
(.مفاهيم و مصطلحات) املرأة  و العمل التطوعي 

.  سلوى بنت حممد احملمادي.د.أ
.  أستاذ العقيدة بكلية الدعوة و أصول الدين

وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية مبقر ريع ذاخر



على التطوع يف أعمال الرب ينطلق العمل التطوعي من تعاليم ديننا احلنيف الذي حث املسلمني
:والتعاون فيما بينهم مبا حيقق مصاحلهم املشروعة قال تعاىل

 عصرنا ويعد العمل التطوعي من أهم الوسائل املستخدمة املشاركة يف النهوض مبكانة اجملتمعات يف
.احلايل



ته يف لذا حيظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها حتى أصبح للعمل االجتماعي التطوعي مكان
.خطط التنمية وبرامج الدولة اليت جعلت من االنسان السعودي الوسيلة والغاية معا

أحد عناصر رؤية فالعمل التطوعي مبختلف جماالته يعكس مدى رقي وحتضر اجملتمعات، واليوم يعد ركيزة و
اليت أطلقها ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان، 2030اململكة العربية السعودية 

.فراد اجملتمعوذلك بتسخري كافة اجلهود لالرتقاء مبنظومة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بني أ



ة، فقد مت إعطاء أما صور العمل اخلريي التطوعي املؤسسي يف اجملتمعات املعاصرة يف اجلمعيات اخلريي
.ةمنوذجني للمرأة أوهلما للمرأة املسلمة يف اسرتاليا واآلخر يف اململكة العربية السعودي

ن مع زوجاهتم املهاجرات متثل املرأة املسلمة يف اسرتاليا منوذج األقليات املسلمة، ويعد أول تاريخ لقدوم املهاجري
، ويشكلون اآلن ثالث أكرب جمموعة (م1930)املسلمات إىل اسرتاليا بعد احلرب العاملية األوىل يف عام 

.من عدد السكان% ( 5.7) دينية بعد املسيحيني والبوذيني وذلك بنسبة 



ة يف الوقت فقد كان عن املرأة والعمل التطوعي يف اململكة العربية السعوديالنموذج الثاني أما 
من جمموع اجلمعيات اخلريية %( 6) ة احلاضر، حيث تشكل اجلمعيات النسائية اخلريية يف اململكة السعودية نسب

شطة األقسام النسائية إال أن املرأة يف اململكة العربية السعودية تشارك يف أن. باململكة العربية السعودية
هاوتشمل اجملاالت اليت تساهم في. للجمعيات الرجالية، ومسامهتها يف بعض اجلمعيات املختلطة

ة إىل مشاركتها يف وقف اخلريي والديين والثقايف والصحي واأليتام واملعاقني وغريه، باإلضاف
.األوقاف مثل األربطة واملساجد



اع الثالث القط/املسؤولية االجتماعية/ مثل العمل اخلريي : ويعرف العمل التطوعي مبصطلحات أخرى
واملنظمات غري احلكومية

عاد هذه هذه املفاهيم واملصطلحات أصبحت تطلق على العمل التطوعي ولعل من املفيد الوقوف على أب
.املصطلحات

:العمل اخلريى
.ضد الشر، ويأتي مبعنى الدين : اخلري

.ويأتي لغويا مبعنى الكرم ،والشرف، واألصل



.رفيه الكل كالعقل مثال، والعدل ، والفضل، والشيء النافع، وضده الشمايرغبهو : واخلري اصطالحا
:وعمل اخلري يف اإلسالم على نوعني

:األول
ملسلم واملسلمة كعموم قاصرا على فاعله ، وهذا يظهر جليا يف األعمال التعبدية واالميانية لدى اماكان

.أنواع الطاعات والقربات واألعمال التعبدية اليت تنفع صاحبها يف املقام األول
:و الثاني

لكتاب احملكم اآيما كان متعديا إىل اآلخرين فيصل اخلري للغري وهو ما تؤكد فضله وأمهيته 



:مفهوم التطوع 
:التطوع لغة

ذات نفسه مما وهو ما تربع به الفرد من( طوع )مبعنى التربع والتكلف واللني والطاعة وهو مأخوذ من الفعل 
.الذين يتطوعون باجلهادواملطوعهالتربع به ،:ال يلزمه فرضه ،والتطوع بالشيء 

:وأما اصطالحا
".اسم ملا شرع زيادة على الفرض والواجبات " فهو 



هناك توقع جلزاء قيام الفرد بعمل ما من تلقاء نفسه دون أن يكون:" بأنهوعرف التطوع اخلريي 
".مادي أو دنيوي وإمنا طمعا يف نيل رضا اهلل وكسب األجر والثواب

:املسؤولية االجتماعية هلا تعريفات عدة-
ملستمر االلتزام ا:" من أمهها ما صدر عن جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ، والذى عرفها بأهنا 

ة ، والعمل على من قبل منظمات األعمال بالتصرف أخالقيا ،واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادي
".لى واجملتمع ككلحتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم إضافة إىل اجملتمع احمل



:  وللقطاع الثالث تسميات متنوعة أخرى عاملية تعكس موقعه اإلداري واالعتباري ومن ذلك
.املنظمات غري احلكومية

.القطاع املستقل
.القطاع اخلريى

.القطاع اخلريى املانح
.التطوعىالقطاع 




