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 دور الجامعات في تعزيز العمل التطوعي 

 المستخلص:

تهدف الدراسة الى عرض دور الجامعات في تعزيز العمل التطوعي من خالل 

تجارب عملية تطبيقية لما تقدمه الجامعات السعودية من أدوار. أظهرت النتائج أن 

الجامعات السعودية تقوم بأدوار ايجابية متعددة لتعزيز العمل التطوعي، منها الزامية العمل 

خالل التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع، أما  التطوعي، تعزيز العمل الطوعي من

عن دور الجامعات في نشر ثقافة العمل التطوعي فيكون بعدة طرق منها المؤتمرات 

والدورات التدريبية. أما منهج الدراسة فكان المنهج الوصفي النوعي، واستخدمت الدراسة 

 42. بلغ مجتمع الدراسة secondary dataأداتين المقابلة وجمع المعلومات الثانوية 

جامعة سعودية حكومية وأهلية. أما العينة اشتملت على سبع جامعات المقابلة القصدية 

لثالثة من مسئوالت العمل التطوعي في جامعتين حكوميتين وجامعة أهلية. واستخدم جمع 

( لما تقدمه أربع جامعات حكومية أخرى. secondary dataالمعلومات الثانوية )

الدراسة توصيات من أهمها: على الجامعات أن تقوم بعدة أدوار لتعزيز العمل وعرضت 

التطوعي منها الزامية العمل التطوع، توفير الفرص التطوعية للطالب، نشر ثقافة العمل 

التطوعي وممارساته في مؤسسات التعليم العالي. كما أوصت الدراسة بمزيد من األبحاث 

ي وعرض الممارسات والتجارب الناجحة لجامعات في في مجال العمل التطوعي الجامع

 الوطن العربي.

 تعزيز العمل التطوعي –: دور الجامعة الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study aims to present the role of universities in promoting 

volunteer work through practical experiences of the roles offered by 

Saudi universities.  The results showed that Saudi universities play 

several positive roles to promote volunteer work.  The study adopted 

the qualitative descriptive approach, and used two methods: 

interviews and secondary data. The study population consisted of 42 

public and private Saudi universities. The sample included seven 

universities: the intentional interview was used to interview three 
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volunteer work officials, two of them work in public universities and 

one in a private university, the secondary data was collected from the 

remaining four public universities. The study offered several 

recommendations, the most important of which are: universities 

should play a number of roles to promote volunteer work, including 

obligating volunteer work, providing volunteer opportunities for 

students, and spreading the culture and practices of volunteer work in 

higher education institutions. The study also called for more research 

to be done in the field of university volunteering work, and 

presenting successful practices and experiences of universities in the 

Arab world. 

Key words: University role, promoting volunteer work. 

 

 و:: اطإاار العا  للرراةة المبحث األ

 المقرمة

( بأن الجامعات تقوم 2014بين تقرير وزارة التعليم السعودي )الوظيفة الثالثة للجامعات، 

الخدمة المجتمعية(. وألن الجامعات هي  -البحث العلمي –بثالث وظائف رئيسة )التعليم 

وظيفتها تجاهه مستجيبة أحد مؤسسات المجتمع ولها عالقة وثيقة به، وجب عليها أن تقوم ب

لمطالبه واحتياجاته. وألن العمل التطوعي هو أحد السبل التي تساهم في حل مشكالت 

المجتمع، يقع على الجامعات تلبية احتياجات المجتمع من خالل توفير فرص العمل 

التطوعي واشراك الطالب للمساهمة في قيادة مجتمعهم بمختلف القطاعات 

ت المملكة العربية السعودية المسئولية المجتمعية أحد ركائزها (. لذلك جعل2019)حنيش،

. فقد اشتملت أهداف محور "وطن طموح مواطنه مسئول" الوصول إلى 2030في رؤية 

(. 2030ألف حاليا )رؤية المملكة  11مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا مقابل 

من خالل مساهمة طالب التعليم  ولتحقيق أهداف الرؤيا يأتي دور الجامعات للمشاركة

 العالي في العمل التطوعي.  

 نظرة واقعية في دور الجامعات لتعزيز العمل التطوعي.

