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 امللخص

في الهديىة  واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة
هف هعمهي  هعمهاً  (ٕٜٕ) هفوقد تكوىت عيىة الدراسة  هف وجٍة ىظر الهعمهيف. الهىورة

ا وتـ ، بالهديىة الهىورةهدارس الهرحمة الثاىوية  . العىقودية العشوائية بالطريقة اختياٌر
 وهف .آلرائٍـ هسحية دراسة إجراء عىد وذلؾ( الهسحي) الوصفي الهىٍج الباحث واستخدـ

 في الهديىة الهىورة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية درجة أف: الدراسة ىتائج أبرز
فروؽ ذات داللة  ال توجد، هرتفعةجاءت بدرجة  ككؿعمِ الهحاور  هف وجٍة ىظر الهعمهيف.

الثاىوية في الهديىة الهىورة هف وجٍة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة لدرجة إحصائية 
 وجودو ، ( التخصص العمهي، وسىوات الخبرة في الىشاطتعزى لهتغير الدراسة)  ىظر الهعمهيف.

واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة لفروؽ ذات داللة إحصائية 
 وقد .ولصالح الهدارس األٌمية (سةىوع الهدر ) تعزى لهتغير الدراسة هف وجٍة ىظر الهعمهيف.

  .ىتائج هف إليً توصمت ها ضوء في التوصيات هف هجهوعة إلِ الدراسة خمصت
 

 ، الهديىة الهىورة .الهعمهيف ،  طبلب الهرحمة الثاىوية ،العهؿ التطوعيالكمهات الهفتاحية : 
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The reality of volunteer work for high school students in Madinah 

from the point of view of teachers. (A field-based study.) 

Dr. Abdullah Mohammed Barsheed 

Professor of Fundamentals of Co-Education, Faculty of Education, 

Department of Education and Psychology, Tabuk University 

Summary 

The study aimed to know the reality of volunteer work for high 

school students in Madinah from the perspective of teachers. The study 

sample consisted of (292) teachers of secondary school teachers in Al 

Madinah Al Munawwarah. The researcher used the descriptive method 

(survey) when conducting a survey of their views. The most important 

results of the study: The degree of the reality of volunteer work for 

secondary school students in Medina from the perspective of teachers. On 

the axes as a whole came at a high level, there are no differences of 

statistical significance to the degree of the reality of voluntary work for 

high school students in Medina from the perspective of teachers. Due to 

the variable of the study (scientific specialization, years of experience in 

the activity), and the existence of differences of statistical significance of 

the reality of volunteer work for high school students in Medina from the 

point of view of teachers. Attributable to the variable of the study (type of 

school) and in favor of private schools. The study concluded with a set of 

recommendations in the light of its findings. 

 

Keywords: volunteer work, high school students, teachers, 

Medina. 

 

 

 



 المنورة ، من وجهة نظر المعلمين. واقع العمل التطوعي لطالب المرحلة الثانوية في المدينة 

- ٜٕٔ - 

 مكدمة الدراسة :

وحاجة  ،وضرورة إىساىية ،وهطمبًا وطىياً  ،شرعياً يعد العهؿ التطوعي هطمبًا  
 ،في الهجتهعات الهتقدهة ودعاهة أساسية في بىاء وتعزيز التكاتؼ االجتهاعي ،هجتهعية

كها أىً أحد الطرؽ والوسائؿ التي تتيح لتمؾ الهجتهعات توظيؼ الطاقات البشرية والهادية 
 سبلهية في ىصوصٍا القرآىيةفالتربية اإل بها يسٍـ في تىهية هواردٌا وتطوير هرافقٍا .

تربي أفرادٌا ىحو العبلقة التكاهمية هع ربً أواًل ، ثـ هع اآلخر أيًا كاف،  الىبوية وأحاديثٍا
فتربيً عمِ عبلقة الهسمة بأخيً الهسمـ، وعبلقة الهسمـ باإلىساف، بؿ وعبلقتً بالعالـ 

َعَمِ اْلِبرِّ  وتعاوىواالِ ))أجهع، عمِ هبدأ اإلحساف والتعاوف وتقديـ العوف والخدهة قاؿ تع
ْثـِ َواْلُعْدَوافِ  تعاوىواَوالتَّْقَوٰى َواَل  ( ، فٍي تأصؿ في الىفوس ٕ(( )الهائدة، آية  َعَمِ اإلِْ

وتقديـ الهىفعة  ،الهسمهة هبدأ الخدهة التطوعية والحث عمِ جمب الهصالح ودرء الهفاسد
الهجتهعية لمرخاء والسبلـ الهجتهعي، كٌؿ بحسب قدرتً وطاقتً في هياديف وهجاالت العهؿ 

أو غير ذلؾ . وقد أكد ذلؾ اإلهاـ  ،أو العمـ ،أو الهاؿ ،أو الجاي ،التطوعي سواًء بالبدف
وى لً ; ألف القرطبي في تفسيري لآلية حيث " ىدب اهلل سبحاىً إلِ التعاوف بالبر وقرىً بالتق

في التقوى رضا اهلل تعالِ ، وفي البر رضا الىاس، وهف جهع بيف رضا اهلل تعالِ ورضا 
عمِ البر والتقوى يكوف بوجوي; فواجب  والتعاوفالىاس فقد تهت سعادتً وعهت ىعهتً، 

عمِ العالـ أف يعيف الىاس بعمهً فيعمهٍـ، ويعيىٍـ الغىي بهالً ، والشجاع بشجاعتً في 
ـ ويسعِ سبيؿ اهلل ، وأف يكوف الهسمهوف هتظاٌريف كاليد الواحدة الهؤهىوف تتكافأ دهاٌؤ

ـ يد عمِ هف سواٌـ والهقصود هف اجتهاع الىاس "(  ٜ٘ٙٔ " ) القرطبي، بذهتٍـ أدىاٌـ ٌو
ـ ٌو التعاوف عمِ البرِّ والتقوى، فيعيف كؿ واحد صاحَبً عمِ ذلؾ عمًها  وتعاشٌر

 -فاقتضت حكهُة الرب  وال بالقدرة عميً، ستقؿُّ بعمـ ذلؾ،فإف العبد وحدي ال ي وعهبًل،
) ابف القيـ  "هعيًىا بعضً لبعضً أْف جَعؿ الىوَع اإلىساىي قائًها بعُضً ببعضً، -سبحاىً 

 ،وبىاء الدوؿ والهؤسسات ،بؿ إف أساس إقاهة الهجتهعات وىٍوض الحضارات( . ٕٓٔٓ،
كاىت عمِ أيدي الهصمحيف الهتطوعيف عبر التاريخ والقروف ، وأولٍـ األىبياء والرسؿ وكؿ 
هف سار عمِ ىٍجٍـ وطريقٍـ، الذيف آهىوا لغاية عظيهة، وىذروا ىفسٍـ لحهؿ الرسالة 

هخاطبيف قوهٍـ )) ُقْؿ َها َسَأْلُتُكـ  ،وبمساف واحد ،الخالدة، فجهيعٍـ برؤية واحدة السهاوية
يٌد (( ) سبأ ، آية هِّْف  ٍِ ِٰ ُكؿِّ َشْيٍء َش ٌَُو َعَم ًِ َو ـْ ِإْف َأْجِرَي ِإالَّ َعَمِ المَّ ٍَُو َلُك ( ،  َٚٗأْجٍر َف
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فبل يأخذوف أجرًا هقابؿ دعوتٍـ والسير باإلصبلح في األرض، فٍـ هف أسسوا روح العطاء 
ـ هلل، حتِ تأصمت في والبذؿ، وتمذذوا بهتعة العهؿ التطوعي، فٍـ عاشوا هلل وأخمصوا عهمٍ

وأضحت حياتٍـ كمٍا هلل ، فىالوا عظيـ الهىزلة والهكاىة، وتمذذوا بىعيـ ورفاٌية  ،ىفوسٍـ
ىً هٍها  ـ برفاٌية الهادة، وشتاف بيف رفاٌية الروح والهادة . وا  الروح ، يوـ أف تمذذ غيٌر

ف يكوف ذلكـ وحدي كاِفًيا في فم ،بَمَغت الدوؿ هف الَعَظهة والثَّروة والتقدُّـ االقتصادّي والهادي
تمِبَية جهيع رغباِت أفراِدٌا، وتحقُّؽ جهيع تطمُّعاتٍـ ، فضبًل عف تحقيقٍا عمِ الدَّواـ; ها لـ 
يؤسس في الُهجتهع روُح العهؿ التطوُّعي الذي ُيعدُّ ُركًىا أساسيًا هف أركاف البىاء الهجتهعي 

ذا ها حققً عميً الصبلة الُهتهاِسؾ، ويحقؽ الوالء والمحهة االجتهاعية ب يف أفراد الشُّعوب، ٌو
يوـ أسسٍا عمِ روح اإلخاء والترابط الهجتهعي  ،والسبلـ في بىاء دولتً الهدىية في الهديىة

في حبً لمبذؿ  ،بيف الصحابة رضواف اهلل عميٍـ في صورة هشرفة تعكس عظهة ٌذا الجيؿ
إلخواىٍـ هف الهٍاجريف كؿ ها  ،صارفي هقاسهة الصحابة األى ،والعطاء واإليثار االجتهاعي

ٌَاَجَر  ـْ ُيِحبُّوَف َهْف  ٍِ يَهاَف ِهف َقْبِم يهمكوف، قاؿ تعالِ في وصفٍـ )) والَِّذيَف َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواإلِْ
ـْ َوَلْو كَ  ٍِ ِٰ َأىُفِس ـْ َحاَجًة هِّهَّا أوُتوا َوُيْؤِثُروَف َعَم ـْ َواَل َيِجُدوَف ِفي ُصُدوِرٌِ ٍِ ـْ َخَصاَصٌة ِإَلْي ٍِ اَف ِب

ـُ اْلُهْفِمُحوفَ  ٌُ ًِ َفأولَِٰئَؾ  ُـّ العهُؿ  ٜ(() الحشر ، آية   َوَهف ُيوَؽ ُشحَّ َىْفِس (.إىً حيف يُع
يعـ األهف  ،التطوُّعيُّ جَىَبات الُهجتهع، ويفِرُض ىفَسً ُشعوًرا ساهيِّا لَذِويً وجهيع أفرادي

تبىِ وتؤسس الدوؿ والحضارات،  ،ح الهعطاءةوالسبلـ والرخاء في الهجتهع، وعمِ ٌذي الرو 
إذا لـ يكف الُهجتهُع بٍذي الروح العطائية في التطوع، فإىً يأَذف  ،وعمِ الىقيض هف ذلؾ

ٍُِّد الطريَؽ  ؽ، وُيه وعدـ االكِتراث باآلخريف،  ،األىاِىيَّة واألَثرة لهعاوؿلىفِسً بالتشتت والتفرُّ
ـُ لمحضا ٍَد  رات والدوؿ .فيكوف سببًا لبلىٍيار وال

 هف هٍهاً  رافداً  باعتباري الهجتهعات فيٌاهًا  دوراً  والخيري التطوعي العهؿ يؤديكها  
ا الحقيقي ٌو اإلىساف كهىتج وهعطاء الحديثة ، التىهية روافد ال كهستٍمؾ  ،وأف هحوٌر

 "  ٕٔٔٓلعاـ التابع لؤلهـ الهتحدة  حالة التطوع في العالـ تقرير يؤكد ذلؾوهتمقي فقط ، و 
ا التي التىهية أف وتهكيف  وشاهمة، هىصفة أسس عمِ التقدـ تعىي بىاء اإلىساف هحوٌر

كبير  حد إلِ فعالة وسيمة ٌو التطوعي التغيير.. وأف العهؿ في الفعالة الهشاركة هف الىاس
بؿ ويعتبر إحدى هؤشرات  .الهستويات"  وعمِ كافة الهجتهعات جهيع في الىاس قدرات لبىاء
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تقدـ ورفاي الهجتهع ، وعمِ العكس والىقيض الهجتهع الذي تقؿ فيً فرص العهؿ التطوعي 
هيثاؽ األهـ الهتحدة أف "  ت وتحديات التىهية كها عبرت عىًتسود فيً هشكبل يعتبر هجتهعاً 

 هجتهعاً  عمِ األرجح سيكوف التطوعي لمعهؿ الهختمفة ويشجع األشكاؿ يدعـ الذي الهجتهع
 بإسٍاهات الهتطوعيف اإلقرار عف يقّصر الذي الهجتهع أها .هواطىيً ايرف أيضاً  يشجع

ا حالة التطوع  تقرير) . "العاـ لمصالح بٍا القياـ إسٍاهات يهكف هف ىفسً فيحـر وتيسيٌر
ىتيجة هترتبة  ،ركوديو  جهودي أو ،هجتهع وىشاطً أيِّ  حيوية بؿ إف ( .  ٕٔٔٓ في العالـ،

ىحو تهتيف وتهكيف الهؤسسات  ،والقواىيف الداعهة والهحفزةعمِ هستوى الثقافة واألىظهة 
والعهؿ اإلىساىي  ،واألفراد ىحو التعبير عف إرادتٍـ في تقديـ أشكاؿ الخدهات التطوعية

العهؿ التطوعي جزء هف ثقافة الهجتهع وحراكً إذ  ،يري لهجتهعاتٍـ ولئلىساىية جهعاءالخ
هاء الوطىي ، أها الهجتهع الذي تكوف فيً زيادة العطاء واالىتاالجتهاعي الصاعد ىحو 

 ، و تسوديادة التغيير االيجابي ىحو هجتهعًالقواىيف جاهدة وال يستطيع التعبير عف إر 
لٍو هجتهع هتخمؼ عف التىهية الحقيقية واالزدٌار  ،ىاىية الذاتيةواأل ، سمبيةال ثقافةال

  .الفاعمية واىعداـ الركودفأفرادي هصابوف ب ،الهجتهعي
االجتهاعية و ، والهؤسسات التربوية العهؿ التطوعي ركيزة أساسية في بىاء الهجتهعف

وتأصيمً في عقوؿ وقموب الجيؿ هف  ،عميٍا هسؤولية كبيرة في ىشر ثقافة العهؿ التطوعي
ٌذي الهؤسسات التي تمقِ عمِ عاتقٍا هسؤولية عظيهة ٌي  لِأو وهف  أفراد الهجتهع ،

ية الهٍارات والهعارؼ وتىه ،التي تقوـ بدور هٍـ وكبير في غرس القيـ والهبادئ ،الهدرسة
واالٌتهاـ بالجاىب  ،وظيفة الهدرسة التحصيؿ الدراسي الهعرفي" كاىت فقديًها، لدى طبلبٍا

وظائؼ أخرى شهمت  إلِقد اتسعت وظائؼ الهدرسة هف ٌذي الوظيفة و  ،العقمي عىد الىشء
وهف ٌىا تكهف الحاجة .  ( ٕٕٓٓ) هعمـ ، ـ وعادتٍـ و قيهٍـ "سموؾ الطبلب و اتجاٌاتٍ

القيـ تىهية و  غرس ضرورة إلِ ،لهؤسساتىا التعميهية والتربوية وخاصة في الهرحمة الثاىوية
 ٍـ، وهف أٌـ ٌذي القيـترسيخٍا في ىفوسو  لدى طبلبٍا ،والهٍارات االجتهاعية التربوية

 إهاعبر هىٍج تربوي هتكاهؿ، وتىهيتً لمطبلب،  قيهة العهؿ التطوعي والهٍارات االجتهاعية
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الباحث ٌذا الهوضوع  تىاوؿلذا طريؽ الىشاط الطبلبي ،  عف أو ،طريؽ الهىٍج الدراسي عف
واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر  بعىواف "

 " .دراسة تأصيمية هيداىية  الهعمهيف.
 مشكلة الدراسة : 

، وصورًا هف صور أصبح العهؿ التطوعي سهة هف سهات الهجتهعات الحديثة  
رة توفير هتطمبات الهجتهعات الهتقدهة ، وهع كثرة الطمب الدائـ هف أفراد الهجتهع عمِ ضرو 

 شٍدٌا الهجتهع التي ،واالقتصادية االجتهاعية التغيرات هف العديد ، وبفعؿالحياة الكريهة
 ،قبؿ هف هوجودة تكف جديدة لـ وهشكبلت احتياجات ،ظٍر لدى الهجتهع السعودي فقد

 تمؾ وهواجٍة االحتياجات القطاع الحكوهي والخاص بهفردي الوفاء بٍذي عمِ يصعب
 ،، هها يؤكد الحاجة إلِ ضرورة الهشاركة الهجتهعية هف خبلؿ القطاع الثالثتالهشكبل

ويسٍـ في سد  ،الثالث هف هقوهات التىهية الهجتهعية واالقتصادية تكزليكوف الهر 
 الشباب خاصةو  فئات الهجتهع اىخراط كافة إلِ الحاجة هدى يبرز و ،االحتياجات الهجتهعية

