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  )٢٧(منوذج رقم                      .العلوم االجتماعية  : قسم
  .التأهيل والرعاية االجتماعية  : ختصص 

  دكتوراه        ماجستري     رسالة ملخص 
  

 تمع  : عنوان الرسالة   .العمل التطوعي وعالقته بأمن ا
  .معلوي بن عبداهللا الشهراين  : إعداد الطالب

  . مبارك طالبأحسن / الدكتور إشراف
  :جلنة مناقشة الرسالة 

    مشرفاً ومقرراً   أحسن مبارك طالب  / الدكتور -   
  عضوا مناقشاً  .معن خليل العمر/ األستاذ الدكتور

  عضواً مناقشاً  .صاحل رميح الرميح/ األستاذ الدكتور 
  .م٢٤/٦/٢٠٠٦هـ    املوافق ٢٨/٥/١٤٢٧ :   تاريخ املناقشة

   :مشكلة البحث
ه الدراسة االهتمام حنو دراسة العمل التطوعي وجماالته املختلفة وخصائص املتطوعني ودوافعهم وأهدافهم             وجهت هذ 

 تمع السعودي وحماولة لتحديد عالقة العمل التطوعي خبصائصه املختلفة بـأمن                 وكذلك القوانني املنظمة للتطوع يف ا
 تمع   .ا

  :لسؤال الرئيس التايلويف ضوء ما تقدم ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف ا
 تمع ؟   ما عالقة العمل التطوعي بأمن ا

   :أمهية البحث
  :تظهر أمهية هذه الدراسة يف 

 تمع بوصفه جانباً مهماً-١  تم بالعمل التطوعي وعالقته بأمن ا  تمع  يف حياة إن هذه الدراسة    .ا
   حول ممارسة املتطوعني     النتائج املتوقعة للدراسة تشكل قاعدة معرفية ونظرية للباحثني-٢

 تمع  .    للعمل التطوعي وعالقته بأمن ا
   إن هذه الدراسة تعمل على إضافة علمية للمكتبة السعودية واملكتبة العربية بشكل عام يف -٣

 .    جمال واسع للعمل التطوعي 
 تمع-٤   . إضافة نظرية جديدة يف جمال العمل التطوعي وعالقته بأمن ا

 



 تمع ا-٥    .لوقوف على ربط العمل التطوعي بأمن ا
 تمع -٦  . التعرف إىل األسس والنظريات  اليت تربط العمل التطوعي بأمن ا
 تمع-٧  . املمارسة العملية الصحيحة ألهداف العمل التطوعي وارتباطه بأمن ا
  . التعرف إىل دور العمل التطوعي األمين ومعوقاته ووسائل تفعيله-٨
  

   :أهداف البحث
  :تستهدف الدراسة حتقيق األهداف التالية 

 تمع، من خالل جماالت العمل التطوعي يف -١    معرفة العالقة بني العمل التطوعي وأمن ا
 تمع السعودي بوجه عام، ويف الرياض بوجه خاص   .     ا

 تمع السعودي -٢  . التعرف إىل جماالت العمل التطوعي يف ا
   خصائص املتطوعني ودوافعهم لاللتحاق بالعمل التطوعي، وعالقة ذلك بأمن   التعرف إىل-٣

 تمع وسالمته   .    ا
 تمع -٤   . التعريف باإلجراءات والنظم اليت يتخذها العمل التطوعي، وعالقتها بأمن ا
  

  :تساؤالت البحث
 تمع السعودي ؟-١    ما أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي يف ا
 تمع السعودي ؟ ما أه-٢   م جماالت العمل التطوعي يف ا
 تمع السعودي ؟-٣    ما االجتاهات وامليول للعمل التطوعي يف ا
 تمع السعودي ؟-٤    ما أهم العقبات والصعوبات اليت تواجه العمل التطوعي يف ا
   ما العالقة بني جماالت العمل التطوعي والدور األمين هلذا العمل ؟-٥

   :منهج البحث  
  .  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

   :أهم النتائج
 تمع السعودي يقوم املتطوعون بدور كبري جداً                 -١  أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع جماالت العمل التطوعي يف ا

 . فيها
 تمع السعودي -٢  ة جداًبوجه عام هي درجة كبري أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امليول للعمل التطوعي يف ا
 .  هي درجة كبرية جداً -بوجه عام- أظهرت نتائج الدراسة أن درجة وجود الصعوبات -٣
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Research Problem : 
  The tenor of this thesis is the study of voluntary work and its multifarious fields as well as the 
distinctive characteristics of voluntary workers, their incentives and objectives. Moreover,  the study 
sheds light on the regulating rules that underlie voluntary work in Saudi society with an attempt to 
specify the relation of voluntary work , with its various characteristics,  to social security.   
Based on the abovementioned facts, the central inquiry of the thesis can be summarized in the following 
question:-  

- What is the relation of voluntary work to social security? 
Research Importance : 
 
        1- The study deals with voluntary work and its relation to social security as an important aspect 
of social life. 
         2- The expected outcome of this study provides a cognitive and theoretical basis for researchers 
who study voluntary work and its relation to social security. 
         3- This study enriches the Saudi library in particular and the Arabic library in general in the field 
of social work. 
         4- A new theoretical enhancement in the field of voluntary work and its relation to social 
security. 
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  5- Inspecting the relation of voluntary work to social security. 
 6- Understanding the theoretical basis that underlies the relation of voluntary work to social 
security. 
         7- The proper practical effecting of the objectives of voluntary work and its relation to  
social security. 
 8- Understanding the role of voluntary work for security purposes, its trammels and ways to 
activate it. 
Research Objectives : 

1- Understanding the relation of voluntary work to social security through inspecting the 
fields of voluntary work in Saudi society in general, and Riyadh in particular.  

2- Understanding the fields of voluntary work in Saudi society. 
3- Understanding the distinctive characteristics of voluntary workers and their incentives in 

joining voluntary work as well as the relation of all this to social security.  
4- Specifying the procedures and regulations of voluntary work and its relation to social 

security. 
 

Research Hypotheses / Questions: 
 

1- What are the security roles of voluntary work in Saudi society? 
2- What are the most important fields of voluntary work in Saudi society? 
3- What are the propensities that underlie the voluntary work Saudi society? 
4- What are the most important trammels and challenges that face voluntary work in Saudi 

society? 
5- What is the relation of voluntary work, with its multifarious fields, to the security role for 

this kind of work? 
 

Research Methodology : 
 The research method used is the analytical descriptive method. 
 
Main Results : 
 

1- The results concluded out of this study brings to light that, in all fields of voluntary work 
in Saudi society, volunteers play a very important role. 

2- It also brings to light that the propensity for voluntary work in Saudi society has a very 
high degree.  

3- It also demonstrates that , generally speaking, a lot of trammels are to be encountered.  



كر   رش ي د ق ت    
سѧبحانه  تعѧѧالى   شѧكره  لѧѧذ   فقنѧي   عѧانني علѧѧى  تمѧا   ѧѧذ          حمѧد  هللا 

  . لعمل 
  ثم  توجه بالشكر   لعرفا    لجميل لجامعة نايف  لعربيѧة للعلѧو   ألمنيѧة            

نѧѧايف بѧѧن عبѧѧد  لعزيѧѧز   يѧѧر   / ممثلѧѧة فѧѧي صѧѧاحب  لѧѧسمو  لملكѧѧي  ألميѧѧر    
يعتبر  ذ   لصر   لعلمѧي      لد خلية     ئيس مجلس        لجامعة    لذ          

 ى  ما  تقد  بخالص  لѧشكر   لتقѧدير  لѧ         . من ثمر   جهو ه      لشامخ   حد   
عبѧѧد /معѧѧالي مѧѧدير جامعѧѧة نѧѧايف  لعربيѧѧة للعلѧѧو   ألمنيѧѧة  ألسѧѧتا   لѧѧد تو      

 لعزيѧѧѧز بѧѧѧن صѧѧѧقر  لغامѧѧѧد     لѧѧѧذ    ص ѧѧѧ ل  لجامعѧѧѧة  لѧѧѧى  ѧѧѧذه  لمكѧѧѧ انة 
  ن  جمعѧا  بѧ   /  ما  خѧص بالѧشكر  لѧد تو         . لعظيمة    مѧساعد معѧالي      قѧو

 حѧѧسن /  لѧѧد تو    تقѧѧد  بخѧѧالص  لѧѧشكر   لعرفѧѧا   لѧѧى   مѧѧدير  لجامعѧѧة   
 فقѧѧد  ѧѧا  لѧѧه     لѧѧذ  شѧѧرفني باإلشѧѧر   علѧѧى  ѧѧذه  لرسѧѧالة   مبѧѧا   طالѧѧب

  لѧѧى   ѧѧذلكعظѧѧيم  لفѧѧضل فѧѧي مѧѧساعدتي  تѧѧوجيهي     قѧѧد   لѧѧشكر  لجزيѧѧل
 لعلѧѧو    عѧѧضا  لجنѧѧة  لمناقѧѧشة  ألجѧѧال     مѧѧا  شѧѧكر جميѧѧع  سѧѧاتذ  قѧѧسم    

 لهم بالجميل على مѧا قѧدموه لѧي مѧن عѧو   مѧساعد                    عرفانا    الجتماعية
  جعѧل  لѧك فѧي ميѧز             فجز  م  هللا خير       لمو صلة    ستي  لعليا      عم

   تقѧѧѧد  بخѧѧѧالص  لѧѧѧشكر   لتقѧѧѧدير  لѧѧѧى  لعѧѧѧاملين علѧѧѧى          .حѧѧѧسناتهم 
        علѧى مѧا    عين  خو ني  لمتطو  لى    لجمعيا   لخيرية   لتطوعية بالريا

   جѧز  لهѧم        هللا  لجميѧع خيѧر  لجѧز         فجѧز    قدموه من عو   مѧساعد     
  .في  لد  ين  لعطا  

  .خر  عو نا     لحمد هللا     لعالمين آ 
  الباحث                                                             

معلوي بن عبد اهللا الشهراني                                                                



د         
  .. إلى والدي

  .الذي توالني بالتقويم والتوجيه والتربية السليمة
  .. والدتيإلى

  التي ربتني صغيراً
  .أطال اهللا في عمرها ومتعها بالصحة والعافية 

  .. زوجتي إلى
  ..بسام وباسم ودانة ..  أبنائيإلى

  .دراستيا انشغالي عنهم طوال مدة الذين تحملو
  ...إليهم جميعاً أهدي هذا العمل

  

  معلوي
  
  



ا  ي و ت هر   حمل   ف
  الصفحة  الموضوع  م
  أ  شكر وتقدير  ١
  ب  اإلهداء  ٢
  ج  فهرس المحتويات  ٣
  هـ  فهرس الجداول  ٤
  ح  فهرس األشكال  ٥
  ١  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول   ٦
  ٢  التمهيد   ٧
  ٣  إشكالية الدراسة  ٨
  ٥  اسة أهداف الدر  ٩
  ٦  أهمية الدراسة   ١٠
  ٧  تساؤالت الدراسة   ١١
  ٨  مفاهيم الدراسة   ١٢
   والدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني   ١٣

  ماهية العمل التطوعي وأمن المجتمع: المبحث األول 
١٤  
١٥  

  ١٦  التطور التاريخي للعمل التطوعي: المطلب األول   ١٤
  ٣٥   العمل التطوعيأنواع : المطلب الثاني   ١٥
  ٤٣  مفهوم أمن المجتمع وعالقته بالعمل التطوعي : المطلب الثالث   ١٦
  ٥٥  .مجاالته ، ودوافعه ، ووسائله: العمل التطوعي: الثاني المبحث   ١٧
  ٧٣  الدافعية في العمل التطوعي : المطلب األول   ١٨
  ٥٩  مجاالت العمل التطوعي : المطلب الثاني   ١٩
  ٦٣  وسائل العمل التطوعي : لثالث المطلب ا  ٢٠
  ٦٦   إسهام العمل التطوعي في الحفاظ على أمن المجتمع: المبحث الثالث   ٢١
  ٦٧  الدور التثقيفي للعمل التطوعي : المطلب األول   ٢٢
  ٧٠  الدور االجتماعي للعمل التطوعي : المطلب الثاني   ٢٣



  ٨٢  الدور األمني للعمل التطوعي : المطلب الثالث   ٢٤
  ٩١   المعوقات ووسائل تفعيل العمل التطوعي: المبحث الرابع   ٢٥
  ١٠٤  الدراسات السابقة: المبحث الخامس   ٢٦
  ١١٢  اإلطار المنهجي للدراسة : الفصل الثالث   ٢٧
   ١١٢  منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة   ٢٨
  ١١٣  مجتمع الدراسة   ٢٩
  ١٣٤  أداة الدراسة وإجراءاتها   ٣٠
  ١٣٦  صدق أداة الدراسة   ٣١
  ١٤١  ثبات أداة الدراسة   ٣٢
  ١٤٣  خطوات تطبيق الدراسة الميدانية   ٣٣
  ١٤٣  أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات   ٣٤
  ١٤٩  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها : الفصل الرابع   ٣٥
  ١٩٩  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها : الفصل الخامس   ٣٦
  ٢٢٨  المالحق  ٣٧

  
 



هر   جلد       ف
الصفحة  اسم الجدول  م
توزيع مجتمع الدراسة على الجمعيات الخيرية المختارة من المرحلة )  ١(رقم جدول ال  ١

  األولى في العينة
١١٤  

موزعة بحسب الجمعيات ) إناث/ذكور(عينة الدراسة من المتطوعين ) ٢(رقم جدول ال  ٢
  الخيرية المختارة  

١٢١  

  ١٢٢  .توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس) ٣(جدول رقم ال  ٣
  ١٢٣  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر) ٤(جدول رقم ال  ٤
  ١٢٤  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الحالة االجتماعية) ٥(جدول رقم ال  ٥
  ١٢٦  توزيع أفراد الدراسة بحسب المؤهل العلمي) ٦(جدول رقم ال  ٦
  ١٢٧  )مسمى الوظيفة(توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمل الحالي ) ٧(رقم جدول ال  ٧
  ١٢٨  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب مستوى الدخل الشهري بالريال) ٨(جدول رقم   ٨
  ١٢٩  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب نوع السكن الذي يسكنون فيه) ٩(جدول رقم ال  ٩
  ١٣٠   عينة الدراسة بحسب مكان السكن الذي يسكنون فيهتوزيع أفراد) ١٠(جدول رقم ال  ١٠
  ١٣١  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة التطوعية) ١١(جدول رقم ال  ١١
  ١٣٣  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب نوع العمل التطوعي) ١٢(جدول رقم   ١٢
رتباط بين درجات عبارات المحور األول مع الدرجة معامالت اال) ١٣ ( رقمجدولال  ١٣

  الكلية لهذا المحور
١٣٨  

معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الثاني مع الدرجة ) ١٤(رقم جدول ال  ١٤
  الكلية لهذا األسلوب

١٣٩  

    معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الثالث مع الدرجة) ١٥ ( رقمجدولال  ١٥
  المحور الكلية لهذا

١٣٩  

معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الرابع مع الدرجة ) ١٦(رقمجدول ال  ١٦
  الكلية لهذا المحور

١٤٠  

  ١٤٢   باستخدام طريقة ألفا كرونباخ أداة الدراسةلمحاورمعامالت الثبات  )١٧(جدول رقم ال  ١٧
  ١٥٢ينة الرياض نحو أهم األدوار األمنية استجابات أفراد الدراسة بمد) ١٨(الجدول رقم   ١٨



  للعمل التطوعي في المجتمع السعودي
للفرق بين متوسط درجة األهمية لكـل دور مـن          ) ت(نتائج اختبار   ) ١٩(الجدول رقم     ١٩

  )٤(األدوار األمنية والقيمة 
١٥٨  

لتطوعي استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحو أهم مجاالت العمل ا         ) ٢٠(الجدول    ٢٠
  بالمجتمع السعودي

١٦٠  

للفرق بين متوسط درجة األهمية لكل مجـال مـن          ) ت( نتائج اختبار    )٢١(الجدول رقم     ٢١
  )٤(مجاالت العمل التطوعي والقيمة 

١٦٦  

استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحـو الميـول واالتجاهـات         ) ٢٢(الجدول رقم     ٢٢
  للعمل لتطوعي بالمجتمع السعودي

١٦٨  

للفرق بين متوسط درجة الموافقة لكل عبارة مـن         ) ت(نتائج اختبار   ) ٢٣(الجدول رقم     ٢٣
  )٤(العبارات والقيمة 

١٧٣  

استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحو أهم العقبات والصعوبات         ) ٢٤(الجدول رقم     ٢٤
  التي تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي

١٧٥  

للفرق بين متوسط درجة األهمية لكل عقبـة مـن          ) ت(ائج اختبار   نت) ٢٥(الجدول رقم     ٢٥
  )٤(العقبات التي تواجه العمل التطوعي والقيمة 

١٨٢  

نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت العمـل التطـوعي           ) ٢٦(الجدول رقم     ٢٦
  والدور األمني لهذا العمل

١٨٤  

بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور       للفروق  ) ت(نتائج اختبار   ) ٢٧(الجدول رقم     ٢٧
  الرئيسية باختالف الجنس

١٨٦  

للفروق بين متوسط درجة الموافقـة      ) ف(نتائج تحليل التباين اختبار     ) ٢٨(الجدول رقم     ٢٨
  على المحاور الرئيسية باختالف العمر

١٨٨  

 الموافقـة   للفروق بين متوسط درجة   ) ف(نتائج تحليل التباين اختبار     ) ٢٩(الجدول رقم     ٢٩
  على المحاور الرئيسية باختالف الحالة االجتماعية

١٨٩  

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٠(الجدول رقم     ٣٠
  الرئيسية باختالف المستوى التعليمي

١٩٠  

ور للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـا       ) ف(نتائج اختبار   ) ٣١(الجدول رقم     ٣١
  الرئيسية باختالف المستوى التعليمي

١٩٢  



للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٢(الجدول رقم     ٣٢
  مستوى الدخل الشهريالرئيسية باختالف 

١٩٣  

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٣(الجدول رقم     ٣٣
  ف نوع السكنالرئيسية باختال

١٩٤  

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٤(الجدول رقم     ٣٤
  الرئيسية باختالف مكان السكن

١٩٥  

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٥(الجدول رقم     ٣٥
  الرئيسية باختالف سنوات الخبرة التطوعية

١٩٦  

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحـاور        ) ف(نتائج اختبار   ) ٣٦(لجدول رقم   ا  ٣٦
  الرئيسية باختالف نوع العمل التطوعي

١٩٧  

  



هر   ا ف ك   ألش
الصفحة  الشكلاسم   م
توزيع عينة الدراسة من المتطوعين بحسب أسماء الجمعيات الخيرة ) ١ ( رقمالشكل  ١

  المختارة
١٢١  

  ١٢٢  وزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنست) ٢(رقم الشكل   ٢
  ١٢٤  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر) ٣(رقم الشكل   ٣
  ١٢٥  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الحالة االجتماعية) ٤(رقم الشكل   ٤
  ١٢٦  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي) ٥(رقم الشكل   ٥
  ١٢٧  اد عينة الدراسة بحسب العمل الحاليتوزيع أفر) ٦ ( رقمالشكل  ٦
  ١٢٨  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الدخل الشهري بالريال) ٧(رقم الشكل   ٧
  ١٢٩  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب نوع السكن) ٨(رقم الشكل   ٨
  ١٣٠  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب مكان السكن) ٩(رقم الشكل   ٩
  ١٣٢  ع أفراد عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة التطوعيةتوزي) ١٠(رقم الشكل   ١٠
  ١٣٣  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب نوع العمل التطوعي) ١١ ( رقمالشكل  ١١

  
  



هر   ملالحق     ف
الصفحة  الملحقاسم   م
  ٢٢٩  االستبانة في صيغتها األولية   ١
  ٢٤٠  االستبانة في صيغتها النهائية  ٢
  ٢٥١  خطاب المحكمين  ٣
  ٢٥٢  قائمة بأسماء المحكمين  ٤
  ٢٥٣  نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية بالمملكة العربية السعودية  ٥
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فصل      ل   أل   
ا  ة إلط د  س ل ل ا   ع ل    

   يشتمل على       
  .لتمهيد  •
 . شكالية  لد  سة  •
 .  د    لد  سة  •
 .  مية  لد  سة  •
 .تسا ال   لد  سة  •
 .مفا يم  لد  سة  •
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فصل  أل   ل   
ا  ع ل ا    ة  إلط د  س ل ل د    ي ه م ت ل   

ـ               د لقد أنعم اهللا عز وجل على المملكة العربية السعودية بـأن جعلهـا مه
، ، وهي جزيرة اإلسالم   نة الخالدة ومنطلقها، ففيها الحرمان الشريفا     الرسال

  فمنذ أن تأسست المملكة العربيـة الـسعودية علـى يـد المغفـور لـه                
العزيز وهي تولي العمل الخيري جل اهتمامهـا          الملك عبد  – بإذن اهللا  –

  .أيضاً  ولكن في الخارج،في الداخل فحسبليس  ،وفائق عطائها
 ، أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في المجتمـع الـسعودي            وبذلك

تطبيقاً ألوامر اهللا عز وجل ورسوله الكريم صـلى اهللا عليـه وسـلم ،               
وأصبح له دور أمثل في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتمـاعي بـين             

والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل        . المواطنين
والعمل الصالح عند كل المجموعات البـشرية منـذ األزل،          معاني الخير   

. لى آخـر   يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إ         هولكن
 فمن حيث الحجم يقل في فترات االسـتقرار         ومن فترة زمنية إلى أخرى؛    

 ومـن حيـث     ؛والهدوء، ويزيد في أوقات الكوارث والنكبات والحروب      
 أو غير   ، أو تبرعاً بالمال   ، أو مهنياً  ،ياً وعضلياً الشكل فقد يكون جهداً يدو    

  . أو سياسية، أو اجتماعية،ذلك، ومن حيث دوافعه فقد تكون دوافع نفسية
       ومع مرور الوقت استمر العمل التطوعي بالتطور والتقدم والرقـي         

يات الخيرية واإلغاثية والدعوية     حتى نشأت المؤسسات والجمع    واالنتشار،
 التطوعي أهميـة    وللعمل . كل أنحاء المعمورة    ليغمر اؤهاعطالتي فاض   

بالغة في عصرنا الحاضر لما له من انعكاسات إيجابيـة مـن الناحيـة              
 وغيرها من نواحي الحياة األخرى، وفي الوقت        ،االجتماعية واالقتصادية 

نفسه نجد أن العمل التطوعي وفي ظل التطورات واألحـداث العالميـة            
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 تلصق بـه   لئال يستغل أو     ؛يد من التطوير والتنظيم   واإلقليمية بحاجة لمز  
تأثير بالغ  لما له من     و ،ولما للعمل التطوعي من أهمية في المجتمع      . التهم
جـاء هـذا     - ومنها الجانب األمني     ، في جوانبه المتعددة والمختلفة    ،فيه

تطـويره   العمل التطوعي في حفظ األمـن ووسـائل          أهميةالبحث لبيان   
  .في هذا الجانبتفعيل دوره ووطرق 

  
 дة :   ال د  س ل ة   ي ل ا ك  : ش

 ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكـل      ،    يعتبر العمل التطوعي ممارسة إنسانية    
 منذ أن خلق    ، عند كل المجموعات البشرية    ،معاني الخير والعمل الصالح   

 األديـان الـسماوية     فياهللا األرض وأوجد اإلنسان ، وتجدد هذا المفهوم         
 الذي أفاض فـي بيـان الحـث علـى العمـل             ،سالم وآخرها اإل  ،جميعاً

 ممارسة  غدت حتى   ، وكيفية ممارسته بلوغاً لإليمان ومقاصده     ،التطوعي
العمل التطوعي تعني تحقيق اإليمان ، ومن هذا المفهوم فإن األمن ضـد             

 وهذه العالقة تبلغ مقاصدها عبر      . ورفع األذى ومنعه من الناس     ،الخوف
وما زالـت    عبر ممارسات أصلها طوعي     وأ ،اشتقاق األمن من اإليمان   

 أجهـزة   بهـا  وبعضها تطور ليصير ممارسة أمنية مباشرة تقوم         ،طوعية
 عمل الـشر هـو       كما أن   و ،صة أو بالتعاون مع القطاع الطوعي     متخص

 ، فإن األمن يتقاطع مع العمل الطوعي سلباً وإيجاباً        مبادرة ذاتية طوعية؛  
  .بعضها يكمل بعضاًليوجد عالقة أزلية 

ومن العالقة الوطيدة التي توجد بين العمل التطوعي وأمـن المجتمـع              
 وذلـك مـن     ،العمل التطوعي في معالجة المشكالت االجتماعية     مساهمة  

:  مثل ، والمشكالت االجتماعية   المساهمة في معالجة بعض الظواهر     خالل
 لها أثر مباشـر    والتي قد يكون     ؛المخدرات ، والتسول  واألمية،  والبطالة،  
 دوراً مهمـاً   التطوعي   كما أن للعمل  مباشر في حدوث الجريمة ،      أو غير   
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ذات  والعـائالت    ، واألرامل ، والمسنين ،في الرعاية االجتماعية للسجناء   
 ،وحمايـة البيئـة    ، وجمعيات تنظـيم األسـرة     ، واأليتام الدخل المنخفض 

  .دوره في حاالت الكوارثباإلضافة إلى 
وعي وعالقتـه الفعليـة أو االحتماليـة        ومن هنا تظهر أهمية العمل التط     

 مركـزاً    وأهميته،  وتظهر أيضاً ضرورة أمن الفرد والمجتمعات      ،باألمن
 وتعزيز هذا التوجه    ،على تربية الطفل وغرس بذرة حب العمل التطوعي       

الطفل الذي يبني    " :على ذلك فمقولة  و ، ليكون لبنة بناء في مجتمعه     ؛لديه
ن لم تـستطع أن توجهـه       إ ،صحيحة" الم  العالم هو الطفل الذي يهدم الع     

وتبعده عن ارتكاب األخطاء التي تزجه في النهاية إلى متاهات التخريب           
وبناء على ما سبق سوف نركز على عالقة        . واإلخالل باألمن االجتماعي  

  .العمل التطوعي باألمن 
 هذا الموضوع بعد الجدل الكبير الذي دار        الباحث في هذه الدراسة تناول   

ى ته باألمن ، وحول األخطـار التـي يـر         لعمل التطوعي وعالق  حول ا 
 وممـا زاد قناعـة      .البعض أن العمل التطوعي يمثلها على أمن المجتمع       

 البعض عن قصد أو غيـر       من محاولة الباحث في هذه الدراسة ما رأى       
قصد أن يربطوا بين العمل التطوعي وبعـض الـسلوكيات الـسلبية أو             

ومنها اإلرهاب مـثالً وبـذلك ينقلـب العمـل           ،اإلجرامية أو االنحرافية  
  .الطوعي من مفيد إلى مضر في المجال األمني

من هنا فإن هذه الدراسة وجهت االهتمام نحو العمل التطوعي ومجاالتـه            
 وأهدافهم وكـذلك القـوانين      ، ودوافعهم ، وخصائص المتطوعين  ،المختلفة

قـة العمـل    تحديد عال لة   ومحاو ،المنظمة للتطوع في المجتمع السعودي    
  .التطوعي بخصائصه المختلفة بأمن المجتمع
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  مشكلة الدراسة فـي الـسؤال الـرئيس    وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة     
  :التالي

  ما عالقة العمل التطوعي بأمن المجتمع ؟
  

ا يث ة : ا  ن د  س ل د       : 
  :تستهدف الدراسة تحقيق األهداف التالية 

 من خالل مجاالت    ،ن المجتمع معرفة العالقة بين العمل التطوعي وأم      -١
 وفي الريـاض بوجـه      ،العمل التطوعي في المجتمع السعودي بوجه عام      

 ومـن   ، من خالل معالجة المشكالت االجتماعيـة      وتحقيق األمن خاص،  
 والتي قد يكون لها األثـر     ،أهمها البطالة ، األمية ، المخدرات ، والتسول       
  .المباشر أو غير المباشر في حدوث الجريمة 

 مجاالت العمل التطوعي في المجتمع الـسعودي بوجـه          إلىالتعرف   -٢
 . وفي الرياض بوجه خاص،عام

 ودوافعهـم لاللتحـاق بالعمـل       ، خصائص المتطوعين  إلى التعرف -٣
 . وسالمتهالمجتمع، وعالقة ذلك بأمن التطوعي

 وعالقتها  ، العمل التطوعي   التي يتبعها  ألنظمةالتعريف باإلجراءات وا   -٤
   . وسالمتهتمعبأمن المج

  
  
  
  

ث ل ا ة : ا  ث د  س ل ة   ي  : مه
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مما ال شك فيه أن العمل التطوعي لم يحظ إال بالقليل من اهتمامـات                 
الباحثين ، أما موضوع عالقة العمل التطوعي باألمن فنادراً مـا تناولـه             

  .الباحثون بالدراسة 
  :ين همية هذه الدراسة في جانبين رئيستظهر أ

  :أ ـ األهمية العلمية 
 شعوب أهميـة كبيـرة إال أنـه لـم يحـظ             للعمل التطوعي في حياة ال    

 فالدراسات في مجال العمـل      ،بالدراسات الكافية التي توازي هذه األهمية     
  . وهي أندر في مجال العمل التطوعي وعالقته باألمن،التطوعي نادرة

   :ةلذلك تعتبر هذه الدراسة إضافة وإثراء في النواحي التالي
  اً لدراسة تهتم بالعمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع كجانبن هذه اأ -١

  . في حياة المجتمع     مهماً
  النتائج المتوقعة للدراسة تشكل قاعدة معرفية ونظرية للباحثين حول  -٢

 .ممارسة المتطوعين للعمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع     
   والمكتبة ، السعوديةإن هذه الدراسة تعمل على إضافة علمية للمكتبة -٣

 .العربية بشكل عام في مجال واسع للعمل التطوعي     
  إضافة نظرية جديدة في مجال العمل التطوعي وعالقته بأمن  -٤

  .المجتمع    
  :ب ـ األهمية العملية 

لتطوعي لعمل ا من خالل عالقة ا   تظهر األهمية العملية لهذه الدراسة           
دراسة تعزز هذا التوجه بنتائجها وما توصي        هذه ال  ألنبأمن المجتمع ، و   

 يعتبر ذلك إضافة علمية في هذا المجـال ، كمـا تتجلـى               فإن ذلك  به ، 
  :األهمية العملية لهذه الدراسة في النقاط التالية

  .الوقوف على ربط العمل التطوعي بأمن المجتمع -١
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ن ماألسس والنظريات  التي تربط العمل التطـوعي بـأ          إلىالتعرف   -٢
 .لمجتمع ا

 العمل التطوعي وارتباطه بـأمن      الممارسة العملية الصحيحة لوسائل    -٣
 .المجتمع

  . التطوعي ومعوقاته ووسائل تفعيلهعملالتعرف على دور ال -٤
  

ا   ع ب ة :    د  س ل ا ال     :تس
  ا أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي في المجتمع السعودي ؟م -١
   في المجتمع السعودي ؟ ما أهم مجاالت العمل التطوعي-٢
   ما االتجاهات والميول للعمل التطوعي في المجتمع السعودي ؟-٣
   ما أهم العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي في المجتمع -٤

  السعودي ؟    
   لهذا العمل ؟األمنيمجاالت العمل التطوعي والدور   ما العالقة بين-٥
  : من  هل تختلف كٌل-٦
  ؟ األمنية للعمل التطوعي األدوار-
  تطوعي؟ مجاالت العمل ال-
  التجاهات والميول للعمل التطوعي؟ ا-
 العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي جوهريـا بـاختالف           -

  خصائص عينة الدراسة ؟
  
  
  

ا   مس ا ة : خ د  س ل م   ي ا  ف  :م
  :  العمل – ١
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) حكومية، أهلية   ( هو مجموعة المهام التي يؤديها الفرد في المنظمة             
 ،النعـيم (.مقابل أجر يتلقاه خالل فتـرة زمنيـة معينـة متفـق عليهـا             

  . )١٧ص:م٢٠٠٥
  :التعريف اإلجرائي 

مقابـل  قوم بها الفرد طوعاً واختياراً إلنجاز مهمة معينـة          ي المهام التي   
  .أجر

  : التطوع – ٢
 إنسانية تبذل من أفراد المجتمع بصورة فرديـة         هو عبارة عن جهود      " 

أو جماعية ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي سواء كان هذا            
ـ      "الدافع شعورياً أو ال شعورياً     ضاً التعريـف    ويعتبر هذا التعريف هو أي

  . )٢٥ص : م٢٠٠٥ ،النعيم( اإلجرائي في الدراسة
  : العمل التطوعي – ٣
ن العمل التطوعي بتعريفات عديدة فقد عرف العمـل         عرف الباحثو      

  .)٢ص: ،دتالعمري( "ل اآلخرينالبذل والتضحية من أج" التطوعي بأنه 
" ما تبرع به من ذات نفسه ما ال يلزمه فرضه           " التطوع بأنه      وعرف   

  ). ٩ص:هـ١٤١٧ ،بالطو( 
يعتبر العمل التطوعي مظهراً مـن مظـاهر    " :ويقول عبد الحكيم موسى  

 وهو يمارس على أنه خدمة اجتماعية بشكل فـردي          ،الخدمة االجتماعية 
تباع األسـاليب العلميـة     ، با  إلشباع حاجات المجتمع واألفراد    ،وجماعي

ومراعاة القواعد التنظيمية  الموجودة في الجهة المستفيدة من تلك الخدمة           
 إدراكاً من المتطوع بأنـه واجـب        ، وفي أوقات منتظمة   ،وبدون أجر ما  

 ،موسى(  مبتغياً األجر والمثوبة من اهللا سبحانه وتعالى       ،تماعي إنساني اج
  ).٩ص:هـ١٤١٧
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د ة بالوقت أو المال دون انتظار عائ      التضحيأنه  وعرف العمل التطوعي ب   
  ).٢٥ص: م١٩٧٧ ،عبد المنعم ( جهد المبذول مادي يوازي ال

 فالعمل التطوعي يشير في األساس إلى أي عمـل يقـوم بـه              ؛      إذاً
 مهما  ،قابله أجر م  بصورة منتظمة ودونما تلقي   سسة ما،   شخص ما أو مؤ   

  ).١٣: ت.د كسناوي ، ( ل أو درجته أو نوعيته كان حجم العم
 التـضحية   " فالعمل التطوعي على ما جاء بهذه التعريفات هـو         ،وأخيراً
الـذي يقـوم بـه األفـراد أو         ، أو، المال، أو، الجهد،      عملال أو ،بالوقت

 لحل مـشاكل أبنائـه االجتماعيـة        ،لمؤسسات في المجتمع  الجمعيات أو ا  
 وهو التعريـف الـذي يتبنـاه        "وذلك دون توقع عائد مادي    االقتصادية،  و

  .هذه الدراسةالباحث في 
اإليثار "ريف السابقة للعمل التطوعي يمكن تعريفه إجرائياً بأنه         ومن التعا 

كل مجال مـن    والتضحية ، بالنفس والمال والجهد والوقت ، احتساباً في          
 ونبذ الشر والرذيلة ، دون انتظار مقابـل         ،مجاالت الخير ونشر الفضيلة   

  ."لما تم تقديمه من أعمال تطوعية
  :ويمكن التمييز بين شكلين من أشكال العمل التطوعي هما

وهو الفعل أو السلوك االجتمـاعي الـذي         : العمل التطوعي الفردي   – أ
منه، ويقـوم علـى أسـس دينيـة         يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة       

  .منه واجتماعية وأخالقية ، وال يبغي الفاعل أي مردود مادي
يعد أكثر تقدماً وتطـوراً مـن العمـل         :  العمل التطوعي المؤسسي   – ب

 فهو وليد التطور االقتصادي واالجتماعي الذي تـشهده  ،التطوعي الفردي 
ي لتوفير الحاجات   البلدان النامية، ويمثل صورة حية من التفاعل االجتماع       

األساسية لمختلف شرائح المجتمع ، والمؤسسات أخذت تنتشر بقوة فـي           
  ).١٤ ص:م٢٠٠٠األصفر ، ( المجتمع الحديث 
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يعكس اإلقدام على العمل طوعاً وال إكراه عليه : العمل الطوعي – ٣
“# ΝèO§ ®: لقوله تعالى  uθtGó™$# ’ n<Î) Ï™!$uΚ¡¡ 9$# }‘ Éδuρ ×β%s{ ßŠ tΑ$s)sù $oλm; ÇÚ ö‘ F| Ï9uρ $u‹ÏKø $# %·æöθsÛ ÷ρr& 

$\δö x. !$tGs9$s% $oΨ÷ s?r& t⎦ ⎫ÏèÍ←!$sÛ 〈  ] ١١: فصلت[.  
  :مفهو   لعمل  لتطوعي 

 فالمعنى اللغوي   ،عرف الباحثون العمل التطوعي بتعريفات متعددة     *     
 "ما تبرع به شخص من ذات نفسه مما يلزمه فعلـه          "للتطوع هو   المحض  

:  كـأن نقـول    ،وع على التبرع أو االنخراط في عمل      وقد يطلق لفظ التط   
  .)٧٦ص:هـ١٤٢٦: النعيم(بمعنى انخراط في سلكها،انخراط في الجندية

الذي يبذله اإلنسان بـال مقابـل       "فهو  : المعنى االصطالحي للتطوع  وأما  
سسة التي تعمل علـى     لمجتمعه بدافع منه لإلسهام في تحمل مسئولية المؤ       

  .)٥٢ص:هـ١٤١٧: اللحياني(تقديم الرعاية 
 أو ما يتبرع بـه      ،     والتطوع يشمل البذل والتضحية من أجل اآلخرين      

  ) .٩٥ص:هـ١٤١٧بالطو ، ( الشخص من ذاته مما يلزمه فرضه 
 يشير إلى تضمين العمل التطوعي     هو الذي  و المفهوم العام للتطوع        
يقـوم   و ، إنسانية من قبل أفراد المجتمع بصورة فردية أو جمعيـة          اًجهود

 ال   سواء كان الدافع شعورياً أم     ،لذاتيبصفة أساسية على الرغبة والدافع ا     
 أي  وعي الفردي والعمل التطوعي المؤسـسي      فهناك العمل التط   ؛شعورياً

ضمن اإلطار المؤسس أو التنظيمـي لألعمـال الخيريـة والتطوعيـة            
  وقد تنتمي هذه المؤسسات إلى الحكومات فتتخذ الطابع        ،واإلشراف عليها 

 وقـد   ، وقد تنشأ بجهود فردية أو جماعية فتتخذ الطابع األهلـي          ،الرسمي
يطلق على األخيرة في بعض الدراسات االقتصادية والدوليـة بالقطـاع           

هــ  ١٤١٧الخـثالن،  (لث أو القطاع الثا   يالغير رسمي أو القطاع الخير    
  .)٦٥ص:
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فيشير إلى أن مفهوم العمل التطوعي       ) ١٩ص:هـ١٤٢٦النعيم ، (وأما  *
 الـذي يقـوم بـه األفـراد أو          ،و ذلك النشاط االجتماعي واالقتصادي    ه

 العـام   ،الممثلون في الهيئات والمؤسسات والتجمعات األهلية ذات النفـع        
 وذلك بهدف التقليـل مـن حجـم         ،دون عائد مادي مباشر للقائمين عليه     

  .  كليهما  سواء كان ذلك بالمال أو الجهد أم،المشكالت واإلسهام في حلها
فيربط العمل التطوعي بعمل المؤسسات ، وعليـه ينطلـق           ا نورمير وأم

 التي تقـوم    ، التطوعية المؤسساتتعريفه للعمل التطوعي من خالل عمل       
المؤسسات التي تستخدم متطوعين لتنفيـذ      " بأنها   ،بتقديم خدمات تطوعية  

 دون الحـصول علـى الـربح        ،برامج تنموية وثقافية ورعاية اجتماعية    
 تهدف إلى تقديم خـدماتها لرفاهيـة        ،سسات غير ربحية   مؤ  فهي ،المالي

  .اإلنسان 
  :تامس نويل ووأما 

إلى أن المؤسسات التي تقدم خدمات تطوعية هـي مؤسـسات            فيشيران  
وظيفتها األساسية الريادة في تقديم الخدمات المساندة للخدمات الحكوميـة          

  . فيها هم متطوعونالمشاركينوأن 
  :ل ستانزوفانسرز   كل منويرى

أن المؤسسات التي تقدم خدمات تطوعية هي التي يملك الشخص فيها               
ـ         وعي وهـي مفتوحـة     حرية المشاركة أو عدم المشاركة في العمل التط

 ويـسهمون   ، ويتحملون المسئولية  ،الذين ينفذون برامج  ألصحاب االهتمام   
   .ة واالجتماعيةي وتقديم الخدمات التربوية والثقاف،في تنمية الرأي العام

  
  :ما يلي يتضح نفاً المذكورة أالتعريفاتومن خالل 
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ضـرورة  أصبحت  المؤسسات الراعية لألعمال الخيرية والتطوعية      أن    
  . ال غنى عنها في أي مجتمع ،عصرية

 ،العمل التطوعي يعتبر مظهراً من مظاهر الخدمة االجتماعيـة        أن      و
 إلشـباع   ،يوهو يمارس على أنه خدمة اجتماعية بشكل فردي أو جماع         

 ومراعـاة القواعـد     ،تباع األساليب العلمية  ا ب ،حاجات المجتمع واألفراد  
التنظيمية الموجودة في الجهة المستفيدة من تلك الخدمة وبأوقات منتظمة          

 مبتغياً األجر   ، واجب اجتماعي إنساني   بأنه من المتطوع    اًإدراك،بدون أجر 
  .)٩ص:هـ١٤١٧موسى،( والثواب من اهللا سبحانه وتعالى

 بالوقت والمال دون انتظار     طوعالعمل التطوعي كذلك يتضمن الت    أن     و
   ).٦٩ص:م١٩٧٧،عبد المنعم( عائد مادي يوازي الجهد المبذول

اد العمل التطوعي الذي يقوم به األفر     أن مفهوم   : ونستخلص مما سبق     
 االجتماعية واالقتصادية دون توقع     والجماعات يسعى إلى حل المشكالت    

  .ي عائد ماد
 هو إيثار وتـضحية بـالنفس والمـال          نستخلص أن العمل التطوعي    كما

، ونبـذ الـشر     والجهد والوقت لتحقيق مجاالت الخير ونـشر الفـضيلة        
ل تطوعيـة ويعكـس     دون انتظار مقابل لما تم تقديمه من أعما       والرذيلة،  

  . االجتماعي طوعاً من دون إكراه قدام على العملالعمل التطوعي اإل
   : للعمل  لتطوعيإلجر ئي   لمفهو  

 ذلك النشاط   هو المفهوم اإلجرائي للعمل التطوعي في هذة الدراسة            
 الممثلـون فـي الجمعيـات       االجتماعي الذي يقوم به األفراد المتطوعون     

الهيئات والمؤسسات والتجمعات األهلية ذات النفع العام ، دون         الخيرية و 
بهدف مساعدة المجتمع و التقليل     عائد مادي مباشر للقائمين عليه ، وذلك        
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من حجم المشكالت االجتماعية و اإلسهام في حلها ،سـواء أكـان ذلـك              
  . بالمال أم بالجهد ، وهذا هو التعريف اإلجرائي المتبع في الدراسة

أصل األمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، واألمن ضـد          : " األمن – ٤
   )٩٤ص : ١٤١٠،ي المناو ( "الخوف ويقال فالن آمن وفالن خائف

والتعريف اإلجرائي كما يريد الباحث هو استقرار المواطنين وشـعورهم          
  .بالطمأنينة واألمن على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم

   :  المجتمع-  ٥
 ويجمعـه وأجمعـه     ، يجمعه جمعاً  جمع الشيء عن تفرقة،   : تقول العرب 

 والمجمع يكون   ، والجمع اسم لجماعة الناس ، والجمع المجتمعون       ،فاجتمع
،   )٤٧ص: ١٤١٥الـرازي، (  للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه       اًاسم

  ،)الناس  ( مجموعة األفراد ، واألسر      " إجرائياًويقصد الباحث بالمجتمع    
 ويقصد به سـكان     ،لمكيالمجتمع ا :  فنقول ،الذين يعيشون في مكان واحد    

 ،نـة المنـورة   يقصد به سـكان المدي    و ،مكة المكرمة ، والمجتمع المدني    
  .وهكذا 

   :أمن المجتمع – ٦
 : وذلك بجميع أشكال األمن    ، ضمان األمن واألمان لجميع أفراد المجتمع     

  .)١٥ص:هـ١٤٢١،أبو دوم ( من اجتماعي أو سياسي أو اقتصاديمن أ
   :التعريف اإلجرائي

 وذلك بتـوفير الفـرص      ،هو ضمان األمن واألمان لجميع أفراد المجتمع      
 وذلك عن طريـق     ، توفرها ألي فرد من أفراد المجتمع      المعيشية الواجب 

  . للعمل على استقرار أمن المجتمع،الرعاية االجتماعية
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ني  ا ث ل فصل   ل   
ة ق ب ا لس ا    د  س ل نظر     ل ا      إلط

  :ويشتمل على خمسة مباحث 
 ثالثـة ماهية العمل التطوعي وأمن المجتمـع، وفيـه         : المبحث األول   

  :مطالب
  .التطور التاريخي للعمل التطوعي: المطلب األول   
  . أنواع العمل التطوعي:المطلب الثاني   
  . وأهميته مفهوم أمن المجتمع:المطلب الثالث   

، ووسائله، وفيـه    ومجاالته ،دوافعه: العمل التطوعي   : المبحث الثاني   
  :ثالثة مطالب

  .دوافع العمل التطوعي :المطلب األول   
  . مجاالت العمل التطوعي:المطلب الثاني   
  . وسائل العمل التطوعي:المطلب الثالث   

لمجتمع ،  إسهام العمل التطوعي في الحفاظ على أمن ا       : المبحث الثالث   
  .وفيه ثالثة مطالب

  .الدور التثقيفي للعمل التطوعي :المطلب األول   
  . الدور االجتماعي للعمل التطوعي:المطلب الثاني   
  . الدور األمني للعمل التطوعي:المطلب الثالث   

  . معوقات العمل التطوعي للحفاظ على أمن المجتمع:المبحث الرابع 
  .لتطوعيمعوقات العمل ا: المطلب األول 
  وسائل تفعيل العمل التطوعي للحفاظ على أمن المجتمع: المطلب الثاني 

  . الدراسات السابقة:المبحث الخامس
 



o'm     م ع ل ة   ي ا  من م وعي    تط ل ل  
ع م ت       

بحث  أل        مل
ع م ت من    وعي    تط ل مل   ع ل ة   ي ا   م

   :ثالثة مطالبويشتمل على 
  

  . لتطوعي  لتطو   لتا يخي للعمل : أل    لمطلب
  . لتطوعي  لعمل  نو  :  لثاني  لمطلب 

  .   ميته مفهو   من  لمجتمع : لثالث لمطلب 
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،  تهدد سالمة اإلنسان   -بمختلف أنواعها  -     منذ بدء الخليقة والمخاطر     
 ،وجهد عضلي وعقلي   يواجهها بما أوتي من قوة       حاول أن يوهذا األخير   

  .ا الغرض وبما يسخره الكون لهذ
ن بعض هذه األخطار تفوق قوته       ذلك لم يكن كافياً دائماً، حيث إ       غير أن 

 ففكر في أن يطلـب المـساعدة والمعاونـة مـن بعـض              ،وتقلق راحته 
لغة التخاطـب  أن  إال ، التي تحوم دوماً حوله   األكثر قوة وعددا  الحيوانات  

  .حالت دون أن يستمر هذا التعاون قدماً 
 أبناء جلدته    تهدد ن هذه المخاطر ال تهدده وحده ، بل       ثم فكر ثانية فوجد أ    

 يدفعهم في ذلك    ،، فقرر أن يستعين بهم لمواجهة هذه األخطار سوياً        كافة  
 الذي حقـق    ،التضحية والفداء ، فكان العمل االجتماعي المثمر والهادف       

  . ) : فضل ( ، فشعر بالراحة واالطمئنان كثيراً من األهداف واألماني
طوعي في المجال االجتماعي نشأ بنشأة اإلنسان ، فقد نشأ في           العمل الت و

 مـن الحـضارات أو ديانـة مـن          حضارة كل   ومع ،كل مجتمع إنساني  
 وقد تطور العمل االجتماعي بتطور الجمعيات اإلنسانية علـى          ،الديانات

  :شهد التطورات التاليةومر األزمان 
  
  : تطو   لعمل  لتطوعي في  لحضا     لقديمة - 
لت الصور والرسوم على جدران المعابد الفرعونية على أن العمـل           د *

 ،هم مساعدة الفقراء كان موجـوداً لـدي       االجتماعي التطوعي المتمثل في   
  .المالكةخاصة في حفالت األسر 

 وتوفير الطعـام    ،هتم أغنياء اليونان اإلغريق برعاية أبناء السبيل      كما ا * 
 وكانت خزانة الدولة    ، للمحتاجين  وتقديم المساعدة  ، والمأوى للغرباء  ،لهم

  .تتولى الرعاية االجتماعية 
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  .وعامة إلى أشراف  عندهمنقسم المجتمعأما الرومان فقد ا* 
 ، والعامة ليس لهم حقوق أو كيان      ، أما األشراف فكانوا يملكون كل شيء     

 وقـد   ، أدى إلى تحقيق المساواة    ، مما  تطورت األمور بعد كفاح العامة       ثم
الذين تطوعي في الحضارة الرومانية يتمثل في طبقة النبالء         كان العمل ال  

   .)٢٣:م ٢٠٠٥النعيم،(يوزعون القمح على الفقراء عندما يشتد القحط
وهكذا يظهر لنا أن العمل التطوعي قد عرف لدى األمم والشعوب كافة،            

  .منذ بدء الخليقة، بل واعتمدته بعض تلك الشعوب وشجعت عليه
  
  :عي في  أل يا   لسما ية  تطو   لعمل  لتطو- 
  :ففي  لديانة  ليهو ية * 

هناك نصوص في العهد القديم تحدد نماذج ما يسمى بالرعاية االجتماعية           
 وأصدق دليل على ذلك هي الوصايا العشر التي نزلت          ،والعمل التطوعي 

  :على سيدنا موسى عليه السالم والتي منها 
  . طوبى للذي ينظر للمساكين -
  .ألخيك المسكين والفقير  أفتح يدك -
  . من يرحم الفقير يقرض الرب -
 :٢٠٠٥النعـيم ،    (والمضطر تقديم العون والمساعدة للفقير والمسكين       -

٢٥(.  
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  : لنصر نية ما في  لديانة * 
 اً واسـتمرار  ، فقد جاءت النصرانية غير المحرفة مكملة للديانة اليهودية       

 وفي كثير من نصوص     ،اجينلها في اتجاهها نحو اإلحسان ورعاية المحت      
 والتـي   ،ولى للرعاية االجتماعية  نجد األصول األ  ) اإلنجيل(العهد الجديد   

  :بر عنها في مواضع كثيرة منها يع
  . بالصدق يقبل الصوم ومعه تقبل الصالة -
  .ترده فال ترض منك ومن أراد أن يق، من سألك فأعطه-
  . اهللا سبحانه وتعالى يكافئ من يشبع الفقير -
  .فيها كل أنواع الهبات مرغوب -

ية برعاية األيتام واألرامل وأنشأت بيوت المحبة            وقد اهتمت النصران  
 لعمـل المـشروعات الخيريـة       ا أعطى الكنيسة تـشجيعاً    مم) المالجئ(

  . )٢٦ :٢٠٠٥ النعيم،( المختلفة
  
  : في  لعصر  لجا لي -  

تجلى بعضها في    وكثيرة،     اتصف العرب في جاهليتهم بخالل حميدة       
 وغيرهـا مـن     ، ونـصرة المظلـوم    المحتاج، ومساعدة   الملهوف،إغاثة  

  .الصفات
 قريش لنصرة المظلـوم يمثـل       بطونه بعض   توحلف الفضول الذي عقد   

 فلقد اتفق المؤتمرون علـى      .العصرصورة حية للعمل التطوعي في ذلك       
مته ،  أن ال يجدوا بمكة مظلوماً من سائر الناس إال نصروه حتى ترد مظل            

وكانـت الحجابـة والـسقاية       . ذلك إلى إعناتهم وإنفاق أموالهم     ولو أدى 
والرفادة من أعمال الخير التي يتسابق إليها أهل مكة في الجاهلية نحـو             

  . )٣٣ : م١٩٨١،الشرباصي ( القادمين ألداء الحج والعمرة الوفود
  :  إلسالمي في  لدين - 
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 يقوم على أساس    ،ة االجتماعية  بنظام متكامل للرعاي   الدين اإلسالمي جاء  
التكافل االجتماعي والتفاوت بين الناس في سبيل الخير وحـث اإلسـالم            

“ Ÿωuρ ® :تعـالى على البر والرحمة والعدل واإلحسان قال        ÈθtGó¡ n@ èπoΨ|¡ ptø: $# Ÿωuρ 
èπy∞ÍhŠ¡¡ 9$# 4 ôì sù÷Š$# ©ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ ômr& 〈 ) ،٣٤من اآلية سورة فصلت(.  

’ ®: ١٧٧ في سورة البقرة من اآلية الىوقال تع tA#u™uρ tΑ$yϑø9$# 4’ n?tã  ÏµÎm6ãm “ ÍρsŒ 
4† n1ö à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠø9$#uρ t⎦ ⎫Å3≈|¡ yϑø9$#uρ t⎦ ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡ 9$# t⎦ ,Î#Í←!$¡¡ 9$#uρ ’ Îûuρ ÅU $s%Ìh 9$# 〈.  

