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بية الساسية  كلية التر –قسم االقتصاد المنزلي 

  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -

 ملخص البحث: 

الجمعيات        بدور  الكويتي  الشباب  وعي  درجة  تحديد  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم" وذلك من خالل تحديد العالقة بين  

وثقافة   الديمغرافية  المتغيرات  )الجنس  بعض  الشباب  لدى  التطوعي  المرحلة -العمل 

التعليمي  -العمرية   الكويتي   –المستوى  الشباب  وعي  مدى  عن  الكشف  اإلقامة(.  مكان 

بالدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية. تحديد العالقة بين مستوى الوعي بدور الجمعيات  

هذا  ولتحقيق  الشباب.  لدى  التطوعي  العمل  ثقافة  وتفعيل  استخدام    الخيرية  تم  الهدف 

البيانات، حيث   لجمع  رئيسية  كأداة  االستبانة  استخدام  تم  كما  التحليلي،  الوصفي  المنهج 

( من الشباب الكويتي. وتوصلت الدراسة 319طبقت االستبانة على عينة قصدية بلغت )

كان  بينما  الكويتي،  المجتمع  داخل  الخيرية  الجمعيات  بدور  الوعي  مستوى  ارتفاع  إلى 

ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد العينة متوسط، كما توصلت الدراسة إلى وجود    مستوى

عالقة ارتباطية موجبة بين الوعي بدور الجمعيات الخيرية وثقافة العمل التطوعي لدي  

. كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  0.001الشباب عند مستوى داللة

العينة في وعيهم بدور الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي    درجات أفراد  الجمعيات 

بضرورة   الدراسة  وتوصي  المهنة(.  التخصص،  )الجنس،  الدراسة  لمتغيرات  تبعاً 

االهتمام بالدور اإلعالمي في التعريف بالعمل التطوعي وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع،  

شباب وزيادة البرامج ضرورة التدريب على االعمال التطوعية في سن مبكر، االهتمام بال

 االرشادية والتدريبية داخل الكليات والمدارس. 

 التطوع، الشباب، الجمعيات الخيرية، ثقافة التطوع، العمل التطوعي  الكلمات المفتاحية:
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Kuwaiti youth awareness of the role of charitable 
societies and its relationship to functioning their 

volunteer work culture 
Abstract: 
      The current study aimed to determine the degree of Kuwaiti 
youth’s awareness of the role of charities and its relationship to 
activating the culture of volunteer work for them, by determining 
the relationship between some demographic variables and the 
volunteer work culture among young people (gender - age level - 
educational level - place of residence). Kuwaiti youth in the role 
played by charities. Determining the relationship between the 
levels of awareness of the role of charities and activating the 
culture of volunteer work among youth. 
      To achieve this goal, a descriptive and analytical approach was 
used. the questionnaire was used as a main tool for data 
collection, where the questionnaire was applied to an intended 
sample of ( 319) of Kuwaiti youth. the study found a high level of 
awareness of the role of charities within the Kuwaiti society, while 
the level of volunteer work culture among the sample members 
was moderate, and the study also found a positive correlation 
between awareness of the role of charities and the culture of 
volunteer work among young people when Significance level 
0.001. There are also no statistically significant differences 
between the average scores of the sample individuals in their 
awareness of the role of charities and the level of volunteer work 
culture According to the study variables (gender, specialization, 
profession). 
      The study recommends the need to pay attention to the media 
role in introducing volunteer work and its importance for the 
individual and society, the need for training on volunteer work at an 
early age, concern for youth and increasing extension and training 
programs within colleges and schools.  
Keywords: volunteering, youth, charities, volunteer culture, 
volunteer work  
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 مقدمة:

البيئة          الظروف  ظل  في  والمشكالت  التحديات  من  الكثير  اليوم  عالم  يواجه 

الناس   توقعات  مستوى  ارتفاع  ظل  وفي  المعقدة،  والصحية  واالقتصادية  واالجتماعية 

الحكومات من ضعف قدرتها على تلبية  حول جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم، حيث تعاني 

هذه االحتياجات، ويبقي دور المجتمع المدني ذا أهمية كبيرة في دعم الحكومات في تلبية 

وعي  على  الدور  هذا  ويتوقف  تواجههم،  التي  المشكالت  بعض  وحل  الناس  احتياجات 

قادر على  الشباب بأهمية دور هذه المنظمات، ودرجة انتشار ثقافة التطوع بين الشباب ال

 دعم منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها. 

أهدافه، حيث      المجتمع وتحقيق  تقدم  التي تسهم في  األساسية  الركيزة  الشباب  ويعتبر 

يملك الشباب القدرات والطاقات اإلبداعية المتنوعة، والشباب هم مستقبل أي أمة بشرط  

تها، وذلك لما تتسم به هذه الفئة من نشاط  ن يملكوا الوعي الكافي بقضايا أمتهم واحتياجا أ

وحيوية وطاقة، ويتوقع من الشباب أن يكونوا قادة التغيير لتحقيق األفضل في أي مجتمع 

وأبوسنينه،   )غانم  المجتمعات  أن  2014من  يجب  التي  الحيوية  الموارد  هم  والشباب   .)

( بأن  2017كردمين )تستثمر فيها المجتمعات، وهم المحرك للتنمية الوطنية. وقد أكدت  

بالمقومات   تتمتع  وأن  بد  ال  المجتمعات  من  مجتمع  أي  في  مرتقبة  تنموية  نهضة  أي 

وإشراكهم   واقتصادياً،  اجتماعياً،  الشباب  قدرات  تطوير  رأسها  على  والتي  الالزمة 

 بالخدمات المجتمعية.  
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التطوعي       وجهودهم  الفائضة  الشباب  طاقات  استثمار  إلى  المجتمع  ومن  ويحتاج  ة، 

الضروري أن يحدث ذلك بشكل منهجي ومنظم، ويبدوا أن منظمات المجتمع المدني أحد  

دور   أهمية  تظهر  وهنا  منظم،  بشكل  الشباب  قدرات  استثمار  على  القادرة  القطاعات 

خالل   من  الشباب  قدرات  من  االستفادة  في  الخيرية(  )الجمعيات  المجتمع  تنظيم  أجهزة 

االج السالم  قيم  وتنمية  الموارد  نشر  تحديد  في  اشراكهم  طريق  عن  بينهم،  تماعي 

 (.  2013واالحتياجات المجتمعية وتنمية المسئولية لديهم )خليفة، 

وتعتبر الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بشكل عام أسرع حركة وأكثر        

تكز في مرونة وقدرة على معالجة المشكالت بأقل قدر من التعقيد، فضالً عن كونها تر 

أغلب أنشطتها على الجهود التطوعية، وهي بذلك تجسد جوهر المشاركة والتمكين التي  

غير   والمنظمات  التطوعي  العمل  أن  على  يؤكد  وهذا  البشرية،  التنمية  عماد  تعتبر 

قوية   أدوات  االحكومية  العمل  الضعيفة، وقد أصبح  الفئات  لتطوعي  في حماية ومساعدة 

احتياجات   سد  في  للمساعدة  ضروريًا  أمراً  الحكومية  غير  المنظمات  قبل  من  المنظم 

 (. 2014المجتمع وحل مشكالته )محمد، 

المواطنين         التنمية، كونه يساعد في اشتراك  لعملية  محوراً  يعتبر  التطوعي  والعمل 

بتنمية مجتمعهم )السب  القرارات، ورسم السياسات الخاصة  (، كما  2020يعي،  في اتخاذ 

أن العمل التطوعي قوة كبيرة تسهم بشكل قوي في تنمية المجتمع، ووسيلة لتأصيل القيم  

النصر،   )أبو  وسلوكهم  ثقافتهم  من  جزًء  لتصبح  األفراد  نفوس  في  اإليجابية  والعادات 

2000 .) 

  وتظهر قيمة العمل التطوعي من العائد المحقق منه على مستوى الفرد من خالل        

تنمية المهارات، وتلبية الدوافع الدينية واإلنسانية ألن الشخص الذي يفعل الخير إنما يفعله 

لوجه هللا، مبيناً من خالل عمله صورة اإلنسانية، والتأكيد على القيم المجتمعية من خالل  

للمتطوع   التطوعي  العمل  أهمية  أن  كما  االجتماعية،  العالقات  وبناء  الناس  مع  التعاون 

الجماعي،  تظهر   العمل  مهارات  وتعلم  جديدة،  عالقات  إقامة  على  قدرته  تعزيز  في 
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الفراغ وتعزيز الثقة بالنفس والتنبيه  الذات، واستثمار وقت  والخروج من التمركز حول 

 (. 2018على التواد مع اآلخرين )الغزولي، 

ح العام وكذلك تظهر قيمة التطوع على مستوى المجتمع في إسهامه في تحقيق الصال      

ورفع  والمجتمع  الفرد  لصالح  وتدعيمه  الحكومي،  العمل  تعزيز  خالل  من  المجتمعي 

مرونة   بسبب  تقديمها  الحكومية  على  يصعب  خدمات  تقديم  وكذلك  الخدمات،  مستوى 

الجهود   استثمار  خالل  من  السريعة  االستجابة  على  وقدرتها  المدني  المجتمع  منظمات 

 (. 2007التطوعية )الرفاعي، 

بالنسبة للمجتمع تتضح في إظهار الصورة اإلنسانية  كما أن عوائد العمل التطوعي         

للمجتمع وتدعيم الروابط والعالقات االجتماعية التي تساعد على تدعيم المواطنة وتنمية  

 (. 2013الروح اإلنسانية ودفعها نحو العمل الجماعي الخيري )رشدي، 

ممارسة مرتبط بالسياق الثقافي للمجتمع. وإتاحة والعمل التطوعي كمفهوم وقيمة و       

حالة   على  التغلب  في  تساعد  إيجابية  تمثل خطوة  التطوعي  العمل  في  المشاركة  فرصة 

االنعزال واالغتراب التي قد يعاني منها الفرد، كما يسهم التطوع في حل المشكالت بما  

المشاركة بف اهتمامات يتالءم مع ظروف كل مجتمع، كما يساعد أفراده على  عالية وفق 

 (. 2020كل فرد وإمكانياته )عبدالعزيز وآخرون، 

الظروف         بهذا العمل، وفي ضوء  القائمين  وتنشأ ثقافة العمل التطوعي بفضل تأثر 

والمتغيرات البيئية، وترتبط ثقافة العمل التطوعي بوعي الفرد واستيعابه لدوره المنوط به  

نحو   واتجاهه  وتوقعه  المجتمع،  بين  في  وجوده  يفرضه  معين  دور  أو  نشاط  ممارسة 

مجموعة معينة من األفراد، ويتحقق العمل التطوعي بفضل امتالك األفراد لدرجة مناسبة  

التي   يبذل جهده في درء األخطار  ثم  له، ومن  المجتمع واالنتماء  من اإلحساس بقضايا 

 (. 2015تحيط بالمجتمع وتهدده سواء كانت بشرية أو طبيعية )مراس، 

توافر         على  التطوع  جهود  استثمار  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  نجاح  ويستلزم 

بشكل   الشباب  إشراك  في  التوسع  تحتاج  كما  إدارتها،  على  القائمين  لدي  النجاح  إرادة 
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لن   اإلصالح  مشروعات  أن  والتجارب  الخبرات  أكدت  وقد  التطوعي،  العمل  في  فاعل 

ع تحقق  ولن  المجتمع  حياة  في  المجتمع  تتأصل  أفراد  مشاركة  بدون  مناسبة  وائد 

من   المرجوة  الفائدة  يحدث  بما  اإلصالحية،  المشروعات  هذه  بأهمية  القوي  وإحساسهم 

مشروعات اإلصالح، ومن ثم فاشتراك أفراد المجتمع في تخطيط  برنامج معين يضمن  

الشور بأسلوب  للمجتمع  الفعلية  االحتياجات  لمقابلة  الحلول  أنسب  إلي  كما الوصول  ي 

 (.2015يضمن توفير عناصر النجاح لمشروعات اإلصالح )مراس، 

المدني     المجتمع  مؤسسات  خالل  من  تنظيمه  يتطلب  التطوعي  العمل  من  واالستفادة 

)مؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية(، ولذلك جاءت الدراسة الحالية لبحث وعي الشباب  

 ذا الدور بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم. الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقة ه

 مشكلة البحث: 

يعتبر الشباب أحد أهم عناصر الموارد البشرية المجتمعية التي تسهم في تحقيق           

أهداف التنمية، والشباب من أهم الفئات الفاعلة في تنظيم المجتمع، ولذلك من الضروري 

استثما في  تسهم  تأهيلية  برامج  وضع  يتم  في أن  المسئولية  لتحمل  وإعداده  طاقاته  ر 

)الطيار،   على  2020المستقبل  والتأهيل  اإلعداد  برامج  تركز  أن  الضروري  ومن   ،)

الدولة  مشاركة  بين  التوازن  إلحداث  التطوعي  االجتماعي  العمل  في  الشباب  مشاركة 

  (.2008والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية )نوفل،  

فإن والعمل        وازدهارها،  المجتمعات  تقدم  تؤكد على  التي  المؤشرات  أحد  التطوعي 

ازدياد التقدم والرقي في دولة معينة يرتبط يحجم مشاركة مواطنيها في العمل التطوعي،  

ولذلك فأن تنمية ثقافة العمل التطوعي في المجتمع أصبحت مطلباً ضروريا من متطلبات  

 (.2017تنموية )عبدالحميد، الحياة المعاصرة وتحقيق األهداف ال

       ( الباز  دراسة  الشباب  1422وتشير  تدفع  التي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إلى   )

من  بالرغم  أنه  الدراسة  أظهرت  وقد  نظرهم،  وجهة  من  التطوعي  العمل  في  للمشاركة 

 توافر الوقت لدى الكثير من الشباب، فإن رغبتهم في المشاركة التطوعية تعتبر ضئيلة.
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( التي تؤكد على تبرم الشباب من المشاركة 2020وهذا ما أكدت عليه دراسة الشالقي )

بضعف   ذلك  يتعلق  وربما  جدا،  ضعيفة  تأتي  التطوعية  مساهماتهم  أن  أو  التطوعية، 

التي يمكن أن تنظم جهود التطوع، فقد توصلت دراسة  الجمعيات الخيرية  الوعي بدور 

من المشاركة الضئيلة في األعمال التطوعية إال أن  ( إلى أنه على الرغم  2009سلطان )

هناك اتجاهات إيجابية نحو العمل التطوعي بما يتيحه من اكتساب مهارات جديدة، وزيادة  

الخبرة، والمساعدة في خدمة المجتمع، وتعزيز الثقة بالنفس، وزيادة الخبرة، والمساعدة  

يؤكد على أن رغبة الشباب نحو    في خدمة المجتمع، وتنمية الشخصية االجتماعية. وهذا

الوعي   مستوى  إلى  ذلك  يرجع  وربما  المتوقع،  من  أقل  النتائج  ولكن  حاضرة  التطوع 

 بالدور التي تقوم به الجمعيات الخيرية في هذا الصدد.  

