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 أساليب جذب الطالب حنو املشاركة يف األعمال التطوعية
 دراسة استكشافية

Methods of attracting students to participate in volunteer work 

An exploratory study 

 إعـداد
  د. إبراهيم أحمد الدوي

Doi: 10.21608/jinfo.2021.155899 

 2020/   11 /  16قبول النشر :                        2020/ 10/  22استالم البحث : 

 المستخلص:

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع انضمام الطالب للمشاركة األعمال  

المتطوعين، والوقوف على التطوعية، ومحاولة الكشف عن األساليب العالمية لجذب الطالب 

أهم عناصر الجذب التي تؤثر على استدامتهم في العمل التطوعي، كما ستتناول الدراسة 

المشكالت التي تؤثر على عدم انجذاب الطالب لألعمال التطوعية، وذلك من خالل دراسة 

ة استكشافية الستطالع رأي الطالب والطالبات حول أساليب جذب الطالب لألعمال التطوعي

استخدم  استجابة، في مراحل عمرية، ودراسية مختلفة. 118لعينة من الطالب قوامها 

الباحث المنهج االستكشافي، كما تم االعتماد في جمع البيانات الميدانية على االستبانة بشكل 

أساسي، والمقابالت الشخصية، والمالحظة المباشرة في أحيان أخرى. واستخدام برنامج 

والمعروف اختصاًرا   Statistical Package for Social Surveyالتحليل اإلحصائي 

في تحليل البيانات، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسبة  SPSSببرنامج 

% من الطالب والطالبات لديهم دراية عن األعمال التطوعية، أما الطالب الذين ال 81

%، وعن الدوافع 19يسمعون أو يدرون باألعمال التطوعية في القطاعات المختلفة بلغت 

التطوعية جاء في الترتيب األول دافع اكتساب المهارات  الرئيسية النضمام الطالب لألعمال

، اما نقاط الجذب جاء في الترتيب 4.77وبناء القدرات وزيادة الخبرات بمتوسط حسابي 

، أما في 4.6األول الحوافز المعنوية من اهم نقاط الجذب للطالب والطالبات بمتوسط حسابي 

نشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها مواضع وعناصر الجذب جاء في الترتيب األول األ

، وأخيًرا جاءت أبرز المشكالت متمثلة في الترتيب األول عدم 4.30القطاعات بمتوسط 

 .4.23تقدير أهمية المتطوعين والجهود التي يقومون بها بمتوسط حسابي قيمته 
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Abstract: 

 This study seeks to identify the motives for students joining 

to participate in volunteer work, and to try to uncover global methods 

to attract volunteer students, and to identify the most important 

elements of attraction that affect their sustainability in volunteer work. 

The study will also address the problems that affect students' lack of 

attraction to volunteer work. During an exploratory study to survey 

male and female students ’opinions on the methods of attracting 

students to volunteer work for a sample of 118 students’ responses. In 

different stages of life and study. The researcher used the exploratory 

approach, and the field data collection was mainly based on the 

questionnaire, personal interviews, and direct observation at other 

times. And the use of the Statistical Package for Social Survey, known 

for short as SPSS, in analyzing data, and among the most prominent 

findings of the study is that 81% of male and female students are 

familiar with volunteer work, while students who do not hear or know 

about volunteer work in different sectors reached 19%, Regarding the 

main motives for students' joining the volunteer work, the motive for 

acquiring skills, building capabilities and increasing experiences came 

in the first order, with an average of 4.77. As for the points of 

attraction, it came in the first order. The activities, programs and 

services provided by the sectors with an average of 4.30, and finally, 

the most prominent problems were represented in the first order, the 

lack of appreciation of the importance of volunteers and the efforts 

they make, with an average value of 4.23. 

 

 مقدمة:

يمثل العمل التطوعي الثالوث المهم في التنمية بالنسبة لمعظم القطاعات، وذلك 

حسب نوع القطاع سواء كان حكومي أو خاص أو منظمات غير حكومية أو جمعيات خيرية، 

لكن في قطاع العمل اإلنساني يعد العمل التطوعي هو الركيزة األساسية لمؤسساته 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل  ومنظماته، فعلى سبيل المثال يوجد في

 191مليون متطوع في الجمعيات الوطنية لالتحاد الدولي التي يبلغ عددها  16األحمر نحو 
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%51.7%، أما الذكور 48.3جمعية وطنية، تبلغ نسبة اإلناث من المتطوعين 
1

وهذا يعد ،  

ين في االتحاد الدولي يمثلون قيمة أكبر عدد لمتطوعين منتمين لمؤسسة ما. كما أن المتطوع

( ستة مليار 6اقتصادية كبيرة جدًا، حيث أنهم قد تبرعوا بخدمات تطوعية تعادل قيمتها مبلغ )

( تسعين سنتًا أمريكيًا لكل 90، أو ما يقرب من )2010دوالر، في شتى أنحاء العالم في عام 

شخص على وجه األرض
2

تطوعين التي هي جوهر . هذا فضالً عن القيمة المجتمعية للم

البناء المجتمعي، وتٌَحلي فئات المجتمع المختلفة بالمسئولية، وتعزز التضامن ورأس المال 

المجتمعي، كما أن الخدمة التطوعية هي إحدى وسائل االندماج والتكامل المجتمعي، وتعزز 

( ثالثة  3.700.000التنمية المستدامة. بينما يبلغ عدد المتطوعين في العالم العربي نحو )

مليون وسبعمائة ألف متطوع
3

 . 