 ،ما آمن بي من بات شبعان وجـاره جـائع          " : وفي الحديث الشريف   - 
   .)١٤٩ه الطبراني واأللباني رقم أخرج(" وهو يعلم به 

     كما حث اإلسالم على بذل المعروف وإصالح ذات البـين وكفالـة            
أال  " : ففي الحـديث الـشريف     ، وغيرها من وجوه البر واإلحسان     ،اليتيم

" إصالح ذات البين    : درجة من الصيام والصالة والصدق؟     أخبركم بأفضل 
خير النـاس    ": أيضاً لحديثوفي ا  . )الترمذيوأخرجه أحمد وأبو داود     (

 ،  "تيناأنا وكافل اليتيم في الجنة كه     ":  ρ وقال رسول اهللا     ،"أنفعهم للناس 
  .وأشار بالسبابة والوسطى 

    لهذا فإن اإلسالم دعا إلى التكافل االجتماعي والرعايـة االجتماعيـة           
  .للمحتاجين 

 :تعالىوله  بق،     وقد حث اإلسالم على التعاون والتسابق لفعل الخيرات
® (#θçΡuρ$yès?uρ ’ n?tã Îh É9ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n?tã ÉΟøOM} $# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà) ?̈$#uρ ©! $# ( β̈Î) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰x© É> $s) Ïèø9$# 〈  ) ٢سورة المائدة، اآلية.(  

َّـ    "ρ     وفي الحديث الشريف ، عن أبي هريرة ، قال ، قال             س مـن نف
، هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة      س ا ن كربة من كرب الدنيا نفَّ     عن مؤم 

ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مـسلماً              
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العبد في عـون    دام    واهللا في عون العبد ما     ،ستره اهللا في الدنيا واآلخرة    
نـة ،   ى الج ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إل          أخيه،  

 ، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم     ، من بيوت اهللا   وما اجتمع قوم في بيتٍ    
 وذكرهم اهللا   ، وحفتهم المالئكة   الرحمة،  وغشيتهم ،إال نزلت عليهم السكينة   

  " . ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه،فيمن عنده
لمـؤمن  ا " :ρ رسـول اهللا     قـال : وروى أبو موسى األشعري قال           

ن مثل المؤمني  ":  ρ وقال رسول اهللا     ." بعضا كالبنيان يشد بعضه  للمؤمن  
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى       كفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم     
  " .له سائر الجسد بالسهر والحمى 

لقد حث الدين اإلسالمي على فضيلة التعـاون والمـساعدة والبـر               و
  .والثواب بعظيم األجر  فاعليها ووعد،ب فيها ورغّ،والتضحية والفداء

   ولو تأملنا روح القرآن الكريم ألدركنا أن التطوع خلق مـن أخـالق             
 ، وفضيلة من الفضائل التي أرشد       اإليمان وصفة من صفات أهل      ،القرآن

  ) .   :       لشرباصي   (  ρإليها هدي الرسول 
       وقد ذكر التطوع في أكثر من موطن من مواطن التنزيل الحكيم

β̈Î) $x ¢Á ®: فاهللا تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة   9$# nοuρö yϑø9$#uρ ⎯ÏΒ Ì Í←!$yèx© 
«! $# ( ô⎯yϑsù ¢k ym |MøŠt7ø9$# Íρr& t yϑtFôã$# Ÿξ sù yy $oΨã_ Ïµø‹n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯tΒuρ tí §θsÜs? #Z ö yz β̈Î*sù 
©! $# í Ï. $x© íΟŠÎ=tã 〈  )   آلية لبقر  سو       . ( 

 فزاد على   ،     أي من تطوع بالحج أو العمرة فكررهما أو كرر أحدهما         
الفرض ، أي تحمله طوعاً واختياراً وزيادة في الطاعة ، فإن اهللا تعـالى              
يثيبه ويجزيه خيراً ، ألنه شاكر يجزي على اإلحسان إحساناً ، وهو عليم             

  .ين بمن يستحق الجزاء وهو يثيب المحسنين وال يضيع أجر العامل
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     كما أن هذه الفضيلة ال تأتي إال بتعاون الجميع وتسابقهم إلـى فعـل         
 .الخيرات

     ولقد جاء ذكر التطوع كثيراً في السنة النبويـة المطهـرة ، حيـث              
، والتطوع بالصوم ، والتطوع بالهدي    ذكرت السنة التطوع بصالة النفل ،       

   . والتطوع بإطعام المسكين،والتطوع بحراسة المسلمين
  :واألحاديث في هذا الباب كثيرة نذكر منها ما يلي 

َّـ  : "ρقال رسول اهللا :      عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال         س من نف
س اهللا عنه كربة مـن كـرب يـوم          عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفَّ       

القيامة ، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة ، ومـن               
 اهللا في الدنيا واآلخرة ، واهللا في عون العبـد ، مـا دام             ستر مسلماً ستره  

العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ، سهل اهللا له به                
، يت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا      طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في ب        

هم  وغشيتهم الرحمة ، وحفت    ،ويتدارسونه بينهم ، إال نزلت عليهم السكينة      
  "  عمله لم يسرع به نسبهه المالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده ، ومن بطأ ب

   ).١٣٩٢ األلباني، رواه مسلم وصححه (
ال يـستر    : "ρ قال رسول اهللا     :قالعن أبي هريرة رضي اهللا عنه       و     

رواه مـسلم و صـححه      "  ( عبد عبداً في الدنيا إال ستره اهللا يوم القيامة        
   . )١٣٩٢األلباني ، 

 عليهم أجمعين يتـسابقون إلـى هـذه         قد كان الصحابة رضوان اهللا        و
  :أيضاً فمن ذلك ، يرجون فضل اهللا ورضوانه،األعمال اإلنسانية الخيرة

     كانت بساطة أبي بكر الصديق من أهم عناصر عظمته ، وقبـل أن             
يصير خليفة كان يقدم ألهل الحي الذي يسكنه خدمة تناهت في الطرافـة             

وعة ، فقد كان في جيرته بعض األرامـل العجـائز الالتـي مـات               والر
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ناك بعض اليتامى الـذين      كما كان ه   ،أزواجهن أو استشهدوا في سبيل اهللا     
القعيـب ،   (  بيوت اآلخرين فيطهو لهم الطعـام        هم ، فكان يؤم   فقدوا آباء 

  . ) ٦٨: هـ ١٤٢٢
وكان يرسل ماله    ،    وكان عبد اهللا بن عمر تاجراً أميناً ناجحاً في حياته         

  .والسائلينويغدقه على الفقراء والمساكين 
مـرات،  و ،مـرات وعمر بن الخطاب الذي نزل القرآن موافقاً لرأيه             

 أكثر من مرة، ألنه يعرف العدل في ذراه العاليـة التـي             ρوزكاه النبي   
  . )    :        لقعيب   (تقطع األنفس دون بلوغها 

 فكـان يـضع     المهاجرين، أمواله لخدمة         وسعد بن معاذ الذي سخر    
 وكان يقوم وأمثاله من إخوانـه       ،ثروته وقوته ومهارته في خدمة اإلسالم     

   . )   :        لقعيب    (المعاصرةمقام مؤسسات الرعاية االجتماعية 
 بنفسه وهو في مكة     فقد تطوع بن أبي طالب كرم اهللا وجهه        علي   أما     

 السالم مـا  الصالة و  المشركون أنه عليه      ليظن ρليرقد على فراش النبي   
 حيث قمة   ، معرضاً نفسه للخطر والموت المحقق     ،زال موجوداً في فراشه   

  .التضحية والفداء 
     والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنـه يتبـرع            
بنصف ماله عندما حث الرسول عليه الصالة والسالم على الصدقة فـي            

   ).  : فضل  ( غزوة تبوك
     تجلى التطبيق العملي لنصوص القرآن الكريم واألحاديث النبوية في         

  .نماذج فذة رائعة من أعمال البر واإلحسان والتطوع 
فقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار من أسمى ضروب التعـاون           
اإلسالمي في ذلك الوقت ، كما أن تاريخنا اإلسالمي حافـل بـالمواقف             

 ت تجـسد  ρ  فها هو الرسول      ،السخاءتجسد أروع حاالت    المضيئة التي   
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ثل أحد ذهباً   لو كان لي م   : "فيه القدوة الكاملة في البذل والعطاء ؛ فيقول         
" .  رصده لدين  شيء ، إال    لسرني أن ال يمر علي ثالث وعندي منه شيء        

 علـى   الغنى ، حض أهل     أعدائهم المسلمين لقتال    ρ الرسول   وحين ندب 
 -فقد جهز عثمان بن عفان      ي ذلك؛   فإذا هم يتسابقون ف   البذل والتطوع ،    
 عشرة آالف مقاتل ، أنفق فيها عشرة آالف دينار غير           -رضي اهللا عنه    

اإلبل والخيل ، وجاء أبو بكر الصديق بجميع ماله ، وهـو أربعـة آالف         
درهم ، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، وبعثت النساء بكـل مـا               

ء المسلمين تبرعوا بالقليل الذي لديهم ، فكانت        لديهن من حلي ، حتى فقرا     
  . ملحمة جيش العسرة 

    ولم تكن ملحمة جيش العسرة هي الوحيدة في ذلك الوقـت ، وإنمـا              
 تبوك ، وغزوة األحزاب ، وفي       غزوة:  ومنها ،تكررت في مواقف كثيرة   

 وتكـررت ضـد     ،كل الفتوحات اإلسالمية أيام األمـويين والعباسـيين       
 ،ي الشام ومصر ، فقد تسابق أهل التبرع من الرجال والنساء           ف الصليبيين

 لصالح معارك التحرير ضد قوى     ،كل يدلي بدلوه بما أوتي من جهد ومال       
  .البغي والعدوان

  

 فقد اشترى عثمان بئراً     وإطعامهم،ومن أوجه البذل واإلنفاق سقاية الناس       
المـاء  ذبون   وكان الناس يـستع    اهللا،بيل  في أطراف المدينة وجعلها في س     

  .منها
في سبيل اهللا ، وكان النبـي       ) أي بستانه (    ووقف أبو الدحداح حائطه     

ρ- ًيأتي إليه ويشرب من ماء كان فيه طيبا .  
ادت وانتشرت فـي العـالم           ومن األعمال التطوعية األخرى التي س     

 نصرة المظلوم ورد الظالم ، ومساعدة المحتاجين من الفقراء          :اإلسالمي  
إماطة األذى عن الطريـق ،      و. اكين واألرامل واأليتام والمعاقين     والمس
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ج إلـى والة    وحماية الطرق والقرى والبلدان ، واإلعانة على رفع الحوائ        
عمـال التجاريـة    االحتساب لحفظ األسـواق واأل    األمر والشفاعة فيها و   
تعليم الناس ونـشر    والتطوع بمكافحة األمراض ،     ومراقبة المخالفات، و  

  .العلم 
   على أن أهم طرق البر والخير التي كانت معهودة في مختلـف بقـاع              

 .جليلـة  الوقف وما يترتب عليه من أعمـال تطوعيـة           اإلسالمي؛العالم  
وشمل الوقف مختلف األعيان التي يمكن وقفها مـن الـدور والمـزارع             

  .واآلبار والكتب والمكتبات والمساجد والطرق والجسور وغيرها
  

  :يثا  لعمل  لتطوعي حد
 فيما قام به     في أروع صوره   في العصر الحديث تجلى العمل التطوعي        

 وحـرب   ،أهل البذل والعطاء تجاه إخوانهم مسلمي البوسـنة والهرسـك         
  .وفلسطين وغيرها ، تحرير الجزائر

 العصر واجه اإلنسان أعباء ومسئوليات زادت وكبرت بحيـث           هذا وفي
، النعـيم ( .ها أمـراً ضـرورياً    أصبح تنظيمها ووضع القوانين المناسبة ل     

  .) بتصرف،  ٥٧ :م ١٩٨١
هيئات ترعى هذا العمل وتحدد المهام المطلوبة          فتقرر إنشاء منظمات و   

  .لهمنه وتضع اللوائح واألنظمة الضابطة 
   وتعد بريطانيا أول من أسس فرقاً من المتطوعين لمواجهـة حريـق            

 كمـا أنهـا     م،١٦٦٦م  الذي عرف بالحريق العظيم في سبتمبر عا      ) لندن(
 لالستعانة بهم في إبالغ     ،استفادت من المتطوعين إبان الحربين العالميتين     

  .أخطارهاالمواطنين عن الغارات الجوية لحمايتهم من 
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   ثم تعددت بعد ذلك األغراض التي يشارك فيها المتطوعـون إلـى أن             
 وبمـا   ،يةشملت المجاالت الطبية واالجتماعية والزراعية والدينية والتنمو      

وتعد الواليات المتحدة األمريكية أول      .البشريةيحقق الحياة الكريمة ألبناء     
 حيث أصدرت في ديسمبر عام      ،من قام بتنظيم العمل التطوعي في العالم      

م قانوناً ينظم العمل التطوعي في مجال إطفـاء الحريـق بمدينـة           ١٧٣٧
   .نيويورك

  
  : جمعيا  تطوعية خيرية عالمية ظهو * 

 التي نشأت أثناء    ، من المؤسسات الرائدة في أوروبا مؤسسة أوكسفام          
 في اليونان أثناء    الحرب العالمية الثانية بهدف إيصال اإلغاثة للمحاصرين      

 وهـي   ، اآلن إلـى  وما زالت هذه المؤسسة مستمرة    ن لها   احتالل النازيي 
الم  وفي الع  ،تعتبر من أفضل المنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة        

  .كذلك 
     وقد قدر عدد المنظمات الخيرية في أوروبا الغربية وفـي االتحـاد            

 النعيم،(، ومن أهداف هذه المنظمات ما يلي        األوروبي بنحو مليون منظمة   
  :) ٥٦ :هـ١٤٢٦

  .واألطفال تقديم المساعدات للفقراء والعاطلين والمعاقين -١
مراحل التعليميـة ألبنـاء      دعم التعليم العام وإيجاد منح دراسية في ال        -٢

 .كافةالفقراء 
 . في جميع المراحل  وتأهيلهم رعاية المعاقين-٣
 .األسرة حماية -٤
 .البيئة حماية -٥
 .العامة حماية الصحة -٦
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 . مساعدة من أجل التنمية -٧
 .االجتماعية تقديم الخدمات -٨

 ،ن عضو  ماليي ٦,٥ عدد أعضائها         أما منظمة الصليب األحمر فيبلغ    
 وتقوم بتقديم العمل التطوعي في جميع أنحـاء         ،وأكثر من مليون متطوع   

  .العالم
اإلسـالمية  ومنظمة الهالل األحمر في الـدول العربيـة         تقوم       كذلك  

  .الدولي التي يقوم بها الصليب األحمر  نفسهااألعمال التطوعيةب
طوعية      وفي الواليات المتحدة األمريكية ما يزيد عن مليون منظمة ت         

 وإيـواء   ، وتقوم معظم هذه المنظمـات بمكافحـة المخـدرات         ،وخيرية
  .بالمسنين والعناية ،المدمنين

  
  : لعمل  لتطوعي في  لمملكة  لعربية  لسعو ية * 

 وتقـديم   ،ل الخيري بية السعودية بالعم  في المملكة العر  اعتنت الدولة        
 من المحتـاجين    هم وغير ،ألرامل والمطلقات واأليتام  العون للمحتاجين وا  

 كما تقدم المعونة والدعم المالي للقطاعات الصحية والتعليمية         ،والمرضى
  .وغيرها 

 والتي  ،     ومن أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الداخل       
  :منها ، جمعية٢٤٥يبلغ عددها 

  .الخيرية مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز -١
 .د العزيز الخيرية  مؤسسة األمير سلطان بن عب-٢
 . مشروع األمير سلمان لإلسكان الخيري بالرياض -٣
اب على الزواج والمـشروعات     ببن باز الخيري إلعانة الش    ا مشروع   -٤

 .المثالية
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 .  الندوة العالمية للشباب المسلم -٥
 .اإلسالمي الوقفمؤسسة  -٦
 .اإلسالمي المنتدى -٧
  . جمعية رعاية األيتام بالرياض -٨
  .عيات البر والجمعيات الخيرية  جم-٩

  .االجتماعي الضمان -١٠
  .اإلسالمية هيئة اإلغاثة -١١

  :أشهرها فمن ،   أما المؤسسات الخيرية التطوعية العاملة في الخارج
  . لجنة األمير سلطان الخاصة باإلغاثة -١
 .الخيرية مؤسسة الحرمين -٢
 .اإلسالمي رابطة العالم -٣
 .شباب المسلم  الندوة العالمية لل-٤
 .اإلسالمي المنتدى -٥
 .اإلسالميالوقف مؤسسة  -٦
 .العالمية هيئة اإلغاثة اإلسالمية -٧
 . مؤسسة مكة المكرمة لكفالة األيتام -٨
 .الخيرية إدارة بناء المساجد والمشاريع -٩

 .عمار الخيرية  مؤسسة اإل-١٠
  :هي فية في المملكة العربية السعود مصادر دعم العمل التطوعيأما 
  .الدعم الرسمي من الدولة  -
 .الدعم الشعبي عن طريق التبرعات  -
 .واالستثماراتاألوقاف الخيرية  -
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 ٢٧٦هـ ما يزيد عـن      ١٤٠٩     وبلغ عدد الجمعيات الخيرية في عام       
  . ريال٨٧,٩٣٨,٤٠٠، بلغت إعاناتها السنوية )هـ١٤٢٦،النعيم (جمعية 

الخيرية المحلية في المملكة العربيـة      فيما يلي جدول بتوزيع الجمعيات      و
  :المناطقالسعودية حسب 

  عدد الجمعيات ومناطقها في المملكة العربية السعودية) ١( رقم الجدول
  

  المجموع  عدد الجمعيات النسائية  عدد الجمعيات الرجالية  المنطقة  م
  ٣٤  ٣  ٣١  الرياض  ١
  ١٨  ٥  ١٣  مكة المكرمة  ٢
  ١١  ٣  ٨  المدينة المنورة  ٣
  ١٧  ١  ١٦  لقصيما  ٤
  ٣٣  ٥  ٢٨  الشرقية  ٥
  ١١  ١  ١٠  عسير  ٦
  ٩  ـ  ٩  حائل  ٧
  ٦  ١  ٥  تبوك  ٨
  ٦  ـ  ٦  الباحة  ٩

  ٤  ـ  ٤  الحدود الشمالية ١٠
  ٢  ـ  ٢  الجوف ١١
  ٥  ١  ٤  جيزان ١٢
  ٢  ـ  ٢  نجران ١٣
  ١٥٨  ٢٠  ١٣٨  المجموع  

ـ  اإلحصائي، الدليل   ،هـ١٤٢٤ االجتماعية،وزارة والشئون   : المصدر  (    المملكـة   اض،الري
  .)العربية السعودية 
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هــ  ١٤١٧ جمعية عـام     ١٣٨ عدد الجمعيات الخيرية الخاصة      وقد بلغ 
 وهذا ليس غريباً على مجتمـع       ،األيتام واألرامل و ترعى المحتاجين    وهي

 وقد استطاعت هذه الجمعيات     ،المملكة المسلم المتمسك بعقيدته اإلسالمية    
 ومـؤازرة المـواطنين     ،ة السخي والمؤسسات الخيرية األهلية بدعم الدول    

 وقد بلغ   .تحقيق ما يرفع مستوى الفئات المحتاجة إلى الرعاية        -المحسنين
جمعيـة   ١٣٨عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة مـا يقـارب          

 وجمعيـات خدمـة     ، ومنها جمعيات البـر    .هـ١٤١٧ومؤسسة في عام    
سائية تزيد عن    ن عيات وجم ، وجمعيات رعاية المعاقين والمسنين    ،المجتمع
 وتقديم  ، عناية خاصة باألمومة والطفولة ورعاية الفتيات       وتعنى ،العشرين

  . وغير ذلك من الخدمات ،الخدمات الصحية والثقافة والتربوية
  

سبق    : نستخلص مما 
جهود إنسانية من قبل أفراد المجتمع      : أن مفهوم العمل التطوعي هو           

 أساسية علـى الرغبـة والـدافع         ويقوم بصفة  جماعيةبصورة فردية أو    
 فهناك العمـل التطـوعي      ؛شعورياً الدافع شعورياً أو ال     سواء كان  ،الذاتي

 أو  ي أي ضمن اإلطـار المؤسـس      ،ي والعمل التطوعي المؤسس   ،الفردي
 وقد تنتمي هـذه     ،التنظيمي لألعمال الخيرية والتطوعية واإلشراف عليها     

 وقد تنشأ بجهود فرديـة     ،المؤسسات إلى الحكومات فتتخذ الطابع الرسمي     
 وقد يطلق على األخيـرة فـي بعـض          ،أو جماعية فتتخذ الطابع األهلي    

 ،ي أو القطاع الخير   ،رسميالغير  ت االقتصادية والدولية بالقطاع     الدراسا
  :فيما سبق أن أنواع العمل التطوعي هيوذكرنا  .أو القطاع الثالث 

  .الفردي العمل التطوعي -١
  .ؤسسيالم العمل التطوعي -٢

مل   ع ل ة   ي وعي مه تط ل  : 
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 ومشاركتهم تعزيزه النتماء الشباب     منتأتي أهمية العمل التطوعي     
 ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية، كما      قدراتهمفي مجتمعهم، وتنمية    
 الثغرات التي تـشوب نظـام الخـدمات فـي           إلىأنه يتيح لهم التعرف     

وأفكـارهم فـي القـضايا       فرصة التعبير عن آرائهم      لهمالمجتمع، ويقدم   
 فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم، وحل      لهمالعامة التي تهم المجتمع، ويوفر      

المشاكل بجهدهم الشخصي، والمشاركة في تحديد األولويات التي يحتـاج          
  .إليها المجتمع، واتخاذ القرارات

ـ             و  مـن   اًيعتبر العمل التطوعي في المجتمع الحديث المعاصر نمط
 وهو يمارس على أنه خدمة      ،لة والرئيسية للخدمة االجتماعية   األنماط الفعا 

تباع إلشباع حاجات المجتمع واألفراد با     ؛اجتماعية بشكل فردي وجماعي   
 ومراعاة القواعد التنظيميـة الموجـودة فـي الجهـة           ،األساليب العلمية 

  إدراكاً ؛ وفي أوقات منتظمة   ، وبدون أجر مادي   ،المستفيدة من تلك الخدمة   
 يؤكد على انتمائه للمجتمع وللجماعـات       ،وع بأنه واجب إنساني   من المتط 
  . مبتغياً األجر والمثوبة من اهللا سبحانه وتعالى ،المكونة له

  
  :وتكمن أهمية العمل التطوعي في النقاط التالية 

 الحاجات لكل االستجابة على المعاصر المجتمع في الدولة قدرة     عدم -١
 حيـث  من ،بحتة مالية ألسباب ؛فئاته ببعض الخاصة تلك أو ،المجتمعية

 المجتمع أفراد حاجات لسد الكافية المالية المصادر توفير على القدرة عدم
 بالوقـت  النـاس  لحاجات االستجابة على قادرة غير الدولة ألن أو ،كافة

 القـدرة  لديها تكون ال قد الدولة نإ حيث من أخرى ألسباب أو ؛المناسب
 الفئات حاجات سد أجل من  وتعبئتها؛ المهمة درالمصا لتوفير االستعداد أو

 أهميـة  تبرز نا ه ومن .لها وت ص ال التي المجتمع في والمهمشة الفقيرة
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 ،الحكومـة  توفرها التي الخدمات توفير يستطيع حيث ،التطوعي القطاع
 على وقدرة مرونة من التطوعي العمل مؤسسات به تتمتع لما ذلك ويعود

 عمـل لل مكمـالً  يـأتي    التطـوعي  العمل فإن هنا ومن .السريعة الحركة
 أو الخدمة مستوى رفع طريق عن ،المجتمع  لصالح له وداعماً ،الحكومي
  .توسيعها

 الفجـوات   إلـى ن القطاع التطوعي عادة ما يكون أقدر على التعرف          أ -٢
 وجـذب   بهـا،  وبالتالي التنويـه     ،الموجودة في نظام الخدمات في المجتمع     

  .االهتمام إليها
 مما يقلل مـن حجـم       ؛حة الفرصة للمواطنين لتأدية الخدمات بأنفسهم     إتا -٣

  .المشكالت االجتماعية في المجتمع
كز عليها المجتمعات فـإن العمـل       تتمشياً مع المبادئ الرئيسية التي تر      -٤

 تعليمهم وتدريبهم ومساهمتهم باألعمال    خالل من التطوعي يمكن المواطنين  
 التي تمـس حيـاتهم      ،كة باتخاذ القرارات  المساهمة بالمشار  من   –المختلفة  

  .وحياة مجتمعهم
 بـالمجتمع   اإلنـساني   الجانـب  على مؤشر هو التطوعي  العمل  نأ -٥

  روح وتنميـة  ،التعـاون  علـى  ويـشجع  ، الناس بين لفالتكا روح ويعمق
   .الجماعة

   .في مجتمعهم تهمومشاركتعزيز انتماء الشباب  -٦
 .اتهم الشخصية والعلمية والعمليةتنمية قدرات الشباب ومهار -٧
 الثغرات التي تـشوب نظـام الخـدمات فـي           إلىيح للشباب التعرف    تي -٨

  . المجتمع
يح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة          ت ي -٩

   .التي تهم المجتمع
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 وحل المشاكل بجهدهم    ،يوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم      -١٠
  .يالشخص

يوفر للشباب فرصة المشاركة في تحديد األولويـات التـي يحتاجهـا             -١١
  .والمشاركة في اتخاذ القرارات، المجتمع

تعبير مهم عن    ن أهمية العمل التطوعي تكمن بأنه     ؛ يمكن القول إ   وباختصار
بحجم يقاس   وأصبح تقدم المجتمع اإلنساني      ،حيوية الجماهير ومدى إيجابيتها   

  .ة وإعداد المتطوعين بهالمنظمات التطوعي
بالحريـة  "وتتميز المؤسسات التطوعية التي تقدم جهود المتطـوعين بهـا            

الكبيرة التي تمنحها للفرد في تحديد الدور الذي يريد القيـام بـه ، ومقـدار                
 المؤسسات الحكومية الرسـمية     ىالجهد الذي يرغب المساهمة به ، قياساً إل       

ي تهتم بالربح ، ومن أجل ذلك تحـرص         والمنظمات الصناعية والتجارية الت   
 والهيكلة الصارمة والرقابـة     ،هذه المؤسسات الرسمية على الضبط اإلداري     

، ومجـالس إدارتهـا وحـاملي       الشديدة على العاملين من قبل أرباب العمل      
 لذا تبدو المؤسسات التطوعية براقة وجذابة للعمـل بهـا بالنـسبة             أسهمها؛

بته مـن  ي تمنحها لهم ، غير أن ذلك له ضـر للمتطوعين، نتيجة الحرية التي   
  . الدور المطلوب منهم القيام به بالتحديد وغموض بطبيعةتشرد وضياع 

 مما  ،ولذلك وجب وضع نظام لتسيير العمل وتحديد المهام ألنشطة الجمعيات         
  .ل على تطويرها وتحصيل الفائدة المأمولة منها ميع
  

  
 وأن يعملوا بصورة أكثـر      ،ارهمن أن ينسقوا أدو    وإذا ما أراد المتطوعو   

تنظيماً من أجل إزالة جميع تلك المشاكل وتحقيق أهدافهم فعلـيهم إيجـاد             
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الطريقة الفعالة التي يضمنون من خاللها تناسـق جهـودهم ، وتنـاغم             
  ) . ٢٥٥: م١٩٩٦جون بيرس ، " (سلوكياتهم داخل التنظيم

أن اعيـة   تصين في مجال الخدمـة االجتم          وهناك من يرى من المخ    
مهنة تعتمد على قاعـدة أساسـية مـن النظريـات           "الخدمة االجتماعية   

إلضـافة  والمعارف العلمية كأساس نظري تستمده من العلوم المختلفة ، با         
، تستمدها من الواقع العلمي طوال هذه السنوا      إلى معارفها الخاصة التي ت    

خدمـة  عمل طريقة خدمة الفرد ، وطريقة       وكونت لنفسها طرقاً رئيسية ل    
لبحـث  الجماعة ، وطريقة تنظيم المجتمع ، كمـا أنهـا تعتمـد علـى ا              

تقوم بدورها علـى أكمـل وجـه         مساعدة ل  االجتماعي ، واإلدارة كطرق   
  ) .١٢٠: م١٩٨٩سامية فهمي وآخرون ، (" ممكن
 يعني أن مهنة الخدمة االجتماعية رغم تشابهها في منطلقاتهـا           وهذا     

وف ممارسـتها وخـدماتها مـع العمـل          وفي ظـر   ،الفلسفية واإلنسانية 
 إال أنها تعتبر مهنة رسمية تستدعي اإلعداد والتأهيل الرسـمي           ؛التطوعي

(Formal)  بينما نجد أن العمل التطوعي هو نشاط خدمي         ، قبل ممارستها 
  . يهدف إلى خدمة مجاالت معينة في المجتمع دون مقابل مادي ،إنساني

العملية التطوعيـة عنـدما      ) ٢٥٦: م١٩٩٦  (جون بيرس       يوضح
عـدم   ليس فقط في   -  العاملين الرسميين   عن ويختلف المتطوعون  ":يقول

 ولكن أيضاً في طريقة تنظيم ساعات       -حصولهم على أجر مقابل جهدهم      
عملهم وتحديدها ؛ فعمل المتطوع غالباً ما يكون خالل ممارسـة العمـل             

لـشهر ، كمـا أن      بشكل جزئي وليس كامالً ، وغالباً لبضع ساعات في ا         
 بل بالبساطة والعمومية ، وهذا      ،طبيعة عملهم ال تتسم بالتخصص والدقة     

ل التنظـيم ، سـواء      يعني فرصاً محدودة لاللتقاء بالزمالء اآلخرين داخ      
 العامل الرسمي ، كما يـستدعي مـن القـائمين علـى            المتطوع منهم أو  
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موعـة  المؤسسة تقسيم العمل إلى مهام صغيرة يمكن توزيعها علـى مج          
 وال يحـصلون فـي      ،متغيرة من المتطوعين ، وحيث إنهم متطوعـون       

 إلـى االهتمـام     هناك ما يدعو   فليس   ؛األساس على أي مقابل مادي يذكر     
 أو غيرهـا مـن      ، أو ترقيتهم  ، أو تقييم أدائهم   ، أو تدريبهم  ،بعملية انتقالهم 

  . األمور اإلدارية المرتبطة بالعمل الرسمي 
  
                

ل نيب   ملط ا ث و   :ل ن وعي   تط ل مل   ع ل    
  

  

 ،متعـددة   أنـواع   إلى   وهو ينقسم  ،العمل التطوعي أنواع  نستعرض هنا   
  : ومنها ،وقته الذي نشأ فيه العمل وتطورو. حسب العمل الذي يقدمه

   :الفردي العمل التطوعي -١
    وهو الفعل أو السلوك االجتماعي الذي يمارسه الفرد من تلقاء نفـسه           

بغـي   وال ي ، ويقوم على أسس دينية واجتماعيـة وأخالقيـة        ،ه من ةرغبوب
   .ماديالفاعل منه أي مردود 
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   :المؤسسي العمل التطوعي -٢
 فهـو وليـد     ،     وهو أكثر تقدماً وتطوراً من العمل التطوعي الفـردي        
 ويمثل صورة   ،التطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده الدول النامية      

حية من التفاعل االجتماعي لتوفير الحاجات األساسية لمختلـف شـرائح           
شر في المجتمـع الحـديث      تالمؤسسات التطوعية تن  ، وقد أخذت    المجتمع
ألعمـال  رعاية ا وقد أصبحت    ،)١٤: ١٤١٧الخثالن والدبل ،    ( بازدياد  

الخيرية والتطوعية ضرورة عصرية ال غنى عنها فـي أي مجتمـع أو             
 بـل   ، والمحافظة على استمراريتها   تطورها ويتم   ،يم في تلك األعمال   تنظ

 وأصبحت تتمثل في عمل جمـاعي       ،حمايتها من االنحراف واالستغالل   و
  .منظم 

     ويمكن إبراز العمل التطوعي لمؤسسات األعمال الخيرية والتطوعية        
   .عوامل رئيسية ةثالثفي 

  
  
  

  :التطوعيعوامل العمل 
  :الكفاءة :أوالً

عتمد على معظم الجهود المبذولـة       امبدأ اقتصادي    األصل   في     وهو  
بدون الكفاءة قد   إذا كانت   ) الجهود المبذولة   (  األخيرة   وينتهي إلى أن هذه   

ليـست  األخـرى    واألعمال الخيريـة     ، االستمرارية والتأثير  لهاال يكتب   
  .استثناء من هذه القواعد

اءة المرجوة في ظـل المؤسـسات       تتحقق الكف  القواعد    من هذه  وانطالقاً
  :التطوعية باآلتي 
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د البشرية والذاتية وإعادة توجههـا لخدمـة األهـداف          ر تجميع الموا  -١
،  وبإدارة علمية فعالة تستخدم وسائل التقنية الحديثـة        ،الخيرية والتطوعية 

تعم  منها ل  المفقود، وتقليل   ا يؤدي إلى تحسين استغالل الموارد المتاحة      مم
  .ر قدر من المستفيدين منفعتها أكب

 له خاصية التأثير    اً منظم  يتميز العمل الجماعي التطوعي بكونه عمالً      -٢
 ؛حقق المنـافع القـصوى     ال ت  ، قد يةما يحقق وفورات اقتصاد   ،  واالنتشار

  .فالبد من إنتاجها على أساس اقتصادي سليم 
  :والمتحدة إيجاد قنوات التمويل الذاتية -٣

 وفـي   ، أدوات وصيغ تمويل إسـالمية      إلى ية تحتاج المؤسسات التطوع  
 لضمان عدم تأثر األعمـال      ؛مقدمتها الزكاة واألوقاف والهيئات والوصايا    

  .المواردالتطوعية باألزمات المالية وشح 
إن توفر عناصر الكفاءة في األعمال الخيرية يؤدي إلى زيـادة حيويـة             

شاركة الفعالـة   على دعمها والم  الناس   فيقبل   ،األعمال الخيرية وترشيدها  
  .فيها 

  
  :التعاون والتكامل في العمل االجتماعي : ثانياً 

 إلـى   حكمة تدعو  فإن ال  ؛ وفقرهم وغناهم  ،ات األفراد نظراً لتفاوت قدر     
فتحـصل المـودة    بعـضا،   حصول تكامل وتعاون لسد حاجات بعضهم       
  :يليواأللفة والتراحم بينهم وهذا يستلزم إبراز ما 

 مـن   ، بين المسلمين   وتأكيده انب األخالقي والشرعي  إبراز وتأكيد الج   -١
  .تعاون وتكافل وبر وصلة 

 تبادل الخبرات والتجارب بين األفـراد والمؤسـسات فـي العمـل             -٢
  .التطوعي 
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 حماية جهود الخير واألعمال التطوعية من االنحراف عن األهـداف           -٣
ت  وهنا يأتي دور المؤسسا    ،بعض األفراد واالستغالل السيئ من قبل     

 فهي تقوم بجمـع     ، الخيرية والتطوعية  برعاية األعمال المتخصصة  
 إلـى   تتجه لكي ال    ، والتنسيق فيما بينها   ،المعلومات الفردية لنشاطها  

  . أخرى  وتشمل مجاالت،محددةأماكن أو مجاالت 
  :النمو :ثالثاً

 فـال يمكـن     ،     نظراً لتميز الحاجات اإلنسانية باالستمرارية والتجدد     
 يجعل النشاط االقتصادي واالجتماعي      ما  وهذا ،اجة مرة واحدة  إشباع الح 

 ويصاحب ذلك التطور توسـع      ،والثقافي لإلنسان ينمو ويتجدد باستمرار    
 والبد لألعمال التطوعيـة والخيريـة مـن أن          ، في أساليب أدائها   مطّرد

  : وهذا يتطلب ،تواكب ذلك
   .إرساء تنظيمات مستقرة تحتضن العمل الخيري التطوعي  -١
 .والتطورتطبيق مبدأ البحث  -٢
تكوين استراتيجيات تأخذ في الحسبان أفضل الخيارات والبدائل لنمو          -٣

 . األعمال الخيرية والتطوعية 
 فقد تقرر إنشاء    ، هاومسئوليات ونظراً الزدياد أعباء األعمال التطوعية       

 كما تطلب األمـر ضـرورة       ،المنظمات والهيئات التي ترعى هذا العمل     
  .األعمالضع القوانين واألنظمة الضابطة لهذا النوع من و
  
  :  لعمل  لتطوعي نظريا  - 

  :لقد نشأت عدة نظريات في تفسير العمل التطوعي منها 
-٨٤: هـ١٤٢٤ ،الباز (.(Exchange Theory)النظرية التبادلية    
 على العالقات   ركّز هذه المدرسة جورج هومانس الذي       روادومن   :)٨٦
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 ،المستويات البنائية والثقافية  نظريته  تشمل  و ،ية بين الفرد والجماعة   التبادل
 وتتعلـق   ،والتي تعتمد على األلفاظ والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع        

ر التـي   ئ وتركز على المكاسب والخسا    ،هذه النظرية بالتفاعل بين الناس    
ـ      ،مع بعض يجنيها الناس من عالقاتهم بعضهم       ين  فاسـتمرار التفاعـل ب

 التي يحـصلون عليهـا      ،الناس مرهون عادة باستمرار المكاسب التبادلية     
  .جراء التفاعل 

   :، أهمهاعدة فرضياتالتبادلية وتتضمن النظرية 
 ،كلما كانت هناك مكاسب من العمل والنشاط الذي يقوم بـه الفـرد             -١

  .النشاطزادت احتمالية قيام الفرد بتكرار ذلك العمل أو 
 .المكاسب بالعمل وتحقيقود فاصل طويل بين القيام مراعاة عدم وج -٢
المكاسب المنتظمة قد ال تكون مجدية في تشجيع الفرد على تكـرار             -٣

 مكاسـب    فحصول الفرد علـى    ،العمل مثل المكاسب غير المنتظمة    
 وهـذا يـرتبط بعمليـة       ،قلل من قيمتها  متكررة في فترات متقاربة ي    

 . لدى الفرد  اًسها يحدث إشباع   فتكرار المكاسب نف   ؛اإلشباع والحرمان 
لكن إذا زادت المكاسب التي يحصل عليها من قيامه بفعل مـا زادت             

  . مرة أخرىاحتمالية قيامه بهذا العمل
 ؛إذا كانت هناك مؤثرات في الماضي أدت إلى وجود مكاسب للفـرد            -٤

 أو  ،فإن وجود مؤثرات مشابهة ستدفع الفرد للقيام بالعمـل الـسابق          
 .هبعمل مشابه ل

 زادت احتماليـة    ،كلما كان تقييم الفرد لنتائج فعله أو نشاطه إيجابيـاً          -٥
 الفعل الذي يقوم به الفرد تزيد من  نتيجة فوجود مكاسب    ،قيامه بالفعل 

 أو وجود   ، عدم وجود مكاسب    فإن  وبالتالي ،حدوث السلوك المرغوب  
 . يقلل من احتمالية حدوث السلوك المرغوب ؛عقاب
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 أو  ،فرد عمالً وال يحصل على مكاسب كما كان متوقعاً        حينما يؤدي ال   -٦
 وإذا قام  .يوقع عليه عقاب فهناك احتمالية كبيرة للقيام بسلوك عدواني        

 سـتكون هنـاك     ؛الفرد بعمل وحصل على ما يتوقع مـن مكاسـب         
 .احتمالية للقيام بالسلوك المرغوب 

لـى   فالمتطوع الذي يحصل ع    ؛وهذه النظرية تطبق على العمل التطوعي     
 المجتمع وحبه وتعاطفه واكتـساب تقـديره،      مكاسب معنوية من احترام     

  .التطوعيمزيد من العمل يدفعه إلى 
باإلضـافة لمـا         وفي أدبيات الدراسة حول تفسير العمل االجتماعي        

   :وهي  لها عالقة بتفسير العمل التطوعيهناك ثالث نظرياتسبق ذكره 
   ):١٧: هـ١٤٢٣ى، الموس(  لوظيفية لبنائية لنظرية  - 

 السلوك االجتماعي بالرجوع إلى تفسير النتائج        تفسير  تحاول وهي
 هذه النظريـة يمثـل      في فالمجتمع   ي يحققها هذا السلوك في المجتمع؛     الت

 ،  الجميـع  يؤدي كل منها وظيفته من أجل خدمة أهداف          ،أجزاء مترابطة 
 ومن ثم   ،ماعية من العالقات االجت   اً له نسق  للمجتمعترى أن    النظرية   وهذه

 وبالتالي ينبغي النظـر     عالقات في صورة منظمة اجتماعية؛      تجمع هذه ال  
 كمـا   ، يحوي مجموعة أجزاء مترابطة    اً باعتباره نسق  ،للمجتمع نظرة كلية  

تند إلـى تعـدد العوامـل       يترتب على هذه الرؤيا التـصويرية أن تـس        
 ،اإلطـالق ، كما أن التكامل في المجتمع لن يكون تاماً علـى            االجتماعية

 وهذه  ،هذا يحدث الخلل أو االنحراف الذي يحدث في الكشف االجتماعي         و
االنحرافات التي يمكن حدوثها في النسق االجتماعي يمكن أن تستمر لمدة           

   .تقصر أو تطول 
هذه النظرية على العمل التطوعي باعتبـاره أحـد األنـساق           تنطبق       

وهنا يترابط النـسق    . كامله  االجتماعية للحفاظ على استقرار المجتمع وت     
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ـ  ،التطوعي مع النسق األسري واالقتـصادي والتربـوي        شكل البنـاء   لي
  . االجتماعي 

حد وظائف البنـاء     عجز أحد األنساق االجتماعية عن القيام بأ       فإذا ما      
الخلل الوظيفي الناتج عن عجـز األعـضاء فـي           ينشأ   ، فقد االجتماعي

 فيأتي العمل التطوعي لـسد      ،اعيةالمؤسسة عن ممارسة الوظائف االجتم    
   . إلى طبيعته ويعيد الضبط االجتماعي،هذا العجز

 مـسلماتها أن الـدور      ومن أحسن  :)المرجع السابق   ( نظريѧة  لѧد        - 
 وهو نمط متكرر مـن األفعـال        ،يشكل أحد عناصر التفاعل االجتماعي    

المكتسبة التي يؤديها الشخص في موقف معين ، وهذا يوضـح الـدور             
 والنهـوض   ،بارز الذي يؤديه المتطوع في تفصيل النـشاط التطـوعي         ال

  .بخدماته لسد حاجات األفراد والجماعات 
 أو تضحية   ، بالمال اً فقد يكون تبرع   ؛     والتطوع قد يأخذ صوراً متعددة    

  .الخيرية كما يحدث في األندية الرياضية والجمعيات ،بالوقت
 ومفهوم سلوك   ،الفرديك الدور    أي مفهوم سلو   -      ومفهوم تعلم الدور  

 كما أن الفرد بـدوره      ،يقود إلى تعدد األدوار االجتماعية     -دور الجماعة 
 وهـو   ،)التعلم غير المقصود    ( يتعلم من خالل عملية التنشئة االجتماعية       

   ).المقصودالتعلم (يختلف عن عملية التعلم الرسمي 
كـل  يـرى أن    لذي   ا ،    وتظهر هذه النظرية مفهوم المركز االجتماعي     

 بأدوار   أو يقوم  ، الذين يحتلون هذه المراكز يقوم بأفعال معينة       شخص من 
 وبمـا أن    ، يحتلون هذه المراكز   ن وليس باألشخاص الذي   ،ترتبط بالمراكز 

 فهـو   ؛مجتمع على حد سواء   العمل التطوعي فيه إشباع لحاجة األفراد وال      
 التفاعـل    وبشكل أساسي فـي عمليـة      ،د الثغرات والنقص  يعمل على س  

  .االجتماعي القائمة بين األفراد 
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ومن مفهوم المركز االجتماعي يمكن تفسير الدور الذي يؤديه القـائمون           
 يقوي   في األساس   وهذا الدور  ،بالعمل التطوعي انطالقاً من دوافع الخير     

  .من المركز االجتماعي للمتطوع 
 ة إلـى خمـس     وهـي تنقـسم    : "ماسلو"  سلم  لحاجا   عند      نظرية - 

 بالطعـام    متمثلـة  ، لتشكل هرماً قاعدته الحاجـات األساسـية       ؛مستويات
  . وهي حاجات أساسية لبقاء اإلنسان ،والسكن والجنس والملبسوالشراب 

مان والطمأنينـة    إشباع حاجات األ   "اسلوم"ثم يلي الحاجات األساسية عند      
  . بما في ذلك تأمين دخل مناسب له ،للفرد على نفسه وماله

  هي الحاجات االجتماعية" ماسلو" على سلم حاجات ،لتي تليهاوالحاجات ا
 عليها بالنظر لما يترتب     ، العمل التطوعي  -بالتأكيد   -والتي يندرج تحتها    

تحقيق الذات ، وربما حتى تغير النظـرة الفرديـة لشخـصية            مجال  في  
 مـن طـرف     ،من تقدير خاص للمتطـوع    يتمخض عنه   المتطوع ، وما    

ن المتطوع يجـود     حيث إ   عامة ،  من المجتمع بصورة خاصة و  الجماعة  
 يعطيه اإلحساس بأنه فرد فعـال  ، مما ماله ونفسه ووقته لخدمة المجتمع      ب

  .في مجتمعه 
 المتطوع التقـدير ممـن      وجد فكلما   ؛ونشير إلى أهمية نظرة المجتمع له     

 واقتناعه بأهمية ما يؤديـه مـن        ،حوله ، زادت دافعيته للعمل التطوعي     
  .وعية للمجتمع أعمال خيرية تط

  
   :ويرى الباحث

 ومنها النظرية التبادلية ، أن للعمل التطوعي عالقة بالنظريات التي تفسره      
  أو الوظيفيـة تحـاول     البنائيةفالنظرية   ؛ ونظرية الدور  البنائيةوالنظرية  
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 السلوك االجتماعي بالرجوع إلى تفسير النتائج التي يحققهـا هـذا            تفسير
   . السلوك في المجتمع

 فأحسن مسلماتها أن الدور يشكل أحـد عناصـر          ؛   أما نظرية الدور    
 وهو نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي يؤديهـا          ،التفاعل االجتماعي 

البـارز الـذي يؤديـه      الشخص في موقف معين ، وهذا يوضح الـدور          
 والنهوض بخدماته لـسد حاجـات       ،يل النشاط التطوعي  المتطوع في تفع  
يقدم العمل التطوعي العديد مـن الخـدمات         أخيراًو. ت  األفراد والجماعا 

 سواء تاريخ   ، من خالل تاريخ العمل التطوعي      وذلك يظهر جلياً   ؛للمجتمع
  . المسيحية ، سواء اليهودية أورات أو الدياناتالدول والحضا

            فقال حين  وقد جاء اإلسالم بما أوصى به المصطفى صلى اهللا عليه وسلم            
   ."عون العبد ما دام العبد في عون أخيه اهللا في و" 
  
  
  

لث ا ث ل لب   مل  : ملط ع ل ا ب ه  ت ق ع  عال م ت من    و    ه ف م
وعي تط ل  : 

  المهتمـين والمـسئولين    اهتمام كبيـر مـن    على    المجتمع منأ يستحوذ
 بما يوفره من    ، التصاله بالحياة اليومية   ؛والمواطنين في المجتمع المعاصر   

  .التعامل وحسن ، وسالمة التصرف،طمأنينة النفوس
 يتسع هـذا     حيث ،يعد مفهوم األمن أحد المفاهيم التي تتشعب داللتها       و    

 ليـشمل   ، تتداخل مع شتى أنظمة الحياة     ،مل مضامين متعددة  المفهوم، ليش 
.  واإلرشـاد  ، والتربية ، والعدل ، واالرتباط بالقضاء  ،اإلصالح االجتماعي 

األمـن النفـسي الـذي      :  مثل   ، الواسع يشمل عدة أنواع    واألمن بمفهومه 
 واألمن الغذائي الذي يهتم بتـوافر الغـذاء         ،يرتبط بالمشاعر واإلحساس  
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فر اوعالقته بقضية تحقق األمن ، واألمـن االجتمـاعي المتعلـق بتـو            
، لمرض والجهل واالعتداء على النفس    الطمأنينة والرفاهية والتغلب على ا    

القتصادي المتمثل  واألمن الثقافي والفكري ضد الغزو الفكري ، واألمن ا        
  .في ثبات الدخل واالستقرار المادي ، واألمن المائي المتعلق بتوفر المياه 

 : التي يمكن االعتماد عليها في تحديد مفهوم األمنالمصادر     ومن أهم 
<z ®  قوله تعالى ومنها، وما تضمنه من آيات،القرآن الكريم u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sWtΒ 

Zπtƒö s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u™ Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹Ï?ù'tƒ $yγè%ø—Í‘ #Y‰xî u‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 5β%s3tΒ ôNt x x6 sù ÉΟãè÷Ρr' Î/ «! $# 
$yγs%≡sŒr'sù ª! $# }̈ $t6Ï9 Æí θàf ø9$# Å∃ öθy‚ ø9$#uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχ θãèuΖóÁ tƒ 〈  ] سورة النحل، اآلية
⎦t ®: وقوله تعالى  ،] ١١٢ ⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθÝ¡ Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7 Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 
ß⎯øΒF{ $# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β 〈  ] ٨٢، اآليةاألنعامسورة[  ، تعالىوقوله: ® Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ 

Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 〈   ] ٥٥، اآليةالنورسورة[.  
¡tΒ Ÿ≅tFs% $G⎯ ® :تعالى     واألمن مسئولية الجميع لقوله  ø tΡ Î ö tóÎ/ C§ ø tΡ ÷ρr& 7Š$|¡ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $yϑΡ̄r'x6 sù Ÿ≅tFs% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6 sù $uŠômr& }̈ $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 〈  
  . ]٣٢سورة المائدة، اآلية[ 

 فقد ؛ على عبادها من بهالتي     كما يعتبر األمن من نعم اهللا عز وجل 
<¡ ρß‰ç6÷èu‹ù=sù#) ®: قال تعالى  u‘ #x‹ ≈yδ ÏMø t7ø9$# ∩⊂∪ ü” Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr& ⎯ÏiΒ 8í θã_ ΝßγoΨtΒ#u™uρ ô⎯ÏiΒ 

¤∃ öθyz 〈  ] ٤-٣، اآلية  :سورة قريش[ .  
ن األمن  إ:  وقيل ،ار والطمأنينة      واألمن في معاجم اللغة يعني االستقر     

 أو  ، سواء بسبب غياب األخطار التي تهدد وجوده       ،حساس بالطمأنينة هو إ 
 ظهورهـا الكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك األخطـار حـال          نتيجة المت 

  ).٧٦: ١٩٩١زهره، (
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 وهـي   ، األمانة واإليمـان   : أهمها ، كثيرة يشتق من معاٍن  قد       واألمن  
  .متقاربةمعاٍن 

  :العام     وعموماً يمكن تعريف األمن بمفهومه 
  .دالبال بأنه النشاط الذي يهدف إلى االستقرار والطمأنينة في ربوع 

على السواء، وهو أسـاس     لفرد والجماعة   ولألمن أهمية كبيرة في حياة ا     
التنمية ، وغاية العدل ، كما أنه غاية التشريع ، بل غاية جميع الـشرائع               
وهدفها األسمى، وهو أيضاً من افتراضات المنهج السليم والسلطة العادلة          

   .والسياسة الحكيمة والحزم المتبصر
ات المادية  ، وتوفر اإلمكان   التعاون والتآزر  :األمن     ومن وسائل تحقيق    

 وتوظيف العقوبة الرادعة في حق      ، والتدرب على حماية األمن    ،المناسبة
  . والتوعية الموجهة ،المخالفين

  
  :إلى ويمكن تقسيمه ، األمن بالتنوع والتعددويتس م     

 إلـى    يطمـح  اً باعتباره إنسان  ، وهو يهتم بأمن الفرد    :األمن الفردي    -١
   .السكينة والطمأنينة

 مـصالح   بحمايـة أمن الجماعة ، المتمثـل      وهو  : األمن الجماعي    -٢ 
،  حيـث    خالنا والحقيقة أن األمن الفردي واألمن الجماعي متد       ،الجماعة

 وبالتـالي   ؛حدة بناء المجتمع  و وهو   ،ن الفرد جزء ال يتجزأ من مجتمعه      إ
  .ذلكك والعكس ،أمن الفرد مرتبط بأمن المجتمعفإن 

 وهـو يـشمل     ، يحقق االستقرار للدولة   به ما يقصد  و :الداخلياألمن   -٣
  .الجماعةأمن الفرد وأمن 

لدولة في شئونها الخارجيـة ضـد       من ا أوهو يعني    :الخارجياألمن   -٤
 .الخارجيةاألطماع 
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 واألمـن الـداخلي     ،يشمل أمن الفـرد والجماعـة     و :الوطنياألمن   -٥
  .والخارجي

  لمجموعة من الدول الواقعة في نطـاق       ويعني األمن  :اإلقليمياألمن   -٦
ٌقليم   . إقليم معيناإل

 بعيـداً   ،هو األمن الفكري والثقافي والديني والعرقي      :القومياألمن   -٧
 ).٩٥ :م ١٩٩٦ مهنا،(الخارجي عن التسلط أو التهديد 

 ،هو الذي يمتد إلى الحقوق الخاصـة والعامـة        و :عيووضمالاألمن   -٨
  .والمعنوية الحياة المادية ويمتد إلى جوانب

 فهو يهتم باألمن الصناعي واألمن الغـذائي واألمـن          :النوعياألمن   -٩
  .الثقافي

  
 

 ،ة لدعم األمـن وتنميـة مـسبباته           وهناك عدد من المقومات األساسي    
  :وهي

  .الدينيةالعقيدة  -١
 . بين أفراد المجتمع الواحد ،اإلحساس بالتماسك والتعاطف واالنتماء -٢
 . على المبادئ السلوكية واألخالقية والدينية التوافق -٣
االستقرار السياسي وتوافر األجهزة القـادرة علـى تحقيـق األمـن             -٤

 .والعدالة 
 .وفعالقوي ر المؤسسات األمنية وجهاز أمني توف -٥
 .توفر جهاز قضائي عادل وحاسم  -٦
 .سليمةتخطيط متكامل وسياسة جنائية  -٧
  .واالجتماعيقتصادي فر األمن اال تو-٨
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  . ضمان سالمة األرواح واألعراض والممتلكات من كل خطر -٩
ـ           واألمن الشامل هو مسئولية الجميع     ات ، بحيث يتطلب تـوفر إمكان

  ) .٦٦ :هـ١٤٢٠ ،األصبعي (العمل الجماعي المشترك والمنظم 
     إن خلق األمن هو مهمـة مـشتركة للدولـة والـسلطة والهيئـات              

 األمنية؛ فاألمن سلوك وأخالق    واألجهزة   ، والمربي والمعلم، ية،االجتماع
عـز  ( وغيرها   ، ومكان العمل  ، والجامعة ، والمدرسة ، في المنزل  ،وثقافة
  .) ٣٤ :م١٩٩٥ الدين،

 حيث يتطلـب    ؛ واإلسهام الجماهيري والتطوعي مهم في المجال األمني      
مـن الـشامل     في تحقيق األ   ،) وجماعاتٍ أفرادٍ(األمر مشاركة كل الناس     

  ). ٥٣ :١٤١٦ أحمد،(
 التنسيق بـين    ألهمية ؛ جميع المؤسسات  بينوهناك ضرورة التكامل         

األصبعي ، (سرة وأجهزة أمن وغيرها    جهود جميع الجهات من مدرسة وأ     
  ) .٦٩ : هـ١٤٢٠

 ويتداخل مـع جميـع      ، مجاالت متعددة  لألمنوقد اتضح لنا فيما سبق أن       
 ضـمن مقيـاس     تدخلأهمية األمن   إن  ث  حي، و شئون اإلنسان في حياته   

 فاستقرار األمن في بلد ما يدل على مستوى الرقي الـذي            ،حضارة األمم 
  .الشعبيعيشه ذلك 

  :     ويمكن تحقيق األمن للجميع على مختلف المستويات التالية 
 في التصدي للجريمة    مهماً الفرد دوراً    يؤدي حيث   : المستوى الفردي  -١

  ).٨٩: م١٩٩٩بي، الحر( منهاوالوقاية 
ويرى الباحث أن أهمية دور الفرد ال تقل عـن دور األجهـزة المعنيـة               

 فإذا كـان لكـل فـرد فـي       . فالفرد جزء من المجتمع    ؛بمكافحة الجريمة 
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، فإن ذلك من أفـضل الطـرق        المجتمع دافعية للعمل التطوعي األمني      
  .أنجحها في مكافحة الجريمة و
رة المسئولية األولى للوقايـة مـن        تقع على األس   :األسريالمستوى   -٢

 .الصحيحة باعتبارها تتولى تربية األطفال وتنشئتهم التنشئة ،الجريمة
ور كبير في تحقيق األمن عن          ويمكن للمواطن الواعي أن يكون له د      

 ،اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع وقوع الجريمـة      و القوانين ،    تباعطريق ا 
، هادة ، والمحافظة على مسرح الجريمة       والتبليغ عن الجرائم والتقدم للش    

  هام  والتعليم دور  وللمؤسسات التعليمية  .والمساعدة في القبض على الجناة    
ن غـرس روح الـوالء      ، حيـث إ   في إطار المسئولية عن تحقيق األمن       

 فعـل الخيـر لحمايـة       إلـى واالنتماء والوطنية وحب التعاون والتسابق      
دئ التي تـسعى     من أهم المبا   -ن   وحماية الوطن من المجرمي    ،المواطنين

  . تحقيقها المؤسسات التعليمية عن طريق غرسها في نفوس الطالب إلى
  

قـوم علـى     خلق حالة من التوازن االجتمـاعي ت       ضرورةويرى الباحث   
التغييـر  سيطرة األمن وتحقيق االسـتقرار لمنـع االنحـراف ورصـد            

االجتماعيـة   األبعـاد  ومتابعـة    ،ونتائجـه  وعوامله وأهدافه    االجتماعي
  .السلبية ا والعمل على مناهضة آثاره،والسياسية واالقتصادية

بدأ  معالجة السلوك اإلجرامي يجب أن ت      نأ     وتؤكد الدراسات الحديثة    
معالجة األوضاع االجتماعية   ، أي ب  بمعالجة األسباب والعوامل المؤدية له    

   .واالقتصادية والثقافية والتربوية المتردية في المجتمع
عـدم  و األمن،احترام رجال   و األمن،    ويمكن للمتطوعين نشر ثقافة      

 واإلدالء بالشهادة من دون     ، واإلسراع بالتبليغ عنها   ،السكوت عن الجرائم  
  .األمنية واألنشطة النوعية ، وتوسيع مشاركة الطالب،خوف
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 في إطار المسئولية عن      دور كبير       وللمؤسسات االجتماعية التطوعية  
 وبـرامج الرعايـة     ،من والوقاية من الجريمة في مجال األسرة      تحقيق األ 

 وكذلك في مجال الدفاع االجتمـاعي       ،لألطفال في األسر المفككة واأليتام    
 : م١٩٨٥،   الوريكات   (وحماية المجتمع من إخطار الجريمة واالنحراف       

  ).٨٠ص
  والـدفاع  ،     كما تقوم المؤسسات التطوعية بتوفير الرعاية االجتماعية      

 ، والحماية من أخطار الجريمة واالنحراف ورعاية األحـداث     ،االجتماعي
  المحتاجة بعد الوقوف علـى أوضـاعها      وتقديم الخدمة االجتماعية لألسر   

  . وكذلك مكافحة المخدرات بالتعاون مع الدوائر المعنية ،االجتماعية
 الـشاعر، :(وهـي تحقيـق األمـن االجتمـاعي       لة  يد وهناك أساليب عد  

  ).٧٠: هـ١٤٢٢
  .غرس التعاطف االجتماعي  -١
 .الماديةتهذيب المطالب  -٢
 .الوعد والوعيد -٣
 .سبل التوبة  -٤
 .الجريمةمكافحة  -٥
  .صيغية للشبابإقامة معسكرات  -٦
 .التنسيق بين اإلعالم واألمن  -٧
التأكيد على أهمية إنشاء المعاهد المتخصصة للتـدريب علـى منـع             -٨

 .الجريمة المنظمة 
 ويمكن للعمل التطوعي أن يكون جزءاً من اإلسـتراتيجية الوطنيـة               

  ):٤٣ :م٢٠٠١، نافع  (خالللمواجهة اإلرهاب والوقاية منه 
  .تضمين المناهج الدراسية للقيم الروحية واألخالقية  -١
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 .زيادة دعم الدولة لألسر والشباب  -٢
 .قيام مؤسسات الدولة بدراسة أسباب ظاهرة اإلرهاب  -٣
 .توفير المساعدة لضحايا اإلرهاب  -٤
الجـرائم اإلرهابيـة    عـن    ير حماية فعالة لمصادر المعلومـات     توف -٥

 .والعاملين في ميدان العدالة الجنائية 
 .تشديد إجراءات الرقابة  -٦
 .تشديد العقوبة على اإلرهابيين ومحاكمتهم  -٧
 وخاصـة   ،إصدار قانون خاص باألسلحة والـذخائر والمتفجـرات        -٨
 .واستعمالهاستيرادها وحيازتها ا

يق بين األجهـزة األمنيـة      وضع مخطط شامل لسبل التعاون والتنس      -٩
 .المواطنينن من والمتطوعي

 وتوسيع قاعدة التعـاون بـين       ، تطوير نظم المعلومات والتحريات    -١٠
  .أجهزة األمن والمواطنين من المتطوعين 

 ومنحها صـالحيات    ، إنشاء مؤسسة وطنية معنية بالجريمة المنظمة      -١١
  .مناسبة

 مـصادر تمويـل العمليـات        المالئمة لتجفيـف    وضع التشريعات  -١٢
  .اإلرهابية 

  . تدعيم دور الجمعيات التطوعية لتثبيت مفهوم التكافل االجتماعي -١٣
  

  :على   مية  من  لمجتمع ترتكز     ير   لباحث
ما يـؤدي    م ؛ الخوف وإزالة بث الطمأنينة    :يعني بشكل عام  و ،األمن -١

 ووطنهمينة واألمن على أنفسهم     إلى استقرار المواطنين وشعورهم بالطمأن    
  .وأموالهم وممتلكاتهم 
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 وذلـك بتـوفير     ، وأمن المجتمع ما هو إال ضمان لجميع أفراد المجتمع        
 عن طريق   ،الفرص المعيشية الواجب توفرها لكل فرد من أفراد المجتمع        

  .واالستقرارتوفير الرعاية االجتماعية 
  :ρ وقد جاء قولـه       ببعض عضهما، وهما مرتبطان ب   األمن واإليمان  -٢
 وفي ظـل الظـروف      ."ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه        "

االجتماعية والبيئية واإلنسانية واالقتصادية المعاصرة تبرز الحاجة إلـى         
 ،دور العمل التطوعي الفاعل في تحقيق األمن االجتماعي واالقتـصادي         

 التي أصبحت تصيب    ،ا مع كثرة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية      السيم
 وهذا مـا جعـل      .قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع الدولي بأضرار بالغة       

الجهات الرسمية في مختلف الدول تسعى لتفعيل دور العمل التطوعي في           
على االنخـراط    من خالل حث الناس      ،رفع المعاناة عن ضحايا الكوارث    

  . نوات شرعية حتى يحقق الغاية منه ق، عبر فيه
تطـوعي فـي تحقيـق األمـن        والشك أن التوعية بأهمية العمل ال          

 وقد انعقدت في اآلونـة      ،عتبر في مقدمة األعمال الضرورية    االجتماعي ت 
العمل " ومنها مؤتمر دولي بعنوان       بهذا الخصوص  األخيرة عدة مؤتمرات  

نعقد تحت رعاية أكاديمية نايف     ا  وقد "التطوعي واألمن في الوطن العربي    
 في  ]جامعة نايف العربية للعلوم األمنية      [ العربية للعلوم األمنية بالرياض   

هـ ليؤكد أهمية العمل التطوعي في الوقاية       ٢٩/٦/١٤٢١-٢٧الفترة من   
 ويحظى بالتقـدير مـن      ،اً أن يكون الفرد محبوب    وهوالمتمثلة في االنتماء    

 .ماعة  وأن يكون عضواً في ج،اآلخرين
 وتعني حصول الفرد علـى      ،ثم تأتي بعد ذلك الحاجة للتقدير من اآلخرين       

 وإشعاره من قبل اإلدارة بقيمة      ،االحترام واالعتراف به من قبل اآلخرين     
 .والمجتمع وأنه مهم للمنظمة ، بالثقة، وشعورهعمله 
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ـ    ،والحاجة األخرى هي الحاجة لتحقيق الذات       لـسلوك   اً وهي تشكل دافع
 النظرية تنطبق على العمل التطوعي باعتباره يسعى إلـى          هذهو ،األفراد

 ،كل األمور من خالل أعمال البر والتطـوع        في   .إشباع حاجات األفراد    
 .وأن العمل التطوعي يسعى إلى تحقيق الذات لإلنسان الفرد 

 في المجتمـع الحـديث والمعاصـر        مهماً العمل التطوعي دوراً     ويؤدي
  .رئيسية للخدمة االجتماعية باعتباره أحد األنماط ال

هو طريقة علمية لخدمة اإلنسان لمساعدته في حل        التطوعي   فالعمل      
  فـي القيـام    ةة لخدمة النظم االجتماعي    وهو وسيل  ،مشكالته وتنمية قدراته  

   .المجتمعبأدوارها لتحقيق رفاهية األفراد في 
جتماعيـة   من مظاهر عمل الخدمة اال     اً    ويعتبر العمل التطوعي مظهر   

بشكل فردي أو جماعي إلشباع حاجات المجتمع واألفـراد بـدون أجـر     
 إذا رأى المتطوع بأنـه      ، ويتم العمل التطوعي في أوقات منتظمة      ،مادي

 وإلبراز الدور   ، الجريمة واالنحراف  في مكافحة واجب اجتماعي إنساني    
 وذلك من خـالل تحقيـق       ،الذي يؤديه العمل التطوعي في ميدان األمن      

أن العديد من البلدان تعاني من      ، السيما   اطنين وتوعيتهم بأهمية األمن   المو
 وازدياد الجرائم العابرة    ،عدم استقرار األمن فيها في ظل عولمة الجريمة       

ة نـسبة تزايـد     سنوياً متجـاوز  % ٥بنسبة   والتي تزيد    ،للحدود الوطنية 
ان  وفي ظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة من فقر وجهل وفقد          ،السكان
 بـل  ،د قاصراً على المجتمع المحلي    فال شك أن تفعيل األمن لم يع       لألمن،

 الضحايا والبؤساء   ة عن اأصبح يتجاوز حدود الدولة ليسهم في رفع المعان       
  .في دول أخرى

 كرست لخدمـة القطـاع      ، وتشكل مثل هذه المؤتمرات إضافة جديدة         
منية ية واألكاديمية واأل   العلمية والعمل  الخبرات  تراكم  مما أدى إلى   ،األمني
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 فـي مجـال التجـارب     أوراق عمـل   دولة   ٣٩ حيث قدمت    ،والتطوعية
 ومن بينها معالجة مواضـيع      ،الوطنية في مجال العمل التطوعي واألمن     
  .االنحراف والجريمة والمرور والمخدرات 

ن ن هو ضد الخوف ورفع األذى ومنعه ع       وأوضح بعض الباحثين أن األم    
األمـن  ، وأن   ر هو مبادرة ذاتية طوعية وعمليـة         وأن عمل الش   ،الناس

. )١٧-١٦ :هـ١٤٢١،  أبو دوم (جاباً مع العمل التطوعي     يتقاطع سلباً وإي  
 عن الشباب والعمـل     اًفقد قدم بحث   )١٧ :هـ١٤٢١ (عطياتأما الباحث   

ن أن تعاون المواطنين مع األجهـزة األمنيـة         التطوعي واألمن ، وفيه بي     
 ولعـل    هذه األجهزة من تحقيق أهدافها،     مكنتي   أهم العوامل الت    من كان

أهم قطاع داعم لألجهزة األمنية هو قطاع الشباب الذي يسخر الطاقـات            
  .للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة 

ظم حيث قام   كما أن موضوع األمن يتضمن مكافحة اإلجرام واإلجرام المن        
ظـاهرة وسـبل مكافحتهـا      بشرح لهذه ال  ) هـ١٤٢١  (الباحث مساعدي 

 ، ألن الجريمة المنظمة لها آثار خطيـرة       ، والوقاية من آثارها   ،والحد منها 
 من شأن العمل التطوعي تضييق دوائـر الحـصار علـى فئـات              وألن

 وكـل العـابثين بـأمن       ،المجرمين كالمهربين والمزورين واإلرهـابيين    
  .ي عامة  والمجتمع البشر واستقرارهاالمجتمعات العربية واإلسالمية

ن طريق سـن قـوانين      ع ويمكن مكافحة اإلجرام واإلجرام المنظم          
للوقوف على أخطار الجريمة المنظمة بين الوطن والدولة باإلضافة إلـى           

 مثل وسائل اإلعالم والمدارس والمساجد      ،العمل التطوعي بمختلف وسائله   
   .الدينيةواألسرة والتوعية 
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وجهود الجامعـة    هاوجهودمم المتحدة   كما أشار الباحث إلى دور األ          
 إلى تكثيف العمـل لمكافحـة       الحاجة تدعو أن   و ،ربية في هذا المجال   الع

 .المنظماإلجرام 
باب والعمل التطـوعي     في بحث له حول الش     ،)هـ١٤٢٢(وقد بين الباز    

أن الجانب األمني هو أحد الجوانب المهمة       ،  في المملكة العربية السعودية   
حيث يشعر بعض أفراد المجتمع بالغربة في مجتمعاتهم         ،للعمل التطوعي 

وهذا ما يعرف باالغتراب االجتماعي نتيجة للتغيرات االقتصادية والثقافية    
  .يفسر توجه بعض األفراد إلى االنحراف ما  وهذا ،واالجتماعية

 لذا فإن ربط األفراد بالمجتمع من خالل مـشاركتهم فـي األعمـال                
  .المنحرف الوقوع في السلوك ايتهم منحمالتطوعية يعمل على 

 وكما ذكر سابقاً فإن هناك عالقة وطيدة بين العمل التطوعي وأمـن                
المجتمع من خالل دور العمل التطوعي فـي المـساهمة فـي معالجـة              

 مثل البطالة   ، ومعالجة بعض الظواهر االجتماعية    ،المشكالت االجتماعية 
 وغيرهـا مـن     ،لتهريب والتزوير واألمية والفقر والمخدرات والتسول وا    

 ولها آثـار مباشـرة      ، التي تهدد األمن واالستقرار في المجتمع      ،المظاهر
  .وغير مباشرة في حدوث الجرائم 

