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رللص البشح - :
يعد العمؿ التطوعي وحجـ االنخراط فيو رم ازً مف رموز تقدـ األمـ وازدىارىا  ،فاألمة

كمما ازدادت في التقدـ والرقي ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع الخيري  .كما يعد
االنخراط في العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور
السريع في كافة المجاالت .
إف العمؿ التطوعي عمؿ إنساني واجتماعي يتطمب ثقافة العطاء والتضحية واالىتماـ
َّ
باآلخريف  ،وىذا لو جذوره في الثقافة اإلسبلمية والتقاليد العربية  ،إال أنو تبلشى واندثر بفعؿ
المدنية  ،وتغميب المصالح الخاصة عمى المصالح العامة

وضعؼ الرابط االجتماعي ،

وانحسار مفاىيـ المحمية ومجتمع الحي والمجاورات السكنية  ،وأصبح الناس ال يرغبوف في
االتصاؿ ببعضيـ البعض وكأف بذؿ المساعدة أو السؤاؿ عف اآلخريف تدخؿ فيما ال يعنييـ
وتدخؿ في خصوصيات اآلخريف .
إف تعقد الحياة االجتماعية وتطور الظروؼ المعيشية والتغيرات االجتماعية
واالقتصادية واألمنية والتقنية المتسارعة يممي عمينا أوضاعاً وظروفاً جديدة تقؼ الحكومات

أحياناً عاجػزة عف مجاراتيا  ،مما يستدعي تضافر كافة جيود المجتمع الرسمية والشعبية

لمواجية ىذا الواقع وىذه األوضاع  .ومف ىنا يأتي دور العمؿ التطوعي الفاعؿ والمؤازر

لمجيود الرسمية.
إف البعد الثقافي القيمي يعد عامبلً مؤث ارً في العمؿ التطوعي  ،لما لممنظومة الثقافية
َّ

والقيمية مف تأثير عمى الدوافع واألسباب التي يحمميا األفراد  ،ورغـ كوف الثقافة اإلسبلمية
تحمؿ في طياتيا الكثير مف القيـ المحفزة عمى فعؿ الخير والتشجيع عمى ممارسة أعماؿ
التطوعي  ،إال أف ثقافة التطوع في مجتمعنا مازالت تتسـ بدرجة متدنية مف الفاعمية وتعاني
مف إشكاليات أساسية تتمثؿ في جمود الخطاب الفكري وتقميديتو في ميداف التطوع  ،والتزاؿ
الفجوة قائمة بيف النظرية والتطبيؽ  .فعمى الرغـ مف األولوية التي أعطاىا اإلسبلـ لمتطوع

والعمؿ الخيري  ،إالَّ أف مجاالتو انحسرت في الغالب في بعض النشاطات التقميدية  ،وبقي
العمؿ التطوعي مرتبطاً بمفيوـ العمؿ الخيري  ،حيث تتركز األعماؿ التطوعية عمى الجوانب
الدعوية ومساعدة المحتاجيف  ،ولـ تنؿ الجوانب األخرى ما تستحقو مف االىتماـ .
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ىذا وقد أفادت دراسة (فاطمة مصطفى عبد الجواد خميس ٕٓٓٙـ) بأف المرأة
المصرية المتعممة عمى اختبلؼ المستويات التعميمية والمتمثمة في نساء العينة توجو ُج ّؿ

اىتماماتيا نحو حياتيا الشخصية واألسرية  ،باعتبارىا زوجة وأماً وربة بيت مسؤولة عف

تدبير شئوف بيتيا وأسرتيا ميما كمفيا ذلؾ مف عناء وتضحية  ،مما ينعكس بدوره عمى تدني

مشاركتيا في الحياة العامة اجتماعياً وسياسياً  ،وذلؾ نتيجة لغياب الدعـ الذي يمكف أف

يشجع المرأة عمى المشاركة  ،وغياب الوعي بأىمية المشاركة السياسية وبالعائد االجتماعي

الذي يمكف أف يعود عمى المرأة نفسيا ومجتمعيا نتيجة تمؾ المشاركة .
مف ىنا تظير أىمية دور المرأة كركيزة أولى لؤلسرة ولممجتمع في آف واحد  ،وأىمية
اشتراكيا في مجاؿ العمؿ التطوعي حسب قدراتيا باعتبارىا عضواً ميماً في المجتمع وليا

إمكانات قد ال تتوفر في الرجاؿ فػي بعض األمور ومف ىنا جاءت أىمية التعرؼ عمى األبعاد
التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي  ،و أىمية التعرؼ عمى المعوقات التي تحوؿ بينيا
وبيف العمؿ في ىذا المجاؿ  ،وكذلؾ محاولة الوصوؿ إلى آليات يمكف مف خبلليا مساعدة
المرأة المصرية في التغمب عمى المعوقات التي تحوؿ بينيا وبيف العمؿ في المجاؿ التطوعي ،

وىذا ما سعت الباحثة إلى تحقيقو في البحث الحالي .
سعت الباحثة في البحث الحالي إلى توضيح األبعاد التربوية لعمؿ المرأة المصرية في
المجاؿ التطوعي والمعوقات الثقافية تجاه ذلؾ  ،وذلؾ مف خبلؿ استقراء ما كتب في األدب
التربوي  ،ومف خبلؿ نتائج الدراسات والبحوث العممية في ىذا المجاؿ  ،وكذلؾ محاولة تقديـ
مجموعة مف اآلليات التي يمكف مف خبلليا التغمب عمى معوقات عمؿ المرأة في المجاؿ
التطوعي .
اعتمدت الباحثة في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في جمع البيانات
وتحميميا  ،باعتباره أنسب األساليب المنيجية لمثؿ ىذه الدراسات التحميمية  .فمف المعروؼ
أف لمدراسات الوصفية التحميمية غرضاً تقويمياً وتطويرياً  ،حيث يقوـ الباحث بالتعرؼ عمى
الواقع بيدؼ التقويـ واإلسياـ في التفسير والتطوير .

و توصمت الباحثة في ىذا البحث إلى عدة نتائج أىميا-:
أف الجمعيات التطوعية بمدينة سوىاج تقدـ خدمات جميمة ألبناء المدينة خاصة فيما
 َّيتعمؽ بالقضايا التعميمية أو التربوية وذلؾ مف حيث الرعاية الصحية أو تعميـ الكبار أو
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المحافظة عمى البيئة ونظافتيا أو تحفيظ القرآف الكريـ ألبناء المدينة أو عقد الندوات لتوعية
أبناء المدينة بخطورة التدخيف والمخدرات أو مساعدة أبناء المدينة في إقامة مشروعات
صغيرة تكوف مصدر دخؿ لبعض األسر الفقيرة وىذا ما أكدتو نتائج استجابات أفراد العينة .
 ىناؾ عديد مف المعوقات التي تعوؽ المرأة عف العمؿ في المجاؿ التطوعي منيا ماىو شخصي  ،ومنيا ما ىو إداري ومنا ما ىو اجتماعي  ،ومنيا ما ىو اقتصادي .
وفي إطار ما توصمت إليو الباحثة مف نتائج قدمت عدة آليات لمتغمب عمى معوقات عمؿ
المرأة المصرية في المجاؿ التطوعي .
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The Educational Aspects of Woman Work in Voluntarism
(A Field Study in Sohag Governorate)
By/ Dr. Fify Ahmed Tawfeek 1

Summary
Engagement in voluntary work is a symbol of the nation's progress
and development. That is, the more progress and development a nation
has, the more engaged its citizens in charity and voluntary work are.
Volunteering is a requirement of contemporary life that led to
development and rapid progress in all fields.
Voluntary work is a humanitarian and social act that requires the
culture of sacrifice and caring for others. It is deeply rooted in the Islamic
culture and Arab traditions. Unfortunately, it ceased because of the
promotion of private interests over the public ones; weakness of social
relations; and receding the concepts of locality, community and
neighborhood. People are no longer keen on contacting with each other as
if providing help and asking others is a kind of intervening with others.
However, with the complexity of social life; the development of
circumstances; and the rapid social, economic, security, and technological
changes, we are faced with new situations and circumstances that can't
sometimes be faced by governments. Accordingly, all efforts shall
collaborate to face such reality and situations. The effective role of
voluntary work is highlighted by supporting the official efforts.
Since the cultural and value system affects the motives and causes
of people, its aspect is an effective factor in voluntary work. Although the
Islamic culture includes many values that motivate doing good deeds and
practicing voluntary work, the voluntary culture in our society is low
effective and suffers from many key problems, e.g. the rigid and
traditional intellectual discourse in the field and the gab between theory
and practice. Despite prioritizing voluntary work in Islam, its fields were
almost limited to some traditional activities that it became only related to
the concept of charitable work. In other words, voluntary works are
limited to advocacy aspects and helping the needy. In addition, the other
aspects have not received due attention.

Assistant Professor of Fundamentals of Education, Sohag Faculty of Education, Sohag
University
1
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Mostafa and Khamees (2006) argued that the educated Egyptian
woman, at the various levels, is mainly interested in her personal and
family life as a wife, mother and a housewife in charge of the affairs of her
family at any cost. This is reflected in her low participation in the public
life socially and politically because she is not motivated to participate and
is unaware of the importance of the political participation and the social
earnings she may receive.
Consequently, woman is a key pillar of family and society at the
same time. It is also important to note that she participates in voluntary
work according to her ability as an important member in the society and
she also has capabilities that may be unavailable to many men in some
issues. Therefore, it is important to define the educational aspects of and
obstacles to woman work in voluntarism and set up mechanisms to help
the Egyptian woman overcome such obstacles; the objective of the study.
The current study attempts to define the educational aspects of and the
cultural to the work of the Egyptian woman in voluntarism by reviewing
the educational literature. Accordingly, a set of mechanisms can be
introduced to overcome the obstacles to woman work in the field.
Methodology & Tools of the Study:
The author utilized the descriptive and analytical method in
collecting and analyzing data as the most suitable to the nature of the
study. It is well known that the descriptive and analytical studies have an
evaluative and developmental purpose where the author investigates
reality to evaluate and contribute to interpretation and development.
To utilize the descriptive and analytical method in defining the reality of
voluntary work in Sohag governorate and the causes of woman work in
the field, the triangulation approach was adopted. It is based on two or
more methods to collect data to examine a certain element of the human
behavior. Thus, the author made use of the structured interview and the
questionnaire to collect data.
The following results were concluded:
- Voluntary associations in Sohag provide great services to its
citizens, especially in the educational issues regarding health care,
adult education, keeping and cleaning the environment, teaching
the Holy Qur'an, holding symposia to enlighten people on smoking
and drugs and helping people establish small projects to be a
source of revenue to some poor families.
- There are many obstacles to woman work in voluntarism, including
personal, administrative, social and economic aspects.
Finally, a set of mechanisms are provided to overcome the obstacles to the
work of the Egyptian woman in voluntarism.
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مكدمة البشح - :
ُيعد العمؿ التطوعي ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسؾ االجتماعي
بيف المواطنيف ألي مجتمع وىو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكؿ معاني الخير

والعمؿ الصالح عند كؿ المجموعات البشرية منذ األزؿ وليا دورىا الميـ في عممية التغيير

االجتماعي .
كما ُيعد العمؿ التطوعي مف أىـ األعماؿ الخيرية التي تخدـ المجتمع ؛ حيث يمثؿ
قطاعاً أساسياً في المجتمع يسد احتياجات اجتماعية و اقتصادية قد يعجز عنيا القطاع

الحكومي و الخاص  .فإذا كانت الحكومة ميتمة بتقديـ الخدمات و السمع المدعمة لتحقيؽ

المصمحة العامة  ،والقطاع الخاص ميتما بتقديـ سمع وخدمات مف خبلؿ آلية السوؽ لتحقيؽ
المصالح الخاصة بناء عمى طمب المستيمكيف  ،فإف العمؿ التطوعي يحقؽ ما ال تستطيعو
األجيزة الحكومية التي ىي في جوىرىا معنية بتقديـ الخدمات بالتساوي بيف المواطنيف
(ميدي محمد القصاص . ) http://www.medadcenter.com/articles/397 ،
وُيعد العمؿ التطوعي وحجـ االنخراط فيو رم ازً مف رموز تقدـ األمـ وازدىارىا  ،فاألمة
كمما ازدادت في التقدـ والرقي ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع الخيري  .كما يعد
االنخراط في العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور
السريع في كافة المجاالت .
ولقد جاء الحث عمى العمؿ التطوعي في كافة الشرائع السماوية واعتباره نوعاً مف
الدعـ والمؤازرة والتعاوف فيما بيف البشر بعضيـ بعضاً  ،قاؿ تعالى( :ال َخ ْي َر ِفي َك ِث ٍ
ير ِّمف
ض ِ
ٍ
ٍ
َّن ْجو ُ ِ َّ
بل ٍح َب ْي َف َّ
الن ِ
ات
صَ
اس َو َمف َي ْف َع ْؿ َذلِ َؾ ْابتَ َغاء َم ْر َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروؼ أ َْو إِ ْ
َم َر ِب َ
َ
اى ْـ إال َم ْف أ َ
ِ
ِ
ِ
يما) [سورة النساء ، ]ٔٔٗ :وقاؿ أيضا ( َوتَ َع َاوُنوا َعمَى ا ْل ِبِّر
س ْو َ
ؼ ُن ْؤِتيو أ ْ
المّو فَ َ
َج ًار َعظ ً
يد ا ْل ِع َق ِ
َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاوُنوا َع َمى ِْ
اإل ثِْـ َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب) [سورة المائدة  :مف
اف َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّف المَّ َو َ
ش ِد ُ
اآلية ٕ]  ،وقد َّ
حث رسولنا الكريـ ) )عمى العمؿ التطوعي حيث روي عف ابف عمر رضي
س ِ
وؿ المَّ ِو  ،أَي َّ
الن ِ
َحب إِ َلى
ا﵀ عنيما  ،أ َّ
س َ
وؿ المَّ ِو ) ، )فَقَ َ
اس أ َ
اؿ َ :يا َر ُ
اء إِلَى َر ُ
َف َر ُجبل َج َ
َّ ِ
َعم ِ
َحب إِلَى المَّ ِو َعَّز َو َج َّؿ ؟ فقاؿ رسوؿ ا﵀ ( " :(أحب الناس إلى ا﵀
اؿ أ َ
المو ؟ َوأَي األ ْ َ

أنفعيـ  ،وأحب األعماؿ إلى ا﵀ عز وجؿ سرور تدخمو عمى مسمـ أو تكشؼ عنو كربة أو
إلي مف أف
تقضي عنو ديناً أو تطرد عنو جوعاً  ،وألف أمشي مع أخي المسمـ في حاجة أحب َّ
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أعتكؼ في المسجد شي ارً  ،ومف َّ
كؼ غضبو ستر ا﵀ عورتو  ،ومف كظـ غيظاً ولو شاء أف

يمضيو أمضاه مؤل ا﵀ قمبو رضاً يوـ القيامة  ،ومف مشى مع أخيو المسمـ في حاجتو حتى

يثبتيا لو أثبت ا﵀ تعالى قدمو يوـ تزؿ األقداـ  ،وا َّف سوء الخمؽ ليفسد العمؿ كما يفسد الخؿ
العسؿ" [ صحيح الجامع  ،رقـ .]ٔٚٙ :
ومع تعقد الحياة في كافة جوانبيا االجتماعية واالقتصادية واألمنية أضحى عمى الدوؿ

التي تواجو ىذه المعضبلت البحث عف شريؾ آخر يساىـ معيا في المواجية والتصدي لتمؾ
المشكبلت  ،فرأت إف فتح باب التطوع لكافة الفئات سوؼ يساىـ في توفير فرص خدمة
اجتماعية تقدـ بشكؿ تطوعي ومف خبلؿ جمعيات ومنظمات متخصصة تستقطب تمؾ الفئات
وتقوـ بتدريبيا وتأىيميا وتييئتيا لبلنخراط في الخدمات العامة (عالية محمد خميفة عثماف
ومناؿ عمي محمد الخولي ٕٓٔ٘ ،ـ . )ٜٜٙ ،
أف تعق د الحياة في كافة جوانبيا وكثرة المشكبلت التي تواجو الدوؿ والشعوب قد
كما َّ
عما يسيـ في مساعدتيا عمى التصدي لتمؾ
فرض عمى تمؾ الدوؿ والشعوب أف تبحث َّ
المشكبلت  ،ومف ىنا شجعت الدوؿ العمؿ التطوعي وفتحت أبوابو أماـ جميع الفئات .

إف العمؿ التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسؾ االجتماعي بيف
َّ
المواطنيف  ،لذلؾ تيتـ الحكومات الغربية باألعماؿ التطوعية اىتماماً كبي ارً  ،ولقد أكدت عديد

مف الدراسات ضعؼ العمؿ التطوعي في الببلد العربية و اإلسبلمية مقارنة بالدوؿ الغربية ؛

وذلؾ إلدراك يا أىمية العمؿ التطوعي في رفعة ورقي ونيضة المجتمعات  ،باإلضافة إلى دوره
في تدعيـ الشعور بالمواطنة واالنتماء لدى أفراد المجتمع (فاتف عبد المنعـ محمد عزازي ،
ٕٗٔٓ. )ٜٔٙ ،
إف نشر قيـ العمؿ التطوعي والتأكيد عمى إرادة المواطنيف في التأثير عمى مجرى
َّ
األحداث  ،وتنظيـ وتفعيؿ مشاركتيـ في حؿ قضايا مجتمعيـ وأمتيـ  ،والتأكيد عمى االعتزاز
باالنتماء والوالء القائـ عمى القياـ بالواجبات تجاه المجتمع واألمة يسيـ بصورة مباشرة في
الوصوؿ إلى حموؿ لممشكبلت المتنوعة والمتعددة التي يعاني منيا المجتمع  ،فقضية خدمة
المجتمع مف خبلؿ العمؿ التطوعي بكافة أشكالو طرحت منذ فترة طويمة ؛ ألىميتيا في بقاء
المجتمعات واستق ارراىا واحتفاظيا بيويتيا بما تضمنتو مف ثقافة وعادات وتقاليد ونظـ
مؤسسية وحياتية (أحمد زينيـ نوار ٕٓٔ٘ ،ـ .)ٜٕٔ -
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وفي دراسة لػ ( عبد المطيؼ بف عبد العزيز الرباح ٕٓٓٙ ،ـ) توصمت إلى -:
 أف العمؿ التطوعي يؤدي إلى اكتساب القيـ واألخبلؽ الرفيعة التي تنشر المحبةوالرحمة والعاطؼ .
 وجود حاجات إنسانية ال يمكف إشباعيا بطريقة سوية – عند كثير مف الناس -إالبالعمؿ التطوعي سواء لمقائميف بو أو المستفيديف منو .
 أف المستفيديف مف العمؿ التطوعي بحاجة إلى إشباع حاجاتيـ االجتماعية كالتقبؿاالجتماعي واالحتراـ والتقدير أكثر مف الحاجة إلى إشباع الحاجات الفسيولوجية .
وفي دراسة لػ (حساـ الديف السيد ٕٗٓٓـ  )ٕٔ٘ ،ذكر فييا أف العمؿ في مجاؿ خدمة
المجتمع يساعد األفراد عمى الشعور بأنيـ جزء مف كؿ  ،وىذا الشعور يعطييـ األماف
االجتماعي ونوعاً مف االنتماء والحب  ،كما يشعرىـ في نفس الوقت بخصوصيتيـ ؛ فيـ
يريدوف أف يحترموا ذواتيـ وأف يشعروا بالتميز .

كما أف العمؿ في خدمة المجتمع مع أعضاء يختمفوف في التعميـ والميارات والقيـ
واألفكار والطموح والبنية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والصحية  ،ىذا التنوع واالختبلؼ
في رباط واحد وتنمو مشاعر الود والمحبة واالحتراـ والقدير بيف كافة أعضاء المشاركيف
(عمي عبد الوىاب ٕٓٓٓ ،ـ . )ٖٙ -
وبذلؾ فإ َّف العمؿ التطوعي لو فوائد تربوية عديدة منيا  :شعور الفرد باألماف
االجتماعي واالنتماء والتقدير واالحتراـ  ،وكذلؾ الشعور بالخصوصية والتميز .
إف تعقد الحياة االجتماعية وتطور الظروؼ المعيشية والتغيرات االجتماعية
َّ
واالقتصادية واألمنية والتقنية المتسارعة يممي عمينا أوضاعاً وظروفاً جديدة تقؼ الحكومات

أحياناً عاجػزة عف مجاراتيا  ،مما يستدعي تضافر كافة جيود المجتمع الرسمية والشعبية
لمواجية ىذا الواقع وىذ ه األوضاع  .ومف ىنا يأتي دور العمؿ التطوعي الفاعؿ والمؤازر

لمجيود الرسمية (حميد بف خميؿ الشايجيى .)https://www.linkedin.com/pulse/ ،
فبل يخمو بمد في العالـ مف حاجتو إلى العمؿ التطوعي مف حيث قيمتو ودوره الميـ
فيما يعود بالنفع عمى المجتمعات  ،وبما يعمؿ عمى تفعيؿ األنشطة والجيود الشعبية المرتبطة
بتنمية المجتمعات  .وحتى في حالة محاولة الحكومات المختمفة القياـ بمسئولياتيا تجاه
أف العمؿ التطوعي
مواطنييا بما فييا توفير الخدمات الضرورية الحيوية واألساسية ليـ إال َّ
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يظؿ في غاية األىمية ورسالة اجتماعية تيدؼ إلى إكماؿ وتعزيز دور ومتطمبات النيضة
التنموية بالمجتمعات بما فييا النيضة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعميمية (عائض
سعد أبو نخاع الشيراني ٕٓٓٛـ . ) ٕٔٗ ،
فإف العمؿ التطوعي يعد بمثابة اليد المساعدة لمحكومات المختمفة في أداء دورىا
َّ
كامبلً تجاه المواطنيف  ،بمعنى َّ
أف ما ال تستطيع الحكومات القياـ بيا لممواطنيف نظ ارً
لمسئولياتيا المتعددة يمكف أف تقوـ بيا الجمعيات والجيود األىمية سواء  ،كما أف ىذا األمر
مف شأنو أف يعمؿ عمى توحيد الجيود الرسمية والشعبية لتحويؿ العمؿ التطوعي إلى ممارسة
اجتماعية منظمة  ،تستند إلى مناىج واضحة وقوانيف تحدد طبيعة أدواره والفئات الحقيقية
التي تحتاج إلى خدماتو.
لقد أرست استراتيجية العمؿ التطوعي في الوطف العربي دعائـ أساسية في مجاالت
الفكر والمناىج والبرامج واألساليب الفنية التي يقتضييا العمؿ التطوعي في إطار التنمية
الشاممة ألقطار الوطف العربي عمى األصعدة الوطنية والقومية وتمثؿ المعالـ والمسارات التي
حددتيا ىذه االستراتيجيات خطوطا واتجاىات عريضة  ،تتضمف المياديف المتعددة لحاجات
اإلنساف

والقطاعات المتنوعة لفئاتو البشرية في بيئاتيا الجغرافية ومواقعيا االجتماعية

(حامد عمار ٜٜٕٔ ،ـ .)ٕٛٚ ،
إف العمؿ التطوعي لو أبعاد متسقة وعميقة ويحتاج إلى الكثير مف الدراسات واألبحاث
َّ
العممية والتي ستسيـ في بناء قاعدة عريقة لمعمؿ التطوعي في العالـ العربي واإلسبلمي ومف
القواعد العممية أنو كمما زادت حركة العمؿ التطوعي في مجتمع ما كمما زادت حركة البناء
والرقي وتحقؽ األمف والتكافؿ في المجتمع (عمي بف إبراىيـ الزىراني ٕٓٓ٘ ،ـ).
والعمؿ التطوعي لو بعداف حضارياف -:
أف العمؿ التطوعي ينـ عف رشد المجتمع ونضجو ؛ فالمجتمع الذي تنتشر
البعد األوؿ َّ :
فيو األعماؿ التطوعية مجتمع رشيد والمجتمع الذي تنتشر فيو الجمعيات الخيرية  ،ولجاف
كفالة األيتاـ  ،واألعماؿ التعميمية والثقافية  ،المجتمع الذي يقوـ عمى األعماؿ التطوعية
ناضج  ،وأما المجتمع الذي ينغمس في أحواؿ
رشيد
مجتمع
والخيرية مف ِقَبؿ أبنائو وشبابو
ٌ
ٌ
ٌ
الماديات دوف أف يف ّكر في األعماؿ التطوعية  ،والمجتمع الذي ينغمس في البحث عما يمؤل
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جيبو وبطنو  ،والمجتمع الذي ال يف ّكر أبناؤه منذ الصباح إلى الميؿ إال في المادة واكتنازىا
يوصؼ بأنو مجتمع رشيد .
وتكثيرىا وطمبيا وتحصيميا  ،فإنو ال يمكف أف َ
البعد الثاني  :البعد الروحي  ،فالعمؿ التطوعي يعني نقاء الضمير  ،فإذا أراد اإلنساف أف

ضميره نقياً خالصاً مف شوائب الدنيا وأدراف المادة وأوساخ الترؼ وأوحاؿ زخارؼ الدنيا
يكوف
ُ
 ،بحيث يكوف ضميره صفحة بيضاء مشرقة  ،فعميو أف يبادر باألعماؿ التطوعية  ،وعميو أف
ارحو عمى القياـ ببعض األعماؿ التطوعية ؛ ألنيا نقاء لمضمير
يطوع نفسو وارادتَو وجو َ
ّ
(السيد منير الخباز . )http://www.almoneer.org ،
فالعمؿ التطوعي يأخذ أبعاداً عديدة وميما كانت ىذه األبعاد فإنيا تنطمؽ جميعيا مف

رغبة إنسانية لممساعدة الخالية مف شوائب الدوافع المادية  ،وقد تجد العمؿ التطوعي مبسطاً
في مساعدة إنساف محتاج تعطمت بو وسيمة نقمو عمى الطريؽ وقد يتطور العمؿ التطوعي
لممساىمة في التخطيط والتنفيذ لبرامج تطوير التنمية في المجتمعات والمساعدة في التخفيؼ
مف أضرار الكوارث اإلنسانية  .وميما كاف الوقت والجيد المبذوؿ في العمؿ التطوعي فإف
التطوع يعكس حقيقة اإلنساف وقدرة القيـ عمى البقاء والصمود أماـ طغياف المادة في عصرنا
ّ
الحديث .
إف العمؿ التطوعي ُيعد مف أىـ الوسائؿ المستخدمة لممشاركة في النيوض بمكانة
المجتمعات في عصرنا الحالي  ،فيو يكتسب أىمية متزايدة يوماً بعد يوـ ؛ فالحكومات سواء
في البمداف المتقدمة أو النامية لـ تعد قادرة عمى سد احتياجات أفرادىا ومجتمعاتيا بمفردىا

(إيماف جابر شوماف . )http://www.arjja.com ،
ىذا وقد ذكر كؿ مف  ( :عزيز بف فرحاف العنزي  ،وعمر بف عمر  ،وبالقاسـ الغالي)
أف أبعاد العمؿ التطوعي تتمثؿ في خدمة الفقراء والمساكيف  ،وخدمة جميع فئات المجتمع ،
وخدمة الوطف واالرتقاء بسموكياتنا  ،وأف أبعاد العمؿ التطوعي كثيرة منيا  :األبعاد الفردية
واألبعاد األسرية  ،وأبعاد مجتمعية  ،و إنسانية وأف العمؿ التطوعي يطير أنفسنا ونسعى مف
خبللو إلى مرضاة ا﵀ سبحانو وتعالى  ،كما ذكروا أف أبعاد التطوع والرؤية اإلسبلمية لو
كانت مرتكزة منذ عيد الرسوؿ  عمى أف بناء اإلنساف ىو أساس ىذا المفيوـ  ،ومف خير
ىذه األمثمة ىو المساىمة في بناء المدارس وحفر اآلبار وبناء المعاىد وىو عبارة عف جيود
تطوعية يجب أف يتـ تشجيعيا بشكؿ كبير (عزيز بف فرحاف العنزي  ،وعمر بف عمر ،
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وبالقاسـ الغالي http://www.albayan.ae/across-the-uae/2008-09-19- ،
.)1.675925
وقد أشارت الدراسات إلى أف جمعيات النفع العاـ ومؤسسات العمؿ التطوعي يمكف أف
تؤدي دور الشريؾ الفاعؿ لمحكومات في مضمار التنمية االجتماعية  ،وأف القدرة عمى التحرؾ
السريع والمرونة في اتخاذ القرار  ،والبعد عف الروتيف والبيروقراطية تعد مف أىـ الخصائص
التي تميز القطاع التطوعي (عمي عبد المحسف تقي ٕٜٓٓ ،ـ .)ٕ ،
فإف مشاركة المواطنيف في خدمة المجتمع مف خبلؿ منظمات العمؿ التطوعي
َّ
أصبحت ضرورة مف الضرورات التي يفرضيا الواقع ؛ فالدولة وحدىا ال يمكنيا القياـ بأعباء
التنمية االجتماعية وتوفير كافة احتياجات المواطنيف  ،وليذا فإف المشاركة المجتمعية باتت
مف المسممات التي تفرضيا مطالب النظاـ العالمي الجديد .
وقد تأثر العمؿ التطوعي بما شيده العالـ خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة مف تحوالت
فكرية وسياسية واقتصادية  ،تمثمت في االىتماـ المتزايد عمى مستوى األمـ والشعوب بقضايا
الحقوؽ والحريات وقضايا المرأة وتبمورت نظريات جديدة في الفكر التنموي ؛ إذ تطورت
النظريات والممارسات التنموية عالمياً في اتجاه التأكيد عمى استقطاب الفئات الميمشة
لبلنخراط والمشاركة في التنمية  ،وتثميف الدور الذي يمكف أف تضطمع بو جمعيات ومؤسسات

العمؿ التطوعي والمجتمع المدني عموماً ؛ كما عرؼ دور الدولة تراجعاً ممحوظاً في ميداف
السياسات

االجتماعية

خاصة

في

البمداف

النامية

(جميمة

لمصمي،

.)http://www.maghress.com/attajdid/108961
يتبيف أىمية جمعيات ومؤسسات العمؿ التطوعي في المشاركة في قضايا
مف ىنا َّ

أف المرأة كانت مف الفئات الميمشة في بعض
التنمية والتقدـ في المجتمعات  ،وترى الباحثة َّ
المجتمعات ومنيا المجتمعات النامية رغـ أنيا تشكؿ نصؼ المجتمع مف حيث الكـ والعدد ،
ولكنيا في الواقع وفي التأثير أكثر مف ذلؾ بكثير ؛ ألف لممرأة تأثي ارً في أسرتيا وفي أبنائيا ؛

لذا كانت العناية بيا أم ارً واجباً مف حيث أدوارىا التربوية ومشاركتيا في العمؿ التطوعي .

ومف الممفت لمنظر أف التدني في فاعمية التطوع في معظـ المجتمعات العربية يأتي

في وقت ىي أشد ما تكوف فيو حاجة إلى تنشيط فاعميات العمؿ األىمي كافة  ،وفي القمب
منيا فاعميات العمؿ التطوعي ؛ وذلؾ ألسباب تعود إلى طبيعة التحوالت االقتصادية والسياسية
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التي تمر بيا مف جية  ،ونظ ارً لصعود موجة االىتماـ العالمي لما يسمى القطاع الثالث أو

البلربحي مف جية أخرى  ،مع ما يفرضو ىذا الصعود مف ضرورة التفتيش عما تممكو في

مخزونيا الثقافي والقيمي مف محفزات ودوافع لتنشيط العمؿ التطوعي وتطويره .
العمؿ التطوعي عمؿ إنساني واجتماعي يتطمب ثقافة العطاء والتضحية واالىتماـ
باآلخريف  ،وىذا لو جذوره في الثقافة اإلسبلمية والتقاليد العربية  ،إال أنو تبلشى واندثر بفعؿ
المدنية  ،وتغميب المصالح الخاصة عمى المصالح العامة  ،وضعؼ الرابط االجتماعي ،
وانحسار مفاىيـ المحمية ومجتمع الحي والمجاورات السكنية  ،وأصبح الناس ال يرغبوف في
االتصاؿ ببعضيـ البعض وكأف بذؿ المساعدة أو السؤاؿ عف اآلخريف تدخؿ في خصوصيات
اآلخريف.
إف المجتمع يحتاج إلى التماسؾ والتواد والتعاوف وسد الناس حاجات بعضيـ البعض ،
َّ
وليس النظر إلى أف كؿ شيء يقع عمى عاتؽ الحكومة  ،وأف ما عمى اإلنساف إال االسترخاء
والوقوؼ موقؼ المتفرج يتحوؿ فييا إلى طفيؿ يأخذ وال يعطي يصرؼ وقتو في إثبات أف ال
عبلقة لو بما يحدث حولو  ،وأف ال دخؿ لو بالمشكبلت االجتماعية وأنيا تقع خارج نطاقة وال
صمة لو بيا  .فينزع نحو إلقاء البلئمة عمى األجيزة الرسمية في حاؿ وقوع خطأ ما أو تقديـ
الشكر والعرفاف في حاؿ حصولو عمى الخدمة  ،وىكذا يقؼ موقفا سمبيا ينسحب فيو عف
االىتماـ بمجتمعو واإلسياـ في التخفيؼ مف معاناة اآلخريف وبذؿ النصح والتوجيو ليـ ،
ىناؾ الكثير الذي ُيستطاع فعمو  ،فإف كاف الشخص صاحب مينة كالطبيب أو الميندس
فعميو أف يصحح مفاىيـ الناس ويرشدىـ ألفضؿ المعايير وأحسف األساليب  ،وتقديـ الخدمة
التي تحفظ ليـ صحتيـ وعافيتيـ وسبلمتيـ خارج ميامو الرسمية  .وتقع عمى عاتؽ طبلب
المدارس والجامعات أدوار اجتماعية في مجاالت كثيرة في التوعية والتثقيؼ وتنظيـ المناسبات
والرعاية

االجتماعية

(عدناف

بف

عبد

ا﵀

. )http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/858.htm

الشيحة،

إف الوعي بثقافة العمؿ التطوعي االجتماعي يزيد مف حركة االنضماـ لعضوية
َّ
الجمعيات األىمية  ،وىذا يحقؽ القدرة عمى الحركة اعتمادا عمى اإلمكانات البشرية والمادية
مع وجود الحماس والدافعية لدى األعضاء واإلصرار عمى تحقيؽ األىداؼ بإرادة النجاح والثقة

- 222 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......

البلمحدودة ارتكا ازً عمى تمؾ المقومات البشرية والمادية (وفاء عبد القادر ٕٓٔٔ ،ـ ،
ٖٓٔ).

وترى الباحثة أ َّف كثي ارً مف األىداؼ النبيمة التي يتـ السعي ليا تصطدـ بالثقافة

المجتمعية والتي تكوف ليا عائقاً أماـ الوصوؿ لمنجاحات المطموبة  ،ولذلؾ فمحاولة فيـ
الثقافة الوطنية فيماً دقيقاً والتعامؿ معيا بما يناسبيا قد يكوف الطريؽ األسرع واألشد فاعمية

في تغييرىا .

إف لممرأة دو ارً عظيماً ووظيفة جميمة في ممارسة العمؿ الخيري بمختمؼ صوره
َّ

وأشكالو؛ وذلؾ بما تمتاز بو مف قدرات وامكانات  ،وسمات شخصية ونفسية وعاطفية  ،وأىـ
ما تتميز بو المرأة  ،ويمكف استثماره في العمؿ الخيري ىو قدرتيا العاطفية وسرعة استجابتيا
؛ فقد أثبتت البحوث ا لعممية والمبلحظات الفردية أف القدرة العاطفية ىي السمة األساسية التي
تتسـ بيا المرأة .
وال ينفصؿ دور المرأة ومشاركتيا في المنظمات المدنية عف وضعيا العاـ داخؿ
المجتمع  ،وىو وضع يتحدد بدوره بتطور البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ؛
فالعبلقة بينيما عبلقة تفاعمية  ،إذ يصعب تطوير أدوار المرأة وتعزيز موقعيا داخؿ المجتمع ،
لتصبح شريكاً كامبلً في التنمية  ،دوف تطوير البنى الثقافية واالجتماعية والسياسية لممجتمع.

إ َّف العوامؿ الثقافية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة السموؾ اإلنساني داخؿ المجتمع  ،فمف

خبلليا يستطيع المرء أف يندمج في الوسط الذي يعيش بداخمو ؛ كما أف ىذا الوسط بدوره

يقبؿ باحتضاف الفرد ما دامت سموكياتو ال تتعارض والثقافة السائدة  ،واالَّ مارس ضده أشكاالً
مف اإلقصاء المادي والرمزي  .ووفؽ ىذا المبدأ  ،تتحكـ الثقافة إلى جانب عوامؿ أخرى في
األسموب الذي ينتيجو أفراد المجتمع لتنمية مجتمعيـ وتطويره  ،أو في عرقمة ىذه العممية
وبالتالي السقوط في إعادة إنتاج الفشؿ والركود والتخمؼ  ،وفي أحسف الحاالت يكوف التقدـ
بطيئاً

جداً

ال

يساير

متطمبات

العصر

(عبد

الكريـ

جندي

،

. )http://www.swmsa.net/art/s/2423/
مف ىنا يتبيَّف أف الثقافة قد تتحكـ في األسموب الذي يختاره أفراد المجتمع لتنمية

مجتمعيـ والنيوض بو  ،فقد تكوف عوامؿ دفع وانتاج  ،وقد تكوف عوامؿ ركود وتخمؼ  ،وىذا
ما ينطبؽ عمى عمؿ المرأة المصرية في المجاؿ التطوعي فقد تكوف العوامؿ الثقافية في
- 224 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......

