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 المجتمعية المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمل المرأة وعى
 دامةالمست لمتنمية كمدخل  الحياتية المسئوليات بإدارة وعالقته

 أميرة حسان عبدالجيد دوام 
 جامعة المنوفية –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كمية االقتصاد المنزلي 

 ممخص البحث:
 وعبلقتو التطوعى العمؿ في المجتمعية بالمشاركة المرأة وعى إلى دراسة ييدؼ

 التطوعى بالعمؿ ةالمرأ وعى تفسير االختبلفات في كؿ مف الحياتية، المسئوليات بإدارة
عادة )المعارؼ والمعمومات، االتجاىات، بأبالمجتمعية  المشاركة ضوء في المؤسسي

دراة المسئوليات الحياتية الممارسات(   المسئولية الشخصية، المسئولية بمحاورهوا 
 فقاو  (واألخبلقية الدينية المسئولية السياسية، المسئولية االجتماعية، المسئولية األسرية،
وسيمة  التطوع،نوع  األـ،عمؿ  األسرة،عدد أفراد  ية،جتماعاالإقامة، الحالة  لمحؿ
 .التطوع

 إمرأة (102) اشتممت عينة البحث عمىو التحميمي،  الوصفي جتم استخدام المنه
 ي،جتماعداخؿ المؤسسة أومتطوعات عبر شبكات التواصؿ اال سواء متطوعات فعميا  
أف يكوف لدييا مشاركة في  يشترط فييا حيث ةعمديغرضية بطريقة  والعينة تـ اختيارىا

تم  كما ،الفعمي األعماؿ التطوعية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أو الحضور
 57357مستشفي( و ) صناع الحياة، رسالة تىبجمعي بمحافظة المنوفيةالفعمي  تطبيقال

راس صديؽ مف خبلؿ المواقع )خدمة النبي جتماع، وعبر شبكات التواصؿ اال بالقاىرة
استمارة البيانات  شتممت أدوات البحث عمىا الكفيؼ، فريؽ أحمى شباب، مركز آيات(

 المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة ىوعاستبياف  ،لممرأةالعامة 
 المسئوليات، استبياف (الممارسات، االتجاىات،المعارؼ والمعمومات)بأبعادهالمجتمعية 

، يةجتماعاال ، المسئوليةاألسرية ، المسئوليةالشخصية مسئوليةلا حاوره)بم الحياتية
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وقد تـ تفريغ البيانات وتصنيفيا  .(واألخبلقية الدينية ، المسئوليةالسياسية المسئولية
ستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي    21وتبويبيا وا 

SPSS0.001ة موجبة دالة إحصائيًا عند وجود عبلقة ارتباطي وأسفرت النتائج عن 
دارة( المعارؼ والمعمومات، االتجاىات، الممارسات)أبعاده التطوعي ب بيف العمؿ  وا 
 ، المسئوليةاألسرية ، المسئوليةالشخصية )المسئولية بمحاورة الحياتية المسئوليات

لمتغيرات ا ، وأف أكثرواألخبلقية( الدينية ، المسئوليةالسياسية ، المسئوليةيةجتماعاال
حتؿ المرتبة حيث االممارسات عد الحياتية ب   المسئوليات المستقمة تأثيرا عمى إدارة

 تقديـ ومن أهم التوصيات .المعارؼ والمعموماتيميو ب عد  االتجاىات، ب عديميو  األولى،
 والمجتمع لمفرد التطوعي بالعمؿ بأىميةالمرأة  وعي مقترح لتنمية ارشادي برنامج
 .المستدامة لمتنمية وصوالو  المجتمعية اركةلممش كمدخؿ
إدراة المسئوليات  -المشاركة المجتمعية -المؤسسي العمؿ التطوعيالمفتاحية:  تالكمما

 التنمية المستدامة. -الحياتية
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 مقدمة ومشكمة البحث:
 األمـ تقدـ رموز مف رمزاً  فيو االنخراط وحجـ العمؿ التطوعي المؤسسي ي عد
 أعماؿ في مواطنييا خراطان ازداد والرقي، التقدـ في ازدادت كمما فاألمة وازدىارىا،

 العمؿ التطوعي المؤسسي عمى السماوية الشرائع جميع حثت لقدالخيري، و  التطوع
 في الحياة تعقد ومع، بعضاً  بعضيـ البشر بيف فيما والمؤازرة الدعـ مف نوعاً  واعتباره
 ىذه تواجو التي الدوؿ عمى أضحى نيةواألم واالقتصادية يةجتماعاال جوانبيا كافة

 لتمؾ والتصدي المواجية في معيا يساىـ آخر شريؾ فأف تبحث ع المعضبلت
 خدمة فرص توفير في يساىـ سوؼ الفئات لكافة التطوع باب فتحفإف  المشكبلت،

 تمؾ تستقطب متخصصة ومنظمات جمعيات خبلؿمف  طوعي بشكؿ تقدـ يةاجتماع
عبد العزيز )العامة الخدمات في لبلنخراط وتييئتيا وتأىيميا بتدريبيا وتقوـ الفئات

 (.۳۱۲۲ الغامدي
 الخير أعماؿ فى ورغب اإلسبلـ حث فقد شرعيًا، مستنداً  التطوعى ولمعمؿ ىذا
 نبوية وأحاديث قرآنية آيات جاءت ولقد األعماؿ، ىذه فى ضمناً  التطوعى العمؿ ويدخؿ
 قولو اآليات مف المسمـ، وغير مسمـال كافة لمناس الخير عمؿ عمى تحث كثيرة
 اآلية،( 2)المائدة(َواْلُعْدَوانِ  اإِلْثمِ  َعَمى َتَعاَوُنوا َوال َوالتَّْقَوى اْلِبر   َعَمى َوَتَعاَوُنوا)تعالى
 صمى قولو السنة ومف اآلية،( 184) بقرة( اللَّهُ  َخْيرٌ  َفُهوَ  َخْيرًا َتَطوَّعَ  َفَمن) تعالى وقولو
 الخير وحبب لمخير حببهم الناس حوائج لقضاء اختصهم عباداً  هلل إن:)ـوسم عميو اهلل

 الناس خير: ) وسمـ عميو اهلل صمى وقولو ،(القيامة عذاب من الناجون أولئك إليهم
 (.2012، الجوير محمد) (لمناس أنفعهم

 ألنو وذلؾ متزايدة، أىمية الراىف الوقت في العمؿ التطوعي المؤسسي ويكتسب
 بمكانة والنيوض أشكاليا، بكافة التنمية تحقيؽ في المستخدمة اليامة ؿالوسائ أحد

 ألنو يوـ بعد يوما العمؿ التطوعي المؤسسي أىمية وتتزايد. مشكبلتو وحؿ المجتمع
 في سواء المستدامة، التنمية عممية في الحكومات مع وفاعبلً  أساسيا شريكا أصبح
 في العمؿ التطوعي المؤسسي بأف القوؿ فويمك المتقدمة، البمداف أو النامية البمداف
 والثقافية واالقتصادية يةجتماعاال القضايا بعض معالجة في سباؽ دور لو الراىف الوقت
 (.۳۱۱۲ برقاوي، )خالد
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 ودوره قيمتو حيث مفالعمؿ التطوعي  إلى حاجتو مف العالـ في بمد يخمو وال
 القياـ المختمفة الحكومات ورغـ محاولة ،المجتمعات عمى بالنفع يعود فيما الياـ

 واستيفاء ليـ واألساسية الضرورية الخدمات توفير فييا بما مواطنييا تجاه بمسؤولياتيا
 العمؿ التطوعي المؤسسي أف إال األساسيات، مف وغيرىا التحتية البنية متطمبات كافة
 باتومتطم دور وتعزيز إلكماؿ ىادفة يةاجتماع ورسالة األىمية غاية في أمراً  يظؿ

 .(۳۱۱۲،الشيرانيعايض ) بالمجتمعات التنموية النيضة
 مقابؿ في% 57 بنسبة قاليـمالي األإج في تقرير وفؽ تطوعاً  األكثر النساء كاف

 المشاركة في األعمى نسبتيف نتكا حد عمى إقميـ كؿ مستوى وعمى ،لمرجاؿ% 43
 مقابؿ في% 50.8 الرجاؿ نسبة كانت حيث اليادئ، والمحيط آسيا إقميـ باستثناء
 المتحدة األمـ لبرنامج اإلقميمي المكتب مدير برونيؾ، جيسوف ويرى. لمنساء% 49.2

 مف طويبلً  تاريخاً  المنطقة امتبلؾ عف تكشؼ العربية المنطقة أرقاـ أف لممتطوعيف،
 أعمؽ فيـ تحقيؽ عمى يساعد التقرير»وأشار أف  التطوعي، العمؿ خبلؿ مف التعاوف
 قادرة منطقة وبناء مستقبميـ بناء في معاً  لمعمؿ خبلليا مف الناس يجتمع التي لمطرؽ
 (.2018 لشرؽ األوسط،جريدة ا)«الصمود عمى

 لممتطوعيف المتحدة األمـ برنامج عف الصادر العالـ في التطوع حالة لتقرير ووفقاً 
 مصر في المتطوعيف عدد إجمالي فإف ،"يجمعنا الذي الرابط" عنواف تحت 2018 عاـ
 ال التطوع في المشاركيف نسبة فإف األرقاـ لتمؾ ووفقا .متطوع (17729773) لىإ يصؿ
 تحتؿ مصر فإف التقرير، ليذا ووفقا .عاـ 15 فوؽ السكاف تعداد مف %2785 تتجاوز
 بمغت المتحدة، األمـ تقرير وفي بياناتيا، إحصاء تـ دولة 8 بيف مف (50) رقـ المركز
( 773.487)الرجاؿ  نسبة تبمغ حيف في (9567247) النساء مف المتطوعيف نسبة

  .(2021 اد،صواالقت السياسة مجمة)
 في وخاصة فالمتطوعي أعداد تزايدقد العمؿ التطوعي ب الدولي اـتمىاال ونجد أف

 خاصة أو أىداؼ عامة كانت سواء األىداؼ العديد الى التطوعية ؿاالعما وتسعى النساء

 التطوع، و االزمات وقت في المجتمع وتواج التي المشكبلت فم خفيؼوالت منيا التقميؿ

 ةيومواجالعمؿ  في فالتعاو  تنميةو  ،لؤلشخاص الكوادر في نييم نقص أي لسد فيكو 
  .(4002ماجد التركي،) مجتمعمل التنمية يةمعم فيواالسراع ، التطوعية خبلؿ بياتمالس
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التي  جميمة،ال األعماؿ مف العمؿ التطوعي أف إلى ( 4002) الزىراني عمي ويشير
في  واالستقرار حـراوالت واألماف األمف يحؿ حيث والمجتمع الفرد في اإليجابية آثارىا تظير

 األولوية التطوعي لمعمؿ فكاف ؛ التعاوف إلى اإلسبلـ دعا ولقد المختمفة، الحياة مجاالت

 لخيرا وبذؿ واإلنفاؽ العطاء عمى تحث القرآنية اآليات وجاءت المحمدية، البعثة في أوؿ

كؿ مف نعمة رقباف  ا، وأكدراءقوالف والمحتاجيف لضعفاء سيما وال ألفرادالمجتمع،
في بعض الجمعيات األىمية أف أعمي نسبة كانت لمعضوية ( 4002)وآخروف

%( وىذا يدؿ عمى اقباؿ كبير مف المتطوعات عمى المشاركة فى عضوية 2277)
 .تمعالجمعيات حيث تعتبر قاعدة االنطبلؽ لمنيوض بالمج

 المجموعة ودعـ واالحساف والبر الصدقة مفيوـ عمى يقتصر ال التطوعى العمؿ فإ
 والسبلـ الحياة فى وحقيـ االفراد كافة يشمؿ بؿ واأليتاـ، واألرامؿ كالمعاقيف المستضعفة

العمؿ التطوعي ف، التنمية فى وحقيـ واالقتصادية االجتماعية وحقوقيـ والحرية
 ىدفيا يةاجتماع رسالة مف لو لما الحياة، روراتض مف ضرورة أصبح المؤسسي
 في يساىـ المتطوع إف حيث المجتمع، دعائـ وتقوية والتنمية، البناء، في المشاركة
 واتخاذ التخطيط وفي الرأي، إبداء في يشارؾ وعندما المسئوليات، بعض تحمؿ

 مجتمعة شئوف ارةإد في حقو يمارس فيو والبرامج، لؤلنشطة والتقويـ، والتنفيذ القرارات،
 .(۳۱۱۱،النصر أبومدحت )

عد التطوع المؤسسي أكثر نموًا وتطورًا وتقدمًا، حيث يمثؿ صورة رائعة مف ي   
ويعتبر األكثر تنظيمًا وكذلؾ  المجتمع،ي بيف أفراد وشرائح جتماعالترابط والتفاعؿ اال

يات التي تسيـ العديد مف المؤسسات والجمع وذلؾ لوجودأوسع إنتشارًا داخؿ المجتمع، 
في األعماؿ التطوعية، وتقدـ خدمات كثيرة لممجتمع بطريقة منظمة مف خبلؿ تجنيد 

 .(4002أقطـ، حسف)المؤسسيالعمؿ التطوعي لممشاركة في برامج ماعات الجاألفراد و 
العمؿ التطوعي المؤسسات القائمة عمى فوائد (4002)العنزي موضي وتضيؼ 

لمجتمع عف طريؽ رفع مستوى اي وتدعمو لصالح حيث تكمؿ العمؿ الحكوم المؤسسي
الخدمة أو توسيعيا وكذلؾ توفير خدمات يصعب عمى المؤسسة الحكومية تقديميا لما 

، وقدرة عمى صنع قنوات اتصاؿ مع منظمات تتسـ بو المؤسسات التطوعية مف مرونة
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مة القابمة شبييو بدوؿ أخرى دوف حساسية أو التزاـ رسمي واالستفادة مف تجاربيا الناج
 لمتطبيؽ.

ي جتماعتوسع السريع لنطاؽ االتصاالت الرقمية وبرامج التواصؿ االإف لم
االفتراضية تأثيرًا كبيرًا في األعماؿ التطوعية في السنوات الماضية وقد شجعت 

 األفراد وعززتربط تصاالت أكثر مف أي وقت مضى عمى تكنولوجيا المعمومات واال
والتعبير عف رغبتيـ في ارساء العمميات الديمقراطية قدرتيـ عمى سماع اصواتيـ 

 .(4002المبلوى، )أحمدالتشاركية والمشاركة المدنية عمى المستوى الوطنى والعالمي
 والمحافظة المجتمعية المشكبلت حؿ في مساىمو المجتمعية المشاركة تعتبر

 والتطوع بالمجتمع يةالتوع برامج في والمشاركة السياسية، والمشاركة وتنميتيا البيئة عمى
، (4002،نعمة رقباف وآخروف )&(4002الفتاح، معتزعبد)كوميةغير الحالمنظمات  في
 الجماعة أعضاء بيف ىجتماعاال التفاعؿ أف عمى تقوـ أسس المجتمعيو لممشاركو فإف
 األفراد، بيف األتصاؿ طرؽ عمى يركزحيث  ي،جتماعاال األتصاؿ طريؽ عف يتـو 

 مف ترسؿ لفظية عادة والرسالة، بينيما"  رسالة"و" مستقببل"و" سبلمر " التفاعؿ ويتضمف
 عمى تعتمد التى والتأثر التأثير أنواع تحديد عمى التركيز يتـ وىنا آخر إلى فرد

 فى االتصاؿ نمط ويتحدد نفسيا، والرسالة والمستقبؿ، لممرسؿ المختمفة الخصائص
 وعوامؿ ية،جتماعاال ورتبيـ فراداأل وقدرات الجماعة، يدؼك المتغيرات مف عدد ضوء
 (.4002سارى، حممى)أخرى ثقافية

 يةاجتماع نفسية سموكيات تشمؿ األدوار وىذه عديدة بأدوار القياـ الفرد فعمي
 وتمثؿ التفكير بأسموب مرتبطة وىي واالتجاىات األفكار خبلؿ مف األدوار ىذه وتظير
 نفسو إلى نظرتو تحدد أنيا حيث لحياتو حاسمة مرحمة فى االتجاىات تكويف عممية
 في ىاـ منعطؼ المجتمعية المشاركة تمثؿ وبذلؾ والمجتمع األسرة أفراد بيف وموقفو
 راشد)الحياة  في ودوره باتجاىاتو مرتبطة خاصة اعتبارات مف ليا لما الفرد حياة

 (.4002 العسعوسي، وناصر السيؿ،
بلؿ منح األفراد فرصة ( أىمية التطوع لمفرد مف خ4000)الشناوي  أحمد ويوجز

التعرؼ عمى مشكبلت واحتياجات المجتمع، وتنمية ثقافة التفاىـ والسبلـ وقبوؿ اآلخر، 
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تاحة الفرصة لمفرد في إظيار ابداعاتو وابتكاراتو واكتساب  واستثمار أوقات الفراغ وا 
 ميارات وخبرات حياتية تسيـ في تشكيؿ شخصيتو، واكتساب قدرات وميارات فنية.

طوع يحقؽ لمفرد القدرة عمى التأثير المباشر وغير المباشر بيف أفراد األسرة إف الت
واألصدقاء نتيجة لممشاركة في األعماؿ التطوعية، وكذلؾ زيادة إحساسا الفرد بأىمية 

طاقات الفرد بعيدا عف  خبلؿ توجيومساعدة المجتمع في كثير مف ىذه األعماؿ، مف 
 نادية حجازي)شخصيتو كثيره تساعده عمى تكامؿ ية اجتماعاالنحراؼ واكتساب خبرات 

 .(4000 يماف محمد،ا  و 
 أىـ مفدورىا ف، المجتمعوبناء األسرة  بناء في األساسيةىي المبنة  المرأة وألف

وقد ينشأ عف الدور الذي تؤديو المرأة المتطوعو تعارض أو صراع ، ياةالح في األدوار
فيؽ بينو وبيف االنشطة وعدـ القدرة عمى التو أدوار بيف القياـ بالعمؿ التطوعي المؤسسي 

 (.4002نبراس جموب،)سرتيا األخرى في محيط أ
زالة  أوضاعيا، وتحسيف المرأة، ايبقضا لبلىتماـ جيوداً  الدوؿ معظـ بذلت وقد وا 
 مف الذي ليا األمف النفسي ريوتوف المجتمع، في ومشاركتيا تقدميا ؽيتع التي العقبات
كفاءة أداء مسئولياتيا بأكثر  عمى قادرة لتكوف فتيايلوظ دائياأ دعـ مستوىي أف شأنو

 (.4000 ف،يالحس مافيإ)
 إذ السميمة النفسية الصحة مقومات إكسابو فى يسيـ بالمسئولية الفرد أحساس إف

 إتقاف عمى يحرص فإنو المسئولية تحمؿ عمى بالقدرة إحساس لديو يكوف عندما الفرد فأ
 ، اآلخريف رضا لو ويجمب نفسو عف بالرضا يشعر يجعمو ابم أعماؿ مف إليو يسند ما
ف  فى بيا يتميز أف يجب التى األساسية الصفات بيف مف يعد بالمسئولية اإلحساس وا 
 يكوف أف البد نفسيا الصحيح السميـ فالفرد  سميمة نفسية صحة ذو بأنو عميو يطمؽ ما

 أفعالو مسئولية تحمؿ عمى الشخص قدرة وأف الرأي ويشاركيـ المسئولية بتحمؿ جديرا
نبيو ) السميمة النفسية والصحة الخمقي التكامؿ عبلمات أحدى ىي قرارات مف يتخذه بما

 ( .4000، إسماعيؿ
 مف يواجيو لما نظرا الفرد بيا ييتـ أف يجب التى الميارات مف المسئولية عتبروت
 مجموعة وتحممو يةإيجاب منو تتطمبوالتي  اليومية الحياة فى مستمرة وتطورات تحديات

 وكذلؾ التعميمية المشاركة فى أو األسرة فى سواء عاتقو عمى تقع التى المسئوليات مف



 

 9755 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

ف تخوؼ، أو تردد دوف مف تطمب التى األعماؿ مسئولية تحممو  ىو المسئولية تحمؿ وا 
 تحقيؽ يستطيع حيث القرارات إصدار فى ذاتو عمى واعتماده أعمالو لنتائج الفرد تحمؿ
 (.4000، مشاليىناء )الموضوعة  أىدافو

 اإلفراد بيا يتمتع التى الصفات مف واحدة تمثؿ المسئولية تحمؿ عمى فالقدرة
 أحد بالمسئولية اإلحساس ويعتبر نفسيا، األصحاء األفراد مف وىـ تيـلذوا المجتمعيف
 مف لديو ما عمى التعرؼ لؤلفراد يتيح ألنو السميمة النفسية بالصحة الفرد تمتع متطمبات
مكانات قدرات  مف يصادفو قد ما حؿ فى واإلمكانات القدرات ىذه يستخدـ بحيث وا 

 اآلخريف بتقدير وشعوره ليا وتقديره لذاتو الفرد تقبؿ عميو يترتب مما وصعاب مشكبلت
حساس بالنفس الثقة إحساس مف مزيد الفرد تكسب أمور وىى  )نجبلءالذات بتأكيد وا 
 (4002 ، ؾيدو  ريوعب فيحس

كانت المرأة تمثؿ قطاعا بشريا ىاما وىى المسؤلة بالدرجة األولى عف إدارة  ولما
المسئوليات الحياتية  فينبغى ليا اتباع إسموب عممى سميـ  تمارس فيو التخطيط، 

 أدى وقد، إدارة شئونيا كافةوالتنفيذ، والتقييـ،  واتخاذ القرار، والتنظيـ، حتى تتمكف مف 
 اىتماما أكثر لتصبح اةيلمح ونظرتيا آفاقيا إلى اتساع ةيتماعجاال ةيالرعا بمراكز عمميا

 ،السيد وبيومى محمد العاطى عبد) ذاتيا عف التعبير عمى وأقدر العامة، بالمسائؿ
 إطار فى أدوارىا أداء عمى المرأة قدرة أف ( ٢٠٠ سمطاف، محمد) ريشي( و ٢٠٠٢

 تيا.لذا إدارتيا فى نجاحيا مدى عمى توقؼي األسرة والمجتمع 
 أدوارىا كثيرا تتغير لـ ، في المجتمع المرأة مشاركة فيو زادت الذي الوقت في

 فيي النامية المجتمعات خصوصا في األسرة ورعاية المنزلية بالمسؤوليات يتعمؽ فيما
ذائية فقط لكف والصحية والغوال يقتصر دور المرأة عمى الرعاية الجسمية ، والزوجة االـ

وتعرؼ المسئوليات ،  (Ismail,2018والنفسية) الرعاية التربويةتمتد المسئوليات إلى 
 بيا القياـ المفترض مف والتي األسرة ربة عاتؽ الممقاء عمي واألعباء الحياتية بالمياـ

المسئوليات ، وتتضمف عالية وكفاءة وبميارة زمنية محددة خطة ووفؽ محدد وقت في
 (.4002 ، ح حمداف)سما السياسيةو  يةجتماعاالو  الشخصية واألسرية
( عند اشتراؾ المرأة في العمؿ التطوعي المؤسسي فإنيا 4000)سند وتشير زىراء 

نتماء باالكذلؾ الشعور  ية،اجتماعتشبع كثيرا مف الحاجات منيا الحصوؿ عمى مكانة 
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لممنظمة في المجتمع، كما يساعد عمى توجيو طاقات المرأة في العمؿ التطوعي 
عد عمى النضج وتكامؿ شخصيتيا بما ينعكس عمى أداء المؤسسي إلى خبرات تسا
 أدوارىا ومسئولياتيا بكفاءة.

مف خبلؿ  المرأة،( إلى أثر العمؿ التطوعى عمى 4000وتذىب عيود العنزي )
اتاحة الفرصة لمتدرب عمى المساىمة في األعماؿ واالشتراؾ في اتخاذ القرارت التي 

الصورة االنسانية لممجتمع وتدعيـ  ية وابرازديمقراطتمس حياتيف وحياة مجتميـ بطريقة 
 التكامؿ بيف الناس، وتعاونيـ بدال مف الصراع والمنافسة.

