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Abstract: Volunteer work is one of the high-end actions that indicate the development 

and advancement of human societies, so the importance of research stems from a 

basic and interactive reality in contemporary Egyptian society, which is the 

participation of women in this work as an indicator of women's awareness of their 

pioneering role in this field, and their ability to absorb the current conditions of 

society and its need for Learning several skills with positive community participation 

according to an integrated program, which leads to deepening social ties and 

strengthening the bonds of national and cultural affiliation, thus contributing to the 

integration of voluntary efforts to provide an achievement that serves the community 

and transfers it to a state of cooperation. The voluntary work of Egyptian women was 

clear and prominent in The various fields that society needs and the process of 

sustainable development in it, in a way that contributes to satisfying psychological 

and social needs, and building new creative capabilities in a way that enhances the 

status of work and increases its respect as a human value, with the functions it 

provides in time management, which makes it fill the void and transform it into 

energy in the service of society . The descriptive approach was employed to identify 

the participation of Egyptian women in voluntary work for community service. The 

research also relied on the content analysis approach in interpreting and analyzing 

voluntary work by studying the content of the efforts made by women in this field. As 

for the research tools, they were represented in the observation and analysis of the 

texts related to the topic, and the obstacles it faces. The research reached many 

results, most notably: 

It was found that Egyptian women have renewed roles in voluntary work to serve the 

community in the fields of education, humanitarian aid, and support for vulnerable 

groups. 

 

Keywords: volunteer work. Its importance - objectives - fields - motives - activating 

women's roles in volunteer work - planning women's volunteer efforts - obstacles to 

women's participation in volunteer work                           . 
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 الفصل األول : 

 أوال" : موضوع البحث وأهميته.

 ثانيا": منهجية البحث.

 ثالثا": مفهوم العمل التطوعي .              

 العمل التطوعي للمرأة  .رابعا": أهداف 

 خامسا"":  أهمية العمل التطوعي للمرأة  .

 سادسا" :مجاالت العمل التطوعي للمرأة .    

 سابعا"" دوافع العمل التطوعي للمرأة.
 الفصل الثاني :

 أدوار المرأة في العمل التطوعي . 

 أوال" : دور المرأة في أدارة جهود العمل التطوعي. 

 أدوار المـرأة فـي العمـل التطوعـي.ثانيا" : تفعيل 

 التخطيط للجهود التطوعية للمـرأة. ثالثا" :
 رابعا" : معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي.

 خامسا": "نتائج البحث وتوصياته.

 سادسا" :  المراجع .

 الفصل األول :

 أوال" : موضوع وأهمية البحث:

للمرأة في العمل التطوعي حتى أصبحت من المؤشرات برزت في اآلونة األخيرة نشاطات متزايدة 
التي تتفاعل يوميا في حياة المجتمع المصرية، وقد كان إسهام المرأة المصرية وال يزال يمثل 
موضوعا جدير بالدراسة والبحث لما له من تأثير في الحياة االجتماعية واالقتصادية ، فالمرأة اليوم 

شاط ما يعزز االنتماء الوطني ويؤكد على الهوية المصرية تعمل بوعي اجتماعي لجدوى هذا الن
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بطريقة مميزة، ففي التحوالت التي يشهدها المجتمع المصري اليوم كان للمرأة إسهامها الفعال في 
العمل التطوعي لما له من مردود وجدوى اجتماعية واقتصادية على المجتمع ، كما أن الوظائف 

المرأة المصرية تندفع أكثر في هذا السياق، فقد ساهمت في الذي يؤديها العمل التطوعي جعل 
تعليم مهارات جديدة للشباب من الذكور واإلناث من خالل عمل جماعي ونشاط  فعال في خدمة 
عملية التنمية الجارية في المجتمع، بما يسهم في حل كثير من المشكالت ويعمل على إشباع 

ر اإلنتاج وتطوير الذات بما يساعد في خروج كثير من الحاجات النفسية لإلفراد ونقلهم الى تطو 
اإلفراد من أزماتهم النفسية واالقتصادية من خالل جهود فردية أو عن طريق المنظمات أو 
المؤسسات المعنية في هذا الجانب ، ولعل ابرز ما يؤشر على أهمية الموضوع هو قدرة المرأة 

ا العمل التطوعي االمر الذي جعل ذلك يصب المصرية من توظيف اختصاصاتها المهارية في هذ
في خدمة المجتمع وتنميته بما يرفع من شان العمل ويبرز قيمته االعتبارية وتحول الفراغ الى 
مجاال لإلبداع وتحقيق الذات لكثير من اإلفراد بما يجعلهم أناس منتجين يخدمون مجتمعهم، من 

قدرة اإلفراد في تحقيق ذاتهم ،وهو ما خالل نشاطهم ضمن فرق العمل التطوعي وعلى مستوى 
يساعد الشباب والفئات المستفيدة من االنضمام بالمشروعات التنموية التي تتناسب وقدراتهم الفردية، 
بما اكتسبوا من مهارات وخبرات قدمتها لهم البرامج التطوعية والتي قادتها المرأة في المرحلة الحالية، 

الحكومي من خالل عمل هادف ومنظم يؤدي وظائفه بمهنية بما يسهم في تخفيف أعباء الجهد 
وعلى وفق رؤى علمية مدروسة، كما أن المتطوع في العمل التطوعي يؤدي دورا مميزا في دعم 
المؤسسات المعنية ويعمل على رفع مكانة اإلفراد وشان المنظمات التي تعمل في هذا االتجاه ، 

مقدرا في خدمة المجتمع ودفع بعملية التنمية فيه الى وقد أسهمت المرأة في هذا الجانب إسهاما 
اإلمام، واضعا في صلب أهدافه بناء مجتمع متعاون ومتماسك اجتماعيا وبما يمكن لألجيال الجديدة 
أن تكتسب ثقافة العمل التطوعي بصفته سياق عمل حضاري، تميزت به المرأة المصرية تميزا 

 واضحا ومقدرا.

 :ثانيا" : منهجية البحث 

تم توظيف المنهج الوصفي للوقوف على مشاركة المرأة المصرية في العمل التطوعي لخدمة  
المجتمع من خالل نقل صورة تفصيلية عن ذلك، كما اعتمد البحث على منهج تحليل المضمون 
في تفسير وتحليل العمل التطوعي من خالل دراسة مضمون الجهود المبذولة من قبل المرأة في 

 . أما أدوات البحث فتمثلت في المالحظة وتحليل النصوص المتصلة بالموضوع. هذا الميدان

 مفهوم العمل التطوعي .              ثالثا" : 
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 العمل التطوعي:-

يعد العمل التطوعي أحد مؤشرات الدالة علي تقدم األمم وازدهارها، فكلما ازداد التقدم والرقي في   
نيها في العمل التطوعي، كما أن المجتمع أصبح مطلبا من دولة معينة ازداد حجم مشاركة مواط

متطلبات الحياة المعاصرة وحاجة ملحة لمواكبة التنمية والتطور السريع في كافة مجاالت الحياة، 
خصوصا وأن العمل التطوعي يمثل أحد الركائز األساسية في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك 