  
  :خالصة

يتضح أن العمل التطوعي من األعمال الخيرة التي أوصى بهـا الـدين             
 وماله ووقتـه لخدمـة      جهدهن المتطوع يقدم     وحيث إ  الحنيف،اإلسالمي  

نـه  حيث إ .المجتمع بين العمل التطوعي وأمن      اً هناك ارتباط  فإنه  مجتمع
من األعمال الخيرية الحفاظ على أمن المجتمع من مـساعدة المحتـاجين             

  . حتى ال يقعوا فريسة للجريمة واالنحراف ،والفقراء
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  .للجريمة ةومساعدة المدمنين على التوبة والعالج وعدم العود
فحة التسول من أهم الطرق لعالج ظاهرة       كما أن مساعدة المتسولين ومكا    

  .واالنحرافالتشرد 
 من أهم األعمال التي      واإلرهاب مساعدة السلطات في التصدي للجريمة    و

  .لوقاية المجتمع والحفاظ على أمنهيقدمها العمل التطوعي 
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  :مطالب ثالثة ويشتمل على 
  . لتطوعي   فع  لعمل  : أل   لمطلب 
  . لتطوعي مجاال   لعمل : لثاني لمطلب 
        . لتطوعي  سائل  لعمل : لثالث  لمطلب 

 
لب  وعي  : أل   ملط تط ل مل   ع ل ة يف   ي ع ف د  ل  : 

فعلـه  ب كل ما يرغب اإلنـسان       افعية في العمل التطوعي هو    بالدونقصد  
حظي موضـوع دوافـع المتطـوعين نحـو         لقد   ، و  ويسعى إلى تحقيقه  

المشاركة في العمل التطوعي باهتمام العديد من الباحثين لدراسة العمـل           
  .التطوعي 

 دوافع للمتطوعين جراء المشاركة في العمل التطوعي لكن         حيث ظهرت 
لف حسب اختالف المرحلة العمريـة التـي يمـر بهـا            هذه الدوافع تخت  
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المتطوع ، فالشباب يشاركون في العمل بدوافع اكتساب معارف جديـدة           
 بينما متوسطو األعمار دافعهم هو البحـث عـن          ، اآلخرين إلىوالتعرف  

  .أنشطة تخلصهم من الروتين والملل الذي يجدونه في أعمالهم الرسمية 
لعمل التطوعي هو البحث عن أدوار جديـدة         أما المسنون فدافعهم ل        

  .السابقةلهم في الحياة تعوضهم عن أدوارهم 
لتفسير سلوك المتطوعين نحو المشاركة في العمـل         ه لكن تايلور ترى أن   

، وليس   ينبغي النظر إلى الخصائص التي يتمتع بها المتطوعون        ،التطوعي
ـ        إلى دوافعهم؛   أي فـرد فـي      ا فالمشاركة في العمل التطوعي ال يقوم به

تفـاؤل   كال ، قـدرات وصـفات محـددة      ذووأفراد  ه  ب بل يقوم    ،المجتمع
  .والمرونة والشجاعة والحماس

وقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت في الواليات المتحدة األمريكيـة              
 أن أهم الدوافع نحو المشاركة      ،حول دوافع المشاركة في العمل التطوعي     

  :التاليةفي العمل التطوعي شملت الدوافع 
   % .٥٣ وكانت نسبتها ،الرغبة في مساعدة اآلخرين -١
  % .٣٦ وكانت نسبتهاالشعور بالثقة  -٢
 %. ٣٢  نسبةالشعور بالواجب وحصلت على -٣

     وهذه الدوافع تختلف بين األفراد المتطوعين طبقاً لمـستوى التعلـيم           
  .الشخصيوالمشاركة والنمو 

ه األفراد أو الجمعيات والمؤسسات فـي            العمل التطوعي الذي يقوم ب    
 كل المشاكل االجتماعية واالقتـصادية دون عائـد          معالجة المجتمع يعني 

ـ   اً ولكن للعمل التطوعي مردود    ،مادي على المتطوعين    ألن  اً آخر معنوي
العمل التطوعي هو إيثار وتضحية بـالنفس والمـال والجهـد والوقـت             

 دون  ، ونبذ الشر والرذيلـة    ،ضيلة لتحقيق مجاالت الخير ونشر الف     اًاحتساب
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 فالعمل التطوعي هو طـوعي      ؛ من أعمال تطوعية   قُد م انتظار مقابل لما    
  .بدون إكراه 

 اً     ودوافع العمل التطوعي ال تختلف فيما إذا كان القائم بهذا العمل فرد           
ـ       أو مؤسسة أو جمعية    ل والـسلوك   ، فالعمل التطوعي الفردي هـو الفع
رسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه لدوافع دينيـة          االجتماعي الذي يما  

 الفـرد أو الفاعـل أي مـردود          وال يبغي  ،ماعية وإنسانية وأخالقية  واجت
   .المؤسسيلعمل التطوعي األمر ل وكذلك ،مادي

  :  )٢٣٥: م٢٠٠١عرفة،( وهي ،     ولدوافع العمل التطوعي عدة أبعاد
   :الروحي البعد النفسي أو -١

 تمثـل دوافـع     ،ألعمال التطوعية تحركه دوافع داخلية    ن القائم با  إ
 والـشعور بالراحـة     ، وطلب األجر والثـواب مـن اهللا       ،الخير والمحبة 

 ، ولهذه الدوافع الداخلية أعظم األثر     ،والطمأنينة وأداء الواجب االجتماعي   
  .الخارجيةوأحياناً تفوق الدوافع 

  :االجتماعي البعد -٢
 بـالقبول ى القـائم باألعمـال التطوعيـة    دافع هنا أن يحظ     ويكون ال 

 واألهميـة   ، المكانة االجتماعيـة   ، وسمو االجتماعي واالحترام والتقدير    
ثل فيما يحققه العمل التطوعي من       كما أن البعد االجتماعي تم     ،الشخصية

  .المختلفة في قطاعات المجتمع دثار إيجابية على المستفيآ
  

  :القيمي البعد -٣
 ،جتماعي التطوعي يهدف إلى تحقيق أهداف عامـة       ن العمل اال       إذ إ 

 ولهذا  ؛تتمثل في اكتشاف القيم واالتجاهات االجتماعية واألخالق الحميدة       
  .فيهاأثر في تشكيل شخصية المتطوع ونظرته للبيئة التي يعيش 
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  :االقتصادي البعد -٤
 جماعيـة بـدور     عمال التطوعية سواء كانت فردية أم          حيث تقوم األ  

 وتحقيـق الـسالم واألمـن       ، لتوفير الرفاهيـة االجتماعيـة     مهم تنموي
 مما يـنعكس علـى      ؛ وتضييق الفجوة بين األغنياء والفقراء     ،االجتماعي

   .اً تنموياً أي أن للمتطوع دورإيجابياً؛المستهلك والمنتج 
  : لقو  مما سبق نستطيع 

إلنـسانية   بالنوازع ا  اً وثيق اًن دوافع العمل التطوعي مرتبطة ارتباط     إ    
 حيث أعطت األديـان الـسماوية ومـن         ،وبمعاني الخير والعمل الصالح   

  .، بل وحث عليه التطوعي كجزء من اإليمانللعملضمنها اإلسالم أهمية 
 وتقويـة   ،     ومن هنا تأتي أهمية وضرورة غرس قيم العمل التطوعي        

  .دوافعه لدى الشباب واألبناء 
أن تربط العمل التطوعي بـدافع           وقد حاولت بعض الجهات األمنية      

موارد األعمال  ملة واسعة في شتى البلدان، لتجفيف       ح وقامت ب  ،اإلرهاب
 العمل التطوعي   مخالف لمبادئ  وهذا   ، بحجة محاربة اإلرهاب   ،التطوعية

 ونشر القيم واألخالق الرفيعة التي تنشر       ،المبني على التكافل االجتماعي   
  .المحبة والرحمة بين الناس 

لب ني  ملط ا ث ل مل :  ع ل اال    وعيجم تط ل  : 
    أدى تطور المجتمعات إلى ظهور مؤسسات خدمية عديـدة لرعايـة           

وهذه المؤسسات تعتمد في كثير من خدماتها علـى          ،كافةفئات المجتمع   
التحاق أعداد كبيرة من المتطوعين إلدارتها وتخطيط أنشطتها وإيـصال          

  . خدماتها للجمهور 
م مجاالت الخدمة االجتماعيـة هـي مجـاالت         ن معظ  إ :وبالتالي فقد قيل  

 ألن الخدمة االجتماعية تهدف بصفة       نفسها؛ العمل التطوعي في المجتمع   
رات مرغوب فيهـا فـي األفـراد والجماعـات          يأساسية إلى إحداث تغي   
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 ولذلك فإن مجاالت الخدمة االجتماعية شأنها شأن مجاالت         .والمجتمعات
 ، والمجال الطبـي   ،في مجال التعليم  العمل التطوعي تهتم بتقديم الخدمات      

 ، والعمل الريفي  ،الي والمجال العم  ، وكبار السن  ، والمنحرفين ،واألحداث
  . ورعاية الشباب

ـ ١٤٢٥العمري والصريصري،   ( لدراسة   وطبقاً فـإن  )  ٣٥: هـ
  :مجاالت العمل التطوعي تشمل ما يلي 

  .إقامة معسكرات تدريب: المجال العسكري -١
 .نشر اإلسالم والدعوة إليه عبر المعمورة : المجال الدعوي  -٢
 والتـصدي   ،المساعدة في تنفيـذ خدمـة صـحية       : المجال الصحي  -٣

 .ألمراض شائعة
 .تنفيذ أسابيع تربوية في المدارس: المجال التربوي -٤
 وخاصة التطوع لزراعة    ، الحي يقوم بها ساكنو  : مجال االجتماعي   ال -٥

 .فاتها  وإزالة آثار السيول ومخل،األشجار
مجال خدمات الحج والمواسم لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفـدون           -٦

 .ألداء فريضة الحج 
     ويشمل مجال الخدمة التطوعية الصحية أسـبوع النظافـة العامـة،           

أسبوع مكافحـة   واألسبوع الصحي،   وحماية البيئة،   و ،خدمات اإلسعاف و
العـالمي لإليـدز    اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واليـوم       والتدخين،  

  .وأسبوع الشجرة
  : العمل التطوعي في المجال التربوي والتعليمي -١

 للخـدمات التطوعيـة     اً واسـع   المدرسي أو التعليمي مجاالً    يعتبر المجال 
فباستطاعة اإلدارة المدرسية وأولياء األمور والمعلمين والكلية مـساعدة         

شـراف علـى     والمساعدة في اإل   ،الطالب في مجاالت التقوية للصفوف    
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 ، في ضوء مستلزمات األمن والـسالمة      ، وإليها دخول الكلية من المدرسة   
  وتنميـة  وبإمكان المتطوع أيضاً تطوير فعاليات مجال اآلباء بالمـدارس        

الت التعليمية والمساعدة   ومناقشة قضايا التربية والتعليم وتشخيص المشك     
  .في حلها

  :المجال الطبيالعمل التطوعي في  -٢ 
 ،ة المتطوع المشاركة في خدمات اإلسعاف والرعاية الـصحية         باستطاع

 كمـا أن    ، وإقامة الندوات الصحية   ، وتوعية الجمهور  ،ومجاالت التطعيم 
 ،بإمكان العمل التطوعي تقديم خدمات جليلة في مجال مكافحة المخدرات         

 ، ورعاية الشباب  ،ة الريفية  والتنمي ، ورعاية كبار السن   ،وحوادث المرور 
  .ن  والموهوبي،والمعاقين

  
   : واالجتماعي العمل التطوعي في المجال الثقافي-٣

    أما المجال الثقافي للعمل التطوعي فيشمل دور الجمعيات التطوعيـة          
  .الثقافي ونشر الوعي ، وتعليم الكبار،في محو األمية

     وفي المجال االجتماعي يشمل العمل التطوعي في المخيم الكـشفي          
 ، وأسـبوع زراعـة الـشجرة      ، وأسبوع المرور  ،نلخدمة ضيوف الرحم  

 ، والتنظيم التطـوعي للمباريـات واالحتفـاالت       ،وأسبوع شئون المساجد  
  .بالمستشفياتوزيارة المرضى 

  
  : العمل التطوعي في المجال القومي -٤

 ،يتمثل العمل التطوعي في الدفاع عن الـوطن والـدفاع المـدني           و     
، عويد الشباب على الخدمة العامـة       ومعسكرات الشباب التي تهدف إلى ت     

  .البيئي وإيقاظ الوعي ، واإلغاثة،تشمل أعمال اإلنشاء والتعميرو
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فإن العمـل التطـوعي     ) م٢٠٠١(عرفة       وطبقاً لما جاء في دراسة      
 بما في   ،في الحياة االجتماعية واالقتصادية واألمنية    كافة  يغطي المجاالت   

 ، والشباب المنحـرف   ،لمخدرات وا ،ذلك موضوعات الرعاية االجتماعية   
 ورعاية  ، والتكافل االجتماعي  ، ورعاية المسنين  ،والحد من انتشار األمية   
  . ورعاية األيتام ، وحماية الطفولة،السجناء والمفرج عنهم

كما تناولت الجوانب االقتصادية للعمل التطـوعي دور الجمعيـات               
احـة لتحقيـق األمـن       وتنمية المـوارد المت    ،التطوعية في عملية التنمية   

  .االقتصادي 
 أما في المجال األمني فللعمل التطوعي دور في مكافحة المخـدرات               

 ومكافحة اإلجرام واإلجرام المنظم في التوعية األمنية        ،وفي الدفاع المدني  
  . وفي التوعية المرورية ،وفي صيانة األمن الشامل

  
  
  
  :سبق ما خالصةو   

ى المجاالت المتعلقة بالحاجـات اإلنـسانية        أن العمل التطوعي يركز عل    
 باإلضافة إلى المجـاالت     ، وحل مشاكل الشباب   ،االجتماعية واالقتصادية 

األمنية واألمن االجتماعي لمكافحة اإلجرام والجريمة المنظمة ورعايـة         
مساهمته في مجـال التعلـيم      و ،السجناء ونزيالت المؤسسات اإلصالحية   

 كما يقوم بالمساهمة فـي تثقيـف        ،ميةوالتدريس في المدارس ومحو األ    
 والبعـد عـن     ،الناس من الناحية الدينية والدعوة إلى األخالق الكريمـة        

المخدرات والكحول والممنوعات األخرى التي تضر المجتمع ، باإلضافة         
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  من حيث تنمية الموارد المحليـة      ،إلى الدور االقتصادي للعمل التطوعي    
  .القتصادي  وتحقيق األمن ا، هاوحسن استخدام

ن المتطوعين  ؛ حيث إ   التطوع يساهم في تغطية النقص أو القصور       أنكما  
يمثلون فئات المجتمع المختلفة ، وبالتالي يضع المجتمع خططه وبرامجه          

 وحسب أولوياتها من وجهـة نظـر        ، إشباع هذة االحتياجات   أساسعلى  
   .أنفسهمأفراد المجتمع 

ص أو القصور الـذي يمكـن أن         يساهم في تغطية النق    قدكما أن التطوع    
 القـوة   أو ، سواء في النـواحي الماليـة      ،تعاني منه المؤسسات الحكومية   

 واطنين ، وبالتالي تحقق أهداف هذه      احتياجات الم  إلشباعالبشرية الالزمة   
ن  إذا ما قام بالعمل موظفو   ،دون أن تتحمل أعباء مالية إضافية     المؤسسات  

ألموال في تنمية المجتمع وتحقيـق       ا  ويمكن االستفادة من هذه    ،حكوميون
  .الرفاهية 

  
 

  
لب  لث ملط ا ث ل مل :  ع ل ئل   ا وعي س تط ل  : 

إن مشاركة الشباب في األنشطة التطوعية بما يخدم المجتمـع هـي                 
انخـراط الـشباب فـي     لذلك فإن ؛ الوسائل الهامة للعمل التطوعي   إحدى

ن  إ حيـث ،مـع مار أوقاتهم بما ينفع المجتؤدي إلى استث العمل التطوعي ي  
المشاركين في العمل التطوعي أكثر رضاء عـن أنفـسهم مـن غيـر              

  .المشاركين 
 ؛     كما أن تعاون األفراد المتطوعين يزيد من فعالية العمل التطـوعي          

افر الجهود لتشكيل    بل يحتاج إلى تض    ؛كافياً ليس   -اناً أحي -فالعمل الفردي 
 وهنا يـأتي دور     ، وخاصة في أوقات األزمات والكوارث     ،فرق تطوعية 
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ار المتطوعين والتنـسيق فيمـا      ؤسسات والجمعيات التطوعية في اختي    الم
  . نحو مساعدة األشخاص مههي وتوج،بينهم

  :     ومن الوسائل المستخدمة في العمل التطوعي ما يلي 
 ، والقرب من موقـع الحـدث      ،سرعة االستجابة لألحداث والمواقف    -١

  .لنائية إلى القرى والمناطق اواالنتقال  
 -نن المتطـوعي  ، حيث إ  األعمال التطوعية حماس المتطوعين للقيام ب    -٢

 بل بـدافع    ، ال ينتظرون مقابالً مادياً من جراء عملهم       -أفراداً وجماعات 
 أو بـدافع اإلنـسانية وخدمـة        ،الحصول على الثواب واألجر مـن اهللا      

 .يـة  وهذا يحتاج إلى حماس المتطوعين ألداء األعمال التطوع        .المجتمع
 .مقارنة بالعاملين الرسميين الذين يبغون األجر المادي 

 عمـل   فالمتطوعون ال يلتزمـون بـساعات  :التطوعيمرونة العمل    -٣
 بل يستمرون بـأداء هـذا       ،تطوعية للقيام بعملية    معينةأوقات   وأدة  محد

ظروف لذلك يمتاز العمل التطوعي بمرونـة االسـتجابة         الالعمل حسب   
 وهذه المرونة فـي العمـل التطـوعي تتـيح           .اتللمتغيرات واالحتياج 

جعلهـم  بتكار في تقديم الخدمات كما ت     للمتطوعين القدرة على التجديد واال    
أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات المجتمعية في عالج المشكالت وإشباع          

 .الحاجات 
، فقد أشار   راتنقل الخب      ومن ضمن الوسائل لتطوير العمل التطوعي       

 لذلك عمـدت    ؛إلى أن العمل التطوعي يمثل خبرة     ) ٦٠ :ـه١٤٢٢(الباز
 اشتراط  إلىبعض المؤسسات االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية        

 أي وجود خبرة سـابقة فـي        – لدى المتقدم للعمل التطوعي       خبرة وجود
 خبـرات   يكتـسب  كما أن المتطوع من جهة أخرى        .–العمل التطوعي   

  . العمل التطوعي فيجديدة 
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ا م العمل التطوعي خـدمات مكملـة للخـدمات التـي تقـدمه                ويقد 
قدم ، أو ي  افية لما تقدمها الدولة   م خدمات إض  المؤسسات الحكومية ، أو يقد    

 ومن وسائل العمـل     .خدمات بديلة للخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة      
 سواء بالتبرع بالمـال أو بالجهـد أو         ،التطوعي القيام باألعمال الخيرية   

  .قيام بالتبرع وهو جزء من العمل الخيري ال أي ،ع هذه األعماليبجم
 والبد لهذه األسـاليب     ،     وللعمل التطوعي أساليبه الخيرية والتطوعية    

  :يتطلب وهذا ،من مواكبة حاجات المجتمع
  .والخيريإرساء تنظيمات مستقرة تحتضن العمل التطوعي  - أ
  .والتطور تطبيق مبدأ البحث -ب
 استراتيجيات تأخذ في حسبانها أفضل الخيـارات والبـدائل           تكوين –ج  

  .المتاحة لنمو األعمال الخيرية والتطوعية 
فقد تقرر إنـشاء     هلياتومسؤو     ونظراً الزدياد أعباء العمل التطوعي      
 كما تطلـب األمـر وضـع        ،المنظمات والهيئات التي ترعى هذا العمل     
ـ  (.األعمال القوانين واألنظمة الضابطة لهذا النوع من       ،بل والخـثالن  د ال

  )٥٥: هـ١٤١٧
  : فإن العمل التطوعي يحتاج إلى عدة وسائل منها إذاً  
هها لخدمة األهداف الخيريـة     ي وتوج ،تجميع المواد البشرية والمادية    -١

  .والتطوعية 
 . العمل التطوعيتنظيم -٢
 .والمتجددةإيجاد قنوات التمويل الذاتية  -٣
  .ن العاملين في العمل التطوعي التعاون والتكامل بي -٤

  :ومن وجهة نظر الباحث 
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 توعية الشباب بالعمل التطـوعي وأهدافـه ودعـوتهم إلـى            نإف
وذلك يتم من خـالل وسـائل        ، جداً ةمهمالمشاركة في األعمال الخيرية     

 مع ضرورة تدعيم القائمين علـى العمـل التطـوعي           ،اإلعالم المختلفة 
 ،لدعم المالي من قبل الجهـات الحكوميـة        وزيادة ا  ،باحتياجاتهم المختلفة 

  . من تحقيق األهداف المنشودة يتمكنواحتى 
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ه ل ئ ا   س ع م ت       

لث         ا ث ل بحث     مل
ا  ه ل س مل   ع ل لى    ا  ع ف وعي يف  حل تط

ع م ت من     . 
  : يشتمل على ثالثة مطالب

  . لتطوعي  لد    لتثقيفي للعمل : أل   لمطلب 
  .  لد    الجتماعي للعمل  لتطوعي: لثاني لمطلب 
 . لد    ألمني للعمل  لتطوعي: لثالث لمطلب 

   
  
  
  
  
  
لب  أل      ل:  ملط د     ل في   ي ق ث  :ت

  : لد    لتربو 
ترتبط الخدمات التطوعيـة فـي المجـاالت الثقافيـة والتربويـة                  

واالجتماعية بالمهام والوظائف التي تنفذها هذه المجاالت ، ذلك أن معظم           
َّذهذه المهام    ه ،  ياسـتيت  ناصـر ، و   ( عن طريق العمـل التطـوعي        تُنف

  .)٣٥: م١٩٨٤
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 العـيش والحيـاة      األفـراد طريـق    فعن طريق الخدمات التطوعية يتعلم    
 باإلضافة إلى أنها توفر كثيراً من ألوان      ،ه الجماعة   ضيتوالسلوك الذي تر  

وية النشاط االجتماعي ذات الفائدة على الحياة االجتماعية من الناحية الترب         
  .)٨٣: م١٩٩٣:سالم،(واالجتماعية

لفنية من  تهدف الخدمات التطوعية إلى االستفادة من الخبرات العلمية وا        و
 وإتاحـة   ،ن والمدرسين واإلداريـي   ،يئة التدريس في الجامعات   أعضاء ه 

 وتنفيذ البـرامج   وتدريبهمالفرصة لهم للعمل تطوعاً لتعليم شباب المجتمع    
التربوية واالجتماعية والثقافية والرياضـية ، وتكمـن أهميـة الخدمـة            

 وضـبط   ،التطوعية في مساعدة الشباب على التنشئة االجتماعية السليمة       
 وتشجيعهم علـى    ، وحمايتهم من االنحرافات السلوكية    ،سلوكهم وتوعيتهم 

 المختلفة لخدمة أنفسهم    األندية ونشاطاتها قضاء أوقات فراغهم في برامج      
  .ومجتمعهم 

  : لخدما   لتطوعية في  لمجا   لثقافي 
     تستعين الجمعيات الخيرية بالمتطوعين مـن أصـحاب المـؤهالت          

 لتنفيذ النشاطات الثقافية ، ويـستفيد       ؛مية والفنية واإلدارية  والخبرات العل 
ن فـي المـسابقات      بل ويحصل الفائزو   النشاطات مجاناً؛ الشباب من هذه    

" تطوعـاً " ويسهم في تنفيذ برامج النشاطات الثقافية        .الثقافية على جوائز  
 وأعـضاء   ، واألدباء ، وأئمة المساجد  ،أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ   

 ، والمدرسـون  ، والمهندسـون  ، واألطبـاء  ، التدريس في الجامعات   هيئة
 وأصـحاب الخبـرات     ، والقطاعات األهلية  ،ومديرو المصالح الحكومية  

 وذلك بإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات للتثقيف        ؛العلمية والفنية 
 ويشارك المتطوعون في تنفيذ البرامج الثقافية حـسب         ،والتعليم والتوعية 

  :اآلتي 
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 حفظ القرآن الكريم ، وذلك بتشجيع الشباب لالشتراك فـي مـسابقات             -
  .حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده 

ن في هـذا المجـال بتهيئـة        ، ويقوم المتطوعو  امج النشاط األدبي   برن –
 ،الشباب للمشاركة في مسابقات الشعر والمقال والقصة وصحف الحـائط         

قافية ومجـالت ونـشرات      وإصدار مطبوعات ث   للكتاب،وتنظيم معارض   
  .طالعواال وتشجيع الشباب لإلقبال على القراءة ، ودعم المكتبة،دورية

 وتنمية  ،ن بتهيئة الشباب  ، وذلك بقيام المتطوعي    برنامج الفنون التشكيلية   –
 ومعـارض مرسـم     ، واالشتراك في معارض الفنون التشكيلية     ،مهاراتهم

  .الفنية والمعارض الشخصية ،الفنون التشكيلية
ن في هذا    وذلك بقيام المتطوعين المتخصصي    ،نون المسرحية  برنامج الف  –

الحقل باإلعداد والتنفيذ لمسرح الطفل ومسرح الشباب والمـسرح العـام           
  .والكبار ومسابقات التأليف المسرحي للصغار ،المنوع

 وذلك بإعداد الشباب للمشاركة في الدورات       ، برنامج النشاطات العلمية   -
 وفي بيوت   ، والمعارض العلمية في األندية    ،وايات العلمية وفي مراكز اله  

  .الشباب
  . برنامج األسابيع الثقافية ، ويتضمن تنفيذ برامج ثقافية لمدة أسبوع –
 أو  ، أو يومين  ، يوم خالل وذلك بتنفيذ برامج ثقافية      ، برامج ثقافية عامة   –

  .األسبوعفي أيام ثالثة 
بالتخطيط والتنظيم إلقامة مركـز     يقوم المتطوعون    المراكز الصيفية، ف   –

 وإلعداد الشباب   فراغهم، لخدمة الشباب في قضاء أوقات       ،صيفي سنوي 
  .للمجتمعللتطوع في الخدمات العامة 

     علماً بأن هذه النشاطات والمسابقات الثقافية واالجتماعية والتربويـة         
 الفرعيـة،  ومستوى مكاتـب رعايـة الـشباب         األندية،تتم على مستوى    
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القواعـد   ( الخـارجي توى المملكة العربية الـسعودية والمـستوى        ومس
  ) .١٤-٢ :هـ١٤١٦نوي في النشاط الثقافي ، التنظيمية للتقييم الس

وفقاً لتصنيف نشاطات الرئاسة العامة لرعاية الشباب فإن النـشاط          و     
تربية الشباب وتنشئتهم ينبغي     ألن   الثقافي،التربوي يندرج ضمن النشاط     

  .والمدرسةمكمالً لدور المنزل أمراً  كونأن ت
  : وتتضمن الخدمات التطوعية التربوية ما يلي 

 ، القرآن الكريم وذلك بقيام المتطوعين بتعليم الناشئة القرآن الكريم         تحفيظ
  .النبويةإضافة إلى إعطاء دروس في األحاديث 

 إضـافية لتقـويم     ،ن من المدرسين بتقديم دروس علميـة       قيام متطوعي  –
  .الدراسي ومساعدتهم على التفوق في التحصيل ،بالطال

ن من مدرسي التربية الفنية بإعطاء دروس فـي تحـسين            قيام متطوعي  –
  .التشكيليالخطوط والرسم والفن 

  .واالجتماعية إعطاء دروس في التربية األخالقية والصحية –



o'm     من   لى   ا  ع ف قي  حل وعي  تط ل مل   ع ل     
ه ل ئ ا   س ع م ت       

ني ا ث ل لب   وعي:  ملط تط ل مل   ع ل ل اعي  م ت د    الج ل  : 
نه يتم عن    فإ ،)٥٥ – ٥١:م  ١٩٨٣ غباري(الجتماعياأما بالنسبة للدور    

طريق تزويد الشباب بالمهارات االجتماعية الالزمة للحياة وبكيفية التعامل       
 منها مـا يـشبع      ، وتوجد برامج اجتماعية متعددة    المجتمع،مع الناس في    
تمـاد علـى     ومنها ما يدرب الشباب على االع      والمعرفة،غريزة البحث   

لق يبرز الدور االجتماعي للعمـل التطـوعي فـي          من هذا المنط  . النفس
 وهذا الدور ال يـأتي      ن،العاملي بل والمهم دور األعضاء      ؛يةعمليات التنم 

إال بالمشاركة وخلق الوعي بأهمية العمل االجتماعي التطوعي من أجـل           
  .أفضلبناء مجتمع 

تعتبر المجاالت االجتماعية من المجاالت التي يبرز فيهـا العمـل               و
 وذلك الرتبـاط هـذه المجـاالت        ،تماعي التطوعي بصورة واضحة   االج

 إضافة إلى أن المـشرفين مـن أصـحاب          االجتماعية،بالخدمات العامة   
 أن   إلـى   والبد من التنويـه    .تطوعاًرفون على تنفيذ البرامج     الخبرات يش 

ن خـدمات   ن من هذه البرامج يقـدمو     العمل التطوعي والمستفيدي  منسوبي  
  .ي مالاجتماعية دون مقابل

الذي يهدف إلى   ،  وتتضمن النشاطات االجتماعية ، برنامج النشاط الكشفي      
المساهمة في تنمية الشباب لالستفادة التامة من قدراتهم البدنية والعقليـة           

 : م١٩٩٣العلـي،   ( ومجـتمعهم واالجتماعية والروحية في خدمة أنفسهم      
٣٦. (  

دية ، ومخـيم لخدمـة       باألن اً كشفي اً     ويتضمن البرنامج الكشفي مخيم   
 ومخيم عرفاء   ،ضيوف الرحمن في الحج والعمرة ، ومخيم رواد الرهوط        

ادة كشفيون ، كما يقوم     ق" تطوعاً"الطالئع ، ويشرف على هذه المخيمات       
ن خالل هذه المخيمات بالتطوع في تقديم خـدمات اجتماعيـة           الكشافة م 
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ـ           ،عامة يم اللقـاءات    كما يساهم الكشافة في أسابيع التوعية ، وفـي تنظ
 والمشاركة في تنظيم معارض الصناعات الوطنية       ،والحفالت والمباريات 

  .ومناسبات األندية ورعاية الشباب 
ويتضمن أسبوع التوعية الـصحية وخدمـة         :برنامج الخدمة العامة  * 

 ويساهم المشرفون على النشاطات الثقافية      ،البيئة ، ونشاط الخدمة العامة    
على تنفيذ برامج التوعية خالل أسـبوع العنايـة         واالجتماعية باإلشراف   

 وأسـبوع الـشجرة ، ومكافحـة        ، وأسابيع التوعية المرورية   ،بالمساجد
 والترشيد في االستهالك الكهربائي ، واليـوم        ، ومنع التدخين  ،المخدرات

 ،العالمي للدفاع المدني ، واليوم العالمي للصحة ومكافحة مرض اإليـدز          
 ويتم العمل التطوعي في هذه      .األمراض كافة وأسبوع حملة التطعيم ضد     

 وتوزيـع الملـصقات     ،الخدمات بتنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات    
 وفي األمـاكن  ،واللوحات القماشية اإلرشادية على مداخل المنشآت العامة  

  .العامة 
 خـدمات تطوعيـة فـي التـضامن          تقديم العمل التطوعي في  سهم  ما ي ك

  . وزيارة المرضى ،عدة المحتاجين ومسا،ل االجتماعيوالتكاف
 ترويحيـة،  ويتـضمن معـسكرات مركزيـة        :المعـسكرات  برنامج   *

 ، ومعـسكرات الـشباب المهنـي      االجتماعية،ومعسكرات قادة األنشطة    
 علـى هـذه    ويقوم المتطوعون باإلشراف     للمعاقين،والمعسكر المشترك   

  . وتنفيذهاالمعسكرات
 ومعسكر  المركزي، العمل    ويتضمن معسكر  : برنامج معسكرات العمل   *

  .خارجية والمشاركة في معسكرات ،العمل الخليجي
 ورحالت مكاتب رعايـة     ، ويتضمن رحالت األندية   :برنامج الرحالت *

  . والرحالت المركزية ،الشباب
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كة فـي رحـالت علـى        ويتضمن المـشار   : برنامج االتفاقيات الثنائية   *
 : هـ١٤١٥الشباب ،   سادسة لرعاية   خطة التنمية ال   (المستوى الخارجي 

٩٦-٨٩ . ( 
 ،كما أن التنمية الحقيقية الناجحة ال تتم إال بمشاركة المـواطنين أنفـسهم            

 ،هما هو أعم وأ    توفير الجهد الحكومي لم     إلى  التطوعية وتؤدي المشاركة 
عديد من المشكالت المختلفة التي     كما أن العمل التطوعي يساهم في حل ال       

  .جتمع عاني منها فئات كبيرة من المت
   نѧѧا بعѧѧض  لجمعيѧѧا   لخيريѧѧة      ѧѧا فѧѧي  لعمѧѧل  لتطѧѧوعي         نѧѧستعر

  : الجتماعي 
  :الجمعية السعودية الخيرية لرعاية األطفال المعاقين * 

 والخيـر،  تأسست بجهود تطوعية من أهل البر        ، هي جمعية خيرية أهلية   
 تقـديم   إنـشائها  والهدف األساسي مـن      مستقلة،وذات شخصية اعتبارية    

حتـى  ، من سن الميالد     ة متكاملة لألطفال المعاقين من كال الجنسين      رعاي
  .عشرةسن الثانية 

 رغم حداثتها أن تقدم الكثير من اإلنجازات        الجمعية،     وقد استطاعت   
 ويمكن اإلشـارة    ،والمشاريع والبرامج الخاصة برعاية األطفال المعاقين     

  :إلى أبرزها
تبنـت الجمعيـة    فقد  : هموتأهيلقين   إنشاء مراكز لرعاية األطفال المعا     -أ

 هـم  وعالج هموتـأهيل إستراتيجية تقوم على رعاية األطفـال المعـاقين         
وإكسابهم المهارات الضرورية التي تساعدهم على خدمة أنفسهم         هموتعليم

 وذلك من خالل تعميم مشروع إنـشاء مراكـز          ،واندماجهم في المجتمع  
 أقيمت هـذه المراكـز  ، حيث لرعاية األطفال المعاقين في أنحاء المملكة       

  .حتى اآلن في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة 
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 وبمـا   ،     ويتلقى األطفال المعاقون في هذه المراكز أحدث الخـدمات        
حيث يتوفر   وطبيعتها وفق نوع إعاقاتهم     ، الخاصة ميتناسب مع احتياجاته  
 ثم  ، النفسية  مروراً بالعيادة  ، ابتداًء من القسم الطبي    ،بكل مركز عدة أقسام   

 وأخيـراً القـسم     ، الطبيعـي   وقسم العالج  ،قسم العالج والتدريب المهني   
  .التعليمي

  : مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة *
وهو مركز علمي متخصص في أبحاث األطفـال المعـاقين  ، وتقـديم              

وتوثيـق   هموتـأهيل االستشارات الفنية والعلمية في مجال رعاية المعاقين    
 ، والمراكـز المتخصـصة    ،ؤسسات الحكوميـة والخاصـة    الصالت بالم 

 ؛ والتنـسيق فيمـا بينهـا      ، على المستويين المحلي والعالمي    ،والجامعات
أبحاث األطفـال المعـاقين     لتشجيع التعاون والعمل المشترك في مجاالت       

  .ورعايتهم
ولقد تبنى المركز مشروعاً وطنياً لدراسة اإلعاقة لـدى األطفـال فـي             

 إلى القيام بوضع خطط لتنميـة الخبـرات والقـدرات           المملكة ، إضافة  
البشرية من أجل الوصول إلى تقديم خدمات الرعاية التأهيليـة المثلـى ،             
باإلضافة إلى البدء في اإلعداد والتحضير لمشروع وطني لنظام المعاقين          

 وتنمية قـدرات    ،يتناول الجوانب الوقائية والعالجية والتأهيلية والتشغيلية     
 ودعم مشاركتهم في مختلف مجاالت التنميـة        ،لجسمية والعقلية المعاقين ا 

  .والبناء 
 فقد أنـشأت    ،من أجل تعريف المجتمع بأهمية رعاية المعاقين وخدمتهم       و

  :الجمعية جائزتين للتشجيع على خدمة فئة المعاقين 
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 وهي تمنح لمن سـاهم      :اإلنسانية جائزة الجمعية للخدمة     :الجائزة األولى 
 الخيرية للجمعية في تقديم المساعدة في بناء المشروعات       مساهمة متميزة   

  .ها أو دعمهاأو تطوير
 وتمـنح لمـن سـاهم       :اإلعاقـة  جائزة الجمعية ألبحاث     :الجائزة الثانية   

 ، إما بحثاً أو دراسة أو عالجاً      اإلعاقة،مساهمة فعالة في مجال الوقاية من       
  .اقينالمعأو اكتشافاً علمياً غير مسبوق في مجال األطفال 

  :والمتخصصةلجان التنمية الرئيسية والمحلية * 
 تنطلق هذه اللجان من التكافل االجتماعي السائد في المجتمـع العربـي            

الذي يعتبر نمطاً من أنمـاط الـسلوك يتمـسك بـه األفـراد              ،  السعودي
والجماعات تروي جذوره تعاليم اإلسالم الحنيف ، وتبرز روح المعاونة          

 المجتمع المحلـي فـي تلبيـة احتياجـات األفـراد            والمشاركة بين أبناء  
  .ومعاونتهم عند الحاجة 

 وتأكيـداً للمـشاركة     ،     ومع بداية مشروع تنمية المجتمع في المملكة      
األهلية في جهود التنمية االجتماعية المحلية ، برزت اللجان األهلية فـي            

ـ       ،مراكز الخدمات االجتماعية   ن  وانبثقت عنها لجان فرعية متخصصة م
 وأصبح دورها واضحاً في المـشاركة فـي         ،قطاعات التنمية االجتماعية  

 ومن ثم تنفيذها وتمويلها     ،والمشروعات األهلية  هاوتخطيطاختيار البرامج   
  .ومتابعتها 

 والبساطة المتناهية فـي     ،     ومن خصائص هذه اللجان سهولة التكوين     
ت المجتمع ببـرامج    التكاليف المالية ودورها اإليجابي في مقابلة احتياجا      

 وسهلة التنفيذ والتكاليف ، وتقوم هذه اللجان بتوفير الدعم المادي           ،متجددة
 ، وذلك بجمع مساهمات من األهالي والمؤسـسات       ،للبرامج والمشروعات 

للصرف منها على األنشطة والبرامج المتعلقة برياض األطفال والـشباب          
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 والبرامج التشغيلية   ،ثقيف والتوعية والت  ، والدراسات االجتماعية  ،واألمومة
  .لألسر 

  :الخيريةجمعية النهضة النسائية * 
 من الجمعيات النسائية الخيرية التي تأسست في الستينات وتهـدف إلـى            
تقديم الخدمات االجتماعية واالقتصادية إلى األسر التي ترعاهـا بوجـه           

 .شرائح المجتمع المختلفة بوجـه عـام      من  كافة   وإلى المحتاجين    ،خاص
 لجمعية إسهامات متعددة على األصعدة االجتماعية والثقافية والـصحية        ول

، ومن أبرزها تحقيق الرعاية الشاملة لألسـر التـي تقـوم علـى              كافة  
 برنـامج توعيـة     أعدت بما في ذلك الجوانب الصحية ، حيث         ،رعايتها

 ، وقد شمل البرنامج زيارات ميدانية     ، يستهدف األسر المعنية   اًصحية مكثف 
 مع اسـتخدام وسـائل التوعيـة الـصحية          ، ومحاضرات ،نقاشوحلقات  

 حيـث تمكـن     ؛المقروءة والمسموعة ، وكانت نتائج البرنامج جيدة جداً       
الفريق الصحي من تلمس مدى تأثيره في تـصحيح المفـاهيم والميـول             

 وتحسين مستوى الوعي الصحي     ،والممارسات الصحية والطبية الخاطئة   
  .ة وسط الفئة التي ترعاها الجمعي

ن      ومن إنجازات الجمعية أيضاً إنشاء مركز التعلـيم الخـاص للـذي           
تعني اإلصابة بوجـود صـبغة      التي  " متالزمة داون "يعانون من مرض    

) ٤٧( أي أن هنـاك      ،زائدة في كل خلية من خاليا جسم الطفل المصاب        
دة عادةً   والموجو ،صبغة) ٤٦( بدالً من    ،صبغة من خاليا الطفل المصاب    

 وللحاجة الماسة   ، وذلك استجابة لطلب األمهات    - الطفل الطبيعي  في خاليا 
  .لتقديم الخدمات المتخصصة لألطفال 

     ويهدف هذا المركز إلى خدمة هؤالء األطفال المصابين عن طريق          
 باإلضـافة إلـى تقـديم الـدعم         ،تطوير قدراتهم في الجوانب الرئيـسية     
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ات تسهل عملية نمـو     والمعلومات لألهل ومساعدتهم على اكتساب مهار     
، ويعتمد المركز في تمويله على التبرعـات واإلعانـات           هوتطورالطفل  

والرسوم المقررة ، وبناء على توصيات األخصائية االجتماعيـة ، يـتم            
 أو تخفيضها عـن بعـضهم       ،إعفاء بعض األطفال المحتاجين من الرسوم     

  .اآلخر 
  :مسكن الوفاء الصحي * 

 الذي تبـرع بـه أحـد        ،ء الخيرية النسائية   وهو أحد فروع جمعية الوفا    
 وهو المسئول عن تمويله واإلنفاق عليـه        ،هـ١٤٠٠المحسنين في عام    

 وبمؤازرة من قبل آخرين من ذوي القلوب الرحيمة         ،بالتعاون مع الجمعية  
 والمسكن مؤثث ومدار بنظـام      .والعينيةمن خالل تقديم التبرعات النقدية      

المرضى والمـرافقين المحـولين إلـى        وخصص إلقامة    ،الخدمة الذاتية 
 والقادمين من خارج منطقة الريـاض ممـن ال          ،المستشفيات التخصصية 

تمكنهم أحوالهم المادية من تحمل نفقات اإلقامة واالنتقال ، حيث تقدم لهم            
خدمة فندقية على مستوى معقـول مـع تـأمين المواصـالت وبعـض              

 ،عة وعـشرين غرفـة     على سب  المساعدات المالية لهم ، والمسكن يحتوي     
 والبـاقي خـاص بـاألفراد       ، عشرة غرفة خاصـة بالعوائـل      منها أربع 

كافـة  مريضاً ومرافقاً ، ويستقبل المسكن الجنـسيات        ) ١٢٠(ويستوعب  
  .دون استثناء 

     ويأتي هذا المشروع تلبية إلحدى االحتياجات التي استجدت مـؤخراً          
ذي صار يـستقطب    بفعل تطور الخدمة الطبية وتخصصها على النحو ال       

د نفربر في جوهره تطويراً لسابقة ا      مما يعت  ،المرضى من خارج الرياض   
 في مجال رعايـة المرضـى المحتـاجين         بها التراث اإلسالمي العربي   

  . )٢٨-٢٣:ية، إدارة التوثيق والمعلوماتتوصيات ونتائج الملتقيات العلم(
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ا   ي ع ا     جلم ة جن ي  : خلري
  : لسنبا   عاية  لعجز    لمعوقين    -

 مـن   ،لعجزة وكبار السن والمعوقين        تولي الجمعيات عناية خاصة با    
 وتسهم بشكل فعال فيما يقدم لهـذه الفئـات مـن قبـل              ،الفئات المحتاجة 

  .األجهزة الحكومية 
  : لطفولة عاية  -

     نظراً ألهمية رعاية األطفال وما لذلك من أثر على حياتهم المستقبلية           
 فقد اهتمت الجمعيات    ؛اصاً أسوياء فاعلين في المجتمع    ولكي يكونوا أشخ  

 وذوي  ، وخصوصاً األطفال األيتـام    ،بتوفير الخدمات الخاصة لهذه الفئة    
  .الفئةالظروف الخاصة من خالل برامج متعددة لهذه 

  : لصحية لرعاية  -
  :منها .     حققت الجمعيات إنجازات كبيرة في المجال الصحي 

  .مواطناً) ١٨١,٩٥٠(، استفاد منهافاً وعيادة طبيةمستوص) ٣٤( افتتاح-أ 
  .مواطناً) ٢٢,٥١٨( استفاد منها ،مراكز للعالج الطبيعي) ٥( افتتاح-ب
  .منهاصيدليات تقدم خدماتها لعدد غير محدد في مقر كل ) ٤( افتتاح-ج 
  : لخير  إلسكا   -

 ،جـة      يتمثل ذلك في إقامة وحدات سكنية أو استئجارها لألسر المحتا         
 وفي هذا االتجـاه قـدمت الجمعيـات         .إما بأجور رمزية أو بدون مقابل     

  :الخيرية ما يلي 
  .عمارة سكنية ) ٢٠(أسرة في ) ٨,٦٦٥( إسكان -أ

  .مساكن خيرية وتمليكها لبعض األسر ) ٨( شراء -ب
  
  
  :مشر    فالة  ليتيم  -
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دف  ويه ، وفق تعليمات محددة   ،شكل منظم ب     وهو مشروع أخذ يتبلور     
 حيث تكفل بعـض المـواطنين       ،ل أسرهم إلى تحقيق الرعاية لأليتام داخ    

 واستفاد من هذا المـشروع      .تحمل نفقات هذه الرعاية من خالل الجمعية      ب
مليـون ريـال    ) ١٤,٣( بينما صرف لهم مبلـغ       ،يتيماً ويتيمة ) ٩,٣٧٠(

  .جمعية) ٤٣( وبلغ عدد الجمعيات التي تزاول هذا النشاط تقريباً،
  : في تو يع لحو   لهد    ألضاحي  إلسها 

 كذلك تهـتم الجمعيـات      .عاون مع البنك اإلسالمي للتنمية         وذلك بالت 
  .الخيرية بجمع فائض الوالئم والمناسبات لتوزيعها على األسر المحتاجة 

     وتهتم الجمعيات الخيرية أيضاً بتأمين وجبات إفطار للصائمين فـي          
ـ    .رمضانشهر   رى تتمثـل بإقامـة المعـسكرات        وهناك مشروعات أخ

 وإقامـة   . لشغل أوقات فراغ الشباب فـي الـصيف        ؛والمراكز الصيفية 
 ، ومراكز األحياء لتنمية األحياء وخـدماتها      .المراكز االجتماعية للشباب  

  .متطوعينبالتعاون مع مواطنين 
  :     لد لة في  عم  لعمل  لتطوعي 

     نظراً الرتباط أعمال الخير بالدين اإلسالمي الحنيف ارتباطاً وثيقـاً          
 ويحظى منها بكل دعـم      ،فإن الدولة تولي العمل التطوعي عناية خاصة      

   .الوطنية العمل التطوعي في خطط التنمية درجوي. وتأييد
 ،     ويتمثل الدعم المعنوي باإلشراف على أعمال الجمعيـات الخيريـة         

  .وسرعةلية عيحقق أهدافها بفاو مهمتها بما يسهلتوجيه الو
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  :باآلتي المادي فيمكن إيجازه  الحكوميأما الدعم
 تقديم اإلعانات المتنوعة وفقاً لالئحة منح اإلعانات للجمعيات الخيرية          -١

هـ الـذي   ١٣/٥/١٣٩٥ في   ٦١٠اء رقم    بقرار مجلس الوزر   ،الصادرة
  :عانات التالية تيح للجمعيات الخيرية االستفادة من اإلي
  . إعانة تأسيسية تصرف بعد تسجيل الجمعية رسمياً -أ

 وقـد تـصل     ، إعانة سنوية تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية        -ب
  .٪ من إجمالي مصروفاتها ٨٠هذه اإلعانة إلى 

 إعانة إنشائية تصرف لمساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات المباني          -ج
 وتصل  ،أمين مقرات مناسبة لبرامجها المختلفة    التي تساعد الجمعية على ت    

  .٪ من إجمالي تكاليف البناء ٨٠هذه اإلعانة إلى 
 أو مـدها  ، إعانة فنية تتمثل في تعيين موظفين فنيين للعمل بالجمعيات     -د

 لدراسة أوضاعها وتقديم االقتراحات الالزمة للنهوض       ؛بخبراء ومختصين 
  .محدودة لديها لمدة دب بعض موظفي الوزارة للعملتنا أو ،بها
ة وفقاً للحاجة لمساعدة الجمعيات في أداء رسالتها وتنفيذ         ي إعانة عين  -هـ

ما في ذلك مـنح كـل جمعيـة قطعـة أرض           ، ب برامجها على خير وجه   
   .عليها إلقامة مقرها ٢م١٥٠٠بمساحة 

 إعانة طارئة تمنح في الحاالت االستثنائية لدى مواجهـة الجمعيـات            -و
  . مالية صعوبات أو أزمات

 تمنح الجمعيات الخيرية حاجتها من األراضي إلقامة منشآتها الخيرية          -٢
  .هـ٨/٦/١٤٠٦ في ١٢٧س الوزراء رقم عليها وفقاً لقرار مجل

 وصـرف   ، معاملة الجمعيات الخيريـة معاملـة األسـر الحاضـنة          -٣
 وكذلك شمولها باإلعانات    ،مخصصات الحضانة لها في حال قيامها بذلك      
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 الرسـمية   ت وفقاً للقـرارا   ،ية المعوقين إذا تولت رعايتهم    الخاصة برعا 
  .الصادرة بهذا الشأن 

 اعتبار الجمعيات الخيرية جهات يمكـن تـدريب المعـوقين لـديها             -٤
  .لذلكوشمولها بالمبالغ المخصصة 

 وحدد بخمس هلـالت  ، الحصول على التيار الكهربائي بسعر مخفض   -٥
  .الستهالك  مهما بلغت كمية ا،للكيلو وات الواحد

ات والمدرسات  لتابعة للجمعيات الخيرية بالمدير    دعم رياض األطفال ا    -٦
 إضـافة إلـى قيـام       ، وفقاً لإلمكانات المتاحة   ،وبالكتب ووسائل اإليضاح  

  .الرئاسة العامة لتعليم البنات باإلشراف التربوي على هذه الرياض
قبل الدولة منذ        وقد بلغ حجم اإلعانات المقدمة للجمعيات الخيرية من         

قـدره  هـ مبلغاً   ١٤٢٠/١٣٨٩لعام المالي   هـ وحتى ا  ١٣٨٨/١٣٨٩عام  
 إضافة إلى ما تتلقاه الجمعيات من تبرعـات         ،رياالً) ١,٠٤٥,٩٢١,٧٩٥(

 العدد  العربية،المجلة   (الخاصمن المحسنين والمتبرعين من قبل القطاع       
١٣، ٢٩٦:١٢ ( . 

ر لنا دور العمل التطوعي     فيظه ذكره ما حاولنا استخالص ما سبق       وإذا
في الحفاظ على أمن المجتمع من خالل الدور االجتماعي الذي يتم عـن             

جتماعية الالزمـة للحيـاة وبكيفيـة        تزويد الشباب بالمهارات اال    طريقه
 منها مـا    ، وتوجد برامج اجتماعية متعددة    المجتمع،التعامل مع الناس في     
تماد على  الشباب على االع   ومنها ما يدرب     والمعرفة،يشبع غريزة البحث    

  .النفس
كما  .ويساهم العمل التطوعي في تحقيق الطمأنينة والرفاهية االجتماعية         

 ويقوم بعمليات تدريب مهنـي      ، المساعدات لألسر والمحتاجين   يقدم بعض 
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 مفيدة تعينهم علـى مواجهـة متطلبـات     اً وحرف اً حتى يتقنوا مهن   ،للشباب
   .الحياة 

 خاصة من ناحية الدور الذي يقـوم بـه    أهميةه   أن العمل التطوعي ل    كما
 المعنية بمكافحـة    األجهزةالفرد في مساعدة فئات المجتمع والتعاون مع        

  .فروعها بكل للقضاء عليهاالجريمة 
  :ات االجتماعية من ناحية في مساعدة المؤسسمهماً اً للمتطوع دورأنكما 
   . الهيئاتهذه الموظفين المكلفين بالعمل في مواجهة العجز في عدد* 
 كـان   إذا ،  وخاصـةً   تقديم المشورة الفنيـة للمؤسـسة االجتماعيـة         * 

  .المتطوعون من المشهود لهم بالسمعة الطيبة والخبرة الجيدة 
  . مكانة المؤسسة االجتماعية بالمجتمع دعم* 
  .االجتماعية تحقيق أهداف المؤسسة * 
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لب  لث ملط ا ث ل وعي :  تط ل مل   ع ل ل مين  د    أل ل  : 

 في ظل الظروف االجتماعيـة والبيئيـة واإلنـسانية واالقتـصادية               
 تبرز الحاجة اآلن إلى دور العمل التطوعي الفاعل في تحقيق           المعاصرة،

 السيما مع كثرة الكوارث الطبيعية وغير       واالقتصادي،األمن االجتماعي   
 التي تصيب قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع الـدولي بأضـرار            ،الطبيعية

  .ةبالغ
وهذا ما جعل الجهات الرسمية في مختلف الدول تسعى لتفعيل دور العمل            
التطوعي في رفع المعاناة عن ضحايا الكوارث ، وذلك من خالل حـث             

  . وتنظيمه في قنوات شرعية حتى يحقق الغاية منه ،الناس عليه
     والشك أن التوعية بأهمية العمل التطوعي تأتي في مقدمة األعمـال           

 لذا كانت المـؤتمرات والنـدوات       المجال، في هذا    ةوالضروريالالزمة  
 دوراً فاعالً في تحقيق الغاية      تؤديوالحلقات العلمية من أهم اآلليات التي       

  .التطوعيمن العمل 
، انعقد في أكاديمية نايف للعلـوم       " األمن مسئولية الجميع  "وتحت شعار     

 إلـى   ٢٧تـرة مـن     بالرياض ، فـي الف    ] جامعة نايف العربية    [ األمنية  
 ، مـؤتمر دولـي      م٢٧/٩/٢٠٠٠ إلـى    ٢٥الموافق   ،   هـ٢٩/٦/١٤٢١

  " .العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي"بعنوان 
     وتأتي أهمية هذا المؤتمر في أنه يؤكد جوهرية العالقة بين العمـل            
التطوعي واألمن ، ويبرز الدور الذي يستطيع أن يؤديه العمل التطوعي           

من ، جنباً إلى جنب مع أعمال المؤسسات واألجهزة الرسمية      في ميدان األ  
كما يؤكد  . الحكومية ، لدعم االستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية        

أهمية العمل التطوعي في الوقاية من الجريمة واالنحراف ، وذلـك مـن          
خالل تحصين المواطنين ضدهما ، ورفع مستوى التعاون والتضامن بين          
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 وبين شعوب العالم أجمع ، السيما في ظل         ،جتمع الداخلي للدولة  أفراد الم 
عولمة الجريمة وازدياد الجرائم العابرة للحدود الوطنية ، والتـي تزيـد            

  .سنوياً متجاوزة بذلك تزايد السكان في العالم ) ٪٥(بنسبة 
وفي ظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة من فقر وجهل وفقدان األمـن ،             

مليون شخص فقيـر فـي العـالم ،         ) ٣٠٠( من مليار و   حيث يوجد أكثر  
) ٣٧( نحـو    مليون شخص ، ويموت   ) ٨٠٠(يعاني من الجوع أكثر من      و

 فال شك أن تفعيل العمل التطوعي ، الـذي          مليون شخص بسبب الجوع ؛    
لم يعد قاصراً على المجتمع المحلي ، بل أصبح يتجاوز حـدود الدولـة              

مـن  ما  والبؤساء في دول أخرى ،      ليسهم في رفع المعاناة عن الضحايا       
شأنه أن يحقق ما عجزت التنظيمات الرسمية الدولية واإلقليمية والمحلية          

" عمل إنـساني  "عن تحقيقه ، بل يمكن أن يساندها ويدعمها ، نظراً ألنه            
   .شيءقبل كل 

 باإلضافة إلى   عربية،دولة  ) ١٧(     وقد شارك في هذا المؤتمر ممثلو       
) ٢١( و جامعة،) ٢٦( و المتحدة، وهيئة األمم    األمريكية،الواليات المتحدة   

 من الـدول العربيـة واألجنبيـة        ،مؤسسة وهيئة وأكاديمية ومركز بحث    
   .الدوليةوالمؤسسات 

     ونظراً لكثرة األوراق العلمية التي قدمت في هذا المـؤتمر ، فإنـه             
قتـصر علـى عـرض      ، لـذا سن   يصعب استعراض ما جاء فيها جميعاً       

 وما  ،ر الرئيسية للمؤتمر ، وعدد األوراق التي قدمت في كل منها          المحاو
تضمنه كل محور من موضوعات ، مع استبعاد األعمال المكـررة فـي             
موضوع واحد ، ثم عرض ألهم النقاط التي ركز عليهـا المـؤتمرون ،              
والتي تمثل القاسم المشترك  بينهم ، وما يمكن استخالصه منهـا ، كمـا               
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طروحات التي تكلمت عن العمل التطوعي فـي        ق واأل  إلى األورا  سيشار
  .دول مجلس التعاون الخليجي 

  : في مو جهة جر ئم  الحتيا   لعمل  لتطوعي    
     تعتبر الخدمة االجتماعية في المجتمعات المتقدمة خط الـدفاع األول          

 على مواجهـة مـا يعتـرض نموهـا          ،في مساعدة األفراد والمجتمعات   
  .هاواستقرارها وتماسك

ـ     إحدى والخدمة االجتماعية باعتبارها     اول  المهن اإلنسانية المساعدة تتن
 ،األول يتعلق بالجانب الوقـائي    : الدفاع عن المجتمع من خالل محورين       

ر االنحـراف   وهو الذي يهدف أساساً إلى حماية المجتمـع مـن صـو           
ة الندوة العلمية لسبل تعزيز التعاون بين األجهز       ( والجريمة قبل وقوعها  

  .)م٢٠٠٤ ،الحكومية والجمعيات األهلية لمكافحة الجرائم االحتيالية
 والثاني هو الجانب العالجي الذي تتركز جهوده حول إعادة حالة التوافق           

.  نتيجة لما اعتراها من خلـل        ،النفسي واالجتماعي لألفراد والمجتمعات   
والحديث عن هذين المحورين ال يعني بالضرورة الفـصل بينهمـا فـي             

  .رض الواقع ، فكالهما مكمل لآلخر في التطبيق أ
جرائم ،  لل     وبالرغم من الجهود الوقائية المبذولة اليوم محلياً للتصدي         

زالت ال تتوافق مع الطموحات المرجوة واألهداف التي         إال أن نتائجها ما   
  . على أساسها ، أو خطط لهابنيت عليها 

لقول أن األساس القيمـي والمعرفـي       راً عن الحقيقة با   ي ولعلنا ال نبتعد كث   
 العتمـاده علـى     ؛الذي يبني عليه المجتمع السعودي يمثل بعداً أصـيالً        

 وكفلـت لهـم     ،الشريعة اإلسالمية التي راعت حياة األفراد والمجتمعات      
  .الكريمةالحياة 
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 بيد أن المشكلة ال تكمن في ذلك بقدر ما يمكن تلمسها في الفهم الصحيح              
ه ى آليات تفعيل   وفي الوصول تبعاً لذلك إل     ،رفي والقيمي لذلك التراث المع  
ن المتابع للجهود الوقائية المتبعة في مواجهـة        حيث إ . في أرض الواقع    

ظاهرة جرائم االحتيال على المستوى المحلي يالحظ أنها تتركـز حـول            
 من خالل نشر الـوعي دون أن    ،الجانب اإلعالمي في الصحف المقروءة    

  . آليات أخرى تستخدم
  : اآلليات التي يمكن استخدامها في تفعيل الدور الوقائي بعضوفيما يلي 

قيام المؤسسات التربوية من مدارس وكليات وجامعات بتأصـيل          -١
  .الجانب الشرعي وتقوية الوازع الديني في نفوس المتعلمين 

 من خالل إعادة تقـويم      ،غرس مبادئ المواطنة في نفوس الناشئة      -٢
 .تالءم ومستجدات الواقع المناهج الدراسية بما ي

 مـن خـالل     ،تفعيل البعد االجتماعي في مواجهة جرائم االحتيال       -٣
 .تغليب مصالح المجتمع على المصالح الشخصية 

 من خـالل     أو تضييعها  منع المسالك المؤدية إلى جرائم االحتيال      -٤
المحـضن األول للتنـشئة      باعتبارهـا    ،تفعيل الـدور األسـري    

 .االجتماعية
ي والنفسي واالجتماعي في    عقاب وسيلة للتهذيب الخلق   اذ من ال  االتخ -٥

 .المؤسسات العقابية 
 والقـضاء علـى     ،االهتمام بالتنظيم اإلداري والمالي في المجتمع      -٦

 .المجتمع وخفض معدالت الفقر في ، وتوفير فرص العمل،البطالة
 ويشمل ،على مستوى ضيق العمل التطوعي واألمن     العالقة بين وقد تكون   

 القـائم للدولـة     يلى السيادة الوطنية وعلى الوضع القـانون       ع ةالمحافظ
 والنوع الثاني من العالقة بمفهومها الواسع والمتمثـل فـي           ،ومؤسساتها
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 وتهيئة الظروف المناسبة    ،تحقيق األمن على المستوى الداخلي والخارجي     
 وتأمين كيان الدولة والمجتمع ضد  ،ألسباب األمن االقتصادي واالجتماعي   

  .التي تهددها األخطار 
هم بطريقة غير مباشـرة فـي إعـادة         يتضح أن العمل التطوعي يس         

 مهمة  لم تعد ؛فاألوضاع إلى حالتها الطبيعية بعد الكوارث واالضطرابات        
 بـل   ، وال مسئولية رجل األمن وحده     ،وحدهاحفظ األمن مسئولية الدولة     

  .هي مسئولية الجميع 
 كـي يغطـي   ؛بمفهومه الواسـع وفي مجال العمل التطوعي يؤخذ األمن      

جوانب األمن االجتماعي والغـذائي والبيئـي واالقتـصادي والـسياسي           
  .كافة والصحي

ـ             ق      وقد أشار عدد من الباحثين إلى دور العمل التطوعي فـي تحقي
 حيث ذكـر بـأن العمـل        ،)هـ١٤٢٢(، ومنهم الباز    األمن في المجتمع  

