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العمل التطوعي وتقدير الذات، ولتحقيق أهداف الدراسة اسُتخدم مقياسان مها: مقياس العمل  : هدفت هذه الدراسة إىل حبث العالقة بنيالمستخلص
ِقيسة مّت إجراء صدق احملكمني، وحساب معامل ثبات املقياسني. خلصائص السمة امل مالءمة املقياسنيوللتأكد من . التطوعي، ومقياس تقدير الذات

، وهم من اإلناث 281، ومن الذكور 349بواقع  (،2016-2015طالبًا وطالبة، ممن يدرسون يف جامعة حائل لعام ) 630 تكونت عّينة الدراسة من 
مّت اختيار أفراد الدراسة عشوائيًا بالطريقة الطبقية العنقودية. أشارت نتائج الدراسة  إذ)األوىل والثالثة( اختريوا من مجيع التخصصات؛  السنتنيمن طلبة 

، أي مبستوى عاٍل؛ كما 3.97وأن املتوسط احلسايب لتقدير الذات ككل  ،، أي مبستوى متوسط2.67املتوسط احلسايب للعمل التطوعي ككل إىل أن 
جود فروق ذات داللة و ، وجاءت الفروق لصاحل الذكور؛ و جود فروق ذات داللة إحصائية يف العمل التطوعي تعزى ألثر النوع االجتماعيو  تبنّي 

داللة إحصائية بني العمل إجيابية ذات وجود عالقة  تبنّي كما الذكور.  ، وجاءت الفروق لصاحل إحصائية يف تقدير الذات تعزى ألثر النوع االجتماعي
يف  لعمل التطوعيلثرًا إجيابيًا ذا داللة إحصائية ن هنالك أإ، أي تقدير الذاتمن  %5.8 نسبتهفسر ما  العمل التطوعيأن ؛ و التطوعي وتقدير الذات

 تقدير الذات.
 

 .املشاركة مدة االجتماعي، النوع الدراسية، السنة الذات، تقدير التطوعي، العمل الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 



 (م2016سبتمرب  /هـ1437الرياض )ذي احلجة    – 54العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

28 

 :مقدمة

مييل األفراد إىل القيام باألعمال واألنشطة اليت تؤدي إىل  
حتسني تقديرهم لذواهتم خالل مسريهتم احلياتية، واالبتعاد 

تقدير الذات.  تدٍن يفعن تلك األنشطة اليت تؤدي إىل 
ممن كثري الهلذا يذهب  ،فتقدير الذات هدف لكل منهم

تقدير الذات إىل املرشدين؛ لكي  يف يُعانون من تدنٍ 
يساعدوهم يف حتسني مستوى تقدير الذات لديهم؛ األمر 
الذي يتطلب من املرشدين أن يكونوا على بينة من العوامل 

سرتشدين اليت تسهم يف حتسني مستوى تقدير الذات لدى امل
يف وضع ليتمكنوا من مساعدهتم. فاألنشطة التطوعية تسهم 

بشكل مباشر يف حتسني  الفرد يف أنشطة بسيطة تساعد
مفهوم الفرد عن ذاته، ملا يلقى الفرد خالهلا من قبول 
واستحسان من اجملتمع، وتعزز قدرات الفرد مما ينعكس على 

ة الفرد كر مشا لذات لديه، واليت تزداد كلما زادتصورة ا
 واخنراطه يف األعمال التطوعية.

وتتضمن الربامج التطوعية لطلبة اجلامعات ساعات 
على أهنا أعمال تطوعية للمجتمع، وتدخل  حتتسبحمددة 

ضمن الساعات املعتمدة للربامج الدراسية. وتعمل هذه 
اجملتمع و الساعات على زيادة التفاعل والتعاون بني اجلامعة 

جلامعية باحتياجات اجملتمع،  الربامج الدراسية ااحمللي، وربط 
وتنمية  هنا تعمل على زيادة خربة الطالب العملية،إكما 

(. 2009مهاراته االجتماعية والعملية والتطبيقية )السلطان، 
وهبذا تتاح هلم فرصة مشاركة اآلخرين يف نشاطات احلياة 

ه ن يتعرف على ذاته وقدراتوهذا يتيح للطالب أ ،املختلفة
وصفاته الشخصية؛ فيحصل على تقييم أكثر موضوعية حول 

 هم لتقدير الفرد لذاته.م؛ فتقدير اآلخرين مساته الشخصية
العمل التطوعي فرصة للفرد يف فهم صفاته الشخصية  ويعدّ 
رادية ميارس فيها إ ةخالل ممارسة بعض النشاطات بصور من 

تعزيز مهاراته الشخصية وينميها وحيصل من خالهلا على 
(Brown,  Hoye, & Nicholson, 2012). 

وميكن النظر للعمل التطوعي مبا حيققه من فوائد 
للمجتمع، فعلى املستوى االجتماعي حتقق اخلدمات اليت 
يقدمها التطوع دورًا مهمًا يف تكملة ما تعجز الدولة عن 

خالل مشاريعها اخلدمية والتنموية؛كما متتاز من تقدميه 
من العمل التطوعي وقطاعاته بالسالسة مما  األنشطة املقدمة

هذا  ؛وأيسرها الطرقيساعد على تقدمي اخلدمات بأسرع 
ويتيح العمل التطوعي التعرف على حاجات اجملتمع 

يف تعبئة  كما يسهم أيضاً   ،ومشكالته وتقدمي احللول املناسبة
وجه التكافل احمللية للنهوض باجملتمع وحتقيق أاملوارد البشرية 

 (.2006ماعي )الشهراين، االجت
تتمثل يف:  لك فوائد حيققها املتطوع نفسهوهنا

تعزيز انتماء الفرد  ،تنمية مفهوم الذات لدى األفراد املتطوعني
تنظيم حياة الفرد وتنمية جوانب االلتزام  ،للمجتمع

 ،إشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية ،والتخطيط لديه
الكفاءة  تطوير ،للفرد تنمية املهارات العملية واالجتماعية

وينفع  إشغال وقت الفرد مبا ينفعه ،لدى األفراد الذاتية
ىل طاقات العاجزة إحتويل طاقات الفرد اخلام أو  ،جمتمعه

روح التعاون والتشارك بني األفراد  تعزيز ،قادرة ومنتجة
(Brown,  Hoye, & Nicholson, 2012.) 

عي ظاهرة اجتماعية العمل التطو   يعدّ : التطوعي العمل
إنسانية تُبَذل  موجودة منذ بَْدِء اخللق، وهو يتضمَّن جهوداً 

من أفراد اجملتمع، بصورة فردية أو مجاعية، ويقوم بصفة 
عي العمل التطو  الرغبة والدافع الذايت. كما يعدّ أساسية على 

للحياة  اً أساسي اً بزدهارها، ومطلرمزاً من رموز التقدم لألمم وا
.كما أن تعقيدات احلياة بأفرادها واجملتمع والنهوض

جهود  تستدعي تضافرجتماعية وظروفها يف اجملتمعات اال
 اً دور مما يستدعي  ؛اجملتمع الرمسية وغري الرمسية لبناء اجملتمع

تقد م و  األفرادحيوية  على؛ فهو مؤشر لعمل التطوعيل فّعاالً 
 .اجملتمعات

من خالله تقدمي  التطوعي جمهود يتمّ ن العمل إ
الدعم واملساعدة لآلخرين بعيدًا عن االلتزامات األساسية 
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يساعد يف تطوير البناء الشخصي لألفراد  هنإللفرد. كما 
املتطوعني وخاصة املراهقني؛ فهو يعمل على تطوير اهلوية 
الذاتية اإلجيابية للمراهقني، وتوجيه طاقاهتم وميوهلم للنمو 

 ,Bidee, Huybrechts, Willems, Jegers) بالشكل الفعال

& Hofmans, 2013.) 
هد أي ج على أنهوميكن تعريف العمل التطوعي 

ق أو نشاط يقدمه الفرد للمجتمع بال مقابل هبدف حتقي
بشكل احلقيقي اإلسهام ، إنه شباع حاجات اجتماعيةوإ

لتحقيق مصاحل اجملتمع  طوعي ودون إكراه أو ضغوط خارجية
(Lombard, 2011). ّأنه بذل مايل أو عيين ف على كما يعر

دون مقابل كري يقدمه الفرد عن رضا وقناعة، أو بدين أو ف
 بقصد اإلسهام يف مصاحل معتربة شرعاً، حيتاج إليها اجملتمع

العمل التطوعي من  توضيحكما ميكن . (2006، الشهراين)
دوافع العمل اليت حبثت يف املتعددة التفسريات النظرية خالل 

 :وهي ،التطوعي
 قدم : لقد(Humanitarian Theory) اإلنسانية النظرية
 (as cited in Wilson & Musick, 1997 Maslow) ماسلو

ليت واحلاجات ا نسقًا مرتابطًا يفسر من خالله طبيعة الدوافع
ىل حتقيق إك اإلنساين، فريى أن الفرد يسعى حترك السلو 

ها يف قمة احلاجات اليت يتحرك الفرد حنوها. الذات اليت يعد
ال بعد ا ال يستطيع الفرد الوصول إليها إوهذه احلاجات العلي

حتقيق كاٍف ملا يسبقها من احلاجات. وحتقيق الذات ُيشري 
 اناتهوإمكاستخدام كل قدراته ومواهبه  إىلإىل حاجة الفرد 

أقصى مدى ميكن أن تصل إليه.  إىلالكامنة وتنميتها 
والتطوع وفقاً هلذا املنظور يكون النشاط الذي يُتيح للفرد بأن 

حتقيق الذات، فهو فرصة لتجربة احلاجات  إىليصل 
 ،االجتماعية وتطويرها مثل حاجات احلب واالنتماء والتقدير

الداخلي بالقيمة  واإلحساسالفرد لذاته  باحرتامفهي تتعلق 
والتقدير من اآلخرين  االحرتام اكتسابالذاتية، وكذلك 

 وضع اجتماعي مرموق. إىلوالوصول 

: (Social Learning Theory) االجتماعي مالتعل  نظرية 
العمل التطوعي من ينشأ  االجتماعي، مالتعلّ وفقًا لنظرية 

 اً سلوكفراد من خالهلا م األاليت يتعلّ النمذجة والتقليد، خالل 
النمذجة هلا تأثريات  ، إنّ سلوك احلايليف ال اً أو تغريّ  اً جديد

، فعندما سلوكيات اآلخريننتائج لمراقبة األفراد  واضحة يف
ن الفرد يبدأ فإ ؛ويرافقه تعزيز اً،معين اً شخص ما سلوك ميارس

 والً قبعمال اليت يرى فيها األيف  االخنراطباملبادرة والتوجه حنو 
ن الفاعلية الذاتية من املفاهيم إمن اآلخرين من حوله. كما 

ىل زيادة ثقة شري إاليت ت االجتماعيم التعلّ األساسية يف نظرية 
ىل كسب هنا تشري إإنشاط ما، كما  ته على إتقاناقدر ب الفرد

كثر يف أ واالخنراطعلى إجناز أكرب  قدرتهالفرد توقعات حول 
 .(Harlan, 1993) نشاطات متعددة
يرى أصحاب (: Constructivist Theory) النظرية البنائية

النتائج اليت مرتبط بالسلوك االجتماعي أن  هذه النظرية
ن أجزاء مؤلَّف محيققها هذا السلوك يف اجملتمع؛ فاجملتمع 

اف اجلميع. دمة أهدظيفته خلمرتابطة، يؤدي كل منها و 
اليت حتافظ  االجتماعيةأحد األنساق  والعمل التطوعي يُعدّ 

 ،ل البناء االجتماعيشكّ تل اجملتمع وتكامله استقرارعلى 
. فإذا ما عجز والصحي ،والرتبوي ،واالقتصادي ،األسريو 

وظائف البناء  ألنساق االجتماعية عن القيام بإحدىأحد ا
االجتماعي فقد ينشأ اخللل الوظيفي الناتج عن عجز 
األعضاء يف املؤسسة عن ممارسة الوظائف االجتماعية، فيأيت 

ويُعيد الضبط للنظام  ،العمل التطوعي لسد هذا العجز
 (.Wilson & Musick, 1997االجتماعي)

نصار هذه : يفسر أ(Exchange Theory) النظرية التبادلية
على العالقات التبادلية بني  برتكيزهم لعمل التطوعيالنظرية ا

املتطوع واجلماعة، فهي تركز على املكاسب واخلسائر اليت 
التفاعل  فاستمراربعض، نيها الناس من عالقاهتم بعضهم بجي

املكاسب املتبادلة اليت  باستمراربني األفراد مرهون عادًة 
كانت هناك كلما  ؛ فحيصلون عليها من هذا التفاعل

زادت  ؛مكاسب من العمل والنشاط الذي يقوم به الفرد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
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كلما  و  ،احتمالية قيام الفرد بتكرار ذلك العمل أو النشاط
احتمالية تكرار  تزاد ؛كان تقييم الفرد لنتائج فعله إجيابياً 

هذا الفعل. واملتطوع الذي حيصل على مكاسب معنوية من 
يزيد  حوله؛تمع من اجملوتقبل احرتام وحب وتعاطف وتقدير 

واخنراطه يف أنشطة العمل التطوعي. فالسلوك  همن جهود
الجتماعي ميكن تفسريه بالنتائج اليت حيققها هذا السلوك ا

 .(2002الباز،) يف اجملتمع
 :تعددت جماالت العمل التطوعي لتشملكما 

ـأهيل مثل رعاية الطفولة واملرأة، وت ،أواًل: اجملال االجتماعي
دخني، حداث، ومكافحة التاملخدرات، ورعاية األمدمين 

ثانياً: اجملال  .املنكوبنيإغاثة و  ،ورعاية املسنني، ورعاية األسر
مثل حمو األمية، والتعليم املستمر، وبرامج  ،الرتبوي والتعليمي

 ،ثالثاً: اجملال الصحي .الرتبية اخلاصة، وبرامج تطوير التعليم
خدمة املرضى، و لصحي، مثل الرعاية الصحية، والتثقيف ا

مكافحة مثل  ،رابعاً: اجملال البيئي .رشاد النفسيوخدمات اإل
 زهات العامة، والنشاطات الزراعيةنتالتلوث، والعناية بامل

 .(2006، الشهراين)
 ،أشكال متعّددة إىلوميكن تقسيم العمل التطوعي 

رغبة وهو تلقائي ناتج عن  :العمل التطوعي الفردي منها:
دون توقع من أسس دينية واجتماعية وأخالقية،  منطلق، الفرد

أكثر  دّ والذي يُع :العمل التطوعي املؤسسيو  .مردود مادي
أشكال فهو شكل من  ،تقدمًا من العمل التطوعي الفردي

