International Journal for Research in Education
Volume 46
Issue 4 2022 ( يونيو4) ( عدد خاص46) المجلد

Article 1

2022

Parenting practices in inculcating the values of volunteering
among the children of the Emirate of Sharjah
Ali Ahmad Al-Barakat
University of Sharjah, aalbarakat@sharjah.ac.ae

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Al-Barakat, A. (2022). Parenting practices in inculcating the values of volunteering among the children of
the Emirate of Sharjah. International Journal for Research in Education, 46(4) Special Issue, 11-57.
http://doi.org/10.36771/ijre.46.4.22-pp11-57

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in International Journal for Research in Education by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more
information, please contact j.education@uaeu.ac.ae.

Parenting practices in inculcating the values of volunteering among the children
of the Emirate of Sharjah
Cover Page Footnote
.  ممارسات التربية الوالدية في غرس قيم العمل التطوعي لدى أطفال إمارة الشارقة.(2022)  علي أحمد،البركات
57-11 ،(4)  عدد خاص،46 ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية. http://doi.org/10.36771/ijre.46.4.22-pp11-57

This article is available in International Journal for Research in Education: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol46/
iss4/1

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
International Journal for Research in Education
المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو Vol. (46), Special issue (4) June 2022 - 2022
عدد خاص ر
لنش األبحاث الحاصلة عل

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم  /األلكسو للبحث ر
التبوي المتمت
ضمن منافسات الدورة  - 24للعام 2021م
Manuscript No. : 2040

Parenting practices in inculcating the values of
volunteering among the children of the Emirate of
Sharjah
ممارسات ر
التطوع لدى أطفال
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
إمارة الشارقة
DOI : http://doi.org/10.36771/ijre.46.4.22-pp11-57
التكات
عل أحمد ر
أ.د / .ي
أستاذ زائر  -جامعة الشارقة
إمارة الشارقة
اإلمارات العربية المتحدة

Prof. Ali Ahmad Al-Barakat
Visiting professor,
University of Sharjah,
United Arab Emirates
aalbarakat@sharjah.ac.ae

النش محفوظة للمجلة الدولية لألبحاث ر
حقوق ر
التبوية
)ISSN : 2519-6146 (Print) - ISSN : 2519-6154 (Online

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

Parenting Practices in Inculcating the Values of Volunteering
Among the Children of The Emirate of Sharjah
Abstract
The current study aimed at investigating the practices of parental
education in inculcating the values of volunteer work among the children of
the Emirate of Sharjah. To achieve the aims of the study, a sample of 76
parents was selected from the Emirate of Sharjah during the second
academic semester 2020/2021. The study data were collected through the
qualitative research methodology using a semi-structured interview. An
interview schedule was prepared, and its validity and reliability were
verified. Based on the qualitative research procedures, the data were
analyzed by the grounded theory approach. The findings of the study
showed a set of effective parenting practices in inculcating the values of
voluntary work among children. The effective practices were the belief in
the importance of volunteering in the life of a Muslim, the view of voluntary
work as a national value, guiding children to practice scientific thinking
during volunteer work, the view of volunteer work as a societal culture, and
relying on the practical activities to inculcate the values of volunteer work.
In addition, the findings of the study revealed a number of factors affecting
the role of parenting in inculcating voluntary work among children. Based on
these results, a set of relevant conclusions and recommendations was drawn
in promoting volunteer work in children.
Keywords: Parenting practices, children, the Emirate of Sharjah,
volunteer work
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مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية إىل استقصاء ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
لدى أطفال إمارة الشارقة ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ ّ
تم اختيار أفراد الدراسة من اآلباء واألمهات
الثان  2021/2020والبالغ عددهم ( )76فردا .وجمعت بيانات
اس
ي
يف إمارة الشارقة للفصل الدر ي
النوع ،القائمة عل المقابلة شبه المقننة (Semi-structured
الدراسة من خالل منهجية البحث
ي
) ،interviewحيث تم إعداد دليل مقابلة ) ،(Interview scheduleوالتحقق من إجراءات
النوع .وتم تحليل البيانات من خالل مدخل
صدقه وثباته ،حسب إجراءات منهجية البحث
ي
النظرية المتجذرة ) .(Grounded theory approachوأظهرت نتائج الدراسة وجود ممارسات
فاعلة ر
التطوع لدى األطفال ،تمثلت
للتبية الوالدية يف إمارة الشارقة تهدف إىل غرس قيم العمل
ي
التطوع كقيمة وطنية،
التطوع ،والنظرة إىل العمل
الممارسات الفعالة ب ـ ـ :النظرة اإليمانية للعمل
ي
ي
التطوع ،والنظرة إىل العمل
العلم من خالل ممارسة العمل
للتفكت
وتوظيف مدخل توجيه الطفل
ر
ي
ي
التطوع .كما كشفت
التطوع كثقافة مجتمعية ،واالعتماد عل مدخل األنشطة يف غرس قيم العمل
ي
ي
ر
التطوع
نتائج الدراسة وجود مجموعة من العوامل المؤثرة عل دور التبية الوالدية يف غرس العمل
ي
ً
لدى األطفال.
وبناء عل هذه النتائج خلصت الدراسة إىل مجموعة من االستنتاجات والتوصيات
التطوع لدى األطفال.
ذات الصلة يف تعزيز العمل
ي

الكلمات المفتاحية :ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية ،أطفال إمارة الشارقة ،العمل
ي
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مقدمة البحث
أضىح تشكيل المنظومة القيمية االجتماعية لدى األفراد ملمحا ومظهرا أساسيا لحفظ
المجتمع وتماسكه ،وقد زاد إدراك المجتمعات اإلنسانية ألهمية المنظومة القيمية يف ظل
ر
الت رافقت العولمة ومظاهرها المادية المختلفة .وباتت المجتمعات
التحديات
ر
والمتغتات العالمية ي
ر
والمعايت األصيلة
البشية المعارصة تدعو إىل االهتمام بمنظومة القيم االجتماعية يف وضع األسس
ر
يف تنشئة األفراد منذ مرحلة الطفولة ،بحيث تكون جزءا ال يتجزأ من بناء شخصية الفرد الذي يطمح
إليه المجتمع.
وتعد قيم العمل التطوع من أبرز مكونات منظومة القيم االجتماعية ،ال رت ترسم ر
أرف وأبىه
ي
ي
ر
ر
المجتمع ،حت بدأت تمثل سمة من سمات المجتمعات البشية
صور التماسك والتعاون والتضامن
ي
اإلنسان الذي يدعو األفراد إلعطاء وقتهم وجهدهم ومواردهم
القائمة عل مفهوم التضامن
ي
ر
لمساعدة اآلخرين يف مجتمعهم ،وهذا كله يساعد يف بناء مجتمعات أكت تماسكا من خالل تعزيز
ر
الت تعد رصورية للمجتمعات
الثقة ربي أفراد المجتمع ،وتطوير
ر
معايت التضامن والمعاملة بالمثل ي
المستقرة ;(Handy et al., 2008; Gaston & Alexander, 2001; Guo et al., 2011
).McCabe et al., 2007
ً
الديت الذي ينتظم الحياة اإلنسانية بكل
التطوع اتصاال وثيقا بالفكر
وتتصل قيم العمل
ي
ي
التطوع تدخل ضمن مفهوم التنمية الشمولية يف
تفاصيلها ،فالممارسات المتنوعة لقيم العمل
ي
ر
الدين اإلسالم ،وه من أبواب ر ر
الت ما انفكت الشيعة اإلسالمية السمحة تدعو إليها وترسخها
الخت ي
ي
ي
ر
المسلمي إىل التنافس
المؤمني باهلل واليوم اآلخر ،بل شع الدين الحنيف يحفز
المسلمي
يف قلوب
ر
ر
ر
شاهي وشندي،
الخت والتعاون والتكافل ومساعدة اآلخرين...الخ (العقاد2021 ،؛
يف أعمال
ر
ر
ه من
 .)2013ولعله من المؤكد القول بأن ممارسات العمل
التطوع لدى أفراد المجتمع المسلم ي
ي
غت موضع يف
واإليمان يف نفوس
الديت
تجليات األثر
إلىه ورد يف ر
ر
وه استجابة لنداء ي
ي
المسلمي ،ي
ي
 َ ْ ُ َ َ َ َ :ى ْ ِّ َ َّ ْ َ َ َ
القرآن الكريم ،ومنها عل سبيل المثال –ال الحرص – قوله تعاىل ﴿وتعاونوا عل ال رت والتقوى وال
ََ َُ ْ َى
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ه َ َّ ه َ َ ُ ْ َ
اب﴾ (سورة المائدة ،أية  ،)2وقوله تعاىل
تعاونوا عل راإلث رم والعدو ران واتقوا اَّلل رإن اَّلل ش رديد ال رعق ر
﴿و َمن َت َط َّو َع َخ ْتا َفإ َّن َ
َ
هللا َشاك ٌر َعل ٌ
يم﴾ (سورة البقرة ،أية ( ،)158سورة البقرة ،أية  ،)158وقوله
ر ر
ر ر
َى
َ ُ ْ ُ َ َّ
ٱلط َع َام َع ى ٰ
ل ُح ِّب ره رم ْس ركينا َو َي رتيما وأ رس رتا﴾ (سورة اإلنسان ،أية .)8
تعاىل ﴿ويط رعمون
التطوع ،حيث ورد يف صحيح
لمضامي قيم العمل
وكذلك جاءت السنة النبوية مؤكدة
ر
ي
َ
النت صل هللا عليه وسلم قال:
رض هللا عنه –
أن ر ي
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك – ي
ى
ْ
َ
ى
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ ُ
ُ
َ
ي ف َت َو ِّاده ْم َو َت َر ُ
َ
ََ ُ ُْ ْ َ
ٌ
ُ
َ
َ
اح رم ره ْم َوت َعاط رف ره ْم مثل الجس رد ،رإذا اشتَك رمنه عضو تداع له س رائ ُر
ر
ْ"مثل المؤ رم رن ر ر ْي
ال َج َسد ب َّ
الس َه ِر َوال ُح َّم" (صحيح البخاري .)1993 ،ويمكن القول أن السنة النبوية ذهبت إىل أبعد
ر ر
كتة أساسية
الختية ربي الناس يتجسد يف مفهوم يعد ر ر
من ذلك عندما جعلت مقياس التفاضل يف ر
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وإيمانا بروح العقيدة السمحة وما جاءت به اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية
ر
ر
التطوع ،وانسجاما مع التوجهات العالمية المعارصة لالهتمام
الت تعزز قيم العمل
ي
الشيفة ي
بمنظومة القيم االجتماعية القادرة عل حفظ المجتمع وتماسكه ،جاءت دولة اإلمارات العربية
ر
ر
الت تعكس سلوكيات المواطن
الت اهتمت بالمنظومة القيمية التطوعية ي
المتحدة يف مقدمة الدول ي
ر
ر
ر
الت اعتمدها
ان ،وقد تجسد ذلك بشكل
رسم يف وثيقة "قيم وسلوكيات المواطن اإلمار ي
اإلمار ي
ان" ي
ي
وأقرها مجلس الوزراء اإلمار ران ،وتهدف إىل ر
تيي ضمن
التطوع ربي
نش قيم العمل
المواطني اإلمارا ر
ر
ي
ي
مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية ،عل صعيد الفرد والمجتمع ،فعل المستوى الفردي فإن قيم
وختاتهم ،وتمكينهم
التطوع تعزز االنتماء
العمل
الوطت لدى األفراد ،وتصقل مهاراتهم ومعارفهم ر
ي
ي
الخت والعطاء دون مقابل ،بحيث يشعر الفرد بمستوى
من إقامة عالقات اجتماعية مبنية عل حب ر
أعل من الرضا عن النفس وتحقيق الذات ،وهذا بدوره يغرس مبادئ العطاء والمبادرة ،والقيادة،
والمسؤولية لدى األفراد (وزارة ر
المجتمع فإن قيم العمل
التبية والتعليم .)2015 ،أما عل المستوى
ي
التطوع تهدف إىل ترسيخ مبدأ التكافل والتضامن ربي أفراد المجتمع ،واالجتهاد والعمل الدؤوب
ي
عت المحافظة عل
يف سبيل تحقيق األهداف المجتمعية ،واإلسهام الفعال يف التنمية االجتماعية ر
الت يتمت بها المجتمع اإلمار ران (وزارة ر
ر
التبية والتعليم.)2017 ،
ر
ي
القيم والفضائل ي
ه يف صميم الفكر
إن توجهات دولة اإلمارات العربية المتحدة يف غرس قيم العمل
التطوع ي
ي
التطوع منطلق رئيس يف بناء وحفظ التماسك
العالم المعارص الذي يؤكد عل أن قيم العمل
ي
ي
التطوع كالتكافل والتعاون
بالعمل
المرتبطة
األخالقية
القيم
تفعيل
خالل
من
المجتمع
ي
ي
ً
والمسؤولية المجتمعية والرفق باآلخرين .فضال عن تقوية أوارص المحبة االجتماعية ربي أفراد
المجتمع وتفعيل العالقات االجتماعية اإليجابية البناءة ).(Al-Maamari & AL- Saidi, 2020
ر
ان
إن الجانب النظري الذي يمهد لغرس قيم العمل
التطوع لدى أفراد المجتمع اإلمار ي
ي
التطوع ،وقد تم ذلك عندما بينت الوثائق
الدالىل لمفهوم قيم العمل
يقتض تحديد الفضاء
ي
ي
ي
ر
الرسمية يف دولة اإلمارات العربية (الهيئة االتحادية للموارد البشية الحكومية ،2017،مركز الشارقة
للتطوع )2016 ،مجاالت قيم العمل التطوع وحددتها ر
باآلن:
ي
ي
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التطوع وهو مفهوم (نفع اآلخرين) ،الذي يشمل المجتمع بجميع أطيافه ومكوناته
يف قيم العمل
ي
َ
النت صل هللا عليه وسلم أنه قال:
رض هللا عنهما – عن ر ي
ومعتقداته ،فقد روى عبدهللا بن عمر  -ي
(األلبان ،السلسة الصحيحة ،قضاء الحاجات ،د.ت) .وهذا الحديث
"خت الناس أنفعهم للناس"
ر
ي
ر
التطوع مثل النفع
يشت إىل عمومية النفع وشموليته .وهذا مؤش واضح عل أن قيم العمل
ر
ي
ً
ديت يؤسس
وغتها ،تعد جزءا أصيال يف ثقافة المجتمع المسلم الذي نشأ
واإلحسان للناس ر
عل فكر ه ي
ُ ٌ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ :
والختية لقوله تعاىل ﴿فمن تطوع خ رتا فهو خ رت له﴾ (سورة
بالخت
التطوع ويقرنه
ويرسخ الفكر
ر
ر
ي
البقرة ،أية .)184
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.1

ر
إيمان وشعور وواجب
لت تصدر عن حس
ي
وه مجموعة من القيم ا ي
قيم تطوعية دينية :ي
ديت كاإلنفاق يف سبيل هللا ،وكفالة األيتام واإلحسان إليهم ،والعناية بالمساجد ،ومساعدة
ي
اآلخرين ومد يد العون للمحتاجي ،وإشاعة أسباب ر
التاحم والمحبة والتعاون ربي الناس.
ر

.2

ر
وطت كالمشاركة يف الحمالت التثقيفية
ووع
الت يحركها حس
ي
ي
وه ي
قيم تطوعية وطنية :ي
ر
الوطت ،يوم الشهيد،
الت تتعلق بتعزيز االنتماء للوطن من مثل فعاليات( اليوم
ي
والتوعوية ي
وغتها(.
توحيد القوات المسلحة ،ر

.3

إنسان كتقديم الخدمات اإلغاثية يف حاالت الكوارث
قيم تطوعية إنسانية :باعثها شعور
ي
وغتها من أعمال إنسانية .
واألزمات من إيواء وتقديم الدواء والغذاء
للمنكوبي والمهجرين ،ر
ر

 .4قيم تطوعية اجتماعية :يحركها إحساس ومسؤولية الفرد تجاه المجتمع والحرص عل
المسني وزيارتهم
والمحتاجي ورعاية
تماسكه من مثل إقامة الموائد الرمضانية للفقراء
ر
ر
الغارمي
ليشعروا أنهم جزء من المجتمع ،وزيارة المرض يف المستشفيات ،ومساعدة
ر
وأصحاب الذمم ،وكل عمل من شأنه أن يرسخ وحدة المجتمع.
.5

قيم تطوعية تعليمية :تركز عل المشاركة يف تقديم دروس التقوية للطالب أصحاب
وغتها.
اس
المتدن ر
ي
المستوى الدر ي

