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أواًل: املواد املقبولة للنشر: 
متنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته، وتضيف جديدًا للمعرفة التخصصية يف جمال الرتبية وعل -1

حبوث  النفس، وميكن أن تكون البحوث مكتوبة إبحدى اللغتني العربية واإلجنليزية، ومل يسبق نشرها من قبل وغري مستلة من رسائل علمية وكتب أو
 سابقة، ويف حال قبول البحث للنشر ابجمللة أال تنشر املادة يف أي دورية أخرى دون إذن كتايب من رئيس التحرير.

املتصلة تنشر اجمللة ترمجات البحوث، والقراءات، ومراجعات الكتب، والتقارير واملتابعات العلمية حول املؤمترات والندوات واألنشطة األكادميية -2
 اصها.حبقول اختص

االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها. - 3
تثري اجمللة أعدادها الصادرة مبقاالت فكرية ختصصية عميقة تشخص حااًل، أو ترسم خطاً مستقبلياً، أو تستنتج العرب من دروس املاضي، أو -4

جمللة بتلك املقاالت وأبصحاهبا.تقدم أفكاراً وتطبيقات ختصصية عاملية ثرية، وترحب ا
أفكار ومقرتحات حبثية )فردية ومجاعية( على املستوايت احمللية والعربية. -5

اثنيًا: معايري النشر:
يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )النموذج(، ويُ َعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.  -1
يف غضون شهر كحد أقصى، وحيق هلا بدئي، من قبل هيئة التحرير، لتقرير صالحيتها للنشريتم إخضاع مجيع البحوث املستلمة للفحص امل  -2

أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.  -3
يف حال عدم قبول نشر البحث، فإنه ال يعاد للباحث.  -4
ملنشور على اجمللة اإللكرتونية كاملة من خالل موقع اجمللة اإللكرتونية، وال مينح الباحث نسخة مطبوعة منيتم حصول صاحب البحث ا  -5

اجمللة.
مينح الباحث )خطاب قبول للنشر( عند إعادته للبحث يف صورته النهائية، بعد األخذ ابلتعديالت املطلوبة، واستكماهلا إن وجدت يف  -6

نح ذلك اخلطاب يف تلك اخلطوة أبي حال من األحوال.غضون شهر كحد أقصى، وال مي
اثلثًا: قواعد تسليم البحث:

يرسل البحث على النموذج اإللكرتوين للمجلة، وستتم موافاته برسالة تُفيد استالم اجمللة للبحث يف غضون أسبوع من اترخيه.  -1
ً منشوراً، ومل ميأل الباحث )اإلقرار( والذي يفيد أن البحث مل يسبق نشره، وأنه -2 ليس مستاًل من رسالة ماجستري، أو أطروحة دكتوراه، أو كتااب

يقدم للنشر جلهات أخرى، وكذلك لن يقدم للنشر يف جهة أخرى يف الوقت نفسه حلني انتهاء إجراءات التحكيم، ويتعهد ابلقيام ابلتعديالت 
 التعديالت ابلربيد اإللكرتوين.املطلوبة، وإرسال البحث يف شكله النهائي خالل أسبوعني من وصول 

لكرتوينجيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثني، وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد اإل  -3
ب البحث، أو أية إشارات تكشف واتريخ البحث، ومن أجل ضمان سرية عملية التحكيم، فيجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني يف صل

 عن أشخاصهم، وعند رغبة الباحث، أو الباحثني يف تقدمي الشكر ملن أسهم، أو ساعد يف إجناز البحث، فيكون ذلك يف صفحة مستقلة.
ل ملخص يف صفحة( كلمة، ويكون ك150( كلمة، وآخر ابلغة اإلجنليزية حبد أقصى )150جيب تقدمي ملخص للبحث ابللغة العربية حبد أقصى )  -4

مستقلة، أن حيتوي كل ملخص على عنوان البحث، وبدون ذكر أمساء أو بياانت الباحثني.
ضرورة إرفاق ملخص البحث ابللغتني العربية واإلجنليزية يف صورته النهائية، ويف حال عدم إرفاقه يؤجل نشره إىل عدد الحق.  -5
صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، واجلدول، واألشكال، واملالحق. 30عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال )  -6
(، وبتباعد أسطر بقدر مسافتني )شاملة اهلوامش، واملراجع، واملقتطفات، واجلداول، A4أمناط وصيغ الكتابة تكون كالتايل: مقاس الصفحة )  -7

ط الكتابة:سم كحد أدىن( لكل من أعلى وأسفل وجانيب الصفحة، ومن 2,5واملالحق( وهبوامش )
 .14حجم اخلط  Traditional Arabicللغة العربية: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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10حجم اخلط  Times New Roman للغة اإلجنليزية:
ث،يف حال استخدم الباحث ألداة من أدوات مجع البياانت، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة، إذا مل يكن قد مت ورودها يف أصل البح -8

اق مواد البحث كاملة كمالحق ترفق مع البحث.أو مالحقه، وكذلك إرف
تعمل اجمللة على أتصيل منهج البحث العملي، وتعتقد أبن البحوث املرسلة جيب أن تتكون من األجزاء التالية: -9

 . مقدمة البحث.1
 . مشكلة البحث.2
 . أسئلة الدراسة.3
 . أمهية البحث.4
 . أهداف البحث.5
 . حمددات البحث.6
ابملصطلحات.. التعريف 7
 . منهجية البحث:8

 اجملتمع والعينة. -
 أداة البحث. -
 صدق وثبات األداء. -
األساليب اإلحصائية. -

 . عرض النتائج.9
. مناقشة النتائج.10
 . التوصيات.11

 American) (APA)يتم توثيق املراجع واملصادر سواء داخل البحث أو يف قائمة املراجع، وفقا لنظام مجعية علم النفس األمريكية  -13

psychological Association 6 th edition) سواء أكانت إجنليزية أم عربية، وللطريقة حول االقتباسات من مواقع وصفحات إلكرتونية
(Websites) و مصادر معلوماتية متعددة، أو كتب إلكرتونية ، أ(E-BOOKS) وتوثيق الكتب بطبعتها الورقية واألحباث والدراسات واملراجع ،

.(APA format)يُرجى قراءة امللف املرفق بعنوان 

، ويسران التواصل معك بريداًيعزيزي الباحث: إذا كان لديك استفسارات أو سؤال فتفضل بكتابته وإرساله على الربيد اإللكرتوين للمجلة -14
 وهاتفياً إذا رغبت.

.واالستنتاجاتتعترب املواد املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها ويتحمل املؤلفون مسؤولية صحة ودقة املعلومات  حقوق الطبع:
.ؤلف إىل اجمللةمجيع حقوق النشر حمفوظة للناشر )جامعة أم القرى( وعند قبول البحث للنشر يتم حتويل ملكية النشر من امل
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اجمللة دورية علمية حمكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة أم القرى هبدف نشر البحوث األصلية 
يف اجملاالت الرتبوية والنفسية، ومراجعات الكتب التخصصية، وتقارير أحباث املمولة وتوصيات املؤمترات 
والندوات واألنشطة العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية اجملازة من اجلامعة أو من خارجها ابللغتني العربية 
–واإلجنليزية، واليت مل يسبق نشرها أو تقدميها للنشر لدى جهات أخرى  بعد مراجعتها من قبل هيئة 

التحرير وحتكيمها من قبل املختصني من خارج هيئة التحرير.
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تقويم برنامج التعليم االبتدائي بكلية التربية في جامعة بيشة تخصص الدراسات اإلسالمية 
في ضوء مهارات العمل التطوعي

 إعداد
د. عثمان حممد حامد العامل  د. مفلح دخيل األكليب  

الملخص
وعي مهارات العمل التطيف ضوء جامعة بيشة بكلية الرتبية يف التعليم االبتدائي برنامج  تقومي إىل دراسةال تىدف
خرجيي ختصص الدراسات بكلية الرتبية وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب، و  أعضاء ىيئة التدريس من وجهة نظر

يف أدبيات الدراسة، وإعداد أدواهتا، ومناقشة نتائجها وتفسًنىا، وأعدا  ادلنهج الوصفي التحليلي افع الباحثبت، وااإلسبلمية
( مؤشرًا يف مهارات ٓٙ( مهارًة يف أربع رلاالت، وصمما استبانة بلغت )ٜٗ) قائمة مبهارات العمل التطوعي بلغت

، ختصص الدراسات اإلسبلمية توصيف مقررات برنامج التعليم االبتدائيالعمل التطوعي، كما أعدا بطاقة لتحليل زلتوى 
( من ٜٖىيئة التدريس ) ( خرجياً، ومن أعضاءٛٗٔ( من رلتمعهم البالغ )ٛٓٔحيث بلغت عينة الدراسة من اخلرجيٌن)

( عضواً، ومن أىم نتائج الدراسة: ضعف مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم ٖ٘رلتمعهم البالغ )
االبتدائي ختصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف جامعة بيشة؛ خاصة مهارات شلارسة العمل التطوعي، وتدين 

قررات برنامج التعليم االبتدائي ختصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف جامعة مهارات العمل التطوعي يف توصيف م
ت الدراسة بإعداد وقد أوصلدى خرجيي برنامج التعليم االبتدائي،  تلتنمية تلك ادلهارا يبتدري برنامج ميمبيشة، وتص

تدائي ختصص الدراسات اإلسبلمية بكلية برامج تدريبية لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم االب
الرتبية يف جامعة بيشة، وتنمية مهارات العمل التطوعي باتوى التعليمي بادلقررات الدراسية باجلامعة، واقرتحت الدراسة 

 ء، وإجراإجراء دراسة عن برنامج مقرتح لتعزيز األنشطة الطبلبية لدى الطبلب باجلامعة يف ضوء مهارات العمل التطوعي
دراسة عن رلاالت العمل التطوعي واسرتاتيجياتو يف البيئة اجلامعية يف ضوء االجتاىات العادلية يف رلاؿ العمل التطوعي.

مهارات العمل التطوعي، معلم الرتبية اإلسبلمية، كلية الرتبية، برنامج التعليم االبتدائي، ، تقومي كلمات المفتاحية:ال
 جامعة بيشة.
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Abstract 

The Evaluation of the Program of the Elementary education in the faculty of education, 

University of Bisha Specialization of Islamic Studies 

in the Light of the Skills of Voluntary Work 

Prepared by: 

Dr. Mefleh Dakhil Al-Aklobi 

Dr. Mefleh Dakhil Al-Aklobi 

Associate Professor, Department of Curriculum 

Teaching Methods  in University of Bisha a 

Dr. Osman Mohamed Hamid Elaalim 

Associate Professor, Department of Curriculum 

&Teaching Methods in University of Bisha and 

Professor of Education at University of the Holy 

Quran and Islamic Sciences in Sudan 

The study aimed to evaluate the Elementary Program of education, in the faculty 

of education, University of Bisha Specialization of Islamic Studies in the Light of the 

Skills of Voluntary Work, from the point of view of faculty teaching staff members in 

College of Education and the Department of Islamic Studies in Faculty of Arts, and 

graduates of the major of Islamic studies, The researchers followed the descriptive 

analytical approach in the literature of the study, preparation of the tools, and discussion 

and interpretation of results. They prepare a list of the skills of voluntary work that 

reached (49) skills in four areas. They also designed a questionnaire which included 

(60) indicators in the skills of voluntary work, as well as preparing a card to analyze the

content of the description of the curricula of the primary level teachers education

program specialized in Islamic studies. The study sample consisted of (108) graduates

from the population which is about (148) graduates, and the staff members were (39)

from the population which is about (53) members. The most important results of the

study: The weakness of the voluntary work skills for graduates of the primary education

program who specialized in Islamic Studies - Faculty of Education at University of

Bisha; especially the skills of practicing voluntary work, low voluntary work skills in

the description of the curricula of the primary education program in Islamic studies

specialization at the Faculty of Education in University of Bisha, and the design of a

training program to develop those skills among graduates of the primary education

program. The study recommended that, training programs should be conducted to

promote the graduate students in the light of the skills of voluntary work, and the

development of the skills of volunteerism with the educational content by the university

courses. The study suggested conducting a research on a proposed program to enhance

the student activities at the university in light of the skills of voluntary work, and

conducting a study on the fields of voluntary work and its strategies in the university

environment in light of the global trends in the field of volunteerism.

Keywords: Evaluation, Elementary Education Programs, teacher of Islamic 

Studies, Voluntary Work Skills, University of Bisha. 
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 مقدمة: 

َنا َلُو ََيٍَْن َوَأْصَلْحَنا لَُو ﴿قاؿ تعاىل:  حيث، ادلسارعة يف اخلًناتبوصف ا عباده ادلؤمنٌن  َنا َلُو َوَوَىبػْ فَاْسَتَجبػْ
وبٌّن سبحانو أف مرتبة  ،[ٜٓبياء:]األن ﴾َزْوَجُو إِنػَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَف يِف اخْلَيػْرَاِت َويَْدُعونَػَنا َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعٌن

ُُثَّ أَْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن ﴿قاؿ تعاىل:  حيث، السابقٌن باخلًنات ىي أعلى مراتب عباده ادلصطفٌن الذين أورثوا الكتاب
ُهْم َساِبٌق  ُهْم ظَامِلٌ لِّنَػْفِسِو َوِمنػُْهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػْ رَاِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبًناْصطََفيػْ  ﴾بِاخْلَيػْ

 .[ٕٖ]فاطر:

ها أفراد اجملتمع دوف انتظار مقابل، أو عائد مادي، قدمِّ العمل التطوعي من أمسى األعماؿ اإلنسانية، اليت يويعُد 
عد رأس ادلاؿ االجتماعي لؤلمة، مع ويُ الطاقات البشرية لكافة أفراد اجملتمع،  ، حيث يستثمرأو معنوي، خدمًة للمجتمع

تعاظم دور التطوع يف تسخًن اجلهود البشرية لتوفًن اخلدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بل إف ثقافة العمل 
مؤشر للتفاعل اإلجيايب لؤلفراد جتاه ، التطوعي تُعد من معايًن تقدـ اجملتمع وتطوره، فالوعي بأمهية التطوع، وشلارستو

وال تقتصر اآلثار اإلجيابية للتطوع على اجملتمع فحسب، إمنا يُعد التطوع  ،للنهوض بو، وتنميتو يف كافة اجملاالت ،تمعهمرل
( وجاد ٕٕٔٓاألفندي )، وفكريًا اً، ودينياً يمن أىم الوسائل لبناء شخصية ادلتطوع، وتنميتو مهارياً، واجتماعياً، وأخبلق

 (.ٖٕٔٓ( واجللعود )ٕٕٔٓ)

ة التطوع ىي واحدة من الكفايات ادلطلوب تنميتها يف شخصية الفرد، اليت تنمو من خبلؿ عمليات ثقافو 
قافية بادلؤسسات الرتبوية، ويكوف ناتج ىذه الثقافة ما مت تكوينو من معارؼ وقيم ومهارات مرتبطة ثالتنشئة االجتماعية وال

 :إىل ذلك دراسة كٍل من شارتوقد أ بياتو للفرد واجملتمع،. شلا يدؿ على تعدد إجيابفعل اخلًن والتطوع خلدمة اآلخرين
 (.ٕٚٔٓ) وعبد احلميد، (ٕٕٔٓ) مرسيو (، ٕٕٔٓالفايز )و (، ٕٔٔٓ) أسود

كونو تعبًناً ديناميكياً لبشكل فاعل يف عملية التنمية الشاملة يف اجملتمع، إذ تربز أمهيتو  العمل التطوعي يسهمو 
لعطاء، واالنتماء إلنساين، كما يعزِّز قيم ادلشاركة، وادلسؤولية االجتماعية، والتكافل وامجاىًنيًا يقاس بو تقدـ اجملتمع ا

لدى طبلب اجلامعة دلا لو من تأثًن واضح يف منو شخصياهتم  توأمهي دووتب، (ٕٕ ،ٕٓٓٓ )شتيوي، ،للجماعة والوطن
، ركة التطوعية يف مؤسسات اجملتمعلى ادلشاوصقلها، ودلا لو من أمهية يف تعزيز روح العمل اخلًني وإذكائو، والتعود ع

(، على ٖٕٓٓ) رؤية ادلملكة العربية السعوديةوقد أكدت  ،(Susanne, 2011, 24)و، (ٚٙ-ٙٙ ،ٕٛٓٓ)برقاوي، 
مليوف متطوع سنوياً، وادلسامهة يف برنامج  رؤية للوصوؿ إىلالتحقيق أىداؼ وذلك ل ،غرس ثقافة التطوع لدى أفراد اجملتمع

دلؤسسات التعليم العايل دورًا رياديَا يف العمل التطوعي، حيث أف شك وال  ياة يف نشر ثقافة العمل التطوعي،جودة احل
إهنا اجلهات العلمية اليت تضطلع برتقية اجملتمعات من خبلؿ برامج خدمة اجملتمع اليت ىي إحدى وظائف تلك ادلؤسسات 

 اجلامعية.

