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  اإلقرار

  :العنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه، الموقع أنا

معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجهة 
نظر المتطوعين والعاملين في مؤسسات المجتمع 

  المدني في محافظة نابلس
مـا تمـت    باسـتثناء  الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر

 أو درجة أي لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن االشارة اليه حيثما ورد،

  .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي لقب
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 ل 

معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجهة نظر المتطوعين والعاملين في مؤسسات 
  المجتمع المدني في محافظة نابلس

  إعداد
 حسن فخري ابراهيم اقطم

  إشراف
 جوليا دروبر. د

  الملخص

درجة معوقات مشاركة المرأة في العمل التطـوعي فـي   بحثت هذه الدراسة في معرفة 
مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس، واعتمد الباحث في دراسـته المـنهج الوصـفي    

دام التحليلي للتعرف على درجة هذه المعوقات، حيث جمعت البيانات من مجتمع الدراسة باسـتخ 
إستبانة ومقابلة ُأعدت لهذا الغرض، ووزعت االستبانة واجريت المقابالت على عينة الدراسة في 
مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس، تم إختيارهم بطريقة العينـة القصـدية، وجـاءت    

قات المعو(تبعا لدرجة المعوقات التي تواجه المرأة في العمل التطوعي على النحو اآلتي النتائج 
االجتماعية والثقافية، والمعوقات االقتصادية والسياسـية، والمعوقـات التنظيميـة واالداريـة،     

 داللـة  ذات فـروق  توجـد  ، أما النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسـة، ال )والمعوقات الشخصية
في درجة معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي ) α =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية

الحالة االجتماعية، العمر، (في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس، تبعا لمتغير كل من 
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ، بينما توجد)المؤهل العلمي، حالة التطوع للمرة االولى

كة المرأة في العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع في درجة معوقات مشار) α =0.05( الداللة
  ).الجنس، مكان السكن(المدني في محافظة نابلس، تبعا لمتغير كل من 



1 

 المقدمة

فـي   ونيشترك فيها المواطن اجتماعيةٌ ضرورةٌبأنه  التطوع في الوقت الحاضريتصف 
حتياجـات  إوفي حدود قدراته وإمكاناته وفي ضوء  يستطيعبالقدر الذي  كلٌّ ،كافة ميادين الحياة

كما يعد  ،جتماعيةساسية للتنشئة اإلأوسيلة  العمل التطوعي عتبروي ،الجماعة والمجتمع والوطن
من الوسائل الفعطـار  إحداث التغيير الالزم لتقدمه فـي  إل الة والفاعلة التي يستخدمها المجتمع
  .االهداف القومية

فـرض  جتماعيـة ت إمجتمع وظـاهرة   ألي ماغنى عنه ويعد التطوع مفهوما وقيمة ال
متعـددة  الالحاجـات  الى جانـب  محدودة و تبقىمكانيات اإل وأننسان، خاصة وجودها على اإل

للحـد مـن    اإلمكانياتيجاد نوع جديد من إالقيام بمقابلة هذه الحاجات و، وهذا يتطلب متجددةالو
   ).223،ص1997الديب،( مكن منهاأتخفيف ما المشكالت وال

لويـات جهـود   أوفي مقدمة و ،ستجابة لنداء الواجب والضميرإالعمل التطوعي ويأتي 
تصف المشاركة االجتماعية بأنها رأس مال الحكومات الـذي تسـتند إليـه     التي التنمية الحديثة

  ).2،ص2005،بركات( نجازاتالطموحات وتحقيق اإلصالحات واإلة لمواكب

 ، فاألمةمم وازدهارهامن رموز تقدم اُأل االنخراط فيه رمزاً موعي وحجطعد العمل التيو
كما يعد االنخـراط   ،عمال التطوعأفي طنيها امو نخراطإزداد إ تقدم والرقي،الكلما ازدادت في 

تت بالتنمية والتطور السريع فـي  أن متطلبات الحياة المعاصرة التي م اًفي العمل التطوعي مطلب
  ).2،ص2011جمعية بسمة للثقافة والفنون،( كافة المجاالت

 إلى) متابعة السنة الدولية للمتطوعين(بعنوان ) 4،ص2005( وأشار تقرير االمم المتحدة
  : نصهيلي فيما  1997نوفمبر /تشرين الثاني 20 بتاريخ مؤرخال 52/17القرار 

سنة دوليـة للمتطـوعين وذلـك     )2001(أعلنت الجمعية العامة سنة "

وكانـت  ، مة للعمل التطوعي في معالجة القضايا العالميةاعترافا بالمساهمة القي

األهداف األربعة للسنة تتمثل في تعزيز العمل التطوعي في كل أشكاله من حيث 
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 بإنجـازات والترويج له وتيسيره وبناء شبكاته بغية زيادة الوعي ه االعتراف ب

، وتشجيع مزيد من النـاس علـى التطـوع   ، النشاط التطوعي وتعزيز إمكانياته

جل زيادة فعالية مشاركة جميع فئات السكان فـي العمـل   أوتوجيه الموارد من 

لسـنة  ل ن برنامج متطوعي األمم المتحدة كمركز تنسيق للتحضيريوع، التطوعي

  ."الدولية وتنفيذها ومتابعتها

عتراف العام بالعمل التطوعي وبمساهمات ال يزال الوعي العام واالنه ويشير التقرير بأ
ط هذا الـوعي بفضـل اليـوم الـدولي     نشَّفي كثير من البلدان ي، والمتطوعين يأخذان في النمو

رتباطه إالعالم مع  نحاءيحظى بالدعم في كثير من أ مياًعال للمتطوعين الذي أصبح هو نفسه حدثاً
  .بصورة أقوى باألهداف اإلنمائية لأللفية

 التطوعي، والـذي  العمل فيها يتأصل التي اإلنسانية المجتمعات من الفلسطيني المجتمع
 أو) بالمعونـة ( أو) بالعونـة ( السـابق  في يعرف كان ما أبرزها متعددة، لعل أشكاال يأخذ كان

 موسـم  فـي  ذلـك  التطوعي، ويتجلّـى  بالعمل تسميته حديثًا على ُأصطُلح أن إلى) بالمساعدة(
 أو المـوت  مثـل  أوقات الشدة في أو البيت، بناء في الزيتون، أو المساعدة قطف الزراعة، أو

 أخذ الفلسطيني المجتمع في التطوعي أن العمل القول الطبيعية أو األفراح، حيث يمكن الكوارث
  ).31،ص2006رحال،(التاريخية  اللحظة حسب مختلفة طبيعة

العمل التطوعي من أبرز ركائز المجتمع الفلسطيني ِلما له ) 8،ص2013(ويعتبر األفندي
من فوائد كثيرة تعود على الفرد والمجتمع، وهو أساس التطور والنمو واإلزدهار، حيث صـمد  

من عزيمته منذ اإلنتداب البريطاني وصـوالً  الشعب الفلسطيني في مواجهة كلِّ محاوالت النيِل 
إلى اإلحتالل اإلسرائيلي وحتى يومنا هذا، فوجدنا المرأة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الرجـل  

  .تشارك في جميع األنشطة والفعاليات الوطنية واالجتماعية وحتى التصدي لجنود اإلحتالل

 راضي الفلسطينية نشـرها ي األية لمنظمات المجتمع المدني فوفي دراسة مسحية تحليل
المـدني   المجتمع منظمات تمتع إلى المتوفرة األدبيات تشير) 20،ص2011( بيورواإلتحاد األ
 لتطـور  مخـالف  بشـكل  تطورها التـاريخي  عن ناشئة نوعها، من فريدة بخاصية الفلسطيني
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المـدني   للمجتمـع  النظري المفهوم مع تتناقض بطريقة األخرى، الدول في المدنية المجتمعات
 البلدان في" الدولة إطار" ضمن وتطورت المدني المجتمع منظمات معظم نشأت حين نفسه، ففي

 وغيـاب  الدولـة،  غيـاب  ظـل  في الفلسطيني المدني المجتمع منظمات نشوءفكان  األخرى،
  .والمواطنة األرض على السيادة الوطني، وغياب ستقاللاإل

قم ببلـورة  هلية لم تالسلطة الوطنية والمنظمات األن أ )2،ص2009(والنادي ويقول تيم
ـ جتإوتطوير سياسات تنموية  تمكـين المـرأة وزيـادة    نها أماعية في المجاالت المختلفة من ش

من كبير  تحد مامأ يضعنا الفلسطيني الواقع هذا مثل نإ ،مالوطني العامشاركتها في صنع القرار 
نثى، ون أن يكون هناك تمييز بين ذكر وأ، دكافة والبشريةقدرات المجتمع المادية أجل إستثمار 

 بيننـا  فالصراع سرائيلي،واإل الفلسطيني المجتمع بين الهوة والفجوة حتى يتم العمل على جسر
 فكيف ،في جميع األصعدة والمجاالت وصراع وجود صراع هو بل فحسب سياسيا صراعا ليس
 الـرغم  فمشاركة المرأة ضعيفة على مهدورة، المجتمع طاقات ومعظم الفجوة هذه نجسر أن لنا
  .الماضية العشر السنوات خالل العاملة القوى في النساء مشاركة نسبة ارتفاع من

 متدنية كما يشير إليها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني زالت ما النسبة هذه أن إالّ   
 مقابـل  )2012(العام في العمل سن في اإلناث مجمل من )%17.4( بلغت حيث، )2012(لسنة 

 مشـاركة  أضـعاف  4 بحـوالي  تزيد الرجال مشاركة زالت وما ،)2001( العام في )10.3%(
 األجـرة  معدالت في أيضاً فجوة وجود مع الفترة، هذه خالل تقريبا ثابتة مازالت والفجوة النساء
 مـن  )%86.8( نسـبته  ما للنساء اليومية األجرة معدل يشكل حيث والرجال النساء بين اليومية
  .)2012( عام للرجال اليومية األجرة معدل

 التنمية عملية في هاماً تنموياً متطلباً يعتبر العمل في المرأة مشاركة أن من الرغم على
 )%32.9( وصلت حيث النساء، بين مرتفعة زالت ال البطالة معدالت أن إالّ والمستدامة، الشاملة

 بـين  البطالة معدالت أن بالذكر ، والجدير)2001( عام )%13.8( كانت حين في )2012( عام
 عـام  فـي  )%44.6(فأعلى؛ دراسية سنة 13 على الحاصالت النساء بين األعلى كانت النساء
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 مجمـوع  من) %45.2( وتصل النسبة هذه أضعاف االسرائيلية المرأة تشغل حين في، )2012(
  .)2012سرائيلي،مركز اإلحصاء اإل( سرائيلإ في العاملة القوى

 العمل عن العزوف أسباب إلى) 21،ص2008( فلسطين صحيفة في البيطار وتورد
 توافق وعدم، باالنتماء الشعور وعدم، الشخصي الدافع توفر عدم، فلسطين في التطوعي

 االقتصادي للوضع المؤسسة مراعاة وعدم، المؤسسة ونشاطات أهداف مع الذاتية االهتمامات
  .المؤسسات بعض مصداقية وعدم، للمتطوعين

 وتأهيل لتجنيد متخصصة مراكز وجود عدملى إ) 132ص ،2009( الفتاح عبد ويشير
 وغياب الرمزية والمكافآت المعنوية الحوافز غيابوالمؤسسات،  مع عالقاتهم وتنظيم المتطوعين

ضاع االقتصادية ووأن صعوبة األ ،الفلسطينية األراضي في التطوعي العمل ينظم قانون
مل التطوعي لكثير قبال على فكرة العة والمعيشية في فلسطين تحد من اإلواالجتماعيوالسياسية 
  .من النساء

 االهلية المنظمات أن الثاني، العربية المنظمات مؤتمر في) 43،ص1997(الباز وتفيد
 مفسرة المنظمات من%50 نسبة إلى تصل قد دائم بشكل المتطوعين نقص مشكلة تواجه العربية
 بأجر العمل وتفضيل الوقت من فائض وجود بعدم الجنسين من المتطوعين نقص أسباب

  بالنساء خاص كسبب والتقاليد العادات إلى باإلضافة التطوعي العمل قيمة وإنخفاض

وهذا ما حدا بالباحث القيام بهذه الدراسة للوقوف على تشخيص هذا الواقع وتحديد السبل 
  .االيجابيات منهالكفيلة بالتغلب عليه وتعزيز 

  مشكلة الدراسة

 الكثير من الدراسات العمل التطوعي في المجتمع العربي، حيث يشير الغرايبـة  تناولت
في مجال العمل التطوعي رغـم االعـداد    اًأن المجتمع العربي ما زال فقير) 136ص ،2010(

  .الكبيرة للكوادر البشرية المؤهلة فيه، وكذلك وجود عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني
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لمجتمـع  مؤسسـات ا  ىحـد إفي  2004ي في العمل التطوعي عام ومن خالل مشاركت   
عالن عن ناء اإلثأم للنادي الصيفي، واجهتني مشكلة منسق عاكوعملي  المدني في مدينة نابلس،

فتاة كمتطوعات ومحفـزات  ) 12-10( فتح باب التطوع في النادي الصيفي، وتسجيل ما يقارب
حـدى  إوالتطوع للمتطوعات، قامـت عائلـة    داخل النادي الصيفي، وبعد توقيع عقد المشاركة

ن النـادي  أنادي الصيفي وذلك تحت سبب شـائعة  المتطوعات بمنع ابنتهم من المشاركة في ال
قامة عالقات بين المتطوعين والمتطوعات، ونتيجة غياب مشـاركة هـذه   إالصيفي يعمل على 

نسحاب صديقة متطوعة لها مشاركة في برنامج العمل التطوعي في النادي إ إلىالمتطوعة أدى 
التفكير في السبب الحقيقي وراء غياب المتطوعات عن المشاركة فـي   إلىالصيفي، مما دفعني 

، نـادي ثناء التسجيل للمشاركة من قبل المتطوعات في الأالتطوعي، بعد وجود دافع كبير  ملالع
حيث تمثل هذه المشكلة جزء من كثير من المعيقات التي تحد من مشاركة المـرأة فـي العمـل    

  .التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني

ني ألسباب عديدة وال بد من االعتراف بضعف ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطي
عاما في مؤسسات  12أراها من خالل تجربتي الشخصية التي عملت فيها متطوعا ما يزيد عن 

حيث تحتاج ثقافة العمل  المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس وبعض المحافظات في فلسطين،
ن إلى برامج واستراتيجيات متنوعة لتطويرها وتنميتها، لتصبح ثقافة منهجيـة ضـم   التطوعي

  .برامج وقواعد علمية وعملية داخل مؤسسات المجتمع بشكل عام

مشـاركة  قات التي تواجـه  والمع على بمكان التعرف هميةمن األفعلى ما سبق  تأسيساً
المدني في فلسطين، وتحديد مشـكلة   المجتمعالمرأة في برامج العمل التطوعي داخل مؤسسات 

  .الدراسة على النحو االتي

 وفرضياتها سئلة الدراسةأ

  :الىهذه الدراسة تهدف 

عمـال التطوعيـة فـي    التي تحد من مشاركة المرأة في األالمعوقات التعرف على درجة   .1
 :ؤالت االتيةويتفرع منه التسا ،مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس
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 الذاتية التي تحد من مشاركة المرأة في االعمال التطوعية) الشخصية(المعوقات  ما درجة •
 .في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

والثقافية التي تحد من مشاركة المرأة في االعمال التطوعية المعوقات االجتماعية ما درجة  •
 .في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

المعوقات االقتصادية والسياسية التي تحد من مشاركة المـرأة فـي االعمـال     ما درجة •
 .مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلسالتطوعية في 

المعوقات التنظيمية واالدارية التي تحد من مشاركة المرأة في االعمال التطوعية  ما درجة •
 .في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

هل توجد فروق في درجة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في االعمال التطوعية  .2
الجـنس، الحالـة   (في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نـابلس تعـزى لمتغيـرات    

  )االجتماعية، العمر، مكان السكن، والمؤهل العلمي، التطوع في المؤسسة ألول مرة

 :االتيةوقد انبثق من هذا السؤال الفرضيات 

بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفرادإستجابات 

تعـزى لمتغيـر    مؤسسات المجتمع المدني فـي محافظـة نـابلس   االعمال التطوعي في 
 ).ذكر، انثى(الجنس

بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفراد إستجابات

تعزى لمتغيـر الحالـة    مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلساالعمال التطوعية في 
 .)ة/، أرملة/ة، مطلق/ة، متزوج/اعزب(االجتماعية
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بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفراد إستجابات

اقل (تعزى لمتغير العمر  مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلساالعمال التطوعية في 
 ).سنة فاكثر41سنة، 40-30سنة،  30- 20سنة،  20من 

بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفراد إستجابات

مكـان   تعزى لمتغيـر  مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلساالعمال التطوعية في 
 .)مدينة، مخيم، قرية(ن السك

بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  هلال  •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفراد إستجابات

تعزى لمتغير المؤهـل   مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلساالعمال التطوعية في 
 ).، ماجستير فأعلىثانوية، دبلوم، بكالوريوس(لعلمي ا

بـين متوسـطات   ) α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  •
عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي     أفراد إستجابات

زى لمتغير التطـوع  تع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلساالعمال التطوعية في 
 .ل مرة أم الوفي المؤسسة أل

  أهمية الدراسة

  :تظهر أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب وهي

النتائج المتوقعة لهذه الدراسة تمثل إضافة جديدة علمية لكثيـر مـن البـاحثين والمكتبـة      .1
المرأة فـي  هتمت بدراسة مشاركة كأحد الدراسات القليلة التي ا يةالفلسطينية والمكتبة العرب

 .العمل التطوعي



8 

الضوء على مفهوم ودوافع ومعوقات العمل التطوعي عند المرأة وآليـة   تسلط هذه الدراسة .2
 . التغلب على هذه المعوقات عند مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني

زيادة وعي المرأة وأهمية مشاركاتها في برامج العمل التطوعي في مؤسسـات المجتمـع    .3
 .المشاركة في جميع المؤسسات الفلسطينية بكافة أشكالهاالمدني وكذلك 

هذه الدراسة في تصميم برامج تطوعية مناسبة تعمل على زيادة مشاركة المرأة فـي   تسهم .4
 .االعمال التطوعية داخل المجتمع

  حدود الدراسة

طبقت هذه الدراسة على عينة مـن المتطـوعين والمتطوعـات والعـاملين      :حدود بشرية .1
 .والعامالت في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

 .عينة من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس :حدود مكانية .2

ل مـن العـام   ووالفصل األ 2012/2013عام الدراسي الفصل الثاني من ال: حدود زمانية .3
 . في جامعة النجاح الوطنية 2013/2014الدراسي 

  مصطلحات الدراسة

 مفهوم العمل التطوعي

لمفـاهيم المرتبطـة   أهم ا هوم العمل التطوعي، وأبينهناك تعاريف مختلفة ومتعددة لمف
 ن والسنة النبوية على أنهآهوم القرضمن مف) 21،ص2007( رينو حيث تعرفهبالعمل التطوعي، 

 أوليه دون أي مقابل، سواء كـان ماديـا   هم بحاجة إ أفرادمجموعة  أوفرد  إلىتقديم يد العون 
بأنه الجهـد   فيعرفه )81،ص2006( النقيثانأما . الىمعنويا، والغرض منه ابتغاء مرضاة اهللا تع

ن الفرد المسلم المميز ذكرا كان أو أنثى بطواعية ، أيا كان هذا الجهد مالمبذول المنضبط شرعا
فـي   )16،ص2006( وتشير العنزي .جر االخروياهللا عزوجل من األ ختياره رغبة فيما عندوإ
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 أورادي ويقدم دون انتظار مقابل مادي جهد مادي يبذل بشكل إنه دراستها للعمل التطوعي على أ
فكار ومعتقدات ومشاعر وخبرات ومهارات انسانية في اطار يقدم هذا الجهد بناء على أمعنوي، و

) 9،ص2006( الشـهراني ويعرفه  .صالح العام للمجتمع ككلتحقيق المؤسسة معينة، تستهدف 
في كل مجاالت الخيـر ونشـر    حتساباًة بالنفس والمال والجهد والوقت، إيثار والتضحيبأنه اإل

  .ل لما تم تقديمه من أعمال تطوعيةالفضيلة، ونبذ الرذيلة، دون انتظار مقاب

لعمـل  لخالل تعريفـه  من أشكال العمل التطوعي ساسيين أوهناك من يميز بين شكلين 
  :حيث يعرفه) 14،ص2000( التطوعي، ومن هؤالء االصفر

سلوك اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة  أووهو عمل  :العمل التطوعي الفردي •
 أواجتماعيـة   أوعتبارات أخالقية ويقوم على إ، منه وإرادة وال ينبغي منه أي مردود مادي

القـراءة   أفـراد قد يقوم فرد بتعليم مجموعة  دينية، في مجال محو األمية مثال أو، يةإنسان
 .يتبرع بالمال لجمعية تعنى بتعليم األميين أووالكتابة ممن يعرفهم 

وهو أكثر تقدما من العمل التطوعي الفـردي وأكثـر تنظيمـا     :العمل التطوعي المؤسسي •
العربي توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية تساهم سع تأثيرا في المجتمع، في الوطن أوو

  .في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة المجتمع

 المعوقاتمفهوم 

، مجموعة من الصعوبات التي تواجه الفرد ن المعوقات هيأ) 14،ص2009(سند  تقول
. سياسـية ، تنظيميـة ، اجتماعية، معوقات ذاتيةمنها ، مشاركة في العمل التطوعيوتمنعه من ال

العراقيل التي تحـول دون   أوبأنها الصعوبات  المعوقات) 3369،ص2011(ويعرف القصاص 
المكانيـات  وبالتالي تحول دون انبثاق ا، تقدمهلتي تعترض العمل وتحول دون وا ،تحقيق الهدف

فـي  ) 2395،ص2009( قنـديل وتـذهب   .لتنمية المجتمع المحليها مادياً الذاتية واالستفادة من
الصعوبات التي تعترض وتعرقل أداء الرائـدات   أوالتحديات  أوأنها العقبات  اتللمعوق تعريفها

  .الريفيات ألدوارهن أثناء التوعية بمخاطر الممارسات الضارة ضد اإلناث
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 المشاركةمفهوم 

يالمسـاهمة فـي حـل المشـكالت     المشاركة بأنها ) 324،ص2010( عبد الفتاح رفع
وتنميتها والمشاركة السياسية والمشاركة في بـرامج التوعيـة   المجتمعية والمحافظة على البيئة 

المشـاركة   )5021، ص2008( وضح خليفةيو. المنظمات الغير حكومية بالمجتمع والتطوع في
نها كل االسهامات التي يقدمها الطالب والطالبات المشتركون في وحدة التطوع فـي المعهـد   أب

فـي مجـاالت    المال أوالراي  أووذلك سواء كانت المشاركة بالجهد  االجتماعيةالعالي للخدمة 
 )16،ص2009( سـند ضـيف  وت .الخدمات والرعاية االجتماعية بما يساهم في تنمية مجتمعهم

لمشاركة األهلية في المنظمات التطوعية بأنهـا مجموعـة األنشـطة الحكوميـة     ل تعريفاً آخر
السـكان   هيقوم بوشاملة، قا لمصلحتهم بصفة عامة تحقيوالجمعيات األهلية لتحسين أحوال البيئة 

  .ستجابة لدعوة مثل هذه المنظمات للتطوع فيهاإ أوإما بدافع ذاتي 

 المجتمع المدنيمفهوم 

 والجمعيات المنظمات جميع على أنهالمجتمع المدني ) 260،ص2008( يوالماليعرف 
 العـام  عملهـا  وتتابع الحكومة، عن كليا أو جزئيا والتطوعية، والالربحية، والمستقلة الخاصة،

 )16،ص2004(المتحـدة   األمم منظمة أما .عامة قضية لمناصرة أو عامة مصلحة عن للدفاع
 والروحيـة،  الدينيـة  والجمعيات، الحكومية غير المنظمات من يتكون المدني المجتمع فترى أن
 المجتمعـات  ومنظمـات ، الخيرية والمنظمات األصليين السكان ومجموعات العمالية، والنقابات
 الدولية للشؤون الوطني الديمقراطي المعهد يعرفو .الخيرية الخاص القطاع ومؤسسات المحلية،

 حـول  الجماعـة  تنظمها التي التطوعية األنشطةبأنه  المدني المجتمع مصطلح) 10،ص2009(
 المجتمـع  فيها ينخرط التي الغاية المتنوعة األنشطة هذه مشتركة، وتشمل وأهداف وقيم مصالح
ويـذهب البنـك    .السياسـات  علـى  التأثير أو المستقل، التعليم دعم أو الخدمات، لتقديم المدني
 غيـر  المنظمـات  من النطاق واسعة المجموعة إلىفي تعريفه للمجتمع المدني  )2010(الدولي

 عـن  التعبير بعبء وتنهض العامة الحياة في وجود لها التي الربحية غير والمنظمات الحكومية
 علمية أو سياسية أو ثقافية أو أخالقية اعتبارات إلى استناداً اآلخرين، أو أعضائها وقيم اهتمامات
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ـ ) 7،ص2013(أما أبو عدوان  .خيرية أو دينية أو  طينيفيعرفه ضمن منظومة المجتمع الفلس

 فـي  تعمل التي والثقافيةواإلجتماعية  واإلقتصادية السياسية المؤسسات من يتكون الذي المجتمعب

 سياسـية  أغـراض  متعددة، منها أغراض لتحقيق الدولة سلطة عن إستقالل في المختلفة، ميادينها

 ومنهـا  أعضـائها،  مصالح عن كالدفاع نقابية ضاومنها أغر القرار، صنع عملية في كالمشاركة

 اإلجتمـاعي  العمل في لإلسهام إجتماعية غراضأ ومنها ،الكتاب إتحادات في كما ثقافية أغراض

  .أهمها تحقيق التنمية البشرية التنمية، لتحقيق
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  لوالفصل األ

  االطار النظري
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  الفصل األول

  االطار النظري

 العمل التطوعي على مستوى الفردأهمية 

العمل التطوعي في عدم قدرة الدولة في المجتمع المعاصر على االسـتجابة   أهميةتكمن 
من حيث عدم القدرة ، ألسباب مالية بحتة، تلك الخاصة ببعض فئاته أو، لكل الحاجات المجتمعية

ن الدولة غير قادرة على أل، المجتمع كافة أفرادعلى توفير المصادر المالية الكافية لسد حاجات 
جل سد حاجـات الفئـات   من أألسباب أخرى  أو، الوقت المناسبفي  لحاجات الناسستجابة اإل

  .)30،ص2006،الشهراني( الفقيرة والمهمشة في المجتمع التي ال صوت لها

في حيـاة كـل مـن الفـرد     العمل التطوعي  أهمية) 30،ص2008(عبد الهاديظهر وتُ
تحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي واألحوال المعيشية والحفاظ على  من خالل، والمجتمع

قات الفراغ بشكل أفضـل وتوظيـف   أوواستثمار ، القيم المجتمعية مثل مبدأ التكافل االجتماعي
 رتقاء بالمجتمع دون انتظار مردود ماديالطاقات في مختلف المجاالت االنسانية واالجتماعية لال

  .األفضل لكل من الفرد والمجتمعمما يضمن تحقيق 

فرصـة  منح األفـراد  التطوع للفرد من خالل  أهمية) 20،ص2010( يواالشنويوجز 
على مشكالت واحتياجات المجتمع، وتنمية ثقافة التفاهم والسالم وقبول االخر، واستثمار التعرف 

ب مهارات وخبـرات  قات الفراغ واتاحة الفرصة للفرد في اظهار ابداعاته وابتكاراته، واكتساأو
ـ   ول حياتية تسهم في تشكيل شخصيته، واكتساب قدرات ومهارات فنية تزيد من فرصـته للحص

) 50،ص2009(سـند كما تشير  العمل التطوعيوتكمن أهمية ، على عمل وترقية مستواه المهني
التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات المقدمة فـي كـل مجتمـع ومواجهـة      في

المجتمع من خالل استفادتهم من الجهـود المقدمـة    أفرادالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها 
 أولهم، وتوفير خدمات يصعب على المؤسسات الحكومية تقديمها، وتحويل الطاقـات العـاجزة   

 أهميـة عاملة منتجة، وإبراز الجانب اإلنساني للعمل التطوعي والتأكيد على  طاقات إلىالخاملة 
  .المجتمع أفرادالتفاعل االجتماعي بين 
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 غيرو المباشر التأثير على القدرة للفرد يحقق التطوع نأ) 94،ص1997( اللحياني ويفيد
 زيـادة  وكـذلك  التطوعيـة،  االعمال في المشاركة نتيجة واالصدقاء االسرة أفراد بين مباشرال

 طاقات توجيه خالل من التطوعية، االعمال من كثير في المجتمع مساعدة أهميةب الفرد احساس
 شخصـيته،  تكامـل  على تساعده كثيرة جتماعيةإ خبرات واكتساب نحراف،اإل عن بعيداً الفرد

 االجتماعية االحتياجات إشباع في يسهمبما  اآلخرون درهقَي بعمل والقيام بالنجاح، الفرد حساسوإ
 سـند  تشـير ، والمجتمـع  فـي  تقديرا لقىتَ التي المؤسسات إلحدى نتماءباإل حساسواإل للفرد،

 منهـا،  الحاجـات  من اًكثير تشبع فإنها التطوعي العمل في المرأة اشتراك عند) 57،ص2009(
 توجيهكما يساعد  المجتمع، في للمنظمة باإلنتماء الشعور وكذلك اجتماعية، مكانة على الحصول

  .شخصيتها وتكامل نضج على تساعد خبرات إلى التطوعي العمل في المرأة طاقات

تاحـة  إلمرأة من خالل ثر العمل التطوعي على اأ إلى) 55،ص2006( العنزي وتذهب
 نتخاذ القرارات التي تمس حياتهإعمال واالشتراك في للتدرب على المساهمة في األلها الفرصة 

براز الصورة االنسانية للمجتمع وتدعيم التكامل بين الناس إديمقراطية، وياة مجتمعهم بطريقة وح
  .من الصراع والمنافسة وتعاونهم بدالً

الدور الذي يعكسه العمل التطوعي على المرأة مـن  ) 3788،ص2008( حمزة ويحدد 
تأديـة  خالل تنمية قدرات المرأة ومهاراتها الشخصية والعملية والعلمية، وقدرة المـرأة علـى   

تاحة الفرصة لها في التعرف علـى الثغـرات التـي    إات بنفسها وحل المشاكل بجهدها، والخدم
فكارها في القضايا العامة أوقدرتها على التعبير عن آرائها وتشوب نظام الخدمات في المجتمع، 

  .التي تهم المجتمع

النفسـية  لحاالت العمل التطوعي كعالج بعض ا أهمية) 112،ص2011( حسانويعزز 
المنعزل في العمل التطوعي يمنحه ثقـة  نخراط المكتئب وإف، نعزالاء واإلنطومثل االكتئاب واإل