 )1(.االجتماعي بين المواطنين

 ولقد تعددت وجهات النظر في تعريف العمل التطوعي، وسنعرض بعضها منها فيما يلي: 

 تعريف العمل التطوعي لغويا":

جاء في لسان العرب البن منظور "التطوع" ما تبرع به الفرد من ذات نفسه، مما ال يلزمه فرضه، 
ي ج من الحدود المرسومة فوهو العمل بالدفاع ذاتي بعيدا عن اإلكراه واإللزام الخارجي، فهو خرو 

أداء الواجب وعدم اإلقناع بالحد األدنى المفروض والبحث عن الميادين الواسعة في البذل والعطاء 
 )2( .كالقول بأنه جاء طائعا غير مكره

 تعريف العمل التطوعي اصطالحا":

(: هو نشاط اجتماعي يقوم به األفراد بشكل فردي 4112تعريف مدحت محمد أبو النصر) -1
و جماعي من خالل إحدى الجمعيات أو المؤسسات، دون انتظار عائد، وذلك بهدف إشباع أ

 )3(.حاجات وحل مشكالت المجتمع، واإلسهام في تدعيم سيرة التنمية
(: بأنه هو كل عمل اجتماعي إداري غير ربحي دون مقابل 4112بينما تعرفه فاطمة محمد ) -4

من أجل تحقيق مصالح مشتركة أو مساعدة أو أجر مادي يقوم به األفراد أو الجماعات 

                                                           
هند حريري، واقع العمل التطوعي في مجال البحث العلمي عبر شبكات وسائل التواصل االجتماعي لطالبات  1()

م، 110،4111كلية التربية،  بجامعة جدة ، السعودية ، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر بجدة، العدد 
 .481ص

 .444-411م، ص1111نشر، بيروت ،ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي للطباعة وال 2()
مدحت محمد ابو النصر، رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي في الوطن العرب، المكتب الجامعي  3()

 .41م، ص4112الحديث، االسكندرية، 
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وتنمية مستوي معيشة اآلخرين من مجتمعهم أو المجتمعات البشرية األخرى بهدف تأكيد 
يضاح الجانب اإلنساني والحضاري للعالقات االجتماعية  )4(.التعاون وا 

(: بأنه مجموعة من األنشطة التي تشترك فيها التلميذات 4118وتعرفه جيهان عبد الحي ) -0
مع زميالتها، وبتوجيه من المعلمة لخدمة مجتمعها سواء داخل أو خارج المدرسة، أو من 
أجل اآلخرين سواء كان بالمال، أو الوقت، أو العلم بدافع ذاتي إلسعاد اآلخرين دون انتظار 
أجر. ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها التلميذة على مقياس الوعي بثقافة العمل التطوعي 

 )5(.المعد لذلك

 رابعا"أهداف العمل التطوعي للمرأة:

 للعمل التطوعي أهداف عديدة يسعي إلى تحقيقها علي ارض الواقع وتتمثل هذه األهداف فيما يلي: 

 أهداف خاصة بالمتطوع نفسه: ايجازها ويمكن ايجازها فيما يلي:  –أ 

 الحصول على مكانة في المجتمع.-1  

 جهد.اثبات الذات من خالل ما يقوم به من  -2
 االلتحاق بالمشروعات والبرامج المناسبة. -5
 تقديم خبرات ومهارات في المجال المناسب لهم. -2

 أهداف خاصة بالمجتمع: وتتمثل في -ب

 تخفيف العبء عن الجهود الحكومية. -1
التعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع ألن المتطوع هو قلب المجتمع النابض  -4

 وضع الخطط لمواجهتها.الذي يعبر عن احتياجاته ويسعي إلي 

                                                           
فاطمة محمود محمد أحمد، فعالية برنامج قائم على األنشطة المدرسية المرتبطة باالقتصاد المنزلي في ضوء  4()

ل القضايا المعاصرة لتنمية الوعي المجتمعي والبيئي واتجاهات التلميذات نحو العمل التطوعي، رسالة مدخ
 .114م، ص4112دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، 

د المنزلي اجيهان عبد الحي نفاد، فاعلية التكامل بين استراتيجيتي التخيل الموجه والتساؤل في تدريس االقتص 5()
لتنمية التفكير التأملي وثقافة العمل التطوعي لدي تلميذات المرحلة اإلعدادية رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . 11م، ص4118االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، 
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تصميم برامج متكاملة وواقعية حيث تعتمد هذه البرامج على الرأي الحقيقي ألفراد  -0
 المجتمع وكذلك يعبر عن جميع فئات المجتمع.

 أهداف خاصة بالمؤسسات االجتماعية: حيث يسهم التطوع في تحقيق األهداف التالية: -ج

قة ما يقوم به المتطوعون يحقق بطري يسهم التطوع في تحقيق أهداف المؤسسة حيث أن -1
 أو بأخرى أهداف المؤسسة.

يدعم المتطوع مكانة المؤسسة في المجتمع، وبخاصة إذا كان المتطوعين من المشهود  -4
 لهم بالسمعة الطيبة والخبرة الجيدة. 

 يؤدي التطوع إلى مواجهة المشكالت التي تعترض المؤسسة سواء كانت مالية أو فنية.  -0
 )6(.ع عنصر الثقة بين الطالبيدعم التطو  -2

 خامسا"أهمية العمل التطوعي للمرأة:

للعمل التطوعي دور بارز وفوائد كتيره تنعكس على حركة المجتمع وتقدمه فمن خالله يتحقق 
 التكامل والعطاء االجتماعي اإلنساني. ولقد حدد أهمية العمل التطوعي فيما يلي: 

 آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تهم المجتمع.إتاحة الفرصة لإلفراد للتعبير عن  -1
توفير الفرصة للمشاركة في تحديد األولويات التي يحتاجها المجتمع والمشاركة في اتخاذ  -4

 القرارات.
 تدريب المرأة على المشاركة المفيدة في المجتمع والفهم الحقيقي لمتطلباته وظروفه. -0
ة والعمل مع اآلخرين كفريق عمل ورسم العمل التطوعي يتيح للمرأة تعلم مهارات جديد -2

 الخطط واتخاذ القرار.
زيادة وتقوية االنتماء الوطني لدي المرأة، كما ينمي لديهم القدرات اإلبداعية والتأمل من  -5

 خالل البحث عن المشكالت االجتماعية.
 إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية. وتحويل طاقاتهم الخاملة إلى طاقات قادرة وعاملة -2

 ومنتجة.