التي  الرئيسية العوامؿ إلى  Armstrong Deborah (2007)دراسة وأشارت
 العمؿ حياة نوعية لممرأة منيا بالعمؿ التطوعي المؤسسي النيوض فرص في تؤثر

دارة واألسرة العمؿ والصراع بيف  الحياة. وضغوط العائمية، المسئوليات وا 
 العمؿ التطوعي المؤسسي أف إلى  Ohsaka Hiroko(2008)  دراسة  أما

 النساء لدى يجتماعاال السموؾ وتنمية يةجتماعاال تنمية العبلقات يعمؿ عمى
 يوفر العمؿ التطوعي المؤسسي أف كما في العمؿ التطوعي المؤسسي المشاركات

 .ية جديدةاجتماع أدوار أداء في اتلممشارك فرصة
 المشاركة في المرأة أف Wong- fong, Elva Keem(2008) دراسة تبيف كما

 الذكاء مثؿ الميارات مف مجموعة فييا يتوافر أف البد العمؿ التطوعي المؤسسي
 وتوصمت. المشكبلت حؿ وميارات الذات وتقدير بالذات والوعي والثقة بالنفس العاطفي
 في المشكمة والرغبة حؿ تحقيؽ عند يظير تحقيؽ الذات أف نتائج أىميا لىإ الدراسة
 النفس. واالعتماد عمى تغير إحداث

 إنساف بو يقوـ م طور فعؿ عف ت عبر مجاؿ أية في التنمية أف فيو شؾ ال مما
 تحسيف في ذاتية رغبة إلى يشير وكبلىما إنساف، ذات مف ينبع فعؿ عف ي عبر والتطوع
 التنمية أف يعني ما المجاالت، جميع في أفضؿ لوضع الحالي ضعولو  اإلنساف

 وحشد المجاؿ ىذا في خطط إلى يحتاج ما وىو البشري الجيد عمى تقوـ المستدامة
 منى)والمجتمع الفرد رفاىية أجؿ مف التطوع مفاىيـ وغرس المتطوعيف
 .(٢٠٢٢سميماف،
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 في لممساىمة اطنييامو  طاقات تعزز المتقدمة الدوؿ أف إلى الدراسات وتشير
 النفع مؤسسات في والعمؿ التطوعي العمؿ قنوات تفعيؿ خبلؿ مف التنموية المسيرة
 الم يدرة الطاقات توجيو إلى عاـ بوجو تسعى التي( البلربحية المؤسسات)  العاـ
 ((Fleischmann & steinhilper,2007 .والتنمية البناء لخدمة رىاويسخ

 تحدًيا ي شكؿ األمر أصبح وكًما نوًعا االجتماعية الخدمات عمى الطمب ولتزايد
 األنشطة تعتبر وحيث الرسمي، لمنظاـ مساندة جيات وجود يتطمب مما الحكومات أماـ

 قاعدتيا، واتساع حركتيا لنمو نظًرا االجتماعية، التنمية معالـ أىـ مف التطوعية
 استطاع المجتمع أف عمى أكيدة داللة، حيث ٌيعد فييا األفراد مف كبيرة أعداد واشتراؾ

 دورلما كاف و  أرضو، فوؽ التقدـ وصنع بو النيوض عمى قادرة ذاتية طاقة يبني أف
 في لمنجاح وتخطيطيا إداراتيا بكيفة ويتأثر يؤثر التطوعي العمؿ في الفعاؿ المرأة
 زيادة عمي قدرتيا عمي ينعكس ، األمر الذيالمتعددة األسرية وأدوارىا مسئولياتيا تحقيؽ
 خطة وتحقيؽ المستدامة التنمية تحقيؽ الي لموصوؿ المجتمعية ومشاركتيا تفاعميا
 مف ليا، تتعرض قد التي المخاطر دفع عمى مما يجعميا قادرة ، بالدولة 4020 التنمية
 أوقات ولشغؿ الحالية، المجتمعية الظروؼ ظؿ في والمجتمع لمفرد أفضؿ حياة أجؿ

 بمورة يمكن مما سبق  ،والمجتمع الفرد نفع في مثؿاأل االستخداـ واستخداميا الفراغ،
ي وعى المرأة بالعمؿ التطوعي المؤسسي فما عبلقة : اآلتي السؤال في الدراسة مشكمة

 لمستدامة؟بإدراة المسئوليات الحياتية كمدخؿ لمتنمية ا ضوء المشاركة المجتمعية 
 أهداف البحث

بالعمؿ التطوعي المؤسسي في  وعى المرأةدراسة  يهدف البحث بصفة رئيسية إلى
 ،(تاتجاىات، الممارسامعارؼ ومعمومات، )بأبعادىا ضوء المشاركة المجتمعية 

المسئولية ) بمحاورىا كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتيةبإدراة المسئوليات  وعبلقتو
وذلك من  (المسئولية السياسية ية،جتماعاالالمسئولية  األسرية،المسئولية  الشخصية،

 ل مجموعة من األهداف الفرعية األتية:خال 
 المجتمعية المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ  الوعىمستوى  تحديد -1

 .بأبعاده
 .محاورهب المستدامة لمتنمية كمدخؿ  لممرأة إدراة المسئوليات الحياتيةتحديد مستويات  -2
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المجتمعية  ةالمشارك ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ الوعي دراسة العبلقة بيف -3
دارة بأبعاده،  .المستدامة بمحاروىا لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 

 المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعي بالعمؿ الوعياالختبلفات في كؿ  تفسير -4
دارة بأبعاده، المجتمعية بمحاروىا،  المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 

، نوع التطوع، المرأة، عمؿ عدد أفراد األسرة، يةجتماعلمحؿ إقامة، الحالة اال فقاو 
  وسيمة التطوع.

 المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ الوعي مفتقييـ التبايف في كؿ  -5
دارة بأبعاده، المجتمعية  بمحاروىا، المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 

 والدخؿ الشيري.  التطوع، العمر، عدد ساعات لممرأةلممستوي التعميمي  وفقاً 
 ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ الوعيمشاركة المتغير المستقؿ ) نسبة دراسة -6

 إدارة) التابع المتغير عمى التبايف نسبة تفسير فى، بأبعاده( المجتمعية المشاركة
 معامؿ ألوزاف طبقاً ( بمحاروىا المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات

 بينيـ. االرتباط ودرجة داراالنح
المؤسسي  العمؿ التطوعيأىمية بالمرأة وعي  مقترح لتنميةتقديـ برنامج ارشادي  -7

 لمفرد والمجتمع. في ضوء المشاركة المجتمعية
 أهمية البحث:

 : كما يمييمكن توضيح أهمية البحث من خالل محورين رئيسيين 
 : خدمة التخصص مجال في األهمية -أ
التطوعي  العمؿ في لممرأة المجتمعية بالمشاركة المرأة وعيعمى  ءالضو  القاء -1

 في اليامة الموضوعات مف تعتبر حيث ،الحياتية المسئوليات وكذلؾ إدراة المؤسسي
 .العمؿ التطوعي المؤسسي وخصوصاً  والمؤسسات المنزؿ إدارة مجاؿ

موعة مف النصائح بيا مج إرشادية وكتيبات برامج إعداد فى الدراسة نتائج تسيـ قد -2
 العمؿ في لممرأة المجتمعية بالمشاركة المرأة وعي لتنمية المستخمصة مف الدراسة

 ية،جتماعاال ،األسرية الحياتية: الشخصية، المسئوليات وتأثيرىا عمى إدراة التطوعى
 السياسية.
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في  قمة ىناؾ أف حيث التخصص مجاؿ في إضافة البحث ىذا اعتبار يمكف -3
ي في ضوء المشاركة يالتطوع العمؿ  المرأة وعيبيف  ربطت يالت الدراسات

 .الحياتية المسئوليات دراةإ المجتمعية، 
 :األهمية في مجال خدمة المجتمع -ب
 يةجتماعاال العبلقات وتكاتؼ المجتمعات تطورت في التطوعيةدور األعماؿ  إبراز -1

تحوؿ  الى الثقافيةو  يةجتماعواال االقتصادية التغيرات أدت طبيعة حيثبينيا، 
 ،ماعيةأعماؿ ج الى أعماؿ فردية تقميدية مجرد فم العمؿ التطوعي المؤسسي

 باتمومتط ـمتتأق فةممخت بمجاالت حديثة منظمة مؤسساتية جماعاتفتشكمت 
 و.وتنميت المجتمع

 دور لمعرفةألعماؿ التطوعية، باىمية المعنية باإلىتماـ األجيو انتباه الجيات تو  -2
 ظؿ الظروؼ الراىنة، والتوجيات في المجتمع خدمة في التطوعية مشاركتياو  المرأة
 تعزيز الى الحاجة تظير ومف ىنا المجتمعات في انتشرت التي المختمفة الفكرية

 .العمؿ التطوعي المؤسسي
التطوعى  المجتمعية بالعمؿالمشاركة  فى ةعربي لدراسات العممية الساحة افتقار -3

 لمسئوليات الحياتية لممرأة.وتأثيره عمى إدارة ا
 برامج وضع في بالمشاركة المجتمعية والميتمة المعنية الجيات نتائج الدراسة تفيد -4

 أحد فيو األعماؿ التطوعيةب المشاركة المجتمعية تدعيـ شأنيا مف توعوية
 الييئات استطاعت ومف خبللو ،فييا فعاؿ دور لممرأة أصبح التي المجاالت

 يةجتماعاال المجتمع طبقات مختمؼ إلى الوصوؿ التنموية سساتوالمؤ  يةجتماعاال
 تواجييـ. التي المشاكؿ عمى والوقوؼ المعيشية بيئتيـ ظروؼ عمى والتعرؼ

 تساىـ الدراسة في وضع مجموعة مف التوصيات التي تسيـ في رفع وتحسيف -5
إدراؾ والذي يؤدي إلى  ،العمؿ التطوعي المؤسسيالمشاركة المجتمعية في مستوى 

وتجعميا قادرة  اإلمكانياتو الميارات الذات، وتنمية  بتقدير الشعورو  أىمية المرأة،
 المسئوليات الحياتية. إدارة عمى

 المجتمعية عف المشاركةأدوات عممية مقننو  تسيـ الدراسة الحالية في إعداد وبناء -6
 .الحياتية المسئوليات وكذلؾ إدراةالتطوعي  العمؿ في لممرأة
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 وب البحثي:األسم
 ة:اإلجرائيالمفاهيم مصطمحات البحث العممية و  أوال:
مخططة منظمة في ضوءأسس عممية ومفاىيـ روحية  ةعممي ارشادى:برنامج  -1

الموافي  فؤاد)وقيـ تيدؼ إلى تصحيح وتغيير تعمـ سابؽ وتعمـ ميارات  وأخبلقية
 (.2017وآخروف،

صورة وحدات إرشادية مخططة  " بأنو تخطيط برنامج فيوتعرفة الباحثة إجرائيًا:
 المجتمعية بأىمية المشاركة مراحؿ حياتيا كؿ المرأة في وعي ومنظمة تيدؼ إلى لتنمية

 توصية إجرائية في ضوء نتائج البحث. والمجتمع كونو لمفرد التطوعي بالعمؿ
تعنى الجيود التطوعية التى تقدـ مف مختمؼ تجمعات  :المشاركة المجتمعية -2

أو بالعمؿ أو بالتمويؿ أو بالجيد مف أجؿ  بالرأيسواء  لمدنياومنظمات العمؿ 
وتعميؽ  المجتمع. فيالمؤسسات الرسمية  فيدعـ كافة مشروعات وبرامج التنمية 

دفع وتدعيـ كافة  فيوتفعيؿ الطاقات المحمية  الجماعيروح التواصؿ واألداء 
أنيا  جرائياإ ولقد عرفتها الباحثة( 2008دعبس،  محمدالمشروعات التنموية )

سواء بالحضور الفعمي أو  المؤسسيةألعماؿ التطوعية وسيمة الشتراؾ المرأة فى ا
، التي تتضح فى إبداء الرأي والمبادرة ألداء األعماؿ والتفاعؿ البناء عبر االنترنت

فعاؿ يسيؿ اندماج  والمثمر مع مف يحيطوف بيـ وتوحيد جيودىـ لبناء مجتمع
 أفراده.

 مف أو مجتمعو أجؿ مف اإلنساف يبذلو الذي الجيد ىو :مؤسسيالعمل التطوعي ال -3
 المؤسسات ؿ خبل مف العمؿ مسئوليات وفيو سيتحمؿ معينة جماعات أجؿ
 مف القبوؿ تمقى خاصة داخمية إنسانية ودوافع لمشاعر إرضاء القائمة يةجتماعاال

 :إجرائيا بأنه قد عرفته الباحثة( 2011خطيب، عبد القادر( المجتمع جانب
 والخدمات الخيرية األعماؿ تقديـ في واختياًرا طواعية ووقتيا بجيدىا المرأة مساىمة"

وقد  مادي مردود انتظار دوف المجتمع احتياجات عمى بناًءا المؤسسية المجتمعية
 وممارسات واتجاىات المؤسسى وعي المرأة مف معمومات العمل التطوعىشمؿ 

 كما يمي:  وتعرفها الباحثة  إجرائياً 
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 العمؿ في المجتمعية المشاركة حوؿ المرأة لدى المعرفية الحصيمة: معمومات 
 فردية لغايات وسيمة وأنو العبلقات، تعزيز في وأىميتو اهلل، عند وأجره التطوعي

 .ة عظيمةمجتمعيمف ثـ و 
 :نحو المرأة اتجاىات كونت التي واالنفعاالت والمشاعر أحاسيس االتجاهات 

 فيو، االستمرار في ورغبة العمؿ بيذا سعادة مف طوعيالت العمؿ في المشاركة
 والغضب والتوتر القمؽ مشاعر تقميص اإليجابي، والتفكير العمؿ حب مشاعر
 لدييا.

 مف التطوعي العمؿ في المشاركة في المرأة ألسموب العممي التطبيؽ :الممارسات 
 والواجبات، بالحقوؽ التزاميا لممشاركة، وقت تخصيص والمبادرة، االلتزاـ حيث
تقانو العمؿ تجويد  .المادية ومعنوية مشاركتيا تعزز لتيوا الدورات في والمشاركة وا 

 مف والتي المرأة عاتؽ عمىالممقاء  واألعباء المياـة: المسئوليات الحياتيإدارة -4
عالية  وكفاءة وبميارة زمنية محددة خطة ووفؽ محدد وقت في بيا القياـ المفترض

 وطرؽ إجراءات" :بأنها إجرائيا الباحثة اعرفته وقد (.2021روف،سميرة قنديؿ وآخ)
 أفضؿ أداء أجؿ مف المرأة تتخذىاة في ظؿ القياـ بأعماؿ تطوعية مؤسسية منظم
 -تحديدالمسؤولية) حيث مف وذلؾ المتنوعة اليومية الحياتية واألعباء لممياـ

 الحياة في المتعددة ىابأدوار  يخؿ ال بما (األداء تقييـ - التنفيذ - ليا التخطيط
المختمفة  المواقؼ تجاه عمى مسئولياتيا المؤسسي التطوعي العمؿ ؤثري وكيؼ

 .(واألخبلقية الدينية - السياسية - يةجتماعاال- األسرية - الشخصية)
 وطرؽ ألساليب الخيري العمؿ بمؤسسات المتطوعة المرأة اتباع الشخصية: المسئولية

 مختمؼ في المبادرة المشاركة، المسئولية، تحمؿ ونة،المر  باالتزاف، تتسـ منظمة
 التنمية ضوء وفي المجتمعية مشاركتيا مع وذلؾ بيا تمر التي الشخصية المواقؼ

 .المستدامة
 مواجية األسرية، عبلقاتيا في المرأة تتخذىا محددة وطرؽ إجراءات األسرية: المسئولية
 مشاركتيا ظؿ وفي األسرة، في وارىاأد تعدد مع وذلؾ المنزؿ شئوف وتنظيـ المشكبلت،

 .المستدامة التنمية لمتطمبات وتمبية المؤسسي التطوعي العمؿ في
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 داخؿ االجتماعي الجانب في وطرؽ ألساليب المرأة نتياجا ية:جتماعاال المسئولية
 دور لو والذي المؤسسي التطوعي العمؿ في المجتمعية مشاركتيا ظؿ في األسرة وخارج
 فييا، المسئولية وتحمؿ وتنظيميا المجتمعية المشاركات رفع مف لجانبا ىذا في كبير
 .المجتمع تنمية في كبير دور لو الذي األمر

 منظمة ألساليب الخيري العمؿ بمؤسسات المتطوعة المرأة اتباع السياسية: المسئولية
 قضايا تجاه السياسية واجباتيا تحقيؽ المجتمعية، واألزمات لمظروؼ الواعية رؤيتيا في

 .لممجتمع مستدامة تنمية أجؿ ومف المجتمعية مشاركتيا ظؿ في فعالة بصورة المجتمع
 الخيري العمؿ بمؤسسات المتطوعة المرأة ياجانت  المسئولية الدينية واألخالقية:

 إتقاف، مف بيا تتميز الخيري العمؿ مف م ستمدة أخبلقية قيـ عف تن ـ وطرؽ ألساليب
 مشاركتيا ظؿ في األخبلؽ مف المكاـر الغير، نفع التعاطؼ، ،إلتزاـ لمغير، الخير حب

 .مستمرة دينية أخبلقية تنميةوذلؾ مف أجؿ  ،الم جتمعية
 مبدأ عمى وتقوـ المجتمع احتياجات عف تعبر مستمرة عممية:المستدامة التنمية -0

 األجياؿ حقوؽ عمى والمحافظة الموارد استخداـ ورشادة العامة، والمشاركة العدالة
 لضماف الوحيد السبيؿ فيي استمراره، وضماف التغيير آلليات والتمكيف لمستقبمية،ا

(، 2007)عبدالرحمف محمد،.والمستقبؿ الحاضر في الحياة مقومات عمى الحصوؿ
 توسيع مع يـتمكينو  ، لممواطنيف واالجتماعي الثقافي بالمستوى اإلرتقاء تحقيؽ وىي
 الدائـ السعينو عرفته الباحثة إجرائيا: أ وقد، أكثر منافع لتحقيؽ الخيارات نطاؽ
 إمكانات االعتبار في األخذ مع التطوعي العمؿ في اإلنسانية الحياة نوعية لتطوير
 أعماؿ إلى عفوية أعماؿ مف التطوعية األعماؿ تنقؿ بحيث البيئي، النظاـ وقدرات
 لمفرد ؿأفض حياة أجؿ مف وذلؾ التطوع، باستدامة ي سمى ما وىو مستدامة تنموية

 .ولممجتمع
 فروض البحث ثانيا:

 :الدراسةفروض 
دارة المؤسسي وا   تطوعيتوجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف العمؿ ال -1

 .ـبأبعادى المسئوليات الحياتية
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ة ية واالقتصاديجتماعبيف بعض المتغيرات االدالة احصائيًا عبلقة ارتباطية  توجد -2
دارة المسئوليات الحياتية لمؤسسيالعمؿ التطوعي اوعي المرأة ب وكؿ مف  وا 
 ـ.بأبعادى

دارة المؤسسي و  التطوعي بالعمؿ المرأة وعي فيدالة احصائيًا  توجد فروؽ -3 ا 
 ـ وفقًا لمحؿ اإلقامة.بأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعي فيدالة احصائيًا  توجد فروؽ -4 وا 
 ـ وفقًا لعمؿ المرأة.بأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعي فيدالة احصائيًا  توجد فروؽ -5 وا 
 ية.جتماعـ وفقًا لمحالة االبأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعي فيدالة احصائيًا  توجد فروؽ -6 وا 
 طوع.التة مـ وفقًا لوسيبأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعي فيدالة احصائيًا  توجد فروؽ -7 وا 
 ـ وفقًا لنوع التطوع.بأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعيفي داؿ احصائيًا  يوجد تبايف -8 وا 
 المرأة.لمستوى تعميـ  وفقاً  ـبأبعادى المسئوليات الحياتية

دارة  المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعيفي داؿ احصائيًا  تبايف يوجد -9 وا 
 الشيري. لمستوى الدخؿ وفقاً  ـبأبعادى المسئوليات الحياتية

المؤسسي  العمؿ التطوعيوعي المرأة ب) المستقؿ المتغير مشاركة نسبة تختمؼ -10
 (.يةإدارة المسئوليات الحيات) التابع المتغير عمى التبايف نسبة تفسير فى( عادهبأب

 ثالثا: منهج البحث:
 عمى يقوـ الذي المنيج وىو التحميمي الوصفي المنيج الحالية الدراسة تتبع
 وصفاً  البحث قيد المشكمة أو الدراسة موضوع أو لمظاىرة والتفصيمي الدقيؽ الوصؼ
 جمع إلى أوال ييدؼ فيو وبالتالي Qualitative نوعياً  وصفاً  أو Quantitative وكمياً 
 بطريقة جمعو تـ ما وتحميؿ دراسة ثـ ومف الظاىرة عف ودقيقة كافية عموماتوم بيانات

محمود  ،القاضي )دالؿ الظاىرة تمؾ عمى المؤثرة العوامؿ إلى وصوالً  موضوعية
 (.2008البياتي،
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 : حدود البحثرابعا
 داخؿ فعميا   متطوعات إمرأة سواء( 150)عمى  البحث عينة واشتممت: حدود بشريه
 اختيارىا تـ والعينة ي،جتماعاال التواصؿ شبكات عبر تطوعاتأوم المؤسسة
 األعماؿ في مشاركة لدييا يكوف أف فييا يشترط حيث ،عمدية غرضية بطريقة

 الفعمي. الحضور أو االجتماعي التواصؿ شبكات عبر التطوعية
( الحياة،رسالة ناعبجمعيتي)ص المنوفية بمحافظة الفعمي التطبيؽ تـ :مكانيةحدود 

 المواقع خبلؿ مف يجتماعاال التواصؿ شبكات وعبر بالقاىرة، 57357تشفيومس
 (آيات مركز شباب، أحمى فريؽ الكفيؼ، صديؽ النبراس خدمة)

 يونيوإلى بداية شير  مارس: تـ تطبيؽ إستمارات اإلستبياف مف بداية شير حدود زمنية
 .2021لعاـ 
ى إجراء البحث مبحوثيف عملجنة األخبلقيات وال تـ الحصوؿ عمى موافقة :ممحوظة

 الموثقة الموافقات كافة اخذ دالعممي. بعواستخداـ البيانات بيدؼ البحث 
 "التطبيؽ أثناء البلزمة االحترازية واإلجراءات

 : أدوات البحث:خامساً 
 اشتممت أدوات البحث عمى ما يمي: )اعداد الباحثة(

 ة واألسرة.استمارة البيانات العامة لممرأ -1
  المجتمعية لممرأة. المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ عيالو استبياف  -2
 .المستدامة لمتنمية كمدخؿ  الحياتية المسئوليات استبياف إدارة -3

  :ة أسرتهالممرأة المتطوعاستمارة البيانات العامة أوال: 
تم اعداد استمارة البيانات العامة بهدف التعرف عمى عينة الدراسة ووصفها 

 منها لمتحقق من فروض الدراسة الحالية، وقد اشتممت عمى مايمى:واالستفادة 
 ،1)بترميز( حضر ريؼ،) إلى تقسيمة تـ: اإلقامة محلبيانات خاصة بالمرأة 

 بترميز( ةمتزوج غير ،ةمتزوج) إلي تقسيميا تـ: يةجتماعاال الحالة  الترتيب عمى(2
  6،  5 - 4 أفراد،  مف3إلي) تقسيمو : تـعدد أفراد األسرة الترتيب عمي( 2 ،1)

 – 20، 20 مف اقؿإلي ) تـ تقسيمو :العمر ( عمي الترتيب3،  1،2)بترميز  ( فأكثر
 ( عمي الترتيب4، 3، 2،  1بترميز ) (فاكثر 40، 40أقؿ مف – 30  ،30أقؿ مف
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( عمى 3، 2، 1( بتقييـ )مرتفع، متوسط، منخفض قسـ إلى :المستوى التعميمى
نوع : عمى الترتيب (2، 1( بتقييـ )تعمؿ ، التعمؿسـ إلى )ق عمل المرأة:، الترتيب
ي الدخل الشهر  الترتيب،  عمى( 0 ،1) بتقييم (أجر بنصؼ أجر، بدوف) : التطوع
إلي أقؿ  1000جنية، مف 1000تـ تقسيمو إلى خمس فئات ىي )أقؿ مف لممرأة :

