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امللخص:
علــى الرغــم مــن أمهيــة اجلهــود التطوعيــة الــي تقــوم هبــا املــرأة يف اجملتمــع فإهنــا تواجــه العديــد 
مــن املعوقــات عنــد ممارســة هــذه اجلهــود، ومــن هنــا فــإن الدراســة الراهنــة تســتهدف دراســة 
املعوقــات الــي تواجــه تطــوع املــرأة الســعودية، وآليــات مواجهــة هــذه املعوقــات. وقــد اســتهدفت 
الدراســة التعــرف علــى أشــكال تطــوع املــرأة الســعودية يف العمــل التطوعــي، والفوائــد الناجتــة عــن 
التطــوع الــي تعــود علــى املتطوعــة، والفوائــد الــي تعــود علــى اجملتمــع نتيجــة تطــوع املرأة. ومعوقات 
تطــوع املــرأة الســعودية. وأخــراً آليــات التغلــب علــى معوقــات التطــوع. والدراســة وصفيــة حتليليــة 
ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي ابلعينــة، واعتمــدت الدراســة علــى االســتبيان كأداة جلمــع 
البيــاانت، وطبقــت علــى عينــة مــن النســاء مبدينــة مكــة. وقــد أوضحــت النتائــج أن مــن أهــم 
أشــكال التطــوع لعينــة الدراســة هــي املشــاركة ىف املناســبات الوطنيــة، وأن مــن فوائــد التطــوع 
اكتســاب صداقــات جديــدة، أمــا ابلنســبة للمجتمــع ككل فيســاهم التطــوع يف حــل املشــكالت 
الــي تواجهــه، وأهــم معوقــات التطــوع هــي عــدم معرفــة أماكــن التطــوع، وقــد اقرتحــت العينــة 

إنشــاء مراكــز للتطــوع؛ لتســهيل مشــاركة املواطنــن الراغبــن يف التطــوع.
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Obstacles to Saudi Women Volunteering and it’s 
Confronting Mechanisms 

A descriptive study on a sample of female citizens working 
in the voluntary field in Makkah Summary

Dr. Amel Ibrahim

Abstract:

Despite the importance of voluntary efforts by women in 
society, they face many obstacles in the exercise of these ef-
forts. Hence, the current study aims to study the obstacles that 
facing Saudi women volunteering and the mechanisms to con-
front these obstacles. The study aimed to identify the forms 
of voluntary Saudi women are volunteering. The benefits of 
volunteering to the volunteer and the benefits to society as a 
result of women’s volunteerism. Obstacles to Saudi women›s 
volunteerism and finally mechanisms to overcome barriers to 
volunteering. The study was based on a sample of women in 
the city of Mecca. The most important forms of volunteering 
for the sample of the study are participation in national events 
and the benefits of volunteering to make new friends. As for 
the society as a whole, it contributes to solving the problems 
facing it. The most important obstacles to volunteerism are the 
lack of knowledge about the places of volunteering. To facili-
tate the participation of citizens wishing to volunteer.
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مشكلة الدراسة:
يقوم العمل التطوعي بدور مهم ىف تنمية اجملتمع وتقدمه، ومن هنا فقد أولته دول العامل 
املختلفة أمهية خاصة؛ ملا له من آاثر إجيابية على اجملتمع ككل، حيث يسهم ىف زايدة عوامل 
االنتماء، والرتابط بن أفراد اجملتمع، وينمي روح املسئولية بن أبنائه، بل إنه يدعم االقتصاد 
الوطين بنسب متفاوتة يف دول العامل املختلفة. وقد أوضحت تقارير األمم املتحدة أن املتطوعن 
والقــضاء  املــستدامة  التنميــة  الكـوارث، وحتقيـق  مـن  احلـد  املعنيـة يف معاجلـة  اجلهـات  أهم  من 
علــى الفقــر، وكــذلك قيامهم بــدور مهــّم يف احلد من خمـاطر الكـوارث )تقرير األمن العام لألمم 
املتحدة،6/2012(. ونظراً ألمهية العمل التطوعي فقد حرصت رؤية اململكة 2030 على وضع 
أهداف خاصة تتعلق به ابلنظر إىل الوضع احلايل للقطاع غر الرحبي حيث يوجد أقل من 1000 
مؤسسة ومجعية خرية ابململكة، وأقل من 11 ألف متطوع. من مث فقد حددت الرؤية األهداف 

املتعلقة ابلعمل التطوعي ىف األهداف التالية )وكالة األنباء السعودية، 2016(: 
- االرتقاء مبؤشر رأس املال االجتماعي من املرتبة 26 إىل املرتبة العاشرة عاملًيا.

- رفع مسامهة القطاع غر الرحبي يف إمجايل الناتج احمللي من أقل من 1% إىل %5.
- الوصول إىل مليون متطوع يف القطاع غر الرحبي سنواًي.

ووضعت الرؤية آليات لتحقيق هذه األهداف يف القطاع غري الرحبي تتضمن:
- تطوير األنظمة واللوائح احلكومية.  

- الدعم احلكومي للربامج ذات األثر االجتماعي.
- تدريب العاملن ابلقطاع غر الرحبي.  

- تشجيع املتطوعن.
- تسهيل أتسيس منظمات غر رحبية للميسورين حتقيًقا للمسئولية االجتماعية.

- تفعيل مسامهات القطاع غر الرحبي يف جماالت جديدة منها: الصحة، التعليم، اإلسكان، 
األحباث والربامج االجتماعية، الفعاليات الثقافية.

- رفع نســبة املشــروعات الي هلا أثر اجتماعي، أو الي تتواءم مع أهداف التنمية على املدى 
الطويل من 7% حالًيا، إىل 33% يف 2020.
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- هتيئة البيئة التقنية املساندة للقطاع غر الرحبي.
- حتقيق التعاون بن منظمات القطاع غر الرحبي واحلكومة. )الشراكة(

- توجيه القطاع غر الرحبي للعمل على أن يطبق املعاير اخلاصة ابحلوكمة الرشيدة.
- استقطاب الكفاءات وتدريبها.

- غرس ثقافة التطوع لدى أفراد اجملتمع.

وتـــرى الباحثـــة أن للمـــرأة دورًا كبـــرًا يف شـــى اجملـــاالت والســـيما يف العمـــل التطوعـــي؛ حيـــث 
إهنـــا تســـتقطع مـــن جهدهـــا ووقتهـــا إبرادة منهـــا يف نفـــع غرهـــا، والعمـــل علـــى تقـــدمي خدمـــات 
هلـــم. ومـــن األعمـــال الـــي تشـــارك هبـــا املـــرأة هـــي املشـــاركة يف اجلمعيـــات اخلريـــة التطوعيـــة، الـــي 
تقـــدم نشـــاطات اجتماعيـــة كثـــرة ومتنوعـــة، والـــي هلـــا مـــردود اجتماعـــي كبـــر علـــى اجملتمـــع، مـــن 
بينهـــا علـــى ســـبيل املثـــال تقصـــي أحـــوال األســـر واألفـــراد ذوي احلاجـــة، وتقـــدمي املســـاعدات هلـــم، 
واملشـــاركة يف ورش العمـــل الـــي ختـــص اجملتمـــع، وأيًضـــا تقـــدمي خدمـــة التعـــاون يف األطبـــاق اخلريـــة 
ــتفاد مـــن ريـــع تلـــك النشـــاطات يف متويـــل املشـــاريع التطوعيـــة بشـــى الطـــرق املمكنـــة.  الـــي يسـ
وتعـــد كفـــاءة املـــرأة وقدرهتـــا ومؤهالهتـــا مـــن العوامـــل االجتماعيـــة يف جنـــاح العمـــل التطوعـــي. 
فاملـــرأة احلاصلـــة علـــى املؤهـــالت العلميـــة املتخصصـــة ميكنهـــا املشـــاركة يف إقامـــة حماضـــرات 

ودروس توعويـــة يف كل اجملـــاالت.

وعلى الرغم من هذه الفوائد العديدة الناجتة عن مشاركة املرأة يف األعمال التطوعية، الي 
تعود عليها وعلى جمتمعها ابلفائدة والعائد املادي واملعنوي فإننا نالحظ يف عصران احلاضر أن 
هناك بعض العقبات الي تقف يف طريق العمل التطوعي للمرأة، وأول هذه العقبات أتثر عدد 
كبر من النساء ابلقيم الفردية من وجهة نظر اجملتمع، كاملوروث االجتماعي الذي يقوم على 
تشجيع املرأة ابلبقاء يف البيت حفاظًا على مسعتها؛ حيث إن هذا التصرف ال يعكس عماًل 
إجيابًيا، بل نتج عنه عدم قدرة بعض املتطوعات على االلتزام ابملسئوليات؛ لشعورهن أبهنن 
غر ملزمات أبداء العمل التطوعي على الوجه املطلوب )املعجل،2013 :60-61(. ومن 
مث فقد حتددت مشكلة الدراسة يف الوقوف على املعوقات الي تعرتض سبيل املرأة السعودية 