انتشرت           فقد  به،  تقوم  الذي  والدور  عملها  في  الخيرية  الجمعيات  ألهمية  ونظراً 

الجمعيات   لتفعيل  الجمعيات  دعوات  كون  المدني،  المجتمع  بنمو  االهتمام  من  كجزء 

أو   الصحية  أو  االجتماعية  الخدمة  مجال  سواء  المجاالت  من  العديد  في  تعمل  الخيرية 

نطاق   لتوسيع  الطبيعية  األطر  الخيرية  الجمعيات  تعتبر  وبالتالي  البيئية،  أو  االقتصادية 

اب هم أكثر حساسية إلحداث التقدم مشاركة الشباب في العمل التطوعي، ونظراً ألن الشب

والتحديث فإن مشاركتهم من خالل العمل التطوعي تحتاج إلى الدعم والتفعيل من خالل  

المؤسسات المجتمعية المختلفة، لذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السعي إلى تفعيل  

 ية. ثقافة العمل التطوعي للشباب من خالل دراسة الوعي بدور الجمعيات الخير

 وفي ضوء ما سبق تنطلق الدراسة الحالية من التساؤل الرئيس التالي: 

ثقافة       بتفعيل  ذلك  وعالقة  الخيرية  الجمعيات  بدور  الكويتي  الشباب  وعي  مدى  ما 

 العمل التطوعي لديهم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:       

 دور الجمعيات الخيرية؟ما مستويات وعي الشباب الكويتي ب  .1

 ما مستوى ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي؟ .2



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

هل توجد عالقة ارتباطية بين مستويات وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات   .3

 الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي؟

وعيهم   .4 في  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

لخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً لمتغيرات )الجنس،  بدور الجمعيات ا 

 التخصص، المهنة(؟

 فروض البحث 

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الوعي  .1

 بدور الجمعيات الخيرية وثقافة العمل التطوعي لدى الشباب عينة البحث  

ئية بين متوسط درجات أفراد العينة  الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصا .2

تبعاً  التطوعي  العمل  ثقافة  ومستوى  الخيرية  الجمعيات  بدور  وعيهم  في 

 لمتغيرات الدراسة )الجنس، التخصص، المهنة(.

الفرض الثالث: يوجد تباين ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة   .3

ا ثقافة  ومستوى  الخيرية  الجمعيات  بدور  وعيهم  تبعاً في  التطوعي  لعمل 

 لمتغيرات الدراسة )العمر، المستوى التعليمي، مكان االقامة(.

 أهمية البحث: 

 تتمثل أهمية البحث في جانبين هما:

 األهمية النظرية: 

أهمية شريحة الشباب ألنهم المرتكز األساسي لعملية التنمية، لذا البد من التأكيد   -1

 على مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

دراسة التطوع حيث إنه لوناً من ألوان المشاركة اإليجابية في المجتمع بما   أهمية -2

 له من مردود إيجابي على الفرد والمجتمع.
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قد   -3 التي  األخرى  البحوث  أمام  المجال  فتح  في  الحالية  الدراسة  تسهم  أن  يمكن 

المجتمع  مؤسسات  ودور  التطور  بأهمية  الشباب  وعي  تعزيز  على  تساعد 

 جهود التطوع. المدني في تعزيز

 األهمية التطبيقية: 

تفعيل   -1 الشباب بدورها في  الكشف عن درجة وعي  الخيرية في  الجمعيات  إفادة 

 ثقافة العمل التطوعي مما قد يسهم في تحسين إجراءاتها نحو تعزيز هذه الثقافة. 

يساهم البحث الحالي في توفير المعلومات الالزمة لصانعي القرار والتي يمكن  -2

 عادة النظر في أدوار الجمعيات الخيرية. من خاللها إ

العمل  -3 ثقافة  تفعيل  في  الخيرية  الجمعيات  بدور  الشباب  وعي  دراسة  تساعد  قد 

 التطوعي في فهم المتغيرات التي تؤثر على وعي الشباب بهذا الدور. 

 أهداف البحث: 

 ينطلق البحث الحالي من هدف رئيسي هو: 

الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل وعي الشباب الكويتي بدور  "تحديد درجة  

 ويتحقق الهدف الرئيس من خالل مجموعة من األهداف الفرعية التالية: التطوعي لديهم" 

لدى   -1 التطوعي  العمل  وثقافة  الديمغرافية  المتغيرات  بعض  بين  العالقة  تحديد 

 مكان اإلقامة(. –المستوى التعليمي -المرحلة العمرية -الشباب )الجنس 

 الكشف عن مدى وعي الشباب الكويتي بالدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية.  -2

العمل  -3 ثقافة  وتفعيل  الخيرية  الجمعيات  بدور  الوعي  مستوى  بين  العالقة  تحديد 

 التطوعي لدى الشباب. 

 التوصل إلى مقترحات لتنمية ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب. -4



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 مصطلحات البحث  

 الحا:مفهوم الشباب لغة واصط

الشباب لغة، تشتق من الفعل "شب" فيقال "شب الغالم"، أي أدرك طور الفتوة والحداثة،  

 (. 2002ويقال " الشاب" أي الذي أدرك سن البلوغ )مجمع اللغة العربية، 

( إلى أن الشباب هم الشريحة العمرية التي لها بنيتها البيولوجية،  2011كما تشير حبيب )

وا  الخاصة،  بناء والسيكولوجية  في  موقعها  ولها  محددة  وحاجات  دوافع  تتضمن  لتي 

 المجتمع. 

والمقصود بالشباب في الدراسة الحالية "هم الشريحة العمرية القابلة للتغيير وتقع ما بين  

 سن السادسة عشر إلى سن األربعين"  

 مفهوم الوعي لغة واصطالحا 

أ أي  توعية  واإلحاطة، ووعاه  "اإلدراك  اللغة  في  بالوعي  الفهم  يقصد  القدرة على  كسبه 

 (. 2002واإلدراك، ووعي األمر أي أدركه على حقيقته )مجمع اللغة العربية، 

"إدراك الفرد ألشياء معينة في الموقف أو الظاهرة، وله مجاالت عديدة "  الوعي هو   

 (. 99، 2015)يونس، 

ً والوعي    لمشاعرنا "هو محتوي العقل في كل شيء مستمد من الخبرة المباشرة مشكالً إدراكا

 (. 354، 2015ولتصوراتنا وألفكارنا فهو اإلجمالي العام للخبرة" )عزب ومرتجي، 

بها  تقوم  التي  لألدوار  الكويتي  الشباب  إدراك  الحالية:  الدراسة  في  بالوعي  والمقصود 

 الجمعيات الخيرية وفق مشاعرهم وتصوراتهم وأفكارهم وإجمالي خبرتهم حول هذا الدور.

 غة واصطالحاً: مفهوم التطوع ل

لغة الفعل )طوعالتطوع  من  مأخوذة  التطوع  كلمة  الجامع،  (  :  المعاني   .(2014)معجم 

االصطحاب   على  يدل  كما  فرضه  يلزمه  ال  مما  نفسه  ذات  من  الفرد  به  تبرع  ما  وهو 

  واالنقيادية )ابن منظور، د ت(.
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الوق        فيه  يُمنح  نشاط  أي  بأنه  ف  يُعرَّ اجتماعي  نشاط  إلفادة  والتطوع  بحرية  ت 

كما أن التطوع هو الجهد الذي يبذله الفرد أو  شخص آخر أو مجموعة أو منظمة أخرى"

في  المسئوليات  تحمل  في  المشاركة  مستهدفا  منه  وبدافع  مقابل،  بال  لمجتمعة  المنظمة 

المجتمع ومؤسساته من أجل اإلسهام في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية، وتحقيق  

يسعي إليها المجتمع ومؤسساته، فهو جهد إنساني يقوم به فرد أو مجتمع لديه    الخطط التي

وال   المؤسسة،  أو  بالمجتمع  تتعلق  مشكلة  أو  موضوع  بشأن  وراي،  ومهارات  خبرات 

أو   نفسيا  اشباعاً  به  يقومون  لمن  يحقق  مادياً،  مقابالً  التطوع  وراء  من  ينتظر 

 .  (Brauchli et. al., 2017)اجتماعيا

نشاط رسمي، غير ربحي، يقضي فيه الفرد جزًء من وقته دون تقاضي    التطوعي  والعمل

أي أجر وبرغبة واختيار منه، وبصورة رسمية، وداخل تنظيم ما، ويكون من أجل منفعة 

 . (Voicu & Voicu, 2003) اآلخرين أو المجتمع المحلي كله

 ثقافة العمل التطوعي: 

"إ      بأنها  التطوعي  العمل  ثقافة  الحديث  تعرف  المدني  المجتمع  ثقافة  مكونات  حدى 

حيث النزوع إلى العمل التطوعي اإلرادي من أجل خدمة المجتمع وتحقيق أهداف معينة  

 (. 233، 2010تشكل الدافع األساسي لالنخراط في منظمات المجتمع المدني" )فخرو، 

المباد       "مجموعه  بأنها  الدراسة  هذه  في  التطوعي  العمل  ثقافة  والقيم  وتعرف  ئ 

والمجتمع حتى   األخرين  إزاء  وتوجهه  الفرد  تشكل سلوك  التي  والمعلومات  والمعتقدات 

 يقوم بالعمل التطوعي دون انتظار عائد مادي وذلك بشكل إرادي ودون إجبار". 

 الجمعيات الخيرية:  

تعرف الجمعيات الخيرية بأنها "تلك المنظمات التي تقوم على الجهود التطوعية من        

العام  النظام  إطار  في  وإدارتها  بتنظيمها  يقومون  العامة  بالخدمة  المهتمين  األفراد 

 (. 5581، 2013والقوانين التشريعية التي تنظم العمل االجتماعي التطوعي" )خليفة، 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

بأنها: الخيرية  لجمعيات  الحالية  الدراسة  القانون  "  وتعرف  وفق  شكلت  التي  الجمعيات 

لتقدم خدمات تطوعية في صورة برامج وأنشطة للشباب   1962لسنة    24الكويتي رقم  

من   وغيرها  والثقافية،  والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية  المجاالت  من  العديد  وتتناول 

 المجاالت التي تخدم الفرد والمجتمع".  

 تتحدد الدراسة بما يأتي حدود الدراسة:  

الموضوعية:   االحدود  وعي  بحث  على  الحالية  الدراسة  بدور  تقتصر  الكويتي  لشباب 

 الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم. 

 سنة. 40-16طبقت الدراسة الحالية على الشباب الكويتي من عمر الحدود البشرية: 

 اقتصرت الدراسة الحالية على دولة الكويت.الحدود المكانية:  

 م. 2021-2020الجامعي طبقت الدراسة الحالية في العام الحدود الزمانية: 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أوالً: أهداف العمل التطوعي 

يهدف العمل التطوعي إلى تقديم بعض الخدمات وإشباع احتياجات الناس ومواجهة        

المتجددة  االحتياجات  بين  التوازن  يحقق  يما  اإلمكان،  بقدر  منها  والحد  المشكالت 

الموارد المحدودة المتوافرة، مع السعي إليجاد إمكانيات أخري  والمتشابكة واإلمكانيات و

، ويمكن تحديد أهداف العمل  (Morrow-Howell et. al., 2009)يمكن استثمارها  

 التطوعي فيما يلي:    

 األهداف العامة للعمل التطوعي:  . أ

يلي يستهدف العمل التطوعي تحقيق مجموعة من األهداف العامة والتي تتمثل فيما        

 (: 2013)خليفة، 

 يعتبر العمل التطوعي وسيلة هامة لترسيخ قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع.   
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العمل التطوعي يمثل دعوة مفتوحة لكل أفراد المجتمع، للمشاركة واإلسهام في  

 بذل الخير.  

شغلهم   من خالل  المجتمع  أفراد  النحراف  التصدي  في  يساعد  التطوعي  العمل 

 بأنشطة نافعة.  

ل وقت فراغ الشباب وعموم أفراد المجتمع الراغبة في التطوع عن طريق  شغ 

 قيامهم بعمل يشعرهم بأن لهم دور هام في المجتمع. 

 األهداف االجتماعية للعمل التطوعي  .ب

   (DRAFT, 2011): تتمثل أهم أهداف العمل التطوعي االجتماعية فيما يلي      

االجتم  المال  ورأس  االجتماعي  التكافل  ونوعية  يعزز  السياسية  والشرعية  اعي 

 في المجتمع.  الحياة 

 يمكن أن يساعد في تعزيز االندماج االجتماعي والتكامل. 

