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 -بناء ممٌاس المٌول نحو العمل التطوعً لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة فً مدٌنة الموصل.

 -التعرف على درجة مٌول طالبات الصف الرابع فً المرحلة اإلعدادٌة نحو العمل التطوعً.
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تفؾقاً بسدتؾاىا العام في السيؾل نحؾ العسل التظؾعي ،وفي ضؾء ما اسفخت عشو الشتائج خخج الباحثان
السعج في البحث الحالي مؽ
ببعض التؾصيات مشيا االستفادة مؽ مقياس السيؾل نحؾ العسل التظؾعي ُ
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تظبيق مقياس السيؾل نحؾ العسل التظؾعي عمى عيشات أخخى.
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ABSTRACT
The current research aims to:
1- Constructing a scale for Tendencies towards the volunteer work among preparatory
stage students in Mosul City.
2- Identifying the degree of the tendencies of fourth-grade female students in the
preparatory stage towards the volunteer work.
The research sample consisted of (400) female students of the preparatory stage of the
fourth grade in its scientific and literary branches in the city of Mosul / the left side
and to achieve the research aims, the researchers built the scale of tendency towards
the voluntary work for the preparatory school female students in which contained in
its final version (43) items and the two researchers verified the psychometric
properties and the stability of the tool by the method of repeating the test, and its
percentage reached (80%), after that, the scale was applied on the members of the
sample, and the results of the statistical analysis showed that the research sample
showed superiority in its general level in the tendency towards volunteer work.
Researchers, counselors and institutions related to the social development, and the
proposals were to conduct a study to apply the scale of tendency towards the
volunteer work in to other samples.
Keywords : (Tendencies, Volunteer work, Preparatory Stage).

 -2التعريف بالبحث
 2-2مقجمة البحث :

التظؾع عاىخة اجتساعية مؾجؾدة عمى مخ العرؾر مشح بجء الخمق ،وىؾ يتزسؽ جيؾداً إنداانية

تبحل مؽ أفخاد السجتسع برؾرة فخدية أو جساعياة ،ويقاؾم برافة أساساية عماى الخاباة والاجافع الاحاتي ،وىاؾ
عاىخة ميسة لمجاللة عمى حيؾية الذعؾب وإيجابيتيؼ  ،ولحلػ يؤخح مؤش اًخ لمحكؼ عمى مجى تقجم الذاعؾب
والسجتسعات ( .اليظالي.)04 :0404 ،

فسؽ السالحظ أن األمؼ كمسا ازدادت في الخقي والتقجم زاد إنخخاط مؾاطشييا في العسل التظاؾعي،

وليذ ىشاا ديشااً أو ماحًباً ماؽ الساحاىب اإلنداانية رفاع العسال التظاؾعي إلاى مداتؾى العباادة وشاجع عمياو

وجعمو جدءاً مؽ البشية األساسية لمحياة االجتساعية وجدءا مؽ التخكيبة الشفداية لمفاخد مثمساا فعال اإلساالم ،

ىحا الجيؽ العغيؼ الحي ركد عماى راخس فزايمة التظاؾع وعسال الخياخ ساؾاء عاؽ طخياق األنفاا ومدااعجة

اآلخخيؽ  ،أم التبخع بالجيج والؾقت (القعيج ) 240 : 0991 ،

مسا ال شػ ف يو أن العسل التظؾعي ىاؾ ماؽ األعساال الجميماة التاي دعات إليياا األدياان الداساوية،
وشااجعت عم ااى القيااام بي ااا لسااا فيي ااا مااؽ الشف ااع الااحي يع ااؾد بااالخيخ عم ااى البذ اخية جسع اااء ،فيااؾ احد اااس
بالسدؤولية يعكذ مجى وعي الفخد والسجتسع عمى حج سؾاء.
إن مؽ يقؾم باألعسال التظؾعية أشاخا

ناحروا أنفدايؼ لسدااعجة االرخاخيؽ بظابعيؼ واختياارىؼ بياجف

خجماة السجتساع الااحي يعيذاؾن فياو  ،وىااؾ وسايمة ل اخحاة الااشفذ والذاعؾر بااإلعتداز والثقااة باالشفذ عشاج مااؽ

55

جملة الرافذين للعلوم الرياضية – اجمللذ ( – )25العذد (2222 – )76

بناء مقياس الميهل نحه العمل التطهعي لجى طالبات المرحلة اإلعجادية في مجينة المهصل

يتظا ا ا ا ا ااؾع ألنا ا ا ا ا ااو فعاليا ا ا ا ا ااة تقا ا ا ا ا ااؾي عشا ا ا ا ا ااج الفا ا ا ا ا ااخد الخابا ا ا ا ا ااة بالحيا ا ا ا ا اااة والخضا ا ا ا ا ااى عا ا ا ا ا ااؽ الا ا ا ا ا ااشقذ .
(ندال )000: 0400 ،
لقااج أصاابحت ثقافااة العساال التظااؾعي جاادءاً اليتج ا أد مااؽ ثقافااة السجتسعااات الستظااؾرة بسااا تسثمااو مااؽ

مشغؾماة (القاايؼ والسبااادى واألخالوياات والسعاااييخ والسسارسااات) التاي تحااث عمااى السباادرة والعساال اإليجااابي

الحي يعؾد بالشفع عمى الفخد والسجتسع (.بخكات )0: 0442 ،

وتعج السؤسدات التخبؾية واالجتساعية الخكيدة األساسية التي يختكد عمييا السجتسع في تذكيل
ابشائو لسا ليا مؽ دور كبيخ في عسمية التشذئة االجتساعية ،بؾصفيا السرجر األول إلشباع حاجات
الفخد الشفدية واالجتساعية ،ومشيا يكتدب الفخد مذاعخه االنتسائية بسا تسشحو مؽ حب ورعاية ومكانة

وأمؽ ،ويسكؽ ليحه السؤسدات التخبؾية أن تقؾم بجورىا في تخبية الشاشئة عمى العسل التظؾعي مؽ خالل
رخس روح السبادرة لألعسال التظؾعية التي تديؼ في تأصيل معشى التزامؽ والؾالء والحب بيؽ الشاشئة
والذباب ،ونذخ ثقافة العسل التظؾعي بيشيؼ وتذجيعيؼ عمى السذاركة في أنذظة الخجمة العامة
واألنذظة التظؾعية (.حديؽ وعبؾد.)091-092 :0401 ،

تعج السخحمة اإلعجادية واحجة مؽ أىؼ السخاحل التعميسية في حياة اإلندان لسا ليا مؽ
فميحا ُ
دور في اإلعجاد لمحياة لمعسمية والسداىسة في البشاء والسذاركة الفعمية ،إذ إن طمبة السخحمة اإلعجادية

مقبمؾن عمى مسارسة الحياة العامة ،وفي سؽ تؤىميؼ لتفيؼ الؾاجبات التي تؤدي الى خجمة السجتسع
وتذعخىؼ بالسدؤولية نحؾه ( .األشقخ)2 :0444 ،

ل احا فسااؽ الزااخوري أن يكااؾن العساال التظااؾعي حاااف اًد عمااى العظاااء واإليثااار وتحساال السدااؤولية

وعجم اإلتكال عمى اآلخخ باإلفادة مؽ القجرات السيارية لمظمبة واستثسار الساؾارد الستاحاة ليدايسؾا فاي بشااء
السؤسدااة التعميسيااة برااؾرة خاصااة أو التؾجااو الااى خااجمات خااارج نظااا السؤسدااة التعميسيااة تدااتثسخ فييااا

مؾاىبيؼ وطاقاتيؼ الحاتية (ىادي وآخخون.)042 :0401 ،

وتعج السخأة عشر اًخ ميساً فاي حيااة السجتساع ،فياي تسثال نراف السجتساع ،تعاج مداؤولة بالذاكل

أو بآخخ عؽ الشرف الثاني (الخجل) ،فيي بحلػ تسثل الرؾرة الحقيقية لمسجتسع ،وعمياو فا ن لياا أدو اًر ال

يسكؽ ان تدتييؽ بياا ،فؾاجباتياا فاي الحقيقاة كثياخة جاجاً ساؾاء كانات تجااه أساختيا أم ماؽ خاالل السذااركة
الفاعمة بؾاجبيا كامخأة تجاه مجتسعيا ،عشجما تديؼ في السذااركة واالنخاخاط فاي السشغساات اإلنداانية التاي

تجعؼ فئات السجتسع (دمحم.)022-022 :0401 ،

إن اتاح ااة الفخص ااة لمسا اخأة عسؾما ااً ولمفتي ااات بذ ااكل خ ااا

لمسذ اااركة واالنخا اخاط ف ااي األعس ااال

التظؾعية واألنذظة االجتساعية  ،يعاج مؤشا اًخ واضاحاً عماى تفياؼ الساخأة لاجورىا فاي بشااء السجتساع وقاجرتيا
عمى السذاركة الحقيقية في التشسية (شيباز.)040 :0409 ،

إن العسال التظاؾعي ساااعج الساخأة فااي إشاباع العجيااج ماؽ الحاجيااات مشياا :الحرااؾل عماى مكانااة

