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 :الممخص
التدريب في تنمية العمؿ  ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى كاقع

التطكعي بالمدارس بأبعاده الثبلثة )المعرفة المرتبطة بالعمؿ التطكعي، 
االتجاه المجتمعي، ميارات اتخاذ القرار المجتمعي( لدل تبلميذ المرحمة 

كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي، كتـ تطبيؽ استبانة مف إعداد  االبتدائية.
( مف المرشديف التربكييف بالمدارس 67ف )الباحثيَّف عمى عينة مككنة م

االبتدائية بتربية الكرخ الثانية بمحافظة بغداد، كفي ضكء تطبيؽ أداة البحث 
كمعالجة نتائج التطبيؽ إحصائيان تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج كاف 

كانت  معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعيمف أىميا: أف أىـ 
قمة المؤسسات الداعمة لبرامج ك  مفيـك العمؿ التطكعيضعؼ كعي الطمبة ب

 انخفاض معدؿ الدخؿ االقتصادم ألفراد المجتمعك  العمؿ التطكعي كأىميتو
 غياب الدكر اإلعبلمي فيما يتعمؽ بالعمؿ التطكعيك 
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Abstract: 

The objective of the current research is to identify the 

reality of training  in the development of voluntary work 

in schools in its three dimensions (knowledge related to 

voluntary work, community orientation, community 

decision-making skills) among primary school students. 

The two researchers used the descriptive approach. A 

questionnaire was prepared by them on a sample of (40) 

counselors in primary schools in the second Karkh 

education in Baghdad governorate. In light of the 

application of the research tool and processing the results 

of the application statistically, Obstacles to training on 

volunteer work The students' lack of awareness of the 

concept of volunteering and the lack of institutions 

supporting voluntary work programs and its importance 

and low rate of economic income of members of the 

community and the absence of the role of the media in 

relation to volunteer work. 
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 التعريف بالبحث: الفصل األول
 :المقدمةأواًل: 

ترتقػػػي بػػػو المجتمعػػػات كالحضػػػارات منػػػذ قػػػديـ يمثػػػؿ العمػػػؿ التطػػػكعي سػػػمككان حضػػػاريان 
الزماف، حيث أصبح يمثؿ رمزنا لمتكاتؼ كالتعاكف بػيف أفػراد المجتمػع بمختمػؼ مؤسسػاتو، حيػث 
ارتػػبط العمػػؿ التطػػكعي ارتباطػػان كثيقػػان بكػػؿ معػػاني الخيػػر كالعمػػؿ الصػػالح عنػػد كػػؿ المجتمعػػات 

 البشرية منذ األزؿ كذلؾ باعتباره ممارسة إنسانية.
مػػؿ التطػػكعي أىميػػة كبيػػرة تػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي فػػي حيػػاة الفػػرد كاألسػػرة كالمجتمػػع كلمع

عمػػػى كافػػػة األصػػػعدة االقتصػػػادية سػػػكاء كانػػػت أك االجتماعيػػػة، حيػػػث يمثػػػؿ العمػػػؿ التطػػػكعي 
لمبػدأ التكافػؿ االجتمػاعي، كتعزيػز مبػدأ المسػاكاة اإلنسػانية كالعدالػة االجتماعيػة،  عمميػان  تجسيدان 

ف األعماؿ اإلنسانية كالخيرية كالمجتمعية. فيػك بػذلؾ يعػد مػف أىػـ الكسػائؿ باعتباره مجمكعة م
المستخدمة لممشاركة في النيكض بمستكل الفرد كالمجتمع عمى حػد سػكاء، كمػع تعقػد الظػركؼ 
الحياتية، كزيػادة االحتياجػات االجتماعيػة، ظيػرت الحاجػة إلنشػاء منظمػات تطكعيػة كجمعيػات 

 جنب مع الجيات الحككمية لتمبية ىذه االحتياجات. خيرية فاعمة لتقؼ جنبنا إلى
كمػػع األىميػػة التػػي يمثميػػا العمػػؿ التطػػكعي فػػي عالمنػػا المعاصػػر، ف نػػو يتطمػػب قػػدرات 
كميػػارات يتعػػيف عمػػى المتطػػكعيف اكتسػػابيا كاإللمػػاـ بتطبيقاتيػػا العمميػػة، كلعػػؿ مرحمػػة الطفكلػػة 

يسػػتطيع مػػف خبلليػػا التػػدريب عمػػى المتػػأخرة مػػف أىػػـ كأكبػػر المراحػػؿ فػػي عمػػر اإلنسػػاف التػػي 
األعماؿ التطكعية كالخدميػة التػي ينفػع بيػا نفسػو كمجتمعػو، كيحتػاج العمػؿ التطػكعي إلػى بيئػة 

 صالحة يترعرع مف خبلليا النشء.
كتعػػػػد المدرسػػػػة االبتدائيػػػػة التػػػػي يمتحػػػػؽ بيػػػػا الطفػػػػؿ مػػػػف سػػػػف سػػػػت سػػػػنكات مػػػػف أىػػػػـ 

ة قػيـ العمػؿ التطػكعي، كذلػؾ مػف خػبلؿ المؤسسات التربكية التي تسيـ فػي غػرس كتعيػد كتنميػ
 (.92، 2018)الدوسري، األنشطة المدرسية داخؿ المدرسة كخارجيا، كالمناىج الدراسية 

ممرشديف التربكييف في المدارس االبتدائيػة دكر كبيػر فػي تنشػئة التبلميػذ منػذ الصػغر لك 
إال مػػف خػػػبلؿ  الصػػػالحة لخدمػػة مجػػتمعيـ، كال يتػػػأتى ذلػػؾ األعمػػاؿكتعكيػػدىـ عمػػى مثػػػؿ ىػػذه 

التدريب عمى األعماؿ التطكعية كالتي ىػي مكضػكع البحػث الحػالي حيػث أف  العمػؿ التطػكعي 
يعد ثركة عامة مككنة مف خبلصة الركابط التي تقكـ عمى القيـ االجتماعيػة الحميػدة مثػؿ الثقػة 

 كالصدؽ كالتعاكف كالتراحـ كالتكافؿ.
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 :ثانيًا: مشكمة البحث
 الحالية مف المحاكر اآلتية:تنبثؽ مشكمة الدراسة 

إف مف المشاكؿ الكبيرة التي يكاجيا المجتمع العراقي في . إحساس الباحثين: 1
الكقت الحالي ىك ضعؼ ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي كالتطكعي بيف أفراد المجتمع عمكمان 

سسات كبيف التبلميذ في المدارس خصكصان كىذا ما الحظو الباحثاف مف خبلؿ عمميـ في المؤ 
التعميمية كالتربكية كمنيا المدرسة، بؿ كيرل الباحثاف إف ىذه المشكمة في تزايد مستمر بيف 
دمانيـ  أفراد المجتمع كباألخص تبلميذ المدارس نظران الستخداميـ التكنكلكجيا بشكؿ خاطئ كا 

كغيرىا، ككذلؾ الفراغ  PUBG))بكبجيبعض األلعاب اإللكتركنية غير اليادفة مثؿ لعبة 
قاتؿ  لدييـ الذم يؤدم إلى انحرافات سمككية ال حصر ليا كحاالت االبتزاز اإللكتركني ال

كاإلدماف كارتياد المقاىي كغيرىا الكثير مف المشاكؿ التي يجب معالجتيا بتنمية ركح التعاكف 
استغبلؿ أكقات فراغيـ بشكؿ صحيح  يكمفاىيـ العمؿ التطكعي بيف تبلميذ المدارس، كبالتال

 م إلى خدمة المجتمع.   بما يؤد
العديد مف البحكث كالدراسات  حيث أشارت الدراسات السابقة: نتائج وتوصيات. 2

مجاؿ العمؿ التطكعي  يالسابقة كالعديد مف المؤتمرات كالندكات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية ف
، إسماعيل)، (2017)صالح، (، 2016)الصالح، كمنيا دراسة كؿ مف: ، في المدارس

  .(2018)مرزوق،  ،(2018
حؿ اكالتي أكصت بضركرة االىتماـ بتنمية العمؿ التطكعي في مكضكعات مناىج المر 

المفاىيـ المرتبطة بالعمؿ التطكعي، كضركرة االىتماـ بتنمية  تنميةالدراسية المختمفة، كضركرة 
  المعمكمات المرتبطة بالعمؿ التطكعي كاالتجاىات المرتبطة بالعمؿ التطكعي لمتبلميذ، كأىمية
بناء برامج أك كحدات مستقمة لمتدريب عمى البرامج المرتبطة بالعمؿ التطكعي؛ لدراسة كيفية 

لتطكعي في مستكل تبلميذ المرحمة االبتدائية؛ لتحقيؽ أىداؼ تدريب التبلميذ عمى العمؿ ا
العمؿ التطكعي في المدارس في مجاالت كسب المفاىيـ المرتبطة بالعمؿ التطكعي 

 .كاالتجاىات اإليجابية نحك حماية العمؿ التطكعي
ب جراء دراسة استطبلعية كذلؾ ب جراء  افحيث قاـ الباحثالدراسة االستطالعية:  .3

 ( مرشدان 05ت شخصية مع المرشديف التربكييف بالمرحمة االبتدائية، كبمغ عددىـ )مقاببل
الكاقع الميداني  استطبلع، في عدد مف المدراس االبتدائية بمحافظة بغداد، بيدؼ تربكيان 
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أسفر الحكار عمى عدـ تكافر مفيـك ك لمدراسة، كصياغة المشكمة البحثية، ككضع الفركض، 
افية في المحتكل التدريبي؛ حيث يتـ تناكلو في صكرة محاضرات العمؿ التطكعي بصكرة ك

التأكيد عمى الجكانب النظرية دكف التطبيقية في عرض القضايا المرتبطة ك  كلكف بقصكر شديد.
قمة الدعـ المالي لبرامج العمؿ التطكعي في إلى  باإلضافة بالعمؿ التطكعي بشكؿ عاـ.

