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 قرد/ عبدالعزيز بن محمد الص
 بكلية التربية بقسم العلوم التربوية شاركاألستاذ الم
 ام بن عبدالعزيزاألمير سط   بجامعة 

 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العمري أ/  

 

ـــُل العَ ــــــاملدخ راســـ  ةـــــام للّدِ

مـــــاملق 1/ 1  :ةــّدِ

، والتَّكاتف، يِّن حجم التالُحمِ ُيَمثُِّل العمُل التطوعيُّ أحد أبرِز المظاهر االجتماعية التي تُبَ 
وذلددأ أنَّ العمددَل التطددوعيَّ يلددوُم ع ددد مبدددِأ تلددديِم ال َّ دد  ل  يددر دون ، والتَّعاضددد بددين أ ددراد المجتمدد 

َن بداَم بدالتَّطوُّر  دي أمدر  مدا يُِّن أهميدَة وبيمدَة ، ا تظار أيِّ ملابدل  مداديي يعدوُد ع دد مدَ وهدذا اممدُر ُيبدَ
ُز الليمدَة االجتماعيدَة ل  درِد وا   دانالعمدِل التَّطدوُّعيِّ  يِّلة  لدد ،  الدذي يعدزِّ ويخرجد  مدن داترتد  الضدَّ

محيط  وا    ِمن العمِل والبحث عن تلدديم الخدمدة ل مجتمد  دون توبدُّ  أو ا تظدار أيِّ جدزاي  مداديي 
  ظيَر هذه الخدمة. 

هِر الم دوولية االجتماعيدة وُيعتبر العمدُل التطدوعيُّ بكا دِة ألدكال  ومجاالتد  أحدد أهدم  مظدا
ي الملددداركاا ا يجابيدددة ، التدددي تعمدددُل ع دددد تعزيدددز الدددروابط االجتماعيدددة بدددين أ دددراد المجتمددد  وتَ مدددِّ

ن أهدددمِّ الو ددداتل الم دددتخَدمة  دددي ت عيدددل الملددداركة ، ال اع دددة بدددين أ دددراد الدددوطن الواحدددد  كمدددا أ دددَّ  مدددِ
ويعددُّ ، الر دميَّة  دي مخت دف اللطاعداا والمو َّ داا الر دميَّة وريدر ، المجتمعية بدين كا دة الجتداا 

ن أهدددمِّ ُمرتكدددزاا  العمدددل التطدددوُّعي  مدددن أهدددمِّ ُمرتكدددزاا الت ميدددة االجتماعيدددة واالبتِّددداديةابل   دددَّ  مدددِ
 (.3ص ، م2014، الت مية بم تومتا اللامل)الدويش

َن أهددددمِّ الو دددداتل الم ددددتخدمة ل ملدددداركة  ددددي ال تددددو  بمكا ددددة  ويعدددددُّ العمددددل التطددددوِّعي مددددِ
ا بعددد يددوم، تمعدداا  ددي العِّددر الحدداليالمج ع ددد ، ويكت ددُ  العمددُل التطددوُّعي أهميددةة متزايدددعة يومددة

ولك د  يخت دف  دي ، اعتبارِه ظاهرعة اجتماعيدةة موجدودعة  دي المجتمعداا ا   دا ية م دذ أَن خ لتدا اه
ن مجتمد    خدر، واتجاهاتد ، ولدك  ، حجمد  ليد  ك مددا  تبدرُز أهميتدد  و تدزداُد الحاجدُة  ، ودوا عد  مددِ

 (.2ص ، م2013، وتعلََّدَا العالباُا االجتماعية  يتا )الج عود ، تلدَّمَا المجتمعاا 
ُد ع دد أهميدِة و اع يدة العمدل التطدوعي  دي  تضدة الدوطن والمجتمد  وا   دان ، ومما يوكدِّ

(والددددذي كددددان مددددن ضددددمن أهدا دددد  2020التحددددول الددددوط ي) ماجدددداي  ددددي الوثيلددددة الر ددددمية لبر ددددام 
 300ألف متطدور ا ن  لدد 35 وزيادع عدد المتطوعين من، تمكين العمل التطوعيا  تراتيجية 
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م وِّدددددوالة  لدددددد عددددددد م يدددددون متطدددددور  دددددي ح دددددول العدددددام 2020ألدددددف متطدددددور  دددددي ح دددددول العدددددام 
 (57ص ، 2020 م)وثيلة بر ام  التحول الوط ي2030

ي( وتحددا هددذا التدددف اال ددتراتيجي تددم  طددالك مبددادرع )تمكددين و مع  ددة العمددل التطددوع
طددالك  والتددي تع ددد بتحويددل العمددل التطددوعي  لددد عمددل مو  ددي مدد ظم ور دد  عدددد المتطددوعين وا 
يجددددداد حزمدددددة مدددددن  م ِّدددددة وط يدددددة ل تطدددددور وتدددددو ير ال دددددرص التطوعيدددددة وتعظددددديم أثدددددر التطدددددور وا 

 المح زاا ل متطوعين. 
د  (التعكيددد ع دد 2030كمددا جدداي  ددي الوثيلددة الر ددميَّة لبر ددام  رويددة المم كددة العربيددة ال ددعودية) 
( م يدوِن متطدور   دي  1العمل التطوعي وزيادع عدد المتطدوعين وكدان مدن أبدرز أهددا تا الوِّدول  لدد ) 

 (. 71ص  ،  2030()وثيلة روية المم كة العربية ال عودية 2030بح ول العام )  ي اللطار رير الربح 
يم أِّددرَا وزارُع التع د ، و ي  طاِر  عيتا لت ظيم العمل التطوعي  ي مدارس التع يم العام

ال ُّ خة امولدد مدن )الالتحدة الت ظيميدة ل عمدل التطدوعي  دي مددارس التع ديم العدام( ل عدام الدرا دي 
والجتداا ذاا ، التعري اا وامهداف وال جدان ومتامتدا والتي تضمَّ َا تحديدَ ، هد1437_  1436

اا و ددداع، والبر دددام  التطدددوعي الخددداص بدددالطال  وحلدددوك المتطدددور وواجباتددد ، العالبدددة وأدوارهدددا
وامحكدددام ، والمخال ددداا والعلوبددداا ، والحدددوا ز الخاِّدددة بدددذلأ، التطدددور  دددي مراحدددل التع ددديم العدددام

 (.9ص ، هد1437، العامة)وزارع التع يم
وُتمثددل مدددارس التع دديم العددام أحددد أهددمِّ المو َّ دداا االجتماعيددة والتربويددة التددي تلددوم بدددور  

َيم واال، أ ا دديي ومتددم  ددي عم يددة التربيددة تجاهدداا  ددي   ددوِس الطددال  وت عيددل البددرام  ورددرِس اللددِ
رُ  أَن تعمددددَل ، االجتماعيدددة لددددب م  ددددوبي المدر دددة ن أهدددمِّ اللددديم و المبددددادن التدددي ُي تدددَ ولعدددلَّ مددددِ

 المدر دددددددُة ع دددددددد ت ميتتدددددددا وتعزيزهدددددددا هدددددددي) الملددددددداركة االجتماعيدددددددة ا يجابيدددددددة ( المَتَمثِّ دددددددة  دددددددي 
 )العمل التَّطوُّعي(.

