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ت  ؼ شخصُت اإلاغؤة الؿلوصًت وفق عٍئ صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ

  (1) 2131اإلاملنت

اضصعاؾت مؼبقت كلى النؿاء اللامالث بامل  جاى الخؼوعي بمضًنت الٍغ

 (*)ص. مناى مكبب القدؼاني

 حاملت ألاميرة بنذ نوعة بن كبضالغخمن

  اإلاؿخسلص

ت اإلامل٨ت  ٤ عٍئ ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو ، 8111َضٝ َظا البدض بلى الخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ٗخبر مً ؤهىإ البدىر الىنُٟت، باؾخسضام مىهج اإلاسر الا  ٤ الُٗىت ال٣هضًت ، و٧اهذ الاؾدباهت َو ظخماعي ًٖ ٍَغ

اى الٗامالث باملجا٫ الخُىعي ، و٢ض  ؤصاة لجم٘ البُاهاث مً مجخمٗها اإلاخمشل في اليؿاء الؿٗىصًاث بمضًىت الٍغ

ت الضوع في 189خهلذ الباخشت ٖلى ) ٣ت الُٗىت ال٣هضًت ، واٖخمض البدض ٖلى هٍٓغ ( اؾخجابت جم ظمٗها بالٍُغ

ُت في جٟؿحر و  مىا٢كت الىخاثج ، وجىنل البدض بلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن اٞغاص ُٖىت البدض ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

ت اإلامل٨ت  لغٍئ
ً
٣ا ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو ؼ اهخماء اإلاغؤة 8111حٍٗؼ ، خُض ًإحي صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

لخم٨ًحن اإلاغؤة مً الضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل، زم  ًإحي صوع  الؿٗىصًت للىًَ باإلاغجبت ألاولى، زم  صوع الجهىص الخُىُٖت

ؼ شخهُت  ُت في حٍٗؼ ُت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت ٧إ٢ل ؤصواع الجهىص الخُٖى الجهىص الخُٖى

ت   لغٍئ
ً
٣ا  .8111اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو

ُت  - الخُٕى  الهلماث اإلافخاخُت : ت  - جُٕى اإلاغؤة -ؤة الؿٗىصًت اإلاغ  - الصخهُت   -الجهىص الخُٖى  8111عٍئ

 

                                                                            
 جخ٣ضم الباخشت بالك٨غ ل٨غسخي الكُش دمحم آ٫ ػهان ألبدار الٗمل الخُىعي بجامٗت ألامحرة هىٍع بيذ ٖبض الغخمً ٖلى صٖمهم لهظا البدض (0)

 ٧لُت الخضمت الاظخماُٖت  ظامٗت الامحرة هىعة بيذ ٖبضالغخمً إلاؿاٖضؤؾخاط الخضمت الاظخماُٖت ا (*)
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The Role of Volunteer Efforts in Enhancing the Personality of 

Saudi Women According to the Terms of Saudi Vision 2030 (1) : 

A study applied to women working in the voluntary field in Riyadh 

Dr.Manal. M. AL.Qahtani
(*)
 

Princess Nourah bint Abdulrahman University 

 

Abstract 

The aim of this research is to identify the role of volunteer efforts in strengthening the personality of Saudi 

women according to the Kingdom's vision 2030, and it is considered one of the types of descriptive research, 

using the method of social survey through the intentional sample, and the questionnaire was a tool to collect 

data from her community of Saudi women in Riyadh working in the voluntary field , The researcher obtained 

(384) responses that were collected by the intentional sample method, and the research relied on the theory 

of the role in interpreting and discussing the results, and the research concluded that there is agreement 

among the study individuals on the role of volunteer efforts in enhancing the personality of Saudi women in 

accordance with the Kingdom's 2030 vision, where the role of efforts comes Volunteering in promoting 

Saudi women's belonging to the homeland in the first place, then the role of volunteer efforts to enable 

women to enter the labor market, then the role of volunteer efforts in consolidating the values of tolerance 

and moderation for Saudi women as the lowest roles of volunteer efforts in enhancing the personality of 

Saudi women in accordance with Vision 2030. 

Keywords: Volunteering - Volunteer Efforts - personality - Saudi women - Women volunteering - Saudi 

Vision 2030. 
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  مقضمت

ا، ٞاألمم ٧لما اػصاصث في الخ٣ضم والغقي، ٧لما جُلب ألامغ  ٌٗض الٗمل الخُىعي مً ٖالماث ج٣ضم ألامم واػصَاَع

ٕى الخحري. ٦ما ٌٗض الاَخمام في الٗمل الخُىعي مُلب مً مخُلباث الخُاة يغوعة اَخمام مىاَىحها في ؤٖما٫ الخُ

اإلاٗانغة، زانت في ْل الخُٛحر الظي ًهاخب املجخمٗاث وحٛحر بإهماَها املخخلٟت، واإلاخدب٘ إلاؿحرة الخىمُت والجهًت 

ا ًالخٔ طل٪. )الؿُ حَر  (.٠8109،الؿٗىصًت بمسخل٠ املجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخٗلمُت ٚو

وال ًسٟى ٖلُىا ؤن ح٣ٗض الخُاة الاظخماُٖت وجُىع الٓغٝو اإلاِٗكُت والخٛحراث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وألامىُت 

 ٖاظؼة ًٖ مجاعاتها، مما ٌؿخضعي 
ً
 ظضًضة ج٠٣ الخ٩ىماث ؤخُاها

ً
ا غٞو  ْو

ً
ت جملي ٖلُىا ؤوياٖا والخ٣ىُت اإلادؿاٖع

ظٍ ألاويإ، ومً َىا ًإحي صوع الٗمل الخُىعي جًاٞغ ٧اٞت ظهىص املجخم٘ الغؾمُت والكٗبُ ت إلاىاظهت َظا الىا٢٘ َو

 (.0: 8102الٟاٖل واإلاااػع للجهىص الغؾمُت. )الكاًجي ،

ٞال ًسلى بلض في الٗالم مً خاظخه بلى الٗمل الخُىعي مً خُض ٢ُمخه وصوٍع اإلاهم ُٞما ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلى 

لجهىص الكٗبُت اإلاغجبُت بدىمُت املجخمٗاث ، وختى في خالت مداولت املجخمٗاث ، وبما ٌٗمل ٖلى جُٟٗل ألاوكُت وا

ت وألاؾاؾُت لهم، بال  ت الخٍُى حر الخضماث الًغوٍع الخ٩ىماث املخخلٟت ال٣ُام بمؿئىلُاتها ججاٍ مىاَىحها بما ٞحها جٞى

ؼ صوع ومخ ن الٗمل الخُىعي ًٓل في ٚاًت ألاَمُت وعؾالت اظخماُٖت تهضٝ بلى ب٦ما٫ وحٍٗؼ
َّ
ت ؤ ُلباث الجهًت الخىمٍى

 (.809: 8118باملجخمٗاث بما ٞحها الجهًت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والخٗلُمُت )الكهغاوي ،

ت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  التي ؤَل٣ها ولي  8111والٗمل الخُىعي بمسخل٠ املجاالث ٌٗض مً ؤَم ٖىانغ عٍئ

ؼ آ٫ ؾٗىص )خٟٓه هللا(، وطل٪ بدسخحر ٧اٞت الجهىص الٗهض ناخب الؿمى اإلال٩ي ألامحر/ دمحم بً ؾ لمان بً ٖبض الٍٗؼ

 لالعج٣اء بالٗمل الخُىعي ووكغ ز٣اٞت الخُٕى بحن ؤٞغاص املجخم٘.

 مكهلت البدث 

ت اإلامل٨ت  ؿعى لىجاخها بالٗمل والضٖم 8111املجخم٘ الؿٗىصي خٍغو ٧ل الخغم ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ عٍئ ، َو

م مً خضازت اإلاكاع٦ت الخُىُٖت  واإلاؿاهضة، والتي مً بُجها جُٕى اإلاغؤة وما له مً آزاع ٖلى شخهُتها، خُض ؤهه بالٚغ

 مً اليؿاء باملجخم٘ الؿٗىصي.
ً
 اليؿاثُت في يىء جُىع الخغ٦ت الاظخماُٖت، بال ؤجها ال٢ذ ب٢با٫ ٦بحرا

 مهمت في جىم
ً
ؼ مكاع٦تها، لخلٗب ؤصواعا ُت اإلامل٨ت، وإؾىاص ؤصواع لها لظل٪ البض مً صٖم جُٕى اإلاغؤة مً زال٫ حٍٗؼ

ى ٌٗض ماقغ ٖلى جُىع املجخم٘. واإلاغؤة في  في اإلاؿاولُت الاظخماُٖت مً وا٢٘ الٗمل الخُىعي بمسخل٠ مُاصًىه، َو
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بت في الخُىع والخم٨حن واظهت نٗىباث ومٗى٢اث ٖضة في مجا٫ الٗمل الخُىعي، بال  ً وٚع الؿٗىصًت بضاٞ٘ الىالء للَى

 ؤجهم ٢ضمً مباصعاث 
ً
لخٗمُم ز٣اٞت الٗمل الخُىعي، وخ٣٣ً بهجاػاث ٦بري ٖلى نُٗض الٗمل الخُىعي لىهبذ همىطظا

 ًامً بإجهم ٖماص 
ً
 صاٖما

ً
ض خماؾهم بطا وظضوا مؿاوال  في الُٗاء، والكباب والٟخُاث لضحهم خب الٗمل، وؾحًز

ً
مشالُا

ً زماع الكغا٦ت بحن الٗمل والضٖم )الكُخي ،   (.8181املجخم٘، وؾُججي الَى

ُت في جىمُت املجخم٘ اؾدشماع إلاىعص بكغي َام البض مً الالخٟاث بلُه وجم٨ُىه، ٞمً  وحٗض مكاع٦ت اإلاغؤة الخُٖى

ُت في قاون  ٚحر اإلاى٣ُي ؤن هخى٢٘ مً اإلاغؤة ؤن جخدلى ٞجإة باإلاؿاولُت الظاجُت واملجخمُٗت وحؿاَم باإلاكاع٦ت الخُٖى

غ لها البِئت  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت الضاٖمت لظل٪، و٦ظل٪ مجخمٗها املخلي بضون ؤن جخٞى

 (.011: 8109ب٦ؿاهها اإلاهاعاث واإلاٗاٝع والخبراث والاججاَاث ؤلاًجابُت. )حجاػي، 

حر الغؾمُت وؤن  م٨ً اؾخسضام مضازل الخم٨حن املخخلٟت بٟٗالُت في ونى٫ اإلاغؤة بلى ؤهٓمت الٗضالت الغؾمُت ٚو ٍو

ت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ٢لل بك٩ل ٦بحر مً  ؤق٩ا٫ الخم٨حن املخخلٟت لخُاة اإلاغؤة في الجىاهب الصخهُت وألاؾٍغ

الا٢هاء الاظخماعي لها وؾاٖض في جدؿحن ٖملُت الاهضماط ؤو الخًمحن الاظخماعي ومً زم ٖؼػ جم٨حن اإلاغؤة مكاع٦تها 

خماعي والهخي والخض مً الخغمان اإلااصي في الخُاة الاظخماُٖت وجمخٗها بد٣ى٢ها الاظخماُٖت ألاؾاؾُت والخ٩امل الاظ

 (.Cherayi & Jose, 2016: 250الُىمُت )

ىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت التي ؤ٦ضث ٖلى ؤَمُت الٗمل الخُىعي للمغؤة وما له مً إلًجابُاث ومؿاَماث في  َو

جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ال٣ُام بالٗمل ( ٣ٞض 8108جُىع وهمى املجخم٘، وؿخٗغى مجها ما ًلي: صعاؾت )آ٫ ٣ٖغان ،

ض مجها. وؤ٦ضث صعاؾت )الكهغاوي ، ٍؼ ؼ 8107الخُىعي ًد٤٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت ٍو ( ٖلى ؤن للجامٗت صوع ٦بحر في حٍٗؼ

اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ووكغ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي بضعظت مغجٟٗت. ٦ما ؤن للمغؤة اَخماماث ههظا الجاهب ُٞما ًسو 

( خُض جىنلذ بلى Osborne and Baum , 2008)  خُىعي وخ٣٣ذ هجاخاث ٦بحرة مشل ما ؤقاعث بلُه صعاؾتالٗمل ال

ُت مما ًخمحزن باعجٟإ في اإلاؿخىي الاظخماعي والا٢خهاصي ٖلى  ؤن ٖضص ٦بحر مً اليؿاء ٌؿاَمً باإلاكاع٧اث الخُٖى

اإلااصًت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والضٖم  زالٝ ؤن مً اليؿاء ال ٌكاع٦ً بؿبب ي٠ٗ ٢ضعتهً للىنى٫ بلى اإلاىاعص

ا مً اإلاىاعص. وؤوضخذ صعاؾت، )  حَر  في بٌٗ Wallace & Pichler، 8119الاظخماعي ٚو
ً
(  ؤن اليؿاء ؤ٦ثر وكاَا

اٍ في املجخم٘  ُت الخُاة ، وؤن مؿخىي الٞغ الجمُٗاث مً الغظا٫ ووظىص ٖال٢ت بحن اإلاكاع٦ت في املجخم٘ اإلاضوي وهٖى

( بلى ؤن مكاع٦ت Teshome, and Biadgilign، 8108إلاكاع٦ت اإلاضهُت وهىُٖت الخُاة. ٦ما ؤقاعث صعاؾت )ًازغ ٖلى ا