 المرتبطة بالعمؿ التطكعي.نقص الكسائؿ التعميمية ك  المدارس،
تتمثؿ في قصكر برامج التدريب  يكفي ضكء ما سبؽ يتضح أف مشكمة البحث الحال

عمى العمؿ التطكعي بالتعميـ االبتدائي في تنمية مفيـك العمؿ التطكعي، ككيفية التعامؿ 
 :اآلتيالرئيس تحدد مشكمة البحث في التساؤل ت وعميهمعيا، 

عمى العمؿ التطكعي بالمدارس مف كجية نظر المرشديف التربكييف  تدريب التبلميذ كاقع"ما  
 ؟" 

 :اآلتيةوتتضح اإلجابة عمى التساؤل الرئيس من خالل األسئمة الفرعية       
تدريب التبلميذ عمى مجاالت التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي في  كاقع ما .0

 المدارس مف كجية نظر المرشديف التربكييف ؟ 
 عمى العمؿ التطكعي مف كجية نظر المرشديف التربكييف ؟  التبلميذما فكائد تدريب  .5
ما معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي مف كجية نظر المرشديف  .3

  ؟التربكييف
 ما سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ التطكعي مف كجية نظر المرشديف التربكييف ؟  .4

                                :هدف البحثثالثًا: 
التدريب في تنمية العمؿ التطكعي  : التعرؼ عمى كاقعالبحث الحالي إلى يدؼي

بالمدارس بأبعاده الثبلثة )المعرفة المرتبطة بالعمؿ التطكعي، االتجاه المجتمعي، ميارات 
 .مف كجية نظر المرشديف التربكييف اتخاذ القرار المجتمعي( لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية

      :أهمية البحثرابعًا: 
تكمف أىمية البحث الحالي في أىمية مشاركة تبلميذ المدارس االبتدائية في العمؿ 
التطكعي في اكتساب القيـ كاألخبلؽ الحميدة كمدخؿ لمصحة النفسية كحماية المجتمع، كما 

مياراتيـ أنو يعزز االنتماء لدل تبلميذ المدارس في بناء مجتمعاتيـ كالعمؿ عمى تنمية 
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الشخصية كالعممية كالعممية، كما أف المشاركة في العمؿ التطكعي يحمي المجتمع مف التفكؾ 
 (.3: 2006.) الرباح،كالصراع الطبقي

جبار إيقكـ بيا التبلميذ دكف  أفكيعد العمؿ التطكعي احد األنشطة الفعالة التي يجب 
د يد العكف كالمساعدة لآلخريف، فيي نو يريده كيريد مف تنبع مف داخمو ألأذ يجب إمف احد ، 

فراد بما يكفؿ كذكؽ األ أخبلقياتنيا تعكس لى تقدـ كرقي المجتمع الذم تصدر منو ألإتشير 
يا تؤكد عمى تحمؿ المسؤكلية ، أنفراد المجتمع الكاحد ، كما أكجكد التضامف كالتعاكف بيف 

كفي مقدمتيا الديف  ،عي كالخيرىمية العمؿ التطك أكدت األدياف السماكية الثبلثة عمى أكقد 
َع  في قكلو تعالى ية مف آياتو في القرآف الكريـأفي صريحان اإلسبلمي الذم جاء  َوَمن تَطَوَّ

َ َشاِكٌر َعلِيمٌ  (( َخْيًرا فَإِنَّ َّللاَّ
1 

كلقد أكلت الدكؿ المتقدمة أىمية بالغة لمعمؿ التطكعي حيث أف عدد الجمعيات 
( الؼ جمعية، كأف عدد الجمعيات 071,111بريطانيا كصؿ إلى )الخيرية المسجمة في 
(، كأف أعداد المتطكعيف في بريطانيا المبادرات التطكعية 311,111التطكعية بمغ عددىا )

( مشركع ىدؼ إلى معرفة السبؿ إلى االنخراط كالمشاركة في األعماؿ 06الخاصة لتنفيذ )
 (. smith,1995,58)التطكعية

مف األمكر الميمة التي تسعى كثير مف المجتمعات في الكقت فالعمؿ التطكعي 
الراىف إلى االىتماـ بيا، ألف المشاركة في العمؿ التطكعي تسيـ في تدعيـ نيكض المجتمع 

 كارتقائو، فقد أصبح التطكع مف األساسيات التي يقاس عمييا تقدـ المجتمعات اإلنسانية.
 كل من:  يمن المتوقع أن يفيد البحث الحالو 
 في تنمية العمؿ التطكعي، الذم يؤىميـ إلى الحفاظ عمى مجتمعيـ التالميذ :
 كترابطو. 
 تكجيو نظرىـ إلى أىمية تكفير المكاقؼ، كاألنشطة، المرشدين التربويين :

التي تسيـ في تنمية اتجاىات إيجابية لدل التبلميذ نحك المياـ المرتبطة بالعمؿ التطكعي، 
 القرار؛ لحميا. كقدرتيـ عمى اتخاذ

                                                 
1
  (. 851) اآلية: من البقرةسورة  
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 يمكف أف تسيـ الدراسة الحالية، في البرامج التدريبيةالمناهج و  يمصمم :
المناىج الدراسية، في إعداد كحدات تدريبية تيتـ بتدريب المتعمميف مف  يمساعدة مصمم

 المراحؿ الدراسية المختمفة عمى العمؿ التطكعي، في مراحؿ تعميمية مختمفة.
  المتعمقة بالعمؿ التطكعي في المدارس، كقد يفتح ت : إثراء الدراساالباحثين

 ذلؾ المجاؿ لدراسات أخرل، مف خبلؿ تكصيات البحث، في ضكء النتائج.
 حدود البحث:خامسًا: 

 اقتصر البحث الحالي عمى اآلتي:
 :اقتصر البحث الحالي عمى تقديـ مقترحات لتفعيؿ  الحدود الموضوعية
عمى العمؿ التطكعي مف كجية نظر بعض المرشديف التربكييف بالمدارس  التبلميذتدريب 

 االبتدائية بمحافظة بغداد.
 :بمدارس تربية الكرخ الثانية بعض المرشديف التربكييف  الحدود البشرية

 .ـ5109-5108لمعاـ الدراسي   بمحافظة بغداد
 :محافظة بغدادتربية الكرخ الثانية /  الحدود المكانية. 
  ـ5109-5108لمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الثاني  الزمنية:الحدود. 

 :مصطمحات البحثسادسًا: 
 التدريب: .1
 الجيد المنظـ كالمخطط لو لتزكيد ": بأنو التدريب (2013)رضوان،  يعرؼ

األفراد بمعارؼ معينة ، كتحسيف كتطكير مياراتيـ كقدراتيـ ، كتغيير سمككيـ كاتجاىاتيـ 
 .(36 :2013)رضوان،  "بناءن مما قد ينعكس عمى تحسيف األداء في التعميـ إيجابيبشكؿ 

  التدريب بأنو: "عممية مخططة كمستمرة لتقميص  (2014 ،الشرعة)كيعرؼ
الفجكة بيف األداء الفعمي لؤلفراد كبيف ما ىك مطمكب منيـ مف كاجبات كمسؤكليات، كذلؾ 
بيدؼ تزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات كالمعمكمات كالسمككيات الغير متكفرة لدييـ أك تنقصيـ، 

 .(22: 2014 ،الشرعة) "كالتي تؤدل إلى تحسيف أدائيـ كأداء بيئة العمؿ ككؿ
 ألذىافتقديـ المعارؼ كالمعمكمات الجديدة  ويمكن تعريف التدريب إجرائيا بأنه:

 .المتعمميف مف خبلؿ أنشطة منظمة كمخطط ليا مسبقان 
 العمل التطوعي: .2
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  تعػػرؼ جمعيػػػة األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف بالكاليػػػات المتحػػػدة العمػػػؿ التطػػػكعي
الذيف يممككف خبرة أك ميارة معينة كليـ دكر فعاؿ في المشػاركة بأنو "جيكد يبذليا المتطكعكف 

لتحقيؽ خدمات المينة التي تيدؼ إلى رفاىة األفػراد كالمجتمعػات بطريقػة تكامميػة محققػة أكبػر 
 (.Mojza, Eva J, 2011) نفع ممكف ليـ"

 أنو الجيكد التي يقكـ بيا اإلنساف بشكؿ اختيارم كبدكف مقابػؿ ب كيعرؼ كذلؾ
. كة فػػػػي بػػػػرامج أك تقػػػػديـ خدمػػػػة ب حػػػػدل الجمعيػػػػات التطكعيػػػػة كالمؤسسػػػػات الحككميػػػػةلممشػػػػار 

(Particia C. Dunn, 1995, 24-28.)
. 

متنكع نابع مف ذات الفرد أك  يجيد إنسان بأنه: إجرائياً  ويمكن تعريف العمل التطوعي
الجماعة ممف لدييـ مجمكعة مف الخبرات كالميارات التي يتـ تكظيفيا بشأف مكضكع أك 
مشكمة خاصة بالمجتمع أك المؤسسة ك بدكف تكقع الحصكؿ عمى مقابؿ مادم يكازم الجيد 

 المبذكؿ.
 ودراسات سابقة نظري : إطارالفصل الثاني

 ي.المحور األول : اإلطار النظر 
 ماهية العمل التطوعي:أواًل: 

جاء لفظ التطكع في لساف العرب: مأخكذ مف الفعػؿ "طػكع" كىػك مػا تبػرع بػو الفػرد مػف 
 .(343، 2003)ابن منظور،  ذات نفسو مما ال يمزمو فرضو

كيقصد بالتطكع: التبرع بفعؿ الخيػر، كمػا يػدؿ عمػى االصػطحاب كاالنقيػاد يقػاؿ: طػاع 
ألمػره.. كأمػا قػكليـ فػي التبػرع بالشػيء: قػد تطػكع ب فيػك مػف ىػذا يطكع إذا انقاد معػو كمضػى 

البػػاب، كال يقػػاؿ ىػػذا إال فػػي بػػاب الخيػػر كالبػػر، كتطػػكع بالشػػيء: تبػػرع بػػػو فيػػك متطػػكع كالجمػػع 
متطكعكف. كمف ىنا كاف كؿ عمؿ يقػـك بػو اإلنسػاف مػف تمقػاء نفسػو ، كيػؤدم فػي خدمػة لغيػره 

 (.570، 2011)مجمع المغة العربية،  دكف انتظار أجر أك مقابؿ يسمى تطكعان 
المتطكع عمى أنو الشخص الذل يقدـ خدماتو (  U.N ) كحددت منظمة األمـ المتحدة

سف التقاعد، كلكنو يكظؼ طاقاتو كخبراتو  يف مقتبؿ العمر أك يدكف تفكيض كقد يككف ف
 (.United Nation Vs, 2009, 1) يؤمف بيا يككقتو بيدؼ تحقيؽ األىداؼ كالمياـ الت

 أهداف العمل التطوعي:ثانيًا: 
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ييدؼ التطكع باعتباره ركيزة مف ركائز العمػؿ االجتمػاعي بمػا تتضػمنو مػف قػيـ كآداب 
كأخبلقيات كمبادئ كاستراتيجيات كتكتيكات كأدكات ككسائؿ في إطار فمسفة إنسانية نابعة ثقافة 

لمتصػػػػدم لمشػػػػكبلت المجمػػػػع المجتمػػػػع عمػػػػى اسػػػػتثارة المػػػػكاطنيف السػػػػتثمار الطاقػػػػات البشػػػػرية، 
 المتزايدة.

كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يتضػػح التنػػكع الػػذم يظيػػر فػػي األىػػداؼ التػػي يسػػعى العمػػؿ التطػػكعي 
إلى تحقيقيػا كالتػي تػنعكس فػي الغالػب عمػى الشػخص المتطػكع أك المنظمػات المجتمعيػة كعمػى 

 .(168، 2018)عبد المطيف، ىي:  ىداؼأالمجتمع بأسره كالتي تتضح مف خبلؿ ثبلثة 
 األهداف العامة، وهي: .1
 .التبلميذترسيخ قيـ المكاطنة في نفكس  -
 ، لئلسياـ في بذؿ الخير.تبلميذ المدارسدعكة مفتكحة لكؿ  -
 يساعد عمى التصدم النحراؼ أفراد المجتمع. -
شػػغؿ كقػػت فػػراغ أفػػراد المجتمػػع الراغبػػة فػػي التطػػكع مػػف خػػبلؿ قيػػاميـ بعمػػؿ نػػافع  -

 دكر ىاـ في المجتمع .كمفيد يشعرىـ بأنيـ ليـ 
 األهداف التربوية، وهي: .2
 .كسيمة ىامة في نشر ثقافة المكاطنة 
 .سد الفراغ في المجاالت التطكعية 
 .التعرؼ عمى القدرات كاكتشاؼ المكاىب 
  لمتبلميذالمشاركة في تنظيـ كتنفيذ البرامج التربكية. 
 األهداف االجتماعية، وهي: .3
 د المجتمع.تحقيؽ مبدأ التكافؿ بيف أفرا 
  المحافظػػػة عمػػػػى كحػػػدة المجتمػػػػع كاكتسػػػاب االتجاىػػػػات اإليجابيػػػة التػػػػي

 تساعد عمى تقكية الركابط بيف أفراد المجتمع.
 .تحقيؽ األمف الشامؿ في المجتمع 
 .تعزيز االنتماء كالمشاركة االجتماعية لدل األفراد 

