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 امللخص

فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل  الكشف عن هدف البحث إىل
، واتبع البحث املنهج التجرييب ذا التصميم شبه التجرييب، التطوعي لدى طالبات مقرر طرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى

(، ويف إطار هذه الدراسة مت ٢رق تدريس العلوم )وذلك من خالل تصميم برانمج قائم على األنشطة التطوعية املرتبطة مبقرر ط
( طالبة مثّلن اجملموعة التجريبية، ٣٣(، حيث تكونت العينة من )٢اختيار العينة بطريقة قصدية من شعب طرق تدريس العلوم)

 .ة الضابطة( طالبة مثّلن اجملموعة الضابطة، وقد مت تنفيذ الربانمج على طالبات اجملموعة التجريبية دون اجملموع٣٣و)

 مقياسحملتوى املقرر الدراسي، و ومتثّلت أدوات البحث يف اختبار حتصيلي للوقوف على مستوى الطالبات املعريف 
يكشف عن اجتاهات الطالبات حنو العمل التطوعي، وبعد معاجلة البياانت ابستخدام اختبار )ت(، أسفرت النتائج عن أن 

ّسن من مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، استخدام برامج قائمة على أنشطة تطوعية م ستمدة من املقررات الدراسية ُيح
وعة الضابطة ويعمل على تعديل آرائهن اإلجيابية حنو العمل التطوعي، وذلك من خالل تفوق أداء اجملموعة التجريبية على اجملم

ررات شعب طالبات العلوم بكليات الرتبية، البحث، ولذلك أوصت الباحثة إبعادة صياغة مق التطبيق البعدي ألدايت يف نتائج
 تنميةعمل التطوعي، اليت هلا أثر يف حبيث تتضمن تدريبات وأنشطة تطوعية تساعد الطالبات على اكتساب مهارات ال

 .واالجتاه اإلجيايب حنو العمل التطوعي التحصيل الدراسي

 

  



 حممود كسناويهناد د.    فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي

 3    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

Abstract 
The Effectiveness of a Voluntary Activity - Based Program on the Academic Achievement 

and the Attitude Toward Volunteer Work Among Female Students of Science Teaching 

Methods Course at Umm Al-Qura University 
 

   The is research aimed to prepare of a voluntary activity - based program, in order to 

improve the achievement level of science female students who studied Methods of 

Teaching Science Course and to adjust their attitudes toward volunteering work. The 

research followed the experimental quasi-experimental design of the experimental method 

by designing a program based on voluntary activities that related to Methods of Teaching 

Science (2). The sample   of the study consisted of (66) female students who enrolled in 

Methods of Teaching Science (2) course and was chosen purposely. The sample distributed 

into two groups, the experimental group which consisted of (33) of which The program was 

implemented on without the control group which consisted of )33) students. 

   To achieve the objectives of the study, the researcher construct an achievement test 

to determine the level of female students knowledge of the course content, and a 

questionnaire to reveal the attitudes of students towards volunteering work. After the data 

was collected and statistical treatments were conducted using the T-Test, the results showed 

that the use a voluntary activity - based program which derived from the courses improved 

the level of students' academic achievement and promote their positive attitudes towards 

volunteering through the superiority of the experimental group on the control group. 

According to the findings, the researcher recommended to re-formulating the courses that 

are studied by science female students in the faculties of education to include training 

programs and volunteer activities that help these female students to acquire the skills of 

volunteer work, which has an impact on raising their educational achievement. 
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 :قدمةامل

 اعملي   اوجتسيد  ، وحىت الوقت احلاضر اجملتمعات واحلضارات منذ األزلترتقي به  حضاري   ايعد العمل التطوعي سلوك  
يف  - بشكل إجيايب - للتعاون بني أفراد اجملتمع مبختلف مؤسساته، فهو ممارسة إنسانية تؤثر ا، ورمز  ملبدأ التكافل االجتماعي

نسان لغريه دون أن أيخذ الذي يقدمه اإل بكل معاين اخلري والعمل الصاحل اوثيق   احياة الفرد واألسرة واجملتمع، إذ يرتبط ارتباط  
 بركة وسكينة نفسية ال تقدر بثمن.و   عما يناله من سعادة،الثواب واألجر عند هللا تعاىل، فضال    وإمنا لينال به مادي  عليه مقابال  

يسهم يف إجياد جمتمع متماسك مرتاحم  كل ما  وعلى، التعاون والتكاملعلى التعاطف و  الدين اإلسالمي ولقد حثّ 
. متفق علية : )املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا(الصالة والسالمعليه النيب  كما قالوصفه ابجلسد الواحد   ميكن

  (٨١هـ، ١٤٣٢)الدمشقي، 

به العمل يسهم  ، وماميتلكه الشباب من حيوية ونشاط وطاقات ويقوم العمل التطوعي على أمرين مهمني مها: ما
اخلربات ومنو املهارات والقدرات وتطوير العالقات والشعور اخلريي من الشعور ابلسعادة والراحة واالنتماء والفعالية وتبادل 

 .(٦١٠،هـ١٤٣٣ابلتقدير وقبول الذات )حليب، 

، جعله ثقافة جمتمعيةوتعزيزه، و عد اجلامعات من أهم املؤسسات الريدية يف نشر مفهوم العمل التطوعي ت  لذلك و 
يف تفعيل املشاركة يف  الفعال والرئيس كد على دور كلياهتاؤ تاليت و  ها،يموق هاأهدافو  تهاورسال اجلامعات ذلك يف رؤيةيتضح و 

تطوير جمال العمل التطوعي، ورفع  من ٢٠٣٠اململكة العربية السعودية من خالل رؤيتها  تطمح إليه، وهذا ما العمل التطوعي
 .هـ(١٤٣٣)الشريف،  ٢٠٣٠م فقط إىل مليون متطوع قبل هناية عا األف   ١١نسبة عدد املتطوعني من 

ل ما اندى به املؤمتر العلمي األو فيخاصة  ،األمهية للشباب اجلامعي يف العمل التطوعي هذه وقد سبق التأكيد على
، هـ١٤٢٨من عام  ٢٩ -٢٧ى يف الفرتة من ربية السعودية واملنعقد يف رحاب جامعة أم القر للخدمات التطوعية ابململكة الع

هم إىل اخلدمات التطوعية، يف توعية الطالب وتوجيهاجلامعات على بذل جهودها  ىل ضرورة حثّ إحيث انتهت التوصيات 
تقاء مبستوى اخلدمات التطوعية لتحقيق األهداف املرجوة منها لتشخيص دوافع العمل التطوعي واالر والقيام بدراسات ميدانية 

 .(هـ١٤٢٨)اجلبايل، 

د مقصود من القائمني على التعليم األساسي هجبمنظمة املرأة العربية على نشر ثقافة التطوع  كدؤ ويف نفس الصدد ت
 (.ـه١٤٢٩ال يقل أمهية عن املستوى العلمي والثقايف هلؤالء الطالب )يعقوب،  ،ُيبون بلداهنم والتعليم العايل، فتخريج طالب  
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وهناك ارتباط وثيق بني اجلامعة وبني تنمية الوعي اجملتمعي ألفراد اجملتمع، حيث تستطيع أن تزود الطالبات ابملعرفة 
لول هلا، وذلك من خالل املقررات الدراسية بصفة الكافية عن القضاي اجملتمعية السائدة يف اجملتمع، وكيفية مواجهتها وإجياد احل

  .يف اجملتمع عامة، واألنشطة الدراسية اليت تعمل على تنمية الوعي اجملتمعي ببعض القضاي السائدة

فيتحقق للشخصية منوها  ،حنوها طالب والطالباتهم األنشطة اليت ميكن توجيه اليعد العمل التطوعي من أابلتايل و 
االجتماعي، حيث يصاحب برامج النشاط قيم اجتماعية وسلوكية تسعى النظم التعليمية لتحقيقها، ففي النشاط تدريب على 

اء يف جو تعاوين دميقراطي مبا ُيقق أم خارجها، وأساليب العمل البنّ  عامة، سواء أكان ذلك داخل اجلامعةأعمال اخلدمة ال
 ( واألكرب اجملتمع.تمع األصغر )اجلامعةجملإىل اء الوالء واالنتما

 ، ودراسة(٢٠٠١دراسة )القحطاين: مثل: نشطة التطوعية من الدراسات والبحوث ابستخدام األولقد اهتمت العديد 
واملهارات ابملعارف صلة النشطة التطوعية ذات من الدراستني إىل تضمني األ ل  كح   حيث هدفت  (٢٠١٧ن، ي)زعارير وآخر 

 فر هلم فرصة لتطبيق هذه املعارف واملهارات يف احلياة الواقعية أثناء خدمة اجملتمع،اكادميية اليت يدرسها الطالب، حبيث تتو األ
ودراسة )سويلم:  ،Deeley, 2010))دراسة من كحل  كما توصلت  ،  نشطة يف التحصيلاألا إىل أمهية هذه موتوصلت نتائجه

ضرورة االهتمام ابملهارات العملية الالزمة للعمل يف البيئة احلقيقة من  إىلHamed and  pat, 2015) ) ودراسة ،(٢٠١٦
 .خالل دمج الطالب يف أنشطة خدمة اجملتمع

( على ضرورة الرتكيز على تضمني قضاي اجملتمع يف مقررات ٣٨٤، ٢٠١٦ضوء ذلك أكدت دراسة الوكيل )ويف     
، مةهخمرجات التعليم امل بوصفه أحدالتعليم يف صورة أنشطة واسرتاتيجيات تعليمية مما يساعد على حتسني الوعي اجملتمعي 

ت السعودية، وأشارت إىل رسم مالمح اسرتاتيجية لتدعيم العمل التطوعي داخل اجلامعااليت هدفت  (٢٠١٤دراسة عزازي )و 
نتائج الدراسة إىل وجود ضعف شديد يف املشاركة يف العمل التطوعي من قبل اجلامعات، وانتهت الدراسة برؤية اسرتاتيجية 

 .لتدعيم العمل التطوعي داخل املؤسسات الرتبوية من خالل األنشطة الصفية داخل اجلامعات

 مواقف طوعية اليت متكن الطالب من تطبيق املعرفة يفنشطة التعلى األ( ٦٠، ٢٠١٦) حسن دراسةكما أكدت 
ا لعملية التعليم وتعزز دور الطالب يف املواقف التعليمية والتعبري عن مشاعرهم أن اخلربة متثل أساس  احلياة الواقعية ابعتبار 

 واجتاهاهتم ووعيهم ملا قاموا به من مهارات تنمي لديهم املسئولية االجتماعية.

)العدوي،  ودراسة (،٢٠١١ودراسة الشربيين )(، ٢٠١٧دراسة )رجا، مثل: كما أشارت العديد من الدراسات 
ىل أن مشاركة إ (Parker Gwin and Mabry, 1998ودراسة ابركر جوين ومابرى  ) ،(٢٠١٥)عمار، دراسة ، و (٢٠١٤

الطالب قادرين على االحتفاظ ابملعلومات،  يصبحالتحصيل، حيث  يفعمال تطوعية هلا دور كبري أمشروعات و يف الطالب 
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لقيم واملعتقدات والعمل هبا، ابإلضافة إىل اترسيخ تعمل على كذلك عمل على زيدة فهم الطلبة للمحتوى العلمي، و وأهنا ت
 تطوير املهارات يف جمال االتصال والتعاون مع اآلخرين، وتثقيف الطلبة حول قضاي اجملتمع. 

يف بناء  األعمال التطوعية من قبل أفراد أي جمتمع على عدة عوامل أمهها مدى اقتناعهم هبا وأبمهيتهاوتعتمد ممارسة 
  .دراكه لدوره يف اجملتمعإص نفسه و عمل اختياري انبع من إدارة الشخفالعمل التطوعي  ؛اجملتمع ومتاسكه وتعاضده

وطنه والوالء القائم على القيام ابلواجبات ابالنتماء إىل  إرادة الفرد واعتزازهفنشر ثقافة العمل التطوعي والتأكيد على 
عاين منها اجملتمع، وعندما تنمى مثل هذه ييسهم بصورة مباشرة يف الوصول إىل حلول للمشكالت اليت  ؛جتاه اجملتمع واألمة

 فراد اجملتمع يصبح اجملتمع كياان  الثقافة يتجه اجملتمع حنو التقدم، وينعم ابلرخاء واالستقرار، وعندما تضعف تلك الثقافة بني أ
 (. ١٩٢، ٢٠١٥ا )زينهم، هش  

ق تمع حتقأن القيم املرتبطة خبدمة اجمل من( Richardson, s, 2003دراسة ريشاردسون ) إليهتوصلت  وهذا ما
ضرورة االهتمام ب( ٢٠١٧كما اندت دراسة )اللحيدان، تنمي اإلحساس بقضايهم ومشكالهتم،  ، و التكافل االجتماعي

ملا هلا من أثر ودور فعال يف تعزيز الثقافة التطوعية،  ؛ابجلوانب املعرفية والقيمية والتطبيقية لألنشطة لدى الطالب اجلامعيني
 ضاي العمل التطوعي.الدراسات العلمية ذات العالقة بقوتكثيف البحوث و 

ن، ائمة على األنشطة التطوعية جتعل الطالبات على وعي ابلقضاي واملشكالت احمليطة هبولذلك فاستخدام برامج ق
على غرس القيم واالجتاهات من خالل تعديل  يعمالن وتطويره دعم اجملتمع املدينأن و  نوقادة جملتمعاهت كمواطنات  نسئوليتهومب

 حنو ذلك. نآرائه

فإنه الدور الفعال للعمل التطوعي يف زيدة فاعلية الطلبة يف العملية التعليمة والوعي حباجات جمتمعهم، من رغم الوعلى 
إىل وهذه الصفات معوقات معتربة يف سبيل الوصول  ،عفوي التوجهو  ،ال يزال العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي فردي األداء

ولذلك  (١،٢٠٠٧،)الشهري لية، والشفافية، واالنتشار، واملنهجية العلميةلعمل التطوعي اخلريي املنظم الذي يتميز ابلشمو ا
هناك العديد من البحوث والدراسات اليت اهتمت ابلعمل التطوعي واالجتاهات حنوه، وأثره على بعض املتغريات مثل: التحصيل 
واالجتاه والدافعية... وغريها، ولقد اختارت الباحثة أهم األحباث ذات العالقة املباشرة مبوضوع الدراسة احلالية، وهي على النحو 

 اآليت:  

إىل معرفة اجتاهات الطالب حنو ظاهرة العمل التطوعي، وحتديد دور اجلامعة يف اليت هدفت ( ٢٠٠٣دراسة عارف )
تنمية ثقافة التطوع كمدخل أساسي يف حتقيق التنمية املستدامة، وأظهرت النتائج وجود اجتاهات سلبية لعينة الدراسة حنو العمل 

إىل التعرف على مدى مشاركة الشباب يف العمل التطوعي،  هدفت (، واليت٢٠٠٢دراسة الباز )، و التطوعي وفق أبعاد املقياس
وتوصلت الدراسة إىل أن الطالب ليس لديهم أي مشاركة يف أي عمل تطوعي، وأن لديهم رغبة يف العمل التطوعي وخدمة 
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ية ابجلوانب اليت توصلت إىل أن ارتباط األنشطة التطوع Partica Lidicck(2002) ليديك  دراسة ابتريكاي ، و اجملتمع
 التعليمية تؤدي إىل تنمية العديد من القيم واملهارات، وعلى رأسها قيمة املواطنة لدى الشباب.