 .6قيم تطوعية بيئية :تتمثل بالمشاركة يف مشاري ــع وحمالت تثقيفية وتوعوية تتعلق بحماية
ُ
وتعت ر
بنش ثقافة المحافظة عل البيئة وكل ما يتصل فيها من مسطحات خرصاء
البيئة،
وغتها.
ومصادر مائية وثروة حيوانية مهددة باالنقراض ر
 .7قيم تطوعية رياضية :تركز عل المشاركة يف تدريب األطفال والفرق عل األنشطة الرياضية
وغتها.
المختلفة ومنها كرة القدم ،السباحة ،وركوب الخيل ،ر
ر
ر
الت رتتز ثقافة
 .8قيم تطوعية لخدمة الثقافة والتاث :تتمثل بالمشاركة يف األنشطة ر
والتامج ي
الدولة وتراثها (مثل الحرف اليدوية ،كصناعة الخوص ،صناعة السدو ،صناعة الفخار،
وغتها).
ر
وبان دولة اإلمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد
ر
وستا عل خىط ونهج مؤسس ي
بن سلطان آل نهيان يف تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للنشء الجديد ،ومن أجل
التطوع وتعزيز بنائها بشكل صحيح ،فقد خرجت الوثائق الحكومية
غرس وتنمية قيم العمل
ي
ر
الرسمية الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستاتيجية ( ،)2020والهيئة االتحادية
للموارد ر
التطوع وتعزيزها
البشية الحكومية ( )2017بتوجهات وطنية تسهم يف بناء قيم العمل
ي
ر
اآلن:
لدى أفراد المجتمع ،وذلك من خالل ي
متطوعي .إمارات" ،ر
والت تعد من أبرز
 .1إنشاء المنصة الوطنية للتطوع ،المعروفة باسم "
ر
ي
منصات العمل التطوع ف اإلمارات ،ر
والت أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
ي ي
ي
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ر
الت تنظم العمل
 .2ظهور العديد من المؤسسات والهيئات ر
والتامج ،والجمعيات التطوعية ي
التطوع وأنشطة خدمة المجتمع يف جميع أنحاء اإلمارات ،ومنها عل سبيل المثال أكاديمية
ي
دن
وبرنامج
للتطوع،
الشارقة
كز
ومر
العطاء،
دن
ومؤسسة
،
أبوظت
ف
للتطوع
ات
اإلمار
ري
ري
ي
ري
تطوع لحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ،وبرنامج
الوطت ال
والتنامج
للتطوع ،ر
ي
ي
ر
ان ،والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
حاضنات التطوع ،وهيئة الهالل األحمر اإلمار ي
واألوقاف ،والهالل األحمر ،وإكسبو  ،2020ودائرة الثقافة والسياحة ،وهيئة الصحة
أبوظت لرعاية الحيوان.
بدن  ،وجمعية
ري
ري
التطوع يف دولة اإلمارات العربية،
 .3ظهور العديد من المبادرات الوطنية لتعزيز قيم العمل
ي
ثمان مبادرات (رواد
ومنها عل سبيل المثال مبادرات صندوق الوطن ،الذي يتضمن
ي
ر
ر
ان ،
الوطن،
ر
ان  ،وبرنامج موهبتنا ،ومركز خليفة لالبتكار ،والمبتكر اإلمار ي
والمتمج اإلمار ي
دن  ،ومبادرة غاية،
وبرنامج جسور ،وقادة المستقبل ،ومنصة باحث) ،ومبادرات غرفة ر ي
وتكاتف ،وكلنا رشطة.
ر
منطق
التطوع عندما تم البحث يف تحديد
الدالىل لمفهوم العمل
وكذلك تم ضبط الفضاء
ي
ي
ي
التطوع بأنها مجموعة المبادئ واألحكام
التطوع ،فقد عرفت قيم العمل
لماهية قيم العمل
ي
ي
ر ر
معيني دون مقابل ،حيث
لَك يبذل جهده بقصد خدمة مجتمعة أو أفراد
ر
الت توجه الفرد ي
والمعايت ي
يتحمل مسؤوليات العمل من خالل المؤسسات االجتماعية القائمة إرضاء لمشاعر ودوافع
إنسانية داخلية خاصة ر
تلق الرضا أو القبول من جانب المجتمع ) .(Salameh, 2018كما
َّ
ر ر
الت تجعل اإلنسان
التطوع بأنها األحكام
عرف حمزة ) (Hamzea, 2015قيم العمل
والمعايت ي
ي
ر
ويشتك يف أعماله حيث يستغرق
يبذل مجهودا بدوافع إنسانية ،حيث يتحمل كافة مسؤولياته،
جهدا ووقتا ،وكل ذلك يتم بدون فوائد مادية ،بل يتم ً
بناء عل رغبة شخصية وحبا لتأديته.
ه بمثابة األحكام
للتعريفي الواردين أعاله ،يمكن القول أن طبيعة قيم العمل
وفقا
ر
التطوع ي
ي
ر
الت توجه سلوك الفرد ليبذل جهدا شخصيا إراديا يف خدمة
والمبادئ
ر
والمعايت واألخالقيات ي
ومساعدة اآلخرين دون أي مردود مادي ،وإنما بهدف االرتقاء والنهوض بمستوى حياتهم وتحقيق
جماع من خالل مؤسسة ما.
شكلي أحدهما فردي واآلخر
الرفاهية لهم ،ويتمظهر هذا الجهد يف
ر
ي
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الخت،
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة
أبوظت “حفظه هللا ورعاه” يف عام ر
ري
وقد تم تطوير منصة اإلمارات للتطوع من رق َبل مؤسسة اإلمارات بالتعاون مع وزارة تنمية
المجتمع يف اإلمارات ،وذلك بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية .وتوفر المنصة
الباحثي عن
للمواطني
بشكل سلس
التطوع يف اإلمارات
إمكانية البحث عن العمل
ر
ر
ٍ
ي
فرص التطوع يف اإلمارات يف كل من المؤسسات الحكومية والخاصة بما يناسب
اختصاصاتهم وحاجاتهم .

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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وهذا كله يسهم يف تحقيق قيم التسامح والتعاون والتكافل ربي أفراد المجتمع ويعزز قيم المواطنة
المفتض أن ينشأ عليها األفراد منذ نعومة أظفارهم ف ظل ر
ر
ر
التبية الوالدية؛ فغرس
الت من
ي
لديهم ،ي
ر
ر
الت تعد المكان األول الذي
قيم العمل
التطوع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتبية الوالدية ضمن األشة ي
ي
ر
ختاته الحياتية.
يتلق فيه الطفل ر
التبية الوالدية النوع األول من ر
وتعد ر
التبية الهادفة لبناء شخصية الطفل وتطويرها ،حيث
تسهم يف تنفيذ ممارسات تربوية متعددة من أجل غرس مختلف األنماط السلوكية المعرفية
االجتماع (Mcleish et
واالجتماعية والوجدانية والمهارية...الخ ،وذلك من خالل عملية التطبيع
ي
) .al., 2017وف معرض الحديث عن دور ر
التبية الوالدية يف صقل شخصية الطفل يف مجال العمل
ي
التطوع ،فقد دلت الدراسات ر
التبوية (Alsaie & Alshargi, 2019; Harris & Goodall,
ي
ه
) 2007; Grant, 2009; Halgunseth et al., 2009; Mcleish et al., 2017أن األشة ي
ر
ر
والت بدورها تسهم إسهاما
كبتة من ر
المكان األول الذي يتلق فيه الطفل مجموعة ر
الختات الحياتية ،ي
االجتماع ،الذي يؤثر عل تحديد طبيعة مساهماته المجتمعية
النفس
كبتا يف تحديد طبيعة نموه
ر
ي
ي
التطوع.
من خالل مجاالت أنشطة العمل
ي
وتتنوع أنشطة وختات التطوع بتنوع مجاالتها ،حيث يمكن لممارسات ر
التبية الوالدية أن
ر
التطوع لدى األطفال يف مجاالت حماية البيئة ورعايتها ،وحماية المستهلك،
تغرس قيم العمل
ي
وتقديم اإلغاثات اإلنسانية ،وتنمية المجتمعات المحلية ،وتعزيز الصداقة ربي الشعوب باختالف
ثقافاتهم ومعتقداتهم ولغاتهم...الخ ،والدفاع عن حقوق اإلنسان ،ورعاية األشة والطفولة
والمسني ،ومجال رعاية الفئات من األشخاص ذوي الحاجات الخاصة ...الخ
والشباب
ر
).(Abualnaser, 2016
وبالرغم من تعدد مجاالت ممارسات قيم العمل التطوع ،إال أن ر
التبية الوالدية تسع
ي
لتحقق مجموعة من األهداف ،منها –عل سبيل المثال ال الحرص -تنمية مفهوم الذات وتحقيق
الذات لدى الفرد ،وتعزيز االنتماء الديت والوطت ،وتنظيم حياة الفرد بما يعزز جوانب ر
االلتام
ي
ي
الختات الحياتية وتطوير
والتخطيط ،وتلبية حاجات الفرد النفسية واالجتماعية ،وإكساب الفرد ر
وتمكي الفرد من فرصة تقديم
مهاراته العملية واالجتماعية ،وتعزيز االنتماء والمشاركة المجتمعية،
ر
ً
شخض ،فضال عن إتاحة الفرصة
خدمات مجتمعية متنوعة ،وحل المشاكل المجتمعية بجهـد
ي
للمشاركة يف اتخاذ القرارات ).(Alexander et al., 2000; Salameh, 2018
ومن أجل تفعيل ممارسات ر
التطوع لدى األطفال ،فقد
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
التبويون أهمية ممارسة مختلف األنشطة المجتمعية من خالل توظيف مدخل ر
أكد ر
التبية الوالدية
الذي يؤكد عل أهمية الوالدين يف تعليم األطفال مهام وأنشطة تعلمية تصقل شخصيتهم وتطورها؛
18
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ال يقترص عل المدرسة ،بل يحدث من خالل سياقات مختلفة كأفراد األشة واألصدقاء وممارسة
اللعب والهوايات واألنشطة االجتماعية والثقافية & (Crawford & Zygouris, 2006; Harris
).Goodall, 2007
وف ضوء مراجعة األدب ر
التبوي والدراسات السابقة ;(Crawford & Zygouris, 2006
ي
يتبي أن ممارسات
) ،Halgunseth et al., 2009; Harris & Goodall, 2007; Grant, 2009ر
التبية الوالدية تتمثل ر
التبية الوالدية ف غرس قيم العمل التطوع من خالل مدخل ر
ر
باآلن:
ي
ي
ي
.1

توفت بيئة داعمة للتعلم من خالل فتح نقاشات عن طموحات األشة وتوقعاتها اإليجابية
ر
حول األطفال يف خدمة المجتمع.

.2

ممارسة الوالدين دور القدوة ألبنائهم من خالل نقاشهم مع بعضهم حول أهمية التعليم
ر
والت بدورها تعزز قيمة التعلم يف نفوس
والمدرسة والتحدث عن ر
ختاتهم العلمية والعملية ،ي
األطفال.

.3

دعوة األطفال للمشاركة يف أعمال البيت بقصد تعلم مختلف مهارات الحياة.

.4

والتفكت يف مواقف حياتية متنوعة.
دعوة األطفال للنقاش والحوار
ر

.5

االهتمام بأنشطة القراءة كقراءة القصص والمجالت.

.6

القيام بأنشطة تعلم حقيقية خارج المتل كاأللعاب ،والتسوق ،واالهتمام بالحيوانات،
ر
المدرس.
الت قد ال تكون جزءا من التعليم
والنباتات ،واألنشطة الدينية ر
ي
وغتها من األنشطة ي

.7

تزويد األطفال بفرص وأنشطة تعلم تعزز المفاهيم االجتماعية لديهم من خالل تقديم
التطوع.
خدمات تتعلق بالعمل
ي

.8

والتعبت عن أفكارهم
التطوع من خالل المناقشة والتحدث
تشجيع األطفال عل العمل
ر
ي
من خالل أنشطة خارج مجتمعية.

ومن أجل التعمق يف االرتقاء بالممارسات الوالدية وأهمية الغرس السليم sound
ليفي ) (Levine, 2021عل أهمية دور األشة يف
 inculcationلقيم العمل
التطوع ،فقد أكد ر
ي
التوجيه السليم للطفل من أجل تشكيل ثقافة العمل التطوع؛ ر
التطوع ثقافة
حت يغدو العمل
ي
ي
ً
مجتمعية .ولعل ما يؤكد عظم هذا الدور هو أهمية إعداد الطفل ليصبح مواطنا مسؤوال يف مجتمعه،
التطوع المختلفة (Alexander et al.,
من خالل البدء بتنشئته لالنخراط يف أوجه العمل
ي
).2000
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غت مرتبط بالتعليم المدرس الرسم بشكل ر
مباش؛ إذ إن تعلم األطفال
ألن هذا النوع من األنشطة ر
ي
ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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ويخلص الباحث – مما تقدم -إىل القول بأن غياب الممارسات واألنشطة العملية يف غرس
التطوع يف المجتمع ،يمكن أن تكون من أخطر العوامل
التطوع ،وضعف ثقافة العمل
قيم العمل
ي
ي
ر
ر
التطوع.
الت تحول دون تحقيق التبية الوالدية ألهدافها يف مجال غرس قيم العمل
ي
ي
ومن أجل تشكيل ممارسات والدية سليمة يف تنشئة الطفل ،فقد أكد المجلس األعل لألشة
ف اإلمارات العربية المتحدة عل أهمية إعداد برنامج متكامل ر
يغىط التعليم
للتبية الوالدية بحيث
ي
ي
والصحة والرياضة والتنمية المجتمعية لبناء منظومة أشية ومجتمعية تحقق التكاملية ربي مختلف
المحل (المجلس األعل لألشة.)2019 ،
مؤسسات المجتمع
ي
كما ركز المجلس األعل لألشة ( )2020عل أهمية ر
التبية الوالدية ورصورة االرتقاء بها من
عت الورش والدورات التدريبية القائمة عل المشاركة يف تنمية شخصية الطفل
خالل إعداد الوالدين ر
ُ
ر
داخل المتل من مختلف الجوانب ،وقد عد هذا األمر فرصة حقيقية أمام األهل للتقرب أكت من
ر
وف الوقت
أطفالهم واكتشاف مواهبهم وميولهم والبحث عن األنشطة ر
الت تستهويــهم ،ي
والتامج ي
ذاته تعليمهم قيما تشحذ شخصياتهم ر
وتتي تجاربــهم يف الحياة ،منها تنفيذ أنشطة مجتمعية
ر
واحتام اآلخرين وتقبلهم ،ورصورة معرفة المسؤولية الشخصية
تطوعية ،وتعليمهم أهمية الحوار،
ر
عت
وااللتام بالواجب الذي تفرضه
التامج التدريبية للوالدين ر
المتغتات عليهم .وقد تم تقديم تلك ر
ر
ر
االجتماع.
المباش من خالل الحسابات الخاصة للمجلس عل مواقع التواصل
وسائل التواصل
ي
وتركز اهتمام المجلس األعل لألشة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة عل تنمية المهارات الوالدية
الفاعلة ،بحيث يكون الوالدان قادرين عل تطوير شخصية أبنائهم من خالل األنشطة المجتمعية
ر
الت تتيح فرص تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحكيمة والتعامل مع المشكالت بفعالية وكفاءة
ي
عالية الختيار القرارات.
التبويون اهتمام ر
ويفش ر
التطوع بأنه يهدف
التبية الوالدية يف دمج الطفل يف أنشطة العمل
ي
إىل تنمية شخصيته من مختلف الجوانب األكاديمية والمهارية واالجتماعية ...الخ؛ ألن فرص
التطوع تتيح لألطفال تعلم المهارات األساسية يف المدرسة والحياة كالتخطيط
ممارسة العمل
ي
متبايني يف مختلف القدرات والمهارات
بعيد المدى ،والعمل يف مجموعات ،والتفاعل مع أشخاص
ر
والخلفيات الثقافية واالجتماعية ،وتحديد المشكالت المعقدة وحلها .كما أن فرص ممارسة العمل
المتطوعي تحديا لمعرفة كيفية إدارة وقتهم ،وتمكينهم من القيام
التطوع تتيح لألطفال
ر
ي
ر
الت تحدث يف
األشياء
عن
يسمعون
عندما
األطفال
وأن
السيما
األخطاء،
لتصحيح
ذاتية
بمحاوالت
ي
للتفكت بكيفية مساعدة
العالم كالكوارث الطبيعية والمرض والفقر؛ فإن هذا األمر يمنحهم فرصا
ر
المحتاجي ،وكيفية خدمة ر
البشية؛ ألنهم يدركون أنهم مسؤولون مجتمعيا وإقليميا وعالميا
اآلخرين
ر
استنادا لتنشئتهم عل أسس ر
التبية الوالدية القائمة عل مبادئ المواطنة العالمية (Cawley,
).2021; Levine, 2021; Schneider & Bulcke, 2021
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العاىل يمكن أن يكون سببا لإليمان بالنفس والتقدم يف جميع أبعاد
لمفهوم الذات ،ألن تقدير الذات
ي
الحياة .كما ينظر إليه عل أنه وسيلة لتخليص األطفال من العزلة واالكتئاب؛ كونه يخرطهم يف
َّ
التطوع من أبرز الممارسات
وف السياق ذاتهُ ،عد غرس قيم العمل
صداقات وتفاعالت اجتماعية .ي
ي
الوالدية القادرة عل توليد المحبة والود ربي أفراد المجتمع الواحد ،وهذا كله يؤسس لثقافة
مجتمعية أساسها المحبة بي األفراد؛ األمر الذي يسهم ف ر
التوي ــج لثقافة التطوع ،بحيث يصبح
ر
ي
التطوع مظهرا ثقافيا لدى كافة أفراد المجتمع ;(Arlen et al., 2009; Cawley, 2021
العمل
ي
).Law, 2008; Mirsafian & Mohamadinjad, 2011; Schneider & Bulcke, 2021
ً
ومن وجهة نظر معارصة ،فإن ممارسات ر
التبية الوالدية تنظر إىل التطوع باعتباره شكال
يفتض أن َّ
أساسيا من أشكال النشاط المدن ،الذي ر
يؤسس عند األطفال من خالل توعيتهم يف
ي
المشاركة يف الجمعيات المحلية كالمنظمات الرياضية ،واإلنسانية ،والدينية ،واالجتماعية،
كبتة للتنمية
غت الحكومية .وبــهذا المعت ،يتشكل لدى الطفل أن التطوع يمثل إمكانية ر
والمنظمات ر
االجتماعية الشاملة (McCabe et al., 2007; Stoll & Wong, 2007; Sundeen et al.,
).2007
التبويون إىل أهمية ممارسات ر
وينظر ر
التبية الوالدية ف إعداد الطفل ليكون موردا ر
بشيا هاما
ي
وعنرصا رئيسا من عنارص صناعة مختلف أنشطة التطوع ،من خالل المساهمة بأفكار جديدة
وحديثة وتقليل التكاليف والنفقات ر
المتتبة عل تلك األنشطة من خالل أنشطتهم التطوعية الحرة
التبويون عل أهمية ر
); .(Handy et al., 2008; Guo et al., 2011; Shin, 2003كما أكد ر
التبية
التطوع ،حيث إن ذلك يسهم يف مساعدة
الوالدية التكاملية والشمولية من خالل غرس قيم العمل
ي
الطفل عل االنتماء للوطن والحفاظ عل معالمه ر
التاثية والثقافية ،وهذا يعكس قدرة وفاعلية
ر
التبية الوالدية يف استثمار وقت األطفال منذ الصغر فيما يفيدهم ويفيد المجتمع ،بعيدا عن تعلمهم
أعمال مخالفة للدين والعادات والتقاليد واألعراف ،وهذا يساعد األطفال عل معرفة احتياجات
الفقراء وثغرات الضعف يف مجتمعهم ،ويزيد من قوتهم وتشجيعهم إلنجاز المزيد من النجاحات
والمجتمع (Arlen et al., 2009; Law, 2008; McCabe et al.,
الشخض
عل المستوى
ي
ي
).2007
ولَك تنجح ممارسات ر
ليفي
التبية الوالدية يف غرس أنشطة التطوع لدى األطفال،
يوض ر
ي
ي
) (Levine, 2021برصورة بدء التطوع ليكون مجهودا عائليا ،بحيث يلحظ الطفل مختلف أشكال
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إضافة إىل ما تقدم ،دلت الدراسات ر
التبوية المعارصة (Andam et al., 2013; Asamy
 ،& Singh, 2013).أن الممارسات اإليجابية ر
التطوع تسهم
للتبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
يف تكوين الصحة النفسية السليمة لألطفال ،وذلك من خالل تمكينهم من تشكيل المعت السليم
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ر
الت قد تكون مناسبة له عندما يكون ذلك ممكنا ،خاصة األطفال األصغر سنا
وخيارات التطوع ي
الذين يحتاجون إىل الدعم ،ويمكن لألشة المساهمة يف غرس أنشطة التطوع من خالل االهتمام
الختية ،واألماكن
بأماكن العبادة ،والمدارس ،والمكتبات العامة ،والنقابات ،والجمعيات
ر
البيئية...الخ .وينصح ر
القائمي عل تربية الطفل يف البيت رصورة أن يتحروا الواقعية
التبويون جميع
ر
ف اختيار األنشطة التطوعية بحيث تتناسب مع قدرات األطفال ر
والتامهم بالوقت؛ أي أن مدة
ي
التطوع يجب أن تتالءم مع قدرات الطفل ،فالطفل يف سن ست سنوات يمكن أن يقوم
النشاط
ي
تطوع لمدة بسيطة من الزمن ،ثم يزداد وقت النشاط مع التقدم بالعمر.
بنشاط
ي
ر
بويي ;(Andam et al., 2013; Alomran & Malluhi, 2019
والتفت ر
كثت من الت ر
ر
اع التبية الوالدية استشارة
) Halgunseth et al., 2009; Jeewan, 2015إىل أهمية أن تر ي
ر
الت تمكن الطفل
األطفال ومحادثتهم حول طبيعة األعمال التطوعية لتدريبهم عل اتخاذ القرارات ي
من المشاركة يف األعمال التطوعية .وهذا يحتاج إىل نوع من تعزيز التواصل المتبادل مع األطفال
ثنان االتجاه . two-way communicationكما يمكن
من قبل الوالدين ،ويتم من خالل التواصل ي
تشجيع الطفل عل ممارسة األنشطة التطوعية من خالل مشاركة الوالدين لألعمال تطوعية يف
المدرسة ،وهذا يعد من ر
أكت العوامل المؤثرة عل خصائص ثقافة الطفل.
التطوع (Anfara & Mertens, 2008; Alomran & Malluhi,
كما يؤكد منظرو العمل
ي
)2019 ; Cawley, 2021; Minke, & Anderson, 2005; Schneider & Bulcke, 2021
عل أن مساهمة ر
التطوع لدى األطفال يحدث من خالل مشاركة
التبية الوالدية يف تفعيل العمل
ي
ر
الت يكلف بها من قبل المدرسة كأنشطة إثرائية لما يتعلمه
األشة للطفل يف األنشطة التطوعية ي
المدرس عل حياة الطفل وتطبيقاته
وف ذلك توكيد لمدخل انتقال أثر التعلم
الطفل يف المدرسة ،ي
ي
يف حياته اليومية .عند ذلك يدرك الطفل أن ما يدرسه يف المدرسة ليس مجرد معلومات نظرية بل
ر
الت
مجموعة من المعارف والمهارات والقيم المجتمعية ذات قيمة ر
كبتة تمكنه من حل المشكالت ي
يواجهها يف حياته اليومية وتسهل عليه فهم ما يعايشه من مواقف واقعية.
كما يقرر الباحثون ر
التبويون (Broadus, 2017; Crawford & Zygouris, 2006,
) Friedman et al., 2007; Kochanek et al., 2011أن ممارسات ر
التبية الوالدية يجب أن
عت تنفيذ سلسلة من األنشطة التطوعية بالتعاون
تحدث بالتخطيط مع إدارة المدرسة ،وذلك من ر
المدرس وتساهم يف تحقيق أهدافه وتدعم
مع المدرسة ،فهذه األنشطة من شأنها أن تدعم التعلم
ي
الطفل وتعزز طموحاته وتوفر له فرص التعلم المتنوعة.
التطوع لدى
وتأسيسا عل ما تقدم ،يخلص الباحث إىل القول بأن طريقة غرس قيم العمل
ي
األطفال من خالل ر
التبية الوالدية تتمثل ب ـ:
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.2

