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ملخص الدراسة:

العملثقافةتعزیزفيالمعلمیندورعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت
الدراسةواستخدمتعثمان،بسلطنةالحكومیةالمدارسفيالطالبلدىالتطوعي

للدراسة،كأداةاالستبانةالباحثاستخدمالدراسةأھدافولتحقیقالوصفي،المنھج
من)130(قوامھاعشوائیةعینةعلىتطبیقھاتموثباتھاصدقھامنالتأكدوبعد

المدارسمعلميمن)100(شملتحیثالمدرسیةاألنشطةوأخصائيمعلمي
أنالنتائجوأظھرتمدرسي.نشاطأخصائي)30و(عمان،بسلطنةالحكومیة

متوسطة.بدرجةالتطوعيالعملفيیساھمونالمعلمینمنالعظمىالغالبیة
بقیةمعلميأقلوبدرجةالحیاتیةوالمھاراتاالجتماعیةالدراساتمعلميخصوصا

الدروسبعضولوجودالطالب،بواقعالموادھذهالرتباطنظراًالدراسیةالمواد
أظھرتكمااألخرى،العلمیةالموادمنأكثرالمنھجفيالتطوعيالعملومفاھیم
األنشطةعلىالمشرفینوالمعلمینالمدرسیة،األنشطةألخصائيإیجابيدورالنتائج

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيالتطوعيالعملنشاطمشرفخصوصاالمدرسیة
االعمالعلىالطالببتشجیعاھتمامبضرورةالدراسةوأوصتالطالب.لدى



فيدروسوتضمینالتطوعیة،وباألعمالالطالببواقعالدروسوربطالتطوعیة،
أنشطةتضمینوضرورةالتطوعي،العملمفاھیمعلىتركزالمدرسيالمنھاج

نشاطوتفعیلاألنشطة،اخصائيخطةفيالطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزز
العملثقافةتعزیزفيدورمنلھالمااألخرىالمدرسیةواألنشطةالتطوعيالعمل

التطوعي لدى الطالب.

ُعمان.العمل التطوعي، معلمي المدارس، سلطنةالكلمات المفتاحیة:

Abstract:

The study aimed to identify the role of teachers in promoting
a culture of volunteer work among students in government schools
in the Sultanate of Othman. and a school activities specialist,
which included (100) public school teachers in the Sultanate of
Oman, and (30) school activity specialists. The results showed
that the vast majority of teachers contribute to voluntary work to a
moderate degree. Especially the teachers of social studies and life
skills, and to a lesser extent the teachers of the rest of the subjects
due to the relationship of these subjects to the reality of the
students, and the presence of some lessons and concepts of
volunteer work in the curriculum more than other scientific
subjects. The results also showed a positive role for the school
activities specialist, and the teachers who supervise school
activities, especially the activity supervisor. Volunteer work in
promoting the culture of volunteer work among students. The
study recommended the importance of encouraging students to
volunteer work, linking lessons to the student’s reality and
volunteer work, and including lessons in the school curriculum that
focus on the concepts of volunteer work, and the need to include
activities that enhance the culture of volunteer work among
students in the activities specialist’s plan, and activating volunteer



work activity and other school activities when It has a role in
promoting a culture of volunteer work among students.

Keywords: volunteer work, school teachers, Sultanate of Oman.

مقدمة الدراسة:

حضاریاسلوكاویعدوالمجتمعللفردالمھمةاألعمالمنالتطوعيالعمل
العملُیعدوالمجتمع،أفرادبینوالتعاونللتكاتفمثالویعدالمجتمعات،بھترتقي

لخدمةاألفرادمنمجموعةأوفردبھایقومالتيالنبیلةالقیمأھمإحدىالتطوعي
لمساعدةجھدأومعنوّیةقیمةأومالیةأومادیةمعونةبتقدیمكانسواءالمجتمع

وأھمیةالواحدة،للمجموعةالفردياالنتماءمدىإلىاألعمالھذهوتشیراآلخرین،
أحد،منمقابلأيانتظاردونللمحتاجینالمساعدةتقدیمفيتتمثلالتطوعيالعمل

كلعندالصالحوالعملالخیرمعانيبكلوثیقاارتباطاالتطوعيالعملیمثلكما
المجتمعات البشریة منذ األزل وذلك باعتباره ممارسة إنسانیة.

