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معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها
(دراسة وصفية على عينة من املواطنات العامالت يف اجملال التطوعي مبكة املكرمة)

د .أمل إبراهيم عبده سليمان

امللخص:
علــى الرغــم مــن أمهيــة اجلهــود التطوعيــة الــي تقــوم هبــا املـرأة يف اجملتمــع فإهنــا تواجــه العديــد
مــن املعوقــات عنــد ممارســة هــذه اجلهــود ،ومــن هنــا فــإن الدراســة الراهنــة تســتهدف دراســة
املعوقــات الــي تواجــه تطــوع املـرأة الســعودية ،وآليــات مواجهــة هــذه املعوقــات .وقــد اســتهدفت
الدراســة التعــرف علــى أشــكال تطــوع املـرأة الســعودية يف العمــل التطوعــي ،والفوائــد الناجتــة عــن
التطــوع الــي تعــود علــى املتطوعــة ،والفوائــد الــي تعــود علــى اجملتمــع نتيجــة تطــوع املرأة .ومعوقات
تطــوع املـرأة الســعودية .وأخـراً 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 efforts. Hence, the current study aims to study the obstacles that
facing Saudi women volunteering and the mechanisms to confront 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 facilitate 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 بني أفراد اجملتمع ،وينمي روح املسئولية بني أبنائه ،بل إنه يدعم االقتصاد
الوطين بنسب متفاوتة يف دول العامل املختلفة .وقد أوضحت تقارير األمم املتحدة أن املتطوعني
من أهم اجلهـات املعنيـة يف معاجلـة احلـد مـن الكـوارث ،وحتقيـق التنميــة املــستدامة والقــضاء
علــى الفقــر ،وكــذلك قيامهم بــدور مهـ ّـم يف احلد من خمـاطر الكـوارث (تقرير األمني العام لألمم
املتحدة .)6/2012،ونظراً ألمهية العمل التطوعي فقد حرصت رؤية اململكة  2030على وضع
أهداف خاصة تتعلق به ابلنظر إىل الوضع احلايل للقطاع غري الرحبي حيث يوجد أقل من 1000
مؤسسة ومجعية خريية ابململكة ،وأقل من  11ألف متطوع .من مث فقد حددت الرؤية األهداف
املتعلقة ابلعمل التطوعي ىف األهداف التالية (وكالة األنباء السعودية:)2016 ،
 االرتقاء مبؤشر رأس املال االجتماعي من املرتبة  26إىل املرتبة العاشرة عامليًا. رفع مسامهة القطاع غري الرحبي يف إمجايل الناتج احمللي من أقل من  %1إىل .%5سنوي.
 -الوصول إىل مليون متطوع يف القطاع غري الرحبي ً