ر
التطوع.
تنم لديهم حب ممارسة العمل
ي
الت ي
تشجيع األطفال عل قراءة القصص ي

.3

تعزيز التواصل المتبادل مع األطفال من خالل فتح نقاشات أشية حول تقديم األعمال
التطوعية.

.4

ممارسة الوالدين لدور القدوة يف تنفيذ أنشطة مجتمعية تطوعية ،تسهم يف تعليم الحوار،
ر
ر
وااللتام بالواجب الذي تفرضه
واحتام اآلخرين وتقبلهم ،ومعرفة المسؤولية الشخصية
المتغتات عليهم.
ر

.5

مدن وذلك من خالل
التطوع عل أنه نشاط
توجيه الوالدين لألطفال للنظر إىل العمل
ي
ي
تشجيعهم عل المشاركة يف الجمعيات المحلية كاألندية الرياضية ،والدينية ،واالجتماعية،
وغت الحكومية.
والمنظمات اإلنسانية ،والهيئات الحكومية ر

التطوع لدى األطفال ،فقد حرص الباحث عل
وانطالقا من أهمية غرس قيم القيم
ي
التطوع.
وف هذا
الوصول إىل مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع العمل
ي
ي
الخصوص ،هدفت دراسة عثمان والمكاوي ( )2020إىل معرفة مدى ممارسة طالب الجامعات
ومتراته ومعوقاته ،حيث طبقت الدراسة عل عينة عشوائية بلغ قوامها
المرصية للعمل
التطوع ر
ي
( )797طالبا وطالبة من مختلف الجامعات المرصية .ولغاية جمع البيانات ،تم تطوير استبانة
التطوع لدى
لتحقيق أهداف الدراسة .وخلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن ممارسة العمل
ي
كبتة ،بل جاء بدرجة متوسطة .كما أن جنس الطالب
طالب الجامعات المرصية ،لم يحظ بدرجة ر
ر
التطوع.
الت يعيش فيها الطالب لم تؤثر عل درجة ممارسة العمل
ي
والمنطقة السكنية ي
وحاولت دراسة ر
التطوع يف تنمية مهارات
الشيدة ( )2020معرفة أثر التدريب عل العمل
ي
القيادة لدى طلبة المدارس األردنية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية طبقية من
تعليميتي يف شمال األردن ،حيث استخدمت االستبانة لجمع البيانات .وكشفت النتائج
منطقتي
ر
ر
التطوع يف تنمية مهارات القيادة .كما توصلت الدراسة إىل التأكيد عل
كبت للعمل
عن وجود دور ر
ي
يستدع إقامة رشاكة
التطوع يف صقل شخصية الطالب؛ األمر الذي
أهمية مشاريـ ــع وأنشطة العمل
ي
ي
ما ربي المدرسة واألشة.
وف البيئة السعودية ،هدفت دراسة نارص ( )2020الكشف عن دور ر
التبية الوجدانية يف
ي
األمت سطام يف السعودية .وتكونت عينة الدراسة
تنمية قيم العمل
التطوع لدى طالبات جامعة ر
ي
من ( )124طالبة ،وجمعت بيانات الدراسة باستخدام االستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة الدور
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مشاركة األطفال يف مختلف األنشطة المجتمعية بشكل متصل أو منفصل عن التعليم
الرسم ،وذلك من خالل ممارسة اللعب والهوايات واألنشطة االجتماعية
المدرس
ي
ي
والثقافية ،السيما وأن هناك أنشطة إثرائية يكلف بها الطفل من قبل المدرسة.

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
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ي
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الفاعل ر
التطوع لدى الطالبات ليصبح سلوكا ممارسا .كما
للتبية الوجدانية يف تنمية قيم العمل
ي
بينت النتائج وجود أثر للمناهج الدراسية يف تنمية المعارف والمهارات والقيم المتعلقة بالعمل
التطوع.
ي
التطوع المرغوب
وف السياق نفسه ،حاولت دراسة الدوشي ( )2020تحديد قيم العمل
ي
ي
غرسها لدى األطفال يف المدرسة االبتدائية ،والتعرف عل سبل ومعوقات غرسها .وتكونت عينة
معلم الصفوف االبتدائية بمدينة الرياض ،البالغ عددهم ( )392معلما ،واستخدمت
الدراسة من
ي
التطوع المرغوب غرسها لدى
االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن قيم العمل
ي
األطفال كانت تتمحور حول األفكار اآلتية :احتساب األجر وطلب الثواب من هللا سبحانه وتعاىل،
ّ
المجتمع ،وحب العطاء .أما أدوات وسبل غرس تلك القيم فكانت تركز عل فكرة أن
والتكافل
ي
المرن قدوة لألطفال يف المشاركة باألعمال التطوعية،
التطوع فضيلة إسالمية ،وأن يكون
العمل
ري
ي
التطوع ،وتنظيم الحمالت التطوعية .أما عن
واستغالل اإلذاعة المدرسية للتعريف بالعمل
ي
ر
المعلمي المعرفة
التطوع فقد تحددت بافتقاد
الت واجهت عملية غرس قيم العمل
ر
ي
المعيقات ي
ً
فضال عن غياب ثقافة التطوع لدى الطالب.
بأساليب غرس قيم التطوع ،وغياب أنشطة التطوع،
ومن أجل معرفة دور المؤسسات ر
التطوع لدى الطلبة
التبوية يف غرس قيم العمل
ي
الجامعيي ،جاءت دراسة الهذىل ( )2019لتبحث ف دور كلية ر
األمت سطام بن
التبية يف جامعة
ر
ر
ي
ي
عبدالعزيز ف ر
التطوع لدى الطالبات ،حيث وزعت استبانة عل عينة مكونة من
نش ثقافة العمل
ي
ي
.
غت المنهجية
األنشطة
عل
كز
ير
أن
ينبع
للجامعات
الهام
الدور
أن
النتائج
وأظهرت
 800طالبة
ر
ي
والدورات التدريبية ف ر
التطوع لدى الطالبات.
نش ثقافة العمل
ي
ي
وف دولة الكويت هدفت دراسة العتي ( )2018إىل الكشف عن فاعلية برنامج "بريق"
ي
التطوع ،وجمعت بيانات الدراسة باستخدام استبيان وزع
اإليجان يف تنمية مهارات العمل
للتفكت
ر
ري
ي
اإليجان
للتفكت
عل عينة مكونة من  71معلما ومعلمة .وخلصت النتائج إىل أن برنامج "بريق"
ر
ري
التطوع لدى الطلبة من وجهة نظر معلميهم.
أسهم يف تنمية مهارات العمل
ي
التطوع لدى
وف العراق هدفت دراسة رشاد ( )2018إىل معرفة مستوى ممارسة العمل
ي
ي
طلبة جامعة المستنرصية ،وتكونت عينة الدراسة من  300طالبا وطالبة ،وجمعت بيانات الدراسة
باستخدام استبيان ،حيث خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن مستوى درجة ممارسة العمل
كبتة بل جاء متوسطا ،حيث تعتمد درجة الممارسة عل نوع التخصص؛
التطوع لم يحظ بدرجة ر
ي
ر
التطوع.
فالتخصصات اإلنسانية تسهم بدرجة أكت يف إكساب ممارسة أنشطة العمل
ي
التطوع
وف الجزائر ،هدفت دراسة سالمة ) (Salameh, 2018إىل الكشف عن دور العمل
ي
ي
24

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46عدد خاص ( )4يونيو 2022

Vol. (46), Special issue (4) June 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