في    والمشاركة  والرفاهية  والوفاء  الشخصي  بالرضا  شعوًرا  المتطوعين  يمنح 

 قضايا المجتمع. 

التي تسهم    المحافظة على وحدة المجتمع واكتساب األفراد االتجاهات اإليجابية 

 تقوية الروابط بين أفراد المجتمع. في

 تحقيق األمن واالستقرار المجتمعي.  

 إعطاء األفراد فرصة للتغبير عن آرائهم وافكارهم في القضايا المجتمعية.  

تعزيز استمرارية العمل والعطاء من خالل االستفادة بجهود المتطوعين بعد   

 (van Solinge et. al., 2021)التقاعد 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 للعمل التطوعي:  األهداف التربوية . ج

 يستهدف العمل التطوعي تحقيق مجموعة من األهداف التربوية والتي تتمثل فيما يلي: 

 . (Lie et. al., 2009)العمل التطوعي وسيلة لنشر ثقافة المواطنة والقيم التربوية   يعتبر 

 . (Manetti et. al., 2015)يسهم العمل التطوعي في سد الفراغ في المجاالت التطوعية   

يساعد العمل التطوعي على التعرف على القدرات واكتشاف المواهب، واكساب الشباب   

 للمهارات.  

الجديدة   العمل  بيئة  مع  والتكيف  االتصال  مهارات  واكتساب  العمل  في  الخبرة  اكتساب 

 .  (Profiroiu & Păceşilă, 2017)وتطوير السيرة الذاتية الشخصية 

التطوع       العمل  ارتبط  نظم  وقد  تسعي  التي  الرفيعة  اإلنسانية  القيم  من  بالكثير  ي 

مقابل،  بال  األخرين  خدمة  في  والتفاني  الخير  حب  مثل  تكوينها،  إلى  السليمة  التربية 

 ,.Shantz et. al)والتعاون والتألف والمحبة والتفاهم والتعايش والتكافل االجتماعي  

م(2014 بفضل  تربوية  ممارسة  التطوعي  العمل  ويعتبر  يمكن  ،  أهداف  من  يحققه  ا 

النظر إليها علي أنها أهداف تربوية خالصة، مثل تنمية الحس الوطني والتعبير عن حب  

 (. 2015اآلخرين بنفعهم ومساعدتهم وحل مشكالتهم )مراس، 

 ثانياً: دوافع العمل التطوعي   

التطوعي تؤدي الدوافع الدور الهام واألكبر في استمرار الفرد في ممارسة العمل         

(، وتتنوع الدوافع التي تدفع الفرد لممارسة العمل التطوعي ويمكن 2017)عبد الحميد،  

 تصنيف هذه الدوافع كما يلي: 

الكثير من األفراد في األعمال التطوعية الدوافع الدينية والثقافية للتطوع - : حيث يشارك 

الدينية   القيم  الحفاظ على  أجل  ال   (Krause, 2015)من  بفضل  مثل  وكذلك  الثقافية  قيم 

 (Bocsi et. al., 2017). التراحم ومساعدة الغير والتكافل االجتماعي، وااليثار
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الذاتية: - الرضا   الدوافع  وتحقيق  بالنفس  الثقة  مثل  النفسية  الحاجات  اشباع  في  وتتمثل 

عن الذات وإشباع ميول ورغبات األفراد والشعور بالسعادة عند تقديم العون والمساعدة  

التي  (Stukas et. al., 2016)  لألخرين والمهارات  الخبرات  اكتساب  وكذلك   ،

للفرد   جيدة  ذاتية  سيرة  لصناعة  حتى  أو  وظيفة،  على  الحصول  في  تساعد  أن  يمكن 

 .  (Grönlund et. al., 2011) تعزز فرصة الحصول على وظيفه

االجتماعية: - عالقات    الدوافع  تكوين  في  المتطوعين  األفراد  رغبة  في  وتتمثل 

روح  ا وتنمية  االجتماعية  الروابط  توثيق  وكذلك  اآلخرين،  مع  جتماعية وصداقات 

 . (Güntert et. al., 2016) التعاون، وكسب تقدير واحترام اآلخرين

االنسانية والحضارية - الداخلي  الدوافع  الشعور  اإلنسانية والحضارية في  الدوافع  : وتتمثل 

قضايا اإلنسانية مثل تخفيف اآلالم وتقديم الذاتي لدى الفرد وإحساسه بواجبه تجاه بعض ال

 . (Florian et. al., 2019)المساعدة للمحتاج وشعوره بالمسئولية تجاهه 

 ثالثاً: أنواع العمل التطوعي: 

 توجد العديد من أنواع العمل التطوعي والذي يمكن تقسيمه إلى ما يلي:      

 العمل التطوعي الفردي:   .1

ذي يقوم به فرد بمجهود شخصي من تلقاء نفسه، وهو أيضا  العمل أو السلوك ال          

العمل  هذا  وراء  من  هدفه  ويكون  مادي،  عائد  الجهد  أو  العمل  هذا  وراء  من  يريد  ال 

أمية   محو  أو  جريح  إسعاف  أو  للمحتاجين  بالمال  التبرع  مثل  وجل  عز  هلل  إرضاء 

 .  (Maki & Snyder, 2017)مجموعة من األفراد 

 ؤسسي:    العمل التطوعي الم .2

لخدمة    مؤسسات  أو  جمعيات  قل  من  به  القيام  يتم  حيث  تنظيماً  أكثر  عمل  ويعتبر 

األعمال  كافة  في  تساهم  التي  والجمعيات  األهلية  المؤسسات  ذلك  ويتضمن  المجتمع، 

 . (Einolf, 2018)التطوعية التي تخدم المجتمع 
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 العمل الخيري:  .3

ات المباشرة أو رعاية الفئات الهشة مثل  ويتمثل العمل الخيري في تقديم المساعد      

األيتام وذوي االحتياجات الخاصة، ويتوقف النشاط عند حد تقديم المساعدة المادية أو  

قدراتهم   لتنمية  خطط  بوضع  االهتمام  دون  الفئات  لتلك  معا  االثنين  أو  المعنوية 

حوالهم بما  وإمكانياتهم أو السعي نحو دمجهم في المجتمع، أو إحداث تحول كبير في أ 

 (.  2019يساعدهم على االعتماد على أنفسهم )عبد هللا، 

 العمل التنموي:    .4

وتحديد       المهمشة  والفئات  المناطق  احتياجات  التعرف على  التنموي  العمل  ويتضمن 

بهدف  والبعيد  القصير  المديين  على  المناسبة  البرامج  وضع  يتم  ثم  ومن  خصائصها، 

ا هذه  أو  الفئات  بهذه  حتى النهوض  مشاركتها  وتفعيل  الذاتية  قدراتها  وتنمية  لمناطق، 

التعليم  مجاالت  البرامج  هذه  وتشمل  عليها،  والسيطرة  للموارد  الوصول  من  تتمكن 

 .(Brown & Green, 2015)واإلبداع  والتدريب والتنظيم 

 رابعاً: ثقافة العمل التطوعي: 

والمعت       القيم  مجموعة  عن  تعبر  التطوعي  العمل  والمعرفة ثقافة  واالتجاهات  قدات 

التي تسهم في تطوير وعي الفرد وسلوكه تجاه اآلخرين وتجاه المجتمع بصفة عامة، بما 

يجعله يخصص الوقت والجهد دون انتظار عائد مادي لتحقيق منفعة للمجتمع عموما أو  

لبعض الفئات المهمشة وذلك بشكل إرادي ودون إجبار، فهي تعني "شعور أفراد المجتمع 

مسئولياتهم في المبادرة بالقيام بدور ذاتي فعال من أجل المساهمة في تقديم النفع والعون ب

 (.2010إلى شخص أو أشخاص أو المجتمع بدون مقابل" )الشناوي،  

بعضهم        مع  قوية  روابط  بناء  من  المجتمع  أفراد  التطوعي  العمل  ثقافة  وتمكن 

  (Almaraee, 2016).اتيةالبعض، وتقوية المواطنة، وضمان النزاهة الذ

والمتغيرات         بالظروف  العمل  بهذا  القائمين  تأثر  نتيجة  التطوعي  العمل  ثقافة  وتنشأ 

في   لدوره  استيعابه  ودرجة  الفرد  وعي  بفعل  المتغيرات  لهذه  التأثير  هذا  ويأتي  البيئية، 
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بين المجتمع، وينصب تفكيره على ممارسة نشاط أو دور محدد قد يفرضه عليه وجوده  

مجموعة من األفراد الذين يعيش معهم، وبشكل عام يكتسب الفرد ثقافة العمل التطوعي  

من األسرة ومن المدرسة أو الجامعة، ومن خالل الجهود المؤسسة المنظمة التي تبذلها 

  (Al-Ani, 2017). مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة التطوع

 : افية العمل التطوعيخامساً: دور المجتمع المدني في تنمية ثق 

المدني هي عناصر محورية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وذلك  إن منظمات المجتمع 

من خالل التعاون مع كافة األطراف الفاعلة من القطاع العام )الحكومي( والقطاع الخاص،  

لتحقيق  وسيلة ضرورية  تعتبر  البشرية  الطاقات  أن  االعتبار  في  األخذ  من  ذلك  وينطلق 

ما أهد وهذا  احتياجاته،  يلبي  بما  مجتمعهم  خدمة  علي  قادرين  أفراد  وإيجاد  التنمية،  اف 

حيث أشارت إلى أن منظمات  Mikołajczak & Bajak, (2021) أكدت عليه دراسة

المدني تقوم بدور فاعل في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وال يتوقف األمر عند   المجتمع 

 يادة أعداد ونتائج المشاركين في األعمال التطوعية. ذلك الحد بل إن جهودها تسهم في ز

في       نسبيًا  جديدة  مفاهيم  الرسمي  والتطوع  المدني  المجتمع  منظمات  مفاهيم  وتعتبر 

البلدان العربية مقارنة بالبلدان الغربية، على الرغم من أن القيم العربية واإلسالمية تدعم  

ذلك من الضروري إصدار التشريعات  ول  (Afif, 2010)بشكل واضح الجهود التطوعية  

والقوانين التي تتعلق بحرية تنظيم العمل التطوعي وتنظيم ملتقيات دورية على المستوي  

منظمات المجتمع المدني للتقويم والمتابعة بالحضور الفعلي لألطراف المشاركة بما يسهم  

 (.  2015في تعزيز ثقافة التطوع )مراس، 

التطو       ثقافة  كانت  فإن  ولما  العام  بالمعنى  الثقافة  مفهوم  يتجزأ من  ال  تمثل جزءاً  ع 

مدى اإلقبال على العمل التطوعي والمشاركة في فعالياته يتوقف على درجة انتشار ثقافة 

يلي  ما  إلى  التطوع  ثقافة  واقع  يشير  السياق  هذا  وفي  االجتماعي،  الوسط  في  التطوع 

 (: 2020)هاشم وآخرون، 

 التفكيك والتنميط متأثرة بالظروف التي تسود المجتمع.تعاني ثقافة التطوع من  •
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يوجد اختالف في أولويات ثقافة التطوع، بما ال يخدم المصلحة العامة في  •

المجتمعية، وإنما ينطوي على سلبيات كبيرة تنعكس على درجة وفعالية مشاركة 

 األفراد في العمل التطوعي.

سيادة روح الالمباالة  عزوف الشباب عن المشاركة في أي شكل تنظيمي و •

 والسلبية.

 الدراسات السابقة 

( إلى بحث فلسفة العمل التطوعي، والعوامل المؤثرة في 2010هدفت دراسة الشناوي )

ثقافة العمل التطوعي، ومستوى ثقافة الطالب بالعمل التطوعي، ولتحقيق هذه األهداف تم 

للدراس كأداة  االستبيان  واستخدام  الوصفي،  المنهج  من استخدم  عينة  ة حيث طبقت على 

( عددهم  بلغ  اإلسماعيلية  بمحافظة  والجامعات،  الثانوية  المدارس  طالباً، 500طالب   )

الطالب   لدى  التطوعي  العمل  لثقافة  مرتفع  مستوى  يوجد  أنه  إلى  الدراسة    –وتوصلت 

الجامعي   أو  الثانوي  التعليم  في  أنهم   –سواء  األعم  األغلب  ولكن  التطوعي،  بالعمل 

المساعدة  مازالو القائم على  الخيري  للعمل  أن العمل التطوعي مجرد مرادف  ا يعتبرون 

لدى   التطوعي  العمل  ثقافة  مستوى  بين  إحصائية  دالة  فروق  توجد  للمحتاجين،  المادية 

 طالب المرحلة الثانوية وطالب الكلية لصالح طالب الكلية. 

جامعة الكويت، بدورها   ( بحث كيفية قيام الجامعة، وتحديدا 2010هدفت دراسة فخرو )

القيادات  نظر  وجهة  لمعرفة  اتجهت  لذلك  وتحقيقا  طالبها،  لدى  التطوع  ثقافة  دعم  في 

التدريس من ذوي العالقة بموضوع التطوع في جامعة الكويت، واتبعت   وأعضاء هيئة 

صياغة   إلى  الدراسة  وتوصلت  القادة،  من  قصدية  عينة  مع  )المقابلة(  أسلوب  الدراسة 

والذي ينظر إلى   System Approachاص المعتمد على أسلوب النظم  تصورها الخ

تأتيها   ثقافة التطوع باعتبارها منظومة فرعية للثقافة الجامعية، وأن ثقافة التطوع سوف 

في:   ممثلة  الثقافة  هذه  تعظيم روافد  الجامعة  يلزم على  ثم  ومن  ذاته،  المجتمع  ثقافة  من 

 المجتمعية وفي الثقافة العالمية. الدين، التراث وقيم العمل في الثقافة
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التي    Lalagka & Valasidou, (2015)وهدفت دراسة   التطوعية  البرامج  لتحليل 

أحد   موظفي  كافة  في  الدراسة  مجتمع  وتمثل  اليونان،  في  الثانوية  المدارس  بها  تقوم 

البرنامج،  من  المستفيدون  والمواطنون  األمور  وأولياء  والطالب  اليونانية  المدارس 

الحالة، وقد  وا منهج دراسة  والمالحظة، واعتمدت على  المقابالت  الدراسة على  عتمدت 

وجدت الدراسة أن البرنامج يستوفي متطلبات العمل التطوعي للمنظمات، وأن البرنامج  

له  البرنامج  ان  كما  المدرسة،  أعضاء  جميع  قبل  من  تطوعي  التزام  تشكيل  في  يسهم 

 عوائد اقتصادية واجتماعية جيدة. 

