإلنسان ،النقابات المهنٌة) وإلى جانبه دابرة ضٌقة
مساندة له ،وٌرتبط بذلك ضعؾ قٌمة العمل الجماعً والنزوع إلى الفردٌة كما أن عملٌة التنشبة
االجتماعٌة قد تإدي إلى تدنً االتجاه نحو تشجٌع الروح التطوعٌة (السروجً.)ٕٓٓ9،
وٌواجه العمل التطوعً المإسسً عقبات تحد من فاعلٌته ،ومن تلك العقبات ما ٌتعلق بالمتطوع
نفسه ومنها ما ٌتعلق بالمإسسة المنظمة للعمل ،ومنها ما ٌتعلق بالمجتمع الذي تقدم فٌه الخدمات
التطوعٌة .ومن المعوقات التً تنال من اإلقدام على المشاركة فً العمل التطوعً وتمثل موانع
تحول دون القٌام به تتلخص بما ٌؤتً (رشديٕٖٓٔ ،؛ العامرٕٓٓٗ ،؛ عبد الفتاح:)ٕٓٓ8 ،

ٔ -الخجل (الرهاب االجتماعً) والخوؾ من االنخراط فً أنشطة تسلط على الشخص األضواء.
ٕ-اإلعتقاد بعدم وجود مهارات أو قدرة لدى الفرد على المشاركة (انتقاص الفرد لقٌمة ذاته).
ٖ-إنعدام أو ضعؾ الدافع الذاتً.
ٗ-قلة الوعً وعدم إدراك أهمٌة العمل التطوعً وآثاره اإلٌجابٌة.
٘-قصر الوقت المتوفر للعمل التطوعً النشؽال الفرد بتؤمٌن دخل إضافً وذلك ألسباب مادٌة
تواجهه أو تعارضه مع وقت الدراسة.
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 -ٙالخوؾ من تحمل المسإولٌة لؤلفراد الذٌن لم ٌتلقوا تربٌة أسرٌة مشجعة للثقة بالذات وتحمل
تبعات القرارات التً ٌتخذونها.
-7الخوؾ من الفشل وإٌثار الدعة والسكون.
-8ضعؾ وانخفاض الشعور باالنتماء للمجتمع أو المسإولٌة عن مشاكل اآلخرٌن ،وهذه ترتبط
بدرجة عالٌة من األنانٌة واالنكفاء على الذات.
-9العقبات اإلدارٌة التً تثنً المتطوع عن االستمرار فً العمل التطوعً ،سواء كانت عقبات
داخلٌة فً المإسسة أو خارجٌة مرتبطة بمإسسات أخرى.
ٓٔ-عدم الثقة بالمإسسة التطوعٌة.
ٔٔ-عدم وضوح أهداؾ المإسسة التطوعٌة.
ٕٔ-عدم الثقة بقدرات القابمٌن على المإسسة التطوعٌة.
ٖٔ-ضعؾ اللوابح واألنظمة الخاصة بالعمل التطوعً.
ٗٔ-عدم وضع المتطوع فً العمل المناسب لقدراته ومٌوله واستعداداته.
٘ٔ -استؽبلل العمل التطوعً لتحقٌق أهداؾ ؼٌر مشروعة او أهداؾ شخصٌة.
 -ٔٙؼٌاب الممارسات واألنشطة التربوٌة التً تبث روح التطوع فً المجتمع المدرسً.
 -ٔ7عدم وجود مإسسات تطوعٌة قرٌبة من مناطق سكناهم.
 -ٔ8قلة وجود برامج إعبلمٌة تعنى بإظهار أهمٌة العمل التطوعً وأهداؾ المإسسات التطوعٌة
وأنشطتها.
-ٔ9عدم االهتمام بالنواحً التشجٌعٌة .

النظرٌات التً ترتبط بالعمل التطوعً:
 نظرٌة التفاعل االجتماعً ( )Social Interaction Theoryتنظر هذه النظرٌة للجماعة على أنها جهاز من األفراد فً حالة تفاعل أو نظام من أفراد متفاعلٌن،
وتركز على العبلقات التبادلٌة بٌن الفرد والجماعة ،والتً تعتمد على القٌم االجتماعٌة السابدة فً
المجتمع ،وإن كل ظاهرة اجتماعٌة عبارة عن انتاج تفاعل األفراد والجماعات ،فالتفاعل
االجتماعً هو تلك العملٌة التً ٌمكن من خبللها تحقٌق الترابط بٌن االفراد والجماعات
والمإسسات بالمجتمع سواء كان ذلك فً الوسابل أو الؽاٌات ،وٌترتب على ذلك تعدٌل فً السلوك
أو الوظابؾ ،كما ٌعرؾ أٌضا بؤنه التنبٌه واالستجابة المتبادلة لؤلفراد فً المواقؾ االجتماعٌة.
وتركز على المكاسب والخسابر التً ٌحققها الناس من عبلقاتهم بعضهم مع بعض ،فاستمرار
التفاعل بٌن الناس مرهون عادة باستمرار المكاسب التبادلٌة ،التً ٌحصلون علٌها جراء التفاعل.
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لذا فالتفاعل االجتماعً أساسه المعنى والقٌمة والهدؾ (جمعهٕٓٓ٘ ،؛ الصٌرفًٕٓٓ8 ،؛ عبد
اللطٌؾ.)ٔ999 ،
وٌرى بٌرس كوهن ( )Cohen ,Pأن هناك عوامل تساعد على نجاح التفاعل أبرزها (عبد
اللطٌؾ:)ٔ999 ،
 األهداؾ التً ٌسعى المجتمع إلى تحقٌقها فً تفاعله مع مجتمعات أخرى. اختٌار الوسٌلة المناسبة لتحقٌق األهداؾ. وجود قٌم ومعاٌٌر مشتركة. وضوح األولوٌات لتحقٌق األهداؾ . أن تكون هناك مواقؾ محددة ٌحدث فٌها التفاعل. أن تكون هناك معرفة ودراسة بما ٌتم حوله التفاعل.وقد قام هومانس  Homansبوضع اطار للتفاعل االجتماعً من خبلل بعض الفروض التً
حاول التحقق من صدقها من خبلل الجماعات الواقعٌة ومن هذه الفروض (جمعهٕٓٓ٘ ،؛
الصٌرفً:)ٕٓٓ8 ،
 أنه كلما زاد التفاعل بٌن األشخاص كلما زاد احتمال مشاركتهم فً المشاعر وفً العواطؾ وفًاالتجاهات ،كما انهم ٌنزعون إلى تكوٌن عبلقات نسبٌة موجبة من التقبل والصداقة ،وكلما زاد
احتمال سلوكهم كجماعة تعمل فً سبٌل هدؾ مشترك.
 ٌزداد احتمال التشابه بٌن نشاط االفراد الذٌن ٌزداد تفاعلهم معا ،بٌنما ٌقل هذا التفاعل بٌن األفرادالذٌن ٌقل تفاعلهم معا.
 كلما تساوت المكانة االجتماعٌة تقرٌبا بٌن االفراد ،كلما زاد احتمال التفاعل بٌنهم. كلما اقترب الفرد من تحقٌق معاٌٌر الجماعة كلما زاد التفاعل الصادر منه الى أعضاء الجماعةاالخرٌن وكلما زاد التفاعل الذي ٌتلقاه منهم.
وٌحقق التفاعل االجتماعً بٌن األفراد مجموعة من األهداؾ منها أنه ٌٌسر تحقٌق أهداؾ الجماعة
وكٌفٌة إشباع الحاجات ،كما ٌتعلم الفرد والجماعة عن طرٌقه أنماط السلوك المتنوعة واالتجاهات
التً تنظم العبلقات بٌن أفراد المجتمع فً إطار القٌم والثقافة والعادات والتقالٌد االجتماعٌة،
وٌساعد على تحقٌق الذات وٌخفؾ وطؤة الشعور بالضٌق ،حٌث تإدي العزلة إلى اإلصابة
باألمراض النفسٌة ،كما ٌساعد على تقٌٌم الذات واآلخرٌن باستمرار ،وٌساعد التفاعل فً التنشبة
االجتماعٌة لؤلفراد (النوبً.)ٕٓٔٓ ،
وٌتضح التفاعل فً العمل التطوعً بٌن الفرد والجماعة من خبلل الترابط بٌن المتطوع والجماعة
التً ٌنتمً لها ،ومدى االستجابة التً ٌبدٌها المتطوع والسلوك الذي ٌصدر منه وفقا لمبادئ
الجماعة وقٌمها وأهدافها فً المواقؾ التطوعٌة المختلفة ،وأن الفرد حٌن ٌتفاعل مع اآلخرٌن
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ٌستطٌع التعرؾ على مواقفهم وتصرفاتهم فً مختلؾ األحوال االجتماعٌة ،كما أن الناس ٌدخلون
فً عملٌة التفاعل من أجل تحقٌق أهداؾ معٌنة ،وإشباع حاجاتهم ورؼباتهم ،وٌقترح " بلومر" أن
األفراد ٌحملون مجموعة من األفكار والقٌم المكتسبة التً قد تإثر على إدراكهم لمختلؾ المواقؾ
(القرٌشً.)ٕٓٔٔ ،
نظرٌة الدور:ٌعد مفهوم الدور االجتماعً مفهوما نافعا لفهم العبلقات والشخصٌة ،ولما كانت نظرٌة الدور تتعلق
بتفاعبلتنا مع اآلخرٌن وكٌؾ أن توقعاتهم واستجاباتهم تإدي بنا إلى االستجابة بطرق محددة.
وٌعتبر الدور مجموعة من التوقعات أو السلوكٌات المرتبطة فً التركٌبة االجتماعٌة ،فاألدوار
تشكل هوٌتنا حسبما ٌراها اآلخرون ،وقد تؤتً حسب توقعاتنا الخاصة أو توقعات اآلخرٌن ،وقد
تنسب إلٌنا كنتٌجة لظروؾ معٌنة (باٌن.)ٕٓٔٓ ،
وٌإكد هربرت على أن الدور سلوك تحدده المكانة التً ٌشؽلها الفرد ،ولذلك فهناك اتجاهٌن لفهم
هذه النظرٌة (عطٌة:)ٕٓٓ٘ ،
األول :االتجاه النفسً الذي ٌرتكز على أن السلوك ما هو إال نتٌجة عوامل نفسٌة شعورٌة أو
الشعورٌة تحدد السلوك أو الدور.
الثانً :االتجاه االجتماعً الذي ٌركز على العوامل االجتماعٌة وأثرها فً تحدٌد الدور مثل
العبلقات االجتماعٌة .وتعرؾ هٌلٌن مفهوم الدور بؤنه "أنماط الشخص السلوكٌة المنظمة من حٌث
تؤثرها بالمكانة التً تشؽلها أو الوظابؾ التً ٌإدٌها فً عبلقته بشخص واحد او أكثر" .وتتشكل
األنماط السلوكٌة من خبلل:
 حاجات ودوافع الشخص (شعورٌا وال شعورٌا). أفكار الشخص وتصوراته عن االلتزامات والتوقعات المتبادلة من خبلل العادات والتقالٌد،واالتفاق والتعارض بٌن تصورات الشخص عن االلتزامات والتوقعات وتصورات اآلخرٌن
الذٌن ٌتعامل معهم .
إن للفرد القدرة على التفاعل مع من حوله والقٌام بؤدوار متعددة ومختلفة مع كل جماعة ٌنتمً
إلٌها  ،كما له القدرة على التكٌؾ مع البٌبة االجتماعٌة من حوله والتً ٌمكن أن ٌوظؾ بها كل
إمكاناته وقدراته للقٌام بؤدوار عدة ٌصبح مإثرا بها بشكل إٌجابً وفعال ،وخاصة األدوار التً
ٌقوم بها بإرادته كتطوعه فً جمعٌة أو منظمة أو انتماءه لجماعة لها أنشطة تخدم المجتمع (عباس،
ٖٕٔٓ).
وٌبرز دور هذه النظرٌة كما تراه الباحثة من خبلل الدور الذي ٌإدٌه الفرد فً خدمة األفراد
اآلخرٌن ،وذلك ألنها تفسر التفاعل بٌن الفرد وبٌبته االجتماعٌة والعبلقة المتبادلة بٌنهما ،مما
ٌساعده فً قدرته على أداء أدواره االجتماعٌة بنجاح فطبٌعة الحٌاة المعقدة وكثرة االحتٌاجات
تجعل اإلنسان ٌلعب أكثر من دور فً المجتمع األمر الذي ٌتطلب منه أن ٌسلك بطرٌقة معٌنة كل
دور حسب مكانته فً المجتمع ،فكلما شارك فً تقدٌم العمل التطوعً فإن ذلك ٌعزز من دوره
لمكانته بٌن الجماعة أو المإسسة التً ٌنتمً لها وذلك حتى ٌكون ضمن التوقعات التً تنتظر منه.
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-6الدافعٌة (:) Motivation
ٌحتل موضوع الدافعٌة مكانة مهمة فً علم النفس بفروعه المختلفة لما تمثله من أهمٌة فً تفسٌر
السلوك االنسانً ،والتعرؾ على مساره وؼاٌاته ،واعتبرها الكثٌر من علماء النفس المحركات
الدٌنامٌكٌة للسلوك والمحددات الربٌسٌة له ،لذلك فهً تعالج قضٌة لماذا ٌسلك وٌفكر وٌشعر
األفراد بهذه الطرٌقة أو تلك .وٌحاول موضوعها االجابة عن السإال  :ما الذي ٌقؾ وراء السلوك
فٌحركه وٌحافظ على استمرارٌته وٌوجهه نحو جهة معٌنة دون أخرى ،ومتى سٌتوقؾ سلوك ما
عن الظهور؟ واالجابة هنا تعنً البحث عن الدوافع (األسباب) التً تحرك الفرد حركة تمٌز سلوكه
وتطبع شخصٌته بطابع ٌنفرد به دون ؼٌره .لقد أطلق علٌها مكدوجل  Mcdougalمصطلح
الؽرابز ،وأعطى فروٌد  Freudللدافعٌة وزنا كبٌرا فً نظرٌته لؽرٌزتً الجنس والعدوان،
وأكدها كل من فروم  Fromnوماسلو  Maslowفً نظرٌتهما للحاجات ،واعتبر مورٌه
 Murrayالدافعٌة حجر الزاوٌة فً نظرٌته (الداهريٕٓٓ8 ،؛ الوقفً.)ٕٖٓٓ ،
فالسلوك االنسانً لٌس مجرد ردة فعل آلٌة لبعض المواقؾ والمثٌرات ،وإنما ٌعتمد إلى درجة
كبٌرة على تقدٌر الفرد وتوقعاته لمدى أهمٌة هذه المواقؾ ومدى إشباع هذا السلوك إلى بعض
الحاجات وتحقٌقه لؤلهداؾ .فتكمن أهمٌة دراسة الدوافع والحاجات فً معرفة األسباب الربٌسٌة
التً تقؾ وراء األنشطة واألنماط السلوكٌة التً ٌقوم بها الفرد ،كما أنها تساعدنا على إمكانٌة
التنبإ بالسلوك االنسانً فً المستقبل ،فإذا عرفنا دوافع شخص ما ،فإننا نستطٌع أن نتنبؤ بسلوكه
فً ظروؾ معٌنة ،كما ٌمكن أن نستخدم هذه المعرفة فً ضبط وتوجٌه سلوكه إلى وجهات معٌنة،
وذلك بتهٌبة المواقؾ التً تثٌر فٌهم دوافع معٌنة تحفزهم إلى القٌام باألعمال المراد منهم القٌام بها
(السٌد وآخرونٔ99ٓ،؛ ؼانمٕٓٓٗ ،؛ الهنداوي والزؼلول.)ٕٕٓٓ ،
تعرٌف الدافعٌة والدافع:
كان مفهوم الدافعٌة محور الهتمام العدٌد من الباحثٌن على اختبلؾ توجهاتهم الفكرٌة والنظرٌة،
ولهذا تعددت تعرٌفات ومفاهٌم الدافعٌة كؽٌرها من المفاهٌم النفسٌة ،واختلفت من باحث آلخر
حسب وجهة نظره الفكرٌة وكل حسب مجال بحثه ،فهً كؽٌرها من المفاهٌم السٌكولوجٌة ٌستدل
علٌها من سلوك الكابن الحً.
ٌشار إلى مفهوم الدافع فً اللؽة االنجلٌزٌة بكلمة "  " Motiveوٌعنً ٌحرك .أي أن كلمة دافع
مؤخوذة من الفعل الثبلثً  :دفع ،أي حرك الشًء من مكانه إلى مكان آخر وفً اتجاه معٌن .أما
تعرٌؾ الدافعٌة لؽةٌ ،شار إلٌها فً اللؽة االنجلٌزٌة بكلمة " "Motivationوتعنً محفز ،منشط،
محرك (بنً ٌونس ،ٕٓٓ9 ،صٗٔ).
وٌعرؾ الدافع بؤنه "طاقة فسٌولوجٌة ونفسٌة كامنة ومستترة أو ؼٌر مربٌة ،أو هو استعداد داخلً
ٌسبب حالة من التوتر ،تعمل على استثارة السلوك وتوجٌهه نحو تحقٌق اهداؾ معٌنة" (بنً
ٌونس ،ٕٓٓ9 ،ص٘ٔ).
والدافع هو قوة محركة للسلوك االنسانً وتختلؾ دوافع البشر ،كما تتباٌن بٌن األفراد المختلفٌن،
وٌتجه تحلٌل الدوافع إلى البحث عنها فً تفكٌر الفرد وتركٌبه النفسً (الداخلً) أكثر من البحث
عنها فً المحٌط الخارجً للفرد (عواد.)ٕٖٓٔ ،
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والدافعٌة عبارة عن" القوى المحركة للسلوك وتوجٌهه نحو تحقٌق ؼاٌات معٌنة ٌشعر الفرد
بالحاجة إلٌها أو بؤهمٌتها المادٌة أو المعنوٌة له ،حٌث ٌتم استثارة هذه القوى المحركة بعوامل
متعددة قد تنشؤ من داخل الفرد ذاته أو تنشؤ من المحٌط الفٌزٌابً –المادي واالجتماعً" (بنً
ٌونس ،ٕٓٓ9 ،ص.)ٔٙ
والدافعٌة هً "عملٌة إثارة السلوك واالحتفاظ به فً حالة استمرار ،وهً أٌضا تنظٌم لنمط
السلوك" (عواد ،ٕٖٓٔ ،ص.)ٔ79
وٌعرؾ تاٌلور وزمبلإه الدافعٌة بؤنها "عملٌة أو سلسلة من العملٌات ،تعمل على إثارة السلوك
الموجه نحو هدؾ وصٌانته والمحافظة علٌه ،وإٌقافه فً نهاٌة المطاؾ" (عبلونه،ٕٓٓٗ ،
صٕٔٓ).
كما تعرؾ بانها "حالة توتر أو عدم توازن تحدث عند الكابن البشري بفعل عوامل داخلٌة أو
خارجٌة ،وتثٌر لدٌه سلوكا معٌنا وتوجهه نحو تحقٌق هدؾ معٌن" (الهنداوي والزؼلول.)ٕٕٓٓ ،
والدافعٌة أٌضا هً" الحاالت الداخلٌة والخارجٌة التً تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقٌق هدؾ أو
ؼرض معٌن ،وتحافظ على استمرارٌته حتى ٌتحقق ذلك الهدؾ" (أبو أسعد ،ٕٓٔٔ ،صٕ.)8
وهناك العدٌد من المفاهٌم وثٌقة الصلة بمفهوم الدافعٌة مثل الحاجة  Needوالتً تعنً الشعور
بنقص شًء معٌن ،أو شعور الكابن الحً باالفتقاد لشًء معٌن ،وقد تكون هذه الحاجة فسٌولوجٌة
داخلٌة أو سٌكولوجٌة اجتماعٌة ،والحافز  Driveوهو تكوٌن فرضً وٌشٌر إلى العملٌات الدافعة
الداخلٌة ،فهو بمثابة القوة الدافعة للكابن الحً لكً ٌقوم بنشاط ما بؽٌة تحقٌق هدؾ معٌن ،والباعث
 Incentiveحٌث ٌشٌر إلى موضوع الهدؾ الفعلً الموجود فً البٌبة الخارجٌة والذي ٌسعى
الكابن الحً بحافز إلى الوصول إلٌها (السٌدٔ99ٓ ،؛ ؼانم.)ٕٓٓٗ ،

التطور التارٌخً والعلمً لمفهوم الدافعٌة:
بدأ االهتمام بموضوع الدافعٌة منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن ،إال أن هذه
البداٌة شهدت معالجات سطحٌة قامت على أساس مفاهٌم ومناهج بحث تختلؾ عن تلك التً
تستخدم الٌوم ،وتعد بداٌة النصؾ الثانً من القرن العشرٌن نقطة االنطبلق الحقٌقٌة فً دراسة
الدافعٌة ،سواء من حٌث صٌاؼة المفاهٌم بدقة وتناولها إجرابٌا ،أو مناهج البحث وأسالٌب القٌاس
(السٌد وآخرون.)ٔ99ٓ ،
إن الحدٌث عن تطور مفهوم الدافعٌة ٌدفع إلى استجبلء وجهات النظر الفلسفٌة التً سادت عبر
قرون سابقة وكان لها التؤثٌر المباشر على النظرة إلى الشخصٌة اإلنسانٌة ،وعلى تفسٌر سلوكٌات
البشر .وهنا سوؾ نعرض وبإٌجاز جانبا من وجهات النظر التً توالت عبر السنٌن حول مفهوم
الدافعٌة ومدى التطور الذي حققه .
 ظهور مفهوم الؽرابز :اعتقد فروٌد أن معظم جوانب السلوك االنسانً مدفوع بحافزٌن ؼرٌزٌٌنهما الجنس والعدوان ،حٌث ٌمثل مبدأ اللذة ؼرٌزة الحٌاة وٌمثل مبدأ العدوان ؼرٌزة الموت ،ولم
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تقتصر الؽرابز على هذٌن النوعٌن بل هناك علماء نفس آخرٌن افترضوا وجود عدد أكبر من
الؽرابز حٌث بلؽت فً حدود المبات بل اآلالؾ مما ساهم فً إضعاؾ وجهة النظر الؽرٌزٌة مع
مرور الزمن .باإلضافة إلى أن تفسٌرات نظرٌة الؽرابز لماهٌة السلوك البشري ال ٌتعدى كونه
وصفا لما ٌقدم علٌه االنسان من سلوك ولٌس تفسٌرا حقٌقٌا لهذا السلوك.
 ظهور مفهوم الدافع والحاجة :فً العشرٌنات من القرن الماضً ظهر مفهوم جدٌد مؽاٌر لمفهومالؽرٌزة أال وهو مفهوم الدافع والحافز .ونظرا للصلة الوثٌقة بٌن الحاجة والدافع فقد استخدما من
قبل علماء النفس بمعنى واحد ،وللتمٌٌز بٌنهما فإن مفهوم الحاجة ٌستخدم للداللة على الحالة
الفسٌولوجٌة الناجمة عن الحرمان ،بٌنما ٌستخدم مفهوم الدافع للداللة على الحالة السٌكولوجٌة
الناجمة عن الحاجة والتً تدفع الفرد للسلوك باتجاه اشباع الحاجة.
 ظهور مفهوم الحافز أو الباعث :ظهرت فً العقدٌن االخٌرٌن من القرن الماضً شكوك عندالعدٌد من العلماء حول كون خفض التوتر ٌمكن ان ٌفسر كل السلوك االنسانً .هذا وٌمكن
التصور بؤن اإلنسان ال ٌدفع بشكل كلً للقٌام بالسلوك بعوامل داخلٌة بل أن الحوافز والبواعث
الموجودة فً البٌبة تلعب دورا فً تقرٌر ماذا سٌعمل ،وكٌؾ سٌسلك (أبو حوٌج.)ٕٓٓٙ ،
وظائف الدوافع:
تإدي الدوافع وظابؾ أساسٌة فً تحدٌد وتشكٌل السلوك على النحو التالً (بنً ٌونسٕٓٓ9 ،؛
عبلونهٕٓٓٗ ،؛ عوادٕٖٓٔ ،؛ الهنداوي والزؼلول: )ٕٕٓٓ ،
ٔ-إنشاء السلوك وإثارته ،فهً تحث االنسان على القٌام بسلوك معٌن ،أي تعطً إشارة البدء
لئلنسان للقٌام بتصرؾ معٌن فً محاولة إشباع رؼبة معٌنة.
ٕ-توجٌه السلوك وتحدٌد مساره بٌن البدابل السلوكٌة المختلفة ،فالدافع هنا بمثابة البوصلة التً
تحدد اتجاه السٌر فً طرٌق سلوكً محدد نحو تحقٌق الهدؾ ،كما تساعدهم فً اختٌار الوسابل
المناسبة لتحقٌق ذلك الهدؾ.
ٖ-تحدٌد قوة أو شدة السلوك ،اعتمادا على مدى الحاجة أو الدافع إلى االشباع ،أو مدى صعوبة
وسهولة الوصول إلى الباعث ،فاإلنسان ٌشتد فً سلوكه بحسب قوة الدافع ،وإذا كان الدافع ضعٌفا
سٌكون السلوك لٌنا.
ٗ-دٌمومة السلوك واستمرارٌته ،أي تجعل من االنسان مثابرا لحٌن تحقٌق االشباع المطلوب،
والوصول إلى حالة التوازن البلزمة لبقابه واستمراره .
٘-إنهاء السلوك وذلك حٌن ٌصل االنسان إلى مستوى االشباع المطلوب ،فتإدي الدافعٌة إلى
حصول اإلنسان على أداء جٌد عندما ٌكون مدفوعا نحوه.
خصائص الدافعٌة:
وللدافع خصابص معٌنة ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌؤتً (الكنانً وآخرون:)ٕٕٓٓ ،
ٔ) -لكل دافع هدؾ أو باعث ،وهذا الباعث هو الهدؾ الخارجً الذي ٌشبع الدافع.
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ٕ) -لكل دافع عنصر وجدانً ،فالدوافع ٌصاحبها انفعاالت سواء عند اثارتها أو اشباعها أو عدم
اشباعها .فعند اثارتها ٌإدي إلى توتر نفسً ٌإدي للضٌق ،وعندما تشبع تإدي إلى االرتٌاح،
وعندما ال تشبع أو ٌعجز الفرد عن الوصول إلى الهدؾ فإنه ٌشعر باإلحباط.
ٖ) -الدافع قوة محركة للنشاط ،فهو ٌطلق طاقة الفرد وٌثٌر نشاطه.
ٗ) -الدافع قوة توجه سلوك الفرد نحو تحقٌق هدؾ ٌشبعها.
٘)  -الدافع قوة تبقً على السلوك الذي ٌحقق إشباعه؛ إذا أثٌر مرة أخرى.
 -)ٙالدافع الواحد قد ٌصدر عنه أنواعا مختلفة من السلوك ،كذلك فإن السلوك الواحد قد ٌصدر عنه
دوافع مختلفة.
المبادئ االساسٌة للدافعٌة:
هناك مجموعة من المبادئ التً تساعد فً تفسٌر ظاهرة الدافعٌة (عواد:)ٕٖٓٔ ،
ٔ-أن أفكار الفرد وسلوكه هما انعكاس لدوافعه.
ٕ-تكون حاجات الفرد ؼٌر المشبعة (دوافعه) فً تطور وتؽٌر مستمر.
ٖ-تتركز حاجات الفرد (دوافعه) حول مفهومه عن نفسه (الذات أو األنا) وتسعى إلى تؤكٌده.
ٗ-تتكامل دوافع االنسان مع إدراكه واتجاهاته وخبراته السابقة لتحدٌد سلوكه.
طبٌعة الدافعٌة :
للتعرٌؾ بطبٌعة الدافعٌة كقوة نفسٌة أو بٌولوجٌة تستثار داخلٌا أو خارجٌا ،سنتعرؾ على عبلقة
الدافعٌة بالطاقة ،وعبلقة الدافعٌة باالنفعال وعبلقة الدافعٌة باالستثارة والتنشٌط.

الدافعٌة والطاقة :الطاقة هً قوة كامنة فً الكابن الحً ،فإذا حدثت استثارة للدافع فإن ذلك ٌطلق الطاقة من مكمنها
سواء كانت طاقة حركٌة أم عقلٌة أم عصبٌة؛ أي أن الدافع ٌمثل نشاطا لطاقة معٌنة ،وكلما زاد
إلحاح الحاجة التً تتطلب االشباع زادت قوة النشاط.
وٌرى "لٌفٌن" أن ما ٌوجه الطاقة هو ازدٌاد التوتر فً جزء معٌن من النظام الحٌوي للشخص
ٌإدي الى عدم التوازن فٌحاول النظام توزٌع التوتر بٌن أجزاءه فتتولد طاقة نفسٌة ،وعند استعادة
التوازن ٌتوقؾ تولد الطاقة.
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الدافعٌة واالنفعال :تمثل االنفعاالت والعواطؾ جانبا من جوانب البناء النفسً والدافع لئلنسان .واالنفعال ٌمثل خبرة
شعورٌة ٌمر بها االنسان فً موقؾ ما ،وهً تعبر عن الجانب الوجدانً ممثبل فً فرح أو حزن
لذة أو ألم فً ؼضب أو هدوء.
وٌمكن القول أن كبل من االنفعال والعاطفة ٌمثل الشحنة الموجهة للدافع والمصاحبة له ،فضبل عن
كونهما ٌمثبلن مستوى أكثر تعقٌدا من الدوافع؛ لذا ٌنظر الٌهما كتنظٌم للدوافع.
الدافعٌة واالستثارة:إن أداء االنسان لعمله بكفاءة ٌتعلق بمستوى أمثل من االستثارة الحسٌة تجعله ٌشعر بحالة من
الرضا واالقبال على العمل ،وٌعتبر المستوى األمثل لبلستثارة الحسٌة عامبل مهما فً إثارة الدافع
والوصول به الى مستوى االشباع المناسب ،وإن انخفاض هذه االستثارة أو ارتفاعها ٌعتبر معوقا
لوصول الدافعٌة إلى حد اإلشباع على النحو المبلبم (الفرماوي.)ٕٓٓٗ ،
تصنٌف الدوافع :ٌمكن القول أن تصنٌؾ الدوافع فً الكتابات النفسٌة قد اتخذ اتجاهٌن ربٌسٌٌن  :أولهما قام على
أساس الحاجة المرتبطة بالدافع ،والثانً قام على أساس إدراك االنسان للدافع المسبب له .وفً
االتجاه األول نتناول تصنٌؾ الدوافع على النحو التالً (أبو حوٌجٕٓٓٙ ،؛ الختاتنة وأبو أسعد
والكركًٕٓٔٓ ،؛ خلٌفة وعبدهللإٓٔٔ،؛ ربٌعٕٓٔٔ ،؛ ؼانمٕٓٓٗ ،؛ الفرماويٕٓٓٗ ،؛
الوقفً.)ٕٖٓٓ ،
أوال :الدوافع الفسٌولوجٌة
ٌطلق هذا المصطلح على الحاالت الناتجة عن وجود حاجات جسمٌة لدى الكابن الحً بحٌث تدفعه
للقٌام بنشاطات تإدي الى إشباع حاجاته وعودة الجسم للتوازن واالعتدال بعد اإلشباع .فمثبل:
تظهر بعض العملٌات الجسمٌة التعوٌضٌة إلعادة حالة التوازن الذاتً فإذا زادت درجة الحرارة
عن حد معٌن ٌبدأ العرق ٌتصبب لخفض درجة الحرارة ،وكذلك تنظٌم عبلقة الكابن الحً ببٌبته
على وجه العموم ،فبطبٌعة الكابن الحً ٌمٌل دابما الى االحتفاظ بحالة ثابته من التنظٌم الذاتً،
فإذا حدث اضطراب فً هذا التنظٌم نشؤت دوافع معٌنة توجه سلوكه الى أهداؾ محددة إلزالة هذا
االضطراب.
وتصنؾ الدوافع الفسٌولوجٌة المنشؤ عموما الى نوعٌن أساسٌٌن :
 -6دوافع المحافظة على بقاء الكابن الحً :مثل دافع الجوع ودافع العطش ودافع التنفس ودافع
التعب والدافع إلى اإلخراج.
ٕ -دوافع المحافظة على بقاء النوع :مثل دافع الجنس ودافع األمومة.
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ثانٌا :الدوافع النفسٌة االجتماعٌة
وهً دوافع تنشؤ عن حاجات نفسٌة واجتماعٌة ،وتسمى كذلك بالدوافع الثانوٌة أو المكتسبة ،وال
ٌنكر الكثٌر من الباحثٌن فً علم النفس أن هذه الدوافع لها أساس فطري ،ولكن المجتمع وأسالٌب
التربٌة تستثٌرها على نحو ما ،وتشبعها طبقا لمعاٌٌر المجتمع من حٌث القٌم واالتجاهات ،وكذلك
أخبلقٌات البٌبة ،أي أن الفرد ٌكتسبها من خبلل تواجده مع اآلخرٌن .وٌسمً بعض المإلفٌن هذا
النوع بالدوافع الشخصٌة ،وعلى هذا فإنه ٌمكن التمٌٌز بٌن الدوافع االجتماعٌة المشتركة بٌن أبناء
المجتمع الواحد كدوافع التملك وتؤكٌد الذات واالجتماع باآلخرٌن ،وبٌن الدوافع الشخصٌة كمستوى
الطموح واالهتمامات واالتجاهات الفردٌة .وتصنؾ هذه الدوافع الى فبتٌن نوعٌتٌن هما:
ٔ-الدوافع الداخلٌة الفردٌة  :هً بمثابة دوافع تحقق الذات للشخص عند سعٌه للقٌام بشًء معٌن
لذاته ،وهذا النوع من الدوافع ٌقؾ وراء اإلنجازات المتمٌزة واإلبداعات البشرٌة فً الفكر
والسلوك .وأهم هذه الدوافع ما ٌلً :
أ) -دافع الفضول (حب االستطبلع) :وٌقصد به مٌل الكابن الحً إلى استكشاؾ معالم البٌبة
السٌكولوجٌة المحٌطة به ورؼبته فً الوقوؾ على جوانبها الؽامضة.
ب) -دافع الكفاءة :ترتبط الكفاءة بمختلؾ الوظابؾ اإلدراكٌة التً تمكن الكابن الحً من تحقٌق
أفضل ارتقاء ،واستؽبلل قدراته لمواجهة متطلبات البٌبة التً ٌعٌش فٌها .وٌعنً استخدام الكابن
الحً لقدراته ووظابفه اإلدراكٌة والحركٌة بؤفضل شكل ممكن لتدفعه بدرجة كبٌرة إلى تحقٌق
أهدافه .وتتركز الدافعٌة للكفاءة على السرور والبهجة الوقتٌة التً ٌحققها الفرد.
ج) -دافع اإلنجازٌ :شٌر الى استعداد ثابت نسبٌا فً الشخصٌة ٌحدد مدى سعً الفرد ومثابرته فً
سبٌل تحقٌق وبلوغ نجاح ٌترتب علٌه نوع من اإلرضاء فً المواقؾ التً تتضمن تقٌٌم األداء فً
ضوء مستوى محدد من االمتٌاز .وتتركز الدافعٌة لئلنجاز على االنجازات المستقبلٌة والنجاح فً
المستقبل.
ٕ -الدوافع الخارجٌة االجتماعٌة :وهً الدوافع التً تنشؤ نتٌجة تعامل الفرد وعبلقته باألشخاص
اآلخرٌن ،ومن ثم تدفعه للقٌام بؤعمال إلرضاء المحٌطٌن به أو للحصول على تقدٌرهم أو تحقٌق
نفع مادي أو معنوي .وأهم هذه الدوافع أو الحاجات ما ٌؤتً (أبو حوٌجٕٓٓٙ ،؛ حمدي وحسٌن
وفاتن أبو طالب وصابر أبو طالبٕٖٓٔ ،؛ الختاتنة وأبو أسعد والكركًٕٓٔٓ ،؛ خلٌفة
وعبدهللإٓٔٔ،؛ ربٌعٕٓٔٔ ،؛ ؼانمٕٓٓٗ ،؛ الفرماويٕٓٓٗ ،؛ الوقفً: )ٕٖٓٓ ،
أ) -الحاجة إلى األمن :والذي ٌعنً التحرر من الخوؾ أٌا كان مصدره ،ومتى ما كان االنسان
مطمبنا على صحته وعمله وأوالده ومستقبله وحقوقه ومركزه االجتماعً فإنه ٌشعر باألمن،
والشعور باألمن شرط ضروري من شروط الصحة النفسٌة ،كما أن أساس أمن الفرد هو توازنه
النفسً.
وإلرضاء هذا الدافع ٌتعٌن على الفرد ما ٌؤتً :
 -أن ٌعمل على كسب رضاء الناس وحبهم واهتماماتهم ومساندتهم االجتماعٌة.
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 ٌكون لدٌه قدرا كافٌا من المعلومات والمهارات البلزمة للكفاح فً الحٌاة. أن ٌكون لدٌه قدر من الثقة بالنفس حتى ٌشعر باألمان ،فشعور الفرد بالنقص والعجز عن حلالمشاكل الٌومٌة ٌسبب له فقدان الشعور باألمن ،وهو من أهم أسباب اضطراب الشخصٌة.
ب) -الحاجة إلى اإلنتماء والحب :وهو شعور األفراد بالحاجة للتقارب والتجاذب فً إطار
اجتماعً ،كما تنطوي على الرؼبة فً إنشاء عبلقات وجدانٌة عاطفٌة مع اآلخرٌن بشكل عام،
ومع األفراد والمجموعات المهمة فً حٌاة الفرد بشكل خاص .وٌعد الدافع لبلنتماء والحب من
الدوافع التً تدفع اإلنسان إلى أنواع متعددة من السلوك ،وتعتبر من الدوافع التً تكمن وراء
التطور الحضاري لئلنسان ،حٌث تزٌد من شعوره بالتقدٌر االجتماعً حٌن ٌنتمً إلى جماعة قوٌة
ٌتقمص شخصٌتها .إن وجود أي شخص وسط جماعة ٌجعله ٌلتزم بعادات وتقالٌد الجماعة ،وال
تقتصر الحاجة إلى االنتماء لمجرد مٌل الفرد إلى الوجود فً جماعة ،بل إن قوامها هو شعور
الفرد بؤنه جزء متكامل من جماعة متكاتفة ومتعاونة فٌما بٌنها.
ج) -الحاجة الحترام الذات :وتشٌر إلى رؼبة الفرد فً تحقٌق قٌمته الشخصٌة كفرد متمٌز ،مما
ٌنعكس ذلك على تقدٌره لذاته ،وكذلك شعوره بؤنه مقدر من اآلخرٌن ومتقبل وذو مكانة وشهرة،
األمر الذي ٌعد دافعا ألن ٌنتج وٌبدع وٌشعر بكٌنونته وكفاءته وثقته.
د) -حاجات المعرفة والفهم :وهً حاجات تشٌر إلى الرؼبة المستمرة فً الفهم والمعرفة ،وتظهر
فً النشاطات االستطبلعٌة واالستكشافٌة ،وفً البحث عن المزٌد من المعرفة والمعلومات ،فهما
أداتان تستخدمان لحل المشكبلت والتؽلب على العقبات.
هـ) -الحاجة إلى تحقٌق الذات وتوكٌدها :والمقصود بهذه الحاجة رؼبة الشخص فً تحقٌق
طموحاته وتحسٌن ذاته ،وتحقٌق أكبر قدر ممكن من إمكاناته وقدراته.
ثالثاً :التفاعل بٌن الدوافع الفسٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة
ٌوجد تفاعل كبٌر بٌن هاتٌن الفبتٌن المختلفتٌن من الدوافع ،فاألثر البالػ للدافع من منبه خارجً قد
ٌزداد من جراء اقترانه بؤثر ناشا من منبه داخلً والعكس بالعكس .وٌحتمل أن تتٌح عملٌة التفكٌر
فكرة م عٌنة مثٌرة للدوافع عندما ٌكون التنبٌه من البٌبة الداخلٌة أو الخارجٌة أو منهما معا أقل ما
ٌمكن  .أي ٌمكن إثارة الدوافع بطرق متنوعة منها البٌبة الداخلٌة للجسم ،على أساس أن اضطراب
التوازن الذاتً لوظابؾ العملٌات الجسمٌة ٌإدي بالشخص إلى القٌام بفعل موجه نحو هدؾ استعادة
التوازن الذاتً ،كما ٌمكن إثارة الدوافع من خبلل األشٌاء والظروؾ الموجودة فً البٌبة الخارجٌة،
التً قد ٌحدث بها بعض االختبلل فً التوازن الذاتً لضبط األحداث ،مما ٌتطلب فعبل مدفوعا َ
إلعادة هذا التوازن (خلٌفة وعبدهللا.)ٕٓٔٔ،
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النظرٌات التً ترتبط بالدافعٌة:
 -6نظرٌة الحاجات (نظرٌة ماسلو) Maslow Theory
ٌعد ماسلو منظرا أساسٌا فً المدرسة االنسانٌة أو ما سمٌت بالقوة الثالثة فً علم النفس ،حٌث
طور نظرٌته فً الدافعٌة والتً ركزت على الصراع من أجل الوصول إلى االمكانٌات الكاملة مع
تحقٌق الذات.
أكد ماسلو أن الدافعٌة البشرٌة ٌمكن دراستها عن طرٌق مراقبة السلوك البشري ،فاختبر حاجات
الفرد بالتفصٌل من حٌث أن هناك مجموعتٌن من الحاجات وهما الحاجات الفسٌولوجٌة والحاجات
النفسٌة ،وأشار إلى أن هذه الحاجات البشرٌة ٌمكن ترتٌبها هرمٌا حسب أهمٌتها وتسلسل ظهورها،
وٌمكن فهمها حسب هرم الحاجات ،فالحاجات فً قاعدة الهرم هً األقوى وٌجب تلبٌتها وإشباعها
قبل البدء فً الحاجات األعلى فً الترتٌب الهرمً ،وذلك تبعا إللحاح الحاجة أو ضرورة
إشباعها(الداهري.)ٕٓٓ8 ،
لقد قدم ماسلو تنظٌما هرمٌا للدوافع فً عدة مستوٌات هً علً التوالً:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

الحاجات الفسٌولوجٌة Physiological needs
حاجات األمن Safety needs
الحاجات االجتماعٌة :الحب واالنتماء Love and belonging
تقدٌر الذات Esteem needs
تحقٌق الذات Self-Actualization needs

تحقٌق الذات
تقدٌر الذات

الحاجات االجتماعٌة :الحب واالنتماء

الحاجة إلى األمن
الحاجات الفسٌولوجٌة

شكل ( ٔ ) هرم الحاجات لماسلو )( )Maslow’s Hierarchy of Needsالمصدر :حمدي
وحسٌن و فاتن أبوطالب وصابر أبو طالب)ٕٖٓٔ ،
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وتعتبر هذه الحاجات متدرجة هرمٌا وأكثرها إلحاحا ٌسٌطر على الشعور ،وٌحرك الفرد نحو
الطرٌق المناسب إلشباعها وعندما تشبع حاجة معٌنة تظهر الحالة التالٌة لتؤخذ دور سابقتها فً
تنظٌم السلوك ،فعندما ٌتم إشباع الحاجات الفسٌولوجٌة واألمنٌة ٌبدأ الفرد بتقدٌر العبلقات
االجتماعٌة الدافبة وتبدأ حاجات الحب بتحرٌك سلوك الفرد ،بعد ذلك ٌبدأ ٌخطط لؤلنشطة التً
ٌمكن أن تشبع لدٌه حاجات تقدٌر الذات ،وربما أٌضا بمتابعة حاجات تحقٌق الذات (الزقٕٓٓٙ ،؛
العواملةٕٓٔٓ ،م) ،والعمل التطوعً من أبرز األنشطة التً تحقق هذه الحاجات وتساعد فً
التقدم نحو القمة ،كما أنه كمبدأ وممارسةٌ -سعى لتحقٌق وإشباع كافة الحاجات اإلنسانٌة سواء
للقابمٌن بالعمل التطوعً أو المستفٌدٌن منه ( الرباح.)ٕٓٓٙ ،
وٌندرج العمل التطوعً تحت الحاجات االجتماعٌة والتً ٌترتب علٌها تقدٌر واحترام الفرد لذاته،
وربما حتى تؽٌر النظرة الفردٌة لشخصٌة المتطوع ،مما قد ٌنتج عنه تقدٌر خاص للمتطوع من
الجماعة التً ٌنتمً لها بصورة خاصة ومن المجتمع عامة ،وذلك لما ٌقدمه المتطوع من خدمات
للمجتمع ،األمر الذي ٌعزز لدٌه الشعور بؤنه فرد فعال فً مجتمعه ،فكلما وجد المتطوع االحترام
والتقدٌر ممن حوله ،زادت دافعٌته للعمل التطوعً واقتناعه بؤهمٌة ما ٌقوم به من أعمال تطوعٌة
وخٌرٌة لخدمة المجتمع مما ٌمكنه من تحقٌق ذاته.
ٕ -نظرٌة المجال فً الدافعٌة:
ترجع هذه النظرٌة إلى لٌفٌن  Lewinالذي ٌنتمً إلى مدرسة الجشطالت األلمانٌة ،وتتلخص أهم
مبادئ هذه النظرٌة باآلتً (الداهري ،ٕٓٓ8 ،موسى والدسوقً: )ٕٓٔٔ ،
ٔ -إن السلوك ٌتوقؾ على الفرد وعلى البٌبة ،وأن كبل من الفرد والبٌبة ٌتوقؾ إحداهما على
اآلخر ،ولفهم السلوك ٌجب ان ٌنظر على أنهما مجموعة متشابكة من العوامل وهذه العوامل تمثل
بمجال حٌاة الفرد.
ٕ -إ ن البٌبة فً هذا المجال تختلؾ عن البٌبة النظرٌة الوظٌفٌة حٌث تسمى بالبٌبة النفسٌة ،أي
البٌبة بمظاهرها المادٌة أو االجتماعٌة كما ٌدركها الفرد وٌراها من وجهة نظره فً وقت معٌن.
ٖ -تختلؾ البٌبة النفسٌة من فرد آلخر ،كما أنها ال تطابق البٌبة الخارجٌة ،فإن طابقها قٌل أنه
متصل بالواقع ،وإن اختلفت عنها قٌل أنه ؼٌر متصل بالواقع ،وأن هناك عوابق قد تقوم أمام الفرد
وتحول بٌنه وبٌن تحقٌق اهدافه.
ٗ -إن الحاجة التً تستثار تتمثل فً حالة توتر فً الفرد واستعداده للعمل باالتجاه اإلٌجابً أو
السلبً.
٘ -ومما تحدث عنه لٌفٌن أٌضا المٌول والرؼبات وٌسمٌها شبه حاجات ولها ما للحاجات من
ممٌزات.
وهنا ٌرتبط سلوك المتطوع بمدى اتصاله النفسً بواقعه المحٌط ،فعندما تكون هناك حاجة تستثار
داخل الفرد فإنها تدفعه إلى الرؼبة إلى تحقٌقها من خبلل ما ٌراه وٌدركه ،فٌسعى إلى تقدٌم العمل
التطوعً وفقا لؤلهداؾ التً ٌسعى لها .
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-6باندورا والفعالٌة الذاتٌة:
ٌعتبر باندورا من العلماء السلوكٌٌن ،الذٌن وسعوا من مفاهٌمهم ،بحٌث أصبحت نظرٌاتهم تتضمن
مفاهٌم معرفٌة .وٌعتقد أن من العوامل التً تلعب دورا بارزا فً الدافعٌة هً الخطط من ناحٌة
والفعالٌة الذاتٌة من ناحٌة أخرى .فإذا كان الفرد ذو فعالٌة ذاتٌة متدنٌة فمن ؼٌر المتوقع أن ٌحاول
متابعة هدؾ ما ٌضعه لذاته ،أما الخطط والتً تنطوي على أهداؾ محددة فإنها ٌمكن أن تحرك
دافعٌة الفرد وتستثٌر جهده وتقوده إلى توقعات متزاٌدة بالفعالٌة الذاتٌة عنده إذا ما تم الوصول إلٌها
بنجاح .إن السلوكٌٌن ٌعتقدون أن العوامل الخارجٌة والسٌاق البٌبً ٌإثر بقوة على دافعٌة الفرد،
إال أن السلوكٌٌن الجدد أمثال باندوراٌ ،إكدون على دور بعض العوامل الداخلٌة مثل الفعالٌة الذاتٌة
فً تحرٌك دافعٌة الفرد ،حٌث ٌرى أن الدافعٌة هً تكوٌن فرضً له مصدران :
ٔ -تمثٌل الفرد للنتابج المستقبلٌة للسلوك ،تثٌر الدافعٌة بمستوى ما لسلوكه الحالً.
ٌٕ -دفع الفرد لؤلداء بمستوى معٌن ،عندما ٌبدو له األداء مرؼوبا فٌه ،وتكون أهداؾ السلوك
محددة وواضحة (الزقٕٓٓٙ ،؛ الفرماوي.)ٕٓٓٗ ،
وترى الباحثة أنه إذا كانت الفعالٌة الذاتٌة للمتطوع عالٌة فمن المتوقع أن ٌواصل متابعة أهدافه
التً ٌضعها لذاته ،كما أن الرؼبة الذاتٌة لها دور فً استثارة وتحرٌك الدافعٌة لدى الفرد لتقدٌم
العمل التطوعً ،وإذا كانت خططه تسٌر وفق أهداؾ محددة فإنها ٌمكن أن تحرك دافعٌة المتطوع
وتقوده إلى زٌادة الفعالٌة الذاتٌة عندما ٌصل لهذه األهداؾ بنجاح.
-6نظرٌة ماكلٌالند للحاجات ( :) McClelland's Theory of Needs
تشٌر نظرٌة (ماكلٌبلند) أن هناك ثبلث حاجات ربٌسة ٌسعى األفراد إلى إشباعها ،وتكون هذه
الحاجات دافعة ومحركة للسلوك اإلنسانً وهً حاجات ؼٌر متسلسلة وهذه الحاجات هً الحاجة
إلى اإلنجاز ،والحاجة إلى االنتماء ،و الحاجة إلى القوة (السلطة) ،وٌرى (ماكلٌبلند) أن األفراد
الذٌن لدٌهم حاجة معٌنة من هذه الحاجات ٌمكن أن ٌتصفوا بعدة خصابص.
جدول (ٔ) خصابص األفراد الذٌن لدٌهم الحاجة إلى اإلنجاز واالنتماء والقوة
الدافع السابد (المسٌطر)
Dominant Motivator
دافع االنجاز
Achievement
دافع االنتماء
Affiliation
دافع القوة (السلطة)
Power