رز  ومتددم   ددي تحليددِك امهددداف التربويددة التددي ي لدددها المجتمدد ا ول مدر ددة الثا ويددة دور  بددا
ِأ والتَّكدداُتِف و التدد زر ُز بالتَّما ددُ مددن خددالل ، بددل  نَّ لتددا دورةا بددالَم امهميددة  ددي تكددوين مجتمدد   يتميددَّ

ا ع دد ، تجع د  بدادرةا ع دد خدمدة مجتمعد ، تربيِة جيل  يتح َّد بِّد اا  اجتماعيدة وا   دا ية وحريِّدة
م( ع د هذا الدور باتال:" 2001ويوكد أبو جاللة )، والرُّبيِّ ب  دوَن أَن ي تظر ثم ةا لذلأ، تطويرهِ 

وامخدذ بيدده  حدو التلدد م ، للد أِّبحَا متمُة المدر ة متمة تطوير وت يير المجتم   حو ام ضل
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بدين  تدي تجمدُ  ، وم تجدة، ومطدورع، ومبتكدرع، واالرتلاي من خالل  عدادها لع اَِّر بلرية مبدعة
، االهتمددام بلخِّددية ال ددرد وبددين ِخدمددة المجتمدد  مددن خددالل هددذا ال ددرد ال ددامي المتطددور )الج عددود 

 (.4ص ، م2013
ُك  ددي مددارس المرح ددة الثا ويددة، وام لددطة،  نَّ كا دَة البددرام  والتددي ، وال عاليداا التددي تطبددَّ
تعتمددُد ع ددد  -عيومددن أهمتددا العمددل التطددو -وب دداي االتجاهدداا ا يجابيددة، ت ددعد  لددد رددرِس اللدديم

وتلددويم الجتددود ، وت  دديك، ُتع ددد بتخطدديط وت ظدديم، بيددادع مدر دديَّة   اع ددة ومتميددزع  ددي الملددام امول
، المخت  ة داخل المدر ةا ل خروج ب تات  مثمرع  ي ت عيل العمل التطوعي لكا ة م  وبي المدر ة

دد  دور)ولتذا جايَا هدذه الدرا دة التدي تبحدُث حدول   الت طَوي  العمَ  تفعيَ    فَ  ةالمدرسَي   الّقيَا
وء   ف  الثدنوي ة الخرج محدفظة بمدارس و  ُمبددرات   ضا   (.الوطن    التحا

 ةــــة الدراســــمشكل 2/ 1

 أيَّ  منَّ  وتطدددددورها المجتمددددد  ت ميدددددة  دددددي المتمدددددة ام لدددددطة مدددددن التطدددددوعيُّ  العمدددددل عددددددُّ يُ 
ممدددددا ، برمتتدددددا الت ميدددددة عم يدددددة  دددددي ال ددددد بية تعثيراتددددد  لددددد  يكدددددون بدددددد  المجدددددال هدددددذا  دددددي بِّدددددور  

 واجتماعيددددددةة  دي يددددددةة  بيمددددددةة  باعتبدددددداره، وتعِّددددددي   التطددددددوعي العمددددددل ثلا ددددددة ت عيددددددل معدددددد ي ددددددتوج  
 أنَّ   لدددددددد ألددددددداراَ  الدرا ددددددداا   تدددددددات  بعدددددددَ   وأنَّ  ال ددددددديما، ع يتدددددددا المحا ظدددددددة يجددددددد   وا   دددددددا يةة 
 ام ددددراد  مددددن التط دددد ُ  العمددددل جتدددداا  وبعدددد  ، اجدددددة  ضددددعي ة   التطددددوعي ل عمددددل اللددددبا   ممار ددددة

 (.4ص ، م2014، )الدويش المخت  ة ةالتطوعيِّ  امعمال  ي لملاركةا
، وع د الرَّرم من أهميَِّة العمل التطوعي  ي ت ري  بضدايا الت ميدة  دي المجداالا الثلا يدة

 ال أنَّ ، وا ددتثمار وبددَا اللددبا   ددي أعمددال  م يدددع، والبيتيددة، والِّددحية، والتع يميددة، واالبتِّددادية
 ي المم كة العربية ال عودية  دي الوبدا الحاضدر يعدا ي مدن العديدد مدن  ممار َة العمل التطوعي

وتلِّدير اهتمدام بعد   داراا المددارس ، وبخاِّة   ور اللبا  من العمل التطدوعي، الملكالا 
ُل ، الثا ويدة  دي تلدجي  طالبتدا ع دد العمدل التطدوعي ويدرب الكثيدُر أنَّ المو  داِا التع يميدة تتحمدَّ

 (. 6ص ، م2013،  ة العمل التطوعي)الزهرا يجزيةا ِمن ملكالا ممار 
(  دددي درا دددت  أنَّ  حجدددام اللدددبا  عدددن العمدددل التطدددوعي 5ص ، م2009وذكدددر ال ددد طان)

 روح زرر دون بددالتع يم  لددطتتددتمُّ  التددي والمدر ددية ام دددرية الت دددلتة :م دددتا، أ ددبا   عدددعيعدود  لددد 
 والجامعدداا  المدددارس وأ لددطة، ه با ضددا ة  لددد الم ددا، ا خددرين وم دداعدع اال تمدداي وبددث  التطددور
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ممددا أدب  لددد أن ، االجتمدداعي التطددوعي العمددل ع ددد  ُ يلددجِّ  ك مددا مددن خاليددة تكددون أَن تكددادُ التددي 
ال د طان ع دد ضدرورع  جدراي  تكون ممار ة اللبا  الجامعي ل عمل التطوعي ضعي ة جددا. وأكدد 
 خ ي  العربية ل عمل التطوعي.درا اا مماث ة عن  عالية ممار ة طال  المرح ة الثا وية بدول ال

أنَّ الجتددددوَد التطوعيددددة  ددددي المم كددددة العربيددددة  (61ص ، م2002وأوضددددحَا درا ددددُة البدددداز)
ال ددعودية مازالددا دون الم ددتوب المط ددو  ملار ددة بالمجتمعدداا ال ربيددة التددي أِّددب   يتددا العمددل 

ا ميددة  ددي تلددديم الخدددماا التددي يمثددُِّل را دددةا أ ا دديةا لاجتددزع الحكو ، التطددوعي عمددالة مو َّ دديةا ُم ظَّمددة
وأوِّددد  ددي درا ددت  ع ددد ضددرورع ت عيددل الملدداركة  ددي العمددل التطددوعي بددين ، يحتاجتددا المجتمدد 

اللددبا  مددن خددالل اللطددار التع يمددي عددن طريددك تضددمين العمددل التطددوعي  ددي الم دداه  الدرا ددية 
ا لمرح تي طال  المرح ة الثا وية والجامعاا.  خِّوِّة

، دور ا دارع المدر دددية  دددي تعزيدددز العمدددل التطدددوعي كدددذلأ ومدددن الدرا ددداا التدددي ت اولدددا 
( التدي أوِّدا بتلدجي  ا دارع المدر دية مدن خدالل 108_ ص 107ص ، م2015درا ة الحربي)

كمددا دعددا الدرا ددة  لددد ، الحددوا ز بع واعتددا ع ددد االهتمددام بددالمجتم  مددن خددالل العمددل التطددوعي
واللاتمين ع د العم ية التربوية  دي ، لمدر يةضرورع  جراي درا اا  وبحوث  تتع ك بعدوار ا دارع ا
 ت عيل و تعزيز العمل التطوعي  ي المرح ة الثا وية. 

م( أنَّ المدر ة التلوم بددورها  دي ردرس م تدوم العمدل 2011وبيَّ ا  تات  درا ة ال ري  )
، التطدددوعي  دددي   دددوس الطالبددداا مدددن خدددالل عددددم ا دددتثمارها لا دددابي  التوعويدددة كع دددبور اللدددجرع

وعدددم تلددجي  ، وعدددم تح يددزهنَّ ع ددد ممار ددة العمددل التطددوعي، وأ ددبور المددرور،  ددبور ال ظا ددةوأ
 دارع المدر ددة والمع مدداا ل طالبدداا ع ددد ممار ددة العمددل التطددوعي. ودعددَا الدرا ددُة وزارَع التع دديم 
 لدددد  عدددداد بر دددام   تربدددويي يتددددُف  لدددد  لدددر ثلا دددة العمدددل التطدددوعي وممار دددت  داخدددل المدر دددة 

كمددا دعددَا  لددد ضددرورع دعددم البدداحثين والمتتمددين بالعمددل التطددوعيا ل ليددام بالمزيددد مددن ، جتدداوخار 
 لتح ين واب  العمل التطوعي. الدرا اا والبحوث الع ميةا

ودوره ، ( أ ددَّ  مدد  أهميددة تطددور اللددبا  68ص ، م2008كمددا أوضددحا درا ددة بربدداوي )
ضدددحةة  دددي الدرا ددداا التدددي اهتمدددا بتدددذه  ال أنَّ ه ددداأ  ددددرعة وا، التدددام  دددي ت ميدددة وربدددي المجتمددد 