)ا الكندري  دراسة  التربية  2016ستهدفت  كلية  طلبة  لدى  التطوعي  العمل  ثقافة  بحث   )

المنهج   الدراسة  واستخدمت  ميدانية".  "دراسة  خالل  من  "الكويت"  بدولة  األساسية 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  التربية 578الوصفي.  كلية  طلبة  من  وطالبة  طالب   )

بدولة "الكويت"، و  الدراسة في "استبانة" وتوصلت األساسية بمختلف شعبها  أداة  تمثلت 

الدراسة إلى أنه بالنسبة لترتيب محاور ثقافة العمل التطوعي جاء محور "مفهوم العمل 

التطوعي" في المرتبة األولى، وشاركه نفس الترتيب محور "آليات العمل التطوعي"، ثم  

با  أنه  النتائج  أوضحت  كما  التطوعي".  العمل  "معوقات  محور  ثقافة  أخيراً  لتوفر  لنسبة 

كبيرة وذلك من وجهة نظر عينة   النسب في مجملها بدرجة  فقد جاءت  التطوعي  العمل 

وأوصت   ضعيفة.  بدرجة  واحدة  وعبارة  متوسطة،  بدرجة  جاء  قليل  وعدد  الدراسة، 

الدراسة بضرورة تشجيع الشباب الكويتي عامة وطلبة كلية التربية األساسية تحديداً على  

ال العمل  من ممارسة  الكويتي  المجتمع  لخدمة  مشروعات  تخصيص  خالل  من  تطوعي 

 ضمن متطلبات الهيئة والكلية. 

دراسة        غير    Al-Ani et. al., (2016)وهدفت  المنظمات  دور  تفعيل  بحث  إلى 

المنهج  على  الدراسة  واعتمدت  للشباب،  االجتماعية  المشاركة  زيادة  في  الحكومية 

شب مقابلة  من خالل  النوعي  مفتوحه.  الوصفي  شبه  استبانة  على  فيها  اعتمدت  منظمة  ه 

الدراسة   في  غير    90وشارك  المنظمات  مديري  نواب  أو  مديري  يمثلون  شخًصا 
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من   عالية  نسبة  هناك  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  عمان.  محافظات  جميع  في  الحكومية 

يتم توزيع خدمات كما  الحكومية في عمان.  المنظمات غير  أنشطة  الشباب في   مشاركة 

النسائية  "الجمعيات  وخاصة  عمان  في  المحافظات  جميع  في  الحكومية  غير  المنظمات 

العديد   التي تم دعمها ماليا من قبل الحكومة. وأظهرت النتائج أن هناك  غير الحكومية" 

والسياسات   بالتمويل  يتعلق  ما  منها  الحكومية  غير  المنظمات  تواجه  التي  التحديات  من 

نين المتعلقة بالتطوع. باإلضافة إلى بعض نقاط الضعف المتعلقة واللوائح واألنظمة والقوا

 بالمشاركة التي ال تزال عند مستوى منخفض. 

إلى مناقشة دوافع ومواقف الشباب للمشاركة   Jardim et. al., (2018)تهدف دراسة  

من   مجموعة  على  الدراسة  وطبقت  التطوعية،  األنشطة  من    11في  أوروبيًا  شابًا 

في جمع   اللمشاركين  تم  واحد.  عام  فترة  خالل  األوروبية  التطوعية  الخدمة  مشروع 

عامي   بين  إجراؤه  تم  إثنوغرافي  نهج  خالل  من  مراكز   2014و  2013البيانات  في 

مع  جيدة  عالقة  لديهم  الشباب  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  البرتغال.  شمال  في  الشباب 

ال الفردية  الفوائد  أساسي على  بشكل  تركز  والتي  أنهم سيكتسبونها  التطوع،  يعتقدون  تي 

والقيود   التحديات  على  للتغلب  كفرصة  التطوع  ويظهر  والمهنية.  الشخصية  حياتهم  في 

في   آخذ  وكالهما  االستقرار،  وعدم  البطالة  وبالتحديد  المجتمع؛  يفرضها  التي  المستمرة 

 االرتفاع بين األجيال الشابة في جميع أنحاء العالم. 

( وآخرون  هاشم  دراسة  في 2020هدفت  الكبار  تعليم  مراكز  دور  على  التعرف  إلى   )

العمل ثقافة  دور   تعزيز  من  تحد  التي  المعوقات  وتحديد  الجامعة  لدى طالب  التطوعي 

تعزيز في  الكبار  تعليم  محافظة   مراكز  في  الجامعة  طالب  لدى  التطوعي  العمل  ثقافة 

عين على  طبقت  واستبانة  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت  طالب أسيوط،  من  ة 

الكبار لها دور  أهمها أن مراكز تعليم  الدراسة إلى عدة نتائج  جامعة أسيوط، وتوصلت 

كبير في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وأن مراكز تعليم الكبار في الجامعة تقوم بدورها 

الدراسة إلى ضعف وعي الطالب   في تمكين كافة تلبية احتياجاتهم، وتشير  الطالب من 
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تعلي فيبمجاالت  المحلي  المجتمع  إشراك  الدراسة بضرورة  وأوصت  الكبار،  عمليات   م 

 التوجيه والمتابعة لمراكز تعليم الكبار. 

( إلى معرفة اتجاهات الشباب العاملين في منظمات المجتمع  2020هدفت دراسة الطيار )

استخدم   وقد  المتغيرات،  بعض  ضوء  في  التطوعي  العمل  نحو  عدن  بمحافظة  المدني 

ا ( شاباً وشابة من  150لمنهج الوصفي التحليلي واستبانة طبقت على عينة من )الباحث 

كلما  أنه  إلى  الدراسة  وتوصلت  عدن،  محافظة  في  التطوعي  العمل  مجال  في  العاملين 

وأوضحت   به،  لاللتحاق  الشباب  إقبال  زاد  أكثر وضوحا  التطوعي  العمل  أهداف  كانت 

عينة   أفراد  اتجاهات  في  اإليجابية  لديهم  النتائج  خلق  مما  التطوعي  العمل  نحو  البحث 

المجال   احتل  قد  التطوعي  العمل  لمجاالت  وبالنسبة  المختلفة،  بمجاالته  لاللتحاق  الحافز 

الصحي   فالمجال  البيئي  المجال  ثم  والدفاع  األمن  مجال  تاله  األولى  المرتبة  التعليمي 

لتنشئة األسرية التي  واالجتماعي، ومن أهم الصعوبات التي تواجه تطوع الشباب غياب ا 

تنمي سلوك التطوع واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وعدم وجود التحفيز والتشجيع  

لرعاية   ثابتة  برامج  وجود  وعدم  العيب،  ثقافة  وانتشار  البيروقراطية،  التعقيدات  وكثرة 

 المتطوعين وتنظيمهم، وعدم توفر الوقت الكافي.

 التعليق على الدراسات السابقة

التطوعي         بالعمل  الكبير  االهتمام  يتضح  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من 

منظمات  دور  على  السابقة  الدراسات  تركيز  يتضح  كما  التطوعي،  العمل  ثقافة  واهمية 

على  التأكيد  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  وتتفق  وأهميته،  المدني  المجتمع 

 ر منظمات المجتمع المدني في دعم العمل التطوعي.أهمية ثقافة العمل التطوعي، ودو

وعي        دراسة  على  التركيز  في  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  وتختلف 

لم   حيث  الشباب،  لدى  التطوع  بثقافة  وعالقته  الخيرية  الجمعيات  بدور  الكويتي  الشباب 

هذ  تحقيق  السابقة  األجنبية  او  العربية  الدراسات  من  أي  وتستفيد  تستهدف  الهدف،  ا 

 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تشكيل اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة. 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 منهج الدراسة واإلجراءات 

 األسلوب البحثي: 

 استخدم في البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث:  

( من الشباب  319)اشتملت عينة البحث األساسية على عينة قصدية قوامها عينة البحث: 

 الكويتي  

وكانت أداة البحث استبانة وزعت إلكترونياً على أفراد عينة البحث واشتملت  أداة البحث: 

 االستبانة على: 

 .                          استمارة البيانات العامة للشباب -1

ا واشتملت على جميع البيانات والمعلومات األولية للشباب، والتي يهم الباحثة معرفته

لتتمكن من تحديد الخصائص االجتماعية والثقافية لعينة البحث وشملت متغيراتها:  

)الجنس، العمر وقسم بدوره إلى ثالث فئات، المستوى التعليمي، التخصص العلمي،  

 المهنة، مكان اإلقامة(.

   استبيان االستجابة لمدى الوعي بدور الجمعيات الخيرية -2

ور االول وهو الدور االجتماعي للجمعيات  ( خمس محاور واشتمل المح5وتضمن ) 

( عبارات، المحور 10( عبارة، المحور الثاني الدور التربوي التعليمي )10الخيرية )

(  9( عبارات، المحور الرابع الدور الثقافي والديني )9الثالث الدور االقتصادي )

ثية ( عبارات، وقد وضع له أوزان ثال7عبارات، المحور الخامس الدور الصحي )

 (  1 -2 -3متدرجة وهي )

 استبيان ثقافة العمل التطوعي                  -3

( عبارة، وهي تقيس مدى معلومات وممارسات الشباب نحو العمل 22وقد شمل )

 ( 1-2-3-4-5التطوعي، وقد وضع له أوزان خماسية متدرجة هي )

 

 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 صدق وثبات أدوات البحث:  -4

 صدق االستبيان:   ❖

 على قياس ما وضع لقياسه. ويقصد به قدرة االستبيان  

 -صدق التكوين: 

تم إيجاد صدق التكوين بين أبعاد االستبيان وذلك بإيجاد قيم معامالت االرتباط بين تلك     

 المحاور، وكانت كما يلي: 

( معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين عبارات المحور األول الدور  1جدول )

 المحور ككل.االجتماعي للجمعيات الخيرية و

رقم  
 العبارة 

رقم   مستوى الداللة معامل االرتباط 
 العبارة 

مستوى   معامل االرتباط 
 **0.681 1 الداللة 

 
0.00 7 

 
0.183 0.315 

2 0.674** 0.00 8 0.714** 0.00 
3 0.740** 0.00 9 0.712** 0.00 
4 0.800** 0.00 10 0.651** 0.00 
5 0.731** 0.00 11 0.541** 0.00 

6 0.661** 0.00    

 يحذف العبارات غير الدالة.   0.05عندما يقل مستوى الداللة عن                     

غير دالة، وتم حذفها، كما يوضح وجود   7( أ ن العبارة رقم  1يتضح من الجدول )      

عالقة ارتباطية موجبة بين باقي عبارات المحور واالستبيان ككل، وبذلك نجد أن عبارات 

 عبارات.  10ور صادقة في قياس ما وضعت له، وأصبح عدد عبارات المحور المح

( معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين عبارات المحور الثاني الدور  2جدول )

 التربوي التعليمي للجمعيات الخيرية والمحور ككل.

رقم  
 العبارة 

رقم   مستوى الداللة معامل االرتباط 
 العبارة 

مستوى   اط معامل االرتب
 الداللة 

1 0.479** 0.00 6 0.789** 0.00 

2 0.550** 0.00 7 0.819** 0.00 

3 0.841** 0.00 8 0.852** 0.00 

4 0.736** 0.00 9 0.685** 0.00 

5 0.830** 0.00 10 0.824** 0.00 

 يحذف العبارات غير الدالة.  0.05عندما يقل مستوى الداللة عن  



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

      ( الجدول  من  المحور    (2يتضح  عبارات  كل  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود 

واالستبيان ككل، وبذلك نجد أن عبارات المحور صادقة في قياس ما وضعت له، وأصبح  

 عبارات.  10عدد عبارات المحور 

( معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين عبارات المحور الثالث دور  3جدول )

 ادي التنموي المحور ككل.للجمعيات الخيرية في االقتص

رقم  
 العبارة 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 
رقم  
 العبارة 

 معامل االرتباط 
مستوى  
 الداللة 

1 0.542** 0.00 6 0.858** 0.00 

2 0.808** 0.00 7 0.864** 0.00 

3 0.838** 0.00 8 0.868** 0.00 

4 0.753** 0.00 9 0.602** 0.00 

5 0.838** 0.00    

 يحذف العبارات غير الدالة.  0.05يقل مستوى الداللة عن  عندما 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل عبارات المحور واالستبيان  3يتضح من الجدول )

عدد   وأصبح  له،  وضعت  ما  قياس  في  صادقة  المحور  عبارات  أن  نجد  وبذلك  ككل، 

 عبارات.  9عبارات المحور 

معادلة بيرسون بين عبارات المحور الرابع ( معامالت االرتباط باستخدام 4جدول )

 الدور الثقافي والديني للجمعيات الخيرية والمحور ككل.

