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 لألعامل التطوعقةأبـائفم اجتاهات اآلباء واألمفات كحو ممارسة 

 دم مديـة الرياض دراسة مطبؼة عذ عقـة من األرس السعودية

 

 شارع العتقبيبـت  ةكور

 جامعة ادؾؽ شعقد ،ـؾقة اآلداب، ؿسؿ افدراشات االجتامظقةأشتاذ مساظد، 

 

 هـ(2/3/1932هـ وؿبؾ ذم 3/2/1932)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

 افعؿؾ افتطقظل، اآلباء واألمفات، األرسة افسعقدية. ؾامت ادػتاحقة:الؽ

مدى حتديد و ،ف ظذ ادماهات اآلباء واألمفات كحق ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقةهتدف هذه افدراشة إػ افتعر   مؾخص البحث:

ا افؼقام بذفؽ وممارشتفظذ أبـاءهؿ  فؿوظقفؿ بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، ومدى تشجقع ـً إػ افتعرف ظذ  تدؾه. ـام فقصبح شؾق

 اآلباء واألمفات ادبحقثغ ؾقاماخلرج بؿؼسحات ظؿؾقة وؾاظؾة مـ وجفة كظر عقؿات حتد مـ ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل، واد

ات افسؽاكقة ذم االدماه قة، باإلضاؾة إػ اختبار االختالؾات ذم خصائص األرسة وبعض ادتغريتعؾؼ بؿامرشة األبـاء فألظامل افتطقظ

، وتؿ مـفج ادسح االجتامظل ظـ ضريؼ افعقـة وتعد  هذه افدراشة وصػقة حتؾقؾقة، اظتؿدت ظذ.  كحق ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل

 مديـة ( مـ اآلباء واألمفات مـ األرس افسعقدية ذم 337اشتخدام أداة االشتباكة ذم مجع افبقاكات، وجرى تطبقؼفا ظذ ظقـة بعدد )

 افرياض. وتقصؾت افدراشة إػ ظدد مـ افـتائج، أبرزها: وجقد وظل فدى اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل.

 

  ، .ظامدة افبحث افعؾؿل جامعة ادؾؽ شعقد ،دظؿ هذا ادؼوع افبحثل مـ ؿبؾ مرـز بحقث افدراشات اإلكساكقة  *  
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 ادؼدمة

ة ذم بـاء ادجتؿع قافعؿؾ افتطقظل فبـة أشاشيشؽؾ 

ذم حتؼقؼ افتضامـ وافتامشؽ  مفاًم  وظاماًل  وتطقره،

ادجتؿعل. وهق ذم األشاس ممارشة إكساكقة ذاتقة كابعة 

وافرؽبة ذم ، مـ دواؾع اخلر وحب افعؿؾ افصافح

 وحضاريي  إكساني  شؾقكٌ هق أيًضا مساظدة اآلخريـ. و

 وتؼديؿ ادساظدة وافعقن ،يؼقم ظذ خدمة اآلخريـ

 أؾرادهق وشقؾة مـ وشائؾ ترابط و .هلؿ دون مؼابؾ

حمبة بعضفؿ بعًضا5 وهذا ما وتعؿقؼ أواس ادجتؿع 

ظؾقف ديــا اإلشالمل احلـقػ هبدف ترابط حث 

 (.21م، ص1439ادجتؿع ومتاشؽفؿ )خاضر، 

ل افعؿؾ افتطقظل ذم افثؼاؾة اإلشالمقة ظوؿد ح

اآليات جسدت ذفؽ  5بدرجة ظافقة مـ االهتامم

أرصدت إػ افؼرآكقة واألحاديث افـبقية افؼيػة افتل 

ومساظدة افػؼراء ، افتضامـ االجتامظلمبدأ 

وادحتاجغ، واحلػاظ ظذ افبقئة، وادسامهة ذم تـؿقة 

ادقروث افثؼاذم يضاف إػ ذفؽ أن وتطقير ادجتؿع، 

ـ اإلشالمل  اإلجيابقة  افعديد مـ افؼقؿ االجتامظقةتضؿَّ

ـافتعاون وافتؽاؾؾ قد ذم ادجتؿعات، افتل جيب أن تس

وادشارـة وروح افعؿؾ اجلامظل وؽرها مـ األظامل 

افتل حتػز وتدؾع اآلباء واألمفات فتقجقف أبـائفؿ 

وتشجقعفؿ ظذ االصساك ذم األظامل افتطقظقة 

كال افعؿؾ افتطقظل  (.91م، ص7222)ادـقػ، 

احلؽقمة افسعقدية حقث حددت خطط افتـؿقة  اهتامم

وظؿؾت ، ومبادئ افعؿؾ افتطقظل أهدافاخلؿسقة 

ظذ حتقيؾف مـ ظؿؾ ؾردي مشتت إػ ظؿؾ ممشز 

هذا إػ جاكب تلشقس  ..مـظؿ تؼف ظؾقف افدوفة

ا اجلؿعقات افتطقظقة اخلرية واألهؾقة افتل تمدي دورً 

 ذم مساكدة ودظؿ اجلفقد احلؽقمقة ذم ا مفاًم وطقػقً 

، م7222ان: مسرة افتـؿقة وافتحديث )افتؾؿس

االهتامم بـؼ ثؼاؾة افعؿؾ افتطقظل  د  يعو(. 77ص

أحد ادمذات ادفؿة افتل يؼاس هبا تؼدم ادجتؿعات 

ؾعذ ادستقى افعادل يزداد االهتامم باألظامل ، ورؿقفا

افتطقظقة، ويتضاظػ ظدد ادـظامت واجلؿعقات 

ا بعد ظام. وؿد حددت ظداد ادتطقظغ ظامً أافتطقظقة و

م اخلامس مـ ديسؿز 1432األمؿ ادتحدة ظام  هقئة

ويؼدم حيتػؾ افعامل ؾقف بافتطقع  ،فؾتطقع يقًما ظادًقا

تـظؿ ؾقف أكشطة ؾؿتطقظغ ظذ جمفقداهتؿ، وافشؽر ف

ـام ادجتؿعات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل،  زيادة وظلف

م ظاًما دوفقًا 7221خصصت هقئة األمؿ ادتحدة ظام 

ؾ افتطقظل جزًءا مما يدظق إفقف فؾؿتطقظغ. ويعد افعؿ

ديــا احلـقػ، وحيض ظؾقف الرتباضف بؽؾ معان اخلر 

وؿد أصبح افعؿؾ افتطقظل رـقزة وافعؿؾ افصافح، 

أشاشة مفؿة ذم تـؿقة وتطقير ادجتؿعات )افشبؽة 
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إنَّ   (.2، ص7222افعربقة فؾؿـظامت األهؾقة: 

تشجقع األبـاء ظذ ممارشة افعؿؾ افتطقظل يسفؿ 

ء واكتامء افشباب الشؽؾ ـبر ذم تعزيز وتدظقؿ وب

فقضـفؿ، وتـؿقة ؿقؿ ادشارـة وافعؿؾ اجلامظل ذم 

كػقشفؿ، وتدريبفؿ ظذ حتؿؾ ادسموفقة دماه األرسة 

وادجتؿع، ويؼع ظذ ـاهؾ األرسة دور أشاس ذم تـؿقة 

حب افتطقع فدى األبـاء، وتعزيز ادسموفقة االجتامظقة 

افتـؿقة افشامؾة )احلريب:  اإلجيابقة ذموادسامهة ، فدهيؿ

 قءم(. مـ هذا ادـطؾؼ تسؾط هذه افدراشة افض7217

ذم األرس  ظذ معرؾة ادماهات اآلباء واألمفات

 .لافسعقدية كحق ممارشة أبـائفؿ فؾعؿؾ افتطقظ

 اإلصار العام لؾدراسة:  

يعتز افعؿؾ افتطقظل أحد مشؽؾة الدراسة:  

ة افػرد بؿجتؿعف، وذم ظالؿة افقشائط ادفؿة ذم ظالؿ

حقث تتحؼؼ مـ خالل مشارـة  ،ادجتؿع بافدوفة

األؾراد متطؾبات ادسموفقة االجتامظقة افتل تساهؿ ذم 

(. 122، صم1443رؿل ادجتؿع وتطقره )افصاوي، 

برز افـشاط اخلري ـعؿؾ تطقظل ذم ظفد ادؾؽ وؿد 

 بعد ذفؽهذا افـشاط ، ثؿ تطقر ظبد افعزيز رمحف اهلل

ظام  وافشمون االجتامظقة ؿقام وزارة افعؿؾمـ خالل 

تـظقؿ اجلفقد افتطقظقة بم( 1412-هـ1332)

تطقر افعؿؾ ادمشز فؾجؿعقات اخلرية ؿد األهؾقة، و

الئحة ادمشسات واجلؿعقات  صدارإمـ خالل 

هـ ودظؿفا مادًيا ومعـقيا، وتقافت 1912 اخلرية ظام

خمتؾػ مـاضؼ  اجلؿعقات اخلرية ذم ةبعد ذفؽ كشل

ادؿؾؽة )اكظر، ادقؿع افرشؿل فقزارة افشمون 

  االجتامظقة(.

هتؿت خطط افتـؿقة اخلؿسقة ذم ادؿؾؽة افعربقة ا

افسعقدية بتطقير اخلدمات افتطقظقة ادختؾػة مثؾ 

خدمات افؽشاؾة واخلدمات االجتامظقة بؽاؾة جماالهتا، 

ؾ ـام دظت خطط افتـؿقة إػ تقشقع كطاق وجمال افعؿ

افتطقظل بتؽقيـ مجعقات خرية تطقظقة هتتؿ بتـؿقة 

ادجتؿع وتطقيره، وادطافبة ـذفؽ بزيادة اهتامم األرس 

بافعؿؾ افتطقظل، وبذل  ادجتؿع ممشساتـاؾة و

جفد أـز ذم جمال تقظقة وتثؼقػ أؾراد ادجتؿع بلمهقة 

هـ(. 1914 ،ادشارـة باألظامل افتطقظقة )ظجقبة

 اهتامم ادؿؾؽة يظفرل وادعرذم وظذ ادستقى افعؾؿ

بافعؿؾ افتطقظل مـ خالل إؿامة افعربقة افسعقدي 

وادممترات افعؾؿقة افتل احتضـتفا  افعديد مـ افـدوات

صارـت ؾقفا مثؾ مممتر افعؿؾ افتطقظل  و، أادؿؾؽة

واألمـ ذم افقضـ افعريب افذي كظؿتف أـاديؿقة كايػ 

 م7222 -هـ1971افعربقة فؾعؾقم األمـقة ظام 

األول فؾجؿعقات اخلرية افذي  وادؾتؼك افتطقظل

كظؿتف وزارة افشمون االجتامظقة بافتعاون مع ممشسة 
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وأوصت  ،م7227ـ  هـ1977ظام  ادؾؽ خافد اخلرية

رورة ـافدراشات وافبحقث افتل ؿدمت ذم ادممتر بض

افدظؿ افسبقي فألرس مـ خالل إؿامة دورات 

وافثؼاذم  يمستقى افقظل افػؽر فرؾع وثؼاؾقة ةاجتامظق

واألمفات بلمهقة تـشئة األبـاء ظذ حب افعؿؾ  فمباء

فتـػقذ برامج إظالمقة مستؿرة  طافتطقظل، ووضع خط

فتقظقة األرس وحثفا ظذ تشجقع أبـائفا ظذ ادشارـة 

 (. 9: ص7221، افعامر) باألظامل افتطقظقة

ة ذم افسـقات األخرفؼد صفد ادجتؿع افسعقدي   

وذم ممشساتف افؽثر مـ ذم ضخؿة بـائقة حتقالت 

وادتطؾبات حتقاجات االقطقػقة فتشبع اف هاأدوار

 وحتقالتف افعك تغراتوؾؼا دفػئات ادجتؿع  ادتزايدة

وجف أإال أن تؾؽ ادمشسات ادختؾػة ؿد يعسهيا بعض 

فتسارع  افؼصقر ذم تؾبقة احتقاجات ادجتؿع كتقجةً 

 ؾتجد ذم افتطقع جمااًل  ،د ظدد افسؽانادتغرات وتزاي

ظذ ادشؽالت وافتحديات افتل تقاجف  واشًعا فؾتغؾب

(. ورؽؿ ما 139ص: 1449)افؾحقان،  احلؽقمة

ر ييتسؿ بف افعؿؾ افتطقظل مـ أمهقة بافغة ذم تطق

ال أن ادالحظ إوتـؿقة ؿدرات األؾراد ، ادجتؿعات

ى ؾئة وخاصة فد ،وجقد ظزوف ظـ األظامل افتطقظقة

ؾؼد أطفرت دراشة مقداكقة ظـ افتطقع  5افشباب مـفؿ

شـة  32حتك 12ذم افقضـ افعريب أن افشباب مـ ظؿر 

ا بافتطقع برؽؿ إمؽاكقات وؿدرة اهتاممً هؿ افػئة األؿؾ 

افشباب ذم هذه ادرحؾة فؾؼقام باألظامل افتطقظقة افتل 

تسفؿ ذم رؿل ادجتؿع وتطقره )افشبؽة افعربقة 

م(. وؿد يعقد إحجام 7222ألهؾقة، فؾؿـظامت ا

فتـشئة ا افشباب ذم افعامل افعريب ظـ افتطقع إػ أشؾقب

 ؿقؿغػؾ تربقة األبـاء ظذ ؿد ي افذياألرسية ادتبع 

دماهؾ ادمشسات افتعؾقؿقة أيضا افعؿؾ افتطقظل، و

واإلظالمقة بث ثؼاؾة افعؿؾ افتطقظل فدى األبـاء 

أو مـ خالل  شقاء مـ خالل ادـاهج افتعؾقؿقة،

األكشطة افسبقية ادامرشة. وؿد ذـرت دراشة افؾقيؿل 

ظزوف افشباب ظـ أشباب ( أن مـ 7223خرون )آو

وظدم مالءمة ضبقعة ، افتطقع هق ـثرة مشاؽؾ احلقاة

% مـ افعقـة 22افعؿؾ، ـام أصارت افدراشة إػ أن 

وجقد حافة مـ افعزوف  إػ شرت 721افبافغ ظددها 

 ظل ذم حماؾظة األحساء ذم ادؿؾؽةظـ افعؿؾ افتطق

      www.saudiinfocus.comافعربقة افسعقدية.     

لمهقة وؿد يؽقن أحد أشباب تدن مستقى افقظل ب 

افعؿؾ افتطقظل ذم ادجتؿع افسعقدي تلثر بعض 

جتامظقة افتل تؼؾؾ مـ األمهقة اال ةكامط افثؼاؾة افسائدأ

فؾؿشارـة ذم افعؿؾ افتطقظل، وتشقع حافة مـ اخلقف 

واجلفات افراظقة ، بؽقػقة ظؿؾ ادتطقظغ افتشؽقؽو

تتحؿؾ  افؾتطقع وضريؼة ظؿؾفا. ـام أن هـافؽ أشبابً 

http://www.saudiinfocus.com/
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 مسموفقتفا ادمشسات احلؽقمقة واألهؾقة تتؿثؾ ذم

حمدودية افتعريػ بافزامج وافـشاضات افتطقظقة، 

، م7227ؿ افعؿؾ افتطقظل )ياشغ، وؿؾة تشجقع ودظ

دور "( ظـ 7217ويمـد احلريب ذم دراشتف ) (.12ص

ظذ  "األرسة ذم تـشئة األبـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل

أمهقة أن تؼقم األرسة بادشارـة افػعافة ذم األظامل 

افتطقظقة دا يؿثؾف ذفؽ مـ ؿدوة حسـة فألبـاء ذم جمال 

ة بؽؾ أشافقب وأن تلخذ األرس، ادشارـة افتطقظقة

ز أبـائفا ظذ ادشارـة ذم افعؿؾ قحػتافتقجقف ادؿؽـة ف

افتطقظل، ـام دظا إػ تػعقؾ دور ادمشسات األخرى 

وذفؽ فتعزيز دور ، ؾقام يتعؾؼ باألظامل افتطقظقة

األرسة ذم هذا ادجال ظز ؿقام وشائؾ اإلظالم ادختؾػة 

طقظل بنبراز دور األؾراد افؼدوة ذم جمال افعؿؾ افت

وتسؾقط ، دور ؾعال ذم خدمة ادجتؿعـان هلؿ افذيـ 

حتػقز افشباب ظذ  ، مـ أجؾافضقء ظذ جفقدهؿ

وؿقام ادمشسات افتعؾقؿقة بتـػقذ برامج ، االؿتداء هبؿ

ؾؿشارـة فافشباب  جذبوؾعافقات تطقظقة تعؿؾ ظذ 

وذفؽ فغرس ، ؾقفا مـ خالل ادؽاؾآت ادادية وادعـقية

قظل ذم كػقشفؿ )كدوة افعؿؾ ؿقؿ افعؿؾ افتط

  (.7217 افتطقظل وآؾاق ادستؼبؾ:

 Kirstenوـريستقـا  Leonieفققن  دراشة وذم 

ظـ ادتطقظغ وافعؿؾ افتطقظل ذم  Karenوـاريـ 

( 7212) أوؿات افػراغ: وجفة كظر افعؾقم االجتامظقة

أـدت افدراشة ظذ أمهقة االشتػادة مـ وؿت ؾراغ 

ذم األظامل افتطقظقة دا فذفؽ مـ افشباب ذم االصساك 

. كتائج إجيابقة تعقد ظذ افػرد وادجتؿع ظذ افسقاء

أن وظل اآلباء واألمفات بلمهقة وبـاًء ظذ ما شبؼ كرى 

ممارشة أبـائفؿ فؾعؿؾ افتطقظل مقضقع جقهري 

تقاجات ومتطؾبات افتـؿقة افشامؾة ذم حتػرضف ا

فدراشة ذم تليت أمهقة هذه اذفؽ ادجتؿع، ومـ خالل 

افسعل كحق معرؾة ادماهات اآلباء واألمفات ذم 

األرسة افسعقدية كحق أمهقة افعؿؾ افتطقظل، ومدى 

ممارشة األظامل افتطقظقة. وذم ظذ تشجقعفؿ ألبـائفؿ 

شبؼ شقؽقن حمقر هذه افدراشة ادماهات  ما ضقء

اآلباء واألمفات ذم األرسة افسعقدية كحق ممارشة 

         ظل. أبـائفؿ فؾعؿؾ افتطق

 مػاهقم الدراسة:

مقؿػقة يؽقهنا افػرد  هق حافة تؼققؿقة أو االجتاه: 

ؽر  دماه رء معغ شقاء ـان ذفؽ ظؿاًل أو صخًصا أو

ذفؽ، ويتؽقن االدماه مـ أبعاد ثالثة إدراـقة وظاضػقة 

ؾؼد  ،يؾزم ارتباط بعضفا مع افبعض وشؾقـقة، وال

 (. 22ص:7224)كظامل،  ْيـيظفر أحدها دون اآلخر

وجفة كظر اآلباء  :وكؼصد باالجتاه دم هذه الدراسة

ـائفؿ فؾعؿؾ افتطقظل.  واألمفات افسعقديغ كحق ممارشة أب
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  التطوع: 

اجلفد افذي يبذل ظـ رؽبة "يعرف افتطقع بلكف 

واختقار بغرض أداء واجب اجتامظل دون تقؿع جزاء 

( وهق كشاط 43، صم1439)ؾفؿل وآخرون، "مايل 

يؼقم بف األؾراد بشؽؾ ؾردي أو مجاظل مـ  اجتامظل

 خالل إحدى اجلؿعقات أو ادمشسات دون اكتظار

، ويؼقم بصػة أشاشة ظذ افرؽبة وافداؾع افذايت ،ظائد

حتؼقؼ مؼابؾ مادي أو ربح إػ وال هيدف ادتطقع 

تؼقية االكتامء إػ ادجتؿع هدؾف هق  وإكام ،خاص

وحتؿؾ بعض ، (94، صم1431)ديـؽـ، 

سموفقات افتل تسفؿ ذم تؾبقة احتقاجات اجتامظقة، اد

ذم حؾ افؼضايا افطارئة افتل ؿد اإلشفام بدور ؾاظؾ و

وهذا اإلشفام ذم  أو بعض أؾراده5 يعان مـفا ادجتؿع

 ،فؾقضـ دشاظر افقالء واالكتامء ةافقاؿع هق ترمج

إضاؾة  ة،واشتثامر فقؿت افشباب ذم أظامل إكساكقة مػقد

واس يؼقي أو، افتضامـ االجتامظلعزز أكف ي إػ

يمدي إػ صققع حافة  مما 5افسابط بغ أظضاء ادجتؿع

دظقؿ وتمـ االكسجام وافتجاكس بغ أؾراد ادجتؿع، 

 مسرة افتـؿقة وافتطقير.