تماعيػة حيػث كفي ضكء  ما سبؽ تتعدد كتتنكع أىداؼ العمؿ التطكعي فػي البيئػة االج
يمثؿ قيمة اجتماعية كأداة تربكية، فضبل عف ككنو يمثؿ أداة لضػماف كتقكيػة الشػعكر باالنتمػاء 
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إحػػػػداث التغييػػػػر  يكالػػػػكالء لممجتمػػػػع كزيػػػػادة المػػػػكارد كتعبئتيػػػػا لصػػػػالح المجتمػػػػع كالمسػػػػاىمة فػػػػ
 المجتمػػػػع. كلػػػػذلؾ يعتبػػػػر التطػػػػكع الكسػػػػيمة يالمطمػػػػكب كتقكيػػػػة الفئػػػػات المحركمػػػػة كالضػػػػعيفة فػػػػ

البػػرامج كمػػا أنيػػا تكػػكف أكثػػر ارتباطػػا بػػالكاقع ألنيػػا  يالمناسػػبة إلحػػداث التكامػػؿ كىػػذا التنػػكع فػػ
 (.Davidson, F. 2012. 172) نابعة مف المجتمع كتعبر تعبيران حقيقيان عف احتياجاتو

 مجاالت العمل التطوعي:ثالثًا: 
الحجػػـ، كمجػػػاؿ يتخػػذ العمػػؿ التطػػكعي أشػػكاالن عػػدة؛ حيػػػث تتنػػكع أنماطػػو مػػف حيػػث: 

العمؿ، كالغاية، كما تختمؼ تمؾ األنماط باختبلؼ دكافع القيػاـ بيػا. كتتزايػد الحاجػة إلػى العمػؿ 
التطػػكعي بكافػػة أنماطػػو فػػي كقػػت األزمػػات كالظػػركؼ الطارئػػة: كحػػدكث الكػػكارث الطبيعيػػة أك 

 تقتصػػر المجتمعيػػة، أك الحػػركب، أك األمػػراض كاألكبئػػة كمكاجيػػة المشػػكبلت الناتجػػة عنيػػا. كال
الحاجػػة إلػػى العمػػؿ التطػػكعي فػػي أكقػػات األزمػػات فقػػط، بينمػػا تتزايػػد أىميتػػو أثنػػاء تنفيػػذ بػػرامج 
التنميػػػة فػػػي المجتمعػػػات المحميػػػة، حيػػػث يتطمػػػب تحقيػػػؽ أىػػػداؼ تمػػػؾ البػػػرامج تضػػػافر الجيػػػكد 
األىميػػة كالحككميػػة. كنظػػرا التسػػاع نطػػاؽ العمػػؿ التطػػكعي ف نػػو يسػػتكعب كافػػة الجيػػكد الفرديػػة 

)العاااني،  ء أكانػػت تطكعػػان بالجيػػد، أك بالكقػت، أك بػػالخبرة، أك بالمػػاؿ، أك بػػأم شػكؿ عينػػيسػكا
2014 ،568.)   

كيتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ أف لمعمػػػػؿ التطػػػػكعي مجػػػػاالت كثيػػػػرة تقػػػػـك عمػػػػى تحقيػػػػؽ التعػػػػاكف 
كالتكافؿ كاإلخػاء كالمحبػة لػيس فقػط بػيف أفػراد المجتمػع الكاحػد، بػؿ بػيف أفػراد المجتمػع العػالمي 

كقد قسميا كثير مػف البػاحثيف إلػى عػدة مجػاالت، كفػي ىػذا المقػاـ يمكػف تقسػيـ مجػاالت ككؿ، 
 العمؿ التطكعي إلى عدة أقساـ تتمثؿ في:

نظػػران لكثػػرة فػػركع ىػػذا المجػػاؿ كتػػداخؿ أنشػػطتو مػػع  المجااال التربااوي والتعميمااي: -1
المجػػاالت األخػػرل، ف نػػو يتطمػػب مبػػادرة ذاتيػػة مػػف العػػامميف كجيػػكد كبيػػرة لممشػػاركة التطكعيػػة 
كذلؾ عف طريؽ المساىمة فػي بػرامج )محػك األميػة، التعمػيـ المسػتمر، بػرامج صػعكبات الػتعمـ، 

طمػػؽ أىميػػة العمػػؿ التطػػكعي فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف تقػػديـ التعمػػيـ المنزلػػي لممتػػأخريف دراسػػيان(، كتن
أىمية التربية كالتعميـ ذاتيا، كلما ليا مف دكر فاعؿ في رفع الجيؿ كالتخمؼ كبناء األمة كحفظ 
 الشخصية مف الذكباف في الثقافة الكافدة كنحف في عصر ثكرة المعمكمات كسرعة االتصاؿ. 

ـ، إقامػة نػدكات كمحاضػرات دينيػة كيتضمف )تحفػيظ القػرآف الكػري المجال الثقافي: -2
 كثقافية، نشر كطبع الكتب باإلضافة إلى طباعة نشرات التكعية كعمؿ المكحات اإلرشادية(.
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كيتضمف )رعاية الطفكلة ، رعاية المرأة ، إعادة تأىيػؿ مػدني المجال االجتماعي:  -3
شػػػرديف، رعايػػػة المخػػػدرات، رعايػػػة األحػػػداث، مكافحػػػة التػػػدخيف، اإلرشػػػاد األسػػػرل ،مسػػػاعدة الم

 .األيتاـ، مساعدة األسر الفقيرة، مساعدة المرضي كالمعاقيف ككبار السف( 
كيتضػػػمف )الرعايػػػة الصػػػحية، خدمػػػة المرضػػػي كالترفيػػػو عػػػنيـ،  المجاااال الصاااحي: -4

تقديـ اإلرشاد النفسي كالصحي، تقديـ العكف لػذكم االحتياجػات الخاصػة، إقامػة مراكػز الحمايػة 
 .(51، 2009)المالكي،  المشاركة في حمبلت التبرع بالدـ(مف اإلدماف كالتدخيف، 

كيتضػػمف )اإلرشػػاد البيئػػي، العنايػػة بالغابػػات كمكافحػػة التصػػحر،  المجااال البيئااي: -5
  (.16، 2009)السمطان،  العناية بالشكاطئ كالمنتزىات ، مكافحة التمكث(

طػػكعي فػػي لئلعػػبلـ دكر فاعػػؿ تجػػاه كشػػؼ أىميػػة العمػػؿ الت المجااال اإلعالمااي: -6
المجتمػػػػع لمسػػػػاعدة الطبقػػػػات الفقيػػػػرة كتحفيػػػػز أفػػػػراد المجتمػػػػع نحػػػػك العمػػػػؿ التطػػػػكعي، ككشػػػػؼ 
التغييػػػرات االجتماعيػػػة كبنػػػاء حػػػكافز جديػػػدة كجػػػذب االىتمػػػاـ لممشػػػاركة المجتمعيػػػة كالخدميػػػة، 

 (.1، 2001)عبد الحق،  كتعميؽ ركح التكامؿ بيف الناس
فػػي أعمػػاؿ اإلغاثػػة لممتضػػرريف بفعػػؿ كيتضػػمف )المشػػاركة  مجااال الاادفع الماادني: -7

)الساامطان،  الحػػركب، المسػػاىمة مػػع رجػػاؿ اإلسػػعاؼ، المشػػاركة فػػي أكقػػات الكػػكارث الطبيعيػػة(
2009 ،16.)  

قامة المشركعات الصػغيرة، المجال االقتصادي:  -8 كتشمؿ تقديـ القركض الحسنة، كا 
 مستحقييا. ىكجمع الزكاة كالصدقات كتكزيعيا عم

كتسػػػػتمـز تمػػػػؾ المجػػػػاالت السػػػػابقة كضػػػػع آليػػػػات لتنفيػػػػذ جميػػػػع المجػػػػاالت كالتػػػػي يمكػػػػف 
 .  (35-34، 2012)الصراف، يأتي: تمخيصيا فيما 

   ،التخطيط كاتخاذ القرارات: بمعني صياغة األىداؼ األساسية لمعمؿ )الرسالة
القكاعػد كاإلجػراءات كالغايات( كاالستراتيجية كالسياسات المعبرة عنيا، فضبلن عف برامج العمؿ ك 

 المتفؽ عمييا.
   تنمية الرغبة في التفاعػؿ االجتمػاعي كاكتسػاب الميػارات كالمعػارؼ كالخبػرات

التي قد تفيد في مجاؿ التقدـ الكظيفي، لكف يشػترط أف تتمتػع اإلدارات بػالتحرؾ السػريع التخػاذ 
 القرار كاالبتعاد عف الركتيف كالبيركقراطية.
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  مكانػػات الفػػرد كمػػف ثػػـ تكجييػػو لممكػػاف المبلئػػـ لقدراتػػو التنظػػيـ: تبػػدأ بدراسػػة إ
 كرغباتو الشخصية بمكجب الكقت الذم يحدده طالما أننا أماـ جيد تطكعي.

   القيػػادة كالتحفيػػز كالتػػدريب: يبػػرز ىنػػا دكر جيتػػيف، األكلػػى ىػػي اإلدارة العميػػا
عمميات التطكع أك الجية المؤسسية المساىمة في العمؿ التطكعي، أما  ىلممؤسسة المشرفة عم

 األنترنتالجية الثانية فيي كسائؿ اإلعبلـ )الصحؼ، كالتمفاز كالفضائيات كاإلذاعات، كمكاقع 
ذات العبلقػػػػة(، كػػػػذلؾ الشخصػػػػيات المجتمعيػػػػة كرجػػػػاؿ الػػػػديف الػػػػذيف يعػػػػدكف أبػػػػرز أداة قياديػػػػة 

كعيف كتنشػػيطيـ باعتمػػاد أسػػمكب حػػكافز العمػػؿ التطػػكعي كعػػدـ كتحفيزيػػة تسػػيـ فػػي دفػػع المتطػػ
االكتفاء باالعتماد عمى النيات الحسنة، كحب الناس لمخير، فػالحكافز أيضػان ليػا دكر فػي ذلػؾ، 

ميمػػػاتيـ، كلعػػػؿ دكر المؤسسػػػات األىميػػػة  ىكمػػػا يحتػػػاج بعػػػض المتطػػػكعيف إلػػػى التػػػدريب عمػػػ
اءات فػػػي المجتمػػػع المحمػػػي يبػػػرز فػػػي مجػػػاؿ كبالتعػػػاكف مػػػع بػػػرامج المؤسسػػػات الحككميػػػة كالكفػػػ

أداء األعمػػاؿ الخيريػػة، مػػع مبلحظػػة أف ىنػػاؾ أعمػػاالن  ىتػػدريب المتطػػكعيف كزيػػادة مقػػدرتيـ عمػػ
 تطكعية بسيطة قد ال تحتاج فعبلن إلي تدريب.

   الرقابػػة: إذ يتضػػمف ذلػػؾ تقيػػيـ مػػدم فاعميػػة ككفػػاءة عمميػػات التطػػكع، بمعنػػي
يػػا لؤلىػػداؼ المرجػػكة، مػػثبلن تخفػػيض آثػػار الكارثػػة أك تجاكزىػػا فاعميػػة العمميػػة مػػف حيػػث تحقيق

نيائيػػػان، كأف يػػػتـ ذلػػػؾ بكفػػػاءة أم باسػػػتغبلؿ أمثػػػؿ لجيػػػد ككقػػػت المتطػػػكع، فضػػػبلن عػػػف تحقيػػػؽ 
 استغبلؿ رشيد لؤلمكاؿ المتاحة كاإلمكانات المادية كالمعمكماتية األخرل.

