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 من وجهة2030 دور برامج الدمج (الرتبية اخلاصة) يف تعزيز العمل التطوعي وفق رؤية
نظر معلمي املرحلة الثانوية
 علي بن سعد القحطان.د

األستاذ املساعد بقسم الرتبية وعلم النفس
كلية الرتبية يف جامعة الباحة
:امللخص
 م ددج وجن ددة نم د معلم ددر ا حل ددة2030 ه دددال الدراا ددة ال ع د إىل دور ب د امل ال دددمل ز ع ي د العم ددل ال ي ددو ر وا د ر ي ددة
 مت اخ ي ددار ي ددة، و ك ددوت جم م ددع الدراا ددة م ددج معلم ددر ا حل ددة الثانوي ددة، وق ددد اا د بدم الباح د ا د نل الو ددحر ال ليل ددر،الثانوي ددة
مدا، ) معل202(  حيد كونددل العي دة مددج،مدا،  معل4793 الدراادة للي يةددة العئدوااية الع ةوديددة مدج اد مددع الدراادة البددال ددده

، و كوندل مدج جمدال ادا اددام ال مداار، وااد بدم الباحد ااد بانة مدع البيدا ا،مج حماامة سري مج بد حماامداا ا ملكدة
 و د ددد اال سد ددا،)  ومت حسد ددا اخ بد ددار د ددد االاد د بانة بيد د ية اد ددا الهد ددد المد دداه ص ( د ددد ا كمد د،وادد ددام الوقد دداار
 دور بد امل الددمل ز، وأظند ا ال داال.Cronbach's Alpha  مد مت ال ةد مدج الثبداا لالاد بانة مدج خدالم،الدداخلر
 الجتاهداا ا علمد للبعدد، ممدا بي دل ن داال الدراادة وجدود اد و دالدة إحهداايا.ع ي العمل ال يو ر ز البعديج ال ماار والوقاار
.  ومذلك لهاحل مج لدين ا واا خربة أمث،الوقاار ز ع ي العمل ال يو ر ع ى غري ا ؤهل العلمر األ لى
.2030  ب امل الدمل؛ العمل ال يو ر؛ ر ية ا ملكة:الكلمات املفتاحية
The Role of Integration Programs (Special Education) in Promoting Volunteer Work
According to Vision 2030 from the Point of View of Secondary School Teachers
Dr. Ali bin Saad Al-Qahtani
Assistant Professor, Department of Education and Psychology
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
The study aimed to identify the role of inclusion programs in promoting volunteer work in accordance
with Vision 2030 from the point of view of secondary school teachers, and the researcher used the
descriptive approach, and the study population consisted of secondary school teachers, the study sample
was chosen by a random cluster method from the study community of 4793 teachers, Where the sample
consisted of (202) teachers from Asir Governorate from among the governorates of the Kingdom, and the
researcher used a questionnaire to collect data, and it consisted of two domains: the developmental field
and the preventive field. The reliability of the resolution was verified by Cronbach's Alpha. The results
showed the role of integration programs in promoting volunteer work in the developmental and
preventive dimensions. The results of the study also showed that there are statistically significant
differences in teachers ’attitudes to the preventive dimension in promoting voluntary work, due to the
higher academic qualification variable, as well as in favor of those with more years of experience.
Keywords: Inclusion Programs, Volunteer Work, The Kingdom's Vision of 2030.
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د .لر بج اعد الة ياين :دور ب امل الدمل (الرتبية اخلا ة) ز ع ي العمل ال يو ر وا ر ية  2030مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية.

مقدمة:

يُع رب العمل ال يو ر ه ا ،أااايا ،ز ب اء اد معاا االنسانية ،ونئ ال مااك االج ما ر ب أا اد
لك اد معاا ،لإلضااة إىل أنه مماراة إنسانية ار بيل ار باطا ،وثيةا ،بكل معاين اخلري ،وهبذا ا عىن أخذ ال يوع
دة أشكام بدااية ،ح ضه طبيعة الم و اليت جتعل ال اس يسعوت سا دة بعضن البعض د احلاجة م وع مج
ال كامل وال عاوت والذص ي درج حتل ما يُسمى ،مبحنوم الرتبية بئكل ام.
غري أت ثةااة العمل الّيو ر ال ام حمدودة الئعبية ز جم معا ا الع بية ،رغ أ ّت الديج حيث ا ليه ،ال
الئبا الع يب لى مماراة العمل الّيو ر ،ايماراه البعض ل باره موضة أج بية أو جماراة للعه  ،بي ما
ي عود ّ

يع ربه اآلخ وت وايلة جديدة ،ضحر لى حياهت ما هو غ يب وغري مألو  ،أو نو ا ،مج الّغيري ومس رو
احلياة اليومية ،غري أت الّغبة بعمل اخلري احلةيةر ما زالل األااس ز العمل ال يو ر (ا جياا ،وأده.)2018 ،
وي م إىل العمل ال يو ر لى أنه مج أه الي ل س حالة اد معاا ز ه ال اهج ،انذه هر
الي يةة األمث أاية ل ع ي دور الئبا ز احلياة االج ما ية ول يوي خم لف جوانب اد مع ،و داد أاية ال يوع
مل يوم؛ وذلك بسبب عةيد الم و ا عيئية واالح ياجاا ا ايدة ز اد مع (الة ين.)2014 ،
ويسمى العمل ال يو ر ز أدبياا ال مية ،بد "رأس ا ام االج ما ر" ،انو ميثل ا حعة العامة وال وابط
الةاامة لى الةي االج ما ية ا يدة ،مثل :الثةة والهد  ،وال عاوت ،وال محة ،وال ضامج .مما أنه ي جلى ز لك
ال وابط اليت جيد ا واط وت اينا أنحسن مأا اد وجممو اا ،ويسعوت اينا ل ةي ذواهت ومهاحلن ا بية مبهاحل
ادمو اا اليت يعيئوت اينا ( .Raskoff & Sundeen, 2012شلنو ؛ واخلمئر)2013 ،
ولةد ايد اه مام اد مع ز اآلونة األخرية للعمل ال يو ر ،خهو  ،ا ذلك ال يوع ا وجه حنو ر اية
األا اد مج ذوص اإل اقة ،ومذلك إاتحة الح ة هل لي دجموا ز جم معاهت  ،مج خالم ب امل ال يوع ا احة هل ؛
الايما أت العديد مج ن اال الب وث والدراااا أظن ا ال ةص الواضح ز هذا ال وع مج الربامل ( Miller,
.)Schleien, Rider, Hall, Roche & Worsley. 2002
ولربامل الدمل للرتبية اخلا ة أدوارا ،رايسة ز العمل ال يو ر؛ وذلك مج خالم ،مي ب امل ال اية
اله ية ،اواء لى مس وى ال بييط أم ال حيذ ا باش  ،ونم ال اية ا ؤاسية وا لية ا عددة ،و واري ا علوماا
األاااية الكااية (.)Raver, 2008
مما ع ز ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز مدارس الدمل ،مج مية و يوي قدراا ومناراا الذيج
حي اجوت هلذا ال وع مج الربامل ،وأييت ال يوع م ل لبعض ا ئكالا ا هلة هبذا ا انب والذص البد مج ع ي ه
لدى معلمر الرتبية اخلا ة ومعلمر ال علي العام ز مدارس الدمل (ضم ة.)2008 ،
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ومتاشيا ،مع السحة ر ية ا ملكة الع بية السعودية  2030وأهداانا ا بثةة مج ثةااة اد مع السعودص،
ال امية إىل ع ي ال كاال وال عاوت ب أا اد اد مع ،اةد أمدا ر ية ا ملكة  2030ز أهداانا لى أاية ع ي
العمل ال يو ر والو وم إىل مليوت م يوع ا وي ،مةابل أحد ئ ألف م يوع حالي،ا ،مج خالم حمور وطج
طموح ،والذص ي درج حت ه متك ا سؤولية االج ما ية واليت و ر ب ئجيع و ع ي العمل ال يو ر ز اد مع
(ر ية ا ملكة .)2016 ،2030
مما يربر ض ورة سليط الضوء لى دور ب امل الرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر ز ب امل الدمل لدى
الئبا  ،والعامل وا ن م ز جمام ب امل الرتبية اخلا ة ،وا ر ية ا ملكة الع بية السعودية  ،2030ل هبح
خم جاهتا قادرة ،لى اإلبداع واالب كار ،و ةدمي ا سا دة لآلخ يج وال نوض مبج مع حيوص طموح.
ز مع اة دور ب امل الرتبية اخلا ة ز مدارس الدمل مج خالم
وب اء ،لى مل ما اب اإت الب
ا علم وا بهه ز الرتبية اخلا ة ،ل ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وا ر ية  ،2030او يُسا د
لى حدوث ال كامل ز العمل األمادمير وا نين وال يو ر ،ولل ايل هبح الكوادر الئبابية ا يو ة ،موحدة
واحدة وم سجمة مج مل جوانبنا مناايا ،ووقاايا ،و الجيا.،
مشكلة الدراسة:
ِ
حمر ربط العمل ال يو ر مبجاالا الرتبية اخلا ة ،بع اية واه مام لماء الرتبية وال علي  ،ل باره مساه
رايسر ز ةدمي جممو ة مج اخلدماا االج ما ية ،واليت عمل لى قية ا وانب ال حسية واالج ما ية وا ن ية
لدى األا اد ،حبي هتد إىل مسا دهت ز يوي قدراهت  ،و عدم مج الومن حنو االجتاه اله يح ز ع ي
العمل ال يو ر ،مج خالم ملياا اإلرشاد وال وجيه االج ما ر اليت ب نا وزارة ال علي ز ا ملكة الع بية
السعودية ،واألنئية اليالبية (الل يدات.)2017 ،
وقد نبع االحساس ل ئكلة لدى الباح مج خالم مالحما ه ا يدانية ،وخرب ه وثيةة الهلة للعامل ز
ب امل الدمل ز مدارس ال علي العام ،ومذلك األخهااي  ،ومونه أا اذ جامعر ز جمام الرتبية اخلا ة ،مك ه
مل هذه العوامل مج مالحمة وجود معوقاا ومئكالا ل ع ي العمل ال يو ر ا وجه مج العامل ز ا يدات إىل
األا اد مج ذوص اإل اقة ،ومدى ةبل ا علم للعمل ال يو ر ،وا ئارمة ايه ،مما يؤمج الباح أبت العمل
ال يو ر ي بط ار باط،ا وثي ،ةا بةي ا واط ة الهاحلة لدى الئبا السعودص ،وأت لل علي دور ز ع ي خدمة