                                                           
اهرة أحمد إبراهيم حمزة ، العمل االجتماعي التطوعي الواقع والمأمول، دار المسيرة للطباعة والنشر ، الق6()
 .01م، ص4115،
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 )7(.يساهم مشاركة المرأة في العمل التطوعي على احترام العمل بأشكاله المختلفة -1
دارتها  -8 يساعد العمل التطوعي على تنظيم أوقات الفراغ لدي المرأة المتطوعة واستثمارها وا 

 )8(.بشكل مفيد

 سادسا""مجاالت العمل التطوعي للمرأة:

مساعدة اآلخرين، مساعدة المرضي، رعاية المجال االجتماعي: ويشمل رعاية االيتام،  -1
األطفال، المعاقين، المسجونين وأسرهم، كبار السن، الفقراء والمساكين، التوعية االجتماعية 

 )9(.ومجاالت اجتماعية أخري
المجال التنموي: ويشمل التنمية االجتماعية والبيئية والريفية والزراعية وبنوك وصناديق  -4

 التنمية.
يشمل الرعاية الصحية، العيادات المتنقلة، العالج بالمجان، واإلدمان المجال الصحي: و  -0

 والتدخين، والصيدليات المتنقلة واألمراض المعدية.
المجال الثقافي والتعليمي والبحوث: ويشمل التعليم، ورعاية الموهوبين، التدريب، تعليم  -2

دوات المكتبات العامة، النالقرآن الكريم، إنشاء المعاهد والكليات الدينية، البحث العلمي، 
 الثقافية واألندية.

المجال الديني والدعوي: ويشمل الدعوة واإلرشاد إلى جانب مجاالت أخري مثل بناء  -5
قامة مشاريع خيرية دينية  )10(.وصيانة المساجد إقامة معارض دينية وا 

 سابعا" : دوافع العمل التطوعي للمرأة:
تختلف دوافع التطوع في المجتمعات حسب الثقافة والنظرة إلي العمل التطوعي فهي   

تختلف في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة عنها في المجتمعات النامية ، فهي في األولي 
                                                           

طارق عبد الرؤوف عامر، ايهاب عيسى المصري، الجمعيات األهلية والعمل التطوعي، مؤسسة طيبة للنشر  7()
 .145م، ص4115والتوزيع، القاهرة، 

إسالم محمود مصلحي المشاركة في العمل التطوعي وعالقته بالسلوكيات االجتماعية لدي طالب الجامعة،  8()
 .15، ص4111ير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غ

فاطمة محمود محمد أحمد، فعالية برنامج قائم على األنشطة المدرسية المرتبطة باالقتصاد المنزلي في ضوء  9()
مدخل القضايا المعاصرة لتنمية الوعي المجتمعي والبيئي واتجاهات التلميذات نحو العمل التطوعي، رسالة 

 .115م، ص4112ر منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، دكتوراه غي
نورة أحمد يوسف محمد، دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر ثقافة العمل التطوعي لدي الشباب  10()

 .11م، ص4141اإلماراتي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة حلوان، 
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قد تتمثل في التباهي بالملكية والوعي االجتماعي والنجاح في التعامل مع اآلخرين والرغبة 
كانة اجتماعية والحاجة إلي االتصال بمجاالت العمل والحياة المهنية في الحصول علي م

، أما في المجتمعات النامية فالدافع األساسي للتطوع يتركز غالبا في مدي ما يحقق 
المشروع من فائدة مباشرة للمتطوع ، فقد ارتبطت المشاركة النوعية في التحليالت النظرية 

الشعور النسبي بالحرمان ، فقد ال تتم المشاركة حتي  في كتابات العلو االجتماعية بعامل
ولو كان سكان المجتمع في ظروف سيئة إذا اعتادوا علي ذلك ، أو لم يكم لديهم أي أمل 
في تحسين األحوال كما ارتبط الموضوع بقيم دينية أو ثقافية معينة في المشروعات الدينية 

أن الدوافع تختلف مع األفراد حسب رغم أن العائد منها غير مباشر هذا إلي الجانب 
المستوي التعليمي واالقتصادي ، وحسب النوع والعمر والحالة االجتماعية والوضع 

 االجتماعي .
إال أنه بشكل عام يمكن القول إن الدوافع للعمل التطوعي كثيرة، حيث يتخلف المتطوعون  

 يلي: في أهدافهم ودوافعهم ورغباتهم في التطوع ومن هذه الدوافع ما
 التطوع حبا في اآلخرين وتقديم المساعدة. -

التطوع من أجل تكوين العالقات االجتماعية وتحقيق بعض المنافع الشخصية،  -
 كالحصول على مهنة أو وظيفة.

التطوع من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة قد يحتاجها المتطوع مستقبال في  -
 التطوع.حياته العملية قد ال تتوافر إال من خالل مراكز 

الدافع الديني الذي ينمي إحساس األنسان بالواجب تجاه مجتمعه وتجاه البيئة التي  -
تحيط به التي هي هبة من عند اهلل، ويجب المحافظة عليها إرضاء هلل وطمعا في 

 )11(.الثواب العظيم

تكوين عالقات اجتماعية وصداقات مع اآلخرين وتوثيق الروابط االجتماعية الدينية  -
روح التعاون، باإلضافة إلي كسب تقدير واحترام اآلخرين وتنمية اإلحساس وتنمية 

 بالمسؤولية نحو المجتمع واكتساب خبرات ميدانية أو مكانة اجتماعية في المجتمع.

                                                           
لجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السياسية، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، هناء النابلسي، دور الشباب ا 11()

 .18-82م، ص4111عمان، األردن، 
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الرغبة في إشغال أوقات الفراغ فقد يجد بعض الناس أن التطوع هو األجدى في  -
 )12(.االستفادة من الوقت

 إلى أربعة دوافع رئيسية:وتنقسم دوافع التطوع 
 الدافع الديني والروحي والنفسي: بغرض األجر ومرضاة الرب والشعور بالسعادة.  -1
الدافع االجتماعي: لتوثيق الروابط وتنمية الشعور بالمسؤولية االجتماعية اتجاه  -4

 المجتمع.
 مالدافع اإلنساني الذاتي: وهي ما يشعر بع اإلنسان من األلم األخرين بحركة لتقدي -0

 المساعدة والشعور بالمسؤولية اتجاه المصاب.
الدافع الحضاري: وهو ما يعرف بثقافة العولمة الخيرية، والتي نشرت ثقافة إغاثة  -2

المنكوبين في الزالزل والمحن والكوارث الطبيعية واإلنسانية من حروب ومصائب 
 )13( .تجعل األمم تجتمع لمساعدة دولة ما أو شعب ما

 الفصل الثاني 

 أوال": دور المرأة في أدارة جهود العمل التطوعي:

يشـهد الـعـالم ونـحـن فـي بدايـة األلفية الثالثـة اهتماما متزايدا ببعـض القضـايا مـن بينها         
قضيـة التطـوع والمجتمـع المـدنـي ويـرى الكثيرون أن الجهـود التطوعيـة تعبر عـن اتجاهات وقيـم 

ـة بـه الفـرد نـحـو مجتمع مرغوبـة لصالـح المجتمـع فهـي تعبـر عــن مـدى االنتماء الـذي يشعـر
رغبتـه فـي العطـاء لـه بالصـورة التـي يستطيعـها، و التـي يراهـا مناسبـة حيـث يـرى أن هـذا العطـاء 
يسـد احتياجًا معينًا، ويعبر التطـوع أيضـًا عـن منـاخ ديمقراطي يتيـح للمـواطن اختيار قضيـة 

فـي حلهـا برغبـة منـه دون فـرض أو إجبـار حينمـا معينـة أو مشكلـة مجتمعيـة يهمـه المساهمـة 
يتطـوع المواطنـون بشكـل منتظـم مـن خـالل المؤسسات المختلفـة فـإن ذلك يزيـد مـن توحدهـم 