 مل التطوعي:رابعًا: دور المرشد التربوي في تدريب التالميذ عمى الع
يعد المرشد التربكم مف أىـ عناصر المدرسة المساىمة في نشر ثقافة العمؿ التطكعي 
لدل تبلميذ المرحمة االبتدائيػة عمػى كجػو الخصػكص، ككنػو يسػاىـ فػي تشػجيع التبلميػذ كتنميػة 
مياراتيـ في العمؿ التطكعي كبياف قيمو السػامية، كيمكػف لممرشػد التربػكم تػدريب تبلميػذه عمػى 

 (.186-183، 2017)عسكر، لعمؿ التطكعي مف خبلؿ بعض النشاطات التالية: ا
تشػػػػػجيع التبلميػػػػػذ عمػػػػػى عمػػػػػؿ الكسػػػػػائؿ التعميميػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػث عمػػػػػى العمػػػػػؿ  .0
 التطكعي.
 تشكيؿ لجاف طبلبية لجمع تبرعات لممؤسسات الخيرية. .5
 تشكيؿ لجاف طبلبية لتنظيؼ كتشجير األماكف المحيطة بالمدرسة. .3
 كتشجيعيـ عمى المشاركة في حمبلت التبرع بالدـ. مشاركة التبلميذ .4
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 اصطحاب التبلميذ إلى دكر رعاية المسنيف كاأليتاـ. .5
تشػػػكيؿ لجػػػاف طبلبيػػػة لمحػػػػديث عبػػػر اإلذاعػػػة المدرسػػػػية عػػػف العمػػػؿ الخيػػػػرم  .6
 التطكعي.

 .دراسات سابقةالمحور الثاني: 
 أواًل: الدراسات العربية:

إلى إبراز أىمية العمؿ ىدفت الدراسة  (:2015دراسة الهران، ورحال ) .0
التطكعي، كدكره المتنامي في تنمية المجتمعات كتقدميا كتعزيز تماسكيا؛ حيث أصبح ُينظر 
لمعمؿ التطكعي "كقطاع ثالث" إلى جانب كؿ مف القطاعيف الحككمي كالخاص. كقد سعى 

براز حجـ ىذه الباحثاف إلى استعراض كاقع األعماؿ التطكعية في بعض البمداف المتق دمة كا 
األعماؿ مف خبلؿ عدد الييئات كالمنظمات التي ُتعنى بيا، كمف خبلؿ نسبة المساىميف مف 
مجمكع عدد السكاف فييا. إضافة لذلؾ ركزت الدراسة عمى مساىمات األعماؿ التطكعية في 

 يا.تنمية المجتمعات كتقدميا مف خبلؿ إبراز الفكائد االجتماعية كالثقافية كالمالية ل
دكر أنشطة عمى تعرؼ الإلى الدراسة ىدفت  (:2016دراسة الوداعي ) .5

التكعية اإلسبلمية في تعزيز ثقافة العمؿ التطكعي لدل طمبة المرحمة الثانكية بالمممكة العربية 
( معمما 051السعكدية مف كجية نظر معممي العمكـ الشرعية. كقد تككنت عينة الدراسة مف )

نتي أبيا كخميس مشيط،  كقد تـ جمع بيانات الدراسة مف خبلؿ لمعمكـ الشرعية مف مدي
عداد الباحث. كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف أنشطة التكعية اإلسبلمية في إاستبانة مف 

المرحمة الثانكية تعمؿ عمى تنمية كعي الطبلب نحك المسؤكلية االجتماعية كالمدنية، كأنيا 
كاالحتفاالت الكطنية، كما أنيا تزكد الطبلب باتجاىات  تتيح لمطبلب المشاركة في المناسبات

 إيجابية نحك العمؿ التطكعي، كتحثيـ عمى استغبلؿ أكقات الفراغ في األعماؿ التطكعية.
إلى التعرؼ عمى دكر الحمبلت : ىدفت الدراسة (2017دراسة إسماعيل ) .3

دت ىذه الدراسة عمى اإلعبلنية لمجمعيات الخيرية في تدعيـ ثقافة العمؿ التطكعي، كاعتم
مفردة مف  (411)منيج المسح، كاستخدمت صحيفة االستبياف كطبقت عمى عينة قكاميا 

كالثانية مف جامعتي عيف شمس كالسادس مف أكتكبر تتراكح أعمارىـ بيف  ىطبلب الفرقة األكل
% مف أفراد العينة مف الذككر  60( سنة، النتائج: خمصت الدراسة إلى أف نسبة 08 -06)

 يشاىدكف الحمبلت اإلعبلنية لمجمعيات الخيرية بالقنكات الفضائية المصرية بدرجة متكسطة.
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دكر  تكضيحلى إ ىدفت الدراسة :(2017دراسة عبد اهلل، وصالح ) .4
، كاستخدـ الباحثاف كالشباب العمؿ التطكعي لدل الناشئة يـفي غرس ق التربكيةالمؤسسات 

مف الطمبة  العمدية بالطريقة مكزعة المنيج الكصفي المسحي، كتـ تطبيؽ االستبياف عمى عينة
بنسبة  ،مدارس (01طالب مف )( 716ألنشطة العمؿ التطكعي كالبالغ عددىـ ) الممارسيف

الصؼ الثاني ب  ( طالب553، ك)السادس االبتدائيبالصؼ طالب ( 577بكاقع )( % 01)
أف بعض األجيزة كأشارت النتائج إلى   اإلعدادم،طالب بالصؼ الخامس ( 516المتكسط ك )

 التطكعيةدكف المشاركة  كمشاريع التنميةخطط  غاياتكافة  تحقيؽكحدىا  تستطيعال  الرسمية
نظرا  التنمية عممياتفي  فاعؿ اإلسياـ بدكر يمكنياالتي  كالجمعيات األىمية لممكاطنيفالفعالة 

 فييا.لمركنتيا كسرعة اتخاذ القرار 
إلى التحقؽ مف مستكل ثقافة التطكع  الدراسة ىدفت (:2018دراسة الطائي ) .5

التأصيمي، كالعممي ثقافة التطكع عمى المستكييف النظرم  في المجتمع العراقي كذلؾ لتفعيؿ
التطبيقي، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى ضركرة احتكاء البرامج 
الدراسية كالمناىج لممؤسسات التعميمية المختمفة بعض المقررات الدراسية التي ترتكز عمى 

 حمالةمفاىيـ العمؿ الجماعي التطكعي ، كأىميتو، كاقتراف ذلؾ بالبرامج التطبيقية مثؿ 
تنشئة اجتماعية سميمة،  األبناءإلى تنشئة  باإلضافةالتنظيؼ، كخدمة البيئة كما إلى ذلؾ. 

 ، كركح العمؿ الجماعي في نفكس الناشئة منذ مرحمة الطفكلة.كاإليثاربغرس قيـ التضحية 
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 ,Kevin, Russell  & Matthewوروسيل، وماثيو  دراسة كيفين، .0

بحث العبلقة االرتباطية بيف التطكع كتقدير الذات كالكفاءة الدراسة إلى ىدفت  (:(2012
كاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي، مف خبلؿ تطبيؽ االستبيانات  الذاتية كاالجتماعية،

، كقد اختيرت العينة بطريقة كأستراليا( مف كاليفكرنيا، 5991عينة مككنة مف ) كالمقاببلت عمى
عبلقة ارتباط إيجابي بيف التطكع كتقدير الذات، كجكد  كأظيرت نتائج الدراسةعشكائية، 

كالكفاءة الذاتية كاالجتماعية، كما بينت النتائج أف التطكع يسيـ بشكؿ فعاؿ في زيادة الترابط 
 .المجتمعي
-Hidalgo, Moreno)دراسة هيدالغو ومورينو جيمينيز وكوينوير  .5

Jiménez, & Quinonero, 2013)" إلى التعرؼ عمى اآلثار اإليجابية دفت الدراسة ى
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متطكعان، كقد تـ استخداـ المقابمة كاألسئمة  (875)ألنشطة التطكع، تألفت عينة الدراسة مف 
ـّ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف تضـ  المفتكحة مع أفراد العينة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كت

انتظاـ في العمؿ التطكعي، كالمجمكعة المتطكعيف كغير المتطكعيف، األكلى كانت تشارؾ ب
أشارت نتائج الدراسة إلى ك الثانية مف غير المتطكعيف الذيف لـ يشارككا في العمؿ التطكعي؛ 

كجكد عبلقة إيجابية بيف أنشطة العمؿ التطكعي كالكفاءة الذاتية كتقدير الذات كالدعـ 
 االجتماعي.
 ,Gaston, Sherryl; Kruger)) دراسة جاستون وكارجر وميميسيا .3

Mellissa L, 2014  بمراحؿ التعميـ األساسيةطبلب التحديد ما إذا كاف ىدفت الدراسة إلى 
، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي يقكمكف بعمؿ تطكعي خبلؿ العاميف األكليف مف دراستيـ

( 375)المسحي، كتـ تطبيؽ استمارة االستقصاء )استبياف( عمى عينة مف الطبلب بمغ عددىـ 
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف األعماؿ التطكعية التي ، طالبا بالمرحمة االبتدائية كالمتكسطة

ساعدت في تعزيز فيميـ لدراساتيـ ، ككذلؾ عمؿ الخدمة اإلنسانية قامت بيا عينة الدراسة 
ف النتائج أف العمؿ التطكعي في السنتيف األكلييف مف الشيادة مف شأنو أ عاـ، كتدعـبشكؿ 

 .يعزز تعمـ الطبلب
إلى التعرؼ عمى العبلقة  الدراسة ىدفت (:(Warren, 2014 وارن دراسة .4

بيف العمؿ التطكعي كالعمميات اإلبداعية كاتجاىات الفرد كتقييمو لذاتو لدل عينة تألفت مف 
ـّ استخداـ المقابمة المعمقة مع أفراد العينة لتحقيؽ  (79)مف الذككر ك (39) مف اإلناث، كقد ت

أظيرت النتائج أف األشخاص الذيف شارككا في العمؿ التطكعي أظيركا ك أىداؼ الدراسة. 
نتاج أفكار جديدة، كما أظيرت النتائج أف العمؿ التطكعي كاف لو  االنفتاح كالتغيير كالمركنة كا 

كاالتجاىات التي يحمميا الفرد؛ مما انعكس عمى تقييمو لذاتو بشكؿ أثر في تحسيف المشاعر 
 إيجابي.

ىدفت  (:(Rustan & Samples, 2015دراسة روستان و سامبمز  .5
إلى البحث في العبلقة بيف المشاركة في العمؿ التطكعي كالرضا عف الحياة كتقدير الدراسة 
أشارت ، ك متطكعان في مؤسسات تطكعية مختمفة (630) تككنت عينة الدراسة مفك الذات. 