 ،مما يلر :ما دور برامج الدمج يف تعزيز

وأتايسا لى ما اب بلور الباح السؤام ال ايسر للب
اد مع.
،
العمل التطوعي وفق رؤية  2030من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية؟
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أسئلة الدراسة:

 .1ما دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر ،مج وجنة نم ا علم ؟
 .2هل وجد ا و ذاا داللة إحهااية ب اا جالا ا علم حنو ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر
ع ص غرياا الدرااة (ا واا اخلربة ،ا ؤهل العملر)؟
أهداف الدراسة:
هتد الدرااة احلالية إىل:
 .1ال ع إىل دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وا ر ية  2030مج وجنة نم
ا علم .
 .2ال ع إىل دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر مج وجنة نم ا علم ع ص غري ا واا اخلربة،
وا ؤهل العلمر.
أمهية الدراسة:
جلر أاية الدرااة احلالية مج خالم األاية ال م ية واألاية ال يبيةية:
األمهية النظرية :حمر موضوع ب امل الرتبية اخلا ة أاية وااعة ز العلوم الرتبوية ،و بع أاية الدرااة مج

موهنا ةوم بدرااة جانب من مج جوانب الرتبية اخلا ة وهو ال يوع وط ع ي ه و وظيحه لدى الئبا
ولل سي مع خرباا ومناراا معلمر الرتبية اخلا ة ،ومذلك ز إلةاء الضوء لى دور ب امل الرتبية اخلا ة
و الق نا ب ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وا ر ية ا ملكة  2030وربينا خبدماا الرتبية اخلا ة.
األمهية التطبيقية :كمج األاية ال يبيةية ز أت حيد ن اال هذه الدرااة الةاام لى ب امل الرتبية
اخلا ة مج ا حذيج وأ ا الة ار ،بعد إج اء الدرااة ا يدانية ،مج وضع اخليط والربامل ال يو ية ا اابة
للئبا  ،وا علم ز مدارس الدمل ،مما جلى األاية ال يبيةية ز ب اء أداة نس ييع مج خالهلا ا ص
اجتاهاا ا علم حنو العمل ال يو ر ز ب امل الدمل.
حدود وحمددات الدراسة:
ئمل حمدداا الدرااة ما يلر:
 .1احلدود املوضوعية :اق ه ا الدرااة ال ع إىل دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا
وا ر ية ا ملكة الع بية السعودية  2030مج وجنة نم ا علم .
 .2احلدود املكانية والبشرية :اق ه ا الدرااة لى ا دارس الثانوية ز م يةة سري ال عليمية.
 .3احلدود الزمانية :مت يبي الدرااة خالم العام الدراار  2019م –  2020م.
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مصطلحات الدراسة:
الدور :هو الواجب أو ا سؤولية اليت جيب الةيام هبا ،ايةام :دورك أت حعل مذا .أص مسؤولي ك وواجبك
أت ةوم هبذا العمل (م دص .)2011 ،ويُع اه رويل ( Rowley )2015أبنه جممو ة األمناط الثةااية اليت
ط مج
بط مبم مع وهر ئمل االجتاهاا والةي والسلوك .مما يدُ ّعِ اه دالين ( Delany )2013أبنه من ٌ
السلوك ا وقع مج قبل ا د ز موقف مع  ،م ا يا ،مج خالله ا عايري االج ما ية الساادة ز ا ما ة ،وآخذا ،بع
اال بار يلعاهت وم يلباهت و ميمن االج ما ر.
ويع اه الباح إج اايا ،أبنه منماا وأدوار وم يلباا ب امل الرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر
ل ةي م يلب ر ية ا ملكة الع بية السعودية  2030ز الو وم إىل ( )1مليوت م يوع ا وي ،مةابل ( )11ألف
اآلت و وال ،إىل ب اء جم مع اعودص سمو ايه حمة بادم األاكار مج أجل يوي ا ؤاساا اد معية .ويُعرب ج
الدور إج اايا ،للدرجة اليت حيهل لينا ا س جيب ز الب ود ا وجودة ز ا ةياس ا س بدم ز هذه الدرااة.

الدمج :هو دمل ذوص االح ياجاا اخلا ة غري العادي  ،مع أق اهن العادي دجما ،زم يا ، ،و عليميا،،
واج ما يا ،حسب خية وب مل وط يةة عليمية مس م ة ة حسب حاجة مل ذوص اح ياجاا خا ة لى
حدة ،ويئرتط اينا وضوح ا سؤولية لدى ا ناز اإلدارص وال عليمر والحين ز ال علي العدام والرتبية اخلا ة ( ام ،
.)2019

برامج الرتبية اخلاصةُ :ع ب امل الرتبية اخلا ة أبهنا نوعٌ مج أنواع الوااال ال عليمية والرتبوية اليت هت
مبسا دة األا اد الذيج يعانوت مج عولا ز ال عل  ،أو اح ياجاا خا ة ز احلهوم لى ا واد ال عليمية بي
ااب مع حال ن اله ية ،وال حسية ،وُع أيضا ،أبهنا منط دراار يساه ز وضع ب امل بوية س جيب
لل اجاا اخلا ة لألا اد الذيج ال مي لكوت الةدرة ال حسية ،أو العةلية ،أو ا سدية (البعرياا.)2018 ،
ويُع الباح ب امل الرتبية اخلا ة إج اايا ،أبهنا جممو ة مج اإلج اءاا اليت ي بذها ا يو ز جمام
الرتبية اخلا ة ل ةي ن اال م ضية ز مسا دة ال اس حلل مئكالهت احليا ية ،وي بط دور الرتبية اخلا ة ز هذا
الب مج خالم ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا .
رؤية اململكة  :2030لةد بىن الباح ع يف (ر ية ا ملكة الع بية السعودية ،)2016 ،2030
والذص ي ص لى :ال ية هر وثيةة ةوم لى جممو ة مج ا ك اا ،و ع مد لى ثالثة حماور جوه ية هر اد مع
احليوص ،واالق هاد ا ده  ،والوطج اليموح ،مما عد خية ما بعد ال حط أ لج نا ز  25إب يل 2016م.
التطوع :يُع
االج ما ية احلميدة مثل الثةة والهد وال عاوت والرتاح وال كاال ،مما إنه ي جلى ز لك ال وابط اليت جيد
ز أدبياا ال مية أبنه رأس ا ام االج ما ر ،وميثل ال وابط اليت ةوم لى الةي
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ا واط وت اينا أنحسن مأا اد وجممو اا ،ويسعوت اينا ل ةي ذواهت ومهاحلن ا بية مبهاحل ادمو اا اليت
يعيئوت اينا وهبا (خبارص ،والس وار.)2011 ،
ويُع الباح ال يوع إج اايا ،أبنه جممو ة الةدراا ال عليمية واإلرشادية وال ميمية واالا ئارية واإلدارية
اليت مج الواجب أت واا لدى ا يو ز جمام ب امل الرتبية اخلا ة ،مج خالم مناراا ال وا ل وال كاال
ومسا دة اآلخ يج.
اإلطار النظري:
واعا غري مسبو ز ب امل الدمل ،ز مجيع
يئند ميدات الرتبية اخلا ة ز ا ملكة الع بية السعودية ،
ا احل الدرااية ،االب دااية ،وا واية ،والثانوية ،مما يس د ر وا ا علم وا بهه ومةدمر اخلدمة
وا يو  ،لحئة ال الميذ ا عاق  ،لخ ال إ اقاهت ؛ حي أت ب امل الدمل ال س ثين أص نوع مج أنواع
اإل اقة ،بل لى العكس ،الةد مشلل خدماا الرتبية اخلا ة ز ب امل الدمل داخل مدارس ال علي العام ،مجيع
الحئاا ماإل اقة الحك ية ،اإل اقة السمعية ،والبه ية ،واإل اقة احلمية ،و عولا ال عل  ،واضي ا ال وحد،
وغريها مج اإل اقاا واالضي الا اليت حت اج إىل ر اية مس م ة مج خالم ع ي العمل ال يو ر؛ ولذلك جاءا
هذه الدرااة ل سلط الضوء لى أاية ع ي دور العمل ال يو ر مسرتشديج ب ية  2030ز ضمات ال كاال
وال كامل واالندماج ميع ائاا اد مع دوت متيي بي ن  .وحي أت ا علم ه حج األااار وال اوية ز
لى وجنة نم ه حوم دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر وا
العملية ال عليمية ،مات مج ا ن ال ع
ر ية .2030
وي يلب يبي ب امل الدمل ز مدارس ال علي العام ،ماا ا نود وال عاوت ب ا علم وأولياء األمور،
ومذلك جممو ة مج ا يو سا دة ال الميذ ذوو اإل اقة؛ حي أت ال عاوت هو بارة ج ملية ب ط ا
معا ل ةي هد مئرتك ،أال وهو ر اية وخدمة ال الميذ مج ذوص اإل اقة .لذلك البد مج بذم
أو أمث يعملوت ،
جل ا ند لدى مجيع األط ا ؛ ل ةي األهدا ا ئرتمة لضمات اعالية ال عاوت ايما بي ن  ،حي يواجه
ا علموت مبح ده  ،عولا مثرية ز لبية اح ياجاا الميذه دوت مسا دة مج أحد ( Kim, Johari, Sin,
.)Ab Kahar, & Ahmadun, 2020
مما جند أت العديد مج أنممة ال علي حوم العامل ،حاولل إثباا جناح ونحعية إدخام العمل ال يو ر
ممماراة إل امية ز ملية ال دريب ا نين لليال ز مداران وجامعاهت (.)Martyniuk, 2019
ويئمل محنوم العمل ال يو ر ،ال يوع ا م وا ما ر ،ويئمل جممو ة مج الع ا ال ايسية ،وهر:
 .1ا ند االنساين ا م .
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 .2الدااع وال غبة الذا ية.