ووضعت الرؤية آليات لتحقيق هذه األهداف يف القطاع غري الرحبي تتضمن:
 تطوير األنظمة واللوائح احلكومية. الدعم احلكومي للربامج ذات األثر االجتماعي. تدريب العاملني ابلقطاع غري الرحبي. تشجيع املتطوعني. تسهيل أتسيس منظمات غري رحبية للميسورين حتقي ًقا للمسئولية االجتماعية. تفعيل مسامهات القطاع غري الرحبي يف جماالت جديدة منها :الصحة ،التعليم ،اإلسكان،األحباث والربامج االجتماعية ،الفعاليات الثقافية.
 رفع نســبة املشــروعات اليت هلا أثر اجتماعي ،أو اليت تتواءم مع أهداف التنمية على املدىالطويل من  %7حاليًا ،إىل  %33يف .2020
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 هتيئة البيئة التقنية املساندة للقطاع غري الرحبي. حتقيق التعاون بني منظمات القطاع غري الرحبي واحلكومة( .الشراكة) توجيه القطاع غري الرحبي للعمل على أن يطبق املعايري اخلاصة ابحلوكمة الرشيدة. استقطاب الكفاءات وتدريبها. غرس ثقافة التطوع لدى أفراد اجملتمع.ـرا يف شــى اجملــاالت والســيما يف العمــل التطوعــي؛ حيــث
وتــرى الباحثــة أن للمـرأة ً
دورا كبـ ً
إهنــا تســتقطع مــن جهدهــا ووقتهــا إبرادة منهــا يف نفــع غريهــا ،والعمــل علــى تقــدمي خدمــات
هلــم .ومــن األعمــال الــي تشــارك هبــا امل ـرأة هــي املشــاركة يف اجلمعيــات اخلرييــة التطوعيــة ،الــي
تقــدم نشــاطات اجتماعيــة كثــرة ومتنوعــة ،والــي هلــا مــردود اجتماعــي كبــر علــى اجملتمــع ،مــن
بينهــا علــى ســبيل املثــال تقصــي أحـوال األســر واألفـراد ذوي احلاجــة ،وتقــدمي املســاعدات هلــم،
أيضــا تقــدمي خدمــة التعــاون يف األطبــاق اخلرييــة
واملشــاركة يف ورش العمــل الــي ختــص اجملتمــع ،و ً
ال ــي يس ــتفاد م ــن ري ــع تل ــك النش ــاطات يف متوي ــل املش ــاريع التطوعي ــة بش ــى الط ــرق املمكن ــة.
وتع ــد كف ــاءة املـ ـرأة وقدرهت ــا ومؤهالهت ــا م ــن العوام ــل االجتماعي ــة يف جن ــاح العم ــل التطوع ــي.
فاملـ ـرأة احلاصل ــة عل ــى املؤه ــات العلمي ــة املتخصص ــة ميكنه ــا املش ــاركة يف إقام ــة حماضـ ـرات
ودروس توعوي ــة يف كل اجمل ــاالت.
وعلى الرغم من هذه الفوائد العديدة الناجتة عن مشاركة املرأة يف األعمال التطوعية ،اليت
تعود عليها وعلى جمتمعها ابلفائدة والعائد املادي واملعنوي فإننا نالحظ يف عصران احلاضر أن
هناك بعض العقبات اليت تقف يف طريق العمل التطوعي للمرأة ،وأول هذه العقبات أتثر عدد
كبري من النساء ابلقيم الفردية من وجهة نظر اجملتمع ،كاملوروث االجتماعي الذي يقوم على
عمل
تشجيع املرأة ابلبقاء يف البيت حفاظًا على مسعتها؛ حيث إن هذا التصرف ال يعكس ً
إجيابيًا ،بل نتج عنه عدم قدرة بعض املتطوعات على االلتزام ابملسئوليات؛ لشعورهن أبهنن
غري ملزمات أبداء العمل التطوعي على الوجه املطلوب (املعجل .)61-60: 2013،ومن
مث فقد حتددت مشكلة الدراسة يف الوقوف على املعوقات اليت تعرتض سبيل املرأة السعودية
للتطوع ،والوصول إىل آليات للتغلب على هذه الصعوابت والتحدايت.
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الدراسات السابقة:
دراس ــة برق ــاوي ( )2008عمل ــت عل ــى وص ــف اجتاه ــات الش ــباب الس ــعودي حن ــو
العمــل التطوعــي ،وأوضحــت النتائــج أن الشــباب يــرون أن التطــوع يســاعد يف تعميــق مفاهيــم
اإلس ــام ىف احل ــث عل ــى اخل ــر وال ــر لكاف ــة ب ــي البش ــر ،وأن الش ــباب يتط ــوع م ــن أج ــل ني ــل
الثـ ـواب واألج ــر ىف اآلخ ــرة .بينم ــا اس ــتهدفت دراس ــة الس ــلطان ( )2009التع ــرف عل ــى
اجتاهــات الشــباب اجلامعــي جتــاه ممارســة العمــل التطوعــي ,ومــا هــي األعمــال التطوعيــة الــي
يــودون ممارســتها ,وكذلــك مــا املعوقــات الــي حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي ابألعمــال
التطوعيــة .وأســفرت النتائــج أن متوســط ممارســة الشــباب اجلامعــي للعمــل التطوعــي مســتوى
ممارس ــة ضعي ــف ج ــداً .وأش ــارت نتيج ــة الدراس ــة إىل أن م ــن أه ــم الفوائ ــد ال ــي حيص ــل عليه ــا
الش ــباب نتيج ــة اشـ ـراكهم يف األعم ــال التطوعي ــة ،وتع ــد مهم ــة ج ــدًّا ابلنس ــبة هل ــم ،ه ــي
اكتس ــاب مه ــارات جدي ــدة ،وزايدة اخل ــرة ،وش ــغل وق ــت الفـ ـراغ أبم ــور مفي ــدة ،واملس ــاعدة
يف خدم ــة اجملتم ــع ،والثق ــة ابلنف ــس ،وتنمي ــة الش ــخصية االجتماعي ــة .وبين ــت النتائ ــج أن م ــن
معوقــات التطــوع عــدم اإلعــان عــن برامــج العمــل التطوعــي يف الوســائل اإلعالميــة ابلصــورة
الكافي ــة ،وقل ــة املؤسس ــات الداعم ــة لربام ــج العم ــل التطوع ــي ،كذل ــك ع ــدم تش ــجيع األس ــر
ألبنائه ــا عل ــى املش ــاركة يف العم ــل التطوع ــي .وهدف ــت دراس ــة عطي ــة ( )2012إىل حتدي ــد
طبيع ــة مش ــاركة الش ــباب اجلامع ــي يف العم ــل التطوع ــي ،وحتدي ــد املعوق ــات ال ــي تؤث ــر عل ــى
مش ــاركته التطوعي ــة .وق ــد بين ــت نتائجه ــا أن الش ــباب يش ــارك يف األعم ــال اخلريي ــة ،كذل ــك
يش ــارك يف مح ــات مس ــاعدة الفقـ ـراء ورعايته ــم ،إىل جان ــب املش ــاركة ابلتط ــوع يف األعم ــال
التطوعي ــة يف احل ــي ال ــذي يس ــكن ب ــه الش ــاب .ووضح ــت النتائ ــج أن م ــن معوق ــات العم ــل
التطوعــي االنشــغال ابلدراســة ،كذلــك االهتمــام أبمــور احليــاة الشــخصية ،وعــدم توافــر وقــت
للتطــوع ،وعــدم وجــود وعــي جمتمعــي عــن دور املتطوعــن ابجملتمــع .وأوصــت دراســة الــرواس
( )2011ابلعم ــل عل ــى اس ــتبدال األح ــكام التعزيزيـ ـ ــة للمدان ــن يف قض ــااي يس ــرة بعق ــوابت
أتديبي ـ ــة لرتســيخ مفهــوم العمــل التطوعــي ،وإنشــاء مكاتــب وهيئــات ومنظمــات رمسيـ ــة وأهليــة
خاصـ ــة بش ــؤون العم ــل التطوع ــي ،تق ــوم بتس ــهيل إجراءات ــه ،وخدم ـ ــة املتطوع ــن وتش ــجيعهم،
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وكذل ــك الدف ــاع ع ــن املؤسس ــات التطوعيـ ــة ،والتنس ــيق ب ــن رغب ــات املتطوع ــن وقدراهت ــم م ــن
جهـ ـ ــة ،وحاج ــة املؤسس ــات م ــن جهـ ــة أخ ــرى ،وتوف ــر دورات تدريبيـ ــة ملعلم ــي التعلي ــم الع ــام
علــى كيفيــة االســتفادة مــن قيــم العمــل التطوعــي يف حتفيــز طالهبــم علــى املشاركـ ــة يف األعمــال
التطوعيـ ــة .أمــا دراس ــة املالك ــي (1431هــ) فقــد بينــت نتائجهــا أن اجتاهــات عینــة الدراســة
كان ــت إجیابی ــة حن ــو العم ــل التطوع ــي .وأن الداف ــع األساس ــي للتوج ــه حن ــو العم ــل التطوع ــي
مــن وجهــة نظــر العینــة هــو اكتســاب خ ـرات ومهــارات جدیــدة ،والرغبــة يف تقــدمی املســاعدة
لآلخريــن .وحــددت دراســة الفايــز ( )2012معوقــات العمــل التطوعــي سـواءً املرتبطــة ابلطالبــة
أو املعوقــات اجملتمعيــة واملؤسســاتية الــي حتــد مــن ممارســته .وبينــت النتائــج أن مــن أهــم املعوقــات
أن العمــل التطوعــي يتطلــب إمكانيــات ال تتوافــر لــدى الطالبــة ،وعــدم النظــر جبديــة مــن األســرة
للعم ــل التطوع ــي ،وخل ــو مناه ــج التدري ــس م ــن التش ــجيع علي ــه ،وع ــدم تواف ــر الوق ــت ال ــكايف
ل ــدى الطالب ــة للتط ــوع .إىل جان ــب حمدودي ــة اجله ــات ال ــي ميك ــن التط ــوع هب ــا ،وع ــدم وض ــوح
ال ــدور املطل ــوب م ــن املتطوع ــة .أم ــا دراس ــة ش ــلهوب واخلمش ــي ( )2013فق ــد اس ــتهدفت
التع ــرف عل ــى الواق ــع الفعل ــي للعم ــل التطوع ــي ل ــدى الش ــباب يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية،
وتوصل ــت الدراس ــة إىل وج ــود دواف ــع ل ــدى الش ــباب للعم ــل التطوع ــي ،تتمث ــل يف الرغب ــة يف
احلصــول علــى األجــر واملثوبــة مــن هللا ،كمــا بينــت النتائــج أن جمــاالت التطــوع للشــباب كانــت
حمـ ّـل اهتمــام برعايــة األيتــام ،يليــه جمــال اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة .كمــا أن هنــاك معوقــات
حتــد مــن مشــاركة الشــباب الســعودي ،ومنهــا عــدم وجــود نظــام للتطــوع يف اجملتمــع الســعودي،
وصعوبــة املواصــات ،وضعــف اإلعــان عــن العمــل التطوعــي .واقرتحــت عينــة الدراســة آليــات
ل ـزايدة مشــاركة الشــباب ،منهــا العمــل علــى إجيــاد نظــام مقنــن للعمــل التطوعــي يف اململكــة،
وختصيــص حوافــز للشــباب املتطــوع .وبينــت دراســة املغــريب( )2014أن مشــاركة الطالبــات يف
الربامــج التطوعيــة ملكافحــة املخــدرات يف مقدمــة األعمــال التطوعيــة الــي ترغــب الطالبــات يف
ممارســتها ،وأن مــن أهــم معوقــات العمــل التطوعــي للطالبــة هــو وجــود بعــض الصــور االجتماعيــة
الس ــلبية ع ــن املتطوع ــن ،واقرتح ــت عين ــة الدراس ــة تكثي ــف احملاضـ ـرات والن ــدوات كوس ــائل
لتفعيــل العمــل التطوعــي للطالبــات .أمــا دراســة اقطــم ( )2014فقــد أوضحــت نتائجهــا أن
معوقــات مشــاركة املـرأة يف العمــل التطوعــي جــاءت علــى النحــو التــايل :املعوقــات االجتماعيــة
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ـرا
والثقافي ــة ،يليه ــا املعوق ــات االقتصادي ــة والسياس ــية ،مث املعوق ــات التنظيمي ــة واإلداري ــة ،وأخ ـ ً
املعوقــات الشــخصية .وأشــارت دراســة احلــريب ( )2014إىل أمهيــة الــدور الــذي تلعبــه األســرة
يف تكوي ــن االجتاه ــات حن ــو العم ــل التطوع ــي .وبين ــت دراس ــة الص ــاحل ( )2016أن تط ــوع
ـددا مــن املعوقــات .وخرجــت الدراســة بتصــور مقــرح لتوصيــف دور
الطالبــة اجلامعيــة يواجــه عـ ً
اخلدم ــة االجتماعي ــة يف تعزي ــز الس ــلوك التطوع ــي ل ــدى الطالب ــات اجلامعي ــات.
ومــن خــال هــذا العــرض للدراســات الســابقة يتضــح أن بعضهــا ركــز علــى التطــوع لــدى
الشــباب بشــكل عــام وشــباب اجلامعــة بشــكل خــاص ،بينمــا ركــزت دراســة أخــرى علــى وضــع
اس ـراتيجيات لتفعيــل التطــوع علــى املســتوى الوطــي ،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 ابملـرأة املتطوعــة
يف مدينــة مكــة سـواء بشـ ٍ
ـكل مجاعـ ٍّـي مــن خــال اجلمعيــات اخلرييــة أو بشــكل فــردي.

أهداف الدراسة:

 .1التعرف على أشكال تطوع املرأة السعودية يف العمل التطوعي.
 .2حتديد الفوائد الناجتة عن التطوع اليت تعود على املتطوعة.
 .3التعرف على الفوائد اليت تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة.
 .4حتديد معوقات تطوع املرأة السعودية.
 .5التوصل إىل آليات التغلب على معوقات التطوع.

تساؤالت الدراسة:

 .1ما أشكال تطوع املرأة السعودية يف العمل التطوعي؟
 .2ما الفوائد النامجة عن التطوع اليت تعود على املتطوعة؟
 .3ما الفوائد اليت تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة.
 .4ما معوقات تطوع املرأة السعودية؟
 .5ما آليات التغلب على معوقات التطوع؟

			
المجلد الحادي عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤٠ه /أبريل ٢٠١٩م