كـعـام للتطـوع لكـى يعطـى فرصـة  ١٠٠٢وتعظيـم نتائـج عطائـهم . ولقـد أتـى إعـالن عـام 
بيعـة وتدـرس ثقافتها الخاصـة بالتطـوع وتزيـد مـن معرفتها بطللهيئات والمجتمعـات والبـالد تتأمـل 

وأشكـال ونوعيـة التطـوع بـجـانب إثـارة اهتمام القيادات مـن كـل البـالد بهـذه القضيـة ومساندتـهـا 
لهـا. ويتيـح هـذا اإلعـالن للمهتميـن بالتطـوع أن يجتمعـوا لوضـع الخطـط وتنفيذها لتقويـة حركـة 

                                                           
أسماء عبد الحميد، تصور مقترح لتنمية ثقافة العمل التطوعي في مصر في ضوء بعض االتجاهات العالمية  12()

 .52م، ص4111، 84د المعاصرة، دراسات عربية في التربية وعلم نفس، السعودية، العد
 .81-82هناء النابلسي، مرجع سبق ذكره، ص 13()



International Journal of Aquatic Science  

ISSN: 2008-8019 

Vol 13, Issue 01, 2022 

 
 

653 
 

ع لكـى تصبـح فعالـة فـي إحـداث التغير المطلـوب وکـي يسـاهم المواطنـون فـي حـل التطـو 
 المشكالت اإلنسانيـة والبيئـة الموجـودة ويشتركـوا في بنـاء مجتمعـات تتميز بالتنمية المستدامة. 

ئـات الفوتولت القيـادة لهـذا الموضـوع الجمعيـة الدوليـة للجهـود التطوعيـة. ودعـت المجتمعات و 
أنعقد المؤتمر  ١٠٠٢المختلفة لتقديـم مقترحـات لتقويـة وتعظيـم الجـهـود التطوعيـة. وفـى يـنـاير 
شخـص جـاءوا  1511العالمـي السـادس عشـر للتطـوع فـي أمستردام بهولنـدا حيـث شــارك فيـه حـوالى 

ص األهليـة والشبـاب والقطـاع الـخـادولة ومثلـت فيـه الحكومـات والهيئات التطوعيـة  111مـن حـوالى 
 وشمـل المؤتمـر جلسـات عامـة وورش عمـل ركـزت كلـهـا علـى خمسـة أهـداف للعـام الـدولي

 زيـادة االعتـراف بالجهـود التطوعيـة.  -1
 تقديم التسهيالت الالزمـة للجهـود التطوعيـة.  -4
  هـذه الهيئـات والجهـات األخـرى.التوسـع في أقامـه شبـكـات مـن الهيئات التطوعيـة وبيـن  -0
 تحسيـن صـورة الجهـود التطوعية.  -2
 زيـادة حجـم ومساحـة التطـوع.   -5

وقـد خـرج المؤتمـر بثـالث وثائـق هـي إعـالن عـالـمـي وأجنـده للعمـل وبيـان مـن منتـدى 
 )14(الشبـاب.

 المـرأة أهـم مـورد بشري.  -
فـي اإلنتـاج فـي ظـل ظروفنـا القائمـة هـي السبيـل الضروري إن مشاركـة المـرأة فـي مجتمعنـا 

الـذي يـجـب أتبـاعه لألرتقاء بمستـوى اإلنتـاج القـومي و الـذي يـجـب أتباعـه لألرتقـاء بمستـوى 
اإلنتـاج القـومي و الـذي ال نـرى فرقـا بينـة و بيـن اإلنتـاج الحضاري ذلك إن األنظمـة القائمـة 

ممكـن مـن عمـل الرجـال بصـورة أو أخـرى ولكنهـا ال تستنفـذ إال حـدًا أدنـى مـن عمـل تستنفـذ ال
النسـاء وعندمـا نقــل أن تكـون كميـة اإلنتـاج القومـي مـعلمـًا أساسـيـا مـن المعـالم الحضريـة 

ل وصـواًل إلى فـإن األمـل فـي تنميـة هـذا المـعلـم إنمـا يكـون فـي مشـاركـة المـرأة فـي العمـ
اإلنتـاج المرجـو لقـد أصبحت الحاجـة قائمـة فـي مجتمعنـا إلـى ضـرورة إكسـاب اإلنسان أنواعـًا 
مـن المهـارات والتـدريب وتعلـم ألوانـا مـن المعـارف تحقـق عـن طـريقـها التقـدم وأن يدعـم مكـانـة 

عـد ع وعلينـا أن نضـع فـي االعتبار كيـف تـالمـرأة وتقديرهـا يدفعهـا إلـى العمـل الخـالق والمبـد
المـرأة ومـا هـي سيـل تطـوير شخصيتـها ومـا حجـم ميلـهـا للتعليـم ، ومـدى استعدادهـا لتقبـل 

                                                           
محمد سيد فهمي: المشاركة االجتماعية السياسية للمرأة في العالم الثالث، المكتب الجامعي الحديث،  14()

 .011- 012، ص4112اإلسكندرية، م



International Journal of Aquatic Science  

ISSN: 2008-8019 

Vol 13, Issue 01, 2022 

 
 

654 
 

التـدريب و اكتساب خبـرات ومهـارات جديدة ترفـع إنسانيتهـا ويؤمـن لـهـا مستقبـاًل وصواًل إلى 
 )15(. اإلسهـام فـي قـوة العمـل الفاعـل

ومـن هنـا نستطيـع أن نحـدد دور المـرأة فـي العمـل التطوعي وتـرى الباحثـة أن المـرأة لهـا  
دور في التنميـة الـذي يدفعـهـا إلـى العمـل فـي المؤسسات االجتماعية ولذلك نستطيـع تحـديد 

 دور المـرأة فـي العمـل التطـوعي.
 دور المـرأة في العمـل التطوعي. - 
بـدأت مساهمـة المـرأة فـي مجـال الخدمـة االجتماعية مبكـرًا عـن اشتراكهـا في ميادين  

السياسـة، إال أن مجـال السياسة اختـلف فيـه الكثيـر وانقسـم المجتمـع تجاهـه بيـن مؤيـد 
. غيـر أن اشتـراك ۹۱۹۱ومـعـارض، لذا فقـد تـأخر اشتراكهـا فـي العمـل السياسي إلـى سنـة 

المـرأة فـي العمـل االجتماعـي لـم يـلـق معارضة، بل كـان دخولهـا وجهدهـا فـي هـذا العمـل 
محـل تقديـر، وفـي بدايـة األمـر قصـر العمـل فـي المجـال االجتمـاعي التطـوعي علـى سيـدات 

 )16( .ـرىمـن طبقـات اجتماعيـة متقدمة، ثـم مـا لبث أن طـرقت هـذا العمـل سـيـدات الطبقـات خ
ويعتبـر عمـل المـرأة فـي المؤسسات االجتماعية تدعيمـاً لقدرتها االقتصاديـة كمـا يعطـى مؤشـرًا 
واضحـًا علـى تفهـم المـرأة لدورهـا فـي بنـاء المجتمـع وقدرتهـا علـى المشاركـة الحقيقيـة فـي 