ىل توفري احلاجات التفاعل االجتماعي الذي يسعى إ
األساسية ملختلف شرائح اجملتمع، وتظهر فيه رعاية األعمال 

واملؤسسات اليت  ية واجلمعيات واملؤسسات غري الرحبيةاخلري 
 ,Lombardترعى شؤون املنكوبني والناجني من احلروب )

2011.) 
يف جماالت  تقدير الذات بوابة النجاح دّ يع: تقدير الذات
من خالل اآلثار اليت يرتكها يف  هوتظهر أمهيت ،احلياة املختلفة

اآلخرين، ومدى وعمله، وسلوكه مع أسلوب حياة الفرد، 
فعندما يكون تقدير الفرد  .نسجامه مع ذاته وحتقيقه ألهدافها

يرتتب على ذلك زيادة  مما ؛يزداد التوافق الذايت اً لذاته مرتفع
 (.2000يف احلياة )الفحل،  فاعليةوال نتاجيةاال

 & Blomfield) ويشري كل من بلومفيلد وباربري

Barber, 2014 تقييم يضعه الفرد ( إىل تقدير الذات بأنه
والسلبية حنو جيابية اجتاهات الفرد اإلويتضمن  ،لنفسه وبنفسه

وهكذا يكون  .كفاءته الشخصية  على درجة وحكمه ،ذاته
خربة ذاتية ينقلها الفرد إىل اآلخرين  تقدير الذات مبنزلة

ىل وميكن النظر إ باستخدام األساليب التعبريية املختلفة.
القدرة على مواجهة التحديات نه على أ تقدير الذات

)اجليزاين،  األساسية يف احلياة دون فقدان احلس بالسعادة
نفسه يف لتقييم احلكم الذي يتبناه الفرد  يُعد   كما  . (2012

 يتقبل الفرد احلكم دون اعرتاضاملختلفة؛ إذ  ةيااحلمواقف 
 .(2000)الفحل، 

يضاح لتقدير الذات إن ما تقدم من تعريف وإ
بارز يف  حنو البحث عن العناصر األساسية اليت هلا أثردفعنا ي

ملعاملة أواًل: مقدار االحرتام والتقبل وا :ومنها ،تقدير الذات
الفرد من خالل  عليهحيصل  اليت تتسم باالهتمام الذي

ثانياً:  ه.املهمني يف حياته، وطريقة تفاعلهم مع شخاصاأل
البيئة وانعكاسها  منلها وخربها اليت متثّ  وخرباته الفرد تاريخ

د لطموحاته يف اجلوانب اليت ثالثاً: مدى حتقيق الفر  يه.عل
يفية تعامل رابعاً: ك .ها ذات أمهية بالنسبة له ولآلخرينيعدّ 

خرين من حوله، فعندما يتفاعل أكثر الفرد مع املواقف واآل
 & Arens)مع اآلخرين يستطيع أن خيترب وجيرب أكثر 

Hasselhorn, 2014) 
 ، ومها:ىل نوعيهإوميكننا فهم تقدير الذات بالنظر 

خالله ذا من الفرد نفسه  الذي يعدّ  :تقدير الذات املرتفع
من والذي يظهر الفرد  :وتقدير الذات املنخفضقيمة وأمهية؛ 

 ,Crocker) حتقارهاواها خالله عدم الرضا عن الذات، ورفض

تقدير الذات على تصنيف ميكن خر ومن جانب آ (.2011
 ؛يشعرون أهنم ذوو قيمة ممناألفراد  إذ يتمتع به :حقيقيأنه 

يشعرون أنه ال قيمة هلم، ولكنهم  ممنألفراد وهو ل :ودفاعي
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فهم دفاعيون ال يستطيعون االعرتاف مبثل هذا الشعور، 
(Sim, Goyle, McKedy, Eidelman, & Correll, 2014.) 

 هي:ف تقدير الذاتاملتعلقة بالتفسريات النظرية أما 
 Karl) كارل روجرزيرى  إذ  :(Self theory) نظرية الذات

Rogers as cited in Tobin, 1991) جمموعة  أن الذات هي
 ،من املدركات واألفكار والصور اليت يكوهنا الفرد عن نفسه

 وحسن اخللق وملتزماً  وكرمياً  ومكافحاً  يرى نفسه ذكياً فقد 
السلوك  تنظيمعلى بتعاليم دينه. ويعمل مفهوم الذات 

كما  .ضوء حمتويات هذا املفهوم عند الشخص يفوحتديده 
الذات احلقيقية: وهي الذات كما هي عليه يف  يتكون من

صورة الفرد عن والذات املدركة: وهي  ؛الواقع دون حتريف
تنمو وتتكون عن طريق تفاعل الفرد مع بيئته ومع  اليت نفسه

لذات والذات االجتماعية: وهي صورة ا ؛األشخاص اآلخرين
وهي اليت والذات املثالية: كما يراها اآلخرون عن الشخص؛ 

الوصول  يف طموحات الفرد واملستويات اليت يرغبيف تمثل ت
 .إليها

ن أقوى عامل دافعي للفرد هو ميله إىل حتقيق إ
حاجات لتحقيق ذات الذي يدفعه إىل استغالل طاقاته ال

وهي اليت  :اآلخرين تقديراحلاجة إىل : أوالً  هي أساسية
وهي  ،ها روجرز حاجة نظرية يشرتك فيها مجيع األفراديعدّ 

والقبول من اآلخرين متثل حاجتنا إىل احلب واحلنان واالحرتام 
م كاألب واأل  ،األمهية يف حياتناذوي من هم خاصة من نعدّ 

 تقديراحلاجة إىل  :ثانياً  .واملعلمني واألشخاص البارزين
جيابية تقوم تتمثل يف نظرة الفرد إىل نفسه نظرة إو  الذات:

يف ذلك مما  على الشعور بالرضا واالستحسان مستفيداً 
شروط  :حصل عليه من اعتبار وتقدير من اآلخرين. ثالثاً 

 البيئة، واليت ترتبط وهي تلك الشروط املوجودة يف األمهية:
 ,Niiya)جيايب من اآلخرين ى االعتبار اإلباحلصول عل

Brook, & Crocker, 2010.) 
 :(Social Measure Theory) نظرية القياس االجتماعي

أن األفراد ميتلكون دافعًا سائداً  صحاب هذه النظريةأيرى و 

حنو تعزيز العالقات البينشخصية املهمة، وأن نظام تقدير 
، وخباصة يراقب جودة العالقات بني األشخاصالذات 

خرين على أهنا حتمل الدرجة اليت يقيم هبا الفرد عالقته مع اآل
االت ة. ويقرتن التقدير السليب للذات حبمهمقيمة وأهنا 

اآلخرين، نتقاد أو الرفض من الفشل يف إجناز املهمات واال
قدير الذات عندما ينجح الفرد يف إجناز ويرتفع ت

 ,Sim, Goyle, McKedy, Eidelman, & Correllاملهمات

(. فتقدير الذات يُعد قياسًا نفسيًا يُراقب نوعية 2014
 (.Crocker, 2011عالقات الفرد باآلخرين )

ن إ: (Social Sphere Theory) نظرية المجال االجتماعي
ما  (2011)املشار إليه يف حممود،  زيلر حسب تقدير الذات

يربط بني تكامل  إال البناء االجتماعي للذات، وهوهو 
الشخصية من جهة، وبني قدرة الفرد على أن يستجيب 

ن . إجهة أخرىملختلف املثريات اليت يتعرض هلا من 
ى بدرجة ظالشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل حت

الذات، وهذا يساعدها على أن تؤدي عالية من تقدير 
وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية يف الوسط 
االجتماعي الذي تنتمي له. كما يصف زيلر تقدير الذات 
بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته، وهذا التقدير يتوسط بني 

 .الذات والعامل من حوله
ي ويلعب العمل التطوعي دوراً مهماً يف التقييم الذ

وم هبا الفرد يضعه الفرد لنفسه، فاألنشطة التطوعية اليت يق
 شخصية الفرد الوجدانية واملعرفية واجلسمية تعمل على تنمية

اهاته حنو الذات واجملتمع ، كما تعمل على تعديل اجتوصقلها
 فع مستوى تقدير الذات لدى الفردتر مما يجيايب، بشكل إ

(Warren, 2014) ؛ لقد اهتم كثرٌي من الباحثني بدراسة
العمل التطوعي وعالقته ببعض املتغريات األخرى كدراسة 

قياس أثر بعض الظروف  ىلإ اليت هدفت( 1991عزام )
 ،األسرية يف مشاركة الطلبة اجلامعيني بالنشاطات اجلامعية

الكشف عن احلجم احلقيقي ملشكلة عزوف الشباب و 
اجلامعي عن املشاركة يف النشاطات اجلامعية التطوعية، 
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وعالقة ذلك ببعض الظروف األسرية، مت إجراء الدراسة على 
طالباً، أشارت نتائج الدراسة إىل أن  133عينة مكونة من 
من الطلبة ال يشاركون كليًا يف  %88الغالبية العظمى 

ت التطوعية املختلفة املتاحة يف الوسط اجلامعي، كما النشاطا
أن عزوف الشباب عن املشاركة قد ارتبط بتطرف  تبنّي 

 السلطة للوالدين يف األسرة اليت يعيشون فيها.
على عينة تكونت ( 1995محاد )ويف دراسة أجراها 

من كال اجلنسني، أظهرت نتائج الدراسة  مراهقاً  122من 
وجود فروق بني املتطوعني الشباب من كبار السن وصغار 

لصاحل و وجود فروق بني الذكور واإلناث  تبنّي السن، كما 
 .الذكور

 اليت أجريت على( 1997) دراسة البازأما 
منظمات تعمل يف جمال الرعاية والتنمية يف مصر وتونس 

مارات ولبنان وفلسطني والبحرين واإلدان واملغرب والسو 
تلك من  %49.7 أنإىل أشارت النتائج ، مانوالكويت وعُ 

و مؤقت يف وفرة املتطوعني املنظمات تعاين من نقص دائم أ
 لديها.

جتماعية أجراها كل من شتيوي وعبد ويف دراسة ا
( على عينة من األفراد املتطوعني 2000اجمليد وعبداهلادي )

يف كل من األردن ومصر وفلسطني هبدف  وغري املتطوعني
ومقارنتها جبملة خصائص  ،حتديد مجلة خصائص املتطوعني

وحتديد دوافع العمل التطوعي لدى  ،غري املتطوعني
ومقارنتها بطبيعة الدوافع اليت حتول دون العمل  ،املتطوعني

 280تكونت عينة الدراسة من  التطوعي لدى غري املتطوعني،
عدل املتطوعني الذكور الدراسة إىل أن م قد توصلت، و افردً 

 ناث.أعلى من اإل
بفحص وتقييم Perez, 2001) كما قامت برييز )
وتقدير الذات لدى عينة من  العالقة بني النوع االجتماعي

وقد تكونت  ،األفراد اإلجنليز والالتينيني من طالب الكليات
 40و ،إجنليزياً  ذكراً  26، منهم اطالبً  102عينة الدراسة من 

أنثى التينية، وقد  24، والتينياً  ذكراً  12أنثى إجنليزية، و

، عاماً ( 24 – 17) تراوحت أعمار العينة الكلية ما بني
 وبعد حتليل بيانات الدراسة، عاماً  20مبتوسط عمري قدره 

توصلت الباحثة إىل أن الطالب الذكور اإلجنليز أوضحوا 
مسات ذكورة أكثر من قرنائهم الطالب الذكور الالتينيني، 

من  املرتفع لدى كل ارتباط تقدير الذات اإلجيايب وقد تبنّي 
 .الذكور واإلناث

وقد حُبثت عالقة العمل التطوعي مبتغريات 
فقد أجرى شخصية عديدة كان من بينها تقدير الذات، 

( دراسة هدفت Thoits, & Hewitt, 2001ثويتز وهيويت )
إىل الكشف عن العالقة بني العمل التطوعي وجوانب الرفاه 

واحرتام الذات  ،الشخصي: السعادة والرضا عن احلياة
 .والشعور بالسيطرة على احلياة، والصحة البدنية، واالكتئاب

تطوعني يف متطوعًا من امل 681وتألفت عينة الدراسة من 
أظهرت نتائج  .اجلمعيات غري الرحبية يف الواليات املتحدة

للرفاه  عزز مجيع اجلوانب الستةالدراسة أن العمل التطوعي 
 ،واحرتام الذات ،والرضا عن احلياة ،الشخصي )السعادة

 ؛والشعور بالسيطرة على احلياة، والصحة البدنية، واالكتئاب(
 .فرد لذاتهعلى تقدير ال مما انعكس إجياباً 

وك التطوعي النسوي املنتظم يف وملعرفة دوافع السل
( على عينة 2001ردن فقد طبقت دراسة للمحاميد )األ

 168 عشوائية من اجلمعيات اخلريية النسوية، تكونت من
متطوعة يف اجلمعيات اخلريية، وقد توصلت إىل أن أهم 
أسباب التطوع لدى املبحوثات هي جمموعة من العوامل 

كالرغبة يف احلصول على   ،االجتماعية والدينية والنفسية
وكسب مرضاة اهلل، ومساعدة احملتاجني،  ،املكانة والشهرة

 قات.اوتكوين الصد
 & Zhang)كل من زهانج وليونج )  وقد قام أيضاً 

Leung, 2002   والعمر  النوع االجتماعيبدراسة دور كل من
الزمين كوسطاء للعالقة بني تقدير الذات والرضا عن احلياة 

 1347تكونت عينة الدراسة من  ،لدى عينة من الصينيني
وباقي أفراد من اإلناث، % 2.3من اجلنسني، منهم  صينياً 
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( 88 –14) تراوحت أعمارهم بني وقدالعينة من الذكور، 
توصل الباحثان إىل ارتباط تقدير الذات الشامل  .عاماً 

بالرضا العام عن احلياة لدى مجيع أفراد العينة من اجلنسني،  
لذكور عما هو عند تقدير ذات مرتفع عند ا تبنّي كما 

لذاهتم  كثر تقديراً راد ذوي العمر األكرب أفاإلناث؛ وأن األ
 .من األصغر سناً 

( هدفت 2002يشار إىل دراسة أجراها الباز )و  
تكونت وقد ملعرفة مدى اهتمام الشباب بالعمل التطوعي، 

بقسمي  ممن يدرسون جامعياً  شاباً  163عينة الدراسة من 
 االجتماعية يف مدينة الرياض، الشريعة واالجتماع واخلدمة

 ال من الشبابالغالبية العظمى  أظهرت الدراسة أن وقد
مشاركًا بنسبة  127 يف أعمال تطوعية؛ فقد نفى ونشاركي

 مشاركتهم يف أعمال تطوعية. 78%
أما عن دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي 

( 2007واملشاركة السياسية فقد أوضحت دراسة للنابلسي )
 133تكونت من من خالل دراسة عينة من طلبة اجلامعة 

أن الدور الذي يؤديه الشباب اجلامعي يف العمل  طالباً؛
يف الدراسة دورهم  مل يتضح جلياً التطوعي ضعيف، كما 

 االجتماعي ومدى املسامهة يف بناء اجملتمع.
إجيابية الفرد  كشف عن تأثري العمل التطوعي يفولل
 جرىأتقدير الذات والتعامل بواقعية مع احلياة يف أو سلبيته و 

(، Briggs, Landry & Wood, 2007بريغز والندري وواود )
من املراهقني الذين شاركوا يف  234عينة من دراستهما على 

وطبق على أفراد  ،منظمة اإلغاثة الدولية يف الواليات املتحدة
العينة ثالثة مقاييس تناولت اإلجيابية والسلبية، وتقدير 

فراد أشارت نتائج الدراسة إىل أن األ ،الذات، والواقعية
املتطوعني أظهروا إجيابية أكثر يف احلياة واألفكار مقابل 

كما أشارت الدراسة بأن األفراد املتطوعني    ،ة والتشاؤمالسلبي
كان تقديرهم لذواهتم أعلى، وكان لديهم قدرة على العيش 
بواقعية أكثر، كما كانوا أكثر قدرة على حتديد مسارات 

 حياهتم.