بالرغم من أن العمل التطوعي بمجاالته المختلفة من قيمنا اإلسالمية إال أن العديد من 

ي الوطن الدراسات بينت ضعف دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة العمل التطوعي ف

( إلى ضعف 2011(. فقد أشارت دراسة جودة )2013العربي بوجه عام )عزازي، 

مشاركة طالب الجامعات العربية في العمل التطوعي. وقد بينت نتائج دراسة إبراهيم 

( التي أجريت في مصر أن مشاركة طالب الجامعات ضعيفة في جميع مجاالت 2015)
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( التي أجريت في المملكة عدم 2016الصالح ) العمل التطوعي، كما بينت نتائج دراسة

وجود دور فعال للخدمة المجتمعية في الجامعة لتفعيل مشاركة الطالبات في العمل 

التطوعي، وضعف الجامعات في نشر ثقافة العمل التطوعي وبالتالي عدم معرفة الطالب 

 بفوائد العمل التطوعي وأهميته. 

ثة أن الجامعات السعودية تقوم بأدوار بدرجة في المقابل بينت بعض الدراسات الحدي

متوسطة أو بدرجة كبيرة في نشر وتعزيز العمل التطوعي. حيث ذكرت نتائج دراسة 

( التي هدفت لمعرفة دور الجامعات في نشر ثقافة العمل التطوعي في 2019الهويش )

ثقافة العمل  أربع جامعات في المملكة العربية السعودية أن دور الجامعات متوسط في نشر

التطوعي وبينت عدد من المعوقات منها أن التركيز األكاديمي في الجامعات يضعف من 

المشاركات المجتمعية بما فيه العمل التطوعي، إضافة الى عدم وجود المناهج الدراسية 

لنشر ثقافة العمل التطوعي. أوصت الدراسة باستضافة الجامعات للمختصين بالعمل 

ق بين الجامعات الستحداث أقسام دراسية تعنى بالعمل التطوعي. أما التطوعي والتنسي

( فقد هدفت الى التعرف على دور كلية التربية بجامعة األمير سلطان 2019دراسة الهذلي )

في نشر ثقافة العمل التطوعي وينت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية جاءت بدرجة 

في نشر ثقافة العمل التطوعي، ودور المقررات التي انطباق كبيرة في بعدين دور الجامعة 

تقدمها الكلية. بينما جاء بعد دور األنشطة الالمنهجية في نشر ثقافة العمل التطوعي، ودور 

أعضاء هيئة التدريس بمتوسط حسابي متوسط. كما وضحت النتائج أن دور الجامعة ككل 

 يأتي بدرجة انطباق كبيرة.

( بارتفاع نسبة المشاركة في العمل التطوعي للجامعيين 2015)كما أشادت دراسة إبراهيم 

في المملكة ونجاح الجامعات في تعزيز العمل التطوعي، حيث اعتبرت تجربة المملكة 

نموذجا ناجحا. للجمع بين ما سبق فقد تميزت جامعات المملكة في العمل التطوعي على 

مشاركة طالب الجامعات ال ، إال أن 2030وخصوصا بعد رؤية  مستوى الوطن العربي

تصل لما هو مأمول إذا ما قورنت بمشاركة المجتمعات المتقدمة. فمثال بلغ عدد الطالب 

 (.2017( حوالي مليون متطوع )رشدي،2003المتطوعين في الجامعات األمريكية لعام )

تطوعي ومع كل الجهود البحثية فقد أشارت العديد من األبحاث إلى أهمية نشر ثقافة العمل ال

(، 2016والحاجة إلى إجراء المزيد األبحاث حول موضوع العمل التطوعي أرفيدة )

 (.2017طاهروالرميلة )

 مشكلة الرراةة: 

مما سق تظهر مشكلة الدراسة في الحاجة إلى مزيد من الدراسات المهتمة بالعمل التطوعي 

أن تقدمه من  وخصوصا فيما يتعلق بالعمل التطوعي الجامعي وما يجب على الجامعات

أدوار لتأهيل الطالب واستثمار طاقاتهم فيما يعود عليهم وعلى أوطانهم ومجتمعاتهم بالفائدة 

 ومساهمتهم في عملية التنمية.
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أيضا مما لحظته الباحثة في االطالع على العديد من الدراسات التي تتطرق العمل 