53

معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها

مفاهيم الدراسة:
تعريف التطوع:
لغــة :عـ ًـرف ابــن منظــور التطــوع يف لســان العــرب أبنــه «التطــوع هــو مــا تــرع بــه مــن
ذات نفســه ممــا ال يلزمــه فرضــه ،واملتطــوع هــو الــذي يفعــل الشــيء تربع ـاً مــن نفســه»
(لســان العــرب،ج.)243 : 8
عرفــه 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 :
عرفــه النعيــم أبنــه  :اجلهــد الــذي يبذلــه أي شــخص بــدون مقابــل جملتمعــه للمســامهة
بينمــا ً
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 خــال مؤسســات اجتماعيــة قائمــة،
إشــباعاً ملشــاعر ودوافــع إنســانية داخليــة خاصــة تلقــى رضــا مــن جمتمعــه (العنــزي.)2006،
وعرف ــه عب ــد اللطي ــف عل ــى أن ــه التط ــوع ه ــو ذل ــك اجله ــد ال ــذي يبذل ــه اإلنس ــان جملتمع ــه
ب ــدون مقاب ــل ،ويس ــتهدف من ــه أن يش ــارك يف ج ــزء م ــن املس ــئوليات يف جمتمع ــه ومؤسس ــاته
لإلسـ ــهام يف حـ ــل مـ ــشكالته االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،وحتقي ــق خط ــط اجملتم ــع ومؤسس ــاته
املتميــزة الــي تســتهدف صــاحل اجملتمــع .وه ــو جه ــد إنســاين ينفــذه (فــرد  -مجاعــة  -جمتمــع)
ميلك ــون خـ ـرات ومه ــارات وآراء ،خبص ــوص موضـ ــوع م ــا أو مـ ــشكلة خاص ــة ابجملتم ــع أو
ـادي ،بــل حيقــق للقائمــن عليــه نــوع مــن اإلشــباع
املؤسســة ،وال يهــدف مــن قيامــه بــه مقابـ ًـا مـ ًّ
النفس ــي أو االجتماع ــي أو الدي ــي (عبداللطيف1421،هــ.)8-7 :
ابلتطوع وهي« :رأس املال االجتماعي» ،و«التضامن
وهناك ثالثة مفاهيم رئيسة ترتبط ُّ
اجملتمعــي» ،و«الدميوقراطيــة» .لقــد درس روبــرت ابتنــام العالقــات التجريبيــة بــن هــذه املفاهيــم
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الثالثــة .حيــث عـّـرف ابتنــام ( )1993رأس املــال االجتماعــي يف كتابــه (تفعيــل الدميوقراطيــة) أبنــه
ِ
حتســن كفــاءة اجملتمــع
«مميـزات املنظمــة االجتماعيــة كالثقــة والعــادات والشــبكات الــي ميكــن أن ّ
وذلــك مــن خــال تســهيل اإلجـراءات التنســيقية» .واســتنتجت دراســته الطوليــة يف إيطاليــا حــول
املنظمــات اجملتمعيــة أن املعاهــد السياســية تعتمــد علــى املنظمــات املتوســطة والثقافــة االجتماعيــة.
مث كتــب ابتنــام ( )2000الحقـاً يف كتابــه «ال شــيء غــر البولينــج» أن ســوق األســهم األمريكــي
اخلــاص بـرأس املــال االجتماعــي قــد اخنفــض ،وعــزى الســبب يف ذلــك إىل االنفصــال األمريكــي
املتزايــد بــن العائلــة واألصدقــاء واجل ـران وإىل البُــى الدميقراطيــة .واختتــم كتابــه بذكــره أن أفضــل
طريقة الستعادة أسهم الدولة اخلاصة برأس املال االجتماعي ،هي أن يعيد اجملتمع التواصل من
خــال حيــاة مؤسســاتية أفضــل (.)Poole, 2008: 270
ـدد م ــن اجملتمع ــات أمهي ــة خاص ــة للعم ــل التطوع ــي ابعتب ــاره واح ـ ًـدا م ــن
وق ــد أول ــت ع ـ ٌ
العوام ــل املهم ــة ال ــي تس ــاعد أبناءه ــا عل ــى القي ــام أبعم ــال اخل ــر م ــن خ ــال تق ــدمي املس ــاعدة
طوعــا بتنمي ــة ه ــذه
مل ــن حيتاجه ــا منه ــم ،وتعزي ــز انتمائه ــم ومش ــاركتهم ىف جمتمعه ــم ،واملس ــامهة ً
اجملتمعــات وتطويرهــا ،إضافــة إىل تنميــة قــدرات الشــباب ومهاراهتــم الشــخصية ،وإاتحــة الفــرص
هل ــم للتعب ــر ع ــن آرائه ــم ح ــول القض ــااي العام ــة ،واملش ــاركة يف اخت ــاذ الق ـرار .ولتس ــليط الض ــوء
يومــا دوليًــا للمتطوعــن،
علــى أمهيــة العمــل التطوعــي فقــد أقــرت األمــم املتحــدة يف عــام ً 1985
ِ
صــص لــه اليــوم اخلامــس مــن ديســمرب مــن كل عــام ،كمــا اعتــرت عــام  2001هــو العــام
ُ
وخ ّ
ِ
للمتطوع ــن (اهل ـران .)160:2015 ،ووضع ــت هل ــذه الس ــنة أربع ــة أه ــداف أساس ــية،
ال ــدويل
ّ
ه ــي :االعت ـراف ابلعم ــل التطوعــي ،والرتويــج لــه ،وتيســره ،وإقامــة الشــبكات ل ــه.
وال تقتص ــر فوائ ــد التط ــوع عل ــى اجلوان ــب االجتماعي ــة واإلنس ــانية ،ب ــل أصب ــح ل ــه بع ــد
اقتصــادي مهــم؛ حيــث ق ــدر االحت ــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــال األمحــر ،يف
املنشور املعنـون ب ـ (قيمـة املتطـوعني) ،الـذي نشر يف عام  2011أن عدد قوتـه العاملـة العامليـة
ِ
رت قيمــة مســامهتهم مببلــغ  6.6بليــون دوالر
م ــن املتط ــوعني يبل ــغ 13.1ملي ــون ش ــخص ،وقـ ّد ْ
(تقري ــر األم ــن الع ــام.)10:2012،
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وتقســم دائــرة معــارف اخلدمــة االجتماعيــة املؤسســات التطوعيــة إىل مخســة أن ـواع ،هــي:
شــبكات الدعــم االجتماعــي ،واملؤسســات الشــعبية ،واملنظمــات غــر الرحبيــة ،ومؤسســات
اخلدمــات اإلنســانية ،واملنظمــات اخلاصــة ( .)poole, 2008: 270وميكــن أن يكــون التطــوع
يف شــبكات الدعــم االجتماعــي عينيًّــا (مــال أو منتجــات) ،أو عاطفيًــا (تشــجيع وتقــدمي وشــد
ـتمرا (أنشــطة حياتيــة يوميــة ومســاعدات يف
أزر) ،أو تبادليًــا (رعايــة طفــل ومنــزل) ،أو مسـ ً
العمــل) ،أو رأمسـ ًـال اجتماعيًــا (صالحيــة الوصــول إىل الوظائــف وامل ـوارد األخــرى مــن خــال
التفاعــات االجتماعيــة) .يعــود فضــل التقــدم الكبــر يف دعــم وظائــف ذوي االحتياجــات
اخلاصــة إىل شــبكات الدعــم االجتماعــي يف أماكــن العمــل ويف اجملتمــع ،أكثــر ممــا هــو عليــه
حــال الدعــم املهــي وحــده (.)Poole, 2008: 270
وميكن تناول األهداف املرتبطة ابلتطوع على النحو التايل:
أول :الفوائد واألهداف املتصلة ابملتطوع (الصغري1423 ،هـ):
ً
1.الثواب الديين.
2.الثق ــة ابلنف ــس ،ألن ــه يس ــمح للش ــخص مبش ــاركة آخري ــن ،والتخل ــص مـ ــن الفرديـ ــة
واألانني ــة لتتح ــول إىل الق ــدرة عل ــى التع ــاون ومس ــاعدة اآلخري ــن.
3.يشــبع حاجات الفرد؛ حيث يكســبه خربات ومهارات اجتماعية ونفســية ،مبشــاركته
يف األنشــطة االجتماعية الطوعية ،ويشــبع حاجته للنجاح والتقدير وأتكيد الذات … إخل.
4.م ــن خ ــال التط ــوع يقي ــم املتط ــوع عالق ــات اجتماعي ــة واس ــعة وإجيابي ــة م ــع أف ـراد
اجملتم ــع وقيادات ــه.
5.يش ــعر ابلس ــعادة والرض ــا ع ــن النف ــس؛ إلس ــهامه م ــن خ ــال اجله ــد التطوع ــي يف
العديــد مــن املناســبات ،واملــردود النفســي اإلجيــايب هلــذا اجلهــد بقيامــه خبدمــة مواطنيــه وجمتمعــه.
6.يســتطيع املتطــوع أن يفهــم بشــكل أوضــح ظــروف جمتمعــه ،ومشــكالته ،وإمكانياتــه،
وابلت ــايل تك ــون توقعاتــه ومطالبــه واقعيــة ،ويقتنــع ابلنتائــج الــي تتــم علــى أرض الواقــع.
7.يكتس ــب صف ــات ش ــخصية إجيابي ــة ،ويتخل ــص م ــن أخ ــرى س ــلبية ،مث ــل ح ــب
ال ــذات ،ويـ ــتعلم التحك ــم يف ردود أفعال ــه ،ويضب ــط تصرفات ــه ،ويق ــوي قدرت ــه عل ــى حتم ــل
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املس ــؤولية ،واخت ــاذ القـ ـرارات.
8.التطــوع هــو ممارســة للدميقراطيــة؛ نتيجــة ملشــاركته (املتطــوع) يف مجيــع مراح ــل العم ــل
االجتماعــي مــن التخطيــط والتنفيــذ والتقــومي واملتابعــة ،ومــن مث فهــو مشــارك يف أمــور جمتمعــه
كلِّهــا ،ويف مجيــع مراحلهــا.
9.طريق ــة مفي ــدة لالس ــتفادة م ــن وق ــت فـ ـراغ الف ــرد مب ــا يع ــود علي ــه وعل ــى اجملتم ــع مب ــا
يشــعر الشــخص أبمهيتــه ،وكذلــك جينبــه رفقــة الســوء ،ويقيــه مــن االحن ـراف؛ حيــث ال تســمح
لــه املهــام الــي ســيقوم هبــا أبي مســاحة للســلوك غــر الســوي وال تشــجع علي ــه ،وذل ــك ألنــه
يش ــعر الش ــاب ابألمهي ــة.
اثنياً :األهداف والفوائد املتصلة ابملؤسسة االجتماعية:
يرى رشاد عبد اللطيف أن األهداف اخلاصة ابملؤسسات االجتماعية التطوعية هي
(عبداللطيف1421،هـ :)170 :سد النقص يف العاملني املؤهلني هبذه اهليئات.
وخصوص ــا إذا كان م ــن
 .1يفي ــد املتط ــوع يف إاتح ــة الـ ـرأي الف ــي للمنظم ــة االجتماعي ــة
ً
املش ــهود هل ــم ابلس ــمعة احلس ــنة واخل ــرة املتمي ــزة.
 .2تدعيــم مكانــة املؤسســة االجتماعيــة ابجملتمــع مــن خــال املتطوعــن ،الــذي يشــكلون
الصــورة الذهنيــة عنهــا لــدى أف ـراد اجملتمــع.
 .3حيق ــق املتطوع ــون أه ــداف املنظم ــة؛ حي ــث إن م ــا يقوم ــون ب ــه يس ــاعد عل ــى حتقي ــق
األه ــداف ال ــي وضعته ــا املنظم ــة لتنمي ــة اجملتم ــع وبن ــاء ق ــدرات أفـ ـراده.
اثلثاً :األهداف والفوائد املتصلة ابجملتمع (الزهراين1421 ،هـ:)53 :
نتاجــا لعمليــات
 .1حتقيــق التكافــل االجتماعــي ،ويصبــح هــذا التكافــل بــن أفـراد اجملتمــع ً
التطــوع الــي تتــم ،وت ــصبح احتياجــات اآلخريــن حمــل اهتمــام هــؤالء املتطوعــن.
ِ
حيس ــن أحـ ـوال املعيش ــة ،ويوف ــر حي ــاة أفض ــل ألفـ ـراد ه ــذا اجملتم ــع ،حي ــث يش ــارك
ّ .2
املتطــوع يف اجلهــود التنمويــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ويعمــل علــى تغطيــة القصــور يف اجملــاالت
واألعمــال الــي تقــوم هبــا الدولــة.
 .3املسامهة يف حل خمتلف املشكالت؛ ألن العمل التطوعي ميكن أن يؤدي إىل عالج
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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.
 .4يسـهم التطـوع يف إجيـاد عالقـات روابـط بين املنظمـات احلكوميـة واجملتمعــات احملليــة؛
ألهنـا تعتمـد يف جناحهـا علـى عـدم عزلتهـا عـن اجملتمـع ،بـل تضـع كل إمكانياهتــا إلشــباع
حاجـات أفـراد اجملتمـع.
 .5يسـاعد التطـوع أفـراد اجملتمـع يف التعبير عـن حاجاهتـم؛ ألهنـم املتطوعـون الذيـن
ميثلـون فئـات اجملتمـع املختلفـة ،وابلتـايل يضـع اجملتمـع خططـه وبراجمـه علـى أسـاس إشـباع هـذه
احلاجـات ،وحسـب أولوايهتـا مــن وجهـة نظـر أفـراد اجملتمـع أنفسـهم.
 .6اكتشاف القيادات وتدريبها ،وزيـادة مهاراهتـا يف حتمل أعباء املسؤولية االجتماعية.