بالنفس ويرهح عن نفسو هام تعتريـه  أوفيكتسب سعادة خاصة بالقضاء على على الملل  قضيوي
  .فرادجتماعية لكثير من األإة شخصية وفوائد جم التطوعي حيث حقق العمل
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  )نظرية الدور( رة للعمل التطوعي على مستوى الفردمفسالنظريات ال

نسـاني  إلة لتفسير سلوك واعدة فهي مح أبعاداًيرات النظرية للعمل التطوعي التفستأخذ 
وال يمكـن ألي باحـث    ،يقوم به الفاعل االجتماعي ضمن تصورات مسبقة عن ذلك السـلوك 

م العمل التطوعي يتقسيمكن له، وغير مخطط سلوك عشوائي  مجردالتطوعي  لعملابأن  االدعاء
ل العمل التطوعي الفطري والمسـتند  والقسم األف، يؤثر كل منها في اآلخر قسمين مترادفين إلى

والقسم الثـاني هـو العمـل    ، ضرورات الحياة االجتماعية التي يعيش بها الفرد إلىفي أساسه 
الفاعل تحقيقها من خالل  وأهداف يريد، على أسس وقواعد عامة كزرتالذي ي التطوعي المقصود

  )13، ص2006العنزي،(.التطوعي العمل

إن حاجـة  كفاعلة في المجتمع حيـث   يل مشاركة المرأة في العمل التطوعيأويمكن تو
تنضم الجماعة التي  إلىد جه أوبأن تقديم أي أفعال  اوشعوره، مع اآلخرين اعالقاته إلى مرأةال

سواء كان ذلـك بـاالحترام   ، اد التي ترجع عليهإنما يكون ضمن تصور محسوب للعوائ، اليها
نضمام لـبعض االعمـال   لإل هاتدفع امناسبة لهالمرأة راها تأية جزاءات  أو، والشهرة والتقدير

  .التطوعية

داخـل   العمـل التطـوعي  مشاركة المرأة فـي   تفسرهناك العديد من النظريات التي و
فـي هـذه   وقد اعتمدت ، والتي يمكن االستفادة منها في هذا الدراسة مؤسسات المجتمع المدني

تركز علـى مفهـوم    التي )587،ص2008( درويش وهي كما ذكرته ،)نظرية الدور(الدراسة 
براز إمع ية، الدور الذي تمارسه المرأة المتطوعة عند قيامها بالعمل التطوعي داخل مؤسسة معن

صورة التفاعالت المرتبطة بسلوك المرأة المتطوعة والدوافع والتوقعات والمهارات التي يمكـن  
  .تطوعها في مؤسسات المجتمع المدنيان تمارسها المرأة المتطوعة عند 

بأفعـال   جتماعي تقوم من خاللـه المتطوعة ضمن مركز إ وبالتالي يظهر دور المرأة 
ي، تستطيع من خاللها اشباع حاجاتهـا فـي المجتمـع وسـد     معينة مرتبطة بمركزها االجتماع

ضمن المركز االجتماعي الذي تؤديه  فرادالثغرات لديها، من خالل تفاعلها مع مجموعة من األ
  .المرأة المتطوعة عند قيامها بدورها االساس كمتطوعة
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صراع أدوار بين القيام  أووقد ينشأ عن هذا الدور الذي تؤديه المرأة المتطوعة تعارض 
 أوبالعمل التطوعي وعدم القدرة على التوفيق بينه وبين االنشطة االخرى، وبالتالي تظهر عقبات 

  .في دورها التطوعي داخل المجتمع ليةعاتحول دون مشاركة المرأة بكفاءة وفمشاكل 

ن واجبات ولذلك يمكن للمرأة المتطوعة تجنب هذه العقبات عن طريق قيامها بالتوفيق بي
ـ  التطوعي واالدوار االخرى، وكذلك إومسؤوليات دورها في العمل  ات والطرائـق  يجـاد االلي

  .نجاز دور المرأة في العمل التطوعي داخل مؤسسات المجتمع المدنيالمناسبة التي تسهل إ

  دات العمل التطوعي على مستوى الفرمعوق

النسـاء والشـباب فـي    من  ن هناك أزمة متطوعينأ) 142،ص2005( يشير بركات
ن أكمـا   ،قاعدة بيانات شاملة عن المتطـوعين توجد ي فال توجد ثقافة تطوع وال المجتمع العرب

تدخل في شـراكة   أوذاتية بل تدار  أوكثير من برامج التطوع في العالم العربي ليست مستقلة ال
وبرنامج األمـم  ) UNICEF(مع كثير من المنظمات العالمية مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة 

وهذا بحد ذاته بقدر ما يحقق من فوائد على مستوى المجتمع العربي  (UNDP(المتحدة اإلنمائي 
إال انه يقلل من ثقة اإلفراد بالعمل التطوعي ومصادره، واالهداف التي يسعى إلى تحقيقها فـي  

  .ظل غياب دور المنظمات التطوعية العربية على صعيد المجتمع العربي

فـي العمـل    فـراد امـام األ  لمعيقاتمن ا وجود عدد) 94،ص2006(الشهراني ويؤكد
وتفضـيله علـى    البحث عن الرزق أواالهتمام بالوضع الذاتي المادي واألسري التطوعي منها 

ـ  ،العاملين في العمل التطوعي على تعليم كـاف  فرادعدم حصول األالعمل التطوعي، و دم وع
من الحساسية االجتماعية نتيجة لاللتحاق  فرادخوف األو ،العمل التطوعي أهميةنتشار الوعي بإ

عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المجال التطوعي على ما بذلوه و بالعمل التطوعي
  .في العمل التطوعيمن جهود 

سباب التي تحول دون مشاركة المرأة بعض األتحديد  إلى) 78،ص2009( وتذهب سند
ـ  أوغياب الفهم لدى المسئولين بالمؤسسات في العمل التطوعي مثل   ات،المجتمع بدور المتطوع
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، الجمعيـات  الىالزوج النضمام زوجته معارضة ، وغياب االحترام العام للتطوع والمتطوعينو
تعـارض  ، وكثرة المسؤوليات العائليـة المشاركة في العمل التطوعي نتيجة  عدم رغبة المرأةو

صعوبة الحصول على مواصالت للوصول التطوعية، ونشطة مواعيد العمل مع فترة ممارسة األ
عدم اقتناع األقـارب  ، وعدم قدرة المرأة على التوفيق بين المهام واألعمال، وهذه الجمعيات إلى

  .العمل التطوعي أهميةوالمحيطين ب

فيصنف العوامل التي تعوق مشاركة الفرد فـي العمـل   ) 16،ص2005( ما الصغيرأ 
  :صنافأة ثالث فيالتطوعي 

 بـأمور عدم وجود وقت فراغ لدى االنسان بسبب انشـغاله  : لمتطوع منهاوامل تتعلق باع .1
يتراجـع  تجعله  بية السابقة للمتطوع والتيالخبرة السل أو ،مور المعيشةألشخصية وحياته ا

 .االجتماعية والسياسية أوالثقافية  أونتشار نسبة االمية سواء العامة إو ،عن المشاركة

، عالن المؤسسة عن حاجاتها للمتطوعينإعدم : لمؤسسات االجتماعية منهاتتعلق باعوامل  .2
داء االعمـال المرتبطـة   أين والموظفين قد يؤثر على مستوى وجود تنافس بين المتطوعو

 .التنمية االجتماعية أوبالرعاية 

تطوعيـة  مال عأبنائهم وقتهم في أقد يعتبر البعض قضاء ف: لمجتمع منهاعوامل تتعلق با .3
قصور معرفي عـن  ، عدا عن وجود سرهمأالقاتهم بع قد تضعف يبعدهم عنهم وبالتالي

المجتمـع فائـدة    أفرادال بد من مزيد من الجهد ليدرك إذ  ،دور المتطوعين في المجتمع
عطـاء المجتمـع   إعدم و ،االجتماعية المساهمة في االعمال المتصلة بالرعاية والتنمية

نها غير مهمة من وجهـة نظـر   أيشعر بفاسة حم من له المتطوعلتقدير الكافي لما يبذا
 .الجميع

  العمل التطوعي على مستوى المؤسساتأهمية 

، حيث يمثل صورة رائعة مـن  وتقدماً وتطوراً كثر نمواًيعد العمل التطوعي المؤسسي أ
وكـذلك   كثر تنظيمـاً وشرائح المجتمع، ويعتبر األ أفرادالترابط والتفاعل االجتماعي بين جميع 
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 داخل المجتمع في فلسطين، حيث توجد العديد من المؤسسات والجمعيـات التـي   نتشاراًسع إأو
 فرادتقدم خدمات كثيرة للمجتمع بطريقة منظمة من خالل تجنيد األوهم في االعمال التطوعية، تس

  .والجماعات للمشاركة في برامج العمل التطوعي

هداف التي تحققها المؤسسات مـن خـالل   العديد من األ إلى) 81،ص2009( تشير سند
ادة مـن  واالسـتف  ،العمل التطوعي منها مواجهة العجز في عدد الموظفين بالعمل في المؤسسة

ورفع مكانـة المؤسسـة فـي     ن ذوي خبرة ورأي،ذا كان المتطوعوالمشورة العملية للمؤسسة إ
التعريف  إلىالجيدة، وكذلك ذا كان المتطوع من المشهود لهم بالسمعة الطيبة والخبرة المجتمع إ

هدافها وبرامجها والمساعدة في التغلب على المشكالت الفنية والماليـة  تماعية وأبالمؤسسة االج
  .التي تواجهها المؤسسة

وجود المؤسسات المجتمعيـة وقيامهـا بالعمـل     أهمية) 14،ص2005(ويعلل الصفار 
الذي يوفر االطمئنان في نفس االنسـان  ن والتكافل االجتماعي وارساء قواعد التعإ إلىالتطوعي 

على مستقبله ومستقبل ذويه ألنه معرض لحاالت الضعف وحدوث المشاكل والمخاطر التي قد ال 
  .يع مواجهتها بإمكاناته الذاتيةطيست

تخفيف العبء االقتصادي قيام المؤسسات التطوعية ب إلى) 7،ص2011( حسان ويذهب
الهيئـات والجهـات   ن بين المؤسسـات و واوتدفع بروح التعواالجتماعي على الدولة  الرسمي

وتقلل التكلفـة   ،المجتمع أفراداصر االخوة والمحبة بين أووتزيد  ،الرسمية والحكومية والمجتمع
 المجتمـع  أفـراد وتخفض مستوى الفراغ لدى  ،المادية عن بعض الوزارات والهيئات الرسمية

ان نحراف وتجعل الدولة في مصاف البلدوى اإلفتقلل من مست راغئ الفوابتعادهم عن شبح مساو
  .المتقدمة التي تثمن العمل التطوعي وتربطه بالتنمية االجتماعية

عي، فوائد كثيرة للمؤسسات القائمة على العمل التطو) 55،ص2006( العنزيوتضيف 
توسيعها  أومه لصالح المجتمع عن طريق رفع مستوى الخدمة حيث تكمل العمل الحكومي وتدع

وكذلك توفير خدمات يصعب على المؤسسات الحكومية تقديمها لما تتسم به المؤسسات التطوعية 
 أو حساسيةخرى من دون أاتصال مع منظمات شبيهة بدول ت صنع قنواعلى من مرونة وقدرة 
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رج اموال من خا أوطلب خبرات و، لتزام رسمي واالستفادة من تجاربها الناجمة القابلة للتطبيقإ
مؤتمرات لتحقيـق   أوجانب المشاركة في ملتقيات إلى د من منظمات مهتمة بالمجال نفسه البال

  .من ثم مزيد من االستفادة والنجاحتبادل الخبرات و

عـداد  ن العمل التطوعي يعـوض الـنقص فـي أ   أب) 199،ص2012( وتضيف جاد 
  .ألنه يوفر مبالغ مالية هائلةمية االخصائيين االجتماعيين ويخفف من العبء على الجهود الحكو

تظهران صورة سلبية مـن صـور مشـاركة    ف) 4137،ص2011( حجازي ومحمدأما 
 التـي  للجهـود  الكافي التقدير اعطائهم عدمتتمثل ب، داخل هذه المؤسسات المرأة للعمل التطوعي

 االتجاهـات  هـذه  تصـحيح  يمكن حتى التطوع أهميةب للتوعية حملة عمل يمكن لذلك يبذلونها،
 بالنسـبة  هميتهـا وأ بها يقومون التي االعمال ونوعية المتطوعين ونحو المتطوع نحو الخاطئة
 نأ يمكن ال فالحكومة االهلية، الجهود همالوإ الحكومية الجهود على االعتمادبدل ككل،  للمجتمع

ـ  مـن  بد وال ،كافة المشكالت جميع مواجهة وعن الخدمات عن مسئولة تكون  الهيئـات  نواتع
 يتم لن وذلك الحكومة، طاقة تفوق والتي المشكالت هذه مواجهة في المتطوعين على واالعتماد

  .ومتابعتهم للمتطوعين المسئوليات سداءوإ للتطوع المهم الدور توضيح خالل من إال

 عـدم  من يعانيداخل المؤسسات التطوعي  العمل أنب) 92،ص2006( ويفيد الشهراني
 حيـث ، والتطوعية الخيرية الجمعيات من الكثير منها تعاني المشكلة وهذه الذاتي التمويل وجود
 الجمعيـات  تعـاني  والفقر، كما والبطالة الموارد وشح المالية باألزمات التطوعية األعمال تتأثر

 يكتـب  لن التطوعي العمل في الكفاءة فبدون، المرجوة الكفاءة تحقيق عدم من الخيرية التطوعية
 فـراد واأل التطوعية الجمعيات تعاني المرجوة، وأيضا النتائج وتحقيق يةاالستمرار الجهود لهذه
 للعمل بصلة تمت ال مكاسب تحقيق في أحيانا واستغاللها لها المرسوم المسار عن االنحراف من

  .التطوعي

  )نظرية األعمدة المتوازية(مفسرة للعمل التطوعي على مستوى المؤسسات النظريات ال

ن أ مؤداهاعلى فكرة تقوم بأن نظرية االعمدة المتوازية  )3333،ص2007( الرشود يفيد
ج ضخمة للرعاية قد ال تستطيع مـع  مام شعوبها بتنفيذ خطط وبرامأكثيرا من الحكومات تتعهد 
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ن أئات التطوعية نه يجب على الهيأوتنادي هذه النظرية ب ،ن تفي بتحقيقهاأكانياتها المتواضعة مإ
الت التي تتقدم لهـا  ان مسئولياتها هي رعاية الحأللحاالت التي ترعاها و تأديتهتؤدي ما يمكنها 

   .رعاية تماثل ما تقوم به الهيئات الحكومية

تحقيق الرفاهية المجتمعية بغير وجـود شـراكة   مجتمع بال يمكن قيام أنه النظرية وتفيد 
 ،خـر آجانب والهيئات االهلية من جانب  ن وتضامن بين االجهزة والهيئات الحكومية منواوتع

ن ال تتكرر الخدمات التي تقدم للناس من كلتا الجهتين الحكوميـة  أشريطة  خر،لآلفكالهما متمم 
  .ا البعضهوال تتعارض مع بعض ،واالهلية

فقد ال تستطيع  االبتدائيالتعليم  مسؤوليةخذت الدولة على عاتقها على سبيل المثال أذا إف
فـي الميـدان جهـود     أومن هنا تبـد  ،ات الناس جميعها وتوفير مكان لكل تلميذحتياجإتغطية 

  .المؤسسات االهلية والحلول الذاتية التي يقدمها الناس طواعية

ن المشترك بين واظهار التعة ترتبط بموضوع الدراسة من خالل إن هذه النظريأ وأرى
ـ   أهميـة هلي، حيث تركز على ين الحكومي واألالقطاع المهـام  ن وتوزيـع  واالتشـارك والتع

يصال الخدمات لفئة كبيرة من المجتمع وذلك عـن  والمسؤوليات بين الجهتين، وذلك من خالل إ
في  وعيةلتقديم خدمات تط ،داخل الجهات الحكومية واالهلية فرادتطوع فئة كبيرة من األ طريق

إشـكال فـي تقـديم هـذه     حدوث  أودون تعارض  خرهما يكمل اآلكل منكثير من المجاالت، ف
عاقة العمـل  إ إلىهلية، يؤدي شكالية بين الجهات الحكومية واألإ أون أي تعارض الخدمات، وإ

   .التطوعي، وبالتالي حرمان فئة كبيرة من هذه الخدمات

  معوقات العمل التطوعي على مستوى المؤسسات

باألنشطة التطوعية ن ما يمنع المؤسسة من القيام إ )12،ص2008( جودة وسعديضيف 
 غياب مصادر الـدعم الرسـمي  هو  ،وبالتالي غياب المرأة عن المشاركة في االعمال التطوعية

ولكننا في الحالـة   ،هم مصادر تمويل المؤسسات االهليةأحد أعتبر الدعم الحكومي ذ يإالحكومي 
ن الممـولين  أ خارجيـة بمعنـى   بأجنداتالتمويل  مع ارتباط، المالي التضييقالفلسطينية نشهد 
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جتمع المدني علـى  الم بين مؤسساتافس غير الصحي والتن عدم الثقة، وجندة معينةأيفرضون 
  .يضا التنافس بينها وبين السلطةأمصادر التمويل و

مؤسسـات  التنسـيق بـين    حول غياب) 57ص ،2009( سند ما تقولهذلك  إلىيضاف 
عـدم  و التطوعي وضوح أهداف العمل عدم، الذي أدى الى في العمل التطوعي المجتمع المدني

ضعف القـدرات التخطيطيـة والتنظيميـة     بسبب، لمعرفة باحتياجات المؤسسة من المتطوعينا
داخل هذه المؤسسات، مما أدى  العلمية لبعض القيادات التطوعية المؤهلة إلدارة العمل التطوعي

  .في العمل التطوعي قلة مشاركة المرأةإلى 

 برامج لدعم تطوعية ومؤسسات منظمات توفر عدمأن  )92،ص2009(ويرى السلطان
 التطـوع  بـرامج  تطـوير  في المحورية العقبات إحدى ،لها الالزمة التسهيالت وتقديم التطوع

 غيـاب  ومـن ،  المتميـزة  اإلدارية الكفايات نقص من التطوعية المنظمات وتعاني، المجتمعي
 العمـل  مجـاالت  فـي  المتطوعين تدريب وفي الكفايات جلب في هميس الذي المسبق التخطيط
  .التطوعي

في العمل  فرادقات التي تعترض مشاركة األبعض المعي) 15،ص2009( يوابرق وتعزو
الظروف االقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية  إلىالتطوعي داخل المؤسسات االجتماعية 

صقل  أوقلة البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من المتطوعين ، وللمنظمات التطوعية
  .مهارات المتطوعين

 فرادمام تفعيل مشاركة األعض المعيقات التي تقف أب فتعزو) 89ص،2005( ما قنديلأ 
ضعف التنسيق بين المنظمات العامة في القطاع  والتي منهافي العمل التطوعي داخل المؤسسات 

، ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع التطوعيو، الجهات التي تشرف عليها التطوعي وتعدد
عدم وجود شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع التطوعي والقطاع الخاص لتكوين منظومـة  و

  .تنموية متجانسة
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  العمل التطوعي على مستوى المجتمعأهمية 

بالعديـد   للقيام بمثابة مساعدة ،مجتمعتقديم الخدمات التطوعية لل فيمرأة مشاركة التعد 
والمهام التي يكون المجتمع بحاجة لها، بحيث تتولد لدى المرأة المتطوعة نتيجة  المسؤولياتمن 

ا الحقيقية نتماء واالرتباط بالمجتمع واالحساس بقيمتهاال مشاعرمشاركتها في الخدمات التطوعية 
ا داخل ادرة والسيطرة على شؤون حياتهعلى تولي المب المرأة المتطوعة تحفزو، داخل المجتمع

  .المجتمع الفلسطيني

للمجتمع  اًتحقق تماسكمشاركة المرأة في العمل التطوعي أن ) 56،ص2009( سندتؤكد 
 ،تخفيف المشكالت االجتماعية التي تواجه المجتمع المحليسباب منها القدرة على المحلي لعدة أ

، على تكامل المجتمع وتماسكهوينعكس ذلك  ،الناس وإشباع حاجاتهم زيادة رضا إلىمما يؤدي 
التفـاهم حـول    إلىيقود مما  ،عمال التطوعيةاطني المجتمع من المتطوعين في األنغماس مواو

وهذا يقلل فرص اشتراكهم في أنشطة أخرى قد تكون مهـددة لتقـدم   ، مجتمعية مرغوبةأهداف 
  .المجتمع وتماسكه

مشاركة الفرد فـي الخـدمات التطوعيـة     أهمية) 590،ص2008(وتحدد درويش 
فـي   سـهام االوكذلك  جرأدون تطوعي على توفير فرص العمل قدرة العمل الللمجتمع، في 

 ،داخـل المجتمـع   فرادلكثير من األ توفير الخدمات االجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية
ن خـالل تعبئـة الجهـود الذاتيـة     زمات وكوارث مأله المجتمع من  ضما يتعرمواجهة و

  داخل المجتمع والطاقات الشعبية

التطوعي يشكل ذخيرة هائلـة مـن المهـارات     ن العملأ) 6،ص2005( بركاتويرى 
ن تساعد الحكومات على القيام ببرامج وسياسـات إصـالحية   أالتي يمكن  ،والطاقة واإلمكانيات

  .داخل المجتمع سع من المشاركةأووتقوم على قاعدة  ،وكفاءة وشفافية أكثر تركيزاً

مشكلة  المساهمة الحقيقية للعمل التطوعي في عالج إلى) 20،ص2010(ي واالشن ويشير
حل مشكلة الفقر بشكل جذري عن طريق إنشاء المشروعات الخيريـة  و، داخل المجتمع البطالة
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المساهمة ع، والمجتم أفراد كافة تقوية الترابط والتكاثف بينداخل المجتمع، و والمهنية والتعليمية
توفير الفرصة للمواطنين لتأدية الخدمات بأنفسهم ممـا  ، وفي إحداث التنمية االجتماعية الشاملة

  .يقلل حجم المشكالت االجتماعية في المجتمع

ـ تعبئـة الطا العمل التطوعي فـي   أهمية) 1306،ص2012( جاد وتثمن ات البشـرية  ق
ية هافسباب التقدم والرأالتخلف وتوفير زالة إو ،عمل اجتماعي إلىوتحويلها  وتوجيههاوالمادية 

بالوسيلة االيسر وسد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتها وتعريف افرد المجتمع  المجتمع فرادأل
  .بالظروف الواقعية التي تعييش فيها الفئات االخرى

صورة مغايرة تواجهها المرأة في المجتمع، أدت  فيضيف) 256،ص2008( يومالأما 
 يعود وربما ،النامية الدول في سيما وال التطوعي العمل في والفتيات النساء مساهمة ضعف إلى
 تولي في وخاصة للمرأة الفاعلة المشاركة من تحد التي االجتماعية القيم منظومة تأثير إلى ذلك

 االجتمـاعي  النشـاط  فـي  النسـاء  مسـاهمة  أنيؤكـد   بالرجل، حيث أسوة القيادية المناصب
 تنمويـة  خطـة  أي أن ترى آراء هناك إن بل ،المجتمع تقدم مؤشرات بين من تعد واالقتصادي

 في البشرية القوى نصف بوصفها الرجل بجانب المرأة مشاركة على جهودها في تعتمد أن البد،
  .المجتمع

 تعتبر العامة الحياة في المرأة اشراك أن عملية أيضاَ) 3،ص2009(تيم والنادي ويذهب
 وقدراتهن، وأن هناك النساء لقدرات الكامل التوظيف على تقوم الشاملة، والتي التنمية معايير من

 مـا  النساء أن مشاركة ويفيدانوتمكينهن،  النساء قدرات لتطوير مضى وقت يأ من اكثر حاجة
 فـي  مساهمتهن قيمة بخسأ للتنمية، مما التقليدي المفهوم ضمن كبير حد إلى غير مؤطرة زالت

  .االصعدة كافة وعلى االقتصاد

  )م الممتدنظرية السلّ( مفسرة للعمل التطوعي على مستوى المجتمعالنظريات ال

ساسي مفـاده  أعلى فرض ) 3333،ص2007(كما أوردها الرشود فيذه النظرية تقوم ه
ومن ثم فواجب الهيئات الحكومية ، في المجتمع فرادلمعيشة األ ىدنأن تكفل حد أن الدولة يجب أ
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ن تحافظ على ما يسـمى  أمن الدولة ذلك  يتطلبو ،فرادلألينحصر في قيامها بتوصيل الخدمات 
 تـوفير  فـي  تصبح مقصرةَ أالو هافرادألالدخل وعلى توفير خدماتها  أودنى للمعيشة بالحد األ

ما الهيئات االهلية فيكون دورها اساسا في القيام برفع الحد االدنى أ ،حقهم المحدد من قبل الدولة
 .مكانياتإلديها من من الخدمات بمقدار معين حسب ما 

جد فـي الجمعيـات   التطوعي وبرامجه المختلفة التي تون العمل إلهذه النظرية ف ووفقاً
في  المسئولين عن البرامج المقدمة تطوير وتفعيل وتنظيم من قبل إلىتحتاج  هلية،والمنظمات األ

ساس الذي تقوم عليه الكثيـر مـن   حيث تشكل الجهود التطوعية األ والمنظمات، ياتالجمع هذه
   .والمنظمات داخل المجتمع التي تنفذها هذه الجمعياتالبرامج واالنشطة 

 يقوم يالتطوعمشاركة المرأة في العمل ن أهذه النظرية بموضوع الدراسة في  وترتبط
تحقيـق الرفاهيـة   بغيـة   ،والجماعـات  فـراد لألعلى حاجة المجتمع للجهود التطوعية االهلية 

تنطلق الجهود  ،فرداهاأحتياجات إذا لم تشبع إالحكومية  الجهود، فالمجاالتجميع في  االجتماعية
 وتسـهم ، وسد الثغرات الموجودة ،ستكمال تلك الجهودإللّم ممتد كَساالهلية المتمثلة في التطوع 

في التخفيـف مـن حـدة المشـكالت      متطوعة في مؤسسات المجتمع المدنيمشاركة المرأة ال
حتياجات المجتمـع وتحقيـق   إشباع بعض إو ،مواجهتهااالجتماعية بتقديم الحلول واالستفادة من 

في بـرامج   احاقهتلإعند  رأة المتطوعةفالم ،من تكامل المجتمعذلك وبالتالي يزيد  ،هأفرادرضا 
ن أينبغي  ةن الدولأفهذه النظرية تؤكد على  المجتمع وظروفه، ضاعوأل افهمه إلى تؤدي التطوع

مؤسسات المجتمـع  المجتمع ويكون دور  أفرادتعمل في كل برامج الرعاية االجتماعية التي تهم 
ل هـذه  وبالتالي يظهر دور المرأة المتطوعة من خـال  مكمل من حيث ينتهي دور الدولة المدني

  .المؤسسات كمكمل لعمل الدولة

  معوقات العمل التطوعي على مستوى المجتمع

منطقة هي نتيجة للسياق االجتماعي والثقافي  أون مميزات العمل التطوعي في أي بلد إ  
ويعتمد هذا الدور  ،في تقدم المجتمع واالرتقاء به للمرأة دور فاعلو ،المجتمعذلك والسياسي في 

على المشاركة في االعمال وقدرتها  من مكانة اجتماعية المرأةعلى ما تتمتع به  أهميةبفاعلية و
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ورفع نسبة مشاركتها في برامج  ،في حل المشكالت المجتمعية قدرتها على المساهمةو ،التطوعية
  .التنمية المجتمعية من خالل مؤسسات المجتمع المدني

مجموعتـان مـن معوقـات    تواجه بيئتنا العربية  نأ) 22،ص2008( عبد الفتاحويرى 
زدهار ثقافة التطوع ومعوقات تواجه بناء الفرد الراغب والقادر والمستعد إمعوقات  هي التطوع
  .ن متالزمتان على أرض الواقعين المجموعتيهاتن ، ويرى أللتطوع

وال في العمل التطـوعي،   المرأة يفسر ضعف مساهمةف) 266ص ،2008( يوما المالأ
تأثير منظومة القيم االجتماعية التي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة  إلى ،الناميةسيما في الدولة 

  .وخاصة في تولي المناصب القيادية أسوة بالرجل

التطوع  أهميةعن التوعية ب عالميغياب الدور اإل) 3373ص ،2011( القصاص ربطوي  
ـ  و ،على التطوع قلة االقبالبيمكن ان يقدمها للمجتمع التي  وباألدواروبمؤسساته  ل عـدم تفاع

التطـوع لـدى   ثقافة عدم ترسخ  :برزهاعدة أ عوامل، نتيجة وسائل االعالم مع برامج التطوع
 قلة البرامج والفعاليات الخاصة بالتطوع مما يحد من تفاعل وسائل االعالمفي المجتمع، و فراداأل

  .داخل المجتمع مع العمل التطوعي

  الدراسات السابقة

  )2013خلف،أبو ( دراسة

هدفت هذه الدراسة االستطالعية إلى تحديد مجاالت العمل التطـوعي التـي يسـتطيع    
أعضاء من هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة اإلسهام فيها لخدمة المجتمع الفلسـطيني،  

إلكترونياً على جميع أعضاء الهيئة التدريسية وزعها ، )فقرة 42(وأعد الباحث استبانة مؤلفة من 
من أعضـاء هيئـة التـدريس المتفـرغين،      60ووصلت ردود  411المتفرغين البالغ عددهم 

واعتبرها الباحث كافية ألجراء الدراسة االستطالعية، وتمخضت نتائج الدراسة عن متوسـطات  
حسابية عالية ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين في مجاالت العمل التطوعي العلمية والثقافيـة،  

لمتغير الجنس في مجاالت العمـل التطـوعي بـين     فروقلمالية، ووجد الباحث واالجتماعية وا
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الذكور واالناث عينة الدراسة، وكان لصالح االناث، نظرا الن عددهم ثلث عدد الذكور، وما عدا 
ذلك فال توجد فروق ألثر متغيرات العمر، والمؤهل العلمي والكلية التي يعمل فيها عضو هيئـة  

لى أن اعضاء هيئة التدريس، وبغض النظر عن الجنس، والفئـة العمريـة   التدريس، مما يدل ع
والدرجة العلمية، والكلية التي يعملون فيها، يثمنون عاليا قيمة العمل التطـوعي فـي مجاالتـه    
المختلفة، وجاءت مشاركة أعضاء هيئة التدريس وتفاعلهم في االجابة عن السؤال المفتوح فـي  

  .على قوة قناعاتهم وإيمانهم بالعمل التطوعي في خدمة المجتمعالدراسة لتعطي مؤشرا آخرا 

 ) 2013شتية،إ( دراسة

مشاركة الشباب في العمل التطـوعي  في  سباب التراجعمعرفة أ إلىهدفت هذه الدراسة 
، من خالل معرفة المعوقات المرتبطة بثقافة المجتمع، ذلكفلسطين، والمعوقات التي تعترض  في