التي تواجه مسئولو التعليم،  التطوعي وأهمية نشر ثقافته واالهتمام بالتحديات والمعوقات

واالسترشاد بالتجارب اإليجابية للجامعات والمجتمعات األجنبية. وقلما نجد استعراض 

الحلول واألليات لتعزيز ألدوار الجامعات العربية رغبت الباحثة في معرفة ما تقدمه 

 .2030الجامعات السعودية لتعزيز العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 

 :الرراةةأةئلة 

تهدف الدراسة الى إظهار دور الجامعة في تعزيز العمل التطوعي ومعرفة الخدمات التي 

تقدمها الجامعات في هذا المجال وللوصول لهذا الهدف يجب اإلجابة على السؤال البحثي: 

 ماهي األدوار التي تقدمها الجامعات السعودية لتعزيز العمل التطوعي؟  

  :أهراف الرراةة

 على دور الجامعات السعودية في تعزيز العمل التطوعي لدى طالبها التعرف .1

. تساهم في تحقيق جانب من رؤية المملكة المتعلقة بزيادة عدد المتطوعين بحلول  .2

( من خالل توضيح الدور الذي يمكن للجامعة القيام به لتعزيز العمل 2030)

 التطوعي.

التخطيط لبرامج العمل التطوعي، مساعدة مراكز الخدمة المجتمعية بالجامعات عند  .3

 من خالل اظهار تجارب الجامعات السعودية في العمل التطوعي.

 المبحث الثاني: اطإاار النظري 

 العمل التطوعي
تعددت التعريفات وتنوعت وجهات النظر في مفهوم العمل التطوعي، ولكنها اتفقت في  

مضمون وجوهر التطوع. فقد أقتصره البعض في أنه العمل الخيري والديني، وربطه 

(. يرجع ذلك التنوع في 2013البعض بالتبرع بالجهد أو المال )الشلهوب والخمشي، 

الف طبيعة التطوع بين مجتمع وأخر، إضافة إلى مفهوم وتعريف العمل التطوعي إلى اخت

 االختالفات الدينية والسياسية والثقافية ألهداف التطوع.  

وفي الدراسة الحالية يقصد بالعمل التطوعي ما يقدمه مركز الخدمة المجتمعية بالجامعة من 

 خدمات وأنشطة وأدوار لتعزيز العمل التطوعي لطالب الجامعات.

  خدمة المجتمعيةالعمل التطوعي وال

الخدمة المجتمعية: هي مهنة تقوم على أسس وطرق، ومبادئ تهدف إلى إشباع حاجات 

الجماعات واألفراد، حتى يتمكنوا من التكيف مع بيئاتهم ومجتمعاتهم، وهذه التغييرات إما 

تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية يقوم بها األخصائيون المجتمعيون، وهم المؤهلون لوضع 

(. ومن هنا يظهر الترابط 2008ول لمشكالت المجتمع، وطرق الوقاية منها)الشهراني،الحل

بين العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، حيث يعتبر العمل التطوعي أحد األنشطة التي 
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تمارسها الخدمة المجتمعية، وأحد أدوات نجاحه كما يشتركان في األهداف والمبادئ في 

  .(2016ثالث نقاط )الصالح ،

االهتمام باإلنسان ودعمه وتنمية قدراته واالستفادة من خبراته، بتفعيل دوره ومسؤوليته -1

 .اتجاه مجتمعه

يقومان على خدمة ومساعدة األفراد والمجتمعات، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم التي -2

 .تضمن لهم حياة كريمة

أفراد المجتمع، وبالتالي اإلسهام  األثر اإليجابي في تعزيز التعاون والمشاركة الفعالة بين-3

 في التنمية في جميع المجاالت.

 

 دور الجامعة في تعزيز العمل التطوعي

بما أن الجامعة إحدى مؤسسات المجتمع، فهي تؤثر وتتأثر فيه ولها إسهام في عملية 

التغيير. وكلما قامت الجامعات بتكامل في أدوارها )التعليم، البحث، الخدمة المجتمعية( 

كانت أكثر نجاحا من خالل معرفة الثغرات، ووضع الحلول للمشاكل التي يواجها المجتمع. 