إن الحصول على الخبرات المهنية له أهمية كبيرة للطالب، لذا من العوامل التي يجب أن 

نأخذها في االعتبار للتعامل مع هذا الجيل من الطالب والطالبات المختلف تماًما عن سابقية 

ها بشكل كبير على انضمام هؤالء بسبب الثروة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، وتأثير

الطالب إلى األعمال التطوعية، والتي تحتم على كافة المنظمات والجهات الراعية لألعمال 

التطوعية أن تستخدم دائًما المصطلحات الجاذبة لهم، وأساليب التواصل المناسبة لهم، وإدارة 

شاركة في األعمال الوقت الذي يقضونه في األعمال التطوعية بأنسب الطرق. حيث الم

 التطوعية للطالب والطالبات له تأثيرات، منها على سبيل المثال:

 .التأثير االيجابي على دراستهم، حيث يكون أكثر ايجابية في اتجاه التعليم 

 .اكتساب الخبرات االجتماعية 

 .زيادة المعرفة والثقافة 

 .تنمية المهارات القيادية 

 تحقيق األهداف األكاديمية والمهنية. 

 الرغبة الكبيرة في التخرج
4
. 

 ولالحتفاظ بالمتطوعين في األعمال التطوعية يكون ذلك وفقًا ألربعة مراحل، وهي:

 .زيادة الوعي. بنشر مشروعات األعمال التطوعية وتعريف المتطوعين بها 

                                           
1 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC. 2015. Everyone 

Counts Progress 2015. Geneva: IFRC, 2015. P2,7 
2 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC. 2011. The Value 

of Volunteers: Imagine How Many Needs Would Go Unanswered Without Volunteers. 

Geneva: IFRC, 2011. P7 

  http://www.alsharq.net.sa/2012/05/06/267992 , اإلتاحة:]29/11/2016تاريخ الزيارة [جريدة الشرق.  3
4 Spencer, Gayle. 2005. Engaging and Retaining Today's Student Volunteers. Campus 

Activities Programing, USA: NACA, 2005.p.45 

http://www.alsharq.net.sa/2012/05/06/267992
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 .الجذب. باالطالع على األنشطة والفعاليات وحضورها 

 لية والقيم.االنتماء. باستعراض الرؤى والخطط المستقب 

  القدرة على االحتفاظ، بشعور كل متطوع بفائدة شخصية تعود عليه وتحقيق الرضا

لالستمرار
5
. 

وسوف تستعرض هذه الدراسة أفضل أساليب جذب الطالب نحو المشاركة في األعمال 

التطوعية من خالل دراسة استكشافية الستطالع آراء الطالب والطالبات متناولة الدوافع 

النضمام الطالب والعوامل المؤثرة على استدامتهم في األعمال التطوعية، وأفضل الرئيسية 

أساليب الجذب نحو ذلك، والتعرف على المشكالت والمعوقات التي تؤثر على جذبهم نحو 

 التطوع.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تتعلق  يعد استقطاب الطالب للقيام باألعمال التطوعية ليس باألمر السهل, لعدة أسباب
بالطالب أنفسهم, واألخرى تتعلق بما تبذله الجهات من جهد الستقطاب الطالب والطالبات 
للعمل التطوعي, وعليه فإنه يمكن بلوغ الصورة عن تحديد عناصر المشكلة من خالل 

 اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما الدوافع الرئيسية النضمام الطالب لألعمال التطوعية؟ .1

 األساليب لجذب الطالب والطالبات لألعمال التطوعية؟ما أفضل  .2

 ما العوامل المؤثرة على استدامة الطالب والطالبات في األعمال التطوعية؟ .3

 ما المشكالت والمعوقات التي تؤثر على جذب الطالب لألعمال التطوعية؟ .4

 منهج الدراسة:

طوير أساليب استخدم الباحث المنهج االستكشافي بتحليل ووصف دقيق للظاهرة لت

جذب الطالب لألعمال التطوعية، معتمدًا على الدراسة الميدانية من خالل جمع المعلومات 

والحقائق واآلراء عن أساليب جذب الطالب لألعمال التطوعية، وتحليلها للوصول إلى 

 أفضل واهم أساليب الجذب.

 أدوات جمع البيانات:

منهج االستكشافي الذي يقوم اعتمدت الدراسة بحكم طبيعتها وأهدافها على ال

باستخدام طريقة منظمة لتحليل وتفسير عزوف أو اقبال الطالب على األعمال التطوعية، وقد 

اعتمد الباحث على عدة مصادر في جمع البيانات، منها االنتاج الفكري التقليدي والمتاح على 

الستبانة بشكل أساسي، شبكة االنترنت. كما اعتمد الباحث في جمع البيانات الميدانية على ا

 والمقابالت الشخصية، والمالحظة المباشرة في أحيان أخرى.

                                           
5 Ibid, P.46 
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 االستبانة:

أعد الباحث استبانة للحصول على المعلومات والبيانات الميدانية الخاصة بأساليب جذب 

الطالب في األعمال التطوعية، لمعرفة آراء الطالب نحو أساليب الجذب التي تتبعها 

تأثيرها على انضمامهم في األعمال التطوعية. وقد روعي صياغة األسئلة المؤسسات، ومدى 

التي يمكن من خاللها قياس المتغيرات التي شملتها الدراسة. كما عرضت االستبانة على 

مجموعة من المحكمين، والقيام بإجراء التعديالت الالزمة وعرضها عليهم مرة أخرى. ثم تم 

 ائية )أنظر ملحق الدراسة(. اعداد االستبانة في صورتها النه

وتم توزيع االستبيان، ثم تم تجميع اإلجابات الصحيحة واستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

Statistical Package for Social Survey   والمعروف اختصارا ببرنامجSPSS 

 في تحليل البيانات، وتم التوصل إلى النتائج التي تعرضها الدارسة.