قطاعات الثبلث ) القطاع الحكوهي، والخاص، ال هع جىب إلًِا جىب التطوعي العهؿ في
سٍهوا في الرغـ هف أٌهية القطاع الثالث واىخراط الهتطوعيف فيً ليوعمِ والقطاع الثالث (، 

، إال أىؾ تجد البوف الشاسع هشاركة الفاعمة في عهمية التىهية، والالعهؿ االجتهاعي البىاء
والفارؽ الكبير بيف الدوؿ في عطاء الهتطوعيف الفردي والهؤسسي ففي " الواليات الهتحدة 

ؼ هميوف هؤسسة خيرية غير ربحية، ويبمغ عدد الذيف األهريكية أكثر هف هميوف وىص
%( هف ٖٓيىخرطوف في أعهاؿ تطوعية، ىحوًا هف ثبلثة وتسعيف هميوف هتطوع، أي قرابة )

ـ يقدهوف ىحواً  ، وتستقبؿ الهؤسسات هف عشريف هميار ساعة عهؿ سىوياً  السكاف، ٌو
و في بريطاىيا أكثر هف  .هريكيهف األهواؿ ها يزيد عمِ هائتي هميار دوالر أ الخيرية سىوياً 

كؿ عاـ، وتبمغ ساعات  هىظهاً  تطوعياً  عشريف هميوف شخص هف البالغيف يهارسوف ىشاطاً 
هف تسعيف هميوف ساعة عهؿ كؿ أسبوع، وتقدر القيهة  العهؿ التطوعي الرسهي ىحواً 

جاء في تقرير لجهعية  كها .االقتصادية لمتطوع الرسهي بأربعيف هميار جىيً إسترليىي سىوياً 
فرىسا لمشؤوف االجتهاعية أف أكثر هف عشرة هبلييف فرىسي يتطوعوف آخر األسبوع 
لمهشاركة في تقديـ خدهات اجتهاعية في هجاالت هختمفة. وتحظِ فرىسا بىحو ستهائة ألؼ 

%( هف األلهاف ٘ٗوتشير اإلحصاءات إلِ أف ىحوًا هف ) .هؤسسة خيرية، وغير ربحية
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وا الخاهسة عشرة يىخرطوف في أعهاؿ تطوعية، كها تشير أيضًا إلِ أف في ههف تجاوز 
ألهاىيا تسعهائة اتحاد وهىظهة شبابية، يىتظـ فيٍا حوالي ربع سكاف ألهاىيا، وتساعد عمِ 

 دراسة أظٍرت( ، أها الدوؿ العربية فقد  ٕٕٓٔ)بكار،  "تجىيد آالؼ الشباب لمعهؿ الخيري
 أف " األٌمية لمهىظهات الشبكة العربية بٍا قاهت العربي لـالعا في التطوع عف هيداىية
 الشباب وقدرة إهكاىيات برغـ هٍتهة بالتطوع فئة أقؿ ٌـ سىة ٖٓ حتِ ٘ٔ سف هف الشباب

 لمهىظهات العربية الشبكة" ) فائقة تهع بصورةلهجا تخدـ بأعهاؿ لمقياـ السف ٌذا في
الحاجة الهمحة والهاسة لكافة الهؤسسات (. ٌذا كمً يشير إلِ هقدار  ٕ٘ٓٓ األٌمية،

إلِ هراجعة خططٍا التىهوية وكيفية تفعيؿ الهسؤولية  ،التربوية واالجتهاعية والهدىية
والهشاركة الهجتهعية لكافة أفراد الهجتهع ، وخاصة هع ها تؤكدي ىتائج الدراسات 

( ٜٕٓٓمطاف،الشباب ففي دراسة )الس واإلحصاءات هف ضعؼ في الههارسة التطوعية لدى
هع إيهاىٍـ  .جداً  ضعيؼ تًهستوى ههارس التطوعي لمعهؿ الجاهعي الشباب أف ههارسة

العهؿ  إيجابية لدى الشباب ىحو الدراسة اتجاٌات ىتائج بأٌهية العهؿ التطوعي حيث ظٍرت
 في هشاركة لٍـ ليست الهبحوثيف الشباب غالبية إف (  ٕٕٓٓ،، ودراسة ) البازالتطوعي 

هها يثبت أف رغبة  .هجتهعٍـ وخدهة التطوعية الهشاركة في رغبتٍـ التطوعي رغـ العهؿ
 ،الشباب في الهجتهع السعودي لديً الرغبة القوية في الخدهة الهجتهعية والعهؿ التطوعي

ذا ها يؤكدي العثيهيف  ،وصىاعة الفرص التطوعية ،ولكىً يفتقد إلِ الرؤية الهؤسساتية ٌو
في الهجتهع السعودي ليس أهرًا جديًدا، بؿ إف أفراد الهجتهع هف أف " العهؿ التطوعي 

يهارسوىً بشكؿ عفوي وذلؾ هف هىطمقاٍت ديىية واجتهاعية وثقافية، ىشأ عميٍا أبىاء ٌذا 
ذا ال يتىاسب هع أسس العهؿ  الوطف، ولكىً في الغالب ها زاؿ عهبًل فردًيا إغاثًيا، ٌو

لهىٍجية العمهية، واالستداهة، والشهولية، التطوعي في العصر الحالي الهتهثمة في: ا
والشفافية، واالستقرار، واالىتشار، والشاب السعودي والفتاة السعودية هف واقع ها ىسهع، 

وف القدوة والتوجيً، وها ىشاٌد، لديٍـ رغبة كبيرة في العهؿ والتطوع والهشاركة، ولكىٍـ يريد
عطائٍـ الثقة في الىفسوفتح الهجاؿ الصادرة  التوصية أشارت وقد. (ٕٚٓٓف، )العثيهي" ، وا 

العالهية  والهؤسسات الباحثيف"  دعوة إلِ العربي الوطف في التطوعي العهؿ هؤتهر عف
 دفعً وسبؿ ،التطوعي العهؿ هقوهات لبحث هتعهقة بدراسات القياـ إلِ البحوث وهراكز

 ، العربي في الوطف واألهف التطوعي العهؿ هؤتهر " ( التطوعية األعهاؿ بهستوى واالرتقاء
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بها  ،تحسف استثهار هواردٌا الهادية والبشرية فالهؤسسات التربوية والتعميهية ( . ٕٓٓٓ
وتخصيص ساعات  ،يخدـ القطاع الخيري والهجتهعي بىشر ثقافة العهؿ التطوعي والخيري

واإلداري والطبلبي، الستثهار جٍودٌـ في  تعميهيسىوية لهىسوبيٍا هف الكادر ال أوشٍرية 
وتطبيقًا لرؤية الههمكة العربية  " ألٌداؼ التعميـخدهة العهؿ التطوعي والخيري، تحقيقًا 

 سىوياً  الربحي غير القطاع في هتطوع هميوف  إلِ ٖٕٓٓالسعودية في أف تصؿ عاـ 
هها يزيد العبء والهسؤولية عمِ الجٍات  ( ٕٚٔٓ)وكالة األىباء،  ألؼ اآلف"ٔٔهقابؿ

وزارة التعميـ ههثمة في إداراتٍا التعميهية الهعىية، وأقوى الهؤسسات في تحقيؽ الرؤية ٌي 
الدراسات حيث أف  وها تهمكً هف قوة في الهوارد والكفاءات البشرية، ،ثـ القيادة الهدرسية

ببراهج  الهمتحقيف عدد أفتشير إلِ   الهتحدة الوالياتدراسة لدى  فيف " تؤكد ذلؾ العمهية
 هميوف ٖ ،ٖبمغ ٕ٘ٓٓ العاـ في األهريكية والكميات الجاهعات طبلب هف التطوعي العهؿ
 ها الزيادة بمغت ، حيثٕ٘ٓٓو  ٕٕٓٓ عاهي بيف همحوظة بصورة العدد تزايد حيث طالب
 بحوالي ٕٕٓٓ العاـ في طبلب الجاهعات هف الهتطوعيف عدد قدر حيث % ٕٓ ىسبتً
 أصبحت األهريكية والكميات الجاهعات أف بعض إلِ الدراسة تشير هتطوع، كها هميوف ٔ,ٕ
 الطبلب عمِ يتحتـ التي اإلجبارية الهواد ضهف والخدهة العاهة التطوعي العهؿ تضع

ا إلِ رغـ ٌذي التحديات الكبيرة وسعي الهؤسسات (  ٕٙٓٓ، corporation) " اجتياٌز
وزيادة أعداد الهتطوعيف في الهجتهع  ،لهؤسسياتحقيؽ الرؤية في تفعيؿ العهؿ التطوعي 

وظٍور عدد هف الهؤسسات االجتهاعية الهتخصصة في العهؿ التطوعي وتىظيـ هبادراتً 
وفعالياتً في الهجتهع الهدىي ، ورغـ تىاهي ثقافة العهؿ التطوعي في كثير هف هبادرات 

إال أف بعضٍا هازاؿ يفتقر لثقافة العهؿ التطوعي الهؤسساتي ، وهف  ،الوزارات والهؤسسات
" ها واقع  تحديد هشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي اآلتي:ٌذا الهىطمؽ تـ 

العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر الهعمهيف. 
 دراسة تأصيمية هيداىية " 

 إلجابة عف السؤاؿ الرئيسي اآلتي:ا الدراسة تحاوؿ تشاؤالت الدراسة :
 هف وجٍة ىظر الهعمهيف ،الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة  بطبلل العهؿ التطوعيها واقع 

 ويتفرع هىً األسئمة اآلتية :  ؟
 التربية اإلسبلهية ؟ هف هىظور حقيقة العهؿ التطوعيها  -1
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هف وجٍة ىظر  ،حمة الثاىوية في الهديىة الهىورةالهر  بطبلل العهؿ التطوعيها واقع  -2
 ( ؟   الهىاٌج الدراسية ، واألىشطة الطبلبية هف حيث ) الهعمهيف

الهرحمة الثاىوية في  بطبلل العهؿ التطوعيواقع لٌؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3
 ( ؟ تخصص العمهيال) تعزى لهتغير الدراسة هف وجٍة ىظر الهعمهيف ،الهديىة الهىورة 

الهرحمة الثاىوية في  بطبلل العهؿ التطوعيواقع لٌؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4
سىوات الخبرة في ) تعزى لهتغير الدراسة هف وجٍة ىظر الهعمهيف ،الهديىة الهىورة 

 ( ؟ الىشاط
الهرحمة الثاىوية في  بطبلل العهؿ التطوعيواقع لٌؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -5

 ( ؟ ىوع الهدرسة ) تعزى لهتغير الدراسة هف وجٍة ىظر الهعمهيف ،الهديىة الهىورة 
 :  إلِتٍدؼ الدراسة    أيداف الدراسة :

العهؿ التطوعي وبياف هكاىتً في التربية  دوافع الربط بيف األصالة والهعاصرة في تىهية -1
 . اإلسبلهية 

إبراز دور الهدرسة في ترسيخ قيـ العهؿ التطوعي هف خبلؿ الهىاٌج الدراسية ،  -2
 واألىشطة الطبلبية .

هعرفة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر  -3
 الهعمهيف هف حيث )الهىاٌج الدراسية ، واألىشطة الطبلبية (.

 – التخصص العمهيإلحصائية التي تعزى لهتغيرات الدراسة ) هعرفة الفروؽ ذات الداللة ا -4
   . (ىوع الهدرسة  – سىوات الخبرة في الىشاط

 أيمية الدراسة :

براز هكاىتً التربوية في التصور ت -1 عزيز أٌهية العهؿ التطوعي في الهجتهع الهدرسي وا 
وسبؿ  هفاٌيهً توظيؼ وذلؾ هف خبلؿ ،لدى طبلب الهؤسسات التعميهية اإلسبلهي

ا ٍـستسالتي ، تحقيقً في الهىاٌج الدراسية واألىشطة الطبلبية  بشكؿ كبير في بدوٌر
غرس دافعية الطالب ىحو الهشاركة الهجتهعية البىاءة، وتبىي قضايا التغيير االيجابي 

كساب الطالب العديد هف الهٍارات االجتهاعية التي تكسبً الثقة في  ًفي هجتهع ، وا 
لتحقيؽ التىهية الهجتهعية لوطىً  ،ؽ هشاريع الريادة االجتهاعيةىفسً، وتفتح لً آفا

  وهجتهعً . 
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، وتسٍـ  جتهاعيةتسٍـ ٌذي الدراسة في تحقيؽ التكاهؿ التربوي بيف العمـو التربوية واال -2
ي هف البحوث البيىية التي تستٍدؼ  جتهاعيةفي ثراء بحوث األصوؿ اال لمتربية ، ٌو

 .االجتهاعية لمتربية وعبلقتٍا الوثيقة والهرتبطة بٍا التأصيؿ لهباحث العموـ
 العديد هف الىدوات والهؤتهرات وهقترحات توصيات لىتائج و تأتي ٌذي الدراسة استجابة -3

بيف  ،تفعيؿ العهؿ التطوعي في الهدارس التعميهية التي دعت إلِ ،والدراسات العمهية
لوزارة التربية والتعميـ والتي هف توصية هوجًٍ ، كها ورد صفوؼ الهعمهيف والطبلب

كها أوصت  ٌػ،ٌٕٛٗٔػ، والهؤتهر الثاىي عاـ ٛٔٗٔصدرت في الهؤتهر األوؿ عاـ 
قمة الدراسات واألطروحات العمهية التي عىيت بههارسة  عف الدراسات الحديثة بعض

عف هدى ههارسة  واقترحت هزيد هف الدراسات ،العهؿ التطوعي داخؿ الهدارس الحكوهية
 .وعي في الههمكة العربية السعوديةالهرحمة الثاىوية لمعهؿ االجتهاعي التططبلب 

(، هف ٌذي الهىطمقات ظٍرت ٕ٘ٓٓ( و)دراسة الضحياف، ٕٛٓٓكدراسة) الغاهدي، 
أٌهية البحث لدى الباحث ليسٍـ في هزيد هف الدراسات العمهية عف العهؿ التطوعي 

  واقعًا وتفعيبًل وههارسة .

 درجةعمِ واقع في إدارة التربية والتعميـ بهىطقة الهديىة الهىورة الهسؤوليف  اطبلع -4
العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر هستوى 
ا القرارات العهمية والبراهج  الهعمهيف ، وفؽ ىتائج الدراسة العمهية لمباحث لتتخذ عمِ إثٌر

بكافة هراحمٍـ  بلبلدى الط هدرسيةي البيئة الف العهؿ التطوعيتعزيز ل الهؤسسية
 وهستوياتٍـ التعميهية  .