أصلح وسائل التنمية، لتضافر اجلهود وادلساعي، واألفكار والرؤى حوؿ  وتعد الشراكة بٌن ادلؤسسات التعليمية من
(، ٕٓٔٓ: عاشور )دراسات منهاالعمل التطوعي، وأفادت بأمهية الشراكة يف العمل التطوعي يف اجملاؿ التعليمي، 

 (.ٖٕٔٓوخفاجي ) ،(AnnTidy,2010)و
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ادلرتكزات اليت  من (،ٕٙٔٓ) دوؿ اخلليج العريبمشروع اإلطار العاـ لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ب دعويُ 
حيث إنو يذكر اذلدؼ وإجراءات ادلشروع اخلاصة  ،ؤسسات التعليم العايل بتلك الدوؿالعمل التطوعي مب ايرتكز عليه

، ٖٙٗٔ ،ادليداف الرتبويللعمل التطوعي يف  الدليل التنظيمي( من ٖٔ( و)ٕٔقد نصت ادلادتاف )ف ،بالعمل التطوعي
على دور التعليم يف إعداد الربنامج التطوعي الذي يتناسب مع أي مرحلة من مراحل التعليم العاـ، وحتديد (، ٕٓ

كالرعاية وادلساعدة دلن َيتاجها، من خبلؿ التعليم   ،اجملتمعمبا خيدـ  ختطيطهالذلك، و األنشطة وادلشاريع ادلناسبة 
 والتدريب.

اعي واإلنساين سلوؾ حضاري ترتقي بو اجملتمعات واحلضارات أف العمل التطوعي مبنهجو االجتم وبالرغم من
ارتباطًا وثيقًا بكل  ارتبطو دـ الزماف، وأصبح ميثل رمزًا للتكاتف والتعاوف بٌن أفراد اجملتمع ضمن سلتلف مؤسساتو، من قِ 

دداً قليبًل من البحوث ادلبلحظ أف ىناؾ عبالرغم من ذلك كلو؛  معاين اخلًن والعمل الصاحل عند كل اجملتمعات البشرية،
اليت عاجلت الفجوة يف رلاؿ برامج العمل التطوعي ومهاراتو، من خبلؿ ادلناىج الدراسية والربامج التعليمية مبؤسسات 

 عليم اجلامعي. تال

(، ٕٙٔٓ) الكندريو (، ٕٗٔٓ) الزيود، والكبيسيو (، ٕٕٔٓكل من: األفندي، )أوصت دراسة  وقد 
ية العمل التطوعي ومردوداتو اإلجيابية لكل من ادلتطوعٌن ورلتمعهم بٌن طلبة اجلامعات، بأمه(، ٕٙٔٓ) حوصبا  ،جيهافو 

 يف ادلراحل التعليم العليا دراساتإجراء ووجّهت ب ،وأف تكوف آلية ذلك ضمن الربامج الدراسية يف مراحل التعليم ادلختلفة
فًن التشريعات البلزمة لتنظيم العمل التطوعي، تو ، و هم عنوعزوفو  ضعف الطبلب مبهارات العمل التطوعي تعاجل أسباب

لكوهنا ااضن ادلسؤولة عن إعداد  ؛، وكليات الرتبية خاصةعامة الدراسية يف مجيع مراحل التعليم وضرورة اىتماـ ادلناىج
يف  التنموي دورهبياف العمل التطوعي، و  تعزيز مهاراتالرتكيز على و ، وتوجيههم ادلعلمٌن الذين يوكل إليهم تدريس النشء

اجملتمع، وقد أكدت ىيئة تقومي التعليم والتدريب إقرار معايًن وأطر مناىج التعليم العاـ، على أف تتضمن بنية معايًن 
 (.ٜٕٔٓمناىج التعليم العاـ مهارات من أمهها: التعاوف وادلشاركة اجملتمعية )ىيئة تقومي التعليم والتدريب، 

، األمر يقية للتعليم يف مراحلو ادلختلفةثل حجر الزاوية ألي عملية تطوير حقف ادلعلم ميأجيمع الرتبويوف على و 
يف  ؛ ألمهيتها البالغةادلرحلة االبتدائيةادلعلم بيف مؤسسات إعداد  معلم الرتبية اإلسبلميةبرامج إعداد  الذي يربز أمهية

 وشريعتو، كما أنو قدوة حسنة توقظ مشاعر فهو معلم لدين ا ،للمتعلمٌنالتشكيل الفكري والثقايف والعلمي واألخبلقي 
وزارة حرصت  لذلك ،ادلتعلمٌن، وحترؾ مبادئ اخلًن يف نفوسهم؛ لتصبح تلك ادلبادئ والقيم حقيقة ماثلة بٌن أيديهم

  .(ٕٛٔٓ ،وزارة التعليم)لتطورات والتجارب العادلية مواكبة ل برامج إعداده تكوفالتعليم على أف 

، إىل السابقة سعى الباحثاف إىل ترمجة توصيات تلك البحوث ومؤشرات الرؤي ادلختلفةوبناًء على ما سبق ي
بكلية الرتبية يف جامعة  تصور مقرتح؛ يُبىن على تقومي برنامج إعداد معلم ادلرحلة االبتدائية يف ختصص الدراسات اإلسبلمية

،  ودتاشيا مع توجو جامعة بيشة لبلىتماـ ة، ليصب يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طبلب ادلرحلة اجلامعيبيشة
 ادلبادرة االسرتاتيجية -ٕٕٕٓ-ٕٚٔٓللفرتة من  بيشة جلامعة بوثيقة اخلطة االسرتاتيجية األوىل كما وردبالعمل التطوعي  
  .بةلتعزيز قيم االنتماء والفكر ادلعتدؿ لدى الطل "؛انشاء مركز للعمل التطوعي"ذلدؼ السادس من اخلطة، اخلامسة من ا



 د. مفلح األكلبي و د. عثمان العالم                    ية التربية في جامعة بيشه تقويم برنامج التعليم االبتدائي بكل

 026   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 :الدراسةمشكلة 

 ،(ٕٗٔٓالزيود، والكبيسي )و (، ٕٕٔٓاألفندي )و (، ٕٓٔٓ) الشناويمنها: ت كثًن من الدراسات أكد
ضرورة اىتماـ ادلناىج الدراسية يف مجيع مراحل التعليم مبفاىيم  على (،ٕٙٔٓ) جيهاف، وصباحو  (،ٕٙٔٓ) الكندريو 

 راحل.العمل التطوعي، وتعزيز مهاراتو، لدى طبلب تلك ادل

ونظرا للتوجهات احلديثة للبحوث الرتبوية اليت تنادي بأمهية تبين مهارات سلتلفة للتدعيم اإلجيايب لطاقة الشباب، 
، للمسامهة يف تعزيزىاالىتماـ الباحثٌن هبذا ادلوضوع وحلرصهما على اكتساب الطبلب ادلعلمٌن ذلذه ادلهارات سعيا و 

 ت، استخدما أكثر من أداة لسرب ادلشكلة واقرتاح احللوؿ ادلناسبة ذلا.   وإلحساسهما بضرورة تعزيز ىذه ادلهارا

عينة من طبلب مقرر النشاط ؼ مدى إدلاـ لتعرُّ قد أجرى الباحثاف دراسة استطبلعية من خبلؿ أداة صممت ف
العمل التطوعي، مارسة مب بكلية الرتبية يف جامعة بيشة ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔادلدرسي يف الفصل الدراسي الثاين للعاـ اجلامعي 

بلغ عدد الطبلب و  و،، والوسائل واإلجراءات اليت تفعِّل ادلشاركة فيوحتدياتو، فوائده، و ا يرغبوف ادلشاركة هبيتال وورلاالت
ضح إدراكهم ألمهية العمل التطوعي، تو  ،لطبلبعينة االستطبلعية لال نتائج وكانت ،( طالباً ٜٔ( طالباً، من رلموع )ٙٔ)

ارستهم جملاالت العمل شل يبلحظ تدين ولكنو، وإجراءاتو، والتحديات اليت تواجههم عند شلارستو، وفوائده، ورلاالت
  (.ٔ) ملحق. التطوعي

، فإنو ميكن حتديد االستطبلعيةالدراسة نتائج  وما أشارت إليووبناًء على ما أوصت بو الدراسات السابقة، 
بكلية  تخصص الدراسات اإلسبلميةبربنامج التعليم االبتدائي ب لمٌنتدين شلارسة الطبلب ادلع"مشكلة الدراسة احلالية يف 
ومعاجلتها، ادلشكلة ىذه  تشخيص وللمسامهة يف، "يف رلاالت سلتلفة لعمل التطوعيا دلهاراتالرتبية يف جامعة بيشة 

 عن األسئلة التالية:ئلجابة يسعى الباحثاف ل

تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية بالتعليم االبتدائي  امجنرب بما مهارات العمل التطوعي ادلقرتح تضمينها  .ٔ
 جامعة بيشة؟يف 

 ادلقرتح تضمينها جامعة بيشة دلهارات العمل التطوعيبكلية الرتبية يف ما مدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي  .ٕ
 ؟بكلية اآلداب الدراسات اإلسبلمية بقسممن وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 ادلقرتح تضمينها جامعة بيشة دلهارات العمل التطوعييف كلية الرتبية بالتعليم االبتدائي برنامج  ما مدى تضمن .ٖ
 ؟تخصص الدراسات اإلسبلميةالربنامج بمن وجهة نظر خرجيي 

جامعة يف تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية بمقررات برنامج التعليم االبتدائي  توصيفما مدى تضمن  .ٗ
 ؟ادلقرتحة العمل التطوعيبيشة دلهارات 

تخصص ب امج التعليم االبتدائينبر  مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي نميةلتما التصور ادلقرتح لربنامج تدرييب  .٘
 جامعة بيشة؟يف الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية 



 د. مفلح األكلبي و د. عثمان العالم                    ية التربية في جامعة بيشه تقويم برنامج التعليم االبتدائي بكل

 027   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 :الدراسةأهداف 

 :تحقيق اآليتىدفت الدراسة احلالية ل 

 تخصص الدراسات اإلسبلميةبامج التعليم االبتدائي نرب ب تضمينها ادلقرتحوعي إعداد قائمة مبهارات العمل التط .ٔ
 جامعة بيشة.يف بكلية الرتبية 

 أعضاءمن وجهة نظر  ادلقرتحة تعرؼ مدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي َنامعة بيشة دلهارات العمل التطوعي .ٕ
 .بكلية اآلداب الدراسات اإلسبلمية بقسمىيئة التدريس 

من  ادلقرتحة جامعة بيشة دلهارات العمل التطوعييف كلية الرتبية بعداد االبتدائي مدى تضمن برنامج إتعرؼ  .ٖ
 .تخصص الدراسات اإلسبلميةالربنامج بوجهة نظر خرجيي 

يف بكلية الرتبية  تخصص الدراسات اإلسبلميةبالتعليم االبتدائي  تعرؼ مدى تضمن توصيف مقررات برنامج .ٗ
 .ادلقرتحة العمل التطوعي جامعة بيشة دلهارات

تخصص بامج التعليم االبتدائي نبر  لدى خرجيي مهارات العمل التطوعي نميةلتتقدمي تصور مقرتح لربنامج تدرييب  .٘
 .جامعة بيشةيف الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية 

 :الدراسةأهمية 

 وميكن إمجاذلا يف:

 :نظريةال مهيةاأل. ٔ

 .يف ادليداف الرتبويو اتعمل التطوعي وتنظيملاهارات إثراء اجلانب ادلعريف دل -
 .يف ادليداف الرتبوي العمل التطوعي ومهاراتو ترلاالحتديد يساعد يف سد حاجة قائمة يف  -

  تطبيقية:المهية األ. ٕ

 مهارات العمل التطوعي لدى الطبلب. نمِّييم مقرتحاً لربنامج تدرييب ييقدـ دلؤسسات التعل -
 العمل التطوعي.  ترلاالضوء يف بناء ادلناىج وتقوميها يف والتعليم لرتبية يفيد ادلهتمٌن يف رلاؿ ا -
  الدراسةحدود: 

 احلدود ادلكانية: كلية الرتبية يف جامعة بيشة.
 :  احلدود البشرية -
 سيةاأعواـ در  ةلثبلث ،تخصص الدراسات اإلسبلميةبخرجيو برنامج التعليم االبتدائي بكلية الرتبية يف جامعة بيشة  - أ

لعدـ وجود الربنامج بشطر  ،ىػ، من شطر الطبلبٜٖٗٔ-ٖٛٗٔ، ٖٛٗٔ-ٖٚٗٔ، ٖٚٗٔ-ٖٙٗٔ ىي:
 ،ف فكرة شاملة لديهم عن مكوناتوومت حتديد فئة اخلرجيٌن؛ لكوهنم أهنوا متطلبات الربنامج، وتكوّ  ،الطالبات
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 ر الربنامجدى تطو قد يفيد يف إعطاء مؤشر دل التخرج، أعواـتنفيذه، كما رأى الباحثاف أف تعدد وإجراءات 
 .خبلؿ تلك األعواـ

سوا مقررات برنامج التعليم شلن درَّ  اآلداب،كلية ب الدراسات اإلسبلميةقسم ىيئة التدريس بكلية الرتبية،  أعضاء  - ب
 االبتدائي بكلية الرتبية يف جامعة بيشة. 

امج التعليم نبر  خرجييمهارات العمل التطوعي لدى  على الدراسة احلاليةموضوع  احلدود ادلوضوعية: اقتصر -
 والسعي لتنميتها من خبلؿ الربنامج ،جامعة بيشةيف تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية باالبتدائي 
 .ادلقرتح التدرييب

  ىػ.ٜٖٗٔ/ٖٛٗٔ خبلؿ الفصل الدراسي الثاين من العاـ اجلامعي ه الدراسةىذ ت أدواتاحلدود الزمانية: طبق -
  الدراسةمصطلحات: 

 ما يلي:ه الدراسة صطلحات األساسية ذلذومن ادل

 التقويم: -

( بأنو: "عملية منهجية تتضمن مجع ادلعلومات الكمية والكيفية عن مسة ٘ٗٗ، ٖٕٓٓ ، وعيد،اخلوالدة)يعرفو 
 معينة، ُث استخداـ ىذه ادلعلومات يف إصدار حكم عليها، يف ضوء أىداؼ زلددة مسبقاً".