 صية المباشرة: المقابالت الشخ

قام الباحث بإجراء المقابالت الشخصية المباشرة، والتعرف على االتجاهات التي 

 تجذب الطالب لألعمال التطوعية.

 مجتمع الدراسة:

طالب كعينة عشوائية لمعرفة آرائهم حول أساليب  100حاولت الدراسة استهداف 

استمارة على  150الباحث بتوزيع الجذب لألعمال التطوعية، ولضمان اكتمال العينة قام 

عينة عشوائية من الطالب والطالبات، حتى يضمن الباحث الوصول إلى العدد األمثل لمجتمع 

( استمارة من االستمارات التي تم توزيعها، في 118الدراسة، وقد حصل الباحث على عدد )

( 17كتمالها، وعدد )( استبعدت استمارة لعدم ا15( استمارة، منهم عدد )32حين تم استبعاد )

 استمارة لم يتم ملئها.

 118  = 32 – 150  وبالتالي أصبح عدد االستمارات الخاضعة للتحليل هي:

استجابة التي  118وبذلك يتمثل مجتمع الدراسة في عينة عشوائية ممثلة من الطالب قوامها  

ل عمرية تم الحصول عليها من خالل توزيعها على طالب جامعة الملك سعود، في مراح

ودراسية مختلفة؛ الستطالع آرائهم حول أساليب الجذب المناسبة لألعمال التطوعية، 

 ومعرفة الدوافع، والمشكالت، وأهم عوامل االستدامة في العمل التطوعي.

وقد توصل الباحث من خالل الدراسة االستكشافية إلى عدد من النتائج يمكن استعراضها من 

 ة:خالل المحاور الستة التالي

المحور األول: المعرفة والدراية للطالب بالعمل التطوعي ومدى االستعداد للمشاركة في 

 األعمال التطوعية

 سعت الدراسة من خالل هذا المحور التعرف على آراء عينة الدراسة في اآلتي:

حول ما إذا كانت عينة الدراسة سمعت عن العمل التطوعي في أي قطاع سواء كان حكومي، 

 ، أو منظمات غير حكومية، أو خيرية ... إلى غير ذلك، فكانت اإلجابة كما يليأو أعمال
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 ( الدراية باألعمال التطوعية في مختلف القطاعات1جدول )

 ال نعم
96 22 

( التوزيع النسبي لدراية الطالب باألعمال التطوعية في مختلف 1ويشرح الشكل )

 القطاعات

 
 الطالب باألعمال التطوعية في مختلف القطاعات( التوزيع النسبي لدراية 1شكل )

( أن نسبة الطالب الذين لديهم دراية أو يسمعون باألعمال التطوعية 1مما يتبين من الشكل )

%، أما الطالب الذين ال يسمعون أو يدرون باألعمال 81في مختلف القطاعات تبلغ 

ذه النسبة كبيرة نوًعا ما، مما %، وفي الواقع تعد ه19التطوعية في القطاعات المختلفة بلغت 

يستوجب على هذه القطاعات أن تعزز من وسائل النشر والدعاية عن العمل التطوعي 

 واعمالها التطوعية.

 أما بالنسبة لمشاركتهم باألعمال التطوعية فكما يوضحها الجدول التالي:

 ( المشاركة في األعمال التطوعية2جدول )

 ال نعم
79 39 

 

81% 

19% 

التوزيع النسبي لدراية الطالب باألعمال التطوعية بمختلف 
 القطاعات

 ال نعم
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 ( التوزيع النسبي حول مشاركة الطالب والطالبات باألعمال التطوعية2)ويشرح الشكل 

 
 ( التوزيع النسبي حول مشاركة الطالب والطالبات باألعمال التطوعية2شكل )

( أن نسبة الطالب والطالبات الذين شاركوا بأعمال تطوعية 2حيث كما يتضح من الشكل )

%، ويأتي هذا القصور 33التطوعية بلغت  %، بينما الذين لم يشاركو في األعمال67كانت 

 لعدة اسباب منها:

 .قلة قنوات استقبال الطالب وتعريفهم باألعمال التطوعية 

 .شح المعلومات عن مشروعات األعمال التطوعية 

 .قلة ترسيخ المفاهيم حول أهمية العمل التطوعي 

 روعاتها عدم اإلعالن بشكل كافي من الجهات التي تدعو المتطوعين للعمل في مش

 وأعمالها التي تقوم بها.

  اعتبار الطالب والطالبات العمل التطوعي عمل ال أهمية له، وليس له تأثير على

 مسيرتهم العلمية والعملية.

أما بالنسبة للطالب الذين قاموا بأعمال تطوعية فيبين الجدول التالي نسبة األعمال 

أو كالهما، فجاءت االستجابة، كما  التطوعية التي قاموا بها سواء بشكل فردي أو مؤسسي

 ( حسب ما يلي:3يوضحها الجدول )

  

67% 

33% 

 التوزيع النسبي حول المشاركة في األعمال التطوعية

 ال نعم
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 ( أسلوب العمل التطوعي الذي قام به الطالب3جدول )

 كالهما مؤسسي فردي
15 46 18 

 

 ويبين الشكل التالي التوزيع النسبي ألسلوب العمل التطوعي الذي قام به الطالب والطالبات.

