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 آليات استقطاب المتطوعين للعمل في الجمعيات الخيرية" "
 )دراسة ميدانية مطبقة على الجمعيات الخيرية في مدينة جدة(

 

 الباحثة:إعداد 

 لمياء عايض الزيادي العتيبي  

 جامعة أم القرى، كلية العلوم االجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية. 
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 الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية بمدينة جدة، والمعوقات 
التي تواجه الجمعيات في استقطاب المتطوعين، وكذلك تقديم مقترحات الستقطاب المتطوعين للتطوع، ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد 

 المسح االجتماعي بطريقة الحصر الشامل للعاملين بالجمعيات الخيرية في مدينة جدة. على منهج 

توصلت هذه الدراسة إلى أن الجمعيات الخيرية تتبنى أساليب واضحة الستقطاب المتطوعين حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  
(،  4.29إلى    3.94بالمملكة العربية السعودية )من    لعبارات محور اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية في مدينة جدة

 (، وهي متوسطات تقع في الفئة )موافق بشدة، وموافق(.4.46وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور )
(،  0.64بانحراف معياري قدره )  (4.45بلغ )  معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيريةوبلغ المتوسط الحسابي لعبارات محور  

المعوقات (، حيث حلت  4.38إلى    4.40)من    معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية، وتراوحت المتوسطات الحسابية ل 
توسط (، وحلت المعوقات المرتبطة بالمجتمع في المرتبة الثانية بم4.40في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )  المرتبطة بالجمعيات

(، وجميع هذه المتوسطات 4.38(، وحلت المعوقات المرتبطة بالمتطوعين في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره )4.39حسابي قدره )
اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية،   وتراوحت المتوسطات الحسابية لمحور  الحسابية تقع في الفئة موافق بشدة.

البعد )من  حيث تراوح الدراسة على عبارات هذا  أفراد  الحسابية الستجابات  المتوسطات  العام 4.47إلى    4.04ت  المتوسط  (، وبلغ 
( ويقع متوسط الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور في الفئة 4.59الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور ) 

 )موافق بشدة، وموافق(. 

ا المتطوعين،  أوصت هذه  الجمعيات الحتياجاتها من  المتطوعين، وحصر  تنفيذية الستقطاب  لدراسة بضرورة تصميم خطة 
وعمل الجمعيات الخيرية على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية الستقطاب   .وتحديد المواصفات التي تحتاجها الجمعيات في كل متطوع

تطوعي، سواء في الجامعات أو المساجد، وكذلك نشر إعالنات على صفحة الجمعية المتطوعين. وعمل ندوات تعريفية بأهمية العمل ال
 على مواقع التواصل االجتماعي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي. 

 المتطوعين   –العمل التطوعي  –االستقطاب  –الجمعيات الخيرية  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: 

التطوعي بظهور المجتمعات اإلنسانية، وهي ما تتوافق مع الطبيعة اإلنسانية االجتماعية الذي يسعى دائًما  ارتبط ظهور العمل  
للعيش وسط جماعة من األفراد والتعاون معهم لتلبية احتياجات الجماعة كلها، وُيعد العمل التطوعي والمؤسسات ذات الطابع االجتماعي  

في التقدم والنهوض، وُيعد العمل التطوعي كقيمة اجتماعية وإنسانية أحد المؤشرات الخاصة    من أهم الوسائل التي ُتساعد المجتمعات
بتطور المجتمعات وحضارتها وتقدمها، كما أن العمل التطوعي كقيمة تأتي في األساس من الشرائع السماوية التي دعت إلى ضرورة 

اصٍة وحثت الفرد على القيام بها وبينت مدى فضلها في حياة اإلنسان ترسيخ تلك القيمة في نفوس األفراد عامٍة واألطفال والشباب خ
(. وفي ديننا الحنيف تأتي آياٍت وأحاديٍث شريفة كثيرة تتناول هذه الفضيلة، بل  3، ص 2016وثوابه لدى المولى عز وجل، )الراشدية،  

 [.2َوى{ ]المائدة:وتأمر بها كما جاء في سورة المائدة }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبر ِّ َوالتَّقْ 

وفي ظل هذا االهتمام العالمي المتنامي بالعمل التطوعي قررت جامعة الدول العربية ان يكون الخامس من يوليو هو يوم التطوع 
للتنمية في كافة جوانبها االقتصادية واالجتماعية   العربية، وذلك بهدف الترويج لألعمال التطوعية، ألنها تعد مجااًل مهمة  الدول  في 

 (. 21، ص 2016ة،  )الراشديوالثقافية 
اهتماًما كبيًرا في كافة المسارات، فرسمًيا كانت الالئحـة   -وما زال  –ولقد نال العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية  

عـــد  هــ، ثم القوا   25/6/1410(، في  107المنظمـة للجمعيـات والمؤسسـات األهليــة الخيريـة الـتي صـدرت بقـرار مجلــس الـوزراء رقــم ) 
( رقـــم  بـــالقرار  في    760التنفيذيـــة   ،)30/1 /1412( رقـــم  الـــوزاري  والقـــرار   ، في  3806هــــ  األساسي 1/6/1413(،  النظام  ليحدد  هـ 

ت للجمعيات األهلية والمؤسسات الخيرية، تال ذلك صدور العديد من التعليمات والقواعد المحاسبية والنماذج المنظمة للعمل بالمؤسسا
الثانيــة 25/6/1382(، بتاريخ  26الخيرية، كما حدد المرسوم الملكي رقم )  التعاونية التي تمثل الركيزة  هـ النظام األساسي للجمعيات 

يسية م، نظــام المساعدات الحكومية للجان التنمية الرئ1993/ 16/1(، بتــاريخ  74للعمــل األهلــي التطــوعي، وحــدد القــرار الــوزاري رقــم )
سـفة هـذه والمحلية المتخصصـة الـتي تمثـل الركيـزة الثالثـة مـن ركـائز العمـل التطـوعي وتطـوير المشـاركة األهليـة في المملكـة. وتقـوم فل

ياجـات والمشـكالت، اللجـان علـى أسـاس إقنـاع المـواطنين بحاجـات مجتمعـاتهم المحليـة إلى النمـو والتطـوير، ومشـاركتهم في بحـث تلـك االحت 
 .وتخطيط برامج اإلصالح الالزمة

، وتطمح في أن يصل عدد  ٢٠٣٠كذلك فالمملكة العربية السعودية ركزت على العمل التطوعي وادرجته ضمن برامج الرؤية  
 المتطوعين لمليون متطوعًا. 

لى مناطق المملكة الثالثة عشر على  ( جمعية موزعة ع852بلغ عدد الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية نحو ) 
جمعية، المنطقة الشرقية  83جمعية خيرية، عسير  86جمعية، المدينة المنورة  155جمعية، مكة المكرمة  158النحو التالي: الرياض 

جمعية،   19جمعية، الجوف    25جمعية، الباحة    41جمعية، تبوك    44جمعية، جازان    59جمعية خيرية، حائل    73جمعية، القصيم    78
 (.2021جمعية )المنصة الوطنية للجمعيات األهلية، مكين،  16جمعية، نجران  15الحدود الشمالية 

الخيرية في   الجمعيات  التطوعي في  للعمل  المتطوعين  آليات استقطاب  الدراسة تصوًرا عاًما عن  المنطلق تقدم هذه  من هذا 
 المملكة العربية السعودية. 
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 مشكلة الدراسة: 

الرسالة  يشكل   إليصال  تسعى  األخيرة  هذه  حيث  الخيرية،  للجمعيات  مستمرا  تحديا  عليهم،  والمحافظة  المتطوعين  استقطاب 
ة الصحيحة للمتطوع كي تقنعه بتقديم خدماته، ثم توفير العوامل التي تحفزه على العمل والبقاء في الجمعية الخيرية. وتسعى الرؤية الوطني

ألف متطوع حتى مليون متطوًعا(، وبناء عليه فإنه من الضروري العمل على    11المتطوعين من )   ( إلى وصول عدد2030للمملكة )
استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي، والبد من أن يكون هناك آليات واضحة الستقطاب المتطوعين في العمل التطوعي، وكذلك من  

آليات استقطاب من هذا المنطلق كان موضوع الدراسة الراهنة هو:  و   طوع.الهام جًدا التعرف على المعوقات التي تواجه المتطوعين في الت
وذلك من حيث التعرف على واقع العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية،  المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية بمدينة جدة  

قات، إضافة إلى التوصل إلى مقترحات لتحسين عملية  وآليات االستقطاب إضافة إلى األساليب العلمية إلدارة المتطوعين ودراسة المعو 
 استقطاب المتطوعين لتلك الجمعيات.