ملية منهجية تتضمن مجع ادلعلومات الكمية والكيفية عن برنامج التعليم االبتدائي ويعرفو الباحثاف إجرائياً بأنو: ع
بكلية الرتبية يف جامعة بيشة بتخصص الدراسات اإلسبلمية، واستخداـ تلك ادلعلومات يف حتديد مدى تضمن الربنامج 

 .الربنامجلدى خرجيي  دلهارات العمل التطوعي، ُث تصميم برنامج تدرييب لتنمية تلك ادلهارات

 :بتخصص الدراسات اإلسالمية برنامج التعليم االبتدائي -

ؤىلٌن علميا وتربويا ادلبتخصص الدراسات اإلسبلمية، ادلرحلة االبتدائية  معلمي إلعدادىو الربنامج الذي يسعى 
بكالوريوس برنامج خطة  وتتكوف، وتطبيقاهتا يف احلياة العقيدة اإلسبلمية ئيف ضوء مباد، ألداء واجبهم الرتبوي والتعليمي

 ،اإلعداد العاـ تكونادل( وحدة ۱۲)منها:  ،تدريسية ( وحدةٖٖٔ) من بكلية الرتبية يف جامعة بيشة التعليم االبتدائي
، تنفذ وفق كونات اإلعداد األكادميي )التخصصي(دل( وحدة ٚ٘و) ،(ادلهين) كونات اإلعداد الرتبويدلوحدة  (٘٘و)

 (. ٛ-ٗ: ٖٓٗٔي، )خطة برنامج التعليم االبتدائ فصوؿ دراسيةالنظاـ التكاملي، لثمانية 

 ع:التطو  -

)وزارة  مقابل لذلك دوف توقػع رلتمعوخدمػة  يفسػهم بػو وي الطالب،قػـو بػو يأي نشػاط فكػري أو بػدين  
 (.ٚ، ٓٗٗٔالتعليم، 
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بية اإلسبلمية، يسهم بو يف إجرائيًا بأنو: كل نشاط فكري أو بدين يقـو بو معلم الرت  التطوع الباحثاف ويعرؼ
ومسامهتو يف خدمة اجملتمع  وتوجيو طبلبو الستثمار طاقاهتم يف رلاالت العمل التطوعي ادلختلفة، ،خدمة اجملتمع التعليمي

 ، دوف توقع حلافز مادي أو معنوي.وتنميتو

 مهارات العمل التطوعي:  -

 .من خبلؿ ادلناشط ادليدانيةا الفريق ادلتطوع يقـو هبادلقصود مبهارات العمل التطوعي: خربات علمية وعملية 
http://alwatan.com/details/212122  

خرجيو برنامج  ميارسهاواألقواؿ واألفكار اليت  العملية السلوكياتبأهنا: يف ىذه الدراسة  فها الباحثاف إجرائياً عرَّ يو 
 .التدرييبو االجتماعي، الديين، التعليمي،  :اؿيف اجمل ، خلدمة اجملتمعتخصص الدراسات اإلسبلميةبالتعليم االبتدائي 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري: 

، برنامج للطالب اجلامعي مهارات العمل التطوعي وأمهيتها، ونظرياتو ومو،يتناوؿ الباحثاف العمل التطوعي، مفه
 .التعليم االبتدائي، ومعلم الرتبية اإلسبلمية

 :مفهوم العمل التطوعي  

وأَنا َطْوُع يَِدَؾ َأي ُمْنقاٌد لك،  ،)لساف العرب، مادة طوع، حرؼ العٌن( ،غًة: الطَّْوُع: نَِقيُض الَكْرهِ التطوُّع ل
ُطَّوِّعٌنَ  ،(ٓٚ٘، ٕٗٓٓفطوَّعت لو نفسو َأي انقادت )أنيس، وآخروف، 

يَػْلِمُزوَف  الَِّذينَ ﴿ :قاؿ تعاىل ويف القرآف الكرمي ادل
ُهْم َوذَلُْم عَ اْلُمطَّوِِّعٌَن ِمَن اْلُمؤْ  ُهْم َسِخَر الّلُو ِمنػْ  ﴾أَلِيمَذاٌب ِمِنٌَن يِف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَُِدوَف ِإالَّ ُجْهَدُىْم فَػَيْسَخُروَف ِمنػْ

 .[ٜٚالتوبة:]

 اصطالحًا: يلتطوعالعمل ا  

مقابل، هبدؼ إفادة  ريفات منها: "العمل الذي يتم اختياره ُنرية، دوفللعمل التطوعي يف االصطبلح عدة تع
اجملتمع، حيث يشتمل على أبعاد أربعة: الطبيعة الطوعية للعمل، وطبيعة ادلكافأة، والسياؽ الذي يتم فيو تنفيذ العمل 

يو الفرد جزءاً من ومنها: العمل التطوعي "نشاط يقضي ف (Daniel & Karston, 2005, 34-35)التطوعي، ومن ادلستفيد" 
، وبرغبة واختيار منو، وبصورة رمسية، داخل منظمة ما، ويعمل من أجل منفعة اآلخرين أو ألي أجر وقتو دوف تقاضٍ 

 ..(Bogdan & Malina, 2003, 26)اجملتمع الي كلو" 

علماء و الرتبية (، أف مصطلح العمل التطوعي صار أكثر دقة يف تعريفات علماء  ٕٕٚ ،ٕٔٔٓ)أسود، ويرى 
اخلدمات اليت تقدـ خارج إطار العمل، دوف توقع ألي منفعة أو أي "و علماء الرتبية  بأنو ، فبينما يعرّفاالقتصادو  االجتماع

جهد جسماين أو عقلي يبذلو األفراد أو الفئات أو  ؛اخلدمات باخلًن على اجملتمع ككلمردود مادي على أف تعود ىذه 
آلخرين اجتماعي، أو اقتصادي، دلصلحة ا بقصد تقدمي اخلدمات، أو إسداء نفع ؛اجلماعات مبادرين طائعٌن سلتارينأو 

اجملهود القائم على مهارة أو خربة معينة، أنو " علماء االجتماعًنى ف، (ٕ، ٕٓٔٓ)حيايت، دوف مقابل مادي أو عيين"
-ٗ، ٕٛٓٓ)عبد اذلادي،  "عي دوف توقع جزاء مايل بالضرورةوالذي يبذؿ عن رغبة واختيار، بغرض أداء واجب اجتما
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 ـبالرأي أ ءً مسامهة األفراد باختيارىم يف أعماؿ الرعاية والتنمية االجتماعية، سواظر علماء االقتصاد فهو "أما يف ن (،٘
" بغًن ذلك، شلا فيو خدمة للمجتمع دوف توقع احلصوؿ على أجر مادي مقابل ىذا اجلهد ـبالتمويل أ ـبالعمل أ
هد الذي يبذلو أي إنساف ببل مقابل جملتمعو بدافع "اجل بأنو (ٚٔ ،ٕ٘ٓٓ)النعيم، و يعرّف، و (ٙ-٘، ٕٛٓٓ)مبلوي، 

 .ل على تقدمي الرعاية االجتماعية"ولية ادلؤسسة اليت تعمؤ لئلسهاـ يف حتمل مس ،منو

ذلك اجلهد الذي يبذلو اإلنساف جملتمعو ببل مقابل،  ": ونصو (ٕ٘٘ ،ٖٕٓٓ، رشاد) تعريف الباحثافتبىن يو 
وليات يف اجملتمع ومؤسساتو من أجل اإلسهاـ يف حل ادلشكبلت االجتماعية ؤ ل ادلسوبدافع منو مستهدفا ادلشاركة يف حتم

مجاعة  -واالقتصادية، وكذلك حتقيق اخلطط الطموحة اليت يسعى إليها اجملتمع ومؤسساتو فهو جهد إنساين يقـو بو )فرد 
ؤسسة، وال ينتظر من ورائو مقاببل رلتمع( لديو خربات ومهارات ورأي، بشأف موضوع أو مشكلة خاصة باجملتمع أو ادل -

 ."باعا نفسيا أو اجتماعيا أو دينياماديا، َيقق دلن يقـو بو إش

  التطوعي:نظريات العمل 

(، ٔٗٔ-ٕٙٔ، ٖٕٔٓ لسرحاف، واجلرايدة،ادلوضوع قد ذكرىا )اذات الصلة هبذا  النظرياتإف أكثر 
: ومنها: ياألوؿ: نظريات الرتابط االجتماع صنفٌن: (، وىي على كثرهتا ميكن تصنيفها إىلٜ٘-٘٘، ٕٓٔٓو)احلارثي، 

ها الناس من عبلقاهتم ياليت جين ادلكاسب ىعل بالتفاعل االجتماعي بٌن الناس، وتركزاالجتماعي اليت تتعلق ظرية التبادؿ ن
الدور  أف تبارنشاط أو عمل ما، باعيف وىي تركز على الدور الذي يؤديو الفرد  نظرية الدورا، ُث التبادلية بعضهم بعض
،  ادلتطوع يف تفعيل النشاط التطوعي يؤديهاوىو منط متكرر من األفعاؿ ادلكتسبة  االجتماعي،أحد عناصر التفاعل 

عية ايطة بالفرد، اليت االجتماعلى وظائف العبلقات ادلتداخلة يف شبكة العبلقات  ؤكدكذلك النظرية الوظيفية اليت ت
يشعر  وأنو زلبوب من ايطٌن بو، وأنفتجعلو يعتقد با يف بيئتو، هواجهيصعبة اليت تعمل على مساندتو يف الظروؼ ال

توفًن اخلدمة والرعاية للمواطنٌن، مهمة  تويلاليت تدعو الدولة ل نظرية السلم االمتدادي، و بالرعاية من اآلخرينباإلحاطة 
على أساس ترابطي، فكل   تمعتنظر إىل اجملاليت  ةنظرية األنساؽ العاما، ُث ويتوىل القطاع التطوعي استكماؿ النقص فيه

 .عبلقات بالكيانات األخرىتربطو كياف قائم بذاتو 

أف عدـ ها يف يستفاد مناليت نظرية التحفيز أو التعزيز واحلاجات ومنها:  تفسًن النتائجالصنف الثاين: نظريات 
فسر السلوؾ االجتماعي بالرجوع إىل تفسًن اليت ت يةالبنائ تكراره، كذلك النظريةتقدير العمل اجليد قد يؤدي إىل عدـ 

منها وظيفة من أجل  اليت َيققها ىذا السلوؾ يف اجملتمع، فاجملتمع يف ىذه النظرية ميثل أجزاء مرتابطة، يؤدي كلٌ  النتائج
لتطوعي، ايف العمل  لتحفيزاليت تستخدـ ا وماسلنظرية ، وكذلك يف صور منظمة اجتماعية عتماجملىذا  خدمة أىداؼ

نظرية ، ومنها أيضًا إىل حتقيق الذاتالتقدير، و إىل الفسيولوجية، واالجتماعية، واحلاجة إىل األمن، و  حسب احلاجات
موعة من السمات اخلاصة بالفقراء، فرأت أهنم يشعروف بالتهميش، وبالنقص والدونية، ويتبنوف اليت تبنت رل ثقافة الفقر

جلمعيات واالحتادات اجملتمعية يف اتطوعية  أعماؿدعو أنصار ىذه النظرية إىل ادلشاركة يف ، لذا يخاصا للحياة اليومية منطاً 
  .الفقراءخلدمة ىؤالء 
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 اليت تسهم يفويرى الباحثاف أف تلك النظريات قد أسست لثقافة اجتماعية تصب يف اجتاه ادلشاركة االجتماعية 
اهتم وآماذلم، وال سيما أف ىناؾ تباينًا يف مستوى حياة الناس، حل أزمات اجملتمع وقضاياه، وحتقيق رغبات أفراده وحاج

 والتكافلوىذا يقتضي احلاجة إىل العمل التطوعي الذي يسهم يف تنمية اجملتمع، وتقويتو للحمة الوطنية بٌن أفراده، 
وتعزيز ثقافة العمل ؛ وىذا ما يؤكده اإلطار العاـ لنشر تثمار القدرات الفكرية والعملية لدى أفرادهاالجتماعي، واس

ادليداف الرتبوي للعمل التطوعي يف (، والدليل التنظيمي ٕٙٔٓالتطوعي يف مؤسسات التعليم العايل بدوؿ رللس التعاوف )
 (.ٖٙٗٔبادلملكة العربية السعودية، للعاـ الدراسي )

 للطالب الجامعي مهارات العمل التطوعي وأهميتها: 

كاف   ولذلكية دور القطاع التطوعي يف مواجهة قضايا العامل ومشكبلتو، يكتسب العمل التطوعي أمهيتو من أمه
 ،ـٕٓٓٓعامًا عادليًا للتطوع، بعد اإلعبلف العادلي للتطوع عاـ  ٕٔٓٓقرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة باعتبار العاـ 

العادلي للتطوع، الذي َيتفل فيو ، ليكوف اليـو ميبلدي يـو اخلامس من سبتمرب من كل عاـالوقد اعتمدت األمم ادلتحدة 
يف حتقيق األىداؼ اإلمنائية لؤللفية  ،العامل تكرمياً للعمل التطوعي وادلتطوعٌن لدعم دورىم يف التنمية الشاملة يف اجملتمعات

 كأوؿ بادرة عربية لنشر ثقافة العمل التطوعي  ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٚٔيف العامل العريب يف  يوكاف تأسيس العمل التطوع، الثالثة
  (.ٛٗ، ٕٓٔٓ، و)احلارثي، (ٗ-ٖ ،ٕٓٔٓيف العامل العريب )الشناوي،

وقد أصبح العمل التطوعي من ضرورات احلياة دلا لو من رسالة اجتماعية ىدفها ادلشاركة يف البناء والتنمية وتقوية 
القيم  من نظومةل مثو ميألندعائم اجملتمع، ومن ُث أصبحت ثقافة التطوع جزءًا ال يتجزأ من ثقافة اجملتمعات ادلتطورة، 

 ،الذي يعود بالنفع على اآلخرين ،والعمل اإلجيايب ،وادلبادئ واألخبلقيات وادلعايًن وادلمارسات اليت حتث على ادلبادرة
 (.  ٗ ،ٕٕٔٓجاد، )

ويُعد العمل التطوعي القطاع الثالث يف مداخل التنمية، يف إكماؿ الدور الذي تقـو بو احلكومات ومؤسسات 
اخلاص يف رلاؿ اخلدمات التنموية. والقطاع التطوعي قطاع مرف وغًن رُني، ويتكوف من مؤسسات غًن حكومية،  القطاع

ويقدـ برامج وأنشطة ختفف العبء عن كاىل احلكومات، فضبًل عن قدرتو على التنسيق مع ادلؤسسات األىلية واألجهزة 
 (. ٕٓ٘، ٕٙٔٓ)جيهاف، وصباح،  برامج التنمية االجتماعيةلتعزيز احلكومية، دلضاعفة االستفادة من ادلوارد ادلخصصة 

 ،، إذ فيها تتفتح قابلياتو وتقوى لديو الرغبة يف خدمة اجملتمعة ادلرحلة ادلهمة يف حياة الطالبيتُعد ادلرحلة اجلامعو 
ية يف تعزيز العمل ادلرحلة اجلامع يظهر دوردمة اجملتمع من خبلؿ الوسائل والربامج ادلختلفة، و خل اجياد فرصإل ويسعى

جملتمعاهتم، فكلما زادت األعماؿ نتمائهم وتعزيز الدى الطبلب،  العمل : تقوية روح، من أمههاالتطوعي يف عدة نقاط
 يقدموهنا،وقدراهتم ادلختلفة، من خبلؿ األنشطة ادليدانيَّة اليت م يف تنمية طاقاهت وأسهمت ،التطوعّية تعززت ىذه الروح

 ،ادلصاحل الوطنيَّة العامَّة ختدـوآراء  ،القدرة على التعبًن عمَّا جيوؿ يف خلدىم من أفكارب الطبل كما أهنا تكسب
اجلامعات من أىم ادلؤسسات الريادية يف  كما أف ومواىبهم، وشحذ طاقاهتم ،فرص ادلشاركة يف بناء رلتمعاهتم هممنحو 

ناء قدراتو من خبلؿ بصقل مهارة ادلتطوع ل على نشر، وتعزيز مفهـو العمل التطوعي، وجعلو ثقافة رلتمعية، إذ تعم
وادلهارات  تزويد الطبلب بادلعرفةكما أف ،  التطوع ادينيف ميكساب ادلهارات التطبيقية ، وإالشخصية والعلمية والعملية
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لك دراسات وقد أكد ذوالتحلي بروح ادلسؤولية ، اجملتمع الة يفللمشاركة الفعَّ يف رلاؿ العمل التطوعي، يؤىلهم  الضرورية
(، وادلزين ٕٕٔٓوجاد، )، (ٕٛٓٓدرويش )، Tetzlaff, R 2006))، وCatherine, and David, 2000)) منها:

 .(ٕٛٔٓ) وتوفيق(، ٕٙٔٓ)

ويرى الباحثاف أف خرجيي برنامج التعليم االبتدائي بتخصص الدراسات اإلسبلمية، باعتبارىم معلمٌن وقدوة 
ىل تزويدىم مبهارات العمل التطوعي، الرتباطهم مبسؤوليات تعليمية واجتماعية لغًنىم يف اجملتمع، ىم أكثر حاجة إ

أف الرتبية ىذا يعين و مباشرة باجملتمع، تقتضي تعرفهم على مهارات العمل التطوعي يف رلاالتو ادلختلفة، وتدريبهم عليها، 
ومسؤولٌن إعداد متعلمٌن ئف اجلامعة فمن أىم وظامن االىتمامات الرئيسة للجامعة،  ةعلى العمل التطوعي دتثل واحد

 .تعلق بالعمل التطوعيوالقيم، اليت من أمهها ما يميتلكوف ادلعرفة وادلهارات 

 ة بكلية التربية في جامعة بيشةبرنامج التعليم االبتدائي 

ىػ، يف ىذا الصدد، ٖٜٓٔ/ ٔٔ/ٕبتاريخ  ٖ٘ٔٔوبناء على خطاب معايل مدير جامعة ادللك خالد رقم  
ادة من اإلمكانات ادلادية والبشرية، والتسهيبلت التعليمية ادلتاحة باجلامعة التحقيق طموحات اجملتمع السعودي يف واالستف

توفًن معلمٌن أكفاء ، مؤىلٌن علميا وتربويا ألداء واجبهم الرتبوي و التعليمي يف خدمة ببلدىم والنهوض بأمتهم يف ضوء 
لعملية التعليمية يف ادلرحلة االبتدائية بادلملكة العربية السعودية من خبلؿ توفًن مبادي العقيدة اإلسبلمية ، ولبلرتقاء با

معلمٌن متميزين ميكنهم مسايرة التطورات ادلعرفية و التكنولوجية احلالية وادلستقبلية ؛ كاف ىذا الربنامج اإلعداد معلم 
 ب التالية.وتأيت خطة بكالوريوس التعليم االبتدائي لؤلسبا، ادلرحلة االبتدائية

استجابة للمتغًنات الية والعادلية، اليت تأثرت هبا ادلملكة، شلا يتطلب إعادة النظر يف برامج إعداد معلم ادلرحلة  .ٔ
 االبتدائية.