 & Snopek)وقام كل من سنوبيك وهوبلوفا )

Hublova, 2008  بدراسة املساندة االجتماعية املدركة من
دير الذات املراهقني وعالقتها بالشعور بالرضا عن احلياة، وتق

 ، تكونت عينة الدراسة منيف ضوء فروق النوع االجتماعي
الصف الثالث املتوسط، سون يف ر وطالبة ممن يد طالباً  72

وبعد حتليل بيانات الدراسة  ،عاماً  15 مبتوسط عمري
ارتباط املساندة االجتماعية املدركة للمراهقني  تبنّيَ  إحصائياً 

بكل من تقدير الذات والرضا عن احلياة،  من اجلنسني إجيابياً 
بتقدير الذات  ارتباط املساندة االجتماعية إجيابياً  تبنّي وقد 

 .لدى املراهقني الذكور أكثر منه لدى املراهقات اإلناث
ولبحث مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل 

برنامج مقرتح للخدمة  ( بتصميم2008قام غنيم )عي التطو 
وطالبة من  طالباً  224، تكونت عينة الدراسة مناالجتماعية

كليات حمتلفة، ن يف  و سيدر ن ومم ،السنة الثالثة والرابعةطلبة 
من اإلناث لديهن دوافع  %60 توصلت الدراسة إىل أن

حقيقية ورغبة قوية يف املشاركات يف أي شكل من أشكال 
يف زيادة تقدير  مسامهاً  والذي يرونه عامالً  ،العمل التطوعي

 (23-21) إىل أن متوسط العمر الذات، كما توصل أيضاً 
بني الطالب الذين بالفعل لديهم  سنة هي النسبة الُكربى

 ومسامهات يف العمل التطوعي بكلّ  نشاطات اجتماعية
 أشكاله.

هدفت دراسة  ,Hamarta)  2009أجرى هامارتا )و 
للتنبؤ بتقدير إىل فحص أسلوب حل املشكلة االجتماعية 

أشارت  ،اجامعيً  اً لباط 405، تكونت عينة الدراسة من الذات
 ياً جيابه إارتباطتوسط مستوى تقدير الذات و النتائج إىل 

 بالتوجه اإلجيايب حنو املشكلة.
ويف دراسة طولية حبثت العمل التطوعي والصحة 

 &Jane)جان واريك قام هبا النفسية، والشعور بالسعادة 

Erica, 2012 ) هنالك ن أ تبنّي ، أفراد 9على عينة مكونة من
أظهرت ، جمتمعة ا بني متغريات الدراسةحصائيً إ ةعالقة دال

النتائج أن املشاركة بالعمل التطوعي ترتبط مبفاهيم الصحة 
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النفسية والشعور بالسعادة، وكلما كانت املشاركة بالعمل 
 ساعد التطوع على زيادة الرفاهية الذاتية أكثر التطوعي

 .والصحة النفسية والشعور بالسعادة
 Brown,  Hoyeأجرى براون وهوي ونيكلسون )و  

& Nicholson, 2012 التحقق من العالقة بني  هبدف( دراسة
 2990العمل التطوعي وتقدير الذات لدى عينة تألفت من 

خريية يف والية فيكتوريا يف  متطوعًا من املشاركني يف مجعيات
بني  وجود عالقات إجيابية عنكشفت الدراسة ،  سرتالياأ

 العمل التطوعي وتقدير الذات.
وريفائيلي ويف دراسة أجراها ليفي وبينبينشي 

(Levy, Benbenishty, & Refaeli, 2012)  ىل إهدفت
التعرف على العالقة بني املشاركة يف العمل التطوعي والرضا 
عن احلياة والتصورات املستقبلية عن الذات لدى عينة من 

اخلدمة  ي:الشباب الذين كانت لديهم جتارب مع مشروعَ 
البالغ عددهم سرائيل إاملعرضني للخطر يف و الوطنية التطوعية 

 ،مت تطبيق مقياس الرضا عن احلياةقد متطوعاً. و  161
أن األفراد أظهرت النتائج . ومقياس التصورات املستقبلية

الذين كان لديهم جتارب يف العمل التطوعي مع املؤسسة كان 
، كما كانت تصوراهتم اً مستوى الرضا عن احلياة مرتفع

 املستقبلية حول ذواهتم مرتفعة.
لغو ومورينو جيمينيز وكوينوير دراسة هيدا وهدفت

(Hidalgo, Moreno-Jiménez, & Quinonero, 2013 )اىل 
تألفت عينة  ، التعرف على اآلثار اإلجيابية ألنشطة التطوع

متطوعاً، وقد مت استخدام املقابلة واألسئلة  875الدراسة من 
تقسيم  ومتّ  ،املفتوحة مع أفراد العينة لتحقيق أهداف الدراسة

املتطوعني، األوىل   العينة إىل جمموعتني تضم املتطوعني وغري
نتظام يف العمل التطوعي، واجملموعة الثانية كانت تشارك با

 ؛من غري املتطوعني الذين مل يشاركوا يف العمل التطوعي
جيابية بني أنشطة ت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إأشار 

وتقدير الذات والدعم العمل التطوعي والكفاءة الذاتية 
 .االجتماعي

 إىل( دراسة هدفت 2013وأجرى العوضي )
الكشف عن دور املؤسسات التعليمية يف تعميم ثقافة 
املشاركة بالعمل التطوعي لدى الطلبة جبامعة القدس املفتوحة 

طالباً. وأشارت نتائج الدراسة إىل  130على عينة مكونة من 
أن دور املؤسسات التعليمية يف تعميم ثقافة املشاركة بالعمل 
التطوعي كانت بدرجة متوسطة، ودور املؤسسات التعليمية 
اإلشرافية يف تعزيز املشاركة بالعمل التطوعي كان ذا تقدير 

لبة كلية التنمية االجتماعية منخفض، ومستوى ثقافة ط
حنو املشاركة بالعمل التطوعي من وجهة نظر الطلبة سرية واأل

لدراسة إىل أنفسهم كان ذا تقدير مرتفع. كما أشارت نتائج ا
حصائية يف مستوى ثقافة الشباب وجود فروق ذات داللة إ

اجلامعي حنو املشاركة بالعمل التطوعي لصاحل الذكور، وملتغري 
ق ال توجد فرو  يف حنيالعمر كانت لصاحل صغار السن، 

 ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري عدد الساعات اجملتازة.
( هدفت Warren, 2014ويف دراسة أجراها وارن )

بني العمل التطوعي والعمليات  العالقة على تعرفالىل إ
ت من جتاهات الفرد وتقييمه لذاته لدى عينة تألفداعية واباإل
 ستخدام املقابلةا وقد متّ  ،ناثمن اإل 79من الذكور و 39

أظهرت  .املعمقة مع أفراد العينة لتحقيق أهداف الدراسة
أن األشخاص الذين شاركوا يف العمل التطوعي النتائج 
كما   ،نتاج أفكار جديدةاالنفتاح والتغيري واملرونة وإأظهروا 

كان له أثر يف حتسني أن العمل التطوعي  أظهرت النتائج 
انعكس على ؛ مما جتاهات اليت حيملها الفرداملشاعر واال

 جيايب.تقييمه لذاته بشكل إ
وللتعرف على اآلثار اليت يرتكها العمل التطوعي 

دراسته على عينة ( Cook, 2015كوك )  جرىأبعد التقاعد 
أعمارهم بني راوحت متطوعًا من كندا، ت 214تألفت من 

ىل أن األفراد الذين شاركوا أشارت النتائج إ ،( عاماً 55-70)
أظهروا مؤشرات عالية على تقدير الذات يف العمل التطوعي 

 والفاعلية الذاتية.
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 & Rustanروستان و سامبلز )وهدفت دراسة 

Samples,  2015 إىل البحث يف العالقة بني املشاركة يف  )
تكونت  العمل التطوعي والرضا عن احلياة وتقدير الذات.

( متطوعًا يف مؤسسات تطوعية 631عينة الدراسة من )
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود ارتباط إجيايب بني خمتلفة. 

املشاركة يف األعمال التطوعية والرضا عن احلياة، وأن 
املشاركني يف األعمال التطوعية كان لديهم تقدير ذات 

 مرتفع.
لدراسات اليت حبثت العالقة بني العمل بالنظر إىل ا

إجيابية ىل وجود عالقات جند إشارة إ التطوعي وتقدير الذات
 Brown,Hoye) بني العمل التطوعي وتقدير الذات والفعالية

& Nicholson, 2012; Cook, 2015;Briggs, Landry & 

Wood, 2007; Hoits, & Hewitt, 2001; Hidalgo, 

Moreno-Jiménez, & Quinonero, 2013; Rustan & 
Samples,  2015)، شاركة يف العمل التطوعي أظهرت وأن امل

أفكار جديدة، وحتسني نتاج االنفتاح والتغيري واملرونة وإ
 على تقييم الفرد لذاته املشاعر واالجتاهات مما انعكس

(Warren, 2014)،  تقدير الذات جيايب بني إ ارتباطوهنالك
وأن األفراد  ،,Hamarta) 2009التوجه اإلجيايب حنو املشكلة )و 

ممن لديهم جتارب يف العمل التطوعي كان مستوى الرضا عن 
، كما كانت تصوراهتم املستقبلية حول اً احلياة لديهم مرتفع

 ،(Levy, Benbenishty, & Refaeli, 2012ذواهتم مرتفعة )
ن املشاركة بالعمل التطوعي ترتبط مبفاهيم الصحة إكما 

ن أهم إو  ،(Jane& Erica, 2012) النفسية والشعور بالسعادة
أسباب التطوع هي الرغبة يف احلصول على املكانة والشهرة 
 وكسب مرضاة اهلل، ومساعدة احملتاجني، وتكوين الصدقات

 (.2001)احملاميد، 

لدراسات اليت حبثت العالقة بني وبالنظر إىل ا
وجود فروق بني  تبنّي  العمل التطوعي والنوع االجتماعي

؛ شتيوي وعبد 1995محاد، )الذكور واإلناث لصاحل الذكور 
 (2013العوضي، ؛ 2000اجمليد وعبداهلادي، 

من اإلناث لديهن دوافع حقيقية  (%(60 نّ إكما   
ورغبة قوية يف املشاركات يف أي شكل من أشكال العمل 

يف زيادة تقدير الذات  مسامهاً  التطوعي الذي يرونه عامالً 
لدراسات اليت حبثت العالقة بني وبالنظر إىل ا (.2008)غنيم ،

وجود فروق بني  تبنّي العمل التطوعي واملرحلة العمرية 
 ؛(1995املتطوعني الشباب كبار السن وصغار السن )محاد، 

سنة هي النسبة الُكربى بني  (23-21)العمر وأن متوسط
ومسامهات يف  لديهم نشاطات اجتماعية الطالب الذين

ن الطلبة ، وأ(2008أشكاله )غنيم،  العمل التطوعي بكلّ 
ا حنو العمل التطوعي كثر توجهً أا األصغر سنً 

 .(2013)العوضي،
لدراسات اليت حبثت العالقة بني تقدير بالنظر إىل او 

أن الطالب الذكور اإلجنليز  تبنّي الذات والنوع االجتماعي 
أوضحوا مسات ذكورة أكثر من قرنائهم الطالب الذكور 

املرتفع لدى  ارتباط تقدير الذات اإلجيايب  تبنّي الالتينيني، وقد 
تقدير  تبنّي كما  ،Perez, 2001))   من الذكور واإلناث كل

فراد وأن األ ،ذات مرتفع عند الذكور عما هو عند اإلناث
 لذاهتم من األصغر سناً  كثر تقديراً األكرب أذوي العمر 

(2002 (Zhang & Leung,.  ارتباط املساندة  تبنّي وقد
بتقدير الذات لدى املراهقني الذكور أكثر  االجتماعية إجيابياً 

 .Snopek & Hublova, 2008)) منه لدى املراهقات اإلناث
لدراسات اليت حبثت العالقة بني وبالنظر إىل ا 

أن األفراد ذوي العمر  تبنّي تقدير الذات واملرحلة العمرية 
 & Zhang)) لذاهتم من األصغر سناً  كثر تقديراً األكرب أ

Leung, 2002. 
العمل لدراسات اليت حبثت مستوى بالنظر إىل او 

منظمات الرعاية والتنمية يف مصر وتونس  أن تبنّي التطوعي 
مارات دان ولبنان وفلسطني والبحرين واإلواملغرب والسو 

و مؤقت يف وفرة تعاين من نقص دائم أ ،مانوالكويت وعُ 
وأن الغالبية العظمى من  ،(1997)الباز،  املتطوعني لديها

يشاركون كليًا يف النشاطات التطوعية املختلفة  الطلبة ال
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وأن  ،(1667؛ الباز، 1991 الوسط اجلامعي )عزام ،املتاحة يف
الدور الذي يؤديه الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي 

لدراسات اليت بالنظر إىل او . (2007ضعيف )النابلسي، 
توسط مستوى تقدير  تبنّي حبثت مستوى تقدير الذات 

 .Hamarta, 2009)الذات )
مما سبق يتضح تباين املشكالت البحثية ذات 
العالقة بالعمل التطوعي وتقدير الذات وتباين نتائجها، 
واختالفها من حيت حجم العينة وأدوات الدراسة وجمتمع 

من خالل استعراض الدراسات  أيضاً  تبنّي الدراسة؛ كما 
بني العمل  السابقة عدم توفر دراسات عربية حبثت العالقة