نتائج الدراسة إلى كجكد ارتباط إيجابي بيف المشاركة في األعماؿ التطكعية كالرضا عف 
 .الحياة، كأف المشاركيف في األعماؿ التطكعية كاف لدييـ تقدير ذات مرتفع
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 ثالثًا: التعميق عمى الدراسات السابقة:
راسات السابقة في مناقشة مكضكع العمؿ التطكعي، كىك التقت الدراسة الحالية مع الد

ف أخذت الدراسة الحالية مساران مختمفا عف تمؾ  القائـ المشترؾ بينيا كبيف الدراسات السابقة، كا 
الدراسات في مناقشتيا لمكضكع العمؿ التطكعي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف كجية نظر 

يا كأىدافيا كحدكدىا المكضكعية كالبشرية كصياغتيا المرشديف التربكييف، فكانت تساؤالت
طارىا النظرم مختمفة عما ىك مكجكد في تمؾ الدراسات.  ألدكاتيا كا 

 Gaston, Sherryl; Kruger, Mellissaكقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

L,2014) ( كدراسة الطائي )في اختيار المنيج الكصفي ، كما اتفقت مع دراسة 5108 )
في اختيار االستبانة كأداة لمدراسة. في  (5107راسة عبد اهلل، كصالح )، كد(5106كداعي )ال

( التي استخدمت المنيج المسحي، كما اختمفت 5107حيف اختمفت مع دراسة إسماعيؿ )
 ,Hidalgo, Moreno-Jiménez)،  كدراسة ((Warren, 2014الدراسة الحالية مع دراسة 

& Quinonero, 2013) .التي استخدمت المقابمة كأداة لمدراسة 
التبلميذ عمى كتمثؿ اإلضافة العممية لمدراسة الحالية في تناكليا لمكضكع تدريب 

عمى حد عمـ  –، كلـ يسبؽ العمؿ التطكعي في المدارس مف كجية نظر المرشديف التربكييف
 أف نكقش ىذا المكضكع أك تمت دراستو مف قبؿ. –الباحثاف 

 البحث : إجراءاتالثالثالفصل 
 : منهج البحث: أوالً 

اعتمد الباحثاف في البحث الحالي المنيج الكصفي؛ لككنو يتفؽ مع طبيعة          
 البحث الحالي كتحقيؽ أىدافو.

 
 : عينة البحث:ثانياً 

فػػػي المرشػػػديف التربػػػكييف فػػػي المػػػدارس االبتدائيػػػة فػػػي األصػػػمي  البحػػػثتمثػػػؿ مجتمػػػع 
، لمبحػثكعينػة  ( مرشدا تربكيػان 67) اف، كاختار الباحث ( 953كالبالغ عددىـ  ) محافظة بغداد 

 في الجدكؿ التالي: كالعينة مكضحان  البحثكيأتي تفصيؿ مجتمع 
 (1جدول رقم )

 الكمي البحثمجتمع 
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 المرشدين التربويين المدارس االبتدائية مجتمع الدراسة
 953 5797 محافظة بغداد

 077 598 تربية الكرخ الثانية
 67 67 العينة

كيبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف عػػدد مػػدارس المرحمػػة االبتدائيػػة بتربيػػة الكػػرخ الثانيػػة 
% مػػف إجمػػالي عػػدد المػػدارس االبتدائيػػة بمحافظػػة بغػػداد، كمػػا بمػػغ عػػدد المرشػػديف  50يعػػادؿ 

% مػف إجمػالي عػدد المرشػديف 09التربكييف بالمدارس االبتدائية بتربيػة الكػرخ الثانيػة مػا يػكازم 
 حافظة بغداد.                التربكييف بم

 (2جدول رقم )                                  
 وصف عينة البحث

 % ك عدد سنوات الخبرة % ك التخصص
 41.3 57 5-0 56.7 38 إرشاد تربكم
 38.9 56 01-6 55.4 07 عمـ نفس
 00.9 8 05-00 07.9 05 عمـ اجتماع

 8.9 6 05أكثر مف    

 %100 67  %100 67 اإلجمالي
( أف نسػػبة المرشػػديف التربػكييف مػػف ذكم تخصػػص اإلرشػػاد 5يتضػح مػػف الجػػدكؿ رقػـ )

% مػػف إجمػػالي العينػػة، كمػػا كانػػت سػػنكات الخبػػرة 56.7التربػػكم جػػاءت بػػأعمى نسػػبة قػػد بمغػػت 
سػػػنكات أعمػػػى نسػػػبة مشػػػاركة فػػػي الدراسػػػة الميدانيػػػة لمبحػػػث، كيفسػػػر الباحثػػػاف ذلػػػؾ  5 –0مػػػف 

تربية بتعميؽ التخصص في اختيارات شغمي كظيفة مرشد تربكم لذا جاءت نسبة باتجاه كزارة ال
 الحاصميف عمى المؤىؿ األعمى مف ذكم تخصص اإلرشاد التربكم.

 البحث: اة: أدثالثاً 
 (. يَّفتمثمت أداة الدراسة في استبانة العمؿ التطكعي ) مف إعداد الباحث

يا، كاستعاف فقراتكتحديد محاكرىا ك  الدراسةألداة ب عداد الصكرة األكلية  افقاـ الباحثك 
عداد االستبانةبناء  يف افالباحث  :بالمصادر اآلتية كا 

 .لمبحثاإلطار النظرل  -أ
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 .العمؿ التطكعي بالمؤسسات التعميميةالدراسات السابقة عف  -ب
 الدراسة االستطبلعية التي قاـ بيا الباحثاف. -ج
، في المؤسسات التعميمية كالتربكية ـميداف عممي يف يفاالستفادة مف خبرة الباحثَّ  -د
 .كاقع ماليكمية ل ـكمعايشتي
المقاببلت الشخصية مع بعض المرشديف التربكييف، كالطبلب بالمدارس  -ق
 .االبتدائية

 (3جدول )
 محاور استبانة العمل التطوعي

 الفقراتعدد  اسم المحور محاور االستبانة
 00 عمى العمؿ الطبلبي التطكعيمجاالت التدريب  المحكر األكؿ
 03 فكائد تدريب الطبلب عمى العمؿ التطكعي المحكر الثاني
 05 معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي المحكر الثالث
 01 سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ التطكعي المحكر الرابع

 صدق االستبانة: -أ
لمتحقػؽ مػػف صػدؽ االسػػتبانة تػـ حسػػاب معامػؿ االرتبػػاط بػيف درجػػات األفػراد عمػػى كػػؿ 

       كالدرجة الكمية لممحكر الذم ينتمي إليو. فقرة
 (4جدول )

 (49استبانة العمل التطوعي )ن = في والمحاور الفقراتمعامالت االرتباط بين 
 المحور األول 
 مجاالت التدريب

 المحور الثاني 
 التدريبفوائد 

 المحور الثالث 
 معوقات التدريب

 المحور الرابع
 سبل نجاح التدريب

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

0 1,778** 05 1.495** 55 1,737** 41 1,708** 
5 1,763** 03 1,757** 56 1,853** 40 1,655** 
3 1,681** 04 1,445** 57 1,779** 45 1,510** 
4 1,588** 05 1.783** 58 1.777** 43 1.776** 
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5 1.740** 06 1.755** 59 1.450** 44 1.747** 
6 1.704** 07 1.543** 31 1.756** 45 1.695** 
7 1.817** 08 1.668** 30 1.731** 46 1.770** 
8 1.845** 09 1.741** 35 1,763** 47 1.651** 
9 1.747** 51 1.659** 33 1,681** 48 1.595** 
01 1.695** 50 1.776** 34 1.783** 49 1.755** 
00 1,779** 55 1.747** 35 1.755**   
  53 1,708** 36 1.543**   
  54 1,655** 37 1.704**   
    38 1.817**   
    39 1.755**   

 (1.10)**( داؿ عند مستكل )                   (   1.15)*( داؿ عند )
( أف قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل داللة 4يتضح مف الجدكؿ )

(1.10) 
 (5جدول )

 معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية الستبانة العمل التطوعي
 (49)ن= 

 معامل االرتباط المحاور
 **1,909 العمؿ الطبلبي التطكعيمجاالت التدريب عمى 

 **1,967 فكائد تدريب الطبلب عمى العمؿ التطكعي
 **1,947 معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي
 **1,971 سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ التطكعي

 (1.15(                        )*( داؿ عند )1.10)**( داؿ عند مستكل )
أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستكل ( 5يتضح مف جدكؿ )

 ( كىذا يؤكد التماسؾ الداخمي لبلستبانة.1.10داللة )
 ثبات االستبانة: -ب
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كركنبػاخ، حيػث طبقػت  -لحساب ثبات استبانة العمؿ التطكعي تـ استخداـ طريقة ألفػا
 كتـ التحقؽ مف ثبات عينة الدراسة. 05المعادلة عمى العينة االستطبلعية ف = 

كتعتمػػد معادلػػػة ألفػػا كركنبػػػاخ عمػػػى تباينػػات أسػػػئمة االسػػػتبانة، كتشػػترط أف تقػػػيس بنػػػكد 
 بحساب معامؿ الثبات لكؿ محكر عمى حدة. افاالستبانة سمة كاحدة فقط، كلذلؾ قاـ الباحث

 (6جدول )
 كرونباخ -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 (12)ن = 
معامل الثبات بطريقة  الفقراتعدد  حوراسم الم

 ألفا كرونباخ
 **1.91 00 مجاالت التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي
 **1.87 03 فكائد تدريب الطبلب عمى العمؿ التطكعي

 **1.95 05 معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعي
 **1.93 01 سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ التطكعي

 **0.97 49 الكميةالدرجة 
كىي قيـ  1.97ك 1.87( أف قيـ معامؿ الثبات تتراكح بيف 6كيتضح مف جدكؿ )

، مما يدؿ عمى ثبات االستبانة 1.10مرتفعة حيث جميع معامبلت الثبات دالة عند مستكل 
 بدرجة عالية.

 ج. طريقة إجراء تصحيح االستبانة: 
باالختيار بيف مدرج خماسي ليس ىناؾ كقت محدد لئلجابة ، حيث تقكـ المعممة 

، 5ضعيفة جدا( كأعطيت كبيرة جدا =  –ضعيفة  –متكسطة  –كبيرة  –كبيرة جدا ) اإلجابة
، لئلجابة عف عبارات االستبانة 0، ضعيفة جدا 5، ضعيفة = 3، متكسطة = 4كبيرة = 

لمعبارات المكجبة، كالعكس صحيح لمعبارات السالبة، ثـ تجمع بعد ذلؾ درجات كؿ بعد 
الدرجة الكمية، ككمما  ىالحصكؿ عمى أبعاد االستبانة، كجميع عبارات االستبانة لمحصكؿ عم

المحاكر األربعة، كاالستبانة، كمما كاف التدريب عمى العمؿ  ىارتفعت درجات المفحكص عم
 التطكعي بدرجة مرتفعة، كالعكس صحيح

  .رابعًا: الوسائل اإلحصائية
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 اإلحصائية اآلتية:األساليب  صائي لمبيانات عمىالتحميؿ اإلح في افاعتمد الباحث
 التكرارات. .0
 المتكسط الحسابي. .5
 مجمكع األكزاف. .3
 .كركنباخ -ألفا معادلة .4
 معامؿ االرتباط بيرسكف .5

في التحميؿ اإلحصائي لمبيانات حزمة البرامج اإلحصائية لمعمكـ  افكقد استخدـ الباحث
 المناسبة. المعالجات اإلحصائية إلجراء( كذلؾ SPSS 20االجتماعية )

 .: عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع
 .مجاالت التدريب عمى العمل الطالبي التطوعي . تحميل نتائج المحور األول:1

 (7جدول رقم )
 الطالبي التطوعينتائج محور مجاالت التدريب عمى العمل 

 مجموع االستجابة الفقرة م
 األوزان

 

المتوسط 
 الحسابي

 لترتيبا
كبيرة 
 جدا

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

ضعي
 فة جدا

يشػػػػػارؾ الطمبػػػػػة   1
فػػػػػػػي البػػػػػػػػازارات 

 الخيرية

- 
6 47 04 - 

555 5.5 9 

يشػػػػػارؾ الطمبػػػػػة   2
فػػػػػػػػي االعتنػػػػػػػػاء 
 بالمرافؽ العامة

- 
5 48 03 0 

535 5.3 8 

الطمبػػػػػة يشػػػػػارؾ   3
فػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػبلت 
التبػػػػػػػػػػرع بالػػػػػػػػػػدـ 
لممجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 المحمي