دتشيا مع متطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي العادلية عامة، ومعايًن اجمللس األمريكي العتماد برامج إعداد ادلعلمٌن  .ٕ
(NCATE و ،)( مؤسسة والية كاليفورنيا العتماد ادلعلمCCTC خاصة، مع األخذ يف االعتبار مواءمة ىذه ادلعايًن )

 للمجتمع السعودي.
نظرا ألوجو القصور ادلختلفة يف النظاـ التتابعي؛ فقد مت األخذ بالنظاـ التكاملي يف إعداد معلم ادلرحلة االبتدائية؛  .ٖ

 أكثر مبلءمة إلعداد معلمي ىذه ادلرحلة.و ية ادلعتمدة أكادمييا، لكونو أكثر انتشارا يف اجلامعات العادل
 مسايرة ادلستجدات وادلستحدثات يف رلاؿ التقنيات الرتبوية. .ٗ
استجابة لنتائج الدراسات والبحوث الرتبوية يف ادلرحلة االبتدائية، وكذلك آراء ادلتخصصٌن والعاملٌن بالتعليم   .٘

 ودية.االبتدائي يف ادلملكة العربية السع
 استجابة لبلجتاىات العادلية اليت تنادي بإعداد معلم ادلرحلة االبتدائية حتت مظلة اجلامعات.  .ٙ
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( وحدة ۱۲، موزعة كالتايل: )تدريسية ( وحدةٖٖٔ) يفبكالوريوس التعليم االبتدائي وقد جاءت خطة برنامج 
 سية لئلعداد األكادميي.( وحدة تدريٚ٘( وحدة تدريسية إلعداد الرتبوي، و)٘٘لئلعداد العاـ، و)

 إىل حتقيق األىداؼ التالية: االبتدائيالتعليم يسعى برنامج و 

إعداد معلمٌن أكفاء، مؤىلٌن علميا وتربويا وفق ادلعايًن ادلتعارؼ عليها؛ ألداء واجبهم الرتبوي والتعليمي يف خدمة  .ٔ
 ببلدىم والنهوض بأمتهم يف ضوء مبادئ العقيدة اإلسبلمية. 

 م ادلدرب الكفء ادلؤىل للقياـ بالتدريس على أكمل وجو.إعداد ادلعل .ٕ

إتاحة الفرصة أماـ خرجيي ادلرحلة الثانوية لبللتحاؽ بربامج جامعية ذات مستوى عاؿ تسهم يف سد احتياجات  .ٖ
اجملتمع من ادلعلمٌن ادلؤىلٌن يف التخصصات ادلختلفة للعمل بالتدريس يف ادلرحلة االبتدائية؛ لسد احتياجات 

 كة يف ىذا الصدد.ادلمل

االرتقاء بالعملية التعليمية يف ادلرحلة االبتدائية بادلملكة العربية السعودية؛ من خبلؿ توفًن معلمٌن متميزين ميكنهم  .ٗ
 (.ٙ-ٗ، ص ٖٓٗٔمسايرة التطورات ادلعرفية وادلستقبلية. )خطة الربنامج،

امعة بيشة، من الربامج التعليمية اليت جاءت يف ويرى الباحثاف أف برنامج التعليم االبتدائي بكلية الرتبية يف ج
ضوء التوجهات احلديثة يف إعداد ادلعلم، وفق النظاـ التكاملي إلعداده، وللتطور ادلستمر يف اجملتمع السعودي وحاجاتو، 

ر (، اإلطار السعودي للمؤىبلت، واإلطآٖٕٓاستدعى تطوير ادلعلم يف ضوء مستجدات، منها: أىداؼ رؤية ادلملكة )
التنفيذي إلعداد معلم ادلرحلة االبتدائية، وبنية معايًن مناىج التعليم العاـ، اليت أقرهتا ىيئة تقومي التعليم والتدريب، ولكوف 
مهارات العمل التطوعي من متطلبات ادلرحلة العصرية، اليت أُقرت مؤخرا بعد إجازة برنامج التعليم االبتدائي وتنفيذه؛ 

 م يف ضوء ما ذكر.فيقتضي ذلك تأىيل ادلعل

 معلم التربية اإلسالمية: 

اليت يَْدُرسها ادلتعلم يف مراحل التعليم  مقررات الرتبية اإلسبلمية تدريس معلم الرتبية اإلسبلمية ىو من يوكل إليو
سعيدة يف اليت ال تقـو احلياة ال وتطبيقاهتا العاـ، وتربز مكانتو؛ كونو يقـو بتعليم مبادئ الرتبية اإلسبلمية وأحكامها

الدارين، إال هبا؛ فهو مرشد وموجو ومصلح وداعية للخًن والصبلح، وقدوة حسنة لغًنه يف كل جوانب احلياة ادلادية 
 وادلعنوية.

وتربية مواىبهم العقلية فقط،  ادلتعلمٌن على نقل ادلعلومات إىل أذىافمعلم الرتبية اإلسبلمية  دوريقتصر  فبل
بية احلس، وتقومي األخبلؽ، وهتذيب السلوؾ، وال يكتفي بتقدمي القيم وتوضيح دورىا يف  ولكنو يُعىن إىل جانب ذلك برت 

كلمة تقاؿ أو زلاضرة تلقى؛ بل البد من أف يُعطي القدوة احلسنة اليت توقظ مشاعر ادلتعلمٌن، وحترؾ مبادئ اخلًن يف 
 (.ٜٖٔ- ٖ٘ٔ، ٕٚٔٓدئ والقيم حقيقة ماثلة يف نفوسهم )االكليب، نفوسهم؛ لتصبح تلك ادلبا
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ولضرورة تنمية الرتبوية، ووسائل التقنية وتطبيقاهتا،  وللتغًنات اليت طرأت على ادلتعلم والبيئة واجملتمع والعلـو
بشكل عاـ، ومعلم الرتبية اإلسبلمية على برامج إعداده نعكاسو ذلك ال، و مهارات التعاوف وادلشاركة اجملتمعية للمعلم

؛ شلا يستدعي دراسة بلحقة يف مجيع رلاالت احلياةتطلبات ادلتغًنات ادلتتلك الربامج دلبة ال بد من مواكإذ بشكل خاص، 
تعزيز  أمهيةومن ىذا ادلنطلق تأيت  ،ُث وضع اخلطط ادلناسبة اليت حتقق األىداؼ يف برامج إعداد ادلعلم ،ذلك بشكل علمي

 ة، من خبلؿ برامج إعداده وتدريبو أثناء اخلدمة.تنمية مهاراتو لدى معلم الرتبية اإلسبلميو ثقافة العمل التطوعي، 

 موقع الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة:

اتضح للباحثٌن  –يف حدود اطبلعهما  -يف ضوء ما سبق من خبلؿ اطبلع الباحثٌن على الدراسات السابقة 
دلهارات العمل و ى تضمنمدتخصص الدراسات اإلسبلمية، و ب برنامج التعليم االبتدائي َنامعة بيشةضرورة تقومي 

مهارات العمل التطوعي  خرجيي الربنامج يف ، األمر الذي ينعكس إجيابًا على مهارات معلمي الرتبية اإلسبلميةالتطوعي
البيئة التعليمية، وقد دلس الباحثاف قلة تناوؿ الدراسات السابقة لتقومي برامج تعليمية يف ادلستوى اجلامعة يف ضوء ثقافة ب

 مة مثل العمل التطوعي، وىذا ما دفع الباحثٌن إلجراء ىذه الدراسة.رلتمعية مه

الدراسات السابقة يف الدعوة إىل تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طبلب بعض اتفقت الدراسة احلالية مع وقد 
(، والفايز ٕٔٔٓبشكل عاـ، من خبلؿ برامج النشاط الطبليب ادلختلفة، كما يف دراسة كل من: أسود ) ادلرحلة اجلامعية

يف أف  الدراسات السابقةبعض اتفقت الدراسة احلالية مع (، كما ٕٚٔٓ(، وعبد احلميد )ٕٕٔٓرسي )(، ومٕٕٔٓ)
العمل التطوعي من أىم الوسائل لبناء شخصية ادلتطوع مهارياً، واجتماعياً، وأخبلقياً، ودينياً، وفكرياً، كما يف دراسة كل 

اتفقت (، كما ٖٕٔٓ(، واجللعود )ٕٕٔٓ(، وجاد )ٕٕٔٓ(، واألفندي )ٕٛٓٓ(، وبرقاوي )ٕٓٓمن: شتيوي )
ن أصلح وسائل التنمية يف رلاؿ العمل لشراكة بٌن ادلؤسسات التعليمية مالدراسة مع بعض الدراسات السابقة يف أف ا

اجي (، وخفٕٓٔدلا تقدمو من أفكار ورؤى تسهم يف تنمية مهاراتو، كما يف دراسة كل من عاشور ) ؛التطوعي
الدراسة مع بعض الدراسات السابقة يف ضرورة اىتماـ ادلناىج الدراسية ىذه اتفقت  ، وكذلكAnn (2010)و (،ٕٓٔٓ)

الذي ينعكس على خريج تلك الكليات ودوره  ؛يف مجيع مراحل التعليم عامة، وكليات الرتبية خاصة، بالعمل التطوعي
(، ٕٗٔٓوالكبيسي ) ،(، والزيودٕٕٔٓ(، واألفندي )ٕٓٔٓ) : الشناوي، كما يف دراسة كل منيف اجملتمعالتنموي 

 (.ٕٙٔٓوالكندري )

نهج الوصفي، كما يف دراسة كل راسات السابقة اليت استخدمت ادلدكما اتفقت الدراسة احلالية مع أغلب ال
، (ٕٗٔٓوالكبيسي ) ،(، والزيودٖٕٔٓ(، واجللعود )ٕٕٔٓفندي )(، واألٕٓٔٓأسود )(، و ٕٓٔٓالشناوي ): من

 (.ٕٛٔٓ(، وتوفيق )ٕٙٔٓ(، وادلزين )ٕٙٔٓوصباح ) ،(، وجيهافٕٙٔٓوالكندري )

 وقد اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أمور منها:

بثقافة العمل التطوعي، أما الدراسة احلالية فقد ركزت على مهارات العمل  الدراسات اىتمت معظم تلك -
 سة.التطوعي وتنميتها لدى عينة الدرا
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بتخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف جامعة  التعليم االبتدائياىتمت الدراسة احلالية بتقومي برنامج  -
بيشة يف ضوء مهارات العمل التطوعي، من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، وخرجيي الربنامج، وحتليل اتوى 

 التعليمي دلقررات ختصص الدراسات اإلسبلمية. 

 أمور منها: ةلم الباحثٌن فإف الدراسة احلالية دتيزت عن الدراسات السابقة، بعدوعلى حد ع

ربنامج ب ادلقرتح تضمينها استخدمت الدراسة احلالية أكثر من أداة ُنثية، مشلت: قائمة مبهارات العمل التطوعي -
 .، وقد تكوف أوؿ أداة ُنثية يف رلاؿ مهارات العمل التطوعيالتعليم االبتدائي

 رؼ وجهات نظر أعضاء ىيئة التدريس، وخرجيي الربنامج دلدى تضمنو دلهارات العمل التطوعي.ة لتعاستبان -

 بطاقة حتليل اتوى التعليمي دلقررات برنامج التعليم االبتدائي يف ختصص الدراسات اإلسبلمية. -

 عينة الدراسة.لدى تصميم برنامج تدرييب لتنمية مهارات العمل التطوعي  -

 اسة ومنهجيتها:إجراءات الدر 
 :الدراسةمنهج  -

، يف أدبيات الدراسة، وإعداد أدواهتا، ومناقشة نتائجها وتفسًنىا التحليلي ادلنهج الوصفي افالباحث استخدـ 
لتعرؼ وجهات النظر حوؿ مدى تضمن برنامج التعليم  ومسح الرأي العاـ ،تحليل الوثائقل أسلوب ادلسح امواستخد

 . تطوعياالبتدائي دلهارات العمل ال

 : الدراسة وعينتهامجتمع  -
 يتمثل رلتمع الدراسة وعيناهتا يف التايل:

شلن درسوا – أعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية، وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب من شطر الرجاؿمجيع  .ٔ
انة عليهم عن ، وقد مت توزيع االستب( عضواً ٜٖاستجاب منهم ) وقد ،عضوا (ٖ٘وعددىم ) ،-مقررات الربنامج

 طريق الرابط اإللكرتوين اآليت:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWAxLDcsjeWCODW3p6ghaF37wFG9_qrlKU9j25Afjc-

_H44w/viewform?usp=sf_link 

الية: ، لؤلعواـ التجامعة بيشةيف بكلية الرتبية  تخصص الدراسات اإلسبلميةب برنامج التعليم االبتدائيمجيع خرجيي  .2
استجاب منهم عدد وقد ، خرجياً  (ٛٗٔ) موالبالغ عددى ،ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔ، ٖٛٗٔ-ٖٚٗٔ ،ٖٚٗٔ-ٖٙٗٔ

 ، وقد مت توزيع االستبانة عليهم عن طريق الرابط اإللكرتوين اآليت:( خرجياً ٛٓٔ)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW0eUqn6__OV1Qpg3c1iu_0ps6Rbp8DbSeG8lZS8atkFg

ETg/viewform?usp=sf_link 
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 الدراسةالعدد والنسبة المئوية لفئات العينة حسب متغيرات يوضح  (0جدول )
 النسبة العدد فئات المتغير المتغير العينة

 التخصص األعضاء
 %ٕ.ٕٛ ٔٔ اآلداب
 %ٛ.ٔٚ ٕٛ الرتبية

 اخلرجيٌن
أعواـ 
 التخرج

 %ٜ.ٖٛ ٕٗ ىػٖٚٗٔ/ٖٙٗٔعاـ 
 %ٔ.ٖٙ ٜٖ ىػٖٛٗٔ/ٖٚٗٔعاـ 
 %ٕ٘ ٕٚ ىػٜٖٗٔ/ٖٛٗٔعاـ 

، تدريسية ( وحدةٖٖٔ) مجيع مقررات برنامج التعليم االبتدائي بتخصص الدراسات اإلسبلمية، والبالغ عددىا .ٖ
( وحدة تدريسية ٚ٘ئلعداد الرتبوي، و)ل( وحدة تدريسية ٘٘لئلعداد العاـ، و)( وحدة ۱۲موزعة كالتايل: )
 .لئلعداد األكادميي

 :اجراءاتهوإ الدراسةأدوات 
 :األدوات اآلتيةاستخدـ الباحثاف 

بكلية  تخصص الدراسات اإلسبلميةبقائمة مهارات العمل التطوعي ادلقرتح تضمينها بربنامج التعليم االبتدائي  .ٔ
 الرتبية َنامعة بيشة.

 مدىختصص الدراسات اإلسبلمية حوؿ  بالربنامج، وخرجيي أعضاء ىيئة التدريستعرُّؼ وجهة نظر لاستبانة  .ٕ
 .دلهارات العمل التطوعي التعليم االبتدائي بكلية الرتبية َنامعة بيشة برنامج تضمن

يف ضوء جامعة بيشة يف تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية بمقررات برنامج التعليم االبتدائي بطاقة حتليل  .ٖ
بطاقة حتليل  ؛ لفقراتقرتحةادلهارات العمل التطوعي ادل، حيث مت حتويل فقرات قائمة مهارات العمل التطوعي

 مقررات الربنامج.