واألسرةالفردحیاةفيإیجابيبشكلتؤثركبیرةأھمیةالتطوعيللعمل
العملیمثلحیثواالجتماعیة،االقتصادیةالمستویاتكافةومنوالمجتمع،
األعمالمنمجموعةباعتبارهاالجتماعي،التكافللمبدأعملیاتجسیداالتطوعي
المستخدمةالوسائلأھممنالتطوعيالعملویعدوالمجتمعیة.والخیریةاإلنسانیة
الظروفتعقدإنبلالحالي،عصرنافيالمجتمعاتبمكانةالنھوضفيللمشاركة
تطوعیةمنظماتلوجودأكبرالحاجةجعلاالجتماعیة،االحتیاجاتوزیادةالحیاتیة،

ھذهلتلبیةالحكومیةالجھاتمعجنبإلىجنباًلتقففاعلةخیریةوجمعیات
).2011(الفریح،االحتیاجات.

وازدھارھا،األممتقدمعلىالھامةالمؤشراتأحدأیضاالتطوعيالعمل
العملفيمواطنیھامشاركةحجمازدادمعینةدولةفيوالرقيالتقدمازدادفكلما

منمطلباأصبحتالمجتمعفيالتطوعيالعملثقافةتنمیةانكماالتطوعي،
كافةفيالسریعوالتطورالتنمیةلمواكبةملحةوحاجةالمعاصرةالحیاةمتطلبات
بناءفياألساسیةالركائزأحدیمثلالتطوعيالعملوانخصوصاالحیاة،مجاالت



،2017(عبدالحمید،المواطنینبیناالجتماعيالتماسكونشرالمجتمعوتنمیة
408.(

مدىیعكسالشاملة،للتنمیةأساسیاًرافًداوالتطوعيالخیريالعملویمثل
علىالمتقدمةالدولتحرصلذاورفعتھا،بالدهنھضةفيلدورهالمواطنوعي
وتقدیموالجامعاتوالمعاھدالمدارسفيیدرسكعلمالتطوعيالعملإدراج

فيومجاالتھوأھدافھمفھومھوطرحالمدني،المجتمعلمنظماتالتدریبیةالدورات
).2012(مخیمر،دوریات.أوكتباًكانتسواءاإلصدارات،منالعدید

منوأداةبالمجتمعات،النھوضوسائلمنوسیلةالتطوعيالعملیعتبر
العملأنیعتقدكانوإذااختالفھا،علىالمشاركةأشكالمنوشكلالتنمیة،أدوات

أھمیةذيأنھإالالمجتمعات،بعضفيالدولةغیابظلفيوتطورنشأالتطوعي
إلىبحاجةأصبحتالتيالدولة،وجودمنالرغمعلىالحاضر،العصرفيكبیرة

الدولبھاتمرالتيالطبیعیةغیراألوضاعظلفيسیماوالمساعدةالجھودتضافر
وجدالتطوعيالعملأنخطأالبعضیعتقدھنامنآخر.إلىحینمنوالمجتمعات

علىعملتالمؤسساتتلكأنمنالرغمفعلىالمدني،المجتمعمؤسساتوجودمع
فيمتأصلفھوالمؤسسات،تلكمنأسبقالتطوعيالعملأنإالالتطوعي،العمل
إنسانیةدوافععنیعبرإنھبلباإلنسان،الخیرجوانبمنوھوالبشریة،النفس

)2006(رحال،وعاطفیة.

تعزیزفيالمعلمیندورتعزیزفيدورلھاالتيالتربویةالمؤسساتتتعدد
(السبلة)،العامةوالمجالسالمسجد،منھاالطالبلدىالتطوعيالعملثقافة

تدعوالتيالتربویةوالمؤسساتالمدارسأبرزھالكناإلعالم،ووسائلواألندیة،
لدىالتطوعيالعملثقافةوتنميالتطوعیة،األعمالعلىوتشجعالتعاون،إلى

الطالب.

المتعلقةالعاداتمنوالتعاونوالتراحمالتعاضدیعتبرُعمانسلطنةفي
دونطبیعیةبسجیةیتموتكاتفھمالناستعاونحیثالقدم،منذالعمانیینبطبیعة
الظروفبحكماألخیرةالسنواتفيوضوحاوأكثرمنظمشكلأخذولكنھتنظیم،

الظروفوبسببأخرى،فترةبینالسلطنةبھاوتمرمرتالتيالمناخیةواالنواء
خاللالعمانيالشعبلدىالتطوعيالعملثقافةوظھرتاألسر.لبعضاالقتصادیة



أشكالھبكافةالتطوعيالعملبرزحیثشاھین)األخیرة(إعصارالمناخیةاألنواء
المجتمعلدىتكونتالثقافةھذهأنعلىیدلوھذاالمتضررین.مساعدةفيجلیا

ھذاجاءلذلك(المعلم).المدارسوأبرزھاجمیعھاالتربویةالمؤسساتبمشاركة
لدىالتطوعيالعملثقافةغرسفيالمعلمینبھیقومالذيالدورلمعرفةالبحث

الطالب، وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث.