إىل أن  ،( حول اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية للمشاركة يف اجملتمع املدين٢٠٠٦دراسة الواكد )كما أشارت نتائج 
واليت تناولت دور اجلامعة يف  Calver (2006)دراسة ، و املدين ومؤسساته هناك قصور ا يف املناهج التعليمية ابلتعريف ابجملتمع

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن حيث ملشاركة اإلجيابية يف قضاي اجملتمع )التطوع(، اتعليم الطالب األمريكيني 
ابجلامعة وتشعرهم ابألمهية والتقدير لديهم، اجلامعة من خالل أنشطتها ومشروعاهتا اليت تتيحها للطالب تسهم يف ارتباطهم 

 .وينبغي أن تبذل اجلهود أكثر لتشجيع املشاركة اإلجيابية يف قضاي اجملتمع

( حول مشاركة الشباب اجلامعي يف مؤسسات اجملتمع املدين، إىل أن نسبة املشاركة  ٢٠٠٧دراسة خطابية )وتوصلت 
بعنوان: )اجتاهات الشباب اجلامعي حنو التطوع، اليت ( ٢٠٠٦رضا )دراسة ، و ٪(٢٥،٥كانت متدنية حبيث مل تتجاوز )

واليت هدفت إىل  (٢٠٠٦دراسة الزبيدي )، و أن اجتاهات عينة الدراسة حنو التطوع اتسمت ابإلجيابية أشارت نتائجها إىل
٪( ٦٣،٧إىل أن )وتوصلت نتائجها التعرف على اجتاهات طلبة البكالوريوس يف اجلامعة األردنية حنو ظاهرة العمل التطوعي، 

 . من أفراد العينة مل يشاركوا يف أي عمل تطوعي أثناء دراستهم اجلامعية

باب اجلامعي حنو ممارسة العمل الكشف عن اجتاهات الش بعد(، ٢٠٠٩دراسة السلطان )أسفرت نتائج كما 
ا، أن متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي إىلالتطوعي،  بعنوان: اليت (، ٢٠٠٩) Johnدراسة جون و  ضعيف جد 

 هناك عالقة إجيابية بني حيث توصلت إىل)العالقة بني كل من متغريات الثقة والعالقات والتطوع وبني التحصيل األكادميي(، 
 .متغري التحصيل األكادميي، أي أن العمل التطوعي يعزز اجلانب األكادميي ويزيد من مستوى الطالب يف املدرسةو  التطوع

(، إىل معرفة اجتاهات عينة الدراسة للعمل التطوعي، ومدى ممارستهن له، وأسفرت ٢٠١٠دراسة املالكي )كما هدفت 
لتطوعي، وأن الدافع األساسي للتوجه حنو العمل التطوعي هو اكتساب النتائج عن أن اجتاهات العينة كانت إجيابية حنو العمل ا

( اليت هدفت إىل تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خالل التعرف على دور ٢٠١٠دراسة فخرو )، و خربات ومهارات جديدة
امعة الكويت، وقلة وأشارت النتائج إىل ضعف ثقافة التطوع لدى طالب ج جامعة الكويت يف دعم ثقافة التطوع لدى طالهبا،

التفاف اجلامعة إىل تعزيز التطوع لدى طالهبا ابلقدر الواجب، ونقص وجود برامج جامعية تقوم على الشراكة بني اجلامعة 
(، واليت هدفت إىل الكشف عن اجتاهات الشباب اجلامعي حنو ممارسة ٢٠١٣دراسة اخلدام )و ، ومؤسسات اجملتمع املدين

 .توصلت الدراسة إىل أن اجتاهات أفراد العينة بشكل عام تتسم ابإلجيابية حنو العمل التطوعيالعمل التطوعي، وقد 

( إىل أن اجلامعة ال تقوم بدورها يف تدعيم ٢٠١١(، ودراسة أمحد )٦٠، ٢٠١٥) توصلت كل  من دراسة إبراهيمكما 
من خالل املقررات الدراسية وأنشطتها ثقافة العمل التطوعي ونشرها لدى الطالب وإكساهبم مهارات العمل التطوعي 
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املختلفة، وتركز غالبية املقررات الدراسية ابجلامعة على النواحي األكادميية والتخصصية فقط، وإمهال اجلوانب األخرى التوعوية 
 واملرتبطة ابجملتمع وخدمته. 

 –( واليت هدفت إىل الكشف عن اجتاهات طالبات كليات الرتبية ٢٠١٦مجال الدين وعبد العال ) دراسةوأيضا  
جبامعة سلمان بن عبد العزيز حنو ممارسة العمل التطوعي، وقد أسفرت النتائج عن أن اجتاهات الطالبات إجيابية حنو العمل 

االتطوعي، ولكن متوسط ممارسة طالبات كليات الرتبية للعمل التطو  ( اليت اهتمت ٢٠١٥دراسة عثمان )، و عي ضعيف جد 
وتوصلت النتائج إىل تفوق أداء اجملموعة التجريبية على  بفئة طالب اجلامعة وحماولة دجمهم مع اجملتمع من خالل ممارسة التطوع،

  .اجملموعة الضابطة يف قيم التطوع يف القياس البعدي

إىل تدين مستوى مشاركة طالب توصلت من الدراسات العديد  السابقة جند أنبتحليل الدراسات يف ضوء ما سبق، و و    
(، ٢٠١٤اجلامعة يف األعمال التطوعية على الرغم من أن هناك اجتاهات اجيابية حنو العمل التطوعي، مثل: دراسة عزازي )

(، ٢٠٠٢، ودراسة الباز )(٢٠٠٦(، ودراسة الواكد )٢٠٠٦(، ودراسة اليزيدي )٢٠١٦ودراسة مجال الدين وعبد العال )
هذه  على الرغم من تعدد وتنوعو ، ؤسسات التعليمية والرتبوية يف ذلكحيث إن هناك قصور ا وضعف ا ملحوظ ا يف دور امل

يف تناول العمل التطوعي عند الطالب ومشاركتهم واجتاهاهتم حنوه، إال أن هناك قصور ا يف هذه  واألحباث السابقة الدراسات
حية االهتمام ابلربامج اليت هتتم ابألنشطة التطوعية، وأن عدد الدراسات اليت أجريت على مستوى امللكة الدراسات من ان

العربية السعودية بشكل خاص قليلة يف هذه الناحية، ومل تتطرق بشكل تفصيلي إىل الربامج واآلليات اليت ترفع من اجتاهات 
من الدراسات السابقة إىل تضمني العمل التطوعي ضمن  عديدلأشارت ا الطالب والطالبات حنو العمل التطوعي، حيث

املقررات، وعلى اجلامعة أن تبذل اجلهود أكثر لتشجيع املشاركة اإلجيابية يف قضاي اجملتمع من خالل أنشطتها ومشروعاهتا 
ني األنشطة التطوعية قامت بتضم -على حد علم الباحثة -التطوعية اليت تتيحها لطالهبا، ولكن ليس هناك دراسات مستفيضة

 (.   ٢٠٠٩)John  ضمن املقررات الدراسية، ودراسة أثرها يف التحصيل الدراسي سوي دراسة أجنبية واحدة وهي دراسة  جون

وابلتايل ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات ومن هنا جاءت هذه الدراسة لسد بعض النقص املعريف يف هذا اجلانب، 
(، حيث ٢لتقدمي برانمج مقرتح قائم على األنشطة التطوعية مستمدة من مقرر طرق تدريس العلوم )السابقة يف أهنا تسعى 

 يفع يف إطار متكامل، لقياس أثره ( أبهداف اجملتم٢تعمل هذه األنشطة على الربط بني املقرر الدراسي )طرق تدريس العلوم 
 لوم يف جامعة أم القرى.التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات الع

 :حتديد مشكلة البحث

 وال شك أن هذهيشهد اجملتمع السعودي اآلن جمموعة من املتغريات املتالحقة يف كافة جوانب النشاط اإلنساين، 
من  اململكة العربية السعوديةجذري يف مفهوم العمل التطوعي، حيث تطمح تغيري إحداث  انعكست على املتغريات املتسارعة
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، وتطوير جمال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد املتطوعني من وتنمية اجملتمع العالقة بني التعليمتعزيز إىل  ٢٠٣٠خالل رؤيتها 
 فقط إىل مليون متطوع. األف   ١١

الفعال يف توجيه الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي، وحاجة طالب  هملكانة التعليم اجلامعي ابجملتمع ودور  اونظر  
، بعض الدراساتضوء ما توصلت إليه  يف ونه يف حل مشكالت جمتمعهم احملليمن خالهلا ما يتعلم نيطبقو ىل برامج إ اجلامعة
يف  اأن هناك ضعف   من، (٢٠١٦)ودراسة مجال الدين وعبد العال  (٢٠١٤م(، ودراسة عزازي )٢٠٠٩ن )دراسة السلطامثل: 

أن ىل كما أشارت هذه الدراسات إمشاركة الطالب والطالبات يف األعمال التطوعية داخل املؤسسات التعليمة وداخل اجملتمع،  
اجلمعيات ن عدد إحيث  نة ابلدول الغربية،ا مقار متدنية جد   دع  تـح  نسبة التطوع بني طالب جامعات اململكة العربية السعودية

، ( مليوان  ٢٣( مجعية، وأن أعداد املتطوعني يف بريطانيا يبلغ عددهم حنو )٣٠٠.٠٠٠التطوعية املسجلة يف بريطانيا بلغ عددها )
يف  George W. Bushوشجعت دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش ، ( مليون متطوع١٢ويف كندا بلغ عدد املتطوعني )

ني من حياهتم للتطوع خلدمة جمتمعاهتم احمللية، مما أدى إىل  على أن يهبوا على األقل عامكينيم املواطنني األمري٢٠٠٢العام 
 .(٢٥١: ٢٠١٦)مجال وعبد العال،  العمل التطوعي وزيدة أعداد املتطوعنيتشجيع 

واإلسالمية تتسم بدرجة ( إىل أن ثقافة التطوع يف جمتمعاتنا العربية ١١، ٢٠١٥أشارت دراسة )املنيزل والعتوم، وهذا ما 
متدنية من عدم الفعالية، وذلك يف معظم البلدان، إذ يشري هنا إىل الدراسة امليدانية اليت قامت هبا الشبكة العربية للمنظمات 

هم أقل الفئات اهتماما ابلعمل التطوعي، إذ ما قورن  ٣٠إىل سن ١٥( واليت تبنّي أن الشباب العريب من سن ٢٠٠٧األهلية )
لعامل الغريب حيث أصبحت ثقافة التطوع أحد أهم ركائز العمل االجتماعي والتنموي، ويشري كذلك إىل أن السبب يف ذلك اب

تراجع اإلقبال على العمل التطوعي يتمثل يف عدم االهتمام بربامج التطوع وغياب برامج التوعية وضعف ثقافة التطوع، ويرجع 
 ات يف هذا اجلانب، وخلو املناهج التعليمية من حمفزات العمل التطوعي.ذلك إىل ضعف دور املدارس واملعاهد والكلي

ميكن استخدام املدخل التكاملي يف العمل التطوعي لطالب  ( أنه١٠٠٣، هـ١٤٣٣) العبيد كما أوضحت دراسة
حيث جند أن  ،املختلفة املرحلة اجلامعة يف اململكة العربية السعودية من خالل املقررات اجلامعية وطرق التدريس واسرتاتيجياته

  ؛ينقطع ما حتتويه املناهج وطرق التدريس يف القاعات اجلامعية ال؛ لذا جيب أجلميع أفراد اجملتمع العمل التطوعي ضرورة ملحة
 .صب يف بنيان شخصية املتعلمت ،مشاركة ومسئولية وتعاونمن كي تكون ترمجة ملفاهيم العمل التطوعي 

ويف ضوء ما سبق ومن خالل ما توصلت إليه بعض الدراسات من ضرورة تدعيم ثقافة العمل التطوعي لدى طالب 
التعليم اجلامعي من خالل تنمية االجتاه حنوه، ونظر ا لضعف دور التعليم اجلامعي يف تدعيم ثقافة العمل التطوعي لدى طالبه 

يف ظل رصد احلاجة إىل رؤية اململكة يف خدمة اجملتمع، وحتقيق أعلى معدالت على الرغم من أمهيتها البالغة للفرد واجملتمع، و 
التنمية االجتماعية، ابإلضافة إىل أمهية العمل التطوعي ودورها الفعال يف حتصيل الطالبات الدراسي من خالل تطبيق ما 
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مج قائم على األنشطة التطوعية ضمن يدرسن من مفاهيم نظرية تسهم يف خدمة جمتمعهن؛ قامت الدراسة احلالية بتصميم بران
 ( وقياس أثره يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي.٢أنشطة املقرر الدراسي؛ طرق تدريس العلوم )