للتطوع، والوصول إىل آليات للتغلب على هذه الصعوابت والتحدايت.
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الدراسات السابقة:
دراســـة برقـــاوي )2008( عملـــت علـــى وصـــف اجتاهـــات الشـــباب الســـعودي حنـــو 
العمـــل التطوعـــي، وأوضحـــت النتائـــج أن الشـــباب يـــرون أن التطـــوع يســـاعد يف تعميـــق مفاهيـــم 
اإلســـالم ىف احلـــث علـــى اخلـــر والـــرب لكافـــة بـــين البشـــر، وأن الشـــباب يتطـــوع مـــن أجـــل نيـــل 
الثـــواب واألجـــر ىف اآلخـــرة. بينمـــا اســـتهدفت دراســـة الســـلطان )2009( التعـــرف علـــى 
اجتاهـــات الشـــباب اجلامعـــي جتـــاه ممارســـة العمـــل التطوعـــي, ومـــا هـــي األعمـــال التطوعيـــة الـــي 
يـــودون ممارســـتها, وكذلـــك مـــا املعوقـــات الـــي حتـــول دون التحـــاق الشـــباب اجلامعـــي ابألعمـــال 
التطوعيـــة. وأســـفرت النتائـــج أن متوســـط ممارســـة الشـــباب اجلامعـــي للعمـــل التطوعـــي مســـتوى 
ممارســـة ضعيـــف جـــداً. وأشـــارت نتيجـــة الدراســـة إىل أن مـــن أهـــم الفوائـــد الـــي حيصـــل عليهـــا 
هـــي  هلـــم،  ا ابلنســـبة  التطوعيـــة، وتعـــد مهمـــة جـــدًّ األعمـــال  اشـــرتاكهم يف  نتيجـــة  الشـــباب 
اكتســـاب مهـــارات جديـــدة، وزايدة اخلـــربة، وشـــغل وقـــت الفـــراغ أبمـــور مفيـــدة، واملســـاعدة 
ــة. وبينـــت النتائـــج أن مـــن  ــة الشـــخصية االجتماعيـ ــة ابلنفـــس، وتنميـ ــع، والثقـ ــة اجملتمـ يف خدمـ
معوقـــات التطـــوع عـــدم اإلعـــالن عـــن برامـــج العمـــل التطوعـــي يف الوســـائل اإلعالميـــة ابلصـــورة 
الكافيـــة، وقلـــة املؤسســـات الداعمـــة لربامـــج العمـــل التطوعـــي، كذلـــك عـــدم تشـــجيع األســـر 
ألبنائهـــا علـــى املشـــاركة يف العمـــل التطوعـــي. وهدفـــت دراســـة عطيـــة )2012( إىل حتديـــد 
طبيعـــة مشـــاركة الشـــباب اجلامعـــي يف العمـــل التطوعـــي، وحتديـــد املعوقـــات الـــي تؤثـــر علـــى 
مشـــاركته التطوعيـــة. وقـــد بينـــت نتائجهـــا أن الشـــباب يشـــارك يف األعمـــال اخلريـــة، كذلـــك 
يشـــارك يف محـــالت مســـاعدة الفقـــراء ورعايتهـــم، إىل جانـــب املشـــاركة ابلتطـــوع يف األعمـــال 
التطوعيـــة يف احلـــي الـــذي يســـكن بـــه الشـــاب. ووضحـــت النتائـــج أن مـــن معوقـــات العمـــل 
التطوعـــي االنشـــغال ابلدراســـة، كذلـــك االهتمـــام أبمـــور احليـــاة الشـــخصية، وعـــدم توافـــر وقـــت 
للتطـــوع، وعـــدم وجـــود وعـــي جمتمعـــي عـــن دور املتطوعـــن ابجملتمـــع. وأوصـــت دراســـة الـــرواس 
)2011( ابلعمـــل علـــى اســـتبدال األحـــكام التعزيزيــــــة للمدانـــن يف قضـــااي يســـرة بعقـــوابت 
أتديبيــــــة لرتســـيخ مفهـــوم العمـــل التطوعـــي، وإنشـــاء مكاتـــب وهيئـــات ومنظمـــات رمسيـــــة وأهليـــة 
خاصـــــة بشـــؤون العمـــل التطوعـــي، تقـــوم بتســـهيل إجراءاتـــه، وخدمــــــة املتطوعـــن وتشـــجيعهم، 
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ــم مـــن  ـــات املتطوعـــن وقدراهتـ ــيق بـــن رغب ــن املؤسســـات التطوعيـــــة، والتنسـ وكذلـــك الدفـــاع عـ
جهـــــــة، وحاجـــة املؤسســـات مـــن جهـــــة أخـــرى، وتوفـــر دورات تدريبيـــــة ملعلمـــي التعليـــم العـــام 
علـــى كيفيـــة االســـتفادة مـــن قيـــم العمـــل التطوعـــي يف حتفيـــز طالهبـــم علـــى املشاركـــــة يف األعمـــال 
ـــة. أمـــا دراســـة املالكـــي )1431هــــ( فقـــد بينـــت نتائجهـــا أن اجتاهـــات عينـــة الدراســـة  التطوعيــ
كانـــت إجيابيـــة حنـــو العمـــل التطوعـــي. وأن الدافـــع األساســـي للتوجـــه حنـــو العمـــل التطوعـــي 
مـــن وجهـــة نظـــر العينـــة هـــو اكتســـاب خـــربات ومهـــارات جديـــدة، والرغبـــة يف تقـــدمي املســـاعدة 
لآلخريـــن. وحـــددت دراســـة الفايـــز )2012( معوقـــات العمـــل التطوعـــي ســـواًء املرتبطـــة ابلطالبـــة 
أو املعوقـــات اجملتمعيـــة واملؤسســـاتية الـــي حتـــد مـــن ممارســـته. وبينـــت النتائـــج أن مـــن أهـــم املعوقـــات 
أن العمـــل التطوعـــي يتطلـــب إمكانيـــات ال تتوافـــر لـــدى الطالبـــة، وعـــدم النظـــر جبديـــة مـــن األســـرة 
للعمـــل التطوعـــي، وخلـــو مناهـــج التدريـــس مـــن التشـــجيع عليـــه، وعـــدم توافـــر الوقـــت الـــكايف 
لـــدى الطالبـــة للتطـــوع. إىل جانـــب حمدوديـــة اجلهـــات الـــي ميكـــن التطـــوع هبـــا، وعـــدم وضـــوح 
ــة شـــلهوب واخلمشـــي )2013( فقـــد اســـتهدفت  الـــدور املطلـــوب مـــن املتطوعـــة. أمـــا دراسـ
ــة الســـعودية،  ــة العربيـ ــباب يف اململكـ التعـــرف علـــى الواقـــع الفعلـــي للعمـــل التطوعـــي لـــدى الشـ
وتوصلـــت الدراســـة إىل وجـــود دوافـــع لـــدى الشـــباب للعمـــل التطوعـــي، تتمثـــل يف الرغبـــة يف 
احلصـــول علـــى األجـــر واملثوبـــة مـــن هللا، كمـــا بينـــت النتائـــج أن جمـــاالت التطـــوع للشـــباب كانـــت 
حمـــّل اهتمـــام برعايـــة األيتـــام، يليـــه جمـــال اجلمعيـــات واملؤسســـات اخلريـــة. كمـــا أن هنـــاك معوقـــات 
حتـــد مـــن مشـــاركة الشـــباب الســـعودي، ومنهـــا عـــدم وجـــود نظـــام للتطـــوع يف اجملتمـــع الســـعودي، 
وصعوبـــة املواصـــالت، وضعـــف اإلعـــالن عـــن العمـــل التطوعـــي. واقرتحـــت عينـــة الدراســـة آليـــات 
لـــزايدة مشـــاركة الشـــباب، منهـــا العمـــل علـــى إجيـــاد نظـــام مقنـــن للعمـــل التطوعـــي يف اململكـــة، 
وختصيـــص حوافـــز للشـــباب املتطـــوع. وبينـــت دراســـة املغـــريب)2014( أن مشـــاركة الطالبـــات يف 
الربامـــج التطوعيـــة ملكافحـــة املخـــدرات يف مقدمـــة األعمـــال التطوعيـــة الـــي ترغـــب الطالبـــات يف 
ممارســـتها، وأن مـــن أهـــم معوقـــات العمـــل التطوعـــي للطالبـــة هـــو وجـــود بعـــض الصـــور االجتماعيـــة 
الســـلبية عـــن املتطوعـــن، واقرتحـــت عينـــة الدراســـة تكثيـــف احملاضـــرات والنـــدوات كوســـائل 
لتفعيـــل العمـــل التطوعـــي للطالبـــات. أمـــا دراســـة اقطـــم )2014( فقـــد أوضحـــت نتائجهـــا أن 
معوقـــات مشـــاركة املـــرأة يف العمـــل التطوعـــي جـــاءت علـــى النحـــو التـــايل: املعوقـــات االجتماعيـــة 
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والثقافيـــة، يليهـــا املعوقـــات االقتصاديـــة والسياســـية، مث املعوقـــات التنظيميـــة واإلداريـــة، وأخـــرًا 
املعوقـــات الشـــخصية. وأشـــارت دراســـة احلـــريب )2014( إىل أمهيـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه األســـرة 
يف تكويـــن االجتاهـــات حنـــو العمـــل التطوعـــي. وبينـــت دراســـة الصـــاحل )2016( أن تطـــوع 
الطالبـــة اجلامعيـــة يواجـــه عـــدًدا مـــن املعوقـــات. وخرجـــت الدراســـة بتصـــور مقـــرتح لتوصيـــف دور 

اخلدمـــة االجتماعيـــة يف تعزيـــز الســـلوك التطوعـــي لـــدى الطالبـــات اجلامعيـــات.

ومــن خــالل هــذا العــرض للدراســات الســابقة يتضــح أن بعضهــا ركــز علــى التطــوع لــدى 
الشــباب بشــكل عــام وشــباب اجلامعــة بشــكل خــاص، بينمــا ركــزت دراســة أخــرى علــى وضــع 
اســرتاتيجيات لتفعيــل التطــوع علــى املســتوى الوطــين، وركــزت اثلثــة علــى التطــوع يف جمــاالت 
نوعيــة، مثــل مكافحــة املخــدرات، بينمــا أوضحــت دراســة أخــرى أن مــن العقــوابت البديلــة 
للســجن التطــوع ىف برامــج خدمــة اجملتمــع. وختتلــف هــذه الدراســة يف اهتمامهــا ابملــرأة املتطوعــة 

يف مدينــة مكــة ســواء بشــكٍل مجاعــيٍّ مــن خــالل اجلمعيــات اخلريــة أو بشــكل فــردي.

أهداف الدراسة:
1. التعرف على أشكال تطوع املرأة السعودية  يف العمل التطوعي.

2. حتديد الفوائد الناجتة عن التطوع الي تعود على املتطوعة.
3. التعرف على الفوائد الي تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة.

4. حتديد معوقات تطوع املرأة السعودية.
5. التوصل إىل آليات التغلب على معوقات التطوع.