 مـن   ،في المجتمع  هوترسيخ دوراً كبيراً في تحقيق األمن       يؤديالتطوعي  
 ومـساعدة   ،خالل جذب مشاركة الشباب لالنخراط في العمل التطـوعي        

  .رجال األمن في اإلبالغ عن مسببي الجرائم والعنف
     وإن مشاركة الشباب في معسكرات التدريب على اإلنقـاذ والـدفاع           

مـا   حين ،ألمن العام المدني يعتبر رديفاً ومكمالً لعمل القوات المسلحة  وا        
   .تستدعي الضرورة

توثيق العالقة بين القطاعات األمنية والمؤسـسات       ل     وهناك ضرورة   
 وذلك من أجـل دعـم االسـتقرار واألمـن           ،التي تمارس دوراً تطوعياً   

  .االجتماعي ليشمل األمن االقتصادي واألمن ،بمفهومه الواسع
العقيل  قدمه     وتحقيق األمن يعتبر مسئولية اجتماعية طبقاً للبحث الذي         

 حيث أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية لبناء المسئولية         ؛)هـ١٤٢١(
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 ألن العمل التطوعي والخيري يعتبر أحد الروافد        ؛االجتماعية تجاه األمن  
  .هواستقراراألساسية ألمن المجتمع 
ـ ١٤٢١(م  وأبو د       والبحث الذي قدمه   حـول مفهـوم العمـل      ) هـ

 على أن العمل التطوعي هـو أحـد          فيه ركزوالتطوعي وعالقته باألمن    
والبـد أن يتطـور بالـشكل        ه،واسـتقرار الروافد المهمة ألمن المجتمع     

 ، وربط بين العمل التطوعي واإليمان الذي يعتبر أساساً لألمـن          .المناسب
وهو ضد الخوف وكذلك رفع األذى ومنعه عن الناس ، واعتبر أن منـع              

إن األمن يتقاطع سلباً وإيجاباً مع       وعليه ف  ؛الشر هو مبادرة ذاتية تطوعية    
  .العمل التطوعي 

ه في دعم األمن في مجال رعايـة           كما أن التكافل االجتماعي ودور      
على اعتبـار    )هـ١٤٢١(المفرج عنهم كان محل بحث ودراسة اليوسف        

 وضرورة اجتماعية تقع على     ،اً شرعي اًأن التكافل االجتماعي يعتبر واجب    
 وأكـد   ،البناء االجتماعي في رعاية المفرج عـنهم       لحفظ   ؛عاتق المجتمع 

الباحث على أهمية تفعيل دور المؤسسات غير الرسمية والتطوعية فـي           
 باعتبـاره نوعـاً مـن       ،مساعدة المؤسسات األمنية لرعاية المفرج عنهم     

  .أعمال التكافل االجتماعي الذي حث عليه الدين اإلسالمي
 دور الـشباب والعمـل      فقد بحـث فـي    ) هـ١٤٢١(عطيات       أما ال 

 يـشكل  الجهات األمنية    ع المواطنين م  أن تعاون التطوعي األمني باعتبار    
 ؛ وأحد محاور األمن بشكل خاص     ،ركيزة من ركائز المجتمع بشكل عام     

فاألجهزة األمنية ليس أمامها الكثير لتعمله إذا فقدت تعـاون المـواطنين            
لطاقاتهم وقدرتهم علـى     نظراً   ، في هذا الدعم   اً وإن للشباب دور   .ودعمهم

 وهذا يسهم في حجب طاقـات الـشباب عـن ميـادين             .العمل التطوعي 
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الل طاقات الشباب في الحفاظ على األمن واسـتقراره         ، واستغ االنحراف
  .ومكافحة الجريمة 

     كما أن ظاهرة اإلجرام واإلجرام المنظم يمكن مكافحتها عن طريـق     
حيث أشار إلـى    ؛  )هـ١٤٢١ ،مساعدي( وقاية منها   العمل التطوعي وال  

رين واإلرهابيين وكل   المزووصار على المجرمين والمهربين     تضييق الح 
 ،العابثين بأمن المجتمع واستقراره فـي المنطقـة العربيـة واإلسـالمية           

  .التطوعي هو أحد مجاالت العمل -والمجتمع البشري عامة
ل لمجـال مـن خـال      في هذا ا   ن للعمل التطوعي أن يكون له دور       ويمك

 وضـرورة   ،وسائل اإلعـالم والمـساجد    عن طريق    التوعية بالمخاطر 
  .مكافحة الجريمة المنظمة 

 مـن   ، باإلضافة إلى دور التعاون الدولي     ، كما أن لألسرة دوراً في ذلك     
ة والتوصيات بمكافحة اإلجـرام والجريمـة       يات الدول يخالل تنفيذ االتفاق  

  .المنظمة
 فـي   اً التطـوعي دور   للعمل فإن        أما في مجال رعاية أسر السجناء     

 وهذا يعتبر   ،تأهيل السجناء ونزالء المؤسسات اإلصالحية من المراهقين      
حريري، ( منية جهداً مكمالً للجهد الرسمي المبذول من قبل المؤسسات األ        

  .)هـ١٤٢١
دوراً بارزاً في مكافحة المخـدرات، التـي             كما أن للعمل التطوعي     

  ضرورة لخفض الطلب على هذه الـسموم       ناك وأن ه  ،أمن المجتمع تهدد  
اآلفة االجتماعية من خالل إستراتيجية محلية وعالمية وإقليمية للقـضاء          و

 ومعالجة  ، وعالج المدمنين وإعادة تأهيلهم     منها ية والوقا ،على المخدرات 
 وهذه تحتـاج إلـى      .األخطار واألضرار التي يسببها متعاطي المخدرات     

سسات واألفراد غير الرسميين مع الجهـات       تكاليف العمل التطوعي للمؤ   
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أن مسئولية مكافحة المخدرات هي مـسئولية       ، كما   األمنية الرسمية للدولة  
   األمر تناولته دراسة  وهذا، وجماعاتاً دوالً ومنظمات ، أفراد،الجميع

عمراني (  ودراسة   ،)هـ١٤٢١الشطي ، (  ودراسة   ،)هـ١٤٢١عيد ، ( 
 فـي   اً كبير اًدور- كما ذكرنا سابقاً     -كما أن للعمل التطوعي   ) هـ١٤٢١،

تحقيق األمن االقتصادي من أجل تنميـة المـوارد المتاحـة واسـتخدام             
 تكثيـف  وذلك من خـالل      ،التكنولوجيا المتطورة لتنمية االقتصاد القومي    

ائي وهذا األمـر    الجهود غير الرسمية والجهود الرسمية لدعم األمن الغذ       
  ) .هـ١٤٢١مان،سل( كان محل دراسة 

     كما أن رعاية أسر المسجونين تعتبر أحد المجاالت الهامـة للعمـل            
 وهذه المساعدة من المؤسسات الخيرية والجمعيات التطوعيـة         ،التطوعي

ناً يتساعد في التكيف االجتماعي ألسر المسجونين والمفرج عنهم تحـص         
 وإيواء األطفـال الجـانحين مـن خـالل          ،لهم من االنحراف والجريمة   

الخيرية وتقديم التعليم ألسر المسجونين لمساعدتهم في العـيش         الجمعيات  
  .الكريم وإبعادهم عن الجريمة واالنحراف 

  
  : لخالصة

 دور العمل التطوعي في الحفاظ علـى أمـن المجتمـع فـي              يتمثل     
  :التاليةاستخدام الوسائل 

 ،لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على األمن بمفهومه الـضيق         -١
  .ه الواسع ومفهوم

الدور االجتماعي للعمل التطوعي وذلك لتحقيق األمـن االجتمـاعي           -٢
ومساعدة األسر وطبقات المجتمـع الفقيـرة علـى تحقيـق االسـتقرار             

 .والطمأنينة 
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 من خالل مساهمة الشباب في دعـم        ،الدور األمني للعمل التطوعي    -٣
 .ظمةكافحة الجريمة والجريمة المنجهود الشرطة وقوى األمن في م

 وهي محاولة ربـط تبرعـات العمـل         ، إليها يشار وهناك مسألة أخيرة    
التطوعي والمؤسسات الخيرية ومـساعدة الجمعيـات غيـر الحكوميـة           

تمويـل اإلرهـاب     والجاليات اإلسالمية في الخارج ب     للتجمعات اإلسالمية 
 ضـد الـشعوب     سـالحاً  وإنما اسـتخدام     ، من الصحة  عارٍوهذا الربط   

 لذلك فإن قضية تجفيف منابع      اف العمل التطوعي فيها؛   ، إلضع اإلسالمية
 ؛اإلرهاب مسألة بعيدة كل البعد عن العمل التطوعي في المنطقة العربية          

بمفهومـه  لألمـن   ألن الثابت هو أن العمل التطوعي يعتبر داعماً رئيسياً          
  .الواسع 
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مس          ا بحث  خل ة   مل ق ب ا لس ا    د  س ل   
ة            ق ب ا لس ا    د  س ل   

ة  د  س ل  : أل ىل 
 بعنو    لعمل  إل      لتطوعي     ه في تحقيق   د    ألندية  )       -        لصغير (    سة 

  : لرياضية
 في أهمية العمل اإلداري التطوعي في       دراسة القنطير    تتلخص مشكلة   

 وهدفت الدراسة إلـى     ، األندية ، الذي تقدمه   الرياضية واالجتماعية  األندية
 المسئوليات اإلدارية التي يمارسها المتطوعـون فـي إدارة          إلىالتعرف  

 ، وهل يسهم ذلك في تحقيق أهداف األندية الرياضـية         ،األندية الرياضية 
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 من منطلق أهمية    ،ذلك الصعوبات التي تحول دون فعالية       فحاولت كشف 
 تستهدف تقديم الخـدمات     ، الرياضية بوصفها مؤسسات اجتماعية    األندية

  .والرعاية للشباب ألنهم الشريحة األهم من الناحية األمنية
    استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسـته مـن مـدخل المـسح             

وأعـضاؤها العـاملون     رؤسـاء األنديـة      :بشرياالجتماعي في مجال    
 ومجال  ،ياض والمراكز التابعة لها    منطقة الر  : ومجال مكاني  ،المتطوعون
 ومعوقات العمل   ، ودور العمل التطوعي   ، المسئوليات اإلدارية  :موضوعي

بحـث  الأداة  االسـتبانة    واستخدم الباحث    ،اإلداري التطوعي في األندية   
  : التاليةإلى النتائجوخلصت الدراسة لجمع البيانات 

 وسعادة معنويـة    ،ةيؤدي إلى راحة نفسي   السعي في خدمة المجتمع      : أوالً
 ففي أعماق اإلنسان ميول ونوازع خيرة وبـين جنبيـه ضـمير             ،كبيرة

 تعـود بالفائـدة      ما أنجز اإلنسان أي خدمة تطوعية       وإذا ،أخالقي حساس 
  .على مجتمعه فإنه يشعر بالسعادة 

يجعله ، و اإلحساس بأهمية ذلك  العمل االجتماعي ينمي عند اإلنسان      : ثانياً  
 ويبرز  ، وتتسع دائرة عالقاته وارتباطاته    ،وسط المجتمع   رفيعة ينال مكانة 

ذلك في المتطوعين في العمل اإلداري التطوعي في االتحادات الرياضية          
  .واألندية الرياضية

تطلعه إلـى    في مجال    ي التطوع  العمل اإلنسان المؤمن إلى   يندفع :رابعاً
  .هثواب اهللا تعالى وجزائ

وعي يعود بالفائدة على شباب األندية      تطوير العمل اإلداري التط   : خامساً  
 التـي تـساعد     ، بما يقدمه لهم من البرامج واألنشطة المختلفة       ،ومرتاديها

  .على كشف المواهب
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 في  خاصةو دراسة وتقييم األنظمة واللوائح والسعي إلى تطويرها         :سادساً
 لتقوم تلك األنديـة     ؛جوانب العمل اإلداري التطوعي في األندية الرياضية      

  .علميةرها االجتماعية وفق مناهج بأدوا
 استقطاب متطوعين للعمل اإلداري في األنديـة الرياضـية مـن            :سابعاً

  .  التعليمية المختلفةاألقسامواألكاديميين في الجامعات 
 صفوف المتطوعين بالعمل اإلداري التطوعي      إلى عملية االنضمام    :ثامناً
  . مستوى النضج الفكري واإلنمائي في المجتمعتبين

  
ة  ي ن ا ث ل ة   د  س ل  : 

 لفتا   لسعو ية  مما سة  لعمل  لتطوعي  لدعو       سة  صفية : بعنو   )         لموسى  (    سة 
   :على طالبا  جامعة  لملك سعو  

 ممارسة  إلى إلى التعرف    دراسة للباحثة نوره سليمان الموسى        تهدف  
 الخلفيـة   إلىلتعرف   من خالل ا   ،لتطوعي الدعوي االفتاة السعودية للعمل    

 معوقات هذه الممارسة وأثر الحالـة       إلى والتعرف   ،الشرعية للمبحوثات 
  .االجتماعية للطالبات على ذلك

 وهو مـنهج المـسح االجتمـاعي        ،  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي   
 باسـتخدام أداة  ،طالبات جامعة الملك سـعود    ، ومجتمع البحث هو     بالعينة

 ، جميع طالبات الجامعة بمدينة الرياض     :بشريالبحث االستبانة في مجال     
 الفصل الدراسـي    : ومجال زماني  ، جامعة البنات بعليشة   ،ومجال مكاني 

  .هـ١٤١٨األول من العام الجامعي 
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ي عوخلصت الدراسة إلى أن معوقات ممارسة المبحوثات للعمل التطـو         
ة تمنح   المكانة االجتماعية للداعي   مرتفعاً، وأن  سلبياً   اًالدعوي تشكل مؤشر  

 وأن األسرة الممتدة تـشجع علـى ممارسـة العمـل            ،القبول بين الناس  
  .التطوعي الدعوي

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
 مـا بـين        فراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهن    من أ %) ١٠٠(ن  أ: أوالً  

) ٢٤ – ١٩( من األعمار بين    %) ٨٠( ركز أكثر من    اً ت عام) ٢٦- ١٧(
 وتوجد  ،من المبحوثات غير متزوجات    %) ٨٠( أكثر من    كما أن    اً،عام

  .بينهن أرملة واحدة
من خالل المتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة مـن           : ثانياً  

طالبات المستويين األول والسادس من طالبات جامعة الملك سعود بمدينة          
طـوعي   اتضح كثافة الخلفية الشرعية للمبحوثات عن العمل الت        -الرياض

  .في المجتمع السعودي
بلغ تأثير متغير الحالة االجتماعية للطالبات في الممارسة التطوعية         : ثالثاً  

 وقد يرجع هذا التأثير إلى ما تفرضه طبيعة         ،%)٥٠,١٧(للعمل الدعوي   
الحياة الزوجية على الطالبة المتزوجة من مسئوليات وواجبات قد تحد من           

  .ممارستها للعمل التطوعي الدعوي
ن التخصص الدراسي قد أثر في ممارسـة الطالبـات للعمـل            أ: رابعاً  

 وقد يرجع ذلك إلى ارتباط ممارسة       ،%)٦٩,٠٠(التطوعي الدعوي بنسبة    
  .األنشطة الدعوية داخل الجامعة بجهود طالبات الدراسات اإلسالمية

  
ة  د  س ل ة  ث ل ا ث ل  : 

بعنو    تجا ا  بعض  فر    لمجتمѧع نحѧو        )          موسى  ( :   سة
  :    سة  ستطالعيةنظر م مفهو   لعمل  لتطوعي  مجاالته من  جهة 
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   :إلى الحكيم موسى مبارك موسى دراسة الباحث عبدوهدفت 
) المجاني(  تحديد اتجاهات أفراد المجتمع نحو مفهوم العمل التطوعي          -١

  .من وجهة نظرهم 
ت العمل التطوعي المرغوبة من وجهـة نظـر أفـراد            تحديد مجاال  -٢

  .المجتمع 
 والمرتبطة  ، تحديد بعض الصفات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة       -٣

  .باتجاهاتهم ومفهوم مجاالت العمل التطوعي 
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة و

  :ة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالي
يجابية نحو مفهـوم العمـل      تجاهات أفراد عينة الدراسة كانت إ     ن ا  أ -١

  .التطوعي 
 ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو العمل التطوعي         اًهناك فروق أن   -٢

الثانوية عـن حـاملي     لفئات المؤهل التعليمي للمستجيبين لصالح حاملي       
كثر إيجابية مـن    أن اتجاهات حاملي الثانوية أ     مما يعني    ؛الدكتوراهدرجة  

   .الدكتوراهدرجة حاملي 
 ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو العمل التطوعي          أن هناك فروقاً   -٣

ن الفروق لصالح الموظفين الحكوميين      وأ للمستجيبين،لفئات العمل الحالي    
  .الجامعةعن أساتذة 

  
ة  د  س ل ة  ع ب ر  ل  : 

 لرياضѧѧية فѧѧي       ألنديѧѧة :   بعنѧѧو   )  ѧѧ      ѧѧسنا     : (   سѧѧة 
  :ا   لتربو    لثقافي   الجتماعيتقديم  لخدما   لتطوعية في  لمج

  :إلى دراسة محمود محمد كسناويوقد هدفت 
   . وأهدافها إبراز أهمية الخدمات التطوعية لألندية الرياضية-١
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 إبراز أهمية دور األندية في التشجيع فـي المـشاركة فـي العمـل               -٢
  .التطوعي 

اقع الخدمات التطوعية لألندية فـي المجـال الثقـافي           و إلى التعرف   -٣
  .والتربوي واالجتماعي 

 األساليب التي تساعد على االنخراط في العمل التطوعي         إلى التعرف   -٤
  .في األندية 

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته 
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

تقوم بأداء واجب الخدمات التطوعية      إلى أن بعض األندية ال       توصلتلقد  
 األنديـة تحتـاج إلـى        ، وأن هذه   نحو المجتمع إال في نطاق ضيق جداً      

 وذلـك   ترجمة أهداف الخدمات التطوعية إلى واقـع فعلـي ملمـوس ،           
 والتـي   ،تباعها لزيادة فاعلية العمل التطوعي    باستخدام األساليب الواجب ا   

 لالنخراط   واستقطابهم ختلفةمنها تشجيع أصحاب المؤهالت والخبرات الم     
 والحرص علـى اسـتمرارية خـدمات        ،في مجاالت الخدمات التطوعية   

  .المتطوعين بتوفير الدعم الالزم واإلمكانات الضرورية 
ة    د  س ل ة خل  مس   :ا

بعنو   بر مج  ألندية  لرياضية      ѧا      )            لجحال : (    سة  
  :في  قاية  لشبا  من  النحر  

 الكشف عن العوامل التـي تقـف        راسة عبدالمحسن الجحالن  دواستهدفت  
 والخـروج   ،وراء عدم استفادة الشباب من بـرامج األنديـة الرياضـية          

 ، واسـتخدم    تلك البرامج بتوصيات واقتراحات تساعد على االستفادة من       
 علـى عينـة   اسـتبانة الباحث المنهج السببي المقارن ، من خالل تطبيق   

  . فرد من المجتمع األصلي للدراسة )٣٠٠(الدراسة التي بلغت 
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  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 
 الجوهري في   طة داخل األندية الرياضية كان له تأثيره       أن تنوع األنش   -١

 بما يعود عليهم بالنفع     ،امتصاص طاقات الشباب واستثمار أوقات فراغهم     
  .والفائدة

 األنديـة   من ضمن دوافـع االنـضمام لعـضوية       تشجيع األسرة    أن   -٢
  .الرياضية والمشاركة في برامجها

 يوجد لدى الشباب المترددين على األنديـة الرياضـية رغبـة فـي              -٣
  .والفنيةاالنخراط باألنشطة الثقافية واالجتماعية 

 حيـث اتـضح أن غالبيـة        واالنحراف، أن هناك عالقة بين الفراغ       -٤
 وقـت   الشباب من مرتكبي إحدى المخالفات يعانون من مـشكلة قـضاء          

  .الفراغ
  
  

ة  ق ب ا لس ا    د  س ل لى   يب ع ق ع ت ل  : 
 في  ،"العمل التطوعي وأمن المجتمع      " ، التي عنوانها   هذه الدراسة    تتميز

 ؛ في حين  أنها ركزت على أهمية العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع          
ركزت الدراسة األولى على األندية الرياضية ودور العمل التطوعي فـي    

 على الفتاة السعودية وممارسـة      الثانيةالدراسة  ما ركزت   متحقيق أهدافها   
 العالقة بـأمن    علىأي أن هذه الدراسة اشتملت       .العمل التطوعي الدعوي  

 في ضوء ما يدور حول العالقة  بين         ،المجتمع وهو األمر الملح مناقشته    
مل التطوعي وربطه بقضايا اإلرهاب ، كمـا اسـتفاد الباحـث مـن              الع

توضيح إطار عـام     في تصميم اإلطار النظري و     كثيراًالدراسات السابقة   
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 مـن    وعالقته بأمن المجتمع ، كما اسـتفاد أيـضاً         ،عن العمل التطوعي  
  .أساليبه في توضيح مفاهيم العمل التطوعي والدراسات السابقة 

يشير الباحث إلى ما اختلفت به دراسته وتميزت بـه عـن الدراسـات              و
 وهو عالقة   ، وجديداً  هاماً تقدم موضوعاً ن الدراسة الحالية    ، حيث إ  السابقة

 ولـم   ، لم يبحث مـن قبـل      وهو موضوع العمل التطوعي بأمن المجتمع     
  .تتناوله أي من الدراسات السابقة 

  
 



o'm    مل  ع ل ا    ق و ع م
وع تط ل      

بحث        ع مل ب لر  ئل    ا وعي    س تط ل مل    ع ل ا    ق و ع ا  م ب ل مط ه  ي ف ه    ل ي ع ف  :ت
  .معوقا   لعمل  لتطوعي:  لمطلب  أل   
 سائل تفعيل  لعمل  لتطوعي للحفا  على :  لمطلب  لثاني 

   . من  لمجتمع
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لب  أل     وعيم:  ملط تط ل مل   ع ل ا    ق و ا   ع ف لح ل
ع م ت من    لى    :ع

لعمل التطوعي أن يعطي ثماره مـن خـالل الجمعيـات           ليستطيع ا      
من خـالل    ،لى نتيجة إيجابية في تفعيل األمن      ويؤدي إ  ،األهلية والخيرية 

 كـأن   ؛ أو بطريق غير مباشر     بطريق مباشر   بالوقاية من الجريمة   هإسهام
 تـذليل   فعليهم ، وبما أن األمن مسئولية الجميع     .يسهم في الحد من البطالة    

عوق مسيرة العمل التطوعي فيه ، ومن هذه المعوقـات          كل ما يمكن أن ي    
في مؤتمر العمل التطوعي واألمن المنعقد      ) م٢٠٠١( عرفة اما أشار إليه  

 وهي  ،هـ٢٩/٦/١٤٢١-٢٧في أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية من        
  :اآلتي 

 فـي   ،تناقص عدد األعضاء في كثير من الجمعيات ألسباب مختلفـة          -أ
 وتزايد االعتماد على    الخاصة،االنشغال في األمور الحياتية     مقدمتها تزايد   

  .االجتماعيةالجهات الرسمية في تقديم الخدمات 
خراط في عضوية الجمعيات من أجل      ضعف إقبال الشباب على االن     -ب
  .مسيرتهاديد دمائها ووجوهها وتعزيز تج
ن  وإ- عدد من الجمعيـات ، والتـي  فيوتعددها ازدواجية العضوية   -ج
 اانت تتمثل إيجابيتها في وعي األفراد بضرورة خدمة مجتمعهم ، إال أنه           ك
 وتقليل الفاعلية علـى     ، وإضعاف المساهمة  ، تؤدي إلى تشتيت الجهود    قد

  . وفي مختلف الجمعيات المنتسب إليها ،المدى الطويل
بين الجمعيات ، وخاصة     هأو ضعف انعدام التنسيق والتعاون والتكامل      -د

 ، ممـا     نفسها طة والبرامج المتشابهة والمقدمة إلى الفئات     في نطاق األنش  
  . وضعف التنفيذ والفاعلية ،يؤدي إلى االزدواجية وبعثرة اإلمكانيات
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 جهـة، عدم كفاية الدعم المادي الحكومي المقدم إلى الجمعيات من           -هـ

 بل وانعدامه من قبل القطاع الخاص مـن جهـة           ،وضآلة مثل هذا الدعم   
  .حاالت محدودة وفي ،ض الدول إال في بع،أخرى

 وفعاليـات، ضعف مشاركة أعضاء الجمعيات فيما تقدمه من أنشطة          -و
  .دارةواالقتصار في كثير من األحيان في ذلك على أعضاء مجلس اإل

قلة الخبرة وضعف اإلمكانيات الفنية المتاحة وعدم توفر المستلزمات          -ز
  .صورة المنشودة التي من شأنها تأهيل تنفيذ أنشطة الجمعيات بال

ضعف التقدير والحوافز المعنوية للناشطين في الجمعيات األهليـة ،           -ح
 والقادرة على إبـراز     ،وعدم توفير التغطية اإلعالمية المناسبة والمواكبة     

  .تلك الجهود وأهدافها اإلنسانية النبيلة 
 مما يـؤثر    ؛عدم توفر المقار أو عدم مالءمتها للكثير من الجمعيات         -ط

  .  على مقدرتها في تنفيذ ما تطمح إليه من برامج وأنشطة سلباً
     كما يعاني العمل التطـوعي مـن عـدم وجـود التمويـل الـذاتي               

(sustainable).          وهذه مشكلة تعاني منها الكثير من الجمعيات الخيريـة 
 باألزمات المالية وشح الموارد     تطوعية حيث تتأثر األعمال ال    ،والتطوعية
     .روالفقوالبطالة 

     كما تعاني الجمعيات التطوعية والخيرية من عدم تحقيـق الكفـاءة           
 فبدون الكفاءة في العمل التطوعي لـن يكتـب لهـذه الجهـود       ،المرجوة

  .المرجوةاالستمرارية وتحقيق النتائج 
 تعاني الجمعيات التطوعية واألفراد من االنحراف عن المسار         أيضاً     

حياناً في تحقيق مكاسب ال تمت بصلة للعمـل          واستغاللها أ  ،المرسوم لها 
  .التطوعي
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لراغبين في العمل التطوعي االجتماعي على مستوى       هناك عوائق أمام ا   و
  :فهي أما على مستوى الجمعيات الشخصي،الجمعيات وعلى المستوى 

  . عدم وجود كوادر بشرية مدربة على العمل التطوعي -١
  .االجتماعي التطوعي  عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم العمل -٢
  . عدم تسويق العمل التطوعي على مستوى الجمعيات -٣
  .التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية في العمل التطوعي عدم -٤
  .أهداف العمل االجتماعي التطوعي ح عدم وضو-٥
  . ال يفسح المجال للشباب الطموح في بعض الجمعيات -٦
  .لجمعيةبا احتكار البعض لمناصب معينة -٧

  :، فهياألفراد التطوعي على مستوى العمل عوائق أما
  .الرزق أو البحث عن واألسري االهتمام بالوضع الذاتي المادي -١
  .على تعليم كاف األفراد العاملين في العمل التطوعي حصول  عدم -٢
  . عدم انتشار الوعي بأهمية العمل التطوعي -٣
 نتيجـة لاللتحـاق بالعمـل       ية من الحساسية االجتماع    األفراد خوف -٤

   .التطوعي
  . التطوعي للعاملين في المجال عدم وجود حوافز مادية ومعنوية -٥
  .معهالعمل على  افتقار فريق العمل الذي يشجع -٦
للعاملين في المجال التطوعي على ما بـذلوه         عدم التقدير واالحترام     -٧

  .المجالفي جهود من 
مات سات الميدانية التي رصدت مـساه     درا      لقد لوحظ في عدد من ال     

ـ ١٤٢٥العلـوال ،    ( الشباب في مجال العمل الميداني التطوعي        أن ) هـ
 وخاصة من فئة الشباب   ،هناك محدودية في المشاركة في العمل التطوعي      

  : وذلك لألسباب التالية ،سنة) ٣٠-١٥(



o'm    مل  ع ل ا    ق و ع م
وع تط ل      

تمام انخراط األسرة في توجيه األبناء نحو العملية التعليمية دون االه          -١
 والتأكيد على اإلسهام فيـه بـالتطوع ومـساعدة          ،بالمجتمع المحلي 

  .اآلخرين
إن األنشطة التعليمية تكاد تخلو من أي دافع وتطوير لقيمة التطـوع             -٢

 .المحليومساعدة المجتمع 
تؤدي الضغوط االقتصادية دوراً رئيسياً في مسألة إضعاف االهتمـام       -٣

 للتفكير الدائم في البحـث عـن         نظراً ،لدى الشباب بالعمل التطوعي   
 .عمل وكسب لقمة العيش 

 بدليل نشوء حالة من عدم      ،قلة تشجيع العمل التطوعي داخل المجتمع      -٤
 . وأثر المشاركة فيه على الفرد والمجتمع،الوعي لمفهوم التطوع

عجز عدد كبير من المؤسسات األهلية عن التعبير عن نفسها وإبراز            -٥
يشجع الشباب على االنخـراط فـي األعمـال          ،برامجها بشكل الئق  

 .التطوعية
ن للعمـل الخيـري     اني العمـل التطـوعي مـن أن المتطـوعي             ويع

 كعملية انتقالهم إلـى مراكـز       ،واالجتماعي ال يجدون من يهتم بأمورهم     
 وغيرهـا مـن     ، أو ترقيتهم  أدائهم أو تقييم    ، أو تدريبهم  ،العمل التطوعي 

ن العمل التطـوعي ال     ، حيث إ  عمل الرسمي ة المرتبطة بال  ياألمور اإلدار 
 من ناحية    طويلة ن مساهمة المتطوع  ، وإ يدر دخالً أو إيراداً على القائم به      

  ).م١٩٩٦رس ، ببي( الوقت قياساً بزميله في العمل الرسمي 
كما يعاني العمل التطوعي من ضعف التعاون والتكامـل فـي العمـل              

تـضي  ن الحكمـة تق   ، وإ قرهم نظراً لتفاوت قدرات األفراد وف     ،التطوعي
، بعضهم لـبعض    حصول تكامل وتعاون لسد حاجات األفراد والجماعات      

 . تحصل المودة واأللفة والتراحم والتآلفل
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  وعدم تـوافره   ويعاني المتطوعون للعمل الخيري من انعدام عامل الوقت       
 وكذلك من ضعف صحتهم الجسمانية على القيام ببعض األعمـال           ،لديهم

 لهذا فإن مثـل هـذه األعمـال         ؛ي تحتاج إلى جهود جسمية    التطوعية الت 
تتطلب الشباب ذوي القدرات الجسمية والصحية المناسبة للعمل ، وخاصة          

  .في المناطق النائية
ـ  اً    كما أن مفهوم العمل التطوعي ما زال غامض        بعـض فئـات    دى   ل

  . وال يلقى هذا العمل االهتمام الكافي من وسائل اإلعالم،المجتمع
 للجمعيـات  عدم وجود جهاز اتحـاد        يعاني العمل التطوعي من    كذلك   

 وذلك لتوحيد   ؛التطوعية والخيرية في كثير من الدول العربية واإلسالمية       
ن العمل  لعمل التطوعي ذات األولوية، كما أ     الجهود وتوجيهها لمجاالت ا   

مطلـوب   المحلي ال يبذل الجهد الكافي ، فالتواصل         أوالتطوعي الداخلي   
الجمعيات الخيرية والتطوعية في دول العالم ، وخاصة فـي الـدول            مع  

ـ  االمتقدمة لالستفادة من تجاربهم واالستفادة من نقل تج        تهم اربهم وممارس
  .في مجال العمل الخيري والتطوعي 

ومن الصعوبات التي تواجه العمل التطوعي عالميـاً التـدخل الـذي               
حة اإلرهـاب وتجفيـف     حصل في شؤون األعمال الخيرية بدعوى مكاف      

المتطوعين بهـا مـن     من   بحجة أن هناك من األعمال الخيرية و       ؛منابعه
 وتحت هذه الذريعة ح د  من نشاط هذه الجمعيـات          ،إرهابيةارتكب أعماالً   

 خـشية أن    ، انعكس سلباً على المتطوعين بالجمعيات الخيرية      مماالخيرية  
  . به من أعمال خيرية ما يقومونفهم يساء 



o'm    مل  ع ل ا    ق و ع م
وع تط ل      

لب ني  ملط ا ث ل ئل :    ا يل  س ع ف وعي يف ت تط ل مل   ع ل  
ع  م ت من    لى   ا  ع ف   حل

  : الوسائل مفهوم
  

 وقيل هو مـا     ، وهو ما يتقرب به إلى الغير      ، جمع وسيلة  - لغةً   -الوسائل
  .   )٧٢٦: هـ١٤١٠المناوي ، ( التحصيليتوصل به إلى 

عمل  مواجهة الصعوبات والعقبات التي تعرقل ال      نالكي يمكن نه  وكمفهوم فإ 
التطوعي والخيري فإنه البد من رفع كفاءة العمل التطوعي عن طريـق            

في العمل التطوعي نحو األهداف     وتوجيهها  إعادة تجميع الموارد البشرية     
 ،الخيرية والتطوعية وبإدارة علمية فعالة تستخدم وسائل التقنية الحديثـة         

 لكي تعم فائدتها أكبر     ،مما يؤدي إلى حسن استغالل الموارد المتاحة منها       
  .عدد ممكن من المستفيدين

حيث يتميز هذا   ضروري جداً   والتوجه نحو العمل التطوعي الجماعي         
 مما يحقق وفورات اقتصادية ال تتحقق       ، التأثير واالنتشار  العمل بخاصية 

يـد اإلنتاجيـة    لي تميل النفقات إلى التناقص وتز      وبالتا ،في العمل الفردي  
القصوى من خالل إنتاج الخدمة التطوعية علـى أسـس          لتحقيق المنفعة   

  . )هـ١٤١٧الخثالن والدبل ، ( اقتصادية سليمة  
إن توفر عناصر الكفاءة في األعمال الخيرية من شأنه زيادة حيوية هـذه             

 والمـشاركة   ،فيقبل األفراد والجماعات على دعمهـا     وترشيدها  األعمال  
  .أنشطتهاالفعالة في 

غبين في المساهمة بـوقتهم وجهـدهم       التطوعي للرا  تفعيل العمل    كما أن 
 ومنها التخطيط السليم لفعاليات     ،حتاج إلى عدة عوامل إلنجاح هذا العمل      ي

ــل  ــدة مراح ــل بع ــذا العم ــر ه ــل التطــوعي ، ويم ــاالعم :               ، منه
  .)هـ١٤٢٣،الناصر( 
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  .أجلهاتحديد األهداف التي سوف يتم التطوع من  -١
 .يد اإلمكانيات المتاحة للعملية التطوعية تحد -٢
 . للعمل التطوعيواألنظمةوضع التعليمات واإلرشادات  -٣
 .حاالت الطوارئمواجهة لمتطوعين على تدريب ا -٤
الحصول على بعض اإلعفاءات في بعض المستلزمات المـستخدمة          -٥

 .في العمل التطوعي 
 .نوضع حوافز وشهادات تقديرية ألحسن المتطوعي -٦

   يلـي    ومن الشروط الواجب توافرها في القائم على العمل التطوعي ما           
  :)هـ١٤٢٣الناصر، ( 
  .النضج العقلي واالنفعالي والنفسي واإلدراكي للمتطوع -أ

اإللمام باإلمكانيات المتاحة ومعرفة الجهات التي يمكن االستعانة بها          -ب
  .أثناء العمل التطوعي 

  .السن المناسب للمتطوع -ج
ة المتطوع والتعـرف    تإخضاع المتطوع لمقابلة شخصية لمعرفة نفسي      -د

  .على شخصيته
  .السؤال عن المتطوع من خالل عمله السابق -هـ

عدداً من العوامل المؤثرة فـي العمـل        ) هـ١٤٢٧ ( موسى   وقد أورد 
 ومن  ،المتطوعين لألعمال الخيرية  دور   والتي من شأنها تفعيل      ،التطوعي

  :ضمنها ما يلي 
  . لدى أفراد المجتمععالية ضرورة توافر درجة وعي -١
استمرارية تقديم الخدمات التطوعية للمحتاجين وضرورة تطوير هذه         -٢

  .الخدمات لتتماشى مع حاجات المجتمع الملحة 
  .لدى أفراد المجتمع نحو العمل التطوعياتجاهات إيجابية وجود ضرورة  -٣



o'm    مل  ع ل ا    ق و ع م
وع تط ل      

وجدان أفراد المجتمـع بحمـالت      قيام الدعاة والمؤثرين في تشكيل       -٤
  . بهدف إظهار العمل التطوعي من وجهة نظر الشرع الحنيف،مكثفة

العمـل  "ولتفعيل العمل التطوعي فقد أوصى المؤتمر الدولي حول األمن          
  )م٢٠٠١ ،عرفة(  بما يلي "التطوعي واألمن في الوطن العربي

لتطوعي فـي    عربية لتأصيل العمل ا    إستراتيجيةالدعوة إلنشاء لجنة     -١
 والعمل على تنـسيق الجهـود بـين المؤسـسات           ،المجاالت األمنية 

  .كافة والهيئات المعنية الرسمية الحكومية واألهلية التطوعية
دعوة المؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الدول العربيـة للقيـام            -٢

 لبحث معوقات العمل التطوعي في الدول العربيـة         ،بدورات مسحية 
االرتقاء بمستوى األعمال التطوعيـة فـي مختلـف          و ،وسبل دفعها 

  .المجاالت األمنية واالجتماعية 
دعوة وزارة التربية والتعليم تضمين مناهج التربية الوطنية وغيرها           -٣

  وقيمهـا   مما يؤكد على أهمية المشاركة     ،في مراحل التعليم المختلفة   
  .األمنية وربطها بالقيم الدينية واألخالقية و،في األعمال التطوعية

على بـذل   ومنظماته  حث هيئات ومنظمات العمل التطوعي العربية        -٤
 ، كالـسالمة المروريـة    ،مزيد من الجهد واالهتمام بالقضايا األمنية     

  .تهموعائالعنهم  واالهتمام بالمفرج ،والوقاية من المخدرات
  : منها،وللعمل التطوعي وسائل عديدة في الحفاظ على أمن المجتمع 
 من خالل عمل برامج متعددة تدفع عـنهم أخطـار           ،ألحداث رعاية ا  -١

  .االنحراف
  .لهم وتقديم المساعدة ، مكافحة ظاهرة التسول والتشرد داخل المجتمع-٢
 من غزو األفكار الهدامة      بما يحفظهم فكرياً   ، التوعية الفكرية للشباب   -٣

  .االنحرافالمسمومة التي تدفعهم إلى 
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 ما يمنعهم  ، بما يكفل لهم الحياة الكريمة     ،ين مساعدة الفقراء والمحتاج   -٤
ذلك يقلل مـن فـرص تفـشي        ويحفظهم من االنحراف والجريمة و    

  .الجرائم 
 بما يحفظهـم مـن      ، توعية نزالء المؤسسات اإلصالحية وإصالحهم     -٥

  .أخرىالعود إلى الجريمة مرة 
 وحـل   ، تقديم العون والمساعدة ألسر نزالء المؤسسات اإلصـالحية        -٦

  .والتطرف لحمايتهم من االنجراف في تيار الجريمة ،مشكالتهم
 ومحاولـة إنقـاذ     ، الشباب بأخطار المخدرات والتصدي لهـا       توعية -٧

   .المجتمع صالحين في اً حتى يرجعوا أفراد،المدمنين وعالجهم
 وهـذا مـا     ، بين العمل التطوعي واألمـن     اً وثيق اًأن هناك ارتباط    وبما  

مل في المـؤتمر الـدولي حـول العمـل          أشارت إليه عدد من أوراق الع     
  .الذي عقد في الرياضي الوطن العربي التطوعي واألمن ف

 وعرف  ،ارتبط العمل االجتماعي التطوعي بالقطاع العام والقطاع الخاص       
ن وحتى نجعـل العمـل      ري بالقطاع الثالث الذي يتكامل مع القطاعين اآلخَ      

   :آلتياتباع لتطوعي ثقافة سائدة لدى المجتمع ينبغي اا
  .اإلسالمية التي تحث على العمل التطوعي  زرع المبادئ والقيم -١
  . التربية االجتماعية لألجيال على العمل التطوعي -٢
  . تشجيع األجيال على التطوع من خالل وسائل اإلعالم -٣
  .وتأهيلهم التطوعي تدريب الشباب الراغب في العمل -٤
  .المتطوعين تبرز نشاطات ،ية باألعمال التطوع إصدار دورية تُعنى-٥
  . الشباب المتطوع بالحوافز المادية المعنوية تشجيع -٦
 بتـسهيل   ، حث الدوائر الحكومية على تـشجيع العمـل التطـوعي          -٧

  .اإلجراءات المطلوبة 
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 في العملية   القيام بدوره      للعمل التطوعي معوقات تحد من قدرته على        
 وأمنـاً   ،لتي يستفيد منها الجميع رفاهاً فـي الحيـاة         العملية ا   هذه األمنية،

ل التطوعي ما أشـار     ولعل من أبرز ما يعوق العم     . وأماناً يسود المجتمع  
من أن تناقص عدد أعـضاء الجمعيـات ألسـباب          ) م٢٠٠١(عرفهإليه  

 ومنها االعتماد على المؤسسات الرسمية في تقديم        ، منها الحياتية  ،مختلفة
إقبال الشباب يعد مـن المعوقـات        كما أن ضعف     الخدمات االجتماعية ،  

 يعتبـرهم   نالذي،  من المجتمع السعودي هم من الشباب     % ٦٠سيما وأن   ال
  .الباحث عماد العمل التطوعي األول 

 ، في عدد من الجمعيات     وتعددها ازدواجية وتعدد عضويات األفراد    -   
 االلتحـاق    أثناء ،يحد من الدور اإليجابي الذي يفترض على الفرد تقديمه        

  .بالعمل التطوعي 
غياب التنسيق بين الجهات الرسمية فيما يخدم العمـل التطـوعي            -     

 ولعل من أهـم     .ي عد عقبةً أخرى في وجه العمل التطوعي      وإنجاز مهامه   
 ومـا   ،العقبات األساسية في وجه العمل التطوعي نقص اإلمكانات المادية        

  .ينتج عنه من تقديم خدمات تطوعية منقوصة 
للخبرة في تواجدها على مـستوى المتطـوعين أو المؤسـسات            -     

  .التطوعيالخيرية أهمية كبيرة في تذليل المعوقات التي قد تعوق العمل 
يقبل علـى    وإن كان العديد منهم      - في العمل التطوعي   ينخرطمن   -    
واحترام يصبح   في األجر، إال أن ما يجده المتطوع من تقدير           يرغب ذلك

  .التطوعيعلى العمل إلى اإلقبال  اآلخرين يدفع حافزاً
لعل من أهم المعوقات التي أعاقت العمل التطوعي في مجالـه            -       

 ، ما نسب له من إسـاءة ظـن وتهـم          -األساسي وهي الجمعيات الخيرية   
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 فيما  ، ومحاولة تضييق الخناق على هذه الجمعيات      ،نتيجة ربطه باإلرهاب  
 وهـي تجفيـف منـابع اإلرهـاب         ،ىتقدمه من برامج تحت هذه الدعاو     

  . ودعمه
مـن   ، أهدافه إنجازبوسائل تضمن له    العمل التطوعي   ينبغي أن ي فعل       

 وإيـضاح ذلـك     ، بمبادئ الدين اإلسالمي في عقول اآلخرين      خالل ربطه 
  .تطوعي العمل المع قد يكون ذلك مدعاة لمزيد من التجاوب لهم،
 األطفال على ثقافة حب العمـل        في تنشئة  اً كبير اً التربية دور  تؤدي -   

 في تفعيل العمل التطـوعي      مسئولية كبيرة اإلعالم  وتقع على   التطوعي ،   
  . يقدمه من مواد إعالميةبما 

من الوسائل المهمة المعينة على تفعيل العمـل التطـوعي وجـود                  
  .بالتعريف بالعمل التطوعي  قد تساعد - ولو بسيطة-حوافز مادية

ائر الحكومية والمؤسسات الرسمية واالجتماعيـة مـع        تفاعل الدو  -     
نجـاح العمـل    على   حرصاً ،المؤسسات التي تُبنى على العمل التطوعي     

  .أهدافه التطوعي وتحقيق
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لث   ا ث ل فصل   ل ة   د  س ل ل هجي  ن ا   مل   إلط

 .منهج  لبحث  لعلمي  لمستخد  في  لد  سة -  
 . عينتها مجتمع  لد  سة - 
 .      لد  سة   جر   تها - 
 .بنا        لد  سة - 
 .صد        لد  سة - 
 . ثبا        لد  سة - 
 .خطو   تطبيق  لد  سة  لميد نية - 
 .ئية للبيانا  لمعالجة  إلحصا - 
 .حد    لد  سة - 
 
  
  
  
  
  

لث   ا ث ل فصل   ل   
ة د  س ل ل هجي  ن ا   مل   إلط

   يتناول هذا الفصل منهج البحث العلمـي المـستخدم فـي الدراسـة،             
كمـا يتطـرق لبنـاء أداة       .  وعينتها وحدودها، ويوضح مجتمع الدراسة   
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 اًويبين أيض .  للتحقق من صدقها وثباتها    اتبعتالدراسة واإلجراءات التي    
 استخدمتكيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي         

  .تساؤالتها واإلجابة على ،في معالجة بيانات الدراسة
  
  :منهج  لبحث  لعلمي  لمستخد  في  لد  سة - 

 للتعرف   من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها       انطالقاً   
 همواسـتجابات ؤسسات الخيرية بمدينة الريـاض       آراء المتطوعين بالم   إلى

فقـد   مع السعودي وعالقته بأمن المجتمـع؛     حول العمل التطوعي بالمجت   
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة          

  كيفياً  ويعبر عنها تعبيراً   ، دقيقاً  ويهتم بوصفها وصفاً   ،كما توجد في الواقع   
 أمـا   .ي يصف لنا الظاهرة ويوضـح خصائـصها        الكيف ، فالتعبير وكمياً

 يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها       ، رقمياً التعبير الكمي فيعطينا وصفاً   
 ،  م١٩٩٧عبيدات وآخرون ،    ( ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى      

 المعلومات المتعلقة بالظـاهرة     بجمعكما ال يكتفي هذا المنهج      ).  ٨٧ص
 بل يتعداه إلى التحليـل      ا وعالقاتها المختلفة،    من أجل استقصاء مظاهره   

        والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها التصور المقتـرح         
 بالمنهج الوصفي   كما استعان الباحث    .)١٨٦، ص   م١٩٨٩العساف ،   ( 

الوثائقي القائم على جمع ما كتب عن الموضـوع مـن كتـب وأبحـاث               
    .لخلفية النظرية للدراسةلبناء ا  وتحليلها؛ودراسات

  :مجتمع  لد  سة  - 
 من  يتكونأنه  ب المستهدف   المجتمع تحدد   فقد أهداف الدراسة       بناء  على 
داخل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض في       كافة  المتطوعين  

مؤسـسة خيريـة    وجمعية   )١٦ (، وبلغ عددها  المملكة العربية السعودية    
النسائية، الجمعيات الخيريـة الخاصـة بالمعـاقين،        الجمعيات الخيرية   (
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  مثل الجمعية الخيرية لرعايـة األيتـام،       ،الجمعيات الخيرية المتخصصة  
 تلخ مـن الجمعيـات والمؤسـسا      ، إ ...والمراكز الخيرية المتخصصة،  

ولسحب عينة عشوائية من هؤالء المتطوعين،      ). الخيرية بمدينة الرياض  
وب العينة العـشوائية الطبقيـة المرحليـة        قام الباحث باالعتماد على أسل    

  :كما يليوذلك  )١٣٨:  م٢٠٠٥فهمي، (
  :المرحلة األولى

مـن الجمعيـات    %) ٤٠(قام فيها الباحث بأخذ عينة عشوائية حجمهـا          
) ٦( أي بواقـع     ،والمؤسسات الخيرية المنتشرة فـي مدينـة الريـاض        

ـ آ(ر هذه الجمعيات بطريقة عـشوائية       جمعيات، وقد تم اختيا    ذين فـي   خ
تنوع األنـشطة،   :  مثل ،االعتبار بعض المتطلبات الهامة ألهداف الدراسة     

والجـدول التـالي يبـين عـدد        ). تنوع الجنس، تنوع األحياء الجغرافية    
في الجمعيات الخيرية المختـارة مـن هـذه         ) إناث/ ذكور(المتطوعين  

  :المرحلة
  
  
  
  
  
  

الخيرية المختارة من المرحلة  توزيع مجتمع الدراسة على الجمعيات ) ١ ( رقمجدولال
  األولى في العينة

عد   لمتطوعين    سم  لجمعية  لمختا  
  من  لرجا 

   لمتطوعا عد  
   من  إلنا 

 لعد   لكلي 
  للمتطوعين

                جمعية  لنهضة  لنسائية . 
جمعية  لبر  لخيرية  . 

                 .بالريا
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جمعية  لوفا   لخيرية  . 
              -  .بالريا

ة مكافحة  لتدخين جمعي . 
        -      .بالريا

مر ز  ألمير سلما   . 
       -       . الجتماعي

 لجمعية  لخيرية لرعاية  . 
         -       . أليتا  بالريا
                   لمجمو 

  

   من إدارة الخدمات في هذه الجمعيات:المصدر
  

ة  ي ا   خلري ي ع ذ  عن  جلم ب عن م ت ة   ن و ة  ملك د  س ل   : 
 جمعية  لبر ب -    :الريا
  : النشأة-أ

 بمبـادرة مـن     ،هـ١٣٧٤تأسست جمعية البر بالرياض في عام         
، بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض     صاحب السمو الملكي األمير سلمان      

هــ  ١٣٧٥وقد مارست الجمعية نشاطها لتحقيق أهدافها مع بداية عـام           
واستمرت تمارس نشاطها وتسعى لتحقيق أغراضها ، وسـجلت رسـمياً           

            هــ  ١٩/١/١٣٩٢ فـي    ١٤رة العمل والشؤون االجتماعية بـرقم       بوزا
 عشرة فروع منتشرة في مدينـة       ، ولها ) ١ : هـ١٤٢٣ ،جمعية البر   ( 

  .الرياض
  
  :األنشطة -ب

تهدف جمعية البر إلى ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بـين أفـراد                 
  :لتاليةا وتحويله إلى واقع عملي من خالل األعمال ،المجتمع

  . رعاية األسر الفقيرة)١(
 . تبصير المحسنين من الميسورين بأحوال المحتاجين)٢(
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 استقبال زكاة المال والصدقات والكفارات وغيرها وتوزيعها علـى          )٣(
 .المستحقين

 االشتراك مع الهيئات األهلية والحكوميـة فـي مـساعدة منكـوبي             )٤(
  .الكوارث العامة

الحقيبة المدرسـية، تفطيـر      ( ،ية الموسمية  إقامة المشروعات الخير   )٥(
كسوة الشتاء، االسـتفادة مـن لحـوم        صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد ،       

  .)١ : هـ١٤٢٣:  جمعية البر (). األضاحي، الصدقات الجارية
  :هي من العمل الخيري، مهمة وتشرف الجمعية على ثالثة مناشط    

  :األولالمنشط 
دمها الجمعية وفروعها للفقـراء والمحتـاجين       الرعاية االجتماعية التي تق   

  .واألرامل والمطلقات واأليتام وعائالت السجناء
  :الثانيالمنشط 

 ١٢٢ الذي يهدف إلى إنـشاء  ،مشروع األمير سلمان لإلسكان الخيري     
  .وحدة سكنية إليجاد مساكن للمعوزين من أبناء المجتمع

  :الثالثالمنشط 
 بتقديم المساعدة النقدية والقروض لهـم           مساعدة الشباب على الزواج   

   ).٩ : هـ١٤٢٢ بن سعيدان،( المساهمة في عالج ظاهرة العنوسة و
 ولهـا   ،داخل سجون مدينـة الريـاض     كذلك     وللجمعية جهود توعوية    

 حتـى   ،تعاون مع إدارة السجون لمساعدة السجناء على االستقامة والتوبة        
  .ا مواطنين صالحين وليصبحو،ال يعودوا إلى السجن مرة أخرى

 من أهداف الجمعية مساعدة أسر السجناء حيث تقوم الجمعية              كما أن 
 وليس لها دخل ثابت     ،بتسجيل أسرة كل مواطن يسجن لمدة تزيد عن سنة        

؛ وتصرف اإلعانات ألسر الـسجناء      وليس لها من يعولها طيلة مدة سجنه      
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ثين التـابعين    وذلك حسب تقدير الباح    المتعددة طريق فروع الجمعية     عن
يثبت اسـتغناؤه عـن      و ، ويستمر ذلك حتى اإلفراج عن السجين      ،للجمعية

  ) .١٣ :هـ١٤٢٣جمعية البر،  ( مساعدة الجمعية
   كما تقوم الجمعية باستقبال فائض األطعمة وتوزعها على المحتـاجين          

 وتقدم خدمات تدريب وتأهيل للنساء      ،وتتعاون مع قصور األفراح في ذلك     
رامج الخاصة، كما تشرف على بعـض مـدارس تحفـيظ           على بعض الب  
  .القرآن الكريم

     كما قامت  الجمعية بإنشاء مستودع خيري يستقبل التبرعات العينية          
 ويقـوم المـستودع بـصيانتها       ،من أثاث مستعمل ومواد غذائية ومالبس     

 وكذلك إنشاء مستوصف خيـري      ،وإصالحها وتوزيعها على المحتاجين   
فـي   ويعمل به أطباء متطوعـون       ،فقراء بمبالغ رمزية  وصيدلية لعالج ال  

  ).١٠ :هـ١٤٢٣ ،سعيدانبن ا ( أوقات فراغهم
  
  
  
  
  
  -     : جمعية  لنهضة  لنسائية  لخيرية بالريا
  :والتأسيس النشأة -أ

هـ وكانت ثاني   ١٣٨٢تأسست جمعية النهضة النسائية الخيرية عام           " 
ـ ١٣٨٣جتماعية عـام    جمعية تسجل في وزارة العمل والشؤون اال       " هـ

   ) .٩٠ : هـ١٤٢١ ،الشعالن (



hbال o'm      هجي  ن ا   مل  إلط
ة د  س ل     ل

هــ وقـد    ٢/٣/١٣٨٣فـي   ) ٢(    وقد سجلت في وزارة العمل برقم       
 ثم  ، "جمعية النهضة السعودية  " تحت مسمى    ، الجمعية في بدايتها   تأسست

 : م٢٠٠٠،الحجـي ( "جمعية النهضة النسائية الخيرية   "تغير مسماها إلى    
٣٣٦.(   

  :األهداف -ب
 الجمعية إلى خدمة المجتمع السعودي عن طريق تنميـة          وتهدف"   

قدرات المرأة وتوجيهها بما يتالءم وتعاليم الشريعة اإلسـالمية، وتنظـيم           
نشاطها الخيري االجتماعي من خالل أسلوب العمل التطوعي المتطـور،          

 ،الشعالن(" وذلك للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية        
  ). ٩٠ : هـ١٤٢١

  :والبرامجاألنشطة -ج
 كان أول مشروع بدأت به الجمعية إنشاء نـادٍ          :الجزيرة نادي فتيات    )١(

ثقافي اجتماعي لخدمة فتيات المجتمع وشغل أوقـات الفـراغ والتوجيـه            
  .السليم

 ويهدف إلى الرعاية الصحية ونشر      :والطفولة مركز رعاية األمومة     )٢(
  األسـرية االجتماعيـة    الوعي الصحي، والمساعدة في حـل المـشاكل       

 . والعناية باألمومة والطفولة،واالقتصادية
هدف لحـضانة األطفـال األيتـام وذوي        وت: دار الحضانة اإليوائية    ) ٣(

 .الظروف الخاصة
وتولـت تـدريب أول مجموعـة مـن         :  مشروع تعليمات الكفيفات     )٤(

ستمر  وا ، برايل في القراءة والكتابة    بطريقةمعلمات الكفيفات في المملكة     
 .هذا البرنامج حتى تولته الدولة
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 فقد طورت الجمعية وسائل التعليم      :والتدريبي تطور النشاط التعليمي     )٥(
 وأدخلت بـرامج تعلـيم      ، تعليم اللغات  ها،الخاصة بمكافحة األمية ومناهج   

 .الحاسب
 وكــان ذلــك عــام ، إنــشاء أول مكتبــة نــسائية فــي الريــاض)٦(

  .هـ١٣٩٧/١٣٩٨
 ويهدف لتقديم التعليم الخاص لألطفـال       :الخاصلتعليم   إنشاء مركز ا   )٧(

   ).٣٤٠ : م٢٠٠٠ ،الحجي ( المعاقين
  
 -     :جمعية  لوفا   لخيرية  لنسائية بالريا
  :النشأة -أ

 وقد بدأت متواضعة    ،هـ١٣٩٥تأسست جمعية الوفاء الخيرية عام        
 خاصـة   ، حتى أصبحت مصدر ثقة    ،من خالل أعمالها التي تكبر وتبرز     

 وقد سـجلت    حيث أصبحت واسطة بينهم وبين المحتاجين        ،موسرينمن ال 
هــ  ٢٥/١٢/١٣٩٧رسمياً في وزارة العمل والشؤون االجتماعية فـي         

  .وهي تعمل على رفع مستوى الفئات المحتاجة ومساعدتهم. ٢٦برقم 
  
  
  
  :األهداف -ب

  :إلىوتهدف جمعية الوفاء الخيرية النسائية 
 والمساعدة فـي رفـع      ، جميع مراحلها   رعاية الطفولة واألمومة في    )١(

مستوى األسرة السعودية مـن الناحيـة الثقافيـة والدينيـة والـصحية             
  .واالقتصادية
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 . تقديم المساعدات وإنشاء المؤسسات االجتماعية)٢(
 لتقديم خدمة دون الحصول على الـربح        ؛ إقامة المعارض واألسواق   )٣(

 .المادي
  .مع توعية المرأة نحو دورها في المجت)٤(
  :والبرامجالمشروعات  -ج

 وفـق  ،تضع الجمعية برامج سنوية وشهرية ويومية للجان المختلفة     
  : والبرامج هياإلدارة، وذلك بتنظيم من مجلس ،أهداف الجمعية

وتهدف إلى رفع المستوى الـديني والثقـافي        :  اللجنة الثقافية والدينية   )١(
  .بين السيدات

ـ  :  لجنة رياض األطفال     )٢( ى ريـاض األطفـال التابعـة       وتشرف عل
 . وهي ثالث روضات،للجمعية

 وتشرف على الدورات الفنية ووضع الخطة العامة في         :الفنية اللجنة   )٣(
 . وتهدف للتعريف بأنشطة الجمعية،المعارض واألنشطة األخرى

 وتشرف علـى    ، وتقدم العالج  ، تنشر الوعي الصحي   :الصحية اللجنة   )٤(
 الصحية،بر أحد فروع الجمعية للخدمات       الذي يعت  ،مسكن الوفاء الصحي  

 .الصحيةوتهتم بالرعاية 
 تهدف إلى رفـع مـستوى األسـرة اجتماعيـاً           :االجتماعية اللجنة   )٥(

 . وتقدم المساعدات،واقتصادياً
 ، وهي حلقة الوصل بـين اللجـان األخـرى         :العامة لجنة العالقات    )٦(

مية الـوعي بـين      وتن ،وتهدف إلى التعريف بالجمعية وخدماتها وأهدافها     
 واستقبال الوفـود    ، وتحثهن على االشتراك في أنشطة الجمعية      ،السيدات
  .زيارات وعمل برامج ،الرسمية
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 وتشرف على بيـع     ، وتهدف إلى تأمين دخل الجمعية     :الحفالت لجنة   )٧(
 وتهدف كذلك إلى تنمية العالقات االجتماعية بين الجمعية         الدعوة،بطاقات  
 .المجتمعوسيدات 

 وجمـع اشـتراكات     ،وتهدف إلى جمع التبرعـات    : للجنة المالية    ا )٨(
  . واإلشراف على المحاسبة،األعضاء

 
  : الثانيةالمرحلة 

من الجمعيات الخيرية المختارة في المرحلة األولى، تـم اختيـار عينـة             
من مجتمع الدراسة في هذه المرحلـة،       %) ٢٠( حجمها   ،عشوائية طبقية 

باالختيـار  ) من الذكور واإلناث  ( جمعية   اختير العدد المحدد من كل    وقد  
والجدول التالي يبين عينة المتطوعين النهائية المختارة       . العشوائي البسيط 

  :بحسب الجمعيات المختارة في المرحلة األولى
  
  
  
  
  
  
  
  

موزعة بحسب الجمعيات ) إناث/ذكور( عينة الدراسة من المتطوعين )٢(  رقمجدولال
  الخيرية المختارة  

عينة المتطوعين   معية المختارةأسم الج
  من الرجال

  المتطوعاتعينة 
   من اإلناث

العدد الكلي لعينة 
  للمتطوعين
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  ٥٨  ٥٤  ٤  جمعية النهضة النسائية
جمعية البر الخيرية 

  ٤٠  ١  ٣٩  .بالرياض
جمعية الوفاء الخيرية 

  ٦١  ٦١  .  .بالرياض
جمعية مكافحة التدخين 

  ١٠  .  ١٠  .بالرياض
ن مركز األمير سلما

  ٢٢  .  ٢٢  .االجتماعي
الجمعية الخيرية لرعاية 

  ٢١  .  ٢١  .األيتام بالرياض
 ٢١٢ ١١٦ ٩٦  المجموع

موزعة بحسب الجمعيات ) إناث/ذكور(عينة الدراسة من المتطوعين  توزيع ) :١(شكل 
  الخيرية المختارة  

   
   
  
  
  
  
  

ة الدراسة مـن المتطـوعين بحـسب بعـض          وقد كان توزيع أفراد عين    
  :كما يلي) البيانات األولية( الشخصية والوظيفية لهم الخصائص

 :الجنس - ١
أن أكثر مـن    ) ٢(والشكل البياني رقم    ) ٣(     يتضح من الجدول رقم     
مـن إجمـالي أفـراد عينـة        % ٥٤,٧(ليل  نصف أفراد عينة الدراسة بق    

 
  
  
  
  
  
  
  

لع              د 

جمعية  لنهضة
 لنسائية

جمعية  لبر
 لخيرية

.  بالريا
جمعية  لوفا 

 لخيرية
.  بالريا

جمعية مكافحة
 لتدخين

.  بالريا
مر ز  ألمير

سلما 
 الجتماعي .