اجتساعياة ،وأيزااً الذاعؾر باالنتساااء لمسجتساع ،كسااا سااعجىا فااي تؾجياو طاقاتيااا فاي العساال التظاؾعي إلااى
خبخات اسيست في نزج وتكامل شخريتيا (سشج.)21 :0449 ،
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 1-2مذكلة البحث :

تعج مخحمة السخاىقة مخحمة ميسة في بشاء شخرية الفخد وتكاممياا فياي مخحماة إعاجاد وتكاؾيؽ

بحي ااث تشس ااؾ فيي ااا السقؾم ااات الذخر ااية السد ااتقبمية ف ااي تحجي ااج مالمحي ااا ويتع اادز فيي ااا السد ااار العقم ااي
واالجتساعي واالنفعالي (دمحم.)00 :0440 ،

وليحا فيي مييأة لمعظاء والعسل الجسااعي ،فايسكؽ أن يقبال السخاىقاؾن عماى األعساال التظؾعياة،

وإ ستثسار طاقتيؼ في تشسياة ونيزاة السجتساع ،وساج ثغاخات السؤسداات الحكؾمياة وزياادة التاخابب بايؽ أفاخاد
السجتس ا ا ا ا ا ا ا ااع ،والسد ا ا ا ا ا ا ا اااىسة ف ا ا ا ا ا ا ا ااي ح ا ا ا ا ا ا ا اال السذ ا ا ا ا ا ا ا ااكالت االجتساعي ا ا ا ا ا ا ا ااة والشفد ا ا ا ا ا ا ا ااية والد ا ا ا ا ا ا ا اامؾكية
(القثسي.)00 :0440 ،
ففي دول العالؼ يعج سؽ ( )44-02عاماً ،ال ُعسخ األكثخ إوباالً عمى العسل التظؾعي ،في حايؽ
تغيخ االحراءات لجراسة ميجانية عؽ التظاؾع فاي العاالؼ العخباي أن الذاباب العخباي ماؽ ساؽ ()44-02
عاما ااً ى ااؼ أق اال الفئ ااات اىتساما ااً بالعس اال التظ ااؾعي ف ااي مجتسع اااتيؼ( .الذ اابكة العخبيا اة األىمي ااة لمسشغس ااات،

 ،)0442فااي حاايؽ يااخجا اجحااام الذااباب فااي العااالؼ العخبااي عااؽ التظااؾع إل اى أسااباب عااجة مشيااا التشذاائة

األسخية والسجرسية التي تيتؼ فقب بالتعميؼ دون زرع روح التظؾع  ،وبث االنتساء ومداعجة اآلخخيؽ ،أيزاً
السشاىج الجراسية واالنذظة السجرسية التي تكاد تكؾن كافية عؽ تذجيع العسال التظاؾعي (كااعؼ:0401 ،
.)000
ويسثاال التعماايؼ أفزاال اسااتثسا اًر يسكااؽ لمااجول أن تخص اجه مااؽ أجاال بشاااء مجتسعااات تتدااؼ باإلزدىااار

والتقجم واإلنراف فيؾ يظمق طاقات البذخ كميا ويحداؽ سابل السعيذاة لألفاخاد واألجياال القادماة ،كساا
أن ب مكان السؤسدات التعميسية في مخاحميا السختمفة القيام بتعديد روح السذاركة والتعاون والبحل والعظاء
عبخ مشاىجيا الجراسية  ،وتخسيخ ثقافة العسل التظؾعي لجى ابشائيا.
مؽ ىشا تكسؽ الحاجة لسؤسداتشا التعميسياة والتخبؾياة وخاصاة فاي السخحماة الثانؾياة واإلعجادياة إلاى

ضخورة رخس وتشسية ويؼ العسل التظاؾعي وتخسايخيا فاي نفؾسايؼ ،بعباخ ماشيج تخباؾي متكامال  ،إماا عاؽ
طخيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااشيج الج ارسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي أو عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؽ طخيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق الشذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااط الظالبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
(بارشيج.)090 :0409 ،

إذ إن الظالب في مخاحل التعميؼ الستشؾعة بحاجة إلاى تمبياة مظالاب نساؾسه واساتثسار وقات ف اخراو فاي

أعسااال مفيااجة ،لااحا كاناات األنذااظة الظالبيااة التااي تح اض عمااى العساال التظااؾعي ميسااة جااجاً فيااي متسسااة

لخسالة السجرسة التخبؾية في خمق تؾاصل فعال وبيئة سميسة بيؽ السجرسة والسجتسع.

ومع تدايج االىتسام بالعسل التظؾعي ماؽ قبال البااحثيؽ وضاخورة التؾعياة بأىسيتاو ،ياخى الباحثاان إلاى

السيسا الظالبات عمى القايؼ الفاضامة لمعسال التظاؾعي وتشسيتياا ونذاخىا فاي
وجؾد حاجة لتخبية الظمبة  ،وو ر
السجتسع ،لحا فسؽ واجب السجرسة أن تغيخ إتجاىات الظمبة إيجابيااً نحاؾ العسال التظاؾعي ،وحاثيؼ والس رايسا

اخة ماؽ دورعغايؼ فاي خجماة
الظالبات عمى اإلنخخاط في السؤسدات التظؾعية السؾجؾدة فاي الابالد ،لساا لمس أ
السجتسع.

56

جملة الرافذين للعلوم الرياضية – اجمللذ ( – )25العذد (2222 – )76

بناء مقياس الميهل نحه العمل التطهعي لجى طالبات المرحلة اإلعجادية في مجينة المهصل

وعميو يدعى البحث إلى اإلجابة عؽ الدؤال اآلتي :

ىل يسكؽ تشسية ميؾل الظالبات الألتي لجييؽ ضعف في العسل التظؾعي مؽ خالل البخنامج التخبؾي ؟
 1-2أهجاف البحث

ييجف البحث الحالي الى:
 -0بشااء مقيااس السياؾل نحاؾ العسال التظاؾعي لاجى طالباات الراف ال اخبااع فاي السخحماة اإلعجادياة فااي
مجيشة السؾصل.

 -0التعخف عمى درجة ميؾل طالبات الرف الخابع في السخحمة اإلعجادية نحؾ العسل التظؾعي.
 4-2مجاالت البحث

 -0السج ااال البذ ااخي  :طالب ااات السخحم ااة اإلعجادي ااة الر ااف ال اخب ااع بفخعي ااو العمس ااي واألدب ااي ف ااي مجيش ااة
السؾصل  /الجانب األيدخ .

 -0السجال السكاني  :السجارس اإلعجادية في مجيشة السؾصل  /الجانب األيدخ .
 -4السجال الدماني  :العام الجراسي .0404- 0409
 5-2تحجيج المرطلحات

الميل  Attentionعخفو عالم :
عالم (:)1222

"نسب مؽ اإلنتباه اإلنتقائي نحؾ بجائل مؽ األنذظة واالختيار فيسا بيشياا دون التعاخل لزاغؾط

خارجية" (عالم.)012 :0449 ،
ويعرف الباحثان"الميل" بأنه:

اب الفاخد لشذااط معايؽ ورضاااه عشاو وتخكياد ذىشاو فياو واالسااتعجاد الاى باحل أقراى جياج فيا ساو
(ح ُ
واالستسخار فيو أطؾل فتخة مسكشة ) .
العمل التطهعي :Volunteer work
أحمج (:)1226

"الجيج السبحول الحي يتستع صاحبو بالسيارة والخباخة السعيشاة ،يداتخجميا ألداء واجاب اجتسااعي

وطؾعي واختيار دون مقابل مادي" (أحسج.)00 :0402 ،
ويعرف الباحثان العمل التطهعي بأنه:

(الخاب ااة ف ااي تق ااجيؼ الجي ااؾد السادي ااة والسعشؾي ااة ف ااي السذ اااركة باألعس ااال التظؾعي ااة والت ااي تخ ااجم

اإلندانية ،دون انتغار عائج مادي يقابل الجيج السبحول).
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 -1الجراسات الدابقة

 -2-1الجراسات العربية-:

دراسة العنزي (:)1222

" دور األنذططططة المجرسطططية فطططي نذطططر اقافطططة العمطططل التططططهعي لطططجى طالبطططات المرحلطططة الثانهيطططة بمجينطططة
الرياض".

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى دور األنذظة الظالبية في نذخ ثقافة العسل التظؾعي لجى طالباات

السخحمة الثانؾية بالسجارس الحكؾمية بسجيشة الخيال ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )494طالباة ماؽ طالباات
الس ااجارس الحكؾمي ااة ،اس ااتخجمت الباحث ااة الس ااشيج الؾص اافي السد ااحي ،واس ااتخجمت االس ااتبانة ك ااأداة لجس ااع
البيان اات ،تؾصاامت الج ارسااة إ لااى أن أىااؼ األنذااظة الظالبيااة التااي يااتؼ تظبيقيااا عمااى الؾاقااع فااي السااجارس

الحكؾمية بسخحمة التعميؼ الثانؾي ىي-:

 -0ويام السجرسة بعسل نذاطات طالبية خالل العام الجراسي.
 -0التدام السجرسة باألنذظة السقخرة ليا مؽ و ازرة التعميؼ.
 -4أن أى ااؼ األنذ ااظة الظالبي ااة الت ااي تد اااعج ف ااي نذ ااخ ثقاف ااة العس اال التظ ااؾعي ل ااجى الظالب ااات بس ااجارس
السخحمة الثانؾية تسثمت في زيادة الؾعي االجتساعي لجى الظالباات ،تشسياة الجؾاناب التشافداية ،وتشسياة

ثقافة العسل التظؾعي ،وتشسية الجؾانب اإلندانية واالجتساعية.