ؼ عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي. ٦ما  اَُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت، وحٍٗؼ الؿُضاث الخُىُٖت لها ٞىاثض مخٗضصة وجد٤٣ الٞغ
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ؤة الؿٗىصًت في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع ومجها مٗى٢اث ( بلى وظىص مٗى٢اث حٗى١ مكاع٦ت اإلاغ 8101جىنلذ صعاؾت )الهاجٜ،

بت في مكاع٦ت  م مً جمخ٘ اإلاغؤة الؿٗىصًت بُمىح وٚع ا٢خهاصًت، و٢اهىهُت، واظخماُٖت، وطاجُت، وؾُاؾُت ٖلى الٚغ

( ؤن ال٣ُاصاث اليؿاثُت لضحهً ال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت في 8101الغظل لضٞ٘ عجلت الخىمُت، ٦ما ؤقاعث صعاؾت )ٖماعة، 

ؾت مك٨الث املجخم٘ املخلي، والخسُُِ، ومىاظهت اإلاك٨الث الاظخماُٖت والصخُت ٖلى اإلاؿخىي املخلي. ٦ظل٪ صعا

( بلى ؤن زبراث اإلاغؤة في الٗمل الخُىعي بإظغ وبضون ؤظغ في َظا ال٣ُإ Lockyer, Bridget, 2014ؤقاعث صاعؾت )

 ىي الٗاملت ههظا ال٣ُإ.   الخُىعي، وؤن ٖضص اليؿاء ًخٟى١ ٖلى ٖضص الغظا٫ في َُئت ال٣

ؼ شخهُت اإلاغؤة   ٞةن مك٩لت الضعاؾت جخمدىع في صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ
ً
لى يىء ما جم جىاوله ؾاب٣ا ٖو

ت  ٤ عٍئ ت اليؿاثُت بدُض ًخم حٗلُمهً ؤَمُت الخُٕى مً  8111الؿٗىصًت ٞو ، مً زال٫ الٗمل ٖلى ال٩ىاصع البكٍغ

الا٢خهاصًت وعبُها ب٣ُم صًيىا ؤلاؾالمي ، ووي٘ لهم ؤو٢اث مىاؾبت لخُاتهً الىاخُت الىٟؿُت والاظخماُٖت و 

الاظخماُٖت والٗمل ، وحؿهُل بظغاءاث الخُٕى لهً، ووكغ ز٣اٞت الخُٕى في ظمُ٘ اإلااؾؿاث ، ٧اهذ خ٩ىمُت ؤو ؤَلُت 

،  8111مخُٕى في ٖام ، و لبىاء الصخهُت الؿٗىصًت والىنى٫ لُمىح اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في جد٤ُ٣ ملُىن 

ؼ شخهُت  لظل٪ جمذ نُاٚت مك٩لت البدض في ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ الغثِسخي الخالي : ما صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ت  ٤ عٍئ  ؟ 8111اإلاغؤة  الؿٗىصًت  ٞو

 ؤىمُت البدث 

ت  خبر مً ؤَم ؤَضاٝ عٍئ ُٗ  بل بهه ٌ
ً
ل٨ت، و٢ض ظاءث باإلام 8111خٓي الٗمل الخُىعي بم٩اهت ٦بحرة وزانت ظضا

ام في الخىمُت والخُىع وبىاء  ُت لها صوع ٦بحر َو ما٫ الخُٖى ججغبت الٗمل الخُىعي بىاًء ٖلى بًمان ٖم٤ُ بإن جل٪ ألٖا

 مؿخ٣بل ؤًٞل. 

ت اإلامل٨ت  اث مً  8111وههذ عٍئ حن واإلاخُٖى اصة ٖضص اإلاخُٖى  00ٖلى جُٟٗل صوع اإلاغؤة في املجخم٘، ومً طل٪ ٍػ

 بلى ملُىن مخ
ً
ت، وبما ؤن اإلاغؤة الؿٗىصًت ؤنبدذ ٖلى صعظت ٦بحرة مً الخمحز والخٗلم، ٞةهه مً الاؾخدالتؤلٟا  ُٕى ومخُٖى

 ؤن ًخم ججاَلها مً ٢بل َظا الخغا٥، وبالخالي ٞةهىا ؤنبدىا هجض ٧ل ًىم ؤؾماء وؿاثُت المٗت في ؾماء الٗمل الاظخماعي

ٖم وحصجُ٘، ٞاإلاغؤة هي هه٠ املجخم٘، ٩ٞلما حٗؼػ صوع اإلاغؤة، الؿٗىصي، وجم٨حن اإلاغؤة في الٗمل الخُىعي ًدخاط بلى ص

حٗؼػ صوع املجخم٘. ٞاإلاكاع٦ت والخم٨حن وظهان لٗملت واخضة، ٞاإلاكاع٦ت ال حٗجى بالخىمُت املجخمُٗت ٣ِٞ، بل هي جىمُت 

ت الٟاٖلت هي اإلاىخجت وال٣اصعة ٖلى الىم ما بٗضان مغجبُان، ٞالصخهُت ال٣ٍى ا، َو ى الاظخماعي، والىمى الظاث وجُىٍَغ

 الاظخماعي ٣ًاؽ بمضي جىٞغ الٟغم التي جدُذ للمغؤة اإلاكاع٦ت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث وإهخاظُتها. 
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وفي َظا الهضص ٞةن اإلاغؤة الؿٗىصًت لِؿذ بمىإي ًٖ َظا الخغا٥ الٗالمي وجىظهاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

تها  ت للخىمُت اإلاؿخضامت خُض ؤولذ  8111في جد٤ُ٣ عٍئ  باإلاغؤة في عٍئ
ً
في ٖضة مىاي٘ ٖضة هظ٦غ  8111اإلامل٨ت اَخماما

 مجها: 

ض ٖلى ) •  مً ٖىانغ ٢ىة اإلامل٨ت بط حك٩ل ما ًٍؼ
ً
 مهما

ً
%( مً بظمالي  21" الاقاعة بلى ؤن اإلاغؤة الؿٗىصًت حٗض ٖىهغا

جحن الجامُٗحن، وؾدؿخمغ اإلامل٨ت في جىمُت مىاَبها واؾدشماع َا٢تها وجم٨ُج ها مً الخهى٫ ٖلى الٟغم ٖضص الخٍغ

ت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   (.17: 8111اإلاىاؾبت لبىاء مؿخ٣بلها وؤلاؾهام في جىمُت املجخم٘ وا٢خهاصٍ" )عٍئ

٘ وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في ؾى١ الٗمل مً)  • ( ملُىن مخُٕى في ال٣ُإ ٚحر 0%( و الىنى٫ بلى )11% بلى 88"ٞع

 م٣ابل )
ً
ا (. وفي ْل الخٛحراث اإلاٗانغة 70 -19: 8111ٍت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ( ؤل٠")عئ 00الغبخي ؾىٍى

ت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  وم٘ ؾعي اإلاغؤة لخ٤ُ٣ م٩اهت ٞاٖلت في املجخم٘  8111واإلاتزامىت م٘ جد٤ُ٣ عٍئ

جها بمشابت مهضع َام واإلاؿاَمت في جىمُخه اإلاؿخضامت هجضَا في خاظت بلى اإلاؿاهضة الاظخماُٖت بإبٗاصَا املخخلٟت، أل

ُت  ٗؼػ مكاع٦تها املجخمُٗت الخُٖى ا الخُاجُت َو مً مهاصع الضٖم الاظخماعي والىٟسخي ٌُٗجها ٖلى ال٣ُام بإصواَع

 (. 011: 8109)حجاػي، 

لى يىء طل٪ ؾىٝ هدىاو٫ ؤَمُت البدض مً زال٫ الخُغ١ بلى ألاَمُت الٗلمُت والٗملُت.  ٖو

 ؤوال: ألاىمُت اللملُت 

ت اإلامل٨ت ؤَمُ  .0 ى ما حؿعى بلُه عٍئ . 8111ت الخُٕى َو ؼ الٗمل الخُىعي والىنى٫ بلى ملُىن مخُٕى  لخٍٗؼ

ؼ الجىاهب ؤلاًجابُت لضي اإلاغؤة إلاا لها مً جإزحر ٦بحر ٖلى جىمُت املجخم٘. .8  ؤَمُت حٍٗؼ

لخُىعي في اإلامل٨ت اؾخٟاصة مخسظي ال٣غاع مً هخاثج البدض، وزانت بٗض نضوع هٓام الخُٕى وماؾؿت الٗمل ا .1

ؿه ٦م٣غعاث في اإلاغخلت الجامُٗت.  واخدؿابه يمً ج٣ُُم الاصاء الىُْٟي، وجضَع

 زانُا: ألاىمُت الللمُت 

0. . ت الٗلمُت في الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ الخُٕى  بزغاء اإلاٗٞغ

ا   .8 ض مً الضعاؾاث الٗلمُت هدى اإلاغؤة الؿٗىصًت وصوَع في الجهىى وجد٤ُ٣ الخىمُت جؼاًض الاَخمام بةظغاء اإلاٍؼ

 الاظخماُٖت، وبىاء مؿخ٣بل ؤًٞل.
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 ؤىضاف البدث 

ت  ؼ شخصُت اإلاغؤة الؿلوصًت وفق عٍئ نبشق  2131الهضف الغئِسخي: الخلغف كلى الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ ، ٍو

 من ىظا الهضف اللام مجموكت من ألاىضاف الفغكُت الخالُت:   

ُت في .0 ً. الخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُٖى ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى  حٍٗؼ

ُت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت.  .8  الخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

ُت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل. .1  الخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

  حؿائالث البدث

ؼ شخصُ ت الدؿائى الغئِسخي: ما ىو صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ نبشق 2131ت اإلاغؤة الؿلوصًت وفق عٍئ ؟ ٍو

 من ىظا الدؿائى مجموكت من الدؿائالث الفغكُت الخالُت:

ً؟  .0 ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى ُت في حٍٗؼ  ما َى صوع الجهىص الخُٖى

ُت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت؟  .8  ما َى صوع الجهىص الخُٖى

1. ُ  ت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل؟ما َى صوع الجهىص الخُٖى

 مفاىُم البدث

 Voluntary effort Women'sالجهوص الخؼوكُت للمغؤة: 

ت مً ألاقُاء ألشخام ؤو مىٓماث بك٩ل َىعّي، وصون وظىص ؤّي  حلغف الجهوص الخؼوكُت "بإجها ٞٗل مجمٖى

ٟاث ألاز ت م٣ابل َظا الٗمل"، ومً الخٍٗغ ُّ ت مً اإلاهام التي ًُب٣ها بظباع ؤو صٞ٘ ٢ُمت مال غي للٗمل الخُىعي: "مجمٖى

ت، وال ًدهلىن م٣ابلها ٖلى ؤّي ؤظغ مالّي" ) ُّ  (.Cambridge Dictionary,2017ؤشخام ههضٝ ج٣ضًم زضماث جُٖى

: الجهىص التي ج٣ضمها اإلاغؤة الؿٗىصًت في بخضي الخلٍغف ؤلاحغائي للجهوص الخؼوكُت للمغؤة في ىظا البدث

ُىُٖت )خ٩ىمُت، ؤو ؤَلُت ، ؤو بجهض طاحي ( َىاُٖت صون ؤظغ ماصي، وفي ؤو٢اث مىخٓمت ؤو ٚحر مىخٓمت الجمُٗاث الخ

ما٫ الخُىُٖت.  ههضٝ ؤصاء الىاظب الاظخماعي اإلاُلىب ، ؾىاء بالٗمل ؤو بالخمىٍل ؤو بٛحر طل٪ مً الٖا

  Personality Womanشخصُت اإلاغؤة: 

ىا٠َ الصخو، "بإجها طل٪ الىمِ اإلاخٟغ  حلغف الصخصُت بضو في ٨ٞغ ٖو ص واإلاؿخ٣غ وؿبُا مً الؿلى٥ ٍو
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ضي ًضمج ٖضة ظىاهب والتي جدضص ما ٩ًىن ٖلُه ؤلاوؿان، ومً َظٍ الجىاهب:  والصخهُت بمشابت مٟهىم ججٍغ

اث(". )الخىُُي،  (11: 8109)الاهٟٗاالث، الضواٞ٘، ألا٩ٞاع، الخبراث، ؤلاصعا٧اث، والخهٞغ

ت اإلاىظىصة في ٦ُان إلاغؤة في ىظا البدثالخلٍغف ؤلاحغائي لصخصُت ا ت الخها٫ والُبإ اإلاخىٖى : هي مجمٖى

ا وجى٨ٗـ ٖلى جٟاٖلها م٘ املجخم٘.  ا ًٖ ٚحَر  شخهُت اإلاغؤة باؾخمغاع والتي جمحَز

ؼ:     Reinforcementالخلٍؼ

ض مً اخخمالُت خضور اؾخجابت مُٗىت". )اهجلغ، (. 188: 0990ٖٝغ صوالعص ومُلغ اإلاٗؼػ ٖلى ؤهه "خضر ًٍؼ

ؼ ٖلى َظا الىدى، ٌٗخمض ٖلى ؤزاعة الؿلى٦ُت، ؤي ٖلى ما ًيخج مً حٛحراث في الؿلى٥، صون ؤًت يغوعة  ٠ الخٍٗؼ ٞخٍٗغ

، بطا ؤصي بلى اػصًاص اخخما٫ خضور الؿلى٥ 
ً
للغظٕى بلى بٌٗ الخهاثو الاهٟٗالُت له، ٞاإلاشحر ؤو الخاصر ٌٛضو مٗؼػا

. )وكىاحي ، 
ً
 (.880:  8109اإلاٗؼػ مؿخ٣بال

ؼ في ىظا البدث اصة الخلٍغف ؤلاحغائي للخلٍؼ ؼ الؿلى٥ الخُىعي للمغؤة الؿٗىصًت وٍػ : َى ٖملُت جضُٖم وحٍٗؼ

 اخخماالث ج٨غاع الؿلى٥ الخُىعي ؤلاًجابي في اإلاؿخ٣بل إلاا ؾىٝ ٨ٌٗـ طل٪ ٖلى شخهُت اإلاغؤة مً بًجابُاث.  