3 

0 49 9 5 

548 5.4 7 
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يشػػػػػارؾ الطمبػػػػػة   4
فػػي االحتفػػاالت 
كالمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات 
الكطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالدينية

04 

47 

6 - - 

319 4.6 3 

يتعػػػػاكف الطمبػػػػة   5
مػػػع المؤسسػػػات 
العاممػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
رعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذكم 
االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الخاصة

- 5 4 05 46 

96 0.5 00 

يػػػػػػػػنظـ الطمبػػػػػػػػة   6
كبػػػػػػػػار زيػػػػػػػػارات 

السػػػػف فػػػػي دكر 
الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المسنيف

55 00 3 0 - 

305 4.7 5 

يشػػػػػارؾ الطمبػػػػػة   6
في تقديـ العكف 
لممؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العاممػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
مجػػػاؿ مسػػػاعدة 

 الفقراء

8 7 51 5 - 

596 3.0 5 

يػػػػػػػػنظـ الطمبػػػػػػػػة   8
بػػػػرامج رياضػػػػية 
عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

07 - 49 0 - 

594 5.5 6 
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 المحمي

يتعػػػػاكف الطمبػػػػة   9
مػػػػػػػػػػػػػع مراكػػػػػػػػػػػػػز 

 العامةالسبلمة 

57 
8 5 - - 

353 4.8 0 

يتعػػػػاكف الطمبػػػػة   11
مػػػع المؤسسػػػات 
العاممػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 الصحي

- 3 8 50 35 

003 0.7 01 

يتعػػػػاكف الطمبػػػػة   11
مػػػع المؤسسػػػات 
العاممػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
 المجاؿ الثقافي

07 - 51 - - 

315 3.3 4 

 ( ما يأتي:7يتضح من الجدول رقم )
مجاالت التدريب عمى العمؿ باستقراء نتائج المحكر األكؿ كالذم نص عمى " أف 

 " جاءت كالتالي: الطبلبي التطكعي
 جاءت بدرجة كبيرة جدان. كبار السف في دكر رعاية المسنيفل ـ الطمبة زياراتينظت .0
 جاءت بدرجة كبيرة جدا. تعاكف الطمبة مع مراكز السبلمة العامة .5
 االحتفاالت كالمناسبات الكطنية كالدينية جاءت بصكرة كبيرة.مشاركة الطمبة في  .3
جاءت بدرجة  الطمبة في تقديـ العكف لممؤسسات العاممة في مجاؿ مساعدة الفقراء ةشاركم .4

 متكسطة.
 جاءت بدرجة متكسطة. تعاكف الطمبة مع المؤسسات العاممة في المجاؿ الثقافي .5
 بصكرة متكسطة.مشاركة الطمبة في البازارات الخيرية جاءت  .6
 مشاركة الطمبة في االعتناء بالمرافؽ العامة  جاءت بصكرة متكسطة. .7
 مشاركة الطمبة في حمبلت التبرع بالدـ جاءت بصكرة متكسطة. .8
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 جاءت بدرجة متكسطة. برامج رياضية عمى مستكل المجتمع المحميلـ الطمبة ينظت .9
 بدرجة ضعيفة.جاءت  تعاكف الطمبة مع المؤسسات العاممة في المجاؿ الصحي .01
جاءت بنسبة  الطمبة مع المؤسسات العاممة في رعاية ذكم االحتياجات الخاصة تعاكف .00

 ضعيفة.
 مراكز السبلمة العامةك  كبار السف في دكر رعاية المسنيفل زياراتحيث يتضح أف تنظيـ 

كالمشاركة في االحتفاالت كالمناسبات الكطنية كالدينية جاءت في أعمى االىتمامات بالنسبة 
 لممرشديف التربكييف.

 .الثاني: فوائد تدريب الطالب عمى العمل التطوعي المحورتحميل نتائج . 2
 (8جدول رقم )

 يب الطالب عمى العمل التطوعيالمحور الثاني: فوائد تدر 
 مجموع االستجابة الفقرة م

 األوزان
 

المتوسط 
 الحسابي

 لترتيبا
كبيرة 
 جدا

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

ضعي
 فة جدا

يكتسػػػػػػب الطمبػػػػػػة معػػػػػػارؼ   12
عمميػػػػة إضػػػػافية لممقػػػػررات 

 الدراسية
07 - 49 0 - 

594 5.5 05 

يكتسػػػػػػب الطمبػػػػػػة ميػػػػػػارات   13
عمميػػػػػػػة ذات أىميػػػػػػػة فػػػػػػػي 

)التخطيط كالتنظػيـ حياتيـ 
كالتنسيؽ كالقػدرة عمػى حػؿ 

 المشكبلت(

- 

5 4 05 46 

96 0.5 03 

يتػػػػدرب الطمبػػػػة عمػػػػى إدارة   14
الكقػػػت لئلفػػػادة مػػػف أكقػػػات 

 الفراغ بما ىك مفيد

3 
0 49 9 5 

548 5.4 01 

يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تنميػػة   15
 0 0 51 05 - الثقة بالنفس

588 5.4 9 

يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تنميػػة   16
بالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكلية الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر 

 كاالنتماء لممجتمع
58 8 0 - - 

353 4.8 0 
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يتعػػػػػػػػػػػرؼ الطمبػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى   16
اىتمامػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػي 

 المجتمع
39 55 6 - - 

557 3.8 4 

يتعػػػػػػػػػػػرؼ الطمبػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى   18
المشػػػػكبلت التػػػػي يكاجييػػػػا 

 أفراد المجتمع
3 04 51 - - 

581 5.3 00 

يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تنميػػة   19
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االجتماعي
38 55 4 - - 

594 4.4 6 

يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تنميػػة   21
 مفيـك تقدير الذات

38 
54 4 0 - 

311 4.5 5 

يتػػػػػػػػػػيح لمطمبػػػػػػػػػػة الفرصػػػػػػػػػػة   21
لمتعبيػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػف آرائيػػػػػػػػػػػػػـ 
كأفكػػػػػػػػػارىـ فػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػايا 
 العامة التي تيـ المجتمع

07 - 49 0 - 

594 5.5 8 

يسػػػػاعد الطمبػػػػة عمػػػػى فػػػػتح   22
 - - 3 03 50 آفاؽ العمؿ في المستقبؿ

306 4.7 5 

يزيػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػعكر الطمبػػػػػػػػػػػػػة   23
بالتعػػػػػػػػاطؼ مػػػػػػػػػع الفئػػػػػػػػػات 

 المحتاجة
48 04 5 - - 

301 4.6 3 

يسػػػػػػاعد العمػػػػػػؿ التطػػػػػػكعي   24
 - 0 4 55 37 في تككيف صداقات جديدة

591 4.3 7 
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 ( ما يأتي:8يتضح من الجدول رقم )
تدريب الطبلب عمى العمؿ فكائد  باستقراء نتائج المحكر الثاني كالذم نص عمى"

 "   جاءت بالترتيب التالي: التطكعي
 جاءت بدرجة كبيرة جدان. الطمبة عمى تنمية الشعكر بالمسؤكلية كاالنتماء لممجتمع ةساعدم .0
 جاءت بدرجة كبيرة جدان. الطمبة عمى فتح آفاؽ العمؿ في المستقبؿ ةساعدم .5
جاءت بدرجة كبيرة  ت المحتاجةيزيد شعكر الطمبة بالتعاطؼ مع الفئاالعمؿ التطكعي  .3

 جدان.
 جاءت بدرجة كبيرة. معارؼ عممية إضافية لممقررات الدراسيةلب الطمبة اكتسا .4
 جاءت بدرجة كبيرة. الطمبة عمى تنمية الثقة بالنفس ةساعدم .5
 لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ في القضايا العامة التي تيـ المجتمع إتاحة الفرصة .6

 جاءت بدرجة كبيرة.
 جاءت بدرجة كبيرة. العمؿ التطكعي يساعد في تككيف صداقات جديدة .7
 جاءت بدرجة كبيرة. ب الطمبة عمى إدارة الكقت لئلفادة مف أكقات الفراغ بما ىك مفيديتدر  .8
 جاءت بدرجة كبيرة. تعرؼ الطمبة عمى المشكبلت التي يكاجييا أفراد المجتمع .9

 جاءت بدرجة متكسطة. األفراد في المجتمع تعرؼ الطمبة عمى اىتمامات .01
 جاءت بدرجة متكسطة. الطمبة عمى تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي ةساعدم .00
 جاءت بدرجة متكسطة. الطمبة عمى تنمية مفيـك تقدير الذات ةساعدم .05
ب الطمبة ميارات عممية ذات أىمية في حياتيـ )التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالقدرة اكتسا .03

 جاءت بدرجة ضعيفة. المشكبلت( عمى حؿ
تنمية الشعكر بالمسؤكلية  فكائد تدريب الطبلب عمى العمؿ التطكعيحيث يتضح أف 

يزيد شعكر الطمبة بالتعاطؼ مع كما انو فتح آفاؽ العمؿ في المستقبؿ ك  كاالنتماء لممجتمع
مؿ التطكعي كقد جاءت ىذه النتائج مف أكثر فكائد تدريب الطبلب عمى العالفئات المحتاجة 

 مف كجو نظر المرشديف التربكييف.
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)645 ) 
 

 .معوقات التدريب عمى العمل الطالبي التطوعي الثالث: المحورتحميل نتائج . 3
 (9جدول رقم )

 معوقات التدريب عمى العمل الطالبي التطوعيالمحور الثالث: 
 مجموع االستجابة الفقرة م

 األوزان
 

المتوسط 
 الحسابي

 لترتيبا
كبيرة 

 جدا
ضعي متوسطة كبيرة

 فة
ضعي

 فة جدا
ضعؼ كعي الطمبة بمفيـك   25

 - 0 3 55 00 العمؿ التطكعي
305 4.7 0 

انخفاض مستكل الكعي   26
بالبرامج كالنشاطات 

 التطكعية
- 05 51 0 0 

588 5.4 8 

فمة تكفر الكقت لدل الطمبة   26
التطكعي لمقياـ بالعمؿ 

 لكثرة الكاجبات المدرسية
3 04 51 - - 

581 5.3 9 

انخفاض في مستكل   28
الحكافز المعنكية التي 
تشجع الطمبة عمى القياـ 

 باألعماؿ التطكعية

- 3 8 50 35 

003 0.7 05 

كجكد بعض المفاىيـ   29
االجتماعية السمبية نحك 

 العمؿ التطكعي

- 
5 48 03 0 

535 5.3 01 

األسرية ضعؼ التكعية   31
فيما يتعمؽ بتنشئة األبناء 

 عمى مساعدة اآلخريف
31 33 3 0 - 

595 4.4 7 

اعتقاد البعض أف العمؿ   31
التطكعي ال يجدم نفعا 

 كأنو مضيعة لمكقت

- 
7 46 04 - 

555 5.5 00 

ضعؼ دكر المدرسة في   32
تنمية قيـ التطكع كالعمؿ 
 الجماعي في نفكس الطمبة

- 3 35 8 50 
003 0.9 05 
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تضميف المناىج  قمة  33
المدرسية مكضكعات تركز 
عمى مفيـك العمؿ 