رقم  

 العبارة 

رقم   مستوى الداللة معامل االرتباط 

 العبارة 

مستوى   معامل االرتباط 

 الداللة 
1 0.798** 0.00 6 0.777** 0.00 

2 0.840** 0.00 7 0.883** 0.00 

3 0.820** 0.00 8 0.730** 0.00 

4 0.896** 0.00 9 0.629** 0.00 

5 0.830** 0.00    

 يحذف العبارات غير الدالة.  0.05عندما يقل مستوى الداللة عن  



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل عبارات المحور واالستبيان  4يتضح من الجدول )

له،   وضعت  ما  قياس  في  صادقة  المحور  عبارات  أن  نجد  وبذلك  عدد  ككل،  وأصبح 

 عبارات.  9عبارات المحور 

( معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين عبارات المحور الخامس الدور  5جدول )
 الصحي للجمعيات الخيرية والمحور ككل.

رقم  
 العبارة 

مستوى  معامل االرتباط
 الداللة

رقم  
 العبارة 

مستوى  معامل االرتباط
 0.00 * *0.909 5 0.00 ** 0.861 1 الداللة

2 0.694 ** 0.00 6 0.794 ** 0.00 
3 0.774 ** 0.00 7 0.895 ** 0.00 
4 0.820 ** 0.00    

 يحذف العبارات غير الدالة.  0.05عندما يقل مستوى الداللة عن  

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل عبارات المحور واالستبيان  5يتضح من الجدول )

المحور   عبارات  أن  نجد  وبذلك  عدد  ككل،  وأصبح  له،  وضعت  ما  قياس  في  صادقة 

 عبارات.  7عبارات المحور 

( معامالت االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين عبارات المحور السادس  6جدول )

 ثقافة الوعي بالعمل التطوعي لدى الشباب الكويتي والمحور ككل. 

رقم  
 العبارة 

رقم   مستوى الداللة معامل االرتباط 
 العبارة 

مستوى   تباط معامل االر 
 0.079 0.316 16 0.00 **0.633 1 الداللة 

2 0.597** 0.00 17 0.461** 0.00 
3 0.159 0.383 18 0.395 * 0.05 
4 0.777** 0.00 19 0.141 0.443 
5 0.182 0.319 20 0.360 * 0.05 
6 0.613** 0.00 21 0.621** 0.00 
7 0.558** 0.00 22 0.694** 0.00 
8 0.252 0.165 23 0.629** 0.00 
9 0.599** 0.00 24 0715** 0.00 
10 0.597** 0.00 25 0.683** 0.00 
11 0.316 0.078 26 0.511** 0.00 
12 0.572** 0.00 27 0741** 0.00 
13 0.282 0.118 28 0.495** 0.00 
14 0.377 * 0.05 29 0.406 * 0.05 

15 0.579** 0.00    



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

الع6يتضح من الجدول )       أ ن  ( غير  19،  16،  13،  11،  8،  5،  3بارات رقم )( 

المحور   عبارات  باقي  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  يوضح  كما  حذفها،  وتم  دالة، 

واالستبيان ككل، وبذلك نجد أن عبارات المحور صادقة في قياس ما وضعت له، وأصبح  

 عبارة.  22عدد عبارات المحور 

 اختبار ثبات االستبيان:  ❖

الستبيان هو " داللة االختبار على األداء الفعلي أو األداء الحقيقي للفرد  يقصد بثبات ا   

أنه قدرة االختبار على التوصل إلى نفس نتيجة القياس مهما تكرر استخدامها في كما 

 (، وفى هذه الدراسة تم حساب الثبات بطريقتين: 22دراسة نفس الظاهرة)

ألفا -أ ثبات االستبيان:    حساب معامل  باستخدام  ت -للتحقق من  ثبات االستبيان  من  التحقق  م 

معامل ألفا وتم حساب معامل ألفا لكل بعد من أبعاد االستبيان على حدة وكذلك تم حساب  

 معامل ألفا لالستبيان ككل

النصفية: -ب التجزئة  عن    طريقة  وذلك  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  حساب  تم 

، وقد تم التقسيم لكل بعد من أبعاد  طريق تقسيم كل بعد من أبعاد االستبيان إلي نصفين 

االستبيان   نصفى  بين  االرتباط  حساب  وتم  ككل،  لالستبيان  بالنسبة  وكذلك  االستبيان 

لمعرفة داللة   .Guttmanو معادلة   Spearman-Brown وذلك عن طريق معادلة  

في   الدراسة  عينة  متوسطات درجات  بين  الخيريةالتباين  الجمعيات  بدور  وفقاً    وعيهم 

( أن  17ان االقامة وجد أن هناك اختالف بين المجموعات حيث يتضح من الجدول )لمك

 المتوسط األكبر تجاه من كان مكان اقامتهم باألحمدي. 

( معامل ألفا سبير مان وجتمان لعبارات استبيان دور الجمعيات الخيرية و  7جدول )
 استبيان ثقافة الوعي التطوعي للشباب الكويتي 

عادلة ألفا  م محاور االستبيان 
 كرومباخ 

معادلة ارتباط    
 براون  –سبيرمان 

معادلة ارتباط  
 جتمان 

 0.889 0.889 0.875 الدور االجتماعي

 0.851 0.856 0.903 الدور التربوي التعليمي

 0.937 0.994 0.917 الدور التنمية االقتصادية 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

عادلة ألفا  م محاور االستبيان 
 كرومباخ 

معادلة ارتباط    
 براون  –سبيرمان 

معادلة ارتباط  
 جتمان 

 0.885 0.948 0.928 الدور الثقافي والديني 

 0.932 0.932 0.919 الدور الصحي 

 0.923 0.954 0.972 استبيان دور الجمعيات الخيرية 

استبيان ثقافة الوعي التطوعي للشباب  
 الكويتي 

0.904 0.886 0.880 

( أن معامل ألفا لمجموع عبارات استبيان دور الجمعيات الخيرية ككل 7يوضح الجدول )

التط0.972هو   الوعي  ثقافة  استبيان  عبارات  لمجموع  ألفا  ومعامل  للشباب  ،  وعي 

وتعتبر هذه القيم عالية جداً بالنسبة لهذا النوع من حساب الثبات  0.904الكويتي ككل هو  

ارتباط  معامل  أن  أيضاً  ويوضح  االستبيان.  عبارات  لمجموع  الداخلي  االتساق  وتؤكد 

براون،   –لسبيرمان    0.924التجزئة النصفية الستبيان دور الجمعيات الخيرية ككل هو  

ن، معامل ارتباط التجزئة النصفية الستبيان ثقافة الوعي التطوعي للشباب  لجتما  0.923

 لجتمان.  0.880براون،  –لسبيرمان  0.886الكويتي ككل هو 

 سابعاً: المعامالت االحصائية المستخدمة في البحث:  

برنامج   على  البيانات  وادخال  النتائج  تفريغ  تم  ثم  االستبيانات  وتصحيح  مراجعة  تم 

و ادخال االكسيل  من  للتأكد  االدخال  مراجعة  وتم  العبارات.  واتجاه  التصحيح  لمفتاح  فقاً 

برنامج   على  نقله  وتم  بشكل صحيح،  من spss البيانات  البيانات  الستقبال  إعداده  بعد 

البرنامج   المعالجات االحصائية باستخدام  البيانات واجراء  تم تحليل  برنامج االكسيل، ثم 

 الستخراج النتائج. 

ما يلي بعض األساليب االحصائية لكشف العالقة بين متغيرات البحث واختبار  وفي    

 صحة الفروض ومنها ما يلي: 

حساب معامل الصدق العاملي لحساب درجة صدق استبيان دور الجمعيات   -1

 الخيرية، واستبيان ثقافة الوعي بالعمل التطوعي للشباب الكويتي 

دور الجمعيات الخيرية،  حساب معامل ألفا لحساب درجة ثبات استبيان  -2

 واستبيان ثقافة الوعي بالعمل التطوعي للشباب الكويتي. 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

براون ومعادلة  –حساب التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  -3

 جوتمان ألدوات البحث. 

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات   -4

م االسلوب الوصفي باستخدام  المعيارية لكل متغيرات الدراسة، واستخدا

العرض الجدولى للتكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص  

العامة ألفراد العينة، ومستوى دور الجمعيات الخيرية، ثقافة الوعي بالعمل  

 التطوعي للشباب الكويتي 

 لمعرفة داللة الفروق بين متغيرين.  (T. Test)اختبار  -5

 لمعرفة الفروق بين أكثر من متغيرين.  (F. Test)حساب تحليل التباين  -6

إليجاد العالقات بين   (Correlation)حساب مصفوفة معامالت االرتباط  -7

متغيرات البحث مع كل من دور الجمعيات الخيرية، وثقافة الوعي بالعمل 

 التطوعي للشباب الكويتي. 

وتوضيح مدى وجود ارتباط معنوي أو عدم وجوده، وأيضاً اتجاه العالقات   -8
 ي أم طردي / سالب أم موجب( بين المتغيرات وبعضها.)عكس

 تفسير ومناقشة النتائج:  
 أوالً: وصف عينة البحث 

 (: الوصف اإلحصائي لعينة البحث 8جدول )

 الفئات  البيانات 
 319ن = 

 الفئات  البيانات 
 319ن = 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 الجنس 

 ذكر
 أنثى 

77 
242 

24.1 
75.9 

مستوي  
 التعليم 

 تعليم متوسط 
 تعليم ثانوي 
 تعليم جامعي 
تعليم فوق  

 جامعي

2 
17 
264 
36 

0.6 
5.3 
82.8 
11.3 

 100 319 اإلجمالي 

 التخصص 

 علمي
 أدبي 

144 
175 

45.1 
54.9 

 100 319 اإلجمالي  100 319 اإلجمالي 

 العمر

 25إلى  18من 
 عام

 32إلى  26من 
 عام

185 
38 
96 

58.0 
11.9 
30.1 

مكان 
 االقامة 

 الفروانية 
 العاصمة 
 األحمدي 

46 
90 
58 

14.4 
28.2 
18.2 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 الفئات  البيانات 
 319ن = 

 الفئات  البيانات 
 319ن = 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 40إلى  33من 
 عام

 12.9 41 الجهراء  % 100 319 اإلجمالي 

 المهنة 
 يعمل

 ال يعمل 
115 
204 

36.1 
63.9 

 حولي
 مبارك الكبير 

50 
34 

15.7 
10.7 

 100 319 اإلجمالي  100 319 اإلجمالي 

وثالثة    %24.1بع عينة البحث ذكور بنسبة  أن ما يقرب من ر(  8يتضح من الجدول )  

، وتتقارب نسب من كان تخصصهم علمي مع %75.9أضعاف العينة من االناث بنسبة  

بنسب   أدبى  تخصصهم  افراد    %54.9،  %45.1من  نسب  تتفاوت  بينما  التوالي،  على 

ممن أعمارهم من    %58العينة تبعاً للسن حيث ان ما يقرب من نصف عينة البحث بنسبة  

ثم من أعمارهم    %30.1عام بنسبة    40إلي    33عام، يليها من أعمارهم من    25لى  إ18

،وبالنسبة للمهنة فمنهم العاملين نصف الغير %11.9عام وكانت نسبتهم    32إلي  26من  

(، ويتفاوت أفراد العينة في مستوى التعليم حيث أن  %63.9و    %36.1عاملين بنسب )  

الجام التعليم  العينة من ذوى  بنسبة  غالبية  تعليمهم فوق  %82.8عي  من هم مستوى  ثم   ،

بنسبة   نسبة  %11.3الجامعي  بينما  تعليم    5.9%،  تعليمهم  مستوى  هم  من  العينة  من 

يقيم   ممن  أغلبهم  حيث  النسب  تقاربت  اإلقامة  مكان  حيث  ومن  ثانوي،  وتعليم  متوسط 

ثم الفروانية  ، يليهم من يقيم بمنطقة األحمدي ثم حولي  %28.2بالعاصمة وبلغت نسبتهم  

  ( بلغت  بنسب  الكبير  مبارك  يليها  الجهراء  ،  %12.9،  %14.4،  %15.7،  %18.2ثم 

 ( على التوالي. 10.7%

لدى   التطوعي  العمل  ثقافة  ومستوى  الخيرية  الجمعيات  بدور  الوعي  مستويات  ثانياً: 
 عينة الدراسة. 

   التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحور الوعي بالدور االجتماعي.  -1

كانت   قراءة متحصل عليها  أقل  أن  كانت    11اتضح  قراءة    30درجة، وأعلى 

المدى   وكان  عدد    19درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   7=  19/3فأصبح طول الفئة = 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 المدى / عدد المستويات = طول الفئة
 اً لمستويات الوعى بالدور االجتماعي ( توزيع عينة الدراسة وفق9جدول )

 النسبة %  التكرار المدى المستويات

 3.5 11 18: أقل من 11من  مستوى منخفض 

 10.0 32 24: أقل من 18من  مستوى متوسط 

 86.5 276 فأكثر 24من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 

( الجدول  من  الدراسة على  9اتضح  عينة  استجابات  تقسيم  أمكن  أنه  عبارات  ( 

 محور الوعي بالدور االجتماعي إلى ثالث مستويات كما يلي: 

من عينة   %3.5درجة بنسبة  18مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

 الدراسة 

من  %10درجة بنسبة  24: أقل من 18مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 عينة الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %86.5ر بنسبة فأكث 24مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

 مما سبق يتضح أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بارتفاع مستوى الوعي بالدور االجتماعي 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحور الوعي بالدور التربوي التعليمي   -2

كانت   قراءة متحصل عليها  أقل  أن  كانت    11اتضح  قراءة    30درجة، وأعلى 
وك المدى  درجة،  عدد    19ان  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   7=  19/3فأصبح طول الفئة = 
 المدى / عدد المستويات = طول الفئة

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بالدور التربوي التعليمي 10جدول )

 %النسبة  التكرار المدى  المستويات 

 6.9 22 18: أقل من 11من  مستوى منخفض 

 11.0 35 24: أقل من 18من  مستوى متوسط 

 82.1 262 فأكثر 24من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

( أنه أمكن تقسيم استجابات عينة الدراسة على عبارات  10اتضح من الجدول )

 ي:محور الوعي بالدور التربوي التعليمي إلى ثالث مستويات كما يل

من عينة   %6.9درجة بنسبة  18مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

 الدراسة 

من  %11درجة بنسبة  24: أقل من 18مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 عينة الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %82.1فأكثر بنسبة  24مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

لدراسة يتمتعون بارتفاع مستوى الوعي بالدور التربوي  مما سبق يتضح أن أفراد عينة ا

 التعليمي 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحور الوعي بدور التنمية االقتصادية.   -3

كانت   قراءة متحصل عليها  أقل  أن  كانت    10اتضح  قراءة    27درجة، وأعلى 

المدى   وكان  عدد  18درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3  ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   6=  18/3فأصبح طول الفئة = 

 المدى / عدد المستويات = طول الفئة

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بالدور االقتصادي التنموي11جدول )

 النسبة %  التكرار المدى المستويات

 8.2 26 15: 10من  مستوى منخفض 

 15.4 49 21: 16من  مستوى متوسط 

 76.4 244 فأكثر 22من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 

( أنه أمكن تقسيم استجابات عينة الدراسة على عبارات  11اتضح من الجدول )

 محور الوعي بالدور االقتصادي التنموي إلى ثالث مستويات كما يلي:

 من عينة الدراسة %8.2درجة بنسبة  16مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

من عينة   %15.4درجة بنسبة   21: 16مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %76.4فأكثر بنسبة  22مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

ي الدراسة  عينة  أفراد  أن  يتضح  سبق  بالدور  مما  الوعي  مستوى  بارتفاع  تمتعون 

 االقتصادي التنموي 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحور الوعي بالدور الثقافي والديني.  -4

كانت   قراءة متحصل عليها  أقل  أن  كانت    10اتضح  قراءة    27درجة، وأعلى 

المدى   وكان  عدد    18درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة    مستويات   3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   6=  18/3فأصبح طول الفئة = 

 المدى / عدد المستويات = طول الفئة

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بالدور الثقافي والديني 12جدول )

 النسبة %  التكرار المدى المستويات

 5.3 17 15: 10من  مستوى منخفض 

 17 54 21: 16من  مستوى متوسط 

 77.7 248 فأكثر 22من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 

( أنه أمكن تقسيم استجابات عينة الدراسة على عبارات  12اتضح من الجدول )

 محور الوعي بالدور الثقافي والديني إلى ثالث مستويات كما يلي: 

 من عينة الدراسة %5.3درجة بنسبة  16مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

من عينة   %17.0درجة بنسبة   21: 16توى متوسط: الحاصلين على درجات من مس ▪

 الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %77.7فأكثر بنسبة  22مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

 مما سبق يتضح أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بارتفاع مستوى الوعي بالدور الثقافي والديني  



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 اسة وفقاً لمحور الوعي بالدور الصحي. التوزيع النسبي لعينة الدر -5

كانت   عليها  متحصل  قراءة  أقل  أن  كانت    7اتضح  قراءة  وأعلى    21درجة، 

المدى   وكان  عدد    15درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   5=  15/3فأصبح طول الفئة = 

 ةالمدى / عدد المستويات = طول الفئ

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بالدور الصحي 13جدول )

 النسبة %  التكرار المدى المستويات 

 6.0 19 11: 7من  مستوى منخفض 

 15.0 48 16: 12من  مستوى متوسط 

 79.0 252 فأكثر 17من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 

( الجدول  من  استجابات  13اتضح  تقسيم  أمكن  أنه  عبارات محور  (  الدراسة على  عينة 

 الوعي بالدور الصحي إلى ثالث مستويات كما يلي: 

من عينة   %6.0درجة بنسبة  12مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

 الدراسة 

من عينة   %15.0درجة بنسبة   16: 12مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %79.0فأكثر بنسبة  17مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

 مما سبق يتضح أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بارتفاع مستوى الوعي بالدور الصحي  

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمحور الوعي بإجمالي دور الجمعيات الخيرية.  -6

  135درجة، وأعلى قراءة كانت    53اتضح أن أقل قراءة متحصل عليها كانت  

المدى   وكان  عدد    82درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   27=  82/3فأصبح طول الفئة = 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 المدى / عدد المستويات = طول الفئة

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بإجمالي دور الجمعيات الخيرية  14جدول )

 النسبة %  التكرار  المدى  المستويات 

 5.0 16 80: 53من  مستوى منخفض 

 15.0 48 108: 81من  مستوى متوسط 

 80.0 255 فأكثر 109من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 

( انه أمكن تقسيم استجابات عينة الدراسة على عبارات  14اتضح من الجدول )

 ات كما يلى: محور إجمالي الوعى بدور الجمعيات الخيرية إلي ثالث مستوي

من عينة   %5.0درجة بنسبة  81مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

 الدراسة 

من عينة   %15.0درجة بنسبة   108: 81مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %80.0فأكثر بنسبة   109مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

 لدراسة وفقاً لمحور الوعي بمستوى ثقافة العمل التطوعي. التوزيع النسبي لعينة ا  -7

  110درجة، وأعلى قراءة كانت    45اتضح أن أقل قراءة متحصل عليها كانت  

المدى   وكان  عدد    65درجة،  على  المدى  قسمة  تمت  الفئة  مستويات    3ولحساب طول 

 باستخدام المعادلة التالية:   23=  65/3فأصبح طول الفئة = 

 المستويات = طول الفئةالمدى / عدد 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً لمستويات الوعي بمستوى ثقافة العمل التطوعي 15جدول )

 النسبة %  التكرار  المدى  المستويات 

 25.4 81 66: 45من  مستوى منخفض 

 53.3 202 88: 67من  مستوى متوسط 

 11.3 36 فأكثر 89من  مستوى مرتفع 

 100 319  المجموع 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

( انه أمكن تقسيم استجابات عينة الدراسة على عبارات  15لجدول )اتضح من ا

 محور بمستوى ثقافة العمل التطوعي إلى ثالث مستويات كما يلي: 

من عينة   %25.4درجة بنسبة  67مستوى منخفض: الحاصلين على درجات أقل من  ▪

 الدراسة 

نة  من عي  %53.3درجة بنسبة   88: 67مستوى متوسط: الحاصلين على درجات من  ▪

 الدراسة. 

 من عينة الدراسة.  %11.3فأكثر بنسبة  89مستوى مرتفع: الحاصلين على درجات  ▪

 ثالثاً: نتائج التحليل اإلحصائي للتحقق من صحة فروض البحث:

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الوعي بدور  

 باب عينة البحث  الجمعيات الخيرية وثقافة العمل التطوعي لدى الش 

 ( معامل ارتباط بيرسون 16جدول )

 المتغيرات 
وثقافة العمل التطوعي لدى  

 الشباب 

 ** 0.256 الوعي بالدور االجتماعي

 ** 0.312 الوعي بالدور التربوي التعليمي

 ** 0.309 الوعي بدور التنمية االقتصادية 

 ** 0.322 الوعي بالدور الثقافي والديني

 ** 0.338 الوعي بالدور الصحي 

 ** 0.337 الوعي بدور الجمعيات الخيرية 

 0.001**مستوى داللة                             0.01*دال عند مستوى داللة 

 يوضح الجدول ما يلي: 

للجمعيات   االجتماعي  بالدور  الوعي  بين  احصائيا ً  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 

 .0.001عند مستوى داللة الخيرية وثقافة العمل التطوعي لدي الشباب

للجمعيات  التعليمي  التربوي  بالدور  الوعي  بين  احصائيا ً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 

 .0.001الخيرية وثقافة العمل التطوعي لدي الشباب عند مستوى داللة



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

للجمعيات   التنموي  االقتصادي  بالدور  الوعي  بين  احصائيا ً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 

 .0.001العمل التطوعي لدي الشباب عند مستوى داللة الخيرية وثقافة

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا ً بين الوعي بالدور الثقافي والديني للجمعيات الخيرية 

 .0.001وثقافة العمل التطوعي لدي الشباب عند مستوى داللة

خيرية وثقافة  توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا ً بين الوعي بالدور الصحي للجمعيات ال 

 . 0.001العمل التطوعي لدي الشباب عند مستوى داللة

العمل  وثقافة  الخيرية  الجمعيات  بدور  الوعي  بين  احصائيا ً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 

 . 0.001التطوعي لدي الشباب عند مستوى داللة

لعمل  ومن هنا يتضح لنا أنه كلما زاد الوعي بدور الجمعيات الخيرية كلما زادت ثقافة ا

في  واإلعالمية  والتربوية  التعليمية  المؤسسات  دور  يبرز  وهنا  الشباب،  لدى  التطوعي 

األنشطة  في  االنخراط  إلى  فئاتهم  اختالف  على  الشباب  وتشجيع  التطوع  مفهوم  نشر 

 والبرامج التطوعية. 

في   العينة  أفراد  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 

ور الجمعيات الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً لمتغيرات الدراسة  وعيهم بد

 )الجنس، التخصص، المهنة(. 

 أوالً: الفروق تبعاً للجنس 

 ( داللة فروق متوسطات درجات عينة الدراسة تبعاً للجنس 17جدول )

 

 المتغيرات 

 242أنثى    ن =   77ذكر ن=  
الفرق بين  

 المتوسطات 

قيمة 

 "ت" 

مستو

ى 

 لةدال 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 0.01 2.507 1.167 3.235 27.206 4.4320 26.039 الوعي بالدور االجتماعي 

الوعي بالدور التربوي  

 التعليمي 
25.779 4.9752 26.636 3.895 0.8571 1.383 0.17 

الوعي بدور التنمية  

 االقتصادية 
22.636 4.6507 23.590 4.357 0.9545 1.647 0.10 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 

 المتغيرات 

 242أنثى    ن =   77ذكر ن=  
الفرق بين  

 المتوسطات 

قيمة 

 "ت" 

مستو

ى 

 لةدال 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 0.150 1.444 0.7780 4.118 24.206 4.1116 23.428 الوعي بالدور الثقافي والديني

 0.355 0.926 0.4031 3.315 18.805 3.3688 18.102 الوعي بالدور الصحي

 0.07 1.778 4.1605 17.159 120.446 20.008 116.285 الوعي بدور الجمعيات الخيرية 

ومستوى ثقافة العمل 

 التطوعي
74.000 13.718 75.082 13.645 1.0826 0.606 0.54 

( وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات افراد العينة في 17يتضح من الجدول )

ت  قيمة  كانت  حيث  للجنس  تبعاً  الخيرية  للجمعيات  االجتماعي  بالدور  الوعي  مستوى 

 . 0.01ستوى داللة وهي دالة احصائيا عند م 2.507

الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

ت   قيمة  كانت  حيث  للجنس  تبعاً  التعليمي  التربوي  دالة    1.383بالدور  غير  وهي 

 إحصائياً. 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى الوعي بدور  

 وهي غير دالة إحصائياً.  1.647نموي تبعاً للجنس حيث كانت قيمة ت االقتصادي الت 

الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

 وهي غير دالة إحصائياً.  1.444بالدور الثقافي والديني تبعاً للجنس حيث كانت قيمة ت 

درجات   متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  الوعي عدم  مستوى  في  البحث  عينة 

 وهي غير دالة إحصائياً.  0.926بالدور الصحي تبعاً للجنس حيث كانت قيمة ت 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى الوعي بدور  

 وهي غير دالة إحصائياً.   1.778الجمعيات الخيرية تبعاً للجنس حيث كانت قيمة ت 

وق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى ثقافة العمل  عدم وجود فر

 وهي غير دالة إحصائياً. 0.606التطوعي تبعاً للجنس حيث كانت قيمة ت 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 ثانيا: الفروق تبعاً للتخصص 

 ( داللة فروق متوسطات درجات عينة الدراسة تبعاً للتخصص 18جدول )

 

 المتغيرات 

الفرق بين  175أدبي    ن =  144علمي   ن= 
المتوسطا 

 ت

قيمة 

 "ت" 

مستوى 

المتوسط   داللة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 0.70 0.381 0.1540 3.579 26.99 3.611 26.84 الوعي بالدور االجتماعي

 0.08 1.747 0.8208 3.950 26.80 4.435 25.97 الوعي بالدور التربوي التعليمي 

 0.54 0.605 0.3027 4.461 23.49 4.427 23.19 الوعي بالدور االقتصادي التنموي

 0.040 0.837 0.3887 4.202 24.19 4.030 23.80 الوعي بالدور الثقافي والديني

 0.014 1.457 0.5445 3.340 18.95 3.299 18.40 الوعي بالدور الصحي

 0.27 1.095 2.2108 18.397 120.44 17.365 118.22 الوعي بدور الجمعيات الخيرية 

 0.90 0.117 0.1806 14.050 74.90 13.193 74.72 ومستوى ثقافة العمل التطوعي

( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات افراد العينة  18يتضح من الجدول )

في مستوى الوعي بالدور االجتماعي للجمعيات الخيرية تبعاً للتخصص حيث كانت قيمة 

 وهي غير دالة احصائياً.  0.381 ت

الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

ت   قيمة  كانت  حيث  للتخصص  تبعاً  التعليمي  التربوي  دالة   1.747بالدور  غير  وهي 

 إحصائياً. 

  عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى الوعي بدور 

 وهي غير دالة إحصائياً.  0.605االقتصادي التنموي تبعاً للتخصص حيث كانت قيمة ت 

الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

ت   قيمة  كانت  حيث  للتخصص  تبعاً  والديني  الثقافي  دالة    0.837بالدور  غير  وهي 

 إحصائياً. 