 تساؤالت الدراسة: 

 تجيب الدراسة الحالية عن التساؤالت اآلتية: 
 ما اليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية في مدينة جدة؟  -1
 التطوعية في استقطاب المتطوعين في مدينة جدة؟ ما المعوقات التي تواجه المؤسسات  -2
 ما اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية في مدينة جدة؟   -3

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على: 
 دة.التعرف على آليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية في مدينة ج -1
 التعرف على المعوقات التي تواجه المؤسسات التطوعية في استقطاب المتطوعين في مدينة جدة.  -2
 التعرف على اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية في مدينة جدة.  -3

 أهمية الدراسة: 

وحث أفراد   المجتمعتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في تدعيم أواصر البذل والعطاء في  
 المجتمع على المشاركة في االعمال التطوعية، ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة على الصعيدين العلمي والتطبيقي كما يلي:

: األهمية   العلمية: أوالا

إن عملية استقطاب وإدارة المتطوعين على أسٍس علمية واضحة من أهم االستراتيجيات التي يمكن أن تعتمد عليها أي مؤسسة  .1
اجتماعية تهدف إلى خدمة المجتمع وتضمن لها االستمرارية والنمو، وبالتالي فوجود دراسات متخصصة ستثري التراكم المعرفي في 

 هذا المجال. 
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تبة العربية بموضوع لم تتطرق إليه الكثير من الدراسات االجتماعية حيث إن الدراسات العربية السابقة لم تتطرق إلى آليات إثراء المك .2
إدارة التطوع بما يساعدهم على إدارة   استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي، على حد علم الباحثة مما سيفيد المتخصصين في مجال

 سس واألساليب العلمية.المتطوعين بشكل جيد وفق األُ 

 ثانياا: األهمية التطبيقية:

القرار في   متخذيتساهم هذه الدراسة في إبراز أهم اآلليات التي تجذب المتطوعين للعمل التطوعي، وبناء عليها فإنها تساعد  
لة تساهم في استقطاب المتطوعين  إدارات التطوع في الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، في تبني آليات واستراتيجيات فعا

للعمل التطوعي، حتى تتمكن الجمعيات الخيرية من تعزيز مواردها البشرية من المتطوعين، حيث يعتبر المتطوعون هم العمود الفقري  
مين على إدارة للعمل التطوعي، وهم سواعد الجمعيات الخيرية التي بدونهم ال يكتمل نشاط أو هدف الجمعية الخيرية. أيًضا تفيد القائ

 المنظمات الغير ربحية في تطبيق تلك اآلليات بصورة محققو ألهدافها والتغلب على الكثير من المشكالت والمعوقات. 
 حدود الدراسة:

 م. 2022ه / 1443اقتصر تطبيق هذه الدراسة على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمانية:  -
 اقتصر تطبيق هذه الدراسة على الجمعيات الخيرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.الحدود المكانية:  -
 الخيرية. اقتصرت هذه الدراسة على دراسة آليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعياتالحدود الموضوعية:  -
 الجمعيات الخيرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. اقتصرت هذه الدراسة على العاملين فيالحدود البشرية:  -

 التعريفات اإلجرائية: 

 اآلليات: 
للعمل   الخيرية لجذب المتطوعين  الجمعيات  التي تستخدمها  الطرق  بأنها  الباحثة اآلليات إجرائًيا  ، مثل: )استخدام  فيهاتعرف 

 اإلعالنات(. وسائل التواصل االجتماعي، االنترنت، 
 االستقطاب: 

 تعرف الباحثة استقطاب المتطوعين إجرائًيا بأنه: كيفية جذب المتطوعين للعمل في تلك الجمعيات وترغيبهم في العمل التطوعي.
 العمل التطوعي إجرائياا:

تطوعًيا دون مقابل مادي بهدف العمل التطوعي هو أي نـشاط اجتماعي يقوم به أفراد المجتمع في الجمعيات الخيرية بمدينة جدة  
 االرتقاء بالمجتمع، أو لتحقيق أي هدف يتعلق بالجمعية التي ينتمي إليها المتطوع.

 الجمعيات الخيرية إجرائياا:
نقصد بالجمعيات الخيرية هنا الجمعيات الخيرية الموجودة في مدينة جدة والتي ستقوم الباحثة بتطبيق دراستها عليها وتكون بأنها  
مؤسسات اجتماعية ذات صفة معنوية أو شخصية، تنشأ بواسطة مجموعة من المتطوعين بهدف تقديم المساعدات المعنوية والمادية  

ابل للمتطوعين، مثل جمعية زمزم، وجمعية المودة الخيرية لإلصالح االجتماعي وجمعية البر الخيرية، لبعض فئات المجتمع، دون مق
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وجمعية كفى الخيرية للتوعية بالتدخين والمخدرات جمعية نفع الخيرية وغيرها. وهي جمعيات تنوعت اهتماماتها وتمحورت حول مجاالت: 
 وجود إدارات خاصة للتطوع فيها تدير هذا العمل. )صحية، واجتماعية، وتنموية، وأسرية( إضافة إلى

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 العمل التطوعي .1

: مفهوم العمل التطوعي  أوالا

جاء في لسان العرب البن منظور: تطاوع لألمر وتطوع به وتطوعه: تكلف استطاعته، وفي التنزيل:  مفهوم التطوع في اللغة:  
 . [184َخْيراا َفُهَو َخْيٌر لَُّه{ ]البقرة:}َفَمن َتَطوََّع 

ل هنا اسًما كالتنوط. والمطوعة: الذين يتطوعون   والتطوع: ما تبرع به من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه كأنهم جعلوا التَّفعُّ
َدَقاِت{ }الَِّذيَن َيْلِمُزونَ بالجهاد، أدغمت التاء في الطاء كما في قوله: ومن يطوع خيًرا، ومنه قوله تعالى:    اْلُمطَّوِ ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ

 (.  243ه، ص1414، وأصله المتطوعين )ابن منظور، [79]التوبة:

إال  وَتطوَّع كذا: تحمَّله طْوًعا، وتكلف استطاعته، وتطوَّع به: تبرَّع به فلم يلزمه لكنه انقاد مع خير أحبَّ أن يفعله، وال يقال هذا  
ا بأنه:(،  168ه، ص1415)الرازي،    في أبواب الخير َتحمُّل المرء فعل خير غير واجب عليه    وعرَّف ابن جرير الطبري التطوع اصطالحا

 (. 52ه، ص 1405راغًبا فيه متبرًعا به من ذات نفسه )الطبري، 

ا:  (. 46م، ص2013التضحية بالوقت، أو المال دون انتظار عائد مادي يوازي الجهد المبذول )التويجري،  والتطوع اصطالحا

ا بأنه: "الجهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل لمجتمعه بدافع منه لإلسهام في تحم ل مسؤولية المؤسسة    كما ُيعرف التطوع أيضا
 (.1053فبراير، ص27-25  2013دبي،  -ايد التي تعمل على تقديم الرعاية االجتماعية" )جامعة ز 

ا لنظام العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية   : كل جهد أو ه بأنه1441ويمكن تعريف العمل التطوعي "التطوع" وفقا
 (. 992عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية، أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة منه في خدمة المجتمع وتنميته )عبده، د.ت، ص 

 ثانياا: أهمية التطوع وأهدافه

 أهمية التطوع: 

 تكمن أهمية التطوع فيما يلي:  

يعتبر التطوع عماًل مكماًل للعمل الحكومي، ويساعد في نهضة المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة أو توسع نشاطها، كما    -1
 يبرز التطوع الجانب اإلنساني في المجتمع ألنه يحقق التكامل بين أفراد المجتمع.

حيان وأيًضا فإن التطوع أحد أهم الوسائل التي  يقضي التطوع على المنافسة التي قد تؤدي إلى التنازع واالختالف في بعض األ  -2
 (. 3، ص2015تحقق تماسك المجتمع وتعاونه، وأمنه واستقراره، والنهوض به في شتى مناحي الحياة )القضيبي، 
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زايد    -3 )جامعة  للمجتمع  والوالء  باالنتماء  الخدمة  له  ُتقدم  وَمن  المتطوع،  لدى  اإلحساس  فبراير،    27-25  2013دبي،    -تنمية 
 (. 1534ص

 (. 147، ص 2013يساهم التطوع في تطوير التواصل اإلنساني في المجتمع )مهنا،   -4
 (. 64، ص2019يعتبر العمل التطوعي وسيلة مساعدة للدول في تلبية احتياجات أفرادها )نظير،  -5

 أهداف التطوع:

ا ما يتعلق بالمؤسسات االجتماعية ذاتها، ومنها تتنوع أهداف التطوع إلى عدة أهداف رئيسية؛ ألن منها ما يتعلق بالمجتمع المحلي، ومنه
 يتعلق باألشخاص المتطوعين وسوف نوضح ذلك فيما يلي:  

 األهداف المتعلقة بالمجتمع المحلي: 

التخفيف من المشكالت االجتماعية؛ نظًرا ألن التطوع يشبع رغبات المجتمع، ويلبي احتياجاته، ويؤدي إلى القضاء على الفجوة   -1
في المجتمع الواحد، وفي ذات الوقت فإن التطوع يسعى إلى تعريف كل طبقة بالظروف التي تعيشها الطبقات  بين الطبقات  

 (. 61، ص2019األخرى، كما أنه يحقق اإلسراع في التنمية )نظير، 
الخير الجميع   التطوع وسيلة مهمة للمشاركة اإليجابية بين أفراد المجتمع، لتعود ثمار هذه المشاركة إلى المجتمع بأسره فيعم -2

 (. 74، ص2013باإلضافة إلى أنه يقضي على السلبية والالمباالة )سيف، 
 األهداف المتعلقة بالمؤسسات االجتماعية:

سد العجز والنقص في أعداد الموظفين أو األخصائيين الذي تعاني منه المؤسسات االجتماعية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي   -1
 للمؤسسات االجتماعية من قبل المستفيدين.