              الحضوص اإلاوطوكُت )البلض اإلاوطوعي(:      

ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت.   ًدىاو٫ البدض الضوع الظي جلٗبه الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

 الحضوص اإلاهانُت )البلض اإلاهاني(:      

اى باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.   جم جُب٤ُ َظا البدض في هُا١ ظٛغافي ًخمشل في مضًىت الٍغ

                    الحضوص الؼمانُت )البلض الؼماني(:                  

 . 8181 -َـ 0998جم جُب٤ُ بظغاءاث َظا البدض بضاًت الٟهل الضعاسخي ألاو٫ مً الٗام الجامعي 

 الضعاؾاث الؿابقت

  :جناولذ اللضًض من الضعاؾاث الؿابقت اللمل الخؼوعي بمسخلف املجاالث ومنها

 :الضعاؾاث الؿابقت التي اىخمذ بخؼوق اإلاغؤة

،  )8118Osborneاَخماماث بالٗمل الخُىعي وخ٣٣ذ هجاخاث ٦بحرة مشل صعاؾت )خُض وضخذ ؤن للمغؤة 
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اث الخُىُٖت، وجىنلذ الضعاؾت بلى اليؿاء الالحي اؾخًُٗ  والتي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى مكاع٦ت اإلاغؤة في املجمٖى

اؾت اإلاكاع٦ت باهخٓام ًَ اللىاحي جمخًٗ بالٟٗل بمؿخىي اظخماعي وا٢خهاصي ٖالي. ٦ظل٪ ؤقاعث صع 

(8108Teshome(  ، ُت في جم٨حن اإلاغؤة وجىنلذ بلى وي٘ اؾتراجُجُت للجمُٗاث الخانت باإلاؿاٖضة الظاجُت الخُٖى

اَُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت. وفي ٖام  ُت لها ٞىاثض مخٗضصة وجد٤٣ الٞغ ما٫ الخُٖى الضعاؾت بلى ؤن مكاع٦ت اإلاغؤة باأٖل

كض بلى الخٗٝغ ٖلى8108) ال٢خه بدىمُت اإلاىاَىت  ( َضٞذ صعاؾت الغَو بؾهاماث اإلاغؤة الؿٗىصًت في الٗمل الخُىعي ٖو

ب  ومً ؤَم هخاثجها ؤن ؤَم املجاالث التي حكاع٥ ٞحها اإلاغؤة في مجخم٘ البدض هي بٖضاص البرامج الخش٣ُُٟت، وؤن الخضٍع

ُت الىٟؿُت باليؿبت والخىظُه وؤلاقغاٝ يغوعي إلهجاػ اإلاهام الخُىُٖت، وؤن ؤَمُت الٗمل الخُىعي مً الىاخ

 بحن الٗمل الخُىعي وجىمُت اإلاىاَىت لضي 
ً
ت ظضا ً باالهخماء واإلاىاَىت، وؤن َىا٥ ٖال٢ت ٢ٍى ؼ قٗىَع اث حٍٗؼ للمخُٖى

( بخدضًض مضي ٞٗالُت مكاع٦ت ال٣ُاصاث اليؿاثُت في جىمُت املجخم٘ 8101اإلاغؤة الؿٗىصًت. ٦ما اَخمذ صعاؾت ٖماعة، )

اٖخمضث ٖلى مىهج اإلاسر الاظخماعي، ومً هخاثجها ؤن ال٣ُاصاث اليؿاثُت لضحهً ال٣ضعة ٖلى املخلي وهي صعاؾت ونُٟت 

اإلاكاع٦ت في صعاؾت مك٨الث املجخم٘ املخلي، والخسُُِ، ومىاظهت اإلاك٨الث الاظخماُٖت والصخُت ٖلى اإلاؿخىي 

اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع بإق٩اله  ( َضٞذ الضعاؾت بلى جم٨حن اإلاغؤة الؿٗىصًت م8102ًاملخلي. وفي صعاؾت الهاجٜ، )

اجه املخخلٟت ومجها ال٣غاع التربىي، و٧ان مً هخاثجها وظىص مٗى٢اث حٗى١ مكاع٦ت اإلاغؤة الؿٗىصًت في مغا٦ؼ  ومؿخٍى

م مً جمخ٘ اإلاغؤة الؿٗىصًت بُمىح  نى٘ ال٣غاع، ومجها مٗى٢اث ٢اهىهُت، واظخماُٖت، وطاجُت، وؾُاؾُت، ٖلى الٚغ

بت في مكاع٦ ( َضٞذ صعاؾت الهبضان بك٩ل عثِسخي بلى 8108ت الغظل لضٞ٘ عجلت الخىمُت باملجخم٘. وفي ٖام )وٚع

بي لغزهت الٗمل الخُىعي ومؿخىي ج٣ُمه للمغؤة الؿٗىصًت، وجىنلذ بلى ؤن لبرهامج  الخٗٝغ ٖلى ؤزغ البرهامج الخضٍع

اث في ٖملهً، وؤن للب ت عزهت الٗمل الخُىعي ؤزغ بًجابي ٖلى ؤصاء اإلاخُٖى ، ٦ما 8111رهامج بؾهاماث في جد٤ُ٣ عٍئ

ب مً ٖضة هىاحي  بتهم في الخضٍع ٘ ٚع اث ٖلى الٗمل الخُىعي بلى ظاهب ٞع اصة صاُٞٗت اإلاخُٖى ؤن له ؤزغ ٖالي في ٍػ

٣ت التي  بُت اإلا٣ضمت لهً وعياًَ ًٖ الٍُغ . وعياًَ ال٩امل ًٖ البرامج الخضٍع ٦دغنهً ٖلى جىمُت اإلاهاعاث واإلاٗاٝع

ب. وؤ٦ضث ٖلى طل٪ صاعؾت ظلىب، )جم هها ج٣ ( خُض جىنلذ بلى ؤَمُت الٗمل الخُىعي باليؿبت 8108ُم الخضٍع

للمجخم٘ وصوع اإلاغؤة ُٞه، وجىنلذ الضعاؾت لٗضة هخاثج مً ؤَمها، ؤن اإلاغؤة جىاظه مٗى٢اث ٦شحرة ٖىض صزىلها في مجا٫ 

ي ؤقاعث بلى ٞٗالُت مكاع٦ت اإلاغؤة باملجخم٘ وؤن الٗمل الخُىعي بؿبب ال٣ُم والش٣اٞاث الؿاثضة. ومً الضعاؾاث الت

، صعاؾت
ً
والتي جى٦ض ؤن اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاؿخىي املجخمعي ججٗل الٟغص   Wallace & Pichler (2009)اإلاغؤة ؤ٦ثر وكاَا

اٍ الصخصخي وهىُٖت الخُاة، وؤن الجيـ والٗمغ والخٗلُم وخالت الٗ ض ٞحها صعظت الٞغ  في املجخمٗاث التي جٍؼ
ً
مل ؾُٗضا

 في بٌٗ الجمُٗاث مً 
ً
والُب٣ت اإلاهىُت ومى٣ُت اإلاِٗكت جازغ ٖلى اإلاكاع٦ت في املجخم٘ اإلاضوي، وؤن اليؿاء ؤ٦ثر وكاَا
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اٍ في املجخم٘ ًازغ ٖلى  ُت الخُاة، وؤن مؿخىي الٞغ الغظا٫ ، ووظىص ٖال٢ت بحن اإلاكاع٦ت في املجخم٘ اإلاضوي وهٖى

ُت الخُاة. ومىظ ؤن ُت في اإلامل٨ت اإلاخدضة وطل٪ في  اإلاكاع٦ت اإلاضهُت وهٖى وكغ )ولٟىضن( ًٖ مؿخ٣بل اإلااؾؿاث الخُٖى

حهُت، وفى َظٍ 0978ٖام   في ج٣ضًم ظمُ٘ الخضماث التٞر
ً
 مهما

ً
م ٣ٞض ؤػصَغ ال٣ُإ الخُىعي بك٩ل ٦بحر وؤنبذ ٖمال

ت ٢ام غ ًٖ زبراث اإلاغؤة في الٗمل الخُىعي بإظغ وبضو  Lockye ( 2014) الىٍٓغ ن ؤظغ في َظا ال٣ُإ بضاعؾت ج٣اٍع

    .الخُىعي ، و٢ض جدغي الباخض إلااطا ًؼصاص ٖضص اليؿاء ٖلى ٖضص الغظا٫ في َُئت ال٣ىي الٗاملت ههظا ال٣ُإ

 :الضعاؾاث الؿابقت التي اىخمذ باللمل الخؼوعي كلى اإلاؿخوى املجخمعي واإلاؿخوى الجامعي الؼالبي

ؼ ز٣اٞت الٗمل ( التي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٦8107ضاعؾت اللخُضان ) ٖلى وا٢٘ صوع ألاوكُت الُالبُت في حٍٗؼ

ؼ  ت مً الىخاثج مجها: ؤن وا٢٘ صوع ألاوكُت الُالبُت في حٍٗؼ الخُىعي لضي َالباث ظامٗت ال٣هُم وجىنلذ بلى مجمٖى

ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي َالباث ظامٗت ال٣هُم ًخد٤٣ بضعظت مخىؾُت، وؤن ؤٖلى ؤصواع ألاوكُت الُالبُت في 

ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي َى الضوع الخام بالجاهب ال٣ُمي ًلُه الجاهب اإلاٗغفي وفي الترجِب ألازحر الجاهب ح ٍٗؼ

( التي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ بصاعة الٗمل الخُىعي في ظامٗت 8109الخُب٣ُي. وؤ٦ضث طل٪ صعاؾت ال٣دُاوي، )

ت التي جىاظه ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت مً وظهت هٓغ َالب ٧لُت ا لٗلىم الاظخماُٖت، وجدضًض اإلاٗى٢اث ؤلاصاٍع

ب  بصاعة الٗمل الخُىعي، والخٗٝغ ٖلى اإلا٣ترخاث. وجىنلذ بلى يغوعة بلخا١ الُالب بالبرامج الخانت بخضٍع

ت مٗىُت بالٗمل الخُىعي بال٩لُت. ٦ما جىاولذ الضعاؾاث حن ٢بل ج٩لُٟهم بالٗمل، ويغوعة بوكاء وخضاث بصاٍع  اإلاخُٖى

ظا ما ؤ٦ضجه ٖلُه صعاؾت الكهغاوي، ) ( والتي َضٞذ بلى الخٗٝغ 8107الؿاب٣ت مٟهىم الخُٕى ٦مؿاولُت اظخماُٖت َو

الباث الضبلىم الٗام في التربُت في ظامٗت بِكت،  ؼ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت لضي َالب َو ٖلى صوع الجامٗت في حٍٗؼ

ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُ الباث الضبلىم الٗام في التربُت في ظامٗت والخٗٝغ ٖلى صوع الجامٗت في حٍٗؼ ىعي لضي َالب َو

الباث، وجىنلذ  ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي َالب َو بِكت، وال٨ك٠ ًٖ ٖال٢ت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت بخٍٗؼ

ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي الُالب والُالباث.  الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن اإلاؿاولُت الاظخماُٖت وحٍٗؼ

( والتي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى صوع الٗمل الخُىعي في جد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، 8108وؤ٦ضتها صعاؾت آ٫ ٣ٖاعن )

 مً ال٣ُام بالٗمل الخُىعي وجد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، وؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص 
ً
والخٗٝغ ٖلى الٟغو١ في ٦ال

عي وجد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ووظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖال٢ت اعجباَُه َغصًت بحن ال٣ُام بالٗمل الخُى 

 مً صواٞ٘ ال٣ُام بالٗمل الخُىعي ومجاالث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ٦ما ؤقاعث بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت ، 
ً
في ٦ال

ت مضي بصعا٥ الُٗىت لش٣اٞت الٗمل الخُىعي، وجدضًض هٕى الٗال٢ت بحن ب٦8109ضعاؾت قٗبان ) غامج ( بلى مٗٞغ

ت هٕى الٗال٢ت بحن زهاثو الُٗىت وجإزحر ال٣ىىاث  ال٣ىىاث الًٟاثُت وإصعا٥ الُٗىت لش٣اٞت الٗمل الخُىعي، ومٗٞغ
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الًٟاثُت في اججاَاتها، وجم بزباث صخت الٟغى بىظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن مكاَضة بغامج ال٣ىىاث الًٟاثُت وإصعا٥ 

 .ز٣اٞت الخُٕى لضي الُٗىت

الخُىعي لٗمل و٫ اٞي جىاللضعاؾاث الؿاب٣ت اجطر ؤن َىا٥ اَخمام بالٜ لضي الباخشحن ومً الٗغى الؿاب٤ 

وماله مً ؤزغ ٦بحر في جىمُت وجُىٍغ املجخم٘ ؾىاء ٧ان الخُٕى للمغؤة ؤو ٦مؿاولُت مجخمُٗت ووكغ ز٣اٞت الخُٕى ٖلى 

 اإلاؿخىي املجخمعي والجامعي.