 
 ألسلوب العمل التطوعي الذي قام به الطالب( التوزيع النسبي 3شكل )

( أن عدد الطالب والطالبات الذين قاموا بأعمال تطوعية 3وكما يتضح من الشكل )

%، وعدد الطالب والطالبات الذين قاموا 12.7شخص بواقع نسبة  15بأسلوب فردي 

%، وعدد الطالب والطالبات 39شخص بواقع نسبة  46بأعمال تطوعية بأسلوب مؤسسي 

%، 15.3شخص بواقع نسبة  18الذي قاموا بأعمال تطوعية باألسلوبين الفردي والمؤسسي 

% من اجمالي 66.9الذي شارك في أعمال تطوعية بواقع نسبة  79وذلك من اجمالي العدد 

عدد الطالب والطالبات الذي شاركوا بأعمال تطوعية. أما نسبتهم المئوية من اجمالي عدد 

حيث بلغت نسبة الطالب الذي قاموا بعمل تطوعي في إطار فردي العينة فهي كما موضحة 

%، أما الطالب 58.2%، بينما الطالب الذين تطوعوا في شكل مؤسسي بلغت 19بلغت 

 %. 22.8الذين شاركوا في أعمال تطوعية في إطار مؤسسي وفردي بلغت 

     ، في المستقبل أما عن رغبة واستعداد الطالب والطالبات للمشاركة في األعمال التطوعية

 % ال يرغب. ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي:1%، بينما 99فبلغت نسبة الرغبة      

15 
12.7 

19 

46 

39 

58.2 

18 
15.3 

22.8 

 النسبة المئوية لعدد المشاركة العدد
% 

النسبة المئوية من اجمالي 
 % عدد العينة
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( التوزيع النسبي لرغبة واستعداد الطالب للمشاركة في األعمال التطوعية في 4شكل )

 المستقبل

التطوعية وترجع بعض األسباب الستعداد الطالب والطالبات للمشاركة في األعمال 

في المستقبل إلى الرغبة في تقديم المساعدة واكتساب الخبرات، وتطبيقًا لتعاليم الدين 

اإلسالمي الحنيف، واكتساب عالقات جديدة، وتنمية المعارف والمهارات، رضا الذات، 

 والحصول على األجر والثواب.

المستقبل  وأما بالنسبة إلى الطالب الراغبين في القيام باألعمال التطوعية في

( 4الذين يفضلون أن يكون تابع لجهة، أو اجتهاًدا سخصيًا، أو كالهما، فيوضح الجدول )

 األعداد والنسب المئوية، حسب ما يلي:

 ( اتجاهات الطالب والطالبات لتبعية العمل التطوعي في المستقبل4جدول )

 كالهما اجتهاد شخصي تابع لجهة

 % التكرار % التكرار % التكرار

59 50 21 18 38 32 

( التوزيع النسبي والعدد التجاهات الطالب والطالبات لتبعية العمل 5ويبين الشكل )

 .التطوعي في المستقبل

99% 

1% 

التوزيع النسبي لرغبة واستعداد الطالب للمشاركة في االعمال 
 التطوعية في المستقبل

 نعم

 ال
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 ( اتجاهات الطالب والطالبات لتبعية العمل التطوعي في المستقبل5شكل )

( حول اتجاهات الطالب والطالبات ألفضلية تبعية العمل التطوعي 5كما يتضح من الشكل )

%، وجاء في 50في المستقبل، حيث جاء في الترتيب األول أن يكون تابع لجهة ما بنسبة 

%، أما نسبة الذين يفضلون اإلثنين سواء تابع لجهة أو اجتهاد شخصي 18الترتيب الثاني 

 %.32الث بنسبة جاءت في الترتيب الث

 المحور الثاني: الدوافع الرئيسية النضمام الطالب لألعمال التطوعية
 سعت الدراسة من خالل هذا المحور إلى التعرف على آراء عينة الدراسة في اآلتي:

بالدوافع الرئيسية النضمام الطالب  ( آراء عينة الدراسة فيما يتعلق بذلك5ويوضح جدول )

 لألعمال التطوعية.

 ( الدوافع الرئيسية النضمام الطالب لألعمال التطوعية5ل )جدو

 الدوافع م

ال أوافق 

 تماًما

ال 
 محايد أوافق

 أوافق
إلى حٍد  

 ما

أوافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

% % % % % 

1 
عالقات جديدة في مجال اكتساب 

 تخصصي
5 0 18 40 47 

 أوافق 7 0.98666 4.1864
4.2 0 15.3 33.9 46.6 

 92 20 3 2 1التعرف على األعمال التطوعية  2
4.6949 0.68573 4 

أوافق 

 78.0 16.9 2.5 1.7 0.8 بشدة

59; تابع لجهة  

;  اجتتهاد شخصي
21 

38; كالهما  
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 اتجاهات الطالب والطالبات لتبعية العمل التطوعي في المستقبل
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 الدوافع م
ال أوافق 

 تماًما

ال 
 محايد أوافق

 أوافق
إلى حٍد  

 ما

أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 وأهدافها

3 
اكتساب المهارات وبناء القدرات 

 وزيادة الخبرات
1 0 4 14 99 

4.7797 0.58668 1 
أوافق 

 83.9 11.9 3.4 0 0.8 بشدة

4 
االشتراك في مشروعات تطوعية 

 تناسب عمرى وخبراتي
3 2 11 48 54 

4.2542 0.88854 5 
أوافق 

 45.8 40.7 9.3 1.7 2.5 بشدة

 63 29 17 6 3 شغل وقت الفراغ 5
4.2119 1.03653 6 

أوافق 

 53.4 24.6 14.4 5.1 2.5 بشدة

6 
تقديم المساعدة وتحقيق المشاركة 

 المجتمعية
1 - 3 18 96 

4.7627 0.57998 2 
أوافق 

 81.4 15.3 2.5 - 0.8 بشدة

 103 4 10 - 1 طلب األجر والمثوبة 7
4.7627 0.67530 

2 

 مكرر

أوافق 

 87.3 3.4 8.5 - 0.8 بشدة

8 
استثمار طاقاتي وتوظيف 

 خدمة اإلنسانيةمهاراتي في 
2 1 1 21 93 

4.7119 0.69309 3 
أوافق 

 78.8 17.8 0.8 0.8 1.7 بشدة

( المتعلق بدرجة الموافقة على دوافع الطالب والطالبات 5يتضح من الجدول )