المجتمع عوامؿ تشجيع وحفز لممرأة عمى العمؿ في ىذا المجاؿ وقد تكوف عوامؿ إحجاـ
وتنفير .
كما يتبيَّف أ َّف بعض األنماط الثقافية السائدة في المجتمع تساىـ في تقميص مشاركة
المرأة في العمؿ التطوعي كالتقميؿ مف أىميتيف االجتماعية ومف دورىف في بناء المجتمع ،
وكذلؾ ضعؼ وعي النساء بمفيوـ وفوائد العمؿ التطوعي

كما أف ىناؾ أسباباً تتحمؿ

مسئوليتيا المؤسسات الحكومية والتعميمية واألىمية  ،تتمثؿ في قمة التعريؼ بالبرامج
والنشاطات التطوعية أو عدـ السماح لمنساء بالمشاركة في صنع القرار داخؿ المؤسسة وقمة
تشجيع ودعـ العمؿ التطوعي  ،والنقد السمبي ألي عمؿ خيري  ،واليروب مف المشاركة في
العمؿ التطوعي  ،وبث الشائعات والشكوؾ ضد األعماؿ التطوعية والقائميف عمييا  ،وايجاد
جو سمبي وزرع اإلحباط واليأس في المحيط االجتماعي  ،وممارسة اليدـ ضد أي عمؿ
تطوعي بدالً مف المشاركة في البناء  ،وىذا ما دعا الباحثة إلى القياـ بيذا البحث لموقوؼ

عمى األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي والمعوقات الثقافية التي تواجييا فيو .

مشهلة البشح - :
إف البعد الثقافي القيمي يعد عامبلً مؤث ارً في العمؿ التطوعي  ،لما لممنظومة

الثقافية والقيمية مف تأثير عمى الدوافع واألسباب التي يحمميا األفراد  ،ورغـ كوف الثقافة
اإلسبلمية تحمؿ في طياتيا الكثير مف القيـ المحفزة عمى فعؿ الخير والتشجيع عمى ممارسة

ِ ِ
يم ﴾
أعماؿ التطوع  ،قاؿ تعالي َ ﴿ :وَم ْن تَطََّو َ
ع َخ ْيراً فَِإ َّن اللَّهَ َشاك ٌر َعل ٌ

[سورة البقرة  :مف

اآلية  ]ٔ٘ٛإال أف ثقافة التطوع في المجتمع المصري مازالت تتسـ بدرجة متدنية مف الفاعمية
وتعاني مف إشكاليات أساسية تتمثؿ في جمود الخطاب الفكري وتقميديتو في ميداف التطوع ،
والتزاؿ الفجوة قائمة بيف النظرية والتطبيؽ  .فعمى الرغـ مف األولوية التي أعطاىا اإلسبلـ

لمتطوع والعمؿ الخيري  ،إالَّ أف مجاالتو انحسرت في الغالب في بعض النشاطات التقميدية ،
وبقي العمؿ التطوعي مرتبطاً بمفيوـ العمؿ الخيري  ،حيث تتركز األعماؿ التطوعية عمى
الجوانب الدعوية ومساعدة المحتاجيف  ،ولـ تنؿ الجوانب األخرى ما تستحقو مف االىتماـ

(خالد حسف الحريري .)http://www.yemeress.com/algomhoriah/1045950 ،

وفي إطار التحوالت الجذرية التي يشيدىا العالـ في العقديف األخيريف لـ يكف
غريباً أف يحظى القطاع التطوعي باىتماـ متنامي عالمياً واقميمياً ومحمياً عمى كافة األصعدة
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السياسية واالجتماعية واالقتصادية ؛ بحيث أصبح ىذا القطاع يشيد حضو ارً بار ازً ومتصاعداً
في كافة المجتمعات عمى اختبلؼ درجة تقدميا  ،كما أخذت مساىمات القطاع التطوعي

أشكاالً متعددة في كافة المياديف ومجاالت الحياة اإلنسانية بحيث تفي باحتياجات كؿ مجتمع

القطاعيف الحكومي العاـ
ودرجة تطوره مف ناحية  ،وطبيعة العبلقة التكاممية وظيفياً مع
ْ
واالستثماري الخاص ( محمد البلفي عبلـ خميفة ٕٓٓٚ ،ـ . ) ٙ-٘ ،
وتشير البيانات واإلحصاءات المتوفرة عمى الصعيد العربي إلى ضعؼ المشاركة
النسائية بصورة عامة في التنظيمات والجمعيات األىمية  .وحتى في الحاالت التي تشارؾ فييا
المرأة في ىذه التنظيمات يبلحظ اقتصار تواجدىا عمى المستويات القاعدية دوف القيادية .
جاء في دراسة حديثة لمشبكة العربية لممنظمات األىمية " ،انحسار التطوع بيف النساء كاتجاه
عاـ

رغـ أف العمؿ التطوعي في المنطقة العربية كاف "المنطقة الحيوية" لحركة المرأة

ومشاركتيا في العمؿ العاـ وقد حدث ذلؾ بسبب ضغوط ثقافية متزايدة  ،لتحديد دور المرأة
مف جانب  ،وبسبب ضغوط اقتصاديػة مف جانب آخر أدت النشغاؿ المرأة في تمبية
االحتياجات األساسية ( جميمة لمصمي.)http://www.maghress.com/attajdid/108961 ،

ىذا وقد طالبت (إيماف جابر شوماف ٕٕٓٔ ،ـ) بضرورة اعتبار العمؿ التطوعي
جزءاً مف خطط وبرامج السياسة االجتماعية ألي مجتمع  ،لما لو مف أىمية في البرامج

التنموية المثمرة ألي مجتمع  ،فضبلً عف إجراء عديد مف البحوث والدراسات في مجاؿ العمؿ
التطوعي ورصد اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لمكشؼ عف معوقات العمؿ التطوعي ،

وأف تضـ البرامج الدراسية في مختمؼ المؤسسات التعميمية مفاىيـ العمؿ التطوعي وتأثيراتو
اإليجابية عمى إحياء قيـ االنتماء والمواطنة .
والباحثة تتفؽ مع وجية النظر السابقة في ضرورة إجراء عديد مف الدراسات
والبحوث في مجاؿ العمؿ التطوعي ورصد اإلمكانات البشرية والمادية البلزمة لمكشؼ عف
معوقات العمؿ في ىذا المجاؿ وخاصة بالنسبة لممرأة .
وقد توصمت دراسة (حسف فخري إبراىيـ أقطـ ٕٓٔٗ ،ـ) إلى أف المعوقات التي
تواجو المرأة في العمؿ التطوعي تتمثؿ فيما يمي  :المعوقات االجتماعية والثقافية  ،والمعوقات
االقتصادية والسياسية المعوقات التنظيمية واإلدارية والمعوقات الشخصية .
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وتشير ( )Blundell , 2004 , 203إلى وجود صعوبات تواجو المرأة عموما
سواء في عمميا داخؿ مؤسسة العمؿ أو في المجتمع الكمي  ،وما يمكف أف يمارسو أفراده مف
ضغوط يمكف أف تعرقؿ عمؿ المرأة أو تشمو نيائياً ؛ وىذا انطبلقاً مف القناعات واالتجاىات

التي يحمميا األف ارد داخؿ المؤسسة أو المجتمع نحو عمؿ المرأة .

يتبي ف أف ثقافة أفراد المجتمع واتجاىاتيـ تجاه عمؿ المرأة بصفة عامة ،
مف ىنا َّ

وعمميا في المجاؿ التطوعي بصفة خاصة قد يكوف معوقاً أماـ نجاح وتقدـ المرأة في أي
مجاؿ مف مجاالت العمؿ في المجتمع .

ىذا وقد حددت (نورة العنزي ٕٓٓٛ ،ـ) عدداً مف المعوقات التي تعترض مشاركة

المرأة في األعماؿ التطوعية االجتماعية منيا  :الظروؼ االقتصادية السائدة وضعؼ الموارد
المالية لممنظمات التطوعية  ،باإلضافة إلى بعض األنماط الثقافية السائدة في المجتمع "
كالتقميؿ مف شأف المرأة والتمييز بينيا وبيف الرجؿ "  ،وضعؼ الوعي بمفيوـ وفوائد المشاركة
في العمؿ االجتماعي التطوعي  ،وكذلؾ قمة التعريؼ بالبرامج والنشاطات التطوعية التي
تنفذىا المؤسسات الحكومية واألىمية  ،ويضاؼ ليا عدـ السماح لممرأة بالمشاركة في اتخاذ
الق اررات بداخؿ ىذه المنظمات وقمة البرامج التدريبية الخاصة بتكويف جيؿ جديد مف
المتطوعيف أو صقؿ ميارات المتطوعيف  ،ثـ قمة تشجيع العمؿ التطوعي .
وفي دراسة لػ (منى عباس فضؿ ٕٕٓٓ ،ـ) أكدت أف الجمعيات النسائية التطوعية
في البحريف قد بدأت منذ وقت قديـ مثؿ  :جمعية نيضة فتاة البحريف التي تأسست كأوؿ
جمعية نسائية في البحريف والخميج العربي في عاـ ٜٜٔ٘ـ

تمتيا جمعية رعاية الطفولة

واألمومة عاـ ٜٓٔٙـ  ،ومف ثـ جمعية أواؿ النسائية عاـ ٖٜٔٚـ  ،وتوالى فيما بعد بروز
عديد مف الجمعيات النسائية األخرى  ،تركز نشاطيا في البداية عمى تقديـ الخدمات التعميمية
التوعوية وكؿ ما يتعمؽ بقضايا المرأة والطفولة واألسرة  ،كما قامت بإعداد البرامج التوعوية
والتأىيمية المختمفة لبلرتقاء بواقع المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعيا ًً وشممت بخدماتيا معظـ

مدف وقرى البحريف .

إ َّف العمؿ التطوعي النسائي بدأ منذ وقت قديـ  ،عبلوة عمى تركز أنشطة
الجمعيات النسائية التطوعية في البداية عمى تقديـ الخدمات التعميمية التوعوية  ،واعداد
البرامج التأىيمية لبلرتقاء بواقع المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً  ،وبعدىا ظيرت انطبلقة منذ
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أوائؿ القرف العشريف عندما قامت الجمعيات التبشيرية األجنبية بتقديـ بعض الخدمات
التعميمية والصحية لممجتمع  ،وتزامف ىذا العمؿ مع الدور الريادي لمعمؿ األىمي التطوعي في
إنشاء عديد مف األندية الثقافية والرياضية االجتماعية التي كانت تقدـ الخدمات التعميمية
األىمية لممواطنيف .
وفي دراسة

)(Lockyer, Bridget, 2014

ولفندف) تقريره عف مستقبؿ المؤسسات التطوعية

ذكر فييا أنو منذ أف نشر(

في المممكة المتحدة وذلؾ في عاـ

ٜٔٚٛـ فقد ازدىر القطاع التطوعي بشكؿ كبير وأصبح عمبلً ميماً في تقديـ جميع الخدمات
الترفييية وفى ىذه النظرية قاـ الباحث بدراسة تقارير عف خبرات المرأة في العمؿ التطوعي

بأجر وبدوف أجر في ىذا القطاع التطوعي وقد تحرى الباحث لماذا يزداد عدد النساء عمى
عدد الرجاؿ في ىيئة القوى العاممة بيذا القطاع .
وتـ تحديد الطرؽ الت ي مف خبلليا يتـ تحديد العمؿ التطوعي وذلؾ حسب الجنس ،
وإلثبات ذلؾ قاـ الباحث بعمؿ  ٕٛمقابمة شبة منظمة ومقننة مع نساء متطوعات في ىيئات
مدفوعة األجر أو في مؤسسات تطوعية في بمدة برادفورد أو في غرب بمدة يور كشور.
وقد قسـ الباحث ىذا التحميؿ إلى ثبلثة تحاليؿ -:
التحميؿ األوؿ  :يوضح مدى ارتباط النساء بالعمؿ بالقطاع التطوعي .
التحميؿ الثاني  :ركز الباحث عمى ظروؼ العمؿ بيذا القطاع وفحص العوامؿ التي
تجعؿ العمؿ التطوعي مرغوباً فيو بالنسبة لممرأة .

التحميؿ الثالث  :ناقش الباحث كيفية تطور المجاؿ التطوعي منذ عاـ ٜٔٚٛـ وكيؼ

أثرت التغيرات عمى القوى العاممة لممرأة بشكؿ خاص وركز عمى التغيرات منذ االنييار المادي
سنة  ٕٓٓٛـ.
وتوصمت الدراسة إلى أف العمؿ بالقطاع التطوعي يؤثر عمى حياة المرأة المينية
وعمى أسموب المعيشة .
ويوصى الباحث بالفصؿ بيف الجنسيف الرجؿ والمرأة في العمؿ التطوعي .
وفي دراسة) ٕٕٓٓ )Taylor, R.F,ذكر فييا أف معظـ األبحاث المتبعة في
مجاؿ السياسة االجتماعية لـ تق ـ بتحميؿ الطبقة االجتماعية وال الفروؽ بيف الجنسيف في
مجاؿ العمؿ التطوعي  ،فإف ىذه الدراسة تتحدى كؿ المعتقدات التقميػدية التي تنادى بأف
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َّ
بناء تاريخياً واجتماعياً  ،ويجب أف يكوف معروفاً في ىذه الدراسة
العمؿ التطوعي ما ىو إال ً
أف المشاركة الفرديػة فػي العمؿ التطوعػي ليا صمة بالطبقة والجنس مف جية  ،وليا صمة
بأسواؽ العمؿ واألسر وأنظمة الرعاية االجتماعية مف جية أخرى .
ىذا وقد أفادت دراسة (فاطمة مصطفى عبد الجواد خميس ٕٓٓٙـ) بأف المرأة
المصرية المتعممة عمى اختبلؼ المستويات التعميمية والمتمثمة في نساء العينة توجو ُج ّؿ
اىتماماتيا نحو حياتيا الشخصية واألسرية  ،باعتبارىا زوجة وأماً وربة بيت مسؤولة عف

تدبير شئوف بيتيا وأسرتيا ميما كمفيا ذلؾ مف عناء وتضحية  ،مما ينعكس بدوره عمى تدني

مشاركتيا في الحياة العامة اجتماعياً وسياسياً  ،وذلؾ نتيجة لغياب الدعـ الذي يمكف أف
يشجع المرأة عمى المشاركة  ،وغياب الوعي بأىمية المشاركة السياسية وبالعائد االجتماعي

الذي يمكف أف يعود عمى المرأة نفسيا ومجتمعيا نتيجة تمؾ المشاركة .
مف ىنا فإف مف معوقات عمؿ المرأة المصرية في العمؿ التطوعي انشغاليا بتدبير
شؤف بيتيا وأسرتيا  ،أو بسبب غياب الدعـ الذي يمكف أف يشجع المرأة المصرية عمى
المشاركة أو بسبب غياب وعي المرأة المصرية نفسيا بأىمية العمؿ التطوعي بالنسبة ليا
ولمجتمعيا .
وفي دراسة لػ (سعاد عبود بف عفيؼ ،

ٕٜٓٓـ) توصمت إلى أف العوائؽ

الشخصية التي قد تعوؽ المرأة عف العمؿ التطوعي ىي مشكمة المواصبلت بنسبة (، )%ٚٛ
ويمييا االنشغاؿ بتربية األبناء بنسبة ( ، )%ٕٙ.ٙوعدـ تشجيع األىؿ بنسبة (ٕ. )%ٜ٘.
أما العوائؽ الخاصة باألعضاء والمؤسسة فيي نقص أنشطة االبتكار في الجمعيات بنسبة
( ، )%ٙٛ.ٚوالفوضى بسبب عدـ تنظيـ العمؿ بنسبة (ٕ ، )%ٙٗ.وعدـ توضيح دور
األعضاء بنسبة ( ، )%ٖٙ.ٜوالعبلقات الشخصية وعدـ قبوؿ اآلخريف بيف األعضاء تعرقؿ
العمؿ بنسبة ( . )%٘ٛوأما العوائؽ الخاصة بالمجتمع فيي عدـ بث روح التطوع بيف أبناء
المجتمع منذ الصغر بنسبة ( )%ٜٛ.ٚوتدني وعي المواطنيف بالعمؿ التطوعي بنسبة
(ٔ ، )%ٛٗ.وعدـ اىتماـ اإلعبلـ بالعمؿ التطوعي بنسبة ( . )%ٛٔ.ٜىذا وقد طرحت
عوائؽ أخرى مف قبؿ بعض المتطوعات مف ذوات األدوار القيادية البلئي لمسف عوائؽ مختمفة
وىف مشاركات في الجمعيات التي يرأس مجالس إدارتيا رجاؿ  ،ولـ يجدف دو ارً ليف في

المشاركة في اتخاذ القرار .
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وفي دراسة لػ (فاتف محمد عبد المنعـ عزازي ٕٓٔٗ ،ـ) أشارت نتائج الدراسة
الميدانية إلى ضعؼ شديد في المشاركة في العمؿ التطوعي بيف الطالبات ؛ حيث بمغت نسبة
المشاركة  %ٕ.ٗٚفقط مف إجمالي الطالبات .
وفي دراسة لػ (حسف بف عبد ا﵀ القرني وخالد بف محمود الزيود  ٕٓٔ٘ ،ـ)
استيدفت الكشؼ عف المعوقات االجتماعية والشخصية لمجمع بيف األدوار التربوية والقيادية
لممرأة السعودية في جامعة تبوؾ توصمت إلى وجود معوقات اجتماعية وشخصية لجمع المرأة
السعودية بيف األدوار التربوية والقيادية بدرجة تقييـ متوسط ووجود فروؽ إحصائية في
المعوقات الشخصية واالجتماعية لجمع المرأة السعودية بيف أدوارىا التربوية والقيادية في
وبينت الدراسة كذلؾ وجود
جامعة تبوؾ تبعا لمتغير الوظيفة فػي اتجاه الوظيفة األكاديمية َّ ،
فروؽ إحصائية في المعوقات االجتماعية والشخصية لتولي المرأة السعودية مناصب قيادية

عميا في جامعة تبوؾ تبعا لمتغير الجنس في اتجاه الذكور  ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز
الوعي الثقافي لممجتمع نحو إبراز قدرات المرأة عمى الجمع بيف أدوارىا التربوية والقيادية .
وقد ذكرت (سجدي الروقي )http://www.alyaum.com/article/1160594 ،

أنو قد تـ نقؿ تجربة الدفاع المدني في دور المرأة في العمؿ التطوعي وكيفية االستفادة مف
قدراتيا باعتبارىا عضواً ميماً في المجتمع وليا إمكانات ال يمكف أف تتوفر في الرجاؿ في
بعض األمور وقاؿ إف الدفاع المدني استطاع أف يعطى دروساً عبر الدوائر المغمقة لمجموعة
مف المتطوعات واستطعف أف يثبتف قدرة كبيرة في استيعاب أدوارىف في حالة حدوث الكوارث

ومنيا حرائؽ المنازؿ التي تشير تجارب الواقع إلى أف مجموعة كبيرة مف كوارث المنازؿ جاء
بسبب عدـ تصرؼ المرأة الموجودة وحدىا بالمنزؿ التصرؼ األمثؿ والحكيـ في السيطرة عمى
الش اررات األولى وبيذا السبب وقعت عديد مف األحداث المأساوية ليا وألطفاليا وليذا فقد
نجحت ىذه الدورات واستطعف أف يستفدف وينقمف دراستيف إلى عديد مف المدارس الثانوية
ومحو األمية وغيرىا وقاؿ المزيف أف التجربة مشجعة لعمؿ عديد مف الدورات وفى مناطؽ
مختمفة وامتدح اإلقباؿ والحماس الذي أبدتو المتطوعات ( .سجدي الروقي ،
. )http://www.alyaum.com/article/1160594
وفي دراسة لػ ( سمر بنت محمد بف غرـ ا﵀ المالكي ٕٓٔٓ ،ـ) " استيدفت
تحقيؽ ما يمي  :التعرؼ عمى اتجاىات عينة الدراسة ومدى ممارساتيف لمعمؿ التطوعي ،
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توضيح مجاالت العمؿ التطوعي المتاحة لممرأة في المجتمع السعودي الوقوؼ عمى أبرز
العوائؽ أماـ عمؿ المرأة التطوعي في المجتمع السعودي  .وتوصمت إلى النتائج التالية :
اتجاىات عينة الدراسة كانت إيجابية نحو العمؿ التطوعي  %٘ٚ.ٙ ،مف عينة الدراسة ترى
أف نجاح العم ؿ التطوعي مرتبط بمدى التفرغ لو

والدافع األساسي لمتوجو نحو العمؿ

التطوعي مف وجية نظر العينة اكتساب خبرات وميارات جديدة والرغبة في تقديـ المساعدة
لآلخريف  ،تشكؿ المواصبلت أكبر عائؽ يواجو المتطوعات .
إف الدراسات السابقة التي تـ استعراضيا ليا عبلقة مباشرة بالدراسة الحالية ،
َّ
وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الموضوع ؛ حيث يتخذ كؿ منيما العمؿ
التطوعي عمبل ليا  ،بينما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا حاولت
التعرؼ عمى األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي  ،كما أنيا تناولت دوافع عمؿ
المرأة في ىذا المجاؿ والمعوقات التي تقؼ عقبة أماميا  ،وقد استفادت الباحثة مف اطبلعيا
عمى الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري وتحديد المنيج  ،وفي تصميـ وبناء أدوات
الدراسة الحالية  ،وكذلؾ التعرؼ عمى أكثر الطرؽ اإلحصائية مبلئمة لمحصوؿ عمى أفضؿ
النتائج .
ويتبيف مما سبؽ عرضو مف دراسات سابقة حوؿ األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في
المجاؿ التطوعي أف ىناؾ عديد مف العوائؽ التي تعوقيا عف العمؿ التطوعي وقد تكوف
عوائؽ شخصية وأىميا  :مشكمة المواصبلت بالنسبة لممرأة السعودية وترى الباحثة أف ىذا
أمر طبيعي بالنسبة لممرأة السعودية التي ال يسمح ليا بالخروج وحدىا أو قيادة سيارة بنفسيا
 ،تبلىا االنشغاؿ بتربية األبناء  ،تبلىا عدـ تشجيع األىؿ  ،وقد تكوف عوائؽ خاصة
بالمؤسسة التطوعية وأىميا  :الفوضى وعدـ تنظيـ العمؿ  ،تبلىا التقميدية فػي العمؿ ونقص
أنشطة االبتكار  ،تبلىا العبلقات الشخصية وعدـ قبوؿ اآلخريف  ،وقد تكوف العوائؽ خاصة
بالمجتمع ومف أىميا  :عدـ بث روح التطوع بيف أبناء المجتمع منذ الصغر  ،تبلىا تدني
وعي المواطنيف بالعمؿ التطوعي  ،تبلىا عدـ اىتماـ اإلعبلـ بالعمؿ التطوعي ىذا عبلوة عمى
بعض العوائؽ التي ذكرتيا بعض المتطوعات ذوات األدوار القيادية ومنيا عدـ وجود دور ليف
في اتخاذ القرار خاصة في الجمعيات التي يرأس مجالس إداراتيا رجاؿ .
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ومف ىنا تظير أىمية دور المرأة كركيزة أولى لؤلسرة ولممجتمع في آف واحد ،
وأىمية اشتراكيا في مجاؿ العمؿ التطوعي حسب قدراتيا باعتبارىا عضواً ميماً في المجتمع

وليا إمكانات قد ال تتوفر في الرجاؿ فػي بعض األمور ومف ىنا جاءت أىمية التعرؼ عمى

األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي  ،وكذلؾ أىمية التعرؼ عمى المعوقات التي
تحوؿ بينيا وبيف العمؿ في ىذا المجاؿ  ،ومحاولة الوصوؿ إلى آليات يمكف مف خبلليا
مساعدة المرأة المصرية في التغمب عمى المعوقات التي تحوؿ بينيا وبيف العمؿ في المجاؿ
التطوعي  ،وىذا ما سعت الدراسة الحالية إلى تحقيقو .

تساؤالت البشح - :
حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف التساؤالت البحثية التالية -:
ٔ -ما مفيوـ العمؿ التطوعي ؟ وما أىميتو ؟ وما فمسفتو ؟ وما مجاالت عمؿ المرأة فيو ؟
ٕ – ما األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي ؟
ٖ -ما دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي ؟ وما واقع مشاركتيا في ىذا المجاؿ
في محافظة سوىاج مف وجية نظر المتطوعات وأعضاء مجمس إدارة الجمعيات األىمية ؟
ٗ -ما المعوقات التي تحوؿ دوف عمؿ المرأة في محافظة سوىاج في المجاؿ التطوعي مف
وجية نظر المتطوعات وأعضاء مجمس إدارة الجمعيات األىمية ؟
٘ -ما اآلليات التي يمكف مف خبلليا مساعدة المرأة في التغمب عمى المعوقات التي تحوؿ
بينيا وبيف العمؿ في المجاؿ التطوعي ؟

أٍداف البشح - :
سعت الباحثة في البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية -:
ٔ -إلقاء الضوء عمى مفيوـ العمؿ التطوعي وأىميتو وفمسفتو ومجاالت عمؿ المرأة فيو .
ٕ -توضيح األبعاد التربوية لعمؿ المرأة المصرية في المجاؿ التطوعي والمعوقات الثقافية
تجاه ذلؾ  ،وذلؾ مف خبلؿ استقراء ما كتب في األدب التربوي  ،ومف خبلؿ نتائج
الدراسات والبحوث العممية في ىذا المجاؿ .
ٖ -تقديـ مجموعة مف اآلليات التي يمكف مف خبلليا التغمب عمى معوقات عمؿ المرأة في
المجاؿ التطوعي .
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أٍنية البشح - :
نبعت أىمية البحث الحالي مف -:
ٔ -أىمية العمؿ التطوعي وضرورتو الممحة في ىذا العصر باعتباره تجسيداً عممياً لمبدأ
التكافؿ االجتماعي .

أف االنخراط في العمؿ التطوعي يعد مطمباً مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت
َّٕ -
بالتنمية والتطور السريع في كافة المجاالت .

ٖ -قدرة العمؿ التطوعي عمى توفير خدمات قد يصعب عمى اإلدارة الحكومية تقديميا لما
تتسـ بو األجيزة التطوعية مف مرونة وقدرة عمى الحركة السريعة .
أف النتائج المتوقعة لمبحث الحالي قد تشكؿ قاعدة نظرية حوؿ األبعاد التربوية لعمؿ
َّٗ -
المرأة في المجاؿ التطوعي ومدى ممارستيا لمعمؿ التطوعي .
أف نتائج البحث الحالي قد تفيد الجيات المعنية بالعمؿ التطوعي وامدادىا بآليات تساعد
َّ٘ -
المرأة المصرية في التغمب عمى المعوقات التي قد تعوقيا عف العمؿ في المجاؿ التطوعي
وتسيـ في تطوير ىذا النوع مف العمؿ .

سدود البشح - :
اقتصر البحث الحالي عمى التعرؼ عمى معوقات عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي في
محافظة سوىاج سواء فيما يتعمؽ بالمعوقات المتعمقة بالمرأة المتطوعة نفسيا أو المعوقات
المتعمقة بالمنظمة التطوعية أو المعوقات المتعمقة بالمجتمع  ،كما اقتصر تطبيؽ أدوات
البحث عمى عينة مف المتطوعات ببعض الجمعيات التطوعية األىمية بمدينة سوىاج وكذلؾ
أعضاء مجمس إدارة ىذه الجمعيات  ،كما اقتصرت الباحثة في البحث الحالي عمى الجمعيات
التطوعية األىمية التي أنشئت بمدينة سوىاج عمى مدى عقد مف الزماف أي في الفترة مف
ٕ٘ٓٓ  ،وحتى ٕ٘ٔٓـ  .وقد اختارت الباحثة ىذه الفترة ألف العمؿ التطوعي والجيود
األىمية في ىذه الفترة أصبحت عامبلً ميماً في تكميؿ العمؿ الحكومي وتدعيمو لصالح

المجتمع عف طريؽ رفع مستوى الخدمة أو توسيعيا .
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ميَر البشح - :
اعتمدت الباحثة في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في جمع البيانات
وتحميميا  ،باعتباره أنسب األساليب المنيجية لمثؿ ىذه الدراسات التحميمية  .فمف المعروؼ
أف لمدراسات الوصفية التحميمية غرضاً تقويمياً وتطويرياً  ،حيث يقوـ الباحث بالتعرؼ عمى
الواقع بيدؼ التقويـ واإلسياـ في التفسير والتطوير .

والمنيج الوصفي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ األساسي في العمـ وىو  :ماذا ؟ أي
ما ىي طبيعة الظاىرة موضع البحث والبحوث الوصفية تقريرية في جوىرىا وميمة الباحث
فييا أف يصؼ الوضع الذي كانت عميو الظاىرة أو التي عمييا بالفعؿ أو التي ستكوف عمييا

دوف تدخؿ األحكاـ القيمية (فؤاد أبو حطب وآماؿ صادؽ ٜٜٔٔ ،ـ – ٔٓٗ ،
٘ٓٔ ) .

والبحث الوصفي ييتـ بما ىو كائف  ،كما َّأنو ينطوي عمى عدد مف الخطوات أىميا

تبويب البيانات وتمخيصيا بعناية ثـ تحميميا  ،واستخبلص التعميمات المناسبة التي تؤدي

إلى تقدـ المعرفة (مصطفي رجب و حسيف طو ٕٓٓٛ ،ـ . )ٕٔٓ-ٔٓٔ ،

والباحث في المنيج الوصفي يستخمص الدالالت والمعاني المختمفة التي تنطوي
عمييا البيانات والمعمومات التي جمعيا ويربط بيف الظواىر وبعضيا البعض مكتشفا العبلقة

بيف المتغيرات المختمفة في الدراسة (حساـ محمد مازف ٕٕٓٔ ،ـ . ) ٕٛٙ ،

ومف أجؿ االعتماد عمى ىذا المنيج الوصفي التحميمي في تحديد واقع العمؿ
التطوعي

تـ استخداـ المدخؿ
في محافظة سوىاج ودواعي عمؿ المرأة في ىذا المجاؿ َّ

التعددي لجمع البيانات في البحث العممي ) ، (Triangulation Approachوىذا المدخؿ
يعتمد عمى طريقتيف أو أكثر في جمع البيانات  ،بقصد دراسة عنصر ما في السموؾ اإلنساني

( لويس كوىيف -لورانس مانيوف ٜٜٔٓ ،ـ . )ٕٜٜ ،

وقد اختارت الباحثة في ىذا البحث المقابمة الشخصية المقيدة مع بعض العامميف
والعامبلت في بعض الجمعيات التطوعية األىمية بمحافظة سوىاج  ،وكذلؾ أعضاء مجمس
إدارة ىذه الجمعيات وذلؾ لسؤاليـ عف األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي
والمعوقات الثقافية التي تعوقيـ عف العمؿ في ىذا المجاؿ  .كما اختارت الباحثة االستبانة
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لمتعرؼ عمى دواعي عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي والمعوقات الثقافية التي تحوؿ بينيا
وبيف عمميا في ىذا المجاؿ  .وبذلؾ تكوف الباحثة قد استخدمت المقابمة الشخصية المقيدة
واالستبانة كأداتيف لجمع المعمومات مف عينة البحث .
وىكذا فإف تطبيؽ أداتي البحث عمى عينة البحث أثناء جمع المعمومات يحقؽ
شرط المدخؿ التعددي كأحد األساليب المنيجية الميمة في تقصي الواقع عف واقع العمؿ
التطوعي لممرأة في محافظة سوىاج  ،والمعوقات التي تعوقيا عف العمؿ في ىذا المجاؿ .
ويمكف توضيح ذلؾ األسموب المنيجي المستخدـ في الدراسة الحالية في الشكؿ
التالي -:
استبانة
لممتطوعات

رؤية موضوعية موثوؽ بيا في تحديد األبعاد
التربوية والمعوقات الثقافية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي
مقابمة مقيدة مع

مقابمة مقيدة مع

أعضاء مجمس

المتطوعات

اإلدارة
شكؿ (ٔ)

المدخؿ التعددي لجمع البيانات المستخدـ في البحث الحالي
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خطوات السري يف البشح - :
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بالبحث تبمورت مشكمة
البحث الحالي وسارت الباحثة في الخطوات التالية -:
أ -اإلطار العاـ لمبحث  :وىو ما عرضت فيو الباحثة الدراسات والبحوث السابقة التي ليا
صمة بموضوع البحث الحالي كتعريؼ بالدراسة  ،ثـ عرضت لمشكمة الدراسة وأىميتيا
وحدودىا والمنيج المستخدـ واألدوات التي اعتمدت عمييا الباحثة والمصطمحات وخطوات
السير في البحث .
ب -اإلطار النظري لمبحث  :وجاء ىذا الجزء مكوناً مف -:

 الجزء األوؿ  :تناولت فيو الباحثة مفيوـ العمؿ التطوعي و أىميتو و فمسفتو و مجاالتعمؿ المرأة في ىذا المجاؿ وذلؾ مف خبلؿ ما كتب حوؿ ىذه الجوانب مف أدبيات
وكتابات ؛ وذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث .
 الجزء الثاني  :تناولت فيو الباحثة األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي ؛ وذلؾمف خبلؿ االطبلع عمى ما كتب حوؿ ىذه األبعاد التربوية في الكتب والمراجع المختمفة ؛
وذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث .
 الجزء الثالث  :تناولت فيو الباحثة دواعي عمؿ المرأة المصرية في مجاؿ العمؿ التطوعي وواقع مشاركتيا في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج  ،وذلؾ مف خبلؿ
اإلحصاءات والوثائؽ الرسمية ؛ وذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث .

ج -إجراءات الدراسة الميدانية  -:وفي ىذا الجزء تناولت الباحثة أىداؼ الدراسة الميدانية
وأدواتيا وعينة الدراسة وأسموب اختيارىا  ،وبعد ذلؾ المعالجة اإلحصائية والتحميؿ
اإلحصائي لنتائج الدراسة ذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث.
ووفقاً لخطوات المنيج البحثي الذي اختارتو الباحثة ليذا البحث تأتى الدراسة الحالية

في قسميف رئيسييف وخاتمة باإلضافة إلى اإلطار التمييدي لمدراسة ،وىذاف القسماف ىما -:

 اإلطار النظري لمدراسة  :ويعالج ىذا القسـ العمؿ التطوعي وتداخؿ مترادفاتو وأىـ مفاىيموومجاالت عمؿ المرأة المصرية في العمؿ التطوعي  ،وصوالً إلى تحديد أىـ اآلليات التي

يمكف مف خبلليا مساعدة المرأة المصرية في التغمب عمى المعوقات الثقافية التي تحوؿ
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بينيا و العمؿ في المجاؿ التطوعي كما أظيرتيا الكتابات والدراسات العممية في الفكر
التربوي المعاصر.
 ثـ تأتى الدراسة الميدانية لتكشؼ عف واقع العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج ودواعيعمؿ وواقع مشاركة المرأة في ىذا المجاؿ واستخدـ ليذا األمر طريقة تحميؿ المحتوى
بصورتو الكيفية والكمية مف أجؿ تحميؿ اإلحصاءات والوثائؽ الرسمية والسجبلت
والتقارير واألنشطة التي قامت بيا الجمعيات التطوعية عينة البحث الحالي خبلؿ الفترة
الزمنية المحددة  ،وكذلؾ في تحميؿ نتائج المقابمة المقيدة مع أعضاء مجمس اإلدارة في
مجاؿ العمؿ التطوعي بالمحافظة  ،كما استخدـ في ىذه الدراسة الميدانية صحيفة
االستبانة لممتطوعات لتوضيح دواعي وواقع مشاركتيف في العمؿ التطوعي والمعوقات
التي تعوقيف .
أما الخاتمة فتعرض خبلصة الدراسة وأىـ توصياتيا نحو وضع آليات واجراءات لمتغمب
عمى المعوقات التي تحوؿ بيف المرأة المصرية وبيف عمميا في المجاؿ التطوعي .
وىذا ما قامت بو الباحثة في ىذا البحث الستخداميا لممنيج الوصفي التحميمي حيث
قامت-:
ٔ -بجمع الدراسات والبحوث ذات الصمة بموضوع البحث ثـ التأصيؿ النظري ليا .
ٕ -ثـ اإلعداد ألدوات الدراسة الميدانية وتطبيقيا واستخبلص النتائج وتفسيػرىا وتحميميا .
ٖ -ثـ توظيؼ نتائج الدراسة النظرية ونتائج الدراسة الميدانية في وضع آليات واجراءات
لمتغمب عمى المعوقات التي تحوؿ بيف المرأة المصرية وبيف عمميا في المجاؿ التطوعي .