ات الشخصية والمعوقات المرتبطة بمؤسسات العمل التطوعي، وكذلك المعوق والمعوقات النفسية،
سباب نهج الوصفي التحليلي للتعرف على أعتمد الباحث في دراسته المواوالدينية واالقتصادية، 

عـدت لهـذا الغـرض،    الدراسة باستخدام إسـتبانة أُ التراجع، حيث جمعت البيانات من مجتمع 
متطوعا ومتطوعة في المؤسسات االهلية فـي  ) 140(مكونة من ووزعت على عينة الدراسة ال

تبعـا لدرجـة   ختيارهم بطريقة العينة القصدية، وجاءت النتائج تم إمحافظتي نابلس وطولكرم، 
معوقـات  (تي على النحو اآل مرتبة ينيالعمل التطوعي لدى الشباب الفلسطالتي تواجه المعوقات 

نفسية، معوقات مرتبطة بمؤسسات العمل التطـوعي، معوقـات   متعلقة بثقافة المجتمع، معوقات 
 توجـد  أنـه ال بما النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة، ، أ)ومعوقات اقتصادية ،خصية ودينيةش

في درجة معوقات العمل التطـوعي  ) α =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
ظتي نابلس وطولكرم، تبعا لمتغيـر كـل مـن    لدى الشباب في المؤسسات االجتماعية في محاف

  ).الجنس، ومكان السكن والعمر والحالة االجتماعية، وحالة العمل(

 ) 2013عساف والعيلة،( دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى صياغة رؤية مقترحة لتفعيل دور العمل التطوعي في تنمية قيم 
المواطنة لدى الطلبة، وذلك من خالل تحديد متطلبات تمثيل قيم المواطنة لدى الطلبـة، وكـذلك   
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يقـوم بـه المركـز    ) دوري(التطوعي، ومن ثم وضع برنامج استراتيجي  مؤشرات دور العمل
ة من خالل العمل التطوعي، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي مـن خـالل   لتعزيز قيم المواطن

إلى مجموعة مـن  استعراض االدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة 
التطوع ومؤسساته قـد أسـهم فـي     غياب الدور االعالمي عن التوعية بأهميةأن  :النتائج منها

م العمل التطوعي مـا زال يتصـف بااللتبـاس وعـدم     االقبال على التطوع، وأن مفهوضعف 
 .ربيالوضوح في العالم الع

فتح مركز خاص يعني بكل ما يتعلق بالمتطوعين والتطوع من أجل تنظـيم   وقد اقترح
العمل من ناحية وتفعيل دوره من ناحية أخرى، واقترحا برنامجا تتحدد أعماله فـي العناصـر   
المنهجية للعمل التطوعي، والمفهوم االجرائي للعمل التطوعي، ومتطلبات التطبيـق، وأوصـى   

يع الشباب الجامعي على ممارسة العمل التطوعي مـن خـالل   الباحثان في ضوء النتائج، بتشج
تخصيص مشروع لخدمة المجتمع ضمن متطلبات الجامعة، وتوعية الشباب بأهمية المشاركة في 
العمل التطوعي من خالل الندوات والمحاضرات والبرامج الثقافية والدروس التي يلقيهـا أئمـة   

  .المساجد

 )2013،رحال واسماعيل( دراسة

 وبين االهلية الجمعيات في التطوعي العمل بين العالقة تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 وتتمثل المتطوعين في محافظة بيت لحم، الخريجين للشباب االجتماعي المالي رأس قيم تنمية
 نواوالتع الجماعي، والعمل السياسية، والمشاركة والتسامح، الوطني، االنتماء( في القيم تلك

 للشباب الديمغرافية العوامل بين العالقة تحديد إلى هدفت كما ،)واالخرين بالذات والثقة
 في التطوعي العمل معوقات أهم وتحديد االجتماعي، المال رأس قيم تنمية وبين الخريجين
 ومن الفلسطيني، المجتمع في االجتماعي المال رأس قيم بتنمية عالقة اله التي االهلية الجمعيات

 المال رأس قيم لتنمية االهلية الجمعيات في التطوعي العمل فاعلية لزيادة مقترح تصور طرح ثم
 والفئة مالئما، منهجيا اسلوبا باعتباره التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم وقد االجتماعي،

 ،بيت لحم بمحافظة االهلية بالجمعيات المتطوعون الخريجون الشباب هم الدراسة لهذه المستهدفة
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 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود أهمها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد
 إحصائية داللة ذات عالقة وجود وعدم االجتماعي المال رأس قيم تنمية وبين التطوعي العمل

 االجتماعي، المال رأس قيم تنمية وبين المتطوعين الخريجين للشباب الديمغرافية العوامل بين
 االهلية الجمعيات في التطوعي العمل فاعلية لزيادة مقترح تصور وضع إلى الدراسة وخلصت

  .الخريجين للشباب االجتماعي المال رأس قيم لتنمية

 )2013العوضي،( دراسة

الكشف عند دور المؤسسات التعليمية في تعميم ثقافة المشـاركة   إلىهدفت هذه الدراسة 
بالعمل التطوعي لدى الطلبة، واتخذت من كلية التنمية االجتماعية واالسـرية بجامعـة القـدس    

كشف عن أثر متغيرات الدراسـة  المفتوحة نموذجا للدراسة الميدانية في محافظة شمال غزة وال
  .ات التعليمية في تعميم ثقافة المشاركة بالعمل التطوعيراء طلبة الكلية لدور المؤسسعلى آ

فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي  37ولتحقيق هدف الدراسة بني مقياس مكون من 
والـدور   ،الدور التوعوي للمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة المشاركة في العمـل التطـوعي  (

ثقافة طلبـة كليـة   وبالعمل التطوعي،  االشرافي للمؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة المشاركة
، واستخدم )التنمية االجتماعية واالسرية بجامعة القدس المفتوحة نحو المشاركة بالعمل التطوعي

طالبا من طلبة الكلية اختيروا  )130(الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغت عينة الدراسة 
أن دور المؤسسـات   همهـا، مـن أ نتائج  إلىبالطريقة العشوائية الطبقية، وقد توصلت الدراسة 

التعليمية التوعوي في تعميم ثقافة المشاركة بالعمل التطوعي، كان بدرجة متوسطة في معظمه، 
ودور المؤسسات التعليمية االشرافي في تعزيز ثقافة المشاركة بالعمل التطوعي كان ذا تقـدير  

جتماعية واالسـرية بجامعـة القـدس    منخفض في معظمه، ومستوى ثقافة طلبة كلية التنمية اال
لطلبة أنفسهم كان ذا تقدير مرتفع، كما المفتوحة نحو المشاركة بالعمل التطوعي من وجهة نظر ا

في مستوى ثقافة الشباب الجامعي نحو المشاركة بالعمـل   إحصائيةفروق ذات داللة  تبين وجود
 30اقـل مـن   (لح صغار السنالتطوعي تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ولمتغير العمر لصا

  .الساعات المجتازة تعزى لمتغير عدد إحصائيةال توجد فروق ذات داللة تبين أنه بينما  ،)سنة
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 ) ,Yueh,2013 Buettner and Kim, Lee( دراسة

 في المتطوعين خاصة الخبرة، ذوي من المستشعر معرفة العبء إلىهدفت هذه الدراسة 
 على العبء قياس داةأتسمى  بند )20( من اداة استخدام تم ،تايوان، في المجتمعية الصحة مجال

 تعبئة وقد تم ،المشروع لهذا خصيصا االداة هذه تصميم وتم، المجتمعية الصحية في المتطوعين
 شمال في المجتمعية الصحة على الحفاظ تطوير مراكز في يعملون متطوع )435( قبل من داةاأل

، ومـع  نسبياً قليالً يعتبر المتطوعين هؤالء قبل العبء المستشعر منان  :تايوان، وكانت النتائج
 المتطـوعين  عـبء  في مهمة اختالفات عن كشف المتغيرات متعدد االنحراف استخدام تحليل

اسـبوع وايضـا    متوسط بمعدل خدموا بمتغير المتطوعين الذين(ممثلة  المتطوعين لألشخاص
الشخصية، حيـث أن   بالصحة المعرفة ومتغير مستوى) ال مأ متزوج( االجتماعية متغير الحالة
للصحة الشخصـية كـان    مفهومهم حسب وشخصوهم شخص من كثرأ خدموا الذين المتطوعين

 أو ارملة(كانت حالتهم االجتماعية  الذين لئكأوعلى، مقارنة بأ الشعور بعبء ، وكانقليل عددهم
 سـواء  العـبء  مناطق الدراسة حيث حددت نتائج االخرين، عن شعروا بعبء أقل حيث) ارمل
 قبـل  مـن  المستشعر العبء مستوى من للتقليل تطويرها يمكن وسيلة فضلأ هي وما عاليا كان

هـذه   فـي  المحـدد  العبء ن مستوى، وأظهرت أتايوان في المجتمعية الصحة في المتطوعين
 المجتمـع  قبل من المقدمة والجوائز التحفيز إلىويعود السبب في ذلك  ،نسبيا قليالً كان الدراسة

 الن خرين،لآل مفيد انسان بان المتطوع الشعور وايضا، المجتمعية الصحة مجال في للمتطوعين
الـذين   نالمتطوعـو  يكون ان المجتمع، وتفيد الدراسة باحتمال قبل من محبب التطوعي العمل

فـي   النتائج ومن الخدمة الصحية المجتمعية، غادروا أوهم من تقاعدوا  اعلى استشعروا بعبء
 علـى  وحاصـلة ، وحالتها االجتماعية متزوجة ،العمر االنثى، متوسطة بأن يفيد هذه الدراسة ما

هـذه   هي النسبة االكبر من متطوعي عينة الدراسة، وتتطابق نتـائج  كانت عالي تعليم مستوى
بـين   عمـرهن ، العينة على مسيطرات كن االناث حيث للمتطوعين اخرى دراسات الدراسة مع

 االسـتمرار  على المقدرة بأن بينتو ،ومتزوجات عالي تعليم مستوى عل وحاصالت) 50-69(
 وطبيعـة  االجتماعية والحالة الوالدين وعمر االطفال وعمر عدد على يعتمد التطوعي العمل في

 قليل مستوى عن يعبر تايوان في المجتمعي التطوعي العمل أن، والتطوعي العمل ونوعية العمل
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للتطوع  يمنحوا كامل وقتهم المستشعر من قبل المتطوعين في تايوان، الن المتطوعين العبء من
  .لبلدهم نتيجة العمل التطوعي النهم يتوقعوا بتحقيق الفائدة

 لهـذه الخـدمات   المجتمع اصبح لديهم تصور وفهم خاطئ أفرادظهرت النتائج أن كما أ
 لتنفيـذ  المتوفرين المتطوعين عدد قلة بسبب ويظهر العبء المستشعر في هذه الدراسة، الصحية

حيث افادت ، المتطوعين هؤالء عاتق على الواقع الكبير السكان وايضا عدد، المطلوبة النشاطات
 كانـت  والذين يعتبرونهـا جيـدة   الحالية الصحية للخدمة المستقبلين المجتمع أفراد بأن الدراسة
  .اليومية الحياة في ادوارهم على قليل بعبء ستشعرواا ، حيث%)97.8(نسبتهم

  ),Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray 2012( دراسة

هدفت هذه الدراسة لتقييم مدى الرضى عن برامج التطوع في دور رعاية االطفال فـي  
 روجـرز  بيـت  فـي  يعمل ناشط رسال استبيان لكلالل إمن خ شامل حيث تم عمل مسح كندا،

واالنطباع المسبق عن ، السكانية التركيبة على تركز مجملها في االسئلة للتطوع في كندا، وكانت
التعريـف،  (جزاء تشمل أ 6 إلى قسمت، وثابت محدد اختيار من جملة )47(و العمل التطوعي،

) واالحترام والقيم المجتمعية، والتواصل، واالتصاالت الفعل واالداء، واالتصال ردودوالتدريب، 
 )6( مـن  تقييمـي  مقياس من خالل استعمال االستبيان في المشاركين قبل من قيمت جملة وكل

لنسبة االكبر من المسـتجيبين ممـن   وكانت ا ،)%66(بمعدل  إستجاباتظهرت النتائج وأنقاط، 
والغالبية العظمى من المسـتجيبين نسـاء    )%40.5(سنة بنسبة  )50(فوق  أوي واعمارهم تسأ

التوجيـه، والتـدريب، وردود    للمتطوعين في عملية، حيث ظهرت النجاحات )%86.5(بنسبة 
االتصاالت، واالتصاالت االجتماعيـة،   مثلمعينة  والمعوقات ظهرت في جوانب ،الفعل واألداء

  .قيمة المتطوعين واحترام

 وكانت محصلة النتائج بشكل عام لجميع المتطوعين أنهم راضون عن وضعهم التطوعي
عن وجود حلول فعالة  هم شعور المتطوعين بالنجاح هو رضاهموالبيئة التي يعملوا فيها، ومن أ

عضـاء  وجود احترام لهم من قبل أ طفال لتحسين نوعية العمل التطوعي، وكذلكداخل دور األ
عمار م في العينة من متوسطي األتم اختياره ، حيث كانت غالبية المتطوعين الذيندور الرعاية
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صعوبات مصاحبة للضغوطات العاطفية مثل بعض  ظهرواوإناث كبار السن من فئة البيض، وأ
 هذه الدراسة أنها ظهرتور الرعاية، ومن النتائج التي أحاالت الوفاة وكذلك المحرومين داخل د

ن التـدريب العمل التطوعي وبحاجة للتـدريب أل  بحاجة لمزيد من المختارين المتطوعين بعر 
 لتحسـين  ن المتطـوعين بحاجـة  ، وألـيهم إ الموكلة التحديات مع التعامل في كاف غير الحالي

  .والمرضى الضيوف مع التواصل طرق في مقدرتهم

 )2011حجازي ومحمد،(دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة إتجاهات الفتاة الجامعيـة نحـو المعـارف    
والمفاهيم الخاصة بالعمل التطوعي، وأهمية المشاركة في العمل التطوعي، والكشف عن بعض 

المؤثرة على مشاركة الفتاة الجامعية ) االجتماعية واالقتصادية والثقافية والديمغرافية(لمتغيرات ا
في العمل التطوعي في المجتمع السعودي، والوقوف على طبيعة المعوقات التـي تحـول دون   
مشاركتها في العمل التطوعي، ووضع تصور مقترح لتنمية اتجاهات الفتاة الجامعية نحو العمل 
التطوعي في المجتمع السعودي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية، جاءت طبيعة اتجاهـات  
 الفتاة الجامعية نحو المعارف والمفاهيم الخاصة بالعمل التطوعي عالية جدا، ومتدنية في مهـارة 

االتصال لحل مشكالت المجتمع، وكذلك المهارة في حل المشـكلة كمتطوعـة، ولـيس لـديها     
ن انشطة الجمعيات االهلية، واشارت أيضا إلى اتجاهات الفتاة الجامعية نحو الشعور معلومات ع

بأهمية العمل التطوعي بدرجة عالية جدا، حيث يوجد لديها اتجاهات ايجابية نحو أهمية العمـل  
التطوعي في اكتساب الخبرات وفي المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه، وفي تنمية شخصية 

عالقات اجتماعية ناجحة وايجاد فرص عمل افضل ويولد الشـعور بالمسـؤولية    الفتاة وتكوين
الجامعية نحو المشاركة في العمل التطوعي سلبية في عـدم   االجتماعية، وجاءت اتجاهات الفتاة

تلبيتها أي دعوة للمشاركة في العمل التطوعي وضعف مبادرتها للقيام باألعمال التطوعية وعدم 
ات تحث على العمل التطوعي، وعدم تشجيع زميالتها لالنضمام للعمل حرصها على حضور ندو

  .التطوعي
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مـر أو الـزوج   هذه الدراسة هي معارضة ولي األوكانت أهم المعوقات االجتماعية في 
وعادات وتقاليد االسرة وكثرة األعباء المنزليـة   وانخفاض وعي االسرة بأهمية العمل التطوعي

  .عباء الدراسيةواأل

هم المعوقات االقتصادية انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة وارتفـاع  كان من أفيما 
تكاليف المعيشة ورغبة االسرة في تشغيل الفتاة وحاجة المتطوعة إلى حوافز ماديـة وانتشـار   

هم العوائق الثقافية شيوع السلبية والمادية وانحصار الجماعية وخاصـة فـي   وكان من أالفقر، 
هم المعوقات الديموغرافية هي الحاجة إلى جهة مختصة كان من أتماعية، ومحيط العالقات االج

لتنظيم وتنسيق الجهود التطوعية واالهتمام غير الكافي بدور المرأة فـي التنميـة وقلـة عـدد     
قـات  كبر من المعوانات عن التطوع، وكانت النسبة األوعدم وجود قاعدة بي ،الجمعيات االهلية

وعـدم وضـوح    ،سناد الجهود التطوعية ألفراد غير متخصصـين هي إ بالنسبة للفتاة الجامعية
يعوق العمل التطوعي، وكانت الدراسة مما أولويات العمل للمتطوعات ونقص الخبرة والمهارة 

في االكثار من  توصلت إلى مقترحات لتنمية اتجاهات الفتاة الجامعية نحو العمل التطوعي تتمثل
د دور رئيسي لمؤسسات التنشئة االجتماعية في تنمية العمل الندوات عن العمل التطوعي وتحدي

ومراجعة التشريعات والقـوانين  تعمل على إزالة كافة المعوقات  ي، وتحديد استراتيجيةالتطوع
  .الخاصة بالعمل التطوعي

  ) ,Vecina, 2011 Chacon, Sueiro, Barron( دراسة

المشـاركين فـي عمليـات الـدمج     هدفت هذه الدراسة لقياس مدى الرضا للمتطوعين 
طول في الـدمج  دد والمتطوعين الذين عملوا فترة أالمجتمعي في المؤسسات بين المتطوعين الج

 مختلفـة  مؤسسات عدة من المتطوعين من لعينة المشاركة مفهوم تختبر الدراسة هذه المجتمعي،
 عـن  عبـارة  وهو العمل المجتمعي في للدمج ترشتأو مقياس بتحليل ربحية، حيث تقوم وغير
 واحد اتجاه ااختبارهم تم مهمين حيث يستخدم عاملين )UWES( المقاييس من مختصرة نسخة

ـ  المراحـل  موديـل  علـى  باالعتمـاد ، التركيبة من اتجاهات ثالثة أو  الخدمـة  لفتـرة  ةالثالث
الـدمج   العالقة بين بتفحص ثانيا تقوم هذه الدراسة، )الجديد والمتمرس والمخضرم(للمتطوعين
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 والتزام،  الدمج بين والعالقة، جديد كمتطوع العينة داخل للبقاء المتطوعين، وكذلك النية ورضى
 هـو  الـدمج  بأن النتائج تفيد لأووكانت  ،متمرس كمتطوع العينة في للبقاء والنية، المؤسسات

 في المفتاح العامل المتطوعين رضى عتبرأ بينما، لىواأل المرحلة في المتطوعين لرضى حاسم
 المشـاركين  التـزام  يقـوي  الـدمج  بأن بينت الثاني الموديل باالستمرار، وتركيبة النية تفسير

 عندما واضح نخفاضإ وثقوا والموديالن، باالستمرار بالنية ينبئ المؤسسة لتزامإ بينما، للمؤسسة
  .هذه العينات تتغير

يعتمد دراسـة الحالـة   بحيث ، مكمالً اًايجابي شيئاً يعتبر العمل التطوعي في المشاركةف
البقاء في العمـل   على والقدرة ،الطاقة(تية وهي ي متطوع بقوة عن طريق المهام اآلالمحددة أل
 ، هـذا )تطـوعي شـاق   بعمل وااللتزام ،الضغوط رغم العمل التطوعي إلىوالعودة  ،التطوعي
 بمستوى والمتمثلة ،المتطوع إلدارة المرجوة للنتائج تحليل منطقي عامل يوفر نأ بإمكانه المفهوم

 دمج، والمنجزة النشاطات من عاٍل ورضى، قوي مؤسساتي والتزام، لدى المتطوع النية من عاٍل
 .بالقول النية، المؤسسي االلتزام ،المتطوع رضى، المتطوع

 رضى ،الطريقة بنفس، والمؤسسي وااللتزام للرضى تفسيراً يعتبر الدمج أن النتائجبينت 
 المؤسسي االلتزام بينما، الجدد المتطوعين عينة في المؤسسة داخل للبقاء النية يفسر المتطوعين

  .المتمرسين المتطوعين عينة في البقاء في للنية القاعدة يعتبر

  ) Jorge,2011 Barraza(دراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نتائج تأثير التوقعات االيجابية والعاطفية للمتطوعين الجدد
من المتطـوعين  ) 110(تكونت عينة الدراسة من ، في كلية الفنون في جامعة نورث كاليفورنيا

 تـأثير  لها يكون بأن المرجح من االيجابية والعاطفية حيث تؤكد هذه الدراسة أن التوقعاتالجدد 
 علـى  ستؤثر العاطفية التوقعات بأن الحالية يقترح الدراسة في القادم للمتطوعين، السلوك على
في هذه  خبرة ومتطوعين ذوي جدد الجدد، حيث تم استخدام متطوعين للمتطوعين التطوع نتائج

 المجـرد  الدراسة، متمثلة في الحدس فرضيات اثبات جزئيين، تم من االمد الدراسة لفترة طويلة
الجدد، وابرزت الدراسـة أن   للمتطوعين التطوع بنتائج التكهن على والقدرة االيجابية للعواطف
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يصـاحبه وجـود النيـة     ،ايجـابي  تأثير لها كان) والرضى، التعاطف مثل( االيجابية توقعاتال
 باسـتمرار  والتكهن، المتطوعين ادوار وكذلك تحديد، العمل التطوعي في لالستمرار للمتطوعين
 كانـت التوقعـات   الخبرة ذوي للمتطوعين اشهر أخرى، أما بالنسبة 6لفترة  الجدد المتطوعين
تحديـد هويـة ودور    فـي  ايجـابي  ويصاحبه نية عالية جدا وبشـكل  وضوحا كثرأالعاطفية 
كثـر فـي   ن المتطوعين ذوي الخبرة لهم نيـة أ ن، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة أالمتطوعي

  .االستمرار في العمل التطوعي من المتطوعين الجدد

 حالـة و ،الهوية دورو، العاطفية التوقعات( واستخدمت في هذه الدراسة المقاييس التالية
  ).الوقت معيقاتو ،لالستمرار النيةو ،السابقة المتطوع خبرةو ،المتطوع

يجابية لخبرة المتطوع تؤثر على نتائج اسة الحالية فكرة أن التوقعات اإلالدرنتائج دعمت 
العمل التطوعي للمتطوعين، حيث وجد أن التوقعات العاطفية للمتطوعين الجدد لها عالقة ايجابية 

ن التوقعات العاطفيـة تعـود بشـكل    م االستمرار في العمل التطوعي، وأوضحت النتائج أيتهلن
 الدراسـة  وجدت هذه كما ايجابي في تحديد دور المتطوع قبل ممارسة أي عمل تطوعي حقيقي،

العمل  ونتائج االيجابية العاطفية التوقعات بين العالقة في تشابه لديهم الخبرة ذوي المتطوعين نبأ
التوقعات العاطفية للمتطوعين الجدد تؤثر علـى  أن  الحاليةنتائج الدراسة التطوعي، كما أفادت 

وعوامـل  ) التطوعي قبل التطوع بـه  الرضى في العمل(نتائج العمل التطوعي، وخاصة عامل 
  ).الشخصية، والحوافز، والتركيبة السكانية مثل الجنس والعرق(أخرى مثل 

 )Kulik, Megidna,2011( دراسة

فـي   ن تمكين النسـاء المتطوعـات ومرضـاهن   هدفت هذه الدراسة الختبار العالقة بي
، حيـث  )االيكولـوجي (مشروع التطوع المجتمعي في اسرائيل، باالعتماد على المنهج البيئـي  

زوج من المرضى، ولم ) 74(امرأة وقسمت على  )148( منمكونة عينة الدراسة على اشتملت 
 المرأة المتطوعـة فالنفسي للمتطوعين مطابقا للتمكين النفسي للمرضى، ومع ذلك يكن التمكين 

يجابية من خالل كانت إبحيث تفاعل مع المرضى المتطوعين لكان لديها تحفيز للتطوع ونوعية ل
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عملية التمكين النفسي للمرضى، وكانت تفسر عملية تمكين المتطوعين فـي البدايـة بـالحوافز    
توصلت طات التطوع، وقد المرضى وكذلك تفاعل المتطوعين مع منسق نشاالمجتمعية وتفاعل 

مـاكن مختلفـة مـن    أن تمكين المرأة المتطوعة ومرضاها يتمثل في تمكينها فـي  أإلى النتائج 
مشاريع في كثير من الو ،تمكين المرأة في العديد من نشاطات التطوع اختيارالمجتمع، حيث تم 

قام بتعبئـة  ، وقد )وعين والمرضى ومنسق نشاط التطوعالمتط(ر دواالمجتمعية من خالل ثالثة أ
في التمكين النفسـي   لم يكن هناك ارتباط واضحيان كل من المتطوعين والمرضى، الذين االستب

تحفيز المتطوعين لنشاطاتهم بشكل غير مباشر في تمكين  أسهم للمتطوعين ومرضاهم، ومع ذلك
هم عامل لتنشيط وتمكين العالقـة بـين   أشاط التطوعي يز النتحفإذ يعتمد المرضى وتحفيزهم، 

  .المتطوع والمريض

المساهمة في العالقات االجتماعيـة للتمكـين    إلىشارت أأيضا بأن ومن نتائج الدراسة 
ساسـية فـي تمكـين    المرأة الشخصي الذي يعتبر قاعدة أوذلك من خالل تفاعل  ،النفسي للمرأة

البارز للتفاعل المجتمعي على مساهمة المرأة في ممارسة النشاط نعكس الدور أة نفسيا، كما االمر
التطوعي وتفسير عالقة التمكين النفسي للمتطوعين، حيث كـان للحـوافر المرتفعـة للنشـاط     
التطوعي بشكل عام والمستوى العالي من التحفيز المجتمعي بشكل خاص، دور كبير في زيـادة  

تمكـين   إلى ه أدىهذا بدورء قيامها بالعمل التطوعي، وتحفيز وتمكين المرأة داخل المجتمع اثنا
منسـقي  المرضى من التعامل بطريقة منتظمة وتكوين عالقات ايجابية بين كل من المتطوعين و

خلق شبكة كبيرة من التفاعل من خالل اكتساب المـرأة   إلىدى النشاط التطوعي والمرضى، وأ
   .ت من خالل مشاركتهم في العمل التطوعيخريافسها واتاحة الفرصة لتمكين نساء أثقتها بن

 ) 2010العنزي،(دراسة 

 للمـرأة السـعودية،   التطوعي للعمل المتاحة المجاالت على التعرف إلى الدراسة هدفت
 تحد التي المعوقات والتعرف على ،بها التطوع على السعودية المرأة تقبل التي المجاالت وأكثر

 في االجتماعي التخطط إسهامات والتعرف على التطوعي العمل في السعودية المرأة من مشاركة
 للعمل المتاحة المجاالت أكثر التالية، أن النتائج إلى الدراسة خلصت وقد، المعوقات هذه من الحد
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 وفـي دور  الخيريـة،  الجمعيات في( :كانت مرتبة على النحو اآلتي السعودية للمرأة التطوعي
 التبرعات وجمع المساعدات اإلسالمية وتوزيع المؤسساتوفي  الفقراء ومساعدة ،القران تحفيظ
  ).المستشفيات في و بنسبة،

 مـع وقـت   المتطوعة وقت تعارض: فكانت بالمتطوعة الخاصة للمعوقات بالنسبة أما
 المـادي  الوضـع  وضـعف  المعنوية، وجود الحوافز مواصالت، وعدم وجود وصعوبة العمل،

 فقـد  بالمنطقـة،  والخاصـة  التطوع عن المرأة تعوق التي المعوقات المرأة، أما للزوجة، وأمية
 تـوافر  وعـدم  ،للمتطوعات خاصة إدارة وجود المعوقات التالية، عدم عن هذه الدراسة كشفت
وتقييـد العضـوية    للمتطوعـة،  دور واضـح  تحديد المتطوعات، وعدم لتدريب خاصة برامج

 وكشـفت  المتطوعات ببن االجتماعية العالقات وسوء جديدة، عناصر قبول وعدم ،للمتطوعات
 أفراد ببن الكافي الوعي عدم ،من أهمها أن تبین وقد بالمجتمع الخاصة المعوقات عن الدراسة
 اعتقادو ،التطوع أهمية إلظهار المختلفة اإلعالم بوسائل االستعانة وعدم التطوع، أهميةب المجتمع
   .والجهد للوقت مضيعة التطوع بأن البعض

 الخطط متابعة خالل من المعوقات هذه من حدي االجتماعي التخطيط أن الدراسة وكشفت
 لويـات واأل تحديد في شارك التخطيط االجتماعييالخطط، و لنتائج شامل مييتقاجراء المختلفة، و

 .في جميع برامج العمل التطوعي المجتمع تخدم التي

 )2010المالكي،(دراسة 

ممارستهم للعمل التطوعي، معرفة اتجاهات عينة الدراسة ومدى  إلىالدراسة هذه هدفت 
هـم  ي المجتمع السعودي، والوقوف على أهم مجاالت العمل التطوعي المتاحة للمرأة فوايضاح أ

المجتمع السعودي، ومعرفـة أبـرز   العوامل التي تدفع المرأة للعمل في المجاالت التطوعية في 
دراك عينة المتغيرات الديموغرافية على مدى إثر وإيضاح أ العوائق أمام عمل المرأة التطوعي،
إن اتجاهات عينة الدراسة  :وفق اآلتيالدراسة انت النتائج وكالدراسة لمجاالت العمل التطوعي، 
ن نجـاح العمـل   أمن عينة الدراسة تـرى   )%57.6(إن و ،كانت ايجابية نحو العمل التطوعي
مادية وأسرية سلبية تأثيرات زء من العينة على وجود افق جو، التطوعي مرتبط بمدى التفرغ له
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ن الدافع األساسي للتوجـه نحـو   أ، وعلى التوالي )%50.3(و )%50.6(على المتطوعة بنسب 
اكتساب خبرات ومهارات جديدة، والرغبة فـي تقـديم    ،العمل التطوعي من وجهة نظر العينة

تشكل المواصالت اكبر عائق يواجه المتطوعات حيث حصلت على موافقة ، والمساعدة لآلخرين
في االتجاه نحو العمـل التطـوعي    إحصائيةن هناك فروق ذات داللة أو ،)%70(العينة بنسبة 

  .ن الفروق لصالح الغير متزوجاتأو لفئات الحالة االجتماعية للمستجيبين

 ) 2009سند،(دراسة 

فـي  التعرف على معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي  إلىهدفت هذه الدراسة 
ة والمعوقات التنظيمية واالداريـة،  المجتمع البحريني وهي المعوقات الذاتية واالجتماعية والثقافي