 .3دم وجود مةابل مادص.
 .4اهلد  ،حتمل ا سؤولية االج ما ية و ةدمي خدمة للمج مع( .ا جياا ،وأده.)2018 ،
ومما ال شك ايه ،إت لربامل ال يوع ا ب لحة أث مبري لى ا يو أنحسن  ،انر سا ده لى عل
أشياء جديدة ،وام سا اخلرباا ا و ة ز حياهت  .مما ي مو لدين بئكل واضح حب ال اس ،وال غبة ز
الدااع ن و ج حةوقن  ،ومذلك ال ض ية بوق ن وجنده مةابل ةدمي اخلدمة ج ييلبنا ( Blanton,
.)2016
ومج أه دوااع العمل ال يو ر ز اد معاا ا سلمة؛ هو ال غبة ز األج والثوا واح ساهبما مج هللا
ج الئبهية ا سلمة ،وذلك ألت اعل اخلري ومسا دة اآلخ يج و دم وقع
اب انه و عاىل .وهذا ليس مبس غ
الثوا م ن  ،ميثل ج ءا ،أاااي،ا مج الرتميب ال حسر للمسل  ،لإلضااة إىل ذلك ،ئري ا الحمة والدراااا
العلمية إىل وجود دوااع اج ما ية وشبهية أخ ى ،م نا لى ابيل ا ثام:
 .1احلاجة لال هام لآلخ يج ،ولل يوع ميكج للح د كويج الهداقاا والعالقاا الييبة مع اآلخ يج.
 .2ال غبة الئديدة ز ال عل وام سا ا عار ا ديدة وال مو الئبهر.
 .3إشباع احلاجة الحي ية لدى اإلنسات لالنضمام أل مام ال يوع بسبب نئوء العالقاا االنسانية.
 .4ال غبة ز شغل أوقاا الح اغ.
دليل لى ةدمنا
 .5ال غبة ز حتةي الذاا والدااع ج الةي وا بادئ ،ائيوع ال يوع ز اد معاا ٌ
وحتض ها.
 .6ال غبة ز مسب احرتام اآلخ يج مج خالم العمل ال يو ر (ال بج.)2016 ،
هذا وقد ض الة ين ( ،)2014أه اداالا اليت ميكج دريب ا يو ممج خالهلا واليت وامب يور
اد مع ب وم نم ه اىل أاية العمل ال يو ر ،ومج اداالا ا احة:
ادام االج ما ر :يةهد به الربامل ال دريبية اليت خت ص ز (ر اية اليحل ،الع اية ل أة ،إ ادة ال أهيل
دمين ا بدراا ،ور اية األحداث ،ر اية ذوص االح ياجاا اخلا ة ،ر اية ا س .)... ،
 .1جمام يوي الذاا :ويةهد به ،الربامل ال دريبية ا وجنة حنو ام ئا الذاا ،و ةدي الذاا ،و مي نا،
و يوي ها.
 .2جمام الرتبية وال علي  :وي ضمج (حمو األمية ،ب امل الرتبية اخلا ة ،ةدمي ال علي ا يل لذوص اإل اقة).
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 .3جمام اله ة :وي ضمج (ال اية اله ية ،خدمة ا ضى والرتايه ن  ،ةدمي العوت لذوص االح ياجاا
اخلا ة).
 .4جمام البيئة :وي ضمج (اإلرشاد البيئر ،الع اية للئواطئ وا هاا ،مكاا ة ال لوث).
 .5الدااع ا دين :وي ضمج (ا ئارمة ز أ مام اإلغاثة ،اإلاعاااا األولية ،ال عامل مع الكوارث اليبيعية).
وي دد العمل ال يو ر ز شكل رايس  ،واا:
 .1العمل ال يو ر الح دص :والعمل ال يو ر ا وجه للمج مع مج الح د مج لةاء نحسه ومياراه مبح ده ،ولديه
ال غبة لذلك ،ومي لك االرادة للةيام به ،وال ي م أص م دود مادص م ه ،انو مل يةوم لى ا باراا
أخالقية ،أو اج ما ية ،أو إنسانية ،أو دي ية.
أتثريا ز
 .2العمل ال يو ر ا ؤاسر :ويع رب أمث ةدما ،مج العمل ال يو ر الح دص ،وأمث ميما ،،وأواع ،
اد مع (مجام الديج ،يواف.)2016 ،
ومج ا الحظ ،أت العمل ال يو ر مع األا اد ذوو اإل اقة ي مر االجتاهاا اإلجيابية حنوه  ،حي يع رب
لى قدراا وإمكا ا
العمل ال يو ر معن خربة جديدة للم يو  ،ولل ايل اإنه ي يح الح ة هل لل ع
ذوص اإل اقة ج ق  ،اكثري مج قدراا ا عوق ال من إال مج خالم االح كاك هب وال حا ل معن  ،مةدراهت
الح ية وال عليمية وال يضية ،مما أت ا عاق أنحسن يمن وت ال غبة ز ال وا ل مع األشباص ا دد ويبذلوت
ا ند لل عاوت معن  ،ا ئأ بي ن القة ةوم لى ال عاطف وال حا ل االج ما ر (الس طاوص ،ال يودص ،بداا،
ا نريص.)2017 ،
و الئبا واب عاده ج ال يوع والعمل ال يو ر ،ال ميكج إرجا نا إىل
ومج ا ؤمد ،ز أت أابا
ابب واحد ،وإمنا إىل جممو ة أابا وظ و اج ما ية ،كا حل ومونل هذا الع و  ،وم نا:
 .1ال يور احلضارص وال مو ا ادص للمج معاا اخلليجية.
 .2ضعف الوازع الديين لدى ا يل ا ديد .والذص يعود اببه إىل االنح اح الكبري لى العامل الغ يب.
 .3زيدة م يلباا احلياة ا ادية و عةيدها ،جعل ال اس مئغول إىل درجة مبرية خبال جم مع اآللء
واألجداد الذص مات جيد اس ة مبرية مج الوقل ،ايس ييع خالهلا الةيام بواجبه جتاه أهله وجريانه.
 .4ال وقعاا الكبرية مج الدولة ال حيية احلديثة ..اع دما حدثل اليح ة هناية السبعي اا وبداية الثماني اا مج
هذا الة ت ،ورأى ال اس ما هو موجود مج العااد ال حير ،أوملوا إىل الدولة الكثري مج األمور ،مل كج
الدولة قادرة لى الةيام هبا ،وأبقل ال ةاري غري من مة ب يبيةنا.
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 .5حداثة اك ة العمل االج ما ر اليت مل ك مل اهوله إال ز الة ت ال ااع ئ ز الدوم الغ بية ،وو وله
م أخ إىل الدوم الع بية.
 .6إضااة إىل هذا وذاك زيدة معدم ال حكك األا ص ،و حكك العالقاا وال وابط االج ما ية (مجام الديج،
يواف.)2016 ،
ومج جانب آخ مثل أهدا ال يوع مج خالم ال بحيف مج ا ئامل اليت ي ع ض هلا اد مع ،و ةوية
روح ا ئارمة ب األا اد ،واليت جلى ز مبادرة الح د ز الةيام لأل مام ال يو ية ،مع االه مام لإلجناز بي يةة
أخالقية وإنسانية ال عارض مع قوان اد مع ،وذلك مج خالم العمل ا ؤاسر الذص يع مد لى ا ؤاساا
األهلية ز إجنازه ،وهو يكوت أمث أتثريا ،لد مع ،لكونه ي ميمه بي يةة أد مج العمل الح دص (اب و،
.)2010
وب اء ،لى ا يلةاا السابةة ُع رب ب امل الدمل حنو ع ي العمل ال يو ر مج ال قر االج ما ر ،ألهنا
سا د لى اإلبداع واالب كار ز العمل ،وا سااة ز ال بحيف مج حدة ا ئكالا االج ما ية ،و ع يف أا اد
اد مع للم و الواقعية د معن ويسا د لى خحض ال حةاا و ةليل األيدص العاملة (م دص.)2011 ،
و ليه اإت ه اك دة مةوماا هل بربامل الدمل ز الرتبية اخلا ة ل ع ي العمل ال يو ر واليت ضح ز
غ س قي ال يوع ز ملية ال ئئة االج ما ية ،مر يُسن العمل ال يو ر ز هنوض اد مع ،واأله مج ذلك أنه
يُسن ز ع ي ب يانه االج ما ر الداخلر وي يد مج متااك أب ااه وان ماان له لل غلب لى الهعا اليت يواجنا
ز ط يةه حنو مس ةبل أاضل (الة ين.)2014 ،
دمج ذوي االحتياجات اخلاصة:
ذوص االح ياجاا اخلا ة ،ييل هذا ا هيلح لى الذيج ي اوت ز أداان اواء لل يدة أم ال ةهات
ج ا عيار الئااع لألداء إىل احلد الذيج حي اجوت معه إىل اوم بوص عليمر واج ما ر خاص ميك ن مج ال عل
وام سا ا عار وا ناراا األدااية ،واالج ما ية واةا ،هلذه االح ياجاا (غ ي .)2017 ،
ون يجة للممارااا ا باش ة وغري ا باش ة لل عامل مع اليلبة ذوص االح ياجاا اخلا ة داخل األط
ا ع ولة اليت أا زا العديد مج ال اال السلبية عليميا ،،و بوي ،واج ما يا ،،وانحعاليا ،،ونحسيا ،،حي امل ال اا
اإلنسانية واألخالقية م اديه لال رتا هب ز ال هف الثاين مج الة ت العئ يج ،وأا ز هذا ال امر نو ا مج اإلمجاع
اإلنساين والرتبوص الذص مسح برتايخ مبدأ كااؤ الح ص ال عليمية و حعيلة ميع ذوص االح ياجاا اخلا ة بغض
ال م ج نوع اإل اقة (ا اضر.)2017 ،
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وقد د مل اال حاقية الدولية الئاملة حلةو ا عاق الهادرة ج األم ا دة  2008هذا ال وجه
ا امر ج احلماا احلةوقية واإلنسانية ،وا مثل ز أت سل الدوم حب ا عاق ز ال علي دوت اا ث اء لى
اااس كااؤ الح ص ل كحل الدوم األط ا نياقا ،عليميا ،جامعا ،لى مجيع ا س ويا (بومبئة.)2019 ،
وأتايسا لى ذلك ،وانيالقا ،مج الدور ا ن الذص ميكج أت يسن به ذوص االح ياجاا اخلا ة مبب لف
،
ائاهت ز ال مية ايما لو مت أتهيلن لى حنو جيد ،وحتةيةا ،بدأ كااؤ الح ص ،وا ساقا ،مع ا نود ا امية اليت
ب اها الدوم ز ال نوض لل علي وااله مام بكل ش ااح اد مع اواء أمانوا مج اليلبة العادي أم مج ذوص
اإل اقاا ا ب لحة ،اةد مت بين دجمن ز الحهوم ال مامية ل دارس (الع ص.)2019 ،
ومج جنة أخ ى ي ةس الدمل إىل مس وي اا( :غ ي .)2017 ،
 .1الدمج اجلزئي :وي ايه علي ذوص االح ياجاا اخلا ة ز اهوم خا ة داخل ا دارس ال مامية ،مما
ي يح هل مئارمة أق اهن العادي ز األنئية ال عليمية ،وغريها.
 .2الدمج الكلي :وي ايه علي ذوص االح ياجاا اخلا ة ز الحهوم ال مام للعادي مع ةدمي خدماا
خا ة هل حتل إش ا ا بهه ز ال علي  ،مما ي يح هل مئارمة أق اهن العادي ز مجيع األنئية
اواء أمانل علمية أم غريها.
وجتدر اإلشارة إىل أنه ز مدارس الدمل عمل الرتبية اخلا ة والرتبية العامة معا ،بئكل موحد لى حنو
عاوين و كاملر ،ل ةدمي بيئاا عليمية اعالة ز الهف ميع اليلبة ،ويعد الدمل وحموره األااار ه ا هو قيام
الدمل ا درار بد مجيع اليلبة بربامل الد ا سا دة وا الامة الح ياجاهت الح دية اخلا ة (ا اضر،
.)2017
واأله ز ملية دمل ذوص االح ياجاا اخلا ة ل دارس العامة هو الدمل االج ما ر ،حي يئارموا
أق اهن مج اليلبة العادي ز األنئية الرتبوية ا ب لحة مثل :الرتبية ال يضية ،والرتبية الح ية ،وا وايةى ،وأوقاا
الحسح ،وا ما اا ا دراية ،وال حالا ،وا عسك اا ،وغريها مج األنئية (الع ص .)2019 ،وا دي للذم
أت الدمل قد ال يكوت احلل األمثل لكل ذوص االح ياجاا اخلا ة ،بل ه اك بعض ذوص االح ياجاا اخلا ة قد
ال ي مك وت مج ال جاح ز أوضاع الدمل ا ب لحة ل بايج حاجاهت و دم اعالية اخلدماا اليت قد ةدم هل ز لك
األوضاع الدرااية بومبئة.)2019 ،
ي ضح مما اب أت ه اك اه ماما ،م ايدا ،ومةهودا ،بحئة ذوص االح ياجاا اخلا ة لى مس وى الدوم
بئكل ام؛ وذلك مج حي حتديد الربامل ال عليمية ال يوي ية هلا ،واليت حتدد مل شرء مثل حتديد األهدا ،
وا وى العلمر ،وط اا ال دريس ،إضااة إىل ال مي واإلدارة واإلش ا وغريها مج مكو ا العملية ال عليمية.
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الدراسات السابقة:
اوم الباح