وإن أكثخ السعؾقات التي تؾاجو األنذظة السجرسية في نذخ ثقافة العسل التظؾعي مؽ وجياة نغاخ طالباات
السخحمة الثانؾية كان مؽ أىسيا-:
 -0عجم وجؾد رؤية واضحة لثقافة العسل التظؾعي داخل السجرسة.

 -0نقص الؾعي الكافي بأىسية األعسال التظؾعية ودورىا في تحقيق التشسية.
وتؾصمت الجراسة الى الشتائج اآلتية:
 -0عاجم وجاؾد فااخو دالاة إحرااائياً بايؽ رالبياة عيشااة الج ارساة فااي رؤياتيؼ حاؾل واقااع األنذاظة الظالبيااة
في السجارس الحكؾمية بسخحمة التعميؼ الثانؾي.

 -0أىسية األنذظة الظالبية في نذخ ثقافة العسل التظؾعي بسجارس البشات الثانؾية( .العنزي)8706 ,
دراسة األفنجي (:)1221

" دور المجرسة في تعزيز اقافة العمل التطهعي لجى طالب المرحلة الثانهية في المجارس الحكهمية في

بيت لحم".

ىااجفت الج ارسااة الااى التعااخف عمااى دور السجرسااة فااي تعديااد ثقافااة العساال التظااؾعي لااجى طااالب

السخحمااة الثانؾيااة مااؽ خااالل السشياااج الج ارسااي واألنذااظة الظالبيااة والتعااخف عمااى أثااخ كاال مااؽ الستغي اخات
السدتقمة اآلتية :ا لجاشذ ،وعاجد ساشؾات الخباخة ،والسؤىال العمساي ،وجاشذ السجرساة فاي آراء السعمسايؽ حاؾل
دور السجرسااة فااي تعديااد ثقافااة العساال التظااؾعي ،وقااج تكؾناات عيشااة الج ارسااة مااؽ ( )040معمس ااً ومعمسااة،

واساتخجم الباحاث اساتبانة تكؾنات ماؽ ( ) 44فقاخة ،تغظاي محاؾريؽ السشيااج الج ارساي ،واألنذاظة الظالبياة،
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وقج أشارت نتائج الجراسة الى أن محؾر السشياج الجراسي جاء بالسختبة األولى  ،ثاؼ تااله محاؾر األنذاظة
الظالبيااة بالسختبااة الثانيااة فااي تعديااد ثقافااة العساال التظااؾعي لااجى طااالب السخحمااة الثانؾيااة وأعيااخت نتااائج
الج ارسااة عااجم وجااؾد فااخو ذات داللااة إحرااائية فااي آراء السعمساايؽ حااؾل دور السجرسااة فااي تعديااد ثقافااة
العسل التظؾعي تعدى لستغيخات الجشذ وعجد سشؾات الخبخة ،والسؤىل العمسي ،وجشذ السجرسة.

(األفشجي)0 :0404 ،

-2-2-1الجراسات األجنبية:

دراسة راسكهف ,ورتذارد (:)Raskoff & Richard, 2012

" دور المجرسة الثانهية في تعزيز خجمة المجتمع في جنهب كاليفهرنيا".

ىااجفت الج ارسااة الااى التعااخف عمااى دور السجرسااة الثانؾيااة فااي تعديااد خجمااة السجتسااع فااي جشااؾب

كاليفؾرنيا ،وإلقاء الزؾء عمى دور السجارس في تذاجيع الستظاؾعيؽ لخجماة السجتساع ،وقاج حاولات الج ارساة
اإلجابااة عااؽ األساائمة اآلتيااة :مااا مااجى انتذااار ثقافااة العساال التظااؾعي لخجمااة السجتسااع باايؽ الظااالب فااي
السااجارس الثانؾيااة فااي جشااؾب كاليفؾرنيااا؟ وكياال تقااؾم ىااحه السااجارس بتعديااد ودعااؼ العساال التظااؾعي باايؽ

الظالب؟ وقج خخجت الجراسة بشتائج كان مؽ أىسيا:

 -0تقؾم السجارس الخاصة بتعديد ثقافة العسل التظؾعي أكثخ مؽ السجارس الحكؾمية.
 -0ما زال ىشا تقريخ مؽ السجارس الثانؾية تجاه تعديد ثقافة خجمة السجتسع لجى الظالب.
 -4ال تق ااؾم الس ااجارس الثانؾي ااة ب ااجورىا بذ ااكل جي ااج تج اااه السجتس ااع م ااؽ خ ااالل السذ اااركة ف ااي األنذ ااظة
()Raskoff & Richard, 2012

السختمفة.

 -1إجراءات البحث

 -2-1منهج البحث :

س
لسالئستو مع إجخاءات البحث الحالي .
تؼ استخجام السشيج الؾصفي وذلػ

 2 -2-1مجتمع البحث:

شسل مجتسع البحث الحالي عمى طالبات السخحمة اإلعجادية في مجيشة السؾصل /الجانب

األيدخ حر اًخ لمعام الجراسي (  )0404-0409لؾجؾد أسباب إدارية وتشغيسية حالت دون أخح
الجانبيؽ معاً .

 2-2-2-1عينات البحث:

تعج العيشة في البحث العمسي مؽ أولياات إىتساام البااحثيؽ ،بحياث تُعاج مخحماة أساساية ماؽ م اخحال

البحث العمسي ،فبعج تحجيج مجتساع البحاث يمجاأ الباحاث الاى اختياار عيشاة مشاسابة تسيياجاً لتظبياق البحاث
عمييؼ ،فالعيشة يسكؽ تعخيفيا بأنيا جدء أو قدؼ مؽ السجتسع الحي تجاخي عميياا الج ارساة ،يختارىاا الباحاث
إلجخاء در س
استو عمييا وفق قؾاعج خاصة لكي تسثل السجتساع تسثايالً صاحيحاً (داؤود وعباجالخحسؽ:0994 ،
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 .)21وفيسا يمي عخضاً مفرالً لعيشاات البحاث الحاالي ،عمسااً أن كال عيشاة تداتخجم فاي إجاخاء معايؽ ياتؼ
استبعادىا في السخاحل الالحقة-:

 1- 2-2-1عينة التجربة اإلستطالعية :

لغخل التعخف عمى الرعؾبات في أثشاء تظبياق أدوات البحاث ومعخفاة معاجل الؾقات السداتغخ

عشج اإلجابة ،والتعخف عمى نقاط الغسؾل في فقخات كل أداة ،فقج أُختيخت عيشاة مكؾناة ماؽ ( )44طالباة

مؽ إعجادية األنجلذ لمبشات مؽ خارج عيشة البحث األساسية لتكؾن عيشة إستظالعية.
 1-2-2-1عينة الثبات:

لغخل استخخاج ثبا ت أداة البحث بظخيقة التظبيق وإعادة التظبيق فقاج ساحبت عيشاة الثباات قاجرىا

( )90طالبة مؽ طالبات الرف الخابع اإلعجادي بفخعيو العمسي واألدبي ،تؼ اختيارىؽ بالظخيقة العذاؾائية
مااؽ مااجارس ( إعجاديااة األصااسعي  ،وإعجاديااة بمقاايذ  ،وثانؾيااة زبيااجة  ،وإعجاديااة حسااص) ،والجااجول ()0

يبيؽ ذلػ:

الججول ( )2يبين عينة الثبات
اسم المدرسة

العدد

إعدادٌة األصمعً

86

إعدادٌة بلمٌس

86

ثانوٌة زبٌدة

82

إعدادٌة حمص

82

المجموع

66

عشج مدتؾى داللة 4،42
 0-0 -0-4صج البشاء :
لغااخل حداااب مؤش اخات صااج البشاااء ألداة البحااث سااحبت عيشااة مكؾنااة مااؽ ( )044طالبااة مااؽ
مجارس السخحمة اإلعجادية في مجيشة السؾصل /الجانب األيدخ ،والججول ( )0يبيؽ ذلػ.
الججول ( )1يبين صجق البناء
اسم المدرسة

العدد

إعدادٌة الطالئع

077

إعدادٌة األندلس

077

إعدادٌة الزهور

077

إعدادٌة حمص

077

المجموع

277

عشج مدتؾى داللة 4،42
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 5-2-2-1عينة التطبيق النهائي ألداة البحث:
ألجل تحقيق أىجاف البحث الحالي تؼ التظبياق عماى عيشاة التظبياق الشياائي التاي تُعاخف بالعيشاة
األساسااية ،إذ يعااج اختبااار عيشااة البحااث األساسااية أم ا اًخ بااالا األىسيااة فااي اختيارىااا ألجاال الحرااؾل عمااى
السعمؾما ا ا ااات عا ا ا ااؽ السجتسا ا ا ااع األصا ا ا اامي لمبحا ا ا ااث والا ا ا ااحي يسكا ا ا ااؽ ما ا ا ااؽ خالليا ا ا ااا تعسا ا ا اايؼ الشتا ا ا ااائج إليا ا ا ااو