 لجمعية
 لخيرية

لرعاية  أليتا 
.  بالريا

 لجمعيا 

عينة  لمتطوعين من  لرجا 
عينة  لمتطوعين  من  إلنا 
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من إجمالي أفـراد عينـة      % ٤٥,٣(كانوا من اإلناث، والباقي     ) الدراسة
  .   من الذكوركانوا) الدراسة

  
  ع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنستوزي )٣(جدول رقم ال

عدد أفراد عينة الدراسة   الجنس
  %النسبة المئوية   )التكرارات(

  %٤٥,٣  ٩٦  ذكر
 %٥٤,٧  ١١٦  أنثى

 % ١٠٠,٠  ٢١٢  المجموع
  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس) ٢ (شكل

  
  

  : عمرال -٢
أن الفئة العمرية الشائعة    ) ٣(والشكل رقم   ) ٤(   يتضح من الجدول رقم     

 إذ بلغـت    ؛) سـنة  ٣٥ إلى أقل من     ٣٠من  (بين أفراد عينة الدراسة هي      
من إجمالي أفراد عينة    %) ٢٠,٣(نسبة أفراد عينة الدراسة في هذه الفئة        

 بنـسبة   ) سنة ٣٠ إلى أقل من     ٢٥من  (الدراسة، ويلي ذلك الفئة العمرية      

  ر
%  

 نثى
%  

  ر  نثى
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والفئـة  )  سـنة  ٤٠ إلى أقل مـن      ٣٥من  (، ثم الفئة العمرية     %)١٩,٣(
أي .  منهما لكلٍّ%) ١٨,٩(بنسبة  )  سنة ٢٥ إلى أقل من     ٢٠من  (العمرية  

من أفراد عينة الدراسـة هـم مـن         %) ٧٧بالتحديد  (% ٧٥أن أكثر من    
).  سـنة  ٤٠ إلى أقل من     ٢٠من  ( في الفئة العمرية     ينالشباب المحصور 

 إلى أقل مـن     ٤٠من  (في الفئة العمرية    %) ١٤,٦( هناك نسبة    كما كان 
  ).     سنة فأكثر٤٥(كانت أعمارهم %) ٨(، ونسبة ) سنة٤٥
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر )٤(جدول رقم ال
عدد أفراد عينة الدراسة  %النسبة المئوية 

  فئات العمر )التكرارات(
   سنة٢٥ إلى أقل من ٢٠من   ٤٠  %١٨,٩
   سنة٣٠ إلى أقل من ٢٥من   ٤١  %١٩,٣
   سنة٣٥ إلى أقل من ٣٠من   ٤٣  %٢٠,٣
   سنة٤٠ إلى أقل من ٣٥من   ٤٠  %١٨,٩
   سنة٤٥ إلى أقل من ٤٠من   ٣١  %١٤,٦
   سنة فأكثر٤٥من   ١٧  %٨,٠

  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠
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  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب العمر) ٣ (شكل

%    
%    
%     
%     
%     
%     

 لنسبة  لمئوية

سنة من     لى  قل من    

من     لى  قل من    سنة

سنة من     لى  قل من    

سنة من     لى  قل من    

سنة من     لى  قل من    

سنة فأ ثر من    

 لفئا   لعمرية
  

   : الحالة االجتماعية-٣
أن الحالـة   ) ٤(والشكل البيـاني رقـم      ) ٥(    يتضح من الجدول رقم      

 إذ مـثلن  " المتزوجـات "االجتماعية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة هي        
 مثلـوا إذ  " العـزاب " من إجمالي أفراد عينة الدراسة، يليهـا        %) ٤٢,٥(
مـن  %) ١٢,٧(من إجمالي أفراد عينة، وكان هنـاك نـسبة          %) ٣٥,٨(

من األرامل، ويتضح ممـا سـبق أن جميـع          %) ٩,٠(سبة  ، ون المطلقين
  .     الحاالت االجتماعية ممثلة في عينة الدراسة

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الحالة االجتماعية )٥(جدول رقم ال
عدد أفراد عينة الدراسة   الحالة االجتماعية

  %النسبة المئوية   )التكرارات(
  %٣٥,٨  ٧٦   أعزب
  %٤٢,٥  ٩٠  متزوج
  %١٢,٧  ٢٧  مطلق
  %٩,٠  ١٩  أرمل

 % ١٠٠,٠  ٢١٢  المجموع
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  الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٤ (شكل

مطلق
 %  

متز  
 %  

 عز   
 %  

  مل 
 % 

 عز   
متز  
مطلق
  مل 

  
  :المؤهل العلمي -٤

أن المؤهـل   ) ٥(والشكل البيـاني رقـم      ) ٦(    يتضح من الجدول رقم     
راد إذ مثل أف  " الجامعي"العلمي الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو المؤهل         

 على هذا المؤهل نصف إجمـالي أفـراد عينـة           الحاصلينعينة الدراسة   
إذ " ثانوية أو مـا يعادلهـا     " ،  يلي ذلك مؤهل      %) ٥٠,٥تحديداً(الدراسة

فـوق  " من إجمالي أفراد عينة الدراسة ثم يأتي مؤهـل          %) ٣٢,١ (مثلوا
من إجمالي أفراد عينة الدراسة، أمـا أقـل         %) ٩,٠٨ (مثلواإذ  " الجامعي

بنـسبة  " المتوسط"  تواجداً بين أفراد عينة الدراسة فكان مؤهل       تمؤهالال
وهـذا يـدل علـى    . فقط من بين إجمالي أفراد عينة الدراسـة    %) ٨,٥(

  .لمستوى التعليمي ألفراد عينة الدراسةلاالرتفاع النسبي 
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  توزيع أفراد الدراسة بحسب المؤهل العلمي )٦(جدول رقم ال

  د عينة الدراسةعدد أفرا  المؤهل العلمي
  %النسبة المئوية   )التكرارات(

  ٨,٥  ١٨  متوسط
  ٣٢,١  ٦٨  ثانوية أو ما يعادلها

  ٥٠,٥  ١٠٧  جامعي
  ٩,٠  ١٩  فوق الجامعي

  ١٠٠,٠  ٢١٢  المجموع
  

  المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٥ (شكل

جامعي 
%  

ثانوية    ما 
يعا لها
%  

متوسط
% 

فو   لجامعي 
% 

متوسط
ثانوية    ما يعا لها
جامعي 
فو   لجامعي 

    
  :  العمل الحالي -٥

أن غالبية أفـراد عينـة      ) ٦(م  والشكل رق ) ٧(   يتضح من الجدول رقم     
من إجمالي أفراد عينة    %) ٤٤,٨ (مثلوا إذ   حكوميين موظفينهن  الدراسة  

 القطاع الخـاص،    موظفيمن  %) ٣٢,٥(الدراسة، بينما كان هناك نسبة      
فـي مهـن    يعملون  كانوا  %) ٩,٤(بدون عمل، ونسبة    %) ١٣,٢(ونسبة  

  .  حرة
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  )مسمى الوظيفة(بحسب العمل الحالي توزيع أفراد عينة الدراسة  )٧(جدول رقم ال

عدد أفراد عينة الدراسة   العمل الحالي
  %النسبة المئوية   )التكرارات(

  %٤٤,٨  ٩٥  موظف حكومي
  %٣٢,٥  ٦٩  موظف قطاع خاص

  %٩,٤  ٢٠  مهنة حرة
  %١٣,٢  ٢٨  بدون عمل
 % ١٠٠,٠  ٢١٢  المجموع

  )سمى الوظيفةم(العمل الحالي توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٦ (شكل

%    
%    
%     
%     
%     
%     
%     
%     
%     
%     

 لنسبة  لمئويѧة 

موظف قطا موظف حكومي
  خا

بد   عملمهنة حر  

 لعمل  لحѧالي 
 

 

 :مستوى الدخل الشهري بالريال -٦
أن الـدخل   ) ٧(والـشكل البيـاني رقـم       ) ٨(   يتضح من الجدول رقم     

 ٥ إلى أقل مـن      ٢٠٠٠من  (الشهري الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو        
 إذ مثل أفراد عينة الدراسة الذين يحصلون علـى هـذا الـدخل              ؛)آالف

الدراسة، ثم من كان دخلهم الـشهري       من إجمالي أفراد عينة     %) ٣٦,٣(
 من اإلجمالي، ثم    ،%)٣١,٦(بنسبة  )  آالف ١٠ آالف إلى أقل من      ٥من  (
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مـن  %) ٢٠,٣(بنـسبة   )  ريال ٢٠٠٠أقل من   (من كان دخلهم الشهري     
بنسبة )  آالف ريال فأكثر   ١٠(اإلجمالي، وأخيراً من كان دخلهم الشهري       

  .  من اإلجمالي%) ٢٠,٣(
     

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب مستوى الدخل الشهري بالريال )٨(جدول رقم ال
  عدد أفراد عينة الدراسة %النسبة المئوية 

  الدخل الشهري بالريال  )التكرارات ( 
   ريال٢٠٠٠أقل من   ٤٣  %٢٠,٣
  آالف ٥ إلى أقل ٢٠٠٠من   ٧٧  %٣٦,٣
   آالف١٠ آالف إلى أقل ٥من   ٦٧  %٣١,٦
  فأكثر آالف ريال ١٠من   ٢٥  %١١,٨

  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠
  

  الدخل الشهري بالريالتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٧ (شكل

%    
%    
%     
%     
%     
%     
%     
%     
%     

ويѧѧѧѧة  
  لمئ

سѧѧѧبة
 لن

 قل من     
 يا 

من       لى
 قل   آال  

من   آال   لى
 قل    آال 

من    آال 
 يا  فأ ثر

 لدخل  لشهر 
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 :نوع السكن -٧
أن نوع الـسكن    ) ٨(والشكل البياني رقم    ) ٩(   يتضح من الجدول رقم     

%) ٤٣,٤(؛ إذ شـكل   "شقة"الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو السكن في         
بنـسبة  " فـيال " يلي ذلك الـسكن فـي        راسة،الدمن إجمالي أفراد عينة     

" بيـت شـعبي  "من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثم السكن في     %) ٣٧,٧(
" من إجمالي أفراد عينة الدراسة، وأخيراً الـسكن فـي          %) ١٢,٣(بنسبة  
  . إجمالي أفراد عينة الدراسة منفقط%) ٦,٦(بنسبة " قصر
   نوع السكن الذي يسكنون فيهتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب )٩(جدول رقم ال

  عدد أفراد عينة الدراسة %النسبة المئوية 
  نوع السكن  )التكرارات ( 

  بيت شعبي  ٢٦  %١٢,٣
 شقة  ٩٢  %٤٣,٤
  فيال  ٨٠  %٣٧,٧
  قصر  ١٤  %٦,٦

  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠
  نوع السكنتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٨ (شكل

%    
%    
%     
%     
%     
%     
%     
%     
%     
%     

 لنسبة  لمئوية

قصرفيالشقة بيت شعبي 
نو   لسكن 
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 :مكان السكن -٨
أن غالبية أفـراد    ) ٩(والشكل البياني رقم    ) ١٠(قم  يتضح من الجدول ر   

%) ٦٥,١ (، إذ إذا مثلـوا    " المدينة" عينة الدراسة كان مكان سكنهم هو       
مـن  %) ٢١,٢(من إجمالي أفراد عينة الدراسة، بينما كان هناك نـسبة           

، وكانـت هنـاك نـسبة    " حي راٍق"ة الدراسة مكان سكنهم هو    أفراد عين 
منطقـة  "د عينة الدراسة مكان سـكنهم هـو         من إجمالي أفرا  %) ١٣,٧(

ن فـي   ألن مجتمع الدراسة هم المتطوعـو      ؛وهذه النتيجة طبيعية  . "شعبية
  .الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض العاصمة

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب مكان السكن الذي يسكنون فيه )١٠(جدول رقم ال
  دراسةعدد أفراد عينة ال %النسبة المئوية 

  مكان السكن  )التكرارات ( 
 منطقة شعبية  ٢٩  %١٣,٧
 مدينة   ١٣٨  %٦٥,١
  حي راٍق  ٤٥  %٢١,٢

  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠
  مكان السكنتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ) ٩ (شكل

مدينة 
%  

منطقة شعبية
%  

حي   قي 
%  

منطقة شعبية
مدينة 
حي   قي 
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 :عدد سنوات الخبرة التطوعية -٩
أن عدد سـنوات    ) ١٠(والشكل البياني رقم    ) ١١(يتضح من الجدول رقم     

من سنتين إلى أقـل     (لخبرة التطوعية الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو         ا
 إذ مثل أفراد الدراسة الذين لديهم هذا العـدد مـن سـنوات              ؛) سنوات ٥

من إجمالي أفراد عينة الدراسة، يليهـا فئـة         %) ٤٥,٨(الخبرة التطوعية   
من إجمالي أفراد   %) ٢٩,٢(بنسبة  )  سنوات فأكثر  ٥من  (سنوات الخبرة   

نة الدراسة، أما أقل فئات سنوات الخبرة تواجـداً بـين أفـراد عينـة               عي
مـن إجمـالي    %) ٢٥(بنسبة  ) من سنة إلى أقل من سنتين     (الدراسة هي   

 مما يدل على ارتفاع سنوات الخبرة التطوعية بـين          أفراد عينة الدراسة؛  
هم حول موضـوع الدراسـة      عينة الدراسة مما يدل على أن آراء      أفراد  

  .بناءة إن شاء اهللا ل التطوعي سوف تكونالخاصة بالعم
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة التطوعية )١١(جدول رقم ال
  

  عدد أفراد عينة الدراسة %النسبة المئوية 
  )التكرارات ( 

ــرة   ــنوات الخب ــدد س ع
  التطوعية

 من سنة إلى أقل من سنتين  ٥٣  %٢٥,٠
 نوات س٥من سنتين إلى أقل   ٩٧  %٤٥,٨
   سنوات فأكثر٥من   ٦٢  %٢٩,٢

  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠



hbال o'm      هجي  ن ا   مل  إلط
ة د  س ل     ل

 الخبرة التطوعيةبحسب سنوات توزيع أفراد عينة الدراسة ) ١٠ (شكل

من سنتين  لى  قل   
سنو  
%  

سنة  لى  قل من  من 
سنتين
%  

من   سنو   فأ ثر
%  

سنتين من سنة  لى  قل من 
سنو   من سنتين  لى  قل   
سنو   فأ ثر من   

    

 :نوع العمل التطوعي -١٠
أن نوع العمـل    ) ١١(والشكل البياني رقم    ) ١٢(يتضح من الجدول رقم     

 ؛)ال المشردين رعاية األطف (التطوعي الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو        
%) ٣٤,٩(إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون بهذا العمـل            

رعاية (من إجمالي أفراد عينة الدراسة، يليه العمل التطوعي الخاص بـ           
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون بهـذا العمـل             ؛)المعاقين

 التطوعي الخـاص    من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثم العمل      %) ٢٢,٢(
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون بهذا          ؛)رعاية األيتام (بـ  

من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثم العمـل التطـوعي          %) ١٤,٦(العمل  
اإلبـالغ عـن تعـاطي      (، و )رعاية أسر نـزالء الـسجون     (الخاص بـ   

بهذا العمـل    إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون          ؛)المخدرات
 منهما، ثم العمل التطـوعي      لكلٍّمن إجمالي أفراد عينة الدراسة      %) ٨,٠(

 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسـة        ؛)ىالتخفيف عن المرض  (الخاص بـ   
من إجمالي أفراد عينة الدراسة، أمـا       %) ٧,٥(الذين يقومون بهذا العمل     
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الـدفاع   (فهـي أقل األعمال التطوعية تواجداً بين أفراد عينة الدراسـة          
إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومـون بهـذا العمـل             ) المدني

ويالحـظ ممـا سـبق تنـوع        . من إجمالي أفراد عينة الدراسة    %) ٤,٧(
 مما يدل على تمثيل     ،األعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد عينة الدراسة       

 وكبيراً للمتطـوعين فـي الجمعيـات        أفراد عينة الدراسة تمثيالً صحيحاً    
  .والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب نوع العمل التطوعي )١٢(جدول رقم ال
  عدد أفراد عينة الدراسة %النسبة المئوية 

  نوع العمل التطوعي  )التكرارات ( 
 رعاية أسر نزالء السجون  ١٧  %٨,٠

 رعاية المعاقين  ٤٧  %٢٢,٢
  الدفاع المدني  ١٠  %٤,٧

  رعاية األطفال المشردين  ٧٤  %٣٤,٩
  التخفيف عن المرض  ١٦  %٧,٥
  اإلبالغ عن تعاطي المخدرات  ١٧  %٨,٠

  رعاية األيتام  ٣١  %١٤,٦
  المجموع  ٢١٢ % ١٠٠,٠

  بحسب نوع العمل التطوعيتوزيع أفراد عينة الدراسة ) ١١ (شكل

%    
%    
%     
%     
%     
%     
%     
%     

 لنسبة  لمئوية

نو   لعمل 
 لتطوعي

 عاية  سر 
نزال  
 لسجو 

 عاية 
 لمعاقين

 لدفا  
 لمدني

 عاية 
 ألطفا  
 لمشر ين

 لتخفيف عن
   لمر

 إلبال  ع ن 
تعاطي

 لمخد   
نو   لعمل  لتطوعي 
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ا  -  ة   جر   هت د  س ل        : 
  :بنا        لد  سة - 

   بعد االطالع على أدبيات الدراسة الحالية والدراسـات الـسابقة ذات           
الصلة بموضوع هذه الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة إلـى           

 إلـى  للتعرف   ؛عينة من المتطوعين بالمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض      
قتـه بـأمن    آرائهم حول العمل التطوعي في المجتمـع الـسعودي وعال         

 بيانات الدراسة الالزمة لإلجابة     جمعتومن خالل هذه االستبانة     . المجتمع
  : واشتملت على ما يلي،عن تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها

  :الجزء األول
  :األولية) المتغيرات(ى البيانات مل علتويش 
، "  أو رتبـي     اسمي"  في مستوى قياس     وضعتوهي متغيرات مستقلة     

لعينـة المتطـوعين    ) الشخـصية والوظيفيـة   ( انات األولية   وشملت البي 
الجـنس، العمـر، الحالـة      ( وهي   ،بالمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض   

مستوى الدخل الـشهري،     االجتماعية، المستوى التعليمي، العمل الحالي،    
نوع السكن، مكان السكن، عدد سنوات الخبرة التطوعية، نـوع العمـل            

  ).التطوعي
  :الجزء الثاني

 آراء  استطلعت من خاللها  مل على متغيرات الدراسة األساسية التي       تويش
ـ            ل عينة المتطوعين بالمؤسسات الخيرية بمدينـة الريـاض حـول العم

  .التطوعي وعالقته بأمن المجتمع
 ،"فتـري أو فئـوي      "  في مستوى قياس     وضعت  وهي متغيرات تابعة    

 إلى  ة عبارة موجه  )٤٠( وتكونت من    ،وشملت البيانات األساسية للدراسة   



hbال o'm      هجي  ن ا   مل  إلط
ة د  س ل     ل

عينة المتطوعين بالمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض، وموزعـة علـى          
  :أربعة محاور رئيسية كما يلي

  :الدور األمني للعمل التطوعي في المجتمع السعودي : المحور األول
 ،عبـارات ) ١٠(مـن   ) المتغير الرئيـسي  ( ويتكون مقياس هذا المحور     

عدت لقيـاس   ية بمدينة الرياض، وا   ؤسسات الخير موجهة للمتطوعين بالم  
  .آرائهم نحو أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي في المجتمع السعودي

  :مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي :المحور الثاني
 موجهة للمتطوعين   ،عبارات أيضاً ) ١٠(ويتكون مقياس هذا المتغير من      

 آرائهـم نحـو أهـم       عدت لقياس ؤسسات الخيرية بمدينة الرياض، وا    بالم
  .مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي

  :االتجاهات والميول للعمل التطوعي :المحور الثالث
 موجهة للمتطوعين   ،عبارات أيضاً ) ١٠( ويتكون مقياس هذا المتغير من      

ٌعدت لقياس آرائهم نحو ميـولهم           بالمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض، وأ
  .ع السعوديإلى العمل التطوعي بالمجتم

  :العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي :المحور الرابع
 موجهة للمتطوعين   ،عبارات أيضاً ) ١٠( ويتكون مقياس هذا المتغير من      

عدت لقياس آرائهم نحو العقبـات      ؤسسات الخيرية بمدينة الرياض، وا    بالم
  .والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي

 الـشكل المغلـق     في إعداد هذا الجزء الثاني بكامله     قد تبنى الباحث    و    
)Closed Questionnaire (   المحتملـة لكـل   الذي يحدد االسـتجابات

 المتدرج ذي النقاط الخمس لقيـاس        "ليكرت" م مقياس   وقد استخد . سؤال
 أخذ هـذا المقيـاس الـشكل        السابقة، بحيث ) ٤٠(الـ  ) البنود(العبارات  

  : التالي
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   .محايد) = ٣.  (موافقغير ) = ٢  (.بشدةغير موافق ) =١(
  .بشدةموافق =   )٥(          .موافق) = ٤(

عينة المتطوعين بالمؤسـسات الخيريـة بمدينـة        ( من المبحوثين    وطُلب
 .تحديد مدى الموافقة على هذه العبارات) الرياض

ة -    د  س ل د          :ص
 سوف تقيس مـا أعـدت لقياسـه       صدق االستبانة يعني التأكد من أنها  

شمول االستمارة لكل   " ، كما يقصد بالصدق       )٤٢٩ :م١٩٩٥العساف،  (
العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضـوح فقراتهـا             
" ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكـل مـن يـستخدمها            

كد من صـدق    ، وقد قام الباحث بالتأ    )١٧٩: م  ٢٠٠١،  عبيدات وآخرون (
  :أداة الدراسة من خالل

  
  ):صدق المحكمين (الصدق الظاهري لألداة -أ 

تم ذلك من خـالل     ) صدق المحكمين ( للتأكد من الصدق الظاهري لألداة      
 لتعدد  ونظراً  في صورتها األولية على عدد كبير من المحكمين،        اعرضه

صات  فقد حرص الباحث على تنوع تخص       وجوانبها، مجاالت أداة الدراسة  
 علم االجتماع، و،  اإلدارة العامة علم  و ،العلوم الشرطية : المحكمين لتشمل 

 جامعـة   :، هـي   جهات عديدة  اإلحصاء ، وذلك من   و،  منهجية البحوث و
، معهد اإلدارة العامة  و الملك سعود،    جامعةونايف العربية للعلوم األمنية،     

أسـماء  ) ٢( ويوضـح الملحـق رقـم        .إلى جانب جهات شرطية أخرى    
  . الدراسةأداة بتحكيم -مشكورين – اقاموكمين الذين المح

ئمـة  لب الباحث من المحكمين إبداء آرائهـم فـي مـدى مال               وقد ط 
، ومدى وضوح صـياغة العبـارات ،        العبارات لقياس ما وضعت ألجله    
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 محاور متغيـرات الدراسـة      ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من      
 من تعـديل صـياغة       يرونه ضرورياً   باإلضافة إلى اقتراح ما    األساسية،

العبارات، أو حذفها، أو إضافة عبارات جديـدة الزمـة ألداة الدراسـة،             
الخصائص الشخـصية   (وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية        

  "ليكـرت " المطلوبة من المبحوثين، إلـى جانـب مقيـاس          ) والوظيفية
  .المستخدم في االستبانة

م ى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمـون، قـا         إل واستناداً    
 حيث صياغة   المحكمين،تفق عليها معظم    االباحث بإجراء التعديالت التي     

وبلغ عدد عبارات االستبانة     .منهابعض العبارات، وحذف البعض اآلخر      
ات للجزء األول والخاص بالمعلومـات      عبار) ١٠(في صورتها النهائية    
عبارة للجزء الثاني والخـاص بمتغيـرات       ) ٤٠(و الشخصية والوظيفية، 

 والمتعلقة باستطالع آراء عينة المتطوعين بالمؤسسات       ،الدراسة األساسية 
  .الخيرية بمدينة الرياض حول العمل التطوعي وعالقته بـأمن المجتمـع          

  .االستبانة في صورتها النهائية ) ١( ويوضح الملحق رقم
   :ألداة الدراسة) خلي االتساق الدا( الصدق البنائي  -ب 
ـ بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحـث                 ابتطبيقه

من المتطوعين بالمؤسسات   ) ٣٠(على عينة استطالعية عشوائية قوامها      
 االتـساق مـدى    إلـى الخيرية بمدينة الرياض، وذلك من أجل التعرف        

  بـين    " بيرسون " رتباطا حساب معامل     من خالل  الداخلي ألداة الدراسة  
والدرجة الكلية لجميع عبـارات     (  من عبارات المحور     كل عبارة درجة  

 تلك العبارة، وذلك لكل محور من محـاور         مي إليه هذا المحور الذي تنت   
  . الدراسة
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 للمحـور األول    "بيرسـون " ارتباط  معامالت  ) ١٣(يوضح الجدول رقم    
  ".ع السعوديالدور األمني للعمل التطوعي في المجتم" والخاص بـ 

  
 معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور األول مع الدرجة الكلية لهذا )١٣(جدول ال

  المحور
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

٠,٥٩٦  ٦  **٠,٥٥٠  ١**  
٠,٨٠٠  ٧  **٠,٥٦٩  ٢**  
٠,٦٥٧  ٨  **٠,٥٣٠  ٣**  
٠,٧٢٥  ٩  **٠,٤٩٦  ٤**  
٠,٥٤٦  ١٠  **٠,٦٠٧  ٥** 

  ).٠,٠١( عند مستوى معنوية دال إحصائياً** 
  

أن معامالت االرتباط بين درجة كـل       ) ١٣(    يتضح من الجدول رقم     
الـدور األمنـي للعمـل      " عبارة والدرجة الكلية لجميع عبارات محـور        

في ) ٠,٤٩٦( وقد تراوحت بين     ،موجبة " التطوعي في المجتمع السعودي   
في حـدها األعلـى أمـام       ) ٠,٨٠٠(،  )٤(رقم   العبارة   محدها األدنى أما  

ستوى  عند م  ، وأن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً      )٧(العبارة رقم   
 مما يشير إلى االتساق الداخلي بين عبـارات المحـور           ؛)٠,٠١(معنوية  

  . األول
 للمحـور    "بيرسـون " ارتباط  معامالت  فيوضح  ) ١٤(أما الجدول رقم    

   ".ت العمل التطوعي بالمجتمع السعوديمجاال" الثاني والخاص بـ 
  

 معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية )١٤ (الجدول رقم
  لهذا األسلوب

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة
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٠,٦٨٩  ٦  **٠,٦٦٦  ١**  
٠,٧٤٨  ٧  **٠,٦٦٣  ٢**  
٠,٦٩٠  ٨  **٠,٦٤٢  ٣**  
٠,٦٥٠  ٩  **٠,٥٧١  ٤**  
٠,٥٦٤  ١٠  **٠,٥٣٨  ٥** 

  ).٠,٠١( عند مستوى معنوية دال إحصائياً** 
  

أن معامالت االرتباط بين درجة كـل       ) ١٤( يتضح من الجدول رقم        
مجـاالت العمـل    " عبارة والدرجة الكلية لجميع عبارات المحور الثاني        

فـي  ) ٠,٥٣٨( وقد تراوحت بين     ،موجبة " التطوعي بالمجتمع السعودي  
في حـدها األعلـى أمـام       ) ٠,٧٤٨(،  )٥(حدها األدنى أما العبارة رقم      

، ويالحظ أن جميع معامالت االرتباط الخاصـة بهـذا           )٧(العبارة رقم   
، ممـا يـشير إلـى    )٠,٠١( مستوى معنويـة    د عن المحور دالة إحصائياً  

  . االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني
 للمحـور   "بيرسون" ارتباط  معامالت  وضح  في) ١٥(   أما الجدول رقم    
  ".االتجاهات والميول للعمل التطوعي"الثالث والخاص بـ 

  لهذا المحور  المحور الثالث مع الدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين درجات عبارات) ١٥( الجدول
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

٠,٥٦٠  ٦  **٠,٤٩٤  ١**  
٠,٧١٢  ٧  **٠,٤٩٢  ٢**  
٠,٧٣٧  ٨  **٠,٤٨٢  ٣**  
٠,٣٨١  ٩  **٠,٥٥٩  ٤**  
٠,٧٥٨  ١٠  **٠,٧٥٢  ٥**  

  ).٠,٠١( عند مستوى معنوية دال إحصائياً** 
أن معامالت االرتباط بين درجـة كـل        ) ١٥(   يتضح من الجدول رقم     

االتجاهات والميول  " عبارة والدرجة الكلية لجميع عبارات المحور الثالث        
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في حدها األدنـى    ) ٠,٣٨١( وقد تراوحت بين     ،موجبة " التطوعيللعمل  
ا األعلى أمـام العبـارة رقـم        في حده ) ٠,٧٥٨(،  )٩( العبارة رقم    مأما
يالحظ أن جميع معامالت االرتباط الخاصة بهذا األسلوب دالـة          و ،)١٠(

مما يشير إلى االتساق الـداخلي      ).  ٠,٠١( مستوى معنوية    د عن إحصائياً
  . لمحور الثالثبين عبارات ا

 للمحـور   "بيرسـون "ارتباط  معامالت  يوضح  ف) ١٦(   أما الجدول رقم    
   ".العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي" الرابع والخاص بـ 

معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الرابع مع الدرجة الكلية ) ١٦(الجدول رقم
  لهذا المحور

  معامل االرتباط  رقم العبارة  اطمعامل االرتب  رقم العبارة
٠,٥٩٢  ٤  **٠,٦٥١  ١**  
٠,٥٤٢  ٥  **٠,٧٥٦  ٢**  
٠,٦٢١  ٦  **٠,٧٦١  ٣**  
٠,٦٢١  ٩  **٠,٨٠١  ٤**  
٠,٦٦٣  ١٠  **٠,٦٩٦  ٥**  

  ).٠,٠١(دال إحصائيا عند مستوى معنوية ** 
أن معامالت االرتباط بين درجـة كـل        ) ١٦(  يتضح من الجدول رقم     

العقبـات  " لجميـع عبـارات المحـور الرابـع         عبارة والدرجة الكلية    
 وقد تراوحـت بـين      ،موجبة " والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي    

فـي حـدها    ) ٠,٨٠١(،  )٥( العبارة رقم    أمامفي حدها األدنى    ) ٠,٥٤٢(
 ، وأن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً      )٤(األعلى أمام العبارة رقم     

 االتساق الـداخلي بـين عبـارات        مما يشير إلى  ). ٠,٠١(عند مستوى   
  . المحور الرابع

ة -  د  س ل ا         ب  :ث
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فيعني التأكد من أن اإلجابة سـتكون       ) االستبانة(   أما ثبات أداة الدراسة     
 لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفـة           واحدة تقريباً 

، وهناك عدد من الطـرق اإلحـصائية التـي          )٤٣٠:م  ١٩٩٥العساف،  (
أداة الدراسـة أو االسـتبانة      (تستخدم لقياس مدى ثبات أداة جمع البيانات        

 وقد قام الباحث باستخدام أكثر الطرق شـيوعاً لقيـاس ثبـات أداة              ،)هنا
 "ألفـا كرونبـاخ   " وهـي طريقـة      ،الدراسة في البحـوث االجتماعيـة     

)Cronbach's Alpha (α)()حيـث  ، للتأكد من ثبات أداة الدراسـة  )١ 
أن ، التي سبق    )٣٠(ينة االستطالعية ذات الحجم     دلة على الع   المعا تطبق

يوضح معامالت  ) ١٥(والجدول رقم   . استخدمها في قياس الصدق البنائي    
   ).  االستبانة(ثبات أداة الدراسة لكل محور من محاور أداة الدراسة 

                                                 
  ): ٦١: هـ١٤٢٥ ،حافظ(قام كرونباخ باستنتاج القانون التالي  )١(

α=(n/n-1) (1-Σ si 2 / s2 )  
  .تمثل عدد العبارات في أداة القياس ) n (:حيث
si 2) ( ثل تباين العبارة رقم تم)i. (   
s 2) ( تمثل تباين مجموع الدرجات.  
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  "رونباخألفا ك" باستخدام طريقة  أداة الدراسةلمحاورمعامالت الثبات  )١٧( رقم الجدول
ــدد   المحاور  م عـــ

  العبارات
عـــــدد 

  الحاالت
ــل  معامــ

  الثبات
الدور األمني للعمل التطوعي فـي المجتمـع         ١

  ٠,٨١  ٣٠  ١٠  السعودي
  ٠,٨٤  ٣٠  ١٠  مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي ٢
  ٠,٧٩  ٣٠  ١٠  االتجاهات والميول للعمل التطوعي ٣
العقبات والـصعوبات التـي تواجـه العمـل          ٤

  ٠,٨٦  ٣٠  ١٠  وعيالتط
  ٠,٩٣  ٣٠  ٤٠  العاماالتجاه   
  

معامل ألفـا   (أن معامل ثبات أداة الدراسة      ) ١٧(ويتضح من الجدول رقم     
أمام جميع عبارات المحـور الثالـث       ) ٠,٧٩( قد تراوح بين    ) كرونباخ

، وهو معامل مرتفع،      "االتجاهات والميول للعمل التطوعي   " الخاص بـ   
العقبـات  " بارات المحور الرابع الخاص بـ       جميع ع  أمام) ٠,٨٦(وبين  

، وهو معامل مرتفع أيـضا،       " والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي    
لجميع العبـارات   ) معامل ألفا كرونباخ  ( كما أن معامل ثبات أداة الدراسة     

 لعبـارات هـذه     )١(وهو مرتفع جـداً     ) ٠,٩٣(كان  ) االتجاه العام لألداة  (
 ثبات النتائج التي يمكـن أن تـسفر عنهـا أداة            االستبانة ، مما يشير إلى    

  .الدراسة عند تطبيقها
صادقة في قياس مـا     ) االستبانة( أن أداة القياس     ق   ونستخلص مما سب  

، مما يؤهلها لتكـون أداة      وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة جيدة جداً       
  . ويمكن تطبيقها بثقة،ةقياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراس

ت -  و    ةخط ي ن د  ي ة  مل د  س ل يق   ب  :ط
                                                 

 فالمقياس الثابت هو الذي يكون معامل الثبات فيه أكثر ؛)٥٩ :م٢٠٠٥فهمي، ( لما ورد في كتاب وفقاً )١(        
  ).٠,٧٥(من 
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 عـن طريـق العينـة       بعد التأكد من صدق أداة الدراسـة وثباتهـا             
 على أفراد    ميدانياً طبقتم  ثإعدادها في صورتها النهائية،     واالستطالعية،  

وقـد  .  المتطوعين بالمؤسسات الخيريـة بمدينـة الريـاض        الدراسة من 
 وفـق    وكـان  هــ، ٢٦/١٤٢٧ الفصل الدراسي الثاني     استغرق التطبيق 

   :التالية) الخطوات (اإلجراءات
 تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية        حصل الباحث على خطاب   

 قـسم   – في كلية الدراسات العليـا       الماجستيريفيد ارتباط الباحث بدراسة     
 .االجتماعيةالعلوم 

 من رئـيس الجمعيـات الخيريـة        خطابات موجهة حصل الباحث على    و
إلـى الجمعيـات الخيريـة      ) علي الناصر / أ(ية السعودية   بالمملكة العرب 

  .المختارة في العينة لتسهيل مهمة جمع البيانات من خاللها
للمتطوعين بالمؤسسات  قام الباحث بعد ذلك بتوزيع أداة الدراسة الموجهة         

  .بالنساء الخاصة  وخصوصاً،المكاتب عن طريق الخيرية بمدينة الرياض
 حيـث تـم     ،ة في تطبيق االستبانات ومتابعتها    واجه الباحث صعوبة كبير   

  .مما تطلب المزيد من الجهد والحث على االستجابة ؛ أمكن  هاتفياًتابعها
صـالحة   اسـتبانة  )٢١٢ (بلغ عدد االستبانات المعادة والصالحة للتحليل     

   .حددهللتحليل، وهو حجم العينة الذي 
ا -  ن ا ي ب ل ل ة  ي ئ ا اجلة  إلحص يب  ملع ل ا  :  س

، فقد تم استخدام    جمعتيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي            لتحق
العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم         

 يرمز  والتيStatistical Package for Social Sciencesاالجتماعية 
، وفيما يلـي مجموعـة      )م٢٠٠٥فهمي،   ()SPSS(لها اختصاراً بالرمز    

  :يب اإلحصائية التي قام الباحث باستخدامهااألسال
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إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا مقيـاس        وأدخلت   البيانات   رمزت
المستخدم في محاور الدراسة    ) الحدود الدنيا والعليا    (  الخماسي   "ليكرت"

 على عدد خاليـا  المقيـاس        قُس م، ثم   )٤=١-٥(  المدى   احتسبالخمس،  
بعـد ذلـك    )  ٠,٨٠= ٤/٥( الـصحيح أي    للحصول على طول الخلية     

أو بداية المقياس وهـي     ( قل قيمة في المقياس       أضيفت هذه القيمة إلى أ    
 وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكـذا أصـبح           ؛)الواحد الصحيح 

  ):٣٢٢ ص :م٢٠٠٢العمر، ( ل الخاليا كما يليطو
المحـور              أن االتجـاه نحـو العبـارة أو          عن يعبر   ١,٨٠ إلى   ١من   -١
  ". غير موافق بشدة"

 أن االتجـاه نحـو العبـارة أو         عـن  يعبر   ٢,٦ إلى ١,٨٠أكبر من    -٢
  ". غير موافق " المحور

 أن االتجـاه نحـو العبـارة أو         عن يعبر   ٣,٤٠ إلى ٢,٦٠أكبر من    -٣
 ". محايد " المحور 

 أن االتجـاه نحـو العبـارة أو         عن يعبر   ٤,٢٠ إلى ٣,٤٠أكبر من    -٤
 ". موافق " محور ال
"  أن االتجاه نحو العبارة أو المحور        عن يعبر   ٥ إلى ٤,٢٠أكبر من    -٥

 ". موافق بشدة
 الصفات الشخصية   إلى التكرارات والنسب المئوية، للتعرف      احتسبت -٦

أفرادهـا تجـاه   ) آراء أو استجابات(لمفردات الدراسة، ولتحديد اتجاهات    
 .نها أداة الدراسةعبارات المحاور الرئيسية التي تتضم

 Pearson Correlation" (ر"  معامل ارتبـاط بيرسـون   استخدم -٧
Coefficient (        رجة الكلية  في حساب االرتباط بين درجة كل عبارة والد
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 ألداة الدراسـة    ي، وذلك لتقـدير االتـساق الـداخل       للبعد الذي تنتمي إليه   
 ).الصدق البنائي(
 Pearson Correlation" (ر"  معامل ارتباط بيرسون استخدمكما  -٨

Coefficient (            في دراسة العالقة بين العالقة بـين مجـاالت العمـل
 .التطوعي والدور األمني لهذا العمل

؛  "  Alpha Cronbachألفـا كرونبـاخ   "  معامل ارتبـاط  استخدم -٩
 .لقياس ثبات أداة الدراسة

ُخذ -١٠ و  وذلك لمعرفـة مـدى ارتفـاع أ        ،Meanالمتوسط الحسابي     أ
انخفاض اتجاهات أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبـارات متغيـرات            

 إلى جانب األبعاد الرئيسية، مع العلم بأنه يفيـد فـي            ،الدراسة األساسية 
، كـشك (ب أعلى متوسط حسابي      حس ،ترتيب العبارات من حيث الموافقة    

 ). ٨٩:م١٩٩٦
 للتعـرف  (Standard Deviation) االنحراف المعياري استخدم -١١
أفراد الدراسة  لكل عبارة مـن       ) استجابات( مدى انحراف اتجاهات     إلى

 ولكل بعد من األبعاد الرئيسية عن متوسـطها         ،عبارات متغيرات الدراسة  
ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في اتجاهـات         . الحسابي

 إلـى جانـب     ،أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة        
رئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الـصفر تركـزت االتجاهـات           األبعاد ال 

إذا كان االنحراف المعياري أقل من الواحد    (وانخفض تشتتها بين المقياس     
الصحيح فيعني تركز االتجاهات وعدم تشتتها، أما إذا كـان االنحـراف            

 أو أعلى فيعني عدم تركز االتجاهـات        يساوي الواحد الصحيح  المعياري  
اً بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب المتوسـط المـرجح           ، علم )وتشتتها
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حـسن وآخـرون،    ( المتوسط المرجح     ذلك لصالح أقل تشتت عند تساوي    
 ).  ١١٥: م٢٠٠٢
لحسن المطابقة لكـل عبـارة مـن عبـارات أداة           ) ٢كا( اختبار   استخدم

الدراسة، لبيان درجة المطابقة بين توزيع العينة والتوزيع الحقيقـي فـي            
 ما إذا كان هناك اختالفات دالة فـي         إلىراسة، بمعنى التعرف    مجتمع الد 

لكل ) غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة        (االتجاه  
عبارة من العبارات، وتكون هذه االختالفات دالة عند مـستوى معنويـة            

 .   فأقل ٠,٠١
 ما  إلى  للتعرف للمجموعة الواحدة ) ت(قام الباحث باستخدام اختبار      -١٢

 منطقـة   ٣الدرجـة   (يفوق القيمة   الحسابي في المجتمع    إذا كان المتوسط    
بشكل معنوي أم ال، وذلك باختبار الفرضـية الـصفرية القائلـة            ) الحياد

)Ho: µ (ضد الفرضية البديلة القائلة بأن )  ٣ أقل من أو يساويH١: µ 
بارة هي المتوسط الحسابي في المجتمع لكل ع ) µ(، حيث ) ٣أكبر من 

 .أو محور من المحاور الرئيسية
أو اختبار المقارنة بين مجموعتين مـستقلتين                    ) ت( اختبار   استخدم -١٣
 )Independent-Samples T test(     لبيـان الفـروق ذات الداللـة ،

بـين اتجاهـات    )  فأقل ٠,٠٥والتي تكون عند مستوى داللة      (اإلحصائية  
لهم والمكونة  ) الشخصية والوظيفية (ت األولية   أفراد الدراسة وفقاً للمتغيرا   

 ).أنثى/ ذكر (الجنس :  مثل،من وجهين فقط
 معامل االرتباط الثنائي المتسلسل لتوضيح قوة التأثير فـي          استخدم -١٤

 لكل محور من محـاور الدراسـة        واإلناث،االختالفات ما بين الذكور،     
  ). ٤٠٢:م ٢٠٠٥، فهمي(
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 ONE-WAY( ليل التباين األحـادي  أو تح) ف( اختبار استخدم -١٥
ANOVA(        لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية ، )    والتي تكون عنـد

 اتجاهات أفراد الدراسة وفقـاً للمتغيـرات        بين) فأقل ٠,٠٥مستوى داللة   
 والمكونة مـن أكثـر مـن        ،لهم) الشخصية والوظيفية (المستقلة األولية   

لمستوى التعليمي، العمل الحالي،    العمر، الحالة االجتماعية، ا   : وجهين مثل 
الدخل الشهري، نوع السكن، مكان السكن، عدد سنوات الخبرة التطوعية،          

 .نوع العمل التطوعي
  البعدي لتحديد صالح الفروق      `Scheffe اختبار  شيفيه     استخدم -١٦  

الشخـصية  (ذات الداللة اإلحصائية ألي فئة من فئات المتغيرات األولية          
راد الدراسة في اتجاهاتهم عن متغيرات الدراسة األساسية،        ألف) والوظيفية

وذلك إذا تبين من اختبار تحليل التباين أن هناك فروقاً معنوية، أما إذا لم              
ات معنوية فال داعي الستخدام      فروق وجوديتبين من اختبار تحليل التباين      

 .)٢٩٤: م ٢٠٠٠مراد، (هذا االختبار 
توضيح  حجم التأثير أو درجة العالقـة        ل ) η(  معامل ايتا    استخدم -١٧

والمتغيـر  ) البيانات األولية الشخصية والوظيفيـة    (بين المتغير المستقل    
، وذلـك   )استجابات أفراد الدراسة عن متغيرات الدراسة األساسية      (التابع  

فـي  ) اختالفـات و(حليل التباين أن هناك فروقـات       إذا تبين من اختبار ت    
  ).٤٨٥:  ٢٠٠٥، فهمي(لمتغير المستقل المتغير التابع راجعة إلى ا

  
ة -  د  س ل د      :ح

  :التالية ) الحدود(تحددت الدراسة بالمجاالت 
  :الحدود الموضوعية: أوالً

 انحصرت الدراسة في تناول آراء المتطـوعين بالمؤسـسات الخيريـة           
  .بمدينة الرياض حول العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع



hbال o'm      هجي  ن ا   مل  إلط
ة د  س ل     ل

  :المكانيةالحدود : ثانياً
تركزت الدراسة على المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض فـي المملكـة           

  .العربية السعودية
  : الحدود الزمنية: ثالثاً

 الدراسة هو بداية الفصل الدراسي الثـاني        طُب قت به العام الدراسي الذي    
  .هـ١٤٢٦/١٤٢٧لعام 

من بعض  ) بشكل عام (يضاف إلى الحدود السابقة ما يواجه البحوث عادةً         
الناتجة عند عدم تمثيل المجتمع بـشكل كامـل         تلك   مثل   ،وجه القصور أ
، وعدم القدرة على    )بالرغم من أنة سوف يتبع الخطوات العلمية في ذلك        (

الجزم بفهم مفردات الدراسة لبنود أداة جمع البيانات بشكل كامل، وعـدم            
إمكانية التأكد من أن إجابة مفردات العينة هي اإلجابات التـي يرونهـا             

 والتـي   ،بالرغم من الخطوات المنهجية التي سوف تتبع      (بالفعل   % ١٠٠
  ).  وثباتهامن شأنها رفع مستوى صدق أداة جمع البيانات
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مس ا فصل  خل ل ا    ه ئج ا ت ن م  ة     د  س ل ة   اخالص اهت ي وص ت   

  : يشتمل على
 .خالصة  لد  سة:   ال

ا   .  م نتائج  لد  سة: ثاني
ا    . لتوصيا  لخاتمة   : ثالث
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مس ا فصل  خل ل   

ا ه ئج ا ت ن م  ة     د  س ل ة   اهتخالص ي وص ت   ا  
، وأن يجعلها   ذه الدراسة    ه يتقبلل اهللا تعالى أن     أسن ،   خراًآ وليس   وأخيراً
التي تتمثل أهميتها في إعطاء صورة واضـحة        ،   في تحقيق أهدافها   موفقة

المتطوعين داخل الجمعيات والمؤسسات الخيرية     ( آراء أفراد الدراسة     عن
حول العمـل التطـوعي فـي المجتمـع          هم،واستجابات) بمدينة الرياض 

راسة إلى العديد من    وقد توصلت هذه الد   . السعودي وعالقته بأمن المجتمع   
 بعد،   وتفسيرها النتائج والتوصيات التي اتضحت من خالل تحليل البيانات       

 اً ملخـص  سـنعرض وفي هذا الفصل    . الحصول عليها من عينة الدراسة    
 وأهم النتائج التي توصلت إليها إلى جانب مجموعة من          ،لمحتوى الدراسة 
ـ       ىوص التوصيات التي ي    ك علـى النحـو      بها من خالل هذه النتائج، وذل

    :   التالي
  

дة:   ال د  س ل ة    :خالص
  :احتوت هذه الدراسة على خمسة فصول

مشكلتها،  : ليناقش ، مدخالً لها؛   اإلطار العام للدراسة      الفصل األول  شمل
وأهميتها، وأهدافها، وتساؤالتها، ومفاهيمها، إضافة إلى تحديد مجاالتهـا                

  ).حدودها( 
 وكيـف   ،الفصل توضيح أهمية العمل التطـوعي     وتناول الباحث في هذا     

أصبح ركيزة أساسية في المجتمع السعودي تطبيقاً ألوامر اهللا عز وجـل            
ورسوله الكريم صلى اهللا عليه وسلم، وكيف أصبح له دور أمثل في بناء             

  بين المواطنين، وأوضح الباحث أنـه      المجتمع ونشر التماسك االجتماعي   
 حتـى نـشأت المؤسـسات       ،دم والرقـي  مع مرور الوقت بالتطور والتق    
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هـا  ، والتي امتدت ثمارها وعطاؤ    والجمعيات الخيرية واإلغاثية والدعوية   
 أن العمل التطوعي فـي      ليشمل كل أنحاء المملكة، وأوضح الباحث أيضاً      

ظل التطورات واألحداث العالمية واإلقليمية بحاجة لمزيد مـن التطـوير           
 ولما للعمل   -كما أوضح الباحث  . بهتلصق التهم    لئال يستغل أو     ؛والتنظيم

 في جوانبـه المتعـددة      ، وتأثير بالغ فيه   ،التطوعي من أهمية في المجتمع    
 لبيـان دور     جـاءت   هذه الدراسة   أن - ومنها الجانب األمني     ،والمختلفة

وتفعيـل دوره    هاوطرقالعمل التطوعي في حفظ األمن ووسائل تطويره        
  .في هذا الجانب

  :لدراسة في التساؤل التاليشكلة اذلك تبلورت موب 
  "ما عالقة العمل التطوعي بأمن المجتمع ؟ " 

 طبيعة عالقـة العمـل      إلىوهدفت الدراسة في المقام األول إلى التعرف        
 أهـم األدوار    إلـى  من خالل التعرف     ،التطوعي بأمن المجتمع السعودي   

، وأهـم   فيـه ، وأهم مجاالت العمل التطوعي      فيهاألمنية للعمل التطوعي    
ولتحقيـق أهـداف    . فيهلعقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي       ا

  .، وستة أسئلة فرعية تدور حولهاياً رئيسالدراسة صاغ الباحث سؤاالً
 لإلطـار    التطرق حيث من   ،الدراسةأدبيات    فقد شمل أما الفصل الثاني    

باإلضافة إلى اسـتعراض عـدد مـن         ،العمل التطوعي لمفهوم  النظري  
 وأهم النتائج التـي توصـلت لهـا تلـك           ،سابقة ذات العالقة  الدراسات ال 

 للوقوف على أوجه الـشبه      هذه الدراسة  ومن ثم مقارنتها مع      ،الدراسات
  .هذه الدراسةواالختالف بينها وبين 

  ،للدراسـة ) اإلجراءات المنهجية  (تناول الفصل الثالث اإلطار المنهجي    و
يلي، أو ما يسمى بالمـسح      وقد استخدم الباحث فيها المنهج الوصفي التحل      

  وصـوالً ، الذي يعد أنسب المناهج الستطالع آراء المبحوثين  االجتماعي،
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، واسـتعرض    وكيفية مواجهتها  ،إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث     
فـي جميـع    كافـة   الذي يتكون من المتطوعين     الباحث مجتمع الدراسة    

  .الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض
 كيفية اختيار عينة عشوائية مرحليـة       احث في هذا الفصل أيضاً     وبين الب 

طبقية، حيث قام في المرحلة األولى باختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة           
 في مدينة الرياض،    ةمن الجمعيات والمؤسسات الخيرية الموجود    %) ٤٠(

من %) ٢٠(ثم قام في المرحلة الثانية باختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة           
طوعين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية المختارة مـن المرحلـة          المت

  .متطوعاُ) ٢١٢(األولى، وبذلك وصل حجم العينة في شكلها النهائي إلى 
التي ،  "ةاالستبان"وأوضح الباحث في هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة          

: احتوت على بيانات أولية عن أفراد عينة الدراسة من المتطوعين وهـي           
جنس، العمـر، الحالـة االجتماعيـة، المـستوى التعليمـي، العمـل             ال(

الحالي،مستوى الدخل الشهري، نوع السكن، مكان السكن، عدد سـنوات          
كما احتـوت االسـتبانة علـى       ). الخبرة التطوعية، نوع العمل التطوعي    

  : وهي،محاور الدراسة األساسية
  . السعوديالدور األمني للعمل التطوعي في المجتمع :المحور األول
  .مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي: المحور الثاني
  .االتجاهات والميول للعمل التطوعي :المحور الثالث
  .العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي :المحور الرابع

ِيس  والذي   ،وبين الباحث بعد ذلك إجراءات صدق االستبانة       ل  من خـال   ق
 حيث قـام الباحـث      ،صدق المحكمين ويسمى  نوعين من الصدق، األول     

 من ذوي العلم ،بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين      
 للحكـم   ؛والخبرة والمتخصصين في العلوم االجتماعية والعلوم األخـرى       
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صـدق  يـسمى   عليها، والنوع الثاني من الصدق الذي قام الباحث بقياسه          
 بمعنى مدى انتماء العبارات تحت كل       ةلالستبان أو االتساق الداخلي     ،البناء

 قام الباحث   وفي هذا الجزء أيضاً   . محور من محاور الدراسة لهذا المحور     
 Cronbach's( ألفـا كرونبـاخ  بقياس ثبات األداة عن طريق معادلـة  

Alpha (α)(، وتبين أن معامل ثبات األداة هو  )وهو معامـل  ،)٠,٩٣ 
  .  مرتفع جداً

  وتفـسيرها وتحليلهـا    الدراسة نتائج عرض   ناولفقد ت  الفصل الرابع    أما
 باستخدام الطـرق اإلحـصائية التـي        ، وتحليال استداللياً  ،وصفياًتحليال  

  .المتغيرات في هذه الدراسةتتناسب مع طبيعة 
 اً، وعرض تلخيصاً الباحث   يقدم من هذه الدراسة     الفصل الخامس هذا   وفي

   . واقتراح توصياتها،هم نتائجهاأل
  

ا  ي ن ا ة  : ث د  س ل ئج   ا ت ن  :م 
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن خصائص عينة الدراسة           
من المتطوعين في الجمعيات والمؤسسات الخيريـة بمدينـة الريـاض،           

العمل التطـوعي بـالمجتمع     " إضافة إلى آرائهم حول موضوع الدراسة       
  :  ومن أهم تلك النتائج ما يلي".المجتمعالسعودي وعالقته بأمن 

  
  : النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة من المتطوعين:أوالً 

من إجمالي أفراد   % ٥٤,٧( أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة بقليل         -١
من إجمالي أفراد عينة    % ٤٥,٣(كانوا من اإلناث، والباقي     ) عينة الدراسة 

 .  كانوا من الذكور) الدراسة
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 إلـى   ٣٠من  (عة بين أفراد عينة الدراسة هي       أن الفئة العمرية الشائ    -٢
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسـة فـي هـذه الفئـة       ؛) سنة ٣٥أقل من   

 .إجمالي أفراد عينة الدراسة من%) ٢٠,٣(
 ؛"نالمتزوجو"اد عينة الدراسة هي     الحالة االجتماعية الشائعة بين أفر     -٣

 .من إجمالي أفراد عينة الدراسة%) ٤٢,٥(إذ مثلوا 
 ؛"الجامعي"المؤهل العلمي الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو المؤهل           -٤
إجمـالي   على هذا المؤهل نـصف       ن مثل أفراد عينة الدراسة الحاصلي     إذ

  .%)٥٠,٥تحديداً(أفراد عينة الدراسة 
 إذ مثلـوا    ؛غالبية أفراد عينة الدراسة كـانوا مـوظفين حكـوميين          -٥
 .سةمن إجمالي أفراد عينة الدرا%) ٤٤,٨(
 إلـى   ٢٠٠٠من  (الدخل الشهري الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو          -٦

 إذ مثل أفراد عينة الدراسة الذين يحصلون على هـذا           ؛) آالف ٥أقل من   
من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثم من كـان دخلهـم           %) ٣٦,٣(الدخل  

مـن  %) ٣١,٦( بنـسبة    ،) آالف ١٠ آالف إلى أقل من      ٥من  (الشهري  
 .اإلجمالي

إذ " شـقة "نوع السكن الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو السكن في            -٧
 يلي ذلك الـسكن فـي       الدراسة،من إجمالي أفراد عينة     %) ٤٣,٤(شكل  

 .من إجمالي أفراد عينة الدراسة%) ٣٧,٧( بنسبة ،"فيال"
 مثلـوا   ؛ إذ "المدينة" كان مكان سكنهم هو     غالبية أفراد عينة الدراسة      -٨
 .الي أفراد عينة الدراسةمن إجم%) ٦٥,١(
من (عدد سنوات الخبرة التطوعية الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو            -٩

 إذ مثل أفراد الدراسة الذين لـديهم هـذا          ؛) سنوات ٥  من سنتين إلى أقل  



o'm     ا  ه ئج ا ت ن م  ة     د  س ل ة   خالص
ا اهت ي وص ت      

من إجمالي أفـراد عينـة      %) ٤٥,٨(العدد من سنوات الخبرة التطوعية      
 .الدراسة

رعايـة  (أفراد عينة الدراسة هـو       نوع العمل التطوعي الشائع بين       -١٠
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون بهذا          ؛)األطفال المشردين 

من إجمالي أفراد عينة الدراسة، يليه العمل التطـوعي         %) ٣٤,٩(العمل  
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الـذين         ؛)رعاية المعاقين (الخاص بـ   

جمالي أفراد عينة الدراسة، ثم العمل      من إ %) ٢٢,٢(يقومون بهذا العمل    
 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة       ؛)رعاية األيتام (التطوعي الخاص بـ    

من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثـم       %) ١٤,٦(الذين يقومون بهذا العمل     
اإلبالغ عن  (، و )رعاية أسر نزالء السجون   (العمل التطوعي الخاص بـ     

ة أفراد عينة الدراسة الذين يقومون بهذا        إذ بلغت نسب   ؛)تعاطي المخدرات 
 منهما، ثـم العمـل      لكلٍّمن إجمالي أفراد عينة الدراسة      %) ٨,٠(العمل  

 إذ بلغت نسبة أفراد عينـة       ؛)التخفيف عن المرض  (التطوعي الخاص بـ    
من إجمـالي أفـراد عينـة       %) ٧,٥(الدراسة الذين يقومون بهذا العمل      
 فهـو ة تواجداً بين أفراد عينة الدراسة       الدراسة، أما أقل األعمال التطوعي    

 إذ بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقومـون بهـذا            ؛)الدفاع المدني (
ويالحظ مما سبق تنوع    . من إجمالي أفراد عينة الدراسة    %) ٤,٧(العمل  

 مما يدل على تمثيل     ؛األعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد عينة الدراسة       
 وكبيراً للمتطـوعين فـي الجمعيـات        مثيالً صحيحاً أفراد عينة الدراسة ت   

  .والمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض
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نحـو أهـم     همواسـتجابات أفراد الدراسة   آراء  النتائج الخاصة ب  : ثانياً  
  :األدوار األمنية للعمل التطوعي في المجتمع السعودي

عمـل      أظهرت نتائج الدراسة أن جميع األدوار األمنية التي يقوم بها ال          
من (  من حيث درجة المساعدة واإلسهام       ،التطوعي هي أدوار هامة جداً    

ترتيبـاً   هـذه األدوار     ، ومن الممكن ترتيـب    )راد الدراسة وجهة نظر أف  
لدور الذي بناء على قيمة متوسط درجة الموافقة على أهمية هذا ا     ( ؛تنازلياً

  : كما يلييقوم به العمل التطوعي،
 .سولاإلسهام  في مكافحة الت -١
 . مساعدة المعوزين على مواجهة الفقر -٢
اإلسهام في وقاية أسـر وأطفـال نـزالء الـسجون مـن التـشرد                -٣

 . واالنحراف
 . اإلسهام في الوقاية من الجريمة -٤
 . اإلسهام في رعاية المعاقين وأطفال الشوارع بمنطقة الرياض -٥
 . اإلسهام في الوقاية من أخطار المخدرات -٦
 مثـل الحريـق، والـسيول،       ،المجتمع في مواجهة الكوارث   مساعدة   -٧
 .  وغيرها ،نفجاراتاالو
 . مساعدة رجال األمن في كثير من المهام الخاصة بمكافحة الجريمة -٨
 . اإلسهام في حماية المنشآت الحيوية بمنطقة الرياض -٩

  . مساعدة األجهزة األمنية في تعقب المجرمين -١٠
  :السابقة أنونالحظ من خالل النتائج 

يجابية ذات داللة إحـصائية     استجابات إ  لديهم أفراد عينة الدراسة كانت     
 ،الموسى(  دراسة   مع وذلك ما يتفق     ،نحو األدوار األمنية للعمل التطوعي    

 كما أن النتائج السابقة      حيث توصلت إلى نتائج متقاربة جداً      ؛)هـ  ١٤١٧
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ل تحقيقهـا للهـدف      من خال  ، وتتصل بها  تتعلق بأهداف الدراسة الحالية   
معرفة العالقة بين العمل التطوعي وأمن المجتمع من خالل          وهو   ،األول

 وفي الرياض   ،مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي بوجه عام       
 ومـن   ، من خالل معالجة المشكالت االجتماعيـة      ويتحققبوجه خاص،   

 يكون لهـا    ، والتي قد  المخدرات ، والتسول  واألمية ،   والبطالة ،   و :أهمها
  .مباشر أو غير المباشر في حدوث الجريمة أثر 

 من تساؤالت الدراسة وهـو      األول التساؤل   عنكما تجيب النتائج السابقة     
  ما أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي في المجتمع السعودي ؟ * 

 اإلطار بمضمون    وثيقاً الً أن النتائج السابقة تتصل اتصا     يضاًكما نالحظ أ  
  .للدراسة النظري اإلطاركما جاء في المبحث الثالث من  ،النظري

  
نحـو أهـم     همواسـتجابات أفراد الدراسة   آراء  النتائج الخاصة ب  : ثالثاً  

  :مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي
    أظهرت نتائج الدراسة أن جميع مجاالت العمل التطوعي في المجتمع          

فـراد  من وجهة نظر أ   (  جداً   السعودي يقوم فيها المتطوعون بدور كبير     
بنـاء علـى     ،ترتيباً تنازلياً  هذه المجاالت    ، ومن الممكن ترتيب   )الدراسة

المتطوعـون  قيمة متوسط درجة الموافقة على أهمية الدور الذي يقوم به           
  : كما يليفي هذا المجال،