بعض الدراااا والب وث اليت حبثل ز جمام العمل ال يو ر مع األا اد ذوو اإل اقة،

وهر:
وقام كومريفيلد ( Kummerfeldt )2011بدراسة هدال ال ع إىل االارتا يجياا ال ايسة إلدارة
ا وارد البئ ية للم يو مج خالم درااة حالة مت يبيةنا ز م مماا غري رحبية وا الربجمياا واخلدماا
ألمث مج ( )18000ضو ز ( ) 21مةاطعة ز والية مشام أ الن ا ،ومت يبي مةابلة ج ط ي اهلا ف لى
( ) 20مئارك ز ا مماا ،وأظن ا ن اال الدرااة أت ر ية وراالة ا ممة غري ال حبية ،و وظيف ا يو ،
وال دريب ،و مية ا يو  ،وإدارة األداء و القاا ا يو  ،وا كااأة عد محا يح اارتا يجياا إدارة ا وارد
البئ ية و عمل لى يوي ال ضا الوظيحر واألداء العايل ،واألداء ال ميمر العام للم يو  ،وميكج أت كوت مبثابة
خارطة للم مماا الغري رحبية ل سا دها لى حتةي ال ضا الوظيحر واألداء العايل للم يو واالح حاظ هب
وحتةي أداء م ممر ايل.
وأجرى اشتية ( )2013دراسة هدال ال ع إىل أابا اجع العمل ال يو ر ز السي  ،مذلك
الكئف ج األابا والعوامل اليت أدا إىل و الئبا ج ا ئارمة ايه ،وا مد الباح ز دارا ه لى
لى أابا هذا الرتاجع ،مما مجعل البيا ا مج اد مع مج خالم اا بدام
ا نل الو حر ال ليلر لل ع
اا بانة حةةل أغ اض الدرااة ،وقد مئحل ن ااجنا أبنه ال وجد ا و ذاا داللة إحهااية ز درجة معوقاا
العمل ال يو ر لدى الئبا ز حمااميت بلس وطولك م بعا للم غرياا ال الية (ا س ،مكات السكج ،العم ،
حالة العمل ،احلالة االج ما ية).
أجرت الربمي ( )2014دراسة هدال إىل حتليل أث ا دداا االج ما ية واالق هادية وال ميمية
والثةااية) لى حج العمل ال يو ر ليلبة ا امعاا األردنية .وقد اا بدمل الباحثة ا سح االج ما ر للعي ة
مع البيا ا ،وطورا اا بانة هلذه الغاية ،و كونل ي ة الداراة مج ( )886طالب وطالبة ،وقد خلهل
الدرااة إىل أت نسبة اليلبة ا ئارم ز ا مام يو ية بلغل ( ،)%12.3وأت حوايل ربع اليلبة ا ئارم أب مام
يو ية مياراوت ال يوع بئكل شبه يومر ،مما أت حوايل نهحن مياراوت ال يوع بئكل رمسر ضمج مؤاساا
وب امل وال هف اآلخ بئكل غري رمسر أص ا دص أو ضمج جممو اا .وايما ي عل مب دداا العمل ال يو ر
أظن ا ال اال أت ا دداا االج ما ية واالق هادص مانل بدرجة م حعة ،وا دداا الثةااية وال ميمية بدرجة
م واية ،ومج حي أتثريها لى حج العمل ال يو ر و لل الدرااة اىل وجود أتثري لكال ا دداا
االق هادية واالج ما ية ،و دم وجود أتثري ا دداا ال ميمية وا دداا الثةااية ز حج العمل ال يو ر.
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وقام جنكس ( Jenkins )2014بدراسة هدال إىل حتليل ظاه ة ال يوع ز البيئاا اخلدمية،

واا بدمل الدرااة ا ةابلة مع البيا ا ،حي مت يبيةنا لى  12م يوع ،مما اا بدمل الدرااة ا نل
الكيحر ل حسري المواه ع اة هور قادة ا ؤاساا الغري رحبية بكيحية االح حاظ ل يو داخل ا ؤاساا
اله ية ،وأ يل الدرااة ان أ م حوم وجنة نم ا وا مج ا يو حوم قدرة الةادة ز ا ؤاساا
اله ية اخلا ة الغري رحبية لالح حاظ ل يو  ،مث وضعل الدرااة هور ج ا ئامل اليت قد ؤدص إىل
انس ا ا يو ل ؤاساا اله ية.
وقام بالنتون ( Blanton )2016بدراسة هدال إىل سليط الضوء لى أتثري العمل ال يو ر الدويل

لى مية و يوي ب امل الرتبية اخلا ة ز م يةة الب الكارييب ز ام يكا ،حي ي يوع أمث مج مليوت شبص
وي مج اخلارج ،حبي خيدموت يو ي،ا مدة متانيه أاابيع أو أقل ،ام ا الدرااة لى مع اة مدى أتثري
ا ،
لى مية قدراا ا ؤاسة ا س ضيحة ،واارتشدا الدرااة إبطار ب مل األم ا دة اإلمناار لةياس
ا يو
مدى الةدراا اليت منل مج خالم ب امل ال يوع ا ب لحة .و و لل الدرااة إىل أنه وبعد م ور مخس ا واا
أتثريا مل وظ،ا لى مية الةدراا ،حي اا م ا علموت لا بدام
لى حيذ الرب مل ،لوحظ أنه مات ه اك ،
بعض االارتا يجياا اليت درانا ا يو وت الدوليوت ،وقاموا ب يوي ها.
لى اجتاهاا ا أة ز حماامة الك ك حنو العمل
ويف دراسة أجراها الزبن ( )2016هدال إىل ال ع
ال يو ر ،وأوض ل ال اال أت اجتاهاا ا أة حنو ا ئارمة للعمل ال يو ر إجيابية و سج ال يجة مع الةي
الدي ية ،وأشارا الدرااة إىل ض ورة حعيل دور اإل الم ل ئ الو ر ألاية العمل ال يو ر ،و ع ي محنوم ال يوع
لدى أا اد اد مع.
وقام الكندري ( )2016بدراسة هدال ال ع إىل أشكام العمل ال يو ر وأه جماال ه إضااة إىل
الكئف ج واقع ثةااة العمل ال يو ر لدى طلبة ملية الرتبية األاااية ،وا مد الباح ز دراا ه لى ا نل
الو حر واالا بانة أداة لدراا ه ،وقد أو ل الدرااة بعدد مج ال و ياا م نا ض ورة ئجيع الئبا امة
وطال الكلية خا ة لى مماراة العمل ال يو ر ،مما رم ا الدرااة لى أاية محاهي العمل ال يو ر ودوره
ال موص ضمج ا اهل الدرااية ز مجيع ا احل الدرااية ،مذلك و ية طال الكلية بةيمة ودور العمل ال يو ر
مج خالم ةد ال دواا وا ل ةياا لل باح حوم حام العمل ال يو ر.
لى ا ئكالا اإلدارية وال عليمية اليت واجه معلمر الرتبية
دراسة احلريب ( )2016هدال ال ع
لى الح و ب اجتاهاا ا علم ز مدارس
اخلا ة ز ب امل الدمل مبدارس م يةة الةهي  ،إضااة إىل ال ع
الدمل ع ى إىل ا حلة الدرااية ،ا ؤهل العلمر ،ا واا اخلربة ،م نجية الدرااة :اا بدم الباح ا نل
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الو حر ال ليلر ،و كونل ي ة الدرااة مج  200معلما ،مج معلمر الرتبية اخلا ة ز م يةة الةهي  ،وقد م