اإلطاز اليظسي للبشح سول األبعاد الرتبوية واملعوقات الجكافية لعنل املسأة يف اجملال التطوعي - :
أ  -:العمؿ التطوعي ( مفيومو  -أىميتو  -فمسفتو – مجاالت وأنشطة عمؿ المرأة في
المجاؿ التطوعي) -:

 – 1مفَوو العنل التطوعي - :
ال يوجد تعريؼ محدد لمعمؿ التطوعي ؛ وذلؾ لتعدد أغراضو ومؤسساتو وتعدد الفئات
المستيدفة مف وراء القياـ بو ولكف يمكف وصفو بأنو  :تكريس جزء مف الوقت والجيد دوف
انتظار المقابؿ المادي أو المعنوي  ،وذلؾ بيدؼ فئة معينة مف أفراد المجتمع التي ىي في

حاجة إلى المساعدة أو المعونة ( مروة مختار بغدادي ٕٖٓٔ ،ـ . ) ٖٔ٘ ،
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وأماـ التعدد في مجاالت ونطاقات العمؿ التطوعي تعددت اتجاىات تعريؼ المفيوـ ؛
حيث اتجو البعض إلى القوؿ بأف تعريؼ العمؿ التطوعي يمكف أف يتـ مف زاويتيف ىما :
طبيعة العمؿ التطوعي وأىدافو – طبيعة المنظمات التطوعية في عبلقتيا بالكيانات المجتمعية
المختمفة كالدولة والقطاع الخاص والعائمة  ،وفي ىذا اإلطار جاءت تعريفات العمؿ التطوعي
متنوعة ومتعددة  ،ومنيا  :أنو الجيد الذي يبذلو اإلنساف مف أجؿ مجتمعو أو مف أجؿ
جماعات معينة  ،وفيو يتحمؿ مسؤوليات العمؿ مف خبلؿ المؤسسات القائمة إرضاء لمشاعر
ودوافع إنسانية داخمية خاصة تمقى الرضا والقبوؿ مف جانب المجتمع دوف توقع جزاء مادي
مقابؿ جيوده ( .طارؽ عبد الرؤوؼ عامر و إيياب عيسى المصري ٕٓٔٙ ،ـ ، ٔٔٚ ،
. )ٔٔٛ
و يعرؼ العمؿ التطوعي بأنو  :نشاط اجتماعي يقوـ بو األفراد بشكؿ فردي أو جماعي
مف خبلؿ إحدى المؤسسات دوف انتظار عائد  ،وذلؾ بيدؼ إشباع حاجات وحؿ مشكبلت
المجتمع والمساىمة في تدعيـ مسيرة التنمية (مدحت محمد أبو النصر ٕٓٓٗ ،ـ .)ٔٔ٘ ،
وعميو فالعمؿ التطوعي ىو  :كؿ ما يبذلو الفرد بيدؼ تقديـ الخدمات االجتماعية أو
التربوية أو الصحية أو التعميمية واشباع حاجات المجتمع وحؿ مشكبلتو ببل أجر مادي.
وىناؾ مف ينظر لمعمؿ التطوعي عمى أف  :التطوع ظاىرة اجتماعية إنسانية يمارسو
اإلنساف بصورة فردية أو جماعية ويقوـ بصفة أساسية عمى الرغبة والدافع الذاتي  ،وينمي
المتطوع مف خبللو الشعور باالنتماء إلى المجتمع عبر تحمؿ بعض المسئوليات التي تسيـ
في تمبية احتياجات اجتماعية ممحة أو خدمة قضية مف القضايا التي تيـ المجتمع(إبراىيـ
أحمد المينا ٕٓٓٚ ،ـ) .
إف العمؿ التطوعي يكوف بدافع داخمي مف الشخص المتطوع
وعميو يمكف الق وؿ َّ
نفسو وليس يفرض عميو مف الخارج عبلوة عمى أنو ينمي لدى الشخص المتطوع الشعور
بتحمؿ المسئولية والمساىمة في خدمة قضايا مجتمعو .
وترى الباحثة أف المجتمع المصري في حاجة ماسة إلى العمؿ التطوعي والمشاركة

اإليجابية في األعماؿ الخيرية مف كؿ مواطف فيو  ،واإليجابية تعني أالَّ يكوف الفرد منعز ًال عف
وطنو وعف مجتمعو  ،وأف يكوف مشاركاً مخالطاً وأف يكوف لو دور في الحياة وفي كؿ عمؿ

خير  .والمجتمع المصري في العصر الحالي وفي ظؿ الظروؼ التي يمر بيا والتحديات التي
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تواجيو يعاني مف سمبية غالبية أبنائو  ،مما يتطمب االىتماـ بتفعيؿ دور الجمعيات التطوعية
والعمؿ التطوعي في المشاركة في مواجية التحديات التي تواجو المجتمع المصري .

 - 2أٍنية العنل التطوعي - :
تكمف أىمية التطوع في أىمية الدور الذي يمعبو في بناء المجتمعات وتطورىا ؛ فيو
الركف الرئيس في قياـ الجمعيات األىمية ومنظمات التنمية االجتماعية .
ويمكف إبراز عدة عوامؿ تعطي أىمية لمعمؿ التطوعي في المجتمع المعاصر في عدة

نقاط ىي (موسى الشتيوي وآخروف ٕٓٓ٘ ،ـ -: )ٕٓ ،
 عدـ قدرة الدولة في المجتمع المعاصر عمى االستجابة لكؿ الحاجات المجتمعية أو تمؾالخاصة ببعض فئاتو .
إف القطاع التطوعي عادة ما يكوف أقدر لمتعرؼ عمى الفجوات الموجودة في نظاـ الخدمات
 َّفي المجتمع  ،وبالتالي التنويو ليا وجذب االىتماـ ليا .
 إتاحة الفرصة لممواطنيف لتأدية الخدمات بأنفسيـ مما يقمؿ حجـ المشكبلت االجتماعية فيالمجتمع .
 تمشيا مع المبادئ الرئيسية التي تركز عمييا المجتمعات الديمقراطية  ،فإف العمؿ التطوعييمكف المواطنيف مف خبلؿ تعميميـ وتدريبيـ ومساىمتيـ باألعماؿ المختمفة والمساىمة
بالمشاركة باتخاذ الق اررات التي تمس حياتيـ وحياة مجتمعيـ بشكؿ ديمقراطي .
وىناؾ مف يرى أف أىمية العمؿ التطوعي تتمثؿ في أف عادة مف يقوـ باألعماؿ
التطوعية غالباً ما يكونوا مف فئة الشباب  ،لذلؾ تظير ىنا مدى أىمية القياـ بيذه األنشطة
إلبراز قيـ المشاركة والتعاوف مف خبلؿ التطوع في إيجاد الوحدة العضوية في نسيج المجتمع

 ،كما يساعد التطوع عمى تأكيد القيـ اإلنسانية النبيمة السامية بعيداً عف فكرة العرؽ والديف ؛
تتبي ف أىمية المشاركة التطوعية لمشباب بمختمؼ مجاالت الحياة  ،فيو بمثابة ركيزة
لذلؾ َّ
مجتمعية لمنيوض بالمجتمع (ىناء حسني محمد النابمسي ٕٜٓٓ ،ـ . )ٜٛ ،

إ ف العمؿ التطوعي يمثؿ إحدى الطرؽ واآلليات التي تسيـ بشكؿ كبير في التفاعؿ مع
المشكبلت التي تعاني منيا القطاعات المختمفة داخؿ المجتمع والعمؿ عمى حميا بطرؽ
متعددة .
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أف أىمية العمؿ التطوعي تكمف فيما يمي ( -:صبري محمد
ىذا وقد أشار الخبراء إلى َّ
. http://irtikaa.com/thinking/2337
 تكميؿ العمؿ الحكومي وتدعيمو لصالح المجتمع عف طريؽ رفع مستوى الخدمة أوتوسيعيا .
 توفير خدمات قد يصعب عمى اإلدارة الحكومية تقديميا لما تتسـ بو األجيزة التطوعيةمف مرونة وقدرة عمى الحركة السريعة .
 إبراز الصورة اإلنسانية لممجتمع وتدعيـ التكامؿ بيف الناس وتأكيد الممسة الحانيةالمجردة مف الصراع والمنافسة .
 تقوية االنتماء الوطني بيف األفراد  ،وزيادة لحمة التماسؾ الوطني . تقوية الترابط بيف أفراد المجتمع .إف فوائد العمؿ التطوعي تكمف في أنو يكمؿ دور العمؿ الحكومي
وعميو يمكف القوؿ َّ
ويحاوؿ تعويض القصور الذي قد يترتب عمى العمؿ الحكومي  ،كما أنو يسيـ في حدوث
الترابط والتكافؿ في المجتمع  ،ويمنح المتطوع الثقة بالنفس واحتراـ الذات ويستثمر وقت
فراغو في أفضؿ األعماؿ وأنبميا .
وفي دراسة لػ ) )Farrell , C .& Bryant, W ., 2009أفادت أف العمؿ التطوعي
يفيد المتطوع ميما كاف نوعو أو عمره  ،فمثبل يفيد الشباب البالغيف في تحسيف صحتو
النفسية ويحمييـ مف فقداف الي وية ويقوي االنتماء لوطنيـ أي لو فوائد نفسية واجتماعية ،
والتطوع بالنسبة لكبار السف يحمييـ مف اإلصابة باالكتئاب ألنو يوفر ليـ أدوا ارً اجتماعية
وتكويف عبلقات اجتماعية  ،ويحسف الصحة والرفاىية لدييـ  ،كما أف التطوع يفيد حتى

المعاقيف المشارك يف فيو بأنو يجعميـ يشعروف بالرضا عف الحياة والشعور بالراحة النفسية
مف خبلؿ دورىـ في مساعدة اآلخريف ويزيد مف اندماجيـ في المجتمع.
ويرى ( )Lee And Won, 2011, 151أف المشاركة في األنشطة التطوعية تعود بالفائدة
المزدوجة عمى كؿ مف متمقي الخدمات التطوعية وعمى المتطوعيف أنفسيـ ؛ حيث يحظوف
بالشعور بالرضا عف النفس الناجـ عف مساعدة اآلخريف ويكتسبوف بعض المعارؼ والميارات
الجديدة  ،كما يوسعوف دائرة معارفيـ وأصدقائيـ عندما يمتقوف بأشخاص يتشاركوف معيـ في
نفس القيـ واآلراء .
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ويمكف القوؿ أيضاً إ ف العمؿ التطوعي يفيد في تحسيف الصحة النفسية لدى الفرد

ويحميو مف الشعور باالكتئاب ألنو يمنحو القدرة عمى تكويف عبلقات اجتماعية والقياـ بأدوار
اجتماعية .

وفي دراسة لػ (  )Handy & Others , 2010أوضحت نتائجيا أف أكثر دوافع

طبلب الجامعة لمتطوع عبر ثقافات متعددة كاف متمثبلً في اإليثار  ،والحاجات االجتماعية ،

وقد أجريت الدراسة عمى ٕٔ دولة ىي  :كندا – الصيف – بمجيكا – كرواتيا – إنجمت ار –
فنمندا – ىولندا – ليند – إسرائيؿ – الياباف – كوريا  -الواليات المتحدة األمريكية  ،وكانت
النتائج واحدة تقريباً .

كما توصمت دراسة أخرى لػ (  )Holdsworth , 2010إلى أف دوافع طبلب التعميـ

العالي اإلنجميزي المتطوعيف تتغير مع مرور الوقت ويمكف أف تتحسف كثي ارً بسبب التحاقيـ
بمجاالت العمؿ التطوعي .

وفي دراسة لػ (  )Mojza & Others , 2011توصمت مف خبلؿ مسح ميداني

لمعبلقة بيف مقدار الوقت الذي يقضيو المتطوع في أنشطة العمؿ التطوعي واالرتياح النفسي
في المساء  ،أظيرت الدراسة نتائج إيجابية بيف مقدار الوقت الذي يقضيو المتطوع في العمؿ
التطوعي واتقاف الخبرات والميارات  ،كما كاف ليذا الوقت الذي يقضيو المتطوع في العمؿ
التطوعي تأثير إيجابي عمى العمؿ في التالي .
أف الدوافع التي تكوف وراء العمؿ التطوعي معظميا يتمثؿ في تفضيؿ
مما سبؽ يتضح َّ
الغير والرغبة في قضاء حاجات اآلخريف  ،وىذا في حد ذاتو مف وجية نظر الباحثة أىـ
وأعظـ دافع لمعمؿ التطوعي  ،كما أف الوقت الذي يقضيو المتطوع في العمؿ التطوعي يكسبو
ميارات وخبرات عديدة  ،عبلوة عمى أنو يؤثر تأثي ارً إيجابياً عمى المتطوع في األوقات التالية
ألي عمؿ .

 - 3دلاالت أىشطة العنل التطوعي - :
ال توجد حدود الىتمامات اإلنساف  ،كما ال توجد حدود لمجاالت العمؿ التطوعي  ،ومجاالت التطوع

قد تكوف ضمف دائرة المجتمع المحمي لتصؿ إلى في النياية إلى االىتماـ بقضايا ذات طابع عالمي
مثؿ  :حقوؽ اإلنساف وحتى طبقة األوزوف وترتبط ىذه االىتمامات بالمستوى الحضاري الذي يعيش

ا إلنساف داخؿ مجتمعو  ،ومدى إشباع حاجاتو مف جانب المجتمع  ،ففي الوقت الذي نرى اىتماـ
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الدوؿ النامية ينصب عمى قضايا الفقر  ،وتنمية المجتمعات المحمية  ،والطفولة والمعاقيف والصحة ،
والتربية  ،وحقوؽ اإلنساف  ،وخبلؼ ذلؾ مف قضايا تمس حياة الفئات الفقيرة واألقؿ حظا  ،فإف ىناؾ
اىتمامات تطوعية في الدوؿ المتقدمة قد تثير العجب أحيانا والسخرية أحيانا أخرى مثؿ  :المنظمات
التطوعية الميتمة بالكبلب  ،والقطط  ،وىناؾ المنظمات التطوعية التي ترعى االنحرافات الجنسية ،

ومف ىنا فإف التطوع في مجاؿ معيف يأتي مف اىتمامات األفراد وتجاربيـ ( عبد ا﵀ عبد الحميد

الخطيب ٕٓٔٓ ،ـ . ) ٕ٘ ،

وتتنوع مجاالت العمؿ التطوعي في المجتمع بما يضمف تحقيؽ حاجات المواطنيف مف خدمات
ومساعدات سواء أكانت مادية أـ معنوية  ،ويختمؼ مجاؿ العمؿ التطوعي باختبلؼ نوع المؤسسة

التطوعية وأىدافيا .

ويجوز لمجمعية بعد اكتسابيا الشخصية االعتبارية القياـ بأي نشاط يؤدي إلى تحقيؽ أغراضيا

في تنمية المجتمع وتعد مف مياديف تنمية المجتمع أية أنشطة تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية البشرية
المتواصمة سواء في ذلؾ األنشطة التعميمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات االجتماعية أو

االقتصادية أو البيئية أو حماية المستيمؾ أو التوعية بالحقوؽ الدستورية و القانونية أو الدفاع

االجتماعي أو حقوؽ اإلنساف وغير ذلؾ مف األنشطة  .واذا كاف النشاط الذي تباشره الجمعية يتطمب
الحصوؿ عمى ترخيص مف وزارة أخرى فبل يجوز لمجمعية مباشرة ذلؾ النشاط أو اإلعبلف عنو أو

السماح لغيرىا بمباشرتو في مكاف تابع ليا إالَّ بعد الحصوؿ عمى ترخيص بمباشرتو مف الوزارة

المعنية (جميورية مصر العربية  ،القانوف رقـ ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ . )ٖٙ ،

و تشير المادة (ٔٔ) مف القانوف رقـ ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ عمى أف الجمعيات تعمؿ عمى تحقيؽ

أغراضيا في المياديف المختمفة لتنمية المجتمع وفقاً لمقواعد واإلجراءات التي يحددىا القانوف

والبلئحة التنفيذية  ،ويجوز لمجمعية – بعد أخذ رأي االتحادات المختصة وموافقة الجية اإلدارية –

أف تعمؿ في أكثر مف ميداف (جميورية مصر العربية  ،القانوف رقـ ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ ،

. )ٛ

وعميو فمف أراد أف يفعؿ خيراً لآلخريف فمف يعدـ الوسيمة  ،ولف يعدـ المكاف  ،ولف يعدـ الزماف ،

أف تتطوع لمقياـ بعمؿ ما يعني أنؾ تريد أف تنجز فعبل يستفيد منو غيرؾ وال تتقاضى أنت مقابمو ماالً

.

- 272 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......
ويتضح مما سبؽ أف مجاالت العمؿ التطوعي متعددة ومتنوعة وتغطي جميع مجاالت الحياة في أي
مجتمع  ،وفي ىذا فرصة كبيرة لممشاركة في أي منيا حسب قدرات وامكانات أفراد المجتمع باختبلؼ

قدراتيـ ومواىبيـ .

وىناؾ مف يرى أف أي مجتمع يحتاج لتنمية وتوسعة مجاالت العمؿ التطوعي  ،ويمكننا الحديث عف

أبرز

ىذه

المجاالت

في

التالية

النقاط

-:

. )alyousif.org/?act=artc&id=98

(عبد

ا﵀

اليوسؼ

،

1ػ اإلرشاد الديني -:
ويقصد بو تعميـ العمماء لمناس أحكاـ الديف  ،ومسائؿ الحبلؿ والحراـ  ،وتوضيح مفاىيـ اإلسبلـ ،

ونشر معالمو  ،وبسط فمسفتو  ،واإلرشاد الديني يعد مف أفضؿ وأشرؼ األعماؿ التطوعية  .ومف
يقوـ بيذا العمؿ التطوعي لو ثواب عظيـ .
 2ػ التعميـ المجاني -:

يعد التعميـ المجاني مف أبرز مياديف العمؿ التطوعي  ،وىو يساىـ في نشر العمـ في المجتمع ،

واالرتقاء بمستوى الطبلب إلى الدرجات العميا .

والتعميـ التطوعي لو أشكاؿ عديدة  ،مف أبرزىا  :بناء مدارس وجامعات وكميات ومعاىد لمتعميـ

المجاني مف قبؿ القطاع الخاص  ،وتشييد مؤسسات المجتمع األىمي  ،وبعث الطبلب المتفوقيف
إلكماؿ دراساتيـ عمى حساب القطاع األىمػي

أومف قبؿ المحسنيف  ،وأيضاً مف أشكاؿ التعميـ

التطوعي ىو قياـ مجموعة مف المعمميف أو الطبلب الجامعييف بإعطاء التبلميذ دروساً في التقوية

لممناىج التعميمية أياـ االمتحانات خارج المدرسة مف دوف أي مقابؿ مادي.
 3ػ التكافؿ االجتماعي -:

َح َّث اإلسبلـ عمى أىمية القياـ بالتكافؿ االجتماعي  ،ألنو يقضي عمى الفقر والجيؿ و المرض ؛
فمساعدة الفقراء والمساكيف والمحتاجيف وتمبية مستمزماتيـ األساسية مف مأكؿ ومشرب وممبس
ومسكف يعد مف الحاجات األساسية التي يجب أف تكوف مف أولويات العمؿ التطوعي .
 4ػ التعاوف الصحي -:

يعتبر التطوع في الميداف الصحي مف األعماؿ الميمة في تنمية الوعي الصحي  ،والحفاظ عمى حياة

اإلنساف  ،والمساىمة في إشاعة قيـ التعاوف الصحي بيف الناس .

ومف أبرز مظاىر التطوع الصحي ىو تطوع األطباء والممرضيف والمسعفيف إلنقاذ حياة المرضى مف

الخطر ،أو التخفيؼ مف آالميـ وأوجاعيـ .
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مظيرً آخر مف مظاىر التطوع الصحي  ،أضؼ إلى ذلؾ إلقاء المحاضرات
ا
كما أف التبرع بالدـ يعد

والندوات التثقيفية في المجاؿ الصحي والطبي والغذائي كؿ ذلؾ يعد مف مظاىر التطوع الطبي .
 5ػ الحفاظ عمى البيئة -:

الحفاظ عمى البيئة مف التموث بمختمؼ أشكالو مجاؿ آخر لمتطوع  ،وتبدو الحاجة ماسة جداً ليذا

النوع مف العمؿ التطوعي نظ ارً لتفاقـ المشكبلت البيئية التي باتت تيدد العالـ كمو بكوارث خطيرة

نتيجة لبلعتداء عمى البيئة الطبيعية وتمويث البحر و الجو والفضاء الناتج مف المصانع الضخمة ،
وما تتركو مف مخمفات ونفايات صناعية ضارة بالبيئة .أضؼ لذلؾ االعتداء عمى األشجار والغابات
والمساحات الخضراء مما أدى لزيادة التموث البيئي ؛ لذلؾ توجد ضرورة إليجاد المناشط التطوعية

لتنشيط حمبلت التوعية البيئية  ،والعمؿ عمى تنظيؼ الشواطئ والبحار ،والمحافظة عمى المحميات
الطبيعية  ،وزيادة المساحة الخضراء في كؿ مكاف .

أف مجاالت العمؿ التطوعي يمكف حصرىا فيما يمي ( :مناؿ محمد عباس ،
وىناؾ مف يرى َّ

ٕٓٔٙـ .)ٖٔٙ -ٕٕٔ ،
-

مجال العمل االجتماعي والخدمة االجتماعية

 :وتشمؿ  :رعاية الطفولة واألمومة – رعاية األسرة – مساعدات

اجتماعية رعاية الشيخوخة – رعاية فئات خاصة مف ذوي االحتياجات الخاصة – خدمة ثقافية

وعممية ودينية – تنظيـ األسرة – رعاية المسجونيف وأسرىـ .
-

مجال التعليم

 :تتبمور األنشطة التعميمية التي ييتـ بيا قطاع العمؿ التطوعي وتشمؿ  :األنشطة

المتعقمة بمحو أمية الكبار الجيد التعميمي الذي يمارس في المدارس مف خبلؿ ما يسمى " دروس

التقوية " – التبرع والمساىمة في دفع المصروفات لؤلسر الفقيرة التي ال تستطيع أف تدفعيا والتي قد

تؤدي في النياية إلى تسرب أطفاليـ مف التعميـ -بناء المدارس في األماكف التي ال يتوفر بيا
مدارس .
 -العمل التطوعي والحد من الفقر

 :وتشمؿ تقديـ سمسمة مف البرامج االجتماعية والخدمات في مجاؿ الحد

مف الفقر ومشاركة الفقراء في معاناتيـ عف طريؽ مشروع التدريب وزيادة الدخؿ – تقديـ قروض

لمواجية الظروؼ االقتصادية الصعبة التي يعاني منيا عديد مف األسر الفقيرة .
 -العمل التطوعي والقطاع الصحي

 :ويتمثؿ في  :المحاوالت المتكررة لمحد مف خطورة األوضاع الصحية التي

تزايدت في اآلونة األخيرة نتيجة الظروؼ غير المبلئمة التي يتعرض ليا عديد مف البشر الذيف ال
يمقوف توفير ىذه الخدمات أو تمؾ الرعاية

االستخداـ الرشيد لمعمالة في المستوصفات الخيرية

وخاصة في األحياء العشوائية التي لـ تمتد ليا الخدمات الحكومية – القياـ ببعض الخدمات الصحية
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مثؿ  :األسبوع الصحي – أسبوع النظافة – خدمات اإلسعاؼ واليبلؿ األحمر والمستشفيات أسبوع
مكافحة التدخيف – نشر الوعي الصحي لرعاية األمومة والطفولة – التوعية لموقاية مف األمراض .
 -العمل التطوعي والمجال البيئي

 :تعد قضايا الحفاظ عمى البيئة والتحدي الذي تنطوي عميو مف أكبر

التحديات التي تواجييا اإلنسانية  ،ومف األنشطة المتعمقة بالبيئة والتي يمكف أف يسيـ بيا العمؿ
التطوعي  :نشر الوعي البيئي ومدى األضرار التي يحدثيا التموث – المحافظة عمى مصادر المياه

والثروة المائية وزيادة المساحة الخضراء  ،ومكافحة التصحر والحد مف تدىور التربة واستخداـ
الغازات السامة والمبيدات الحشرية  ،والنفايات  ،والمحافظة عمى البيئة .

يتبيف مما سبؽ تنوع مجاالت العمؿ التطوعي بما يغطي جميع مجاالت المجتمع ومنيا المجاؿ

التعميمي  ،والصحي  ،والبيئي  ،وكذلؾ تنوع األنشطة التي ترتبط بالعمؿ التطوعي في خدمة المجتمع.

ويرى ( )Hanifi,R 2013أف العمؿ التطوعي يوجد في مجاالت متعددة منيا  :الدينية والصحية

وفي مجاؿ االستشارات الزراعية واالقتصاد المنزلي  ،وىناؾ جمعيات اآلباء والمعمميف والتي تعمؿ في
دور الرعاية النيارية وبالمدارس  ،وىناؾ مجاؿ جمع األمواؿ لممحتاجيف وفي خدمة الرفاؽ  ،وكما أف

مجاالت العمؿ التطوعي تختمؼ مف مؤسسة ألخرى فإف منيا ما يناسب الرجاؿ ومنيا ما يناسب

النساء . )Hanifi,R 2013 ,ٖٛ -ٖٜ) .

وتشير المادة (ٔٔ) مف القانوف رقـ ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ إلى أنو يحظر أف يكوف مف بيف أغراض

الجمعية أف تمارس نشاطاً مما يأتي ( -:جميورية مصر العربية  ،وزارة التأمينات والشئوف

االجتماعية  ،القانوف رقـ (ٗ )ٛلسنة ٕٕٓٓـ . )ٛ ،

 -تكويف السرايا أو التشكيبلت العسكرية أو ذات الطابع العسكري .

 تيديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظاـ العاـ أو اآلداب أو الدعوة إلى التمييز بيف المواطنيفبسبب الجنس أو األصؿ أو الموف أو المغة أو الديف أو العقيدة .

 -أي نشاط سياسي تقتصر ممارستو عمى األحزاب وفقا لقانوف األحزاب  ،وأي نشاط نقابي تقتصر

ممارستو عمى النقابات وفقا لقوانيف النقابات .

 -استيداؼ تحقيؽ ربح أو ممارسة نشاط ينصرؼ إلى ذلؾ  ،وال يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيؽ

ناتج يساىـ في تحقيؽ أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً .
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* دلاالت وأىشطة عنل املسأة يف اجملال التطوعي - :
بقدر ما تحصؿ عميو المرأة مف حقوؽ ورعاية بقدر ما تتقدـ الدوؿ أو تنيار ؛ ألف
مف البيت يبدأ البناء  ،ومف األسرة تتقدـ المجتمعات  ،ومف حرية إسعاد المرأة تكوف حرية
اإلنساف وسعادتو ؛ ألنيا المدرسة األولى ومنبع الحناف األصيؿ والحضف القوي في مواجية
أحداث الحياة .
وتتعدد الصور واألشكاؿ التي تقوـ بيا المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي  ،نظ ارً لتعدد

أوجو األنشطة بو  ،ومدى حاجة الفئات المستيدفة مف ىذه المساعدات وأي القطاعات
أف دور المرأة في القياـ بيذه األنشطة يرتبط
تحتاج إلى المزيد مف الدعـ والعوف  ،كما َّ
بالدور التنموي الذي تمعبو مف خبلؿ ىذا القطاع  ،ومف خبلؿ مشاركتيا في مشروعات
اقتصادية  ،واجتماعية  ،وثقافية  ،وأسرية  ،كي تصبح في النياية عنصر مساىـ في
منظومة التنمية المجتمعية التي تقوـ في النياية عمى تطور ونمو المجتمع سواء عمى

مستوى األفراد أو المؤسسات (مناؿ محمد عباس ٕٓٔٙ ،ـ .)ٔٗٚ ،

ومف أىـ أشكاؿ ىذه األنشطة التي تقوـ بيا المرأة ىي  ( -:محمد عبد الفتاح
محمد . )ٕٖ-ٕٕ ، ٕٓٓٛ،
 -قد تكوف صور التطوع في تقديـ خدمات غير مباشرة

وىي الخدمات التي تؤدييا

المتطوعات لتستفيد بأثرىا الجماىير أو اإلسياـ في األعماؿ اإلدارية بالمؤسسات
التطوعية ،كما أنيا قد تقوـ بدور العبلقات العامة .
 األعماؿ الوقائية كقياميف بتعميـ العامة والمساىمة في تغييرىف أو تعديميف لبعضاالتجاىات والقيـ السمبية كاال تجاىات السمبية نحو تعميـ الفتيات أو تنظيـ األسرة وتحديد
النسؿ .
 ىناؾ بعض األعماؿ المينية المتخصصة مثؿ األعماؿ التي تقمف بيا المتطوعات  ،والتيتتطمب خبرات وميارات مينية متخصصة  ،كاألعماؿ الطبية  ،واليندسية  ،والمحاماة ،
والى غير ذلؾ مف األعماؿ التي تتطمب أف تكوف المتطوعة فييا معدة إعداداً نظرياً

وعممياً خاصاً .
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 وىناؾ بعض األعماؿ التطوعية التي تقوـ بيا النساء  ،والتي ال تحتاج إلى تخصص مينيمعيف أو ال يشترط شروط معينة  ،مثؿ القياـ ببعض الزيارات لمف تعرضوا لكوارث أو
نكبات  ،وتوزيع األطعمة واألدوية أو جمع التبرعات إلغاثة ىؤالء المنكوبيف  ،وتقديـ
الدعـ الصحي والنفسي واالجتماعي ليؤالء الذيف تتعرضوا لمثؿ ىذه الكوارث .
 وىناؾ بعض األنشطة التي تقمف بيا النساء  ،كعمؿ حفبلت وأنشطة صيفية  ،يقمفبحمبلت توعية وارشاد أسري لبعض النساء وتعميميف لبعض الحرؼ التي يمكف أف يقمف
مف خبلليا بمساعدة السيدات غير القادرات خاصة األرامؿ والمطمقات كي يستطعف اإلنفاؽ
عمى المعيشة مف خبلؿ مساعدتيف لمقياـ بعمؿ مشرعات صغيرة أو االشتراؾ في معارض
لؤلسرة المنتجة .
أف ىناؾ مجاالت وأنشطة معينة يمكف لممرأة أف تشارؾ فييا في مجاؿ
يتبيف َّ
مف ىنا َّ

العمؿ التطوعي حسب قدراتيا وامكاناتيا وطبيعتيا وىذه األنشطة تتطمب منيا ضرورة فيـ
طبيعة مف تتعامؿ معيف مف بنات جنسيا سواء فيما يتعمؽ باألعماؿ الطبية أو توزيع
األطعمة واألدوية  ،وتقديـ الوعي الصحي والنفسي واالجتماعي لممحتاجات .
يتبيف أيضا أف مجاالت العمؿ التطوعي متنوعة ومتعددة  ،وجميعيا ينبغي أف تسعى إلى
و َّ

تنمية المجتمع وخدمة قضاياه بشتى أنواعيا  ،كما ينبغي أف تتجنب المحظورات المنصوص
عمييا في المادة (ٔٔ) مف القانوف ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ  ،ومف ىذه المجاالت ما يناسب
إف المرأة ليا
الرجاؿ ومنيا ما يناسب النساء  ،وترى الباحثة أف ىذا أمر طبيعي ؛ حيث َّ
صفاتيا وخصائصيا التي تميزىا عف الرجؿ وتجعميا تستطيع أف تجمع بيف عدة أدوار وأعماؿ
وىذا ما حاولت الباحثة أف تقؼ عميو مف خبلؿ بحثيا ىذا .
ومف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف مجاالت لمعمؿ التطوعي أمكف لمباحثة تحديد مجاالت
العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج ؛ وذلؾ باستيفاء الجمعيات التطوعية األىمية الي أنشئت في
مدينة سوىاج وتحديد أوجو النشاط التي تميزت بيا وركزت عمييا تمؾ الجمعيات وتـ تصنيؼ
ىذه الجمعيات إلى  :جمعيات لمتنمية  ،وأخرى لمرعاية  ،وقد بمغ عدد جمعيات التنمية ()ٕٜ
تسع وعشريف جمعية  ،بينما بمغ عدد جمعيات الرعاية (ٗ )ٜأربع وتسعيف جمعية  ،وبيذا
يصبح عدد الجمعيات التطوعية األىمية في مدينة سوىاج (ٖٕٔ)  ،مائة وتسع وثبلثيف
جمعية  .انظر الممحؽ رقـ (ٔ) في قائمة المبلحؽ

.
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ونظ ارً لكثرة عدد الجمعيات التطوعية التي أنشئت في مدينة سوىاج فقد اقتصرت

الباحثة عمى الجمعيات التطوعية التي أنشئت فػي الفترة مف ٕ٘ٓٓـ وحتى ٕ٘ٔٓـ وكانت
( )ٜتسع جمعيات  ،بنسبة ٕٖ % ٚ .مف المجتمع األصؿ والذي بمغ (ٖٕٔ) جمعية

تطوعية ما بيف جمعيات لمرعاية وجمعيات لمتنمية  ،وقد اختارت الباحثة ىذه الجمعيات نظ ارً
لنشاطيا وجيودىا البارزة في خدمة المجتمع ومحاولة تقديـ المساعدات المختمفة لممحتاجيف

وظير ذلؾ لمباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى بياف أنشطة ىذه الجمعيات بإدارة الشئوف
االجتماعية بسوىاج  ،كما أف ىذه الجمعيات كاف ليا اسيامات في ميداف التربية والتعميػـ ،
وىذه الجمعيات يمكف توضحييا مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:

ّ
1

3

2

عذ ٍٝسهْ ()1
اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ اُز ٢اهزصشد اُجبؽضخ ػِٜ٤ب ك ٢دساعزٜب أُ٤ذاٗ٤خ
أٝال  :عٔؼ٤بد اُز٘ٔ٤خ
ٗؾبغٜب
ع٘خ
ػ٘ٞاٜٗب
اعْ اُغٔؼ٤خ
االؽٜبس
سػب٣خ ا٧عشح ٝاُطلُٞخ ٝآٞٓ٧خ –
ّ3112
خِق اُغٞاصاد
عٔؼ٤خ رؾغٖ٤
اُخذٓبد اُضوبك٤خ ٝاُؼِٔ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ
ؿشة
أٝظبع أُشأح
– ٝر٘ٔ٤خ أُغزٔؼبد أُؾِ٤خ –
ٝاُطلَ .
اٗ٧ؾطخ اُصؾ٤خ – اٗ٧ؾطخ
االعزٔبػ٤خ – اٗ٧ؾطخ اُزؼِ٤ٔ٤خ –
اٗ٧ؾطخ اُش٣بظ٤خ – ر٤غ٤ش اُؾظ
ٝاُؼٔشح – رٞػ٤خ أُٞاغٖ٘٤
ثؾوٞه ْٜاُذعزٞس٣خ ػٖ غش٣ن
اُ٘ذٝاد ٝأُؤرٔشاد ٝاُؾِوبد
اُ٘وبؽ٤خ
اُ٘ؾبغ االعزٔبػ – ٢اُ٘ؾبغ اُصؾ٢
ّ3112
ػ اُؾٔ٤بد  -خِق
عٔؼ٤خ صؾجخ
– اُ٘ؾبغ اُزذس٣جٝ ٢اُزؼِ٢ٔ٤
اُ٘بد ١اُجؾش١
اُخ٤ش .
ٝاُزضو٤لٗ – ٢ؾبغ ٓؾ ٞا٤ٓ٧خ –
ٓجبدسح دػْ اُؾجبة أُصش ١ك٢
أُؾبسًخ أُغزٔؼ٤خ – ٓؾشٝع
ص٘ذٝم ا ْٓ٧أُزؾذح ُِغٌبٕ
ُِزٞػ٤خ ثبُصؾخ اٗ٩غبث٤خ ٝهعب٣ب
اُ٘ٞع – ٓؾشٝع أُغبٔٛخ ك ٢اُؾذ
ٖٓ اُضٝاط أُجٌش – ٓؾشٝع
ٓغزوجِ٘ب ك ٢أ٣ذ٘٣ب .
كص ٍٞرو٣ٞخ – رؼُِ ْ٤ـخ إٗغِ٤ض٣خ –
/ 888
ػ ٗٞس ا٩عالّ
عٔؼ٤خ اُ٘خجخ .
ٌٓزت رؾل٤ع اُوشإٓ اٌُش.ْ٣
ّ3118
ثبُضٛشاء (ؿشة)
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8

عٔؼ٤خ اُ٘ٞس
اُخ٤ش٣خ ُز٘ٔ٤خ
أُغزٔغ .

ّ

اعْ اُغٔؼ٤خ

1

عٔؼ٤خ اُصلب
ٝأُشٝح اُخ٤ش٣خ
.

 1ػ ٓؾٔذ خِق
أث ٞؽغٓ ٢زلشع
ٖٓ ػ أعٞ٤غ
عٛٞبط

ّ3111

صبٗ٤ب ً  :عٔؼ٤بد اُشػب٣خ
ع٘خ
ػ٘ٞاٜٗب
االؽٜبس
ّ3112
ثغٞاس ٓغغذ
اُصلب ٝأُشٝح
أُخجض ا٢ُ٥

3

عٔؼ٤خ سعبُخ
ُ٨ػٔبٍ اُخ٤ش٣خ
.

ػ ػجذ اُؾِْ٤
ٓؾٔٞد أُزلشع ٖٓ
ػ اُغٜٔٞس٣خ
ثغٞاس ًبسكٞس
ٓبسًذ

ّ3112

2

عٔؼ٤خ داس
اُؾج٤ت ُزؾل٤ع
اُوشإٓ اٌُشْ٣
ٝر٘ٔ٤خ أُغزٔغ.

 13ػ اُغٜبد
ثغٞاس ٓغزؾل٠
اُٜالٍ

ّ3111

8

عٔؼ٤خ اُؾٌٔخ
اُخ٤ش٣خ

 11ػ أُخجض
ا ٢ُ٧ػ ػجذ هللا
ٓجبسى ث٘ذس عٛٞبط

ّ3112

2

عٔؼ٤خ آ٩بّ
اُـضاُ. ٢

1ػ صؿٍِٞ
ٓغؼٞد خِق ٓغغذ
اُضٛشاء ثغٛٞبط

ّ3113
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ًلبُخ اُ٤زٓ – ْ٤غبػذاد ٖٓ ث٘ي
اُطؼبّ – ٓغبثوبد هشإٓ ًشْ٣

ٗؾبغٜب
رؾل٤ع اُوشإٓ -
ًلبُخ اُ٤ز- ْ٤
 ٓغبػذح ا٧سآَ ٝاُلوشاء .سػب٣خ ا٣٧زبّ – رغ٤ٜض اُؼشائظ –
ٓؼبسض ُِٔالثظ – إٗوبر ؽ٤بح ػٖ
غش٣ن اُزجشع ثبُذّ – ا٩غؼبّ –
دسٝط اُزو٣ٞخ – اُوٞاكَ اُطج٤خ –
إػٔبس أُغبعذ – سػب٣خ أٌُلٞكٖ٤
– اُزٞػ٤خ اُصؾ٤خ .
رؾل٤ع اُوشإٓ اٌُشٗ – ْ٣ذٝاد د٤٘٣خ
ثبُٔذاسط – إهبٓخ ٗذٝاد ُِزٞػ٤خ
ثبُؾوٞم اُغ٤بع٤خ ٝأُذٗ٤خ –
دٝساد ر٘ٔ٤خ ثؾش٣خ ُطالة أُذاسط
ٝاُغبٓؼبد -أُغبٔٛخ كٓ ٢ؾٞ
ا٤ٓ٧خ ُِغ٤ذاد اُوش٣ٝبد .
أُغبػذاد االعزٔبػ٤خ ٝرؾَٔ :
رٞص٣غ اٌُلبالد ػِ ٠ا٣٧زبّ ٝا٧سآَ
– ٓغبػذح أُطِوبد – ٓغبػذاد
ٓبُ٤خ ٝػ٤٘٤خ – رغ٤ٜض ػشائظ
ا٣٧زبّ – سػب٣خ ا٧عشح ٝاُطلُٞخ –
إٗؾبء سٝظخ ثشاػْ اُؾٌٔخ –
كصٓ ٍٞؾ ٞا٤ٓ٧خ – رؾل٤ع اُوشإٓ
اٌُش – ْ٣كص ٍٞرو٣ٞخ ك ٢اُص٤ق –
اُشػب٣خ اُصؾ٤خ ٝصشف اُؼالط ُـ٤ش
اُوبدس. ٖ٣
أُغبػذاد االعزٔبػ٤خ – اُخذٓبد
اُضوبك٤خ ٝاُؼِٔ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ -سػب٣خ
آٞٓ٧خ ٝاُطلُٞخ ٝا٧عشح – سػب٣خ
اُلئبد اُخبصخ.
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الجمعيات التطوعية التي شمميا الجدوؿ مجاالتيا
متنوعة ومتعددة وتكاد تغطي شتى المجاالت التي يحتاجيا أي المجتمع  ،فمنيا األنشطة
والخدمات االجتماعية  ،ومنيا األنشطة والخدمات التعميمية  ،ومنيا األنشطة والخدمات
الصحيػة  ،ومنيا األنشطة و الخدمات الثقافية والعممية والدينية  ،وىكذا .
وبيذا العرض الموجز تكوف الباحثة قد ألقت بعض الضوء عمى أنشطة وخدمات
الجمعيات األىمية التطوعية عينة البحث الحالي مف خبلؿ زيارة ىذه الجمعيات ومقابمة
أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات بيذه الجمعيات  ،وكذلؾ االضطبلع عمى نموذج رقـ (ٗ)
جمعيات  ،والذي يوضح اسـ الجمعية واإلدارة التابعة ليا وعنوانيا وميداف عمميا  ،وقد
عرضت الباحثة بالتفصيؿ ألنشطة و خدمات الجمعيات التطوعية عينة البحث بالتفصيؿ في

ممحؽ رقـ (ٖ) في قائمة المبلحؽ .