 :البحثأسئلة 

 ،(٢٠٠٣(، ودراسة عارف )٢٠١٠دراسة فخرو )ما أكدت عليه نتائج بعض الدراسات السابقة مثل: ضوء  يف
(، ٢٠٠٦(، ودراسة الواكد )٢٠٠٦(، ودراسة اليزيدي )٢٠١٦(، ودراسة مجال الدين وعبد العال )٢٠١٤)دراسة عزازي و 

شعرت الباحثة مبشكلة  ، ومن خالل مالحظة الباحثة أثناء تدريسها لطالبات العلوم جبامعة أم القرى(٢٠٠٢ودراسة الباز )
اجلامعة يف  الباتمستوى مشاركة طيف تدين و  امعة،اجل اتالبثقافة التطوع لدى ط ضعفيف  الدراسة، واليت ميكن حتديدها

إىل حاجة ( ١٤٣٣( ودراسة العبيد )٢٠١٢حممد ) بعض الدراسات كدراسة ما أكدت عليه ابإلضافة إىل، األعمال التطوعية
لعامل اجلامعة ونقله إىل االطالب والطالبات إىل منهج تعلم ُيسن فهمهم ألمهية تطبيق مهاراهتم األكادميية وما يتعلمونه يف 

برانمج ، لذا حتاول الباحثة تطبيق ز العالقة بني التعليم وتنمية جمتماعتهميعز ، و درسونهُيقق مزيد من االستيعاب ملا ي الواقعي مما
ميكن (، مما قد يكون له أثر يف التغلب على تلك املشكلة، وبذلك ٢يف مقرر طرق تدريس العلوم )قائم على النشاط التطوعي 

 :لتايلمشكلة البحث يف السؤال الرئيس االتعبري عن 

"ما فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات مقرر طرق 
 تدريس العلوم جبامعة أم القرى؟"

 :تفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التاليةيو 

الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات التحصيل قائم على النشاط التطوعي لتنمية الربانمج ال ما صورة -١
 مقرر طرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى؟

لدى طالبات مقرر طرق تدريس العلوم جبامعة أم  الدراسيما فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل  -٢
 القرى؟

االجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات مقرر طرق تدريس العلوم مج قائم على النشاط التطوعي يف ما فاعلية بران -٣
 جبامعة أم القرى؟

االجتاه حنو العمل التطوعي  ملقياسالختبار التحصيل الدراسي والدرجة الكلية ما درجة االرتباط بني الدرجة الكلية  -٤
  للتطبيق البعدي لدى طالبات اجملموعة التجريبية.
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 :أهداف البحث

 يهدف البحث إىل:

 .(٢لطالبات شعبة طرق تدريس العلوم ) ةتطوعيال األنشطة على تطبيق برانمج قائمبناء و  -١

 على حتصيلهن الدراسي. (٢) تدريس العلومطرق لطالبات  ةتطوعيال ةطنشاأل على قياس فاعلية تطبيق برانمج قائم -٢

ى االجتاه حنو العمل عل (٢) لطالبات طرق تدريس العلوم ةتطوعيال ةطنشاأل على قياس فاعلية تطبيق برانمج قائم -٣
 .التطوعي

 :أمهية البحث

ميدان العمل وممارسة أدوارهن إىل أ فيها الطالبات للخروج املرحلة اجلامعية حيث تتهي  تكمن أمهية الدراسة من أمهية 
مما يعين أمهية تدريبهن على برامج تعمل على تعزيز مفهوم أمهية العمل التطوعي وعالقته الضرورية ابملشكالت  ،املتعددة

 أمهية الدراسة يف: تتمّثل وحاجات اجملتمع، ولذلك 

وتنمية االجتاه  حصيل الدراسيالت على تساعدهنرة واقعية ووظيفية تقدمي مقرر طرق تدريس العلوم للطالبات يف صو  -
 .حنو العمل التطوعي

، وحاجاته م القرى بقضاي اجملتمعأارتباط موضوعات ومفردات مقرر طرق تدريس العلوم بكلية الرتبية جبامعة  -
 املشكالت وتطوير العملية التعليمية.دور كبري يف حل هذه من ملبادرات التطوعية هلذه ا ملا ،ومشكالته التعليمية

   صلية للعمل التطوعي.ها، وترسيخ املفاهيم والقيم األتطوير برامج التعليم العايل من أجل النهوض هبا والعمل على رقيّ  -

 .طالباهتن ىم ثقافة العمل التطوعي لديف تدعي يس ابجلامعات ابلدور املطلوب منهنتعريف أعضاء هيئة التدر  -

اليت أكدت على أمهية والندوات واملؤمترات توصيات العديد من البحوث والدراسات ل استجابة  ه الدراسة كما أتيت هذ -
العمل التطوعي ودور مؤسسات اجملتمع املدين يف تنميته ونشره وتطويره لدى أفراد اجملتمع بشكل عام وطالب وطالبات 

 املرحلة اجلامعية بشكل خاص.

 :حدود البحث

البشري: اقتصر البحث على طالبات البكالوريوس املنتظمات يف جامعة أم القرى، شعب مقرر طرق تدريس احلد  -١
 (.٢العلوم )
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هـ، حيث استغرقت فرتة تطبيق ١٤٣٩احلد الزماين: مت إجراء البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي  -٢
 األوىل ومجاد اآلخرة.الربانمج سبعة أسابيع كاملة من شهرْي: مجاد 

 احلايل على: كم اقتصر البحث -٣

 .ةالتحصيل الدراسي لدى طالبات العلوم من خالل االختبار املعد لذلك من قبل الباحثقياس  -

 البعد االجتماعي( املعد لذلك من قبل الباحثة. –االجتاه حنو العمل التطوعي )البعد الشخصي قياس  -

 :مصطلحات البحث

يشري مفهوم الربانمج إىل أنه كل ما تقوم به اجلماعة إلشباع حاجاهتا، وهو يف نفس الوقت جمال  :The Programالربانمج 
األخصائي، ويستهدف  شامل من النشاط والعالقات والتفاعالت واخلربات، ويعتمد على التخطيط املقصود، وينفذ مبعونة

 (.٨١٦، ٢٠٠٨إشباع حاجات األعضاء كأفراد واجلماعة ككل )عبد الفتاح، 

ويـحع ر فح الربانمج إجرائي ا يف هذه الدراسة أبنه: جمموعة من األنشطة التطوعية املخطط هلا مسبق ا واملستمدة من مقرر 
 وعي ورفع حتصيلهن الدراسي.( لتنمية اجتاهات الطالبات حنو العمل التط٢طرق تدريس العلوم )

وهو اصطالح يصف الطرق النظامية اليت تستعمل يف تقدمي العون واملساعدة  :Voluntary Work لعمل التطوعيا
 .(١٣: ١٩٨٨للمحتاجني الذين ال يستطيعون أبنفسهم التغلب على املشاكل واألزمات احلياتية اليت تواجههم )النجار، 

ومجيع  ،(٢) طرق تدريس العلوماملرتبطة مبقرر و  األنشطة املنهجية: أبنه اجرائي  إ العمل التطوعي فح رّ ع  يـح ويف هذه الدراسة 
برغبة كاملة منها دون انتظار للمقابل املادي وغريه،  م القرى،أم ومتارسها املتعلمة يف جامعة املمارسات واألساليب اليت تقد  

سرة لعملية التعلم، اسية وجعلها ميهتيئة القاعات الدر من  اوتقوم فيه الطالبة بتقدمي أعمال ومساعدات للمجتمع احمليط هب
وهذه املساعدة تكون ببذل الوقت أو وغريها،  ابألمور التدريسية فيما يتعلقاملساعدة لطالبات التطبيق امليداين وتقدمي العون و 

    .حسب إمكاانته اجلهد أو املال كل  

زمنية من تطبيق الربانمج، ه الطالبة بعد فرتة تعلمهو انتج ما ت :The Academic Achievement الدراسي التحصيل
ابلعالمة اليت حصلت عليها الطالبة يف اختبار حتصيلي مت  اوقدرهتا على اسرتجاع وفهم وتطبيق احملتوى النظري للربانمج، مقاس  

 بطة.الذي يقيس النتاجات املتوقع حتقيقها بعد تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية دون اجملموعة الضاو عداده هلذا البحث، إ

 .Abtusاالجتاه يف اللغة أبنه الوجهة اليت يقصدها الشخص، وهي من األصل الالتيين  فح ر  ع  يـح  :Attitude مفهوم االجتاه

أبنه االستعداد العقلي الذي ينظم عن طريق اخلربات الشخصية بصورة دينامية تعمل على توجيه استجابة الفرد  يـحع ر فح و 
 .(٨١٨م، ص ٢٠٠٨الستجابة )عبد الفتاح، حنو مجيع املوضوعات واملواقف اليت ترتبط بتلك ا
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، األنشطة التطوعية للربانمج مارسةمل ما يتوافر لدى الطالبات من قناعات وقيم تدفعهم :ا أبنهويقصد ابالجتاه إجرائي  
وهو احلالة الوجدانية واملعرفية والسلوكية للطالبات حول العمل التطوعي من حيث الرفض أو القبول أو احلياد، وتقاس من 

 خالل استجابة الطالبات على أداة أعدهتا الدراسة لقياس اجتاهات الطالبات حنو العمل التطوعي. 

هن الطالبات الالئي التحقن ابإلعداد  :Students of Science Methodology( 2طالبات طرق تدريس العلوم )
سنة  ٢٣ -٢١الرتبوي بعد انتهائهن من املرحلة التعليمية اجلامعية يف ختصصات العلوم املختلفة، وترتاوح اعمارهن فيما بني 

 تقريب ا. 

 :فروض البحث

 سابقة ميكن التحقق من صحة الفروض التالية:يف ضوء نتائج الدراسات ال

بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني: الضابطة  (٠٥,٠) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -١
 .ككل ويف مستويته املختلفة  والتجريبية يف التطبيق البـ ْعِدي لالختبار التحصيلي

بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني: الضابطة ( ٠٥,٠) ية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائ -٢
  ككل ويف أبعاده املختلفة.  ه حنو العمل التطوعيوالتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس االجتا

 الدرجة الكلية الختبار ( بنيa≤0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) -٣
 للتطبيق البعدي لدى طالبات اجملموعة التجريبية.  االجتاه حنو العمل التطوعي ملقياس والدرجة الكلية التحصيل الدراسي

 :اإلطار النظري للبحث

 مفهوم العمل التطوعي:

  ايكتسب العمل التطوعي أمهية متزايدة يوم  
ح
م به أن احلكومات سواء يف البلدان املتقدمة ل  س  بعد يوم، حيث أصبح من امل

لتكمل دور  ؛جهات أخرىإىل أو النامية ال تستطيع سد احتياجات أفرادها وجمتمعاهتا، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة 
رد الدولة يف تلبية تلك االحتياجات، ومن هنا برز دور اجملتمع املدين، وقد تطور العمل التطوعي وحتول هدفه األساسي من جم

 تقدمي الرعاية واخلدمة للمجتمع وفئاته، إىل التغري وتنمية اجملتمع. 

م اليوم م، اليوم العاملي للتطوع، ويقدّ ٢٠٠٥ديسمرب،  ٥فقد أطلق على يوم  ،ألمهية العمل التطوعي يف العامل اونظر  
هم يف إلقاء محالت تسيف مشروعات و  االعاملي للمتطوعني الفرصة ملنظمات العمل التطوعي واملتطوعني من األفراد للعمل مع  

)الشريف،  املزيد من الضوء على مسامهاهتم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستويت احمللية والوطنية والدولية
 .(٧٩٦هـ، ١٤٣٣
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اإلسالم، فقد بدأ  من ثقافة اجملتمع املرتكزة على اجزء   بوصفههذا وتزداد أمهية العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي     
ليصبح التطوع أسلوب حياة اإلنسان  ؛التطوع واملشاركة يف العمل التطوعي بصور بسيطة امتدت إىل شىت جوانب احلياة

 قبل كل شيء. ، السعودي، فالدافع واحلافز للمشاركة يف العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي هو الدين أوال  

)اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان خلدمة اجملتمع دون احلصول على فوائد مادية بدافع إنساين يتحمل  :ف التطوع أبنهرِّ عح قد و 
ا وتضحيات شخصية، ويبذل املتطوع كل ذلك عن رغبته وابختياره معتقد   اوجهد   امسؤولياته، ويشرتك يف أعمال تستغرق وقت  

 (.١٢٧٢هـ، ١٤٣٣)احلريب، ب أتديته( أبنه واجب جي

 ا)اجلهد الذي يبذله اإلنسان جملتمعه بال مقابل وبدافع منه مستهدف   :( التطوع أبنه٧هـ، ١٤٢١بد اللطيف )ف عرِّ ع  ويـح 
وكذلك حتقيق  ،املشاركة يف حتمل مسؤوليات اجملتمع ومؤسساته من أجل اإلسهام يف حل املشكالت االجتماعية واالقتصادية

 ملدنية(.اخلطط الطموحة اليت يسعى إليها اجملتمع ومؤسساته ا

 أمهية العمل التطوعي:

وحل مشكالهتا، يف زمن مل تتشكل فيه  عمل التطوعي لتلبية احتياجاهتاعنيت اجملتمعات اإلنسانية منذ القدم ابل
وان املؤسسات احلكومية، وكانت اجلهود احلكومية يف ذلك الوقت تركز اهتمامها على أتمني سالمة البالد من العدملنظمات و ا

 إشباع احتياجاته يقوم على التعاون بني األفرادالدور األكرب يف خدمة اجملتمع و  حفظ األمن الداخلي، يف حني أنّ و  ،اخلارجي
 (.٦٧ ،م٢٠٠٢اجلماعات )الباز، و 

 ،حيث برزت أوضاع خاصة إابن احلربني العامليتني ،وقد تبلورت فكرة العمل التطوعي منذ بدايت القرن العشرين
ي آاثر احلرب، وأاتحت تلك الظروف الفرصة لربوز جهود تطوعية قِّ و  الطاقات اجملتمعية لإلسهام يف تـ  استدعت استنفار كافة 

أخذت تلك اجلهود التطوعية أتخذ مكاهنا إىل ، و احلاجة إليها سّ م  أسهمت يف تقدمي خدمات كربى للمجتمعات كانت يف أ  
 (.٥ ،هـ١٤٢١صيبعي، األاليت تصبو إليها اجملتمعات احلديثة ) الرفاهيةو  جانب اجلهود احلكومية لتحقيق التنمية االجتماعية

وتتجلى أمهية العمل التطوعي يف اآلاثر املرتتبة عليه سواء على املتطوع نفسه، أو على اجملتمع، وميكن إيضاح ذلك يف     
 (:١٧٧هـ، ١٤١٨ ، اجلودي،٥٤٤،هـ١٤١٨،اجلهين) اآلتيةالنقاط 

عليها اإلسالم، واليت تعمل على إشاعة احملبة والوائم بني أفراد  التكافل االجتماعي اليت حثّ ن التطوع حتقيق لفكرة أ -١
 ويتحقق من ورائها األجر والثواب من هللا. ،اجملتمع

ويعمل على زيدة إحساسه ابملسؤولية  ،جملتمع الذي يعيش فيهإىل ايسهم التطوع يف تنمية شعور املتطوع ابالنتماء  -٢
 جمتمعه والعمل ملا فيه مصلحته. االجتماعية حنو
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 ل يف شعور املتطوع ابلسعادة وتقدير الذات.ُيقق العمل التطوعي فوائد معنوية تتمثّ  -٣

يسهم العمل التطوعي يف شغل وقت الفراغ مبا يعود على اجملتمع ابلفائدة، وإكساب املتطوع اخلربات واملهارات يف  -٤
 األعمال واألنشطة اليت يشارك فيها.