لى ا ئكالا اإلدارية وال عليمية مج الواقع ،و و لل الدرااة إىل
الباح اا بانة مأداة هلذه الدرااة لل ع
أت درجة اا جالا ي ة الدرااة للمئكالا اإلدارية ز ب امل الدمل ز م يةة الةهي م واية وا ال ليل
اإلحهاار هلذه الدرااة مب واط ام ور ا ئكالا اإلدارية ،مما و لل إىل وجود ا و ذاا داللة إحهااية
ز ا ئكالا ال عليمية مج وجنة نم ا علم ع ص غري ا حلة الدرااية لهاحل ا حلة الثانوية ،أما لل سبة
للمئكالا اإلدارية ا ضح أنه ال وجد ا و ذاا داللة إحهااية ،ال وجد ا و ذاا داللة إحهااية ز
ا ئكالا اإلدارية وال عليمية مج وجنة نم ا علم ع ص غري ا ؤهل الدراار.

يف دراسة أجرهتا اللحيدان ( )2017هدال ال ع إىل واقع دور األنئية اليالبية ز ع ي ثةااة
العمل ال يو ر لدى طالباا جامعة الةهي  ،ومذلك الكئف ج ا عوقاا اليت حتوم دوت حتةي األنئية
اليالبية لدورها ز ع ي ثةااة العمل ال يو ر ،و كونل ي ة الدرااة مج ( )402طالبة ،و و لل الدرااة إىل
وجود ا و ذاا دالة إحهااية ز اا جالا اليالباا حوم دور األنئية اليالبية ،بي ما مل يكج ه اك ا و
ذاا دالة إحهااية ز اا جالا اليالباا حوم ا عوقاا اليت حتوم دوت حتةي األنئية اليالبية لدورها ز
ع ي ثةااة العمل ال يو ر لدى طالباا جامعة الةهي .
دراسة البعريات ( )2018حي هدال الدرااة إىل مع اة جاه ية ا دارس العادية احلكومية ز األردت
مبا ي واا اينا مج اا عداداا وجتني اا و ا ؛ إلجناح دمل اليلبة ا عاق اينا ،حي كونل ي ة الدرااة
مج ( ) 112مدراة ييب اينا الدمل ،مت اخ يارها للي يةة العئوااية ا يس ة ضمج األقالي الثالثة مشاال ،ووايا،
وج ول ،ول ةي هد الدرااة ،قام الباح إب داد أداة لةياس ا اه ية ا دراية ز ا دراس العادية احلكومية
ال ابعة لوزارة الرتبية وال علي  ،وقد كونل األداة مج أربعة جماالا هر :العاملوت وه ا دي وت وا عل العادص،
ومعل الرتبية اخلا ة ،وجمام أولياء األمور ،وجمام اليلبة العادي  ،وجمام البيئة ا ادية .وقد مت ال ة مج د
وثباا أداة الدرااة ،واا بدام ا نل الو حر ال ليلر الذص ي ااب هد الدرااة ،وأشارا ن اال الدرااة إىل
دم جاه ية ا دارس العادية احلكومية لدمل اليلبة ا عاق ز األردت ،اذ جاا ا اه ية ا بية ل دريج ز ا بة
األوىل ،بي ما جاا ا اه ية ا بية مبعل الرتبية اخلا ة ز ا بة األخرية .مما أشارا الدرااة إىل اخ ال
جاه ية ا دراس العادية احلكومية لخ ال أث ج س ا دراة وجاا لهاحل مدارس اإل ث .مما أظن ا ن اال
الدرااة اخ ال جاه ية ا دارس العادية لخ ال أث دد اليلبة العادي ز حو الدمل ولهاحل العدد
األقل ( 20طالبا اأقل) .ز ح أظن ا ن اال الدرااة دم اخ ال جاه ية ا دارس العادية احلكومية لخ ال
أث نوع اإل اقة اليت يعاين م نا اليلبة ا عاقوت.
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ويف دراسة أجراها مارتينوك ( Martyniuk (2019هدال إىل سليط الضوء لى أاية العمل

ال يو ر ،خهو  ،ا بعد ال وم االج ما ر والثةاز االق هادص ز اد معاا االنسانية ،حي أظن ن اال
دراا ه إىل أت شبا ا امعة يبدوت ال غبة ز حيذ األنئية ال يو ية اور وا الح ة لذلك ،وأهن مس عدوت
لةضاء ما ب اا ة اىل مخس اا اا أابو ي،ا ل ةدمي اخلدمة ج حي اجنا ز اد مع ،مما أشارا ال اال إىل أت
حوايل  %12مج أا اد العي ة أبدو دم ال غبة ز ذلك؛ ألابا عود إىل دم الثةة ز قدرهت لى الةيام
لأل مام ال يو ية مع ائاا اد مع ا ب لحة ،مما أمدا ن اال هذه الدرااة لى أت العمل ال يو ر اإلل امر
أث اء الدرااة يسا د اليال لى ةل شبهياهت و مية مناراهت وقدراهت الئبهية.
هدفت دراسة كل من تشني ،تشانغ ،ليانغ ،هسيه ،ليو ،يني ،ولوه (Chen, Chang, )2020

 ،Liang, Hsieh, Liu, Yen, & Lohإىل درااة أث ا ئارمة ز ب مل ال يوع البيئر لى األداء البدين
لكبار السج مج ذوص اال اقة ،حي ضم ل األنئية اعالياا بدنية ومع اية م و ة م ئاط ا لوس والوقو ،
مبريا ومل وظ،ا لى ال ئاط البدين واحلمر.
وال ثةيف اله ر ،وا ئر الس يع ،حي أظن ا ئارموت حتس،ا ،
ويف دراسة قام هبا كل من الفهدي؛ ووجيه؛ وحممد ( )2020هدال إىل وضع بداال اارتا يجية
ل حعيل العمل ال يو ر لدم الئبا  ،ومت اا بدام أالو ال ليل ال ل ر ( )SWOTللكئف ج جوانب
الةوة مالضعف مالح ص مال نديداا اليت واجه ا يو مج الئبا ز السلي ة .ومت اا بدام االا بانة مأداة
للدرااة ،مئحل ال اال أت أمث جوانب الةوة ماراة العمل ال يو ر متثلل ز مجود حواا ل ئجيع الئبا
ماليت مج أب زها جاا ة السليات قابوس للعمل ال يو ر لى ا س وم الوطين ،مما أظن ا ال اال أت جمموع
م واياا الوزت ال سيب وانب الةوة مالضعف بلغل  194,44و 186,68لى ال وايل متثلل أب ز الح ص ز:
وجود دواا حكومية خا ة ابعة مل مؤاساا العمل ال يو ر ،ز ح بلغل جمموع م واياا الوزت
ال سيب وانب الح ص مال نديداا  ،145,04و 143,79لى ال وايل.
التعليق على الدراسات السابقة:
بعد اا ع اض الدراااا السابةة ا علةة مب غرياا هذا الب

ب أت ه اك جوانب ا حا واخ ال

مع

الدرااة احلالية ،حي اا بدمل الدرااة ا نل الوصفي التحليلي مدرااة اش ية ( ،)2013ودرااة الك درص
( .)2016وقد ا حةل مع أغلب الدراااا السابةة هبذا ا انب ،مما اا بدمل الدرااة االستبانة مأداة هلا،
وقد ا حةل مع أغلب الدراااا ز هذا ا انب أيضا ،مع درااة الك درص ( ،)2016ودرااة قام هبا مل مج
الحندص؛ ووجيه؛ وحممد ( .)2020وأتيت هذه الدرااة مكملة ا جاءا به الدراااا السابةة ،حوم ب امل
الرتبية اخلا ة ،إضااة إىل جانب ال يوع.
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منهج الدراسة:

ا بعل الدرااة ا نل الو حر ال ليلر الذص ية ه لى مجع البيا ا واحلةاا و ه يحنا و بويبنا،
ويُع ُ  :ا نل الو حر أبنه ا نل الذص يدرس ظاه ة ،ما بةهد و حنا ومجع ا علوماا الدقيةة نا ،حي أنه
ين بدرااة الواقع وين بو حه و حا ،دقيةا "،ويُعرب نا عبريا ،ميحيا ،أو عبريا ،مميا.،

جمتمع الدراسة وأفرادها:
معلما ،حي كونل العي ة مج ()202
مت اخ يار ي ة الدرااة مج اد مع الدرااة البال دده ، 4793
معلما مت اخ ياره للي يةة العئوااية الع ةودية ،حي مت اخ يار حماامة سري مج ب حمااماا ا ملكة حلاجة
،
ا يةة اىل خدماا ب امل الرتبية اخلا ة ،بعدها مت اخ يار معلمر ا حلة الثانوية مج ب معملر حماامة سري.
ويب ا دوم ( )1و ،حا ألا اد العي ة.
اجلدول ( )1أفراد العينة حسب متغريات الدراسة