جمؿقظة األظامل  وكؼصد بالتطوع دم هذه الدراسة:

افتل يمدهيا األؾراد برؽبة ذاتقة ذم خدمة جمتؿعفؿ دون 

 ظائد مادي.اكتظار 

 أمهقة العؿل التطوعي:

 ظذ ادستقى افػردي: أوال:

  يمدي افعؿؾ افتطقظل إػ حتؼقؼ افذات وتـؿقة

 هق مػقد.  فؼدرات وصغؾ وؿت افػراغ باما

   وفقات مد ظذ افثؼة بافـػس وحتؿؾ ادسيعق

 ؾؿشؽالت.فاالجتامظقة وادقاجفة افػعؾقة 

 ضامـ وافت يعزز افعؿؾ افتطقظل االكتامء افقضـل

 االجتامظل.

  بتغاء اؾقف تعقيد ظذ أداء افعؿؾ بصدق ورؽبة

 مرضاة اهلل.

  جيعؾـا كشعر بافسعادة دشارـتـا مـ حقفـا ذم

 ختػقػ معاكاهتؿ وحؾ مشؽالهتؿ.

  يتقح افػرصة فتبادل اخلزات واـتساب مفارات

 جديدة. ومعارف

  حيصؾ ادتطقع ظذ احسام وتؼدير وؿبقل مـ

 (. 9ص: 7222)افؼثؿل،  ؿبؾ أؾراد ادجتؿع

 ظذ ادستقى ادجتؿعل: ثاكًقا:

  يدظؿ افعؿؾ افتطقظل دور احلؽقمة، ويرؾع مـ

 مستقى اخلدمة االجتامظقة. 

  يعد افعؿؾ افتطقظل طاهرة اجتامظقة محقدة تدل

 ظذ حققية ادجتؿع وإجيابقتف. 

  فؾحؽؿ ظذ  اجقدً  ايعد افعؿؾ افتطقظل ممًذ
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 جتؿعات.مدى تؼدم ورؿل افدول واد

  ظذ االشتػادة مـ ؿدرات افعؿؾ افتطقظل يشجع

ادتطقظغ ذم أظامل ختدم األكشطة وافزامج 

  االجتامظقة.

  يسفؿ ذم تؼؾقؾ حجؿ ادشؽالت االجتامظقة مـ

خالل دظقة أؾراد ادجتؿع فؾؿشارـة ذم تلدية 

 اخلدمات بلكػسفؿ فصافح جمتؿعفؿ.

 (.9، ص7222)افؼثؿل،  

  العؿل التطوعي: أمهقة التحػقز عذ

هـاك افعديد مـ افػقائد افتل كجـقفا مـ حتػقز 

 -مـفا ظذ شبقؾ ادثال: ،افعؿؾ افتطقظل ظذاألبـاء 

بداظل فدى األبـاء ذم حتؼقؼ تـؿقة افتػؽر اإل -1

 االحتقاجات.

يساظد األبـاء ظذ تطبقؼ حؾقل ابتؽارية  -7

  .فؾؿشؽالت افتل تقاجففؿ

خطط هلا افؼائؿقن ظذ حيؼؼ األهداف افتل -3

 .( 2، ص7222)افؼثؿل،   .تـظقؿ افعؿؾ افتطقظل

لعؿل االعوامل ادساعدة عذ حتػقز األبـاء عذ 

 التطوعي:

بـاء افشعقر باالحسام وافتؼدير فألبـاء -1

 وافثـاء ظذ ما أكجزوه مـ أظامل تطقظقة. بنضرائفؿ

قشارـقا ذم حتؿؾ فإؾساح ادجال فألبـاء  -7

 وافعؿؾ ظذ تدريبفؿ ذم ذفؽ ادجال. ،ةادسموفق

احلرص ظذ تعؾقؿ األبـاء ـقػقة إكجاز األظامل -3

 بلكػسفؿ.

بػضؾ افتطقع افذي يؼقمقن بف  األبـاء تذـر -9

 ظذ ادستػقديـ.اإلجيابقة ـتائجف بو

زرع افثؼة وإزافة اخلقف مـ كػقشفؿ دماه  -2

 ادشارـة ذم األظامل افتطقظقة اإلجيابقة.

ذـرهؿ بقجقب ؿرن افعؿؾ باإلخالص ت -1

 (.2 ص:7222ابتغاء مرضاة اهلل. )افؼثؿل، 

 اإلصار الـظري والدراسات السابؼة: 

رة ذم دراشة ا ـبن جفقدً قن افسابؼقافباحث بذل  

ف ومػاهقؿف أهداؾول جماالتف واافعؿؾ افتطقظل، وتـ

ك ـودواؾعف ومعقؿاتف، وربط افعؿؾ افتطقظل بعـ

جر اكب افرؽبة ذم احلصقل ظذ األادشارـة إػ ج

 حقث يؿثؾ افداؾع ،ػاوافثقاب مـ اهلل شبحاكف وتع

ول بعض مـ ااألشاس فؾعؿؾ افتطقظل. وشقتؿ تـ

بؿقضقظـا احلايل. ؾؼد  ةذات افصؾ افدراشات افسابؼة

م( بنجراء دراشة بعـقان 1442هالل وآخرون ) ؿام

ؾ جماالت مسامهة أوفقاء األمقر افتطقظقة ذم افعؿ"

ذم دوفة افؽقيت. مـ  "افسبقي ضؿـ افـطاق اددرد

أهؿ أهداف هذه افدراشة معرؾة مدى مسامهة أوفقاء 

أمقر افتالمقذ افتطقظقة ذم تطقير افعؿؾ افسبقي داخؾ 
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كطاق اددرشة، ومـ أهؿ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا 

افدراشة مقاؾؼة كسبة ـبرة مـ ظقـة افبحث ظذ أمهقة 

أمقر افتالمقذ ذم افعؿؾ اددرد  مسامهة أوفقاء

وشتقـزج  Rooneyافتطقظل. ـام أجرى رون 

Steinberg  وتشغChin (2002 دراشة بعـقان )" ؿقاس

ذم افقاليات  Measurement of volunteering "افتطقع

كدياكا ـدراشة إضبؼت ظذ والية  ،قةمريؽادتحدة األ

اس ومتثؾ اهلدف افرئقس مـ افدراشة ذم ؿق ،حافة

افعؿؾ افتطقظل افرشؿل وؽر افرشؿل، وؿقاس 

، االختالؾات بغ ادتطقظغ ظذ حسب خصائصفؿ

ومـ أهؿ  .( متطقع122ضبؼت افدراشة ظذ )و

مقاًل  افـتائج افتل تقصؾت إفقفا افدراشة أن افـساء أـثر

مـ أـثر وبعدد شاظات  ،فؾؼقام بافعؿؾ افتطقظل

هؿ قة األظذ افرجال، وأن أصحاب ادستقيات افتعؾقؿ

مـ أصحاب  وبعدد شاظات أـثر، مقاًل فؾتطقع أـثر

( دراشة 7223افتعؾقؿ افثاكقي. وأجرى ظع حمؿد )

ذم مجفقرية  "دور افشباب ذم افعؿؾ افتطقظل"بعـقان 

 هدؾت افدراشة إػ افؽشػ ظـ افدور. ومك افعربقة

افػعع فؾشباب ذم ظؿؾقة افتطقع، وافتعرف ظذ ؿقؿة 

ومدى تلثره ظذ  ،ظل ذم كػقس افشبابافعؿؾ افتطق

تؽقيـ صخصقاهتؿ وتعاوهنؿ مع اآلخريـ، وافتحؼؼ 

دور ممثر وؾعال ذم ادشارـة ذم  ؿمـ أن افشباب هل

دون اكتظار احلصقل ظذ  ؿبرامج ومؼوظات جمتؿعف

ظدد مـ افـائج، أبرزها: وتقصؾت افدراشة . مؼابؾ

ؾ رضورة إظداد ؿقادات صبابقة مدربة ظذ افعؿ

رضورة ؽرس ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل ذم وافتطقظل، 

 كػقس افـاصئة مـ خالل افتقظقة افسبقية واإلظالمقة.

ثؼاؾة افعؿؾ افتطقظل "بعـقان  دراشة فعامرـام أجرى ا

( هدؾت إػ معرؾة 7221) "فدى افشباب افسعقدي

أهؿ افعقامؾ ادمثرة ظذ مشارـة أؾراد ادجتؿع ذم 

وافتعرف ظذ رؤية  ،طقظلممشسات افعؿؾ األهع افت

افشباب فؾدواؾع افتل تدؾعفؿ فؾؿشارـة ذم ممشسات 

افعؿؾ افتطقظل، وادقاكع افتل متـعفؿ مـ االفتحاق 

ضبؼت افدراشة ظذ ظقـة مـ افذـقر  .هبذه ادمشسات

مـ أبرز افـتائج افتل و .(222)بؾغت واإلكاث 

أن أهؿ دواؾع افعؿؾ هل: فدراشة تقصؾت إفقفا ا

تؿثؾ ذم اشتثامر يفدى افشباب افسعقدي  افتطقظل

واـتساب  ،%32وؿت افػراغ بافـاؾع ادػقد بـسبة 

 ،%32خزات مقداكقة وإدارية ذم افعؿؾ اخلري بـسبة 

أهؿ مقاكع افعؿؾ افتطقظل فدى افشباب  وأن

باإلضاؾة إػ  ،افسعقدي متثؾ ذم ـثرة األظباء افعائؾقة

وظدم  ،%22افدراشة افتل تستفؾؽ معظؿ افقؿت 

وجقد برامج إظالمقة تعـك بنطفار أمهقة افعؿؾ 

و جقزيل  Brudneyأيًضا برودن  أجرىافتطقظل. و
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Gazley (2006 دراشة بعـقان تعزيز افتطقع ومجع )

، Volunteer Promotion and Data Collectionافبقاكات 

هدؾت افدراشة إػ تتبع ادماهات افعؿؾ افتطقظل مـ 

فػقة افثافثة ذم افقاليات إػ بداية األافتسعقـات ادقالدية 

افعؿؾ  :ادتحدة األمريؽقة ظذ ثالث مستقيات

وافتطقع ذم افزامج احلؽقمقة  ،افتطقظل افػردي

 .افتطقع ذم اجلؿعقات اخلرية ،اددؾقظة األجر، وأخًرا

تقصؾت افدراشة إػ ارتػاع كسبة افتطقع وادتطقظغ 

بلمهقة افعؿؾ  وزيادة افقظل، جماالت ةذم افثالث

وأـدت افدراشة ظذ أمهقة إجراء احلؽقمة . افتطقظل

صامؾة ظـ ادماهات افتطقع  مسقًحاوادراـز افبحثقة 

دؿة  يستػاد مـفا ذم إجراء دراشات تػصقؾقة أـثر

ومصداؿقة تعؽس افتلثرات االؿتصادية واالجتامظقة 

فألظامل افتطقظقة ذم ادجتؿع. ـام أجرت شعاد ظػقػ 

افعؿؾ افتطقظل ذم ادجتؿع "دراشة بعـقان ( 7223)

 "اددن: دراشة فدور ادرأة افتطقظل ذم حماؾظة جدة

، معرؾة دواؾع ادرأة افسعقدية فؾتطقع هدؾت إػ

وضبقعة تلثر افعؿؾ افتطقظل ذم وضع ومؽاكة ادرأة 

وظقائؼ افعؿؾ افتطقظل فدى ادرأة ، افسعقدية

، متطقظة( 322) ظقـة مـ ظذ ضبؼت ،افسعقدية

% مـ ادتطقظات يريـ أن افعؿؾ 43وتقصؾت إػ أن 

افتطقظل يسفؿ ذم افتـؿقة االجتامظقة، ويؽسب 

مفارات وخزات جديدة فؾؿتطقظات، ويرؾع مـ 

وأما افعقائؼ . %32مؽاكة ادرأة افسعقدية بـسبة 

اخلاصة بادجتؿع ؾفل ظدم بث روح افتطقع بغ أبـاء 

%، وتدن وظل 34.2 ادجتؿع مـذ افصغر بـسبة

%، وظدم اهتامم 39ادقاضـغ بافعؿؾ افتطقظل بـسبة 

 وهـاك دراشة%. 37اإلظالم بافعؿؾ افتطقظل بـسبة 

ادماهات افشباب "( بعـقان 7224ػفد افسؾطان )ف

 هدؾت إػ "اجلامعل افذـقر كحق افعؿؾ افتطقظل

افتعرف ظذ مدى ممارشة افشباب اجلامعل فؾعؿؾ 

ضافًبا مـ ( 323افدراشة ظذ )تؿ تطبقؼ و ،افتطقظل

 وؿد ـشػت كتائج افدراشة ظـ .جامعة ادؾؽ شعقد

ضعػ مشارـة افشباب اجلامعل ذم جماالت افعؿؾ 

افشباب اجلامعل يرى أن كؼص بقـت أن ـام ، افتطقظل

 ،وظدم مساكدة األرسة ،وظدم تقؾر افقؿت، ادعؾقمات

وظدم تقؾر افتؼيعات ادـظؿة فؾعؿؾ افتطقظل 

مشارـة افشباب اجلامعل ذم افعؿؾ مـ  حتدت معقؿا

أجرت وزارة افشمون االجتامظقة ذم  افتطقظل. ـام

مارات افعربقة ادتحدة )صعبة افدراشات دوفة اإل

ادشارـة ذم "وافبحقث واإلحصاء( دراشة بعـقان 

هدؾت إػ  ،(7212) "افعؿؾ االجتامظل افتطقظل

ا افتعرف ظذ اخلصائص افشخصقة افتل يتؿتع هب

ظذ افعؿؾ افتطقظل، وافقؿقف ظذ أهؿ  افؼائؿقن
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األشباب افتل تعقؼ ادشارـة بافعؿؾ افتطقظل. وؿد 

( مقطػ ومقطػة، 922ضبؼت افدراشة ظذ )

% مـ افعقـة يممـقن بلمهقة افعؿؾ 42تقصؾت إػ أن و

افتطقظل، وأمهقة ادشارـة بافعؿؾ افتطقظل، وأن 

دون % مـ افعقـة يقاجفقن صعقبات حتقل 99

مـفا: ـثرة ادسموفقات  ،االكخراط ذم األظامل افتطقظقة

% مـ 32أطفرت افـتائج أن . ـام %91افعائؾقة بـسبة 

ة  افتعريػ ذم افعقـة يرون أن وشائؾ اإلظالم مؼك 

وإبراز مدى حاجة ادجتؿع  ة،افتطقظقظامل بلمهقة األ

افعؿؾ ذم وظدم تقظقة افشباب برضورة ادشارـة  إفقفا،

ل مـ خالل بث برامج تقظقية إظالمقة. وذم افتطقظ

ون االجتامظقة ذم افبحريـ مدراشة فقزارة افعؿؾ وافش

حقل ضعػ اإلؿبال ظذ افعؿؾ االجتامظل افتطقظل 

االكؼطاع تبغ أن أبرز أشباب  (1439ذم افبحريـ )

افشعقر و ،ـثرة ادسموفقات افعائؾقةهل: ظـ افتطقع 

وتعارض مقاظقد ، ةالكضامم فؾجؿعقذم ابعدم افرؽبة 

افعؿؾ مع ؾسة األكشطة. ـام ـشػت دراشة حديثة 

( ظـ 7213أجريت ذم اجلامعة األمريؽقة بافؼاهرة )

أن كسبة ـبرة مـ افطالب ادكيغ باجلامعة فدهيؿ 

مقؾ فؾؿشارـة ذم مبادرات ادشارـة افتطقظقة ذم خدمة 

 (. albawaba.comwww.ادجتؿع )

حد لتـاوفت افدراشات افسابؼة افعؿؾ افتطقظل ـ  

وادحرك ، األشس ادفؿة فتحؼقؼ افتـؿقة افشامؾة

األشاس فعؿؾ ممشسات ادجتؿع اددن بشؽؾ ظام 

. وؿد وادمشسات اخلرية افتطقظقة بقجف خاص

رـزت معظؿ افدراشات افسابؼة ظذ دراشة أمهقة 

 ودواؾعف ومعقؿاتف...افخ. وأهداؾف افعؿؾ افتطقظل

ودراشات أخرى تـاوفت دور افشباب ذم افعؿؾ 

ال تؼتك ظذ  ن أمهقة افعؿؾ افتطقظلأو، افتطقظل

 وإكام هلا أثرها اإلجيايب، صخصقة وشؾقك افػرد تطقير

حقث تزداد ادشارـة  ،ظذ ادحقط االجتامظل فألؾراد

 مـ افؼقؿ افتطقظل وتصبح ؿقؿ افعؿؾ، اجلامظقة

يؿقز افدراشة  وما. ذم افـسؼ افثؼاذم افعام ةرـزياد

 ا ظذ معرؾة ادماهات اآلباءهاحلافقة هق ترـقز

، افسعقدية كحق افعؿؾ افتطقظل واألمفات ذم األرُس

 أبـاؤهؿبلمهقة أن يسبك  ؿومدى وظقف ،مـف ؿومقؿػف

افعؿؾ افتطقظل افخ. وحتؼؼ دراشة هذا  ؿقؿظذ 

ات اخلاصة بافتطقع ادقضقع إضاؾة معرؾقة فؾدراش

 واألرسة ذم ادجتؿع افسعقدي. 