منن جدضًض ؤوحه الكبت وا     :حالي والضعاؾاث الؿابقت فُما ًليف بين البدث الإلزخالٍو

ال٢خه باإلاخٛحراث اإلاخٗضصة التي جخٗل٤  .0 ؤج٤ٟ البدض الخالي م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في جىاوله الٗمل الخُىعي ٖو

 .باإلاغؤة، وؤَمُت مكاع٦تها بالٗمل الخُىعي وهداظها في مجا٫ الخُىٍغ والخىمُت

 .ع اإلاغؤة الباعػ بالٗمل الخُىعي ؤ٦ثر مً الغظا٫ؤج٤ٟ البدض الخالي م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في صو  .8

  .ًدى٤ٟ البدض الخالي م٘ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت في اٖخماصٍ ٖلى اإلاىهج الىنٟي .1

سخلف البدث كن بلع الضعاؾاث الؿابقت فُما ًلي  :ٍو

ؼ شخهُتها .0  .جغ٦حٍز ٖلى ؤَمُت الخُٕى للمغؤة الؿٗىصًت وصوعة في حٍٗؼ

ت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  اٖخماصٍ ٖلى جد٤ُ٣ .8  .8111عٍئ

واؾخٟاص البدض الخالي مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في نُاٚت مك٩لت البدض، وجدضًض ؤَضاٞه، وجهمُم ؤصاة البدض 

  .وفي جدلُل الىخاثج ومىا٢كتها

خُٕى الٗال٢ت بحن البدض الخالي والضعاؾاث الؿاب٣ت ؤهه اَخم بالٗمل الخُىعي وؾعى بلى الخىيُذ إلاٟهىم ال

ؼ طل٪ ٦مؿاولُت اظخماُٖت.  وؤَمُخه ؾىاء للمغؤة، ؤو املجخم٘ ؤو البِئت الجامُٗت وحٍٗؼ

اث اإلاوحهت للبدث   النـٍغ

ت الضوع   نـٍغ

ت مً اَخمام بإصواع ألاٞغاص الظي ٣ًًحها في وكاَاجه، خُض  ت الضوع في البدض إلاا للىٍٓغ ع٦ؼث الباخشت ٖلى هٍٓغ

ؼ الصخهُت هدُجت إلاا ا٦دؿبه الصخو مً اإلا٩اهت ؤو الضوع الظي ٌكٛله، باٖخباع  ؤن صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ظَا  ّٟ ى ؤهماٍ مخ٨غعة مً زال٫ اإلاماعؾت التي ٨ًؿبها، بدُض ًى الضوع َى ؤخض ٖىانغ الخٟاٖل الاظخماعي، َو
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ما٫ ال د٣٣ه اإلاخُٕى في جيكُِ ألٖا ًُ ظا ًىضر الضوع اإلاهم الظي  ُت، والجهىى ألاشخام في مىا٠٢ ُمدضصة، َو خُٖى

 ٦شحرة، ٣ٞض ٩ًىن بهىعة ماصًت، ؤو بهىعة 
ً
بمؿاٖضجه لؿّض اخخُاظاث ألاٞغاص والجماٖاث. والخُٕى ٢ض ًإزظ نىعا

ت وألاوكُت الخُىُٖت.  ايُت واإلااؾؿاث الخحًر ت، ٦ما ًدهل في ألاهضًت الٍغ  مٗىٍى

ُت: بإجها ْاَغة ت الضوع في الجهىص الخُٖى لؿلى٦ُاث ؤصواع ألاٞغاص، ؤو لؿلى٦ُاث  وجىضر الباخشت مٟهىم هٍٓغ

م ًخٗلمىن مً زال٫ ٖملُاث  ؤصواع الجماٖاث، خُض ٣ًىصَم بلى ٦ثرة ألاصواع الاظخماُٖت، ٦ما ؤنَّ ألاٞغاص بضوَع

ى ًسخل٠ ًٖ ٖملُاث الخٗلُم الغؾمُت ت الضوع في الٗمل الخُىعي، مضي  .البضاًت الاظخماُٖت، َو ِٓهغ هٍٓغ
ُ
خُض ج

صة، ؤو ويىح اإلا٩اهت الا  ظخماُٖت، الظي ًغي ظمُ٘ ألاشخام مً الظًً ٌكٛلىن َظٍ اإلا٩اهت، ٣ًىمىن بإٞٗا٫ ُمدضَّ

٣ىم ٖلى  ٣ًىمىن بإصواع جخهل باإلا٩اهت، ٞلظل٪ ٣ًىم الٗمل الخُىعي ٖلى ٦ٟاًت اخخُاظاث ألاٞغاص واملجخمٗاث، ٍو

 .بٚال١ الٟجىاث التي جازغ ٖلحها

اث اإلاٟ ت الضوع مً الىٍٓغ ُُٟت في ٖلم الاظخمإ وهي وحٗض هٍٓغ ؿغة بالٗلىم الاظخماُٖت وهي مغجبُت بالبىاثُت الْى

اث الخضًشت، وجغي ؤن الؿلى٥ ٌٗخمض ٖلى الضوع ؤو  ظؼء مىه، ْهغث في الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااضخي وحٗض مً الىٍٓغ

 ألاصواع التي ٌكٛلها الٟغص في املجخم٘.

ت بىاءاث ٦ما وضخ ت الضوع مً مجمٖى ًت  ،جخ٩ىن هٍٓغ (خُض ًخسظ املخللىن للضوع 8101ها )ببغاَُم، ٍٖى

دلل  مُضان صعاؾتهم الؿلى٥ الىا٢عي في الخُاة، ٦ما َى الٓاَغ في اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت الخ٣ُ٣ُت اإلاؿخمغة ٍو

خماص اإلاخباص٫ بحن ألاٞغاص . ت الضوع اإلاك٨الث ٖلى ؤجها ٖملُاث للخيكئت الاظخماُٖت، والٖا  اإلاىٓغون لىٍٓغ

ت الضوع ) منوناث  (Hall,1972: 423نـٍغ

ا. .  0 حَر خمشل في مُالب الضوع الخاعظُت، وهي ٢اثمت اإلاٗاًحر والخى٢ٗاث واملخغماث ٚو  م٩ىن بىاجي: ٍو

 م٩ىن شخصخي: ًخمشل في الجاهب الضازلي الظي ًخهىع الٟغص ٖلى ؤؾاؾه الىي٘ الاظخماعي. . 8

 ٝ هها ألاٞغاص في ون٠ مٗحن. م٩ىن ؾلى٥ الضوع: ًخمشل في الُغاث٤ التي ًخهغ  . 1

ت الضوع   فغطُاث نـٍغ

ت الضوع ٖلى ٖضص مً الٟغيُاث التي ؤَمها ما ًلي: .0  حؿدىض هٍٓغ

ًخدلل البىاء الاظخماعي بلى ٖضص مً اإلااؾؿاث الاظخماُٖت وجخدلل اإلااؾؿت الاظخماُٖت الىاخضة بلى ٖضص مً  .8

 ألاصواع الاظخماُٖت.
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الجه وزبراجه وججاعبه وز٣ت ًىُىي ٖلى الضوع الاظخماعي الىاخض  .1 ت واظباث ًاصحها الٟغص بىاًء ٖلى مَا مجمٖى

 املجخم٘ به و٦ٟاءجه وشخهِخه. 

ظٍ ألاصواع هي  .9 . َو
ً
 واخضا

ً
ُُٟت في آن واخض وال ٌكٛل صوعا ٌكٛل الٟغص الىاخض في املجخم٘ ٖضة ؤصواع اظخماُٖت ْو

ب٣خه.التي جدضص مجزلخه ؤو م٩اهخه الاظخماُٖت. ومجزلخه هي التي ج  دضص ٢ىجه الاظخماُٖت َو

2. .ً ى الظي ًدضص ٖال٢اجه م٘ آلازٍغ  ؤن الضوع الظي ٌكٛله الٟغص َى الظي ًدضص ؾلى٦ه الُىمي والخٟهُلي، َو

ت صوٍع الاظخماعي بط ؤن الضوع ٌؿاٖضها في جيبا الؿلى٥. .2  ؾلى٥ الٟغص ًم٨ً الخيبا به مً مٗٞغ

ب ٖلى ال ًم٨ً اقٛا٫ الٟغص للضوع الاظخماعي واصاٍئ به .7  بإن الخضٍع
ً
ب ٖلُه، ٖلما اٖلت صون الخضٍع ىعة ظُضة ٞو

 ال٣ُام باألصواع الاظخماُٖت ٩ًىن زال٫ ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت.

ج٩ىن ألاصواع الاظخماُٖت مخ٩املت في اإلااؾؿت ٖىضما جاصي اإلااؾؿت مهامها بهىعة ظُضة و٦ٟاة بدُض ال ٩ًىن  .8

 َىا٥ جىا٢ٌ بحن ألاصواع.

ا بهىعة ظُضة و٦ٟاة.ج٩ىن ألاصواع الا  .9 ت او مخىا٢ًت ٖىضما ال جاصي اإلااؾؿت ؤصواَع  ظخماُٖت مخهاٖع

 ٖىض جٟاٖل صوع م٘ ؤصواع ؤزغي ٞةن ٧ل صوع ٣ًُم الضوع آلازغ. .01

 ؤو ٚحر عؾمي. .00
ً
خهل املجخم٘ بالٟغص. والاجها٫ ٢ض ٩ًىن عؾمُا ٤ الضوع ًخهل الٟغص باملجخم٘ ٍو  ًٖ ٍَغ

 ُت والبىاء الاظخماعي.الضوع َى خل٣ت الىنل بحن الصخه .08

 منهجُت البدث وإحغاءاتها

 لئلظغاءاث اإلاخبٗت في َظا البدض، وهي ٖلى الىدى الخالي:
ً
 جىاولذ الباخشت في َظٍ الجؼثُت ٖغيا

 مخويراث البدث

 الجهىص الخُىُٖت. اإلاخوير اإلاؿخقل:

ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت.اإلاخوير الخابم:   حٍٗؼ

 نوق ومنهج البدث 

ض  مً البدىر الىنُٟت والتي جدىاؾب م٘ مك٩لت البدض خُض بن مك٩لت البدض مىظىصة ول٨ً ٌٗخبر البد

 إلاالثمت َظا اإلاىهج لهظا الىٕى مً 
ً
ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ، هٓغا حؿعى للخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ
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 الضعاؾاث والظي " ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الٓاَغة ٦ما جىظض في الىا٢٘ وتهخم بى 
ً
 ٦ُُٟا

ً
ٗبر ٖجها حٗبحرا  َو

ً
 ص٣ُ٢ا

ً
نٟها ونٟا

 ًىضر 
ً
 ع٢مُا

ً
ىضر زهاثهها، ؤما الخٗبحر ال٨مي ُُُٞٗىا ونٟا  ، ٞالخٗبحر ال٨ُٟي ًه٠ لىا الٓاَغة ٍو

ً
 ٦مُا

ً
ؤو حٗبحرا

: 8108م٣ضاع َظٍ الٓاَغة ؤو حجمها وصعظاث اعجباَها م٘ الٓىاَغ املخخلٟت ألازغي" )ٖبُضاث، وآزغون، 

٤ الُٗىت اإلا٣هىصة.اؾخ(.090  سضمذ الباخشت مىهج اإلاسر الاظخماعي ًٖ ٍَغ

 مجخمم وكُنت البدث 

خُض ج٩ىن مجخم٘ البدض مً ُٖىت ٢هضًت مً اليؿاء الؿٗىصًاث الالجي ٌٗملً في املجا٫ الخُىعي بمضًىت  

اى باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ؤما ُٖىت البدض ٞهي ُٖىت ٢هضًت م٩ىهت مً ) يؿاء الؿٗىصًاث ( مً ال189الٍغ

اى باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. ُت بمضًىت الٍغ  اإلاماعؾاث لؤلٖما٫ الخُٖى

: ًخه٠ ؤٞغاص البدض بٗضص مً الخهاثو، وطل٪ ٦ما ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م زصائص كُنت البدث

 (، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:0)

 ( 1حضوى عقم )

 ًدناوى زصائص كُنت  البدث

 النؿبت اإلائوٍت غاعاثالخن زصائص كُنت البدث

ت  اإلاغخلت اللمٍغ

 82.8 99 ؾىه 82بلى ؤ٢ل مً  81

 02.0 28 ؾىه 11بلى ؤ٢ل مً  82

 01.2 28 ؾىه 12بلى ؤ٢ل مً  11

 92.2 072 ؾىه 12ؤ٦ثر مً 

 اإلااىل الللمي

 7.8 11 زاهىي 

 79.1 889 ظامعي

 08.8 71 صعاؾاث ٖلُا
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 النؿبت اإلائوٍت غاعاثالخن زصائص كُنت البدث

 الحالت الاحخماكُت

 28.8 890 متزوظت

 11.2 007 ٚحر متزوظت

 9.8 02 مُل٣ت

 8.2 01 ؤعمله

 ىل ؾبق لو الخؼوق في ؤخض املجاالث الخالُت )ًمنن ازخُاع ؤلثر من بحابت(

اًت اإلاؿىحن  01.9 98 ٖع

 82.1 011 طوي الاخخُاظاث الخانت

اًت ألاًخام  80.0 80 ٖع

 02.9 29 املجا٫ الهخي

 12.2 091 املجا٫ الاظخماعي

 89.1 98 ٣افياملجا٫ الش

 82.2 98 املجا٫ الضًجي

 97.0 080 املجا٫ الخٗلُمي

 