، 1) جنيو فاكثر( بتقيـ 3000جنية،  3000إلي أقؿ مف 2000جنية، مف 2000مف
ساعات،  3 مف )  أقؿ: تـ تقسيمو إلى عدد ساعات التطوع ،( عمى الترتيب4، 3، 2
عمى الترتيب،   (3، 2، 1( بتقييـ)فأكثر ساعات6ساعات،  6 مف أقؿ إلى 3 مف

(  يجتماععبر شبكات التواصؿ اال فعمى، ) حضور إلى تقسيمة : تـوسيمة التطوع
   .الترتيب عمى(2 ،1)بترميز

  :المؤسسيالعمل التطوعي وعي المرأة بيان ثانيا: إستب
 البحوث عمى اإلطبلعإلجرائي وبعد مفيوـ اطبقا لم االستبياف تـ بناء :االستبيان بناء -

 ،(2009)سند زىراء دراسة (،2006)الشيراني دراسة معموي :السابقة والدراسات
 ،(2011) الغامدى زالعزي ، دراسة عبد(2011)محمد حجازي وايماف دراسة نادية

 لممرأة فيية جتماعاال بالمشاركة ترتبط التى ،(2016) وآخروف رقباف نعمة دراسة
 ستفادة منيا في وضع بنود االستبياف. لئل العمؿ التطوعي المؤسسي

 :العمل التطوعي المؤسسيب  استبيان وعي وصف
اتجاىات، معارؼ ومعمومات، ) أبعاد 3 في تحديدىا تـ عبارة( 46) عمى اشتمؿ

 لبلستبياف المطمقة لمدرجات المئوية النسب بطريقة مستوياتيا تقسيـ وتـ( ترساالمما
 :يمي كما وكانت
 االستجابة وكانت اإلتجاه موجبة عبارة 14 ضـ :المعارف والمعمومات: األول البعد
( 1 ،2 ،3) بتقييـ ،(ال أحيانا، نعـ،)  متصؿ ثبلثي لمقياس وفقا المحور ىذا عمي

العمؿ التطوعي ب المعرفة حوؿ تدور عبارات عمى واشتمؿ تجاهاإل موجبو لمعبارات
 العبلقات تعزيز في كبير بشكؿ تعالي، ويساىـ اهلل عند كبير أجر لو أنو :  المؤسسي

 لمتعر ؼ وسيمةً و المجتمعات،  بناء في أساسية ركيزة  الناس، وأنو ي عد   بيف يةجتماعاال
 ممارسة لؤلشخاص  مات، وي تيحاالىتما نفس في معاً  يشتركوف جدد أشخاص عمى

 والمجتمع، ويساعد األمة كبيرعمي أثر لو وتطويرىا، وأنو يةجتماعاال مياراتيـ
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 مف وقايتيـ في ي ساىـ مم ا اآلخريف مع دائـ تواصؿ عمى ليبقوا األشخاص
 العمؿ التطوعي المؤسسي الوعي، ويمنح مظاىر أىـ مف واحداً  التوترواالكتئاب، ويعد  

 البعد ليذا العظمى الدرجة كانت وجسده، لعقمو الصحية الفوائد مف عةً مجمو  الشخص
 مستويات ثبلث إلى مقسمة 14=  1×  14 الصغرى والدرجة درجة 42=  3×  14
( درجة 21 مف أقؿ) العظمى الدرجة مف٪( 50 مف أقؿ) المنخفض المستوى كاف حيث

 مف ألقؿ 21) ىالعظم الدرجة مف٪( 70 مف أقؿ الى٪ 50 مف) متوسط مستوى ،
 كما ،( فأكثر درجة 29) العظمى الدرجة مف( فأكثر٪ 70) مرتفع مستوى ،( درجة 29
 ( .1) جدوؿ فى موضح ىو

 ىػػذا عمػػي االسػػتجابة وكانػػت اإلتجػػاه موجبػػة عبػػارة 14 ضػػـ البعــد الثــانى : االتجاهــات:
 (1 ،2 ،3) بتقيػػػػيـ ،(إيجػػػػابي، محايػػػػد، سػػػػمبي)  متصػػػػؿ ثبلثػػػػي لمقيػػػػاس وفقػػػػا المحػػػػور
العمـل حـول اتجاهـات المـرأة تجـا   تـدور عبـارات عمـى واشتمل اإلتجاه موجبو لمعبارات

 أي   تقميػؿ عمػى يسػاعد  العمػؿ التطػوعي المؤسسػيمف خػبلؿ  أف  :التطوعي المؤسسي
 عجػػز لسػػد والغضػػب، والشػػعور بالسػػعادة  والقمػػؽ، كػػالتوتر، السػػمبية؛ المشػػاعر مػػف نػػوع

 ، وزيػػادة اآلخػػريف مسػػاعدة عنػػد الػػنفس عػػف بالرضػػا الػػذات، والشػػعور وايجػػاد اآلخػػريف، 
والشػػعور بالسػػعادة لسػػد أوقػػات الفػػراغ فيمػػا ، اآلخػػريف مػػع االتصػػاؿ عنػػد لمػػذات الحتػػراـا

الرغبػة و  ،المسػتمر بالعمػؿ شػغوفيف يػفيجعم الػذي األمػر بالحمػاس، زيادة الشعور، ينفع 
 بػػيف واإلخػػاء الحػػب بمشػػاعر الشػػعور، إلنجػػازا رؤيػػة عػػف األعمػػاؿ مػػف العديػػد أداء فػػي

كانـت  الثقػة بػالنفس تعزيز في والمساىمو، العمؿ التطوعي المؤسسي مجاؿ في العامميف
درجػػػػة والدرجػػػػة  42=  3×  14 :ذا البعػػػػدى لقيػػػػاس نوعيػػػػة االتجػػػػاه ليػػػػالعظمػػػػالدرجــــة 
مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض  14=  1×  14الصػػغرى 
 ٪50درجػة( ، مسػتوى متوسػط )مػف  21لعظمى )أقػؿ مػف ( مف الدرجة ا٪50)أقؿ مف 

درجػػػة( ، مسػػػتوى مرتفػػػع  29ألقػػػؿ مػػػف  21( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )٪70الػػػى أقػػػؿ مػػػف 
درجػػػة فػػػأكثر( ، كمػػػا ىػػػو موضػػػح فػػػى جػػػدوؿ  29فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى ) 70٪)
(1.) 

رة سالبة ( عبا2و) اإلتجاه موجبة عبارة (16عبارة ) 18 ضـت الممارسات: الثالث:البعد 
 أحيانا، ،)نعـ متصؿ ثبلثي لمقياس وفقا المحور ىذا عمى االستجابة وكانتاالتجاه 
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( لمعبارات سالبة االتجاه، 3 ،2 ،1) اإلتجاه، موجبو لمعبارات( 1 ،2 ،3) بتقييـ ،(ال
مف  التطوعي المؤسسي الفعمية المرأة بالعمؿ مشاركة: الحوؿ تدور عبارات عمى واشتمؿ

 راعيوت ،بو عمؿت الذي المكاف برسالة تـزاالليا، و إلي الموكمة المياـ بأداء حيث المبادرة
 األزمات أوقات في شارؾتو  ،إلييا الرجوع بعد إال أمر في تخالؼ وال اإلدارة توجييات
 ، العمؿ التطوعي المؤسسي في أقرانيا وبيف بينيا المقارنات مف تألـتو  ، إضافية بأعماؿ

 نياشأ مف دورات في شارؾ، وتلؤلفراد المقدـ المؤسسيالعمؿ التطوعي  في جودوت
 شارؾ، وتواحتراـ بتقدير الخدمة ليـ المقدـ األشخاص مع تعامؿوت واالبتكار، تطويرال
 في أقدميا كممة كؿ تقف، وتالعمؿ التطوعي المؤسسي في معيا العامميف تحفيز في

 ىذه عمي كثيراً  اهلل شكرت، اإلمكانات تتوفر لـ ولو يالدي   بالممكنات عمؿوت ، العمؿ
 كافية بمدة قبميا ويكوف خاصة لظروؼ االعتذار حالة في لمرؤساء طمب قدـ، وتتالنعمة

 1×  18درجة والدرجة الصغرى  54=  3×  18 ليذا البعد كانت الدرجة العظمى، 
( مف ٪50مقسمة إلى ثبلث مستويات حيث كاف المستوى المنخفض )أقؿ مف  18= 

( ٪70الى أقؿ مف  ٪50درجة( ، مستوى متوسط )مف  27)أقؿ مف الدرجة العظمى 
فأكثر( مف  ٪70درجة( ، مستوى مرتفع ) 38ألقؿ مف  27مف الدرجة العظمى )

 ( .1درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 38الدرجة العظمى )
: المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف التطػػوعي المؤسسػػي كمػػا قسػػمت مسػػتويات العمػػؿ

الػػى أقػػؿ  ٪50مسػػتوى متوسػػط )مػػف  (،درجػػة 69جػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف ( مػػف الدر 50٪
فأكثر(  ٪70مستوى مرتفع ) (،درجة 97ألقؿ مف  69( مف الدرجة العظمى )٪70مف 

 46حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االسػتبياف  (.درجة فأكثر 97مف الدرجة العظمى )
ث مستويات كمػا مقسمة إلى ثبل 46=  1×  46درجة والدرجة الصغرى  138=  3× 

 (:1ىو موضح فى جدوؿ )
 التطوعى بأبعاد  ( توزيع درجات استبيان العمل1)جدول 

 أػهٗ لًٛخ ألم لًٛخ انؼًم انزطٕػٗ

 14 41 انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

 14 41 االردبْبد

 41 41 انًًبسصبد

 431 14 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ
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 طوعى المؤسسي(: العمل التب الوعي حساب صدق المحكمين )استبيان -
تػػػػػػـ عػػػػػػرض االسػػػػػػتبياف فػػػػػػي صػػػػػػورتو األوليػػػػػػة عمػػػػػػى مجموعػػػػػػة مػػػػػػف المحكمػػػػػػيف 
المتخصصػػيف بػػإدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات بقسػػـ إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات كميػػة االقتصػػاد 
المنزلي جامعة المنوفية وقسـ إدارة المنزؿ بكمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىػر، وقسػـ 

تربيػػة النوعيػػة جامعػػة جنػػوب الػػوادي، وقسػػـ االقتصػػاد المنزلػػي االقتصػػاد المنزلػػي كميػػة ال
كمية التربية النوعية بأشموف جامعة المنوفيػة، قسػـ إدارة مؤسسػات األسػرة والطفولػة كميػة 

( محكػػـ. وطمػػب مػػف سػػيادتيـ الحكػػـ 11االقتصػػاد المنزلػػي جامعػػة حمػػواف وبمػػغ عػػددىـ )
صػياغة العبػارات وتحديػد اتجػاه  عمي مدي مناسبة كؿ عبارة لممحور الخاص بيا وكذلؾ

ضػػافة أي مقترحػػات. وتػػـ حسػػاب نسػػبة االتفػػاؽ لػػدي المحكمػػيف عمػػى كػػػؿ  كػػؿ عبػػارة وا 
عبارة مف عبارات االستبياف، وتراوحػت نسػبة اتفػاؽ مػا بػيف المحكمػيف عمػى العبػارات مػا 

%( وبنػػػػػػاءًا عمػػػػػػى نسػػػػػػب اتفػػػػػػاؽ العبػػػػػػارات قامػػػػػػت الباحثػػػػػػة بػػػػػػإجراء 95%( :)90بػػػػػػيف )
مػػػى صػػػياغة العبػػػارات المطموبػػػة وحػػػذؼ العبػػػارات التػػػي لػػػـ تحظػػػي باتفػػػاؽ التعػػػديبلت ع

 ( عبارة. 50( مف أصؿ )46المحكميف عمييا وبالتالي يصبح عدد العبارات )
 :صدق اإلتساق الداخمي -

 األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبيافبػػيف تمػػؾ بيرسػػوف قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط يجػػاد تػػـ إ
 وكانت كما يمي:
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 التطوعى والدرجة الكمية لمبعد ( معامالت االرتباط بين عبارات استبيان العمل0جدول )
 انًًبسصبد االردبْبد انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

 يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح

4 76140*** 4 76073*** 4 76240*** 

4 76171*** 4 76442*** 4 76241*** 

3 76242*** 3 76134*** 3 76214*** 

1 76144*** 1 76110*** 1 76127*** 

4 76140*** 4 76174*** 4 76122*** 

4 76144*** 4 76127*** 4 76110*** 

0 76133*** 0 76144*** 0 76111*** 

1 76177*** 1 76144*** 1 76244*** 

2 76144*** 2 76104*** 2 76271*** 

47 76112*** 47 76122*** 47 76244*** 

44 76244*** 44 76134*** 44 76211*** 

44 76144*** 44 76121*** 44 76241*** 

43 76114*** 43 76272*** 43 76240*** 

41 76104*** 41 76244*** 41 76224*** 

    44 76144*** 

    44 76133*** 

    40 76144*** 

    41 76177*** 

 (0..0.*** دالة عند مستوي داللة )

ارتبطت بمعامبلت  التطوعى ( نجد أف كؿ عبارات استبياف العمؿ2مف جدوؿ ) 
 ( مع مجموع أبعادىا.0.001ارتباط دالة عند مستوى داللة )

 لمبعد الكمية والدرجة التطوعى ( معامالت االرتباط بين استبيان العمل2جدول )
 يضزٕ٘ انذالنخ يؼبيم االسرجبؽ أثؼبد اصزجٛبٌ انؼًم انزطٕػٗ

 76774 ***76217 انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف

 76774 ***76204 االردبْبد

 76774 ***76214 انًًبسصبد

 المعمومػػات) التطػػوعى ( يتضػػح أف الدرجػػة الكميػػة السػػتبياف العمػػؿ3مػػف جػػدوؿ )
 بمعػػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة احصػػػائيا عنػػػػدارتبطػػػت  والمعػػػارؼ، االتجاىػػػات، الممارسػػػات(

 (. 0.001مستوي داللة )
:العمل التطوعى المؤسسيالوعي بحساب ثبات استبيان  -  

تـ حساب ثبات االستبياف مف خبلؿ حساب معامؿ ألفا كرونبػاخ والتجزئػة النصػفية لكػؿ 
 بعد مف أبعاد االستبياف ولبلستبياف ككؿ.
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 المؤسسي التطوعي ( معامالت الثبات الستبيان العمل4جدول )

 ػذد انؼجبساد ٗانؼًم انزطٕػ
يؼبيم أنفب 

 كشَٔجبش

 يؼبيم اسرجبؽ انزدزئخ انُظفٛخ

 -يؼبدنخ صجٛشيبٌ

 ثشأٌ
 يؼبدنخ خزًبٌ

 76110 76111 76244 41 انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف

 76234 76233 76247 41 االردبْبد

 76110 76271 76244 41 انًًبسصبد

 76201 76217 76211 14 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ

التطػػػػوعي  ( كانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ السػػػػتبياف العمػػػػؿ4وؿ )مػػػػف جػػػػد
 ( القيمػػة التػػي تػػدؿ عمػػى ثبػػات االسػػتبياف. بينمػػا كانػػت قيمػػة معامػػؿ0.984) المؤسسػػي
(، وبمغػػػت قيمػػػػة معادلػػػػة 0.980بػػػػراوف ) –لمعادلػػػػة سػػػبيرماف  النصػػػفية التجزئػػػػة ارتبػػػاط

 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.0.978جتماف )
   المسئوليات الحياتية: إدارة استبيان: لثاً ثا
 البحوث عمى إلجرائي وبعد اإلطبلعمفيوـ اطبقا لم االستبياف تـ بناء :االستبيان بناء -

 دراسة ،(2005) حمداف سماح ،(٢٠٠٢) سمطاف محمد دراسة :لسابقةت اوالدراسا
 ،(2021) فقنديؿ وآخرو  أحمد سميرة دراسة، ( ٢٠٠٢)  ؾيدو  ريوعب حسيف نجبلء
 لبلستفادة منيا في وضع بنود االستبياف. الحياتية  المسئوليات إدارة ترتبط والتى

 :الحياتية المسئوليات وصف استبيان إدارة
 الشخصية، المسئولية)محاور 5( عبارة تـ تحديدىا فى 89اشتمؿ عمى )

 الدينية يةالمسئول السياسية، المسئولية االجتماعية، المسئولية األسرية، المسئولية
( وتـ تقسيـ مستوياتيا بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف واألخبلقية

 :يميوكانت كما 
 اإلتجػػػاه موجبػػػة عبػػػارة (12عبػػػارة ) 20تضػػػـ  :الشخصـــية المســـئوليةاألول : المحـــور 

 ثبلثػػػي لمقيػػػاس وفقػػػا المحػػػور ىػػػذا عمػػػي االسػػػتجابة وكانػػػت االتجػػػاه سػػػالبة عبػػػارة( 8)و
( 3 ، 2 ، 1، )اإلتجػػاه موجبػػو لمعبػػارات( 1 ،2 ،3) بتقيػػيـ ،(ال أحيانػػا، نعػػـ،)  متصػػؿ
إدارة المسـئوليات الشخصـية   حػوؿ تػدور عبػارات عمى واشتمؿ ،االتجاه سالبة لمعبارات

 اليػروب ،ميمػة أى إنجػاز فى الفشؿ أسباب بمعرفةاالىتماـ الخاصة بالمرأة من حيث: 
 مع سوية عبلقات قامةإ عف عجزل، اعند الفشؿ فييا مةميال لتكرار المحاولة معاودة مف
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 فػرض، عمػؿ مسػئولية تحمػؿ عػدـ فػى محاسػبة الػنفس، بالنػاس الكثيػر خػتبلطاإل، الناس
 كػؿ عمػى النػوـ قبػؿ محاسػبة الػنفس ،عمػؿ أى مسػئولية تحمػؿ عدـ حالة فى جديد عمؿ

 مػف اليػروب ، زؿالمن وترتيب بتنظيؼ القياـ ،األسرة غضبعند  لنفستأديب ا، األفعاؿ
 اـىتمػاإل، الخاصػة حتياجػاتاإل كػؿ شػراء تحمػؿ مسػئولية ، الخاصػة المشػكبلت يةمواج
 مػع المواعيد اإلىماؿ في، الشخصية المصاريؼ تكاليؼ فى لممساعدة الجمعيات  بعمؿ

 20درجة والدرجة الصػغرى  60=  3×  20 ليذا البعد كانت الدرجة العظمى، األخريف
( ٪50ثبلث مستويات حيث كاف المستوى المنخفض )أقػؿ مػف  مقسمة إلى 20=  1× 

الػػى أقػػؿ مػػف  ٪50درجػػة( ، مسػػتوى متوسػػط )مػػف  30مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فػػأكثر(  ٪70درجػػة( ، مسػػتوى مرتفػػع ) 42ألقػػؿ مػػف  30( مػػف الدرجػػة العظمػػى )70٪

 ( .5درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 42مف الدرجة العظمى )
 اإلتجاه موجبة رةعبا(  12عبارة ) 18تضـ  األسرية: لثانى : المسئوليةا المحور

 ثبلثي لمقياس وفقا المحور ىذا عمي االستجابة وكانت االتجاه سالبة عبارة( 6)و
( 3 ، 2 ، 1، )اإلتجاه موجبو لمعبارات( 1 ،2 ،3) بتقييـ ،(ال أحيانا، نعـ،)  متصؿ
 ةاألسري المسئوليات إدارة  حول رتدو راتعبا عمى واشتمؿ االتجاه، سالبة لمعبارات
اليادئ،  الحوار مف بطريقة األسرة مشكبلت مواجية: حيث من بالمرأة الخاصة
 لموصوؿ األسرة، المناقشة مع األسرة تواجو التى المشكبلت أسباب ةبمعرف االىتماـ 

 بأفراد قةالعبل ،بالح بكؿ األسرة صدقاءأ ستقباؿ، إالمشكبلت لحؿ المناسبة الحموؿ إلى
 أفراد وبيف المرأة  بيف األسرة، العبلقات أصدقاء ستقباؿا مف ، اليروبجداً  األسرة قوية

 الطمبات لشراء الذىاب مف لنقداألسرة، اليروب قوية، التقبؿ وليست مفككة األسرة
 مف المنزلية، اليروب األعماؿ أداء فى األسرة أفراد مشاركة عمى الخارجية، الحرص

، المنزلية باالعماؿ القياـ فى األسرة فرادأ عمى األسرة، اإلعتماد ألفراد دةالمساع تقديـ
 أى فى األسرة مع المشاركة ، رفض أفرادىا أحد يخص األسرة فى حوار أىب االىتماـ
 فى تالؼ شئ أى إصبلح ، محاولةاألسرة عف بعيداً  الفراغ وقت ، تقضيةجماعى عمؿ
 18درجة والدرجة الصغرى  54=  3×  18 عدليذا الب كانت الدرجة العظمى، المنزؿ
( ٪50مقسمة إلى ثبلث مستويات حيث كاف المستوى المنخفض )أقؿ مف  18=  1× 

الى أقؿ مف  ٪50درجة( ، مستوى متوسط )مف  27مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 
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فأكثر(  ٪70درجة( ، مستوى مرتفع ) 38ألقؿ مف  27( مف الدرجة العظمى )70٪
 ( .5درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 38ظمى )مف الدرجة الع

 اإلتجػػاه موجبػػة عبػػارة(14)  عبػػارة 18تضػػـ  يــة:جتماعاال الثالــث : المســئوليةالمحــور 
 ثبلثػػػي لمقيػػػاس وفقػػػا المحػػػور ىػػػذا عمػػػي االسػػػتجابة وكانػػػت االتجػػػاه سػػػالبة عبػػػارة( 4)و

( 3 ، 2 ، 1، )إلتجػػاها موجبػػو لمعبػػارات( 1 ،2 ،3) بتقيػػيـ ،(ال أحيانػػا، نعػػـ،)  متصػػؿ
 يـةجتماعاال المسـئوليات إدارة حول تدور عبارات عمى واشتمل االتجاه، سالبة لمعبارات
 إصػبلح ،الػوطف عػف لمػدفاع كاممػة الحيػاة ـيقػدت فعػ عجػزال :حيـث مـن بـالمرأة الخاصة
اإلىمػػاؿ ، البمػد تػاري  عػف القػػراءة ،الػوطف أجػؿ مػف النػػاس لػدى الخاطئػة العػادات بعػض
 ،العامػػة الممتمكػػات فػػى التخريػػب يحػػاوؿ مػػف بمنػػع ـالقيػػا ،يػػةجتماعاال الكتػػب ةقػػراء فػػي
 لمسػػػاعدة التبرعػػػات جمػػػع مػػػف اليػػػروب،  الػػػوطف فػػػى واليامػػػة التاريخيػػػة المنػػػاطؽ زيػػػارة

 تقػديـ فػى األسرة عمى االعتماد ،والجرحى لممصابيف بالدـ بالتبرع المساىمة ،المحتاجيف
، األخبلقيػػػة المجتمعيػػػة مشػػػاكؿ الجمعػػػة خطبػػػةتتنػػػاوؿ االىتمػػػاـ أف  لمجيػػػراف،  المسػػػاعدة
 المناسػػبات أىػػـ حضػػور عمػػى الحػػرص ،مػػا شػػئ شػػراء عنػػد الطػػابور فػػىبالػػدور  االلتػػزاـ
 والمعنويػػة الماديػػة المسػػاعدات تقػػديـ مػػف اليػػروب .العائمػػة أفػػراد أو ألصػػدقاءا تيػػـ التػػى

 لموصػوؿ اليػدايا ديـتق رفض، المخصص مكانيا فى القمامة لقاءإ ،الشدة عند ؤلصدقاءل
 .دوري بشػػكؿ االنتخابػػات فػػى ، المشػػاركةالمجتمػع وأنظمػػة بقػػوانيف االلتػػزاـ، معػػيف ليػدؼ

=  1×  18درجػة والدرجػة الصػغرى  54=  3×  18 ليػذا البعػد كانت الدرجة العظمـى
( مػػف ٪50مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف  18