 

 الـظريات االجتامعقة

: هتتؿ بدراشة افعالؿات كظرية التبادل االجتامعي  

وبافتػاظؾ بغ ، افتبادفقة بغ افػرد وادجؿقظة

ادجؿقظات بعضفا مع بعض. وهل تعتؿد ظذ افؼقؿ 

http://www.albawaba.com/
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وترـز ظذ ادؽاشب واخلسارة االجتامظقة افسائدة، 

ظالؿاهتؿ افتبادفقة مع خالل  جيـقفا األؾراد مـ افتل

افتػاظؾ بغ األؾراد مرتبط  اشتؿراربعضفؿ افبعض ؾ

باشتؿرار ادؽاشب ادتبادفة افتل حيصؾقن ظؾقفا كتقجة 

 اإجيابقً  اويتضؿـ افتػاظؾ االجتامظل تلثرً . افتػاظؾ

إمؽاكات افػرد ذم  اشتثامربغ األؾراد مـ خالل  متباداًل 

 :1433االفتزامات ادشسـة )حمؿد،  إضار مـ

أو افـشاط افذي ، (. وترتبط مؽاشب افعؿؾ11ص

افتل جيـقفا  باألرباحيؼقم بف افػرد بقء مـ افتؽرار 

افؼقام  ارتباط اشتؿراريةمع مراظاة  ،افػرد مـ ظؿؾف

فؽـ إذا زادت ؿقؿة  ،بافعؿؾ واحلصقل ظذ ادؽاشب

 5امف بػعؾ ماادؽاشب افتل حيصؾ ظؾقفا افػرد مـ ؿق

ؾقجقد  .مـ مرة زادت احتامفقة ؿقامف بافػعؾ أـثر

افػعؾ افذي يؼقم بف افػرد تزيد مـ  مـمؽاشب 

وذم ادؼابؾ ظدم وجقد . حدوث افسؾقك ادرؽقب

حتامفقة امـ  يؼؾالنمؽاشب فؾػرد، أو وجقد معقؿات 

. وبافتايل يـظر فؾعؿؾ حدوث افسؾقك ادرؽقب

ة تػاظؾقة تبادفقة بغ ظذ أشاس إكف ظؿؾق افتطقظل

ادتطقظغ وبغ ادجتؿع بلؾراده وممشساتف، ؾادتطقع 

افذي حيصؾ ظذ مؽاشب معـقية مـ احسام وتؼدير 

فؾجفد افذي يبذفف، شقاء مـ خالل حمقطف األرسي 

اخلاص، أو مـ خالل ادجتؿع بؿمشساتف اإلظالمقة 

افعؿؾ ادشارـة ذم مزيد مـ  ذفؽ إػيدؾعف وافتعؾقؿقة 

، وإػ اشتؿرارية افعالؿة افتبادفقة بغ ادتطقع افتطقظل

وجمتؿعف، وحتؼقؼ ادـػعة ادتحصؾة ـتعزيز اكتامء ادتطقع 

دجتؿعف، وتعقيده ظذ حتؿؾ ادسموفقات االجتامظقة، 

وتؼقية افسابط االجتامظل بغ ؾئات ادجتؿع، فؽـ 

حغ تضعػ افعالؿة افتبادفقة بغ ادتطقظغ وادجتؿع 

تؼؾ ادؽاشب وترتػع كسبة افتؽافقػ تصبح افعالؿة و

مفددة باالكؼطاع ــتقجة فتؼصر افدور األرسي ؾقام 

يتعؾؼ بتشجقع أؾراده ظذ ادشارـة باألظامل افتطقظقة، 

أو دحدودية دور ممشسات ادجتؿع ذم جمال افتقظقة 

 )افبازوافتثؼقػ بلمهقة ادشارـة باألظامل افتطقظقة

  (.31-39 ص،7227

تؼقم كظرية افدور  االجتامعي: كظرية الدور 

ظذ افعديد مـ افؼضايا وافػرضقات االجتامظل 

افتل تـصب ظذ ؾفؿ افسؾقك اإلكسان ذم ضقء افـظرية 

تػاظؾ افػرد مع افبقئة وافثؼاؾة وافشخصقة )ظبد 

(. ـام تػسض أن شؾقك افػرد 712: 1444اخلافؼ، 

بافـسبة يتحدد بافـسبة فؾػرد افػاظؾ كػسف و

يؿؽـ حتديد وفألصخاص ادحقطغ بف بـاًء ظذ دوره. 

وؾفؿ دور ؾرد ما مـ خالل األؾعال واألكشطة 

ومـ ؾرضقات كظرية افدور  وافتكؾات افتل يؼقم هبا.

أن أداء ؾرٍد فدوره بصقرة مالئؿة يتحدد بؿدى 
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ف فدوره، ـذفؽ ئاشتجابة اآلخريـ وتػاظؾفؿ مع أدا

ضطراب أداء افػرد فدوره تػسض كظرية افدور أن ا

يمدي إػ تعطقؾ وطائػف وادحقطغ بف وافسقاق 

(. ـام 12: 1433االجتامظل افذي يعقش ؾقف )حمؿد، 

ترى كظرية افدور أن دور افػرد هق جمؿقظة مـ األؾعال 

وإما ما بصقرة مؼصقدة إ ،وافتكؾات افتل يتعؾؿفا

 بشؽؾ ظارض مـ خالل مقؿػ يتضؿـ تػاظاًل 

يـطقي افدور 5 وفذفؽ (713: 1444 )ظبداخلافؼ،

االجتامظل افقاحد ظذ جمؿقظة مـ افقاجبات افتل 

وبعد أداء  .يمدهيا افػرد بـاء ظذ ممهالتف وخزاتف

افػرد فقاجباتف حيصؾ ظذ جمؿقظة حؼقق مادية 

ظؾام أن افقاجبات يـبغل أن تؽقن متساوية  ة،واظتباري

فػرد احلؼقق واالمتقازات افتل يتؿتع هبا ا  مع

(. وافتطقع ؿد 112 -119صم، 7222)احلسـ،

بذل  أو ،يلخذ صقًرا متعددة، ؾؼد يؽقن تزًظا بادال

ـام ذم اجلؿعقات اخلرية  ،وتضحقة بافقؿت ،جفد ذايت

 وأظامل افؽشاؾة واخلدمات افتطقظقة األخرى. ـام

يتعؾؿ ادتطقع مـ خالل ظؿؾقة افتـشئة األرسية أمهقة 

تؾؽ ف فؾؿجتؿع، ويسبك ظذ افعؿؾ افتطقظل وؾائدت

 ،أمهقة ادشارـة ذم األظامل افتطقظقةإدراك ؼقؿ، واف

ا -ؾقام بعد–بحقث يصبح افعؿؾ افتطقظل  ـً شؾق

 وأحد متطؾبات دور افػرد ذم ادجتؿع. ،واؿعًقا ممارًشا

يقضح افدور افذي يمديف ادتطقع ذم تػعقؾ ا وهذ

افـشاط افتطقظل وافـفقض بخدماتف فسد حاجات 

واحلصقل بادؼابؾ مـ ادجتؿع ظذ  ؾراد واجلامظاتاأل

تؼدير واحسام إلشفاماتف افتطقظقة وأظامفف اخلرية. 

وتظفر هذه افـظرية مػفقم ادرـز االجتامظل افذي 

مػفقم ادرـز خالل ومـ ، معقـة حيدد فؽؾ ؾرد أؾعااًل 

االجتامظل يؿؽـ تػسر افدور افذي يمديف افؼائؿقن 

وافرؽبة  اكطالًؿا مـ دواؾع اخلربافعؿؾ افتطقظل 

افذاتقة ذم ادساظدة، وحيؼؼ افدور افتطقظل افعديد مـ 

افػقائد افتل يؿؽـ أن تـعؽس إجياًبا شقاء ظذ ادتطقع 

كػسف مـ تطقير فؼدراتف، وتعقيده ظذ حتؿؾ ادسموفقة 

االجتامظقة، أو ظذ ادجتؿع مـ تؼقية افسابط 

حلؽقمقة ذم رؾع االجتامظل، ومساظدة اجلفات ا

 مستقى اخلدمات ادطؾقبة.

 : أمهقة الدراسة

بػعؾ ظقامؾ افتغر وافتحديث افتل صفدها    

افعديد  طفرت ادجتؿع افسعقدي خالل احلؼبة اداضقة

زاد مـ حجؿ  مماادجتؿعقة مـ ادتطؾبات وافتحديات 

فعدم ؿدرهتا ظذ تؾبقة كظًرا معاكاة ادمشسات احلؽقمقة 

مما يزز مدى احلاجة إػ  ادتزايدةسؽان احتقاجات اف

مسامهة ؾعافة مـ ممشسات ادجتؿع اددن، وإػ 

اكخراط ـاؾة ؾئات ادجتؿع ذم األظامل افتطقظقة ذم 
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، هذا باإلضاؾة إػ أن جلفقد احلؽقمقةاودظؿ  ةمساكد

افعؿؾ افتطقظل يؼدم خدمات ؿد يصعب ظذ اإلدارة 

كة افعؿؾ احلؽقمقة تؼديؿفا بـػس رسظة ومرو

وؿد دظت افبحقث وافدراشات افتل افتطقظل، 

ؿدمت ذم كدوة افعؿؾ افتطقظل وآؾاق ادستؼبؾ افتل 

( إػ كؼ ثؼاؾة افعؿؾ 7217ظؼدت ذم مؽة ادؽرمة )

افتطقظل، وتعزيزها بافقشائؾ واألشافقب ادختؾػة، 

ت آؾاوحتػقز افشباب ظذ ادشارـة ؾقفا مـ خالل ادؽ

ـام دظت إػ تعزيز افتقاصؾ مع  ادادية وادعـقية،

كظًرا ألمهقة دورها ذم  5ذاـفا ذم هذا ادجالإو، األرس

ؽرس ؿقؿ افتضحقة واإليثار وروح افعؿؾ اجلامظل ذم 

 .كػقس افـاصئة مـذ مراحؾ افطػقفة ادبؽرة

يعد  افعؿؾ افتطقظل أحد األشس اهلامة فؾتـؿقة  

سبة ـبرة االجتامظقة ذم افقؿت احلارض5 ألن اصساك ك

مـ األؾراد ذم األكشطة افتطقظقة يسفؿ ذم بـاء ضاؿات 

إجيابقة ؾاظؾة وؿادرة ظذ افـفقض بادجتؿع، ومقاجفة 

ادخاضر افتل ؿد يتعرض هلا، وهلذا كجد أن ادؿؾؽة 

افعربقة افسعقدية تقيل األظامل واألكشطة افتطقظقة 

اهتامًما مؾحقًطا، متثؾ ذفؽ ذم اظتامد ادسامهة ذم 

ألظامل افتطقظقة ضؿـ األهداف افعامة واألشس ا

 االشساتقجقة خلطة افتـؿقة افثامـة فؾدوفة

هـ(، 1932هـ/1974 -هـ 1971هـ/1972)

وـذفؽ ادطافبة بتلشقس هقئة وضـقة فؾعؿؾ افتطقظل. 

وبافرؽؿ مـ حداثة االهتامم وافعـاية بؼطاع ادـظامت 

ختصص افتطقظقة، إال أن ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية 

مقزاكقة ظافقة هلذا افؼطاع ـدالفة ظذ أمهقة افعائد 

% مـ مقزاكقتفا ظذ 9افتـؿقي فف، حقث تـػؼ ادؿؾؽة 

األظامل اخلرية اخلارجقة، ذم حغ أن ادعدل 

% (، ودماوز إيرادات افعؿؾ اخلري 1افعادل)

افتطقظل فؾجؿعقات اخلرية افتل تؼف ظؾقفا وزارة 

هـ مبؾغ مؾقاري ريال، 1972ام افشمون االجتامظقة ظ

%( 72هـ ارتػع حجؿ افعؿؾ اخلري )1973وذم ظام 

مؼاركة بافسـقات اداضقة، حقث دماوزت ؿقؿة األظامل 

اخلرية افتل كػذهتا وزارة افشمون االجتامظقة 

مؾقارات ريال، مع  3واجلؿعقات اخلرية أـثر مـ 

افعؾؿ أن افتزظات فؾجؿعقات اخلرية ادحؾقة ؿد 

زادت إػ مؾقار وشتامئة مؾققن ريال شـة 

م( فؾسـة افتل تؾت أحداث 7222هـ/1971)

. إن مسامهة ؿطاع (4م: 7223)افؼيػ، شبتؿز. 11

افعؿؾ افتطقظل ذم افتـؿقة االؿتصادية واالجتامظقة ظذ 

درجة ظافقة مـ األمهقة، ؾعذ شبقؾ ادثال يؼدم هذا 

افصحة افؼطاع خدمات مؾؿقشة ذم جمال افبقئة و

وافسبقة وخدمات افػئات اخلاصة ـادعقؿغ وؽرهؿ. 

ؾػل ؿؿة افتـؿقة االجتامظقة افتل ظؼدت ذم ـقبـفاجـ 
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ظاصؿة افدكامرك اتػؼت ؽافبقة افدول ادشارـة أكف ال 

 شبقؾ إػ حتؼقؼ تـؿقة مستدامة إال مـ خالل:

اإلؿرار أن افبعد االجتامظل يعد افسبقؾ األمثؾ  -1

اؿتصادية، ومـ ثؿ ؾنن تـؿقة ادجتؿع هل فتحؼقؼ تـؿقة 

 أشاس افتـؿقة افشامؾة.

افدظقة إػ تـؿقة مػفقم افؼاـة بغ ممشسات  -7

افدوفة افرشؿقة وبغ اجلؿعقات واهلقئات األهؾقة 

 (.2م: 7223)افؼيػ، 

ف تتضح أمهقة افدراشة احلافقة مـ خالل افتعر   

سعقدية ظذ ادماهات اآلباء واألمفات ذم األرسة اف

ومدى وظقفؿ  كحق ممارشة أبـائفؿ فؾعؿؾ افتطقظل،

  .ذم األكشطة افتطقظقة تفؿلمهقة مشارـب

وتتؿثؾ األمهقة افعؾؿقة فؾدراشة ذم اإلضاؾة 

ادعرؾقة افتل يؿؽـ أن تؼدمفا ذم جمال افدراشات 

تظفر األمهقة افتطبقؼقة ، ـام األرسية وافعؿؾ افتطقظل

مـ تقصقات حقل هذا فؾدراشة ؾقام يؿؽـ أن تؼدمف 

 ادقضقع.

 أهداف الدراسة:     

يتؿثؾ اهلدف األشاس فؾدراشة ذم افتعرف ظذ  

 ادماهات اآلباء واألمفات ذم األرسة افسعقدية كحق

وتتػرع مـف األهداف  ،ممارشة أبـائفؿ فؾعؿؾ افتطقظل

 افتافقة: 

افتعرف ظذ ادماهات اآلباء واألمفات كحق  

 :فتطقظل وؾًؼا فؾؿتغرات افتافقةؾعؿؾ افممارشة أبـائفؿ 

افدخؾ افشفري -ادستقى افتعؾقؿل  - افعؿر –افـقع )

 ظدد األوالد(   -ادفـة  -فألرسة 

افتعرف ظذ مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة  

 افعؿؾ افتطقظل. 

افتعرف ظذ مدى تشجقع اآلباء واألمفات  

 ألبـائفؿ ظذ ممارشة افعؿؾ افتطقظل. 

دى وجقد معقؿات حتد مـ افتعرف ظذ م 

ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل مـ وجفة كظر اآلباء 

 واألمفات.

افتعرف ظذ اؿساحات اآلباء واألمفات ؾقام  

 يتعؾؼ بؿامرشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل. 

 مـفجقة الدراسة وإجراءاهتا:  

اظتؿد مـفج افدراشة ظذ ادسح  مـفج الدراسة: - 

حقث يسؿح بنظطاء بقاكات  ،ـةاالجتامظل ظـ ضريؼ افعق

 متثؾ افقاؿع االجتامظل فؾعقـة فتخدم أهداف افدراشة. 

افدراشة وصػقة حتؾقؾقة هذه  د  تعكوع الدراسة:  - 

تسعك فؾتعرف ظذ ادماهات اآلباء واألمفات ذم األرسة 

لمهقة ممارشة أبـائفؿ فؾعؿؾ ؾقام يتعؾؼ بافسعقدية 

ت ذم خصائص االختالؾاتلثر واختبار ، افتطقظل

وبعض ادتغرات افسؽاكقة ذم االدماه كحق  ،األرسة
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 ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل.

األرس افسعقدية مـ اآلباء جمتؿع الدراسة:   - 

 واألمفات ادؼقؿغ ذم مديـة افرياض.

افعؿدية تؿ االظتامد ظذ افعقـة   عقـة الدراسة: - 

ؼت حقث ضب ،ذم اختقار ظقـة افدراشة )افؼصدية(

األمفات  ( أرسة شعقدية مؽقكة مـ337افدراشة ظذ )

 واآلباء مقزظة ظذ أحقاء خمتؾػة مـ مديـة افرياض.

 وذلك وفق اخلطوات التالقة:

تؿ اختقار أربعة أحقاء مـ  خطقات افتطبقؼ ادقدان:

تقار خبحقث تؿ ا ظؿديةبطريؼة مديـة افرياض أحقاء 

، ربعةحل مـ ـؾ جفة مـ جفات مديـة افرياض األ

مـ  ( اشتباكة بؽؾ حل172وبعد ذفؽ تؿ تقزيع )

. حقث تؿ االشتعاكة بؿجؿقظة مـ األحقاء ادختارة

افطافبات اجلامعقات افاليت يقجد مؼر شؽـ أرسهـ 

ذم هذه األحقاء فتقزيع االشتباكات ظذ اجلران ذم 

احلل، ـام تؿ االشتػادة أيًضا مـ بعض األؿارب 

اث ذم ظؿؾقة تقزيع وادعارف مـ افذـقر واإلك

االشتباكات ذم األحقاء ادختارة، حقث وزع اشتباكة 

 واحدة فؽؾ أرسة شعقدية.

وادالحظ أثـاء مجع افبقاكات أن األمفات ــ أـثر 

حرًصا ذم افتعاون ظذ اإلجابة ظـ االشتباكات أـثر 

مـ اآلباء، وؿد يؽقن أحد أشباب ذفؽ ـقن افباحثة 

 .  -اؽافبً -ومساظداهتا مـ افـساء

 

 .يوضح توزيع االستباكات والعائد وادستبعد وادؽتؿؾة البقاكات. ( 1جدول رقم ) 

 ادؽتؿؾة البقاكات ادستبعدة العائدة االستباكات ادوزعة األحقاء أسامء

 43 3 122 172 حل افروضة

 34 4 123 172 حل افشػاء

 123 2 112 172 حل افقادي

 47 9 127 172 حل افػاخرية

 337 73 972 932 جؿقعاد

ومـ خالل افـتائج ادقضحة يتضح أن ظقـة افدراشة 

 ( مػردة. 337افصاحلة فؾتحؾقؾ االحصائل بؾغت) 

بدأت افدراشة مـ ادجال الزمـي:  جماالت الدراسة: _

واكتفت بـفاية ؾزاير فعام  7213بداية صفر أؽسطس

ة ، بقـام تؿ مجع بقاكات افدراشة ذم اددة افزمـق7219

 .7213كقؾؿز  71إػ  2افقاؿعة ما بغ 

: مديـة افرياض، حقث تؿ تطبقؼ ادجال ادؽاين

 افدراشة ظذ أربعة أحقاء مـ أحقاء مديـة افرياض. 
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األرس افسعقدية مـ اآلباء واألمفات ادجال البرشي: 

 ادؼقؿة ذم مديـة افرياض.