ً ؤ٦ثر مً )92.2( امغؤة  بيؿبت )072( ؤن ما ٣ًاعب مً هه٠ ؤٞغاص البدض )0ًىضر الجضو٫ ع٢م ) ( 12%( ٖمَغ

ً ما بحن )01.2( امغؤة بيؿبت )28ؾىه، في خحن ؤن َىا٥ ) خٛحر اإلاغخلت ( ؾىه، وباليؿبت إلا12( بلى ؤ٢ل مً )11%( ٖمَغ

%(، في خحن 79( امغؤة وبيؿبت )889الخٗلُمُت ٞةن الٛالبُت الٗٓمى مً ؤٞغاص البدض ماَلهً الٗلمي ظامعي بخ٨غاع )

ض ٖلى 7.8( امغؤة بيؿبت )11ؤن َىا٥ ) ُما ًخٗل٤ بمخٛحر الخالت الاظخماُٖت ٞةن ما ًٍؼ لهً الٗلمي زاهىي، ٞو %( مَا

%( 8.2( امغؤة  بيؿبت )01%(، في خحن ؤن َىا٥ )28.8( امغؤة وبيؿبت )890غاع )هه٠ ؤٞغاص البدض مً اإلاتزوظاث بخ٨

( امغؤة 080مً ألاعامل، وباليؿبت إلاخٛحر مجاالث الخُٕى التي جم اإلاكاع٦ت ٞحها ٞةن اليؿبت ألا٦بر مً ؤٞغاص البدض )
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ً في املجا٫ الخٗلُمي، في خحن ؤن َىا٥ )97.0وبيؿبت ) اًت 01.9( امغؤة بيؿبت )98%( جُٖى %( جُىًٖ في مجا٫ ٖع

لب ج٩ىن اإلاغؤة الؿٗىصًت ٢ض جؼوظذ 12اإلاؿىحن، ًخطر مً جدلُل الىخاثج ؤن اإلاغؤة بٗض ٖمغ ) ى الٗمغ الظي باأٚل ( َو

، ٦ما ؤن ٞغم الخُٕى باملجا٫ الخٗلُمي ؤ٦ثر 
ً
ههظا الٗمغ، والخسغط مً الجامٗت ٞغم الخُٕى لها ؤ٦ثر مً ألا٢ل ٖمغا

 ثر مغوهت وألاؾهل للمغؤة الؿٗىصًت. ألهه املجا٫ ألا٦

 ؤصاة البدث 

لى اإلاىهج اإلاخب٘ في البدض، وظضث الباخشت ؤن ألاصاة ألا٦ثر مالءمت لخد٤ُ٣        بىاء ٖلى َبُٗت البُاهاث، ٖو

ٗٝغ ٖبُضاث وآزغون ) ( الاؾخبُان ؤو ما ٌٗٝغ باالؾخ٣هاء ٖلى ؤهه " 012: 8108ؤَضاٝ البدض هي "الاؾدباهت"، َو

٣ضم ٖلى ق٩ل ٖضص مً ألاؾئلت ًُلب ؤصا ة مالثمت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث وبُاهاث وخ٣اث٤ مغجبُت بىا٢٘ مٗحن ٍو

ؤلاظابت ٖجها مً ٖضص مً ألاٞغاص اإلاٗىُحن بمىيٕى الاؾخبُان"، و٢ض جم بىاء ؤصاة البدض بالغظٕى بلى ألاصبُاث 

 ؾدباهت في نىعتها الجهاثُت مً ظؼؤًً:والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت بمىيٕى البدض، ول٣ض ج٩ىهذ الا 

 :ل الٗلمي، الخالت  الجؼء ألاوى ى ًدىاو٫ البُاهاث ألاولُت الخانت بإٞغاص البدض مشل: اإلاغخلت الخٗلُمُت، اإلاَا َو

ُت. ما٫ الخُٖى  الاظخماُٖت، مجاالث ألٖا

 :ى ًخ٩ىن مً ) الجؼء الشاني ت ٖلى زالزت مداوع، املخىع ألاو٫ ًد82َو ىاو٫:  ما َى صوع الجهىص ( ٖباعة مىٖػ

خًمً ) ً ، ٍو ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى ( ٖباعاث، ؤما املخىع الشاوي ُٞدىاو٫: ما َى صوع 01الخُىُٖت في حٍٗؼ

خًمً ) ( ٖباعاث، واملخىع الشالض: 7الجهىص الخُىُٖت  في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت ، ٍو

خًمً )ًدىاو٫ ما َى  صوع الجهىص ا لبذ الباخشت 9لخُىُٖت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل، ٍو ( ٖباعاث، َو

( ؤمام ؤخض الخُاعاث الخالُت )مىا٤ٞ، بلى خض ما ، ٚحر √مً ؤٞغاص البدض ؤلاظابت ًٖ ٧ل ٖباعة بىي٘ ٖالمت )

 لى الىدى الخالي:(، وطل٪ 8ٖمىا٤ٞ(، و٢ض جم جدضًض ٞئاث اإلا٣ُاؽ اإلاخضعط الخماسخي ٦ما في الجضو٫ ع٢م )

 ( جدضًض فئاث اإلاقُاؽ اإلاخضعج الشالسي2حضوى عقم )

افق افق بلى خض ما مو  هير مو

8.19 - 1.1 0.27 - 8.11 0 - 0.22 
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  صضق الاؾدبانت )ألاصاة(

ٖضث ل٣ُاؾه. )الٗؿاٝ، 
ُ
(، ول٣ض ٢امذ 989: 8108نض١ الاؾدباهت ٌٗجي الخإ٦ض مً ؤجها ؾىٝ ج٣ِـ ما ؤ

 ض مً نض١ الاؾدباهت مً زال٫ ما ًإحي:الباخشت بالخإ٦

الهض١ الٓاَغي ألصاة البدض )نض١ املخ٨محن(: بٗض الاهتهاء مً بىاء ؤصاة البدض والتي جدىاو٫ "صوع الجهىص 

ت اإلامل٨ت  ٤ عٍئ ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو "، جم ٖغيها ٖلى ٖضص مً املخ٨محن وطل٪ 8111الخُىُٖت في حٍٗؼ

ء ٖلى الخٗضًالث والا٢تراخاث التي ؤبضًذ، ٢امذ الباخشت بةظغاء الخٗضًالث الالػمت ختى لالؾترقاص بأعائهم، وبىا

 ؤنبدذ الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت.

نض١ الاحؿا١ الضازلي ألصاة البدض: بٗض الخإ٦ض مً الهض١ الٓاَغي ألصاة البدض ٢امذ الباخشت بخُب٣ُها 

 ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت م٩ىهت مً )
ً
ت الهض١ الضازلي ( ا12مُضاهُا مغؤة، ٦ما جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن إلاٗٞغ

لالؾدباهت، خُض جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظت ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث الاؾدباهت بالضعظت ال٩لُت للمدىع الظي 

 جيخمي بلُه الٗباعة ٦ما جىضر طل٪ الجضاو٫ الخالُت:

 ( 3حضوى )

 وع البدث بالضعحت الهلُت لهل مدوع ملامالث اعجباغ بيرؾون للباعاث مدا

ؼ انخماء  صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ

 اإلاغؤة الؿلوصًت للوػن

صوع الجهوص الخؼوكُت في جغؾُش قُم 

 الدؿامذ والوؾؼُت للمغؤة الؿلوصًت

صوع الجهوص الخؼوكُت لخمنين 

 اإلاغؤة للضزوى بلى ؾوق اللمل

 عجباغملامل الا  م ملامل الاعجباغ م ملامل الاعجباغ م

0 1.221** 0 1.281** 0 1.219** 

8 1.718** 8 1.212** 8 1.278** 

1 1.287** 1 1.707** 1 1.211** 

9 1.279** 9 1.700** 9 1.289** 

2 1.227** 2 1.711** 2 1.297** 

2 1.211** 2 1.789** 2 1.228** 

7 1.217** 7 1.229** 7 1.280** 
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ؼ انخماء  صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ

 اإلاغؤة الؿلوصًت للوػن

صوع الجهوص الخؼوكُت في جغؾُش قُم 

 الدؿامذ والوؾؼُت للمغؤة الؿلوصًت

صوع الجهوص الخؼوكُت لخمنين 

 اإلاغؤة للضزوى بلى ؾوق اللمل

 عجباغملامل الا  م ملامل الاعجباغ م ملامل الاعجباغ م

8 1.291** - - 8 1.221** 

9 1.282** - - 9 1.212** 

01 1.210** - - - - 

  (1.10صا٫ ٖىض مؿخىي ) **

 

 ( ملامالث اعجباغ بيرؾون ملحاوع البدث بالضعحت الهلُت لألصاة4حضوى )

 ملامل الاعجباغ ألابلاص

ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للىًَ ُت في حٍٗؼ  **1.819 صوع الجهىص الخُٖى

ُت في جغؾُش ٢ُم   **1.899 الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت صوع الجهىص الخُٖى

ُت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل    **1.822 صوع الجهىص الخُٖى

  (1.10صا٫ ٖىض مؿخىي ) **

 

(، خُض جغاوخذ 1.10( ؤن ظمُ٘ الٗباعاث واملخاوع صالت ٖىض مؿخىي )9، 1ًخطر مً زال٫ الجضولحن ع٢م )

ظا 1.899، 1.819الضعظت ال٩لُت لؤلصاة ما بحن )مٗامالث الاعجباٍ للمداوع م٘  (، وظمُٗها مٗامالث اعجباٍ ظُضة، َو

ٌُٗي صاللت ٖلى اعجٟإ مٗامالث الاحؿا١ الضازلي، ٦ما ٌكحر بلى ماقغاث نض١ مغجٟٗت و٧اُٞت ًم٨ً الىزى١ هها في 

 جُب٤ُ ؤصاة البدض.

 زباث ؤصاة البدث

 لى ج٨غع جُب٣ُها ٖلى ألاشخام طاتهم في ؤو٢اث مسخلٟت ٣ًهض هها الخإ٦ض مً ؤن ؤلاظابت ؾخ٩ىن واخض
ً
با ة ج٣ٍغ

 (، وجم اؾخسضام مٗامل الٟا ٦غو هبار للخد٤٣ مً زباث الاؾدباهت، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي: 911: 8108)الٗؿاٝ، 
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 ( ملامل ؤلفا لغونبار لقُاؽ زباث ؤصاة البدث5حضوى عقم )

 ملامل الشباث كضص اللباعاث املحوع  م

ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للىًَص 0 ُت في حٍٗؼ  1.812 01 وع الجهىص الخُٖى

ُت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت 8  1.879 7 صوع الجهىص الخُٖى

ُت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل 1  1.878 9 صوع الجهىص الخُٖى

 1.987 82 الشباث ال٨لي لؤلصاة

 

، خُض بلٛذ ٢ُمت مٗامل الشباث ال٩لُت 2) ًىضر الجضو٫ ع٢م
ً
( ؤن اؾدباهت البدض جخمخ٘ بصباث م٣بى٫ بخهاثُا

(، وظمُٗها مٗامالث زباث ٖالُت ًم٨ً 1.879، 1.812(، ٦ما جغاوخذ مٗامالث الشباث للمداوع ما بحن )1.987)ؤلٟا( )

 الىزى١ هها في جُب٤ُ ؤصاة البدض. 

م ؤصاة البدث  بحغاءاث جوَػ

٘ ألاصاة ٖلى اليؿاء الؿٗىصًاث اإلاماعؾاث بٗض الخإ٦ ض مً نض١ الاؾدباهت وزباتها، خُض ٢امذ الباخشت بخىَػ

 وجم اؾخسضام الاؾدباهت الال٨ُتروهُت لًمان ونىلها لجمُ٘ اإلابدىزاث 
ً
اى بل٨تروهُا ُت بمضًىت الٍغ لؤلٖما٫ الخُٖى

ت الغص مً زال٫ الاؾدباهت الال٨ُتر حن، خُض بؿهىلت و٦ظل٪ حؿهل ٖلحهً ؾٖغ وهُت ، وجم الغص ٖلى ألاصاة زال٫ ؤؾبٖى

 ( اؾخجابت.189خهلذ الباخشت ٖلى )

 ألاؾالُب ؤلاخصائُت اإلاؿخسضمت

لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدض وجدلُل البُاهاث التي جم ججمُٗها، ٣ٞض جم اؾخسضام الٗضًض مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت 

والتي ًغمؼ لها  Statistical Package for Social Sciencesاإلاىاؾبت باؾخسضام الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت 

 بالغمؼ )
ً
ت للخٗٝغ ٖلى الخهاثو SPSSازخهاعا (، وبٗض طل٪ جم خؿاب اإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت الخالُت : اليؿب اإلائٍى

ُُٟت ألٞغاص البدض، مٗامل اعجباٍ بحرؾىن) ( لخؿاب نض١ الاحؿا١ الّضازلي ألصاة Pearson correlationالْى

( لخؿاب مٗامل زباث املخاوع املخخلٟت ألصاة البدض، اإلاخىؾِ Cronbach's Alphaدض، مٗامل ؤلٟا٦غوهبار )الب

ت مضي اعجٟإ ؤو اهسٟاى اؾخجاباث  Standard Deviation"، والاهدغاٝ اإلاُٗاعي "Meanالخؿابي "  " وطل٪ إلاٗٞغ

 ؤٞغاص البدض ًٖ املخاوع الغثِؿت )مخىؾُاث الٗباعاث(.
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 البدث ومناقكتها كغض نخائج