(عبج الحفيظ وحديؽ ،)009 :0444 ،وقج أُختياخت عيشاة البحاث األساساية (عيشاة التظبياق الشياائي) ماؽ
السااجارس اإلعجاديااة لمبشااات وبالظخيقااة العذ اؾائية ومجسؾعيااا ( )044طالبااة ،وكسااا ىااؾ مباايؽ فااي الجااجول
(.)4

الججول ( )1يبين عينة التطبيق النهائي
ت

العجد

اسم المجرسة

0

إعجادية التحخيخ لمبشات

044

0

إعجادية بمقيذ لمبشات

044

4

إعجادية زيشب لمبشات

044

0

ثانؾية زبيجة لمبشات

044
044

السجسؾع

عشج مدتؾى داللة 4،42
وإن الغاية األساسية مؽ عيشة ىحا التظبيق ىؾ التعخف عمى السدتؾى العام لسيل عيشة البحث.
 -1-1أداة البحث:

أستخجمت في س
ىحه الجراسة مقياس السيؾل نحؾ العسل التظؾعي.

 2-1-1خطهات بناء مقياس الميهل نحه العمل التطهعي:
ألجاال تحقيااق أىااجاف الج ارسااة قااام الباحثااان بر اايارة مجسؾعااة مااؽ الفق اخات كخظااؾة أولااى لبش اااء
السقياس ،وتؼ اتباع مجسؾعة مؽ الخظؾات في صيارة فقخات السقياس وكسا مؾضا في أدناه -:
 -0اإلطالع عمى األدبيات الستعمقة بسؾضؾع البحث.
 -0اإلطالع عمى مجسؾعة الجراسات الدابقة واألطخ الشغخية التي ىجفت إلى وياس العسل التظؾعي.
 -4اإل طا ا ا ا ااالع عما ا ا ا ااى مجسؾعا ا ا ا ااة ما ا ا ا ااؽ السقا ا ا ا اااييذ مثا ا ا ا اال مقيا ا ا ا اااس (السا ا ا ا ااالكي ،)0404 ،ومقيا ا ا ا اااس
(الديؾد والكبيداي ،)0400 ،وإساتبيان مكتاب فاي الداعؾدية والاحي أُعاج لج ارساة إىتساماات الستظاؾعيؽ
والستظؾعات وراباتيؼ.
وفااي عاال ىااحه الخظ اؾات فقااج تااؼ اعااجاد فق اخات مقياااس السيااؾل نحااؾ العساال التظااؾعي براايغتو
األولية بما عجدىا ( )00فقخة ،ومؽ ثؼ قاام الباحثاان بعخضايا عماى مجسؾعاة ماؽ الخباخاء لبياان مشاسابتيا
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ف ااي التعبي ااخ ع ااؽ عشا اؾان السقي اااس ،وبع ااج االنتي اااء م ااؽ ص اايارة الفقا اخات وتر ااحيحيا لغؾيا ااً أدرج اات ف ااي
الرفحة األولى تعميسات اإلجابة عؽ السقياس ،إذ يجب عمى السفحؾ

اختيار بجيل مؽ البجائل الخسداة

(مؾافق بذجة ،مؾافق ،محاياج ،معاارل ،معاارل بذاجة)  ،وماؽ ثاؼ جاخى التظبياق االساتظالعي لمسقيااس
بياجف معخفااة ماجى وضااؾح فقاخات مقيااس (السيااؾل نحااؾ العسال التظااؾعي) ،وكااحلػ حدااب الؾقاات الدمشااي
السدتغخ إلجابتيؽ عشو ،إذ بما معجل وقت االجابة ( )02دويقة.
 2-2-1-1الخرائص الديكهمترية للمقياس-:
 2-2-2-1- 1صجق األداة أو المقياس -:

س
صالحيتو ،وىاؾ الجقاة التاي يقايذ
إن صج السقياس يسثل إحجى الؾسائل السيسة في الحكؼ عمى

فيي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا السقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااس الغ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحي وض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع السقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااس م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؽ أجم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ساو
(الغاىخ وآخخون.)044-040 :0440 ،
ومؽ الذخوط السيسة التي يجاب أن تتاؾافخ فاي أدوات السقيااس الراج  ،وصاج السقيااس ىاؾ أن
وسا ا ا ا ا ا اايمة القيا ا ا ا ا ا اااس تفيا ا ا ا ا ا ااج فع ا ا ا ا ا ا االً فا ا ا ا ا ا ااي ويا ا ا ا ا ا اااس األىا ا ا ا ا ا ااجاف التا ا ا ا ا ا ااي وضا ا ا ا ا ا ااعت ما ا ا ا ا ا ااؽ أجميا ا ا ا ا ا ااا
(.)Stanley, 1975: 215
وتؾج ااج أنا اؾاع ع ااجة م ااؽ الر ااج  ،وأن طبيع ااة البح ااث والغ ااخل مش ااو تح ااجد ن ااؾع الر ااج السقب ااؾل

(جابخ،وخيخي )010 :0914 ،ولغخل التحقق مؽ س
ىحه الخاصاية فاي أداة البحاث ،قاام الباحثاان باالتحقق
مؽ الرج

عمى وفق األنؾاع اآلتية:

 1-2-2-2-1-1الرجق الظاهري-:
يعااج الرااج الغاااىخي أحااج السفاااًيؼ األساسااية فااي أي اختبااار ألنااو يؤشااخ مااجى تسثياال الفق اخة

عاىخياً لمدسة التي أُعجت لقياسيا ،ويتؼ التؾصل س
إليو مؽ خالل حكاؼ مخاتص عماى درجاة ويااس السقيااس

لمدسة السقاسة (عؾدة والجمبي  ،)414 :0994 ،ويعشي الراج الغااىخي البحاث عساا يباجو أن السقيااس
يقيدااو (مجيااج )040 :0441 ،ولمتأكااج مااؽ صااالحية السقياااس وصا س
اجقو ،تااؼ عااخل مقياااس السيااؾل نحااؾ