 . رعاية المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة -١
مـن االنحـراف واالنـزالق فـي        رعاية أطفال الشوارع وحمايتهم      -٢

 . اإلجرام
 .مساعدة أسر نزالء السجون -٣
 . والتشردالتسول،مساعدة الفقراء للوقاية من ظاهرة  -٤
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في حالة حدوث الكوارث الطبيعية كالزالزل واألعاصـير        المساعدة   -٥
  .والسيول

 نحـراف االوالتوعيـة األمنيـة والدينيـة ضـد         التصدي لإلرهاب    -٦
 .والتطرف

 . ورعاية أسرهمج المدمنينعال -٧
 .مساعدة أجهزة الدفاع المدني في أداء مهامها عند الحاجة -٨
 . األجهزة األمنية المعنية بمكافحة المخدراتمساعدة -٩

  .أجهزة األمن في مكافحة الجريمةمساعدة  -١٠
   : نالحظ من خالل النتائج السابقة

ـ ) هـ١٤٢٥ ،المقرن( أنها تتفق مع نتائج دراسة        فيهـا   تي جـاء  والت
  :كما يلياألعمال التطوعية 

  .األيتام رعاية -١
  . إعانة المحتاجين والمساكين -٢
  .األرامل رعاية -٣
  .الطعام إطعام -٤
  .األوقاف رعاية -٥
  .أخرى خدمات -٦

  

   :وهوكما تحقق الهدف الثاني من أهداف الدراسة 
 ، مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي بوجه عام        إلىالتعرف   -

  .وفي الرياض بوجه خاص
  : التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة وهوعنكما تجيب النتائج السابقة 

  ما أهم مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي ؟  -
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 النظري  باإلطار وتتصل   ،وبذلك ترتبط النتائج السابقة بمضمون الدراسة     
 وخالصة لما سبق يتضح لنا أهمية األفـراد         الثاني،ا جاء في المبحث     كم

 وارتباط توفر األفراد بنجاح العمل التطـوعي        ،في مجال العمل التطوعي   
  .التطوعيةفي المؤسسة 

  
نحو الميـول    همواستجاباتأفراد الدراسة   آراء  النتائج الخاصة ب  : رابعاً  

  :واالتجاهات للعمل التطوعي بالمجتمع السعودي
    أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الميول للعمل التطوعي في المجتمع          

مـن وجهـة نظـر أفـراد     (السعودي بوجه عام هي درجة كبيرة جـداً     
، ومن الممكن ترتيب  العبارات التي توضح االتجاه أو الميـول            )الدراسة

ط درجة الموافقة على    بناء على قيمة متوس    ،ترتيباً تنازلياً للعمل التطوعي   
  : كما يليهذه العبارة،

 مشاركتي في العمل التطوعي هي تطبيق لمبادئ الـدين اإلسـالمي            -١
 . الحنيف

 .  حب العمل التطوعي في خدمة المجتمع-٢
مشاركتي في العمل التطوعي تجعلني أحس بأنني فرد فعال ومفيـد            -٣

 . في مجتمعي
ألفكـار   ويقيني مـن ا    ، العمل التطوعي يحثني دائماً على فعل الخير       -٤

 . والميول االنحرافية
 .  أستفيد كثيراً من مشاركتي في العمل التطوعي-٥
 .  العمل التطوعي يجعلني أحس بمعاناة اآلخرين-٦
 مشاركتي في العمل التطوعي تشبع العديد من الرغبـات والميـول            -٧

 .الخيرة لدي
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 .  العمل التطوعي يشعرني باالنتماء إلى مجتمع راق وحضاري-٨
كتي في العمل التطوعي تجعلني محط اهتمام وتـشجيع ممـن            مشار -٩

 . حولي
  .  العمل التطوعي يجعلني أشعر بتقدير اآلخرين لي-١٠

  :ونالحظ من خالل النتائج السابقة 
 وتحقق الهدف الثالث من أهـداف       ،أنها تتفق وما جاء في أهداف الدراسة      

  :وهوالدراسة 
لاللتحاق بالعمل التطوعي  خصائص المتطوعين ودوافعهم إلىالتعرف   -

  .وسالمته وعالقة ذلك بأمن المجتمع
 نـورة سـليمان     (السابقة مع ما توصلت إليه دراسـة        كما تتفق النتائج    

 مع ما جاء في اإلطار النظري فـي المبحـث            كما تتفق أيضاً   ،)الموسى  
  ." مجاالت العمل التطوعي " الثاني 

ة كبيرة من مجتمع الدراسة     ويتضح من خالل النتائج السابقة ميول ايجابي      
  . جميع األعمال التطوعية التي يقدمونها للمجتمع نحو

  
نحـو أهـم     همواسـتجابات أفراد الدراسة   آراء  النتائج الخاصة ب   :خامساً

  :العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي
جـة   در عام هي أظهرت نتائج الدراسة أن درجة وجود الصعوبات بوجه         

 مـن   كبيرة جداً، من وجهة نظر أفراد الدراسة، كما أظهرت النتـائج أنَّ           
بناء علـى قيمـة     ،ترتيباً تنازلياً    والصعوباتهذه العقبات   الممكن ترتيب   

  :كما يليلصعوبات، متوسط درجة الموافقة على هذه العقبات وا
تشويه صيغة العمل التطوعي بتصويره للناس علـى أنـه مـرتبط             -١

  .باإلرهاب
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 . انخفاض الميزانية المالية للعمل التطوعي -٢
 . بعض الصعوبات في الوصول إلى الفئات التي نقوم بمساعدتها -٣
بعض العقبات في تحقيق أهداف العمل التطوعي في مجال المساعدة           -٤

 .في جهود  إصالح المنحرفين وأصحاب السلوك اإلجرامي
بعـض  بالتـصاريح و  جهات الرسمية متعلقة    بعض الصعوبات من ال    -٥

 .اإلجراءات النظامية
 .عدم تفهم البعض لالنخراط في العمل التطوعي -٦
 .ة السلطات الرسمية بالقدر الكافيعدم مساعد -٧
 في عرقلة العمل    تكون العادات والتقاليد واألعراف الخاصة بنا سبباً       -٨

  .التطوعي
 للعمل  همأدائيتعرض الكثير من المتطوعين إلى بعض المخاطر أثناء          -٩

  .التطوعي
  .صعوبات كبيرة في تنظيم الوقت وتنسيق المهاموجود  -١٠
  

  :نالحظ من خالل النتائج السابقة 
 وتؤكد على ما جاء في      ، تتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة        أنها

المبحث الرابع ، كما أنها تجيب عن التساؤل الرابع من تساؤالت الدراسة            
  :وهو 

ات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي في المجتمـع          ما أهم العقب   -
  السعودي ؟

ويتضح لنا من خالل النتائج السابقة ضرورة العمـل علـى النهـوض              
  . حتى يؤتي ثماره المرجوة ،بالعمل التطوعي وتطويره وتدعيمه
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النتائج الخاصة بالعالقة بين مجاالت العمل التطوعي والـدور         : سادساً  
  :لاألمني لهذا العم

لدور األمني للعمل   اتبين أن هناك عالقة طردية وذات داللة إحصائية بين          
 الدور األمني   مجاالت العمل التطوعي،  بمعنى أنه كلما ازداد       والتطوعي  

  .زادت مجاالت هذا العمل في المجتمع السعوديفي العمل التطوعي 
 نالحظ من خالل نتائج المحور السابق أنها تحقق أهـداف الدراسـة           كما  

  .للدراسةوتتفق مع ما جاء في المبحث الثاني من اإلطار النظري 
كما أن النتائج السابقة تجيب عن التساؤل الخامس من تساؤالت الدراسـة            

  :وهو
   مجاالت العمل التطوعي والدور األمني لهذا العمل ؟بين ما العالقة -
  

 الدراسة  في آراء أفراد  ) الفروقات(النتائج الخاصة باالختالفات    : سابعاً  
 الخـتالفهم فـي المتغيـرات الشخـصية          تبعاً ،نحو المحاور الرئيسية  

  :والوظيفية
  :أظهرت النتائج ما يلي

فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -١
 باختالف الجـنس    ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض     (

ـ     (نحو محوري    ، ي المجتمـع الـسعودي    الدور األمني للعمل التطوعي ف
  ).مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي

المتطوعين (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(هناك اختالف جوهري     -٢
         باختالف الجنس نحـو محـور       ،)في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض    

، حيث تبين أن متوسـط درجـة        " االتجاهات والميول للعمل التطوعي   " 
راد الدراسة من الذكور كان أكبر بشكل ذي داللة إحصائية مـن            ميول أف 
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متوسط درجة ميول أفراد الدراسة من اإلناث، إال أن هذا االختالف ليس            
 .باالختالف الكبير

المتطوعين (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(هناك اختالف جوهري     -٣
       حـور   باختالف الجنس نحـو م     ،)المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض    في
، حيـث تبـين أن       " العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي     " 

متوسط درجة الموافقة على وجود العقبات والصعوبات بين أفراد الدراسة          
من الذكور كان أكبر بشكل ذي داللة إحصائية من متوسط درجة الموافقة            

 إال أن هذا    على وجود العقبات والصعوبات بين أفراد الدراسة من اإلناث،        
 .االختالف ليس باالختالف الكبير

فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٤
 بـاختالف العمـر     ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض     (

  .نحو جميع المحاور الرئيسية
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٥
 بـاختالف الحالـة     ،)لمؤسسات الخيرية بمدينة الرياض   المتطوعين في ا  (

              االجتماعية نحو جميع المحاور الرئيسية، فيما عـدا المحـور الخـاص            
، حيث تبـين أن     "  العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي      "بـ  

متوسط درجة الموافقة على وجود العقبات والصعوبات بين أفراد الدراسة          
زوجين كان أكبر بشكل ذي داللة إحصائية من متوسـط درجـة            من المت 

 بـين أفـراد الدراسـة مـن         ،الموافقة على وجود العقبات والصعوبات    
 .المطلقين، إال أن هذا االختالف ليس باالختالف الكبير 

فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٦
باختالف المـستوى   ) لرياضالمتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة ا     (

              التعليمي نحو جميع المحاور الرئيسية، فيمـا عـدا المحـور الخـاص            
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، حيث تبين أن متوسط     "  مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي     "بـ
درجة الموافقة على تعدد مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي بين          

وسط كان أقـل بـشكل ذي داللـة         أفراد الدراسة من حاملي المؤهل المت     
إحصائية من متوسط درجة الموافقة على تعدد مجاالت العمل التطـوعي           

 أو مـا    ،بالمجتمع السعودي بين أفراد الدراسة من حاملي مؤهل الثانوية        
 ومن حاملي المؤهل الجـامعي، إال أن هـذا االخـتالف لـيس              ،يعادلها

 .باالختالف الكبير 
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٧
 باختالف مـستوى    ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض     (

  .للدراسة نحو جميع المحاور الرئيسية ،الدخل الشهري
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٨
 بـاختالف نـوع     ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الريـاض      (

  . نحو جميع المحاور الرئيسية للدراسة،كنالس
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -٩
 بـاختالف مكـان     ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض     (

 . نحو جميع المحاور الرئيسية للدراسة،السكن
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنوي(ليس هناك اختالف جوهري      -١٠

 بـاختالف عـدد     ،)تطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الريـاض      الم(
  . نحو جميع المحاور الرئيسية للدراسة،سنوات الخبرة التطوعية

فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنوي(ليس هناك اختالف جوهري      -١١
 نـوع العمـل     ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينـة الريـاض       (

  .يسية للدراسة نحو جميع المحاور الرئ،التطوعي
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 بين أفـراد الدراسـة   اً عاماً هناك اتجاه  أنّ   ويالحظ من النتائج السابقة     
 وعالقته بأمن المجتمع، وأن هذا      ،نحو المحاور الرئيسية للعمل التطوعي    

 أو عدد سنوات الخبرة     ، نوع العمل التطوعي   متغيرات ال تؤثر فيه  االتجاه  
 ،أو مستوى الدخل الـشهري     ، أو نوع السكن   ، أو مكان السكن   ،التطوعية

 - ولكـن بدرجـة طفيفـة      - أو العمر، بينما تؤثر فيـه      ،أو العمل الحالي  
  .الجنسوالحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي، متغيرات 

  
  



o'm     ا  ه ئج ا ت ن م  ة     د  س ل ة   خالص
ا اهت ي وص ت      

ا   ث ل ا ا  : ث ي وص ت ل  : 
 فإننـا   ؛طالع على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة        بعد اال     

العمـل   تفعيللتي نرى أنها قد تساهم في        ا ، من التوصيات  اًنستخلص عدد 
  : ومن أهم تلك التوصياتالتطوعي في المجتمع السعودي،

 تجاه العمل   ، ضرورة توفير درجة توعية مرتفعة لدى أفراد المجتمع        -١
  .عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة ،التطوعي

 وضـرورة   ، ضرورة استمرارية تقديم الخدمات التطوعية للمحتاجين      -٢
  . لتتماشى مع حاجات المجتمع الملحة ، هذه الخدماتتطوير

 نحـو العمـل     ، ضرورة وجود اتجاهات إيجابية لدى أفراد المجتمع       -٣
ريق التوعية عبـر وسـائل اإلعـالم         وذلك يأتي عن ط    ،التطوعي

  .الصحفو
 ، وجدان أفراد المجتمـع    بتشكيل  بالقيام الدعاة والمؤثرين التأكيد على    -٤

 العمل التطوعي من وجهة نظر       أهمية ظهار بهدف إ  ،بحمالت مكثفة 
  .الشرع الحنيف

 لتأصيل العمـل    ؛نشاء لجنة إستراتيجية عربية   ضرورة العمل على إ    -٥
 والعمل على تنـسيق الجهـود بـين    ،التطوعي في المجاالت األمنية  

 المؤسسات والهيئات المعنية الرسمية الحكومية واألهليـة التطوعيـة     
  .كافة

لمية ومراكز البحوث في الدول العربيـة للقيـام          دعوة المؤسسات الع   -٦
 ،بدورات مسحية لبحث معوقات العمل التطوعي في الدول العربيـة         

 واالرتقاء بمستوى األعمال التطوعية فـي مختلـف         إزالتها،وسبل  
  .المجاالت األمنية واالجتماعية 
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تضمين منـاهج التربيـة الوطنيـة       إلى   دعوة وزارة التربية والتعليم      -٧
 مما يؤكد على أهمية المشاركة      ؛ا في مراحل التعليم المختلفة    وغيره

 وربطها بـالقيم الدينيـة واألخالقيـة         وقيمها، في األعمال التطوعية  
  .واألمنية

على بذل مزيـد مـن      ومنظماته   حث هيئات العمل التطوعي العربية       -٨
 والوقاية مـن    ، كالسالمة المرورية  ،الجهد واالهتمام بالقضايا األمنية   

  .تهم واالهتمام بالمفرج عنهم وعائال،دراتالمخ
 من خالل عمل برامج متعـددة تـدفع         ،رعاية األحداث التوجيه إلى    -٩

  .االنحرافعنهم أخطار 
 اخل المجتمع وتقـديم المـساعدة       مكافحة ظاهرة التسول والتشرد د     -١٠

  .للمتسولين والمتشردين
 مـن   فكريـاً  بما يحفظهم    ،التوعية الفكرية للشباب  ضرورة توجيه    -١١

  .االنحرافغزو األفكار الهدامة المسمومة التي تدفعهم إلى 
 بما يكفل لهم الحيـاة      ،مساعدة الفقراء والمحتاجين  ضرورة القيام ب   -١٢

ذلك يقلـل   ، و ما يمنعهم ويحفظهم من االنحراف والجريمة     و ،الكريمة
  .من فرص تفشي الجرائم 

 بما يحفظهم مـن     ، توعية نزالء المؤسسات اإلصالحية وإصالحهم     -١٣
عقـد النـدوات    وذلك عن طريـق      ،العود إلى الجريمة مرة أخرى    

  .رشادية واللقاءات الدينية والتوعوية واإل
 وحـل   ، تقديم العون والمساعدة ألسر نزالء المؤسسات اإلصالحية       -١٤

عـن   ،مشكالتهم لحمايتهم من االنجراف في تيار الجريمة والتطرف       
  . حلهاطريق بحث مشكالتهم والعمل على

  . زرع المبادئ والقيم اإلسالمية التي تحث على العمل التطوعي -١٥
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  . التربية االجتماعية لألجيال على العمل التطوعي -١٦
  . تشجيع األجيال على التطوع من خالل وسائل اإلعالم -١٧
 فـي   وتـأهيلهم  تدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل التطوعي    -١٨

  .متخصصينإشراف  وتحت ،أماكن مخصصة لذلك
تبـرز نـشاطات    ، و التطوعيـة  إصدار دورية تعنـي باألعمـال        -١٩

  .المتطوعين
  .المعنوية تشجيع الشباب المتطوع بالحوافز المادية -٢٠
 حث الدوائر الحكومية على تـشجيع العمـل التطـوعي بتـسهيل             -٢١

  .اإلجراءات المطلوبة 
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ع   ب ر  ل فصل   ل ا   فسري  ت ا   ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن  عر  
  ويشتمل على

نحѧѧѧو   ѧѧѧم  أل      ألمنيѧѧѧة للعمѧѧѧل  لتطѧѧѧوعي فѧѧѧي     سѧѧѧتجاباتهم آ     فѧѧѧر    لد  سѧѧѧة  -    . لمجتمع  لسعو  
 نحѧѧѧو   ѧѧѧم مجѧѧѧاال   لعمѧѧѧل  لتطѧѧѧوعي بѧѧѧالمجتمع       سѧѧѧتجاباتهمآ     فѧѧѧر    لد  سѧѧѧة  - 

 . لسعو  
 نحو  التجا ا    لميѧو  للعمѧل  لتطѧوعي بѧالمجتمع             ستجاباتهم آ     فر    لد  سة   - 

 . لسعو  
بѧѧا    لѧѧصعوبا   لتѧѧي تو جѧѧه  لعمѧѧل   ѧѧم  لعق نحѧѧو    سѧѧتجاباتهمآ     فѧѧر    لد  سѧѧة - 

 . لتطوعي بالمجتمع  لسعو  
 نحѧو  لعالقѧة بѧين مجѧاال   لعمѧل  لتطѧوعي   لѧد                    سѧتجاباتهم  آ     فر    لد  سѧة    - 

 .ذ   لعمل ألمني له
ة فѧѧي  سѧѧتجابا   فѧѧر    لد  سѧѧة نحѧѧو         لداللѧѧة  إلحѧѧصائي )  لفر قѧѧا ( الختالفѧѧا   - 

  . لمحا    لرئيسية تبعا  الختالفهم في  لمتغير    لشخصية   لوظيفية
 .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال   لعمر- 
 . سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال   لحالة  الجتماعية  الختالفا  في آ     فر    لد - 
 .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال   لمستو   لتعليمي- 

 .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال   لعمل  لحالي-  
 لمحѧѧѧا    لرئيѧѧسية بѧѧѧاختال  مѧѧѧستو   لѧѧѧدخل    الختالفѧѧا  فѧѧѧي آ     فѧѧѧر    لد  سѧѧة نحѧѧѧو   -  

 . لشهر 
 .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال  نو   لسكن-  
 .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال  مكا   لسكن-  
سѧنو    لخبѧر            الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحѧو  لمحѧا    لرئيѧسي           -   ة بѧاختال  عѧد    . لتطوعية
ع .  الختالفا  في آ     فر    لد  سة نحو  لمحا    لرئيسية باختال  نو   لعمل  لتطوعي-   ب ر  ل فصل   ل   

ا فسري  ت ا   ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن  عر  
      يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة            

 آراء أفراد الدراسـة     إلى من خالل التعرف     المسحية وتحليلها وتفسيرها  
) عينة من المتطوعين بالمؤسسات الخيرية بمدينة الريـاض       ( همواستجابات

نحو أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي في المجتمع الـسعودي، وأهـم            
مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي ، واالتجاهات والميول للعمل         

 وأهم العقبات والصعوبات التـي تواجـه        التطوعي بالمجتمع السعودي،  
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لى الرابع من   التساؤالت من األول إ   (العمل التطوعي بالمجتمع السعودي،     
وقد قام الباحث في سبيل تحقيـق ذلـك باسـتخدام           ). تساؤالت الدراسة 

 واالنحراف المعياري،   ،المتوسط الحسابي و والنسب المئوية،    ،التكرارات
فـي  ) ت(مطابقة، إلى جانب اختبـار      لحسن ال ) ٢كا(واختبار مربع كاي    

 ما إذا كان إلىللتعرف )  One-Sample T Test(حالة مجموعة واحدة 
بشكل ) ٤الدرجة  (يفوق القيمة    درجة الموافقة بين أفراد المجتمع       متوسط

  ؟  معنوي أم ال
    كما تناول هذا الفصل دراسة العالقة بين مجاالت العمـل التطـوعي            

، وقد  )التساؤل الخامس من تساؤالت الدراسة    (لعمل  والدور األمني لهذا ا   
ل االرتباط الخطي البسيط    قام الباحث في سبيل تحقيق ذلك باستخدام معام       

في آراء أفـراد    ) أو الفروقات (يتناول هذا الفصل االختالفات     لبيرسون ،   
الدراسة نحو محاور الدراسة الرئيسية باختالف المتغيـرات الشخـصية          

 من تساؤالت    إلى التساؤل الخامس عشر    تساؤل السادس ال(والوظيفية لهم   
) ت(وقد قام الباحث في سبيل تحقيق ذلك باستخدام اختبـار           ).  الدراسة

لدراسة االختالفات بين مجموعتين مستقلتين، إلى جانب اختبـار تحليـل           
لدراسة االختالفات بين أكثر مجموعتين مـستقلتين،       ) اختبار ف (التباين  

  الباحث اختبار شيفيه   يستخدم بين المجموعات    اً اختالف وإذا تبين أن هناك   
Scheffeلتحديد موضع االختالف .  

  :وفيما يلي عرض لهذه النتائج وتحليلها وتفسيرها
  
نحو أهم األدوار األمنيـة للعمـل        همواستجاباتآراء أفراد الدراسة     -١

  :التطوعي في المجتمع السعودي
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نحـو أهـم األدوار      همواستجابات  يتناول هذا الجزء آراء أفراد الدراسة     
األمنية للعمل التطوعي في المجتمع السعودي، وذلك من خالل الجـدول           

  :التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨(جدول رقم ال
لعمل التطوعي في استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحو أهم األدوار األمنية ل

  المجتمع السعودي

  اراتـالعب

ــر  غيـ
ــق  مواف

  بشدة
)١( 

ــر  غيـ
ــق م واف
)٢( 

ــد  محاي
)٣( 

ــق  مواف
)٤( 

ــق  مواف
  بشدة

) ٥( 
ــط  المتوســ

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  قيمة إحصاء
  ٢كا

  
 مـستوى   قيمة

ــة  الداللـــ
  المحسوب
P Value 

  
ترتيــــب 
األدوار وفقاً  
لدرجــــة 

  الموافقة
  

العمل التطوعي يسهم في      ١٨٦  ١٧  صفر  ٩  صفر  ك
  ٨٧,٧  ٨,٠  صفر  ٤,٢  صفر  %  .الوقاية من الجريمة

٤  **٠,٠٠  ٢٨٢,٨  ٠,٦٥  ٤,٦٥  

  ١  **٠,٠٠  ٢٠٦,٧  ٠,٥٥  ٤,٧٦  ١٦٧  ٤١  صفر  ٤  صفر  كالعمل التطوعي يسهم في    
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  اراتـالعب

ــر  غيـ
ــق  مواف

  بشدة
)١( 

ــر  غيـ
ــق م واف
)٢( 

ــد  محاي
)٣( 

ــق  مواف
)٤( 

ــق  مواف
  بشدة

) ٥( 
ــط  المتوســ

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  قيمة إحصاء
  ٢كا

  
 مـستوى   قيمة

ــة  الداللـــ
  المحسوب
P Value 

  
ترتيــــب 
األدوار وفقاً  
لدرجــــة 

  الموافقة
  

  ٧٨,٨  ١٩,٣  صفر  ١,٩  صفر  %  .مكافحة التسول

العمل التطوعي يسهم في      ٩٢  ١٠٦  ٦  ٨ صفر  ك
ــار   ــن أخط ــة م الوقاي

  ٤٣,٤  ٥٠,٠  ٢,٨  ٣,٨ صفر  %  .المخدرات
٦  **٠,٠٠  ١٦١,٦  ٠,٧١  ٤,٦٣  

العمل التطوعي يسهم في      ١٥٠  ٥٦  ٥  ١ صفر  ك
وقاية أسر وأطفال نـزالء     
ــشرد  ــن الت ــسجون م ال

  ٧٠,٨  ٢٦,٤  ٢,٤  ٠,٥ صفر  %  .واالنحراف
٣  **٠,٠٠  ٢٧٢,٢  ٠,٥٤  ٤,٦٧  

  ١٥١  ٤٣  ١٠  ٦  ٢  ك
العمل التطـوعي يـساعد     
ــي مواجهــة  المجتمــع ف

 –الكوارث مثل الحريـق     
ــسيول  ــارات –ال  اإلنفج

  ٧١,٢  ٢٠,٣  ٤,٧  ٢,٨  ٠,٩  %  .وغيرها
٧  **٠,٠٠  ٣٧٢,٧  ٠,٧٩  ٤,٥٨  

العمل التطوعي يسهم في      ١٥٩  ٤٠  ٩  ٤ صفر  ك
رعاية المعاقين وأطفـال    

  ٧٥,٠  ١٨,٩  ٤,٢  ١,٩ صفر  %  .الشوارع بمنطقة الرياض
٥  **٠,٠٠  ٢٩٧,١  ٠,٦٥  ٤,٦٥  

العمل التطـوعي يـساعد       ١٥١  ٣٤  ١٥  ١٢ صفر  ك
رجال األمن في كثير من     

هام الخاصة بمكافحـة    الم
  ٧١,٢  ١٦,٠  ٧,١  ٥,٧ صفر  %  .الجريمة

٨  **٠,٠٠  ٢٤٦,٩  ٠,٨٦  ٤,٥٣  

العمل التطـوعي يـساعد       ١٥٠  ٣٨  ٥  ١٩ صفر  ك
األجهزة األمنية في تعقب    

  ٧٠,٨  ١٧,٩  ٢,٤  ٩,٠ صفر  %  .المجرمين
١٠  **٠,٠٠  ٢٤٧,١  ٠,٩٢  ٤,٥٠  

 في  العمل التطوعي يسهم    ١٤٥  ٤٢  ١٥  ٨  ٢  ك
حماية المنشآت الحيويـة    

  ٦٨,٤  ١٩,٨  ٧,١  ٣,٨  ٠,٩  %  .بمنطقة الرياض
٩  **٠,٠٠  ٣٢٣,٤  ٠,٨٦  ٤,٥١  

العمل التطـوعي يـساعد       ١٦٨  ٣٦  ٣  ٥ صفر  ك
المعوزين على مواجهـة    

  ٧٩,٢  ١٨,٠  ١,٤  ٢,٤ صفر  %  .الفقر
٢  **٠,٠٠  ٣٤٥,٦  ٠,٦١  ٤,٧٦  

  ).٠,٠٥(ند مستوى معنوية  عدال إحصائياً** 
  

دال  ) ٢كـا ( أن اختبار مربـع كـاي       ) ١٨(   يتضح من الجدول رقم     
-Pحيث كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب       ( لجميع العبارات    إحصائياً
Value            أقل من قيمة مستوى المعنوية النظري الذي يفترضـه الباحـث 

ت داللـة    ذا ، مما يشير إلى وجود اختالفـات      )٠,٠٥= αمسبقاً وهو هنا    
 ق بشدة، غير موافق، محايد، موافق،     غير مواف (معنوية في االستجابة على   
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وبمعنى أدق أن االختالفات فـي      . لكل عبارات هذا المحور   ) موافق بشدة 
هـي نفـسها الخاصـة      ) والموضحة في الجدول  (النسب الخاصة بالعينة    

  .تعميم النتائج على مجتمع الدراسةمما يمكننا من ، بالمجتمع
األدوار األمنية للعمل التطوعي فـي       من الممكن ترتيب     كما يالحظ أنه    

مـن حيـث     ،)ترتيباً تنازلياً من األكبر إلى األصغر     (المجتمع السعودي   
كما ) وبناء على المنهجية المتبعة   ة نظر أفراد الدراسة،     من وجه (األهمية  

  :يلي
ـ    -١ " التسولالعمل التطوعي يسهم في مكافحة     "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث درجة األهميـة أو اإلسـهام أو المـساعدة            ،في الترتيب األول  
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة       ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (

بانحراف معيـاري   ،  ) درجة ٤,٧٦(بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       
، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا درجـة          ) درجة ٠,٥٥(صغير بلغ   

على أهميـة   ) و موافق درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أ     (ة عالية   موافق
مـن مجمـوع أفـراد      %) ٩٨,١%= ١٩,٣%+ ٧٨,٨(هذا الدور هـي   

 .الدراسة
ـ    -٢ العمل التطوعي يساعد المعوزين علـى       "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث درجة األهمية أو اإلسهام أو        ،في الترتيب الثاني  " مواجهة الفقر 
 حيث بلغ متوسط درجة     ،)ذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     و(المساعدة  

 بـانحراف  ،) درجـة ٤,٧٦(الموافقة بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       
، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا        ) درجة ٠,٦١(معياري صغير بلغ    
علـى  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (درجة موافقة عالية    
من مجموع أفراد   %) ٩٧,٢%= ١٨,٠%+ ٧٩,٢(ي  أهمية هذا الدور ه   

  . الدراسة
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ـ    -٣ العمل التطوعي يسهم في وقايـة أسـر         "جاءت العبارة الخاصة ب
في الترتيب الثالـث مـن      " وأطفال نزالء السجون من التشرد واالنحراف     
وذلك من وجهة نظر أفراد     ( حيث درجة األهمية أو اإلسهام أو المساعدة        

سط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه          حيث بلغ متو   ،)الدراسة
، ) درجـة  ٠,٥٤( بانحراف معياري صغير بلـغ       ،) درجة ٤,٦٧(العبارة  

درجـة الموافقـة    (وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         
%+ ٧٠,٨(على أهمية هذا الـدور هـي        ) كانت موافق بشدة، أو موافق    

 . اسةمن مجموع أفراد الدر%) ٩٧,٢%= ٢٦,٤
ـ    -٤ العمل التطوعي يسهم في الوقايـة مـن         "جاءت العبارة الخاصة ب

في الترتيب الرابع من حيث درجـة األهميـة أو اإلسـهام أو             " الجريمة  
 حيث بلغ متوسط درجة     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (المساعدة  

 بـانحراف  ،) درجـة ٤,٦٥(الموافقة بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       
، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا        ) درجة ٠,٦٥(ياري صغير بلغ    مع

علـى  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (درجة موافقة عالية    
من مجموع أفـراد    %) ٩٥,٧%= ٨,٠%+ ٨٧,٧(أهمية هذا الدور هي     

 . الدراسة
ـ    -٥ العمل التطوعي يسهم في رعاية المعاقين       "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث درجة    ،في الترتيب الخامس  " ل الشوارع بمنطقة الرياض   وأطفا
) وذلك من وجهة نظر أفـراد الدراسـة       (األهمية أو اإلسهام أو المساعدة      

حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة           
، وكانـت   ) درجـة  ٠,٦٥( بانحراف معياري صغير بلغ      ،) درجة ٤,٦٥(

درجـة الموافقـة كانـت      ( أعطوا درجة موافقة عالية      نسبة األفراد الذين  
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%= ١٨,٩%+ ٧٥,٠(على أهمية هذا الدور هي      ) موافق بشدة، أو موافق   
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٣,٩

ـ    -٦ العمل التطوعي يسهم في الوقايـة مـن         "جاءت العبارة الخاصة ب
 من حيث درجـة األهميـة أو        ،في الترتيب السادس  " أخطار المخدرات   

حيـث بلـغ    ) وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (اإلسهام أو المساعدة    
 ٤,٦٣(متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة             

، وكانت نسبة األفراد    )درجة٠,٧١( بانحراف معياري صغير بلغ      ،)درجة
درجة الموافقة كانت موافق بـشدة، أو       (الذين أعطوا درجة موافقة عالية      

مـن  %) ٩٣,٤%= ٥٠,٠%+ ٤٣,٤(لى أهمية هذا الدور هي      ع) موافق
 . مجموع أفراد الدراسة

ـ    -٧ العمل التطوعي يـساعد المجتمـع فـي         "جاءت العبارة الخاصة ب
فـي  " اإلنفجارات وغيرهـا     مواجهة الكوارث مثل الحريق، والسيول، و     

وذلـك  ( من حيث درجة األهمية أو اإلسهام أو المساعدة          ،الترتيب السابع 
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة بـين         ،)وجهة نظر أفراد الدراسة   من  

 بانحراف معياري صغير    ،) درجة ٤,٥٨(أفراد الدراسة على هذه العبارة      
، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         ) درجة ٠,٧٩(بلغ  

على أهمية هذا الدور هي     ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩١,٥%= ٢٠,٣%+ ٧١,٢(
ـ    -٨ العمل التطوعي يساعد رجال األمن فـي        "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث   ،في الترتيب الثامن  " كثير من المهام الخاصة بمكافحة الجريمة       
وذلك من وجهـة نظـر أفـراد        (درجة األهمية أو اإلسهام أو المساعدة       

ة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه         حيث بلغ متوسط درج    ،)الدراسة
، ) درجـة  ٠,٨٦( بانحراف معياري صغير بلـغ       ،) درجة ٤,٥٣(العبارة  
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درجـة الموافقـة    (وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         
%+ ٧١,٢(على أهمية هذا الـدور هـي        ) كانت موافق بشدة، أو موافق    

 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٧,٢%= ١٦,٠
ـ    -٩ العمل التطوعي يسهم في حماية المنشآت       "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث درجة األهمية أو      ،في الترتيب التاسع  " الحيوية بمنطقة الرياض  
 حيـث بلـغ     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (اإلسهام أو المساعدة    

 ٤,٥١(متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة             
، وكانـت نـسبة     ) درجـة  ٠,٨٦( بانحراف معياري صغير بلغ      ،)درجة

درجة الموافقة كانـت موافـق      (األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية       
%= ١٩,٨%+ ٦٨,٤(على أهمية هـذا الـدور هـي         ) بشدة، أو موافق  

 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٨,٢
ـ    -١٠ ألمنية العمل التطوعي يساعد األجهزة ا     "جاءت العبارة الخاصة ب

 من حيث درجـة األهميـة أو        ،في الترتيب العاشر  " في تعقب المجرمين    
 حيـث بلـغ     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (اإلسهام أو المساعدة    

 ٤,٥٠(متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة             
، وكانـت نـسبة     ) درجـة  ٠,٩٢( بانحراف معياري صغير بلغ      ،)درجة

درجة الموافقة كانـت موافـق      (ين أعطوا درجة موافقة عالية      األفراد الذ 
%= ١٧,٩%+ ٧٠,٨(على أهمية هـذا الـدور هـي         ) بشدة، أو موافق  

 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٨,٧
بمعنى أن هذه األهمية    ( هسهامإ   ولمعرفة معنوية قوة أهمية أو كل دور        

ار األمنية للعمل   من األدو ) ة وموجودة في مجتمع الدراسة    يهي أهمية حقيق  
) ت  ( باسـتخدام اختبـار     التطوعي في المجتمع السعودي، قام الباحث       

 ما إذا كـان  إلىللتعرف )  One-Sample T Test(لمجموعة واحدة    
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 درجة الموافقة بين أفراد مجتمع الدراسة على أهمية الدور األمني           متوسط
وهي القيمـة    (٤ يفوق القيمة ) وذلك لكل دور من األدوار محل الدراسة      (

، بمعنـى   بـشكل معنـوي أم ال     ) بعدها درجة الموافقة شديدة   تكون  التي  
 إذا ما كان الدور األمني الذي يقوم به العمل التطوعي  يمثل             إلىالتعرف  

، وذلك باختبار الفرضية    أهمية كبيرة جداً لدى أفراد مجتمع الدراسة أم ال        
الفرضـية البديلـة    ضد  ) ٤ أقل من أو يساوي      Ho: µ( الصفرية القائلة 

 درجة الموافقة متوسطهي  ) µ(، حيث )٤ أكبر من µ :H١(القائلة بأن 
على أهمية الدور األمني للعمـل    ) وليس العينة (بين أفراد مجتمع الدراسة     

 الفرض البديل  ي قبل الفرض العدمي، وبالتالي     يرفض وإحصائياً. التطوعي
)  أفراد مجتمع الدراسـة    أي أن هذا الدور األمني يمثل أهمية كبيرة لدى        (

موجبـة، ومـستوى الداللـة المحـسوب        ) ت( إذا كانت قيمة اإلحصاء     
Sig.(1-tailed) من مستوى المعنوية المحـدد مـسبقاً        أقل  α= ٠,٠٥(، 

 بمعنى أن هذا الدور األمني ال يمثل أهمية         ، الفرض العدمي  ي قْبلغير ذلك   
االختبار على متوسط    هذا   يطب قوسوف  . الدراسةكبيرة لدى أفراد مجتمع     

 وعلـى   ،درجة الموافقة على أهمية كل دور من األدوار األمنية العـشرة          
  :، وذلك كما يليالمتوسط المرجح لهذه األدوار

  
  
  

دور من األدوار  األهمية لكل درجة للفرق بين متوسط) ت(نتائج اختبار  )١٩(جدول رقم ال
    . )٤( والقيمة األمنية

المتوسط  العبارة
  الحسابي

قيمة 
اإلحصاء 

 )ت(

 مستوى الداللة قيمة
  المحسوب

Sig.               (1-tailed) 

القرار عند مستوى 
  داللة 

)٠,٠١( 
  ترتيب األدوار

  وفقاً لدرجة األهمية

هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٧,٧٧٩  ٤,٧٩  .العمل التطوعي يسهم في الوقاية من الجريمة
  ٤ جداً ومعنوية

هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٩,٨٦٧  ٤,٧٥  . مكافحة التسول العمل التطوعي يسهم في
  ١ جداً ومعنوية
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هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ٦,٧٥٥  ٤,٣٣  .العمل التطوعي يسهم في الوقاية من أخطار المخدرات 
  ٦ جداً ومعنوية

العمل التطوعي يسهم في وقاية أسـر وأطفـال نـزالء           
هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٨,٠٣٩  ٤,٦٧  .السجون من التشرد واالنحراف 

  ٣ جداً ومعنوية

لكـوارث  العمل التطوعي يساعد المجتمع في مواجهة ا      
هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٠,٦٩٥  ٤,٥٨   .نفجارات وغيرها اال– السيول –مثل الحريق 

  ٧ جداً ومعنوية

العمل التطوعي يسهم في رعايـة المعـاقين وأطفـال          
هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٥,٠٢٦  ٤,٦٧  .الشوارع بمنطقة الرياض 

  ٥ جداً ومعنوية

العمل التطوعي يساعد رجال األمن في كثير من المهام         
هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ٨,٩٨٠  ٤,٥٣  .الجريمةالخاصة بمكافحة 

  ٨ جداً ومعنوية

العمل التطوعي يساعد األجهـزة األمنيـة فـي تعقـب        
 هام بدرجة كبيرة  **٠,٠٠٠  ٨,٠٢٤  ٤,٥٠  .المجرمين

  ١٠ جداً ومعنوية

العمل التطوعي يسهم في حماية المنشآت الحيوية بمنطقة        
هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ٨,٦٥٥  ٤,٥١  الرياض 

  ٩ جداً ومعنوية

هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠  ١٧,٥٤٥  ٤,٧٣  .العمل التطوعي يساعد المعوزين على مواجهة الفقر
  ٢ جداً ومعنوية

هام بدرجة كبيرة   **٠,٠٠٠ ١٩,٩٩ ٤,٦٠٧  بوجه عامالمحور 
  جداً ومعنوية

  ).٠,٠٥(دال إحصائيا عند مستوى معنوية ** 
  

أن جميع األدوار األمنية السابقة التـي     ) ١٩(رقم  جدول  ال     يتضح من   
حيـث  (يقوم بها العمل التطوعي هي أدوار هامة جداً وبدرجة معنويـة            

توى الداللـة   قيم مـس  نفسه   موجبة وفي الوقت     )ت(كانت قيم اإلحصاء    
 أقل من مستوى المعنوية المفترض مسبقاً من        Sig.(1-tailed)المحسوب  

، بمعنى أن متوسط درجة الموافقة على أهميـة كـل           )٠,٠٥ =αالباحث  
 )٤(يفوق القيمـة    ) بين أفراد المجتمع وليس العينة    (دور من هذه األدوار     

دوار  من الممكن ترتيب هـذه األ      كما يتضح أنه  . بشكل معنوي وملموس  
، كما سبق   )بناء على قيمة متوسط درجة الموافقة على أهمية هذا الدور         (

 فـي العمـود      وكما هو واضح أيـضاً     ،)١-٤(جدول  ال في   اتضحتأن  
  ) .٢-٤ ( رقمجدولالاألخير من 
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نحو أهم مجاالت العمل التطـوعي       همواستجاباتآراء أفراد الدراسة     -٢
  :بالمجتمع السعودي

نحو أهـم مجـاالت      همواستجاباتاء أفراد الدراسة     يتناول هذا الجزء آر   
  :العمل التطوعي بالمجتمع السعودي، وذلك من خالل الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠( رقم  لجد  
مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحو أهم 

  .السعودي
   لعبا   

غير 
مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط
   لحسابي

   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ترتيب 

 لمجاال  
 فقا  لد جة 

   لمو فقة
  

يقѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧو  بمѧѧѧساعد                      صفر   
                        صفر  %  . سر نزال   لسجو 

                       **     

      **                                              يѧѧѧساعد  لمتطوعѧѧѧو   جهѧѧѧز    
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   لعبا   
غير 

مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط
   لحسابي

   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ترتيب 

 لمجاال  
 فقا  لد جة 

   لمو فقة
  

                             %  . ألمن في مكافحة  لجريمة

يѧѧѧѧѧѧساعد  لمتطوعѧѧѧѧѧѧو  فѧѧѧѧѧѧي                        
 لتѧѧصد  لإل  ѧѧا    لتوعيѧѧة  
 ألمنيѧѧѧѧѧѧѧѧة   لدينيѧѧѧѧѧѧѧѧة ضѧѧѧѧѧѧѧѧد   

                             %  . النحر     لتطر  
                       **     

يقѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧو  بمѧѧѧساعد                         
 لفقѧѧѧر   للوقايѧѧѧة مѧѧѧن ظѧѧѧا ر   

                             %  .   لتشر  لتسو  
                       **     

يѧѧساعد  لمتطوعѧѧو   ألجهѧѧز                      صفر   
 ألمنيѧѧѧѧѧѧة  لمعنيѧѧѧѧѧѧة بمكافحѧѧѧѧѧѧة 

                        صفر  %  . لمخد   
                       **     

يѧѧساعد  لمتطوعѧѧو  فѧѧي حالѧѧة                   صفر   
حѧѧѧѧد    لكѧѧѧѧو     لطبيعيѧѧѧѧة  
 ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالزال     ألعاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧير 

                        صفر  %  .  لسيو 
                       **     

                      
يقѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧو  بمѧѧѧساعد    

لمدني فѧي          جهز   لدفا     
  .مهامها عند  لحاجة 

%                             
                       **     

                 صفر   
يقѧѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧѧو  برعايѧѧѧѧة    
 طفا   لشو     حمايتهم من    
 النحѧѧѧѧѧر     النѧѧѧѧѧزال  فѧѧѧѧѧي 

  . إلجر  
                        صفر  %

                       **     

عد  لمتطوعو  في عѧال      يسا                      
  . سر م  عاية  لمدمنين 

%                             
                       **     

يساعد  لمتطوعو  في  عاية                     صفر   
 لمعѧѧѧاقين       الحتياجѧѧѧا   

                        صفر  %  . لخاصة
                       **     

                 لمحو  بوجه عا 

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً** 
  

  
دال  ) ٢كـا ( أن اختبار مربع كاي     ) ٢٠(      يتضح من الجدول رقم     

-Pحيث كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب       (إحصائيا لجميع العبارات    
Value        الذي يفترضـه الباحـث      أقل من قيمة مستوى المعنوية النظري

، مما يشير إلى وجود اختالفـات ذات داللـة          )٠,٠٥= αمسبقاً وهو هنا    
ق بشدة، غيـر موافـق، محايـد،        غير مواف (معنوية في االستجابة على     
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 فـإن وبمعنـى أدق    . لكل عبارات هـذا المحـور     ) ، موافق بشدة  موافق
هـي  ) والموضحة فـي الجـدول    (االختالفات في النسب الخاصة بالعينة      

 مما يمكننا من تعمـيم النتـائج علـى مجتمـع            ،نفسها الخاصة بالمجتمع  
  .الدراسة

مجـاالت العمـل التطـوعي       من الممكن ترتيـب            كما يالحظ أنه  
 حيـث    مـن  ،)ترتيباً تنازلياً من األكبر إلى األصغر     (بالمجتمع السعودي   

من وجهة نظر أفـراد     ( ن في هذا المجال     الدور الذي يقوم به المتطوعو    
  : كما يلي-)لدراسة، وبناء على المنهجية المتبعةا

 يساعد المتطوعون في رعاية المعـاقين       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -١
 من حيث مستوى القيام     ،في الترتيب األول   " وذوي االحتياجات الخاصة  

 حيث بلـغ متوسـط      ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (أو المساعدة   
 ،) درجـة  ٤,٧٢(لدراسة على هـذه العبـارة       درجة الموافقة بين أفراد ا    

، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٥٦(بانحراف معياري صغير بلغ     
) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (أعطوا درجة موافقة عالية     

%= ١٩,٨%+ ٧٦,٤(على مساعدة المتطوعين في هـذا المجـال هـي           
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٦,٢

 يقوم المتطوعون برعاية أطفال الشوارع      " العبارة الخاصة بـ     جاءت -٢
 من  ،في الترتيب الثاني   " وحمايتهم من االنحراف واالنزالق في اإلجرام     

) وذلك من وجهة نظر أفـراد الدراسـة     (حيث مستوى القيام أو المساعدة      
حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة           

، وكانـت   ) درجـة  ٠,٦٧( بانحراف معياري صغير بلغ      ،)ة درج ٤,٦٧(
درجـة الموافقـة كانـت      (نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية        
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على مساعدة المتطوعين في هذا المجـال هـي         ) موافق بشدة، أو موافق   
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٤,٣%= ١٩,٣%+ ٧٥,٠(
عون بمساعدة أسر نـزالء      يقوم المتطو  "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٣

وذلك ( من حيث مستوى القيام أو المساعدة        ،في الترتيب الثالث   " السجون
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة بـين         ،)من وجهة نظر أفراد الدراسة    

 بانحراف معياري صغير    ،) درجة ٤,٦٦(أفراد الدراسة على هذه العبارة      
وا درجة موافقة عالية    ، وكانت نسبة األفراد الذين أعط     ) درجة ٠,٧٣(بلغ  

على مساعدة المتطـوعين    ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (
من مجموع أفـراد    %) ٩٤,٣%= ١٧,٩%+ ٧٦,٤(في هذا المجال هي     

 .الدراسة
 يقوم المتطوعون بمساعدة الفقراء للوقاية      "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٤

 من حيث مستوى القيام     ،بعفي الترتيب الرا  "  والتشرد   التسول،من ظاهرة   
 حيث بلـغ متوسـط      ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (أو المساعدة   

 ،) درجـة  ٤,٦٣(درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه العبـارة           
، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٧٥(بانحراف معياري صغير بلغ     

)  بشدة، أو موافق   درجة الموافقة كانت موافق   (أعطوا درجة موافقة عالية     
%= ١٨,٤%+ ٧٤,٥(على مساعدة المتطوعين في هـذا المجـال هـي           

 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٢,٩
 يساعد المتطوعون في حالـة حـدوث        "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٥

 ،في الترتيب الخـامس " الكوارث الطبيعية كالزالزل واألعاصير والسيول 
ذلك مـن وجهـة نظـر أفـراد         و(من حيث مستوى القيام أو المساعدة       

 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه            ،)الدراسة
، ) درجـة  ٠,٧٥( بانحراف معياري صغير بلـغ       ،) درجة ٤,٦٣(العبارة  
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درجـة الموافقـة    (وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         
في هذا المجـال    على مساعدة المتطوعين    ) كانت موافق بشدة، أو موافق    

 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٢,٩%= ١٨,٤%+ ٧٤,٥(هي 
 يـساعد المتطوعـون فـي التـصدي         "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٦

فـي  " لإلرهاب والتوعية األمنية والدينية ضـد االنحـراف والتطـرف           
وذلك من وجهـة    ( من حيث مستوى القيام أو المساعدة        ،الترتيب السادس 

 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة         ،)نظر أفراد الدراسة  
 ٠,٧٤( بانحراف معياري صغير بلـغ       ،) درجة ٤,٥٧(على هذه العبارة    

درجـة  (، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عاليـة           )درجة
على مساعدة المتطوعين في هـذا      ) الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق     

 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٣,٩= %٢٦,٩%+ ٦٧,٠(المجال هي 
د المتطوعون في عالج المـدمنين       يساع "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٧
 من حيث مستوى القيام أو المساعدة       ،في الترتيب السابع  " رعاية أسرهم   و
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة       ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (

 بانحراف معيـاري    ،) درجة ٤,٥٤(بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       
، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا درجـة          ) درجة ٠,٧٩(صغير بلغ   

على مساعدة  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (موافقة عالية   
مـن  %) ٩٠,٥%= ٢٢,٦%+ ٦٧,٩(المتطوعين في هذا المجال هـي       

 .مجموع أفراد الدراسة
م المتطوعون بمساعدة أجهزة الدفاع      يقو "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٨

 مـن حيـث     ،في الترتيب الثـامن   " المدني في أداء مهامها عند الحاجة       
 حيـث   ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (مستوى القيام أو المساعدة     

 ٤,٤٨(بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هذه العبـارة            
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، وكانت نسبة األفراد الذين     )ة درج ١,١٠( بانحراف معياري بلغ     ،)درجة
) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (أعطوا درجة موافقة عالية     

%= ١٣,٧%+ ٧٣,٦(على مساعدة المتطوعين في هـذا المجـال هـي           
 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٧,٣

 يساعد المتطوعون األجهـزة األمنيـة       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٩
 من حيث مستوى القيام     ،في الترتيب التاسع  " لمخدرات  المعنية بمكافحة ا  

 حيث بلـغ متوسـط      ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (أو المساعدة   
 ،) درجـة  ٤,٣٩(درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه العبـارة           

، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٨٠(بانحراف معياري صغير بلغ     
) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (أعطوا درجة موافقة عالية     

%= ٣٥,٨%+ ٥٣,٨(على مساعدة المتطوعين في هـذا المجـال هـي           
 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٩,٦

 يساعد المتطوعون أجهزة األمن فـي       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -١٠
 مـن حيـث مـستوى القيـام أو          ،في الترتيب العاشر   " مكافحة الجريمة 

 حيث بلغ متوسط درجة     ،)ذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     و(المساعدة  
 بـانحراف  ،) درجـة ٤,٣٨(الموافقة بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       

، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا        ) درجة ٠,٩٧(معياري صغير بلغ    
علـى  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (درجة موافقة عالية    
%) ٨٦,٨%= ٢٥,٥%+ ٦١,٣(في هذا المجال هي     مساعدة المتطوعين   

 .من مجموع أفراد الدراسة
ولمعرفة معنوية قوة المساعدة للعمل التطـوعي فـي المجـاالت                 

 المجاالت التي تكون فيها درجـة مـساعدة         إلىبمعنى التعرف   (المختلفة  
قام )  ة وموجودة في مجتمع الدراسة    يالعمل التطوعي درجة كبيرة  وحقيق     
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 One-Sample T(لمجموعـة واحـدة   ) ت ( باستخدام اختبار ث الباح
Test  ( درجة الموافقة بين أفراد مجتمـع   ما إذا كان متوسطإلىللتعرف 

وذلك لكل مجال من    (الدراسة على قوة مساعدة المتطوعين في مجال ما         
بعدها تكون  وهي القيمة التي     ()٤( يفوق القيمة ) المجاالت محل الدراسة  

وذلـك باختبـار الفرضـية      ،  بشكل معنوي أم ال   ) قة شديدة درجة المواف 
ضد الفرضـية البديلـة     ) ٤ أقل من أو يساوي      Ho: µ( الصفرية القائلة 

 درجة الموافقة متوسطهي  ) µ(، حيث )٤ أكبر من µ :H١(القائلة بأن 
 على قوة المساعدة للمتطوعين     -وليس العينة -بين أفراد مجتمع الدراسة     

 ي قبـل  الفرض العدمي، وبالتالي     ي رفض وإحصائياً. فةفي المجاالت المختل  
ـ أي أن درجة مساعدة المتطوعين درجة كبيرة  وحقيق        (الفرض البديل    ة ي

موجبـة،  ) ت( إذا كانت قيمة اإلحـصاء      ) وموجودة في مجتمع الدراسة   
 من مـستوى المعنويـة       أقل Sig.(1-tailed)ومستوى الداللة المحسوب    

 بمعنى أن درجة  ، الفرض العدمي  ي قبلر ذلك   غي) ٠,٠٥ =α المحدد مسبقاً 
. الدراسـة مساعدة المتطوعين ال تمثل درجة كبيرة لدى أفراد مجتمـع           

درجة الموافقة على قوة مساعدة      هذا االختبار على متوسط      ي طبقوسوف  
 وعلـى   ،المتطوعين لكل مجال من مجاالت العمل التطـوعي العـشرة         

  :ما يلي، وذلك كالمتوسط المرجح لهذه المجاالت
  )٢١( رقم الجدول

 مجال من مجاالت العمل التطوعي األهمية لكل درجة للفرق بين متوسط) ت(نتائج اختبار 
  ).٤(والقيمة 

 لمتوسط   لعبا  
  لحسابي

قيمة 
 إلحصا  

) ( 

 مستو  قيمة
   لداللة  لمحسو 

Sig.            
(1-tailed) 

 لقر   عند 
مستو   اللة 

)    ( 

ترتيب 
    لمجاال

 فقا  لد جة 
   أل مية

 يقѧѧѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧѧѧو  بمѧѧѧѧѧساعد   سѧѧѧѧѧر نѧѧѧѧѧزال     
  . لسجو 

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية
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يѧѧساعد  لمتطوعѧѧو   جهѧѧز   ألمѧѧن فѧѧي مكافحѧѧة    
  . لجريمة

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

    

يѧѧѧѧساعد  لمتطوعѧѧѧѧو  فѧѧѧѧي  لتѧѧѧѧصد  لإل  ѧѧѧѧا   
   لدينيѧѧѧѧة ضѧѧѧѧد  النحѧѧѧѧر       لتوعيѧѧѧѧة  ألمنيѧѧѧѧة 

  .  لتطر  
                  **  

 ا  بد جة 
 بير  
  معنوية

   

يقѧѧو   لمتطوعѧѧو  بمѧѧساعد   لفقѧѧر   للوقايѧѧة مѧѧن  
  .  لتشر   لتسو  ظا ر  

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

يѧѧѧساعد  لمتطوعѧѧѧو   ألجهѧѧѧز   ألمنيѧѧѧة  لمعنيѧѧѧة   
  .بمكافحة  لمخد   

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

يѧѧساعد  لمتطوعѧѧو  فѧѧي حالѧѧة حѧѧد    لكѧѧو     
  .  لسيو  لطبيعية  الزال     ألعاصير 

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

يقو   لمتطوعو  بمساعد   جهز   لدفا   لمѧدني       
  .في      مهامها عند  لحاجة 

                  **  
 جة  ا  بد

 بير  
  معنوية

   

يقѧѧѧѧو   لمتطوعѧѧѧѧو  برعايѧѧѧѧة  طفѧѧѧѧا   لѧѧѧѧشو      
 . حمايتهم من  النحر     النزال  في  إلجر  

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

   عايѧة   اعد  لمتطوعو  في عال   لمدمنين      يس
  . سر م

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

  فѧѧي  عايѧѧة  لمعѧѧاقين      يѧѧساعد  لمتطوعѧѧو
  . لخاصة الحتياجا  

                  **  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

   

  **                    بوجه عا  لمحو  
 ا  بد جة 

 بير  
  معنوية

 
  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية دال إحصائياً** 

  
  

 في  أن جميع مجاالت العمل التطوعي    ) ٢١ ( رقم جدولال يتضح من       
المجتمع السعودي يقوم فيها المتطوعون بدور كبير جداً وبدرجة معنويـة        

قـيم مـستوى     هنفـس  موجبة وفي الوقت     )ت(حيث كانت قيم اإلحصاء     (
 أقل من مستوى المعنوية المفتـرض       Sig.(1-tailed)الداللة المحسوب   
 بمعنى أن متوسط درجة الموافقة علـى        ،) ٠,٠٥ =αمسبقاً من الباحث    

بين أفراد  (دور الذي يقوم به المتطوعون في مجال من المجاالت          أهمية ال 



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

كمـا  .  بشكل معنـوي وملمـوس     )٤(يفوق القيمة   ) المجتمع وليس العينة  
بناء على قيمة متوسط درجة     ( من الممكن ترتيب هذه المجاالت       يتضح أنه 

، كما  )ن في هذا المجال   وعوالموافقة على أهمية الدور الذي يقوم به المتط       
 فـي    وكما هو واضـح أيـضاً      ،)١٣ ( رقم جدولال في   اتضحت أنسبق  

  ) .١٥ ( رقنجدولالالعمود األخير من 
  
نحو الميول واالتجاهـات للعمـل       همواستجاباتآراء أفراد الدراسة     -٣

  :التطوعي بالمجتمع السعودي
نحـو الميـول     همواسـتجابات  يتناول هذا الجزء آراء أفـراد الدراسـة         

ي بالمجتمع السعودي، وذلك من خالل الجدول       واالتجاهات للعمل التطوع  
  :التالي

  
  
  
  
  
  

  )٢٢( رقم الجدول
استجابات أفراد الدراسة بمدينة الرياض نحو الميول واالتجاهات للعمل التطوعي بالمجتمع 

  .السعودي
  ا       لعب

غير 
مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط

  ي لحساب
   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ترتيب 

 لعبا    
 فقا  لد جة 

   لمو فقة
  

 حѧѧѧب  لعمѧѧѧل  لتطѧѧѧوعي فѧѧѧي                  صفر  صفر   
                   صفر  صفر  %  .خدمة  لمجتمع

                       **     

مѧѧѧѧѧѧѧѧشا  تي فѧѧѧѧѧѧѧѧي  لعمѧѧѧѧѧѧѧѧل   
 لمبѧا      لتطوعي  ѧي تطبيѧق    

     **                                     صفر  صفر     . لدين  إلسالمي  لحنيف
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  ا       لعب
غير 

مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط

  ي لحساب
   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ترتيب 

 لعبا    
 فقا  لد جة 

   لمو فقة
  

                   صفر  صفر  %

مѧѧѧѧѧѧѧѧشا  تي فѧѧѧѧѧѧѧѧي  لعمѧѧѧѧѧѧѧѧل                    صفر   
 لتطѧѧѧوعي تѧѧѧشبع  لعديѧѧѧد مѧѧѧن   
 لرغبا    لميو   لخير  لد    

                        صفر  %  .
                       **     

ا  تي فѧѧѧѧѧѧѧѧي  لعمѧѧѧѧѧѧѧѧل  مѧѧѧѧѧѧѧѧش              صفر  صفر   
 لتطوعي تجعلني  حس بأنني     
فر  فعا   مفيد فѧي مجتمعѧي        

                   صفر  صفر  %  .
                       **     

 لعمѧѧѧѧѧل  لتطѧѧѧѧѧوعي يجعلنѧѧѧѧѧي                      صفر   
                        صفر  %  . شعر بتقدير  آلخرين لي

                       **      

 لعمل  لتطѧوعي يحثنѧي   ئمѧا                      صفر  صفر   
علѧѧى فعѧѧل  لخيѧѧر  يقينѧѧي مѧѧن  

  . ألفكا    لميو   النحر فية
                   صفر  صفر  %

                       **     

                  صفر   
مѧѧѧѧѧѧѧѧشا  تي فѧѧѧѧѧѧѧѧي  لعمѧѧѧѧѧѧѧѧل   
 لتطѧѧѧѧѧѧوعي تجعلنѧѧѧѧѧѧي محѧѧѧѧѧѧط 

  .  تما   تشجيع ممن حولي 
                        صفر  %

                       **     

 سѧѧتفيد  ثيѧѧر   مѧѧن مѧѧشا  تي                          
  .في  لعمل  لتطوعي 

%                             
                       **     

 لعمѧѧѧѧѧل  لتطѧѧѧѧѧوعي يجعلنѧѧѧѧѧي                        
  . آلخرين حس بمعانا  

%                             
                       **     

 لعمѧѧѧѧل  لتطѧѧѧѧوعي يѧѧѧѧشعرني                        
باالنتمѧѧѧѧا   لѧѧѧѧى مجتمѧѧѧѧع      

                             %  . حضا   
                       **     

                 لمحو  بوجه عا 

  ).٠,٠١( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً** 
دال ) ٢كـا ( أن اختبار مربع كـاي      ) ٢٢ (جدول رقم      يتضح من ال  

-Pحيث كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب       ( لجميع العبارات    إحصائياً
Value            أقل من قيمة مستوى المعنوية النظري الذي يفترضـه الباحـث 

، مما يشير إلى وجود اختالفـات ذات داللـة          )٠,٠٥= αمسبقاً وهو هنا    
ق بشدة، غيـر موافـق، محايـد،         مواف غير(معنوية في االستجابة على     

  .لكل عبارات هذا المحور) ، موافق بشدةموافق
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والموضحة فـي   ( االختالفات في النسب الخاصة بالعينة       فإنوبمعنى أدق   
 مما يمكننا من تعميم النتائج علـى        ؛هي نفسها الخاصة بالمجتمع   ) الجدول

  .مجتمع الدراسة
ات المختلفة التي توضح درجة     العبار من الممكن ترتيب     كما يالحظ أنه     

ترتيباً تنازلياً من األكبر إلـى      (الميول لدى أفراد الدراسة للعمل التطوعي       
من وجهة نظر أفـراد الدراسـة،       (  من حيث درجة الموافقة      ،)األصغر