فلسفة العمل التطوعي:
تعتمد حمددات العمل التطوعي على الفلسفة التالية (احلمادي1421،هـ:)7-6 :
أول :الفلس ــفة الذاتي ــة :تق ــوم عل ــى جمموع ــة م ــن االعتب ــارات ،ال ــي جت ــول يف ذه ــن
ً
الف ــرد وضم ــره ،أو جمموع ــة م ــن األفـ ـراد .فقـ ــد مي ــارس الف ــرد النش ــاط االجتماع ــي إلرض ــاء
ازن إال م ــن خ ــال قيام ــه هب ــذا
بع ــض الغرائ ــز واحلاج ــات النفس ــية ،فه ــو ال جي ــد نفس ــه متـ ـو ً
النشــاط .وقــد تشــبع رغبــة ممارســة العمــل اجلماعــي ،أي العمــل مــع اآلخريــن .فلكــي يشــعر
الفــرد ابجتماعيتــه يلجــأ إىل ممارســة هــذا النشــاط التطوعــي ،وتتضمــن رغب ــة الف ــرد فيكســب
ش ــعبية اآلخري ــن وأتييده ــم واحرتامه ــم.
اثني ـاً :الفلســفة املوضوعيــة :تنشــأ نتيجــة أتثــر القائمــن هبــذا العمــل جبملــة الظــروف
واملتغ ـرات البيئيــة .ويتأتــى التأثــر البالــغ هلــذه املتغ ـرات بفعــل وعــي الفــرد واســتيعابه لــدوره
يف اجملتمــع ،وينصــب تفكــره علــى ممارســة نـش ــاط أو دور معــن يفرضــه وجــوده بــن اجلماعــة
أتسيســا علــى
أو جمموعــة مــن األف ـراد الذيــن يعيــش معهــم .وقــد يتحقــق العمــل التطوعــي
ً
امتالك األفراد درجة عالية من اإلحســاس ابالنتماء إىل جم ــتمعهم ،فت ـراهم يتســابقون يف درء
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األخطــار الــي هتــدد اجملتمــع كاألخطــار الطبيعيــة (زالزل ،وبـ ـراكني) ،أو األخط ــار البش ـرية
(احلــروب ،وعــدم اســتقرار األمــن).
العمل التطوعي من املنظور اإلسالمي (املهيدب1428 ،هـ :)8:
شرعا وفطرًة ،ملا فيه من العمل على الرب والصلة وإعانة الضعيف
العمل التطوعي مطلوب ً
ـاب لألجــر واملثوبــة اخلالصــة مــن هللا تعــاىل،
ونفــع اآلخريــن ،فكيــف إذا كان ذلــك ً
تطوعــا واحتسـ ً
ٍ
ـن
ـر يف كث ـ ٍر ِمـ ْـن َْن َو ُاهـ ْـم َّإل َمـ ْـن َأمـ َـر بصدقـ ٍـة ْأو معــروف أو إصـ ٍ
ـاح بـ َ
قــال تعــاىل{ :ال خـ َ
ـاس ومــن يفعــل ذلــك ابتغــاء مر َ ِ ِ
ِ
عظيمــا} النســاء .114
فسـ ْـو َ
ف نُـ ْـؤتِْيه ْ
النـ ِ َ ْ
َ َْ
أجـ ًـرا ً
ْ
ضــاة هللا َ
ـاس إىل ِ
ـب النَّـ ِ
ـب
هللا أنـَْفعُ ُهـ ْـم ،وأحـ ُّ
“أحـ ُّ
وىف احلديــث الش ـريف قــال صلــى هللا عليــه وســلمَ :
األعمـ ِ
ـرور تدخلــه علــى مسـ ٍ
ـف عنــه كرب ـةً ،أو تقضــي
ـلم أو تكشـ ُ
ـال إىل هللا عــز وجــل سـ ٌ
إيل مــن
جوعــا ،وألن أمشــي مــع أخــي املســلم يف حاجتــه أحــب َّ
عنــه دينًــا ،أو تطــرد عنــه ً
ـهرا ،ومــن كــف غضبــه ســر هللا عورتــه ومــن كظــم غيظًــا ،ولــو
أن أعتكــف يف املســجد شـ ً
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 تطبي ًقا ألمر هللا عز وجل،
ورسـوله الكــرمي صلــى هللا عليــه وســلم ،وأصبــح لــه دور مهــم يف تنميــة اجملتمــع ،ووســيلة لتحقيــق
ـكال عدَّة ،منها الفردي،
متاســك اجتماعي بني املواطنني ،وقد عرف منذ وقت مبكر واختذ أشـ ً
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.
ابعا :دعائم جناح العمل التطوعي (احلليب:)15-14 :2005 ،
رً
 .1ال مقابل مادي ملا يقوم به الشخص من جهود ًّأي كان نوعه.
انبعا من إرادة صادقة.
 .2توفري القدرة على بذل اجلهود وليكون هذا اجلهد ً
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 .3حتمل املتطوع مسؤولية اإلعالم اإلجيايب البناء يف رسالة املؤسسة وأهدافها اليت يتطوع
للخدمة هبا يف حميط األسرة واألصدقاء واجلريان ويف حميط جمتمعه احمللي.
 .4قيــام العالقــة بــن املتطــوع واملهتمــن العاملــن ابملؤسســة علــى أســاس مــن االح ـرام
املتب ــادل ،وتفهــم حلقيقــة األدوار والرســالة الــي يتحملهــا كل متطــوع.
 .5إدراك املتطوع ألمهية التدريب وأثره يف اكتساب اخلربات واملهارات الكفيل ــة بتحقي ــق
املســتوى املطلــوب إلتقــان العمــل.
 .6رغــم 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.
 .7علــى املؤسســة االجتماعيــة أن حتـ ِّدد بدقــة احتياجاهتــا ألعمــال املتطوعــن ،كم ــا ت ــوفر
هل ــم التقديــر واالهتمــام بصــورة تكفــل اســتمرارهم ورغبتهــم يف تقــدمي املعاونــة ،وعلــى املتط ــوع
أيض ـاً أن يتقبــل إش ـراف املؤسســة وتوجيههــا؛ لضمــان حســن األداء ،وانتظــام العمــل علــى
النح ــو الــذي يتوخــاه.
 .8احرتام القواعد والنظم املتفق عليها ،وااللتزام ابلعمل وفـق األهـداف العليـا للمؤسسـة
االجتماعية.
 .9عــدم اإلقــال مــن شــأن املتطــوع إذا قـ َّـل جهــده وفــق ظروفــه ،فيجــب تشــجيع العمــل
التط ــوعي مهمــا كان حجمــه أو صورتــه طاملــا يســهم ولــو بقــدر يســر يف حتقيــق أهــداف
اجلمعيــة.
 .10إاتحــة الفرصــة لتجديــد شــباب التطــوع وخلــق صفــوف أخــرى ،وع ــدم احتك ــار
العم ــل التطوعــي علــى فئــة أو جمموعــة معينــة.
ـرواد ،وتقــدمي الشــكر والعرفــان ملــا قدمــوه للمؤسس ــة أو اجلمعي ــة
 .11تكــرمي املتطوعــن الـ َّ
م ــن خدمــات.