ـ  ف على دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تطوير الوقوكذلك  وعي النسـائي،  العمـل التط
في العمل التطوعي، وتوصلت هذه الدراسة أن  ة المرأةجل تشجيع مشاركوتقديم مقترحات من أ

وتدني وعي المرأة بالعمل التطـوعي،  كثرة المسئوليات العائلية،  برز المعوقات الذاتية هيمن أ
عمال والمهام المنزلية، وكذلك عدم توفر وقـت الفـراغ،   قدرة المرأة على التوفيق بين األ وعدم

تتمثـل  فهم المعوقات االجتماعية للمرأة التطوعي، وأما أ أة المشاركة في العملوعدم رغبة المر
العمل التطوعي، وعدم وجود حـوافز معنويـة    أهميةضعف التوعية التربوية واالعالمية بفي 

تحفز المرأة المشاركة في العمل التطوعي، وشعورها بالعزلة وعدم وجود برامج مناسبة للعمل 
من ن هم لدور المتطوعات في المجتمع، وأالف التطوعي، والتزام المرأة بالعادات والتقاليد، وغياب

جود خطـة تـدريب   ي الحكومي للجمعية، وعدم وعدم كفاية الدعم المادأهم المعوقات االدارية 
الفنية لدى الجمعيات، ونقص الخبرات  ،عدم وجود مقر مناسب للمتطوعاتللمتطوعات، وكذلك 

هداف الجمعية للمتطوعين وسوء العالقة بـين المتطوعـات والعـاملين معهـم     وعدم وضوح أ
  .بالجمعية

  ) 2008حمزة،(دراسة 

 عمالاأل في المرأة مشاركة لتنشيط تخطيطية مؤشرات صياغة إلى الدراسة هذه هدف
 واالجتماعية االقتصادية( :العوامل تحديد خالل من وذلك في مؤسسات البحرين، التطوعية
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 احجام انعكاسات وتحديد التطوعي، العمل في المرأة مشاركة من تحد التي) والتنظيمية والثقافية
  .البشرية مواردها تنمية في التطوعية المؤسسات ومساعدة التطوعي، العمل على المرأة

 العمل في المرأة مشاركة من تحد التي االقتصادية العوامل أهم ان النتائج وبينت
 سوق في المرأة وانخراط المؤسسة، موارد معظم على الذكورية االنشطة سيطرة :التطوعي

 والمادية، المعيشية االعباء وزيادة الكافي، المادي للدعم النسوي التطوعي العمل وافتقار ،العمل
 العمل في المرأة مشاركة من تحد التي االجتماعية العوامل أهم من أن النتائج وأوضحت
 التقدير وعدم المنزل، في المرأة بقاء يشجع الذي االجتماعي الموروث في تتمثل التطوعي
 للمتطوعات، المجتمع قبل من الدونية والنظرة التطوعي، العمل في المرأة لدور المجتمعي
 منفذة بأنها للمتطوعة والنظرة المؤسسة في المتطوعات بين االجتماعية العالقات وضعف
 أهم من وأن، بناءاأل وتربية المنزلية باألعمال المرأة وانشغال لها، صانعة وليست للبرامج
 العمل بأهمية الوعي ضعف التطوعي العمل في المرأة مشاركة من تحد التي الثقافية العوامل

 والفعاليات البرامج ومحدودية والمرأة، الرجل بين التمييز ثقافة وسيادة النسوي، التطوعي
 الفعاليات وقلة النسوية، التطوعية االنشطة حول االعالمي الدور وضعف للمرأة، الموجه

 منكان و التطوع، على تحث التي بالمبادئ المرأة وعي ونقص المجتمع، في التطوعية والبرامج
 المؤسسات اعتماد التطوعي، العمل في المرأة مشاركة من تحد التي التنظيمية العوامل همأ

 وجود لعدم المتطوعات جذب على المؤسسة قدرة وعدم الموسمية، االنشطة على التطوعية
 التطوعية، المؤسسات داراتإ مجالس على الذكور وسيطرة المرأة، طبيعة تناسب جذب اساليب
 أن الدراسة نتائج التطوعي، وأوضحت للعمل المتطوعات وتحفيز تكريم أساليب وجود وعدم

 الزواج قبل ما سن في النساء وأن القرى، في المتطوعات من أكثر المدن في المتطوعات
  .الكبيرات النساء من التطوع على اقباال أكثر السن صغيرات

 )2008درويش،(دراسة 

الذاتية االجتماعية واالسرية واالقتصادية التـي  التعرف إلى العوامل هدفت هذه الدراسة 
هم المقترحـات  التطوعي في جامعة حلوان، وتحديد أالجامعي في العمل  الشباب مشاركة تعوق
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هم من أن أ إلىلتشجيع الشباب المجتمعي للمشاركة في العمل التطوعي، حيث توصلت الدراسة 
سلوب التنشئة للشباب بحيث ال يحثهم على العمـل  الجامعي تتمثل في ألذاتية للشباب المعوقات ا

من أهم المعوقـات االسـرية   ن شباب بالدراسة اكثر من التطوع، وأالتطوعي، وكذلك اهتمام ال
مـن   سرة في عمل ابنائها بـدالً وع على مستقبل ابنائها، ورغبة األسرة من تأثير التطخوف األ

هـم  كـان مـن أ  سرة االقتصادي، وكذلك انخفاض مستوى األالتطوعي، و المشاركة في العمل
هي تفضيل الشباب القيام باألعمال التي تدر عليهم دخال وكذلك ارتبـاط   :المعوقات االقتصادية

عدم تلقي الشباب ت االجتماعية والثقافية اهم المعوقامن ن عمل التطوعي بالجوانب المادية، وأال
عدم اهتمام وسائل االعالم بجذب الشـباب للتطـوع،    أي دعوات من المؤسسات للتطوع وكذلك

التشريعات والقوانين المنظمة  وعدم توفر نماذج شبابية يقتدى بها في العمل التطوعي، ومحدودية
  .للعمل التطوعي

  ) 2008( دراسة عفيف

 خالل من السعودي المدني المجتمع في النسائي التطوعي العمل لواتن الدراسة استهدفت
 على والتعرف الحالية، المرحلة إلى بها مر التي والتحوالت التطوعي العمل تاريخ تتبع

 المجتمع في النسائي التطوعي العمل تكوين وكيفية السعوديات للمتطوعات العامة الخصائص
 والمنظمات السعوديات المتطوعات بين العالقة وطبيعة جتماعي،الا مالال لرأس السعودي

 التطوعي، للعمل السعوديات المتطوعات ورؤية للتطوع، السعودية المرأة ودوافع التطوعية،
 لدى التطوعي العمل وعوائق السعودية، المرأة ومكانة وضع في التطوعي العمل تأثير وطبيعة
 الدراسة استخدمت، كما التطوعي العمل تحسين في همتس التي والمقترحات السعودية المرأة

، والدور االجتماعي المال ورأس االجتماعي بادلوالت والدوافع التطوعي العمل نظريات
 والتاريخي االجتماعي المسحالذي يقوم على  الوصفي، الكشفي النوع الدراسة ستخدمت هذهأ

 وبلغ عدد افراد عينة الدراسةوالمالحظة،  والمقابلة االستبانة فهي أدواتها أما واألنثروبولوجي،
 جدة، وتم بمحافظة المدني المجتمع مؤسسات من مؤسسة )98( على توزعن متطوعة )377(

 ،والمهنية ،والتعليمية ،االجتماعية والحالة ،العمر( العينة لمفردات العامة الخصائص عرض
 قبل تدريبهن تم المتطوعات من ضئيلة نسبة أن النتائج وتوضح النشأة، ومكان ،واالقتصادية
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 كاختيار ترتيبه كان والثواب األجر ابتغاء دافع أن الدوافع من التطوعي، يتبين بالعمل قيامهن
 وقت وجود األخيرة والدوافع بالرضا، الشعور ثم آخرين أشخاص مساعدة في الرغبة يليه ل،أو

 أخريات، أما نساء على التعرف في والرغبة مستقبال وظيفة على للحصول خبرة واكتساب فراغ
 االشتراك ثم االجتماعية التنمية في هميس أنه فيتضح التطوعي للعمل الدراسة عينة رؤية

 أن ؤيدني ال العينة مفردات من كبيرة ونسبة خيرية، مؤسسة أو جمعية مع والعمل واالنضمام
 التطوعي العمل أن النتائج وتشير المظاهر، وحب بالحفالت خاص نشاط هو التطوعي العمل
 السعودية، وقد المرأة ومكانة وضع من ورفع جديدة، وخبرات مهارات المتطوعات أكسب

 بالمؤسسة الخاصة والعوائق الشخصية التطوعي العمل عوائق أهم الدراسة استعرضت
  .التطوعي العمل لتحسين المستقبلية االقتراحات إلى باإلضافة المجتمعية والعوائق واألعضاء

 )2007، صالح والمعولي(دراسة 

داخل مراكز وفـاء   المتطوعاتلة تحديد سبل تفعيل دور وامح إلىهدفت هذه الدراسة 
التطوعية في عمان من خالل التعرف على دوافع المتطوعات داخل المراكـز، ومـدى ادراك   

داء المتطوعات فـي  أهم المعوقات التي تحد من أالمتطوعات ألهداف المراكز، والتعرف على 
والتجربة لـدى  ة المعوقات الذاتية هي قلة الخبرأهم من أن  إلىهذه المراكز، وتوصلت الدراسة 

هم المعوقات االدارية والفنية والمالية هي عـدم  طوعات وكذلك افتقارهم للتدريب، وأن من أالمت
 ،وجود برامج تدريبة وانشطة كافية داخل المراكز، وكذلك عدم توفر االخصائيين االجتمـاعيين 

: وقـات المجتمعيـة  تبين أن من أهم المعوعدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ البرامج واالنشطة، و
  .سر مع المراكز وعدم معرفة المجتمع بأنشطة المراكزن األواضعف تع

  )2006العنزي،( دراسة

 مشاركة على واالقتصادية االجتماعية المتغيرات ثرأ معرفةإلى  الدراسة هذه هدفت
 التي التطوعية عمالاأل طبيعة معرفة خالل من وذلك التطوعية، االعمال في السعودية المرأة
 بهذه قيامها وراء والدوافع التطوعي، للعمل السعودية المرأة ومفهوم السعودية المرأة بها تقوم
 نحو واتجاهها التطوعية عمالاأل في السعودية المرأة مشاركة معوقات على والتعرف مال،األع
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 بمشاركة المرتبطة واالقتصادية االجتماعية المتغيرات على التعرف وايضا التطوعي، العمل
  .التطوعية االعمال في السعودية المرأة

 مـن  عينـة  على الدراسة تطبيق تم وقد ،االجتماعي المسح منهج على الباحثة اعتمدت
) 180( العينـة  وشملت الرياض، بمدينة الخيرية والجمعيات داخل المنظمات السعوديات النساء
 اخضـاعها  تـم  التـي  االستبانة على الباحثة واعتمدت العنقودية، بالطريقةهن اختيار تم امرأة،

 مـن  التطـوعي  العمل أن ،منها نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت والثبات، الصدق الختبارات
 دون للمجتمـع  عامة خدمات يعني التطوعية االعمال في المشاركة السعودية المرأة نظر وجهة
 العوامل أهم وأن جر،األ توقع دون تقديمه يتم عمل أي أنه كما المحتاجين، الناس ومساعدة أجر،
 مساعدة حبو اهللا، مرضاة طلب هي التطوعية عمالاأل في للمشاركة السعودية المرأة تدفع التي

 تحد كثيرة معوقات هناك وأن الجماعية، بالمسئولية الشعور ينمي التطوعي العمل نوأ االخرين،
 في عالماإل وسائل تقصيرها همأ ومن التطوعي، العمل في السعودية المرأة مشاركة مستوى من

 منـذ  المجتمـع  أبناء بين التطوع روح بث وعدم التطوعي، العمل في المشاركة أهميةب التوعية
  .مواصالت وجود وصعوبة الصغر،

 اتجـاه  التطوعيـة  عمالاأل في المشاركة السعودية المرأة اتجاه أن إلى الدراسة توصلت
الـذي   الدين، تعاليم من جزء التطوعي العمل نأ على بشدة موافقة العينة أفراد نأ حيث ايجابي،

 وهـو  تطوعي، عمل للفقراء واالحسان وكذلك البر المجتمع، أفرادتكافل  على يساعد من خالله
  .التطوعية االعمال في زيادة المجتمع تطوير دعائم ومن للناس عاملة خدمة

 يتعلق فيما العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت
 والحالة العمر متغير إلى تعزى التطوعي العمل في لالنخراط المرأة دفعت التي بالعوامل
 يتعلق فيما العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلىو االجتماعية، والحالة الوظيفية

 العمر متغير إلى تعزى التطوعي العمل في المرأة مشاركة مستوى من تحد التي بالمعوقات
 باتجاه يتعلق فيما العينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود وكذلك ،الوظيفية والحالة
  .السكن ملكية إلى تعزى التطوعي العمل نحو المرأة
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 ) 2006،رحال(دراسة 

إيجاد الحلول الممكنة إلشكالية انخراط فئات المجتمع المختلفـة   إلىهدفت هذه الدراسة 
  .، وفي القيام باألعمال التطوعية لصالح المجتمعب إمكانيتهفي المجتمع الفلسطيني كل حس

العمل التطوعي في فلسطين تراجع بدرجة كبيرة مع تشكيل  أننتائج الدراسة أظهرت و
وعدم اهتمام مؤسسات التنشئة  ،يجابيةتراجع القيم اإل إلى ذلكيعود و، السلطة الوطنية الفلسطينية

نـه مـن   أللعمل التطوعي على  ينظرو، االجتماعية على اختالفها بتعميق هذه القيم لدى األبناء
وأن العمل به من قبل اآلخرين قد يصبغهم بهذه الصـبغة   ،اختصاص القوى اليسارية الماركسية

  .بغنى عنهاهم والتي 

 إلـى إن الظروف االقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية أدت 
إن بعض األنماط الثقافية السـائدة فـي المجتمـع    كما ، ضعف في العمل التطوعي في فلسطين

العمـل   تجـاه كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بين الرجل والمرأة وغيرها كلها عوامل سلبية 
ف في الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة في العمل التطوعي وهذا ناتج عـن  هناك ضع، التطوعي

 سخيرهاظة عليه وتعدم االهتمام بالعمل التطوعي كقيمة اجتماعية وإنسانية ايجابية يجب المحاف
تنفذها المؤسسات الحكوميـة   والنشاطات التطوعية التي تعريف بالبرامج ال يوجدكما ، مجتمعيا
ال يشاركون في غالبية األحيان في اتخاذ القـرارات  الذين والمتطوعات  المتطوعونو، واألهلية

البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديـد  في هناك قلة كما أن ، بداخل المؤسسات التطوعية
  .صقل مهارات المتطوعين وقلة تشجيع العمل التطوعي أومن المتطوعين 

  التعليق على الدراسات السابقة 

إهتمت الدراسات السابقة بدراسة بعض معوقات مشاركة المرأة في العمـل التطـوعي،   
وكذلك دوافع وأهمية مشاركة المرأة في العمل التطوعي، وسبل تفعيها وزيادة مشاركتها، وأكدت 
الدراسات السابقة على ضرورة جذب المرأة للعمل التطوعي، وكذلك نشر ثقافة العمل التطوعي 

المجتمع، وقدمت الدراسات السابقة توصيات بضرورة تفعيل مشاركة المرأة في بين جميع فئات 
العمل التطوعي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي، وذلك 
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من خالل تبني خطط وطنية لجميع مؤسسات المجتمع بما فيها المؤسسـات االهليـة للنهـوض    
ـ بمشاركة المرأة في العمل  تح المجـال امـام   التطوعي، وأوصت الدراسات السابقة بضرورة ف

مامها للمشاركة في العمل التطوعي، وذلك عن طريق ما يلزمها المرأة المؤهلة وإتاحة الفرص أ
  .من تدريب وتأهيل مثلها مثل الرجل بنفس الكفاءة

  :وأستفيد من الدراسات السابقة فيما يلي

لعمـل التطـوعي   والتعرف على هذه المفـاهيم ومنهـا ا  تحديد المفاهيم الخاصة بدراستي  .1
 .هميتهومعوقاته ودوافعه وأ

طار النظـري للدراسـة   ي تحديد االطار النظري وتدعيم اإلف هذه الدراسات االستفادة من .2
 .الحالية

التعرف على معوقات العمل التطوعي للفرد بشكل عام وللمرأة بشكل خاص واالستفادة منها  .3
 .سئلة المقابالتوتصنيفها في تصميم االستبيان وأة في مجاالت الدراس

الة الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان السكن، الح(تحديد بعض متغيرات الدراسة المتمثلة .4
 .ثرها على معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعيكعوامل مستقلة وأ) االجتماعية

ليـات  ي التحليلي، وآالمنهج الوصفمن هذه الدراسات في اختيار منهج الدراسة وهو  ستفيدُأ .5
 .وطرق التحليل االحصائي

ببعض المقترحات والتوصيات لتفعيل وتعزيـز   ثراء الدراسةمن هذه الدراسات في إ ستفيدُأ .6
 .مشاركة المرأة في العمل التطوعي

  :تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي

 الموضـوع  هذا لواتتن التي فلسطين مستوى على لىواأل الدراسات من الدراسة هذه تعتبر .1
 يعلمـه  فيمـا  دراسات هناك يكن لم حيث فيها، المرأة ومشاركة التطوعي بالعمل الخاص
 .التطوعي العمل في المرأة مشاركة معوقات لدراسة تطرقت الباحث
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تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها المعوقات فـي جميـع المجـاالت     .2
بشكل مركز  )الشخصية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والتنظيمية واالدارية(

  .لت جزء من هذه المجاالت وليس كلهاواوشامل ومختلف عن الدراسات التي تن

سليط الضوء على نواة جديدة في مكتبة العمل التطوعي، وذلك من أجل تتعتبر هذه الدراسة  .3
المكتبة الفلسطينية بالعديد من الدراسـات المختصـة فـي العمـل     ثراء إالبحث العلمي، و

 .التطوعي

فـي المجتمـع    فـراد هم هذه الدراسة في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لجميـع األ تس .4
ترسيخ مفهوم العمل التطوعي كجزء من مقومات العمل التنموي  إلىالفلسطيني، باإلضافة 

  .تمع ومن ضمنها المرأةفي المجتمع الفلسطيني لجميع فئات المج

  :أوجه التقارب بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 :من حيث موضوع الدراسة

في معرفة المعوقات التي تعترض مشاركة ) 2013إشتية،(مع دراسة اتفقت هذه الدراسة 
في تحديد أهم معوقات العمل التطوعي ) 2013الرحل واسماعيل،(، ودراسة الشباب في فلسطين

 Yueh,2013(في الجمعيات األهلية التي لها عالقة بتنمية قيم رأس المال االجتماعي، ودراسة 
Buettner and Kim, Lee,(     في معرفة العبء المستشعر للمتطوعين فـي مجـال الصـحة
في الكشف عـن بعـض المتغيـرات    ) 2011حجازي ومحمد،(ودراسة المجتمعية في تايوان، 

المؤثرة في مشاركة الفتاة الجامعية في العمـل  ) االجتماعية واالقتصادية والثقافية والديمغرافية(
في معرفة المعوقـات التـي تحـد    ) 2010العنزي،(ودراسة التطوعي في المجتمع السعودي، 

ئق معرفة ابرز عوافي ) 2010المالكي، (ودراسة مشاركة المرأة السعودية في العمل التطوعي، 
) 2009سند،(ودراسة  عمل التطوعي في المجتمع السعودي،للمرأة في مجاالت الالتطوعي العمل 

في معرفة معوقات مشاركة المرأة في العمل التطـوعي فـي المجتمـع البحرينـي، ودراسـة      
التي تحد مـن  ) والتنظيميةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية (في تحديد العوامل ) 2008حمزة،(
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في التعـرف علـى   ) 2008درويش،(ودراسة ، في البحرين مشاركة المرأة في العمل التطوعي
العوامل الذاتية واالجتماعية واالسرية واالقتصادية التي تعوق مشاركة الشباب الجـامعي فـي   

في معرفة عوائق العمل التطـوعي  ) 2008عفيف،(ودراسة العمل التطوعي في جامعة حلوان، 
صـالح  (لدى المرأة السعودية والمقترحات التي تسهم في تحسين العمل التطـوعي، ودراسـة   

في التعرف على أهم المعوقات التي تحد من أداء المتطوعات في مراكز وفاء ) 2007والمعولي،
تغيرات االجتماعية واالقتصادية في معرفة أثر الم) 2006العنزي،(التطوعية في عمان، ودراسة

في إيجاد الحلـول  ) 2006رحال،(في الحد من مشاركة المرأة في األعمال التطوعية، ودراسة 
 .الممكنة إلشكالية انخراط فئات المجتمع الفلسطيني في االعمال التطوعية

 في الدراسة من حيث المنهج المستخدم

مثـل   اتفقت مع العديد من الدراساتو ،يتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلإ
الرحــل (، ودراســة )2013عســاف والعيلــة،(ودراســة ، )2013أبــو خلــف، (دراســة 

، ودراسـة  )2011حجـازي ومحمـد،  (، دراسة )2013العوضي،(ودراسة ، )2013واسماعيل،
)Jorge,2011 Barraza( ، ودراسة)Kulik, Megidna,2011(،  ودراسة)،2010العنزي( ،

، ودراســة )2008حمــزة،( ، ودراســة)2009ســند،(، ودراســة)2010لكي،المــا(ودراســة
، ودراسـة  )2007صـالح والمعـولي،  (، ودراسـة  )2008عفيف،(، ودراسة )2008درويش،(
  ).2006رحال،(، ودراسة )2006العنزي،(

 حيث األداة المستخدمة في الدراسةمن 

تفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السـابقة فـي اسـتخدام أداة الدراسـة     إ  
عساف (، ودراسة )2013إشتية،(ودراسة  ،)2013أبو خلف،(، مثل دراسة )االستبيان والمقابلة(

، ودراسـة  )2013العوضـي، (، ودراسة )2013الرحل واسماعيل،(، ودراسة )2013والعيلة، 
)2012 Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray,( ، ودراســة) حجــازي

،ودراسـة  )2010العنـزي، (ودراسة ، )Kulik, Megidna,2011(، ودراسة)2011ومحمد، 
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، )2008درويـش، (ودراسـة ، )2008حمزة،(، ودراسة)2009سند،(ودراسة  ،)2010المالكي،(
، ودراسة )2006العنزي،(، ودراسة )2007صالح والمعولي،(، ودراسة )2008عفيف،( ودراسة

  ).2006رحال،(

 من حيث مجتمع الدراسة والعينة

 تفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة، مثل دراسـة إ
 Yueh,2013 Buettner and(ة، ودراس)2013الرحل واسماعيل،(ودراسة ، )2013إشتية،(

Kim,Lee,(، ودراسة)2012Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray,( ،
، )2010المـالكي، ( ، ودراسـة )2010العنزي،(ودراسة ، )Jorge,2011 Barraza(ودراسة 
 ، ودراسـة )2008عفيـف، ( ، ودراسـة )2008حمـزة، (، ودراسـة  )2009سـند، ( ودراسة

  ).2006رحال،(، ودراسة )2006العنزي،(

 من حيث المتغيرات

تفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المتغيرات، مثل دراسة إ
ودراسـة  ، )2013الرحـل واسـماعيل،  (، ودراسة)2013إشتية،( ، ودراسة)2013أبو خلف،(
ــي،( ــة ، )2013العوض ــة  ،),Yueh,2013 Buettner and Kim, Lee(ودراس ودراس
)2012Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray,( ،  ودراسـة)Vecina, 

2011 Chacon, Sueiro, Barron,( ، ودراســة)Jorge,2011 Barraza( ، ودراســة
صــالح (، ودراســة )2008عفيــف،(، ودراســة )2008زة،حمــ(، ودراســة )2009ســند،(

  ).2006رحال،(ودراسة  ،)2007والمعولي،

ومما سبق إن الدراسات السابقة لها دور مهم في إثراء الدراسـة الحاليـة وتعزيزهـا،    
وإنضاج مساراتها، وإن كان هناك اختالف في بعض أهداف وأدوات الدراسة الحالية، إال أنهـا  
ساعدت الباحث في زيادة سعة االطالع على العديد من الجوانب المختلفـة التـي لهـا عالقـة     

 . بموضوع الدراسة
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  الفصل الثاني

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثاني
  الطريقة واإلجراءات

 في تحديد مجتمع الدراسة قة واإلجراءات التي تم إتباعهايتضمن هذا الفصل وصفاً للطري
المتبعة  حصائيةوصف تصميم الدراسة والطرق اإل إلىإضافة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، 

  .في تحليل البيانات

  منهج الدراسة

، وذلـك  المنهج الوصفي التحليلي، لمناسبته طبيعة هذه الدراسة تم إتباع في هذه الدراسة
 المشـكلة وتصـنيفها  معلومات عـن  البيانات وبهدف وصف مشكلة الدراسة عن طريق جمع ال

لإلجابـة   وضعتها الدراسة، ، وذلك الختبار صحة الفرضيات التيوالتحليل واخضاعها للدراسة
بأهم المعوقات التي تواجه المرأة أثناء مشاركتها في العمل التطوعي فـي  ألسئلة المتصلة على ا

  .نابلسمؤسسات المجتمع المدني في محافظة 

من الدراسات، حيث يتم استنتاج معلومـات  التحليلي يالئم هذا النوع والمنهج الوصفي 
ممثلة للمجتمع الذي اختيـرت  تكون ل إجابات عينة الدراسة والتي عن المجتمع بأكمله من خال

الطريقـة   أو الطريقة العشوائية الطبقية أو ،منه، بحيث يتم اختيارها بالطريقة العشوائية المنظمة
  .العشوائية القصدية

  أداة الدراسة

  :هذه الدراسة بياناتإستُخدم في جمع 

 .موجه للمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلسالستبيان اإل .1

 .لعاملين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلسالمقابلة ل .2

وقد إعتمدت، باإلضافة الى خبرتي العملية الخاصة، في بناء الدراسـة علـى األسـس    
  :اآلتية
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التطوعي مع التركيـز علـى   لعمل ا تناولتالسابقة العربية واالجنبية التي  تحليل الدارسات .1
 .التطوعيعمل نحو ال لمرأةتجاهات اإهتمت باالبحوث التي 

 العمل التطوعيتب عن طالع على ما كُمراجعة بعض المراجع العلمية العربية واالجنبية لإل .2
ـ  ،وظائفهو ،معوقاتهوآثاره، ودوافعه، وأهميته، من حيث   ،وتمويلـه  إدارتـه و ،هومجاالت

 .الدراسةص العناصر الالزمة لهذه ستخالإالحالية والمستقبلية للمساعدة في  مرأةضاع الأوو

من نتـائج   يهلإوما توصلت  للمرأةالعمل التطوعي  بأهميةتحليل الدراسات السابقة الخاصة  .3
طارها إالتطوعي والتي يمكن في  وتوفير المعلومات والبيانات اإلحصائية حول واقع العمل

تحديد المعوقات التي تواجه هذا العمل وضرورة زيادة معدل مشاركة المـرأة فـي العمـل    
 .التطوعي

  ستبياناإل

كأداة لجمع المعلومـات فـي هـذه     تطويرهاالستبيان أداة للدراسة، وقد تم تم استخدام 
  :الدراسة، وذلك وفقاً للخطوات التالية

  .المتعلقة بمشاركة المرأة في العمل التطوعياألبحاث والدراسات  مراجعة األدبيات النظرية .1

  .االستبيانمين الذين قاموا بتحكيم األخذ بآراء المحك .2

  :جزاءأ االستبيان في صورته النهائية على ثالثةوقد إشتمل 

   .المستجيب يتعلق بالمعلومات الشخصية عن لوالجزء األ

  .يتعلق بمجاالت التطوع الجزء الثاني

  .يتعلق بمجاالت الدراسة الثالجزء الث
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  )ستبياناإل( األداة صدق

 فقـرات  في الرأي إبداءو ،المختصين المحكمين من مجموعة على االستبيان عرض تم
 حـذفها  أو صياغتها تعديل أو بالموافقة إما ،مناسبتها ومدى الفقرات، صياغة حيث من االستبانة

 االستبيان أصبح بحيث األداة، فقرات تحكيم عملية في األغلبية برأي األخذ تم ولقد أهميتها، لعدم
 المجتمع مؤسسات في والمتطوعات المتطوعين على االستبيان توزيع وتم النهائية، صورته في

  .تم اختيارها في هذه الدراسة التي البحث عينة ضمن نابلس محافظة في المدني

  )ستبياناإل( مجتمع الدراسة

مؤسسـات  فـي  والمتطوعـات   من جميع المتطوعين لالستبيانتكون مجتمع الدراسة  
  .المجتمع المدني في محافظة نابلس

  )االستبيان( عينة الدراسة

 من مجتمع الدراسة، وتم ذلك ،ومتطوعة اًمتطوع) 67(تكونت عينة الدراسة الحالية من 
، )4(، )3(،)2(، )1(ل واوالجـد  ،القصـدية  بالطريقة العشوائيةمؤسسات تم اختيارها  7ضمن 

  . تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها) 7( ،)6(، )5(

  حسب متغير الجنس) االستبيان( توزيع عينة الدراسة) 1(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

  31.3  21 ذكر
 68.7 46 أنثى

 % 100 67  المجموع

ويالحظ أن هناك تفوق في عينة الدراسة في استجابة االناث على الذكور، وهذا علـى  
يعزز فرصة إجراء دراسة معمقة لمعرفة أسباب تراجـع الـذكور   عكس ما توقعه الباحث، مما 

أمام ظهور التفوق االنثوي في المشاركة في األعمال التطوعيـة، وهـذا يتفـق مـع دراسـة      
  ).2013إشتية،(
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  حسب متغير الحالة االجتماعية) االستبيان(توزيع عينة الدراسة ) 2(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

  73.1  49 أعزب
  26.9  18 متزوج

 %100 67 المجموع

في عينة الدراسة، وهذا يتفق مع مـا  ) 3:1(ويالحظ أن نسبة األعزب مقارنة بالمتزوج 
توقعه الباحث قبل الدراسة، بسبب المسؤوليات المترتبة على المتزوج وعدم توفر الوقت الكافي 

  .للتفرغ لألعمال التطوعية مقارنة باألعزب

  حسب متغير العمر )االستبيان(توزيع عينة الدراسة ) 3(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار العمر

  40.3  27 سنة 20أقل من
20 -30 23  34.4  
30 -40 8 11.9 

 13.4 9  سنة 40أكثر من 

 %100 67 المجموع

ثل في طلبـة  ، والتي تتمسنة )20أقل من (تمثل الفئة العمرية ويالحظ أن النسبة االكبر 
سـنة،  ) 30-20(وهي قريبة من الفئة العمرية  المدارس والجامعات في السنة االولى والثانية،