مشكلة الدراسة:

سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

الطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمعلمینبھیقومالذيالدورما-1
بالمدارس؟

العملثقافةتعزیزفيأكبردورلھمالذینالمعلمینتخصصاتأبرزما-2
التطوعي لدى الطالب بالمدارس ؟

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمدرسیةاألنشطةمشرفيالمعلمیندورما-3
لدى الطالب بالمدارس؟

أھداف الدراسة:

تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة:
مدارسطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمعلمیندورعلىالتعرف-1

التعلیم األساسي.

ثقافةتعزیزفيأكبردورلھمالذینالمعلمینتخصصاتأبرزعلىالتعرف-2
العمل التطوعي لدى الطالب.

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمدرسیةاألنشطةمشرفيالمعلمیندورتحدید-3
لدى الطالب

العمللثقافةالمعلمینتعززأنشأنھامنالتيواآللیاتالمقترحاتوضع-3
التطوعي لدى الطالب



أھمیة الدراسة:

تنبع أھمیة الدراسة الحالیة من كونھا تتناول:

فياألمملرقيالھامةاألسسأحدیعتبرالذيالتطوعيالعملوھومھمموضوع-1
شتى جوانب الحیاة.

لدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزالمعلمینیلعبھالذيالدورتحدیدمحاولتھا-2
مدارس التعلیم األساسي.

المدارس.طالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزأھمیةعلىالضوءتسلیط-3

التطوعي.العملثقافةتعزیزفيالمعلمیندوریتناولبمرجعالمكتبةتزوید-4

محددات الدراسة

المعلمین في تعزیزاقتصر تطبیق ھذه الدراسة تحدید دورالحدود الموضوعیة:
ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب في المدارس الحكومیة بسلطنة ُعمان.

م.2021/2022الدراسيالعاممناألولالدراسيالفصلالزمانیة:الحدود

مدارس التعلیم األساسي بمحافظة الظاھرة.الحدود المكانیة:

الظاھرة بسلطنة ُعمان.معلمي مدارس التعلیم األساسي بمحافظةالحدود البشریة:

منھج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي نظًرا لمناسبتھ لمثل ھذا النوع من الدراسات.

مجتمع وعینة الدراسة:

بالمدیریةاألساسيالتعلیممدارسومعلماتمعلميجمیعمنالدارسةمجتمعتكون
معلم)130(منالدراسةعینةتكونتالظاھرة.بمحافظةوالتعلیمللتربیةالعامة

ومعلمة، تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة.



أدوات الدراسة:

لدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمعلمیندورلتحدیداستبانةالباحثاستخدم
للتعرفالمقابلةالباحثاستخدمكماُعمان.بسلطنةالحكومیةالمدارسفيالطالب

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيأكبردورلھمالذینالمعلمینتخصصاتأبرزعلى
ثقافةتعزیزفيالمدرسیةاألنشطةمشرفيالمعلمیندوروتحدیدالطالب،لدى

تعززأنشأنھامنالتيالمقترحاتعلىوللحصولالطالب،لدىالتطوعيالعمل
ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب.

مصطلحات الدراسة:

العمل التطوعي لغویا:

وتطوعلألمرتطاوعوقالفرضھ،یلزمھالممانفسھذاتمنبھتطوعماالتطوع
).243صفحة8ج،منظورابن:العرب(لساناستطاعتھتكلفوتطوعھبھ،

العمل التطوعي اصطالحا:

وبھدفمقابل،دون،بحریةاختیارهیتمالذيالعملبأنھالتطوعيالعملیعرف
Danie(المجتمعافادة & Karsten, 2005.(

بدافعلمجتمعھقابلبالانسانأيیبذلھالذيالجھدبانھفیعرفھ)2005(النعیماما
منھ لإلسھام في تحمل المسئولیة المؤسسة التي تعمل على تقدیم الرعایة االجتماعیة.

ذاتيوبدافعماديمقابلبدونالجھدنوعكانأیاجھدبذل)2009المالكي(وعرفھ
من الفرد نفسھ.

أواجتماعيأودینيبدافعالفردبھیقومعملاوجھد)2020الكلباني(ویعرفھ
اواجرینتظروالبذلكملزومایكوناندونتعالى،هللالىالتقرببھدفانساني،

مقابل من أحد، ولغایة یسمو بھا شخصیا ویسعد بھا اآلخرین.