له من أساليب نمطية قديمة إلى نظم حديثة متطورة تواكب   -2 المستجدات   تطوير نظام العمل داخل المؤسسات االجتماعية، وَتَحوُّ
 (.  273، ص 2013العصرية )حمدان، 

 األهداف المتعلقة باألشخاص المتطوعين: 

 يزيد التطوع من قدرة اإلنسان على التفاعل والتواصل مع اآلخرين.  -1
دُّ التطوع من النزوع إلى الفردية، وينمي الحِّس االجتماعي لدى الفرد المتطوع )مظاهري،  -2  (. 198ه، ص1427يحِّ
مجااًل خصًبا إلكساب األفراد المنخرطين فيه؛ العديد من الخبرات االجتماعية التي تسهم في تكامل شخصيتهم وتنمية  يعد التطوع   -3

 مهاراتهم.
 (. 95، ص2017يتيح التطوع لألفراد المتطوعين؛ الفرصة إلشباع رغباتهم تجاه عمل الخير ومساعدة اآلخرين )باعلي،  -4
ير لدى مؤسسات اجتماعية يقدرها الجميع؛ يحقق له شعوًرا بالسعادة الذاتية، ويزيد من ثقته  نجاح المتطوع فيما يقدمه من أعمال للغ -5

 (. 92، ص 2010بنفسه، باإلضافة إلى أن مسعاه نحو العمل التطوعي يصرفه عن االنحراف )النابلسي، 
م  1985العالمي" وذلك منذ عام    وألهمية التطوع فقد جعلت األمم المتحدة يوم الخامس من ديسمبر من كل عام هو "يوم التطوع

لتقديم كامل الشكر والتقدير للمتطوعين على مجهوداتهم العظيمة، كما تشترك في تنظيم هذا الحفل؛ بعض المنظمات غير الحكومية مثل 
 (. 9، ص2014الصليب األحمر والكشافة )الرافعي، 
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 ثالثاا: فوائد العمل التطوعي

إال أنه  ،  (132، ص 2013رائدة يمكن تفعيلها بما يتالءم مع متطلبات التنمية )سمير،    للعمل التطوعي فوائد عديدة فهو تجربة
 يمكن حصر هذه الفوائد في نوعين منها: الفوائد النفسية والفوائد االجتماعية وفًقا لما يلي:

 الفوائد النفسية:

يشعر المستفيدون من الخدمات التطوعية بالسعادة، والطمأنينة ألنهم يحظون برعاية المتطوعين باإلضافة إلى رعاية الدولة لهم    -1
 (. 196ه، ص1427)مظاهري، 

 (. 16، ص2017اكتساب الثقة والشعور بالرضا عن النفس بالنسبة للمتطوع ذاته )برزان،   -2

 الفوائد االجتماعية:

 تدريب الفرد على المشاركة التطوعية مفيدة في االرتقاء بالمجتمع والنهوض به.   -1

يعتبر التطوع مرحلة البداية بالنسبة لمن ال يعمل؛ لالنخراط في العمل المدفوع األجر، وبالنسبة لمن يعمل فإن التطوع يعتبر فرصة   -2
يمية العليا في جامعة كاليفورنيا بوالية لوس أنجلوس حيث استعانت جيدة للتطور والتقدم في العمل، وهو ما أثبته معهد البحوث التعل

 بالبيانات الطولية من برنامج التعليم العالي األمريكي لمؤسسة الخدمة الوطنية لفحص نتائج التطوع أثناء التواجد بالكلية فكانت نتيجة
 (. 93، ص2010شاريع تعليم الخدمة )النابلسي، معدالت النقاط األعلى في   الدرجة؛ للطلبة الذين اختاروا المشاركة في م

 معوقات العمل التطوعيرابعاا: 

فقد تكون هناك بعض العوائق أمام الشخص الذي يرغب في المتطوع:   بالفرد إن معوقات التطوع متعددة ألن منها ما يتعلق
لقيامه بالدراسة أو بأداء االمتحانات، أو ما شابه ذلك، أو لعدم  القيام بأحد األعمال التطوعية نظًرا لضيق وقته، أو انشغاله بعمل ما، أو  

قدرته على المشاركة في العمل التطوعي بسبب ظروفه الصحية، أو لعدم خبرته في مجال العمل التطوعي ذاته، أو اهتمام الشخص 
فرد بالتطوع الفردي، أو فقد الكوادر القيادية  بأمور الحياة الشخصية والمعيشية، أو عدو وجود حوافز تحثه على التطوع، أو عدم قناعة ال

 (. 377، ص 2015للعمل التطوعي، أو عدم التوعية الكافية من قبل المنظمات عن الحاجة إلى التطوع )البريدي، 

ويتحقق ذلك في حال ما إذا كانت دور الرعاية أو التنشئة االجتماعية ذاتها قد قصرت في  االجتماعي:   ومنها ما يتعلق بالبعد
غرس ثقافة التطوع في جيل الناشئين، وعدم حث الشباب على العمل التطوعي، وامتناع بعض الرجال عن ممارسة األعمال التطوعية  

 (.  26، ص 2017)باعلي، 

ومن الموانع التي تقف حجر عثرة أمام األعمال التطوعية؛ ضعف المؤسسات االجتماعية ذاتها االجتماعية:   ومنها ما يتعلق بالمؤسسة
دم قيامها بتدريب المتطوعين، أو عدم تحقيق الغاية المرجوَّة من العمل التطوعي؛ فيترتب على ذلك وجود فجوة بين النظرة المثالية  لع

 (.  26، ص 2017لألعمال التطوعية، وبين التطبيقات الفعلية لها على أرض الواقع )باعلي، 
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 الجمعيات الخيرية: .2

: مفهوم الجمعيات الخيرية  أوالا

الحكومية،  المنظمات غير  الثالث،  القطاع  المصطلحات والمسميات، منها:  الكثير من  الخيرية  الجمعيات  يعبر عن مفهوم 
القطاع الخيري، القطاع التطوعي، والمصطلح المنتشر عالمًيا هو "المنظمات غير الحكومية"، ويوجد قواسم مشتركة بين هذه المصطلحات، 

 من المصطلحات السابقة في التعبير عن مفهوم الجمعيات الخيرية.ولذلك يمكن استخدام أي مصطلح 

ويمكن تعريف الجمعيات الخيرية بأنها: منظمة اجتماعية تستهدف تحقيق أهداف محددة، ويكون نشاطها في ميدان وظيفي أو  
 (.  361، ص2020نوعي أو بيئة جغرافية محددة )الهزاني، 

ذات صفة معنوية أو شخصية، تنشأ من قبل مجموعة من المتطوعين بغرض   كما يمكن تعريفها بأنها: منظمات مجتمعية
مساعدة بعض فئات المجتمع مادًيا ومعنوًيا، كاألرامل واأليتام، دون استفادة هذه المجموعة من أي عوائد مادية مقابل أي أعمال تطوعية  

 (.  14، ص2017يقومون بها )باعلي، 

ا ووظيفًيا بأنها: مؤسسات خاصة تسعى لتحقيق هدًفا عاًما، وهي مؤسسات تخدم  كما يمكن تعريف الجمعيات الخيرية عمليً 
 (.14، ص 1970األفراد المحتاجين، وهي هيئات منفصلة مؤسساتًيا عن القطاع الحكومي )ضناوي، 

مها أن تكون  وتعرف أيًضا بأنها: جمعيات اختيارية ُتنظم من قبل األفراد على أساس ديمقراطي، بحيث يكون الدافع على تنظي
 (. 263، ص 2018أداة عمل فعالة ناجحة )بامحمد،  

 ثانياا: أهمية الجمعيات الخيرية

تعد الجمعيات الخيرية إحدى مكونات المجتمع المدني الرئيسية، وفي المجتمعات الحديثة أضحت الجمعيات الخيرية تملك  
المجتمع، ومن خالل ما سبق ذكره في مفهوم الجمعيات الخيرية ومن خالل ما  اهتماًما كبيًرا؛ لدورها الكبير في الكثير من جوانب حياة  

 تم االطالع عليه من األدبيات السابقة، يمكن توضيح أهمية الجمعيات الخيرية كما يلي: 

أنشطة تعمل الجمعيات الخيرية على توفير فرصة للمشاركة المجتمعية الواعية ألفراد المجتمع في تحمل مسؤولية تمويل وتنفيذ  
 (. 349، ص2014وبرامج هذه الجمعيات، وفي صنع القرارات المؤثرة على مجتمعاتهم )علي، 

تتميز الجمعيات الخيرية بسعة انتشارها في جميع المجتمعات، مما يجعلها أكثر قرًبا لألفراد، فيجعلها على معرفة باألزمات  
  عامل بواقعية مع هذه المشكالت.والمشكالت التي يعاني منها الفرد أو المجتمع، مما يجعلها تت

تعمل الجمعيات الخيرية على توجيه طاقات الشباب إلى األعمال التطوعية، حيث تجد الشباب في تطوعها بالجمعيات الخيرية 
 فرصة في استغالل مواهبها لخدمة المجتمع.

األفراد المسؤولية االجتماعية، فيعتمدون تعمل الجمعيات الخيرية على غرس القيم والصفات اإليجابية في المجتمع، وتنمي لدى  
 على أنفسهم في تطوير وتحسين مجتمعاتهم. 
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للجمعيات الخيرية دوًرا هاًما في مساعدة المجتمعات من خالل البرامج واألنشطة الخاصة بها والتي تعمل على مساعدة المجتمع 
 األيتام والمسنين وكفلهم، وأيًضا تقوم بدعم الخطط التنموية للحكومات.مادًيا وصحًيا ومعنوًيا وتعليمًيا ودينًيا وثقافًيا، وأيًضا إيواء 

 2030التطوع في ضوء رؤية المملكة   .3
تسعى المملكة العربية السعودية  دوًما إلى دفع عجلة التنمية لكي ترتقي باألحوال المعيشية للمواطنين بشكل أفضل مما هم  

؛ بهدف العمل على تطوير كافة الجوانب المعيشية للمواطنين في شتى المجاالت بما  2030عليه اآلن، ومن ثمَّ جاءت رؤية المملكة  
في ذلك مجال العمل التطوعي لتحقق نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة لكي يصبح الحلم والطموح؛ واقًعا مادًيا محسوًسا وملموًسا بقدوم  

إلعادة هيكلة   ٢٠٣٠ُمبادرة تنمية شاملة ومستدامة تبنتها رؤية المملكة    التي تهدف إليها المملكة؛   2030م، وتعتبر رؤية عام  2030عام  
 المملكة وتطويرها بما يتالءم مع المستجدات العصرية، ويمكن ذكرها في ثالث نقاط رئيسية:

 نهضة مجتمعية حديثة ومتطورة وشاملة. -1
 اقتصاد مزدهر وُمتقدم يلبي كافة احتياجات المواطنين.  -2
 أرض الواقع في جميع المجاالت. تنمية حقيقية على   -3

 الدراسات السابقة:

 الدراسات التي تناولت الجمعيات الخيرية
دراسة من وجهة نظر  "دور شبكات التواصل االجتماعي فى تسويق خدمات الجمعيات األهلية  ( بعنوان:  2018دراسة أحمد، ) (1

دور شبكات التواصل االجتماعي فى تسويق خدمات الجمعيات األهلية.  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على    ." الخدمة االجتماعية
اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي الشامل واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت هذه الدراسة إلى  