تخصص الدراسات بالتعليم االبتدائي  خرجييلدى مهارات العمل التطوعي  نميةلتبرنامج تدرييب مقرتح تصميم  .ٗ
 .جامعة بيشةيف اإلسبلمية بكلية الرتبية 

 قائمة مهارات العمل التطوعي:أوال: 

 تخصص الدراسات اإلسبلميةبتضمينها بربنامج التعليم االبتدائي  دلقرتحامهارات العمل التطوعي  إعداد قائمةمت   أ. 
 الجتاىات العادليةحتليل اىذا اجملاؿ، و يف  الدراسةمن خبلؿ االطبلع على أدبيات ، جامعة بيشةيف بكلية الرتبية 

مت تقومي اليت  دىا،وحتدي مهارات العمل التطوعي لتعرؼ القائمة وىدفت، العمل التطوعي ادلهتمة مبوضوعوالية 
 .دلعرفة مدى تضمنو لتلك ادلهارات، ضوئهايف برنامج التعليم االبتدائي 

 :، هبدؼبكلية الرتبية مت عرض القائمة على عدد من ادلتخصصٌن ضبط القائمة:. ب



 د. مفلح األكلبي و د. عثمان العالم                    ية التربية في جامعة بيشه تقويم برنامج التعليم االبتدائي بكل

 037   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 حسب أمهيتها النسبية.مهارات العمل التطوعي ادلقرتح تضمينها بربنامج التعليم االبتدائي ترتيب  -

 .بثقافة العمل التطوعي ورلاالتوهارات ادلقرتح تضمينها بربنامج التعليم االبتدائي تلك ادليد مدى ارتباط حتد -

جامعة يف علمي التعليم االبتدائي ختصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية ادلهارات دل ناسبة تلكحتديد مدى م -
 .بيشة

، وقد عرضت القائمة للعمل التطوعي مبجاالتو ادلختلفة، رةمها( ٓٙالقائمة يف صورهتا ادلبدئية ) تضمنتوقد  
ادلتخصصٌن يف الدراسات اإلسبلمية، وادلناىج وطرؽ التدريس، والرتبية وعلم النفس، وأصوؿ الرتبية على رلموعة من 

أو  حذفاأو إضافة،  ، وإجراء تعديبلتةا، ومدى مناسبتها لطبلب اجلامعفيها من حيث أمهيته آرائهم؛ إلبداء اإلسبلمية
 . لتقارب ادلفهـو ؛هاإعادة صياغة بعضو ، ادلهاراتحذؼ بعض هم بعض رأىوقد  درلاً،

بنسبة أكثر  تعديبلت اليت اتفق عليها اكموفالباحثاف ال أجرى التطوعي:مهارات العمل الصورة النهائية لقائمة  .ج
 .(ٙ) جدوؿ مهارة( ٜٗيف صورهتا النهائية مكونة من )ادلهارات ؛ لتصبح قائمة %( ٘ٛمن )

 :التعليم االبتدائي ثانياً: استبانة تقويم برنامج

وللتحقق من صدؽ ( مهارة يف أربعة رلاالت، ٜٙ)من مت إعداد االستبانة يف صورهتا األولية  صدق االستبانة: . أ
ج وطرؽ ادلتخصصٌن يف الدراسات اإلسبلمية، وادلناىا األولية على عدد من هتيف صور  فقد ُعرضتاالستبانة، 

، ومت التقيد كل رلاؿ ألبعادهللتأكد من مبلئمة مؤشرات   التدريس، والرتبية وعلم النفس، وأصوؿ الرتبية اإلسبلمية،
أعضاء ىيئة وجهة نظر  وىدفت االستبانة إىل تعرؼ، مببلحظات اكمٌن من حيث احلذؼ واإلضافة والتعديل

، حوؿ خرجيي ختصص الدراسات اإلسبلميةو  بكلية اآلداب،بكلية الرتبية، وقسم الدراسات اإلسبلمية  التدريس
  .جامعة بيشةيف ربنامج التعليم االبتدائي مهارات العمل التطوعي ب تضمنمدى 

حساب صدؽ مت ، (spssحصائية للعلـو االجتماعية )بتطبيق برنامج احلـز اإلو لالستبانة: صدق االتساق الداخلي ب. 
رلاالت األداة بٌن درجة كل رلاؿ من  Pearsonامل ارتباط بًنسوف االتساؽ الداخلي من خبلؿ حساب مع

لكلية ابٌن درجة كل عبارة والدرجة  Pearsonمعامل ارتباط بًنسوف  وكذلك حسابوالدرجة الكلية لؤلداة، 
 تنتمي لو ىذه العبارة. الذيللمجاؿ 

 لألداة ككل لدرجة كل مجال بالدرجة الكلية Pearsonمعامالت ارتباط بيرسون  (2جدول )

 المجال ـ
عينة  معامل ارتباط

 عااءاأل
 عينة الخريجين معامل ارتباط

 **ٕٛٛ.ٓ **ٜٚٓ.ٓ أىداؼ ادلقرراتأواًل:  ٔ
 **ٜ٘٘.ٓ **ٜٛٙ.ٓ زلتوى ادلقرراتاً: ثاني ٕ
 **ٕٜٚ.ٓ **ٖٜٙ.ٓ إجراءات التدريساً: ثالث ٖ
 **ٓٙٛ.ٓ **ٜٓٚ.ٓ التقومي تاسرتاتيجيااً: رابع ٗ
 (1.10االرتباط دال عند مستوى ) **
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 درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي له Pearsonمعامالت ارتباط بيرسون  (3جدول )

 م
 عااءمعامالت االرتباط لعينة األ

 م
 معامالت االرتباط لعينة الخريجين

المجال 
 االول

المجال 
 الثاني

المجال 
 الثالث

المجال 
 الرابع

المجال 
 ولاال

المجال 
 الثاني

المجال 
 الثالث

المجال 
 الرابع

ٔ ٓ.ٖٛٚ** ٓ.ٜٕٗ** ٓ.ٜٔٛ** ٓ.ٛٙٙ** ٔ ٓ.ٚٚٙ** ٓ.ٕٚ٘** ٓ.ٜٓ٘** ٓ.ٖٛٔ** 
ٕ ٓ.ٛٛٔ** ٓ.ٜٖٙ** ٓ.ٜٕٔ** ٓ.ٛٚٓ** ٕ ٓ.ٖٚٛ** ٓ.ٙٚٛ** ٓ.ٛٔ٘** ٓ.ٜٚٙ** 
ٖ ٓ.ٜٖٔ** ٓ.ٛٛٙ** ٓ.ٜٔ٘** ٓ.ٜٔ٘** ٖ ٓ.ٛٓٓ** ٓ.ٙٙ٘** ٓ.ٖٛٓ** ٓ.ٛٔ٘** 
ٗ ٓ.ٛٚٗ** ٓ.ٜٔٔ** ٓ.ٜٚٛ** ٓ.ٜٖٛ** ٗ ٓ.ٕٛٗ** ٓ.ٚٛٔ** ٓ.ٛ٘ٗ** ٓ.ٜٚٙ** 
٘ ٓ.ٜٔٔ** ٓ.ٜٖٓ** ٓ.ٜٓٚ** ٓ.ٜٕ٘** ٘ ٓ.ٕٛٗ** ٓ.ٜٚٛ** ٓ.ٛٗٓ** ٓ.ٕٚٓ** 
ٙ ٓ.ٜٕٛ** ٓ.ٜٕٕ** ٓ.ٕٛٛ** ٓ.ٜٜٓ** ٙ ٓ.ٖٛٛ** ٓ.ٜٛٙ** ٓ.ٚٓٛ** ٓ.ٕٛٚ** 
ٚ ٓ.ٛٛٙ** ٓ.ٜٔٛ** ٓ.ٜٖٙ** ٓ.ٜٛٙ** ٚ ٓ.ٖٛٓ** ٓ.ٜٜٛ** ٓ.ٛٛٔ** ٓ.ٛ٘٘** 
ٛ ٓ.ٜٕٓ** ٓ.ٜٔٓ** ٓ.ٕٛٛ** ٓ.ٛٚٗ** ٛ ٓ.ٙٚٙ** ٓ.ٚٗٗ** ٓ.ٚ٘ٙ** ٓ.ٕٜٛ** 
ٜ ٓ.ٜٛٙ** ٓ.ٜٗٗ** ٓ.ٛٔٛ** ٓ.ٜٖٛ** ٜ ٓ.ٖٛ٘** ٓ.ٖٚ٘** ٓ.ٛٗٔ** ٓ.ٛٙٓ** 
ٔٓ ٓ.ٜٓٛ** ٓ.ٜٔٔ** ٓ.ٜٛٛ** ٓ.ٜٜ٘** ٔٓ ٓ.ٛٔٛ** ٓ.ٛٚٓ** ٓ.ٖٙٓ** ٓ.ٛٚ٘** 
ٔٔ ٓ.ٜٕٖ** ٓ.ٖٙٗ** ٓ.ٕٚٓ** ٓ.ٜٓٛ** ٔٔ ٓ.ٜٚٛ** ٓ.ٜٔٚ** ٓ.ٕٙٗ** ٓ.ٜٜٔ** 
ٕٔ ٓ.ٜٔٛ** ٓ.ٜٗٚ** ٓ.ٛٔ٘** ٓ.ٛٙٙ** ٕٔ ٓ.ٛٙٗ** ٓ.ٜٖٓ** ٓ.ٕٚٙ** ٓ.ٛٛ٘** 
ٖٔ ٓ.ٛٙ٘** ٓ.ٜٛٙ** ٓ.ٜٛٙ** ٓ.ٛٗٗ** ٖٔ ٓ.ٕٙ٘** ٓ.ٖٛٔ** ٓ.ٜٔٙ** ٓ.ٛٚٛ** 
ٔٗ ٓ.ٜٕٚ** ٓ.ٜٔٙ** ٓ.ٜٖٔ** ٓ.ٜٕٛ** ٔٗ ٓ.ٚ٘ٔ** ٓ.ٜٕٔ** ٓ.ٚٗٚ** ٓ.ٛٓٓ** 
ٔ٘ --- ٓ.ٖٚٚ** ٓ.ٜٔٛ** --- ٔ٘ --- ٓ.ٜٓٚ** ٓ.ٖٕٚ** --- 
ٔٙ --- ٓ.ٜٖٜ** ٓ.ٜٛٓ** --- ٔٙ --- ٓ.ٖٙٚ** ٓ.ٜٜٙ** --- 

 (1.10** االرتباط دال عند مستوى )

والدرجة الكلية رلاالت األداة من رلاؿ االرتباط بٌن درجة كل  معامبلتأف  (ٖ، ٕ) ٌنجلدوليتضح من ا
، كانت تنتمي لو ىذه العبارة الذيلكلية للمجاؿ ابٌن درجة كل عبارة والدرجة االرتباط  لؤلداة، وكذلك معامبلت
رلاالت األداة، كذلك اتساؽ يشًن إىل شلا ( ٔٓ.ٓ)ة إحصائيًا عند مستوى داللة لاد وأهنا ،معامبلت كبًنة ومقبولة

مت استخداـ وللتحقق من ثبات األداة  ،اسةللتطبيق على عينة الدر على صبلحية األداة يدؿ اتساؽ عبارات كل رلاؿ، شلا 
رلاؿ من رلاالت األداة، على عبارات كل ، (Cronbach Alpha)معادلة ألفا كرونباخ حساب معامل الثبات عن طريق 

  معامبلت الثبات الناجتة باستخداـ ىذه ادلعادلة.اجلدوؿ التايل وضح وكذلك لؤلداة ككل، وي
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  .ككللمجاالت األداة   Cronbach Alphaنباخ معامالت ثبات ألفا كرو  (4جدول )
 ثبات عينة الخريجينمعامل  عااءثبات عينة األمعامل  عدد العبارات المجال م
 1.952 1.981 04 أهداف المقرراتأواًل:  0
 1.964 1.982 06 محتوى المقرراتاً: ثاني 2
 1.956 1.982 06 إجراءات التدريساً: ثالث 3
 1.964 1.980 04 التقويم تاستراتيجيااً: رابع 4

 1.984 1.993 61 لألداةمعامل الثبات الكلي 

عالية، سجلت مجيعها قيم قد أف قيم معامبلت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ  (ٗيتضح من اجلدوؿ )
ى نتائجو وإمكانية االعتماد عل ،الدراسة هبطمأنينة يف ىذ وتطبيقإىل صبلحية ادلقياس لمعامبلت الثبات قيم وتشًن 

 والوثوؽ هبا.

يف ضوء حتكيم االستبانة لصدقها وثباهتا، أصبح عدد رلاالهتا ومؤشرات كل رلاؿ كما  ج. الصورة النهائية لالستبانة:
 يتضح من اجلدوؿ أدناه: 

 ( استبانة تعرف وجهة نظر أعااء هيئة التدريس وخريجي برنامج التعليم االبتدائي 5جدول )
 مهارات العمل التطوعي.بكلية التربية في ضوء 

 المؤشرات م المجاالت
 

والً 
أ

– 
قرر 
ؼ م

ىدا
أ

 ات
مج 

برنا
اإل

داد
ع

 
 ضلو مفهـو العمل التطوعي ورلاالتو خ العقيدة الصحيحةرسِّ ي ٔ
 يؤكِّد مشروعية التعاوف التطوعي بٌن األفراد واجملتمعات ٕ
 يربز أمهية التكافل بٌن أفراد اجملتمع ٖ
  حساف للخلقيعزِّز مبدأ اإل ٗ
 يسهم يف إعداد الفرد الصاحل ادلصلح جملتمعو ٘
 يؤكِّد أمهية القدوة احلسنة يف اجملتمع ٙ
 يعزِّز مبدأ األخوة بٌن ادلسلمٌن ٚ
 يرسِّخ حب اخلًن لآلخرين  ٛ
 يعزِّز ادلسؤولية الفردية واجملتمعية  ٜ
 ينمِّي مبدأ البذؿ والعطاء  ٓٔ
 لتضحية والتطوع يف خدمة الوطنيعزِّز مبدأ ا ٔٔ
  يعزِّز القدرة على التطوع إلصبلح كل ما ُيسيء للمجتمع ٕٔ
 الدَّعوية التطوعية وادلشاركة هباالربامج بٌنِّ أمهية ي ٖٔ
 يؤكِّد وحدة الكلمة واحلث على اجلماعة ٗٔ
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 تعليم االبتدائي ( استبانة تعرف وجهة نظر أعااء هيئة التدريس وخريجي برنامج ال5جدول )
 بكلية التربية في ضوء مهارات العمل التطوعي.

 ادلؤشرات ـ اجملاالت

نياً 
ثا

– 
داد.

إلع
ج ا
رنام
ت ب

قررا
ى م

زلتو
 

 ُيكسب األسلوب العلمي يف رلاؿ العمل التطوعي ٘ٔ
 َيقِّق الرغبة يف رلاالت العمل التطوعي ٙٔ
 وعيةيعزِّز روح التنافس اإلجيايب يف األعماؿ التط ٚٔ
 ينمِّي الشعور بادلسؤولية الفردية واجملتمعية ٛٔ
 ينمِّي ادلبادرات اإلجيابية يف رلاؿ العمل التطوعي ٜٔ
 يتيح الفرصة لتنمية القدرات القيادية البناءة يف رلاالت العمل التطوعي ٕٓ
 يعزِّز الثقة بالنفس يف ادلشاركة باألعماؿ التطوعية ٕٔ
 ة اخلربات ادلتنوعة واكتساب أخرىيتيح فرصة شلارس ٕٕ
 يتيح فرصة مشاركة ادلؤسسات اجملتمعية يف حتقيق أىدافها ٖٕ
 يعزِّز ادلشاركة التطوعية يف خدمة بعض فئات اجملتمع ٕٗ
 يوجِّو الستثمار أوقات الفراغ يف األعماؿ التطوعية ٕ٘
 التطوعيةيساعد على اكتشاؼ ادلواىب وتوجيهها يف شلارسة األعماؿ  ٕٙ
 يوجو لدراسة موضوعات عن األعماؿ التطوعية ٕٚ
 يعرِّؼ بطرؽ وإجراءات تنفيذ األعماؿ التطوعية ٕٛ
 يوجو إلقامة فعاليات مهتمة بالعمل التطوعي داخل اجلامعة أو خارجها ٜٕ
 يعرِّؼ بالربامج التطوعية يف اجملتمع ومؤسساهتا ادلشرفة عليها ٖٓ

 
لثا 
ثا

– 
ت ا

راءا
إج
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ل، 
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)طر
س 
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 ُيسهم يف إتاحة الفرصة للمشاركة يف رلاالت العمل التطوعي باجملتمع ٖٔ
 ينمِّي الروح اإلجيابية للتضحية من أجل اجملتمع ٕٖ
 ينمِّي روح ادلسؤولية االجتماعية ألفراد اجملتمع ٖٖ
 يتيح التكافل بٌن أفراد اجملتمع ٖٗ
 التخلص من بعض العادات االجتماعية السالبةيساعد يف  ٖ٘
 ينمِّي روح التعاوف والعمل اجلماعي ٖٙ
 اليت تقع على عاتق اجملتمع ةيدعو للتقليل من األعباء االقتصادي ٖٚ
 يتيح اجملاؿ لتكوين صداقات جديدة  ٖٛ
 يربط طبلب اجلامعة باحتياجات اجملتمع ومشكبلتو ٜٖ
 اء للوطن وترسيخ قيموينمِّي روح االنتم ٓٗ
 َيد من كثرة العمالة األجنبية ٔٗ
 يوفِّر عائداً مادياً دلؤسسات اجملتمع ٕٗ
 خيلق التنافس اإلجيايب يف خدمة اجملتمع ٖٗ
 يف حتقيق أىدافها ةيساعد ادلؤسسات التطوعي ٗٗ
 يدعم تقدمي العوف للمؤسسات العاملة يف رلاؿ حتسٌن الصحة ٘ٗ
 يف حتقيق األمن باجملتمع مبساعدة اجلهات األمنيةُيسهم  ٙٗ
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 ( استبانة تعرف وجهة نظر أعااء هيئة التدريس وخريجي برنامج التعليم االبتدائي 5جدول )
 بكلية التربية في ضوء مهارات العمل التطوعي.