  .وهذا بسبب قلة حجم المسؤوليات االسرية المترتبة على هذه الفئة العمرية

  حسب متغير مكان السكن) االستبيان(توزيع عينة الدراسة ) 4(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار مكان السكن

  58.2  39 مدينة
  22.4  15 قرية
 19.4 13 مخيم

 %100 67 المجموع
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  حسب متغير المؤهل العلمي )االستبيان(توزيع عينة الدراسة ) 5(جدول 

 % النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  55.2  37 ثانوية فأقل
  9.0  6 دبلوم

  35.8  24  بكالوريوس فأكثر
 %100 67 المجموع

من حملة الثانوية فأقل، على ارتفاع الفئة العمرية %) 55.2(األكبرويؤشر وجود النسبة 
، ويعلل وجود النسبة األكبر من االفراد المسـتجيبين  )3(الصغيرة التي وردت في الجدول رقم 

ضمن هذه الفئة وذلك بسبب استمرارهم في الدراسة للحصول على الدرجة العلمية التـي تلـي   
بكالوريوس، وكذلك وجود الرغبة العالية في المشاركة في األعمال الثانوية العامة سواء دبلوم أو 

  .التطوعية

  .للمرة األولى أم ال في المؤسسةحسب التطوع  )االستبيان(توزيع عينة الدراسة ) 6( جدول

 %النسبة المئوية التكرار لىوالتطوع في هذه المؤسسة األ

  56.7  38 نعم
  43.3  29  ال

 %100 67 المجموع

العمـل  قبل بها عدد المؤسسات التي عملوا حسب ) االستبان(توزيع عينة الدراسة ) 7(جدول 
  في المؤسسة الحالية

عدد المؤسسات التي تطوعوا بها 
 في المؤسسة الحالية قبل التطوع

 %النسبة المئوية التكرار

  82.7  24 مؤسسات2-5
  13.8  4  مؤسسات6-10

  3.5  1  مؤسسات10أكثر من 
 %100 29 المجموع
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عينة الدراسة اختيار أهم  أفرادما مجاالت التطوع التي تفضلها ؟ حيث طلب من  :القسم الثاني
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات للمجاالت والنسب المئوية إلجابات  :خمسة مجاالت

  :العينة أفراد

  حسب مجاالت التطوع المفضلة ) االستبان(توزيع عينة الدراسة  )8(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار مجاالت التطوع  الرقم

  16.12  54  اجتماعية  1
  12.83  43  صحية  2
  9.85  33  رعاية األطفال  3
  8.95  30  بيئية  4
  7.76  26 دينية  5
  7.76  26 تعليمية 6
  7.16  24  االغاثة والمساعدة في الكوارث  7
  6.57  22  رعاية المسنين  8

وات ومحاضرات ومؤتمرات ند  9
  ل لمؤسساتوورشات عم

21  6.27  

  4.18  14  رعاية المعاقين  10
  3.28  11  اقتصادية  11
  2.99  10  سياسية  12
  2.69  9  رعاية الجرحى وذويهم  13
  2.09  7  الصناعات واالنتاج المنزلية  14
  1.49  5  رعاية األسرى وذويهم  15
  0  0  رعاية ذوي الشهداء  16
  %100 335 المجموع  

  المقابلة

، الرئيسـية  المعلومـات  جمـع  فـي  توظيفها تم ،في هذه الدراسة مساندة وسيلة وهي
 الذي النقص تغطية :هما أساسيين غرضين لتحقق ستخدمتأ فقد ،واالستبيان السابقة، كالمراجع
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 فتم للنقاش، والمثيرة، االستبيان هاعكس التي الحاالت لبعض تفسير وتقديم ،االستبيان وضحهي لم
 أسـئلة  كانت حيث نابلس، محافظة في المدني المجتمع مؤسسات في للعاملينالمقابالت  إجراء
 الدراسـة،  مشـكلة  مـن  والرؤى المواقف على االطالع بهدف الموضوع حول مركزة المقابلة
 العمـل  تجربة خاضوا ومن الموضوع، هذا في الخبراء ومن المستهدفة الفئات من عينة ومقابلة

  .عدة لسنوات التطوعي

 )المقابلة(األداة صدق

 إبداء هممن طُلبحيث  ،المختصين المحكمين من مجموعة على سئلة المقابلةأ عرض تم
 تعـديل  أو بالموافقـة  إمـا  مناسبتها، ومدى الفقرات، صياغة حيث من اسئلة المقابلة في الرأي

 األداة، أسـئلة  تحكـيم  عملية في األغلبية برأي األخذ تم ولقد أهميتها، لعدم حذفها أو صياغتها
 فـي  جراء المقـابالت مـع العـاملين   إ وتم النهائية، صورتها في المقابلةأسئلة  أصبحت بحيث

فـي هـذه    اختيارهـا تم  التي البحث عينة ضمن نابلس محافظة في المدني المجتمع مؤسسات
  .الدراسة

  :اجزاء 3 على النهائية صورتها في اسئلة المقابالت اشتملت وقد

  .بأسئلة خاصة بالمستجيب للمقابلة وبيانات عن المؤسسة يتعلق لواأل الجزء

  .عن العمل التطوعي داخل المؤسسة من نشاطات وبرامج وقوانين بأسئلة يتعلق الثاني الجزء

  .بأسئلة عن مشكلة البحث المتمثلة بالمعوقات وسبل تحفيزها يتعلق الثالث الجزء

  )المقابلة(مجتمع الدراسة 

مؤسسات المجتمع المـدني فـي   في لمقابلة من جميع العاملين لتكون مجتمع الدراسة  
  .محافظة نابلس
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 )المقابلة(الدراسة عينة 

مؤسسات من مؤسسات ) 7(فردا من العاملين في ) 11(تكونت عينة الدراسة الحالية من 
ل تبـين  واالمجتمع المدني في محافظة نابلس، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية القصدية، والجد

  .وزيع عينة الدراسة حسب متغيراتهات

، مع مدير المؤسسة وعضو مـن  جراء مقابلتين في كل مؤسسةعمل الباحث على إوقد 
داخـل هـذه   ) وحـدات اجتماعيـة  مشرفين أو محاضرين أو مسـؤولو  (من المؤسسة أعضاء 

وأثناء اختيار المؤسسات ظهرت مشكلة في عدم رغبة بعـض االعضـاء اجـراء    ، المؤسسات
  .المقابالت معهم

  حسب متغير الجنس )المقابلة(توزيع عينة الدراسة ) 9(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

  %54.5  6 ذكر
 %45.5 5 أنثى

 % 100 11  المجموع

اسئلة كانت ) 6(من المقابالت يتكون من  )بيانات عن المؤسسة(ل ووكان في القسم األ
  :على النحو االتي

: فـردا ) 11(العينـة   أفرادوالنسب المئوية إلجابات  ما هو مجال عمل المؤسسة: لوالسؤال األ
  :يبين ذلك )10(والجدول 
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  ما هو مجال عمل المؤسسة ) المقابلة(النسب المئوية إلجابات أفراد العينة ) 10(جدول 

 %النسبة المئوية التكرار مجاالت عمل المؤسسة  الرقم

  25  7  تنموية  1
  17.85  5 ثقافية 2
  14.28  4  صحية  3
  10.74  3  اجتماعية  4
  7.14  2  فنية  5
  3.57  1 تعليمية  6
  3.57  1  اعالمية  7
  3.57  1  رياضية  8
  3.57  1  رعاية المعاقين  9
  3.57  1  رعاية اطفال  10
  3.57  1  رعاية الجرحى وذويهم  11
  3.57  1  االغاثة والمساعدة في الكوارث  12
 %100 28 المجموع  

  .وجود مؤسسات تعمل في أكثر من مجالمما يالحظ 

) مؤسسات عينـة الدراسـة   7(المؤسسة  ما هو عدد اعضاء الهيئة االدارية في :السؤال الثاني
  :يبين ذلك )11(مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم والجدول  أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل 

مجتمعة عن عدد اعضاء  مؤسسةلكل ) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 11(جدول 
  الهيئة االدارية

 %النسبة المئوية التكرار اعضاء الهيئة االدارية  الرقم

1 1-9 5  71.43  
2 10 -15 2  28.57  

  100  7  المجموع  
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مؤسسات عينـة   7(المؤسسة  في الهيئة االدارية في عضاءالنساء األ ما هو عدد: ال الثالثالسؤ
يبـين  ) 12(مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم والجدول  أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل ) الدراسة

  :ذلك

مجتمعة عن عدد اعضاء  لكل مؤسسة) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب )12(جدول 
  النساء في الهيئة االدارية

 %النسبة المئوية التكرار اعضاء النساء في الهيئة االدارية  الرقم

1 1-5 5  71.43  
3  6-10  2  28.57  

  100  7  المجموع  

) مؤسسـات عينـة الدراسـة    7(المؤسسة  ما هي الفئات المستفيدة من نشاطات :السؤال الرابع
  :يبين ذلك) 13(والجدول  :العينة أفرادوالنسب المئوية إلجابات 

 نشـاطات  من المستفيدة الفئات هي ما) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب )13(جدول 
  المؤسسة

 %النسبة المئوية التكرار نشاطات المؤسسة الفئات المستفيدة من  الرقم

  35.29  6 اطفال 1
  23.53  4 شباب 2
  29.42  5  نساء  3
  5.88  1  مسنين  4
  5.88  1  ذوي االحتياجات الخاصة  5

  100  17  المجموع  

  حيث يالحظ أن هناك أكثر من فئة تستفيد من نشاطات المؤسسات 

مؤسسـات عينـة   7(لنشاطات والبرامج داخـل المؤسسـة  قات تنفيذ اأوهي ما :السؤال الخامس
يبين  )14(والجدول  :مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل  )الدراسة

  :ذلك
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 والبرامج النشاطات تنفيذ أوقات هي ما) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب )14(جدول 
  المؤسسة داخل

 %النسبة المئوية التكرار قات تنفيذ النشاطات والبرامجأو  الرقم

  71.43  5 يومي 1
  0  0 اسبوعي 2
  28.57  2  شهري  3

  100  7  المجموع  

مؤسسـات عينـة   7(ما هي مصادر تمويل النشاطات والبرامج داخل المؤسسة :السؤال السادس
مؤسسة مجتمعـة تمـت    أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل ذكر اكثر من مصدر، مع ) الدراسة

  :يبين ذلك) 15(مقابلتهم والجدول 

ل االنشطة والبرامج داخل مصدر تموي) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 15(جدول 
  المؤسسة

 % النسبة المئوية التكرار مصدر تمويل االنشطة والبرامج  الرقم

  42.86  6 مشاريع 1
  28.56  4 داخلي) ذاتي(تمويل  2
  21.43  3  تمويل خارجي  3
  7.15  1  حكومي  4
  0  0  غير ذلك  5

  100  14  المجموع  

  مما يالحظ وجود أكثر من مؤسسة لها أكثر من مصدر تمويل لألنشطة والبرامج

  :اسئلة كانت على النحو االتي) 6(وكان القسم الثاني من المقابالت يتكون من 

) مؤسسات عينة الدراسـة  7(هل يوجد قسم خاص بالمتطوعات داخل المؤسسة  :لوالسؤال األ
  :يبين ذلك )16(والجدول : مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل 
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خـاص بالمتطوعـات    هل يوجد قسم) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 16(جدول 
  .داخل المؤسسة

 %النسبة المئوية التكرار هل يوجد قسم خاص بالمتطوعات

  42.86  3 نعم
  57.14  4  ال

 %100 7 المجموع

) مؤسسات عينة الدراسة 7(للمتطوعات داخل المؤسسة  هل يوجد طاقم تدريبي :السؤال الثـاني 
  :يبين ذلك )17(والجدول : مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل 

م تـدريبي للمتطوعـات   هل يوجد طاق) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 17(جدول 
  داخل المؤسسة

هل يوجد طاقم تدريبي 
 للمتطوعات

 %النسبة المئوية التكرار

  57.14  4 نعم
  42.86  3  ال

 %100 7 المجموع

مؤسسات عينة  7(المؤسسة  داخل هل يوجد الئحة وقوانين تنظم العمل التطوعي :السؤال الثالث
يبين  )18(والجدول  :مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل  )الدراسة

  :ذلك

هل يوجد لوائح وقوانين تنظم العمـل  ) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 18(جدول 
  .داخل المؤسسةالتطوعي 

الئحة وقوانين تنظم  هل يوجد
 العمل التطوعي

 % النسبة المئوية التكرار

  28.57  2 نعم
  71.43  5  ال

 %100 7 المجموع
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 )مؤسسـات عينـة الدراسـة    7(داخل المؤسسة  ما هو عدد المتطوعات شهريا :السؤال الرابع
  :يبين ذلك )19(والجدول : مؤسسة مجتمعة تمت مقابلتهم أفرادوالنسب المئوية إلجابات كل 

ـ ) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب): 19(جدول  دد المتطوعـات شـهريا داخـل    ع
  المؤسسة

 % النسبة المئوية التكرار عدد المتطوعات شهريا داخل المؤسسة  الرقم

  28.57  2 10اقل من   1
2  10 -20  1  14.29  
3  20 -30  1  14.29  
4  30 -40  1  14.29  
  28.57  2  فأكثر 41  5

  %100 7 المجموع  

م نقصان في عدد المتطوعات المشـاركات فـي االنشـطة    هل هناك زيادة أ: السؤال الخامس
والنسـب المئويـة    )فرد من مؤسسات عينة الدراسـة  11(داخل المؤسسة  والبرامج التطوعية

  :يبين ذلك )20(والجدول  :العينة أفرادإلجابات 

 عدد في نقصان ام زيادة هناك هل) المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب): 20(جدول 
  .المؤسسة داخل التطوعية والبرامج االنشطة في المشاركات المتطوعات

م نقصان في عدد المتطوعات المشاركات هل هناك زيادة أ
 في االنشطة والبرامج التطوعية

 التكرار
النسبة 
 %المئوية

  7 زيادة
63.64 

  
  36.36  4  نقصان

 %100 11 المجموع

 هل هناك معوقات تحول دون مشاركة المرأة في االنشطة والبرامج التطوعية :السؤال السادس
: العينـة  أفـراد والنسب المئوية إلجابات  )فرد من مؤسسات عينة الدراسة 11(داخل المؤسسة 

  :يبين ذلك )21(والجدول 
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 مشاركة دون تحول معوقات هناك هل )المقابلة( أفراد كل إلجابات المئوية النسب) 21(جدول 
  .المؤسسة داخل التطوعية والبرامج االنشطة في المرأة

هل هناك معوقات تحول دون مشاركة المرأة في 
 داخل المؤسسة االنشطة والبرامج التطوعية

 %النسبة المئوية التكرار

  10 نعم
90.9 

  
  9.1  1  ال

 %100 11 المجموع

  :سئلة التي على النحو االتيأ هذه القسم من المقابالت من اربعة يتكون: القسم الثالث

التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي داخـل  ) الذاتية(المعوقات الشخصية ما  .1
 .المؤسسة

 داخـل  التطوعي العمل في المرأة مشاركة دون تحول التي والثقافية االجتماعية المعوقات ما .2
 .المؤسسة

 داخل التطوعي العمل في المرأة مشاركة دون تحول التي االقتصادية والسياسية المعوقات ما .3
 .المؤسسة

 داخـل  التطوعي العمل في المرأة مشاركة دون تحول التي التنظيمية واالدارية المعوقات ما .4
 .المؤسسة

من خالل ربط وتحليـل   )المقابلة(بحوثين في هذا القسم من الم ستجاباتاوقد تم تحليل 
المبحوثين فـي أداة   ستجاباتالى مع والمقابالت في االسئلة االربعة األ أفراد إستجاباتومقارنة 

  .)االستبيان(

  الدراسة لهذه الميداني العمل اثناء الباحث واجهت وعقبات مشاكل

 مؤسسات بعض ينواعن وتعدد تشتت في توتجلّ الدراسة، مجتمع وحدات حجم تحديد مشكلة. 1
 بسـبب  بهـا،  واالتصال إليها الوصول في صعوبة خلق نابلس، محافظة في المدني المجتمع
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ـ م المؤسسـة  حـول  المعلوماتية األخطاء بعض وبروز آلخر، مكان من انتقالها  وسـيلة  لث
  .المؤسسة وموقع االتصال

 دليـل  في ةالموجود للمؤسسات علمية بطريقة بسيطة عشوائية عينة ختياربإ الباحث قيام عند. 2
 الدولـة،  في واالختصاص االشراف جهة من اعليه حصل والتي المدني، المجتمع مؤسسات

أرقـام الهواتـف    ولكن قانونيا ومسجلة معينة سماءأ تحت موجودة مؤسسات هناك نأ وجد
  .االشخاص هؤالء منازل بأسماء مسجلة

 معهـم  جراءإل البحث، عينة في باختيارهم خبارهموإ بها، االتصال تم التي المؤسساتأغلب . 3
 هـذه  داخـل  متطوعـون  يوجد وال بأنشطة يقومون ال نهمأ جدو االستبيان، وتوزيع المقابلة

  .المؤسسة

 وتوزيـع  مقابلـة ال جـراء إ علـى  والموافقـة  بها االتصال تم التي المؤسسات بعض وجود. 4
 جمـع  تم وقد المؤسسة،هذه  داخلمتطوعين  بعدم وجود تبين يحضور بعد حيث االستبيان،

  .الباحث قبل من الحرج لتالشي االستبيان لتعبئة والجيران االقارب من فراداأل بعض

 علـى  عمل نهأ إالّ الميداني، عمله في الباحث واجهت التي والعقبات اإلشكاليات من الرغم على
 مشكلة بحل يقيام خالل من، منها كبير جزء معالجة تم فقد، الدراسة نتائج على سلباً تؤثر ال أن

  :اهم معيارين وفق المؤسسات هذه من قصدية عشوائية عينة اختيار طريق عن وذلك العينة

  .المستمرة المؤسسة نشاطات  .1

  .المؤسسة داخل المتطوعين عدد  .2

 االسـتبيان  تعبئة عملية إلنجاح المطلوبة الالزمة اإليضاحات تقديم إلى يهدف ذلك وكل
 .المؤسسات هذه داخل المقابلة جراءوإ
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  )االستبيان( ثبات األداة

ألفـــا   كرو نبـاخ معادلــة  باستخدام ،اج معامالت ثبات هذه الدراسةلقد تم استخر
)Chronbach Alpha( والجدول رقم ،)يبين معامالت الثبات لمجاالت الدراسـة واألداة  ) 22

ثبات عال يفي بـأغراض البحـث   وهو معامل ) 0.91( ككل، وقد بلغ معامل الثبات لألداة ككل
  .العلمي

  معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة ككل: )22(جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

المعوقات الشخصية لمشاركة : المجال االول
  المرأة في العمل التطوعي

17 0.83 

المعوقات االجتماعية والثقافية  :المجال الثاني
  لمشاركة المرأة في العمل التطوعي

10 0.74 

المعوقات االقتصادية والسياسية  :المجال الثالث
  لمشاركة المرأة في العمل التطوعي

11  0.77  

المعوقات التنظيمية واإلدارية : المجال الرابع
  لمشاركة المرأة في العمل التطوعي

17  0.86  

 0.91 71  األداة ككل

  )االستبيان( إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -

 .عينة الدراسة أفرادتحديد  -

 .على عينة الدراسة قام الباحث بتوزيع االستبيان -

 حصـائية ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمـة اإل  الحاسوب إلىإدخال البيانات   -
 .SPSS((للعلوم االجتماعية 
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استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السـابقة، واقتـراح    -
  .التوصيات المناسبة

  )االستبيان(متغيرات الدراسة

  :ضمنت الدراسة المتغيرات التاليةت

 :المتغيرات المستقلة  - أ

 )أنثى ،ذكر(وله مستويان  :الجنس -

 )متزوج ،أعزب(مستويان  اوله: االجتماعيةالحالة  -

 وله أربع مستويات : العمر -

 وله ثالثة مستويات  :مكان السكن -

  مستويات وله ثالثة :المؤهل العلمي -

  : المتغير التابع  -  ب

المتعلقة بمعوقات مشاركة المرأة في العمـل   تتمثل في االستجابة على فقرات االستبانة
  .التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

  حصائيةالمعالجات اإل

العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسـوب ثـم    أفرادبعد تفريغ إجابات 
االجتماعيـــة   للعلـوم  حصـائية تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإل

))SPSS المستخدمة حصائيةومن المعالجات اإل:  

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية -1
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 .ألفا لحساب معامل الثبات خمعادلة كرو نبا -2

 .Independent t-test((لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  -3

 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -4

 للمقارنة البعدية LSD /Least Significant Differenceاختبار -5

   



66 

  

  

  

  الفصل الثالث

  نتائج الدراسة
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  الفصل الثالث

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني فـي  ما درجة 

  "المتطوعين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني؟ محافظة نابلس من وجهة نظر 

  :أسئلة فرعية 4وتفرع عن السؤال الرئيسي 

 المعوقات الشخصية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟ ما درجة .1

 المعوقات االجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟ما درجة  .2

 لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟المعوقات االقتصادية والسياسية ما درجة  .3

 المعوقات التنظيمية واإلدارية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟ما درجة  .4

ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
م المعوقات التـي  المستويات اآلتية لتقدير درجة أه عتمدتلفقرات االستبيان، وُأ والنسب المئوية

تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس من وجهـة نظـر   
  :المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني

  درجة عالية100%-66.0%

  درجة متوسطة%66.0أقل من-33.0%

  درجة منخفضة% 33.0أقل من 

المعوقـات الشخصـية   ما درجـة   :النتائج المتعلقة السؤال األول يبين) 23(الجدول و
 لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟ 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب المئويـة لفقـرات مجـال     )23(جدول 
  :مرتبة تنازليا حسب النسبة المئويةالمعوقات الشخصية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 %المئوية 

درجة 

  التقدير

 عالية 73.0  0.72 2.19  الزواج المبكر للمرأة  16

 عالية 71.0  0.74 2.13  لألعمال التطوعية ال يوجد من يوجه المرأة  5

 عالية 68.7  0.76 2.06  انشغال المرأة باألعمال المنزلية  10

 عالية 67.0  0.68 2.01  المهنةانشغال المرأة بالعمل أو الوظيفة أو   9

  عالية 66.7  0.76 2.00  عدم وضوح مفهوم التطوع في ذهن المرأة  1

ينقص المرأة الفهم الواضح لدور المؤسسـات    2
  التطوعية في المجتمع المحلي

  عالية 66.7  0.74 2.00

للمشـاركة فـي    عدم توفر الوقت لدى المرأة  3
  االعمال التطوعية

 عالية 66.7  0.67 2.00

وأهمية مشاركتها  ضعف ادراك المرأة لدورها  11
  في المجتمع ةفي االعمال التطوعي

 متوسطة 64.7  0.72 1.94

للمرأة من القيـام باألعمـال    الخجل والخوف  13
  التطوعية

 متوسطة 63.7  0.75  1.91

عدم وجود الرغبـة والـدافع لـدى المـرأة       14
  للمشاركة في االعمال التطوعية

 متوسطة 61.7  0.70  1.85

 متوسطة 60.0  0.68 1.80  انشغال المرأة بالدراسة  8

ال تتالءم االنشـطة التطوعيـة مـع ميـول       4
  ورغبات المرأة

 متوسطة 59.0  0.73  1.77

 متوسطة 58.7  0.78  1.76  االمية لدى المرأة  17

واالبتعـاد عـن    لدى المـرأة  شيوع الفردية  15
  الجماعة

 متوسطة 57.7  0.79  1.73

 متوسطة 53.3  0.70  1.60  المرأة في نفسها للتطوععدم ثقة   12

ال تمتلك المرأة المهارات والكفـاءة المؤهلـة     6
  لألعمال التطوعية

 متوسطة 51.3  0.70 1.54

القدرة على تحمل المسؤولية  ليس لدى المرأة  7
  في ممارسة االعمال التطوعية

 متوسطة 50.0  0.68  1.50

  متوسطة  62.3  0.37  1.87  الدرجة الكلية
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لمشاركة المرأة في العمل المعوقات الشخصية درجة  أن) 23(يتضح من نتائج الجدول 

  ).62.3(، وبنسبة مئوية )1.87(وبمتوسط حسابي  ،كانت متوسطة التطوعي،

بالنسبة للمعوقات الشخصية للمرأة المشاركة ) االستبيان(المبحوثين إستجاباتحيث كانت 
بنسـبة  ) 5(، يليها الفقرة %73بنسبة ) 16(الفقرة :الفقرات االتيةفي العمل التطوعي عالية في 

) 3() 2() 1(يليها الفقرات ، %67بنسبة ) 9(يليها الفقرة ، %68.7بنسبة ) 10(ثم الفقرة % 71
حيث يتبين مما سبق أن اكثر المعوقات الشخصية التي تواجهها المرأة المشاركة  ،%66.7بنسبة 

  :في العمل التطوعي كانت على النحو االتي

 .الزواج المكبر للمرأة المشاركة في االعمال التطوعية  .1

 .عدم وجود شخص يوجه المرأة للمشاركة في األعمال التطوعية .2

 .في األعمال المنزلية انشغال المرأة المشاركة بالعمل التطوعي .3

 .لمشاركة في االعمال التطوعيةفهوم التطوع في ذهن المرأة لعدم وضوح م .4

ينقص المرأة المشاركة باألعمال التطوعية، الفهم الواضح لدور المؤسسات التطوعية في  .5
 .المجتمع المحلي

  . عدم توفر الوقت لدى المرأة المشاركة في االعمال التطوعية .6

 المشاركة للمرأة الشخصية للمعوقات بالنسبة )المقابلة( في المبحوثين إستجابات وكانت
 كانت حيث ،المقابلة معهم جريتأ الذين العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في

  :كالتالي جابات عالية هيستوسجلت ا المرأة تواجهها التي الشخصية المعوقات أكثر

  .المتطوعات قبل من التطوعي بالعمل وااللتزام المسؤولية تحمل على القدرة عدم  .1

  .والدراسية العائلية االلتزامات نتيجة الوقت تنظيم على القدرة وعدم الوقت ضيق  .2
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  .المتطوعات عند التطوعي العمل مفهوم حول كامل ووعي نضج وجود عدم  .3

  .المتطوعات من الكثير لدى تقبلها وعدم التطوعي الجماعي العمل روح غياب  .4

العاملين بالنسبة للمعوقات الشخصـية للمـرأة    تجاباتالمتطوعين واسكانت استجابات و
 جابات عالية متفقةستالمشاركة في العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني، والتي سجلت ا

) 4(الفقـرة   للعاملين، كـذلك اتفقـت  ) 2(الفقرة للمتطوعين مع ) 3(و) 6(في كل من الفقرات 
 .للعاملين) 3(للمتطوعين مع الفقرة

، عبء االلتزامات والمسـؤوليات  السبب وراء ظهور هذه المعيقات ويتضح من ذلك أن
تربية االطفال والقيام بشؤون ناحية سرية التي تتحملها النساء أكثر من الرجال في فلسطين من األ

ن سـبب  وأو خارج االسرة، لالهتمام بما ه وقت فراغ أوالمنزل، بحيث ال يترك للنساء مجاال 
نما بالنظرة الذكورية السلبية والسلطة االبوية في ، وإعدم مشاركة المرأة ال يتعلق بقدرات المرأة

 توجيه المرأة للمشـاركة فـي العمـل    قلةوأضيف سببا آخر ، ع وكذلك العادات والتقاليدالمجتم
 المشاركة ثروأ التطوع لمفهوم الوعي عدم عالية من وجود حالة بدليل المجتمع، التطوعي داخل

  .والمجتمع من قبل المشاركات في االعمال التطوعية الفرد على فيه

، )2011ومحمـد،  حجـازي ( ، ودراسـة )2013اشتية،(مع دراسة النتيجة هذه تفقتوا
 ودراسـة  ،)2009سـند، (، ودراسـة  )2010المـالكي، (ودراسـة   ،)2010العنزي،(ودراسة 

، ودراسـة  )2007صـالح والمعـولي،  ( ، ودراسـة )2008حمزة، (ودراسة  ،)2008عفيف،(
 كوين و وفايلنكورت و وبيوشمن باسكوت(دراسةو ،)2006الرحال،(، ودراسة)2006العنزي،(
  ).2011بارزارا،( ودراسة ،)2012 ،راتتاري و ني و

 المـرأة  الشخصية لمشاركة المعوقات بالنسبة )االستبيان(المبحوثيناالفراد  إستجاباتأما 
 )6( الفقـرة  يليهـا  %50 بنسبة) 7( الفقرة :االتية الفقرات في متدنيةكانت  التطوعي العمل في

  :بالترتيب هيو ،% 53.3 بنسبة) 12( الفقرة يليها ،%51.3 بنسبة

 .التطوعية االعمال ممارسة في المسؤولية تحمل على القدرة المرأة لدى ليس .1
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 .التطوعية لألعمال المؤهلة والكفاءة المهارات المرأة تمتلك ال .2

 للتطوع نفسها في المرأة ثقة عدم .3

 للمرأة الشخصية للمعوقات بالنسبة) المقابلة( في المبحوثين الستجابات االفراد أما بالنسبة
  :على النحو التاليالتطوعي كانت متدنية  العمل في المشاركة

 .التطوعيعدم توفر الخبرات الكافية من قبل المتطوعة للمشاركة في العمل  .1

 .الخوف من االختالط .2

 للمـرأة  الشخصـية  للمعوقات بالنسبة العاملين واستجابات المتطوعين ستجاباتإ كانتو
متفقـة   متدنية اجابات سجلت والتي المدني، المجتمع مؤسسات في التطوعي العمل في المشاركة

  .للعاملين) 1( الفقرة مع للمتطوعين) 2( الفقرات من كل في

لت أكثر اجابة متدنية والتي سج) 7(جابات المتطوعين في الفقرة ستأن إ ويالحظ من ذلك
بأن العـاملين فـي    بة للعاملين، ويتضح من ذلكالمقابالت بالنس إستجاباتجابة في تمثل أعلى إ

كبر عن المتطوعين الذين يتمتعون بخبرات ومهارات سسات العمل التطوعي يبحثون بشكل أمؤ
  .عيعالية لممارسة العمل التطو

 جابات متدنية، فيتضـح مـن  سجلت إالتي لق بإجابات المتطوعين والعاملين أما فيما يتع
 التثقيف هميةأل المرأة المتطوعة إدراكضرورة و يجب العمل على زيادة خبرات المرأة،أنه ذلك 

 المطلـوب  المسـتوى  بتحقيق الكفيلة والمهارات الخبرات كتسابإ في وأثره والتدريب والتعليم
  .العمل التطوعي إلتقان

المعوقـات االجتماعيـة   ما درجة : يبين النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث) 24(الجدول و
  والثقافية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي ؟ 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب المئويـة لفقـرات مجـال      )24(جدول 
رتبة تنازليا حسب النسبة م المرأة في العمل التطوعيالمعوقات االجتماعية والثقافية لمشاركة 