و يتضح مف العرض السابؽ أل نشطة الجمعيات التطوعية – عينة البحث الحالي ، -
واسياماتيا في خدمة المجتمع وخدمة قضايا التربية والتعميـ في مدينة سوىاج مدى تنوع
ىذه األنشطة وفاعمية دورىا في تحقيؽ التكامؿ والتوازف مع الجيود الحكومية ؛ فالعمؿ
التطوعي ىو وسيمة مف وسائؿ النيضة في المجتمع  ،وىو رديؼ لمعمؿ الحكومي وليس
فإف الحكومات إف استطاعت توظيؼ األعماؿ التطوعية بشكؿ يكمؿ ما
بديبلً عنو  ،مف ىنا ّ
تقوـ ىي بو مف أعماؿ  ،يمكف حينئذ تقوية بناء الدولة وأساساتيا ؛ فمف المسمـ بو أف ىناؾ
نجاحيا في المجتمع والعمؿ التطوعي و ِمف المسمَّ ِ
ِ
ِ
أف
مات َّ
التنمية ومدى
عبلق ًة وثيق ًة بيف

ِ
باإلضافة إلى الخطط الواضحة والمحددة
ي  ،وىو ما يستمزـ -
تقوـ عمى الجيد البشر ِّ
التنمي َة ُ
القادر عمى المشاركة في عممي ِ
ِ
ِ
َّات التَّنمية مف خبلؿ العمؿ التطوعي
اإلنساف الواعي
وجود
َ
وغيره .

ب  -فلسفة العنل التطوعي - :
يرجع تاريخ العمؿ التطوعي في مصر إلى أوائؿ القرف التاسع عشر  ،والجدير
بالذكر أف الموروث الثقافي والديني كاف لو األثر األكبر في نشأة المنظمات التطوعية منذ
البداية وحتى النياية  ،وقد مر التطور التاريخي لمعمؿ التطوعي في مصر بأربع مراحؿ رئيسة
 ،ففي البداية اتخذ ت تمؾ المنظمات صبغة خيرية ودينية واقتصر عمميا عمى تقديـ مساعدات
نقدية وعينية لمفئات المحتاجة  ،أما في المرحمة الثانية فقد شيدت ىذه المرحمة جيود مكثفة
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لتنظيـ عمؿ القطاع التطوعي مف خبل سف القوانيف البلزمة لتنظيـ عبلقتو بالدولة والمجتمع ،
أما في المرحمة الثال ثة فقد اتسمت بتبني المفيوـ األشمؿ لمتنمية وزيادة الدعـ الخارجي
المالي والفني  ،وفي المرحمة الرابعة واألخيرة والتي بدأت مف أوساط الثمانينات وحتى اآلف
أىـ ما يميزىا ىو زيادة د ور المجتمع المدني في التنمية السياسية واالقتصادية  ،ولقد كاف
ىذا التطور نتيجة طبيعي ة لمتحوؿ الديمقراطي واالنفتاح السياسي الذي شيدتو مصر  ،كما
شيدت ىذه المرحمة توسعا ممحوظا في مجاالت العمؿ التطوعي لتشمؿ المرأة والطفؿ وحقوؽ
اإلنساف ومجاالت أخرى كثيرة (طارؽ عبد الرؤوؼ عامرو إيياب عيسى المصري ٕٓٔٙ ،ـ
.)ٜٖ-ٜٕ ،
والعمؿ التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتحقيؽ التماسؾ االجتماعي في
إطار مف التواد والتراحـ بيف أفراد المجتمع .
والمتطوعوف أناس نذروا أنفسيـ وجيدىـ ووقتيـ مف أجؿ مساعدة اآلخريف دوف
أي أجر مادى مصداقاً لقولو تعالى ﴿ َوتَ َع َاوُنواْ َعمَى ا ْل َبِّر َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاوُنواْ َع َمى ِ
اإل ثِْـ
يد ا ْل ِعقَ ِ
َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب﴾ سورة المائدة  ،مف اآلية ٕ .
اف َواتَّقُواْ المَّ َو إِ َّف المَّ َو َ
ش ِد ُ
ويعتبر العمؿ التطوعي الضمع الثالث في مثمث التنمية االجتماعية واالستثمارية بعد

القطاع العاـ والخاص ويسيـ بشكؿ كبير في حؿ مشاكؿ المجتمع مف تعميـ وصحة وبيئة
ويعمؿ عمى دعـ الفقراء والمحتاجيف ويعتبر مف أىـ عوامؿ التكافؿ االجتماعي إذ يؤدى إلى
الشعور

بالمحبة

بيف

الناس

(جماؿ

المتولي

جمعو

،

.)https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/21/345419.html
مما سبؽ يتضح أف العمؿ التطوعي يحتاج لذوي الشخصية المتزنة وحممة
المسؤولية المجتمعية والعامموف في العمؿ التطوعي يحتاجوف لجرعة صبر كبيرة عمى كؿ
الظروؼ المجتمعية ولتحمؿ كؿ الضغوطات العامة المحيطة  ،و لتحمؿ

العقؿ الجمعي

الرافض لمغريب واف كاف مفيداً .

فالعمؿ التطوعي ىو عبارة عف " مبادرة الفرد اختيارياً بوقتو وجيده ومالو وفكره

أيضاً عف رضا وقناعة تامة لتحقيؽ أىداؼ تخدـ دينو  ،وذلؾ لتنمية شخصو و مجتمعو في
مجاالت متعددة بقصد اإلسياـ في مصالح اجتماعية جائزة شرعاً " (نواؿ العمودي ،
. )http://www.al-jazirah.com/2014/20140107/rj5.htm
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إف العمؿ التطوعي يقوـ أساساً عمى فكرة القناعة التامة مف المتطوع بأنو يسعى

لتحقيؽ أىداؼ تخدـ دينو ومجتمعو وذلؾ في مجاالت متعددة  .فالعمؿ التطوعي مف أىـ
األعماؿ التي يجب أف ُيعتنى بيا  ،فعمؿ الخير باب واسع بشرط أف يكوف العمؿ خالصاً لوجو
ا﵀  ،وأف ينبثؽ مف نفس تواقة لفعؿ الخير بعيدة كؿ البعد عف المف واألذى  ،ويكوف الغرض
منو ىو إصبلح ىذا المجتمع .
ال تكمف فمسفة العمؿ التطوعي في فيـ العقؿ قدر كمونيا في عمؿ الجوارح و

تدفؽ الشعور ،إف الحاجة المجتمعية ألي مجاؿ وألي جيد وألي عطاء يفتح مجاالً واسعاً
لشعور الفرد بالنقص الذي يشاركو فيو بقية أفراد المجتمع  ،وىنا تظير روح المبادرة عمى

المبادريف مف األفراد لسد الثغرة المجتمعية  ،فيأتي الفكر كخطوة ثانية في كيفية سد النقص و
في أي مجاؿ يكوف سده  ،وفي سبيمنا لمبحث عف وسائؿ سد الحاجة نبادر في معرفة قدراتنا
كمتطوعيف  ،ورغبتنا في تعمـ وسائؿ سد الحاجة المجتمعية  ،وىنا تظير مبلمح شخصية
العامؿ في ىذا المجاؿ حيث المبادرة العالية والوعي المعرفي و االتزاف الشعوري .
ىذا وقد أوصى (أحمد محمد سيد أحمد الشناوي ٕٓٔٓ ،ـ) بأف التطوع يكمؿ التعميـ
ويضيؼ لو أبعادا رئيسة ومتنوعة  ،ومف ثـ يمكف أف يقاؿ أف نشر ثقافة العمؿ التطوعي
ضرورة تنموية الستيعاب إبداعات الشباب وتعظيـ طاقاتيـ في خدمة مجتمعيـ  ،وىذا يتطمب
التأكيد عمى تأسيس مفيوـ إيجابي لمذات لنمتد منو إلى عبلقة إيجابية باآلخر  ،ومف خبلليا
يمكف بناء أعماؿ تطوعية كثيرة في إطار العبلقة بيف الذات واآلخر  ،وبالتالي يتحوؿ الشعور
مف أنو متطوع بصورة اختيارية إلى شعور بإلزاـ الذات بما يقوـ بو مف أعماؿ وجيود لحماية
البيئة وتنميتيا .
والعمؿ التطوعي لو أثر كبير عمى المجتمع فيو يسيـ في تنمية المجتمع في كؿ
مجاالتو ويسيـ في سد حاجات المجتمع المتنوعة  ،ويعيف الدولة عمى تحقيؽ أىدافيا وتنفيذ
برامجيا والعمؿ عمى تحقيؽ الرفاىية والسعادة ألبناء مجتمعيا كما يسيـ أيضا في إيجاد
مجتمع متماسؾ متراص كالبياف المرصوص يشد بعضو بعضاً .

مما سبؽ أف فمسفة العمؿ التطوعي تقوـ عمى اعتبار العمؿ التطوعي الضمع
يتضح َّ

الثالث في مثمث التنمية االجتماعية واالستثمارية بعد القطاع العاـ والخاص ويسيـ بشكؿ
كبير في حؿ مشاكؿ المجتمع مف تعميـ وصحة وبيئة ويعمؿ عمى دعـ الفقراء والمحتاجيف ،
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كما أف العمؿ التطوعي يقوـ أساساً عمى فكرة القناعة التامة مف المتطوع بأنو يسعى لتحقيؽ

أىداؼ تخدـ دينو ومجتمعو وذلؾ في مجاالت متعددة .

ويتبيَّف مما سبؽ أيضا أف فمسفة العمؿ التطوعي تقوـ عمى اعتبار أف دور العمؿ
التطوعي دو ارً مكمبلً لدور الحكومة في توفير الخدمات أو تحسينيا  ،وكذلؾ إبراز الصورة
اإلنسانية لممجتمع وتدعيـ التكامؿ بيف الناس وتأكيد الممسة الحانية المجردة مف الصراع
والمنافسة .

* معوقات العنل التطوعي - :
يواجو العمؿ التطوعي  -شأنو في ذلؾ شأف كافة األعماؿ – عدة معوقات تحد مف
فاعميتو ومف قدرتو عمى أداء دوره في خدمة المجتمع عمى أكمؿ وجو .
ويمكف تمخيص أىـ المعوقات في طريؽ العمؿ التطوعي فيما يمي ( -:منصور
الرفاعي عبيد ٕٓٓٚ ،ـ . ) ٖٙ ، ٖ٘ ،
ٔ -المشكمة االقتصادية والتمويؿ المالي  ،وىذا أىـ شيء مف المعوقات .
ٕ -ىجرة الكثير مف أىؿ الريؼ إلى المدف بحثاً عف عمؿ  ،وىؤالء ليس ليـ عمؿ استقرار
فيـ كثيرو الترحاؿ بحثاً عف العمؿ مما جعؿ توافر المتطوعيف أم ارً شاقاً لمغاية .

ٖ -بعض الشباب مصاب بإحباط نظ ار لما يعانونو مف البطالة وقمة الدخؿ  ،فآثروا االنطواء
عمى أنفسيـ وانعزاليـ عف المجتمع .
ٗ -سيطرة أشخاص مف ذوي السمعة السيئة عمى جمعيات العمؿ التطوعي لتحقيؽ مآرب
شخصية ليـ .
يتبيف مما سبؽ أف معوقات العمؿ التطوعي قد تكوف خاصة بالمتطوع نفسو  ،وقد
تكوف خاصة بالتربية والتنشئة االجتماعية في األسرة  ،وقد تكوف المعوقات خاصة
بالمؤسسة التطوعية  ،كما قد تكوف المعوقات متمثمة في النواحي االقتصادية  ،والشعور
باإلحباط مف جانب الشباب نظ ار لمبطالة المنشرة في المجتمعات  ،وقمة عدد المتطوعيف
نظ ارً لميجرة بحثاً عف العمؿ ومصادر الدخؿ .

وىناؾ مف يرى أف معوقات العمؿ التطوعي تتمثؿ فيما يمي ( -:إحساف محمد عمي

الفي ٕٜٓٓ ،ـ . )ٔٔ٘-ٔٔٔ ،
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أ -معوقات خاصة بتنشئة الفرد الدينية واالجتماعية  :وتتمثؿ في  :قصور دور بعض األئمة
والدعاة في الحث عمى القياـ باألعماؿ التطوعية – عدـ تشجيع األسرة ألفرادىا عمى
العمؿ التطوعي مما يجعؿ الفرد يفقد الدعـ المعنوي مف أسرتو .
ب -معوقات خاصة بالمتطوع  :وتتمثؿ في  :عدـ إخبلص النية في العمؿ – تعارض النشاط
التطوعي مع وقت الراغبيف في العمؿ التطوعي – عدـ وجود الوقت الكافي – جيؿ
المتطوع بما يقوـ بو مف أعماؿ – عدـ قياـ الفرد بالمسؤوليات التي أسندت إليو في
الوقت المحدد لشعور المتطوع بأنو غير ممزـ بأداء العمؿ في وقت محدد – خوؼ الفرد
المتطوع مف االلتزاـ نحو المؤسسة التطوعية ؛ بحيث ال يمكنو التخمي عف العمؿ
التطوعي مستقببلً – استغبلؿ بعض األفراد عواطؼ الناس لمتصدؽ عمييـ .

ج -معوقات خاصة بالمنظمات الخيرية  :وتتمثؿ في  :تكميؼ المتطوع فوؽ طاقتو مف
األعماؿ مما يجعمو ييرب في كثير مف األحياف مف المؤسسة التطوعية – عدـ تشجيع
المتطوعيف عمى

األعماؿ التطوعية  ،واغفاؿ جانب الحوافز في بعض المنظمات

التطوعية – المحاباة في تنفيذ األعماؿ أو تعييف المتطوعيف مف األقارب مف غير ذوي
الكفاءة – اإل سراؼ في الخوؼ وفرض القيود إلى حد التحجر وتقييد األعماؿ – اعتبار
أعماؿ الجمعية مف األسرار المغمقة التي يجب عدـ مناقشتيا مع اآلخريف – عدـ وجود
كفاءات إدارية عالية الختيار المتطوع األفضؿ ووضعو في المكاف المناسب – تقييد
العضوية أو الرغبة في عدـ قبوؿ عناصر جديدة  ،فتصبح المنظمة حك ار عمى عدد معيف
– عدـ وجود الكوادر الفنية المؤىمة لتدريب المتطوعيف عمى العمؿ قبؿ تكميفيـ بو –
غياب دور المتطوع في كثير مف ق اررات المنظمات التطوعية .
وىناؾ مف يرى أف معوقات العمؿ التطوعي تتمثؿ فيما يمي  ( -:طارؽ عبد الرؤوؼ عامر
و إيياب عيسى المصري ٕٓٔٙ ،ـ . )ٜٔٙ-ٔٙٗ ،
أ -المعوقات المتعمقة بالمتطوع وتشمؿ  :الجيؿ بأىمية العمؿ التطوعي – عدـ القياـ
بالمسؤوليات التي تسند إليو في الوقت المحدد لشعور المتطوع بأنو غير ممزـ بأدائو في
وقت محدد _ السعي وراء الرزؽ وعدـ وجود وقت كاؼ لمتطوع – تعارض وقت التطوع
مع وقت العمؿ والدراسة – عزوؼ بعض المتطوعيف عف التطوع في مؤسسات ليست
قريبة مف سكنيـ.
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ب -معوقات متعمقة بالمنظمات التطوعية ومف بينيا  :عدـ وجود إدارة خاصة لممتطوعيف
تيتـ بشؤونيـ وتعينيـ عمى االختيار المناسب – عدـ اإلعبلف الكافي عف أىداؼ
المؤسسة وأنشطتيا – عدـ توافر برامج خاصة لتدريب المتطوعيف قبؿ تكميفيـ بالعمؿ –
عدـ التقدير المناب لمجيد الذي يبذلو المتطوع – اإلسراؼ في فرض القيود – تعييف
العامميف مف األقارب غير ذوي الكفاءة والشممية التي تعرقؿ سير العمؿ .
ج -معوقات متعمقة بالمجتمع ومف بينيا  :عدـ الوعي الكافي بيف أفراد المجتمع بأىمية
التطوع واألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا – اعتقاد البعض أف التطوع مضيعة لموقت
والجيد – عدـ بث روح التطوع بيف أبناء المجتمع منذ الصغر – عدـ وجود لوائح
وتنظيمات واضحة تنظـ العمؿ التطوعي وتحميو .
د -معوقات تتعمؽ بالمؤسسات الحكومية ومف بينيا  -:العبلقة بيف المتطوعيف والموظفيف
والرسمييف – العبلقة بيف المتطوعيف والعمبلء – التوزيع الجغرافي – عدـ جدية بعض
المتطوعيف – التمويؿ الحكومي .
يتبيَّف مما سبؽ أف معوقات العمؿ التطوعي تكاد تكوف واحدة في جميع المجتمعات
البشرية وتتمثؿ في المعوقات التي تخص التطوعيف أنفسيـ  ،أو المعوقات التي تخص
المنظمات التطوعية  ،أو المعوقات التي تخص المجتمع بأكممو  ،أو المعوقات التي تخص
المؤسسات الحكومية .
وتشير المادة (ٕ) مف القانوف رقـ (ٗ )ٛلسنة ٕٕٓٓـ (قانوف الجمعيات
والمؤسسات األىمية) أنو يشترط في إنشاء الجمعيات أف يكوف ليا نظاـ أساسي مكتوب
وموقع عميو مف المؤسسيف وأف تتخذ لمركز إدارتياً مق ارً مبلئماً في جميورية مصر العربية ،
وال يجوز أف يشترؾ في تأسيس الجمعية مف صدر ضده حكـ نيائي بعقوبة جناية  ،أو
عقوبة مقيدة لمحرية في جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة  ،ويجوز لغير المصرييف االشتراؾ
في عضوية الجمعية وفقا لمقواعد الواردة بالبلئحة التنفيذية ليذا القانوف (جميورية مصر
العربية  ،وزارة التأمينات االجتماعية  ،القانوف رقـ ٕٕٗٓٓ ، ٛـ . ) ٘ ،
كما تشير المادة (ٖ) مف نفس القانوف إلى أنو يجب أف يشتمؿ النظاـ األساسي
لمجمعية عمى البيانات التالية( -:القانوف رقـ ٗ ٛلسنة ٕٕٓٓـ . )ٙ-٘ ،
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 اسـ الجمعية عمى أف يكوف مشتقاً مف غرضيا  ،وغير مؤد إلى المبس بينيا وبيف جمعيةأخرى تشترؾ معيا في نطاؽ عمميا الجغرافي .

 نوع وميداف نشاط الجمعية ونطاؽ عمميا الجغرافي . عنواف المقر المتخذ إلدارة الجمعية . اسـ كؿ عضو مف األعضاء المؤسسيف ولقبو وسنو وجنسيتو ومحؿ إقامتو . موارد الجمعية وطريقة استغبلليا والتصرؼ فييا . أجيزة الجمعية التي تمثميا  ،واختصاصات كؿ منيا  ،وكيفية اختيار أعضائيا وطرؽعزليـ أو إسقاط أو إبطاؿ عضويتيـ  ،والنصاب البلزـ لصحة انعقاد ىذه األجيزة
وصحة ق ارراتيا .
 نظاـ العضوية وشروطيا وحقوؽ األعضاء وواجباتيـ  ،وعمى األخص حؽ كؿ عضو فياالطبلع عمى مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فييا .
 قواعد تعديؿ النظاـ السياسي لمجمعية وتكويف فروع ليا وأحواؿ انقضاء الجمعية والجياتالتي تؤوؿ إلييا أمواليا في ىذه األحواؿ .
 تحديد المختص بطمب اكتساب الجمعية صفة النفع العاـ . تحديد ممثؿ جماعة المؤسسيف في اتخاذ إجراءات التأسيس .ويرفؽ بالبلئحة التنفيذية ليذا القانوف نظاـ أساسي نموذجي يجوز لمجمعيات اتباعو .

ثاىيا  :األبعاد الرتبوية لعنل املسأة يف اجملال التطوعي - :
تشير الدراسات والبحوث إلى أف أىـ دوافع العمؿ التطوعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً

بالموروثات الدينية والثقافية التي تدعو لمتكافؿ االجتماعي والتعاوف مف أجؿ رفعة المجتمع ،

وبناء عمى تمؾ الموروثات نشأ اتجاه عاـ يرفض ربط العمؿ التطوعي بأي عائد مادي أو
ً
نشاط سياسي  ،فالعرؼ السائد لمتطوع ف ي الببلد يرتكز عمى اإلرادة الحرة والمبادرة مف أجؿ
الخدمة العامة المنزىة عف أية منفعة شخصية مما يؤكد أىمية الجانب التربوي لمتطوع
(طارؽ عبد الرؤوؼ عامر و إيياب عيسى المصري ٕٓٔٙ ،ـ .)ٜٙ ،
ولقد أخذت المرأة تشارؾ بدرجات تتفاوت مف حيث العدد واألثر في كثير مف
الجمعيات والتنظيمات األىمية والمجاف التطوعية والجمعيات المينية وغيرىا مف الجيود
أف أىـ ىذه التنظيمات التي ينبغي اإلشارة إلييا
المنظمة ألغراض محدودة أو مستمرة  ،بيد َّ
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في مجاؿ مشاركة المرأة في الحياة العامة ىي التنظيمات النسائية التي اقتصرت عضويتيا
عمى العنصر النسائي (حامد عمار ٜٜٕٔ ،ـ . )ٖٕٓ ،
(ب ُعد) بالضـ ُبعدا فيو (بعيد) أي (متباعد) .
الب ْعد في المغة  :ضد القُْرب وقد َ
و ُ
(محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي ٜٜٜٔ ،ـ . )ٗٙ ،
الب ْع ُد  :اتساع المدى  ،ورجؿ ذو بعد أي ذو رأي عميؽ وحزـ (جميورية مصر
وُ
العربية ٕٜٓٓ ،ـ  .)٘ٙ ،وأبعاد الشعور فػي الدراسات النفسية ىي مظاىر عممياتو مف قوة
أو ضعؼ  ،ووضوح أو غموض وطوؿ أو قصر  .ويشير البعد فػي العمػوـ التطبيقية إلى
العبلقة التي يتحدد ليا مقدار ما بالنسبة إلى المقادير األساسية وىي الطوؿ والوزف والكتمة
واألبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي ىي  :المدى الواسع الذي يتحرؾ فيو
اء فيما يتعمؽ بالنواحي اإلنسانية  ،أو النواحي األخبلقية  ،أو
عمؿ المرأة في ىذا المجاؿ سو ً
النواحي االجتماعية والثقافية  ،أو النواحي االقتصادية .
أف لممرأة مكانة كبيرة في التربية ألبنائيا وطبلبيا ولكؿ مف
ومما تجدر اإلشارة إليو َّ
يتعامؿ معيا ويظير ذلؾ مف خبلؿ ما يمي ( :حسف بف عبد ا﵀ القرني وخالد محمود الزيود ،
ٕٓٔٙـ . )ٜ٘-ٜٗ ،
ٔ -الدور التربوي االحتوائي  :فالمرأة تشكؿ في األسرة والمجتمع مصد ارً لمعواطؼ والمشاعر
التي تفيض عمى الجميع ؛ فالمرأة عادة تحرص عمى تحقيؽ ذاتيا مف خبلؿ عنايتيا

بأبنائيا .
ٕ -الدور التربوي البنائي  :فالمرأة دورىا البارز مع أبنائيا وطبلبيا في التنشئة االجتماعية
وما تتطمبو ىذه التنشئة مف غرس القيـ والمبادئ والعادات والمغة والميارات وبناء
شخصية المتربي وعقمو ووازعو الديني واألخبلقي ؛ فالمرأة أقدر مف الرجؿ عمى الدور
التربوي البنائي لما تمتمكو مف مقومات تجعؿ المتربي يرتبط بيا بأوثؽ العبلقات
وأعمقيا .
ٖ -الدور التربوي التثقيفي  :يتمثؿ دور المرأة التثقيفي في أنيا تختار لممتربي الثقافة
المناسبة لو  ،وتقوـ بتفسيرىا وتقييميا لو .
ٗ -الدور التربوي الخدمي  :فالمرأة تقوـ بتوفير الحاجات ألطفاليا ولمف تقوـ بتربيتيـ في
المدرسة أو في الجامعة أو في مكاف تتواجد فيو .
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٘ -الدور التربوي االقتصادي  :المرأة ليا دور تربوي اقتصادي عف طريؽ تدريب المتربيف
عمى العمؿ وقيمو واتقانو  ،وتعميـ طرؽ الكسب واإلنفاؽ واالستيبلؾ  ،وترشيد
اإلنفاؽ .
 – ٙالدور التربوي الترويحي  :فإف مف أىـ أدوار المرأة التربوية الترويح عف طريؽ اختيار
األوقات المناسبة لمترويح واألماكف المناسبة لو  ،وكذلؾ أساليب وطرؽ الترويح .
يتبيف أف لممرأة أدوا ارً عظيمة وأبعاداً تربوية ىائمة سواء في األسرة أو في
مما سبؽ َّ

مؤسسات العمؿ أو في المجتمع بأثره ؛ وذلؾ لما تمتاز بو مف قدرات وسمات شخصية
تساعدىا عمى أداء كافة أدوارىا بنجاح وميارة .
والتنمية الشاممة في أي بمد تتطمب مشاركة فعالة مف قبؿ كافة الموارد البشرية ،
ولما كانت المرأة تشكؿ نصؼ المجتمع كاف عمييا أف تشارؾ الرجؿ في عممية التنمية  ،وتؤكد
(مؤمنة صالح الرقب ٕٜٓٓ ،ـ) أف المرأة نصؼ المجتمع مف حيث الكـ والعدد ولكنيا في
الواقع وفي التأثير أكثر مف النصؼ  ،ألف لممرأة تأثي ارً في زوجيا وتأثي ارً فػي أبنائيا ؛ ليذا

كانت العناية بالمرأة أم ارً واجباً  ،فباإلضافة إلى أدوار المرأة التربوية تتبوأ المرأة أدوا ارً عممية
وقيادية .

وباستقراء التطور التاريخي لنظرة المجتمع اإلنساني لوضع المرأة نجد أف المرأة
عانت أشد المعاناة عبر عديد مف الثقافات  ،فكانت تحرـ مف الحقوؽ حتى جاء اإلسبلـ وأقر
مبدأ المساواة بيف الناس جميعاً  ،وقد شكمت ىذه النظرة منطمقاً لتحسيف وضعية المرأة عبر
دساتير وتشريعات الدوؿ العربية واإلسبلمية فقضى بذلؾ اإلسبلـ عمى سطوة النظاـ األبوي

المرتكز عمى التمييز وعمى حصر دور المرأة في بوتقة الشئوف الخاصة (نزيية بنت بدر ،
ٕ).
وتشير ( )BIEUNDELL ,2004 , P 203إلى وجود صعوبات تواجو المرأة عموماً

اء في عمميا داخؿ المؤسسة أو في المجتمع الكمي  ،وما يمكف أف يمارسو أفراده مف
سو ً
ضغوط يمكف أف تعرقؿ عمؿ المرأة أو تشمو نيائياً وىذا انطبلقاً مف القناعات واالتجاىات
التي يحمميا األفراد داخؿ المؤسسة أو المجتمع نحو عمؿ المرأة .

- 222 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......

ىذا وقد أشارت دراسة (رضا عبد الرحمف الحديدي ٕٓٓٛ ،ـ) إلى أف المرأة تعاني
مف مجموعة مف المعوقات التي تيمش تمكينيا فرص تمكينيا وتحد مف مشاركتيا الفعالة في
التنمية ومنيا -:
 التحديات التي تواجو المرأة التي تسعى إلى التوفيؽ بيف العمؿ وااللتزامات العائمية  ،وفيحالة صراع األدوار تكوف األولوية لممرأة في دورىا األسري .
 األمية التي تمثؿ حاج ازً معموماتياً أماـ المرأة ؛ فالمرأة األمية ال تستطيع أف تشارؾ فيالتغيير االجتماعي وال في التنمية بالقدر الذي تستطيع أف تقدمو المرأة المتعممة .

 غياب ثقافة المشاركة لدى المجتمع وضعؼ ترسيخيا لدى المرأة . أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة لممرأة فيما يتعمؽ بحقوقيا وواجباتيا .وفي دراسة لػ (ياسميف أبو فخر ٕٓٔ٘ ،ـ) أوضحت أف ثقافة العمؿ التطوعي
ٍ
ٍ
مفيوـ أخبلقي دعت إليو الديانات
تعاضد إنساني غير منظَّـ  ،إلى
تطورت عبر العصور مف
َّ

ٍ
مفيوـ مجتمعي يمثِّؿ نشاطاً مدنياً بات مؤخ ارً قطاعاُ مستقبلً تتناولو
ثـ إلى
السماوية  ،ومف َّ

الدراسات والخطط التنظيمية وتربطو بقيـ المواطنة والمجتمع المدني ومفاىيـ التنمية .

وىناؾ مف يرى أف مف معوقات عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي مف األسباب التي
ليست ليا عبلقة بالولي ىي الثقافة ثقافة المجتمع وقبولو وتشجيعو ألعماؿ النساء التطوعية
رغـ حاجتو ليا إالَّ أنو يقاوميا مثؿ حاجتو لوجود طبيبات لكف في نفس الوقت يقاوـ التحاؽ
زوجتو وبنتو بمجاالت الطب  .ومف األسباب كذلؾ قمة التثقيؼ والمحاضرات والكتابات التي
تتناوؿ ىذا الجانب فالمطموب اإلسياـ مف الفئات المختمفة والمنابر المختمفة في تثقيؼ
المجتمع بأىمية مشاركة النساء في سد احتياج تمؾ المجاالت  .ومف المعوقات قمة التأىيؿ
لمنساء في ىذا الجانب مف الدورات والبرامج والورش سواء في المدارس والجامعات أو
النوادي الصيفية وغيرىا  .ومف المعوقات قيادات العمؿ الخيري الرجالي بخوفيف وورعيف
الزائد وحساسيتيـ العالية أكثر مف البلزـ في مشاركة النساء في تمؾ األعماؿ  .ومف
المعوقات قمة رواتب ومكافآت العامبلت في تمؾ المجاالت ما يجعؿ تحمميا وذىابيا ومشاركتيا
ومصاريؼ نقميا يجعميا تحقؽ خسائر وتخرج بالسالب بدؿ ما تحقؽ ليا إضافة محفزة
لبلستمرار (عبد

المنعـ

بف

عبد

. )http://medadcenter.com/articles/382
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وىناؾ مف يرى أف البعد الثقافي القيمي يعد عامبلً مؤث ارً في العمؿ التطوعي  ،لما

لممنظومة الثقافية والقيمية مف تأثير عمى الدوافع واألسباب التي يحمميا األفراد  .ورغـ كوف
الثقافة اإلسبلمية تحمؿ في طياتيا الكثير مف القيـ المحفزة عمى فعؿ الخير والتشجيع عمى
أف ثقافة التطوع في المجتمع العربي المعاصر مازالت تتسـ بدرجة
ممارسة أعماؿ التطوع  ،إالَّ َّ

متدنية مف الفاعمية  ،وتعاني مف إشكاليات أساسية تتمثؿ في جمود الخطاب الفكري
وتقميديتو فػي ميداف التطوع والتزاؿ الفجوة قائمة بيف النظرية والتطبيؽ  .فعمى الرغـ مف

أف مجاالتو انحسرت في الغالب في
األولوية التي أعطاىا اإلسبلـ لمتطوع والعمؿ الخيري  ،إالَّ َّ
بعض النشاطات والمصارؼ التقميدية  ،وبقي العمؿ التطوعي مرتبطاً بمفيوـ العمؿ الخيري ،
حيث تتركز األعماؿ التطوعية عمى الجوانب الدعوية ومساعدة المحتاجيف  ،ولـ تنؿ الجوانب

األخرى ما تستحقو مف االىتماـ (فيد بف سمطاف السمطاف ٕٜٓٓ ،ـ) .
التطوع ثقافة إصبلحية تتخذىا المجتمعات الغربية كوسيمة إلصبلح وتغيير سمبيات
المجتمع بالجيود الذاتية دوف االعتماد عمى المسئوليف أو الحكومة  .بؿ اعتماداً عمى بذؿ
الوقت والماؿ والجيد  ،الذي يجعؿ الفرد أكثر إيجابية وأكثر قدرة عمى تحمؿ المسئولية ،
ومع اندالع ثورة ٕ٘ يناير  ،واألحداث التي مرت داخؿ ميداف التحرير خبلؿ  ٔٛيوماً  ،وما
حدث بعد الثورة مف ىروب اآلالؼ مف المساجيف  ،وانتشار البمطجية الذيف مؤل وا شوارع

ومحافظات مصر المختمفة في ظؿ الغياب األمني مما دفع شباب مصر  ،ورجاليا لمنزوؿ
لمشوارع  ،وتشكيؿ عديد مف المجاف الشعبية دوف سابؽ خبرة لحماية أىميـ وجيرانيـ
وأحياءىـ مف أعماؿ السمب والنيب ومنع ترويع المواطنيف  ،وأخرى لتنظيـ المرور  ،ونظافة
األحياء وجمع القمامة  ،مما أعاد إلى حياة الشعب المصري ثقافة " العمؿ التطوعي" التي
تفجر معو معاف وقيـ كثيرة كانت غائبة عف مجتمعنا المصري( نياؿ قاسـ ،
. )http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=28599

ىذا وأشارت فاطمة شعباف إلى َّأنو ال تناقض بيف دور المرأة الخاص "داخؿ أسرتيا"

ودورىا العاـ "المجتمعي" كما يصور ذلؾ بعض الغربييف  ،وأنو مف الضروري نشر ثقافة
التطوع لدى كؿ شرائح المجتمع وربطيا باألجر مف ا﵀ تعالى وكذلؾ العمؿ عمى االرتقاء
بمستوى العمؿ التطوعي عبر التدريب وتكريس العمؿ المؤسسي واالستفادة مف وسائؿ
التواصؿ المجتمعي واعتماد المشاريع التنموية  ،والتنسيؽ بيف المؤسسات وتشجيع الدراسات
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األكاديمية

لتحديد

المجتمع

احتياجات

(فاطمة

شعباف

،

.)www.iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=1037//:
إف دور المرأة الخاص داخؿ أسرتيا ال يتعارض مطمقاً مع عمميا
مف ىنا يمكف القوؿ َّ

في المجاؿ التطوعي  ،بؿ ينبغي نشر ثقافة التطوع لدى كؿ شرائح المجتمع وربطيا باألجر

مف ا﵀ تعالى  ،وضرورة العمؿ عمى االرتقاء بمستوى العمؿ التطوعي لدى المرأة مف خبلؿ
التدريب والتنسيؽ بيف المؤسسات المختمفة في المجتمع .

اخلالصة - :
اىتمت الدراسة في ىذا اإلطار النظري باألبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ
ْ
التطوعي مف حيث مفيوـ العمؿ التطوعي وأىميتو وفمسفتو  ،ومجاالت ودواعي عمؿ المرأة
المصرية في المجاؿ التطوعي  ،والمعوقات التي تعوؽ المرأة عف العمؿ في ىذا المجاؿ ،
اء فيما يتعمؽ بالمرأة المتطوعة نفسيا  ،أـ فيما يتعمؽ بالجمعية التطوعية التي تعمؿ بيا
سو ً
أـ فيما يتعمؽ بالمعوقات االجتماعية بصفة عامة والموجودة في المجتمع فيما يتعمؽ بالعمؿ
التطوعي  ،أـ فيما يتعمؽ بالمعوقات اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي
 ،أـ فيما يتعمؽ بالمعوقات االقتصادية  ،إلى جانب محاولة استطبلع الواقع الفعمي ليذه
المعوقات مف خبلؿ النزوؿ لمواقع وزيارة الجمعيات التطوعية ومقابمة بعض أعضاء مجمس
إدارة ىذه الجمعيات وكذلؾ مقابمة بعض المتطوعات  ،ثـ محاولة التعرؼ عمى مدى
اإلسيامات التي تقدميا ىذه الجمعيات لخدمة المجتمع وخدمة قضايا التربية والتعميـ وذلؾ
تبيف نشاط ىذه الجمعيات واسياماتيا في
مف خبلؿ االطبلع عمى التقارير والسجبلت التي َّ
خدمة المجتمع وخدمة قضايا التربية والتعميـ .