تساؤالت الدراسة:
1. ما أشكال تطوع املرأة السعودية  يف العمل التطوعي؟
2. ما الفوائد النامجة عن التطوع الي تعود على املتطوعة؟

3. ما الفوائد الي تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة.
4. ما معوقات تطوع املرأة السعودية؟

5. ما آليات التغلب على معوقات التطوع؟
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مفاهيم الدراسة:
تعريف التطوع:

لغــة: عــًرف ابــن منظــور التطــوع يف لســان العــرب أبنــه »التطــوع هــو مــا تــربع بــه مــن 
نفســه«  مــن  تربعــًا  الشــيء  يفعــل  الــذي  هــو  واملتطــوع  فرضــه،  يلزمــه  ال  ممــا  نفســه  ذات 

.)243 العــرب،ج8 :  )لســان 

- عًرفــه برانمــج )متطوعــو األمــم املتحــدة( أبنــه: شــكل مــن أشــكال الســلوك االجتماعــي 
الطوعــي، يفيــد اجملتمــع ككل وكذلــك املتطــوع، وال خيضــع لالعتبــارات املاليــة )برانمــج متطوعــو 

األمــم املتحــدة، د.ت: 6(.

بينمــا عًرفــه النعيــم أبنــه : اجلهــد الــذي يبذلــه أي شــخص بــدون مقابــل جملتمعــه للمســامهة 
يف حتمــل مســئولية املؤسســة، الــي تعمــل علــى تقــدمي الرعايــة االجتماعيــة )النعيــم،2005(.

وعرفتــه العنــزي أبنــه: جهــد يبذلــه اإلنســان مــن أجــل اجملتمــع أو مــن أجــل جمموعــات 
معينــة بــدون مقابــل، حيــث يقــوم مبســئوليات يف العمــل مــن خــالل مؤسســات اجتماعيــة قائمــة، 

إشــباعاً ملشــاعر ودوافــع إنســانية داخليــة خاصــة تلقــى رضــا مــن جمتمعــه )العنــزي،2006(.

وعرفـــه عبـــد اللطيـــف علـــى أنـــه التطـــوع هـــو ذلـــك اجلهـــد الـــذي يبذلـــه اإلنســـان جملتمعـــه 
بـــدون مقابـــل، ويســـتهدف منـــه أن يشـــارك يف جـــزء مـــن املســـئوليات يف جمتمعـــه ومؤسســـاته 
لإلســــهام يف حــــل مــــشكالته االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، وحتقيـــق خطـــط اجملتمـــع ومؤسســـاته 
املتميـــزة الـــي تســـتهدف صـــاحل اجملتمـــع. وهــــو جهــــد إنســـاين ينفـــذه )فـــرد - مجاعـــة - جمتمـــع( 
مــــشكلة خاصـــة ابجملتمـــع أو  مـــا أو  ميلكـــون خـــربات ومهـــارات وآراء، خبصـــوص موضــــوع 
، بـــل حيقـــق للقائمـــن عليـــه نـــوع مـــن اإلشـــباع  املؤسســـة، وال يهـــدف مـــن قيامـــه بـــه مقابـــاًل مـــادايًّ

النفســـي أو االجتماعـــي أو الديـــين )عبداللطيف،1421هــــ: 8-7(.

وهناك ثالثة مفاهيم رئيسة ترتبط ابلتطوُّع وهي: »رأس املال االجتماعي«، و»التضامن 
اجملتمعــي«، و»الدميوقراطيــة«. لقــد درس روبــرت ابتنــام العالقــات التجريبيــة بــن هــذه املفاهيــم 
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الثالثــة. حيــث عــّرف ابتنــام )1993( رأس املــال االجتماعــي يف كتابــه )تفعيــل الدميوقراطيــة( أبنــه 
ــن كفــاءة اجملتمــع  »مميــزات املنظمــة االجتماعيــة كالثقــة والعــادات والشــبكات الــي ميكــن أن حتسِّ
وذلــك مــن خــالل تســهيل اإلجــراءات التنســيقية«. واســتنتجت دراســته الطوليــة يف إيطاليــا حــول 
املنظمــات اجملتمعيــة أن املعاهــد السياســية تعتمــد علــى املنظمــات املتوســطة والثقافــة االجتماعيــة. 
مث كتــب ابتنــام )2000( الحقــاً يف كتابــه »ال شــيء غــر البولينــج« أن ســوق األســهم األمريكــي 
اخلــاص بــرأس املــال االجتماعــي قــد اخنفــض، وعــزى الســبب يف ذلــك إىل االنفصــال األمريكــي 
املتزايــد بــن العائلــة واألصدقــاء واجلــران وإىل البُــى الدميقراطيــة. واختتــم كتابــه بذكــره أن أفضــل 
طريقة الستعادة أسهم الدولة اخلاصة برأس املال االجتماعي، هي أن يعيد اجملتمع التواصل من 

.)Poole, 2008: 270( خــالل حيــاة مؤسســاتية أفضــل

وقـــد أولـــت عـــدٌد مـــن اجملتمعـــات أمهيـــة خاصـــة للعمـــل التطوعـــي ابعتبـــاره واحـــًدا مـــن 
العوامـــل املهمـــة الـــي تســـاعد أبناءهـــا علـــى القيـــام أبعمـــال اخلـــر مـــن خـــالل تقـــدمي املســـاعدة 
ملـــن حيتاجهـــا منهـــم، وتعزيـــز انتمائهـــم ومشـــاركتهم ىف جمتمعهـــم، واملســـامهة طوًعـــا بتنميـــة هـــذه 
اجملتمعـــات وتطويرهـــا، إضافـــة إىل تنميـــة قـــدرات الشـــباب ومهاراهتـــم الشـــخصية، وإاتحـــة الفـــرص 
ــليط الضـــوء  ــرار. ولتسـ ــاذ القـ ــاركة يف اختـ ــة، واملشـ ــااي العامـ ــم للتعبـــر عـــن آرائهـــم حـــول القضـ هلـ
علـــى أمهيـــة العمـــل التطوعـــي فقـــد أقـــرت األمـــم املتحـــدة يف عـــام 1985 يوًمـــا دوليـًــا للمتطوعـــن، 
ـــص لـــه اليـــوم اخلامـــس مـــن ديســـمرب مـــن كل عـــام، كمـــا اعتـــربت عـــام 2001 هـــو العـــام  وُخصِّ
الـــدويل للمتطوِّعـــن )اهلـــران، 160:2015(. ووضعـــت هلـــذه الســـنة أربعـــة أهـــداف أساســـية، 

هــــي: االعتــــراف ابلعمــــل التطوعـــي، والرتويـــج لـــه، وتيســـره، وإقامـــة الشـــبكات لــــه.

وال تقتصـــر فوائـــد التطـــوع علـــى اجلوانـــب االجتماعيـــة واإلنســـانية، بـــل أصبـــح لـــه بعـــد 
اقتصـــادي مهـــم؛ حيـــث قــــدر االحتــــاد الـــدويل جلمعيـــات الصليـــب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر، يف 
املنشور املعنـون بــ )قيمـة املتطـوعن(، الـذي نشر يف عام 2011 أن عدد قوتـه العاملـة العامليـة 
مــــن املتطــــوعن يبلــــغ  13.1مليــــون شــــخص، وقـــدِّرْت قيمـــة مســـامهتهم مببلـــغ 6.6 بليـــون دوالر 

)تقريـــر األمـــن العـــام،10:2012(.
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وتقســم دائــرة معــارف اخلدمــة االجتماعيــة املؤسســات التطوعيــة إىل مخســة أنــواع، هــي: 
الرحبيــة، ومؤسســات  غــر  الشــعبية، واملنظمــات  الدعــم االجتماعــي، واملؤسســات  شــبكات 
اخلدمــات اإلنســانية، واملنظمــات اخلاصــة )poole, 2008: 270(. وميكــن أن يكــون التطــوع 
يف شــبكات الدعــم االجتماعــي عينيًّــا )مــال أو منتجــات(، أو عاطفيًــا )تشــجيع وتقــدمي وشــد 
أزر(، أو تبادليًــا )رعايــة طفــل ومنــزل(، أو مســتمرًا )أنشــطة حياتيــة يوميــة ومســاعدات يف 
العمــل(، أو رأمســااًل اجتماعيًــا )صالحيــة الوصــول إىل الوظائــف واملــوارد األخــرى مــن خــالل 
التفاعــالت االجتماعيــة(. يعــود فضــل التقــدم الكبــر يف دعــم وظائــف ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة إىل شــبكات الدعــم االجتماعــي يف أماكــن العمــل ويف اجملتمــع، أكثــر ممــا هــو عليــه 

.)Poole, 2008: 270( حــال الدعــم املهــين وحــده

وميكن تناول األهداف املرتبطة ابلتطوع على النحو التايل:

أواًل: الفوائد واألهداف املتصلة ابملتطوع )الصغري، 1423هـ(:
الثواب الديين. . 1
الثقـــة ابلنفـــس، ألنـــه يســـمح للشـــخص مبشـــاركة آخريـــن، والتخلـــص مــــن الفرديــــة . 2

واألاننيـــة لتتحـــول إىل القـــدرة علـــى التعـــاون ومســـاعدة اآلخريـــن.
يشـــبع حاجات الفرد؛ حيث يكســـبه خربات ومهارات اجتماعية ونفســـية، مبشـــاركته . 3

يف األنشـــطة االجتماعية الطوعية، ويشـــبع حاجته للنجاح والتقدير وأتكيد الذات … إخل.
ــم  املتطـــوع عالقـــات اجتماعيـــة واســـعة وإجيابيـــة مـــع أفـــراد . 4 مـــن خـــالل التطـــوع  يقيـ

اجملتمـــع وقياداتـــه.
يشـــعر ابلســـعادة والرضـــا عـــن النفـــس؛ إلســـهامه مـــن خـــالل اجلهـــد التطوعـــي يف . 5

العديـــد مـــن املناســـبات، واملـــردود النفســـي اإلجيـــايب هلـــذا اجلهـــد بقيامـــه خبدمـــة مواطنيـــه وجمتمعـــه.
يســـتطيع املتطـــوع أن يفهـــم بشـــكل أوضـــح ظـــروف جمتمعـــه، ومشـــكالته، وإمكانياتـــه، . 6

وابلتــــايل تكــــون توقعاتـــه ومطالبـــه واقعيـــة، ويقتنـــع ابلنتائـــج الـــي تتـــم علـــى أرض الواقـــع.
يكتســـب صفـــات شـــخصية إجيابيـــة، ويتخلـــص مـــن أخـــرى ســـلبية، مثـــل حـــب . 7

الـــذات، ويــــتعلم التحكـــم يف ردود أفعالـــه، ويضبـــط تصرفاتـــه، ويقـــوي قدرتـــه علـــى حتمـــل 
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القـــرارات. واختـــاذ  املســـؤولية، 
التطـــوع هـــو ممارســـة للدميقراطيـــة؛ نتيجـــة ملشـــاركته )املتطـــوع( يف مجيـــع مراحــــل العمــــل . 8

االجتماعـــي مـــن التخطيـــط والتنفيـــذ والتقـــومي واملتابعـــة، ومـــن مث فهـــو مشـــارك يف أمـــور جمتمعـــه 
كلِّهـــا، ويف مجيـــع مراحلهـــا.