في َظا الجؼء ًخم ٖغى هخاثج البدض اإلاُضاهُت ومىا٢كتها مً زال٫ ٖغى بظاباث ؤٞغاص البدض ٖلى ٖباعاث 

 الاؾدباهت، وطل٪ مً زال٫ ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الخالُت:

ؼ انخماء اإلاغؤة الؿلوصًت للوػن؟  الؿااى ألاوى: ما ىو صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ

ت وللخٗٝغ ٖل ً، جم خؿاب اليؿب اإلائٍى ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى ُت في حٍٗؼ ى صوع الجهىص الخُٖى

واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث ؤٞغاص البدض، ٦ما جم جغجِب َظٍ الٗباعاث خؿب اإلاخىؾِ 

 مجها، وطل٪ ٦ما ًلي:
ً
 الخؿابي ل٨ال

 ( 6حضوى عقم )

ؼ انخماء اإلاغؤة الؿلوصًت للوػنصوع الجهوص الخؼوكُت في حل  ٍؼ

 اللباعاث م

افقت  صعحت اإلاو

بي
ؿا
لح
ؽ ا

ؾ
خو
اإلا

ي   ع
ُا
إلال
ف ا

غا
د
الان

 

قت
اف
إلاو
ت ا
ح ع
ص

 

ب
رجِ
الت

 

افق  مو
بلى 

 خض ما

هير 

افق  مو

% % % 

ً.   پ  0 مىا٤ٞ 1.09 8.92 1.1 1.9 92.0 ٌؿاٖض الخُٕى في ٢ىة جغابِ ابىاء الَى

 8 مىا٤ٞ 1.81 8.92 1.1 9.8 92.8 ت الىًَ.  الكٗىع بالٟسغ لخضم 8

01 
ؼ ٢ُمت الُٗاء بال   ٌؿاٖض الخُٕى في حٍٗؼ

 م٣ابل. 
 1 مىا٤ٞ 1.87 8.92 0.1 1.9 92.2

٘ ٢ُمت اإلاىاَىت.    1  9 مىا٤ٞ 1.89 8.99 1.1 2.1 91.8 ٌٗؼػ الخُٕى في ٞع

9 
ًىمي الخُٕى الكٗىع باإلاؿاولُت ججاٍ 

  .ً  الَى
 2 مىا٤ٞ 1.87 8.91 1.2 2.2 99.1

 2 مىا٤ٞ 1.12 8.89 0.2 7.8 91.2 ٌؿاَم الخُٕى في جلبُت اخخُاظاث املجخم٘.     8

2 
ٌؿاَم الخُٕى في الخغا٥ الكبابي مً 

. ً  اليؿاء ألظل جىمُت الَى
 7 مىا٤ٞ 1.12 8.88 0.1 9.0 89.2
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 اللباعاث م

افقت  صعحت اإلاو

بي
ؿا
لح
ؽ ا

ؾ
خو
اإلا

ي   ع
ُا
إلال
ف ا

غا
د
الان

 

قت
اف
إلاو
ت ا
ح ع
ص

 

ب
رجِ
الت

 

افق  مو
بلى 

 خض ما

هير 

افق  مو

% % % 

7 
اث  ٌؿاَم الخُٕى في جدضًض ألاولٍى

ىُت.    الَى
 8 مىا٤ٞ 1.19 8.82 0.1 01.1 82.7

0 

ت  بت في الخُٕى لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ عٍئ لضي الٚغ

اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بالىنى٫ بلى 

   .  ملُىن مخُٕى

 9 مىا٤ٞ 1.91 8.80 0.2 02.0 88.1

9 
٘ مؿخىي ا٢خهاص  ٌؿاَم الخُٕى في ٞع

   .ً  الَى
 01 مىا٤ٞ 1.92 8.79 0.2 08.1 81.2

 - مىا٤ٞ 1.80 8.91 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 

 

ً ًخًمً )2ًخطر مً الجضو٫ ع٢م ) ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى ( 01( ؤن صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ظٍ اإلاخىؾُاث ج٣٘ بالٟئت الشالشت مً ٞئاث اإلا٣ُاؽ 8.92، 8.79ٖباعاث، جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم بحن ) (، َو

كحر الىدُجت الؿاب٣ت بلى 
ُ
ؤن اؾخجاباث ؤٞغاص البدض خى٫ ٖباعاث املخىع ظاءث بضعظت اإلاخضعط الشالسي، وح

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص 1.80( باهدغاٝ مُٗاعي )8.91)مىا٤ٞ(.ًبلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام ) (، َو

ً، وفي َظا الؿُا١ جإحي الٗباعة ع٢ ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للَى ( والتي 2م )البدض ٖلى صوع الجهىص  الخُىُٖت في حٍٗؼ

ً( باإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ) ( وباهدغاٝ مُٗاعي 8.92جىو ٖلى )ٌؿاٖض الخُٕى في ٢ىة جغابِ ابىاء الَى

ً( بمخىؾِ خؿابي 8(، وباإلاغجبت الشاهُت جإحي الٗباعة ع٢م )1.09) ( والتي جىو ٖلى )الكٗىع بالٟسغ لخضمت الَى

ؼ ٢ُمت الُٗاء بال 01عة ع٢م )(، ًلحها الٗبا1.81( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.92) ( والتي جىو ٖلى )ٌؿاٖض الخُٕى في حٍٗؼ

( والتي جىو ٖلى 0(، وباإلاغجبت الخاؾٗت جإحي الٗباعة ع٢م )1.87( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.92م٣ابل( بمخىؾِ خؿابي )

) ت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بالىنى٫ بلى ملُىن مخُٕى بت في الخُٕى لخد٤ُ٣ َضٝ عٍئ بمخىؾِ خؿابي  )لضي الٚغ

( والتي جىو ٖلى )ٌؿاَم الخُٕى في 9(، وباإلاغجبت الٗاقغة وألازحرة جإحي الٗباعة ع٢م )1.91( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.80)
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٘ مؿخىي ا٢خهاص الىًَ( بمخىؾِ خؿابي ) (، و٢ض اج٣ٟذ هدُجت البدض الخالُت 1.92( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.79ٞع

ت الضوع والتي ؤوضخذ ؤن الضو  ع َى خل٣ت الىنل بحن الٟغص واملجخم٘، وبالخالي ٞةن ٢ُام ألاٞغاص صازل املجخم٘ م٘ هٍٓغ

كض،  ٗؼػ مً اهخماء ألاٞغاص ملجخمٗهم و٢ض اج٣ٟذ هدُجت البدض م٘ هدُجت صعاؾت )الغَو ٌُ باألصواع اإلاُلىبت مجهم ٞةن َظا 

ٗؼػ مً قٗىع اإلاغؤة الؿٗىصًت ب8108 ٌُ االهخماء واإلاىاَىت، ٦ما اج٣ٟذ هدُجت ( والتي جىنلذ بلى ؤن الٗمل الخُىعي 

ٗؼػ مً اإلاؿاولُت 8107البدض الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت )الكهغاوي،  ٌُ م( والتي جىنلذ بلى ؤن الٗمل الخُىعي 

الباث الضبلىم الٗام في التربُت بجامٗت بِكت، ٦ما اج٣ٟذ هدُجت البدض الخالُت م٘ هدُجت  الاظخماُٖت لضي َالب َو

ؿاَم في جد٤ُ٣ الٗمل الخُىعي لضي ألاٞغاص ، 8108 صعاؾت )آ٫ ٣ٖاعن، ٌُ م( والتي جىنلذ بلى ؤن الٗمل الخُىعي 

ت اإلامل٨ت  خطر مً الخدلُل ؤن اإلاغؤة لضحها وعي ٦بحر بغٍئ ُٞما ًسو اهدكاع ز٣اٞت الٗمل الخُىعي ، ولضحها  8111ٍو

ٗؼػ عوح جدمل اإلاؿاولُت، و٢ض ٌٗىص طل٪ الى   واإلاغؤة زانت بًغوعة عوح الاهخماء والترابِ َو
ً
اصة وعي املجخم٘ ٖامت ٍػ

خغنها ٖلى جد٤ُ٣ م٩اهت ٞاٖلت في املجخم٘ واإلاؿاَمت في جىمُخه اإلاؿخضامت هجضَا في خاظت بلى اإلاؿاهضة الاظخماُٖت 

ا الخُ اجُت بإبٗاصَا املخخلٟت، ألجها بمشابت مهضع َام مً مهاصع الضٖم الاظخماعي والىٟسخي ٌُٗجها ٖلى ال٣ُام بإصواَع

بتها  ً وٚع م ٖضة الهٗىباث وبضاٞ٘ الىالء للَى ٗؼػ مكاع٦تها املجخمُٗت الخُىُٖت. وهالخٔ ؤن اإلاغؤة في الؿٗىصًت ٚع َو

في الخُىع والخم٨حن باملجخم٘ ٢ضمً مباصعاث لخٗمُم ز٣اٞت الٗمل الخُىعي وخ٣٣ً بهجاػاث ٦بري ٖلى نُٗض الٗمل 

 في الُٗاء،
ً
 مشالُا

ً
و٦شحر مً اليؿاء لضحهم خب الٗمل مً زال٫ مماعؾت الضوع الخُىعي ،  الخُىعي لخهبذ همىطظا

ت الضوع والتي جغي ؤن  ظا ما ؤ٦ضجه هٍٓغ  لهم ٖلى مماعؾت َظا الضوع ، َو
ً
ض خماؾهم بطا وظضوا مً ٩ًىن صاٖما وؾحًز

خماص اإلاخباص٫  بحن ألاٞغاص، وؤن الضوع الؿلى٥ ٌٗخمض ٖلى الضوع ؤو ألاصواع التي ٌكٛلها الٟغص في املجخم٘ ويغوعة الٖا

م٨ً جىيُذ  ً، ٍو ى الظي ًدضص ٖال٢اجه م٘ آلازٍغ الظي ٌكٛله الٟغص َى الظي ًدضص ؾلى٦ه الُىمي والخٟهُلي، َو

طل٪ مً زال٫ هخاثج البدض ؤن مماعؾت اإلاغؤة للؿلى٥ الخُىعي َى ما ٨ًؿبها الضوع الخُىعي الٟٗلي الظي ٌٗؼػ اهخماء 

اصة ً مً زال٫ ٍػ ت  اإلاغؤة للَى ً في الخُٕى لخد٤ُ٣ َضٝ عٍئ ٘ ا٢خهاص الَى ً والظي ٌؿاَم في ٞع جغابِ ؤبىاء الَى

.  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بالىنى٫ بلى ملُىن مخُٕى

 الؿااى الشاني: ما ىو صوع الجهوص الخؼوكُت في جغؾُش قُم الدؿامذ والوؾؼُت للمغؤة الؿلوصًت؟

٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت، جم خؿاب اليؿب وللخٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في جغؾُش 

ت واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث ؤٞغاص البدض، ٦ما جم جغجِب َظٍ الٗباعاث خؿب  اإلائٍى

 مجها، وطل٪ ٦ما ًلي:
ً
 اإلاخىؾِ الخؿابي ل٨ال
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 ( 7حضوى عقم )

 مغؤة الؿلوصًتًوضح صوع الخؼوق في جغؾُش قُم الدؿامذ والوؾؼُت لل

 اللباعاث م

افقت  صعحت اإلاو
بي
ؿا
لح
ؽ ا

ؾ
خو
اإلا

ي   ع
ُا
إلال
ف ا

غا
د
الان

 

قت
اف
إلاو
ت ا
ح ع
ص

 

ب
رجِ
الت

 

افق  مو
بلى خض 

 ما

هير 

افق  مو

% % % 

0 
ض الخُٕى مً وؿبت الدؿامذ وجىمُت  ًٍؼ

 املخبت واإلاىصة بحن ؤٞغاص املجخم٘.
 0 مىا٤ٞ 1.19 8.88 1.2 01.7 88.8

 8 مىا٤ٞ 1.18 8.82 0.1 08.1 87.1 ُٕى مً ؾلى٦ُاث ألاٞغاص. ًدؿً الخ 8

خضا٫.  9 ٘ ٢ُمت الىؾُُت والٖا  1 مىا٤ٞ 1.91 8.81 1.1 09.8 81.8 الخُٕى ًٞغ

2 
الخُٕى ٨ًؿب شخهُت اإلاغؤة الىٓغة 

 الٗاصلت لجمُ٘ ألامىع. 
 9 مىا٤ٞ 1.92 8.81 8.2 09.8 88.2

 2 مىا٤ٞ 1.21 8.78 1.2 09.8 80.2 م٘.  ٌٗؼػ الخُٕى الجاهب الضًجي في املجخ 7

2 
الخُٕى ًغبي الىٟـ ٖلى ٖضم الخٗهب 

 لؤل٩ٞاع واخترام آصاب الخىاع والخساَب. 
 2 مىا٤ٞ 1.20 8.77 9.8 09.2 80.1

1 
ٌؿاَم الخُٕى مً الخماًت مً 

ت.    الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ
 7 مىا٤ٞ 1.21 8.29 1.0 89.7 78.0

 - مىا٤ٞ 1.19 8.81 ىع اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمد

 

( ؤن مدىع صوع الجهىص الخُىُٖت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت 7ًخطر مً الجضو٫ ع٢م )

ظٍ اإلاخىؾُاث ج٣٘ بالٟئت الشالشت مً 8.88، 8.29( ٖباعاث، جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم بحن )7ًخًمً ) (، َو