ولكف ما الواقع الحالي لدور الجمعيات التطوعية في خدمة المجتمع وخدمة قضايا
التربية والتعميـ و األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في ىذا المجاؿ والمعوقات التي يمكف أف تعوقيا
عف العمؿ في ىذا المجاؿ ؟ ىذا ما ستعرض لو الد ارسة الميدانية في الصفحات التالية .
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ثالجا :الدزاسة امليداىية سول واقع الدوز احلكيكي للذنعيات التطوعية يف خدمة اجملتنع و
خدمة قضايا الرتبية والتعليه و األبعاد الرتبوية لعنل املسأة يف ٍرا اجملال واملعوقات اليت ميهً أٌ
تعوقَا عً العنل يف ٍرا اجملال - :
قدمت الباحثة في الجزء الثاني مف ىذا البحث إطا ارً نظرياً عف األبعاد التربوية لعمؿ

المرأة في المجاؿ التطوعي وذلؾ بيدؼ إلقاء الضوء عمى مفيوـ العمؿ التطوعي وأىميتو
وفمسفتو ومجاالت عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي  ،وكذلؾ دواعي عمؿ المرأة في ىذا
المجاؿ .
ويتناوؿ الجزء الميداني الحالي أىداؼ الدراسة الميدانية وأدواتيا وعينة الدراسة
الميدانية والمعالجة االحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة  ،إلى جانب أىـ نتائج تحميؿ
المحتوى لمسجبلت والتقارير المتوفرة خبلؿ األعواـ الخمس األخيرة (ٕٕٓٔٓٓٔ٘-ـ) في
ىذا المجاؿ في مدينة سوىاج  ،باإلضافة إلى نتائج صحيفة االستبانة التي طبقت عمى عينة
مف أعضاء مجمس اإلدارة و بعض المتطوعات في الجمعيات التطوعية بغرض الوقوؼ عمى
دواعي عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي والمعوقات التي يمكف أف تعوقيا عف العمؿ في ىذا
المجاؿ وذلؾ كما يمي -:

 - 1أٍداف الدزاسة امليداىية - :
استيدفت الدراسة الميدانية تحقيؽ ما يمى-:
 -التعرؼ عمى واقع الدور الحقيقي لمجمعيات التطوعية

في خدمة قضايا التربية

والتعميـ في مدينة سوىاج خبلؿ األعواـ الخمس األخيرة (ٕٕٓٔٓٓٔ٘ -ـ) وذلؾ مف
خبلؿ-:
أ -تحميؿ محتوى السجبلت واالحصاءات والنشرات والتقارير المتوفرة بالجمعيات
التطوعية في مدينة سوىاج عينة البحث خبلؿ األعواـ الخمس األخيرة .
ب -التعرؼ عمى واقع ودواعي عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي والمعوقات التي يمكف
أف تعوقيا عف العمؿ في ىذا المجاؿ.
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 - 2أدوات الدزاسة امليداىية - :
لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي تحقؽ أىداؼ الدراسة الميدانية حوؿ واقع
الدور الحقيقي لمجمعيات التطوعية في خدمة قضايا التربية والتعميـ في مدينة سوىاج خبلؿ
األعواـ الخمس األخيرة (ٕٕٓٔٓٓٔ٘ -ـ)  ،استخدمت الباحثة األدوات البحثية التالية -:
أ -السجالت واالحصاءات والنشرات والتقارير-:

استخدمت الباحثة السجبلت واإلحصاءات والنشرات والتقارير التي حصرت جيود
الجمعيات التطوعية في مدينة سوىاج في خدمة المجتمع وقضايا التربية والتعميـ .
وقد تـ استخداـ أسموب تحميؿ المحتوى -بصورتو الكيفية والكمية -لتحميؿ مضموف
السجبلت والتقارير واإلحصاءات والنشرات التي حصمت عمييا الباحثة .
وقد استيدفت ىذه الدراسة مف استخداميا لتحميؿ مضموف السجبلت واإلحصائيات
والتقارير ببعض الجمعيات التطوعية بمدينة سوىاج رصد معدؿ تكرار الجيود التي قامت بيا
ىذه الجمعيات في خدمة قضايا التربية والتعميـ ومواطف التركيز عمييا خبلؿ األعواـ الخمس

األخيرة  ،متخذاً مف ىذا كمو مؤش ارً لمممارسة السائدة في ىذا المجاؿ (رشدي طعيمو ،

ٜٔٛٚـ . )ٖٗ ،

وتحميؿ المضموف يعني االتجاه إلى كـ متنوع مف األعماؿ الفكرية التربوية وتحميميا
وفقا لمعايير ُيتفؽ عمييا بيف عدد مف األساتذة والخبراء (محمد درويش درويش ٕٓٔٔ ،ـ ،
. )٘ٛ
ويعتمد تحميؿ المحتوى عمى التحديد الدقيؽ لفئات التحميؿ الرئيسة التي تتضمنيا المادة
موضوع الدراسة  ،حيث تستخدـ الفئات في الوصؼ الموضوعي لممضموف المراد تحميمو (نواؿ
محمد عمر ٜٔٛٙ ،ـ  – ٖٔٚ ،محمد عاطؼ غيث ٜٜٔٛـ  – ٛٛ ،مختار التيامي ،
ٜ٘ٔٛـ  - ٕٔ ،عواطؼ عبد الرحمف وآخروف ٜٕٔٛ ،ـ  ، ) ٕٗ ، ٕٖ ،وقد تـ اختيار
تسع فئات لمتحميؿ في ضوء الجيود التي تؤدييا الجمعيات التطوعية في مدينة سوىاج في
خدمة قضايا التربية والتعميـ السابؽ تحديدىا في اإلطار النظري لمدراسة وىى  :محو األمية
وتعميـ الكبار ،التسرب مف التعميـ  ،فصوؿ التقوية لمتبلميذ ضعاؼ التحصيؿ  ،تنظيـ برامج
تعميـ وتحفيظ القرآف الكريـ  ،نشر الوعي الصحي وتكويف العادات الصحية  ،إنشاء مكتبات
عامة  ،إقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات دينية وثقافية  ،تنظيـ القوافؿ الدعوية  ،تنظيـ
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الدورات التدريبية لمعامميف في ميداف التربية والتعميـ ( انظر الممحؽ رقـ ٘) استمارة تحميؿ
تبيف إسيامات الجمعيات التطوعية في مدينة سوىاج في
محتوى لمتقارير والسجبلت التي ِّ
خدمة قضايا التربية والتعميـ .

ويندرج تحت كؿ فئة مف ىذه الفئات مجموعة مف العناصر المنفردة المحددة بدقة .

 صدم التشليل - :يتحدد صدؽ التحميؿ بالحكـ عميو في ضوء معايير التحميؿ  ،وفى ضوء نواتج
تـ إعداد استمارة لتحميؿ المحتوى  ،وتـ عرضيا عمى نخبة مف أساتذة التربية
التحميؿ  ،وقد َّ
بجامعتي أسيوط وسوىاج وذلؾ لمحكـ عمى مدى مناسبتيا لمعايير التحميؿ في ىذه الدراسة ،

ومدى وضوح فئات التحميؿ  .وقد أجريت بعض التعديبلت في ىذه االستمارة حتى ظيرت في
الصورة النيائية ليا.

 ثبات التشليل - :تـ اختيار وحدة الموضوع في ىذه الدراسة وىى  :الجيود التي قامت بيا ىذه الجمعيات
التطوعية في خدمة قضايا التربية والتعميـ ومواطف التركيز عمييا خبلؿ األعواـ الخمس
األخيرة السابؽ اإلشارة إلييا  .ولحساب ثبات التحميؿ قامت الباحثة بتحميؿ جيود وأنشطة
ثبلث مف الجمعيات التطوعية في مدينة سوىاج تـ اختيارىـ عشوائياً  ،ثـ أعيد تحميؿ العينة

وس ِّم َى ىذا التحميؿ بالتحميؿ الثاني  ،ثـ طبقت
نفسيا بعد مضي شير عؿ التحميؿ األوؿ ُ
معادلة (كوبر) ) (Cooper, 1984التي تنص عمى-:

نسبة االتفاؽ =

عدد مرات االتفاؽ

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات االختبلؼ

× ٓٓٔ

أف نسبة االتفاؽ بيف التحميميف باستخداـ ىذه المعادلة بمغت (  )% ٜٛمما يشير إلى وجود
وو ِج َد َّ
ُ
ثبات عاؿ لتحميؿ المحتوى .

ب -المقابلة المقيدة  - :استخدمت الباحثة المقابمة المقيدة مع عينة مف أعضاء مجمس إدارة
بعض الجمعيات التطوعية األىمية وكذلؾ مع بعض المتطوعات في ىذه الجمعيات .
والمقابمة ىي إحدى أدوات البحث العممي الميمة  ،وينظر إلييا عمى أنيا استبانة شفوية
منظمة قابمة لبلستخداـ بمفردىا أو جنباً إلى جنب مع أدوات البحث األخرى مثؿ  :االستبانة
والمبلحظة .
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وتيدؼ المقابمة إلى الحصوؿ عمى معمومات مباشرة حوؿ المشكمة المراد دراستيا  ،وىي

ِّ
تمكف الباحث مف جمع معمومات لفظية بشكؿ مباشر مف األفراد المراد مقابمتيـ  ،وتتخذ
المقابمة أشكاال متعددة منيا  :الفردي والجماعي و العفوي  ،ومنيا المسحي والتشخيصي
(محمد خميؿ عباس وآخروف ٕٓٓٚ ،ـ . ) ٕٖ٘-ٕ٘ٓ ،
والمقابمة المقيدة تشبو االستبانة المغمقة  ،وميزتيا أنو يمكف بواسطتيا الحصوؿ عمى
إجابات محددة وقابمة لممقارنة مع إجابات اآلخريف  ،ويمكف إخضاعيا لمتحميؿ اإلحصائي .
ولقد استخدمت الباحثة المقابمة المقيدة مع بعض المتطوعات في بعض الجمعيات
التطوعية األىمية  ،وكذلؾ مع أعضاء مجمس اإلدارة بيذه الجمعيات ؛ وذلؾ لمقارنة إجاباتيـ
فيما يتعمؽ بالمعمومات التي أرادت الباحثة الحصوؿ عمييا مف أفراد العينة ؛ حتى يتـ ليا
التحقؽ مف صدؽ المعمومات والبيانات التي تحصؿ عمييا إذا ما استخدمت االستبانة فيما
بعد.

ز  -صشيفة االستباىة - :
تصميم أداة الدراسة  :لتحديػد " واقػع الػدور الحقيقػي لمجمعيػات التطوعيػة فػي خدمػة
قضػػايا التربيػػة والتعمػػيـ ومعوقػػات عمػػؿ الم ػرأة فػػي ىػػذا المجػػاؿ بمحافظػػة سػػوىاج "  ،كػػاف مػػف
الضػػػروري التعػػػرؼ عمػػػى أراء عينػػػة مػػػف الييئػػػة اإلداريػػػة وبعػػػض المتطوعػػػات فػػػي الجمعيػػػات
التطوعيػػة فػػي محافظػػة سػػوىاج  .مػػف خػػبلؿ وضػػع اسػػتبانة لجمػػع بيانػػات الجانػػب الميػػداني
ولكونيػػا تتفػػؽ مػػع مشػػكمة الدراسػػة وأىػػدافيا  ،وباعتبارىػػا وسػػيمة لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات
والبيانات وتشخيص الواقع القائـ .
وتكونت االستبانة مف -:
ٔ -بيانات أساسػية  :وقػد تضػمنت  :االسػـ (اختيػاري)  ،المؤىػؿ الدراسػي  ،طبيعػة العمػؿ فػي
الجمعيػػة  ،سػػنوات العمػػؿ فػػي الجمعيػػة  ،الػػدورات التدريبيػػة فػػي العمػػؿ التطػػوعي أثنػػاء
الخدمة .
ٕ -محاور االستبانة  :وقد شمؿ ىػذا الجػزء مػف االسػتبانة ثبلثػة أقسػاـ تضػمنت ( )ٛٙعبػارة
وىى كالتالي-:
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القسـ األ وؿ  " :واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية في
محافظة سوىاج" وتضمف (ٗٔ) عبارة استيدفت تحديد واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج
مف حيث خدمة القضايا التربوية " مف وجية نظر عينة الدراسة.
القسـ الثاني  " :دواعي عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي في محافظة سوىاج " وتضمف
(ٗٔ) عبارة سعت إلػى تحديػد " دواعي عمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي في محافظة سوىاج"
مف وجية نظر عينة الدراسة .
القسـ الثالث  " :المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج "  ،وتضمف
أربعة محاور ىي  :المحور األوؿ  :معوقات تتعمؽ بثقافة المتطوعة ذاتيا (معوقات شخصية)
تضمف ( )ٔٙعبارة رمت إلى تحديد " المعوقات التي تتعمؽ بثقافة المتطوعة ذاتيا حوؿ
العمؿ التطوعي " مف وجية نظر عينة الدراسة  ،المحور الثاني  :معوقات الثقافة اإلدارية
المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،تضمف ( )ٔٛعبارة استيدفت الوقوؼ عمى
معوقات الثقافة اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة
الدراسة  ،المحور الثالث  :معوقات الثقافة االجتماعية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ
التطوعي تضمف (ٖٔ) عبارة سعت إلى التعرؼ عمى معوقات الثقافة االجتماعية المتعمقة
بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة الدراسة  ،المحور الرابع :
معوقات الثقافة االقتصادية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي تضمف (ٔٔ)
عبارة استيدفت الوقوؼ عمى معوقات الثقافة االقتصادية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى
العمؿ التطوعي مف وجية نظر عينة الدراسة  ،وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ -:
تناولت الدراسة في الفصوؿ السابقة اإلطار النظري  ،والذي دار حوؿ " األبعاد
التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي".
ويتضمف الفصؿ الحالي أىـ إجراءات الدراسة الميدانية مف حيث أىدافيا وأدواتيا ،
عينة الدراسة  ،وتطبيؽ األداة وحساب صدقيا وثباتيا والمعالجة اإلحصائية المتبعة لتحديد
نتائج الدراسة وتفسيرىا .
وتقدـ الباحثة في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قامت بيا لتحديد " األبعاد التربوية لعمؿ
المرأة في المجاؿ التطوعي " .
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وسوؼ تعرض اإلجراءات كما يمي  :أىداؼ الدراسة الميدانية  ،أداة الدراسة الميدانية،
عينة الدراسة الميدانية وتطبيؽ األداة  ،والمعالجة اإلحصائية.

أوالً  :أٍداف الدزاسة امليداىية - :
استيدفت الدراسة الميدانية تحقيؽ بعض األىداؼ ىي كما يمى - :
ٔ -التعرؼ عمى واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية
والتعميمية .
ٕ -الوقوؼ عمى دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج .
ٖ -التوصؿ إلى أىـ المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي (معوقات تتعمؽ بثقافة
المتطوعة ذاتيا  ،ومعوقات الثقافة اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي ،
ومعوقات الثقافة االجتماعية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،ومعوقات
الثقافة االقتصادية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي).

ثاىياً  :أداة الدزاسة امليداىية - :
توجد عدة أدوات بحثية تستخدـ لجمع البيانات والمعمومات ومف ىذه األدوات
االستبانة  ،وقد اختارت الباحثة االستبانة كأداة بحثية لتحقيؽ أىداؼ الد ارسة الميدانية ؛ نظراً

ألنيا مف األدوات التي تفيد في تحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،مف العينات الكبيرة  ،إضافة إلى
سيولة تحميؿ النتائج وتفسيرىا .

ثالجاً  :تصنيه أداة الدزاسة امليداىية - :
لتحديد " األبعاد التربوية والمعوقات الثقافية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي"  ،مف
خبلؿ وضع استبانة لجمع بيانات الدراسة الميدانية لكونيا تتفؽ مع مشكمة الدراسة وأىدافيا
وباعتبارىا وسيمة لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات وتشخيص الواقع القائـ  ،تـ بناء
استبانة وجيت إلى عينة مف أعضاء مجمس اإلدارة والعامميف بالجمعيات التطوعيػة مف خبلؿ
االعتماد عمى عدد مف اإلجراءات كما يمي -:
ٔ -االطبلع عمى بعض المراجع والدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة
الحالية .
ٕ -مراجعة اإلطار النظري لمدراسة الحالية .
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ٖ -عرض أداة الدراسة  -االستبانة  -عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف الخبراء
وأساتذة كمية التربية في بعض الجامعات المصرية لئلفادة مف خبراتيـ في تصميـ أدوات
الدراسة  ،حيث أبدى الجميع مبلحظات عدة استفادت منيا الباحثة وعممت عمي إعادة
صياغة االستبانة بما يناسب المبلحظات وتـ إعدادىا وطباعتيا بصورة الئقة وجيدة ،
بناء عمى توصيات
وذلؾ بعد التعديؿ حسب المبلحظات التي أبداىا السادة المحكموف ً ،
واقتراحات المحكميف ولتصبح االستبانة في صورتيا النيائية ولتكوف أكثر قدرة عمى

تحقيؽ أىداؼ الدراسة  ( .انظر الممحؽ رقـ  ٙفي قائمة المبلحؽ " االستبانة
في صورتيا النيائية") .
زابعاً  :وصف أداة الدزاسة امليداىية (االستباىة) - :
تكونت االستبانة مف :
ٔ -بيانات أساسية  :وقد تضمنت  ،المؤىؿ الدراسي  ،طبيعة العمؿ في الجمعية ،
سنوات العمؿ فػي الجمعية الدورات التدريبية أثناء الخدمة في العمؿ التطوعي .
ٕ -محاور االستبانة  :وقد شمؿ ىذا الجزء مف االستبانة ثبلثة أقساـ تضمنت ()ٛٙ
عبارة وىى كالتالي-:
القسـ األوؿ  " :واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية
والتعميمية"  ،وتضمف (ٗٔ) عبارة استيدفت الوقوؼ عمى واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج
مف حيث خدمة القضايا التربوية والتعميمية مف وجية نظر عينة الدراسة .
القسـ الثاني  " :دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج وتضمف
(ٗٔ) عبارة استيدفت الوقوؼ عمى دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة
سوىاج " ،مف وجية نظر عينة الدراسة .
القسـ الثالث  :المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي " ،وتضمف( )٘ٛعبارة سعت إلى
تحديد المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي ومنيا :معوقات تتعمؽ بثقافة المتطوعة
ذاتيا  ،ومعوقات الثقافة اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي ،ومعوقات
الثقافة االجتماعية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،ومعوقات الثقافة
االقتصادية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،مف وجية نظر عينة الدراسة.
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خامساً :صدم أداة الدزاسة - :
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة (االستبانة) استخدمت الباحثة طريقتيف لقياس الصدؽ عمى
النحو التالي-:

 - 1صدم احملتوى - :
لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة (االستبانة)

ٍ
بعض مف أساتذة كميات التربية ببعض الجامعات المصرية بغرض
بصورتيا األولية عمى
التحكيـ "انظر ممحؽ رقـ (ٔ) لبياف أسماء السادة المحكميف لصحيفة االستبانة"  ،وذلؾ
لمتأكد مف مدى مبلءمة االستبانة لمغػرض الذي أعدت مف أجمو  ،وما إذا كانت العبارات
واضحة وتنتمي إلى المحور المحدد ليا  ،واضافة المناسب لكؿ محور  ،وبعد أخذ المبلحظات
بعيف االعتبار وعقد لقاءات فردية مع المحكميف الستيضاح آرائيـ تمت إعادة صياغة األداة ،
تمؽ قبوالً مف أغمب السادة المحكميف حتى تـ التوصؿ لمصورة
وحذؼ بعض العبارات التي لـ َ
النيائية ألداة الدراسة والتي تعتبر صادقة في قياس ما وضعت مف أجمو .

 - 2الصدم الجيائي (االتسام الداخلي) - :
اعتمدت الباحثة في حساب صدؽ أداة الدراسة عمى أسموب الصدؽ الثنائي الذي ييدؼ إلى
التعرؼ عمى مدى االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة مف خبلؿ معامؿ بيرسوف الداخمي

(ٔ)

" " Pearson Correlationبيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لباقي العبارات في فقرات
االستبانة التي تنتمي إلييا ؛ لقياس مدى صبلحية العبارات المتضمنة في أداة الدراسة بمعنى
"صدؽ المضموف" وكذلؾ االتساؽ بيف الدرجة الكمية لبلستبانة  ،ودرجة كؿ محور مف محاور
االستبانة كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي-:
أ -حساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة ( البالغ عددىا  ٛٙمفردة )
والدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ.
ب -حساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ مفردة مف مفردات كؿ محور مف محاور االستبانة
والدرجة الكمية الخاصة بكؿ محور عمى حده .
(ٔ)

استخدمت الباحثة برنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSفي حساب االتساؽ

الداخمي ألداة الدراسة.
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ج -حساب العبلقات االرتباطية المتبادلة بيف كؿ مف محاور االستبانة و بعضيا البعض مف
ناحية  ،و مف ناحية أخرى بينيا وبيف الدرجة الكمية لبلستبانة.
وقد تـ االعتماد عمى معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف ( Pearson’s
 )correlation coefficientو الذي يقيس العبلقة بيف متغيريف كمييف (الدرجات الكمية
تبيف نتائج
بمكونات االستبانة و الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ)  ،والخطوات والجداوؿ التالية ِّ

ىذه اإلجراءات -:

جدوؿ (ٕ)

معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة و الدرجة الكمية ليا .
رقـ

معامؿ

العبارة

االرتباط

رقـ العبارة

معامؿ

رقـ

معامؿ

رقـ

معامؿ

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

رقـ العبارة

معامؿ

االرتباط

ٔ

ٕٓ.ٚ

ٜٔ

ٖٓ.ٙ

ٖٚ

ٓ.ٚٙ

٘٘

ٖ٘ٓ.

ٖٚ

ٗٓ.ٚ

ٕ

ٓ.ٜ٘

ٕٓ

٘ٓ.ٚ

ٖٛ

ٕٓ.ٚ

٘ٙ

٘ٓ.ٚ

ٗٚ

ٓ.ٜٚ

ٖ

ٓ.ٚٛ

ٕٔ

ٓ.ٚٚ

ٖٜ

ٗٓ.ٚ

٘ٚ

ٓ.ٚٚ

٘ٚ

٘ٓ.ٚ

ٗ

ٔٓ.ٛ

ٕٕ

ٓٓ.ٙ

ٓٗ

ٓٓ.ٚ

٘ٛ

ٓٓ.ٙ

ٚٙ

ٓ.ٙٙ

٘

ٓ.ٜٚ

ٖٕ

ٓ.ٙٙ

ٔٗ

ٓ.ٚٙ

ٜ٘

ٔٓ.ٙ

ٚٚ

ٔٓ.ٙ

ٙ

٘ٓ.ٚ

ٕٗ

ٔٓ.ٚ

ٕٗ

ٓ.ٜٚ

ٓٙ

٘٘ٓ.

ٚٛ

ٓ.ٚٚ

ٚ

ٓ.ٚٚ

ٕ٘

ٓ.٘ٛ

ٖٗ

ٓٓ.ٛ

ٔٙ

٘ٓ.ٙ

ٜٚ

ٓ.٘ٛ

ٛ

٘ٓ.ٙ

ٕٙ

ٕٓ.ٚ

ٗٗ

ٓ.ٜٚ

ٕٙ

ٕٓ.ٚ

ٓٛ

ٕٓ.ٚ

ٜ

ٗٓ.ٙ

ٕٚ

ٓ.ٚٙ

٘ٗ

ٕٓ.ٚ

ٖٙ

ٔٓ.ٚ

ٔٛ

ٓٓ.ٛ

ٓٔ

ٓٓ.ٛ

ٕٛ

ٔٓ.ٙ

ٗٙ

ٓ.ٚٚ

ٗٙ

ٓ.٘ٛ

ٕٛ

ٓ.ٙٚ

ٔٔ

ٓ.ٚٛ

ٕٜ

ٓ.ٜٚ

ٗٚ

ٖٓ.ٙ

٘ٙ

ٕٓ.ٙ

ٖٛ

ٓ.٘ٙ

ٕٔ

ٗ٘ٓ.

ٖٓ

ٕٓ.ٚ

ٗٛ

٘ٓ.ٚ

ٙٙ

ٓ.ٚٛ

ٗٛ

ٓ.ٚٛ

ٖٔ

ٓ.ٚٛ

ٖٔ

ٓ.ٜٚ

ٜٗ

ٓ.ٜٚ

ٙٚ

ٓٓ.ٛ

٘ٛ

ٓ.ٜٙ

ٗٔ

ٓ.ٗٛ

ٕٖ

ٔٓ.ٛ

ٓ٘

ٓ.ٙٙ

ٙٛ

ٓ.ٙٛ

ٛٙ

ٓٓ.ٛ

٘ٔ

ٓ.ٚٚ

ٖٖ

ٓ.ٜٚ

ٔ٘

ٓ.ٚٚ

ٜٙ

ٔٙ

ٔٓ.ٙ

ٖٗ

ٓ.ٜٚ

ٕ٘

ٔٓ.ٙ

ٓٚ

ٔٚ

ٓٓ.ٚ

ٖ٘

ٓ.ٚٛ

ٖ٘

ٓ.٘ٚ

ٔٚ

ٔٛ

ٓ.ٜٗ

ٖٙ

٘٘ٓ.

ٗ٘

ٔٓ.ٛ

ٕٚ

عمماً بأف معامؿ االرتباط  :عند مستوى (ٔٓ ٓ.ٕ٘ =)ٓ.وعند مستوى(٘ٓ.)ٓ.ٖٜ( =)ٓ.
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات االستبانة مع الدرجة الكمية لممحور
بارتباطات موجبة ودالة إحصائياً مما يعني أف جميع عبارات المحور تتمتع بدرجة صدؽ
مرتفعة .

ب -حساب العبلقة االرتباطية بيف كؿ مفردة مف مفردات كؿ محور مف محاور االستبانة
والدرجة الكمية الخاصة بكؿ محور عمى حده .
عذ ٍٝسهْ ()2
ٓؼبٓالد اسرجبغ ث٤شعُ ٕٞؼجبساد اُوغْ ا ٍٝ٧ثبُذسعخ اٌُِ٤خ

(.)ٓ.ٖٜ

ّ

س

ّ

س

1
3
2
8
2
2
2

1.23
1.22
1.81
1.22
1.22
122
1.83

8
0
11
11
13
12
18

1.20
1.22
1.83
1.22
1.21
1.28
1.21

عمماً بأف معامؿ االرتباط  :عند مستوى (ٔٓ ٓ.ٕ٘ =)ٓ.وعند مستوى(٘ٓ=)ٓ.
يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات القسـ األوؿ االستبانة مع الدرجة

الكمية لممحور بارتباطات موجبة ودالة إحصائيا  ،مما يعني اف جميع عبارات المحور تتمتع
بدرجة صدؽ مرتفعة .
عذ ٍٝسهْ ()8
ٓؼبٓالد اسرجبغ ث٤شعُ ٕٞؼجبساد اُوغْ اُضبٗ ٢ثبُذسعخ اٌُِ٤خ
ّ

س

ّ

س

1
3
2
8
2
2
2

1.22
1.22
1.20
1.83
1.21
1.80
1.21

8
0
11
11
13
12
18

1.28
1.22
1.28
1.22
1.23
1.21
1.82

عمماً بأف معامؿ االرتباط  :عند مستوى (ٔٓ ٓ.ٕ٘ =)ٓ.وعند مستوى(٘ٓ.)ٓ.ٖٜ( =)ٓ.
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات القسـ الثاني لبلستبانة مع الدرجة الكمية
لممحور بارتباطات موجبة ودالة إحصائيا  ،مما يعني أف جميع عبارات القسـ الثاني تتمتع
بدرجة صدؽ مرتفعة .

رقم
العبارة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

جدوؿ رقـ (٘)

معامبلت ارتباط بيرسوف لعبارات لمقسـ الثالث بالدرجة الكمية
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
العبارة
العبارة االرتباط
االرتباط
العبارة
االرتباط
ٗٙ
2.72
ٖٔ
ٕٓ.ٛ
ٔٙ
ٓ.ٚٛ
2.22
ٗٚ
ٕٖ
٘ٓ.ٙ
ٔٚ
ٓٓ.ٛ
2.72
ٗٛ
ٖٖ
ٗٓ.ٚ
ٔٛ
٘ٓ.ٙ
2.22
ٜٗ
ٖٗ
ٓٓ.ٛ
ٜٔ
ٔٓ.ٙ

معامل
االرتباط
2.22
2.72
2.27
2.22
2.72

٘

٘ٓ.ٚ

ٕٓ

ٓ.ٙٛ

ٖ٘

2.22

ٓ٘

ٙ

ٓٓ.ٛ

ٕٔ

ٓ.ٜٗ

ٖٙ

ٚ

ٕ٘ٓ.

ٕٕ

ٓٓ.ٚ

ٖٚ

2.22
2.77

ٔ٘

2.27

ٕ٘

2.22

ٛ

ٔٓ.ٙ

ٖٕ

ٓ.ٚٛ

ٖٛ

2.22

ٖ٘

2.22

ٜ

ٓ.ٚٚ

ٕٗ

ٔٓ.ٛ

ٖٜ

ٓٔ

ٕٓ.ٛ

ٕ٘

٘ٓ.ٚ

ٓٗ

2.22
2.22

ٗ٘

2.72

٘٘

2.22

ٔٔ

ٔٓ.ٚ

ٕٙ

ٓ.ٜٚ

ٔٗ

2.22

٘ٙ

2.22

ٕٔ

ٗ٘ٓ.

ٕٚ

ٔٓ.ٛ

ٕٗ

2.77

٘ٚ

2.27

ٖٔ

ٓ.ٜٚ

ٕٛ

ٗٔ

ٓ.٘ٙ

ٕٜ

ٗٓ.ٙ
2.72

ٖٗ

2.22
2.22

٘ٛ

2.72

٘ٔ

ٓ.ٜٚ

ٖٓ

2.22

٘ٗ

2.72

(.)ٓ.ٖٜ

ٗٗ

عمماً بأف معامؿ االرتباط  :عند مستوى (ٔٓ ٓ.ٕ٘ =)ٓ.وعند مستوى(٘ٓ=)ٓ.
يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط جميع عبارات القسـ الثالث لبلستبانة مع الدرجة

الكمية لممحور بارتباطات موجبة ودالة إحصائيا  ،مما يعني أف جميع عبارات القسـ الثالث
تتمتع بدرجة صدؽ مرتفعة .
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ج -حساب العبلقات االرتباطية المتبادلة بيف كؿ مف أقساـ االستبانة بعضيا البعض مف
ناحية  ،و مف ناحية أخرى بينيا وبيف الدرجة الكمية لبلستبانة.
كما قامت الباحثة بحساب مدى االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لبلستبانة ودرجة كؿ
قسـ مف أقساـ االستبانة كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي -:
عذ ٍٝسهْ ()2
ٓؼبٓالد اسرجبغ ث٤شع٧ ٕٞهغبّ االعزجبٗخ ثبُذسعخ اٌُِ٤خ ُالعزجبٗخ
ّ
1
3
2
اٌُِ٠

أُؾبٝس
ٝاهغ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٔذ٘٣خ عٛٞبط ٖٓ ؽ٤ش خذٓخ
اُوعب٣ب اُزشث٣ٞخ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ.
دٝاػ ٢ػَٔ أُشأح كٓ ٢غبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ؾبكظخ
عٛٞبط
أُؼٞهبد اُضوبك٤خ كٓ ٢غبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ٢

ٓؼبَٓ االسرجبغ
1.03
1.88
101
1.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط األقساـ مع الدرجة الكمية لبلستبانة بارتباطات
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى (ٔٓ ، )ٓ.مما يعني أف االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ
مرتفعة .

سادساً :ثبات أداة الدزاسة - :
لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ طريقة إعادة التطبيؽ  ،حيث تـ تطبيؽ
أداة الدارسة  -االستبانة  -في المرة األولى عمى عينة قواميا أربعوف (ٓٗ) مف المتطوعات
بإحدى الجمعيات التطوعية  ،وذلؾ في شير مارس ٕٓٔٚـ ثـ أعيد تطبيقيا مرة أخرى بعد
مرور شي ار عمى التطبيؽ األوؿ أي في شير أبريؿ ٕٓٔٚـ  ،وقد تـ تطبيؽ الصورة النيائية
لبلستبانة  ،ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات عف طريؽ معامؿ االرتباط (ر) بيف درجات
التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني  ،باستخداـ المعادلة العامة لبلرتباط معادلة (سبيرماف) .
وبتطبيؽ المعادلة باستخداـ البرنامج اإلحصائي ( )SPSSتبيف أف معامؿ االرتباط
ألداة الدراسة كالتالي-:
ر= ( ، )ٓ.ٛٛوىي درجة مناسبة تدؿ عمى تمتع االستبانة بمستوى ثبات مرتفع .
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كما استخدمت الباحثة معامؿ " ألفا كرونباخ  )ٔ( " Alpha-Crombachلقياس
معامؿ الثبات ألداة الدراسة  ،وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي -:
عذ ٍٝسهْ ( )2هٓ ْ٤ؼبَٓ اُضجبد ٧داح اُذساعخ
االعزجبٗخ

سهْ االعزجبٗخ

اُؼ٘٤خ
ٓؼبَٓ اُضجبد "أُلب"

1.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.
تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرماف  -براوفSpearman – :
Brown
معادلة سبيرماف – براوف  ( :حسام الدين محمد مازن 2222 ،م . )242 ،
ر2
رأأ=
ر 1
حيث  :رأأ= معامؿ ثبات االستبانة .
ر= معامؿ االرتباط درجات النصؼ الفردي والنصؼ الزوجي .



معامؿ الثبات سبيرماف  -براوف = ٓٓ.ٜ
معامؿ الصدؽ الذاتي = الثبات =

2.22

= ٗٓ.ٜ

)ٔ) استخدمت الباحثة برنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية( )SPSSفي حساب معامؿ الثبات
"ألفا كرونباخ" .
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سابعا  :عيية الدزاســة ومواصفاتَا - :
عذ ٍٝسهْ ()8
ّ

1
3
2
8
2
2
2
8
0

رٞص٣غ أكشاد ػ٘٤خ اُذساعخ أُ٤ذاٗ٤خ ػِ ٠اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ ػ٘٤خ اُذساعخ ثٔذ٘٣خ عٛٞبط
أػعبء ٓغِظ ا٩داسح
أُزطٞػبد
ٗٞع اُغٔؼ٤خ
اعْ اُغٔؼ٤خ
( ر٘ٔ٤خ -سػب٣خ
اُ٘غجخ ٖٓ
اُؼذد
اُ٘غجخ ٖٓ
اُؼذد
)
اُؼ٘٤خ اٌُِ٤خ
اُؼ٘٤خ اٌُِ٤خ
%12.2
2
%18.2
82
ر٘ٔ٤خ
عٔؼ٤خ رؾغ ٖ٤أٝظبع أُشأح
ٝاُطلَ .
2
%8.2
31
سػب٣خ
عٔؼ٤خ داس اُؾج٤ت .
٘%ٔٔ.
2
%12
22
سػب٣خ
عٔؼ٤خ سعبُخ ُ٨ػٔبٍ اُخ٤ش٣خ
%ٜ.ٙ
.
2
%11.8
32
سػب٣خ
عٔؼ٤خ آ٩بّ اُـضاُ. ٢
%ٜ.ٙ
2
%8.3
10
ر٘ٔ٤خ
عٔؼ٤خ صؾجخ اُخ٤ش .
٘%ٔٔ.
2
%2.8
18
سػب٣خ
عٔؼ٤خ اُؾٌٔخ اُخ٤ش٣خ .
%ٜ.ٙ
2
%8.2
11
سػب٣خ
عٔؼ٤خ اُصلب ٝأُشٝح اُخ٤ش٣خ
٘%ٖٔ.
.
8
%11.8
38
ر٘ٔ٤خ
عٔؼ٤خ اُ٘خجخ .
%ٚ.ٚ
2
%12.3
22
ر٘ٔ٤خ
عٔؼ٤خ اُ٘ٞس اُخ٤ش٣خ ُز٘ٔ٤خ
٘%ٖٔ.
أُغزٔغ .
23
%
111
321
٢
ا٩عٔبُ
ٓٓٔ%

يتضح مف الجدوؿ السابؽ توزيع أفراد عينة الدراسة (ٖ )ٕٛعمى الجمعيات التطوعية
المختمفة بمدينة سوىاج سواء جمعيات الرعاية أو التنمية مف حيث عدد المتطوعات وعدد
أعضاء مجمس اإلدارة  ،ونسبة كؿ جمعية مف العدد الكمػي مع العمـ بأف أعداد المتطوعات
وأعضاء الجمعيات التطوعية غير ثابت ويتوقؼ عمى ظروؼ ومتطمبات كؿ عضو وكؿ متطوع
 ،كما أف عدد أعضاء مجمس اإلدارة غالباً ما يكوف سبعة أعضاء .

املعاجة اإلسصائية - :
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا  ،تـ استخداـ األساليب اإلحصائية
المناسبة  ،مف خبلؿ حساب األوزاف النسبية وحدود الثقة حوليا لبلستبانة ؛ لمعرفة مستوى
تحقؽ كؿ عبارة وذلؾ وفقاً لمخطوات التالية-:
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 حساب تك اررات استجابة أفراد العينة عمى االستبانة لكؿ عبارة تحت كؿ بديؿ مف بدائؿ
اإلجابة وىى(يتحقؽ – يتحقؽ إلى حد ما – ال يتحقؽ) أو (موافؽ _ موافؽ إلى حد ما
 ،غير موافؽ ) .
 إعطاء موازيف رتب لكؿ بديؿ مف بدائؿ االستجابة عمى النحو التالي يتحقؽ – موافؽ
(ٖ)  ،يتحقؽ إلى حد ما – موافؽ إلى حد ما (ٕ)  ،ال يتحقؽ – غير موافؽ (ٔ).
 ضرب تكرار كؿ عبارة في الميزاف الرقمي لبديؿ االستجابة ثـ جمع حاصؿ الضرب
لمحصوؿ عمى درجة االستجابة الكمية لكؿ عبارة.
 الحصوؿ عمى الوزف النسبي لكؿ ممارسة ؛ وذلؾ بحساب الدرجة الكمية " مجموع
األوزاف النسبية " لكؿ عبارة عمى عدد أفراد العينة مضروباً في أعمى وزف نسبي رقمي

لبلستجابة وىو ٖ مف خبل ؿ العبلقة التالية-:

ؾٔ × ٖ  +ؾٕ × ٕ  +ؾٖ × ٔ
ٖف

ؽ=

حيث  :ؽ ىي الوزف النسبي لمعبارة .