ور مستمـر نـظـرًا لمـا التنميـة خاصـة إذا مـا أدركنـا أن دورها في هذه المؤسسات في تطـ
وصلـت إليهـا المـرأة مـن قـدرة علـى األداء كمـا أن للمـرأة مهـارات تناسـب العمـل التطـوعي. 
وتناسـب بشكـل خـاص مـع مبادئ اإلدارة العصريـة إذا اكتسبـت المـرأة العديـد مـن تـلك 

تهـا الضيـق وفـي مهامهـا المهـارات مـن واقـع خيرتهـا فـي إدارة مواردهـا الشخصيـة ووق
بمسئوليتهـا المتعددة وتوفير الرعايـة والقيام بالعمـل دون أجـر داخـل األسـرة وهـذه القـدرة علـى 
القيـام بـعـدة مـهـام فـي نفـس الـوقت ثمينـة جـدًا ويمكـن استثمارهـا مـن خـالل مساهمـة المـرأة 

لـى زيـادة نسبـة تمثيـل المـرأة فـي الهيئات فـي مؤسسات العمـل التطـوعي. كمـا يـدفـع إ
والمنظمـات ألعمـال البـر والخيـر. حيـث سيفتـح ذلك للمـرأة القيام بــدور حيوي خاصـة فـي 
إيصـال العـديد مـن الخدمـات التـي تلبـي احتياجات المـرأة كمـا تقوم المنظمات النسائيـة بـدور 

                                                           
الواحد والعشرون، مجلة القاهرة  إقبال األمير السمالوطى: معوقات عمالة المرأة العربية في مواجه القرن 15()

 . 12- 15، ص 1115العدد السادس، -للخدمة االجتماعية، الجزء األول 
رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية االجتماعية، الدورة  16()

 .452، ص1112/1110الرابعة عشرة، 
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فـي هـذه الجهـات خاصة من ناحيـة تأهيل وتدريب المـرأة  أساسـي فـي تفعيـل مشـاركة المـرأة
 )17(.علـى المهـارات المهنية والفنيـة التـي تطلبها أنظمـة العمـل فـي هذه المؤسسات

 وحتـى تتعـزز مشاركـة المـرأة فـي المؤسسات التطوعيـة يجـب أن تتوافـر عدة متطلبـات 
  -أهمهـا: 

م لألشـراف واإلدارة علـى االعمال والمشروعات ومتابعـة طـرق توفيـر الـوقت الكافـي والـالز  -1
 األداء بهـا وتنسيـق خدماتهـا. 

القدرة علـى اإلبـداع واالبتكار فـي مجال العمل الخيـري وتحقيـق القـدرة الماليـة للمؤسسات  -4
 الخيريـة عـن طـريـق بلـورة أفكارهـا لبرامـج ومشـروعات استثماريـة للمنظمـات. 

عـزيز الروابـط بيـن الجمعيـات النسائيـة والهيئات المانحـة فـي كـل دولـة عربيـة بطريقـة ت  -0
تـؤدى إلـى تفعيـل الشراكـة بينهـا لتنفيذ البرامـج التنمويـة للنهوض بالمـرأة فـي العمـل 

 التطـوعي. 
تنشيط وتشكيـل اللجـان النسائيـة فـي النقابـات والروابـط المهنيـة وربطها بمؤسسات   -2

المجتمـع وذلك عـن طـريـق إيجـاد فـرص عمـل للمـرأة فـي هـذه المؤسسات ولـدعم برامـج 
المـرأة المقدمـة مـن قبـل هـذه اللجـان بمساعدة الجهـات المانحـة وتقديـم الخدمـات اإلنسانيـة 

 لمـرأة التـي ال تعمـل.ل

والعمـل التطوعـي أهميـة كبـرى تؤثـر بشكـل إيـجـابـي فـي حيـاه الفرد واألسـرة والمجتمـع ومـن  -
 تـلك اإليجابيات واآلثـار نـعـرض اآلتي: 

تحسيـن المستـوى االقتصادي واالجتمـاعي وأحـوال المعيشـة والحفاظ علـى القيـم وتحسيـن -أ
االجتماعي واستثمار أوقـات الفراغ بشكـل أمثـل وهـو توظيـف للطاقـات فـي كـل  مبـدأ التكافـل

المـجـاالت اإلنسانيـة واالجتماعية بغرض االرتقاء بالمجتمـع دون انتظار مـورد مـادي كمـا 
 يضمـن تحقيـق إنجـازات تخدم المجتمـع واألفـراد 

 لفـة. تشجيع العمليات التنمويـة فـي المـجـاالت المخت-ب 

بالنسبـة للمـرأة للمشاركـة فـي العمـل التطـوعي بكـل شرائحهـا العمرية والطبقيـة يجعـلهـا قـادرة -ج
يجـاد الحلـول األنسـب لهـا كمـا أن العمـل التطـوعي  أكثـر مـن غيرهـا علـى فـهـم مشكالتهـا وا 

                                                           
مل بعنوان تفعيل العمل التطوعي للمرأة من أجل تنمية بيئية مستدامة، كلية هدى توفيق وآخرون: ورقة ع 17()

 . 12-15، ص 4111العلمة االجتماعية، المؤتمر السنوي الثامن عشر، 
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ـة والعلميـة درتهـا الفكرية والفنييعـزز انتمائها ومشاركتهـا فـي مجتمعاتـها أو ينمـي مهارتهـا وق
 )18(والعمليـة ويتيـح لـه المجـال للتعبيـر عن أدائهـا ورأيهـا فـي القضايـا التـي تـهـم المجتمـع

 حجم الجهود التطوعـية للمـرأة. -

إن أية محاولة لتوسيـع نطـاق الجهـود التطوعيـة للمـرأة يجـب أن تأخـذ في االعتبار المتغيرات  
ية والدوليـة التـي تتأثـر بهـا هـذه الجهـود خاصـًا وأن غالبيـة المجتمعـات ونـحـن منـهـا المحل

تدخـل عصـرًا جديدا أكتسـب ملمحـًا تسمـى أحيانًا بالعولمـة وأحيانـا أخـرى بثـورة المعلومـات 
يـات بالنسبـة دالشـك أن هـذه المالمـح والمتغيـرات تشكـل فرصـاً وتحديـات بالنسبة لمستقبـل وتح

 لمستقبـل تطـوع المـرأة وبالنسبـة المحـاوالت زيادة حجـم هـذا التطـوع.

 وهنا بعـض التوجهـات لتحقيـق هـذه الزيادة فـي ضـوء المتغيـرات الـجـيـة. 