انتظارعدممعاآلخرینلمساعدةیسعونالذینأولئكبأنھمالمتطوعونیعرفكما
تحسینإلىیھدفالذيالنشاطمننوعبمثابةوالتطوع،النقدیةالمكافآتمنأي

Mowen(اآلخرینرفاھیة & Sujan, 2005.(



اإلطار النظري والدراسات السابقة:

الصالحوالعملالخیرمعانيبكلوثیقاًارتباطاًارتبطتإنسانیةممارسةالتطوعي
واتجاھاتھوشكلھحجمھفيیختلفولكنھاألزل،منذالبشریةالمجموعاتكلعند

ودوافعھ من مجتمع إلى آخر.

أھمیة العمل التطوعي:

أھمیةأن)2012ومخیمر،2020والكلباني،2008،(المحليمنكالیتفق
العمل التطوعي في اآلتي:

- االستفادة من الموارد البشریة في عملیات البناء االجتماعي.

المشاركین،لدىبالمسؤولیةاإلحساستنمیةعلىالتطوعيالعملیساعد-
یتمیزونالذيالمجالفيوالنصیحةالخبرةوتقدیمالعطاءعلىبقدرتھمویشعرھم

فیھ.

- االستخدام األمثل للموارد المتاحة في تخفیض تكالیِف اإلنتاج، وزیادتھ.

- تنشئة االفراد تنشئة اجتماعیة سلیمة.

- الجھود التطوعیة تعمل على تحقیق مبدأ دیموقراطیة الخدمات.

-  تنمیة العالقة التكاملیة في الدور بین الفرد والمجتمع.

- یؤدي االنخراط في االعمال التطوعیة إلى زیادة الرقابة والضبط ومنع الفساد.

- التفاعل اإلیجابي مع العمل التطوعي ینمي القدرة على استثمار الوقت بطریقة
مثمرة.

النموتحقیقشأنھامنالتياالجتماعیةالخبراتمنمجموعةالشبابیكسب-
االجتماعي وتكامل الشخصیة.

- المشاركة في االعمال التطوعیة تشبع الكثیر من الحاجات االجتماعیة والنفسیة
لدى الشباب.



أھداف العمل التطوعي:

اوعلیھاللقضاءوالسعيوالمجتمعاالفرادتوجھالتيالمشكالتوتخفیفتقلیل-
الحد منھا.

واالجتماعیةوالصحیةالنفسیةالنواحيمعالجةفيفعالدورلھالتطوعيالعمل-
التي یمر بھا األفراد.

- یسھم العمل التطوعي في تحسین النواحي االجتماعیة لدى كثیر من االسر.

بھاأوصىكماالحمیدةواألخالقواالیثارالتضحیةعلىالطلبةوتنمیةتنشئة-
الدین الحنیف .

واھمالمجتمعتماسكفيیمثلھالذيوالدورالتطوعيالعملمفھومعلىالتعرف-
).2020علیھ.(الكلباني،تعودالتيالفوائد

فوائد العمل التطوعي:

الفوائدعلى)2020والكلباني،2012والعنزي،2012األفندي،(منكالیتفق
اآلتیة:

- یعتبر تجسیدا عملیا لمبدأ التكافل االجتماعي.

- زیادة وتقویة االنتماء الوطني بین األفراد.

- العمل التطوعي یتیح لإلنسان تعلم مھارات جدیدة أو تحسین مھارات یمتلكھا.

- القضاء على أوقات الفراغ واستغاللھا فیما ینفع.

- یقوي أواصر المحبة والمودة بین أفراد المجتمع ویعزز التماسك عندھم .

- یربط ما بین الجھد الحكومي واألھلي لتحقیق ھدف واحد.



- حاجة المجتمع للتقلیل من أخطار المشاكل االجتماعیة.

- استكمال النقص في الخدمات االجتماعیة والصحیة.

مغفرةالتطوعيفالعملهللا،عندمنوالثوابالمغفرةوطلبتعالىهللارضا-
للذنوب وتكفیر للسیئات.

- اشباع احتیاجات االنسان من خالل األنشطة االجتماعیة التطوعیة المقدمة.

افرادمنالكثیرینمعناجحةاجتماعیةإنسانیةعالقاتیقیمانالفردیستطیع-
المجتمع.

االعمالفيقدمھاالتياألعمالنتیجةالنفسعنوالرضابالسعادةالشعور-
لنفسھاإلیجابیةالشخصیةالصفاتواكتسبلمجتمعھخدمةقدمانھفیشعرالتطوعیة،

.