طريقـــة مفيـــدة لالســـتفادة مـــن وقـــت فـــراغ الفـــرد مبـــا يعـــود عليـــه وعلـــى اجملتمـــع مبـــا . 9
يشـــعر الشـــخص أبمهيتـــه، وكذلـــك جينبـــه رفقـــة الســـوء، ويقيـــه مـــن االحنـــراف؛ حيـــث ال تســـمح 
لـــه املهـــام الـــي ســـيقوم هبـــا أبي مســـاحة للســـلوك غـــر الســـوي وال تشـــجع عليـــه، وذلـــك ألنـــه 

يشـــعر الشـــاب ابألمهيـــة.

اثنياً: األهداف والفوائد املتصلة ابملؤسسة االجتماعية:
هي  التطوعية  االجتماعية  ابملؤسسات  اخلاصة  األهداف  أن  اللطيف  عبد  رشاد  يرى 

)عبداللطيف،1421هـ: 170(: سد النقص يف العاملن املؤهلن هبذه اهليئات.
1. يفيـــد املتطـــوع يف إاتحـــة الـــرأي الفـــين للمنظمـــة االجتماعيـــة وخصوًصـــا إذا كان مـــن 

املشـــهود هلـــم ابلســـمعة احلســـنة واخلـــربة املتميـــزة.
2. تدعيـــم مكانـــة املؤسســـة االجتماعيـــة ابجملتمـــع مـــن خـــالل املتطوعـــن، الـــذي يشـــكلون 

الصـــورة الذهنيـــة عنهـــا لـــدى أفـــراد اجملتمـــع.
3. حيقـــق املتطوعـــون أهـــداف املنظمـــة؛ حيـــث إن مـــا يقومـــون بـــه يســـاعد علـــى حتقيـــق 

األهـــداف الـــي وضعتهـــا املنظمـــة لتنميـــة اجملتمـــع وبنـــاء قـــدرات أفـــراده.

اثلثاً: األهداف والفوائد املتصلة ابجملتمع )الزهراين، 1421هـ: 53(:
1. حتقيـــق التكافـــل االجتماعـــي، ويصبـــح هـــذا التكافـــل بـــن أفـــراد اجملتمـــع نتاًجـــا لعمليـــات 

التطـــوع الـــي تتـــم، وتــــصبح احتياجـــات اآلخريـــن حمـــل اهتمـــام هـــؤالء املتطوعـــن.
ـــن أحـــوال املعيشـــة، ويوفـــر حيـــاة أفضـــل ألفـــراد هـــذا اجملتمـــع، حيـــث يشـــارك  2. حيسِّ
املتطـــوع يف اجلهـــود التنمويـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، ويعمـــل علـــى تغطيـــة القصـــور يف اجملـــاالت 

واألعمـــال الـــي تقـــوم هبـــا الدولـــة.
3. املسامهة يف حل خمتلف املشكالت؛ ألن العمل التطوعي ميكن أن يؤدي إىل عالج 



معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها

58                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

املشـكالت املرتبطـة ابجملـاالت الصحيـة والتعليميـة يف اجملتمـع، كمـا يسـاعد العمـل التطوعـي 
علـى االسـتفادة مـن الفــرص االقتــصادية املختلفـة، وتربيـة الشـباب، ومحايتهـم مـن املخـدرات، 

وجنـوح األحـداث ... إخل.
4. يسـهم التطـوع يف إجيـاد عالقـات روابـط بـن املنظمـات احلكوميـة واجملتمعــات احملليــة؛ 
إمكانياهتــا إلشــباع  تضـع كل  بـل  اجملتمـع،  عـن  عزلتهـا  عـدم  علـى  تعتمـد يف جناحهـا  ألهنـا 

أفـراد اجملتمـع. حاجـات 
الذيـن  املتطوعـون  ألهنـم  حاجاهتـم؛  عـن  التعبـر  يف  اجملتمـع  أفـراد  التطـوع  يسـاعد   .5
ميثلـون فئـات اجملتمـع املختلفـة، وابلتـايل يضـع اجملتمـع خططـه وبراجمـه علـى أسـاس إشـباع هـذه 

احلاجـات، وحسـب أولوايهتـا مــن وجهـة نظـر أفـراد اجملتمـع أنفسـهم.
6. اكتشاف القيادات وتدريبها، وزيـادة مهاراهتـا يف حتمل أعباء املسؤولية االجتماعية.

فلسفة العمل التطوعي:
تعتمد حمددات العمل التطوعي على الفلسفة التالية )احلمادي،1421هـ: 7-6(:

أواًل: الفلســـفة الذاتيـــة: تقـــوم علـــى جمموعـــة مـــن االعتبـــارات، الـــي جتـــول يف ذهـــن 
الفـــرد وضمـــره، أو جمموعـــة مـــن األفـــراد. فقــــد ميـــارس الفـــرد النشـــاط االجتماعـــي إلرضـــاء 
بعـــض الغرائـــز واحلاجـــات النفســـية، فهـــو ال جيـــد نفســـه متـــوازاًن إال مـــن خـــالل قيامـــه هبـــذا 
النشـــاط. وقـــد تشـــبع رغبـــة ممارســـة العمـــل اجلماعـــي، أي العمـــل مـــع اآلخريـــن. فلكـــي يشـــعر 
ـــرد فيكســـب  ـــة الفـ الفـــرد ابجتماعيتـــه يلجـــأ إىل ممارســـة هـــذا النشـــاط التطوعـــي، وتتضمـــن رغبـ

شـــعبية اآلخريـــن وأتييدهـــم واحرتامهـــم.

اثنيــًا: الفلســفة املوضوعيــة: تنشــأ نتيجــة أتثــر القائمــن هبــذا العمــل جبملــة الظــروف 
واملتغــرات البيئيــة. ويتأتــى التأثــر البالــغ هلــذه املتغــرات بفعــل وعــي الفــرد واســتيعابه لــدوره 
يف اجملتمــع، وينصــب تفكــره علــى ممارســة نـشـــاط أو دور معــن يفرضــه وجــوده بــن اجلماعــة 
أو جمموعــة مــن األفــراد الذيــن يعيــش معهــم. وقــد يتحقــق العمــل التطوعــي أتسيًســا علــى 
امتالك األفراد درجة عالية من اإلحســاس ابالنتماء إىل جمـــتمعهم، فتـــراهم يتســابقون يف درء 
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األخطــار الــي هتــدد اجملتمــع كاألخطــار الطبيعيــة )زالزل، وبـــراكن(، أو األخطـــار البشــرية 
)احلــروب، وعــدم اســتقرار األمــن(.

العمل التطوعي من املنظور اإلسالمي )املهيدب، 1428هـ :8(:
العمل التطوعي مطلوب شرًعا وفطرًة، ملا فيه من العمل على الرب والصلة وإعانة الضعيف 
ونفــع اآلخريــن، فكيــف إذا كان ذلــك تطوًعــا واحتســااًب لألجــر واملثوبــة اخلالصــة مــن هللا تعــاىل، 
ــْن أَمــَر بصدقــٍة أْو معــروٍف أو إصــالٍح بــَن  قــال تعــاىل: }ال خــرَي يف كثــرٍي ِمــْن َنَْواُهــْم إالَّ َم
النــاِس وَمــْن يفعــْل ذلــك ابتغــاَء َمْرَضــاِة هللِا فَســْوَف نُـــْؤتِْيِه أْجــًرا عظيًمــا{ النســاء 114. 
وىف احلديــث الشــريف قــال صلــى هللا عليــه وســلم: “أَحــبُّ النَّــاِس إىل هللِا أنـَْفُعُهــْم، وأحــبُّ 
ــًة، أو تقضــي  األعمــاِل إىل هللا عــز وجــل ســروٌر تدخلــه علــى مســلٍم أو تكشــُف عنــه كرب
عنــه ديًنــا، أو تطــرد عنــه جوًعــا، وألن أمشــي مــع أخــي املســلم يف حاجتــه أحــب إيلَّ مــن 
أن أعتكــف يف املســجد شــهًرا، ومــن كــف غضبــه ســر هللا عورتــه ومــن كظــم غيًظــا، ولــو 
شــاء أن ميضيــه أمضــاه مــأ هللا قلبــه رضــي يــوم القيامــة ومــن مشــى مــع أخيــه املســلم يف 
حاجتــه حــى يثبتهــا لــه أثبــت هللا قدمــه يــوم تــزل األقــدام، وإن ســوء اخللــق ليفســد العمــل 

كمــا يفســد اخلــل العســل”. حســنه األلبــاين.

العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية:
ميثل العمل التطوعي يف اململكة العربية الســعودية ركيزة أساســية تطبيًقا ألمر هللا عز وجل، 
ورســوله الكــرمي صلــى هللا عليــه وســلم، وأصبــح لــه دور مهــم يف تنميــة اجملتمــع، ووســيلة لتحقيــق 
متاســك اجتماعي بن املواطنن، وقد عرف منذ وقت مبكر واختذ أشــكااًل عدَّة، منها الفردي، 
والعائلــي، والقبلــي، لكنــه أخــذ شــكله املنظــم عقــب أتســيس اململكــة علــى يــد امللــك عبــد العزيــز 

بــن عبــد الرمحــن آل ســعود رمحــه هللا وقيامــه ببنــاء أركان اجملتمــع الســعودي اجلديــد.