( ٪70الػػى أقػػؿ مػػف  ٪50مسػػتوى متوسػػط )مػػف  (،درجػػة 27الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فأكثر( مف الدرجة  ٪70مستوى مرتفع ) (،درجة 38ألقؿ مف  27مف الدرجة العظمى )

 (.5كما ىو موضح فى جدوؿ ) (،درجة فأكثر 38العظمى )
( 6)و اإلتجػاه موجبػة عبػارة(10)عبػارة  16ضػـ  السياسية: الرابع : المسئولية المحور
)  ؿػػػػمتص ثبلثػػي لمقيػػاس وفقػػا المحػػور ىػػذا عمػػي االسػػتجابة وكانػػت االتجػػاه سػػالبة عبػػارة
 لمعبػػػارات( 3 ، 2 ، 1، )اإلتجػػػاه موجبػػػو لمعبػػػارات( 1 ،2 ،3) بتقيػػػيـ ،(ال أحيانػػػا، نعػػػـ،
 الخاصـة السياسـية المسـئوليات إدارة  حـول تػدور عبػارات عمػى واشتمؿ االتجاه، سالبة
 النػدوات حضػور ، رفػضخبػاراال نشػرات إلػى اعاالسػتم عمػى الحػرصحيـث: مـن بالمرأة
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، البمػد داخػؿ االنتخػاب فػى الحػؽ ممارسػةالسياسػية،  الكتػب قػراءة في ؿاىماإلة، السياسي
 فػػػى االشػػػتراؾ ، رفػػػضالبمػػػد فػػػى تجػػػرى التػػػى والتغيػػػرات األحػػػداث متابعػػػة فػػػي ؿاىمػػػاإل

 ينفػع ؿلحػ معػو لموصػوؿ المجتمػع قضايا عف المسئوؿ مع تحدثالالوطنية،  االحتفاالت
ا، والقضػػػاي األمػػػور تفسػػػير ةاولػػػمحو  المجتمػػػع قضػػػايا فػػػى ، التنػػػاقش مػػػع الػػػنفسالمجتمػػػع

 بيػا العمػؿ يسير التى الطريقة معرفة ، رفضالبمد فى تقع كارثة أى الحزف عندما تحدث
 تقػديـ مف اليروب، لمبمد المشرؽ الجانب إظيار عمى الحرصالتشريعى،  المجمس داخؿ

وطػنيـ،  تجػاه الشػباب سمبيةالشعور باالستياء مف الميدمة،  البيوت ألصحاب المساعدة
 عػف األصػدقاء معالتحدث ، البمد بلتكمش حؿ فى تساىـ التى المشروعات بعض تقديـ

 أو بالسػػػػمب سػػػػواء األسػػػػرة مػػػػع رأىوضػػػػع الػػػػلحػػػػؿ،  الوصػػػػوؿ ومحاولػػػػة المجتمػػػػع قضػػػػايا
 3×  16 يػذا البعػدلكانت الدرجة العظمػى  البمد. مشكبلت حؿ فى المشاركة ،باإليجاب

مقسمة إلػى ثػبلث مسػتويات حيػث كػاف  16=  1×  16درجة والدرجة الصغرى  48= 
مسػتوى  (،درجػة 24( مػف الدرجػة العظمػى )أقػؿ مػف ٪50المستوى المنخفض )أقؿ مػف 

 (،درجػة 34ألقػؿ مػف  24( مف الدرجػة العظمػى )٪70الى أقؿ مف  ٪50متوسط )مف 
كمػػا ىػػو موضػػح  (،درجػػة فػػأكثر 34ة العظمػى )فػػأكثر( مػػف الدرجػػ ٪70مسػتوى مرتفػػع )

 (.5فى جدوؿ )
ــة الخــامس: المســئولية المحــور ــة: الديني  موجبػػة عبػػارة (10عبػػارة ) 17ضػػـ واألخالقي
 لمقيػػػاس وفقػػػا المحػػػور ىػػػذا عمػػػي االسػػػتجابة وكانػػػت االتجػػػاه سػػػالبة عبػػػارة( 7)و اإلتجػػػاه
 ، 2 ، 1، )اإلتجاه موجبو لمعبارات( 1 ،2 ،3) بتقييـ ،(ال أحيانا، نعـ،)  متصؿ ثبلثي

 الدينيـة المسـئوليات إدارة  حول تدور عبارات عمى واشتمؿ االتجاه، سالبة لمعبارات( 3
 ؽيػػطبتالخمسػػة،  الصػػموات أداء عمػػى لمحافظػػةاحيــث: مــن بــالمرأة الخاصــة واألخالقيــة

 يػػػاتآ بعػػض بقػػراءة اـىتمػػااليوميػػة،  بصػػورة الكػػػريـ القػػرأف قػػراءة إىمػػاؿ الػػديف،  تعػػاليـ
 حػرصالالمسػجد،  فػى بالصػبلة االلتػزاـ عمػى حػرصال، مباشػرة الصػبلة بعد الكريـ آفالقر 
،  فآالقػػر  بقػػراءة السػػفر وقػػت اسػػتغبلؿ عمػػىالمحافظػػة يوميػػة،  بصػػورة الفجػػر صػػبلة عمػػى
 األذكػار بقػراءة االىتمػاـالدينيػة،  الكتػب قػراءة ؿاىمػإرمضاف،  شير صوـ عمى حرصال
 عمػؿ أى تقػافإ عػف عجػزالالدينية،  والقنوات البرامج عةمتاب والمساء، رفض الصباح فى
 األعمػػػاؿ أداء عمػػػى المحافظػػػةالمواقػػػؼ،  بعػػػض فػػػى الدينيػػػة الكػػػذب ـاسػػػتخدإبػػػو،  أقػػػوـ



 

 9225 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 األصدقاء تعميـ داب، رفضلآل مخمفة الجدراف عمى كتابورؤية  عند االنزعاجنسانية، اإل
ليػذا كانػت الدرجػة العظمػى . ءوالكيربػا لمياةا استيبلؾ فى ؼاسر اإللديف، تعاليـ ا بعض
مقسػػػػػمة إلػػػػػى ثػػػػػبلث  17=  1×  17درجػػػػػة والدرجػػػػػة الصػػػػغرى  51=  3×  17 البعػػػػد

( مػف الدرجػة العظمػى )أقػؿ مػف ٪50مستويات حيث كاف المستوى المنخفض )أقػؿ مػف 
 26( مػػف الدرجػػة العظمػػى )٪70الػػى أقػػؿ مػػف  ٪50مسػػتوى متوسػػط )مػػف  (،درجػػة 26

درجػػػة  36فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى ) ٪70فػػػع )مسػػػتوى مرت (،درجػػػة 36ألقػػػؿ مػػػف 
 (.5كما ىو موضح فى جدوؿ ) (،فأكثر

: المسػػػتوى المػػػنخفض )أقػػػؿ مػػػف األسػػػرية المسػػػئوليات كمػػػا قسػػػمت مسػػػتويات إدارة
الػى أقػؿ  ٪50مسػتوى متوسػط )مػف  (،درجػة 134( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 50٪
 ٪70مسػػتوى مرتفػػػع ) (،درجػػة 187ألقػػػؿ مػػف  134( مػػف الدرجػػة العظمػػى )٪70مػػف 

حيػػػث كانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى ليػػػذا  (.درجػػػة فػػػأكثر 187فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )
مقسمة إلى ثبلث  89=  1×  89درجة والدرجة الصغرى  267=  3×  89االستبياف 

 (:5مستويات كما ىو موضح فى جدوؿ )
 بمحاور  الحياتية المسؤليات ( توزيع درجات استبيان إدارة0)جدول 

 أػهٗ لًٛخ ألم لًٛخ داسح انًضؤنٛبدإ

 47 47 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 41 41 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

 41 41 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

 11 44 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

 44 40 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

 440 12 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد

 المحكمين )إدارة المسئوليات الحياتية(:حساب صدق ــ 
عػػػػرض االسػػػػتبياف فػػػػي صػػػػورتو األوليػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف  تػػػػـ

المحكمػػيف المتخصصػػيف بػػإدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات بقسػػـ إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات كميػػة 
االقتصػػػاد المنزلػػػي جامعػػػة المنوفيػػػة وقسػػػـ إدارة المنػػػزؿ بكميػػػة االقتصػػػاد المنزلػػػي جامعػػػة 

النوعيػػػة جامعػػػة جنػػػوب الػػػوادي، وقسػػػـ  األزىػػػر، وقسػػػـ االقتصػػػاد المنزلػػػي كميػػػة التربيػػػة
االقتصػػػاد المنزلػػػي كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة بأشػػػموف جامعػػػة المنوفيػػػة، قسػػػـ إدارة مؤسسػػػات 

وطمػب ، ( محكػـ11معة حمواف وبمػغ عػددىـ )األسرة والطفولة كمية االقتصاد المنزلي جا
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ة مػػف سػػيادتيـ الحكػػـ عمػػي مػػدي مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػور الخػػاص بيػػا وكػػذلؾ صػػياغ
ضػافة أي مقترحػات. وتػـ حسػاب نسػبة االتفػاؽ لػدي  العبارات وتحديػد اتجػاه كػؿ عبػارة وا 
المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبياف، وتراوحت نسبة اتفاؽ ما بيف المحكميف 

 %( وبناءًا عمى نسب اتفاؽ العبارات قامت الباحثة95%( :)90عمى العبارات ما بيف )
اغة العبػػػارات المطموبػػػة وحػػػذؼ العبػػػارات التػػػي لػػػـ تحظػػػي جراء التعػػػديبلت عمػػػى صػػػيإبػػػ

 ( عبارة.90( مف أصؿ )89باتفاؽ المحكميف عمييا وبالتالي يصبح عدد العبارات )
 الداخمى االتساق صدق -

 والدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبيافالمحػػاور بػػيف تمػػؾ بيرسػػوف إيجػػاد قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط تػػـ 
 يمي:وكانت كما 
 والدرجة الكمية لممحور المسئوليات اط بين عبارات استبيان إدارة( معامالت االرتب6جدول )

 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال انًضئٕنٛخ األصشٚخ انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبؽ بسحسلى انؼج يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبؽ سلى انؼجبسح

4 76044*** 4 76074*** 4 76431*** 4 76131*** 4 76044*** 

4 76044*** 4 76114*** 4 76034*** 4 76241*** 4 76021*** 

3 76044*** 3 76133*** 3 76414*** 3 76244*** 3 76011*** 

1 76232*** 1 76114*** 1 76414*** 1 76407*** 1 76047*** 

4 76042*** 4 76101*** 4 76142*** 4 76010*** 4 76144*** 

4 76147*** 4 76017*** 4 76014*** 4 76140*** 4 76174*** 

0 76104*** 0 76444*** 0 76023*** 0 76144*** 0 76114*** 

1 76044*** 1 76014*** 1 76044*** 1 76121*** 1 76173*** 

2 76004*** 2 76214*** 2 76144*** 2 76133*** 2 76104*** 

47 76004*** 47 76131*** 47 76470*** 47 76014*** 47 76004*** 

44 76147*** 44 76014*** 44 76244*** 44 76131*** 44 76210*** 

44 76144*** 44 76247*** 44 76011*** 44 76247*** 44 76214*** 

43 76444*** 43 76141*** 43 76011*** 43 76011*** 43 76227*** 

41 76442*** 41 76241*** 41 76140*** 41 76030*** 41 76244*** 

44 76101*** 44 76242*** 44 76010*** 44 76044*** 44 76274*** 

44 76101*** 44 76124*** 44 76043*** 44 76114*** 44 76104*** 

40 76444*** 40 76001*** 40 76221***   40 76110*** 

41 76142*** 41 76112*** 41 76214***     

42 76131***         

47 76011***         

 (0..0.*** دالة عند مستوي داللة )

ارتبطت بمعامبلت المسئوليات  إدارة( نجد أف كؿ عبارات استبياف 6مف جدوؿ ) 
 .( مع مجموع محاورىا0.001ي داللة )ارتباط دالة عند مستو 
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 لممحور الكمية والدرجة المسئوليات ( معامالت االرتباط بين استبيان إدارة7جدول )
 يضزٕ٘ انذالنخ يؼبيم االسرجبؽ نًضئٕنٛبدإداسح اأثؼبد اصزجٛبٌ 

 76774 ***76241 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 76774 ***76247 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

 76774 ***76241 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

 76774 ***76244 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

 76774 ***76242 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

 الحياتيػػػة المسػػػئوليات إدارةيػػػة السػػػتبياف ( يتضػػػح أف الدرجػػػة الكم7مػػػف جػػػدوؿ )
 السياسػػية، المسػػئولية االجتماعيػػة، المسػػئولية األسػػرية، المسػػئولية الشخصػػية، المسػػئولية)

بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة احصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوي ارتبطػػػت  واألخبلقيػػػة( الدينيػػػة المسػػػئولية
 (.0.001داللة )

 :المسئوليات الحياتية حساب ثبات استبيان إدارة -
التجزئػػػػة تػػػػـ حسػػػػاب ثبػػػػات االسػػػػتبياف مػػػػف خػػػػبلؿ حسػػػػاب معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ و 

 االستبياف ولبلستبياف ككؿ. النصفية لكؿ محور مف محاور
 الحياتية المسئوليات ( معامالت الثبات الستبيان إدارة8جدول )

 ػذد انؼجبساد إداسح انًضئٕنٛبد
يؼبيم أنفب 

 كشَٔجبش

 يؼبيم اسرجبؽ انزدزئخ انُظفٛخ

 -يؼبدنخ صجٛشيبٌ

 ثشأٌ
 يؼبدنخ خزًبٌ

 76131 76131 76241 47 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 76143 76124 76014 41 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

 76014 76023 76111 41 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

 7614 76144 76214 44 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

 76412 76040 76143 40 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

 76241 76204 76201 12 نٗ إداسح انًضؤنٛبدإخًب

المسػػػػئوليات  إدارة( كانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ السػػػػتبياف 8مػػػػف جػػػػدوؿ )
 ارتبػػػاط ( القيمػػػة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى ثبػػػات االسػػػتبياف. بينمػػػا كانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ0.974)

(، وبمغػػػت قيمػػػة معادلػػػة جتمػػػاف 0.971بػػػراوف ) –لمعادلػػػة سػػػبيرماف  النصػػػفية التجزئػػػة
 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.0.968)
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 وصف عينة الدراسة
وهو ما  ية واقتصادية مختمفةاجتماعفيما يمي وصف عينة الدراسة والتي تم اختيارها من مستويات 

 :(9يوضحه جدول )
 (102ن=):( توزيع أفراد العينة وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية9جدول )
 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد ػًم األو نُضجخ انًئٕٚخا انؼذد يسم اإللبيخ

 3463 43 رؼًم 3263 42 سٚف

 4160 20 ال رؼًم 4760 24 زؼش

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد َٕع انزطٕع انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد ٛخخزًبػانسبنخ اال

 1063 434 ثذٌٔ أخش 4363 24 يززٔخخ

 4460 42 ثُظف أخش 3460 44 يززٔخخغٛش 

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد انذخم انشٓشٖ انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد صشحػذد أفشاد األ

 4167 40 أفشاد3
خُّٛ  4777ألم يٍ 

 )يُخفغ(
31 4460 

 4160 473  4 - 1يٍ 

انٗ الم يٍ  4777يٍ 

 )يزٕصؾ( 4777

 3777انٗ ألم  4777يٍ 

 )يزٕصؾ(

41 1463 

 3467 11 )يشرفغ(فأكثش 3777 4363 47 فأكثش 4

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد ػذد صبػبد انزطٕع ضجخ انًئٕٚخانُ انؼذد انؼًش

 1363 44 صبػبد 3ألم يٍ  4167 44 47الم يٍ 

 4467 23 37انٗ الم يٍ  47يٍ 
 4إنٗ ألم يٍ  3يٍ 

 صبػبد
17 4460 

 3767 14 صبػبد فأكثش 4 4467 41 17اللم يٍ  37 يٍ

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد ٔصٛهخ انزطٕع 4467 41 فأكثش 17

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد زٕٖ رؼهٛى انًشأحيض

 
 4063 44 يُخفغ

 3767 14 يزٕصؾ

 4460 02 يشرفغ

 يمي:( ما 9يوضح جدول )
 ٪،60.7الحضػر حيػث بمغػت نسػبتيـ مػف  الدراسة ينواتضح أف ما يقرب مف ثمثي ع -

وتمثػػؿ أكثػػر مػػف ثمػػث  ٪39.3 الريػػؼمػػف  الدراسػػة أفػػراد عينػػو ةنسػػبفػػى حػػيف بمغػػت 
 دراسة.لعينة ا

بمغػػت نسػػبتيـ  العػػامبلت حيػػثغيػػر  المتطوعػػات مػػف الدراسػػة ةينػػع ثمثػػيمػػا يقػػرب مػػف  -
وتمثػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف ثمػػػػث عينػػػػة  ٪35.3نسػػػػبة العػػػػامبلت حػػػػيف كانػػػػت  ، فػػػػي64.7٪
 الدراسة.



 

 9222 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 المتزوجػاتفئػة المتطوعػات كانػت مػف  الدراسة ةنأف ما يقرب مف ثمثي عيأيضًا  تبيف -
وتمثػؿ أكثػر  ٪36.7المتزوجػات غيػر  بمغػت نسػبةحيف  ، في٪63.3وبمغت نسبتيـ 

 مف ثمث عينة الدراسة.
 5إلػى  4)مػف األسػر متوسػطة الحجػـ  مػف الدراسػة ينوع ما يقرب مف ثبلثة أرباعأف  -

أفػراد( واألسػر  3، وبمغػت نسػبة األسػر صػغيرة الحجػـ )٪68.7أفراد( وبمغػت نسػبتيـ 
 . ٪13.3 ،٪18.0أفراد فأكثر( عمى التوالى  6كبيرة الحجـ )

مػػا ثػػؿ تم ٪62.0سػػنة  30 مػػف اقػػؿ الػػى 20بػػيف بمغػػت نسػػبة مػػف تراوحػػت أعمػػارىف  -
سػػػنة 20 مػػػف وبمغػػػت نسػػػبة مػػػف كانػػػت أعمػػػارىـ اقػػػؿ الدراسػػػة، ةينػػػع يقػػػرب مػػػف ثمثػػػى

 40 سػنة، 40 مػف القؿ 30 فى حيف تساوت نسبة مف كانت أعمارىـ مف ،14.0٪
 ،٪12.0سنة فأكثر وبمغت النسبة 

اجسػػتير/دكتوراة( مرتفػػع )جػػامعى، م مسػػتوى تعمػػيميـينػػة الدراسػػة أكثػػر مػػف نصػػؼ ع -
عمػى تعمػيـ  العينػة الدراسػة حاصػبلتما يقرب مف ثمػث  ٪،52.7 حيث بمغت نسبتيـ

 فػػػى حػػػيف قمػػػت نسػػػبة الحاصػػػبلت ،٪30.0متوسػػػط )تعمػػػيـ إعػػػدادى، ثػػػانوى( وبمغػػػت 
ف ربػػػع عينػػػة عمػػػى تعمػػػيـ مػػػنخفض )ال يجيػػػد القػػػراءة والكتابػػػة، تعمػػػيـ إبتػػػدائى( أقػػػؿ مػػػ

 ٪.17.3الدراسة 
متوسػط وبمغػت نسػبتيـ  مف نصؼ عينة الدراسة مستوى دخميـ ما يقربوقد وجد أف   -

وبمغػت  ٪،32.0ثمث عينة الدراسػة  حوالي ةيمييـ أصحاب الدخوؿ المرتفع ٪،45.3
  .وتمثؿ ما يقرب مف ربع عينة الدراسة ٪22.7نسبة أصحاب الدخوؿ المنخفضة 

ينة الدراسػة يشػاركف فػى العمػؿ التطػوعى بػدوف أجػر ة العظمى مف عاتضح أف الغالبي -
 يشاركف بنصؼ أجر. ٪12.7فى مقابؿ  %87.3وبمغت نسبتيـ 

 3مػػػا يقػػػرب مػػػف نصػػػؼ عينػػػة الدراسػػػة يشػػػاركف فػػػى العمػػػؿ التطػػػوعى لمػػػدة أقػػػؿ مػػػف  -
 6مػػػا يقػػػرب مػػف ثمػػػث عينػػػة الدراسػػػة يشػػػاركف لمػػػد  ٪،43.3سػػاعات وبمغػػػت نسػػػبتيـ 

 ٪.30.0وبمغت نسبتيـ ساعات فأكثر 
سػاعات  6 مػف أقػؿ إلػى 3 أكثر مف ربع عينة الدراسػة يشػاركف لمػدة مػففي حيف أف  -

عينة الدراسة كانت مشاركتيف عف طريؽ لا ثمثيما يقرب مف ، ٪26.7وبمغت نسبتيـ 
ثػر مػف ثمػث عينػة الدراسػة أوأك ،٪26.7وبمغػت نسػبتيـ  يجتمػاعشبكات التواصؿ اال

 .٪39.3يؽ الحضور الفعمى وبمغت نسبتيـ كانت مشاركتيف عف طر 
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 وصف االستجابات
 ( توزيع عينة البحث وفقا لمستوياتهم فى استبيان 12جدول )
دارة المؤسسي التطوعى العمل  (102ن=) المسئوليات وا 

 انُضجخ انًئٕٚخ انؼذد انذسخخ انًضزٕٖ األثؼبد االصزجٛبٌ

ٗ
ػ

ٕ
ط

م انز
انؼً

 

ف 
انًؼبس

د
ٕيب

ٔانًؼه
 

 4760 44 44ألم يٍ  يُخفغ

 3463 43  42أللم يٍ  44 يزٕصؾ

 4167 14 فأكثش 42 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

د
ْب

دب
الر

ا
 4160 44 44ألم يٍ  يُخفغ 

 3363 47  42أللم يٍ  44 يزٕصؾ

 4467 01 فأكثش 42 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

د
صب

انًًبس
 

 4460 42 40ألم يٍ  يُخفغ

 1467 43 31لم يٍ أل 40 يزٕصؾ

 1463 41 فأكثش 31 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

 ٗ
خًبن

إ

انؼًم 
ٗ

ػ
ٕ
ط

انز
 4363 47 42ألم يٍ  يُخفغ 

 3460 44 20أللم يٍ  42 يزٕصؾ

 4767 04 فأكثش 20 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

د
ٕنٛب

ضئ
إداسح انً

 

ٕنٛخ 
ضئ

انً
ظٛخ

خ
ش

ان
 4463 43 37ألم يٍ  يُخفغ 

 3167 40 14أللم يٍ  37 زٕصؾي

 1460 07 فأكثش 14 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

ٕنٛخ 
ضئ

انً
صشٚخ

أل
ا

 4767 37 40ألم يٍ  يُخفغ 

 3460 12 31أللم يٍ  40 يزٕصؾ

 1063 04 فأكثش 31 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

ٕنٛخ 
ضئ

الانً
ا

ػ
خزًب

ٛخ
 

 4160 41 40ألم يٍ  يُخفغ

 4263 11 31أللم يٍ  40 يزٕصؾ

 4467 01 فأكثش 31 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

ٕنٛخ 
ضئ

انً
صٛخ

ضٛب
ان

 4363 34 41ألم يٍ  يُخفغ 

 3467 11 31أللم يٍ  41 يزٕصؾ

 1160 40 فأكثش 31 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

ٕنٛخ 
ضئ

انً

انذُٚٛخ 
اللٛخ

خ
أل
ٔا

 

 4467 41 44ألم يٍ  يُخفغ

 3263 42 34أللم يٍ  44 يزٕصؾ

 1160 03 فأكثش 34 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ

 ٗ
خًبن

إ

إداسح 
د

ؤنٛب
ض

انً
 

 4467 33 431ألم يٍ  يُخفغ

 3460 12 410أللم يٍ  431 يزٕصؾ

 1463 41 فأكثش 410 يشرفغ

 47767 447 االخًبنٗ
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 ( 12يوضح جدول )
 عينة نصؼ مجموع يبيف أف المؤسسي التطوعي بالعمؿ المرأة وعي استبياف أف -

 -المعارؼ) بأبعادة في والمتوسط المنخفض المستوى في مستواىـ يقع الدراسة
 ،عمى التوالي ٪ ( 36.7 ،٪13.3) نسبتيـ بمغت حيث( الممارسات -االتجاىات