فیھایعیشالتيالظروفعلىالتعرفخاللمناالجتماعیةالطبقاتبینالتقریب-
كل منھم.

مجاالت العمل التطوعي:

المدرسيالمجتمعنفوسفيوالمعرفةالعلمنشربھویقصدالتعلیمي:التربويالمجال
فعالالمعلمدورویكونلھمالنافعةالعلومتقدیمطریقعنالطلبة،وخاصة

ومحوري ألن عملھ یرتكز على تقدیم العلم والمعرفة للطالب.

بالمدرسةوالمعاقینواألیتامالمحتاجیناألطفالرعایةبھویقصداالجتماعي:المجال
منقربھبحكمفالمعلمونفسیة،اجتماعیةمشاكلمنیعانونالذیناألطفالوحتى
العونلھمیقدمأنیستطیعكمااألطفالھؤالءعلىیتعرفأنیستطیعطالبھ

والمساعدة الفاعلة.

المختصینطریقعنالمدرسةفيالصحيالوعينشربھویقصد:الصحيالمجال
ومتابعةالصحیة،بالجوانبالطالبتوعیةفيیكمنالمعلمدوروھنابالصحة
الصحةطبیبإلىالصحیةللمساعدةالمحتاجینوتحویلالصحیة،وحالتھمالطالب

المدرسیة الذي بدورة یقدم لھم الرعایة الصحیة المناسبة.



وتقدیرھابھاواالھتمامبالبیئةللعنایةللطالبالمعلمتوعیةبھویقصدالبیئي:المجال
النظافةحمالتفيوالمشاركةالمخلفات،رميوعدمعلیھاالمحافظةخاللمن

أوأودیة،اكانتسواءومرافقھاالبیئةتخدمالتيالعملومعسكراتالتطوعیة،
أفالج، أو حدائق، او شواطئ، او غابات، او ما الى ذلك.

الدراسات السابقة:

المدارسإداراتدورعلىالتعرفالىالدراسةسعت):2021(الكلبانيدراسة
استخدمالوصفي،المنھجالدراسةواستخدمتبالمدارس،التطوعيالعملتعزیزفي

)200قوامھا(عشوائیةعینةعلىتطبیقھاتمالتيللدراسةةكأدااالستبانةالباحث
تھتمالالمدارسمنعددأنإلىوتوصلتوالطلبة،والمعلمینالمدارسمدیريمن

بسبباولذلك،اإلمكانیاتتملكالانھاأوالرغبةوجودلعدمالتطوعيبالعمل
كماالمدارس،إداراتعاتقعلىالملقاةاألعباءبكثرةأوالوقت،ضیاعمنالخوف

النواحيعلىتركزالمدارسإدارات%من70مناكثرانعلىالدراسةتوصلت
یرغبونالطلبةمن%60بتقدرنسبةھنالكوانالتطوعي،العمللتفعیلالمالیة

في القیام باألعمال التطوعیة.

الفلسطینیةالجامعاتدورتقویمإلىالدراسةھدفت)2013(الششنیةدراسةما
بالعملالخاصةوالقیمالدوافعغرسفيخاصةالمفتوحةالقدسوجامعةعامة

وقداالجتماعي،والمسحالوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتالطلبة،لدىالتطوعي
المفتوحةالقدسيبجامعةالمقیدینمنوطالبةطالبا20منالدراسةعینةتكونت
الىالدراسةوتوصلتللدراسة،كأداةاالستبانةالباحثةواستخدمتالوسطى،بفرع

من%35تتعدىالدائمةبصورةالمجتمعیةاألنشطةفيتشاركالتيالنسبةان
األنشطة.بعضفيأحیاناتشارك%47جانبالىالبحثالعینةاجمالي

تعزیزفيالمدرسةدورعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت)2012األفندي(دراسة
الدراسي،المنھاجخاللمنالثانویةالمرحلةطالبلدىالتطوعيالعملثقافة

المعلمینآراءفيالمستقلةالمتغیراتمنكلأثرعلىوالتعرفالطالبیة.واألنشطة
الثانویة.المرحلةطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمدرسةدورحول
بالطریقةاختیرواوقدومعلمة،معلماً)134(منالدراسةعینةتكونتوقد

نتائجوأظھرتللدراسة،كأداةاستبانةباستخدامالباحثقاموقدالطبقیة،العشوائیة



المدرسةدورحولالمعلمینآراءفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالدراسة
لمتغیراتتعزىالثانویةالمرحلةطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفي

الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، وجنس المدرسة.