 تساؤالت الدراسة:

قام هؾ هـاك اختالف بغ افذـقر واإلكاث ؾ -1

 يتعؾؼ بؿامرشة األبـاء فألظامل افتطقظقة؟

ما مدى وجقد ظالؿة بغ ظؿر اآلباء واألمفات  -7

 واالدماه كحق ممارشة األبـاء فألظامل افتطقظقة؟

ما مدى وجقد ظالؿة بغ ادستقى افتعؾقؿل  -3

فمباء واألمفات واالدماه كحق ممارشة األبـاء فألظامل 

 افتطقظقة؟

فدخؾ افشفري ما مدى وجقد ظالؿة بغ ا -9

 فألرسة واالدماه كحق ممارشة األبـاء فألظامل افتطقظقة؟

ما مدى وجقد ظالؿة بغ مفـة اآلباء واألمفات  -2

 واالدماه كحق ممارشة األبـاء فألظامل افتطقظقة؟

ما مدى وجقد ظالؿة بغ ظدد األبـاء واالدماه  -1

 كحق ممارشة األبـاء فألظامل افتطقظقة؟

مفات بلمهقة افعؿؾ ما مدى وظل اآلباء واأل -2

 افتطقظل؟

ما مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة أن  -3

 يسبك األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل؟

ما مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة تشجقع  -4

 األبـاء ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة؟

ما هل ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء  -12

 واألمفات؟فألظامل افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

ما هل مؼسحات اآلباء واألمفات فرؾع  -11

 مستقى افقظل بلمهقة ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل؟

 أداة مجع البقاكات:

ؿامت افباحثة بتصؿقؿ اشتباكة خاصة فمباء  االستباكة:

واألمفات ذم األرسة افسعقدية احتقت ظذ جمؿقظة 

مـ األشئؾة ذات افعالؿة بؿتغرات افدراشة، حقث 

تؿؾ اجلزء األول ظذ ادتغرات افشخصقة فعقـة اص

 -ادستقى افتعؾقؿل -افعؿر –افدراشة ممثؾة ذم ) افـقع 

ظدد األوالد(. أما اجلزء  -ادفـة  -افدخؾ افشفري

افثان مـ افدراشة ؾتضؿـ حماور افدراشة ادتعؾؼة 

بادماهات اآلباء واألمفات ذم األرسة افسعقدية كحق 

 ؿؾ افتطقظل.ممارشة أبـائفؿ فؾع

 صدق أداة الدراسة:

فؾتعرف ظذ مدى لصدق الظاهري لألداة: ا   (أ 

صدق أداة افدراشة ذم ؿقاس ما وضعت فؼقاشف 

تؿ ظرضفا ظذ جمؿقظة مـ ادحؽؿغ 

ادتخصصغ ذم ؿسؿ افدراشات االجتامظقة، وذم 

ضقء آرائفؿ تؿ إظداد أداة هذه افدراشة 

 بصقرهتا افـفائقة.

بعد افتلـد مـ ق الداخيل لألداة: صدق االتسا (ب 
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افصدق افظاهري ألداة افدراشة تؿ تطبقؼفا 

( 32مقداكًقا ظذ ظقـة اشتطالظقة مؽقكة مـ )

مػردة، ثؿ تؿ حساب معامؾ االرتباط برشقن 

ظذ بقاكات افعقـة دعرؾة مدى افصدق افداخع 

فالشتباكة، حقث تؿ حساب معامؾ االرتباط بغ 

بارات االشتباكة بافدرجة درجة ـؾ ظبارة مـ ظ

افؽؾقة فؾؿحقر افذي تـتؿل إفقف افعبارة ـام 

 تقضح ذفؽ اجلداول افتافقة.

 

( أن ؿقؿ معامؾ 1 – 7يتضح مـ اجلداول )و

ارتباط ـؾ ظبارة مـ افعبارات مع حمقرها مقجبة ودافة 

( ؾلؿؾ مما يدل 2.21إحصائًقا ظـد مستقي افدالفة )

 ظذ صدق اتساؿفا مع حماورها.

فؼقاس مدى ثبات أداة   :ثبات أداة الدراسةــــ  

افدراشة )االشتباكة( اشتخدمت افباحثة )معادفة أفػا 

فؾتلـد مـ ثبات أداة   Cronbach's Alpha (α )ـروكباخ( 

( يقضح معامالت ثبات 2افدراشة، واجلدول رؿؿ )

 أداة افدراشة. 

 .األول بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور معامالت ارتباط برسون لعبارات ادحور .(2) رقمجدول 

 االرتباط بادحور معامل رقم العبارة معامل االرتباط بادحور رقم العبارة

1 2.214** 2 2.994** 

7 2.949** 3 2.222** 

3 2.237** 4 2.143** 

9 2.912** 12 2.232** 

2 2.122** 11 2.221** 

1 2.913** - - 

 ؾلؿؾ 2.21يالحظ ** دال ظـد مستقى افدالفة 
 

 .معامالت ارتباط برسون لعبارات ادحور الثاين بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور. (3) رقمجدول 

 معامل االرتباط بادحور رقم العبارة معامل االرتباط بادحور رقم العبارة

1 2.233** 9 2.143** 

7 2.222** 2 2.229** 

3 2.221** 1 2.137** 

  2.21ة يالحظ ** دال ظـد مستقى افدالف
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 .معامالت ارتباط برسون لعبارات ادحور الثالث بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور. (4جدول رقم )

 معامل االرتباط بادحور رقم العبارة معامل االرتباط بادحور رقم العبارة

1 2.971** 3 2.172** 

7 2.231** 9 2.941** 

 ؾلؿؾ 2.21يالحظ ** دال ظـد مستقى افدالفة 

 .معامالت ارتباط برسون لعبارات ادحور الرابع بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور .(5جدول رقم )

 معامل االرتباط بادحور رقم العبارة معامل االرتباط بادحور رقم العبارة

1 2.272** 3 2.122** 

7 2.292** 4 2.921** 

3 2.911** 12 2.231** 

9 2.243** 11 2.212** 

2 2.239** 17 2.292** 

1 2.234** 13 2.127** 

2 2.221** - - 

 ؾلؿؾ 2.21يالحظ ** دال ظـد مستقى افدالفة 

 

 .معامالت ارتباط برسون لعبارات ادحور اخلامس بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور. (6جدول رقم )     

 معامل االرتباط بادحور رقم العبارة معامل االرتباط بادحور رقم العبارة

1 2.234** 2 2.112** 

7 2.141** 1 2.137** 

3 2.111** 2 2.171** 

9 2.143** - - 

 .ؾلؿؾ 2.21دال ظـد مستقى افدالفة  يالحظ**
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 .معامل ألػا كروكباخ لؼقاس ثبات أداة الدراسة. (7) رقمجدول 

 ثبات ادحور عدد العبارات حماور االستباكة   

 2.2921 11 مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.2341 1 وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل ىمد

 2.3271 9 تشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقةبلمهقة مدى وظل اآلباء واألمفات 

 2.2319 13 مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات افتطقظل فؾعؿؾأهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء 

 2.2127 2 ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة أهؿ

 2.2432 91 افثبات افعام

 

يتضح مـ اجلدول أن معامؾ افثبات افعام دحاور 

اتصاف ( وهذا يدل 2.2432افدراشة ظال حقث بؾغ )

ا بدرجة ظافقة مـ افثبات يؿؽـ االظتامد ظؾقف االشتباكة

 ذم افتطبقؼ ادقدان فؾدراشة.

 أسالقب ادعاجلة اإلحصائقة: 

فتحؼقؼ أهداف افدراشة وحتؾقؾ افبقاكات افتل تؿ   

دمؿقعفا، تؿ اشتخدام افعديد مـ األشافقب اإلحصائقة 

ادـاشبة باشتخدام احلزم اإلحصائقة فؾعؾقم االجتامظقة 

Statistical Package for Social Sciences ز هلا وافتل يرم

وذفؽ بعد أن تؿ ترمقز  (.SPSSاختصاًرا بافرمز )

وفتحديد ضقل  .وإدخال افبقاكات إػ احلاشب اآليل

خاليا ادؼقاس افثالثل )احلدود افدكقا وافعؾقا( 

-3ادستخدم ذم حماور افدراشة، تؿ حساب اددى )

( ، ثؿ تؼسقؿف ظذ ظدد خاليا ادؼقاس فؾحصقل 7=1

بعد  .(2.12= 7/3ي )ظذ ضقل اخلؾقة افصحقح أ

إضاؾة هذه افؼقؿة إػ أؿؾ ؿقؿة ذم ادؼقاس  تذفؽ مت

وذفؽ  ،)أو بداية ادؼقاس وهل افقاحد افصحقح(

فتحديد احلد األظذ هلذه اخلؾقة، وهؽذا أصبح ضقل 

 اخلاليا ـام يليت:

  يؿثؾ )ال أواؾؼ( كحق ـؾ ظبارة  1.12إػ  1مـ

 باختالف ادحقر ادراد ؿقاشف.

  يؿثؾ )أواؾؼ إػ حد ما( كحق  7.39إػ  1.13مـ

 ـؾ ظبارة باختالف ادحقر ادراد ؿقاشف.

  يؿثؾ )أواؾؼ( كحق ـؾ ظبارة  3.22إػ  7.32مـ

وبعد ذفؽ تؿ  باختالف ادحقر ادراد ؿقاشف.

 حساب ادؼايقس اإلحصائقة افتافقة:

افتؽرارات وافـسب ادئقية فؾتعرف ظذ -1

 ،ؾراد ظقـة افدراشةاخلصائص افشخصقة وافقطقػقة أل
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وحتديد اشتجابات أؾرادها دماه ظبارات ادحاور 

 افرئقسة افتل تتضؿـفا أداة افدراشة.

 Weighted"ادتقشط احلسايب ادقزون )ادرجح( -7

Mean"  وذفؽ دعرؾة مدى ارتػاع أو اكخػاض

ؽؾ ظبارة مـ ظبارات فاشتجابات أؾراد افدراشة 

فعؾؿ أكف يػقد ذم ة، مع اقمتغرات افدراشة األشاش

 ترتقب افعبارات حسب أظذ متقشط حسايب مقزون. 

وذفؽ دعرؾة مدى  "Mean "ادتقشط احلسايب-3 

 حقلارتػاع أو اكخػاض اشتجابات أؾراد افدراشة 

ادحاور افرئقسة )متقشط متقشطات افعبارات(، مع 

يػقد ذم ترتقب ادحاور حسب أظذ  ذفؽ افعؾؿ بلن

  متقشط حسايب.

 Standard"اشتخدام االكحراف ادعقاري  تؿ-9 

Deviation"  فؾتعرف ظذ مدى اكحراف اشتجابات

أؾراد افدراشة فؽؾ ظبارة مـ ظبارات متغرات 

افدراشة، وفؽؾ حمقر مـ ادحاور افرئقسة ظـ 

متقشطفا احلسايب. ويالحظ أن االكحراف ادعقاري 

يقضح افتشتت ذم اشتجابات أؾراد ظقـة افدراشة فؽؾ 

ارة مـ ظبارات متغرات افدراشة، إػ جاكب ظب

ادحاور افرئقسة، ؾؽؾام اؿسبت ؿقؿتف مـ افصػر 

 ترـزت االشتجابات واكخػض تشتتفا بغ ادؼقاس.

تؿ اشتخدام اختبار )ت( فؾعقـات ادستؼؾة -2 

(Independent Sample T-test فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت )

دماهات أؾراد هـافؽ ؾروق ذات دالفة إحصائقة بغ ا

 .افدراشة كحق حماور افدراشة باختالف متغراهتؿ

حتؾقؾ افتبايـ األحادي: فؾتعرف ظذ ما إذا -1 

ـاكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة إحصائقة بغ ادماهات 

أؾراد افدراشة كحق حماور افدراشة باختالف متغراهتؿ 

 افشخصقة وافقطقػقة افتل تـؼسؿ إػ أـثر مـ ؾئتغ.

دام اختبار )صقػقف(:  فتحديد صافح تؿ اشتخ-2 

افػروق بغ ؾئات ادتغرات افشخصقة وافقطقػقة افتل 

وذفؽ إذا ما أوضح اختبار  ،تـؼسؿ إػ أـثر مـ ؾئتغ

حتؾقؾ افتبايـ األحادي وجقد ؾروق ذات دالفة 

 إحصائقة بغ ؾئات هذه ادتغرات.

 

 حتؾقل كتائج الدراسة

 :خصائص ظقـة افدراشةأواًل: 

 ؟توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر الـوع. (8) رقمول جد 

 الـسبة التؽرار الـوع

 34.3 122 باأل

 12.2 737 ماأل

 %122 337 ادجؿقع

 

% مـ 12.2أن افـسبة األـز  يتضح مـ اجلدول

% مـ إمجايل ادبحقثغ 34.3ادبحقثغ أمفات، بقـام 
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ـثر مـ ،  ويتضح مـ افـتائج أن كسبة األمفات أآباء

تعاوًكا  ومـ اجلدير ذـره أن األمفات ــ أـثراآلباء، 

 أشئؾة االشتباكة مـ اآلباء.ـ ذم اإلجابة ظ

  

 .توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر العؿر. (9) رقمجدول 

 الـسبة التؽرار العؿر

 73.3 34 شـة 32أؿؾ مـ 

 92إػ أؿؾ مـ  32مـ 

 شـة

119 74.3 

 22إػ أؿؾ مـ  92مـ 

 شـة

122 71.7 

 12إػ أؿؾ مـ  22مـ 

 شـة

13 11.2 

 9.7 11 ـثرلشـة ؾ 12مـ 

 %122 337 ادجؿقع

 

افـسبة األـز مـ ادبحقثغ أن  يتضح مـ اجلدول

بقـام  ،شـة 92إػ أؿؾ مـ  32% أظامرهؿ مـ 74.3

شـة،  22إػ أؿؾ مـ  92% مـفؿ أظامرهؿ مـ 71.7

شـة، 32أؿؾ مـ  % مـ ادبحقثغ أظامرهؿ73.3مؼابؾ 

إػ أؿؾ مـ  22% مـ ادبحقثغ أظامرهؿ مـ 11.2و

، شـة ؾلـثر 12% أظامرهؿ مـ 9.7شـة، و 12

وكستـتج مـ ذفؽ أن افـسبة افغافبة مـ ادبحقثغ ذم 

 .ادرحؾة ادتقشطة

توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر . (11) رقمجدول 

 .الدخل الشفري لألرسة

 الـسبة التؽرار الدخل الشفري لألرسة

 2.7 72 ريال 2222أؿؾ مـ 

إػ أؿؾ مـ  2222مـ 

 ريال 12222

112 73.3 

إػ أؿؾ مـ  12222مـ 

 ريال 12222

42 73.1 

إػ أؿؾ مـ  12222مـ 

 ريال72222

24 72.2 

 71.2 33 ؾلـثر  ريال 72222مـ 

 %122 337 ادجؿقع

 

% مـ 73.3افـسبة األـز أن  يتضح مـ اجلدول

أؿؾ  إػ 2222ؿ افشفري مـ هقثغ دخؾ أرسادبح

% دخؾ أرسهؿ افشفري 73.1ريال، بقـام  12222مـ 

ريال، مؼابؾ  12222إػ أؿؾ مـ  12222مـ 

% مـ ادبحقثغ دخؾ أرسهؿ افشفري مـ 71.2

% مـ إمجايل أؾراد ظقـة 72.2ريال ؾلـثر، و 72222

إػ أؿؾ  12222افدراشة دخؾ أرسهؿ افشفري مـ 

% مـ إمجايل أؾراد ظقـة 2.7ريال، و 72222 مـ

 .ريال 2222افدراشة دخؾ أرسهؿ افشفري أؿؾ مـ 

افعدد األـز مـ األرس ادبحقثة وكستـتج مـ ذفؽ أن 

ذات دخؾ متقشط، ومتقؾ إػ األظذ ؿؾقال5 وفذفؽ 
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كجد أن مستقى دخؾ اآلباء واألمفات ادبحقثغ 

ألـز يتقاؾؼ مع مستقاهؿ افتعؾقؿل، حقث إن افـسبة ا

  مـفؿ جامعققن، ويعؿؾقن ذم افؼطاع احلؽقمل.

 

توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر . (11) رقمجدول 

 .بادستوى التعؾقؿي لأل

 الـسبة التؽرار بادستوى التعؾقؿي لأل

 1.2 9 ال يؼرأ وال يؽتب

 3.1 17 افشفادة االبتدائقة

 2.1 74 افشفادة ادتقشطة

 13.9 21 افشفادة افثاكقية

 11.3 93 دبؾقم

 92.1 129 افشفادة اجلامعقة

 17.3 92 ماجستر

 2.3 77 دـتقراه

 %122 337 ادجؿقع

  

% مـ 92.1أن افـسبة األـز  مـ اجلدوليتضح 

ادبحقثغ % مـ 13.9، بقـام جامعققن ادبحقثغ

% 17.3ثاكقية، مؼابؾ افشفادة افافتعؾقؿل  اهؿمستق

تعؾقؿل ماجستر، وما كسبتف اف اهؿمستق ادبحقثغمـ 

 اهؿ% مـ إمجايل أؾراد ظقـة افدراشة مستق11.3

 اهؿمستق ادبحقثغ% مـ 2.1افتعؾقؿل دبؾقم، و

ادبحقثغ  % مـ2.3تقشطة، وادشفادة افافتعؾقؿل 

افشفادة  ادبحقثغ معفؿ% 3.1دـتقراه، ودرجة  معفؿ

ادبحقثغ ال يؼرؤون وال % مـ 1.2االبتدائقة، و

 ن.يؽتبق

  

توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر . (12) رقمجدول 

 .ادستوى التعؾقؿي لألم

 الـسبة التؽرار ادستوى التعؾقؿي لألم

 9.7 11 ؽتبتؼرأ وال تال 

 12.3 13 افشفادة االبتدائقة

 2.2 14 افشفادة ادتقشطة

 11.2 11 افشفادة افثاكقية

 3.1 33 دبؾقم

 31.9 134 افشفادة اجلامعقة

 3.1 33 ماجستر

 3.9 13 دـتقراه

 %122 337 ادجؿقع

 

% مـ 31.9أن افـسبة األـز يتضح مـ اجلدول

% 12.3امعقة واجلشفادة ادبحقثات حيؿؾـ اف األمفات

 ،شفادة االبتدائقةافافتعؾقؿل اهؿ مستقادبحقثات مـ 

 اهؿ% مـ إمجايل أؾراد ظقـة افدراشة مستق11بقـام 

ادبحقثات  % مـ3.1و ثاكقية،افة شفادافافتعؾقؿل 

% مـ إمجايل أؾراد ظقـة 3.1افتعؾقؿل دبؾقم و اهؿمستق
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% مـ 9.7و افدراشة مستقى تعؾقؿ األمفات ماجستر

% مـ 3.9و يؼرأن واليؽتبـ ال اتاألمفات ادبحقث

 ه.دـتقراحيؿؾـ درجة اف اتاألمفات ادبحقث

 

 .متغر ادفـةتوزيع أفراد عقـة الدراسة وفق . (13) رقمجدول 

 الـسبة التؽرار ادفـة

مقطػ ذم افؼطاع 

 احلؽقمل

791 13.1 

مقطػ ذم افؼطاع 

 اخلاص

91 12.2 

يعؿؾ ذم ادجال 

 افعسؽري

1 1.1 

 7.1 12 أظامل حرة

 11.2 13 ربة مـزل

 2.2 71 متؼاظد

 %122 337 ادجؿقع

 

األـز مـ  ةافـسبأن  مـ اجلدول يتضح 

ن ذم افؼطاع احلؽقمل، بقـام ق% مقطػ13.1ادبحقثغ

% مـ 12.2األمفات ربات مـزل مؼابؾ مـ 11.2%

% مـ 2.2ن ذم افؼطاع اخلاص وقادبحقثغ مقطػ

% مـ إمجايل أؾراد ظقـة 7.1ن، وقادبحقثغ متؼاظ

% مـ 1.1رة، وذم جمال األظامل احلافدراشة يعؿؾقن 

. ذم ادجال افعسؽري يعؿؾقن ادبحقثغإمجايل 

ذفؽ أن أـثر مـ كصػ ادبحقثغ  وكستـتج مـ

 يعؿؾقن ذم افؼطاع احلؽقمل.