ؾٔ = عدد تك اررات يتحقؽ أو موافؽ .

ؾٕ = عدد تك اررات يحقؽ إلى حد ما أو موافؽ إلى حد ما .
ؾٖ = عدد تك اررات ال يتحقؽ أو غير موافؽ .
ف = عدد أفراد العينة .

تقدير الخطأ المعياري بالنسبة لشدة الموافقة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة مف المعادلػة

التالية :

الخطأ المعيار ( خ .ـ) =

أ×ب
ف

حيث  :أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى العبارة . ٓ.ٙٚ
ب = ٔ – أ = ٔ – . ٓ.ٖٖ = ٓ.ٙٚ
ف = عدد أفراد العينة = ٖ.ٕٛ

الخطأ المعيار ( خ .ـ) =

ٖٖٓ.ٙٚ × ٓ.
ٖٕٛ
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تعييف حدود الثقة التي تحصر المدى الذي يحدد وجود متوسطات مجموعات األفراد فيو
حوؿ المتوسط الحقيقي ( نسبة شدة الموافقة )  ،وتـ حساب حدود الثقة مف القانوف
التالي-:
حدود الثقة حوؿ الوزف النسبي =  ± ٓ.ٙٚالخطأ المعياري ×  ، ٔ.ٜٙوذلؾ عند درجة
ثقة ٘ ٓ.ٜودرجػة شؾ ٘ٓ ٓ.وذلؾ كما يمي -:
 الحد األعمى = . ٓ.ٕٚ = ٔ.ٜٙ × ٓ.ٕٓٚ + ٓ.ٙٚ الحد األدنى = . ٓ.ٙٔ = ٔ.ٜٙ × ٓ.ٕٓٚ - ٓ.ٙٚ العبارات التي ليا وزف نسبي أكبر مف أو يساوي الحد األعمى (ٕ )ٓ.ٚتعتبر محققة . العبارات التي ليا وزف نسبي ينحصر بيف الحد األعمى (ٕ )ٓ.ٚوالحد األدنى (ٔ)ٓ.ٙتعتبر عبػارة غير واضحة التحقؽ .
 العبارات التي ليا وزف نسبي أقؿ مف أو يساوي الحد األدنى (ٔ )ٓ.ٙتعتبر عبارة غيرمحققة.
تعييف حدود الثقة التي تحصر المدى الذي يحدد وجود متوسطات مجموعات األفراد فيو
حوؿ المتوسط الحقيقي (نسبة شدة الموافقة)  ،وتـ حساب حدود الثقة مف القانوف التالي -:
حدود الثقة حوؿ الوزف النسبي =  ± ٓ.ٙٚالخطأ المعياري ×  ، ٔ.ٜٙوذلؾ عند درجة
ثقة ٘ ٓ.ٜودرجػة شؾ ٘ٓ ٓ.وذلؾ كما يمي -:
الحد األعمى = . ٓ.ٕٚ = ٔ.ٜٙ × ٓ.ٕٓٚ + ٓ.ٙٚ
الحد األدنى = . ٓ.ٙٔ = ٔ.ٜٙ × ٓ.ٕٓٚ - ٓ.ٙٚ
وقد راعت الباحثة عند حساب التحميؿ اإلحصائي وحساب حدود الثقة وتحميؿ النتائج
التي تـ التوصؿ إلييا ما يمي (صفوت فرج ٕٓٓٔ ،ـ . )ٜٔٛ ،
 العبارات التي ليا وزف نسبي أكبر مف أو يساوي الحد األعمى (ٕ )ٓ.ٚتعتبر محققة أوموافؽ عمييا مف أفراد العينة .
 العبارات التي ليا وزف نسبي ينحصر بيف الحد األعمى (ٕ )ٓ.ٚوالحد األدنى (ٔ)ٓ.ٙتعتبر عبػارة محققة بدرجة متوسطة أو موافؽ عمييا إلى حد ما مف أفراد العينة .
 العبارات التي ليا وزف نسبي أقؿ مف أو يساوي الحد األدنى (ٔ )ٓ.ٙتعتبر عبارة غيرمحققة أو غير موافؽ عمييا مف أفراد العينة .
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ىتائر الدزاسة امليداىية - :
نتائج المحور األوؿ  :واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة
القضايا التربوية والتعميمية -:
وتضمف ىذا (ٗٔ) أربع عشرة عبارة استيدفت الوقوؼ عمى" واقع العمؿ التطوعي
بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية والتعميمية مف وجية نظر عينة الدراسة " ،
وقد جاءت استجابات أفراد العينة عمى النحو اآلتي -:
أ  :عبارات تتحقؽ لدى أفراد العينة وحاصمة عمى متوسط أعمى مف ٕ- : ٓ.ٚ
حيث بمغ عدد العبارات التي جاءت ذات داللة لدى أفراد العينة ثماف عبارات يمكف
تحديدىا مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ ٍٝسهْ ()0
ػجبساد رزؾون ؽٝ " ٍٞاهغ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٔذ٘٣خ عٛٞبط ٖٓ ؽ٤ش خذٓخ اُوعب٣ب اُزشث٣ٞخ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ "
اُذالُخ
ٗغجخ
ٓزٞعػ
اُؼجبسح
ّ
االعزغبثخ
رزؾون
روذّ عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط اُشػب٣خ اُصؾ٤خ ُز1.81 ١ٝ
1
االؽز٤بعبد اُخبصخ
رزؾون
1.22
رغؼ ٠عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط إُ ٠ػالط ٓؾٌِخ
3
ا٤ٓ٧خ ٝرؼِ ْ٤اٌُجبس.
رزؾون
رغ ْٜعٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ك ٢خذٓخ اُج٤ئخ 1.22
2
ٝأُؾبكظخ ػِٗ ٠ظبكزٜب.
رزؾون
رغ ْٜعٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ك ٢ر٘ظ ْ٤ثشآظ 1.20
2
اُزؼِ( ْ٤رؾل٤ع اُوشإٓ اٌُش. )ْ٣
رزؾون
رؼوذ عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ٗذٝاد ٓزخصصخ 1.81
2
ُِزٞػ٤خ ثخطٞسح اُزذخٝ ٖ٤إدٓبٕ أُخذساد .
رزؾون
رؾشؿ عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ػِ ٠رذػ1.22 ْ٤
2
أُؾشٝػبد اُصـ٤شح ُجؼط ا٧عش اُلو٤شح .
رزؾون
رغ ْٜعٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط كٗ ٢ؾش اُٞػ1.28 ٢
8
اُصؾٝ ٢رٌ ٖ٣ٞاُؼبداد اُصؾ٤خ ُذ ٟأُزؼِٔ. ٖ٤
رزؾون
1.22
 13رغؼ ٠عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط إُ ٠ر٘ظ ْ٤اُوٞاكَ
اُذػ٣ٞخ .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
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 أف العبارات التي جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف الحد األعمى لمتوسطالثقة وىو ٕ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى أف عينة الدراسة ترى أف ىذا الواقع متحقؽ وىذه
العبارات تفسيرىا كالتالي-:
 أف التطوع والعطاء مفتوح أماـ كؿ شخص في المجتمع سواء أكاف ذك ار أـ أنثى  ،صغي ار أـكبي ار  ،ومجاالت العمؿ التطوعي كثيرة ومتنوعة  ،وكؿ شخص عميو أف يقوـ بالعمؿ الذي
يقدر عميو ويتناسب مع إمكاناتو  ،فمثبل المعمموف يستطيعوف تعميـ غيرىـ بفتح فصوؿ
لمحو األمية أو لتقوية الطبلب في المواد التي يقوموف بتدريسيا  ،والحرفيوف يستطيعوف
تعميـ غيرىـ مف الصبياف الحرفة أو المينة التي يعمموف بيا  ،وىكذا كؿ صاحب مينة أو
عمؿ يستطيع أف يقدـ لمجتمعو وألبنائو المساعدة والعوف مف خبلؿ أبواب التطوع
المتعددة.
 أف الجمعيات التطوعية بمدينة سوىاج تقدـ خدمات جميمة ألبناء المدينة خاصة فيما يتعمؽبالقضايا التعميمية أو التربوية وذلؾ مف حيث الرعاية الصحية أو تعميـ الكبار أو المحافظة
عمى البيئة ونظافتيا أو تحفيظ القرآف الكريـ ألبناء المدينة أو عقد الندوات لتوعية أبناء
المدينة بخطورة التدخيف والمخدرات أو مساعدة أبناء المدينة في إقامة مشروعات صغيرة
تكوف مصدر دخؿ لبعض األسر الفقيرة وىذا ما أكدتو نتائج استجابات أفراد العينة مف
خبلؿ الجدوؿ ؛ حيث جاءت األوزاف النسبية لعبارات الجدوؿ جميعيا أكبر مف الحد األعمى
لحدود الثقة ألفراد العينة .
ب  :العبازات غري واضشة التشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد ىذه العبارات غير واضحة التحقؽ لدى أفراد العينة ثبلث عبارات يمكف
تحديدىا مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ ٍٝسهْ ()11
ػجبساد ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون ؽٝ ٍٞاهغ "ٝاهغ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٔذ٘٣خ عٛٞبط ٖٓ ؽ٤ش " خذٓخ
اُوعب٣ب اُزشث٣ٞخ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ"
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
اُؼجبسح
ّ
االعزغبثخ
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون
رو ْ٤عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ٗذٝاد 1.28
0
ٓٝؾبظشاد ٝأٓغ٤بد د٤٘٣خ ٝصوبك٤خ .
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون
 11رـشط عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ؽت 1.21
اُؼِْ  ٝاُجؾش اُؼُِٔ ٢ذ ٟأُزؼِٔ. ٖ٤
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ّ
18

ٗغجخ ٓزٞعػ
اُؼجبسح
االعزغبثخ
رلزؼ عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط كص1.23 ٍٞ
ُزو٣ٞخ اُطالة اُز٣ ٖ٣ؼب ٖٓ ٕٞٗٝظؼق ك ٢اُزؾصَ٤
اُزؼِ. ٢ٔ٤

اُذالُخ
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون

يضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  ،ومف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ما يمي-:

 أف عبارات الجدوؿ الثبلث جاءت األوزاف النسبية الخاصة بيا محصورة بيف الحد األدنىواألعمى لحدود الثقة  ،وىذا يعني أف استجابات أفراد العينة حوؿ ىذه العبارات كانت غير
واضحة الداللة  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف أفراد العينة غير متأكديف بأف الجمعيات التطوعية
بالمدينة تقوـ بذلؾ  ،وقد يكوف السبب ف ي ذلؾ ىو أف أفراد العينة غير مدركيف أف ىذه
الجيود قد تكوف مف صميـ جيود الجمعيات التطوعية رغـ أنيا بالفعؿ قد تكوف مف صميـ
جيودىا ؛ لذا جاءت استجاباتيـ حوليا غير واضحة الداللة .
ز  :عبازات ال تتشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد العبارات غير الدالة لدى أفراد العينة ثبلث عبارات  ،وجاءت استجابات أفراد
العينة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي-:
عذ)11( ٍٝ
ػجبساد ال رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٔذ٘٣خ عٛٞبط ٖٓ ؽ٤ش خذٓخ اُوعب٣ب اُزشث٣ٞخ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ "
اُذالُخ
ٗغجخ ٓزٞعػ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ال رزؾون
رؾشؿ عٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط 1.82
8
ػِ ٠روذ ْ٣اُؼ ٕٞأص٘بء اٌُٞاسس اُطج٤ؼ٤خ .
1.10

٣ 11غ ْٜاُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ك ٢إٗؾبء
ٌٓزجبد ػبٓخ .
 12رغ ْٜعٔؼ٤بد اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ذ٘٣خ عٛٞبط ك1.82 ٢
ر٘ظ ْ٤اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ُِؼبِٓ ٖ٤ك٤ٓ ٢ذإ اُزشث٤خ
ٝاُزؼِ. ْ٤

ال رزؾون
ال رزؾون

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي - :
 جميع العبارات التي وردت بالجدوؿ كانت متوسطات استجابات أفراد العينة حوليا أقؿ مفالحد األدنى لحدود الثقة وىذا يعني أف أفراد العينة يروف أف الجمعيات التطوعية بمدينة
سوىاج ال يؤدوف ىذه الخدمات  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأنو قد ال يكوف بالفعؿ مف صميـ عمؿ
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الجمعيات التطوعية تقديـ العوف أثناء الكوارث الطبيعية عمى اعتبار أف ىذا مف صميـ عمؿ
الييئات والحكومات  ،أما عف إنشاء مكتبات عامة أو تنظيـ دورات تدريبية لمعامميف في
ميداف التربية والتعميـ فقد يكوف ىذا مف صميـ عمؿ المؤسسات المعينة بالعممية التعميمية
في األساس وليس الجمعيات التطوعية .
ىتائر احملوز الجاىي  :دواعي عنل املسأة يف دلال العنل التطوعي يف ذلافظة سوٍاز - :
تضمف ىذ المحور( ٗٔ) أربع عشرة عبارة استيدفت الوقوؼ عمى دواعي عمؿ المرأة
في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج مف وجية نظر عينة الدراسة  ،وقد جاءت
استجابات أفراد العينة عمى النحو اآلتي -:
أ  :عبازات تتشكل لدى أفساد العيية - :
حيث بمغ عدد العبارات التي تتحقؽ لدى أفراد العينة عشرة عبارات يمكف تحديدىا مف
خبلؿ الجدوؿ التالي - :
عذ)13( ٍٝ
ػجبساد رزؾون ؽ " ٍٞدٝاػ ٢ػَٔ أُشأح كٓ ٢غبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ؾبكظخ عٛٞبط "
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
رزؾون
 12اًزغبة ٜٓبساد عذ٣ذح ػٖ غش٣ن اُؼَٔ ٝاُزغشثخ ٝاُزطج٤ن 1.82 .
رزؾون
1.80
 12اعزضٔبس أٝهبد اُلشاؽ ك ٢أػٔبٍ اعزٔبػ٤خ رؾو٤ن ا٩ؽجبػبد
أُؼ٘٣ٞخ أُخزِلخ .
رزؾون
1.81
 12رؼض٣ض اُؼالهبد اُؼبٓخ ٝاالعزٔبػ٤خ ثؾٌَ ًج٤ش.
رزؾون
1.80
 18اُؾص ٍٞػِ ٠ا٧عش ٖٓ هللا عجؾبٗٝ ٚرؼبُ. ٠
رزؾون
1.88
 10اُؾص ٍٞػِ ٠خجشاد عذ٣ذح .
رؾون
1.20
رؼض٣ض اُضوخ ثبُ٘لظ ٝرؾَٔ أُغؤ٤ُٝخ .
31
رزؾون
1.28
 31اُؾص ٍٞػٌِٓ ٠بٗخ ك ٢أُغزٔغ .
رزؾون
1.81
 33ص٘غ ؽ٤بح أكعَ ُ٦خش. ٖ٣
رزؾون
 32اُشؿجخ ك ٢رؾو٤ن اُزاد ٝاُذكبع ػٖ اُوٗٝ ْ٤ؾش أُجبدئ اُز1.28 ٢
٣ؤٖٓ ثٜب اٗ٩غبٕ .
رزؾون
 38ر٘ٔ٤خ دٝاػ ٢اُزطٞع  ٕ٧اٗ٩غبٕ ٣خشط ٖٓ رار ٚإُٓ ٠غبػذح 1.81
ا٥خش. ٖ٣

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
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 أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف الحدأف ىذا الواقع
األعمى لمتوسط الثقة وىو ٔ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى أف عينة الدراسة ترى َّ
متحقؽ .
 أف أفراد العينة يروف أف مف دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي أمور كثيرة منياعمى سيبؿ المثاؿ ال الحصر  :اكتساب ميارات جديدة  ،استثمار أوقات الفراغ  ،تعزيز
العبلقات العامة واالجتماعية  ،الحصوؿ عمى األجر مف ا﵀ سبحانو وتعالى  ،تعزيز
الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية  ،صنع حياة أفضؿ لآلخريف  ،الرغبة في تحقيؽ الذات
والدفاع عف القيـ ونشر المبادئ التي يؤمف بيا اإلنساف  ،تنمية دواعي التطوع ألف
اإلنساف يخرج مف ذاتو إلى مساعدة اآلخريف  ،وترى الباحثة أف ىذه الدواعي تستحؽ
بالفعؿ السعي وراء تحقيقيا فيي بالفعؿ جديرة باالىتماـ والسعي إلى الوصوؿ إلييا في
أي مجاؿ حتى واذا كاف العمؿ التطوعي .
ب  :العبازات غري واضشة التشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد ىذه العبارات غير واضحة الداللة لدى أفراد العينة أربع عبارات يمكف تحديدىا مف خبلؿ
الجدوؿ التالي -:
عذ)12( ٍٝ
ػجبساد ؿ٤ش ٝاظؾخ اُذالُخ ؽ " ٍٞدٝاػ ٢ػَٔ أُشأح كٓ ٢غبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٓ ٢ؾبكظخ
عٛٞبط"
اُذالُخ
ٗغجخ ٓزٞعػ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.22
رؼِّْ اُؼَٔ ثشٝػ ٓٝجذأ اُلش٣ن اُٞاؽذ .
32
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.28
رؼض٣ض ٓجذأ اُزؾبسً٤خ ٝأُؾبسًخ .
38
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.23
اُؾبعخ إُ ٠االرصبٍ ثب٥خش. ٖ٣
32
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.22
اُزجشّ ٖٓ اُؼَٔ اُشعٔٝ ٢اُجؾش ػٖ ػَٔ
32
اُزؾون
٣ؾشسٗ٘ب ٖٓ اُشٝرٝ ٖ٤اُشربثخ .

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  ،ومف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ما يمي -:
 عبارات الجدوؿ السابؽ األربع جاءت استجابات أفراد العينة حوليا محصورة بيف الحداألدنى واألعمى لحدود الثقة وىذا يعني أف استجابات أفراد العينة حوؿ ىذه العبارات جاءت
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بأف أفراد العينة غير متأكديف أف ىذه األمور يمكف
غير واضحة الداللة  ،ويمكف تفسير ذلؾ َّ
تحقيقيا عف طريؽ العمؿ التطوعي بصفة خاصة عمى اعتبار أف ىذه األمور يمكف تحقيقيا
والوصوؿ إلييا عف طريؽ أي عمؿ جماعي يقوـ بو عدد كبير مف األفراد .
نتائج القسم الثاني  :المعوقات الثقافية في مجال العمل التطوعي -:

وتضمف ىذا القسـ ( )٘ٛثماني وخمسيف عبارة استيدفت الوقوؼ عمى أىـ المعوقات
الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي ومنيا -:

أوال  :معوقات تتعلل بجكافة املتطوعة ذاتَا - :
ويتضمف ( )ٔٙست عشرة عبارة تستيدؼ الوقوؼ عمى واقع معوقات تتعمؽ بثقافة
المتطوعة ذاتيا  ،مف وجية نظر عينة الدراسة  ،وقد جاءت استجابات أفراد العينة عمى النحو
اآلتي -:

أ  :عبازات تتشكل لدى أفساد العيية - :
حيث بمغ عدد العبارات التي تتحقؽ لدى أفراد العينة عشر عبارات يمكف تحديدىا مف خبلؿ
الجدوؿ التالي -:

ّ
30
21
21
22
28
20
81
83
82
88

عذ)18( ٍٝ
ػجبساد رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " أُؼٞهبد اُز ٢رزؼِن ثضوبكخ أُزطٞػخ رارٜب "
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
رزؾون
1.28
اُغ َٜثؤ٤ٔٛخ اُؼَٔ اُزطٞػ. ٢
رزؾون
1.81
اُغ َٜثؤٛذاف اُؼَٔ اُزطٞػ. ٢
رزؾون
1.20
ظؼق اُوذسح ػِ ٠إعبدح اُؼَٔ أُطِٞة .
رزؾون
1.22
ػذّ ٝعٞد ٝهذ ًبف ُِزطٞع .
رزؾون
1.23
االٗؾـبٍ ثبُؼَٔ ٝاُٞظ٤لخ ٝاالٛزٔبّ ثبُٞظغ اُزار٢
أُبدٝ ١ا٧عش ١أ ٝاُجؾش ػٖ ُؤخ اُؼ٤ؼ .
رزؾون
1.81
االٗؾـبٍ ثب٧ػٔبٍ أُ٘ضُ٤خ .
رزؾون
1.22
ػذّ ٝعٞد ؽٞاكض ٓبد٣خ ٓٝؼ٘٣ٞخ ُِؼَٔ اُزطٞػ. ٢
رزؾون
1.23
ظؼق اُزغشثخ ٝاُخٞف ٖٓ اُلؾَ .
رزؾون
1.22
اُؾص ٍٞػِ ٠إرٕ  ٢ُٝآ٧ش ك ٢ثؼط ا٧ؽ٤بٕ .
رزؾون
1.22
اُج٤ئخ اُز ٢رؼ٤ؼ كٜ٤ب أُشأح هذ ال رٌ ٕٞداػٔخ ُٜب
ُِؼَٔ كٛ ٢زا أُغبٍ .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
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 أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف الحداألعمى لمتوسط الثقة وىو ٕ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى أف عينة الدراسة ترى أف ىذا الواقع
متحقؽ  ،وأف ىذه المعوقات تعد بالفعؿ معوقات شخصية أماـ المرأة في مجاؿ العمؿ
التطوعي .
 ذكر أفراد العينة أف مف المعوقات التي تعوؽ المرأة عف العمؿ في المجاؿ التطوعي أموركثيرة منيا  :ضعؼ التجربة والخوؼ مف الفشؿ  ،ومنيا االنشغاؿ باألعماؿ المنزلية ،
ومنيا البيئة التي تعيش فييا المرأة قد ال تكوف داعمة ليا لمعمؿ في ىذا المجاؿ  ،ومنيا
أف ىذه المعوقات كفيمة بأف تعوؽ
الجيؿ بأىداؼ وأىمية العمؿ التطوعي  ،وترى الباحثة َّ
أي إنساف عف العمؿ والنجاح في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة .

ب  :عبازات غري واضشة التشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد ىذه العبارات غير واضحة التحقؽ لدى أفراد العينة أربع عبارات يمكف تحديدىا مف
خبلؿ الجدوؿ التالي -:

ّ
23
28
22
81

عذ)12( ٍٝ
ػجبساد ؿ٤ش ٝاظؾخ اُذالُخ ؽٝ ٍٞاهغ " أُؼٞهبد اُز ٢رزؼِن ثضوبكخ أُزطٞػخ رارٜب "
اُذالُخ
ٗغجخ ٓزٞعػ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.23
اُغؼٗ ٢ؾ ٞرؾو٤ن ٌٓبعت ؽخص٤خ .
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.21
اعزـالٍ ٓشٗٝخ اُزطٞع إُ ٠ؽذ اُزغ٤ت ٝاالعزٜزبس.
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.22
اُؼضٝف ػٖ اُزطٞع ثغجت ثؼذ أُؤعغبد اُزطٞػ٤خ
اُزؾون
ػٖ ٓؾَ اُغٌٖ أ ٝا٩هبٓخ .
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.22
ػذّ ٝعٞد اُشؿجخ ٝاُذاكغ ُِؼَٔ اُزطٞػ. ٢
اُزؾون

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  ،ومف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ما
يمي-:
 أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت استجابات أفراد العينة حوليا محصورة بيف الحداألدنى واألعمى لحدود الثقة وىذا يعني أف ىذه العبارات غير واضحة الداللة لدى أفراد العينة ،
وقد يكوف السبب في ذلؾ ىو عدـ فيـ أفراد العينة المقصود مف العبارات السابقة  ،فمثبل
العبارة األولى المقصود منيا أف سعي بعض األفراد نحو تحقيؽ مكاسب شخصية خاصة يعد
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معوؽ مف معوقات العمؿ في المجاؿ التطوعي ؛ وذلؾ ألف العمؿ التطوعي مف المفترض أال
يسعى الميتموف بو إلى تحقيؽ مكاسب شخصية بؿ الحرص عمى خدمة اآلخريف وابتغاء
األجر مف المولى عز وجؿ  ،وبالنسبة لمعبارة الثانية فالمقصود منيا أف المرونة التي يتميز
بيا العمؿ التطوعي قد ُيساء استغبلليا مف البعض إلى الحد الذي يترتب عميو التسيب
واالستيتار  ،وبالنسبة لمعبارة الثالثة فالمقصود منيا أف العزوؼ عف التطوع قد يكوف سببو
بعد المؤسسات التطوعية عف محؿ السكف أو اإلقامة مما يجعؿ المتطوع يعاني في ذىابو
وعودتو إلى المؤسسات التطوعية وليس سبباً آخر  ،وبالنسبة لمعبارة الرابعة فالمقصود منيا

أف عدـ وجود الرغبة والدافع لمعمؿ التطوعي لدى المتطوع قد يكوف معوقاً شخصياً .

ز  :عبازات ال تتشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد العبارات التي ال تتحقؽ لدى أفراد العينة عبارتيف  ،وجاءت استجابات أفراد
العينة حوليما كما ىو موضح في الجدوؿ التالي -:
عذ)12( ٍٝ
ػجبساد ال رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " أُؼٞهبد اُز ٢رزؼِن ثضوبكخ أُزطٞػخ رارٜب "
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ال
1.88
 22اُؾؼٞس ثؼذّ االُضاّ ثؤداء اُؼَٔ اُزطٞػ ٢كٝ ٢هذ
رزؾون
ٓؾذد .
ال
1.21
 22ظؼق اُضوخ ثبُ٘لظ ٝظؼق اُوذسح ػِ ٠رؾَٔ
رزؾون
أُغؤ٤ُٝخ .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 أف العبارتيف المتيف وردتا بالجدوؿ جاءت استجابات أفراد العينة حوليما أقؿ مف الحداألدنى لحدود الثقة مما يدؿ عمى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى أف ما جاء بالعبارتيف
يعد معوقاً شخصياً أماـ المرأة لمعمؿ في المجاؿ التطوعي .

ثاىياً  :معوقات الجكافة اإلدازية املتعلكة باملؤسسة الكائنة على العنل التطوعي - :
وتضمف ( )ٔٛثماني عشرة عبارة تستيدؼ الوقوؼ عمى واقع معوقات الثقافة
َّ

اإلدارية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،مف وجية نظر عينة الدراسة ،
وقد جاءت استجابات أفراد العينة عمى النحو التالي -:

أ  :عبازات تتشكل لدى أفساد العيية - :
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حيث بمغ عدد العبارات التي تتحقؽ لدى أفراد العينة عشرة عبارات يمكف تحديدىا مف
خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ)12( ٍٝ
ػجبساد راد دالُخ ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ ا٩داس٣خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ٠
اُؼَٔ اُزطٞػ"٢

ّ

اُؼجبسح

82
82

هِخ ػذد أُزطٞػبد .
ػذّ ٝعٞد هبػذح ث٤بٗبد سعٔ٤خ داخَ أُؤعغبد
اُزطٞػ٤خ .
ظؼق اُوذساد اُزخط٤ط٤خ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ .
ػذّ اُزوذ٣ش أُ٘بعت ُِغٜذ اُز٣ ١جزُ ٚأُزطٞع .
ػذّ ٝظٞػ ا٧دٝاس داخَ اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ .
صؼٞثخ اُزؼبَٓ ٓغ اُِٞائؼ ٝاُوٞاٗ. ٖ٤
ػذّ ٝظغ أُزطٞع ك ٢اُؼَٔ أُ٘بعت ُُٔٚٞ٤
ٝهذسارٝ ٚاعزؼذاد. ٙ
ػذّ ٝعٞد اُزذس٣ت اٌُبكُ ٢ذ ٟاُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ .
ػذّ ٝعٞد إداسح خبصخ ُِٔزطٞػ ٖ٤رٜزْ ثؾؤْٜٗٝ
ٝرؼ ْٜ٘٤ػِ ٠االخز٤بس أُ٘بعت ؽغت سؿجز. ْٜ
ػذّ رٞاكش ثشآظ خبصخ ُزذس٣ت أُزطٞػ ٖ٤هجَ
رٌِ٤ل ْٜثبُؼَٔ .

82
88
80
21
22
28
22
22

اُذالُخ

ٗغجخ
ٓزٞعػ
االعزغبثخ
1.82
1.22

رزؾون
رزؾون

1.82
1.22
1.28
1.23
1.28

رزؾون
رزؾون
رزؾون
رزؾون
رزؾون

1.22
1.22

رزؾون
رزؾون

1.21

رزؾون

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف الحداألعمى لمتوسط الثقة وىو ٕ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى أف عينة الدراسة ترى أف ىذا الواقع متحقؽ
 ،وأف ىذه المعوقات تعد بالفعؿ معوقات إدارية في مجاؿ العمؿ التطوعي .
 أف المعوقات اإلدارية التي وردت بعبارات الجدوؿ تمثؿ حقاً معوقات تقؼ في سبيؿ تحقيؽالجمعيات التطوعية ألىدافيا ومف ىذه المعوقات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  :قمة عدد

المتطوعيف والمتطوعات  ،عدـ وجود قاعدة بيانات رسمية داخؿ المؤسسات التطوعية ،
صعوبة التعامؿ مع الموائح والقوانيف  ،عدـ وضع المتطوع في العمؿ المناسب لميولو
وقدراتو واستعداده  ،عدـ وجود إدارة خاصة لممتطوعيف تيتـ بشؤونيـ وتعينيـ عمى
االختيار المناسب حسب رغبتيـ عدـ توافر برامج خاصة لتدريب المتطوعيف قبؿ تكميفيـ
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بالعمؿ  ،ضعؼ القدرات التخطيطية والتنظيمية  ،عدـ وضوح األدوار داخؿ الجمعيات
التطوعية .

ب  :عبازات غري واضشة التشكل لدى أفساد العيية- :
بمغ عدد ىذه العبارات غير واضحة التحقؽ لدى أفراد العينة ثبلث عبارات يمكف
تحديدىا مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ)18( ٍٝ
ػجبساد ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ ا٩داس٣خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ٠
اُؼَٔ اُزطٞػ" ٢
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون
 21اُج٤شٝهشاغ٤خ ٝاُخٞف ػِ ٠أُ٘بصت 1.22
ٝاٌُشاع. ٢
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون
1.22
 23ػذّ ٝعٞد ُٞائؼ ٝأٗظٔخ ر٘ظْ اُؼَٔ
االعزٔبػ ٢اُزطٞػ. ٢
ؿ٤ش ٝاظؾخ اُزؾون
1.23
 23ػذّ اُزغبٗظ ث ٖ٤اُلش٣ن اُؼبَٓ ك٢
اُغٔؼ٤خ ٝث ٖ٤أُزطٞػ. ٖ٤

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  ،ومف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ما يمي
-:
 أف العبارات التي وردت بالجدوؿ جاءت استجابات أفراد العينة حوليا محصورة بيف الحداألدنى واألعمى لحدود الثقة وىذا يعني عدـ وضوح داللة ىذه العبارات لدى أفراد العينة ،
ويمكف تفسير ذلؾ بعدـ فيـ أفراد العينة المقصود مف ىذه العبارات  ،فمثبل العبارة األولى :
المقصود منيا أف الروتيف والبيروقراطية وحرص بعض األشخاص عمى مناصبيـ وعدـ
رغبتيـ في التطوير والتجديد يمثؿ معوقاً إدارياً خطي ارً يقؼ أماـ تطوير العمؿ التطوعي
والنيوض بو  ،أما بالنسبة لمعبارة الثانية  :فالمقصود منيا أف عدـ وجود لوائح وأنظمة

خاصة بالعمؿ التطوعي واالعتماد عمى لوائح وأنظمة العمؿ األخرى يمثؿ معوقاً إدارياً يقؼ

أماـ تطوير وتجديد العمؿ التطوعي  ،وبالنسبة لمعبارة الثالثة  :فالمقصود منيا أف عدـ
التجانس والمودة بيف أعضاء مجمس والعامميف بالجمعيات التطوعية يمثؿ معوقاً إدارياً يعرقؿ

العمؿ ويؤثر عمى تقدمو أو قد يكوف السبب أف ىذه األشياء بالفعؿ غير موجودة بالجمعيات
التطوعية ؛ لذا جاءت استجابات أفراد العينة حوليا غير واضحة الداللة .
- 227 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......

ز  :العبازات غري الدالة لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد العبارات التي ال تتحقؽ لدى أفراد عينة الدراسة خمس عبارات  ،وجاءت
استجابات أفراد العينة حوليا كما ىو موضح في الجدوؿ التالي - :
عذ)10( ٍٝ
ػجبساد ال رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ ا٩داس٣خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ ٠اُؼَٔ
اُزطٞػ" ٢
اُذالُخ
ٗغجخ
ٓزٞعػ
اُؼجبسح
ّ
االعزغبثخ
ال رزؾون
1.22
 20اُجؼذ ػٖ اُطٔٞػ ٝاُشظب ثبُٞاهغ دٓ ٕٝؾبُٝخ رـ٤٤ش. ٙ
ال رزؾون
1.21
 22ػذّ ا٩ػالٕ اٌُبك ٢ػٖ أٛذاف أُؤعغخ ٝأٗؾطزٜب .
ال رزؾون
1.30
 28اػزجبس أػٔبٍ اُغٔؼ٤خ ٖٓ ا٧عشاس أُـِوخ اُز٣ ٢غت ػذّ
ٓ٘بهؾزٜب ٓغ ا٥خش. ٖ٣
ال رزؾون
1.83
 21إسٛبم ًب َٛأُزطٞع ثبٌُض٤ش ٖٓ ا٧ػٔبٍ ا٩داس٣خ ٝاُل٘٤خ .
ال رزؾون
1.23
 21أُؾبثبح ك ٢إع٘بد ا٧ػٔبٍ ٝ ،رؼ ٖ٤٤اُؼبِٓ ٖٓ ٖ٤ا٧هبسة ٖٓ
ؿ٤ش ر ١ٝاٌُلبءح .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ مجموعة مف النتائج ىي كما بمي -:
 أف العبارات التي وردت بالجدوؿ كانت نسبة متوسط استجابة أفراد العينة حوليا أقؿ مفالحد األدنى لحدود الثقة مما يدؿ عمى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى أف ىذه المعوقات
موجودة بالعمؿ التطوعي  ،وكذلؾ ال تمثؿ معوقات إدارية لمعمؿ في ىذا المجاؿ .
ثالجاً :معوقات الجكافة االدتناعية املتعلكة باملؤسسة الكائنة على العنل التطوعي -:
وبتضمف (ٖٔ) ثبلث عشرة عبارة تستيدؼ الوقوؼ عمى واقع معوقات الثقافة االجتماعية
المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي  ،مف وجية نظر عينة الدراسة  ،وقد جاءت
استجابات أفراد العينة عمى النحو التالي - :
ًأ  :عبازات تتشكل لدى أفساد العيية - :
حيث بمغ عدد العبارات التي تتحقؽ لدى أفراد العينة تسع عبارات يمكف تحديدىا مف خبلؿ
الجدوؿ التالي -:
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عذ)31( ٍٝ
ػجبساد رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ االعزٔبػ٤خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ ٠اُؼَٔ
اُزطٞػ"٢
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
رزؾون
 22ظؼق اُٞػ ٢أُغزٔؼ ٢ثذٝس اُؼَٔ اُزطٞػ1.81 ٢
ٝأ٤ٔٛز ٚك ٢اُز٘ٔ٤خ .
رزؾون
 28ػذّ ٝعٞد ٌٓبكآد أ ٝػٞآَ رؾل٤ض ُِؼَٔ 1.82
اُزطٞػ.٢
رزؾون
 22اُشٝر ٖ٤ك ٢اُؼَٔ اُزطٞػٝ ، ٢ؽؼٞس أُزطٞػ1.22 ٖ٤
ثؤٕ ػِٔ٣ ُٖ ْٜـ٤ش ك ٢اُٞاهغ ؽ٤ئب ً .
رزؾون
 22ػذّ ٝعٞد ٗظبّ ٓٞؽذ ُِزطٞع ٓٔب أكوذ اُؼَٔ 1.22
اُزطٞػٗٞ٘٤ً ٢زٝ ، ٚعؼِ٣ ٚغ٤ش ٖٓ ؿ٤ش رخط٤ػ أٝ
ر٘ظ. ْ٤
رزؾون
 28رذٗ ٢صوبكخ اُزطٞع ثؾٌَ ًج٤ش كً ٢ض٤ش ٖٓ 1.81
أُغزٔؼبد اُؼشث٤خ .
رزؾون
 20ػذّ ثش سٝػ اُزطٞع ث ٖ٤أث٘بء أُغزٔغ ٓ٘ز 1.82
اُصـش.
رزؾون
1.81
 23ظؼق اُز٘غ٤ن ث ٖ٤اُغٔؼ٤بد ا٤ِٛ٧خ أُخزِلخ .
رزؾون
 22هذّ أعبُ٤ت اُؼَٔ اُزطٞػٝ ٢اكزوبسٛب إُ ٠ا٩ثذاع 1.23
ٝاُزؤص٤ش .
رزؾون
 28ػذّ ٝعٞد آُ٤بد ر٘ظْ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٞظٞػ 1.28
ٝؽلبك٤خ .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف أوتساوي الحد األعمى لمتوسط الثقة وىو ٕ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى أف عينة الدراسة ترى أف ىذا
الواقع متحقؽ  ،وأف ىذه المعوقات تمثؿ بالفعؿ معوقات اجتماعية في مجاؿ العمؿ
التطوعي .
 أف المعوقات االجتماعية التي تقؼ في سبيؿ تقدـ العمؿ التطوعي والنيوض بو كثيرةومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  :ضعؼ الوعي المجتمعي بدور العمؿ التطوعي
وأىميتو في التنمية  ،ومنيا الروتيف في العمؿ التطوعي وشعور المتطوعيف بأف عمميـ
لف يغير في الواقع شيئاً  ،ومنيا عدـ وجود نظاـ موحد لمتطوع مما أفقد العمؿ التطوعي
كينونتو وجعمو يسير مف غير تخطيط أو تنظيـ  ،ومنيا تدني ثقافة التطوع بشكؿ كبير

في كثير مف المجتمعات العربية  ،ومنيا عدـ بث روح التطوع بيف أبناء المجتمع منذ
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الصغر  ،ومنيا عدـ وجود مكافآت أو عوامؿ تحفيز لمعمؿ التطوعي  ،ومنيا ضعؼ
التنسيؽ بيف الجمعيات األىمية المختمفة  ،ومنيا قدـ أساليب العمؿ التطوعي وافتقارىا إلى
اإلبداع والتأثير  ،ومنيا عدـ وجود آليات تنظـ العمؿ التطوعي بوضوح وشفافية  ،وترى
أف ىذه المعوقات تمثؿ معوقات خطيرة تقؼ في سبيؿ تقدـ أي عمؿ والنيوض بو.
الباحثة َّ

ب  :عبازات غري واضشة التشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد ىذه العبارات غير واضحة التحقؽ لدى أفراد العينة أربع عبارات يمكف
تحديدىا مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ)21( ٍٝ
ػجبساد ؿ٤ش ٝاظؾخ اُذالُخ ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ االعزٔبػ٤خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ٠
اُؼَٔ اُزطٞػ" ٢
اُذالُخ
ٗغجخ ٓزٞعػ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.22
 22ػذّ ٝعٞد ُٞائؼ ٝر٘ظٔ٤بد ٝاظؾخ ر٘ظْ اُؼَٔ
اُزؾون
اُزطٞػٝ ٢رؾٔ. ٚ٤
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.28
 21االػزوبد ثؤٕ اُزطٞع ٓع٤ؼخ ُِٞهذ ٝاُغٜذ .
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
1.23
 21ؿ٤بة اُزٞػ٤خ ا٩ػالٓ٤خ ثؤ٤ٔٛخ اُؼَٔ اُطٞػ. ٢
اُزؾون
ؿ٤ش ٝاظؾخ
 22ػذّ ٝعٞد أٗؾطخ رطٞػ٤خ ؽو٤و٤خ ُِوطبع اُخبؿ 1.22
اُزؾون
.