سرعة التقدم التكنولوجـي ووسائل االتصال اإللكترونيـة بشكـل يسـمـح للمـرأة بـأن تقـدم  تزيد -1
مجهـودات تطوعيـة دون أن تتـواجد شخصيـًا داخـل الهينـة التطوعيـة أو المؤسسة التـي 

 تحـتـاج لمتطوعـات ويتطلـب هـذا مـن الهيئـات
يـد ستعانة باألساليب التكنولوجيـة وتحدوالمؤسسات الراغبـة فـي جـذب المتطوعـات في اال  -4

لألعمـال التـي تسـهـل هـذه األساليب تأديتـها دون الحاجـة للتواجـد بالهيئـة وعـرض هـذه 
 األعمـال لجـذب متطـوعات لهـا

بودي االهتمام المتــزايـد بـدور القطـاع األهلـي إلـى التوسـع في نشـاط الهيئات األهليـة  -0
تطوعـات يسـاهمن فـي هـذا النشاط وعلـى الهينـات أن تبـذل جهدهـا ويخلـق الحاجـة م

ألكبر عدد منهـن بالطـرق المختلفة، وقـد يكـون من المفيـد فتـح مراكز التطـوع تضـع نظامـا 
لـذلك وتكـون فـي خدمـه الهيئات األهلية والسـؤال لمـاذا هـذا التـدنـي في فاعليـة التطـوع؟ 

ذا السـؤال تكـون مـن خـالل الـعـرض لبعـض أراء المهنييـن بالتطـوع والتـي واإلجابـة علـى هـ
 يمكـن إيجـازها فيمـا يلـي:

غيـاب ثقـافة التطـوع لـدى كثيـر مـن النـاس بـوجـه عـام والمـرأة علـى وجـه التحـديد  -1
وهنـاك عـدم إدراك للمضمـون النبيـل ألهـداف العمـل التطـوعي أو األعمـال 

 طوعيـة.الت

                                                           
 . 41-11هدى توفيق وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص 18()
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 وعـدم وضـوح فوائـد ومكتسبـات العمـل الخيـرى التطـوعي   -4
اهتمام األفـراد بقضايـا الخاصـة وعـدم إعطـاء أهميـة لقضـايا المجتمـع والمصلحـة  -0

 العامـة علـى المستـوى القومـي. 
وجـود معوقـات ومشكالت تعتـرض طريقـة العامليـن فـي األعمال التطوعيـة بصفـة   -2

 المـرأة بصفـة خاصـة.عامـة و 
اختالف األولويـات حيـث يتـم التركيز علـى قضـايا تقليديـة للعمـل التطوعي   -5

همـال جـوانب مهمـة تحتـاج إلـى المزيـد مـن االهتمام والرعايـة.   وا 
تقليديـة بعـض قيـادات العمـل التطـوعي وعـدم قدرتهـا علـى إنتـاج خطـاب ثقـافي   -2

 )19(.تطـوعي قـادر علـى التجــديد والفاعليـة والتجـاوب مـع مغيـرات العصـر

 ثانيا" : تفعيل أدوار المـرأة فـي العمـل التطوعـي.

يتـم تفعيـل الـعمـل أدوار المـرأة مـن خـالل المشاركـة الكاملـة ولكـى تتحقـق هـذه المشاركـة البـد مـن  
 أن نـراعي الجـوانب التاليـة: 

 تبنـى منهـج قـوى للمشـاركة يكفـل مشـاركة المجتمعات المحلية للتعـزيز المبادرات الحكوميـة.  -1
 يـر االتجاهات السلبية العامة. إتبـاع أسـاليب مبتكـرة وموجهـه لتغ -4
القيـام بحمالت إعالميـة واسعـة لمساندة الجهـود الحكومية في رفع مستـوى الوعـي وبنـاء   -0

 قـدرات المـرأة في األعمـال التطوعيـة. 
الدمـج الفعـال لجهـود المنظمات غير الحكوميـة والمجتمـع المدــني فـي األنشطـة المرتبطـة  -2

عمـال مبدا المسالة بالمـرأة مع وج  ـود توزيـع واضـح للمسئوليـات وا 
بنـاء قـدرات المنظمات غير الحكوميـة والجامعـات النسائيـة وتحفيزها على تبنـى أسـاليب  -5

 تدريب مصممـة. 
 ثالثا": التخطيط للجهود التطوعية للمـرأة:

 إن تخطيـط الجهـود التطوعيـة يتطلـب منـا تقسيـم المتطوعيـن إلـى الفئات التاليـة: 
 أعضـاء الجمعيات العموميـة للجمعيات العاملـة فـي مـجـال المـرأة.  -1
أعضاء المجتمـع الذيـن لـم يتطـوعوا ولـم ينضمـوا إلـى جمعيـات وهـؤالء يمكـن تقسيمـهـم  -4

 إلـى:
                                                           

شادية ربيع ذكي، طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات الجمعيات االهلية في إدارة الجهود التطوعية للمرأة  19()
 .142م، ص4118رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 
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 العاملين والعامالت في أوقات فراغهـم  .1
 مـن أحـلـوا إلـى التقـاعد مـن الجنسيـن.  .4
 طلبـة الجامعات والمعاهد العليـا مـن الجنسيـن.  .0
 طلبـة المـدارس الثانويـة ومـا فـي مستواهـا مـن الجنسيـن   .2
 ربـات البيـوت مـن لديهـم أوقـات فـراغ. .5

 جميـع هـذه الفئـات إلـى فئتيـن:كمـا يتطلـب األمـر أعـاده تقسيـم  

 فئـة لديـها الرغبـة فـي التطـوع ولكنها ال تجـد السيـل إلـى التعبيـر عـن هـذه الرغبـة - 1 

فئـة ليـس لديهـا الرغبـة فـي التطـوع لعـدم معرفتهـا بمياديـن هـذا أو الحتياجـهـا إلـى حـافـز وتنميـة -4
 ة فـي المجتمـع الـذي تعيـش فيـهالشعـور بمسئولياتهـا االجتماعيـ

وقـد كـانـت هنـاك مـحـاوالت للتخطيـط فـي مجـال المتطوعيـن قبـل الحـرب ولكـن كـان التخطيـط  
أساسـًا فـي مياديـن الخدمـات الصحيـة والخيريـة حيـث تـم إنشـاء عديـد مـن مـكـاتب التطـوع للدفـاع 

عـن  طوعيـة بصـرف النظـرالشعبـي وكـان األفـراد يسجلـون أنفسهـم فـي هـذه المكـاتب للخدمـة الت
الجنس أو العقيـدة أو اللـون أو السـن وقـد أتضـح للهيئات والجمعيـات التـي تستخـدم المتطـوعين 
كمميـزات التخطيط السليـم الستخدامهم وذلك بأعـداد مواصفـات للوظيفـة أو العمـل وتنظيـم التـدريب 

ت أعمالهم بالرغم من عدم منحهم أجرا" و األشراف وحث المواطنين أنفسهم  علي تحمل واجبا
 نظير ذلك.