العساال التظااؾعي عمااى ( )00خبي ا اًخ فااي العمااؾم التخبؾيااة والشفدااية ،وذلااػ لمحكااؼ عمااى مااجى مالئسااة فق اخات
وبشاء عمى آرائيؼ فقج أُجخيت تعجيالت لغؾياة بدايظة عماى
السقياس ،والتأكج مؽ صالحية الفقخات والبجائل
ً
بعض الفقخات مع الحفاا عماى مزاسؾن الفقاخات جسيعياا ،وقاج اتفاق جسياع الخباخاء عماى صاالحية جسياع
الفقخات ( )00فقخة أي ندبة (.)%044
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 1-2-2-2-1-1صجق البناء:
صااج البشاااء ويدااسى أحيان ااً برااج السفيااؾم ،ألنااو يقااؾم عمااى تحجيااج السفاااًيؼ أو البشااى السقؾمااة
لمغ ا ا ا ا ا ا ا اااىخة السقاس ا ا ا ا ا ا ا ااة ،وم ا ا ا ا ا ا ا ااؽ ث ا ا ا ا ا ا ا ااؼ يتحق ا ا ا ا ا ا ا ااق مش ا ا ا ا ا ا ا ااو تجخيبيا ا ا ا ا ا ا ا ااً .ويقر ا ا ا ا ا ا ا ااج ب ا ا ا ا ا ا ا ا ساو الس ا ا ا ا ا ا ا ااجى
ال ا ا ااحي يسك ا ا ااؽ لمسقي ا ا اااس أن يذ ا ا اايخ بسؾجب ا ا ااو ال ا ا ااى وي ا ا اااس بش ا ا اااء نغ ا ا ااخي مح ا ا ااجد أو خاص ا ا ااية معيش ا ا ااة
(.)Anastasi & Urbina, 1997: 126
ولسا كان السقياس مرسساً لقيااس " السياؾل نحاؾ العسال التظاؾعي" لاحا تؾجاب التحقاق ماؽ اختياار
فق اخات تق ا يذ ىااحا الستغيااخ مااؽ خااالل الكذااف عااؽ قااجرة الفق اخات عمااى التسييااد باايؽ األف اخاد ،واختيااار ذات
القاجرة عمااى التسييااد بايؽ السفحؾصاايؽ فااي ى س
احه الدااسة ،وقااج تحقاق الباحثاان مااؽ ذلاػ عااؽ طخيااق إسااتخخاج
معامالت التسييد لمفقخات بأسمؾب السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ.
ويذايخ (الغاااىخ وآخااخون )0440 ،الااى أن القيسااة التسييدياة لمفقاخات تكااؾن مقبؾلااة عشااجما تتجاااوز
(( )4344الغاااىخ وآخااخون )040 :0440 ،ويقاااس صااج البشاااء بظ اخئااق عااجة وفااي البحااث الحااالي تااؼ
اعتساد الظخيقتيؽ اآلتيتيؽ:
أ -القؾة التسييدية لمفقخات.
ب -االتدا الجاخمي.
أ -حداب القهة التمييزية:
تذيخ الجاللة التسييدية الى قجرة الفقخة عماى التسيياد بايؽ األفاخاد الاحيؽ يستمكاؾن ساسات مختمفاة ماؽ
الخاصية السقاسة (الخياط ،)022 :0449 ،وييجف حدااب القاؾة التسييدياة لمفقاخات فاي السقااييذ الشفداية
الى إستبعاد الفقخات التاي ال تسياد بايؽ األفاخاد واإلبقااء عماى الفقاخات التاي تسياد بياشيؼ ( Ghisell, et al.
 )1981: 434إذ إن الق ااؾة التسييدي ااة تكذ ااف ق ااجرة السقي اااس عم ااى إعي ااار الف ااخو الفخدي ااة ب اايؽ األفا اخاد
السفحؾصيؽ ( ) Ebel, 1972: 399إن استبعاد الفقخات التاي تتسياد بزاعف ارتباطياا بالجرجاة الكمياة فاي
السقاااييذ التااي تقاايذ سااسة أو خاصااية معيشااة يااؤدي الااى ارتفاااع معااامالت صااجقيا وثباتيااا ( Smith,
.)1966: 70
ويقرااج بااالقؾة التسييديااة لفق اخات السيااؾل نحااؾ العساال التظااؾعي ىااي قااجرة الفق اخة عمااى التسييااد باايؽ
الظالبااات الالتااي يتسااتعؽ بقااجرة أكبااخ مااؽ خرااائص الغاااىخة السجروسااة –السياال نحااؾ العساال التظااؾعي،
والظالبات األقل اعيا اًر ليحه الخاصية.
ولغااخل التعااخف عمااى الق اؾة التسييديااة لفق اخات السقياااس قااام الباحث اان باسااتخجام أساامؾب العيشتاايؽ
الستظخفتيؽ ،إذ اختبخت عيشة بمغت ( )044طالبة ،وبعاج تراحيا االساتسارات وتختيبياا تشازليااً ماؽ أعماى
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درجة الى أقل درجة ،حجدت السجسؾعتيؽ الستظاخفتيؽ فاي الجرجاة الكمياة بشدابة ( )%01ماؽ أعماى الجرجاة
و( )%01ماؽ أدناى الاجرجات  ،وباحلػ بماا عاجد االساتسارات الخاضاعة لمتحميال ( )002اسااتسارة ()040
تسث اال السجسؾع ااة العمي ااا و ( ) 040تسث اال السجسؾع ااة ال ااجنيا ،وت ااؼ اس ااتخجام االختب ااار الت ااائي ( ) T-Test
لعيشتيؽ مدتقمتيؽ إلختبار داللة الفخو بايؽ السجساؾعتيؽ العمياا والاجنيا لكال فقاخة تبايؽ أن الفقاخات جسيعياا
مسيادة عشاج داللااة ( ) 4342وتاؼ االسااتعانة بالحقيباة االحراائية لمعمااؾم االجتساعياة ( )SPSSوالجااجول ()0
يبيؽ ذلػ.
الججول ( )4القهة التمييزية لمقياس الميهل نحه العمل التطهعي باستعمال أسلهب المجمهعتين المتطرفتين
الفقرات
0
8
7
2
6
5
6
6
6
07
00
08
07
02

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا

295866
795865
295000
795260
292676
796820
297777
797660
292866
795662
290766
797666
290865
790556
297767
798706
297672
797285
297606
896688
29807
798766
797026
896820
796767
790865
290668
790872

7967665
0902768
7968566
0977672
7952622
7966288
7956766
7960560
7952288
7968666
7967066
0977756
0976267
0906666
0980086
0906560
0977765
0987566
7966608
0906658
0907576
0986526
0986672
0976678
7966665
0906262
7966756
79652
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 Tالمحسوبة
69875
69506
59706
696
69756
69576
59067
29685
59560
079766
69860
79720
29786
69766
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الفقرات
06
05
06
06
06
87
80
88
87
82
86
85
86
86
86
77
70
78
77

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا

292688
792606
295872
797606
290872
797660
296685
797765
295556
796767
292676
792767
290666
797767
297866
797620
796776
896666
290872
797285
295556
796
796666
790260
296866
790662
296677
795865
297820
798706
297666
792762
296767
797672
297665
798666
2966777
797660

0952660
7966706
79666
7966665
7967665
0972756
7966568
0976288
796866
7966082
7962000
7968657
0902825
090706
0972670
0977662
0970706
0975062
0985666
097065
796072
0906800
7966726
097266
7.57778
7966562
7956068
7966777
7957666
7966866
7966076
7966655
7966666
7962677
7966057
0976667
7966876
097650
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 Tالمحسوبة
69726
009576
59677
009728
009577
69066
6962
59685
69566
2928
69625
6922
089766
69670
69665
69766
009266
69806
079858
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الفقرات
72
76
75
76
76
76
27
20
28
27
22

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا
علٌا
دنٌا

296620
798566
292606
798666
297500
797026
295865
797026
295622
79257
298776
798566
2976
798706
292688
797500
297660
790260
295865
79866
292222
797665

7966608
0978658
7962877
7966265
7966676
0976808
7966660
0905686
7967065
097268
7967266
0976776
7966662
0975276
795602
7966767
795076
0976806
7967665
0976566
7956220
79652

 Tالمحسوبة
009766
07980
69670
079257
009720
59656
59706
69567
079768
009668
69275

قيمة ( )tالججولية هي ( )26,2عنج درجة حرية ( )124ومدتهى داللة ()2025

ب -االتداق الجاخلي-:
يقرج بسعامل االتدا الجاخمي إستخخاج العالقة اإلرتباطية بيؽ درجات كل فقخة والجرجة الكمياة

لمسقياااس ،أي مااجى تؾافااق كاال فق اخة مااؽ فق اخات السقياااس مااع الجرجااة الكميااة التااي تشتسااي إليا ساو ىااحه الفق اخات
(الدامخائي والبمجاوي ،)92 :0901 ،ويتؼ إستخخاج معامل صج الفقخة تجخيبياً في السقاييذ الشفداية ماؽ

خااالل إسااتخخاج معااامالت إرتباطيااا بسحااػ خااارجي أو داخمااي ،ويعااج اكثااخ أىسيااة مااؽ صااجقيا السشظقااي
بدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابب تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااأثخ نتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائج الرا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااج السشظقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااآلراء الحاتيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة لمخب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخاء
( ،)Helms Tader, 1966: 90وقاج قاام الباحثاان باالتحقق ماؽ صاج االتداا الاجاخمي لمسقيااس ماؽ
خااالل تحمياال نت اائج عيشااة مكؾنااة مااؽ ( )044طالبااة ،إسااتخخجت معااامالت اإلرتب ااط مااؽ عيشااة التسييااد
نفد اايا ،وذلا ااػ باسا ااتخجام البخنا ااامج االحرا ااائي ( ) spssولمتحق ااق ما ااؽ معشؾيا ااة االرتباطا ااات تا ااؼ اختبارىا ااا
باالختبار التائي الخا

كعامل معامل اإلرتباط وتبيؽ مؽ خالل مقارناة وايؼ ( )tالسحداؾبة ماع ويساة ()t
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الججولية البالغاة ( )03904عشاج مداتؾى داللاة ( )4342ودرجاة حخياة ( )90عاجا الفقاخة ( )01ساقظت ماؽ
السقياس ،وبيحا أصبا عجد فقخات السقياس برؾرتو الشيائية ( )04فقخة ،والججول ( )2يبيؽ ذلػ.
الججول ( )5االتداق الجاخلي
ت

معامل االرتباط

القيمة التائية

0

79266

69727657576

8

79257

69060080867

7

7962

5976076066

2

79765

29028877056

6

79268

69226606666

5

79706

79776666672

6

79266

69606666756

6

79267

6970265882

6

79206

29656886856

07

79228

29666677066

00

79726

79576672856

08

79860

79700758582

07

79807

89066005226

02

7956

79660760752

06

79266

69576526768

05

79660

69755568666

06

79056

09565658576

06

79700

79876762866

06

79668

59667276560

87

79268

69705876086

80

79225

29678662256

88

79275

29766666766

87

79860

79700750502

82

79876

89762650562

86

79205

29686526287

85

79266

697668605
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ت

معامل االرتباط

القيمة التائية

86

79868

79788768578

86

7977

7925756627

86

79670

5987726566

77

79876

89762650562

70

79668

59677755060

78

79606

6966268770

77

79688

59766257866

72

796

69606265755

76

7928

29660258622

75

79866

79070626682

76

79660

69755568666

76

79226

2962568600

76

79672

69665565660

27

79765

29028877056

20

79575

69620588720

28

79676

69667678766

27

79572

69006668762

22

79267

69777062278

وبيا ااحا سا ااقظت الفق ا اخة ( )01لعا ااجم معشؾيا ااة ارتباطيا ااا ،إذ بمغا اات ويسا ااة ( ر )الججوليا ااة ( )0،904عشا ااج