واقع دراسة لهعرفة درجة  ،ولمهكتبة العمهية ،تضيؼ الدراسة لمهجاؿ األكاديهي التعميهي -5
 العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر الهعمهيف

إدارات  لمهسؤوليف في اً اقع الهيداىي ، وتعطي تصور دراسة تٍتـ بالتأصيؿ وتقيس الو 
 هٍارات وقيـ العهؿ التطوعيضرورة تعزيز  إلِالهؤسسات التعميهية و  التربية والتعميـ

في  ،، واالستفادة هف ىتائج الدراسة وهخرجاتٍا في الهؤسسات التعميهية لدى الطالب
لتأٌيؿ هسئوليف  ،ةالتدريبيالبراهج الهىاٌج و إهكاىية تعهيهٍا واالستفادة هىٍا في بىاء 

دارة الفرؽ التطوعية هتخصصيف في الهيداف التعميهي ا التيالطبلبية،  عمِ بىاء وا   بدوٌر
ربوي، ويحقؽ األٌداؼ التعميهية بها يىعكس أثري في الواقع الت ،الهعمـتبىي وتطور 
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 .   والوظائؼ االجتهاعية لمتربية
 حدود الدراسة:

الهحفزة لمعهؿ  الدوافع تقؼ حدود ٌذي الدراسة عىد استىباط الباحث ألٌـ احلدود املوضوعية :
هعرفة هستوى واقع العهؿ التطوعي لطبلب ثـ  ،الىظري لمجاىبفي التربية اإلسبلهية التطوعي 

 في الجاىب الهيداىي .الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة ، هف وجٍة ىظر الهعمهيف. 
 . الهدارس الثاىوية بالهديىة الهىورة وهعمه احلدود املكانية :

ٌػ ٖٛٗٔتـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ الدراسي  احلدود الزمانية:
 ـ . ٕٛٔٓ -ـ  ٌٕٚٔٓػ ،  ٜٖٗٔ -

 مصطلحات الدراسة :

و ىقيض الكري، كمهة التطوع هأخوذة هف الفعؿ )طوع("  التطوع لغة:    ٌو ها تبرعو  والتطوع : ٌو
هف ذات ىفسً هها ال يمزهً فرضً ، والهتطوع : ٌو الذي يفعؿ الشيء تبرعًا هف  بً الفرد

      ت (. ، د.) ابف هىظورىفسً ، والُهطَّوِّعة : الذيف يتطوعوف بالجٍاد 
رع زيادة عمِ الفرض بأىً "اسـ لها ش هف الهىظور الشرعي فقد عرؼ التطوع اصطالًحا: وأما

 )  كها يعرؼ بأىً " زيادة البر بعد الواجب"( ٜٜٔٔ،  الجرجاىي )والواجبات"
أها تعريؼ التطوع هف الهىظور التربوي واالجتهاعي فقد عرؼ بعدة . ( ٜٔٛٔ،األىدلسي

 "هجػػهوعة واسػػعة هف األىػػشطة، :يػُػػػقػػصػد بالػػعػػهؿ التػطوعيتعريفات هىٍا التعريفات التالية 
الي الدافع الرئيس لمقياـ الحافز اله ُيػشكؿ وال ئػػدة عاهة الىاس،لػػفاالتي تىػػفذ بػػإرادة حػػرة، 

 بً يقـو الذي والعهؿ وعرؼ أيضًا " الجٍد . (ٕٕٓٓ)الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة، بٍا".
 هادي لجزاء توقع دوف هىً فئة أو لمهجتهع تٍـخدها تقديـ بٍدؼ ،تىظيـ أو، جهاعة أو ،فرد

وُعرؼ أيًضا بأىً "الجٍد الذي يبذلً أي إىساف ببل . ( ٕٓٓٓ، الخطيب (جٍودٌـ" هقابؿ
هقابؿ بدافع هىً لئلسٍاـ في تحهؿ هسؤولية الهؤسسة التي تعهؿ عمِ تقديـ الرعاية 

جهاعة  أوكها عرؼ بأىً "الجٍد اإلرادي الذي يقـو بً فرد  .(ٜٜٜٔ، هحهد)     االجتهاعية"
لفئات هىً، دوف توقع لجزء هادي  أواختياًرا; لتقديـ خدهاتٍـ لمهجتهع و هف الىاس طواعية 

كها . (ٜٜ٘ٔ، حسىيف )هقابؿ جٍودٌـ، سواء أكاىت ٌذي الجٍود هبذولة بالىفس أـ بالهاؿ"
، هاىًا هىٍـ بفكرة أو هبدأ هعيفالجٍد أو العهؿ الذي يقدهً أفرادا أو هؤسسات إي "عرؼ بأىً 
قائهوف عمِ ذلؾ العهؿ أي جزاء أو حافز هادي، إىها ٌو ىوع هف الخدهة العاهة وال يتوقع ال
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لمهجتهع يٍدؼ إلِ حؿ هشاكؿ أو صعوبات تواجٍٍا الجهاعة أو الهجتهع الذي يعيش فيً 
يدًا الهتطوعوف وقد تختمؼ دوافع ٌذا العهؿ بيف ذاتية أو هوضوعية، إال اىً يعتبر تجس

فالتعريؼ اإلجرائي الذي  و بىاًء عمِ ها سبؽ . (ٜٜ٘ٔحهاد،  )"لبلىتهاء لمجهاعة والهجتهع
الجٍد الذي يبذلً الفرد أو الهؤسسة هف  ٌو:يختاري الباحث عف العهؿ التطوعي في دراستً 

خدهة لمهجتهع  ،في جهيع الجواىب الحياتية ،دوف جزاء دىيويجراء ىفسً طواعية واختيارًا 
ثـ هعرفة  .في تحقيؽ تقدهً وازدٌاري، وطهعًا في كسب األجر األخروي، وىيؿ الرضا اإللٍي

هف  عمِ هقياس واقعً لطبلب الهرحمة الثاىوية ههارسة العهؿ التطوعي هجهوع درجات
 وجٍة ىظر الهعمهيف .

 الدراسات الشابكة:   

واقع العهؿ هوضوع ) تىاولتواطبلعً، فإىً لـ يقؼ عمِ دراسة هحمية  حسب عمـ الباحث
(، بيد أىً هف التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة هف وجٍة ىظر الهعمهيف

 هباشرةدراسات عمهية ذات صمة  عمِ وقؼ والبحث والىظر في الدراسات السابقة،خبلؿ التتبع 
ي عمِ الىحو  بترتيبٍا هف حيث الدراسات األحدث فاألقدـ وسيبدأ الباحث بهوضوع البحث، ٌو

 التالي: 
  أواًل : الدراسات العربية :

( ٌدفت إلِ هعرفة اتجاٌات طالبات جاهعة تبوؾ ىحو العهؿ ٕٚٔٓدراسة العهري، ) .ٔ
التطوعي، واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي الهسحي، شهؿ هجتهع الدراسة طالبات 

( طالبة، وأظٍرت الدراسة ٖٖٚي جاهعة تبوؾ، وتكوىت العيىة هف)هرحمة البكالوريوس ف
%( هف العيىة سبؽ أف شاركف في أعهاؿ تطوعية، ٛٗأبرز الىتائج التالية: أف)

-ٔ%( ههف سبؽ لٍف الهشاركة في أعهاؿ تطوعية تراوحت هشاركاتٍف بيف)٘.ٙٚوأف)
 (. ٖ%( هىٍف كاىت هشاركاتٍف أكثر هف)٘,ٖٕ(، بيىها)ٖ

( ٌدفت إلِ هعرفة ثقافة العهؿ التطوعي لدى طبلب كمية  ٕٙٔٓلكىدري، )دراسة ا .ٕ
التربية األساسية بدولة الكويت، استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي الهسحي، لدى عيىة 

( طالب وطالبة، وأظٍرت الدراسة  ٛٚ٘هف طمبة كمية التربية األساسية،البالغ عددٌـ )
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ارات ثقافة العهؿ التطوعي جاءت في هجهمٍا عددًا هف الىتائج هىٍا : ىسبة توافر عب
ثقافة العهؿ التطوعي بالىسبة َجَد فرَق ذات داللة إحصائية في بدرجة هرتفعة ، 

 لمىوع ولصالح اإلىاث .
( ٌدفت إلِ هعرفة دور الجاهعات السعودية في تفعيؿ العهؿ  ٕٗٔٓدراسة الحازهي، ) .ٖ

الوصفي الهسحي، شهمت عيىة استخدهت الباحثة الهىٍج  –تصور هقترح  –التطوعي 
( طالب وطالبة، وأظٍرت  ٓ٘ٛالدراسة طبلب وطالبات ثبلث جاهعات سعودية عددٌـ )

الدراسة عددًا هف الىتائج هىٍا : أف هستوى ههارسة الطبلب الجاهعييف لمعهؿ التطوعي 
جاءت بىسبة ضعيفة جدًا . وأف ىتائج الطمبة الجاهعييف ىحو اتجاٌات العهؿ التطوعي 

 ءت ايجابية وبهستوى هرتفع.جا
( ٌدفت إلِ توضيح العهؿ التطوعي باعتباري حقيقًة هطروحًة ٕٗٔٓدراسة هحهود، ) .ٗ

بشكٍؿ هباشر وضهىي في القرآف الكريـ، وبياف أثر ذلؾ في تعزيز جٍود الهجتهع ىحو 
 التطوع، والهىٍجية التي قاهت عميٍا الدراسة هىٍجية استقرائية تحميمية استىباطية، وقد
توصؿ الباحث إلِ عدد هف الىتائج، أٌهٍا: أف التطوع ٌو بذؿ هجٍود أو هاؿ أو عفو 
عف حؽ، وفؽ الشرع، ابتغاء هرضاة اهلل، دوف إكراي.أف لمعهؿ التطوعي شروط يجب 
ا، وباختبللٍا ال يوصؼ العهؿ بأىً تطوع.أف لمعهؿ التطوعي الكثير هف الهجاالت  توافٌر

 التطوعي في القرآف الكريـ وفي اإلسبلـ بشكٍؿ عاـ.التي تدؿ عمِ شهولية العهؿ 
رف عمِ دَر الهدرسة في تعزيز ػدراسة إلِ التعػدفت الػ( ٌٖٕٔٓدراسة األفىدي، ) .٘

الهىٍاج الدراسي ؿ ثاىَية هو خبلػهرحمة الػبلب الػدُ طػالتطَعي لؿ قافة العهػث
خدـ الباحث ة هف وجٍة ىظر الهعمهيف في بيت لحـ بفمسطيف ، استاألىشطة الطبلبيو

تكَو هجتهع الدراسة هو جهيع هعمهي َهعمهات الهدارس الهىٍج الوصفي التحميمي، و
( هعمهًا وهعمهة، ٜٜٓهحػػافظة بػػيت لحػػـ الػػبالغ عػػددٌـ )الثاىَية الحكَهية في 

الهعمهيو آراء عدن َجَد فرَق ذات داللة إحصائية في اآلتي:أظٍرت ىتائج الدراسة و
التطَعي لدُ طبلب الهرحمة الثاىَية  ُتعزُ ؿ في تعزيز ثقافة العه دَر الهدرسةؿ حَ
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هحَر .أف العمهي ػؿ َالهؤٌ، برةػَعدد سىَات الخ، الهدرسةالجىس، وجىس لهتغيرات 
ثن  تبلي هحَر األىشطة الطبلبية بالهرتبة ، بالهرتبة األَلِسي جاء الهىٍاج الهدر

 لهرحمة الثاىَية. التطَعي لدُ طبلب اؿ الثاىية في تعزيز ثقافة العه
( ٌدفت إلِ هعرفة هدى إدراؾ طالبات الدراسات العميا بجاهعة أـ ٕٓٔٓدراسة )الهالكي،  .ٙ

القرى لهجاالت العهؿ التطوعي لمهرأة في الهجتهع السعودي لموقوؼ عمِ أٌـ العواهؿ 
 التي تدفع الهرأة لمعهؿ في الهجاالت التطوعية وأبرز العوائؽ أهاـ عهؿ الهرأة التطوعي

واستخدهت الباحثة هىٍج الهسح االجتهاعي، واختارت الباحثة  في الهجتهع السعودي،
( طالبة، وأسفرت الدراسة عف الىتائج التالية : ٓٚٔعيىة عشوائية طبقية تكوىت هف )

%( هىٍف  ٙ,ٚ٘أف اتجاٌات الهرأة كاىت إيجابية ىحو العهؿ التطوعي حيث أف   ) 
ط بهدى التفرغ لً، وأف الدافع األساسي لمتوجً ىحو ترى أف ىجاح العهؿ التطوعي هرتب

ف اكتساب خبرات وهٍارات جديدة، والرغبة في تقديـ  العهؿ التطوعي هف وجٍة ىظٌر
الهساعدة لآلخريف، بيىها تشكؿ الهواصبلت أكبر عائؽ يواجً الهتطوعات حيث حصمت 

ي االتجاي ىحو %(، ٌىاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فٓٚعمِ هوافقة العيىة بىسبة ) 
العهؿ التطوعي لفئات الحالة االجتهاعية لمهستجيبيف وأف الفروؽ لصالح الغير 

 هتزوجات.
( ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ اتجاٌات طبلب الجاهعة الذكور ىحو ٜٕٓٓدراسة السمطاف، ) .ٚ

العهؿ التطوعي، والكشؼ عف هجاالت العهؿ التطوعي التي يفضمٍا الشباب الجاهعي، 
تً، واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي الستقصاء اتجاٌات الشباب وهعوقات ههارس

الجاهعي ىحو العهؿ التطوعي هف خبلؿ تطبيؽ استباىة عمِ عيىة عشوائية طبقية 
طالبًا( هف الطبلب الذكور بجاهعة الهمؾ سعود، وقد خرجت ٌذي  ٖٖٚهكوىة هف ) 

يف الشباب الجاهعي في الدراسة بعدة ىتائج هىٍا: أف هستوى ههارسة العهؿ التطوعي ب
تحسف ولكىً ها يزاؿ ضعيفًا.أف الشباب الجاهعي ال يهارس إطبلقًا العهؿ التطوعي في 
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وبيف وهكافحة الهخدرات والدفاع الهدىي. أف  هجاؿ هحو األهية ورعاية الطفولة والهٌو
 هساعدة الفقراء والهحتاجيف أولِ الهجاالت التي يرغب الشباب الجاهعي بالتطوع فيٍا.

( ٌدفت إلِ توضيح العهؿ االجتهاعي التطوعي هف هىظور ٕٛٓٓدراسة الغاهدي، ) .ٛ
التربية اإلسبلهية وتطبيقاتٍا في الهرحمة الثاىوية ، استخدـ الباحث الهىٍج االستىباطي 
وذلؾ لبلستفادة هف استىباط اآليات القرآىية واألحاديث الىبوية التي تدؿ عمِ العهؿ 

الذي يعتهد عمِ دراسة العهؿ التطوعي ووصفً وصفًا دقيقًا التطوعي. والهىٍج الوصفي 
وعبلقة الهقررات الدراسية بدعهً ببراهج العهؿ التطوعي االجتهاعي. وخمصت إلِ أبرز 
الىتائج : أف التربية اإلسبلهية اٌتهت بالعهؿ االجتهاعي التطوعي اٌتهاهًا بالغًا، فالقرآف 

باألدلة التي تؤكد أٌهيتً وضرورة القياـ بً. أف  الكريـ، والسىة الىبوية الشريفة تزخراف
التربية اإلسبلهية وضعت األطر العاهة، والضوابط لمعهؿ االجتهاعي التطوعي 
كاإلخبلص، وهوافقة العهؿ التطوعي ألحكاـ الشريعة اإلسبلهية، والىية الصالحة، فأي 

الشريعة  عهؿ اجتهاعي تطوعي يرغب اإلىساف أف يعهؿ بً البد أف يوافؽ أحكاـ
اإلسبلهية حتِ يىاؿ األجر والثواب. أف تاريخ الهسمهيف عبر العصور واألزهاف حافؿ 
باألعهاؿ التطوعية التي أىشأت حضارة إسبلهية عظيهة، وأف كؿ ها شاٌدىاي في التاريخ 
اإلسبلهي هف إىجازات كاف التطوع وبذؿ وعطاء هف أبىاء الهسمهيف.وتطبيقاتً في 

 الهدرسة الثاىوية .
( ٌدفت إلِ توضيح هفٍوـ العهؿ التطوعي هف خبلؿ السىة الىبوية ٕٚٓٓ، )دراسة زيىو .ٜ

وبياف هدى اٌتهاـ اإلسبلـ بالعهؿ التطوعي هستخدهًة الهىٍج االستقرائي في جهع 
األحاديث والهىٍج االستىباطي في تحميمٍا،  وتوصمت إلِ عدد هف الىتائج أٌهٍا: أف 

ؿ هظاٌر الحياة.أف الهرأة الهسمهة كاف لٍا اإلسبلـ يدعو إلِ التكافؿ االجتهاعي في ك
الدور الكبير في هجاؿ العهؿ التطوعي في عٍد الىبي.أف العهؿ التطوعي في اإلسبلـ 

 يشهؿ الهسمـ وغير الهسمـ.
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( ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ اتجاٌات طمبة هرحمة البكالوريوس في ٕٙٓٓدراسة الزبيدي، ) .ٓٔ
هعت البياىات هف عيىة طبقية تىاسبية وحسب الجاهعة األردىية ىحو العهؿ التطوعي، وج

( طالًبا وطالبة، وأظٍرت ٖ٘٘هتغير ىوع الكمية )عمهية، إىساىية( بحيث بمغ حجـ العيىة)
%( هف عيىة الدراسة لـ يشاركوا في أي عهؿ ٚ.ٖٙالدراسة عددًا هف الىتائج هىٍا:أف )

ع اإلىاث، وتطوع طمبة تطوعي أثىاء دراستٍـ في الجاهعة.أف تطوع الذكور أكبر هف تطو 
الكميات العمهية أكثر هف تطوع طمبة الكميات اإلىساىية. كمها ازداد هستوى الطمبة الجاهعي 

 كمها زادت ىسبة تطوعٍـ. 
( ٌدفت إلِ هعرفة العواهؿ االجتهاعية واالقتصادية والتىظيهية  ٕ٘ٓٓدراسة الضحياف، ) .ٔٔ

هدرسة، واعتهد الباحث في دراستً عمِ الهؤثرة في ههارسة الهعمـ لمعهؿ التطوعي داخؿ ال
ي دراسة هيداىية كاىت عيىتٍا هجهوعة  الهىٍج الهسحي االجتهاعي عف طريؽ العيىة، ٌو
هف الهعمهيف السعودييف بهديىة الرياض، وهف أٌـ ىتائج الدراسة :قمة الدراسات 