 دير الذات.التطوعي وتق
يوضح األساس املنطقي إلجراء الدراسة ن ما سبق إ

العالقة بني العمل عن كشف ىل الاليت هتدف إ احلالية
ية للعمل التنبؤ ، وقياس القدرة تقدير الذاتو التطوعي 

 .التطوعي على تقدير الذات

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

 العمل التطوعي عات وتقدمها؛ يقاس بفاعليةن تطور اجملتمإ 
قد ف ،، ملا له من أثر يف رفد التنمية وتقدم اجملتمعاتوانتشاره

يف كثري من احلضارات  بارزاً  لعبت اخلدمات التطوعية دوراً 
 يعدّ  إذالعصور يف هنضة البالد وتقدمها؛  واجملتمعات عرب

فالعمل  ،العمل التطوعي الذراع التنموي الثالث للدول
من أهم روافد التنمية يف اجملتمعات، وأصبح  التطوعي اليوم

ضرورة ملحة جيب على األفراد املشاركة فيه، وقد قامت 
اخلدمات التطوعية بدور كبري يف هنضة الكثري من احلضارات 
واجملتمعات عرب العصور بصفتها عماًل تطوعياً خالياً من الربح 

ر والعائد املادي، إال أن اجملتمعات العربية تعد من أفق
اجملتمعات للعمل االجتماعي املنظم واملؤسسي وأقلها عدداً 

عد ىل ما سبق تإضافة إ؛ يف مجعياهتا ومؤسساهتا املدنية وتنوعاً 
فيها حاجات حرجة تظهر منو مرحلة  رحلة اجلامعيةامل

مية جوانب الفرد كتن ،اال ميكن جتاهله ومتطلبات
 لديه.الضعف  نقاطالشخصية، وحتسني 

كما يتضح من الدراسات السابقة اليت مت عرضها 
بني العمل التطوعي  لة إحصائيةالذات دأن هناك عالقة 

وتقدير الذات. ولكن قد ختتلف هذه العالقة من جمتمع 
آلخر، فأنشطة العمل التطوعي وطبيعتها وطريقة التنشئة 
االجتماعية اليت ينشأ األفراد عليها ختتلف من أسرة ألخرى، 

ن جمتمع آلخر. وهذا يوضح األساس املنطقي وكذلك م
إلجراء الدراسة احلالية. فمفهوم التطوع له أشكال متعددة، 

باملتغريات األخرى   وينبغي الكشف عنها وعن عالقتها
ن ذلك يسهم إىل حٍد بعيد يف حتديد كتقدير الذات؛ أل

نه ُيسهم يف وضع إجراءات اإلرشادية املناسبة، كما اإل
ووضع  ،الرتبوية املختلفة، ومنها اجلامعات أهداف املؤسسات

 سياسات تربوية للشباب.
العالقة بني العمل التطوعي وتقدير يف ن البحث إ

 ، يعد ضرورة ملحة يف وقتنا احلايلالذات لدى طلبة اجلامعة
العمل  لعدم توفر دراسات عربية حبثت العالقة بني نظراً 

التطوعي وتقدير الذات، وأثر مدة املشاركة يف العمل 
وهذا  ،طلبة اجلامعةالتطوعي على التنبؤ بتقدير الذات لدى 

إلجابة عن األسئلة اليت تسعى لما يربر إجراء الدراسة احلالية 
 اآلتية:

لدى  السؤال األول: ما مستوى املشاركة بالعمل التطوعي
 أفراد عينة الدراسة؟

لدى أفراد عينة  الثاين: ما مستوى تقدير الذاتالسؤال 
 الدراسة؟

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
بني متوسطات أداء أفراد  α=0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

عينة الدراسة على مقياس العمل التطوعي تعزى ملتغريات 
والتفاعل  (مدة املشاركة ؛السنة الدراسية؛ النوع االجتماعي)

 ؟بينهما
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السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
توسطات أداء أفراد مبني  α=0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

لنوع اعزى ملتغريات )تعينة الدراسة على مقياس تقدير الذات 
 ؟والتفاعل بينهما (مدة املشاركة االجتماعي؛ السنة الدراسية؛

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  السؤال اخلامس: هل
بني  (α=0.05)حصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية إ

 العمل التطوعي وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة؟
من خالل  التنبؤ بتقدير الذاتميكن السؤال السادس: هل 

 ؟العمل التطوعي

 الدراسة: فرضيات

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال الفرضية األوىل: 
بني متوسطات أداء أفراد  α=0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

عينة الدراسة على مقياس العمل التطوعي تعزى ملتغريات 
 .(النوع االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ مدة املشاركة)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال الفرضية الثانية: 
توسطات أداء أفراد مبني  α=0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

عزى ملتغريات )النوع تعينة الدراسة على مقياس تقدير الذات 
 .االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ مدة املشاركة(

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ال الفرضية الثالثة: 
بني العمل التطوعي  α=0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .ير الذات لدى أفراد عينة الدراسةوتقد
من خالل  التنبؤ بتقدير الذاتال ميكن الفرضية الرابعة: 

 .العمل التطوعي

 أهمية الدراسة:

من أمهية العمل التطوعي الذي احلالية انبثقت أمهية الدراسة  
ا مو ميتد إىل جماالت متسعة من جماالت التنمية ومحاية البيئة، 

 ؛الشباب اجلامعي يرتكه من أثر نفسي واجتماعي يف
لذاهتم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، والتعبري عن  همتقدير ك

 واملشاركة يف اختاذ القرارات. ،اآلراء

السبل  صبح العمل التطوعي اليوم من أهملقد أ
يف النهوض باجملتمعات، فاحلكومات سواء يف الدول املتقدمة 

، ة على تلبية احتياجات اجملتمع كاملةأو النامية مل تعد قادر 
آليات العمل تسهم يف دعم  منجديدة  مما فرض أشكاالً 

احلكومة يف استكمال ما تقوم به لتلبية االحتياجات 
 .اجملتمعاالجتماعية ألفراد 

ادة وطنية نابعة من تصميم املواطن ن التطوع إر إ
على النهوض واملبادرة يف مواجهات الصعوبات اليت تقف يف 
وجه اجملتمع لتحقيق حياة أفضل، ولذا تصف أدبيات التمنية 

ثروة  وصفهالتطوعي برأس املال االجتماعي ب احلديثة العمل
باتت املشاركة اجملتمعية من  إذ ؛عامة ميتلكها اجملتمع

ليت تفرضها معطيات عاملنا اجلديد. فاحلكومات املسلمات ا
مهما تعاطت مواردها وقدراهتا ال تستطيع وحدها مواكبة 
الطموحات املتزايدة للشعوب من أجل حتقيق أحالم التقدم 

 والرفاهية.
عي تنطوي على مؤسسات ن أمهية العمل التطو إ

فهو يسهم يف: سد العجز يف بعض  ،فراداجملتمع واأل
حشد  ،حتويل الطاقات اخلاملة إىل منتجة ،احتياجات اجملتمع

 خلدمة العمل االجتماعي.وتعبئتها الطاقات البشرية واملادية 
الكشف عن هذه  فإن أما من الناحية العملية

تضمينات تربوية وإرشادية تزيد من تبصر يرتتب عليه العالقة 
النفسي بالعوامل اليت تؤدي إىل و ي الرتبوي تصاصاالخ

، وتسهل تهاة الطالب يف استكشاف ذاته وتنميمساعد
دخول الطالب إىل ميدان العمل، وترتقي مبهاراته الشخصية. 

فهم واستكشاف ليف توجيه الطلبة  املختصنيفهي تساعد 
العمل التطوعي يرتبط م؛ إذ هتاوتنمية جوانب شخصي ماهتو ذ

وبذلك فإن البحث يف  ،صيةبكثري من املتغريات الشخ
ذا فائدة يف  العمل التطوعي بتقدير الذات يُعدّ بني عالقة ال
د حتسني قدرات الفر اليت هتدف إىل الالزمة ختاذ اإلجراءات ا

 .والنهوض به
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كما انبثقت أمهية الدراسة احلالية من عدم توفر 
حبثت يف العمل  _ لباحثنيحسب علم ا_دراسات عربية 

كما ترد   بتقدير الذات لدى طلبة اجلامعة. التطوعي وعالقته
ت عدة عند دراسة العمل التطوعي  تساؤالإىل ذهن الباحثني

مهها: هل توجد عالقة بني العمل التطوعي وتقدير الذات أ
هل خيتلف اإلسهام النسيب للمشاركة لدى طلبة اجلامعة؛ و 

؟ ومن هنا انبثقت بالعمل التطوعي يف التنبؤ بتقدير الذات
 الدراسة احلالية. أمهية

  :أهداف الدراسة

 ية:اسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتتسعى الدر 
التعرف على مستوى املشاركة يف العمل التطوعي لدى  -

 أفراد عينة الدراسة.
 عينة أفراد لدى تقدير الذات مستوى على التعرف -

 .الدراسة
التطوعي  العمل يف الفروق يف مشاركة الطلبة على التعرف -

 النوع االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ مدة املشاركة يف ضوء
 .الدراسة عينة أفراد لدى
 ضوء يف تقدير الذات الفروق يف مستوى على التعرف -

 أفراد لدى املشاركة مدة الدراسية؛ السنة االجتماعي؛ النوع
 .الدراسة عينة
 التعرف على العالقة بني العمل التطوعي وتقدير الذات. -
سهام املشاركة يف العمل التطوعي التعرف على مستوى إ -

 بالتنبؤ بتقدير الذات.

 :بالمصطلحات التعريفات

رادي جهد مادي يبذله الفرد بشكل إ أيّ  :العمل التطوعي
دون انتظار أي عائد مادي، ويُقدم هذا اجلهد بناًء على 

نسانية يف إطار ومعتقدات ومشاعر وخربات ومهارات إأفكار 
 هكلهدف حتقيق الصاحل العام للمجتمع  مؤسسة معينة تست

العمل التطوعي إجرائياً  فيُعرّ و  (.2006)الشهراين، 
داخل احلرم  الطالباألنشطة اليت يقوم هبا مجموعة بـ

واليت ستقاس بالعالمة اليت حيصل عليها الطالب  ،اجلامعي
 جراء تطبيق مقياس العمل التطوعي.

على نفسه، إجياباً ذي ُيصدره الفرد احلكم ال: تقدير الذات
اً، ويرتتب على هذا احلكم أسلوب الفرد يف احلياة أو سلب

ونشاطاته وكفاءته، ومدى توافق الفرد مع نفسه ومع اجملتمع 
تقدير الذات يُعرف (. و 2012الذي يعيش فيه )اجليزاين، 

الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس تقدير بإجرائياً 
 الذات.

 :الدراسة حدود

تتحدد هذه الدراسة باخلصائص السيكومرتية ألدوات  
 ،الدراسة املستخدمة هبا، وهي: مقياس العمل التطوعي

ة الزمنية اليت دبامل كما تتحدد أيضاً ومقياس تقدير الذات.  
بطلبة السنة األوىل والسنة أيضًا تتحدد هذه و أجريت فيها. 

 ومن ثّ مرحلة البكالوريوس يف جامعة حائل. الثالثة من 
سوف تكون نتائج الدراسة احلالية صاحلة للتعميم على 

 .اجملتمع اإلحصائي هلذه الدراسة واجملتمعات املماثلة إحصائياً 

 منهج الدراسة:

 .االرتباطيتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ا

 عينة الدراسة:مجتمع و 

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة جامعة حائل واملتمثلني  
، وطلبة طالباً  14.570يف طلبة السنة األوىل والبالغ عددهم 

تكونت عيّنة  ، كماطالباً  23.516السنة الثالثة والبلغ عددهم 
طالبًا وطالبة، ممن يدرسون يف جامعة   630 الدراسة من

 281، والذكورمن  349(، بواقع 2016-2015حائل لعام )
اختريوا  ،)األوىل والثالثة( السنتني، وهم من طلبة من اإلناث
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 إىلاملرحلتني  هاتنيويرجع اختيار  من مجيع التخصصات
قياس الفروق بينهما، والتحقق حتقيق شرط الفجوة العمرية ول

ذا كان لتقدم الطالب يف احلياة اجلامعية أثر على اخنراطه ما إ
يقة الطبقية مّت اختيار العيّنة بالطر  . وقديف العمل التطوعي
وباستخدام الطريقة الطبقية العشوائية مت  العنقودية العشوائية.

إنسانية؛ كلية علمية؛ كلية متثل )كلية : كليات  3اختيار
بالطريقة  كليةكما مّت اختيار الشعب من كل  صحية(.

بعض الشعب الدراسية الطلبة متثِّل  إذالعنقودية العشوائية، 
خر ممن يدرسون يف ، وبعضها اآلهم يف السنة األوىل ممن

 ويبني اجلدول توزيع العينة الدراسية. ،السنة الثالثة
 1جدول

 متغيرات الدراسةوالنسب المئوية حسب  التكرارات
 النسبة التكرار الفئات 

 55.4 349 ذكر النوع االجتماعي
 44.6 281 أنثى

 43.0 271 سنة أوىل السنة الدراسي
 57.0 359 سنة ثالثة

 46.3 292 شهور فأقل 6 المشاركةمدة 
 53.7 338 شهور فأكثر 6

 Total 630 100.0 

 : أدوات الدراسة

مقياس العمل   مها:شتملت الدراسة احلالية على مقياسنيا
تضمن كل منهما يف  إذ، ومقياس تقدير الذات ،التطوعي

النوع الصفحة األوىل املتغريات الدميوغرافية وهي )
 (، السنة الدراسية، مدة املشاركة بالعمل التطوعياالجتماعي
  توضيح لكل منهما:وفيما يأيت

 على بعد اطالع الباحثني :العمل التطوعي مقياس أواًل:
بعض الدراسات  مقاييس العمل التطوعي اليت تضمنتها

 ;El Ansari, & Phillips, 2001)مثل دراسة كل من: املنشورة

Holmes, & Slater, 2012; Pavlova, Silbereisen, 2012; 

Young, & Glasgow, 1998 )مقياس يرطو قام الباحثان بت 
متدرجة  فقرة 15املقياس من تكون ؛ إذ لعمل التطوعيل

 1ليكرت ذي التدريج اخلماسي، حبيث ميثل الرقم حسب 
ق بدرجة تنطب" 5، وميثل الرقم "منخفضة جداً تنطبق بدرجة "

 ."عالية جداً 
مّت التحقق من الصدق املنطقي حملتوى  :المقياسصدق 
بصورته النهائية على املقياس بعرض  يف هذه الدراسةاملقياس 

يعملون يف و بوي متخصصني يف علم النفس الرت  نيحمكم 9
مراجعة  همب منلِ طُ و  ،وجامعة حائل جامعة امللك سعود

ومدى  ،االختبار من حيث الصياغة اللغوية للفقرات
دف لقياس اهلوانتمائها الفقرات  ومدى مالءمة وضوحها،