ودعا  ي درا دت   لدد ضدرورع دعدم البداحثينا  جدراي مزيدد  مدن الدرا داا والبحدوث التدي ، اللضية
 تتتمُّ بالعمِل التطوعي.
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َدَا  تدداتُ  درا دداا الزهرا ددي)  م( أنَّ ه دداأ بِّددورةا  ددي 2013م( والج عددود) 2013كمدا أكددَّ
وتلجي  طال  المدارس ، ت عيل العمل التطوعي بين الطال  دور ا دارع المدر ية والمدر ة  ي 

 . ع د العمل التطوعي
و ظدرةا لعددم وجدود ، وب اية ع د ما بك ا تعراض  من  تاتَ  وتوِّدياا الدرا داا ال دابلة

 الثا ويدَّة الخدرج محا ظدة بمددارس التَّطوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادع دوردرا اا ت اولا 
ويِ   ددي ول ُمبددادرااِ  ضددَ مددن خددالل اتِّددال الباحددث بمركددِز الم ددأ  يِّددل ل درا دداا ، الددوط يِ  التحددَ

وتماليةا م  مبدادراا ، والمكتبة الربمية ال عودية، ومكتبة الم أ  تد الوط ية، والبحوث ا  المية
  إ َُّ  يمكن تحديَد ملك ة الدرا ة  ي ال وال الرتيس التالي:، التحول الوط ي ل م كة

  ة الخَرج محدفظَة بمَدارس الت طوي  العم  تفعي    ف  المدرسي ة الّقيادد  دور"مد  فَ  الثدنويَ 
وء   و  ُمبددرات   ضا  ؟"الوطن    التحا

 :ةـــــة الدراســــأسئل 3/ 3

 :التدلية الفرييةاألسئلة  الرئيس السؤا  من وينبثقُ 
  ي الثا ويَّة الخرج محا ظة رسبمدا التَّطوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادع دورما واب   -1

ويِ  ول ُمبدددادرااِ  ضدددَ مدددن وجتدددة  ظدددر بدددادع ووكدددالي ومع مدددي المددددارس الثا ويدددة  الدددوط يِ  التحدددَ
 وملر ي الليادع المدر ية وال لاط الطالبي بتع يم محا ظة الخرج؟

ادع مددا المعوبدداا التددي تحدددُّ مددن دور   -2   حا ظددة م   بمدددارس   التَّطددوعي   العمددل   ت عيددلِ    ددي   المدر دديَّة   الل يددَ
من وجتة  ظر بدادع ووكدالي ومع مدي المددارس    الوط يِ   التَحول   ُمبادرااِ   َضويِ    ي   الثا ويَّة   الخرج 

 الثا وية وملر ي الليادع المدر ية وال لاط الطالبي بتع يم محا ظة الخرج؟ 
( بين ا دتجاباا أ دراد عي دة 0.05هل توجد  روك  ذاا داللة  حِّاتية ع د م توب الداللة ) -3

 الخدرج محا ظدة بمددارس التَّطدوعي العمدل ت عيدلِ   ي المدر يَّة الل َيادع دورحول واب  الدرا ة 
ة ويِ   ددي الثا ويددَّ ول ُمبددادرااِ  ضددَ و المعوبدداا التددي تحددد مددن دورهددا و الملترحدداا  الددوط يِ  التحددَ

 (؟  _   واا الخبرع _ الوظي ة تعزب لمت يراا ) الموهل، التي بد ت تم  ي ت عيل دورها
ادعرحددداا التدددي بدددد ُت دددتم  دددي م ددداعدع مدددا الملت -4  التَّطدددوعي العمدددل ت عيدددلِ   دددي المدر ددديَّة الل يدددَ

ة الخددرج محا ظددة بمدددارس ويِ   ددي الثا ويددَّ ول ُمبددادرااِ  ضددَ مددن وجتددة  ظددر بددادع  الددوط يِ  التحددَ
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ووكالي ومع مي المدارس الثا وية وملر ي الليادع المدر ية وال لاط الطالبي بتع يم محا ظة 
 الخرج؟

راســـــهأ 4/ 3  :ةـــــداف الّدِ

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
ادع دورالتعرُّف ع د وابد   -1  الخدرج محا ظدة بمددارس التَّطدوعي العمدل ت عيدلِ   دي المدر ديَّة الل يدَ

ة ويِ   ددي الثا ويددَّ ول ُمبددادرااِ  ضددَ مددن وجتددة  ظددر بددادع ووكددالي ومع مددي المدددارس  الددوط يِ  التحددَ
 . ي الليادع المدر ية وال لاط الطالبي بتع يم محا ظة الخرجالثا وية وملر 

ادع   دور الكلددُف عددن المعوبدداا التددي تحدددُّ مددن   -2   بمدددارس   التَّطددوعي   العمددل   ت عيددلِ    ددي   المدر دديَّة   الل يددَ
ول   ُمبدادرااِ   َضويِ    ي   الثا ويَّة   الخرج   محا ظة  مدن وجتدة  ظدر بدادع ووكدالي ومع مدي    الدوط يِ   التحدَ

 .  ملر ي الليادع المدر ية وال لاط الطالبي بتع يم محا ظة الخرج المدارس الثا وية و 
( بدين α≤0.05الكلف عم ا  ن كدان ه داأ  دروك ذاا داللدة  حِّداتية ع دد م دتوب الداللدة ) -3

ادع دورا ددتجاباا أ ددراد عي ددة الدرا ددة حددول وابدد    التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ
ة الخددرج محا ظددة بمدددارس ويِ   ددي الثا ويددَّ ول ُمبددادرااِ  ضددَ و المعوبدداا التددي تحددد  الددوط يِ  التحددَ

 د واا  -هدلتعدزب لمت يدراا ) المو ، من دورها و الملترحاا التي بدد ت دتم  دي ت عيدل دورهدا
 (. الوظي ة -الخبرع

ِتُم  دددي م ددداعدع -4 ادع التعدددرُّف ع دددد الملترحددداا التدددي بدددَد ُت دددِ  العمدددل ت عيدددلِ   دددي المدر ددديَّة الل يدددَ
من وجتدة  ظدر  الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا ويَّة الخرج محا ظة ارسبمد  التَّطوعي

بددادع ووكددالي ومع مددي المدددارس الثا ويددة وملددر ي الليددادع المدر ددية وال لدداط الطالبددي بتع دديم 
 . محا ظة الخرج

راســــأهمي 5/ 3  :ةــــة الّدِ

 ة:ـــــة النظري ـــــاألهمي ( أ

ومدن أهمتا:ت عيدل ، ر ية المتم  ي ت عيل البرام  وام لطة االجتماعية براز دور الل يادع المد  -1
 العمل التطوعي لكا ة م  وبي المدر ة.

ن  -2 تددعتي هددذه الدرا ددة ا ددتجابةة  لددد العديددد مددن الدرا دداا والبحددوث التددي دعددَا  جددراِي مزيددد  مددِ
 ذكددُر بعدد   والتددي تددمَّ ، الدِّرا دداا حددول العمددل التطددوعي وطددرك ت عي دد   ددي المدددارس الثا ويددة

 م تا  ي ا تعرا  ملك ة الدرا ة.
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كو تدددا تدددعتي  دددي اخدددر م دددتوياا التع ددديم العدددام ، أهميدددة المرح دددة الثا ويدددة  دددي ال ددد م التع يمدددي -3
ممددا ي ددرُ  ، وكو تددا تحتضددُن اللددبا   ددي  تددرع عمريددة  متمددة، الدرا ددية ببددل التع دديم الجددامعي

 مية وت عيل العمل التطوعي.ع د الل يادع المدر ية ا تثماَر هذه المرح ة  ي ت 

( 2020تتمالدد هددذه الدرا ددة مدد  مبددادراا بر دام  التحددول الددوط ي ل م كددة العربيددة ال ددعودية) -4
د)2030الخاِّة بت عيل العمل التطوعي وروية المم كة العربية ال عودية) ( 1(  ي الوِّول لد

 (.2030م يون متطور  بح ول العام )

 ة: ـــــة التطبيقي ـــــاألهمي  (ب

ي ت يَد بادُع المدارس الثا وية وم  وبي هذه المدارس  ي محا ظدة الخدرج مدن هدذه الدرا دة  بد  -1
وبددرامجتم  حددو ت عيددل العمددل التطددوعيِّ  ددي ضددوي مبددادراا ، وممار دداتتم،  ددي تطددوير أداتتددم
 التحول الوط ي.