نحوالجامعيالشباباتجاھاتعنالكشفالىھدفت)2009(السلطاندراسةاما
ممارستھا،فيیرغبونالتيالتطوعیةاألعمالوماھیة،التطوعيالعملممارسة
باألعمالالجامعيالشبابالتحاقدونتحولالتيقاتالمعوتحدیدوكذلك

وھيالدراسةأداةوطبقالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثاستخدموقدالتطوعیة.
التيالنتائجاھمومنطالبا.)373(عددھمالبالغالدراسةعینةعلىاالستبانة
الحاليالوقتفيالجامعيالشبابوانخراطمشاركةضعف:الدراسةالیھاتوصلت

في مجاالت العمل التطوعي .

&,2012Sundeenوسندین(راسكوف،دراسة Raskoff(إلىالدراسةھدفت
كالیفورنیاجنوبفيالمجتمعخدمةتعزیزفيالثانویةالمدارسدورعلىالتعرف

وقدالمجتمع.لخدمةالمتطوعینتشجیعفيالمدارسدورعلىالضوءوإلقاء
التطوعيالعملثقافةانتشارمدىمااآلتیة:األسئلةعلىاإلجابةالدراسةحاولت
تقوموكیف؟كالیفورنیاجنوبفيالثانویةالمدارسفيالطالببینالمجتمعلخدمة

الدراسة:نتائجأھمومنالطالب؟بینالتطوعيالعملودعمبتعزیزالمدارسھذه
الالحكومیة.المدارسمنأكثرالتطوعيالعملثقافةبتعزیزالخاصةالمدارسقوم
لدىالمجتمعخدمةثقافةتعزیزتجاهالثانویةالمدارسمنتقصیرھناكزال

خاللمنالمجتمعتجاهجیدبشكلبدورھاالثانویةالمدارستقومالالطالب.
المشاركة في األنشطة المختلفة.

,Prentice(برنتیكدراسة مشروعاتدورعنالكشفالىالدراسةھدفت)2007
التجریبي،المنھجالدراسةواستخدمتالمدنیة،المشاركةتعزیزفيالخدميالتعلم

بالوالیاتالمجتمعكلیاتطلبةمنوطالبة)طالبا166(منالدراسةعینةوتكونت
أثرتالخدميالتعلممشروعاتفيالمشاركةأنإلىالدراسةوتوصلتالمتحدة،

تأثیرا إیجابیا في اتجاھات الطلبة نحو المشاركة المدنیة .

نتائج الدراسة:



تفصیلویمكنومتغیراتھا،الدراسةألسئلةوفقاًاإلحصائیةالمعالجاتإجراءوبعد
النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة كما یأتي:

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

الطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمعلمینبھیقومالذيالدورما-1
بالمدارس؟

لإلجابة عن السؤال اسُتخدمت المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل فقرة
واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتیوضح)1(رقموالجدولالكلیةوللدرجة

المعیاریة ودرجة الممارسة للدور الذي یقوم بھ المعلمین في تعزیز ثقافة العمل
التطوعي لدى الطالب.

)1(رقملجدول

الفقراتم

المتو
سط

الحسا
بي

االنحرا
ف

المعیار

درجة
الممارسة

یشجع المعلم طالبھ على استغالل أوقات الفراغ في4
األعمال المفیدة

عالیة3.640.72

عالیة3.390.65یعزز المعلم العمل الجماعي بین الطالب7
1
0

یعمق المعلم الشعور لدى الطالب بالمسؤولیة وبأھمیة
دورھم تجاه الوطن

متوسطة3.371.05

متوسطة3.350.49یعزز المعلم المبادرات الطالبیة لمساعدة المحتاجین6
ینمي المعلم الوعي لدى الطالب نحو أھمیة التكافل بین2

أفراد المجتمع
متوسطة3.311.20

1
3

متوسطة3.181.13یشجع المعلم طالبھ ویحثھم على التعاون مع اآلخرین

1
1

یعمل المعلم على إذكاء روح التنافس البناء بین الطالب
لخدمة المجتمع

متوسطة3.091.05

متوسطة3.000.67حث المعلم طالبھ على المحافظة على نظافة البیئة8
یزود المعلم طالبھ باتجاھات ایجابیة نحو العمل بروح5