المشاركة المجتمعية ،وتحمل المسؤولية االجتماعية وهذا يسهم يف غرس قيم المواطنة لدى أفراد
التطوع عبارة عن فضاء يتمكن األفراد من خالله ممارسة أسس ومبادئ
المجتمع .كما أن العمل
ي
االجتماع،
كتة أساسية لتنمية قيم التماسك
المواطني ،وأن العمل
ديمقراطية لدى
التطوع ر ر
ر
ي
ي
وتكريس العمل الجماع ،ر
ونش قيم العدل والمساواة ربي مختلف أفراد المجتمع.
ي
وللبحث عن أثر ر
التطوع ،تناولت
التبية الوالدية عل تنشئة الطفل من خالل العمل
ي
الت أجراها ميليش وآخرون ) (Mcleish et al., 2017أثر ر
ر
التبية الوالدية عل
الدراسة ر
التيطانية ،ي
التطوع يف تنشئة األطفال .ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار  120أشة بريطانية ،ووزعت
العمل
ي
التطوع يف تنشئة األطفال .وخلصت نتائج
عليهم استبانة لمعرفة دور الوالدين يف تعزيز العمل
ي
التطوع يسهم يف صقل شخصية الطفل االجتماعية والوجدانية وتنمية
الدراسة إىل أن العمل
ي
مهارات االتصال والتواصل اللغوي.
والنابلس والعضايلة ( )2017لتبحث يف معوقات العمل
وف األردن جاءت دراسة البكار
ي
ي
التطوع لدى طلبة الجامعة األردنية .وتم اختيار قسم الخدمة االجتماعية بأكمله كعينة للدراسة
ي
والمكون من  189طالبا وطالبة ،وجمعت بيانات الدراسة باستخدام االستبانة ،وأظهرت نتائج
التطوع ،وعدم الرغبة
التطوع ،وعدم معرفة مؤسسات العمل
تحليلها افتقار الطلبة لقيم العمل
ي
ي
للمتطوعي ،وخلو
يعىط قيمة
التطوع كونه لم يكن ثقافة اجتماعية ،حيث إن المجتمع ال
للعمل
ر
ي
ي
التطوع.
المناهج من التأكيد عل قيم العمل
ي
وف المعاهد الصحية األمريكية ،جاءت دراسة ليدرر وآخرون )(Lederer et al., 2015
ي
الجامعيي ،حيث تم اختيار عينة مكونة
النفس لدى الطلبة
لتبحث يف أثر ساعات التطوع والسلوك
ر
ي
ّ
ُ
 129طالبا ،وطلب منهم االستجابة عل استبيان معد لهذا الغرض .وخلصت الدراسة إىل نتيجة
تنم
تقض بأن زيادة ساعات التطوع تسهم يف تحقيق الراحة النفسية وعدم الشعور باالكتئاب ،بل ي
ي
البدن.
الشعور بزيادة النشاط
ي
وف إيران ،جاءت دراسة ) (Andam et al., 2013لتكشف عن أثر ممارسة التطوع لدى
ي
المتطوعي يف
غت
الطلبة عل تقدير الذات ،وتكونت عينة الدراسة من  120متطوعا و  132من ر
ر
تخصص ر
التبية الرياضة يف الجامعات اإليرانية .وتم استخدام استبيان يتعلق بالعوامل األشية
ر
واحتام الذات العامة المتصلة بتحقيق الذات .وأشارت نتائج البحث إىل
واالجتماعية والتعليمية
ر
ر
وغت
وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي تقدير الذات واحتام الذات التبوي
للمتطوعي ر
ر
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يف غرس قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار صفحة فيسبوك
ر
ر
تبي األعمال التطوعية
ل ـ "جمعية جزائر ر
الت ر
الخت" ،حيث تم تحليل عينة من الصور والمؤشات ي
التطوع من أبرز وسائل
الهادفة إىل تعزيز قيم المواطنة .وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل
ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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التطوع كان لديه
المتطوعي؛ أي أن الطالب الذي مارس أنشطة العمل
المتطوعي كانت لصالح
ر
ر
ي
ر
تقدير واحتام للذات.
التطوع لدى عينة مكونة من
فلسطي ،بحث اشتيه ( )2013يف أسباب تراجع العمل
وف
ر
ي
ي
 140متطوعا ومتطوعة يف المؤسسات األهلية االجتماعية ،حيث جمعت البيانات باستخدام
التطوع تعود إىل عوامل ثقافية
االستبانة .وخلصت نتائج الدراسة إىل أن أسباب تراجع العمل
ي
واجتماعية ونفسية واقتصادية .
سفلي وزميله )(Mirsafian & Mohamadinjad, 2011
وف أمريكيا ،بحثت دراسة ر
مت ر
ي
التامج الرياضية ،حيث تكونت عينة
يف العوامل المشجعة لدى طلبة الجامعة عل التطوع يف ر
الدراسة من  304طالبا متطوعا .وجمعت البيانات من خالل استبيان للكشف عن العوامل المحفزة
كبت للعوامل االجتماعية والوظيفية يف
التطوع
للعمل
تأثت ر
الرياض ،وكشفت النتائج عن وجود ر
ي
ي
الحياة المهنية.
ر
الت أجراها
الديت بالعمل
وف ظل ربط التوجه
ي
التطوع ،سعت الدراسة األمريكية ي
ي
ي
ر
الديت
تانهجوس وثومس ) (Taniguchi & Thomas, 2011إىل الكشف عن العالقة ربي التوجه
ي
ي
التطوع .وتم تحقيق هدف الدراسة من خالل توزي ــع استبيان عل عينة مكونة
وممارسة العمل
ي
الديت يؤثر عل ممارسة
من  1612مواطنا أمريكيا .وخلصت نتائج الدراسة إىل القول بأن الجانب
ي
ر
غتهم ممن
التطوع ،وأن األفراد الذين لديهم انفتاحا عل الديانات يميلون للعمل
التطوع أكت من ر
ي
وتستانت المحافظ ر
ر
أكت
الت
ال يولون عناية بهذا الجانب .كما بينت النتائج أن
المسيىح من مذهب ر
ي
ي
ً
ر
اىل.
الت
وتستانت ر
ميال للتطوع من ر
الليت ي
ي
ويتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن جميع الدراسات أكدت عل أهمية العمل
االجتماع
التطوع يف تنمية شخصية الفرد من مختلف الجوانب ،وأن درجة ممارسة قيم العمل
ي
ي
ر
ر
كتامج التبية الوجدانية (نارص،
عت برامج تدريبية ر
ترتبط ارتباطا مباشا بالتدريب وصقل الشخصية ر
ر
المباش عل مهارات العمل التطوع ر
للتفكت
(الشيدة ،)2020 ،أو برنامج بريق
 ،)2020أو التدريب
ر
ي
التامج التدريبية أدت إىل تدن مستوى ر
نش ثقافة
حي فإن غياب ر
اإليجان (العتي .)2018 ،عل ر
ي
ري
.
التطوع(رشاد2018 ،؛ عثمان والمكاوي )2020 ،كما بينت بعض الدراسات أن تنشئة
العمل
ي
ر
يفض إىل تطوير شخصية الطفل وصقلها.
التطوع من خالل التبية الوالدية
األطفال عل العمل
ي
ي
ر
وتلتق تلك الدراسات حول فكرة تؤكد عل أن تعزيز العمل التطوع يرتبط ارتباطا ر
مباشا
ي
ي
التامج التدريبية
بتضمي المناهج الدراسية بأنشطة متنوعة يف مجاالت العمل
التطوع ،وتنفيذ ر
ر
ي
ر
التطوع لدى األطفال ،وترسيخ
المربي لتمكينهم من مهارات غرس قيم العمل
الت تستهدف
ر
ي
ي
ر
حي فإن غياب األنشطة التطوعية،
مفهوم التبية بالقدوة (الدوشي2020 ،؛ نارص .(2020 ،يف ر
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تشت إىل
والقراءة الواعية يف نتائج الدراسات السابقة ) (Taniguchi & Thomas, 2011ر
الديت
التطوع؛ أي كلما زاد التوجه
وجود عالقة طردية ربي التوجهات الدينية وممارسة العمل
ي
ي
التطوع وغرس قيم
التطوع .وكذلك وجود عالقة طردية ربي العمل
زادت درجة تعزيز قيم العمل
ي
ي
التطوع تعززت قيم المواطنة والمسؤولية
المواطنة؛ أي كلما زادت درجة المشاركة بالعمل
ي
التطوع
تنت نتائج تلك الدراسات بوجود دور فاعل للعمل
المجتمعية ) .(Salameh, 2018كما ر
ي
ر
البدن
واحتامها وخفض االكتئاب وزيادة النشاط
يف تحسن الناحية النفسية وزيادة تقدير الذات
ي
لدى األفراد ).(Andam et al., 2013; Lederer et al., 2015
كما يلحظ من استعراض الدراسات السابقة أن هناك أوجه اتفاق ربي الدراسة الحالية وما
ر
مباشا
التطوع يتصل اتصاال
سبقها من دراسات ،من حيث التأكيد بأن تنمية وتعزيز العمل
ي
التطوع لدى األطفال .ومن هنا فقد استفادت الدراسة
المربي ودورهم يف تفعيل العمل
بممارسات
ر
ي
الحالية من مراجعتها للدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري ،وإعداد أداة الدراسة ،ومناقشة
الكم يف
وتفستها .كما يتضح من مراجعة الدراسات السابقة أن غالبيتها استخدمت المنهج
النتائج
ر
ي
جمع البيانات.
ويتأكد للباحث من خالل العرض السابق أن ممارسات ر
التبية الوالدية يمكنها أن تؤدي دورا
فاعال يف تطوير شخصية الطفل يف مختلف الجوانب االجتماعية والمعرفية والمهارية والوجدانية
...الخ ،وذلك عندما تأخذ عل عاتقها مهمة تهيئة الفرص المناسبة للطفل ليكون ممارسا ومشاركا
ر
ه عملية تفاعلية اجتماعية تتشكل وتبت من
يف أنشطة مجتمعه ،ال سيما وأن التبية الوالدية ي
ر
والمتن مع ذاته ومجتمعه.
ويتبي من
خاللها شخصية الطفل ،بحيث يتحقق لديه النمو المتكامل
ر
التطوع يعتمد عل عدة عوامل ،من أهمها عامل الفرد نفسه ،الفرد الذي
ذلك كله أن نجاح العمل
ي
التطوع نابعا من الذات
التطوع ومدركا ألبعاده؛ فكلما كان العمل
يكون مهتما ومتحمسا للعمل
ي
ي
التطوع يعد
كانت النتائج إيجابية تنعكس عل شخصية الفرد والمجتمع معا ،خاصة وأن العمل
ي
ً
التعبت عن والئه وانتمائه لمجتمعه واإلنسانية جمعاء.
فضاء رحبا يتمكن الفرد من خالله
ر
والدراسة الحالية تغاير ما سبقها من دراسات يف هدفها وعينتها ومكانها وزمانها ،وبصورة
ر
النوع من خالل المقابلة شبه
أكت تحديدا فقد تفردت الدراسة الحالية باستخدامها المنهج
ي
ر
تمتت الدراسة الحالية
المقننة ،وهذا المنهج يعد نادر االستخدام يف البحوث التبوية .كذلك ر
بنهوضها للبحث ف موضوع ر
شموىل من حيث الممارسات الوالدية يف غرس
التبية الوالدية بشكل
ي
ي
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بالمتطوعي،
التطوع ،وعدم اهتمام المجتمع
وعدم تشكيل الثقافة المجتمعية لتفعيل الفكر
ر
ي
ّ
والمتطوعي؛ يعد من
التطوع
وسيادة عوامل نفسية وشخصية واجتماعية سلبية تعد تجاه العمل
ر
ي
ر
التطوع لدى األفراد (البكار وآخرون؛ اشتيه.)2013 ،
الت تقتل نمو قيم العمل
ي
أهم المعيقات ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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التطوع لتصبح
التطوع لدى األطفال ،والبحث يف العوامل المؤثرة عل دمج قيم العمل
قيم العمل
ي
ي
جزءا ال يتجزأ من شخصيات األطفال ،السيما وأن التوجهات الوطنية يف دولة اإلمارات العربية
تهدف إىل ر
نش ثقافة التطوع لدى أفرادها منذ مرحلة الطفولة .وعل الرغم من الجهود المبذولة يف
تحقيق هذا الهدف ،إال أنه ال زالت هناك فجوة ربي النظرية والتطبيق .ومن هنا جاءت هذه الدراسة
لتسد هذه الفجوة ،المتعلقة بالنقص المعرف ف مجال ممارسات ر
التبية الوالدية يف غرس قيم
ي ي
التطوع لدى األطفال يف البيئة اإلماراتية ،ممثلة يف إمارة الشارقة.
العمل
ي
عالوة عل ما تقدم ،يمكن القول أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من أهمية قيم العمل
التطوع ،الذي يعد موضوعا معارصا أكدته التوجهات المحلية والعالمية من حيث دوره يف تأسيس
ي
ً
وبناء شخصية الطفل منذ مراحله األوىل ليكون مشاركا يف تنمية مجتمعه ،ومتحمال لمسؤوليات
ر
ومعتا عن مواطنته وإنسانيته.
تأن أهميتها من أهمية تناولها
مجتمعة،
ر
وبالتاىل فالدراسة الحالية ي
ي
ر
ر
الت تعزز
لممارسات التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
التطوع؛ باعتبارها من القيم المجتمعية ي
ي
ر
اإللىه يؤكد قيمة
المجتمع وطريقا للنهوض باإلنسانية جمعاء ،وقد جاء التشي ــع
التكامل والتكافل
ي
ي
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
العمل التطوع إذ يقول هللا تعاىل﴿:ومن تطوع خ رتا فإن هللا شاك ٌر عل ٌ
يم﴾ (سورة البقرة ،أية .)158
ر ر
ر
ي
كذلك تكمن أهمية الدراسة الحالية ف أنها تكشف عن ممارسات ر
التبية الوالدية ،وبــهذا
ي
ً
التطوع ،فضال عن أن
العمل
قيم
لغرس
الممارسات
تفتح المجال أمام الوالدين الختيار أفضل
ي
نتائجها من المأمول أن يستفيد منها صانعو القرار ف وزارة ر
التبية والتعليم ،والمجلس األعل لشؤون
ي
األشة يف إقامة عالقات رشاكة والدية من خالل عقد دورات تدريبية وورش عملية ومحارصات
توعوية ف مجال ر
التبية الوالدية.
ي
ر
التطوع لدى األبناء؛ فإن
ه المحور الرئيس يف غرس قيم العمل
وإذ ر
ي
تبي أن التبية الوالدية ي
ر
الت بحثت ف ممارسات ر
ر
التبية
مشكلة الدراسة ي
ي
تأن من ندرة الدراسات – حسب علم الباحث  -ي
ً
التطوع لدى األطفال يف البيئة اإلماراتية والعربية .فضال عن أن
الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
موضوع الدراسة يتمحور حول دور الوالدين يف تربية األطفال يف الوقت الذي ترى فيه المجتمعات
أنها يف أمس الحاجة إىل تنشئة األطفال عل ثقافة التطوع ،يف عرص بدأت فيه الجوانب المادية
ً
تطع عل الجوانب اإلنسانية والقيمية يف المجتمعات ،فضال عن سيطرة العزلة االجتماعية عل
ر
عت الوسائل التكنولوجية.
وبالتاىل فإن
حياة الشباب ،مقابل سيادة الحياة االجتماعية االفتاضية ر
ي
هذه الدراسة تسد بعض النقص المعرف ف المكتبة العربية ف هذا الميدان ر
ً
التبوي.
وبناء عل ذلك
ي
ي ي
العلم يف موضوع العمل
الباحثي إىل بذل المزيد من البحث
فإن نتائج هذه الدراسة ستوجه نظر
ر
ي
التطوع ليصبح جزءا من ثقافة أفراد المجتمع.
ي
ر
ّ
فىه
وتأسيسا عل ما تقدم ،فإن الدراسة الحالية تستند إىل مسلمة وافتاض ،أما المسلمة :ي
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.1

ما ممارسات ر
التطوع لدى أطفال إمارة الشارقة من
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
وجهة نظر والديهم؟

.2

هل هناك عوامل مؤثرة عل ممارسات ر
التطوع لدى
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
أطفال إمارة الشارقة من وجهة نظر والديهم؟
منهجية البحث وإجراءاته

عينة الدراسة
ّ
ثان
اس ال ي
تم اختيار أفراد الدراسة من اآلباء واألمهات يف إمارة الشارقة للفصل الدر ي
 2021/2020والبالغ عددهم ( )76فردا ،ألغراض إجراء المقابلة شبه المقننة (Semi-
تم هذا االختيار بالطريقة المتيشة ،وذلك ً
) .structured interviewوقد ّ
بناء عل الرغبة
ً
الشخصية وتعاون اآلباء واألمهات يف إجراء مقابالت شخصية ،فضال عن تعاونهم إلبداء اإلجابة
النوع (Creswell, 2018; Oliver,
عل أسئلة المقابلة ،وهذا يتوافق مع إجراءات البحث
ي
النوع بقصد إجراء المقابلة يجب أن يقدم
) ،2016الذي يؤكد بأن أي فرد يشارك يف البحث
ي
ً
سواء كانت الموافقة كتابية أم شفهية.
موافقته مسبقا
أداة الدراسة (المقابلة شبه المقننة)
ّ
من أجل الكشف عن الممارسات الوالدية ر
والت تشمل كل المهام واألنشطة والتوجيهات
ي
ر
التطوع ،فقد اعتمدت
الت يقوم بها الوالدان من أجل تنشئة الطفل عل قيم العمل
ي
واإلرشادات ي
النوع باستخدام المقابلة شبه المقننة (Semi-
الدراسة يف جمع بياناتها ،عل منهجية البحث
ي
َّ
) .structured interviewوقد ُعدت هذه األداة مناسبة لتحقيق أغراض الدراسة؛ كونها تسمح
التأمل (Reflective
التفكت
بفهم الظاهرة المدروسة ،خاصة وأنها اعتمدت عل أسس ومبادئ
ر
ي
الست يف موضوع
يثت تساؤالت متنوعة خالل المقابلة بقصد ر
) ،thinkingالذي يتيح للمقابل أن ر
عت المقابلة ،وذلك بموجب دليل إجراء المقابلة (Interview
البحث والتحقق من قضايا تثار ر
).schedule
وت ّم إعداد هذه األداة وتطويرها من قبل الباحث ً
الجامع،
ختته يف مجال التدريس
بناء عل ر
ي
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ر
ر
ر
الت من خاللها
كبتا يف غرس قيم العمل
االعتاف بأن للتبية الوالدية دورا ر
التطوع لدى األطفال ،ي
ي
ً
ّ ً
وأما ر
متكامالّ .
االفتاض :فهو قيام الوالدين بتوظيف كافة الممارسات
تتشكل شخصية الطفل تشكال
ر
التطوع لديهم .من هنا أتت
الت من شأنها توجيه سلوك األطفال توجيها سليما لغرس قيم العمل
ي
ي
هذه الدراسة كمحاولة للكشف عن ممارسات ر
التطوع لدى
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
األطفال ف إمارة الشارقة ،وبصورة ر
اآلتيي:
السؤالي
أكت تحديدا تحاول الدراسة اإلجابة عل
ر
ر
ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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التبوي ذات الصلة بممارسات ر
باإلضافة إىل الرجوع إىل دراسات األدب ر
التبية الوالدية يف غرس قيم
التطوع ;(Andam et al., 2013; Lederer, et al., 2015; Mcleish et al., 2017
العمل
ي
ً
) .Salameh, 2018; Taniguchi & Thomas, 2011وبناء عل ذلك تم إعداد دليل المقابلة
ً
) (Interview scheduleالذي َّ
سؤاال.
تكون بصورته األولية من ()12
صدق المقابلة شبه المقننة
تم التحقق من الصدق الظاهري لدليل المقابلة من خالل عرضه عل ذوي االختصاص يف
التبوي ،ر
واإلشاف ر
ر
والتبية اإلسالمية ،وتعليم الطفولة ،والقياس
مجال المناهج وطرق التدريس،
المحكمي ،تم
وف ضوء ملحوظات
ر
والتقويم ،وعدد من اآلباء واألمهات ،ومعلمات تربية الطفولة .ي
سؤالي ،وإضافة سؤال آخر.
وبالتاىل أصبح عدد أسئلة دليل
حذف ثالثة أسئلة وتعديل صياغة
ر
ي
ً
المقابلة يف صورته النهائية تسعة أسئلة .ويعد هذا اإلجراء إجراء سليما لطمأنة الباحث حول صدق
األداة.
ثبات المقابلة شبه المقننة
ً
ر
النوع ;(Creswell, 2018
الت أكدها مختصو البحث
بناء عل إجراءات البحث
ي
النوع ي
ي
) ،Burton, 2000; Glaser & Strauss, 2017فقد مرت عملية التحقق من ثبات المقابلة شبه
المقننة يف ثالث مراحل متتالية ،كل مرحلة متطلب سابق لألخرى .وهذه المراحل تمت عل النحو
ر
اآلن:
ي
المرحلة األوىل -الثبات قبل تطبيق المقابلة شبه المقننة
ّ
تم التأكد من ثبات األداة من خالل إجراء مقابلة – تكررت مر رتي -مع سبع ر
عشة من اآلباء
واألمهات ،وقد تخلل المقابلة األوىل والثانية فاصل زمت مدته أربعة ر
عش يوما .وبعد ذلك أجرى
ي
ً
ثم ّ
تحليال للمقابالتّ ،
خبت تقييم هو زميل للباحث.
الباحث ذاته
تم إجراء تحليل آخر من قبل ر
تبي عدم وجود اختالف ف تحليل البيانات ،مما يعىط ر
مؤشا عل وجود اتساق تام
وعليه ،فقد ر
ي
ي
التحليلي  ،%96وهذا يعد ر
مؤشا مرتفعا عل ثبات
التحليلي ،حيث كانت نسبة التوافق ربي
ربي
ر
ر
األداة وأنها قابلة للتطبيق ،وقادرة عل تحقيق الغرض من جمع البيانات.
المرحلة الثانية -الثبات أثناء جمع البيانات
من أجل الوصول إىل أعل درجات المصداقية أثناء جمع البيانات ،راع الباحث منهجية
النوع ) ،(Creswell, 2018; Burton, 2000; Glaser & Strauss, 2017من خالل
البحث
ي
الجوانب اآلتية:
-

ر
وف حالة
أخذ الموافقة المسبقة من األفراد لتسجيل المقابلة من خالل التسجيل
ي
الصون ،ي
30
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-

أعىط كل مستجيب رقما؛ لتشجيعه عل اإلجابة
تجنب التعرف عل اسم المستجيب ،إذ
ي
عل أسئلة المقابلة.

-

طرح أس ئلة المقابلة بصيغ متنوعة تحمل الفكرة نفسها ،وهذا اإلجراء بدوره يظهر مدى
مصداقية استجابات أفراد الدراسة.
ر
يومي من إجراء المقابلة ،ثم القيام بالتواصل مع
تفريـ ــغ التسجيل
الصون عل ورق خالل ر
ي
المستجيب لقراءة ما تم تدوينه ،ومنحه الفرصة الكاملة لحذف أو إضافة ما يراه مناسبا ،ثم
توقيعه عل مقابلته المدونة ورقيا.