ة.عدـ واألطروحات العمهية التي عىيت بههارسة العهؿ التطوعي داخؿ الهدارس الحكوهي
التعاوف الجيد لهجتهع البحث هع هوضوع الدراسة.كثافة الجدوؿ الدراسي تحد هف العهؿ 

 التطوعي لمهعمـ داخؿ الهدرسة.
( ٌدفت إلِ هعرفة هدى هشاركة الشباب ورغبتٍـ في العهؿ ٕٓٓٓدراسة الباز، ) .ٕٔ

ي دراسة هيداىية وصفية ، وقد تـ اختيار عيىة الدراسة هف شباب طبل ب التطوعي، ٌو
جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعود اإلسبلهية بهديىة الرياض وكاف هف أٌـ ىتائج الدراسة: قمة 
الوعي هف قبؿ كثير هف األفراد بدور العهؿ التطوعي وأٌهيتً في تىهية الهجتهع. غياب 
التقدير الهجتهعي إلسٍاهات العهؿ التطوعي أو القائهيف بً، هها أثر عمِ ىظرة الىاس 

 عي.إلِ العهؿ التطو 
 : الدراسات األجهبيةثانيًا :

 إلِ الدراسة ٌدفت (ٕٕٔٓ)، وسىديف راسكوؼ،(Raskoff , Sundeen ) دراسة .ٔ
لقاء جىوب كاليفورىيا، في الهجتهع خدهة تعزيز في الثاىوية الهدارس دور عمِ التعرؼ  وا 
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وقد أظٍرت ىتائج  الهجتهع. لخدهة الهتطوعيف تشجيع في الهدارس دور عمِ الضوء
 الهدارس هف أكثر التطوعي العهؿ ثقافة بتعزيز الخاصة الهدارس الدراسة اآلتي : تقوـ

 لدى الهجتهع خدهة ثقافة تعزيز تجاي الثاىوية الهدارس هف تقصير ٌىاؾ زاؿ ال.الحكوهية
ا الثاىوية الهدارس تقوـ ال.الطبلب  في الهشاركة خبلؿ هف الهجتهع تجاي جيد بشكؿ بدوٌر

 .الهختمفةاألىشطة 
ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة العبلقة بيف العهؿ  (ٕٔٓٓ)،   Thoits and Hewittدراسة .ٕ

ي: السعادة، وتقدير الذات، السيطرة ع الحياة، والرضا  مِالتطوعي وأبعاد الرفاٌية الست ٌو
عف الحياة، والصحة البدىية، وتجىب االكتئاب، وتكوىت عيىة الدراسة هف هجهوعة هف 

( سىة وأكثر في الواليات الهتحدة األهريكية، وتوصمت ٕ٘ف يبمغوف هف العهر)األفراد الذي
وعمِ  الدراسة إلِ أف العهؿ التطوعي في الواقع يعزز جهيع الجواىب الستة هف الرفاٌية

العكس فإف األشخاص الذيف لديٍـ قدر أكبر هف الرفاٌية يستثهروف ساعات أكثر في 
 الخدهة التطوعية.

 : راسات الشابكة التعليل على الد

تتفؽ هع ىجدٌا  بالعهؿ التطوعيهف خبلؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة والتي تتعمؽ 
 : الدراسة الحالية في جواىب وتختمؼ هعٍا في جواىب أخرى

استفاد الباحث هف خبلؿ اطبلعً عمِ الدراسات السابقة في جاىبٍا الىظري والهتهثؿ  -ٔ
هىظور  لمتطوع هف هىٍجي، والتأصيؿ البالعهؿ التطوعيفي الهوضوعات التي تتعمؽ 

، هثؿ دراسة ) هحهود ، و الغاهدي ،  التربية اإلسبلهية وأصالتٍا وتفردٌا في ذلؾ
 .وزيىو (

اتجاٌات العهؿ التطوعي، وتفضيؿ هجاالتً،  رّكزت هعظـ الدراسات السابقة عمِ -ٕ
الهالكي ، والسمطاف، كها ٌو في دراسة ) العهري،  ودراسة دوافعً، وهعوقاتً،

 والزبيدي، والكىدري، والحازهي(. 
(، هع دراسة الباحث  Raskoff , Sundeen تتفؽ دراسة) األفىدي ، والغاهدي ، -ٖ

ي الهرحمة الثاىوية، وتختمؼ هع دراسة )األفىدي  ,Raskoff في هجتهع الدراسة ٌو
Sundeen ( هف حيث هتغير البيئة البحثية، وهع دراسة )الغاهدي( هف حيث أىٍا

اقتصرت عمِ الجاىب الىظري دوف الهيداىي، وتختمؼ هع دراسة ) العهري ، والهالكي 
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واتفقت ، والسمطاف ، والباز، والزبيدي، والحازهي ( حيث اختصت لمهرحمة الجاهعية. 
في تىهية الهجتهعات وتحقيؽ التقدـ  دور العهؿ التطوعي أٌهية عمِ جهيع الدراسات

 . فيٍا
في اختيار هجتهع الدراسة  جهيعٍا تختمؼ دراسة الباحث عف الدراسات السابقة -ٗ

ي وعيىتً  هىطقة الهديىة هف حيث الهعالجة البحثية باختبلؼ البيئة البحثية ، ٌو
وسعت ٌذي الدراسة إلِ تقديـ الهىورة دراسة هيداىية عف واقع العهؿ التطوعي، 

لدراسة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في إضافة عمهية هتخصصة 
ثراء الهكتبة التربوية لمهوضوعات التربوية التأصيمية والواقعية الهديىة الهىورة  ، وا 

 .التي تعتهد عمِ األصالة والهعاصرة 
 : للدراسة  اإلطار الهظري

 هف هىظورها حقيقة العهؿ التطوعي  عي األوؿ والذي يىص عمِ:إجابة السؤاؿ الفر 
 التربية اإلسبلهية؟ يتىاوؿ الباحث اإلجابة عمِ ٌذا السؤاؿ هف خبلؿ استعراض اإلطار الىظري

 : لمدراسة

 أواًل : العمل التطوعي مو مهظور الرتبية اإلسالمية : 

القرآىي  هف هصدري التربية اإلسبلهية ،وهىٍجً ،وثقافتً ،يستهد العهؿ التطوعي قوتً
هف  ،والىبوي ، ولـ تحظ ثقافة هف الثقافات عبر القروف هثؿ ها حضيت بً التربية اإلسبلهية

هتعددٍة  فقد وردت كمهة التطوع في هواضعوشهوؿ لمعهؿ التطوعي "  ،وتىوع ،وتأصيؿ ،حث
هف القرآف الكريـ، وأفادت هعاٍف هختمفٍة، فقد وردت في صدد الحديث عف الحج، والعهرة، 
والجٍاد، والصياـ، وبعضٍا ورد بمفظ التطوع ، وبهعىِ فعؿ الخير، وعهؿ البر واإلحساف 
والهسارعة إليً، وكمهة الخير وردت في القرآف الكريـ حوالي هئتي هرة، شاهمًة كؿ الهجاالت، 

)العىزي   وهحيطًة بكؿ أعهاؿ اإلىساف، هف عهؿ القموب، وعهؿ الجوارح، وعهؿ العقوؿ " 
فكؿ أعهاؿ البر والخير واآليات واألحاديث الدالة عميٍا ٌي هف هفردات وهضاهيف  .( ٕٙٓٓ،

ال يبتغي بٍا  ،قربة وهرضاة هلل عز وجؿ ،الذي يبذلً الهسمـ هف تمقاء ىفسً ،العهؿ التطوعي
ىها هف رب البشر  هىفعةً وال أجراً   ،كها كاف عميً الصبلة والسبلـ قدوة ٌذي األهة ،هف البشر وا 
رادة الخير لٍـ، حيف تصفً خديَجة رضي اهلل عىٍا قبَؿ و  هاـ الهتطوعيف في خدهة الهجتهع وا  ا 

، فقاؿ لٍا: "لقد خشيُت -عميً السبلـ-الِبعثة حيىها جاَءٌا هف دار ِحراء، بعد أف رأى جبريَؿ 
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، وتصدُؽ ع ـَ مِ ىفسي". فقالت لً: "كبل، أبشر; فواهلل ال ُيخزيَؾ اهلل أبًدا، واهلل إىؾ لتِصُؿ الرَِّح
، وتقِري الضيَؼ، وُتعيُف عمِ ىواِئِب الحؽِّ". رواي  ، وتكِسُب الهعدوـَ الحديَث، وتحِهُؿ الكؿَّ

خدهة الىاس  ، فٍىا لفتة وهفٍوـ تربوي هفادي أف السعي عمِ( ٜٗ٘ٔهسمـ) الىيسابوري، 
وبذؿ العطاء والعهؿ الخيري لٍـ، ٌو هصدر سعادة وأىس لمهتطوع في الدىيا بالراحة والسعادة 

يؿ هحبة اهلل وىوفي اآلخرة بعدـ الخزي  ،وحفظً هف كؿ هكروي وسوء ،وتأييد اهلل لمهتطوع
فً ، فخديجة رضي اهلل عىٍا طهأىت ىبي ٌذي األهة هف جراء ٌمعً وخو وكسب األجر والثواب

وأىٍا هصدر حفظ  ،، بصىائع هعروفً وخيريتً لمهجتهع الهكيهها رأى هف جبريؿ عميً السبلـ
فالهتطوعوف والواٌبوف أىفسٍـ هلل في ، وسعادة وحؽ وثبات لؾ ) فواهلل ال يخزيؾ اهلل أبدًا ( 

وف والهساعدة خدهة الىاس والسائروف عمِ ىٍج ىبيٍـ صمِ اهلل عميً وسمـ في تقديـ الع
ٌذا و تعالِ . يئتً وهىتً وفضمً سبحاىً و فواهلل ال يخزيٍـ اهلل أبدًا ( بهشهحتاج أيًا كاف)لكؿ 

هف اىعكاس العهؿ التطوعي عمِ شخصية الهتطوع في ها تؤكدي الدراسات العمهية في ىتائجٍا 
السعادة والصحة الىفسية " حيث أكدت دراسة عف الصحة والعهؿ التطوعي، جواىب عدة، هىٍا 

عمِ ارتباط العهؿ التطوعي بتحسف الصحة الجسدية والعاطفية والهزاجية لمهتطوعيف، فتذكر 
%( هف األفراد الذيف تطوعوا خبلؿ السىة الهاضية شعروا بتحسف في ٙٚفي إحصائياتٍا أف)

%( هىٍـ ٛٚالتطوع يساعد في تحسف هزاجٍـ، و) %( هىٍـ يشعروف بأفٜٗالصحة، و)
 United  Health ) يعتقدوف أف ههارسة العهؿ التطوعي ُتخّفض هستوى التوتر لديٍـ.

Group ،ٕٖٓٔ. ) إلِ أف العهؿ التطوعي في الواقع يعزز " وكذلؾ دراسة أخرى تؤكد 
ي: السعادة، وتقدير الذات،  ٌا وجواىبٍاوأبعاد الرفاٌية الحياة، والرضا  مِسيطرة عالو الست ٌو

األشخاص الذيف لديٍـ قدر أكبر هف أف و  عف الحياة، والصحة البدىية، وتجىب االكتئاب،
 (.ٕٔٓٓ،   Thoits and Hewitt) الرفاٌية يستثهروف ساعات أكثر في الخدهة التطوعية

وربطت كؿ  ،فالتربية اإلسبلهية أصمت فعؿ الخير والعهؿ بً في الىفوس الهسمهة 
ٍَا الَِّذيَف آَهُىوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا  قاؿ تعالِ )) ،أعهاؿ التطوع والخير بالعبادة لً سبحاىً َيا َأيُّ
ـْ ُتْفِمُحوف(( ـْ َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمَُّك ( ، وقاؿ تعالِ))  َوَها َتْفَعُموا ِهْف  ٚٚ) الحج ، آية َواْعُبُدوا َربَُّك

 ًُ ًُ (( ) البقرة، آية  َخْيٍر َيْعَمْه (( وقاؿ تعالِ ))َوَها ُتَقدُِّهوا أِلَىُفِسُكـ هِّْف َخْيٍر َتِجُدوُي  ٜٚٔالمَّ
ـَ َأْجًرا (( ) الهزهؿ ، آية  ٌَُو َخْيًرا َوَأْعَظ  ًِ َوَها ُتىِفُقوا ِهْف َخْيٍر  ( وقاؿ تعالِ ))  ِٕٓعىَد المَّ

ـْ َوَها ُتىِفُقوَف ِإالَّ ابْ  ـْ اَل ُتْظَمُهوَف (( َفؤِلَىُفِسُك ـْ َوَأىُت ًِ َوَها ُتىِفُقوا ِهْف َخْيٍر ُيَوؼَّ ِإَلْيُك ًِ المَّ ِتَغاَء َوْج
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ٍَا َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراتِ ٕٕٚ)البقرة ، آية  ٌَُو ُهَولِّي ٌٍَة  َأْيَف َها َتُكوُىوا َيْأِت  ( وقاؿ تعالِ ))َوِلُكؿٍّ ِوْج
ًُ َجِهيًعا ِإفَّ المَّ  ـُ المَّ ِٰ ُكؿِّ َشْيٍء َقِديٌر (( ) البقرة، آية ِبُك جعمتً هتهاسكًا كذلؾ ،  ( ًَٛٗٔ َعَم

عمِ  اإلسبلهيةلمداللة عمِ قوة ربط التعاليـ  ،ال يىفؾ عىً وهترابطًا هع الهحيط االجتهاعي
قاؿ عميً الصبلة والسبلـ " الهؤهف لمهؤهف كالبىياف يشد  ،وحدة الهجتهع وتآلفً وترابطً

هثؿ الهؤهىيف في  " وفي حديث آخر ، ( ٜٗ٘ٔرواي هسمـ) الىيسابوري، " بعضً بعضًا 
توادٌـ و تراحهٍـ و تعاطفٍـ هثؿ الجسد; إذا اشتكِ هىً عضو تداعِ لً سائر الجسد 

 " ِّ في  اإلسبلهيةفٍذا غاية تحقيؽ التربية ، ( ٜٗ٘ٔرواي هسمـ) الىيسابوري، بالّسٍر والحّه
الذي ال يىفؾ أحدي عف اآلخر ،  ،الهجتهع الهسمـ هف التعاضد والتآزر والتشابؾ االجتهاعي

وفيً قوة الهشاركة الهجتهعية والتطوعية ىحو الخير وأعهاؿ البر ألفراد الهجتهع الواحد ، وال 
ذا لـ تقوـ هصالح العباد عمِ الوجً الهطموب إال بالهعاوىة، والهعاضدة بيىً وبيف إخواىً، فإ

والخراب الهجتهعي ، قاؿ ابف بالتفكؾ يحصؿ ٌذا واىشغؿ كؿ واحد بىفسً فإف ذلؾ هؤذف 
ظٍار لمهعاىي في  "جرح فتشبيًٍ الهؤهىيف بالجسد الواحد تهثيؿ صحيح، وفيً تقريب لمفٍـ وا 

 ،الصور الهرئية، وفيً تعظيـ حقوؽ الهسمهيف والحض عمِ تعاوىٍـ وهبلطفة بعضٍـ بعضا
عاىة بعضٍـ بعضا كها يعطؼ الثوب عميً ليقويًو  وفيً كذلؾ هف التعاطؼ " ) ابف حجر ،  ا 

، بؿ وأعظـ هف ذلؾ داللة وصراحة في التوجيً الىبوي لمعهؿ التطوعي وتقديـ الخير  د.ت (
هف كاف هعً فضؿ والهعوىة لآلخريف ، ها ورد هف حديث الهصطفِ صمِ اهلل عميً وسمـ " 

عمِ هف ال ظٍر لً، وهف كاف لً فضؿ هف زاد فميعد بً عمِ هف ال زاد لً،  ظٍر فمَيُعْد بً
" فدؿ عمِ تجذير  فذكر هف أصىاؼ الهاؿ ها ذكر، حتِ رأيىا أىً ال حؽ ألحد هىا في فضؿ

وتقديـ الخدهة  ،وهجاالت التطوعوتأصيؿ حب الخير وبذؿ العطاء والتطوع بكؿ أىواع 
والسعادة  -بكافة هستوياتً وأىواعً  -يىعـ أفرادي باألهف حتِ ،الهجتهعية لكؿ أفراد الهجتهع

وال  ،فالتطوع عاـ وشاهؿ لكؿ جواىب الحياة وشهوليتٍا ال يحدي حد والرخاء والحياة الكريهة.
لمداللة عمِ سعة  ،فٍو لئلىساىية جهعاء ،وال عرؽ ،وال لوف ،وال جىس ،وال زهف ،هكاف