الفریق الواحد
متوسطة2.951.37

متوسطة2.870.58یشجع المعلم طالبھ على مساعدة اآلخرین1



1
4

متوسطة2.680.87ینمي المعلم طالبھ اتجاھات إیجابیة نحو العمل التطوعي

1
2

ینمي المعلم الوعي نحو المسؤولیة االجتماعیة لدى
تالمیذه

متوسطة2.621.19

متوسطة2.570.59یركز المعلم على المناسبات الوطنیة والقومیة3
1
5

متوسطة2.511.22یغرس المعلم في طالبھ حب اإلسھام في أعمال الخیر

متوسطة2.500.67ینمي المعلم حب العمل الیدوي لدى الطالب9
أوقاتاستغاللعلىطالبھالمعلم"یشجعھيالفقراتأھمأنالجدولمننالحظ
وبانحراف)3.64(حسابيبمتوسطجاءتحیثالمفیدة"األعمالفيالفراغ

"یعززالفقرةالثانیةالمرتبةفيوجاءت(عالیة)،ممارسةبدرجة)0.72(معیاري
معیاريوبانحراف)3.394(حسابيبمتوسطالطالب"بینالجماعيالعملالمعلم

حیث(متوسطة)،ممارسةدرجةعلىأخرةفقرة)13(حصلتبینما)،0.65(
تجاهدورھموبأھمیةبالمسؤولیةالطالبلدىالشعورالمعلم"یعمقالفقرةجاءت

)1.05(معیاريوبانحراف)3.37(حسابيبمتوسطالثالثةالمرتبةعلىالوطن"
(متوسطة)،الممارسةدرجةتقدیرعلىحصلتالتيالفقراتضمنمنفقرةكأعلى

مناألخیرالترتیبفيالطالب"لدىالیدويالعملحبالمعلم"ینميالفقرةوجاءت
درجةوجاءت)،0.67(معیاريوبانحراف)2.50(حسابيبمتوسطالفقراتبین

المستوى العام بدرجة (متوسطة).

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

العملثقافةتعزیزفيأكبردورلھمالذینالمعلمینتخصصاتأبرزما-2
التطوعي لدى الطالب بالمدارس ؟

البیاناتتجمیعوبعدأنشطة،اخصائي)4و(معلمین)6(معالمقابلةنتائجخاللمن
ثقافةتعزیزفيأكبردورلھمالذینالمعلمینتخصصاتأبرزوتحدیدوتحلیلھا

الدراساتالحیاتیةالمھاراتموادأنأتضحبالمدارسالطالبلدىالتطوعيالعمل
غرسفياكبردورلھمتخصصینأبرزكانتااإلسالمیةوالتربیةاالجتماعیة

دراسیةبمناھجالمعلمینلالرتباطنظًراالطالبلدىالتطوعيالعملقیموتعزیز
الدروسبعضتوجدالحیاتیةالمھاراتففيالتطوعي،العملمفاھیمبعضتحوي



الدراساتمادةلألخرین،المساعدةتقدیموعنالتطوعيالعملعنتتكلمالتي
البیئیةومكوناتھاالسلطنةعنتتكلمالتيالدروسمنمجموعةیوجداالجتماعیة

المسؤولیةوتنميالمواطنةمفاھیمتعزیزعلىوتساعدواالقتصادیةواالجتماعیة
والفیزیاء،كالریاضیات،العلمیةالتخصصاتوجاءتوأبنائھ.الوطنتجاهالفردیة

لدىالتطوعيالعملثقافةتعزیزفيدوراًالتخصصاتأقلواالحیاءوالكیمیاء،
الطالب بالمدارس نظًرا لتركیزھا على الجوانب العلمیة البحتة.

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمدرسیةاألنشطةمشرفيالمعلمیندورما-3
لدى الطالب بالمدارس؟

تجمیعوبعدمدرسیة،أنشطةاخصائي)4(معالمقابلةنتائجخاللمن
فيالمدرسياألنشطةمشرفيالمعلمینیلعبھالذيالدورلتحدیدوتحلیلھاالبیانات
تمماإذاكبیردورلھمأنوجدبالمدارس،الطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعزیز
العملنشاطخصوصاالتطوعيالعمللخدمةجیدبشكلاألنشطةھذهتفعیل

وكذلكالطالب،لدىالتطوعيالعملثقافةوتعزیزعرسیستھدفكنشاطالتطوعي
التطوعيبالعملتھتمإذاعیةبرامجتقدیمخاللمنالمدرسیةاإلذاعةأنشطة

التطوعي.للعملالعمانيوالیومالتطوعيللعملالعالميالیومفيخصوصا
ثقافةتعززومطویاتونشراتصحفعملخاللمنالصحافةنشاطإلىباإلضافة

األنشطةتحریكفيدوراألنشطةألخصائيأنكماالطالب.لدىالتطوعيالعمل
مشرفيالمعلمینحثخاللمنالطالبلدىالتطوعيالعملثقافةلتعزیزالمدرسیة
وتنظیمالتطوعي،بالعملعالقةلھاوفعالیاتبرامجإدراجعلىالمدرسیةاألنشطة

مسابقات ورحالت میدانیة، واشراك الطالب في اعمال میدانیة تطوعیة.