 
ُ
كحر الىدُجت الؿاب٣ت بلى ؤن اؾخجاباث ؤٞغاص البدض خى٫ ٖباعاث املخىع ظاءث ٞئاث اإلا٣ُاؽ اإلاخضعط الشالسي، وح

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن 1.19( باهدغاٝ مُٗاعي )8.81بضعظت )مىا٤ٞ(.ًبلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام ) (، َو

ُت  في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت ، وفي َظا الؿُا١ جإحي  ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُٖى
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ض الخُٕى مً وؿبت الدؿامذ وجىمُت املخبت واإلاىصة بحن اٞغاص  املجخم٘( باإلاغجبت 0الٗباعة ع٢م ) ( والتي جىو ٖلى )ًٍؼ

( والتي جىو ٖلى 8(، وباإلاغجبت الشاهُت جإحي الٗباعة ع٢م )1.19( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.88ألاولى بمخىؾِ خؿابي )

( والتي 9(، ًلحها الٗباعة ع٢م )1.18( وباهدغاٝ مُٗاعي )٦8.82ُاث ألاٞغاص( بمخىؾِ خؿابي ))ًدؿً الخُٕى مً ؾلى 

خضا٫( بمخىؾِ خؿابي ) ٘ ٢ُمت الىؾُُت والٖا (، وباإلاغجبت 1.91( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.81جىو ٖلى )الخُٕى ًٞغ

لخٗهب لؤل٩ٞاع واخترام آصاب الخىاع ( والتي جىو ٖلى )الخُٕى ًغبي الىٟـ ٖلى ٖضم ا2الؿاصؾت جإحي الٗباعة ع٢م )

( والتي 1(، وباإلاغجبت الؿابٗت وألازحرة جإحي الٗباعة ع٢م )1.20( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.77والخساَب( بمخىؾِ خؿابي )

ت( بمخىؾِ خؿابي ) ( 1.21( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.29جىو ٖلى )ٌؿاَم الخُٕى مً الخماًت مً الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

خطر مً طل٪ بل ى ؤن الخُٕى ٌؿاٖض ٖلى جدؿحن ؾلى٦ُاتهم هدُجت الاهضماط باملجخم٘ والخٗٝغ ٖلى الش٣اٞاث ٍو

املخخلٟت ،وما ًا٦ض طل٪ ًم٨ً اؾخسضام مضازل الخم٨حن املخخلٟت بٟٗالُت في ونى٫ اإلاغؤة بلى ؤهٓمت الٗضالت الغؾمُت 

حر الغؾمُت وؤن ؤق٩ا٫ الخم٨حن املخخلٟت لخُاة اإلاغؤة في الجىاهب ا ت والاظخماُٖت والؿُاؾُت مما ٚو لصخهُت وألاؾٍغ

ؿاٖض في جدؿحن ٖملُت الاهضماط ؤو الخًمحن الاظخماعي ومً زم ٌٗؼػ  ٣ًلل بك٩ل ٦بحر مً الا٢هاء الاظخماعي لها َو

جم٨حن اإلاغؤة مكاع٦تها الاظخماُٖت وجمخٗها بد٣ى٢ها الاظخماُٖت ألاؾاؾُت والخ٩امل الاظخماعي والهخي والخض مً 

ت الضوع بإن التر٦ُب الخل٣ي للٟغص َى بمشابت الخغما ظا ًخىا٤ٞ ٖلى ما ؤ٦ضجه هٍٓغ ن اإلااصي في الخُاة الُىمُت ، َو

 الخ٩امل بحن التر٦ُب الىٟسخي وألاصواع الاظخماُٖت التي ٌكٛلها الٟغص بدُاجه.

 الؿااى الشالث: ما ىو صوع الجهوص الخؼوكُت في جمنين اإلاغؤة للضزوى بلى ؾوق اللمل؟

ت ولل ُت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل، جم خؿاب اليؿب اإلائٍى خٗٝغ ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث ؤٞغاص البدض، ٦ما جم جغجِب َظٍ الٗباعاث خؿب اإلاخىؾِ 

 مجها، وطل٪ ٦ما ًلي:
ً
 الخؿابي ل٨ال
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 ( 8حضوى عقم )

 خؼوكُت في جمنين اإلاغؤة للضزوى بلى ؾوق اللملًوضح صوع الجهوص ال

 اللباعاث م
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٘ ٢ُمت الٗمل  1 ٌؿاَم الخُٕى ٖلى ٞع

 الجماعي. 
 0 مىا٤ٞ 1.81 8.99 1.1 2.7 99.1

2  ٘ ؼ الش٣ت بالىٟـ لؿى١ ًٞغ الخُٕى مً حٍٗؼ

 الٗمل.  
 8 مىا٤ٞ 1.82 8.91 1.1 2.2 91.2

ً الٗال٢اث  8 ض الخُٕى مً ا٦دؿاب وج٩ٍى ًٍؼ

 الاظخماُٖت.  
 مىا٤ٞ 1.82 8.91 1.1 2.2 91.2

8  

 م٨غع 

ت.  9  م٨غع  8 مىا٤ٞ 1.82 8.91 1.1 2.2 91.2 ٌؿاٖض الخُٕى في ا٦دؿاب اإلاٗاٝع اإلاخىٖى

لخُٕى الكٗىع بةخؿاؽ اإلاؿاولُت ًىلض ا 7

 ججاٍ الٗمل 
 2 مىا٤ٞ 1.88 8.91 1.2 2.1 91.8

الخُٕى ٨ًؿب اإلاغؤة اإلاهاعاث املخخلٟت في  0

 ٖضة مجاالث.  
 2 مىا٤ٞ 1.88 8.90 1.1 8.2 90.9

 7 مىا٤ٞ 1.11 8.91 1.1 9.0 91.2 ٌؿاَم الخُٕى في الخىاٞـ ؤلاًجابي.   2

ُٟي.  ًدضص الخُٕى اإلاُى٫ في  9  8 مىا٤ٞ 1.91 8.88 0.2 02.9 81.0 الاججاٍ الْى

ُُٟت للمغؤة  8 ض مً الٟغم الْى الخُٕى ًٍؼ

 الؿٗىصًت. 
 9 مىا٤ٞ 1.98 8.81 1.2 09.1 81.8

 - مىا٤ٞ 1.88 8.91 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 
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ُت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى 8ًخطر مً الجضو٫ ع٢م ) ( ٫9 بلى ؾى١ الٗمل ًخًمً )( ؤن مدىع صوع الجهىص الخُٖى

ظٍ اإلاخىؾُاث ج٣٘ بالٟئت الشالشت مً ٞئاث اإلا٣ُاؽ 8.99، 81ٖباعاث، جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم بحن ) (، َو

كحر الىدُجت الؿاب٣ت بلى ؤن اؾخجاباث ؤٞغاص البدض خى٫ ٖباعاث املخىع ظاءث بضعظت 
ُ
اإلاخضعط الشالسي، وح

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص 1.88( باهدغاٝ مُٗاعي )8.91الٗام ))مىا٤ٞ(.ًبلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي  (، َو

ُت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى  ؾى١ الٗمل ، وفي َظا الؿُا١ جإحي الٗباعة ع٢م ) ( 1البدض ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

٘ ٢ُمت الٗمل الجماعي( باإلاغجبت ألاولى بمخى  ( وباهدغاٝ 8.99ؾِ خؿابي )والتي جىو ٖلى )ٌؿاَم الخُٕى ٖلى ٞع

ؼ الش٣ت بالىٟـ لؿى١ 2(، وباإلاغجبت الشاهُت جإحي الٗباعة ع٢م )1.81مُٗاعي ) ٘ الخُٕى مً حٍٗؼ ( والتي جىو ٖلى )ًٞغ

( والتي جىو 8(، وباإلاغجبت الشاهُت م٨غع جإحي الٗباعة ع٢م )1.82( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.91الٗمل( بمخىؾِ خؿابي )

ض الخُٕى م (، 1.82( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.91ً ا٦دؿاب وج٩ىًٍ الٗال٢اث الاظخماُٖت( بمخىؾِ خؿابي )ٖلى )ًٍؼ

ُٟي( بمخىؾِ خؿابي 9وباإلاغجبت الشامىت جإحي الٗباعة ع٢م ) ( والتي جىو ٖلى )ًدضص الخُٕى اإلاُى٫ في الاججاٍ الْى

ض مً 8ة ع٢م )(، وباإلاغجبت الخاؾٗت وألازحرة جإحي الٗباع 1.91( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.88) ( والتي جىو ٖلى )الخُٕى ًٍؼ

(، و٢ض اج٣ٟذ هدُجت البدض 1.98( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.81الٟغم الىُُْٟت للمغؤة الؿٗىصًت( بمخىؾِ خؿابي )

 لىمِ ز٣افي 
ً
كحر بلى الخدى٫ في جى٢ٗاث الضوع ال٣اثم َب٣ا

ُ
ت الضوع والتي جىنلذ بلى ؤن ٢ىة الضوع والتي ح الخالي م٘ هٍٓغ

ٗؼػ مً مؿاَمت اإلاغؤة في الضزى٫ بلى ؾى١  مٗحن ٌُ  
ً
بلى صوع ؤ٢ىي ٦ما َى خاصر في ٢ىة صوع اإلاغؤة وصوع اإلاش٣ٟحن خالُا

ؼ ٢ضعتها بلى الضزى٫ في ؾى١ الٗمل واإلاكاع٦ت في جىمُت املجخم٘، ٧ل  ؿاَم في حٍٗؼ ٌُ الٗمل ٞخى٢ٗاث اإلاغؤة بإن الخُٕى 

اصة وؿبت اإلاكاع٦ت في ألا  ؿاَم في ٍػ ٌُ   ٖما٫ الخُىُٖت. و٢ض اج٣ٟذ هدُجت البدض م٘ هدُجت صعاؾت                                                                          َظا 

(2012,nnarogn, Bnwnan, iwP IaiPganagw اَُت ما٫ الخُىُٖت ًد٤٣ الٞغ (والتي جىنلذ بلى ؤن اإلاكاع٦ت في ألٖا

 الاظخماُٖت والا٢خهاصًت لضي اإلا
ً
 وهمىطظا

ً
 باعػا

ً
ٗىص طل٪ بلى ؤن اإلاغؤة الؿٗىصًت مً الٟئاث التي سجلذ خًىعا غؤة. َو

ما٫ الخُىُٖت الاظخماعي، وطل٪ باالهًمام للجمُٗاث ألاَلُت والٟغ١ الخُىُٖت واإلاىٓماث   في ألٖا
ً
 ومبخ٨غا

ً
ممحزا

ت ٦بحرة، حٗجى ب٩ل ما ًسو جىم اث جىمٍى  ومكغٖو
ً
ُت وصٖم اإلاغؤة والُٟل وألاؾغة بك٩ل ٖام. الٟاٖلت التي جدبجى ؤٖماال

٦ما هجض ؤن  اإلاغؤة الؿٗىصًت جلٟذ ؤهٓاع املجخم٘ هدى ٧ل ما ج٣ضمه مً ؤٖما٫ وؤوكُت حؿهم بك٩ل ٞاٖل في جىمُت 

واؾخمغاع الُٗاء والخىانل ؤلاوؿاوي والخالخم الاظخماعي مً زال٫ َغ٢ها للٗضًض مً ألابىاب لخ٣ضًم الضٖم اإلاٗىىي 

، وؤنبدذ بظل٪ حجغ ؤؾاؽ في الخضماث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت والخُىُٖت، و٦ما وكاَض الُىم وظىصَا في واإلااصي

ب الخُىعي، والخش٠ُ٣، ومؿاٖضة ألاؾغ املخخاظت، وخل مك٨الث الٟخُاث، والاَخمام ب٣ًاًا  مجا٫ الخٗلُم والخضٍع

لٟغ١ الخُىُٖت التي تهخم بجىاهب اظخماُٖت مسخلٟت، اإلاغؤة، وزضماث الدج وألاو٢اٝ، ٦ما ؤجها الُىم ؤ٦ثر مً ًترؤؽ ا
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اث، واللىاحي ؤزبتن  دىا لؤلٖضاص ال٨بحرة للمخُٖى ٦ظل٪ ما هالخٓه الُىم في املجخم٘ مً اهدكاع عوح الخُٕى مً زال٫ عٍئ

، وقضًضاث الخغم ٖلى ؤن جإزظ ؤٖمالهً الُاب٘ ال
ً
 والتزاما

ً
خىُٓمي في مىا٢٘ ؤٖمالهً ووظىصًَ ؤجهً ؤ٦ثر اهخٓاما

  .ولِـ الٗكىاجي

ت   لغٍئ
ً
٣ا ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو ُت في حٍٗؼ ، هجضَا 8111ومً زال٫ الٗغى الؿاب٤ لضوع الجهىص الخُٖى

 ظاءث ٖلى الىدى الخالي:

 ( 9حضوى عقم )

ت   لغٍئ
ً
ؼ شخصُت اإلاغؤة الؿلوصًت وفقا  2131صوع الجهوص الخؼوكُت في حلٍؼ

 ألابلاص م
 اإلاخوؾؽ

 الحؿابي

 دغافالان

 اإلالُاعي 

 صعحت

افقت  اإلاو
 الترجِب

0 
ؼ اهخماء اإلاغؤة  صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ً  الؿٗىصًت للَى
 0 مىا٤ٞ 1.80 8.91

1 
ُت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ  صوع الجهىص الخُٖى

 والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت
 8 مىا٤ٞ 1.88 8.91

8 
ُت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫  صوع الجهىص الخُٖى

 ٗملبلى ؾى١ ال
 1 مىا٤ٞ 1.19 8.81

 - مىا٤ٞ 1.88 8.82 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 

 