 ادلؤشرات ـ اجملاالت

 
 – رابعاً 

ليبو
أسا
مي و

تقو
ت ال

جيا
رتاتي
اس

 

 ادلهمة يف اجملتمع تة يف اختاذ القرارايدرِّب على ادلشارك ٚٗ
 يدرِّب على االحتكاؾ ببيئة العمل التطوعي وميادينو ٛٗ
 يسهم يف التدريب على اكتساب اخلربات التطوعية وزيادهتا ٜٗ
 يكسب القدرة على مواجهة الصعوبات احلياتية ادلختلفة ٓ٘
 يدرِّب على حتمل ادلسؤولية الفردية  ٔ٘
 ادلسؤولية اجملتمعية  ينمِّي ٕ٘
 يدرِّب على احرتاـ األنظمة والتعليمات واالنضباط يف العمل ٖ٘
 ينمِّي حب تطوير الذات من خبلؿ شلارسة رلاالت العمل التطوعي ٗ٘
 َيث على ادلشاركة يف ادلناسبات التطوعية الية والعادلية ٘٘
 يوجِّو النشاط لصاحل اجلهات التطوعية الرمسية ٙ٘
 يقدِّـ برامج تدريبية يف رلاالت العمل التطوعي داخل اجلامعة أو خارجها ٚ٘
 يوجو لتخصِّيص مركزاً أو مكاناً للتعريف بربامج التطوع ورلاالتو ٛ٘
 يوجو لتنظيم برامج تدريبية بالتعاوف مع اجلهات ذات العبلقة ٜ٘
 ينمِّي القدرة على إدارة األزمات ٓٙ

 حليل المحتوى:: بطاقة تثالثاً 
 علمي يف:تودتثلت خطوات حتليل اتوى ال

جلميع  اتوى التعليميتوصيف ، واليت دتثلت يف حتليل تحديد المادة العلمية للموضوعات عينة الدراسة  أ. 
مهارات يف ضوء جامعة بيشة يف تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية بمقررات برنامج التعليم االبتدائي 

 .ادلقرتحة ل التطوعيالعم

قررات برنامج التعليم االبتدائي اتوى التعليمي دلؼ مدى تضمن تعرُّ ودتثل يف  تحديد الهدف من التحليل: ب. 
 .ادلقرتحة جامعة بيشة دلهارات العمل التطوعييف بكلية الرتبية  تخصص الدراسات اإلسبلميةب

قائمة مهارات  مؤشرات مت حتويلادلراد حتليلو،  التعليمياتوى  بعد حتديد بناء بطاقة التحليل وتحديد وحداتها: ج. 
 .إىل بطاقة لتحليل اتوى التعليمي دلقررات برنامج التعليم االبتدائي، مع توجيو بعض الفقراتالعمل التطوعي 

وأصبحت يف حتليل ادلقررات ادلعنية، التعديبلت الضرورية على بطاقة  أجرى الباحثاف صدق بطاقة التحليل:  د.
 وللتأكد من ثبات، ربعة رلاالت، مبؤشراهتا ادلختلفة( مهارة للعمل التطوعي يف أٜٗصورهتا النهائية مكونة من )

وفق معادلة الثبات  ،-أي اللٌن للمحتوى التعليمي-؛ طُبق حساب نسبة االتفاؽ بٌن الباحثٌن بطاقة التحليل،
[ )طعيمة، ٕ+ فٔـ/ فٕ]تفاؽ أو نسبة الثبات بٌن اللٌن: ر   نسبة اال ( التالية:Holistyالنسيب ذلولسيت )
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وىي  %( ٓٛ) ما نسبتو ،اجملاالت األربعة لقائمة ادلهاراتحيث بلغت نسبة االتفاؽ على  (،ٛٚٔ: ٜٜٜٔ
 .مقبولةنسبة 

 :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
امج التعليم االبتدائي نرب برتح تضمينها ما مهارات العمل التطوعي ادلق: ونصه، األول لإلجابة عن السؤال
 جامعة بيشة؟يف تخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية ب
تخصص الدراسات اإلسبلمية ب يم االبتدائيهارات العمل التطوعي ادلقرتح تضمينها بربنامج التعلمب مت بناء قائمة 

 ،مهارة( ٜٗ) قائمة من ادلهارات بلغت  التوصل إىلوبعد التأكد من صدقها وثباهتا، مت جامعة بيشة،يف بكلية الرتبية 
 ؛ لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى الطبلب، كما يف اجلدوؿ أدناه:الربنامجبتضمينها ميكن 

  امج التعليم االبتدائينبر بالمقترح تامينها  العمل التطوعي( قائمة مهارات 6جدول )

 معة بيشةجافي  بكلية التربية تخصص الدراسات اإلسالميةب
  المهارة المهارة بعد

اني
إليم

د ا
البع

اًل: 
أو

 

 ويقصد بالبعد اإليماني: مجموعة مهارات العمل التطوعية الناتجة عن عالقة الفرد بربه. 
 اإلصالح بين الناس 0
 التاحية 2
 إماطة األذى 3
 قااء الحوائج 4
 زيارة المرضى 5
 التبرعات 6
 حفظ اللسان 7
 الرفق 8
 الصدق 9

 الصبر 01
 اإليثار 00
 كفالة اإليتام 02
 االحتساب 03
 العدل 04
 حساناإل 05

مي
تعلي

د ال
البع

ياً: 
  ثان

 تحديد أهداف األعمال التطوعية 06
 تحديد األولويات في األعمال التطوعية 07
 إدارة الوقت في األعمال التطوعية 08
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 طوعي معرفة مجاالت العمل الت 09
 اكتساب خبرات جديدة في األعمال التطوعية 21
 حسن التصرف في األعمال التطوعية 20
 التفكير بإيجابية في األعمال التطوعية  22
 ضبط النفس عند المشاركة في األعمال التطوعية 23
 المشاركة في األعمال التطوعية بإيجابية 24
 تشخيص احتياجات المجتمع ومشكالته 25
 اإللمام بخصوصية المجتمع وثقافته 26
 اإللمام بثقافة األعمال التطوعية وتنظيماتها 27

عي
تما

الج
د ا

البع
ثاً: 

 ثال

 
 قيادة الفريق في مجاالت العمل التطوعي 28
 العمل ضمن فريق في مجاالت العمل التطوعي 29
 التواصل االجتماعي في مجاالت العمل التطوعي  31
 مع مجموعات من األفراد في العمل التطوعي العمل 30
 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمجاالت العمل التطوعي 32
 بناء العالقات اإليجابية بالجهات ذات العالقة بالعمل التطوعي 33
 تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجاالت العمل التطوعي 34
 التطوعيالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالعمل  35
 مشاركة الجهات ذات العالقة بالعمل التطوعي 36
 لبيئة العمل التطوعي ءاالنتما 37

عد 
 الب

عاً:
راب

يبي
تدر

ال
 

 
 إنجاز األعمال التطوعية 38
 التخطيط لألعمال التطوعية 39
 تنظيم األعمال التطوعية 41
 تنسيق األعمال التطوعية 40
 متابعة األعمال التطوعية 42
 تقويم األعمال التطوعية 43
 تطوير العمل التطوعي 44
 اإلبداع في العمل التطوعي 45
 كتابة التقارير لألعمال التطوعية 46
 استخدام وسائل التقنية وتطبيقاتها في األعمال التطوعية 47
 إعداد األنشطة في األعمال التطوعية 48
 تخصيص برامج لتدريب المتطوعين 49
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يف جامعة بكلية الرتبية ما مدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي  :ونصه ،الدراسةجابة عن السؤال الثاني من أسئلة ولإل
قسم بية، و بكلية الرت  ىيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر ادلقرتح تضمينها بيشة دلهارات العمل التطوعي 

 ؟الدراسات اإلسبلمية يف كلية اآلداب

واالضلراؼ ادلعياري،  ،وادلتوسطات احلسابية (0)التكرارات والنسب ادلئوية مت حساب ،عن ىذا السؤاؿلئلجابة 
من رلاؿ لكل  وكذلك ادلتوسط اإلمجايل ،لتحديد العبارات األعلى من غًنىا ؛وترتيب ادلتوسطات احلسابية ترتيبًا تنازلياً 

 التايل: اجلدوؿ، وجاءت النتائج كما ىو موضح يف رلاالت األداة
 مرتبة تنازليا ومجاالتهااألداة  إلجماليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول )

 مجاالت األداة م
المتوسط 

 الحسابي
 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري

 كبًنة ٔ ٕٙٛ.ٓ ٕٓ٘.ٖ أواًل: اجملاؿ الديين ٔ

 متوسطة ٖ ٛ.ٓ ٔٔٓ.ٖ االجتماعياً: اجملاؿ ثالث ٕ

 متوسطة ٕ ٕٜٛ.ٓ ٘ٙٛ.ٕ التعليمي اً: اجملاؿثاني ٖ

 متوسطة ٗ ٜٚٛ.ٓ ٘ٛ.ٕ التدرييباً: رلاؿ رابع ٗ

 متوسطة -- ٓٔٛ.ٓ ٙٓ.ٖ اإلمجايل

قسم الدراسات اإلسبلمية يف كلية كلية الرتبية و أعضاء ىيئة التدريس بيتضح أف إمجايل درجة ( ٚمن جدوؿ )
، كاف ىمهارات العمل التطوعي من وجهة نظر عة بيشة دلمدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي يف جامحوؿ  اآلداب
متوسط من شلا يدؿ على قدر ؛ (ٓٔٛ.ٓبلغ )متوسط (، وباضلراؼ معياري ٙٓ.ٖ" مبتوسط حسايب )متوسطةبدرجة "
 . بٌن أفراد العينة حوؿ تضمن برنامج التعليم االبتدائي يف جامعة بيشة دلهارات العمل التطوعياالتفاؽ 

اختبار "ت" للمجموعات  مّت استخداـ بٌن وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس من حيث التخصص،ودلعرفة الفرؽ 
 .( نتائج اختبار "ت"ٛ، ويبٌّن اجلدوؿ )أفراد العينةادلستقلة للمقارنة بٌن متوسطات درجات 

  .التخصصلمتغير تعزى والتي دريس أعااء هيئة التاستجابات للمجموعات المستقلة لكشف داللة الفروق بين  ( نتائج اختبار "ت"8جدول )

 المتوسط العدد الكلية المجاالت
االنحراف 
 المعياري

الفروق بين 
 المتوسطين

درجة 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

 أواًل: اجملاؿ 
 الديين

 ٜٔٔ.ٓ ٜٚ٘.ٖ ٔٔ اآلداب
ٓ.ٔٓٚ ٖٚ ٓ.ٖٗٚ ٓ.ٖٚٔ 

 ٛ٘ٛ.ٓ ٜٓٗ.ٖ ٕٛ الرتبية
اً: اجملاؿ ثاني

 التعليمي
 ٓٓٛ.ٓ ٕٕٚ.ٕ ٔٔ اآلداب

ٓ.ٕٓٓ ٖٚ ٓ.ٕٙٙ ٓ.ٖ٘٘ 
 ٖٖٜ.ٓ ٕٕٜ.ٕ ٕٛ الرتبية

                                                           
 ( مل يرفق الباحثاف التكرارات والنسب ادلئوية؛ دودية عدد كلمات ادلتاحة للنشر باجمللة. ٔ)
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  لمتغير التخصص.تعزى والتي أعااء هيئة التدريس استجابات للمجموعات المستقلة لكشف داللة الفروق بين  ( نتائج اختبار "ت"8جدول )

 المتوسط العدد الكلية المجاالت
االنحراف 
 المعياري

الفروق بين 
 لمتوسطينا

درجة 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة

اً: اجملاؿ ثالث
 االجتماعي

 ٕٗٛ.ٓ ٜٛٛ.ٕ ٔٔ اآلداب
ٓ.ٔ٘ٛ ٖٚ ٓ.٘٘ٓ ٓ.٘ٛٙ 

 ٜٗٚ.ٓ ٘٘ٓ.ٖ ٕٛ الرتبية
اؿ اجملاً: رابع

 التدرييب
 ٜٓٓ.ٓ ٙٛ.ٕ ٔٔ اآلداب

ٓ.ٖٓٔ ٖٚ ٓ.ٖٜٓ ٓ.ٜٜٙ 
 ٖٜٔ.ٓ ٗٛ.ٕ ٕٛ الرتبية

إمجايل األداة  
 ككل

 ٜٔٛ.ٓ ٕٓ.ٖ ٔٔ اآلداب
ٓ.ٜٓ٘ ٖٚ ٓ.ٕٓٗ ٓ.ٛٗٓ 

 ٕٔٛ.ٓ ٛٓ.ٖ ٕٛ الرتبية
أعضاء استجابات ( بٌن متوسطات α  ٘ٓ.ٓ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )ُٛيبلحظ من اجلدوؿ )

قيم مجيع انت ، حيث كدلتغًن الكلية، يف مجيع رلاالت األداة وكذلك يف إمجايل األداة ككلتعزى واليت  ،ىيئة التدريس
تها جلميع اجملاالت، ولؤلداة  يف استجاب الدراسة متكافئةرلموعيت (، شلا يشًن إىل أف ٘ٓ.ٓ"مستوى الداللة" أكرب من )

 . ككل
بٌن أعضاء ىيئة التدريس، ودرجاهتم العلمية، يف كلية الرتبية،  -رغم اختبلؼ التخصص-وقد يعزى ذلك 

إعداد خطة الربنامج زلل إىل مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة يف  وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب
 . الدراسة

يف جامعة بيشة دلهارات بكلية الرتبية ما مدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي : ولإلجابة عن السؤال الثالث، ونصه
 اإلسبلمية؟العمل التطوعي من وجهة نظر خرجيي الدراسات 

وادلتوسطات احلسابية واالضلراؼ ادلعياري،  (2)التكرارات والنسب ادلئوية مت حساب ؤاؿ،ىذا الس لئلجابة عن
من رلاؿ لكل  اإلمجايلوكذلك ادلتوسط  ،وترتيب ادلتوسطات احلسابية ترتيبًا تنازليًا لتحديد العبارات األعلى من غًنىا

 التايل: اجلدوؿ، وجاءت النتائج كما ىو موضح يف رلاالت األداة

 مرتبة تنازليا ومجاالتهااألداة  إلجماليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 9)جدول 

 مجاالت األداة م
المتوسط 
 الحسابي

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري

 كبًنة جداً  ٔ ٕٖٙ.ٓ ٕٕٛ.ٗ أىداؼ ادلقرراتأواًل:  ٔ
 كبًنة ٖ ٕٜٚ.ٓ ٜ٘٘.ٖ زلتوى ادلقرراتاً: ثاني ٕ
 كبًنة ٗ ٕٖٛ.ٓ ٜٓٗ.ٖ إجراءات التدريساً: ثالث ٖ
 كبًنة ٕ ٕٗٛ.ٓ ٜٔٛ.ٖ التقومي تاسرتاتيجيااً: رابع ٗ

 كبًنة  ٜٚٙ.ٓ ٕٓٓ.ٗ اإلمجايل

                                                           
 ( مل يرفق الباحثاف التكرارات والنسب ادلئوية؛ دودية عدد كلمات ادلتاحة للنشر باجمللة. ٕ)
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مدى تضمن برنامج التعليم االبتدائي يف  حوؿ  استجابة خرجيي الربنامج( يتضح أف إمجايل درجة ٜدوؿ )اجلمن 
(، وباضلراؼ ٕٓٓ.ٗ" مبتوسط حسايب )كبًنة، كاف بدرجة "ىمة نظر جهدلهارات العمل التطوعي من و  كلية الرتبية
حوؿ تضمن برنامج التعليم  خرجيي الربنامجبٌن كبًن من االتفاؽ ( شلا يدؿ على قدر  ٜٚٙ.ٓيبلغ )صغًن معياري 

  ت ادلعيارية لعباراتادلتوسطات احلسابية واالضلرافا، ودلعرفة امعة بيشة دلهارات العمل التطوعيكلية الرتبية َناالبتدائي يف  
 .مرتبة تنازليا كل رلاؿ

مّت استخداـ أسلوب حتليل التباين األحادي ذو  من حيث عاـ التخرج، ،ودلعرفة الفرؽ بٌن وجهة نظر الطبلب
 وفيما يلي نتائج التحليل:، (1x3)التصميم 

تعزى والتي  نالخريجيالطالب  اباتاستجنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات  (01جدول )
 عام التخرجلمتغير 