خصابص هذا الشخص
Characteristics of This Person
• لدٌه حاجة قوٌة لتحدٌد وتحقٌق األهداؾ الصعبة.
• ٌخاطر بطرٌقة مدروسة لتحقٌق أهدافه.
• ٌحب تلقً تؽذٌة راجعة منتظمة عن التقدم واإلنجازات التً حققها.
• ؼالبا ما ٌحب العمل وحده.
• ٌرٌد أن ٌنتمً إلى المجموعة.
• ٌرٌد أن ٌكون محبوبا ،وؼالبا ما ٌتماشى مع ما ترٌد المجموعة القٌام به.
• ٌفضل التعاون على المنافسة.
• ال ٌحب المخاطرة العالٌة.
• ٌرٌد السٌطرة والتؤثٌر على اآلخرٌن.
• ٌحب أن ٌفوز.
• ٌستمتع بالمنافسة والفوز.
• ٌحظى بمكانة معترؾ بها.
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فاألفراد الذٌن لدٌهم الدافع إلى اإلنجاز ٌكون لدٌهم فرصة إلشباع حاجة التحدي ،والرؼبة فً
التفوق ،وتحقٌق اإلنجاز من خبلل ممارسة العمل التطوعً مما ٌشعرهم بالرضا من خبلل
إشباعهم لهذه الحاجة ،وتهتم نظرٌة (ماكلٌبلند) بحاجة أو دافع اإلنجاز باعتباره الدافع المشترك فً
كل أنواع السلوك .أما األفراد الذٌن ٌكون لدٌهم دافع االنتماء فإنهم ٌجدون فً المإسسة التطوعٌة
والعمل فٌها إشباعا لعبلقات الصداقة واأللفة ،كما ٌتفاعلون مع الجماعة وٌتعاونون وٌعملون بروح
الفرٌق .أما األفراد الذٌن لدٌهم الدافع إلى القوة أو السلطة ٌجدون فً المإسسة التطوعٌة الفرصة
لكسب المركز والسلطة ،وبذلك ٌقبلون على أداء األعمال والمهام التً توفر لهم هذه الفرصة
وتشبعها مما ٌنعكس إٌجابا على أدابهم ورضاهم عن عملهم ).(Robbins& Judge, 2009

ثانٌاُ :الدراسات السابقة
هناك العدٌد من الدراسات التً تناولت العمل التطوعً والدافعٌة بشكل منفصل ،كما أن هناك
دراسات جمعت بٌن الدافعٌة والعمل التطوعً ،ولكن – على حد علم الباحثة – ال توجد دراسات
سابقة تناولت الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً أو جمعت بٌن المتؽٌرات الثبلثة ( الصورة
الذهنٌة المدركة والعمل التطوعً والدافعٌة ) ،ولذلك ستعرض الباحثة الدراسات السابقة لكل متؽٌر
على حده ،ثم الدراسات التً تجمع بٌن العمل التطوعً والدافعٌة ،وستعرض الدراسات مرتبة من
األقدم إلى األحدث حسب تارٌخ النشر كما ٌؤتً:

 -6دراسات تناولت العمل التطوعً وعالقته ببعض المتغٌرات:
دراسة (المغٌصٌب وعثمان )6556 ،حول الشباب والعمل الجماعً التطوعً ،والتً هدفت إلى
التعرؾ على مستوى االتجاهات النفسٌة للشباب ممثبل بعٌنة من طبلب وطالبات بجامعة قطر نحو
العمل االجتماعً التطوعً ،ومدى ارتباط هذه االتجاهات بمتؽٌرات الجنس والتخصص والمستوى
الدراسً والحالة االجتماعٌة .وتكونت العٌنة من (ٕٔ٘) طالبا وطالبة من مختلؾ كلٌات جامعة
قطر ،وتوصلت الدراسة إلى اتسام االتجاهات النفسٌة ألفراد العٌنة باإلٌجابٌة نحو العمل
االجتماعً التطوعً ،كما توجد فروق ذات داللة إحصابٌة تبعا لمتؽٌر الجنس فً اتجاهاتهم
النفسٌة نحو العمل االجتماعً التطوعً لصالح الطالبات ،كما توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
تخصص الخدمة االجتماعٌة وطلبة التخصصات األخرى فً اتجاهاتهم النفسٌة نحو العمل
االجتماعً التطوعً لصالح طلبة الخدمة االجتماعٌة .وتوصلت الدراسة أٌضا إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن طلبة المستوٌات األربعة وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن الطلبة المتزوجٌن وؼٌر المتزوجٌن ،وال ٌوجد أثر دال لتفاعل المتؽٌرات (الجنس،
والتخصص ،والمستوى الدراسً ،والحالة االجتماعٌة) فً االتجاهات النفسٌة نحو العمل
االجتماعً التطوعً.
دراسة (عارف )6886 ،بعنوان دور الجامعة فً تنمٌة اتجاهات الطبلب نحو العمل التطوعً
فً ضوء مفهوم التنمٌة المستدامة والتً هدفت الى معرفة اتجاهات الطبلب نحو ظاهرة العمل
التطوعً ،وتحدٌد دور الجامعة فً تنمٌة ثقافة التطوع كمدخل أساسً فً تحقٌق التنمٌة المستدامة.
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واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً واختارت عٌنة من طبلب جامعة جنوب الوادي فرع أسوان
والتً بلػ عددها ٓٗٗ طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم بٌن  ٔ9-ٔٙعاما .وأظهرت النتابج وجود
اتجاهات سلبٌة لعٌنة الدراسة نحو العمل التطوعً وفق أبعاد المقٌاس ،وقد أظهرت استجابات
الطبلب أن اتجاهاتهم السالبة شملت جمٌع المقٌاس ،وأن ترتٌب االتجاهات لدى عٌنة الدراسة ككل
جاءت على أبعاد المقٌاس وفق ما ٌلً :قٌم العمل التطوعً ،المسبولٌة االجتماعٌة للمتطوع ،نظرة
المجتمع نحو التطوع ،طبٌعة العمل التطوعً.
دراسة (البوسعٌدي )6888 ،بعنوان العمل التطوعً فً المجتمع العمانً (الواقع وآلٌات التفعٌل)
وتكونت العٌنة من (ٕٓٓ) مبحوث من المشاركٌن فً العمل التطوعً وؼٌر المشاركٌن فٌه،
وهدفت الى دراسة واقع العمل التطوعً فً المجتمع العمانً وتحدٌد مجاالت العمل التطوعً فً
المجتمع والتعرؾ على مقومات ومعوقات العمل التطوعً فً المجتمع .وأشارت النتابج إلى ان
من أهم معوقات العمل التطوعً فً المجتمع العمانً :ضعؾ الدعم المالً لبعض المإسسات
وضعؾ التوعٌة االعبلمٌة والتربوٌة بؤهمٌة العمل التطوعً ،وعدم وضوح ودقة التنظٌم
المإسسً للجمعٌات وؼٌاب الرإٌة المستقبلٌة للجمعٌات التطوعٌة وضعؾ التنسٌق بٌن الجمعٌات
التطوعٌة.
دراسة لٌندٌنمٌٌر ( )Lindenmeier, Jörg: 2008حول اآلثار الناجمة من اإلعبلن والكفاءة
الذاتٌة وإدراك تكلفة العمل التطوعً وتؤطٌر الرسالة فً التشجٌع والنهوض بالعمل التطوعً،
والتً تمت فً جنوب ؼرب المانٌا على طبلب االقتصاد المسجلٌن فً الجامعات األلمانٌة،
واختٌرت عٌنة عشوابٌة لظروؾ تجرٌبٌة مكونة من ٓٗٔ طالبا وبحثت الدراسة فً مدى تؤثٌر
استراتٌجٌات االتصال على االستعداد والرؼبة فً التطوع وإدراك تكلفة العمل التطوعً وكانت
بمثابة األسس النظرٌة للبحث.
وتشٌر التجارب الى أن اآلثار الناجمة عن اإلعبلن والكفاءة الذاتٌة وتؤطٌر الرسالة ٌمكن أن تإثر
على استعداد المتطوع .كما كشفت نتابج التحلٌبلت التجرٌبٌة وجود فروق متعلقة بالنوع االجتماعً
حول اآلثار الناجمة عن اإلعبلن والكفاءة الذاتٌة وتؤثٌرها فقط على استعداد الذكور للتطوع ،وأن
مستوى الرؼبة فً التطوع كانت أعلى لدى اإلناث مما كان علٌه للذكور.
دراسة (السلطان )6885 ،حٌث هدفت إلى الكشؾ عن اتجاهات الشباب الجامعً نحو ممارسة
العمل التطوعً ،وماهٌة األعمال التطوعٌة التً ٌرؼبون فً ممارستها ،وكذلك تحدٌد المعوقات
التً تحول دون التحاق الشباب الجامعً باألعمال التطوعٌة .وقد استخدم الباحث أداة لبحثه من
خبلل تطبٌق استبانة على عٌنة عشوابٌة طبقٌة مكونة من (ٖ )ٖ7طالبا من الطبلب الذكور بجامعة
الملك سعود .وقد أسفرت نتابج الدراسة عن إن متوسط ممارسة الشباب الجامعً للعمل التطوعً
مستوى ممارسة ضعٌؾ جدا .وأوضحت نتابج الدراسة اتجاهات إٌجابٌة نحو العمل التطوعً،
حٌث جاءت مساعدة ورعاٌة الفقراء والمحتاجٌن وٌلٌها زٌارة المرضى ،ثم المشاركة فً اإلؼاثة
اإلنسانٌة ،ورعاٌة المعوقٌن ،والحفاظ على البٌبة ومكافحة المخدرات والتدخٌن ،فً صدر
المجاالت التً ٌرؼب الشباب الجامعً المشاركة فٌها .وإن أقل مجاالت العمل التطوعً جاذبٌة
لمشاركة الشباب الجامعً هً الدفاع المدنً ،وتقدٌم العون للنوادي الرٌاضٌة ،ورعاٌة الطفولة.
وأوضحت نتابج الدراسة أن اكتساب مهارات جدٌدة ،وزٌادة الخبرة ،وشؽل وقت الفراغ بؤمور
مفٌدة ،والمساعدة فً خدمة المجتمع ،والثقة بالنفس ،وتنمٌة الشخصٌة االجتماعٌة تؤتً فً مقدمة
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الفوابد التً ٌجنٌها الشباب جراء مشاركتهم فً العمل التطوعً وٌرونها ذات أهمٌة مرتفعة جدا.
وأشارت نتابج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن اتجاهات الشباب الجامعً
نحو محاور ممارسة العمل التطوعً ،والمعوقات التً تحول دون مشاركة الشباب الجامعً فً
العمل التطوعً ،واألسالٌب واآللٌات البلزمة لتفعٌل مشاركة الشباب فً العمل التطوعً تعزى
إلى أي من متؽٌر الكلٌة أو التخصص.
دراسة (فخرو )6868 ،والتً هدفت إلى تعزٌز ثقافة العمل التطوعً من خبلل التعرؾ على دور
جامعة الكوٌت فً دعم ثقافة التطوع لدى طبلبها ،وتقصً أسباب عزوؾ الطبلب عن العمل
التطوعً .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً ،من خبلل أسلوب المقابلة والمبلحظة مع عٌنة
عمدٌة قوامها ( )٘7عضوا من القٌادات وأعضاء هٌبة التدرٌس فً تخصصات العلوم التربوٌة
واالجتماعٌة فً الجامعة ،وقد تم تحلٌل استجابات العٌنة وفق أسلوب "االتجاهات الؽالبة" واستخدام
النسبة المبوٌة فً تحدٌد االتجاه الؽالب فً استجابات أفراد العٌنة .وتشٌر نتابج الدراسة إلى
ضعؾ ثقافة التطوع لدى طبلب جامعة الكوٌت فً اآلونة الراهنة ،وقلة التفات الجامعة إلى تعزٌز
التطوع لدى طبلبها بالقدر الواجب ،ونقص وجود برامج جامعٌة تقوم على الشراكة بٌن الجامعة
ومإسسات المجتمع المدنً ،ووجود فجوة معرفٌة حول مضمون ثقافة التطوع لدى الطبلب
وتتعلق بؽٌاب الوعً بمكانة العمل التطوعً فً الدٌن االسبلمً.
دراسة (عطٌة )6866 ،والتً هدفت إلى تحدٌد واقع العمل التطوعً لدى طبلب الجامعات فً
ظل التؽٌرات المجتمعٌة ،وقد استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعً والذي تم من خبلل
استبٌان أعدته الباحثة .وتم اختٌار عٌنة عمدٌة من طبلب كلٌة الخدمة االجتماعٌة بجامعة حلوان،
وأشارت نتابج الدراسة فً محور (مقومات العمل التطوعً) إلى تصدر اإلٌمان بالعمل التطوعً
فً الترتٌب األول وجاء بعده أن مساعدة المحتاجٌن لٌس بالضرورة مساعدة مادٌة ،وجاء فً
الترتٌب الثالث الرؼبة فً الحصول على تقدٌر اآلخرٌن ،وجاء فً الترتٌب الرابع االهتمام دابما
بمساعدة أصدقابً وجٌرانً للتؽلب على أزماتهم .بٌنما تمثلت مقومات العمل التطوعً األقل فً
الترتٌب الثانً والعشرٌن وما ٌلٌه أن المشاركة فً الجهود التطوعٌة تتٌح لً فرص عمل كثٌرة،
والحرص على استمرار عضوٌتً بإحدى الجمعٌات األهلٌة ،وتشجٌع األصدقاء للطالب لبلنتساب
لجمعٌة أو هٌبة تطوعٌة .وتشٌر نتابج المتوسط العام لمقومات العمل التطوعً إلى معدل متوسط
حٌث بلػ (ٖ )ٕ,وربما ٌكون ذلك لوجود مواضٌع ٌعتبرها الشباب أكثر أهمٌة من العمل التطوعً،
ولعدم توفر المعلومات الكافٌة حول العمل التطوعً وأهمٌته للمجتمع.
دراسة (عزالعرب )6866 ،بعنوان صورة العمل التطوعً ومإسساته لدى الشباب الجامعً فً
ظل المتؽٌرات الدولٌة ،وهدفت الى معرفة مدى وعً وإدراك مإسسات العمل األهلً بالدور
اإلعبلمً ومعرفة صورة العمل التطوعً ومإسساته لدى الشباب الجامعً فً ظل المتؽٌرات
الدولٌة وفً ظل صورة ذهنٌة ٌقدمها االعبلم ووسابله ،والتً قد تدفع أحٌانا الشباب إلى اإلحجام
عن المشاركة فً العمل التطوعً .وأجرٌت الدراسة على عٌنة من الشباب الجامعً بقسم االجتماع
بكلٌة اآلداب بجامعة طنطا ،والتً استخدمت فٌها الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً ،حٌث سحبت
عٌنة عشوابٌة طبقٌة قوامها (ٕٓٓ) شاب وكشفت النتابج أن هناك عزوفا عن المشاركة فً العمل
التطوعً ولعل ذلك مرجعه إلى ضعؾ الوعً بمفهوم وفوابد العمل التطوعً ،إلى جانب وجود
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صورة ذهنٌة سلبٌة عن العمل التطوعً تساهم فٌها وسابل اإلعبلم خاصة فً ظل المتؽٌرات
الدولٌة.

 -6دراسات تناولت العمل التطوعً وعالقته بالدافعٌة:
دراسة إسموند ( )Esmond Judy:2001حول إطار مشاركة الطبلب الجامعٌٌن بؤسترالٌا فً
العمل التطوعً ،والتً هدفت إلى التعرؾ على اتجاهات الطالب الجامعً نحو العمل التطوعً
والدوافع وراء االهتمام بالقطاع الثالث ،واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفً المسحً ،كما
تكونت عٌنة الدراسة من ( ٕ )ٔٔٙطالبا جامعٌا ،وأظهرت نتابج الدراسة إلى وجود اتجاه إٌجابً
نحو األنشطة التطوعٌة بالمجتمع االسترالً حٌث أن ما نسبته ٓ %7من العٌنة لهم خبرة واهتمام
بالعمل التطوعً ألسباب متعددة ،كما أوضحت النتابج أن ما نسبة ٕ %ٙمن العٌنة ٌعزون أسباب
مشاركتهم لوضوح النشاط التطوعً ،وما نسبته ٕٔ %من العٌنة ٌعزونها للقٌمة االقتصادٌة
واالجتماعٌة للعمل التطوعً فً تنمٌة المجتمع ،وما نسبته  %9من العٌنة ٌعزونها الستثمار
الوقت فً خدمة المجتمع ،و  %8منهم ٌعزون أسباب مشاركتهم للتدرٌب واإلعداد للمهنة فً
المستقبل.
دراسة (العامر )6886 ،والتً هدفت إلى الوقوؾ على أهم العوامل المإثرة على مشاركة أفراد
المجتمع فً مإسسات العمل التطوعً ،والتعرؾ على رإٌة الشباب للدوافع التً تدفعهم للمشاركة
فً مإسسات العمل التطوعً والموانع التً تمنعهم من االلتحاق بها ،وهدفت أٌضا إلى استكشاؾ
الفروق بٌن الجنسٌن فً تحدٌد هذه الدوافع والموانع .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً وتم
اختٌار عٌنة طبقٌة من طبلب الكلٌات بمنطقة حابل وبلػ عددهم ( .)٘ٓ7وتعددت الدوافع التً
حصلت علٌها استجابات الموافقة ألكثر من نصؾ العٌنة لتصل إلى  ٔ8دافعا من أصل (ٕٓ) دافعا
حٌث بلؽت نسبة الموافقة ٔ٘ . %8٘-وتعددت الموانع التً تحول دون مشاركة الشباب فً العمل
التطوعً حٌث حصلت ( )ٔ7عبارة من أصل (ٕٗ) تضمنتها أداة الدراسة على موافقة أكثر من
(ٓ٘) %من عٌنة الدراسة  .ومن الموانع الشخصٌة ما ٌتعلق باألعباء العابلٌة والدراسة وعدم
وجود وقت فراغ ،وتدنً الوعً بثقافة التطوع وضعؾ االهتمام االعبلمً ،وؼٌاب البرامج
التدرٌبٌة فً مإسسات العمل التطوعً للراؼبٌن بالمشاركة .ومن الموانع ما ٌتعلق بإدارة تلك
المإسسات من فرض قٌود على إبداعات المشاركٌن وعدم تقدٌر أدوارهم وعدم االهتمام بالبرامج
التً تعنى باحتٌاجات الشباب وتبلبم طموحاتهم .وأشارت النتابج أٌضا إلى وجود فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث لصالح عٌنة اإلناث.
وأوضحت دراسة  Naylovالمشار إلٌها فً (العامر )ٕٓٓٗ ،أن دوافع المتطوعٌن تختلؾ
باختبلؾ المرحلة العمرٌة ،فالشباب ٌشاركون فً العمل التطوعً بدافع اكتساب معارؾ جدٌدة
والتعرؾ على اآلخرٌن ،بٌنما متوسطً األعمار ٌشاركون بدافع البحث عن أنشطة تخلصهم من
الروتٌن والملل الذي ٌجدونه فً أعمالهم الرسمٌة ،وٌشارك المسنون بدافع البحث عن أدوار جدٌدة
لهم فً الحٌاة تعوضهم عن أدوارهم السابقة ،وأشارت الدراسة إلى أن أكثر األفراد مشاركة فً
العمل التطوعً هم األفراد الذٌن ٌتمٌزون بصفات التفاإل والمرونة والشجاعة والحماس.
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دراسة طًُث وآخزوٌ ) (Smith & et.al :2010بعنوان دوافع وفوابد العمل التطوعً:
مقارنة بٌن الطبلب المتطوعٌن بانتظام وؼٌر المنتظمٌن والطبلب ؼٌر المتطوعٌن فً خمس
دول مختلفة .وهدفت الدراسة إلى فهم دوافع وفوابد العمل التطوعً لدى طبلب الجامعة فً خمس
دول ناطقة باللؽة االنجلٌزٌة وتجمع بٌنها قواسم مشتركة فً السٌاسة والتارٌخ الثقافً واالجتماعً
وقطاعات العمل التطوعً فٌها .والدول هً  :أسترالٌا وكندا ونٌوزلندا والمملكة المتحدة والوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة .تم تقسٌم الطبلب عٌنة الدراسة إلى ثبلثة فبات ربٌسٌة وهً :المتطوعون
بانتظام والمتطوعون لفترات ؼٌر متصلة ( أسبوعٌا وشهرٌا) والطبلب ؼٌر المتطوعٌن .تشكلت
عٌنة الدراسة من أكثر من ٓٓٓٗ طالب من الجامعات فً الدول الخمس عٌنة الدراسة وكان
متوسط أعمارهم ٕٓ سنة  .و ٓ % ٙمن عٌنة الدراسة من اإلناث ،ولمعرفة دوافع الطبلب
للتطوع تم توجٌه سإال لفبة الطبلب المتطوعٌن بانتظام وؼٌر المنتظمٌن حول األسباب وراء
تطوعهم أما بالنسبة للطبلب ؼٌر المتطوعٌن فكان السإال " ما هً األسباب التً تدفع اآلخرٌن
للتطوع كما ٌعتقدون " .واستخدم الباحثون استبٌان لجمع بٌانات الدراسة ،وكانت استجابات
الطبلب حسب مقٌاس لٌكرت الخماسً بقٌم تتدرج بٌن الموافقة بشدة (٘) وعدم الموافقة بشدة (ٔ).
كشفت نتابج الدراسة عن وجود مستوى عال من التطوع بٌن طبلب الجامعات فً الخمس الدول
التً تنتمً إلٌها عٌنة الدراسة ،وبؤن فبة المتطوعٌن ؼٌر المنتظمٌن هً الفبة السابدة فً تلك
الجامعات حٌث شكلت ٗ %ٙٗ.من النسبة الكلٌة للطبلب عٌنة الدراسة.
وفٌما ٌتعلق بالدوافع وراء تطوع الطبلب فان الدوافع المتعلقة بقٌم االٌثار تصدرت القابمة لدى
فبات المتطوعٌن الثبلث فً البند "من المهم مساعدة اآلخرٌن" كالتالً  % 9ٓ.ٕ :للمتطوعٌن
المنتظمٌن و  % 8٘.7للمتطوعٌن ؼٌر المنتظمٌن و ٕ % 79.لؽٌر المتطوعٌن .وبالنسبة
للدوافع المتعلقة بالمهنة فان  % 7ٓ. ٙمن الطبلب ؼٌر المتطوعٌن ٌرجحون الحصول على إثراء
للسٌرة الذاتٌة بخبرة العمل التطوعً دافعا وراء تطوع اآلخرٌن ،فً حٌن شكلت استجابات
المتطوعٌن بانتظام فً هذا البند ٘ %ٙٔ.والمتطوعٌن بشكل ؼٌر منتظم بنسبة ٔ.%ٙ٘.
وفٌما ٌتعلق بالفوابد المكتسبة من التطوع فان بند "تعلم أشٌاء جدٌدة " فً محور المهارات المهنٌة
كان أهم المكتسبات حسب رأي الطبلب عٌنة الدراسة فً جمٌع الفبات الثبلثة وتقدمتهم فبة الطبلب
المتطوعٌن بانتظام بنسبة  ،%8٘.9تلٌها فبة الطبلب المتطوعٌن بصفة ؼٌر منتظمة ثم فبة ؼٌر
المتطوعٌن بنسبة ٔ %78.و ٘ %7ٓ.على التوالً.
واعتبر الطبلب المتطوعٌن بانتظام عابد تقدٌر الذات فً مقدمة المكاسب للعمل التطوعً ٌلٌهم
الطبلب المتطوعٌن بانتظام والطبلب ؼٌر المتطوعٌن .أما بالنسبة للمهارات المهنٌة التً ٌتٌح
تعلمها واكتسابها العمل التطوعً فقد رأى الطبلب أن مهارة القٌادة هً أهم تلك المكتسبات أٌد ذلك
فبة المتطوعٌن بانتظام ٌلٌها فبة ؼٌر المنتظمٌن ثم ؼٌر المتطوعٌن بنسب  %8ٖ.8و %7ٕ.7
وٖ %ٙ٘.على التوالً.
دراسة (المالكً6666،هـ) والتً هدفت لمعرفة مدى إدراك طالبات الدراسات العلٌا بجامعة أم
القرى لمجاالت العمل التطوعً للمرأة فً المجتمع السعودي .واستعانت الباحثة فً دراستها
بطرٌقة المسح االجتماعً بالعٌنة ،وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج منها :أن اتجاهات عٌنة الدراسة
كانت إٌجابٌة نحو العمل التطوعً .وأن (  )% ٘7,ٙمن عٌنة الدراسة ترى أن نجاح العمل
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التطوعً مرتبط بمدى التفرغ له .ووافق جزء من العٌنة على وجود آثار أسرٌة ومادٌة سلبٌة على
المتطوعة بنسب (  )% ٘ٓ,ٙو (ٖ )% ٘٘,على التوالً ،وأن الدافع األساسً للتوجه نحو العمل
التطوعً من وجهة نظر العٌنة :اكتساب خبرات ومهارات جدٌدة ،والرؼبة فً تقدٌم المساعدة
لآلخرٌن .وتشكل المواصبلت أكبر عابق ٌواجه المتطوعات حٌث حصلت على موافقة العٌنة
بنسبة ( ٓ ،)%7وأن هناك فروق ذات داللة إحصابٌة فً االتجاه نحو العمل التطوعً لفبات
الحالة االجتماعٌة للمستجٌبٌن وأن الفروق لصالح ؼٌر المتزوجات.
دراسة شتٌوي وآخرون المشار إلٌها فً الخدام (ٖٕٔٓ) بعنوان التطوع والمتطوعٌن فً العالم
العربً ،وهدفت الدراسة إلى تحدٌد خصابص المتطوعٌن ومقارنتها بخصابص ؼٌر المتطوعٌن،
وتحدٌد دوافع المتطوعٌن ومقارنتها بدوافع ؼٌر المتطوعٌن ،وخرجت الدراسة بنتابج أهمها أن
معدل المتطوعٌن الذكور أعلى من معدل المتطوعٌن اإلناث ،وأن معدل المتطوعٌن من ذوي
العمر المتوسط أعلى من معدل المتطوعٌن الكبار فً العمر ،وأن معدل المتطوعٌن المتزوجٌن
أعلى من معدل المتطوعٌن العزاب واألرامل والمطلقٌن ،كما خرجت الدراسة بوجود ؼٌاب تام فً
الساحة العربٌة لمراكز توجٌه المتطوعٌن وضعؾ فً الحوافز المجتمعٌة للمتطوعٌن وعدم وافر
التدرٌب والتوجٌه الكافً للمتطوعٌن.
دراسة ناف وأرمٌندا ( ) Nave and Arminda: 2013عن العمل التطوعً للشركات – تحلٌل
دوافع المتطوعٌن والعوامل الدٌموؼرافٌة ،والتً هدفت إلى الكشؾ عن الدوافع التً دعت موظفً
بعض الشركات فً البرتؽال للموافقة على المشاركة فً أنشطة العمل التطوعً التً تروج لها
الشركات التً ٌعملون فٌها ،إضافة إلى فهم ما إذا كانت المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة مثل النوع والعمر
والمستوى التعلٌمً والدخل السنوي لها تؤثٌر على تلك الدوافع .كما هدفت الدراسة إلى معرفة عدد
األنشطة التطوعٌة التً شارك فٌها عٌنة الدراسة ،وعدد الساعات التً ٌقضونها فً العمل
التطوعً ،والمدة الزمنٌة التً استمروا فٌها كمتطوعٌن .والدراسة عبارة عن عمل تعاونً بٌن
الشركات التً تؤتً المسإولٌة االجتماعٌة ضمن سٌاستها وتقوم بتنظٌم برامج تطوعٌة ٌكون
المشاركٌن األساسٌٌن فٌها هم موظفً تلك الشركات ،وأبدت إحدى الشركات القابضة التً تعمل
فً قطاع النفط استعدادها للمشاركة فً الدراسة وتم اختٌارها كعٌنة للدراسة.
وشارك فً الدراسة ٕٕٕ موظفا من الشركة المذكورة شكلت اإلناث ما نسبته ٖ،% ٕ٘.
واستخدمت الدراسة االستبانة االلكترونٌة لجمع البٌانات .أظهرت الدراسة بان معظم المتطوعٌن
من موظفً الشركة ٌقعون فً الفبة العمرٌة من ٖٔ ٗٓ-سنة ،وأن  % 77.9منهم من حملة
المإهبلت الجامعٌة ،وأن  % ٙ8.9لدٌهم أطفال وأن  %ٗٔ.9كان دخلهم السنوي أكثر من ٕٓٓٓ
ٌورو.
وفٌما ٌتعلق بعدد األنشطة التطوعٌة فؤن  %9ٓ.ٙمن المتطوعٌن أجاب بؤنهم قد انجزوا من ٖٔ-
أنشطة تطوعٌة وقت استجابتهم لبلستبانة ،كما أشار ٔ % ٙٙ.من أفراد العٌنة بؤنهم ٌقضون
ساعة واحدة إلى ٓٔ ساعات فً العمل التطوعً و ٕ %٘7.منهم أشار بؤنهم لم ٌقدموا أٌة أعمال
تطوعٌة أخرى خارج نطاق الشركة .و أجاب ٔ % ٘ٗ.من المتطوعٌن بؤنهم استمروا فً التطوع
فترة تراوحت بٌن السنة والخمس سنوات.
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وبالنسبة للدوافع األكثر أهمٌة كما ٌراها المتطوعون فقد أشار المستجٌبٌن إلى المحور المرتبط
بالقٌم بمتوسط حسابً ( ٌٔ٘ٔ ) ٗ.لٌه محور التطوٌر والتدرٌب ثم التعزٌز الذي ٌمكن ربطه
بتطوٌر الذات .وقد جاء عامل التنمٌة الوظٌفٌة فً آخر قابمة الدوافع بمتوسط حسابً (ٗ. )ٔ.99
كما أظهرت النتابج وجود فروق ذات داللة احصابٌة فً متؽٌر النوع االجتماعً لصالح اإلناث
فً الدوافع المتعلقة بالفهم والوقاٌة .إضافة لذلك فؤن النتابج اشارت إلى تماثل المتطوعٌن فً
الفبات العمرٌة المختلفة فً ترتٌب أهمٌة جمٌع دوافع التطوع.
وقد أكد المتطوعون بؤن أنشطة العمل التطوعً التً قاموا بها مكنتهم من توسٌع نطاق مهاراتهم
اال تصالٌة ،وزٌادة استعدادهم لمساعدة اآلخرٌن وعززت لدٌهم مهارات التفاوض والتكٌؾ والعمل
كفرٌق والثقة واالبداع والقدرة على القٌادة ومهارات حل المشكبلت والرؼبة فً التطوٌر الذاتً
المستمر .كما أن التطوع كان له تؤثٌر على أداء وسمعة الشركة التً وقع علٌها االختٌار كعٌنة
للدراسة من حٌث مقدرتها على االحتفاظ بخدمات أفضل المواهب.
دراسة شلهوب والخمشً ( )6866وهدفت إلى التعرؾ على الواقع الفعلً للعمل التطوعً
بالوقوؾ على العوامل التً تدفع الشباب إلى العمل التطوعً ،وتصوراتهم حول زٌادة المشاركة
فً األعمال التطوعٌة ،والمجاالت التً ٌمكن أن ٌتطوع بها الشباب ،وتحدٌد المعوقات التً تحد
من مشاركة الشباب فً األعمال التطوعٌة .واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفً فً الدراسة ،كما
اعتمدت الدراسة على التعدد المنهجً من خبلل المسح االجتماعً واستخدام طرٌقة تحلٌل
المضمون لدلٌل المقابلة ؼٌر المقننة .وتكونت عٌنة الدراسة من طبلب وطالبات الجامعات
السعودٌة وتم الحصول علٌها بطرٌقة العٌنة الصدفٌة ؼٌر االحتمالٌة لتطبٌق االستبانة ،كما
استخدمتا العٌنة القصدٌة بالنسبة للمسإولٌن الذٌن ستطٌق علٌهم أداة المقابلة .وتوصلت الدراسة
إلى وجود عبلقة عكسٌة ذات داللة إحصابٌة للعمر للشباب والعوامل التً تدفع للعمل التطوعً،
حٌث ٌتضح بؤنه كلما زاد العمر قلت العوامل التً تدفع إلى العمل التطوعً ،وكلما زاد العمر قلت
المجاالت التً ٌمكن التطوع فٌها ،وكذلك وجود عبلقة عكسٌة ذات داللة إحصابٌة بٌن العمر
للشباب والتصورات حول زٌادة المشاركة فً األعمال التطوعٌة ،فكلما زاد العمر قلت التصورات
حول المشاركة فً األعمال التطوعٌة .وتوصلت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصابٌة بٌن
أفراد العٌنة تبعا لمتؽٌر النوع االجتماعً حول واقع العمل التطوعً لصالح الطالبات.
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 -6التعقٌب على الدراسات السابقة
 -6من حٌث الموضوع:
تناولت الدراسة الحالٌة موضوع الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعبلقته بالدافعٌة
للتطوع ،وهناك دراسات جمعت بٌن الدافعٌة والعمل التطوعً ،ولكن – على حد علم الباحثة – ال
توجد دراسات سابقة جمعت بٌن المتؽٌرات الثبلثة ( الصورة المدركة والعمل التطوعً والدافعٌة)،
مما ٌعطً هذه الدراسة تفردا من حٌث حداثة الموضوع الذي تناولته.
 -6من حٌث العٌنة:
العٌنة التً طبقت علٌها الدراسة الحالٌة هم من طلبة الجامعة ،وٌظهر أن هناك اتفاق مع بعض
الدراسات من حٌث تطبٌقها على الطلبة الجامعٌٌن ومنها دراسة المؽٌصٌب وعثمان (ٖ،)ٔ99
وعارؾ (ٖٕٓٓ) ،ولٌندٌنمٌر(ٚ ،)Lindenmeier, Jörg: 2008اٌغٍطبْ (ٚ ،)9002ػط١خ
(ٚ ،)9009ػضاٌؼشة ( ٚ ،)9009ئعّٔٛذ (ٚ ،)Esmond Judy:2001اٌؼبِش (،)9002
ٚعّ١ش ٚآخشٚ ،)Smith & et.al :2010( ْٚاٌّبٌىٚ ،)0240( ٟاٌخّشٚ ٟشٍٛٙة ()9004
بٌنما اختلفت مع دراسات أخرى كون العٌنة المطبق علٌها فً هذه الدراسات من طلبة المدارس أو
المتطوعٌن فً المإسسات التطوعٌة المجتمعٌة ،وأعضاء هٌبة التدرٌس أو الموظفٌن ،ومن هذه
الدراسات دراسة البوسعٌدي ( ،)ٕٓٓٙوفخرو (ٕٓٔٓ)  ،و ناؾ وأرمٌندا (Nave and : 2013
.)Arminda
 -6من حٌث األدوات:
استخدمت الدراسة الحالٌة لجمع المعلومات مقٌاس الدافعٌة للتطوع بصورتٌن واتفقت الدراسة
بذلك مع بعض الدراسات التً استخدمت المقاٌٌس ومنها عارؾ (ٖٕٓٓ) ،والسلطان
( ،)ٕٓٓ9وعطٌه (ٕٕٔٓ) ،والعامر (ٕٗٓٓ)ٚ ،عّ١ش ٚآخشSmith & et.al ( ْٚ
ٚ ،):2010اٌّبٌى ،)0240( ٟو ناؾ وأرمٌندا ( .) Nave and Arminda: 2013كما تفردت
الدراسة الحالٌة باستخدام أداتٌن مختلفتٌن واتفقت معها دراسة الخمشً وشلهوب (ٖٕٔٓ)،
بٌنما اختلفت دراسة فخرو (ٕٓٔٓ) فً استخدام اسلوب المبلحظة.
 -6من حٌث المنهج:
طبقت الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً االرتباطً الذي اتفقت فٌه مع بعض الدراسات ،بٌنما
اختلفت بذلك عن دراسات اخرى.
 -7مدى استفادة الدراسة الحالٌة من الدراسات السابقة
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فً عدة جوانب تمثلت فً إسهام هذه الدراسات فً تحدٌد
مشكلة الدراسة وأهمٌتها ،وتحدٌد المفاهٌم ،باإلضافة لتحدٌد عٌنة الدراسة ،وصٌاؼة مقاٌٌس
الدراسة ،وطرٌقة التطبٌق ،وتحدٌد المعالجة االحصابٌة التً ٌتم استخدامها فً الدراسة الحالٌة.
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 -6مكانة الدراسة الحالٌة بٌن الدراسات السابقة:
كشفت الدراسة الحالٌة مستوى الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى حٌث أشارت بؤن مستوى
الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن كبٌر جدا وكذلك كان مستوى الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر
المتطوعٌن كبٌرا ،كما أنها كشفت عن الصورة الذهنٌة المدركة لطلبة الجامعة ،مما أضاؾ
للمسٌرة التعلٌمٌة نتابج جدٌدة تختص بطلبة جامعة نزوى بشكل خاص ،وللدراسات التً أجرٌت
عن العمل التطوعً بسلطنة عمان بشكل عام.
وتتمٌز الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة بما ٌأتً:
أ) -من حٌث موضوع الدراسة:
ركزت هذه الدراسة بشكل أساسً على الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعبلقتها
بالدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى فً ضوء متؽٌرات النوع االجتماعً والمستوى الدراسً
والحالة االجتماعٌة والكلٌة والعمر ،وهذا الموضوع هو األول من نوعه ٌطبق فً جامعة نزوى
بعد مرور ٓٔ سنوات على افتتاحها.
ب) -من حٌث مجتمع الدراسة :
ٌتم تطبٌق هذه الدراسة فً المجتمع العمانً ألول مرة ،حٌث لم تجد الباحثة -على حد علمها
واطبلعها -أي دراسة طبقت على طبلب جامعة نزوى بشكل خاص وال على المجتمع العمانً
بشكل عام ،تبحث فً معرفة الصورة المدركة للعمل التطوعً وعبلقتها بالدافعٌة للتطوع.
ج) -من حٌث المجال الزمنً:
تتم الدراسة فً وقت برزت فٌه االهتمامات بالعمل التطوعً فً السلطنة ،والتً من بٌنها جابزة
السلطان قابوس للعمل التطوعً ،والمشارٌع الكثٌرة التً ٌتم المشاركة بها فً المسابقة ،وكذلك
إضافة مقرر تعلٌمً عن العمل التطوعً لطلبة جامعة نزوى والذي بدأ العمل به فً ربٌع ٕٗٔٓ.
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الفصل الثالث
منهجٌة الدراسة وإجراءاتها

أوال :منهج الدراسة

ثانٌا :مجتمع الدراسة

ثالثا :عٌنة الدراسة

رابعا :متؽٌرات الدراسة

خامسا :أدوات الدراسة

سادسا :وصؾ المقاٌٌس

سابعا :إجراءات تطبٌق الدراسة

ثامنا :المعالجة اإلحصابٌة
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الفصل الثالث
منهجٌة الدراسة وإجراءاتها
تمهٌد
تتناول الباحثة فً هذا الفصل منهجٌة الدراسة وإجراءاتها ،مستعرضة من خبلله منهج
الدراسة ومجتمعها وعٌنتها ومتؽٌراتها وأدواتها بوصؾ المقاٌٌس وطرق التحقق من صدقها
وثباتها وإجراءات تطبٌق الدراسة على العٌنة ،ثم أسالٌب المعالجة االحصابٌة المستخدمة فً
الدراسة.
أوال :منهج الدراسة
قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفً االرتباطً؛ لمناسبته لطبٌعة الدراسة كونها تسعى
لدراسة العبلقة بٌن متؽٌرٌن مما ٌحقق أهداؾ الدراسة ،وٌجٌب عن أسبلتها ،واالسلوب
االرتباطً ٌمكن الباحثة من معرفة ما إذا كانت هناك عبلقة بٌن المتؽٌرٌن أم ال ،ووصؾ طبٌعة
البٌانات المستمدة من أفراد عٌنة الدراسة فً ضوء المتؽٌرات.
ثانٌا :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان فً الكلٌات األربع لطلبة
الماجستٌر والبكالورٌوس باستثناء طبلب السنة التؤسٌسٌة ،وذلك فً العام األكادٌمً ٕٗٔٓ /
ٕ٘ٔٓم والبالػ عددهم (ٕ٘ٔ٘) طالبا وطالبة تبعا إلحصابٌة عمادة القبول والتسجٌل بجامعة
نزوى .
جدول ( )6
توزٌع أفراد مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغٌرات النوع االجتماعً والكلٌات والمستوى الدراسً
المتغٌر
النوع االجتماعً

الكلٌات

المستوى الدراسً

العدد

مستوٌاته

النسبة المئوٌة

ذكر
انثى
العلوم واآلداب
االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات
الهندسة والعمارة
الصٌدلة والتمرٌض

ٙ8ٙ
ٗٗٙٙ
ٕٗٔ9
ٕٔٔ7
ٔٓٓ9
ٗ98

ٕٖ% ٖٔ,
% 8ٙ,ٙ8
ٖٗ% ٖ7,
ٔٗ% ٖٖ,
% ٔ9,٘8
% 9,ٙ7

ماجستٌر
بكالورٌوس

٘٘8
ٗ٘ٙ7

ٖ٘% ٔٔ,
٘% 88,ٙ
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ثالثا :عٌنة الدراسة
لقد تكونت عٌنة الدراسة فً مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى (المتطوعٌن) من (  ) ٙ9طالب وطالبة
من طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان من مختلؾ الكلٌات التً تضمها الجامعة ،وتم اختٌارهم
بالطرٌقة ؼٌر العشوابٌة (القصدٌة) الستهداؾ المتطوعٌن فقط من بٌن طلبة الجامعة.
جدول ( ) 6
توزٌع أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) حسب متغٌراتها الدٌموغرافٌة
المتغٌر
النوع االجتماعً

الكلٌات

المستوى الدراسً

الحالة االجتماعٌة

العمر

العدد

النسبة المئوٌة
%ٗٓ,ٙ
ٗ%٘9,
ٓٓٔ%
%ٗ7,8
%ٔ8,8
%ٔ٘,9
٘%ٔ7,
ٓٓٔ%

مستوٌاته
ذكر
أنثى
المجموع
العلوم واآلداب
االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات
الهندسة والعمارة
الصٌدلة والتمرٌض
المجموع

ٕ8
ٔٗ
ٙ9
ٖٖ
ٖٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٙ9

ماجستٌر
بكالورٌوس
المجموع
أعزب
متزوج

ٕ9
ٓٗ
ٙ9
ٖٗ
ٖ٘

ٔ%ٕٗ.
%٘7,9
ٓٓٔ%
ٖ%ٗ9,
%٘ٓ,7

المجموع
 ٕٔ -ٔ8سنة
ٕٕ ٕ9 -سنة
ٖٓ سنة فؤكثر
المجموع

ٙ9
ٔ7
ٕ٘
ٕ7
ٙ9

ٓٓٔ%
%ٕٗ,ٙ
ٕ%ٖٙ,
ٕ%ٖ9,
ٓٓٔ%

كما تكونت عٌنة الدراسة فً مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى (ؼٌر المتطوعٌن) من ( ٓٓٔ ) طالب
وطالبة من طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان من مختلؾ الكلٌات التً تضمها الجامعة ،وتم
اختٌارهم بالطرٌقة الطبقٌة المتاحة ،وذلك من خبلل التطبٌق على المساقات الخاصة بالكلٌات كل
على حده ،بحٌث تكون فرص اختٌارهم متساوٌة احتمالٌا ،بعٌدا عن المساقات ذات المتطلبات
الجامعٌة.
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جدول ( ) 6
توزٌع أفراد عٌنة الدراسة (غٌر المتطوعٌن) حسب متغٌراتها الدٌموغرافٌة
المتغٌر
النوع االجتماعً

الكلٌات

المستوى الدراسً

الحالة االجتماعٌة

العمر

العدد

النسبة المئوٌة
ٗٗ%
%٘ٙ
ٓٓٔ%
%ٖٙ
ٕٕ%
ٕٓ%
ٕٕ%
ٓٓٔ%

مستوٌاته
ذكر
أنثى
المجموع
العلوم واآلداب
االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات
الهندسة والعمارة
الصٌدلة والتمرٌض
المجموع

ٗٗ
٘ٙ
ٓٓٔ
ٖٙ
ٕٕ
ٕٓ
ٕٕ
ٓٓٔ

ماجستٌر
بكالورٌوس
المجموع
أعزب
متزوج

ٖٓ
ٓ7
ٓٓٔ
ٖٙ
ٖ7

ٖٓ%
ٓ%7
ٓٓٔ%
ٖ%ٙ
%ٖ7

المجموع
 ٕٔ -ٔ8سنة
ٕٕ ٕ9 -سنة
ٖٓ سنة فؤكثر
المجموع

ٓٓٔ
ٖ7
ٖٗ
ٕ9
ٓٓٔ

ٓٓٔ%
%ٖ7
ٖٗ%
%ٕ9
ٓٓٔ%

كما تكونت عٌنة الدراسة فً مقابلة الصورة الذهنٌة المدركة بالنسبة للمتطوعٌن من ٖٓ طالبا
وطالبة وتم اختٌارهم بالطرٌقة ؼٌر العشوابٌة (القصدٌة) ،بٌنما عدد ؼٌر المتطوعٌن ٓٗ طالبا
وطالبة وتم اختٌارهم بالطرٌقة الطبقٌة (المتاحة).
رابعا :متغٌرات الدراسة
ستشتمل الدراسة على المتؽٌرات التالٌة:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-7

الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً .
الدافعٌة للتطوع.
النوع االجتماعً( :ذكر ،أنثى).
الكلٌة( :العلوم واآلداب ،االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات ،الهندسة والعمارة ،الصٌدلة
والتمرٌض).
المستوى الدراسً( :بكالورٌوس ،ماجستٌر).
الحالة االجتماعٌة( :أعزب ،متزوج).
العمر ٕٔ -ٔ8( :سنة ٕ9 -ٕٕ،سنة ٖٓ ،سنة فؤكثر) .