( أن دور الجامعات في تعزيز العمل التطوعي يتم من خالل 2015بينت دراسة إبراهيم )

  :ثالثة جوانب

الجانب المعرفي لثقافة العمل التطوعي، ويتم ذلك من خالل التعريف بالعمل التطوعي، 

  .ه، وأهدافه، والمؤسسات المجتمعية المهتمة به وقوانينه وتشريعاتهومجاالت

الجانب المهاري لثقافة العمل التطوعي ويعني بالمهارات، التي يتدرب عليها المتطوعون 

  مثل العمل ضمن فريق، حل المشكالت، المهارات القيادية، صناعة المبادرات التطوعية.

صد به القيم، التي يتم إكسابها للطالب الجامعيين من الجوانب القيمية للعمل التطوعي ويق

خالل مكونات التعليم المختلفة، ويقوم عليها العمل التطوعي مثل التكافل والتضامن 

   .االجتماعي التعاون، واإليثار وغيرها من القيم

  المبحث الثالث: إجراءات الرراةة

  :منهج الرراةة

( 2016في التحليلي، وقد عرف عبيدات وآخرون )استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوص

المنهج الوصفي: أنه وصف الواقع وصفا دقيقا إما كميا باألرقام أو كيفيا عن طريق وصف 

 الظواهر وخصائصها.

 :مجتمع الرراةة

مسئولو التطوع في جامعات المملكة العربية السعودية بمختلف مناطق المملكة للبنين 

 جامعة أهلية. 12جامعة حكومية و 30والبنات والبالغ عددها 

 عينة الرراةة:
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جامعات سعودية حيث استخدمت العينة القصدية لألداة المقابالت ثالثة من مسئوالت  7

 العمل التطوعي في جامعتين حكوميتين وجامعة أهلية. 

 ( لما تقدمه أربع جامعات أخرى.secondary dataواستخدم جمع المعلومات الثانوية )

 راسة:أدوات الد

 استخدمت الدراسة أداتين من أدوات المنهج النوعي وهي المقابلة وجمع المعلومات. 

 المبحث الرابع النتائج: ممارةات إيجابية ألدوار ةبعة من الجامعات السعودية

لإلجابة على سؤال الدراسة ماهي األدوار التي تقدمها الجامعات السعودية لتعزيز العمل 

 التطوعي؟  

 تستعرض هذه الدراسة النتائج بداية بالمقابالت لثالثة جامعات 

 جامعة دار الحكمة األهلية-1

وهي بذلك أول جامعة  2007تأسس مركز الخدمة المجتمعية في جامعة دار الحكمة عام   

ساعة خالل فترة الدراسة للبكالوريوس،  100سعودية تلزم طالباتها بساعات عمل تطوعي 

كما تلزم الجامعة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بعشر ساعات تطوعية لكل عام 

ألف ساعة تطوعية لخدمة  320ضية قامت الجامعة ما يقارب دراسي. خالل السنوات الما

المجتمع في مجاالت مختلفة. يضم مركز الخدمة المجتمعية عدة أندية وهي مبادرات 

تطوعية تترأسها الطالبات مثل النادي البيئي وهو أقدمها ويهدف للحفاظ على البيئة مثل 

مرافق العامة والشواطئ في مدينة )نشر ثقافة إعادة التدوير، القيام بحمالت لتنظيف ال

جدة(. كما يوجد نادي االبتسامة ويهدف لنشر السعادة سواء داخل الجامعة عن طريق 

 9البرامج والملصقات اإليجابية، أو مساعدة الفقراء والمحتاجين وزيارة المرضى )المقابلة،

oct،2019 .) 

ة للطالبات في السنة األولى من ولنشر ثقافة العمل التطوعي يقوم المركز بعمل دورة تدريبي

الدراسة بعنوان أخالقيات العمل التطوعي بالشراكة مع مؤسسات تطوعية على سبيل 

المثال أكاديمية دله للعمل التطوعي. وفي بداية كل عام تتبنى الجامعة قيمة ترغب في 

ئولية اختارت قيمة المس 2019تعزيزها وتلتزم جميع وحدات وأقسام الجامعة بذلك وللعام 

 (. oct،2019 9المجتمعية )المقابلة،

يقدم مركز الخدمة المجتمعة فرص تطوعية للطالبات داخل الجامعة وخارجها بنشر رسائل 

عبر البريد االلكتروني لجميع الطالبات بنوع التطوع وعدد الساعات. داخل الجامعة يتعاون 