 رابعا": معوقات مشاركة المرأة في العمل التطوعي:

 هناك العديد من المعوقات التي تعوق المرأة من المشاركة في العمل التطوعي وهي كالتالي: 

 معوقات ذاتية: ●

اللتزام على اكثرة المسئوليات العائلية التي تقع على عائق النساء، وعدم قدرتهن  -1
بالمسئوليات لشعورهن بأنهن غير ملتزمات بأدائها في وقت محدد، بخالف العمل 

 المأجور، وتداخل عقلية التعامل بمرونة واستهتار وتسيب كبير للعمل التطوعي.
الزواج المبكر وما يتبعه من التزامات مبكرة تلهي المرأة فيها بتربية األوالد، والعناية   -4

قى لها من الوقت لكي تخصصه ألي عمل تطوعي أو حتى للتفاعل باألسرة فال يتب
مع أنشطة المنظمات األهلية، وكنتيجة لذلك النوع من الزيجات يكثر اإلنجاب الذي 
يفقر المرأة ويحرمها من الفرص المهنية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية وتتضاعف 
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م النفس أو ر القدرات النسائية لتنظيمسئولياتها في سبيل البقاء، وكل ذلك يساهم بتدمي
 المشاركة في النشاطات التطوعية واالجتماعية.

معارضة الزوج وعدم القدرة على التوفيق في المهام واألعمال، باإلضافة إلى عدم -ج
اقتناع األقارب والمحيطين بأهمية هذا النوع من العمل وهو ما أدي إلى إحجام بعض 

 النساء عن العمل التطوعي.

تدني مستوي الوعي عند المرأة بقيمة التطوع وقيم المبادرة الشعبية سواء على مستوي -د
الناشطات أو المرأة العاملة أو غير العاملة، وقد يتسبب فيها ضعف بعض المنظمات 

 ذاتها في تعبئة النساء للتطوع.

 معوقات اجتماعية ثقافية: ●

المرأة عن المشاركة في بعض يلعب المناخ االجتماعي الثقافي دورا" في عزوف  -1
األنشطة كالنشاط السياسي والقانوني ومجال حقوق اإلنسان، وتتجه المرأة إلى 
الجمعيات ذات التأييد الديني كجمعيات رعاية األيتام كنشاط يؤيده المجتمع، الجمعيات 
 الدينية التي تحارب عالنية الجمعيات النسائية وتقف وجه أطروحاتها الداعية للمساواة
على اعتبار أنها كفر وخروج عن الدين قد أضعف تلك الجمعيات وسلبها رافدا من 

 أهم الروافد البشرية الضرورية الستمرارية أنشطتها.
الموروث االجتماعي الذي يشجع المرأة على البقاء في البيت حفاظا" على سمعتها،  -4

لعائلية أو الجماعة فقد جرت العادة إلى أن مجال المرأة هو نطاق الوحدة المنزلية وا
 القرابية فقط، وعليه البد أن تبعد نفسها وأسرتها عن المشاكل وال تختلط بالعالم.

ضعف التوعية التربوية بأهمية العمل األهلي التطوعي، على ضروري غرس حب -ج
العمل التطوعي االجتماعي في نفوس المجتمع عن طريق المناهج الدراسية، وتوجيه بحوث 

 التخرج إلى األعمال التطوعية. 

تناقص عدد األعضاء في كثير من الجمعيات ألسباب مخلفة وتزايد االعتماد على -د
 الحكومية في تقديم الخدمات التطوعية. الجهات

عدم وجود حوافز معنوية تحفز المرأة للمشاركة في الجمعيات فهناك أمور تشجع -ه
المتطوعة ومن أهمها الثواب والتقدير، فالمتطوعة التي تحس بفائدتها وأهميتها للجمعية 
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 بيرا إذا كانتتزداد حماشا لبذل مزيد من الجهد من أجلها كذلك يكون حماس المتطوعة ك
 )20( .تعمل في جو ودي تظهر فيه الحاجة إلى جهودها

دارية: ●  معوقات تنظيمية وا 

انحسار العمل التطوعي على جهود أعضائها التطوعية يشكل بصعوبة في سبيل  -1
تطوير أداء تلك الجمعيات وتسود اآلن في المجتمع ظاهرة االستهالك واإلسراف والبذخ 

مثل الفردية والتقوقع على الذات مما عزز عزوف الناس  كما برزت بعض القيم السلبية
 عن المشاركة في األعمال التطوعية. كما أن السياسة التي اتبعتها

الحكومات أن تعود األفراد علي تلقي الخدمات، مما ولد لديها روح االتكالية واالعتماد 
النسبة نفسه بعلى الجهات الحكومية في تلبية حاجاتهم وهم يتوقعون حدوث الشيء 

 للجمعيات األهلية.
تزايد التوترات والمشاكل التي تحدث بين المتطوعات، وقد يعزي سبب ذلك إلى التسيب  -4

والتداخل واالزدواجية في أداء المهام الموكلة، وهذا يتطلب إنما عقلية البناء المؤسسي 
ي تتداول اآلراء كالقائم على الروح الديمقراطية والحوار البناء وعلى إتاحة الفرصة لكل 

وبحرية، والعمل كفريق عمل واالبتعاد عن الشللية والمحسوبية حتى تتشكل عالقة 
 انسجام وتناغم بين الناشطات في تلك المنظمات.

نقص الخبرات الفنية لدي الجمعيات حيث يفتقر أعضائها إلى التجربة والخبرة في -ج
عائقا أمام عدم قدرة الجمعيات مجال تطوير العمل األهلي. كما أن نقص الخبرة يقف 

النسائية علي رسم استراتيجية ونظرة واضحة من العمل االجتماعي في مجال المرأة إضافة 
إلى عدم وجود الكادر المتفرغ، فالعمل يعتمد باألساس على الجهود التطوعية للعضوات 

 وهن في أغلبيتهن نساء عامالت ولديهن مسئوليات أسرية متعددة.

نتشار تقاليد العمل األهلي التطوعي بمفهومه التنموي والمؤسسي، مما يتطلب محدودية ا-د
الوعي وااللتزام وانتشار عقلية شخصنة بعض المنظمات التي تتفرد بها العقلية الفردية 

                                                           
 متحدة للتسويقعبد اهلل عبد الحميد الخطيب، العمل الجماعي التطوعي، دار النشر الشركة العربية ال 20()

 .414-411م، ص4111والتوريدات، القاهرة، 
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والشللية بسبب ضعف التقاليد الديمقراطية في المجتمع أساسا" وفي داخل المنظمات 
 )21(.نفسها

يا اليومية على اهتمامات األفراد مما يؤثر على مشاركتهم في أي سيطرة الهموم والقضا-ه
نشاطات عامة. واقتصار العمل التطوعي على أفراد محدودين، وحين اختفاء هؤالء قد 

 )22(.يعاق العمل ويتوقف

 خامسا": نتائج البحث وتوصياته:

 نتائج البحث-أ

لخدمة المجتمع في مجاالت تبين أن للمرأة المصرية ادوار متجددة في العمل التطوعي  -1
 التعليم والمساعدات اإلنسانية ومساندة الفئات الضعيفة.

اتضح من البحث أن المرأة المصرية على قدر المسؤولية في العمل التطوعي ويظهر  -4
دورها في مواقف كثيرة ساهمت في إشباع حاجات نفسية واجتماعية بما يعزز التماس 

 االجتماعي.
ة ساهمت بدور كبير في تعليم المهارات لآلخرين بما يعزز دور تبين أن المرأة المصري -0

 الفئات المستفيدة في المجال التنموية ويعطي للعمل قيمته االجتماعية واالعتبارية.
تمكنت المرأة المصرية من خالل العمل التطوعي الى تحويل وقت الفراغ للمستفردين من  -2

أن  إلنسانية إبعادها الطبيعية والتي ينبغيوقت ال فائدة منه الى وقت إنتاج أعطي للقيم ا
 تكون عليها.