ل ت أنَ ن هذه الدرا ة مِ  يومل -2  دي  ت يدد  دي ت عيدل العمدل التطدوعي وتوِّدياا   لدد  تدات َ توِّدَّ
، المددارس الثا ويدة  ددي ضدوي مبددادراا التحدول الددوط ي مدن خددالل تلدديم دوراا و ورش عمددل

 واال ت ادع من كا ة م  وبي المدر ة  ي تلديم امعمال التطوعية ل مجتم  المح ي.

 :ةــــدود الدراســــح 6/ 3

 ت عيدلِ   دي مدر يَّةال الل َيادع التعرُّف ع د دور هذه الدِّراَ ة ع د تلتِّرُ  الحدود الموضويية: ▪
ة الخددددرج محا ظددددة بمدددددارس التَّطددددوعي العمددددل ويِ   ددددي الثا ويددددَّ ول ُمبددددادرااِ  ضددددَ ، الددددوط يِ  التحددددَ

ادعوالكلددف عددن المعوبدداا التددي تحددد مددن دور  و ، التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ
ادعالتعدددرف ع دددد الملترحددداا التدددي بدددد ت دددتم  دددي م ددداعدع   العمدددل  عيدددلِ ت  دددي المدر ددديَّة الل يدددَ

  .التَّطوعي
 ( مدر ةة ثا ويةة.36والبالم عددها )، المدارس الثا وية  ي محا ظة الخرج الحدود المكدنية: ▪
 هد. 1440_1439ال ِّل الدرا ي امول ل عام الدرا ي  الحدود الزمدنية: ▪
يدادع وملدر ي الل، ومع مدي المددارس الثا ويدة ال تاريدة )ب دين(، ووكدالي، بدادع الحدود البشرية: ▪

 . المدر ية وال لاط الطالبي  ي  دارع التع يم  ي محا ظة الخرج
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 ة ـــات الدراســـــمصطلح 7/ 3

ن ام لددطة المرتبطددة الََد ور: -1 ُ :" مجموعددة  مددِ ا بع ددَّ رَُّف اِّددطالحة أو امطددر ال دد وكية التددي ، ُيعددَ
 وأ ال ددرد  ددي وتترتد  ع ددد امدوار  مكا يدة الت بددو ب د ، تحلدك مدداهو ُمتوبدَّ   ددي موابدف معي ددة

 (. 9ص ، م2013، الموابف المخت  ة ")الج عود 
▪ : ََ ََ  هََذه الدراسََة ب ن د ف ََه ُ  البدحََر إيرائي ََُ الجتددود التددي تبددذلتا الل يددادع المدر ددية  ددي  ويعرِّف

 وبددددددرام ا لت عيددددددل العمددددددل التطددددددوعي، وم دددددداه َ ، و عاليدددددداا  ، المرح ددددددة الثا ويددددددة مددددددن أ لددددددطة  
 لدب م  وبيتا.

: ََ رَُّف اِّددطال تفعي ُ : "  عددادع ت لدديط خدددماا ي تددر  أن تكددون م ع ددة و مطبلددة ُيعددَ ا بع ددَّ حة
 (. 8ص ، 2015، ع د الواب  و تمارس بلكل اعتيادي ") العتيبي 

ت  يدذ العمدل التطدوعي لددب م  دوبي المددارس  ويعرُِّفُ  البدحر إيرائيهد ف  هذه الدراسة ب نَ : ▪
  . ي المرح ة الثا وية من خالل دور الليادع المدر ية

تعددرَّف بع تَّا:"الليددادع التددي تلددوم بتوجيدد  اللددوب العام ددة  ددي المدر ددة  حددو  الّقيََدد  المدرسََية: -3
تحليك امهداف التربوية بع  و  ع مدي ديملراطدي يدد   العدام ين لال ليداد لد  و التعداون  دي 

 (.12ص ، 2014،  بيل تحليك امهداف التربوية داخل المدر ة ")العتيبي
الليادع ا دارية الُمعي ة من ِببل  دارع التع يم  حُر إيرائيد ف  هذه الدراسة ب نههد :ويعرُِّفهد البد ▪

 ل مدر ة وهي الم تولة عن تحليك و تطبيك ال يا ة التع يمية ل دولة داخل المدر ة. 
ن العمََ  التطََويّ :  -4 ا بع دد :" الجتددد ا رادي الددذي يلددُوم بدد   ددرد  أو جماعددة  مددِ رَُّف اِّددطالحة ُيعددَ

دون توبُّ   لجزاي  ماديي ُملابل ،   َّاس طواعيةة واختيارةا بتلديم خدماتتم ل مجتم  أو ل تاا  م  ال
 (.11ص ، م2009،  واية أكا ا هذه الجتود مبذولة بال  س أم بالمال ")ال امدي، جتودهم

ُ  مجمدوُر امعمدال ويعرُِّفُ  البدحُر إيرائيهد ف  هذه الدراسَة: ▪ لجتدود التدي وا، والممار داا ، بع دَّ
ن  يلددوُم بتددا م  ددوبو المدددارس الثا ويددة مددن طددال  و مع مددين و طددابم  داري  ددي أيِّ مجددال  مددِ

دون ا تظددددار أو توبددددُ ِ ملابددددل  مدددداديي لتددددذه ، المجدددداالا االجتماعيددددة ل مجتمدددد  أو ل تدددداا م دددد 
 امعمال والممار اا والجتود.  

رَُّف بع تددا :مبََددرات التحََو  الََوطن : -5 ك ل م دداهمة  ددي تحليددك رويددة بر ددام  وط ددي  وتعددَ ُأط ددِ
دراأ2030المم كددة العربيددة ال ددعودية  دداا  وا  ددي التحديددد دد  التددد ددة الجتدداا  تواجددد  اللاتمددة الحكوميددد

  ددي الملددددداركة الجتدداا  وحددددا  .تحليلتدددددا  دددددبيل  ددي والت مويددة االبتِّاديدددددة اللطاعدداا  ع ددد
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ددددك   ددددتراتيجية أهددددداف البر ددددام  ددددة رويددددة أهددددداف لتحليددد ددددة المم كددد ددددعودية العربيددد  2030 ال ددد
دتتد اا  ع دد ب داي م2020 العدام  لدد التحددياا  هذه ومجابتة دددع م ددد دن، محددد دم ومددد دد  ثددد  تحديددد

دددادراا  دددة المبددد دددك الالزمددد دددذه لتحليددد دددكل امهدددداف هددد ددد وي بلددد ددداي،  ددد دددة خطدددط وب ددد دددا ت ِّي يددد ، لتددد
دد  دد تعتمددد دراا  ع ددد دةمر  مولددد داس ح يددد د  امداي لليددد دك، ومتابعتددد دي البر دام  وا ط ددد  امول عامد   ددد
 الملب ددة امعدددددوام  ددي أخدددددرب جتدداا   ضددا ة يتدددددم أن ع دددددد حكوميدددددة جتدددددة 24 م دددددتوب ع دددددد

 . (10ص ، 2020)وثيلة بر ام  التحول الوط ي 
 ــمنهجيَّ 

ُ
 :اــــة وإجراءاتهــــراسالّدِ  ة

الدرا ة  ا لمجتم وتحديدة ، الباحث    ت  الدرا ة الذي  يتبعما لذا الجزي توضيحة  هلُ يت او 
وام ددددالي  ، د مددددن ِّدددددك أداع الدرا ددددة وثباتتدددداوالتعكددددُّ ، الدرا ددددة  ددددتخدمة  دددديموامداع ال،  وعي تدددد 

 :ي ع د ال حو التاليهو ، ا حِّاتية التي  ت تخدم  ي تح يل البيا اا ا حِّاتية
 ة: ــــدراسج الـــــمنه 1/ 3

اتبدد  الباحددث المدد ت  الوِّدد ي الم ددحي ، وأهدددا تا، بددال ظر  لددد ملددك ة الدرا ددة وأ ددت تتا
الذي يلوم ع د رِّد ومتابعة دبيلة لظاهرع أو حدث معين بطريلة كمية أو  وعية  ي  ترع زم ية 