 العمل التطوعي العبء عن األجهزة احلكومية ويدعم ويكمل دورها.خيفف  -٥

حاجة املؤسسات االجتماعية إىل عدد من املتطوعني لإلسهام يف أنشطتها ودعم إمكاانهتا لتقوم مبهمتها على الشكل  -٦
 األفضل. 

 جماالت العمل التطوعي:

، ومتطلباته الحتياجات كل جمتمع اتبع   ؛آخر جماالت العمل التطوعي متعددة ومتنوعة، وختتلف من جمتمع إىل جمتمع
 (:١٥، ٢٠٠٩طان، وال يكاد يوجد نشاط إال وللعمل التطوعي جهد فيه، وميكن إمجال هذه اجملاالت يف اآليت )السل

 اجملال االجتماعي:

ومكافحة التدخني، ورعاية إعادة أتهيل مدمين املخدرات، ورعاية األحداث، و ويتضمن رعاية الطفولة، ورعاية املرأة، 
 املسنني والشباب، واإلرشاد األسرى، ومساعدة املشردين، ورعاية األيتام، ومساعدة األسر الفقرية.

 اجملال الرتبوي والتعليمي:

والدروس العلمية، وبرامج صعوابت التعلم، وتقدمي التعليم املنزيل للمتأخرين  ،وإلقاء احملاضرات ،ويتضمن حمو األمية
 .ادراسي  

 اجملال الصحي:

ويتضمن الرعاية الصحية، وخدمة املرضى والرتفيه عنهم، وتقدمي اإلرشاد النفسي والصحي، والتمرين املنزيل، وتقدمي 
 العون لذوي االحتياجات اخلاصة، وخدمات اإلسعاف. 

 اجملال البيئي:

 اطئ واملنتزهات، ومكافحة التلوث.ويتضمن اإلرشاد البيئي، والعناية ابلغاابت ومكافحة التصحر، والعناية ابلشو 

 جمال الدفاع املدين:

 ويتضمن املشاركة يف أعمال اإلغاثة، واملشاركة يف أوقات الكوارث املختلفة.
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 :لعمل التطوعيادوافع 

 التطوع من أجل حب اآلخرين وتقدمي املساعدة هلم. -

 واستثمارها ألمور شخصية كاحلصول على وظيفة أو مهنة. ،التطوع من أجل تكوين العالقات االجتماعية -

فر إال من ايف حياته العملية قد ال تتو  التطوع من أجل اكتساب مهارات وخربات جديدة قد ُيتاجها املتطوع مستقبال   -
 خالل مراكز التطوع.

 أنواع املتطوعني:

 .ن ابملال فقطو متطوع -

 .ابجلهد فقطمتطوعون  -

 .ن ابجلهد واخلربةو متطوع -

 .ابلوقتمتطوعون  -

 .ن ابلوقت واجلهد واملالو متطوع -

 متطلبات العمل التطوعي:

مشاركة املواطنني يف أنشطة اجملتمع املختلفة على عدة أمور، منها ما يتعلق ابملتطوع نفسه، يتوقف العمل التطوعي، و 
 (:١٢٧٦هـ، ١٤٣٣احلريب، ) اآليتالنحو ميكن إجيازها على و ومنها ما يتعلق بظروف اجملتمع احمليطة، 

 ( دوافع التطوع:واًل أ)

إحساس الفرد ابملسؤولية االجتماعية حنو اجملتمع الذي يعيش فيه، مثل: وتتمثل يف جمموعة من الدوافع الذاتية والعامة، 
ا رغبة لتقدير، وكذاحلصول على انتماء و الشعور ابال، كاحلاجة إىل األمن النفسي و ورغبته يف إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية
 صداقات مع اآلخرين، إضافة إىل شغل أوقات الفراغ مبا يفيد.كوين عالقات و تالفرد يف اكتساب مهارات وخربات جديدة، و 

 ( الفرص املتاحة للتطوع:ااثنيً )

األنشطة وتتمثل يف وجود املنظمات أو املؤسسات اليت تتيح للمواطنني التطوع يف أنشطتها املختلفة، على أن تكون 
اسب مبا يتضمنه من عالقات وثقة املتاحة ذات جدوى، ويشعر املتطوع أبمهية العمل فيها، إضافة إىل توفر مناخ العمل املن

احلواجز اليت تعوق املشاركة يف العمل التطوعي، سواء ما يتعلق ابلتنظيمات الرمسية أو فية، مع خلو اجملتمع من القيود و شفاو 
 ائدة يف اجملتمع.التقاليد الست و العادا
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 :وقدراته املتطوعمهارات ( ا)اثلثً 

، املؤسسات اليت حتتاج إىل متطوعنيمعرفته ابهليئات و ، و ومتطلباته وهي ما يتعلق بوعي املواطن ابحتياجات جمتمعه
بصحة جيدة مهارات معينة متكن املتطوع من القيام مبا يسند إليه من مهام، إضافة إىل متتع املتطوع وكذلك توافر خربات و 

الظروف املعيشية املستقرة اليت ال تعوق الوقت و فر امتكنه من أداء ما يتطلبه التطوع من جهد واستمرار يف العطاء، إىل جانب تو 
 عمله التطوعي.

 ليت تؤثر يف العمل التطوعي:االعوامل 

آلن العمل التطوعي ميثل حصيلة العديد من املتغريات اليت تسفر يف النهاية عن الرغبة لتقدمي اجلهد والوقت  انظر  
و النمط أيف الشكل ا يف شدة العمل التطوعي و سلب   و جيااب  إلآلخرين دون انتظار العائد اجملزي، هناك بعض املتغريات اليت تؤثر 

بينما هناك عالقة عكسية بني املكانة  ،عالقة طردية بني درجة التعليم والتطوع ن هناكأاخلاص به، جند على سبيل املثال 
 .(٨٠٢هـ، ١٤٣٣)الشريف،  قدام على التطوعاإلللفرد و  االجتماعية

ا يف طريقة التنظيم، فالطبقات يض  أبل  فقط، الطبقة االجتماعية للفرد ال تؤثر يف معدل املشاركة ابجلهد التطوعيوأن     
يها معدل كبري يف التعبري عن املشاكل أكثر من االستعداد للمعاونة يف التنظيم، بينما الطبقة املتوسطة والعليا تظهر الدنيا لد

 ا للتطوع ابملشاركة يف كالمها.  كبري  معدال  

جند أن معدل التطوع بني  ، حيثبني املتزوجني أكثر عن غري املتزوجني ايبلغ التطوع أقصاه لدى متوسطي العمر، وأيض      
 لديهم أبناء أكثر منه لدى من هم مل ينجبوا بعد. الذين

لديهم الرغبة يف التطوع ابلنسبة لألدوار تكون ن الفقراء إ، من حيث ومنطه يف شكل التطوع اكما يؤثر الدخل أيض  
 ، ونتيجة لذلك جندهم يقومون أبدوار إجيابية جتاه بعض القيادات يف اجملتمع.االعتمادية أكثر من األدوار القيادية

 :اإلجراءات املنهجية للبحث

 البحث منهج: أواًل 

وذلك من خالل تصميم القياس القبلي والبعدي  ،تجرييبال هالتصميم شب يالتجرييب ذ يعتمد البحث على املنهج
 إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة. (،٢) طرق تدريس العلومشعب جملموعتني من طالبات 
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 ( التصميم شبه التجرييب للبحث1شكل )

 متغريات البحث: ااثنيً 

 التالية:اشتمل البحث على املتغريات 

 املتغري املستقل: الربانمج وله مستوين:

الربانمج القائم على النشاط التطوعي الذي مت تطبيقه على طالبات اجملموعة التجريبية، والربانمج )العادي( املعتاد الذي طبق 
 على طالبات اجملموعة الضابطة.

 املتغريات التابعة:

 الباحثة. من إعداد اختبار التحصيلي الدراسي -

 الباحثة. إعداد من االجتاه حنو العمل التطوعي قياسم -

  تهعينو  البحث جمتمعاثلثاً: 

تكون اجملتمع من مجيع طالبات شعب العلوم املنتظمات يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى ختصصات العلوم الطبيعية 
 ( طالبة.١٣٢) هـ، والبالغ عددهن١٤٣٩ام الدراسي كيمياء( للع  -أحياء -)فيزيء

( من طالبات شعب طرق تدريس العلوم ٦٦عددها ) من جمتمع البحث الكلي، قصدية بطريقة عينةولقد مت اختيار ال
( منهن  ٣٣( منهن كمجموعة جتريبية إلجراء الدراسة احلالية، و)٣٣م القرى، حيث مت اختيار )جامعة أالرتبية يف  كليةب (٢)

 كمجموعة ضابطة.  
  

اختيار عينة 

البحث بطريقة 

قصدية وتقسيم 

الطالبات على 

 مجموعتين 

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

تطبيق أدوات 

 قبليا  البحث 

تطبيق أدوات 

 البحث قبليا  

تطبيق البرنامج القائم 

 على النشاط التطوعي 

تطبيق البرنامج 

 المعتاد

تطبيق أدوات 

 البحث بعديا  

تطبيق أدوات 

 البحث بعديا  
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  بناء الربانمج: رابعاً 

يعتمد البحث يف حتقيق أهدافه اخلاصة على الربانمج القائم على األنشطة التطوعية، حيث يتضمن الربانمج عدد ا من 
غطي اجلانب املعريف للنشاط التطوعي، فضال  عن جانب التطبيق امليداين الذي يتبع املعرفة النظرية، املوضوعات النظرية اليت ت

(، )عثمان، ٢٠٠٨)عبد الفتاح، ولقد مت بناء الربانمج بعد االطالع على بعض أدبيات الرتبية املتعلقة ببناء الربامج مثل 
 برانمج البحث احلايل من خالل احملاور االتية:مت تناول (، واليت يف ضوئها ٢٠١٦)الوكيل، (، ٢٠١٥

 حتديد فلسفة الربانمج واملربرات اليت مت االعتماد عليها يف بنائه: -1

( ٢مت بناء الربانمج املقرتح يف صورة أنشطة تطوعية مرتبطة ببعض املعارف النظرية املتضمنة يف مقرر طرق تدريس العلوم )   
، ٢٠٣٠بات اجلامعة حنو العمل التطوعي؛ حتقيق ا ألهداف رؤية اململكة العربية السعودية هبدف ترسيخ وتعزيز اجتاهات طال

 إضافة  إىل ما هلذه األنشطة التطوعية من أثر يف حتصيلهن الدراسي.    

 

 اهلدف من الربانمج: -2

التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات  لقياس أثره يفرانمج قائم على النشاط التطوعي ب بناءوهو    
 ( جبامعة أم القرى.٢العلوم مساق )

 حتديد األهداف العامة للربانمج: -3

 ( من خالل ممارسة األنشطة التطوعية املرتبطة ابملقرر الدراسي.٢حتصيل طالبات طرق تدريس العلوم )تنمية  -

 تطوعي.تنمية االجتاه اإلجيايب حنو العمل ال -

 حتديد الفئة املستهدفة: -4

 جبامعة أم القرى واليت تتوفر فيهن الشروط التالية:بكلية الرتبية استهدف الربانمج طالبات العلوم 

 ليس لديهن اجتاهات إجيابية أو مرتفعة حنو العمل التطوعي. -

 مل يسبق هلن حضور برامج تدريبية عن العمل التطوعي.  -

 اختيار حمتوى الربانمج: -5

( الحظت الباحثة أنه ميكن أن يسهم بقدر ملحوظ يف ٢من خالل مراجعة حمتوى املقرر اجلامعي )طرق تدريس العلوم 
حمتوى الربانمج من مفردات مقرر طرق تدريس  زيدة الوعي وتنمية ثقافة العمل التطوعي لدى طالبات املقرر، وبذلك مت اختيار



 حممود كسناويهناد د.    فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي

 20    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

( واملناسبة لتصميم األنشطة التطوعية اخلاصة ابلربانمج املقرتح، وذلك من خالل حتليل حمتوى مقرر طرق تدريس ٢العلوم )
تدريس العلوم، (، وقد وقع االختيار على املوضوعات اآلتية: )هتيئة البيئة الفيزيقية للتعليم، والطرائف العلمية يف ٢العلوم )

والتعلم النشط واسرتاتيجياته، واألفكار اإلبداعية يف التدريس(، حيث تتوافر فيها أنشطة تطوعية تقدمها الطالبات كمبادرات 
 خلدمة البيئة اجلامعية وتلمس حاجاهتا. 