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 أواًل: اجملاؿ الديين
 ٙٔٙ.ٓ ٕ ٖٖٕ.ٔ بٌن اجملموعات

 ٜٖٙ.ٓ ٘ٓٔ ٖٔ٘.ٔٗ داخل اجملموعات ٕ٘ٔ.ٓ ٜ٘٘.ٔ
  ٚٓٔ ٗٙٚ.ٕٗ الكلي

 التعليمي: اجملاؿ اً ثاني
 ٖ٘ٙ.ٓ ٕ ٖٙٓ.ٔ بٌن اجملموعات

 ٖٚٙ.ٓ ٘ٓٔ ٖٓٚ.ٓٚ داخل اجملموعات ٖٖٛ.ٓ ٜٜٙ.ٓ
  ٚٓٔ ٜٓٓ.ٕٚ الكلي

اً: اجملاؿ ثالث
 االجتماعي

 ٖٛٙ.ٓ ٕ ٖ٘ٚ.ٓ بٌن اجملموعات
 ٕٖٙ.ٓ ٘ٓٔ ٖٚ٘.ٙٙ داخل اجملموعات ٔٙ٘.ٓ ٕٛ٘.ٓ

  ٚٓٔ ٕٜٓ.ٚٙ الكلي

 لتدريبااً: رلاؿ رابع
 ٖٜٚ.ٓ ٕ ٕٙٛ.ٔ بٌن اجملموعات

 ٜٔٙ.ٓ ٘ٓٔ ٕٓ٘.ٕٚ داخل اجملموعات ٕٖٔ.ٓ ٛٗٔ.ٔ
  ٚٓٔ ٚٓٔ.ٗٚ الكلي

 إمجايل األداة ككل
 ٖٛ٘.ٓ ٕ ٘ٙٔ.ٔ بٌن اجملموعات

 ٗٛٗ.ٓ ٘ٓٔ ٚٚٚ.ٓ٘ داخل اجملموعات ٖٗٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٔ
  ٚٓٔ ٕٜٗ.ٔ٘ الكلي

بٌن متوسطات درجات  (α=0.05)عند مستوى  الة إحصائياوؽ د( عدـ وجود فر ٓٔويبلحظ من اجلدوؿ )
وكذلك يف  ،مجيع رلاالت األداةيف لطبلب عيّنة الدراسة لعاـ التخرج دلتغًن تعزى واليت  ،الطبلب اخلرجيٌن استجابات

الدراسة (، شلا يشًن إىل أف رلموعات ٘ٓ.ٓأكرب من )مجيعها ، حيث كانت قيم "مستوى الداللة" إمجايل األداة ككل
يف استجابتها جلميع اجملاالت ولؤلداة ككل، وقد يعزى ذلك لعدـ تطوير الربنامج من بدء القبوؿ بو إىل تاريخ  متكافئة

قد (، كما ٜٕٓٓ(، والشرعي )ٕٗٔٓالزيود والكبيسي )و (، ٕٚٓٓإجراء الدراسة، ويؤيد ذلك دراسات منها: اجلبايل )
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 علىالتطوعي يف بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، اليت تغلب يعزى ذلك إىل وجود بعض اإلشارات للعمل 
طواؿ فرتة دراستهم، كذلك لوجود موضوعات ضمن مقرر النشاط ادلدرسي فيها تفاصيل عن العمل  درسوهالربنامج الذي 

باالستبانة بٌن ما  التطوعي ورلاالتو، كما قد يعزى ذلك إىل ضعف قدرة الطبلب يف التمييز بٌن رلاالت العمل التطوعي
( والكندري ٜٕٓٓىو معريف وما ىو مهاري، يف شلارسة العمل التطوعي، ويتفق ىذا مع دراسة كل من: السلطاف )

(ٕٓٔٙ.) 

الطبلب اخلرجيٌن وأعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية وقسم  استجاباتالفروؽ بٌن متوسطات درجات  ولتعرؼ
أسلوب حتليل التباين األحادي ذو  مّت استخداـ، مهارات العمل التطوعيإمجايل  حوؿ الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب

 :( نتائج التحليلٜ(، ويوّضح اجلدوؿ )1x3التصميم )

الطالب الخريجين وأعااء هيئة  استجاباتنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات  (00جدول )
 مهارات العمل التطوعيحول إجمالي  الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب التدريس بكلية التربية وقسم

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

إمجايل األداة  
 ككل

 ٗٔٔ.ٖٔ ٕ ٕٕٛ.ٕٙ بٌن اجملموعات

ٕٗ.٘ٚٔ ٓ.ٓٓٓ 
داخل 
 اجملموعات

ٚٙ.ٛ٘ٙ ٔٗٗ ٓ.ٖ٘ٗ 

  ٙٗٔ ٗٛٓ.ٖٓٔ الكلي

بٌن متوسطات درجات  (α ٘ٓ.ٓ) ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىٔٔويبلحظ من اجلدوؿ )
حوؿ  وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب ،وأعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية ،الطبلب اخلرجيٌن استجابات

( وىي قيمة ٓٓٓ.ٓ)"مستوى الداللة"  ةكانت قيم  مهارات العمل التطوعي، حيثيف إمجايل  مهارات العمل التطوعي
مهارات العمل يف استجابتها إلمجايل  متكافئةالثبلث غًن (، شلا يشًن إىل أف رلموعات الدراسة ٘ٓ.ٓمن ) أصغر

 ، ولذلك يتم رفض الفرض الثالث للدراسة.التطوعي

ختبار حتليل التباين األحادي، وىو ىذه الفروؽ مت استخداـ اختبار من االختبارات البعدية ال اجتاهولتعرؼ 
 ،فو الطبلب اخلرجي) :، للفروؽ بٌن رلموعات الدراسة الثبلثشيفيو( نتائج اختبار ٓٔ، ويوضح اجلدوؿ )شيفيواختبار 

 .مهارات العمل التطوعي( حوؿ إمجايل وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب ،وأعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية
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الطالب الخريجين وأعااء هيئة التدريس بكلية التربية  استجاباتللفروق بين متوسطات درجات  شيفيهنتائج اختبار (: 02جدول )
 مهارات العمل التطوعيحول إجمالي  وقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب

  (I) (J)  
 الفرق بين المتوسطات

(I-J) 
 مستوى الداللة

 إمجايل مهارات العمل التطوعي

 اباآلد
 ٕٜٚ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ- الرتبية

 ٓٓٓ.ٓ *ٜٜٜ.ٓ- اخلرجيٌن

 الرتبية
 ٕٜٚ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ اآلداب

 ٓٓٓ.ٓ *ٜٖٜ.ٓ- اخلرجيٌن

 اخلرجيٌن
 ٓٓٓ.ٓ *ٜٜٜ.ٓ اآلداب

 ٓٓٓ.ٓ *ٜٖٜ.ٓ الرتبية

 (1.15)*( قيمة الفروق دالة عند مستوى داللة ) 

 ،أعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبيةب اخلرجيٌن، و يتضح عدـ وجود فروؽ بٌن الطبل (ٕٔ)ومن نتائج اجلدوؿ 
الطبلب . كما يتضح وجود فروؽ بٌن مهارات العمل التطوعي، حوؿ إمجايل وقسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداب

، وكذلك الطبلب اخلرجيٌنلصاحل  مهارات العمل التطوعيحوؿ إمجايل  ،وأعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية ،اخلرجيٌن
، حوؿ إمجايل قسم الدراسات اإلسبلمية بكلية اآلداببوأعضاء ىيئة التدريس  ،الطبلب اخلرجيٌنضح وجود فروؽ بٌن يت

إىل تأثر الطبلب اخلرجيٌن باتوى التعليمي يف مقررات  ، وقد يعزى ذلكالطبلب اخلرجيٌنلصاحل  مهارات العمل التطوعي
( وحدة دراسية، واإلعداد ٕٔإلعداد الثبلث )اإلعداد العاـ وبو )التخصص حيث كاف ذلا القدر األوفر يف مكونات ا

( وحدة دراسية(، إضافة إىل شلارسة بعض اخلرجيٌن ٚ٘( وحدة دراسية، واإلعداد التخصصي وبو )٘٘الرتبوي وبو )
دراسة لؤلنشطة الطبلبية اليت قد تشتمل على بعض األعماؿ التطوعية داخل اجلامعة، ويؤيد ذلك ما توصلت إليو ال

 (.ٕٙٔٓ)( وادلزين ٕٓٔٓاالستطبلعية اليت وردت مبقدمة ىذه الدراسة. ويتفق ذلك مع دراسة الشناوي )

لدراسات تخصص ابمقررات برنامج التعليم االبتدائي  توصيفما مدى تضمن  :، ونصهعن السؤال الرابع ةإلجابول
 ؟َنامعة بيشة دلهارات العمل التطوعييف  اإلسبلمية بكلية الرتبية

دلؤشرات مهارات العمل التطوعي، سواء أكانت صرَية أـ التكرارات  مت حساب ىذا السؤاؿ، لئلجابة عن
، وجاءت النتائج كما ىو ميع مقررات الربنامج بالتخصص زلل الدراسةمن خبلؿ حتليل اتوى التعليمي جلضمنية، 
 التايل: اجلدوؿموضح يف 
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 في جامعة بيشة نامج التعليم االبتدائي بكلية التربيةتوصيف مقررات بر تحليل ( نتائج 03جدول )

مكونات 
 البرنامج

مجاالت العمل 
 التطوعي

  تكرارات تدرج المقياس
بدرجة   المجموع

كبيرة 
 جدا

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليل 
 جدا

مقررات 
 اإلعداد العاـ

 ٙ٘ ٙٗ ٓٔ - - - اجملاؿ الديين
 ٗٙ ٕٙ ٕ - - - مياجملاؿ التعلي

 ٗٙ ٛ٘ ٙ - - - اجملاؿ االجتماعي
 ٙ٘ ٙ٘ - - - - اجملاؿ التدرييب

مقررات 
 اإلعداد الرتبوي

 ٖ٘ٓ ٔٙٔ ٜٔٔ ٙٔ ٜ - اجملاؿ الديين
 ٖٗٛ ٕٓٗ ٕٔٔ ٕٖ - - اجملاؿ التعليمي
 ٖٗٛ ٕٗٗ ٕٓٔ ٕٓ - - اجملاؿ االجتماعي
 ٖٖ٘ ٜٚٔ ٕٛٔ ٓٔ - - اجملاؿ التدرييب

 اتمقرر 
اإلعداد 
 التخصصي

 ٖٛٛ ٗ٘ ٚٚٔ ٜٓٔ ٖٛ ٓٔ اجملاؿ الديين
 ٖٕٗ ٕٖ٘ ٜٓ ٛ - - اجملاؿ التعليمي
 ٙٔٗ ٖٖٖ ٕٙ ٚٔ ٖ ٔ اجملاؿ االجتماعي
 ٖٛٛ ٖٛٗ ٕٛ ٓٔ ٕ - اجملاؿ التدرييب

  ٕٕٗٔ ٗ٘ٛ ٕٕٕ ٕ٘ ٔٔ اجملموع

مل التطوعي يف رلاالت اإلعداد ارتفاع نسبة التكرارات حوؿ وجود مهارات الع (،ٖٔويبلحظ من اجلدوؿ )
تكاد تنعدـ فيها مهارات التخصصي، وىذا قد يؤيد ما ورد يف إجابات الطبلب، كما يتضح أف مقررات اإلعداد العاـ 

برنامج التعليم مهارات العمل التطوعي مبقررات  ا يؤيد إجراء مثل ىذه الدراسة وتنميةالعمل التطوعي بدرجة كبًنة جداً، شل
عينة مهارات العمل التطوعي لدى لتنمية  تدرييب  مبا تسعى إليو الدراسة من اقرتاح برنامجكما أنو قد يُعاجلَ  ،االبتدائي
 الدراسة.

"ما التصور ادلقرتح لربنػامج تػدرييب لتنميػة مهػارات العمػل التطػوعي لػدى خرجيػي ولإلجابة عن السؤال الخامس، ونصه: 
  جامعة بيشة؟ختصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف

م الباحثاف برنارلًا تدريبياً، لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج الدراسة، صمّ  نتائجبناء على 
 كما يتضح أدناه:  ائي بكلية الرتبية يف جامعة بيشة،التعليم االبتد

 التعليم االبتدائي خريجي برنامجتدريبي لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى الرنامج التصور المقترح للب: 

يف الذين خترجوا خرجيي برنامج التعليم االبتدائي  يقرتحاف برنارلا لتدريب ٌن، فإف الباحثالدراسةبناء على نتائج 
 جامعة بيشة، ويتكوف الربنامج من العناصر التالية: كلية الرتبية يف 
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 :المقترح تعريف البرنامج -

معلوماهتم وسلوكياهتم  ؼ إىل إحداث تغيًنات عند ادلتدربٌن ويتناوؿ"نشاط سلطط يهد :يقصد بالربنامج ادلقرتح 
 .(ٚ، ٖٕٔٓ، قاسم)بكفاءة وفعالية وإنتاجية عالية" وأدائهم واجتاىاهتم

 ادلخطط ذلا ،ادلقصودة العلمية والعمليةاخلربات واألنشطة إجرائيا بأنو: رلموعة  الربنامج ادلقرتح افالباحث عرؼيو  
بكلية الرتبية يف  اإلسبلمية ل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم االبتدائي بتخصص الدراساتلتنمية مهارات العم

 .جامعة بيشة

 خطوات تصميم البرنامج المقترح: 
  لتحديد أىم ادلوضوعاتالدراسة؛ مراجعة األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع 

  .الربنامج التدرييبب نهايتضم ادلقرتح
  الرتبية ادلناىج وطرؽ التدريس بقسمرلموعة من أعضاء ىيئة التدريس على عرض ادلوضوعات ،

ات اليت يتضمنها الربنامج إلبداء آرائهم حوؿ أمهية ادلوضوع ؛وعلم النفس، وأصوؿ الرتبية اإلسبلمية
 . ، ومدى مناسبتها دلوضوعو ورلالويبالتدري

 التالية:وات اخلط وفق، قرتحادل الربنامج التدرييب بناء  
 الهدف العام للبرنامج: -

التدرييب إىل تنمية مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم االبتدائي بتخصص  يهدؼ الربنامج
 الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف جامعة بيشة.

 :للبرنامج األهداف الفرعية -

 قادرا على أف: بعد االنتهاء من ىذا الربنامج، يتوقع أف يكوف ادلتدرب

 .وأمهيتويوضح مفهـو التطوع  -

 تعرؼ مرجعيات العمل التطوعي ومصادره.ي -

 نظريات العمل التطوعي: مفهومها، وتصنيفها. يبٌن -

 يصنف مهارات العمل التطوعي. -

 .ولوائحو تنظيمات العمل التطوعييعرؼ  -

 مييز مقومات العمل التطوعي. -

 العمل التطوعي. ترلااليصنف  -
 عوقات العمل التطوعي.يقرتح حلوال دل -
 .ميارس العمل التطوعي بادلؤسسات التعليمية -
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 يطبق اسرتاتيجيات العمل التطوعي وتقنياتو. -
 تطوعية خلدمة اجملتمع. مشروعاتيقرتح  -

 الفئة المستهدفة من البرنامج: -

  .جامعة بيشةيف بكلية الرتبية  تخصص الدراسات اإلسبلميةب برنامج التعليم االبتدائيمجيع خرجيي 

 زمان التدريب، ومكانه: -
يقرتح أف يعقد الربنامج على مدار سبعة أياـ بواقع لقاءين، لكل موضوع أسبوعياً، ويقرتح أف يكوف مكاف 

 التدريب يف مركز التدريب التابع للجامعة.