 ما وىو، ٪(٠٠)  التطوعي العمؿ في المرتفع المستوى صاحبات نسبة كانت بينما
 نحو وممارساتيا واتجاىاتيا يالتعزيز معمومات لممرأة إرشادية جبرام إعداد يستدعي
 الفرد مستوى عمى العمؿ ىذا مف اليدؼ لتحقيؽ المؤسسي التطوعي العمؿ

 ضرورة عمى (2016وآخروف ) نعمة رقباف دراسة عميو أكدت ما وىذا والمجتمع،
 دراسة وأيًضا .ليـ المستمر واالرشاد التوجيو تقديـ طريؽ عف بالمتطوعيف االىتماـ

 خبلؿ مف عمييا وحثت التطوعية األعماؿ شجعت التي( ٢٠٠٠) الزىراني عمى
 نجاح مقومات مف أف ذكرت التي (٧٠٠٢) النصار عزيزة ودراسة التعريفية، البرامج
 العمؿ مجاؿ في اإلرشادية والبرامج والبحوث الدراسات تشجيع التطوعي العمؿ
 في العمؿ تطوير أىمية عمى (٧٠٠٧)  هرانيالز  عبداهلل وأكد التطوعي، الخيري

وكانت من أهم توصيات نعمة  ،العامميف وتأىيؿ تدريب خبلؿ مف التطوعية الجمعيات
( ضرورة نشر الوعي الثقافي عن طريق البرامج اإلعالمية 0212)وآخرونرقبان 

 الموجهة لممرأة وجميع أفراد األسرة عن أهمية العمل التطوعي وفوائد  .
 نصؼ مف أكثر مجموع أف الحياتية أنو فى استبياف إدارة المسئولياتح كما يتض -

 المسئوليات إدارة في والمتوسط المنخفض المستوى في تقع( ٪54.7) الدراسة عينة
 نسبة كانت بينما  التوالي عمى٪( ٧٢.٣ ،٪ ٢٢) النسبة بمغت حيث  بمحاورىا

 بمحاورىا مسئولياتال إدارة في المرتفع المستوى عمى الحاصبلت المتطوعات
 المسئوليات إدارة عف األولى بالدرجة المسئولة ىى المرأة أف وحيث، ٪(٣٠.٧)

 التخطيط، فيو تمارس الذي السميـ العممى األسموب اتباع خبلؿ مف الحياتية
 كافة، شئونيا إدارة مف تتمكف حتى والتنظيـ، القرار، اتخاذ وايضا والتقييـ، والتنفيذ،

 لتصبح لمحياة ونظرتيا آفاقيا اتساع في ىاما دورا التطوعي معمؿل أف الباحثة ترى
 األىمية مف اإلرشادية البرامج أمر كاف ولذا الحياتية، لممسئوليات تحمبلً  أكثر
 وىو المتطوعيف، وتأىيؿ لتدريب التطوع مؤسسات في االعتبار في وضعو بمكاف
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 تربوية برامج ادبإعد التوصية في (٧٠٠٢) رزق إيمان دراسة إليو أشارت ما
 مف مختمفة مجاالت فى تطوعية برامج تطبيؽ خبلؿ مف المواطنة تنمية عمى تعمؿ
 نجالء ذكرتو ما ، وكذلؾالتطوعي والعمؿ اإلدارية الكفاءة عف دراستيا نتائج خبلؿ
 انعکاسو و التطوعي العمؿ عف والبرامج الندوات أىمية في ( ٧٠٠٢)  حسين
 المجتمع. تنمية في يساىـ الذي و متطوعلم اإلدارية القدرات تنمية عمي

 النتائج في ضوء الفروض:
التطوعي  العملبوعي المرأة  بين احصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد الفرض األول:

دارة المؤسسي  بأبعادهم: الحياتية المسئوليات وا 
 ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف

بأبعاده في ضوء المشاركة المجتمعية  المؤسسي التطوعي لعمؿبا المرأة وعياستبياف 
دارة( الممارسات االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ ) كمدخؿ  الحياتية المسئوليات وا 

 المسئولية األسرية، المسئولية الشخصية، المسئولية) بمحاورىا لمتنمية المستدامة
الجدوؿ ذلؾ  ( ويوضحواألخبلقية الدينية ئوليةالمس السياسية، المسئولية االجتماعية،

 :التالي
دارة بأبعاد  المؤسسي التطوعى العملي المرأة باوع( معامالت ارتباط بيرسون بين 11جدول )  وا 

 بمحاورها الحياتية المسئوليات

 انًًبسصبد االردبْبد انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد انًزغٛشاد
إخًاااااابنٗ انؼًاااااام 

 انزطٕػٗ

 ***76141 ***76117 ***76144 ***76131 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 ***76140 ***76144 ***76171 ***76144 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

 ***76141 ***76141 ***76137 ***76111 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

 ***76200 ***76244 ***76233 ***76202 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

 ***76243 ***76104 ***76114 ***76244 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

 ***76244 ***76243 ***76242 ***76114 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد

 (2.221*** دال عند مستوي داللة )

بيف  0.001( وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 11يوضح جدوؿ )
 االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ )بأبعاده  المؤسسي التطوعى العمؿب المرأة وعي
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دارة( ساتالممار   المسئولية الشخصية، المسئوليةبمحاورىا ) الحياتية المسئوليات وا 
 (.واألخبلقية الدينية المسئولية السياسية، المسئولية االجتماعية، المسئولية األسرية،

أي أنو كمما زاد وعي واتجاىات وممارسات المرأة في العمؿ التطوعي المؤسسي 
الزهراني  عبد اهللوهذا مااتفق مع دراسة دييا ارتفعت قيمة المسئوليات بأبعادىا ل

( في أف العمؿ التطوعي لو أىمية تربوية حيث يساعد عمى تنمية جوانب 0210)
تعود عمى الفرد والمجتمع. وىذا ما أكدت عميو  متنوعةالشخصية وأيضا لو ثمرات 

لد ( في أف األعماؿ التطوعية تو 2001)( ومحمد الصالح 0222حامد الحربي )دراسة 
 خرونوآ رقبان نعمة كداأ كذلكالمسئوليات، بالرضا عف النفس مع تحمؿ  شعوراً 

 التطوع يمنح حيث التطوعي العمؿ مف مباشرة استفادة تستفيد المتطوعات اف( 2013)
 مف حويمن بما وذلؾ الرقى إلى بالمجتمع ويأخذ ،النفسية بالراحة عميقا شعورا اإلنساف
 تتحقق صحة الفرض األول. ىوبالتال .معالمجت أفراد بيف التعاوف فرص

ية جتماعتوجد عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين بعض المتغيرات اال الفرض الثانى:
دارة العمل التطوعى المؤسسي ب ي المرأة وعواالقتصادية لمدراسة وكل من  وا 
 المسئوليات الحياتية بأبعادهم:

 ارتباط بيرسوف بيف ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامبلت
 التعميمى المستوى األسرة، حجـ العمر،) واالقتصادية يةجتماعاال المتغيرات بعض
 العمؿب المرأة وعي مف وكؿ ،(التطوع ساعات عدد لؤلسرة، الشيرى الدخؿ ،لممرأة

 والمعمومات،المعارؼ )بأبعاده  جتمعيةفي ضوء المشاركة الم المؤسسي التطوعى
دارة( تالممارسا االتجاىات،  بمحاورىا كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتية المسئوليات وا 

السياسية،  ية، المسئوليةجتماعاال األسرية، المسئولية الشخصية، المسئولية المسئولية)
 :الجداوؿ التاليةذلؾ  ( ويوضحواألخبلقية الدينية المسئولية
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 المرأة وعيو  واالقتصادية يةجتماعاال المتغيرات بعض( معامالت ارتباط بيرسون بين 10جدول )
 بأبعاد  المؤسسي التطوعى العملب

 انًزغٛشاد
انًؼبسف 

 ٔانًؼهٕيبد
 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ انًًبسصبد االردبْبد

 **76114- **76134- **76324- **76314- انؼًش

 **76433- **76444- *76477- *76441- األصشح زدى

 ***76034 ***76211 ***76010 ***76244 نهًشأحانًضزٕٖ انزؼهًٛٗ 

 ***76012 ***76017 ***76411 ***76444 انذخم انشٓشٖ نألصشح

 **76111 **76371 **76421 **76332 ػذد صبػبد انزطٕع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21( **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوي داللة )

 :(10) جدول من يتضح
بيف العمر  0.05،  0.01دالة إحصائيًا عند عكسية( )قة ارتباطية سالبةوجود عبل -

 العمؿ ، إجمالىالمعارؼ والمعمومات، االتجاىات، الممارساتاألسرة وكؿ مف  وحجـ
أى أنو كمما زاد عمر المتطوعات وحجـ أسرىف قمت المعارؼ واالتجاىات التطوعي، 
مر وزيادة حجـ األسرة تزداد األعباء أف مع تقدـ الع إلى وتشير الباحثة ،والممارسات

والمسئوليات مف حوليف مما يشغؿ أوقاتيف عف المشاركة فى العمؿ التطوعي ولقد 
 عبلقة ( التي اثبتت وجود0212)رزقمع دراسة ايمان اختمفت ىذه النتيجة 

 تقدـ كمما أنو بمعنى  التطوعى، العمؿ فى والمشاركة العمر بيف طردية ارتباطية
 والعكس التطوعى العمؿ فى المشاركة مستوى ارتفع كمما الدراسة نةلعي العمر
 عكسية ارتباطية عبلقة توجدأنو  اتفقت مع نتائج ذات الدراسة في ، في حيفصحيح

  األسرة حجـ زاد كمما أنو بمعنى  التطوعى، العمؿ فى والمشاركة  األسرة حجـ بيف
 يتحقق وبذلك. صحيح عكسوال التطوعى العمؿ فى المشاركة مستوى انخفض كمما

 .جزئيا الفرض
بيف كؿ مف  0.01،  0.001وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -

التطوع وكؿ مف  ساعات والدخؿ الشيرى لؤلسرة، عدد ،لممرأة التعميمى المستوى
ما  وهذا، التطوعى العمؿ ، إجمالىالممارساتالمعارؼ والمعمومات، االتجاىات، 

 وجود فى( 2007) لطفى فاتف ودراسة( 2004)الصبلحى فؤاد سةدرا اتفق مع
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 فى مشاركتيا ومستوى لممرأة التعميمى المستوى فيما يخص موجبة ارتباطية عبلقة
التي اتضح  (0212) رزقدراسة إيمان النتائج مع وقد اختمفت التطوعى،  العمؿ
 الشيرى والدخؿ التعميـ مف كؿ بيف إحصائية داللة ذات ارتباطية عبلقة وجود عدـ
     .التطوعى العمؿ فى المشاركة ومستوى التطوعى العمؿ فى المشاركة ومدة

دارة واالقتصادية يةجتماعاال المتغيرات بعض( معامالت ارتباط بيرسون بين 12جدول )  وا 
 بمحاورها الحياتية المسئوليات

 انًزغٛشاد
انًضئٕنٛخ 

 انشخظٛخ

انًضئٕنٛخ 

 األصشٚخ

انًضئٕنٛخ 

 ٛخػخزًباال

انًضئٕنٛخ 

 انضٛبصٛخ

انًضئٕنٛخ 

انذُٚٛخ 

 ٔاألخاللٛخ

إخًبنٗ إداسح 

 انًضؤنٛبد

 **76440 *76424 *76447 **76337 **76142 **76374 انؼًش

 ***76120 ***76042 ***76434 ***76003 ***76411 **76330 ػذد أفشاد األصشح

 ***76244 ***76240 ***76070 ***76004 ***76134 ***76440 انًضزٕٖ انزؼهًٛٗ نألو

 *76441 *76477 **76434 *76441 **76344 **76411 انذخم انشٓشٖ نألصشح

 *76474 **76134 **76334 *76402 *76417 **76310 ػذد صبػبد انزطٕع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21( **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوي داللة )

 :(12) جدول من يتضح
بيف  0.05،  0.01،  0.001موجبة دالة إحصائيًا عند  وجود عبلقة ارتباطية -

 والدخؿ الشيرى لؤلسرة وعدد لممرأة التعميمى والمستوى العمر وعدد أفراد األسرة
 األسرية، المسئولية الشخصية، المسئولية المسئوليةالتطوع وكؿ مف  ساعات

 إدارة ، إجمالىواألخبلقية الدينية السياسية، المسئولية ية، المسئوليةجتماعاال
 وجودالتي أثبتت  (0220) الخوليهناء   دراسة ىذه النتائج مع  وتتفؽ ،المسؤليات

 تحمؿ وبيف والدخؿ لممرأة التعميمي المستوى بيف موجبة معنوية ارتباطيو عبلقة
 كؿ بيف ارتباطيو عبلقة وجود أثبتت التى( 0210) عوف منى ودراسة المسئولية،

 استبياف إجمالي ، واألخبلقية الدينية ، األسرية المسئولية ، الشخصية المسئولية) مف
شيماء  دراسة مع النتائج تمؾ تختمؼبينما  والسف،(  المسئولية تحمؿ
 عبلقة توجد التي بينت أنو ال  (0212) وهبهسماح  ودراسة (0229)النجار
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  بمحاورىا، المسئولية وتحمؿ األسرة أفراد عدد بيف إحصائية داللة ذات ارتباطيو
 وبالتالى تتحقق صحة الفرض الثانى.

 المؤسسي التطوعى العملب المرأة وعي فيدالة احصائيًا  الفرض الثالث: توجد فروق
دارة المسئوليات الحياتية  م وفقًا لمحل اإلقامة.بأبعاده وا 

 ةاللد عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 المؤسسي التطوعي العمؿب المرأة وعي أفراد العينة في درجات متوسطات الفروؽ بيف
دارة المجتمعية المشاركة في ضوء  كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتية المسئوليات وا 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ: اإلقامة، لمحؿ وفقاً  بأبعادىـ
 المؤسسي التطوعي العملب المرأة وعيية في داللة الفروق بين المتوسطات الحساب( 14)جدول 

 :وفقًا لمحل اإلقامة أبعاد ب

 انجٛبٌ                

 انجؼذ

 سٚف

 = ٌ42 

 زؼش

انفشٔق ثٍٛ  24ٌ = 

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 16734- 47641- 4624 34643 44641 44621 انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 16774- 47634- 4624 34611 44614 44644 االردبْبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 16421- 43670- 3644 14620 41644 33612 انًًبسصبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 16402- 33644- 0641 442642 30643 14624 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

فى  الريؼ والحضر وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (14)يتضح مف جدوؿ 
حيث بمغت التطوعى  العمؿ ، إجمالىالممارسات المعارؼ والمعمومات، االتجاىات،

وىى قيـ دالة  8.279-،  8.194-،  8.002-،  8.031-عمى التوالى قيمة )ت( 
أف لمتطور التكنولوجي واتساع  رى الباحثةوتالحضر،  لصالح 0.001إحصائيًا عند 

زيادة وعي األفراد باحتياجات المجتمع  دور في يجتماعنطاؽ شبكات التواصؿ اال
لؤلعماؿ التطوعية، ونظرًا لتوفر مؤسسات العمؿ التطوعي بسيولة في كؿ محافظة بؿ 

ىاتيـ وبكؿ حي، األمر الذي كاف لو كبير األثر في تميز أىؿ الحضر في وعييـ واتجا
 وممارساتيـ لؤلعماؿ التطوعية.
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وفقًا  ابمحاوره الحياتية المسئوليات إدارةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 10)جدول 
 :لمحل اإلقامة

 انجٛبٌ       

 انجؼذ

 سٚف

 = ٌ42 

 زؼش

انفشٔق ثٍٛ  24ٌ = 

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 سٖانًؼٛب

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 46724- 0631- 1644 30624 47631 37641 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 06144- 1604- 3644 31647 47632 42612 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 46742- 0613- 4674 34627 47607 42674 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 06414- 1644- 3641 34643 2614 44640 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

انًضاااااائٕنٛخ انذُٚٛااااااخ 

 ٔاألخاللٛخ
44623 2644 31601 3614 -0614 -06411 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

إخًااااااااااااااااااااااابنٗ إداسح 

 انًضؤنٛبد
414644 11624 413674 44634 -17617 -06444 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

فى  والحضر الريؼ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (15)يتضح مف جدوؿ 
السياسية،  ية، المسئوليةجتماعاال األسرية، المسئولية الشخصية ، المسئولية المسئولية
عمى حيث بمغت قيمة )ت(  المسؤليات إدارة ، إجمالىواألخبلقية الدينية المسئولية
وىى  7.525-،  7.248-،  7.645-،   6.029-،  7.466-،  6.095-التوالى 

، حيث يزيد متوسط درجات الحضر  الحضر لصالح 0.001قيـ دالة إحصائيًا عند 
 منى دراسة مع اختمؼ ماىذا و   ،عف متوسط درجات الريؼ تبعا لمقيمة )ت( السالبة

 درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو يف (٧٠٠٢) عوف
 المتنوعة، واختمفت الحياتية المسئوليات تحمؿ في والحضر الريؼ  مف الدراسة عينة
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال (0229)شيماء النجار دراسة نتائج مع أيًضا
 عدـ (0212)وهبه سماحالمسئولية، ودراسة  تحمؿ في الحضر وأبناء الريؼ أبناء
بالتالي ، يةجتماعاال المسئولية في والريؼ الحضر مف الدراسة عينة بيف فروؽ وجود

 تحقق صحة الفرض الثالث.
 المؤسسي التطوعى العملب المرأة وعي في احصائياً  دالة فروق الفرض الرابع: توجد

دارة  .المرأة لعمل وفقاً  بأبعادهم الحياتية المسئوليات وا 
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 ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 المؤسسي التطوعى العمؿ المرأة وعي أفراد العينة في درجات متوسطات ؽ بيفالفرو 

دارة المجتمعية في ضوء المشاركة  كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتية المسئوليات وا 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ: المرأة،لعمؿ  وفقاً  بأبعادىـ
 المؤسسي التطوعى العملب مرأةال وعيداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 16)جدول 

 المرأة وفقًا لعمل أبعاد ب

                         

 انجٛبٌ

 انجؼذ

 ػبيالد

 = ٌ43 

 غٛش ػبيالد

انفشٔق ثٍٛ  20ٌ = 

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًؼاااااااااااااااااااااااااااابسف 

 بدٔانًؼهٕي
43677 7644 37644 3641 -40644 -316027 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

 416441- 44623- 3674 37604 1643 43613 االردبْبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 446207- 44614- 4641 17614 7674 41677 انًًبسصبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

إخًااااااااابنٗ انؼًااااااااام 

 انزطٕػٗ
11613 1643 474643 0644 -40637 -436743 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

العامبلت وغير العامبلت  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (16)يتضح مف جدوؿ 
حيث بمغت التطوعى  العمؿ إجمالى الممارسات، االتجاىات، والمعمومات،فى المعارؼ 
قيـ  وىي53.013- ،61.970- ،28.214- ،38.790-عمى التوالى قيمة )ت( 

 إيمان دراسة فيو اختمفت ما غير العامبلت، وىو لصالح 0.001دالة إحصائيًا عند 
 مستوى مف أعمى التطوعى العمؿ فى العامبلت مشاركة مستوى أف في (٧٠٠2) رزق

 الباحثة توجه ولذلك ،لتوفر األوقات لدييف يرجع ذلؾالعامبلت، وقد  غير مشاركة
 تجاه وممارساتيا ىاتياواتجا معارفيا تعزيز في لممرأة المقترح اإلرشادي البرنامج بتطبيؽ
، المستدامة التنمية ضوء وفي المجتمعية مشاركتيا ظؿ في المؤسسي التطوعي العمؿ
، األوقات تنظيـ في العاممة وخاصة المرأة لدى كبيًرا فارًقا يحدث بدوره الذي األمر
دارتيا ،األىداؼ وتحديد  ؿاألعما في الفعالة بالمشاركة المتنوعة الحياتية لممسئوليات وا 

 .المؤسسية التطوعية
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وفقًا  ارهبمحاو  الحياتية المسئوليات إدارةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 17)جدول 
 المرأة لعمل

 انجٛبٌ

 انجؼذ

 ػبيالد

 = ٌ43 

 غٛش ػبيالد

انفشٔق ثٍٛ  20ٌ = 

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 446374- 40644- 1674 32644 4602 44611 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 416274- 44614- 1633 30631 4614 44644 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 426431- 44671- 3644 31642 4627 43647 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
76777 

 76774 دانخ ػُذ

 316124- 42641- 3642 34641 7642 44677 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

انًضاااااائٕنٛخ انذُٚٛااااااخ 

 ٔاألخاللٛخ
41614 4614 31614 3614 -41671 -446144 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

إخًااااااااااااااااااااااابنٗ إداسح 

 انًضؤنٛبد
444603 2642 412642 43603 -00614 -346423 

76777 

 76774دانخ ػُذ 

العامبلت وغير العامبلت  ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف17يتضح مف جدوؿ )
ية ، المسئولية جتماعفى المسئولية الشخصية ، المسئولية األسرية ، المسئولية اال

، إجمالى إدارة المسؤليات حيث بمغت قيمة  السياسية ، المسئولية الدينية واألخبلقية
-،  38.896-،  19.534-،  18.902-،  21.306-)ت( عمى التوالى 

غير العامبلت،  لصالح 0.001دالة إحصائيًا عند  يـوىى ق 36.693-،  25.455
وجود  التي أكدت عمي   (0229نتائج دراسة هناء مشالي )مع  ىذه النتيجة واختمفت

، فروؽ ذات داللو إحصائية بيف محور تحمؿ المسئولية الحياتية أسر األميات العامبلت

 .ي تحقق صحة الفرض الرابعوبالتال

 المؤسسي التطوعى العملب وعي في احصائياً  دالة فروق الفرض الخامس: توجد
دارة  ية.جتماعاال لمحالة وفقاً  بأبعادهم الحياتية المسئوليات وا 

 ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 المؤسسي التطوعى العمؿب المرأة وعي ينة فيأفراد الع درجات متوسطات الفروؽ بيف

دارة المجتمعية في ضوء المشاركة  كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتية المسئوليات وا 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ: االجتماعية، لمحالة وفقاً  بأبعادىـ
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 مؤسسيال التطوعى العملب المرأة وعيداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 18)جدول 
 يةجتماعاال وفقًا لمحالة أبعاد ب

 انجٛبٌ             

 انجؼذ

 يززٔخخ

 = ٌ24 

 غٛش يززٔخخ

انفشٔق ثٍٛ  44ٌ = 

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًؼااااااااااااااااااابسف 

 ٔانًؼهٕيبد
37601 2644 31613 0611 -3641 -46141 

76740 

 7674دانخ ػُذ 

 46143- 3600- 0614 31617 2627 34674 االردبْبد
76744 

 7674دانخ ػُذ 

 46141- 4630- 2640 14643 44642 32614 انًًبسصبد
76774 

 7674دانخ ػُذ 

إخًاااابنٗ انؼًاااام 

 انزطٕػٗ
474640 34634 441610 43613 -44602 -46442 

76772 

 7674دانخ ػُذ 

المتزوجات وغير  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (18)وؿ يتضح مف جد
 العمؿ ، االتجاىات ، الممارسات ، إجمالى المتزوجات فى المعارؼ والمعمومات

-،  2.828-،  2.453-،  2.414- عمى التوالىحيث بمغت قيمة )ت( التطوعى 
 يرغ لصالحعمى التوالي   0.01،  0.05وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  2.629

 داللة ذات فروؽ وجود فى( 0227)عنبرى إبتسام دراسة مع وهذا مااتفقلمتزوجات، ا
 لصالح يةجتماعاال لمحالة تبعاً  التطوعى العمؿ فى المشاركة فى الرغبة فى إحصائية

 ذات فروؽ وجود عدـ (٧٠٠2) رزق إيمان دراسة نتائج مع اختمؼ ما العازبات، وىو
 التطوعى العمؿ فى المشاركة فى  الدراسة ينةع درجات متوسطات بيف إحصائية داللة
 المتزوجة المرأة عمى الحياتية األعباء لزيادة وقد يرجع ذلكية، جتماعاال لمحالة تبعاً 
 معارفيا مف بعض أفقدىا مما والتطوعية األسرية مياميا وزيادة، األوقات وقمة