٘9

خامسا :أدوات الدراسة
تتمثل أدوات الدراسة فً :
 -6مقابلة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً
بعد إطبلع الباحثة على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع طرق قٌاس
الصورة المدركة قامت بإعداد بنود المقابلة لقٌاس الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وذلك
لعدم التمكن من الحصول على أداة سابقة تخص قٌاس الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً،
ولقد اشتملت بنود المقابلة على أربعة أبعاد وهً كالتالً:
البعد األول  :الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً.
البعد الثانً :إدراكات المفحوص لفوابد العمل التطوعً.
البعد الثالث :مجاالت العمل التطوعً.
البعد الرابع :الفبات التً ُتقدِم العمل التطوعً ،ولمن ٌُقدَم.
كما قامت الباحثة بعرض بنود المقابلة على مجموعة من المحكمٌن للنظر فً مدى مراعاة المقابلة
للموضوع الذي ستقٌسه ،وأن تكون البنود معبرة للمجال الذي تنتمً له ،وكذلك مراجعة السبلمة
اللؽوٌة ووضوح المعنى وسهولة الصٌاؼة.
 -6مقٌاس الدافعٌة للتطوع
وقد تكون من صورتٌن إحداها تقٌس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن ،والثانٌة تقٌس الدافعٌة
للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن.
سادسا :وصف المقاٌٌس:
فٌما ٌؤتً توضٌح لخطوات إعداد المقٌاس :
ٔ -إطبلع الباحثة على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،والتً
استطاعت الباحثة االطبلع علٌها والمتمثلة فً الكتب والرسابل العلمٌة والدورٌات ،ومنها دراسة
أنا وأرمٌندا ( ) Ana Claudia Nave and Arminda do Pac¸o, 2013ودراسة كالدارٌبل
وجوم وشاتزر ووال ) (Caldarella, Gomm, Shatzer & Wall, 2010ودراسة مكناي
).)McNay, N. Athalene, 2005
 -6استفادت هذه الدراسة من مقٌاس كبلري وآخرون ) (Clary& et al,1998حول فهم وتقٌٌم
دوافع المتطوعٌن .ولقد تم االستفادة من ستة محاور ترتبط بدوافع العمل التطوعً وذلك الرتباطها
بؤسبلة الدراسة وأهدافها.
-6صٌاؼة المقٌاس بصورته األولٌة وقد تكون من صورتٌن إحداها تقٌس الدافعٌة للتطوع لدى
المتطوعٌن ،والثانٌة تقٌس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن ،وقد تؤلؾ المقٌاس فً صورته
األولٌة من ( )ٗ8فقرة ،موضحة بالجدول اآلتً:
ٓٙ

جدول ( ٌ ) 7وضح توزٌع الفقرات على المقٌاس
عدد
الفقرات

رقم الفقرة

البعد
البعد (ٔ) الوقابٌة ( :الحد من المشاعر
السلبٌة ،وحل المشكبلت الشخصٌة)

 9فقرات

ٔٗٙ ،ٕٗ ،ٖ7 ،ٖٔ ،ٕ٘ ،ٔ9 ،ٖٔ ،7 ،

البعد (ٕ) القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة
حول اآلخرٌن

 9فقرات

ٕٗ7 ،ٖٗ ،ٖ8 ،ٖٕ ،ٕٙ ،ٔٗ،ٕٓ ،8 ،

البعد (ٖ) التنمٌة الوظٌفٌة ( :الخبرة
المهنٌة)

 ٙفقرات

ٖٖٖ ،ٕ7 ،ٕٔ ،ٔ٘ ،9 ،

البعد (ٗ) التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة
مع اآلخرٌن

 9فقرات

ٗٗ8 ،ٗٗ ،ٖ9 ،ٖٗ ،ٕ8 ،ٕٕ ،ٔٙ ،ٔٓ ،

 8فقرات

٘ٗ٘ ،ٗٓ ،ٖ٘ ،ٕ9 ،ٕٖ ،ٔ7 ،ٔٔ ،

 7فقرات

ٗٔ ،ٖٓ،ٖٙ ،ٕٗ ،ٔ8 ،ٕٔ ،ٙ

البعد (٘) الفهم :اكتساب المعرفة
والمهارات والكفاءات
البعد ( )ٙالتقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو
الشخصٌة

٘ -لؽاٌات اإلجابة عن فقرات المقٌاس قامت الباحثة بوضع تدرج خماسً (موافق بشدة ،موافق،
محاٌد ،ؼٌر موافق ،ؼٌر موافق بشدة) لٌختار الطالب ما ٌتبلءم مع دوافعه ،وألؼراض التصحٌح
أعطً التدرٌج الخماسً األوزان(٘ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،على التوالً.
 -ٙللتحقق من المواصفات السٌكومترٌة للمقٌاسٌن المستخدمٌن قامت الباحثة باتباع ما ٌؤتً:
( -)6صدق مقٌاس الدافعٌـة للتطـوع ( لدى المتطوعٌن):
أوال :الصدق الظاهري (صدق المحتوى)
للتحقق من الصدق الظاهري قامت الباحثة بعرض المقاٌٌس فً صورتها األولٌة على مجموعة من
المحكمٌن بلػ عددهم (ٓٔ) محكمٌن من المتخصصٌن فً اإلرشاد النفسً وعلم النفس وعلم
االجتماع والعمل االجتماعً ،والقٌاس والتقوٌم فً كل من جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس
والموضحة فً ملحق (ٔ) وملحق (ٕ) ،وقد طلب من هإالء المحكمٌن إبداء آرابهم ومبلحظاتهم
حول مدى مبلبمة فقرات المقاٌٌس لؽرض الدراسة ،ودرجة انتماء الفقرة للبعد ،ومدى وضوح
الصٌاؼة اللؽوٌة لكل فقرة من فقرات المقٌاس ،كذلك إبداء مبلحظاتهم واقتراحاتهم ،وإضافة أي
تعدٌبلت ٌرونها مناسبة.
وعقب ذلك تم إجراء حصر آلراء المحكمٌن وقد نتج عن هذا التحكٌم ما ٌؤتً:
 تم اعتماد نسبة االتفاق (ٓ )%8فؤكثر فً آراء أعضاء التحكٌم .تعدٌل بعض العبارات التً رأى أعضاء التحكٌم تعدٌلها لعدم وضوحها أو احتمالها أكثر من فكرةكما ٌوضحها ملحق (  ) 7وملحق ( .) 8
ٔٙ

ثانٌا  :الصدق البنائً (الصدق التكوٌنً):
قامت الباح ثة بحساب الصدق البنابً أو التكوٌنً للمقٌاس وذلك لبٌان مدى اتساق فقرات المقٌاس
مع بعضها البعض عن طرٌق حساب معامبلت ارتباط بٌرسون لمعرفة درجة ارتباط درجة كل
فقرة مع الدرجة الكلٌة للبعد الذي تنتمً له ،ثم قامت بحساب معامبلت ارتباط بٌرسون لمعرفة
درجة ارتباط كل بُعد مع الدرجة الكلٌة للمقٌاس وذلك لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن.
جدول رقم ( ) 8
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى
المتطوعٌن مع الدرجة الكلٌة لكل بعد (ن= )68
البعد ( )6الوقائٌة
(الحد من المشاعر
السلبٌة ،وحل
المشكالت
الشخصٌة)
البعد ( )6القٌم :
اهتمامات إنسانٌة
وغٌرٌة حول
اآلخرٌن

البعد ( )6التنمٌة
الوظٌفٌة (الخبرة
المهنٌة)

البعد ( )6التفاعل
االجتماعً :تقوٌة
العالقة مع اآلخرٌن

رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط

(ٖٔ)

()ٔ9

(ٕ٘)

()7

(ٔ)

**ٖٔٓ,7
()ٖ7

**ٕٓٓ,ٙ

**ٔٓ,٘8

**ٓ,7٘8

(ٕٗ)

()ٗٙ

**ٓٓ,ٙ8

ٓ,ٖٖٙ

**ٕٓ,ٗٙ

**ٕٗ٘ٓ,

(ٕ)

()8

(ٗٔ)

(ٕٓ)

**ٓ,٘ٓ7
(ٖٔ)

**ٔٗٓ,ٙ

**ٓ,ٙٙٙ

(ٕٖ)

()ٖ8

**ٓ,ٗٙٙ

*ٓ,ٖ99
()ٗ7
(ٖٗ)

**ٓ,ٖٙ7

**ٔٓ,٘ٙ

**ٗٓٓ,7

**ٔٓ,ٙٙ

(ٖ)

()9

(٘ٔ)

(ٕٔ)

**ٖٗ٘ٓ,ٙ98** ٓ,

**ٓ,٘79

**ٕٓ,77

()ٕٙ
*ٓ٘ٗٓ,

()ٕ7
**ٓ,9ٗ9

(ٖٖ)
**ٗٓ,ٙٙ
(ٗ)

(ٓٔ)

()ٔٙ

( ٕٕ )

()ٕ8

*٘ٗٗٓ,

**ٗٓ,٘7

**ٖٓ٘ٓ,

**ٓ,ٕ٘9

**ٓ,٘89

(ٖٗ)

()ٖ9

(ٗٗ)

()ٗ8

**ٔٓ,٘8

*ٓٓ,ٖ7

**ٓ,ٙٓ7

**٘ٗٓ,ٙ

ٕٙ

البعد ( )7الفهم:
اكتساب المعرفة
والمهارات
والكفاءات

البعد ( )8التقدم
(أو النجاح) :تطوٌر
ونمو الشخصٌة

رقم الفقرة
معامل
االرتباط

(٘ )

رقم الفقرة
معامل
االرتباط

(ٖ٘)

رقم الفقرة
معامل
االرتباط

( ٔٔ )

ٕ٘ٗٓ,٘7ٙ** ٓ,

ٔٗٔٓ,
(ٓٗ)

**ٓ,787
()ٙ
**ٖٓ,7ٙ
()ٖٙ

رقم الفقرة
معامل
**٘ٓ,77
االرتباط
** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة ) ٔٓ)ٓ,

()ٔ7

**ٕٓ,٘ٙ

(ٖٕ)

()ٕ9

**٘ٓ,ٗ7

**ٓ,ٖ٘8

(٘ٗ)
**ٓ,ٙ7ٙ

(ٕٔ)

()ٔ8

(ٕٗ)

(ٖٓ)

*٘ٓٗٓ,

**ٓ,8ٕ7

**ٖٓ,٘8

**ٓ,ٗٙ9

(ٔٗ)
**ٖٗٓ,8

* دالة إحصابٌا عند مستوى داللة ) ٘ٓ)ٓ,

ٌتضح من الجدول (  ) ٙأن جمٌع فقرات المقٌاس تتمتع بمعامل ارتباط مرتفع ودال احصابٌا،
ماعدا ( ٖ ) فقرات ،فقرة واحدة تمثل البعد األول رقمها ( ،)ٖ7وفقرتان تمثبلن البعد الخامس
ورقمهما (٘ ) ٔٔ،حٌث كانت قٌم االرتباط بها ؼٌر دالة مما أدى إلى حذؾ هذه الفقرات،
وللمحافظة على تكافإ المقٌاسٌن للمتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن قامت الباحثة بحذؾ الفقرة (ٕٗ)
فً البعد األول ،والفقرة (ٗ )ٕٕ ،فً البعد الرابع ألنها ؼٌر دالة فً المقٌاس اآلخر.
جدول رقم ( ) 5
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل بعد من أبعاد المقٌاس مع الدرجة الكلٌة لمقٌاس
الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن (ن= )68
البعد
(ٔ) الوقابٌة ( :الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت
الشخصٌة)
(ٕ) القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن
(ٖ) التنمٌة الوظٌفٌة( :الخبرة المهنٌة)

معامل االرتباط
**ٕٓٓ,8
**ٓ,8ٙ8
**ٗٓ,79

(ٗ) التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن
(٘) الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات
( )ٙالتقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة
** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة) ٔٓ)ٓ,

ٖٙ

**ٓ,8ٕٙ
**٘ٓ,78
**ٕٖٓ,8

( -)6ثبات مقٌاس الدافعٌـة للتطـوع ( لدى المتطوعٌن):
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن بحساب معامبلت الثبات
ألبعاد المقٌاس بطرٌقة إعادة التطبٌق على عٌنة من (ٖٓ) طالب وطالبة من المتطوعٌن بفاصل
زمنً مدته أسبوعان ،وتم حساب معامل الثبات للدرجة الكلٌة للمقٌاس ثم لكل بعد من أبعاده
بطرٌقة ارتباط بٌرسون بٌن التطبٌقٌن .وتم حساب معامل االتساق الداخلً باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا للدرجة الكلٌة للمقٌاس ،وكذلك لكل بعد من أبعاده.
(أ) الثبات بطرٌقة إعادة التطبٌق:
جدول رقم () 5
ٌبٌن معامل االرتباط ألبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن (ن= )68
م

البعد

معامل االرتباط

ٔ

الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة،
وحل المشكبلت الشخصٌة)
القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول
اآلخرٌن
التنمٌة الوظٌفٌة ( الخبرة المهنٌة)

**ٕٗٓ,8

ٗ

التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع
اآلخرٌن

٘

الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات
والكفاءات
التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو
الشخصٌة

ٕ
ٖ

ٙ

الدرجة الكلٌة للمقٌاس

**ٓ,8ٖ9
**ٓ,7ٗ8
**٘ٓ,77
**ٓ٘ٓ,ٙ

**ٖ٘ٓ,7
**ٕٗٓ,8

** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة ) ٔٓ)ٓ,

بلػ معامل االرتباط (ٕٗ ) ٓ,8لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن فً إعادة التطبٌق وهو
معامل ارتباط مرتفع مما ٌدل على ثبات المقٌاس.
(ب)الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا :Cronbach Alpha
قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المقٌاس على حده ،ثم قامت بحساب معامل
ثبات المقٌاس ككل باستخدام معامل  Alpha Cronbachلبلتساق الداخلً.
والجدول اآلتً ٌوضح قٌم معامبلت ألفا كرونباخ لكل ُبعد على حده والمقٌاس ككل.

ٗٙ

جدول رقم ( )5
ٌوضح قٌم معامالت ألفا كرونباخ لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن (ن= )68
م

البعد

ٔ

الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة،
وحل المشكبلت الشخصٌة)
القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول
اآلخرٌن
التنمٌة الوظٌفٌة ( الخبرة المهنٌة)

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

عدد الفقرات لكل
بعد
 7فقرات

معامل ألفا-كرونباخ
(االتساق الداخلً)
ٕ٘ٓ,7

 9فقرات

ٖ٘ٓ,7

 ٙفقرات

٘ٓ,7ٙ

 7فقرات

ٖ٘ٓ,ٙ

التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع
اآلخرٌن
 ٙفقرات
الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات
والكفاءات
التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة  7فقرات

ٓ,797

ٕٗ فقرة

ٕ٘ٓ,9

قٌمة ألفا للمقٌاس ككل

ٓ,777

بلػ معامل الثبات فً بعد الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت الشخصٌة)
(ٕ٘ ،)ٓ,7و القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن (ٖ٘ ،)ٓ,7والتنمٌة الوظٌفٌة (الخبرة
المهنٌة) (٘ ،)ٓ,7ٙالتفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن (ٖ٘ ،)ٓ,ٙوالفهم :اكتساب
المعرفة والمهارات والكفاءات ( ،)ٓ,777و التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة (،)ٓ,797
وٌتضح أن جمٌع معامبلت الثبات مرتفعة لكل بُعد من أبعاد المقٌاس ،وكذلك بلػ معامل الثبات
للمقٌاس ككل (ٕ٘ )ٓ,9وهذا ٌدل على ثبات قوي جدا.
(ج) الثبات بالتجزئة النصقٌة:
٘ٓ,8ٙ
سبٌرمان – براون
ٓ,8ٗٙ
جتمان
بلػ معامل الثبات بطرٌقة التجزبة النصفٌة سبٌرمان وبراون ٘ ٓ,8ٙوجتمان  ٓ,8ٗٙوهذا ٌدل
على ثبات قوي للمقٌاس ،مما ٌطمؤن الباحثة على صبلحٌة تطبٌق المقٌاس .
( -)6صدق مقٌاس الدافعٌـة للتطـوع ( لدى غٌر المتطوعٌن):
أوال :الصدق الظاهري (صدق المحتوى)
قامت الباحثة بحساب الصدق البنابً أو التكوٌنً للمقٌاس وذلك لبٌان مدى اتساق فقرات المقٌاس
مع بعضها البعض عن طرٌق حساب معامبلت ارتباط بٌرسون لمعرفة درجة ارتباط درجة كل
فقرة مع الدرجة الكلٌة للبعد الذي تنتمً له ،ثم قامت بحساب معامبلت ارتباط بٌرسون لمعرفة
درجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلٌة للمقٌاس وذلك لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر
المتطوعٌن.
٘ٙ

جدول رقم ( ) 68
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى
غٌر المتطوعٌن مع الدرجة الكلٌة لكل بعد (ن= )68
البعد ( )6الوقائٌة (الحد
من المشاعر السلبٌة،
وحل المشكالت
الشخصٌة)

البعد ( )6القٌم :
اهتمامات إنسانٌة
وغٌرٌة حول اآلخرٌن

البعد ( )6التنمٌة
الوظٌفٌة (الخبرة
المهنٌة)

البعد ( )6التفاعل
االجتماعً :تقوٌة
العالقة مع اآلخرٌن

البعد ( )7الفهم:
اكتساب المعرفة
والمهارات والكفاءات

رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط
رقم الفقرة
معامل
االرتباط

(ٔ)
**ٔٓ,99
(ٖٔ)
**ٖٗ٘ٓ,
(ٕ)

(ٖٔ)

()ٔ9

(ٕ٘)

()7
**ٓ,ٙٙ7
() ٖ7

**ٔٗٓ,ٙ

**ٓ,٘88

**ٓ,ٙ9ٙ

(ٕٗ )

()ٗٙ

*ٕٓ,ٗٙ
()8

ٔٓ,ٓ7
(ٗٔ)

**ٕٗٓ,8
(ٕٓ)

()ٕٙ

**ٖٕٓ,ٙ

**ٖٓٓ,7

**٘ٔٓ,8
*ٓ,ٗٔ9
(ٕٖ)
**ٓ,ٙٓ7
(ٖ)
**٘ٔٓ,7
(ٖٖ)

**ٓ,ٗ88
()ٖ8

(ٖٗ)

()ٗ7

**٘ٓ,٘8
()9

*ٓ,ٗ٘9
(٘ٔ)

**ٔٓٓ,ٙ
(ٕٔ)

**ٗٓٓ,7

**ٕ٘ٓ,ٙ
(ٗ)

( ٓٔ )

**ٖٓٓ,8

( ) ٔٙ

**ٖٖٓ,7

( ٕٕ )

()ٕ7
**ٓ,9ٓ9

( ) ٕ8

ٖٕٖٓ,
(ٖٗ)

**ٓ,ٕٙ7
()ٖ9

**ٓ,٘ٗ9
(ٗٗ)

ٓ,ٖ٘7
()ٗ8

*ٖٓ,ٖ9
(٘)

*ٓ,ٗٓ7
( ٔٔ )

**ٓٗٓ,ٙ
()ٔ7

**ٓ,٘79
(ٖٕ)

()ٕ9

*ٓ,ٗٗٙ
(ٖ٘)

**ٕ٘٘ٓ,ٙٙٔ** ٓ,
(٘ٗ)
(ٓٗ)
**ٓ,ٕ٘8** ٓ,٘98

**ٓ,7ٔٙ

**ٖٓٓ,7

**ٔٓ٘ٓ,
()ٙ

رقم الفقرة
البعد ( )8التقدم (أو
معامل
النجاح) :تطوٌر ونمو
**ٓ,٘89
االرتباط
الشخصٌة
()ٖٙ
رقم الفقرة
معامل
**٘٘٘ٓ,
االرتباط
** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة) ٔٓ)ٓ,

**ٕ٘٘ٓ,

(ٕٔ)

()ٔ8

(ٕٗ)

(ٖٓ)

**ٖٓٓ,ٙ
(ٔٗ)

**ٖٓ,٘7

**ٓ,٘ٗٙ

**ٓ,ٙ88

**ٓ,ٙ8ٙ

* دالة إحصابٌا عند مستوى داللة) ٘ٓ)ٓ,

ٌتضح من الجدول (ٓٔ) أن جمٌع فقرات المقٌاس تتمتع بمعامل ارتباط مرتفع ودال احصابٌا،
ماعدا ( ٖ ) فقرات ،فقرة واحدة تمثل البعد األول رقمها (ٕٗ) ،وفقرتان تمثبلن البعد الرابع
ٙٙ

ورقمهما (ٗ )ٕٕ ،حٌث كانت قٌم االرتباط بها ؼٌر دالة مما أدى إلى حذؾ هذه الفقرات،
وللمحافظة على تكافإ المقٌاسٌن للمتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن قامت الباحثة بحذؾ الفقرة رقم
( )ٖ7فً البعد األول ،والفقرة رقم (٘ )ٔٔ ،فً البعد الخامس ألنها ؼٌر دالة فً المقٌاس اآلخر.

جدول رقم ( ) 66
ٌوضح معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل بعد من أبعاد المقٌاس مع الدرجة الكلٌة لمقٌاس
الدافعٌة للتطوع لدى غٌر المتطوعٌن (ن= )68
معامل االرتباط

البعد
(ٔ) الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة،
وحل المشكبلت الشخصٌة)

**٘ٓ,77

(ٕ) القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة
حول اآلخرٌن

**ٕٓ,78

(ٖ) التنمٌة الوظٌفٌة (الخبرة المهنٌة)

**ٕٓٓ,ٙ

(ٗ) التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع
اآلخرٌن
(٘) الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات
والكفاءات
( )ٙالتقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو
الشخصٌة

**ٓ,8٘7
**٘ٔٓ,8
**ٓ,7ٙ7

** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة) ٔٓ)ٓ,

ثانٌا  :ثبات المقٌاس
 -6ثبات مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى غٌر المتطوعٌن:
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى ؼٌر المتطوعٌن بحساب معامبلت
الثبات ألبعاد المقٌاس بطرٌقة إعادة التطبٌق على عٌنة من (ٖٓ) طالب وطالبة من ؼٌر
المتطوعٌن بفاصل زمنً مدته أسبوعان ،وتم حساب معامل الثبات للدرجة الكلٌة للمقٌاس ثم لكل
بعد من أبعاده بطرٌقة ارتباط بٌرسون بٌن التطبٌقٌن .وتم حساب معامل االتساق الداخلً باستخدام
معادلة كرونباخ ألفا للدرجة الكلٌة للمقٌاس ،وكذلك لكل بعد من أبعاده.

ٙ7

(أ) الثبات بطرٌقة إعادة التطبٌق:

جدول رقم () 66
ٌبٌن معامل االرتباط ألبعاد مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى غٌر المتطوعٌن (ن= )68
م

البعد

معامل االرتباط

ٔ

الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل
المشكبلت الشخصٌة)
القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن

**ٕ٘ٓ,8

ٖ

التنمٌة الوظٌفٌة ( الخبرة المهنٌة)

ٗ

التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن

٘

الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات

ٙ

التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة

ٕ

**ٓ,7ٖ7
**ٓ,8ٗ7
**٘ٓ,ٙ9
**ٗٓ,٘9
**ٖٕٓ,7
**ٗٓ,77

الدرجة الكلٌة للمقٌاس
** دالة إحصابٌا عند مستوى داللة ) ٔٓ)ٓ,

بلػ معامل االرتباط (ٗ ) ٓ,77لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن فً إعادة التطبٌق وهو
معامل ارتباط مرتفع مما ٌدل على ثبات المقٌاس.
(ب)الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا :Cronbach Alpha
قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المقٌاس على حده ،ثم قامت بحساب معامل
ثبات المقٌاس ككل باستخدام معامل  Alpha Cronbachلبلتساق الداخلً.
والجدول اآلتً ٌوضح قٌم معامبلت ألفا كرونباخ لكل بعد على حده والمقٌاس ككل.
جدول رقم ( )66
ٌوضح قٌم معامالت ألفا كرونباخ لمقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى غٌر المتطوعٌن (ن= )68
م

البعد

عدد الفقرات لكل بعد

ٔ

الوقابٌة ( :الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل
المشكبلت الشخصٌة)
القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن
التنمٌة الوظٌفٌة ( :الخبرة المهنٌة)
التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن
الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات
التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة
قٌمة ألفا للمقٌاس ككل

 7فقرات

معامل ألفا-كرونباخ
(االتساق الداخلً)
ٓ,788

 9فقرات
 ٙفقرات
 7فقرات
 ٙفقرات
 7فقرات
ٕٗ فقرة

ٔٓ,77
ٓ,8ٗٙ
ٔٓ,77
ٓ,ٙٓ8
ٕٓ,78
ٓ,9ٓ9

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

ٙ8

بلػ معامل الثبات فً بعد الوقابٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت الشخصٌة)
( ،)ٓ,788و القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن (ٔ ،)ٓ,77والتنمٌة الوظٌفٌة (الخبرة
المهنٌة) ( ،)ٓ,8ٗٙو التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة مع اآلخرٌن (ٔ ،)ٓ,77والفهم :اكتساب
المعرفة والمهارات والكفاءات ( ،)ٓ,ٙٓ8و التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة (ٕ،)ٓ,78
وٌتضح ان جمٌع معامبلت الثبات مرتفعة لكل بُعد من أبعاد المقٌاس ،وكذلك بلػ معامل الثبات
للمقٌاس ككل ( )ٓ,9ٓ9وهذا ٌدل على ثبات قوي جدا.
(ج) الثبات بالتجزئة النصقٌة:
ٖٓ,87
سبٌرمان – براون
ٔٓ,87
جتمان
بلػ معامل الثبات بطرٌقة التجزبة النصفٌة سبٌرمان وبراون ٖ ٓ,87وجتمان ٔ ٓ,87وهذا ٌدل
على ثبات قوي للمقٌاس ،مما ٌطمؤن الباحثة على صبلحٌة تطبٌق المقٌاس .
وبعد إجراء اختبارات الصدق والثبات وحذؾ العبارات ؼٌر الثابتة وؼٌر المناسبة ،فقد تم حصر
الفقرات التً تنتمً إلى كل بُعد من مقٌاسً الدراسة ،كما ٌوضح الجدول التالً:
جدول رقم ( ) 66
ٌوضح توزٌع الفقرات على مقٌاس الدافعٌة للتطوع
عدد
الفقرات

رقم الفقرة

البعد
البعد (ٔ) الوقابٌة ( :الحد من المشاعر
السلبٌة ،وحل المشكبلت الشخصٌة)

 7فقرات

ٖٔ7 ،ٖٔ ،ٕ٘ ،ٔ9 ،ٖٔ ،7 ،

البعد (ٕ) القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة
حول اآلخرٌن

 9فقرات

ٕٕٗ ،ٗٔ ،ٖ8 ،ٖٕ ،ٕٙ ،ٔٗ،ٕٓ ،8 ،

البعد (ٖ) التنمٌة الوظٌفٌة ( :الخبرة
المهنٌة)
البعد (ٗ) التفاعل االجتماعً :تقوٌة العبلقة
مع اآلخرٌن

 ٙفقرات

ٖٖٖ ،ٕ7 ،ٕٔ ،ٔ٘ ،9 ،

 7فقرات

ٖٓٔ9 ،ٖٗ ،ٕ8 ،ٔٙ،ٕٕ ،ٗ،

البعد (٘) الفهم :اكتساب المعرفة
والمهارات والكفاءات

 ٙفقرات

ٖ٘٘ ،ٕ9 ،ٕٖ ،ٔ7 ،ٔٔ ،

البعد ( )ٙالتقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو
الشخصٌة

 7فقرات

ٖٙ،ٗٓ ،ٕٗ،ٖٓ ،ٔ8 ،ٕٔ ،ٙ

مجموع الفقرات

ٕٗ فقرة

ٙ9

سابعـا :إجراءات تطبٌق الدراسة
للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة قامت الباحثة بتطبٌق مقٌاس الدافعٌة للتطوع على عٌنة
استطبلعٌة تكونت من ٖٓ طالب متطوع وٖٓ طالب ؼٌر متطوع تم اختٌارهم من خارج عٌنة
الدراسة ،وبعد التحقق من صبلحٌة أدوات الدراسة ،والتؤكد من صدقها وثباتها وإخراجها بالصورة
النهابٌة ،قامت الباحثة بالحصول على خطاب (تسهٌل مهمة باحث) من عمادة كلٌة العلوم واآلداب
بجامعة نزوى متمثلة فً قسم العلوم االنسانٌة ،لتطبٌق أدوات الدراسة انظر الملحق رقم ( ،) 9
كما تم استخراج قوابم من عمادة القبول والتسجٌل بالجامعة لفصل الربٌع ٕ٘ٔٓم لسحب عٌنة
الدراسة ،حٌث توضح الكلٌات والمساقات وعدد الطلبة فً كل مساق واسم استاذ المساق والتوقٌت
الذي ٌدرس به المساق والقاعة الدراسٌة ،ثم قامت الباحثة بالتنسٌق مع أساتذة المساقات فً
الكلٌات األربع لتطبٌق أداة الدراسة (االستبانة) الخاصة بالطلبة المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن،
وأشرفت الباحثة على تطبٌق االستبانات بنفسها ،كما تم استكمال االستبانات الخاصة بالطلبة
المتطوعٌن من خبلل التنسٌق مع مدٌرة برنامج العمل التطوعً بجامعة نزوى ،كما تم التواصل
مع الطلبة المتطوعٌن من طلبة الماجستٌر بعد تسجٌل أرقام هواتفهم لتطبٌق أداة البحث (المقابلة)،
بٌنما تم التنسٌق مع الطلبة المتطوعٌن ضمن برنامج العمل التطوعً بالجامعة لمواعٌد إجراء
المقاببلت الخاصة بقٌاس الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً من خبلل مجموعة الواتس اب،
بٌنما تم اختٌار بعض الطلبة ؼٌر المتطوعٌن الذٌن تم تطبٌق االستبانات علٌهم من خبلل التواصل
معهم هاتفٌا ،وقامت الباحثة بنفسها بإجراء جمٌع المقاببلت مع الطلبة.
ثامنا :األسالٌب االحصائٌة المستخدمة فً الدراسة
إستخدمت الباحثة فً هذه الدراسة األسالٌب االحصابٌة اآلتٌة:
 معامل ارتباط بٌرسون ( )Pearsonلحساب االتساق الداخلً والصدق البنابً لمقٌاسً الدافعٌةللتطوع لدى المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن.
معادلة كرونباخ -ألفا ( )Cronbach- Alphaلبلتساق الداخلً لحساب معامل ثبات مقٌاسًالدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن.
 النسب المبوٌة لئلجابة على السإال األول  ،والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌةلئلجابة على السإال الثانً.
 اختبار ( )T- testلتحدٌد داللة الفروق لمستوى الدافعٌة للتطوع تعزى لمتؽٌر النوع االجتماعً-المستوى الدراسً -الحالة االجتماعٌة.
 تحلٌل التباٌن األحادي ( )One Way ANOVAلتحدٌد داللة الفروق لمستوى الدافعٌة للتطوعتعزى لمتؽٌر ال ُكلٌة  -العمر.
 معامل ارتباط بٌرسون للتعرؾ على العبلقة االرتباطٌة بٌن الصورة الذهنٌة المدركة للعملالتطوعً ومستوى الدافعٌة للتطوع.

ٓ7

الفصل الرابع
نتائج الدراسة

أوال :النتابج المتعلقة بالسإال األول
ثانٌا :النتابج المتعلقة بالسإال الثانً
ثالثا :النتابج المتعلقة بالسإال الثالث
رابعا :النتابج المتعلقة بالسإال الرابع
خامسا :النتابج المتعلقة بالسإال الخامس
سادسا :النتابج المتعلقة بالسإال السادس

ٔ7

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تمهٌد:
ٌتناول هذا الفصل عرضا لنتابج الدراسة التً تم التوصل إلٌها ،والتً هدفت إلى التعرؾ على
الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعبلقتها بالدافعٌة للتطوع لدى عٌنة من طلبة جامعة
نزوى بسلطنة عمان.
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
السإال األول :ما الصورة المدركة للعمل التطوعً فً أذهان طلبة جامعة نزوى (المتطوعٌن)
و(ؼٌر المتطوعٌن)؟
من أجل اإلجابة على هذا السإال تم حساب النسب المبوٌة لكل سإال من أسبلة المقابلة والتً توضحها الجداول
اآلتٌة:
جدول رقم (  ) 67الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً للمتطوعٌن (ن=)68
م
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ٖ-

البعد األول :معنى ومفهوم العمل
التطوعً

التكرار

النسبة
المئوٌة من مجموع
االستجابات
(مرتبة تنازلٌا)

ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-

العمل بدون مقابل
لخدمة المجتمع
عمل ٌقوم به الفرد
من نفسه -من ذاته -بدون إكراه
عمل إنسانً
بذل جهد (بدنً أو فكري)
مساعدة المحتاجٌن
لهدؾ محدد
العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من هللا
تعالى
العمل بصورة فردٌة أو جماعٌة (-فً
إطار فرٌق) (-االنتماء لمإسسة تطوعٌة)
لكسب وتنمٌة المهارات
ضمن منهجٌة معٌنة وأهداؾ محددة
لتحقٌق الذات
التبرع بالمال

ٖ
ٖ
ٔ
ٔ

ٗٔ-

عمل خٌري

ٔ

%ٓ,9

المجموع

ٔٓ8

%688

ٗ-
٘-
-ٙ
-7
-8
-9

النسبة المئوٌة من
عدد أفراد العٌنة
(مرتبة تنازلٌا)

ٕٔ
ٕٓ
ٔٙ

ٗ%ٔ9,
٘%ٔ8,
%ٔٗ,9

ٓ%7
%ٙٙ,7
ٖ%ٖ٘,

ٔٔ
8
7
ٙ
٘

ٕ%ٔٓ,
ٗ%7,
٘%ٙ,
%٘,ٙ
%ٗ,ٙ

%ٖٙ,7
%ٕٙ,7
ٖ%ٕٖ,
ٕٓ%
%ٔٙ,7

٘

%ٗ,ٙ

%ٔٙ,7

%ٕ,8
%ٕ,8
%ٓ,9
%ٓ,9

ٓٔ%
ٓٔ%
ٖ%ٖ,
ٖ%ٖ,
ٖ%ٖ,
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من خبلل الجدول ( ٘ٔ) ٌتضح أن ما نسبته ٓ %7من أفراد العٌنة ٌرون بؤن العمل التطوعً هو
العمل بدون مقابل (عمل مجانً) ،وأن ما نسبته ٌ %ٙٙ,7رون بؤنه عمل لخدمة المجتمع ،وأن ما
نسبته ٖ %ٖ٘,من أفراد العٌنة ٌرون بؤنه عمل ٌقوم به الفرد (من نفسه -من ذاته -بدون إكراه)،
كما ٌرى ما نسبته  %ٖٙ,7بؤنه عمل إنسانً.
كما ٌتضح من الجدول حسب استجابات أفراد العٌنة بؤنهم لم ٌركزوا كثٌرا على العمل الخٌري
( )philanthropicبل اعتبروه أحد أشكال العمل التطوعً ( )voluntaryحٌث ٌتضح أن ما
نسبته ٌٖ %ٕٖ,رون بؤنه مساعدة للمحتاجٌن ،كما أن الدوافع الدٌنٌة أٌضا ترتبط بالعمل الخٌري
والتً جاء من ضمنها العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من هللا تعالى حٌث بلؽت نسبة أفراد
العٌنة  %ٔٙ,7والتبرع بالمال بنسبة ٖ ،%ٖ,والعمل ضمن منهجٌة معٌنة وأهداؾ محددة بنسبة
ٓٔ ،%وتم التركٌز على العمل الفردي حٌث بلؽت نسبة أفراد العٌنة فٌه ٖ %ٖ٘,بٌنما العمل
بصورة جماعٌة و العمل ضمن إطار مإسسات تطوعٌة بلؽت النسبة فٌه .%ٔٙ,7
جدول رقم (  )68الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً لغٌر المتطوعٌن (ن=)68
النسبة
المئوٌة من
مجموع
االستجابات
(مرتبة تنازلٌا)
ٔ%ٔ7,

ٓ%ٙ

ٕ-

لخدمة المجتمع

ٕٕ

%ٔ٘,8

٘٘%

ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

العمل بدون مقابل
مساعدة المحتاجٌن
عمل إنسانً
العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من
هللا تعالى
العمل بصورة جماعٌة (االنتماء
لمإسسة تطوعٌة)
لهدؾ محدد
التبرع بالمال
بذل جهد (بدنً أو فكري)
لكسب مهارات
عمل خٌري

ٔ9
ٗٔ
ٕٔ
ٔٔ

%ٖٔ,ٙ
ٓٔ%
%8,ٙ
%7,8

٘%ٗ7,
ٖ٘%
ٖٓ%
٘%ٕ7,

ٓٔ

ٕ%7,

ٕ٘%

9
8
٘
ٖ
ٕ

ٗ%ٙ,
%٘,7
%ٖ,ٙ
ٔ%ٕ,
ٗ%ٔ,

٘%ٕٕ,
ٕٓ%
٘%ٕٔ,
٘%7,
٘%

لتحقٌق الذات
ضمن منهجٌة معٌنة وأهداؾ محددة
المجموع

ٔ
ٓٗٔ

%ٓ,7
ٓٓٔ%

٘%ٕ,
-

م

البعد األول :معنى ومفهوم العمل
التطوعً

التكرار

ٔ-

عمل ٌقوم به الفرد
من نفسه -من ذاته -بدون إكراه

ٕٗ
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-8
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ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-
ٗٔ-

النسبة المئوٌة من
عدد أفراد العٌنة
(مرتبة تنازلٌا)

*قد ٌختار المفحوص أكثر من عبارة

من خبلل الجدول ( ٌ ) ٔٙتضح أن ما نسبته ٓ %ٙمن أفراد العٌنة ٌرون بؤن العمل التطوعً
هو عمل ٌقوم به الفرد من نفسه دون إكراه ،كما أن ما نسبته ٘٘ %من أفراد العٌنة ٌرون أنه
لخدمة المجتمع ،وأن ما نسبته ٘ %ٗ7,من أفراد العٌنة ٌرون بؤنه عمل مجانً أي دون مقابل،
ٖ7

كما ٌرى ما نسبته ٖٓ %من أفراد العٌنة بؤنه عمل إنسانً ،وكذلك العمل ضمن إطار مإسسات
تطوعٌة والعمل بصورة جماعٌة حٌث جاءت بنسبة ٕ٘ ،%وبلؽت نسبة أفراد العٌنة الذٌن ٌرون
بؤنه مساعدة للمحتاجٌن ٖ٘ %والتبرع بالمال بنسبة ٕٓ ،%وأن ما نسبته ٌ٘ % ٕ7,رون بؤنه
العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من هللا تعالى.
جدول رقم (  )65مقارنة بٌن درجة إدراك أفراد العٌنة ( المتطوعٌن وغٌر المتطوعٌن) لمعنى
ومفهوم العمل التطوعً
تصنٌف التعرٌف
قرٌب
متوسط
بعٌد
المجموع

التكرار
(المتطوعٌن)
ٙ
ٕٕ
ٕ
ٖٓ

النسبة
المئوٌة
ٕٓ%
ٖ%7ٖ,
%ٙ,7
ٓٓٔ%

التكرار
(غٌر المتطوعٌن)
ٕ
ٖٖ
٘
ٓٗ

النسبة
المئوٌة
٘%
٘%8ٕ,
٘%ٕٔ,
ٓٓٔ%

وتم تحلٌل التعرٌؾ الذي ذكره أفراد العٌنة وفقا لتعرٌؾ الربعانً (ٖٕٔٓ ،ص )ٔٗ7للعمل التطوعً
والذي توضحه الباحثة فً النقاط التالٌة:
ٔ-عمل إنسانً
ٌٕ -عكس فٌه الفرد رؼبته الصادقة فً إفادة مجتمعه والمجتمعات اإلنسانٌة
ٖ -بما ٌمتلكه من إمكانات مادٌة وفكرٌة ومهارٌة
ٗ -بهدؾ المساعدة فً حل أزمة إنسانٌة أو فردٌة أو تطوٌر منفعة عامة
٘ -دون أي مقابل

وتشٌر النتابج فً جدول (  )ٔ7إلى أن الصورة الذهنٌة المدركة حول مفهوم العمل التطوعً ال
ٌزال ٌشوبها شٌبا من عدم الوضوح ،وبحاجة لفهم المتطوعٌن للعمل التطوعً بصورته الحقٌقٌة،
حٌث بلؽت نسبة الذٌن أعطوا تعرٌفا جزبٌا للتعرٌؾ المعتمد ٖ %7ٖ,وهً نسبة كبٌرة ،باإلضافة
إلى نسبة  %ٙ,7ممن أعطوا تعرٌفا بعٌدا عن التعرٌؾ المُعتمد ،وكذلك األمر بالنسبة لؽٌر
المتطوعٌن الذٌن تظهر النتابج إدراكهم لمفهوم العمل التطوعً بصورة ؼٌر واضحة بشكل أكبر
بالمقارنة مع المتطوعٌن ،حٌث بلؽت نسبة الذٌن أعطوا تعرٌفا جزبٌا للتعرٌؾ المعتمد ٘،%8ٕ,
ونسبة أفراد العٌنة الذٌن كانوا بعٌدٌن عن التعرٌؾ ٘.%ٕٔ,
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جدول رقم (  )65مقارنة بٌن استجابات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وغٌر المتطوعٌن)
حول إدراكاتهم لفوائد العمل التطوعً
البعد الثانً  :فوائد
العمل التطوعً
السؤال ( -)6تأثٌر
العمل التطوعً فً
طاقات أفراد
المجتمع

السؤال ( -)6أهمٌة
أو دور الجهود
التطوعٌة فً حل
المشكالت
االجتماعٌة
السؤال ( -)6رأٌهم
بأن الواجب
األساسً فً خدمة
الفئات االجتماعٌة
هو واجب الدولة،
والعمل التطوعً
فقط إضافة رمزٌة
السؤال (-)6
اعتبار العمل
التطوعً مؤشرا
للحكم على تقدم
الشعوب ورقٌها

النسبة
المئوٌة

درجة االستجابة

التكرار
(المتطوعٌن)

النسبة
المئوٌة

إٌجابا بدرجة كبٌرة
إٌجابا بدرجة قلٌلة
ال ٌإثر
سلبٌا بدرجة قلٌلة
سلبٌا بدرجة كبٌرة
المجموع

ٖٕ
7
ـــ
ـــ
ـــ
ٖٓ

%7ٙ,7
ٖ%ٕٖ,
ـــ
ـــ
ـــ
ٓٓٔ%

التكرار
(غٌر
المتطوعٌن)
ٕ8
ٔٔ
ـــ
ٔ
ـــ
ٓٗ

ٓ%7
٘%ٕ7,
ـــ
٘%ٕ,
ـــ
ٓٓٔ%

إٌجابا بدرجة كبٌرة
إٌجابا بدرجة قلٌلة
لٌس له أهمٌة
سلبٌا بدرجة قلٌلة
سلبٌا بدرجة كبٌرة
المجموع

ٕ٘
٘
ـــ
ـــ
ـــ
ٖٓ

ٖ%8ٖ,
%ٔٙ,7
ـــ
ـــ
ـــ
ٓٓٔ%

ٖٓ
9
ٔ
ـــ
ـــ
ٓٗ

٘%7
٘%ٕٕ,
٘%ٕ,
ـــ
ـــ
ٓٓٔ%

أوافق بدرجة كبٌرة
أوافق بدرجة قلٌلة
محاٌد
ال أوافق بدرجة قلٌلة
ال أوافق بدرجة كبٌرة
المجموع

ٕ
ـــ
ـــ
ٕ
ٕٙ
ٖٓ

%ٙ,7
ـــ
ـــ
%ٙ,7
%8ٙ,ٙ
ٓٓٔ%

ٕ
٘
ٕ
7
ٕٗ
ٓٗ

٘%
٘%ٕٔ,
٘%
٘%ٔ7,
ٓ%ٙ
ٓٓٔ%

بدرجة كبٌرة
بدرجة متوسطة
بدرجة قلٌة
ال ٌعنً شًء
المجموع

ٕ٘
ٗ
6
ـــ
ٖٓ

ٖ%8ٖ,
ٗ%ٖٔ,
ٖ%ٖ,
ـــ
ٓٓٔ%

ٖٗ
٘
6
ـــ
ٓٗ

٘%8
٘%ٕٔ,
٘%ٕ,
ـــ
ٓٓٔ%

وٌوضح الجدول (  )ٔ8المقارنة بٌن نتابج السإال (ٔ) حٌث ٌتضح أن إدراكات أفراد العٌنة لتؤثٌر
العمل التطوعً فً طاقات أفراد المجتمع كانت إٌجابٌة حٌث أجاب  %7ٙ,7من أفراد العٌنة
(المتطوعٌن) بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب ٖ %ٕٖ,بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة قلٌلة،
كما أجاب ٓ %7من أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب
٘ %ٕ7,من أفراد العٌنة بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة قلٌلة.
كما توضح نتابج السإال (ٕ) فً الجدول (  )ٔ8المقارنة بٌن إدراكات أفراد العٌنة ألهمٌة أو دور
الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة حٌث أجاب ٖ %8ٖ,من أفراد العٌنة
(المتطوعٌن) بؤن األهمٌة والدور إٌجابٌا بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب  %ٔٙ,7بؤن األهمٌة والدور
إٌجابً بدرجة قلٌلة ،كما أجاب٘ %7من أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) بؤن األهمٌة والدور إٌجابٌا
بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب ٘ %ٕٕ,من أفراد العٌنة بؤن األهمٌة والدور إٌجابً بدرجة قلٌلة،
٘7

وٌتضح من خبلل النتابج التقارب الكبٌر بٌن إدراك أفراد العٌنة (المتطوعٌن وؼٌر المتطوعٌن)
ألهمٌة ودور الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة.
كما ٌوضح الجدول (  ) ٔ8المقارنة بٌن نتابج السإال (ٖ) فً آراء أفراد العٌنة حول أن الواجب
األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة ،والعمل التطوعً فقط إضافة رمزٌة حٌث
أجاب  %8ٙ,ٙمن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ببل أوافق بدرجة كبٌرة ،بٌنما أجاب  %ٙ,7من
أفراد العٌنة ببل أوافق بدرجة قلٌلة ،كما أجاب  %ٙ,7من أفراد العٌنة بالموافقة بدرجة كبٌرة ،وهنا
ٌتضح بؤن نسبة الذٌن لم ٌوافقوا على هذا الرأي من المتطوعٌن كبٌرة جدا ،وهذا ٌدل على إدراك
المتطوعٌن لواجباتهم تجاه المجتمع .كما أجاب ٓ %ٙمن أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ببل أوافق
بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب ٘ %ٔ7,ببل أوافق بدرجة قلٌلة و٘ %ٕٔ,بالموافقة بدرجة قلٌلة،
وأجاب ٘ %من أفراد العٌنة بالموافقة بدرجة كبٌرة ،بٌنما ٘ %من أفراد العٌنة كانوا حٌادٌٌن،
وٌتبٌن من خبلل النتٌجة أن هناك فرقا واضحا فً اعتبار عٌنة الدراسة (ؼٌر المتطوعٌن) بؤن
الواجب األساسً لخدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة وٌتضح بؤن هناك حاجة لتوضٌح
األدوار التً ٌقدمها العمل التطوعً وكذلك الحاجة لتضافر الجهود حول تؽٌٌر هذه الصورة
المدركة لدى ما نسبته ٘ %ٕٕ,من الموافقٌن أو الحٌادٌٌن لدى أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن)
باعتبارهم جزءا ال ٌتجزأ من المجتمع ،ولتؤثٌرهم على أفكار اآلخرٌن ،مقارنة بما نسبته %ٙ,7
من عٌنة الدراسة (المتطوعٌن).
كما ٌوضح الجدول ( )ٔ8المقارنة بٌن نتابج السإال (ٗ) حٌث ٌبدو أن إدراكات افراد العٌنة
العتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها كانت إٌجابٌة حٌث تركزت أؼلب
استجابات (المتطوعٌن) حول درجة كبٌرة بنسبة ٖ ،%8ٖ,بٌنما بلؽت ٗ %ٖٔ,بدرجة متوسطة
وٖ %ٖ,بدرجة قلٌلة ،كما أن أؼلب استجابات (ؼٌر المتطوعٌن) تركزت حول درجة كبٌرة بنسبة
٘ ،%8بٌنما بلؽت ٘ %ٕٔ,بدرجة متوسطة و٘ %ٕ,بدرجة قلٌلة مما ٌدل على اعتبار جمٌع
أفراد العٌنة العمل التطوعً بؤنه مإشر للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها وإن كان بدرجات
متفاوتة.