مة حمتوى االختبار للبيئة الذي وضعت من أجله، ومدى مالء
ب من لِ العربية، وكذلك للفئة العمرية املستهدفة، كما طُ 

مالحظات أخرى يرون  ةتعديالت أو أيّ  ةأياحملكمني اقرتاح 
أشار . وقد مّت األخذ مبا املقياسضرورة إجرائها على فقرات 

، إليه احملكمون، ومّت تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات
حملكمني كافية العتماد من ا %82 درجة اتفاق ُعدَّتو 

 غراض الدراسة احلالية.املقياس أل
طبق  تخراج دالالت صدق البناء للمقياسالسو 

املقياس على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة وخارج 
 معامالت ارتباط ستخراجال متطوعاً  23تكونت من  ،عينتها

الت وقد تراوحت معام ،فقرات املقياس مع الدرجة الكلية
 (،0.85-0.63بني ) ما كاملة  ارتباط الفقرات مع األداة

 يبني ذلك. اجلدول اآليتو 
 2ل جدو 

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية
 االرتباط معامل رقم الفقرة مع األداة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .60** 9 .36** 
2 .67** 10 .59** 
3 .63** 11 .60** 
4 .70** 12 .49** 
5 .59** 13 .61** 
6 .54** 14 .61** 
7 .85** 15 .81** 
8 .58**   

 .0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  **
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أن مجيع معامالت االرتباط  إىل وجتدر اإلشارة 
، ولذلك وذات داللة إحصائية مقبولةكانت ذات درجات 

 مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ألغراض التحقق من ثبات االتساق  ثبات المقياس:

حسابه باستخدام  ؛ فقد متّ ملقياس العمل التطوعيالداخلي 
على عينة  Cronbach’s Alpha معادلة كرونباخ ألفا

واعتربت ، 0.86بلغ  إذ، اً طالب 23استطالعية بلغ حجمها 
وألغراض التحقق  هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

قياس العمل التطوعي؛ فقد مت إعادة ملمن ثبات اإلعادة 
التطبيق على العينة االستطالعية سالفة الذكر بطريقة 

بفاصل زمين مقداره أسبوعان  test-retestاالختبار وإعادته 
استخدام معامل مت حسابه ب وقدبني التطبيقني األول والثاين، 

 .0.89ذ بلغ ؛ إتقديراهتم يف املرتني ارتباط بريسون بني
فقرة حسب  15: يتكون املقياس من مقياسالتصحيح 

 إذتدريج ليكرت اخلماسي، وأعطيت كل فئة درجة خمتلفة، 
 "ال أوافق"، وأعطيت 1 درجة "غري موافق بشدة"أعطيت 

أوافق "، و4درجة  "أوافق"، و3درجة  "حمايد"، و2درجة 
أن حيـددوا درجة . وطلب من أفراد الدراسة 5درجة  "بشدة

( X)وذلك بوضع عالمة  ،ممارسة السلوك املتضمن يف الفقرة
 على التدريج املالئم.

 العمل التطوعيكما مت تصنيف العالمات على مقياس      
( 1.80 قل منأ -1مستويات كما هو مبنّي: من ) ةىل مخسإ

؛ ( "منخفضة"2.60قل من أ -1.81جداً"؛ من )"منخفضة 
قل أ - 3.41( "متوسطة"؛ من )3.40أقل من  -2.61من )
 ".( "عالية جداً 5 -4.21( "عالية"؛ من )4.20من 
طالع على مقاييس تقدير مت اال :مقياس تقدير الذات :ثانياً 

 ,Huالذات اليت تضمنتها بعض الدراسات املنشورة )

McAuley, &Elavsky, 2005; Tras, Arslan, &Hamarta, 

ويف ضوء ذلك  ،(2015العنقاوي، 2006؛ جرادات،  ;2013
. ويتكون طوير مقياس تقدير الذات من قبل الباحثـَنْي أمكن ت

جابة عنها من خالل فقرة، تتم اإل 35ذا املقياس من ه

ال  1أسلوب ليكرت ذي التدريج اخلماسي، حبيث ميثل الرقم 
 .دائماً  5، وميثل الرقم بداً تنطبق أ

: للتحقق من صدق حمتوى مقياس تقدير صدق المقياس
األولية على جلنة من احملكمني تكونت  ؛ ُعرض بصورتهالذات

حمكمني متخصصني يف علم النفس الرتبوي يعملون يف  9من 
مراجعة  همب منلِ طُ و جامعة امللك سعود  وجامعة حائل. 

ومدى االختبار من حيث الصياغة اللغوية للفقرات 
دف لقياس اهل وانتمائها الفقرات وضوحها، ومدى مالءمة

مة حمتوى االختبار للبيئة الذي وضعت من أجله، ومدى مالء
ب من لِ العربية، وكذلك للفئة العمرية املستهدفة، كما طُ 

ون احملكمني اقرتاح تعديالت أو أيّة مالحظات أخرى ير 
ضرورة إجرائها على فقرات االختبار. وقد مّت األخذ مبا أشار 

حملكمني  من ا( %77)درجة اتفاق  ُعدَّتو إليه احملكمون، 
 غراض الدراسة احلالية.كافية العتماد املقياس أل

طبق  ج دالالت صدق البناء للمقياسوالستخرا 
استطالعية من جمتمع الدراسة وخارج املقياس على عينة 

معامالت ارتباط  اجالستخر  متطوعاً ( 23كونت من )عينتها ت
وقد تراوحت معامالت ، فقرات املقياس مع الدرجة الكلية

 ،(0.72-0.30)بني  ما مع األداة كاملةارتباط الفقرات 
 . يبني ذلكواجلدول اآليت

 3جدول
 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .38** 13 .41** 25 .56** 
2 .50** 14 .39** 26 .40** 
3 .53** 15 .40** 27 .68** 
4 .53** 16 .57** 28 .31* 
5 .32* 17 .57** 29 .44** 
6 .40** 18 .72** 30 .31* 
7 .57** 19 .50** 31 .36** 
8 .40** 20 .44** 32 .48** 
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

9 .46** 21 .30* 33 .43** 
10 .30* 22 .59** 34 .38** 
11 .51** 23 .40** 35 .65** 
12 .58** 24 .34*   
 .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *

 .0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  **

االرتباط  أن مجيع معامالت إىل وجتدر اإلشارة 
، ولذلك اللة إحصائيةدذات و  كانت ذات درجات مقبولة

 مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ض التحقق من ثبات االتساق غراأل: المقياسثبات 

فقد مت حسابه باستخدام  ،الداخلي ملقياس تقدير الذات
على بيانات  Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفا 

هذه  ُعدَّت، و 0.88بلغ  إذ التطبيق األول للعينة االستطالعية
وألغراض التحقق من  القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

ثبات اإلعادة ألداة الدراسة وأبعادها؛ مت إعادة التطبيق على 
 test-retestالعينة االستطالعية بطريقة االختبار وإعادته 

ذ بلغ إ بني تقديراهتم يف املرتني بفاصل زمين مقداره أسبوعان
0.90. 

فقرة حسب  35يتكون املقياس من : تصحيح المقياس
 فقدتدريج ليكرت اخلماسي، وأعطيت كل فئة درجة خمتلفة، 

، 2 درجة "نادراً "، وأعطيت 1 درجة بداً "ال تنطبق أأعطيت 
. 5درجة  "دائماً " و، 4درجة  "غالباً " و، 3درجة  "حياناً "أ و

أن حيـددوا درجة ممارسة السلوك ب من أفراد الدراسة لِ وطُ 
على التدريج  (X)وذلك بوضع عالمة  ،املتضمن يف الفقرة

 املالئم.
تقدير كما مت تصنيف العالمات على مقياس 

قل من أ -1مستويات كما هو مبنّي: من ) ةىل مخسإ الذات
( 2.60قل من أ -1.81"؛ من )( "منخفضة جداً 1.80

( "متوسطة"؛ من 3.400من  قلأ -2.61؛ من )"منخفضة"

( "عالية 5 -21.( "عالية"؛ من )4.20قل من أ - 3.41)
 ".جداً 

 إجراءات الدراسة:

أُعدت أداتا  الدراسة بصورهتما النهائية بعد التأكد من     
دالالت صدقهما وثباهتما، ومها مقياس العمل التطوعي 

احلصول على العدد الكلي  متّ و  ،ومقياس تقدير الذات
للطلبة، واملسجلني حىت هناية الفصل الدراسي الثاين للعام 

حصائيات عمادة القبول إ، حسب 2015-2014اجلامعي 
حتديد جمتمع الدراسة الكلي،  متّ و  ،والتسجيل يف اجلامعة

العشوائية الطبقية باإلضافة إىل اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
تدريب عدد من الباحثني لتطبيق أدوات  متّ  العنقودية؛

بشكل  سة على أفراد العينةار قياسي الدتوزيع ممّت و  ،الدراسة
ات توضيح اإلرشادمجاعي )للشعبة الدراسية الواحدة( و 

وقد استغرق  املقياسنيفقرات  الضرورية والالزمة لإلجابة عن
، املطبقنيني اسيجتميع املق ؛ ومتّ التطبيق ثالثة أسابيع دراسية

 مّت تفريغ البياناتو تسلسلية؛  أرقاماً  االستبانات عطيتوأ
 جراء التحليالت اإلحصائية املناسبة.وإ

 شتملت الدراسة على املتغريات اآلتية:امتغيرات الدراسة: 
النوع االجتماعي؛ السنة  ؛ تقدير الذات؛العمل التطوعي

 .املشاركةمدة  الدراسية؛

 :اإلحصائيةالمعالجات 

معامل  ؛املعياريةاستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات  
؛ حتليل التباين البسيطحتليل االحندار  ارتباط بريسون؛

 الثالثي.

 :النتائج ومناقشتها

إىل الكشف عن العالقة بني العمل  احلالية هدفت الدراسة 
متغريات )النوع االجتماعي؛  ءيف ضو  التطوعي وتقدير الذات
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وذلك من خالل اإلجابة ، الدراسية؛ ومدة املشاركة(والسنة 
 :وفحص الفروض عن األسئلة

ما مستوى املشاركة " ول:األجابة عن السؤال البحثي لإل
مت استخراج  ."بالعمل التطوعي لدى أفراد عينة الدراسة؟

ستوى املشاركة املعيارية ملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
واجلدول أدناه  ،عينة الدراسةبالعمل التطوعي لدى أفراد 

 يوضح ذلك.

 4جدول
المشاركة بالعمل التطوعي لدى أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً حسب  مستوىللفقرات المتعلقة ب لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 المتوسطات الحسابية

 

 ن املتوسطات احلسابية تراوحت ماأ 4يبني اجلدول 
اليت تنص على  6جاءت الفقرة رقم  فقد(، 3.78-1.60بني )

عن حيايت فيما أقدمه من مساعدة لآلخرين"  أنين راضٍ أرى "
 يف حني، 3.78 قدرهومبتوسط حسايب  ،يف املرتبة األوىل

 المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
أرى أنين راٍض عن حيايت فيما أقدمه من مساعدة  6 1

 لآلخرين.
 عالية 1.346 3.78

أرى أن املشاركة يف العمل التطوعي هو أمر مهم  3 2
 بالنسبة يل.

 متوسطة 1.223 3.39

 متوسطة 1.315 3.33 أرى أنين راٍض عن املشاركة يف األعمال التطوعية. 7 3
 متوسطة 1.417 3.31 مشاركيت يف العمل التطوعي حاجة إنسانية. 1 4
تشجيعي املستمر ألصدقائي للمشاركة يف األعمال  2 5

 التطوعية اليت تطرحها اجلامعة.
 متوسطة 1.368 3.08

أرى أن شخصييت تطورت عندما شاركت يف  5 6
 األعمال التطوعية.

 متوسطة 1.287 2.98

 متوسطة 1.340 2.71 للمشاركة يف األندية الطالبية.أسعى  4 7
شاركت يف تقدمي العون للمؤسسات اخلريية يف جمال  9 8

 مساعدة ورعاية الفقراء.
 متوسطة 1.367 2.65

السعي الدائم للمشاركة يف أي نشاط تطوعي تقدمه  8 9
 اجلامعة أو الكلية.

 متوسطة 1.326 2.63

 متوسطة 1.370 2.63 وتقدمي العون هلم. أشارك يف زيارة املرضى، 10 10
أتعاون مع املؤسسات العامة يف جمال رعاية ذوي  15 11

 االحتياجات اخلاصة.
 منخفضة 1.335 2.33

أشارك يف تقدمي العون للمؤسسات العامة يف اجملال  11 12
 الرياضي )األندية(.

 منخفضة 1.199 1.96

 منخفضة 1.093 1.86 رعاية الطفل. أشارك يف الربامج التطوعية يف جمال 13 13
أساهم يف تقدمي العون للمؤسسات العامة يف جمال  14 14

 مكافحة التدخني.
 منخفضة جداً  1.042 1.75

أتعاون مع املؤسسات العامة يف جمال اإلغاثة  12 15
 اإلنسانية.