إحصائياً   دالة  فروق  وجود  الوعي عدم  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين 

 وهي غير دالة إحصائياً.   1.457بالدور الصحي تبعاً للتخصص حيث كانت قيمة ت 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى الوعي بدور  

 ائياً. وهي غير دالة إحص 1.095الجمعيات الخيرية تبعاً للتخصص حيث كانت قيمة ت 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى ثقافة العمل  

 وهي غير دالة إحصائياً.  0.117التطوعي تبعاً للتخصص حيث كانت قيمة ت 

ورجع الباحثين هذا األمر إلى أن ثقافة العمل التطوعي ترجع إلى السمات الشخصية التي  

 مر ال يحتاج إلى دراسة أو تخصص.  يتميز بها أفراد المجتمع فاأل

 ثالثا: الفروق تبعاً للمهنة 

 ( داللة فروق متوسطات درجات عينة الدراسة تبعاً للمهنة 19جدول )

 

 المتغيرات 

الفرق   204ال يعمل    ن =  115يعمل ن= 
بين  

المتوسط 
 ات

قيمة  
 "ت" 

مستوى  
المتوسط   داللة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

 0.01 2.796 1.2421 3.171 27.372 4.126 26.130 الوعي بالدور االجتماعي 

 0.000 3.205 1.6641 3.645 27.029 4.849 25.365 الوعي بالدور التربوي التعليمي 

 0.01 2.595 1.4203 3.979 23.872 5.052 22.452 الوعي بدور التنمية االقتصادية 

 0.000 2.892 1.4979 3.527 24.558 4.881 23.060 لثقافي والدينيالوعي بالدور ا

 0.005 2.841 1.2030 2.769 19.142 4.037 17.939 الوعي بالدور الصحي 

 0.002 3.155 7.0276 15.590 121.975 20.822 114.94 الوعي بدور الجمعيات الخيرية 

 0.242 1.173 1.9506 12.791 75.524 15.029 73.573 ومستوى ثقافة العمل التطوعي 

( عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات افراد العينة  19يتضح من الجدول )

في مستوى الوعي بالدور االجتماعي للجمعيات الخيرية تبعاً للمهنة حيث كانت قيمة ت 

 . 0.01وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة  2.796

م بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  الوعي عدم  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  توسط 

وهي دالة إحصائياً عند    3.205بالدور التربوي التعليمي تبعاً للمهنة حيث كانت قيمة ت  

 . 0.001مستوى داللة 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى الوعي بدور  

قيمة   كانت  حيث  للمهنة  التنمويتبعاً  عند   2.595ت  االقتصادي  إحصائياً  دالة  وهي 

 . 0.01مستوى داللة 

الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 

للمهنة حيث كانت قيمة ت   وهي دالة إحصائياً عند   2.892بالدور الثقافي والديني تبعاً 

 . 0.001مستوى داللة 

د متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  الوعي عدم  مستوى  في  البحث  عينة  رجات 

وهي دالة إحصائياً عند مستوى    2.841بالدور الصحي تبعاً للمهنة حيث كانت قيمة ت  

 . 0.005داللة 

بدور   الوعي  مستوى  في  البحث  عينة  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود 

ت   قيمة  كانت  حيث  للمهنة  تبعاً  الخيرية  إحص  3.155الجمعيات  دالة  عند  وهي  ائياً 

 . 0.001مستوى داللة 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات عينة البحث في مستوى ثقافة العمل  

 وهي غير دالة إحصائياً. 1.173التطوعي تبعاً للمهنة حيث كانت قيمة ت 

أن   إلى  للمهنة  تبعاً  التطوعي  العمل  ثقافة  مستوى  في  فروق  الباحثين عدم وجود  يرجع 

تطوعي هو عمل إنساني ينبع من داخل الفرد ذاته وإحساسه بالخير والمسئولية  العمل ال 

  تجاه اآلخرين ومن الوازع ديني لديهم، ويؤكد ذلك استجابة أفراد العينة على عبارة )أرى

( حيث بلغت االستجابة )غالباً( أن العمل التطوعي من أفضل األعمال لما لها من ثواب عظيم 

 . %80.3بنسبة 

ال في  الفرض  العينة  أفراد  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  تباين  يوجد  ثالث: 

وعيهم بدور الجمعيات الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً لمتغيرات الدراسة  

 )العمر، المستوى التعليمي، مكان االقامة(. 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

بدور  ( تحليل التباين بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعيهم  20أوال: جدول )

 الجمعيات الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً للعمر.

 د, ح  مجموع المربعات  مصدر التباين  العمر 
متوسط  
 المربعات 

 قيمة ف 
مستوى  

 داللة 

الوعي بالدور  
 االجتماعي 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

102.668 
3993.527 
4096.194 

2 
316 
318 

51.334 
12.638 

4.062 0.01 

وعي بالدور  ال
التربوي  
 التعليمي 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

503.736 
5078.427 
5582.163 

2 
316 
318 

251.868 
16.071 

15.672 0.000 

الوعي بدور  
التنمية  

 االقتصادية 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

295.263 
5978.280 
6273.542 

2 
316 
318 

147.631 
18.919 

 
7.804 0.000 

وعي بالدور  ال
 الثقافي والديني 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

451.044 
4956.843 
5407.887 

2 
316 
318 

225.522 
15.686 

14.377 0.000 

الوعي بالدور  
 الصحي 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

174.746 
3347.142 
3521.887 

2 
316 
318 

87.373 
10.592 

 
8.249 0.000 

الوعي بدور  
عيات  الجم

 الخيرية 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

6810.473 
95592.204 
102402.677 

2 
316 
318 

3405.2365 
302.507 

 
11.257 0.000 

ومستوى ثقافة  
 العمل التطوعي 

 بين المجموعات 
داخل  

 المجموعات 
 كلى

1925.853 
57320.962 
59246.815 

2 
316 
318 

962.926 
181.395 

5.308 0.005 

الوعي بالدور االجتماعي وفقاً  ( وجود تباين دال احصائيا في  20لجداول )يتضح من ا

 . 0.01( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 4.06حيث قيمة ف )للعمر 

حيث قيمة ف الوعي بالدور التربوي التعليمي وفقاً للعمر  وجود تباين دال احصائيا في  

 . 0.01( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 15.672)



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

حيث قيمة ف  الوعي بدور االقتصادي التنموي وفقاً للعمر  وجود تباين دال احصائيا في  

 . 0.001( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 7.804)

للعمر  وجود تباين دال احصائيا في   حيث قيمة ف الوعي بالدور الثقافي والديني وفقاً 

 . 0.001( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 14.277)

في    احصائيا  دال  تباين  للعمر  وجود  وفقاً  الصحي  بالدور  ف  الوعي  قيمة  حيث 

 . 0.001( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 8.249)

للعمر  وجود تباين دال احصائيا في   حيث  إجمالي الوعي بدور الجمعيات الخيرية وفقاً 

 . 0.001( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 11.257قيمة ف )

للعمر    مستوى ثقافة العمل التطوعيود تباين دال احصائيا في  وج حيث قيمة ف  وفقاً 

 . 0.005( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 5.308)

( داللة الفروق بين عينة البحث في مستوى الوعي بدور الجمعيات الخيرية  21جدول )
  LSDام اختبار وثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي لمتغير العمر باستخد

 للمقارنات المتعددة

 العمر  المحور 
  25: 18من 

م=   عام
26.08 

عام    33: 26من 
 27.21م=

عام     40: 34من 
 27.63م=

ي
ع
ما

جت
ال
 ا
ر
دو

ال
 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
  

 * 0.41536 عام33: 26من 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
 

 * 1.54828 * 1.13288 عام  40: 34من 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 العمر  المحور 
  25: 18من 

عام   م=  
24.52 

عام    33: 26من 
 27.19م=

-عام    م 40: 34من 
27.63 

الوعي  
بالدور  
التربوي  
 التعليمي 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
  

 * 0.33172 عام33: 26من 
ــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 

 * 3.00548 * 2.67376 عام  40: 34من 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 العمر  المحور 
  25: 18من 

م=   عام
26.08 

عام    33: 26من 
 27.21م=

عام     40: 34من 
 27.63م=

 العمر  المحور 
  25: 18من 

عام     
 22.10م=

عام    33: 26من 
 23.63م=

عام       40: 34من 
 25.21-م

ر  
دو

 ب
ي

ع
لو

ا

ي  
اد

ص
قت
ال
ا

ي
مو

تن
ال

 

   - عام  25: 18من 

  - 1.57809 عام 33: 26من 

 - * 3.10636 * 1.5287 عام  40: 34من 

 العمر  المحور 
  25: 18من 

عام    
 22.21م=

عام    33: 26من 
 24.71م=

عام      40: 34من 
 25.15م=

ي  
اف
ثق
 ال

ر
دو

بال
ي 

ع
لو

ا

ي
ين
لد
وا

 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
  

 0.43898 عام 33: 26من 
ــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ

 ـــــ
 

 * 2.50017 * 2.93914 عام  40: 34من 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ

 العمر  المحور 
:  18من 
عام  25

 17.58م=

عام     33:  26من
 19.05م=

عام   40: 34من 
 19.22م=

الوعي  
بالدور  
 الصحي 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
  

 0.16899 امع33: 26من 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 

 -------------- * 1.46930 * 1.63829 عام  40: 34من 

 العمر المحور 
  25: 18من 

عام    
 112.5م=

عام    33: 26من 
 121.98م=

عام       40: 34من 
 124.57م=

الوعي  
بدور  

الجمعيات  
 الخيرية 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  

 2.59516 عام33: 26من 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 

 --------- *12.06853 * 9.47337 عام  40: 34من 

 العمر المحور 
  25: 18من 

عام 
 72.0104م=

عام  33: 26من 
 75.1514م=

عام      40: 34من 
 80.3154م=



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

 العمر  المحور 
  25: 18من 

م=   عام
26.08 

عام    33: 26من 
 27.21م=

عام     40: 34من 
 27.63م=

الوعي  
بثقافة العمل  

 التطوعي 

 عام  25: 18من 
ـــــــــــــــــــــــ
 ــــ

  

 5.1644 عام33: 26من 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 

 ------------- * 8.30537 3.14093 عام  40: 34من 

لمعرفة داللة التباين بين متوسطات درجات عينة الدراسة في   LSDوتم تطبيق اختبار  

بين المجموعات حيث  وفقاً للعمر وجد أن هناك اختالف    وعيهم بدور الجمعيات الخيرية

( الجدول  من  من  14يتضح  سنهم  من  تجاه  األكبر  المتوسط  أن  وذلك    40:  34(  عام 

يرجع إلى كلما كبر الفرد في العمر كلما زاد الوعي لدية بكافة مناشط الحياة وكلما زادت  

لدية الفرصة لترتيب وقته وجهده، أيضاً زادت لديه الخبرات الحياتية وكان أكثر تفاعالً 

لدية  مع   الدراسة وأصبح  انتهى من سنوات  أنه  القول  المحيطة، ويمكن  والبيئة  المجتمع 

وقت كاف لممارسة األعمال التطوعية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدراسة التي قامت بها  

  15( والتي تبين أن الشباب العربي من سن )2007الشبكة العربية للمنظمات األهلية )

 ت اهتماماً بالعمل التطوعي. ( هم أقل الفئا30إلى سن 

 ً ( تحليل التباين بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعيهم بدور  22: جدول )ثانيا
 الجمعيات الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً للمستوى التعليمي.

 مصدر التباين  المستوى التعليمي
مجموع 

 المربعات 
 د, ح

متوسط  

 المربعات 
 قيمة ف 

مستوى  

 داللة 

الوعي بالدور  

 االجتماعي 

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

61.892 

4034.302 

4096.194 

3 

315 

318 

20.631 

12.807 

 

1.611 

 

 

0.187 

 

الوعي بالدور  

 التربوي التعليمي

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

151.016 

5431.147 

5582.163 

3 

315 

318 

50.339 

17.242 
2.920 

0.034 

 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

 مصدر التباين  المستوى التعليمي
مجموع 

 المربعات 
 د, ح

متوسط  

 المربعات 
 قيمة ف 

مستوى  

 داللة 

بالدور  الوعي 

االقتصادي  

 التنموي 

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

90.991 

6182.551 

6273.542 

3 

315 

318 

30.330 

19.627 

1.545 

 

0.203 

 

الوعي بالدور  

 الثقافي والديني 

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

67.136 

5340.752 

5407.887 

3 

315 

318 

22.379 

16.955 

 

1.320 
0.268 

 

لدور  الوعي با

 الصحي 

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

28.692 

3493.195 

3521.887 

3 

315 

318 

9.564 

11.090 

 

0.862 
0.461 

 

الوعي بدور  

الجمعيات  

 الخيرية 

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

1610.060 

100792.617 

102402.677 

3 

315 

318 

536.687 

319.977 
1.677 

0.172 

 

ومستوى ثقافة  

 ل التطوعي العم

 بين المجموعات 

داخل  

 المجموعات 

 كلى

50.524 

59196.291 

59246.815 

3 

315 

318 

16.841 

187.925 

 

0.090 0.966 

تباين دال احصائيا في  22يتضح من الجدول ) بالدور االجتماعي  ( عدم وجود  وعيهم 

التعليمي   للمستوى  وفقاً  الخيرية  )للجمعيات  ف  قيمة  دالة 1.611حيث  غير  وهي   )

 صائياً. إح 

وعيهم بالدور التربوي التعليمي للجمعيات الخيرية وفقاً  وجود تباين دال احصائيا في  

التعليمي   )للمستوى  ف  قيمة  الداللة  2.920حيث  مستوى  عند  إحصائياً  دالة  وهي   )

0.05 . 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

( داللة الفروق بين عينة البحث في مستوى الوعي بالدور التربوي التعليمي 23جدول )