املستوى

العدد

النسبة

املتغري

بكالوريوس

174

%86

املاجستري

28

%14

أقل من  5سنوات

57

%28

من  5اىل 10

42

%21

أكثر من 10

103

%51

مؤهل علمي
سنوات خربة

أداة الدراسة:
ا مد الباح ز ب اء اا بانة دور ب امل الرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وا ر ية
ا ملكة الع بية السعودية  2030لى بعض الدراااا مدرااة (الك درص  ،2016,والل يدات ،)2017,وطور
بعض العباراا حىت ااب حبثه ل ةي أهدا الدرااة ا يدانية ،مج خالم إ داد اا مارةٍ جي ص عبئ نا مج قبل
ا س جيب .و كونل االا مارة ببعديج األوم البعد ال ماار ال مثل ب مو الئبا الئبهر جسميا ،و ةليا ،ومنو
الئبا ال حا لر ب البيئة ا دراية واألا ية واد معية .والبعد الثاين البعد الوقاار وا مثل للوقاية مج مهادر
اهلدم ب ةوية محاءة الئبا الذا ية .وقد اجته الباح ألخذ رأص ا علم حوم جماالا الدرااة ،حي يُيلب مج
ا س جيب أت يضع المة ( ح) أمام االا جابة اليت عرب ج رأينا لكل بارة ،واليت ه ز اخلياراا
اآل ية( :غري مواا بئدة ،غري مواا  ،حمايد ،مواا  ،مواا بئدة) .ومت احلهوم لى اا جالا أا اد العي ة مج
خالم ال ابط االلكرتوين ال ايل https://forms.gle/AYVaeXVmwuAHMg2h8 :مما م ا
االا بانة مبجمو ة مج ا احل واخليواا قبل أت من ز ورهتا ال نااية:
صدق االستبانة :مت حسا

د االا بانة بي ية
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الصدق الظاهري (صدق احملكمني):

مت ض االا بانة ز ورهتا األولية لى جممو ة مج ا كم ا ب ه ز الرتبية جبامعة الباحة ز
ملياا احلذ وال عديل واإلضااة ،وقد اا جا الباح وأج ى
ا ملكة الع بية السعودية ،وذلك هبد
ال عديالا ا يلوبة ،ومج مث أ ب ل االا بانة ز ورهتا ال نااية جاه ة لل يبي .
صدق احملتوى:
ل ةي د ا وى لالا بانة ،مت حسا معامل االر باط ب الحة ة والدرجة الكلية للبُعد الذص مر
إلية لالا دالم لى ال جانس ب اة اا االا بانة والبُعد الذص مر إلية ،وذلك مج خالم اا ب اج قي معامل
ار باط بوي ل ليس يم ب الحة ة والبُعد اليت مر إليه ،وا دوم ال ايل يوضح هذه االر باطاا.
جدول ( )2معامالت ارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليه

البعد الوقائي

البعد النمائي
م

معامل ارتباطrpb

P-value

م

معامل ارتباطrpb

P-value

1

,587**0

*0.000

1

,748**0

*0.000

2

,765**0

*0.000

2

,754**0

*0.000

3

,758**0

*0.000

3

,824**0

*0.000

4

,813**0

*0.000

4

,816**0

*0.000

5

,766**0

*0.000

5

,683**0

*0.000

6

,664**0

*0.000

6

,555**0

*0.000

7

,757**0

*0.000

7

,438**0

*0.000

8

,698**0

*0.000

8

,642**0

*0.000

9

,670**0

*0.000

9

,670**0

*0.000

10

,446**0

*0.000

ي ضح مج ا دوم ( )2أت معامالا االر باط ب الحة ة والبُعد اليت مر إلية ،قد مانل مجيعنا جيدة
ودالة إحهاايا ،وهذه ال اال ع ز د ا وى للمةياس.
ثبات االستبانة:
لل ة مج ثباا االا بانة ا بع الباح الي ال الية:
طريقة ألفا كرونباخ  :Cronbach's Alphaوهر ط يةة يلب حسا ار باط الب ود مع بعضنا بعضا،
ويُمن ا دوم ( )3معامالا ثباا االا بانة ومل بعد مج أبعادها لا بدام معادلة ألحا م ونباخ
.Cronbach's Alpha
اجلدول ( )3يوضح معامل االرتباط بني كل جمال والدرجة الكلية وقيم داللتها

اسم البعد

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا

النمائي

10

.9380

الوقائي

9

0.947
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اسم البعد

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا

الثبـات العـام

19

0.966

ي ب مج ا دوم ( )3أت معامالا ألحا م ونباخ ألبعاد االا بانة مانل معامالا ثباا الية .مما ي ضح
مج ا دوم أت معامل الثباا العام لالا بانة بل ( ،)0.966وهو معامل ثباا ٍام يدم لى أت االا بانة م ع
بدرجة الية مج الثباا وميكج اال ماد لينا ز ال يبي ا يداين للدرااة.
طريقة تصحيح األداة:
مل م نا لى
كونل االا بانة ز ورهتا ال نااية بعد ال ة مج دقنا وثباهتا مج ( )19بارةّ ،
مدرج ّ
الّ مج مخسة مس ويا مج اإلجابة ةياس ليك ا هر( :مواا بئدة ،مواا  ،حمايد ،غري مواا  ،غري مواا
بئدة) عيى الدرجاا اآل ية لى ال وايل .)1 ،2 ،3 ،4 ،5( :ومت إ ياء حك ةومير لدرجة ال أثري لكل بارة
مج باراا االا بانة ،ولكل جمام مج جماالهتا ل ماد ا واياا احلسابية لكل بارة ،وا واياا ا وزونة لكل
جمام [ا واط ا وزوت= جمموع م واياا باراا ا ور /دد باراا ا ور] ،وذلك وا مح اح ال ه يح اآليت
الذص ا مد حبسا طوم الحئة وا الةانوت ال ايل[ :طوم الحئة= ا دى /دد الحئاا] ( بيداا؛ و بد اخلل ؛
و دس.)2014 ،
اجلدول ( )4مفتاح تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)

طول اخللية

الوزن النسيب املقابل له

التقدير

من 1.8 - 1

مج%36 - %20

أكرب من 2.60 - 1.8

أمرب مج %52 - %36

قليل جدا،
قليل

أكرب من 3.40 - 2.60

أمرب مج %68 - %52

م واط

أكرب من 4.20 - 3.40

أمرب مج %84 - %68

مبري

أكرب من 5 – 4.20

أمرب مج %100 - %84

مبري جدا،

نتائج الدراسة:

بعد ا ص االجالا وحتليلنا إحهااي،ا ،ظن ا ن ااجنا مما يلر:
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول:

نص السؤال األول :ما هو دور برامج الدمج يف تعزيز العمل التطوعي وفق رؤية  2030من وجهة
نظر املعلمني يف ضوء بعض املتغريات؟
لإلجابة لى هذا السؤام مت إجياد ا واياا احلسابية واالحن اااا ا عيارية إلجالا أا اد العي ة لى
البعد ال ماار ،والبعد الوقاار لدور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا  ،مما هو موضح ز
ا دوم (:)5
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اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،لعبارات دور برامج الرتبية اخلاصة يف تعزير العمل التطوعي ))N = 202

م
1
2
3
4

نص العباراا
ى ب امل الرتبية اخلا ة منو الئبا الئبهر جسميا ،و ةليا.،
ى ب امل الرتبية اخلا ة منو الئبا الئبهر اج ما يا ،وانحعاليا.،

مر ب امل الرتبية اخلا ة ا وانب ال حسية واله ية السليمة للئبا
ال يو ية.

مج خالم اال مام

مر ب امل الرتبية اخلا ة لدى الئبا الةي وا ع ةداا وا حاهي اإلجيابية جتاه ال يوع.

3.910

0.893

مبري

9

3.896

0.854

مبري

10

4.049

0.771

مبري

3

3.995

0.769

مبري

7

3.960

0.752

مبري

8

4.005

0.801

مبري

6

0.739

مبري

2

مبري

1
5
4

5

مر ب امل الرتبية اخلا ة اجتاهاا
خالم ع ي ال يوع.

6

سا د ب امل الرتبية اخلا ة الئبا لل ع
ال يوع.

7

د ب امل الرتبية اخلا ة قبوم الئبا لذواهت ومنوه بي يةة إجيابية لل يوع ز م ام الرتبية
اخلا ة.

4.074

8

د ب امل الرتبية اخلا ة منو الئبا ال حا لر ب البيئة ا دراية واألا ية واد معية.

4.089

0.792

4.034

0.755

مبري

4.039

0.797

مبري

0.635

9

ي ة وإجيابية اجتاه االا ة والبيئة ا يية للئبا

مج

م واط
حسايب

احن ا
معيارص

ةدي

يب

لى ذواهت واآلخ يج مج خالم ال حا ل ال ا ل ج

مر ب امل الرتبية اخلا ة الئعور لألمات ال حسر واالج ما ر للئبا
ال يو ر.

مج خالم ال حا ل

للةدرة لى اختاذ الة ار وإدارة ال ةاش مج خالم اخلربة

10

ود ب امل الرتبية اخلا ة الئبا
ال يو ية.

البعد النمائي

4.054

11

ع ز ب امل الرتبية ال واا ال حسر واالج ما ر للئبا مج خالم حا لن ال يو ر.

12

س بدم ب امل الرتبية اخلا ة اإلرشاد ا باش ز ا واقف الياراة حلل مئكلة الئبا
وظيف ال يوع.

كبري

3.9505

0.764

مبري

3

3.8465

0.876

مبري

8

3.8416

0.819

مبري

9

3.9158

0.839

مبري

6

3.9307

0.794

مبري

5

16

من ب امل الرتبية اخلا ة ا وانب اإلجيابية للئبا و ةوي نا مةابل أضعا ا وانب السلبية مج
خالم ال حا ل ال يو ر

3.9455

0.835

مبري

4

17

ةوص ب امل الرتبية اخلا ة احرتام الذاا للئبا و ع زها مج خالم ثةااة ال يوع

4.0347

0.794

مبري

1

18

عمل ب امل الرتبية اخلا ة لى الوقاية مج مهادر اهلدم ب ةوية محاءة الئبا الذا ية مج خالم
وظيف ال يوع ز حياهت االج ما ية.