مدددب الحاجددة  حددداث  أو، ومددن أجددل معر ددة مدددب ِّددالحية هددذا الوضدد ، معي ددة أو عدددع  تددراا 
والوِّدددددول  لدددددد  تدددددات  وتعميمددددداا ت ددددداعد  دددددي  تدددددم الوابددددد  ، يدددددراا جزتيدددددة أو أ ا دددددية  يددددد ت ي

ادع دورالتعدددرف ع دددد  (ا وذلدددأ مدددن أجدددلم2012، واخدددرون وتطويره)عبيدددداا    دددي المدر ددديَّة الل يدددَ
ة الخددرج محا ظددة بمدددارس التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ  ويِ   ددي الثا ويددَّ ول ُمبددادرااِ  ضددَ  مددن الددوط يِ  التحددَ
  .وملر ي الليادع المدر ية و ال لاط الطالبي والمع مين المدارس والوكالي بادع  ظر وجتة

 ة: ــــع الدراســمجتم 2/ 3

ددددددراد أو م2012) واخددددددرونالمجتمدددددد  كمددددددا يعر دددددد  كددددددل مددددددن عبيددددددداا    دددددد  ام ددد ( "جميددددد
أو امليددداي الذيدددددن يكو ون موضور ملك ة الدرا دة "والدتمل مجتمد  الدرا دة الحاليدة ، املخاص 

ومع مدددي المددددارس الثا ويدددة ال تاريدددة )ب دددين(  دددي محا ظدددة الخدددرج بالمم كدددة ، ووكدددالي، بدددادعِ  ع دددد
ا476و )، ( وكديالة 39و)، ( باتددةا36والبالم عدددهم )، العربية ال عودية وملدر ي الليدادع ، ( مع مدة

بح ددد  ، ملدددر ين (9وملدددر ي ال لددداط الطالبدددي وعدددددهم)، ملدددر ين (6المدر دددية البدددالم عدددددهم)
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، ) دارع تع ددددديم الخدددددرج  حِّددددداتياا  دارع التع ددددديم بمحا ظدددددة الخدددددرج بالمم كدددددة العربيدددددة ال دددددعودية
 .هد(1440

 ة: ـــة الدراســـعين 3/ 3

( ا ددتبا ة 180)( ا ددتبا ة ع ددد مجتمدد  الدرا ددة وتددم ا ددترداد عدددد 566تددم توزيدد  عدددد )
( مدددن مجتمددد  الدرا ددة وهدددي   دددبة %32أي ب  دددبة  حددو) ، مكتم ددة وِّدددالحة ل تح يددل ا حِّددداتي

وتم اعتبار كل مدن أجدا  ع دد أداع الدرا دة بِّدورع كام دة  درداة مدن أ دراد عي دة ، ملبولة  حِّاتياة 
 ( تبين ذلأ:3-3( و )2-3و)( 1-3ل ربم )او والجد ، الدرا ة

 عينة الدراسة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي  ( توزيع أفراد 1-3الجدول )

 حجم العينة حجم المجتمع المسمى الوظيفي
النسبة المئوية لحجم العينة 

 إلى حجم المجتمع

% 94 34 36 قائد مدرسة   

% 89.7 35 39 وكيل مدرسة  

 مشرف قيادة مدرسية
15 15 100 %  

 مشرف نشاط طالبي

% 20.2 96 476 معلم  

%831. 180 566 المجموع  

 المسمى الوظيفي الدراسة تبعا لمتغير عينة ( يوضح توزيع أفراد 1-3)  الشكل رقم

 
أن   دددبة المع مدددين  دددي أ دددراد عي دددة  (1-3) ( واللدددكل ربدددم1-3) يتبدددين مدددن الجددددول 

تالها من حيدث الترتيد  أ دراد الدرا دة مدن ، %53.3الدرا ة جايا بالمرتبة امولد وب  بة ب حو 
ثم جايا  ي المرتبة الثالثة  تة بادع المدارس وب  بة ، %19.4ب  بة ب حو   تة وكالي المدارس و 

بي مددا جددايا  تدددة ملددر ي الليدددادع المدر ددية وملدددر ي ال لدداط الطالبدددي بالمرتبددة امخيدددرع  18.9%
 من مجمل أ راد عي ة الدرا ة. %8.3وب  بة 
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي2-3الجدول)

لمؤهل العلمي ا  النسبة المئوية  حجم العينة  

 65.6% 118 بكالوريوس 

 17.8% 32 ماجستير 

 16.7% 30 دكتوراه 

% 100 180 المجموع   

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي 2-3الشكل)

 
رالبيدددة أ دددراد عي دددة الدرا دددة مدددن حم دددة  أن  (  2-3( واللدددكل ) 2-3كمدددا يتبدددين مدددن الجددددول) 

مددن مجمددل أ ددراد الدرا ددة مددن حم دددة    % 18ن  أ و ،    % 66موهددل الع مددي البكددالوريوس  ذ ب  ددا   ددبتتم ال 
 لدكتوراه. الدرا ة يحم ون الموهل ا  أ راد من    % 17 لط ما   بت   كما يتبين أن  ، موهل الماج تير 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة 3-3الجدول )

 النسبة المئوية حجم العينة سنوات الخبرة
المسترجع من  نسبة

 الموزع

% 100 %  51 91 سنوات 5 من اقل  

 من اقلإلى  سنوات 5من

 سنوات10
53 29  % 89.8 %  

% 100 % 20 36 فأكثر سنوات10  

% 100 180 المجموع  96.7 %  

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة 3-3الشكل)
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أن   بة أ راد عي ة الدرا ة الذين خبرتتم (  3-3للكل )( وا3-3) كما يتبين من الجدول

تالهددا مددن حيددث الترتيدد  ، % 51 دد واا( جددايا بالمرتبددة امولددد وب  ددبة  5الوظي يددة )أبددل مددن 
بي مددا جددايا    ، % 29 دد واا( وب  ددبة    10 دد واا  لددد أبددل مددن  5أ ددراد عي ددة الدرا ددة مددن ذوي الخبددرع ) 

 .  % 20بالمرتبة امخيرع وب  بة     واا  عكثر( 10  بة أ راد عي ة الدرا ة من ذوي الخبرع ) 
 :ةــــــأداة الدراس 4/ 3

وا جابددة عددن  ،ال ددتطالر اراي عي ددة الدرا ددة ةتددم االعتمدداد ع ددد اال ددتبا ة كددعداع ل درا دد 
 ا تية: جراياا أ ت تتا و ك ا

ادع دورع د وابد  وهو التعرف  :تحديد الهدف من االستبدنة -1  العمدل يدلِ ت ع  دي المدر ديَّة الل يدَ
و الكلف عدن  ،الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا ويَّة الخرج محا ظة بمدارس التَّطوعي

ادعالمعوبدداا التددي تحددد مددن دور  و التعددرف ع ددد  ،التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ
 تطوعي.ال العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادعالملترحاا التي بد ت تم  ي م اعدع 

تدم ، هدف اال دتبا ة ومراجعدة أدواا الدرا داا المتلدابتةبعد تحديد  صيدغة بنود االستبدنة: -2
ادع دوروابددد  ِّددديارة ا دددتبا ة   محا ظدددة بمددددارس التَّطدددوعي العمدددل ت عيدددلِ   دددي المدر ددديَّة الل يدددَ

ويِ   دي الثا ويدَّة الخرج ول ُمبدادرااِ  ضدَ تمل بحيدث تكو دا مدن جدزأين: امول يلد ، الدوط يِ  التحدَ
عدددد  دد واا ، الموهددل الع مددي، الم ددمد الددوظي يمثددل:  م ددتجي  ع ددد المع ومدداا اموليددة ل 

ادع: دور امول ،أمددا الجدددزي الثددا ي  الدددتمل ع ددد محدددورين، الخبددرع   ت عيدددلِ   ددي المدر ددديَّة الل يددَ
: المعوبدداا التددي تحدددُّ مددن أمددا المحددور الثددا ي، عبددارع( 20والتددي تضددم ا ) التَّطددوعي العمددل
ادعالدور  كمددا تضددم ا  ،( عبددارع22والددتمل ع ددد)،  التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة ل يددَ