7ٙ

جدول رقم (  ) 65إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) لمجاالت العمل التطوعً
(ن=)68
م

البعد الثالث :مجاالت
العمل التطوعً
الرئٌسٌة

6

المجال االجتماعً

6

المجال التربوي
والتعلٌمً

6

المجال الصحً

6

المجال البٌئً

7

مجال الدفاع المدنً

8
5

المجال المادي
المجال الثقافً

5

المجال اإلعالمً
المجموع

مجاالت العمل التطوعً
الفرعٌة

التكرار
لكل فرع

رعاٌة الطفولة
رعاٌة المرأة
إعادة تؤهٌل مدمنً المخدرات
رعاٌة األحداث
مكافحة التدخٌن
رعاٌة المسنٌن
اإلرشاد األسرى
مساعدة المشردٌن
رعاٌة األٌتام
مساعدة األسر الفقٌرة
تقدٌم العون لذوي االحتٌاجات الخاصة

ٖ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
ٙ
ٕٕ
ٗ

الخدمة العامة

8

تعلٌم القرآن
محو األمٌة
التعلٌم المستمر
برامج صعوبات التعلم
تقدٌم التعلٌم المنزلً للمتؤخرٌن دراسٌا
الرعاٌة الصحٌة
خدمة المرضى والترفٌه عنهم
تقدٌم اإلرشاد النفسً والصحً
التمرٌن المنزلً
تقدٌم العون لذوي االحتٌاجات الخاصة
(صحٌا)
اإلرشاد البٌبً
العناٌة بالؽابات ومكافحة التصحر
العناٌة بالشواطا والمنتزهات
مكافحة التلوث
المشاركة فً أعمال اإلؼاثة (مادٌا)
المساهمة مع رجال اإلسعاؾ
المشاركة فً أوقات الكوارث الطبٌعٌة
بناء المساجد
توعٌات ومحاضرات ودورات

ٖ
ٔ
ٔ
ٕ
ٗ
٘
-

اإلعبلنات وتصمٌم البوسترات

التكرار
للمجال
ككل

ٖ٘

النسبة
المئوٌة

٘%ٗ9,

الترتٌب
تنازلٌا

ٔ

٘

%ٗ,7

ٙ

ٔٔ

ٖ%ٔٓ,

ٗ

ٕ
ٕٔ
ٗ
ٗ

ٗٔ

ٔ%ٖٔ,

ٕ

8

٘%7,

٘

ٕ
ٖٔ

ٕ
ٖٔ

%ٔ,9
ٔ%ٕٔ,

7
ٖ

ٔ
ٔٓ7

ٔ
ٔٓ7

%ٓ,9
ٓٓٔ%

8

من خبلل الجدول (  )ٔ9نبلحظ أن أكثر مجاالت العمل التطوعً التً ركز علٌها أفراد العٌنة
تمثلت فً المجال االجتماعً حٌث احتل الترتٌب األول بنسبة ٘ ،%ٗ9,ثم جاء فً الترتٌب الثانً
المجال البٌبً بنسبة ٔ ،%ٖٔ,وفً الترتٌب الثالث جاء المجال الثقافً بنسبة ٔ ،%ٕٔ,وجاء فً
الترتٌب الرابع المجال الصحً بنسبة ٖ ،%ٔٓ,كما جاء مجال الدفاع المدنً فً الترتٌب الخامس
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بنسبة ٘ ،%7,بٌنما جاء فً الترتٌب السادس المجال التربوي والتعلٌمً بنسبة  ،%ٗ,7واحتل
المجال المادي الترتٌب السابع بنسبة  ،%ٔ,9واحتل المركز األخٌر المجال اإلعبلمً بنسبة
.%ٓ,9
جدول رقم (  ) 68إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (غٌر المتطوعٌن) لمجاالت العمل التطوعً
(ن=)68
م

البعد الثالث :مجاالت
العمل التطوعً
الربٌسٌة

6

المجال االجتماعً

6

المجال التربوي
والتعلٌمً

6

المجال الصحً

6

المجال البٌئً

7

مجال الدفاع المدنً

8
5

المجال المادي
المجال الثقافً

5

المجال اإلعالمً
المجموع

مجاالت العمل التطوعً
الفرعٌة
رعاٌة الطفولة
رعاٌة المرأة
إعادة تؤهٌل مدمنً المخدرات
رعاٌة األحداث
مكافحة التدخٌن
رعاٌة المسنٌن
اإلرشاد األسرى
مساعدة المشردٌن
رعاٌة األٌتام
مساعدة األسر الفقٌرة
تقدٌم العون لذوي االحتٌاجات الخاصة
تعلٌم القرآن
محو األمٌة
التعلٌم المستمر
برامج صعوبات التعلم
تقدٌم التعلٌم المنزلً للمتؤخرٌن دراسٌا
الرعاٌة الصحٌة
خدمة المرضى والترفٌه عنهم
تقدٌم اإلرشاد النفسً والصحً
التمرٌن المنزلً
تقدٌم العون لذوي االحتٌاجات الخاصة
(صحٌا)
اإلرشاد البٌبً
العناٌة بالؽابات ومكافحة التصحر
العناٌة بالشواطا والمنتزهات
مكافحة التلوث
المشاركة فً أعمال اإلؼاثة (مادٌا)
المساهمة مع رجال اإلسعاؾ
المشاركة فً أوقات الكوارث الطبٌعٌة
بناء المساجد
توعٌات ومحاضرات ودورات
اإلعبلنات وتصمٌم البوسترات

التكرار
لكل
فرع
ٔ
ٖ
8
7
ٔ8
9
7
ٔ
7
ٕ
ٙ
ٖ
-

التكرار
للمجال
ككل

ٗٙ

ٔ7

9

النسبة
المبوٌة

٘%ٖٙ,

٘%ٖٔ,

ٕ%7,

الترتٌب
تنازلٌا

ٔ

ٖ

ٙ

ٔ
ٔ
ٗٔ
ٔٔ
9

ٔٙ

%ٕٔ,ٙ

ٗ

ٕٓ

%ٔ٘,9

ٕ

٘
ٖٔ

٘
ٖٔ

ٗ%
ٖ%ٔٓ,

7
٘

ٕٔٙ

ٕٔٙ

ٓٓٔ%

-

من خبلل الجدول ( ٕٓ ) نبلحظ أن أكثر مجاالت العمل التطوعً التً ركز علٌها أفراد العٌنة
تمثلت فً المجال االجتماعً حٌث احتل الترتٌب األول بنسبة ٘ ،%ٖٙ,ثم جاء فً الترتٌب الثانً
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مجال الدفاع المدنً بنسبة  ،%ٔ٘,9وفً الترتٌب الثالث جاء المجال التربوي والتعلٌمً بنسبة
٘ ،%ٖٔ,وجاء فً الترتٌب الرابع المجال البٌبً بنسبة ،%ٕٔ,ٙكما جاء المجال الثقافً فً
الترتٌب الخامس بنسبة ٖ ،%ٔٓ,بٌنما جاء فً الترتٌب السادس المجال الصحً بنسبة ٕ،%7,
واحتل المجال المادي الترتٌب األخٌر بنسبة ٗ.%
جدول رقم (  ) 66المقارنة بٌن إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وغٌر المتطوعٌن)
لمجاالت العمل التطوعً
م
6
6
6
6
7
8
5
5

التكرار للمجال
ككل
(المتطوعٌن)
ٖ٘

النسبة
المئوٌة

البعد الثالث :مجاالت
العمل التطوعً
الرئٌسٌة
المجال االجتماعً
المجال التربوي
والتعلٌمً
المجال الصحً
المجال البٌئً
مجال الدفاع المدنً
المجال المادي
المجال الثقافً

الترتٌب
تنازلٌا

٘%ٗ9,

6

التكرار
للمجال ككل (غٌر
المتطوعٌن)
ٗٙ

٘
ٔٔ
ٗٔ
8
ٕ
ٖٔ

%ٗ,7
ٖ%ٔٓ,
ٔ%ٖٔ,
٘%7,
%ٔ,9
ٔ%ٕٔ,

8
6
6
٘
5
6

ٔ7

٘%ٖٔ,
ٕ%7,
%ٕٔ,ٙ
%ٔ٘,9
ٗ%
ٖ%ٔٓ,

المجال اإلعالمً
المجموع

ٔ
ٔٓ7

%ٓ,9
ٓٓٔ%

5

ٕٔٙ

ٓٓٔ%

9
ٔٙ
ٕٓ
٘
ٖٔ

النسبة
المئوٌة

الترتٌب
تنازلٌا

٘%ٖٙ,

6
6
8
6
6
5
7
-

وٌتضح من خبلل الجدول ( ٕٔ) عند المقارنة بٌن إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن
وؼٌر المتطوعٌن) لمجاالت العمل التطوعً أن أكثر مجاالت العمل التطوعً التً ركز علٌها
أفراد العٌنة(المتطوعٌن) تمثلت فً المجال االجتماعً حٌث احتل الترتٌب األول بنسبة ٘،%ٗ9,
كما ٌتضح أن أكثر مجاالت العمل التطوعً التً ركز علٌها أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) تمثلت
أٌضا فً المجال االجتماعً حٌث احتل الترتٌب األول بنسبة ٘ ،%ٖٙ,وجاءت المجاالت األخرى
متقاربة فً النسبة كمجال الدفاع المدنً والمجال التربوي والتعلٌمً و المجال البٌبً المجال
الثقافً والمجال الصحً والمجال المادي .
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جدول رقم (  )66إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن وغٌر المتطوعٌن) حول الفئات
التً ُتقدم العمل التطوعً ولمن ٌُقدَم
البعد الرابع :الفئات التً ُتقدم العمل التطوعً
ولمن ٌُق َدم

السإال (ٔ)-
الفبات االكثر
فً تقدٌم
العمل
التطوعً

السإال (ٕ)-
الفبات التً
ٌنبؽً أن
ُتسهم فً تقدٌم
العمل
التطوعً

السإال (ٖ)-
تقدٌم العمل
التطوعً
ٌقتصر على
المجتمعات
الفقٌرة

غٌر المتطوعٌن(ن=)68

المتطوعٌن(ن=)68
التكرار

النسبة
المئوٌة

الترتٌب
تنازلٌا

التكرار

النسبة
المئوٌة

الترتٌب
تنازلٌا

ـــ

ـــ

ـــ

ٔ

٘%ٕ,

ٙ

ـــ
ٗ
ٙ

ـــ
ٖ%ٖٔ,
ٕٓ%

ـــ
ٗ
ٕ

ٖ
ٕ
ٗ

٘%7,
٘%
ٓٔ%

ٗ
٘
ٖ

٘
ٗ
ٓٔ
ٔ
ٖٓ

%ٔٙ,8
ٖ%ٖٔ,
ٖ%ٖٖ,
ٖ%ٖ,
ٓٓٔ%

ٖ
ٗ
ٔ
٘

ٔ8
ٕ
9
ٔ
ٓٗ

٘ٗ%
٘%
٘%ٕٕ,
٘%ٕ,
ٓٓٔ%

ٔ
٘
ٕ
ٙ

األطفال من سن ( )7سنوات
طبلب المدارس (ذكور
وإناث)
طبلب الجامعات
الباحثٌن عن عمل
(الذكور ،اإلناث) العاملٌن
اإلناث (عامبلت أو ؼٌر
عامبلت)
الذكور من سن ٓٗ سنة فما
فوق
كبار السن
المإسسات والشركات
المسإولٌن فً الدوابر
الحكومٌة
ال ٌوجد
المجموع

ٔ
ٓٔ

ٖ%ٖ,
ٖ%ٖٖ,

٘
ٔ

ٔ
8

٘%ٕ,
ٕٓ %

٘
ٔ

ٔ
ٔ
ٖ
ٕ

ٖ%ٖ,
ٖ%ٖ,
ٓٔ%
%ٙ,7

٘
٘
ٖ
ٗ

ٕ
ٕ
ٔ
٘

٘%
٘%
٘%ٕ,
٘%ٕٔ,

ٗ
ٗ
٘
ٖ

ٕ

%ٙ,7

ٗ

-

-

-

٘
ٔ
ٕ

%ٔٙ,7
ٖ%ٖ,
%ٙ,7

ٕ
٘
ٗ

7
٘
ٔ

٘%ٔ7,
٘%ٕٔ,
٘%ٕ,

ٕ
ٖ
٘

ٕ
ٖٓ

%ٙ,7
ٓٓٔ%

ٗ

8
ٓٗ

ٕٓ%
ٓٓٔ%

ٔ

أوافق
محاٌد
ال أوافق
المجموع

ٕ
ٔ
ٕ7
ٖٓ

%ٙ,7
ٖ%ٖ,
ٓ%9
ٓٓٔ%

ٕ
ٖ
ٔ

ٕٔ
ٕ8
ٓٗ

ٖٓ%
ٓ%7
ٓٓٔ%

ٕ
ٔ

طبلب المدارس (الحلقة
الثانٌة)
طبلب الجامعات (الذكور)
طبلب الجامعات (اإلناث)
طبلب الجامعات (الذكور،
اإلناث)
الشباب (الذكور)
الشباب (اإلناث)
الشباب ( الذكور ،اإلناث)
اإلناث ( العامبلت)
المجموع

ٌتضح من خبلل الجدول ( ٕٕ) ومن خبلل السإال (ٔ) أن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ركزوا على
فبة الشباب (الذكور ،اإلناث) بشكل متساوي من حٌث الفبات األكثر فً تقدٌم العمل التطوعً حٌث
بلؽت النسبة ٖ ،%ٖٖ,وطبلب الجامعات (الذكور ،اإلناث) بنسبة ٕٓ ،%بمجموع ما نسبته
ٖ ،% ٖ٘,بٌنما كانت الفبة التً حصلت على أقل نسبة حسب رأي أفراد العٌنة هم فبة اإلناث
ٓ8

(العامبلت) حٌث بلؽت النسبة ٖ ،%ٖ,بٌنما أن أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ركزوا على فبة
الشباب (الذكور) من حٌث الفبات األكثر فً تقدٌم العمل التطوعً حٌث بلؽت النسبة ٘ٗ ،%بٌنما
كانت الفبة التً حصلت على أقل نسبة حسب رأي أفراد العٌنة هم طبلب المدارس (الحلقة الثانٌة)
وكذلك فبة اإلناث (العامبلت) حٌث بلؽت كل منهما نسبة ٘.%ٕ,
كما ٌتضح من خبلل الجدول (ٕٕ) ومن خبلل السإال (ٕ) أن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ركزوا فً الفبات
التً ٌنبؽً أن ُتسهم فً تقدٌم العمل التطوعً على فبة طبلب المدارس (ذكور وإناث) بنسبة ٖ،%ٖٖ,
وجاء فً المرتبة الثانٌة فبة كبار السن حٌث بلؽت النسبة  %ٔٙ,7حسب رأي أفراد العٌنة ،بٌنما جاء فً
المرتبة األخٌرة األطفال من سن ( )7سنوات ،وطبلب الجامعات ،والباحثٌن عن عمل ،والمإسسات
والشركات بنسبة ٖ ،%ٖ,بٌنما أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ركزوا على فبة طبلب المدارس (ذكور
وإناث) بنسبة ٕٓ ،%وبالمقابل فإن نسبة ٕٓ %من أفراد العٌنة أجابوا بعدم وجود فبة ٌنبؽً أن تسهم
تقدٌم العمل التطوعً حٌث أرجعوا سبب ذلك بؤن فبة الشباب هً الفبة المناسبة لتقدٌم العمل التطوعً
ودورهم بارز ،بٌنما الفبات األخرى فً المجتمع لٌس باستطاعتها تقدٌم أي عمل تطوعً سواء أطفال أو
طبلب مدارس أو كبار السن ،أو ؼٌرهم ،بٌنما جاء فً المرتبة األخٌرة األطفال من سن ( )7سنوات،
و(الذكور ،اإلناث) العاملٌن ،والمسإولٌن فً الدوابر الحكومٌة بنسبة ٘.%ٕ,
وٌتضح من خبلل الجدول ( ٕٕ) عند المقارنة بٌن إدراكات أفراد عٌنة الدراسة حول المجتمعات التً ٌُقدم
لها العمل التطوعً أنها كانت إٌجابٌة بالنسبة للمتطوعٌن بٌنما تحتاج لبعض الجهود لتؽٌٌر إدراكات ؼٌر
المتطوعٌن لذلك ،حٌث ٌتضح إدراك أفراد العٌنة االٌجابً بنسبة ٓ %9من (المتطوعٌن) ألهمٌة العمل
التطوعً فً المجتمعات المتقدمة أو التً ال تعانً من ظروؾ اقتصادٌة صعبة ،بٌنما وافق  %ٙ,7على
أن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة ،بٌنما كانوا حٌادٌٌن بنسبة ٖ ،%ٖ,كما ٌتضح
إدراك أفراد العٌنة االٌجابً بنسبة ٓ %7من (ؼٌر المتطوعٌن) ألهمٌة العمل التطوعً فً المجتمعات
المتقدمة أو التً ال تعانً من ظروؾ اقتصادٌة صعبة ،بٌنما ٖٓ %من أفراد العٌنة وافق على أن تقدٌم
العمل التطوعً ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة.

ٔ8

ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
والذي نص على اآلتً:
السإال الثانً :ما مستوى الدافعٌة للتطوع الموجودة لدى طلبة جامعة نزوى (المتطوعٌن) و(ؼٌر
المتطوعٌن)؟
من أجل اإلجابة على هذا السإال تم استخدام المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى
الدافعٌة للتطوع لمحاور مقٌاس الدافعٌة للمتطوعٌن ،وكذلك بٌن عبارات المقٌاس فً كل محور
على حده .قامت الباحثة بتحدٌد المدى لمقٌاس لٌكرت الخماسً (الحدود الدنٌا والعلٌا) ثم حساب
المدى (أعلى قٌمة -أقل قٌمة)= ( ،)4 =1 -5وللحصول على طول الفبة تم تقسٌمه على أكبر قٌم
فً المعٌار أي( ،)0.80=5/4ثم تم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة فً المعٌار وهً( )1لتحدٌد
الحد األعلى لهذه الفبة.

جدول رقم ( ) 23
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤال الثاني لمدراسة حسب المتوسط الحسابي*
المتوسط الحسابي

مستوى الدافعية لمتطوع

5.00-4.20

كبير جداً

4. 19-3.40

كبير

3. 39-2.60

متوسط

2. 59-1.80

قميل

1. 79-1.00

قميل جداً

* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة ( )1،2 ،3 ،4 ،5التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم
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( أ ) :النتائج المتعلقة بالمتطوعٌن:
 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحاور
مقياس الدافعية لدى المتطوعين
حٌث ٌظهر الجدول رقم (ٕٗ) المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة
للتطوع لمحاور مقٌاس الدافعٌة لدى المتطوعٌن مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ( ) 66
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحاور مقٌاس الدافعٌة
لدى المتطوعٌن مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
محاور المقياس (الدافعية

المتوسط

االنحراف

مستوى الدافعية

م

لدى المتطوعين)

الحسابي

المعياري

لمتطوع

1

التقدم (أو النجاح)

4.51

.413

كبير جدا

2

الفهم

4.48

.381

كبير جدا

3

القٌم

4.41

.322

كبير جدا

4

التفاعل االجتماعً

4.40

.394

كبير جدا

5

التنمٌة الوظٌفٌة

4.14

.547

كبير

6

الوقابٌة

3.72

.552

كبير

المجموع الكمي

4.28

.314

كبير جدا

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  )24أن مسححتوى الدافعيححة لمتطححوع بالنسححبة لمحححاور مقيححاس الدافعيححة لححدى
عينحة الد ارسححة مححن المتطححوعين كحان بححين المسححتوى الكبيححر جح ًحدا والكبيحر حيححث تحراوح المتوسححط الحسححابي

بححين  )4.51و  ،)3.72حيححث حصححل محححور التقححدم(أو النجااااح) عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية
بمتوس ححط حس ححابي  )4.51وب ححانحراع معي ححاري) ،).413ث ححم مح ححور الوس ححم بمتوس ححط حس ححابي (4.48
وبانحراع معياري  (.381ثم محور القيم بمتوسط حسابي  )4.41وبانحراع معياري

 ،(.322ثم

محححور التواعححل االجتمححاعي بمتوسححط حسححابي  )4.40وبححانحراع معيححاري  ،).394وكححان مسححتوى
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الدافعي ححة لس حححا المح ححاور كبي ححر ج ح ًحدا ،وج ححاي ف ححي المرتب ححة الخامس ححة مح ححور التنمي ححة الو يوي ححة بمتوس ححط
حسح ححابي  )4.14وبح ححانحراع معيح ححاري  ،).547ثح ححم فح ححي المرتبح ححة االخي ح حرة محح ححور الوقائيح ححة بمتوسح ححط

حس ححابي  (3.72وب ححانحراع معي ححاري  ،).552حي ححث ك ححان مس ححتوى الدافعي ححة لس حححين المح ححورين كبي ححر
وبالنس ححبة لممجم ححوع الكم ححي لممقي ححاس ك ححان مس ححتوى الدافعي ححة كبي ححر ج ح ًحدا حي ححث بم ححو المتوس ححط الحس ححابي
 )4.28وبانحراع معياري .).314

-2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحور الوقائية
حٌث ٌظهر الجدول رقم (ٕ٘) المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة
للتطوع لمحور الوقابٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ()67
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور الوقائٌة مرتبة
تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

مستوى
الدافعٌة
للتطوع

م

6

ٌساعدنً التطوع على نسٌان المشاعر السٌبة التً تنتابنً

4.33

.834

كبٌر جدا

6

ٌُ َمكننً العمل التطوعً من التحرر من كثٌر من الضؽوط النفسٌة

4.17

.766

كبٌر

6

ٌساعدنً العمل التطوعً على التعامل مع المشكبلت الشخصٌة

4.04

.865

كبٌر

6

ٌساعدنً التطوع فً التؽلب على الشعور بالوحدة

3.91

.903

كبٌر

7

ٌخفؾ القٌام بؤعمال تطوعٌة عنً الشعور بالذنب ،ألنً أكثر حظا من
اآلخرٌن

3.61

1.060

8

العمل التطوعً مفٌد للهروب من المتاعب واالضطرابات

3.58

1.077

5

ٌساعدنً الخروج للعمل التطوعً فً إٌجاد عذر أو سبب للخروج من
المنزل

2.42

1.311

الفقــــــــــــرات

كبٌر
كبٌر
متوسط

يتضم من خبلل الجدول  )25أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور الوقائية لدى عينة
جدا والمتوسط حيث تراوح المتوسط الحسابي
الدراسة من المتطوعين كانت بين المستوى الكبير ً
بين  ) 4.33و  ،) 2.42حيث نجد أن فقرة "يساعدني التطوع عمع نسيان المشاعر السيئة التي
جدا بمتوسط حسابي ) 4.33
تنتابني" حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير ً
وبانحراع معياري  ،) .834بينما نجد أن فقرة "يساعدني الخروج لمعمل التطوعي في إيجاد عحر
ٗ8

أو سبب لمخروج من المنزل " حصمت عمع أدنع المتوسطات الحسابية وبمستوى متوسط بمتوسط
حسابي  ) 2.42وبانحراع معياري  ) 1.311مقارنة بالوقرات األخرى ،وأخحت بقية فقرات هحا
المحور مستوى كبير.
-3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحور القيم
حٌث ٌظهر الجدول رقم ( )ٕٙالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة
للتطوع لمحور القٌم مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ()68
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور القٌم مرتبة تنازلٌا
حسب المتوسط الحسابً
المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

مستوى
الدافعٌة
للتطوع

م

6

ٌعزز العمل التطوعً من انتمابً لدٌنً ووطنً

4.72

.511

كبٌر جدا

6

ٌساعدنً العمل التطوعً على تلمس احتٌاجات المجتمع للسعً نحو
تلبٌتها

4.65

.564

كبٌر جدا

6

ٌشعرنً التطوع أنه من المهم مساعدة اآلخرٌن

4.64

.542

كبٌر جدا

6

تنبع رؼبتً فً العمل التطوعً من اهتمامً بمساعدة فبة معٌنة من
الناس تستحق المساعدة

4.57

.630

كبٌر جدا

7

ٌساعدنً العمل التطوعً فً رد الجمٌل للمجتمع والوطن

4.55

.557

كبٌر جدا

8

ٌُ َمكننً التطوع من أن أفعل شٌبا من أجل قضٌة ما ،تخدم اآلخرٌن

4.46

.655

كبٌر جدا

5

تعاطفً تجاه المحتاجٌن ٌدفعنً للتطوع

4.33

.852

كبٌر جدا

ٌتٌح لً العمل التطوعً االهتمام باألشخاص الذٌن هم أقل حظا منً

4.22

.838

أتطوع حتى أجد من ٌساعدنً مستقببل ،فً حالة احتجت لذلك

3.58

1.035

الفقــــــــــــرات

5

5

يتضم من خبلل الجدول

كبٌر جدا

كبٌر

 ) 26أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور القيم لحدى عينحة

الد ارس ححة م ححن المتط ححوعين ك ححان ب ححين المس ححتوى الكبي ححر ج ححدا والكبي ححر حي ححث تح حراوح المتوس ححط الحس ححابي
٘8

بحين  )4.72و  ،) 3.58حيحث نبلحح أن فقحرة "يعحزز العمحل التطحوعي محن انتمحائي لحديني ووطنحي"
وفقرة "يساعدني العمل التطحوعي عمحع تممحس احتياجحات المجتمحع لمسحعي نححو تمبيتسحا " حصحمتا عمحع
أعمع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر جحدا بمتوسحط حسحابي  (4.72و  )4.65عمحع التحوالي
وبانحراع معياري  ).511و  ،).564بينما نجد أن فقحرة "أتطحوع حتحع أجحد محن يسحاعدني مسحتقببل،
في حالة احتجت لحلك " حصمت عمع أدنع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر بمتوسحط حسحابي
 )3.58وبانحراع معياري  )1.035مقارنة بالعبارات االخرى.
-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور التنمية
الوظيفية
حٌث ٌظهر الجدول رقم ( )ٕ7المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة
للتطوع لمحور التنمٌة الوظٌفٌة مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ()65
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة للتطوع لمحور التنمٌة الوظٌفٌة
مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
المتوسط

م

االنحراف مستوى الدافعية

الحسابي

المعياري

لمتطوع

6

ٌتٌح لً العمل التطوعً فرصة الكتشاؾ الخٌارات المهنٌة المختلفة

4.41

.693

كبير جدا

6

ٌمنحنً العمل التطوعً خبرة مهمة فً مجاالت مختلفة لمهنتً
الحالٌة أو لمهنتً فً المستقبل

4.36

.641

كبير جدا

6

ٌمكننً التطوع من تكوٌن صبلت جدٌدة ،قد تساعدنً فً عملً أو
وظٌفتً

4.25

.864

كبير جدا

6

سٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح فً وظٌفتً الحالٌة أو
المستقبلٌة

4.16

.933

كبير

7

ٌضٌؾ التطوع رصٌدا لسٌرتً الذاتٌة

4.12

.867

كبير

8

ٌساعدنً العمل التطوعً على إٌجاد فرص عمل أفضل

3.55

1.037

كبير

الفقــــــــــــرات

يتضححم مححن خححبلل الجححدول

 )27أن مسححتوى الدافعيححة لمتطححوع بالنسححبة لوق حرات محححور التنميححة الو يويححة لححدى

عينح ححة الد ارسح ححة مح ححن المتطح ححوعين كح ححان بح ححين المسح ححتوى الكبيح ححر جح ححدا والكبيح ححر حيح ححث ت ح حراوح المتوسح ححط الحسح ححابي

8ٙ

بين  )4.41و  ،)3.55حيث يتضم أن الوقرة "يتيم لي العمل التطحوعي فرصحة الكتشحاع الخيحارات المسنيحة
المختموحة " وفقحرة "يمنحنحي العمحل التطحوعي خبحرة مسمحة فحي مجحاالت مختموحة لمسنتحي الحاليحة أو لمسنتحي فحي
المستقبل" حصمتا عمع أعمع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى دافعيحة كبيحر جحدا بمتوسحط حسحابي  )4.41و
 (4.36عمع التوالي وبانحراع معياري  ).693و  ،).641بينما يبلح أن فقحرة "يسحاعدني العمحل التطحوعي
عمححع إيجححاد فححرأ عمححل أفضححل" وفق حرة " ٠ضيي١

اٌزطييٛع سطيي١ذا ٌغيي١شر ٟاٌزار١ييخ" حصححمتا عمححع أدنححع

المتوس ح ححطات الحس ح ححابية وبمس ح ححتوى دافعي ح ححة كبي ح ححر بمتوس ح ححط حس ح ححابي  )3.55و) )4.12وب ح ححانحراع معيح ح حاري
 )1.037و  ).867مقارنة بالوقرات األخرى.

-5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمحور التفاعل االجتماعي
حٌث ٌظهر الجدول رقم ( ) ٕ8المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور
التفاعل االجتماعً مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ()65
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التفاعل االجتماعً مرتبة تنازلٌا
حسب المتوسط الحسابً
المتوسط

االنحراف

مستوى الدافعية

م

الحسابي

المعياري

لمتطوع

1

٠شؼشٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟثّزؼخ ِشبسوخ ا٤شخبص ف ٟرمذ ُ٠خذِبد
ٌ٣خشٓ٠

4.75

.467

كبير جدا

2

 ّٟٕ٠اٌؼًّ اٌزطٛػٌ ٟذ ٞسٚػ اٌّغئ١ٌٛخ رغبٖ ا٢خشٓ٠

4.57

.555

كبير جدا

3

ٍ٠ؼت اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟدٚسا ف ٟاٌشؼٛس ثبٚ ِٓ٤االعزمشاس إٌفغٌ ٟذٜ
أفشاد اٌّغزّغ

4.48

.633

كبير جدا

4

٠ز١ؼ ٌ ٟاٌزطٛع اٌفشطخ ٌٍزؼشف ػٍ ٝأطذلبء عذد

4.48

.584

كبير جدا

5

٠غبػذٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟػٍ ٝرى ٓ٠ٛػاللبد ٔبعؾخ ِغ ِغز٠ٛبد
ِخزٍفخ ِٓ إٌبط

4.42

.579

كبير جدا

6

٠ىغجٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػِ ٟىبٔخ اعزّبػ١خ ف ٟاٌّغزّغ

4.13

.856

كبير

7

٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍ ٝاٌزطٛع

4.01

.795

كبير

الفقــــــــــــرات

يتضم من خبلل الجدول  )28أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور التواعل االجتماعي لدى
جدا والكبير حيث تراوح المتوسط الحسابي
عينة الدراسة من المتطوعين كان بين المستوى الكبير ً
87

بين  )4.75و  )4.01حيث نبلح أن فقرة "يشعرني العمل التطوعح حي بمتعة مشاركة األشخاأ في تقديم
خدمات لآلخرين" وفقرة "ينمي العمل التطوعي لدي روح المسئولية تجاا اآلخرين" حصمتا عمع أعمع
المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير جدا بمتوسط حسابي  )4.75و  )4.57عمع التوالي وبانحراع معياري
 ).467و  ،).555بينما نجد أن فقرة "يشجعني الناس المقربين مني عمع التطوع" وفقرة "٠ىغجٕ ٟاٌؼًّ
اٌزطٛػِ ٟىبٔخ اعزّبػ١خ ف ٟاٌّغزّغ" حصمتا عمع أدنع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير بمتوسط
حسابي  )4.01و  )4.13وبانحراع معياري  ).795و  ).856مقارنة بالوقرات األخرى.

-7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور الفهم
حيث ي سر الجدول رقم  )29المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمحور الوسم
مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
جدول رقم ( )22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمحور الفهم مرتبة تنازليا حسب المتوسط
الحسابي
المتوسط

االنحراف

مستوى

الفقــــــــــــرات

الحسابي

المعياري

الدافعية

6

ٌُ َمكننً العمل التطوعً من معرفة المزٌد عن القضٌة التً أتطوع من أجلها

4.55

.676

كبير جدا

6

ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة للحصول على معرفة جدٌدة أثناء تعاملً
مع األشخاص األكثر خبرة منً

4.55

.530

كبير جدا

6

ٌُ َمكننً العمل التطوعً من تعلم كٌفٌة التعامل مع مجموعة متنوعة من
الناس

4.54

.531

كبير جدا

6

ٌساعدنً العمل التطوعً على اكتشاؾ نقاط القوة لدي

4.48

.584

كبير جدا

7

ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة الكتساب رإٌة جدٌدة عن األشٌاء

4.41

.577

كبير جدا

8

ٌتٌح لً العمل التطوعً فرصة للتعبٌر عن آرابً وأفكاري

4.36

.641

كبير جدا

م

لمتطوع

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  )29أن مسححتوى الدافعيححة بالنسححبة لوق حرات محححور الوسححم مححن وجسححة ن ححر
عين ححة الد ارس ححة م ححن المتط ححوعين كان ححت ض ححمن المس ححتوى الكبي ححر ج ح ًحدا حي ححث تح حراوح المتوس ححط الحس ححابي
88

بحين  )4.55و  )4.36حيحث نبلحح أن الوقحرة " ُي َمكننحي العمحل التطحوعي محن معرفحة المزيحد عحن
القضحية التحي أتطحوع محن أجمسحا " وفقحرة " يتحيم لحي العمحل التطحوعي الورصحة لمحصحول عمحع معرفحة
جديحدة أثنحاي تعحاممي محع األشحخاأ األكثحر خبحرة منحي" حصحمتا عمحع أعمحع المتوسحطات الحسحابية
وبمستوى كبير جحدا بمتوسحط حسحابي  )4.55وبحانحراع معيحاري  ).676و  ،).530بينمحا نجحد أن
فقرة " يتيم لي العمل التطوعي فرصةً لمتعبير عن آرائي وأفكاري" وفقرة " ٠زي١ؼ ٌي ٟاٌؼّيً اٌزطيٛػٟ
اٌفشطخ الوزغبة سؤ٠خ عذ٠يذح ػيٓ ا٤شي١بء "أخححتا أدنحع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر جحدا
بمتوسط حسابي  )4.36و  )4.41وبانحراع معياري  ).641و  ).577مقارنة بالوقرات األخرى.
-8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور التقدم أو النجاح

حٌث ٌظهر الجدول رقم (ٖٓ) المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة
لمحور التقدم أو النجاح مرتبة تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
جدول رقم ()68
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ومستوى الدافعٌة لمحور التقدم أو النجاح مرتبة
تنازلٌا حسب المتوسط الحسابً
المتوسط

االنحراف

مستوى الدافعية

م

الحسابي

المعياري

لمتطوع

1

٠ض٠ذ اٌزطٛع ِٓ رمذ٠شٚ ،ٞاؽزشاٌِ ٟزارٟ

4.71

.517

كبير جدا

2

٠ض٠ذ اٌؼًّ اٌزطٛػ ِٓ ٟصمز ٟثٕفغٟ

4.58

.579

كبير جدا

3

٠ض٠ذ اٌؼًّ اٌزطٛػ ِٓ ٟلذسر ٟػٍ ٝرط٠ٛش شخظ١زٟ

4.57

.555

كبير جدا

4

٠غؼٍٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟأشؼش ثبٌشضب ػٓ ٔفغٟ

4.49

.609

كبير جدا

5

ُ٠ؾغٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٌ ِٓ ٟجبلز ٟػٕذ رؼبٍِِ ٟغ ا٢خشٓ٠

4.46

.655

كبير جدا

6

ّٕ٠ؾٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟاٌمذسح ػٍ ٝارخبر لشاسارٟ

4.41

.602

كبير جدا

7

اٌؼًّ اٌزطٛػ٠ ٟغؼٍٕ ٟأشؼش ثإٔٔ ٟشخض ُِٙ

4.36

.857

كبير جدا

الفقــــــــــــرات

يتضم من خبلل الجدول  )36أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور التقدم أو النجاح
جدا حيث تراوح المتوسط
من وجسة ن ر عينة الدراسة من المتطوعين كان ضمن المستوى الكبير ً
89

الحسابي بين  )4.71و  )4.36حيث نبلح أن الوقرة " يزيد التطوع من تقديري ،واحترامي لحاتي "
وفقرة " يزيد العمل التطوعي من ثقتي بنوسي " حصمتا عمع أعمع المتوسطات الحسابية وبمستوى
كبير جدا بمتوسط حسابي  (4.71و  (4.58عمع التوالي وبانحراع معياري  (.517و (.579
بينما نجد أن فقرة "العمل التطوعي يجعمني أشعر بأنني شخأ مسم" وفقرة" ّٕ٠ؾٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػٟ
اٌمذسح ػٍ ٝارخبر لشاسار "ٟحصمتا عمع أدنع المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي )4.36
جدا أيضا.
و  (4.41وبانحراع معياري  ).857و  (.602مقارنة بالعبارات األخرى وبمستوى كبير ً

ٓ9

(ب) -النتائج المتعلقة بغٌر المتطوعٌن:
 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحاور
مقياس الدافعية لدى غير المتطوعين
حيث ي سر الجدول رقم  )31المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع
لمحاور مقياس الدافعية لدى غير المتطوعين مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
جدول رقم ( )31
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع لمحاور مقياس الدافعية
لدى غير المتطوعين مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

و
2
1
3
4
5
6

يحاور انًقُاص (غُز
انًرطىعٍُ)

انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

اٌزمذَ (أ ٚإٌغبػ)

4.19

.433

اٌمُ١

4.13

.445

اٌفُٙ

4.11

.474

اٌزفبػً االعزّبػٟ

4.06

.454

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

3.80

.529

اٌٛلبئ١خ

3.55

.552

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

3.98

.376

يظرىي انذافعُح
نهرطىع
وج١ش
وج١ش
وج١ش
وج١ش
وج١ش
وج١ش
وج١ش

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  ) 31أن مسححتوى الدافعيححة لمتطححوع بالنسححبة لمحححاور مقيححاس الدافعيححة مححن
ل ححدى عين ححة الد ارس ححة م ححن غيح حر المتط ححوعين ك ححان كبيح ح ار حي ححث تح حراوح المتوس ححط الحس ححابي ب ححين )4.19
و  )3.55حي ح ححث حص ح ححل مح ح ححور التق ح ححدم أو النج ح ححاح عم ح ححع أعم ح ححع المتوس ح ححطات الحس ح ححابية بمتوس ح ححط
حسابي  )4.19ثم محور القيم بمتوسط حسابي  ،)4.13ثم محور الوسحم بمتوسحط حسحابي ،)4.11
ثم محور التواعحل االجتمحاعي بمتوسحط حسحابي  ،،)4.06وجحاي فحي المرتبحة الخامسحة مححور التنميحة
الو يوية بمتوسط حسابي  ،)3.80ثم في المرتبة االخيرة محور الوقائية بمتوسط  ،)3.55وبالنسبة
لممجموع الكمي لممقياس كان مستوى الدافعية أيضاً كبير حيث بمو المتوسط الحسابي .)3.98
ٔ9

-2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحور الوقائية
حيث ي سر الجدول رقم  )38المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع لمحور
الوقائية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
جدول رقم ( )32
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع لمحور الوقائية مرتبة تنازليا حسب
المتوسط الحسابي
انًرىطط
انحظاتٍ

و
انفقــــــــــــزاخ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

2

ع١غبػذٔ ٟاٌزطٛع ػٍٔ ٝغ١بْ اٌّشبػش اٌغ١ئخ اٌز ٟرٕزبثٕٟ

3.94

 .908وج١ش

1

ع١غبػذٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد اٌشخظ١خ

3.88

 .820وج١ش

3

ع١غبػذٔ ٟاٌزطٛع ف ٟاٌزغٍت ػٍ ٝاٌشؼٛس ثبٌٛؽذح

3.78

 1.011وج١ش

4

أػزمذ ثأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟعُّ١ىٕٕ ِٓ ٟاٌزؾشس ِٓ وض١ش ِٓ اٌضغٛط
إٌفغ١خ

3.76

 .955وج١ش

5

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػِ ٟف١ذ؛ ٌٍٙشٚة ِٓ اٌّزبػت ٚاالضطشاثبد

3.55

 1.038وج١ش

6

أػزمذ ثأْ ل١بِ ٟثأػّبي رطٛػ١خ ع١خف
أوضش ؽظب ِٓ ا٢خشٓ٠

ػٕ ٟاٌشؼٛس ثبٌزٔت ٟٔ٤

3.53

 1.020وج١ش

7

ع١غبػذٔ ٟاٌخشٚط ٌٍؼًّ اٌزطٛػ ٟف ٟئ٠غبد ػزس أ ٚعجت ٌٍخشٚط
ِٓ إٌّضي

2.47

 1.105لًٍ١

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي (  ) 49أْ ِغز ٜٛاٌذافؼ١يخ ٌٍزطيٛع ثبٌٕغيجخ ٌفميشاد ِؾيٛس اٌٛلبئ١يخ ٌيذٜ
ػٕ١خ اٌذساعخ ِٓ غ١ش اٌّزطٛػ ٓ١وبٔذ ث ٓ١اٌّغز ٜٛاٌىج١ش ٚاٌمٍ ً١ؽ١ش رشاٚػ اٌّزٛعظ اٌؾغيبثٟ
ث ،)2.47(ٚ )3.94(ٓ١ؽ١ش وبْ ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌغّ١غ فمشاد اٌّؾٛس وج١يشِ ،يب ػيذا فميشح
ٚاؽذح فىبْ لٍ١ال ،ؽ١ش ؽظٍذ فمشح "ع١غبػذٔ ٟاٌزطٛع ػٍٔ ٝغ١بْ اٌّشبػش اٌغ١ئخ اٌز ٟرٕزيبثٕ"ٟ
ٚفمشح " ع١غبػذٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد اٌشخظ١خ "ػٍي ٝأػٍي ٝاٌّزٛعيطبد
اٌؾغبث١خ ٚثّغز ٜٛوج١ش ثّزٛعظ ؽغبثٚ (3.88(ٚ )3.94(ٟأؾيشاف ِؼ١يبس،).820(ٚ ).908( ٞ
ثّٕ١ب ٔغذ أْ فمشح "ع١غبػذٔ ٟاٌخشٚط ٌٍؼًّ اٌزطٛػ ٟف ٟئ٠غبد ػزس أ ٚعجت ٌٍخشٚط ِٓ إٌّضي"
ؽظييٍذ ػٍيي ٝأدٔيي ٝاٌّزٛعييطبد اٌؾغييبث١خ ٚثّغييزِ ٜٛزٛعييظ ثّزٛعييظ ؽغييبثٚ ) 2.47( ٟأؾييشاف
ِؼ١بسِ (1.105(ٞمبسٔخ ثبٌفمشاد ا٤خش.ٜ

ٕ9

-3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمحور القيم
ؽ١ش ٠ظٙش اٌغذٚي سلُ (  ) 44اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚغز ٜٛاٌذافؼ١خ
ٌٍزطٛع ٌّؾٛس اٌمِ ُ١شرجخ رٕبصٌ١ب ؽغت اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
جذول رقى ( ) 33
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح ويظرىي انذافعُح نهرطىع نًحىر انقُى يزذثح ذُاسنُا
حظة انًرىطط انحظاتٍ
انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

و

2

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ؼضص ِٓ أزّبئٌ ٟذٚٚ ٟٕ٠طٕٟ

4.38

.749

وج١ش عذا

1

ّْ ُ٠ىٕٕ ٟأْ أػزجش اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟفشطخ ٌشد اٌغٌٍّّ ً١غزّغ ٚاٌٛطٓ

4.26

.733

وج١ش عذا

3

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١غبػذٔ ٟػٍ ٝرٍّظ اؽز١بعبد اٌّغزّغ
ٌٍغؼٔ ٟؾ ٛرٍج١زٙب

4.21

.671

وج١ش عذا

4

أس ٜأٔٗ ِٓ اٌِّ ُٙغبػذح ا٢خش ِٓ ٓ٠خالي اٌزطٛع

4.17

.792

وج١ش ا

5

رؼبطف ٟرغبٖ اٌّؾزبع ٓ١لذ ٠ذفؼٌٍٕ ٟزطٛع ِغزمجال

4.13

.928

وج١ش

6

ئرا رطٛػذ لذ أعذ ِٓ ٠غبػذِٔ ٟغزمجال ،ف ٟؽبٌخ اؽزغذ ٌزٌه

4.12

.742

وج١ش

7

أػزمذ أْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ز١ؼ ٌ ٟاال٘زّبَ ثب٤شخبص اٌز ُ٘ ٓ٠ألً
ؽظب ِٕٟ

4.04

.852

وج١ش

8

أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ُّ٠ىٕٕ ِٓ ٟأْ أفؼً ش١ئب ِٓ أعً لض١خ ِب ،رخذَ
ا٢خشٓ٠

4.02

.804

وج١ش

3.89

.898

وج١ش

انفقــــــــــــزاخ

ٙ٠ 9زُ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟثّغبػذح فئخ ِؼٕ١خ ِٓ إٌبط ،رغزؾك اٌّغبػذح

يتضم من خبلل الجدول

 ) 33أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور القيم لحدى عينحة

الد ارسححة مححن غيححر المتطححوعين كححان بححين المسححتوى الكبيححر جححدا والكبيححر حيححث تحراوح المتوسححط الحسححابي
بححين  )4.38و  )3.89حيححث نبلح ح أن فق حرة " أرى أن العمححل التطححوعي سححيعزز مححن انتمححائي لححديني
ووطنححي" وفق حرة " ُي ْمكننححي أن أعتبححر العمححل التطححوعي فرصححة لححرد الجميححل لممجتمححع والححوطن " حصححمتا
عمحع أعمحع المتوسححطات الحسحابية بمتوسححط حسحابي  )4.38و  )4.26عمحع التحوالي وبمسحتوى كبيححر

جححدا وبححانحراع معيححاري  ).749و  ،).733بينمححا نجححد أن فقحرة "يسححتم العمححل التطححوعي بمسححاعدة فئححة
ٖ9

معينة من النحاس ،تسحتحا المسحاعدة " وفقحرة "أعتقحد بحأن التطحوع ُي َمكننحي محن أن أفعحل شحيئا محن أجحل
قضية ما ،تخدم اآلخرين" حصمتا عمع أدنع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير بمتوسط حسابي
 )3.89و  (4.02وبانحراع معياري  ).898و (.804مقارنة بالوقرات األخرى.
-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور التنمية
الوظيفية
حيث ي سر الجدول رقم

 )34المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية

لمتطوع لمحور التنمية الو يوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
جدول رقم () 34
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمتطوع لمحور التنمية الوظيفية
مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

و

2

أػزمذ ثأْ اٌزطٛع عُّ١ىٕٕ ِٓ ٟرى ٓ٠ٛطالد عذ٠ذح ،لذ رغبػذٔ ٟفٟ
ػٍّ ٟأٚ ٚظ١فزٟ

4.19

.861

وج١ش

1

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ز١ؼ ٌ ٟفشطخ الوزشبف اٌخ١بساد اٌّ١ٕٙخ
اٌّخزٍفخ

4.06

.802

وج١ش

4.05

.770

وج١ش

.770

وج١ش
ِزٛعظ
ِزٛعظ

انفقــــــــــــزاخ

سط١ذا ٌغ١شر ٟاٌزار١خ

3

أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ع١ض١

4

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟعّٕ١ؾٕ ٟخجشح ِّٙخ فِ ٟغبالد ِخزٍفخ
ٌّٕٙز ٟاٌؾبٌ١خ إٌّٔٙ ٚز ٟف ٟاٌّغزمجً

3.85

5

ع١غبػذٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟػٍ ٝإٌغبػ فٚ ٟظ١فز ٟاٌؾبٌ١خ أ ٚاٌّغزمجٍ١خ

3.38

.908

6

ع١غبػذٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟػٍ ٝئ٠غبد فشص ػًّ أفضً

3.29

.913

يتضم من خبلل الجدول  ) 34أن مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لوقرات محور التنمية الو يوية
لدى عينة الدراسة من غير المتطوعين كان بين المستوى الكبير والمتوسط حيث تراوح المتوسط
سي َمكنني من تكوين
الحسابي بين  )4.19و  ،)3.29حيث يتضم أن فقرة "أعتقد بأن التطوع ُ
صبلت جديدة ،قد تساعدني في عممي أو و يوتي" وفقرة "أرى أن العمل التطوعي سيتيم لي فرصة
ٗ9

الكتشاع الخيارات المسنية المختموة" حصمتا عمع أعمع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير
بمتوسط حسابي  )4.06 )4.19عمع التوالي وبانحراع معياري  ).861و  ،).802بينما يبلح
أن فقرة "سيساعدني العمل التطوعي عمع إيجاد فرأ عمل أفضل" وفقرة" سيساعدني العمل
التطوعي عمع النجاح في و يوتي الحالية أو المستقبمية " حصمت عمع أدنع المتوسطات الحسابية
بمتوسط حسابي  )3.29و  (3.38مقارنة بالوقرات األخرى وبمستوى متوسط وبانحراع معياري
 ).913و .).908
-5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة ومستوى الدافعية لمحور التفاعل
االجتماعي
حيث ي سر الجدول رقم  )35المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمحور
التواعل االجتماعي مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
جدول رقم ()35
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية لمحور التفاعل االجتماعي مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي
انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

و

2

عُّ١ىٕٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ِٓ ٟاٌشؼٛس ثبٌّزؼخ ػٕذ ِشبسوخ
ا٤شخبص ف ٟرمذ ُ٠خذِبد ٌ٣خشٓ٠

4.44

.701

وج١ش عذا

1

أػزمذ ثأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ّٟٕ٠ ٟسٚػ اٌّغئ١ٌٛخ ٌٍفشد رغبٖ
ا٢خشٓ٠

4.33

.697

وج١ش عذا

3

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١غبػذٔ ٟػٍ ٝرىٛثٓ ػاللبد ٔبعؾخ
ِغ ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ إٌبط

4.21

.743

وج١ش عذا

4

ٍ٠ؼت اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟدٚسا ف ٟاٌشؼٛس ثبٚ ِٓ٤االعزمشاس
إٌفغٌ ٟذ ٜأفشاد اٌّغزّغ

4.13

.720

وج١ش

5

أفىش ثبٌزطٛع ٠ ٗٔ٤ز١ؼ اٌفشطخ ٌٍزؼشف ػٍ ٝأطذلبء عذد

4.03

.870

وج١ش

6

ع١ىغجٕ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػِ ٟىبٔخ اعزّبػ١خ ف ٟاٌّغزّغ

3.95

.968

وج١ش

7

٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍ ٝاٌزطٛع

3.36

.969

ِزٛعظ

انفقــــــــــــزاخ

٘9

يتض ح ححم م ح ححن خ ح ححبلل الج ح ححدول  )35أن مس ح ححتوى الدافعي ح ححة لمتط ح ححوع بالنس ح ححبة لوق ح حرات مح ح ححور التواع ح ححل
االجتمححاعي لححدى عينححة الد ارسححة مححن غيححر المتطححوعين كححان بححين المسححتوى الكبيححر جححدا والمتوسححط حيححث
سي َمكنني العمل التطحوعي محن
تراوح المتوسط الحسابي بين  )4.44و  )3.36حيث نبلح أن فقرة " ُ

الش ححعور بالمتع ححة عن ححد مش ححاركة األش ححخاأ ف ححي تق ححديم خ ححدمات لآلخح حرين" وفقح حرة "أعتق ححد ب ححأن العم ححل
التطوعي ينمي روح المسئولية لمورد تجاا اآلخرين" حصمتا عمع أعمع المتوسطات الحسابية بمتوسط
حسابي( (4.44و  )4.33عمع التوالي وبمستوى كبيحر جحدا وبحانحراع معيحاري  ).701و ،).697
بينمححا نجححد أن فق حرة "يشححجعني النححاس المق حربين منححي عمححع التطححوع" حصححمت عمححع أدنححع المتوسححطات
الحس ح ح ححابية مقارن ح ح ححة ب ح ح ححالوقرات االخ ح ح ححرى بمتوس ح ح ححط حس ح ح ححابي  )3.36وبمس ح ح ححتوى متوس ح ح ححط وب ح ح ححانحراع
معياري .).969
 -6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور الفهم
ؽ١ش ٠ظٙش اٌغذٚي سلُ (  )43اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚغز ٜٛاٌذافؼ١خ
ٌّؾٛس اٌفِ ُٙشرجخ رٕبصٌ١ب ؽغت اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
جذول رقى ( ) 36
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح ويظرىي انذافعُح نًحىر انفهى يزذثح ذُاسنُا حظة
انًرىطط انحظاتٍ
انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

و

2

أػزمذ ثأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١غبػذٔ ٟػٍ ٝاوزشبف ٔمبط اٌمٛح ٌذٞ

4.30

.835

وج١ش عذا

1

أػزمذ ثأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟعُّ١ىٕٕ ِٓ ٟرؼٍُ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ
ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ إٌبط

4.24

.622

وج١ش عذا

3

ع١ز١ؼ ٌ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟاٌفشطخ ٌٍؾظٛي ػٍِ ٝؼشفخ عذ٠ذح
أصٕبء رؼبٍِِ ٟغ ا٤شخبص ا٤وضش خجشح ِٕٟ

4.22

.811

وج١ش عذا

4

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ٠ ٟز١ؼ اٌفشطخ الوزغبة سؤ٠خ عذ٠ذح ػٓ
ا٤ش١بء

4.13

.734

وج١ش

5

أػزمذ ثأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ز١ؼ ٌ ٟاٌفشطخ ٌٍزؼج١ش ػٓ آسائٟ
ٚأفىبسٞ

3.93

.795

وج١ش

3.86

.817

وج١ش

انفقــــــــــــزاخ

 6لذ ُّ٠ىٕٕ ٟاٌزطٛع ِٓ ِؼشفخ اٌّض٠ذ ػٓ اٌمض١خ اٌز ٟأػًّ ِٓ
أعٍٙب
9ٙ

يتضم من خبلل الجدول  ) 36أن مستوى الدافعية بالنسبة لوقرات محور الوسم لدى عينة الدراسة
من غير المتطوعين كان بين المستوى الكبير جدا والكبير حيث تراوح المتوسط الحسابي
بين  )4.30و  )3.86حيث نبلح أن فقرة "أعتقد بأن العمل التطوعي سيساعدني عمع اكتشاع
سي َمكنني من تعمم كيوية التعامل مع مجموعة
نقاط القوة لدي" وفقرة "أعتقد بأن العمل التطوعي ُ
متنوعة من الناس" حصمتا عمع أعمع المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي  )4.30و )4.24
وبمستوى كبير جدا وبانحراع معياري  (.835و  ،).622بينما نجد أن فقرة "قد ُي َمكنني التطوع من
معرفة المزيد عن القضية التي أعمل من أجمسا" وفقرة " أعتقد بأن العمل التطوعي سيتيم لي
الورصةً لمتعبير عن آرائي وأفكاري " حصمتا عمع أدنع المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي
 )3.86و  (3.93مقارنة بالوقرات األخرى وبمستوى كبير وبانحراع معياري  ).817و .).795
 -7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدافعية بالنسبة لمحور التقدم (أو
النجاح)
ؽ١ش ٠ظٙش اٌغذٚي سلُ (  ) 43اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِٚغز ٜٛاٌذافؼ١خ
ٌّؾٛس اٌزمذَ (أ ٚإٌغبػ) ِشرجخ رٕبصٌ١ب ؽغت اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
جذول رقى ( ) 37
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح ويظرىي انذافعُح نًحىر انرقذو (أو انُجاح ) يزذثح
ذُاسنُا حظة انًرىطط انحظاتٍ
َ

انًرىطط
انحظاتٍ

االَحزاف
انًعُارٌ

يظرىي
انذافعُح
نهرطىع

0

أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ٠ض٠ذ ِٓ رمذ٠ش اٌفشدٚ ،اؽزشاِٗ ٌزارٗ

4.34

.728

وج١ش عذا

9

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ٠ ٟشؼش اٌشخض ثأّ٘١زٗ

4.31

.692

وج١ش عذا

4

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ض٠ذ ِٓ صمز ٟثٕفغٟ

4.30

.718

وج١ش عذا

2

ُ٠ؾغٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٌ ِٓ ٟجبلخ اٌشخض ػٕذ رؼبٍِٗ ِغ ا٢خشٓ٠

4.29

.715

وج١ش عذا

5

ٍ٠ؼت اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟدٚسا ف ٟشؼٛس اٌفشد ثبٌشضب ػٓ ٔفغٗ

4.27

.737

وج١ش عذا

3

أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٟع١ض٠ذ ِٓ لذسر ٟػٍ ٝرط٠ٛش شخظ١زٟ

4.16

.647

وج١ش

3

أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ع١غبػذٔ ٟف ٟارخبر لشاسارٟ

3.68

.851

وج١ش

انفقــــــــــــزاخ
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٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي ( )43أْ ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ثبٌٕغجخ ٌفمشاد ِؾٛس اٌزمذَ (أ ٚإٌغبػ)
ٌذ ٜػٕ١خ اٌذساعخ ِٓ غ١ش اٌّزطٛػ ٓ١وبْ ث ٓ١اٌّغز ٜٛاٌىج١ش عذا ٚاٌىج١ش ؽ١ش رشاٚػ اٌّزٛعظ
اٌؾغبث ٟث )3.68(ٚ )4.34(ٓ١ؽ١ش ٔالؽع أْ فمشح "أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ٠ض٠ذ ِٓ رمذ٠ش اٌفشد،
ٚاؽزشاِٗ ٌزارٗ" ٚفمشح "أس ٜأْ اٌؼًّ اٌزطٛػ٠ ٟشؼش اٌشخض ثأّ٘١زٗ" ؽظٍزب ػٍ ٝأػٍٝ
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ثّزٛعظ ؽغبث )4.31(ٚ )4.34( ٟػٍ ٝاٌزٛاٌٚ ٟثّغز ٜٛوج١ش عذا
ٚثبٔؾشاف ِؼ١بس ،).692(ٚ ).728( ٞثّٕ١ب ٔغذ أْ فمشح "أػزمذ ثأْ اٌزطٛع ع١غبػذٔ ٟف ٟارخبر
لشاسار "ٟؽظٍذ ػٍ ٝأدٔ ٝاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ثّزٛعظ ؽغبثِ )3.68( ٟمبسٔخ ثبٌفمشاد
االخشٚ ٜثّغز ٜٛوج١ش ٚثبٔؾشاف ِؼ١بس.).851( ٞ
وفيمااا ياامتي مقارنااة بااين مسااتوى الدافعيااة لمتطااوع لاادى المتطااوعين وغياار المتطااوعين ماان خااالل
الشكل التالي:
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2

ؼٌر المتطوعٌن

1.5

المتطوعٌن

1
0.5
0

شكل (  ) 2المقارنة بين مستوى الدافعية لمتطوع لدى المتطوعين وغير المتطوعين
يتضم من خبلل الشكل

 ) 2أن مستوى الدافعية لمتطوع لدى المتطوعين أعمع من مستوى

الدافعية لمتطوع لدى غير المتطوعين في جميع محاور المقياس ،حيث تراوح مستوى الدافعية لدى
المتطوعين بين  4.51و )3.72بينما تراوح مستوى الدافعية لدى غير المتطوعين بين 4.19
و. )3.55
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ثالثاً :عرض النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
والحي نأ عمع اآلتي:
السإال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة
نزوى (المتطوعٌن) باختبلؾ النوع االجتماعً ،وال ُكلٌة ،والعمر ،والحالة االجتماعٌة ،والمستوى
الدراسً ؟
من أجل اإلجابة عمع هحا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
 T-Testلمتغيرات النوع االجتماعي والحالة االجتماعية والمستوى الدراسي ،واختبار تحميل التباين
العمر.
األحادي  (One- Way ANOVAلمتغيري الكمية و ُ
 -1بالنسبة لمتغير النوع االجتماعي
ٌوضح الجدول رقم ( )ٖ8المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار T-TEST
لمحاور مستوى الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن لمتؽٌر النوع االجتماعً
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جدول رقم ( ) 65
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار ( )T-TESTلمحاور مستوى الدافعٌة للتطوع لدى
المتطوعٌن وفقا لمتغٌر النوع االجتماعً
المحاور

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

حكور

28

3.76

.593

إناث

41

3.70

.530

حكور

28

4.39

.358

إناث

41

4.43

.299

حكور

28

3.96

.637

إناث

41

4.26

.442

حكور

28

4.39

.456

التفاعل االجتماعً

إناث

41

4.41

.351

الفهم

حكور

28

4.39

.396

إناث

41

4.54

.366

حكور

28

4.42

.441

إناث

41

4.57

.385

حكور

28

4.23

.351

إناث

41

4.32

.285

الوقابٌة

القٌم

التنمٌة الوظٌفٌة

التقدم (أو النجاح)

المجموع الكمي

االنحراع

درجات

قيمة ت

مستوى

اتجاا الداللة

67

0.376

0.708

غير دالة

الحرية

67

67

0.444

2.355

الداللة

0.659

*0.021

غير دالة

لصالم
اإلناث

67

67

67

67

0.224

1.484

1.562

1.199

0.824

0.142

0.123

0.235

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي ( )43الخزجبس "د"  T-TESTػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ
ِغز ٜٛدالٌخ ) ) α ≤ 0.05ث ٓ١اٌزوٛس ٚاإلٔبس فِ ٟغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ف ٟعّ١غ ِؾبٚس
اٌّم١بط ،ثّٕ١ب وبٔذ ٕ٘بٌه فشٚلب داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ ) ) α ≤ 0.05فِ ٟؾٛس اٌزّٕ١خ
اٌٛظ١ف١خ  ِٓٚخالي اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٠زضؼ أْ اٌفشٚق ٌظبٌؼ اإلٔبس ٘ٚزا ِؼٕبٖ أْ اإلٔبس
أوضش دافؼ١خ ِٓ اٌزوٛس فِ ٟغز ٜٛاٌزطٛع ثبٌٕغجخ ٌّؾٛس اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ.