 البرنامج تطبيؽ عمى الباحثة يدفع ما وىو، المؤسسي التطوعي العمؿ في وممارساتيا
 معارفيا تعزيز خبلؿ مف الحياتية مسئولياتيا تنظيـ في لممرأة المقترح اإلرشادي
 المجتمعية مشاركتيا ظؿ في المؤسسي التطوعي العمؿ تجاه وممارساتيا واتجاىاتيا

 المستدامة. التنمية ضوء وفي
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وفقًا  ابمحاوره الحياتية ياتالمسئول إدارةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 19)جدول 
 :يةجتماعاال لمحالة

 انجٛبٌ            

 انجؼذ

 يززٔخخ

 = ٌ24 

 غٛش يززٔخخ

انفشٔق ثٍٛ  44ٌ = 

 انًزٕصطبد
 لًٛخ د

يضزٕٖ 

انًزٕصؾ  انذالنخ

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 46401- 4647- 4622 34673 1644 31613 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
76414 

 غٛش دانخ

 46732- 4613- 4634 34642 2671 31644 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
76377 

 غٛش دانخ

 46041- 4612- 4613 34617 2614 34627 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
76712 

 غٛش دانخ

 46040- 4634- 4641 33634 1641 37624 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
76702 

 غٛش دانخ

ذُٚٛااااااااااااخ انًضاااااااااااائٕنٛخ ان

 ٔاألخاللٛخ
34631 1644 34644 4620 -7600 -6472 

76413 

 غٛش دانخ

 46344- 1641- 42644 404644 14614 443623 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد
76401 

 غٛش دانخ

المتزوجات وغير  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيفعدـ  (19)يتضح مف جدوؿ 
ية، جتماعاال سرية، المسئوليةاأل الشخصية ، المسئولية المتزوجات فى المسئولية

حيث بمغت  المسؤليات إدارة ، إجمالىواألخبلقية الدينية السياسية، المسئولية المسئولية
-،  609.-،  1.767-،  1.714-،  1.039-،  1.174-عمى التوالى قيمة )ت( 
أف العينة الدراسية ىف مف  الباحثة وتشير، دالة إحصائياً غير وىى قيـ 1.365

في العمؿ التطوعي مما  كاف لو كبير األثر في التزاميف باألعماؿ  المشاركات
، والمسئوليات الحياتية المتعددة بغض النظر عف كونيف متزوجات أو غير متزوجات

 .جزئياً  وبالتالي تتحقق صحة الفرض الخامس
 المؤسسي التطوعى العملب وعي في احصائياً  دالة فروق الفرض السادس: توجد

دارة  التطوع. ةملوسي وفقاً  بأبعادهم الحياتية لياتالمسئو  وا 
 ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
المؤسسي في  التطوعى بالعمؿ في وعيأفراد العينة  درجات متوسطات الفروؽ بيف

دارةضوء المشاركة المجتمعية   بأبعادىـ كمدخؿ لمتنمية المستدامة الحياتية المسئوليات وا 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ: التطوع، ةملوسي وفقاً 
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 المؤسسي التطوعى العملب المرأة وعيداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 02)جدول 
 :التطوع ةموفقًا لوسي أبعاد ب

 انجٛبٌ              

 انجؼذ

 زؼٕس فؼهٗ

 = ٌ42 

 ػجششجكبد انزٕاطم

انفشٔق ثٍٛ  24ٌ = 

 بدانًزٕصط
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 36112- 4671- 0644 31647 47644 42674 انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد
76774 

 76774دانخ ػُذ 

 36424- 4610- 0641 31644 47612 42671 االردبْبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 36403- 4642- 1614 11614 43601 30613 انًًبسصبد
76777 

 76774دانخ ػُذ 

 36434- 40644- 44614 443672 31613 24621 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ
76777 

 76774دانخ ػُذ 

الحضور الفعمى  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (20)يتضح مف جدوؿ 
 الممارسات، ات،االتجاى والمعمومات،المعارؼ  التواصؿ فىشبكات لممتطوعات وعبر 

- ،3.691- ،3.449-عمى التوالى حيث بمغت قيمة )ت( التطوعى  العمؿ إجمالى
المتطوعات عبر  لصالح 0.001قيـ دالة إحصائيًا عند  وىي 3.636- ،3.573

 بفضؿ ومتاًحا ممكًنا أصبح بعد عف التطوع أف الباحثة رأتو ، شبكات التواصؿ
 ميامؾ بإكماؿ الحالي المفيوـ ىذا لمفرد سمحوي. الرقمي والعصر الحديثة التكنولوجيا

 العمؿ ألف نظًرا الخاص، جدولؾ مع العمؿ لمرونة زر، ضغطة بمجرد منزلؾ في وأنت
 أف كما. يناسبؾ لما وفًقا ضبطو وبإمكانؾ مرف الزمني جدولؾ فإف ب عد عف إنجازه يتـ

 وقت قضاء فم فبداًل  لذا لمخروج، االستعداد أو المواصبلت عمى ميدر غير وقتؾ
مقبوؿ  أمر ىادؼ لغرض ب عد عف التطوع سيصبح العمؿ، بعد المنزؿ في الفراغ

 .إجتماعياً 
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وفقًا  ابمحاوره الحياتية المسئوليات إدارةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 01)جدول 
 :التطوع ةملوسي

 انجٛبٌ            

 انجؼذ

 زؼٕس فؼهٗ

 = ٌ42 

 ػجش اإلَزشَذ

انفشٔق ثٍٛ  24 ٌ =

 انًزٕصطبد
 يضزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 46212- 4644- 0647 34674 2672 33617 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
76711 

 7674دانخ ػُذ 

 46324- 3644- 4612 34671 2621 34613 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
76741 

 7674خ ػُذ دان

 46132- 4643- 0671 31614 47644 34644 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
76741 

 غٛش دانخ

 36700- 3621- 4641 33632 2634 42617 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
76774 

 7674دانخ ػُذ 

انًضااااااائٕنٛخ انذُٚٛااااااااخ 

 ٔاألخاللٛخ
37623 2641 34644 4643 -4644 -76204 

76337 

 غٛش دانخ

إخًااااااااااااااااااااااااابنٗ إداسح 

 ضؤنٛبدانً
441602 14634 404644 42604 -43604 -46472 

76742 

 7674دانخ ػُذ 

الحضور الفعمى  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (21)يتضح مف جدوؿ 
 األسرية، المسئولية الشخصية، المسئولية لممتطوعات وعبر االنترنت فى المسئولية

-،  1.989-ى التوالى عمحيث بمغت قيمة )ت(  المسؤليات إدارة إجمالىالسياسية، 
 لصالح 0.01، 0.05وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  2.209-،  3.077-،  2.391

الحضور الفعمى  فروؽ دالة إحصائيًا بيفلمتطوعات عبر اإلنترنت، بينما ال يوجد ا
 الدينية ية، المسئوليةجتماعاال فى المسئولية شبكات التواصؿلممتطوعات وعبر 

 غير وىى قيـ 0.976- ، 1.839- عمى التوالىمة )ت( حيث بمغت قي واألخبلقية
 ومباشرة فورية فوائد يوفر ال قد االفتراضي التطوع أف من بالرغم، دالة إحصائياً 

 لف فيو. الخيرية والجمعيات المتطوعيف مف كؿ عمى إيجابي تأثير لو أف إال المحتاجيف
 عف التطوع أف نجد لذا منو، المستفيديف حياة كذلؾ سيثري بؿ فحسب حياتؾ يثري
 المرأة لظروؼ ومناسبة وفاعمية انتشاًرا أكثر أصبح التواصؿ شبكات طريؽ

 .جزئياً  وبالتالي تتحقق صحة الفرض السادس.الحياتية
  



 

 9292 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 المؤسسي التطوعى العملب المرأة وعي في احصائياً  دالة فروق الفرض السابع: توجد
دارة  التطوع. علنو  وفقاً  بأبعادهم الحياتية المسئوليات وا 

 ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 في المؤسسي التطوعى بالعمؿ وعي أفراد العينة في درجات متوسطات الفروؽ بيف

دارة المجتمعية المشاركة ضوء  بأبعادىـ المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 
 اوؿ التالية توضح ذلؾ:والجد التطوع، لنوع وفقاً 

 المؤسسي التطوعى العملب المرأة وعيداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 00)جدول 
 :التطوع وفقًا لنوع أبعاد ب

 البيان                       

 البعد   

 ثذٌٔ أخش

 = ٌ434 

 ثُظف أخش

انفشٔق ثٍٛ  42ٌ = 

 انًزٕصطبد
 لًٛخ د

يضزٕٖ 

انًزٕصؾ  انذالنخ

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ

اإلَسشاف 

 انًؼٛبسٖ

 .33.. .7.. 0.0.0 ;2008 8=0> 23033 المعارف والمعمومات
..73. 

 غير دالة

 .8... 9>00 3=0= >;2.0 009= 230:8 االتجاهات
...8. 

 غير دالة

 838..- 37..- 02003 83009 ;0003 >;800 الممارسات
...8. 

 غير دالة

 338.. 3033 .;230 0.8083 =>0>3 0:8:.0 التطوعى جمالى العملإ
..7.. 

 غير دالة

المتطوعات بدوف أجر  د فروؽ دالة إحصائيًا بيفوجعدـ  (22)يتضح مف جدوؿ 
 العمؿ إجمالى الممارسات، االتجاىات، والمعمومات،وبنصؼ أجر فى المعارؼ 

 0.309 ،0.131- ،0.815 ،0.335عمى التوالى حيث بمغت قيمة )ت( التطوعى 
أف ىذا يرجع إلى أف المتطوع قد بذؿ مف  وترى الباحثة .دالة إحصائياً غير قيـ  وىي

وىو يعمـ قيمة ىذا العمؿ  ،وقتو وجيده طواعيو إما مقابؿ نصؼ أجر أو بدوف أجر
لياتو لممشاركة بيذا العمؿ ووعيو بكؿ آعند اهلل وىو ما يدفعو  ويحتسب ىذا األجر

  وف أدنى تميز في المشاركة التطوعية تبعا لنوع التطوع.د وممارساتو
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وفقًا  ابمحاوره الحياتية المسئوليات إدارةداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في ( 02)جدول 
 :التطوع لنوع

 انجٛبٌ                 
 انجؼذ

 ثذٌٔ أخش
 = ٌ434 

 ثُظف أخش
انفشٔق  42ٌ = 

ثٍٛ 
 انًزٕصطبد

 نذالنخيضزٕٖ ا لًٛخ د
انًزٕصؾ 
 انسضبثٗ

اإلَسشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕصؾ 
 انسضبثٗ

اإلَسشاف 
 انًؼٛبسٖ

 76313- 7604- 1643 34641 1673 31624 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
76073 
 غٛش دانخ

 76044- 4614- 2622 34674 0612 31642 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
76142 
 غٛش دانخ

 76441 7633 47604 33644 1634 33614 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
76104 
 غٛش دانخ

 76440 4637 1601 37641 0610 34622 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
76474 
 غٛش دانخ

 46741- 4611- 47644 33634 0674 34613 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ
76371 
 غٛش دانخ

 76444- 4614- 11614 442644 34603 444617 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد
76024 

 انخغٛش د

المتطوعات بدوف  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيفعدـ  (23)يتضح مف جدوؿ 
 االجتماعية، المسئولية األسرية، المسئولية الشخصية، أجر وبنصؼ أجر فى المسئولية

حيث بمغت  المسؤليات إدارة إجمالى ،واألخبلقية الدينية المسئولية السياسية، المسئولية
- ،1.024-، 0.667 ،0.158 ،0.726- ،0.383-عمى التوالى قيمة )ت( 

ذلؾ إلى أف المرأة التى بذلت مف  قد يرجع، ودالة إحصائياً غير قيـ  وىي 0.265
وقتيا وجيدىا لمعمؿ التطوعى اليفرؽ في إدارتيا لمسئولياتيا إف كانت تتقاضى أجرا أو 

حياتيا ال، فيي في األولى تحممت مسئولية عمؿ طواعيَة واختيارَا، فكيؼ بمسئوليات 
 وبالتالي لم يتحقق الفرض السابع.، األساسية
دارة التطوعي المؤسسي العمل في احصائياً  دال تباين : يوجدالثامنالفرض   وا 

 .تعميمال لمستوى وفقا بأبعادهم الحياتية المسئوليات
 في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ وعي المرأةتبياف الس ANOVA واحد اتجاه
دارة المجتمعية المشاركة  وفقا بأبعادىـ المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 
 المتوسطات، بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ التعميـ، لمستوى

 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
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 وفقا بأبعاد  المؤسسي التطوعى العملب لوعي المرأةفي اتجا  واحد ( تحميل التباين 04جدول )
 .المرأة تعميم لمستوى

 انجٛبٌ

 انجؼذ
 يدًٕع انًشثؼبد يظبدس انزجبٍٚ

دسخبد 

 انسشٚخ

يزٕصؾ يدًٕع 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يضزٕٖ 

 انذالنخ

انًؼااااااااااااااااااااااااااااابسف 

 ٔانًؼهٕيبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

34746044 

27446134 

444416423 

4 

410 

412 

44736314 

446303 
446444 

76777 

دانخ ػُذ 

76774 

 االردبْبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

44706404 

474416244 

440346423 

4 

410 

412 

43736434 

416100 
416240 

76777 

دانخ ػُذ 

76774 

 انًًبسصبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

41246004 

440346744 

424446133 

4 

410 

412 

41146114 

4436140 
446071 

76777 

دانخ ػُذ 

76774 

إخًااااااااابنٗ انؼًااااااااام 

 انزطٕػٗ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

447426200 

4741446144 

4401046133 

4 

410 

412 

437426211 

4246471 
416143 

76777 

دانخ ػُذ 

76774 

 الدراسة في كؿ مف درجات عينة متوسطات بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف
 لمستوىتبعًا التطوعى  العمؿ إجمالى الممارسات، االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ 

 ،12.704 ،18.927 ،26.125)ؼ( عمى التوالى  قيمة بمغت حيثالمرأة  تعميـ
 .0.001عند  احصائياً  دالة قيـ وىي 18.813

عينة درجات لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
 :(25جدوؿ ) ما يوضحو تبيفالمرأة  تعميـ لمستوىتبعًا  التطوعى العمؿفي الدراسة 
 في البحث عينةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 00جدول )

 المرأة تعميم لمستوى تبعاً  التطوعي المؤسسي العمل
 يشرفغ يزٕصؾ يُخفغ انًزٕصؾ انسضبثٗ يضزٕٖ رؼهٛى  االثؼبد

 انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

    44631 يُخفغ

   3647- 41644 يزٕصؾ

  ***0613- ***44671- 34632 يشرفغ

 االردبْبد

    44624 يُخفغ

   3647- 42614 يزٕصؾ

  ***4603- ***47641- 34647 يشرفغ

 انًًبسصبد

    34643 يُخفغ

   3631- 31640 يزٕصؾ

  ***0641- ***47644- 14614 يشرفغ

 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ

    14643 يُخفغ

   47674- 24647 يزٕصؾ

  ***44614- ***34624- 441614 يشرفغ

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوي داللة )
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 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ25يتضح مف جدوؿ )
 االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ درجات عينة الدراسة في كؿ مف  متوسطات
لصالح المستوى  أنيا وجد المرأةتبعًا لمستوى تعميـ التطوعى  العمؿ إجمالى الممارسات،

 التعميمى األعمى.
 وفقابمحاورها الحياتية المسئوليات إدارةعينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجا  واحد 06جدول )

 المرأة تعميم لمستوى
 انجٛبٌ

 انجؼذ
 يظبدس انزجبٍٚ

يدًٕع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انسشٚخ

يزٕصؾ 

يدًٕع 

 انًشثؼبد

 لًٛخ ف
يضزٕٖ 

 انذالنخ

 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

44246010 

14416443 

20446217 

4 

410 

412 

4246321 

406210 
476414 

76777 

ذ دانخ ػُ

76774 

 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

0076442 

24046444 

22146017 

4 

410 

412 

3146372 

446312 
46404 

76773 

دانخ ػُذ 

7674 

 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

4416314 

474446041 

444176417 

4 

410 

412 

3726424 

046400 
16347 

76744 

دانخ ػُذ 

7674 

 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

1006374 

14246410 

21426123 

4 

410 

412 

1316443 

416147 
06474 

76774 

دانخ ػُذ 

76774 

 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

3116442 

02446131 

13116223 

4 

410 

412 

4216417 

416444 
36412 

76737 

دانخ ػُذ 

7674 

 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

414416444 

4241136411 

4444746117 

4 

410 

412 

24426701 

43446144 
46242 

76774 

دانخ ػُذ 

76774 

 درجات عينة الدراسة في كؿ مف متوسطات بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف
 السياسية، المسئولية االجتماعية، المسئولية األسرية، المسئولية الشخصية، يةالمسئول

 األـ تعميـ لمستوىتبعًا  المسؤليات الحياتية إدارة إجمالى ،واألخبلقية الدينية المسئولية
 ،3.589 ،7.505 ،4.320 ،6.176 ،10.285)ؼ( عمى التوالى  قيمة بمغت حيث

 .0.05 ،0.01 ،0.001 عند احصائياً  دالة قيـ وىي 6.959
عينة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 

جدوؿ  تبيف ما يوضحو المرأة تعميـ لمستوىتبعًا  المسؤليات الحياتية إدارةفي الدراسة 
(27): 
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 في البحث عينةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار  (07جدول )
 المرأة تعميم لمستوى تبعاً  الحياتية المسؤليات ةإدار 

 زؼهٛى انيضزٕٖ  االثؼبد
انًزٕصؾ 

 انسضبثٗ
 يشرفغ يزٕصؾ يُخفغ

 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ

    42647 يُخفغ

   *1614- 31634 يزٕصؾ

  *4614- ***0604- 30644 يشرفغ

 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

    37611 يُخفغ

   4604- 33647 يزٕصؾ

  *3641- ***4627- 34601 يشرفغ

 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال

    42603 يُخفغ

   3617- 33643 يزٕصؾ

  4602- **4642- 34634 يشرفغ

 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ

    41677 يُخفغ

   4647- 37647 يزٕصؾ

  **3614- ***4674- 31674 يشرفغ

 انًضئٕنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخاللٛخ

    42677 يُخفغ

   4604- 37604 يزٕصؾ

  4632- *1647- 33647 يشرفغ

 إخًبنٗ إداسح انًضؤنٛبد

    410670 يُخفغ

   44634- 444617 يزٕصؾ

  *41677- ***42634- 404617 يشرفغ

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوي داللة )
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار بيؽ( أنو بتط27يتضح مف جدوؿ )

 األسرية، المسئولية الشخصية، المسئوليةدرجات عينة الدراسة في كؿ مف  متوسطات
 إدارة إجمالى ،واألخبلقية الدينية المسئولية السياسية، المسئولية االجتماعية، المسئولية

الح المستوى التعميمى لص أنيا وجد المرأة تعميـ لمستوىتبعًا  المسؤليات الحياتية
المسؤوليات  أنو بخصوص (0201) نقنديل، آخروأكدته سميرة  وهذا ما األعمى.
تحسيف  في بفاعمية ثرأ قد التعميـ مف المرتفع المستوي أف النتائج أظيرت فقد الحياتية،

 وىذه الكمية، الدرجة إلى باإلضافة الدراسة محاور جميع عمى الحياتية، المسؤوليات
 لتطوير التعميـ أىميةإلى  تشير والتي Dorozhko (2018) مع دراسة تتفؽ النتائج
 وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثامن.، لمشئوف الحياتية ادارتيا أساليب
 التطوعي المؤسسي العملفي وعي المرأة ب احصائياً  دال تباين : يوجدالتاسعالفرض 
دارة  .لدخل الشهرى لألسرةا لمستوى وفقا بأبعادهم الحياتية المسئوليات وا 
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 في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 المشاركة ضوء في المؤسسي التطوعى بالعمؿ وعيالستبياف  ANOVA واحد اتجاه

دارة المجتمعية  لمستوى وفقا بأبعادىـ المستدامة لمتنمية كمدخؿ الحياتية المسئوليات وا 
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ة،لؤلسر  الشيرى الدخؿ

 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات،
 التطوعي المؤسسي العملوعي المرأة ب عينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجا  واحد 08جدول )

 .لألسرة الشهرى الدخل لمستوى وفقا بأبعاد 
 انجٛبٌ

 انجؼذ
 بديدًٕع انًشثؼ يظبدس انزجبٍٚ

دسخبد 

 انسشٚخ

يزٕصؾ يدًٕع 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يضزٕٖ 

 انذالنخ

 انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

2446441 

443706104 

444416423 

4 

410 

412 

1476442 

046244 
46210 

76773 

دانخ ػُذ 

7674 

 االردبْبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

1446771 

441446414 

440346423 

4 

410 

412 

1336771 

176044 

 
46341 

76774 

دانخ ػُذ 

7674 

 انًًبسصبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

1446234 

410076274 

424446133 

4 

410 

412 

1446244 

4406423 
36334 

76731 

دانخ ػُذ 

7674 

 إخًبنٗ انؼًم انزطٕػٗ

 ثٍٛ انًدًٕػبد

 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

00446140 

4474476304 

4401046133 

4 

410 

412 

31146442 

1406700 
16047 

76772 

دانخ ػُذ 

7674 

 درجات عينة الدراسة في كؿ مف متوسطات بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف
 لمستوىتبعًا التطوعى  العمؿ إجمالى الممارسات، االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ 

 ،3.336 ،5.364 ،5.987التوالى )ؼ( عمى  قيمة بمغت حيثلؤلسرة  الشيرى الدخؿ
 0.05 ،0.01عند  احصائياً  دالة قيـ وىي 4.750

عينة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
جدوؿ  تبيف ما يوضحولؤلسرة  الشيرى الدخؿ لمستوىتبعًا  التطوعى العمؿفي الدراسة 

(29): 
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  في البحث عينةاللة الفروق بين متوسطات درجات لمتعرف عمى د L.S.Dاختبار ( 09جدول )
 .لألسرة الشهرى الدخل لمستوى تبعاً  التطوعي المؤسسي العملوعي المرأة ب

 يشرفغ يزٕصؾ يُخفغ انًزٕصؾ انسضبثٗ انذخم انشٓشٖ االثؼبد

انًؼااااااااااااااااااااااااابسف 

 ٔانًؼهٕيبد

    37634 يُخفغ

   4647- 34614 يزٕصؾ

  **4644- ***4644- 34644 يشرفغ

 االردبْبد

    37614 يُخفغ

   4614- 34640 يزٕصؾ

  *1634- ***4640- 34641 يشرفغ

 انًًبسصبد

    17641 يُخفغ

   7674 17641 يزٕصؾ

  *4642- *4677- 14643 يشرفغ

إخًااااااابنٗ انؼًااااااام 

 انزطٕػٗ

    474637 يُخفغ

   4624- 471640 يزٕصؾ

  *44640- **41643- 442611 يشرفغ

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.20عند مستوي داللة )*دال 
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ29يتضح مف جدوؿ )

 االتجاىات، والمعمومات،المعارؼ درجات عينة الدراسة في كؿ مف  متوسطات
لصالح  أنيا ًا لمستوى دخؿ األسرة الشيرى وجدتبعالتطوعى  العمؿ إجمالى الممارسات،

 أصحاب الدخوؿ المرتفعة.
 بمحاورها الحياتية المسئوليات إدارةعينة البحث في ل( تحميل التباين في اتجا  واحد 22جدول )