ادعاال ددتبا ة  ددواالة م توحددا يتدددف التعددرف ع ددد الملترحدداا التددي بددد ت ددتم  ددي م دداعدع   الل يددَ
 . امولية( يبين اال تبا ة بِّورتتا 1والم حك ربم ) ،التطوعي العمل ت عيل  ي المدر يَّة
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 : دق األداةــــــــص 3/5
الع اِّر  كلَّ ولمولتا ل ، ا لليا دَّ عِ أُ  بيا تا لما تبا ة من جتة اال ن ِّدكد مِ التعكُّ   مَّ ت

، تمدد  الدرا ددةمج ددرداا م ددراد مومددن جتددة وضددوح ال لددراا وال، التددي يجدد  أن تدددخل  ددي التح يددل
 :وذلأ من خالل

 :لألداة الظاهري  الصدق أ(

وليددة ع دد مجموعددة مددن المحكمددين والمختِّددين  ددي عددر  اال ددتبا ة  ددي ِّددورتتا ام تدمِّ 
 بدداي اراتتدم وم حوظداتتم  (محكمداةا12وع م ال  س واللياس والتلويم وب م عددهم) ا دارع التربوية
جددراي التعددديل الم ا دد   ،حددول  لراتتددا وبددد تمحددورا أراي ال ددادع المحكمددين حددول حددذف بعدد  ، وا 

 وتم امخذ ب راي ال ادع المحكمين.، ال لراا  وتعديل ِّيارة بع  ، ال لراا لتكرار مضامي تا
عبدددارع  36وبتدددذا تكو دددا اال دددتبا ة بعدددد  جدددراي التعدددديالا و دددك أراي لج دددة التحكددديم مدددن 

ادع دور: امول ،ع ددد محددورينتوزعددا  والتددي تضددم ا  التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ
ادع دور مدن : المعوباا التي تحدُّ أما المحور الثا ي، عبارع( 17)  العمدل ت عيدلِ   دي المدر ديَّة الل يدَ

 ( عبارع.19والتمل ع د)، الثا ويَّة الخرج محا ظة بمدارس التَّطوعي
 :لألداة الداخلي تساقاال صدقب(  

عي دة ا دتطالعية مدن وذلدأ بتطبيلتدا ع دد  لاداع الداخ يتم التحلك من ِّدك االت اك 
لليداس  اثدم ا دتخدام معامدل االرتبداط بير دونو ، ع دمم( 30تكو ا مدن ) أ راد عي ة الدار ة خارج

 ( يبين ذلأ :4والجدول)، والدرجة الك ية ل مجال الذي ت تمي  لي  ،عبارع العالبة بين كلِّ 
 (معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والمحور الذي تنتمي إليه 4-3الجدول)

 الداللة اإلحصائية  معامل ارتبط بيرسون رقم العبارة  المحور 

  القَّيادة دور
  في  المدرسي ة

  العمل تفعيلِ 
 الت طوعي 

1 .877** .000 
2 .500** .005 
3 .567** .001 
4 .809** .000 
5 .824** .000 
6 .721** .000 
7 .780** .000 
8 .484** .007 
9 .878** .000 
10 .585** .001 
11 .889** .000 
12 .896** .000 
13 .639** .000 
14 .581** .001 
15 .929** .000 
16 .832** .000 
17 .599** .000 

 000. **964. 1المعوقات التي   
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  دور تحدُّ من 
  المدرسي ة  القَّيادة
  العمل تفعيل في

  الت طوعي
  بمدارس

  الخرج محافظة 
 الثانوي ة

2 .929** .000 
3 .907** .000 
4 .869** .000 
5 .931** .000 
6 .500** .005 
7 .826** .000 
8 .581** .001 
9 .963** .000 
10 .886** .000 
11 .931** .000 
12 .595** .001 
13 .764** .000 
14 .694** .000 
15 .859** .000 
16 .945** .000 
17 .715** .000 
18 .924** .000 
19 .983** .000 

 0.01احصائياً عند مستوى  معامل االرتباط دال **

(  ن معدددامالا ارتبددداط بير دددون بدددين كدددل عبدددارع مدددن عبدددداراا 4-3يتبدددين مدددن الجددددول)
ادع دورالمحددور امول  والدرجددة الك يددة ل محددور تراوحددا  التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ

 ن معامالا  كما يتبين، (0.01( وجايا جميعتا دالة  حِّاتيا ع د م توب )929.-484.بين)
ادع دورارتبداط بير ددون بددين كددل عبدارع مددن عبدداراا المحددور الثددا ي: المعوبداا التددي تحدددُّ مددن   الل يددَ

والدرجدددة الك يدددة ل محدددور  ة  دددي ت عيدددل العمدددل التطدددوعي بمددددارس محا ظدددة الخدددرج الثا ويدددةالمدر ددديَّ 
يلدير  لدد مدا ، (0.01( وجايا جميعتا دالة  حِّاتيا ع د م دتوب )964.-500.تراوحا بين )

 ات اك عباراا اال تبا ة م  المحور الذي ت تمي  لي .
 انة:ـــات االستبــــثبج( 

ل تحلددك مددن ثبدداا اال ددتبا ة تددم تطبيلتددا ع ددد عي ددة ا ددتطالعية مددن خددارج عي ددة الدرا ددة 
وجدددددرب ا دددددتخراج معامدددددل الثبددددداا با دددددتخدام معادلدددددة أل دددددا كرو بدددددا  ، ( مع دددددم30تكو دددددا مدددددن )

(Cronbach Alphaلكددددددددل ) وكا ددددددددا ال تددددددددات  كمددددددددا هددددددددي موضددددددددحة  ددددددددي الجدددددددددول ، محددددددددور 
 ا تي:ك( 5ربم )

 ( 5-3) دولــــــج

 بطريقة التجانس الداخلي الفا كرونباخ  االستبانة معامالت ثبات  

 ةـــــــــــــــــارة الرئيسيـــــــــــــــــمهـال
عدد 

 العبارات
 الفا كرونباخ  معامل ثبات



 مجلة كلية التربية ببنها 

   أكتوبر (120) العدد             
9201   ( 1ج)  

 

 421 

 العمل تفعيلِ  في المدرسي ة القَّيادة  دورالمحور األول: 

 الت طوعي
17 .938  

 المدرسي ة الّقَيادة  دورالمعوقات التي تحدُّ من المحور الثاني: 

ة الخرج محافظة بمدارس الت طوعي العمل تفعيل في  الثانوي 
19 .974  

ادع   دور  محدور امول:  ل ( أن معامل الثبداا  5-3يتض  من الجدول)    لِ ت عيد    دي   المدر ديَّة   الل يدَ
ادع   دور المعوبدددداا التددددي تحدددددُّ مددددن  وب ددددم ل محددددور الثددددا ي:  ،    ( 0.938بددددد ب ددددم)   التَّطددددوعي   العمددددل    الل يددددَ

ة   الخدددرج   محا ظددة   بمددددارس   التَّطددوعي   العمدددل   ت عيددل    دددي   المدر دديَّة  . وهدددي أع ددد مدددن  ( 0.947)   الثا ويددَّ
  اال دتبا ة أن  وهدذا يددل ع دد  ،  ( م 2007،  )الدبطش وأبدو زي دة   ( 0.70)   المعيار الملبول لمعامل الثبداا 

 تتمت  بدرجة عالية من الثباا تطمتن الباحث  لد تطبيلتا ع د عي ة الدرا ة ام ا ية. 