  :كما يلي) وبناء على المنهجية المتبعة
مشاركتي في العمـل التطـوعي هـي         "جاءت العبارة الخاصة بـ      -١

 مـن حيـث     ،في الترتيب األول  " لمبادئ الدين اإلسالمي الحنيف     تطبيق  
حيث بلغ متوسط   ،  )وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة      (،درجة الموافقة 

 ،) درجـة  ٤,٨٥(درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه العبـارة           
، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٣٧(بانحراف معياري صغير بلغ     

) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (فقة عالية   أعطوا درجة موا  
من مجموع أفراد   %) ٩٩,٦%= ١٤,٢%+ ٨٥,٤(على هذه العبارة هي     

  . الدراسة
أحب العمل التطوعي في خدمة المجتمع       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٢
وذلك من وجهـة نظـر      ( من حيث درجة الموافقة      ،في الترتيب الثاني  " 

يث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى          ح) أفراد الدراسة 
، ) درجة ٠,٣٩( بانحراف معياري صغير بلغ      ،) درجة ٤,٨٥(هذه العبارة   

درجـة الموافقـة    (وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         
%+ ٨٦,٨(علـى هـذه العبـارة هـي         ) كانت موافق بشدة، أو موافـق     

 . د الدراسةمن مجموع أفرا%) ٩٨,٦%= ١١,٨
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 مشاركتي في العمل التطوعي تجعلنـي       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٣
 من حيـث    ،في الترتيب الثالث  " أحس بأنني فرد فعال ومفيد في مجتمعي      

 حيث بلغ متوسـط     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (درجة الموافقة   
 ،) درجـة  ٤,٧٧(درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه العبـارة           

، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٤٣(بانحراف معياري صغير بلغ     
) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (أعطوا درجة موافقة عالية     

من مجموع أفراد   %) ٩٩,٦%= ٢٢,٢%+ ٧٧,٤(على هذه العبارة هي     
 . الدراسة

ـ       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٤ ل العمل التطوعي يحثني دائماً على فع
 مـن   ،في الترتيب الرابع  " الخير ويقيني من األفكار والميول االنحرافية       

 حيـث بلـغ     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (حيث درجة الموافقة    
 ٤,٧٧(متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة علـى هـذه العبـارة             

، وكانـت نـسبة     ) درجـة  ٠,٤٣( بانحراف معياري صغير بلغ      ،)درجة
درجة الموافقة كانـت موافـق      (ن أعطوا درجة موافقة عالية      األفراد الذي 

%) ٩٩,٦%= ٢٢,٢%+ ٧٧,٤(على هذه العبارة هي     ) بشدة، أو موافق  
 . من مجموع أفراد الدراسة

أستفيد كثيراً من مشاركتي فـي العمـل         "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٥
وذلـك مـن    ( من حيث درجة الموافقـة       ،في الترتيب الخامس  " التطوعي

 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفـراد         ،)هة نظر أفراد الدراسة   وج
 بانحراف معياري صغير بلـغ      ،) درجة ٤,٧٢(الدراسة على هذه العبارة     

، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقـة عاليـة           ) درجة ٠,٥٥(
على هـذه العبـارة هـي       ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٨,١%= ٢٢,٦%+ ٧٥,٥(



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

العمل التطوعي يجعلني أحس بمعانـاة       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٦
وذلـك مـن    ( من حيث درجة الموافقـة       ،في الترتيب السادس  " اآلخرين  

 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفـراد         ،)وجهة نظر أفراد الدراسة   
بانحراف معياري صغير بلـغ      ،) درجة ٤,٧١(الدراسة على هذه العبارة     

، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقـة عاليـة           ) درجة ٠,٥٥(
على هـذه العبـارة هـي       ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٨,٦%= ٢٤,٥%+ ٧٤,١(
مشاركتي في العمل التطـوعي تـشبع        "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٧

 من حيث   ،في الترتيب السابع  " يد من الرغبات والميول الخيرة لدي         العد
 حيث بلغ متوسـط     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (درجة الموافقة   

 ،) درجـة  ٤,٦٣(درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على هـذه العبـارة           
، وكانت نسبة األفراد الـذين      ) درجة ٠,٥٧(بانحراف معياري صغير بلغ     

) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (ة موافقة عالية    أعطوا درج 
من مجموع أفراد   %) ٩٧,٢%= ٣٠,٧%+ ٦٦,٥(على هذه العبارة هي     

 . الدراسة
العمل التطوعي يشعرني باالنتماء إلـى       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٨

 من حيث درجـة الموافقـة       ،في الترتيب الثامن  " مجتمع راق وحضاري    
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة       ،)هة نظر أفراد الدراسة   وذلك من وج  (

 بانحراف معيـاري    ،) درجة ٤,٦٢(بين أفراد الدراسة على هذه العبارة       
، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا درجـة          ) درجة ٠,٧٢(صغير بلغ   

علـى هـذه    ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (موافقة عالية   
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٣,٤%= ٢١,٢%+ ٧٢,٢(العبارة هي 
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مشاركتي في العمل التطوعي تجعلنـي       "جاءت العبارة الخاصة بـ      -٩
 من حيث درجـة     ،في الترتيب التاسع  " محط اهتمام وتشجيع ممن حولي      

 حيث بلغ متوسط درجـة      ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (الموافقة  
 بـانحراف  ،) درجـة ٤,٥٦(بارة الموافقة بين أفراد الدراسة على هذه الع      

، وكانت نسبة األفراد الـذين أعطـوا        ) درجة ٠,٧٩(معياري صغير بلغ    
علـى  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (درجة موافقة عالية    

مـن مجمـوع أفـراد      %) ٩١,٠%= ٢١,٢%+ ٦٩,٨(هذه العبارة هي    
 . الدراسة

جعلني أشعر بتقـدير    العمل التطوعي ي   "جاءت العبارة الخاصة بـ      -١٠
وذلك مـن   ( من حيث درجة الموافقة      ،في الترتيب العاشر  " اآلخرين لي   

 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفـراد         ،)وجهة نظر أفراد الدراسة   
 بانحراف معياري صغير بلـغ      ،) درجة ٤,٥٤(الدراسة على هذه العبارة     

فقـة عاليـة    ، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موا       ) درجة ٠,٨٥(
على هـذه العبـارة هـي       ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٩,٢%= ١٨,٤%+ ٧٠,٨(

 ولمعرفـة معنويـة قـوة       ،)١-٤(    وبالمثل وكما هو الحال في القسم       
بمعنى أن درجـة ميـول      (الميول للعمل التطوعي في المجتمع السعودي       

ة وموجـودة   ي وحقيق مل التطوعي هي درجة كبيرة جداً     أفراد الدراسة للع  
لمجموعـة  ) ت  ( باسـتخدام اختبـار     ، قام الباحث    ) في مجتمع الدراسة  

  مـا إذا كـان متوسـط   إلىللتعرف )  One-Sample T Test(واحدة  
درجة الموافقة بين أفراد مجتمع الدراسة على االتجاه أو الميول االيجابي           

وذلك لكل عبارة مـن العبـارات       ( السعودي   للعمل التطوعي في المجتمع   
وسوف . بشكل معنوي أم ال) ٤الدرجة (يفوق القيمة  ) وللمحور بوجه عام  



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

درجة الموافقة على كـل عبـارة مـن          هذا االختبار على متوسط      يطبق
  : وذلك كما يليعام،العبارات، وعلى المتوسط المرجح للمحور بشكل 

  
  )٢٣(جدول رقم ال

    ).٤( والقيمةعبارة من العبارات لكل  درجة الموافقةفرق بين متوسطلل) ت(نتائج اختبار 
 لمتوسط   لعبا  

  لحسابي
قيمة 

 إلحصا  
) ( 

 مستو  قيمة
   لداللة  لمحسو 

Sig.            
(1-tailed) 

 لقر   عند 
  مستو   اللة 

)    ( 
  ترتيب  لعبا   
 فقا  لد جة 

   أل مية
 ا  بد جة  بير    **                    . حب  لعمل  لتطوعي في خدمة  لمجتمع 

     معنوية
مѧѧشا  تي فѧѧي  لعمѧѧل  لتطѧѧوعي  ѧѧي تطبيѧѧق لمبѧѧا       

 ا  بد جة  بير    **                    . لدين  إلسالمي  لحنيف 
     معنوية

مѧѧѧشا  تي فѧѧѧي  لعمѧѧѧل  لتطѧѧѧوعي تѧѧѧشبع  لعديѧѧѧد مѧѧѧن     
 ا  بد جة  بير    **                    .  لد    لرغبا    لميو   لخير

     معنوية
مѧѧشا  تي فѧѧي  لعمѧѧل  لتطѧѧوعي تجعلنѧѧي  حѧѧس بѧѧأنني   

 ا  بد جة  بير    **                    .فر  فعا   مفيد في مجتمعي 
     معنوية

 ا  بد جة  بير    **                    . لعمل  لتطوعي يجعلني  شعر بتقدير  آلخرين لي
     وية معن

 لعمل  لتطوعي يحثني   ئما  على فعѧل  لخيѧر  يقينѧي           
 ا  بد جة  بير    **                    .من  ألفكا    لميو   النحر فية 

     معنوية
مѧشا  تي فѧي  لعمѧل  لتطѧوعي تجعلنѧي محѧط   تمѧا         

 ا  بد جة  بير    **                    . تشجيع ممن حولي 
     معنوية

 ا  بد جة  بير    **                    . من مشا  تي في  لعمل  لتطوعي  ستفيد  ثير  
     معنوية

 ا  بد جة  بير    **                    . آلخرين لعمل  لتطوعي يجعلني  حس بمعانا  
     معنوية

 لعمѧѧل  لتطѧѧوعي يѧѧشعرني باالنتمѧѧا   لѧѧى مجتمѧѧع     
  ا  بد جة  بير   **                    . حضا   

     معنوية

 ا  بد جة  بير    **                     بوجه عا  لمحو  
   معنوية

  ).    ( عند مستو  معنوية      حصائيا ** 
  

المتطوعين فـي   (أن أفراد مجتمع الدراسة     ) ٢٣(يتضح من الجدول رقم     
يميلون إلى الموافقة بدرجـة كبيـرة       ) المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض   

 للفرق بين المتوسط    )ت(قيمة اإلحصاء   (ذي داللة إحصائية     وبشكل   ،جداً



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

 مـن مـستوى     أقـل ) ٠,٠٠٠(ومستوى الداللة المحسوب    ،  )٤(+مةوالقي
على أن درجة   ) ٠,٠٥المعنوية النظري الذي أفترضه الباحث مسبقاً وهو        

 حيـث بلـغ     جـداً،  درجة كبيرة    عام هي الميول للعمل التطوعي بوجه     
 )١( درجة الموافقة على عبارات هذا المحـور      المتوسط الحسابي المرجح ل   

 والذي  ،درجة) ٠,٣٥٠( بانحراف معياري صغير بلغ      ،درجة) ٤,٧٠١(
يدل على عدم وجود تباين في آراء أفراد الدراسة تجاه عبارات المحـور             

  .  بشكل عام
 أن أفراد مجتمع الدراسة يميلون إلى الموافقة بدرجة         كما يالحظ أيضاً     

قـيم اإلحـصاء ت للفـرق بـين     (كل ذي داللة إحصائية كبيرة جداً وبش 
 مـن مـستوى      ومستوى الداللة المحسوب أقل    )٤(+المتوسطات والقيمة   

على أن جميع   ) ٠,٠١فترضه الباحث مسبقاً وهو     المعنوية النظري الذي ا   
العبارات المتعلقة بهذا المحور تدل على أن درجة الميول للعمل التطوعي           

   .كانت درجة كبيرة جداً
 من الممكن ترتيب العبارات التي توضـح االتجـاه أو           كما يتضح أنه     

بناء على قيمة متوسط درجة الموافقة على هـذه         (الميول للعمل التطوعي    
 وكما هو واضـح     ،)٢٢ ( رقم جدولال في   اتضحتأن  ، كما سبق    )العبارة
  ). ٢٣( في العمود األخير من جدول أيضاً

  
   
نحو أهم العقبات والصعوبات التي      هماباتواستج آراء أفراد الدراسة     -٤

  :تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي

                                                 
 . بأن جميع عبارات هذا المحور هي عبارات إيجابية تجاه الميول للعمل التطوعيماً عل )١(



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

نحو أهـم العقبـات      همواستجابات يتناول هذا الجزء آراء أفراد الدراسة       
والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي، وذلك مـن          

  :خالل الجدول التالي
راسة بمدينة الرياض نحو أهم العقبات والصعوبات استجابات أفراد الد )٢٤(جدول رقم ال

  .التي تواجه العمل التطوعي بالمجتمع السعودي
   لعبا   

غير 
مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط
   لحسابي

   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ب  لصعوبا  ترتي

   فقا  لد جة  لمو فقة
  

نو جѧѧѧѧه صѧѧѧѧعوبا                         
 بيѧѧѧر  فѧѧѧي تنظѧѧѧѧيم   
 لوقѧѧѧѧѧѧت  تنѧѧѧѧѧѧسيق  

      **                                                 %  . لمها 

                       
نو جѧѧѧѧѧѧѧѧѧه بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧض 
 لѧѧѧѧѧѧصعوبا  مѧѧѧѧѧѧن  
 لجهѧѧѧѧا   لرسѧѧѧѧمية 
متعلقѧѧة بالتѧѧصا يح  
  بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧض 
 إلجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر     

  . لنظامية
%                          

                       **     

   لكثير من                           يتعر
 لمتطѧѧѧѧѧوعين  لѧѧѧѧѧى  
بعѧѧѧѧѧض  لمخѧѧѧѧѧاطر  

 للعمѧѧل    ئهѧѧم ثنѧѧا  
                          %  . لتطوعي

                       **     

تكѧѧѧѧѧѧѧو   لعѧѧѧѧѧѧѧا                            
  لتقاليد   ألعر    
  لخاصѧѧѧة بنѧѧѧا سѧѧѧببا  

ѧѧѧل فѧѧѧة  لعمѧѧѧي عرقل
                          %  . لتطوعي

                       **     

عѧѧѧѧѧѧѧѧѧد  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧساعد                         
 لѧѧسلطا   لرسѧѧمية  

     **                                                 %  .بالقد   لكافي

                          يعتبѧѧѧѧѧѧر  نخفѧѧѧѧѧѧا
 لميز نيѧѧѧѧѧة  لماليѧѧѧѧѧة 

تطѧѧѧѧѧوعي للعمѧѧѧѧѧل  ل
من   ѧم  لمѧشكال      

                          %  . لتي تو جهنا 
                       **     

نو جѧѧѧѧѧѧѧѧѧه بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧض                      
 لѧѧѧѧѧѧصعوبا  فѧѧѧѧѧѧي  
 لوصѧѧѧѧѧѧѧѧو   لѧѧѧѧѧѧѧѧى  
 لفئѧѧѧا   لتѧѧѧي نقѧѧѧو   

                          %  .بمساعدتها
                       **     



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

   لعبا   
غير 

مو فق 
  بشد 

) ( 

غير 
مو فق 

) ( 
محايد 

) ( 
مو فق 

) ( 
مو فق 
  بشد 

)  ( 
  لمتوسط
   لحسابي

   النحر  
   لمعيا  

  قيمة  حصا 
    ا

  
 مستو  قيمة

 لداللة 
   لمحسو 
P Value 

  
ب  لصعوبا  ترتي

   فقا  لد جة  لمو فقة
  

انѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  نو جѧѧѧѧѧѧѧѧѧه  حي                     
تѧѧѧѧѧѧشويها  لѧѧѧѧѧѧصيغة  
 لعمѧѧѧѧѧѧل  لطѧѧѧѧѧѧوعي 
بتѧѧѧѧѧصويره للنѧѧѧѧѧا  
علѧѧѧѧى  نѧѧѧѧه مѧѧѧѧرتبط 

  .باإل  ا  
%                          

                       **     

                     
نو جѧѧѧѧѧѧѧѧѧه بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧض 
 لعقبا  فѧي تحقيѧق     
  ѧѧѧѧѧѧѧѧد    لعمѧѧѧѧѧѧѧѧل  
 لتطوعي في مجا  

جهو   لمساعد  في   
  لمنحѧѧرفين  صѧال  

  صѧѧحا   لѧѧسلو   
  . إلجر مي

%                          
                       **     

 شѧѧعر  حيانѧѧا  بعѧѧد                            
تفهѧѧѧѧѧѧѧѧѧم  لѧѧѧѧѧѧѧѧѧبعض  
النخر طѧѧѧي للعمѧѧѧل  

     **                                                 %  . لطوعي

                 لمحو  بوجه عا 
  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية ائياًيوجد اختالف دال إحص** 

  
 دال إحصائياً  ) ٢كا( أن اختبار مربع كاي     ) ٢٤(يتضح من الجدول رقم     

 P-Valueحيث كانت قيمة مستوى الداللة المحـسوب        (لجميع العبارات   
 وهو  ،أقل من قيمة مستوى المعنوية النظري الذي يفترضه الباحث مسبقاً         

الفات ذات داللة معنويـة فـي       ، مما يشير إلى وجود اخت     )٠,٠٥= αهنا  
غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق ، موافـق          (االستجابة على   

 االختالفات في النسب    فإنوبمعنى أدق   . لكل عبارات هذا المحور   ) بشدة
 ،هي نفسها الخاصة بـالمجتمع    ) والموضحة في الجدول  (الخاصة بالعينة   

  .راسةمما يمكننا من تعميم النتائج على مجتمع الد
العقبات والصعوبات التي تواجه     من الممكن ترتيب           كما يالحظ أنه  

ترتيباً تنازليا مـن    (العمل التطوعي بالمجتمع السعودي من حيث األهمية        



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

من وجهة نظر أفـراد الدراسـة، وبنـاء علـى           ) ( األكبر إلى األصغر  
  :كما يلي) المنهجية المتبعة

نواجه أحياناً تشويهاً لصيغة     "ـ  جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة ب      -١
في الترتيب  " العمل التطوعي بتصويره للناس على أنه مرتبط باإلرهاب         

 ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسـة      ( من حيث درجة وجودها      ،األول
حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبة            

 ٠,٨٠(يـاري صـغير بلـغ        بانحراف مع  ،) درجة ٤,٦٧(أو الصعوبة   
درجـة  (، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عاليـة           )درجة

على وجود هذه العقبة أو الصعوبة      ) الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق     
 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٢,٩%= ١٢,٧%+ ٨٠,٢(
 يعتبر انخفـاض الميزانيـة     "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٢

فـي الترتيـب    " المالية للعمل التطوعي من أهم المشكالت التي تواجهنا         
 ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسـة      ( من حيث درجة وجودها      ،الثاني

حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبة            
 ٠,٨٧( بانحراف معيـاري صـغير بلـغ         ،) درجة ٤,٥٧(أو الصعوبة   

درجـة  (نت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عاليـة          ، وكا )درجة
على وجود هذه العقبة أو الصعوبة      ) الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق     

 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٩,٧%= ١٥,٦%+ ٧٤,١(
نواجه بعض الصعوبات في     "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٣

 من حيث   ،في الترتيب الثالث  " ساعدتها  الوصول إلى الفئات التي نقوم بم     
 حيث بلغ متوسـط     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (درجة وجودها   

درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبـة أو الـصعوبة             
، وكانـت   ) درجـة  ٠,٨٩( بانحراف معياري صغير بلغ      ،) درجة ٤,٥٤(
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درجـة الموافقـة كانـت      (ة  نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالي      
%+ ٧٠,٨(على وجود هذه العقبة أو الـصعوبة        ) موافق بشدة، أو موافق   

 . من مجموع أفراد الدراسة%) ٩١,١%= ٢٠,٣
نواجه بعض العقبـات فـي       "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٤

تحقيق أهداف العمل التطوعي في مجال المساعدة في جهـود  إصـالح             
 من حيـث    ،في الترتيب الرابع  " السلوك اإلجرامي   المنحرفين وأصحاب   

 حيث بلغ متوسـط     ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (درجة وجودها   
درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبـة أو الـصعوبة             

، وكانـت   ) درجـة  ٠,٧٤( بانحراف معياري صغير بلغ      ،) درجة ٤,٥٢(
درجـة الموافقـة كانـت      (فقة عالية   نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موا     

%+ ٦١,٨(على وجود هذه العقبة أو الـصعوبة        ) موافق بشدة، أو موافق   
 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٩٤,٣%= ٣٢,٥

نواجه بعض الصعوبات من     "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٥
فـي  " بعض اإلجراءات النظاميـة     جهات الرسمية متعلقة بالتصاريح و    ال

وذلك من وجهة نظر أفـراد      ( من حيث درجة وجودها      ،ب الخامس الترتي
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود           ،)الدراسة

 ١,٠٥( بانحراف معيـاري بلـغ       ،) درجة ٤,٣٣(هذه العقبة أو الصعوبة     
درجـة  (، وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عاليـة           )درجة

على وجود هذه العقبة أو الصعوبة      ) افق بشدة، أو موافق   الموافقة كانت مو  
 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٤,٤%= ٢٣,١%+ ٦١,٣(
أشعر أحيانـاً بعـدم تفهـم        "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٦

 من حيـث    ،في الترتيب السادس   " في العمل التطوعي  البعض النخراطي   
 حيث بلغ متوسـط     ،)دراسةوذلك من وجهة نظر أفراد ال     (درجة وجودها   
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درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبـة أو الـصعوبة             
، وكانـت نـسبة     ) درجـة  ١,١١( بانحراف معياري بلغ     ،) درجة ٤,٣١(

درجة الموافقة كانـت موافـق      (األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية       
%+ ٦١,٨(على وجـود هـذه العقبـة أو الـصعوبة           ) بشدة، أو موافق  

 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٣,٥%= ٢١,٧
عـدم مـساعدة الـسلطات       "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -٧

 من حيث درجـة وجودهـا       ،في الترتيب السابع  " الرسمية بالقدر الكافي    
 حيث بلغ متوسط درجة الموافقـة       ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (

 ،) درجـة  ٤,٢٧(عقبة أو الـصعوبة     بين أفراد الدراسة على وجود هذه ال      
، وكانت نسبة األفراد الذين أعطـوا       ) درجة ١,٣١(بانحراف معياري بلغ    

علـى  ) درجة الموافقة كانت موافق بشدة، أو موافق      (درجة موافقة عالية    
مـن  %) ٧٩,٦%= ١٨,٠%+ ٦١,٦(وجود هذه العقبـة أو الـصعوبة        

 .مجموع أفراد الدراسة
تكـون العـادات والتقاليـد       "لخاصة بـ   جاءت العقبة أو الصعوبة ا     -٨

فـي الترتيـب    "  في عرقلة العمل التطوعي      واألعراف الخاصة بنا سبباً   
 ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسـة      ( من حيث درجة وجودها      ،الثامن

حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبة            
، ) درجـة  ١,٢٦(عيـاري بلـغ      بانحراف م  ،) درجة ٤,٢٠(أو الصعوبة   

درجـة الموافقـة    (وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة موافقة عالية         
على وجـود هـذه العقبـة أو الـصعوبة          ) كانت موافق بشدة، أو موافق    

 .من مجموع أفراد الدراسة%) ٧٥,٥%= ٩,٩%+ ٦٥,٦(
يتعـرض الكثيـر مـن       "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصـة بــ          -٩

في الترتيب  "  للعمل التطوعي    أدائهمى بعض المخاطر أثناء     المتطوعين إل 
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 ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسـة      ( من حيث درجة وجودها      ،التاسع
حيث بلغ متوسط درجة الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبة            

، ) درجـة  ١,١٧( بانحراف معيـاري بلـغ       ،) درجة ٤,١٧(أو الصعوبة   
درجـة الموافقـة    (الذين أعطوا درجة موافقة عالية      وكانت نسبة األفراد    

على وجـود هـذه العقبـة أو الـصعوبة          ) كانت موافق بشدة، أو موافق    
  .من مجموع أفراد الدراسة%) ٨٣,٥%= ٣١,١%+ ٥٢,٤(

نواجه صعوبات كبيرة فـي     "جاءت العقبة أو الصعوبة الخاصة بـ        -١٠
مـن حيـث درجـة       ،في الترتيب العاشر  " تنظيم الوقت وتنسيق المهام     

 حيث بلغ متوسط درجـة      ،)وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة     (وجودها  
 ٤,١٥(الموافقة بين أفراد الدراسة على وجود هذه العقبـة أو الـصعوبة             

، وكانت نسبة األفراد الذين     ) درجة ١,١٥( بانحراف معياري بلغ     ،)درجة
) أو موافق درجة الموافقة كانت موافق بشدة،      (أعطوا درجة موافقة عالية     

من %) ٨٣,٥%= ٣٣,٠%+ ٥٠,٥(على وجود هذه العقبة أو الصعوبة       
 .مجموع أفراد الدراسة

السابقة ولمعرفة معنويـة قـوة      -حال في األقسام  ا هو ال   وكم -   وبالمثل
بمعنى أن هذه األهمية هي أهمية كبيـرة        (كل صعوبة   ) أو وجود (أهمية  
بات التي تواجه العمل     من الصعو ) ة وموجودة في مجتمع الدراسة    يوحقيق

) ت  ( باسـتخدام اختبـار     التطوعي بالمجتمع السعودي، قـام الباحـث        
 مـا إذا كـان   إلىللتعرف )  One-Sample T Test(لمجموعة واحدة 

 درجة الموافقة بين أفراد مجتمع الدراسة على أهمية الـصعوبات           متوسط
عوبة من  وذلك لكل ص  (التي تواجه العمل التطوعي في المجتمع السعودي        

يفوق ) الصعوبات التي العمل التطوعي محل الدراسة وللمحور بوجه عام        
 هذا االختبار علـى     يطبق وسوف   ،بشكل معنوي أم ال   ) ٤الدرجة  (القيمة  
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 بات العشركل عقبة من العق) أو وجود(درجة الموافقة على أهمية متوسط  
المطروحة في الدراسة، وعلى المتوسط المرجح للمحـور بـشكل عـام            

، )العقبات التي تواجه العمل التطوعي بشكل عام في المجتمع الـسعودي          (
  :وذلك كما يلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٥( رقم الجدول
قبة من العقبات التي تواجه العمل ع األهمية لكل درجة للفرق بين متوسط) ت(نتائج اختبار 

  ).٤(والقيمة التطوعي 
 لمتوسط   لعبا  

  لحسابي
قيمة 

 إلحصا  
) ( 

 مستو  يمةق
   لداللة  لمحسو 

Sig.            
(1-tailed) 

 لقر   عند 
مستو   اللة 

)    ( 

ترتيب 
   لصعوبا 

 فقا  لد جة 
   أل مية
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  **                    .نو جه صعوبا   بير  في تنظيم  لوقت  تنسيق  لمها 
موجو   

بد جة  بير  
  معنوية

    
متعلقة جها   لرسمية نو جه بعض  لصعوبا  من  ل

  **                    .بعض  إلجر      لنظاميةبالتصا يح  
موجو   

بد جة  بير  
  معنوية

   
   لكثير من  لمتطوعين  لى بعض  لمخاطر  يتعر

  **                    . لتطوعي للعمل    ئهم ثنا  
موجو   

بد جة  بير  
  معنوية

   
 في ا تكو   لعا      لتقاليد   ألعر    لخاصة بنا سبب

  **                    . لتطوعيعرقلة  لعمل 
موجو   

بد جة  بير  
  معنوية

   
  **                    .عد  مساعد   لسلطا   لرسمية بالقد   لكافي

موجو   
بد جة  بير  

  معنوية
   

   لميز نية  لمالية للعمل  لتطوعي من   م  يعتبر  نخفا
  **                    . لمشكال   لتي تو جهنا 

موجو   
بد جة  بير  

  معنوية
   

نو جه بعض  لصعوبا  في  لوصو   لى  لفئا   لتي 
  **                    .بمساعدتهانقو  

موجو   
بد جة  بير  

  معنوية
   

 بتصويره  لتطوعينو جه  حيانا  تشويها  لصيغة  لعمل 
  **                    . للنا  على  نه مرتبط باإل  ا  

موجو   
د جة  بير  ب

  معنوية
   

نو جه بعض  لعقبا  في تحقيق   د    لعمل  لتطوعي 
  لمنحرفين جهو   صال في مجا   لمساعد  في 

  . إلجر مي  صحا   لسلو  
                  **  

موجو   
بد جة  بير  

  معنوية
   

فѧѧي  لعمѧѧل  شѧѧعر  حيانѧѧا  بعѧѧد  تفهѧѧم  لѧѧبعض النخر طѧѧي  
  **                    . لتطوعي

موجو   
بد جة  بير  

  معنوية
   

  **                     بوجه عا  لمحو  
موجو   

بد جة  بير  
  معنوية

 
  ).٠,٠٥(دال إحصائيا عند مستوى معنوية ** 

  
المتطوعين فـي   (أن أفراد مجتمع الدراسة     ) ٢٥(يتضح من الجدول رقم     

رجـة كبيـرة    يميلون إلى الموافقة بد   ) المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض   
 للفرق بين المتوسط    )ت(قيمة اإلحصاء   (جداً وبشكل ذي داللة إحصائية      

 مـن مـستوى     أقـل ) ٠,٠٠٠(ومستوى الداللة المحسوب    ) ٤+(والقيمة
على أن درجة   ) ٠,٠٥فترضه الباحث مسبقاً وهو     المعنوية النظري الذي ا   
 حيث بلـغ المتوسـط      جداً، درجة كبيرة    عام هي وجود الصعوبات بوجه    
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) ٤,٣٧٦ ()١( سابي المرجح لدرجة الموافقة على عبارات هذا المحور       الح
درجة والذي يدل علـى     ) ٠,٧٠٣( بانحراف معياري صغير بلغ      ،درجة

 المحور بشكل    هذا عدم وجود تباين في آراء أفراد الدراسة تجاه عبارات        
  .  عام

  أن أفراد مجتمع الدراسة يميلون إلى الموافقـة                كما يالحظ أيضاً  
قيم اإلحصاء ت للفرق بين     (بدرجة كبيرة جداً وبشكل ذي داللة إحصائية        

 ومستوى الداللة المحسوب أقل مـن مـستوى         )٤(+المتوسطات والقيمة   
على أن جميع   ) ٠,٠١المعنوية النظري الذي أفترضه الباحث مسبقاً وهو        

العبارات المتعلقة بهذا المحور تدل على أن درجة وجود صعوبات فـي            
  .  درجة كبيرة جداًمتعددة كانتأشياء 
بناء على قيمـة    ( من الممكن ترتيب هذه الصعوبات       كما يتضح أنه        

 كمـا سـبق وأن      ،)متوسط درجة الموافقة على وجود هذه الـصعوبات       
 في العمود األخير    وكما هو واضح أيضاً   ) ٢٣ ( رقم جدولال في   اتضحت

  ) .٢٤ ( رقمجدولالمن 
  

   
  
  
  :ت العمل التطوعي والدور األمني لهذا العملالعالقة بين مجاال -٥

 طبيعة  إلى) من خالل آراء أفراد الدراسة    (    يتناول هذا الجزء التعرف     
العالقة بين  مجاالت العمل التطوعي والدور األمني لهذا العمل، وقد قام            
الباحث في سبيل تحقيق ذلك باالعتماد على معامـل االرتبـاط الخطـي             

                                                 
 . علما بأن جميع عبارات هذا المحور هي عبارات إيجابية تجاه وجود صعوبات 1
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لـدرجات  ) أو المتوسط المـرجح   ( متغير مجموع    بين) بيرسون(البسيط  
) أو المتوسـط المـرجح    (متغيـر مجمـوع     ومحور أهمية الدور األمني     

لدرجات محور مجاالت العمل التطوعي، وكانت النتـائج علـى النحـو            
  :التالي

 نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت العمل التطوعي والدور األمني )٢٦(جدول ال
  ل لهذا العم

   لمتغير  
  قيمة معامل بيرسو 

   لال تبا 
  قيمة مستو   لداللة 

   لمحسو 
P Value 

&مجاال   لعمل  لتطوعي 
   لد    ألمني لهذ   لعمل

  
           **  

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية دال إحصائياً** 
  

) ٢( هناك عالقة طردية قوية جداً     أن) ٢٦(يتضح من الجدول السابق رقم      
بين الدور األمني للعمـل     ) ٠,٨٠ بيرسون موجب وأقل من      ن معامل أل(

مجاالت العمل التطوعي،  بمعنى أنه ازداد الدور األمني فـي           والتطوعي  
فـي  ) العمل التطـوعي  ( زادت مجاالت هذا العمل      التطوعي كلما العمل  

 كما أن هذه العالقة هي عالقة ذات داللـة إحـصائية          . المجتمع السعودي 
 أقل من مستوى المعنوية المفترض مـسبقاً        ٠,٠٠٠ن مستوى الداللة    أل(
α=بمعنى) ٠,٠٥:   

المؤسسات الخيرية في    (هل ك  أن هذه العالقة موجودة في مجتمع الدراسة      
  . العينة فقطمقتصرة على وليست ،)مدينة الرياض

  

                                                 
دارة معهد اإل  - SPSSالمفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج        : اإلحصاء بال معاناة  . م٢٠٠٥ ،فهمي) ١(

  .ضالريا. العامة
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فѧѧي آ     فѧѧر    لد  سѧѧة نحѧѧو  لمحѧѧا    لرئيѧѧسية  )  لفر قѧѧا ( الختالفѧѧا   - 
  . لمتغير    لشخصية   لوظيفية الختالفهم في تبعا 

الخـاص  ) ت(    قام الباحث في سبيل تحقيق ذلك باسـتخدام اختبـار           
بالمقارنة بين مجموعتين مستقلتين، وذلك لدراسة االختالفات في متوسط         
درجة موافقة أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية في الدراسة باختالف          

، ثـم   )الجنس(ن  ثر من وجهي   التي لها أك   ةالخصائص الشخصية والوظيفي  
استخدام معامل االرتباط الثنائي المتسلسل لتوضـيح قـوة التـأثير فـي             

  . االختالفات لكل محور من محاور الدراسة
للمقارنة ) اختبار ف( باستخدام اختبار تحليل التباين         وقام الباحث أيضاً  

ـ           ة بين عدة مجموعات مستقلة، وذلك لدراسة االختالفات في متوسط درج
موافقة أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيـسية فـي الدراسـة بـاختالف             

العمر، الحالة  ( التي لها أكثر من وجهان       ةالخصائص الشخصية والوظيفي  
االجتماعية، المستوى التعليمي، العمل الحالي، مستوى الدخل الـشهري،         
نوع السكن، مكان السكن، عدد سنوات الخبرة التطوعية، نـوع العمـل            

يقـوم   الباحث   فإن بين المتوسطات    اً، وإذا تبين أن هناك اختالف     )عيالتطو
ع االختالف، ، ثم استخدام      لتحديد موض  Scheffeباستخدام اختبار شيفة    

 لتوضيح قوة التأثير في االختالفات لكل محور من محـاور           )يتاا(معامل  
  .الدراسة

سـتخدام  با) ف(أو اختبـار    ) ت(     وقد قام الباحث قبل إجراء اختبار       
األساليب المناسبة للتأكد من توافر الشروط الالزم لتطبيق هذه االختبارات          

،  وفيما يلي عـرض للنتـائج النهائيـة          )٤٦٨ ،٣٩٤ :م٢٠٠٥ ،فهمي(
  :وتحليلها وتفسيرها) ف( واختبار ،)ت(الختبار 
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  :االختالفات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية باختالف الجنس
للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور ) ت(نتائج اختبار  )٢٧(قم  رالجدول

  الرئيسية باختالف الجنس
 )ت(قيمة   المتوسط طبيعة العمل المحاور الرئيسية

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

  مصدر الفروق المحسوب
الدور األمني للعمل التطوعي فـي       ٤,٦٥٤٢ ذكر

 جدال يو ٠,٠٧٩  ١,٤١٤ ٤,٥٦٨١  أنثى .المجتمع السعودي
مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع     ٤,٦١٦٧ ذكر

 ال يوجد ٠,٩١  ١,٣٤١ ٤,٥٢٣٣  أنثى .السعودي
ــل    ٤,٧٥٧٣ ذكر ــول للعم ــات والمي االتجاه

)٢(أكبر من ) ١( *٠,٠١٦  ٢,١٦٧ ٤,٦٥٣٤  أنثى .التطوعي
العقبات والصعوبات التي تواجـه      ٤,٤٨٥٤ ذكر

)٢(أكبر من ) ١( *٠,٠١٩  ٢,٠٨٨ ٤,٢٨٤٥  أنثى .العمل التطوعي
  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 

  :ما يلي) ٢٧(     يتضح من الجدول 
فـي آراء أفـراد الدراسـة       ) معنـوي (ليس هناك اختالف جوهري      -١
 باختالف الجـنس    ،)المتطوعين في المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض     (

، الدور األمني للعمل التطوعي فـي المجتمـع الـسعودي          (نحو محوري 
، حيث كانت قيم مـستوى       )مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي    

 α الداللة المحسوب لهذه المحاور أكبر من مستوى المعنوية المحدد مسبقاً         
=٠,٠٥.  
المتطوعين (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(هناك اختالف جوهري     -٢

           باختالف الجنس نحـو محـور       ،)ات الخيرية بمدينة الرياض   في المؤسس 
قيمة مستوى الداللـة المحـسوب      " (االتجاهات والميول للعمل التطوعي   " 

، حيـث   )٠,٠٥ =α لهذا المحور أقل من مستوى المعنوية المحدد مسبقاً       
تبين أن متوسط درجة ميول أفراد الدراسة من الذكور كان أكبر بـشكل             
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إحصائية من متوسط درجة ميول أفراد الدراسة من اإلناث، إال          ذي داللة   
ه قيمة معامـل    ت وهو ما أوضح   ،أن هذا االختالف ليس باالختالف الكبير     
 .فقط ) ٠,١٥(االرتباط الثنائي الذي وصلت قيمته إلى 

المتطوعين (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(هناك اختالف جوهري     -٣
          باختالف الجنس نحـو محـور       ،)ة الرياض في المؤسسات الخيرية بمدين   

قيمة مستوى الداللة    " (العقبات والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي     " 
 αالمحسوب لهذا المحور أقل من مـستوى المعنويـة المحـدد مـسبقا              

، حيث تبين أن متوسط درجة الموافقة علـى وجـود العقبـات             )٠,٠٥=
لذكور كان أكبر بـشكل ذي داللـة        والصعوبات بين أفراد الدراسة من ا     

إحصائية من متوسط درجة الموافقة على وجود العقبات والصعوبات بين          
 ،أفراد الدراسة من اإلناث، إال أن هذا االختالف ليس باالختالف الكبيـر           

وهو ما أوضحته قيمة معامل االرتباط الثنائي الذي وصلت قيمتـه إلـى             
 .فقط ) ٠,١٤(
  
  
  
  
  
  
  
 آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية باختالف االختالفات في - ٧

  :العمر
  

  )٢٨( رقم الجدول
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 الموافقة على المحاور الرئيسية متوسط درجةللفروق بين ) اختبار ف(نتائج تحليل التباين 
  باختالف العمر

 ) (قيمة   لمتوسط   ألعما   لمحا    لرئيسية
   لمحسوبة

مستو  
  لداللة

  لمحسو 
 مصد   لفر  

  باستخد    ختبا  شيفيه
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 

 لد    ألمني للعمل  لتطوعي 
   .في  لمجتمع  لسعو  

          نة فأ ثر س  من 

 ال يوجد             

            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 

مجاال   لعمل  لتطوعي 
 .بالمجتمع  لسعو  

           سنة فأ ثر  من 

 ال يوجد             

            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 

 التجا ا    لميو  للعمل 
 . لتطوعي

           سنة فأ ثر  من 

 ال يوجد             

            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 
            لى  قل من   من 

عوبا   لتي  لعقبا    لص
 .تو جه  لعمل  لتطوعي

           سنة فأ ثر  من 

 ال يوجد             

  ).    ( عند مستو  معنوية حصائيا يوجد  ختال       * 
  
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٢٨ ( رقم يتضح من الجدول السابق   
المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(

حيث كانت  (باختالف العمر نحو جميع المحاور الرئيسية       ) بمدينة الرياض 
 مستوى المعنوية المحدد مسبقا     قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من      

α= ٠,٠٥.(  
 االختالفات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية باختالف           -٨

  :الحالة االجتماعية
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 الموافقة على متوسط درجةللفروق بين ) اختبار ف(نتائج تحليل التباين  )٢٩(جدول رقم ال
  المحاور الرئيسية باختالف الحالة االجتماعية

 )ف(قيمة  المتوسط الحالة االجتماعية  الرئيسيةالمحاور
  المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوب

 باستخدام مصدر الفروق
  اختبار شيفيه

  ٤,٥٩٣٤ أعزب
  ٤,٦٥٠٠  متزوج
  ٤,٤٩٦٣  مطلق

الدور األمني للعمل 
التطوعي في المجتمع 

  ٤,٦١٥٨  أرمل   .السعودي
 ال يوجد ٠,٤٥٦  ٠,٨٧٣

  ٤,٥٥٦٦ أعزب
  ٤,٦٠١١  متزوج
  ٤,٤٩٢٦  مطلق

ل التطوعي مجاالت العم
 .بالمجتمع السعودي

  ٤,٥٣٦٨  أرمل
 ال يوجد ٠,٧٨٢  ٠,٣٦٠

  ٤,٦٩٠٨ أعزب
  ٤,٧٤٦٧  متزوج
  ٤,٦٢٩٦  مطلق

االتجاهات والميول للعمل 
 .التطوعي

  ٤,٦٢١١  أرمل
 ال يوجد ٠,٢٩٧  ١,٢٣٩

  ٤,٣٥٠٠ أعزب
  ٤,٥٠٧٨  متزوج
  ٤,١٠٠٠  مطلق

العقبات والصعوبات التي 
 .اجه العمل التطوعيتو

  ٤,٢٤٢١  أرمل
 )٣(أكبر من ) ٢( *٠,٠٤٣  ٢,٦٧٣

  ).٠,٠٥(يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية * 
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٢٩ ( رقم يتضح من الجدول السابق   
متطوعين في المؤسـسات الخيريـة      ال(في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(

باختالف الحالة االجتماعية نحو جميع المحاور الرئيسية       ) بمدينة الرياض 
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من مستوى المعنويـة            (

ـ        )٠,٠٥ =α المحدد مسبقاً   العقبـات   "، فيما عدا المحـور الخـاص بـ
يث تبين أن متوسط درجـة      ، ح " والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي    

الموافقة على وجود العقبات والـصعوبات بـين أفـراد الدراسـة مـن              
المتزوجين كان أكبر بشكل ذي داللة إحصائية من متوسط درجة الموافقة           
على وجود العقبات والصعوبات بين أفراد الدراسة من المطلقـين، إال أن          
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 )ايتا( قيمة معامل     وهو ما أوضحته   ،هذا االختالف ليس باالختالف الكبير    
 ).٠,٢٠(لالرتباط الذي وصلت قيمته إلى 

 االختالفات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية باختالف           -٩
  :المستوى التعليمي

  )٣٠( رقم الجدول
للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئيسية باختالف ) ف(نتائج اختبار 

  المستوى التعليمي
 )ف(قيمة  المتوسط المستوى التعليمي ر الرئيسيةالمحاو

  المحسوبة
 مستوى الداللة

 المحسوب
 باستخدام مصدر الفروق

  اختبار شيفيه
  ٤,٥٥٠٠ متوسط

  ٤,٦١٣٢  ثانوي أو ما يعادله
  ٤,٦٣٠٨  جامعي

الدور األمني للعمل التطوعي 
 في المجتمع السعودي

  ٤,٥٠٥٣  فوق الجامعي
 ال يوجد ٠,٦٥٦  ٠,٥٤٠

  ٤,٢٤٤٤ متوسط
  ٤,٥٩١٢  ثانوي أو ما يعادله

  ٤,٦١٦٨  جامعي
مجاالت العمل التطوعي 

 .بالمجتمع السعودي
  ٤,٤٨٩٥  فوق الجامعي

وأقل من ) ٢(أقل من ) ١( *٠,٠٢٩  ٣,٠٧٣
)٣( 

  ٤,٦١٦٧ متوسط
  ٤,٧٠٤٤  ادلهثانوي أو ما يع

  ٤,٧٣٣٦  جامعي
االتجاهات والميول للعمل 

 .التطوعي
  ٤,٥٧٨٩  فوق الجامعي

 ال يوجد ٠,٢٣٣  ١,٤٣٧

  ٤,١١٦٧ متوسط
  ٤,٣٩٨٥  ثانوي أو ما يعادله

  ٤,٤٤٠٢  جامعي
العقبات والصعوبات التي تواجه 

 .العمل التطوعي
  ٤,١٧٣٧  فوق الجامعي

 ال يوجد ٠,١٧٣  ١,٦٧٧

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

) معنوي( ليس هناك اختالف جوهري      أنْ) ٣٠(يتضح من الجدول السابق     
المتطوعين فـي المؤسـسات الخيريـة بمدينـة     (في آراء أفراد الدراسة  

 باختالف المستوى التعليمي نحو جميـع المحـاور الرئيـسية           ،)الرياض
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من مستوى المعنويـة            (
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مجاالت العمـل   "، فيما عدا المحور الخاص بـ       )٠,٠٥ =α دد مسبقاً المح
، حيث تبين أن متوسط درجـة الموافقـة          " التطوعي بالمجتمع السعودي  

 بين أفراد الدراسة    ،على تعدد مجاالت العمل التطوعي بالمجتمع السعودي      
 كان أقل بشكل ذي داللـة إحـصائية مـن           ،من حاملي المؤهل المتوسط   

لموافقة على تعدد مجاالت العمـل التطـوعي بـالمجتمع          متوسط درجة ا  
 ، أو ما يعادلهـا    ، بين أفراد الدراسة من حاملي مؤهل الثانوية       ،السعودي

ومن حاملي المؤهل الجامعي، إال أن هذا االخـتالف لـيس بـاالختالف             
 لالرتباط الذي وصلت قيمتـه      )يتاا(لكبير، وهو ما أوضحته قيمة معامل       ا

  ).٠,٢١(إلى 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 االختالفات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسية بـاختالف           - ١٠

   :العمل الحالي
  )٣١( رقم الجدول

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئيسية باختالف ) ف(نتائج اختبار 
  المستوى التعليمي

 باستخدام مصدر الفروق  الداللةمستوى )ف(قيمة  المتوسط العمل الحالي المحاور الرئيسية
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  اختبار شيفيه المحسوب  المحسوبة
  ٤,٦٠٧٤ موظف حكومي

  ٤,٥٨١٢  موظف قطاع خاص
  ٤,٦٨٠٠  مهنة حرة

الدور األمني للعمل التطوعي 
 .في المجتمع السعودي

  ٤,٦١٧٩  بدون عمل
 ال يوجد ٠,٥٨٢  ٠,٢٦٣

  ٤,٥٨٢١ موظف حكومي
  ٤,٥٦٠٩  موظف قطاع خاص

  ٤,٥٢٥٠  مهنة حرة
مجاالت العمل التطوعي 

 .بالمجتمع السعودي
  ٤,٥٥٠٠  بدون عمل

 ال يوجد ٠,٩٦٧  ٠,٠٨٦

  ٤,٦٨٩٥ موظف حكومي
  ٤,٦٩٤٢  موظف قطاع خاص

  ٤,٧٥٠٠  مهنة حرة
االتجاهات والميول للعمل 

 .التطوعي
  ٤,٧١٧٩  بدون عمل

 ال يوجد ٠,٩٠١  ٠,١٩٣

  ٤,٣٤٧٤ موظف حكومي
  ٤,٤٣٤٨  موظف قطاع خاص

  ٤,٤٥٥٠  مهنة حرة
تي تواجه العقبات والصعوبات ال

 .العمل التطوعي
  ٤,٢٦٧٩  بدون عمل

 ال يوجد ٠,٦٧٣  ٠,٥١٥

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

) معنوي( ليس هناك اختالف جوهري      أنْ) ٣١(يتضح من الجدول السابق     
المتطوعين فـي المؤسـسات الخيريـة بمدينـة     (راد الدراسة في آراء أف 

نحو جميع المحـاور    ) مسمى الوظيفة ( باختالف العمل الحالي     ،)الرياض
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من          (،الرئيسية للدراسة 

  .)٠,٠٥ =α مستوى المعنوية المحدد مسبقاً
حـو المحـاور الرئيـسية       االختالفات في آراء أفراد الدراسـة ن       -١١

  :باختالف مستوى الدخل الشهري
  

  )٣٢( رقم الجدول
للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئيسية باختالف ) ف(نتائج اختبار 

  مستوى الدخل الشهري
  الدخل الشهري بالريال المحاور الرئيسية

 )ف(قيمة  المتوسط 
  المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 باستخدام روقمصدر الف
  اختبار شيفيه
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  بالمحسو
  ٤,٦٩٣٠  ٢٠٠٠أقل من 

  ٤,٥٣٧٧   آالف٥ إلى أقل من ٢٠٠٠من 
  ٤,٦٤١٨   آالف١٠ آالف إلى أقل من ٥من 

الدور األمني للعمل التطوعي 
 .في المجتمع السعودي

  ٤,٥٨٠٠   آالف فأكثر١٠من 
 ال يوجد ٠,٢٥٩  ١,٣٤٩

  ٤,٦٢٥٦  ٢٠٠٠أقل من 
  ٤,٤٦٨٨   آالف٥ إلى أقل من ٢٠٠٠من 
  ٤,٦٤٣٣   آالف١٠ آالف إلى أقل من ٥من 

مجاالت العمل التطوعي 
 .عوديبالمجتمع الس

  ٤,٥٥٢٠   آالف فأكثر١٠من 
 ال يوجد ٠,١٧٠  ١,٦٩٠

  ٤,٧٧٤٤  ٢٠٠٠أقل من 
  ٤,٦٥٧١   آالف٥ إلى أقل من ٢٠٠٠من 
  ٤,٧١٤٩   آالف١٠ آالف إلى أقل من ٥من 

االتجاهات والميول للعمل 
 .التطوعي

  ٤,٦٦٨٠   آالف فأكثر١٠من 
 ال يوجد ٠,٣٣٣  ١,١٤٣

  ٤,٤٠٩٣  ٢٠٠٠أقل من 
  ٤,٣٣٥١   آالف٥ إلى أقل من ٢٠٠٠من 
  ٤,٤١٠٤   آالف١٠ آالف إلى أقل من ٥من 

العقبات والصعوبات التي 
 .تواجه العمل التطوعي

  ٤,٣٤٨٠   فأكثر آالف١٠من 
 ال يوجد ٠,٩٠٧  ٠,١٨٤

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٣٢ ( رقم يتضح من الجدول السابق   
المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(

 باختالف مستوى الدخل الشهري نحو جميع المحـاور         ،)بمدينة الرياض 
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر مـن          (ية للدراسة   الرئيس

  ).٠,٠٥ =α مستوى المعنوية المحدد مسبقاً
االختالفات في آراء أفراد الدراسـة نحـو المحـاور الرئيـسية             -١٢

  :باختالف نوع السكن
  )٣٣( رقم الجدول

يسية باختالف نوع للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئ) ف(نتائج اختبار 
  السكن

 )ف(قيمة  المتوسط نوع السكن المحاور الرئيسية
  المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحسوب
 باستخدام مصدر الفروق

  اختبار شيفيه



o'm     ا  ه ل ي ل ة  حت د  س ل ئج   ا ت ن عر  
ا فسري  ت      

  ٤,٦٣٤٦ بيت شعبي
  ٤,٦١٨٥  شقة
  ٤,٥٨٠٠  فيال 

الدور األمني للعمل التطوعي 
 .في المجتمع السعودي

  ٤,٦٣٥٧  قصر
 ال يوجد ٠,٩١٦  ٠,١٧٢

  ٤,٤٥٣٨ بيت شعبي
  ٤,٥٥٣٣  شقة
  ٤,٦١٠٠  فيال 

مجاالت العمل التطوعي 
 .بالمجتمع السعودي

  ٤,٦٠٠٠  قصر
 ال يوجد ٠,٥٧٤  ٠,٦٦٥

  ٤,٦٠٧٧ بيت شعبي
  ٤,٧٠٩٨  شقة
  ٤,٧٢٣٨  فيال 

االتجاهات والميول للعمل 
 .التطوعي

  ٤,٦٧٨٦  قصر
 ال يوجد ٠,٥١٦  ٠,٧٦٣

  ٤,٣١١٥ بيت شعبي
  ٤,٣٧٢٨  شقة
  ٤,٣٨٢٥  فيال 

العقبات والصعوبات التي 
 .تواجه العمل التطوعي

  ٤,٤٧١٤  قصر
 ال يوجد ٠,٩٢٣  ٠,١٦٠

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٣٣ ( رقم يتضح من الجدول السابق   
المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      (اء أفراد الدراسة    في آر ) معنوي(

 باختالف نوع السكن نحو جميـع المحـاور الرئيـسية           ،)بمدينة الرياض 
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من مـستوى           (للدراسة  

  ).٠,٠٥ =α المعنوية المحدد مسبقاً
  

رئيـسية  االختالفات في آراء أفراد الدراسـة نحـو المحـاور ال           -١٣
  :باختالف مكان السكن

  
   )٣٤( رقم الجدول

للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئيسية باختالف مكان ) ف(نتائج اختبار 
  السكن

 )ف(قيمة  المتوسط مكان السكن المحاور الرئيسية
  المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 باستخدام مصدر الفروق
  اختبار شيفيه
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 المحسوب
  ٤,٦٢٠٧ منطقة شعبية

 للعمل التطوعي الدور األمني  ٤,٦٠٦٥  مدينة
  ٤,٦٠٠٠  حي راقٍ .في المجتمع السعودي

 ال يوجد ٠,٩٨١  ٠,٠١٩

  ٤,٤٥٨٦ منطقة شعبية
مجاالت العمل التطوعي   ٤,٥٩٤٩  مدينة

  ٤,٥٤٤٤  حي راقٍ .بالمجتمع السعودي
 ال يوجد ٠,٤٠١  ٠,٩١٩

  ٤,٦٣٤٥ منطقة شعبية
االتجاهات والميول للعمل   ٤,٧٢٦١  مدينة

  ٤,٦٦٤٤  حي راقٍ .تطوعيال
 ال يوجد ٠,٣٢٧  ١,١٢٣

  ٤,٣١٧٢ منطقة شعبية
العقبات والصعوبات التي   ٤,٣٨٨٤  مدينة

  ٤,٣٧٣٣  حي راقٍ .تواجه العمل التطوعي
 ال يوجد ٠,٨٨٥  ٠,١٢٢

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٣٤ ( رقم يتضح من الجدول السابق   
المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(

 باختالف مكان السكن نحو جميع المحـاور الرئيـسية          ،)بمدينة الرياض 
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر من مـستوى           (للدراسة  
  ).٠,٠٥ =α المحدد مسبقاًالمعنوية 

  
  
  
االختالفات في آراء أفراد الدراسـة نحـو المحـاور الرئيـسية             -١٤

  :باختالف عدد سنوات الخبرة التطوعية
  
  

  )٣٥( رقم الجدول
للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور الرئيسية باختالف عدد ) ف(نتائج اختبار 

  سنوات الخبرة التطوعية
 باستخدام مصدر الفروقمستوى  )ف(قيمة  المتوسط عدد سنوات الخبرة التطوعية ةالمحاور الرئيسي
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 الداللة  المحسوبة
 المحسوب

  اختبار شيفيه

  ٤,٤٩٦٢ ٢ إلى أقل من ١من 
الدور األمني للعمل التطوعي   ٤,٦٤٧٤  ٥ إلى أقل من ٢من 

  ٤,٦٣٨٧   سنوات فأكثر ٥من  .في المجتمع السعودي
 ال يوجد ٠,١٠٨  ٢,٢٥٤

  ٤,٤٣٩٦ ٢ إلى أقل من ١من 
مجاالت العمل التطوعي   ٤,٦٠١٠  ٥ إلى أقل من ٢من 

  ٤,٦١٧٧   سنوات فأكثر ٥من  .بالمجتمع السعودي
 ال يوجد ٠,١٠٩  ٢,٢٣٧

  ٤,٦٠٠٠ ٢ إلى أقل من ١من 
االتجاهات والميول للعمل   ٤,٧٣٩٢  ٥ إلى أقل من ٢من 

  ٤,٧٢٥٨   سنوات فأكثر ٥من  .التطوعي
 ال يوجد ٠,٠٥٣  ٢,٩٩٠

  ٤,٢٠٧٥ ٢ إلى أقل من ١من 
العقبات والصعوبات التي   ٤,٤٣٨١  ٥ إلى أقل من ٢من 

  ٤,٤٢١٠   سنوات فأكثر ٥من  .تواجه العمل التطوعي
 ال يوجد ٠,١٣٢  ٢,٠٤٧

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
  

 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٣٥ ( رقم لسابقيتضح من الجدول ا   
المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      ( في آراء أفراد الدراسة      ،)معنوي(

باختالف عدد سنوات الخبرة التطوعيـة نحـو جميـع          ) بمدينة الرياض 
حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحـاور        (المحاور الرئيسية للدراسة    

  ).٠,٠٥ =α  مسبقاًأكبر من مستوى المعنوية المحدد
  

  
  
 االختالفات في آراء أفراد الدراسـة نحـو المحـاور الرئيـسية              -١٥

  :باختالف نوع العمل التطوعي
للفروق بين متوسط درجة الموافقة على المحاور ) ف( اختبار  نتائج)٣٦( رقم الجدول

  الرئيسية باختالف نوع العمل التطوعي
  نوع العمل التطوعي المحاور الرئيسية

 )ف(قيمة  متوسطال 
  المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوب

 باستخدام مصدر الفروق
  اختبار شيفيه

 ال يوجد ٠,٥٤٤  ٠,٨٣٥  ٤,٦٥٨٨ رعاية أسر نزالء السجونالدور األمني للعمل 
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  ٤,٦٤٨٩  رعاية المعاقين
  ٤,٨٣٠٠  الدفاع المدني

  ٤,٥٦٠٨  أطفال الشوارعرعاية األطفال المشردين و
  ٤,٥٢٥٠  ىالتخفيف عن المرض

  ٤,٦٥٨٨  اإلبالغ عن تعاطي المخدرات

التطوعي في المجتمع 
 السعودي

  ٤,٥٦٧٧  رعاية األيتام
  ٤,٦٠٠٠ رعاية أسر نزالء السجون

  ٤,٥٤٤٧  رعاية المعاقين
  ٤,٨٦٠٠  الدفاع المدني

  ٤,٥٣٩٢  رعاية األطفال المشردين وأطفال الشوارع
  ٤,٥١٢٥  التخفيف عن المرض

  ٤,٥٧٦٥  اإلبالغ عن تعاطي المخدرات

مجاالت العمل 
التطوعي بالمجتمع 

 .السعودي

  ٤,٥٦٧٧  رعاية األيتام

 ال يوجد ٠,٦٩١  ٠,٦٤٩

  ٤,٧٢٣٥ رعاية أسر نزالء السجون
  ٤,٦٧٤٥  رعاية المعاقين

  ٤,٨٣٠٠  الدفاع المدني
  ٤,٧٠٢٧  رعاية األطفال المشردين وأطفال الشوارع

  ٤,٦٦٨٨  ىالتخفيف عن المرض
  ٤,٧٥٢٩  اإلبالغ عن تعاطي المخدرات

االتجاهات والميول 
 .للعمل التطوعي

  ٤,٦٦٧٧  رعاية األيتام

 ال يوجد ٠,٨٧٤  ٠,٤٠٧

  ٤,٤١٧٦ رعاية أسر نزالء السجون
  ٤,٣٦٨١  رعاية المعاقين

  ٤,٧٤٠٠  الدفاع المدني
  ٤,٣٣٩٢  رعاية األطفال المشردين وأطفال الشوارع

  ٤,١٨٧٥  ىالتخفيف عن المرض
  ٤,٥٠٥٩  اإلبالغ عن تعاطي المخدرات

العقبات والصعوبات 
التي تواجه العمل 

 .التطوعي

  ٤,٣٥٨١  رعاية األيتام

 ال يوجد ٠,٥٨٨  ٠,٧٧٨

  ).٠,٠٥( عند مستوى معنوية يوجد اختالف دال إحصائياً* 
 ليس هناك اخـتالف جـوهري       أْن) ٣٦(رقم  يتضح من الجدول السابق     

المتطوعين في المؤسـسات الخيريـة      (في آراء أفراد الدراسة     ) معنوي(
 نوع العمل التطوعي نحـو جميـع المحـاور       ، باختالف )بمدينة الرياض 

حيث كانت قيم مستوى الداللة لهذه المحاور أكبر مـن          (الرئيسية للدراسة   
  ).٠,٠٥ =α المعنوية المحدد مسبقاًًمستوى 
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راء آ فـروق جوهريـة بـين         ال يوجد     ويالحظ من النتائج السابقة أنه    
المتطوعين في المؤسسات الخيريـة بمدينـة       (أفراد الدراسة   ) استجابات(

 المحاور الرئيسية التي تدور حـول العمـل التطـوعي         بشأن  ) الرياض
 بين أفراد الدراسـة     اً عام اًجاه هناك ات  بمعنى أنه . وعالقته بأمن المجتمع  

 متغيـرات  ال تؤثر فيـه نحو المحاور الرئيسية للدراسة، وأن هذا االتجاه  
 ، أو مكان السكن   ، أو عدد سنوات الخبرة التطوعية     ،نوع العمل التطوعي  

 أو العمـر،    ، أو العمل الحالي   ، أو مستوى الدخل الشهري    ،أو نوع السكن  
المستوى التعليمي، الحالـة     متغيرات   بينما تؤثر فيه ولكن  بدرجة طفيفة      

  .االجتماعية، الجنس
المتطوعين فـي  (أفراد الدراسة  لدى اً عاماً اتجاه هناكيعنى أن     وهذا  

المحاور الرئيسية لموضـوع    بشأن  ) المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض   
 .العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع في المملكة العربية السعودية
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ع   ملر ج
  .الكريمن  القرآ:أوالً
  : المعاجم:ثانياً

 ، بيـروت  ،، دار صـادر   لسان العرب  . محمد بن مكرم   منظور، ابن   -١
  .١ط
 ، دار الفكـر المعاصـر ،        التعاريف .وف المناوي ، محمد عبد الرؤ     -٢