  المئوية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 %المئوية 

درجة 
  التقدير

غياب التشجيع من قبل االسرة لمشاركة   2
  المرأة في العمل التطوعي

  عالية 82.0  0.53 2.46

انخفاض الـوعي االسـري لمفهـوم      1
  التطوع

  عالية 80.0  0.60 2.40

التدخل االسـري مـن قبـل االهـل       7
  واالزواج

 عالية 79.0  0.65  2.37

النظرة السلبية من قبل المجتمع المحيط   8
  )الجيران واالقارب( بمنزلي

 عالية 77.0  0.74 2.31

4  
عدم اهتمام وسائل االعـالم بتوجيـه   

وتوعيتها ألهمية المشاركة فـي   المرأة
  العمل التطوعي

 عالية 76.0  0.67  2.28

المحافظة الشديدة من قبـل االسـرة ال     5
  تشجع المرأة للقيام بالعمل التطوعي

 عالية 75.7  0.71 2.27

التمييز بين الرجل والمرأة يقلـل مـن     6
  مشاركة المرأة في العمل التطوعي

 عالية 75.7  0.71 2.27

3  
قصور المؤسسات التعليمية أو الدينيـة  

للمشاركة فـي  في توجيه وحث المرأة 
  العمل التطوعي

 عالية 74.7  0.61 2.24

الخوف من المشكالت األسرية الناشئة   10
  عن مشاركة المرأة في العمل التطوعي

 عالية 72.0  0.69 2.16

9  
عدم وجود مؤسسات قريبة من المنزل 
تحول دون مشاركة المرأة في العمـل  

  التطوعي
 عالية 66.0  0.68 1.98

  عالية  76.0  0.37  2.28  الدرجة الكلية
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المعوقات االجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة أن درجة ) 24(يتضح من نتائج الجدول 
، وبنسـبة مئويـة   )2.28(وبمتوسـط حسـابي    ،قد حقّقت مستوى مرتفع ،في العمل التطوعي

)76.0.(  

المبحوثين بالنسبة للمعوقات االجتماعية والثقافية للمرأة المشاركة  إستجاباتحيث كانت 
  :تيةعمل التطوعي عالية في الفقرات اآلفي ال

، يليهـا  %79بنسبة ) 7(ثم الفقرة % 80بنسبة ) 1(، يليها الفقرة %82بنسبة ) 2(الفقرة
اكثـر المعوقـات   ، حيث يتبين مما سبق أن %76بنسبة ) 4(ثم الفقرة % 77بنسبة ) 8(الفقرة 

  :االجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة المشاركة في العمل التطوعي كانت على النحو االتي

 .غياب التشجيع من قبل االسرة لمشاركة المرأة في العمل التطوعي .1

  .انخفاض الوعي االسري لمفهوم التطوع .2

 .واالزواج االهل قبل من االسري التدخل .3

 .)واالقارب الجيران(بمنزلي المحيط المجتمع قبل من السلبية ةالنظر .4

 .التطوعي العمل في المشاركة هميةأل وتوعيتها المرأة بتوجيه االعالم وسائل اهتمام عدم .5

 للمرأة والثقافية االجتماعية للمعوقات بالنسبة المقابالت في المبحوثين إستجابات وكانت
 المقابالت، معهم جريتأ الذين العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في المشاركة

  :كالتالي هي المرأة تواجهها التي االجتماعية والثقافية المعوقات أكثر كانت حيث

وبعض المفاهيم الخاطئة حول خروج ومشاركة المرأة فـي العمـل   نظرة المجتمع الدونية  .1
 .المنزل خارج

في منـع المـرأة مـن    هل والزوج ة الذكورية والمتمثلة بالتدخل األسري من قبل األالسلط .2
 .عمال التطوعيةالمشاركة في األ
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للمشاركة  سرةبل األهل وعدم غرس قيم االنتماء من قبل األجتماعية من قغياب التنشئة اإل .3
 . في العمل التطوعي

 .الخوف من االختالط من قبل الجنسين الناتج عن السمعة السيئة لبعض هذه المؤسسات .4

العاملين بالنسبة للمعوقات االجتماعية والثقافية  ين واستجاباتوكانت إستجابات المتطوع
) 1(في كل من الفقرات  في مؤسسات المجتمع المدني متفقةللمرأة المشاركة في العمل التطوعي 

) 2(ن مـع الفقـرة  للمتطـوعي ) 3(الفقرة  للعاملين، كذلك اتفقت) 3(الفقرة للمتطوعين مع ) 2(و
  .ينللعامل) 1(للمتطوعين مع الفقرة  )4(الفقرة  للعاملين، واتفقت

 أوالتطوعي من قبل االسـرة   تشجيع المرأة للمشاركة في العمل غياب وقلةلذلك  ويعلَّل
ى ذلك بظهور صورة سلبية ودور نمطـي لمـوروث   المجتمع، وتجلّ المسجد داخل أوالمدرسة 

المحـيط بمنـزل المـرأة    ثقافي ومجتمعي يوقع الظلم على المرأة من قبل االسرة والمجتمـع  
ظهر المرأة على أنهـا  المتطوعة، من خالل منعها من المشاركة في االعمال التطوعية، حيث ي

ترفض المشاركة في الحياة العامة من خالل العمل التطوعي، ولم تعمل وسائل االعـالم علـى   
غيـاب   إلىدى ألمرأة في االعمال التطوعية، مما السلبية المتكونة عن مشاركة ازالة الصورة إ

مشاركة المرأة في االعمال التطوعية وباألعمال التي تقدمها  أهميةالدور االعالمي عن التوعية ب
لوسائل  وجود تقصير كبير إلىمما ادى  مؤسسات المجتمع المدني واالنشطة والبرامج التطوعية،

االقبال عليهـا وعـدم   بكافة اشكالها التي ساهمت في غياب ثقافة العمل التطوعي، وقلة  االعالم
  .مشاركة المرأة فيها

، ودراسة )2013عساف والعيلة،(، ودراسة)2013اشتية،( دراسة مع النتيجة هذه واتفقت
 ،ودراسـة )2010العنـزي، (ودراسـة  ،)2011حجازي ومحمـد، (، ودراسة)2013العوضي،(
 ،)2008 حمـزة، ( ودراسة ،)2008عفيف،( ودراسة ،)2009سند،( ودراسة ،)2010المالكي،(

  ).2006الرحال،(ودراسة ،)2006العنزي،( ودراسة ،)2007والمعولي، صالح( ودراسة
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ويتعارض ذلك مع نظرية الدور التي تدعو إلى إظهار الدور الحقيقي لمشاركة المـرأة  
   .من خالل إزالة هذه المعوقات عند مشاركة المرأة في العمل التطوعي

 االجتماعية والثقافية لمشـاركة  المعوقات بالنسبة )االستبيان(المبحوثين إستجابات كانتو
 )10( الفقـرة  يليها %66 بنسبة) 9( الفقرة :االتية الفقرات في متدنية التطوعي العمل في المرأة
  :بالترتيب هيو، %72 بنسبة

  .التطوعي العمل في المرأة مشاركة دون تحول المنزل من قريبة مؤسسات وجود عدم .1

  .التطوعي العمل في المرأة مشاركة عن الناشئة االسرية المشكالت من الخوف .2

 االجتماعية والثقافية للمعوقات بالنسبة) المقابالت( في المبحوثين الستجابات بالنسبة أما
  :التالي النحو على متدنية كانت التطوعي العمل في المشاركة للمرأة

  عدم وجود نضج وايمان لدى المتطوعات بالعمل التطوعي .1

 .برامج توعوية من قبل المؤسسات التطوعية عدم وجود .2

المجتمع ومن ضمنها المـرأة،   أفرادللتوعية لجميع  الحاجة المستمرةبأهمية  ذلك ويفسر
 التطـوع  على تحث التي والممارسات واالتجاهات القيم على تستند والتي التطوع ثقافة خيوترس

، من قبل مؤسسات المجتمع االهلي لتكمل دور الدولة التطوعي السلوك قيمة من عليوتُ وتدعمه
 األسـرة ( المختلفـة  التنشئة وسائط عبر تتم طويلة جتماعيةإ لتنشئة محصلة تعد التطوع فثقافة

 االجتماعية والنوادي المهنية والجماعات السياسية واألحزاب اإلعالم ووسائل التعليمية المؤسسة،
لتؤكد على ما تدعو إليه نظرية األعمدة المتوازية على ضـرورة وجـود تعـاون     ،)والرياضية

  .دور الحكومة في إكمالوتضامن بين الدولة وهذه المؤسسات جنباً الى جنب 

ما درجة المعوقـات االقتصـادية   : يبين النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع) 25(الجدول و
  التطوعي؟والسياسية لمشاركة المرأة في العمل 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب المئويـة لفقـرات مجـال      )25(جدول 
رتبـة تنازليـا حسـب    لمشاركة المرأة في العمل التطوعي م المعوقات االقتصادية والسياسية

  النسبة المئوية

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 %المئوية 

درجة 
  التقدير

لتنشـئة   عدم وجود خطة وطنية للدولـة   1
  عالية 83.0  0.64 2.49  المرأة على التطوع في سن مبكرة

غياب الخطط التنموية التي ترسم سياسة   3
 عالية 81.0  0.68 2.43  العمل التطوعي في فلسطين

9  
انخفاض الدعم المادي من قبـل رؤوس  
االموال للعمـل التطـوعي وبرامجـه    

  وانشطته
 عالية 78.7  0.62 2.36

قلة دعم الدولة والجهات الحكومية للمرأة   4
 عالية 78.0  0.69  2.34  والمؤسسات النسوية

قصور الدولة في نشـر ثقافـة العمـل      2
 عالية 77.7  0.61 2.33  التطوعي على مستوى الوطن

عدم توفر التشريعات واللوائح القانونيـة    5
 عالية 76.0  0.67 2.28  لعمل مؤسسات المجتمع المدني

انخفاض مستوى الدخل لالسرة يحـول    6
 عالية 75.0  0.68 2.25  دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي

الرغبة في العمل بأجر مادي على العمل   8
 عالية 74.0  0.78 2.22  التطوعي بدون اجر

11  
ضعف االمكانات والموارد المتاحة فـي  
المجتمع تحول دون مشاركة المرأة فـي  

  التطوعيالعمل 
 عالية 74.0  0.65  2.22

ارتفاع تكاليف المعيشة يـؤثر بالسـلب     7
 عالية 72.7  0.78  2.18  المرأة في العمل التطوعي على مشاركة

االنشغال في سوق العمـل يحـول دون     10
 عالية 70.7  0.59 2.12  مشاركة المرأة في العمل التطوعي

  عالية  76.3  0.37  2.29  الدرجة الكلية
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أن درجة المعوقات االقتصادية والسياسية لمشاركة المرأة ) 25(يتضح من نتائج الجدول 
  ).76.3(، وبنسبة مئوية )2.29(وبمتوسط حسابي  ،في العمل التطوعي، قد حقّقت مستوى عال

 في المشاركة للمرأة االقتصادية والسياسية للمعوقات بالنسبة المبحوثين إستجابات كانتو
% 81 بنسـبة ) 3( الفقرة يليها ،%83 بنسبة) 1(الفقرة :االتية الفقرات في عالية التطوعي العمل

 يتبينو ،%77.7 بنسبة) 2( الفقرة ثم% 78 بنسبة) 4( الفقرة يليها ،%78.7 بنسبة) 9( الفقرة ثم
 العمـل  فـي  المشـاركة  المرأة تواجهها التي والسياسية االقتصادية المعوقات اكثر أن سبق مما

  :االتي النحو على كانت التطوعي

 .مبكرة سن في التطوع على المرأة لتنشئة للدولة وطنية خطة وجود عدم .1

 .فلسطين في التطوعي العمل سياسة ترسم التي التنموية الخطط غياب .2

 .وانشطته وبرامجه التطوعي للعمل االموال رؤوس قبل من المادي الدعم انخفاض .3

 .النسوية والمؤسسات للمرأة الحكومية والجهات الدولة دعم قلة .4

 .الوطن مستوى على التطوعي العمل ثقافة نشر في الدولة قصور .5

 للمرأة االقتصادية والسياسية للمعوقات بالنسبة المقابالت في المبحوثين ستجاباتا وكانت
 المقـابالت،  معهم اجريت الذين العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في المشاركة

  :كالتالي هي المرأة تواجهها التي االقتصادية والسياسية المعوقات أكثر كانت حيث

  .الوضع االقتصادي المتدني ألسرة المتطوعة .1

 .العمل التطوعي، على أنه عمل مقابل أجر إلىالنظرة المادية  .2

 .المؤسسة التطوعية إلىعدم توفر تكاليف لمواصالت المتطوعة من المنزل  .3

  .برامج المؤسسة من قبل رجال االعمال والدولةغياب الدعم المادي ألنشطة و .4
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العـاملين بالنسـبة للمعوقـات االقتصـادية      تطوعين واستجاباتالم وكانت استجابات
في كل من  في مؤسسات المجتمع المدني متقاربةوالسياسية للمرأة المشاركة في العمل التطوعي 

 .للعاملين) 4(للمتطوعين مع الفقرة  )3(الفقرات 

 عمل مـن االعمـال   قات هو غياب التخطيط السليم أليوالسبب وراء هذه المعويتبين 
وعدم وجود استفادة واضحة للمـرأة المتطوعـة،   نجاحه واستمراريته وبالتالي عدم  التطوعية،

خطة زمنيـة ومكانيـة   ن يكون ضمن لمرأة في االعمال التطوعية، يجب أحيث نجاح مشاركة ا
العمل التطوعي،  ظروف االقتصادية والسياسية المحيطة بنوعيةة والالمطلوب اتلمعرفة االحتياج

 لمواصالتا( ةالمتطوعالمرأة تطلبها تالتخطيط المسبق لالحتياجات التي يجاد وذلك للعمل على إ
واالقتصادي تعد من بين  سياسيفي النشاط ال مرأةأن مساهمة ال ، حيث)والسكن والعالج وغيرها

أي خطة تنموية البد أن تعتمد في جهودهـا علـى مشـاركة    أن وأرى  ،مؤشرات تقدم المجتمع
، وبالتالي غياب التخطيط السليم المرأة بجانب الرجل بوصفها نصف القوى البشرية في المجتمع

 لجميـع  العام توضح اإلطار تنموية استراتيجية خطة صياغة عدم إلىأدى  ،لألعمال التطوعية
غياب المعنى الحقيقي لمفهـوم العمـل   ل مما أدى ،فيها التطوعي العمل ودور التنموية المجاالت
واضحة لنشر ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مشاركة المـرأة فـي   الطريقة الوغياب  ،التطوعي

 وغيـر  الحكوميـة  والجمعيات المؤسسات دعم إلى بحاجة التطوعية العمل التطوعي، فاألعمال
 فالخروج الدخل من أدنى حدا لها يوفر عمل عن البحث على مرغمة المرأة أن حيث ،الحكومية
، بشكل عام للمرأة  متوفرة غير ماليةتكلفة  إلى يحتاج ذاته حد في التطوعية لألعمال واالنتماء

  .الالزمة المصروفات من وغيرها مواصالت إلى حتاجت المنزل منألن المرأة عند خروجها 

ودراسة ) 2013عمر والرحل،(ودراسة  ،)2013اشتية،( دراسة مع النتيجة هذه واتفقت
 ،)2011ومحمـد،  حجـازي ( ودراسـة  ،)2013أبو خلف،(، ودراسة )2013والعيلة، عساف(

، ودراسـة  )2009سـند، ( ودراسـة  ،)2010المـالكي، ( ودراسـة  ،)2010العنزي،( ودراسة
 ودراسـة  ،)2007والمعـولي،  صـالح ( ودراسة ،)2008 حمزة،( ودراسة ،)2008درويش،(
، وتتعارض مع نظرية السلم الممتد التي تدعو الدولة )2006الرحال،(سةودرا ،)2006العنزي،(
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إلى أن تكفل حد أدنى من المعيشة ألفراد المجتمع حتى يستطيع أفراد المجتمع المشاركة الفاعلة 
في مؤسسات المجتمع من خالل برامج وأنشطة العمل التطوعي، وبالتالي يزيد من نسبة مشاركة 
المرأة في المجتمع والمساهمة في خطط التنمية المجتمعية، وكذلك المساهمة في رفـع مسـتوى   

فة العمل التطوعي داخل المجتمع، والعمل على إزالة بعض هذه المعوقات التي تحـول دون  ثقا
بسـبب وجـود   مشاركتها في مؤسسات المجتمع، وكذلك يتعارض مع نظرية األعمدة المتوازية 

تعارض بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ناتج عن عدم توفير الدولة دعم ألنشطة وبرامج 
بالتالي غياب مثل هذا الدعم عن مؤسسات المجتمع، أدى الى عـدم قـدرتها   العمل التطوعي، و

على ممارسة نشاطاتها داخل المجتمع وبالتالي عدم وقوفها جنباً الى جنب مع الدولة في تقـديم  
  .خدماتها ألفراد المجتمع

 لمشاركة االقتصادية والسياسية المعوقات بالنسبة )االستبيان(المبحوثين إستجابات كانتو
 )7( الفقرة يليها %70.7 بنسبة) 10( الفقرة :االتية الفقرات في متدنية التطوعي العمل في المرأة
  :بالترتيب هيو ،%72.7 بنسبة

 .التطوعي العمل في المرأة مشاركة دون يحول العمل سوق في االنشغال .1

 .التطوعي العمل في المرأة مشاركة على بالسلب يؤثر المعيشة تكاليف ارتفاع .2

 االقتصادية والسياسية للمعوقات بالنسبة) المقابالت( في المبحوثين الستجابات بالنسبة أما
 معهـم  اجريـت  الـذين  العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في المشاركة للمرأة

  :التالي النحو على كانت ،متدنية اجابات وسجلت المقابالت،

  .حزبية العمل التطوعي والمؤسسات التطوعية إلىنظرة المجتمع 

من الناحية االقتصادية،  المعيشية االعباء وزيادة المعيشة مستوى بانخفاضذلك ويفسر 
 مراأل االساسية، احتياجاتهم لسد الدخل من مزيدا عليهم تدر اعمال في ينشغلون النساء جعل
 يمكن الذي الوقت توفر عدم إلى دىأ مما الرزق وراء سعيا قاتهمأو معظم استنفاذ إلى ادى الذي

 حركات أو احزاباً تتبع ما عادة المدني المجتمع منظمات وغالبا ما تكون بعضا به، يتطوعو ان
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 استقاللية من واسعة مساحة تفقد االعمال، حيث لرجال أو والعشائر للعائالت واجهات تكون أو
االعمال،  رجال أو العشيرة أو الحزب لرؤية هدافهارهينة في أ والمالي، وتبقى االداري القرار

 على عدم يؤثر مما السياسي، أو الحزبي والعمل التطوعي العمل بين حيث يظهر الخلط
االهتمامات  وباطنها التطوع ظاهرها أنشطة في العمل التطوعي حيث يكون هناك االنخراط
  .السياسية

ما درجة المعوقـات التنظيميـة   : يبين النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس) 26(الجدول و
  واإلدارية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال أهـم   )26(جدول 
مرتبة تنازليا حسب النسـبة   المعوقات التنظيمية واإلدارية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي

  المئوية

 الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية 

درجة 

  التقدير

ضعف القـدرات الماليـة للمؤسسـات      12
  والجمعيات التطوعية

 عالية 80.7  0.61  2.42

 غياب الـدعم الـداخلي أو الخـارجي     13
  للمؤسسات التطوعية

 عالية 80.7  0.61  2.42

1  
عدم تبنـي الجمعيـات والمؤسسـات    

لبرامج تطوعية ذات اهداف  التطوعية
  واضحة الستقطاب المتطوعات

  عالية 79.0  0.67 2.37

عدم تقدير الجهد المناسب الذي تبذلـه    8
  المتطوعات

 عالية 79.0  0.71 2.37

ضعف القدرات التخطيطية والتنظيمية   2
  العلمية لبعض القيادات التطوعية

 عالية 77.0  0.56 2.31

15  
 داخـل  رسمية بيانات قاعدة وجود عدم

 يـتم  التطوعيـة  والجمعية المؤسسات
  التطوعي العمل في عليها االعتماد

 عالية 75.7  0.69  2.27
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 الفقرة  الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية 

درجة 

  التقدير

7  
عدم وجود برامج تدريبية للمتطوعـات  
داخل المؤسسات والجمعيـات لتوجيـه   

  وارشاد المتطوعات
 عالية 75.0  0.68  2.25

غياب تقسيم العمل داخـل المؤسسـات     5
 عالية 74.0  0.76 2.22  التطوعية

عدم وجـود حـوافز معنويـة وماديـة       9
 عالية 74.0  0.67 2.22  للمتطوعة

عدم توفر الكـوادر الفنيـة واالداريـة      6
 عالية 72.7  0.63 2.18  المؤهلة إلدارة العمل التطوعي

غياب الكثير مـن البـرامج واالنشـطة      14
 عالية 72.0  0.77  2.16  التطوعية داخل المؤسسات

داخـل   ادوار المتطوعـات عدم وضوح   3
 عالية 70.7  0.75 2.12  المؤسسة

 داخل والموظفين المتطوعات بين التنافس  16
  المؤسسة

 عالية 69.7  0.75  2.09

ارهاق المتطوعة بكثير مـن االعمـال     4
 عالية 68.0  0.79  2.04  االدارية والفنية

17  
 مـع  المؤسسـة  تعـاون وتشـبيك   عدم

فـي النشـاطات    االخـرى  المؤسسات
  واالعمال التطوعية

 متوسطة 65.3  0.75  1.96

10  

 االنشطة التـي تمارسـها المؤسسـات   
للغاية وال  ةمحدودوالجمعيات التطوعية 

تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرغبـة  
  في التطوع

 متوسطة 63.7  0.69 1.91

11  
القائمين على المؤسسـات والجمعيـات   
التطوعية ال يشجعون المتطوعات علـى  

  االستمرار والعمل معهم
 متوسطة 60.7  0.72  1.82

  عالية  73.0  0.39  2.19  الدرجة الكلية
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أن درجة أهم المعوقات التنظيمية واإلداريـة لمشـاركة   ) 26(يتضح من نتائج الجدول 
، وبنسـبة مئويـة   )2.19(وبمتوسط حسابي  ،المرأة في العمل التطوعي، قد حقّقت مستوى عال

)73.0.(  

 فـي  المشاركة للمرأة واالدارية التنظيمية للمعوقات بالنسبة المبحوثين ستجاباتا كانتو
 )1( الفقـرة  يليها ،%80.7 بنسبة )13(و )12(الفقرة :االتية الفقرات في عالية التطوعي العمل

 التنظيميـة  المعوقـات  اكثر أن سبق مما يتبينو ،%77 بنسبة) 2( الفقرة ثم% 79 بنسبة )8(و
  :االتي النحو على كانت التطوعي العمل في المشاركة المرأة تواجهها التي واالدارية

  .التطوعية والجمعيات للمؤسسات المالية القدرات ضعف .1

 .التطوعية للمؤسسات الخارجي أو الداخلي الدعم غياب .2

 .المتطوعات تبذله الذي المناسب الجهد تقدير عدم .3

 الستقطاب واضحة اهداف ذات تطوعية لبرامج التطوعية والمؤسسات الجمعيات تبني عدم .4
 .المتطوعات

  .التطوعية القيادات لبعض العلمية والتنظيمية التخطيطية القدرات ضعف .5

 للمرأة التنظيمية واالدارية للمعوقات بالنسبة )المقابالت( في المبحوثين إستجابات وكانت
 المقـابالت،  معهم اجريت الذين العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في المشاركة

  :كالتالي هي المرأة تواجهها التي والتنظيمية االدارية المعوقات أكثرو

نتيجة غياب االهتمام الكافي  معنوية للمتطوعات أوعدم وجود حوافز تشجيعية سواء مادية  .1
 بالمتطوعات من قبل المؤسسة

نشـطة والواجبـات   عدم وجود خطة فعالة للمتطوعات إلدارتهم تشمل التدريب وتوزيع اال .2
 .والحقوق والمهام التي تنظم العمل التطوعي للمتطوعات داخل المؤسسة
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 .استغالل المتطوعات في ساعات العمل، وتحميل المتطوعة فوق طاقتها  .3

التدخل من قبل المتطوعات في العمل االداري، وعدم تقبل الموظفـات الرسـميات لعمـل     .4
 .المتطوعات وحدوث مشاكل بينهم

  .قسم خاص للمتطوعات داخل المؤسسةعدم وجود  .5

 التنظيميـة واالداريـة   للمعوقات بالنسبة العاملين واستجابة المتطوعين استجابة كانتو
) 3( الفقرات من كل في متفقة المدني المجتمع مؤسسات في التطوعي العمل في المشاركة للمرأة

و ) 4(كل من الفقرات  اتفقت العاملين، وكذلك الستجابات) 1( الفقرة مع المتطوعين الستجابات
 .الستجابات العاملين) 2(المتطوعين مع الفقرة  الستجابات) 5(

 أدى مما األجنبيعلى الدعم من المؤسسات  عتماد نسبة كبيرةإ ،هذه النتائجويستنتج من 
تنمية مواردهـا مـن    أويجاد ذاتها وضعف قدرتها على إعلى  عتمادهاإضعف قدرتها في  إلى

 المؤسسات في الوطن إلىكفاية الدعم المادي الحكومي المقدم وكذلك عدم  خالل مصادر داخلية،
اال فـي بعـض الحـاالت     نعدامه من قبل القطاع الخـاص إبل و مثل هذا الدعم وقلةمن جهة 

االعمـال  الرمزية للمرأة المشـاركة فـي    توالمكافئا المعنوية الحوافز المحدودة، وكذلك غياب
 مجـاالت  فـي  للمرأة المتطوعة والعاملـة  من التأمين حد أدنى ومن ضمنها توفير التطوعية،

هيئـة   أودليـل   أوقانون  وغياب، للخطر حياتهم تطوعية قد تسبب لهم مشاكل جسدية وتعرض
عدم وجود قيادة ومتخصصين  إلىمؤسسات المجتمع بشكل عام، أدى  في التطوعي العمل تنظم

في تنظيم العمل التطوعي وادارته ووضع الخطط المناسبة لتنظيم العمل التطوعي، مما سـاهم  
 العمـل  مجاالت والخبرات في الكثير من الكفاءات جلب في هميس الذي المسبق التخطيط بغياب

 العاملة للمؤسسات حةهداف الواضواأل المستقبلية البرامج والتي لديها القدرة في وضع التطوعي
  .التطوع والتي تعمل على استقطاب اكبر قدر من المتطوعات مجال في

 ، ودراسـة )2013العوضـي، (ودراسة  ،)2013اشتية،( دراسة مع النتيجة هذه واتفقت
 ،)2011ومحمـد،  حجازي( ودراسة ،)2013والعيلة، عساف( ودراسة ،)2013والرحل، عمر(
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، ودراسـة  )2009سـند، ( ودراسـة  ،)2010المـالكي، ( ودراسـة  ،)2010العنزي،( ودراسة
 صـالح ( ودراسـة  ،)2008 حمـزة، ( ودراسـة  ،)2008درويش،( ودراسة ،)2008عفيف،(

ــولي، ــة ،)2007والمعــــــ ــال،(ودراســــــ  2012(،)2006الرحــــــ

Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray,(  

التطوعي على السير وتعارضت مع نظرية السلم الممتد في غياب قدرة مؤسسات العمل 
نتيجة وجود تقصير من قبل هذه المؤسسات في إبراز العمل  ،قدما في عالقة مكملة لدور الدولة

عمل وتنظيم وخطط هـذه  التطوعي بصورتها الحقيقية من خالل نشاطات وبرامج متعددة، وفي 
  .الخدماتالمؤسسات، وبالتالي إفتقارها إلى صفات المرونة واالنطالق واالبتكار في تقديم 

 التنظيمية واالدارية لمشـاركة  المعوقات بالنسبة )االستبيان(المبحوثين إستجابات كانتو
 الفقـرة  يليهـا  %60.7 بنسبة) 11( الفقرة :االتية الفقرات في متدنية التطوعي العمل في المرأة

 المعوقـات  أكثر ان إلى ذلك الباحث ويفسر ،65.3بنسبة) 17(يليها الفقرة  %63.7 بنسبة )10(
  :بالترتيب هي متدنية اجابات وسجلت التطوعي العمل في المرأة لمشاركة التنظيمية واالدارية

 االسـتمرار  علـى  المتطوعات يشجعون ال التطوعية والجمعيات المؤسسات على القائمين .1
 .معهم والعمل

 مـع  تتناسـب  وال للغايـة  محدودة التطوعية والجمعيات المؤسسات تمارسها التي االنشطة .2
 .التطوع في الرغبة في المرأة اهتمامات

  .التطوعية واالعمال النشاطات في االخرى المؤسسات مع المؤسسة وتشبيك نواتع عدم .3

 للمرأة التنظيمية واالدارية للمعوقات بالنسبة) المقابالت( في المبحوثين ستجاباتوكانت ا
 المقـابالت،  معهم جريتأ الذين العاملين قبل من ذكرها تم والتي التطوعي، العمل في المشاركة
  :التالي النحو على متدنية اجابات وسجلت

 .قلة االنشطة والبرامج التطوعية داخل المؤسسة .1
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  .التواصل بين المؤسسة والمتطوعات إلىاالفتقار  .2

غياب االساليب والوسائل التي تقوم بها بعض المؤسسات في جذب المـرأة  لذلك  ويفسر
ت، ويصاحبه في االنشطة والبرامج التي تشرف عليها هذه المؤسساللعمل التطوعي والمشاركة 

يضا عدم وجود برامج وانشطة مالءمة الهتمامات المرأة والتي تستطيع من خاللها المشـاركة  أ
والذهاب للمؤسسة لالستفادة منها اثناء الوقت الذي تمكثه داخل المؤسسة وبالتالي يعـود عليهـا   

ثير مـن  خرى داخل المنطقة في الكن مع مؤسسات أواسسات للتعبالنفع، وافتقار بعض هذه المؤ
ض النساء للمشاركة في مثـل هـذه   يجاد متسع لبعوالبرامج التي تستطيع من خاللها إنشطة األ
غياب التواصل بين المؤسسات والمتطـوعين لغيـاب هـذه     إلىنشطة، كل هذا بدوره ادى األ

  .االنشطة والبرامج

  الدراسةالنتائج المتعلقة بفرضيات 

 االعمـال  فـي  المـرأة  مشاركة دون تحول التي المعوقات درجة في فروق توجد هل
 الحالـة  الجـنس، ( لمتغيرات تعزى نابلس محافظة في المدني المجتمع مؤسسات في التطوعية

  )مرة ألول المؤسسة في التطوع العلمي، والمؤهل السكن، مكان العمر، االجتماعية،

  لىواأل النتائج المتعلقة بالفرضية

عند مستوى الداللـة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على لىواألونصت الفرضية 
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

  .تعزى لمتغير الجنس مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

-Independent tلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار 

test  تبين ذلك) 27(ونتائج الجدول.  
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 فـي مجـاالت  لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللـة الفـروق   " ت"نتائج اختبار  )27(جدول 
 ،المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات العمل التطوعي في محافظة نـابلس 

  تبعا لمتغير الجنس

 المجال

 )46= ن (إناث  )21=ن (ذكور 

 tقيمة 
مستوى 

 *الداللة 
وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

مجال المعوقات .1
 الشخصية

1.92 0.33 1.85 0.40 0.732 0.467 

مجال المعوقات .2
 االجتماعية والثقافية

2.52 0.30 2.16 0.34 4.179 0.000* 

مجال المعوقات .3
 االقتصادية والسياسية

2.45 0.28 2.22 0.39 2.409 0.019* 

مجال المعوقات .4
  التنظيمية واإلدارية

2.37 0.37 2.10 0.37 2.827 0.006* 

 *0.012 2.600 0.24 2.18 0.21 2.34  الدرجة الكلية
  )1.96( الجدولية) ت(، قيمة )65(، ودرجات حرية )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

=  α(على مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 27(يتضح من نتائج الجدول 
فـي  العمل التطـوعي  ثر أ إلىذلك  متغير الجنس، ويعزى إلى، تُعزى المجال األولفي ) 0.05

  .عيش فيهاتللبيئة التي  اونظرته ةالمتطوعالمرأة تشكيل شخصية 

  ).2013إشتية،(ويتفق مع دراسة 

في المجـال   )α  =0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةوبينما وجدت فروق ذات داللة 

  .وهذه الفروق كانت لصالح الذكور ،، والدرجة الكليةالثاني والثالث والرابع

 أثـر التنشـئة االجتماعيـة    إلى تفوق الذكور في المجال الثاني والثالث والرابع ويعود
 والمحافظة التقليدية الذكورية للثقافة الذكورية التي تقلل من االنثى وتعتبرها دون الذكر، وسيادة

مؤسسـات   نأ البعيد، كما المدى على الكاملة المساواة تحقيق تقيد الفلسطيني، التي المجتمع في
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 اجتماعيـة  تنموية سياسات وتطوير ببلورة تقم لم االهلية والمنظمات الوطن الدولة الحكومية في
 الرجـل  بـين  العـام  الوطني القرار صنع في مشاركتها وزيادة المرأة وتمكين تقوية شانها من

في العديد مـن المجـاالت    مالئمة لمشاركة المرأة وسياسات قوانين بسن ذلك والمرأة، وتشريع
  .المختلفة، وبالتالي تعارضها مع نظرية الدور

  .)2008حمزة،(ودراسة  ،)2013العوضي،(وتتفق مع دراسة 

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال

عند مستوى الداللـة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على الثانيةونصت الفرضية 
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

-Independent tلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار 

test  تبين ذلك) 28(ونتائج الجدول.  