رابًعا: دعائم ناح العمل التطوعي )احلليب، 2005: 15-14(:
1. ال مقابل مادي ملا يقوم به الشخص من جهود أايًّ كان نوعه.

2. توفر القدرة على بذل اجلهود وليكون هذا اجلهد انبًعا من إرادة صادقة.
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3. حتمل املتطوع مسؤولية اإلعالم اإلجيايب البناء يف رسالة املؤسسة وأهدافها الي يتطوع 
للخدمة هبا يف حميط األسرة واألصدقاء واجلران ويف حميط جمتمعه احمللي.

4. قيــام العالقــة بــن املتطــوع واملهتمــن العاملــن ابملؤسســة علــى أســاس مــن االحــرتام 
املتبـــادل، وتفهــم حلقيقــة األدوار والرســالة الــي يتحملهــا كل متطــوع.

5. إدراك املتطوع ألمهية التدريب وأثره يف اكتساب اخلربات واملهارات الكفيلـــة بتحقيـــق 
املســتوى املطلــوب إلتقــان العمــل.

6. رغــم أن اجلهــد الــذي يبذلــه املتطــوع دون مقابــل فــإن عالقتــه ابملؤسســة الــي يتطــوع 
للخدمة هبا جيب أن تكون عالقة عمل وجدية، فيتحمل املتطوع مسؤولية أعماهلا ونتائجها.

7. علــى املؤسســة االجتماعيــة أن حتــدِّد بدقــة احتياجاهتــا ألعمــال املتطوعــن، كمـــا تـــوفر 
هلـــم التقديــر واالهتمــام بصــورة تكفــل اســتمرارهم ورغبتهــم يف تقــدمي املعاونــة، وعلــى املتطـــوع 
أيضــاً أن يتقبــل إشــراف املؤسســة وتوجيههــا؛ لضمــان حســن األداء، وانتظــام العمــل علــى 

النحـــو الــذي يتوخــاه.
8. احرتام القواعد والنظم املتفق عليها، وااللتزام ابلعمل وفـق األهـداف العليـا للمؤسسـة 

االجتماعية.
9. عــدم اإلقــالل مــن شــأن املتطــوع إذا قــلَّ جهــده وفــق ظروفــه، فيجــب تشــجيع العمــل 
أهــداف  بقــدر يســر يف حتقيــق  التطـــوعي مهمــا كان حجمــه أو صورتــه طاملــا يســهم ولــو 

اجلمعيــة.
10. إاتحــة الفرصــة لتجديــد شــباب التطــوع وخلــق صفــوف أخــرى، وعـــدم احتكـــار 

العمـــل التطوعــي علــى فئــة أو جمموعــة معينــة.
11. تكــرمي املتطوعــن الــروَّاد، وتقــدمي الشــكر والعرفــان ملــا قدمــوه للمؤسســـة أو اجلمعيـــة 

مـــن خدمــات.

املشكالت واملعوقات اليت تواجه املتطوعن )احلليب، 2005: 14(:
1. حياول البعض حتقيق أقصى استفادة شخصية ممكنة وذلك يتعارض مع طبيعة التطوع.

2. احملاابة يف تنفيذ األعمال أو تعين العاملن من األقارب من غر ذوي الكفاءة.
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3. الشللية الي تعرقل سر األعمال.
4. استغالل املرونة إىل حد الوصول إىل التسيب واالستهتار.

5. اإلسراف يف اخلوف، وفرض القيود إىل حد العجز، وتقييد األعمال وحتجيمها.
6. اخلوف من التوسع؛ خشية عدم إمكان حتقيق السيطرة واإلشراف.

7. البعد عن الطموح والرضا ابلواقع دون حماولة تغيره.
8. الوقوع حتت أسر عاملن، ذوي شخصية قوية، غر عابئن بتحقيـق أهـداف اجلمعيـة 

وتطلعاهتا.
9. اخلوف من اجلديد ومن أمهية االنفتاح والوقوع يف أسر االنغالق.

10. اعتبار أعمال اجلمعية من األسرار املغلقة الي جيب عدم مناقشتها مع الغر.
11. تقييـد العضويـة أو الرغبـة يف عـدم قبـول عناصـر جديـدة، فتصبـح اجلمعيـة حكـراً 

علـى عـدد معـن.

اإلجراءات املنهجية:
التحليليــة؛ حيــث  الدراســات الوصفيــة  الدراســة إىل منــط  تنتمــي هــذه  نــوع الدراســة: 
يرتبــط مفهــوم البحــث الوصفــي بدراســة واقــع األحــداث والظواهــر واملواقــف واآلراء ودراســاهتا 
ــا لتحديثــه،  وتفســرها؛ بغــرض الوصــول إىل اســتجاابت مفيــدة، إمــا إلصــالح هــذا الواقــع وإمَّ
أو اســتكماله، أو تطويــره، وتتمثــل هــذه االســتجاابت للحاضــر ليســتهدف توجيــه املســتقبل.

املنهــج املســتخدم: اســتخدمت الباحثــة هلــذه الدراســة منهــج املســح االجتماعــي، الــذي 
يعــد مــن أنســب املناهــج مالءمــة ملثــل هــذه الدراســة، وخاصــة أن هــذا املنهــج يــدرس الظــروف 
البيــاانت  الكثــر مــن  املنهــج يوفــر  الــي تؤثــر يف جمتمــع معــن. كمــا أنَّ هــذا  االجتماعيــة، 
واملعلومــات عــن موضــوع الدراســة، فبواســطته جنمــع وقائــع ومعلومــات موضوعيــة عــن ظاهــرة 
معينــة، أو حادثــة خاصــة، أو مجاعــة مــن اجلماعــات، أو انحيــة مــن النواحــي )صحيــة، تربويــة، 

اجتماعيــة... اخل(.

علـى  الباحثـة  اعتمـدت  احلاليـة،  الدراسـة  متطلبـات  مـع  اتسـاقًا  البيـاانت:  مجـع  أداة 
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التاليـة: ابملراحـل  االسـتبيان  إعـداد  ومـر  األدوات.  أنسـب  مـن  ابعتبارهـا  االسـتبانة 
املرحلة األويل: مرحلة تصميم االستبيان: 

أ. مت حتديد املقصود مبفهوم التطوع، ومعوقاته ابلنســبة للمرأة الســعودية، وعليه مت حتديد 
األبعاد األساســية لالستبيان.

ب. مت حتليل الرتاث النظري املرتاكم، املتعلق ابلتطوع، ومعوقاته ابلنسبة للمرأة. 
ج. قامــت الباحثــة بعمــل مســح للمقاييــس واالســتبياانت املرتبطــة مبعوقــات تطــوع املــرأة 

ســواء بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة.
د. وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا، ويف ضوء اإلطار النظري والدراسات 
السابقة متت صياغة االستبيان يف صورته األولية، حيث اشتمل على جمموعة  حماور رئيسة، هي:

األول: البياانت األولية.
الثاين: األنشطة التطوعية الي شاركت فيها العّينة املبحوثة خالل الفرتة املاضية. 

الثالــث: مــا يعــود علــى املتطوعــة نتيجــة مشــاركتها يف األعمــال التطوعيــة، ومــا يعــود علــي 
اجملتمــع نتيجــة اجلهــود التطوعيــة الــي تتــم فيــه.

الرابع: معوقات التطوع لدى املرأة السعودية.
اخلامس: اآلليات املطلوبة للتغلب على معوقات التطوع لدى املرأة السعودية.

املرحلة الثانية: مرحلة صدق األداة وثباهتا: 
أ. الصدق الظاهري )صدق احملكمن(.

مت عـــرض االســـتبيان يف صورتـــه األوليـــة علـــى عـــدد مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وعددهـــم 
)8( أعضـــاء يف قســـم اخلدمـــة االجتماعيـــة بكليـــة العلـــوم االجتماعيـــة يف جامعـــة أم القـــرى ـ 
وبعـــد اســـتعادة النســـخ احملكمـــة، مت اإلبقـــاء علـــى العبـــارات الـــي انلـــت نســـبة اتفـــاق 85% مـــن 
األســـاتذة احملكمـــن، ومت تعديـــل بعـــض فقـــرات )االســـتبيان( يف ضـــوء آراء األســـاتذة احملكمـــن 
ومالحظاهتـــم، وحـــذف العبـــارات الـــي اتفـــق عليهـــا احملكمـــون بنســـبة أقـــل مـــن 85% ، وكذلـــك 

مت إضافـــة بعـــض الفقـــرات، وإعـــادة صياغـــة بعضهـــا وترتيبهـــا.
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ب- ثبات األداة:  
قامت الباحثة ابستخدام طريقة االختبار، وإعادة االختبار Test and Retest، لقياس 

مدى ثبات االستبيان حيث اختارت العينة واستخدمت الباحثة معامل ارتباط سبرمان.
ابستخدام القانون:

100 x       2ن )ن2-1(                        ر= 1-     6 جمـ ف                                     

وقـــد حصـــل االســـتبيان ككل علـــى معامـــل ثبـــات بقيمـــة )0.87.6(، وهـــذا يـــدل علـــى أن 
االســـتبيان صـــاحل للتطبيـــق والقيـــاس.

جماالت الدراسة: 
اجملال املكاين: مدينة مكة املكرمة.