 مدة دراسة الربانمج:  -6

خيتص ابجلانب املعريف ( ساعات ٦بواقع ) كل أسبوع  تستغرق سبعة أسابيع دراسية: ثالثة أسابيع مبعدل يوم واحد من
واجلدول  ( ساعة لكامل الربانمج،٢٩ومبعدل إمجايل ) ،( ساعة٢٣بواقع ) للربانمج، وأربعة أسابيع كاملة ختتص ابجلانب امليداين

 ( يوضح لذلك.  ١)

 لربانمج القائم على األنشطة التطوعيةل اخلطة الزمنية (1جدول )

 األسابيع األايم الساعات الربانمج مقرر تدريس العلوم الزمين للتنفيذاإلطار 
)النظري  اجلانب املعريف تنظيم البيئة الفيزيقية األول األول ٢

 االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس )الطرائف العلمية والتعلم النشط( الثاين األول ٢ للربانمج(
 األفكار اإلبداعية يف التدريس الثالث األول ٢
٣ 
٣ 
٣ 

 األول
 الثاين
 الثالث

 الرابع
األنشطة التطوعية املقرتحة: )تنظيف القاعات الدراسية، وتوزيع 
الكراسي واألدوات بطريقة مناسبة، والعمل على جتديد طالء 

ا، وتزيني القاعات والتحسني من  القاعات، وتنظيف السبورات جيد 
منظرها، وإصالح التالف من اإلضاءات العامة، وتوفري القرطاسية يف 

 القاعات الدراسية، وتزيني القاعة ابلنبااتت(

اجلانب امليداين 
 )التطبيقي للربانمج(

األنشطة التطوعية )
املقرتحة واملرتبطة 

 (ابحملتوى

٣ 
٣ 

 األول
 اخلامس الثاين

٢ 
٢ 

 األول
 السادس الثاين

األنشطة التطوعية املقرتحة: )ورش عمل تطوعية للطالبات املعلمات 
الستخدام الطرائف العلمية يف التدريس، ودورات تدريبة أون الين عن 

الطرائف العلمية يف تدريس العلوم، وعرض لوحات يف القاعات 
الدراسية تشرح بعض الطرائف العلمية واستخدامها يف التدريس، 

إرشادية للتعلم النشط واستخدامها يف التدريس، وتصميم لوحات 
 وتنفيذ ندوة بعنوان أمهية: االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس العلوم(

٢ 
٢ 

 األول
 السابع الثاين

)ورش عمل لطالبات الرتبية امليدانية عن تطبيقات األفكار اإلبداعية 
يف التدريس، وعرض لوحات يف القاعات الدراسية تشرح بعض 

األفكار االبداعية واستخدامها يف التدريس، وتوزيع سي دي على 
طالبات الرتبية العملية يتضمن تصميمات خلطط دراسية تتضمن 

 التدريس، وتوزيع ملصقات حتفيزية استخدام األفكار اإلبداعية يف
لطالبات الرتبية العملية الستخدام بعض األفكار اإلبداعية يف 

 التدريس(

 اإلمجايل ٢٩
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 اختيار األنشطة التطوعية القائم عليها الربانمج:  -7

 متت صياغة حمتوى الربانمج يف صورة أنشطة، وقد روعي فيها اآليت:

 ضرورة اختيار احملتوى املالئم ملفاهيم العمل التطوعي. -

 ضرورة ربط حمتوى األنشطة بقضاي اجملتمع اجلامعي واحتياجاته اجملتمعية. -

 ووسائل االتصال املختلفة. إدخال التكنولوجيا احلديثة ودجمها ضمن أنشطة الربانمج من كمبيوتر وإنرتنت  -

 أن تكون لألنشطة أهداف حمددة وواضحة. -

 (.٢ان تكون وثيقة الصلة ابألهداف اخلاصة ملقرر طرق تدريس العلوم ) -

 أن تتناسب األنشطة مع ميول عينة الدارسة ورغباهتن وقدراهتن. -

 ان تنمي مهارات العمل التطوعي والتعاون والتواصل مع اآلخرين. -

 اسرتاتيجيات وطرق التدريس املستخدمة يف تدريس الربانمج املقرتح القائم على األنشطة التطوعية: -8

هناك العديد من االسرتاتيجيات التدريسية والطرق التعليمية اليت تسهم يف تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات، حيث 
: قرتح، ومن اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف الربانمجإن أسلوب التدريس هو أحد العناصر الرئيسية يف الربانمج امل

 العصف الذهين، والتعلم التعاوين، واملناقشة واحلوار، وحل املشكالت، والتفكري اإلبداعي، والتفكري الناقد.  احملاضرة،

 مصادر التعلم والوسائل التعليمية: -9

ع الزميالت وأستاذة مج وتستخدمها الطالبات هبدف التفاعل مويقصد هبا جمموعة املصادر واألدوات اليت يتيحها الربان
 لمشاركة الفعلية يف األنشطة التطوعية املقرتحة.ل ت الربانمجوموضوعا املقرر

 طرق التقومي وأساليبه: )حتديد أساليب تقومي الطالبات يف أنشطة الربانمج(: -10

 مدى أتثريه على الطالبات أبسلوبني:مت تقومي الطالبات بعد االنتهاء من الربانمج وقياس 

 اختبار حتصيلي للجانب املعريف اخلاص ابلربانمج، يكشف عن مدى استيعاب الطالبات للمقرر. -

 مقياس االجتاه حنو العمل التطوعي، حيث يقيس اجتاه الطالبات حنو العمل التطوعي.  -
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وبذلك مت التوصل إىل الصورة النهائية  ،ضوء آرائهمكما مت عرض الربانمج على جمموعة من احملكمني، وتعديله يف 
 عن السؤال األول من أسئلة البحثوابنتهاء إعداد وبناء الربانمج تكون قد متت اإلجابة للربانمج، وأصبح صاحلا  للتطبيق، 

 وهو:

ي لدى طالبات مقرر الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعقائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الربانمج الما صورة 
 طرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى؟

 : املراحل اإلجرائية للربانمجاحلادي عشر 

 املرحلة التمهيدية:

صص علوم جبامعة مت تطبيق البحث عليها من طالبات خت: الضابطة والتجريبية(، واليت اختيار عينة الدراسة )اجملموعتني -
 .أم القرى

 تطبيق القياس القبلي على عينة الدراسة )اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية(.  -

تعريف الطالبات )اجملموعة التجريبية( مبحتوى الربانمج، وبيان كيفية ارتباطه ابملقرر وتطبيق األنشطة التطوعية من  -
 خالله.

ذ الربانمج، وحتديد األنشطة التطوعية املطلوب من تعريف الطالبات )اجملموعة التجريبية( أبسلوب العمل خالل فرتة تنفي -
 الطالبات القيام هبا من خالل الربانمج.

 املرحلة التنفيذية:

 مناقشة الطالبات )اجملموعة التجريبية( يف املوضوعات املرتبطة ابألنشطة التطوعية.

يف اجملتمع املدين ابجلامعة )جامعة أم القرى(   وتنفيذ الطالبات )اجملموعة التجريبية( األنشطة التطوعية اخلاصة ابلربانمج
 كهدف من أهداف املقرر.

 املرحلة التقوميية:

 تطبيق القياس البعدي على عينة الدراسة )طالبات اجملموعتني: التجريبية والضابطة(. 

 استخالص النتائج ملعرفة التغريات احلادثة.

 : أدوات البحثخامساً 

 من أجل تنفيذ الدراسة امليدانية هلذا البحث مت استخدام األدوات اآلتية:
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 :االختبار التحصيلي (1

(، حيث هدف إىل قياس حتصيل الطالبات يف ٢مت إعداد االختبار التحصيلي من حمتوى مقرر طرق تدريس العلوم )
عداد االختبار التحصيلي من نوع إالتطبيق(، حيث مت و الفهم، و احملتوى النظري للربانمج بعد تنفيذه يف مستويت )التذكر، 

 ية يف إعداد االختبار:تمور اآل، ومت مراعاة األ( فقرة٢٠بلغ جمموعها ) االختيار من متعدد

 حتليل احملتوى املراد تطبيق الدراسة فيه للتعرف على أهدافه. -

 .لذلك يوضح( ٢دول )اجل، و وضع جدول مواصفات لالختبار التحصيلي -

 .وضع فقرات االختبار من متعدد -

 ( مواصفات االختبار التحصيلي2جدول )

 

   

  صدق االختبار:

روعي فيه األوزان النسبية ألبعاد  ،مت التحقق من صدق احملتوى لالختبار من خالل إعداد جدول املواصفات لالختبار
مراجعة فقرات االختبار مع (، مث ٢ل املعريف كما هو موضح يف جدول )احملتوى العلمي ومستويت النتاجات التعليمية يف اجملا

وتعديل بعض فقرات االختبار يف ضوء مقرتحاهتم،  ،(٢جمموعة من احملكمني املتخصصني يف تدريس مقرر طرق تدريس العلوم )
( فقرة من نوع االختيار من متعدد، لكل منها أربعة بدائل إحداها فقط اإلجابة ٢٠ن االختبار يف صورته النهائية من )وقد تكوّ 

 ( درجة.٢٠الصحيحة، وجرى ختصيص عالمة واحدة لكل فقرة منها، وهبذا تكون العالمة الكلية لالختبار )

بكلية الرتبية يف جامعة أم  (٢طرق تدريس العلوم )شعب كما مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية من إحدى 
، مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب ( طالبة، وبعد تطبيق االختبار، وتصحيحه٣٠) نالقرى وعدده

 ( يوضح ذلك.٣واجلدول )جة الكلية لالختبار كل مستوى من مستويت االختبار والدر   معامل االرتباط بني درجة
  

املوضوعات املعرفية 
 للمحتوى

 املستوايت املعرفية
 النسبة املئوية اجملموع

 التطبيق الفهم التذكر

٢٠ -١٣ -١١ – ٥ ١ ١٦ البيئة الفيزيقية  ٣٠ ٦٪  
١٨ -١٠ -٨ الطرائف العلمية  ١٧ -١٢ -٩  ٣٥ ٧ ١٤٪  
١٥ -٧ -٦ -٤ األفكار اإلبداعية  ١٩ -٢  ٣٥ ٧ ٣٪  

٪١٠٠ ٢٠ ٦ ٦ ٨ اجملموع  
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 كل مستوى من مستوايت االختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامل االرتباط بني درجة   (3جدول )
 معامل االرتباط املستوى

 900.** التذكر

 873.** الفهم

 888.** التطبيق

 ٠.٠١قل من أا عند مستوى داللة حصائي  إدال  **

( أن معامل االرتباط بني درجة كل مستوى من مستويت االختبار والدرجة الكلية لالختبار دالة ٣يتضح من اجلدول )
( مما يدل على اتساق مستويت االختبار وصالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة. 0.01عند مستوى داللة أقل من ) اإحصائي  

تستخدم  واليت، (KR-20)     ٢٠ الل معادلة كودر ريتشاردسونامل الثبات لالختبار من خمت حساب مع ثبات االختبار:
( يوضح نتائج الثبات ٤يف االختبارات اليت تعطى فيها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة اخلاطئة، واجلدول )

 هبذه الطريقة.

 (KR-20) 20معادلة كودر ريتشاردسون  ادلةمعامل ثبات االختبار التحصيلي مبع (4جدول )

 (KR-20) خ(× )جمموع ص  ع ن

٢٠ 31.030 4.833 0.889 

(، وهذا يدل على 0.889كودر ريتشاردسون )  عادلة( أن معامل الثبات لالختبار التحصيلي مب٤يتضح من اجلدول )
 أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات والتجانس.

 :االجتاه حنو العمل التطوعيمقياس  (2

من  حنو العمل التطوعي، للكشف عن اجتاهاهتن (٢) مطالبات مقرر طرق تدريس العلو إىل موجه  مقياستصميم مت 
خالل الرجوع إىل األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع العمل التطوعي لدى طلبة اجلامعات، وخاصة 

 (،٢٠١٤الزيود والكبيسي )و  م(،٢٠١٥) املنيزل والعتومو  (،٢٠١٥احللوة )و (، ٢٠١٦لدين وعبد العال )من مجال ا دراسة كل
البعد و )البعد الشخصي،  :نِ يْ د  عْ بـح املقياس  تضمن، حيث (٢٠١٣) اخلدامو م(، ٢٠٠٦العامر )و م(، ٢٠٠٩لسلطان )او 

 غري موافق(. –حمايد  –)موافق  :اختيارات ةة، وأمام كل عبارة ثالثعبار  (٢٤) مناالجتماعي( ويتكون 

 :ملقياسخطوات تصميم ا

ات واضحة ذات معىن ر أن تكون العبا قياس، حيث روعي يف بناء املسؤاال   (٢٤) يف وحتديد أسئلته قياسمت تصميم امل
 .املزدوجةجتنب كتابة العبارات أو األسئلة و ، جتنب البنود أو املصطلحات املتحيزةو حمدد، 
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، فتم عرضه على قياسكان البد من استخراج صدق امل  وصياغتها يف صورهتا املبدئية قياسبعد بناء أسئلة امل :ملقياسصدق ا
يف ضوء ما أشاروا به من  ملقياسعليه مت تعديل ا ، وبناء  هيئة التدريس للمساعدة يف تقوميه جمموعة من احملكمني من أعضاء

( ٣٣عددها ) العيةطاستتطبيق املقياس على عينة من خالل  للمقياس، صدق االتساق الداخليمت حساب ، كما مقرتحات
، وذلك ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني ( بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى٢طالبة من طالبات شعب طرق تدريس العلوم )

حساب ومن مث مت ، على متاسك فقراته والذي دلّ  إليه،الذي تنتمي  دعْ للبـح درجة كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية 
بيق وصالحيتها للتطقياس املبعاد أعلى متاسك  والذي دلّ  ،والنتيجة الكلية للمقياس دعْ ون بني درجة كل بـح سمعامل االرتباط بري 

 يوضح ذلك.   (٥، واجلدول )بحثعلى عينة ال

 مقياسلمعامل االرتباط بريسون بني نتيجة كل جمال والنتيجة الكلية ل (5جدول )

 االرتباطقيمة معامل  بعاد املقياسأ الرقم
 **923. التطوعيالعمل االجتاه الشخصي حنو  ١

 **909. التطوعيالعمل حنو  االجتماعياالجتاه  ٢

 ٠.٠١ا عند مستوى داللة أقل من حصائي  إ**دال 

 ٠.٠٥ا عند مستوى داللة أقل من * دال إحصائي  

ن معامل ثبات إ، حيث ألفا كرو نباخالتطوعي ابستخدام معادلة  االجتاه حنو العمل  مت التحقق من ثبات مقياس :قياسثبات امل
يوضح ( ٦ثبات، واجلدول )الاسبة من على درجة من على أن املقياس وهذا يدلّ  ،احصائي  إ مقبولمقياس االجتاه حنو العمل 

 نتائج ذلك. 