التوصیات والمقترحات:

بناء على النتائج أوصت الدراسة باآلتي:

على المعلمین االھتمام بتشجیع الطالب على االعمال التطوعیة.-
یجب ربط الدروس بواقع الطالب وباألعمال التطوعیة.-



التدریساستراتیجیاتتفعیلخاللمنالطالبعندالجماعيالعملروحتنمیة-
الجماعیة.

تعزیز الطالب على العمل بروح الفریق الواحد.-
فيدورمنلھالمااألخرىالمدرسیةواألنشطةالتطوعيالعملنشاطتفعیل-

تعزیز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب.
تضمین دروس في المنھاج المدرسي تركز على مفاھیم العمل التطوعي.-
خطةفيالطالبلدىالتطوعيالعملثقافةتعززأنشطةتضمینضرورة-

أخصائي األنشطة.

ثقافةتعزیزفيالمعلمیندورلتفعیلمقترحةخطةحولدراسةعملالدراسة:وتقترح
العمل التطوعي.

المراجع العربیة:

التطوعيالعملثقافةتعزیزفيالمدرسةدور).2012محمد(إسماعیلاالفندي،
جامعةلحم،بیتفيالحكومیةالمدارسفيالثانویةالمرحلةطالبلدى

القدس المفتوحة.

إلىمقدمبحثفلسطین،فيالتطوعيوالعملالشباب).2006(عمر،رحال،
مؤسسة الحیاة لإلغاثة والتنمیة.

العملنحوالذكورالجامعيالشباباتجاھات).2009(سلطانبنفھد،السلطان
برسالةمنشوربحثسعود،الملكجامعةعلىتطبیقیةدراسةالتطوعي

.127–73الخلیج،لدولالتربیةمكتبالعربي،الخلیج

:التطوعيالعملقیمغرسفيالفلسطینیةالجامعاتدور).2013(منىالششنیة،
التطوعيالعملمؤتمرفيمقدمةعملورقةنموذجا.المفتوحةالقدسجامعة

في فلسطین واقع واحتیاجات ، فلسطین : جامعة القدس المفتوحة.



التطوعیة.اإللكترونیةاألملجریدةالتطوعي،العمل).2012مشعل(العنزي،
and action=volunteer

www.alamal.com.kw/pagephp?do=show

التطوعيالعملثقافةغرسفيالمدرسةدور).2011(عليبنتعلیاءالفریح،
جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالةفیھ"،والمشاركةوإعدادهالنشءلدى

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.

التطوعيالعملتعزیزفيالمدرسةإدارةدور).2020حمدان(یونسالكلباني،
.108-93)،19(العددالعلمي،للنسرالعربیةالمجلةبالمدارس.

شبكةموقعمنالشاملة"،التنمیةفيوأثرهالتطوعيالعمل).2012أحمد(مخیمر،
www.alukah.net/culture/o/42021األلوكة

العملعلىالتركیزمعالتطوعياالجتماعيالعمل).2005العلي(هللاعبد،النعیم
ابنالوطنیةفھدالملكمكتبةمطبعةالسعودیة،العربیةالمملكةفيالتطوعي
دار،بیروتالعرب،لسان)1956.(مكرومبنالدینجمالمنظور،

صادر، دار بیروت للطباعة والنشر.

المراجع األجنبیة

Daniel Schugurensky & Karsten Mundel. (2005). Volunteer Work and
Learning: Hidden Dimensions of Labour force Training,
International Handbook of Educational Policy, Manchester, UK-
01613207424.

Mowen, J.C., &Sujan, H. (2005). Volunteer behaviour: A hierarchical
mode approach for investigating its trait and functional motive
antecedents. Journal of Consumer Psychology, Vol.15, No. 2,
PP,170- 182.

Prentice, M and Robinson (2007): LinKing service Learning and Civic
engagement In Community College Students. Academic
Questions,20,135- 145.



Raskoff, Sally and Sundeen, Richard (2012)." The Role of Secondary
School in Promoting Community Service in Southern California,
University of South California. Sage Gernals,
March.http://nvs.sagepub.com/content/27/1/66.short