ٓٓٔ

 -1بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية
ٌوضح الجدول رقم ( )ٖ9المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار  T-TESTلمحاور مستوى
الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن لمتؽٌر الحالة االجتماعٌة
جدول رقم ()65
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واختبار  T-TESTلمحاور مستوى الدافعٌة للتطوع لدى
المتطوعٌن وفقا لمتغٌر الحالة االجتماعٌة
المتوسط

االنحراع

درجات

المحاور

الحالة

العدد

أعزب

34

الحسابي
3.77

المعياري
.573

الحرية

متزوج

35

3.68

.536

أعزب

34

4.45

.294

متزوج

35

4.38

.348

التنمية

أعزب

34

4.33

.422

الو يوية

متزوج

35

3.95

.593

التواعل

أعزب

34

4.46

.356

االجتماعي

متزوج

35

4.36

.426

الوسم

أعزب

34

4.53

.377

متزوج

35

4.43

.386

التقدم أو

أعزب

34

4.64

.353

النجاح)

متزوج

35

4.38

.431

المجموع

أعزب

34

4.36

.284

الكمي

متزوج

35

4.21

.326

االجتماعية
الوقائية

القيم

67

67

67

قيمة ت

مستوى

اتجاا الداللة

الداللة
0.653

0.941

3.064

0.516

0.350

*0.003

غير دالة

غير دالة

لصالم
األعزب

67

67

67

1.086

1.045

2.725

0.281

0.300

*0.008

غير دالة

غير دالة

لصالم
األعزب

67

2.152

*0.035

لصالم
األعزب

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي (  ) 42الخزجبس "د"  T-TESTػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ
ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ) ) α ≤ 0.05ث ٓ١اٌّزضٚعٚ ٓ١غ١ش اٌّزضٚع ٓ١فِ ٟغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع فٟ
ِؾبٚس اٌٛلبئ١خ ٚاٌمٚ ُ١اٌزفبػً االعزّبػٚ ٟاٌف ،ُٙثّٕ١ب وبٔذ ٕ٘بٌه فشٚلب داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ
ِغز ٜٛاٌذالٌخ ) ) α ≤ 0.05فِ ٟؾٛس ٞاٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌزمذَ (أ ٚإٌغبػ) ٚوزٌه ف ٟاٌّغّٛع
اٌىٍ ِٓٚ ٟخالي اٌّزٛعظ اٌؾغبث٠ ٟزضؼ أْ اٌفشٚق ٌظبٌؼ غ١ش اٌّزضٚع. ٓ١
ٔٓٔ

 -3بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 20اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاخزجبس T-TEST
ٌّؾبٚس ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜاٌّزطٛػٌّ ٓ١زغ١ش اٌّغز ٜٛاٌذساعٟ
جذول رقى ( ) 40
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح واخرثار  T-TESTنًحاور يظرىي انذافعُح
نهرطىع نذي انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز انًظرىي انذراطٍ
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ
اٌٛظ١ف١خ
اٌزفبػً
االعزّبػٟ
اٌفُٙ

اٌزمذَ (أٚ
إٌغبػ)
اٌّغّٛع
اٌىٍٟ

اٌّغزٜٛ
اٌذساعٟ
ثىبٌٛسٛ٠ط

اٌؼذد
40

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.81

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
.506

ِبعغز١ش

29

3.61

.599

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.42

.273

ِبعغز١ش

29

4.41

.385

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.25

.486

ِبعغز١ش

29

3.99

.597

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.41

.354

ِبعغز١ش

29

4.39

.449

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.49

.373

ِبعغز١ش

29

4.47

.399

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.57

.438

ِبعغز١ش

29

4.43

.369

ثىبٌٛسٛ٠ط

40

4.33

.274

ِبعغز١ش

29

4.23

.358

دسعبد
اٌؾش٠خ
67

67

67

67

67

67

67

لّ١خ د
1.534

0.168

2.002

0.121

0.279

1.341

1.344

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
0.330

0.867

ارغبٖ اٌذالٌخ
غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

*0.049

ٌظبٌؼ
اٌجىبٌٛسٛ٠ط

0.904

غ١ش داٌخ

0.781

0.184

0.184

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي (  ) 20الخزجبس "د"  T-TESTػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ
ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ) ) α ≤ 0.05ث ٓ١طٍجخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ٚاٌّبعغز١ش فِ ٟغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع
ف ٟعّ١غ ِؾبٚس ِم١بط اٌذافؼ١خ ،ثّٕ١ب فِ ٟؾٛس اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ فىبٔذ ٕ٘بٌه فشٚلب داٌخ ئؽظبئ١ب
ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ ) ِٓٚ ( α ≤ 0.05خالي اٌّزٛعظ اٌؾغبث٠ ٟزضؼ أْ ٘زٖ اٌفشٚق ٌظبٌؼ طٍجخ
اٌجىبٌٛسٛ٠ط.

ٕٓٔ

 -4بالنسبة لمتغير الكمية
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 20اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزغ١ش اٌىٍ١خ وّب ٛ٠ضؼ اٌغذٚي
سلُ (  )23رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠االؽبدٞ
عذٚي سلُ ( ) 20
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد ٌّؾبٚس ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜاٌّزطٛػٚ ٓ١فمب ٌّزغ١ش اٌىٍ١خ
اٌّؾبٚس

اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

ِغز ٜٛاٌىٍ١خ
اٌؼٍٚ َٛا٢داة

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
3.63

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
.568

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.85

.542

3.78

.500

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

3.79

.592

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.39

.375

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.56

.248

4.30

.199

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.43

.306

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.04

.603

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.23

.576

4.12

.373

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.35

.463

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.39

.452

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.46

.255

4.26

.331

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.54

.386

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.48

.409

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.45

.315

4.33

.401

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.65

.321

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.45

.392

ٖٓٔ

اٌزمذَ (أٚ
إٌغبػ)

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.39

.474

4.57

.429

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.76

.307

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.23

.359

االلزظبد ٚاالداسح
ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.33

.245

4.23

.287

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.42

.246

٠زضؼ ِٓ خيالي اٌغيذٚي (  ) 20أْ ٕ٘بٌيه ثؼيض اٌفيشٚق اٌظب٘ش٠يخ في ٟاٌّزٛعيطبد اٌؾغيبث١خ فيٟ
ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ثبٌٕغجخ ٌّغز٠ٛبد اٌىٍ١خ ِٚيٓ أعيً اٌزأويذ أْ ٘يزٖ اٌفيشٚق داٌيخ ئؽظيبئ١ب ريُ
اعييزخذاَ اخزجييبس رؾٍ١ييً اٌزجييب ٓ٠االؽييبدٚ (One- Way ANOVA ( ٞرٌييه ِييٓ خييالي اٌغييذٚي
سلُ()29

ٗٓٔ

جذول رقى ( ) 41
ذحهُم انرثاٍَ االحادٌ (  (One- Way ANOVAنًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي
انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز انكهُح
المحاور

الوقائية

القيم

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

.572

3

داخل المجموعات

20.217

65

المجموع الكمي

20.789

68

بين المجموعات

.416

3

.139

داخل المجموعات

6.668

65

.103

بين المجموعات

.988

3

.329

داخل المجموعات

19.380

65

.298

المجموع الكمي

20.368

68

بين المجموعات

.491

3

.164

داخل المجموعات

10.065

65

.155

بين المجموعات

.608

3

.203

داخل المجموعات

9.311

65

.143

المجموع الكمي

9.919

68

بين المجموعات

1.109

3

.370

داخل المجموعات

10.500

65

.162

بين المجموعات

.354

3

.118

داخل المجموعات

6.366

65

.098

المجموع الكمي

6.720

68

المجموع الكمي

التنمية
الو يوية

التواعل
االجتماعي

الوسم

التقدم أو
النجاح)
الكمي

المجموع الكمي

المجموع الكمي

7.084

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
.191
.311

68

68

10.556

68

11.608

قيمة ع

مستوى
الداللة

.613

1.351

1.104

1.058

1.414

2.288

1.205

.609

.266

.354

.373

.247

.087

.315

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي (  ) 29ػذَ ٚعٛد فيشٚق راد دالٌيخ ئؽظيبئ١خ ِيٓ خيالي اخزجيبس اٌزجيب ٓ٠ا٤ؽيبدٞ
( (One- Way ANOVAػٕييذ ِغييز ٜٛاٌذالٌييخ) ) α ≤ 0.05ثبٌٕغييجخ ٌّغييز ٜٛاٌذافؼ١ييخ ٌٍزطييٛع ٌييذٜ
اٌّزطٛػ٠ ٓ١ؼضٌّ ٜزغ١ش اٌىٍ١خ ف ٟعّ١غ ِؾبٚس اٌّم١بط.
٘ٓٔ

العمر
 -5بالنسبة لمتغير ُ
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 24اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ثبٌٕغجخ ٌّغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌّزغ١ش
اٌؼُّش وّب ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ ( )22رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠االؽبد(One- Way ANOVA ( ٞ
جذول رقى ( ) 43
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ نًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز ان ُعًز
اٌّؾبٚس

ِغز ٜٛاٌؼُّش
21- 18

اٌٛلبئ١خ

29- 22

3.77

 30فأوضش

3.69

.603

21- 18

4.44

.237

29- 22

4.44

.333

 30فأوضش

4.38

.364

21- 18

4.27

.428

29- 22

4.17

.678

 30فأوضش

4.03

.469

21- 18

4.41

.360

29- 22

4.46

.380

 30فأوضش

4.35

.431

21- 18

4.46

.360

29- 22

4.61

.387

 30فأوضش

4.37

.364

21- 18

4.59

.397

29- 22

4.63

.369

 30فأوضش

4.35

.421

21- 18

4.32

.255

29- 22

4.35

.329

 30فأوضش

4.20

.327

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ (أٚ
إٌغبػ)

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
3.71

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
.526
.532

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

ٔٓٙ

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  ) 43أن هنالححك بعححف الوححروا ال اهريححة فححي المتوسححطات الحسححابية فححي مسححتوى
العمحر ،ومحن أجحل التأكحد محن أن هححا الوحروا دالحة إحصحائيا
الدافعية لمتطحوع لحدى المتطحوعين بالنسحبة لمتغيحر ُ

تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادي  (One- Way ANOVAوحلك من خبلل الجدول رقم )50
جدول رقم ( ) 44
تحميل التباين االحادي (  (One- Way ANOVAلمحاور مستوى الدافعية لمتطوع لدى المتطوعين
العمر
وفقا لمتغير ُ
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١
اٌزّٕ١خ
اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ
اٌفُٙ

اٌزمذَ (أٚ
إٌغبػ)
اٌىٍٟ

ِظذس اٌزجبٓ٠

ِغّٛع اٌّشثؼبد

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.067

دسعبد
اٌؾش٠خ
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

20.722
20.789
.055

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

7.028
7.084
.647

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

19.721
20.368
.168

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

10.388
10.556
.775

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

9.143
9.919
1.188

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

10.420
11.608
.292

66
68
2

داخً اٌّغّٛػبد
اٌّغّٛع اٌىٍٟ

6.427
6.720

66
68

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد
.033

لّ١خ ف
.106

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
.899

.314
.028

.259

.773

.106
.323

1.083

.345

.299
.084

.535

.588

.157
.388

2.798

.068

.139
.594

3.763

*.028

.158
.146

1.502

.230

.097

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  ) 44عححدم وجححود فححروا حات داللححة إحصححائية مححن خححبلل اختبححار تحميححل
التباين االحادي ( (One- Way ANOVAعند مستوى الداللة) ) α ≤ 0.05فحي مسحتوى الدافعيحة
لمتطححوع لححدى المتطححوعين فححي جميححع محححاور المقيححاس ،بينمححا كانححت هنالححك فروقححا دالححة إحصححائيا عنححد
ٔٓ7

مسححتوى الداللححة ) (α ≤ 0.05فححي محححور التقححدم أو النجححاح ،ومححن أجححل معرفححة مصححدر الوححروا تححم
استخدام اختبار LSDوهحا ما يوضحه جدول رقم ) 45
جذول رقى ( ) 45
اخرثار( ) LSDنهًقارَاخ انثعذَح نًرغُز ان ُعًز تانُظثح نًحىر انرقذو أو انُجاح
21- 18

29- 22

 30فأوضش

اٌّؾبٚس

ِغزٜٛ
اٌؼُّش
21- 18

4.59

-

-

-

اٌزمذَ (أ ٚإٌغبػ) 29- 22

4.63

-

-

*.012

4.35

-

*.012

-

 30فأوضش

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يتضم من خبلل الجدول

 )45أن هنالك فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )(α ≤ 0.05

العمر  )29-22من جسة وبين و  30فأكثر) من جسة أخرى ومن خبلل المتوسط
بين مستوى ُ

العمر
العمر من  )29-22وهحا معناا أن أصحاب ُ
الحسابي يتضم أن الوروا لصالم مستوى ُ

من  )29- 22أكثر دافعية في مستوى التطوع من الوئة

 30فأكثر) ،ولم تكن هنالك فروقا دالة

العمرية األخرى.
إحصائيا بين المستوى العمري  )21-18والمستويات ُ

رابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
والحي نأ عمع اآلتي:
السإال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى الدافعٌة للتطوع لدى طلبة جامعة
نزوى (ؼٌر المتطوعٌن) باختبلؾ النوع االجتماعً ،وال ُكلٌة ،والعمر ،والحالة االجتماعٌة،
والمستوى الدراسً ؟
من أجل اإلجابة عمع هحا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
 T-Testلمتغيرات النوع االجتماعي والحالة االجتماعية والمستوى الدراسي ،واختبار تحميل التباين
العمر.
األحادي  (One- Way ANOVAلمتغيري الكمية و ُ
ٔٓ8

 -1بالنسبة لمتغير النوع االجتماعي
يوضم الجدول رقم  ) 46المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  T-TESTلمحاور مستوى
الدافعية لمتطوع لدى غير المتطوعين لمتغير النوع االجتماعي

جدول رقم )46
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )T-TESTلمحاور مستوى الدافعية لمتطوع
لدى غير المتطوعين وفقا لمتغير النوع االجتماعي
المحاور

الجنس

العدد

الوقائية

حكور

44

3.51

إناث

56

3.58

حكور

44

4.15

إناث

56

4.11

حكور

44

3.76

إناث

56

3.83

حكور

44

4.07

إناث

56

4.05

حكور

44

4.07

إناث

56

4.13

حكور

44

4.12

إناث

56

4.25

حكور

44

3.96

إناث

56

4.01

القيم

التنمية الو يوية

التواعل االجتماعي

الوسم

التقدم أو النجاح

المجموع الكمي

المتوسط

االنحراع

درجات

الحسابي

المعياري
.565

الحرية

.412

غير دالة
0.637

0.525

98

غير دالة
0.139

0.890

98

غير دالة
0.629

0.531

98

لصالم

2.415

.421
.328

0.667

98

.486
.443

غير دالة
0.432

.473
.462

0.533

98

.564
.434

غير دالة
0.625

.502
.484

الداللة

98

.544
.365

قيمة ت

مستوى

اتجاا الداللة

0.016

اإلناث

98
0.559

0.577

غير دالة

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يتضححم مححن خححبلل الج ححدول  )46الختبححار "ت"  T-TESTوجححود فححروا حات دالل ححة إحصححائية عنححد مسححتوى
الداللحة ) ) α ≤ 0.05بحين الححكور واإلنحاث فحي مسحتوى الدافعيحة لمتطحوع لحدى غيحر المتطحوعين) فحي مححور
التقححدم أو النج ححاح) ،وم ححن خ ححبلل المتوسطح ححات الحس ححابية يتض ححم أن الو ححروا لص ح ححالم اإلن ححاث وهححححا معنححاا أن
ٔٓ9

اإلناث هن األعمع فححي مسحتوى الداف ححعية لمتطحوع محن الحك ححور فحي حلحك المح ححححور ،بينمححا لحم تكححن هححنالك ف ححروقا
دالحة إحصح ححائياً عن حد مستح حوى ال حداللة ) (α ≤ 0.05فحي مسحتوى الدافعيحة لمتطحوع فحي مححاور الوقائيحة والقحيم
والتنميححة الو يويححة والتواعححل االجتمححاعي والوسححم ،وكحححلك فححي المجمححوع الكمححي وهحححا معنححاا أن مسححتوى الدافعيححة
لمتطوع بين الحكور واإلناث متقارباً في هحا المحاور الثبلثة.

ٓٔٔ

 -2تانُظثح نًرغُز انحانح االجرًاعُح
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 23اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاخزجبس ٌّ T-TESTؾبٚس
ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜغ١ش اٌّزطٛػٌّ ٓ١زغ١ش اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ
جذول رقى ( ) 47
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح واخرثار  T-TESTنًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي
غُز انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز انحانح االجرًاعُح
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ أ ٚإٌغبػ

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

اٌؼذد

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
.451

اٌؾبٌخ
االعزّبػ١خ
أػضة

63

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.61

ِزضٚط

37

3.47

.689

أػضة

63

4.11

.470

ِزضٚط

37

4.16

.403

أػضة

63

3.85

.517

ِزضٚط

37

3.71

.545

أػضة

63

4.10

.442

ِزضٚط

37

4.00

.472

أػضة

63

4.12

.483

ِزضٚط

37

4.09

.465

أػضة

63

4.23

.385

ِزضٚط

37

4.11

.503

أػضة

63

4.01

.356

ِزضٚط

37

3.93

.409

دسعبد
اٌؾش٠خ
98

98

98

98

98

98

98

لّ١خ د
1.096

0.507

1.265

1.086

0.373

1.297

0.954

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
0.278

0.613

0.209

0.280

0.710

0.198

0.343

ارغبٖ اٌذالٌخ
غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يبلحح ح م ححن خ ححبلل الج ححدول

 )47الختب ححار "ت"  T-TESTع ححدم وج ححود ف ححروا حات دالل ححة إحص ححائية عن ححد

مسححتوى الداللححة ) )α ≤ 0.05بححين المتححزوجين وغيححر المتححزوجين فححي مسححتوى الدافعيححة لمتطححوع فححي جميححع
محححاور مقيححاس الدافعيححة وكحححلك فححي المجمححوع الكمححي وهحححا معنححاا أن مسححتوى الدافعيححة بححين المتححزوجين وغيححر
المتزوجين متقارباً .

ٔٔٔ

 -3بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 23اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاخزجبس ٌّ T-TESTؾبٚس
ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜغ١ش اٌّزطٛػٌّ ٓ١زغ١ش اٌّغز ٜٛاٌذساعٟ
جذول رقى () 48
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ انًعُارَح واخرثار  T-TESTنًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي
غُز انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز انًظرىي انذراطٍ
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ أ ٚإٌغبػ

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

اٌؼذد

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
.458

اٌّغزٜٛ
اٌذساعٟ
ثىبٌٛسٛ٠ط

70

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ
3.60

ِبعغز١ش

30

3.45

.724

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

4.07

.455

ِبعغز١ش

30

4.27

.395

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

3.84

.512

ِبعغز١ش

30

3.70

.563

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

4.06

.461

ِبعغز١ش

30

4.06

.445

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

4.09

.498

ِبعغز١ش

30

4.15

.420

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

4.18

.403

ِبعغز١ش

30

4.20

.504

ثىبٌٛسٛ٠ط

70

3.98

.361

ِبعغز١ش

30

3.99

.416

دسعبد
اٌؾش٠خ
98

98

98

98

98

98

98

لّ١خ د
1.011

2.068

1.212

0.034

0.504

0.179

0.111

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
0.318

*0.041

0.228

0.973

0.616

0.858

0.912

ارغبٖ اٌذالٌخ
غ١ش داٌخ

ٌظبٌؼ
اٌّبعغز١ش
غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

غ١ش داٌخ

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يتضم من خبلل الجدول

 ) 48الختبار "ت"  T-TESTعدم وجود فروا حات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة) ) α ≤ 0.05بين طمبة البكالوريوس والماجستير في مستوى الدافعية لمتطوع في
جميع محاور مقياس الدافعية ماعدا محور القيم فكانت هنالك فروقا دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة) ) α ≤ 0.05ومن خبلل المتوسط الحسابي يتضم أن هحا الوروا لصالم طمبة الماجستير.

ٕٔٔ

 -4تانُظثح نًرغُز انكهُح
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي سلُ (  ) 22اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزغ١ش اٌىٍ١خ وّب ٛ٠ضؼ اٌغذٚي
سلُ (  )50رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠االؽبد(One- Way ANOVA ( ٞ
جذول رقى ( ) 49
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ نًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي غُز انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز
انكهُح
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ
اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

3.55

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
.713

ِغز ٜٛاٌىٍ١خ

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

3.68

.401

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.48

.447

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

3.51

.474

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.34

.359

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

4.04

.427

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.01

.473

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.00

.468

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

3.82

.563

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

3.82

.416

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.71

.541

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

3.82

.587

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.13

.441

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

4.02

.417

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.92

.519

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.11

.444

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.21

.432

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

4.08

.370

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.94

.607

ٖٔٔ

اٌزمذَ أٚ
إٌغبػ

اٌّغّٛع
اٌىٍٟ

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.13

.484

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.26

.482

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

4.19

.297

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

4.11

.511

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

4.14

.397

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.07

.409

االلزظبد ٚاالداسح ٔٚظُ اٌّؼٍِٛبد

3.97

.295

إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح

3.87

.405

اٌظ١ذٌخ ٚاٌزّش٠ض

3.95

.359

يتضم من خبلل الجدول

 )49أن هنالك بعف الوروا ال اهرية في المتوسطات الحسابية في

مستوى الدافعية لمتطوع بالنسبة لمتغير الكمية ،ومن أجل التأكد أن هحا الوروا دالة إحصائيا تم
استخدام اختبار تحميل التباين األحادي (  (One- Way ANOVAوحلك من خبلل الجدول )50

ٗٔٔ

جدول رقم () 50
تحميل التباين االحادي (  (One- Way ANOVAلمحاور مستوى الدافعية لمتطوع لدى غير
المتطوعين وفقا لمتغير الكمية
اٌّؾبٚس

ِظذس اٌزجبٓ٠

اٌٛلبئ١خ

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.488

داخً اٌّغّٛػبد

29.720

96

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

30.208

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

2.429

3

.810

داخً اٌّغّٛػبد

17.239

96

.180

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

19.669

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.188

3

.063

داخً اٌّغّٛػبد

27.555

96

.287

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

27.743

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.681

3

.227

داخً اٌّغّٛػبد

19.743

96

.206

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

20.423

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.978

3

.326

داخً اٌّغّٛػبد

21.348

96

.222

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

22.327

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.337

3

.112

داخً اٌّغّٛػبد

18.291

96

.191

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

18.628

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.520

3

.173

داخً اٌّغّٛػبد

13.539

96

.141

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

14.058

99

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ أ ٚإٌغبػ

اٌىٍٟ

ِغّٛع اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ
3

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد
.163
.310

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

٘ٔٔ

لّ١خ ف
.525

4.509

.218

1.104

1.466

.589

1.228

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
.666

*.005

.884

.352

.229

.623

.304

يتضحم محن خححبلل الجحدول

 )50عححدم وجحود فححروا حات داللحة إحصححائية محن خححبلل اختبحار التبححاين

األححادي  (One- Way ANOVAعنحد مسحتوى الداللحة) ) α ≤ 0.05بالنسحبة لمسحتوى الدافعيحة
لمتطوع وفقا لمتغير الكمية في محاور الوقائية والتنميحة الو يويحة والتواعحل االجتمحاعي والوسحم و التقحدم
أو النجاح) وكحلك في المجموع الكمي ،بينما كانت هنالك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
) )α ≤ 0.05فححي مح حور القححيم ،ومححن أجححل معرفححة مصححدر الوححروا فححي هحححا المح حور تححم اسححتخدام
اختبار LSDوهحا ما يوضحه جدول رقم

.)51

جدول رقم ( ) 51
اختبار( ) LSDلممقارنات البعدية لمتغير الكمية بالنسبة لمحور القيم
اٌّؾبٚس

ِغز ٜٛاٌىٍ١خ

اٌمُ١

اٌؼٍٚ َٛا٢داة

4.34

االلزظبد
ٚاالداسح ٔٚظُ
اٌّؼٍِٛبد
إٌٙذعخ ٚاٌؼّبسح
اٌظ١ذٌخ
ٚاٌزّش٠ض

اٌّزٛعظ
اٌؾغبثٟ

اٌؼٍَٛ
ٚا٢داة

االلزظبد
ٚاالداسح

-

إٌٙذعخ
ٚاٌؼّبسح

*.010

اٌظ١ذٌخ
ٚاٌزّش٠ض
*.004

*.007

4.04

*.010

-

-

-

4.01

*.007

-

-

-

4.00

*.004

-

-

-

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  )51أن هنالححك فروقححا دالححة إحصححائيا فححي محححور القححيم بححين كميححة العمححوم
واآلداب م ححن جس ححة وب ححين كمي ححة االقتص ححاد واالدارة ون ححم المعموم ححات وكمي ححة السندس ححة والعم ححارة وكمي ححة
الصححيدلة والتم حريف مححن جسححة أخححرى ،ومححن خححبلل المتوسححطات الحسححابية يتضححم أن الوححروا لصححالم
كميححة العمححوم واآلداب وهحححا معنححاا أن مسححتوى الدافعيححة بالنسححبة لطمبححة كميححة العمححوم واآلداب أعمححع مححن
طمبة كميتي السندسة و العمارة والصيدلة والتمريف ،ولم تكن هنالك أية فروا بين الكميات االخرى.
العمر
 -5بالنسبة لمتغير ُ
يوضم الجدول رقم

 ) 52المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى الدافعية

العمر كما يوضم الجدول رقم  ) 53تحميل التباين االحادي
لمتغير ُ

ٔٔٙ

جذول رقى ( ) 51
انًرىططاخ انحظاتُح واالَحزافاخ نًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي غُز انًرطىعٍُ وفقا نًرغُز ان ُعًز
اٌّؾبٚس
اٌٛلبئ١خ

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ أ ٚإٌغبػ

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

ِغز ٜٛاٌؼُّش
21- 18

اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ
3.66

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
.454

29 -22

3.60

.477

 30فأوضش

3.36

.700

21- 18

4.08

.508

29 -22

4.11

.430

 30فأوضش

4.22

.374

21- 18

3.84

.536

29 -22

3.86

.525

 30فأوضش

3.67

.520

21- 18

4.08

.499

29 -22

4.07

.419

 30فأوضش

4.02

.445

21- 18

4.05

.537

29 -22

4.19

.484

 30فأوضش

4.08

.368

21- 18

4.21

.426

29 -22

4.24

.401

 30فأوضش

4.10

.478

21- 18

3.99

.390

29 -22

4.02

.360

 30فأوضش

3.92

.384

٠زضؼ ِٓ خالي اٌغذٚي (  )59أْ ٕ٘بٌه ثؼيض اٌفيشٚق اٌظب٘ش٠يخ في ٟاٌّزٛعيطبد اٌؾغيبث١خ فيِ ٟغيز ٜٛاٌذافؼ١يخ
ٌٍزطٛع ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش اٌؼُّش  ِٓٚأعً اٌزأوذ أْ ٘زٖ اٌفشٚق داٌخ ئؽظبئ١ب رُ اعزخذاَ اخزجبس رؾٍ١يً اٌزجيب ٓ٠االؽيبدٞ
ٚرٌه ِٓ خالي اٌغذٚي سلُ ( .) 54
ٔٔ7

جذول رقى ( ) 53
ذحهُم انرثاٍَ االحادٌ (  (One- Way ANOVAنًحاور يظرىي انذافعُح نهرطىع نذي غُز انًرطىعٍُ وفقا
نًرغُز ان ُعًز
اٌّؾبٚس

ِظذس اٌزجبٓ٠

اٌٛلبئ١خ

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.523

داخً اٌّغّٛػبد

28.685

97

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

30.208

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.320

2

.160

داخً اٌّغّٛػبد

19.349

97

.199

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

19.669

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.708

2

.354

داخً اٌّغّٛػبد

27.036

97

.279

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

27.743

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.070

2

.035

داخً اٌّغّٛػبد

20.354

97

.210

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

20.423

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.365

2

.183

داخً اٌّغّٛػبد

21.962

97

.226

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

22.327

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.349

2

.174

داخً اٌّغّٛػبد

18.279

97

.188

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

18.628

99

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.141

2

.071

داخً اٌّغّٛػبد

13.917

97

.143

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

14.058

99

اٌمُ١

اٌزّٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

اٌزفبػً
االعزّبػٟ

اٌفُٙ

اٌزمذَ أ ٚإٌغبػ

اٌىٍٟ

ِغّٛع اٌّشثؼبد

دسعبد
اٌؾش٠خ
2

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد
.761
.296

* دالة عند مستوى α ≥ 0.05

ٔٔ8

لّ١خ ف
2.574

.802

1.270

.166

.806

.926

.492

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
.081

.451

.286

.847

.449

.400

.613

يتضححم مححن خححبلل الجححدول  ) 53الختبححار تحميححل التبححاين االحححادي (One- Way ANOVA
عحدم وجحود فحروا حات داللحة إحصحائية عنحد مسحتوى الداللحة ) ) α ≤ 0.05فحي مسحتوى الدافعيحة فحي
العمححر ،أي أن مس ححتوى
جميححع مح ححاور مسححتوى الدافعي ححة لمتطححوع ل ححدى غيححر المتط ححوعين وفقححا لمتغيح حر ُ
الدافعية لمتطوع متقارب لجميع األعمار لعينة الدراسة.

خايظا :انُرائج انًرعهقح تانظؤال انخايض
ٚاٌزٔ ٞض ػٍ ٝا٢ر:ٟ
اٌغإاي اٌخبِظ ً٘ :رٛعذ ػاللخ اسرجبط١خ ث ٓ١اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػِٚ ٟغزٜٛ
اٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜطٍجخ عبِؼخ ٔض( ٜٚاٌّزطٛػ )ٓ١؟
ٚالخزجبس ٘زٖ اٌؼاللخ رُ ئعشاء اخزجبس ث١شعٚ ْٛوبٔذ إٌزبئظ وّب ٠أر:ٟ
جذول ( ) 54
َرائج اخرثار تُزطىٌ نقُاص انعالقح تٍُ انصىرج انذهُُح انًذركح نهعًم انرطىعٍ ويظرىي
انذافعُح نهرطىع نذي (انًرطىعٍُ)
لّ١خ االسرجبط

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

0.549

0.000

ٚرج٘ ٓ١زٖ إٌز١غخ ٚعٛد ػاللخ اسرجبط١خ طشد٠خ داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ )) α ≤ 0.05
ث ٓ١اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػِٚ ٟغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ(ٜاٌّزطٛػ٘ٚ ،)ٓ١زا
٠ؼٕ ٟأٔٗ وٍّب وبٔذ اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػ ٟئ٠غبث١خ ٚٚاضؾخ وٍّب صاد ِغزٜٛ
اٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع.

ٔٔ9

طا :عزض انُرائج انًرعهقح تانظؤال انظادص
طاد ً
ٚاٌزٔ ٞض ػٍ ٝا٢ر:ٟ
اٌغإاي اٌغبدط  ً٘ :رٛعذ ػاللخ اسرجبط١خ ث ٓ١اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػِٚ ٟغزٜٛ
اٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ ٜطٍجخ عبِؼخ ٔض( ٜٚغ١ش اٌّزطٛػ )ٓ١؟
ٚالخزجبس ٘زٖ اٌؼاللخ رُ ئعشاء اخزجبس ث١شعٚ ْٛوبٔذ إٌزبئظ وّب ٠أر:ٟ
جذول ( ) 55
َرائج اخرثار تُزطىٌ نقُاص انعالقح تٍُ انصىرج انذهُُح انًذركح نهعًم انرطىعٍ ويظرىي
انذافعُح نهرطىع نذي(غُز انًرطىعٍُ)
لّ١خ االسرجبط

ِغز ٜٛاٌذالٌخ

0.380

0.02

ٚرج٘ ٓ١زٖ إٌز١غخ ٚعٛد ػاللخ اسرجبط١خ طشد٠خ داٌخ ئؽظبئ١ب ػٕذ ِغز ٜٛاٌذالٌخ )) α ≤ 0.05
ث ٓ١اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػِٚ ٟغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع ٌذ(ٜغ١ش اٌّزطٛػ،)ٓ١
٘ٚزا ٠ؼٕ ٟأٔٗ وٍّب وبٔذ اٌظٛسح اٌزٕ٘١خ اٌّذسوخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػ ٟئ٠غبث١خ ٚٚاضؾخ وٍّب صاد
ِغز ٜٛاٌذافؼ١خ ٌٍزطٛع.

ٕٓٔ

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصٌات

أوال :مناقشة النتابج

ثانٌا :التوصٌات

ثالثا :مقترحات الدراسة

ٕٔٔ

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصٌات
ٌتناول هذا الفصل مناقشة نتابج الدراسة وتفسٌرها ،كما سٌشمل تقدٌم مجموعة من التوصٌات
والمقترحات المنبثقة من نتابج الدراسة وفقا ألسبلتها كما ٌؤتً:
أوال :مناقشة النتائج
 -)6مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما الصورة المدركة للعمل التطوعً فً أذهان طلبة
جامعة نزوى (المتطوعٌن) و(غٌر المتطوعٌن)؟
ٌتضح من خبلل النتابج حول الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً لدى (المتطوعٌن) أنها
صورة إٌجابٌة من خبلل التصورات واالنطباعات التً تم الحصول علٌها من استجاباتهم ،وهذه
التصورات االٌجابٌة تبشر بالتطور والرقً بالعمل التطوعً ،مما ٌساعد على نشر ثقافة التطوع
لدى افراد المجتمع ،حٌث توضح النتابج للبعد األول أن الصورة الذهنٌة المدركة حول مفهوم العمل
التطوعً متنوعة ،كما أنهم لم ٌركزوا كثٌرا على العمل الخٌري ( )philanthropicبل اعتبروه
أحد أشكال العمل التطوعً ( ،)voluntaryوٌتضح من خبلل النتابج حول الصورة الذهنٌة
المدركة للعمل التطوعً لدى ؼٌر المتطوعٌن أنها صورة ؼٌر واضحة من خبلل التصورات
واالنطباعات التً تم الحصول علٌها من استجاباتهم ،وٌتضح من النتابج فً البعد األول لمعنى
ومفهوم العمل التطوعً أن هناك خلط بٌن مفهومً العمل التطوعً( ،)voluntaryوالعمل
الخٌري( )philanthropicحٌث ٌركز األخٌر على مساعدة المحتاجٌن وبلؽت نسبة أفراد العٌنة
ٖ٘ %والتبرع بالمال بنسبة ٕٓ %كما أن الدوافع الدٌنٌة أٌضا ترتبط بالعمل الخٌري والتً جاء
من ضمنها العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من هللا تعالى وبلؽت نسبة أفراد العٌنة ٘.%ٕ7,
كما توضح النتابج للبعد الثانً استجابات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) حول إدراكاتهم لفوابد
العمل التطوعً بؤنها إٌجابٌة ،فحول تؤثٌر العمل التطوعً فً طاقات أفراد المجتمع أجاب
 %7ٙ,7من أفراد العٌنة بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة كبٌرة ،كما أجاب ٖ %8ٖ,من أفراد العٌنة بؤن
أهمٌة أو دور الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة إٌجابٌا بدرجة كبٌرة ،وتوضح
النتابج آراء أفراد العٌنة حول أن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة،
والعمل التطوعً فقط إضافة رمزٌة حٌث أجاب  %8ٙ,ٙمن أفراد العٌنة ببل أوافق بدرجة كبٌرة،
والعتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها أن أؼلب االستجابات تركزت
حول درجة كبٌرة بنسبة ٖ ،،%8ٖ,كما توضح النتابج للبعد الثانً استجابات أفراد عٌنة الدراسة
(ؼٌر المتطوعٌن) حول إدراكاتهم لفوابد العمل التطوعً بؤنها إٌجابٌة ،فحول تؤثٌر العمل
التطوعً فً طاقات أفراد المجتمع أجاب ٓ %7من أفراد العٌنة بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة كبٌرة،
بٌنما ٘ %ٕ,من أفراد العٌنة ٌرون بتؤثٌره سلبٌا بدرجة قلٌلة ،كما أجاب ٘ %7من أفراد العٌنة
بؤن أهمٌة أو دور الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة إٌجابٌا بدرجة كبٌرة ،بٌنما
٘ %ٕ,من أفراد العٌنة ٌرون بؤنه لٌس له أهمٌة أو دور ،وتوضح النتابج آراء أفراد العٌنة حول
أن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة ،والعمل التطوعً فقط إضافة
رمزٌة حٌث أجاب ٓ %ٙمن أفراد العٌنة ببل أوافق بدرجة كبٌرة و٘ %ٕٔ,بالموافقة بدرجة
قلٌلة ،وأجاب ٘ %من أفراد العٌنة بالموافقة بدرجة كبٌرة ،بٌنما ٘ %من أفراد العٌنة كانوا
ٕٕٔ

حٌادٌٌن .والعتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها وٌتضح أن أؼلب
االستجابات تركزت حول درجة كبٌرة بنسبة ٘.%8
وتوضح النتابج للبعد الثالث حول إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) لمجاالت العمل
التطوعً أن هناك تنوع فً مجاالت العمل التطوعً وهذا ٌدل على وجود إدراك إٌجابً لضرورة
التنوع فً المجاالت التطوعٌة وإن كانت النسبة األعلى حصل علٌه المجال االجتماعً فقد ٌرجع
ذلك لحاجة المجتمع للتطوع فً هذا المجال أكثر من ؼٌره ،كون المتطوعٌن قرٌبٌن من المجتمع،
وتوضح النتابج للبعد الثالث حول إدراكات أفراد عٌنة الدراسة (ؼٌر المتطوعٌن) لمجاالت العمل
التطوعً أن هناك تنوع فً مجاالت العمل التطوعً وهذا ٌدل على وجود إدراك إٌجابً لضرورة
التنوع فً المجاالت التطوعٌة إال أن نسبة ٘ %ٖٙ,التً مثلت المجال االجتماعً تعتبر نسبة
مرتفعة بالمقارنة مع المجاالت األخرى التً تركز على جوانب تطوعٌة أخرى ؼٌر الجانب
الخٌري ،ولعل ذلك ٌعود لما ٌلمسه ؼٌر المتطوعٌن من الجهات التطوعٌة بتركٌزها على المجال
االجتماعً أكثر من ؼٌره.
كما توضح النتابج للبعد الرابع إلدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) حول الفبات التً ٌقدم
لها العمل التطوعً أن ٓ %9من أفراد العٌنة ال ٌوافق على أن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على
المجتمعات الفقٌرة ،مما ٌشٌر إلى إدراك إٌجابً أٌضا بؤن تقدٌم العمل التطوعً ٌشمل جمٌع فبات
المجتمع ،وكذلك تربط الباحثة بٌن هذه النتٌجة والتنوع فً المجاالت التً ٌقدم من خبللها العمل
التطوعً ،وعدم اقتصاره على الجوانب المادٌة أو األعمال الخٌرٌة ،واتفقت هذه الدراسة مع
دراسة إسموند ( )Esmond Judy:2001والتً أظهرت نتابجها وجود اتجاه إٌجابً نحو األنشطة
التطوعٌة حٌث ٌعزون أسباب مشاركتهم لوضوح النشاط التطوعً و للقٌمة االقتصادٌة
واالجتماعٌة للعمل التطوعً فً تنمٌة المجتمع والستثمار الوقت فً خدمة المجتمع ،كما توضح
النتابج للبعد الرابع إلدراكات أفراد عٌنة الدراسة (المتطوعٌن) حول الفبات التً ٌقدم لها العمل
التطوعً أن ٓ %7من أفراد العٌنة ال ٌوافق على أن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على
المجتمعات الفقٌرة ،مما ٌعطً تصورا حول إدراك أفراد العٌنة االٌجابً ألهمٌة العمل التطوعً
فً المجتمعات المتقدمة أو التً ال تعانً من ظروؾ اقتصادٌة صعبة.