ؼ 9ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م ) ( ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ت   لغٍئ
ً
٣ا إحي صوع (، خُض 1.88ً( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.82بمخىؾِ خؿابي ٖام ) 8111شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو

ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للىًَ باإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ) ( وباهدغاٝ مُٗاعي 8.91الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ُت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل بمخىؾِ خؿابي )1.81) ( وباهدغاٝ مُٗاعي 8.91(، ًلُه صوع الجهىص الخُٖى

ُٕى في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة الؿٗىصًت ٧إ٢ل ؤصواع الجهىص (، وفي ألازحر ًإحي صوع الجهىص الخ1.88)

ت الضوع 1.19( وباهدغاٝ مُٗاعي )8.81الخُىُٖت ، بمخىؾِ خؿابي ) (، وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ ما ؤقاعث بلُه هٍٓغ

ى ال دضص ؾلى٦ه الُىمي والخٟهُلي، َو ًُ دضص ٖال٢اجه م٘ والتي ؤقاعث بلى ؤن الضوع الظي ٌكٛله الٟغص َى الظي  ًُ ظي 
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ؼ شخهُتها وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها الصخهُت التي  ؿاَم في حٍٗؼ
ُ
ُت للمغؤة الؿٗىصًت ح ً، وبالخالي ٞةن الجهىص الخُٖى آلازٍغ

.ً  حؿعى بلحها، بياٞت بلى صٖم ٢ضعتها ٖلى الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

 زالصت نخائج البدث

 :جىنل البدض بلى الٗضًض مً الىخاثج، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي

ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للىًَ، وطل٪  .0 ُت في حٍٗؼ ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

ً، و٦ظل٪ الكٗىع بالٟسغ  ًخمشل في مىا٣ٞت ؤٞغاص البدض ٖلى ٧ل مً )ؤن الخُٕى ٌؿاٖض في ٢ىة جغابِ ؤبىاء الَى

ؼ ٢ُمت ا ً، بياٞت بلى ؤن الخُٕى ٌؿاٖض في حٍٗؼ ت لخضمت الَى ظا ًض٫ ٖلى وعي املجخم٘ بغٍئ لُٗاء بال م٣ابل(، َو

حن بلى ملُىن  8111اإلامل٨ت  اصة اٖضاص اإلاخُٖى لى يغوعة اهدكاع ز٣اٞت الخُٕى باملجخم٘ والخغم ٖلى ٍػ ٖو

.  مخُٕى

ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت للمغؤة  .8

ض الخُٕى مً وؿبت الدؿامذ وجىمُت املخبت الؿٗىصًت، وط ل٪ ًخمشل في مىا٣ٞت ؤٞغاص البدض ٖلى ٧ل مً )ًٍؼ

٘ ٢ُمت  دّؿً مً ؾلى٦ُاث ألاٞغاص، بياٞت بلى ؤن الخُٕى ًٞغ ًُ واإلاىصة بحن ؤٞغاص املجخم٘، و٦ظل٪ ؤن الخُٕى 

ض مً وعي ا ظا ًا٦ض ؤن عوح الخُٕى جدؿً الؿلى٦ُاث وجٍؼ خضا٫( َو ملجخم٘ هدُجت الخٗٝغ ٖلى الىؾُُت والٖا

اصة ألالٟت بحن ؤٞغاص املجخم٘.   الش٣اٞاث املخخلٟت باملجخم٘، والتي حٗمل ٖلى ٍػ

ُت في جم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل، وطل٪  .1 ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُٖى

٘ ٢ُمت الٗمل الجماعي، و٦ظل٪ ؤن الخُٕى ًخمشل في مىا٣ٞت ؤٞغاص البدض ٖلى ٧ل مً )ؤن الخُٕى ٌؿاَم في  ٞع

ض مً ا٦دؿاب وج٩ىًٍ الٗال٢اث الاظخماُٖت(، ومما  ؼ الش٣ت بالىٟـ لؿى١ الٗمل، وؤن الخُٕى ًٍؼ ٘ مً حٍٗؼ ًٞغ

 لُغ٢ها 
ً
ًا٦ض طل٪ ؤن صزى٫ اإلاغؤة الؿٗىصًت بلى ؾى١ الٗمل ًٟخذ لها الٟغم للٗمل والىُْٟت اإلاالثمت هٓغا

لها لؿى١ الٗمل التي جخالءم م٘ اخخُاظاتها اإلاهىُت.الٗضًض مً ألابىاب   املخخلٟت التي ًَا

ت  .9  لغٍئ
ً
٣ا ؼ شخهُت اإلاغؤة الؿٗىصًت ٞو ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص البدض ٖلى صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

ؼ اهخماء اإلاغؤة الؿٗىصًت للىًَ باإلاغجبت ألاولى، 8111ً لُه صوع الجهىص ، خُض ًإحي صوع الجهىص الخُىُٖت في حٍٗؼ

الخُىُٖت لخم٨حن اإلاغؤة للضزى٫ بلى ؾى١ الٗمل، وفي ألازحر ًإحي صوع الخُٕى في جغؾُش ٢ُم الدؿامذ والىؾُُت 

ُت.  للمغؤة الؿٗىصًت ٧إ٢ل ؤصواع الجهىص الخُٖى
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 جوصُاث البدث

 في يىء الىخاثج التي جم الخىنل بلحها جىصخي الباخشت بما ًلي:

ما٫ الخُىُٖت للمغؤة الؿٗىصًت.ؤَمُت بيٟاء الُاب٘ الخىٓ .0  ُمي ولِـ الٗكىاجي ٖلى ألٖا

ا الاؾدشماع ألامشل في جىمُت املخبت  .8 حٗمُم ز٣اٞت الٗمل الخُىعي والاهخماء لضي ظمُ٘ ؤبىاء املجخم٘ واؾدشماَع

 والدؿامذ و٢ىة جغابِ ؤٞغاص املجخم٘.

ما٫ الخُٖى .1 ت لضٖم ألٖا حر الاخخُاظاث اإلاهىُت والخىاٞؼ اإلاٗىٍى ٗؼػ مً جٞى ٌُ ت وبما  ُت في مسخل٠ املجاالث الخحًر

 ٢ُم الٗمل الخُىعي لضي ؤٞغاص املجخم٘.

جهم. .9 اصة الاهخماء وخب ألاٞغاص لَى ُت للمؿاَمت في ٍػ ما٫ الخُٖى اصة ٞغم ألٖا  حؿهُل وٍػ

ما٫ الخُىُٖت. .2  ؤَمُت اإلاؿاهضة الاظخماُٖت بةبٗاصَا املخخلٟت في ظمُ٘ مجاالث ألٖا

ٗؼػ مً مكاع٦ت اإلاغؤة الؿٗىصًت في وي٘ اؾتراجُجُت مخ٩ .2 ٌُ ٘ مجاالجه، بما  املت لالعج٣اء بالٗمل الخُىعي وجىَى

ما٫ الخُىُٖت.  ألٖا

 مقترخاث البدث

ؿاَم في 
ُ
في يىء الىخاثج التي جم الخىنل بلحها ج٣ضم الباخشت ٖضة م٣ترخاث لضعاؾاث مؿخ٣بلُت، والتي جإمل ؤن ح

 لىدى الخالي:بزغاء مُضان الٗمل الخُىعي، وطل٪ ٖلى ا

 بظغاء بدىر جدىاو٫ الخدضًاث والهٗىباث التي جىاظه اإلاغؤة الؿٗىصًت في ؤٖمالها الخُىُٖت. .0

ُت. .8 ما٫ الخُٖى ؼ مكاع٦ت اإلاغؤة الؿٗىصًت في الٖا  بظغاء بدىر جدىاو٫ وي٘ جهىع م٣ترح لخٍٗؼ

ما٫ الخُىُٖت  بظغاء بدىر جدىاو٫ الُغ١ والىؾاثل التي حؿاَم في وكغ الىعي بحن ؤبىاء املجخم٘ .1 ججاٍ ألٖا

ت.  والخحًر



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 8,  Issue 1, 2021 -  https://hj.kku.edu.sa  

Dr.Manal. M. AL.Qahtani, The Role of Volunteer Efforts in Enhancing 

the Personality of Saudi Women According to the terms of Saudi Vision 

2030 - A study applied to women working in the voluntary field in Riyadh  

 

821 
 

 اإلاصاصع واإلاغاحم

 اإلاغاحم اللغبُت 

ؼ. اإلامل٨ت الٗغبُت 8109الخىُُي. دمحم نالر ، ) ( الخهاثو الصخهُت، عؾالت ماظؿخحر ، ظامٗت اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

 الؿٗىصًت. 

ت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل الخُىعي في اإلام8109الؿ٠ُ، خمض، ) ل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، (، صوع الجمُٗاث الخحًر

 عؾالت   ماظؿخحر، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

ىامل هجاخه، م٣ا٫ ٖلمي، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،  8102الكاًجي، خمُض، ) (، الٗمل الخُىعي ؤَمُخه، مٗى٢اجه ٖو

اى.   الٍغ

ؼ ا8107الكهغاوي، ٖبض هللا، ) صعاؾت مُضاهُت  إلاؿاولُت الاظخماُٖت وز٣اٞت الٗمل الخُىعي،(، صوع الجامٗت في حٍٗؼ

الباث الضبلىم الٗام في التربُت في ظامٗت بِكت، مجلت ٧لُت التربُت،  مهغ ، الٗضص  - ظامٗت بجهاٖلى َالب َو

 (. 0( ،)ط001)

غاء، ا8(، اإلاضزل بلى البدض في الٗلىم الؿلى٦ُت، )ٍ 8108الٗؿاٝ، نالر دمحم، ) اى.(، صاع الَؼ  لٍغ

٣غان، ؤٍعج،  )  (، صوع الٗمل الخُىعي في جد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ٧لُت الاماعاث للٗلىم والتربُت، الاماعاث.8108ؤ٫ٖ 

٘ ، )8109ٍال٣بلي ، ٖىاًت خؿً، ) ؼ في ال٨ٟغ التربىي الخضًض، قغ٦ت ؤمان لليكغ والخىَػ  ( ، ال٣اَغة. 0( ، الخٍٗؼ

ا٢٘ بصاعة الٗمل الخُىعي في ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت مً وظهت هٓغ (، و 8109ال٣دُاوي، ببغاَُم، )

ت والىٟؿُت، املجلض (، ظامٗت ؤلامام دمحم بً 88،) الٗضص 1َالب ٧لُت الٗلىم الاظخماُٖت، مجلت الٗلىم التربٍى

 ؾٗىص، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. 

ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي صعاؾت مُب٣ت ٖلى َلباث ظامٗت (، صوع ألاوكُت الُالبُت ف8107اللخُضان، ؤؾُا، ) ي حٍٗؼ

 ال٣هُم، عؾالت ماظؿخحر، ال٣هُم .

اث في ال٣ُإ الخ٩ىمي ،  8108الهبضان، آما٫، ) ( ؤزغ بغهامج عزهت الٗمل الخُىعي ٖلى ألاصاء الاخترافي للمخُٖى

ُت، ٧لُت صعاؾت  مُب٣ت ٖلى اإلاخضعباث في بغهامج عزهت الٗمل الخُىعي يمً خايى ت هىعة الُٗاء الخُٖى

اى.   الخضمت الاظخماُٖت ، ظامٗت ألامحرة هىعة بيذ ٖبضالغخمً، الٍغ
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ًت  ، ، مىهىع  ببغاَُم ت الخضمت الاظخماُٖت اإلاٗانغة8101ؾُٗض ) ،ٍٖى  ، مهغ اإلا٨خب الجامعي الخضًض،  ( هٍٓغ

اث الصخهُت، جغظمت ص. ٞهض ٖب0990اهجلغ، باعبغا، ) ضهللا صلُم ، صاع الخاعسي للُباٖت واليكغ، (، مضزل بلى هٍٓغ

 الُاث٠.

( ، صوع اإلاغؤة في الٗمل الخُىعي ،  صعاؾت  مُضاهُت في مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي،  ظامٗت 8108ظلىب، ٖضهان هبراؽ ،)

 (. مهغ.92ٖحن قمـ ،٧لُت آلاصاب ، مجلت خىلُاث آصاب ٖحن قمـ ، )ط 

ُت للمغؤة في جىمُت (، اإلاؿا8109حجاػي ، َضي مدمىص خؿً ، ) ال٢تها باإلاكاع٦ت املجخمُٗت الخُٖى هضة الاظخماُٖت ٖو

املجخم٘ ، ٢ؿم الضعاؾاث الاظخماُٖت، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، و٧لُت الخضمت الاظخماُٖت ظامٗت 

 خلىان .

المي, ظامٗت ( ، ٞاٖلُت ال٣ىىاث الًٟاثُت في وكغ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي, مجلت ا8109قٗبان ، ؤٞىان ، ) لباخض ؤلٖا

 بٛضاص.

 م(،  البدض الٗلمي مٟهىمه وؤصواجه وؤؾالُبه ، صاع ال٨ٟغ، ٖمان .8108ٖبُضاث ، طو٢ان،  وآزغون ، )

 (، ٖمان. 9( ٖلم الىٟـ التربىي، صاع الٟغ٢ان لليكغ،)8109ٍوكىاحي ، ٖبضاملجُض،)

اى ،    .sa/arhttp://www.boe.govَُئت الخبراء ملجلـ الىػعاء ، الٍغ
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