-

المرحلة الثالثة -الثبات أثناء تحليل البيانات
النوع ;(Burton, 2000
من أجل الدقة يف تحليل البيانات ،راع الباحث منهجية البحث
ي
) ،Creswell, 2018; Glaser & Strauss, 2017يف تحليل بيانات المقابلة من خالل قيام
الباحث نفسه بتحليل البيانات ،ثم تكليف زميل للباحث – عضو هيئة تدريس– بإعادة عملية
المحللي يف تحليل البيانات ،وفقا للمجاالت
التحليل ،وأظهرت هذه العملية وجود توافق تام ربي
ر
الرئيسة ) (Main Categoriesوالمجاالت الفرعية ) .(Sub-categoriesويؤكد هذا اإلجراء
سالمة عملية التحليل ودقتها.
تحليل بيانات المقابلة
استخدم الباحث مدخل النظرية التجذيرية (المتجذرة) (Grounded Theory
 ،Approachالمعتمدة عالميا لتحليل بيانات البحوث النوعية & (Creswell, 2018; Glaser
ً
ر
الت ظهرت من بيانات
) ،Strauss, 2017; Oliver, 2016وتمت عملية التحليل بناء عل األفكار ي
ر
الت تم جمعها من خالل المقابالت ،ثم التوصل للسمات أو الخصائص )(Categories
الدراسة ،ي
من خالل اآللية اآلتية:
ا
ً
تسجيال صوتيا عل الورق كًّل عل حدة.
 تفري ــغ المقابالت المسجلةغت مرة ،قراءة س ـ ـ ـ ـ ــابرة أتـت عل كـل كلمـة وجملـة
 القيـام بعمليـة القراءة التفحص ـ ـ ـ ـ ـيـة للبيـانـات روعبارة وردت يف المقابالت.
ر
مت ) (Codingلالستجابات يف القراءة الثانية.
 القيام بعملية الت ر تصنيف األفكار المتشابهة أو المتقاربة يف مجاالت فرعية ).(Sub-categories تص ـ ـ ـ ـ ــنيف المج ـ ــاالت الفرعي ـ ــة ) (Sub-categoriesض ـ ـ ـ ـ ــمن المح ـ ــاور الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (Main).Categories
 القيام بالتأكد من ثبات تحليل البيانات ،كما تم اإلش ــارة إليها س ــابقا عند الحديث عن المرحلة31
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ر
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الدراسة بالسماح للتسجيل
ي
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-

التكات
عل أحمد ر
ي

الثالثة من مراحل التحقق من ثبات البيانات.
القيام بعملية حسـ ـ ــاب التكرارات والنسـ ـ ــب المئوية لالسـ ـ ــتجابات كما توزعت ضـ ـ ــمن المحاور
الرئيسة.

خطوات تنفيذ الدراسة
رشع الباحث ينفذ الدراسة بموجب الخطوات اآلتية:
 .1تحديد مشكلة الدراسة ومراجعة األدب ر
التبوي والدراسات السابقة ،ثم إعداد دليل المقابلة،
والقيام بإجراءات التحقق من إجراءات صدقه وثباته.
.2

اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة المتيشة ،والتواصل مع أفراد عينة الدراسة وبيان الهدف
من الدراسة والغرض من إجراء المقابلة ،وقد أبدى الجميع الرغبة يف المشاركة ،حيث تم
ّ
ر
الت سيحصل عليها الباحث ستعامل بكامل الشية ،ولن تستخدم إال
إعالمهم بأن البيانات ي
العلم.
ألغراض البحث
ي

.3

الحصول عل الموافقة المسبقة من أفراد الدراسة لتسجيل المقابلة من خالل التسجيل
ر
المستجيبي ،وتمت
الصون ،وتحديد الوقت المناسب إلجراء المقابلة مع مراعاة ظروف
ر
ي
المرن (تطبيق زووم .(Zoom
وعت تقنية التسجيل
المقابالت تلفونيا ،ووجاهيا ،ر
ي
ر
واالحتام واأللفة ربي الباحث والمستجيب قبل البدء بالمقابلة؛
بناء عالقة قائمة عل الود
توفت ظروف مناسبة إلجراء المقابلة ،باإلضافة إىل عدم التعرف عل اسم
بغرض
ر
ّ
التعبت عما يمتلكه من أفكار حول
أعىط كل مستجيب رقما؛ لتشجيعه عل
المستجيب إذ
ر
ي
موضوع الدراسة.

.5

التعبت
تم طرح أسئلة المقابلة عل المستجيب ،كما تم التأكد من درجة دقة المستجيب يف
ر
عن رأيه من خالل إعادة طرح بعض األسئلة بصياغات متنوعة ،وهذا اإلجراء يهدف إىل
التحقق من دقة بيانات الدراسة.

.6

المستجيبي ،ثم
تفريـ ــغ المقابالت عل الورق بعد سماعها ،وطلب التوقيع عليها من قبل
ر
تحليلها للوصول إىل نتائج الدراسة ،ومناقشتها ،وصوغ استنتاجاتها وتوصياتها.

.4

نتائج الدراسة
ر
اآلن:
تم عرض نتائج الدراسة يف ضوء سؤاليها ،عل النحو ي
نتائج السؤال األول
نص سؤال الدراسة الرئيس عل :ما ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
لدى أطفال إمارة الشارقة من وجهة نظر والديهم؟ ولإلجابة عن هذا السؤالَّ ،
تم تحليل بيانات
المقابلة شبه المقننة ،باستخدام مدخل النظرية المتجذرة ،حيث كشفت نتائج تحليل البيانات
32
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التطوع كثقافة
التطوع ،والنظرة إىل العمل
العلم لغرس العمل
للتفكت
ومدخل توجيه الطفل
ر
ي
ي
ي
ر
اآلن:
مجتمعية ،واالعتماد عل مدخل األنشطة .ويمكن عرض هذه المحاور عل النحو ي
التطوع
المحور األول -النظرة اإليمانية للعمل
ي
كشفت نتائج تحليل بيانات المقابلة عن وجود سبع ممارسات ر
للتبية الوالدية لغرس قيم
ويبي الجدول ( )1هذه الممارسات.
التطوع من خالل النظرة اإليمانية للعمل
العمل
التطوع .ر
ي
ي
جدول 1

التطوع
التكرارات والنسب المئوية لممارسات النظرة اإليمانية للعمل
ي
م
1
2
3
4
5
6
7

التكرارات
الممارسات
التطوع بهدف كسب رضا هللا سبحانه وتعاىل.
67
النظر إىل قيم العمل
ي
التطوع.
63
العمل
قيم
عل
تحث

الرسول
ة
ست
عرض نماذج من ر
ي
ر
التطوع.
60
العمل
قيم
لممارسة
األطفال
لدى
الديت
ع
الواز
كت عل تنمية
الت ر
ي
ي
التطوع.
63
تذكت األطفال باألحاديث النبوية واآليات القرآنية لممارسة قيم العمل
ر
ي
التطوع.
43
العمل
حول
تدور
دينية
قصص
شد
ي
عمل ديت يقوم عل األخوة ر
والتابط
التطوع
العمل
أن
ف
األطفال
مناقشة
ي
ي
ي
51
االجتماع.
والتآلف
ي
التطوع مصدر للراحة النفسية القائمة عل الراحة
العمل
أن
األطفال
تعريف
ي
40
اإليمانية.

النسب المئوية
%88.15
%82.89
%78.94
%82.89
%56.57
%67.10
%52.63

كبتا يف
تظهر نتائج تحليل المقابالت أن النظرة اإليمانية نحو العمل
التطوع تركت أثرا ر
ي
التطوع لدى األطفال ،حيث أشارت االستجابات إىل أن األشة اإلماراتية لديها
غرس قيم العمل
ي
التطوع من خالل النظرة اإليمانية ،كما اتضح
توجهات مؤثرة لدى األطفال يف غرس مفهوم العمل
ي
من خالل نتائج هذا المحور أن ما نسبته  %88.15من أفراد الدراسة يؤكدون إىل النظر للعمل
التطوع بهدف كسب رضا هللا سبحانه وتعاىل ،ولعله من المناسب يف هذا السياق ذكر بعض
ي
ر
ر
اآلن:
الت جاءت عل النحو ي
االقتباسات من أقوال أفراد الدراسة ي

"...أناقش مع أوالدي أهمية التطوع؛ كونه له أسس ف القرآن الكريم والسنة النبوية ر
المشفة
ي
....
هدف من ذلك تشجيع
وأن ممارسته تكسب رضا الرحمن ،ولنا منه األجر والثواب كل
ي
التطوع ....الطفل بحاجة لتشجيع ليكتسب السلوك".
األوالد عل العمل
ي
كما يظهر الجدول ( )1أن  %82.89من استجابات أفراد الدراسة تؤكد أهمية غرس العمل
التطوع،
ستة الرسول صل هللا عليه وسلم تحث عل العمل
التطوع من خالل عرض نماذج من ر
ي
ي
التطوع ،ولعل ما يؤكد ذلك أن
الديت عند الطفل لممارسة العمل
وذلك بهدف تنمية الوازع
ي
ي
33
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التطوع لدى األطفال ،وهذه
خمسة محاور رئيسة تتعلق بأدوار الوالدين يف غرس قيم العمل
ي
التطوع كقيمة وطنية،
التطوع ،والنظرة إىل العمل
المحاور تتمثل بـ ـ :النظرة اإليمانية للعمل
ي
ي
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ر
الديت لدى
كت عل غرس الوازع
 %82.89من استجابات أفراد الدراسة أكدت عل أهمية الت ر
ي
األطفال لممارسة العمل التطوع .وف هذا الخصوص ّ
عتت إحدى األمهات بقولها:
ر
ي
ي

ُ ّ
أطفاىل
الخت ،وأذكر
"أبذل جهدي كأم يف تعريف
أطفاىل أن ممارسة التطوع من أعمال ر
ي
ي ُ
َ َ ُ
بنماذج من السنة النبوية عن التطوع ،وأذكرهم بآيات قرآنية ومنها قوله تعاىل" :وتعاونوا
َ
َ
ِّ
والت َقوى" ،وقوله تعاىل"َ :ف َمن َ ت َط ّو َع َخْ رتا َفُه َو َخْ ر ٌت ّ ل ُه" ...كل ذلك ر
حت يتقوى
الت
عل ر ِ
الديت".
عندهم الوازع
ي

تبي نتائج الدراسة أن هناك رتتيرات إيمانية لدى أفراد عينة الدراسة ،ت ربي أن غرس
كما ر
التطوع لدى األطفال من خالل توعيتهم بأنه مصدر للراحة النفسية؛ بما فيه من
ممارسة العمل
ي
وف معرض
أجر وثواب عند هللا وأنه قائم عل المحبة واألخوة والتآلف الذي يدعو إليه اإلسالم .ي
تعبتات اآلباء عل الشكل
التعمق يف المقابلة وطرح أسئلة سابرة للمستجيب ،فقد جاءت إحدى ر
ر
اآلن:
ي

ر
أطفاىل] هل أنت يا أبوي مرتاح اليوم....أقول لهم نعم مرتاح نفسيا،
بزورن [
يسألت
"عندما
ي
ي
ي
بسؤاىل كيف يتم ذلك؟ ...
تطوع ...ثم يقومون
كون قمت بعمل
أنت مرتاح ي
ي
ي
ثم أوضح لهم ي
ع يسبب
أتحدث معهم من خالل أحاديث نبوية بحيث يدركون كيف أن عمل ر
الخت التطو ي
ر
السعادة لإلنسان....
[أطفاىل] من خالل
بزورن
التطوع عند
هدف من ذلك غرس العمل
ي
ي
ي
ي
الكبتين عند هللا".
تعميق إيمانهم باهلل بأن العمل
التطوع له األجر والثواب ر
ي
التطوع كقيمة وطنية
الثان -النظرة إىل العمل
ي
المحور ي
تظهر نتائج تحليل بيانات المقابلة عن وجود خمسة ممارسات لغرس قيم العمل
ر
ويبي ذلك الجدول (.)2
الت يقوم بها أفراد الدراسة -تتعلق بالنظرة إليه كقيمة وطنية .ر
التطوع -ي
ي
جدول 2

التطوع كقيمة وطنية
التكرارات والنسب المئوية للممارسات المتعلقة بالنظر لقيم العمل
ي
م
1
2
3
4
5

الممارسات
للتعبت عن حب الوطن وتكوين
التطوع عل أنه أداة
النظر إىل العمل
ر
ي
المواطنة.
التعبت عن أنشطتهم الوطنية من خالل العمل
تشجيع األطفال عل
ر
التطوع.
ي
التطوع بوصفه مسؤولية اجتماعية ووطنية.
للعمل
األطفال
توجيه
ي
للتعبت عن حب الوطن
وطت
كواجب
التطوع
العمل
عل
األطفال
تشجيع
ر
ي
ي
واإلنسانية جمعاء.
التطوع ألنه يحقق االستدامة المجتمعية.
العمل
عل
تشجيع األطفال
ي
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عينة الدراسة عن ذلك بقولهم:

اإليجان لديهم نحو حب
التطوع من أجل تكوين الشعور
أطفاىل عل العمل
أشجع
ري
ي
ي
الوطن".
التطوع ...نحن يف دولة اإلمارات
"نعم  ...من الرصوري دمج األطفال يف أنشطة العمل
ي
حت ر
كبت نحو األعمال التطوعية ،هذا ر
السء ر
يلق ديمومة واستمرارية عند
عندنا توجه ر
ي
الصغت] .وغرسه يجب أن
الصغت [الطفل
الجيل الجديد ،من الرصوري غرسه عند العيل
ر
ر
يكون كواجب ومسؤولية وطنية".
ر
بيئت كنوع من
وطت ،أنا أعلم
البيت واجب
"المحافظة عل التوازن
ي
أطفاىل المحافظة عل ي
ي
ي
األعمال التطوعية...هذا فيه استدامة للمجتمع......هذا النوع من االستدامة هو واجب
وطت يجب عل كل أب أو أم غرسه عند الطفل".
ي
تكشف االستجابات الواردة أعاله وجود دور كبت ر
للتبية األشية يف غرس قيم المواطنة
ر
الصالحة لدى األطفال ،حيث اتضح كما يف الممارسة رقم ( )1أن  %82.89من أفراد الدراسة
للتعبت عن حب الوطن وتكوين المواطنة.
وبالتاىل فقد جاءت
التطوع عل أنه أداة
يمارسون العمل
ر
ي
ي
التعبت
عتوا عن رصورة تشجيع األطفال عل
الممارسة الثانية لتوضح أن  %78.94من
ر
المستجيبي ر
ر
ّ
تبي أن  %75.00من أفرد الدراسة ينظرون
عن أنشطتهم الوطنية من خالل العمل
التطوع ،كما ر
ي
ّ
التطوع يعد مسؤولية وطنية ،وأن  %69.73يرون أن تشجيع األطفال
إىل أن توجيه األطفال للعمل
ي
ر
المستجيبي
عت ما نسبته  %64.47من
التطوع هو واجب
عل العمل
وطت ،وبصورة أكت تحديدا ر
ر
ي
ي
التطوع يحقق االستدامة
التطوع من خالل تعريف األطفال بأن العمل
عن رصورة ممارسة العمل
ي
ي
يف المجتمع.
التطوع
العلم لممارسة قيم العمل
المحور الثالث -مدخل توجيه الطفل للتفكت
ي
ي
تكشف نتائج تحليل بيانات المقابلة أن أفراد الدراسة قدموا ممارسات متقدمة يف غرس
كبتة من أفراد الدراسة.
التفكت
التطوع من خالل
قيم العمل
عت عن هذا التوجه نسبة ر
العلم ،وقد ر
ر
ي
ي
التعبت يف ثالث ممارسات ،يمكن وصفها يف الجدول (.)3
وجاء
ر
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كبتة من أفراد الدراسة أكدوا أن قيم العمل
يظهر الجدول ( )2أن نسبة ر
ي
ر
عت أفراد
الت يستشعرها الطفل .وقد ر
غرسها لدى األطفال عندما تالمس مفاهيم القيم الوطنية ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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جدول 3

التطوع
العلم لممارسة العمل
للتفكت
التكرارات والنسب المئوية لممارسات مدخل توجيه الطفل
ر
ي
ي
م
1
2
2

الممارسات
التطوع.
العمل
بقيم
المتعلقة
للتفكت بخططهم المستقبلية
دعوة األطفال
ر
ي
يكاتتية عن قيم التطوع.
ر
كا
تحليل صور
ر
إثارة أسئلة استقصائية بعد مشاهدة برامج تلفزيونية عن قيم التطوع.

التكرارات النسب المئوية
%82.78
63
%81.57
62
%72.36
55

التطوع
متمتة يف غرس قيم العمل
يظهر الجدول ( )3أن غالبية أفراد الدراسة لديهم ممارسات ر
ي
ر
الت تظهر بجالء هذه الممارسات:
لدى األطفال ،ولعل ما يؤكد ذلك بعض االقتباسات من أقوالهم ي

التطوع ،ودوره يف تنمية المجتمع...
للتفكت نحو العمل
أطفاىل وأدعوهم
"حقيقة أناقش
ر
ي
ي
للتفكت من خالل تقديم تصورات مستقبلية
أطفاىل بأنشطة تدفعهم
هذا األسبوع كلفت
ر
ي
ً:
أكت سأكون طبيبا ،وسوف أخصص
يف خدمة المجتمع
المحل ....تحدث ولدي قائال أنا لما ر
ي
مجتمع".
يوما طبيا مجانيا لخدمة
ي

أطفاىل]
الكبت يف درس البيئة الجميلة ...طرحت أسئلة وكلفت صغاري [
"عندما
أبت ر
ي
سألت ي
ي
ً
يكتون ....أخذ صغاري وقتا
بنشاط حول كيفية القيام بالعمل
التطوع مستقبال ،عندما ر
ي
ر
منطقت باألشجار".
وتزيي
أتتع بتجميل
الكبت بقوله :سوف ر
عت ولدي ر
كافيا حيث ر
ر
ي
معتا أنا
وتفكته يف صورة
ألبت يف الصف الثالث حول تأمله
"بعد
كاريكاتت ...قال يىل ر
ر
ر
تكليق ي
ي
ر
منطقت حيث سيكون
أكت راح [سوف] أقوم ببناء متته يف
أحب العمل
التطوع  ....عندما ر
ي
ي
ر
منطقت".
حديقة أشجار لتجميل
ي
المستجيبي ركزوا عل استخدام أنشطة
تبي االقتباسات أعاله أن  %82.78من
ر
ر
ُ ّ
ر
التطوع لدى أطفالهم؛
وتساؤالت وحوارات عدت من أرف ممارسات الوالدين يف غرس قيم العمل
ي
التفكت تعتمد
التطوع ،السيما وأن طريقة استثارة
تفكت األطفال وتأملهم يف العمل
فىه
ر
تستثت ر
ر
ي
ي
غت مألوفة ،وهذا يلعب
عل نوع من العصف
الذهت الذي يسهم يف توليد اإلبداع وتقديم مبادرات ر
ي
التطوع لدى األطفال؛ لتكون هذه القيم هدفا مستقبليا يسع
كبتا يف تشكيل قيم العمل
دورا ر
ي
األطفال لتحقيقه.
التطوع كثقافة مجتمعية
المحور الرابع :النظرة للعمل
ي
أظهرت نتائج تحليل بيانات المقابلة أن غالبية أفراد الدراسة تسع جاهدة لتصبح قيم
التطوع جزءا من ثقافة أطفالهم ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
العمل
ي
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التطوع كثقافة مجتمعية
التكرارات والنسب المئوية لممارسات العمل
ي
م
1
2
3
4