اجملال الزمين: مت مجع البياانت يف الفرتة من 1- 15 ديسمرب 2017.
اجملال البشري: عينة من املواطنات السعودايت املقيمات يف مدينة مكة املكرمة، بلغ 

عددهن 214 مواطنة، ويبن اجلدول التايل السمات الدميوجرافية لعينة الدراسة.
%كاحلالة العمليةم%كالسنم
8439.3طالبة5023.31أقل من 20 سنة1
3516.3خرجية وال تعمل207133.22 سنة إىل أقل من 30 سنة2
3114.5موظفة قطاع حكومي303415.93 سنة إىل أقل من 40 سنة 3
3114.5موظفة قطاع خاص4030144 سنة إىل قل من 50 سنة 4
3315.4ربة منزل502913.65 سنة فأكثر5

214100اإلمجايل214100اإلمجايل
احلالة التعليميةماحلالة االجتماعيةم
5726.6مؤهل متوسط )اثنوية(9142.51عزابء1
10247.7مؤهل عايل4922.92متزوجة2
5525.7دراسات عليا3817.83مطلقة3
214100اإلمجايل3616.8أرملة4

214100اإلمجايل

جدول رقم )1(: يوضح توزيع عينة البحث طبًقا للفئات العمرية واحلالة العملية واالجتماعية والتعليمية.
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ابســتقراء اجلــدول الســابق فيمــا يتعلــق بتوزيــع عينــة البحــث طبًقــا للفئــات العمريــة اتضــح 
أن أعلى نســبة كانت ملن تقع أعمارهن يف الفئة العمرية من )20ســنة إىل أقل من 30ســنة(، 
والــي بلغــت نســبتهن )33.2%(، أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة مــن )أقــل مــن 20 
ســنه( فقــد بلغــت نســبتهن )23.3%(، أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة )30ســنة إيل 
أقــل من40ســنة( فبلغــت نســبتهم )15.9%(، أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة مــن 
)40ســنة إيل أقــل من50ســنة( فبلغــت نســبتهن )14%(، أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة 
العمريــة مــن )50 ســنة فأكثــر( بلغــت نســبتهم )13.6%(. وفيمــا يتعلــق ابحلالــة االجتماعيــة 
أمــا   ،)%42.5( نســبتها  بلغــت  والــي  العــزابء،  فئــة  لصــاحل  نســبة كانــت  أعلــى  أن  اتضــح 
املتزوجــات فبلغــت نســبتهن )22.9%(، وبلغــت نســبة املطلقــات )17.8(% ، أمــا فئــة األرملــة 
فبلغــت نســبتهن )16.8%(. وعــن توزيــع عينــة البحــث طبًقــا للمؤهــل الدراســي اتضــح أن أعلــى 
نســبة كانــت لصــاحل مــن حصلــن علــى مؤهــل عــاٍل بنســبة )47.7%(، أمــا صاحبــات املؤهــل 
 .)%25.7( نســبتهن  فبلغــت  العليــا  الدراســات  أمــا   ،)%26.6( نســبتهن  فبلغــت  املتوســط 
وابلنســبة لتوزيــع عينــة البحــث طبًقــا للوظيفــة اتضــح أن أعلــى نســبة كانــت لصــاحل الطالبــات، 
وبلغــت نســبتهم )39.3%(، أمــا اخلرجيــات الــاليت ال يعملــن فقــد بلغــت نســبتهن )%16.3(، 
أمــا رابت البيــوت فقــد بلغــت نســبتهن )15.4%(، أمــا املوظفــات لــدى احلكومــة فقــد بلغــت 

نســبتهن )14.5%(، واملوظفــات لــدى القطــاع اخلــاص فبلغــت نســبتهم )%14.5(.

نتائج الدراسة:
%كاالستجابةم
5224.3نعم1
16275.7ال2

214100اإلمجايل

جدول رقم )2(: يوضح توزيع عينة البحث طبًقا لعضويتها يف مجعية خرية

لعضويتها يف مجعية  طبًقا  البحث  عينة  توزيع  يوضح  الذي  السابق،  اجلدول  ابستقراء 
خرية اتضح أن نسبة )75.7%( من عينة البحث ليس لديهن عضوية ابجلمعيات اخلرية، يف 
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حن بلغت نسبة من لديهن عضوية ابجلمعيات اخلرية  )%24.3(.
%كما الذي سامهت به كمتطوع م
7546.3خربيت الشخصية 1
6338.9مهارايت 2
6842وقي3
5232.1املال4

جدول رقم )3(: يوضح توزيع عينة البحث طبًقا ملسامهات املتطوعات ن= 162

يتبـــن مـــن اجلـــدول الســـابق أن املتطوعـــات قـــد أســـهمن يف عمليـــة التطـــوع وبنســـبة %46.3 
خبرباهتـــم ىف عمليـــة التطـــوع، يلـــي هـــذا بنســـبة 42% التطـــوع ابلوقـــت، وبنســـبة قريبـــة مـــن هـــذا 
التطـــوع ابملهـــارات الـــي لـــدى املتطوعـــة وذلـــك بنســـبة 38.9%، وىف النهايـــة أييت املســـامهة ابملـــال 
وذلـــك بنســـبة 32.1%. وتشـــر هـــذه النتائـــج إىل أن عمليـــة التطـــوع ال تقتصـــر علـــى املـــال 
فقـــط، بـــل إن غالـــب املطلـــوب فيهـــا واألكثـــر احتياجـــاً هـــي خـــربات الشـــخص املتطـــوع يف جمـــال 
التطـــوع، وكذلـــك الوقـــت الـــذي يســـهم بـــه يف هـــذا اجملـــال، وال يعـــين هـــذا إغفـــال أمهيـــة املـــال 

ولكـــن إىل جانـــب التطـــوع ابملـــال هنـــاك جوانـــب أخـــرى مهمـــة يف عمليـــة التطـــوع.
%كمن شجعك علي التطوعم
5735.2أحد الوالدين1
4930.2أحد املعلمن2
5634.6صديقة3

جدول رقم )4(: من شجع أفراد عينة الدراسة على التطوع  ن= 162

تبـــن نتائـــج اجلـــدول الســـابق أن مـــن شـــجع عينـــة الدراســـة علـــى التطـــوع جـــاء يف املقـــام 
األول مـــن خـــالل الدائـــرة االجتماعيـــة الضيقـــة هلـــم، الـــي تتمثـــل يف الوالديـــن والصديقـــات وذلـــك 
بنســـبة 35.2% و 34.6% علـــى التـــوايل، مث بنســـبة 30.2% جـــاء أحـــد املعلمـــن، وتبـــن هـــذه 
النتيجـــة أمهيـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه مؤسســـات التنشـــئة االجتماعيـــة يف دعـــم االجتاهـــات اإلجيابيـــة 
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حنـــو التطـــوع والـــي تتمثـــل يف األســـرة ومجاعـــات الرفـــاق وكذلـــك املؤسســـة التعليميـــة، وابلتـــايل مـــن 
املهـــم االهتمـــام بتفعيـــل دور هـــذه املؤسســـات ىف توجيـــه أفـــراد اجملتمـــع حنـــو التطـــوع.

%كاألنشطة التطوعيةم
4829.6املشاركة يف املناسبات الوطنية 1
3823.5تنظيم زايرات للمرضي يف املستشفيات2
4024.7املشاركة يف محالت للتوعية بقضااي عامة )الوقاية من األمراض - التقليل من السلوك االستهالكي(3
3722.8املشاركة يف محالت للتوعية بقضااي خاصة ابملرأة )الوقاية من مرض سرطان الثدي(4

جدول رقم )5(: يوضح األنشطة التطوعية الي شاركت هبا خالل العام املاضي ن =162

يتبــن مــن اجلــدول الســابق تبايــن القضــااي الــي تشــارك فيهــا املتطوعــات مــا بــن املشــاركة 
 ،%29.6 بنســبة  الوطــين(  اليــوم  احتفــاالت  يف  )املشــاركة  مثــل  الوطنيــة،  املناســبات  يف 
واملشــاركة يف محــالت التوعيــة ابلقضــااي العامــة )الوقايــة مــن األمــراض ـ التقليــل مــن الســلوك 
بنســبة  املستشــفيات  يف  للمرضــى  زايرات  تنظيــم  24.7%، كذلــك  بنســبة  االســتهالكي( 
التوعيــة بقضــااي خاصــة ابملــرأة )الوقايــة مــن مــرض  23.5%، وأخــرًا املشــاركة يف محــالت 
ســرطان الثــدي( بنســبة 22.8%. ويشــر هــذا الطيــف الواســع مــن املشــاركات أيًضــا إىل بــروز 
التوجــه الديــين واإلنســاين، الــذي يــربز مــن خــالل تنظيــم الــزايرات للمرضــى يف املستشــفيات، 
وهــذا يرتبــط بطبيعــة املــكان الــذي تعيــش فيــه املبحــواثت )مدينــة مكــة املكرمــة(، والتأثــر 

الــذي يضفيــه علــى القاطنــن بــه.

%كعوائد التطوعم
2712.6تنمية الشخصية1
4521.0تنمية الثقة يف النفس 2
4521.0القــــــدرة على العمل مع فريق3
3717.3القــــــدرة على اختاذ القرارات4
3014.0زايدة الشعور لدى املتطوعة ابلكفاءة والقدرة الذاتية.5
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%كعوائد التطوعم
157.0تنمية املهارات احلياتية6
167.5تنمية القدرة على التواصل االجتماعي اإلجيايب مع اآلخرين7
136.1زايدة عالقاهتا االجتماعية8
104.7زايدة االنتماء الوطين9
146.5اكتساب خربات تدعمها يف سوق العمل10
136.1احرتام مشاعر اآلخرين 11
4722.0تكوين صداقات جديدة 12
157.0شغل أوقات الفراغ أبعمال مفيدة 13
104.7اكتساب مهارات جديدة14
136.1اإلحساس مبعاانة اآلخرين15
115.1التعود على حتمل املسئولية16

جدول رقم )6(: يوضح توزيع عينة البحث طبقا لوجهة نظرهم حول ما يعود علي املتطوعة نتيجة مشاركتها يف 
األعمال التطوعية ن = 214

يتبـــن مـــن اجلـــدول الســـابق أن التطـــوع لـــه العديـــد مـــن العوائـــد الـــي تعـــود علـــى املتطوعـــة، 
وقـــد جـــاءت يف الرتتيـــب األول تكويـــن صداقـــات جديـــدة بنســـبة 22%، ويعـــود هـــذا إىل أن 
املتطوعـــة غالبـــاً مـــا تتقابـــل مـــع أشـــخاص هلـــم االهتمامـــات نفســـها وابلتـــايل يســـهل تكويـــن 
صداقـــات بـــن األشـــخاص الذيـــن هلـــم االهتمامـــات نفســـها. وابلنســـبة نفســـها جـــاءت تنميـــة 
الثقـــة يف النفـــس، والقـــدرة علـــى العمـــل يف فريـــق بنســـبة 21%، وذلـــك ألن العمـــل التطوعـــي 
يعتمـــد علـــى العطـــاء لآلخريـــن، وهـــذا ينمـــي ثقـــة الفـــرد بنفســـه، وكذلـــك يســـاعده علـــى التعـــاون 
مـــع املتطوعـــن اآلخريـــن، وهـــو مـــا ينمـــي قـــدرة الشـــخص علـــى العمـــل ضمـــن فريق.كذلـــك يفيـــد 
التطـــوع  علـــى تنميـــة القـــدرة علـــى اختـــاذ القـــرارات بنســـبة 17%. أيضـــا يفيـــد التطـــوع يف »زايدة 
الشـــعور لـــدى املتطوعـــة ابلكفـــاءة والقـــدرة الذاتيـــة«. بنســـبة14%؛ وذلـــك ألنـــه يعطـــي املتطوعـــة 
الثقـــة وهبـــا تعمـــل علـــى زايدة كفاءهتـــا وقدراهتـــا الذاتيـــة. ولـــكل هـــذه العوائـــد وغرهـــا فـــإن التطـــوع 
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يعـــد مـــن األمـــور املهمـــة ومـــن اخلـــربات الـــي جيـــب أن ميـــر هبـــا كل شـــخص يف اجملتمـــع.