والذي يقابل  4.77لالنضمام لألعمال التطوعية، حيث جاء في الترتيب األول بمتوسط قيمته 

بشدة دافع اكتساب المهارات وبناء القدرات وزيادة الخبرات، وجاء في االتجاه العام أوافق 

باتجاه عام أوافق بشدة كل من الدافعين تقديم المساعدة  4.76الترتيب الثاني بمتوسط قيمته 

وتحقيق المشاركة المجتمعية، وطلب األجر والمثوبة، وجاء في الترتيب الثالث بمتوسط 

فع استثمار طاقاتي وتوظيف مهاراتي في خدمة اإلنسانية، باتجاه عام أوافق بشدة دا 4.71

باتجاه عام أوافق بشدة دافع التعرف على األعمال  4.69وجاء في الترتيب الرابع بمتوسط 

باتجاه عام أوافق بشدة دافع  4.25التطوعية وأهدافها، وجاء في الترتيب الخامس بمتوسط 

اتي، هذا وجاء في الترتيب السادس االشتراك في مشروعات تطوعية تناسب عمري وخبر

بمقابل اتجاه عام أوافق بشدة دافع شغل وقت الفراغ، أما الترتيب السابع  4.21بمتوسط 

باتجاه عام موافق لدافع اكتساب عالقات  4.18واألخير فقد جاءت درجة الموافقة بمتوسط 

 في مجال تخصصي.

جاه عام الموافقة بشدة، بمقابل ات 4.20ويالحظ أن الدوافع التي تعددت متوسط 

تعلقت بدوافع ترتبط بالرغبة في زيادة المهارات والقدرات، وتعاليم الدين االسالمي الحنيف 

لطلب األجر والمثوبة، والحرص على اسثمار الطاقات وتوظيف المهارات في أعمال تخدم 

راك في االنسانية، والرغبة في التعرف على األعمال التطوعية وأهدافها، وكذلك االشت

المشروعات التطوعية التي تناسب أعمارهم وخبراتهم، واستثمار أو شغل وقت الفراغ بالقيام 
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 باعمال مفيدة، وأخيًرا اكتساب عالقات جديدة في مجال تخصصاتهم.

 ( ترتيب الدوافع حسب المتوسط واالتجاه العام للموافقة6ويبين الشكل البياني )

 
 النضمام الطالب لألعمال التطوعية ( ترتيب الدوافع الرئيسية6شكل )

 المحور الثالث: نقاط الجذب 1/3

 .تعد نقاط الجذب مؤشًرا يعتمد عليه في الحكم على جودة أساليب الجذب للمتطوعين

 سعت الدراسة من خالل هذا المحور إلى التعرف على آراء عينة الدراسة في اآلتي:

 بذلك( آراء عينة الدراسة فيما يتعلق 6ويوضح جدول )

 ( نقاط جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات6جدول )

 نقاط الجذب م

ال أوافق 

 تماًما
 محايد ال أوافق

 أوافق
إلى حٍد  

 ما

أوافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

% % % % % 

1 
 المعاملة الجيدة للمتطوعين

 
1 1 12 20 84 

4.5678 0.77877 2 
أوافق 

 71.2 16.9 10.2 0.8 0.8 بشدة

2 
عدد البرامج واألنشطة 

 والخدمات المقدمة
3 2 9 35 69 

4.3983 0.89767 5 
أوافق 

 58.5 29.7 7.6 1.7 2.5 بشدة

 73 29 8 2 6سهولة انضمام المتطوعين  3
4.3644 1.04321 7 

أوافق 

 61.9 24.6 6.8 1.7 5.1 بشدة

4.18 

4.69 4.77 

4.25 4.21 

4.76 4.76 4.71 

اكتساب 
عالقات 
جديدة في 

مجال 
 تخصصي

التعرف على 
األعمال 
التطوعية 
 وأهدافها

اكتساب 
المهارات 

وبناء 
القدرات 
وزيادة 
 الخبرات

االشتراك في 
مشروعات 
تطوعية 
تناسب 
عمرى 
 وخبراتي

شغل وقت 
 الفراغ

تقديم 
المساعدة 
وتحقيق 
المشاركة 
 المجتمعية

طلب األجر 
 والمثوبة

استثمار 
طاقاتي 

وتوظيف 
مهاراتي في 

خدمة 
 اإلنسانية

 ترتيب الدوافع الرئيسية النضمام الطالب لألعمال التطوعية

 ترتيب الدوافع حسب المتوسط واالتجاه العام لدرجة الموافقة
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 نقاط الجذب م
ال أوافق 