املشكالت واملعوقات اليت تواجه املتطوعني (احلليب:)14 :2005 ،
 .1حياول البعض حتقيق أقصى استفادة شخصية ممكنة وذلك يتعارض مع طبيعة التطوع.
 .2احملاابة يف تنفيذ األعمال أو تعيني العاملني من األقارب من غري ذوي الكفاءة.
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 .3الشللية اليت تعرقل سري األعمال.
 .4استغالل املرونة إىل حد الوصول إىل التسيب واالستهتار.
 .5اإلسراف يف اخلوف ،وفرض القيود إىل حد العجز ،وتقييد األعمال وحتجيمها.
 .6اخلوف من التوسع؛ خشية عدم إمكان حتقيق السيطرة واإلشراف.
 .7البعد عن الطموح والرضا ابلواقع دون حماولة تغيريه.
 .8الوقوع حتت أسر عاملني ،ذوي شخصية قوية ،غري عابئني بتحقيـق أهـداف اجلمعيـة
وتطلعاهتا.
 .9اخلوف من اجلديد ومن أمهية االنفتاح والوقوع يف أسر االنغالق.
 .10اعتبار أعمال اجلمعية من األسرار املغلقة اليت جيب عدم مناقشتها مع الغري.
 .11تقييـد العضويـة أو الرغبـة يف عـدم قبـول عناصـر جديـدة ،فتصبـح اجلمعيـة حكـراً
علـى عـدد معين.

اإلجراءات املنهجية:
نــوع الدراســة :تنتمــي هــذه الدراســة إىل منــط الدراســات الوصفيــة التحليليــة؛ حيــث
يرتبــط مفهــوم البحــث الوصفــي بدراســة واقــع األحــداث والظواهــر واملواقــف واآلراء ودراســاهتا
وإمــا لتحديثــه،
وتفســرها؛ بغــرض الوصــول إىل اســتجاابت مفيــدة ،إمــا إلصــاح هــذا الواقــع َّ
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
االجتماعيــة ،الــي تؤثــر يف جمتمــع معــن .كمــا َّ
أن هــذا املنهــج يوفــر الكثــر مــن البيــاانت
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).
أداة مجـع البيـاانت :اتسـاقًا مـع متطلبـات الدراسـة احلاليـة ،اعتمـدت الباحثـة علـى
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االسـتبانة ابعتبارهـا مـن أنسـب األدوات .ومـر إعـداد االسـتبيان ابملراحـل التاليـة:
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 امل ـرأة
سـواء 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 اليت شاركت فيها العيّنة 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 احملكمني).
مت عــرض االســتبيان يف صورتــه األوليــة علــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وعددهــم
( )8أعض ــاء يف قس ــم اخلدم ــة االجتماعي ــة بكلي ــة العل ــوم االجتماعي ــة يف جامع ــة أم الق ــرى ـ
وبعــد اســتعادة النســخ احملكمــة ،مت اإلبقــاء علــى العبــارات الــي انلــت نســبة اتفــاق  %85مــن
األســاتذة احملكمــن ،ومت تعديــل بعــض فق ـرات (االســتبيان) يف ضــوء آراء األســاتذة احملكمــن
ومالحظاهتــم ،وحــذف العبــارات الــي اتفــق عليهــا احملكمــون بنســبة أقــل مــن  ، %85وكذلــك
مت إضافــة بعــض الفق ـرات ،وإعــادة صياغــة بعضهــا وترتيبهــا.
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ب -ثبات األداة:
قامت الباحثة ابستخدام طريقة االختبار ،وإعادة االختبار  ،Test and Retestلقياس
مدى ثبات االستبيان حيث اختارت العينة واستخدمت الباحثة معامل ارتباط سبريمان.
ابستخدام القانون:
 6جمـ ف2
ر= -1
100 x
ن (ن)1-2
وقــد حصــل االســتبيان ككل علــى معامــل ثبــات بقيمــة ( ،)0.87.6وهــذا يــدل علــى أن
االســتبيان صــاحل للتطبيــق والقيــاس.

جماالت الدراسة:
اجملال املكاين :مدينة مكة املكرمة.
اجملال الزمين :مت مجع البياانت يف الفرتة من  15 -1ديسمرب .2017
اجملال البشري :عينة من املواطنات السعودايت املقيمات يف مدينة مكة املكرمة ،بلغ
عددهن  214مواطنة ،ويبني اجلدول التايل السمات الدميوجرافية لعينة الدراسة.
م

1
2
3
4
5
م
1
2
3
4

السن
أقل من  20سنة
 20سنة إىل أقل من  30سنة
 30سنة إىل أقل من  40سنة
 40سنة إىل قل من  50سنة
 50سنة فأكثر
اإلمجايل
احلالة االجتماعية
عزابء
متزوجة
مطلقة
أرملة
اإلمجايل

%
ك
23.3 50
33.2 71
15.9 34
14
30
13.6 29
100 214
42.5 91
22.9 49
17.8 38
16.8 36
100 214

م
1
2
3
4
5

احلالة العملية
طالبة
خرجية وال تعمل
موظفة قطاع حكومي
موظفة قطاع خاص
ربة منزل
اإلمجايل
احلالة التعليمية

1
2
3

مؤهل متوسط (اثنوية)
مؤهل عايل
دراسات عليا
اإلمجايل

م

%
ك
39.3 84
16.3 35
14.5 31
14.5 31
15.4 33
100 214
26.6 57
47.7 102
25.7 55
100 214

جدول رقم ( :)1يوضح توزيع عينة البحث طب ًقا للفئات العمرية واحلالة العملية واالجتماعية والتعليمية.
			
المجلد الحادي عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤٠ه /أبريل ٢٠١٩م

63

معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها

ابســتقراء اجلــدول الســابق فيمــا يتعلــق بتوزيــع عينــة البحــث طب ًقــا للفئــات العمريــة اتضــح
أن أعلى نســبة كانت ملن تقع أعمارهن يف الفئة العمرية من (20ســنة إىل أقل من 30ســنة)،
والــي بلغــت نســبتهن ( ،)%33.2أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة مــن (أقــل مــن 20
ســنه) فقــد بلغــت نســبتهن ( ،)%23.3أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة (30ســنة إيل
أقــل من40ســنة) فبلغــت نســبتهم ( ،)%15.9أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة العمريــة مــن
(40ســنة إيل أقــل من50ســنة) فبلغــت نســبتهن ( ،)%14أمــا مــن تقــع أعمارهــن يف الفئــة
العمريــة مــن ( 50ســنة فأكثــر) بلغــت نســبتهم ( .)%13.6وفيمــا يتعلــق ابحلالــة االجتماعيــة
اتضــح أن أعلــى نســبة كانــت لصــاحل فئــة الع ـزابء ،والــي بلغــت نســبتها ( ،)%42.5أمــا
املتزوجــات فبلغــت نســبتهن ( ،)%22.9وبلغــت نســبة املطلقــات ( ، %)17.8أمــا فئــة األرملــة
فبلغــت نســبتهن ( .)%16.8وعــن توزيــع عينــة البحــث طب ًقــا للمؤهــل الدراســي اتضــح أن أعلــى
نســبة كانــت لصــاحل مــن حصلــن علــى مؤهــل عـ ٍ
ـال بنســبة ( ،)%47.7أمــا صاحبــات املؤهــل
املتوســط فبلغــت نســبتهن ( ،)%26.6أمــا الدراســات العليــا فبلغــت نســبتهن (.)%25.7
وابلنســبة لتوزيــع عينــة البحــث طب ًقــا للوظيفــة اتضــح أن أعلــى نســبة كانــت لصــاحل الطالبــات،
وبلغــت نســبتهم ( ،)%39.3أمــا اخلرجيــات الــايت ال يعملــن فقــد بلغــت نســبتهن (،)%16.3
أمــا رابت البيــوت فقــد بلغــت نســبتهن ( ،)%15.4أمــا املوظفــات لــدى احلكومــة فقــد بلغــت
نســبتهن ( ،)%14.5واملوظفــات لــدى القطــاع اخلــاص فبلغــت نســبتهم (.)%14.5

نتائج الدراسة:
م

االستجابة

1

ك

%

نعم

52

24.3

2

ال

162

75.7

214

100

اإلمجايل

جدول رقم ( :)2يوضح توزيع عينة البحث طب ًقا لعضويتها يف مجعية خريية

ابستقراء اجلدول السابق ،الذي يوضح توزيع عينة البحث طب ًقا لعضويتها يف مجعية
خريية اتضح أن نسبة ( )%75.7من عينة البحث ليس لديهن عضوية ابجلمعيات اخلريية ،يف
64