وفٌما ٌؤتً سٌتم مناقشة أبعاد الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً كبل على حدة:
أ /مناقشة البعد المتعلق بالصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً:
ٌتضح من خبلل النتابج للمتطوعٌن أن ما نسبته ٓ %7من أفراد العٌنة ٌرون بؤن العمل التطوعً
هو العمل بدون مقابل (عمل مجانً) ،وأن ما نسبته ٌ %ٙٙ,7رون بؤنه عمل لخدمة المجتمع،
وأن ما نسبته ٖ %ٖ٘,من أفراد العٌنة ٌرون بؤنه عمل ٌقوم به الفرد (من نفسه -من ذاته -بدون
إكراه) ،كما ٌرى ما نسبته  %ٖٙ,7بؤنه عمل إنسانً .إال أن مفهوم العمل التطوعً كما ٌظهر
من استجابات أفراد العٌنة لم ٌتطرق لمجاالت المشاركة على مستوى التخطٌط أو التنسٌق أو
التموٌل أو التنفٌذ وكذلك أن تتمٌز المشاركة بالكفاٌة أو الخبرة ،والعمل ضمن منهجٌة معٌنة
وأهداؾ محددة حٌث جاءت النسبة قلٌلة بنسبة ٓٔ ،%وتم التركٌز على العمل الفردي حٌث بلؽت
نسبة أفراد العٌنة فٌه ٖ %ٖ٘,بٌنما العمل بصورة جماعٌة و العمل ضمن إطار مإسسات تطوعٌة
ٖٕٔ

بلؽت النسبة  .%ٔٙ,7وترجع الباحثة هذه النتٌجة لكون أفراد العٌنة من المتطوعٌن الذٌن لدٌهم
مشاركات فً العمل التطوعً ال ٌنتمون لمإسسة تطوعٌة محددة ،فالبعض ٌنتمً لجمعٌات
تطوعٌة ضمن إطار تنظٌمً معٌن ،وٌنتمً البعض لجمعٌات خٌرٌة ،والبعض منهم ٌنتمً لفرق
تطوعٌة ال تخضع إلطار تنظٌمً معٌن ،مما ٌدل على أن الصورة الذهنٌة المدركة حول مفهوم
العمل التطوعً متنوعة ،مع الحاجة لزٌادة فهم المتطوعٌن للعمل التطوعً بالصورة التً ٌخضع
لها من قوانٌن وأسس لضمان تفعٌله بالطرٌقة المنشودة لتحقٌق أهداؾ متنوعة من خبلله.
كما ٌتضح من النتابج أن هناك إدراكا متنوعا لدى (ؼٌر المتطوعٌن) لمعنى ومفهوم العمل
التطوعً حٌث ٌتضح أن ما نسبته ٓ %ٙمن أفراد العٌنة ٌرون بؤن العمل التطوعً هو عمل ٌقوم
به الفرد من نفسه دون إكراه ،كما أن ما نسبته ٘٘%من أفراد العٌنة ٌرون أنه لخدمة المجتمع،
وأن ما نسبته ٘ %ٗ7,من أفراد العٌنة ٌرون بؤنه عمل مجانً أي دون مقابل ،كما ٌرى ما نسبته
ٖٓ %من أفراد العٌنة بؤنه عمل إنسانً ،كما ٌتضح أن هناك خلط بٌن مفهومً العمل
التطوعً( ،)voluntaryوالعمل الخٌري( )philanthropicحٌث ٌركز األخٌر على مساعدة
المحتاجٌن وبلؽت نسبة أفراد العٌنة ٖ٘ %والتبرع بالمال بنسبة ٕٓ %كما أن الدوافع الدٌنٌة
أٌضا ترتبط بالعمل الخٌري والتً جاء من ضمنها العمل لنٌل الخٌر واألجر والثواب من هللا تعالى
وبلؽت نسبة أفراد العٌنة ٘ ،%ٕ7,كما أن مفهوم العمل التطوعً كما ٌظهر من استجابات أفراد
العٌنة لم ٌتطرق لمجاالت المشاركة على مستوى التخطٌط أو التنسٌق أو التموٌل أو التنفٌذ وكذلك
أن تتمٌز المشاركة بالكفاٌة أو الخبرة ،وكذلك العمل ضمن إطار مإسسات تطوعٌة والعمل بصورة
جماعٌة حٌث جاءت النسبة قلٌلة بنسبة ٕ٘ ،%تم التركٌز على العمل الفردي حٌث بلؽت النسبة
فٌه ٓ .%ٙوترجع الباحثة هذه النتٌجة لكون أفراد العٌنة من ؼٌر المتطوعٌن الذٌن لٌس لدٌهم أي
مشاركات فً العمل التطوعٌن ،مما ٌدل على أن الصورة الذهنٌة المدركة حول مفهوم العمل
التطوعً ال ٌزال ٌشوبها شٌبا من عدم الوضوح ،وقد ٌكون للواقع المحٌط تؤثٌر فً تكوٌن هذه
الصورة.
كما تشٌر النتابج أن نسبة الذٌن استطاعوا من (المتطوعٌن) أن ٌعبروا عن العمل التطوعً
بتعرٌؾ قرٌب من التعرٌؾ الذي اعتمدته الباحثة فً التحلٌل والتً بلؽت ٕٓ %لكونهم من
المتطوعٌن الذٌن ٌمارسون األعمال التطوعٌة ،وكذلك تعتبر نسبة الذٌن أعطوا تعرٌفا متوسطا
للتعرٌؾ المعتمد والتً بلؽت ٖ %7ٖ,نسبة كبٌرة ،باإلضافة إلى نسبة  %ٙ,7ممن أعطوا تعرٌفا
بعٌدا عن التعرٌؾ المعتمد وهً نسبة قلٌلة ،مما ٌعطً تصورا بؤن مفهوم العمل التطوعً واضح
للمتطوعٌن بالنسبة األكبر بٌنما الٌزال ؼٌر واضح إلى ما نسبة  %ٙ,7من حٌث إدراكهم له ،مما
ٌدل على الحاجة لبذل الجهود لتوضٌح مفهوم العمل التطوعً لٌصبح أكثر وضوحا مما هو علٌه.
وتبلحظ الباحثة أن النسبة األقل من (ؼٌر المتطوعٌن) كانوا ممن استطاعوا أن ٌعبروا عن العمل
التطوعً بتعرٌؾ قرٌب من التعرٌؾ الذي اعتمدته الباحثة فً التحلٌل وبلؽت نسبتهم ٘ %وهذا
ٌعطً تصورا بؤن مفهوم العمل التطوعً الٌزال ؼٌر واضح من حٌث إدراكهم له ،كما ان
االل تباس بٌنه وبٌن العمل الخٌري كان واضحا فً تعرٌؾ بعض أفراد العٌنة والذٌن كانوا بعٌدٌن
عن التعرٌؾ المعتمد حٌث كانت نسبتهم ٘ %ٕٔ,وكانت أعلى من نسبة القرٌبٌن من التعرٌؾ،
مما ٌدل على الحاجة الماسة لبذل الجهود لتوضٌح مفهوم العمل التطوعً لٌصبح أكثر وضوحا
وأكثر تمٌٌزا له حتى ٌدركه أفراد المجتمع بصورة صحٌحة .
ٕٗٔ

ب /مناقشة البعد المتعلق بفوائد العمل التطوعً:
ٌتضح من خبلل النتابج إدراكات أفراد العٌنة (المتطوعٌن) لتؤثٌر العمل التطوعً فً طاقات أفراد
المجتمع حٌث أجاب  %7ٙ,7من أفراد العٌنة بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب
ٖ %ٕٖ,من أفراد العٌنة بؤن التؤثٌر إٌجابً بدرجة قلٌلة ،وٌتضح من خبلل هذه النتٌجة أن العمل
التطوعً حسب إدراك أفراد العٌنة له تؤثٌر إٌجابً على طاقات أفراد المجتمع بنسبة كبٌرة ،مما
ٌعكس أن الصورة الذهنٌة المدركة لدى افراد العٌنة صورة إٌجابٌة .وحول إدراكات أفراد العٌنة
ألهمٌة أو دور الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة أجاب ٖ %8ٖ,من أفراد العٌنة بؤن
األهمٌة والدور إٌجابٌا بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب  %ٔٙ,7من أفراد العٌنة بؤن األهمٌة والدور
إٌجابً بدرجة قلٌلة ،وترى الباحثة أن إدراك أفراد العٌنة ألهمٌة أو دور الجهود التطوعٌة فً حل
المشكبلت االجتماعٌة كان إٌجابٌا سواء كان بدرجة كبٌرة أو بدرجة قلٌلة ،مما ٌعكس الصورة
االٌجابٌة المدركة فً أذهانهم حول ذلك ،وترجع الباحثة هذه النتٌجة إلدراك المجتمع ألهمٌة الدور
الذي ٌلعبه العمل التطوعً فً التعامل مع المشكبلت ،وكذلك لمدى قرب المتطوعٌن وإدراكهم
لآلثار اإلٌجابٌة التً حققها لخدمة أفراد المجتمع بحكم خبرتهم فً هذا المجال ،كما تربط الباحثة
هذه النتٌجة مع ما اشارت إلٌه دراسة (الرباح )ٕٓٓٙ ،بؤن العمل التطوعً من الوسابل الفعالة
للقضاء على كثٌر من مشكبلت الشباب كمشكلة الفراغ واالؼتراب عن المجتمع والمخدرات
والتدخٌن ،والتً تعد إفراز لعدم قدرته على اشباع حاجاته المعنوٌة ،وكذلك ترجع الباحثة النتٌجة
إلى الدور الذي تلعبه الجمعٌات التطوعٌة فً مساعدة الفقراء والبلجبٌن وتوزٌع اإلعانات
ومناصرة األقلٌات المضطهدة وقضاٌا المرأة والطفولة وحماٌة البٌبة ،باإلضافة إلى حقوق االنسان
وبما ٌتعلق بالحروب والمجاعات والكوارث الطبٌعٌة (عباسٕٖٓٔ ،؛ الملحم.)ٕٓٓٗ ،
كما توضح النتابج آلراء أفراد العٌنة حول أن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو
واجب الدولة ،والعمل التطوعً فقط إضافة رمزٌة أجاب  %8ٙ,ٙمن أفراد العٌنة ببل أوافق
بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب  %ٙ,7من أفراد العٌنة ببل أوافق بدرجة قلٌلة ،بٌنما أجاب  %ٙ,7من
أفراد العٌنة بالموافقة بدرجة كبٌرة ،وبذلك ترى الباحثة بؤن نسبة الذٌن لم ٌوافقوا على هذا الرأي
كبٌرة جدا ،وهذا ٌدل على إدراك المتطوعٌن لواجباتهم تجاه المجتمع ،كما ترجع الباحثة أهمٌة
العمل التطوعً لٌس لكونه ٌسد ثؽرة فً نشاط الدولة أو الجهات االجتماعٌة فحسب ،بل تكمن
أهمٌته الكبرى فً تنمٌة الشعور لدى المتطوعٌن باالنتماء والوالء للمجتمع ،وتزٌد من تكاتؾ
المجتمع وتقوي الروابط االجتماعٌة بٌن الفبات المختلفة فً المجتمع ،كما ٌعتبر شكبل من أشكال
المسإولٌة االجتماعٌة والمشاركة االٌجابٌة من خبلل تقدٌم الخدمات المختلفة والمساهمة فً رسم
السٌاسة التً تقوم علٌها المإسسات االجتماعٌة ومتابعة تنفٌذ برامجها وتقوٌمها بما ٌعود بالنفع
على المجتمع ،واتفقت هذه النتابج مع دراسة (عطٌة )ٕٕٓٔ ،والتً هدفت إلى تحدٌد واقع العمل
التطوعً لدى طبلب الجامعات فً ظل التؽٌرات المجتمعٌة والتً وأشارت نتابجها فً محور
(مقومات العمل التطوعً) إلى تصدر االٌمان بالعمل التطوعً ومساعدة المحتاجٌن لٌس
بالضرورة مساعدة مادٌة ،و الرؼبة فً الحصول على تقدٌر اآلخرٌن ،واالهتمام دابما بمساعدة
أصدقابً وجٌرانً للتؽلب على أزماتهم.
وتوضح النتابج أٌضا إدراكات افراد العٌنة العتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على تقدم
الشعوب ورقٌها أن أؼلب االستجابات تركزت حول درجة كبٌرة بنسبة ٖ ،%8ٖ,بٌنما بلؽت
ٕ٘ٔ

ٗ %ٖٔ,بدرجة متوسطة وٖ %ٖ,بدرجة قلٌلة ،مما ٌدل على اعتبار جمٌع أفراد العٌنة العمل
التطوعً بؤنه مإشر للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها وإن كان بدرجات متفاوتة ،وترى الباحثة أن
التطوع أحد المإشرات التً تدل على حٌوٌة ونشاط الجماهٌر وإٌجابٌتها وكذلك وجود حصٌلة
معرفٌة حول ثقافة التطوع ،ومن الممكن أن ٌعتبر ذلك مإشرا للحكم على مدى تقدم الشعوب
لكونه ٌسعى للقضاء على مواطن الخلل فً المجتمع ،كما أنه ٌسهم فً تدعٌم قدرة األفراد على
المشاركة فً جهود التنمٌة واالستثمار.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة (فخرو )ٕٓٔٓ ،والتً كشفت نتابجها عن وجود فجوة معرفٌة
حول مضمون ثقافة التطوع لدى الطبلب وتتعلق بؽٌاب الوعً بمكانة العمل التطوعً كما اختلفت
هذه النتٌجة أٌضا مع دراسة (عز العرب )ٕٕٓٔ ،والتً كشفت نتابجها أن هناك عزوفا عن
المشاركة فً العمل التطوعً ولعل ذلك مرجعه الى ضعؾ الوعً بفوابد العمل التطوعً ،حٌث
ٌتضح فً الدراسة الحالٌة أن هناك وعً وإدراك لفوابد العمل التطوعً.
كما ٌتضح من خبلل النتابج أن العمل التطوعً حسب إدراك أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) له
تؤثٌر إٌجابً على طاقات أفراد المجتمع بنسبة ٓ %7وهً نسبة كبٌرة ،أكثر من تؤثٌره السلبً
الذي بلؽت نسبته ٘ %ٕ,من أفراد العٌنة والتً تعتبر نسبة قلٌلة جدا ،مما ٌعكس أن الصورة
الذهنٌة المدركة لدى افراد العٌنة صورة إٌجابٌة .وحول إدراكات أفراد العٌنة ألهمٌة أو دور
الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة ٌرى ٘ %7من أفراد العٌنة بؤن األهمٌة والدور
إٌجابٌا بدرجة كبٌرة بٌنما ٌرى ٘ %ٕ,من أفراد العٌنة بؤنه لٌس له أهمٌة أو دور ،وبذلك ٌتضح
أن إدراك أفراد العٌنة ألهمٌة أو دور الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة كان إٌجابٌا
سواء كان بدرجة كبٌرة أو بدرجة قلٌلة مما ٌعكس الصورة االٌجابٌة المدركة فً أذهانهم حول
ذلك .كما توضح النتابج آراء أفراد العٌنة حول أن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة
هو واجب الدولة ،والعمل التطوعً فقط إضافة رمزٌة حٌث أجاب ٓ %ٙمن أفراد العٌنة ببل
أوافق بدرجة كبٌرة بٌنما أجاب ٘ %ٔ7,ببل أوافق بدرجة قلٌلة ،و٘ %ٕٔ,بالموافقة بدرجة قلٌلة،
وأجاب ٘ %من أفراد العٌنة بالموافقة بدرجة كبٌرة ،بٌنما ٘ %من أفراد العٌنة كانوا حٌادٌٌن،
وبذلك ترجع الباحثة أسباب عدم موافقة أفراد العٌنة على هذا الرأي ألهمٌة العمل التطوعً لٌس
لكونه ٌسد ثؽرة فً نشاط الدولة أو الجهات االجتماعٌة فحسب ،بل تكمن أهمٌته الكبرى فً تنمٌة
الشعور لدى المتطوعٌن باالنتماء والوالء للمجتمع ،وتزٌد من تكاتؾ المجتمع وتقوي الروابط
االجتماعٌة بٌن الفبات المختلفة فً المجتمع ،كما ٌعتبر شكبل من أشكال المشاركة االٌجابٌة
والمسإولٌة االجتماعٌة من خبلل تقدٌم الخدمات المختلفة والمساهمة فً رسم السٌاسة التً تقوم
علٌها الم إسسات االجتماعٌة ومتابعة تنفٌذ برامجها وتقوٌمها بما ٌعود بالنفع على المجتمع ،كما
ترى الباحثة بؤن هناك حاجة لتوضٌح األدوار التً ٌقدمها العمل التطوعً وكذلك الحاجة لتضافر
الجهود حول تؽٌٌر هذه الصورة المدركة لدى ما نسبته ٘ %ٕٕ,من الموافقٌن أو الحٌادٌٌن
باعتبارهم جزءا ال ٌتجزأ من المجتمع ،ولتؤثٌرهم على أفكار اآلخرٌن .كما تشٌر النتابج إلى
اعتبار جمٌع أفراد العٌنة العمل التطوعً بؤنه مإشر للحكم على تقدم الشعوب ورقٌها وإن كان
بدرجات متفاوتة حٌث أن أؼلب االستجابات تركزت حول درجة كبٌرة بنسبة ٘ ،%8وترى
الباحثة أن التطوع أحد المإشرات التً تدل على حٌوٌة ونشاط الجماهٌر وإٌجابٌتها ،ومن الممكن
أن ٌعتبر ذلك مإشرا للحكم على مدى تقدم الشعوب لكونه ٌسعى للقضاء على مواطن الخلل فً
المجتمع ،كما أنه ٌسهم فً تدعٌم قدرة األفراد على المشاركة فً جهود التنمٌة.
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ج /مناقشة البعد المتعلق بمجاالت العمل التطوعً:
وٌتضح من خبلل النتابج أن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ركزوا على المجال االجتماعً بنسبة
٘ %ٗ9,وجاء التركٌز األكبر على مساعدة األسر الفقٌرة ،وتقدٌم الخدمة العامة ،وتعتبر هذه
النسبة عالٌة حٌث تمثل نصؾ الخدمات التً تقدمها المجاالت األخرى مجتمعة ،بٌنما كانت النسب
متقاربة فً المجال البٌبً والمجال الثقافً والمجال الصحً ثم جاء بعدهم مجال الدفاع المدنً،
فالمجال التربوي والتعلٌمً ،بٌنما لم ٌركز أفراد العٌنة كثٌرا على المجال المادي واإلعبلمً.
واتفقت هذه الدراسة مع دراسة (السلطان )ٕٓٓ9 ،والتً أشارت نتابجها إلى المجاالت األكثر فً
تقدٌم العمل حٌث جاءت مساعدة ورعاٌة الفقراء والمحتاجٌن وٌلٌها زٌارة المرضى ،ثم المشاركة
فً اإلؼاثة اإلنسانٌة ،ورعاٌة المعوقٌن ،والحفاظ على البٌبة ومكافحة المخدرات والتدخٌن ،فً
صدر المجاالت التً ٌرؼب الشباب الجامعً المشاركة فٌها ،وإن أقل مجاالت العمل التطوعً
جاذبٌة لمشاركة الشباب الجامعً هً الدفاع المدنً.
وتفسر الباحثة هذه النتٌجة فً ضوء ما أشار إلٌه رشدي (ٖٕٔٓ) إلى أن المٌدان االجتماعً ٌعد
من أبرز مٌادٌن التطوع ،فقد ارتكز العمل التطوعً منذ بداٌاته على فكرة الخٌر واألعمال
الخٌر ٌة ،فمساعدة الفقراء والمحتاجٌن وتلبٌة احتٌاجاتهم األساسٌة كانت األهداؾ األولى
للمتطوعٌن .كما ترجع الباحثة السبب للدور الذي تلعبه الجمعٌات التطوعٌة فً تعببة الجهود
الفردٌة والجماعٌة للمشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والتؤثٌر فً السٌاسات العامة
وتعمٌق مفهوم التضامن االجتماعً ،من خبلل ما تقدمه من صور مختلفة ألشكال التطوع المتنوعة
حسب المجال الذي تخدمه ،فهً تسعى لخدمة المجتمع والعمل لصالحه (زٌن الدٌن،ٕٓٔٗ ،
عبدالسبلم .)ٕٖٓٓ ،كما ترى الباحثة بؤن من أسباب تركٌز أفراد العٌنة على المجال االجتماعً قد
ٌعود لما لمسوه من الحاجة واألهمٌة إلى العمل التطوعً فً المجتمع لهذا المجال أكثر من ؼٌره
من المجاالت التطوعٌة األخرى ،وهً أهمٌة مدركة ولٌست مطلقة ،بٌنما ٌدل تقارب النسب فً
المجاالت األخرى على التنوع فً المجاالت التً ٌقدم من خبللها العمل التطوعً حٌث ٌنظر لها
المتطوعون بعٌن االعتبار حسب أهمٌتها لخدمة المجتمع ،وترجع الباحثة هذه النتٌجة أٌضا إلى
توفر بعض الخدمات فً السلطنة بالمجان كالتعلٌم المدرسً وكذلك توفر الرعاٌة الصحٌة.
ٌتضح من خبلل النتابج أن أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ركزوا على المجال االجتماعً وجاء
التركٌز األكبر على مساعدة األسر الفقٌرة ،وتقدٌم العون لذوي االحتٌاجات الخاصة ،واالرشاد
األسري ،ورعاٌة األٌتام ،وبالرؼم من اتساع دابرة العمل التطوعً فلم تعد تختص بالجانب
الخٌري وإنما تعدته لتشمل مجاالت عدٌدة إال أن نسبة ٘ %ٖٙ,التً مثلت المجال االجتماعً
تعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة مع المجاالت األخرى التً تركز على جوانب تطوعٌة أخرى ؼٌر
الجانب الخٌري.
وترى الباحثة بؤن من أسباب تركٌز أفراد العٌنة على المجال االجتماعً قد ٌعود لحاجة المجتمع
لهذا المجال أكثر من ؼٌره من المجاالت التطوعٌة األخرى ،كما أن حصول مجال الدفاع المدنً
على الترتٌب الثانً من بٌن المجاالت األخرى قد ٌدل على حاجة المجتمع أٌضا له ،وهذا ما حدث
أثناء األنواء المناخٌة التً تعرضت لها السلطنة فً عام  ٕٓٓ7م وعامٕٓٔٓ م من خبلل
المشاركة فً أعمال اإلؼاثة بتوفٌر المستلزمات الضرورٌة للمتضررٌن ،والمشاركة فً عملٌات
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االنقاذ ،بٌنما جاء ترتٌب المجال التعلٌمً والتربوي والمجال الصحً قد ٌرجع لتوفر هذه الخدمات
بالمجان فً السلطنة.

د /مناقشة البعد المتعلق بالفئات التً ُتقدم العمل التطوعً ولمن ٌُقدَ م:
ٌتضح من النتابج أن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ركزوا على فبة الشباب(الذكور ،اإلناث) بشكل
متساوي من حٌث الفبات األكثر فً تقدٌم العمل التطوعً حٌث بلؽت النسبة ٖ ،%ٖٖ,بٌنما كانت
الفبة التً حصلت على أقل نسبة حسب رأي أفراد العٌنة هم فبة اإلناث (العامبلت) حٌث بلؽت
النسبة ٖ ،%ٖ,وترجع الباحثة هذه النتٌجة إلى التطور الذي ٌشهده العمل التطوعً بشتى مجاالته،
ومشاركة الشباب (الذكور واإلناث) ،واالنفتاح الثقافً الذي ٌشهده المجتمع بمشاركة المرأة بجانب
الرجل فً األعمال التطوعٌة بما ٌتناسب مع طبٌعتها ،وكذلك بحكم التجربة والواقع الذي ٌعٌشه
المتطوعون (أفراد العٌنة) وانخراطهم فً العمل التطوعً ذكورا وإناثا فالكل له بصمته ،بٌنما
جاءت النسبة قلٌلة لفبة اإلناث (العامبلت) مما ٌستدعً النظر لكٌفٌة استقطاب المتطوعات من
هذه الفبة وعمل البرامج التطوعٌة التً تتناسب مع التزاماتهن بحٌث ٌكون لهن مشاركات واضحة
فً خدمة المجتمع .كما توضح النتابج أن أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ركزوا على فبة الشباب
(الذكور) من حٌث الفبات األكثر فً تقدٌم العمل التطوعً حٌث بلؽت النسبة ٘ٗ ،%بٌنما كانت
الفبة التً حصلت على أقل نسبة حسب رأي أفراد العٌنة هم طبلب المدارس (الحلقة الثانٌة) وكذلك
فبة اإلناث (العامبلت) حٌث بلؽت كل منهما نسبة ٘ .%ٕ,وترجع الباحثة هذه النتٌجة من أن
المجتمع العمانً الٌزال ٌسٌطر فٌه الشباب الذكور بخبلؾ المرأة بحكم العادات والتقالٌد ،وأن
المرأة لدٌها مسبولٌات عدٌدة ،كما أن باستطاعة الشباب الذكور القٌام باألعمال التطوعٌة أكثر
الستطاعتهم الخروج من المنزل فً أي وقت بعكس المرأة التً تحكمها بعض االلتزامات من بٌنها
االلتزامات األسرٌة وكذلك خروجها للعمل.
كما توضح النتابج أن أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ركزوا فً الفبات التً ٌنبؽً أن ُتسهم فً تقدٌم
العمل التطوعً على فبة طبلب المدارس (ذكور وإناث) بنسبة ٖ ،%ٖٖ,وهذا ٌدل على أهمٌة
هذه الفبة فً ؼرس حب العمل التطوعً وإعدادها للمستقبل ،وهنا تبرز أدوار مإسسات التنشبة
التربوٌة حتى نعد جٌبل واعٌا بقٌمة العمل التطوعً ،وجاء فً المرتبة الثانٌة فبة كبار السن حٌث
بلؽت النسبة  %ٔٙ,7حسب رأي أفراد العٌنة ،وهذه نتٌجة الفتة للنظر تدل على النظرة
االجتماعٌة إلى كبار السن بؤنهم (فاعلون وقادرون) ولٌس النظر إلٌهم كفبة (قاصرة وتحتاج
المساعدة) .فً حٌن أن الدراسات الؽربٌة المشابهة ترى المسنٌن كفبة مستهدفة لخدمتها فً العمل
التطوعً (ربما النتشار عادة إٌداع المسنٌن هناك فً دور ؼٌر بٌوتهم وتركٌبة األسرة) .وهذا ٌدل
على ضرورة مشاركة هذه الفبة فً األعمال التطوعٌة بما ٌتناسب مع قدراتهم ،كاالستفادة من
أفكارهم وخبراتهم ومعارفهم وتقدٌم الرأي والمشورة ،حتى ٌسود نوع من االمتزاج بٌن الكبار
والصؽار األمر الذي ٌثري عملٌات التطوٌر والتجدٌد االجتماعً ،بٌنما ٌتبٌن من النتابج أن أفراد
العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ركزوا فً الفبات التً ٌنبؽً أن ُتسهم فً تقدٌم العمل التطوعً على فبة
طبلب المدارس (ذكور وإناث) بنسبة ٕٓ ،%وهذا ٌدل على أهمٌة هذه الفبة فً ؼرس حب العمل
التطوعً وإعدادها للمستقبل ،وبالمقابل فإن نسبة ٕٓ %من أفراد العٌنة أجابوا بعدم وجود فبة
ٌنبؽً أن تسهم تقدٌم العمل التطوعً حٌث أرجعوا سبب ذلك بؤن فبة الشباب هً الفبة المناسبة
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لتقدٌم العمل التطوعً ودورهم بارز ،بٌنما الفبات األخرى فً المجتمع لٌس باستطاعتها تقدٌم أي
عمل تطوعً سواء أطفال أو طبلب مدارس أو كبار السن ،أو ؼٌرهم ،وتعتبر الباحثة هذه النتٌجة
أٌضا كمإشر على الواقع الحقٌقً الذي ٌظهر فٌه الشباب دون ؼٌرهم فً تقدٌم العمل التطوعً
بٌنما الفبات األخرى ٌخبو دورها وقد ٌكاد معدوما.
كما توضح النتابج أن ٓ %9من أفراد العٌنة (المتطوعٌن) ال ٌوافق على أن تقدٌم العمل التطوعً
ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة ،بٌنما  %ٙ,7من أفراد العٌنة وافق على أن تقدٌم العمل التطوعً
ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة ،وترى الباحثة أن نسبة ٓ %9هً نسبة مرتفعة الستجابات أفراد
العٌنة ،مما ٌعطً تصورا حول إدراكهم االٌجابً ألهمٌة العمل التطوعً فً المجتمعات المتقدمة
أو التً ال تعانً من ظروؾ اقتصادٌة صعبة ،وكذلك تربط الباحثة بٌن هذه النتٌجة والتنوع فً
المجاالت التً ٌقدم من خبللها العمل التطوعً ،وعدم اقتصاره على الجوانب المادٌة أو األعمال
الخٌرٌة ،وبذلك ٌصبح العمل التطوعً ؼٌر مقتصر على المجتمعات الفقٌرة أو على العمل
الخٌري ،بل ٌسهم مساهمة فعالة فً التنمٌة الشاملة لتحقٌق تؽٌٌرات إٌجابٌة فً حٌاة المجتمع ،كما
توضح النتابج أن ٓ %7من أفراد العٌنة (ؼٌر المتطوعٌن) ال ٌوافق على أن تقدٌم العمل التطوعً
ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة ،مما ٌعطً تصورا حول إدراك أفراد العٌنة االٌجابً ألهمٌة العمل
التطوعً فً المجتمعات المتقدمة أو التً ال تعانً من ظروؾ اقتصادٌة صعبة ،بٌنما ٖٓ %من
أفراد العٌنة وافق على أن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة حٌث ترجع الباحثة
السبب فً هذا الرأي على خلط أفراد العٌنة بٌن مفهومً العمل التطوعً والعمل الخٌري وكذلك
اقتصارهم على الجانب المادي والتبرعات بالمال والمساعدات التً تقدم للمجتمعات الفقٌرة مما
ٌعطً صورة سلبٌة حول إدراكهم ألهمٌة تقدٌم العمل التطوعً بؤنها تقتصر على المجتمعات
الفقٌرة ،وتربط الباحثة بٌن هذه النتٌجة مع دراسة (عز العرب )ٕٕٓٔ ،التً أشارت إلى أن
تحدٌث العمل التطوعً ٌبدأ من االنتقال به من نظرة ضٌقة هً االحسان للمحتاجٌن إلى تؽٌٌر
وتنمٌة المجتمع ذاته.
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 -)6مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً :ما مستوى الدافعٌة للتطوع الموجودة لدى طلبة
جامعة نزوى (المتطوعٌن) و(غٌر المتطوعٌن)؟
( أ ) -مناقشة نتائج السؤال الثانً المتعلقة بالمتطوعٌن:
ت سححر النتححائج أن مسححتوى الدافعيححة لمتطححوع لححدى المتطححوعين بالنسححبة لمحححاور المقيححاس تراوحححت بححين
المسححتوى الكبيححر جححدا والكبيححر ،وقححد يعححزى حصححول محححور التقححدم(أو النجاااح) عمححع أعمححع المتوسححطات
الحس ححابية بمتوس ححط حس ححابي  )4.51إل ححع اهتم ححام الو ححرد بجوان ححب شخص ححيته حي ححث يدفع ححه التط ححوع إل ححع
تط ححوير شخص ححيته وتق ححدير حات ححه وزي ححادة ثقت ححه بنوس ححه ،واس ححتخدامه لقد ارت ححه وو ائو ححه اإلدراكي ححة لتحقي ححا
إيجابحا عمحع شخصحيته بشحكل عحام ممحا يجعمحه يشحعر بأهميتحه فحي مجتمعحه،
أهدافه ،مما يحنعكس حلحك
ً
األمر الحي يسسم في تقدمه ونجاحه.

كما تشير النتائج إلع أن محور الوقائيحة قحد حصحل عمحع أدنحع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر
بمتوسححط حسححابي  (3.72وقححد يكححون حلححك بسححبب أن أفحراد عينححة الد ارسححة مححن المتطححوعين يمثمححون جححزي
من المجتمع ولديسم ن رة واقعية تجاا طبيعة االحتياجات والمشكبلت التي يمرون بسا وكيوية التعامل
معسا ،ونتيجة لتغير نمط الحياة يواجه الورد الكثير من الضغوط النوسية والمشكبلت الشخصحية التحي
يعمل التطوع عمع حمسا أو التقميل منسا.
واتوقحت هححا النتيجحة محع د ارسحة نحاع وأرمينحدا  )Nave and Arminda : 2013بالنسحبة لمحدوافع
األكثححر أهميححة كمححا ي ارهححا المتطوعححون حيححث حقححا محححور التقححدم أو النجححاح) ومحححور الوسححم أعمححع
المتوسطات الحسابية في مستوى الدافعية ،والتي أشار فيسا المستجيبين إلحع العامحل المحرتبط بحالقيم
بمتوسط حسابي  )4.151يميه عامل التطوير التقدم أو النجاح) الحي يمكن ربطه بتطوير الحات.
واختموححت مححع نوححس الد ارسححة فححي محححور التنميححة الو يويححة فححي آخححر قائمححة الححدوافع بمتوسححط حسححابي
كبير .
 )1.994بينما كان مستوى الدافعية لمحور التنمية الو يوية في الدراسة الحالية ًا
كما اتفقت هذه النتٌجة مع دراسة عّ١ش ٚآخش (Smith & et.al :2010) ْٚوالتً كشفت نتابجها
عن وجود مستوى عال من التطوع بٌن طبلب الجامعات.
وفيما يأتي سيتم مناقشة أبرز نتائج كل محور من محاور مقياس مستوى الدافعية لممتطوعين:
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أ  /مناقشة محور الوقائية:
أشححارت النتححائج إلححع أن فق حرة "يسححاعدني التطححوع عمححع نسححيان المشححاعر السححيئة التححي تنتححابني" حصححمت
عمع أعمع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير جدا بمتوسط حسابي  ،)4.33وتعزو الباحثة هحا
النتيجححة إلححع أن الوححرد قححد يحححاول االنشححغال بعمححل مححا عنححدما تنتابححه المشححاعر السححيئة وحلححك حتححع ال
تسيطر هحا المشاعر عمع مجريحات حياتحه ،ممحا يحدل عمحع تو يحع أفحراد العينحة المتطحوعين) لمعمحل
التطوعي بالشكل اإليجابي وبطريقة يستويد منسا المتطوع وكحلك المجتمع.
كما يبلح أيضا من خحبلل النتحائج إلحع أن فقحرة "يسحاعدني الخحروج لمعمحل التطحوعي فحي إيجحاد عححر
أو سحبب لمخحروج مححن المنحزل " حصحمت عمححع أدنحع المتوسحطات الحسححابية وبمسحتوى متوسحط بمتوسححط
حسابي  ،) 2.42وقد يعود حلك إلع أن األفراد ال يستغمون العمل التطوعي إليجاد مخرج من بعف
االلتزامات في المنحزل ،أو لمسحروب محن الضحغوط أو المشحكبلت التحي قحد يحتم مواجستسحا أثنحاي تواجحدهم
بالمنزل ،وقد يعود لتوسم األسرة ألهمية العمل التطوعي وبالتالي السماح ألبنائسم لمخروج من المنزل
متع ما دعت الضرورة.
ب  /مناقشة محور القيم:
ويتضحم محن خحبلل النتحائج أن فقحرة "يعحزز العمحل التطحوعي محن انتمحائي لحديني ووطنحي" قحد حصحمت
عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية فححي هحححا المحححور وبمسححتوى كبيححر جححدا بمتوسححط حسححابي ،(4.72
وتعححزي الباحثححة حلححك إلححع إدراك أفحراد العينححة إلححع أن العمححل التطححوعي واجححب عمححع األفحراد لكونححه يمثححل
قيما دينية حث عميسا الحدين الحنيحع كخدمحة لئلنسحانية بالتعحاون محع اآلخحرين واعتبحروا بمثابحة فرصحة
لتعزيز االنتماي لموطن.
ويتبين من خبلل النتائج أن فقرة "يساعدني العمل التطوعي عمع تممحس احتياجحات المجتمحع لمسحعي
نحححو تمبيتسححا " قححد حصححمت عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية فححي هحححا المحححور وبمسححتوى كبيححر جححدا
بمتوسححط حسححابي  )4.65وقححد يعححزى حلححك إلححع إدراك أفحراد العينححة لمححدور الحححي يمعبححه العمححل التطححوعي
فححي إمكانيححة الوصححول إلححع أف حراد المجتمححع الحححين لححديسم احتياجححات معينححة لمسححعي نحححو تمبيتسححا ،وكحححلك
يعححزى لمقححيم النبيمححة التححي يمتمكسححا المتطوعححون ويسححعون مححن خبللسححا إلححع سححد احتياجححات أفحراد المجتمححع
بكافة أشكالسا ،واتوقت هحا النتيجة مع دراسة عطية2012 ،م) والتي هدفت إلحع تحديحد واقحع العمحل
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التطححوعي لححدى طححبلب الجامعححات فححي ححل التغي حرات المجتمعيححة والتححي وأشححارت نتائجسححا فححي محححور
مقومات العمل التطوعي) إلع تصدر االيمان بالعمل التطوعي ومساعدة المحتاجين ليس بالضحرورة
مساعدة مادية ،واالهتمام دائما بمساعدة أصدقائي وجيراني لمتغمب عمع أزماتسم.
كمحا أ سحرت النتحائج أن فقحرة "أتطحوع حتحع أجحد محن يسحاعدني مسحتقببل ،فحي حالحة احتجحت لححلك "
حصمت عمع أدنع المتوسطات الحسابية فحي هححا المححور وبمسحتوى كبيحر بمتوسحط حسحابي )3.58
تطوعيحا لآلخحرين سحيجد
وقد يعزى حلك إلع أن أفراد العينة لديسم قناعات داخميحة بحأن محن يقحدم عم ًحبل
ً
من يساعدا في المستقبل في حالة مرورا بنوس ال روع ،كما أنسم يوكرون بأنوسسم عند تقديم العمل

التطوعي إلع جانب توكيرهم باآلخرين.
ج  /مناقشة محور التنمية الوظيفية:
يتضم من النتائج أن الوقرة "يتيم لي العمل التطوعي فرصة الكتشاع الخيارات المسنية المختموة" قد
حصححمت عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية فححي هحححا المحححور وبمسححتوى دافعيححة كبيححر جح ًحدا بمتوسححط

حسابي  )4.41وقد يعزى حلك إلع االندماج والتنوع في الخحدمات التحي يقحدمسا العمحل التطحوعي ممحا
يتيم الورصة أمام األفراد الحين يقدموا إلع المرور بأكثر من مجحال تطحوعي يسحاعدهم عمحع اكتشحاع
الخيارات المسنية سواي كان المتطوع لديه و يوة سحابقة ،أو ال يحزال فحي مقاعحد الد ارسحة أو باحثًحا عحن
عمل.
وت سر النتائج أن فقرة "يمنحني العمل التطوعي خبرة مسمة في مجاالت مختموة لمسنتي الحالية أو
لمسنتحي فحي المسحتقبل" حصحمت عمحع أعمحع المتوسحطات الحسحابية أيضحا فحي هححا المححور وبمسحتوى
دافعيحة كبيححر جحدا بمتوسححط حسحابي ) )4.36ويعححزى حلححك إلحع ربححط أفحراد العينححة بحين العمححل التطححوعي
والخبرات التي يكتسبسا لتخدمه فحي الجانحب المسنحي أو الحو يوي ،وكححلك لؤلثحر االيجحابي الححي يمكحن
لمعمححل التطححوعي أن يتركححه فححي شخصححية المتطححوع كخب حرة يسححتخدمسا فححي المواقححع التححي يحتححاج فيسححا
تو يع هحا الخبرات.
كمححا تشححير النتححائج إلححع أن فقحرة "يسححاعدني العمححل التطححوعي عمححع إيجححاد فححرأ عمححل أفضححل "حصححمت
عمححع أدنححع المتوسححطات الحسححابية فححي هحححا المحححور وبمسححتوى دافعيححة كبيححر بمتوسححط حسححابي )3.55
وقححد يكححون حلححك بسححب تعححدد المجححاالت التححي يمححارس فيسححا العمححل التطححوعي وكحححلك االخححتبلط بححأفراد
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مختموين من المجتمع الحين قد يحصموا من خبللسحم عمحع فحرأ عمحل أفضحل وكححلك يرجحع حلحك إلحع
التوسع في المعارع والخبرات التي يكتسبسا مما يتيم له الورصة في إ سار إبداعاته ومساراته وبحلك
يمكنححه الحصححول عمححع فححرأ عمححل أفضححل ،واختموححت هحححا النتيجححة عححن نتيجححة د ارسححة عطية)2012 ،
والتي أوضحت مقومات العمل التطوعي األقل في الترتيب أن المشاركة فحي الجسحود التطوعيحة تتحيم
لي فرأ عمل كثيرة.
د /مناقشة محور التفاعل االجتماعي:
ويتضم من النتائج أن الوقرة " ٠شؼشٔ ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟثّزؼخ ِشبسوخ ا٤شخبص ف ٟرمذ ُ٠خذِبد
ٌ٣خش " ٓ٠قد حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية في هحا المحور وبمستوى دافعية كبير
جدا بمتوسط حسابي  )4.75وقد يعزى حلك إلع طبيعة الشخصية االجتماعية لمورد الحي يقدم
ً

العمل التطوعي ،وكحلك أن الورد عندما يقدم العمل التطوعي بمتعة ورغبة داخمية فإنه يعطي أفضل

ما لديه لخدمة اآلخرين.
ويتضم من النتائج أن الوقرة "  ّٟٕ٠اٌؼًّ اٌزطٛػٌ ٟذ ٞسٚػ اٌّغئ١ٌٛخ رغبٖ ا٢خش " ٓ٠قد
حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية في هحا المحور وبمستوى دافعية كبير جدا بمتوسط
حسابي  )4.57وقد يعزى حلك إلع إحساس أفراد العينة بالمسئولية تجاا اآلخرين واعتمادهم عمع
أنوسسم ،وكحلك إدراكسم لمدور الحي يشكمه العمل التطوعي في تنمية الشعور بالمسئولية تجاا
المجتمع ،بالرغم من اختبلع الثقافات والبيئات التي يأتي منسا المتطوعين.
وتشير النتائج أن فقرة "يشجعني الناس المقربين مني عمع التطوع" حصمت عمع أدنع المتوسطات
الحسابية وبمستوى كبير بمتوسط حسابي  )4.01وقد يعود السبب إلع التأثير المباشر عمع األفراد
دور في رفع دافعيتسم ،فكمما كان األفراد المقربين مشجعين
من قبل المحيطين بسم ،حيث يمعب ًا
لوكرة التطوع كمما كانت رغبة الورد في العطاي أكبر ،بينما إحا كان األفراد المقربين سمبيين
ومحبطين فقد يؤدي حلك إلع خوف دافعية الورد نحو المشاركة في األعمال التطوعية.
ها /مناقشة محور الفهم:
ويتضم من النتائج أن فقرة " ُي َمكنني العمل التطوعي من معرفة المزيد عن القضية التي أتطوع من
أجمسا " قد حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر جحدا بمتوسحط حسحابي )4.55
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وترجع الباحثة السبب في حلك إلع أن الوسم واكتساب المعرفحة محن األمحور التحي يحرى أفحراد العينحة أنحه
م ححن الممك ححن الحص ححول عميس ححا لتوس ححيع الحص ححيمة المعرفي ححة ل ححديسم ،وك حححلك إمكاني ححة الحص ححول عم ححع
معمومات أخرى لم تكن متوفرة لدى الورد الحي يقدم العمل التطوعي ،مما يدفعه بقوة لمتطحوع ،وكححلك
دخول العمل التطوعي ضمن اإلطار اإلنساني في المعرفة التي قد يحصل عميسا المتطوع بعيداً عن
أي تدخبلت أخرى.
وتشير النتائج إلع أن فقرة " يتيم لي العمل التطوعي الورصة لمحصول عمع معرفة جديدة أثناي
تعاممي مع األشخاأ األكثر خبرة مني" حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير
جدا أيضا بمتوسط حسابي  )4.55وترجع الباحثة السبب إلع المعرفة التي يمتمكسا األفراد
المتطوعين األكثر خبرة كونسم منخرطين في العمل التطوعي ،مما يتيم لممتطوعين الجدد الحصول
عمع المعارع الجديدة من خبلل التعامل معسم ،ومما يدفعسم إلع التطوع والتعامل مع اآلخرين بوسم
ومعرفة وخبرات أفضل .وتتوا هحا النتيجة مع

دراسة

 Naylovالمشار إليسا في العامر،

 )2004أن دوافع المتطوعين تختمع باختبلع المرحمة العمرية ،فالشباب يشاركون في العمل
التطوعي بدافع اكتساب معارع جديدة والتعرع عمع اآلخرين.
كما ت سر النتائج أن فقرة " يتيم لي العمل التطوعي فرصةً لمتعبير عن آرائي وأفكاري" أخحت
أدنع المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير جدا بمتوسط حسابي  )4.36ويعزى حلك إلع الدور
الحي يمعبه العمل التطوعي في إعطاي فرصة لؤلفراد لمتعبير عن آرائسم وافكارهم ،فقد ال يجد جسة
أخرى تتقبل آرائه وافكارا ،أو ليس لديه القدرة عمع التعبير عنسا في مكان آخر ،فبالتالي يزيد العمل
التطوعي من دافعيته لمتعبير عن هحا اآلراي واألفكار وتنميتسا ،كما يجد من خبللسا الورد من ُيقدر

أفكارا.

و /مناقشة محور التقدم أو النجاح:
تشحير النتحائج إلحع أن فقحرة " يزيحد التطحوع محن تقحديري ،واحت ارمحي لححاتي " قحد حصحمت عمحع أعمحع
المتوس ححطات الحس ححابية وبمس ححتوى كبي ححر ج ححدا بمتوس ححط حس ححابي  (4.71ويرج ححع الس ححبب ف ححي حل ححك إل ححع
الشعور الحي يتولد من اإلنجاز الحي يقدمه الورد أثناي العمل التطوعي ،فكمما شحعر الشحخأ بتقحدير
من حوله له واالحترام الحي يبادلونه إياا كمما زاد تقديرا واحترامه لحاته ،ووعيه بقدراته وامكاناته ،وهو
مححا أشححارت إليححه د ارسححة سححميث وآخححرون ( )Smith & et.al :2010والتححي اعتبححر فيسححا الطححبلب
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المتطح ححوعين بانت ح ححام عائح ححد تقح ححدير الح حححات فح ححي مقدمح ححة المكاسح ححب لمعمح ححل التطح ححوعي يمح ححيسم الطح ححبلب
المتطوعين بانت ام والطبلب غير المتطوعين.
كمححا ت سححر النتححائج أن الوقحرة " يزيححد العمححل التطححوعي مححن ثقتححي بنوسححي " حصححمت عمححع أعمححع
المتوسححطات الحسححابية أيضححا وبمسححتوى كبيححر جححدا بمتوسححط حسححابي  )4.58ويعححزى حلححك إلححع اعتمححاد
اي كحان
تطوعيحا فورًيحا أو أفك ًا
الورد عمع نوسه في العديد من المواقع التي تتطمب عم ًحبل
ً
حار سحريعة سحو ً

جماعيا ،وكحلك الجرأة في اتخاح الق اررات ممحا يزيحد محن ثقحة الوحرد بنوسحه ،وبححلك تزيحد
فرديا أو
ً
تطوعا ً

دافعيته لمتطوع.

كما ت سر النتائج أن الوقرة " اٌؼًّ اٌزطٛػ٠ ٟغؼٍٕ ٟأشؼش ثإٔٔ ٟشخض ِٙيُ " حصحمت عمحع أدنحع
المتوس ححطات الحس ححابية وبمس ححتوى كبي ححر ج ححدا بمتوس ححط حس ححابي  )4.36ويع ححزى حل ححك إل ححع أن ش ححعور
الشححخأ بأهميتححه يمنحححه دافعيححة كبي حرة لمعطححاي والمسححاهمة بشححكل أكبححر ،كمححا يعححزى حلححك لححدور العمححل
دافعا نحو التقدم والنجاح وبالتالي زيادة
التطوعي في تنمية هحا الشعور لدى الورد المتطوع مما يمثل ً
مستوى الدافعية نحو التطوع.

( ب ) -مناقشة نتائج السؤال الثانً المتعلقة بغٌر المتطوعٌن:
ت سر النتائج أن مستوى الدافعيحة لمتطحوع لحدى غيحر المتطحوعين بالنسحبة لمححاور المقيحاس كبيحر ،وقحد
يعححزى حصححول محححور التقححدم(أو النجاااح) عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية بمتوسححط حسححابي )4.19
إلع اهتمام الورد بجوانب شخصيته حيث يمكحن أن يدفعحه التطحوع إلحع تطحوير شخصحيته وتقحدير حاتحه
وزيادة ثقته بنوسه ،واستخدامه لقدراته وو ائوه اإلدراكية لتحقيا أهدافه ،مما ينعكس حلك إيجابا عمع
شخصيته بشكل عام مما يجعمه يشعر بأهميته في مجتمعه ،األمر الحي يسسم في تقدمه ونجاحه.
كما تشير النتائج إلع أن محور الوقائيحة قحد حصحل عمحع أدنحع المتوسحطات الحسحابية وبمسحتوى كبيحر
بمتوسححط حسححابي  (3.55وقححد يكححون حلححك بسححبب أن أف حراد عينححة الد ارسححة مححن غيححر المتطححوعين ومححن
خبلل وجودهم في المجتمع فإنسم يعايشون مثل هححا االحتياجحات ،ويمحرون بسححا المشحكبلت ،ونتيجحة
لتغير نمط الحياة يواجه الورد الكثير من الضغوط النوسحية والمشحكبلت الشخصحية التحي يعمحل التطحوع
عمع حسب اعتقادهم عمع حمسا أو التقميل منسا.
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واتفقت هذه النتٌجة مع دراساة عيّ١ش ٚآخيش (Smith & et.al :2010) ْٚوالتاً كشافت نتابجهاا
عن وجود مستوى عال من التطوع بٌن طبلب الجامعات.
أ  /مناقشة محور الوقائية:
يتضم من خبلل النتائج إلع أن فقرة "سيساعدني التطوع عمع نسحيان المشحاعر السحيئة التحي تنتحابني"
حصححمت عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية وبمسححتوى كبيححر جححدا بمتوسححط حسححابي  ،)3.94وتعححزو
الباحثة هحا النتيجحة إلحع أن الوحرد قحد يححاول االنشحغال بعمحل محا عنحدما تنتابحه المشحاعر السحيئة وحلحك
حت ححع ال تس ححيطر ه حححا المش ححاعر عم ححع مجري ححات حيات ححه ،مم ححا ي ححدل عم ححع اعتق ححاد أفح حراد العين ححة غي ححر
المتطوعين) أن العمل التطوعي يسحاعد بشحكل إيجحابي فحي الوقايحة محن هححا المشحاعر السحيئة أو الححد
منسا.
كما يبلح أيضا من خبلل النتائج إلع أن فقرة " سيساعدني الخروج لمعمل التطوعي في إيجاد عحر
أو سححبب لمخححروج مححن المنححزل " حصححمت عمححع أدنححع المتوسححطات الحسححابية وبمسححتوى قميححل بمتوسححط
حسابي  ،)2.47وقد يعود حلك إلع أن أفراد العينة من غير المتطوعين ال يستمون بإمكانية استغبلل
العم ححل التط ححوعي إليج ححاد مخح حرج م ححن بع ححف االلت ازم ححات ف ححي المن ححزل ،أو لمس ححروب م ححن الض ححغوط أو
المشححكبلت التححي قححد يححتم مواجستسححا أثنححاي تواجححدهم بححالمنزل ،أي أن حلححك قمححيبل مححا يححدفعسم السححتخدامه
كمخرج إليجاد عحر لمخروج.
ب  /مناقشة محور القيم:
يتضححم مححن خححبلل النتححائج أن فقحرة " أرى أن العمححل التطححوعي سححيعزز مححن انتمححائي لححديني ووطنححي" قححد
حصححمت عم ححع أعم ححع المتوس ححطات الحس ححابية ف ححي ه حححا المح ححور وبمس ححتوى كبي ححر ج ححدا  ،(4.38وفقححرة
" ُي ْمكننححي أن أعتبححر العمححل التطححوعي فرصححة لححرد الجميححل لممجتمححع والححوطن" قححد حصححمت عمححع أعمححع
المتوسححطات الحسححابية فححي هحححا المحححور وبمسححتوى كبيححر جححدا  )4.26وتعححزي الباحثححة حلححك إلححع إدراك
أف حراد العينححة غيححر المتطححوعين) إلححع أن العمححل التطححوعي واجححب عمححع األف حراد لكونححه يمثححل قيمححا دينيححة
حححث عميسححا الححدين الحنيححع كخدمححة لئلنسححانية لمتعححاون مححع اآلخ حرين واعتبححروا بمثابححة فرصححة لتعزيححز
االنتمحاي لمحوطن ،كمحا أن لحديسم قناعححات بحرد الجميحل لمحوطن فكمححا أعطانحا مجتمعنحا ووطننحا فيجححب أن
نعطيه كما قد يكون فرصة يثبت فيسا األفراد مسئولياتسم تجاا أفراد مجتمعسم.
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كم ححا أ سح ححرت النتح ححائج أن فق ح حرة " يسحححتم العمح ححل التطحححوعي بمسح ححاعدة فئح ححة معين ححة م ححن النحححاس ،تسح ححتحا
المساعدة" حصحمت عمحع أدنحع المتوسحطات الحسحابية فحي هححا المححور وبمسحتوى كبيحر  ،)3.89وقحد
يعزى حلك إلع أن أفراد العينة غير المتطوعين) لديسم قناعات داخمية بأن العمل التطوعي يقدم لمن
يسححتحقه ،ويمكححن أن يكون حوا قححد شححاهدوا والمس حوا حلححك فححي مجتمعححاتسم مححن خححبلل الوححرا التطوعيححة أو
الجمعيات األهمية التي تسعع لخدمة المجتمع ،حتع ولو لم يكونوا من ضمن المتطوعين ،وقد يعزى
أيضا إلدراك أفراد العينة لمقحيم الدينيحة والعحادات الحميحدة التحي تحدعونا إلحع مسحاعدة اآلخحرين والتعحاون
معسم واألخح بأيديسم ،مما يعطيسم دافعية كبيرة نحو التطوع في المستقبل.
ج  /مناقشة محور التنمية الوظيفية:
سي َمكنني من تكوين صبلت جديدة ،قد تساعدني في
ت سر النتائج أن فقرة " أعتقد بأن التطوع ُ

عممي أو و يوتي " حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية أيضا في هحا المحور وبمستوى
دافعية كبير بمتوسط حسابي ) )4.19ويعزى حلك إلع اهتمام أفراد العينة غير المتطوعين) بالعمل
أو الو يوة ن ًار لكونسم في مرحمة الدراسة الجامعية التي تؤهمسم فيما بعد لمحصول عمع الو يوة،

كما قد يعزى حلك لطبيعة المجتمع التي تشكل فيه الصبلت والتعارع بين األفراد إلع المساعدة في

إيجاد بيئة عمل مناسبة لمورد أو الحصول عمع تسسيبلت معينة في عممه.
كما تشير النتائج إلع أن فقحرة " سيسحاعدني العمحل التطحوعي عمحع إيجحاد فحرأ عمحل أفضل"حصحمت
عمع أدنع المتوسطات الحسابية في هحا المحور وبمستوى دافعية متوسط بمتوسط حسابي )3.29
وقححد يعححزى حلححك إلححع تعححدد المجححاالت التححي يمححارس فيسححا العمححل التطححوعي ومعرفححة أف حراد العينححة غيححر
المتطححوعين) بسحححا المجححاالت حتححع ولححو لححم ينخرط حوا فيسححا ،وكحححلك قححد يكححون النححدماج أف حراد العينححة مححع
بعحف أصحدقائسم المتطحوعين قحد شحكل لحديسم هحححا القناعحات ححول إمكانيحة إيجحاد فحرأ عمحل أفضححل،
مما قد يرفع من دافعيته نحو العمل التطوعي.
د /مناقشة محور التفاعل االجتماعي:
سي َمكنني العمل التطوعي من الشعور بالمتعة عند مشاركة األشخاأ
يتضم من النتائج أن الوقرة " ُ

في تقديم خدمات لآلخرين " قد حصمت عمع أعمع المتوسطات الحسابية في هحا المحور وبمستوى
دافعية كبير جدا بمتوسط حسابي  )4.44وقد يعزى حلك إلع ن رة أفراد العينة غير المتطوعين)
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لمعمل التطوعي بأنه عمل ممتع ،ويبعد الشخأ عن الشعور بالممل ،وبخاصة عند المشاركة في
خدمة اآلخرين ،كما أن المشاركة فيه تنبع من الورد نوسه دون إكراا من أحد مما يزيد من شعورا
بالمتعة عند تقديم هحا العمل اإلنساني االجتماعي.
وتشير النتائج أن فقرة "يشجعني الناس المقربين مني عمع التطوع" حصمت عمع أدنع المتوسطات
الحسابية وبمستوى متوسط بمتوسط حسابي  )3.36وقد يعود السبب إلع التأثير المباشر عمع
األفراد من قبل المحيطين بسم ،حيث يمعب دو ار في رفع أو خوف دافعيتسم ،فكمما كان األفراد
المقربين مشجعين لوكرة التطوع كمما كانت رغبة الورد في العطاي أكبر ،بينما إحا كان األفراد
المقربين سمبيين ومحبطين فقد يؤدي حلك إلع خوف دافعية الورد نحو المشاركة في األعمال
التطوعية.
ها /مناقشة محور الفهم:
ويتضم من النتائج أن فقرة " أعتقد بأن العمل التطوعي سيسحاعدني عمحع اكتشحاع نقحاط القحوة لحدي"
قححد حصححمت عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية وبمسححتوى كبيححر جححدا بمتوسححط حسححابي  )4.30وترجححع
الباحثححة السححبب فححي حلححك إلححع أن نقححاط القححوة لححدى األف حراد مححن األمححور التححي يححرى أف حراد العينححة إمكانيححة
اكتش ححافسا أثن ححاي تق ححديم العم ححل التط ححوعي ،وه حححا بح ححد حاتس ححا قيم ححة إيجابي ححة يكتس ححبسا الو ححرد لوس ححم حات ححه
وشخصيته ،التي قد ال يتحاح لحه اكتشحافسا فحي مواقحع أخحرى ممحا قحد يعحزز لديحه فكحرة التطحوع ويدفعحه
بقوة لمعمل التطوعي.
وتشير النتائج إلع أن فقرة " قد ُي َمكنني التطوع من معرفة المزيد عن القضية التي أعمل من أجمسا "

حصححمت عمححع أدنححع المتوسححطات الحسححابية وبمسححتوى كبيححر بمتوسححط حسححابي  )3.86وترجححع الباحثححة
السححبب إلححع إدراك أف حراد العينححة غيححر المتطححوعين) بححأن العمححل التطححوعي يسححسم فححي اكتسححاب المعرفححة
حححول القضححايا التححي يتناولسححا أو يتعامححل معسححا ،كمححا قححد يعححزى حلححك إلححع اطبلعسححم ومع حرفتسم بححبعف

القضححايا التححي خححدمسا العمححل التطححوعي أو مححن خححبلل تعايشححسم فححي المجتمححع ،كححون المجتمححع العمححاني
حداخبل مححع بعضححه الححبعف ،ولق ححد أوضحححت د ارسححة  Naylovالمشححار إليسححا فححي الع ححامر،
مجتمع حا متح ً
ً
 )2004أن دواف ححع المتط ححوعين تختم ححع ب ححاختبلع المرحم ححة العمري ححة ،فالش ححباب يش ححاركون ف ححي العم ححل
التطوعي بدافع اكتساب معرفة جديدة والتعرع عمع اآلخرين.
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و /مناقشة محور التقدم أو النجاح:
وتشححير النتححائج إلححع أن فقحرة "أعتقححد بححأن التطححوع يزيححد مححن تقححدير الوححرد ،واحت ارمححه لحاتحه" قححد حصححمت
عمححع أعمححع المتوسححطات الحسححابية وبمسححتوى كبيححر جححدا بمتوسححط حسححابي  )4.34ويرجححع السححبب فححي
حلحك إلحع أن إحسحاس الوحرد بحاحترام وتقحدير الححات يحرتبط عمحع نححو وثيحا بنجاححه وتقدمحه فحي تحقيححا
أهدافه ،كما أن ن رتسم االيجابية لمعمل التطوعي لكونه يزيد محن تقحدير الوحرد واحت ارمحه لحاتحه قحد يزيحد
من دافعيتسم نحو التطوع ،كما تشير الن رية اإلنسانية من خبلل هرم ماسحمو  Massloأن حاجحات
احت حرام الحححات تشححير إلححع رغبححة الوححرد فححي تحقيححا قيمتححه الشخصححية كوححرد متميححز ،وت سححر إشححباع هحححا
الحاجات بمشاعر القوة والثقة والكواية حمدي وحسين وفاتن أبو طالب وصابر أبو طالب.)2013 ،
كما ت سر النتحائج أن الوقحرة " أعتقحد بحأن التطحوع سيسحاعدني فحي اتخحاح ق ار ارتحي " حصحمت عمحع أدنحع
المتوسطات الحسابية وبمستوى كبير بمتوسط حسابي  )3.68ويعزى حلك إلع الخبرات التي يكتسبسا
الوححرد مححن العمححل التطححوعي واندماجححه مححع اآلخحرين والمححرور بمواقححع متعححددة ،كمححا قححد يعححزى إلححع الوئححة
العمرية التحي يقحع فيسحا أفحراد العينحة والتحي تبحدأ بعمحر  18عامحا فمحا فحوا ،ومحا يمثمحه اتخحاح القحرار محن
أهمية في مجريات حياتسم ،مما يزيد من مستوى الدافعية لديسم.