مدتؾى داللة ( ، )4،42ودرجة حخية (. )90
 4-2-2-2-1-1الثبات:

يقرج بالثبات دقاة السقيااس أو إتدااقو ،ويعاج السقيااس ثابتااً إذا حرال الفاخد نفداو عماى الجرجاة

نفداايا أو درجااة قخيبااة مشيااا فااي السقياااس نفدااو أو أكثااخ مااؽ م اخة (ابااؾ عااالم ،)000 :0404 ،وقااج تااؼ
حداب معامل الثبات بظخيقة إعادة االختبار ،وتقؾم س
ىحه الظخيقة عمى إجاخاء اإلختباار عماى مجسؾعاة ماؽ
األف اخاد ،ومااؽ ثااؼ إعااادة إج اخاء اإل ختبااار نفدااو عمااى السجسؾعااة نفداايا مااؽ األف اخاد بعااج مزااي فت اخة زمشيااة،

وىكحا يحرل كل فخد عمى درجة في التظبيق األول لمسقياس ،ودرجة اخخى في التظبيق الثاني لمسقياس،

وقااج حدااب معاماال الثبااات مااؽ خااالل احتداااب درجااات اإلرتباااط باايؽ التظبيقاايؽ األول والثاااني لمسقياااس
بفاصل زمشي يقخب مؽ اسبؾعيؽ (الديج.)400 :0442 ،
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وقااج تااؼ تظبيااق السقياااس عم ااى عيش اة مؤلفااة مااؽ ( )92طالبااة م ااؽ مااجارس إعااجاديات السؾصاال /الجان ااب
األيدخ ،وىي إعجادية حسص ،وإعجادية بمقيذ ،ثانؾية زبيجة وإعجادياة األصاسعي ،بتااريخ 0409/00/04

ثؼ اعيج تظبيق السقيااس عماييؼ فاي الساخة الثانياة بتااريخ  ،0409/00/00وقاج بماا معامال إرتبااط بيخساؾن
باايؽ درجااات التظبيقاايؽ األول والثاااني لمعيشااة ( )4304درجااة ،وبيااحا يكااؾن السقياااس جاااى اًد لمتظبيااق عمااى

العيشة الشيائية.

 5-2-2-2-1-1ترحيح مقياس الميهل نحه العمل التطهعي

بعاج اإلنتياااء ماؽ اسااتخخاج الخرااائص الداايكؾمتخية لمسقياااس ،أصاابا السقيااس برايغتو الشيائيااة

( )04فقخة ،وبمغت أعمى درجة لمسقياس ( )002درجة ،أما أقل درجة لمسقياس ىي ( ،)04وبماا الستؾساب
االفتخاضي لمسقياس ( )009درجة.

يقرج بعسمية الترحيا وضاع درجاة إلساتجابة السفحاؾ

عماى كال فقاخة ماؽ فقا اخت السقيااس فاي

ضؾء البجيل الحي يختاره السدتجيب ،وقج استخجم الباحثان األوزان اآلتية-:
الؾزن ( )2لمبجيل (مؾافق بذجة) .-الؾزن ( )0لمبجيل (مؾافق) .

-الؾزن ( )4لمبجيل (محايج) .

-الؾزن ( )0لمبجيل (معارل) .

الؾزن ( )0لمبجيل (معارل بذجة) .وىحه األوزان تعكذ الفقخات اإليجابية .

أمااا الفق اخات الداامبية ،فتكااؾن الجرجااة مااؽ ( )2-0عمااى الت اؾالي .إذ بمااا معااجل وقاات االجابااة لمسفحااؾ
( 02دويقة ).
 6-2-2-2-1-1الهسائل االحرائية:

 -0معامل التؾافق لحداب صج الفقخات عاىخياً عمى الخبخاء .
 -0االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ لتسييد فقخات السقياس .

 -4معاماال ارتباااط بيخسااؾن لحداااب معاماال االتدااا الااجاخمي والثبااات بظخيقااة تظبيااق السقياااس واعااادة
التظبيق .

 -0االختبار التائي لعيشة واحجة لقياس مدتؾى السيؾل نحؾ العسل التظؾعي بذكل عام .
 -2اتفا الشدبة السئؾية .
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 -4عرض النتائج ومناقذتها

 2-4الهطجف األول" :بنططاء مقيططاس الميططهل نحطه العمطل التطططهعي لططجى طالبطات المرحلططة اإلعجاديططة فططي

مجينة المهصل "

وقج تحقق ىحا اليجف مؽ خالل اجخاءات بشاء مقياس السيؾل نحؾ العسل التظؾعي لجى طالباات

السخحمة اإلعجادية ،التي تؼ عخضيا ضسؽ إجخاءات البحث فاي الفرال الثالاث ،إذ تألفات الراؾرة الشيائياة
لمسقياس ( )04فقخة ،ولكل فقخة خسدة بجائل لإلستجابة.
 2-2-4الهططجف الثططاني" :التعططرف علططى المدططتهى العططام فططي ميططهل طالبططات الرططر الرابططع فططي المرحلططة

اإلعجادية نحه العمل التطهعي"

ولتحقيااق ىااحا اليااجف تااؼ تظبيااق مقياااس السيااؾل نحااؾ العساال التظااؾعي عمااى عيشااة مكؾنااة مااؽ

( )044طالبة مؾزعة عمى ( )4مجارس إعجادية و( )0مجرسة ثانؾية ،وأعيخت نتائج التحميال االحراائي،
إن الستؾس ااب الحدا ااابي لسدا ااتؾى السيا اؾل نحا ااؾ العسا اال التظ ااؾعي لا ااجى طالبا ااات السخحم ااة االعجاديا ااة بما ااا

( )000300درجااة وبااانحخاف معياااري قااجره ( )01302درجااة ،وىااؾ أعمااى مااؽ الستؾسااب االفت اخضااي ألداة
البحاث البااالا ( ) 009درجاة ،وعشااج تظبيااق االختباار التااائي لعيشاة واحااجة تباايؽ أن القيساة التائيااة السحدااؾبة
بمغاات ( ) 003004درجااة وىااي أكبااخ مااؽ القيسااة الججوليااة البالغااة ( )03920عشااج مدااتؾى داللااة (،)4342

ودرجة حخية ( ،)499وكسا يؾضحو الججول (-:)2

الججول ( )6المدتهى العام في ميل طالبات الرر الرابع اإلعجادي نحه العمل التطهعي
عدد العينة
277

المتوسط
الحسابي
العام
022962

االنحراف
المعياري العام
06906

المتوسط
الفرضي ألداة
البحث
086

قيمة t
المحسوبة

قيمة t
الجدولية

069267

09658

الداللة عند
مستوى
,0,0
دال معنوٌا

عنج مدتهى داللة ()2025

وىحه الشتيجة تجل عمى وجؾد ميالً لجى الظالبات نحاؾ العسال التظاؾعي ،وياخى الباحثاان أن ذلاػ
قااج يعااؾد الااى طبيعااة مفيااؾم العساال التظااؾعي بكؾنااو عاااىخة إندااانية إجتساعيااة مختبظااة إرتباط ااً وثيق ااً بكاال
معاني الخيخ والعظاء والعسل الرالا.

ويااخى (الشاشااف) ،أن االندااان لجيااو مياال الااى األعسااال اإلندااانية لكؾنا ساو يترااؾر أنااو بحاجااة الااى

أخيااو االندااان لكااي يداااعجه عشااج تعخضااو أليااة مذااكمة (الشاشااف ،)00 :0449 ،كسااا يؤكااج (فخويااج) أن
االندا ا ا ا ااان يرا ا ا ا اابا إندا ا ا ا اااناً إجتساعي ا ا ا ا ااً حيشسا ا ا ا ااا يتغما ا ا ا ااب عما ا ا ا ااى (اليا ا ا ا ااؾ) ويختقا ا ا ا ااي الا ا ا ا ااى مدا ا ا ا ااتؾى
(األنا ااا األعما ااى) ا لتا ااي تسثا اال القا ااؾة االخالويا ااة أو الزا ااسيخ الا ااحي يعسا اال عما ااى حسايا ااة الفا ااخد والسجتسا ااع
(سيسؾنجز.)001 :0910 ،
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وقااج تتفااق ىااحه الشتيجااة مااع مااا أشاااراليو (ماساامؾ)  ،إذ يااخى أن اإلندااان بحاجااة إلااى اكتداااب
احت ا ا ا ا ا اخام اآل خ ا ا ا ا ا اخيؽ وتقا ا ا ا ا ااجيخىؼ لكا ا ا ا ا ااي يذا ا ا ا ا ااعخونو بسكانتا ا ا ا ا ااو وويسا ا ا ا ا ااة مالجيا ا ا ا ا ااو ما ا ا ا ا ااؽ امكانا ا ا ا ا ااات .
(القؾاسسة )00: 0409،
 -5االستنتاجات والتهصيات والمقترحات
 2-5االستنتاجات

في ضؾء نتائج البحث يسكؽ إستشتاج اآلتي:
 -0التؾصل إلى مقياس السيؾل نحؾ العسل التظؾعي لجى طالبات السخحمة اإلعجادية في مجيشة السؾصل
 -0أعيخت عيشة البحث بسدتؾاىا العام تفؾقاً في السيؾل نحؾ العسل التظؾعي .
 2-2-5التهصيات

في ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا يؾصي الباحثان با-:
 -0االس ااتفادة م ااؽ مقي اااس السي ااؾل نح ااؾ العس اال التظ ااؾعي السع ااج ف ااي البح ااث الح ااالي وتظبيق ااو ما اؽ قب اال
الباحثيؽ والسخشجيؽ والسؤسدات ذات العالقة بالتشسية االجتساعية.
 -2-2-2-5المقترحات

استكساالً لسديخة البحث الحالي يقتخح الباحثان-:
 -0إجخاء دراسات في تظبيق السقياس (السيؾل نحؾ العسل التظؾعي ) عمى عيشات اخخى.
المرادر
-0

اب ااؾ ع ااالم ،رج اااء محس ااؾد ( .)0404مش اااىج البح ااث ف ااي العم ااؾم الشفد ااية والتخبؾي ااة ،دار الشذ ااخ
الجامعي ،القاىخة ،جسيؾرية مرخ العخبية.