 

توزيع أفراد عقـة الدراسة وفق متغر عدد  .(14) رقم جدول

 .أبـاء األرسة

 الـسبة التؽرار عدد أبـاء األرسة

 92.3 129 أؾراد 3 أؿؾ مـ

 1 أؿؾ مـ إػ 3مـ 

 أؾراد

191 31.4 

 4 أؿؾ مـ إػ 1مـ 

 أؾراد

11 12.3 

 2.2 71 ـثرلؾراد ؾأ 4مـ 

 %122 337 ادجؿقع

 

% هل فألرس 92افـسبة األـز مـ اجلدول أن يتضح 

. وؿد تتػؼ هذه افـتقجة مع 3افتل ظدد أبـائفا أؿؾ مـ 

أظامر اآلباء واألمفات ادبحقثغ ذفؽ أن كسبة ـبرة 

% مـ 31.4بقـام ما كسبتف مـفؿ ذم مرحؾة افشباب، 

أؿؾ  إػ 3مـ  فؿظدد أبـائإمجايل أؾراد ظقـة افدراشة 

% مـ إمجايل أؾراد 12.3أبـاء، مؼابؾ ما كسبتف  1مـ

 4أؿؾ مـإػ  1ظقـة افدراشة ظدد أبـاء أرسهؿ مـ 

% مـ إمجايل أؾراد ظقـة افدراشة ظدد 2.2 كسبةأبـاء، و

 أبـاء ؾلـثر. 4مـ  فؿأبـائ
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 اخلاصة بؿحاور افدراشة:ـتائج . افثاكقا

اآلباء واألمفات بلمهقة مدى وظل  ادحور األول:

 .ظلافعؿؾ افتطق

  

ات أفراد عقـة الدراسة عذ عبارات حمور مدى وعي اآلباء واألمفات بلمهقة العؿل التطوعي مرتبة تـازلًقا استجاب. (15) رقمجدول 

 . حسب متوسطات ادوافؼة

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

بة ادعقاري
رت

 ال

الـسبة 

% 
 أوافق

أوافق إىل 

 حدما
 ال أوافق

1 
حيثـا ديــا احلـقػ ظذ تؼديؿ 

 ادساظدات فمخريـ

 - 12 312 ك
7.41 2.71 1 

% 42.2 9.2 - 

4 

حسام األؾراد  افذيـ يشارـقن ذم ا

تؼديؿ افعقن وادساظدة 

 فؾؿحتاجغ

 3 73 321 ك

7.41 2.31 7 
% 41.4 2.3 2.3 

12 
ؿ افعؿؾ افتطقظل ذم حتؼقؼ يسف

 افتضامـ االجتامظل

 7 21 379 ك
7.39 2.33 3 

% 39.3 19.2 2.2 

11 
يعزز افعؿؾ افتطقظل االكتامء 

 افقضـل بغ األؾراد

 97 139 121 ك
7.22 2.92 9 

% 92.3 93.7 11.2 

2 

افعؿؾ افتطقظل مؽؿؾ فعؿؾ 

ادمشسات احلؽقمقة بام خيدم 

 افصافح افعام

 17 34 731 ك

7.22 2.27 2 
% 23.1 73.3 3.1 

7 
يسفؿ افعؿؾ افتطقظل ذم حؾ 

 مشاـؾ ادجتؿع

 11 47 724 ك
7.22 2.27 1 

% 23.2 79.1 7.4 

1 
أحب ادشارـة مع أبـائل ذم 

 األظامل افتطقظقة

 19 112 721 ك
7.17 2.21 2 

% 12.2 32.1 3.2 
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 (.15رقم ) تابع جدول

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

بة ادعقاري
رت

 ال

الـسبة 

% 
 أوافق

أوافق إىل 

 حدما
 ال أوافق

9 
أؾضؾ أن يشارك أبـائل ذم األظامل 

 افتطقظقة

 19 114 794 ك
7.17 2.21 3 

% 12.7 31.7 3.2 

2 

تؼديؿ ادساظدات فؾؿحتاجغ 

مسموفقة ادمشسات احلؽقمقة 

 قحدها ؾؼطف

 121 139 97 ك

7.27 2.23 4 
% 11.2 93.7 92.3 

3 
فقس فدى أبـائل وؿت فألظامل 

 افتطقظقة

 29 139 179 ك
7.13 2.21 

1

2 % 37.2 93.7 14.9 

3 
ال يقجد اهتامم مـ ادجتؿع 

 بادتطقظغ

 23 24 722 ك
1.22 2.11 

1

1 % 12.9 72.2 13.4 

 2.79 7.24 ادتقشط افعام

 

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله يتضح يتضح 

ظذ وظل اآلباء واألمفات بلمهقة  مقاؾؼة ادبحقثغ

( وهق 3.22مـ  7.24افعؿؾ افتطقظل بؿتقشط )

متقشط يؼع ذم افػئة افثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل 

( وهل افػئة افتل تشر إػ خقار 3.22إػ  7.32)مـ 

يتضح مـ افـتائج أن هـاك شة. ظذ أداة افدرا "أواؾؼ "

مدى وظل اآلباء ظذ ادبحقثغ ذم مقاؾؼة  اتػاوتً 

حقث تراوحت  واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

مدى وظل اآلباء واألمفات متقشطات مقاؾؼتفؿ ظذ 

( وهل  7.41إػ  1.22مابغ )  بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

مـ  متقشطات تساوح ما بغ افػئتغ افثاكقة وافثافثة

ؾئات ادؼقاس افثالثل وافؾتان تشران إػ )أواؾؼ إػ 

حد ما / أواؾؼ( ظذ أداة افدراشة مما يقضح افتػاوت 

مدى وظل اآلباء ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ 

حقث يتضح مـ  واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

مالمح وظل مـ ظذ ثامكقة مقاؾؼة ادبحقثغ افـتائج 
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أبرزها تتؿثؾ  ات بلمهقة افعؿؾ افتطقظلاآلباء واألمف

( وافتل تؿ 2،  11،  12،   4،  1ذم افعبارات رؿؿ ) 

ظؾقفا  ادبحقثغترتقبفا تـازفًقا حسب مقاؾؼة 

حيثـا ديــا "( وهل 3ـافتايل:جاءت افعبارة رؿؿ )

بادرتبة  "احلـقػ ظذ تؼديؿ ادساظدات فمخريـ

راشة ظؾقفا األوػ مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افد

( 4جاءت افعبارة رؿؿ )و (.3مـ  7.41بؿتقشط )

احسام األؾراد  افذيـ يشارـقن ذم تؼديؿ افعقن  "لوه

بادرتبة افثاكقة مـ حقث  "وادساظدة فؾؿحتاجغ 

مـ  7.41مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

يسفؿ افعؿؾ " ( وهل12جاءت افعبارة رؿؿ )و (.3

بادرتبة افثافثة  "افتضامـ االجتامظل افتطقظل ذم حتؼقؼ

مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط 

  (.3مـ  7.39)

يعزز افعؿؾ "( وهل 11جاءت افعبارة رؿؿ )و

بادرتبة افرابعة مـ  "افتطقظل االكتامء افقضـل بغ األؾراد 

 7.22حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

افعؿؾ افتطقظل "( وهل 2افعبارة رؿؿ )جاءت و (.3مـ 

مؽؿؾ فعؿؾ ادمشسات احلؽقمقة بام خيدم افصافح 

بادرتبة اخلامسة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة  "افعام

 (.3مـ  7.22افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

حد ما إػ  مقاؾؼة ادبحقثغ ـام يتضح مـ افـتائج 

مالمح وظل اآلباء واألمفات بلمهقة مـ ظذ اثـغ 

(  3،  3تتؿثالن ذم افعبارتان رؿؿ )  افعؿؾ افتطقظل

وافؾتان تؿ ترتقبفام تـازفًقا حسب مقاؾؼة أؾراد ظقـة 

جاءت افعبارة رؿؿ و افدراشة ظؾقفام إػ حد ما ـافتايل:

 "فقس فدى أبـائل وؿت فألظامل افتطقظقة "( وهل 3)

بادرتبة األوػ مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة 

جاءت و (.3مـ  7.13 حد ما بؿتقشط )ظؾقفا إػ

ال يقجد اهتامم مـ ادجتؿع "( وهل 3افعبارة رؿؿ )

 ادبحقثغبادرتبة افثاكقة مـ حقث مقاؾؼة  "بادتطقظغ 

 (3مـ  1.22ظؾقفا إػ حد ما بؿتقشط )

 مدى وظل اآلباء واألمفات ادحور الثاين:

 ؾافعؿؿقؿ ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ  ادبحقثغ

 افتطقظل.
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العؿل ققم عذ عبارات حمور مدى وعي اآلباء واألمفات فقام يتصل برتبقة األبـاء عذ ادبحوثني ستجابات ا . (16) رقمجدول 

 .التطوعي مرتبة تـازلًقا حسب متوسطات ادوافؼة

 العبارة

 درجة ادوافؼة التؽرار
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري
الـسبة  الرتبة

% 
 أوافق

أوافق إىل 

 حدما

ال 

 أوافق

مـ ادػقد تـؿقة روح اجلامظة ذم افعؿؾ 

 افتطقظل فدى األبـاء مـذ افصغر

 7 21 379 ك
7.39 2.33 1 

% 39.3 19.2 2.2 

يسفؿ افعؿؾ افتطقظل ذم تطقير 

 صخصقة األبـاء ) افذـقر واإلكاث (

 2 13 319 ك
7.31 2.93 7 

% 37.7 11.2 1.3 

هتؿ بسبقة أبـائل ظذ حب افعؿؾ أ

 افتطقظل

 7 21 373 ك
7.21 2.21 3 

% 39.3 19.2 2.2 

أحرص ظذ ترؽقب أبـائل ذم افعؿؾ 

 افتطقظل

 12 132 732 ك
7.23 2.22 9 

% 17.2 39.2 3.4 

افعؿؾ افتطقظل فقس مـ أوفقيات 

 اهتاممل ذم تربقة األبـاء

 12 194 123 ك
7.32 2.27 1 

% 92.3 34.2 12.2 

اصساك أبـائل ذم األظامل افتطقظقة 

 يثر ؿؾؼل ظؾقفؿ

 12 113 127 ك
7.77 2.23 2 

% 34.3 97.2 12.2 

 2.31 7.23 ادتقشط افعام

 

مقاؾؼة مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله يتضح 

ظذ وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة ادبحقثغ 

مـ  7.23ؾ افتطقظل بؿتقشط )األبـاء ظذ افعؿ

( وهق متقشط يؼع ذم افػئة افثافثة مـ ؾئات 3.22

( وهل افػئة افتل 3.22إػ  7.32ادؼقاس افثالثل )مـ 

 ظذ أداة افدراشة.  "أواؾؼ"تشر إػ خقار 

يتضح مـ افـتائج أن هـاك تػاوًتا ذم مقاؾؼة أؾراد 

ظقـة افدراشة ظذ مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل حقث 

تراوحت متقشطات مقاؾؼتفؿ ظذ مدى وظل اآلباء 



  ....فألظامل افتطقظقةأبـائفؿ ادماهات اآلباء واألمفات كحق ممارشة ل: افعتقبة كقر 721

واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ افعؿؾ 

( وهل متقشطات 7.39إػ  7.77افتطقظل مابغ )

تساوح ما بغ افػئتغ افثاكقة وافثافثة مـ ؾئات ادؼقاس 

اؾؼ إػ حد ما / أواؾؼ ( افثالثل وافؾتان تشران إػ )أو

ظذ أداة افدراشة مما يقضح افتػاوت ذم مقاؾؼة أؾراد 

ظقـة افدراشة ظذ مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

  . يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل

ظذ  مقاؾؼة ادبحقثغحقث يتضح مـ افـتائج 

ربعة مـ مالمح وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ أ

بـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل تتؿثؾ ذم افعبارات بسبقة األ

( وافتل تؿ ترتقبفا تـازفًقا حسب 2،  1،   1،  7رؿؿ ) 

  مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا ـافتايل:

مـ ادػقد تـؿقة "( وهل 7جاءت افعبارة رؿؿ )

روح اجلامظة ذم افعؿؾ افتطقظل فدى األبـاء مـذ 

اؾؼة أؾراد ظقـة بادرتبة األوػ مـ حقث مق "افصغر 

  (.3مـ  7.39افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

يسفؿ افعؿؾ "( وهل 1جاءت افعبارة رؿؿ )و

صخصقة األبـاء ) افذـقر  افتطقظل ذم تطقير

بادرتبة افثاكقة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة  "(واإلكاث

 (.3مـ  7.31افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

ـائل اهتؿ بسبقة أب"( وهل 1جاءت افعبارة رؿؿ )و

بادرتبة افثافثة مـ حقث  "ظذ حب افعؿؾ افتطقظل

مـ  7.21مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

3.) 

أحرص ظذ "( وهل 2جاءت افعبارة رؿؿ )و

بادرتبة افرابعة مـ  "ترؽقب أبـائل ذم افعؿؾ افتطقظل

حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط 

 (.3مـ  7.23)

إػ حد ما  مقاؾؼة ادبحقثغـ افـتائج ـام يتضح م

ظذ أثـغ مـ مالمح وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ 

بسبقة األبـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل تتؿثالن ذم افعبارتغ 

( وافتل تؿ ترتقبفا تـازفقًا حسب مقاؾؼة 9، 3رؿؿ )

  أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفام إػ حد ما ـافتايل:

افعؿؾ افتطقظل "هل ( و3جاءت افعبارة رؿؿ )

بادرتبة  "فقس مـ أوفقيات اهتاممل ذم تربقة األبـاء

األوػ مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا إػ 

  (.3مـ  7.32حد ما بؿتقشط )

اصساك أبـائل ذم "( وهل 9جاءت افعبارة رؿؿ )و

بادرتبة افثاكقة مـ  "األظامل افتطقظقة يثر ؿؾؼل ظؾقفؿ 

ؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا إػ حد ما حقث مقاؾؼة أ

 (.3مـ  7.77بؿتقشط )

حمقر مدى وظل اآلباء واألمفات ادحور الثالث: 

 .بلمهقة تشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة
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. 

 ممارسة يوضح استجابات ادبحوثني عذ عبارات حمور مدى وعي اآلباء واألمفات بلمهقة تشجقع أبـائفم عذ . (17جدول رقم )

 .األعامل التطوعقة مرتبة تـازلًقا حسب متوسطات ادوافؼة

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار

ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري
الـسبة  الرتبة

% 
 أوافق

أوافق 

إىل 

 حدما

 ال أوافق

3 
أصعر بافرضاء واالظتزاز ظـد مشارـة 

 أبـائل ذم األظامل افتطقظقة 

 4 31 747 ك
7.29 2.94 1 

% 21.9 71.7 7.9 

1 
اصساك أبـائل ذم األظامل افتطقظقة 

 مضقعة فؾقؿت واجلفد 

 72 22 747 ك
7.21 2.21 9 

% 21.9 13.3 2.7 

9 
اشتثؿر وؿت ؾراغ أبـائل ذم افعؿؾ 

 افتطقظل 

 32 132 112 ك
7.39 2.12 7 

% 93.7 92.1 4.2 

7 

فقافديـ مـ اخلقف ظذ األبـاء يؿـع ا

تشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة افعؿؾ 

 افتطقظل 

 112 142 13 ك

1.32 2.14 3 
% 12.3 21.1 32.1 

 2.92 7.91 ادتقشط افعام

 

مقاؾؼة مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله يتضح 

ظذ وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ ادبحقثغ 

ة بؿتقشط بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظق

( وهق متقشط يؼع ذم افػئة افػئة 3.22مـ  7.91)

إػ  7.32افثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل ) مـ 

ظذ  "أواؾؼ"( وهل افػئة افتل تشر إػ خقار 3.22

أداة افدراشة.ويتضح مـ افـتائج أن هـاك تػاوًتا ذم 

مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ مدى وظل اآلباء 

عؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة واألمفات ؾقام يت

األظامل افتطقظقة حقث تراوحت متقشطات مقاؾؼتفؿ 

ظذ مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ بتشجقع 

إػ  1.32أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة مابغ )



  ....فألظامل افتطقظقةأبـائفؿ ادماهات اآلباء واألمفات كحق ممارشة ل: افعتقبة كقر 723

وهل متقشطات تساوح ما بغ افػئتغ افثاكقة  ،(7.29

افؾتان تشران إػ وافثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل و

)أواؾؼ إػ حد ما / أواؾؼ( ظذ أداة افدراشة مما 

يقضح افتػاوت ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ 

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ 

حقث يتضح مـ افـتائج  ،ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة

 ظذ اثـغ مـ مالمح وظل اآلباءمقاؾؼة ادبحقثغ 

واألمفات ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة 

( 1،  3األظامل افتطقظقة تتؿثالن ذم افعبارتغ رؿؿ )

وافؾتغ تؿ ترتقبفام تـازفًقا حسب مقاؾؼة أؾراد ظقـة 

( وهل 3جاءت افعبارة رؿؿ ) افدراشة ظؾقفام ـافتايل:

أصعر بافرضاء واالظتزاز ظـد مشارـة أبـائل ذم "

بادرتبة األوػ مـ حقث مقاؾؼة  "قةاألظامل افتطقظ

جاءت و (.3مـ  7.39ظؾقفا بؿتقشط ) ادبحقثغ

اصساك أبـائل ذم األظامل "( وهل 1افعبارة رؿؿ )

بادرتبة افثاكقة مـ  "افتطقظقة مضقعة فؾقؿت واجلفد

مـ  7.21ظؾقفا بؿتقشط )قثغ ــادبححقث مقاؾؼة 

3.) 