 -)3مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
العمر،
الدافعية لمتطوع لدى طمبة جامعة نزوى (المتطوعين) باختالف النوع االجتماعي ،وال ُكمية ،و ُ
والحالة االجتماعية ،والمستوى الدراسي؟
 -1متغير النوع االجتماعي:
اتضحم وجحود فحروا دالحة إحصحائيا عنحد مسحتوى داللحة ) ) α ≤ 0.05فحي مححور التنميحة الو يويحة
حيححث أن هحححا الوححروا لصححالم اإلنححاث ،وقححد تعححزى هحححا النتيجححة إلححع أن اإلنححاث بحاجححة إلححع الكتشححاع
الخيارات المسنية المختموة ،واكتساب خبرة مسمة في مجحاالت مختموحة لمسنحتسم الحاليحة أو المسحتقبمية،
وتكوين صبلت جديدة ،قد يساعدها عمع النجاح في و يوتسا الحاليحة أو المسحتقبمية ،وكححلك إلضحافة
رصيداً لسيرتسا الحاتية ،أمبل منسن في إيجاد فرأ عمل أفضل ،كحون الححكور يحصحمون عمحع فحرأ
عمل أسرع بالمقارنة مع اإلناث ،وكححلك التحأخير فحي حصحول اإلنحاث عمحع الو يوحة حيحث تمكحث فحي
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المنحزل لعححدة سححنوات فحي بعححف األحيححان حتحع ولححو كانححت أعمحع فححي المؤهححل العممحي لححبعف الو ححائع
من الحكور.
كما تبين عدم وجود فروا حات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ) α ≤ 0.05بين الحكور
واإلناث في مستوى الدافعية لمتطوع في المجموع الكمي لممقياس وفي محاور الوقائية والقيم والتواعل
االجتماعي والوسم والتقدم ) وقد يعزى حلك إلع طبيعة الكائن البشري سواي كان حك اًر أم أنثع برغبته
ودافعيته في الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت ،كما تشكل القٌم (اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة
حول اآلخرٌن) المعايير التي يضعسا المجتمع ويمتزم بسا أفرادا فيكتسبسا الورد من مجتمعه ،وكحلك
اكتساب المعرفة والمسارات والكوايات بغف الن ر إلع جنسه ،واختموت هحا النتيجة مع دراسة
العامر )2004 ،والتي أشارت نتائج الدوافع لممشاركة في األعمال التطوعية إلع وجود فروا حات
داللة إحصائية بين الحكور واإلناث لصالم عينة اإلناث ،كما اختلفت هذه النتٌجة أٌضا مع دراسة
لٌندٌنمٌٌر (ٚ )Lindenmeier, Jörg: 2008اٌز ٟأٚضؾذ أن مستوى الرؼبة فً التطوع كانت
أعلى لدى اإلناث مما كان علٌه للذكور ،واختموت كحلك مع دراسة شتيوي وآخرون المشار إليسا في
الخدام  )2013والتي اشارت نتائجسا أن معدل المتطوعين الحكور أعمع من معدل المتطوعين
اإلناث.
 -2متغير الحالة االجتماعية:
اتضم وجود فروا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ) α ≤ 0.05في محوري التنمية الو يوية،
والتقححدم أو النجححاح) ) وكحححلك فححي المجمححوع الكمححي لصححالم غيححر المتححزوجين ،وقححد يعححزى حلححك إلححع أن
غيححر المتححزوجين قححد يكونحوا غيححر حاصححمين عمححع الو يوححة بعححد ،وبالتححالي يسححعون إلححع العمححل التطححوعي
بدافعية عالية لمحصول عمع فرأ عمل افضل ،بينما المتزوجين غالبحا محا يكونحوا أكثحر اسحتق ار ار محن
حيحث التنميححة الو يويححة ألنسححم قححد حصححموا عمححع الو يوححة وال يوجححد مححا يقمقسححم فححي هحححا الجانححب ،كمححا أن
غي ححر المت ححزوجين يكونح حوا ف ححي بداي ححة الطري ححا نح ححو الس ححعي ألعم ححال تزي ححد م ححن دافعي ححتسم نح ححو تط ححوير
شخصحيتسم وتقحديرهم لححواتسم كمحا يحتحاجوا لتحسحين تعحاممسم محع اآلخحرين ،وكححلك تنميحة قحدراتسم عمححع
اتخاح القرار ،مما يشكل أهمية كبيرة في شعور الورد بأهميته ،مما يقودا نحو التقدم والنجاح.
كما تبين عدم وجود فحروا حات داللحة إحصحائية عنحد مسحتوى الداللحة)  ) α ≤ 0.05بحين المتحزوجين
وغي ححر المت ححزوجين ف ححي مس ححتوى الدافعي ححة لمتط ححوع ف ححي مح ححاور الوقائي ححة والق ححيم والتواع ححل االجتم ححاعي
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والوسم) ،وقد يعزى حلحك إلحع وجحودهم ضحمن مجتمحع واححد ،حيحث تعحد القحيم محن المواضحيع االساسحية
في عمم النوس االجتماعي ،حيث أن تكامل البنية االجتماعية ألي مجتمع يعتمد عمع ما يسحودا محن
قححيم مشححتركة بححين أفحرادا ،وعمححع درجححة الححوعي واإلدراك لسحححا القححيم ،كمححا تمثححل ركنححا أساسححيا فححي تكححوين
العبلقححات االجتماعيححة وتحديححد طبيعححة التواعححل بححين األف حراد ،واكتسححاب المعرفححة والمسححارات والكوححايات،
حيث تتيم ممارسة العمل التطحوعي لؤلفحراد معرفحة المزيحد عحن المجتمحع محن ححولسم ،واألفحراد جمحيعسم
بحاجححة لسحححا المعححارع ،كمححا أن الحححد مححن المشححاعر السححمبية وحححل المشححكبلت يسححعع لسححا سححواي كححانوا
متححزوجين أو غيححر متححزوجين ،واختمو ححت بحححلك عححن د ارس ححة شححتيوي وآخححرون المش ححر إليسححا فححي الخ ححدام
 ،)2013والتي وأن معدل المتطوعين المتزوجين أعمع من معدل المتطوعين العزاب.
 -3متغير المستوى الدراسي:
يتضم عدم وجود فروا حات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )α ≤ 0.05بين طمبة
البكالوريوس والماجستير في مستوى الدافعية لمتطوع في جميع محاور مقياس الدافعية ،بينما في
محور التنمية الو يوية فكانت هنالك فروقا دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

 )α ≤ 0.05وأن

هحا الوروا لصالم طمبة البكالوريوس ،وقد يعزى حلك إلع أن مع م أفراد عينة الدراسة من طمبة
الماجستير لديسم و يوة بخبلع طمبة البكالوريوس الحين ال يزالون عمع مقاعد الدراسة التي ستؤهمسم
مستقببل ،مما يعطيسم دافعية أعمع لمسعي نحو التنمية الو يوية من خبلل
لمحصول عمع الو يوة
ً
العمل التطوعي إلتاحة الورصة لسم لمحصول عمع خبرات أو و يوة أفضل فيما بعد.
 -4متغير الكمية:
تبححين عححدم وجححود فححروا حات داللححة إحصححائية عنححد مسححتوى الداللححة) ) α ≤ 0.05بالنسححبة لمسححتوى
الدافعيحة لمتطحوع لححدى المتطحوعين يعححزى لمتغيحر الكميححة فحي جميحع محححاور المقيحاس ،وقححد يرجحع السححبب
لسحا النتيجة كون فرأ التطوع لدى طمبة الجامعة متساوية ،وال يوجد تمييز بين الكميحات فيسحا سحواي
كانت كميات إنسانية أو كميات عموم تطبيقية حيث ال يشترط العمل التطوعي كمية بعينسا ،فسو متاح
لمجميع ،فعندما تكون الرغبة نابعة من داخل الورد فإنه يعطي ويقدم ببل حدود ،كما أن انتماي الطمبة
أحيانححا لححبعف الكميححات ليسححت بححرغبتسم وانمححا حسححب اختيححارا مححن قبححل ن ححام القبححول الموحححد فححي شححسادة
دبمححوم التعمححيم العححام ،فقححد يححدرس الطالححب فححي إحححدى الكميححات بينمححا تكححون لديححه ميححول وقححدرات لمعطححاي
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وتقديم العمل التطوعي فحي مجحال مختمحع عحن الكميحة التحي يحدرس فيسحا ،فبالتحالي تعتمحد دافعيتحه عمحع
ميوله واتجاهاته وقدراته.
العمر:
 -5متغير ُ
اتضم عدم وجود فروا حات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ) α ≤ 0.05في مستوى الدافعية
لمتطححوع لححدى المتطححوعين فححي جميححع محححاور المقيححاس ،بينمححا كانححت هنالححك فروقححا دالححة إحصححائيا عن حد
العمحر محن  )29- 22فحي
مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في محور التقحدم أو النجحاح لصحالم مسحتوى ُ
محححور التقححدم أو النجححاح) وقححد يعححزى حلححك كححون أفحراد العينححة التححي تقححع فححي هحححا المسححتوى العمححري مححن
طمبححة البكححالوريوس فححي السححنوات األخيحرة لسححم وكحححلك مححن طمبححة الماجسححتير الحححين يمتحقححون بالجامعححة،
حيححث يكححون هنححاك تقححارب فححي األهححداع التححي يسححعون لسححا مححن تحقيقسححا ،ممححا يزيححد مححن دافعيححتسم نحححو
التطوع لتحقيا التقدم من خبلل زيادة الثقة بأنقسسم وتقديرهم واحترامسم لحواتسم وتحسحين تعحاممسم محع
اآلخح حرين وتط ححوير شخص ححياتسم ،واتخ ححاح قح ح ارراتسم .واتوق ححت ه حححا النتيج ححة م ححع نتيج ححة د ارسح حة ش ححمسوب
والخمشي )2013 ،والتحي توصحمت إلحع أنحه كممحا زاد العمحر قمحت المجحاالت التحي يمكحن التطحوع فيسحا،
وكمما زاد العمر قمت التصحورات ححول المشحاركة فحي األعمحال التطوعيحة ،كمحا اتوقحت هححا النتيجحة محع
دراسة شتيوي وآخرون المشار إليسا في الخدام  ،)2013والتي أشارت نتائجسا أن معدل المتطوعين
من حوي العمر المتوسط أعمع من معدل المتطوعين الكبار في العمر.
 -)4مناقشة النتائج المتعمقة بالساؤال الراباع :هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي مساتوى
الدافعيااة لمتطااوع لاادى طمبااة جامعااة نزوى(غياار المتطااوعين) باااختالف النااوع االجتماااعي ،وال ُكميااة،
العمر ،والحالة االجتماعية ،والمستوى الدراسي؟
و ُ
 -1متغير النوع االجتماعي:
اتضم وجود فروا دالة إحصائيا عند مستوى داللة  )α ≤ 0.05في محور التقدم أو النجاح)
لصالم اإلناث ،وقد يعزى حلك إلع أن اإلناث بحاجة إلع اكتساب مسارات وخبرات جديدة تساعد
عمع نجاحسن وتقدمسن وكحلك تنمية المعارع والمعمومات بما يتعما بكيوية التعامل مع اآلخرين
وطرا التعبير عن اآلراي واألفكار ،ويعزى حلك لكون أفراد العينة غير المتطوعين) لم يمارسوا
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العمل التطوعي بعد ،مما قد يؤدي لوضع سقع من التوقعات االيجابية لدى االناث خاصة حول
العمل التطوعي مما يزيد من دافعيتسم بشكل أكبر عن الحكور.
كما تبين عدم وجود فروا حات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ) α ≤ 0.05في محاور
الوقائية والقيم والتنمية الو يوية والتواعل االجتماعي والوسم ) ،وقد يعزى إلع طبيعة الكائن البشري
سواي كان حك اًر أم أنثع برغبته ودافعيته في الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكبلت ،كما تشكل
القٌم (اهتمامات إنسانٌة وؼٌرٌة حول اآلخرٌن) المعايير التي يضعسا المجتمع ويمتزم بسا أفرادا
فيكتسبسا الورد من مجتمعه ،وكحلك التطوع حبا فً اآلخرٌن وتقدٌم المساعدة لهم بغف الن ر إلع
جنسه ،واختموت هحا النتيجة مع دراسة العامر )2004 ،والتي أشارت نتائج الدوافع لممشاركة في
األعمال التطوعية إلع وجود فروا حات داللة إحصائية بين الحكور واإلناث لصالم عينة اإلناث،
كما اختلفت هذه النتٌجة أٌضا مع دراسة لٌندٌنمٌٌر (ٚ )Lindenmeier, Jörg: 2008اٌزٟ
أٚضؾذ أن مستوى الرؼبة فً التطوع كانت أعلى لدى اإلناث مما كان علٌه للذكور ،واختموت
كحلك مع دراسة شتيوي وآخرون المشار إليسا في الخدام  )2013والتي اشارت نتائجسا أن معدل
المتطوعين الحكور أعمع من معدل المتطوعين اإلناث.
 -2متغير الحالة االجتماعية:
قد يعزى عدم وجود فروا حات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  ) α ≤ 0.05بين المتزوجين
وغير المتزوجين في مستوى الدافعية لمتطوع في جميع محاور مقياس الدافعية الوقائية والقيم و
التواعل االجتماعي والتنمية الو يوية والوسم والتقدم أو النجاح) ) إلع وجودهم ضمن مجتمع واحد،
حيث تعد القيم من المواضيع االساسية في عمم النوس االجتماعي ،حيث أن تكامل البنية
االجتماعية ألي مجتمع يعتمد عمع ما يسودا من قيم مشتركة بين أفرادا ،وعمع درجة الوعي
واإلدراك لسحا القيم ،كما تمثل ركنا أساسيا في تكوين العبلقات االجتماعية وتحديد طبيعة التواعل
بين األفراد ،كما أن الحد من المشاعر السمبية وحل المشكبلت يسعع لسا سواي كانوا متزوجين أو
غير متزوجين ،وقد يعزى أيضا لعدم ممارسة أفراد العينة لمعمل التطوعي مما يؤدي لعدم سور
فروا بين المتزوجين وغير المتزوجين ،حيث أن انخراط الورد في العمل التطوعي قد يؤثر في
تحديد مستوى الدافعية تبعا لمحالة االجتماعية بما يتعما بالتنمية الو يوية ومحور التقدم.
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 -3متغير المستوى الدراسي:
تتشير النتائج إلع وجود فروا حات داللة إحصائية بين طمبة البكالوريوس والماجستير في مستوى
الدافعية لمتطوع في محور القيم) لصالم طمبة الماجستير ،وقد يعزى إلع ترسخ القيم بشكل أكبر
لدى طمبة الماجستير لكونسم مروا بخبرات أكثر في حياتسم ،وأصبم لديسم درجة من اإلدراك والوعي
مسما
ركنا
بسحا القيم ،كما تمثل القيم ً
ً
أساسيا في تحديد طبيعة التواعل بين األفراد ،فسي تمثل جزًيا ً
في التن يم الحي يضبط ويوجه سموك الورد.

كما يتضم عدم وجود فروا حات داللة إحصائية بين طمبة البكالوريوس والماجستير في مستوى
الدافعية لمتط وع في جميع محاور مقياس الدافعية ،وقد يعزى حلك إلع أن العمل التطوعي يشترك به
جميع المستويات العممية بدون تحديد لمستوى عممي معين فسو عمل إنساني ال يقتصر عمع مؤهل
عممي بعينه.
 -4متغير الكمية:
يتضم وجود فروا دالة إحصائيا في محور القيم بين كمية العموم واآلداب من جسة وبين كمية
االقتصاد واالدارة ون م المعمومات وكمية السندسة والعمارة وكمية الصيدلة والتمريف من جسة أخرى
لصالم كمية العموم واآلداب ،وتعزي الباحثة هحا النتيجة كون العمل التطوعي عمل انساني فبالتالي
فإن طمبة الكميات االنسانية يكونوا أكثر دافعية فيما يخأ القيم واالهتمامات االنسانية والغيرية
حسب طبيعة دراستسم وعبلقاتسم االنسانية باآلخرين ويكونوا أكثر تورًغا لحلك ،بخبلع كميات العموم

التطبيقية التي تتطمب منسم روفسم الدراسية وطبيعة المواد التي يدرسونسا وبعدهم عن التعامل مع
اآلخرين.
كما يتضم عدم وجود فروا حات داللة إحصائية بالنسبة لمستوى الدافعية لمتطوع وفقا لمتغير الكمية
في محاور الوقائية والتنمية الو يوية والتواعل االجتماعي والوسم والتقدم أو النجاح) وكحلك في
المجموع الكمي ،وقد يعزى حلك إلع أن العمل التطوعي متاح لجميع الكميات ،حيث يمكن ألي
طالب القيام بأعمال تطوعية سواي كانت داخل الجامعة أو خارجسا.
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العمر:
 -5متغير ُ
وتشير النتائج إلع عدم وجود فروا حات داللة إحصائية في مستوى الدافعية في جميع محاور مستوى
العمر ،وترجع الباحثة هحا النتيجة لكون عينة الدراسة من
الدافعية لمتطوع لدى غير المتطوعين وفقا لمتغير ُ
غير المتطوعين ،وبالتالي فإن عدم مرورهم بخبرة تقديم العمل التطوعي تجعل الدافعية متقاربة بين جميع
األعمار لمعينة.
 -)7مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين الصورة الذهنية المدركة
لمعمل التطوعي ومستوى الدافعية لمتطوع لدى طمبة جامعة نزوى (المتطوعين) ؟
تشير نتيجة هحا السؤال إلع وجود عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين الصورة الحهنية المدركة لمعمل
التطوعي ومستوى الدافعية لمتطوع لدى المتطوعين) ،حيث أنه كمما كانت الصورة الحهنية المدركة لمعمل

التطوعي إيجابية وواضحة كمما زاد مستوى الدافعية لمتطوع.

ويركز المنحع المعرفي عمع دور المعرفة والخبرة في بناي اإلدراك ،واالدراك توسير لئلحساسات ،فالوكرة
تحدد مضمون االدراك ،وهحا بدورا يثير نوعاً من األحاسيس التي تشكل بدورها الدافعية لمسموك ،أي أن
أسس التن يم اإلدراكي تكمن في عممية اختيار وتحميل واضافة المعمومات من المخزون الحاكري بني

يونس2004 ،؛ الصديقي ورمضان.)2006 ،
وتوسر الباحثة هحا النتيجة بأنسا نتيجة منطقية لما تمثمه الصورة الحهنية واالنطباعات واألفكار والمعمومات

التي تتشكل لدى األفراد حول موضوع معين من تأثير عمع دافعيتسم حول عمل أو سموك معين وكحلك
سعيعسم نحو تحقيا أهداع محددة ،كما تعزي الباحثة هحا النتيجة لمدور االيجابي الحي تمثمه المشاركة في
األعمال التطوعية في تحسين مستوى الدافعية واالدراك لمعمل التطوعي لدى أفراد العينة.
 -)6مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس :هل توجد عالقة ارتباطية بين الصورة الذهنية المدركة
لمعمل التطوعي ومستوى الدافعية لمتطوع لدى طمبة جامعة نزوى (غير المتطوعين) ؟
تبين نتيجة هحا السؤال وجود عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ) α ≤ 0.05بين
الصورة الحهنية المدركة لمعمل ا لتطوعي ومستوى الدافعية لمتطوع لدى غير المتطوعين) ،وهحا يعني أنه
كمما كانت الصورة الحهنية المدركة لمعمل التطوعي إيجابية وواضحة كمما زاد مستوى الدافعية لمتطوع.

وتوسر الباحثة هحا النتيجة بأنسا نتيجة منطقية لما تمثمه الصورة الحهنية واالنطباعات واألفكار والمعمومات
التي تتشكل لدى األفراد حول موضوع معين من تأثير عمع دافعيتسم حول عمل أو سموك معين وكحلك
سعيعسم نحو تحقيا أهداع محددة.

٘ٗٔ

ثانٌا :التوصٌات
من خبلل نتابج الدراسة ٌمكن الخروج بعدد من التوصٌات:
ٔ-
ٕ-

ٖ-
ٗ-
٘-

استقطاب عدد أكبر من المتطوعٌن وذلك لما تظهره عٌنة البحث من قلة عدد الطلبة
المتطوعٌن بالجامعة.
نشر ثقافة العمل التطوعً لتحسٌن الصورة الذهنٌة المدركة لدى ؼٌر المتطوعٌن من أبناء
المجتمع لبلنتقال بهم من النظرة الضٌقة للعمل التطوعً كمساعدة للمحتاجٌن إلى دابرة
أوسع لتحقٌق التنمٌة والتقدم االجتماعً.
التوسع فً برامج العمل التطوعً نظرا لمستوى الدافعٌة المرتفع الذي أظهرته النتٌجة
على عٌنة الدراسة.
طرح مقررا للعمل التطوعً بالجامعة بحٌث ٌكون كمتطلب جامعً ولٌس مقررا اختٌارٌا
فقط.
إنشاء مركزا خاصا لتوجٌه الطلبة نحو التطوع بحٌث ٌكون وسٌطا بٌن رؼبة المتطوع
وإرادته واعتمادا على ظروفه وقدراته مهاراته.

ثالثا :مقترحات الدراسة
تقترح الباحثة بناء على نتابج الدراسة الحالٌة إجراء العدٌد من الدراسات التً ترتبط بالعمل
التطوعً وهً كالتالً:
-

دور الجامعة فً تعزٌز العمل التطوعً.
العمل التطوعً والمسبولٌة االجتماعٌة فً مإسسات التعلٌم العالً بسلطنة عمان.
ثقافة التطوع لدى الشباب العمانً .
االتجاهات النفسٌة نحو العمل التطوعً لدى طلبة الجامعات بسلطنة عمان.
برنامج إرشادي جمعً الستثارة الشباب للمشاركة فً العمل التطوعً.

ٔٗٙ

المصادر والمراجع
أوال :المراجـــع العربٌــــة
ابن منظور ،لسان العرب ،جٗ ،ص.ٕٙٙ
أبو أسعد ،أحمد عبداللطٌؾ .)ٕٓٔٔ( .علم النفس اإلرشادي .ع ّمان :دار المسٌرة.
أبو حوٌج ،مروان .)ٕٓٓٙ( .المدخل إلى علم النفس العام .ع ّمان :دار الٌازوري.
باٌن ،مالكولم .)ٕٓٔٓ( .نظرٌة الخدمة االجتماعٌة المعاصرة .ترجمة :حمدي منصور وسعٌد
عوٌضة .االسكندرٌة :المكتب الجامعً الحدٌث.
بنً ٌونس ،محمد .)ٕٓٓٗ( .مبادئ علم النفس .ع ّمان :دار الشروق.
بنً ٌونس ،محمد .)ٕٓٓ9( .سٌكولوجٌا الدافعٌة واالنفعاالت .ع ّمان :دار المسٌرة.
البوسعٌدي ،راشد .)ٕٓٓٙ( .العمل التطوعً فً المجتمع العمانً ( الواقع وآلٌات التفعٌل ) :
دراسة مٌدانٌة .شؤون اجتماعٌة -االمارات  ،مج ٖٕ  ،ع  ، ،89ص ص .ٕٙ - 9
التمامً ،علً .)ٕٓٔٓ( .استخدام مدخل تعدٌل السلوك فً خدمة الجماعة وتعدٌل اتجاهات الشباب
نحو المشاركة فً العمل التطوعً  :دراسة مطبقة على إدارة التعلٌم المدنً والقٌادات الشبابٌة
بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة بمحافظة القلٌوبٌة .مجلة دراسات فً الخدمة االجتماعٌة والعلوم
اإلنسانٌة  -مصر  ،ع  ،ٕ9ج ٕ ،ص ص .ٖ٘٘ - ٗ97
التهامً ،حسٌن .)ٕٓٓ8( .المدخل إلى دراسة السلوك اإلنسانً .الجٌزة :الدار العالمٌة للنشر
والتوزٌع.
جمعه ،سلمى .)ٕٓٓ٘( .طرٌقة العمل مع الجماعات بٌن النظرٌة والتطبٌق .االسكندرٌة :المكتب
الجامعً الحدٌث.
حسن ،حسن علً .)ٕٓٓٓ( .بعض المظاهر السلبٌة المتعلقة بالصورة الذهنٌة المدركة ألستاذ
الجامعة .علم النفس  -مصر  ،س ٗٔ ،ع ٘٘ ،ص ص .ٖ9 - ٙ
حمدي ،محمد وحسٌن ،محمود وأبو طالب ،فاتن وأبو طالب ،صابر .)ٕٖٓٔ( .مبادئ علم
النفس .القاهرة :الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات.
حوالة ،سهٌر محمد .)ٕٖٓٔ( .فلسفة العمل التطوعً والمسبولٌة االجتماعٌة فً المإسسات
التربوٌة .العلوم التربوٌة  -مصر  ،مج ٕٔ ،ع ٗ ،ص ص ٘ .ٔ8 -
خاطر ،أحمد .)ٕٓٓ٘( .تنمٌة المجتمعات المحلٌة (االتجاهات -االستراتٌجٌات -بحوث العمل
وتشخٌص المجتمع) .االسكندرٌة :المكتب الجامعً الحدٌث.
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الختاتنة ،سامً وأبو أسعد ،أحمد والكركً ،وجدان .)ٕٓٔٓ( .مبادئ علم النفس .ع ّمان :دار
المسٌرة.
الخدام ،حمزة .)ٕٖٓٔ( .اتجاهات الشباب الجامعً نحو العمل االجتماعً  :كلٌة عجلون الجامعٌة
نموذجا .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  -فلسطٌن ،ع ٖٔ ،ص ص - ٕٔ9
.ٕٗٙ
الخطٌب ،عبدهللا .)ٕٖٓٔ( .العمل الجماعً التطوعً .القاهرة :الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق
والتورٌدات.
خلٌفة ،عبداللطٌؾ وعبدهللا ،معتز .)ٕٓٔٔ(.الدوافع واالنفعاالت .الرٌاض :دار الزهراء.
الخلٌفً ،إبراهٌم محمد .)ٕٕٓٓ( .الصورة الذهنٌة عن المرشد النفسً فً المجتمع الكوٌتً .مجلة
العلوم التربوٌة ،ص ٔ. ٔٓٔ -7
الداهري ،صالح حسن .)ٕٓٓ8( .علم النفس .ع ّمان :دار صفاء للنشر والتوزٌع.
الدسوقً ،مدٌحة وموسى ،رشاد .)ٕٓٔٔ( .علم النفس بٌن المفهوم والقٌاس .القاهرة :عالم
الكتب.
دورٌش ،أمانً البٌومً .)ٕٓٓ8( .العوامل التً تحول دون مشاركة الشباب الجامعً فً العمل
التطوعً :تصور مقترح من منظور خدمة الجماعة الستثارة الشباب للمشاركة فً العمل
التطوعً .مجلة دراسات فً الخدمة االجتماعٌة والعلوم االنسانٌة  -مصر  ،ع ٕٗ ،ج ٕ ،ص
ص ٖ.ٙٔ٘ - ٘8
الرباح  ،عبداللطٌؾ .)ٕٓٓٙ( .التربٌة على العمل التطوعً وعبلقته بالحاجات اإلنسانٌة  :دراسة
تؤصٌلٌة .دراسات تربوٌة واجتماعٌة  -مصر  ،مج ٕٔ ،ع ٖ ،ص ص ٖ.ٔٔ7 - 9
الربعانً ،أحمد .)ٕٖٓٔ( .مفهوم ومصادر ثقافة التطوع وعبلقتها بالتنمٌة البشرٌة -ورقة عمل
مقدمة لندوة العمل التطوعً – فً جابزة السلطان قابوس للعمل التطوعً .منشورات وزارة
التنمٌة اإلجتماعٌة.
ربٌع ،محمد شحاته .)ٕٓٔٔ( .علم النفس االجتماعً .ع ّمان :دار المسٌرة.
رشدي ،عثمان .)ٕٖٓٔ( .الرٌادة والعمل التطوعً .ع ّمان :دار الراٌة.
الرواس ،أنور ونجم ،طه عبدالعاطً .)ٕٓٓ7( .الصورة الذهنٌة للنادي الثقافً فً المجتمع
العمانً  :دراسة استطبلعٌة على اتجاهات عٌنة من المترددٌن على النادي .مجلة العلوم التربوٌة
 قطر  ،ع ٔٔ ،ص ص ٔ.ٕٕٕ - ٔ8الروبً ،هشام .)ٕٖٓٔ( .التطوع وإدارة المتطوعٌن .حقوق الطبع والنشر محفوظة للمإلؾ
ولمركز جزن جر هارت للعطاء االجتماعً والمشاركة المدنٌة.
الزق ،أحمد ٌحٌى .)ٕٓٓٙ( .علم النفس .ع ّمان :دار وابل للنشر.
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زهران ،سناء حامد .)ٕٕٓٔ( .فاعلٌة برنامج إرشادي معرفً سلوكً فً تصحٌح الصورة
الذهنٌة عن المعالج النفسً لدى عٌنة من طبلب الجامعة ؼٌر المتخصصٌن .دراسات تربوٌة
وإجتماعٌة -مصر  ،مج  ،ٔ8ع ٕ ،ص ص .ٗٔٗ - ٖٙ9
زٌن الدٌن ،ببلل .)ٕٓٔٗ( .منظمات المجتمع المدنً فً الدول العربٌة والغربٌة -دراسة مقارنة.
االسكندرٌة :دار الفكر الجامعً.
الزٌود ،نادر .)ٔ998( .نظرٌات اإلرشاد والعالج النفسً .ع ّمان :دار الفكر.
السروجً ،طلعت .)ٕٓٓ9( .رأس المال االجتماعً .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرٌة.
السلطان ،فهد .)ٕٓٓ9( .اتجاهات الشباب الجامعً الذكور نحو العمل التطوعً  :دراسة تطبٌقٌة
على جامعة الملك سعود .رسالة الخلٌج العربً -السعودٌة  ،س ٖٓ ،ع ٕٔٔ ،ص ص ٖ- 7
.ٕٔ7
السٌد ،عبدالحلٌم وسلٌمان ،شاكر والصبوة ،محمد وٌوسؾ ،جمعة وخلٌفة ،عبد اللطٌؾ وعبدهللا،
معتز والؽباشً ،سهٌر .)ٔ99ٓ( .علم النفس العام .جمهورٌة مصر العربٌة :مكتبة ؼرٌب.
السٌد ،فإاد وعبدالرحمن ،سعد .)ٕٓٓٙ( .علم النفس االجتماعً .القاهرة :دار الفكر العربً.
الشطري ،حامد .)ٕٖٓٔ( .اإلعالن التلفزٌونً ودوره فً تكوٌن الصورة الذهنٌة .ع ّمان :دار
أسامة للنشر والتوزٌع.
شلهوب ،هٌفاء والخمشً ،سارة .)ٕٖٓٔ( .نحو استراتٌجٌة وطنٌة لتفعٌل العمل التطوعً لدى
الشباب السعودي :دراسة تطبٌقٌة على الشباب الجامعً فً بعض مناطق المملكة العربٌة
السعودٌة .شؤون اجتماعٌة  -االمارات  ،مج ٖٓ ،ع  ، ،ٔٔ8ص ص . ٔ8ٗ - ٖٔ7
صالح ،سلٌمان .)ٕٓٓ٘( .وسائل اإلعالم وصناعة الصور الذهنٌة .الكوٌت :مكتبة الفبلح.
الصدٌقً ،سلوى ورمضان ،السٌد .)ٕٓٓٙ( .ممارسة خدمة الفرد (أسس عملٌة المساعدة) .قناة
السوٌس ،مصر :دار المعرفة الجامعٌة.
الصراٌرة ،خالد .)ٕٓٔٔ( .كٌؾ نعد أبناءنا للعمل التطوعً واستشعار المسإولٌة المجتمعٌة.
رسالة المعلم ،مج  ،ٗ9عٖ ،ص ص .ٕٕ-ٔ9
الصواؾ ،محفوظ والجبوري ،مٌسر وصالح ،ماجد .)ٕٕٓٔ ( .استثمار الموارد البشرٌة للشركات
الصناعٌة فً العمل التطوعً فً حالة الكوارث أنموذج مقترح باعتماد أسلوب حلقات الجودة.
تنمٌة الرافدٌن  -جامعة الموصل ،ع  ،ٔٓٙمج ٖٗ،ص ص (.)ٖٗ-ٕ7
صوفً ،عبدالرحمن والمعولًٌ ،حٌى .)ٕٓٓ7( .دراسات تطبٌقٌة فً االجتماع والعمل
االجتماعً على المجتمع العمانً .مسقط :إصدارات جامعة السلطان قابوس.
الصٌرفً ،محمد .)ٕٓٓ8( .إدارة العمل الجماعً .االسكندرٌة :مإسسة حورس الدولٌة.
ضمرة ،جبلل .)ٕٓٓ8( .االتجاهات النظرٌة فً االرشاد .عمّان :دار صفاء للنشر والتوزٌع.
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طشطوش ،رامً والمومنً ،فواز والشقران ،حنان والمقداد ،قٌس  .)ٕٕٓٔ( .صورة المرشد
النفسً لدى طلبة كلٌة العلوم التربوٌة فً جامعة الٌرموك .مقبول للنشر ،مجلة جامعة الملك خالد.
عارؾ ،إٌمان .)ٕٕٓٓ( .دور الجامعة فً تنمٌة اتجاهات الطبلب نحو العمل التطوعً فً ضوء
مفهوم التنمٌة المستدامة .المؤتمر القومً السنوي العاشر (جامعة المستقبل فً الوطن العربً)-
مصر  ،مج ٕ ،ص ص ٔٓ٘ .٘ٗ٘ -
العامر ،عثمان .)ٕٓٓٗ( .ثقافة التطوع لدى الشاب السعودي :دراسة مٌدانٌة .المإتمر العلمً
السنوي لقسم أصول التربٌة ( التعلٌم والتنمٌة المستدامة )  -مصر ،ص ص ٘.ٕٔ8 - ٔ8
عباس ،منال .)ٕٖٓٔ( .العمل التطوعً بٌن الواقع والمأمول .االسكندرٌة :دار المعرفة الجامعٌة.
عبد الباقً ،صبلح الدٌن .)ٕٓٓٓ( .السلوك اإلنسانً فً المنظمات .االسكندرٌة :الدار الجامعٌة.
عبد الحمٌد ،شاكر .)ٕٓٓ٘( .عصر الصورة –االٌجابٌات والسلبٌات .الكوٌت :المجلس الوطنً
للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ٖٔٔ .
عبد السبلم ،مصطفى .)ٕٖٓٓ( .إدارة العمل الخٌري العربً .شؤون اجتماعٌة ،مج ٓٔ ،ع ،79
ص ص ٘٘ٔ .ٔٙٙ -
عبد اللطٌؾ ،رشاد .)ٔ999( .نماذج ومهارات طرٌقة تنظٌم المجتمع فً الخدمة االجتماعٌة.
االسكندرٌة :المكتب الجامعً الحدٌث.
عجوة ،علً .)ٕٖٓٓ( .العالقات العامة والصورة الذهنٌة .القاهرة :عالم الكتب.
عز العرب ،إٌمان .)ٕٕٓٔ( .صورة العمل التطوعً ومإسساته لدى الشباب الجامعً فً ظل
المتؽٌرات الدولٌة .شؤون اجتماعٌة -االمارات  ،مج  ،ٕ9ع ٗٔٔ ،ص ص .ٖٗ - 9
العزة ،سعٌد وعبدالهادي ،جودت .)ٔ999( .نظرٌات اإلرشاد والعالج النفسً .عمّان :دار
الثقافة.
عطٌة ،سحر . )ٕٕٓٔ( .واقع العمل التطوعً لدى طبلب الجامعات فً ظل التؽٌرات المجتمعٌة:
دراسة مطبقة على طبلب كلٌة الخدمة االجتماعٌة جامعة حلوان .مجلة دراسات فً الخدمة
االجتماعٌة والعلوم اإلنسانٌة  -مصر  ،ع ٖٖ ،ج  ، ،9ص ص ٘٘.ٖ7ٗ8 - ٖٙ
عطٌة ،السٌد .)ٕٓٓ٘( .طرٌقة العمل مع الجماعات -أسس عملٌة ونظرٌات تطبٌقٌة .جمهورٌة
مصر العربٌة :دار المعرفة الجامعٌة.
عبلونه ،شفٌق .)ٕٓٓٗ( .علم النفس العام .محمد عودة الرٌماوي (محررا) .ع ّمان :دار المسٌرة.
عواد ،فتحً .)ٕٖٓٔ( .السلوك االنسانً فً منظمات األعمال الحدٌثة .ع ّمان :دار صفاء للنشر
والتوزٌع.
العواملة ،حابس .)ٕٓٔٓ( .الدافعٌة .ع ّمان :األهلٌة للنشر والتوزٌع.
ٓ٘ٔ

ؼانم ،محمد .)ٕٓٓٗ( .علم النفس .االسكندرٌة :المكتبة المصرٌة.
الؽربً  ،فاطمة .)ٕٓٓ8( .من أوراق منتدى الشباب األول  -الشباب والعمل التطوعً .التربٌة -
البحرٌن  ،س  ،7ع ٕٗ،
فخرو ،عبدالناصر .)ٕٓٔٓ( .تعزٌز ثقافة العمل التطوعً لدى طبلب جامعة الكوٌت (تصور
مقترح) .مجلة التربٌة ،ع  ،ٕ8ص ص .ٕٙٔ -ٕٕ9
الفرماوي ،حمدي .)ٕٓٓٗ( .دافعٌة اإلنسان بٌن النظرٌات المبكرة واالتجاهات المعاصرة.
القاهرة :دار الفكر العربً.
القذافً ،رمضان والدوٌبً ،عبدالسبلم .)ٕٓٔٓ( .علم النفس االجتماعً .االسكندرٌة :المكتب
الجامعً الحدٌث.
القرضاويٌ ،وسؾ .)ٕٓٓ7( .أصول العمل الخٌري فً االسالم .الدوحة :دار الكتب القطرٌة.
القرٌشً ،ؼنً ناصر .)ٕٓٔٔ( .المداخل النظرٌة لعلم االجتماع .ع ّمان :دار صفاء للنشر
والتوزٌع.
قطب ،مٌسون وعترٌس ،فاروق .)ٕٓٓ7 ( .الصورة الذهنٌة للعالمات التجارٌة بٌن العولمة
وتحدٌات العصر .بحث مقدم إلى مإتمر فٌبلدلفٌا الدولً الثانً عشر.جامعة حلوان.
الكنانً ،ممدوح والكندري ،أحمد وجابر ،عٌسى والموسوي ،حسٌن .)ٕٕٓٓ( .المدخل إلى علم
النفس .العٌن ،االمارات العربٌة المتحدة :مكتبة الفبلح.:
المالكً ،سمرٖٔٗٔ( .هـ) .مدى إدراك طالبات الدراسات العلٌا بجامعة أم القرى لمجاالت العمل
التطوعً للمرأة فً المجتمع السعودي .رسالة ماجستٌر غٌر منشورة .جامعة أم القرى :مكة
المكرمة( .استرجعت من الشبكة العالمٌة لئلنترنت بتارٌخ ٕٓٔٗ/ٔ/ٕٙم من الموقع
).)http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/12113.pdf
محمود ،منال .)ٕٓٓ7( .العمل التطوعً وتنمٌة ثقافة المواطنة  :دراسة مطبقة على أندٌة التطوع
بمراكز الشباب بمحافظة اإلسكندرٌة .مجلة دراسات فً الخدمة االجتماعٌة والعلوم االنسانٌة -
مصر  ،ع ٖٕ ،ج ٖ ،ص ص .ٔٗٗ7 - ٖٔ77
المؽٌصٌب ،عبدالعزٌز وعبدالقادر ،عثمان وعبدالرحمن ،صوفً .)ٔ99ٖ( .الشباب والعمل
الجماعً التطوعً دراسة لبلتجاهات النفسٌة لدى عٌنة من طلبة جامعة قطر .شؤون اجتماعٌة -
االمارات  ،مج ٓٔ ،ع ٓٗ،ص ص ٔٗ .7ٖ -
الملحم ،ابراهٌم .)ٕٓٓٗ( .إدارة المنظمات غٌر الربحٌة -األسس النظرٌة وتطبٌقاتها فً المملكة
العربٌة السعودٌة .الرٌاض :النشر العلمً والمطابع -جامعة الملك سعود.
منتدى الفكر العربً .)ٕٓٓ8( .الشباب العربً فً المهجر .ع ّمان :دار جرٌر.

ٔ٘ٔ

موسى ،رشاد والدسوقً ،مدٌحة .)ٕٓٔٔ( .علم النفس بٌن المفهوم والقٌاس .القاهرة :عالم
الكتب.
النابلسً ،هناء .)ٕٓٓ9( .دور الشباب الجامعً فً العمل التطوعً والمشاركة السٌاسٌة .ع ّمان:
دار مجدالوي.
ندا ،صفاء .)ٕٖٓٔ( .المجتمع المدنً ومستقبل التنمٌة (الجمعٌات األهلٌة نموذجا) .االسكندرٌة:
دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر.
نظمً ،فارس ،)ٕٓٓٙ( .الصورة النمطٌة لخصائص العنف فً الشخصٌة العراقٌة (دراسة
الموقع
من
لئلنترنت
العالمٌة
الشبكة
من
استرجعت
مٌدانٌة).
ٕٔٙ/
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55431بتارٌخ
ٕٓٔٗ/م.
النعٌم ،عبدهللا .)ٕٓٓ٘( .العمل االجتماعً التطوعً مع التركٌز على العمل التطوعً فً المملكة
العربٌة السعودٌة .الرٌاض :مكتبة الملك فهد الوطنٌة.
النوبً ،محمد .)ٕٓٔٓ( .مقٌاس التفاعل االجتماعً .ع ّمان :دار صفاء.
الهنداوي ،علً والزؼلول ،عماد .)ٕٕٓٓ( .مبادئ أساسٌة فً علم النفس .ع ّمان :دار حنٌن.
وجٌد ،أحمد عبداللطٌؾ .)ٕٓٓٔ( .علم النفس االجتماعً .ع ّمان :دار المسٌرة.
وزارة التنمٌة االجتماعٌة .)ٕٖٓٔ( .جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعً.
الوقفً ،راضً .)ٕٖٓٓ( .مقدمة فً علم النفس .ع ّمان :دار الشروق.
ٌعقوب ،أٌمن والسلمً ،عبدهللا .)ٕٓٓ٘( .إدارة العمل التطوعً واستفادة المنظمات الخٌرٌة
التطوعٌة  -رؤٌة للخدمة االجتماعٌة .الرٌاض :مكتبة الملك فهد الوطنٌة.
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المالحق
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ملحق ()6
قائمـة بأسمـاء المحكمٌـن لمقٌـاس الدافعٌـة للتـطوع
م

اسـم المحكم

جهة العمل

الدرجة
العلمٌة

التخصـص

6
عبد الوهاب جوده الحابس

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ

علم االجتماع

6
محمد الشٌخ حمود

جامعة نزوى

أستاذ

إرشاد نفسً

6
علً محمد ابراهٌم

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مشارك

مناهج البحث والتقوٌم
والقٌاس

6
غسان سرحان

جامعة نزوى

أستاذ
مشارك

تربٌة علمٌة

7
محمد أحمد النقادي

جامعة نزوى

أستاذ
مشارك

القٌاس والتقوٌم

8
سمٌرة بنت حمٌد الهاشمٌة

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مساعد

االرشاد النفسً

5
محمد محمد كامل الشربٌنً

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مساعد

العمل االجتماعً

5
مها عبد المجٌد العانً

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مساعد

علم نفس

5
68

هدى أحمد الضوي

جامعة نزوى

مٌمونة بنت نصرهللا
الرقٌشٌة

جامعة نزوى
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أستاذ
مساعد
ماجستٌر

علم نفس
مناهج وطرق تدرٌس

ملحق ()6
قائمـة بأسمـاء المحكمٌـن لمـحضر المقابلـة حـول (الصـورة الذهنٌـة المدركـة للعمـل
التطـوعً)
م

اسـم المحكم

جهة العمل

الدرجة
العلمٌة

التخصـص

6
عبد الوهاب جوده الحابس

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ

علم االجتماع

6
محمد الشٌخ حمود

جامعة نزوى

أستاذ

إرشاد نفسً

6
علً محمد ابراهٌم

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مشارك

مناهج البحث والتقوٌم
والقٌاس

6
غسان سرحان

جامعة نزوى

أستاذ
مشارك

تربٌة علمٌة

7
محمد أحمد النقادي

جامعة نزوى

أستاذ
مشارك

القٌاس والتقوٌم

8
عبد الفتاح الخواجة

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مساعد

االرشاد النفسً

5
محمد محمد كامل الشربٌنً

جامعة السلطان
قابوس

أستاذ
مساعد

العمل االجتماعً

5
هدى أحمد الضوي

جامعة نزوى

أستاذ
مساعد

علم نفس

5
محمد بن سعٌد الرواحً

جامعة السلطان
قابوس

ماجستٌر

علم نفس تربوي

68
مٌمونة بنت نصرهللا
الرقٌشٌة

جامعة نزوى
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ماجستٌر

مناهج وطرق تدرٌس

ملـحق ()6
مقٌـاس الدافعٌـة للتطـوع المرسـل للمحكمٌـن
جامعة نزوى
كلٌة العلوم واآلداب
قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة
الدراسات العلٌا  /ماجستٌر تربٌة
تخصص االرشاد والتوجٌه النفسً
المحكم الفاضل  .................................................. /المحترم
السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،، ،،

وبعد:

الموضوع  /تحكٌم مقٌاس الدافعٌة للتطوع
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعالقتها بالدافعٌة
للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان فً ضوء بعض المتغٌرات" ،وذلك استكماال
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة ،تخصص اإلرشاد والتوجٌه النفسً.
وتتشرؾ الباحثة أن تضع بٌن ٌدٌكم الكرٌمتٌن المقٌاس الذي ٌتكون من صورتٌن ،تهدؾ األولى
إلى قٌاس مستوى الدافعٌة للتطوع لدى عٌنة من طلبة الجامعة (المتطوعٌن) وتهدؾ الثانٌة إلى
قٌاس مستوى الدافعٌة للتطوع لدى عٌنة من طلبة الجامعة (ؼٌر المتطوعٌن).
كما تنوه الباحثة لؤلساتذة المحكمٌن على أن صورتً المقٌاس فً الجزء األول تحمبلن نفس
المحاور ونفس المعنى ،وتختلفان فقط فً صٌاؼة العبارات بحٌث تناسب العٌنة .بٌنما ٌختلؾ
الجزء الثانً فقط بإضافة سإال مختلؾ بحٌث ٌناسب (ؼٌر المتطوعٌن) .ولقد استفادت هذه
الدراسة من مقٌاس قام بإعداده كبلري وآخرون ) (Clary& et al , 1998حول فهم وتقٌٌم
دوافع المتطوعٌن .ولقد تم االستفادة من ستة محاور ترتبط بدوافع العمل التطوعً وذلك الرتباطها
بؤسبلة الدراسة وأهدافها ،و بعد االطبلع على األدب النظري وبعض الدراسات السابقة تم إضافة
فقرات جدٌدة فً كل محور .