 ،ر في أجهؿ صوري لآلخر، بؿ الخيرية وأفضميتٍا لمبشروتقديـ الخي ،اإلسبلـ ورحهتً لمعالهيف
ـ تطوعًا وىفعًا لآلخر، كذلؾ ىيؿ هحبة اهلل والدرجة الرفيعة عىدي سبحاىً  هترتبة عمِ أكثٌر

أَحبُّ الىَّاِس إلِ اهلِل  ))قاؿ عميً الصبلة والسبلـ  ،دهة التطوعية وتقديـ الخير لمىاستىاؿ بالخ
ـْ ِلمىَّاسِ  ٍُ  )) خير الىاس أىفعٍـ لمىاس ((وحديث  (ٕٓٔٓ، األلباىيحسىً األلباىي )(( َأْىَفُع



 المنورة ، من وجهة نظر المعلمين. واقع العمل التطوعي لطالب المرحلة الثانوية في المدينة 

- ٕٔٓ - 

والخير ٌىا عاـ في كؿ أىواع الخير وشهولً ألوجً البر  (ٕٓٔٓ)األلباىي،  حسىً األلباىي
ًَ َشاِكٌر َعِميـٌ (( ) البقرة ، آية قاؿ تعالِ  ،واإلحساف  قاؿ ( . ٛ٘ٔ)) َوَهف َتَطوََّع َخْيًرا َفِإفَّ المَّ

ات كمٍا هف فرائض " والهقصد هف ٌذا التذييؿ، اإلتياف بحكـ كمي في أفعاؿ الخير ابف عاشور
ىكرة في سياؽ الشرط فٍي  (َخػػػْيًرا)خصوص السعي، ألف( َخػػػْيًرا)وىوافؿ، فميس الهقصود هف 

عاهة، ولٍذا ُعِطَفت الجهمة بالواو دوف الفاء، لئبل يكوف الخير قاصًرا عمِ الطواؼ بيف 
ىها يشهؿ جهيع جواىب الخير والبذؿ والعطاء  د.ت  " ) ابف عاشور ، الصفا والهروة ( وا 

ألوقاؼ التىهوي هف الجاىب االقتصادي في تسبيؿ الخير والهىفعة لمهجتهع عف طريؽ ا
ا، كذلؾ في الجاىب األخبلقي، والدعوي، واالجتهاعي، والتعميهي، والفكري، الذي يصب  وغيٌر

بؿ لو عمـ  هصمحتً في تىهية الهجتهع وتحقيؽ األخوة اإليهاىية، والوحدة االجتهاعية .
الهتطوع ها أعدي اهلل لً هقابؿ عطائً ألعطِ وزيادة، وكاف الدافع الوحيد لعطائً التطوعي 

))الهسمـ  :ً عميً الصبلة والسبلـ عىدها قاؿوها أعظـ هف حديث ،ىيؿ العطاء األخروي ٌو
أخو الهسمـ: ال يظمهً، وال يسمهً. هف كاف في حاجة أخيً كاف المًَّ في حاجتً، وهف فرج 
عف هسمـ كربة فرج المًَّ عىً بٍا كربة هف كرب يـو القياهة، وهف ستر هسمهًا ستري المًَّ يوـ 

هف ىفس عف هؤهف  ))وفي حديث آخر  .( ٜٗ٘ٔرواي هسمـ  ) الىيسابوري ،  ((القياهة
كربة هف كرب الدىيا ىفس اهلل عىً كربة هف كرب يـو القياهة وهف يسر عمِ هعسر يسر اهلل 
عميً في الدىيا واآلخرة وهف ستر هسمها ستري اهلل في الدىيا واآلخرة واهلل في عوف العبد ها 

، الجزاء هف جىس العهؿ( ف ٜٗ٘ٔ(( رواي هسمـ  ) الىيسابوري ،  يًكاف العبد في عوف أخ
 ،هعية اهلل وعوىً الهتطوع، ىاؿي، في الدىيا ـر اهلل وعطائً، أف جزاؤي في الدىيا واآلخرةوهف ك

، وفي اآلخرة بعطائً وفيض جودي سبحاىً بأف يكشؼ  ًوستري وتيسيري ل ً،وتفريجً لٍهوه
وهف اجتهعت فيً ٌذي العطايا في اآلخرة فٍو في  ً حسابً،وييسر اهلل عمي يويستر  ة عبديكرب

 رحهة اهلل وكىفً وعفوي .
غيض هف فيض  ولٍ ،فٍذي الدالالت واإلشارات هف التأصيؿ الهىٍجي لمعهؿ التطوعي

التي تدلؿ عمِ أٌهية التطوع وبذؿ الخير لمىاس ، وها يترتب عميً  ،هف عهؽ األدلة والبراٌيف
صبلح الفرد والهجتهع .  ،ائد وهىافع جهةهف فو  ا وفضمٍا عمِ صبلح وا   يعود خيٌر
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 ثانيًا : دور املدرسة الجانوية يف تفعيل العمل التطوعي :

والعهؿ  ،يعتبر دور الهدرسة فاعبًل وهؤثرًا في توجيً الطبلب ىحو الهشاركة الهجتهعية  
ي هف أكبر وأكثر الهؤسسات التربوية و في تشكيؿ ثقافة الطالب ىح ،التطوعي االجتهاعي، ٌو

، والقدرة عمِ حشد السموكية الحسىة ، وغرس القيـ والهبادئاالتجاٌات والقىاعات االيجابية
 ،و بمورة ثقافة العهؿ التطوعي ، الطاقات والقدرات البشرية ىحو البىاء الهثهر لمهجتهعات

ي الهىاٌج  ،وحسف توظيفً التوظيؼ األهثؿ في أٌـ ركىيف هف أركاف العهمية التعميهية ٌو
لمهسؤوليف  التربوية والهسؤوليات ٌـ األدوارأل. وفيها يمي ىبرز واألىشطة الطبلبية ،الدراسية

داراتٍا ىحو تفعيؿ العهؿ التطوعي في البيئة الهدرسية  والهشرفيف عمِ وزارة التعميـ وا 
 :ميهية والتع

  : املهايج الدراسية 
ىحو  ،، وفي جميع المراحل الدراسيةالتكاهؿ والتتابع في الهىاٌج الدراسية جهيعٍا -1

هف حيث التىظير  ،تعزيز هفردات وهوضوعات وجواىب وهجاالت العهؿ التطوعي
والتطبيؽ وتضهيىٍا الهقررات الدراسية، حتِ يتشرب الجيؿ الطبلبي ثقافة العهؿ 

اليوهية ىحو الهشاركة  في حياتٍـ ،ً التطوعي وههارستً تمقائيًا طوعًا واختيارا
 .  االيجابية لهجتهعاتٍـ

 التكافؿو  التعاوفأٌهية  عمِ وحثٍـطبلب ال عيشجت في الهىاٌج الدراسية هساٌهة -2
، وتكويف االتجاٌات  والبر الخير أعهاؿ في اإلسٍاـ حب وتىهية ،الهجتهع أفراد بيف

 . التطوعي العهؿ ىحووالقىاعات االيجابية 
التي تعهؿ  ،أٌهية دور الهؤسسات التطوعية والجهعيات األٌميةبز يتعز التعريؼ وال -3

والحث على دعم المؤسسات التطوعية  وخدهتٍا لمهجتهع، في هجاؿ العهؿ التطوعي

 هاديًا وهعىويًا . والخيرية
 الهبادرات أٌهية زيعز ت تنمية القيم والمهارات المرتبطة بالعمل التطوعي، و -4

 .طبلب لخدهة الهجتهعال لدى الذاتية التطوعية
 والهدىية االجتهاعية الهسؤولية ىحو الوعي الهىاٌج الدراسية ىهيةتالحرص عمِ  -5

ىحو الهشاركة الهجتهعية  ،الوطف تجاي ٌـدور  أٌهية، واستشعار طبلبلدى ال
  .التىهية الشاهمة بكافة أبعادٌاتحقيؽ الفاعمة، والهساٌهة في 
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في جهيع الهجاالت  ،تمـز الهىاٌج الدراسية في وحداتٍا بتطبيؽ أعهاؿ تطوعية -6
 استثهار أوقات عمِ حثوال ،لدى الطبلب والهجاالت التخصصية لمهواد الدراسية

 التطوعية الىافعة. األعهاؿ في الفراغ

   : األنشطة الطالبية 
حث القائهيف بأٌهية العهؿ التطوعي، و إدارة الىشاط تعهيؽ قىاعة القائهيف عمِ  .ٔ

 . عميً بزيادة تكثيؼ البراهج والهبادرات التطوعية
 الهحاضرات هف تقديـ ،هتىوعة خطة الىشاط عمِ براهج تطوعية هيداىية اشتهاؿ .ٕ

هيداىية لمهؤسسات  ـ زياراتيتىظ، وهف التطوعي العهؿ أٌهية تبيف والىدوات التي
. واكتساب الخبرات الهيداىية لهعرفة أٌدافٍا وجٍودٌا ،التطوعية والجهعيات األٌمية

 .إلدارية لمطبلب في العهؿ التطوعيوا
، لبلستفادة ألٌميةتقيـ الهدرسة شراكات تعاوف هع الهؤسسات التطوعية والجهعيات ا .ٖ

 والجهعيات تفعيؿ خدهات الهؤسساتل ،هف الكوادر البشرية الطبلبية في الهدارس
تطوعية الخدهات الاألٌمية عف طريؽ تخصيص ساعات أىشطة أسبوعية لتقديـ 

 لمهجتهع .
البراهج  إىشاء وحدة أو إدارة خاصة تٍتـ بالعهؿ التطوعي والهتطوعيف، تقيـ .ٗ

دارة و  والفعاليات الهتىوعة، الدورات التدريبية لطبلبٍا فيها يخص العهؿ التطوعي وا 
، تقيـ أبحاث ودراسات هيداىية عف احتياجات العهؿ التطوعي وهجاالتًالهتطوعيف، و 

ا هف فة البراهج والفعاليات التطوعيةوتحرص عمِ التغطية اإلعبلهية بكا ، وغيٌر
 الواجبات والهٍاـ الهىوطة بٍا .

هف خبلؿ شٍادات  الطبلب العاهميف في العهؿ التطوعيتشجع إدارة الهدرسة  .٘
وأوسهة الشكر والتقدير لعطائٍـ وبذلٍـ تجاي الهجتهع ، حتِ يكوف حافزًا وهمٍهًا 

 ألقراىٍـ هف الطبلب ، وتشع ثقافة روح العهؿ التطوعي في البيئة التعميهية .
 تفعيؿ األياـالقياـ ب، و  تحرص إدارة الىشاط عمِ تفعيؿ اليـو العالهي لمتطوع .ٙ

، هها يعهؽ قيـ وهٍارات العهؿ التطوعي في عقوؿ العالهية والتطوع فيٍا والهىاسبات
 وقموب الطبلب .
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   مهًجية الدراسة وإجراءاتًا :

، حيث يتتبع الباحث هصادر التربية التحميميالوصفي باحث الهىٍج يستخدـ ال   مهًج الدراسة:
ثـ  هرتكزات وهىطمقات العهؿ التطوعي هف هىظور التربية اإلسبلهية ، اإلسبلهية الستىباط

العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة هف وجٍة ههارسة واقع يقيس 
ها يتهتع بً هف قدرة عمِ وصؼ  إلِ، ويرجع سبب اختيار الباحث ٌذا الهىٍج ىظر الهعمهيف

، والتعرؼ عمِ جواىب القوة والضعؼ فيٍا، وال ضعٍا الحاليتي يدرسٍا ، وتحديد و الظاٌرة ال
أبعد هف ذلؾ   ها ٌو إلِ، بؿ إىً يهضي لوصفي عمِ جهع البياىات وتبويبٍايقتصر البحث ا

، مِ توضيح الظاٌرة وبياف أسبابٍا، ويوفر الهعموهات التي تساعد عفٍو يفسر البياىات
 واقتراح الحموؿ الهىاسبة لٍا . 

 الدراسة : جمتمع 

، لمعاـ هرحمة الثاىوية بالهديىة الهىورةيتكوف هجتهع الدراسة هف جهيع هعمهي ال
) هوقع هعمهاً  ( ٖٕٛٓوالبالغ عددٌـ) ، ٌػ الفصؿ الدراسي الثاىيٌٜٖٗٔػ/ ٖٛٗٔالدراسي

 إدارة التعميـ بالهديىة الهىورة ( .
 عيهة الدراسة :

 هعمهًا، ( ٕٜٕادٌا) عدد أفر  هجتهع الدراسةشوائية عىقودية هف اختار الباحث عيىة ع
، حيث بمغت ىسبة ( هعمهًا لمتخصص األدبي ٖٖٔ، ) هعمهًا لمتخصص العمهي (ٜ٘ٔهىٍـ )

 . %( هف هجتهع الدراسةٕٓعيىة الدراسة قرابة )
واقع العهؿ أداة الدراسة الهستخدهة في البحث ٌي االستباىة التي تقيس  أداة الدراسة :

، وهف ثـ تحكيـ   الهعمهيفهف وجٍة التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية بالهديىة الهىورة 
وقاـ الباحث بإعداد أداة البحث ، هف قبؿ الخبراء الهختصيف ، وقياس صدقٍا.   االستباىة

ها : ٌ هحوريف( فقرة هوزعة عمِ  ٔٗعمِ )  ليةو اشتهمت أداة البحث في صورتٍا األ حيث 
  ( عبارة ( .ٕٗ( عبارة ، وهحور األىشطة الطبلبية )  ٚٔور الهىاٌج الدراسية ))هح

لية عمِ و تـ التأكد هف صدؽ هحتوى أداة البحث  بعرض األداة بصورتٍا األ  صدم األداة :
، والهىاٌج وطرؽ ء ٌيئة التدريس في أقساـ التربية، وعمـ الىفس( هحكهيف هف أعضا ٓٔ)

هة عباراتٍا لمٍدؼ ء، وذلؾ بٍدؼ التعرؼ عمِ هدى هبلعوديةالتدريس في الجاهعات الس
اء كؿ فقرة ، وهدى اىتههدى وضوح كؿ فقرة وسبلهة صياغتٍاالذي وضعت هف أجمً ، و 
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. وتبل ذلؾ هحاوروال، والتعديبلت واإلضافات الهقترحة حياؿ العبارات لمهحور الهىدرجة تحتً
وبعد  % (.ٓٛحث بشرط أال تقؿ عف )حساب ىسب اتفاؽ الهحكهيف عمِ عبارات أداة الب

البحث بصورتٍا  هراجعة آراء واقتراحات وهبلحظات وتعديبلت لجىة التحكيـ ، أعدت أداة
(  ٘ٔ) (هحور الهىاٌج الدراسية ) :هاٌ هحوريفعمِ هوزعة ( عبارة  ٖ٘) الىٍائية لتتضهف

 .( عبارة ( ٕٓ) ( وهحور األىشطة الطبلبية)عبارة ، 
 اإلحصائية : املعاجلات 

 ،والرتبوالىسب الهئوية،  ،استخداـ الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية -
طبلب الهرحمة الثاىوية  عمِ أداة الدراسة لتحديد هدى ههارسة هعمهيف،الستجابات ال

 .الهعمهيفهف وجٍة ىظر  لمعهؿ التطوعي في الهديىة الهىورة
 إليجاد ثبات االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراسة .استخداـ هعاهؿ ارتباط بيرسوف  -
طبلب  ههارسةل( لمكشؼ عف الفروؽ  بيف الهتوسطات الحسابية  tاستخداـ اختبار )  -

 . وفقاً الهعمهيفهف وجٍة ىظر  الهرحمة الثاىوية لمعهؿ التطوعي في الهديىة الهىورة
 ( .   ىوع الهدرسة، والتخصص العمهي) لهتغير الدراسة 

استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ، لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف الهتوسطات الحسابية  -
هف وجٍة ىظر  طبلب الهرحمة الثاىوية لمعهؿ التطوعي في الهديىة الهىورة ههارسةل

 ( . سىوات الخبرة في الىشاط)         لهتغير الدراسة  وفقاً  .الهعمهيف
 : توصيف عيهة الدراسة

 (1جذٔل رلى )

 انتكزاراد ٔانُظت انًئٕٚخ ٔانتًخٛم انجٛبَٙ نًتغٛزاد انذراطخ

 انًتغٛزاد و
ػذد 

 انؼُٛخ
 انُظجخ % انتكزار َٕع انًتغٛز

 292 انتخظض انؼهًٙ 1
 %45.54 133 أدثٙ

 %54.54 159 ػهًٙ

 292 طُٕاد انخجزح فٙ انُشبط 2

 %34.94 142 طُٕاد14-1يٍ

 %13.34 44 طُخ15-11يٍ

 %16.64 49 طُخ24-16يٍ

 %21.64 63 طُخ24أكخز يٍ

نٛض نذ٘ خجزح فٙ 

 انُشبط
36 13.44% 

 292 َٕع انًذرطخ 3
 %94.64 265 حكٕيٙ

 %9.24 92 أْهٙ
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الجدوؿ حساب التكرارات والىسب الهئوية والتهثيؿ البياىي لهتغيرات عيىة  يوضح
الدراسة هتهثمة في التخصص العمهي، وىوع الهدرسة، وجاءت أكبر ىسبة هئوية في هتغير 