الممارسات
غرس قيم التطوع كثقافة لدى األطفال.
تعريف األطفال بمؤسسات المجتمع التطوعية.
تعريف األطفال بإنجازات المؤسسات والهيئات التطوعية.
التطوع.
تعريف األطفال بمظاهر تراثية تعكس قيم العمل
ي

التكرارات

النسب المئوية

65
61
49
44

%85.26
%80.26
%64.47
%57.89

بينت نتائج تحليل البيانات أن  65فردا ( )%85.26من أفراد الدراسة قرروا أن ممارساتهم
التطوع لدى األطفال يجب أن تصبح جزءا ال يتجزأ من منظومتهم القيمية،
لغرس ثقافة العمل
ي
ر
والت بدورها تنعكس عل ثقافتهم الشخصية والمجتمعية ،ولعل هذا المضمون هو ما تحمله
ي
تعبتاتهم اآلتية:
استجابات أفراد الدراسة من خالل ر

التطوع مليئة باإلنجازات من خالل مؤسسات
"كما تعرف أن التجربة اإلماراتية يف العمل
ي
متمتة عل المستوى الفردي
وهيئات تطوعية يف جميع اإلمارات ،وكلها حققت نتائج
ر
ر
ان ....هذه القيم أصبحت جزء من ثقافتنا......
والمجتمع ....هذه من قيم المجتمع اإلمار ي
ي
أبنان بثقافة قيمة التطوع".
أحاول بذل كل جهدي تعريف
ي

التطوع لدى األطفال ،قمت أعلم
"نعم....أبذل قصارى جهدي لتأسيس ثقافة العمل
ي
أطفاىل يف البيت كيف نتطوع لخدمة مجتمعنا "...
ي
الخت السائدة يف
" أدرب
الخت من خالل استعراض مظاهر ر
أطفاىل وأوجههم للقيام بأعمال ر
ي
ر
ر
التطوع"
والت تعكس ثقافة العمل
المجتمع اإلمار ي
ي
ان ي
يعت من ثقافة أهل اإلمارات....
[أطفاىل] أن العمل
"أعلم صغاري
ي
التطوع هو جزء منا ....ي
ي
ً
نتتع حنا[نحن] وأخواتنا ،وكل سنة يف رمضان
الحي [اآلن] أعملنا صندوق يف بيتنا ،ر
مثال ر
بنوزعها عل الفقراء....كل ذلك أحكيه ألطفاىل ر
حت يصبح التطوع قيمة وجزء من ثقافة
ي
الطفل"
"التطوع من ثقافتنا ،أغرس عند األوالد التطوع من خالل المحافظة عل تراثنا ،العيلة حقتنا
والحي [اآلن] أغرس
المحتاجي من زمن جدي وأبوي
[عائلتنا] عودتنا كل سنة نعمل كسوة
ر
ر
ر
ر
ر
[أطفاىل].
بزورن
السء] لدى
ي
ي
الس [هذا ي
دي ي
التطوع جزء من ثقافتنا ،حنا رصنا نحبه ..حكيت إىل األوالد أنه المالبس
" ....نعم العمل
ي
للمحتاجي".
نتتع فيها
الزائدة عندنا بالبيت بدنا ر
ر
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ر
كت عل غرس ثقافة
تؤكد االقتباسات المتقدمة أن دور األشة اإلماراتية كان واضحا يف الت ر
ختية تجسدت
العمل
كبت عل أعمال ر
التطوع ،من خالل إجراءات عملية تطبيقية انصبت بشكل ر
ي
يف تعريف األطفال بمؤسسات التطوع وإنجازات التطوع يف دولة اإلمارات ،والمحافظة عل التطوع
كجزء من ر
والمحتاجي .كما تكشف النتائج أن أفرد الدراسة أظهروا
الثقاف مثل كسوة الفقراء
التاث
ر
ي
التطوع لدى األطفال ،حيث تركزت ممارساتهم عل غرس
ممارسات متعددة لغرس قيم العمل
ي
ر
الت تعمل يف مجال
التطوع من خالل تعريف األطفال بمؤسسات العمل
قيم العمل
التطوع ،ي
ي
ي
ر
ر
الت تدعم المجتمع عل المستويات االجتماعية والثقافية
جذب
ر
المتطوعي وإشاكهم يف األنشطة ي
واالقتصادية بصورة فردية أو من خالل جماعات لتوزي ــع األدوار التطوعية ،وتساعد عل تنفيذ برامج
ر
ان.
المعونات والمساعدات المنتظمة والطارئة ألفراد المجتمع اإلمار ي
التطوع
المحور الخامس :االعتماد عل مدخل األنشطة لممارسة قيم العمل
ي
كبتة تجاوزت  %85من أفراد الدراسة ،ركزوا يف
تكشف نتائج تحليل البيانات أن نسبة ر
التطوع لدى األطفال،
غت المنهجية يف غرس قيم العمل
ممارساتهم عل توظيف مدخل األنشطة ر
ي
ويمكن عرض ذلك يف الجدول (.)5
جدول 5

التطوع
التكرارات والنسب المئوية لممارسات االعتماد عل مدخل األنشطة لممارسة قيم العمل
ي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الممارسات
القيام بأعمال تطوعية بمشاركة األطفال عل مستوى األشة.
استخدام النقاش مع األطفال بعد القيام بأعمال تطوعية.
مشاهدة برامج تلفزيونية عن قيمة التطوع ومناقشة الطفل بمضمونها.
التطوع.
رشاء قصص لألطفال تهدف لغرس مفهوم العمل
ي
اصطحاب األطفال إىل المؤسسات التطوعية.
الجماع عند األطفال من خالل الحمالت التطوعية المحلية.
تنمية روح العمل
ي
تدريب األطفال عل التعاون مع اآلخرين للقيام باألعمال تطوعية.
رشاء ملصقات جدارية تدعو الطفل للتطوع.
التطوع.
حضور محارصات تثقيفية مع األطفال حول قيم العمل
ي

التكرارات النسب المئوية
%85.26
65
%81.57
61
%80.26
61
%72.36
55
%64.47
49
%63.15
48
%57.89
44
%51.31
39
%50.00
38

تظهر نتائج الدراس ـ ــة الواردة يف الجدول ( )5أن نس ـ ــبة عالية من أفراد الدراس ـ ــة يقومون بأنش ـ ــطة
متنوعة هدفها التطوع ،حيث تنوعت هذه األنش ــطة تنوعا يس ــهم يف غرس قيم األعمال التطوعية،
تبي طبيعة هذه األنشطة:
ولعل بعض االقتباسات اآلتية ر

ُ"أ ّ
عرف األبناء يف المتل أن التكاتف والتعاون واإلخاء يحتاج إىل أعمال تطوعية ...ونقوم
وغتها".
كبت من
المقيمي يف إمارة الشارقة ر
معا بحملة مساعدة للفقراء لعدد ر
ر
التطوع يتحقق من خالل القيام بمسـ ـ ـ ـ ــاعدة اآلخرين....
"نوضـ ـ ـ ـ ــح لألوالد أن معت العمل
ي
قمت أنا وأوالدي بعملية صيانة للعمارة كاملة بأنفسنا".
38
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أطفاىل ونزور كبار السن ،ونقدم
التطوع قيمة وطنية كل طفل يحتاجها ،أنا آخذ
العمل
ي
ي
لهم خدمات برصف النظر عن جنسيته وعقيدته ولونه".
أطفاىل بتأسيس صندوق دعم المحتاج....
بإمكان عمل ذلك لوحدي،
"قمت بالتعاون مع
ي
ي
ً
ختيا وجزءا من ثقافة أوالدي لما يك رتوا"
بل عملت ذلك مع
أطفاىل ليصبح التطوع عمال ر
ي
تكشف االقتباسات أعاله أن  %85.26من أفراد الدراسة يعتمدون عل أنشطة عملية لغرس
التطوع وذلك من خالل حمالت عل مستوى األشة؛ أي أن األشة نفسها تقوم بحمالت
قيم العمل
ي
ً
تطوعية ذاتية ،فضال عن وجود  %63.15من أفراد الدراسة يشاركون يف حمالت تطوعية محلية
الجماع .كما أن هناك نسبة عالية
التطوع من خالل تنمية روح العمل
بقصد تنمية العمل
ي
ي
 %80.26يشاهدون برامج ألعمال تطوعية متلفزة ويناقشون أطفالهم بها .وأن هناك نشاطا لتفعيل
ر
ر
ر
تستثت سلوك
الت
العمل
ر
التطوع من خالل شاء القصص وقراءتها ،وشاء الملصقات الجدارية ي
ي
ر
تبي أن %64.47
والتتع لألعمال التطوعية .ولتسيخ قيم العمل
الطفل للعمل
التطوع ر
التطوع ر
ي
ي
التتع ،
من أفراد الدراسة يقومون باصطحاب األطفال إىل مؤسسات العمل
التطوع بقصد ر
ي
المتمتة
التتع .كما بينت النتائج أن الممارسات
ر
والحصول عل قصص وملصقات جدارية تدعو إىل ر
التطوع كانت من خالل حضور األطفال مع أشهم محارصات علمية توعوية
يف غرس قيم العمل
ي
التطوع ،السيما وأن
عن التطوع ،وهذا بدوره يقدم لألطفال أسس معرفية قوية لغرس قيم العمل
ي
الوالدين ركزوا عل تدريب األطفال عل التعاون يف األعمال التطوعية.
ثان
نتائج السؤال ال ي
هدف سؤال الدراسة الثان إىل الكشف عن العوامل المؤثرة عل ممارسات ر
التبية
ي
ّ
التطوع لدى األطفال .ولتحقيق ذلك ،تم إجراء مقابلة شبه مقننة (Semi-
الوالدية يف غرس العمل
ي
وتبي من خالل القراءة التأملية
) structured interviewمع ستة
وسبعي فردا من أفراد الدراسة .ر
ر
لتحليل بيانات المقابلة ،أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة عل ممارسات ر
التبية الوالدية يف
التطوع ،وهذه العوامل تم عرضها يف الجدول أدناه.
غرس مفاهيم العمل
ي
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ر
خت يتعلق
"حت أغرس مفهوم العمــل
ـاىل ....قمــت بعمــل تطوع وهو عمــل ر
التطوع ألطفـ ي
ي
ـاىل مـاذا نقـدم لهم
بـالتعـاون مع ش ـ ـ ـ ـ ـبـاب من الهنـد وقع معهم حـادث س ـ ـ ـ ـ ـ رـت  ...وعرفـت أطف ي
حت أغرس قيمة العمل التطوع عند أفراد ر
وكيف نتعاون معهم....الهدف ر
عائلت".
ي
ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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جدول 6

التكرارات والنسب المئوية للعوامل المؤثرة عل ممارسات رالتبية الوالدية يف غرس أنشطة العمل
التطوع
ي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الممارسات
التطوع يف صقل شخصية الطفل.
وع الوالدين يف دور العمل
ي
غياب ي
ر
كتة األعباء المدرسية المكلف بها الطفل.
المدرس.
ضعف االهتمام باألنشطة التطوعية خارج المنهج
ي
التطوع.
ضعف معرفة الوالدين بمهارات العمل
ي
التطوع بالنسبة للطفل.
ضعف قناعة الوالدين بأهمية العمل
ي
التطوع.
العمل
التامج التدريبية للوالدين بشأن
قلة ر
ي
التطوع عل أنه مضيعة لوقت الطفل.
للعمل
السلبية
النظرة
ي
ندرة إطالع الوالدين عل المستجدات المحلية والعالمية بشأن
التطوع.
العمل
ي
التطوع.
العمل
بشأن
والوالدين
الطفل
بي
والحوار
التواصل
ضعف
ر
ي

التكرارات
37
33
25
9
9
8
5

النسب المئوية
%48.68
%43.42
%32.89
% 11.84
% 11.84
%10.52
%6.57

4

%5.26

3

%3.94

التطوع يف ص ـ ــقل ش ـ ــخص ـ ــية
وع الوالدين يف دور العمل
ي
يتض ـ ــح من الجدول أعاله أن غياب ي
ً
التطوع لدى األطفال ،حيث أشـ ــار إىل
الطفل يعد عامال مؤثرا عل دور األشة يف غرس قيم العمل
ي
ـان للطفـل يجـب أن
هـذا العـامـل مـا نس ـ ـ ـ ـ ــبتـه  ،%48.68ممن أ كـدوا عـدم معرفتهم بـأن التطور النم ي
ً
غت أنهم
يكون متكامال ،وأنه بالرغم من أن العديد منهم يشــجع الطفل عل القيام بالعمل
التطوع ر
ي
عت بعض أفراد الدراســة
ال يدركون قيمة ممارســة العمل
االجتماع يف صــقل شــخصــية الطفل .وقد ر
ي
عن ذلك بقولهم:

التطوع عل
ديت ولكن ال نعرف أثر العمل
ي
"نشجع أوالدي عل أعمال تطوعية من جانب ي
التطوع يطور شخصية الطفل
تطوير شخصية الطفل ...مب نعرف [ال نعرف] أن العمل
ي
المستقبلية ويصقلها".
ُ
التطوع يعد
أطفاىل ....حقيقة ال أعرف أن العمل
التطوع عند
"أفضل أن أغرس العمل
ي
ي
ي
االجتماع
نشاطا اجتماعيا يسهم يف تنمية شخصية الطفل ،ليس لدي معرفة كيف أن العمل
ي
يطور شخصية الطفل لصنع قرارات يف حياته".
كما تبي النتائج ف الجدول ( )6أن  %43.42من أفراد الدراسة أكدوا أن ر
كتة األعباء
ر
ي
الت تؤثر عل ممارسة ر
ر
التبية الوالدية يف غرس العمل
المدرسية المكلف بها الطفل تعد من العوامل ي
عت أحد اآلباء بقوله:
وف هذا السياق ر
التطوع لدى األطفال .ي
ي

ر
أنشطت التطوعية ،ولكن المشكلة تكمن يف ركتة الواجبات
طفل يف
"أحاول دائما دمج
ي
ي
ر
الت تعىط للطفل ،حبذا لو كانت هذه الواجبات أنشطة تطوع".
األكاديمية ي
التطوع".
كثتة يقوم بها الطفل ،ولكن ليست أنشطة لغرس قيم العمل
"أنشطة تعليمية ر
ي
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عت بعضهم عن هذا بقولهم:
ما تضمنته استجاباتهم فقد ر

"نحن كوالدين نساعد الطفل يف حل واجباته المتلية من حل مسائل رياضيات وتدريبات
لطفل ....المنهج ما فيه
التطوع مفيد
وإنجلتية ....ما كنت أعرف أن العمل
لغة عربية
ر
ي
ي
تطوع".
أنشطة عمل
ي
كما بينت نتائج تحليل البيانات يف الجدول أعاله أن  % 11.84لديهم ضعف يف القناعة
التطوع،
التطوع للطفل ،باإلضافة إىل وجود ضعف يف معرفتهم بمهارات العمل
بأهمية العمل
ي
ي
ر
تنم لديهم مهارات ومعارف غرس قيم العمل
ويعزون ذلك إىل قلة ر
الت ي
التامج التدريبية للوالدين ي
وف هذا الخصوص ذكر أحد اآلباء قوله:
التطوع .ي
ي

التطوع
التطوع العمل
غت مقتنع بأهمية العمل
"أنا [المستجيب يخاطب الباحث] ر
ي
ي
التطوع ليس عليه درجات مدرسية ...أنا مقتنع بأن يتعلم الطفل القراءة
للطفل ....العمل
ي
والكتابة والحساب فقط".
التطوع
وعليه ،فإن هذه الفئة القليلة من العينة لديهم اتجاهات وأفكار سلبية نحو العمل
ي
وبالتاىل فأفراد عينة الدراسة ممن ال
حيث إن ما نسبته  %6.57يعدونه مضيعة لوقت الطفل،
ي
التطوع
وع ومعرفة بالعمل
يهتمون بغرس قيم العمل
ي
التطوع ،تجد منهم  %5.26ليس لديهم ي
ي
ر
وبالتاىل
التطوع،
الت تدعو للعمل
كونهم ر
ي
ي
عتوا بندرة اطالعهم عل المستجدات المحلية والعالمية ي
وع هذه الفئة أدى بالوالدين إىل عدم التواصل مع أطفالهم بالحديث حول العمل
فإن عدم ي
التطوع نهائيا؛ ألنهم يرون أن ما يهم أطفالهم هو تعلم الحساب
التطوع ،بل هم يتجنبون العمل
ي
ي
ّ
للمستجيبي ،فش أحد
وف هذا السياق ،وبعد قيام الباحث يف طرح أسئلة سابرة
ر
والقراءة والكتابة .ي
التطوع لدى أطفاله بقوله:
أفراد الدراسة عدم اهتمامه بغرس قيم العمل
ي