ر المختلفة لشبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الموارد الالزمة لخدمات  مجموعة من النتائج أبرزها: أن هناك عدًدا من األدوا
تدعم  جديدة  اجتماعية  شخصيات  واستقطاب  المال،  جمع  حمالت  وتنفيذ  التبرع  عن  اإلبالغ  في:  والمتمثلة  الخيرية  الجمعيات 

الجمعيات الخيرية، وتساهم أيًضا في   المشروعات الخيرية بالجمعية، كما تساهم وسائل التواصل االجتماعي في الترويج لخدمات
تعزيز التطوع بالجمعيات الخيرية. أوصت هذه الدراسة بضرورة بناء قدرات الجمعيات األهلية فى مجال توظيف شبكات التواصل  

 .االجتماعي فى التسويق االجتماعي للخدمات المختلفة الصحية والتعليمية التى تقدمها
تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكــــــــــــــــــــة العربيــــــــة الســــــــــعوديــة من وجهة بعنوان:    (،2016دراسة الشعيبي، وآخرون، ) (2

هدفت هذه الدراسة الى تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكــــــــــــة العربيـــــة دراسة ميدانيــــــــة.    –نظر المتبرعين والمستفيدين  
من المستفيدين من خدماتها في    220من المتبرعين للجمعيات الخيرية و  232ـعوديــة. تم القيام بدراسة ميدانية شارك فيها  الســــــ

داخل المملكة العربية السعودية. وقد وجدت الدراسة أن اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها:  
ير مشاريع خيرية جديدة تالئم مطالب المحتاجين، والبحث عن أساليب مبتكرة للحصول على المزيد من  االهتمام باالبتكار وتطو 

التبرعات. وكذا وجد أن اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها: احتياج الجمعيات الخيرية 
زها ببرامج هادفة مثل برامج األسر المنتجة، وأن تسعى الجمعيات الخيرية إلى  إلى ابتكار وتطوير برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزي

 تحقيق االكتفاء واالعتماد على النفس. 
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3)  ( الزامل  بعنوان:  2015دراسة  االجتماعية لألرامل: دراسة  (،  المساندة  السعودية في تحقيق  النسائية  الخيرية  الجمعيات  دور 
هدفت الدراسة الكشف عن واقع مساندة الجمعيات الخيرية النسائية لألرامل العائالت ألسرهن ومعوقات  .  مطبقة على مدينة الرياض

تقديم المساندة والوصول إلى تصور مقترح لزيادة وتفعيل المساندة لألرامل وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اعتمدت على  
مفردة مشاركة من منسوبي الجمعيات الخيرية النسائية وتوصلت   ٧٠اسة  منهج المسح االجتماعي بأسلوب ال ويشمل مجتمع الدر 

ثم جاء في الترتيب ،  الدراسة إلى أن أكثر أنواع المساندة التي تقدمها الجمعيات هي المساندة الوجدانية، يليها المساندة المعرفية  
األخير جاءت المساندة االجتماعية .  كما أنه بالنسبة    الثالث األدائية، وفي الترتيب الرابع جاءت المساندة ، وفي الترتيب الخامس

للفروق في مستوى المساندة المقدمة لألرامل بحسب المتغيرات االجتماعية أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة بحسب )السن،  
 .الحالة االجتماعية، المؤهل، التخصص، الخبرة(، بينما ظهرت فروق ترجع إلى )النوع( لصالح اإلناث

 الدراسات التي تناولت العمل التطوعي: 
.  دراسة حالة(  -: دور التعليم الجامعي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي )جامعة بيشة( بعنوان2021دراسة شكبان، والشهراني، ) -1

الفكرية. اعتمدت هذه هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة جامعة بيشة في ضوء التحديات  
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، توصلت هذه الدراسة إلى أنه 
بالعمل  الدراسة بضرورة االهتمام  الجامعة. أوصت هذه  التطوعي بين طالب  العمل  ثقافة  الجامعي دوُر كبير في تعزيز  للتعليم 

وعي وترسيخه كمفهوم وممارسة في أذهان طالب الجامعة، والتأكيد على أهمية استقطاب المتطوعين من داخل الجامعة وتمكينهم  التط
 من ممارسة العمل التطوعي. 

دراسة ميدانية لبعض   –الدوافع والمعيقات    – العمل التطوعي النسوي  ( بعنوان:  2020مقدم، زينب، ومحمداتني شهرزاد )دراسة   -2
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة العمل التطوعي النسوي من وجهة نظر    .الجزائر– ت الخيرية بوالية أدرار  الجمعيا

المرأة المنخرطة، من خالل تقصي آرائها حول دوافع ومعيقات العمل التطوعي، دراسة ميدانية لبعض الجمعيات الخيرية بوالية أدرار. 
أساسية لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة، وتم االعتماد على تقنية المسح الشامل لجميع المتطوعات تم استخدام االستمارة كأداة  

متطوعة، وكشفت نتائج الدراسة أن   70المنخرطات في بعض الجمعيات التطوعية الفاعلة على مستوى والية أدرار، ويقدر عددهم  
الرغبة في مساعدة وخدمة اآلخرين. وتبين أن من بين المعيقات االجتماعية من أبرز دوافع العمل التطوعي هو الدافع الديني، تليها  

التي تعيق مشاركة المرأة في العمل التطوعي هو غياب التشجيع من المجتمع، وكذا سيادة بعض األعراف والتقاليد التي تتعارض 
 مع خروج المرأة للعمل. 

عي لدى المتطوعين دراسة ميدانية على من المتطوعين في منظمات دوافع العمل التطو ( بعنوان:  2020دراسة الشامي، أروى )  -3
. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الدافعية لدى المتطوعين في الشمال السوري الُمحرر. اعتمدت الشمال السوري المحرر

( متطوًعا. توصلت هذه  69لغ حجم ال ) هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وب
الدراسة إلى أن مستوى الدافعية للتطوع كبير جًدا لدى المتطوعين وذلك بالنسبة لمقياس الدافعية ككل، وخاصة محور التقدم والنجاح  

الجنس في مستوى    وقيم التفاعل االجتماعي، ومحور التنمية الوظيفية والوقائية، كما توجد فروق ذا داللة إحصائية ُتعزى لمتغير
الدافعية للتطوع بمحور التنمية الوظيفية والوقائية، وتوجد فروق ذا داللة إحصائية ُتعزى لمتغير العمر في مستوى الدافعية للتطوع 

 (. 30- 25بمحور التقدم والنجاح وقيم التفاعل االجتماعي لصالح الفئة العمرية )
 ي والجمعيات الخيرية:الدراسات التي تناولت العالقة بين العمل التطوع
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دور التسويق االجتماعي في تحقيق أهداف المنظمات غير الهادفة للربح دراسة حالة لجمعيتي ( بعنوان:  2020دراسة بن جبار، ) (1
هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور التسويق االجتماعي أي عناصر المزيج التسويقي الرباعي وكذلك    ."" ناس الخير" و"النور الخيرية

  .العناصر اإلضافية المعتمدة في التسويق االجتماعي على تحقيق أهداف المنظمات غير الهادفة للربح، وبالتحديد الجمعيات الخيرية
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة  

الجمعيتين تمارسان التسويق االجتماعي حيث إن له دور فعال في تحقيق أهدافها، تقوم الجمعيتين بالتركيز   أن من النتائج أبرزها:  
على تطبيق عناصر المزيج التسويقي الرباعي المعروفة وكذلك اإلضافية من أجل بلوغ أهدافها وغاياتها، والمنظمات غير الهادفة 

يف من المشاكل االجتماعية، وزيادة الوعي لدى األفراد وترويج األفكار التي تساهم  لمربح تعمل على تحقيق المصلحة العامة والتخف
 .في السلوكيات الحميدة

المدخل التسويقي في االستقطاب والمحافظة على المتطوعين بمنظمات ( بعنوان:  2018دراسة محمد، بوشايبي، وزرواتي، رشيد ) (2
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استعمال     لخيرية، برج بوعريريج.دراسة حالة جمعية كافل اليتيم ا المجتمع المدني:

المدخل التسويقي في استقطاب والمحافظة على المـوارد البشرية بجمعية كافل اليتيم الخيرية، واعتمدت على منهج دراسة الحالة.  
جتمع المدني، بغض النظر عن التناقضـات بـين توصلت هذه الدراسة إلى أن التسويق ليس لوحده كفيل بإنجاح أنشطة منظمات الم

الفلسـفة التسويقية وأخالقيات المجتمع المدني، إن العامل األساسي في إنجاح أي منظمة هي المشـاركة الفعالـة و الصـادقة ألصحاب  
للتعرف على وسائل التوفيق    المصالح ، وخاصة منها الموارد البشرية بنوعيها األجيرة و المتطوعة، وال يزال مجـال البحـث مفتـوح

بين المدخل التسويقي وأخالقيات المجتمع المدني أي التوفيق بين االستعدادات تواصـلية والعادات االستهالكية للمجتمع، ونشاط 
الصالح  منظمات المجتمع المدني، وكيفية الزيادة من تفاعل المتطوعين في المنظمة مـع هذا المدخل وتقبله، لتحقيق أهداف المنظمة و 

 العام. 
3)  ( باعلي  اليتيم ( بعنوان:  2017دراسة سعيدة،  كافل  ميدانية بجمعية  التطوعي دراسة  العمل  تفعيل  في  الخيرية  الجمعيات  دور 

. هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الجمعيات الخيرية في تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب. اعتمدت الخيرية: فرع أدرار
على المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على المالحظة والمقابلة واالستبيان كأدوات لجمع البيانات من أفراد الدراسة  هذه الدراسة  

(. توصلت هذه الدراسة إلى أن المنظمات الخيرية من خالل دورها الخدمي، والتربوي تنشط العمل التطوعي 110البالغ عددها ) 
هناك تحديات ومعيقات تواجه عمل الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي تتمثل   على المستوى المحلي. كما توصلت إلى أن

 ضعف انتشار ثقافة العمل التطوعي في أوساط المجتمع.
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضح أنه ال توجد دراسات سابقة تناولت موضوع الدراسة الحالية وهو آليات استقطاب المتطوعين للجمعيات الخيرية، غير أننا 
(، حيث تناولت المدخل التسويقي في  2018،وزرواتي)محمد،  نجد دراسات تناولت بعض المداخل الستقطاب المتطوعين مثل دراسة  