 لفاأاخ نبمعامل ثبات املقياس مبعادلة كرو  (6جدول )

 كرو نباخآلفا   عدد العبارات البعد

 916. 15 التطوعيالعمل االجتاه الشخصي حنو 

 872. 9 التطوعيالعمل االجتاه االجتماعي حنو 

 935. 24 االجتاه الكلي

املقياس، حبيث مت االعتماد على طريقة ليكرت من حيث التدرج يف اإلجابة على كل عبارة من عبارات  :قياستصحيح امل
واحدة، هذا ابلنسبة  ( درجة١) :درجتان، وغري موافق :(، وحمايد٣موافق وتعطى ): تتضمن كل عبارة ثالث استجاابت

 جيابية، وتعكس الدرجات ابلنسبة للعبارات السلبية. للعبارات اإل
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 خامسًا: التطبيق القبلي ألدوات البحث

   لتطبيق القبلي لالختبار التحصيلييف ا اجملموعتني: التحقق من تكافؤ أواًل 

الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي عند مستويت )التذكر،  :للتحقق من تكافؤ اجملموعتني
 (٧، واجلدول ) Independent Samples T Testاختبار )ت( للمجموعات املستقلة م التطبيق( مت استخداو الفهم، و 
 وضح نتائج ذلك.ي

 الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي  :نتائج اختبار)ت( للمجموعات املستقلة للتعرف على الفروق بني اجملموعتني (7)جدول 
 التطبيق(و الفهم، و لالختبار التحصيلي عند مستوايت )التذكر، 

 املتوسط احلسايب العدد اجملموعة مستوى االختبار
االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التذكر
 0.980 3.09 33 الضابطة

 0.883 3.03 33 التجريبية 793. 264. 06061.

 الفهم
 1.146 2.76 33 الضابطة

 1.236 2.82 33 التجريبية 837. 206. 06061.

 التطبيق
 0.859 2.64 33 الضابطة

 0.794 2.45 33 التجريبية 375. 893. 18182.

 االختبار ككل
 1.623 8.48 33 الضابطة

 1.741 8.30 33 التجريبية 662. 439. 18182.

ن املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي عند أ تضح من اجلدول السابقي
املتوسط احلسايب و (، 2.64(، وعند مستوى التطبيق هو )2.76مستوى الفهم هو )وعند (، 3.09مستوى التذكر هو )

 وعند مستوى التطبيق هو(، 2.82)، وعند مستوى الفهم هو (3.03هو )ستوى التذكر عند مجملموعة التجريبية لطالبات ا
(، 8.48لالختبار التحصيلي الكلي هو )توسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي فاملولذلك ، (2.45)

 (.8.30هو )وللمجموعة التجريبية 

الضابطة والتجريبية يف  :بني اجملموعتني( ٠.٠٥عند مستوى داللة أقل من ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةوابلتايل 
ن مستوى إالتطبيق( واالختبار التحصيلي ككل، حيث و الفهم، و التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي عند مستويت )التذكر، 

الضابطة والتجريبية، يف التطبيق  :تدل هذه النتيجة على تكافؤ اجملموعتني(، و ٠.٠٥الداللة جلميع هذه املستويت أكرب من )
  .التطبيق( واالختبار التحصيلي ككلو الفهم، و ختبار التحصيلي عند مستويت )التذكر، القبلي لال

  



 حممود كسناويهناد د.    فاعلية برانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي

 27    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

   التطوعيلقبلي ملقياس االجتاه حنو العمل التحقق من تكافؤ اجملموعتني يف التطبيق ا: ااثنيً 

 :يْ د  عْ عند بـح  التطوعيملقياس االجتاه حنو العمل الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي  :للتحقق من تكافؤ اجملموعتني   
اختبار )ت( للمجموعات وعي( مت استخدام التطاالجتاه االجتماعي حنو العمل و ي، )االجتاه الشخصي حنو العمل التطوع

 ذلك.وضح نتائج ( ي٨، واجلدول )Independent Samples T Testاملستقلة 

 الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي  :)ت( للمجموعات املستقلة للتعرف على الفروق بني اجملموعتني نتائج اختبار (8)جدول 
 التطوعي ملقياس االجتاه حنو العمل

 العدد اجملموعة اجملال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الشخصي
 0.250 1.59 33 الضابطة

.05434 .918 .362 
 0.230 1.53 33 التجريبية

 االجتماعي
 0.351 1.62 33 الضابطة

.12835 1.658 .102 
 0.273 1.49 33 التجريبية

 املقياس ككل
 0.241 1.60 33 الضابطة

.09135 1.792 .078 
 0.167 1.51 33 التجريبية

لقبلي ملقياس االجتاه حنو العمل ن املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق اأ( ٨)يتضح من اجلدول 
املتوسط احلسايب (، و 1.53هو )(، وللمجموعة التجريبية 1.59التطوعي عند جمال االجتاه الشخصي حنو العمل التطوعي هو )

التطوعي عند جمال االجتاه االجتماعي حنو العمل لقبلي ملقياس االجتاه حنو العمل التطبيق الطالبات اجملموعة الضابطة يف 
املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي (، و 1.49هو )(، وللمجموعة التجريبية 1.62التطوعي هو )

ال توجد فروق ذات وبذلك (، 1.51التجريبية  هو )(، وللمجموعة 1.60ملقياس االجتاه حنو العمل  التطوعي الكلي هو )
لقبلي ملقياس االجتاه حنو الضابطة والتجريبية يف التطبيق ا :بني اجملموعتني( ٠.٠٥عند مستوى داللة أقل من ) داللة إحصائية

طوعي( واملقياس العمل  التاالجتاه االجتماعي حنو و التطوعي،  )االجتاه الشخصي حنو العمل :يد  عْ التطوعي عند بـح العمل 
الضابطة  :تدل هذه النتيجة على تكافؤ اجملموعتني(، و ٠.٠٥واملقياس أكرب من ) يند  عْ ن مستوى الداللة للبـح إي، حيث الكل

االجتاه و )االجتاه الشخصي حنو العمل التطوعي،  ديعْ اه حنو العمل  التطوعي عند بـح والتجريبية، يف التطبيق القبلي ملقياس االجت
  .االجتماعي حنو العمل  التطوعي( واملقياس الكلي
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   انمج القائم على النشاط التطوعيتطبيق الرب  سادسًا:

مت تطبيق الربانمج القائم على النشاط التطوعي على اجملموعة التجريبية فقط يف الفصل الدراسي الثاين من العام 
هلن أمهية الربانمج  تهـ، وقد اجتمعت الباحثة بطالباهتا اجملموعة التجريبية قبل البدء يف تطبيق الربانمج وشرح١٤٣٩الدراسي 

هلن أيم تنفيذ الربانمج من كل أسبوع، وعدد ( ومدى ارتباط الربانمج مبحتوى املقرر، وأوضحت ٢ملقرر طرق تدريس العلوم )
ما ورد يف اخلطة الزمنية للربانمج املشار اليه سابقا ، أما اجملموعة الضابطة فقد مت دراسة مقرر طرق ساعات التنفيذ املطلوبة وفق 

 . من قبل إحدى عضوات هيئة التدريس يف كلية الرتبية يف جامعة أم القرى ة( بطريقة عادية واملعتمد٢تدريس العلوم )

  التطبيق البعدي ألدوات البحث سابعًا:

)اختبار حتصيلي،  امت الباحثة بتطبيق أدوات البحثبعد االنتهاء من تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية فقط، ق
متهيدا  إلجراء املعاجلة اإلحصائية املناسبة مث رصدت النتائج  العمل التطوعي( تطبيقا بعدي على عينة البحث استبيان االجتاه حنو

 للنتائج.

 اليب اإلحصائية املستخدمةاألس اثمناً:

  لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها، مت حتليل البياانت ابستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 .Independent Samples T Testاختبار )ت( للمجموعات املستقلة  -

النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي للتعرف على حجم أتثري استخدام برانمج قائم على  (η2) مربع إيتا -
 واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.

( للكسب املعدل للتعرف على فاعلية استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية Blackمعادلة بالك ) -
 و العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية.التحصيل الدراسي واالجتاه حن

 للتحقق من صحة الفرض الثالث للبحث. Pearson Correlation معامل االرتباط بريسون  -

 ومناقشتها عرض نتائج البحث :اتسعاً 

 :اختبار صحة الفرض األول -1

بني  (٠٥,٠) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالفرض األول من فروض البحث على أنه: ) ينصّ 
ككل ويف مستويته   متوسطي درجات طالبات اجملموعتني: الضابطة والتجريبية يف التطبيق البـ ْعِدي لالختبار التحصيلي

 .(املختلفة
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الضابطة والتجريبية يف  :)ت( للمجموعات املستقلة للتعرف على الفروق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني نتائج اختبار (9جدول )
 التطبيق(و الفهم، و )التذكر،  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوايت

مستوى 
املتوسط  العدد اجملموعة االختبار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
مستوى  قيمة ت املتوسطني

 الداللة

 1.003 4.55 33 الضابطة التذكر
 0.810 6.97 33 التجريبية 000. 10.806 2.42424

 1.121 3.52 33 الضابطة الفهم
 0.566 5.48 33 التجريبية 000. 9.008 1.96970

 1.164 3.67 33 الضابطة التطبيق
 0.549 5.64 33 التجريبية 000. 8.795 1.96970

 1.989 11.73 33 الضابطة االختبار ككل
 1.548 18.09 33 التجريبية 000. 14.504 6.36364

ن املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند أ يتضح من اجلدول السابق
(، واملتوسط احلسايب 3.67هو ) مستوى التطبيق(، وعند 3.52هو ) مستوى الفهموعند  (،4.55)هو  مستوى التذكر

 هو مستوى التطبيق، وعند (5.48هو ) مستوى الفهم، وعند (6.97هو ) مستوى التذكرلطالبات اجملموعة التجريبية عند 
(، 11.73املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي هو )و ، (5.64)

( بني ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة أقل من )(، وعلى ذلك 18.09هو )وللمجموعة التجريبية 
الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستويت بلوم )التذكر،  :متوسطي درجات طالبات اجملموعتني

 (10.806)ككل، ولصاحل اجملموعة التجريبية، حيث كانت قيمة )ت( ملستوى التذكر   التطبيق( واالختبار التحصيليو الفهم، و 
( ٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من ) (9.008)(، وقيمة )ت( ملستوى الفهم 0.000( وهو )٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من )

(، وقيمة )ت( 0.000( وهو )٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من ) (8.795)(، وقيمة )ت( ملستوى التطبيق 0.000وهو )
تدل هذه النتيجة على وجود أثر (، و 0.000( وهو )٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من ) (14.504)لالختبار التحصيلي ككل 

جيايب الستخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة إ
 بطالبات اجملموعة الضابطة.

لقياس حجم أتثري استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي لدى   (𝛈𝟐)ايتنتيجة مربع إ (10جدول )
 طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة

متوسط البعدي  املستوى
 للمجموعة الضابطة

متوسط البعدي 
 حجم األثر إيتامربع  للمجموعة التجريبية

 مرتفع 646. 6.97 4.55 التذكر
 مرتفع 559. 5.48 3.52 الفهم

 مرتفع 547. 5.64 3.67 التطبيق
االختبار 

 مرتفع 767. 18.09 11.73 التحصيلي ككل
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لالختبار ( 0.767)( ملستوى )التطبيق(، و0.547يتا قد تراوحت بني )( أن قيم مربع إ١٠يتضح من اجلدول )
ىل أن حجم الذي أشار إ(، Cohenالتحصيلي ككل، ومجيعها يف املستوى )حجم التأثري املرتفع( حسب تصنيف كوهني )

الستخدام  مرتفعجيايب إأثر وتدل هذه النتيجة على وجود (، ٠.١٤ذا كانت النتيجة أعلى من القيمة )إ االتأثري يكون مرتفع  
برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة 

 الضابطة.

نتيجة معادلة الكسب املعدل للتحقق من فاعلية استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي  (11جدول )
 ت اجملموعة التجريبيةلدى طالبا

 املستوى
متوسط القبلي 

 للمجموعة التجريبية
متوسط البعدي 

 للمجموعة التجريبية
الدرجة 
 النهائية

الكسب 
 املعدل

 1.28 8 6.97 3.09 التذكر

 1.29 6 5.48 2.76 الفهم

 1.39 6 5.64 2.64 التطبيق

 1.31 20 18.09 8.48 االختبار التحصيلي ككل

أن استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلية يف تنمية  (١١اجلدول )يتضح من 
التطبيق( واالختبار التحصيلي ككل لدى طالبات اجملموعة التجريبية، و الفهم، و التحصيل الدراسي عند مستويت )التذكر، 

 ( واليت حددها بالك إلثبات الفاعلية.  1.20ن مجيع قيم معادلة الكسب املعدل أكرب من القيمة )إحيث 

يف التحصيل الدراسي يف  ةالتطوعياألنشطة مدى أمهية حتسن أداء الطالبات يف االختبار التحصيلي إىل  ةالباحث ىعز تو 
هداف اجلامعة يف توفري أضوء االهتمام إبدماج الطالبات ضمن برامج مستمدة من املقررات الرتبوية للجامعة تليب غايت و 

ربط أهداف العملية ، وذلك بمن خالل تطبيق ما يتعلمونه يف حل مشكالت جمتمعهم احمللية من اخلربات الرتبوية الثرية جمموع
تطبيق  على الربانمج تركيزبعد تطبيق الربانمج لعدة أسباب من أمهها الطالبات حتسن أداء ، وابلتايل خبدمة اجملتمعالتعليمية 

  املعرفة يف الواقع الفعلي.