-0

أحسااج ،اب اخاًيؼ حس ادة ( .)0402العساال االجتساااعي التظااؾعي /الؾاقااع السااأمؾل ،ط ،0دار السداايخة
لمشذخ والظباعة والتؾزيع ،عسان.

-4

اسااتبيان مكتااب  Good atلج ارسااة اىتسامااات الستظااؾعيؽ والستظؾعااات وراباااتيؼ فااي السسمكااة
العخبية الدعؾديةinfo@good@.com :

-0

األشااقخ ،ياس ااخ حد ااؽ خمي اال ( .)0444دور ادارة السجرس ااة الثانؾيااة ف ااي تشسي ااة السجتس ااع السحم ااي
بسحافغة ردة وسبل تظؾيخه ،رسالة ماجدتيخ (ريخ مشذؾرة) ،الجامعة االسالمية ،ردة.

-2

األفشااجي ،اسااساعيل دمحم ( .)0404دور السجرسااة فااي تعديااد ثقافااة العساال التظااؾعي لااجى طااالب
السخحم ا ا ا ا ااة الثانؾي ا ا ا ا ااة ف ا ا ا ا ااي الس ا ا ا ا ااجارس الحكؾمي ا ا ا ا ااة ف ا ا ا ا ااي بي ا ا ا ا اات لح ا ا ا ا ااؼ ،رس ا ا ا ا ااالة ماجد ا ا ا ا ااتيخ
(ريخ مشذؾرة) ،جامعة القجس السفتؾحة.
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-2

بارشيج ،عباج

دمحم ( .)0409واقاع العسال التظاؾعي لظاالب السخحماة الثانؾياة فاي السجيشاة السشاؾرة

في وجية نغخ السعمسيؽ ،السجمة التخبؾية ،كمية التخبية ،العجد (.)24
-1

بخكااات ،وجااجي ( ،)0442تفعياال الجسعيااات الخيخيااة التظؾعيااة فااي ضااؾء االصااالح االجتساااعي
بالسجتسع العخبي السعاصخ ،السؤتسخ العمساي الثاامؽ عذاخ الخجماة االجتساعياة وقزاايا اإلصاالح
في السجتسع العخبي ،جامعة حمؾان ،القاىخة.

-0

جابخ ،عباج الحسياج ،وخياخي ،احساج كااعؼ ( .)0914مشااىج البحاث فاي التخبياة وعماؼ الاشفذ ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة.

-9

حديؽ ،ىجى كخيؼ ،وعبؾد ،سياد عبج االمياخ ( .)0401دور السؤسداات التخبؾياة فاي راخس وايؼ
العس اال التظ ااؾعي ل ااجى الشاش اائة والذ ااباب ،مجم ااة اشا اخاقات تشسؾي ااة ،الع ااجد ( ،)2الس ااؤتسخ العمس ااي
الدادس ،بغجاد.

 -04الخياااط ،عاليااة بشاات دمحم بااؽ دمحم ت اخاب ( .)0449دور األس اخة فااي تحقيااق التخبيااة األمشيااة لمفتاااة
الس داامسة مااؽ مشغااؾر التخبيااة االسااالمية ،أطخوحااة دكتااؾراه (ريااخ مشذااؾرة) ،كميااة التخبيااة لمبشااات،
جامعة أم القخى.
 -00داؤود ،عديااد حشااا ،وعبااجالخحسؽ ،أنااؾر حداايؽ ( .)0994مشاااىج البحااث التخبااؾي ،دار الحكسااة،
بغجاد ،الع اخ .
 -00الديؾد ،اسساعيل ،والكبيدي ،سشاء ( .)0400اتجاىات طمبة جامعة البت اخء نحاؾ العسال التظاؾعي
فا ا ا ا ا ااي األردن ،بحا ا ا ا ا ااث مشذا ا ا ا ا ااؾر ،السجما ا ا ا ا ااة االردنيا ا ا ا ا ااة لمعما ا ا ا ا ااؾم االجتساعيا ا ا ا ا ااة ،السجما ا ا ا ا ااج ،1
العجد .4
 -04الدامخائي ،باساؼ ندىات ،والبماجاوي ،طاار حسياج ( .)0901بشااء مقيااس التجاىاات الظمباة نحاؾ
التجريذ ،السجمة العخبية لمبحؾث التخبؾية ،السجمج  ،1العجد .0
 -00س ااشج ،زىا اخاء ( .) 0449معؾق ااات مذ اااركة السا اخأة البحخيشي ااة ف ااي جي ااؾد العس اال التظ ااؾعي ،د ارس ااة
تظبيقية ،رسالة ماجدتيخ (مشذؾرة) ،جامعة البحخيؽ ،السشامة.
 -02الداايج ،ف اؤاد البيااي ( .)0442عمااؼ الااشفذ االحرااائي ووياااس العقاال البذااخي ،دار الفكااخ العخبااي،
القاىخة ،مرخ.
 -02س اايسؾنجز ،ج ااي ارر ( .)0910الفك ااخ الشفد ااي تحم اايالً وتجاربا ااً ،تخجس ااة  :الب اااني ،مشي ااخ عغس ااة،
السؤسدة العخبية لمثقافة ،مكتب الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،دمذق.
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 -01الذاابكة العخبيااة لمسشغسااات األىميااة ( .)0442التقخيااخ الدااشؾي الخااامذ ،بشاااء الذ اخاكة السشغسااات
األىمية العخبية لسؾاجية تحجيات التشسؾية ،القاىخة.
 -00شي باز ،انترار زيؽ العابجيؽ ،وعمي ،انترار معاني ( .)0409العسل التظؾعي لمسخأة في ضؾء
التخبية االسالمية ،مجمة البحؾث التخبؾية والشفدية ،جامعة بغجاد ،السجمج  ،02العجد .20
 -09الغاىخ ،زكخيا دمحم وآخخون ( .)0440مبااد القيااس والتقاؾيؼ فاي التخبياة ،الاجار العمسياة والجولياة
لمشذخ والتؾزيع ،عسان.
 -04عب ا ااج الحف ا اايظ ،خ ا ااال

دمحم ،وحد ا اايؽ ،مر ا ااظفى ( .)0444ط ا ااخ البح ا ااث العمس ا ااي والتحمي ا اال

االحرائي في مجاالت الشفدية والخياضية ،دار الكتاب ،جامعة السيشا ،مرخ.
 -00عالم ،صالح الجيؽ محسؾد ( .)0449القياس والتقؾيؼ في العسمياة التجريداية ،ط ،0دار السدايخة،
عسان.
 -00العشدي ،مشال رشام ثشيؽ ( .) 0400دور االنذظة السجرسية في نذخ ثقافاة العسال التظاؾعي لاجى
طالبات السخحمة الثانؾية بسجيشة الخيال :دراسة ميجانية ،رساالة ماجداتيخ  ،جامعاة ناايل العخبياة
لمعمؾم االمشية ،الخيال ،السسمكة العخبية الدعؾدية.
 -04عؾدة ،أحسج سميسان ،والجمبي ،سؾسؽ ( .)0994اإلحراء لمباحث في التخبية والعمؾم اإلنداانية،
دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع ،عسان.
 -00القثسي ،حدؽ عسخ ( .)0440التظؾع في السشغسات الخيخية ،الذارقة لمخجمات االندانية لمشذخ،
ط ،0الذارقة.
 -02القعيج ،اباخاًيؼ ( .)0991وساائل اساتقظاب الستظاؾعيؽ واالساتفادة ماؽ جياؾدىؼ ،بحاث مقاجم الاى
الس ااؤتسخ العمس ااي ع ااؽ الخ ااجمات التظؾعي ااة بالسسمك ااة العخبي ااة الد ااعؾدية ،جامع ااة أم الق ااخى ،مك ااة
السكخمة.
 -02القؾاسسة ،ررج كسال ( .)0409درجة إشباع الحاجات الشفدية واالجتساعية وعالقتيا بالخضاا عاؽ
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جامعة الخميل ،فمدظيؽ.
 -01كاعؼ ،رادة فيرال (.) 0401تؾجياات الذاباب الع اخقاي نحاؾ العسال التظاؾعي االجتسااعي ،مجماة
اشخاقات تشسؾية  ،العجد  ، 2بغجاد
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 -44ندال ،عسااد ( .)0400التظاؾع االلكتخوناي وسايمة معادزة لمعسال التظاؾعي ،مجماة الجامعاة العخبياة
األمخيكية لمبحؾث ،الجامعة العخبية األمخيكية ،جشيؽ ،فمدظيؽ ،السجمج ،0العجد.0
 -40ىااادي ،دمحم وآخااخون ( .)0401تؾعياال درس السذااخوع فااي تشسيااة العساال التظااؾعي لااجى طااالب
قدؼ التخبية الفشية ،مجمة كمية التخبية األساسية ،السجمج  ،04العجد .99
 -42اليظااالي ،صااالا بااؽ مظااخ ( .)0404الع ساال التظااؾعي خظ اؾات عسميااة لمشيااؾل باألمااة ،ط،0
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ملحق ()2
أسماء الخبراء مرتبة حدب اللقب العلمي لمقياس الميهل نحه العمل التطهعي
اللقب العلمي