عمل تطوعي مثل تنظيم المركز مع األقسام المختلفة في الجامعة عند االحتياج ألي 

المؤتمرات أو الفعاليات، التطوع في المكتبة الجامعية. من إحدى مجاالت التطوع التي 

توفرها الجامعة، مساعدة الطالبات في شرح بعض جزئيات المادة، سواء لطالبات الغائبات 

ات أو من لم تتمكن من استيعاب المعلومة تحسب عدد الساعات المبذولة في الشرح للمعلوم



   د. دالل العباسي - ساره بالشرف  ..تعزيز العمل التطوعي دور الجامعات في
 

 

 

232 

ضمن ساعات العمل التطوعي. كذلك التطوع في التوجيه الطالبي للطلبة الجدد ومساعدتهم 

 (. oct،2019 9خصوصا خالل السنة األولى من الجامعة )المقابلة،

أما خارج الجامعة يتعاون مركز الخدمة المجتمعية بالجامعة مع المؤسسات سواء خيرية  

لمتطوعين فيتم ابالغ جميع الطالبات من خالل أو حكومية عند احتياج مؤسسات المجتمع 

االيميل الرسمي للجامعة بالفرص التطوعية. وهذا من الشركات التي يقوم بها المركز مع 

 (. oct،2019 9المؤسسات داخل مدينة جدة )المقابلة،

لتشجيع الطالبات على التطوع تقدم الجامعة مع مركز األبحاث جائزة سنوية ألفضل 

شاريع في الخدمة المجتمعية، كما يتم تكريم الطالبات لمن لهن أثر في العمل األبحاث والم

 (.oct،2019 9ساعة )المقابلة، 100التطوعي وتجاوزت مشاركتهن 

 جامعة الملك عبر العزيز-2

أصبحت إدارة  2015وفي عام  2012تم افتتاح وحدة العمل التطوعي بالجامعة عام  

ئون الطالب. تقدم إدارة العمل التطوعي محاضرات العمل التطوعي التابعة لعمادة ش

تعريفية بأدبيات العمل التطوعي وحقوق المتطوعين لجميع كليات وأقسام الجامعة؛ كما 

تقدم دورات تدريبية تهتم بثالث جوانب: إعداد الفرق والمبادرات التطوعية، شخصية 

مسعف(، المتطوع، ودورات متخصصة في اإلسعافات التطوعية )برنامج أنا 

 (. 5November،2019)المقبلة،

( اهتم في السنة األولى بمسابقة للعمل 1أعدت اإلدارة عدة مؤتمرات منها مؤتمر سند )

التطوعي والتحديات التي تواجهه بالشراكة مع مدارس وجامعات في جدة. في السنة الثانية 

قديم أبحاث ومبادرات ( تم إعداده ليكون مسابقة بين الكليات الداخلية لت2للمؤتمر سند )

للعمل التطوعي. يتم تقييم الطالب المشاركين في العمل التطوعي باستخدام أداة تقييم 

)تقرير( من تصميم جامعة يابانية، كما تحتسب ساعات العمل التطوعي في السجل 

 (. 5November،2019المهاري للطالبة)األودس( غير أنها غير إلزامية )المقبلة،

تم استحداث برنامج )كاف( مختصر الفكرة أن الحياة  2019-2018سي في العام الدرا

فرص، يستهدف البرنامج الطالبات االتي لديهن مخالفات أو عقوبات من الجامعة بإعطائهن 

فرصة، بدال عن الحرمان من دراسة فصل دراسي أو الفصل من الجامعة تقوم الطالبة 

لعمل التطوعي فتكون العقوبة تقديمها بعمل تطوعي في مجاالت مختلفة تحددها إدارة ا

لخدمة مجتمعية لفترة تحددها الجامعة وبذلك تعفى من العقوبة المكلفة بها وكانت نتائج 

 (.5November،2019البرنامج إيجابية على الطالبات تربويا ونفسيا )المقبلة،

 جامعة طيبة-3

ضمن وكالة  2017-2016تأسست وحدة العمل التطوعي بالجامعة في العام الدراسي  

الجامعة للشئون التعليمية. وتهدف الوحدة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي من خالل تمكين 