حد ما إػ  مقاؾؼة ادبحقثغـام يتضح مـ افـتائج 

ظذ اثـغ مـ مالمح وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ 

بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة تتؿثالن 

( وافؾتان تؿ ترتقبفام تـازفًقا 7،  9ذم افعبارتغ رؿؿ )

حسب مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفام إػ حد ما 

ؿت اشتثؿر و"( وهل 9جاءت افعبارة رؿؿ )وـافتايل:

بادرتبة األوػ مـ  "ؾراغ أبـائل ذم افعؿؾ افتطقظل

حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا إػ حد ما 

( 7جاءت افعبارة رؿؿ )و (.3مـ  7.39بؿتقشط )

اخلقف ظذ األبـاء يؿـع افقافديـ مـ تشجقع "وهل 

بادرتبة افثاكقة مـ  "أبـائفؿ ظذ ممارشة افعؿؾ افتطقظل

ظقـة افدراشة ظؾقفا إػ حد ما  حقث مقاؾؼة أؾراد

مـ خالل افـتائج ادقضحة  (.3مـ  1.32بؿتقشط )

 اآلباء واألمفاتمـ  حمدود أظاله يتضح وظل

ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة  ادبحقثغ

األظامل افتطقظقة حقث يتضح صعقر اآلباء واألمفات 

بافرضا واالظتزاز ظـد مشارـة أبـائفؿ ذم األظامل 

 .فتطقظقةا

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة  :ادحور الرابع

 افتطقظل مـ وجفة كظر اآلباء فؾعؿؾاألبـاء 

 ."ادبحقثغ واألمفات
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التطوعي من وجفة كظر  عذ عبارات حمور أهم ادعوقات التي حتد من ممارسة األبـاء لؾعؿل ادبحوثنياستجابات  . (18رقم ) جدول

 .مرتبة تـازلًقا حسب متوسطات ادوافؼة اآلباء واألمفات

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

بة ادعقاري
رت

ال
 

الـسبة 

% 
 أوافق

أوافق إىل 

 ما حد

ال 

 أوافق

2 
ظدم اإلظالن ظـ برامج افعؿؾ افتطقظل 

 ذم وشائؾ اإلظالم

 71 31 722 ك
7.11 2.23 1 

% 27.2 77.2 2.2 

9 
ضعػ افتقظقة اإلظالمقة بلمهقة افعؿؾ 

 افتطقظل 

 11 42 714 ك
7.11 2.21 7 

% 22.9 72.9 9.7 

17 
خؾق األكشطة افتعؾقؿقة مـ إبراز فؼقؿة 

 افتطقع 

 17 113 727 ك
7.13 2.22 3 

% 11.2 32.4 3.1 

 ظدم وجقد كظام ظؿؾ مقحد فؾتطقع  11
 12 172 792 ك

7.11 2.21 9 
% 19.2 31.9 3.4 

12 
ظدم تقؾر برامج تدريبقة فؾشباب ذم جمال 

 افعؿؾ افتطقظل 

 12 173 734 ك
7.24 2.22 2 

% 17.1 33.2 3.4 

13 
ظدم هتقئة األماــ ادـاشبة فألظامل 

 افتطقظقة 

 72 177 792 ك
7.23 2.24 1 

% 17.3 31.4 2.7 

3 
ل ضعػ افقظل بػقائد ادشارـة ذم األظام

 افتطقظقة 

 71 113 793 ك
7.22 2.17 2 

% 13.1 74.1 1.3 

4 
ظدم تشجقع األرس ألبـائفا دامرشة 

 األظامل افتطقظقة  

 13 199 772 ك
7.23 2.24 3 

% 22.1 32.2 9.2 

2 
ظدم وضقح أهداف برامج افـشاضات 

 افتطقظقة 

 73 172 774 ك
7.23 2.13 4 

% 24.4 37.2 2.3 

7 
ن مستقى افقظل ادجتؿعل بلمهقة تد

 افعؿؾ افتطقظل 

 14 192 713 ك
7.27 2.24 12 

% 22.1 33.2 2.2 
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  .  (18رقم ) جدولتابع 

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

بة ادعقاري
رت

ال
 

الـسبة 

% 
 أوافق

أوافق إىل 

 ما حد

ال 

 أوافق

 افـشاضات افتطقظقة  حمدودية جماالت 1
 39 174 714 ك

7.93 2.12 11 
% 22.3 33.3 3.4 

3 
بعد ادمشسات وادـظامت تطقظقة ظـ 

 شؽـل 

 21 127 124 ك
7.39 2.22 17 

% 91.4 34.3 13.9 

 فؾتطقع  ظدم وجقد وؿت ـاٍف  1
 22 123 137 ك

7.19 2.23 13 
% 39.1 92.3 72.7 

 2.37 7.23 ادتقشط افعام

 

مقاؾؼة خالل افـتائج ادقضحة أظاله يتضح  مـ

ظذ أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة ادبحقثغ 

األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

( وهق متقشط 3.22مـ  7.23واألمفات بؿتقشط )

يؼع ذم افػئة افثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل )مـ 

افتل تشر إػ خقار ( وهل افػئة 3.22إػ  7.32

ظذ أداة افدراشة. يتضح مـ افـتائج أن هـاك  "واؾؼأ"

ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ أهؿ ادعقؿات  اتػاوتً 

افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ 

وجفة كظر اآلباء واألمفات حقث تراوحت 

متقشطات مقاؾؼتفؿ ظذ أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

شة األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء ممار

( وهل متقشطات 7.11إػ  7.19بغ ) واألمفات ما

تساوح ما بغ افػئتغ افثاكقة وافثافثة مـ ؾئات ادؼقاس 

افثالثل وافؾتان تشران إػ )أواؾؼ  إػ حد ما / أواؾؼ( 

ظذ أداة افدراشة مما يقضح افتػاوت ذم مقاؾؼة أؾراد 

فدراشة ظذ أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة ظقـة ا

األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

مقاؾؼة ادبحقثغ حقث يتضح مـ افـتائج  ،واألمفات

مـ أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ معقًؿا حد ظؼ أظذ 

ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

، 9، 2 افعبارات رؿؿ ) أبرزها تتؿثؾ ذم ،واألمفات
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وافتل تؿ ترتقبفا تـازفقًا حسب مقاؾؼة  ،(11،12، 17

جاءت افعبارة رؿؿ  أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا ـافتايل:

ظدم اإلظالن ظـ برامج افعؿؾ افتطقظل "( وهل 2)

بادرتبة األوػ مـ  "ذم وشائؾ اإلظالم فؾؿحتاجغ

 حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط

( وهل 9جاءت افعبارة رؿؿ)و(.3مـ  7.11)

 "ضعػ افتقظقة اإلظالمقة بلمهقة افعؿؾ افتطقظل"

بادرتبة افثاكقة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة 

جاءت افعبارة رؿؿ و (.3مـ  7.11ظؾقفا بؿتقشط )

خؾق األكشطة افتعؾقؿقة مـ إبراز فؼقؿة "( وهل 17)

مقاؾؼة أؾراد ظقـة بادرتبة افثافثة مـ حقث  "افتطقع

جاءت و(.3مـ  7.13افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

( بادرتبة افرابعة مـ حقث مقاؾؼة 11افعبارة رؿؿ )

 (.3مـ  7.11أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

( بادرتبة اخلامسة مـ حقث 12جاءت افعبارة رؿؿ )و

مـ  7.24مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

ح مـ افـتائج أن أؾراد ظقـة افدراشة ـام يتض (.3

مقاؾؼقن إػ حد ما ظذ اثـغ مـ أهؿ ادعقؿات افتل 

حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة 

،  3 رؿؿ )غكظر اآلباء واألمفات تتؿثالن ذم افعبارت

وافؾتان تؿ ترتقبفام تـازفًقا حسب مقاؾؼة أؾراد ظقـة  ،(1

جاءت افعبارة  د ما ـافتايل:افدراشة ظؾقفام إػ ح

( بادرتبة األوػ مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة 3رؿؿ)

 (.3مـ7.39) افدراشة ظؾقفا إػ حد ما بؿتقشط

( بادرتبة افثاكقة مـ حقث 1جاءت افعبارة رؿؿ )و

مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا إػ حد ما 

 (.3مـ 7.19بؿتقشط)

مستقى  ادؼسحات فرؾعأهؿ  اخلامس: ادحور

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

  ة.افتطقظق

استجابات ادبحوثني عذ عبارات حمور أهم ادؼرتحات لرفع مستوى وعي اآلباء واألمفات بلمهقة ممارسة أبـائفم  (19رقم ) جدول

 .لألعامل التطوعقة مرتبة تـازلًقا حسب متوسطات ادوافؼة

 العبارة م

 درجة ادوافؼة التؽرار

ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري
الـسبة  الرتبة

% 
 أوافق

أوافق 

إىل 

 حدما

ال 

 أوافق

1 
تػعقؾ دور وشائؾ اإلظالم ذم تقظقة ادجتؿع بلمهقة 

 األظامل افتطقظقة

 9 31 397 ك
7.33 2.32 1 

% 34.2 4.9 1.2 
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 .  (19رقم ) جدولتابع 

 العبارة م

 رجة ادوافؼةد التؽرار

ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري
الـسبة  الرتبة

% 
 أوافق

أوافق 

إىل 

 حدما

ال 

 أوافق

7 
تطقير برامج تعؾقؿقة وتربقية فؾتعرف بافعؿؾ 

 افتطقظل

 3 92 339 ك
7.32 2.31 7 

% 32.9 11.3 2.3 

1 
إكشاء مراـز متخصصة تـظؿ وتؼف ظذ األظامل 

 افتطقظقة

 1 92 331 ك
7.31 2.34 3 

% 33.2 12.2 1.1 

9 
تدريب وتلهقؾ افشباب )افذـقر واإلكاث( 

 افراؽب ذم افعؿؾ افتطقظل

 9 91 337 ك
7.31 2.33 9 

% 31.4 17.2 1.2 

3 
تقظقة األرس بلمهقة تـشئة األبـاء ظذ أمهقة ممارشة 

 األظامل افتطقظقة

 3 22 374 ك
7.32 2.33 2 

% 31.1 13.1 2.3 

2 
مشارـة افدظاة وأئؿة ادساجد ذم ترؽقب أؾراد  

 ادجتؿع ذم األظامل افتطقظقة

 11 29 312 ك
7.32 2.92 1 

% 33.2 19.1 7.4 

2 
تؼديؿ جقائز تشجقعقة فألرس افتل يشارك أـثر 

 أبـائفا ذم األظامل افتطقظقة

 73 17 747 ك
7.14 2.12 2 

% 21.9 11.7 2.3 

 2.72 7.33 افعام ادتقشط

 

مقاؾؼة مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله يتضح 

ظذ أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى وظل  ادبحقثغ

اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

( وهق متقشط 3.22مـ  7.33افتطقظقة بؿتقشط )

يؼع ذم افػئة افثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل ) مـ 

( وهل افػئة افتل تشر إػ خقار 3.22إػ  7.32

ظذ أداة افدراشة. يتضح مـ افـتائج أن هـاك  "أواؾؼ "

ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ أهؿ  ادماكًس 

ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة حقث تراوحت 
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ع مستقى متقشطات مقاؾؼتفؿ ظذ أهؿ ادؼسحات فرؾ

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

( وهل متقشطات  7.33إػ  7.14بغ  ) افتطقظقة ما

تؼع ذم افػئة افثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالثل وافتل 

تشر إػ )أواؾؼ( ظذ أداة افدراشة مما يقضح افتجاكس 

ع ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظذ أهؿ ادؼسحات فرؾ

مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ 

حقث يتضح مـ افـتائج أن أؾراد  5فألظامل افتطقظقة

ظقـة افدراشة مقاؾؼقن ظذ أمهقة شبعة مـ ادؼسحات 

فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة 

أبرزها تتؿثؾ ذم افعبارات  ،أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة

وافتل تؿ ترتقبفا تـازفًقا  ،( 3،  9،  1،  7،  1رؿؿ )

 حسب مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا ـافتايل:

ادرتبة األوػ مـ حقث ب( 1جاءت افعبارة رؿؿ )

مـ  7.33مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

تطقير برامج "( وهل 7جاءت افعبارة رؿؿ )و (.3

بادرتبة  "تعؾقؿقة وتربقية فؾتعرف بافعؿؾ افتطقظل

افثاكقة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا 

( 1(.جاءت افعبارة رؿؿ )3مـ  7.32بؿتقشط )

بادرتبة افثافثة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشة 

جاءت افعبارة رؿؿ ثؿ  (.3مـ  7.31ظؾقفا بؿتقشط )

( بادرتبة افرابعة مـ حقث مقاؾؼة أؾراد ظقـة 9)

جاءت و (.3مـ  7.31قشط )افدراشة ظؾقفا بؿت

( بادرتبة اخلامسة مـ حقث مقاؾؼة 3افعبارة رؿؿ )

 (.3مـ  7.32أؾراد ظقـة افدراشة ظؾقفا بؿتقشط )

حصائقة اإلدالفة افػروق ذات افافسمال افسادس: 

ضبًؼا دحاور افدراشة افرئقسة  ادبحقثغذم اشتجابات 

افػروق ذم ظالؿتفا بخصائص ظقـة افدراشة. أوال: 

 اختالف متغر افـقع:ب

  

 .صبًؼاادبحوثني لؾػروق دم متوسطات إجابات  "Independent Sample T-testت: "كتائج اختبار  .(21) جدول رقم 

 الداللة ققؿة ت االكحراف ادتوسط العدد الـوع ادحاور

مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ 

 افتطقظل

 2.731 7.22 122 األب
-1.221 2.749 

 2.794 7.12 737 األم

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة 

 األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

 2.392 7.29 122 األب
-1.117 2.123 

 2.329 7.12 737 األم

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ بتشجقع 

 أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.347 7.31 122 األب
-7.313 2.271* 

 2.342 7.92 737 األم
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   .(21) جدول رقم تابع 

 الداللة ققؿة ت االكحراف ادتوسط العدد الـوع ادحاور

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

 افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات

 2.31 7.22 122 األب
1.223 2.741 

 2.33 7.21 737 األم

دؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء أهؿ ا

 واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة

 2.32 7.23 122 األب

 272. 7.31 737 األم **2.224 7.133-

 .ؾلؿؾ 2.22* دافة ظـد مستقى      ؾلؿؾ 2.21* دافة ظـد مستقى 

 

يتضح مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم 

 2.22ة إحصائقة ظـد مستقى وجقد ؾروق ذات دالف

 كحق حمقرؾلؿؾ ذم ادماهات اآلباء وادماهات األمفات 

مدى افقظل ؾقام ،  مدى افقظل بلمهقة افعؿؾ افتطقظل)

أهؿ ، يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

ام يتضح بقـ (.افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله وجقد ؾروق ذات 

ؾلؿؾ ذم ادماهات  2.22دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

مدى افقظل ؾقام )ادبحقثغ كحق حمقراآلباء واألمفات 

يتعؾؼ بتشجقع األبـاء ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة( 

بقـام يتضح مـ خالل افـتائج  فصافح األمفات.

د ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد ادقضحة أظاله وجق

 ؾلؿؾ ذم ادماهات اآلباء واألمفات 2.21مستقى 

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى )كحق حمقر ادبحقثغ

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

 .فصافح األمفات( افتطقظقة

 افػروق باختالف متغر افعؿر: ثاكًقا:

ؾروق ذات دالفة  فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت هـافؽ 

ختالف متغر الضبًؼا  ادبحقثغإحصائقة ذم إجابات 

 One) "حتؾقؾ افتبايـ األحادي"تؿ اشتخدامافعؿر 

Way ANOVA فتقضقح دالفة افػروق ذم إجابات )

وجاءت افـتائج  ،ختالف متغر افعؿرالضبًؼا  ادبحقثغ

 ـام يقضحفا اجلدول افتايل:
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 .صبؼا الختالف العؿر ادبحوثنيإجابات  ( لؾػروق دمOne Way ANOVA) "قل التباين األحاديحتؾ" كتائج .(21رقم )جدول 

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات 

 بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.247 9 2.313 بغ ادجؿقظات
1.239 

 

2.123 

 
 2.223 322 71.421 داخؾ ادجؿقظات

  331 77.729 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

 افعؿؾ افتطقظل

 2.274 9 2.112 بغ ادجؿقظات
2.711 

 

2.432 

 
 2.133 322 22.791 داخؾ ادجؿقظات

  331 22.311 ادجؿقع

مفات ؾقام مدى وظل اآلباء واأل

يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ 

 ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.232 9 2.192 بغ ادجؿقظات

 2.124 322 24.417 داخؾ ادجؿقظات 2.472 2.737

  331 12.112 ادجؿقع

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة 

 مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات

 2.177 9 2.934 اتبغ ادجؿقظ
1.142 

 

2.312 

 
 2.123 322 33.232 داخؾ ادجؿقظات

  331 34.771 ادجؿقع

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى 

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

 ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة

 2.232 9 2.192 بغ ادجؿقظات

 2.221 322 73.933 داخؾ ادجؿقظات 2.217 2.912

  331 73.173 جؿقعاد

 

يتضح مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم 

 2.22وجقد ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى وظل  ادبحقثغ كحق حمقرؾلؿؾ ذم ادماهات 

اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل 

اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

ظل، مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام افعؿؾ افتطق

ػ ممارشة األظامل افتطقظقة،  يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ع

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات، أهؿ 

ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 
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اختالف متغر ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( ب

وتشر هذه افـتقجة إػ ظدم وجقد تلثر فعؿر  افعؿر.

اآلباء واألمفات ادبحقثغ ظذ ادماهاهتؿ كحق كحق 

 حماور افدراشة.

افػروق باختالف متغر افدخؾ افشفري  :ثالًثا

 فألرسة:

فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة  

ضبؼا  إحصائقة ذم إجابات أؾراد ظقـة افدراشة

تؿ اشتخدام الختالف متغر افدخؾ افشفري فألرسة 

( One Way ANOVA) "حتؾقؾ افتبايـ األحادي"

فتقضقح دالفة افػروق ذم إجابات أؾراد ظقـة افدراشة 

 ،ضبؼا الختالف متغر افدخؾ افشفري فألرسة

 وجاءت افـتائج ـام يقضحفا اجلدول افتايل:

  

 

صبؼا الختالف الدخل  ادبحوثني( لؾػروق دم إجابات One Way ANOVA) "اين األحاديحتؾقل التب" كتائج. (22رقم )جدول 

 .الشفري

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

 افعؿؾ افتطقظل

بغ 

 ادجؿقظات
2.323 9 2.234 

1.233 

 

2.142 

 
داخؾ 

 ادجؿقظات
71.412 322 2.223 

  331 77.729 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ 

 بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

بغ 

 ادجؿقظات
7.722 9 2.214 

9.924 

 

2.227** 

 
داخؾ 

 ادجؿقظات
93.231 322 2.173 

  331 22.311 ادجؿقع
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 (.22)رقم  تابع جدول

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ 

بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل 

 افتطقظقة

بغ 

 ادجؿقظات
1.222 9 2.999 

داخؾ  *2.273 7.321

 ادجؿقظات
23.333 322 2.122 

  331 12.112 قعادجؿ

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة 

األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة 

 كظر اآلباء واألمفات

بغ 

 ادجؿقظات
2.734 9 2.227 

2.144 

 

2.243 

 
داخؾ 

 ادجؿقظات
33.433 322 2.123 

  331 34.771 ادجؿقع

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى وظل 

ة ممارشة أبـائفؿ واألمفات بلمهق اآلباء

 فألظامل افتطقظقة

بغ 

 ادجؿقظات
2.714 9 2.212 

داخؾ  2.913 2.349

 ادجؿقظات
73.329 322 2.222 

  331 73.173 ادجؿقع

 .ؾلؿؾ 2.21* دافة ظـد مستقى *

 

وجقد ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى ادبحقثغ كحق حمقرؾلؿؾ ذم ادماهات  2.22

باء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل اآل

وظل اآلباء واألمفات ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ 

ممارشة األظامل افتطقظقة، أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

واألمفات، أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء 

شة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( واألمفات بلمهقة ممار
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بقـام يتضح  باختالف متغر افدخؾ افشفري فألرسة.

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله وجقد ؾروق ذات 

ؾلؿؾ ذم ادماهات  2.21دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام  كحق حمقر ادبحقثغ

يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل( 

وفتحديد  باختالف متغر افدخؾ افشفري فألرسة.