 منخفضة جداً  950. 1.60

 متوسطة 830. 2.67 العمل التطوعي كاماًل   
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ونصها "أتعاون مع املؤسسات العامة  12جاءت الفقرة رقم 
ومبتوسط حسايب  ،يف جمال اإلغاثة اإلنسانية" باملرتبة األخرية

 كاماًل . وبلغ املتوسط احلسايب للعمل التطوعي  1.60قدره 
 .أي مبستوى متوسط ،2.67

وى املشاركة بالعمل التطوعي  ذا ما نظرنا ملستإ
ىل إ فالدراسات واألحباث تشري ؛ها "متوسطة"ناجدو  كاماًل 

من  بدّ  لذا ال ،التطوعي العمل ع العريب فقري يف جمالأن اجملتم
االعرتاف بضعف ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع العريب 

العمل  واسرتاتيجياتبرامج  منها ضعفألسباب عديدة 
 ت حمدودة،ما زالالعمل التطوعي املشاركة يف ، فالتطوعي

الدعوي واالجتماعي، وتقدمي اخلدمات اجلانب  اويغلب عليه
ك صيحات كثرية مطالبة كان هناوقد  ؛ للفقراء واملساكني

تقاء مبستوى األعمال بدفع عجلة العمل التطوعي واالر 
 جراء املزيد من البحوث ذات العالقة.التطوعية، وإ

ومن جهة أخرى فإن هناك عدم إقبال للشباب 
الوعي العام لدى املواطنني لضعف  على العمل التطوعي نظراً 

تام يف الساحة العربية  شبه هناك غيابف بقيمة التطوع املنظم،
يف احلوافز  اً ن هناك ضعفإكما   ،ملراكز توجيه املتطوعني

الدراسة امليدانية عن  أظهرتهوهذا ما  .اجملتمعية للمتطوعني
 العربية للمنظمات األهلية. لشبكةل التطوع يف العامل العريب

عليه فقد بدأ التفكري يف بداية الثمانينات يف  وبناء
طوعية اخلاصة للعمل يف تالدول الغربية لتوظيف املنظمات ال

ويف التسعينات بدأ هناك  ،مشاريع التنمية يف الدول النامية
 إذ مشل مفاهيمَ  ؛طوعيتتوسع واضح يف مفهوم العمل ال

سياسية، أمهها مفهوم املشاركة السياسية واحلكم  اً وأبعاد
ت األمم املتحدة مفهوم احلكم الراشد فمثالً، تبنّ  .الراشد

، واملنظمات والقطاع اخلاص ،وهي: الدولة ،بركائزه الثالث
أطلق عليها اسم القطاع الثالث كجزء  غري احلكومية اليت

 (.2001، الشرجيين واحلوري). اجملتمع منأساسي 
احلالية بأن واقع املشاركة يف ميكن تفسري النتيجة  كما   

 اهتماماتمن  ابسيطً  ااألعمال التطوعية ما زالت تأخذ جانبً 

الطلبة اجلامعيني، وأن املسؤولني يف التعليم العايل مل يدركوا 
موضوع التطوع بالصورة املطلوبة. وذلك لغياب توفري الفرص 
أمام الشباب اجلامعي خلوض مثل هذه التجارب اليت تنعكس 
على شخصيته بشكل واضح. ال سيما املرحلة اجلامعية واليت 

الدخول للحياة  يف حياة الفرد قبل انتقاليةتشكل مرحلة 
العينة من املهنية والعملية. كما يالحظ بأن معظم أفراد 

 إذ؛ يدركون دورهم املرتبط مبكانتهم يف اجملتمع ال قدالشباب 
مباالة وعدم االهتمام إن الالف؛ يزال حمدوداً  داء دورهم ماإن أ

 مما ؛باملشاركة يف العمل التطوعي يسيطر على شخصياهتم
ىل فدعوة الشباب إ ،مكانتهم اجتماعياً ىل تأخر يؤدي إ

املشاركة التطوعية من قبل اجملتمع لتحقيق الشراكة املتكاملة 
اليت يسعى اجملتمع هداف األ من يف بناء اجملتمع وتنميته هي

م الرغبنه إىل حتقيقها. فقد أكدت نتيجة دراسة النابلسي أ
ء دامن اخلطط والسياسات اليت ترمي إىل متكني الشباب من أ

ال أن ، إقدراهتمأدوارهم االجتماعية، ملا يتناسب مع 
 ةزال ضعيفت ما ةالتطوعي مشاركاهتم ومسامهاهتم اجملتمعية

 (.2007)النابلسي، 
حصائيات الرمسية حول التطوع وعند استطالع اإل

جند أن هناك فروقات واضحة بني الواقع التطوعي  عاملياً 
ملتطوعني يف الواليات املتحدة بلغ عدد ا فقد ،العريب والعاملي

مليون  61.8ما يقارب  2008 -2007بني العامني  األمريكية
 مريكيمن اجملتمع األ %26.4ما ميثل أي  ،شخص

(Veerasamy, Sambasivan, & Kumar, 2013).  أما يف
 5ىل وجود ما يزيد عن إ (2008)أسرتاليا فتشري إحصائيات 

أي ما ميثل  سنة، 18 متطوع ممن تزيد أعمارهم عنمليون 
. وتضم رابطة  (Pedicini, 2008) من السكان 34%

منها  ،جامعة أمريكية 100اجلامعات غري الرحبية حوايل 
وختصصات يف العمل اخلريي  ،ختصصات للعمل غري الرحبي

 (.2001 ،الشرجيين واحلوري)
وحبسب دراسة ميدانية  أما يف اجملتمع العريب،

( 2003) "قامت هبا "الشبكة العربية للمنظمات األهلية
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 ن الشباب العريب من سنإ إذ ،"تطوع ثقافة الالسيادة "
 وال .بالعمل التطوعي هم أقل الفئات اهتماماً  عاماً ( 15-30)

ن هناك غيابًا شبه تام للمسوح امليدانية اليت القول: إ بد من
تقيس التطوع، وغيابًا للمراكز واملؤسسات املعنية بالقياس، 

 أمهية ذلك على مستويات خمتلفة.من رغم بال
حباجة  يف اجملتمع العريب ن ثقافة العمل التطوعيإ

ىل البحث العلمي والتوجه احلكومي إىل تنمية شاملة تستند إ
لطبيعة التحوالت االقتصادية والسياسية والثقافية  اجلاد نظراً 

 .اليت يعيشها اجملتمع العريب
اختلفت نتيجة السؤال احلايل مع نتائج العديد من الدراسات 

ن منظمات الرعاية والتنمية يف مصر وتونس أ تبنّي واليت 
مارات دان ولبنان وفلسطني والبحرين واإلواملغرب والسو 

و مؤقت يف وفرة من نقص دائم أمان، تعاين والكويت وعُ 
% 88أن الغالبية العظمى و  ،(1997املتطوعني لديها )الباز، 

من الطلبة ال يشاركون كليًا يف النشاطات التطوعية املختلفة 
وأن  ،(1997؛ الباز، 1991)عزام ، املتاحة يف الوسط اجلامعي

الدور الذي يؤديه الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي 
 .(2007ضعيف )النابلسي، 

ما مستوى تقدير " الثاني:جابة عن السؤال البحثي لإل
مت استخراج املتوسطات  ."الذات لدى أفراد عينة الدراسة؟

ستوى تقدير الذات لدى أفراد املعيارية ملاحلسابية واالحنرافات 
 واجلدول أدناه يوضح ذلك. ،عينة الدراسة

 5ل جدو 
مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات المتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 الحسابية
 المستوى المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 عالية جداً  712. 4.65 أشعر أين شخص غري حمبوب 24 1
 عالية جداً  605. 4.59 أحتمل املسؤولية إزاء تصرفايت وأعمايل 11 2
 عالية جداً  754. 4.57 أمتتع مبكانة حمرتمة بني زمالئي وأساتذيت يف اجلامعة 4 3
 عالية جداً  954. 4.55 أشعر أن اآلخرين لن حيبوين لو عرفوا حقيقيت 26 4
 عالية جداً  698. 4.41 أستمتع بتفكريي اخلاص واختاذ قرارايت بنفسي 13 5
 عالية جداً  809. 4.41 أتواصل مع من هم حويل بسهولة، وبشكل طبيعي 25 5
 عالية جداً  825. 4.34 أشعر بأين شخص مرغوب فيه عندما أتعامل مع اآلخرين 7 7
 عالية جداً  911. 4.31 حيايت االجتماعيةأشعر بالرضا عن  2 8
 عالية جداً  933. 4.30 ال أتردد يف التعبري عن آرائي وقناعايت، ولو اختلفت مع اآلخرين. 9 9

 عالية جداً  889. 4.30 أشعر بضعف شخصييت عند التعامل مع اآلخرين. 12 10
 عالية جداً  940. 4.27 أبذل جهداً كبرياً للحصول على مكانة ُفْضلى. 33 11
 عالية جداً  823. 4.24 ن عندما أغيب عنهم.يفتقدين اآلخرو  20 12
 عالية 1.053 4.20 ال أشعر برضا عن عالقيت مع زمالئي.  34 13
 عالية 1.026 4.18 ينتابين شعور بأين ال أصلح لشيء. 19 14
 عالية 843. 4.17 أشعر بنقص يف شخصييت. 1 15
 عالية 891. 4.16 احلياة تقودين إىل النجاح.أرى أن مبادئي يف  22 16
 عالية 812. 4.14 أشعر أين شخص لطيف. 29 17
 عالية 816. 4.10 .أعتقد أين قادر على حل مشكاليت بنفسي 15 18
 عالية 1.039 4.06 أشعر بأين أصيب اآلخرين بامللل عندما أحتدث معهم. 32 19
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 المستوى المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 عالية 846. 4.02 من أعمال.أثق بأين سأجنح يف كل ما أقوم به  31 20
 عالية 1.063 4.01 أستطيع االعرتاف بأخطائي دون أن أشعر بأين فاشل. 6 21
 عالية 1.063 4.01 ين يف األماكن العامة.نأشعر بأن الناس يراقبو  10 21
 عالية 959. 3.94 أتصف بالرباعة يف املواقف االجتماعية. 35 23
 عالية 953. 3.90 اآلخرين علّي.أشعر بالضيق من تفوق  14 24
 عالية 887. 3.90 أشعر بأن لوجودي قيمة كبرية. 27 24
 عالية 1.133 3.68 أشعر بالغرور يف بعض املواقف. 21 26
 عالية 1.189 3.63 أشعر بأن اآلخرين يستمتعون حبياهتم أكثر مين. 5 27
 عالية 1.108 3.57 أعتقد أن تقديري لذايت أقل مما ينبغي. 16 28
 متوسطة 1.139 3.39 أكره نفسي كلما تذكرت عيويب. 17 29
  1.278 3.39 بالراحة النصياع اآلخرين إلراديت.أشعر  30 29
 متوسطة 1.158 3.36 م يف جامعيت وجمتمعي.عضو مهأشعر بأين  18 31
 متوسطة 1.463 3.10 أكره التواضع الذي يشعرين بالذل. 28 32
 متوسطة 1.257 3.09 عن األعمال اليت أقوم هبا. أشعر بعدم الرضا 3 33
 متوسطة 1.267 3.07 أشعر بالقلق عند قيامي بنشاط  ما باجلامعة. 8 34
 متوسطة 1.256 3.07 أشعر بأين أعاين من الضغط النفسي أكثر من اآلخرين. 23 34

 عالية 404. 3.97 .كاماًل   تقدير الذات  
      

ن املتوسطات احلسابية قد أ 5يبني اجلدول  
اليت  24جاءت الفقرة رقم  إذ(، 4.65-3.07بني ) تراوحت ما

 ،ين شخص غري حمبوب" يف املرتبة األوىلبأشعر أتنص على "
جاءت الفقرتان رقم  يف حني، 4.65قدره ومبتوسط حسايب 

ونصهما "أشعر بالقلق عند قيامي بنشاط ما  23.8
كثر من أعاين من الضغط النفسي أين بأشعر أباجلامعة"، و"

. 3.07قدره ومبتوسط حسايب  ،املرتبة األخريةيف اآلخرين" 
أي  ،3.97 كاماًل وبلغ املتوسط احلسايب لتقدير الذات  

 .مبستوى عالٍ 
تطور تقدير الذات داخل اإلطار ينشأ وي

جتماعي الذي  يعيش فيه الفرد، فتقييم الفرد لذاته ال اال
ما جتماعي. وعلى ذلك فعنديف اإلطار املرجعي االإال حيدث 

جتماعية فإن تقدير حتدث تغريات يف بيئة الشخص اال
ت اليت ستحدث الذات هو العامل الذي حُيدد نوعية التغريا

فاءة والفاعلية مما يزيد الك ،ه تبعًا لذلكيف تقييم الفرد لذات
قدم الصحة النفسية. فعندما يوالرضا عن احلياة، ومن َثَّ 

الفرد املساعدة لآلخرين فإن ذلك ُيشري إىل حب اآلخرين 
  ,Brown) وتقديره هلا تقييم الفرد لذاته، ومن َثَّ ارتفاع له

Hoye, & Nicholson, 2012). 
ن تقدير الذات لدى هذه الفئة من املتطوعني إ

 هنم حيظون بتقدير منإأكثر رضا عن احلياة، كما ، فهم ةعالي
دونه من أعمال تطوعية لصاحل حوهلم، واقتناعهم بأمهية ما يؤ 

اجملتمع، فالعمل التطوعي يزيد من شعور الفرد بالراحة 
النفسية عند قيامه بأي عمل تطوعي وكسب خربات 
ومعارف جديدة يف احلياة، واكتساب قدرات وملكات 

 بشرائح خمتلفة يف اجملتمع تساعده نفسية نتيجة احتكاكهم
ني سلوكه والقدرة على التعامل مع اآلخرين، ومن على حتس

ناحية أخرى يؤدي قيام املتطوع بالعمل التطوعي إىل زيادة 
إحساسه وتقديره لذاته وأمهيته ومكانته يف اجملتمع )اللحياين، 

1997.) 
ن ، وهم قادرو من غريهم كثر سروراً إن املتطوعني أ

ه وفخرهم مبا يقدمون فعل أي شيء لتقدمي العون على
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رون قيمة االعرتاف الذي حيصلون عليه وهم يقدّ  ،للمجتمع
من الناس يف جمتمعاهتم احمللية واملهارات اجلديدة اليت 

، ولديهم شعور قوي باالنتماء إىل املنظمة والفريق يكتسبوهنا
 ليه.الذي ينتسبون إ

 اختلفت نتيجة السؤال احلايل مع نتيجة دراسة هامرتا    
((Hamarta,2009، توسط مستوى تقدير الذات. تبنّي ذ إ 
توجد فروق ذات داللة  الالفرض األول" جابة عن لإل

بني  α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس العمل 
النوع االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ التطوعي تعزى ملتغريات )

 استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات متّ " (مدة املشاركة
 داء أفراد عينة الدراسة على مقياس العمل التطوعياملعيارية أل

؛ ومدة السنة الدراسية؛ النوع االجتماعيسب متغريات حب
 .أدناه يبني ذلك 6، واجلدول املشاركة يف العمل التطوعي

 6ول جد
السنة النوع االجتماعي؛ بحسب متغيرات  داء أفراد عينة الدراسة عل  مقياس العمل التطوعيالحسابية واالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات 

 ؛ ومدة المشاركة في العمل التطوعي.الدراسية
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغير

 349 832. 2.83 ذكر النوع االجتماعي
 281 784. 2.47 أنثى

 271 873. 2.54 سنة أوىل السنة الدراسية
 359 785. 2.76 سنة ثالثة

 292 889. 2.44 شهور فأقل 6 مدة المشاركة
 338 722. 2.86 شهور 6أكثر من 

ظاهريًا يف املتوسطات  تبايناً  6 يبني اجلدول 
داء أفراد عينة الدراسة على ألاحلسابية واالحنرافات املعيارية 

النوع  بسبب اختالف فئات متغريات مقياس العمل التطوعي

يف العمل  ؛ ومدة املشاركةالسنة الدراسيةاالجتماعي؛ 
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات  .التطوعي

 .7جدول  الثالثي: احلسابية مت استخدام حتليل التباين
 7ول جد

 العمل التطوعيعل  ؛ ومدة المشاركة السنة الدراسيةالنوع االجتماعي؛ تحليل التباين الثالثي ألثر 

 

 :سابقال 7من اجلدول  تبنّي ي
 عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةو -
α=0.05  بلغت قيمة ف  فقد، النوع االجتماعيتعزى ألثر

، وجاءت الفروق 0.000حصائية بلغت إوبداللة  ،13.533
 لصاحل الذكور.

 عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةو -
α=0.05  بلغت قيمة ف  فقد، السنة الدراسيةتعزى ألثر

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000 13.533 8.464 1 8.464 النوع االجتماعي
 0.018 5.583 3.492 1 3.492 السنة الدراسية
 0.000 27.825 17.403 1 17.403 مدة المشاركة

   625. 626 391.528 الخطأ

    629 433.436 الكلي
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اءت الفروق ، وج0.018بلغت  إحصائيةوبداللة  ،5.583
 السنة الثالثة.لصاحل 

 مدةتعزى ألثر  α=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية و -
 إحصائيةوبداللة  ،27.825بلغت قيمة ف  فقد، املشاركة
 شهور. 6وجاءت الفروق لصاحل أكثر من  ،0.000بلغت 

ذ تبني إالنتيجة احلالية مع الفرضية األوىل  اختلفت
أفراد د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء و وج

عينة الدراسة على مقياس العمل التطوعي تعزى ملتغريات 
 ".(النوع االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ مدة املشاركة)

ن مفهوم العمل التطوعي خيتلف بني اجلنسني إذا  إ
عاماً، مثل اخلدمات العامة دون أجر أو  كان العمل مجاعياً 

نقابات مهنية، ونواد رياضية، وكذلك القيام حبمالت نظافة 
خرين، فدوافع العمل أعمال تقدمي العون لآلوعناية بالبيئة و 

ذلك العمل من جهود  يتطلبا ملا ختتلف بني اجلنسني، تبعً 
 ،بالناس وأعباء، فكلما كانت األمور عامة، وأكثر احتكاكاً 

عنه، يف حني تعزز الثقافة دور  كانت اإلناث أكثر ابتعاداً 
 بتلك األعمال. هقيام فّضلوت ،الرجل يف القضايا العامة

ناث والرجال يتطوعون، ولكن مييل الرجال ن اإلإ
إىل التطوع يف اجملاالت اليت حتقق القوة واملكانة االجتماعية 

االت اليت والشهرة، يف حني متيل اإلناث إىل التطوع يف اجمل
 ,Blazek & Besta)مع فئات حمتاجة  إنسانياً  تعامالً  تتطلب

خر لتفوق الذكور يف هذا اجلانب آك مربر ًا هناأيض ،(2012
ة بصورة أكرب عمال العاموهو  قدرة الذكور على القيام باأل

كحرية التنقل واحلركة اليت ترتبط هبامش احلرية   ،ناثمن اإل
 املمنوح من قبل األسرة واجملتمع.

فقد  ؛مع نتائج العديد من الدراسات ةنتيجة احلاليالاتفقت 
محاد، )لصاحل الذكور و فروق بني الذكور واإلناث وجود  تبنّي 

العوضي، ؛ 2000؛ شتيوي وعبد اجمليد وعبداهلادي، 1995
2013) 

من اإلناث لديهن دوافع حقيقية  % 60أن إىلك إشارة وهنا
ورغبة قوية يف املشاركات يف أي شكل من أشكال العمل 

يف زيادة تقدير الذات  مسامهاً  التطوعي الذي يرونه عامالً 
 (.2008)غنيم ،

 امالً عمرية عاملرحلة المتيل األدبيات إىل اعتبار 
يف مشاركة أفراد اجملتمع يف العمل التطوعي، فالعمل  اً مهم

 وقد يكون هذا عائداً  .التطوعي يزيد عندما يكرب الشخص
وميكننا لتقدمي خدمات خمتلفة،  إىل وجود أوقات فراغ تدفعه

زيادة يف  يصحبه املرحلة الدراسيةن التقدم يف إ :هناالقول 
 من ملا يرتتب عليه ،مشاركات الطالب يف العمل التطوعي

زيادة اخلربة واملكانة االجتماعية والوعي  من العمريف  التقدم
شاركة يف صنع املو دراك الثقايف والتحصيل العلمي وسعة اإل

 ن همممّ ن الطلبة ية على أميكن النظر للنتيجة احلالو  .القرارات
 ،هجِ وْ قد يكون احلماس لديهم يف أَ  الثالثةيف السنة الدراسية 

انت قد عززت ك  ؛وتطوراً  كثر ثباتاً منخرطني بقيم أوما زالوا 
 خالل سنوات الدراسة.

ائج العديد من مع نتاحلالية نتيجة الاتفقت وقد 
وجود فروق بني املتطوعني الشباب كبار  تبنّي الدراسات فقد 

-(21 (، وأن متوسط العمر1995السن وصغار السن )محاد، 

بني الطالب الذين بالفعل  ُكربىسنة هي النسبة ال (23
ومسامهات يف العمل التطوعي  لديهم نشاطات اجتماعية

واختلفت مع نتيجة العوضي  ،(2008، أشكاله )غنيم بكلّ 
ا حنو العمل كثر توجهً أا ن الطلبة األصغر سنً ( يف أ2013)

 التطوعي.
يف العمل  وجود فروق ذات داللة إحصائية عن ماأ

، "( شهور6أكثر من )مشاركة "ممن هلم مدة لصاحل  التطوعي
ن الفرد املشارك سوف خيترب أيمكننا تفسري النتيجة هنا بف

جتارب أكرب حول قدراته وميوله واجتاهاته، وسوف تصقل 
األخطاء ن إبشكل أكرب من خالل امليدان. كما شخصيته 

كبرية تُعطيه تصورات أكرب وأعمق   مدةاليت يقع فيها خالل 
ن املهارات إقصرية، كما  مدةاليت تكون خالل من تلك 

ىل تدريب وممارسة أكرب، إاملختلفة اليت يكتسبها الفرد حباجة 
وكلما مارس الفرد هذه املهارات زاد احتمال أن تصبح ضمن 
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تنمية مهارات خمتلفة تبعًا لتنوع  ومن َثَّ مهاراته الشخصية، 
 املواقف التطوعية.

 
المشاركة في العمل  ومدةالنوع االجتماعي التفاعل بين (: 1شكل )

 التطوعي
النـــــوع ( التفاعـــــل بـــــني 1مـــــن الشـــــكل رقـــــم ) تبـــــنّي ي 
انـت الفـروق املشاركة يف العمـل التطـوعي وك ومدة االجتماعي

، واإلنـاثشهور عنـد الـذكور  6كثر من املشاركة أ مدةلصاحل 
خنــراط املشــاركة واال مــدةوميكــن تفســري ذلــك بأنــه كلمــا زادت 

ة أطــول تزيــد مــن خــربات وفــرص ملــد بأنشــطة العمــل التطــوعي
خيترب الفرد نفسه يف أكثر  من ثمنو الفرد يف جوانب خمتلفة، و 

مـــن ناحيـــة شخصـــية، كمـــا تزيـــد مـــن فرصـــة املمارســـة واخلـــربة 
 والتدرب على املهارات املختلفة سواء عند الذكور أو اإلناث.

توجد فروق ذات داللة ال  "الفرض الثاني جابة عن لإل
بني  (α=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

توسطات أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس تقدير الذات م
عزى ملتغريات )النوع االجتماعي؛ السنة الدراسية؛ مدة ت

 استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات متَّ  "املشاركة(
 الدراسة على مقياس تقدير الذات داء أفراد عينةألاملعيارية 

؛ ومدة السنة الدراسيةالنوع االجتماعي؛ حسب متغريات 
 .واجلدول أدناه يبني ذلك يف العمل التطوعياملشاركة 

 8جدول 
السنة النوع االجتماعي؛ حسب متغيرات  الذاتداء أفراد عينة الدراسة عل  مقياس تقدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل

 المشاركة في العمل التطوعي. ؛ ومدةالدراسية

 

ظاهرًا يف املتوسطات احلسابية  تبايناً  8يبني اجلدول 
داء أفراد عينة الدراسة على مقياس ألواالحنرافات املعيارية 

النوع بسبب اختالف فئات متغريات  تقدير الذات

يف العمل ؛ ومدة املشاركة السنة الدراسيةاالجتماعي؛ 
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات  .التطوعي

 .9احلسابية مت استخدام حتليل التباين الثالثي جدول 
 9جدول 

 تقدير الذات. في ؛ ومدة المشاركة في العمل التطوعيالدراسيةالسنة النوع االجتماعي؛ تحليل التباين الثالثي ألثر 
 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000 27.797 4.324 1 4.324 النوع االجتماعي
 0.662 0.191 030. 1 030. السنة الدراسية

 0.671 0.181 028. 1 028. مدة المشاركة
   156. 626 97.377 الخطأ
    629 102.541 الكلي

0

1

2

3

4

 انثى ذكر

 شهور فأقل 6 

 شهور 6اكثر من 

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغير
 349 422. 4.05 ذكر النوع االجتماعي

 281 356. 3.87 أنثى
 271 396. 3.95 سنة أوىل. السنة الدراسية

 359 409. 3.99 سنة ثالثة.
 292 406. 3.94 شهور فأقل. 6 مدة المشاركة

 338 400. 4.00 شهور. 6أكثر من 



 عبداهلل بن حممد بين ارشيد: العمل التطوعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة اجلامعةأمحد حممد الغرايبة و 

 

49 

 :السابق 9من اجلدول  تبنّي ي
عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائية و -
α=0.05  بلغت قيمة ف  فقد، النوع االجتماعيتعزى ألثر

، وجاءت الفروق 0.000حصائية بلغت إوبداللة  ،27.797
 الذكور.لصاحل 

تعزى ألثر  α=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و -
وبداللة  ،0.191بلغت قيمة ف  فقد، السنة الدراسية

 .0.662حصائية بلغت إ
تعزى  α=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و  -

وبداللة  ،0.181بلغت قيمة ف  فقد، مدة املشاركةألثر 
 .0.671بلغت  إحصائية

تعلق فيما يالثاين  الفرضاحلالية مع نتيجة الاتفقت 
فيما واختلفت تغريي )السنة الدراسية؛ ومدة املشاركة( مب

 .بـ )النوع االجتماعي(يتعلق 
كثر أهنم أىل ن عزو النتيجة املرتبطة بالذكور إميك

اإلناث أكثر  أن إالناث؛ بتقدير الذات مقارنة باإل إحساساً 
ألداء األدوار العائلية؛ ورمبا هذا يرجع إىل طبيعتها  حتوالً 

بأدوارها  اً لديها مرتبط فيصبح تقدير الذات ،ودورها كأمّ 
نظرة السائدة بقوامة الرجل على يعزز ال أن اجملتمعو  ،العائلية
 ).  1999ن املرأة التابعة املطيعة )موسى،، وأمر الناهيأنه اآل

أكرب مقارنة ن تقدير الذات لدى الذكور إكما 
باإلناث ملا يقوم به الذكور من مشاركات خمتلفة ومتنوعة 

تكون  يف حنيناث. خيترب خالهلا جماالت أوسع من اإل
حمدودة ويف جماالت خاصة، مما اإلناث  ىجماالت املشاركة لد

. فكلما زادت جماالت ينعكس على تقدير الذات لديها
كتساب ا ىل إ ذلك أدى ،العمل التطوعي وطبقت حبرية أكرب

تقدير الذات يكون أعلى  من َثَّ خربات ومهارات أكرب، و 
شروط حمددة ال  مقارنة باملشاركة يف جماالت حمدودة وضمن

نفتاح، مما ينعكس على مستوى تقدير تسمح باحلرية واال
 الذات.

فقد  ؛مع نتائج العديد من الدراسات ةنتيجة احلاليالاتفقت 
أن الطالب الذكور اإلجنليز أوضحوا مسات ذكورة أكثر  تبنّي 

ارتباط  تبنّي من قرنائهم الطالب الذكور الالتينيني، وقد 
   من الذكور واإلناث املرتفع لدى كلتقدير الذات اإلجيايب 

( (Perez,2001، تقدير ذات مرتفع عند الذكور  تبنّي كما
 تبنّي وقد ،  Zhang & Leung,2002 )) عما هو عند اإلناث

بتقدير الذات لدى  ارتباط املساندة االجتماعية إجيابياً 
 Snopek) املراهقني الذكور أكثر منه لدى املراهقات اإلناث

& Hublova,2008). 
كما اختلفت النتيجة املرتبطة باملرحلة العمرية مع نتائج 

اليت أشارت  ،Zhang & Leung,2002)دراسة زهانق وليونق )
اهتم من و لذ كثر تقديراً العمر األكرب أفراد ذوي إىل أن األ

 .األصغر سناً 

 
المشاركة في تقدير  مدةو  النوع االجتماعي: التفاعل بين 2شكل 

 الذات
النوع التفاعل بني  2من الشكل رقم  تبنّي ي 
املشاركة يف العمل التطوعي وكانت الفروق  ومدة االجتماعي

عند  شهور فأقل 6شهور عند الذكور و  6كثر من ألصاحل 
وميكن تفسري ذلك بأن اجملتمع يسمح أكثر للذكور ناث؛ اإل

ناث؛ اإليف االخنراط يف أنشطة خمتلفة للذكور مقارنة ب
فاألنشطة النوعية واملختلفة للذكور ُتسهم بشكل أفضل يف 
عكس هوية الذات، فعندما ينخرط أكثر يف األنشطة وميارس 

يف ت لديهم. فإن ذلك يزيد من تقدير الذا ؛خمتلفة اً أدوار 
؛ فأي ون األنشطة واألدوار حمدودة لدى اإلناث تك حني

يؤدي إىل زيادة تقدير قد  اً فرصة ألي نشاط مهما كان بسيط
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ن احتمالية استمرار اإلناث يف أنشطة إ ا. كمالذات لديهن
مما ال يسمح هلا باختبار  ،تطوعية أطول قليلة مقارنة بالذكور

ا. فاألغلب ال جوانب عّدة يف شخصيتها وتشكيل هويته
مما يقلل من  ،طويلة يف األنشطة التطوعية تستمر اإلناث ملدة

يف العمل التطوعي على  فرصة قياس واختبار أثر طول املدة
ة قصرية لو ملدو تقدير الذات لدى اإلناث. فأي نشاط حىت 

يف حياهتا على تقدير الذات قد ينعكس كخربة جديدة 
ن طبيعة اإلناث أكثر مرونة مقارنة بالذكور، كما إ  لديها.