عت أسئلتك بدأت أدرك أن أسئلتك دقيقة
"ممكن يا دكتور [المستجيب يخاطب الباحث] ر
التطوع عند أوالدي ....حقيقة ما
أنت أغفلت دوري يف غرس العمل
ي
ومهمة وبدأت أفكر ي
كنت أعرف دوري ....كنت أعرف أنه أنشطة التطوع أنشطة تسلية ....المدرسة ما عرفتنا
ذلك ...سوف نبدأ بمعرفة دورنا يف ذلك".
ّ
الوع
الثان تدور حول مسألة رئيسة تتعلق بغياب
مما تقدم ينكشف أن نتائج السؤال
ي
ي
لدى نسبة قليلة من أفراد الدراسة ،حيث يعزى ذلك إىل غياب االتصال والتواصل ر
والشاكة ربي
ّ
الموجه للوالدين حول
الوالدين والمدرسة ،وضعف دور المدرسة يف الجانب التوعوي واإلرشادي
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ر
المدرس،
يأن أثر المنهاج
وقريبا من أثر الواجبات المدرسية يف غرس قيم العمل
التطوع ي
ي
ي
المدرس .ولعل هذا
يتبي من الجدول السابق أن  %32.89أكدوا قلة أنشطة التطوع يف المنهج
إذ ر
ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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التطوع كنوع من األنشطة
أهمية دورهم يف صقل شخصية الطفل وتعريفهم بأهمية أنشطة العمل
ي
ً
االجتماعية ،فضال عن غياب دور المدرسة يف تكليف األطفال بأنشطة تطوعية تنفذ بمساعدة
الوالدين.
مناقشة النتائج
ر
اآلن:
تم مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء سؤاليها ،عل النحو ي
مناقشة نتائج السؤال األول
كشفت نتائج الدراسة أن ر
التبية الوالدية يف إمارة الشارقة تؤدي ممارسات متنوعة يف
التطوع لدى األطفال ،من خالل إكسابهم تلك القيم بوصفها ذات صبغة إيمانية
غرس قيم العمل
ي
تستند إىل أسس وأصول ومبادئ ربانية ونبوية ،وأن ممارستها تكسب الطفل األجر والثواب بحيث
تصبح مصدرا للراحة النفسية .ويرى الباحث أن هذه النتائج تعزى إىل أن العقيدة اإليمانية لدى
ر
الخت التطوعية؛
أفراد الدراسة دفعتهم أن يناقشوا مع أطفالهم اآلثار اإليمانية المتتبة عل أعمال ر
التطوع ،وقد استلزم ذلك تعريف األطفال
األمر الذي ينعكس إيجابا عل أطفالهم لممارسة العمل
ي
ر
الت
بأن هدف العمل
التطوع هو نيل رضا هللا سبحانه وتعاىل ،والبحث عن الراحة النفسية ي
ي
تجلبها مساعدة اآلخرين ،وتعزيز التكاتف يف المجتمع ،وتوطيد العالقات مع اآلخرين.
ً
كما جاءت النتائج لتؤكد أن المنهج النبوي ر
الشيف ُعد مدخال رئيسا يف غرس قيم العمل
تبي فضيلة العمل
ا
لتطوع لدى األطفال من خالل عرض نماذج من السنة النبوية وقصص دينية ر
ي
ر
ر
الت
التطوع ،كل ذلك من أجل أن يدرك الطفل أن قيم العمل
التطوع ي
تأن من مجموعة القيم ي
ي
ي
ر
حث ودعا إليها الرسول  بحيث غدت ظاهرة اجتماعية مستمدة من الهدي النبوي الشيف ،تحقق
ى
ر
والتآخ ربي أفراد المجتمع الواحد .ولعل ما يؤكد ذلك ،أن العديد من أفراد الدراسة
التابط والتالف
ي
استشهدوا بأحاديث نبوية رشيفة ،منها عل سبيل المثال –ال الحرص -قوله صل هللا عليه وسلم:
المؤمني يف توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتىك منه عضو تداع له سائر
(مثل
ر
ِّْ
َََ َُ ْ َى
ً
الجسد بالحم والسهر) (رواه مسلم) .فضال عن استشهادهم بقوله تعاىل﴿ :وتعاونوا عل ال رت
ى
ْ
َ َ ُ ْ ى
َّ ْ
َّ َ
ْ ْ
َوالتق َوى َوال ت َع َاونوا َعل راإلث رم َوال ُعد َو ران﴾ (سورة المائدة ،)2:وقوله تعاىل﴿ :ال خ رْ َت ر يف ك رث ر ٍت ِّمن
ه
َ َ َْ َ ْ َ َ ََْ َ َ
ى ْ ْ َ َ ْ َ َّ
َّ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ى َ
َ َ َ ىْ َ ْ
اَّلل
ات ر
اس ومن يفعل ذ رلك ابتغاء م ْرض ر
نجواهم رإال من أم َر ربصدق ٍة أو مع ُر ٍ
وف أو رإصال ٍح ب ري الن ِ
ى
َ َ ْ َ ُْ
الكريمتي دعوة ر
مباشة إىل
اآليتي
يه أ ْجرا َع رظيما﴾ (سورة النساء ،)114:فالخطاب يف
ر
ر
فسوف نؤ رت ر
تستدع مرضاة هللا تعاىل ،كما تفتح باب
التطوع لما لها من أفضلية وخ رتية
ترسيخ قيم العمل
ي
ي
ر
فىه ال
الت يمكن لإلنسان أن يمارسها ويغرس قيمها يف نفوس األبناء ،ي
التنوع يف األعمال التطوعية ي
تقترص عل التطوع المادي بل تتجاوز ذلك لتشمل كل ما يندرج تحت باب ر ّ
الت والتقوى من أمر
بصدقة أو أمر بمعروف ،أو سعيا يف اإلصالح ربي الناس.
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التطوع ،وتتوافق مع نتائج الدراسات العالمية (الدوشي2020 ،
يف تنشئة أطفالهم عل العمل
ي
Andam et al., 2013; Alexander et al., 2000; Lederer et al., 2015; Stoll & Wong,
ر
التطوع بوصفه مصدرا
الت نظرت إىل العمل
ي
) ،2007; Taniguchi & Thomas, 2011ي
المتطوعي جاءت لتحقيق الذات
للفضيلة والراحة النفسية لدى الفرد ،وأن دوافع العديد من
ر
ّ
التطوع.
ومحركا لدافعيتهم لممارسة العمل
وتقديرها ،وهو ما يعد باعثا
ي
كما أظهرت نتائج الدراسة أن ال رتبية الوالدية تشتمل عل ممارسات نوعية تؤكد أهمية
للتعبت عن المواطنة الصالحة لدى األطفال ،حيث تثبت هذه الممارسات
التطوع
غرس قيم العمل
ر
ي
الوطت
التطوع والحس
الكبت يف غرس قيم العمل
مدى إدراك األشة اإلماراتية يف الشارقة لدورها
ر
ي
ي
يف النظر إىل تلك القيم بوصفها واجبا وطنيا يرسخ مشاعر الوالء واالنتماء ،وتكوين االتجاهات
اإليجابية عند األطفال لحب الوطن ،السيما وأن غرس مفاهيم المواطنة الصالحة باستخدام أنشطة
العمل التطوع يرسم صورا ر
مشقة لمبادئ ومتطلبات المواطنة.
ي
وع األشة اإلماراتية وإيمانها المطلق بأن غرس قيم
ويرى الباحث أن هذه النتائج تعزى إىل ي
التطوع لدى األطفال يسهم يف صياغة قيم المواطنة الصالحة وترسيخها يف نفوسهم ،وهو شكل من
تعبت المواطن عن مكنون النفس ومشاعر حب الوطن واالنتماء إليه .وهذا يؤكد أن اإلحساس
أشكال ر
تعبتية عن المواطنة ورد الجميل للوطن .وهذه
بأهمية غرس قيم العمل
التطوع يعكس صورة ر
ي
النتيجة تتوافق مع ما دلت عليه الدراسات السابقة (Alexander et al., 2000; Salameh,
ّ
ر
تبي أن األنشطة التطوعية تسهم يف تنمية اإلحساس
الت ر
) ،2018; Stoll & Wong, 2007ي
ر
والت تعد يف الوقت نفسه واحدة من الركائز األساسية يف تقوية
بالمسؤولية نحو الوطن،
ي
ً
والوع بالمسؤولية الفردية والمجتمعية.
الديمقراطية ،فضال عن توليد اإلحساس باالنتماء للوطن،
ي
تمكي األطفال من المساهمة الفاعلة والنشطة يف حل مشكالت البالد ،وتحقيق
وهذا كله يسهم يف
ر
المشاركة المدنية يف مختلف القضايا من خالل المنظمات االجتماعية.
وعالوة عل ما تقدم ،كشفت نتائج الدراسة وجود ممارسات إبداعية ر
للتبية الوالدية يف إمارة
العلم
التفكت
التطوع ،تتمثل يف تطوير قدرات األطفال عل
الشارقة يف مجال غرس قيم العمل
ر
ي
ي
كبتة لممارسة األعمال التطوعية.
من خالل تقديم مبادرات تطوعية إبداعية تسهم يف توليد دافعية ر
المفاهيم
الوع
كبتة لدى الوالدين يف تشكيل
ويمكن
تفست هذه النتيجة بتوفر معرفة ومهارات ر
ر
ي
ي
ر
التطوع .ولعل ما يؤكد ذلك ما أورده التبويون (Cawley, 2021; Schneider
المتعلق بالعمل
ي
توفت
) & Bulcke, 2021; Kang, 2020; Stoll & Wong, 2007من خالل تأكيداتهم بأن ر
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ر
الت
وتتوافق تلكم النتائج مع ما انتهت إليه الدراسات السابقة ) ،(McCabe et al., 2007ي
أكت محرك
غت إسالمية ،حيث أكدت أن المعتقدات اإليمانية لدى
المسلمي تعد ر
أجريت يف بيئات ر
ر

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي

التكات
عل أحمد ر
ي
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كبتا يف تقديم مبادرات إبداعية،
الفرص التعلمية لألطفال الكتساب قيم العمل
التطوع تلعب دورا ر
ي
المعان للقيمة بحيث تصبح جزءا من الشخصية
كما تسهم بشكل كب رت يف تمكينهم من عملية صنع
ي
الذاتية ،والوصول إىل تشكيل القيم بطريقة ذات معت.
المعرف يجعل
التطوع فإن التشكيل السليم للقيم المجتمعية يف البناء
وف سياق العمل
ي
ي
ي
ر
ر
التطوع ينتقل من الذاتية الفردية إىل االحتافية
الطفل ممارسا محتفا له ،السيما وأن العمل
ي
وبالتاىل فإن الفهم السليم له يجعل الطفل يستوعب القيمة ويمجدها بحيث تصبح
المجتمعية،
ي
جزءا من شخصيته .وهذا يتوافق مع ما دلت عليه الدراسات السابقة (الدوشيCawley, 2021; ،
& Eun, 2017; Schneider & Bulcke, 2021; Stoll & Wong, 2007; Vermette
تفكت األطفال الكتساب المفاهيم ،وعل ذلك
); Gattuso, 2014من حيث أهمية تشكيل تعزيز ر
ر
تفكت الطفل من خالل ممارسة األنشطة
الت تمتلك القدرة العالية عل توجيه ر
ه ي
فإن األشة الواعية ي
التطوعية ليكتسب المفاهيم الجديدة بشكل سليم.
ر
ر
كت عل ر
نش ثقافة العمل
كما أظهرت نتائج الدراسة أن من ممارسات التبية الوالدية الت ر
عت
تبي توظيف نماذج عملية متنوعة لغرس قيم العمل
التطوع ر
التطوع لدى األطفال ،حيث ر
ي
ي
كتة أساسية
مشاركة عملية قام بها األطفال ،بحيث تصبح هذه المشاركة جزءا من ثقافة األطفال ور ر
االجتماع ربي
يف بناء المجتمع ،من حيث النظر إىل ثقافة التطوع كأداة للتعاون والتالحم والتماسك
ي
التطوع من خالل تطبيقات عملية
المواطني ،السيما وأن النتائج كشفت غرس ثقافة قيم العمل
ر
ي
ميدانية بمشاركة األطفال .وهذا يتوافق مع ما دلت عليه نتائج الدراسات السابقة ر
(الشيدة،2020،
الدوشي2020 ،؛ نارص2020 ،؛ & Cawley, 2021; Schneider & Bulcke, 2021; Stoll
ر
الت نظرت للعمل
) ،Wong, 2007; Sundeen et al., 2007; Sundeen et al., 2009ي
الخت والعمل الصالح عند ّ
كل
بمعان ودالالت
التطوع كثقافة مجتمعية إنسانية مرتبطة
ر
ي
ي
ر
ر
تؤن ثمارها اإليجابية إذا
المجموعات البشية .كما بينت نتائج هذه الدراسات أن غرس هذه الثقافة ي
تسخت طاقاتهم لخدمة
تم تنشئة األطفال عليها منذ الطفولة المبكرة ،بحيث يتمكنوا من
ر
ِّ
ُ
فالدول المتقدمة تبدي اهتماما ملحوظا
الختية؛
عت المؤسسات والمنظمات والهيئات ر
مجتمعاتهم ر
ر
ر
توفت المناخ المالئم لتشجيع
الت تغرس ثقافة التطوع عند األطفال من خالل
ر
بالتبية الوالدية ي
والتتع.
األطفال عل العطاء ر
ر
الت أظهرتها الدراسات السابقة (Cawley, 2021; Sundeen et al.,
ي
وف ضوء النتائج ي
) ،2009; Konoé, 2011; Rodell, 2021; Tamaki, 2011فإن نتائج الدراسة الحالية تؤكد أن
ممارسات ر
التبية الوالدية ف ر
نش ثقافة التطوع لدى األطفال جاءت لتحقيق مفهوم التنمية
ي
والتامج
المستدامة الشاملة يف المجتمع ،وذلك من خالل توظيف األعمال والحمالت التطوعية ر
ُّ
ر
وترتق به ً
بدء بالطفل وأشته ّ
ر
ثم تمتد لتشمل المجتمع بأكمله؛ أي أن هذه
الت تستهدف اإلنسان
ي
ي
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باإلضافة إىل ما تقدم ،فقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسات ر
التبية الوالدية يف غرس قيم
َّ
التطوع لدى األطفال اعتمدت عل مدخل األنشطة ،الذي ُعد إجر ًاء أساسيا يف بناء منظومة
العمل
ي
ٍّ
ومتحل باألخالق الحميدة .وهذه النتائج تتوافق
متمت
قيمية اجتماعية راسخة تسع إلعداد جيل
ر
ر
ر
غت
الت تؤكد أهمية تعلم العمل
التطوع باستخدام األنشطة ر
ي
مع التوجهات التبوية المعارصة ،ي
ر
الت تناسب خصائص األطفال ،بحيث يصبحون قادرين عل إدراك المفهوم ونمذجته يف
الصفية ي
أبنيتهم المعرفية ;(Andam et al., 2013; Alomran & Malluhi, 2019; Eun, 2017
;Halgunseth et al., 2009; Harris & Goodall, 2007; Grant, 2009; Nelson, 2021
);.Vermette& Gattuso, 2014
الت تتصل بدور ممارسات ر
ر
التبية الوالدية يف غرس قيم
كما يمكن القول أن نتائج الدراسة ي
التطوع من خالل مدخل األنشطة جاءت متناغمة مع التوجهات العالمية يف تطوير شخصية
العمل
ي
توفت تربية
الطفل من حيث توظيف العمل
التطوع ،حيث أكدت هذه التوجهات عل أهمية ر
ي
والدية من خالل فتح نقاشات ربي الوالدين واألطفال ،وتوظيف دور القدوة الحسنة من خالل
َ ُّ
التطوع ،وتزويد األطفال بفرص وأنشطة تعلم تعزز المفاهيم االجتماعية من خالل
نقاشهم للعمل
ي
التطوع ،ودعوة األطفال للمشاركة يف أعمال وحمالت تطوعية،
تقديم خدمات تتعلق بالعمل
ي
والتعبت عن
والتفكت يف مواقف حياتية متنوعة ،والتحدث
وتزويد األطفال بفرص للنقاش والحوار
ر
ر
أفكارهم من خالل أنشطة خارج مجتمعية ;(Crawford & Zygouris, 2006; Grant, 2009
Halgunseth et al., 2009; Harris & Goodall, 2007).
وقد أكدت الدراسات والنظريات ر
التبوية عل أهمية مدخل األنشطة يف غرس قيم العمل
كبتا
التطوع ،فأصحاب النظرية المعرفية يؤكدون يف دراساتهم أن األنشطة الوالدية تسهم إسهاما ر
ي
ر
الت تصبح جزءا من أبنيته المعرفية الالزمة للتفك رت
يف مساعدة الطفل عل بناء معارفه وقيمه ،ي
 ،Cognitive structuresالسيما وأن بناء المعرفة لدى الطفل مرتبطة بمدى تمثيل المعرفة
والمعلومات بطرائق حسية مدركة؛ أي أن الطفل ال يمكن أن يدرك المعرفة يف حالة غياب التمثيل
ر
للسء المجرد ).(Bruner, 1966; Gagné, 1977; Gagné, 1987
ي
الثان
مناقشة نتائج السؤال
ي
عل الرغم من وجود ممارسات متعددة ر
للتبية الوالدية يف إمارة الشارقة يف غرس قيم العمل
الثان كشفت عن نتيجة
التطوع لدى األطفال ،كما أثبتتها نتائج السؤال األول ،إال أن نتائج السؤال ي
ي
ر
مفادها أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة سلبا عل ممارسات التبية الوالدية لدى عدد قليل
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ُ ُ
النتائج تؤكد أن صالح الطفل من خالل ثقافة العمل التطوع ر
صالح األشة ،وصالح
مؤش عل
ي
يعت صالح المجتمع ،والعكس كذلك.
األشة ي