 تماًما
 محايد ال أوافق

 أوافق
إلى حٍد  

 ما

أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 لألعمال التطوعية

4 
وجود أنشطة وبرامج تطوعية 

 متعددة
3 3 8 31 73 

4.4237 0.91900 4 
أوافق 

 61.9 26.3 6.8 2.5 2.5 بشدة

5 

إبراز المتطوعين ومنحهم 
الفرص الكاملة للتعبير عن 

 أنفسهم

2 2 15 24 75 

4.4237 0.90021 
4 

 مكرر

أوافق 

 63.6 20.3 12.7 1.7 1.7 بشدة

6 

تفاعل الجمهور المستهدف 
مع الخدمات واألنشطة التي 

 تقدمها المؤسسة

2 6 17 37 56 

 أوافق 8 0.97517 4.1780
1.7 5.1 14.4 31.4 47.5 

 اتاحة التطوع عن بعد 7
4 4 21 27 62 

4.1780 1.05920 
8 

 مكرر
 أوافق

3.4 3.4 17.8 22.9 52.5 

8 
 وجود إدارة خاصة للمتطوعين

 
1 3 19 23 72 

4.3729 0.90390 6 
أوافق 

 61.0 19.5 16.1 2.5 0.8 بشدة

9 

اعتبار المتطوع شريك 
استراتيجي في التطوير 

 وتحقيق االنجازات

2 1 12 27 76 

4.4746 0.84441 3 
أوافق 

 64.4 22.9 10.2 0.8 1.7 بشدة

 28 28 28 15 19 الحوافز المالية 10
 محايد 9 1.38013 3.2627

16.1 12.7 23.7 23.7 23.7 

 86 20 10 1 1 الحوافز المعنوية 11
4.6017 0.75266 1 

أوافق 

 72.9 16.9 8.5 0.8 0.8 بشدة

( المتعلق بدرجة الموافقة على نقاط الجذب للطالب والطالبات 6يتضح من الجدول )

والذي يقابل  4.60لالنضمام لألعمال التطوعية، حيث جاء في الترتيب األول بمتوسط قيمته 

 4.56االتجاه العام أوافق بشدة الحوافز المعنوية، وجاء في الترتيب الثاني بمتوسط قيمته 

 4.47بشدة المعاملة الجيدة للمتطوعين، وجاء في الترتيب الثالث بمتوسط  باتجاه عام أوافق

باتجاه عام أوافق بشدة اعتبار المتطوع شريك استراتيجي في التطوير وتحقيق االنجازات، 

باتجاه عام أوافق بشدة كل من وجود أنشطة وبرامج  4.42وجاء في الترتيب الرابع بمتوسط 

طوعين ومنحهم الفرص الكاملة للتعبير عن أنفسهم، وجاء في تطوعية متعددة، وإبراز المت

باتجاه عام أوافق بشدة عدد البرامج واإلنشطة والخدمات  4.39الترتيب الخامس بمتوسط 

بمقابل اتجاه عام أوافق بشدة وجود  4.37المقدمة، هذا وجاء في الترتيب السادس بمتوسط 

باتجاه  4.36قد جاءت درجة الموافقة بمتوسط إدارة خاصة للمتطوعين، أما الترتيب السابع ف

عام موافق لدافع سهولة انضمام المتطوعين لألعمال التطوعية، ثم جاءت االستجابة باتجاه 
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كل من تفاعل الجمهور المستهدف مع  4.17عام موافق في الترتيب الثامن بمتوسط 

اخيًرا جاء الترتيب الخدمات واألنشطة التي تقدمها المؤسسة، وإتاحة التطوع عن بعد، و

 الحوافز المالية. 3.26التاسع باتجاه عام محايد بمتوسط 

بمقابل اتجاه عام الموافقة بشدة، تعلقت  4.20ويالحظ أن نقاط الجذب التي تعددت متوسط 

االهتمام األول بالحوافز المعنوية، والمعاملة الجيدة للمتطوعين، وأهمية اعتبار المتطوعين 

التطوير وتحقيق االنجازات، أهمية وجود أنشطة وبرامج تطوعية  شريك استراتيجي في

متعددة للمؤسسة تجذب المتطوعين، وضرورة إبرازهم ومنحهم الفرص الكاملة للتعبير عن 

أنفسهم، وكذلك عدد البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة، ثم جاءت أهمية 

وأخيًرا الحرص على ايجاد السبل التي تسهل  وجود إدارة خاصة للمتطوعين لمتابعة شئونهم،

 انضمام المتطوعين لألعمال التطوعية. 

 ( ترتيب نقاط الجذب حسب المتوسط واالتجاه العام للموافقة7ويبين الشكل البياني )

 
 ( نقاط جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات7شكل )

 المحور الرابع: مواضع وعناصر الجذب 1/4

من مواضع وعناصر الجذب التي تؤثر على استمرار الطالب المتطوعين في  إن هناك عدد

األعمال التطوعية على نحو مستدام، وسعت الدراسة من خالل هذا المحور التعرف على 

 آراء عينة الدراسة في اآلتي:

 

 

4.56 4.39 4.36 4.42 4.42 4.17 4.17 4.37 4.47 

3.26 

4.6 

 نقاط جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات

 ترتيب نقاط الجذب حسب المتوسط واالتجاه العام للموافقة
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 ( آراء عينة الدراسة فيما يتعلق بذلك7ويوضح الجدول )

 التطوعية بالمؤسسات( عناصر جذب الطالب لألعمال 7جدول )