ا ) %( وأقمٍا في التخصص األدبي بىسبة ٓ٘.ٗ٘التخصص العمهي بىسبة هقداٌر
سىوات بىسبة  ٓٔ-ٔكاىت أكبر ىسبة هف %(، وأها في سىوات الخبرة في الىشاط فٓ٘.٘ٗ)
%(، وفي ىوع الهدرسة ٓٓ.ٖٔ%( وأقمٍا في ليس لديً خبرة في الىشاط بىسبة )ٜٓ.ٖٗ)

%( وأقمٍا في الهدارس األٌمية ٓٛ.ٜٓجاءت أكبر ىسبة في الهدارس الحكوهية بىسبة )
 سب.%(، وقد وضح التهثيؿ البياىي الهرافؽ لكؿ هتغير توزيع تمؾ الىٕٓ.ٜبىسبة )

ولئلجابة عف عبارات االستباىة، وحساب درجة استجابات أفراد العيىة حوؿ واقع 
العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة هف وجٍة ىظر الهعمهيف، تـ 

 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:Likertاستخداـ التدرج الخهاسي حسب هقياس ليكرت 
 (2جذٔل رلى )

 يظتٕٚبد اطتجبثبد ٔتمذٚزاد أفزاد انؼُٛخ حظت يمٛبص نٛكزد
 درجخ انًٕافمخ انًتٕطظ انحظبثٙ انمًٛخ انٕسَٛخ فئبد انًمٛبص

 يزتفؼخ جذا   ٔأكخز 4.24يٍ   5 يٕافك ثشذح

 يزتفؼخ 4.24ألم يٍ  إنٗ 3.44يٍ  4 يٕافك

 يتٕططخ 3.44ألم يٍ  إنٗ 2.64يٍ  3 يتٕطظ

 يُخفضخ 2.64ألم يٍ  إنٗ 1.64يٍ  2 غٛز يٕافك 

 يُخفضخ جذا    1.39ألم يٍ  إنٗ 1.44يٍ  1 غٛز يٕافك ثشذح

وقد استخدـ الباحث التحميؿ اإلحصائي لتأكيد صدؽ وثبات االستباىة في  ثبات األداة :
صورتٍا الفعمية هف خبلؿ صدؽ الهحتوى أي " عبلقة العبارات بهجهوع كؿ هجاؿ، والهجاالت 

ككؿ"، والثبات هف خبلؿ استخداـ هعاهؿ ألفا كروىباخ، لعيىة استطبلعية عشوائية  باإلستباىة
 :( هعمهًا هف هجتهع الدراسة وخارج عيىة الدراسة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾٖٓعددٌا )
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 (3جذٔل رلى )
ٔجٓخ  انظذق ٔانخجبد الطتجبَخ ٔالغ انؼًم انتطٕػٙ نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح يٍ

 َظز انًؼهًٍٛ

رلى 
 انؼجبرح

 حجبد انظذق

 أنفبكزَٔجبخ

رلى 
 انؼجبرح

 حجبد انظذق

 دالنخ ارتجبط دالنخ ارتجبط أنفبكزَٔجبخ

 4.351 **4.444 4.663 16 ل انًُبْج انذراطٛخٔانًحٕر األ

1 4.522 4.443** 4.361 19 4.633 4.444** 4.351 

2 4.316 4.444** 4.354 24 4.632 4.444** 4.354 

3 4.649 4.444** 4.354 21 4.361 4.444** 4.351 

4 4.624 4.444** 4.346 22 4.656 4.444** 4.349 

5 4.365 4.444** 4.354 23 4.365 4.444** 4.354 

6 4.665 4.444** 4.346 24 4.611 4.444** 4.351 

3 4.632 4.444** 4352. 25 4.914 4.444** 4.343 

6 4.635 4.444** 4.349 26 4.351 4.444** 4.356 

9 4.611 4.444** 4.356 23 4.611 4.444** 4.353 

14 4.662 4.444** 4.352 26 4.364 4.444** 4.351 

11 4.445 4.425* 4.363 29 4.663 4.444** 4.354 

12 4.693 4.444** 4.343 34 4.363 4.444** 4.356 

13 4.645 4.444** 4.345 31 4.625 4.444** 4.353 

14 4.655 4.444** 4.346 32 4.343 4.444** 4.354 

15 4.543 4.442** 4.356 33 4.616 4.444** 4.351 

 4.356 **4.444 4.631 34 4.939 **4.444 4.931 إجًبنٙ

 4.355 **4.444 4.629 35 انًحٕر انخبَٙ األَشطخ انطالثٛخ

 4.961 **4.444 4.932 إجًبنٙ 4.356 **4.441 4.533 16

 4.932 إجًبنٙ االطتجبَخ ككم 4.353 **4.444 4.664 13

 (05.0* دانخ إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ ) (01.0**  دانخ إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ )

يوضػػػػػػػػح الجػػػػػػػػدوؿ وجػػػػػػػػود عبلقػػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػػً دالػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائيًا بػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػتباىة 
واقػػػػػػع العهػػػػػػؿ التطػػػػػػوعي لطػػػػػػبلب الهرحمػػػػػػة الثاىويػػػػػػة فػػػػػػي الهديىػػػػػػة الهىػػػػػػورة هػػػػػػف وجٍػػػػػػة 
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ػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػِ صػػػػػػػػػدؽ الهحتػػػػػػػػػوى  ىظػػػػػػػػػر الهعمهػػػػػػػػػيف وهحوريٍػػػػػػػػػا وعباراتٍهػػػػػػػػػا ٌو
، ٔٙٚ.ٓ، ،٘ٗٚ.ٓقيهػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف  تراوحػػػػػػػػػتلبلسػػػػػػػػػتباىة، أهػػػػػػػػػا هعاهػػػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػػػات فقػػػػػػػػػد 

جهػػػػػػػالي االسػػػػػػػتباىة ٜٔٙ.ٓ،  ٜٖٜ.ٓبػػػػػػػيف  تػػػػػػػراوحفقػػػػػػػد  هحػػػػػػػاوراللي أهػػػػػػػا إجهػػػػػػػا ، وا 
ػػػػػػذي القػػػػػػيـ هرتفعػػػػػػة ههػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػِ ثبػػػػػػات االسػػػػػػتباىة  ٕٜٚ.ٓككػػػػػػؿ بمغػػػػػػت قيهتػػػػػػً  ٌو
 وهحوريٍا وعباراتٍها.

 عرض نتائج ومهاقشة الدراسة:

ٌذا الجاىب تحميؿ ىتائج الدراسة; وذلؾ هف خػبلؿ عػرض اسػتجابات أفػراد العيىػة  يتىاوؿ
اؤالت الدراسػػة، وهعالجتٍػػا إحصػػائيًا باسػػتخداـ هفػػاٌيـ اإلحصػػاء الوصػػفي وباسػػتخداـ عمػػِ تسػػ

الىتػػػائج  إلػػػِهجهوعػػػة هػػػف األسػػػاليب اإلحصػػػائية الهىاسػػػبة ألداة الدراسػػػة وأسػػػئمتٍا، وصػػػواًل 
ا فػػي ضػػوء اإلطػػار الىظػػري لمدراسػػة الهتعمػػؽ بواقػػع العهػػؿ التطػػوعي لطػػبلب الهرحمػػة  وتفسػػيٌر

وهػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عمػػِ تسػػاؤالت  الثاىويػػة فػػي الهديىػػة الهىػػورة هػػف وجٍػػة ىظػػر الهعمهػػيف.
هػا واقػع العهػؿ التطػوعي لطػبلب الهرحمػة  الدراسة، والتي تهحػورت فػي السػؤاؿ الػرئيس التػالي:

 وية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف؟الثاى
إجابة السؤاؿ الفرعي الثاىي والذي يىص عمِ: ها واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة 
الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف هف حيث )الهىاٌج الدراسية، واألىشطة 

 الطبلبية(؟
 التالية تجيب عمِ ٌذا السؤاؿ. الجداوؿ
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انجٛبَبد انٕطفٛخ نٕالغ انؼًم انتطٕػٙ نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ ٔجٓخ َظز 

 (انًُبْج انذراطٛخ)ل ٔانًؼهًٍٛ يٍ حٛج انًحٕر األ

 تزتٛت َظجخ % اَحزاف يتٕطظ انؼجبراد و
درجخ 

 انًٕافمخ

1 
تشجغ انطالة ٔتحخٓى ػهٗ أًْٛخ 

 انًجتًغ  أفزاد ثٍٛ ٔانتكبفم انتؼبٌٔ
 يزتفؼخ 1 62.944% 1.434 4.143

 فٙ اإلطٓبو حت انطالة تًُٙ نذٖ 2

 انخٛز ٔانجز أػًبل
 يزتفؼخ 2 61.644% 1.456 4.462

 انطالة تحج درٔص ػهٗ تشتًم 3

 يجبالد انؼًم انتطٕػٙ  ػهٗ
 يزتفؼخ 3 33.544% 1.144 3.635

 انؼًم َحٕ إٚجبثٛخ تؼشس اتجبْبد 4

 انتطٕػٙ
 يزتفؼخ 6 34.164% 1.131 3.349

5 

تؼشس أًْٛخ دٔر انًؤطظبد 

انتطٕػٛخ ٔانجًؼٛبد األْهٛخ انتٙ 

 تؼًم فٙ يجبل انؼًم انتطٕػٙ

 يزتفؼخ 9 34.544% 1.144 3.523

6 
 انًجبدراد انتطٕػٛخ تؼشس أًْٛخ

 انطالة نخذيخ انًجتًغ نذٖ انذاتٛخ
 يزتفؼخ و3 33.544% 1.119 3.635

ٔانًجبدئ اإلطاليٛخ انتٙ تًُٙ انمٛى  3

 تحج ػهٗ انؼًم انتطٕػٙ
 يزتفؼخ 3 39.644% 1.454 3.994

 انًظؤٔنٛخ َحٕ انٕػٙ تًُٙ 6

 نهطالة ٔانًذَٛخ االجتًبػٛخ
 يزتفؼخ 4 35.624% 1.133 3.391

تشتًم انًمزراد انذراطٛخ ػهٗ  9

 يفبْٛى انؼًم انتطٕػٙ ٔأًْٛتّ
 يتٕططخ 13 63.124% 1.113 3.356

ٚحج انًُٓج ػهٗ دػى انًؤطظبد  14

 انتطٕػٛخ ٔانخٛزٚخ
 يتٕططخ 14 63.944% 1.235 3.195

 ثبنًظؤٔنٛخ ٚؼًك انًُٓج انشؼٕر 11

 انٕطٍ تجبِ انطالة دٔر ثأًْٛخ
 يزتفؼخ 5 35.364% 1.464 3.366

12 

 لبدأٔاطتخًبر  ػهٗ انطالة تحج

  انتطٕػٛخ األػًبل فٙ انفزاؽ

 انُبفؼخ

 يزتفؼخ 11 69.444% 1.196 3.452

تًُٙ حت انؼًم انتطٕػٙ فٙ  13

 انًزاحم انؼًزٚخ انًجكزح
 يزتفؼخ 14 69.364% 1.245 3.469

تؼشس أًْٛخ انؼًم انتطٕػٙ فٙ  14

 جًٛغ انًزاحم انذراطٛخ
 يزتفؼخ 12 66.964% 1.139 3.449

15 
تهشو انًُبْج انذراطٛخ فٙ ٔحذاتٓب 

 ثتطجٛك أػًبل تطٕػٛخ نذٖ انطالة
 يتٕططخ 15 64.944% 1.265 3.445

 3.623 لٔيتٕطظ إجًبنٙ انًحٕر األ

 4.693 اَحزاف يؼٛبر٘ يزتفؼخ

 %ٓٙٗ.ٔٚ ىسبة هئوية
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يوضح الجدوؿ البياىات الوصفية; وذلؾ هف حيث التكرارات والىسب الهئوية 
الدراسة والهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري والترتيب ودرجة الهوافقة الستجابات عيىة 

لواقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف 
ؿ ووقد جاءت ىتائج الهتوسط الحسابي لمهحور األ  ؿ الهىاٌج الدراسية.وهف حيث الهحور األ 

هئوية بمغت  (، وىسبةٜٚٛ.ٓ( واىحراؼ هعياري قدري )ٖٕٙ.ٖالهىاٌج الدراسية بقيهة )
ي في ىتائجٍا تختمؼ هع دراسة) األفىدي( .هرتفعة%( أي بدرجة ٓٙٗ.ٔٚ) حيث جاءت  ٌو

وهف خبلؿ استعراض ىتائج واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في بدرجة هتوسطة ، 
ؿ الهىاٌج الدراسية، جاءت والهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف هف حيث الهحور األ 

 ب االستجابات كالتالي: ترتي
ي اًل: الهوافقة بدرجة هرتفعة جاءت في عبارات الهحور أو  األوؿ في العبارات التالية ٌو

 أفراد بيف والتكافؿ التعاوفعمِ أٌهية  تشجع الطبلب وتحثٍـ " :أعمِ العبارات ترتيباً 
الخير  أعهاؿ في اإلسٍاـ حب الطبلب تىهي لدى"  %(.ٜٓٗ.ٕٛبىسبة هئوية ) "الهجتهع

تىهي القيـ والهبادئ اإلسبلهية التي تحث عمِ العهؿ " %(.ٓٗٙ.ٔٛبىسبة هئوية ) "والبر
ويعزو الباحث ذلؾ إلِ حسف بىاء الهىاٌج الدراسية  %(ٓٓٛ.ٜٚبىسبة هئوية ) "التطوعي

ىحو تأصيؿ وتعزيز هفاٌيـ وقيـ العهؿ التطوعي، وخاصة في  ،في الههمكة العربية السعودية
بية اإلسبلهية التي دعت إلِ هعاىي وهفردات التطوع هف البر والخير واإلحساف هىاٌج التر 

 .وىشر ثقافتٍا بهفٍوهٍا الشاهؿ  ،وبذؿ الهعروؼ
ي آخر العبارات ترتيباً ثاىيًا: الهوافقة بدرجة هتوسطة  تمـز الهىاٌج ": كها يمي ٌو

%(، ٜٓٓ.ٓٙهئوية )بىسبة  "الدراسية في وحداتٍا بتطبيؽ أعهاؿ تطوعية لدى الطبلب
في تشكيؿ  ،ويعزو الباحث ذلؾ إلِ حسف التىظير لثقافة العهؿ التطوعي والخدهي لمهجتهع

ا سيةعقوؿ الطمبة في الهىاٌج الدرا كجزء  ،الهبلحظ والهشاٌد في التطبيؽ العهمي، وقصوٌر
لعهؿ ىحو تطبيؽ هبادرات ا ،هتكاهؿ هع الهفٍـو الىظري، وضعؼ الربط في الوحدات الدراسية

 التطوعي وربطٍا باإلىجاز والتفوؽ، وكجزء هف تحصيؿ الدرجات التراكهية لمطالب .
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 (5جذٔل رلى )
انجٛبَبد انٕطفٛخ نٕالغ انؼًم انتطٕػٙ نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ 