ين بمنظمات المجتمع المدني، ونجد أن دراسات أخرى تناولت دور الجمعيات الخيرية في تفعيل االستقطاب والمحافظة على المتطوع
 ( تناولت دوافع العمل التطوعي النسائي ومعوقاته. 2020مقدم، ومحمداتني بينما نجد أن دراسة )العمل التطوعي 

حث ودراسة العمل التطوعي في الجمعيات الخيرية بناء على ما تقدم نجد أن الدراسة الحالية تتشابه مع الدراسات السابقة في ب
الخيرية الستقطاب  الجمعيات  تتبعها  التي  اآلليات  على  تركيزها  في  عنهم  تختلف  أنها  غير  التطوع،  في  المتطوعين  ودوافع مشاركة 

 يات الخيرية.المتطوعين بهدف بناء تصور مقترح ألهم اآلليات المساهمة في استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمع
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 منهجية الدراسة 

 نوع الدراسة ومنهجها: -1

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتعتمد الدراسة على منهج المسح االجتماعي بطريقة الحصر الشامل للعاملين بالجمعيات 
 في مدينة جدة. -موضع الدراسة   –الخيرية 

 مجتمع الدراسة  -2

العاملين في الجمعيات الخيرية التالية: جمعية زمزم الخيرية، وجمعية البر الخيرية، وجمعية يتكون مجتمع الدراسة الحالية من  
ا  الشقائق، وجمعية نفع الخيرية، وجمعية نماء الخيرية، وجمعية اكتفاء، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، وجمعية عيون، وجمعية دنيان

بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية دعم لرعاية األرامل والمطلقات وأبنائهن. وقد تم اختيار هذه   نور النسائية، وجمعية األيدي الحرفية الخيرية 
الجمعيات بناء على كونها تمتلك إدارة خاصة للتطوع، أما بقية الجمعيات الخيرية بمنطقة جدة لم يتم إدراجها في هذه الدراسة ألنها لم  

 الخصائص الديموغرافية ألفراد الدراسة.  تشتمل على إدارات للتطوع، وتوضح الجداول التالية 

 (: توزيع أفراد الدراسة حسب الجمعية التي يعملون بها1جدول رقم )

 % التكرار الجمعية
 14.4 17 جمعية زمزم الخيرية
 14.4 17 جمعية البر الخيرية

 8.5 10 جمعية الشقائق 
 12.7 15 جمعية نفع الخيرية 

 10.2 12 جمعية نماء الخيرية 
 9.3 11 جمعية اكتفاء 

 7.6 9 الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية 
 7.6 9 جمعية عيون 

 6.8 8 جمعية دنيانا نور النسائية
 4.2 5 جمعية األيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة

 4.2 5 جمعية دعم لرعاية األرامل والمطلقات وأبنائهن 
 100 118 المجموع  

يوضح الجدول السابق الجمعيات الخيرية التي شملتها الدراسة، حيث يتبين يمثل المشاركين في هذه الدراسة من العاملين في  
%(، لكل منهما، بينما حل العاملين في  14.4جمعية زمزم الخيرية، وجمعية البر الخيرية غالبية المشاركين في هذه الدراسة بنسبة )

%(، من إجمالي المشاركين في هذه الدراسة، وحل العاملين في جمعية نماء الخيرية 12.7تبة الثانية بنسبة )جمعية نفع الخيرية في المر 
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%(، من إجمالي المشاركين في هذه الدراسة، وحل العاملين في جمعية اكتفاء الخيرية في المرتبة الرابعة 10.2في المرتبة الثالثة بنسبة )
 ن في هذه الدراسة، بينما توزعت بقية  الدراسة على باقي الجمعيات الخيرية التي شملتها الدراسة. %(، من إجمالي المشاركي9.3بنسبة )

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغير النوع (:2جدول رقم )

 % التكرار النوع 
 62.7 74 ذكر
 37.3 44 أنثى

 100 118 المجموع
%(، من إجمالي المشاركين 62.7غالبية المشاركين في هذه الدراسة من الذكور بنسبة بلغت )يتضح من الجدول السابق أن  

 %(. 0.37.3في هذه الدراسة، بينما بلغت نسبة اإلناث المشاركين في هذه الدراسة )

 ( توزيع أفراد الدراسة حسب متغير العمر 3جدول رقم )

 % التكرار العمر
 6.8 8 سنة  25أقل من  

 50.8 60 سنة  34إلى    25من 
 26.3 31 سنة  44إلى    35من 
 16.1 19 عاًما فأكثر 45

 100 118 المجموع
)من العمرية  الفئة  في  يقع  الدراسة  أفراد  غالبية  أن عمر  السابق  الجدول  نحو    34إلى    25يتضح من  بلغت  بنسبة  سنة(، 

سنة(، بنسبة بلغت   44إلى    35المرتبة الثانية أفراد الدراسة في الفئة العمرية )من  %( من استجابات أفراد الدراسة، وحل في  50.8)
عاًما فأكثر(، بنسبة بلغت نحو   45%( من استجابات أفراد الدراسة، بينما حل في المرتبة الثالثة أفراد الدراسة في الفئة العمرية )26.3)
 سنة(.  25فئة العمرية )أقل من  %(، وحل في المرتبة األخيرة أفراد الدراسة في ال16.1)
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 توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي (:4جدول رقم )

 % التكرار المسمى الوظيفي
 6.8 8 رئيس مجلس إدارة الجمعية

 25.4 30 عضو مجلس إدارة
 7.6 9 مدير الجمعية

 9.3 11 مدير إدارة التطوع
 33.9 40 اجتماعي اخصائي 

 16.9 20 أخرى 
 100 118 المجموع  

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد الدراسة على متغير المسمى الوظيفي، إذ يتضح أن غالبية أفراد الدراسة من األخصائيين  
أفراد الدراسة من أعضاء مجلس اإلدارة %(، من إجمالي أفراد الدراسة، بينما حل في المرتبة الثانية  33.9االجتماعيين بنسبة بلغت )

 %(. 25.4بنسبة بلغت نحو )

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي (: 5جدول رقم )

 % التكرار المؤهل العلمي
 14.4 17 أقل من جامعي 

 52.5 62 جامعي 
 33.1 39 فوق الجامعي

 100 118 المجموع
%(، بينما حل في  33.1الجدول السابق أن غالبية أفراد الدراسة من أصحاب المؤهل الجامعي بنسبة بلغت نحو )يتضح من  

%(، من استجابات أفراد الدراسة، وحل في المرتبة 33.1المرتبة الثاني أفراد الدراسة الذين مؤهلهم العلمي فوق الجامعي بنسبة بلغت )
 %(. 14.4العلمي دون الجامعي بنسبة )األخيرة أفراد الدراسة الذين مؤهلهم 

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة  (:6جدول رقم )

 % التكرار  سنوات الخبرة 
 23.7 28 سنوات  5أقل من 

 36.4 43 سنوات 10 – 5
 39.8 47 سنوات 10أكثر من 
 100 118 المجموع 
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%(،  39.8سنوات(، بنسبة بلغت )  10سنوات خبرة غالبية أفراد الدراسة تقع في الفئة )أكثر من  يتبين من الجدول السابق أن  
سنوات(، بنسبة   10إلى    5من استجابات أفراد الدراسة، بينما حل في المرتبة الثانية أفراد الدراسة الذين تقع سنوات خبرتهم في الفئة )من  

 %(. 23.7سنوات(، بنسبة بلغت نحو ) 5سة في الفئة )أقل من %(، وحل في المرتبة األخيرة أفراد الدرا36.4)

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغير عدد الدورات التدريبية (:7جدول رقم )

 % التكرار عدد الدورات التدريبية
 11.9 14 لم أحصل على دورات تدريبية 

 11.9 14 دورة واحدة 
 23.7 28 دورتين

 52.5 62 دورات تدريبية فأكثر 3
 100 118 المجموع

%(،  52.5دورات تدريبية فأكثر(، بنسبة بلغت نحو )  3يتضح من الجدول السابق أن غالبية أفراد الدراسة قد حصلوا على )
%(، وحل في  23.7بنسبة بلغت )من استجابات أفراد الدراسة وحل في المرتبة الثانية أفراد الدراسة الحاصلين على دورتين تدريبيتين  

 %( لكل منهما.11.9المرتبة األخيرة أفراد الدراسة الحاصلون على دورة تدريبية واحدة، والذين لم يحصلوا على أية دورات تدريبية بنسبة )

 أداة الدراسة:  -3

ن جزئين، تناول الجزء األول اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وتكونت االستبانة م
وتناول هذا الجزء ثالثة محاور: تناول المحور األول: آليات   البيانات األولية ألفراد الدراسة، بينما تناول الجزء الثاني محاور االستبانة،

ستقطاب المتطوعين في  ( عبارة. وتناول المحور الثاني: معوقات ا14استقطاب المتطوعين للجمعيات الخيرية، وتكون هذا المحور من ) 
(  7البعد األول: المعوقات المرتبطة بالمتطوعين، وتكون هذا البعد من )الجمعيات الخيرية، وتكون هذا المحور من ثالثة أبعاد كالتالي: 

المعوقات المرتبطة بالجمعيات، البعد الثالث:  ( عبارات.  6، وتكون هذا الُبعد من )عبارات. البعد الثاني: المعوقات المرتبطة بالمجتمع
( عبارة. وتناول المحور الثالث: اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية، ويتكون هذا  18وتكون هذا البعد من )

 ( عبارة.19المحور من )

 صدق وثبات االستبانة: -4

: صدق استب  انة أوالا

 صدق المحكمين: (1

قامت الباحثة بعرض االستبانة بعد إعدادها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين، للتأكد من صدق العبارات ومدى 
( من األساتذة بقسم علم االجتماع بجامعة أم القرى،  7وضوحها ومالئمتها للغرض الذي وضعت ألجله، وتكونت لجنة المحكمين من )

( عبارة، كانت موزعة كالتالي، المحور األول: اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات  58لية من ) وتكونت االستبانة في صورتها األو 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

686 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

( عبارة لهذا المحور، وكان عدد عبارات المحور الثاني الخاص بـ : معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات 14الخيرية بواقع )
(  17الخاص بـ: اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية ) ( عبارة، وكان عدد عبارات المحور الثالث و 28الخيرية )

( عبارات للمحور الثاني ليبلغ عدد عبارته 4عبارة،  وبعد القيام بتعديالت المحكمين من تعديل لصياغة بعض الفقرات، تمت إضافة )
( عبارات للبعد الثاني والخاص 6المرتبطة بالمتطوعين، و)  ( عبارات للبعد األول والخاص بالمعوقات7( عبارة، موزعة كالتالي، )32)

بالمجتمع، و ) المرتبطة  المعوقات  الخيرية، كما تمت إضافة  19بـ:  بالجمعيات  المرتبطة  المعوقات  بـ:  الثالث والخاص  للبعد  ( عبارة 
(  19الجمعيات الخيرية، لتبلغ عدد عبارات هذا المحور )اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في  عبارتين للمحور الثالث، والخاص بـ

 عبارة. 