 .تؤدي إىل تعديل تقدير الذات لديهنوأي مشاركة قد 

 
يف تقدير  ة املشاركةمدو املستوى : التفاعل بني 3شكل 

 الذات
ة مــــدو املســــتوى التفاعــــل بــــني  3مــــن الشــــكل رقــــم  تبــــنّي ي    

 6كثر من التطوعي وكانت الفروق لصاحل أعمل يف ال املشاركة
وميكـــن تفســـري ذلـــك بـــأن املشـــاركة شـــهر عنـــد الســـنة الثالثـــة؛ أ

تزيــد مــن تقــدير الــذات لــدى الفــرد ألنـــه  أشــهر 6ألكثــر مــن 
ة. والطالــــب قــــف خمتلفــــة ومتنوعــــة خــــالل هــــذه املــــدخيتــــرب موا

خـــالل الســـنة الثالثـــة يكـــون مســـتوى النضـــج لديـــه أعلـــى منـــه 
األوىل مــن دخولـه اجلامعـة، ممــا يسـمح بتغيــري خـالل السـنوات 

ما أن تعــديل االجتاهـات حنــو ذاتــه وحنــو العمــل التطــوعي الســي
ة املشـاركة وزاد أطول. فكلمـا زادت مـد االجتاهات حيتاج مدة

ـــــب ـــــة تعـــــديل الفـــــرد  ،املســـــتوى الدراســـــي للطال زادت احتمالي
ينعكس على تقدير الذات بشـكل  من ثالجتاهاته حنو ذاته و 

ايب مقارنة بالطالب الذي تكون مشاركته بالعمل التطـوعي إجي
ن مســـتوى فهــم الطالـــب قـــل. كمــا إأقليلــة ومســـتواه الدراســي 

تلـف عمـا يكـون لديـه خـالل خيووعيه خـالل السـنوات األوىل 

ُتشري إىل التغريات الثابتة نسبياً م التعلّ السنوات التالية؛ فعملية 
ن عمليـــة مارســـة، كمــا إناجتــة عـــن اخلــربة وامليف ســلوك الفـــرد ال

ة اخلربة واملمارسـة وزاد تتأثر بالنضج . فكلما زادت مدم التعلّ 
ن ذلك يؤدي إىل زيادة احتمالية حدوث إالنضج لدى الفرد ف

لـــدى الفـــرد ممـــا يـــنعكس إجيابـــاً علـــى تقـــدير  مالـــتعلّ التغـــريات و 
 الذات.

توجد عالقة ارتباطية ذات  ال":الفرض الثالثجابة عن لإل
بني  α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 متَّ . "العمل التطوعي وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة
استخراج معامل ارتباط بريسون بني العمل التطوعي وتقدير 

 يوضح ذلك. 10الذات، واجلدول 
 10جدول 

 العمل التطوعي وتقدير الذاتبين للعالقة معامل ارتباط بيرسون 
 تقدير الذات  المتغير

 **240. معامل االرتباط  العمل التطوعي

 000. الداللة اإلحصائية
 630 العدد

 (.0.01**ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
اللة دذات جيابية إوجود عالقة  10 من اجلدول تبنّي ي

 .بني العمل التطوعي وتقدير الذات إحصائية
إذ تبني الثالث  اختلفت النتيجة احلالية مع الفرض

د عالقة ارتباطية بني العمل التطوعي وتقدير الذات لدى و وج
 ".أفراد عينة الدراسة

 -اً إنساني اً ه سلوكوصفب -ن العمل التطوعيإ
وبذل  ،مرتبط بدوافع اإلنسان وحاجاته وبواعثه للقيام بسلوك

جهد دون انتظار لربح أو مقابل ملموس سوى إشباع الفرد 
هذا اجملال أشار ملنظومة دوافعه الداخلية وقيمه احملركة هلا، ويف 

ثني إىل أن إدراك املشاركني يف العمل العديد من الباح
، كذلك يرتفع مرتفعاً  التطوعي لتقدير الذات يكون غالباً 

وجد املتطوع التقدير من لما ة، وأنه كدلديه الشعور بالسعا
 زادت دافعيته للعمل التطوعي. حوله؛
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خر يؤدي قيام املتطوع بالعمل ومن جانب آ
التطوعي، إىل زيادة إحساسه وتقديره لذاته وأمهيته يف 

بقيمة  هويشعر  ،ويعطي للمتطوع مكانة اجتماعية ،اجملتمع
ن هم يف ن مساعدة اآلخرين ممّ (. إ1997 )اللحياين، احلياة
إذ يشعر  ،بسط الغرائز اإلنسانية وأنبلهاأ أمر من حاجة

نسان بالفخر مبا يقدمه للمجتمع، وهم يقدرون قيمة اإل
االعرتاف الذي حيصلون عليه من الناس يف جمتمعاهتم احمللية 

ولديهم شعور قوي  ،واملهارات اجلديدة اليت يكتسبوهنا
 إليه. سبونباالنتماء للمنظمة والفريق الذي ينت

فقد  ؛مع نتائج العديد من الدراسات ةنتيجة احلاليلااتفقت 
 .وجود عالقة إجيابية بني العمل التطوعي وتقدير الذات تبنّي 

(Brown,Hoye & Nicholson, 2012; Cook, 

2015;Briggs, Landry & Wood, 2007; Hoits, & 

Hewitt, 2001; Hidalgo, Moreno-Jiménez, & 

Quinonero, 2013; Rustan & Samples,  2015 )،  ن إو

نفتاح والتغيري واملرونة املشاركة يف العمل التطوعي أظهرت اال
مما  ،جتاهاتأفكار جديدة، وحتسني املشاعر واالنتاج إو 

(، وارتباط Warren, 2014انعكست على تقييم الفرد لذاته )
 2009بالتوجه اإلجيايب حنو املشكلة ) جيابياً إتقدير الذات 

(Hamarta,،  وأن األفراد ممن لديهم جتارب يف العمل
، كما  اً التطوعي كان مستوى الرضا عن احلياة لديهم مرتفع
 ,Levyكانت تصوراهتم املستقبلية حول ذواهتم مرتفعة )

Benbenishty, & Refaeli, 2012)،  وأن املشاركة بالعمل
 ). التطوعي ترتبط مبفاهيم الصحة النفسية والشعور بالسعادة

Jane& Erica, 2012.) 
 التنبؤ بتقدير الذاتال ميكن  ": الفرض الرابع جابة عن لإل

استخدام حتليل االحندار  متَّ " من خالل العمل التطوعي
، كما هو مبني تقدير الذات يفالبسيط ألثر العمل التطوعي 

 :يتآلايف اجلدول 
 11جدول 

 .أثر العمل التطوعي في تقدير الذات البسيط لقياسنتائج تحليل االنحدار 
 معامل االرتباط المتغير المستقل

R 
 معامل التحديد

R2 
المعامل المعياري 

BETA 
 اإلحصائية الداللة قيمة ف

 000. 38.552 240. 058. 240. العمل التطوعي
 املتغري التابع: تقدير الذات

أن التباين املفسر بلغ  11من اجلدول  تبنّي ي
 من %5.8 نسبتهفسر ما  العمل التطوعي نإأي  ،0.058

 أثر إجيايب ذي داللة إحصائيةوجود  تبنّي كما ،  تقدير الذات
ف ذ بلغت قيمة إ ،تقدير الذاتيف  لعمل التطوعيل

 R، وبلغ معامل التنبؤ 0.000حصائية إوبداللة  ،38.552

24%. 
تبني ذ الفرض الرابع إاحلالية مع نتيجة ال اختلفت

للعمل التطوعي يف التنبؤ بتقدير  اواضحً  اسهامً هناك إن أ
 الذات. 

ن دوافع العمل أبميكن تفسري هذه النتيجة 
التطوعي لدى الفرد ترتبط بإشباع حاجات اجتماعية وذاتية، 

الدافع ن إكما   .من الشعور باالنتماء إىل توكيد الذات بدءاً 

 طبيعته ذايت واختياري التوجيه، وليس دافعاً التطوعي بللعمل 
ة يالدافع الذايت مبنظومة قيم كذلك ارتباط،  إجبارياً  خارجياً 

خاصة منظومة القيم  ،للعمل التطوعي أمهية وأولوية يتعط
 االجتماعية والدينية، وهي قيم حمركة للسلوك اإلنساين.

طبيعة العمل ذاته، فهو عمل يسعى إليه  أيضاً 
الفرد بإرادته، وحيدد دوره الذي يستطيع القيام به داخل 
منظومة العمل، كما ميكنه حتديد الوقت ومدى اجلهد الالزم 
له، وكذلك فهو عمل ال يتعرض الفرد فيه إىل التقييم الدائم 

يب ولكن رمبا التوجيه والتدر  ،واملراقبة ملستوى األداء للمهام
طبيعة العالقات االجتماعية يف ذلك العمل  ايضً أوالتنمية، 

عدالة  وغيابعادة ما ختلو من صراعات املنافسة والتمييز 
ي أن التوزيع، وهو ما يسمح لذلك التفاعل اإلنساين اجلمع
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 ومنمية لتقدير الفرد لذاته يكون ذا طبيعة إجيابية معززة
من حيث املردود ن هذا العمل إ. كما هاراته االجتماعيةمل

وعلى  وكبرياً  االجتماعي واإلنساين عادة ما يكون إجيابياً 
لفرد ل اً إجيابي يعطي دعماً مساس واضح بشخصية الفرد؛ لذا 

شعور الو  ،لقدراتاوتنمية  ،الذات من جوانب عدة: كتأكيد
 بالكفاءة يف األداء والتميز.

ترى أنه كلما كان تقييم الفرد  إن النظرية التبادلية
. ادت احتمالية قيامه بالفعلز  لنتائج فعله أو نشاطه إجيابياً 

يصاحبه يف كثري من  الذيوينطبق هذا على العمل التطوعي 
بالسعادة، فاملتطوع الذي حيصل على  احلاالت شعور

مكاسب معنوية من احرتام اجملتمع وتقديره وحبه وتعاطفه 
 (.2002العمل التطوعي )الباز، يدفعه إىل مزيد من 

كما ميكن النظر للعالقة التنبؤية يف ضوء دوافع 
العمل التطوعي وطبيعته، فدوافع العمل التطوعي لدى الفرد 

ا من الشعور ترتبط بإشباع حاجات اجتماعية وذاتية، بدءً 
باالنتماء إىل توكيد الذات والدافع يف طبيعته ذايت واختياري 

ا كما يف الكثري من املهام ا إجباريً ا خارجيً التوجيه، وليس دافعً 
 ا يف حياته.واألدوار اليت ميارسها الطالب اجلامعي حتديدً 

 :االستنتاجات

بعض  إىلبعد حتليل النتائج توصلت الدراسة     
  املتوسط احلسايب للعمل التطوعيأن  االستنتاجات وهي:

وأن املتوسط احلسايب لتقدير  ،مبستوى متوسط جاء اماًل ك
جود فروق ذات و  تبنّي مبستوى عاٍل؛ كما  جاء كاماًل الذات  

داللة إحصائية يف العمل التطوعي تعزى ألثر النوع 
جود فروق و ، وجاءت الفروق لصاحل الذكور؛ و االجتماعي

ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات تعزى ألثر النوع 
وجود  كما تبنّي الذكور.   ، وجاءت الفروق لصاحلاالجتماعي

داللة إحصائية بني العمل التطوعي إجيابية ذات عالقة 
نسبته فسر ما  العمل التطوعيأن ؛ و وتقدير الذات

ثرًا إجيابيًا ذا ك أهنان إ، أي تقدير الذات%( من 5.8)
 تقدير الذات.يف  لعمل التطوعيلداللة إحصائية 

 :التوصيات

 ىل:إليه من نتائج توصلت إ توصي هذه الدراسة يف ضوء ما
أن يؤخذ باالعتبار متغري تقدير الذات عند استكشاف  -

القيمة التنبؤية ملتغري املشاركة يف العمل التطوعي لدى طلبة 
 اجلامعات.

أمهية  اإلرشاديةبالوحدة  والعاملونأن يراعي املرشدون  -
األعمال التطوعية عند تطوير الربامج اإلرشادية اهلادفة إىل 

 حتسني تقدير الذات لدى املسرتشدين.
شراك الطلبة خالل هذه املرحلة يف أنشطة إأن يتم  -

وحتسني  واكتشافهاأنفسهم  هلم باختبارتطوعية تسمح 
 تقدير الذات خالل املرحلة اجلامعية.

حول العمل التطوعي يف حصائية إتوفري قاعدة بيانات  -
 اجملتمع العريب.

 وتدريبهم وهتيئتهم الطلبة إلعداد تفعيل دور اجلامعات -
وطرح بعض  ،طوعية خمتلفة يف اجملتمعتلدخول جماالت 

 العمل التطوعي.يف املساقات اليت هتتم بتنمية املشاركة 
 ع التطوعيمظلة للعمل التطوعي معنية بالتشريجياد إ -

 تطوعني.ليات عمل املوتنظيم آ

 :بحوث مقترحة

عمل التطوعي مبتغريات جراء دراسات تبحث عالقة الإ -
 ة الذاتية.أخرى كالكفاء

جراء دراسات تبحث عالقة العمل التطوعي مبتغريات إ -
 دميغرافية أخرى كمرحلة التعليم العام.

البحث يف اسرتاتيجيات من شأهنا تطوير مفهوم العمل  -
 التعليم العام.ا يف مرحلة التطوعي وحتديدً 
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دخال مقررات تعىن دراسات تبحث يف جدوى إجراء إ -
 بالعمل التطوعي خالل مرحلة التعليم اجلامعي.

 المراجع:

دراسة ميدانية على  الشباب والعمل التطوعي: (. 2002.) الباز، راشد
مركز البحوث والدراسات  .املرحلة اجلامعية يف مدينة الرياض طالب

 الرياض، السعودية. ,األمنيةبكلية امللك فهد 
العربية على مشارف القرن  األهليةاملنظمات (. 1997.) الباز، شهيدة

 –العربية. الزمالك  األهليةمؤمتر التنظيمات  .احلادي والعشرين
 القاهرة.

(. العالقة بني تقدير الذات واالجتاهات 2006).جرادات، عبدالكرمي 
اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية،  .الالعقالنية لدى الطلبة اجلامعيني
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Abstract: The study aimed at examining the relationship between voluntary work and self-esteem. The study utilized two 

tests; voluntary work test and self-esteem test. Tests validity and reliability are established. A stratified cluster sampling 

method was applied on the postgraduates at the University of Hail for the academic year 2015/ 2016, males participants were 

(349) and females were (281), total number (630) from the 1st year and 3rd years from all majors. Voluntary work overall 

level was average and mean scored (2.67); self-esteem overall level was high, mean of (3.97). Statistical significant 

differences in the voluntary work attributed to the gender were found in favor of males, self-esteem functional differences 

were also found in favor of males. A statistically significant positive relationship was found between the voluntary work and 

self-esteem. The voluntary work explained 5.8% of self-esteem, which means there is a statistically significant positive effect 

of the voluntary work on self-esteem. Keywords: voluntary work; Self-esteem; Academic year; Gender; Participation length. 

Key words: voluntary work; Self-esteem; Academic year; Gender; Participation length.      

 