 للمقارنات المتعددة LSDرية لمتغير المستوى التعليمي باستخدام اختبار للجمعيات الخي

 المحور
المستوى  

 التعليمي 

  تعليم متوسط

 30.00م= 

  تعليم ثانوي 

 25.5294م= 

م=  تعليم جامعي

26.6818 

  تعليم فوق جامعي

 24.8056م= 

ي  
يم

عل
الت

ي 
بو

ر
الت

ر 
دو

ال

ية 
ر
خي

 ال
ت

يا
مع

ج
لل

 

    - تعليم متوسط 

   - 4.47059 تعليم ثانوي

  - 1.15241 3.31818 تعليم جامعي 

تعليم فوق  

 جامعي 
5.19444 0.72386 1.87626  

لمعرفة داللة التباين بين متوسطات درجات عينة الدراسة في    LSDوتم تطبيق اختبار  

الخيرية للجمعيات  التعليمي  التربوي  بالدور  أن    وعيهم  وجد  التعليمي  للمستوى  وفقاً 

( أن المتوسط األكبر لمن 23المجموعات حيث يتضح من الجدول ) هناك اختالف بين  

 كان مستوى تعليمهم متوسط 

وعيهم بالدور االقتصادي التنموي للجمعيات الخيرية  عدم وجود تباين دال احصائياً في  

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 1.545حيث قيمة ف )وفقاً للمستوى التعليمي  

في   احصائيا  دال  تباين  وجود  الخيرية  وع عدم  للجمعيات  والديني  الثقافي  بالدور  يهم 

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 1.320حيث قيمة ف )وفقاً للمستوى التعليمي  

في   احصائيا  دال  تباين  وجود  وفقاً  عدم  الخيرية  للجمعيات  الصحي  بالدور  وعيهم 

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 0.862حيث قيمة ف )للمستوى التعليمي 

د تباين  وجود  في  عدم  احصائيا  للمستوى  ال  وفقاً  الخيرية  الجمعيات  بدور  وعيهم 

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 1.677حيث قيمة ف )التعليمي 

في   احصائيا  دال  تباين  وجود  للمستوى  عدم  وفقاً  التطوعي  العمل  ثقافة  مستوى 

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 0.90حيث قيمة ف )التعليمي 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

ن بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعيهم بدور  ( تحليل التباي24ثالثا: جدول )

 الجمعيات الخيرية ومستوى ثقافة العمل التطوعي تبعاً لمكان االقامة. 

 مصدر التباين العمر 
مجموع  
 المربعات 

 د, ح
متوسط 
 المربعات 

 قيمة ف
مستوى 

 داللة

الوعي بالدور 
 االجتماعي

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

259.838 
3836.356 
4096.194 

5 
313 
318 

51.968 
12.257 

4.240 
0.001 

 

الوعي بالدور 
التربوي  
 التعليمي 

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

230.686 
5351.477 
5582.163 

5 
313 
318 

46.137 
17.097 

2.699 
 

0.01 

الوعي بدور 
االقتصادي 

 التنموي

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

249.166 
6024.376 
6273.542 

5 
313 
318 

49.833 
19.247 

2.589 
 

0.02 
 

الوعي بالدور 
 الثقافي والديني

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

164.691 
5243.196 
5407.887 

5 
313 
318 

32.938 
16.751 

1.966 
 

0.08 
 

الوعي بالدور 
 الصحي 

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

106.721 
3415.166 
3521.887 

5 
313 
318 

21.344 
10.911 

 

1.956 
 

0.08 
 

الوعي بدور 
الجمعيات  

 الخيرية 

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

4410.327 
97992.351 
102402.677 

5 
313 
318 

882.065 
313.075 

 

2.817 
 

0.01 
 

ومستوى ثقافة 
 العمل التطوعي

بين  
 المجموعات 

داخل  
 المجموعات 

 كلى 

2928.803 
56318.012 
59246.815 

5 
313 
318 

585.761 
179.930 

 
3.255 0.01 

الوعي بالدور االجتماعي وفقاً  ( وجود تباين دال احصائيا في  24يتضح من الجداول )

االقامة   )لمكان  قيمة ف  داللة  4.240حيث  مستوى  عند  إحصائياً  دالة  ،  0.01( وهي 

 لصالح منطقة األحمدي. 



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

حيث  تعليمي وفقاً لمكان االقامة  الوعي بالدور التربوي الوجود تباين دال احصائيا في  

( ف  داللة  2.699قيمة  مستوى  عند  إحصائياً  دالة  وهي  منطقة  0.01(  لصالح   ،

 األحمدي. 

في   احصائيا  دال  تباين  االقامة  وجود  لمكان  وفقاً  التنموي  االقتصادي  بالدور  الوعي 

( قيمة ف  داللة  2.589حيث  مستوى  عند  إحصائياً  دالة  منطقة  0.01( وهي  لصالح   ،

 ولي.ح

( داللة الفروق بين عينة البحث في مستوى الوعي بدور الجمعيات الخيرية 25جدول )

وثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي لمتغير لمكان اإلقامة باستخدام اختبار  

LSD  للمقارنات المتعددة 

المح 
 ور 

 مكان االقامة 
الفروانية  

 27.48م= 

العاصمة  
م=

26.61 

األحمدي  
م=  

28.10 

اء      الجهر
م=  

25.00 

حولي    
م=  

27.22 

مبارك  
الكبير م=  
26.88 

ي 
ع
ما

جت
ال
 ا
ور

لد
ا

 

 الفروانية 
-

ــ   ـــــــــــــــــ
     

ــ  0.86715 العاصمة       ــــــــــــــ

ــ  1.49234 0.62519 األحمدي     ــــــــــ

 1.61111 *2.47826 الجهراء 
3.103

45* 
ــ     ــــــــــــ

 0.60889 0.25826 حولي 
0.883

45 
2.2200

0* 
ــ  ـــــــــــ

ــ   ـ
 

 0.27124 0.59591 مبارك الكبير
1.221

10 
1.8823

5 
0.337

65 
 

المح 
 ور 

 مكان االقامة 
الفروانية    

 27.24م= 

العاصمة  
م=  

25.90 

األحمدي  
م=  

27.48 

الجهراء  
م=  

24.85 

حولي    
م=  

26.36 

مبارك  
الكبير م=  
26.94 

عل
لت
 ا
ي

بو
تر

 ال
ور

لد
با
ي 

ع
لو

ا
ي 

يم
 

ــ  الفروانية        ــــــــــــــ

ــ  1.33913 العاصمة       ــــــــــ

 0.24363 األحمدي
1.5827

6 
ــ  ـــــــــــ

 ـ
   

 2.38547 الجهراء 
1.0463

4 
2.629

10* 
ــ     ــــــــــــــ

 0.4600 0.87913 حولي 
1.122

76 
1.50634 

ــ  ـــــــــــ
 ــ 

 

 0.29795 مبارك الكبير
1.0411

8 
0.541

58 
2.08752 

0.581
18 

 



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

المح 
 ور 

 مكان االقامة 
الفروانية  

 23.91م= 

العاصمة  
م=  

23.19 

األحمدي  
م=  

23.91 

الجهراء  
م=  

21.22 

حولي م=  
24.04 

مبارك  
الكبير م=  
23.74 

ية 
اد

ص
قت
ال
 ا
ية

نم
الت

ر 
دو

 ب
ي

ع
لو

ا
 

 الفروانية 
ــ  ـــــــــــــــــ

 ــ 
     

 0.70242 العاصمة 
ــ  ـــــــــــــ

 ـ
    

 0.02249 األحمدي
0.7249

0 
ــ  ـــــــــــ

ــ   ـ
   

 2.67179 الجهراء 
1.9693

8 
2.694

28* 
ــ  ـــــــــــــ

ــ   ـ
  

 0.14870 حولي 
0.8511

1 
0.126

21 
2.8204

9* 
ــ  ـــــــــــ

 ــ 
 

 0.15601 مبارك الكبير
0.5464

1 
0.178

50 
2.5157

8 
0.304

71 
ــ  ـــــــــــــ

ــ   ــ

لمعرفة داللة التباين بين متوسطات درجات عينة الدراسة في    LSDوتم تطبيق اختبار  

وفقاً لمكان االقامة وجد أن هناك اختالف    وعيهم بالدور االجتماعي للجمعيات الخيرية

( أن المتوسط األكبر تجاه من كان مكان  18بين المجموعات حيث يتضح من الجدول )

 اقامتهم باألحمدي 

وعيهم بالدور التربوي  ات درجات عينة الدراسة في  ولمعرفة داللة التباين بين متوسط

لمكان االقامة وجد أن هناك اختالف بين المجموعات    التعليمي للجمعيات الخيرية وفقاً 

 ( أن المتوسط األكبر تجاه من كان مكان اقامتهم باألحمدي 18حيث يتضح من الجدول )

وعيهم بدور االقتصادي    ولمعرفة داللة التباين بين متوسطات درجات عينة الدراسة في

الخيرية  المجموعات    التنمويللجمعيات  بين  اختالف  هناك  أن  وجد  االقامة  لمكان  وفقاً 

 ( أن المتوسط األكبر تجاه من كان مكان اقامتهم بحولي. 18حيث يتضح من الجدول )

 ( ما يلي: 25كما يوضح جدول رقم )

في   احصائيا  دال  تباين  وجود  الثقافي  عدم  بالدور  اإلقامة  الوعي  لمكان  وفقاً  والديني 

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 14.277حيث قيمة ف )

حيث قيمة الوعي بالدور الصحي وفقاً لمكان االقامة  عدم وجود تباين دال احصائيا في  

 ( وهي غير دالة إحصائياً. 1.956ف )



 وعي الشباب الكويتي بدور الجمعيات الخيرية وعالقته بتفعيل ثقافة العمل التطوعي لديهم 

القامة  إجمالي الوعي بدور الجمعيات الخيرية وفقاً لمكان اوجود تباين دال احصائيا في  

( قيمة ف  داللة  2.817حيث  مستوى  عند  إحصائياً  دالة  منطقة  0.01( وهي  لصالح   ،

 األحمدي  

تباين دال احصائيا في   التطوعيوجود  العمل  ثقافة  االقامة    مستوى  لمكان  حيث  وفقاً 

 ، لصالح منطقة حولي. 0.01( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة 3.255قيمة ف )

تب وجود  ذلك  يفسر  الخيرية  وقد  الجمعيات  بدور  الوعي  إجمالي  في  إحصائياً  دال  اين 

حولي(    –ومستوى ثقافة العمل التطوعي وفقاً لمكان اإلقامة لصالح منطقتي )األحمدي  

 وذلك لكثرة عدد الجمعيات الخيرية في هذه األماكن.

( داللة الفروق بين عينة البحث في مستوى الوعي بدور الجمعيات الخيرية  26جدول )

  LSDثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي لمتغير العمر باستخدام اختبار و

 للمقارنات المتعددة

 المحور 
مكان  
 االقامة

 الفروانية 
 121.19م= 

 العاصمة
 118.03م= 

األحمدي  
 123.97م=

الجهراء م= 
111.32 

حولي   م=  
121.36 

مبارك 
الكبير م=  
120.06 

ية 
ر
خي

 ال
ت

عيا
جم

 ال
ر
دو

 

ــ  الفروانية        ــــــــــــــــــــ
ــ  3.16232 العاصمة      ــــــــــــــــــــ

ــ  5.93218 2.76987 األحمدي      ـــــــــــــــــ

ــ  * 12.64844 6.71626 9.87858 الجهراء     ـــــــــــــ

ــ  10.04293 2.60552 3.32667 0.16435 حولي   ـــــــــــــــ

مبارك 
 الكبير 

ــ  1.30118 8.74175 3.90669 2.02549 1.13683  ـــــــــ

 المحور 
مكان  
 االقامة

الفروانية 
 70.76م=

العاصمة  
 74.50م=

األحمدي  
 75.01م=

الجهراء م= 
77.93 

حولي 
 79.44م=

مبارك 
الكبير م=  
70.29 

ي
ع
طو

الت
ل 

عم
 ال

فة
قا
 ث
ى

تو
س
م

 

ــ  الفروانية        ـــــــــــــــ

ــ  3.73913 العاصمة ــ ـــــــ      ـــــــــــ

ــ  2.25864 4.25637 األحمدي      ــــــــــــــــــ

ــ  2.90959 2.52740 7.16596 الجهراء     ــــــــــــــــــــــــــ

ــ  1.51317 4.42276 2.36597 * 8.67913 حولي   ـــــــــــــــ

مبارك 
 الكبير 

ــ ــــــــ * 9.14588 7.63271 4.72312 2.70024 0.46675  ـ



 د/ منال عبد هللا الخزي                               د/ حصة عبد الرحمن أحمد السميط

لمعرفة داللة التباين بين متوسطات درجات عينة الدراسة في   LSDوتم تطبيق اختبار 

وفقاً لمكان االقامة وجد أن هناك اختالف بين   وعيهم بدور الجمعيات الخيرية

( أن المتوسط األكبر تجاه من كان مكان 19المجموعات حيث يتضح من الجدول )

 اقامتهم باألحمدي. 

الت داللة  في  ولمعرفة  الدراسة  عينة  درجات  متوسطات  بين  العمل  باين  ثقافة  مستوى 

الكويتي للشباب  المجموعات    التطوعي  بين  اختالف  هناك  أن  وجد  االقامة  لمكان  وفقاً 

 ( أن المتوسط األكبر تجاه من كان مكان اقامتهم بحولي. 26حيث يتضح من الجدول )

 التوصيات والمقترحات:  

لبحث حول ثقافة العمل التطوعي تقترح التوصيات  في ضوء ما أسفرت عنه نتائج ا

 التالية لتفعيل ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي: 

ضرورة االهتمام بالدور اإلعالمي في التعريف بالعمل التطوعي وأهميته بالنسبة   -

 للفرد والمجتمع. 

 ضرورة التدريب على االعمال التطوعية في سن مبكر.  -

 دة البرامج االرشادية والتدريبية داخل الكليات والمدارس.  االهتمام بالشباب وزيا -
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