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ  ،ومف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ما يمي
-:
 أف العبارات التي وردت بالجدوؿ جاءت نسبة متوسط استجابات أفراد العينة حوليامحصورة بيف الحد األدنى واألعمى لحدود الثقة مما يدؿ عمى عدـ وضوح داللة ىذه
العبارات لدى أفراد العينة  ،وترى الباحثة أف السبب في مجيء ىذه العبارات غير واضحة
الداللة قد يكوف بسبب عدـ فيـ أفراد العينة المقصود مف ىذه العبارات .

زابعاً  :معوقات الجكافة االقتصادية املتعلكة باملؤسسة الكائنة على العنل التطوعي - :
وتتضمف (ٔٔ) إحدى عشرة عبارة تستيدؼ الوقوؼ عمى " واقع

معوقات الثقافة

االقتصادية المتعمقة بالمؤسسة القائمة عمى العمؿ التطوعي"  ،مف وجية نظر عينة الدراسة ،
وقد جاءت استجابات أفراد العينة عمى النحو التالي -:
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أ  :عبازات تتشكل لدى أفساد العيية - :
حيث بمغ عدد العبارات التي تتحقؽ لدى أفراد العينة ثماني عبارات يمكف تحديدىا مف خبلؿ
الجدوؿ التالي -:
عذ)33( ٍٝ
ػجبساد رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ "ٓؼٞهبد اُضوبكخ االهزصبد٣خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ ٠اُؼَٔ
اُزطٞػ"٢
ٗغجخ ٓزٞعػ اُذالُخ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
رزؾون
1.81
 22اسرلبع أعؼبس كٞار٤ش اٌُٜشثبء ٝأُ٤بٝ ٙا٣٩غبس .
رزؾون
1.88
 22ػذّ رٞكش أُجبُؾ اُالصٓخ ُِؼَٔ اُزطٞػ ٢ثصلخ ٓغزٔشح.
رزؾون
 28اُخٞف ٖٓ اُٞهٞع ك ٢كخ أُ٘ؼ ٝأُغبػذاد ا٧ع٘ج٤خ ٝاُز1.83 ٢
رٌٖٔ ٝسائٜب أٛذاف ٓؾجٛٞخ .
رزؾون
1.20
 20ػذّ صجبد اُزجشػبد ٖٓ أُؾغ٘ ٝ ٖ٤أ َٛاُخ٤ش .
رزؾون
1.82
 81ظؼق ٓصبدس رٔ َ٣ٞاُؼَٔ اُزطٞػ. ٢
رزؾون
1.82
 81ظؼق اُزٔ َ٣ٞاُزارُِ ٢غٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ .
رزؾون
 82رجشػبد أُؾغ٘ٝ ٖ٤رجشػبد أُؤعغبد ٝاُؾخص٤بد ال رٌل1.82 ٢
ؽبعخ اُغٔؼ٤بد اُخ٤ش٣خ ك ٢ر٘ل٤ز ثشآغٜب ٗٝؾبغبرٜب .
رزؾون
1.81
 88ػذّ ٝعٞد ٓغبٔٛبد ؽو٤و٤خ ٖٓ ٝصاسح أُبُ٤خ ك ٢ر٘ل٤ز
اٗ٧ؾطخ اُزطٞػ٤خ .

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ - :
أف العبارات التي جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة حوليا تزيد عف الحد األعمى لمتوسط
 َّأف ىذه
أف عينة الدراسة ترى أف ىذا الواقع متحقؽ  ،و َّ
الثقة وىو ٕ ، ٓ.ٚمما يدؿ عمى َّ
المعوقات تمثؿ بالفعؿ معوقات اقتصادية أماـ نجاح العمؿ التطوعي والنيوض بو .
 أف المعوقات االقتصادية في سبيؿ تقدـ العمؿ التطوعي والنيوض بو كثيرة ومتعددة ومنياعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ارتفاع أسعار فواتير الكيرباء والمياه واإليجار  ،ومنيا عدـ
توفر المبالغ البلزمة لمعمؿ التطوعي بصفة مستمرة  ،ومنيا الخوؼ مف الوقوع في فخ
المنح والمساعدات األجنبية والتي تكمف ورائيا أىداؼ مشبوىة

 ،ومنيا عدـ ثبات

التبرعات مف المحسنيف و أىؿ الخير  ،ومنيا ضعؼ مصادر تمويؿ العمؿ التطوعي ،
ومنيا ضعؼ التمويؿ الذاتي لمجمعيات التطوعية  ،ومنيا تبرعات المحسنيف وتبرعات
المؤسسات والشخصيات ال تكفي حاجة الجمعيات الخيرية في تنفيذ برامجيا ونشاطاتيا ،
ومنيا عدـ وجود مساىمات حقيقية مف وزارة المالية في تنفيذ األنشطة التطوعية  ،وترى
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الباحثة أف المعوقات االقتصادية تمثؿ أىـ معوؽ أماـ تقدـ أي عمؿ والنيوض بو ؛ وذلؾ
ألف الماؿ أصبح عصب الحياة وال يمكف االستغناء عنو بالنسبة ألي إنساف أو ألية
مؤسسة .

ب  :عبازات ال تتشكل لدى أفساد العيية - :
بمغ عدد العبارات التي ال تتحقؽ لدى أفراد العينة ثبلث عبارات  ،وجاءت استجابات
أفراد العينة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي -:
عذ)32( ٍٝ
ػجبساد ال رزؾون ؽٝ ٍٞاهغ " ٓؼٞهبد اُضوبكخ االهزصبد٣خ أُزؼِوخ ثبُٔؤعغخ اُوبئٔخ ػِ ٠اُؼَٔ
اُزطٞػ" ٢
اُذالُخ
ٗغجخ ٓزٞعػ
االعزغبثخ
اُؼجبسح
ّ
ال رزؾون
1.23
 83أؿِت اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ رؼزٔذ ك ٢رِٜٔ٣ٞب ػِ ٠اؽزشاًبد
ا٧ػعبء ٝرجشػبد أُؾغ٘. ٖ٤
ال رزؾون
1.82
 82صؼٞثخ رؾو٤ن االعزوالُ٤خ أُبُ٤خ ُِغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ .
ال رزؾون
1.22
 82ػذّ ٝعٞد ٓغبػذاد ٖٓ ٝصاسح اُزعبٖٓ االعزٔبػ. ٢

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
أف العبارات التي جاءت بالجدوؿ كانت نسبة متوسط استجابة أفراد العينة حوليا أقؿ مف
 َّأف أفراد العينة ال يعتبروف ما جاء بالعبارات السابقة
الحد األدنى لحدود الثقة مما يدؿ عمى َّ
معوقات اقتصادية أماـ العمؿ التطوعي  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف أفراد العينة ينظروف لمعمؿ
التطوعي عمى َّ
أف تمويمو يعتمد بالدرجة األولى عمى التبرعات واليبات وىذا ال يشكؿ معوقاً
أمامو كما جاء في العبارة األولى  ،أما العبارة الثانية فأفراد العينة ال يروف أف تحقيؽ

االستقبللية المالية لمجمعيات التطوعية يمكف أف يكوف عامبلً مف عوامؿ النيوض بالعمؿ

ألف طبيعة العمؿ التطوعي تستمزـ االعتماد عمى
أف ىذا أمر طبيعي َّ
التطوعي  ،والباحثة ترى َّ
مصادر مالية متعددة منيا التبرعات واليبات مف ِقبؿ أىؿ الخير  ،أما العبارة الثالثة واألخيرة
فيمكف أف تكوف المساعدات التي تقدميا وزارة التضامف االجتماعي مساعدات إدارية وغيرىا
أف وزارة التضامف
وال تكوف مساعدات مالية مما جعؿ أفراد العينة ال يستطيعوف التأكد مف َّ
االجتماعي يمكف أف تقدـ مساعدات مالية لمجمعيات التطوعية  ،وىذا ما جعؿ استجابة أفراد
العينة حوؿ ىذه العبارات تأتي غير دالة .
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ىتائر املكابلة املكيدة مع عيية البشح احلالي سول املعوقات الجكافية لعنل املسأة يف اجملال
التطوعي- :
أوالً  :املعوقات الشخصية - :
عذ)38( ٍٝ
" أُؼٞهبد اُؾخص٤خ "
ٓغِظ ا٩داسح

أُزطٞػبد

ّ

اُؼجبسح

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

1

اُؼضٝف ػٖ اُزطٞع ثغجت ثؼذ أُؤعغبد
اُزطٞػ٤خ ػٖ ٓؾَ اُغٌٖ أ ٝا٩هبٓخ .
االٗؾـبٍ ثبُؼَٔ ٝاُٞظ٤لخ ٝاالٛزٔبّ ثبُٞظغ
اُزار ٢أُبدٝ ١ا٧عش ١أ ٝاُجؾش ػٖ ُؤخ
اُؼ٤ؼ .
اُج٤ئخ اُز ٢رؼ٤ؼ كٜ٤ب أُشأح هذ ال رٌ ٕٞداػٔخ
ُٜب ُِؼَٔ كٛ ٢زا أُغبٍ .
ػذّ ٝعٞد ؽٞاكض ٓبد٣خ ٓٝؼ٘٣ٞخ ُِؼَٔ
اُزطٞػ.٢
اُؼَٔ اُزطٞػ٣ ٢ؤصش ػِ ٠اُشاؽخ اُؾخص٤خ
ُِٔزطٞػخ ٝصؾزٜب اُؼبٓخ .
اُؼَٔ اُزطٞػ٣ ٢ؤصش ػِ ٠ص٣بسح ا٧هبسة ٝصِخ
سؽٔ. ٢
ػذّ اُٞعٞد ك ٢اُج٤ذ ٝهذ ًبكُ ٢شػب٣خ ا٧ث٘بء .
ظؼق اُضوخ ثبُ٘لظ ٝظؼق اُوذسح ػِ ٠رؾَٔ
أُغؤ٤ُٝخ .
ػذد أكشاد اُؼ٘٤خ

2

%82.2

12

%82.2

2

%23.2

18

%02.2

2

%22

12

%111

2

%22.2

11

%22.2

2

%22

18

%02.2

2

%82.2

12

%82.2

2
2

%23.2
%22

13
0

%81
%21

3
2
2
2
2
8
13

8

12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 اختبلؼ النسب المئوية حوؿ المعوقات الشخصية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي بالنسبةألعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات .
 اختبلؼ النسب المئوية بيف آراء أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات يعبر عف صدؽنتائج البحث الحالي فيما يتعمؽ بالمعوقات الشخصية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي .
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ثاىياً  :املعوقات اإلدازية - :
عذ)32( ٍٝ
" أُؼٞهبد ا٩داس٣خ "
ٓغِظ ا٩داسح

أُزطٞػٖ٤

ّ

اُؼجبسح

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

1
3

هِخ ػذد أُزطٞػٝ ٖ٤أُزطٞػبد .
اُج٤شٝهشاغ٤خ ٝاُخٞف ػِ ٠أُ٘بصت
ٝاٌُشاع. ٢
ػذّ ٝعٞد هبػذح ث٤بٗبد سعٔ٤خ داخَ
أُؤعغبد اُزطٞػ٤خ .
ػذّ ٝعٞد إداسح خبصخ ُِٔزطٞػٖ٤
رٜزْ ثؾؤٝ ْٜٗٝرؼ ْٜ٘٤ػِ ٠االخز٤بس
أُ٘بعت ؽغت سؿجز. ْٜ
أُؾبثبح ك ٢إع٘بد ا٧ػٔبٍ ٝ ،رؼٖ٤٤
اُؼبِٓ ٖٓ ٖ٤ا٧هبسة ٖٓ ؿ٤ش ر١ٝ
اٌُلبءح .
ػذّ اُزغبٗظ ث ٖ٤اُلش٣ن اُؼبَٓ ك٢
اُغٔؼ٤خ ٝث ٖ٤أُزطٞػ. ٖ٤
ػذّ رٞاكش ثشآظ خبصخ ُزذس٣ت
أُزطٞػ ٖ٤هجَ رٌِ٤ل ْٜثبُؼَٔ .
صؼٞثخ اُزؼبَٓ ٓغ اُِٞائؼ ٝاُوٞاٖٗ٤
.
صؼٞثخ اُزؼبَٓ ٓغ اُؾبالد اُٞاسدح
ُِغٔؼ٤خ ٝصؼٞثخ اُزؤًذ ٖٓ صذم
اُج٤بٗبد اُخبصخ ث. ْٜ
ػذد أكشاد اُؼ٘٤خ

8
8

%111
%21

18
12

%02.2
%111

8

%21

18

%02.2

2

%23.2

18

%02.2

2

%22.2

13

%81

8

%21

0

%21

2

%22.2

18

%02.2

2

%82.2

12

%111

2

%82.2

12

%111

2
2
2
2
8
13
12

8

12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 اختبلؼ النسب المئوية بيف آراء أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات حوؿ المعوقاتاإلدارية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي .
 جاءت النسب المئوية لصالح المتطوعات في معظـ العبارات فيما يتعمؽ بيذا المحور . ترى الباحثة أف ىذا يكشؼ عف صدؽ النتائج التي توصمت إلييا مف تطبيؽ االستبانة عمىعينة الدراسة  ،وىذا طبيعي ألف المتطوعات ىف البلئي يعايشف العمؿ عمى أرض الواقع أكثر
مف أعضاء مجمس اإلدارة .
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ثالجاً  :املعوقات االدتناعية - :
عذ)32( ٍٝ
" أُؼٞهبد االعزٔبػ٤خ "
ٓغِظ ا٩داسح
ّ

اُؼجبسح

 1ظؼق اُٞػ ٢أُغزٔؼ ٢ثذٝس اُؼَٔ اُزطٞػ٢
ٝأ٤ٔٛز ٚك ٢اُز٘ٔ٤خ .
 3رذٗ ٢صوبكخ اُزطٞع ثؾٌَ ًج٤ش كً ٢ض٤ش ٖٓ
أُغزٔؼبد اُؼشث٤خ .
 2ؿ٤بة اُزٞػ٤خ ا٩ػالٓ٤خ ثؤ٤ٔٛخ اُؼَٔ اُطٞػ. ٢
 2هذّ أعبُ٤ت اُؼَٔ اُزطٞػٝ ٢اكزوبسٛب إُ ٠ا٩ثذاع
ٝاُزؤص٤ش .
 2ػذّ ٝعٞد أٗؾطخ رطٞػ٤خ ؽو٤و٤خ ُِوطبع اُخبؿ.
 2ػذّ ثش سٝػ اُزطٞع ث ٖ٤أث٘بء أُغزٔغ ٓ٘ز
اُصـش.
 8ػذّ ٝعٞد آُ٤بد ر٘ظْ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ثٞظٞػ
ٝؽلبك٤خ .
 13اُشٝر ٖ٤ك ٢اُؼَٔ اُزطٞػٝ ، ٢ؽؼٞس أُزطٞػٖ٤
ثؤٕ ػِٔ٣ ُٖ ْٜـ٤ش ك ٢اُٞاهغ ؽ٤ئب ً .
ػذد أكشاد اُؼ٘٤خ

أُزطٞػٖ٤

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

2

%82.2

12

%82.2

2

%82.2

18

%02.2

2
2

%22
%22

13
11

%81
%22.2

2
2

%82.2
%82.2

18
12

%02.2
%82.2

2

%22

12

%82.2

2

%23.2

11

%22.2

8

12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 اختبلؼ النسب المئوية بيف آراء أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات حوؿ المعوقاتاالجتماعية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي .
 تكاد تكوف النسب متقاربة بيف آراء أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات فيما يتعمؽ بيذاالمحور وىذا يؤكد صدؽ النتائج إلى حد ما فيما يتعمؽ بيذا المحور  ،وترى الباحثة أف ىذا
طبيعي ؛ ألف المعوقات االجتماعية غالبا ما يختمؼ عمييا أفراد المجتمع .
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زابعاً  :املعوقات االقتصادية - :
عذ)32( ٍٝ
" أُؼٞهبد االهزصبد٣خ "
ٓغِظ ا٩داسح

أُزطٞػٖ٤

ّ

اُؼجبسح

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

اُزٌشاس

اُ٘غجخ

1
3

ظؼق ٓصبدس رٔ َ٣ٞاُؼَٔ اُزطٞػ. ٢
ػذّ ٝعٞد ٓغبٔٛبد ؽو٤و٤خ ٖٓ ٝصاسح أُبُ٤خ
ك ٢ر٘ل٤ز اٗ٧ؾطخ اُزطٞػ٤خ.
اُخٞف ٖٓ اُٞهٞع ك ٢كخ أُ٘ؼ ٝأُغبػذاد
ا٧ع٘ج٤خ ٝاُز ٢رٌٖٔ ٝسائٜب أٛذاف ٓؾجٛٞخ .
رجشػبد أُؾغ٘ٝ ٖ٤رجشػبد أُؤعغبد
ٝاُؾخص٤بد ال رٌل ٢ؽبعخ اُغٔؼ٤بد اُخ٤ش٣خ ك٢
ر٘ل٤ز ثشآغٜب ٗٝؾبغبرٜب .
اسرلبع أعؼبس كٞار٤ش اٌُٜشثبء ٝأُ٤بٝ ٙا٣٩غبس .
ػذّ ٝعٞد ٓغبػذاد ٖٓ ٝصاسح اُزعبٖٓ
االعزٔبػ. ٢
أؿِت اُغٔؼ٤بد اُزطٞػ٤خ رؼزٔذ ك ٢رِٜٔ٣ٞب ػِ٠
اؽزشاًبد ا٧ػعبء ٝرجشػبد أُؾغ٘. ٖ٤
صؼٞثخ رؾو٤ن االعزوالُ٤خ أُبُ٤خ ُِغٔؼ٤بد
اُزطٞػ٤خ .
ػذد أكشاد اُؼ٘٤خ

8
2

%111
%82.2

12
18

%111
%02.2

8

%111

11

%22.2

2

%82.2

18

%02.2

8
2

%111
%82.2

18
12

%02.2
%82.2

8

%111

12

%111

2

%82.2

18

%02.2

2
2
2
2
8
13

8

12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي -:
 اختبلؼ النسب المئوية بيف آراء أعضاء مجمس اإلدارة والمتطوعات حوؿ المعوقاتاالقتصادية لعمؿ المرأة في المجاؿ التطوعي .
 تكاد تكوف النسب متقاربة بيف آراء العينتيف فيما يتعمؽ بيذا المحور  ،وىذا منطقي ألفالمعوقات االقتصادية في مجاؿ العمؿ التطوعي تكاد تكوف واضحة لجميع العامميف في ىذا
المجاؿ سواء أعضاء مجمس إدارة أو متطوعيف .
 بالنسبة لمعبارة رقـ (ٖ) بالجدوؿ فقد جاءت نسبة موافقة أعضاء مجمس اإلدارة عمييابنسبة ٓٓٔ ، %أما نسبة موافقة المتطوعات عمييا كانت ( )% ٙٙ.ٚوىذا طبيعي ألف
طبيعة عمؿ المتطوعات قد ال يجعميف يعرفف شيئا عف المنح والمساعدات األجنبية التي يمكف
أف تقدـ لمجمعيات التطوعية مثؿ أعضاء مجمس اإلدارة .
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 سساب داللة الفسوم اإلسصائية بني استذابات أفساد العيية حنو عبازات ذلاوز االستباىة- :
أ  :سساب داللة الفسوم اإلسصائية بني استذابات أفساد العيية سسب املؤٍل الدزاسي- :
لحساب دالة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ الدراسي
(متوسط -مؤىؿ تربوي -مؤىؿ غير تربوي  ،دراسات عميا) استخدمت الباحثة اختبار وف وى
انوفا  ، One Way Anovaويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي -:
عذ)38(ٍٝ
دالُخ اُلشٝم ا٩ؽصبئ٤خ ث ٖ٤اعزغبثبد أكشاد اُؼ٘٤خ اُذساعخ ؽغت أُؤَٛ
ؽٓ " ٍٞؼٞهبد ػَٔ أُشأح أُصش٣خ ك ٢أُغبٍ اُزطٞػ" ٢
أُؾٞس
ٝاهغ اُؼَٔ
اُزطٞػ٢
ثٔذ٘٣خ عٛٞبط
ٖٓ ؽ٤ش
خذٓخ اُوعب٣ب
اُزشث٣ٞخ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ.
دٝاػ ٢ػَٔ
أُشأح ك٢
ٓغبٍ اُؼَٔ
اُزطٞػ ٢ك٢
ٓؾبكظخ
عٛٞبط .
أُؼٞهبد
اُضوبك٤خ ك٢
ٓغبٍ اُؼَٔ
اُزطٞػ.٢

ٓصذس
اُزجبٖ٣
ثٖ٤
أُغٔٞػبد

ٓغٔٞع
أُشثؼبد
1283.21

دسعبد
اُؾش٣خ
8

ٓزٞعػ
أُشثؼبد
322.83

داخَ
أُغٔٞػبد

32312.18

320

08.22

ثٖ٤
أُغٔٞػبد

1821.122

8

383.32

داخَ
أُغٔٞػبد

11028.81

320

28.21

ثٖ٤
أُغٔٞػبد

10223.01

8

281.12

داخَ
أُغٔٞػبد

38220.32

320

81.22

ف
أُؾغٞثخ

ف
اُغذ٤ُٝخ

ٓغزٟٞ
اُذالُخ
ؿ٤ش داُخ
إؽصبئ٤ب

1.22

2.82
ؿ٤ش داُخ
اؽصبئ٤ب
1.80

8.21

داُخ
إؽصبئ٤ب

عمماً بأف :ؼ الجدولية = ٖ.ٛٙ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي -:

أوال  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ
عبارات المحور األوؿ" واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية
تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف
والتعميمية "  ،حيث َّ

المجموعتيف ودرجة الحرية (ٓ )ٕٛعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية =
( ، )ٖ.ٛٙو(ؼ) المحسوبة=( ٖ ،)ٓ.ٚومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف قيمة
- 227 -

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي.......

(ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات
العينات الثبلث مف حيث المؤىؿ الدراسي حوؿ ىذا المحور وىذا يعني أف أفراد العينة ال
يختمفوف مف حيث المؤىؿ الدراسي حوؿ واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة
القضايا التربوية والتعميمية  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف ىذا الواقع واضح وممموس لجميع
العامميف في المجاؿ التطوعي بغض النظر عف مؤىبلتيـ الدراسية .
ثانياً  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ

عبارات المحور الثاني " دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج "،
حيث تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة

الحرية ( ٓ )ٕٛعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ()ٖ.ٛٙ
و(ؼ)المحسوبة= (  ، )ٓ.ٜٗومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ) الجدولية ،
وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ
ىذا المحور  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي تكاد تكوف
واضحة ومتفؽ عمييا مف قبؿ أفراد العينة بغض النظر عف مؤىبلتيـ الدراسية.
ثالثاً  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ عبارات
المحور الثالث" المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي " ،حيث تبيف أنو بالبحث في

الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة الحرية (ٓ )ٕٛعند
مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ( ، ) ٖ.ٛٙو(ؼ) المحسوبة =( ٔ، )ٗ.ٙ
ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أكبر مف (ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ فإنو توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث لصالح المؤىؿ المتوسط .
ب -حساب داللة الفروق اإلحصائية بين استجابات أفراد العينة حسب طبيعة العمل -:
لحساب دالة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد العينة حسب طبيعة العمؿ في الجمعية
استخدمت الباحثة اختبار وف وى انوفا  ، One Way Anovaويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ
التالي-:
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عذ)30( ٍٝ
دالُخ اُلشٝم ا٩ؽصبئ٤خ ث ٖ٤اعزغبثبد أكشاد ػ٘٤خ اُذساعخ ؽغت غج٤ؼخ اُؼَٔ ك ٢اُغٔؼ٤خ
ؽٓ "ٍٞؼٞهبد ػَٔ أُشأح أُصش٣خ ك ٢أُغبٍ اُزطٞػ"٢
ّ

أُؾٞس

1

اُؼَٔ
ٝاهغ
اُزطٞػ ٢ثٔذ٘٣خ
ٖٓ
عٛٞبط
خذٓخ
ؽ٤ش
اُوعب٣ب اُزشث٣ٞخ
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ.
ػَٔ
دٝاػ٢
أُشأح كٓ ٢غبٍ
اُؼَٔ اُزطٞػ٢
ٓؾبكظخ
ك٢
عٛٞبط.
أُؼٞهبد
ك٢
اُضوبك٤خ
اُؼَٔ
ٓغبٍ
اُزطٞػ.٢

3

2

ٓصذس
اُزجبٖ٣
ثٖ٤
أُغٔٞػبد
داخَ
أُغٔٞػبد
ثٖ٤
أُغٔٞػبد
داخَ
أُغٔٞػبد
ثٖ٤
أُغٔٞػبد
داخَ
أُغٔٞػبد

ف

ف

أُؾغٞثخ

اُغذ٤ُٝخ

ٓغٔٞع
أُشثؼبد
1221.22

دسعبد
اُؾش٣خ
8

ٓزٞعػ
أُشثؼبد
282.21

32221.22

320

28.22

3228.21

8

312.12

22122.12
1

320

20.28

1.21

3021.83

8

820.81

1.12

28281.23

320

88.10

ٓغزٟٞ
اُذالُخ

2.23
داُخ
إؽصبئ٤ب

ؿ٤ش داُخ
اؽصبئ٤ب
2.82

ؿ٤ش داُخ
إؽصبئ٤ب

عمماً بأف :ؼ الجدولية = ٖ.ٛٙ

أوال  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث عف عبارات
المحور األوؿ" واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث

خدمة القضايا التربوية

تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٗ) بيف
والتعميمية " ،حيث َّ

المجموعتيف ودرجة الحرية ( )ٕٜٚعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية =
( ، )ٖ.ٛٙو(ؼ)المحسوبة= (ٕ ، )ٙ.ٚومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أكبر مف (ؼ)
الجدولية  ،وبذلؾ فإنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد العينة
لصالج أعضاء مجمس اإلدارة .
ثانيا ًً :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث عف
عبارات المحور الثاني" دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج "،
تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة
حيث َّ

الحرية ( )ٕٜٚعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ()ٖ.ٛٙ
و(ؼ)المحسوبة= ( ٔ ، ) ٓ.ٙومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ) الجدولية ،
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وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد العينة حوؿ ىذا
المحور.
ثالثاً :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث عف عبارات
تبيف أنو بالبحث في
المحور الثالث "المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي " ،حيث َّ

الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة الحرية ( )ٕٜٚعند
مستػوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = (( ، ) ٖ.ٛٙؼ) المحسوبة= (ٖٓ، )ٔ.
ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد العينة حوؿ ىذا المحور .

ز  -سساب داللة الفسوم اإلسصائية بني استذابات أفساد العيية سسب سيوات اخلربة (5- 1
سيوات)11- 6 (،سيوات ) (،أنجس مً  11سيوات)- :
عذ)21(ٍٝ
دالُخ اُلشٝم ا٩ؽصبئ٤خ ث ٖ٤اعزغبثبد أكشاد اُؼ٘٤خ ؽغت ع٘ٞاد اُخجشح
" ؽٓ "ٍٞؼٞهبد ػَٔ أُشأح أُصش٣خ ك ٢أُغبٍ اُزطٞػ"٢
أُؾٞس
ٓصذس اُزجبٖ٣

ّ

1

3
2

ٝاهغ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ث ٖ٤أُغٔٞػبد
ثٔذ٘٣خ عٛٞبط ٖٓ ؽ٤ش
اُزشث٣ٞخ
خذٓخ اُوعب٣ب
داخَ أُغٔٞػبد
ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ.
دٝاػ ٢ػَٔ أُشأح ك ٢ث ٖ٤أُغٔٞػبد
ٓغبٍ اُؼَٔ اُزطٞػ ٢ك٢
داخَ أُغٔٞػبد
ٓؾبكظخ عٛٞبط.
أُؼٞهبد اُضوبك٤خ كٓ ٢غبٍ ث ٖ٤أُغٔٞػبد
اُؼَٔ اُزطٞػ.٢
داخَ أُغٔٞػبد

ٓغٔٞع
أُشثؼبد

دسعخ
اُؾش٣خ

32.18
1308.20
38.81

ف
أُؾغٞثخ 1.38

2

اُغذ٤ُٝخ

2.82

أُؾغٞثخ 2.11
2.82

1210.80

اُغذ٤ُٝخ

30.18
1220.28

أُؾغٞثخ 2.83
2.82
اُغذ٤ُٝخ

عمماً بأف :ؼ الجدولية = ٖ.ٛٙ

أوال  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ

عبارات المحور األوؿ" واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية
تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف
والتعميمية " ،حيث َّ

المجموعتيف ودرجة الحرية (ٖ) عند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية =

( ، )ٖ.ٛٙو(ؼ)المحسوبة=(  ، )ٓ.ٕٛومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ)
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الجدولية ،وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات
الثبلث.
ثانياً  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ عبارات
المحور الثاني" دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج " ،حيث

تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة
َّ

الحرية ( ٓ )ٕٛعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ()ٖ.ٛٙ
و(ؼ)المحسوبة= (ٔٓ ، )ٚ.ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أكبر مف (ؼ) الجدولية ،
وبذلؾ فإنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد العينة لصالح
العينة(ٔ ٘-سنوات)  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف ىذه العينة قد تكوف أقؿ خبرة ووعيا بدواعي
عمؿ المرأة في ىذا المجاؿ ؛ نظ ارً لقمة سنوات خبرتيـ وجيميـ بيذه الدواعي .

ثالثاً  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ عبارات
تبيف أنو بالبحث في
المحور الثالث" المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي " ،حيث َّ

الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة الحرية (ٓ )ٕٛعند
مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ( ، )ٖ.ٛٙو(ؼ) المحسوبة = (ٕٗ، )ٙ.
ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أكبر مف (ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ فإنو توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث لصالح ذوى الخبرة مف (ٔ)٘-
سنوات  ،وترى الباحثة أف ىذا منطقي .
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د  -سساب داللة الفسوم اإلسصائية بني استذابات أفساد العيية سسب الدوزات التدزيبية - :
جدوؿ (ٖٔ)

داللة الفروؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية
حوؿ" معوقات عمؿ المرأة المصرية في المجاؿ التطوعي"
ـ

المحور

ٔ

واقع العمؿ التطوعي
بمدينة سوىاج

حيث

مف

مصدر

مجموع

درجات

التبايف

المربعات

الحرية

ٖٔ٘ٔ.ٖٛ

ٗ

بيف

المجموعات

متوسط المربعات

ؼ
المحسوبة

ٕٜٗ٘ٚ.

ؼ

مستوى

الجدولية

الداللة
غير دالة

ٔ.ٕٙ

خدمة القضايا

التربوية والتعميمية .

إحصائيا
داخؿ

ٓٔٔٙٛ٘ٗ.

ٕٜٚ

ٕٚٛ.ٛ

المجموعات
ٕ

دواعي عمؿ المرأة في

مجاؿ العمؿ التطوعي

بيف

المجموعات

ٔٛٚٙ.ٚٙ

ٗ

ٖ٘ٙ٘.ٚ

ٗ٘ٓ.

في محافظة سوىاج .
داخؿ

ٜٔٛٚٓ.ٓٛ

ٕٜٚ

غير دالة
احصائيا

ٖ.ٛٙ

ٕٜٚ.ٛ

المجموعات
ٖ

المعوقات الثقافية في

بيف

مجاؿ العمؿ التطوعي.

المجموعات

ٜٗٔٔٙٚ.

داخؿ

المجموعات

ٗ

ٖٗٙٛ.ٚ
ٖٗ٘.

ٕٖٕٜٖٔٚ.

ٕٜٚ

إحصائيا

ٕٗ٘ٚ.

عمماً بأف :ؼ الجدولية = ٖ.ٛٙ

أوال  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ

عبارات المحور األوؿ" واقع العمؿ التطوعي بمدينة سوىاج مف حيث خدمة القضايا التربوية
تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف
والتعميمية " ،حيث َّ

المجموعتيف ودرجة الحرية (ٖ) عند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية =

( ،)ٖ.ٛٙو(ؼ) المحسوبة=(  ،)ٔ.ٕٚومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ)
الجدولية  ،وبذلؾ فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد
العينة.
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ثانياً  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ

عبارات المحور الثاني " دواعي عمؿ المرأة في مجاؿ العمؿ التطوعي في محافظة سوىاج "،
تبيف أنو بالبحث في الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة
حيث َّ

الحرية (ٓ )ٕٛعند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية = ( )ٖ.ٛٙو(ؼ)
المحسوبة= ( ٗ٘ ، ) ٓ.ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أقؿ مف (ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ
فإنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات أفراد العينة.
ثالثاً  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث حوؿ عبارات
تبيف أنو بالبحث في
المحور الثالث" المعوقات الثقافية في مجاؿ العمؿ التطوعي " ،حيث َّ

الجداوؿ عف قيمة (ؼ) لدرجة الحرية (ٖ) بيف المجموعتيف ودرجة الحرية (ٓ )ٕٛعند
مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ.كانت (ؼ) الجدولية =( ، )ٖ.ٛٙو(ؼ) المحسوبة = (ٖٗ، )٘.
ومف ىنا فإف قيمة (ؼ) المحسوبة أكبر مف (ؼ) الجدولية  ،وبذلؾ فإنو توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي استجابات العينات الثبلث لصالح العينة (لـ التحؽ بأية دورة
تدريبية)  ،وىذا طبيعي  ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف عينة الدراسة التي لـ تتمؽ أية دورات
تدريبية ال يكوف لدييا أي وعي أو إحساس بيذه المعوقات  ،وىذا يؤكد أىمية الدورات
التدريبية في أي مجاؿ مف مجاالت العمؿ في المجتمع ؛ حيث إف ىذه الدورات التدريبية يكوف
ليا أىمية كبيرة في إطبلع العامميف عمى التطورات والمستجدات التي تط أر في مجاؿ العمؿ
وكيفية التغمب عمييا ومواجيتيا .

اآلليات اليت ميهً مً خالهلا مساعدة املسأة يف التغلب على املعوقات اليت حتول بييَا وبني العنل يف
اجملال التطوعي- :
بناء عمى ما تقدـ يمكف وضع رؤية مقترحة وآليات لتفعيؿ العمؿ التطوعي
ً
ولمساعدة المرأة في التغمب عمى المعوقات التي تواجييا في مجاؿ العمؿ التطوعي ،
وتتضمف - :

أوال  :فينا يتعلل بآليات التغلب على املعوقات الشخصية - :
تقترح الباحثة بعض اآلليات يمكف إجماليا فيما يمي -:
ٔ -عقد دورات تدريبية في األعماؿ التطوعية وتشجيع المتطوعيف والمتطوعات عمى االلتحاؽ
بيا وتيسير ذلؾ ليـ ،

وذلؾ عف طريؽ العناية بالتدريب واإلعداد لممتطوعيف
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والمتطوعات مف خبلؿ برامج ومراكز لمتدريب تتبع الجيات الرسمية المسؤولة أو الجيات
الخيرية نفسيا األمر الذي يؤدي إلى وجود ما يسمى بػ "الحرفية" في العمؿ التطوعي .
ٕ -ضرورة تشجيع المتطوعيف والمتطوعات عمى تحمؿ المسئولية وعدـ الخوؼ  ،وذلؾ عف
طريؽ إسناد المياـ إلييـ ومتابعتيـ في التنفيذ  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ بأف تكوف
المسؤوليات األولى التي تعطى لممتطوع بسيطة وتتفؽ مع قدراتو وامكاناتو وذلؾ لضماف
نجاحو واستمراره في التطوع .
ٖ -ضرورة الثقة بقدرات العامميف بالجمعيات التطوعية وقدرتيـ عمى العمؿ والتطوير  ،ويمكف
تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ تفعيؿ دور المتطوعيف والمتطوعات ومشاركتيـ في وضع بعض
الق اررات وتنفيذ بعض البرامج األمر الذي يولد في أنفسيـ الشعور باالنتماء وبقيمة ما
يقدموف فتزداد فاعميتيـ ويتخمصوف بذلؾ مف مشكمة عدـ االلتزاـ التي يعاني منيا العمؿ
التطوعي أحياناً .