3.9703

0.863

مبري

2

19

ابع ب امل الرتبية اخلا ة األحداث والوقااع اليومية للئبا بئكل مس م و و ي ن هبا.

3.8515

0.808

مبري

7

البعد الوقائي

3.921

0.689

كبري

الكلي

3.965

0.636

كبري

13

ةدم ب امل الرتبية اخلا ة ةاري دورية أل
و الجنا مج خالم الئبا ال يو ر.

14

حت ص ب امل الرتبية اخلا ة لى وا بيئة اج ما ية ااب ا حلة العم ية للئبا
ال حا ل اد معر.

15

ج طي

ا االخ هاص حوم بعض ا ماه غري اله ية

وا ب امل الرتبية اخلا ة مساحة وااعة ل عبري الئبا

مج خالم

ج أنحسن وأاكاره مج خالم اخلربة

ال يو ية.
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ي ضح مج قي ا واياا احلسابية الواردة ز ا دوم ( )5إت باراا البعد ال ماار لدور الرتبية اخلا ة
ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية مات هلا ةدي مبري بئكل ام،
حي بل ا واط احلسايب للدرجة الكلية للبعد ( ،)4.054وا مةياس ليك ا اخلماار ،واحن ا معيارص قدره
( ,)0.635وقد كوت هذا البعد مج ( )10باراا :حهلل لى م واياا حسابية هلا ةدي مبري ،مما
اوحل احن اااهتا ب ( )0.893 – 0.739وذلك يئري إىل اخنحاض درجة ال ئ ل ب اا جالا ي ة الدرااة
ج ا واط العام مما يدم لى جتانس االا جالا.
مما ي ضح مج قي ا واياا احلسابية الواردة ز ا دوم ( )5إت باراا البعد الوقاار لدور ب امل
الدمل ز الرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية مات هلا
ةدي مبري بئكل ام ,حي بل ا واط احلسايب للدرجة الكلية للبعد ( ،)3.921وا مةياس ليك ا
اخلماار ،واحن ا معيارص قدره ( ،)0.689وقد كوت هذا البعد مج ( )9باراا :حهلل لى م واياا
حسابية هلا ةدي مبري ،مما اوحل احن اااهتا ب ( ،(0.876-0.764وذلك يئري إىل اخنحاض درجة ال ئ ل
ب اا جالا ي ة الدرااة ج ا واط العام مما يدم لى جتانس االا جالا.
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثان:
نص السؤال الثان :هل وجد ا و ذاا داللة إحهااية د مس وى الداللة ( )0.05ب اا جالا
معلمر ا حلة الثانوية حنو دور ب امل الدمل ز الرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وا ر ية
ا ملكة  ،2030ع ى للم غرياا (ا واا اخلربة ،وا ؤهل العلمر)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت حسا ا واياا احلسابية ةياس دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز
ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا وبعدية ال ماار والوقاار ,وذلك حسب م غري (ا ؤهدل العلمر ,وا واا
اخلربة ) ,وللكئف ج داللة هذه الح و ز ا واياا احلسابية مت اا بدام اخ بار حتليل ال بايج ا عدد
) ،(MANOVAول ديد داللة أث ا غرياا ا س ةلة م غري ا ؤهدل العلمر ,وا واا اخلربة ,مت اا بدام
اخ بار "ولكس ال مبدا" ) ،(Wilk's Lambdaو ع اة م د الح و ألص مس وى مج مس ويا ا غري ا س ةل
ا واا اخلربة مت إج اء مةار ا بَعديه ) ،(Post Hoc Comparisonsمس بدما ،اخ بار شيحيه
( ،)Scheffeمونه حي وص لى أمث مج مس وى ،والعي اا خم لحة ز احلج  ،وموت اخ بار شيحيه أمث حسااية
للح و احل جة ب ا واياا ويب ا دوم ( ،)6ن اال حتليل ال بايج ا عدد ).(MANOVA
اجلدول ( )6نتائج حتليل التباين املتعدد للمتوسطات احلسابية لدرجات أداء عينة الدراسة على مقياس برامج الدمج للرتبية اخلاصة يف تعزير العمل التطوعي لدى
الشباب وأبعادها حسب متغري املؤهـل العلمي ،وسنوات اخلربة ):(N = 202
املتغري

األبعاد

جمموع املربعات

درجات حرية

متوسط مربعات

قيمة ف

القيمة االحتمالية

Eta Squared

مؤهل لمر

ال ماار

99.160

1

99.160

2.588

0.109

0.013
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املتغري

األبعاد

جمموع املربعات

درجات حرية

متوسط مربعات

قيمة ف

القيمة االحتمالية

Eta Squared

*W=0.04

الوقاار

188.085

1

188.085

5.508

*0.020

0.027

الكلر

560.379

1

560.379

4.189

*0.042

0.021

ال ماار

116.457

2

58.228

1.520

0.221

0.015

الوقاار

208.830

2

104.415

3.058

*0.049

0.030

الكلر

636.601

2

318.301

2.380

0.095

0.024

ا واا خربة
*W=0.01

* دال إحصائيَّاً عند ( :W ،)0.05القيمة االحتمالية الختبار ولكس ال مبدا

ي ضح مج ا دوم ( )6وجود ا و دالة إحهاايا ،د ( )0.05لدور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز
ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا ُ ،عَى غري ا ؤهل العلمر وا واا اخلربة.
أوالً :متغري املؤهل العلمي
لل سبة غري ا ؤهل العلمر أشارا ال اال ا وض ة ز ا دوم ( ،)6لوجود ا و ذاا داللة إحهااية
د مس وى الداللة ( )0.05ب م واط اا جالا أا اد العي ة لى مةياس دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز
ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا ايما ي هل للبعد الوقاار وا ةياس مكل ،حي بلغل الةيمة االح مالية
الخ بار ولكس ال مبدا ( ,(0.04وا دوم ال ايل يوضح هذه ا واياا.
اجلدول ( )7متوسط استجاابت أفراد العينة على مقياس دور برامج الدمج للرتبية اخلاصة يف تعزير العمل التطوعي لدى الشباب حسب متغري املؤهل العلمي
()N=202

البعد

العبارات

املتوسط احلسايب حلملة البكالوريوس

املتوسط احلسايب حلملة املاجستري

النمائي

10

36.214

40.627

الوقائي

9

30.250

36.097

الكلي

19

66.464

76.770

مج ا دوم ( )7ي ضح ات الح و مانل لهاحل محلة ا اجس ري ،أص ات ا علم مج محلة ا اجس ري مات
هل وجنة نم أاضل مج اق اهن مج محلة البكالوريوس جتاه دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي العمل
ال يو ر لدى الئبا ايما ي هل للبعد الوقاار وا ةياس مكل.
اثنياً :متغري سنوات اخلربة
لل سبة غري ا واا اخلربة أشارا ال اال ا وض ة ز ا دوم ( ،)6وجود ا و ذاا داللة إحهااية
د ( )0.05ب م واط اا جالا أا اد العي ة لى مةياس دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي العمل
ال يو ر لدى الئبا ايما ي هب للبعد الوقاار ،حي بلغل الةيمة االح مالية الخ بار ولكس ال مبدا
( ،)0.01وا دوم ( )8يوضح ذلك:
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اجلدول ( )8نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارانت البعدية بني متوسط استجاابت أفراد العينة على مقياس دور برامج الدمج للرتبية اخلاصة يف تعزير العمل
التطوعي لدى الشباب حسب متغري سنوات اخلربة ()N=202
املؤهل العلمي

املتوسط احلسايب

أبعاد املقياس

أقل مج  5ا واا

34.300

مج  5اىل 10

36.201

أمث مج 10

38.021

الوقاار

الفروق بني املتوسطات احلسابية وفق املؤهل العلمي
من  5اىل 10

أكثر من 10

-1.901

*-3.721
-1.820

* دال إحصائياً

ي ضح مج ا دوم ( ،)8أت وجود ا و دام إحهاايا ،ب م واط اا جالا ا علم الذيج لدين
ا واا خربة أقل مج  5ا واا ومج لدين خربة أمث مج  10ا واا ،ومات هذا الح لهاحل مج لدين خربة
أمث ز وجنة نم ه لت للرتبية اخلا ة دور من ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا لى البعد الوقاار.
مناقشة نتائج الدراسة:

مناقشة نتائج السؤال األول :ما هو دور ب امل الدمل ز ع ي العمل ال يو ر وا ر ية  2030مج
وجنة نم ا علم ز ضوء بعض ا غرياا؟
مج ا دوم ( )4نالحظ أنه جاءا العبارة ( )8ز ا بة األوىل ،وهر ( د ب امل الرتبية اخلا ة منو
الئبا ال حا لر ب البيئة ا دراية واألا ية واد معية) هلا أمرب م واط حسايب موزوت ز البعد ال ماار لدور
ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية.
وأيضا جاءا العبارة ( )2ز ا بة األخرية ،وهر ( ى ب امل الرتبية اخلا ة منو الئبا الئبهر
اج ما يا ،وانحعاليا )،هلا أقل م واط حسايب موزوت ز البعد ال ماار لدور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي
العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية.
و حس هذه ال يجة إىل أت ب امل الدمل للرتبية اخلا ة مر الةي وا ع ةداا جتاه األا ة والبيئة ا يية،
وذلك مج خالم ع ي ثةااة ال يوع ،اليت بط لل واحر ا سمية والعةلية للم يو  ،ولل ايل ااأل مام
ال يو ية سا د ز إجياد اجتاهاا إجيابية حنو حا ل الح د لد مع ا يط ،مما ع ى هذه ال يجة إىل أت ب امل
الرتبية اخلا ة مر ا وانب ال حسية السليمة للئبا مج خالم األ مام ال يو ية ،مع مية الةي وا ع ةداا،
وهذا بيبيعة احلام يد قبوم الئبا لدول ن ومنوه بي يةة إجيابية مج خالم ع ي ثةااة ال يوع ،ولل يجة
ومج خالم اا جالا أا اد العي ة اإت ثةااة ال يوع ُئع األا اد لألمات ال حسر واالج ما ر ،مما أت ب امل
الرتبية اخلا ة ود الئبا للةدرة لى اختاذ الة ار وإدارة ال ةاش مج خالم اخلربة ال يو ية .وب اء ،لى بيا ا
ا دوم ي ب أت لربامل الدمل للرتبية اخلا ة أدوارا ،رايسة ز العمل ال يو ر؛ وذلك مج خالم ،مي ب امل
ال اية اله ية ،اواء لى مس وى ال بييط أم ال حيذ ا باش  ،ونم ال اية ا ؤاسية وا لية ا عددة ،و واري
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ا علوماا األاااية الكااية ( .)Raver, 2008وز السيا ذا ه أمد ضم ة ( )2008أت ب امل الدمل للرتبية
اخلا ة مر و يور قدراا ومناراا الذيج حي اجوت هلذا ال وع مج الربامل ،وأييت ال يوع م ل لبعض ا ئكالا
ا هلة هبذا ا انب والذص البد مج ع ي ه لدى معلمر الرتبية اخلا ة ومعلمر ال علي العام ز مدارس الدمل،
وهذا ما متاشى مع م يلباا وأهدا ر ية ا ملكة الع بية السعودية  2030م ،مما أت م د هذه ال يجة يعود إىل
أت ب امل الدمل للرتبية اخلا ة مر قبوم الئبا لذواهت ومنوه بي يةة إجيابية لل يوع .و بط هذه ال يجة مع
درااة مل مج الل يدات ( ،)2017و.)2011( Kummerfeldt
ومج نحس ا دوم جند أنه جاءا العبارة ( )17ز ا بة األوىل ،وهر ( ةوص ب امل الرتبية اخلا ة احرتام
الذاا للئبا و ع زها مج خالم ثةااة ال يوع) هلا أمرب م واط حسايب موزوت ز البعد الوقاار لدور ب امل
الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم معلمر ا حلة الثانوية.
وأيضا جاءا العبارة ( )13ز ا بة األخرية ،وهر ( ةدم ب امل الرتبية اخلا ة ةاري دورية أل ا
االخ هاص حوم بعض ا ماه غري اله ية و الجنا مج خالم الئبا ال يو ر) هلا أقل م واط حسايب
موزوت ز البعد الوقاار لدور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ع ي العمل ال يو ر لدى الئبا مج وجنة نم
معلمر ا حلة الثانوية.
وم د هذه ال يجة ومج خالم اا جالا أا اد العي ة يعود إىل اإلرشاد ا باش للرتبية اخلا ة ز احرتام
الذاا مج خالم العمل ال يو ر ،ولل ايل اإت ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ع ز ال واا ال حسر واالج ما ر
للئبا مج خالم حا لن ال يو ر ،و بط هذه ال يجة ز عبري الئبا ج أنحسن وأاكاره مج خالم
اخلربة ال يو ية ،إضااة إىل إجياد االجتاهاا اإلجيابية للئبا و ةوي نا مةابل أضعا ا وانب السلبية مج خالم
ال حا ل ال يو ر .ومج جنة أخ ى ميكج إرجاع هذه ال يجة إىل أت ب امل الرتبية اخلا ة ع ز الوقاية مج مهادر
اهلدم ب ةوية محاءة الئبا الذا ية مج خالم وظيف ال يوع ،و وا بيئة اج ما ية مج خالم ال حا ل اد معر،
مما س بدم الرتبية اخلا ة اإلرشاد ا باش ز ا واقف الياراة حلل مئكلة الئبا ج ط ي وظيف ال يوع،
حي ُمن ا وانب اإلجيابية للئبا و ةوي نا مةابل أضعا ا وانب السلبية مج خالم ال حا ل ال يو ر .مما
أت درااة بالن وت ( Blanton )2016قد اليل الضوء لى أتثري العمل ال يو ر ز مية و يوي ب امل
أتثريا مل وظ،ا لى مية الةدراا وا ناراا مج خالم ثةااة ال يوع ،وهذا ما واا مع
الرتبية اخلا ة ،وأت ه اك ،
السحة ر ية ا ملكة الع بية السعودية  2030وأهداانا ا بثةة مج ثةااة اد مع السعودص ال امية إىل ع ي ال كاال
وال عاوت ب أا اد اد مع ،ومتك ا سؤولية االج ما ية واليت و ر ب ئجيع و ع ي العمل ال يو ر .و بط هذه
ال يجة مع درااة الك درص (.)2016
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مناقشة نتائج السؤال الثان :هل وجد ا و ذاا داللة إحهااية ب اا جالا ا علم حنو ب امل

الدمل ز ع ي العمل ال يو ر ع ص غرياا الدرااة (اخلربة ،ا ؤهل العلمر)؟

مناقشة نتائج متغري املؤهل العلمي:
ي ب مج ا دوم ( )7أت أا اد الدرااة مج ذواا ا ؤهل العلمر األ لى (ا اجس ري) يدرموت أاية
وظيف ،ومماراة األ مام ال يو ية وابل يوي ها ز وار باطنا مبوجناا الرتبية اخلا ة ،مما أهن يدرموت أت
الرتبية اخلا ة وار باطنا لأل مام ال يو ية ع ز ال واا ال حسر واالج ما ر للئبا مج خالم حا لن
ال يو ر  ،لإلضااة إىل ام الك محلة ا اجس ري ط جديدة واعالة ل حيذ األ مام ال يو ية ن يجة اخلربة والدوراا
ال دريبية اليت خضعوا هلا .مما ع ى هذه ال جية إىل إدراك احلا ل لى درجة ا اجس ري أت العمل ال يو ر
أ بح م يلبا ،مل ا ،أمث م ه ز أ ص وقل مضى ،ألنه الد امة األاااية للمئارمة اليت يلبنا ا نود ال موية
اليت وجه خلدمة اإلنسات ،وخا ة أت هذا العمل ال يو ر يئكل ز جوه ة ظاه ة بط لل كا ف وال كاال
االج ما ر ،مما أنه أحد ا ؤش اا الدالة لى ةدم األم وإزدهارها ،اكلما ازداد ال ةدم وال قى ز دولة معي ة
ازداد حج مئارمة مواط ينا ز العمل ال يو ر ،وهبذه اإت ال يوع وا اجتاهاا أا اد العي ة ميلبا ،لل ياة
ا عا ة وحاجة مل ة وامبة ال مية وال يور الس يع ز مااة جماالا احلياة.
مناقشة نتائج متغري سنوات اخلربة:
ي ب مج ا دوم ( )8أت ذوص اخلربة األمث لدين مع اة وإطالع وإدراك ألاية ممارااا موجناا الرتبية
اخلا ة مع األ مام ال يو ية ،ن يجة ممارا ن األمث ز العمل وه دااما ،يسعوت إىل ام سا مناراا جديدة
سا د لى العمل ال يو ر أبااليب مب ك ة حديثة ،ومذلك قدرهت لى ال عبري ج ااكاره بيالقة ،ومي لكوت
منارة العمل ال يو ر ،مما أت ذوص ا واا اخلربة األمث مي لكوت منارة ال وا ل مع اآلخ يج ،ويئجعوت األاكار
ال يو ية ا ديدة مبا يسن ز جدية العمل ال يو ر ،هلذا مج اليبيعر أت أتيت ن اال الح و لهاحل ذواا اخلربة
األمث  .مما بط هذه ال يجة لر باط محنوم ال يوع ل ناراا وا عار واخلرباا اليت مت ام ساهبا مج خربة
ال يوع ،هلذا اإت اخلربة األمث ز جمام العمل ال يو ر ُسن ز ئكيل معايري وأاس لدى ا يو يل هةل
حياهت و دجمن ز اد مع ومع اآلخ يج.
توصيات الدراسة:
ز ظل ما جاء مج اا ع اض لإلطار ال م ص وال يبي وال اال ،ون ااجنا ا يدانية يو ر الباح لآليت:
 .1وضع ب امل و وية ل وضيح دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز منو الئبا الئبهر اج ما يا،،
وانحعاليا ،،وجسميا ،،و ةليا.،
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 .2ع ي دور ب امل الدمل للرتبية اخلا ة ز ا دارس مج خالم اإلرشاد ا باش ز ا واقف الياراة حلل
مئكلة الئبا و وظيف هذا الدور احل لى اال مام ال يو ية.
 .3اه مام ا ب ه ز ا دارس لل ةاري الدورية اليت ةدمنا ب امل الدمل للرتبية اخلا ة حوم بعض ا ماه
غري اله ية ووضع ب امل لعالجنا مج خالم األ مام ال يو ية.
 .4إنئاء ح اا وجممو اا مغلةة ومح وحة لى موا ال وا ل االج ما ر ةدم معلوماا م و ة ج
العمل ال يو ر وأاي ه ز ب اء د مع السعودص.
 .5د ومساندة ادمو اا الئبابية ال اشية ز جماالا يو ية بسيية و يوي ها و مي ملنا لالر ةاء إىل
مس وى وحج الةضاي االنسانية واالخالقية والةومية والوط ية والةومية والدي ة اليت ساه ز ب اء اد مع
السعودص.
مقرتحات الدراسة:
يةرتح الباح إج اء دراااا مس ةبلية حوم:
 .1دور وااال ال وا ل االج ما ر ز نئ ثةااة ال يوع.
 .2معوقاا مل ا أة ال يو ر ز اد مع السعودص واحللوم ا ةرتحة لل د م نا.
 .3هور مةرتح لب اء محاهي والومياا ساه ز نئ ثةااة ال يوع.
 .4هور مةرتح لرب مل يوي اخلدماا اد معية.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية
ً

اش ية ،ماد .)2013( .العمل االجتماعي التطوعي يف فلسطني وأسباب الرتاجع ،جملة جامعة الةدس
ا ح وحة.116-77 ،29 ،)14( ،
خبارص ،إميات والس وار ،رهف .)2011( .قراءة سعودية لتقرير (حالة التطوع حول العامل) ،ب مل األم
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البعرياا ،حممد .)2018( .جاهزية املدارس العادية احلكومية إلجناح دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف األردن،
جملة جامعة احلس بج طالم للب وث ،152-132 ،3 ،)4( ،جامعة احلس بج طالم.
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