 الصدق الظاهري:  (2

للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون للتعرف على مدى ارتباط محاور االستبانة 
 بيرسون لمحاور االستبانة:  وأبعادها مع بعضها البعض. ويوضح الجدول التالي نتائج معامل االرتباط

 معامل االرتباط بيرسون لمحاور االستبانة (:8جدول رقم )

 معامل االرتباط بيرسون  المحور
 ** 0.472 المحور األول: آليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية

 ** 0.820 المحور الثاني: معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية
 ** 0.382 المحور الثالث: اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية في مدينة جدة 

 **0.614 الدرجة الكلية لالستبانة
 (. 0.01** دال عند مستوى الداللة ) 

وبالتالي الصدق الظاهري حيث كانت  يتضح من الجدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي،  
(، مما يعني  0.05(، وهو أقل من مستوى الداللة ) 0.01جميع قيم معامل االرتباط بيرسون ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 أن االستبانة بمحاورها تتمتع بدرجة كبيرة من صدق االتساق الداخلي. 

 ثانياا: ثبات االستبانة

 انة، قامت الباحثة بحساب معامل الثبات ألفا كرو نباخ، ويوضح الجدول التالي النتائج.للتأكد من ثبات االستب
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 معامل الثبات لالستبانة (:9جدول رقم )

 معامل ألفا كرو نباخ المحور
 0.928 المحور األول: آليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية

 0.971 المتطوعين في الجمعيات الخيريةالمحور الثاني: معوقات استقطاب 
 0.953 المحور الثالث: اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية

 0.970 الدرجة الكلية لالستبانة
يتضح من الجدول السابق أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث تراوحت قيم معامل الثبات ألفا كرو نباخ  

 (، وهي قيم كبيرة جًدا وتؤكد على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 0.971إلى    0.928)من 

 ثالثاا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

 تحليل نتائج السؤال األول  -1

 ليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية؟ ما آينص السؤال األول على:  

بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تم حساب المتوسطات  اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية للتعرف على 
د الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور، كما تم حساب األهمية النسبية لكل عبارة، وتم تحدي

 ا يتضح ذلك من الجدول التالي.اتجاه مقياس ليكرت الخماسي، كم
 اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية (: استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور:10جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

اتجاه   الترتيب
 ليكرت

 موافق بشدة 2 0.77 4.28 المتطوعين تقوم الجمعية بحصر احتياجاتها من  1
تقوم الجمعية بتحديد المواصفات المطلوبة في كل متطوع تحتاج استقطابه  2

 حسب مهمته
 موافق 4 0.77 4.20

 موافق بشدة 1 0.72 4.29 تقوم الجمعية بتصميم خطة تنفيذية الستقطاب المتطوعين 3
 موافق 12 0.85 4.03 الستقطاب المتطوعين.تستخدم الجمعية اإلعالنات في الجامعات  4
 موافق 14 1.02 3.94 تستخدم الجمعية اإلعالنات في المساجد الستقطاب المتطوعين. 5
 موافق 11 0.84 4.08 تستخدم الجمعية اإلعالنات في وسائل اإلعالم الستقطاب المتطوعين. 6
 موافق 8 0.84 4.14 الستقطاب المتطوعينتستخدم الجمعية وسائل التواصل االجتماعي  7
 موافق 7 0.79 4.14 تستخدم الجمعية المقابلة الستقطاب المتطوعين 8
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تعتمد الجمعية في استقطابها للمتطوعين السابقين على المتطوعين الحاليين  9
 في استقطاب معارفهم للتطـوع 

 موافق 6 0.83 4.16

 موافق 5 0.77 4.18 موقعها اإللكتروني الستقطاب المتطوعين.تستخدم الجمعية اإلعالنات عبر   10
تستخدم الجمعية المشاريع التطوعية في مواقع الجمعية على وسائل التواصل   11

 االجتماعي الستقطاب المتطوعين.
 موافق 9 0.86 4.14

رسائل   12 الجمعية  الستقطاب  SMSتستخدم  الرسمي  الجمعية  هاتف  من   ،
 المتطوعين. 

 موافق 13 0.84 4.03

الستقطاب  13 العالقة  ذات  الجهات  مع  الزيارات  بتفعيل  الجمعية  تقوم 
 المتطوعين. 

 موافق 10 0.88 4.10

الستقطاب   14 الجمعية  عن  الذهنية  الصورة  تحسين  على  الجمعية  تعمل 
 المتطوعين. 

 موافق بشدة 3 0.72 4.25

   0.59 4.46 المتوسط العام
 

يوضح الجدول السابق استجابات أفراد  الدراسة على عبارات محور اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية في 
الدراسة على عبارات هذا المحور )من  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد   مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تراوحت 

(،  وهي متوسطات تقع في الفئة 4.46ام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا المحور ) (، وبلغ المتوسط الع4.29إلى    3.94
)موافق بشدة، وموافق(، مما يشير إلى أن الجمعيات الخيرية في مدينة جدة  تستخدم آليات واضحة الستقطاب المتطوعين، ولعل أبرز 

 اب المتطوعينتقوم الجمعية بتصميم خطة تنفيذية الستقط هذه االليات هي:
الستقطاب  الجمعية  عن  الذهنية  الصورة  تحسين  على  الجمعية  وتعمل  المتطوعين،  من  احتياجاتها  بحصر  الجمعية  تقوم 
المتطوعين، وتقوم الجمعية بتحديد المواصفات المطلوبة في كل متطوع تحتاج استقطابه حسب مهمته، وتستخدم الجمعية اإلعالنات عبر 

قطاب المتطوعين، وتعتمد الجمعية في استقطابها للمتطوعين السابقين على المتطوعين الحاليين في استقطاب موقعها اإللكتروني الست
 معارفهم للتطـوع. 

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى أن عملية استقطاب المتطوعين للتطوع في الجمعيات الخيرية البد لها من أسس تقوم  
راتيجيات واضحة من الواجب عليها اتباعها حتى تتمكن من استقطاب المتطوعين للتطوع  عليها، والبد للجمعيات الخيرية من است

 في برامجها. 
 تحليل نتائج السؤال الثاني  -2

 استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية؟ : ما معوقاتينص السؤال الثاني على

بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تم حساب المتوسطات  معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية  للتعرف على  
د الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور، كما تم حساب األهمية النسبية لكل عبارة، وتم تحدي

 ما يتضح ذلك من الجدول التالي.اتجاه مقياس ليكرت الخماسي، ك
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 استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور: معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية (:11جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 اتجاه ليكرت  الترتيب

 موافق بشدة 3 0.65 4.38 بالمتطوعينالبعد األول: المعوقات المرتبطة  1
 موافق بشدة 2 0.69 4.39 البعد الثاني: المعوقات المرتبطة بالمجتمع  2
 موافق بشدة 1 0.69 4.40 البعد الثالث: المعوقات المرتبطة بالجمعيات  3

 0.64 4.45 المتوسط العام
 

 
  : لمحور  العام  الحسابي  المتوسط  أن  السابق  الجدول  الخيريةيتضح من  الجمعيات  في  المتطوعين  استقطاب  بلغ   معوقات 

)من   معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية،(، وتراوحت المتوسطات الحسابية ل0.64( بانحراف معياري قدره )4.45)
المرتب(، حيث حلت  4.38إلى    4.40 بالجمعياتالمعوقات  المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )  طة  المعوقات 4.40في  (، وحلت 

(، وحلت المعوقات المرتبطة بالمتطوعين في المرتبة الثالثة بمتوسط 4.39المرتبطة بالمجتمع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )
ما يبرهن على أن هناك الكثير من المعوقات التي (، وجميع هذه المتوسطات الحسابية تقع في الفئة موافق بشدة، م4.38حسابي قدره )

تواجه الجمعيات الخيرية في استقطاب المتطوعين وتوضح الجداول التالية أهم هذه المعوقات على مستوى المتطوعين، ومستوى المجتمع، 
 ومستوى الجمعيات. 