ٗ -فتح حضانات ألطفاؿ المتطوعات في بعض الجمعيات الخيرية مما يجعميف يشعرف
باألماف عمى أطفاليف  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ مثبلً عف طريؽ تخصيص قاعة أو قاعتيف

داخؿ الجمعية نفسيا الستقباؿ أطفاؿ المتطوعات وتقديـ الرعاية ليـ إذا كانت مساحة
الجمعية تسمح بذلؾ  ،أو إنشاء حضانات خاصة بيؤالء األطفاؿ تحت إشراؼ وزارة
الصحة والسكاف وتكوف قريبة إلى حد ما مف مقر الجمعية التطوعية .
٘ -توفير وسيمة مواصبلت لممتطوعات مف والى مقر الجمعية الخيرية قدر المستطاع ،
ويمكف تحقيؽ ذلؾ بالتعاوف مع وزارة النقؿ والمواصبلت عف طريؽ تخصيص بعض
األوتوبيسات لمقياـ بيذه الميمة مقابؿ أجور رمزية أو اشتراكات شيرية أو سنوية .
بناء عمى بنود معينة واستمارات خاصة لمتقييـ وأف
 -ٙضرورة االىتماـ بتقييـ المتطوعات ً
تكوف ىناؾ جية مسؤولة عف ىذا التقييـ رسمياً .
 -ٚأف يكوف ىناؾ نظاـ خاص لممكافآت في العمؿ التطوعي غير نظاـ المكافآت التقميدي
المتمثؿ في شيادات الشكر والدروع  ،ويمكف أف يكوف ذلؾ عف طريؽ عمؿ رحبلت حج
أو عمرة مثبل لمعامميف في ىذا المجاؿ والذيف يظيروف تفانياً واخبلصاً في العمؿ ؛ حتى

يكونوا نموذجاً وقدوةً لغيرىـ .
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 -ٛالبحث عف برامج فعالة الستقطاب المتطوعات وبرامج لمتدريب والتثقيؼ والتأىيؿ ليف
والتي مف شأنيا تفعيؿ العمؿ التطوعي مف ناحية واالستفادة مف المتطوعات مف ناحية
أخرى  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ ودور العبادة ووزارة التأمينات
والشؤف االجتماعية كمؤسسات اجتماعية يمكف أف تسيـ في التثقيؼ والتأىيؿ والتدريب.
 -ٜضرورة وجود لوائح و تشريعات واضحة خاصة بالعمؿ التطوعي تمنع التسيب واالستيتار
مف قبؿ بعض العامميف بالجمعيات التطوعية  ،وبما يضمف إظيار الدور الحقيقي
لممتطوعات  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ إنشاء ىيئات ذات صبلحيات معينة ميمتيا
وضع قوانيف العمؿ التطوعي وأنظمتو وآليات تطبيؽ ىذه القوانيف واألنظمة وتفعيميا ،
كما يكوف مف مياـ ىذه الييئات عمؿ الدراسات واالستشارات واإلحصاءات وكؿ ما يتعمؽ
بالعمؿ التطوعي عامة وعمؿ المرأة في ىذا المجاؿ خاصة .
ٓٔ -الحرص عمى معالجة األمراض النفسية التي تعاني منيا بعض المسئوالت في مجاؿ
العمؿ التطوعي مثؿ  :الحسد والكبر واالستبداد بالرأي وعدـ احتراـ األخريات والتقميؿ مف
جيودىف  ،وذلؾ عف طريؽ الوعظ واإلرشاد ودعوة رجاؿ الديف واألطباء النفسييف
إللقاء المحاضرات والحديث عف أضرار ىذه األمراض بالنسبة لمفرد والمجتمع .

ثاىيا  :فينا يتعلل بآليات التغلب على املعوقات اإلدازية - :
تقترح الباحثة بعض اآلليات يمكف إجماليا فيما يمي -:
ٔ -إيجاد نظاـ موحد لمعمؿ التطوعي في الجمعيات والمؤسسات الحكومية واألىمية  ،وتنظيـ
لوائح خاصة بأعماؿ التطوع والمتطوعيف وحقوقيـ  ،ومتابعة برامجيـ وأنشطتيـ  ،وذلؾ
عف طريؽ تفعيؿ دور الدولة الرسمي في دعـ العمؿ التطوعي مف خبلؿ تقديـ الدعـ
المادي والفني والتشريعي لمجمعيات التطوعية .
ٕ -توفير قاعدة بيانات عف العمؿ التطوعي ومجاالتو المتعددة  ،وذلؾ عف طريؽ إنشاء
موقع الكتروني موحد يجمع كؿ الجيات الخيرية لنشر واقع التطوع وانجازاتو والقاء
الضوء عمى الشخصيات الفاعمة بو .
ٖ -تطبيؽ تقنيات االتصاالت والتكنولوجيا الحديثة في األعماؿ التطوعية باختبلؼ مجاالتيا
لتنسيؽ العمؿ التطوعي بيف الجيات الحكومية واألىمية لتقديـ الخدمات االجتماعية
واعطاء بيانات دقيقة عف حجـ واتجاىات وحاجات العمؿ التطوعي األىـ لممجتمع .
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ٗ -ضرورة التدريب الميني السميـ ألعضاء الجمعيات التطوعية  ،وتكويف جيؿ لديو الخبرة
والكفاءة المناسبة لمقياـ بالتطوع  ،واعداد كوادر جديدة في اإلدارة والمجاالت المختمفة .
٘ -ضرورة تحديد دور واضح لممتطوعيف واتاحة الفرصة ليـ لمقياـ بيذا الدور  ،ويمكف
تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ معاممة المتطوعيف كأفراد مسؤوليف وتشجيعيـ عمى تحمؿ
مسؤوليات بعض األمور .
 -ٙضرورة التعامؿ بموضوعية وشفافية في تعييف العامميف في الجمعيات التطوعية بحيث
يكونوا ذوي كفاءة واقتدار .
 -ٚعدـ تقييد العضوية والمرونة في قبوؿ عناصر جديدة بحيث ال تصبح الجمعية التطوعية
حك ارً عمى عدد معيف .

 -ٛتدريب العامميف بالجمعيات التطوعية عمى قيـ المحاسبية والمساءلة ؛ ألنيا تمثؿ عناصر
أساسية ألي عمؿ تطوعي .
 -ٜالتنسيؽ بيف الجمعيات التطوعية الموجودة بالمحافظة بحيث تتكامؿ األعماؿ بينيا لتقدـ
المحافظة والنيوض بيا ولتقميؿ الفجوة بيف الجيات الخيرية بالمحافظة  ،ويمكف تحقيؽ
ذلؾ عف طريؽ عقد لقاءات دورية لمجمعيات التطوعية األىمية عمى مستوى المحافظة
(كؿ ستة شيور أو كؿ عاـ) تقدـ فييا أوراؽ عمؿ وورش خاصة بالعمؿ التطوعي مف
أجؿ تدعيـ وتفعيؿ دوره في تقدـ المحافظة والنيوض بيا .
ٓٔ -التخطيط والتنظيـ الجيد لؤلعماؿ التطوعية عمى مستوى المحافظة  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ
بأف يستند العمؿ التطوعي إلى رؤية شمولية لمواقع  -كؿ الواقع -في المحافظة  ،وأف
يكوف العمؿ وفؽ برنامج عمؿ مدروس لكؿ أجزاء الواقع  ،وأف يستند العمؿ عمى عدة
ويسير وفقا ليا  ،وأف يحمؿ ذلؾ العمؿ رؤية واقعية لممستقبؿ .
مرتكزات أساسية
ُ
ٔٔ -ضرورة عقد مؤتمر سنوي تحت إشراؼ كؿ مف وزارة الشؤوف االجتماعية ووزارة التعميـ
العالي ؛ وذلؾ لتقديـ بحوث عممية وتجارب ميدانية لمعمؿ التطوعي  ،ولزيادة الوعي
واالىتماـ بالعمؿ التطوعي في المجتمع  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طرؽ توجيو الدعوة
لمجامعات والمعاىد والكميات لممشاركة في إجراء بحوث ميدانية وتطويرية لمعمؿ
التطوعي. .
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ٕٔ -التأكيد عمى ضرورة أف يسند لكؿ متطوع العمؿ الذي يتناسب مع إمكاناتو وقدراتو ،
ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ عقد اختبارات شخصية ومقاببلت مقننة مع كؿ متطوع
وبناء عميو يسند إليو العمؿ الذي يتناسب
يمكف عف طريقيا تحديد مستوى كؿ متطوع ،
ً
مع قدراتو وامكاناتو .

ثالجا  :فينا يتعلل بآليات التغلب على املعوقات االدتناعية - :
تقترح الباحثة بعض اآلليات يمكف إجماليا فيما يمي -:
ٔ -زيادة الوعي التعميمي و االجتماعي بأىمية العمؿ التطوعي  ،وذلؾ عف طريؽ تنفيذ
برامج عممية تطوعية وانمائية في المدارس والجامعات مما يساعد في نشر مفيوـ العمؿ
التطوعي وثقافتو وزيادة اإلقباؿ عميو.
ٕ -تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سميمة وذلؾ مف خبلؿ قياـ وسائط التنشئة المختمفة
كاألسرة والمدرسة واإلعبلـ بدور منسؽ ومتكامؿ الجوانب في غرس قيـ التضحية
واإليثار وروح العمؿ الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحؿ الطفولة المبكرة .
ٖ -ضرورة تشجيع األسرة ألفرادىا عمى العمؿ التطوعي وغرس فضيمة التطوع في نفوس
أفرادىا منذ الصغر  ،وذلؾ عف طريؽ القدوة الحسنة والمثؿ الحي كأف يرى االبف والده
ووالدتو يساىماف في األعماؿ التطوعية التي تخدـ قريتيـ أو مدينتيـ كاالىتماـ بنظافة
المدينة والقرية  ،أو مساعدة الفقراء واأليتاـ وىكذا .
ٗ -ضرورة غرس حب العمؿ التطوعي في نفوس المتعمميف في جميع المراحؿ التعميمية عف
طريؽ المناىج الدراسية  ،وذلؾ عف طريؽ تبني تدريس مادة " لمعمؿ التطوعي " في
مراحؿ التعميـ المختمفة وادراج موضوع التطوع في كتب القراءة ومناىج التعبير الحر
والنشاط البلمنيجي .
٘ -ضرورة تكثيؼ الجيود اإلعبلمية وابراز العمؿ التطوعي مف الناحية الدينية واإلنسانية
والوطنية  ،وذلؾ عف طريؽ تفعيؿ دور اإلعبلـ بصفتو سمطة تممؾ تأثي ارً كبي ارً وعميقاً

في نشر األفكار والدعوة إلييا ؛ وذلؾ عف طريؽ عرض إعبلنات مجانية لدعـ العمؿ
التطوعي مع تسميط الضوء عمى المبادرات التطوعية  ،كما يمكف كذلؾ تخصيص زوايا
معينة لمتابعة العمؿ التطوعي ونشر كؿ ما يتـ فيو .
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 -ٙالسعي نحو تغيير العادات والتقاليد والقيـ والمعتقدات السائدة في المجتمع  ،والتي ترى
أف دور المرأة في المجتمع مرتبط فقط بإنجاب األطفاؿ ورعاية األسرة  ،ويمكف تحقيؽ
ذلؾ عف طريؽ دور العبادة ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة .
 -ٚضرورة البحث عف أساليب جديدة لمعمؿ التطوعي تتسـ باالبتكار واإلبداع  ،ويمكف
تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ االطبلع عمى أساليب وطرؽ الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ
واالقتباس منيا بما يتبلءـ مع ظروؼ وامكانيات مجتمعنا .
 -ٛالسعي نحو إشراؾ القطاع الخاص في أعماؿ وأنشطة تطوعية حقيقية  ،ويمكف تحقيؽ
ذلؾ عف طريؽ تبرعات رجاؿ األعماؿ بإنشاء مستشفيات  ،إنشاء مجمعات لممدارس
ومدارس لتحفيظ القرآف الكريـ  ،إنشاء مراكز لتدريب الشباب بالمحافظة وتأىيمو لمعمؿ
في القطاع الخاص  ،وذلؾ بتقديـ دورات تدريبية مجانية في مجاالت مختمفة .
 -ٜضرورة تضافر وتكامؿ جيود منظمات المجتمع المدني فيما يتعمؽ بتفعيؿ العمؿ التطوعي
والنيوض بو في محافظة سوىاج  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ تدريب القائميف عمى
األعماؿ التطوعية بأساليب جديدة تجتذب المتطوعيف لممشاركة في العمؿ التطوعي ،
وضع استراتيجية تقويمية لبرامج وخطط الجمعيات التطوعية في مجاؿ ثقافة العمؿ
التطوعي  ،التواصؿ مع المؤسسات التربوية لنشر أىمية ثقافة التطوع بيف الناشئة
والشباب بغرض غرس مفيوـ العمؿ التطوعي بيف طبلب المدارس والجامعات .
ٓٔ -االىتماـ بعرض نماذج وتجارب تطوعية ناجحة لنساء داخؿ المجتمع مف أجؿ تغيير
االتجاىات السمبية لدى المرأة وتكويف اتجاىات إيجابية لدييا نحو المشاركة في العمؿ
التطوعي .
ٔٔ -التأكيد عمى أف اضطبلع المرأة في األسرة بدورىا ينعكس عمى المجتمع ويساىـ في
تحقيؽ األمف االجتماعي واالقتصادي .

زابعا  :فينا يتعلل بآليات التغلب على املعوقات االقتصادية - :
تقترح الباحثة بعض اآلليات يمكف إجماليا فيما يمي -:
فعاؿ في مساعدة
ٔ -ضرورة أف يكوف لوزارة الشؤف االجتماعية ووزارة المالية دور َّ
الجمعيات التطوعية مادياً .
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ٕ -دعـ المؤسسات والييئات التي تعمؿ في مجاؿ العمؿ التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنيا
مف تأدية رسالتيا وزيادة خدماتيا .

ٖ -إنشاء صندوؽ لمعمؿ التطوعي والمشاريػع الخيرية يموؿ مف وزارة المالية ووزارة األوقاؼ
والقطاع الخاص  ،ويوزع دخمو حسب أىمية وقيمة المشاريع المنفذة في كؿ جمعية
تطوعية .
ٗ -تمكيف المتطوعات اقتصادياً مف أجؿ المحافظة عمى استمرارية دورىف في األعماؿ
التطوعية  ،وذلؾ عف طريؽ تنفيذ البرامج والسياسات التي تتبنى مفيوـ تمكيف المرأة

اقتصاديا  ،و تطوير البرامج والمبادرات التي تيدؼ إلى المضي قدماً بتمكيف النساء ،
وتشجيع األعماؿ الممموكة لمنساء  ،ومحو األمية المالية لممرأة .

٘ -االستفادة مف الخبرات العالمية في كيفية توفير مصادر تمويؿ متجددة

لمجمعيات

التطوعية  ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ التعاقد مع البنوؾ لتمويؿ المشروعات الصغيرة
التي تقوـ بيا الجمعيات التطوعية لخدمة الفقراء والمحتاجيف  ،وعف طريؽ تفعيؿ
المسؤولية االجتماعية لرجاؿ القطاع الخاص في تمويؿ الجمعيات التطوعية تحت إشراؼ
وزارة الشؤف االجتماعية ووزارة التجارة والعمؿ .
 -ٙتشجيع المشروعات التي تسيـ في إدرار الدخؿ وزيادتو في عمؿ المنظمات والجمعيات
التطوعية ؛ وذلؾ لدعـ التمويؿ الذاتي  ،و تقميؿ االعتماد عمى المنظمات األجنبية و
الحكومات  ،وخمؽ فرص توظيؼ لمشباب والفتيات .
 -ٚضرورة تبسيط وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية والمالية لمجمعيات التطوعية مف قبؿ وزارة
الشؤف االجتماعية والجيات المختصة ؛ وذلؾ عف طريؽ تزويدىا بالموائح و األنظمة و
القوانيف الخاصة بالعمؿ االجتماعي التطوعي .
 -ٛالسعي نحو تطبيؽ نظاـ اإلعفاء الضريبي ألجيزة وخدمات الجمعيات التطوعية .
 -ٜاالىتماـ بالحوافز التقديرية والتشجيعية لمعامميف بالجمعيات التطوعية .
ٓٔ -تشجيع البلمركزية في العمؿ التطوعي بما يتيح الفرصة لمتنافس واالبتكار في البحث
عف مصادر متعددة لتمويؿ المشروعات واألنشطة التطوعية في المحافظة .
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ٔٔ -التركيز في األنشطة التطوعية عمى البرامج والمشروعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بإشباع االحتياجات األساسية لممواطنيف ؛ األمر الذي يساىـ في زيادة اإلقباؿ عمى

المشاركة في ىذه البرامج والمشرعات .

البشوخ املكرتسة - :
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي  ،وفي ضوء ما تطمح إليو الباحثة مف
ضرورة استكماؿ البحث والدراسة في مجاؿ العمؿ التطوعي حتى يؤتي ثماره في خدمة قضايا
المجتمع ومساعدة الجيات الحكومية في تمبية مطالب جميع فئات المجتمع تقترح الباحثة
عدة بحوث منيا -:
ٔ -دراسة حوؿ دور األنشطة الطبلبية في الجامعات المصرية في تفعيؿ مشاركة طبلب
الجامعة في مجاالت العمؿ التطوعي المختمفة .
ٕ -دراسة تاريخية حوؿ تاريخ العمؿ التطوعي في مصر .
ٖ -دراسة حوؿ نماذج مضيئة مف النساء المصريات البل ئي كاف ليف باع طويؿ في خدمة
قضايا التربية والتعميـ مف خبلؿ العمؿ التطوعي  ،وكيفية االستفادة مف جيودىف في
واقعنا التعميمي الحالي .
ٗ -دراسة حوؿ دور مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في تنمية وتدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي
لدى الطبلب .
٘ -دراسة حوؿ دور وسائؿ اإلعبلـ في تعزيز وتدعيـ ثقافة العمؿ التطوعي لدى جميع
المواطنيف في المجتمع .
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مسادع البشح - :
أوال  :املسادع العسبية - :
ٔ  -إبراىيـ أحمد المينا  " ،نحو تفعيؿ العمؿ التطوعي "  ،مجمة الوعي اإلسبلمي  ،وزارة
األوقاؼ والشؤف اإلسبلمية  ،العدد ٘ٓ٘ ٕٓٓٚ ،ـ .
ٕ -أحمد محمد سيد أحمد الشناوي  " ،مستوى ثقافة العمؿ التطوعي لدى الطبلب – دراسة ميدانية "
 ،مجمة جامعة قناة السويس  ،العدد  ، ٔٛسبتمبر ٕٓٔٓـ  .ص ص ٔ.٘ٗ -

ٖ  -أحمد زينيـ نوار  " ،اإلعبلـ التربوي ودوره في تنمية قيـ العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع
المتوافرة في منظومة التعميـ المصري "  ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،

العدد ٘ ، ٙسبتمبر ٕ٘ٔٓـ  ،ص ٕ.ٕٗٔ – ٜٔٔ .ٜٔ
ٗ -إحساف محمد عمي الفي  ،العمؿ التطوعي مف منظور التربية اإلسبلمية  ،األردف  :دار النفائس
لمنشر والتوزيع ٕٜٓٓ ،ـ.

٘ -السيد منير الخباز  " ،أبعاد العمؿ التطوعي وآثاره "  ،متاح عمى ، www.almoneer.org :
تـ الرجوع إليو بتاريخ ٕٓٔٓٔٚ/ٔٓ/ـ .

 - ٙإيماف جابر شوماف  " ،األبعاد االجتماعية لمعمؿ التطوعي "  ،ندوة العمؿ التطوعي تناقش

األبعاد واآلثار والتمويؿ وتستعرض تجارب ناجحة  ،عالـ التطوع العربي ٕٕٓٔ ،ـ  ،متاح

عمى http://www.arabvolunteering.org/corner/threads/46602 -:
الرجوع إليو بتاريخ ٕٓٔٙ /ٕٔ/ ٕٛـ .

تـ

 - ٚجميورية مصر العربية  ،مجمع المغة العربية  ،المعجـ الوجيز  ،طبعة خاصة بوزارة التربية
والتعميـ ٕٜٓٓ ،ـ .

 -ٛجميمة لمصمي " ،المرأة العربية والعمؿ التطوعي  -خصائص ومعوقات" ،متاح عمى -:
 http://www.maghress.com/attajdid/108961تـ الرجوع إليو بتاريخ

ٕٕٕٓٔٙ/ٔٓ/ـ .

 - ٜجميورية مصر العربية  ،وزارة التأمينات والشئوف االجتماعية  ،القانوف رقـ (ٗ )ٛلسنة
ٕٕٓٓـ  ،قانوف الجمعيات والمؤسسات األىمية  ،مايو ٕٕٓٓـ .

ٓٔ -جماؿ القرش  " ،العمؿ التطوعي تعريفو  -أىدافو – أنواعو "  ،متاح عمى -:
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=303968تـ الرجوع

إليو بتاريخ ٕٓٔٙ/ٔٔ/ ٕٚـ.
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ٔٔ-

جماؿ

المتولي

جمعة،

"فمسفة

العمؿ

التطوعي"،

متاح

عمى

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/21/345419.html
الرجوع إليو بتاريخ ٖٕٓٔٚ/ٔ/ـ .

-:
تـ

ٕٔ -حامد عمار  ،في بناء اإلنساف العربي  ،الكويت  :دار سعاد الصباح ٜٜٕٔ ،ـ .

ٖٔ -حساـ الديف السيد  " ،تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر باستخداـ أسموب فرؽ العمؿ
في ضوء خبرات بعض الدوؿ "  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة الزقازيؽ ،

ٕٗٓٓـ.

ٗٔ -حساـ محمد مازف  ،أصوؿ مناىج البحث في التربية وعمـ النفس  ،القاىرة  :دار الفجر
لمنشر والتوزيع ٕٕٔٓ ـ .

٘ٔ -حميد بف خميؿ الشايجيى " ،العمؿ التطوعي أىميتو  ،معوقاتو وعوامؿ نجاحو"  ،متاح عمى -:
 https://www.linkedin.com/pulse/تـ الرجوع إليو بتاريخ ٕٕٕٓٔٙ/ٔٓ/ـ.

 -ٔٙحسف فخري إبراىيـ أقطـ  " ،معوقات مشاركة المرأة في العمؿ التطوعي مف وجية نظر
المتطوعيف والعامميف في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابمس "  ،رسالة ماجستير ،

كمية الدراسات العميا  ،جامعة النجاح الوطنية ٕٓٔٗ ،ـ .

التطوعي! "  ،متاح عمى -:
 -ٔٚخالد حسف الحريري  " ،شبابنا ..وثقافة العمؿ
ّ

 http://www.yemeress.com/algomhoriah/1045950تـ الرجوع إليو بتاريخ ٖٔ

ٕٓٔٚ / ٔ /ـ .

 - ٔٛحسف بف عبدا﵀ القرني وخالد بف محمود الزيود  " ،معوقات الجمع بيف األدوار التربوية

والقيادية لممرأة السعودية (جامعة تبوؾ أنموذجاً " المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج
 ،العدد ٕٗ  -أكتوبر ٕ٘ٔٓـ.

 - ٜٔرضا عبد الرحمف الحديدي  " ،المرأة في مواقع القيادة في القطاع الخاص "  ،المؤتمر

الثامف لممجمس القومي لممرأة (المرأة المصرية في مواقع القيادة)  ،المجمس القومي

لممرأة فرع كفر الشيخ  ٔٙ ،مارس ٕٓٓٛـ .

ٕٓ  -رشدي أحمد طعيمو  ،تحميؿ المحتوى في العموـ اإلنسانية (مفيومو -أسسو -
استخداماتو)  ،القاىرة  :دار الفكر العربي ٜٔٛٚ ،ـ .
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ٕٔ -سعاد عبود بف عفيؼ  " ،العمؿ التطوعي في المجتمع المدني  :دراسة لدور المرأة التطوعي
في محافظة جدة بالمممكة العربية السعودية "  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،

-:
عمى
متاح
.
ٕٜٓٓـ
،
اإلنسانية
والعموـ
اآلداب
كمية
https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=5
 5126تـ الرجوع إليو بتاريخ ٕٓٔٚ /ٕ /ٔٙـ .

ٕٕ -سمر بنت محمد بف غرـ ا﵀ المالكي  " ،مدى إدراؾ طالبات الدراسات العميا بجامعة أـ القرى
لمجاالت العمؿ التطوعي لممرأة في المجتمع السعودي "  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية
بمكة المكرمة  ،جامعة أـ القرى  ٕٓٔٓ ،ـ.
ٖٕ-

صبري

محمد

،

"

فمسفة

العمؿ

التطوعي

،

"

متاح

عمى

 http://irtikaa.com/thinking/2337-تـ الرجوع إليو بتاريخ ٖٕٓٔٚ/ٔ/ـ .

-:

ٕٗ -صفوت فرج  ،اإلحصاء في عمـ النفس  ،طٗ  ،القاىرة  :مكتبة األنجمو المصرية ٕٓٓٔ ،ـ.

ٕ٘ -طارؽ عبد الرؤوؼ عامر وايياب عيسى المصري  ،الجمعيات األىمية والعمؿ التطوعي ،
القاىرة  :مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ٕٓٔٙ ،ـ .

 -ٕٙعالية محمد خميفة عثماف ومناؿ عمي محمد الخولي  " ،فاعمية برنامج تدريبي لتنمية قيـ
العمؿ التطوعي لدى طبلب الجامعة ذوي االتجاه المضاد لممجتمع والمعرضيف لمضغوط النفسية

"  ،مجمة كمية التربية بسوىاج  ،العدد الثاني واألربعوف  ،الجزء الثاني أكتوبر ٕ٘ٔٓـ ،
ص  .ٜٜٙص ص ٘. ٜٜٕ-ٜٙ

 - ٕٚعبد المنعـ بف عبد العزيز الحسيف  " ،معوقات عمؿ المرأة في المؤسسات الخيرية "  ،متاح
عمى http://medadcenter.com/articles/382 :
ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٔٙـ .

تـ الرجوع إليو بتاريخ

 - ٕٛعبد المطيؼ بف عبد العزيز الرباح  " ،التربية عمى العمؿ التطوعي  ،وعبلقو بالحاجات

اإلنسانية (دراسة تأصيمية) " دراسات تربوية واجتماعية  ،المجمد الثاني عشر  ،العدد الثالث
 ،كمية التربية  ،جامعة حمواف  ،يوليو ٕٓٓٙـ .

 -ٕٜعمي عبد الوىاب  ،استراتيجيات التحفيز الفعاؿ  :نحو أداء بشري متميز  ،القاىرة  :دار
التوزيع والنشر اإلسبلمية ٕٓٓٓ ،ـ .

ٖٓ -عائض سعد أبو نخاع الشيراني  " ،الخدمة االجتماعية والعمؿ التطوعي  :دراسة تحميمية

لعبلقات التبادؿ والتكامؿ " مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز  :اآلداب والعموـ اإلنسانية
 ،مجمد  ، ٔٙالعدد ٔ ٕٓٓٛ ،ـ  ،ص ٕٗٔ .ص ص ٖٕٔ.ٕٕ٘-
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ٖٔ -عبد ا﵀ اليوسؼ  " ،مجاالت العمؿ التطوعي وآفاقو "  ،متاح عمى -:
 http://www.alyousif.org/?act=artc&id=98تـ الرجوع إليو بتاريخ / ٔٔ / ٕٚ

ٕٓٔٙـ .

ٕٖ -عبد ا﵀ عبد الحميد الخطيب  ،العمؿ الجماعي التطوعي  ،القاىرة  :الشركة العربية
لمتسويؽ والتوريدات ٕٓٔٓ ،ـ.

ٖٖ -عزيز بف فرحاف العنزي  ،عمر بف عمر  ،بالقاسـ الغالي  " ،آليات وأبعاد العمؿ التطوعي " ،
ضمف

فعاليات

ندوة

تناقش

أبعاد

العمؿ

http://www.albayan.ae/across-the-uae/
ٕٓٔٓٔٚ/ٔٓ/ـ.

التطوعي
،

تـ

،

متاح

الرجوع

عمى

إليو

:

بتاريخ

ٖٗ -عمي بف إبراىيـ الزىراني  " ،مجاالت العمؿ التطوعي في الميداف التربوي "  ،مؤسسة الشيخ

عبدالعزيز بف باز الخيرية  ،سمسمة مركز الدراسات والبحوث ٕٓٓ٘ ،ـ  ،متاح عمى - :
 http://www.medadcenter.com/readings/46تـ الرجوع إليو بتاريخ

ٕٕٕٓٔٙ/ٕٔ/ـ .

ٖ٘ -عمي عبد المحسف تقي  " ،التقرير النيائي لمشروع بحث طرؽ تقييـ وقع البرامج التطوعية
عمى التنمية المجتمعية بدولة الكويت "  ،مجمة الثقافة مف أجؿ التنمية  ،العدد ٖٔ ،

أكتوبر ٕٜٓٓـ  .ص ص ٔ. ٖٜ-

 -ٖٙعدناف بف عبد ا﵀ الشيحة  " ،نشر ثقافة العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع "  ،متاح عمى -:

 http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/858.htmتـ
الرجوع إليو بتاريخ ٕٗٓٔٚ/ٔ/ـ .

-ٖٚعبد الكريـ جندي  " ،الثقافة والتنمية المستدامة "  ،متاح عمى -:

 http://www.swmsa.net/art/s/2423/تـ الرجوع إليو بتاريخ ٕ٘ٓٔٚ/ٔ/ـ .

 -ٖٛعواطؼ عبد الرحمف وآخروف  ،تحميؿ المضموف في الدراسات اإلعبلمية  ،القاىرة :
شركة العربي لمنشر والتوزيع ٜٕٔٛ ،ـ .

 -ٖٜفاتف محمد عبد المنعـ عزازي  " ،تدعيـ العمؿ التطوعي داخؿ الجامعات السعودية  :مدخؿ
استراتيجي "  ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة  ،المجمد ٖ  ،العدد ٗ  ،نيساف ٕٗٔٓـ .

ٓٗ -فاطمة شعباف  " ،دور المرأة في العمؿ الخيري التطوعي " ..ورشة عمؿ بالكويت  ،متاح عمى ػ
 http://www.iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=1037تـ الرجوع إليو

بتاريخ ٕ٘ ٕٓٔٚ / ٔ /ـ .
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ٔٗ -فاطمة مصطفى عبد الجواد خميس  "،العائد االجتماعي مف تعميـ المرأة المصرية  -دراسة
ميدانية" ،رسالة دكتوراه  ،كمية البنات  ،جامعة عيف شمس ٕٓٓٙ ،ـ.

ٕٗ -فؤاد أبو حطب وآماؿ صادؽ  ،مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العموـ
النفسية والتربوية واالجتماعية  ،القاىرة  :مكتبة األنجمو المصرية ٜٜٔٔ ،ـ .

ٖٗ  -فيد بف سمطاف السمطاف  " ،اتجاىات الشباب الجامعي الذكور نحو العمؿ التطوعي – دراسة
تطبيقية عمى جامعة الممؾ سعود " ،

مجمة رسالة الخميج العربي

 ،مكتب التربية لدوؿ

الخميج العربي  ،العدد ٕٔٔ ٕٜٓٓ ،ـ  .ص ص ٔ. ٙٔ -
ٗٗ -كمثـ عمي الغانـ وآخروف  " ،معوقات تولي المرأة لممناصب القيادية في المجتمع القطري"،
الدوحة  :المجمس األعمى لشؤوف األسرة ٕٓٓٛ ،ـ .

٘ٗ -لويس كوىيف -لورانس مانيوف  ،مناىج البحث في العموـ االجتماعية و التربوية ،
ترجمة  :كوثر حسف كوجؾ وآخريف  ،القاىرة  :الدار العربية لمنشر والتوزيع ٜٜٔٓ ،ـ .

 -ٗٙمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي  ،مختار الصحاح  ،بيروت – لبناف  :دار إحياء
التراث العربي ٜٜٜٔ ،ـ.
 -ٗٚمحمد البلفي عبلـ خميفة  " ،اسياـ أمانات الشباب بالوحدات الحزبية بالحزب الوطني
الديمقراطي في تدعيـ العمؿ التطوعي بالمجتمع المحمي _ دراسة مطبقة عمى أمانة الشباب

بالحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة البحيرة "  ،رسالة ماجستير  ،جامعة حمواف  ،كمية
الخدمة االجتماعية ٕٓٓٚ ،ـ .

 -ٗٛمحمد خميؿ عباس وآخروف  ،مدخؿ إلى مناىج البحث في التربية وعمـ النفس  ،عماف
 :دار المسيرة لمنشر والتوزيع ٕٓٓٚ ،ـ .

 -ٜٗمحمد درويش درويش  ،قاموس سعيد إسماعيؿ عمي في التربية  ،القاىرة  :مكتبة دار
الشرؽ ٕٓٔٔ ،ـ .

ٓ٘ -محمد عاطؼ غيث  ،قاموس عمـ االجتماع  ،القاىرة  :الييئة العامة لمكتاب ٜٜٔٛ ،ـ .
ٔ٘ -محمد عبد الفتاح محمد  ،الجمعيات األىمية النسائية  ،اإلسكندرية  :المكتب الجامعي الحديث
ٕٓٓٛ ،ـ .

ٕ٘ -مختار التيامي  ،تحميؿ مضموف الدعاية في النظرية والتطبيؽ  ،القاىرة  :دار المعارؼ
ٜٔٛ٘ ،ـ .
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ٖ٘ -مدحت محمد أبو النصر  " ،تنظيـ المجمع في إحدى الجمعيات األىمية – تجربة حقمية بجمعية

اختار أسرة خيرية بمحافظة القاىرة "  ،بحث مقدـ بالمؤتمر السادس عشر  ،لكمية
الخدمة

ٕٗٓٓ ـ .

االجتماعية

،

جامعة

حمواف

،

المجمد

الثاني

ٗ٘ -مروة مختار بغدادي  " ،دور الدوافع واالتجاىات فػي نجاح العامميف بالعمؿ التطوعي "  ،مجمة
كمية اآلداب جامعة بني سويؼ  ،العدد السابع والعشريف  ،أبريؿ – يونيو ٖٕٔٓـ .

٘٘ -منصور الرفاعي عبيد  ،العمؿ االجتماعي (تطوع  ،عطاء)  ،القاىرة  :مركز الكتاب لمنشر ،
ٕٓٓٚـ .

 -٘ٙمؤمنة صالح الرقب  " ،معوقات ممارسة المرأة لمسموؾ القيادي في مؤسسات التعميـ العالي
بمحافظات غزة وسبؿ التغمب عميو "  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة ٕٜٓٓ ،ـ .

 -٘ٚمناؿ محمد عباس  ،العمؿ التطوعي بيف الواقع والمأموؿ  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية
ٕٓٔٙ ،ـ .

 -٘ٛمنى عباس فضؿ  " ،المرأة بيف العمؿ التطوعي وااللتزاـ االجتماعي واألسري  -التأثيرات

االجتماعية "  ،ورقة عمؿ مقدمة لندوة المرأة العاممة والعمؿ النقابي بإشراؼ االتحاد العاـ

لعماؿ البحريف ٕٗ ٕ٘-سبتمبر ٕٕٓٓـ.

 -ٜ٘ميدي محمد القصاص  " ،العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع "  ،متاح عمى -:
 ، http://www.medadcenter.com/articles/397تـ الرجوع إليو بتاريخ

ٕٓٔٚ/ٔٓ/ٔٛـ .

ٓ -ٙموسى الشتيوي وآخروف  ،التطوع والمتطوعوف في العالـ العربي  ،الشبكة العربية لممنظمات
األىمية  ،دار نوبار لمطباعة ٕٓٓ٘ ،ـ .

ٔ -ٙنواؿ العمودي  " ،فمسفة ثقافة العمؿ التطوعي"  ،متاح عمى -:
http://www.al-jazirah.com/2014/20140107/rj5.htm
ٕٕٓٔٚ/ٔ/ـ .

تـ الرجوع إليو بتاريخ

ٕ -ٙنواؿ محمد عمر ،مناىج البحث االجتماعية واإلعبلمية  ،القاىرة  :األنجمو المصرية ،
ٜٔٛٙـ.

ٖ - ٙنزيية بنت بدر " ،المرأة بيف الحقوؽ السياسية والممارسة الفعمية"  ،المنتدى الثاني
لمؤتمر قمة المرأة العربية حوؿ المرأة والسياسة .
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-:

عمى

متاح

،

تـ الرجوع إليو بتاريخ

"

التطوع

وثقافة

الشباب

"

،

قاسـ

نياؿ

-ٙٗ

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=28599
. ٕٔٓـٚ/ٔ/ٕٔ

 " ممارسة المرشديف األسرييف لؤلساليب المينية لمخدمة،  نورة بنت صياح مناور العنزي- ٙ٘
 دراسة تطبيقية مطبقة عمى مراكز اإلرشاد: االجتماعية في التعامؿ مع المشكبلت األسرية

 جامعة اإلماـ محمد بف سعود،  قسـ العموـ االجتماعية تخصص خدمة اجتماعية، "األسري
. ٕٓٓـٛ ، اإلسبلمية

،  دور الشباب الجامعي في العمؿ التطوعي والمشاركة السياسية،  ىناء حسني محمد النابمسي-ٙٙ
.ٕٓٓـٜ ،  دار مجدالوي لمنشر والتوزيع: األردف

 مركز اإلسكندرية لمكتاب:  اإلسكندرية،  المرأة العربية والمجتمع المدني،  وفاء عبد القادر-ٙٚ
.  ٕٔٔٓـ،

 الجزء،  مجمة دلتا نوف، "  " ثقافة العمؿ التطوعي اإلنساني في سوريا،  ياسميف أبو فخر-ٙٛ
.  العدد الثالث مايو ٕ٘ٔٓـ، األوؿ
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