الطالب والطالبات من المساهمة في الخدمة المجتمعية. اتخذت الوحدة كلمة "ترافد" شعار 
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 لها وهي تعبر بذلك عن تعاون الوحدة بين الجهات المختلفة ذات العالقة لتقوم الجامعة

بمسئولياتها اتجاه المجتمع. يدعم الوحدة إحدى المؤسسات المجتمعية لتمكين العمل 

التطوعي " مؤسسة غدن لالستشارات وبناء القدرات"؛ من خالل ما تقدمه من استشارات 

وتدريب لموظفات الوحدة إضافة إلى الدعم المالي لبعض البرامج. نتج عن ذلك حصول 

على المركز األول على مستوى جامعات  2019عام وحدة العمل التطوعي بالجامعة 

المملكة في مسابقة "سنابل" التي تهدف إلى تفعيل العمل التطوعي داخل جامعات المملكة 

 (.11November،2019بالتنافس فيما بينهم )المقبلة

قامت الوحدة في بدايات مهامها بعمل استفتاء لمعرفة نسبة ثقافة طالبات الجامعة في العمل  

% من الطالبات لديهن معرفة بذلك، فوضعت هدف أن 16تطوعي وكانت النسبة فقط ال

. كما أقرت الجامعة مقرر 2020-2019% بحلول العام الدراسي 30ترتفع النسبة إلى 

دراسي لطالب السنة التحضيرية القسم العلمي باسم "مهارات الحياة الجامعية" والعمل 

 (. 11November،2019قبلةالتطوعي أحد واجبات هذه المادة )الم

تقدم الوحدة عدة برامج منها برنامج كلية العطاء يهدف لتفعيل دور كليات الجامعة وأعضاء 

هيئة التدريس في العمل التطوعي، من خالل تشجيع الطالبات بتقديم مبادرات مجتمعية 

 سواء في مجال التخصص أو مجاالت أخرى. سفراء ترافد وهن طالبات من مختلف كليات

الجامعة االتي يقمن بالتسويق لبرامج الوحدة ويكونون حلقة وصل بين الوحدة وطالبات 

الكلية. يتم تدريب سفراء ترافد بدورات تدريبية متنوعة منها طريقة معالجة المشاكل 

 (. 11November،2019والقضايا المجتمعية وتصميم المبادرات)المقبلة

الحكومي أو الخيري فرص للعمل التطوعي  تقدم الوحدة بالتعاون مع مؤسسات القطاع

بطريقة رسمية يراعى فيها حقوق المتطوعين من خالل ميثاق يوقع عليه األطراف الثالثة: 

الطالب والطالبات، الجهة التي يتطوع فيها، والجامعة متمثلة بوحدة العمل التطوعي وبذلك 

المكلفة به )العمل التطوعي(. تحفظ حقوق الطالبة المتطوعة، وكذلك إلزامية قيامها بالدور 

 2784طالبة في رمضان خدمة زوار المسجد النبوي بواقع  500شاركت  2019في العام 

زائرة تمت خدمتهن  200000ساعة تطوعية وبخدمة أكثر من 

 (.11November،2019)المقبلة

ثانيا: تستعرض الدراسة النتائج التي تم جمعها من خالل جمع المعلومات الثانوية 

(secondary data.ألربع جامعات حكومية ) 

  جامعة الملك فهر للبترو: والمعادن -1

نادي التطوع، وفي يوم التطوع العالمي أطلق النادي أول  2010افتتحت الجامعة عام 

طالب  1500مهرجان تطوعي على مستوى جامعات المملكة والقطاع الحكومي، حيث قام 

داخل الجامعة وخارجها. خالل السنوات الماضية  جهة 17بنشر ثقافة العمل التطوعي في 

 300قام نادي التطوع في الجامعة بإقامة المهرجان التطوعي مما نتج عنه أكثر من 
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ساعة تطوعية في خدمة 15000مشروع تطوعي في مجاالت مختلفة وإنجاز أكثر من 