 فـي مجـاالت  لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللـة الفـروق   " ت"نتائج اختبار  )28(جدول 
، ت العمل التطوعي في محافظة نـابلس المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسا

   .تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

 المجال

 )18= ن (متزوج  )49=ن (أعزب 
 tقيمة 

مستوى 
 *الداللة 

ــط  وسـ
 حسابي

انحراف 
 معياري

ــط  وسـ
 حسابي

انحـراف  
 معياري

 *0.016 2.483 0.40 2.05 0.35 1.81 مجال المعوقات الشخصية .1

مجال المعوقات االجتماعية .2
  والثقافية 

2.28 0.36 2.27 0.39 0.127 0.899 

مجال المعوقات االقتصادية .3
 والسياسية

2.26 0.38 2.38 0.34 1.201 0.234 

التنظيمية مجال المعوقات .4
  واإلدارية 

2.15 0.40 2.27 0.32 1.066 0.290 

 0.283 1.083 0.26 2.28 0.23 2.21  الدرجة الكلية

  )1.96( الجدولية) ت(، قيمة )65(، ودرجات حرية )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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=  α(علـى مسـتوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 28(يتضح من نتائج الجدول 
 المتزوج علـى األعـزب،  متغير الحالة االجتماعية لصالح  إلى، تُعزى األولالمجال في ) 0.05

 المـرأة  لـدى  فراغ وقت وجود وعدم ،المجتمعداخل  للمرأة تشجيع العمل التطوعيبسبب قلة 
 الدواأل تربيـة  الرزق واصبحت وكسب المعيشة وامور الشخصية حياتها بأمور انشغالها بسبب

كبيرا للمرأة، وذلك لصعوبة توفيق المرأة بـين جميـع هـذه     وجهدا وقتا تأخذ تعليمهم ومتابعة
 ومسئوليات االسرية المسئوليات بين للموازنة المرأة تواجه التي االدوار، الناتجة عن الضغوطات

ويتعارض ذلك مع ما تدعو  ،)2006العنزي،(ويتفق مع دراسة  التطوعي، مشاركتها في العمل
  .إليه نظرية الدور

في المجـال   )α  =0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةبينما لم توجد فروق ذات داللة 

ان المرأة سواء كانت متزوجة  إلى، والدرجة الكلية، ويعزو الباحث ذلك والرابع والثالث الثاني
ام مطلقة ام ارملة ام عزباء، تعيش في مجتمع متشابه في العادات والتقاليد االجتماعية والظروف 
االقتصادية، وتتشابه فيه البنية التنظيمية واالدارية لمؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي تتشـابه  

  .التطوعي، مهما اختلفت الحالة االجتماعيةالمعوقات التي تقف امام المرأة المشاركة في العمل 

 ,Yueh,2013 Buettner and Kim(ودراسـة   ،)2013اشـتية، (ويتفق مع دراسة 
Lee,( ودراسة ،)2012 Pascuet,Beauchemin,Vaillancourt,Cowin,Rattray,(  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

عند مستوى الداللـة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على الثالثة ونصت الفرضية
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

  .تعزى لمتغير العمر مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

 One-Way(اختبار تحليل التبـاين األحـادي   ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث 

ANOVA (تائج الجدولينون )تبين ذلك) 30(و )29.  

   



89 

  الوصف اإلحصائي لمتغير العمر )29(جدول 

 العدد العمر  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مجال .1
المعوقات 
  الشخصية

  0.30  1.77 27 سنة20أقل من
  0.36  1.82 23 30أقل من- 20
  0.50  2.18  8  40أقل من- 30

  0.37  2.03  9  فأكثر40
  0.37  1.87  67  المجموع

مجال .2
المعوقات 
االجتماعية 

  ةوالثقافي

  0.30  2.26 27 سنة20أقل من
  0.46  2.25 23 30أقل من- 20
  0.30  2.41  8  40أقل من- 30

  0.36  2.28  9  فأكثر40
  0.37  2.28  67  المجموع

مجال .3
المعوقات 
االقتصادية 
  والسياسية

  0.39  2.21 27 سنة20أقل من
  0.37  2.30 23 30من أقل- 20
  0.33  2.53  8  40أقل من- 30

  0.30  2.30  9  فأكثر40
  0.37  2.29  67  المجموع

مجال .4
المعوقات 
 التنظيمية

  االداريةو

  0.38  2.10 27 سنة20أقل من
  0.39  2.20 23 30أقل من- 20
  0.31  2.38  8  40أقل من- 30

  0.43  2.23  9  فأكثر40
  0.39  2.19  67  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.18 2.17 27 سنة20أقل من
  0.27 2.23 23 30أقل من- 20
  0.28  2.40  8  40أقل من- 30

  0.26  2.25  9  فأكثر40
  0.24  2.23  67  المجموع
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يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بين متوسطات المجاالت االربعـة  
  .احصائية، تم استخدام اختبار التباين االحاديولفحص فيما اذا كانت الفروق ذات داللة 

المعوقـات التـي    في مجاالتنتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق ) 30( جدول
تعـزى لمتغيـر    تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

  العمر

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 
 الداللة

مجال  .1
المعوقات 
  الشخصية

 0.444 3 1.332 بين المجموعات

 0.126 63 7.920 خالل المجموعات *0.020 3.531

  66 9.252 المجموع

مجال المعوقات  .2
االجتماعية 

  الثقافيةو

 0.058 3 0.173 بين المجموعات

 0.138 63 8.688 خالل المجموعات 0.740 0.419

  66 8.862 المجموع

مجال المعوقات  .3
االقتصادية 
  والسياسية

 0.215 3 0.645 بين المجموعات

 0.134 63 8.414 خالل المجموعات 0.196 1.611

  66 9.059 المجموع

مجال المعوقات  .4
  االداريةالتنظيمية و

 0.176 3 0.528 بين المجموعات

 0.147 63 9.273 خالل المجموعات 0.319 1.195

  66 9.801 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.115 3 0.346 بين المجموعات

 0.056 63 3.519 خالل المجموعات 0.114 2.063

  66 3.865  المجموع

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

=  α(على مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 30(يتضح من نتائج الجدول 
ولمعرفة ألي فئات ، .متغير العمر إلىتُعزى  ،باستثناء المجال الثاني ،جميع المجاالتفي ) 0.05

   للمقارنة البعدية )LSD )تعود الفروق، فقد تم استخدام اختبار متغير العمر
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المعوقـات   متوسطات فئات العمر فييوضح نتائج المقارنة البعدية بين ) 31(والجدول 
تعزى لمتغيـر   التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

  .في مجال المعوقات الشخصية العمر

فـي  البعدية بين متوسطات فئات العمـر  للمقارنة  )LSD(نتائج استخدام اختبار) 31(جدول 
  مجال المعوقات الشخصية 

 20أقل من  العمر المجال
أقل - 20
 30من

أقل - 30
 40من

  فأكثر40

مجال 
المعوقات 
 الشخصية

  0.25708-  *0.41476-  0.05447-   20أقل من 
  0.20261-  *0.36029-    30أقل من- 20
 0.15768    40أقل من- 30

      فأكثر40

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

) α  =0.05(على مسـتوى   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ):31(يتضح من الجدول 
أقـل  -30فئـة  (لصالح : تعزى لمتغير العمر وهذه الفروق هي ،في مجال المعوقات الشخصية

ن هـذه الفئـة   أ إلـى ذلك  ، ويستنتج من)30أقل من -20فئة (و )20فئة أقل من (على )40من
التزاما بالمسؤوليات المنزلية وعدم توفر وقـت  العمرية تمثل العمر الذي تكون فيه المرأة اكثرا 

الفراغ لديها نتيجة مسؤوليات الحياة االسرية والعائلية وضغط العمل للنساء اللواتي يعملن في أي 
  .مؤسسة اخرى

 )2008حمزة،(ويتفق مع دراسة 

  نتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةال

عند مستوى الداللـة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على الرابعةونصت الفرضية 
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

  .تعزى لمتغير مكان السكن مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس
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 One-way ANOVA((اختبار تحليل التباين األحـادي  ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث 
  .تبين ذلك) 33(و )32( تائج الجدولينون

  لوصف اإلحصائي لمتغير مكان السكنا) 32(جدول 

 العدد مكان السكن  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مجال .1
المعوقات 
  الشخصية

  0.28  1.72 39 مدينة
  0.40  2.16 15 قرية
  0.40  1.98  13  مخيم

  0.37  1.87  67  المجموع
مجال .2

المعوقات 
االجتماعية 

  الثقافيةو

  0.30  2.27 39 مدينة
  0.34  2.32 15 قرية
  0.56  2.25  13  مخيم

  0.37  2.28  67  المجموع
مجال .3

المعوقات 
االقتصادية 
  والسياسية

  0.37  2.20 39 مدينة
  0.30  2.48 15 قرية
  0.39  2.35  13  مخيم

  0.37  2.29  67  المجموع
مجال .4

المعوقات 
التنظيمية 

  االداريةو

  0.37  2.08 39 مدينة
  0.36  2.37 15 قرية
  0.35  2.30  13  مخيم

  0.39  2.19  67  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.20 2.14 39 مدينة
  0.22  2.41 15 قرية
  0.27  2.28  13  مخيم

  0.24  2.23  67  المجموع
المجاالت االربعـة   يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهرة بين متوسطات

  .ولفحص فيما اذا كانت الفروق ذات داللة احصائية، تم استخدام اختبار التباين االحادي



93 

المعوقـات التـي    في مجاالتنتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق  )33( جدول
 تعـزى لمتغيـر   تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

   مكان السكن

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 
 الداللة

مجال المعوقات .1
  الشخصية

 1.106 2 2.211 بين المجموعات

 0.110 64 7.041 خالل المجموعات *0.000 10.051

  66 9.252 المجموع

مجال المعوقات .2
االجتماعية 

  والثقافية

 0.010 2 0.039 بين المجموعات

 0.138 64 8.823 خالل المجموعات 0.869 0.141

  66 8.862 المجموع

مجال المعوقات .3
االقتصادية 
  والسياسية

 0.455 2 0.911 بين المجموعات

 0.127 64 8.148 خالل المجموعات *0.034 3.578

  66 9.059 المجموع

المعوقات مجال .4
  التنظيمية واالدارية

 0.582 2 1.164 بين المجموعات

 0.135 64 8.637 خالل المجموعات *0.018 4.312

  66 9.801 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.406 2 0.812 بين المجموعات

 0.048 64 3.052 خالل المجموعات *0.001 8.516

  66 3.865  المجموع

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

=  α(علـى مسـتوى    إحصائيةبوجود فروق ذات داللة ) 33(يتضح من نتائج الجدول 
ولمعرفة ألي ، متغير مكان السكن إلىتُعزى  ،انيباستثناء المجال الث ،جميع المجاالتفي ) 0.05

   للمقارنة البعدية)LSD )اختبارتعود الفروق، فقد تم استخدام  فئات متغير مكان السكن

توضح نتائج المقارنة البعدية بين متوسطات فئات السكن ) 37()36()35()34(ل واوالجد
 المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نـابلس  في

  :والدرجة الكليةل والثاني والرابع والخامس وفي المجال األ تعزى لمتغير مكان السكن
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 للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان السـكن  )LSD(نتائج استخدام اختبار) 34(جدول 
  في مجال المعوقات الشخصية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي

 مخيم قرية مدينة مكان السكن المجال

مجال . 1
المعوقات 
 الشخصية

 *0.25641-  *0.43137-   مدينة

 0.17496   قرية

    مخيم

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

) α  =0.05(على مسـتوى   إحصائيةد فروق ذات داللة ووج ):34(يتضح من الجدول 
لصـالح القريـة   : تعزى لمتغير مكان السكن وهذه الفروق هي ،في مجال المعوقات الشخصية

ن المعوقات الشخصية مهما اختلفت وتعددت اشكالها واسبابها، وبالتالي فإ ،لمخيم على المدينةوا
اال ان النتيجة النهائية واحدة، وال تختلف حسب مكان السكن، فما تعاني منه المرأة المشاركة في 

وان كان هناك اختالف في نسـبة  ) المخيم أوالقرية  أوالمدينة (العمل التطوعي سواء تسكن في 
  . هذه المعوقات فالمجتمع نفسه بعاداته وتقاليده متشابه تماما وان كانت بدرجة اقل في المدينة

 للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان السـكن  )LSD(نتائج استخدام اختبار) 35(جدول 
  رأة في العمل التطوعيفي مجال المعوقات االقتصادية والسياسية لمشاركة الم

 مخيم قرية مدينة مكان السكن المجال

مجال المعوقات .. 1
 االقتصادية والسياسية

 0.14685-  *0.28205-   مدينة

 0.13520   قرية

    مخيم

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

لصـالح  : تعزى لمتغير مكان السكن وهذه الفروق هي ،المعوقات االقتصادية والسياسية
نتيجة غياب  المؤسسات التطوعية في القريةعدد قلة  نتيجةذلك  القرية على المدينة، حيث يتبين

، وبالتالي عدم وتقصير الدولة في دعم مؤسسات القرية أو إيجاد تمويل إلنشاء مؤسسات تطوعية
نتمـاء  وبالتالي تراجع إ ،خبرة لدى المرأة المتطوعةكوين تالتي تساهم في توفر هذه المؤسسات 

بعد فترة مـن التطـوع   حيث تساهم مثل هذه المؤسسات  ،المرأة المشاركة في العمل التطوعي
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بجزء مادي يساهم بالتخفيف من االعباء االسرية والعائلية ويساهم بتوفير جزء من المواصالت 
عاقة مشاركة المـرأة فـي   ا سببا رئيسيا في إغيابهكون مراكز التطوع والتي قد ي إلىللوصول 

أي عمل قد يدر دخـال بـدل   المرأة وذهابها إلى العمل التطوعي داخل القرية، وبالتالي تفضيل 
  .المشاركة في العمل التطوعي

 للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان السـكن  )LSD(نتائج استخدام اختبار) 36(جدول 
  التنظيمية واإلدارية لمشاركة المرأة في العمل التطوعيفي مجال المعوقات 

  مخيم قرية مدينة مكان السكن المجال

مجال المعوقات .4
 التنظيمية واالدارية

  0.22323-  *0.29713-   مدينة
 0.07391   قرية

    مخيم

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

) α  =0.05(على مسـتوى   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ):36(يتضح من الجدول 
ية على لصالح القر: تعزى لمتغير مكان السكن وهذه الفروق هي ،في مجال المعوقات التنظيمية
داخل المؤسسات في القرية، والناتجة عن  واللوائح ضعف التنظيماتالمدينة، ويفسر ذلك بسبب 

لمـرأة فـي   والتنظيمات، وقلة توفر فرص انـدماج ا مشاركة المرأة في وضع هذه اللوائح  قلة
والمتمثل  ،ووجود العشائرية داخل القرية نتيجة التمييز لصالح الرجلمؤسسات المجتمع المدني 

بالنظرة السلبية تجاه المرأة المشاركة في العمل التطوعي من حيث عدم قدرتها على المشـاركة  
وعدم مالءمة أي أعمال تطوعية  تمع المدني،في وضع قرارات ادارية وتنظيمية لمؤسسات المج

 فـي  العاملـة  المؤسسات بين والتكامل توكل اليهن داخل هذه المؤسسات، وكذلك غياب التنسيق
 ناحيـة  من الرسمية والقطاعات الجهات بين نواالتع مستوى وانخفاض ناحية من التطوع مجال

داخل القرية أدى غيـاب االطـار   أخرى، وبالتالي وجود بيئة غير داعمة محيطة في المؤسسة 
التنظيمي واالداري عن اغلب هذه المؤسسات الذي يساعد في توفير بيئـة مناسـبة ومالءمـة    

 .لمشاركة المرأة في االعمال التطوعية داخل هذه المؤسسات
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 للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات مكان السـكن  )LSD(نتائج استخدام اختبار) 37(جدول 
  يةفي الدرجة الكل

 مخيم قرية مدينة مكان السكن المجال

الدرجة 
 الكلية

 0.13940-  *0.26616-   مدينة

 0.12676   قرية

    مخيم

  )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

) α  =0.05(على مستوى  إحصائيةد فروق ذات داللة وجو ):37(يتضح من الجدول 
قرية علـى المدينـة،   لصالح ال: السكن وهذه الفروق هيتعزى لمتغير مكان  ،في الدرجة الكلية

 القرية جماعةركة خارج اطار االسرة، ألن القرية التدع للمرأة حرية المشا ذلك انويتضح من 
الحساسية والتأثر بآراء االخرين وافعالهم، وبالتالي يكون عامل النقد  شديد بها الفرد يكون ليةأو

ي مثل هذه االعمال التطوعية تحت ضغط عامـل العيـب   والتدخل في حرية مشاركة المرأة ف
احجام المرأة عن المشاركة في االعمـال التطوعيـة داخـل     إلىواخالقيات القرية، مما يؤدي 

  .القرية

  ).2006العنزي،(، ودراسة )2008حمزة،(وتتفق مع دراسة 

 ةلنتائج المتعلقة بالفرضية الخامسا

عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على الخامسةونصت الفرضية 
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

  One-Way(التبـاين األحـادي    اختبار تحليلولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث 
ANOVA (تائج الجدولينون )تبين ذلك) 39(و )38.  
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  الوصف اإلحصائي لمتغير المؤهل العلمي) 38(جدول 

 العدد المؤهل العلمي  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مجال .1
المعوقات 
  الشخصية

  0.37  1.88 37 توجيهي فأقل
  0.44  1.97 6 دبلوم

  0.38  1.83  24  بكالوريوس فأعلى
  0.37  1.87  67  المجموع

مجال .2
المعوقات 
االجتماعية 

  والثقافية

  0.31  2.28 37 توجيهي فأقل
  0.45  2.37 6 دبلوم

  0.43  2.24  24  بكالوريوس فأعلى
  0.37  2.28  67  المجموع

مجال .3
المعوقات 
االقتصادية 
  والسياسية

  0.38  2.29 37 توجيهي فأقل
  0.47  2.39 6 دبلوم

  0.34  2.28  24  بكالوريوس فأعلى
  0.37  2.29  67  المجموع

مجال .4
المعوقات 
التنظيمية 
  واالدارية

  0.40  2.19 37 توجيهي فأقل
  0.40  2.07 6 دبلوم

  0.36  2.21  24  بكالوريوس فأعلى
  0.39  2.19  67  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.27 2.24 37 توجيهي فأقل
  0.33  2.25 6 دبلوم

  0.25  2.21  24  بكالوريوس فأعلى
  0.24  2.23  67  المجموع
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المعوقـات التـي    في مجاالتنتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق ) 39( جدول
تعـزى لمتغيـر    تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

  المؤهل العلمي

 التباينمصدر   المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 
 الداللة

مجال المعوقات .1
  الشخصية

 0.049 2 0.097 بين المجموعات

 0.143 64 9.155 خالل المجموعات 0.714 0.339

  66 9.252 المجموع

مجال المعوقات .2
االجتماعية 

  والثقافية

 0.040 2 0.080 بين المجموعات

 0.140 64 8.782 خالل المجموعات 0.749 0.291

  66 8.862 المجموع

مجال المعوقات .3
االقتصادية 
  والسياسية

 0.049 2 0.097 بين المجموعات

 0.152 64 9.704 خالل المجموعات 0.786 0.242

  66 9.801 المجموع

مجال المعوقات .4
  التنظيمية واالدارية

 0.009 2 0.018 المجموعاتبين 

 0.060 64 3.847 خالل المجموعات 0.726 0.321

  66 3.865 المجموع

  الدرجة الكلية
  2  بين المجموعات

  64  خالل المجموعات 0.860 0.151

  66   المجموع

 )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

=  α(على مستوى  إحصائيةبعدم وجود فروق ذات داللة ) 40(يتضح من نتائج الجدول 
ن المؤهل العلمي ليس لـه  متغير المؤهل العلمي، حيث أ إلىتُعزى  ،جميع المجاالتفي ) 0.05

دور فاصل وحاسم في مشاركة المرأة في االعمال التطوعية بل هناك امور اخرى مرتبطة بـه  
التدريب في مؤسسات اخرى غيـر مؤسسـات   مثل البحث عن وظيفة من خالل المشاركة في 

فـي مجـال    المجتمع المدني، وكذلك المشاركة في دورات تخصصية لتطوير قـدرات المـرأة  
  .التخصص العلمي وزيادة المعرفة العلمية من خالل مؤسسات خاصة لها نفس مجال الدراسة
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  )2013أبو خلف،(، ودراسة )2013اشتية،(ويتفق مع دراسة 

  الفرضية السادسةبالنتائج المتعلقة 

عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :على السادسةونصت الفرضية 
)α =0.05 ( عينة الدراسة في درجة المعوقات التي تحـول دون   أفراد إستجاباتبين متوسطات

تعزى لمتغيـر التطـوع فـي     مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس
  .ل مرة أم الوالمؤسسة أل

-Independent tلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار 

test  تبين ذلك) 40(ونتائج الجدول. 

 فـي مجـاالت  لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللـة الفـروق   " ت"نتائج اختبار  )40(جدول 
 ،المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في مؤسسات العمل التطوعي في محافظة نـابلس 

  ل مرة أم ال وتبعا لمتغير التطوع في المؤسسة أل

 المجال

  ل مرةوالمتطوعين أل
 )38=ن (

المتطوعين من 
 )29= ن (قبل 

 tقيمة 
مستوى 

وسط  *الداللة 

 حسابي

انحراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

مجال المعوقات .1
 الشخصية

1.98 0.40 1.73 0.29 2.800 0.007* 

مجال المعوقات .2
 االجتماعية والثقافية

2.28 0.37 2.28 0.37 0.005 0.996 

مجال المعوقات .3
 االقتصادية والسياسية

2.28 0.40 2.31 0.34 0.365 0.716 

مجال المعوقات .4
  التنظيمية واإلدارية

2.20 0.43 2.17 0.32 0.236 0.814 

 0.283 1.083 0.21 2.19 0.26 2.26  الدرجة الكلية

  )1.96( الجدولية) ت(، قيمة )65(، ودرجات حرية )αααα =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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=  α(علـى مسـتوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 40(يتضح من نتائج الجدول 
متغير الحالة التطـوع للمـرة    إلىتُعزى  ،)المعوقات الشخصيةمجال (األولالمجال في ) 0.05

عدم تحقيق المرأة المتطوعة والمشاركة من  إلىذلك  لى، لصالح المتطوعين من قبل، ويعللواأل
المتمثلة في تحقيق الرضى الشخصي واكتساب خبـرات  أهدافها  إلىقبل في االعمال التطوعية 

كتسـاب مكانـة   لتطوعية، وكذلك عدم قـدرتها علـى إ  اومهارات اثناء مشاركتها في االعمال 
خاللها الشعور باالحترام والتقدير كجزء مساهم في تنمية المجتمـع عنـد   اجتماعية تستطيع من 

  .المشاركة في االعمال التطوعية

 ,Pascuet,Beauchemin, Vaillancourt, Cowin 2012(مـع دراسـة   ويتفـق  

Rattray,(  

في المجـال   )α  =0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةبينما لم توجد فروق ذات داللة 

ذلك أن الهدف االمثـل واالسـمى للمـرأة     ، والدرجة الكلية، ليتضح منالثاني والثالث والرابع
لتطـوير  والشخصية للمرأة  المشاركة في االعمال التطوعية هو هدف شخصي متمثل باالستفادة

  .ومؤهالتها العلمية ومهاراتهاوتنمية قدراتها 

 ودراسـة  ،),Vecina, 2011 Chacon, Sueiro, Barron( دراسةويتفق مع دراسة 

)Jorge,2011 Barraza(.  
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  الفصل الرابع

  النتائج والتوصيات

  النتائج

مشاركة المـرأة فـي   أن أهم المعوقات الشخصية التي تحول دون اظهرت نتائج الدراسة  .1
 للمشاركة المرأة يوجه شخص وجود وعدم للمرأة، المبكر الزواج: االعمال التطوعية هي

المنزليـة،   األعمال في التطوعي بالعمل المشاركة المرأة انشغالوالتطوعية،  األعمال في
التطوعية، ناتج عـن   االعمال في المشاركة المرأة ذهن في التطوع مفهوم وضوح وعدم
 المتطوعـات، ويـنقص   عند التطوعي العمل مفهوم حول كامل ووعي نضج وجود عدم

المحلـي،   المجتمـع  في التطوعية المؤسسات لدور الواضح المشاركة ايضا الفهم المرأة
 العمـل  روح غيـاب  التطوعيـة،  االعمـال  في المشاركة المرأة لدى الوقت توفر وعدم

 .المتطوعات من الكثير لدى تقبلها وعدم التطوعي الجماعي

ظهرت نتائج الدراسة أهم المعوقات االجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركة كما أ .2
 العمل في المرأة لمشاركة االسرة قبل من التشجيع غياب: المرأة في االعمال التطوعية

 من االجتماعية التنشئة التطوع، نتيجة غياب لمفهوم االسري الوعي التطوعي، وانخفاض
التطوعي، نتيجة  العمل في للمشاركة االسرة قبل من االنتماء قيم غرس وعدم االهل قبل
التطوعي،  العمل في المشاركة هميةأل وتوعيتها المرأة بتوجيه االعالم وسائل اهتمام عدم

 المحيط المجتمع قبل من السلبية واالزواج، والنظرة االهل قبل من االسري والتدخل
 المفاهيم الدونية، لوجود بعض المجتمع وهذا ناتج عن نظرة، )واالقارب الجيران(بمنزلي 
 السلطة المنزل، وكذلك لوجود خارج العمل في المرأة ومشاركة خروج حول الخاطئة
 المشاركة من المرأة منع في والزوج االهل قبل من االسري بالتدخل والمتمثلة الذكورية

 السيئة السمعة عن الناتج الجنسين قبل من االختالط من التطوعية، والخوف االعمال في
 .المؤسسات هذه لبعض
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 مشـاركة  دون تحـول  التي االقتصادية والسياسية المعوقات أهم الدراسة نتائج واظهرت .3
 على المرأة لتنشئة للدولة وطنية خطة وجود عدم: التطوعية متمثلة في االعمال في المرأة

 فـي  التطـوعي  العمل سياسة ترسم التي التنموية الخطط مبكرة، وغياب سن في التطوع
 االعمـال  رجـال  قبل من المؤسسة وبرامج ألنشطة المادي الدعم فلسطين، نتيجة غياب

 الحكوميـة  والجهات الدولة دعم االموال، وبالتالي نتج عنه قلة رؤوس قبل والدولة، ومن
 لـى ع التطوعي العمل ثقافة نشر في للدولة النسوية، وصاحبها قصور والمؤسسات للمرأة

 تـوفر  المتطوعة، وعـدم  ألسرة المتدني االقتصادي الوطن، ومنها أيضا الوضع مستوى
ايجاد نظـرة   إلىأدى  ،التطوعية المؤسسة إلى المنزل من للمتطوعة المواصالت تكاليف
 .أجر مقابل عمل أنه التطوعي على العمل إلى مادية

 المـرأة  تواجهها التي واالدارية التنظيمية المعوقات اكثر إلىكما توصلت نتائج الدراسة   .4
 للمؤسسات المالية القدرات ضعف :االتي النحو على وكانت التطوعي العمل في المشاركة

 التطوعية، عدم للمؤسسات الخارجي أو الداخلي الدعم التطوعية، نتيجة غياب والجمعيات
 سـواء  تشـجيعية  حوافز وجود المتطوعات، وذلك لعدم تبذله الذي المناسب الجهد تقدير
 لعدم المؤسسة قبل من بالمتطوعات الكافي االهتمام للمتطوعات، وغياب معنوية أو مادية
 والواجبـات  االنشـطة  وتوزيـع  التدريب تشمل إلدارتهم للمتطوعات فعالة خطة وجود

 تبنـي  المؤسسـة، وعـدم   داخل للمتطوعات التطوعي العمل تنظم التي والمهام والحقوق
 السـتقطاب  واضـحة  اهـداف  ذات تطوعيـة  لبرامج التطوعية والمؤسسات الجمعيات