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أمل إبراهيم عبده سليمان

حني بلغت نسبة من لديهن عضوية ابجلمعيات اخلريية (.)%24.3
م

ما الذي سامهت به كمتطوع

ك

%

1

خربيت الشخصية

75

46.3

وقيت

63

38.9

68

42

املال

52

32.1

2
3
4

مهارايت

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

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن املتطوعــات قــد أســهمن يف عمليــة التطــوع وبنســبة %46.3
خبرباهت ــم ىف عملي ــة التط ــوع ،يل ــي ه ــذا بنس ــبة  %42التط ــوع ابلوق ــت ،وبنس ــبة قريب ــة م ــن ه ــذا
التطــوع ابملهــارات الــي لــدى املتطوعــة وذلــك بنســبة  ،%38.9وىف النهايــة أييت املســامهة ابملــال
وذل ــك بنس ــبة  .%32.1وتش ــر ه ــذه النتائ ــج إىل أن عملي ــة التط ــوع ال تقتص ــر عل ــى امل ــال
فقــط ،بــل إن غالــب املطلــوب فيهــا واألكثــر احتياجـاً هــي خـرات الشــخص املتطــوع يف جمــال
التط ــوع ،وكذل ــك الوق ــت ال ــذي يس ــهم ب ــه يف ه ــذا اجمل ــال ،وال يع ــي ه ــذا إغف ــال أمهي ــة امل ــال
ولكــن إىل جانــب التطــوع ابملــال هنــاك جوانــب أخــرى مهمــة يف عمليــة التطــوع.
م

من شجعك علي التطوع

ك

%

1

أحد الوالدين

57

35.2

2

أحد املعلمني

49

30.2

3

صديقة

56

34.6

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

تب ــن نتائ ــج اجل ــدول الس ــابق أن م ــن ش ــجع عين ــة الدراس ــة عل ــى التط ــوع ج ــاء يف املق ــام
األول مــن خــال الدائــرة االجتماعيــة الضيقــة هلــم ،الــي تتمثــل يف الوالديــن والصديقــات وذلــك
بنســبة  %35.2و  %34.6علــى الت ـوايل ،مث بنســبة  %30.2جــاء أحــد املعلمــن ،وتبــن هــذه
النتيجــة أمهيــة الــدور الــذي تلعبــه مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة يف دعــم االجتاهــات اإلجيابيــة
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حنــو التطــوع والــي تتمثــل يف األســرة ومجاعــات الرفــاق وكذلــك املؤسســة التعليميــة ،وابلتــايل مــن
املهــم االهتمــام بتفعيــل دور هــذه املؤسســات ىف توجيــه أفـراد اجملتمــع حنــو التطــوع.
م

األنشطة التطوعية

1

املشاركة يف املناسبات الوطنية

29.6 48

2

تنظيم زايرات للمرضي يف املستشفيات

23.5 38

ك

%

 3املشاركة يف محالت للتوعية بقضااي عامة (الوقاية من األمراض  -التقليل من السلوك االستهالكي) 24.7 40
املشاركة يف محالت للتوعية بقضااي خاصة ابملرأة (الوقاية من مرض سرطان الثدي)
4
22.8 37
جدول رقم ( :)5يوضح األنشطة التطوعية اليت شاركت هبا خالل العام املاضي ن =162

يتبــن مــن اجلــدول الســابق تبايــن القضــااي الــي تشــارك فيهــا املتطوعــات مــا بــن املشــاركة
يف املناســبات الوطنيــة ،مثــل (املشــاركة يف احتفــاالت اليــوم الوطــي) بنســبة ،%29.6
واملشــاركة يف محــات التوعيــة ابلقضــااي العامــة (الوقايــة مــن األم ـراض ـ التقليــل مــن الســلوك
االســتهالكي) بنســبة  ،%24.7كذلــك تنظيــم زايرات للمرضــى يف املستشــفيات بنســبة
ـرا املشــاركة يف محــات التوعيــة بقضــااي خاصــة ابمل ـرأة (الوقايــة مــن مــرض
 ،%23.5وأخـ ً
أيضــا إىل بــروز
ســرطان الثــدي) بنســبة  .%22.8ويشــر هــذا الطيــف الواســع مــن املشــاركات ً
التوجــه الديــي واإلنســاين ،الــذي يــرز مــن خــال تنظيــم الـزايرات للمرضــى يف املستشــفيات،
وهــذا يرتبــط بطبيعــة املــكان الــذي تعيــش فيــه املبحــواثت (مدينــة مكــة املكرمــة) ،والتأثــر
الــذي يضفيــه علــى القاطنــن بــه.
م

عوائد التطوع

ك

1

تنمية الشخصية

12.6 27

2

تنمية الثقة يف النفس

3

القـ ـ ــدرة على العمل مع فريق

21.0 45
21.0 45

4

القـ ـ ــدرة على اختاذ القرارات

17.3 37

5

زايدة الشعور لدى املتطوعة ابلكفاءة والقدرة الذاتية.

14.0 30
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م

عوائد التطوع

6

تنمية املهارات احلياتية

7

تنمية القدرة على التواصل االجتماعي اإلجيايب مع اآلخرين

7.5 16

8

زايدة عالقاهتا االجتماعية

6.1 13

9

زايدة االنتماء الوطين

4.7 10

10

اكتساب خربات تدعمها يف سوق العمل

11

احرتام مشاعر اآلخرين

6.5 14

12

تكوين صداقات جديدة

22.0 47

13

شغل أوقات الفراغ أبعمال مفيدة

7.0 15

14

اكتساب مهارات جديدة

4.7 10

15

اإلحساس مبعاانة اآلخرين

16

التعود على حتمل املسئولية

6.1 13

ك

%

7.0 15

6.1 13

5.1 11

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

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن التطــوع لــه العديــد مــن العوائــد الــي تعــود علــى املتطوعــة،
وق ــد ج ــاءت يف الرتتي ــب األول تكوي ــن صداق ــات جدي ــدة بنس ــبة  ،%22ويع ــود ه ــذا إىل أن
املتطوع ــة غالبـ ـاً م ــا تتقاب ــل م ــع أش ــخاص هل ــم االهتمام ــات نفس ــها وابلت ــايل يس ــهل تكوي ــن
صداق ــات ب ــن األش ــخاص الذي ــن هل ــم االهتمام ــات نفس ــها .وابلنس ــبة نفس ــها ج ــاءت تنمي ــة
الثق ــة يف النف ــس ،والق ــدرة عل ــى العم ــل يف فري ــق بنس ــبة  ،%21وذل ــك ألن العم ــل التطوع ــي
يعتمــد علــى العطــاء لآلخريــن ،وهــذا ينمــي ثقــة الفــرد بنفســه ،وكذلــك يســاعده علــى التعــاون
مــع املتطوعــن اآلخريــن ،وهــو مــا ينمــي قــدرة الشــخص علــى العمــل ضمــن فريق.كذلــك يفيــد
التطــوع علــى تنميــة القــدرة علــى اختــاذ القـرارات بنســبة  .%17أيضــا يفيــد التطــوع يف «زايدة
الشــعور لــدى املتطوعــة ابلكفــاءة والقــدرة الذاتيــة» .بنســبة%14؛ وذلــك ألنــه يعطــي املتطوعــة
الثقــة وهبــا تعمــل علــى زايدة كفاءهتــا وقدراهتــا الذاتيــة .ولــكل هــذه العوائــد وغريهــا فــإن التطــوع
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يعــد مــن األمــور املهمــة ومــن اخل ـرات الــي جيــب أن ميــر هبــا كل شــخص يف اجملتمــع.
م