ممارسات ر
التطوع
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
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ي
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للوع بدور قيم
من أفراد عينة الدراسة .وتتمثل هذه العوامل السلبية بافتقاد بعض اآلباء واألمهات
ي
التطوع يف صقل شخصية الطفل وتنميتها بصورة تكاملية .وهذه النتيجة يمكن أن تعزى
العمل
ي
التطوع لدى األطفال ،ولعل ما يؤكد ذلك ما
ختة الوالدين ومهاراتهم يف غرس قيم العمل
إىل قلة ر
ي
ّ
ّ
وتمرس يف
ختة
عت عنه أحد أفراد الدراسة بقوله" :هذا هو أول طفل عندنا يف البيت ،ما عندي ر
ر
التطوع" .وتحدث آخر بقوله" :قلة الدورات التدريبية المتعلقة بتوجيه الوالدين لتنفيذ
العمل
ي
ّ
ر
الختة
ممارست لغرس قيم العمل
التطوع تؤثر عل
أنشطة العمل
التطوع" .ورصح بعضهم بقلة ر
ي
ي
ي
والحاجة إىل الدعم التوعوي بقوله" :أنا أتمت أن أحصل عل دورات وورش عمل حول دوري يف
خت ر ين الحياتية قليلة".
التطوع لدى
غرس العمل
أطفاىل ،ولكن ر
ي
ي
التطوع لدى األطفال
كما كشفت النتائج أن من العوامل المؤثرة سلبا عل غرس قيم العمل
ي
كتة األعباء المدرسية ،حيث يعان األطفال من ر
ر
كتة الواجبات األكاديمية المرتبطة بدروس القراءة
ي
لتطوع.
والكتابة والرياضيات  ،باإلضافة إىل إهمال األنشطة المنهاجية المتعلقة بأنشطة العمل ا
ي
عت أحد أفراد عينة الدراسة بقوله" :نحن ندرك قيمة وأهمية غرس أنشطة العمل
وف هذا السياق ،ر
ي
كبت من واجبات المدرسية ،وهذا يحول دون قيامنا باألنشطة
التطوع ،ولكن أوالدي لديهم عبء ر
ي
وعت آخر بقوله" :أتمت لو تصبح الواجبات المدرسية عبارة عن أنشطة منهاجية تعتمد
التطوعية"
ر
التطوع".
عل أنشطة العمل
ي
االجتماع،
يتضح مما تقدم ،أن االهتمام بالجوانب األكاديمية عل حساب جوانب التعلم
ي
وبالتاىل فإن هذه النتيجة يمكن أن تنسب إىل وجود اعتقاد
يؤثر سلبا عل تنمية شخصية الطفل،
ي
ر
ر
معرف القائم عل حفظ المعرفة واستجاعها بعيدا
األكاديم وال
كت عل التعلم
سلت يؤمن بفكرة الت ر
ي
ي
ري
عن تعلم المهارات االجتماعية؛ وهذه النتيجة تتوافق مع ما ذكره أفراد عينة الدراسة بعدم معرفتهم
ً
التطوع ودوره يف صقل شخصية الطفل .فضال
بالمستجدات المحلية والعالمية المتعلقة بالعمل
ي
التطوع .وهذا االعتقاد يخالف ما
عن ضعف تواصلهم وحوارهم مع األطفال ومناقشتهم بالعمل
ي
دلت عليه الدراسات ر
التبوية المعارصة (Alomran & Malluhi, 2019; Halgunseth et al.,
ر
الت تؤكد أن مفتاح تطور شخصية الطفل هو النجاح يف الجوانب
) ،2009; Jeewan, 2015ي
ر
الت تسهم يف خدمة المجتمع ،حيث إن هذا األمر يف غاية األهمية ؛ كونه يكسب الطفل
االجتماعية ي
الثقة بالنفس والشعور بأنه عضو فاعل يف مجتمعه.
ّ
التطوع مضيعة للوقت واحدا من
كما ُعدت النظرة السلبية لدى الوالدين باعتبار العمل
ي
التطوع؛ األمر الذي انعكس سلبا عل نسبة ضئيلة من أفراد
العوامل المؤثرة عل غرس قيم العمل
ي
التطوع لدى أطفالهم .ولعل هذه
عينة الدراسة ،من حيث عدم اهتمامهم بغرس قيم العمل
ي
حي أن
النتيجة تعزى إىل أن اآلباء يعتقدون أن العمل
التطوع مظهر من مظاهر اللهو والتسلية يف ر
ي
المدرسة مكان للتعلمة والفائدة .ويكشف هذا العامل عن أن بعض األش ال تدرك ثمار التعلم من
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تمكي الطفل من
عل القراءة والكتابة والحساب ،حيث إن بعض األش هدفهم تقليدي قائم عل
ر
ر
الت قد يكون الطفل
ختات القراءة والكتابة والحساب بعيدا عن تنمية ر
اكتساب ر
الختات األخرى ي
التطوع بالنسبة
عت بقوله" :العمل
بأمس الحاجة إليها .ولعل ما يؤكد هذا
التفست ،أن أحد اآلباء ر
ر
ي
بالتاىل فإن مثل هذا
غت مفيد .... .الطفل فقط بحاجة لتعلم مهارات القراءة والحساب" .و
للطفل ر
ي
وع بعض األش بماهية
التصور لدى فئة قليلة من األش ال تتجاوز  ،%10.00إنما ر
ينت عن عدم ي
التطوع ،ودوره يف تنمية وصقل شخصية الطفل ليكون ممتلكا لسمات المواطنة الصالحة
العمل
ي
ر
التطوع ،بسبب
التطوع؛ فالوالدان ال يدركون القيمة الحقيقية للعمل
الت تشكل من خالل العمل
ي
ي
ي
ر
الت تقرص دور األشة عل رعاية غرس مهارات القراءة والكتابة
معتقداتهم القديمة المتعلقة ي
ر
ر
الصغت ليشكل
تىهء الطفل
ر
الت ي
والحساب .وهذه النتائج ال تتوافق مع ممارسات التبية الوالدية ،ي
التطوع بوصفه أداة اجتماعية
معت وداللة لقيمة تقدير العمل منذ الطفولة ،السيما وأن العمل
ي
الكبتة إىل تقديم األعمال التطوعية & (Asamy
تسهم يف إكساب األطفال الدافعية والرغبة
ر
).Singh, 2013; Guo et al., 2011; Handy et al., 2008; Peterson, 2004
كما أن هذه النتائج تخالف الدراسات ر
التبوية المعارصة (Arlen et al., 2009; Law,
الت تظهر أثر ودور ر
ر
التبية الوالدية
) ،2008; Alomran & Malluhi, 2019; Salameh, 2018ي
التطوع ليصبح الطفل متكامل الشخصية من مختلف الجوانب .كما أن
يف غرس مفاهيم العمل
ي
ر
والت تؤكد أن تعلم األطفال ال
العالم يف صقل شخصية الطفل،
هذه النتائج تخالف التوجهات
ي
ي
يتم فقط يف المدرسة ،بل من خالل سياقات مختلفة مع أفراد األشة واألصدقاء وممارسة اللعب
والهوايات واألنشطة االجتماعية والثقافية & (Crawford & Zygouris, 2006; Harris
).Goodall, 2007
استنتاجات الدراسة وتوصياتها
ّ
التطوع لدى األطفال
لعلنا ال نبالغ إذا ما ذهبنا إىل القول بأن ممارسات غرس قيم العمل
ي
تعد بمثابة القوة المحركة والفاعلة يف توجيه المجتمع ،إذ تؤسس فكرا ثقافيا واجتماعيا يؤصل
ر
الذان عل قدراتهم لتلبية
تبت فكرة االعتماد
ي
لثقافة اجتماعية تسع إىل توجيه األطفال نحو ي
التطوع
السع منذ الطفولة عل ترسيخ قيم العمل
االحتياجات المجتمعية ،وهذا يؤكد أهمية
ي
ي
ر
التطوع لدى النشء من
كت عل غرس قيم العمل
كجزء من القيم األخالقية االجتماعية .ويعد الت ر
ي
أبرز التوجهات الوطنية يف دولة اإلمارات العربية وذلك من خالل وثيقة "قيم وسلوكيات المواطن
والت من أهدافها ر
اإلمار ران" ،ر
والوع بحجم
اتيي
التطوع ربي
نش ثقافة العمل
المواطني اإلمار ر
ر
ي
ي
ي
ي
المسؤولية والواجبات الوطنية.
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التطوع لدى النشء منذ الطفولة ،فقد جاءت هذه الدراسة
وإيمانا بأهمية غرس قيم العمل
ي
لتتناول ممارسات ر
التطوع لدى األطفال .ولتحقيق أهداف
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ي
ِّ
ّ
الدراسةُ ،جمعت بيانات الدراسة ُ
وف هذا السياق ،ال بد
وحللت باستخدام منهجية البحث
النوع .ي
ي
من اإلشارة إىل أن الدراسة الحالية تمثلت حدودها ومحدداتها باقتصارها عل عينة متيشة من
الثان
اس
ي
اآلباء واألمهات يف إمارة الشارقة ،ممن لديهم أطفال من أعمار  12-5سنة للفصل الدر ي
 ،2021/2020واقتصار جمع بياناتها عل استخدام المقابلة شبه المقننة (Semi-structured
ً
) interviewمع أفراد عينة الدراسة .فضال عن اقتصارها عل تناول موضوع الممارسات الوالدية
التطوع
التطوع لدى األطفال ،والبحث يف العوامل المؤثرة يف دمج قيم العمل
يف غرس قيم العمل
ي
ي
لتصبح جزءا ال يتجزأ من شخصيات األطفال.
ومن خالل القراءة التأملية ف نتائج الدراسة ومناقشتها ،فقد اتضح أن ممارسات ر
التبية
ي
كبت يف تنمية قيم المواطنة لدى النشء ،وبناء
بشكل
تسهم
التطوع
الوالدية يف غرس قيم العمل
ر
ي
المجتمع .وهذا ينعكس إيجابا عل نمو الشخصية السليمة،
شخصياتهم بفاعلية وإيجابية يف العمل
ي
ر
الوطت .وهذا
الت تشعر الطفل بحب الوطن وتحمل الشعور بالمسؤولية نحوه ،وتعزيز الحس
ي
ي
الختية النافعة عل
يسهم يف بلورة الهوية الوطنية لدى األطفال ،وتوجيه طاقاتهم نحو األعمال ر
والمجتمع .وهذا من شأنه أن ينهض يف قواعد التأسيس للبناء السليم ألخالقيات
المستويي الفردي
ر
ي
ّ
الجماع البناء ،وإعداد كوادر مواطنة
العمل لدى األطفال ،وتعزيز القيم االجتماعية وحب العمل
ي
قادرة عل تحمل مسؤولية البناء والتنمية يف الدولة.
التطوع كان يصدر من
ومما تم استنتاجه يف ضوء نتائج الدراسة أن غرس قيم العمل
ي
الديت
منطلقات ومفاهيم وطنية قائمة عل أسس دينية راسخة قادرة عل تنمية وتعميق الوازع
ي
التطوع من ناحية وطنية نتج عنه اعتبار
تبي كذلك أن النظر لقيم العمل
لدى األطفال .وقد ر
ي
ممارسة تلك واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية وطنية ،وأن غرسها لدى األطفال يعتمد عل تنمية
اإليمان لدى الطفل ،فهو
التطوع يعد جزءا ال يتجزأ من الشعور
اإليمان ،باعتبار أن العمل
الوازع
ي
ي
ي
باب من أبواب ر ر
اإلسالم.
الت يحث عليها الدين
ي
الخت ي
كما يستنتج أن ر
التبية الوالدية كانت تمارس أدوارا إبداعية من خالل غرس قيم العمل
العلم كاالستقصاء والتأمل بالرسومات والتخيل،
التفكت
عت ممارسة الطفل لمهارات
ر
التطوع ر
ي
ي
ّ
وهذه الممارسات توظف يف توجيه األطفال نحو األعمال التطوعية يف المجتمع ،وهذا من شأنه أن
ً
ر
التطوع ،وتعويد
ينس أجياال قادرة عل االستمتاع باألعمال التطوعية وتتذوق حالوة اإلنجاز
ي
الخت ،وغرس المسؤولية االجتماعية فيهم ،وبناء
األطفال منذ نعومة أظفارهم عل حب عمل
ر
ومتعاوني،
متكافلي
القدوة الحسنة لهم يف البيت ،وغرس ثقافة التعاون فيما بينهم؛ ليكونوا
ر
ر
وتحفتهم عل االنخراط يف األعمال التطوعية واألنشطة االجتماعية من خالل المبادرات
ر
المجتمعية والمؤسسية.
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الكبتين عل توظيف كامل
والرحمة والشفقة والعطف واإلحساس باآلخرين ،والحرص واالهتمام
ر
ً
التطوع ،فضال عن اكتساب مهارات متنوعة تدعم
الطاقات والقدرات واإلمكانيات لصالح العمل
ي
التفكت بمبادرات مجتمعية إبداعية.
التطوع وتعزز لديهم ثقافة اإلبداع من خالل
قيم العمل
ر
ي
التطوع سمة ثقافية
وكذلك يمكن القول أن الممارسات الوالدية تسع لجعل قيم العمل
ي
ر
الت تتجل يف
لدى األطفال ،بحيث تصبح هذه السمة مكونا أساسيا من مكوناتهم الشخصية ي
جل -ومن خالل الممارسات العملية القائمة -الدور
التعاون والتكافل
االجتماع .كما اتضح بشكل ي
ي
التطوع ،وما حققته فكرة وجود النموذج
الفاعل لمدخل األنشطة العملية يف تنمية قيم العمل
ي
القدوة ف أعمال ر ر
التطوع ليصبحوا
الت تسع إىل تشجيع األطفال عل المشاركة يف العمل
ي
ي
الخت ي
ً
ر
الت أكدت عليها النظريات النفسية االجتماعية
مثاال يحتذى به ،وهذا النموذج يعد من أبرز النماذج ي
يف تشكيل شخصية الطفل .ويمكن القول أن هذا األنموذج يسهم يف غرس وتعزيز ثقافة التطوع
ً
وتوفت منظومة متكاملة للعمل
لدى األطفال فضال عن ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية،
ر
التطوع يف الدولة ،األمر الذي يساعد عل زيادة استقرار المجتمع وبناء عالقات ارتباطية قوية ربي
ي
أفراده.
التطوع لدى األطفال ،بيد أن
وبالرغم من وجود ممارسات متقدمة يف غرس قيم العمل
ي
الت تؤثر سلبيا عل ممارسات ر
ر
التبية
هناك فئة قليلة من أفراد الدراسة يعانون من بعض العوامل ي
التطوع ودوره يف
الوع لدى الوالدين بأهمية العمل
وه يف مجملها تنحرص يف انعدام
ي
ي
الوالدية ،ي
تنمية شخصية الطفل ،فهم يركزون عل الجوانب األكاديمية يف تعلم األطفال ،وهذا قاد إىل النظر
التطوع بأنه مضيعة للوقت وأنه وسيلة للتسلية والمتعة ،وعدم متابعة الوالدين
للعمل
ي
للمستجدات ف مجال العمل التطوع .كما بينت النتائج أن ر
كتة األنشطة األكاديمية والواجبات
ي
ر
ر
الت يكلف بها األطفال تؤثر عل ممارسات التبية الوالدية يف غرس
البيتية (قراءة ،وكتابة ،وحساب) ي
ً
التطوع ،وضعف تنفيذ
التطوع .فضال عن إغفال المناهج المدرسية ألنشطة العمل
قيم العمل
ي
ي
أنشطة تطوعية تربط األشة واألطفال والمدرسة معا.
يف ضوء ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
ا
التطوع لدى
تبت الوالدين للطريقة المثل يف تربية األبناء لتنمية وتعزيز قيم العمل
ي
أول -أهمية ي
األطفال ،وهذه الطريقة تتمثل ر
باآلن:
ي
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.1

ر
تنم
الت ي
إثراء البيئة األشية بالمواد المطبوعة المتنوعة كالقصص والمجالت والملصقات ي
التطوع وأهميته ،بحيث يتولد لديهم شعور
لدى األطفال القدرة عل إدراك دالالت العمل
ي
التطوع نموذج يف العطاء والسخاء واالنتماء الذي يتسع ليشمل اإلنسانية جمعاء.
بأن العمل
ي

.2

تبت وإطالق مبادرات تطوعية
تنمية روح المبادرة لدى األطفال ،بحيث يصبحوا قادرين عل ي
ختية حقيقية يمكن تطبيقها عل أرض الواقع ،وأن يكون الوالدان رشكاء يف ترجمة هذه
ر
المبادرات إىل واقع ملموس.

.3

اإليمان ،وذلك بتوجيه إشارات ورسائل واضحة لألبناء
التطوع بالجانب
ربط قيم العمل
ي
ي
تكشف عن أهمية هذه األعمال والممارسات التطوعية بوصفها جزءا من عقيدة المسلم،
ر
الت تدعو إىل قيم العمل
حيث يمكن
ر
تذكت األطفال باألحاديث النبوية واآليات القرآنية ي
التطوع.
ي

ر
ر
الت يتبناها الوالدان وتظهر
 .4نش ثقافة التطوع يف البيئة األشية من خالل الممارسات اليومية ي
ر
والت تسهم يف تالحم
فيها الصورة الرائعة آلثار القيم التطوعية عل الفرد واألشة والمجتمع ،ي
ر
واالحتام.
أفراد المجتمع يف ظل العالقات القائمة عل المحبة والود والتقدير
التطوع
التطوع يكتشف منها األطفال بأن العمل
 .5عرض نماذج وصور ناصعة من العمل
ي
ي
ر
الت تنشأ بفعل مبادئ األخوة
يبعث يف النفس الشعور بالراحة والسعادة والطمأنينة ،ي
ر
التطوع.
الت تجسدها قيم العمل
والتآلف والتالحم
ي
االجتماع ي
ي
.6

للتعبت عن حب الوطن واإلنسانية جمعاء،
دفع األطفال للمشاركة يف أعمال تطوعية
ر
وغتها.
وتوظيفها يف المناسبات الوطنية كيوم الشهيد واليوم
الوطت ر
ي

ر
الت تحثهم عل سعة األفق وحب االستطالع والتأمل
.7
ر
تمكي األطفال من ممارسة الفرص ي
والتفكت يف تقديم مبادرات تطوعية تخدم وطنهم واإلنسانية كافة.
ر
.8

الخت السائدة يف
اعتماد الوالدين عل منهج الربط واالستنباط من خالل استعراض مظاهر ر
ر
ر
التطوع لدى األطفال.
والت تهدف إىل غرس ثقافة العمل
المجتمع اإلمار ي
ي
ان ،ي

.9

دعم وتعزيز األطفال من خالل عبارات المدح والثناء وتقديم الهدايا عل قيامهم بمبادرات
تطوعية شخصية.

 .10استثمار الوالدين للطاقات اإليجابية لدى األطفال من خالل توجيه هذه الطاقات  -يف أوقات
الفراغ -نحو القيام بحمالت تطوعية.
 .11توظيف مدخل التعلم القائم عل القدوة الحسنة من خالل مشاركة األشة ألطفالها وأطفال
والمحتاجي ،أو من خالل
الختية بحيث يكون ريعها للفقراء
الىح
السكت يف إقامة البازارات ر
ر
ي
ي
توزي ــع بعض المواد والمستلزمات عل الفقراء.
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التطوع.
الفجوة بينهما يف رؤيتهما للعمل
ي
واضع المناهج بدمج
التطوع داخل المدرسة وخارجها من خالل قيام
ثالثا -تحقيق أهداف العمل
ي
ي
التطوع لتكون جزءا من أنشطة المناهج المدرسية.
أنشطة العمل
ي
رابعا -إعداد أدلة إرشادية للوالدين تركز عل تعريفهم بأفضل أساليب دمج األطفال يف األعمال
التطوعية.
خامسا -إجراء مزيد من الدراسات حول:
 ممارسات رالمتغتات الديمغرافية
التطوع يف ضوء بعض
التبية الوالدية يف غرس قيم العمل
ر
ي
للوالدين.
ر
التطوع لدى األطفال من وجهة نظر
الذان للممارسات الوالدية يف غرس قيم العمل
 التقييمي
ي
األطفال أنفسهم.
تضارب المصالح
أفاد الباحث بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكريةـ ــ ،ر
ونش
ي
هذا البحث.
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