التخرص

مكان العمل

ت

استاذ

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة دىؾ

-0

حسيج سالؼ خمف

استاذ

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية /جامعة تكخيت

-4

جاجان جسعة دمحم

استاذ

عمؼ الشفذ الشسؾ

كمية التخبية االساسية /جامعة دىؾ

-0

فزيمة عخفات الدبعاوي

استاذ

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-2

نجى فتاح العبايجي

استاذ

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-2

احسج يؾنذ محسؾد البجاري

استاذ

-0

االسم الثالاي
صابخ عبج

سعيج

االرشاد الشفدي

والتؾجيو التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-1

مؾلؾد حسج نبي

استاذ

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة دىؾ

-0

سسيخ يؾنذ محسؾد

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-9

دمحم محي الجيؽ الجباري

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية /جامعة صالح الجيؽ

-04

ميا حديؽ بكخ

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية اآلداب /جامعة صالح الجيؽ

-00

مؤيج اسساعيل جخجيذ

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية اآلداب /جامعة صالح الجيؽ

-00

ذكخى يؾسف جسيل

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة السؾصل

-04

ازىار يحيى قاسؼ

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمبشات /جامعة السؾصل

-00

دمحم سعيج دمحم

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة دىؾ

-02

فاطسة دمحم صالا

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية العمؾم االسالمية /جامعة السؾصل

-02

أوان كاعؼ عديد

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة تكخيت

-01

خالج احسج جاسؼ

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة تكخيت

-00

عالء الجيؽ عمي حديؽ

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-09

تشييج عادل فاضل

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-04

أياد دمحم يحيى

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة السؾصل

-00

ليث حازم حبيب

استاذ مداعج

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة السؾصل

-00

عمي سميسان الجسيمي

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-04

رنا كسال جياد

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-00

سخى رانؼ محسؾد العبيجي

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-02

سعج رانؼ عمي

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-02

رائج ادريذ يؾنذ

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية لمعمؾم االندانية /جامعة السؾصل

-01

صابخ طو ياسيؽ الجسيمي

مجرس

عمؼ الشفذ التخبؾي

كمية التخبية االساسية /جامعة السؾصل
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ملحق ()1
مقياس الميهل نحه العمل التطهعي بريغته النهائية
جامعة السؾصل
كمية التخبية لمعمؾم اإلندانية
قدؼ العمؾم التخبؾية والشفدية
عديدتي الظالبة ............................................................................
بيؽ يجيػ مجسؾعة مؽ الفقخات الخاصاة با جخاء بحاث عمساي  ،يخجاى قخائتياا بجقاة واإلجاباة عشياا
) فااي البااجيل الااحي

بسؾضااؾعية ومرااجاوية خجمااة لمبحااث العمسااي  ،مااؽ خااالل وضااع اشااارة (
تججيشو مشاسبا لػ وعجم تخ اي فقخة مؽ الفقخات وإن الداعي لحكخ االسؼ .
مالحظة :علما أن اجابتك لن يطلع عليها سهى الباحثة .
مع وافر الذكر والتقجير

طالبة الماجدتير

المذرف

اندام ناصر عبج فرحان

أ.د .أسامة حامج دمحم
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موافق
بشدة

ت

الفقرات

0
8
7

ٌنمً العمل التطوعً روح المواطنة لدي
ٌمنحنً العمل التطوعً الثمة بالنفس
ٌكسبنً العمل التطوعً خبرات وتجارب جدٌدة
ٌمنحنييً العمييل التطييوعً فرصيية التعيياٌال مييع الم ييكالت
المختلفة
ٌعرفنً العمل التطوعً على أصدلاء جدد
ٌسييياعدنً العميييل التطيييوعً عليييى المتييياء عليييى أوليييات
الفراغ
ٌعد العمل التطوعً مجرد دعاٌة إعالمٌة
اعتمد إن العمل التطوعً للٌل االهمٌة فً خدمة المجتمع
أحاول أن أتهرب من األعمال التطوعٌة
أفتييييل األنتميييياء إلييييى المن مييييات التييييً تمييييو باألعمييييال
التطوعٌة
ٌحميييك العميييل التطيييوعً فرصييية للتهيييرب مييين واجبييياتً
الدراسٌة
توفر األعمال التطوعٌة منافع خصٌة أكثر من اجتماعٌة
ٌسييياعدنً العميييل التطيييوعً فيييً الحصيييول عليييى و ٌفييية
المستمبل
توفر األعمال التطوعٌة فرصة تطبٌك ماتعلمته فيً مجيال
اختصاصً الدراسً

2
6
5
6
6
6
07
00
08
07
02
06
05
06
06
06
87
80
88
87
82

ٌمنحنً العمل التطوعً فرصة التعاون ميع االخيرٌن فيً
حل الم كالت
ٌعزز العمل التطوعً المٌ اإلنسانٌه اإلٌجابٌة
أعتمييد ان العمييل التطييوعً ٌعييد اسيياس تمييد المجتمعييات
وتطورها
ٌ عرنً العمل التطوعً بأننً خص مفٌد
ٌحمك العمل التطوعً فرصة لحماٌة البٌئة
أرى إنً للٌل التحمس فً الم اركة باألعمال التطوعٌة
ا جع األخرٌن على االنخراط فً األعمال التطوعٌة
تحمك الم اركة فً االعميال التطوعٌية فرصية للصيدالات
الم بوهة
أتجنيييب األعميييال التطوعٌييية ةات العاللييية فيييً المنييياطك
المنكوبة أو مع المرتى أو أعمال التن ٌف
غاٌتً مين الم ياركة فيً األعميال التطوعٌية هيو لتحمٌيك
ال هرة فمط
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محايد

معارض

معارض
بشدة
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ت
86
85
86
86
86
77
70
78
77
72
76
75
76
76
76
27
20
28
27

موافق
بشدة

الفقرات
أحييب متابعيية بييراما االعمييال التطوعٌيية عبيير العييال ميين
خالل االنترنت
ٌنبع العمل التطوعً من رغبة ةاتٌة لدى المتطوع
العمل التطوعً تحث علٌه األدٌان السماوٌة
ٌنبيييع العميييل التطيييوعً مييين إدران ال يييخص ليييدور فيييً
المجتمع
اعتمد ان لعمل التطوعً حك من حموق الوطن على ابنائه
ٌسيياعد العميييل التطييوعً فيييً تهييةٌب السيييلون وتيييروٌ
النفس
ٌتٌح العمل التطوعً الفرصة اما الفرد لتحمٌك رغبته فً
االنجاز
ٌزٌيييد العميييل التطيييوعً مييين ليييدرة الفيييرد عليييى التفاعيييل
والتواصل مع االخرٌن
ٌسه العمل التطوعً فً التخفٌف من العنف المجتمعً
ٌ جع العمل التطوعً على التكافل االجتماعً
ٌسه العمل التطوعً فً دع التنمٌة الب رٌة فً المجتمع
أرغب فً العمل التطوعً لرعاٌة الطفولة والمسنٌن
أرغيب فيً العميل التطيوعً فيً مسياعدة المرتييى وةوي
االحتٌاجات الخاصة
أرغب فً العمل التطوعً فً مساعدة المرور فً تيبط
حركة السٌر
ٌساعدنً العمل التطوعً فً إثراء سٌرتً الةاتٌة
ٌحمك العميل التطيوعً اتاحية الفيرص للفيرد ان ٌعبير عين
نفسه وطالاته
أرى إن العمييل التطييوعً ٌتييٌح الفرصيية لتنمٌيية المييدرات
المٌادٌة البناءة
إعتمد إن العميل التطيوعً ٌسياعد فيً اليتخلص مين بعي
العادات االجتماعٌة السٌئة
أرى ان العمل التطوعً ٌساعد فً تنمٌة المجتمع بطرٌمية
دٌممراطٌة
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موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