ما يعود علي اجملتمع نتيجة التطوع

1

التقليل من املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع احمللي

22.9 49

2

زايدة وعي أفراد اجملتمع احمللي ابلقضااي واملشكالت املوجودة ابجملتمع

12.1 26

3

تعزيز الوالء واالنتماء ألفراد اجملتمع

10.7 23

4

يدعم رأس املال االجتماعي يف اجملتمع

5

يعزز روح التعاون والتضامن بني أفراد اجملتمع

6.1 13
8.4 18

6

يؤكد على الثقة بني أفراد اجملتمع احمللي

7

يدعم ويؤكد على القيم اإلسالمية اليت تنادي إبغاثة امللهوف واحملتاج

6.1 13
7.9 17

8

يقوي من الصالت اإلجيابية بني املواطنني واجلهات احلكومية

9

يدعم التكافل بني أفراد اجملتمع

6.1 13
6.1 13

10

مواجهة األزمات اليت متر ابجملتمع

11

دعم العمل احلكومي

6.1 13
7.9 17

12

تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى املواطنني

21.5 46

ك

%

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

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

معوقات التطوع

1

عدم املعرفة أبماكن التطوع

25.2 54

2

عدم تشجيع األسرة على التطوع

20.6 44

3

عدم توافر برامج تدريبية للمتطوعات

20.1 43

4

صعوبة توافر الوقت

14.5 31

5

عدم وجود وسائل انتقال مناسبة

22.9 49

6

العادات والتقاليد ال تسمح ابلتطوع للمرأة

11.7 25

7

عدم إاتحة الفرصة للمتطوعة الحتيار جمال التطوع املناسب هلا

8.4 18

8

عدم اإلعالن الكايف عن فرص التطوع

10.3 22

9

عدم فهم دور التطوع يف اجملتمع

8.4 18

10

االعتماد على اجلهد احلكومي

6.5 14

11

االعتقاد بعدم فعالية دور املتطوعات

7.5 16

جدول رقم ( :)8يوضح معوقات التطوع لدى املرأة السعودية
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يشــر اجلــدول الســابق إىل أن مــن أهــم معوقــات التطــوع لــدى املـرأة الســعودية هــو عــدم
املعرف ــة أبماك ــن التط ــوع بنس ــبة  ،%25.2حي ــث ت ــرى ه ــذه النس ــبة أن ع ــدم املعرف ــة أبماك ــن
التطــوع هــو أهــم معوقــات تطــوع املـرأة عينــة الدراســة ،ولعــل هــذا يتطلــب مزيـ ًـدا مــن االهتمــام
مــن اجلهــات الــي حتتــاج جهــود املتطوعــن أن تعمــل علــى تعريــف اجلمهــور أبنشــطتها وكيفيــة
الوص ــول هل ــا ،وميكنه ــا االس ــتفادة م ــن ش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي يف التعري ــف أبعماهل ــا
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وأنشــطتها وآليــات التواصــل معهــا ،سـواء مــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة هلــا أو حســاابهتا علــى
ش ــبكات التواص ــل االجتماع ــي أو أرق ــام هوات ــف للتواص ــل م ــع الراغب ــن يف التط ــوع هب ــا .وىف
املرتبــة الثانيــة جــاء عــدم وجــود وســائل انتقــال مناســبة بنســبة  %22.9حيــث يتعــذر علــى املـرأة
املتطوعــة الوصــول إىل أماكــن التطــوع إال مــن خــال ســيارة األســرة أو ابالعتمــاد علــى الســائق
اخلــاص نظـًـرا لعــدم إمكانيــة قيــادة املـرأة لســيارهتا يف اململكــة ،األمــر الــذي جتاوزتــه املـرأة حاليًــا
بــد الســماح هلــا بقيــادة الســيارة يف اململكــة .ولكــن يف الوقــت نفســه جيــب علــى اجلهــات الــي
حتت ــاج جه ــود متطوع ــات أن تعم ــل عل ــى توف ــر وس ــائل انتق ــال مناس ــبة هل ــؤالء املتطوع ــات.
كذلــك تعــد مــن معوقــات تطــوع امل ـرأة عــدم توافــر برامــج تدريبيــة للمتطوعــات ،لتعــود عليهــا
ابلتأهيــل والعمــل يف األعمــال التطوعيــة بشــكل مفيــد هلــا وللمؤسســة وللمجتمــع .وتتفــق هــذه
النتيج ــة م ــع م ــا توصل ــت إلي ــه دراس ــة الش ــلهوب ( )2013م ــن ع ــدم تواف ــر دورات تدريبي ــة
مناســبة للطالبــات املتطوعــات.
م

اآلليات املطلوبة للتغلب علي معوقات التطوع

1

دعم املؤسسات واجلمعيات اخلريية.

29.4 63

2

إنشاء مراكز خاصة ابملتطوعات

35.0 75

3

مشاركة رجال الدين يف الدعوة إىل التطوع

10.7 23

4

استخدام  oiشبكات التواصل االجتماعي للتحفيز علي التطوع.

16.4 35

5

غرس حب التطوع من خالل األسرة .

15.0 32

6

توفري قواعد بياانت ابألعمال التطوعية املطلوبة

13.6 29

7

تضمني التطوع ضمن األنشطة املدرسية واجلامعية الال صفية

12.6 27

8

إصدار نشرات توضح أنشطة املتطوعات يف اجملتمع

10.3 22

9

توفري تطبيقات على التليفوانت الذكية تيسر من التطوع

10.7 23

10

القيام حبمالت توعية يف التجمعات النسائية عن أمهية التطوع

10.7 23

ك

%
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يشري اجلدول السابق أن من أهم اآلليات املطلوبة للتغلب على معوقات التطوع لدى
املرأة السعودية هي إنشاء مراكز خاصة ابملتطوعات بنسبة  ،%35.0ويرتبط هذا خبصوصية
وضع املرأة ىف اجملتمع السعودي ،ورغبتها يف العمل يف بيئة خاصة ابلنساء وال يوجد هبا
اختالط بني اجلنسني ،فكلما توافرت هذه املراكز استطاعت املؤسسات التطوعية جذب
املزيد من املتطوعات هلا ،خاصة وأن هذا يتوافق مع أهداف رؤية اململكة  2030من
الوصول أبعداد املتطوعني إىل مليون متطوع حبلول عام  ،2030وهذا يتطلب العمل على
توفري 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 اخلريية بنسبة  ،%29.4فمن خالل هذا الدعم سواءً احلكومي أو األهلي سيتاح
هلذه املؤسسات توفري بيئة تطوع أكثر مالءمة للنساء ،مما يشجعهن على جذب متطوعات
أيضا من مقرتحات عينة الدراسة جاء «استخدام شبكات التواصل االجتماعي
جديداتً .
للتحفيز على التطوع» بنسبة  %16.4حيث تتواجد اهلواتف الذكية مع كل أفراد اجملتمع،
وابلتايل ميكن استخدامها يف توفري تطبيقات إلكرتونية تساعد املتطوعات على التواصل مع
اجلهات اليت حتتاج متطوعني ،والعمل على ربط املتطوعني ،وحتديد احتياجات املؤسسات
التطوعية من املتطوعني .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة العبيد ()2013؛
حيث أوضحت النتائج أن من األساليب املقرتحة لتنمية املشاركة يف العمل التطوعي تفعيل
املنتدايت اإللكرتونية واإلعالمية اليت تعين ابألعمال التطوعية.كذلك جاء يف مقرتحات العينة
غرس حب التطوع من خالل األسرة .بنسبة  %15وتعزى 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:
 .1ما أشكال تطوع املرأة السعودية ىف العمل التطوعي؟
أوضح ــت نتائ ــج الدراس ــة أن عين ــة الدراس ــة تتط ــوع يف املناس ــبات الوطني ــة ،مث ــل:
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املشــاركة يف احتفــاالت اليــوم الوطــي ،واملشــاركة يف محــات التوعيــة ابلقضــااي العامــة (الوقايــة
م ــن األمـ ـراض -التقلي ــل م ــن الس ــلوك االس ــتهالكي) ،كذل ــك تنظي ــم زايرات للمرض ــى يف
املستشــفيات ،وأخ ـراً املشــاركة يف محــات التوعيــة بقضــااي خاصــة ابمل ـرأة (الوقايــة مــن مــرض
ســرطان الثــدي) .كذلــك هنــاك التطــوع يف أثنــاء موســم احلــج والعمــرة ،الــذي يشــارك فيــه كل
أفـ ـراد اجملتم ــع يف مك ــة ب ــل يف اململك ــة ككل خلدم ــة احلج ــاج واملعتمري ــن.
 .2ما أشكال تطوع املرأة السعودية ىف العمل التطوعي؟
تتع ــدد الفوائ ــد ال ــي تكتس ــبها املتطوع ــة نتيج ــة مش ــاركتها يف األعم ــال التطوعي ــة ،وق ــد
أوضحــت نتائــج الدراســة أن مــن أهــم هــذا الفوائــد تكويــن صداقــات جديــدة ،ويعــود هــذا إىل
أن املتطوعــة غالبًــا مــا تتقابــل مــع أشــخاص هلــم االهتمامــات نفســها ،وابلتــايل يســهل تكويــن
صداق ــات ب ــن األش ــخاص الذي ــن هل ــم االهتمام ــات نفس ــها .وكذل ــك يفي ــد التط ــوع يف تنمي ــة
الثقــة يف النفــس للمتطوعــة ،وينمــي قدرهتــا علــى العمــل يف فريــق.
 .3ما الفوائد اليت تعود على اجملتمع نتيجة تطوع املرأة؟
مــن أهــم الفوائــد الــي تعــود علــى اجملتمــع نتيجــة تطــوع املـرأة هــي التقليــل مــن املشــكالت
الــي يعــاين منهــا اجملتمــع احمللــي ،ولعــل هــذا يعــود يف جانــب منــه أن اجلهــود التطوعيــة غالبًــا مــا
تتــم ملواجهــة املشــكالت الــي يعــاين منهــا اجملتمــع ،ومــن مث يف حــال قيــام األشــخاص ابلتطــوع
فــإن هــذا يعمــل علــى التقليــل مــن حجــم املشــكالت الــي يواجههــا اجملتمــع ،وحــل املشــكالت
أيض ــا يفي ــد ه ــذا اجملتم ــع م ــن خ ــال
القائم ــة ،وتنمي ــة االجتاه ــات اإلجيابي ــة ل ــدى املواطن ــنً ،
زايدة وعــي أفـراد اجملتمــع احمللــي ابلقضــااي واملشــكالت املوجــودة ابجملتمــع.
 .4ما معوقات تطوع املرأة السعودية؟
ج ــاء ع ــدم املعرف ــة أبماك ــن التط ــوع ابعتب ــاره م ــن أه ــم معوق ــات تط ــوع امل ـرأة الس ــعودية؛
حي ــث يتواف ــر ل ــدى ع ـ ٍ
ـدد منه ـ َّـن الرغب ــة يف التط ــوع واملش ــاركة ،ولك ــن ع ــدم املعرف ــة أبماك ــن
التطــوع يعــد عقبــة أساســية ومعوقًــا يف ســبيل تطــوع املـرأة الســعودية.كذلك مــن معوقــات تطــوع
امل ـرأة عــدم وجــود وســائل انتقــال مناســبة ،ويعـ ُّـد ذلــك معوقًــا حقيقيًــا مينــع امل ـرأة مــن املشــاركة
وقــد زال هــذا املعـ ِّـوق مــع الســماح للمـرأة بقيــادة الســيارة ىف اجملتمــع الســعودي ،وهــذا يتطلــب
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للمتطوع ــات إىل أماك ــن
التطوعي ــة تظاف ــر اجله ــود لتوف ــر وس ــائل انتق ــال مناس ــبة
ّ
م ــن اجله ــات ّ
التطــوع والعــودة هبــن إىل املنــزل بعــد انتهــاء العمــل التطوعي.كذلــك جــاء مــن معوقــات تطــوع
امل ـرأة الســعودية عــدم تشــجيع األســرة علــى التطــوع ،ويرتبــط هــذا ابلعــادات والتقاليــد الــي ال
تش ــجع عل ــى خ ــروج الفت ــاة أو امل ـرأة م ــن منزهل ــا بش ــكل متك ـ ِّـرر؛ حي ــث ت ــرى ه ــذه الع ــادات
أيض ــا م ــن ِّ
معوق ــات تط ــوع املـ ـرأة ع ــدم تواف ــر
ـوي للمـ ـرأةً .
أن ه ــذا ال يتف ــق م ــع الس ــلوك الس ـ ِّ
برامــج تدريبيــة للمتطوعــات لتأهيــل املـرأة للتطــوع وإعدادهــا بشــكل ســليم ،وتوجيههــا جملــاالت
احتياجــا هلــا.
التطــوع املناســبة هلــا والــي يكــون اجملتمــع أكثــر
ً
 .5ما آليات التغلب على معوقات التطوع؟
بين ــت نتائ ــج الدراس ــة أن م ــن اآللي ــات املطلوب ــة للتغل ــب عل ــى معوق ــات التط ــوع للم ـرأة
الس ــعودية إنش ــاء مراك ــز خاص ــة ابملتطوع ــات؛ حي ــث يتف ــق ه ــذا م ــع خصوصي ــة اجملتم ــع
الســعودي ،يلــي ذلــك العمــل علــى دعــم املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــة؛ وذلــك ابعتبــار أن
هــذه املؤسســات هــي املنفــذ الرئيــس والشــرعي الــذي تتــم مــن خاللــه األنشــطة التطوعيــة ،ومــن
هنــا جــاءت املطالبــة بدعــم هــذه املؤسســات حــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا يف تشــجيع التطــوع
املـ ـرأة الس ــعودية ،ودع ــم مش ــاركتها اإلجيابية.كذل ــك م ــع انتش ــار وس ــائل االتص ــال ومش ــاركة
اجملتمــع كلــه فيهــا فإنــه مــن املهــم العمــل علــى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي للتحفيــز
عل ــى التط ــوع ،كم ــا ج ــاء مبقرتح ــات عين ــة البح ــث م ــن خ ــال تطبيق ــات اهلوات ــف الذكي ــة أو
توفــر فــرص التطــوع للمـرأة أو حــى التطــوع اإللكــروين الــذي يســمح للمـرأة ابملشــاركة والتطــوع
وهــي موجــودة مبنزهلــا مــن خــال القيــام بعـ ٍ
ـدد مــن األعمــال التطوعيــة اإللكرتونية.كذلــك مــن
آلي ــات التش ــجيع عل ــى التط ــوع أن يغ ــرس ح ــب التط ــوع م ــن خ ــال األس ــرة؛ ابعتب ــار األس ــرة
الوحــدة األساســية يف اجملتمــع ،واملؤثــر علــى تكويــن االجتاهــات اإلجيابيــة لــدى أعضائهــا؛ فــإن
توفــر االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو التطــوع مــن خــال األســرة يدعــم هــذه االجتاهــات لــدى األبنــاء
ويســتمر بعــد ذلــك.
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معوقات تطوع المرأة السعودية وآليات مواجهتها