%كما يعود علي اجملتمع نتيجة التطوعم
4922.9التقليل من املشكالت الي يعاين منها اجملتمع احمللي 1
2612.1زايدة وعي أفراد اجملتمع احمللي ابلقضااي واملشكالت املوجودة ابجملتمع2
2310.7تعزيز الوالء واالنتماء ألفراد اجملتمع3
136.1يدعم رأس املال االجتماعي يف اجملتمع4
188.4يعزز روح التعاون والتضامن بن أفراد اجملتمع 5
136.1يؤكد على الثقة بن أفراد اجملتمع احمللي 6
177.9يدعم ويؤكد على القيم اإلسالمية الي تنادي إبغاثة امللهوف واحملتاج7
136.1يقوي من الصالت اإلجيابية بن املواطنن واجلهات احلكومية8
136.1يدعم التكافل بن أفراد اجملتمع 9
136.1مواجهة األزمات الي متر ابجملتمع10
177.9دعم العمل احلكومي 11
4621.5تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى املواطنن12

جدول رقم )7(: يوضح توزيع عينة البحث لوجهة نظرهن حول ما يعود على اجملتمع نتيجة اجلهود التطوعية الي تتم فيه. 
ن= 214

يشـر اجلـدول السـابق أن هنـاك عوائـد تعـود علـى اجملتمـع نتيجـة للجهـود التطوعيـة الـي 
يقـوم هبـا أفـراد اجملتمـع، حيـث متثلـت هـذه العوائـد يف التقليـل مـن املشـكالت، الـي يعـاين منهـا 
اجملتمع احمللي وذلك بنسبة 22.9%، ولعل هذا يعود يف جانب منه أن اجلهود التطوعية غالًبا 
مـا تتـم ملواجهـة املشـكالت الـي يعـاين منهـا اجملتمـع، ومـن مث يف حـال قيـام األشـخاص ابلتطـوع 
فـإن هـذا يعمـل علـى التقليـل مـن حجـم املشـكالت الـي يواجههـا اجملتمـع وحـل املشـكالت 
إىل  أشـارت  الـي  )1423هــ(،  الصغـر  بدراسـة  جـاء  مـا  مـع  النتيجـة  هـذه  وتتفـق  القائمـة. 
الفوائـد الـي جينيهـا اجملتمـع نتيجـة للجهـود التطوعيـة ألبنائـه. كذلـك مـن العوائـد الـي تعـود علـى 
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اجملتمـع نتيجـة للجهـود التطوعيـة هـي تنميـة االجتاهـات اإلجيابيـة لـدى املواطنـن، وذلـك بنسـبة 
21.5%. أيًضـا يعمـل التطـوع علـى »تعزيـز الـوالء واالنتمـاء ألفـراد اجملتمـع« نتيجـة مشـاركته يف 
مواجهة مشكالت اجملتمع، ابلتايل يساعد هذا على تعزيز والء وانتماء املتطوعات جملتمعهن. 
وأعتقـد أن هـذه النتيجـة مـن أهـم النتائـج الـي يكسـبها اجملتمـع نتيجـة هلـذه اجلهـود؛ حيـث تنمـو 
االجتاهـات اإلجيابيـة لـدى املواطنـن، فيصبحـون أكثـر اهتماًمـا بقضـااي اجملتمـع ويكونـون أكثـر 

إجيابيـة للمشـاركة يف اجلهـود املبذولـة لتنميـة هـذا اجملتمـع واالرتقـاء بـه.
%كمعوقات التطوعم
5425.2عدم املعرفة أبماكن التطوع 1
4420.6عدم تشجيع األسرة على التطوع 2
4320.1عدم توافر برامج تدريبية للمتطوعات3
3114.5صعوبة توافر الوقت 4
4922.9عدم وجود وسائل انتقال مناسبة 5
2511.7العادات والتقاليد ال تسمح ابلتطوع للمرأة6
188.4عدم إاتحة الفرصة للمتطوعة الحتيار جمال التطوع املناسب هلا7
2210.3عدم اإلعالن الكايف عن فرص التطوع 8
188.4عدم فهم دور التطوع يف اجملتمع9
146.5االعتماد على اجلهد احلكومي 10
167.5االعتقاد بعدم فعالية دور املتطوعات11

جدول رقم )8(: يوضح معوقات التطوع لدى املرأة السعودية     ن= 214

يشـــر اجلـــدول الســـابق إىل أن مـــن أهـــم معوقـــات التطـــوع لـــدى املـــرأة الســـعودية هـــو عـــدم 
املعرفـــة أبماكـــن التطـــوع بنســـبة 25.2%، حيـــث تـــرى هـــذه النســـبة أن عـــدم املعرفـــة أبماكـــن 
التطـــوع هـــو أهـــم معوقـــات تطـــوع املـــرأة عينـــة الدراســـة، ولعـــل هـــذا يتطلـــب مزيـــًدا مـــن االهتمـــام 
مـــن اجلهـــات الـــي حتتـــاج جهـــود املتطوعـــن أن تعمـــل علـــى تعريـــف اجلمهـــور أبنشـــطتها وكيفيـــة 
الوصـــول هلـــا، وميكنهـــا االســـتفادة مـــن شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي يف التعريـــف أبعماهلـــا 



معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها

7٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

وأنشـــطتها وآليـــات التواصـــل معهـــا، ســـواء مـــن خـــالل املواقـــع اإللكرتونيـــة هلـــا أو حســـاابهتا علـــى 
ــا. وىف  ــع الراغبـــن يف التطـــوع هبـ ــل مـ ــام هواتـــف للتواصـ ــل االجتماعـــي أو أرقـ ــبكات التواصـ شـ
املرتبـــة الثانيـــة جـــاء عـــدم وجـــود وســـائل انتقـــال مناســـبة بنســـبة 22.9% حيـــث يتعـــذر علـــى املـــرأة 
املتطوعـــة الوصـــول إىل أماكـــن التطـــوع إال مـــن خـــالل ســـيارة األســـرة أو ابالعتمـــاد علـــى الســـائق 
اخلـــاص نظـــرًا لعـــدم إمكانيـــة قيـــادة املـــرأة لســـيارهتا يف اململكـــة، األمـــر الـــذي جتاوزتـــه املـــرأة حالًيـــا 
بـــد الســـماح هلـــا بقيـــادة الســـيارة يف اململكـــة. ولكـــن يف الوقـــت نفســـه جيـــب علـــى اجلهـــات الـــي 
حتتـــاج جهـــود متطوعـــات أن تعمـــل علـــى توفـــر وســـائل انتقـــال مناســـبة هلـــؤالء املتطوعـــات. 
كذلـــك تعـــد مـــن معوقـــات تطـــوع املـــرأة عـــدم توافـــر برامـــج تدريبيـــة للمتطوعـــات، لتعـــود عليهـــا 
ابلتأهيـــل والعمـــل يف األعمـــال التطوعيـــة بشـــكل مفيـــد هلـــا وللمؤسســـة وللمجتمـــع. وتتفـــق هـــذه 
النتيجـــة مـــع مـــا توصلـــت إليـــه دراســـة الشـــلهوب )2013( مـــن عـــدم توافـــر دورات تدريبيـــة 

مناســـبة للطالبـــات املتطوعـــات.

%كاآلليات املطلوبة للتغلب علي معوقات التطوعم
6329.4دعم املؤسسات واجلمعيات اخلرية.1
7535.0إنشاء مراكز خاصة ابملتطوعات 2
2310.7مشاركة رجال الدين يف الدعوة إىل التطوع 3
3516.4استخدام oi شبكات التواصل االجتماعي للتحفيز علي التطوع.4
3215.0غرس حب التطوع من خالل األسرة .5
2913.6توفر قواعد بياانت ابألعمال التطوعية املطلوبة6
2712.6تضمن التطوع ضمن األنشطة املدرسية واجلامعية الال صفية7
2210.3إصدار نشرات توضح أنشطة املتطوعات يف اجملتمع8
2310.7توفر تطبيقات على التليفوانت الذكية تيسر من التطوع 9
2310.7القيام حبمالت توعية يف التجمعات النسائية عن أمهية التطوع10

جدول رقم )9( يوضح اآلليات املطلوبة للتغلب علي معوقات التطوع لدي املرأة السعودية   ن= 214