 لألسرة الشهرى الدخل لمستوى وفقا
 انجٛبٌ

 انجؼذ
 يدًٕع انًشثؼبد يظبدس انزجبٍٚ

دسخبد 
 انسشٚخ

يزٕصؾ يدًٕع 
 شثؼبدانً

 لًٛخ ف
يضزٕٖ 
 انذالنخ

 انًضئٕنٛخ انشخظٛخ
 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

4406144 
12446430 
21426123 

4 
410 
412 

4416241 
476124 

16444 
76744 

دانخ ػُذ 
7674 

 انًضئٕنٛخ األصشٚخ
 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

1476474 
24346431 
22146017 

4 
410 
412 

1746473 
446442 

46444 
76774 

دانخ ػُذ 
7674 

 ٛخخزًبػانًضئٕنٛخ اال
 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

106072 
447246134 
444176417 

4 
410 
412 

436141 
046142 

76344 
76042 
 غٛش دانخ

 انًضئٕنٛخ انضٛبصٛخ
 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

4126134 
24406471 
20446217 

4 
410 
412 

216041 
416143 

46144 
76434 
 غٛش دانخ

انًضاااااااائٕنٛخ انذُٚٛااااااااخ 
 ٔاألخاللٛخ

 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

246400 
14126140 
13116223 

4 
410 
412 

106011 
446441 

76144 
76142 
 غٛش دانخ

إخًااااااااااااااااااااااااابنٗ إداسح 
 انًضؤنٛبد

 ثٍٛ انًدًٕػبد
 داخم انًدًٕػبد

 انكهٗ

41226471 
4714746434 
4444746117 

4 
410 
412 

34126474 
43246144 

46334 
76477 
 غٛش دانخ
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درجات عينة  متوسطات بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف( 30يتضح مف جدوؿ )
 الشيرى الدخؿ لمستوىتبعًا األسرية  الشخصية، المسئولية المسئولية الدراسة في كؿ مف

 احصائياً  الةد قيـ وىي 6.521،  4.252 )ؼ( عمى التوالى قيمة بمغت حيث لؤلسرة
درجات  متوسطات بيف احصائياً  داؿ تبايففى حيف ال يوجد  ، 0.01،  0.05عند 

 الدينية السياسية، المسئولية ية ، المسئوليةجتماعاال المسئولية عينة الدراسة في كؿ مف
 حيث لؤلسرة الشيرى الدخؿ لمستوىتبعًا  المسؤليات الحياتية إدارة ، إجمالىواألخبلقية

غير  قيـ وىي 2.335،  0.852،  1.461،  0.316)ؼ( عمى التوالى  قيمة بمغت
 . احصائياً  دالة

عينة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
تبيف ما  لؤلسرة الشيرى الدخؿ لمستوىتبعًا  المسؤليات الحياتية إدارةفي الدراسة 
 :(31جدوؿ ) يوضحو
 في البحث عينةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 21جدول )

 لألسرة الشهرى الدخل لمستوى تبعاً  الحياتية المسؤليات إدارة
 يشرفغ يزٕصؾ يُخفغ انًزٕصؾ انسضبثٗ  انذخم انشٓشٖ االثؼبد

انًضاااااااااااااااااااااائٕنٛخ 

 انشخظٛخ

    37644 يُخفغ

   4641- 34602 يزٕصؾ

  *3643- *1600- 34674 يشرفغ

 انًضئٕنٛخ األصشٚخ

    31621 يُخفغ

   4634- 33674 يزٕصؾ

  **1647- ***4624- 31633 يشرفغ

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوي داللة )
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ20يتضح مف جدوؿ )

األسرية  الشخصية ، المسئولية المسئوليةدرجات عينة الدراسة في كؿ مف  متوسطات
، وىذا أصحاب الدخوؿ المرتفعةلصالح  أنيا وجد لؤلسرة الشيرى الدخؿ لمستوىتبعًا 

 اظيرت فقد(.Rhine et al., 2001)(4744دراسة سميرة قنديل وآخرون )ماأكتو 
 المسؤوليات" محاور لجميع األسرة ربة إدارة في إحصائية ذات داللة فروؽ وجود النتائج
 وىذه المرتفع، الدخؿ مستوى لصالح الشيري الدخؿ المستوى لمتغير تبعا ،"الحياتية
 لربة المختمفة الحياتية المتطمبات لتنظيـ المالي الدخؿ إدارة عمي اىمية تؤكد النتيجة
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 الممارسات في عشوائية توجيات األسر ربات يصبح لدي الدخؿ بانخفاض النو االسرة،
 وبالتالي تتحقق صحة الفرض التاسع جزيئا.، المالية

 العمل التطوعىالوعى ب) المستقل المتغير مشاركة نسبة شر: تختمفاعالالفرض 
إدارة المسئوليات ) التابع المتغير عمى التباين نسبة تفسير فى( بأبعاد  المؤسسي
 (الحياتية

 الخطى االنحدار أسموب خداـاست تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 المتعدد الخطي اإلنحدار معادلة بأبعادىا في التغيير إدارة بإدخاؿ Stepwise بطريقة
 جدوؿ ذلؾ ويوضح الحياتية، المسئوليات إدارة في تأثيراً  العوامؿ أكثر عمى لمتعرؼ

 تحميؿ اختبار اجراء شروط تحقؽ توضح( 4) ،(3) ،(2) ،(1) االشكاؿ أف كما ،(32)
 المتعدد: االنحدار

  
( يمثل الشكل انتشار البواقي مع القيم المتوقعه 1شكل )

 نمط أخذها وعدم البواقي انتشار ومنه يتضح عشوائية
 محدد وهذا يتسق مع شرط الخطية

( يوضح أن النقاط )البواقي( تتجمع حول الخط 0شكل )
مما  وهذا يؤكد أن البيانات تتوزع حسب التوزيع الطبيعي

 شرط الخطية في بيانات الدراسة يحقق

  
المدرج التكراري أن البيانات تتوزع ( يوضح 2شكل )

 مما يؤكد اعتدالية توزيع عينة الدراسة طبيعيا
يوضح أن بيانات تتجمع حول الخط المستقيم ( 4شكل )

 وبالتالي فإن البواقي تتوزع حسب التوزيع الطبيعي
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عمى  المؤسسي التطوعى العملوعي المرأة بأثر لبيان لمعالقة المتعدد ( االنحدار الخطى 20جدول )
 الحياتية المسئوليات إدارة

 انجٛبٌ
 

 

 

 رشرٛت دخٕل

 انًزغٛشاد انًضزمهخ

 فٙ يؼبدنخ انزُجؤ

يؼبيم 

االسرجبؽ 

 انجضٛؾ

R 

يؼبيم 

 انزسذٚذ

R
2

 

يؼبيم 

انزسذٚذ 

 انًظسر

Adjusted 

R
2

 

 ف لًٛخ انذالنخ Pلًٛخ  لًٛخ د Bيؼبيم االَسذاس 

ٗ
ػ

ٕ
ط

م انز
د انؼً

يزغٛشا
 

انًؼاااااااااابسف 

 ٔانًؼهٕيبد
76114 76004 76001 

 76774 76777 26402 126404 انثبثذ

انًؼبسف  ***4446444

 ٔانًؼهٕيبد
36442 446471 76777 76774 

انًؼاااااااااابسف 

 ٔانًؼهٕيبد،

 االردبْبد

76122 76171 76174 

 76774 76777 26144 106441 انثبثذ

3716324*** 
انًؼبسف 

 ٔانًؼهٕيبد
 غٛش دانخ 76440 46312 76143

 76774 76777 16247 46101 االردبْبد

انًؼاااااااااابسف 

  ٔانًؼهٕيبد،

 االردبْااااابد،

 انًًبسصبد

76271 76144 76144 

 76774 76777 16047 136424 انثبثذ

4416177*** 

انًؼبسف 

 ٔانًؼهٕيبد
 غٛش دانخ 76410 76411 76340

 7674 76744 46410 46444 بْبداالرد

 76774 76777 36042 46134 انًًبسصبد

 412، 4انسشٚخ ػُذ دسخبد  ،76774*** يضزٕٖ دالنخ 

 المعارؼمتغير ل( أف قيـ معامبلت االرتباط الثبلثة 24يوضح جدوؿ )
 R2( ومعامؿ التحديد 08220بمغ ) Rىي معامؿ االرتباط البسيط  والمعمومات

( مما يعني أنو 08772والذي بمغ ) R2وأخيرا معامؿ التحديد المصحح ( 08772)
٪ 4482٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية ، والباقي 7782استطاع أف يفسر 

بمغ معامؿ  االتجاىات مع والمعمومات المعارؼ ، ولمتغيريعزى الى عوامؿ اخرى
R( ومعامؿ التحديد 08200) Rاالرتباط البسيط 

( وأخيرا معامؿ التحديد 08202) 2
Rالمصحح 

٪ مف 2082( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 08202والذي بمغ ) 2
 ، ٪ يعزى الى عوامؿ اخرى0082التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية ، والباقي 

بمغ معامؿ االرتباط البسيط  االتجاىات مع الممارسات مع والمعمومات المعارؼ ولمتغير
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R (08002ومعامؿ )  التحديدR
R( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 08242) 2

والذي  2
٪ مف التغيرات الحاصمة في 2480( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 08240بمغ )

 . ٪ يعزى الى عوامؿ اخرى0780الدرجة الكمية ، والباقي 
( حيث Fويمكف معرفة القوة التفسيرية لمنموذج ككؿ عف طريؽ حساب قيمة )

 والمعمومات المعارؼ ولمتغير والمعمومات، المعارؼلمتغير  2008004( F)بمغت قيمة 
 مع والمعمومات المعارؼ ولمتغير، 2028202( F)قيمة ت بمغ االتجاىات مع

 .4428200( Fت قيمة )بمغ االتجاىات مع الممارسات
كما يبيف الجدوؿ قيـ معامبلت اإلنحدار لممتغيرات المستقمة ويستنتج منو أف بعد 

الحياتية عند  المسئوليات قد احتؿ المرتبة األولى فى التأثير عمى إدارةرسات المما
يميو  ،0802عند مستوى داللة االتجاىات يميو بعد  ،08000 عند إحصائية مستوى داللة

( وبذلؾ تكوف المتغيرات المستقمة (Tبعد المعارؼ والمعمومات، وذلؾ وفقًا الختبار 
 االتجاىات، الممارسات، الحياتية تبعًا لتسمسميا وأىميتيا المسئوليات المؤثرة عمى إدارة

 عبلقة توجد أنو (٧٠٠٢) سيد نجالء دراسة ولقد أشارت المعارؼ والمعمومات، 
 عمي يدؿ وىذا، اإلدارية القدرات و التطوعي لمعمؿ ممارسة و وعي بيف موجبة ارتباطيو
 مف خبلؿ مف اإلدارية تالقدرا تنمية و إکساب في التطوعي لمعمؿ االيجابي الدور

(،) 4771،خميفه محمد) دراسة مع يتفؽ ىذا و التطوعي لمعمؿ ممارستيـ
IVR,2009), Mcfarland & Toms, 2006) ، ىذه نتائج توصمت حيث 

 ينمي و يکسب فيو المتطوعيف عمي عديدة فوائد لو التطوعي العمؿ أف إلي الدراسات
 و المادية الموارد إدارة و الذات و الوقت رةکإدا القدرات و الميارات مف العديد لدييـ

 أف الباحثة وترى ،المسئولية تحمؿ و المشکبلت حؿ و القرارات اتخاذ و البشرية
 الحياتية، لمسئولياتيا المرأة إدارة في بمكاف األىمية مف التطوعي العمؿ ممارسات
 حولت عةالمتطو  المرأة أف فنجد واتجاىات، معارؼ نتاج ىي الممارسات أف وحيث

 في متنوعة إدارية ميارات أكسبتياو  ،التطوعي العمؿ في فعمية ممارسات إلى معموماتيا
 .المياـ إنجاز في وتميز كفاءة أكثر فأصبحت الحياتية مسئولياتيا
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 التوصيات
 :المدني بالمجتمع خاصة توصيات

 حياة في وأىميتو العمؿ التطوعي المؤسسي عمى الضوء اإلعبلـ وسائؿ تسميط 
 العمؿ التطوعي المؤسسي أبواب مف باب أيًضا ىو ي عد والذي والمجتمع، األفراد

 .لئلعبلمييف

 وزارة مظمة تحت العمؿ التطوعي المؤسسي يخص ما بكؿ معنية جمعيات إنشاء 
 .يةجتماعاال الشئوف

 البشرية إمكاناتيـ تناسب والتي التطوعي لمعمؿ الممحة بالمجاالت األفراد توعية 
 .والمادية

 النفع قيمة وتغرس العمؿ التطوعي المؤسسي عمى ت حفز دينية ندوات إعداد 
 .األفراد عند الم تعدي

 الدولة أجيزة كؿ مف فعالة عناصر يشمؿ التطوعي العمؿ عف سنوي مؤتمر عقد. 
 :العمل التطوعي المؤسسي بمؤسسات خاصة توصيات

 يجتماعاال التواصؿ شبكات طريؽ عف المتطوعيف الستقطاب جديدة آفاؽ فتح. 

 المجتمعية المؤسسات في العمؿ التطوعي المؤسسي لتنظيـ إرشادي دليؿ إعداد. 

 مف العمؿ التطوعي المؤسسي احتياجات عف بيانات قاعدة وضع في المساىمة 
 توافر بعد لمعمؿ الرغبة حالة في لمتسجيؿ آليات وضع مع المتنوعة المجتمع فئات

 .الشروط
 الخيرية المؤسسات في لمعمؿ الشباب لتأىيؿ تدريبية وبرامج دورات تنفيذ 

 : باألسر خاصة توصيات
 .تنشئة الصغار عمى مساعدة الخير واإلقداـ والمنافسة وعدـ انتظار األجر 

  اصطحاب األطفاؿ شيرًيا في جولة ألعماؿ الخير التي تقدميا األسرة. 

 توصيات خاصة باألفراد:
 تي يمكف استغبلليا لخدمة اآلخريف وبذؿ دراسة اإلمكانات الم تاحة عند األفراد وال

د المؤسسات التي تحتاج لخدماتو سواء بالذىاب الجيد في ذلؾ مف خبلؿ تفق  
 ي.جتماعمباشرة أو عف طريؽ شبكات التواصؿ اال
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  عف طريؽ حث األىؿ واألصحاب عمى ىذا  العمؿ التطوعي المؤسسينشر ثقافة
مكانات، مع توضيح كٌؿ حسب ما يمتمؾ  والغير،العمؿ لنفع النفس  مف قدرات وا 

 .آليات التطوع ومجاالتو

 ي:توصية إجرائية تطبيقية منبثقة من نتائج البحث الحال
 أىمية عف لممرأة إرشادي برنامج بإعداد الباحثة ت وصي الدراسة نتائج ضوء في

 في تعزيز مشاركة المرأة أجؿ مف وذلؾ المجتمعية، المشاركة ظؿ في التطوعي العمؿ
 وعييا تدعيـ يتطمب الذي التطوعي العمؿ في وتمكينيا المستدامة، التنمية عممية
 المجتمع، ألفراد واالجتماعي الثقافي النسيج مف جزًءا ي عد والذي العمؿ ىذا في ودورىا
 مفيومو وترسي  المؤسسي التطوعي العمؿ ثقافة تعزيز في اإلرشادية البرامج دور ويأتي

 مسئولية بأي اإلخبلؿ دوف العمؿ في لبلنخراط وذلؾ فيو والممارسات نحوه واالتجاىات
    الحياتية. المرأة مسئوليات مف

عداد   البرنامج اإلرشادى:بناء وا 
بأىمية العمؿ المرأة ييدؼ البرنامج اإلرشادي بصفة رئيسية إلى تنمية وعي 

ياة وح ومردوده عمى حياتيا ومجاالتو،وأىدافو  في ضوء المشاركة المجتمعية التطوعي
إعداد البرنامج االطبلع عمى الدراسات السابقة والبحوث  بأكممو، وتضمفالمجتمع 

 المرتبطة بيذا المجاؿ لبلستفادة منيا في تصميـ البرنامج.
 تحديد األهداف العامة لمبرنامج:

 –مياري  –جوانب التعميـ الثبلثة )معرفي  عمىتشتمؿ أىداؼ البرنامج التعميمية 
 يمي:أف تتحقؽ األىداؼ في جميع االتجاىات التعميمية كما  لباحثةوجداني( وقد راعت ا

ىي تمؾ األىداؼ التي تركز الجانب العقمي والنشاط الذىني  المعرفية:األهداف  .0
وتتدرج ىذه األىداؼ مف  التطوعي،وتيتـ بالمعمومات المكتسبة حوؿ أىمية العمؿ 

التذكر والفيـ  مىعحيث تشتمؿ  المركب، إلىالصعب ومف البسيط  إلىالسيؿ 
 والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب وتنتيي بالتقييـ.

ىي تمؾ األىداؼ التي تيتـ بالجانب النفسحركي وبتكويف  المهارية:األهداف  .4
في  التطوعيالعمؿ  تنمية وعي المرأة  عمىوتنمية الميارات األساسية التي تساعد 
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ممارسة واالتقاف وتشمؿ المبلحظة والتجريب وال ،ضوء المشاركة المجتمعية
 واإلبداع.

ىي تمؾ األىداؼ التي تيتـ باألحاسيس والمشاعر واالنفعاالت  الوجدانية:األهداف  .2
مف خبلؿ تكويف االتجاىات والميوؿ والقيـ االيجابية نحوالعمؿ التطوعي واإليماف 

واقعيًا  تمامًا،وقد روعي في صياغة تمؾ األىداؼ أف يكوف اليدؼ واضحًا  ،بو
 عمىيحتوي  آخر،محددًا بمعني أال يتداخؿ مع ىدؼ  تحقيقو،مدي  يمكف قياس
أف يبدأ  التعميمية،أف يمثؿ اليدؼ ناتجًا مباشرًا مقصودًا لمخبرة  فقط،فكرة واحدة 

أف يذكر اليدؼ ناتج التعمـ  يحدث،بفعؿ مضارع يعبر عف السموؾ الذي سوؼ 
 وليس عممية التعمـ ذاتيا.

 محتوي البرنامج:
الحالية  نتائج الدراسة  عمى  بناء لممرأةداد البرنامج الموجو سوؼ يتـ إع

 المرأةنواحي القصور التي ستتضح مف استجابات  وعمىوالدراسات السابقة والبحوث 
مف المجتمعية في العمؿ التطوعي وسيتض االستبياف القبمي الخاص بالمشاركة عمى

 دقيقة(:  20) ( جمسات مدة كؿ جمسة2البرنامج )
 

 الجمسة عنوان اتالجمس

 نتطوع؟لماذا  –جمسة تمهيدية  األولى الجمسة

 أهميته –تأصيل العمل التطوعي  الثانية الجمسة

 (تعزيز ثقافته –فوائد   –العمل التطوعي )أهدافه  الثالثة الجمسة

 التطوع بين الواقع والعالم االفتراضي. الرابعة الجمسة

 ق العمل التطوعي.معوقات وعوائق في طري الخامسة الجمسة

 عوامل الجذب والطرد لممتطوعين السادسة الجمسة

 تهيئة وتدريب لمعمل التطوعي السابعة الجمسة

 الخاتمة – فرصة ولمسة الثامنة الجمسة



 

 9222 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 أساليب تقييم البرنامج:
 تقييـ نيائي. مرحمي،تقييـ  قبمي،تقييـ مبدئي  يمي:ما  عمىتشتمل 

 (:تقييم مبدئي )قبمي 

عينة مف البحث التجريبية )ضمف عينة البحث  عمىاجراء تقييـ قبمي سوؼ يتـ 
 األساسية( وذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج )قياس قبمي(.

  مرحمي:تقييم 
سوؼ يستمر ىذا التقييـ طواؿ فترة تطبيؽ البرنامج وذلؾ مف خبلؿ المناقشات 

وذلؾ  ،البرنامجوبعض االختبارات الشفيية أثناء وفي نياية كؿ جمسة مف جمسات 
 لمتأكد مف استيعاب أفراد عينة البحث لمحتوي كؿ جمسة مف جمسات البرنامج.

  نهائي:تقييم 
تطبيؽ االستبياف بعد االنتياء مف جمسات  البرنامج بإعادةسوؼ يتـ تقييـ 

البرنامج )قياس بعدي( وذلؾ لمقارنة النتائج القبمية والبعدية لقياس مدي التحسف الذي 
 البرنامج.  تـ تحقيقة مف تطبيؽ

 الطرق واألساليب اإلرشادية:
 power pointسوؼ يتـ االستعانة بعرض محتوي البرنامج مف خبلؿ برنامج 

، مع االستعانة بالوسائؿ over head projectorفي حالة توافر جياز عرض 
وسائؿ ايضاح  –تصوير فيديو  –التعميمية المختمفة المتمثمة في )لقطات فوتوجرافية 

مومات التي يتضمنيا البرنامج مع مراعاة التنوع في أساليب الشرح والمناقشة لبعض المع
لقاء أسئمة  –العصؼ الذىني  –  (إلقاء تعميمات  –المحاكاة  -وا 
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العمل ة  بأهمية أمن أجل تنمية وعي المر توزيع جمسات البرنامج االرشادي المقترح 
 :في ضوء المشاركة المجتمعية التطوعي

خهضبد 

 حانجشَبي

 األْذاف انزؼهًٛٛخ
 يسزٕٖ انٕزذح انزؼهًٛٛخ

انطشق ٔانٕصبئم 

 ٔخذاَٛخ يٓبسٚخ يؼشفٛخ اإلسشبدٚخ انًضزخذيخ

 اندهضخ األٔنٗ

 

خهضخ رًٓٛذٚخ 

 َزطٕع؟نًبرا  –

 ٚزكش يفٕٓو انزطٕع6 08

ٚؼشف األدنخ يٍ انمشآٌ  48

يششٔػٛخ ْزا  ػهٗٔانضُخ 

 انؼًم6

ٚشثؾ ثٍٛ يفشداد انذسس  08

 (َزطٕع؟برا ٔصؤال انٕٛو )نً

ٚهخض أْى انًٕاػٛغ انزٙ  48

 ؽشزذ فٙ خهضخ انٕٛو6

ٚضزشؼش أًْٛخ انؼًم  08

 انزطٕػ6ٙ

 ٚزشٕق نُٛم األخش6 48

ٚشبسن ثئٚدبثٛخ فٙ يُبلشخ  28

 8يٕاػٛغ اندهضخ

 6رؼبسف 

 6يفٕٓو انزطٕع 

  ٍيششٔػٛخ انزطٕع ي

 انمشآٌ ٔانضُخ6

 6ًَبرج رطجٛمٛخ 

 6انًسبػشح 

 6انًُبلشخ 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

 انمظخ 

 اندهضخ انثبَٛخ

رأطٛم انؼًم 

 –انزطٕػٙ 

 أًْٛزّ

ٚزكش أًْٛخ انؼًم انزطٕػٙ  08

 نهفشد ٔنهًدزًغ6

ُٚبلش رأطٛم انؼًم  48

 انزطٕػ6ٙ

 ٚهخض يٕاطفبد انًزطٕع6 08

ًٚٛز األصش انزٙ ٚشركز  48

 ػهٛٓب انؼًم انزطٕػ6ٙ

 ٚمذس األػًبل انزطٕػٛخ6 08

ٚٓزى ثبنًشبسكخ فٙ انسٕاس  48

 طفبد انًزطٕع6زٕل يٕا

 6ٙرأطٛم انؼًم انزطٕػ 

 6يٕاطفبد انًزطٕع 

 6ٙأًْٛخانؼًم انزطٕػ 

  أصش ٚشركز ػهٛٓب انؼًم

 انزطٕػ6ٙ

 انًسبػشح6 -

 اانسٕاسٔنًُبلشخ6 -

ثبٔسثُٕٚذ ػشع  -

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

 اندهضخ انثبنثخ

 

انؼًم انزطٕػٙ 

 –)أْذافّ 

رؼزٚز  –فٕائذِ 

 (ثمبفزخ

 م انزطٕػ6ٙٚكزت أْذاف انؼً 08

ُٚبلش ٔصبئم رؼزٚز ثمبفخ  48

 انؼًم انزطٕػٙ

ٚفشق ثٍٛ أْذاف ٔفٕائذ  08

 انؼًم انزطٕػ6ٙ

ٚالزع أًْٛخ انؼًم انزطٕػٙ  48

 فٙ فبئذرّ نهُفش ٔنهغٛش6

ٚزسًش نًؼشفخ انفٕائذ انزٙ  08

 رؼٕد ػهّٛ يٍ انؼًم انزطٕػ6ٙ

ٚٓزى ثًشبسكخ يمزشزبد نزؼزٚز  48

 ثمبفخ انؼًم انزطٕػ6ٙ

 ٕػ6ٙأْذاف انؼًم انزط 

 6ٙفٕائذ انؼًم انزطٕػ 

  رؼزٚز ثمبفخ انؼًم

 انزطٕػ6ٙ

 6انًسبػشح 

 6انسٕاس ٔانًُبلشخ 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

 اندهضخ انشاثؼخ

 