 ٔجٓخ َظز انًؼهًٍٛ يٍ حٛج انًحٕر انخبَٙ األَشطخ انطالثٛخ

 تزتٛت َظجخ % اَحزاف يتٕطظ انؼجبراد و
درجخ 

 انًٕافمخ

16 

تذرن إدارح انُشبط أًْٛخ انؼًم انتطٕػٙ 

ٔتحج انمبئًٍٛ ػهّٛ ثشٚبدح تكخٛف انجزايج 

 ٔانًجبدراد انتطٕػٛخ

 يزتفؼخ 1 35.964% 4.965 3.396

13 
تشتًم خطخ انُشبط ػهٗ ثزايج تطٕػٛخ 

 يٛذاَٛخ
 يزتفؼخ 5 33.364% 1.446 3.666

16 
 تجٍٛ ٔانُذٔاد انتٙ انًحبضزاد انًذرطختمٛى 

 انتطٕػٙ انؼًم أًْٛخ
 يزتفؼخ 14 69.164% 1.144 3.459

19 

تُظى إدارح انُشبط سٚبراد يٛذاَٛخ نهًؤطظبد 

انتطٕػٛخ ٔانجًؼٛبد األْهٛخ نًؼزفخ أْذافٓب 

 ٔجٕٓدْب

 يزتفؼخ 9 34.144% 1.464 3.543

24 
يغ انًؤطظبد  تؼبٌٔتمٛى انًذرطخ شزاكبد 

 انتطٕػٛخ ٔانجًؼٛبد األْهٛخ
 يتٕططخ 16 65.464% 1.243 3.234

21 
تمٛى انًذرطخ ثأثحبث ٔدراطبد يٛذاَٛخ ػٍ 

 احتٛبجبد انؼًم انتطٕػٙ ٔيجبالتّ
 يتٕططخ 24 59.644% 1.264 2.964

ٚتى تخظٛض طبػبد أَشطخ أطجٕػٛخ نتمذٚى  22

 خذيبد تطٕػٛخ نهًجتًغ
 يتٕططخ 19 64.444% 1.266 3.444

ٔجٕد إدارح خبطخ تٓتى ثبنؼًم انتطٕػٙ  23

 ٔانًتطٕػٍٛ
 يتٕططخ 16 62.444% 1.343 3.143

تحزص إدارح انُشبط انًذرطٙ ػهٗ اكتظبة  24

خجزاد يٛذاَٛخ ٔإدارٚخ نهطالة فٙ انؼًم 

 انتطٕػٙ

 يتٕططخ 12 65.644% 1.131 3.364

 تمٛى انًذرطخ دٔراد تذرٚجٛخ نطالثٓب فًٛب 25

 ٚخض انؼًم انتطٕػٙ ٔإدارح انًتطٕػٍٛ
 يتٕططخ 14 66.924% 1.194 3.346

تشجغ إدارح انًذرطخ انطالة انؼبيهٍٛ فٙ  26

 انؼًم انتطٕػٙ
 يزتفؼخ 6 33.224% 1.446 3.661

23 
تحزص إدارح انُشبط ػهٗ انتغطٛخ اإلػاليٛخ 

 ثكبفخ انجزايج ٔانفؼبنٛبد انتطٕػٛخ
 يزتفؼخ 6 31.544% 1.493 3.535

تحزص إدارح انُشبط ػهٗ تفؼٛم انٕٛو انؼبنًٙ  26

 نهتطٕع
 يتٕططخ 13 64.944% 1.222 3.243

 يتٕططخ 15 %65.664 1.243 3.264 انمٛبو ثتفؼٛم األٚبو انؼبنًٛخ ٔانتطٕع فٛٓب 29

 يزتفؼخ 2 %35.364 1.153 3.366 نخذيخ ضٕٛف انزحًٍ انمٛبو ثحًالد تطٕػٛخ 34

 يزتفؼخ 3 %34.124 1.156 3.346 ثحًالد تٕػٕٚخ نُشز انٕػٙ انذُٚٙانًشبركخ  31

 يزتفؼخ 4 %33.364 1.159 3.666 انظحٙ انٕػٙ نُشز تٕػٕٚخ ثحًالد انمٛبو 32

 يزتفؼخ 11 %66.364 1.296 3.416 ثبنذو تطٕػٛخ نهتجزع ثحًالد انًشبركخ  33

 يزتفؼخ 3 %32.444 1.134 3.624 انجٛئخ َظبفخ ػهٗ نهحج تٕػٕٚخ ثحًالد انمٛبو 34

35 
 انًزافك نُظبفخ حًالد تطٕػٛخ تُظٛى

 دٔر٘ ثشكم انًذرطٛخ
 يتٕططخ و12 63.644% 1.14 3.364

 3.444 يتٕطظ إجًبنٙ انًحٕر انخبَٙ

 4.666 اَحزاف يؼٛبر٘ يزتفؼخ

 %66.644 َظجخ يئٕٚخ
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يوضح الجدوؿ البياىات الوصفية; وذلؾ هف حيث التكرارات والىسب الهئوية  
والهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري والترتيب ودرجة الهوافقة الستجابات عيىة الدراسة 
لواقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف 

وقد جاءت ىتائج الهتوسط الحسابي لمهحور  ىي األىشطة الطبلبية.هف حيث الهحور الثا
(، وىسبة هئوية ٛٛٛ.ٓ( واىحراؼ هعياري قدري )ٗٗٗ.ٖالثاىي األىشطة الطبلبية بقيهة )

ي في ىتائجٍا تختمؼ هع دراسة) األفىدي(  %( أي بدرجة هوافقة هرتفعة.ٓٓٛ.ٛٙبمغت ) ٌو
ض ىتائج واقع العهؿ التطوعي لطبلب وهف خبلؿ استعرا. (Raskoff , Sundeen )و 

 الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف هف حيث الهحور الثاىي
 األىشطة الطبلبية، جاءت ترتيب االستجابات كالتالي: 

ي  اًل: الهوافقة بدرجة هرتفعة جاءت في عبارات الهحور الثاىيأو  في العبارات التالية ٌو
تدرؾ إدارة الىشاط أٌهية العهؿ التطوعي وتحث القائهيف عميً بزيادة "  أعمِ العبارات ترتيبًا:

 القياـ بحهبلت تطوعية"  %(.ٜٓٙ.٘ٚبىسبة هئوية ) " تكثيؼ البراهج والهبادرات التطوعية
وعوية لىشر الوعي الهشاركة بحهبلت ت" %(.ٓٙٚ.٘ٚبىسبة هئوية ) "لخدهة ضيوؼ الرحهف

ويعزو الباحث ذلؾ إلِ حرص إدارة الىشاط بكافة  %(.ٕٓٔ.ٗٚبىسبة هئوية ) " الديىي
دراكٍـ ألٌهية العهؿ التطوعي ،لجاىً ها يمهسً  ، وخاصةفي الهيداف وتطبيقً العهمي ،وا 

وها يبذلوىً هف  ،اإلسبلهيةالىشاط الكشفي وىشاط التوعية  هف هسؤولي ،الباحث ويشاٌدي
رشادٌـ ،ات جميمة لخدهة ضيوؼ الرحهفخده    وتذليؿ الصعاب لٍـ .  وتوعيتٍـ وا 

ي آخر العبارات ترتيبًا كها يمي:ثاىيًا: الهوافقة بدرجة هتوسطة  يتـ تخصيص "  ٌو
تقيـ "  %(.ٓٓٓ.ٓٙبىسبة هئوية ) "ساعات أىشطة أسبوعية لتقديـ خدهات تطوعية لمهجتهع

بىسبة هئوية  " الهدرسة بأبحاث ودراسات هيداىية عف احتياجات العهؿ التطوعي وهجاالتً
ىظيـ وحسف الت ،ويعزو الباحث ذلؾ إلِ القصور في هأسسة العهؿ التطوعي %(.ٓٓٙ.ٜ٘)

إلِ الرؤية الهىٍجية  ،ج هف العفوية واالرتجالية الفردية، والخرو والترتيب لبراهجً وفعالياتً
برؤية  ،لتوطيف براهج واحتياجات العهؿ التطوعي في البيئات التعميهية جهيعٍا ،هيةوالتىظي

ذا ها يؤكدي و شهولية  ( في أف " العهؿ التطوعي في الهجتهع  ٕٚٓٓ، العثيهيف)هتكاهمة، ٌو
السعودي ليس أهًرا جديًدا، بؿ إف أفراد الهجتهع يهارسوىً بشكؿ عفوي وذلؾ هف هىطمقاٍت 
ديىية واجتهاعية وثقافية، ىشأ عميٍا أبىاء ٌذا الوطف، ولكىً في الغالب ها زاؿ عهبًل فردًيا 
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ذا ال يتىاسب هع أسس العهؿ التطوعي في العصر الحالي الهتهثمة في: الهىٍجية  إغاثًيا، ٌو
العمهية، واالستداهة، والشهولية، والشفافية، واالستقرار، واالىتشار، والشاب السعودي والفتاة 
السعودية هف واقع ها ىسهع، وها ىشاٌد، لديٍـ رغبة كبيرة في العهؿ والتطوع والهشاركة، 

عطائٍـ الثقة في الىفسولكىٍـ يريدوف القدوة والتوجيً، وفتح الهجاؿ ، و     " . ا 
 (6جذٔل رلى )

اطتجبَخ ٔالغ انؼًم انتطٕػٙ نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ  يحبٔرَتبئج تزتٛت 

 ٔجٓخ َظز انًؼهًٍٛ

درجخ  تزتٛت َظجخ % اَحزاف يتٕطظ االطتجبَخ يحبٔر و

 انًٕافمخ

 يزتفؼخ 1 %31.464 4.693 3.623 ل انًُبْج انذراطٛخٔانًحٕر األ 1

 يزتفؼخ 2 %66.644 4.666 3.444 انًحٕر انخبَٙ األَشطخ انطالثٛخ 2

3 
االطتجبَخ  يتٕطظ إجًبنٙ يحٕر٘

 ككم
 يزتفؼخ  34.424% 4.646 3.521

ىتائج ترتيب جواىب استباىة واقع الدور التربوي لؤلسرة في الحفاظ عمِ الٍوية 
واالىحراؼ الهعياري والىسبة الهئوية والترتيب ودرجة اإلسبلهية، هف حيث الهتوسط الحسابي 
ؿ الهىاٌج الدراسية بىسبة هئوىة واأل  رؿ الهحو والهوافقة بالترتيب التالي: في الترتيب األ 

في الترتيب الثاىي الهحور الثاىي األىشطة و  %( ودرجة هوافقة هرتفعة.ٓٙٗ.ٔٚبمغت )
وقد جاءت ىتائج هتوسط   هوافقة هرتفعة. %( ودرجةٓٓٛ.ٛٙبىسبة هئوىة بمغت ) الطبلبية

(، وىسبة ٙٓٛ.ٓقدري ) ( واىحراؼ هعيارئٕ٘.ٖاالستباىة ككؿ بقيهة ) إجهالي هحوري
ي تختمؼ في ىتائجٍا هع دراسة)  .%( أي بدرجة هوافقة هرتفعةٕٓٗ.ٓٚ)هئوية بمغت ٌو

اءت بىسب ( ، حيث جRaskoff , Sundeen ، واألفىدي ، والسمطاف، والباز، و الحازهي
التعميهية ، ها عدا  هىخفضة وقصور في الهشاركة والتفعيؿ لمعهؿ التطوعي في البيئات

ويعزو الباحث ذلؾ إلِ إدراؾ الهسئوليف عمِ وزارة  )األفىدي( جاءت بىسبة هتوسطة.دراسة
عمِ أٌهية الهشاركة الطبلبية في العهؿ التطوعي وها  ،التعميـ في الههمكة العربية السعودية
يتواكب هع رؤية الههمكة العربية السعودية في أف هها  ،توليً هف تحديث لمهىاٌج الدراسية

ألؼ اآلف " ٔٔهقابؿ سىوياً  الربحي غير القطاع في هتطوع هميوف إلِ  ٖٕٓٓتصؿ عاـ 
، تطوعي في حصص الىشاط الهدرسيؿ الفأطمقت عدد هف الهبادرات هف ضهىٍا تفعيؿ العه

تفعيؿ الهشاركة التطوعية  إدارة التعميـ بهىطقة الهديىة الهىورة عمِوهف ٌذا الهىطمؽ عهدت 
وهراكز ة في العهؿ التطوعي وأحدثت وحدات فعقدت الشراكات هع الهؤسسات الهختص ،لمطبلب

، وأسفرت الجٍود  بلطبلاهها كاف لً األثر االيجابي عمِ  ،لمعهؿ التطوعي في الهدارس
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، هع ضرورة الحرص عمِ التطوير عكاسٍا االيجابي في دراسة الباحثالهتضافرة عف اى
حتِ يتحقؽ  لموصوؿ لؤلٌداؼ الساهية، ولمحصوؿ عمِ الىتائج الهرجوة، والتحديث الهستهر

 الهجتهعي. األثرويتعاظـ 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع العهؿ التطوعي  إجابة السؤاؿ الثالث الفرعي:ٌؿ

لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف تعزى لهتغير الدراسة 
 : والجدوؿ التالي يجيب عمِ ٌذا السؤاؿ )التخصص العمهي(؟

 (3جذٔل رلى )

اطتجبَخ ٔالغ انؼًم انتطٕػٙ  ريحبٔثٍٛ ػُٛخ انذراطخ َحٕ T- Testدالنخ فزٔق اختجبر " د " 

 انتخظض انؼهًٙ نًتغٛز تجؼب   نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ ٔجٓخ َظز انًؼهًٍٛ

 االطتجبَخ يحبٔر و
لًٛخ  159ػهًٙ   ٌ = 133أدثٙ    ٌ =

 "د"
 انذالنخ

 اَحزاف يتٕطظ اَحزاف يتٕطظ

 4.533 4.624 4.694 3.593 4.946 3.659 ل انًُبْج انذراطٛخٔانًحٕر األ 1

 4.464 4.341- 4.666 3.433 4.691 3.444 انًحٕر انخبَٙ األَشطخ انطالثٛخ 2

3 
 يتٕطظ إجًبنٙ يحٕر٘

 االطتجبَخ ككم
3.513 4.624 3.523 4.393 -4.144 4.666 

 (05.0يظتٕٖ انذالنخ )* دانخ إحظبئٛب  ػُذ  (01.0**  دانخ إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ )

يوضح الجدوؿ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عيىة الدراسة تبعًا لهتغير 
استباىة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في  هحاورىحو  التخصص العمهي

االستباىة وهتوسط إجهالي هحوري  هحاورفي جهيع  الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف
ي في ىتائجٍا تتفؽ االستباىة ككؿ، هها يشير عمِ اتف اؽ عيىة الدراسة عمِ تمؾ الىتائج، ٌو

 هع دراسة ) األفىدي ( .
والذي يىص عمِ:ٌؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  إجابة السؤاؿ الرابع الفرعي:

هعمهيف الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر ال لواقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في
 : )سىوات الخبرة في الىشاط(؟والجدوؿ التالي يجيب عمِ ٌذا السؤاؿتعزى لهتغير الدراسة
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 (6جذٔل رلى )

اطتجبَخ ٔالغ انؼًم انتطٕػٙ  يحبٔر ثٍٛ ػُٛخ دراطخ َحٕ One Way ANOVAتحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ 

 طُٕاد انخجزح فٙ انُشبط نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ ٔجٓخ َظز انًؼهًٍٛ تجؼب  نًتغٛز

درجبد  انًظذر االطتجبَخ يحبٔر و
 انحزٚخ

يجًٕع 
 انًزثؼبد

يتٕطظ 
 انًزثؼبد

لًٛخ 
 انذالنخ "ف"

انذالنخ 
اإلحظبئٛخ 
4045 

ل ٔانًحٕر األ 1
 انًُبْج انذراطٛخ

ثٍٛ 
 1.452 4.243 4 انًجًٕػبد

داخم  غٛز دانخ 4.266 1.312
 4.642 234.145 263 انًجًٕػبد

  234.313 291 انًجًٕع

انًحٕر انخبَٙ  2
 األَشطخ انطالثٛخ

ثٍٛ 
 4.263 1.133 4 انًجًٕػبد

داخم  غٛز دانخ 4.644 4.356
 4.396 226.499 263 انًجًٕػبد

  229.632 291 انًجًٕع

 

يتٕطظ إجًبنٙ 
 يحٕر٘

 االطتجبَخ ككم

ثٍٛ 
 4.335 1.344 4 انًجًٕػبد

داخم  غٛز دانخ 4.323 4.512
 4.654 163.334 263 انًجًٕػبد

  169.434 291 انًجًٕع

 (05.0يظتٕٖ انذالنخ ) * دانخ إحظبئٛب  ػُذ (01.0**  دانخ إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ )

استباىة  هحاوريوضح الجدوؿ عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عيىة الدراسة ىحو 
واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف وجٍة ىظر الهعمهيف 

االستباىة وهتوسط إجهالي هحوري  هحاورتبعًا لهتغير سىوات الخبرة في الىشاط في جهيع 
ي في ىتائجٍا تتفؽ هع  اتفاؽ العيىة عمِ تمؾ الىتائج. إلِاالستباىة ككؿ، هها يشير  ٌو

 دراسة ) األفىدي ( .
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لواقػػع العهػػؿ التطػػوعي  ٌػػؿإجابػػة السػػؤاؿ الخػػاهس الفرعي:

لطبلب الهرحمػة الثاىويػة فػي الهديىػة الهىػورة، هػف وجٍػة ىظػر الهعمهػيف تعػزى لهتغيػر الدراسػة 
 : والجدوؿ التالي يجيب عمِ ٌذا السؤاؿ )ىوع الهدرسة(؟
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 (9جذٔل رلى )

اطتجبَخ ٔالغ انؼًم انتطٕػٙ  ريحبٔثٍٛ ػُٛخ انذراطخ َحٕ T- Testدالنخ فزٔق اختجبر " د " 