 التطكعي

- 3 34 01 51 

005 0.8 03 

قمة المؤسسات الداعمة   34
لبرامج العمؿ التطكعي 

 كأىميتو
03 50 3 - - 

306 4.7 5 

انخفاض معدؿ الدخؿ   35
 االقتصادم ألفراد المجتمع

55 39 6 - - 
557 3.8 3 

غياب الدكر اإلعبلمي فيما   36
 يتعمؽ بالعمؿ التطكعي

54 38 4 0 - 
311 4.5 4 

كقمة كجكد برامج تكعية   36
 لبلرتقاء بالعمؿ التطكعي

57 35 5 - - 
598 4.4 5 

نقص المعمكمات لدل   38
الطمبة عف مجاالت العمؿ 
التطكعي التي يمكف أف 

 يمتحقكا بيا

59 33 5 - - 

596 4.4 6 

عدـ كجكد تشريع يشجع   39
 08 00 34 4 - كينظـ العمؿ التطكعي

005 0.8 04 
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 ( ما يأتي:9يتضح من الجدول رقم )
معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي  باستقراء نتائج المحكر الثالث كالذم نص عمى"

 " جاءت المعكقات بالترتيب التالي: التطكعي
 جاءت بدرجة كبيرة. ضعؼ كعي الطمبة بمفيـك العمؿ التطكعي .0
 جاءت بدرجة كبيرة. قمة المؤسسات الداعمة لبرامج العمؿ التطكعي كأىميتو .5
 جاءت بدرجة كبيرة. انخفاض معدؿ الدخؿ االقتصادم ألفراد المجتمع .3
 جاءت بدرجة كبيرة. غياب الدكر اإلعبلمي فيما يتعمؽ بالعمؿ التطكعي .4
 جاءت بدرجة كبيرة. قمة كجكد برامج تكعية لبلرتقاء بالعمؿ التطكعي .5
   نقص المعمكمات لدل الطمبة عف مجاالت العمؿ التطكعي التي يمكف أف يمتحقكا بيا .6

 جاءت بدرجة كبيرة.
جاءت بدرجة  ضعؼ التكعية األسرية فيما يتعمؽ بتنشئة األبناء عمى مساعدة اآلخريف .7

 كبيرة.
 كسطة.جاءت بدرجة مت انخفاض مستكل الكعي بالبرامج كالنشاطات التطكعية .8
جاءت بدرجة  مة تكفر الكقت لدل الطمبة لمقياـ بالعمؿ التطكعي لكثرة الكاجبات المدرسيةق .9

 متكسطة.
 جاءت بصكرة متكسطة. كجكد بعض المفاىيـ االجتماعية السمبية نحك العمؿ التطكعي .01
جاءت بدرجة  اعتقاد البعض أف العمؿ التطكعي ال يجدم نفعا كأنو مضيعة لمكقت .00

 متكسطة.
جاءت  ر المدرسة في تنمية قيـ التطكع كالعمؿ الجماعي في نفكس الطمبةضعؼ دك  .05

 بدرجة متكسطة.
جاءت  قمة تضميف المناىج المدرسية مكضكعات تركز عمى مفيكـ العمؿ التطكعي .03

 بدرجة متكسطة.
 جاءت بدرجة متكسطة. عدـ كجكد تشريع يشجع كينظـ العمؿ التطكعي .04
 تي تشجع الطمبة عمى القياـ باألعماؿ التطكعيةانخفاض في مستكل الحكافز المعنكية ال .05

 جاءت بدرجة ضعيفة.
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ضعؼ كانت  معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعيحيث يتضح أف أىـ 
 قمة المؤسسات الداعمة لبرامج العمؿ التطكعي كأىميتوك  كعي الطمبة بمفيكـ العمؿ التطكعي

غياب الدكر اإلعبلمي فيما يتعمؽ بالعمؿ ك  انخفاض معدؿ الدخؿ االقتصادم ألفراد المجتمعك 
نقص المعمكمات لدل الطمبة ك  قمة كجكد برامج تكعية لبلرتقاء بالعمؿ التطكعي ، التطكعي

ضعؼ التكعية األسرية فيما يتعمؽ بتنشئة األبناء عمى مساعدة ك  عف مجاالت العمؿ التطكعي
 . اآلخريف

 ريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعيمعكقات التدكقد جاءت ىذه النتائج معبرة عف أىـ 
 مف كجو نظر المرشديف التربكييف.

 .الرابع: سبل نجاح التدريب عمى العمل التطوعي المحورتحميل نتائج . 4
 (10جدول رقم )

 : سبل نجاح التدريب عمى العمل التطوعيالمحور الرابع
 مجموع االستجابة الفقرة م

 األوزان
 

المتوسط 
 الحسابي

 لترتيبا
كبيرة 
 جدا

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

ضعي
 فة جدا

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ التكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا   41
الحديثػػػػػػػة لتعريػػػػػػػؼ الطمبػػػػػػػة 
بمجػػػاالت العمػػػؿ التطػػػكعي 
لتشػػػػجيعيـ عمػػػػػى االنخػػػػػراط 

 باألعماؿ التطكعية

05 44 6 5 - 

303 4.4 5 

تضػػػػميف المنػػػػاىج الدراسػػػػية   41
 مفاىيـ تتعمؽ بأىمية العمػؿ

 التطكعي

09 
43 5 - - 

599 3.9 3 

تفعيػػؿ دكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ   42
المختمفػػػػة فػػػػي تثقيػػػػؼ أفػػػػراد 
المجتمػػػػػػػػع بماىيػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ 

 التطكعي

- 

8 45 04 - 

555 5.3 01 

تفعيؿ دكر األسرة في تنمية   43
حػػػب العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػػي 
 نفكس أبنائيا منذ الصغر

05 43 7 5 - 
580 3.7 4 
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قيػػػػػػػػاـ المدرسػػػػػػػػػة بتكضػػػػػػػػػيح   44
التػػػػػػي تعػػػػػػكد عمػػػػػػى الفكائػػػػػػد 

المتطػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػف الطمبػػػػػػػػة 
جػػػػػػػػػػراء القيػػػػػػػػػػاـ باألعمػػػػػػػػػػاؿ 

 التطكعية

59 6 0 0 - 

355 4.9 0 

إصػػػػػػدار المدرسػػػػػػة نشػػػػػػرات   45
دكريػػػػػػػػػة تعنػػػػػػػػػي باألعمػػػػػػػػػاؿ 
التطكعيػػػػة إلبػػػػراز نشػػػػاطات 

 المتطكعيف

03 41 01 4 - 

557 3.8 5 

استضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   46
لمحاضػػػػػريف لمحػػػػػديث عػػػػػف 

 أىمية العمؿ التطكعي
00 39 5 5 7 

566 3.1 6 

إعػػػبلف المؤسسػػػات الخيريػػػة   46
عػػػػػػػػف رغبتيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي قبػػػػػػػػكؿ 
األعمػػاؿ التطكعيػػػة كاألفػػػراد 
المتطػػػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػػػف طمبػػػػػػػػػػة 

 المدارس

9 38 6 5 9 

548 5.8 7 

تخصػػػػػػػيص جػػػػػػػائزة أفضػػػػػػػؿ   48
 عمؿ تطكعي

9 
36 01 3 9 

541 5.6 8 

تضػػػػػميف العمػػػػػؿ التطػػػػػكعي   49
ليصػػػػػػبح جػػػػػػزءا مػػػػػػف تقػػػػػػكيـ 

 الطالب
8 35 00 4 9 

588 5.4 9 
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 ( ما يأتي:10يتضح من الجدول رقم )
سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ  باستقراء نتائج المحكر الرابع كالذم نص عمى"

 " جاءت المعكقات بالترتيب التالي:  التطكعي
القياـ باألعماؿ قياـ المدرسة بتكضيح الفكائد التي تعكد عمى المتطكعيف مف الطمبة جراء  .0

 جاءت بدرجة كبيرة جدا. التطكعية
استخداـ التكنكلكجيا الحديثة لتعريؼ الطمبة بمجاالت العمؿ التطكعي لتشجيعيـ عمى  .5

 جاءت بدرجة كبيرة. االنخراط باألعماؿ التطكعية
 جاءت بدرجة كبيرة. تضميف المناىج الدراسية مفاىيـ تتعمؽ بأىمية العمؿ التطكعي .3
جاءت  سرة في تنمية حب العمؿ التطكعي في نفكس أبنائيا منذ الصغرتفعيؿ دكر األ .4

 بدرجة كبيرة.
جاءت  إصدار المدرسة نشرات دكرية تعني باألعماؿ التطكعية إلبراز نشاطات المتطكعيف .5

 بدرجة كبيرة.
 جاءت بدرجة كبيرة. استضافة المدرسة لمحاضريف لمحديث عف أىمية العمؿ التطكعي .6
المؤسسات الخيرية عف رغبتيا في قبكؿ األعماؿ التطكعية كاألفراد المتطكعيف مف  إعبلف .7

 جاءت بدرجة كبيرة. طمبة المدارس
 جاءت بدرجة كبيرة. تخصيص جائزة أفضؿ عمؿ تطكعي .8
 جاءت بدرجة كبيرة. تضميف العمؿ التطكعي ليصبح جزءا مف تقكيـ الطالب .9

 ؼ أفراد المجتمع بماىية العمؿ التطكعيتفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في تثقي .01
 جاءت بدرجة متكسطة.

بتكضيح كانت  العمؿ الطبلبي التطكعيالتدريب عمى  حيث يتضح أف أىـ سبؿ نجاح
استخداـ ك  الفكائد التي تعكد عمى المتطكعيف مف الطمبة جراء القياـ باألعماؿ التطكعية

التطكعي لتشجيعيـ عمى االنخراط التكنكلكجيا الحديثة لتعريؼ الطمبة بمجاالت العمؿ 
تفعيؿ ك تضميف المناىج الدراسية مفاىيـ تتعمؽ بأىمية العمؿ التطكعي . باألعماؿ التطكعية

صدار المدرسة ك دكر األسرة في تنمية حب العمؿ التطكعي في نفكس أبنائيا منذ الصغر  ا 
فة المدرسة استضاك نشرات دكرية تعني باألعماؿ التطكعية إلبراز نشاطات المتطكعيف 

عبلفلمحاضريف لمحديث عف أىمية العمؿ التطكعي  المؤسسات الخيرية عف رغبتيا في  كا 
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تخصيص جائزة أفضؿ عمؿ ك  قبكؿ األعماؿ التطكعية كاألفراد المتطكعيف مف طمبة المدارس
تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ ك تضميف العمؿ التطكعي ليصبح جزءا مف تقكيـ الطالب ك  تطكعي

كقد جاءت ىذه النتائج معبرة عف  .تثقيؼ أفراد المجتمع بماىية العمؿ التطكعي المختمفة في
 مف كجو نظر المرشديف التربكييف. سبؿ نجاح التدريب عمى العمؿ التطكعيأىـ 

 نتائج البحث:  
 :تيةالنتائج اآل ىتكصؿ البحث الحالي إل

 السبلمة العامةمراكز ك  كبار السف في دكر رعاية المسنيفل زياراتأف تنظيـ  .0
جاءت في أعمى االىتمامات  تقديـ العكف لممؤسسات العاممة في مجاؿ مساعدة الفقراءك 

 بالنسبة لممرشديف التربكييف.