  .محمد رضوان الداية: هـ، تحقيق ١٤١٠، ١بيروت ، ط
  

  :العربيةالمراجع  :ثالثاً
: الوقايـة مـن الجريمـة       ). هـ١٤١٦( عبد الحميد     أحمد ، محسن   -٣

،  ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة       نظرية لحاضر اإلعداد للمستقبل   
   .الرياض

،  ، مطابع الفجر ، حمص      سنن الترمذي  . عيسى محمد  أبو  الترمذي ،  -٤
  . هـ١٣٨٧الطبعة األولى ، 

ـ      ) .م١٩٨٩( التير ، مصطفى عمر ،       -٥ ث مساهمات في أسـس البح
  . ، معهد اإلنماء العربي ١ط ، االجتماعي

جمعية النهضة النـسائية     ).هـ١٤١٧(لجازي، بنت محمد الشبكي      ا -٦
الخيرية ، ست وثالثون عاماً من العطاء الريادي في العمل االجتمـاعي            

 .، محاضرة ألقيت بجامعة الملك سعودالتطوعي
ـ ١٤١٧( صالح بن عبـد اهللا       الدبل، -٧ مية المؤسـسات اإلسـال    .)هـ

، مركـز البحـوث والدراسـات       ورعاية األعمال الخيريـة التطوعيـة     
  .اإلسالمية
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بحوث مـؤتمر العمـل     ). م٢٠٠٠( الرباح، عبد اللطيف عبد العزيز     -٨
العمـل  "  مسئولية الجميـع   ألمنا"  ،   التطوعي واألمن في الوطن العربي    

 جمادى األولـى    ٢٩- ٢٧ للفترة   "التطوعي وعالقته بالحاجات اإلنسانية   
 أكاديميـة   :، الريـاض  )م٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٧- ٢٥فق  هـ ، الموا  ١٤٢١

 .نايف العربية للعلوم األمنية
اإلعالم العربي في مواجهـة     ). م١٤٢٢( أحمد    عبد الرحمن  الشاعر، -٩

   .، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةمخاطر العولمة
ب فـي   اإلحصاء وتـصميم التجـار    ). م١٩٩٥ ( الشربيني، زكريا  -١٠

 مكتبـة األنجلـو المـصرية،     . البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية   
  . القاهرة

المدخل إلى البحـث فـي العلـوم        )."م١٩٩٥(العساف، حمد صالح   -١١
 .، الرياض، شركة العبيكان للطباعة والنشر "السلوكية

منهج البحث فـي العلـوم      ). م٢٠٠٠. (وآخرونسالم   القحطاني،   -١٢
.  الرياض المطابع الوطنية الحديثة،  ). SPSSقات على   مع تطبي  (السلوكية

 .المملكة العربية السعودية
التطوع في الـدفاع المـدني   ) هـ١٤١٤( اللحياني ، مساعد منشط  -١٣

 .، مطبعة الحميضي الرياض. والحماية المدنية
العمـل االجتمـاعي مـع      ) . هـ  ١٤٢٦(  النعيم ، عبد اهللا العلي       -١٤

 :الريـاض . السعوديةطوعي في المملكة العربية     التركيز على العمل الت   
  .لوطنيةامكتبة الملك فهد 

 :الريـاض  . صحيح اإلمام مسلم  أبو الحسن مسلم ،       النيسابوري ،  -١٥
  .رئاسة البحوث واإلفتاء بالمملكة
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  . جماعيـة  ةاألمن مـسؤولي  ). م١٩٨٥( الوريكات ، عبد الكريم      -١٦
  .ري للطباعةالمكتب النها ،بيروت

دور التعاون التطوعي    .)هـ١٤١٧(لطو، عبد اللطيف بن محمد        با  -١٧
   . جامعة أم القرىمكة المكرمة،. في دعم العالقة بين المنزل والمدرسة

  .مبادئ اإلحـصاء الوصـفي    ). م٢٠٠٢ ( حسن، امتثال وآخرون   -١٨
 . مطابع الدار الجامعية ،اإلسكندرية

عي للمرأة فـي    العمل التطو  .)م٢٠٠٠( سحر ، محمد أحمد خليفة       -١٩
  . جامعة اإلسكندرية.الدين

العرض ). " م٢٠٠٢(عاشور، سمير كامل، سامية أبو الفتوح سالم       -٢٠ 
 ، جامعة القـاهرة   :القاهرة .SPSSWIN باستخداموالتحليل اإلحصائي   

 .اسات والبحوث اإلحصائيةمعهد الدر
). م٢٠٠١ (وعبد الرحمن عدس وكايد عبـدالحق     ( عبيدات، ذوقان    -٢١

  .  األردن، عمان،دار الفكر.  وأدواته وأساليبههمفهوم:  العلميالبحث
األسـاليب اإلحـصائية    ). م١٩٩٣ ( عالم، صالح الـدين محمـود      -٢٢

الالبارامترية في تحليل بيانات البحوث النفسية       االستداللية البارامترية و  
 . دار الفكر العربي ،القاهرة. والتربوية

الخدمـة االجتماعيـة ورعايـة       .)م١٩٨٣( محمد سالمة    غباري، -٢٣
 . المكتب الجامعي الحديث:اإلسكندرية. اإلسالميةالشباب في المجتمعات 

المفـاهيم  : اإلحصاء بال معانـاة   " ). م٢٠٠٥( فهمي، محمد شامل     -٢٤
  . معهد اإلدارة العامة :الرياض ".SPSS باستخدام برنامج والتطبيقات

من العربي المـؤتمر    واقع التعليم واأل  ).هـ١٤٢٠( مصطفى كاره، -٢٥
  .عة نايف العربية للعلوم األمنيةجام :الرياض. العربي للتعليم واألمن
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مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في    ). م١٩٩٦ ( كشك ، محمد بهجت    -٢٦
 .الحرةدار الطباعة  :اإلسكندرية .االجتماعيةمجاالت الخدمة 

م األساليب اإلحصائية فـي العلـو     ). م٢٠٠٠ ( مراد، صالح أحمد   -٢٧
  . مكتبة األنجلو المصرية القاهرة .النفسية والتربوية واالجتماعية

مالمح العمل   .)هـ١٤١٣( مركز صالح محمد علي صالح الثقافي        -٢٨
  .مركز صالح بن صالح الثقافي:  عنيزة .االجتماعي بعنيزة

مدخل إلى األمن القومي العربي في      ). م١٩٩٦( محمد نصر    مهنا، -٢٩
  .الحديثالمكتب الجامعي ،ية اإلسكندر .متغيرعالم 

 .األقنعـة كابوس اإلرهـاب وسـقوط      ). م٢٠٠١( إبراهيم، نافع، -٣٠
  .٢ط ، للنشرمؤسسة األهرام  :القاهرة

  
   :األجنبية المراجع :رابعاً
المتطوعون والسلوك التنظيمي للعاملين    ). م١٩٩٦( بيبرس ، جون     -٣١

 االجتماعيـة،  مجلة العلـوم     الخضر، مراجعة عثمان محمود     ؛أجربغير  
   .٢٤المجلد 

  
  :والبحوث الرسائل العلمية :خامساً

ـ ١٤٢١( أبو دوم ، عبد الرحمن أحمـد ،          -٣٢ مفهـوم العمـل     .)هـ
بحث مقدم لمؤتمر العمل التطوعي واألمـن       ،   التطوعي وعالقته باألمن  

 جامعة نـايف    :الرياض " . األمن مسئولية الجميع  " في الوطن  العربي     
  .نية العربية للعلوم األم
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األمن بمفهومه الشامل   ).هـ١٤٢٠ (عمر محمد إبراهيم    اإلصبعي، -٣٣
، مركز الدراسـات والبحـوث ،       الرياض   .وأهميته الفعلية في تكوينه   

 .عربية للعلوم األمنية جامعة نايف ال
العمل التطوعي والحـد مـن انتـشار        ). م٢٠٠٠( األصفر، أحمد    -٣٤

" األمن في الوطن العربـي       بحوث مؤتمر العمل التطوعي و     :في. األمية
هــ  ١٤٢١ جمادى األولى    ٢٩ – ٢٧للفترة  ( " األمن مسئولية الجميع    

 أكاديمية نـايف العربيـة      :الرياض). م  ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٧-٢٥ الموافق
  .للعلوم األمنية

 الجمعيات النـسائية االجتماعيـة      ).م٢٠٠٠(  الحجي ، سعد أحمد    -٣٥
  .دراسة وثائقية، الخالدية: ويتالك .بدول مجلس التعاون الخليج العربية

صريــصري ، دخيــل اهللا محمــد   العمــري ، علــي أحمــد ، ال-٣٦ 
أبحاث وأوراق عمل   ،   " مفهوم الخدمة التطوعية ومجاالتها    " ).م١٩٩٧(

 .  بالمملكة العربية السعودية   –المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعية      
  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة 

فاعليـة بـرامج     ).هـ١٤٢١( عبداهللا إبراهيم    ، هند بنت  الشعالن   -٣٧
  .التعليم الفني والتدريب المهني المقدمة من الجمعيات الخيرية النسائية        

، كليـة    جامعة الملـك سـعود     :الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة     
  .اآلداب

 االجتماعية تجـاه    ةالمسؤولي ).هـ١٤٢١( العقيل ، سليمان عبد اهللا       -٣٨
األمن ، دراسة فاعلية األعمال التطوعية ودورها في المحافظة على بناء           

بحث مقدم لمؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن        "  .وتوازن المجتمع 
 جامعة نايف العربية للعلوم     :الرياض " . األمن مسئولية الجميع  " العربي  
  .األمنية 
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ـ       -٣٩ ـ ١٤٢٤(د   القنيطر ، عبد الرحمن بن محم العمـل اإلداري   ). هـ
الة ماجـستير    ، رس  التطوعي ودوره في تحقيق أهداف األندية الرياضية      

  .\جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، :الرياض .في العلوم اإلدارية 
الفتاة السعودية وممارسـة    ). هـ١٤٢٢(  الموسى ، نورة سليمان      -٤٠

جامعـة الملـك    : يـاض الر.  رسالة ماجستير    ،العمل التطوعي الدعوي  
  .سعود، كلية اآلداب والدراسات االجتماعية

 بحوث مـؤتمر العمـل التطـوعي        ).م٢٠٠٠(حافظ ، محمود علي   -٤١
العمـل األهلـي    " األمن مسئولية الجميـع   " واألمن في الوطن العربي ،      

 جمادى األولى   ٢٩- ٢٧للفترة  (  ،   التطوعي الخليجي في ميزان التقويم    
 أكاديمية نايف   :الرياض). م  ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٧-٢٥ـ، الموافق   ه١٤٢١

 .العربية للعلوم األمنية
المشاركة التطوعية للمرأة في     .)هـ١٤٠٨(  عواطف أسعد سالم     -٤٢

 الرئاسـة العامـة لتعلـيم       :الرياض.  رسالة ماجستير  .الخيريةالجمعيات  
 .البنات

ت ة في تقديم الخدما يدور األندية الرياض   .مد   كسناوي ، محمود مح    -٤٣
: مكـة المكرمـة    . التطوعية في المجال التربوي والثقافي واالجتماعي     

   .جامعة أم القرى
العمل التطوعي من منظور التربية      .)م٢٠٠١( الفي ، محمد علي      -٤٤

  .األردن ، جامعة اليرموك: إربد. اإلسالمية
ـ ١٤١٧( عبد الحكيم موسى     موسى، -٤٥  دراسـة اسـتطالعية     .)هـ

 التطوعي ومجاالته من    جتمع نحو مفهوم العمل   التجاهات بعض أفراد الم   
  .كلية التربية،  جامعة أم القرى:مكة المكرمة .وجهة نظرهم
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  :الوثائق :سادساً
الجمعيات الخيرية فـي المملكـة       ).هـ١٤٠٣( روحي   الخطيب، -٤٦

  .وزارة العمل والشؤون االجتماعية :الرياض .العربية السعودية
 وزارة  :الرياض. هـ١٤٢٠ -هـ  ١٤١٥ ،السادسةخطة التنمية    -٤٧

   .التخطيط
  . هـ١٤١٦، القواعد التنظيمية للتقييم السنوي في النشاط الثقافي -٤٨
  .هـ١٤١٥ ، خطة التنمية السادسة لرعاية الشباب -٤٩
الندوة العلمية لسبل تعزيز التعـاون بـين األجهـزة الحكوميـة             -٥٠

   .٢٠٠٤ والجمعيات األهلية لمكافحة الجرائم االحتيالية
، ت الخيرية الصادر عن مجلس الشورى     نظام الجمعيات والمؤسسا   -٥١

  .الرياض. المملكة العربية السعودية
ـ ١٤١٧( :الـسودان  :والرياضـة  وزارة الشباب    -٥٢ األعمـال   ).هـ

  .الشبابالتطوعية ودورها في تنمية شخصية 
  

  :والدوريات المجالت :سابعاً
 ،التطـوعي باب والعمـل    الش). هـ١٤٢٢( الباز ، راشد بن سعد       -٥٣

مجلـة   الرياض،دراسة ميدانية على طالب المرحلة الجامعية في مدينة         
  .الحجةذو ) ٢٠( العدد ،األمنيةالبحوث 

: العمـل التطـوعي     ). هـ١٤٢١( عبد اهللا محمد أحمد      الحريري، -٥٤
رعاية اجتماعية ألسر السجناء والمسنين واألرامل واأليتام وتأهيل نزالء         

، جامعـة   )٢١٩( ، العـدد     مجلة األمن والحياة  ،  صالحية  المؤسسات اإل 
  .نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 

 ،ومراميهالتطوع مفهومه وأبعاده    ). م١٩٩٧( الديب ، محمد نجيب      -٥٥
  .القرى جامعة أم المكرمة، مكة ،التطوعيةالمؤتمر األول للخدمات 
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مـل التطـوعي    أهمية الع  ).هـ١٤٢١( بسام خضر سالم     الشطي، -٥٦
  .والحياةمجلة األمن  ،المخدراتالخيري وتجربته في وقاية وعالج 

الشباب السعودي والعمل   ). هـ١٤٢٣(سليمان بن عبد اهللا      ، العقيل -٥٧
، دراسة في استطالع آراء الـشباب الـسعودي حـول العمـل              الدعوي

  ) .٤٠( ، العدد مجلة جامعة اإلمامالدعوي التطوعي ، 
مـدي تطبيـق إدارة     ). م٢٠٠٢. ( بن عبد الـرحمن     بدران العمر، -٥٨

الجودة الشاملة في مستشفيات مدينة الرياض من وجهة نظـر ممارسـي            
 المملكة العربيـة  الرياض،. ٢ ع ،العامـة دورية اإلدارة    التمريض،مهنة  

  .السعودية
 ،  العمل التطوعي بين الواقع والمأمول    ). هـ١٤٢٥( أحمد   ال،العلو -٥٩

  .هـ١٤٢٥ األولى ، مادى ، جالمجلة العربية
العمل التطوعي والشروط   ). هـ١٤٢٣( عبد الرحمن محمد   الناصر، -٦٠

 ذو  ،)١٤( العـدد    ،االجتماعيـة  نمجلة العمل والشؤو   ،توافرهاالواجب  
  . الرياضالحجة،

العمل التطوعي مع التركيز على     )  م١٩٩٨( النعيم، عبد اهللا العلي      -٦١
، كتيب المجلـة العربيـة    ،  السعوديةالعمل التطوعي في المملكة العربية      

  ).٢١(م، العدد١٩٩٨هـ، يناير ١٤١٩، رمضان ) ٢١(
الشباب ). م١٩٩٣( عبد الرحمن    ، وعثمان ، المغيصب ، عبد العزيز    -٦٢

 قطـر،  جامعة   ،النفسية دراسة لالتجاهات    التطوعي،والعمل االجتماعي   
  .)٤٠(العدد ،عربية نمجلة شؤو

التكافـل االجتمـاعي    ) .هـ١٤٢١(زيز  عبد الع عبد اهللا    اليوسف ،    -٦٣
مجلـة األمـن     ،عـنهم ودوره في تدعيم األمن في مجال رعاية المفرج         
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عـة نـايف    جام :الرياض .السنة التاسعة عشر    ). ٢١٩(العدد   ،والحياة
  .العربية للعلوم األمنية

هـ ، الهيئة العليا لتطوير مدينـة       ١٤٢٣جمعية البر بالرياض ،      -٦٤
  .الرياض 

 :ليبيـا  . األمن القـومي العربـي    ). م١٩٩٦(عطا محمد   ،   زهرة -٦٥
  .منشورات جامعة قاريونس 

العمل التطوعي والرعاية   ). هـ١٤٢١( سعد علي محمود     سليمان، -٦٦
  ..،عدد والحياةمجلة األمن  ،عنهماالجتماعية ألسر المسجونين والمفرج 

القاعـدة النظريـة لألنـشطة      ). م١٩٩٤( عجوبة ، مختار إبراهيم      -٦٧
 العـدد   ،التعـاون مجلة   ،السعوديةلتطوعية الخيرية في المملكة العربية      ا
  .الرياض محرم،ال ،)٣٤(

العمل التطـوعي واألمـن فـي الـوطن         ). م٢٠٠١( محمد   عرفة، -٦٨
  .م٢٠٠١ يونيو ،)٥٣( العدد التعاون، مجلة ،العربي

 ،  اإلرهاب وتحقيق األمن  ). م١٩٩٥( عز الدين ، أحمد جالل الدين        -٦٩
  .، القاهرة، أبريل)١٤( ، العدد ز القومي لدراسات الشرق األوسطالمرك

الشباب والعمـل التطـوعي     ). هـ١٤٢١(  عبد الرحمن    عطيات، -٧٠
  .شعبان) ٢١٩( العدد،والحياةمجلة األمن  .األمني

العمل التطوعي يخفض الطلـب     ). هـ١٤٢١( عيد ، محمد فتحي      -٧١
  .)٢١٩( العدد،والحياةمجلة األمن  ،المخدراتعلى 

التطوعي والحد من مشكلة    المخدرات،١٤٢١( عبد المجيد    عمراني، -٧٢
  .)٢١٩( العدد ،والحياةمجلة األمن  ،المخدرات

 ،المـنظم مكافحة اإلجرام واإلجرام    ). هـ١٤٢١( عمار   مساعدي، -٧٣
  .شعبان) ٢١٩( العدد ،والحياةمجلة األمن 
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   لرحيم  لرحمن  هللا بسم

  
   اهللا وفقك                                                        / الفاضل أخي

  : وبعد  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 التطـوعي  العمل في تبحث والتي االستبانة هذه يديك بين  أضع أن يسعدني
 المجتمـع  منـسوبي  أحـد  العزيـز  أخي نكأ وبما ؛ المجتمع بأمن وعالقته
 بـأن  نأمـل  الـذي  الهام الموضوع هذا في رأيك فيهمني ،الدراسة موضوع

 الحاضـر  فـي  الغالية مملكتنا أمن وعلى الجميع على بالفائدة نتائجه ترجع
  . اهللا بإذن والمستقبل

 رأيـك  يوافـق  ما وتكتب بتمعن االستبانة أسئلة تقرأ أن الكريم أخي الرجاء
 االختيـارات  علـى  االطـالع  بعـد  المناسـب  لالحق في ) ( عالمة بوضع

 الخـاص  االهتمـام  لرأيك سيكون أنه يقين على وكن ،إجابة لكل الموجودة
 سـتعامل  االسـتبانة  هذه في الواردة المعلومات أن وتأكد ، الالزمة والعناية
  . فقط  العلمية لألغراض إال تستخدم ولن ، تامة بسرية
  ....... امعن وتعاونكم تفهمكم حسن لكم شاكراً

  
  الباحث                                                            

  الشهراني اهللا عبد بن معلوي
   ٠٥٠٥١٠٦١٦٣ / جوال
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  بمدينة  لخيرية بالمؤسسا   لمتطوعين من عينة على ميد نية مسحية    سة    لريا
   : لية أل بيانا  ل

  لرأيكم المناسبة لإلجابة المقابل المكان في ) ( عالمة وضع الرجاء
   جنسال - ١
  أنثى -ب                                                   ذكر -أ

  

  :العمر - ٢
   سنة ٣٠ من أقل إلى ٢٥ من -ب                سنة ٢٥ من أقل إلى ٢٠ من -أ

  ٤٠ من أقل إلى ٣٥ من  -د               سنة ٣٥ من أقل إلى ٣٠ من -ج
  فأكثر سنة ٤٥ من -و                              ٤٥ – ٤٠ من - هـ

@@
@SM@@òÛb§ a@òîÇbànuüa@Z  
  متزوج -ب                                          أعزب -أ

  أرمل -د                                         مطلق -ج
@@

@T@–@@ôìn ½a@ï àîÜÈnÛaZ@@
  يعادله ما أو ثانوي -ب                                            متوسط -أ

   جامعي فوق -د                                            جامعي -ج
               

  : الحالي العمل -٥
   خاص قطاع موظف -ب                                   حكومي موظف -أ

   عمل بدون -د                                           حرة مهنة -ج



 - ٢٣٢ -
  : الشهري الدخل مستوى -٦
  آالف ٥ من لاق إلى ٢٠٠٠ من -ب                      ريال ٢٠٠٠من أقل -أ

  آالف عشرة من أكثر -د                  آالف ١٠ من أقل إلى آالف ٥ من -ج
  : سكنال نوع -٧
  شقة -ب                                            شعبي بيت -أ

  رقص -د                                                   فيال -ج
  : سكنال مكان -٨
   البادية -ب                                                 مدينة -أ

  شعبية منطقة -د                                           راق حي -ج
  : التطوعية الخبرة سنوات عدد -٩
  سنوات ٥ إلى ٢ من -ب                         سنة ٢ إلى ١ من -أ

               .   فأكثر ٥ من -ج
  : التطوعي العمل عنو -١٠

  المعاقين رعاية -ب            سجونال نزالء أسر رعاية -أ
   الشوارع وأطفال المشردين األطفال رعاية -د                           لمدنيا اعالدف -ج
   المخدرات تعاطي عن اإلبالغ – و               المرض عن التخفيف -هـ

   األيتام رعاية – ح                     المعوزين مساعدة – ز
  . كرتذ أخرى – ي                 الفقيرة األسر رعاية – ط

  
 

 



 - ٢٣٣ -
د   :  أل    حملو  ل مين   مل  أل ع ل وعي ل تط ل ع يف   م ت و      ع لس   : 

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها    يك  بد    لتالية  لعبا    قر  
  

  بد     نا       حيانا  غالبا     ئما    لعب                                     ا      
 مـن  الوقايـة  فـي  همايـس  لتطوعيا العمل  ١

  .الجريمة
          

            . التسول مكافحة في هميس التطوعي العمل  ٢

 أخطـار  من الوقاية في يسهم التطوعي العمل  ٣
  . المخدرات

          

 وأطفـال  أسر وقاية في يسهم التطوعي العمل  ٤
  . واالنحراف التشرد من السجون نزالء

          

 مواجهـة  في المجتمع يساعد التطوعي العمل  ٥
 اإلنفجارات ، السيول ، الحريق مثل الكوارث
  . وغيرها

          

 المعـاقين  رعايـة  في هميس التطوعي العمل  ٦
  . الرياض بمنطقة الشوارع وأطفال

          

 كثير في األمن رجال يساعد التطوعي العمل  ٧
  . الجريمة بمكافحة الخاصة المهام من

          



 - ٢٣٤ -
 فـي  ألمنيةا األجهزة يساعد التطوعي العمل  ٨

  .مجرمينال تعقب
          

 المنـشآت  حمايـة  في هميس التطوعي العمل  ٩
  . الرياض بمنطقة الحيوية

          

 علـى  المعـوزين  يـساعد  التطوعي العمل ١٠
  .الفقر مواجهة

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث  حملو  ل ني  اال  : ا مل جم ع ل وعي   تط ل ع   م ت ا  و   ب ع لس   
  لسعو   بالمجتمع ي لتطوع  لعمل مجاال   من بعض تصف  لتي  لعبا    قر  

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها   لر    بد      لمطلو 
  بد     نا       حيانا   غالبا     ئما    لعب                                         ا      



 - ٢٣٥ -

            .السجون نزالء سرأ بمساعدة وعونالمتط يقوم   ١

 مكافحـة  فـي  األمن أجهزة المتطوعون يساعد  ٢
  .الجريمة

          

 إلرهـاب ل التـصدي  فـي  المتطوعون يساعد  ٣
 االنحـراف  ضـد  والدينيـة  األمنيـة  والتوعية
  . والتطرف

          

 مـن  للوقاية الفقراء بمساعدة المتطوعون يقوم  ٤
  . والتشرد ، التسول ظاهرة

          

 معنيـة ال األمنيـة  األجهزة المتطوعون يساعد  ٥
  . المخدرات بمكافحة

          

 الكـوارث  حدوث حالة في المتطوعون يساعد  ٦
  . والسيول واألعاصير لكالزالز الطبيعية

          

 المدني الدفاع أجهزة بمساعدة المتطوعون يقوم  ٧
  . الحاجة عند مهامها أداء في

          

 الـشوارع  أطفـال  برعايـة  المتطوعون يقوم  ٨
  .اإلجرام في نزالقالوا االنحراف من وحمايتهم

          

           ورعاية  المدمنين عالج في المتطوعون اعديس  ٩



 - ٢٣٦ -
  . أسرهم

 وذوي المعـاقين  رعاية في المتطوعون يساعد  ١٠
  . الخاصة االحتياجات

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٢٣٧ -
لث  حملو  ا ث ل ا  :   ا  و   الجت ي مل   مل ع ل وعي ل تط ل  : 

   لتطوعي للعمل   لميو   التجا ا  تصف  لتي  لعبا    قر  
  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها   لر    بد     لمطلو  

ع  حملو  ب ر  ل ا  :   ب ق ع ل ا    ب و ع لص ليت    ه   و ج مل ت ع ل وعي   تط ل    

  بد    نا      حيانا   غالبا    ئما    لعب                                    ا    
            . المجتمع خدمة في التطوعي العمل أحب  ١
 تطبيـق  هـي  التطوعي العمل في مشاركتي  ٢

  . الحنيف اإلسالمي الدين ئلمباد
          

 العديـد  تشبع التطوعي العمل في مشاركتي  ٣
  .  لدي الخيرة والميول الرغبات من

          

 أحس تجعلني التطوعي العمل في مشاركتي  ٤
  . مجتمعي في ومفيد فعال فرد بأنني

          

 بتقـدير  أشـعر  يجعلنـي  التطـوعي  العمل  ٥
  .لي اآلخرين

          

 الخير فعل على دائماً يحثني التطوعي العمل  ٦
  . االنحرافية والميول األفكار من ويقيني

          
 محـط  تجعلني التطوعي العمل في مشاركتي  ٧

  . حولي ممن وتشجيع اهتمام
          

 العمـل  فـي  مـشاركتي  مـن  كثيراً أستفيد  ٨
  . التطوعي

          

 بمعانـاة  أحـس  يجعلنـي  التطـوعي  العمل  ٩
  . اآلخرين

          

 مجتمع إلى باالنتماء يشعرني طوعيالت العمل ١٠
  . وحضاري راق

          



 - ٢٣٨ -
   لر    بد     لمطلو   لتطوعي لعمل  تو جه  لتي   لصعوبا   لعقبا   تصف  لتي  لعبا    قر  

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها
  بد     نا       حيانا  غالبا     ئما    ـــــــــارةالعبـــــــ  م
 وتنسيق الوقت تنظيم في كبيرة صعوبات نواجه  ١

 .المهام
     

 الرسمية جهاتال من الصعوبات بعض نواجه  ٢
.النظامية اإلجراءات بعضو بالتصاريح متعلقة

     

 بعض إلى المتطوعين من الكثير يتعرض  ٣
 . التطوعي للعمل أدائهم ءأثنا المخاطر

     
 بنا الخاصة واألعراف والتقاليد تالعادا تكون  ٤

            . التطوعي العمل عرقلة في سبباً
      .الكافي بالقدر الرسمية السلطات مساعدة عدم  ٥
 التطوعي للعمل المالية الميزانية انخفاض يعتبر  ٦

 . تواجهنا التي المشكالت أهم من
     

 الفئات إلى الوصول في الصعوبات عضب نواجه  ٧
  . بمساعدتها نقوم التي

          

 الطوعي العمل لصيغة تشويهاً أحياناً نواجه  ٨
   . باإلرهاب مرتبط أنه على للناس بتصويره

     

 العمل أهداف تحقيق في العقبات بعض نواجه  ٩
 إصالح  جهود في المساعدة مجال في التطوعي

  . إلجراميا السلوك وأصحاب المنحرفين

     

 فـي  النخراطي البعض تفهم بعدم أحياناً أشعر ١٠
  .الطوعي العمل

     
مس خل  حملو   :ا



 - ٢٣٩ -
 األمنـي  التطوعي العمل تطوير بخصوص تواقتراحا راءآ لديك تكان إذا الكريم أخي

  ،،،،،،،،وشكراً اهتمام، موضع ستكون أنها وتأكد ورالسط هذه في كتابتها أرجو
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................  



 - ٢٤٠ -
ا        ه ت غ ي ة يف ص ن ا ب ت ة الس ي ئ ا ه ن ل   



 - ٢٤١ -
   لرحيم  لرحمن  هللا بسم

  
   اهللا وفقك                                                        / الفاضل أخي

  : وبعد  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 التطـوعي  العمل في تبحث والتي االستبانة هذه يديك بين  أضع أن يسعدني
 المجتمـع  منـسوبي  أحـد  العزيـز  أخي نكأ وبما ؛ المجتمع بأمن وعالقته
 بـأن  نأمـل  الـذي  الهام الموضوع هذا في رأيك فيهمني ،الدراسة موضوع

 الحاضـر  فـي  الغالية مملكتنا أمن وعلى الجميع على بالفائدة نتائجه ترجع
  . اهللا بإذن والمستقبل

 رأيـك  يوافـق  ما وتكتب بتمعن االستبانة أسئلة تقرأ أن الكريم أخي الرجاء
 االختيـارات  علـى  االطـالع  بعـد  المناسـب  لالحق في ) ( عالمة بوضع

 الخـاص  االهتمـام  لرأيك سيكون أنه يقين على وكن ،إجابة لكل الموجودة
 سـتعامل  االسـتبانة  هذه في الواردة المعلومات أن وتأكد ، الالزمة والعناية
  . فقط  العلمية لألغراض إال تستخدم ولن ، تامة بسرية
  ....... امعن وتعاونكم تفهمكم حسن لكم شاكراً

  
  الباحث                                                            

  الشهراني اهللا عبد بن معلوي
   ٠٥٠٥١٠٦١٦٣ / جوال



 - ٢٤٢ -
ة ن ا ب ت و   س مل ح ع ل وعي   تط ل ه   ت ق من  عال أ ع ب م ت    

  بمدينة  لخيرية بالمؤسسا   لمتطوعين من عينة على ميد نية مسحية    سة    لريا
   : لية أل بيانا  ل

  لرأيكم المناسبة لإلجابة المقابل المكان في ) ( عالمة وضع الرجاء
   جنسال - ١
  أنثى -ب                                                   ذكر -أ

  

  :العمر - ٢
   سنة ٣٠ من أقل إلى ٢٥ من -ب                سنة ٢٥ من أقل إلى ٢٠ من -أ

  ٤٠ من أقل إلى ٣٥ من  -د               سنة ٣٥ من أقل إلى ٣٠ من -ج
  فأكثر سنة ٤٥ من -و                              ٤٥ – ٤٠ من - هـ

@@
@SM@@òÛb§ a@òîÇbànuüa@Z  
  متزوج -ب                                          أعزب -أ

  أرمل -د                                         مطلق -ج
@@

@T@–@@ôìn ½a@ï àîÜÈnÛaZ@@
  يعادله ما أو ثانوي -ب                                            متوسط -أ

   جامعي فوق -د                                            جامعي -ج
               

  : الحالي العمل -٥
   خاص قطاع موظف -ب                                   حكومي موظف -أ

   عمل بدون -د                                           حرة مهنة -ج



 - ٢٤٣ -
  : الشهري الدخل مستوى -٦
  آالف ٥ من لاق إلى ٢٠٠٠ من -ب                      ريال ٢٠٠٠من أقل -أ

  آالف عشرة من أكثر -د                  آالف ١٠ من أقل إلى آالف ٥ من -ج
  : سكنال نوع -٧
  شقة -ب                                            شعبي بيت -أ

  رقص -د                                                   فيال -ج
  : سكنال مكان -٨
   البادية -ب                                                 مدينة -أ

  شعبية منطقة -د                                           راق حي -ج
  : التطوعية الخبرة سنوات عدد -٩
  سنوات ٥ إلى ٢ من -ب                         سنة ٢ إلى ١ من -أ

               .   فأكثر ٥ من -ج
  : التطوعي العمل عنو -١٠

  المعاقين رعاية -ب            سجونال نزالء أسر رعاية -أ
   الشوارع وأطفال المشردين األطفال رعاية -د                           لمدنيا اعالدف -ج
   المخدرات تعاطي عن اإلبالغ – و               المرض عن التخفيف -هـ

   األيتام رعاية – ح                     المعوزين مساعدة – ز
  . كرتذ أخرى – ي                 الفقيرة األسر رعاية – ط

  
 

 



 - ٢٤٤ -
د   :  أل    حملو  ل مين   مل  أل ع ل وعي ل تط ل ع يف   م ت و      ع لس   : 

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها    يك  بد    لتالية  لعبا    قر  
  

 مو فق   لعب                                     ا      
 غير   محايد مو فق  بشد 

  مو فق
 غير

 مو فق
  بشد 

           .الجريمة من الوقاية في هميس لتطوعيا العمل  ١

            . التسول مكافحة في هميس التطوعي العمل  ٢

 أخطـار  من الوقاية في يسهم التطوعي العمل  ٣
  . المخدرات

          

 وأطفـال  أسر وقاية في يسهم التطوعي العمل  ٤
  . واالنحراف التشرد من السجون نزالء

          

 مواجهـة  في المجتمع يساعد التطوعي العمل  ٥
 اإلنفجارات ، السيول ، الحريق مثل الكوارث
  . وغيرها

          

 المعـاقين  رعايـة  في هميس التطوعي العمل  ٦
  . الرياض بمنطقة الشوارع وأطفال

          

 كثير في األمن رجال يساعد التطوعي العمل  ٧
  . الجريمة بمكافحة الخاصة المهام من

          



 - ٢٤٥ -
 فـي  ألمنيةا األجهزة يساعد التطوعي العمل  ٨

  .مجرمينال تعقب
          

 المنـشآت  حمايـة  في هميس التطوعي العمل  ٩
  . الرياض بمنطقة الحيوية

          

 علـى  المعـوزين  يـساعد  التطوعي العمل ١٠
  .الفقر مواجهة

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث  حملو  ل ني  اال  : ا مل جم ع ل وعي   تط ل ع   م ت ا  و   ب ع لس   
  لسعو   بالمجتمع ي لتطوع  لعمل مجاال   من بعض تصف  لتي  لعبا    قر  

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها   لر    بد      لمطلو 
 مو فق   لعب                                         ا      

 غير   محايد  مو فق  بشد 
  مو فق

 غير
 مو فق
  بشد 



 - ٢٤٦ -

            .السجون نزالء سرأ بمساعدة وعونالمتط يقوم   ١

 مكافحـة  فـي  األمن أجهزة المتطوعون يساعد  ٢
  .الجريمة

          

 إلرهـاب ل التـصدي  فـي  المتطوعون يساعد  ٣
 االنحـراف  ضـد  والدينيـة  األمنيـة  والتوعية
  . والتطرف

          

 مـن  للوقاية الفقراء بمساعدة المتطوعون يقوم  ٤
  . والتشرد ، التسول ظاهرة

          

 معنيـة ال األمنيـة  األجهزة المتطوعون يساعد  ٥
  . المخدرات بمكافحة

          

 الكـوارث  حدوث حالة في المتطوعون يساعد  ٦
  . والسيول واألعاصير لكالزالز الطبيعية

          

 المدني الدفاع أجهزة بمساعدة المتطوعون يقوم  ٧
  . الحاجة عند مهامها أداء في

          

 الـشوارع  أطفـال  برعايـة  المتطوعون يقوم  ٨
  .اإلجرام في نزالقالوا االنحراف من وحمايتهم

          

           ورعاية  المدمنين عالج في المتطوعون اعديس  ٩



 - ٢٤٧ -
  . أسرهم

 وذوي المعـاقين  رعاية في المتطوعون يساعد  ١٠
  . الخاصة االحتياجات

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لث  حملو  ا ث ل ا  :   ا  و   الجت ي مل   مل ع ل وعي ل تط ل  : 
   لتطوعي للعمل   لميو   التجا ا  تصف  لتي  لعبا    قر  

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها   لر    بد     لمطلو  

 مو فق   لعب                                    ا    
 غير  محايد  مو فق  بشد 

 مو فق
 غير

 مو فق
  بشد 

            . المجتمع خدمة في التطوعي العمل أحب  ١
 تطبيـق  هـي  التطوعي العمل في مشاركتي  ٢

  . الحنيف اإلسالمي الدين ئلمباد
          

 العديـد  تشبع التطوعي العمل في مشاركتي  ٣
  .  لدي الخيرة والميول الرغبات من

          

 أحس تجعلني التطوعي العمل في مشاركتي  ٤
  . مجتمعي في ومفيد فعال فرد بأنني

          

 بتقـدير  أشـعر  يجعلنـي  التطـوعي  العمل  ٥
  .لي اآلخرين

          

 الخير فعل على دائماً يحثني التطوعي العمل  ٦
  . االنحرافية والميول األفكار من ويقيني

          
 محـط  تجعلني التطوعي العمل في مشاركتي  ٧

  . حولي ممن وتشجيع اهتمام
          

 العمـل  فـي  مـشاركتي  مـن  كثيراً أستفيد  ٨
  . التطوعي

          



 - ٢٤٨ -

ع  حملو  ب ر  ل ا  :   ب ق ع ل ا    ب و ع لص ليت    ه   و ج مل ت ع ل وعي   تط ل    
   لر    بد     لمطلو   لتطوعي لعمل  تو جه  لتي   لصعوبا   لعقبا   تصف  لتي  لعبا    قر  

  .ة لمناسب  إلجابة  ما  ) ( عالمة بوضع فيها
 مو فق   ـــــــــارةالعبـــــــ  م

 غير   محايد مو فق  بشد 
  مو فق

 غير
 مو فق
  بشد 

 وتنسيق الوقت تنظيم في كبيرة صعوبات نواجه  ١
 .المهام

     
 الرسمية جهاتال من الصعوبات بعض نواجه  ٢

.النظامية اإلجراءات بعضو بالتصاريح متعلقة
     

 بعض إلى المتطوعين من الكثير يتعرض  ٣
 . التطوعي للعمل أدائهم ءأثنا المخاطر

     
 بنا الخاصة واألعراف والتقاليد تالعادا تكون  ٤

            . التطوعي العمل عرقلة في سبباً
      .الكافي بالقدر الرسمية السلطات مساعدة عدم  ٥
 التطوعي للعمل المالية الميزانية انخفاض يعتبر  ٦

 . تواجهنا التي المشكالت أهم من
     

 الفئات إلى الوصول في الصعوبات عضب نواجه  ٧
  . بمساعدتها نقوم التي

          

 الطوعي العمل لصيغة تشويهاً أحياناً نواجه  ٨
   . باإلرهاب مرتبط أنه على للناس بتصويره

     

 بمعانـاة  أحـس  يجعلنـي  التطـوعي  العمل  ٩
  . اآلخرين

          

 مجتمع إلى باالنتماء يشعرني طوعيالت العمل ١٠
  . وحضاري راق
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 العمل أهداف تحقيق في العقبات بعض نواجه  ٩

 إصالح  جهود في المساعدة مجال في التطوعي
  . إلجراميا السلوك وأصحاب المنحرفين

     

 فـي  النخراطي البعض تفهم بعدم أحياناً أشعر ١٠
  .الطوعي العمل

     
مس خل  حملو   :ا

 األمنـي  التطوعي العمل تطوير بخصوص تواقتراحا راءآ لديك تكان إذا الكريم أخي
  ،،،،،،،،وشكراً اهتمام، موضع ستكون أنها وتأكد ورالسط هذه في كتابتها أرجو

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  
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ة  ك ل املم ب ة  ي ل ا   أل  ا    ملؤسس ي ع ا   جلم نظ

ة ي و  ع لس ة   ي ب ر ع ل  :  
 لهـا ممـا      أساسياً لقد جاء نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية داعماً      

 يعتمد علـى الرسـمية والنظـام         جديداً أعطى العمل التطوعي مفهوماً   
 التي تعطيه أهمية وعناية خاصـة كمـا جـاء فـي             ،واإلدارة الحديثة 

  :المواد التالية نصوص النظام في 
  تعريفات: المادة األولى

يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق           
  .النص خالف ذلك

   وزارة الشؤون االجتماعية:الوزارة
  .االجتماعية وزير الشؤون :الوزير

 مجلس يشكل بقرار من الـوزير       :األهليةمجلس الجمعيات والمؤسسات    
  .ى جميع الجمعيات والمؤسسات األهليةيشرف عل

  . نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية:النظام
  . الالئحة التنفيذية للنظام:التنفيذيةالالئحة 
 الالئحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة األهليـة التـي          :األساسيةالالئحة  

  .يعدها المؤسسون وتوافق عليها الوزارة
  .وعالغرض من المشر: المادة الثانية 

تعد جمعية في تطبيق أحكام هذا النظام ، كل جماعة ذات تنظـيم لـه               
 تؤلف من أشـخاص ذوي      –صفة االستمرار لمدة معينة أو غير معينة        

، أو اعتبارية ، أو منهما معاً وال تستهدف الربح، وذلـك            صفة طبيعية 
 أو  ،من أجل تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني           

و ثقافي، أو صحي، أو تربوي ، أو تعليمي، أو مهني ، أو             اجتماعي، أ 
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إبداعي، أو تقديم خدمات إنسانية ، سواء كان ذلك عن طريـق العـون              

  .المادي، أو المعنوي ، أو الخبرة الفنية
   :الثالثةالمادة 

رون شخصاً سعودياً فـأكثر ،      تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عش      
 بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالـشرف          األهلية لم يصدر حكم    كاملو

أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقـة الـوزارة               
ـ      . على إنشائها  سجيلها فـي   وتكون للجمعية الشخصية االعتبارية بعد ت

الوزارة لهـذا الغـرض، وتنـشر الئحتهـا         السجل الخاص الذي تعده     
وز التسجيل إذا تضمنت الالئحة     األساسية في الجريدة الرسمية ، وال يج      

األساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام هذا النظام أو األنظمة األخرى، أو           
  .تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع اآلداب العامة للمجتمع

  :المادة الرابعة 
يجب أن تشتمل الالئحة األساسية للجمعية علـى البيانـات واألحكـام            

  :يلي وعلى األخص ما األساسية،
  .اسم الجمعية ، ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي لخدماتها – ١
  . الغرض الذي أنشئت من أجله– ٢
االسم الرباعي لكل عضو من األعـضاء المؤسـسين، وتـاريخ            – ٣

  .ميالده، ومهنته، ورقم سجله المدني، ومحل إقامته
  . شروط العضوية ، وأنواعها وحقوق األعضاء وواجباتهم– ٤
  .الجمعية وكيفية التصرف فيها موارد – ٥
  .تحديد بداية السنة المالية ونهايتها – ٦
 تحديد عدة أعضاء مجلس اإلدارة ومدته على أال يتجـاوز أربـع             – ٧

  .سنوات
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  . طرق المراقبة المالية – ٨
 األحكام المتعلقة باألجهزة التي تمثل الجمعية، واختـصاص كـل           – ٩

  .اختيارهاوكيفية منها، 
  :سةالمادة الخام

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة ،            
وتحدد الالئحة األساسـية للجمعيـة طريقـة تكـوين هـذه الفـروع              

  .واختصاصها وغير ذلك من األحكام
  :السادسةالمادة 

  :تتكون الجمعية من األجهزة التالية 
  . الجمعية العمومية– ١
  .اإلدارة مجلس – ٢
 أو مجلـس اإلدارة     العمومية، الدائمة التي تشكلها الجمعية       اللجان – ٣

  .على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها
  :السابعةالمادة 

 – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية       – تتكون الجمعية العمومية     – ١
من األعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم نحو الجمعية ومضت         

  .ويتهم سنة على األقل على عض
 تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خالل مـدة ال             – ٢

  .تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية
  . تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية– ٣

بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعيـة تكـون            
ألعمال، ومكان االجتماع وتاريخه، وساعة انعقاده،      مشتملة على جدول ا   

على أن تبلغ الوزارة واألعضاء بالدعوة لالجتماع قبل الموعد المحـدد           
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بخمسة عشر يوماً على األقل، وتندب الوزارة من يحـضر االجتمـاع            

 في موعـد ال     ،ويجب تزويد الوزارة بصورة من محاضر االجتماعات      
  .نتهاء االجتماعيتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ ا

  :المادة الثامنة
  :تختص الجمعية العمومية باآلتي 

 العمومية والحسابات عن الميزانية ـ دراسة تقرير مراقب الحسابات  أ
  .الختامية للجمعية عن السنة المنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها

  . إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة–ب 
قشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة          منا –ج  

المنتهية وخطته المقترحة للعام المـالي الجديـد         المالية المنتهية وخطته  
  .واتخاذ ما تراه في شأنه

 دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجاالته، عند الدخول          –د  
  .في مضاربات مالية

  .أو المؤقتة تشكيل اللجان الدائمة -هـ 
  . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتجديد مدة عضويتهم–و 

  :التاسعةالمادة 
 على طلـب    مومية الجتماعات غير عادية بناء    تجوز دعوة الجمعية الع   

مسبق من الوزارة لمجلس اإلدارة أو على طلب ربع عـدد األعـضاء             
  .الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

  :العاشرةالمادة 
  :عية العمومية غير العادية في المسائل التالية تختص الجم

 البت في استقاالت أعضاء مجلس اإلدارة ، أو إسـقاط العـضوية             – ١
  .الشاغرة  عنهم وشغل المراكز
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  . اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى – ٢
  . إبطال قرار من قرارات مجلس اإلدارة – ٣
  . تعديل الالئحة األساسية للجمعية– ٤
  .ل الجمعية ح– ٥
  . غير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة– ٦

غير العاديـة فـي هـذه       أو  وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية      
  .الحاضرينالحاالت بأغلبية ثلثي عدد األعضاء 

  :المادة الحادية عشرة 
غير العادية أن تنظر في مـسائل       ادية أو   ال يجوز للجمعية العمومية الع    

  .ول األعمالغير مدرجة في جد
  :المادة الثانية عشرة 

يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره          
من األعضاء العاملين فإن لم يتكامل العدد أجل االجتمـاع إلـى           %) ١(

جلسة أخرى تعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من            
ده الالئحة التنفيذية، ويكون االجتماع     تاريخ االجتماع األول تبعاً لما تحد     

من األعضاء  %) ٢٥(في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ما ال يقل عن           
العاملين وتصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبيـة المطلقـة لعـدد           

 وفي كل األحوال يتعين حضور منـدوب الـوزارة لهـذه            ،الحاضرين
  .االجتماعات 

  :المادة الثالثة عشرة 
 إبالغ الوزارة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل          يجب – ١

 فإن لم   األقل،الموعد المحدد النتخاب أعضاء المجلس بستين يوماً على         
تبلغ الوزارة الجمعية بملحوظاتها قبل موعد االنتخاب بثالثين يوماً كان          
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وللوزارة أن تندب مـن     . الترشيح الوزارة على ذلك بمثابة موافقة من     

ملية االنتخاب للتحقق من أنه تـم طبقـاً لالئحـة األساسـية             يحضر ع 
 إلغاء نتيجة االنتخـاب خـالل       – بقرار مسبب    – كما أن لها     للجمعية،

  .بالنتيجةخمسة عشر يوما من تاريخ إبالغها 
 تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلـس إدارة الجمعيـة وذلـك            – ٢

  .السريبطريقة االقتراع 
 علـى   اإلدارة،ة على األكثر من أعضاء مجلس        للوزير تعيين ثالث   – ٣

  .أال يتجاوز العدد ثلث األعضاء
 يجب تزويد الوزارة بصورة من محضر اجتماع كل جلـسة مـن             – ٤

 وما اتخذ فيه من قرارات خالل عشرة أيام من          ،جلسات مجلس اإلدارة  
تاريخ صدورها، وللوزارة حق االعتراض على تلك القرارات خـالل          

  . تاريخ إبالغهاعشرين يوماً من
  

  :المادة الرابعة عشرة 
 بقـرار   – يجوز للـوزير     للجمعية،مع مراعاة أحكام الالئحة األساسية      

 للجمعية يتـولى االختـصاصات      اً أن يعين مجلس إدارة مؤقت     –مسبب  
 وذلـك فـي الحـالتين       ية،األساسالمخولة لمجلس إدارتها في الالئحة      

  :التاليتين
س اإلدارة ال يكفـي النعقـاد بنـصاب          إذا أصبح عدد أعضاء مجل     –أ  

نظامي بسبب االستقالة أو الوفاة أو التخلف عن حضور ثالث جلـسات            
 وتعذر تكملة عدد األعـضاء طبقـاً ألحكـام       مقبول،متوالية دون عذر    

  .الالئحة األساسية
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 إذا خالف مجلس اإلدارة أي حكم من أحكام هذا النظام أو أحكـام              –ب  

 بإزالة أسباب المخالفة خالل شهر واحد مـن         الالئحة األساسية ولم يقم   
  .تاريخ إنذار الوزير الخطي

وعلى مجلس اإلدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد خالل          
ستين يوماً من تاريخ تشكيله، وأن يعرض عليها تقريراً مفـصالً عـن             

 وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلـس إدارة          الجمعية،حالة  
يد، وتنتهي مهمة مجلس اإلدارة المؤقت بانتخـاب مجلـس اإلدارة           جد

  .الجديد
  :المادة الخامسة عشرة 

على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي           
للعام المالي المنصرم وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد فـي           

ها رئيس مجلـس اإلدارة أو      الموعد الذي تحدده الالئحة التنفيذية، يوقع     
نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية ومرافقاً لهمـا صـورة مـن            

  .محضر اعتمادهما من مجلس إدارة الجمعية
  

  :المادة السادسة عشرة 
  :يجب على الجمعية 

 أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق والمكتبات والسجالت الخاصة          – ١
  .أحكامية من بها وفق ما تتضمنه الالئحة التنفيذ

 أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو وتاريخ مـيالده ومهنتـه              – ٢
وعنوانه  وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وما يسدده مـن اشـتراكات ،             

  .وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات
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 أن تدون في سجالت معدة لهذا الغرض جلسات الجمعية العمومية           – ٣

ارات التـي يـصدرها مـدير       ومجلس اإلدارة وقراراتهما وكذلك القر    
الجمعية بتفويض من مجلس اإلدارة ولكل من أعضاء الجمعيـة حـق            

  .االطالع على هذه السجالت
 أن تدون حساباتها في سـجالت تبـين علـى وجـه التفـصيل               – ٤

  .المصروفات واإليرادات، بما في ذلك التبرعات ومصادرها
  .باتها أن تتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص لتدقيق حسا– ٥
 أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكـة، وأال             – ٦

يسحب من هذه األموال إال بتوقيع اثنين من المسئولين فـي الجمعيـة             
  .وتحدد الالئحة التنفيذية هذين المسئولين

  : المادة السابعة عشرة 
معية الالزمة  تعفى من الرسوم الجمركية األدوات المستوردة لحساب الج       

 ،ر التصرف في هذه األدوات إلى جهة أخـرى        لممارسة نشاطها، وحظ  
ال تتمتع باإلعفاء من الرسوم الجمركية قبل مضي أربع سنوات مـن            و

  .المستحقةتاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الرسوم 
  

  :المادة الثامنة عشرة 
يـة غيـر    يجوز حل الجمعية حالً اختيارياً بقرار من الجمعيـة العموم         

  .العادية طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحة األساسية للجمعية
  

  :المادة التاسعة عشرة 
يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى فـي             

  :التاليةإحدى الحاالت 
  . إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص– ١
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الئحتهـا   إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبـت مخالفـة جـسيمة ل            – ٢

  .األساسية
  . إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية– ٣
  . إذا تصرفت في أموالها في غير األوجه المحددة لها– ٤
 أو اآلداب العامة أو التقاليد المرعية فـي         العام، إذا خالفت النظام     – ٥

  .المملكة
  :العشرونالمادة 

 قـرار بحلهـا أن      ال يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صـدر        
يتصرفوا في أموالها ومستنداتها ، ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقـة           
التصفية وكيفية التصرف في أموال الجمعية ومـستنداتها والجمعيـات          

  .والمؤسسات التي تؤول إليها هذه األموال
  :والعشرونالمادة الحادية 

هـذا  تخضع الجمعيات ذات النفع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في             
  .الجمعياتالباب لألحكام المقررة في شأن 

  
  

  :المادة الثانية والعشرون 
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العـام علـى كـل              
جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعـده ، وذلـك         
بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الوزارة أو مجلس الجمعيات            

ت األهلية وموافقة الجمعية في جميع الحاالت ويكون إلغـاء          والمؤسسا
صفة النفع العام بقرار من مجلس الوزراء ويجوز انـدماج الجمعيـات            
ذات النفع العام في بعضها بموافقة الـوزارة بعـد أخـذ رأي مجلـس         
الجمعيات والمؤسسات األهلية على أال يكون االندماج بـين جمعيـات           
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جمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام        النفع العام وغيرها من ال    

  .إال بقرار من مجلس الوزراء 
  :والعشرونالمادة الثالثة 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء االمتيازات التي تتمتع بهـا الجمعيـات            
التي تضفي عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص عدم جـواز            

  .حجز أموالها كلها أو بعضها
  :العشرونوالمادة الرابعة 

يجوز للوزير أن يعهد إلى إحدى الجمعيـات ذات النفـع العـام إدارة              
 على طلبها أو تنفيـذ       لغيرها من الوزارات بناء    ،لوزارةمؤسسة تابعة ل  

  .بعض مشروعاتها أو برامجها وعندئذ تعد أموال الجمعية أمواالً عامة
  :والعشرونالمادة الخامسة 

بة الوزارة وتتناول الرقابة فحص     تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقا     
أعمال الجمعية بما في ذلك األعمال المتعلقة بالمشروع المـسند إليهـا            
والتحقق من مطابقتها لألنظمة واللوائح والالئحة األساسـية للجمعيـة          

  .الوزيرويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم 
  :والعشرونالمادة السادسة 

ة تؤثر على تحقيق الجمعيـة ذات       إذا تبين للوزارة وقوع أخطاء جسيم     
النفع العام ألغراضها أو ممارستها ألنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليهـا            

  :وزير اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتيةبه من برامج أو مشروعات ، كان لل
أ ـ وقف نشاط المشروع المستند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حـين إزالـة    

  .المخالفات 
  . إلى الجمعية ب ـ سحب المشروع المسند
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ج ـ عزل إدارة مجلس الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت إلى حـين   

ستين يوماً على أكثر من تاريخ تعيينـه         دعوة الجمعية العمومية خالل   
النتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بعد أخـذ رأي مجلـس الجمعيـات             
والمؤسسات األهلية وتنظم الالئحة التنفيذية طريقة عقد هذا االجتمـاع          

  .وتنتهي مهمة مجلس اإلدارة المؤقت بانتخاب مجلس اإلدارة الجديد
  

  :والعشرونالمادة السابعة 
المؤسسة األهلية هي التي يؤسسها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة           
الطبيعية أو االعتبارية أو منهما معاً وتعتمد على ما يخصصونه لها من            

ة لمدة معينة أو غير     أموال لممارسة نشاطها المحدد في الئحتها األساسي      
  .معينة وتقتصر منفعتها على أفراد أو جهات معينة

  

  :العشرونالمادة الثامنة و
  :اآلتيةالبيانات  يجب أن تشمل الالئحة األساسية للمؤسسة

  .أ ـ اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها
  .ب ـ الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه

  .اً باألموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسةج ـ بياناً تفصيلي
ة تعيـين رئـيس مجلـس    د ـ تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريق 

  . وطريقة تعيين المديراألمناء وأعضائه
  :المؤسسةتكوين :والعشرونالمادة التاسعة 

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثالثة أعـضاء علـى             
لمؤسسون ويجوز أن يكـون مـنهم أو مـن          األقل يعينهم المؤسس أو ا    

 وتبلـغ الـوزارة ومجلـس الجمعيـات         .واألعـضاء غيرهم الرئيس   
  .والمؤسسات األهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس األمناء 
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ن مجلس لألمناء أو خالل مكان أو أكثر في المجلس وتعذر           يعيتم ت وإن ي 

فتتـولى  ئحة األساسـية    تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في الال        
  .بذلك التعيين وتبلغ مجلس الجمعيات والمؤسسات األهلية الوزارة
  :الثالثونالمادة 

يتولى إدارة المؤسسة األهلية مجلس األمناء وفقاً لالئحتهـا األساسـية           
  .ريالتغيويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل 

  :والثالثونالمادة الحادية 
ميزانية سنوية، ويجوز بعد موافقة الـوزارة أن        يكون للمؤسسة األهلية    

يقوم مقام الميزانية بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجـه إنفـاق           
أموالها بحسب طبيعة المال الذي جـرى تخصيـصه ووفقـاً لالئحـة             

  .األساسية
  :المادة الثانية والثالثون 

 التنفيذية  تعد الوزارة سجالً خاصاً بالمؤسسات األهلية ، وتحدد الالئحة        
الشروط الخاصة بهذا السجل وإجراءات التسجيل فيه والبيانات الـالزم          

  .تسجيلها
  

  :عامة أحكام :والثالثونالمادة الثالثة 
 يطبق على المؤسسات األهليـة مـا        الباب، يرد به نص في هذا       فيما لم 

  .النظامورد في هذا 
  

  :والثالثونالمادة الرابعة 
لى أعمال الجمعيـات ومراقبـة تنفيـذ         تتولى الوزارة اإلشراف ع    – ١

أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ولها فـي سـبيل ذلـك             
االطالع على دفاتر الجمعيات وسجالتها ووثائقها التي تتعلـق بعملهـا           
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ونشاطها وعلى كل جمعية تقديم أي معلومة أو بيان أو مـستند تطلبـه              

  .الوزارة 
رية المسجلة لديها رسـمياً اإلعانـات        تقدم الوزارة للجمعيات الخي    – ٢

المقررة نظاماً باإلضافة إلى اإلعانات الخاصة التي تمنح لهذه الجمعيات          
  .للوزارةعندما تسند إليها إدارة مؤسسة تابعة 

 يجوز للجمعيات الخيرية جمع التبرعات وقبول الهبات والوصـايا          – ٢
  .ا الشأن بما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات الصادرة في هذ

 ال تستفيد الجمعيات والمؤسسات األهلية األخرى من اإلعانات التي          – ٤
 ،تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية ويجوز لها قبول الهبات والوصـايا         

  .التبرعاتولكن ال يجوز لها جمع 
 للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن األجهـزة القائمـة علـى              – ٥

ألحكـام هـذا النظـام أو القـرارات         شؤون الجمعية متى كان مخالفاً      
  .الصادرة بمقتضاه أو الئحة الجمعية األساسية

 تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الخيرية القائمة          – ٦
  .وقت صدور هذا النظام

 ال يجوز للجمعية الخروج عن األغراض المحددة فـي الئحتهـا            – ٧
  .األساسية

ي أي مـؤتمر أو اجتمـاع خـارج          ال يجوز للجمعية أن تشترك ف      – ٨
المملكة إال بترخيص مسبق من الوزارة ، كما ال يجوز لها أن تعمل في              

 إليها أو تـشترك     تنتسبأي جمعية أو هيئة مقرها خارج المملكة ، أو          
  .معها أو تنظم إليها إال بعد موافقة الوزارة

  ال تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات العلمية فـي الجامعـات          – ٩
  .ملكيةالمنشأة بموجب أوامر  والمؤسسات الخيرية الخاصة السعودية
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  :والثالثونالمادة الخامسة 

يشكل الوزير مجلس الجمعيات والمؤسسات األهليـة وتحـدد الالئحـة           
  .واختصاصاتهالتنفيذية طريقة تكوين المجلس 

  :والثالثونالمادة السادسة 
يوماً ) مائة وثمانين   ( الل  يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خ      

  .نشرهمن تاريخ 
 يلغي هذا النظام الئحة الجمعيات والمؤسسات       :والثالثونالمادة السابعة   

وتـاريخ  ) ١٠٧(الخيرية الـصادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم           
  .أحكامهـ، وكل ما يتعارض معه من ٢٥/٦/١٤١٠

  :والثالثون المادة الثامنة 
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة      )  وثمانين مائة( يعمل بهذا النظام بعد     

  .الرسمية
يلغي هذا النظام الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقـرار          

هــ، وكـل مـا      ٢٥/٦/١٤١٠وتـاريخ   ) ١٠٧(مجلس الوزراء رقم    
  .أحكاميتعارض معه من 

  
  

      ويرى الباحث 
ـ     أن هذا النظام قد جاء دع      ة التطوعيـة   ماً قوياً لعمل الجمعيات الخيري

 والمؤسسات األهلية حيث قد ساعد على إنشاء هذة الجمعيات من ناحية          
تيسير بعض الطرق النظامية وذلك ما ورد في المادة الثالثة من النظام            

رون شخصاً سعودياً   تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عش      " ما نصه   
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يمة مخلـة    األهلية لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جر         فأكثر ، كاملو  

   "بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
يجوز للجمعية أن تنـشئ لهـا       " والمادة الخامسة أيضا من نفس النظام       

فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة ، وتحدد الالئحـة األساسـية            
            للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختـصاصها وغيـر ذلـك مـن            

  . " األحكام
ومع إصدار هذا القانون أصبح نشاط الجمعيـات التطوعيـة منظمـا            
وخاضعا لرقابة قوية تحكم جميع أنشطة الجمعية ممـا يعـود بـالنفع             

  .منهاوتحقيق األهداف المرجوة 
    ومما ال شك فيه أن وضع هذا النظام يؤكد حرص والة األمر على             

ة وتدعيمه ووضـعه    أهمية العمل التطوعي في المملكة العربية السعودي      
  . ضمن المسؤليات الضرورية المهمة التي تستحق االهتمام 

  
 