 البعد األول: المعوقات المرتبطة بالمتطوعين 

 راسة على عبارات بعد: المعوقات المرتبطة بالمتطوعين استجابات أفراد الد (12جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 اتجاه ليكرت  الترتيب

 موافق 1 0.75 4.14 نقص الوعي لدى المتطوعين بأهمية العمل التطوعي  1
 موافق 3 0.78 4.09 انشغال المتطوعين بالمسائل المعيشية 2
 موافق 2 0.78 4.14 عدم وضوح مفهوم التطوع لدى األفراد 3
 موافق 4 0.81 4.08 عدم مالئمة األنشطة التطوعية لرغبات األفراد 4
 موافق 5 0.83 4.08 عدم توجيه األفراد نحو المشاركة في األعمال التطوعية  5
 موافق 7 0.77 4.05 عدم ثقة الفرد في قدراته التطوعية  6
 موافق 6 0.87 4.08 األفراد من القيام باألعمال التطوعية خجل  7

   0.65 4.38 المتوسط العام
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الدراسة على عبارات   أفراد   السابق استجابات  الجدول  بالمتطوعينيوضح  المرتبطة  المعوقات  ، حيث تراوحت  البعد األول: 
(، وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد   4.14إلى    4.05البعد )من  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا  

( ويقع المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا البعد في الفئة )موافق بشدة(،   4.38الدراسة على عبارات هذا المحور )
المحور الدراسة على عبارات  أفراد   الحسابي الستجابات  المتوسط  يقع  العديد من   بينما  أن هناك  إلى  )موافق(، مما يشير  الفئة  في 

المعوقات التي تواجه الجمعيات الخيرية في مدينة جدة  في استقطاب المتطوعين على مستوى المتطوع نفسه، ومنها: نقص الوعي لدى  
بال المتطوعين  األفراد، وانشغال  لدى  التطوع  التطوعي، وعدم وضوح مفهوم  العمل  بأهمية  المعيشية، وعدم مالئمة المتطوعين  مسائل 

 األنشطة التطوعية لرغبات األفراد، وعدم توجيه األفراد نحو المشاركة في األعمال التطوعية. 

 البعد الثاني: المعوقات المرتبطة بالمجتمع
 بالمجتمعاستجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد: المعوقات المرتبطة  (13جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

اتجاه   الترتيب
 ليكرت

 موافق 3 4.12 0.81 4.12 انخفاض الوعي األسري لمفهوم التطوع.  1
 موافق 1 4.17 0.82 4.17 للمشاركة في العمل التطوعي. غياب التشجيع من األسرة  2
 موافق 5 4.09 0.78 4.09 قصور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة العمل التطوعي.   3
 موافق 6 4.08 0.85 4.08 رفض بعض األسر لتطوع أفرادها.  4
العمل   5 في  للمشاركة  للمتطوعين  مواصالت  توفر  عدم 

 التطوعي. 
 موافق 2 4.15 0.85 4.15

 موافق 4 4.10 0.80 4.10 قصور ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع.  6
    0.69 4.39 المتوسط العام

عبارات   على  الدراسة  أفراد   استجابات  السابق  الجدول  بالمجتمعيوضح  المرتبطة  المعوقات  الثاني:  تراوحت البعد  حيث   ،
(، وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد   4.17إلى    4.08الدراسة على عبارات هذا البعد )من  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد   

( ويقع المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا البعد في الفئة )موافق بشدة(،   4.39الدراسة على عبارات هذا المحور )
ال أفراد   الحسابي الستجابات  المتوسط  يقع  العديد من بينما  أن هناك  إلى  )موافق(، مما يشير  الفئة  في  المحور  دراسة على عبارات 

المعوقات التي تواجه الجمعيات الخيرية في مدينة جدة  في استقطاب المتطوعين على مستوى المجتمع، ومن أهم هذه المعوقات: غياب 
متطوعين للمشاركة في العمل التطوعي، وانخفاض الوعي  التشجيع من األسرة للمشاركة في العمل التطوعي، وعدم توفر مواصالت لل

األسري لمفهوم التطوع، وقصور ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع، وقصور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة العمل التطوعي، ورفض  
 بعض األسر لتطوع أفرادها.
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 البعد الثالث: المعوقات المرتبطة بالجمعيات 
 بالجمعيات استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد: المعوقات المرتبطة  (14جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

اتجاه   الترتيب
 ليكرت

واضحة   1 أهداف  ذات  تطوعية  لبرامج  الخيرية  الجمعيات  تبني  عدم 
 الستقطاب المتطوعين

 موافق 11 0.83 4.08

 موافق 6 0.77 4.11 القدرات التخطيطية لبعض قيادات العمل التطوعي ضعف  2
 موافق 1 0.75 4.18 ضعف القدرات التنظيمية لبعض قيادات العمل التطوعي  3
 موافق 16 0.90 3.98 عدم وضوح أدوار المتطوعين داخل الجمعية   4
 موافق 9 0.85 4.09 ارهاق المتطوعين بالكثير من االعمال اإلدارية   5
 موافق 18 0.92 3.97 ارهاق المتطوعين بالكثير من االعمال الفنية  6
 موافق 15 0.94 4.03 غياب تقسيم العمل داخل المؤسسات التطوعية  7
 موافق 17 0.94 3.98 عدم توفر الكوادر المؤهلة إلدارة العمل التطوعي  8
 موافق 13 0.96 4.05 عدم وجود برامج تدريبية للمتطوعين داخل الجمعية للتوجيه  9

 موافق 2 0.90 4.16 عدم وجود حوافز مادية  10
 موافق 4 0.92 4.12 عدم وجود حوافز معنوية 11
 موافق 8 0.89 4.09 عدم تقدير الجهد المناسب الذي يبذله المتطوعين  12
 موافق 12 0.88 4.06 األنشطة التي تمارسها الجمعيات الخيرية محدودية  13
عدم وجود قاعدة بيانات رسمية داخل الجمعية يتم االعتماد عليها في   14

 العمل التطوعي 
 موافق 14 0.96 4.04

 موافق 7 0.76 4.09 قلة التعريف بالبرامج التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية 15
 موافق 10 0.74 4.08 التعريف باألنشطة التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية قلة   16
 موافق 5 0.72 4.12 عدم اإلعالن عن برامج العمل التطوعي في وسائل االعالم المختلفة 17
 موافق 3 0.78 4.13 عدم تشجيع المتطوعين من قبل القائمين على الجمعيات للعمل معهم 18

   0.69 4.40 العامالمتوسط 
بالجمعيات، حيث تراوحت   المرتبطة  المعوقات  الثالث:  البعد  الدراسة على عبارات  أفراد   استجابات  السابق  الجدول  يوضح 

(، وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد   4.18إلى    3.97المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا البعد )من  
( ويقع المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا البعد في الفئة )موافق بشدة(،   4.40ور )الدراسة على عبارات هذا المح

العديد من  أن هناك  إلى  )موافق(، مما يشير  الفئة  في  المحور  الدراسة على عبارات  أفراد   الحسابي الستجابات  المتوسط  يقع  بينما 
مدينة جدة  في استقطاب المتطوعين على مستوى الجمعيات الخيرية نفسها، ومن أهم هذه   المعوقات التي تواجه الجمعيات الخيرية في
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المعوقات: ضعف القدرات التنظيمية لبعض قيادات العمل التطوعي، وعدم وجود حوافز مادية، وعدم تشجيع المتطوعين من قبل القائمين 
الن عن برامج العمل التطوعي في وسائل االعالم المختلفة، وضعف على الجمعيات للعمل معهم، وعدم وجود حوافز معنوية، وعدم اإلع

القدرات التخطيطية لبعض قيادات العمل التطوعي، وقلة التعريف بالبرامج التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية، وعدم تقدير الجهد  
اإلدارية االعمال  من  بالكثير  المتطوعين  وارهاق  المتطوعين،  يبذله  الذي  تنظمها  المناسب  التي  التطوعية  باألنشطة  التعريف  وقلة   ،

 الجمعيات الخيرية، وعدم تبني الجمعيات الخيرية لبرامج تطوعية ذات أهداف واضحة الستقطاب المتطوعين.

تلك  أبرز  ولعل  المتطوعين،  استقطاب  عن  الخيرية  الجمعيات  تعيق  التي  المعوقات  الكثير من  هناك  أن  سبق  مما  يتضح 
 ها الجمعية الخيرية نفسها، بينما توجد هناك معوقات أخرى مجتمعية وأخرى مرتبطة بالمتطوع ذاته.المعيقات منشأ

 تحليل نتائج السؤال الثالث  -3

 : ما هي اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية؟ ينص السؤال الثالث على

المتطوعين في الجمعيات الخيرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تم حساب  للتعرف على اآلليات المقترحة الستقطاب  
، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور، كما تم حساب األهمية النسبية لكل عبارة

 الجدول التالي. وتم تحديد اتجاه مقياس ليكرت الخماسي، كما يتضح ذلك من 

 اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيريةاستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور:  (:15جدول رقم )

المتوس العبــــــــــــارة  م
ط 

الحساب 
 ي

االنحر 
اف  

 المعياري 

الترتي
 ب

اتجاه  
 ليكرت

 موافق بشدة 1 0.59 4.47 خدمات الجمعية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلعالن عن  1
استقطاب  2 في  الحاليين  المتطوعين  على  السابقين  المتطوعين  على  االعتماد 

 معارفهم للتطوع 
 موافق 18 0.82 4.10

 موافق 16 0.81 4.20 استخدام اإلعالنات عبر موقع الجمعية اإللكتروني الستقطاب المتطوعين  3
المستشفيات والجامعات والجهات ذات العالقة الستقطاب تفعيل الزيارات مع   4

 المتطوعين
 موافق 17 0.81 4.20

 موافق بشدة 12 0.69 4.28 تبني الجمعية لبرامج تطوعية ذات أهداف واضحة الستقطاب المتطوعين 5
 موافق بشدة 15 0.77 4.22 تقدير الجمعية للجهد المناسب الذي يبذله المتطوعين  6
العمل   7 في  عليها  االعتماد  يتم  الجمعية  داخل  رسمية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