تنمية الشعكر بالمسؤكلية  عمى العمؿ التطكعي التبلميذفكائد تدريب أف  .5
بالتعاطؼ مع  يزيد شعكر الطمبةكما انو فتح آفاؽ العمؿ في المستقبؿ ك  كاالنتماء لممجتمع
كقد جاءت ىذه النتائج مف أكثر فكائد تدريب التبلميذ عمى العمؿ التطكعي الفئات المحتاجة 

 مف كجو نظر المرشديف التربكييف.
ضعؼ كعي كانت  معكقات التدريب عمى العمؿ الطبلبي التطكعيأىـ  .3
 عي كأىميتوقمة المؤسسات الداعمة لبرامج العمؿ التطك ك  بمفيكـ العمؿ التطكعي التبلميذ

غياب الدكر اإلعبلمي فيما يتعمؽ بالعمؿ ك  انخفاض معدؿ الدخؿ االقتصادم ألفراد المجتمعك 
 . التطكعي

نقص المعمكمات لدل ك  قمة كجكد برامج تكعية لبلرتقاء بالعمؿ التطكعي .4
ضعؼ التكعية األسرية فيما يتعمؽ بتنشئة األبناء عمى ك  عف مجاالت العمؿ التطكعي التبلميذ
 . دة اآلخريفمساع

بتكضيح كانت  العمؿ الطبلبي التطكعيالتدريب عمى  أف أىـ سبؿ نجاح .5
استخداـ ك  جراء القياـ باألعماؿ التطكعية التبلميذالفكائد التي تعكد عمى المتطكعيف مف 

بمجاالت العمؿ التطكعي لتشجيعيـ عمى االنخراط  التبلميذالتكنكلكجيا الحديثة لتعريؼ 
 باألعماؿ التطكعية

تفعيؿ دكر ك تضميف المناىج الدراسية مفاىيـ تتعمؽ بأىمية العمؿ التطكعي  .6
صدار المدرسة نشرات ك األسرة في تنمية حب العمؿ التطكعي في نفكس أبنائيا منذ الصغر  ا 
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استضافة المدرسة لمحاضريف ك دكرية تعني باألعماؿ التطكعية إلبراز نشاطات المتطكعيف 
عبلف لمحديث عف أىمية العمؿ التطكعي المؤسسات الخيرية عف رغبتيا في قبكؿ األعماؿ  كا 
 تخصيص جائزة أفضؿ عمؿ تطكعيك  المدارس تبلميذالتطكعية كاألفراد المتطكعيف مف 

تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ك  التمميذتضميف العمؿ التطكعي ليصبح جزءا مف تقكيـ ك 
 في تثقيؼ أفراد المجتمع بماىية العمؿ التطكعي

 ات البحثتوصي: 
 :يأتيإلى ما  ،تـ التكصؿ إليو مف نتائج في ضكء ما يالبحث الحال يكصي

بمفيـك العمؿ  التبلميذكعي  مف خبلؿ زيادة عمى العمؿ التطكعي التبلميذتدريب  .0
 .التطكعي

  .المؤسسات الداعمة لبرامج العمؿ التطكعيزيادة  .5

 . الدكر اإلعبلمي فيما يتعمؽ بالعمؿ التطكعي زيادة .3

عف مجاالت  التبلميذالمعمكمات لدل  لزيادة برامج تكعية لبلرتقاء بالعمؿ التطكعيإعداد  .4
 .العمؿ التطكعي

 .التكعية األسرية فيما يتعمؽ بتنشئة األبناء عمى مساعدة اآلخريفاالىتماـ ب .5

 . جراء القياـ باألعماؿ التطكعية التبلميذتكضيح الفكائد التي تعكد عمى المتطكعيف مف  .6
 ىبمجاالت العمؿ التطكعي لتشجيعيـ عم التبلميذاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة لتعريؼ  .7

 .االنخراط باألعماؿ التطكعية
  .تضميف المناىج الدراسية مفاىيـ تتعمؽ بأىمية العمؿ التطكعي .8
  .تفعيؿ دكر األسرة في تنمية حب العمؿ التطكعي في نفكس أبنائيا منذ الصغر .9

 .دكرية تعني باألعماؿ التطكعية إلبراز نشاطات المتطكعيف إصدار المدرسة نشرات .01
 مقترحات البحث: 

 :يأتيالبحث الحالي ما  يقترح
كدكره في تنمية  لمحديث عف أىمية العمؿ التطكعي استضافة المدرسة لمحاضريف .0

 المجتمع.
المؤسسات الخيرية عف رغبتيا في قبكؿ األعماؿ التطكعية كاألفراد المتطكعيف مف  إعبلف .5

 . تخصيص جائزة أفضؿ عمؿ تطكعيك  المدارس تبلميذ
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  التمميذ.مف تقكيـ  تضميف العمؿ التطكعي ليصبح جزءان  .3
 .ىية العمؿ التطكعياتفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في تثقيؼ أفراد المجتمع بم .4

 
 قائمة المصادر      

 أواًل: المصادر العربية:
 .، لبناف، دار صادر، بيركت لساف العرب :(5113ابف منظكر، محمد بف مكـر ) .0
تعرض المراىقيف لمحمبلت اإلعبلنية لمجمعيات  :(5107إسماعيؿ، محمكد حسف ) .5

لة، الخيرية بالفضائيات المصرية كعبلقتو بثقافة العمؿ التطكعي لدييـ، مجمة دراسات الطفك 
 (، شير51مد )مج(، ال76العدد )كمية الدراسات العميا لمطفكلة،  -جامعة عيف شمس 

 .75 – 67سبتمبر، 
الطبلبية في تنمية األسر ( : تقكيـ برامج جماعات 5108، نشكل السيد )إسماعيؿ .3

مشاركة الشباب الجامعي في العمؿ التطكعي، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الخدمة 
 .، القاىرة، جميكرية مصر العربية، جامعة حمكافاالجتماعية

لطبلب المرحمة  يغرس قيـ العمؿ التطكع(: 5108)، راشد بف ظافر مالدكسر  .4
جامعة عمار ثميجي (، 70) ، العدددراسات ،  مجمةمف كجية نظر المعمميف االبتدائية
 .001 -78، الجزائر، نكفمبر، شير باألغكاط

 كعبلقتو التطكعي العمؿ عمى التربية(: 5116) العزيز ف المطيؼ عبد الرباح، .5
 المجمد ،(3) العدد كاجتماعية، تربكية دراسات مجمة في منشكر بحث األساسية، بالحاجات

 .العربية مصر جميكرية القاىرة، حمكاف، جامعة التربية، كمية ،(03)
نظرية التدريب التحكؿ مف أفكار كمبادئ  :(5103رضكاف، محمكد عبد الفتاح ) .6
، القاىرة، جميكرية مصر المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، لتدريب إلى كاقعو المممكسا

 .العربية
( "اتجاىات الشباب الجامعي الذككر نحك العمؿ 5119السمطاف، فيد سمطاف ) .7

 (،005) العددجامعة الممؾ سعكد"، مجمة رسالة الخميج العربي،  ىالتطكعي دراسة تطبيقية عم
 .، المممكة العربية السعكديةمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، الرياض (،31المجمد )
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، (. إدارة العممية التدريبية النظرية كالتطبيؽ5104الشرعة، عطا اهلل محمد تيسير. ) .8
 .، عماف، األردفدار الحامد لمنشر

في تفعيؿ العمؿ  االجتماعيةدكر الخدمة  (5106) الصالح، إكراـ بنت محمد .9
الجمعية ( ، 8المجمد ) (،56) االجتماعية، العددمجمة الخدمة ، الجامعية طالبةالتطكعي لم

 ، جميكرية مصر العربية.091-053، يكنيكاالجتماعييف، المصرية لؤلخصائييف 
المدرسية  األنشطة(: برنامج مقترح الستخداـ 5107صالح، مركة عبد الرضي ) .01

مف منظكر خدمة الجماعة،  اإلعدادية لدل طبلب المرحمة يالبلصفية لتدعيـ العمؿ التطكع
، محافظة أسكاف، سكافأرسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة 

 .جميكرية مصر العربية
"استثمار المكارد البشرية لمشركات الصناعية في  (5105) الصراؼ، محفكظ حمدكف .00

سمكب حمقات الجكدة، تنمية العمؿ لمتطكعي في حالة الككارث أنمكذج مقترح باعتماد أ
، جميكرية ( ، كمية اإلدارة كاالقتصاد ، جامعة المكصؿ34)المجمد(،  016)العدد  الرافديف،
 العراؽ.

 –األشكاؿ  –ثقافة العمؿ التطكعي في المجتمع المفاىيـ  :(5108الطائي، بيداء ) .05
 (،95المجمد) (، 3) العدداألىداؼ، مجمة كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد،    الضكابط
5609- 5657. 
( "كاقع مشاركة طمبة جامعة السمطاف قابكس في العمؿ 5104العاني، كجيية ثابت ) .03

(، المجمد 36اإلنسانية، العدد )التطكعي"، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمـك 
 .، القاىرة، جميكرية مصر العربيةأبريؿشير  (،05)

"دكر اإلعبلـ في دعـ العمؿ التطكعي في المجتمع"،   (5110) عبد الحؽ ، محمد .04
 يكرقة عمؿ مقدمة لمندكة الثامنة لجمعيات المكتبات في ببلد الشاـ بمناسبة العاـ الدكل

، ، المركز الثقافي العربي، دمشؽ 51/6/5110-09لممتطكعيف، المنعقد في الفترة مف 
 .سكريا
المينية لمخدمة االجتماعية في منظمات ( الممارسة 5108المطيؼ، رشاد أحمد ) عبد .05

 .، اإلسكندرية، جميكرية مصر العربيةتنظيـ المجتمع، دار الكفاء لمطباعة كالنشر
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في  التربكيةدكر المؤسسات   :(5107) أييـ شبيب ،صالح ، كأحمد مكفؽ عبداهلل، .06
العدد  غداد،جامعة ب العمؿ التطكعي لدل الناشئة كالشباب، مجمة الرياضة المعاصرة، فيـغرز 

 .068-055 (:06(، المجمد )3)
تنمية ثقافة العمؿ  يالتربكية كدكرىا ف األنشطة (5107) عسكر، عبدالعزيز محمد .07

 -جامعة عيف شمس ، مجمة القراءة كالمعرفة ، المدرسة الثانكية : دراسة تحميمية  يف يالتطكع
، 095-050، أبريؿ  (،086العدد ) ،الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة  -كمية التربية 

 القاىرة، جميكرية مصر العربية.
( "مدل إدراؾ طالبات الدراسات العميا بجامعة القرل 5119المالكي، سمر محمد  ) .08

غير  لمجاالت العمؿ التطكعي لممرآة في المجتمع السعكدم "دراسة ميدانية" ، رسالة ماجستير
 .العربية السعكدية ، المممكة، كمية التربية ، جامعة أـ القرل منشكرة
، دار الحديث لمطباعة (8الطبعة )(، المعجـ الكسيط، 5100مجمع المغة العربية ) .09

 .، بيركت، لبنافكالنشر
(: استراتيجية مقترحة إلدارة العمؿ التطكعي 5108مرزكؽ، محمكد ممدكح ) .51

ية بالجامعات المصرية في ضكء بعض الخبرات العالمية ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كم
 .، محافظة بني سكيؼ، جميكرية مصر العربيةجامعة بني سكيؼ، التربية
دكر العمؿ التطكعي : (5105اليراف، محمد بف عبداهلل، كرحاؿ، صبلح بف محمد ) .50

في تنمية المجتمع كنمكذج مقترح لتفعيمو، المجمة العربية لئلدارة، المنظمة العربية لمتنمية 
 .074 - 057ديسمبر،شير ، (35(، المجمد )5العدد )اإلدارية، 

دكر أنشطة التكعية اإلسبلمية في تعزيز ثقافة  :(5106الكادعي، مسفر بف أحمد ) .55
العمؿ التطكعي لدل طمبة المرحمة الثانكية مف كجية نظر معممي العمكـ الشرعية بالمممكة 

مية التربية ك -العربية السعكدية، مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمكـ التربكية، جامعة الممؾ خالد 
 .057 - 037أكتكبر، شير ، (57العدد )مركز البحكث التربكية،  -
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