 مواضع/ عناصر الجذب م

ال 

أوافق 

 تماًما

ال 
 محايد أوافق

 أوافق
إلى حٍد  

 ما

أوافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

% % % % % 

 54 41 17 4 2 العاملون  1
 أوافق 3 0.92689 4.1949

1.7 3.4 14.4 34.7 45.8 

 51 42 20 3 2 الجمهور المستهدف 2
 أوافق 5 0.91493 4.1610

1.7 2.5 16.9 35.6 43.2 

 56 32 25 4 1 أنظمة وإجراءات العمل 3
 أوافق 4 0.93649 4.1705

0.8 3.4 21.2 27.1 47.5 

 59 25 25 6 3 االمكافآت والحوافز المعنوية 4
 أوافق 6 1.06846 4.1102

2.5 5.1 21.2 21.2 50.0 

 50 35 29 3 1 اإلدارة العليا والوسطى 5
 أوافق 7 0.91884 4.1017

0.8 2.5 24.6 29.7 42.4 

 60 39 16 1 2 األنشطة والبرامج والخدمات 6
4.3051 0.86240 1 

أوافق 

 50.8 33.1 13.6 0.8 1.7 بشدة

 31 24 44 10 9 الجوانب المالية 7
 أوافق 8 1.18931 3.4915

7.6 8.5 37.3 20.3 26.3 

8 
االهتمام المتزايد والتمكين 

 ألداء بعض األعمال
3 1 20 39 55 

 أوافق 2 0.92966 4.2034
2.5 0.8 16.9 33.1 46.6 

مواضع/عناصر الجذب ( المتعلق بدرجة الموافقة على 7يتضح من الجدول )

للطالب والطالبات لالنضمام لألعمال التطوعية، حيث جاء في الترتيب األول بمتوسط قيمته 

 والذي يقابل االتجاه العام أوافق بشدة الحوافز المعنوية. 4.30

ثم جاءت االستجابة للسبعة المواضع و/أو العناصر األخرى باتجاه عام أوافق،  

االهتمام المتزايد والتمكين ألداء بعض  4.20ي بمتوسط قيمته حيث جاء في الترتيب الثان

عنصر العاملون، وجاء في الترتيب الرابع  4.19األعمال، وجاء في الترتيب الثالث بمتوسط 

عنصر  4.16أنظمة وإجراءات العمل، وجاء في الترتيب الخامس بمتوسط  4.17بمتوسط 

المكافآت والحوافز  4.11س بمتوسط الجمهور المستهدف، هذا وجاء في الترتيب الساد

لعنصر اإلدارة العليا والوسطى،  4.10المعنوية، أما الترتيب السابع فقد جاء بمتوسط 

 لعنصر الجوانب المالية. 3.49واخيًرا جاء الترتيب الثامن بمتوسط 

بمقابل اتجاه عام الموافقة بشدة،  4.20ويالحظ أن نقاط الجذب التي تعددت متوسط 

هتمام األول بموضع/عنصر الحوافز المعنوية، كما جاء في الترتيب األول في تعلق اال
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الجدول األسبق المتعلق بنقاط الجذب، مما يعني أن الحوافز المعنوية للطالب والطالبات 

 المتطوعين تمثل أولوية في نقاط الجذب. 

 ( ترتيب مواضع/عناصر الجذب حسب المتوسط واالتجاه8ويبين الشكل البياني )

 العام للموافقة

 
 ( ترتيب مواضع/عناصر جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات8شكل )

 المحور الخامس: المشكالت والمعوقات المؤثرة على جذب الطالب لألعمال التطوعية 1/5

 سعت الدراسة من خالل هذا المحور التعرف على آراء عينة الدراسة في اآلتي:

 الدراسة فيما يتعلق بذلك  ( آراء عينة8ويوضح الجدول )

 ( المشكالت والمعوقات المؤثرة على جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات8جدول )

 المشكالت م

ال 

أوافق 

 تماًما

 محايد ال أوافق

 أوافق
إلى  

 حٍد ما

أوافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

% % % % % 

1 
التشكيك في أهداف ورغبات 

 المتطوعين
6 8 16 32 56 

 47.5 27.1 13.6 6.8 5.1 أوافق 4 1.16096 4.0508

2 
عدم تقدير أهمية المتطوعين والجهود 

 التي يقومون بها
4 6 14 28 66 

4.2373 1.06761 1 
أوافق 

 55.9 23.7 11.9 5.1 3.4 بشدة

 أوافق 8 1.12959 3.5424 29 29 45 7 8اللوائح والقوانين والتشريعات الوضعية  3

4.19 4.16 4.17 4.11 4.1 4.3 
3.49 

4.2 

الجمهور  العاملون
 المستهدف

أنظمة 
وإجراءات 

 العمل

االمكافآت 
والحوافز 
 المعنوية

اإلدارة العليا 
 والوسطى

األنشطة 
والبرامج 
 والخدمات

الجوانب 
 المالية

االهتمام 
المتزايد 
والتمكين 

ألداء بعض 
 األعمال

عناصر جذب الطالب لألعمال التطوعية /ترتيب مواضع
 بالمؤسسات

 عناصر الجذب حسب المتوسط واالتجاه العام للموافقة/ترتيب مواضع
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 المشكالت م

ال 

أوافق 

 تماًما

 محايد ال أوافق

 أوافق
إلى  

 حٍد ما

أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

االتجاه 

 العام

 24.6 24.6 38.1 5.9 6.8 بالبالد

4 
عدم رغبة العاملين في انضمام 

 عناصر جديدة للمؤسسة
6 13 22 38 39 

 33.1 32.2 18.6 11.0 5.1 أوافق 6 1.17241 3.7712

 51 38 20 7 2 انخفاض الوعى لدى الجمهور 5
 أوافق 3 0.99561 4.1032

1.7 5.9 16.9 32.2 43.2 

 52 26 28 7 5 عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين 6
 أوافق 5 1.14275 3.9576

4.2 5.9 23.7 22.0 44.1 

 39 18 40 13 8 عدم منح المتطوعين مكافآت وحوافز 7
 33.1 15.3 33.9 11.0 6.8 أوافق 7 1.24364 3.5678

8 
عدم االهتمام بالتقدير المعنوي 

 للمتطوعين
3 5 25 27 58 

 49.2 22.9 21.2 4.2 2.5 أوافق 2 1.04734 4.1186

9 
وجود مشكالت ومخاوف متعددة من 

 جراء التطوع
2 10 29 27 50 

3.9576 1.08126 
5 

 42.4 22.9 24.6 8.5 1.7 أوافق مكرر

المشكالت والمعوقات المؤثرة على ( المتعلق بدرجة الموافقة 8يتضح من الجدول )

، حيث جاء في الترتيب األول بمتوسط قيمته جذب الطالب لألعمال التطوعية بالمؤسسات

والذي يقابل االتجاه العام أوافق بشدة عدم تقدير أهمية المتطوعين والجهود التي  4.23

 يقومون بها.