صافح افػروق بغ ـؾ ؾئتغ مـ ؾئات افدخؾ افشفري 

فألرسة ظذ حدة تؿ اشتخدام اختبار صقػقف، وافذي 

 :جاءت كتائجف ـافتايل

  

 .ألرسة عذ حدةيوضح كتائج اختبار شقػقه لؾتحؼق من الػروق بني كل فئتني من فئات متغر الدخل الشفري ل. (23رقم ) جدول

 العدد الدخل الشفري لألرسة ادحور
ادتوسط 

 احلسايب

أقل من 

 ريال 5111

 5111من 

إىل أقل من 

11111 

 ريال

 11111من 

إىل أقل من 

 ريال 15

 15من 

إىل أقل 

من 

21111 

من 

21111 

 ريال

مدى وظل اآلباء 

واألمفات ؾقام يتصؾ 

بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

 افعؿؾ افتطقظل

     - 7.97 72 ريال أفػ 2أؿؾ مـ 

إػ أؿؾ مـ  أفػ 2مـ 

 ريال أفػ 12
112 7.13 * - **   

إػ أؿؾ مـ  أفػ 12مـ 

 ريال أفػ12
42 7.94   -   

إػ أؿؾ مـ  أفػ 12مـ 

 أفػ ريال 72
24 7.22    -  

 - * **  ** 7.12 33 ريال أفػ 72مـ 

مدى وظل اآلباء 

واألمفات ؾقام يتصؾ 

ـاء ظذ ؿقؿ بسبقة األب

 افعؿؾ افتطقظل

   **  - 7.34 72 ريال أفػ 2أؿؾ مـ 

إػ أؿؾ مـ  أفػ 2مـ 

 ريال أفػ 12
112 7.93  -    

إػ أؿؾ مـ  أفػ 12مـ 

 ريال أفػ12
42 7.37   -   

إػ أؿؾ مـ  أفػ 12مـ 

 أفػ ريال 72
24 7.32    -  

 -  *   7.92 33 ريال أفػ 72مـ 

 . ؾلؿؾ 2.22دافة ظـد مستقى  *    ؾلؿؾ 2.21ى * دافة ظـد مستق*
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. 

يتضح مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله وجقد 

ؾلؿؾ  2.21ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

افدخؾ افشفري يؼؾ افذيـ ادبحقثغ ذم ادماهات 

يساوح وادماهات افذيـ  ،ريال آالف 2 ظـألرسهؿ 

يال إػ ر آالف 12 ما بغافدخؾ افشفري ألرسهؿ 

وظل اآلباء  ى)مد كحق حمقرأفػ ريال  12أؿؾ مـ 

واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ 

افدخؾ يؼؾ افذيـ ادبحقثغ فصافح ( افتطقظل

بقـام يتضح مـ ، ريال آالف 2 ظـافشفري ألرسهؿ 

خالل افـتائج ادقضحة أظاله وجقد ؾروق ذات دالفة 

لؿؾ ذم ادماهات ؾ 2.22إحصائقة ظـد مستقى 

 2 ظـافدخؾ افشفري ألرسهؿ يؼؾ افذيـ  ادبحقثغ

افدخؾ افشفري  يؼع كطاق ريال وادماهات افذيـ آالف

 آالف 12ريال إػ أؿؾ مـ  آالف 2 ما بغألرسهؿ )

أفػ ريال،  72أفػ ريال إػ أؿؾ مـ  12ريال، مـ 

وظل اآلباء  ى)مدكحق حمقر  أفػ ريال ؾلـثر( 72مـ 

ام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ واألمفات ؾق

افدخؾ يؼؾ افذيـ ادبحقثغ فصافح ( افتطقظل

، وكستـتج مـ ريال آالف 2 ظـافشفري ألرسهؿ 

ذفؽ بلن افػئات ادتدكقة افدخؾ أـثر حرًصا ظذ تـشئة 

أبـائفا ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل، حقث جيدون ذم 

ريـ دون افتطقع ظؿاًل خرًيا ؿائاًم ظذ مساظدة اآلخ

احلصقل ظذ مردود مادي بادؼابؾ. ومما ؿد يعع مـ 

ؿقؿة افعؿؾ افتطقظل فدهيؿ ـقهنؿ حيصؾقن بعض 

األحقان ظذ مساظدات وإظاكات خرية تعزز ذم 

كظرهؿ مـ ؿقؿة افعؿؾ افتطقظل، ودمعؾفؿ حيرصقن 

رابًعا:  ظذ تربقة أبـائفؿ ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل.

  ستقى افتعؾقؿل فألب:افػروق باختالف متغر اد

فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة 

ضبؼا الختالف متغر  ادبحقثغإحصائقة ذم إجابات 

 حتؾقؾ افتبايـ"تؿ اشتخدام ادستقى افتعؾقؿل فألب 

( فتقضقح دالفة One Way ANOVA) "األحادي

ضبؼا الختالف متغر ادبحقثغ افػروق ذم إجابات 

عؾقؿل فألب وجاءت افـتائج ـام يقضحفا ادستقى افت

 اجلدول افتايل:
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( لؾػروق دم إجابات أفراد عقـة الدراسة صبًؼا إىل اختالف   One Way ANOVA)  "حتؾقل التباين األحادي"كتائج .   (24رقم )جدول 

 .ادستوى التعؾقؿي لألم

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ربعاتاد
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات 

 بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.222 2 332. بغ ادجؿقظات
2.422 

 

2.913 

 
 2.223 374 14.113 داخؾ ادجؿقظات

  331 14.222 ادجؿقع

وظل اآلباء واألمفات  ىمد

ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ 

 ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

 2.139 2 1.733 جؿقظاتبغ اد
1.971 

 

2.141 

 
 2.132 374 97.122 داخؾ ادجؿقظات

  331 93.341 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات 

ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ 

 ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.722 2 1.931 بغ ادجؿقظات

 2.121 374 21.723 داخؾ ادجؿقظات 2.791 1.312

  331 27.149 جؿقعاد

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

 واألمفات

 2.214 2 2.931 بغ ادجؿقظات

2.137 

 

2.132 

 

 2.121 374 33.114 داخؾ ادجؿقظات

  331 33.121 ادجؿقع

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى 

قة وظل اآلباء واألمفات بلمه

ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

 افتطقظقة

 2.239 2 2.731 بغ ادجؿقظات

2.933 2.337 
 2.223 374 72.119 داخؾ ادجؿقظات

  331 72.394 ادجؿقع

 

يتضح مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم 

 2.22وجقد ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى وظل  كحق حمقر ادبحقثغؾلؿؾ ذم ادماهات 

اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل 

 اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ

افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 
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يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة، 

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات، أهؿ افتطقظقة 

ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( باختالف متغر 

وتشر هذه افـتقجة إػ ظدم  ادستقى افتعؾقؿل فألب.

وجقد تلثر دتغر ادستقى افتعؾقؿل فألب ظذ 

خامًسا:  .ادماهات ادبحقثغ كحق حماور افدراشة

  افػروق باختالف متغر ادستقى افتعؾقؿل فألم:

فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة 

ضبؼا الختالف متغر  ادبحقثغإحصائقة ذم إجابات 

حتؾقؾ افتبايـ تؿ اشتخدام ادستقى افتعؾقؿل فألم 

( فتقضقح دالفة One Way ANOVAاألحادي )

ضبؼا الختالف متغر  ادبحقثغافػروق ذم إجابات 

وجاءت افـتائج ـام يقضحفا  ،ادستقى افتعؾقؿل فألم

  اجلدول افتايل:

 

( لؾػروق دم إجابات أفراد عقـة الدراسة صبًؼا إىل اختالف  One Way ANOVA)  "حتؾقل التباين األحادي"كتائج  . (25رقم )جدول 

 .ادستوى التعؾقؿي لألم

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 عاتمرب

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات 

 بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.222 2 332. بغ ادجؿقظات
2.422 

 

2.913 

 
 2.223 374 14.113 داخؾ ادجؿقظات

  331 14.222 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

 ؿقؿ يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ

 افعؿؾ افتطقظل

 2.139 2 1.733 بغ ادجؿقظات
1.971 

 

2.141 

 
 2.132 374 97.122 داخؾ ادجؿقظات

  331 93.341 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ 

 ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.722 2 1.931 بغ ادجؿقظات

 2.121 374 21.723 تداخؾ ادجؿقظا 2.791 1.312

  331 27.149 ادجؿقع

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة افتطقظقة 

 مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات

 2.214 2 2.931 بغ ادجؿقظات
2.137 

 

2.132 

 
 2.121 374 33.114 داخؾ ادجؿقظات

  331 33.121 ادجؿقع
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   . (25رقم )جدول تابع 

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى 

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

 ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة

 2.239 2 2.731 بغ ادجؿقظات

 2.223 374 72.119 داخؾ ادجؿقظات 2.337 2.933

  331 72.394 قعادجؿ

 

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم  يتضح

 2.22وجقد ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى وظل كحق حمقر ادبحقثغؾلؿؾ ذم ادماهات 

وظل  ىاآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مد

اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

دى وظل اآلباء واألمفات ؾقام افعؿؾ افتطقظل، م

يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل 

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء .افتطقظقة،

فألكشطة افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات، 

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات 

 بلمهقة ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( باختالف

م. وتشر هذه افـتقجة إػ متغر ادستقى افتعؾقؿل فأل

ظدم وجقد تلثر دتغر ادستقى افتعؾقؿل فألم ظذ 

ادماهات اآلباء واألمفات ادبحقثغ كحق حماور 

 افدراشة.

  : افػروق باختالف متغر ادفـة:سادًسا

فؾتعرف ظذ ما إذا ـاكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة  

ضبؼا الختالف متغر  بحقثغادإحصائقة ذم إجابات 

 One) "افتبايـ األحادي حتؾقؾ "تؿ اشتخدام ادفـة 

Way ANOVA فتقضقح دالفة افػروق ذم إجابات )

وجاءت افـتائج  ،ضبؼا الختالف متغر ادفـة ادبحقثغ

 ـام يقضحفا اجلدول افتايل:
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( لؾػروق دم إجابات أفراد عقـة الدراسة صبًؼا إىل اختالف  One Way ANOVA)  "حتؾقل التباين األحادي"كتائج .  (26رقم )جدول 

 .ادفـة

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

مدى وظل اآلباء واألمفات 

 بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.222 1 2.334 بغ ادجؿقظات
2.412 

 

2.992 

 
 2.223 322 71.432 قظاتداخؾ ادجؿ

  331 77.729 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات 

ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ 

 ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

 2.133 1 2.242 بغ ادجؿقظات
1.221 

 

2.971 

 
 2.137 322 94.213 داخؾ ادجؿقظات

  331 22.311 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات 

ؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ؾقام يتعؾ

 ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.144 1 1.149 بغ ادجؿقظات

 2.122 322 23.411 داخؾ ادجؿقظات 2.727 1.712

  331 12.112 ادجؿقع

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

 واألمفات

 2.129 1 2.472 بغ ادجؿقظات

1.224 

 

2.129 

 

 2.127 322 33.327 داخؾ ادجؿقظات

  331 34.771 ادجؿقع

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى 

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

 افتطقظقة

 2.222 1 2.374 بغ ادجؿقظات

2.273 2.173 
 2.222 322 73.749 داخؾ ادجؿقظات

  331 73.173 ادجؿقع

 

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم  يتضح

 2.22وجقد ؾروق ذات دالفة إحصائقة ظـد مستقى 

)مدى وظل  كحق حمقر ادبحقثغؾلؿؾ ذم ادماهات 

اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل 

اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

باء واألمفات ؾقام افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل اآل
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أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة،  يتعؾؼ بتشجقع 

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات، أهؿ 

ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( باختالف متغر 

  فـة.اد

وتشر هذه افـتقجة إػ ظدم وجقد ظالؿة بغ مفـة 

اآلباء واألمفات ادبحقثغ، وادماهاهتؿ كحق افعؿؾ 

افتطقظل، ويعـل ذفؽ ظدم وجقد تلثر دتغر ادفـة 

 ظذ ادماهات ادبحقثغ كحق حماور افدراشة.

 شابًعا: افػروق باختالف متغر ظدد أبـاء األرسة:

اكت هـافؽ ؾروق ذات دالفة فؾتعرف ظذ ما إذا ـ

ضبؼا الختالف متغر ادبحقثغ إحصائقة ذم إجابات 

حتؾقؾ افتبايـ األحادي  تؿ اشتخدامظدد أبـاء األرسة 

(One Way ANOVA فتقضقح دالفة افػروق ذم )

إجابات أؾراد ظقـة افدراشة ضبؼا الختالف متغر ظدد 

وجاءت افـتائج ـام يقضحفا اجلدول  ،أبـاء األرسة

  افتايل:

 

( لؾػروق دم إجابات أفراد عقـة الدراسة صبًؼا إىل اختالف One Way ANOVA)  "حتؾقل التباين األحادي"كتائج . (27)اجلدول رقم 

 .عدد أبـاء األرسة

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

ت مدى وظل اآلباء واألمفا

 بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

 2.111 3 2.333 بغ ادجؿقظات
1.411 

 

2.172 

 
 2.223 323 71.497 داخؾ ادجؿقظات

  331 77.729 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات 

ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ 

 ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل

 2.121 3 2.272 بغ ادجؿقظات
1.337 

 

2.719 

 
 2.137 323 94.339 داخؾ ادجؿقظات

  331 22.311 ادجؿقع

مدى وظل اآلباء واألمفات 

ؾقام يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ 

 ممارشة األظامل افتطقظقة

 2.772 3 2.122 بغ ادجؿقظات

 2.122 323 24.932 داخؾ ادجؿقظات 2.733 1.937

  331 12.112 ادجؿقع
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 .  (27)اجلدول رقم تابع 

 مصدر التباين ادحاور
جمؿوع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات
 ققؿة ف

الداللة 

 اإلحصائقة

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ 

ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء 

 واألمفات

 2.233 3 793. بغ ادجؿقظات

2.327 

 

2.943 

 

 2.123 323 33.423 داخؾ ادجؿقظات

  331 34.771 ادجؿقع

أهؿ ادؼسحات فرؾع مستقى 

وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل 

 افتطقظقة

 2.293 3 2.193 بغ ادجؿقظات

2.139 2.243 
 2.222 323 73.932 داخؾ ادجؿقظات

  331 73.173 ادجؿقع

 

مـ خالل افـتائج ادقضحة أظاله ظدم  يتضح

 2.22إحصائقة ظـد مستقى  وجقد ؾروق ذات دالفة

)مدى وظل كحق حمقر ادبحقثغؾلؿؾ ذم ادماهات 

اآلباء واألمفات بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل 

اآلباء واألمفات ؾقام يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ 

افعؿؾ افتطقظل، مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام 

يتعؾؼ بتشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة، 

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ممارشة األبـاء فألكشطة 

افتطقظقة مـ وجفة كظر اآلباء واألمفات، أهؿ 

ادؼسحات فرؾع مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة 

ممارشة أبـائفؿ فألظامل افتطقظقة( باختالف متغر ظدد 

وتشر هذه افـتقجة إػ ظدم وجقد ظالؿة  أبـاء األرسة.

حقثغ كحق افعؿؾ افتطقظل وظدد بغ ادماهات ادب

األبـاء ذم األرسة ؾؾقس دتغر ظدد األبـاء تلثر ظذ 

 ادماهات ادبحقثغ كحق حماور افدراشة.

 مـاقشة وتػسر كتائج الدراسة:

مدى وظل اآلباء واألمفات ما   ادحور األول:

 ؟بلمهقة افعؿؾ افتطقظل

إػ وجقد وظل فدى  تقصؾت كتائج افدراشة  

بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، مـ اآلباء واألمفات  غثادبحق

يـبع هذا افقظل فدهيؿ مـ اظتبار ؿقؿ افتطقع ومساظدة 

اآلخريـ ؿقاًم إشالمقة، وذات أوفقية ذم ثؼاؾة ادجتؿع 
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افسعقدي. ومما يعزز هذا افقظل أن كسبة ـبرة مـ 

اآلباء واألمفات ادبحقثغ مـ ذوي افتعؾقؿ اجلامعل، 

ذات  ف أن الرتػاع ادستقى افتعؾقؿل دورومما ال صؽ ؾق

افقظل بلمهقة افعؿؾ افتطقظل، ـام رؾع درجة ذم  أمهقة

أوضحت كتائج افدراشة أن افعؿؾ افتطقظل يسفؿ 

بدظؿ ومساكدة برامج افتـؿقة افشامؾة ذم ادجتؿع، حقث 

أـد ادبحقثقن ظذ أن افعؿؾ افتطقظل مؽؿؾ فعؿؾ 

افح افعام، وأن تؼديؿ ادمشسات احلؽقمقة بام خيدم افص

ادساظدات فؾؿحتاجغ فقست مسموفقة ادمشسات 

احلؽقمقة فقحدها، بؾ البد مـ وجقد دظؿ جمتؿعل دا 

تمديف ممشسات افدوفة مـ وطائػ خمتؾػة فؾؿجتؿع. 

وتتػؼ هذه افـتقجة مع ما تقصؾت إفقف دراشة وزارة 

افشمون االجتامظقة ذم دوفة اإلمارات افعربقة ادتحدة 

( يممـقن 922% مـ ظقـة افدراشة )42( مـ أن7212)

. ةافتطقظق ظاملبلمهقة افعؿؾ افتطقظل، وادشارـة باأل

ـام تتػؼ افـتائج مع دراشة شعاد ظػقػ مـ ادؿؾؽة 

% 43( افتل تقصؾت إػ أن 7223افعربقة افسعقدية )

( يريـ أن افعؿؾ افتطقظل يسفؿ 322مـ ادتطقظات )

ويؽسب مفارات وخزات ذم افتـؿقة االجتامظقة، 

جديدة فؾؿتطقظات، وكستـتج مـ خالل ذفؽ وجقد 

وظل فدى األمفات واآلباء ادبحقثغ بلمهقة افعؿؾ 

 افتطقظل.

مدى وظل اآلباء واألمفات ؾقام ما  ادحور الثاين:

  افتطقظل؟ يتصؾ بسبقة األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ

وجقد وظل فدى األرس  تقصؾت كتائج افدراشة إػ  

بحقثة بلمهقة أن يسبك األبـاء ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل اد

كظًرا الرتباضفا بغايات كبقؾة، واهداف إجيابقة ومسامهة 

ى األبـاء، ذم تعزيز روح افعؿؾ اجلامظل فد ؾاظؾة

. وتتػؼ هذه وتعقيدهؿ ظذ حتؿؾ ادسموفقة االجتامظقة

( مـ أن 7222افـتائج مع ما ذـره افثؼػل ذم دراشتف )

افتطقظل يمدي إػ حتؼقؼ افذات وتـؿقة افؼدرات،  افعؿؾ

وصغؾ وؿت افػراغ بام هق مػقد. ـام أوصت دراشة ظع 

( برضورة ؽرس ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل ذم 7223حمؿد )

كػقس افـاصئة مـذ افصغر ألمهقة أثره ذم تطقير صخصقة 

( أـد ظذ أمهقة تـشئة 7217األبـاء. وذم دراشة فؾحريب )

افعؿؾ افتطقظل، وأن يؽقن اآلباء األبـاء ظذ حب 

واألمفات ؿدوة ألبـائفؿ ذم ممارشة األظامل افتطقظقة. 