 القيـادات  لـبعض  العلميـة  والتنظيميـة  التخطيطية القدرات المتطوعات، وذلك لضعف
 فـوق  المتطوعة وتحميل العمل، ساعات في المتطوعات التطوعية، مما نتج عنه استغالل

 في المتطوعات قبل من عنها التدخلطاقتها، وكذلك غياب المسؤولية عند المتطوعات نتج 
بيـنهم   مشاكل وحدوث المتطوعات لعمل الرسميات الموظفات تقبل وعدم االداري، العمل

 .المؤسسة داخل للمتطوعات خاص قسم وجود نتيجة عدم

) α = 0.05( مستوى على إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة عدم نتائج من يتضح .5
 ذات فروق وجدت وبينما الجنس، متغير إلى تُعزى ،)الشخصيةالمعوقات ( المجال األول
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المعوقـات  ( كل من المجال الثـاني  في) α = 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة
والمجـال   )صـادية والسياسـية  المعوقـات االقت (والمجال الثالـث  ) ماعية والثقافيةاالجت
 وهـذه  ، في نفس المتغيـر الجـنس  والدرجة الكلية )المعوقات التنظيمية واالدارية(الرابع

 .الذكور لصالح كانت الفروق

في ) α = 0.05( مستوى على إحصائية داللة ذات فروق الدراسة وجود نتائج من يتضح  .6
 المتزوج لصالح االجتماعية الحالة متغير إلى تُعزى ،)المعوقات الشخصية( األول المجال

) α = 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد لم األعزب، بينما على
المعوقات االقتصـادية  ( ، والمجال الثالث)ماعية والثقافيةالمعوقات االجت(الثاني المجال في

 .الكلية والدرجة ،)المعوقات التنظيمية واالدارية( والمجال الرابع ،)والسياسة

 = α(مسـتوى  على إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة عدم نتائج أيضا من يتضح .7

 متغير إلى تُعزى ،)المعوقات الشخصية(األول المجال باستثناء ،المجاالت جميع في) 0.05
المعوقـات  ( الفـروق فـي المجـال األول    تعود العمر متغير فئات ألي ولمعرفة العمر،

هـذا   فـي ) α = 0.05( مسـتوى  على إحصائية داللة ذات فروق تبين وجود) الشخصية
 أقل فئة( على)40من أقل-30 فئة( لصالح :هي الفروق وهذه العمر لمتغير تعزى المجال،

 .)30 من أقل-20 فئة(و )20 من

) α = 0.05( مسـتوى  على إحصائية داللة ذات فروق بوجودكما اظهرت نتائج الدراسة  .8
وايضـا  المدينـة،   علـى  والمخيم القرية ، لصالح)الشخصية المعوقات( لواأل المجال في

 المعوقات( المجال الثالث في) α = 0.05( مستوى على إحصائية داللة ذات فروق وجود
 على القرية لصالح) التنظيمية واالدارية المعوقات( لمجال الرابعوا) والسياسية االقتصادية

 المجـال  فـي ) α = 0.05( مستوى على إحصائية داللة المدينة، وعدم جود فروق ذات
 .)االجتماعية المعوقات( الثاني

) α = 0.05(مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق وجود بعدم الدراسة نتائج من يتضح .9
 .العلمي المؤهل متغير إلى تُعزى ،المجاالت جميع في
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 فـي ) α=0.05(مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج من يتضح .10
 لى،واأل للمرة التطوع الحالة متغير إلى تُعزى ،)الشخصية المعوقات مجال(االول المجال
 الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد لم قبل، بينما من المتطوعين لصالح

)α = 0.05 (الثاني  المجال في)المعوقات ( والمجال الثالث) تماعية والثقافيةالمعوقات االج
  .الكلية والدرجة ،)واالداريةالمعوقات التنظيمية ( والمجال الرابع )االقتصادية والسياسية

كانت أكثر المعوقات لمشاركة المرأة في العمل التطوعي من وجهـة نظـر المتطـوعين     .11
المعوقات االجتماعية والثقافيـة بنسـبة   ،%76.3المعوقات االقتصادية والسياسية بنسبة (

نسبة المعوقات الشخصية الذاتية ب، %73.0المعوقات التنظيمية واالدارية بنسبة ، 76.0%
، أما بالنسبة لمعوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي مـن وجهـة نظـر    %)62.3

،المعوقات االقتصـادية والسياسـية   %30المعوقات االجتماعية والثقافية بنسبة (المقابلين 
، المعوقات الشخصية الذاتيـة  %25، المعوقات التنظيمية واالدارية بنسبة %27.5بنسبة 
 .)%17.5بنسبة 

  تالتوصيا

من خالل نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها، يقترح الباحث وضـع مجموعـة مـن    
التوصيات تساهم في تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في االعمال التطوعية في مؤسسات المجتمع 

  .المدني بشكل خاص والمشاركة في االعمال التطوعية في جميع المؤسسات بشكل عام

الوعي لدى المرأة الفلسطينية وتنمية اتجاهاتها وتفعيل مشـاركتها  ورفع مستوى  تعزيز: الأو

  :في العمل التطوعي وذلك كما يلي

في االسـرة   ونيةاالتعتنشئة المرأة منذ الصغر تنشئة اجتماعية على المشاركة في االعمال  .1
والتضحية لديها مثل المبادرة والعطاء والمشاركة والبناء  الفلسطينية، لتكوين مفاهيم ايجابية

جل غرس قـيم  المجتمعية، من أ واتخاذ القرارات السليمة والحقوق والواجبات والمسؤولية
تقدم ورقي  الطفولة، حتى تساهم المرأة ويكون لها دور في منذ نفوسهم في العمل التطوعي

 .المجتمع
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 طنهاو تعزيز مشاعر االنتماء والوالء للوطن لدى المرأة، من أجل انخراط المرأة في تنمية .2
 وتغليـب  والالمباالة والسلبية الفردية وابعاد قيم التطوعية االعمال في المشاركة عل وحثهم

الفردية من أجل االستمرار في خدمة الوطن عـن طريـق    المصلحة على مصلحة الوطن
 .االعمال التطوعية

العمل التطوعي من خالل مؤسسات عديـده   أهميةبمفهوم و رفع مستوى الوعي لدى المرأة .3
وسـائل  و ،الجامعة، والمؤسسات الحكومية والخاصة واالهليـة والمدرسة، والمسجد، (منها 

حساسهم بأدوارهم في المجتمع وتنميـة  في فلسطين وذلك بهدف تعميق إ) لفةاالعالم المخت
 .ةلدى المرأ قدراتهم من أجل رفع مستوى المشاركة في االعمال التطوعية

مؤسسـات داخـل المجتمـع     أورجـال   أوعرض نماذج وتجارب تطوعية ناجحة لنساء  .4
خارجه، من أجل تغيير االتجاهات السلبية لدى المـرأة وتكـوين اتجاهـات     أوالفلسطيني 

 .ايجابية نحو المشاركة في العمل التطوعي

بزيادة مسـتوى   زيادة خبرات ومهارات وقدرات المرأة المتطوعة، والمحافظة واالهتمام: ثانيا

  :االعداد المشاركة في االعمال التطوعية لدى المرأة، وذلك كما يلي

العمل  أهميةتدريبية للمتطوعات حول مفاهيم متعددة في العمل التطوعي، مثل  دورات عقد .1
التطوعي، ودوافع العمل التطوعي، ومجاالت العمل التطوعي، ومعوقات العمل التطـوعي  
وسبل تحفيز وتشجيع العمل التطوعي، واجبات وحقوق المتطوعات عند المشاركة في العمل 

 .التطوعي

اكساب المتطوعات مهارات جديدة، وذلك من خالل اعطاءهم دورات في مهارات االتصال  .2
متعلقة ) التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة(خل المؤسسات، ومهارات ادارية والتواصل دا

بإعداد االجتماعات، وطرق االشراف على العمـل  (بالعمل االداري، ومهارات فنية متعلقة 
التطوعي، وأعمال السكرتارية، وكتابة التقارير، واعداد االبحـاث والدراسـات العلميـة،    
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والعديـد مـن   ) مساعدة االخـرين، واحتـرامهم  (انسانية  ، ومهارات)واستخدام الحاسوب
 .المهارات حسب طبيعة عمل المؤسسات

تدريب المتطوعات على العمل المؤسسي، والعمل القيادي، واليـات التشـبيك المؤسسـي،     .3
ليات تنفيذها، سات وبرامجها وخططها وانشطتها، وآهداف المؤسالدوار، وأوتقسيم وتوزيع ا

لك لتمتلك المتطوعة الخبرة الكافية لزياده فرصها في الحصول على وعالقات المؤسسة، وذ
 .عمل مناسب في المستقبل

المحافظة على المتطوعات من خالل االهتمام بوقت المتطوعات واحترامه، وعدم تضييعه  .4
في نشاطات غير مفيدة وعدم خلط مهام المتطوعات مع مهام الموظفين، وتعزيـز جهـود   

ناء والتقدير والحوافز المادية والمعنوية وتكريمهم لـدفعهم علـى   المتطوعات من خالل الث
زيادة مشاركتهم واتقانهم للعمل التطوعي، وتوفير االشراف المناسب وذلك لرفـع الـروح   

سفر وال تعارض هذا االمر  أوبدل مواصالت  المتطوعين المعنوية للمتطوعات، وتعويض
ومشاركتهم في القرارات على  ،هذا التعويضمع الفائدة المادية اال اذا رفضت المتطوعات 

مستوى االدارة، وعقد اجتماعات مستمرة معهم عن طريق االتصال بهـم للمشـاركة فـي    
 .نشاطات وبرامج المؤسسة بشكل دائم

تعزيز ودعم مشاركة المرأة داخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني وازالة كافة المعوقـات  : ثالثا

  :في هذه المؤسسات، وذلك عن طريق امام المشاركة الفاعلة للمرأة

عمل المتطوعات واالشراف  إلدارة ة/ايجاد منسق أوقسم خاص ومستقل بالمتطوعات  إيجاد .1
والوصـف   عليهم، بحيث يحتوي على قوانين ولوائح وانظمة خاصة بالعمـل التطـوعي،  

 .المتطوعةوحقوق وواجبات  الوظيفي والتوصيف الوظيفي للمتطوعات، والحوافز والتقدير،

خارجهـا، مـن    إلىالعمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة المتطوعة من داخل المؤسسة  .2
 جميـع  وفـي  خالل مشاركتها في مؤتمرات وندوات ومحاضرات على مسـتوى الـوطن  

 .الفلسطيني، وكذلك على مستوى العالم المجتمع مؤسسات
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 )اديا، وسياسيا، وعمليا وعلمياشخصيا، واجتماعيا، وثقافيا، واقتص(تمكين المرأة المتطوعة  .3
من اجل مشاركتها بشكل كبير في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وكذلك الحفـاظ  

 علـى  لهـا للحصـول   دورها في االعمال التطوعية، من اجل توفير دعم على استمرارية
الن التمكين المجتمعي،  التغيير اثر في التنمية المجتمعية، وكذلك أثر في من له لما حقوقها

 ضـاعها أو وتحسـين  قدرات المرأة تطوير باتجاه دافعة قوة مهم للمرأة المتطوعة، ويشكل
 .المجتمع في ودورها مكانتها وتعزيز وظروفها

 ايجاد العالج الناجح في مواجهـة  على مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، قدرة زيادة  .4
دعم المادي لألنشطة والبرامج التطوعية معوقات مشاركة المرأة المتطوعة، وذلك بتوفير ال

العمل التطـوعي داخـل هـذه المؤسسـات،      التي تشارك فيها المرأة، للمساهمة في انجاح
 .واستمرارية مشاركة المرأة في االعمال التطوعية

نشر تجارب ومساهمات ناجحة للمرأة المتطوعة على مستوى الوطن، وذلك مـن خـالل    .5
االعالم المرئي والمسموع وااللكتروني، بحيث تعرض هـذه  الصحف والمجالت ووسائل 

متميزة، لتؤكد على ابداع وتفوق المرأة المتطوعة، وبالتالي المساهمة في  التجارب كنماذج
ازالة بعض المعوقات التي تواجهها، وتساهم في اسـتمراريتها فـي العمـل التطـوعي،     

  .المؤسسات هذه داخل اتالمتطوع من الكثير استقطاب زيادة والمساهمة ايضا في

ـ  المـدني  المجتمع مؤسسات داخل المتطوعة المرأة عمل وتطوير بناء: رابعا  مـع  نوابالتع

 :يلي كما وذلك المحلي، المجتمع

نشاء مركز وطني للعمل التطوعي في فلسطين وعمل فروع في كل محافظـات الـوطن،   إ .1
العمل التطـوعي، وازالـة   مهمته وضع خطط واستراتيجيات العمل التطوعي، ونشر ثقافة 

معوقات العمل التطوعي، وتفعيل العمل التطوعي، ومشاركة جميع فئات المجتمع في هـذا  
 .المركز ومن ضمنها المرأة

وتعـالج   العمل التطوعي، وتنظم العمل التطوعي سن قوانين وتشريعات متخصصة توضح .2
وتوفر االطـار   ،المجتمع في العمل التطوعي أفراد مام مشاركةجميع المعوقات التي تقف أ



109 

تواجههـا المـرأة،    التـي  المعوقـات  والمؤسسات التطوعية، وذلك لتذليل فرادالقانوني لأل
ووظيفيا، وبالتالي تسهل مشاركة المرأة فـي   وتشريعيا مجتمعيا انصافها عدم والناتجة عن

في العمل التطوعي داخل  االعمال التطوعية، وتكون مصدر حماية وداعمة لمشاركة المرأة
 .المجتمع

توفير قاعدة بيانات داخل كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع الفلسطيني، تحـوي اسـماء     .3
 المتطوعين من كافة فئات المجتمع، والنشاطات والبـرامج  فرادواأل ،التطوعية المؤسسات

، التطوعية، بحيث تسهل عملية الحصول على معلومات عن المتطوعين ومراكز التطـوع 
 .وتعتبر مرجع لجميع المؤسسات المحلية والدولية، وللمتطوعين انفسهم

نشاء مركز متخصص في االبحاث العلمية عن العمل التطوعي، يوفر دراسـات وبيانـات   إ .4
واحصاءات وتقارير بشكل دوري عن العمل التطوعي داخل فلسطين، ويعمل المركز على 

ادة االعتبار للعمل التطوعي والمساهمة فـي  إلع متابعة العمل التطوعي في كافة المجاالت،
  .تحسين واقع العمل التطوعي داخل المجتمع الفلسطيني

  دراسات مستقبلية

  :يوصى الباحث بإجراء الدراسات المستقبلية االتية

 .فلسطين الدور والقيمة االقتصادية للعمل التطوعي في .1

 .دور وسائل االعالم في تشجيع العمل التطوعي .2

 ).محفز أم معيق(القانون الفلسطيني والعمل التطوعي  .3

 .استقطاب المتطوعين وأثره على العملية التنموية في فلسطين .4

 .المجتمع في العمل التطوعي أفراداثر عمليات التحفيز على مشاركة  .5

 .تقييم العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع المحلي .6
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 .للمرأة في العمل التطوعي ي فلسطين في رفع مستوى المشاركةدور الحكومة ف .7

 .على مشاركة المرأة في التطوع )الثقة ،الغيرية ،المشاركة(اثر عناصر الثقافة المدنية  .8

 .العمل التطوعي داخل المدارس والجامعات بين الدوافع والمعيقات .9

 ).االليات والطرق(تطوير العمل التطوعي في فلسطين  .10

 .التطوعي في ازالة المعوقات االجتماعية والثقافية في فلسطيندور العمل  .11

  .اثر العمل التطوعي على رفع كفاءة الفرد في المجال العلمي والعملي .12
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  قائمة المصادر والمراجع

  العربية  المراجع

مجاالت العمل التطوعي التي يستطيع أعضاء هيئـة التـدريس فـي    ). 2013( نادر ،خلف أبو
". دراسـة اسـتطالعية  "جامعة القدس المفتوحة اإلسهام فيها لخدمة المجتمع الفلسطيني 

ملخص متاح على . البيرة.جامعة القدس المفتوحة: العمل التطوعي واقع وتحدياتمؤتمر 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3217  

دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية ). 2013( سائد ،أبو عدوان

 .جامعة النجاح الوطنية .)رسالة ماجستير غير منشورة( ).الضفة الغربية كحالة دراسة(
  .فلسطين

جامعـة  جلة م. اسباب التراجع: العمل االجتماعي في فلسطين). 2013، حزيران( عماد ،إشتيه

  .116-77 ص ص، القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات

العمـل التطـوعي   مؤتمر  .العمل التطوعي والحد من انتشار االمية). 2000(أحمد  ،االصفر
أكاديمية نـايف  ). 34-3 ص ص( ."عاالمن مسئولية الجمي" واالمن في الوطن العربي

  الرياض.العربية للعلوم االمنية

المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحلة دور ). 2013(اسماعيل  ،االفندي
. العمل التطوعي واقـع وتحـديات  مؤتمر . الثانوية في المدارس الحكومية في بيت لحم

ــة   ــدس المفتوحـ ــة القـ ــرة .جامعـ ــى   . البيـ ــاح علـ ــص متـ ملخـ

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3217  

: نيويـورك . النتائج ومنظورات المسـتقبل : السنة الدولية للمتطوعين). 2002(االمم المتحدة 
  .الجمعية العامة
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المنظمات األهلية العربية على مشارف القـرن الحـادي والعشـرين،    ). 1997( شهيدة ،الباز

 لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمـات األهليـة العربيـة   . محددات الواقع وآفاق المستقبل
  .القاهرة.العربية للمنظمات االهلية الشبكة). 44-43الصفحات (

دراسـة ميدانيـة   "الشباب الجامعي والمشاركة في االعمال التطوعية). 2009(هناء  ،البرقاوي

  .دمشق .جامعة دمشق ."لعينة من الشباب الجامعي في كلية االداب قسم علم االجتماع

االصـالح االجتمـاعي   تفعيل الجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء ). 2005( وجدي ،بركات

المؤتمر العلمي الثامن عشر الخدمـة االجتماعيـة وقضـايا    .بالمجتمع العربي المعاصر
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ـ  : ماذا يتوقع منك فعله ة عـن اسـئلة   كمشارك في هذه الدراسة لديك دور مهم يتمثـل باإلجاب
  .االستبيان بأمانة، و كل المعلومات سوف تستخدم ألغراض هذه الدراسة فقط

  .شكرا لمشاركتكم

  حسن فخري ابراهيم اقطم: الطالب
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 في المربع المقابل الذي ينطبق على حالتك ���� الرجاء وضع اشارة: ةمعلومات شخصي :لوالقسم األ

          انثى    ذكر    الجنس.1
                  

الحالة .2
  االجتماعية

  
/ أعزب
  عزباء

  ة/ارمل    ة/مطلق    ة/متزوج  

                  

    العمر. 3
اقل من 

  سنة 20
  

20  -30 
  سنة

  
31 -
  سنة40

  
41 

سنة 
  فاكثر

                  

      مخيم    قرية    مدينة    مكان السكن. 4
                  

    دبلوم    ثانوية    المؤهل العلمي. 5
 بكالوريوس

  فأعلى
    

                  

هل هذه . 6
 لىوالمؤسسة األ

  ي بها/التي تتطوع
        ال      نعم  

                  

اذا كانت االجابة . 7
ما عدد  )ال(

المؤسسات التي 
  ي بها/تتطوعت

  
مؤسسة 
  واحدة

  
2-5 

  مؤسسات
  

6-10 
  مؤسسات

  
اكثر 

 11من 
  مؤسسة

  )مجاالت 5امام اهم  ����ضع اشارة (مجاالت التطوع التي تفضلها  :القسم الثاني

  رعاية المسنين.9    دينية  .1  

  رعاية المعاقين 10    تعليمية  .2  

  رعاية االسرى وذويهم 11    اجتماعية .3  

  رعاية الجرحى وذويهم. 12    صحية .4  

  رعاية ذوي الشهداء . 13    بيئية  .5  

  االغاثة والمساعدة في الكوارث. 14    اقتصادية .6  

  ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورشات عمل للمؤسسات. 15    سياسية  .7  

  الصناعات واالنتاج المنزلية.16    رعاية االطفال   .8  
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  مجاالت الدراسة : القسم الثاني
  المعوقات الشخصية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي: المجال االول

 العبارة الرقم
بدرجة موافق 

  كبيرة
 إلىموافق 

  حدا ما
غير 
  موافق

        عدم وضوح مفهوم التطوع في ذهن المرأة  1

ينقص المرأة الفهم الواضح لـدور المؤسسـات     2
  التطوعية في المجتمع المحلي

      

للمشـاركة فـي    عدم توفر الوقت لدى المـرأة   3
  االعمال التطوعية

      

ال تتالءم االنشطة التطوعية مع ميول ورغبات   4
  المرأة 

      

        لألعمال التطوعية ال يوجد من يوجه المرأة  5

ال تمتلك المرأة المهـارات والكفـاءة المؤهلـة      6
  لألعمال التطوعية

      

القدرة على تحمل المسؤولية في  ليس لدى المرأة  7
  ممارسة االعمال التطوعية 

      

        بالدراسةانشغال المرأة   8

         المهنة أوالوظيفة  أوانشغال المرأة بالعمل   9

        انشغال المرأة باألعمال المنزلية   10

مشـاركتها   أهميةو ضعف ادراك المرأة لدورها  11
  في االعمال التطوعي في المجتمع

      

        عدم ثقة المرأة في نفسها للتطوع  12

للمرأة مـن القيـام باألعمـال     الخجل والخوف  13
  التطوعية 

      

عدم وجود الرغبة والدافع لدى المرأة للمشاركة   14
  في االعمال التطوعية

      

        واالبتعاد عن الجماعة  لدى المرأة شيوع الفردية  15

        الزواج المبكر للمرأة  16

        االمية لدى المرأة   17
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  لمشاركة المرأة في العمل التطوعي والثقافيةالمعوقات االجتماعية  :المجال الثاني

 العبارة الرقم
 بدرجة موافق

 كبيرة

 إلى موافق

 ما حدا

 غير

 موافق

        انخفاض الوعي االسري لمفهوم التطوع  1

غياب التشجيع من قبل االسرة لمشاركة المـرأة    2
  في العمل التطوعي

      

الدينية في توجيه  أوقصور المؤسسات التعليمية   3
  وحث المرأة للمشاركة في العمل التطوعي

      

 عدم اهتمام وسـائل االعـالم بتوجيـه المـرأة      4
  المشاركة في العمل التطوعي هميةوتوعيتها أل

      

المحافظة الشديدة من قبل االسرة ال تشجع المرأة   5
  للقيام بالعمل التطوعي

      

مشـاركة  التمييز بين الرجل والمرأة يقلل مـن    6
  المرأة في العمل التطوعي

      

        التدخل االسري من قبل االهل واالزواج   7

النظر السـلبية مـن قبـل المجتمـع المحـيط        8
  )الجيران واالقارب(بمنزلي

      

عدم وجود مؤسسات قريبة من المنـزل تحـول     9
  دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي

      

الناشـئة عـن   الخوف من المشكالت االسـرية    10
  مشاركة المرأة في العمل التطوعي

      

  المعوقات االقتصادية والسياسية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي :المجال الثالث

 العبارة الرقم
 بدرجة موافق

 كبيرة

 إلى موافق

 ما حدا

 غير

 موافق

لتنشـئة المـرأة    عدم وجود خطة وطنية للدولة  1
  على التطوع في سن مبكرة

      

قصور الدولة في نشر ثقافة العمـل التطـوعي     2
  على مستوى الوطن

      

غياب الخطط التنموية التي ترسم سياسة العمل   3
  التطوعي في فلسطين
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 العبارة الرقم
 بدرجة موافق

 كبيرة

 إلى موافق

 ما حدا

 غير

 موافق

قلة دعم الدولة والجهـات الحكوميـة للمـرأة      4
  والمؤسسات النسوية

      

توفر التشريعات واللوائح القانونية لعمـل  عدم   5
  مؤسسات المجتمع المدني

      

انخفاض مستوى الدخل لالسـرة يحـول دون     6
  مشاركة المرأة في العمل التطوعي

      

ارتفاع تكاليف المعيشة يـؤثر بالسـلب علـى      7
  المرأة في العمل التطوعي مشاركة

      

الرغبة في العمل بأجر مـادي علـى العمـل      8
  التطوعي بدون اجر

      

انخفاض الدعم المادي من قبل رؤوس االموال   9
  للعمل التطوعي وبرامجه وانشطته

      

االنشغال في سوق العمل يحول دون مشـاركة    10
  المرأة في العمل التطوعي

      

ضعف االمكانات والموارد المتاحة في المجتمع   11
  تحول دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي

      

  المعوقات التنظيمية واالدارية لمشاركة المرأة في العمل التطوعي  :المجال الرابع

 العبارة الرقم
 بدرجة موافق

 كبيرة

 إلى موافق
 ما حدا

 غير
 موافق

1  
عدم تبني الجمعيات والمؤسسات التطوعية 
لبرامج تطوعية ذات اهداف واضحة الستقطاب 

  المتطوعات

      

والتنظيمية العلمية ضعف القدرات التخطيطية   2
  لبعض القيادات التطوعية

      

        داخل المؤسسة عدم وضوح ادوار المتطوعات  3

ارهاق المتطوعة بكثير من االعمال االدارية   4
  والفنية
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 العبارة الرقم
 بدرجة موافق

 كبيرة

 إلى موافق

 ما حدا

 غير

 موافق

        غياب تقسيم العمل داخل المؤسسات التطوعية  5

توفر الكوادر الفنية واالدارية المؤهلة إلدارة  عدم  6
  العمل التطوعي

      

7  
عدم وجود برامج تدريبية للمتطوعات داخل 
المؤسسات والجمعيات لتوجيه وارشاد 

  المتطوعات

      

        عدم تقدير الجهد المناسب الذي تبذله المتطوعات  8

        عدم وجود حوافز معنوية ومادية للمتطوعة  9

10  
والجمعيات  التي تمارسها المؤسسات االنشطة

للغاية وال تتناسب مع  ةمحدودالتطوعية 
  اهتمامات المرأة في الرغبة في التطوع

      

11  
القائمين على المؤسسات والجمعيات التطوعية ال 
يشجعون المتطوعات على االستمرار والعمل 

  معهم

      

ضعف القدرات المالية للمؤسسات والجمعيات   12
  التطوعية

      

للمؤسسات  الخارجي أوغياب الدعم الداخلي   13
  التطوعية

      

غياب الكثير من البرامج واالنشطة التطوعية   14
  داخل المؤسسات

      

15  
 المؤسسات داخل رسمية بيانات قاعدة وجود عدم

 العمل في عليها االعتماد يتم التطوعية والجمعية
  التطوعي

      

 داخل والموظفين المتطوعات بين التنافس  16
  المؤسسة

      

 المؤسسات مع المؤسسة ن وتشبيكأوتع عدم  17
  في النشاطات واالعمال التطوعية االخرى
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  )3( ملحق

  تالمقابال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير دراسات المرأة

  

  م2013/  /  :التاريخ               :اليوم

  مقابلة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

وأسال اهللا لكـم   ،في هذا البلد واشكر لكم جهودكم العلمية ،نكموابداية اشكر لكم حسن تع
  .التوفيق في رفع المستوى العلمي والتعليمي لهذا الوطن

  )دراسة ماجستير بعنوان إلجراءاداة دراسة يستخدمها الباحث ( هذه المقابلة

المرأة في العمل التطوعي من وجهة نظر المتطوعين معوقات مشاركة 

  والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس

وتحتوي المقابلة على عدة اسئلة موجهة للعاملين والعامالت فـي مؤسسـات المجتمـع    
  .المدني في محافظة نابلس

  

  الباحث

  حسن فخري اقطم
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  بيانات شخصية
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 ................................................................مجال عمل المؤسسة .1

 

 عدد اعضاء الهيئة االدارية .2
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  فأكثر 10    7-10    1-6

  

  ..................................المؤسسةالفئات المستفيدة من نشاطات  .4

 

 االنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية تنفذ بشكل .5

  شهري    اسبوعي    يومي
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  بيانات عن العمل التطوعي داخل المؤسسة: القسم الثاني

 )................ال()...........نعم( :هل يوجد قسم خاص بالمتطوعات داخل المؤسسة .1

 )........ ال()........نعم(هل يوجد طاقم تدريبي   .2

ــة      .3 ــل المؤسس ــوعي داخ ــل التط ــنظم العم ــوانين ت ــة وق ــاك الئح ــل هن  ه

 )...............ال()........نعم(

 المتطوعات داخل المؤسسة شهرياعدد  .4

    30- 21    20- 11    10اقل من 

        فأكثر 41    40- 31

في االنشطة والبرامج التطوعية هل هناك زيادة ام نقصان في عدد المتطوعات المشاركات .5

 ……نقصان....... زيادة  

 سـة هل يوجد معوقات تحول دون مشاركة المرأة فـي العمـل التطـوعي داخـل المؤس     .6

 )........ال()....... نعم(

 من اسئلة الدراسة  يتكون هذا القسم :القسم الثالث

اهم المعوقات الشخصية التي تحول دون مشاركة المرأة في العمـل التطـوعي داخـل    ما  .1

 )يقوم بذكرها(المؤسسة 

التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل التطوعي  اهم المعوقات االجتماعية والثقافيةما   .2

 )بذكرها يقوم(داخل المؤسسة

اهم المعوقات االقتصادية والسياسية التي تحول دون مشـاركة المـرأة فـي العمـل     ما  .3

 )يقوم بذكرها(التطوعي داخل المؤسسة 

اهم المعوقات التنظيمية واالدارية التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل التطـوعي   ما .4

 )يقوم بذكرها(داخل المؤسسة 
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  )4( ملحق

  كتاب تسهيل المهمة
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  ) 5( ملحق
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Abstract 

This study investigated the degree to which women face obstacles in 

their participation in voluntary work in Non-Governmental Organisations 

(NGOs) in Nablus governorate. The researcher employed a descriptive-

analytical approach to understand the degree of such obstacles, gathering 

information from the study population by using a questionnaire and 

interviews for this purpose. The questionnaires were distributed and 

interviews carried out among the study sample in NGOs in Nablus 

governorate. They were selected by purposive sampling. The results 

regarding the degree of obstacles faced by women in voluntary work were 

as follows: social and cultural obstacles, economic and political obstacles, 

administrative and organisational obstacles, and personal obstacles. As for 

the results related to the research hypotheses: There was no statistically 

significant difference (on the level a=0.05) in the degree to which women 

face obstacles in their participation in voluntary work in Non-

Governmental Organisations (NGOs) in Nablus governorate with regard to 

the variables of social status, age, educational level, first-time volunteers. 

There was, however a statistically significant difference (on the level 

a=0.05) in the degree to which women face obstacles in their participation 

in voluntary work in Non-Governmental Organisations (NGOs) in Nablus 

governorate with regard to the variables of gender and place of residence. 