تبين من البحث أن جهود المرأة المصرية في تصاعد مستمر في العمل التطوعي بما  -5
 يجعلها من الفئات الحيوية والنشطة التي تدفع بعجلة التنمية الى األمام.

ن جماعي وضمتبين من البحث أن العمل التطوعي للمرأة المصرية يتم بشكل فردي و  -2
 مؤسسات تعمل في هذا الميدان ما جعل العمل التطوعي أكثر تنظيما.

                                                           
لمياء حسني عبد اهلل، العمل التطوعي في مجال الخدمة االجتماعية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، 21()

 .08-02م، ص4111
 بمدحت محمد أبو النصر، رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي في الوطن العربي، دار النشر المكت 22()

 .422م، ص4112الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
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اتضح من البحث أن المرة المصرية اليوم أكثر نشاطا وتحمسا من اجل خدمة مجتمعها  -1
وهذا يدل على حضور المرة في الميادين المختلفة وينم على وعي ودراية بمسؤولياتها 

 اإلنسانية تجاه مجتمعها.

 البحث: توصيات-ب

 بناء على نتائج البحث، تم صياغة التوصيات اآلتية:

االستفادة من خبرات الشعوب األخرى في مجال العمل التطوعي وحث المرأة على  -1
 المشاركة في العمل التطوعي كواجب وطني.

داريا". -4  إعداد برامج تنموية للمرأة المشاركة في العمل التطوعي وتطويرهم مهنيا" وا 
لى األنشطة التطوعية التي تساهم في تنمية شخصياتهم علي تحمل تشجيع المرأة ع -0

 المسئولية وااللتزام والجدية.
وضع لوائح عامة داخل كل مؤسسة تطوعية موضح بها دور المرأة المتطوعة  -2

 واختصاصاتها وتدرجها داخل منظومة التطوع.
ة في ركتشجيع وسائل االتصال الجمعي المرئية والمسموعة والمكتوبة على المشا -5

 العمل التطوعي فائدته النفسية واالجتماعية.
تقديم الدولة مجموعة من التسهيالت للمتطوعات في ممارسة األنشطة التطوعية في  -2

 القري والمراكز المختلفة.
االستفادة من التغيرات التكنولوجية التي تشكل عامل الجذب واالهتمام المرأة للتدريب  -1

 لديها. عليها. والقضاء على وقت الفراغ
إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض األمسيات بالتعاون  -8

 مع الجهات ذات العالقة إلبراز فوائد العمل التطوعي وأثره على الفرد والمجتمع.
إبراز دور القيادات النسائية في األعمال التطوعية وتعقليه اختيارهم وميادين  -1

تجاربهم وخبراتهم يكون ذلك حافزا" لهم ودافعا"  النجاحات في حياتهم مع عرض
 لغيرهم.

 ضروري تقديم الحوافز التشجيعية للنساء المتميزات في األعمال التطوعية. -11
 السماح للمرأة للمشاركة في اتخاذ القرارات بداخل المؤسسات األهلية والخيرية. -11
وعية بسن تشريعات بحث تتضمن منح المشاركين في العمل التطوعي أوقات أس -14

 لممارسة العمل التطوعي.
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طباعة النشرات والكتيبات المعنية بثقافة العمل التطوعي للمرأة. وكذلك الدراسات  -10
 .والبحوث الموصلة لهذا االمر

 سادسا": المراجع والمصادر

 م.1111ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت،  -1
العمل االجتماعي التطوعي الواقع والمأمول ، دار المسيرة للطباعة أحمد إبراهيم حمزة،  -4

 م.4115والنشر ، القاهرة 
إسالم محمود مصلحي، المشاركة في العمل التطوعي وعالقته بالسلوكيات االجتماعية  -0

 م 4111لدي طالب الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، 
ميد، تصور مقترح لتنمية ثقافة العمل التطوعي في مصر في ضوء بعض أسماء عبد الح -2

، 84االتجاهات العالمية المعاصرة، دراسات عربية في التربية وعلم نفس، السعودية، العدد 
 م.4111

إقبال األمير السمالوطى، معوقات عمالة المرأة العربية في مواجه القرن الواحد والعشرون،  -5
 م. 1115العدد السادس، -الجتماعية، الجزء األول مجلة القاهرة للخدمة ا

جيهان عبد الحي نفاد، فاعلية التكامل بين استراتيجيتي التخيل الموجه والتساؤل في تدريس  -2
االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير التأملي وثقافة العمل التطوعي لدي تلميذات المرحلة اإلعدادية، 

 م. 4118قتصاد المنزلي، جامعة حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اال
رئاسة الجمهورية، المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية  -1

 م.1110-1112االجتماعية، الدورة الرابعة عشرة، 
شادية ربيع ذكي، طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات الجمعيات االهلية في إدارة الجهود  -8

 م.4118ة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، التطوعية للمرأ
طارق عبد الرؤوف عامر، ايهاب عيسى المصري، الجمعيات األهلية والعمل التطوعي -11

 م.4115مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
لمتحدة الشركة العربية اعبد اهلل عبد الحميد الخطيب، العمل الجماعي التطوعي، دار النشر  -1

 م.4111للتسويق والتوريدات، القاهرة، 
فاطمة محمود محمد أحمد، فعالية برنامج قائم على األنشطة المدرسية المرتبطة باالقتصاد  -11

المنزلي في ضوء مدخل القضايا المعاصرة لتنمية الوعي المجتمعي والبيئي واتجاهات التلميذات 
 م.4112راه غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، نحو العمل التطوعي، رسالة دكتو 
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لمياء حسني عبد اهلل، العمل التطوعي في مجال الخدمة االجتماعية، مؤسسة شباب  -11
 م.4111الجامعة، االسكندرية، 

محمد سيد فهمي: المشاركة االجتماعية السياسية للمرأة في العالم الثالث، المكتب الجامعي  -14
 م. 4112كندرية، الحديث، اإلس

مدحت محمد أبو النصر، رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي في الوطن العربي، دار  -10
 م.4112النشر المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

نورة أحمد يوسف محمد، دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر ثقافة العمل التطوعي  -12
 م.4141منشورة، كلية اآلداب، جامعة حلوان،  لدي الشباب اإلماراتي، رسالة دكتوراه غير

هدى توفيق وآخرون: ورقة عمل بعنوان تفعيل العمل التطوعي للمرأة من أجل تنمية بيئية  -15
 م.4111مستدامة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، المؤتمر السنوي الثامن عشر، 

والمشاركة السياسية، دار هناء النابلسي، دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي  -12
 م.4111مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

هند حريري، واقع العمل التطوعي في مجال البحث العلمي عبر شبكات وسائل التواصل  -11
االجتماعي لطالبات كلية التربية بجامعة جدة ، السعودية ، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، 

 م.110،4111بجدة، العدد 
 