 :عبارات)التفسير(مفتاح التصحيح ومعيار الحكم على ال د( 

ادع المدر دددديَّة  ددددي ت عيددددِل العمدددددل الل حكددددم ع ددددد  تددددات  تطبيددددك ا  ددددتبا ة ع ددددد دور الل يددددَ
ول الددددوط يِ  ا ويددددةالث محا ظددددة الخددددرجبمدددددارس التَّطددددوعي  وِي ُمبددددادراِا التحددددَ ترميددددز تددددم ،  ددددي ضددددَ
دخالتددددددددددا ل حا دددددددددد  ا لددددددددددي ا البيا ددددددددددا ح ددددددددددا  طددددددددددول خاليددددددددددا مليدددددددددداس ليكددددددددددرا تمتيدددددددددددا ل، وا 

والدددددددذي 1-تدددددددم ح دددددددا  المددددددددب وهدددددددو أع دددددددد  تدددددددة تلدددددددديرو ، الخما دددددددي)الحدود الدددددددد يا والع يدددددددا(
ول ل حِّددددددول ع ددددددد طدددددد ،  تدددددداا( 5)خاليددددددا المليدددددداسوتل دددددديم  ع ددددددد عدددددددد ، (4=1-5ي دددددداوي)
ثددددددددم  ضددددددددا ة هددددددددذه الليمددددددددة  لددددددددد أبددددددددل بيمددددددددة  ددددددددي المليدددددددداس )الواحددددددددد ، (0.80=5÷4الخ يدددددددة)

 (.م2004، الِّحي ( وأِّبحا أطوال الخاليا كما ي ي: )العمر

   (6-3جدول رقم ) 

 الدراسة على محوري االستبانة  أفراد معيار الحكم لتقدير مستوى استجابة 

 قيمة المتوسط الحسابي  التقدير 

005.أقل من-0.24 بدرجة كبيرة جدا  

0.24أقل من  -04.3 بدرجة كبيرة   

04.3اقل من  -60.2 بدرجة متوسطة   

.062اقل من  -.801 بدرجة ضعيفة   

.801اقل من  -1 بدرجة ضعيفة جداً   
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 :لالستبانةالصورة النهائية د( 

بعد التحلك من ِّدك اال تبا ة وثباتتا تم ِّيارتتا بِّورتتا ال تاتية بحيث تكو ا من 
 كمد يل :وسؤا  مفتوح ، توزعا ع د محورينرع عبا( 36)

 .عبارع( 17تضمن ) التَّطوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادع دور: األو المحور  -1
 التَّطدوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادع دورالمعوباا التي تحدُّ من  المحور الثدن : -2

 .رععبا( 20تضمن) الثا ويَّة الخرج محا ظة بمدارس

ادع"مددا الملترحدداا التددي تلترحتددا لم دداعدع  سََؤا  مفتََوح -3  العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ
 ؟ " الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا وية بمحا ظة الخرج بمدارس التَّطوعي

 :ةــــــاإلحصائيات ــــــاملعالج 6/ 3

، ص الديموررا يدة م دراد الدرا دةتم ا تخدام التكراراا وال  د  المتويدة ل تعدرف ع دد الخِّدات -1
ادعول تعدرف ع ددد ملترحدداا أ ددراد الدرا ددة لم دداعدع   التَّطددوعي العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ

 الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا ويَّة الخرج محا ظة بمدارس

 معامل الثباا بطريلة ال ا كرو با  ل تعرف ع د ثباا أدواا الدرا ة. -2

 ت عيدلِ   دي المدر ديَّة الل َيادع دوركال من)طاا الح ابية واال حرا اا المعيارية لوِّف المتو  -3
ادع دورا المعوبداا التدي تحددُّ مدن  التَّطدوعي العمل  التَّطدوعي العمدل ت عيدلِ   دي المدر ديَّة الل يدَ

 .بمدارس محا ظة الخرج الثا وية(

ا دددتجاباا أ دددراد ك  دددي م دددتوب لمعر دددة داللدددة ال دددرو اختبدددار كرو دددكال ووالدددس )الالمع مدددي(  -4
 م ردع. 30لمت ير الم مد الوظي ي حيث جايا بع   تاا المت ير ابل من  تبعاالدرا ة 

تبعدا  ا دتجاباا أ دراد الدرا دةلمعر ة داللة ال روك  ي م دتوب  تح يل التباين امحادياختبار  -5
 عدد   واا الخبرع(.، ل مت يراا )الموهل الع مي

 ة:ـــــــدراسات الراءـــــــإج 3-7

 االطالر ع د امدبياا والبحوث ال ابلة المرتبطة بمجال الدرا ة. -1
 كتابة ا طار ال ظري والدرا اا ال ابلة المرتبطة بالدرا ة. -2
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 .ال ابلةالدرا ة  ي ضوي أدواا الدرا اا ا تبا ة   عداد  -3

التربيدة ك يدة  أخذ الموا لاا ع د التعريدف بالطالد  ودرا دت  وتوزيد  اال دتبا اا المعتمددع مدن -4
 اممير  طام بن عبد العزيز.جامعة بالخرج ب

أخددذ الموا لددة مددن  دارع التع دديم بددالخرج ع ددد توزيدد  اال ددتبا اا ع ددد عي ددة الدرا ددة الم ت ددبين  -5
  دارع التع يم بالخرج.

ولتحديدددد مدددب ِّدددالحيتتا  ِّدددبتاالمحكمدددين ل تحلددك مدددن مددن  دددتبا ة ع ددد لج دددة االعددر   -6
جراي التعدي  الا الالزمة  ي ضوي اراتتم وملترحاتتم.ل تطبيك وا 

 )اال ددتبا ة( اختيددار عي ددة ا ددتطالعية مددن ريددر عي ددة الدرا ددة ام ا ددية لتطبيددك أداع الدرا ددة -7
 للياس معامل الثبااا وذلأ ل تعكد من ِّالحيتتا ل تطبيك ع د عي ة الدرا ة ال تاتية.

 تحديد عي ة الدرا ة ال تاتية. -8

 لالزمة لإلجابة عن أ ت ة الدرا ة. جراي المعالجاا ا حِّاتية ا -9

 عر  ال تات  وم ابلتتا وت  يرها  ي ضوي أدبياا الدرا ة و تات  الدرا اا ال ابلة. -10

 ع   الدرا ة من  تات . ا تلديم التوِّياا والملترحاا  ي ضوي ما أ  ر  -11

 ملخص النتائج والتوصيات واملقترحات

 ملخص نتائج الدراسة 5/1

دد ر السََؤا  األو : مََد واوََ  دو   دارس محدفظََةمََ ب الت طََوي  العمََ  تفعيََ    فََ  المدرسََي ة الّقيََا
وء   ف  الثدنوية الخرج و  ُمبددرات   ضا من ويهة نظَر وَدد  ووكَوء ومعلمَ   الوطن    التحا

 المدارس الثدنوية ومشرف  القيدد  المدرسية والنشدط الطوب  بتعليم محدفظة الخرج؟
ادعاتض   ن دور  ▪  الثا ويدة الخدرج محا ظدة بمددارس التَّطدوعي العمدل ت عيدلِ  ي د  المدر ديَّة الل يدَ

ويِ   دددي ول ُمبدددادرااِ  ضدددَ جددداي بدرجدددة متو دددطةا حيدددث ب دددم المتو دددط الح دددابي  الدددوط يِ  التحدددَ
ادع(. _ أن ابددرز ادوار 0.59(وا حددراف معيدداري)3.09العددام)  العمددل ت عيددلِ   ددي المدر دديَّة الل يددَ

 هي: الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا وية الخرج محا ظة بمدارس التَّطوعي

الحددددددرص ع ددددددد تعزيددددددز بدددددديم ا يثددددددار و التضددددددحية لدددددددب م  ددددددوبي المدر ددددددة وبمتو ددددددط  •
 ( وبدرجة عالية جدةا.0.69( وا حراف معياري)3.83ح ابي)
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 التطددوعي العمددللم  ددوبي المدر ددة حددول اليدداا ت عيددل  تدريبيددة دوراا العمددل ع ددد تلددديم  •
 . ( وبدرجة عالية0.94راف معياري)( وا ح3.66وبمتو ط ح ابي)

دد  السؤا  الثدن : مد المعوودت الت  تحدُّ من دور     بمَدارس   الت طَوي    العمَ    تفعيَ     فَ    المدرسَي ة   الّقيَا
وء    فََ    الثدنويََة   الخََرج   محدفظََة  و    ُمبََددرات   ضََا مََن ويهََة نظََر وََدد  ووكََوء    الََوطن     التحََا

 ية والنشدط الطوب  بتعليم محدفظة الخرج؟ ومعلم  المدارس الثدنوية ومشرف  القيدد  المدرس 
 بمدارس التَّطوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة الل َيادعتبين أن ه اأ معوباا تحدُّ من دور  ▪

ويِ   ددي الثا ويددة الخددرج محا ظددة ول ُمبددادرااِ  ضددَ وبدرجددة عاليددةا حيددث ب ددم  الددوط يِ  التحددَ
 (.0.84( وا حراف معياري)3.80المتو ط العام )