  (.2019المجتمع )جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،

جامعة من قبل وزارة العمل والخدمة المجتمعية في مهمة قيادة جميع مؤخرا تم اختيار ال

الفرق التطوعية في جميع مناطق المملكة احتفاال باليوم العالمي للتطوع وبمشاركة 

متطوع مما يوضح أثر التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع في تعزيز العمل 1000

حمد وعبد هللا السبيعي الخيرية دشنت الجامعة مع مؤسسة م 2013الطوعي. في عام 

مشروع إدامة لتأسيس وحدات العمل التطوعي في الجامعات األهلية وهي بذلك تشارك 

علميا وبحثيا من خالل االطالع على الخبرات العالمية لوضع األطر العلمية لتأسيس 

 وحدات العمل التطوعي واستمر تطوير البرنامج وفق معايير معينة حتى اعتمدته وزارة

العمل والتنمية االجتماعية كمعيار وطني لوحدات إدارة التطوع في المنظمات. وفي عام 

وحدة  250أسندت وزارة العمل والتنمية االجتماعية اتفاقية مع الجامعة بتأسيس  2019

 عمل تطوعي في الجهات الحكومية وغير الربحية بناء على معايير )إدامة( )برنامج إدامة،

http://edama.org/) 

 جامعة المجمعة-2

اضافت الجامعة مقرر )العمل التطوعي( كمقرر الزامي  2013-2012في العام الدراسي  

يتم تدريسه لجميع الطالب والطالبات يحتوي على تعريف العمل التطوعي وأهدافه وفوائده 

على الفرد والمجتمع إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالعمل التطوعي. كما أنشأت 

مركز العمل التطوعي ليتم تعريف وتثقيف طالب الجامعة بالعمل التطوعي ومن  الجامعة

  .(2015ثم تشجيع جميع الكليات في الجامعة بالمشاركة الفاعلة بالمركز )إبراهيم ،

 جامعة الباحة-3

أصدرت جامعة الباحة قرار بإلزامية قيام الطالب ب  2013-2012في العام الدراسي  

وقد  .(portal.bu.edu.sa) ساعات لكل فصل دراسي 10معدل ساعة عمل تطوعي ب 80

أشار رئيس وحدة العمل التطوعي أن الوحدة تقدم ثالثة مشاريع تطوعية يقوم بها طالب 

وطالبات الجامعة وهي مشروع سقاية الذي يهدف من تقليل هدر باقيا الماء في الجامعة 

تطوعي الذي يهدف إلى تقديم بسقاية الشتالت واألشجار والطيور، ومشروع شفاعة ال

األطباء االستشاريين زيارات مجانية لمنازل المرضى المقعدين، ومشروع لن ننساكم الذي 

تأسس فريق سنايا  2014(. وفي عام 2013يهتم بمحو األمية لكبيرات السن )سعد،

التطوعي التابع لوحدة العمل التطوعي بقسم الطالبات، وله عدة أهداف منها إكساب 

طوعة الخبرة والمهارة من خالل تجارب بيئات عمل مختلفة. يقدم الفريق عدد من المت

 -األنشطة التطوعية المتنوعة على سبيل المثال: إنشاء أكاديمية تدريبية على االنترنت

برامج توعوية وتثقيفية وصحية )ملتقى  -برامج احياء مكارم األخالق -برامج مواطنة

 .(2015الفرق التطوعية بالباحة،
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 جامعة الملك خالد -4

أقامت الجامعة بأبها تنظيم عمادة شئون الطالب ملتقى العمل التطوعي  2019في عام  

)عطاء( أول ملتقى تطوعي افتراضي في المملكة يقدم بشكل كامل من خالل اإلنترنت يقدم 

تجارب مؤسسات الخدمة المجتمعية في شتى مجاالت العمل التطوعي كذلك خبرات 

 (.2019مشارك )جامعة الملك خالد: 2710في هذا المجال سجل في المؤتمر المهتمين 

 التوصيات:

تتنوع األدوار التي تقدمها الجامعات بناء على الخطط االستراتيجية للجامعات لتعزيز العمل 

 التطوعي ولتقوم الجامعة بالتكامل في أدوارها توصي الدراسة 

 التطوعي.إلزام الجامعات طالبها بساعات للعمل  -1

توفير الفرص التطوعية المتنوعة سواء داخل الجامعة أو خارجها بالتعاون مع  -2

 مؤسسات المجتمع.