انزطٕع ثٍٛ 

انٕالغ ٔانؼبنى 

 االفزشاػ6ٙ

 

 ٚذسن إَٔاع انزطٕع6 08

ٚؼشف زمٕق انًزطٕع  48

 ٔيضئٕنٛبرّ

 ًٚٛز أشكبل انزطٕع6 08

زطٕع انفؼهٙ ٚفشق ثٍٛ ان 48

 ٔاالفزشاػ6ٙ

آنٛبد  ػهٗٚزشٕق نهزؼشف  08

 انزطٕع االفزشاػ6ٙ

 ػهٗٚجذ٘ اْزًبيب نهزؼشف  48

 يضئٕنٛبد انًزطٕع ٔزمٕل6ّ

 6أشكبل انزطٕع 

 6إَٔاع انزطٕع 

 6ٙانزطٕع االفزشاػ 

  زمٕق انًزطٕع

 ٔيضئٕنٛبرّ

 6انًسبػشح 

 األصئهخ 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

اندهضخ 

 بيضخانخ

 

يؼٕلبد 

ٔػٕائك فٙ 

ؽشٚك انؼًم 

 انزطٕػ6ٙ

ُٚبلش انًؼٕلبد فٙ ؽشٚك  08

 انؼًم انزطٕػٙ ثإَٔاػٓب6

ٚكزت انؼٕائك فٙ خشٚطخ  48

 رُْٛخ يٍ رظ6ًًّٛ

ٚشثؾ يٕػٕع انٕٛو  08

 ثًالزظبرّ انًدزًؼٛخ6

ٚفشق ثٍٛ انؼٕائك انُفضٛخ  48

ٛخ فٙ انؼًم خزًبػٔاال

 انزطٕػ6ٙ

 ػهٗٚجذ٘ اْزًبيبً نهزؼشف  08

 ًم انزطٕػ6ٙػٕائك انؼ

ٚزسًش نطشذ زهٕل نجؼغ  48

انًؼٕلبد انزٙ رٕاخّ انؼًم 

 انزطٕػ6ٙ

 6يؼٕلبد يزؼهمخ ثبنًزطٕع 

  يؼٕلبد يزؼهمخ ثبنًُظًخ

 انخٛشٚخ6

 6يؼٕلبد يزؼهمخ ثبنًدزًغ 

 ( ثٛئٛخ، َفضٛخ،ػٕائك 

 الزظبدٚخ، اخزًبػٛخ،

 إداسٚخ(6 أيُٛخ، فكشٚخ،

 6انًسبػشح 

 6زم انًشكالد 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

اندهضخ 

 انضبدصخ

 

ػٕايم اندزة 

ٔانطشد 

 نهًزطٕػ6ٍٛ

ٚؼشف انٕصبئم انزٙ رسزفع  08

 ثبنًزطٕع6

ٚزكش أصجبة رضشة  48

 انًزطٕػ6ٍٛ

ًٚٛز ثٍٛ أصهٕثٙ انزشْٛت  08

ٔانزشغٛت كأصبنٛت خزة 

 نهًزطٕػ6ٍٛ

ٚضزُزح زهٕل نزضشة  48

انًزطٕػٍٛ يٍ األػًبل 

 انزطٕػٛخ6

ٚمذس اندٕٓد انًجزٔنخ  08

 الصزمطبة انًزطٕػ6ٍٛ

ٚٓزى ثؼذو رضشة انًزطٕػٍٛ  48

 يٍ االػًبل انزطٕػٛخ6

 6ٍٛأصبنٛت خزة انًزطٕػ 

  ٔصبئم االززفبظ

 ثبنًزطٕػ6ٍٛ

 6ٍٛػٕايم خزة انًزطٕػ 

 6ٍٛأصجبة رضشة انًزطٕػ 

 6انًسبػشح 

 6انسٕاس ٔانًُبلشخ 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

 اندهضخ انضبثؼخ

 

ٚت رٓٛئخ ٔرذس

نهؼًم 

 انزطٕػ6ٙ

ٚؼذد يؼبٚٛش اخزٛبس انكٕادس  08

 انجششٚخ فٙ انؼًم انزطٕػ6ٙ

ُٚبلش انًفبْٛى انخبؽئخ زٕل  48

 انؼًم انزطٕػ6ٙ

ٚهخض انؼُبطش انًسفزح  08

 نهؼًم انزطٕػ6ٙ

ٚكزضت يؼبسف زٕل  48

االززٛبخبد انزذسٚجٛخ 

 نهًزطٕع6

ٚشبسن ثفبػهٛخ فٙ يُبلشخ  08

 يضزمجم انؼًم انزطٕػ6ٙ

غ انًفبْٛى ٚزسًش نزغٛٛش ثؼ 48

 انخبؽئخ ػٍ انؼًم انزطٕػ6ٙ

  يفبْٛى خبؽئخ زٕل انؼًم

 انزطٕػ6ٙ

 6رٓٛئخ ثٛئخ انؼًم 

  يؼبٚٛش اخزٛبس انكٕادس

 انجششٚخ6

  انزذسٚت فٙ انًؤصضبد

 انزطٕػٛخ6

 6انًسبػشح 

 6َٙٔانزؼهى انزؼب 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 

 اندهضخ انثبيُخ

 

 فشطخ ٔنًضخ

نًؤصضبد ٚؼشف أْى ا 08

 انزطٕػٛخ فٙ يظش6

ٚذسن لًٛخ انؼًم يٍ خالل  48

 ػشص اززٛبخبد انًؤصضبد

ٚخطٕ خطٕاد َسٕ انجذء فٙ  08

 انؼًم انزطٕػ6ٙ

ًٚٛز ثٍٛ يؤصضبد انزطٕع  48

 انفؼهٙ ٔاالفزشاػٙ

ٚجذ٘ اْزًبيب نًؼشفخ يضزمجم  08

 انؼًم انزطٕػٙ

ٚزسًش نفكشح رطٕػٛخ ٔفك  48

 يٓبسارّ

 6ٙيضزمجم انؼًم انزطٕػ 

 زطٕػٛخ فٙ انًؤصضبد ان

 انًدزًغ انًذ6َٙ

 6٘خزبو انجشَبيح االسشبد 

 6انًسبػشح 

 ٙانزذسٚش انزجبدن 

  ػشع ثبٔسثُٕٚذ

(Power point)6 

 6ُْٙانؼظف انز 
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  المراجع
 (4(، سورة المائدة اآلية )022القرآف الكريـ: سورة البقرة اآلية ) .0

 فعيؿلت واستراتيجيات مستقبمية ورؤى تصورات"(: 4007)عنبرى  حمزة ابتساـ .4
 المؤتمر إلى مقدمة عمؿ ورقة ،"السعودية العربية المممكة في التطوعي العمؿ

 .السعودية العربية المممكة ،الرياض لمتطوع، الثاني السعودي

 ة: دراس"مستوى ثقافة العمؿ التطوعى لدى الطبلب"(: 4000)أحمد الشناوي  .2
 كمية التربية، جامعة اإلسماعمية، مصر. ميدانية، مجمة

 ة، مجم،منظماات المجتمع المدني في التنمية ةأىمي"(: 4002)مبلوي أحمد  .2
 شؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، سوريا.جامعة دم

 بمشاركتيا وعبلقتيا السعودية لممرأة اإلدارية الكفاءة (:4002إيماف صبلح رزؽ) .2
 التطوعى،المجمة العربية لمعموـ التطبيقية، الجمعية المصرية لمعمـو العمؿ فى

 (، مايو،جامعة الزقازيؽ.2( عدد)42التطبيقية، مجمد)

اء في مبلييف متطوع في العالـ العربي والنس 0(:"4002جريدة الشرؽ األوسط ) .2
 (،جريدة العرب الدولية، متاحة عمى الرابط:02272المقدمة": رقـ العدد )

//aawsat.com 

مكرمة، جامعة أـ ية"، مكة الضوابط الخدمة التطوع"(: 4000حامد سالـ الحربي ) .7
 السعودية. العربية القرى، المممكة

 ي"، دارجتماعاال التواصؿ في دراسة اإلنترنت "ثقافة(: 4002) ساري حممي .2
 األردف. عماف، والتوزيع، لمنشر مجدالوي

العمؿ التطوعي  نحو السعودي الشباب "اتجاىات (:4002) يوسؼ برقاوي خالد .0
 بمدينة الثانوية المرحمة وطالبات بلبط مف عينة عمى مطبقة دراسة المؤسسي"،

، 02ـ اإلنسانية، والعموـ اآلداب العزيز، عبد الممؾ جامعة مجمة المكرمة، مكة
 السعودية. العربية المممكة ،4ع



 

 9222 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 وتحميؿ العممي البحث وأساليب "منيجية(: 4002) محمود البياتي دالؿ القاضي، .00
 لمنشر الحامد دار األولي، بعةالط "،spss اإلحصائي البرنامج باستخداـ البيانات
 .األردف عماف، والتوزيع،

 تحمؿ نحو المراىقيف اتجاىات" (:4002) وناصر العسعوسي راشد السيؿ .00
 ية،جتماعاال الخدمة كمية ة، مجم"الكويت دولة في واألسرية الشخصية المسئولية

 حمواف، مصر. الثاني، جامعة الجزء ،02 العدد

مشاركة المرأة البحرينية، في جيود العمؿ التطوعي معوقات "(: 4000)زىراء سند  .04
 البحريف، المنامة، البحريف. ة، رسالة ماجستير، جامع"المؤسسي

 بتحمؿ وعبلقتيا الذات إدارة ميادرات عضب":  (4002) عمي وىبو جودة سماح .02
 منزؿ إدارة تخصص ماجستير، رسالة ،"الجامعي الشباب مف عينة لدي المسئولية

 المنوفية، مصر. جامعة المنزلي، االقتصاد كمية ومؤسسات،

إعداد المتزوجات حديثا لتحمؿ المسئوليات "(: 4002)سماح محمد سامي حمداف  .02
ة االقتصاد المنزلى، ، رسالة دكتوراة، كمي"األسرة باستخداـ تكنولوجيا المعمومات

 جامعة حمواف،مصر.

 دعبد الحمي ةسار  ،فعبد الرحم والء منصور، رشاد قنديؿ، رشا أحمد سميرة .02
إدارة الوقت لدى ربة األسرة وعبلقتو بالمسئوليات الحياتية "(: 4040)رمضاف 

العدد  جامعة بنيا، والنوعية، التربوية لمدراسات النوعية التربية كمية ، مجمة"لدييا
 (، مصر.02)

 لدي يةجتماعاال بالمسئولية وعبلقتيا الموارد إدارة(: 4000) قطب النجار شيماء .02
 كمية والمؤسسات، المنزؿ إدارة قسـ ماجستير، رسالة المراىقة، مرحمة في األبناء

 المنوفية، مصر. جامعة المنزلي، االقتصاد

والعمؿ التطوعي  يةجتماعاال الخدمة" (:4002)نخاع الشيراني  أبو عايض .07
 اإلنسانية، والعمـو اآلداب العزيز، عبد الممؾ جامعة مجمة تحميمية دراسة "المؤسسي

 .،المممكة العربية السعودية0ع، 02ـ



 

 9222 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع مجمد ال

 ية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت الترب

 التنمية تحقيؽ ومعوقات البشرية التنمية(:" 4007)الرحمف عبد محمد الرحمف عبد .02
 المستدامة، التنمية عمى وأثرىا البشرية التنمية ،"العربي الوطف في المستدامة
 .مصر ،7ص القاىرة، اإلدارية، لمتنمية العربية المنظمة

 ،دارالمعرفة"والمجتمع االسرة"(: ٢٠٠٢) محمد ومىيوب ديالس العاطى عبد .00
 اإلسكندرية،مصر.  ة،يالجامع

 مف التطوعي يجتماعاال العمؿ" (:4000) مسفر الغامدى محمد بف العزيز عبد .40
 غير ماجستير رسالة ،"الثانوية المدرسة في وتطبيقاتو االسبلمية التربية منظور
 .السعودية العربية المممكة ،القري أـ جامعة منشورة،

 دراسة التطوعي بالعمؿ االرتقاء "(:4000خطيب)  ياسيف بف القادر عبد .40
 في المنعقدة المستقبؿ وآفاؽ التطوعي العمؿ لندوة مقدـ بحث تطبيقية، تأصيمية
 العربية المممكة المكرمة، مكة القرى، أـ جامعة منشورات "،القرى أـ جامعة

 .السعودية

كما يراىا اإليجابية لؤلعماؿ الخيرية ثار اآل"(: 4004)محمد الزىراني  عبد اهلل .44
 (، دار الصميعي لمنشر والتوزيع،020)، مجمة الجامعة اإلسبلمية العدد "الشباب
 السعودية العربية المممكة

مقومات ومعوقات العمؿ الخيري، ورقة عمؿ ميدانية إلى "(: 4007عزيزة النصار) .42
(، المممكة العربية 4عدد) 0مجمد " ،الممتقى األوؿ لمجيات الخيرية بمنطقة القصيـ

 السعودية.

الميداف  في العمؿ التطوعي المؤسسي مجاالت" (:4002) عمى ابف ابراىيـ الزىراني .42
 السعودية العربية المممكة والبحوث، راسات الد مركز المنورة سمسمة ة، المدين"التربوي

ي في الحد مف معوقات جتماعالتخطيط اال تإسياما"(: 4000)عيود العنزي  .42
االماـ  ةرسالة ماجستير(، جامع) "،لعمؿ التطوعي المؤسسي لدي المرأة السعوديةا

 السعودية العربية المممكة محمد بف سعود، الرياض،
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 التطوعى العمؿ فى االمارتية المرأة مشاركة"(: 4007) لطفي كماؿ مصطفى فاتف .42
 جامعة منزلى،ال االقتصاد مجمة ،"األسرية القرارات اتخاذ عمى بقدرتيا ذلؾ ةتوعبلق

 اكتوبر، مصر. (،2)العدد  – عشر السابع المجمد المنوفية،
"، ىجتماعاال النوع منظور مف الريفية المرأة قضايا"(: 4002)الصبلحى  فؤاد .47

 .اليمف الرابع، صنعاء، االصدار والتدريب، لمدراسات المرأة ممتقى ميدانية، دراسة
فاعمية "(: 4007)دالياحمد الجنزورى فؤاد حامد الموافي وليمى عبد العظيـ متولي و  .42

، مف تبلميذ "برنامج إرشادي لتنمية الصبلبة النفسية ألميات المعاقيف حركيا
، كمية التربية النوعية، 22المرحمة االبتدائية، مجمة بحوث التربية النوعية، عدد 

 .رجامعة المنصورة، مص

 "،طوعي المؤسسيوالعمؿ الت اإلعبلـ"(: 4002)العزيز التركي  عبد بف ماجد .40
 ، الرياض،بالعمؿ التطوعي المؤسسي وتفعيمو التعريؼ اإلعبلـ في دراسة لدور

 السعودية العربية المممكة

 العددكمية االقتصاد والعموـ السياسية، (:4040) واالقتصاد السياسة كمية مجمة .20
 إبريؿ، مصر. – العاشر

 لجريدة مقاؿ ،"اتحققي وكيؼ الوطنية، المحمة"(: 4004)الجوير  أحمد محمد .20
 العربية المممكة ،ww.al-jazira.com الرياض. 40/00/4004 الجزيرة

 السعودية.
ية في االسبلـ وتطبيقاتيا في جتماعالرعاية اال"(: 4000)محمد أحمد الصالح  .24

 ، الرياض.0"، طالمممكة العربية السعودية

الجانب  دارةٕ  وا فيـ المنظمات فى اإلنسانى السموؾ": (٢٠٠٢) سمطاف محمد .22
 ،مصر.لمنشر دةيالجد الجامعة دار و،ياإلسكندر  ،"لمعمؿ اإلنسانى

 تنمية وعبلقتيا التطوعية األنشطة في المشارکة"(: 4002) خميفة عاطؼ محمد .22
 الحادي العممي المؤتمر في منشور بحث ، "الجامعي الشباب لدي المواطنة
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 يةجتماعاال الخدمة" بعنواف حمواف جامعة – يةجتماعاال الخدمة لکمية والعشريف
 متغير، مصر. مجتمع في اإلنسانية والرعاية

 ضوء في التطوعية الخيرية الجمعيات تفعيؿ" (:4002) وجدي بركات محمد .22
 ية،جتماعاال الخدمة كمية عشر، الثامف العممي المؤتمر ،"يجتماعاال االصبلح
 ، مصر.حمواف جامعة

تنمية المتواصمة،دراسات المشاركة المجتمعية وال"(:4002محمد يسري دعبس) .22
،البيطاش سنتر لمنشر والتوزيع، االسكندرية، "وبحوث في االنثروبولوجيا االجتماعية

 مصر.

 الجمعيات إحدى في المجتمع تنظيـ ممارسة" (:4000) محمد أبو النصر مدحت .27
حمواف،  جامعة ية،جتماعاال الخدمة كمية عشر، الثالث العممي المؤتمر ،"االىمية
 مصر.

التطوع انسانيتي العمؿ التطوعي المؤسسي  ؿدلي"(: 4002) حباهلل عبد الفتامعتز  .22
 "، القاىرة، منظمة المرأة العربية،مصر.والبناء مسئوليتى

العمؿ التطوعي المؤسسي وعبلقتو بأمف المجتمع: "(: 4002)معموي الشيراني  .20
رية دراسة مطبقة العامميف في مجاؿ العمؿ التطوعي المؤسسي بالمؤسسات الخي

 السعودية العربية المممكة معة نايؼ العربية لمعمـو األمنية،، جا"بمدينة الرياض

مصطمحات المشاركة "(: 4000المعيد الديمقراطي الوطني لمشئوف الدولية ) .20
 .ف، واشنط"المدنية

 وعبلقتو يجتماعاال التواصؿ شبكات استخداـ بأسمو "(: ٢٠٢٠)عوؼ  السيد منى .20
 جامعة المنزلي، االقتصاد كمية ماجستير، رسالة" راىقيفالم لدى المسئولية بتحمؿ

 المنوفية،مصر.

 اإلمارات دولة في اإلنساني والعمؿ التطوع سياسة : "تحميؿ(٢٠٢٢سميماف) منى .24
 لئلدارة،اإلمارات، العربية المستدامة، المجمة التنمية تعزيز في ودوره المتحدة العربية

 .٣،ع ٣٧ مج
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ية عمى جتماعبعض المتغيرات االقتصادية واالأثر "(: 4002)موضي العنزي  .22
ماجستير، جامعة الممؾ  ، رسالة"مشاركة المرأة السعوية في األعماؿ التطوعية

 السعودية العربية المممكة سعود رياض،

اتجاىات الفتاة الجامعية نحو العمؿ "(: 4000)محمد  وايماف نادية حجازي .22
، "ية في تنميتياجتماعلخدمة االالتطوعي المؤسسي في المجتمع السعودي ودور ا

دراسة ميدانية مطبقة عمى طالبات كميات جامعة الممؾ عبد العزيز وجامعة أـ 
 العربية المممكة ،ية والعموـ االنسانيةجتماعالقرى، مجمة دراسات في الخدمة اال

 السعودية

 التربية، ة، كمي"ةالسمي النفسية الصحة عوامؿ"(: 4000)إسماعيؿ  إبراىيـ نبيو .22
 ، مصر.والتوزيع والنشر لمطباعة ؾالمنوفية، ايترا ةجامع

دور المرأة في العمؿ التطوعي ، دراسة ميدانية في "(: 4002نبراس عدناف جموب) .22
أكتوبر،  كمية اآلداب، جامعة عيف  عدد( 22) مجمد ،"منظمات المجتمع المدنى

 شمس، مصر.
المرأة  وعى ةيلتنم ىإرشاد برنامج ةيفاعم": (٢٠٠٢) ؾيدو  ريوعب فيحس نجبلء .27

ة، يالمنوف جامعة المنزلى، االقتصاد بحوث مجمة ،"ةياألسر  األزمات بإدارة مةيالمع
 ، مصر.(0)عدد  (،٢٢) مجمد

 لدى اإلدارية القدرات عمى وأثره التطوعي العمؿ" (:٢٠٢٣) حسيف سيد نجبلء .22
 ، مصر.٧٧ عدد المنصورة، جامعة النوعية، التربية بحوث مجمة ،"الشباب

وعى و ممارسة ": (4002)نعمة مصطفى رقباف ،إيماف خميس ،ايماف الوشاحى .20
مجمة كمية الزراعة  "،المرأة لمعمؿ التطوعى وعبلقتو بقدرتيا عمى إدارة شئوف األسرة

 ، مصر.جامعة المنصورة 4العدد

 الشباب لمشاركة األسري الدعـ"(:4002) جودة سماج زغموؿ، سموى رقباف، نعمة .20
 مجمة ،"الموارد لبعض بإدارتيـ وعبلقتو الخيرية بالمؤسسات عيالتطو  العمؿ في
 ، مصر.المنوفية جامعة ،يوليو العدد المنزلي االقتصاد كمية
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 يدركيا كما السموؾ بآداب الوعي(: "4000) محمد مشالي العزيز عبد خميس ىناء .20
 نزؿالم إدارة قسـ ماجستير، رسالة"، الحياتية المسئولية بتحمؿ وعبلقتيا الشباب

 المنوفية، مصر. جامعة المنزلي، االقتصاد كمية والمؤسسات،

 االستيبلكي السموؾ تنمية بأىمية األميات وعي"(: 4004)يوسؼ الخولى  ىناء .24
 المنزلي، االقتصاد كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"المسئولية تحمؿ عمى وأثره

 ، مصر.المنوفية جامعة
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Women’s awareness of institutional voluntary work in the 

light of community participation and its relationship to 

managing life responsibilities as an entry point for 

sustainable development  
 

Amira Hassan Abed-Elgayed Dwwam 

Ass. Prof. at Home Management and Institutions Dept- 

Faculty of Home Economics -Menoufia University 

Abstract: 

It aims to study women’s awareness of community 

participation in volunteer work and its relationship to managing 

life responsibilities, explaining the differences in each of women’s 

awareness of institutional volunteer work in the light of 

community participation in its dimensions (knowledge, 

information, trends, practices) and managing life responsibilities 

in its axes of personal responsibility, family responsibility, social 

responsibility (political responsibility, religious and moral 

responsibility) according to place of residence, marital status, 

number of family members, mother’s work, type of volunteering, 

method of volunteering. The actual application was also carried 

out in Menoufia Governorate in the two associations (Life 

Makers, Resala) and 57357 Hospital in Cairo, and through social 

networks through websites (Al-Nibras Friend of the Blind Service, 

Ahla Shabab Team, Ayat Center). 

Thus, the descriptive analytical approach The descriptive 

analytical approach was used, and the research sample included 

(150) women, whether actual volunteers within the institution or 

volunteers through social networks, and the sample was chosen in 

a purposeful, intentional way, where it is required that they have 

participation in voluntary work through social networks or actual 

attendance..  

The research tools included a general data form for women, 

a questionnaire about women’s awareness of institutional 

volunteer work in the light of community participation in its 
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dimensions (knowledge, information, trends, practices), a 

questionnaire about life responsibilities in a dialogue (personal 

responsibility, family responsibility, social responsibility, political 

responsibility, religious and moral responsibility). . The data has 

been unloaded, classified and tabulated and appropriate statistical 

methods were used through the statistical program SPSS 21 

The results of resulted in a positive, statistically significant 

correlation at 0.001 between volunteer work in its dimensions 

(knowledge, information, trends, practices) and the management 

of life responsibilities in a discussion (personal responsibility, 

family responsibility, social responsibility, political responsibility, 

religious and moral responsibility), and that the most influential 

independent variables On managing life responsibilities, the 

dimension of practices ranked first, followed by the dimension of 

trends, followed by the dimension of knowledge and information.. 

One of the most important recommendations is to provide a 

suggested indicative program for university institutions to develop 

women's awareness of the importance of voluntary work for the 

individual and society as an entry point for community 

participation in order to reach sustainable development. 

 

Keywords:Institutional volunteer work, Community participation, 

Management of life responsibilities, Sustainable 

development. 

  