ـام أوضحت افـتائج وجقد بعض ادخاوف فدى اآلباء 

واألمفات ادبحقثغ مـ اصساك أبـائفؿ ذم األظامل 

افسبب ذم ذفؽ إػ حمدودية معرؾة  يعقدافتطقظقة، وؿد 

ة، وتؼصر ادجتؿع ادبحقثغ بزامج افتطقع ادتاح

بافتعريػ باألظامل افتطقظقة وافدظقة إفقفا، وتعتز تؾؽ 

ظذ  مـ ادعقؿات افتل تقاجف ادبحقثغ ذم تربقة أبـائفؿ

 . ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل
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مدى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة  ما ادحور الثالث:

ويتضح ؟ تشجقع أبـائفؿ ظذ ممارشة األظامل افتطقظقة

ف بافرؽؿ مـ اؿتـاع ادبحقثغ بلمهقة افعؿؾ مـ افـتائج أك

افتطقظل وؾائدتف ذم تطقير صخصقات األبـاء وتـؿقة 

كتائج افدراشة تقصؾت إػ حمدودية ادجتؿع إال أن 

تشجقع األبـاء فدى األرس ادبحقثة ظذ ممارشة أبـائفؿ 

فألظامل افتطقظقة حقث ـشػت كتائج افدراشة ظـ 

ك األبـاء باألظامل بعض ادخاوف مـ اصسا وجقد

ظدم معرؾة اآلباء وأن افسبب ذم ذفؽ يعقد إػ  ،افتطقظقة

األظامل افتطقظقة،  ومشاريع بزامجادبحقثغ واألمفات 

باإلضاؾة إػ تؼصر وـقػقة تـظقؿفا وشر افعؿؾ ؾقفا، 

بافؼقام بدورها ؾقام وشائؾ اإلظالم وادمشسات افتعؾقؿقة 

طقظقة ذم ادجتؿع. ومما ال بافتعريػ باألظامل افتيتعؾؼ 

صؽ ؾقف أن افػائدة ادتحصؾة مـ االصساك باألظامل 

، ادستقى افػردياإلجيايب ظذ  اافتطقظقة ال يؼتك أثره

، ؾؼد أـدت دراشة فققن بلرسهادجتؿع  هتاوإكام تعؿ ؾائد

( ذم أمريؽا ظذ أمهقة اصساك األبـاء ذم 7212وـاريـ )

يعزز ادسموفقة ألن ذفؽ  5 كظًرااألظامل افتطقظقة

 االجتامظقة فدهيؿ ويؼقي اكتامءهؿ دجتؿعفؿ

أهؿ ادعقؿات افتل حتد مـ ما هل  ادحور الرابع:

ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل مـ وجفة كظر اآلباء 

 ؟واألمفات

ويتضح مـ خالل كتائج افدراشة وجقد معقؿات    

كظر حتد مـ ممارشة األبـاء فؾعؿؾ افتطقظل مـ وجفة 

ادبحقثغ مـ اآلباء واألمفات، ومـ أهؿ هذه 

ادعقؿات ظدم معرؾة ادبحقثغ فزامج وأكشطة افتطقع 

وادتطقظغ، هذا باإلضاؾة إػ ضعػ افتقظقة 

اإلظالمقة باألظامل افتطقظقة، وتتػؼ هذه افـتائج مع ما 

( ذم ادؿؾؽة 7224تقصؾت إفقف دراشة افسؾطان )

د ضعػ ذم مشارـة افشباب افعربقة افسعقدية مـ وجق

اجلامعل ذم جماالت افعؿؾ افتطقظل، وأن افشباب 

اجلامعل يعان مـ كؼص ادعؾقمات، وظدم تقؾر 

افتؼيعات ادـظؿة فؾعؿؾ افتطقظل، وهل معقؿات 

حتد مـ مشارـة افشباب اجلامعل ذم افعؿؾ افتطقظل. 

وتتػؼ هذه افـتائج أيضا مع كتائج دراشة وزارة 

امظقة ذم دوفة اإلمارات افعربقة ادتحدة افشمون االجت

( يرون أن 922% مـ افعقـة )32افتل تقصؾت إػ أن 

رة ذم افتعريػ بلمهقة افعؿؾ ـ  وشائؾ اإلظالم مؼص

افتطقظل، وإبراز مدى حاجة ادجتؿع فألظامل 

رضورة ادشارـة ـافتطقظقة، وظدم تقظقة افشباب ب

خمتؾػة  بافعؿؾ افتطقظل مـ خالل بث برامج إظالمقة

ترـز ظذ افتقظقة وافتثؼقػ بلمهقة االصساك ذم األظامل 

افتطقظقة. ـام أصارت كتائج افدراشة إػ ضعػ دور 

ادمشسات افتعؾقؿقة ذم إبراز ؿقؿة افعؿؾ افتطقظل، 



 ....فألظامل افتطقظقةأبـائفؿ ادماهات اآلباء واألمفات كحق ممارشة ل: افعتقبة كقر 743

شقاء مـ خالل ادـاهج افتعؾقؿقة أو األكشطة ادامرشة 

ذم ادجال افتعؾقؿل. وأصارت كتائج افدراشة أيضا إػ 

 فةظدم وجقد كظام مقحد فؾعؿؾ افتطقظل مـ وج

كظر ادبحقثغ حقث يسر افعؿؾ افتطقظل بدون 

ختطقط أو تـظقؿ، وذم ـثر مـ األحقان يعتؿد ظذ 

اجتفادات ؽر ظؿؾقة مما يمدي إػ ؽقاب افتـظقؿ 

وافتـسقؼ ذم افعؿؾ افتطقظل، هذا باإلضاؾة إػ ظدم 

تدربغ مـ م وجقد افتدريب افؽاذم فؾؿتطقظغ

 .متخصصغ ذم هذا ادجال

رؾع فؼسحات أهؿ اد ماهل ادحور اخلامس:

مستقى وظل اآلباء واألمفات بلمهقة ممارشة أبـائفؿ 

 ة؟فألظامل افتطقظق

إػ أمهقة دور اخلاصة هبذا ادحقر وتشر افـتائج   

وشائؾ اإلظالم ذم افتقظقة وافتثؼقػ بلمهقة ادشارـة ذم 

قث إن تؼصر وشائؾ اإلظالم ذم ، حةافتطقظق ظاملاأل

افتقظقة يعد أحد أهؿ معقؿات ادشارـة ذم افعؿؾ 

افطقظل، وـذفؽ يؼع ظذ ـاهؾ ادمشسات افتعؾقؿقة 

دور مفؿ ذم تـؿقة افقظل بادسموفقة االجتامظقة فدى 

افطالب وافطافبات، شقاء مـ خالل تضؿغ ادـاهج 

افتعؾقؿقة بعض ادقضقظات افتل تتعؾؼ بافعؿؾ 

إذاك افطالب ذم خدمة مـ خالل افتطقظل، أو 

ادجتؿع ضؿـ ادـاهج افالصػقة. ـام أصارت كتائج 

افدراشة إػ أمهقة إكشاء مراـز متخصصة تـظؿ 

وبتطبقؼ  وتؼف ظذ األظامل افتطقظقة ذم ادجتؿع.

ظذ كتائج افدراشة يؿؽـ افـظرية افتبادفقة االجتامظقة 

تػاظؾقة ذات مؽاشب  أن افعؿؾ افتطقظل ظؿؾقةافؼقل 

وافعالؿة افتبادفقة ، وادجتؿع ادتطقظغمتبادفة بغ 

حسب كتائج افدراشة بغ ادبحقثغ وادمشسات 

افتطقظقة هل ظالؿة ؽر مستؿرة، وختؾق بعض افق 

مـ ادؽاشب ادتبادفة، شقاء مـ خالل ما يتحصؾ ظؾقف 

ؾ ما تتحص افػرد مـ تطقير فؼدراتف وتـؿقة دفاراتف، أو

ظؾقف ادمشسات احلؽقمقة واجلؿعقات اخلرية مـ 

خدمات تطقظقة تعقـفا ظذ أداء دورها اإلجيايب ذم 

أي خدمات أخرى  تؼديؿ ادساظدة فؾؿحتاجغ، أو

وؿد يعقد افسبب ذم ذفؽ إػ ما حيتاجفا ادجتؿع، 

وجقد وظل حمدود مـ كتائج افدراشة تقصؾت إفقف 

ـاء ظذ ادشارـة فدى ادبحقثغ بلمهقة تشجقع األب

افؼؾؼ بعض مظاهر تطغك ظؾقف باألظامل افتطقظقة 

مـ ادشارـة ذم األظامل افتطقظقة  األبـاء اخلقف ظعو

األظامل افتطقظقة، وشر  ذم طؾ ظدم ادعرؾة بزامج

ظؿؾفا، وظدم وجقد كظام ظؿؾ مقحد فؾتطقع واضح 

 فؾجؿقع.

وظذ مستقى كظرية افدور االجتامظل كجد أن 

ادبحقثة فدهيا معرؾة وإدام بلمهقة افعؿؾ  األرس
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افتطقظل، وهق جزء مـ شؾقك ومتطؾبات دور األرسة 

ؾقام يتعؾؼ بتـشئة أبـائفا ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل، فؽـ 

حسب ما تقصؾت إفقف كتائج افدراشة ؾنن األرس 

ادبحقثة تعان مـ اضطراب دورها االجتامظل ذم 

ظذ تربقة أبـائفا  ادجال افتطقظل ؾفل مـ جفة حترص

ظذ ؿقؿ افعؿؾ افتطقظل، ومـ اجلفة األخرى اهتاممفا 

حمدود بتشجقع ابـائفا ظذ ادشارـة ذم األظامل 

افتطقظقة، وؿد يؽقن ذفؽ كتقجة خلقؾفا وتشؽؽفا مـ 

ـقػقة ظؿؾ ادشاريع افتطقظقة ومدى افػائدة افتل تعقد 

مـفا، وؿد يعقد وجقد هذا افتصقر إػ ضعػ دور 

ائؾ اإلظالم ذم افتقظقة وافتثؼقػ وافتعريػ وش

بافزامج وادشاريع افتطقظقة، وهل مـ ادعقؿات افتل 

ذـرها ادبحقثقن، وبافتايل ؾفل ؿد حتد مـ أداء األرس 

ادبحقثة دتطؾبات دورها االجتامظل بافشؽؾ ادطؾقب. 

وتـشئ األرس ادبحقثة أبـائفا ظذ حب افعؿؾ 

دور افػرد ذم ف هام بؿتطؾـ، تفأمهقافتطقظل و

وبـاًء ظذ كتائج افدراشة ؾاألبـاء فدى األرس ادجتؿع. 

ادبحقثة بحاجة فؾتحػقز وافتشجقع دزيد مـ ادشارـة 

ذم األظامل افتطقظقة، وترمجة ما يتؿ تعؾؿف إػ شؾقك 

اكطالًؿا مـ ممارس ظذ أرض افقاؿع، يمديف افػرد 

حؼؼ تيحقث دة، دواؾع اخلر وافرؽبة افذاتقة ذم ادساظ

افتطقظل افعديد مـ افػقائد افتل يؿؽـ أن  مـ افعؿؾ

كػسف، أو ظذ ادجتؿع تـعؽس إجياًبا شقاء ظذ ادتطقع 

ـؽؾ، ـام حيصؾ ادتطقع مـ خالل ؿقامف هبذا افدور 

ظذ مؽاكة اجتامظقة وكظرة إجيابقة مـ اآلخريـ. 

وحسب كتائج افدراشة ؾفـافؽ حاجة ماشة فتػعقؾ 

إلظالمل وافتعؾقؿل افرشؿل ذم ادجتؿع افدور ا

فؾتقظقة وافتعريػ باألكشطة وافزامج واألظامل 

 افتـؿقي فؾعؿؾ إلكجاح افدورافتطقظقة ادتاحة، 

 ظذ افسقاء.  افتطقظل ظذ ادستقى افػردي وادجتؿعل

 توصقات الدراسة: 

بـاًء ظذ افـتائج ؾؼد تقصؾت افدراشة إػ 

 افتقصقات افتافقة:  

يؼع ظذ ـاهؾ وشائؾ اإلظالم افدور افرئقس  -1 

ذم كؼ ثؼاؾة افعؿؾ افتطقظل، وافتعريػ بزامج 

  ومشاريع األظامل افتطقظقة.

مـ األمهقة بؿؽان تضؿغ ادـاهج افدراشقة   -7   

فؾؿمشسات افتعؾقؿقة تعريًػا بافعؿؾ افتطقظل 

ومػاهقؿف وأمهقتف ودوره افتـؿقي ذم ادجتؿع، ويؼسن 

عض افزامج افتطبقؼقة فألظامل افتطقظقة مثؾ بذفؽ ب

 خدمة ادجتؿع وافبقئة.

إجياد مراـز ومقاؿع إفؽسوكقة تؼقم بتقؾر  -3

ؾرص فؾعؿؾ افتطقظل حسب ادـاضؼ، خصقًصا ذم 

ظذ االكضامم إفقفا مـ  ثؾسات اإلجازات، مع احل
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 خالل ادراـز افصقػقة وبرامج افصقػ.  

تطقع ذم ادمشسات كؼ اشتامرات دظقة فؾ -9 

 . افتعؾقؿقة واألماــ افعامة

وضع ؿقاكغ وأكظؿة تقضح آفقات وأهداف  

 افعؿؾ افتطقظل.

 

 ادراجع

إدارة اجلؿعقات األهؾقة ذم جمال  .أبو الـرص، مدحت

 افؼاهرة: .رظاية وتلهقؾ ذوي االحتقاجات اخلاصة

 ص. 11، م7229جمؿقظة افـقؾ افعربقة، 

شباب وافعؿؾ افتطقظل اف" .الباز، راشد بن سعد

جمؾة . "دراشة مقداكقة ظذ ضالب ادرحؾة اجلامعقة

مر كايػ جامعة األ(، 72عدد )اف ،افبحقث األمـقة

 .م(7227) ، افرياض،افعربقة فؾعؾقم األمـقة

 .افشباب وافعؿؾ االجتامظل افتطقظل .يؿن، ياسنيأ

مرـز افتؿقز فؾؿـظامت ؽر احلؽقمقة، افؼاهرة: 

  م. 7227

شتطالع رأي حقل ادماه ادراشة  .امعة األمريؽقةاجل

 .افطالب ادكيغ باجلامعة كحق افعؿؾ افتطقظل

(www.albawaba.com) ، ،م.7213افؼاهرة 

ادتؼدمة  ةافـظريات االجتامظق .إحسان حمؿد احلسن،

دار  فؾـظريات االجتامظقة ادعاسة. ةدراشة حتؾقؾق

 م.7222وائؾ فؾـؼ، 

دور األرسة ذم تـشئة " عبدالغـي عبداهلل.احلريب، 

دراشة اشتطالظقة  "األبـاء ظذ افعؿؾ افتطقظل

ورؿة ظؿؾ  ظذ ضالب ادرحؾة افثاكقية بجدة،

مؼدمة إػ كدوة افعؿؾ افتطقظل وآؾاق ادستؼبؾ، 

 م.7217، جامعة أم افؼرىمؽة ادؽرمة: 

مدخؾ : ؼة تـظقؿ ادجتؿعضري .خاصر، أمحد مصطػى

وأدوار ادـظؿ  تفتـؿقة ادجتؿع ادحع اشساتقجقا

ادؽتب االجتامظل االشؽـدرية:  .االجتامظل

 م.1439 ،احلديث

ادماهات بعض أؾراد  .موسى مبارك، عبد احلؽقم

ادجتؿع كحق افعؿؾ افتطقظل وجماالتف مـ وجفة 

، ـؾقة جامعة أم افؼرى مؽة ادؽرمة:. كظرهؿ

 م. 7217، بقةافس

دالمح ادعاسة فؾؿقؿػ افـظري ا .عبد اخلالق، جالل

 احلدود –ذم ضريؼة افعؿؾ مع احلاالت افػردية 

 اإلشؽـدرية: دار ادعرؾة .افػرد خدمة -وادعاجلة

 م.1444اجلامعقة. 

أضقاء ظذ كشلة افعؿؾ اخلري  .براهقمإعجوبه، خمتار 

مجعقة : ضافريا .افتطقظل ذم ظفد ادؾؽ ظبدافعزيز

 م.  1443افـفضة افـسائقة اخلرية، 

 

http://www.albawaba.com/
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 :افعؿؾ افتطقظل ذم ادجتؿع اددن" .عػقف، سعاد

دراشة فدور ادرأة افتطقظل ذم حماؾظة جدة بادؿؾؽة 

جامعة ادؾؽ ظبدافعزيز،  . جدة:"افعربقة افسعقدية

 م.7223 رشافة دـتقراه، ،ؿسؿ ظؾؿ االجتامع

دار االشؽـدرية:  .تاريخ ظؾؿ االجتامع .حمؿد، عيل

  م.1433، ادعرؾة اجلامعقة

ضريؼة اخلدمة االجتامظقة ذم  .ففؿي، سامقة وآخرون

ادؽتب اجلامعل بروت:  .افتخطقط االجتامظل

 م.1439احلديث، 

االشتعداد  .السؾقامين، حمؿد عؿر، وعبد ادـان مال بار

فؾؼقام بلظامل اخلدمات افتطقظقة بغ افعامؾغ وؽر 

مؽة  .ذم اهلقئات اخلرية دراشة مؼاركةافعامؾغ 

 م.7224، ـؾقة افسبقة جامعة أم افؼرى،ادؽرمة: 

األثر االؿتصادي فألظامل " .كصرالرشيف، عؿر بن 

بحث مؼدم فـدوة افعؿؾ افتطقظل . "افتطقظقة

  م.7223، وتلثره ذم افتـؿقة االؿتصادية، افرياض

فؾتـؿقة ذم كؿقذج مجعقة مؽة ". التؾؿساين، عبد العزيز

ورؿة ظؿؾ مؼدمة إػ مممتر افعؿؾ  ."تعزيز األمـ

افرياض: مـ ذم افقضـ افعريب، افتطقظل واأل

 م.7222فؾعؾقم األمـقة، افعربقة أـاديؿقة كايػ 

افتطقع ذم افدؾاع اددن  .الؾحقاين، مساعد مـشط

ادديرية افعامة فؾدؾاع افرياض:  .واحلامية اددكقة

 م.1449 اددن مطابع اجلؿعة،

افتـظقامت ؽر احلؽقمقة وافتحقل " .الصاوي، عيل

، جمؾة صمون ظربقة ."افديؿؼراضل ذم افقضـ افعريب

 ص. 122(، م1443) (،22افعدد )

ثؼاؾة افعؿؾ افتطقظل فدى افشباب " .العامر، عثامن

، جمؾة افؼيعة وافدراشات اإلشالمقة ."افسعقدي

 م.7221، افؽقيت، (2)افعدد 

افعؿؾ افتطقظل وشبؾ حتػقز  .عؿرالؼثؿي، حسن 

 ،ادممتر افسعقدي افثان فؾتطقع .كحقه أبـائـا

 م.      7222فؽسوكقة، ادؽتبة اإلافرياض: 

ترمجة إحسان  .معجؿ ظؾؿ االجتامع. دكقؽن، مقشقل

 م.1431 دار افطؾقعة،بروت: حمؿد احلسغ، 

اجلزء األول،  .ظؾؿ االجتامع .كظامي، حمؿد أسعد

 م.7224دار خؾقد،  افرياض: وػ،افطبعة األ

وفقاء األمقر أجماالت مسامهة  .وآخرون هالل

افتطقظقة ذم افعؿؾ افسبقي ضؿـ افـطاق 

مرـز افبحقث افسبقية، . دوفة افؽقيت: اددرد

 م.1442 وزارة افسبقة،

اجلفقد افسبقية فؾجؿعقات  .ادـقف، حصة بـت حمؿد

دارة ادؾؽ  افسعقدية. افرياض: اخلرية افـسائقة

 ص.91،هـ1971 ،ظبدافعزيز
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وزارة الشمون االجتامعقة شعبة الدراسات والبحوث 

ادشارـة ذم افعؿؾ االجتامظل  .حصاءواإل

 م.          7212، مارات افعربقة ادتحدةاإل .افتطقظل

افتطقع وادتطقظقن  .الشبؽة العربقة لؾؿـظامت األهؾقة
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