إضافة مقررات دراسية عن العمل التطوعي تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي  -3

 لدى الطالب.

إقامة الجامعة للمؤتمرات والملتقيات والدورات لنشر ثقافة العمل التطوعي  -4

 لى التجارب التطوعية واالستفادة منها.ولالطالع ع

دعم الطالب وتشجعيهم في تقديم مبادراتهم التطوعية وتفعيل التطوع ضمن  -5

 األنشطة التي تسهم في اكتسابهم العديد من المهارات.

االهتمام اإلعالمي بالعمل التطوعي من خالل عرض ما تقدمه الجامعات من  -6

الجامعة ووسائل التواصل الرسمية برامج وخدمات تطوعية وتوثيقها في موقع 

 للجامعات.

 الخاتمة: 

هدفت الدراسة على تسليط الضوء لدور الجامعات في تعزيز العمل التطوعي بدأ 

من المحور األول اإلطار العام للدراسة فقد شملت المقدمة التي استعرضت واقع الجامعات 

مشكلة الدراسة. ومن ثم من خالل الدراسات العلمية وكذلك سؤال الدراسة وأهدافها و

توضيح إجراءات الدراسة واإلطار النظري عن العمل التطوعي واألدوار التي تقدمها 

الجامعات للنشر وتعزيز العمل التطوعي من خالل ثالث جوانب: الجانب المعرفي للعمل 

التطوعي، الجانب المهاري، الجانب القيمي للعمل التطوعي. كما عرضت الدراسة في 

لرابع النتائج وهي الجانب التطبيقي من خالل عرض تجارب وممارسات إيجابية محورها ا

والية تنفيذ ما تقدمه عدد من الجامعات السعودية لتعزيز العمل التطوعي التي قد يستفيد 

منها المهتمين بالعمل التطوعي. في الختام عرضت الدراسة بعض التوصيات أهممها: 

دوار لتعزيز العمل التطوعي منها الزامية العمل يجب على الجامعات أن تقوم بعدة أ

التطوع، توفير الفرص التطوعية للطالب، نشر ثقافة العمل التطوعي وممارساته في 
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مؤسسات التعليم العالي. كما تدعو الباحثة الى مزيد من األبحاث في مجال العمل التطوعي 

 ن العربي. الجامعي وعرض الممارسات والتجارب الناجحة لجامعات في الوط
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 موقع وزارة التعليم موجود على الرابط •

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/u-  11/10/2019مسترجع بتاريخ. 

 لرابط ( موقع وزارة التعليم، موجود على2014الوظيفة الثالثة للجامعات ) •

https://www.moe.gov.sa/ar/docs/Doc1/%للجامعات%20الثالثة%20الوظيفة

20- 

 .11/10/2019مسترجع بتاريخ 

  موقع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن موجود على الرابط •

• -day-volunteer-pm.edu.sa/SitePages/ar/kfupmhttp://www.kfu

-event AR.aspx  15/10/2019مسترجع بتاريخ 

                    موقع جامعة الباحة موجود على الرابط •

-and-studies-applied-of-facultyhttps://portal.bu.edu.sa/web/

-continuous education/27  25/10/2019مسترجع بتاريخ. 

  موقع جامعة الملك خالد بأبها موجود على الرابط •

https://clubs.kku.edu.sa/ar/volunteer  16/1/2020مسترجع بتاريخ 

موقع إدامة إ مبادرة مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية بجامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن لمأسسة العمل التطوعي موجود على الرابط 

http://edama.org/  17/1/2020مسترجع بتاريخ  

 

 

 

  

http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/kfupm-volunteer-day-event-
http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/kfupm-volunteer-day-event-
http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/kfupm-volunteer-day-event-
https://portal.bu.edu.sa/web/faculty-of-applied-studies-and-continuous-
https://portal.bu.edu.sa/web/faculty-of-applied-studies-and-continuous-
https://clubs.kku.edu.sa/ar/volunteer%20مسترجع%20بتاريخ%2016/1/2020
http://edama.org/


   د. دالل العباسي - ساره بالشرف  ..تعزيز العمل التطوعي دور الجامعات في
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