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 ملخص
حتددت مشكلة البحث يف سؤال رئيس هو: ما فاعلية أدوار 
املؤسسات الرتبوية يف تأسيس ثقافة وقفية ىف اجملتمع السعودي، 
وذلك باستخدام مصفوفة تقوميية ألدوارها من منظور تربوي؟ وتفرع  

 هذا السؤال الرئيس إىل األسئلة الفرعية التالية: 
سيس مقومات الثقافة ما املؤسسات الرتبوية الفاعلة يف تأ -1

 الوقفية ونشرها يف اجملتمع السعودي؟ 
ما أدوار املؤسسات الرتبوية التأسيسية للثقافة الوقفية ونشرها   -2

 يف اجملتمع السعودي؟
ما املصفوفة التقوميية ألدوار املؤسسات الرتبوية يف تأسيس  -3

 مقومات الثقافة الوقفية ونشرها يف اجملتمع السعودي؟
علية املؤسسات الرتبوية يف القيام بأدوارها التأسيسية ما فا -4

 ملقومات الثقافة الوقفية ونشرها يف اجملتمع السعودي؟ 
ومت استخدم املنهج الوصفى التحليلي، وذلك مبراجعة األدبيات 

مث ذات العالقة؛ واستنباط املقومات التأسيسية للثقافة الوقفية، 
ات الرتبوية يف تأسيس صممت مصفوفة تقوميية لفاعلية املؤسس

مقومات الثقافة الوقفية ونشرها. وأعدت استبانة تقييمية ألدوار 
املؤسسات الرتبوية يف تأسيس مقومات الثقافة الوقفية ونشرها 

( فردا من املنطقة الغربية 40باستخدام املصفوفة التقوميية، وتشارك )
ستبانة، يف اململكة العربية السعودية؛ يف اإلجابة عن مفردات اال

( ورش عمل نقاشية، مت تنفيذها بأكادميية دلة للعمل 5وذلك يف )
 ه ـ.3/8/1439 -29/7التطوعي جبدة، خالل الفرتة من 
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ABSTRACT 

 

The problem of research was determined by a 

main question: What is the effectiveness of the 

educational institutions in establishing the 

endowment culture in Saudi society by using an 

evaluative matrix of the roles through an 

educational perspective? 

This main question is divided into the following 

questions: 

 1-What are the effective educational 

institutions in establishing the foundations of 

the endowment culture and disseminating it 

in Saudi society? 

 2- What are the founding roles of educational 

institutions of the endowment culture and its 

dissemination in Saudi society?  

3- What is the evaluative matrix of the roles of 

educational institutions in the establishment 

of endowment culture elements and its 

dissemination in Saudi society?  

4- What is the effectiveness of the educational 

institutions in performing their constituent 

roles for the elements of endowment culture 

and its dissemination in Saudi society?  
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وأظهرت النتائج أن احملصلة التقييمية ألدوار مؤسسات  اجملتمع يف 

%( 54.8تأسيس مقومات الثقافة الوقفية ونشرها كانت نسبتها )
وهى نسبة تعكس حمدودية قيام املؤسسات باألدوار املنوطة هبا على 

أعلى تقييم نسيب  النحو املأمول. وحصلت مؤسسات التعليم على
%(، تلتها اهليئات الدينية يف 68.9لقيامها بأدوارها بلغت نسبته )

%(، مث جاءت األسرة يف املرتبة الثالثة 64.3املرتبة الثانية بنسبة )
%(،  مث وسائل اإلعالم  يف املرتبة الرابعة بنسبة 60.1بنسبة )

امسة  %(، مث اهليئات التشريعية واألمنية يف املرتبة اخل52.6)
%(، مث اهليئات االجتماعية والرياضية يف املرتبة 50.4بنسبة )

%(، وجاءت اهليئات الصحية يف املرتبة 44السادسة بنسبة )
 %(. 43.5السابعة واألخرية بنسبة )

 واختتم البحث بعدد من التوصيات والدراسات املستقبلية املقرتحة.

 .ثقافة؛ وقف؛ تقوميمؤسسة؛ جمتمع ؛  دور؛ الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 
 

 

The descriptive approach was used to review 

the relevant literature;  

to devise the constituent elements of the 

endowment culture, and then an evaluation 

matrix was designed for the effectiveness of 

educational institutions in establishing and 

disseminating the elements of endowment 

culture. A questionnaire was prepared to 

evaluate the roles of educational institutions in 

establishing the foundations of endowment 

culture and publishing it  by using the 

evaluative matrix . 40 educators  were 

participated from the western region in Saudi 

Arabia in answering the questionnaires through 

five discussion workshops carried out by the 

Dallah Volunteering Academy for Jeddah, 

during the period from 29 / 7   till  3 / 8 / 

1439H.  

The results showed that the evaluation of 

the community institutions roles in establishing 

and disseminating the culture of endowment 

ranked ( 54.8%), which reflects the limited role 

of the institutions not at the hopeful level , the 

educational institutions received  the highest 

relative assessment  for their roles with 

(68.9%), followed by the religious institutions 

as a second rank (64.3)%), followed by the 

family  with (60.1%), media (52.6%), , the 

legislative and security bodies  at  5
th

 rank 

(50.4%), social and sports organizations (44%), 

and  finally health organizations ranked 7
th

 

(43.5%). The study concluded with a number of 

recommendations and proposed future studies.  

key words:  institution; Community; role; 

education; endowment; Evaluation. 

 
 

 

 

 
 