تدعيم العمل التطوعي داخل املؤسسات الرتبوية بوصت أ وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج الدراسات السابقة اليت
من خالل األنشطة الصفية داخل اجلامعات ملا هلا أثر واضح يف حتسني أداء الطالب والطالبات، والنمو الشامل يف مجيع 

ودراسة جون (، ٢٠١٢ودراسة حممد )(، ٢٠١٥(، ودراسة املنيزل والعتوم )٢٠٠٩دراسة سلطان )مثل: جوانب شخصياهتم، 
(٢٠٠٩ .) 
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وابلتوصل إىل هذه النتيجة تكون قد متت اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث الذي ينص على: ما فاعلية 
 لدى طالبات مقرر طرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى؟ الدراسيبرانمج قائم على النشاط التطوعي يف التحصيل 

 :اختبار صحة الفرض الثاين -2

بني ( ٠٥,٠) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىمن فروض البحث على أنه: ) الفرض الثاينينص 
ككل ويف   متوسطي درجات طالبات اجملموعتني: الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو العمل التطوعي

  أبعاده املختلفة(.

الضابطة والتجريبية يف  :املستقلة للتعرف على الفروق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني)ت( للمجموعات  نتائج اختبار (12ل )جدو 
 التطوعيلبعدي ملقياس االجتاه حنو العمل التطبيق ا

املتوسط  العدد اجملموعة بعاداأل
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الفرق بني 
 املتوسطني

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الشخصي
 0.376 1.67 33 الضابطة

1.17960 17.464 
.000 

  0.095 2.85 33 التجريبية

 االجتماعي
 0.371 1.60 33 الضابطة

1.28754 18.818 
.000 

  0.129 2.89 33 التجريبية

 املقياس ككل
 0.251 1.64 33 الضابطة

1.23357 26.799 
.000 

  0.083 2.87 33 التجريبية

الجتاه حنو العمل دي ملقياس اعْ املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البـ  ن أ يبني اجلدول السابق
املتوسط احلسايب (، و 2.85هو )(، وللمجموعة التجريبية 1.67االجتاه الشخصي حنو العمل التطوعي هو ) دعْ لتطوعي عند بـح 

االجتاه االجتماعي حنو العمل  دعْ و العمل لتطوعي عند بـح الجتاه حنملقياس االبـ ْعدي لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق 
ن املتوسط احلسايب لطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق أ(، كما 2.89هو )(، وللمجموعة التجريبية 1.60التطوعي هو )

 وجود، وهذا يشري إىل (2.87(، وللمجموعة التجريبية  هو )1.64لتطوعي الكلي هو )املقياس االجتاه حنو العمل البـ ْعدي 
الضابطة والتجريبية  :( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني٠.٠٥فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة أقل من )

االجتاه و )االجتاه الشخصي حنو العمل التطوعي،  :يْ د  عْ اه حنو العمل  التطوعي عند بـح ملقياس االجتالبـ ْعدي يف التطبيق 
االجتاه الشخصي  دعْ تجريبية، حيث كانت قيمة )ت( لبـح العمل  التطوعي( واملقياس ككل، ولصاحل اجملموعة الاالجتماعي حنو 

االجتاه االجتماعي حنو  دعْ (، وقيمة )ت( لبـح 0.000( وهو )٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من ) (17.464)حنو العمل التطوعي 
 (26.799)(، وقيمة )ت( للمقياس الكلي 0.000وهو ) (٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من ) (18.818)العمل التطوعي 

 (. 0.000( وهو )٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من )
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ية االجتاه االجتماعي حنو جيايب الستخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمإتدل هذه النتيجة على وجود أثر و     
، ما يؤكد على أمهية الربامج واألنشطة مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطةالتطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية العمل 

 .التطوعية يف تنمية االجتاه حنو العمل التطوعي

التطوعي وعي يف تنمية االجتاه حنو العمل لقياس حجم أتثري استخدام برانمج قائم على النشاط التط(𝛈𝟐) نتيجة مربع إيتا  (13جدول )
 لدى طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة

 بعاداأل
توسط البعدي امل

 للمجموعة الضابطة
 توسط البعديامل

 حجم األثر إيتامربع  للمجموعة التجريبية

 مرتفع 827. 2.85 1.67 الشخصي

 مرتفع 847. 2.89 1.60 االجتماعي

 مرتفع 918. 2.87 1.64 املقياس الكلي

اه الشخصي حنو العمل التطوعي(، ( جملال )االجت0.827يتا قد تراوحت بني )أن قيم مربع إ (١٣يتضح من اجلدول )  
ىل الذي أشار إ(، Cohen( للمقياس الكلي، ومجيعها يف املستوى )حجم التأثري املرتفع( حسب تصنيف كوهني )0.918)و

 مرتفعجيايب إأثر وتدل هذه النتيجة على وجود  (،٠.١٤ذا كانت النتيجة أعلى من القيمة )إ اأن حجم التأثري يكون مرتفع  
الستخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية االجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة 

 بطالبات اجملموعة الضابطة.

 نتيجة معادلة الكسب املعدل للتحقق من فاعلية استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التحصيل الدراسي (14جدول )
 لدى طالبات اجملموعة التجريبية

 بعاداأل
توسط القبلي امل

 للمجموعة التجريبية
توسط البعدي امل

 للمجموعة التجريبية
الدرجة 
 النهائية

 الكسب املعدل

 1.34 3 2.85 1.53 الشخصي

 1.39 3 2.89 1.49 االجتماعي

 1.37 3 2.87 1.51 املقياس الكلي

استخدام برانمج قائم على النشاط التطوعي يتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلية يف تنمية ( أن ١٤يتضح من اجلدول )
التطوعي( االجتاه االجتماعي حنو العمل و ي، )االجتاه الشخصي حنو العمل التطوع ْي:د  عْ الجتاه حنو العمل التطوعي عند بـح ا

( واليت 1.20ن مجيع قيم معادلة الكسب املعدل أكرب من القيمة )إواملقياس الكلي لدى طالبات اجملموعة التجريبية، حيث 
 حددها بالك إلثبات الفاعلية.  
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وميكن تفسري تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف األداء البعدي على مقياس االجتاه حنو العمل 
همت يف زيدة وعي أسإىل املواقف التطوعية اليت مرت هبا اجملموعة التجريبية من خالل األنشطة التطوعية حيث  ؛لتطوعيا

، كما تضمن جيايب جتاه اآلخرين واجملتمعاإلاملشاركات أبمهية العمل التطوعي ودوره يف االرتقاء هبن، مما عزز فيهن التوجه 
املشاركة يف اجملموعة التجريبية اجتيازها بنجاح مما الطالبة ت واألنشطة املناسبة اليت استطاعت من اخلربا امتنوع   االربانمج عدد  

وزاد من وعي ومعرفة املشاركات أببعاد كثرية من املمكن أن  ،حنو العمل التطوعي وتعميقها هم يف زيدة هذه االجتاهاتأس
 العمل التطوعي.مع  اتكون كانت غائبة عنهن قبل ذلك، ومن مث أصبحن أكثر انسجام  

خالل هذه الفرتة ما بني القياس القليب  ظاهر   تح هلا كل هذا، ولذلك مل ُيدث هلا تطور  أما اجملموعة الضابطة فلم يح     
  االجتاهات حنو العمل التطوعي، حيث استمرت على نفس منط األداء الذي تعودت عليه خالل الفرتة ما قبليف والبعدي

    .Calver (2006)، (٢٠١٥خليفة )و (، ٢٠٠٤العامر )و (، ٢٠٠٢وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الباز ) القياس القبلي،

ومن هنا يربز الدور الذي جيب أن تقوم به املؤسسات التعليمية والرتبوية يف نشر مفهوم التطوع وتشجيع الطالبات     
 املختلفة.ومشروعاته لالخنراط يف األنشطة املتعلقة خبدمة اجملتمع من خالل برامج العمل التطوعي 

وابلتوصل إىل هذه النتيجة تكون قد متت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث الذي ينص على: ما فاعلية 
 االجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات مقرر طرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى؟برانمج قائم على النشاط التطوعي يف 

 :اختبار صحة الفرض الثالث -3

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الثالث من فروض البحث على أنه: ينص الفرض 
للتطبيق  االجتاه حنو العمل التطوعيالستبيان  والدرجة الكلية التحصيل الدراسيالدرجة الكلية الختبار  ( بنيa≤0.05معنوية )

 البعدي لدى طالبات اجملموعة التجريبية(. 

 معامل االرتباط بريسون بني التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية  (15جدول )
 )اللوايت درسن الربانمج القائم على النشاط التطوعي(

 

 االجتاه حنو العمل التطوعي

 مستوى الداللة االرتباطقيمة معامل 

 000. **767. التحصيل الدراسي

 ٠.٠١ا عند مستوى داللة أقل من ** دال إحصائي  
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( بني ٠.٠٥أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )السابق يتضح من اجلدول 
طالبات اجملموعة التجريبية )اللوايت درسن الربانمج القائم على النشاط التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى 

 (. 0.000( وهو )٠.٠٥( ومستوى الداللة أقل من )0.767التطوعي(، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

وميكن تصنيف قوة العالقة بني التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية )اللوايت 
، ٢٠٠٦) ورده الزعيب وطالفحةأدرسن الربانمج القائم على النشاط التطوعي( أبهنا عالقة )قوية( وذلك حسب التصنيف الذي 

عالقة متوسطة، فال ٠.٧٠إىل أقل من  ٠.٣٠عالقة ضعيفة، ومن التعترب  0٠.٣أقل من  ( إذا كانت قيمة معامل االرتباط٢٢٤
 عالقة قوية.ال ١.٠٠قل من أىل إ ٠.٧٠ومن 

كما ميكن تصنيف اجتاه العالقة بني التحصيل الدراسي واالجتاه حنو العمل التطوعي لدى طالبات اجملموعة التجريبية 
قابله زيدة يف  ،لى النشاط التطوعي( أبهنا عالقة طردية مبعىن أنه كلما زاد التحصيل الدراسي)اللوايت درسن الربانمج القائم ع

 التطوعي والعكس صحيح.  االجتاه حنو العمل 

وابلتوصل إىل هذه النتيجة تكون قد متت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث الذي ينص على: ما درجة 
ختبار التحصيل الدراسي والدرجة الكلية الستبيان االجتاه حنو العمل التطوعي للتطبيق البعدي االرتباط بني الدرجة الكلية ال

 لدى طالبات اجملموعة التجريبية؟

 :توصيات البحث
 :توصي الباحثة مبا يليالدراسة يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها 

أبمهية املشاركة يف العمل  وغريها من اجلامعات ابململكة العربية السعودية م القرىأتوعية طالبات كليات الرتبية جبامعة  •
 ؛يها أعضاء هيئة التدريس ابلقاعاتاليت يلق اضرات والربامج الثقافية واحملاضراتالتطوعي من خالل الندوات واحمل

 حنو العمل التطوعي بشكل إجيايب. نتغيري اجتاهاهتلديهن، و تنمية التحصيل الدراسي هبدف 

 أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات من أجل رفع مستوى النشاطات واألعمال التطوعية تشجيعوضع برامج ودورات ل •
 مكاانت وبيان أمهية العمل التطوعي.وذلك من خالل توضيح دور اإل املرتبطة ابملقررات واملناهج الدراسية،

العلمية من خالل إاثرة االهتمام ببعض املشكالت والقضاي التحصيل الدراسي لدى طالبات العلوم تنمية ضرورة  •
املناسبة هلا، وذلك من خالل التوسع يف برامج ، وإشراكهم يف اقرتاح احللول املرتبطة مبقرراهتم الدراسية االجتماعيةو 
 .لعمل التطوعيا

تساعد الطالبات تطوعية  العلوم بكليات الرتبية حبيث تتضمن تدريبات وأنشطةإعادة صياغة مقررات شعب طالبات  •
   .مما هلا أثر يف رفع التحصيل الدراسي اكتساب مهارات العمل التطوعي على
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متطلبات التخرج من اجلامعة، وأييت ضمن  املرتبطة أبنشطة املقررات الدراسية اعتماد ساعات العمل التطوعيضرورة  •
 .عمل التطوعي وترسيخه لديهنفز الطالبات على الهذا من ابب حت

ضرورة االهتمام مبوضوع النشاط التطوعي على املستويني النظري والتطبيقي وتضمينه يف مساقات برامج إعداد معلم  •
 العلوم بكليات الرتبية.

استخدام األنشطة التطوعية يف تنمية التحصيل  عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات توضح هلم كيفية •
  واالجتاه حنو العمل التطوعي أبنواعه املختلفة. الدراسي

بناء قاعدة للمعلومات عن التطوع واملتطوعني وإمداد الباحثني هبا وتبادل املعلومات بني املؤسسات اليت ترغب يف جمال  •
 .العمل التطوعي

صياغة حمتوى مناهج العلوم يف ضوء مبادئ العلوم إبعادة  خمططي ومصممي مناهج ضرورة اهتمام زارة التعليم ممثلة يف •
 .النشاط التطوعي

 اجلامعية. التطوعية يف تدريس العلوم ابملساقات املختلفة ابملرحلةبرامج األنشطة ابستخدام ضرورة االهتمام  •

 :مقرتحات البحث
 تكون مكملة هلذا البحث، ومنها مايلي:تقرتح الباحثة إجراء بعض الدراسات اليت فد 

شعب  يف فاعلية برانمج مقرتح قائم على النشاط التطوعي يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى الطالبات املعلمات •
 .العلوم بكليات الرتبية

املعاصرة لتنمية الوعي البيئي فاعلية برانمج قائم على األنشطة التطوعية املرتبطة مبقرر العلوم يف ضوء مدخل القضاي  •
 لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

أثر استخدام األنشطة التطوعية يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل واملسؤولية االجتماعية لدى طالبات املرحلة  •
 الثانوية.