 موضوعات البرنامج التدريبي وعدد الساعات الالزمة لكل موضوع: -
زمن  الموضوعات م

 اللقاءات
مكان 
 التدريب

  مفهـو التطوع وأمهيتو: تعريفو، أمهيتو للفرد واجملتمع ٔ
 
 
 
 

 ساعتاف

 
 
 
 
 
مركز 
التدريب 
َنامعة 
 بيشة

 مرجعيات العمل التطوعي ومصادره يف اجملتمع: األدلة واألطر التنفيذية ٕ
 نظريات العمل التطوعي: مفهـو النظرية، تصنيف النظريات، أنواع النظريات ٖ
 ل التطوعي: مفهـو ادلهارة، تصنيف ادلهارات، طرؽ اكتساب ادلهارةمهارات العم ٗ
ولوائحو التنظيمية: مفهـو النظاـ، ادلؤسسات واذليئات العاملة يف رلاؿ العمل  تنظيمات العمل التطوعي ٘

 التطوعي، اللوائح ادلنظمة لبلشرتاؾ يف شلارسة رلاالت العمل التطوعي، احلقوؽ والواجبات
، أنواع ادلقومات، تصنيف ادلقوماتالعمل التطوعيمقومات  ٙ  : تعريف ادلقـو
 : تعريف اجملاؿ، خصائص اجملاؿ، تصنيف اجملاالتالعمل التطوعي وتوظيفها ترلاال ٚ
 معوقات العمل التطوعي: ادلعوقات الفنية، ادلعوقات ادلادية، ادلعوقات البشرية ٛ
 : األىداؼ، اخلطط والربامج واألنشطة، آليات التنفيذ، وسائل التقوميالعمل التطوعي بادلؤسسات التعليمية ٜ
 اسرتاتيجيات العمل التطوعي وتقنياتو: أمناط ادلتطوعٌن، آلية التعامل معهم، الوسائل التقنية ادلناسبة ٓٔ
اسة حالة تطبيقات يف رلاؿ مشروعات العمل التطوعي: اقرتاح برامج تطوعية، تنفيذ برامج تطوعية، در  ٔٔ

 اجتماعية

 طرق التدريب وأساليبه:  -

، الزيػارات ذايت، ادلناقشة، حػل ادلشػكبلتالالتعلم تعاونية، الموعات اجملتدريبية، اللسات اجلعمل، الورش  من أمهها:و 
 .، لقاءات مع اخلرباءادليدانية، التقارير

 الوسائط التدريبية من أهمها: -

 .ادلنصات اإللكرتونيةمقاطع الفيديو، 
 تقويم البرنامج:طرق  -

 يقـو الربنامج من خبلؿ:

 .ادللفات الرتاكمية للمتدربٌن 
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  ُنثية.أوراؽ عمل 

 .استمارة تقومي ادلدربٌن 

 .طلب من كل متدرب بياف بعض ادلواقف اليت ترتبط بالعمل التطوعي، وكيف سيتصرؼ معها بشكل صحيح 
 .استبانة توزع على ادلتدربٌن يف هناية الربنامج 

 برنامج التدريبي:تمويل ال -

 تتوىل جامعة بيشة دتويل الربنامج التدرييب.

 االمتيازات والحوافز للمتدربين: -

 حضور.مينح كل متدرب شهادة 

 الجهة المقدمة للبرنامج: -

قسم ادلناىج وطرؽ التدريس بكلية الرتبية يف جامعة بيشة. مسامهة من الكلية لتنمية مهارات العمل التطوعي 
 لدى خرجييها.

 :الدراسة جنتائ
 ميكن إمجاؿ نتائج الدراسة احلالية يف اآليت:

ضعف مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم االبتدائي ختصص دراسات إسبلمية يف كلية الرتبية  -
 َنامعة بيشة عينة الدراسة، خاصة مهارات شلارسة العمل التطوعي.

قررات برنامج التعليم االبتدائي ختصص الدراسات اإلسبلمية دل اتوى التعليميتدين مهارات العمل التطوعي يف  -
 بكلية الرتبية يف جامعة بيشة.

 .يف برنامج التعليم االبتدائي بكلية الرتبية يف جامعة بيشة ادلقرتح تضمينها العمل التطوعي قائمة مبهاراتتقدمي  -
 : الدراسة توصياتأهم 

 وصي الباحثاف مبا يلي:بناء على ما توصلت إليو الدراسة من نتائج؛ ي

تطبيق الربنامج التدرييب ادلقرتح لتنمية مهارات العمل التطوعي لدى خرجيي برنامج التعليم االبتدائي بتخصص  -
 الدراسات اإلسبلمية بكلية الرتبية يف جامعة بيشة.

بية يف جامعة برنامج التعليم االبتدائي بتخصص الدراسات اإلسبلمية بكلية الرت دراسي ضمن خطة  مقرر إقرار -
 يهتم بالعمل التطوعي ومهاراتو.  بيشة

 التعليمية لتعزيز مهارات العمل التطوعي يف رلاالتو ادلختلفة.ؤسسات ادلتعزيز الشراكات اجملتمعية بٌن  -
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 مقترحات الدراسة:

 .اجلامعةيف األنشطة الطبلبية مهارات العمل التطوعي ب توافرلتعرؼ مدى إجراء دراسة  -
 . يف ضوء مهارات العمل التطوعي وثقافتو بالتخصصات اجلامعيةتقومي ادلقررات الدراسية إجراء دراسة ل -
يف البيئة اجلامعية يف ضوء  دلعرفة مدى شلارسة طبلب اجلامعة السرتاتيجيات العمل التطوعيإجراء دراسة  -

 .جتاىات العادلية للعمل التطوعياال
 .ورلاالتو يف ضوء مهارات العمل التطوعية بادلملكإجراء دراسة لتقومي برامج إعداد ادلعلم  -
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 :المراجعقائمة 
 المراجع العربية:أواًل: 

 العٌن. حرؼمادة طوع، ، ٜلساف العرب، ج ،زلمد بن مكـر بن علي أبو الفضل مجاؿ الدين ابن منظور،
-والدراسات اإلسبلمية، كلية دار العلـو  حولية مركز البحوث ،رلاالت العمل التطوعي يف السنة النبوية ،(ٕٔٔٓ)الرزاؽ  أسود، زلمد عبد

 .ٓٓٗ-ٕٔٙ، ص ص ٕ٘ :، عٚجامعة القاىرة، مصر، مج 
 (.ٕٙٔٓ)اإلطار العاـ لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي يف مؤسسات التعليم العايل بدوؿ رللس التعاوف 

طبلب ادلرحلة الثانوية يف ادلدارس احلكومية يف بيت (، دور ادلدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى ٕٕٔٓاألفندي، إمساعيل زلمد )
 حلم، جامعة القدي ادلفتوحة، ُنث مقدـ دلؤدتر العمل التطوعي يف فلسطٌن واقع واحتياجات. 

مكتبة الشروؽ الدولية، مجهورية مصر العربية، رلمع اللغة العربية، اإلدارة العامة ، ادلعجم الوسيط، (ٕٗٓٓ) وآخروف ، إبراىيم،أنيس
 .(ٕ: )جمللمعجمات وإحياء الرتاث، 

(، اجتاىات الشباب السعودي ضلو العمل التطوعي، دراسة مطبقة على عينة من طبلب وطالبات ادلرحلة ٕٛٓٓبرقاوي، خالد يوسف )
 . ٖٔٔ-٘ٙص ، ص ٕ، ع:ٙٔالثانوية مبدينة مكة ادلكرمة، رللة جامعة ادللك عبد العزيز: اآلداب والعلـو اإلنسانية، مج: 

(، األبعاد الرتبوية لعمل ادلرأة يف اجملاؿ التطوعي، دراسة ميدانية مبحافظة سوىاج، اجمللة الرتبوية، جامعة سوىاج، ٕٛٔٓتوفيق، فيفي أمحد )
 .ٖٛٗ-ٕٕٗمجهورية مصر العربية، ]العدد الثاين واخلمسوف، ص ص 

الداعمة للعمل التطوعي رؤية وحتليل، رللة كلية الرتبية، جامعة  (، دور ادلدرسة الثانوية يف تنمية بعض القيمٕٕٔٓجاد، مىن زلمد شكري )
 .ٕٕٔ-ٕٜٔ. ص صٕٕٔٓ(، اجلزء األوؿ، السنة ٜٚادلنصورة، ع: )

(، تقومي دور ادلدرسة الثانوية يف تنمية العمل التطوعي لدى طبلهبا من وجهة نظر معلميها ٖٕٔٓاجللعود، دحيم بن إبراىيم بن سعود )
عليمية وتقدمي تصور مقرتح لتفعيلو، رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستًن يف الرتبية، مبنطقة القصيم الت

 جامعة القصيم، كلية الرتبية، قسم أصوؿ الرتبية.
تطوير بعض  (، دور كليات الرتبية يف تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات وأثره يفٕٙٔٓجيهاف، على زلروس، وصباح، يوسف عبدالعاؿ )

 . ٕٜٕ -ٕٓ٘(، ص ص ٚٚ، رللة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ع: )زادلهارات احلياتية، جامعة سطاـ بن عبد العزي
(، تصور مقرتح لدور األسرة يف إكساب قيم العمل التطوعي لدى أبنائها من منظور ٕٓٔٓاحلارثي، عبد الرمحن بن خضر بن خامت )

 ةوؿ على درجة ادلاجستًن يف الرتبية اإلسبلمية، جامعة أـ القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسبلميإسبلمي، ُنث مكمل للحص
 ادلقارنة.

رؤى يف ختطيط ورش العمل يف رلاؿ إدارة (، دور آليات التطوع يف إدارة الكوارث يف السوداف، ٕٓٔٓحيايت، عمر أمحد ادلصطفى )
 ـ، السوداف.   ، كلية الرتبية، جامعة اخلرطو الكوارث

 (، وزارة التعليم، جامعة ادللك خالد. ٖٓٗٔي، )خطة برنامج التعليم االبتدائ
(، اجلامعات الغربية والعمل اخلًني شركة رلتمعية ودروس مستفادة، ورقة مقدمة للمؤدتر السنوي للعطاء ٖٕٔٓخفاجي، ريهاـ أمحد )

 ، تونس.ٖٕٔٓنيو يو  ٙ-ٗاالجتماعي وادلشاركة ادلدنية يف العامل العريب 
، الكويت: مكتبة ٕ(، طرائق تدريس الرتبية اإلسبلمية وأساليبها وتطبيقاهتا العملية، طٖٕٓٓاخلوالدة، ناصر أمحد، وعيد، َيٍن إمساعيل )

 الفبلح للنشر والتوزيع.
تصور مقرتح من منظور خدمة العوامل اليت حتوؿ دوف مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي:  ،(ٕٛٓٓدرويش، أماين البيومي )

، ج ٕٗمصر، ع  ،اجلماعة الستثارة الشباب للمشاركة يف العمل التطوعي. رللة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلـو اإلنسانية
 . ٘ٔٙ - ٖٛ٘، ص ص.ٕ

 .ٜٕٔٓ/ٗ/ٖمتاحا بتاريخ  https://rm.org.sa/ar/edition/172الدليل الشامل للتطوع )مؤسسة سليماف الراجحي الوقفية(: 

https://rm.org.sa/ar/edition/172
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 االسكندرية، ادلكتبة اجلامعية، مجهورية مصر العربية. أساليب التخطيط للتنمية، (،ٖٕٓٓ) رشاد، أمحد عبد اللطيف
، ٖ، العدد ٚردنية للعلـو االجتماعية، اجمللد (، اجتاىات طلبة جامعة البرتا ضلو العمل التطوعي يف األردف، اجمللة األٕٗٔٓ)الزيود، والكبيسي 
 .ٙ٘ٗ-ٖٛٗ، ص ص ٕٗٔٓالسنة 

(، العمل التطوعي بٌن النظرية والتطبيق، مكتبة الرشد، الرياض، ٖٕٔٓ) السرحاف، ىدى محد عبد ا، واجلرايدة، نبيلة عبد الرمحن سليماف
 .ٔط

ر ضلو العمل التطوعي، دراسة تطبيقية على جامعة ادللك سعود، رسالة (، اجتاىات الشباب اجلامعي الذكو ٜٕٓٓالسلطاف، فهد سلطاف )
 اخلليج العريب، مكتب الرتبية لدوؿ اخلليج العريب. 

 (، التطوع وادلتطوعٌن يف العامل العريب، دراسة حالة، مؤسسة ساسا كاو اليابانية، الشبكة العربية للمنظمات األىلية.ٕٓٓٓشتيوي، موسى )
، مستوى ثقافة العمل التطوعي لدى الطبلب )دراسية ميدانية(، رللة كلية الرتبية، َنامعة (ٕٓٔٓ) د سيد أمحدالشناوي، أمحد زلم

 .ٗ٘-ٔص ص  ـ.ٕٓٔٓاإلمساعلية، مجهورية مصر، العدد الثامن عشر، سبتمرب 
 اىرة، دار الفكر العريب.(، حتليل اتوى يف العلـو اإلنسانية: مفهومو، أسسو، استخداماتو، القٜٜٜٔطعيمة، رشدي أمحد )
(، دور مدير ادلدرسة يف تفعيل الشراكة بٌن ادلدرسة واجملتمع الي يف سلطنة عماف، رللة العلـو الرتبوية والنفسية، ٕٓٔٓعاشور، زلمد علي )

 .ٙٓٔ-٘ٚ، ص ص ٕٓٔٓديسمرب  ٗ، ٗ، العدد ٔٔاجمللد 
تنمية ثقافة العمل التطوعي يف مصر يف ضوء بعض االجتاىات العادلية ادلعاصرة، (، تصور مقرتح لٕٚٔٓعبد احلميد، أمساء عبد الفتاح نصر )

 .ٗٗ-ٔ(، ص ص ٙٛرللة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ع: )
ـ دلؤدتر (، اإلمياف كدافعية لتشجيع العمل التطوعي، اذلبلؿ األمحر اإلمارايت أمنوذجا، دراسة ميدانية، ُنث مقدٕٛٓعبد اذلادي، زكريا زلمد )

 العمل اخلًني اخلليجي، دائرة الشؤوف اإلسبلمية والعمل اخلًني، ديب.
، ص ٙٔٔ، ع ٜٕاإلمارات، مج -(. معوقات العمل التطوعي لدى الطالبة اجلامعية. شؤوف اجتماعية ٕٕٔٓعلي ) الفايز، ميسوف بنت

 . ٕٜٔ- ٖٗٔ ص

الرياضيات، لدى مدرسي  إبداعيا يب مستند لنظرية تريز على حل ادلشكبلتأثر برنامج تدري (،ٖٕٔٓ)عبد الكرمي  والفيصل،بشرى؛  قاسم،
 .ٔ٘-ٔ(، ٕ)ٜٙ، العراؽ والنفسية،رللة العلـو الرتبوية 

(، ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الرتبية األساسية بدولة الكويت، دراسة ميدانية، رللة العلـو الرتبوية، العدد ٕٙٔٓالكندري، جاسم علي )
 .ٜٛٔ-ٛ٘ٔلد األوؿ، األوؿ اجمل

-مستقبل الرتبية العربية  ،ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة كلية الرتبية جامعة دمنهور الواقع وآليات التفعيل ،(ٕٕٔٓمرسي، وفاء حسين )
 . ٜٖٙ - ٕ٘ٛ، ص صٔٛ، ع ٜٔمصر، مج 

افظات غزة وسبل تفعيلو يف ضوء بعض (، اجتاىات الطلبة ضلو العمل التطوعي يف جامعات زلٕٙٔٓادلزين، سليماف حسٌن موسى )
، ص ٕٙٔٓ، تشرين األوؿ ٙٔادلتغًنات، رللة جامعة القدس ادلفتوحة لؤلُناث والدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد الرابع، العدد 

 .ٖٓٙ-ٕٖٗص 
عمل اخلًني اخلليجي، دائرة الشؤوف (، دور مؤسسات اجملتمع ادلدين يف التنمية الشاملة، ُنث مقدـ دلؤدتر الٕٛٓٓمبلوي، امحد إبراىيم )

 اإلسبلمية والعمل اخلًني، ديب.
 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/٘ٔمتاحا بتاريخ   .http://alwatan.com/details/212122مهارات العمل التطوعي: 
ة، مكتبة ادللك فهد، (، العمل االجتماعي التطوعي مع الرتكيز على العمل التطوعي يف ادلملكة العربية السعوديٕ٘ٓٓالنعيم، عبد ا العلي )

 الرياض. 
  .ٜٕٔٓ/ٗ/ٖمتاحا بتاريخ https://www.google.com/search?q : ىيئة تقومي التعليم والتدريب بادلملكة العربية السعودية

https://www.google.com/search?q
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 .بيشة، عمادة التطوير اجلودة(، جامعة ٕٚٔٓوثيقة اخلطة االسرتاتيجية األوىل جلامعة بيشة للفرتة من )
 .ادليداف الرتبوي، وكالة الوزارة للتعليم، ادلملكة العربية السعوديةللعمل التطوعي يف (، الدليل التنظيمي ٖٚٗٔ) وزارة التعليم

ج إعداد ادلعلم يف وكالة إعداد جلنة تطوير برام ،اإلطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات السعودية(، ٕٛٔٓوزارة التعليم )
  .وزارة التعليم للتخطيط والتطوير

(، اإلطار التنفيذي لربنامج إعداد معلم ادلرحلة االبتدائية، وكالة التخطيط للتطوير، جلنة مسار إعداد معلم ادلرحلة ٜٕٔٓوزارة التعليم )
 االبتدائية.

ة التعليم العاـ، وكالة األداء التعليمي، اإلدارة العامة للنشاط، ادلملكة العربية (، الدليل التنظيمي للعمل التطوعي لطالبٓٗٗٔوزارة التعليم، )
 السعودية. 
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