ثم جاءت االستجابة للثماني المشكالت والمعوقات األخرى باتجاه عام أوافق، حيث  

عدم االهتمام بالتقدير المعنوي للمتطوعين،  4.11جاء في الترتيب الثاني بمتوسط قيمته 

حيث كان يتوقع أن يأتي في المرتبة األولى مثلما جاء في نقاط الجذب وعناصر الجذب لكنه 

انخفاض الوعي لدى  4.09انية، وجاء في الترتيب الثالث بمتوسط جاء في المرتبة الث

التشكيك في أهداف ورغبات المتطوعين،  4.05الجمهور، وجاء في الترتيب الرابع بمتوسط 

كل من عدم وجود إدارة خاصة للمتطوعين،  3.95وجاء في الترتيب الخامس بمتوسط 

وجاء في الترتيب السادس بمتوسط ووجود مشكالت ومخاوف متعددة من جراء التطوع، هذا 

عدم رغبة العاملين في انضمام عناصر جديدة للمؤسسة، أما الترتيب السابع فقد جاء  3.77

عدم منح المتطوعين مكافآت وجوافز، واخيًرا جاء الترتيب الثامن بمتوسط  3.56بمتوسط 

 اللوائح والقوانين والتشريعات الوضعية بالبالد. 3.54

بمقابل اتجاه عام الموافقة بشدة،  4.20الجذب التي تعددت متوسط ويالحظ أن نقاط 

 تعلقت بعدم تقدير أهمية المتطوعين والجهود التي يقومون بها.

( ترتيب مواضع/عناصر الجذب حسب المتوسط واالتجاه 9ويبين الشكل البياني )

 العام للموافقة
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 لألعمال التطوعية( المشكالت والمعوقات المؤثرة على جذب الطالب 9شكل )

 

المحور السادس: التعرف على مدى الحاجة للتفكير في استخدام وسائل وأساليب جديدة 

 لجذب الطالب المتطوعين

( مدى الحاجة للتفكير في استخدام وسائل وأساليب جديدة لجذب الطالب 9جدول )

 المتطوعين

 ال نعم
 % التكرار % التكرار
24 20 94 80 
( التوزيع النسبي لمدى الحاجة الستحداث أساليب جديدة لجذب 10البياني )ويبين الشكل 

 الطالب والطالبات المتطوعين.

4 
4.23 

3.54 
3.77 

4.1 
3.95 

3.56 

4.11 
3.95 

التشكيك في 
أهداف 

ورغبات 
 المتطوعين

عدم تقدير 
أهمية 

المتطوعين 
والجهود 

التي 
 يقومون بها

اللوائح 
والقوانين 

والتشريعات 
الوضعية 

 بالبالد

عدم رغبة 
العاملين في 

انضمام 
عناصر 
جديدة 
 للمؤسسة

انخفاض 
الوعى لدى 

 الجمهور

عدم وجود 
إدارة 
خاصة 

 للمتطوعين

عدم منح 
المتطوعين 

مكافآت 
 وحوافز

عدم 
االهتمام 
بالتقدير 
المعنوي 
 للمتطوعين

وجود 
مشكالت 
ومخاوف 
متعددة من 

جراء 
 التطوع

ترتيب المشكالت والمعوقات المؤثرة على جذب الطالب لألعمال 
 التطوعية

 ترتيب المشكالت والمعوقات المؤثرة على الجذب حسب المتوسط واالتجاه العام للموافقة
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( التوزيع النسبي لمدى الحاجة الستحداث أساليب جديدة لجذب الطالب 10شكل )

 المتطوعين

( أن عدد الطالب والطالبات الذين يرون ان هناك حاجة 10وكما يتضح من الشكل )

شخص بواقع نسبة  24ث أساليب جديدة لجذب الطالب والطالبات المتطوعين الستحدا

%، وعدد الطالب والطالبات الذين ال يرون أن هناك حاجة الستحداث أساليب جدية 20

%، وفي الواقع أن هذه 80شخص بواقع نسبة  94لجذب الطالب والطالبات المتطوعين 

ديد لجذب الطالب والطالبات، لكن يرى النسب تدل على أنه ال داعي الستحداث أساليب ج

% تستوجب إعادة النظر في االساليب المستخدمة، من أجل تحسينها، 20الباحث أن نسبة 

 واالرتقاء في تنفيذها.

 التوصيات:

 .التأكيد على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعريف باألنشطة التطوعية 

  دورهم المهم في نجاح المشروعات التي الحرص على التحدث مع المتطوعين حول

 ينخرطون فيها.

  الحرص على تنوع وسائل اإلعالن عن المشروعات واألنشطة التطوعية باألساليب التي

 تناسب الوقت المعاصر.

 .إعادة النظر في أساليب الجذب المستخدمة حاليًا لتحسينها واالرتقاء بها 

 

20% 

80% 

التوزيع النسبي لمدى الحاجة الستحداث أساليب جديدة لجذب 
 الطالب المتطوعين

 نعم

 ال
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