 التطوعي 
 موافق بشدة 9 0.69 4.31

 موافق بشدة 13 0.69 4.27 إعداد برامج تدريبية للمتطوعين داخل الجمعية إلرشادهم.  8
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 موافق بشدة 3 0.65 4.36 االعتماد على تقسيم العمل داخل الجمعية الخيرية  9
 موافق بشدة 14 0.76 4.25 توفير الكوادر اإلدارية المؤهلة إلدارة العمل التطوعي  10
 موافق بشدة 4 0.70 4.36 توفير الكوادر الفنية المؤهلة إلدارة العمل التطوعي  11
 موافق بشدة 10 0.75 4.30 توضيح أدوار المتطوعين داخل الجمعية  12
 موافق بشدة 8 0.75 4.31 والجمعيات األخرى في األنشطة التطوعيةتفعيل التعاون بين الجمعية  13
 موافق بشدة 11 0.70 4.30 توسيع نطاق األنشطة التطوعية التي تمارسها الجمعية الخيرية 14
 موافق 19 0.91 4.04 تشجيع المتطوعين من قبل القائمين على الجمعيات للعمل معهم 15
 موافق بشدة 5 0.72 4.34 التطوعي في وسائل االعالم المختلفة اإلعالن عن برامج العمل  16
 موافق بشدة 6 0.64 4.32 التعريف بالبرامج التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية  17
 موافق بشدة 7 0.70 4.32 التعريف باألنشطة التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية  18
 موافق بشدة 2 0.60 4.47 الجمعية الستقطاب المتطوعينتحسين الصورة الذهنية عن  19

   0.56 4.59 المتوسط العام
الدراسة على عبارات   أفراد   استجابات  السابق  الجدول  الثالث:  يوضح  في  المحور  المتطوعين  المقترحة الستقطاب  اآلليات 
(، وبلغ 4.47إلى   4.04الدراسة على عبارات هذا البعد )من  الجمعيات الخيرية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  

( ويقع المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات 4.59المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا المحور )
لدراسة على عبارات المحور في الفئة )موافق بشدة، هذا المحور في الفئة )موافق بشدة(،  بينما يقع المتوسط الحسابي الستجابات أفراد  ا

هم  وموافق(، مما يشير إلى أن اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية القت قبواًل واسًعا بين أفراد  الدراسة، ومن أ 
الصورة الذهنية عن الجمعية الستقطاب هذه اآلليات: استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلعالن عن خدمات الجمعية، وتحسين  

المتطوعين، واالعتماد على تقسيم العمل داخل الجمعية الخيرية، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة إلدارة العمل التطوعي، واإلعالن عن  
يرية، والتعريف باألنشطة  برامج العمل التطوعي في وسائل االعالم المختلفة، والتعريف بالبرامج التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخ

 التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية، وتفعيل التعاون بين الجمعية والجمعيات األخرى في األنشطة التطوعية. 

 الخاتمة

تلعب الجمعيات الخيرية دوًرا بارًزا في المجتمع، فهي المحرك الرئيسي لألنشطة واألعمال التطوعية، نظًرا لما تقوم به من برامج 
وأنشطة تطوعية لخدمة المجتمع والمساهمة في االرتقاء به، وال تستطيع الجمعيات الخيرية القيام بالدور المنوط بها في خدمة المجتمع  

وم وتقديم األنشطة والبرامج التطوعية إال بالمتطوعين، ولذلك فإن توافر العدد الكافي من المتطوعين للعمل في المشاريع واألنشطة التي تق
ية الخيرية بها من األهمية بمكان، وبناء عليه فإنه يجب على الجمعيات الخيرية تبني آليات واضحة الستقطاب ما تحتاج إليه من  الجمع

متطوعين، ولذلك انصب هدف هذه الدراسة الرئيسي في التعرف على آليات استقطاب المتطوعين للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية 
 لقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوضحها فيما يلي.وخصوًصا في مدينة جدة، و 
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: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  أوالا

تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور اليات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية 
(، وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات هذا المحور 4.29إلى    3.94العربية السعودية )من  في مدينة جدة بالمملكة  

الفئة )موافق بشدة، وموافق(، مما يشير إلى أن الجمعيات الخيرية في مدينة جدة تستخدم آليات 4.46) (، وهي متوسطات تقع في 
 لنتائج:واضحة الستقطاب المتطوعين، ومن أبرز هذه ا 

 .تقوم الجمعية بتصميم خطة تنفيذية الستقطاب المتطوعين -
 . تقوم الجمعية بحصر احتياجاتها من المتطوعين -
 .تعمل الجمعية على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية الستقطاب المتطوعين -
 تقوم الجمعية بتحديد المواصفات المطلوبة في كل متطوع تحتاج استقطابه حسب مهمته.  -
 تستخدم الجمعية اإلعالنات عبر موقعها اإللكتروني الستقطاب المتطوعين. -
 تعتمد الجمعية في استقطابها للمتطوعين السابقين على المتطوعين الحاليين في استقطاب معارفهم للتطـوع  -

 ثانياا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

بلغ   معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيريةت محور  بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد الدراسة على عبارا
)من   معوقات استقطاب المتطوعين في الجمعيات الخيرية،(، وتراوحت المتوسطات الحسابية ل0.64( بانحراف معياري قدره )4.45)

بالجمعيات(، حيث حلت  4.38إلى    4.40 المرتبطة  المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )  المعوقات  المعوقات 4.40في  (، وحلت 
(، وحلت المعوقات المرتبطة بالمتطوعين في المرتبة الثالثة بمتوسط 4.39المرتبطة بالمجتمع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )

 (، وجميع هذه المتوسطات الحسابية تقع في الفئة موافق بشدة.4.38حسابي قدره )
 فيما يلي أهم المعوقات المرتبطة بالمتطوعين: و 

 . نقص الوعي لدى المتطوعين بأهمية العمل التطوعي  -
 .عدم وضوح مفهوم التطوع لدى األفراد -
 .انشغال المتطوعين بالمسائل المعيشية -
 عدم مالئمة األنشطة التطوعية لرغبات األفراد. -

 وفيما يلي أهم المعوقات المرتبطة بالمجتمع

 . التشجيع من األسرة للمشاركة في العمل التطوعي غياب  -
 . عدم توفر مواصالت للمتطوعين للمشاركة في العمل التطوعي -
 . انخفاض الوعي األسري لمفهوم التطوع -
 قصور ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع.  -
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 وفيما يلي أهم المعوقات المرتبطة بالجمعيات: 
 . العمل التطوعيضعف القدرات التنظيمية لبعض قيادات  -
 عدم وجود حوافز مادية.  -
 .عدم تشجيع المتطوعين من قبل القائمين على الجمعيات للعمل معهم -
 عدم وجود حوافز معنوية. -
 ضعف القدرات التخطيطية لبعض قيادات العمل التطوعي  -

 ثالثاا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

اآلليات المقترحة الستقطاب المتطوعين  المحور الثالث:  راسة على عبارات  تراوحت المتوسطات الحسابية  الستجابات أفراد  الد
(،  4.47إلى    4.04في الجمعيات الخيرية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا البعد )من  

ويقع المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على    ( 4.59وبلغ المتوسط العام الستجابات أفراد  الدراسة على عبارات هذا المحور )
الفئة  الدراسة على عبارات المحور في  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد   عبارات هذا المحور في الفئة )موافق بشدة(،  بينما يقع 

 )موافق بشدة، وموافق(، وفيما يلي أهم النتائج المتعلقة بهذا السؤال:

 . االجتماعي في اإلعالن عن خدمات الجمعية استخدام وسائل التواصل -
 .تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية الستقطاب المتطوعين -
 . االعتماد على تقسيم العمل داخل الجمعية الخيرية -
 توفير الكوادر الفنية المؤهلة إلدارة العمل التطوعي.  -
 اإلعالن عن برامج العمل التطوعي في وسائل االعالم المختلفة.  -
 بالبرامج التطوعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية.التعريف  -

 التوصيات: 

 في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، فإنها توصي باآلتي: 

المتطوعين - الستقطاب  تنفيذية  خطة  تصميم  التي  ضرورة  المواصفات  وتحديد  المتطوعين،  من  الحتياجاتها  الجمعيات  وحصر   ،
 متطوع.تحتاجها الجمعيات في كل 

 .ضرورة عمل الجمعيات الخيرية على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية الستقطاب المتطوعين -
في   - اإلعالنات  وكذلك  المتطوعين،  الستقطاب  اإللكتروني  موقعها  عبر  لإلعالنات  تستخدم  الخيرية  الجمعيات  استخدام  ضرورة 

 االجتماعي. المساجد والجامعات، وكذلك مواقع التواصل 
 تفعيل الجمعيات الخيرية للزيارات مع الجهات ذات العالقة الستقطاب المتطوعين.  -
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Abstract: 

This study aimed to identify the mechanisms of attracting volunteers for volunteer work in charities in Jeddah, and 

the obstacles facing associations in attracting volunteers, as well as making proposals to attract volunteers to volunteer. 

This study concluded that charities adopt clear methods for attracting volunteers, as the arithmetic averages of the 

expressions for the axis of mechanisms for attracting volunteers in charitable societies in the city of Jeddah, Saudi Arabia 

ranged (from 3.94 to 4.29), and the general average of the study members’ responses to the expressions of this axis was 

(4.46). , which are averages that fall into the category (strongly agree, agree). The arithmetic mean of the expressions for the 

axis of obstacles to attracting volunteers in charitable societies was (4.45) with a standard deviation of (0.64), and the 

arithmetic averages of the obstacles to attracting volunteers in charitable societies ranged (from 4.40 to 4.38), where the 

obstacles associated with societies ranked first with an arithmetic average of (4.40), and the community-related obstacles 

came in the second place with a mean of (4.39), and the obstacles associated with volunteers came in the third place, with a 

mean of (4.38), and all of these arithmetic averages fall into the strongly agree category. The arithmetic averages ranged for 

the axis of the proposed mechanisms to attract volunteers in charitable societies, where the arithmetic averages of the 

responses of the study members to the phrases of this dimension ranged (from 4.04 to 4.47), and the general average of the 

responses of the study members to the phrases of this axis (4.59) and the average of the responses of the study members to 

the phrases This hub is in the category (strongly agree, ok). 

This study recommended the necessity of designing an executive plan to attract volunteers, listing the associations 

for their needs of volunteers, and specifying the specifications that the associations need in each volunteer. The work of 

charities to improve the mental image of the association to attract volunteers. And conducting introductory seminars on the 

importance of volunteering, whether in universities or mosques, as well as posting advertisements on the association’s page 

on social networking sites with the aim of promoting community awareness of the importance of volunteering. 

Keywords: Charities - Polarization - Voluntary work – Volunteers. 
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