ادعالمعوبدددداا التدددي تحدددددُّ مددددن دور  أن ابدددرز ▪  التَّطددددوعي العمددددل ت عيدددلِ   ددددي المدر دددديَّة الل يدددَ
 هي: الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا وية الخرج محا ظة بمدارس

وبمتو ددط  التطددوعي العمددل بعهميددةلدددب م  ددوبي المدر ددة  التوعددوي الجا دد   ضددعف •
 الية جدا( وبدرجة معوك ع0.50( وا حراف معياري)4.50ح ابي)

ب ة تضمين محتوب الم اه  المدر ية  لدد مواضدي  عدن أهميدة العمدل التطدوعي  دي  •
( وبدرجدددة 0.47( وا حددراف معيدداري)4.33خدمددة ال ددرد والمجتمدد  وبمتو ددط ح ددابي)

 . معوك عالية جداة 

(بَين اسَتيدبدت رفَراد  0.05السؤا  الثدلر: ه  تويد فروٌق ذات داللة إحصدئية ينَد مسَتوا الداللَة) 
دد  نة الدراسَة حَو  واوَ  دور  يي    محدفظَة   بمَدارس   الت طَوي    العمَ    تفعيَ     فَ    المدرسَي ة   الّقيَا

وء    ف    الثدنوية   الخرج  و    ُمبددرات    ضا و المعووَدت التَ  تحَد مَن دورهَد فَ  تفعيَ     الوطن     التحا
 _سنوات الخبر  _ الوظيفة(؟   تعزا لمتغيرات )المؤه   ، دورهد 

( بددين 0.05ذاا داللددة  حِّدداتية ع ددد م ددتوب الداللددة ) بي ددا ال تددات  عدددم وجددود  ددروك  
 بمددارس التَّطدوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة دور الل َيادعا تجاباا أ راد عي ة الدرا ة حول واب  

ول ُمبدادرااِ  َضويِ   ي الثا وية الخرج محا ظة و المعوبداا التدي تحدد مدن دورهدا  دي  الدوط يِ  التحدَ
 _   واا الخبرع _ الوظي ة (. عزب لمت يراا ) الموهلت ،التَّطوعي العملت عيل 

دد السؤا  الراب : مَد المقترحَدت التَ  وَد ُتسَهم فَ  مسَديد    العمَ  تفعيَ    فَ  المدرسَي ة الّقيَا
وء   فََ  الثدنويََة الخََرج محدفظََة بمََدارس الت طََوي  و  ُمبََددرات   ضََا مََن  الََوطن    التحََا
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نوية ومشرف  القيدد  المدرسية والنشَدط ويهة نظر ودد  ووكوء ومعلم  المدارس الثد
 الطوب  بتعليم محدفظة الخرج؟

 العمدل  عيدلِ الملترحداا الالزمدة ل حدد مدن العلبداا التدي تواجد  تم هد من أ نبي ا ال تات  أ
من وجتة  ظر بادع  الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ  َضويِ   ي الثا وية محا ظة الخرج بمدارس التَّطوعي

مدددددارس الثا ويددددة و ملددددر ي الليددددادع المدر ددددية و ال لدددداط الطالبددددي بتع دددديم و وكددددالي و مع مددددي ال
 محا ظة الخرج هي:

 تضمين الم اه  الدرا ية لم اهيم حول العمل التطوعي. رواله:
العمددل ع ددد تددو ير مجموعددة مددن الدددوراا التددي ت ددتتدف ت ميددة متدداراا بددادع المدددارس  ددي  ثدنيََده:

 مجال ت عيل العمل التطوعي.
  لاي وحدع خاِّة ل عمل التطوعي وخدمة المجتم .  ثدلثده:
 ب اي كتيباا و لراا توعوية حول م توم العمل التطوعي وأهميت  والياا ت عي  . رابعده:

ت عيل اللراكة بين المدر ة وام رع والمجتم  لتحديد مجدالا العمدل التطدوعي و دك  د م  خدمسده:
 من امولوياا.

 ات:ـــوصيـــــالت 2/ 5

  دديت ددتم  نكددن أميي التوِّددياا التدد مددن  عدددداة الباحددث ورد يدد  تددات  ال ددابلة ضددوي ال ددي 
  دي الثا ويدة الخدرج محا ظدة بمددارس التَّطدوعي العمل ت عيلِ   ي المدر يَّة دور الل َيادعواب  تعزيز 
ويِ  ول ُمبددادرااِ  ضددَ والحددد مددن المعوبدداا التددي تواجتتددا والتددي أظترتتددا  تددات  الدرا ددة  الددوط يِ  التحددَ
 :ا تيد ال حو  ذلأ عة و الحالي

ضرورع أن تعمل الليادع المدر ية ع د  براز بيمة العمل التطوعي بوِّ   عمل عظيم يثا   ▪
 .  اع   بامجر من ع د اه تعالد

 دعوع بادع المدارس ع د حث م  وبي المدر ة ع د ت مس حاجاا المجتم  المحيط بالمدر ة.  ▪

 عاليدداا  لت ظديم خطددة ددوبي المدر دة  ددي  عدداد ضدرورع تعداون الليددادع المدر دية مدد  كا دة م  ▪
 .المخت  ة التطوعية امعمال

دعددددوع واضددددعي مخططددددي الم دددداه  المدر ددددية  لددددد ضددددرورع تضددددمين بعدددد  م دددداهيم العمددددل  ▪
 التطوعي  ي الم اه  والكت  المدر ية.
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، زرر ثلا ة العمل التطوعي  ي   وس الطال  وم  وبي المدر ة من خالل البرام  التوعوية ▪
 عالم التربوي.وا 

 ب اي أدلة وم لوراا تبين أوج  العمل التطوعي وأهميت  وتوزيعتا ع د م  وبي المدارس والط بة.  ▪

 حث ام ر ع د تلجي  أب اتتا ل ليام بامعمال التطوعية من خالل مجالس ا باي. ▪

مطالبدددة و ددداتل ا عدددالم المخت  دددة بددددور أكبدددر  دددي توعيدددة وتعريدددف أ دددراد المجتمددد  ال دددعودي  ▪
 همية العمل التطوعي وحاجة المجتم  ل .بع

 حث  داراا التع يم بإِّدار لوات  ت ظم العمل التطوعي. ▪

تعريدددف م  دددوبي المدر دددة بالمو  ددداا والجمعيددداا التدددي تتدددتم بالعمدددل ع دددد تدددو ير أ لدددطة  ▪
 وملاري  ل عمل التطوعي.

 تو ير الحوا ز المخت  ة ل ملاركين  ي برام  العمل التطوعي. ▪

 كل  دارع تع يم ُتع د بالعمل التطوعي وخدمة المجتم  المح ي.  لاي وحدع  ي  ▪
 ات:ــــرحـــــاملقت 3/ 5

 ي ضوي  تات  الدرا ة  إن الباحث يلدم مجموعة مدن الملترحداا الالزمدة لت عيدل العمدل 
 ول حد من المعوباا التي تواج  بادع المدارس  ي ت عي  :، التطوعي

اللددراكة بددين المدر ددة ومو  دداا المجتمدد  المح ددي  جددراي درا ددة ت ددتتدف بيدداس أثددر ت عيددل  ▪
 ع د ك ايع امعمال التطوعية التي تلارأ بتا المدارس.

 ت عيدلِ   دي المدر يَّة الل َيادع دور جراي درا ة حول  بل الت    ع د المعوباا التي تحد من  ▪
ويِ  يبالمددددارس الثا ويدددة بمحا ظدددة الخدددرج بالمم كدددة العربيدددة ال دددعودية  ددد  التَّطدددوعي العمدددل  ضدددَ
 .الوط يِ  التَحول ُمبادرااِ 

 جراي درا ة حول اثر العمل التطوعي ع د التكيف المجتمعي لدب طال  المدارس الثا ويدة  ▪
 بمحا ظة الخرج.

 جدددراي درا دددة حدددول دور أوليددداي اممدددور  دددي تلدددجي  الطدددال  ع دددد المبدددادرع والملددداركة  دددي  ▪
 ودي.امعمال لتطوعية التي تخدم مخت ف لرات  المجتم  ال ع

 