املراجع:
أوالً :املراجع العربية:
 اقطم ،حسن فخري إبراهيم ( :)2014معوقات مشاركة املرأة يف العمل التطوعي من وجهة نظر املتطوعنيوالعاملني يف مؤسسات اجملتمع املدين ىف حمافظة انبلس ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا،
جامعة النجاح ،فلسطني.
 برقاوي ،خالد يوسف ( :)2008اجتاهات الشباب السعودي حنو العمل التطوعي» دراسة مطبقة على عينة منطالب وطالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة» جملة جامعة امللك عبدالعزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية ،م16
،ع ،2جدة.
 برانمــج متطوعــو اآلمــم املتحــدة (د .ت) :إنشــاء بنيــة أساســية للتطــوع ،برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي ،نيويــورك. تقرير األمني العام ( :)2012متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعني ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،نيويورك 16 ،يوليو. احلــريب ،عبدالغــي عبــدهللا ( :)2014دور األســرة ىف تنشــئة األبنــاء علــى العمــل التطوعــي» دراســة اســتطالعية علــىطــاب املرحلــة الثانويــة مبدينــة جــدة ،جملــة اخلدمــة االجتماعيــة ،ع ،52اجلمعيــة املصريــة لألخصائيــن االجتماعيــن،
مصــر ،يونيــو.
 احلليب ،حممد سعيد( :)2005دور القطاع األهلي ف اقتصاد السوق االجتماعي ،حبث منشور ،مجعية العلوماالقتصادية السورية.
 احلمادي ،علي جميد (1421هـ) :فلسفة العمل التطوعي ومتالزمة األمن والتنمية ،مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف الوطنالعريب ،الرايض ،اجلزء األول (ب).
 الرواس ،عبري عوض خالد ( :)2011قيم العمل التطوعي لطالبات املرحلة الثانوية مبنطقة مكة املكرمة ،رسالة ماجستري غريمنشورة،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 الزهراين ،علي إبراهيم (1421هـ) ،مفهوم العمل التطوعي يف الرتبية اإلسالمية ومثراته الدنيوية واألخروية ،مؤمترالعمـل التطوعي واألمن يف الوطن العريب ،الرايض ـ ،اجلزء الثاين ،ب.
 السلطان ،فهد بن سلطان ( :)2009اجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي»دراسة تطبيقية علىجامعة امللك سعود» جملة رسالة اخلليج العريب ،العدد ( ،)112مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرايض.
 شلهوب ،هيفاء عبدالرمحن بن واخلمشي،سارة صاحل ( :)2013حنو اسرتاتيجية وطنية لتفعيل العمل التطوعيلدي الشباب السعودي ،حبث منشور ،جملة شئون اجتماعية ،السنة  ،30العدد  ،118صيف.
 الصاحل ،إكرام بنت حممد ( :)2016دور اخلدمة االجتماعية يف تفعيل العمل التطوعي للطالبة اجلامعية ،حبثمنشور ،جملة اخلدمة االجتماعية ،ع  ،56ج( ،8اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني) مصر.
 الصغري ،صاحل بن حممد (1423هـ) :اجلهود التطوعية وسبل تنظيمها وتفعيلها ،امللتقى األول للجمعيات اخلرييةابململكة ،شعبان.
 عبداللطيف ،رشاد أمحد (1421هـ) :إسهامات اجلمعيات التطوعية يف حتقيق األمن االجتماعي ابجملتمع ،مـؤمتر74

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أمل إبراهيم عبده سليمان

العمـل التطوعي واألمن يف الوطن العريب ،الرايض ،اجلزء الثاين (أ )1/ص ص .8-7
 العبيد ،إبراهيم عبدهللا ( : )2013واقع العمل التطوعي ومعوقاته وأساليب تنميته واجتاهات الطالب حنوه جبامعةالقصيم ابململكة العربية السعودية ،جملة العلوم العربية واإلنسانية ،م،6ع ،2جامعة القصيم.
 عطية ،سحر هبجت حممد (  :)2012واقع العمل التطوعي لدى طالب اجلامعات يف ظل التغريات اجملتمعية :دراسة مطبقة على طالبكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان ،حبث منشور ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية
والعلوم اإلنسانية،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،ع  ،33مج  ،9أكتوبر.
 العنزي ،موضي بنت شليويح ( :)2006أثر بعض املتغريات االجتماعية واالقتصادية على مشاركة املرأة السعوديةيف األعمال التطوعية «رسالة ماجستري غري منشورة» جامعة امللك سعود ،الرايض.
 الفايز ،ميسون على ( :)2012معوقات العمل التطوعي لدى الطالبة اجلامعية ،جملة شؤون اجتماعية،ع ،116السنة  ،29أبو ظيب ،شتاء.
 املالكي ،مسر حممد غرم هللا (1431هـ) :مدى إدراك طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى جملاالت العملالتطوعي للمرأة يف اجملتمع السعودي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 املعجل ،وفاء عبد العزيز( :)2013مشاركة املرأة السعودية ،جملة األمن واحلياة ،العدد  ،379جامعة انيفاألمنية ،نوفمرب.
 املغريب ،مسرية سعد الدين ( :)2014الطالبة اجلامعية و العمل التطوعي بني الواقع و املمارسة دراسة ميدانية علىعينة من طالبات جامعة امللك عبدالعزيز ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،ع  ،36ج .13
 املهيــدب ،رائــد عبدالعزيــز (1428هــ) :دليــل األفــكار للمؤسســات التطوعيــة «مراكــز األحيــاء أمنــوذج» ،علــىنفقــة املؤلــف.
 النعيم ،عبدهللا العلي ( :)2005العمل االجتماعي التطوعي مـع الرتكيـز علـي العمـل التطـوعي فـي اململكـة العربيـةالسـعودية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض.
 اهلران ،حممد عبدهللا و رحال ،صالح حممد ( :)2015دور العمل الطوعي يف تنمية اجملتمع ومنوذج مقرتح لتفعيله،حبث منشور ،اجمللة العربية لإلدارة ،مج ،35ع  ،2ديسمرب.
 -وكالة األنباء السعودية :رؤية اململكة  ،2030الرايض.2016 ،

اثنياً :املراجع األجنبية:
- Poole, Dennis L. (2008): Voluntarism-in- terry Mizrahi and Larry E. Davis
(Editors in Chief-Encyclopedia of Social Work,20Th Edition, VOL 4,NASW
press, Oxford university press, N.Y.

			
المجلد الحادي عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤٠ه /أبريل ٢٠١٩م

75