ونظرا ألنكم من ذوي الخبرة فً هذا المجال ،فإن الباحثة تطمح أن تتفضلوا بإبداء رأٌكم حول
صبلحٌة فقرات المقٌاس ،ومدى انتمابها للبعد الذي تندرج تحته ،ومدى وضوحها ،وسبلمة
الصٌاؼة اللؽوٌة .كما أرجو إضافة أي مبلحظات أو تعدٌبلت أو مقترحات ترونها مناسبة ،كما
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ترجو منكم اٌضا الحكم على مدى مبلبمة تعلٌمات اإلجابة على فقرات المقٌاس المقدمة
للمفحوصٌن والمرفقة بالمقٌاس .

ختاما ال ٌسع الباحثة إال أن تشكركم على حسن تعاونكم ،وجهودكم الراقٌة ،ووقتكم الذي ستبذلونه
فً تحكٌم هذا المقٌاس ،لما فٌه خدمة البحث العلمً.

البٌانات الشخصٌة للمحكم
المحكم الفاضل ،أرجو التكرم بتعببة البٌانات اآلتٌة من أجل استكمال بٌانات قابمة المحكمٌن فً
تقرٌر الدراسة بمشٌبة هللا تعالى.

االسم  .................................... :الدرجة العلمٌة .................................... :
جهة العمل  .................................... :الوظٌفة ....................................... :
التوقٌع ............................ :

التخصص .......................................

الباحثة  :زٌانة بنت ناصر بن سالم الراشدٌة

ٔ٘9

استمارة تعلٌمات مقٌاس الدافعٌة للتطوع
أخً الطالب /أختً الطالبة :
أمامك قابمة تهدؾ الى قٌاس مستوى الدافعٌة للتطوع لدٌك ،وتتكون هذه القابمة من ( )ٗ8فقرة،
أقرأ كل فقرة قراءة جٌدة ثم قرر إلى أي حد تنطبق هذه الفقرات على مستوى دافعٌتك للتطوع،
سواء فً الجامعة أو فً المجتمع بشكل عام ،من خبلل االختٌار بوضع عبلمة ( )أسفل أحد
البدابل اآلتٌة:
موافق
ٗ


موافق بشدة
٘

محاٌد
ٖ

ؼٌر موافق
ٕ

ؼٌر موافق مطلقا
ٔ

علما بؤنه ال توجد إجابة صحٌحة أو أخرى خاطبة ،قم بقراءة كل فقرة بعناٌة ،وبمعدل سرعتك
العادٌة فً القراءة ،وال تقضً وقتا طوٌبل فً التفكٌر فً الفقرة ،فاإلجابة الصحٌحة هً التً تعبر
عن وجهة نظرك بدقة ،كما ال تتخٌر سوى إجابة واحدة فقط لكل فقرة ،وال تترك أي فقرة بدون
إجابة ،وتؤكد بؤن إجابتك ستحاط بالسرٌة التامة ،ولن تستخدم إال ألؼراض الدراسة والبحث
العلمً ،ولن تطلع علٌها أي جهة اخرى.
*البٌانات المطلوبة:
الرجاء وضع إشارة ( )أمام ما ٌنطبق علٌك من البٌانات اآلتٌة:
 النوع االجتماعً : -الكلٌة:

ذكر

،

العلوم واآلداب،
الهندسة والعمارة،

 -العمر:

 ٕٔ-ٔ8سنة،

 -الحالة االجتماعٌة:

أعزب،

 -المستوى الدراسً الحالً :طالب

أنثى .
االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات
الصٌدلة والتمرٌض.
ٕٕ ٕ9 -سنة،
متزوج،
بكالورٌوس،

ٖٓ ٖ9 -سنة،
مطلق،
ماجستٌر.

مع خالص شكري على حسن تعاونكم واهتمامكم
الباحثة  /زٌانة بنت ناصر بن سالم الراشدٌة

ٓٔٙ

ٓٗ سنة فؤكثر
أرمل .

الصورة (  :) 6مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى المتطوعٌن
م

الفقرة

درجة انتماء
الصٌاغة اللغوٌة
الفقرة للبعد
ؼٌر
واضحة
ال
تنتمً
واضحة
تنتمً

البعد ( )6وقائٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكالت الشخصٌة)
ٌٔ -ساعدنً التطوع على نسٌان المشاعر
السٌبة التً تنتابنً
ٌُ َمكننً العمل التطوعً من التحرر من
ٕ-
كثٌر من الضؽوط النفسٌة
ٌٖ -خفؾ القٌام بؤعمال تطوعٌة عنً
الشعور بالذنب ،من كونً أكثر حظا
من اآلخرٌن
ٌساعدنً العمل التطوعً على التعامل
ٗ-
مع المشكبلت الشخصٌة
٘ -العمل التطوعً مفٌد للهروب من
المتاعب واالضطرابات
-ٙ
-7
-8

ٌساعدنً التطوع فً التؽلب على
الشعور بالوحدة
ٌشعرنً العمل التطوعً بالسعادة عند
التعامل مع شخصٌات مختلفة
ٌسهم العمل التطوعً فً شؽل وقت
فراؼً بؤمور مفٌدة

ٌ -9ساعدنً الخروج للعمل التطوعً فً
إٌجاد عذر أو سبب للخروج من المنزل
البعد ( )6القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وغٌرٌة حول اآلخرٌن.
ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-
ٗٔ-

ٌتٌح لً العمل التطوعً االهتمام
باألشخاص الذٌن هم أقل حظا منً
تنبع رؼبتً فً العمل التطوعً من
اهتمامً بمساعدة فبة معٌنة من الناس
تستحق المساعدة
ٌعزز العمل التطوعً من انتمابً
لدٌنً ووطنً
ٌشعرنً التطوع أنه من المهم مساعدة
اآلخرٌن
ٌُ َمكننً التطوع من أن أفعل شٌبا من
أجل قضٌة ما ،تخدم اآلخرٌن

٘ٔ -أتطوع حتى أجد من ٌساعدنً مستقببل،
فً حالة احتجت لذلك
ٔٔٙ

التعدٌالت
المقترحة

ٌ -ٔٙساعدنً العمل التطوعً فً رد
الجمٌل للمجتمع والوطن
 -ٔ7ما ٌدفعنً للتطوع؛ هو تعاطفً تجاه
المحتاجٌن
ٌ -ٔ8ساعدنً العمل التطوعً على تلمس
احتٌاجات المجتمع للسعً نحو تلبٌتها
البعد ( )6الوظٌفة ( الخبرة المهنٌة)
ٌ -ٔ9تٌح لً العمل التطوعً فرصة،
الكتشاؾ الخٌارات المهنٌة المختلفة
ٌٕٓ -ساعدنً العمل التطوعً على إٌجاد
فرص عمل أفضل
ٌٕٔ -مكننً التطوع من تكوٌن صبلت
جدٌدة ،قد تساعدنً فً عملً أو
وظٌفتً
ٌٕٕ -منحنً العمل التطوعً خبرة مهمة فً
مجاالت مختلفة لمهنتً الحالٌة أو
لمهنتً فً المستقبل
ٌٖٕ -ساعدنً العمل التطوعً على النجاح
فً وظٌفتً المختارة
ٌٕٗ -ضٌؾ التطوع رصٌدا لسٌرتً الذاتٌة

ٕٔٙ

الفـقــــرة

م

درجة انتماء
الفقرة للبعد
ال
تنتمً تنتمً

البعد ( )6التفاعل االجتماعً :تقوٌة العالقة مع اآلخرٌن
ٕ٘-
-ٕٙ
-ٕ7
-ٕ8
-ٕ9
ٖٓ-

ٌحفزنً وجود أصدقاء متطوعٌن من
حولً ،ألتطوع مثلهم
ٌشعرنً العمل التطوعً بمتعة
مشاركة األشخاص فً تقدٌم خدمات
لآلخرٌن
٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍٝ
اٌزطٛع
األشخاص المقربٌن منً لدٌهم قٌمة
عالٌة فً خدمة المجتمع
ٌساعدنً العمل التطوعً على تكوبن
عبلقات ناجحة مع مستوٌات مختلفة
من الناس
ٌكسبنً العمل التطوعً مكانة
اجتماعٌة فً المجتمع

ٌٖٔ -نمً العمل التطوعً لدي روح
المسبولٌة تجاه اآلخرٌن
ٌٕٖ -تٌح لً التطوع الفرصة للتعرؾ على
أصدقاء جدد
ٌٖٖ -لعب العمل التطوعً دورا فً
الشعور باألمن واالستقرار النفسً لدى
أفراد المجتمع
البعد ( )7الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات
ٌٖٗ -كسبنً العمل التطوعً مهارات
جدٌدة ،تنفعنً فً الحٌاة االجتماعٌة
ٌٖ٘ -نمً العمل التطوعً من قدراتً
الفكرٌة والعلمٌة
ٌ -ٖٙساعدنً العمل التطوعً على اكتشاؾ
نقاط القوة لدي
ٌ -ٖ7تٌح لً العمل التطوعً الفرصة
الكتساب منظور جدٌد عن األشٌاء
ٌ -ٖ8تٌح لً العمل التطوعً االستفادة من
ٖٔٙ

الصٌاغة اللغوٌة
واضحة

ؼٌر
واضحة

التعدٌالت
المقترحة

الخبرة المباشرة مع األشخاص
للحصول على معرفة جدٌدة
َ ٌُ -ٖ9مكننً العمل التطوعً من تعلم كٌفٌة
التعامل مع مجموعة متنوعة من الناس
َٓٗ ٌُ -مكننً العمل التطوعً من معرفة
المزٌد عن القضٌة التً أتطوع من
أجلها
ٌٔٗ -تٌح لً العمل التطوعً فرصة للتعبٌر
عن آرابً وأفكاري
البعد ( )8التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة
ٕٗ-
ٖٗ-
ٗٗ-
٘ٗ-
-ٗٙ
-ٗ7

العمل التطوعً ٌجعلنً أشعر بؤننً
شخص مهم
ٌزٌد التطوع من تقدٌري ،واحترامً
لذاتً
ٌ َُحسن العمل التطوعً من لباقتً عند
تعاملً مع اآلخرٌن
ٌجعلنً العمل التطوعً أشعر بالرضا
عن نفسً
ٌقلل التطوع من فرصتً فً اتخاذ
القرارات أثناء ممارسة العمل
التطوعً
ٌزٌد العمل التطوعً من ثقتً بنفسً

ٌ -ٗ8قلل العمل التطوعً من قدرتً على
تطوٌر شخصٌتً

انتهت صورة المقٌاس األولى ،شكراً على تعاونكم مع الباحثة.

ٗٔٙ

الصورة ( :)6مقٌاس الدافعٌة للتطوع لدى (غٌر المتطوعٌن)
م

الفقرة

درجة انتماء
الصٌاغة اللغوٌة
الفقرة للبعد
ؼٌر
واضحة
ال
تنتمً
واضحة
تنتمً

البعد ( )6وقائٌة ( الحد من المشاعر السلبٌة ،وحل المشكالت الشخصٌة)
ٔ -سٌساعدنً التطوع على نسٌان
المشاعر السٌبة التً تنتابنً
ٕ -أعتقد بؤن العمل التطوعً س ٌُ َمكننً من
التحرر من كثٌر من الضؽوط النفسٌة
ٌٖ -خطر على بالً أحٌانا أن قٌامً
بؤعمال تطوعٌة قد ٌخفؾ عنً الشعور
بالذنب ،من كونً أكثر حظا من
اآلخرٌن
ٗ -سٌساعدنً العمل التطوعً على
التعامل مع المشكبلت الشخصٌة
٘ -أرى أن العمل التطوعً مفٌد؛ للهروب
من المتاعب واالضطرابات
 -ٙسٌساعدنً التطوع فً التؽلب على
الشعور بالوحدة
 -7أتوقع بؤن العمل التطوعً ٌإثر إٌجابا
فً الشعور بالسعادة عند التعامل مع
شخصٌات مختلفة
ٌ -8تبادر لذهنً بؤن العمل التطوعً ٌمكن
أن ٌسهم فً شؽل وقت فراؼً بؤمور
مفٌدة
 -9سٌساعدنً الخروج للعمل التطوعً فً
إٌجاد عذر أو سبب للخروج من المنزل
البعد ( )6القٌم  :اهتمامات إنسانٌة وغٌرٌة حول اآلخرٌن
ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-

أعتقد أن العمل التطوعً سٌتٌح لً
االهتمام باألشخاص الذٌن هم أقل حظا
منً
ٌهتم العمل التطوعً بمساعدة فبة
معٌنة من الناس ،تستحق المساعدة.
أإمن أن العمل التطوعً ٌعزز من
انتمابً لدٌنً ووطنً.
أرى أنه من المهم مساعدة اآلخرٌن
من خبلل التطوع

٘ٔٙ

التعدٌالت
المقترحة

ٗٔ -أعتقد بؤن التطوع ٌُ َمكننً من أن أفعل
شٌبا من أجل قضٌة ما ،تخدم اآلخرٌن
٘ٔ -إذا تطوعت قد أجد من ٌساعدنً
مستقببل ،فً حالة احتجت لذلك.
ٌُ -ٔٙمْ كننً أن أعتبر العمل التطوعً
فرصة لرد الجمٌل للمجتمع والوطن.
 -ٔ7تعاطفً تجاه المحتاجٌن قد ٌدفعنً
للتطوع مستقببل.
 -ٔ8أرى أن العمل التطوعً سٌساعدنً
على تلمس احتٌاجات المجتمع للسعً
نحو تلبٌتها
البعد ( )6الوظٌفة ( الخبرة المهنٌة)
-ٔ9
ٕٓ-
ٕٔ-
ٕٕ-
ٖٕ-
ٕٗ-

أرى أن العمل التطوعً سٌتٌح لً
فرصة الكتشاؾ الخٌارات المهنٌة
المختلفة
سٌساعدنً العمل التطوعً على إٌجاد
فرص عمل أفضل
أعتقد بؤن التطوع س ٌُ َمكننً من تكوٌن
صبلت جدٌدة ،قد تساعدنً فً عملً
أو وظٌفتً
أرى أن العمل التطوعً سٌمنحنً
خبرة مهمة فً مجاالت مختلفة لمهنتً
الحالٌة أو لمهنتً فً المستقبل.
ربما ٌساعدنً العمل التطوعً على
النجاح فً وظٌفتً المختارة
أعتقد بؤن التطوع سٌضٌؾ رصٌدا
لسٌرتً الذاتٌة

ٔٙٙ

الفـقــــرة

م

درجة انتماء
الفقرة للبعد
ال
تنتمً تنتمً

البعد ( )6التفاعل االجتماعً :تقوٌة العالقة مع اآلخرٌن
ٕ٘-
-ٕٙ
-ٕ7
-ٕ8
-ٕ9
ٖٓ-

ٌساعدنً وجود أصدقاء متطوعٌن من
حولً ،على التفكٌر ألتطوع مثلهم
س ٌُ َمكننً العمل التطوعً من الشعور
بالمتعة عند مشاركة األشخاص فً
تقدٌم خدمات لآلخرٌن
٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍٝ
اٌزطٛع.
األشخاص المقربٌن منً لدٌهم قٌمة
عالٌة فً خدمة المجتمع
أرى أن العمل التطوعً سٌساعدنً
على تكوبن عبلقات ناجحة مع
مستوٌات مختلفة من الناس
سٌكسبنً العمل التطوعً مكانة
اجتماعٌة فً المجتمع

ٖٔ -أعتقد بؤن العمل التطوعً ٌنمً روح
المسبولٌة للفرد تجاه اآلخرٌن
ٕٖ -أفكر بالتطوع ألنه ٌتٌح الفرصة
للتعرؾ على أصدقاء جدد
ٌٖٖ -لعب العمل التطوعً دورا فً
الشعور باألمن واالستقرار النفسً لدى
أفراد المجتمع.
البعد ( )7الفهم :اكتساب المعرفة والمهارات والكفاءات
ٖٗ -أحتاج للعمل التطوعً الكتساب
مهارات جدٌدة ،تنفعنً فً الحٌاة
االجتماعٌة
ٖ٘ -قد ٌنمً العمل التطوعً من قدراتً
الفكرٌة والعلمٌة
 -ٖٙأعتقد بؤن العمل التطوعً سٌساعدنً
على اكتشاؾ نقاط القوة لدي
ٌ -ٖ7خطر ببالً أن العمل التطوعً ٌتٌح
الفرصة الكتساب منظور جدٌد عن
األشٌاء
ٔٙ7

الصٌاغة اللغوٌة
واضحة

ؼٌر
واضحة

التعدٌالت
المقترحة

-ٖ8

-ٖ9
ٓٗ-
ٔٗ-

أفكر أحٌانا فً ممارسة العمل
التطوعً لبلستفادة من الخبرة المباشرة
لؤلشخاص فً الحصول على معرفة
جدٌدة
أعتقد بؤن العمل التطوعً س ٌُ َمكننً
من تعلم كٌفٌة التعامل مع مجموعة
متنوعة من الناس
قد ٌُ َمكننً التطوع من معرفة المزٌد
عن القضٌة التً أعمل من أجلها
أعتقد بؤن العمل التطوعً سٌتٌح لً
الفرصة للتعبٌر عن آرابً وأفكاري

البعد ( )8التقدم (أو النجاح) :تطوٌر ونمو الشخصٌة
ٕٗ-
ٖٗ-
ٗٗ-
٘ٗ-
-ٗٙ
-ٗ7
-ٗ8

ٌإثر العمل التطوعً فً أن ٌجعل
الفرد ٌشعر بؤنه شخص مهم
أعتقد بؤن التطوع ٌزٌد من تقدٌر
الفرد ،واحترامه لذاته
أفكر أحٌانا بؤن العمل التطوعً له دور
فً أن ٌ َُحسن من لباقة الشخص عند
تعامله مع اآلخرٌن
َ
ٌلعب العمل التطوعً دورا فً شعور
الفرد بالرضا عن نفسه
ٌراودنً التفكٌر بؤن التطوع ٌقلل من
الفرصة فً اتخاذ القرارات أثناء
ممارسة العمل التطوعً
أرى أن العمل التطوعً سٌزٌد من
ثقتً بنفسً
ٌراودنً التفكٌر بؤن العمل التطوعً
قد ٌقلل من قدرتً على تطوٌر
شخصٌتً

انتهت صورة المقٌاس الثانٌة ،شكراً على تعاونكم مع الباحثة.

ٔٙ8

ملـحق ( ) 6
(أ) الصــورة النهـائٌـة لمقٌــاس الدافعٌـة للتطـوع (لدى المتطوعٌن)

م
6
6
6
6
7
8
5
5
5
68
66
66
66
66
67

الفقرات

موافق
بشدة

ٌساعدنً التطوع على نسٌان المشاعر
السٌبة التً تنتابنً
ٌتٌح لً العمل التطوعً االهتمام
باألشخاص الذٌن هم أقل حظا منً
ٌتٌح لً العمل التطوعً فرصة،
الكتشاؾ الخٌارات المهنٌة المختلفة
ٌشعرنً العمل التطوعً بمتعة
مشاركة األشخاص فً تقدٌم خدمات
لآلخرٌن
ٌساعدنً العمل التطوعً على
اكتشاؾ نقاط القوة لدي
العمل التطوعً ٌجعلنً أشعر بؤننً
شخص مهم
ٌُ َمكننً العمل التطوعً من التحرر
من كثٌر من الضؽوط النفسٌة
تنبع رؼبتً فً العمل التطوعً من
اهتمامً بمساعدة فبة معٌنة من الناس
تستحق المساعدة
ٌساعدنً العمل التطوعً على إٌجاد
فرص عمل أفضل
٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍٝ
اٌزطٛع
ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة
الكتساب رإٌة جدٌدة عن األشٌاء
ٌزٌد التطوع من تقدٌري ،واحترامً
لذاتً
ٌخفؾ القٌام بؤعمال تطوعٌة عنً
الشعور بالذنب ،ألنً أكثر حظا من
اآلخرٌن
ٌعزز العمل التطوعً من انتمابً
لدٌنً ووطنً
ٌمكننً التطوع من تكوٌن صبلت
جدٌدة ،قد تساعدنً فً عملً أو
وظٌفتً

ٔٙ9

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

م

الفقرات

68

ٌساعدنً العمل التطوعً على تكوبن
عبلقات ناجحة مع مستوٌات مختلفة من
الناس
ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة
للحصول على معرفة جدٌدة أثناء
تعاملً مع األشخاص األكثر خبرة منً
ٌ َُحسن العمل التطوعً من لباقتً عند
تعاملً مع اآلخرٌن
ٌساعدنً العمل التطوعً على التعامل
مع المشكبلت الشخصٌة
ٌشعرنً التطوع أنه من المهم مساعدة
اآلخرٌن
ٌمنحنً العمل التطوعً خبرة مهمة فً
مجاالت مختلفة لمهنتً الحالٌة أو
لمهنتً فً المستقبل
ٌكسبنً العمل التطوعً مكانة اجتماعٌة
فً المجتمع

66

ٌُ َمكننً العمل التطوعً من تعلم كٌفٌة
التعامل مع مجموعة متنوعة من الناس
ٌجعلنً العمل التطوعً أشعر بالرضا
عن نفسً
العمل التطوعً مفٌد للهروب من
المتاعب واالضطرابات
ٌُ َمكننً التطوع من أن أفعل شٌبا من
أجل قضٌة ما ،تخدم اآلخرٌن
سٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح
فً وظٌفتً الحالٌة أو المستقبلٌة
ٌنمً العمل التطوعً لدي روح
المسبولٌة تجاه اآلخرٌن
ٌُ َمكننً العمل التطوعً من معرفة
المزٌد عن القضٌة التً أتطوع من
أجلها
ٌمنحنً العمل التطوعً القدرة على
اتخاذ قراراتً

65
65
65
68
66
66

66
67
68
65
65
65
68

موافق
بشدة

ٓٔ7

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

م

الفقرات

66

ٌساعدنً التطوع فً التؽلب على
الشعور بالوحدة
أتطوع حتى أجد من ٌساعدنً مستقببل،
فً حالة احتجت لذلك
ٌضٌؾ التطوع رصٌدا لسٌرتً الذاتٌة
ٌتٌح لً التطوع الفرصة للتعرؾ على
أصدقاء جدد
ٌتٌح لً العمل التطوعً فرصة للتعبٌر
عن آرابً وأفكاري

66
66
66
67

موافق
بشدة

ٌ 68زٌد العمل التطوعً من ثقتً بنفسً
ٌ 65ساعدنً الخروج للعمل التطوعً فً
إٌجاد عذر أو سبب للخروج من المنزل
ٌ 65ساعدنً العمل التطوعً فً رد الجمٌل
للمجتمع والوطن
ٌ 65لعب العمل التطوعً دورا فً الشعور
باألمن واالستقرار النفسً لدى أفراد
المجتمع
ٌ 68زٌد العمل التطوعً من قدرتً على
تطوٌر شخصٌتً

66

تعاطفً تجاه المحتاجٌن ٌدفعنً للتطوع

ٌ 66ساعدنً العمل التطوعً على تلمس
احتٌاجات المجتمع للسعً نحو تلبٌتها

ٔٔ7

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

(ب)الصــورة النهـائٌـة لمقٌــاس الدافعٌـة للتطـوع (لدى غٌر المتطوعٌن)

م
6
6
6
6
7
8
5
5
5
68
66
66
66
66
67

موافق
بشدة

الفقرات
سٌساعدنً التطوع على نسٌان المشاعر
السٌبة التً تنتابنً
أعتقد أن العمل التطوعً سٌتٌح لً
االهتمام باألشخاص الذٌن هم أقل حظا
منً
أرى أن العمل التطوعً سٌتٌح لً فرصة
الكتشاؾ الخٌارات المهنٌة المختلفة
س ٌُ َمكننً العمل التطوعً من الشعور
بالمتعة عند مشاركة األشخاص فً تقدٌم
خدمات لآلخرٌن
أعتقد بؤن العمل التطوعً سٌساعدنً
على اكتشاؾ نقاط القوة لدي
أرى أن العمل التطوعً ٌشعر الشخص
بؤهمٌته
أعتقد بؤن العمل التطوعً س ٌُ َمكننً من
التحرر من كثٌر من الضؽوط النفسٌة
ٌهتم العمل التطوعً بمساعدة فبة معٌنة
من الناس ،تستحق المساعدة
سٌساعدنً العمل التطوعً على إٌجاد
فرص عمل أفضل
٠شغؼٕ ٟإٌبط اٌّمشث ِٟٕ ٓ١ػٍٝ
اٌزطٛع.
أرى أن العمل التطوعً ٌتٌح الفرصة
الكتساب رإٌة جدٌد عن األشٌاء
أعتقد بؤن التطوع ٌزٌد من تقدٌر الفرد،
واحترامه لذاته
أعتقد بؤن قٌامً بؤعمال تطوعٌة سٌخفؾ
عنً الشعور بالذنب ألنً أكثر حظا من
اآلخرٌن
أإمن أن العمل التطوعً ٌعزز من
انتمابً لدٌنً ووطنً
أعتقد بؤن التطوع س ٌُ َمكننً من تكوٌن
صبلت جدٌدة ،قد تساعدنً فً عملً أو
وظٌفتً

ٕٔ7

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

م

الفقرات

68

أرى أن العمل التطوعً سٌساعدنً
على تكوبن عبلقات ناجحة مع
مستوٌات مختلفة من الناس
سٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة
للحصول على معرفة جدٌدة أثناء
تعاملً مع األشخاص األكثر خبرة منً
ٌُحسن العمل التطوعً من لباقة
الشخص عند تعامله مع اآلخرٌن
سٌساعدنً العمل التطوعً على التعامل
مع المشكبلت الشخصٌة
أرى أنه من المهم مساعدة اآلخرٌن من
خبلل التطوع
أرى أن العمل التطوعً سٌمنحنً خبرة
مهمة فً مجاالت مختلفة لمهنتً الحالٌة
أو لمهنتً فً المستقبل.
سٌكسبنً العمل التطوعً مكانة
اجتماعٌة فً المجتمع

66

أعتقد بؤن العمل التطوعً س ٌُ َمكننً من
تعلم كٌفٌة التعامل مع مجموعة متنوعة
من الناس
ٌلعب العمل التطوعً دوراَ فً شعور
الفرد بالرضا عن نفسه
أرى أن العمل التطوعً مفٌد؛ للهروب
من المتاعب واالضطرابات
أعتقد بؤن التطوع ٌُ َمكننً من أن أفعل
شٌبا من أجل قضٌة ما ،تخدم اآلخرٌن
سٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح
فً وظٌفتً الحالٌة أو المستقبلٌة
أعتقد بؤن العمل التطوعً ٌنمً روح
المسبولٌة للفرد تجاه اآلخرٌن
قد ٌُ َمكننً التطوع من معرفة المزٌد عن
القضٌة التً أعمل من أجلها
أعتقد بؤن التطوع سٌساعدنً فً اتخاذ
قراراتً

65
65
65
68
66
66

66
67
68
65
65
65
68

موافق
بشدة

ٖٔ7

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

م

الفقرات

66

سٌساعدنً التطوع فً التؽلب على
الشعور بالوحدة
إذا تطوعت قد أجد من ٌساعدنً
مستقببل ،فً حالة احتجت لذلك
أعتقد بؤن التطوع سٌضٌؾ رصٌدا
لسٌرتً الذاتٌة
أفكر بالتطوع ألنه ٌتٌح الفرصة للتعرؾ
على أصدقاء جدد
أعتقد بؤن العمل التطوعً سٌتٌح لً
الفرصة للتعبٌر عن آرابً وأفكاري
أرى أن العمل التطوعً سٌزٌد من ثقتً
بنفسً
سٌساعدنً الخروج للعمل التطوعً فً
إٌجاد عذر أو سبب للخروج من المنزل

65

ٌُمْ كننً أن أعتبر العمل التطوعً
فرصة لرد الجمٌل للمجتمع والوطن
ٌلعب العمل التطوعً دورا فً الشعور
باألمن واالستقرار النفسً لدى أفراد
المجتمع.
أرى أن العمل التطوعً سٌزٌد من
قدرتً على تطوٌر شخصٌتً
تعاطفً تجاه المحتاجٌن قد ٌدفعنً
للتطوع مستقببل

66
66
66
67
68
65

65
68
66

موافق
بشدة

 66أرى أن العمل التطوعً سٌساعدنً
على تلمس احتٌاجات المجتمع للسعً
نحو تلبٌتها

ٗٔ7

موافق

محاٌد

ؼٌر
موافق

ؼٌر
موافق
مطلقا

ملحق ()7
محضـر المقابلـة حـول (الصـورة الذهنٌـة المدركـة للعمـل التطـوعً) المرسـل
للمحكمٌــن
جامعة نزوى
كلٌة العلوم واآلداب
قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة
الدراسات العلٌا  /ماجستٌر تربٌة
تخصص االرشاد والتوجٌه النفسً

المحكم الفاضل  ...................................................... /المحترم
السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، ،،

وبعد:

الموضوع  /تحكٌم مقابلة (الصورة المدركة للعمل التطوعً)
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً وعالقتها بالدافعٌة
للتطوع لدى طلبة جامعة نزوى بسلطنة عمان فً ضوء بعض المتغٌرات" ،وذلك استكماال
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة ،تخصص اإلرشاد والتوجٌه النفسً.
وتتشرؾ الباحثة أن تضع بٌن ٌدٌكم الكرٌمتٌن محضر المقابلة ،وتهدؾ إلى التعرؾ على الصورة
الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً .ونظرا ألنكم من ذوي الخبرة فً هذا المجال ،فإنها تطمح أن
تتفضلوا بإبداء رأٌكم حول صبلحٌة بنود المقابلة ،ومدى انتمابها للبعد الذي تندرج تحته ،ومدى
وضوحها ،وسبلمة الصٌاؼة اللؽوٌة .كما أرجو إضافة أي مبلحظات أو تعدٌبلت أو مقترحات
ترونها مناسبة.
ختاما ال ٌسع الباحثة إال أن تشكركم على حسن تعاونكم ،وجهودكم البارزة ،ووقتكم الثمٌن الذي
ستبذلونه فً تحكٌم هذه المقابلة ،لما فٌه خدمة البحث العلمً ،وتفضلوا بقبول وافر االحترام
والتقدٌر.

٘ٔ7

البٌانات الشخصٌة للمحكم
المحكم الفاضل ،أرجو التكرم بتعببة البٌانات اآلتٌة من أجل استكمال بٌانات قابمة المحكمٌن فً
تقرٌر الدراسة بمشٌبة هللا تعالى.

االسم ......................................... :الدرجة العلمٌة .................................... :
جهة العمل .................................. :الوظٌفة ....................................... :
التخصص  ..................................التوقٌع ............................ :

الباحثة  :زٌانة بنت ناصر الراشدٌة

ٔ7ٙ

محضر تسجٌل مقابلة حول الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً
لمعرفة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً ،ستقوم الباحثة باالعتماد على تكنٌك المقابلة
المقننة والتً تعتمد علً قدر من التقنٌن بما ٌحقق لها درجة من الدقة والضبط ،و تنطوي على
محادثة تمهٌدٌة لكسر الجلٌد واكتساب ثقة وتجاوب المفحوص ،ثم توضٌح فكرة المقابلة له،
وإشعاره بؤهمٌة موضوع البحث ودوره فً تحقٌق أهدافه .كما ستقوم الباحثة بطمؤنة المفحوص
حول سرٌة المعلومات التً سٌدلً بها ،وأنها لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً ،وطلب إذنه
لكتابة المعلومات األساسٌة الواردة فً المقابلة مع االحتفاظ بالتواصل المرن مع المفحوص دون
خروج كبٌر عن موضوعات المقابلة الواردة.
أوالً :البٌانات الشخصٌة:
ستقوم الباحثة بسإال المفحوص وتدوٌن البٌانات اآلتٌة: النوع االجتماعً : -الكلٌة:

أنثى .

ذكر،

االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات

العلوم واآلداب،
الهندسة والعمارة،

 -العمر:

 ٕٔ-ٔ8سنة،

 -الحالة االجتماعٌة:

الصٌدلة والتمرٌض
ٕٕ ٕ9 -سنة،

أعزب،

 المستوى الدراسً الحالً :طالب :-هل سبق لك االنتماء لمؤسسة تطوعٌة:

متزوج،

ٖٓ ٖ9 -سنة،
مطلق،

بكالورٌوس،
نعم،

ٔ77

أرمل
ماجستٌر

ال

ٓٗ فؤكثر

ثانٌا :بنود المقابلة
البعد األول  :الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً:س :6ما هو المقصود بالعمل التطوعً من وجهة نظرك ؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

البعد الثانً :إدراكات المفحوص لفوائد العمل التطوعً:سٕ :هل ٌإثر العمل التطوعً فً طاقات أفراد المجتمع؟ كٌؾ؟ (إٌجابا بدرجة كبٌرة ،إٌجابا
بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة كبٌرة).
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
سٖ :كٌؾ ترى أهمٌة الجهود التطوعٌة فً حل المشكبلت االجتماعٌة؟ (إٌجابا بدرجة كبٌرة،
إٌجابا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة كبٌرة) هل لدٌك مثال على ذلك؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ٔ78

سٗ :هنالك رأي ٌقول بؤن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة،
والعمل التطوعً ال ٌشكل أكثر من إضافة رمزٌة .ما رأٌك فً ذلك؟ (إٌجابا بدرجة كبٌرة ،إٌجابا
بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة كبٌرة)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
س٘ :إلى أي مدى من وجهة نظرك ٌمكن اعتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على مدى تقدم
الشعوب ورقٌها؟ (بدرجة كبٌرة  -بدرجة متوسطة – بدرجة قلٌلة – ال ٌعنً شًء).
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
البعد الثالث :مجاالت العمل التطوعً:
س :ٙما المجاالت التً ٌمكن من خبللها ممارسة العمل التطوعً من األكثر أهمٌة إلى األقل
أهمٌة؟
ٔ......................................................................................................-
ٕ......................................................................................................-
ٖ......................................................................................................-
ٗ......................................................................................................-

البعد الرابع :الفئات التً ُتقدِم العمل التطوعً ،ولمن ُتقدَ م:
س :7فً رأٌك ،ما الفبات األكثر إسهاما فً تقدٌم العمل التطوعً؟ (إن لم ٌجب المفحوص من
تلقاء نفسه أذكر له أمثلة :الرجال  ..النساء ،الطبلب الجامعٌون ،طبلب المدارس ،أو ؼٌر ذلك)؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ٔ79

س:8وما الفبات التً تعتقد بؤنها ٌنبؽً أن تساهم أكثر فً تقدٌم العمل التطوعً؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

س:9هناك من ٌرى بؤن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة (الدول النامٌة)
التً ال تكفً فٌها جهود المإسسات الرسمٌة لمواجهة المشكبلت .ما رأٌك فً هذا القول؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
إذا كان رأي المفحوص مؽاٌرا للقول السابق:
 حدثنً أكثر عن فبات المجتمع التً ٌمكن أن ٌسهم العمل التطوعً فً خدمتها؟..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

انتهت المقابلة ،شكراً على تعاونكم مع الباحثة.

ٓٔ8

ملـحق()8
الصـورة النهائٌـة لمحضـر المقـابلـة

محضر تسجٌل مقابلة حول الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً
لمعرفة الصورة الذهنٌة المدركة للعمل التطوعً ،ستقوم الباحثة باالعتماد على تكنٌك المقابلة
المقننة والتً تعتمد علً قدر من التقنٌن بما ٌحقق لها درجة من الدقة والضبط ،و تنطوي على
محادثة تمهٌدٌة لكسر الجلٌد واكتساب ثقة وتجاوب المفحوص ،ثم توضٌح فكرة المقابلة له،
وإشعاره بؤهمٌة موضوع البحث ودوره فً تحقٌق أهدافه .كما ستقوم الباحثة بطمؤنة المفحوص
حول سرٌة المعلومات التً سٌدلً بها ،وأنها لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً ،وطلب إذنه
لكتابة المعلومات األساسٌة الواردة فً المقابلة مع االحتفاظ بالتواصل المرن مع المفحوص دون
خروج كبٌر عن موضوعات المقابلة الواردة.
أوالً :البٌانات الشخصٌة:
ستقوم الباحثة بسإال المفحوص وتدوٌن البٌانات اآلتٌة: النوع االجتماعً : -الكلٌة:

أنثى

ذكر،

االقتصاد واالدارة ونظم المعلومات

العلوم واآلداب،
الهندسة والعمارة،

 -العمر:

 ٕٔ-ٔ8سنة،

 -الحالة االجتماعٌة:

الصٌدلة والتمرٌض
ٕٕ ٕ9 -سنة،

أعزب،

 المستوى الدراسً الحالً :طالب :-هل سبق لك االنتماء لمؤسسة تطوعٌة:

ٖٓ سنة فؤكثر

متزوج
بكالورٌوس،
نعم،

ٔٔ8

ماجستٌر
ال

ثانٌا :بنود المقابلة
البعد األول  :الصورة الذهنٌة المدركة لمعنى ومفهوم العمل التطوعً:س :6ما المقصود بالعمل التطوعً من وجهة نظرك ؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

البعد الثانً :إدراكات المفحوص لفوائد العمل التطوعً:سٔ :هل ٌإثر العمل التطوعً من وجهة نظرك فً طاقات أفراد المجتمع؟ (إٌجابا بدرجة كبٌرة،
إٌجابا بدرجة خفٌفة ،ال ٌإثر ،سلبٌا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة كبٌرة).
لماذا ال ٌإثر ؟
أو
 كٌؾ ٌكون هذا التؤثٌر؟........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
سٕ :هل ترى أن للجهود التطوعٌة أهمٌة أو دورا فً حل المشكبلت االجتماعٌة؟ (إٌجابا بدرجة
كبٌرة ،إٌجابا بدرجة خفٌفة ،لٌس لها أهمٌة ،سلبٌا بدرجة خفٌفة ،سلبٌا بدرجة كبٌرة).
ولماذا؟ هل لدٌك مثال على ذلك؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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سٖ :هنالك رأي ٌقول بؤن الواجب األساسً فً خدمة الفبات االجتماعٌة هو واجب الدولة،
والعمل التطوعً ال ٌشكل أكثر من إضافة رمزٌة .ما رأٌك فً ذلك؟ (أوافق بدرجة كبٌرة ،أوافق
بدرجة خفٌفة ،محاٌد ،ال أوافق بدرجة خفٌفة ،ال أوافق بدرجة كبٌرة)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
سٗ :إلى أي درجة من وجهة نظرك ٌمكن اعتبار العمل التطوعً مإشرا للحكم على تقدم
الشعوب ورقٌها؟ (بدرجة كبٌرة  -بدرجة متوسطة – بدرجة قلٌلة – ال ٌعنً شًء).
وضح؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
البعد الثالث :مجاالت العمل التطوعً:
سٔ :ما المجاالت التً ٌمكن من خبللها ممارسة العمل التطوعً حسب وجهة نظرك؟
ٔ......................................................................................................-
ٕ......................................................................................................-
ٖ......................................................................................................-
ٗ......................................................................................................-
البعد الرابع :الفئات التً ُتقدِم العمل التطوعً ،ولمن ٌُقدَ م:
سٔ :فً رأٌك ،ما الفبات األكثر إسهاما فً تقدٌم العمل التطوعً؟ (إن لم ٌجب المفحوص من
تلقاء نفسه أذكر له أمثلة :الرجال  ..النساء ،الطبلب الجامعٌون ،طبلب المدارس ،أو ؼٌر ذلك)؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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سٕ:وما الفبات التً تعتقد بؤنها ٌنبؽً أن تساهم أكثر فً تقدٌم العمل التطوعً؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

سٖ:هناك من ٌرى بؤن تقدٌم العمل التطوعً ٌقتصر على المجتمعات الفقٌرة (الدول النامٌة)
التً ال تكفً فٌها جهود المإسسات الرسمٌة لمواجهة المشكبلت .ما رأٌك فً هذا القول؟
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
إذا كان رأي المفحوص مؽاٌرا للقول السابق:
 حدثنً أكثر عن فبات المجتمع التً ٌمكن أن ٌسهم العمل التطوعً فً خدمتها؟..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

انتهت المقابلة ،شكراً على تعاونكم مع الباحثة.
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ملـحق()5
العبارات المعدلة لمقٌاس الدافعٌـة للتطـوع (لدى المتطوعٌن) وفقا ً آلراء المحكمٌن
رقم
العبارة
حسب
البعد
6
5

العبارة بعد التعدٌل

العبارة قبل التعدٌل
ٌخفؾ القٌام بؤعمال تطوعٌة عنً
الشعور بالذنب ،من كونً أكثر حظا
من اآلخرٌن
ٌشعرنً العمل التطوعً بالسعادة عند
التعامل مع شخصٌات مختلفة

ٌخفؾ القٌام بؤعمال تطوعٌة عنً الشعور
بالذنب ،ألنً أكثر حظا من اآلخرٌن
ٌشعرنً العمل التطوعً باالرتٌاح عند
التعامل مع شخصٌات مختلفة

65

ما ٌدفعنً للتطوع؛ هو تعاطفً تجاه
المحتاجٌن

66

ٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح
فً وظٌفتً المختارة

سٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح فً
وظٌفتً الحالٌة أو المستقبلٌة

65

األشخاص المقربٌن منً لدٌهم قٌمة
عالٌة فً خدمة المجتمع

األشخاص المقربٌن منً ٌقدرون جٌدا مسابل
خدمة المجتمع

65

ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة
الكتساب منظور جدٌد عن األشٌاء

ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة الكتساب
رإٌة جدٌدة عن األشٌاء

65

تعاطفً تجاه المحتاجٌن ٌدفعنً للتطوع

ٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة للحصول
ٌتٌح لً العمل التطوعً االستفادة من
الخبرة المباشرة مع األشخاص للحصول على معرفة جدٌدة أثناء تعاملً مع
األشخاص األكثر خبرة منً
على معرفة جدٌدة

68

ٌقلل التطوع من فرصتً فً اتخاذ
القرارات أثناء ممارسة العمل التطوعً

ٌمنحنً العمل التطوعً القدرة على اتخاذ
قراراتً

65

ٌقلل العمل التطوعً من قدرتً على
تطوٌر شخصٌتً

ٌزٌد العمل التطوعً من قدرتً على تطوٌر
شخصٌتً
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ملـحق()5
العبارات المعدلة لمقٌاس الدافعٌـة للتطـوع ( لدى غٌر المتطوعٌن) وفقا ً آلراء المحكمٌن
رقم
العبارة
حسب
البعد
6
5
66
65
65

65

العبارة بعد التعدٌل

العبارة قبل التعدٌل

ٌخطر على بالً أحٌانا أن قٌامً بؤعمال أعتقد بؤن قٌامً بؤعمال تطوعٌة سٌخفؾ
تطوعٌة قد ٌخفؾ عنً الشعور بالذنب ،عنً الشعور بالذنب ألنً أكثر حظا من
اآلخرٌن
من كونً أكثر حظا من اآلخرٌن
أتوقع بؤن العمل التطوعً ٌإثر إٌجابا فً
أتوقع بؤن العمل التطوعً ٌإثر إٌجابا
الشعور باالرتٌاح عند التعامل مع شخصٌات
فً الشعور بالسعادة عند التعامل مع
مختلفة
شخصٌات مختلفة
سٌساعدنً العمل التطوعً على النجاح فً
ربما ٌساعدنً العمل التطوعً على
وظٌفتً الحالٌة أو المستقبلٌة
النجاح فً وظٌفتً المختارة
األشخاص المقربٌن منً ٌقدرون جٌدا مسابل
األشخاص المقربٌن منً لدٌهم قٌمة
خدمة المجتمع
عالٌة فً خدمة المجتمع
ٌخطر ببالً أن العمل التطوعً ٌتٌح
الفرصة الكتساب منظور جدٌد عن
األشٌاء

أرى أن العمل التطوعً ٌتٌح الفرصة
الكتساب رإٌة جدٌد عن األشٌاء

أفكر أحٌانا فً ممارسة العمل التطوعً سٌتٌح لً العمل التطوعً الفرصة للحصول
على معرفة جدٌدة أثناء تعاملً مع
لبلستفادة من الخبرة المباشرة
األشخاص األكثر خبرة منً
لؤلشخاص فً الحصول على معرفة
جدٌدة

66

ٌإثر العمل التطوعً فً أن ٌجعل الفرد أرى أن العمل التطوعً ٌشعر الشخص
بؤهمٌته
ٌشعر بؤنه شخص مهم

66

أفكر أحٌانا بؤن العمل التطوعً له دور
فً أن ٌ َُحسن من لباقة الشخص عند
تعامله مع اآلخرٌن

ٌُحسن العمل التطوعً من لباقة الشخص
عند تعامله مع اآلخرٌن

ٌراودنً التفكٌر بؤن التطوع ٌقلل من
الفرصة فً اتخاذ القرارات أثناء
ممارسة العمل التطوعً

أعتقد بؤن التطوع سٌساعدنً فً اتخاذ
قراراتً

ٌراودنً التفكٌر بؤن العمل التطوعً قد
ٌقلل من قدرتً على تطوٌر شخصٌتً

أرى أن العمل التطوعً سٌزٌد من قدرتً
على تطوٌر شخصٌتً

68

65
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Abstracts
The perceived mental image of volunteer work and its relationship to motivation of
voluntary with A sample of students at the University of Nizwa in Sultanate of Oman in
light of some of the variables
Prepared by: Zeyana Nasser Salim AL.Rashdi
Committee supervisory: Dr. Mouta Mohammad Barakat
The present study aimed at investigating the perceived mental image of the volunteer work and
its relation with motivation toward volunteer work. The population of the study consisted of the
students at the University of Nizwa in the Sultanate of Oman. The study sample included 30
volunteers and 40 non- volunteers for the first research instrument and 69 volunteers and 100
non- volunteers for the second instrument.
The researcher used two instrument to answer the research questions: an interview and
questionnaire. The interview was used to find the perceived mental image of the volunteer work
and it consisted of four parts. The questionnaire had two images to measure the level of
motivation toward volunteer work. It included six dimensions: values, understanding,
enhancement, social interaction, protective and career development.
The major finding of the current study were:
- The volunteers have appositive perceived image of the volunteer work while the nonvolunteers have an unclear image.
- The volunteers have a very high level of motivation in the Enhancement, understanding and
social interaction dimensions as well as a high level of motivation in the career development and
protective dimensions and the non- volunteers have a high level of motivation toward volunteer
work.
- There is a statistical difference in the career development dimension in favor of the females
and there is a statistical difference between the volunteers based on their social status in the
career development and the enhancement dimensions in favor of the marred ones.
- There is a statistical difference between the volunteers based on their educational level
difference in the career development dimension in favor of bachelor student and there is
statistical difference in the enhancement dimension based on the age in favor of the group age
of (22- 29).
- There is a statistical difference in the level of motivation toward volunteer work between the
non-volunteers based on their gender in the enhancement dimension in favor of the females and
there is a statistical difference based on their educational level in the values dimension in favor
of master student. Also there is a statistical difference in the values dimension based on the
college in favor of college of arts and sciences.
- There is a positive relation at ( α ≤ 0.05) between the perceived mental image of the volunteer
work and motivation toward volunteer work of the volunteers and non- volunteers.
Keywords: The Perceived Mental Image- Volunteer work- motivation of voluntary
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