د. أمل إبراهيم عبده سليمان

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب ١44٠ه/ أبريل ٢٠١٩م     7١

يشر اجلدول السابق أن من أهم اآلليات املطلوبة للتغلب على معوقات التطوع لدى 
املرأة السعودية هي إنشاء مراكز خاصة ابملتطوعات بنسبة 35.0%، ويرتبط هذا خبصوصية 
هبا  يوجد  وال  ابلنساء  بيئة خاصة  العمل يف  ورغبتها يف  السعودي،  اجملتمع  املرأة ىف  وضع 
التطوعية جذب  املؤسسات  استطاعت  املراكز  هذه  توافرت  فكلما  اجلنسن،  بن  اختالط 
من   2030 اململكة  رؤية  أهداف  مع  يتوافق  هذا  وأن  خاصة  هلا،  املتطوعات  من  املزيد 
الوصول أبعداد املتطوعن إىل مليون متطوع حبلول عام 2030، وهذا يتطلب العمل على 
توفر كل ما ميكن لتشجيع النساء على التطوع، وهتيئة البيئة املناسبة هلذه الفئة.كذلك فإن 
من اآلليات املطلوب العمل على تنفيذها لتشجيع النساء على التطوع هو دعم املؤسسات 
واجلمعيات اخلرية بنسبة 29.4%، فمن خالل هذا الدعم سواًء احلكومي أو األهلي سيتاح 
هلذه املؤسسات توفر بيئة تطوع أكثر مالءمة للنساء، مما يشجعهن على جذب متطوعات 
جديدات. أيًضا من مقرتحات عينة الدراسة جاء »استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
للتحفيز على التطوع« بنسبة 16.4% حيث تتواجد اهلواتف الذكية مع كل أفراد اجملتمع، 
وابلتايل ميكن استخدامها يف توفر تطبيقات إلكرتونية تساعد املتطوعات على التواصل مع 
اجلهات الي حتتاج متطوعن، والعمل على ربط املتطوعن، وحتديد احتياجات املؤسسات 
العبيد )2013(؛  إليه دراسة  النتيجة مع ما توصلت  املتطوعن. وتتفق هذه  التطوعية من 
حيث أوضحت النتائج أن من األساليب املقرتحة لتنمية املشاركة يف العمل التطوعي تفعيل 
املنتدايت اإللكرتونية واإلعالمية الي تعين ابألعمال التطوعية.كذلك جاء يف مقرتحات العينة 
غرس حب التطوع من خالل األسرة. بنسبة 15% وتعزى أمهية هذا إىل الدور الذي تقوم به 
األسرة بغرس االجتاهات اإلجيابية لدي أبنائها. ويتفق هذا مع نتائج دراسة احلريب )2014(.

نتائج الدراسة:
من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة يتم اخلروج بنتائجها اآلتية:

1. ما أشكال تطوع املرأة السعودية  ىف العمل التطوعي؟
مثـــل:  الوطنيـــة،  املناســـبات  يف  تتطـــوع  الدراســـة  عينـــة  أن  الدراســـة  نتائـــج  أوضحـــت 
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املشـــاركة يف احتفـــاالت اليـــوم الوطـــين، واملشـــاركة يف محـــالت التوعيـــة ابلقضـــااي العامـــة )الوقايـــة 
للمرضـــى يف  تنظيـــم زايرات  االســـتهالكي(، كذلـــك  الســـلوك  مـــن  األمـــراض -التقليـــل  مـــن 
املستشـــفيات، وأخـــراً املشـــاركة يف محـــالت التوعيـــة بقضـــااي خاصـــة ابملـــرأة )الوقايـــة مـــن مـــرض 
ســـرطان الثـــدي(. كذلـــك هنـــاك التطـــوع يف أثنـــاء موســـم احلـــج والعمـــرة، الـــذي يشـــارك فيـــه كل 

أفـــراد اجملتمـــع يف مكـــة بـــل يف اململكـــة ككل خلدمـــة احلجـــاج واملعتمريـــن.

2. ما أشكال تطوع املرأة السعودية  ىف العمل التطوعي؟
تتعـــدد الفوائـــد الـــي تكتســـبها املتطوعـــة نتيجـــة مشـــاركتها يف األعمـــال التطوعيـــة، وقـــد 
أوضحـــت نتائـــج الدراســـة أن مـــن أهـــم هـــذا الفوائـــد تكويـــن صداقـــات جديـــدة، ويعـــود هـــذا إىل 
أن املتطوعـــة غالًبـــا مـــا تتقابـــل مـــع أشـــخاص هلـــم االهتمامـــات نفســـها، وابلتـــايل يســـهل تكويـــن 
صداقـــات بـــن األشـــخاص الذيـــن هلـــم االهتمامـــات نفســـها. وكذلـــك يفيـــد التطـــوع يف تنميـــة 

الثقـــة يف النفـــس للمتطوعـــة، وينمـــي قدرهتـــا علـــى العمـــل يف فريـــق.

3. ما الفوائد اليت تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة؟
مـــن أهـــم الفوائـــد الـــي تعـــود علـــى اجملتمـــع نتيجـــة تطـــوع املـــرأة هـــي التقليـــل مـــن املشـــكالت 
الـــي يعـــاين منهـــا اجملتمـــع احمللـــي، ولعـــل هـــذا يعـــود يف جانـــب منـــه أن اجلهـــود التطوعيـــة غالبـًــا مـــا 
تتـــم ملواجهـــة املشـــكالت الـــي يعـــاين منهـــا اجملتمـــع، ومـــن مث يف حـــال قيـــام األشـــخاص ابلتطـــوع 
فـــإن هـــذا يعمـــل علـــى التقليـــل مـــن حجـــم املشـــكالت الـــي يواجههـــا اجملتمـــع، وحـــل املشـــكالت 
القائمـــة، وتنميـــة االجتاهـــات اإلجيابيـــة لـــدى املواطنـــن،  أيًضـــا يفيـــد هـــذا اجملتمـــع مـــن خـــالل 

زايدة وعـــي أفـــراد اجملتمـــع احمللـــي ابلقضـــااي واملشـــكالت املوجـــودة ابجملتمـــع.

4. ما معوقات تطوع املرأة السعودية؟
ــعودية؛  ــرأة السـ ــم معوقـــات تطـــوع املـ ــاره مـــن أهـ ــة أبماكـــن التطـــوع ابعتبـ ــاء عـــدم املعرفـ جـ
حيـــث يتوافـــر لـــدى عـــدٍد منهـــنَّ الرغبـــة يف التطـــوع واملشـــاركة، ولكـــن عـــدم املعرفـــة أبماكـــن 
التطـــوع يعـــد عقبـــة أساســـية ومعوقـًــا يف ســـبيل تطـــوع املـــرأة الســـعودية.كذلك مـــن معوقـــات تطـــوع 
ـــا مينـــع املـــرأة مـــن املشـــاركة  ـــا حقيقًي املـــرأة عـــدم وجـــود وســـائل انتقـــال مناســـبة، ويعـــدُّ ذلـــك معوًق
وقـــد زال هـــذا املعـــوِّق مـــع الســـماح للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة ىف اجملتمـــع الســـعودي، وهـــذا يتطلـــب 
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مـــن اجلهـــات التطّوعيـــة تظافـــر اجلهـــود لتوفـــر وســـائل انتقـــال مناســـبة للمتطّوعـــات إىل أماكـــن 
التطـــوع والعـــودة هبـــن إىل املنـــزل بعـــد انتهـــاء العمـــل التطوعي.كذلـــك جـــاء مـــن معوقـــات تطـــوع 
املـــرأة الســـعودية عـــدم تشـــجيع األســـرة علـــى التطـــوع، ويرتبـــط هـــذا ابلعـــادات والتقاليـــد الـــي ال 
ــادات  ــذه العـ ــّرِر؛ حيـــث تـــرى هـ ــا بشـــكل متكـ ــن منزهلـ ــرأة مـ ــاة أو املـ ــروج الفتـ تشـــجع علـــى خـ
أن هـــذا ال يتفـــق مـــع الســـلوك الســـويِّ للمـــرأة. أيًضـــا مـــن معوِّقـــات تطـــوع املـــرأة عـــدم توافـــر 
برامـــج تدريبيـــة للمتطوعـــات لتأهيـــل املـــرأة للتطـــوع وإعدادهـــا بشـــكل ســـليم، وتوجيههـــا جملـــاالت 

التطـــوع املناســـبة هلـــا والـــي يكـــون اجملتمـــع أكثـــر احتياًجـــا هلـــا.

5. ما آليات التغلب على معوقات التطوع؟
ــرأة  ــات التطـــوع للمـ ــة للتغلـــب علـــى معوقـ ــات املطلوبـ ــة أن مـــن اآلليـ بينـــت نتائـــج الدراسـ
اجملتمـــع  مـــع خصوصيـــة  هـــذا  يتفـــق  مراكـــز خاصـــة ابملتطوعـــات؛ حيـــث  إنشـــاء  الســـعودية 
الســـعودي، يلـــي ذلـــك العمـــل علـــى دعـــم املؤسســـات واجلمعيـــات اخلريـــة؛ وذلـــك ابعتبـــار أن 
هـــذه املؤسســـات هـــي املنفـــذ الرئيـــس والشـــرعي الـــذي تتـــم مـــن خاللـــه األنشـــطة التطوعيـــة، ومـــن 
هنـــا جـــاءت املطالبـــة بدعـــم هـــذه املؤسســـات حـــى تتمكـــن مـــن القيـــام بدورهـــا يف تشـــجيع التطـــوع 
املـــرأة الســـعودية، ودعـــم مشـــاركتها اإلجيابية.كذلـــك مـــع انتشـــار وســـائل االتصـــال ومشـــاركة 
اجملتمـــع كلـــه فيهـــا فإنـــه مـــن املهـــم العمـــل علـــى اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي للتحفيـــز 
علـــى التطـــوع، كمـــا جـــاء مبقرتحـــات عينـــة البحـــث مـــن خـــالل تطبيقـــات اهلواتـــف الذكيـــة أو 
توفـــر فـــرص التطـــوع للمـــرأة أو حـــى التطـــوع اإللكـــرتوين الـــذي يســـمح للمـــرأة ابملشـــاركة والتطـــوع 
وهـــي موجـــودة مبنزهلـــا مـــن خـــالل القيـــام بعـــدٍد مـــن األعمـــال التطوعيـــة اإللكرتونية.كذلـــك مـــن 
آليـــات التشـــجيع علـــى التطـــوع أن يغـــرس حـــب التطـــوع مـــن خـــالل األســـرة؛ ابعتبـــار األســـرة 
الوحـــدة األساســـية يف اجملتمـــع، واملؤثـــر علـــى تكويـــن االجتاهـــات اإلجيابيـــة لـــدى أعضائهـــا؛ فـــإن 
توفـــر االجتاهـــات اإلجيابيـــة حنـــو التطـــوع مـــن خـــالل األســـرة يدعـــم هـــذه االجتاهـــات لـــدى األبنـــاء 

ويســـتمر بعـــد ذلـــك.
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