 نطالة انًزحهخ انخبَٕٚخ فٙ انًذُٚخ انًُٕرح، يٍ ٔجٓخ َظز انًؼهًٍٛ تجؼب  نًتغٛز َٕع انًذرطخ

 االطتجبَخ يحبٔر و
 23أْهٛخ    ٌ = 265حكٕيٛخ   ٌ =

 انذالنخ لًٛخ "د"
 اَحزاف يتٕطظ اَحزاف يتٕطظ

1 
ل انًُبْج ٔانًحٕر األ

 انذراطٛخ
3.534 4.693 4.151 4.316 -3.944 4.444** 

2 
انًحٕر انخبَٙ األَشطخ 

 انطالثٛخ
3.366 4.666 3.996 4.932 -3.454 4.441** 

3 
يتٕطظ إجًبنٙ يحٕر٘ 

 االطتجبَخ ككم
3.466 4.366 4.452 4.611 -3.346 4.444** 

 (05.0إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ )* دانخ  (01.0**  دانخ إحظبئٛب  ػُذ يظتٕٖ انذالنخ )
يوضح الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عيىة الدراسة تبعًا لىوع الهدرسة 

استباىة واقع العهؿ التطوعي لطبلب الهرحمة الثاىوية في الهديىة الهىورة، هف  هحاورىحو 
االستباىة وهتوسط إجهالي هحوري االستباىة ككؿ، ولصالح  هحاوروجٍة ىظر الهعمهيف جهيع 

ي في ىتائجٍا تتفؽ هع دراسة )الهدارس األٌمية (، ويعزو  Raskoff , Sundeen، ٌو
 ،الباحث ذلؾ إلِ ها توليً الهدارس األٌمية هف حرص واٌتهاـ أكثر عمِ األىشطة الطبلبية

 ؿ التطوعي في البيئة التعميهية .لتفعيؿ براهج وخطط العه ،والهشاركة الهجتهعية الفاعمة
 توصيات الدراسة : 

  :اآلتية بأٌـ التوصيات الباحث يوصي الدراسة إليٍا توصمت التي الىتائج ضوء في
الهراجعة والتحديث الهستهر لمهىاٌج الدراسية في جهيع الهراحؿ الدراسية، وفي جهيع  .ٔ

فٍىاؾ التطوع  -، هقصورًا لتخصص دوف تخصصالتخصصات إذ العهؿ التطوعي ليس 
والتطوع  ،والتطوع البحثي ،والتطوع االجتهاعي ،والتطوع الفكري ،والتطوع الديىيالعمهي، 
ا اإلعبلهي، هفردات وهوضوعات  لتضهيىٍا ، -هف الهجاالت والجواىب التطوعية وغيٌر

ور التىهوي والتقدـ ، وأٌهيتً في تحقيؽ الدالعهؿ التطوعي هف حيث التىظير والتطبيؽ
حتِ يتشرب الجيؿ الطبلبي ثقافة العهؿ التطوعي وههارستً تمقائيًا  الحضاري لمهجتهع ،

 لهجتهعاتٍـ.  والبىاء االيجابي طوعًا واختيارًا في حياتٍـ اليوهية ىحو الهشاركة
ة يوزارة التربفي  ،ضرورة التىسيؽ والدعـ الهتواصؿ وعقد الشراكة لدى الهسئوليف .ٕ

وتوطيف العهؿ التطوعي في إدارات  ووزارة العهؿ والتىهية االجتهاعية، لتفعيؿميـ والتع
ا تسٍـ في تخطيطٍا وتىظيهٍا لمبيئات التعميهية، لتكوف اىطبلقة  ،تعميـالتربية و ال بدوٌر
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في الوصوؿ  ٖٕٓٓحقيقة لمعهؿ الهؤسسي في تحقيؽ رؤية الههمكة العربية السعودية 
 إلِ هميوف هتطوع .

الباحث بضرورة إلزاـ القائهيف عمِ الهىاٌج الدراسية واألىشطة الطبلبية، يوصي  .ٖ
 ،بتضهيف الخدهات التطوعية في جهيع الهجاالت والهجاالت التخصصية لمهواد الدراسية

وخطة األىشطة الطبلبية، بتخصيص ساعات أىشطة أسبوعية لتقديـ الخدهات التطوعية 
 ،أو إثبات ساعات هحددة ،بتقديـ شٍادات ،سيةلمهجتهع ، وتربط اجتياز الهراحؿ الدرا

  . لهؤسسات والجهعيات األٌميةعف طريؽ الشراكة هع ا
الحرص عمِ ىشر ثقافة العهؿ التطوعي ، وذلؾ بإىشاء وحدات أو إدارة خاصة تٍتـ   .ٗ

،  -وخاصة الهدارس الحكوهية  -بالعهؿ التطوعي والهتطوعيف في هدارس التعميـ العاـ
الفعاليات الهتىوعة، والدورات التدريبية لطبلبٍا فيها يخص العهؿ التطوعي تقيـ البراهج و 

دارة الهتطوعيف، وتقيـ األبحاث والدراسات الهيداىية عف احتياجات العهؿ التطوعي  وا 
ا هف الهٍاـ الهىوطة بٍا في هأسسة وتوطيف العهؿ التطوعي داخؿ  وهجاالتً، وغيٌر

 البيئات التعميهية . 
 حب العهؿ التطوعي في الهراحؿ العهرية الهبكرة هف الطفولةيس ثقافة الحرص عمِ تأس .٘

وتخصيص براهج وأىشطة تتىاسب هع ٌذي الفئة العهرية  ،في هدارس رياض األطفاؿ
 حتِ تتأصؿ وتتجذر في ىفوسٍـ حب ىشر العطاء التطوعي في الهجتهع . 

وخمؽ  ،يف جهيعاً الهتطوع طبلبأهاـ هساٌهات ال الحرص عمِ إتاحة الفرص التطوعية .ٙ
  .وعدـ احتكار العهؿ التطوعي عمِ فئة أو هجهوعة هعيىة وفرص جديدة، ،قيادات جديدة

هف خبلؿ شٍادات  ،وتشجيع لمطبلب العاهميف في العهؿ التطوعي تكريـ الهتطوعيف .ٚ
لعطائٍـ وبذلٍـ تجاي الهجتهع ، ووضع برىاهج اهتيازات  ،وأوسهة الشكر والتقدير

أو ىوعً، حتِ يكوف حافزًا  ،أو شكمً ،هٍها كاف حجهً ،لطبلبوحوافز في صفوؼ ا
 وهمٍهًا ألقراىٍـ هف الطبلب ، وتشع ثقافة روح العهؿ التطوعي في البيئة التعميهية .
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 املصادر واملراجع :

  أواًل : املراجع العربية : 

 القرآف الكريـ . .ٔ
 طبلب لدى التطوعي العهؿ ثقافة تعزيز في الهدرسة ( دور ٖٕٔٓاألفىدي ، إسهاعيؿ .)  .ٕ

لحـ، رسالة عمهية هقدهة إلِ هجمة جاهعة  بيت في الهدارس الحكوهية في الثاىوية الهرحمة
 القدس الهفتوحة .

 العربي، الوطف في التطوعي واألهف العهؿ ( هؤتهرٕٓٓٓاألهىية.) لمعموـ العربية ىايؼ أكاديهية .ٖ
 .الههمكة العربية السعودية  :الرياض

( صحيح الجاهع الصغير وزيادتً، الهكتب اإلسبلهي،  ٕٓٔٓ.)األلباىي ، هحهد ىاصر الديف .ٗ
 . ٖٕٙ/ٔ( ، صٜٕٖٛ، رقـ الحديث ) ٜٚ/ ٔ(، صٙٚٔرقـ الحديث )

( الهحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دراسة وتحقيؽ الرحالي ٜٔٛٔاألىدلسي، هحهد. ) .٘
 .ٕٗ/ٕ،  ٔالفاروؽ ، ط

دراسة هيداىية عمِ طبلب الهرحمة الجاهعية  ،( الشباب والعهؿ التطوعيٕٕٓٓ.) الباز، راشد .ٙ
في هديىة الرياض، هجمة البحوث األهىية، العدد عشريف، هركز البحوث والدراسات، الرياض، 

 الههمكة العربية السعودية.
 . ٜ-ٛص : دار السبلـ، القاٌرة،ٔ( ثقافة العهؿ الخيري، ط ٕٕٔٓبكار ،عبدالكريـ.) .ٚ
 الرفاي أجؿ هف عالهية ( قيـ ٕٔٔٓالتابع لؤلهـ الهتحدة .) حالة التطوع في العالـتقرير  .ٛ

 . ٗاإلىهائي، ص  الهتحدة األهـ إلدارة برىاهج يتبع لمهتطوعيف الهتحدة األهـ العالهي برىاهج
 .ٜٙ( التعريفات، تحقيؽ عبد الهىعـ الحىفي، دار الرشاد:القاٌرة،ص ٜٜٔٔالجرجاىي، عمي.) .ٜ

 .ٖتوصيات بشأف دعـ العهؿ التطوعي.ىيويورؾ.ص(ٕٕٓٓ)الهتحدة.لعاهة لؤلهـ ية االجهع .ٓٔ
تصور  –( دور الجاهعات السعودية في تفعيؿ العهؿ التطوعي  ٕٗٔٓالحازهي، عواطؼ .) .ٔٔ

رسالة هاجستير غير هىشورة ، كمية التربية ، قسـ التربية اإلسبلهية والهقارىة ،  -هقترح 
 جاهعة أـ القرى .

 .ٜٖٗ/ ٓٔص،السمفيةالهطبعة فتح الباري شرح صحيح البخاري، )د.ت (أحهد.ابف حجر، .ٕٔ
( الهرشد الفىي لمجهعيات الخيرية ، جهعية عهاؿ الهطابع  ٜٜ٘ٔ، حسيف هحهد.)حسىيف .ٖٔ

 .ٔٗٔالتعاوىية ، ص 
(أثر بعض الهتغيرات االجتهاعية واالقتصادية عمِ هستوى هشاركة الشباب ٜٜ٘ٔوليد.)،حهاد .ٗٔ

 هاعي التطوعي األردىي، رسالة هاجستير غير هىشورة، عهاف.في العهؿ االجت
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 ورقة . االجتهاعييف السبلـ واألهف تحقيؽ في التطوعي العهؿ دور (ٕٓٓٓ.)عبداهللالخطيب، .٘ٔ
 لمعموـ العربية ىايؼ أكاديهية العربي، الوطف واألهف في التطوعي العهؿ هؤتهر إلِ هقدهة عهؿ

 . ٕٖص.األهىية
لعهؿ اتجاٌات طمبة هرحمة البكالوريوس في الجاهعة األردىية ىحو ا(ٕٙٓٓ.)  الزبيدي،فاطهة .ٙٔ

 الجاهعة األردىية.التطوعي،رسالة هاجستير غير هىشورة، كمية الدراسات العميا،
العهؿ التطوعي في السىة الىبوية دراسة هوضوعية، رسالة هاجستير غير (ٕٚٓٓزيىو،رىدة.) .ٚٔ

 ديث وعموهً ، الجاهعة اإلسبلهية بغزة .هىشورة، كمية أصوؿ الديف ، قسـ الح
(. اتجاٌات الشباب الجاهعي الذكور ىحو العهؿ التطوعي. ٜٕٓٓالسمطاف، فٍد سمطاف. ) .ٛٔ

دراسة تطبيقية عمِ جاهعة الهمؾ سعود، رسالة الخميج العربي، هكتب التربية لدوؿ الخميج 
 العربي، الرياض، الههمكة العربية السعودية.

 .العربي في العالـ والهتطوعوف التطوع ( ٕ٘ٓٓ ).األٌمي هىظهاتلم العربية الشبكة .ٜٔ
http://www.shabakaegypt.org/arabic/index.html. 

( العواهؿ االجتهاعية واالقتصادية والتىظيهية الهؤثرة في ههارسة  ٕ٘ٓٓالضحياف، عبد اهلل ) .ٕٓ
الهعمـ لمعهؿ التطوعي داخؿ الهدرسة، رسالة هاجستير غير هىشورة، هقدهة لقسـ الدراسات 

 االجتهاعية، جاهعة الهمؾ سعود.
)د.ت( تفسير التحرير والتىوير، دار ابف سحىوف ، توىس ، .هحهد الطاٌرابف عاشور،  .ٕٔ

 . ٗٙ/ٕص
 : هوقع التطوع في هؤتهر التطوع  ،   (ٕٚٓٓيوسؼ.) العثيهيف، .ٕٕ

http://www.alriyadh.com/228020. 
(. أثر بعض الهتغيرات االجتهاعية واالقتصادية عمِ هشاركة الهرأة ٕٙٓٓالعىزي، هوضي. ) .ٖٕ

السعودية في األعهاؿ التطوعية. رسالة هاجستير غير هىشورة. جاهعة الهمؾ سعود. الرياض: 
 كمية اآلداب.

( اتجاٌات طالبات جاهعة تبوؾ ىحو العهؿ التطوعي، رسالة هاجستير  ٕٚٔٓ.)العهري، سارة .ٕٗ
 ، جاهعة تبوؾ .اآلداب، قسـ التربية وعمـ الىفسغير هىشورة ، كمية التربية و 

( العهؿ االجتهاعي التطوعي هف هىظور التربية اإلسبلهية ٕٛٓٓ). الغاهدي، عبدالعزيز .ٕ٘
وية ، رسالة هاجستير غير هىشورة ، كمية التربية ، قسـ التربية وتطبيقاتً في الهدرسة الثاى

 اإلسبلهية والهقارىة ، جاهعة أـ القرى .

http://www.shabakaegypt.org/arabic/index.html
http://www.alriyadh.com/228020
http://www.alriyadh.com/228020
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 ٙ( الجاهع ألحكاـ القرآف ، دار إحياء التراث : بيروت، لبىاف، صٜ٘ٙٔالقرطبي، هحهد .)  .ٕٙ
/ٗٚ . 
 بدولة األساسيةالتربية  طمبة كمية لدى التطوعي العهؿ ( ثقافة ٕٙٔٓالكىدري، جاسـ.)  .ٕٚ

 .ٔ ج األوؿ، العدد ، ٕٗالتربوية، هجمد  العموـ بهجمة هىشورة راسة هيداىية،د ،الكويت
( صحيح هسمـ، طبعة هحهد فؤاد عبدالباقي بيروت: دار إحياء ٜٗ٘ٔالىيسابوري ، هسمـ.) .ٕٛ

 ٗ( ص ٕ٘ٛ٘، رقـ الحديث ) ٔٗٔ-ٜٖٔ/ٔ(.صٓٙٔالتراث العربي .رقـ الحديث )
(، ٕٓٛ٘، رقـ الحديث ) ٕٓٓٓ -ٜٜٜٔ/ ٗ( ص ٕٙٛ٘الحديث )، رقـ ٜٜٜٔ/

 . ٕٗٚٓ/ٗ(، صٜٜٕٙ، رقـ الحديث ) ٜٜٙٔ/ٗص
، تحقيؽ هحهد غازي ،هكتبة الرسالة التبوكية زاد الهٍاجر إلِ ربً(  ٕٓٔٓ) .، هحهدابف القيـ .ٜٕ

 . ٘الهدىي، جدة ، ص 
 ٕٚٔٓ/  ٚ/  ٜٔ( رؤية الههمكة العربية السعودية، بتاريخ ٕٚٔٓ)  وكالة األىباء السعودية ، .ٖٓ

 .ٖٛ، ص 
( هدى إدراؾ طالبات الدراسات العميا بجاهعة أـ القرى لهجاالت العهؿ ٕٓٔٓ).الهالكي، سهر .ٖٔ

التطوعي لمهرأة في الهجتهع السعودي، رسالة هاجستير، قسـ التربية اإلسبلهية والهقارىة، كمية 
 ـ القرى.التربية، جاهعة أ

( الههارسة الهٍىية لتىظيـ الهجتهع أجٍزة وحاالت، الهكتب  ٜٜٜٔ).، هحهد عبد الفتاح هحهد .ٕٖ
 .ٗٙٔالعمهي: اإلسكىدرية، ص 

هجمة ً هجاالتً تأصيمً. روطهً شوهفٍـ  يرلكرآف القافي طوع لت( إٗٔٓهحهود، الهثىِ. ) .ٖٖ
 .ٖٗٛ-ٜٖٙ: صٕ. عٔٗدراسات كمية الشريعة بالجاهعة األردىية. ـ

 .ٜ٘هطابع الصفا، هكة الهكرهة، صٔ( البيت و الهدرسة ، ط ٕٕٓٓهعمـ، عدىاف.) .ٖٗ
 ٕٓٗ، ص ٛابف هىظور، جهاؿ الديف .) د . ت( لسػػاف العرب، دار صادر: بيروت: لبىاف، ج  .ٖ٘

- ٕٖٗ. 
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