( ١العلوم مساق )طالبات فاعلية برانمج قائم على األنشطة التطوعية يف تنمية التفكري العلمي ودافعية اإلجناز لدى  •
 جبامعة أم القرى.

ت العقل لدى الطالبات املوهوابت فاعلية برانمج إثرائي قائم على النشاط التطوعي يف تنمية التفكري عايل الرتبة وعادا •
 املوهوبني ختصص العلوم جبامعة أم القرى. -
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 :املراجع

اسرتاتيجية مقرتحة لتدعيم ثقافة العمل التطوعي لدى طالب اجلامعة يف ضوء  (:٢٠١٥)هيم، خدجية عبد العزيز علي إبرا
 .٦٨٠ -٥٥٩ ص ص ،(٤٢) ، ماخلربات امليدانية وجتارب بعض الدول، اجمللة الرتبوية

: نسانيف جمال حقوق اإلاألهلية العامة  املتغريات اجملتمعية املرتبطة ابلتطوع يف اجلامعات (:٢٠١١أمحد، دينا حممود كامل )
 على اجلمعيات األهلية مبحافظة سوهاج، رسالة ماجستري، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان. دراسة مطبقة

العمل التطوعي يف اجملاالت األمنية: مناذج وتطبيقات، مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف  هـ(:١٤٢١األصيبعي، حممد إبراهيم )
 هـ.١٤٢١مجادي اآلخرة  /٢٩ -٢٧الوطن العريب، الريض: 

رسالة املرحلة الثانوية يف بيت حلم،  دور املدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب (:٢٠١٢األفندي، إمساعيل حممد )
 .جامعة القدس املفتوحة ،ماجستري، غري منشورة

، جملة (الشباب والعمل التطوعي )دراسة ميدانية على طالب املرحلة اجلامعية يف مدينة الريض (:٢٠٠٢الباز، راشد سعد )
 .١٧٥ -١٢٦، ص ص (٢٠ية، كلية امللك فهد األمنية، عدد )البحوث األمن

لتطوعي لدى الدور الرتبوي للمدرسة الثانوية احلكومية مبدينة الريض يف تعزيز قيم العمل ا :هـ(١٤٢٨اجلبايل، أمل عبد هللا )
الفتاة السعودية، من وجهة نظر املعلمات، )دراسة مسحية(، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن 

 الريض.كلية العلوم االجتماعية، سعود اإلسالمية،  

دور كليات الرتبية يف تنمية العمل التطوعي  (:٢٠١٦عال، صباح عبد العال يوسف )مجال الدين، جيهان علي حمروس وعبد ال
ص ص (، ٧٧ير بعض املهارات احلياتية، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، عدد )لدى الطالبات وأثره يف تطو 

٢٩٤ -٢٤٩. 

دور املؤسسات يف اخلدمات التطوعية ابململكة العربية السعودية، املؤمتر العلمي األول  (:هـ١٤١٨اجلهين، مانع محاد )
 مجادي اآلخرة.  ٢٩ -٢٧للخدمات التطوعية ابململكة العربية السعودية، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

للخدمات التطوعية ابململكة العربية  التطوع: مفهومه، صوره، مساته، املؤمتر العاملي األول هـ(:١٤١٨اجلودي، صاحل غازي )
 مجادى اآلخرة. /٢٩ -٢٧السعودية، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

دور األسرة يف تنشئة األبناء على العمل التطوعي: دراسة استطالعية على طالب  هـ(:١٤٣٣بد الغين عبد هللا حممد )احلريب، ع
 شوال. /٢٩ -٢٨مبدينة جدة، ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل املنعقدة يف جامعة أم القرى،  ةاملرحلة الثانوي
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 فاعلية برانمج مقرتح قائم على التعلم اخلدمي يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي وخفض :(٢٠١٦حسن، شيماء حممد علي )
(، ع ١٩) مالقلق التدريسي لدى الطالب املعلمني شعبة ريضيات بكليات الرتبية، جملة تربويت الريضيات، مصر، 

 .١٠٩ -٥٥صص (، ٧)

تقرير عن كرسي األمري ماجد بن عبد العزيز للعمل التطوعي، ندوة العمل التطوعي وآفاق  :هـ(١٤٣٣صطفى عمر )حليب، م
 .، مكة املكرمة: السعوديةم القرىأاملستقبل املنعقدة يف جامعة 

دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب  (:٢٠١٠بد الرحيم ومهدي انصر علي )حلس، موسى ع
 .١٨٠ -١٣٥صص (، ٢(، العدد )١٢نسانية(، مج )لسلة العلوم اإلعة األزهر بغزة )سالفلسطيين، جملة جام

 ، مثقافة العمل التطوعي لدى الشباب يف اجملتمع السعودي، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة (:٢٠١٥، طرفة إبراهيم )ةاحللو 
 .٢٥٧ -٢٣٥(، ص٩) (، عدد٤)

(، جملة جامعة ااجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي )كلية عجلون اجلامعية منوذج   (:٢٠١٣اخلدام، محزة خليل )
 .٢٤٦ -٢٢٠، ص ص (٣١(، عدد )١) ، مالقدس املفتوحة لألحباث والدراسات

مشاركة الشباب يف مؤسسات اجملتمع املدين، دراسة على عينة من طلبة اجلامعات األردنية، رسالة  (:٢٠٠٧) خطابية، يوسف
 ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان: األردن.

 ، القاهرة: مصر.دار السالم للنشر، (: ريض الصاحلني٢٠١١الدمشقي، اإلمام أبو زكري ُيي بن شرف النووي )

تطوير كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف العاشر يف ضوء مشروعات التعلم اخلدمي  (:٢٠١٧رجا، زعارير حممد سليمان )
هات الطلبة حنوه، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية وقياس أثره يف تنمية التحصيل واملسؤولية االجتماعية واجتا

 .، األردن١٩٦-١ص ص جامعة الريموك، 

دراسة مطبقة على طالب وطالبات جامعة  ي،اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوع (:٢٠٠٦رضا، حسني حممد )
 تماعية وقضاي املرأة، القاهرة، مصر.السلطان قابوس بسلطنة عمان، املؤمتر العلمي السابع عشر: اخلدمة االج

العمل التطوعي، رسالة ماجستري غري منشورة، عمان:  اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية حنو (:٢٠٠٦الزبيدي، فاطمة علي )
 األردن.

أثر استخدام مشروعات التعلم اخلدمي يف تدريس الرتبية الوطنية  (:٢٠١٧ليمان وعبيدات، هاين حتمل )زعارير، حممد س
واملدنية على تنمية التحصيل واملسؤولية االجتماعية لدى طلبة الصف العاشر األساسي، جملة اجلامعة اإلسالمية 

 .٢١١ -١٧٥، ص ص (٢) (، عدد٢٥) ، مرتبوية والنفسيةللدراسات ال
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 ،فهم وحتليل البياانت اإلحصائية، دار وائل للنشر SPSSحصائي النظام اإل(: ٢٠٠٦، حممد بالل وعباس الطالفحة )الزعيب
 .: األردنعّمان

اإلعالم الرتبوي ودوره يف تنمية قيم العمل التطوعي وخدمة اجملتمع املتوافرة يف منظومة التعليم  (:٢٠١٥) زينهم، نوار أمحد
 املصري، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية.

اجتاهات طلبة جامعة البرتا حنو العمل التطوعي يف األردن، اجمللة األردنية للعلوم  (:٢٠١٤، إمساعيل والكبيسي، سناء )الزيود
 (.٣(، عدد )٧) ، ماالجتماعية

اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي: دراسة تطبيقية على جامعة امللك  (:٢٠٠٩السلطان، فهد سلطان )
 .٧٨ -١ص ص (، ١١٢سعود، جملة رسالة اخلليج العريب، عدد )

برانمج مقرتح يف التعليم اخلدمي للطالب املعلمني لتنمية أدائهم التدريسي وامليل حنو  (:٢٠١٦يلم، أمحد سعيد عبد النيب )سو 
 . ٢٥٦ -٢١٧صص (، ٨٦املهنة يف ضوء جتدد دور املعلم، جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية، عدد )

تعزيز الدافعية الذاتية لتعلم العلوم واملسؤولية االجتماعية من خالل التعلم اخلدمي لدى تالميذ  (:٢٠١١الشربيين، أحالم )
 .٢٨٦ -٢٥٥صص (، ٣، عدد )(١٤) ، ماملرحلة اإلعدادية، جملة الرتبية العلمية

م القرى يف دعم العمل رؤية مستقبلية لتطوير دور كلية العلوم االجتماعية جبامعة أ :هـ(١٤٣٣الشريف، خالد سعود احلارثي )
 م القرى.أالتطوعي ابجملتمع السعودي، ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل املنعقدة يف جامعة 

ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي )دراسة ميدانية(، جملة الشريعة والدراسات  (:٢٠٠٦العامر، عثمان صاحل )
 .١٢٩ -٧٩(، ص٧اإلسالمية، العدد )

برانمج مقرتح يف خدمة اجلماعة لتنمية اجتاهات طالبات املرحلة الثانوية حنو املشاركة  (:٢٠٠٨الفتاح، حممود حممد منري ) عبد
اجملتمعية )دراسة ميدانية مبدرسة الشهيد حممد السيد حنفي الثانوية بنات مبحافظة اإلسكندرية، املؤمتر العلمي الدويل 

 .٥٨٤٤ -٥٨١٠صص (، ١٢) االجتماعية، جامعة حلوان، مصر، ماحلادي والعشرون للخدمة 

إسهامات اجلمعيات التطوعية يف حتقيق األمن االجتماعي ابجملتمع، مؤمتر العمل  هـ(:١٤٢١عبد اللطيف، رشاد أمحد )
 هـ.١٤٢١مجادي اآلخرة  /٢٩-٢٧التطوعي واألمن يف الوطن العريب، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الريض: 

العربية السعودية  أساليب تنمية العمل التطوعي لدى طالب املرحلة اجلامعية ابململكة هـ(:١٤٣٣عبيد، إبراهيم عبد هللا )ال
 .١٠١٩-٩٥١صص (، ٤م القرى، مج )أ)صيغة مقرتحة(، ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل املنعقدة يف جامعة 
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فاعلية برانمج تدرييب لتنمية قيم العمل التطوعي لدى طالب اجلامعة ذوي االجتاه املضاد  (:٢٠١٥)عثمان، عالية حممد خليفة 
 .٩٩٢ -٩٦٥ ص (، ص٤٢) ، مصر، مللمجتمع واملعرضني للضغوط النفسية، اجمللة الرتبوية

فاعلية برانمج قائم على التعلم اخلدمي لتحقيق بعض أهداف برانمج إعداد معلم اجلغرافيا بكلية  :(٢٠١٤العدوي، مروة )
 .٣٧٥ -٣٦٣ص ص (، ٤٧(، عدد )١٥) ، مصر، مالرتبية جامعة اإلسكندرية، جملة عامل الرتبية

لة الدولية اجملرتاتيجي، امعات السعودية: مدخل استدعيم العمل التطوعي داخل اجل (:٢٠١٤ي، فاتن حممد عبد املنعم )عزاز 
 .١٨٢-١٦٦صص (،٤) (، عدد٣) مالرتبوية املتخصصة، 

طنية ابملرحلة الثانوية يف اململكة تضمني التعلم اخلدمي ومشروعاته يف منهج الرتبية الو  :(٢٠٠١القحطاين، سامل بن علي سامل )
 .١٥٣ -١١٥، ص ص (١٥العربية السعودية، جملة العلوم الرتبوية، جامعة امللك عبد العزيز، عدد )

دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالبات جامعة القصيم:  (:٢٠١٧لحيدان، آسيا بنت عبدهللا )ال
 .: السعوديةالقصيم كلية الرتبية،  دراسة ميدانية. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القصيم،

م القرى جملاالت العمل التطوعي للمرأة يف أدراك طالبات الدراسات العليا جبامعة إمدى  (:٢٠١٠هللا )، مسر حممد غرم املالكي
 .، مكة املكرمة: السعوديةالقرى، كلية الرتبيةأم اجملتمع السعودي، رسالة ماجستري، جامعة 

 .مصر، القاهرةجممع اللغة العربية، ( ١٩٩٠) املعجم الوجيز

اجتاهات الشباب اإلمارايت حنو العمل التطوعي، دراسات تربوية  (:٢٠١٥فالح والعتوم، عدانن يوسف )املنيزل، عبد هللا 
 (.٨٧، اجلزء الثامن، عدد )(ونفسية )جملة كلية الرتبية ابلزقازيق

العمل التطوعي يف الدول العربية واخلليجية، سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية، جملس وزراء  (:١٩٨٨النجار، ابقر )
 (.١١ية، البحرين، املنامة، عدد )العمل والشؤون االجتماع

جملتمع املدين. رسالة ماجستري غري اجتاهات طلبة اجلامعة األردنية حنو املشاركة يف مؤسسات ا (:٢٠٠٦الواكد، مصطفى )
 منشورة، اجلامعة األردنية، عمان: األردن.

فعالية برانمج قائم على األنشطة املدرسية املرتبطة ابالقتصاد املنزيل يف ضوء مدخل  (:٢٠١٦ل، فاطمة حممود حممد أمحد )الوكي
(، ع ٢٢) ، مادي، دراسات تربوية واجتماعيةالقضاي املعاصرة لتنمية الوعي البيئي لدى تلميذات الصف األول اإلعد

 .٣٣٥-٣٩٠صص (، ١)

، ملركز الدويل لألحباث والدراساتا لعمل اخلريي، دراسة ميدانية،هـ(، أولويت حبوث ودراسات ا١٤٢٩يعقوب، أمين إمساعيل )
 .عوديةجدة، الس
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