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 الملخص: 
هحةثهيعدهلوعملهلوتطرعي،هلهلوتطرعييفهلوعمهدقج همشاقك هلملرأةهلجلزلئري هيفهمعرف هتث هذه هلورقة هلوحثتثة حب      

.هحتقةقهلالجنازلتوههمشاقك هلجتماعة همنهأجلهقفعهلوتثدياتهبرصفههأووةاتهلجلهردهلوتنمري هومنهمنهلالعمالهمهم ه
ترلجهههذه هلالخريةهمنههوماهلجلزلئري هيفهلوعملهلوتطرعيهرأةقك هلملاحقةق همشهلوتقصيهيفهلوحثثهمنهخاللهذهفثاووناه
جتماعةاهيفهذهلهلهحةثهأصحث هلملرأةهشريكا،هنقصهلودعمهيفهمقابلهلستمرلقذاهيفهلجملالهلوتطرعيوههمعرةاتوههعرلةةل

ه.لتهوةدقلتهمتكنهاهمنهلستتثماقذاهيفهلجملالهلوتطرعيتةازهلونرعهمنهلالعمالهملاههلاهمنهلم
هلوتغريلته–لالعاناتهلملادي هه–هلوعرلئقه-مشاقك هلملرأةهلجلزلئري هه-وتطرعيلوعملهلهاحية :الكلمات المفت

 .لالجتماعة 
 Summary : 

 This paper examines the degree of participation of Algerian women in voluntary 

work, where voluntary work is considered of the work is important and one of the 
priorities of development efforts as a social participation in order to raise challenges 

and achieve achievements. 

 In this research, we tried to investigate the fact that Algerian women participate in 
volunteering and the obstacles, constraints and lack of support facing them in 
exchange for their continued voluntary work. Women have become a social partner in 

this type of business because of their privileges and abilities to invest in them. In the 
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voluntary field. 

Keywords: voluntary work - Algerian women's participation - barriers - material 

subsidies - social changes. 

 : مقدمة
هه هدوقًل ههمهماإنهولمرأة هلوعملههلجتماعة ووظةف  همتتازهبههمبختلفهلوتطرعيهيفهمماقس  هوذوكهمبا أشكاوه،

هلملرأة، هبه هتتمةز هوأذمهما هوعاطفة ، هونفسة  هوإمكانات،هومساتهشخصة  هةدقلت هيفههمن وميكنهلستتثماق 
لوعملهلخلرييهذرهةدقهتاهلوعاطفة هوسرع هلستجابتها؛هفقدهأثحت هلوحثرثهلوعلمة هولملالحظاتهلوفردي هأنه

هلوقدقةهلوعاطفة هذيهلوسم هلألساسة هلويتهتتسمههباهلملرأة.
وتعاملهبنيهبناتهجنسها؛هألهناهأةدقهعلىهلهتطرعيوميكنهترظةفهولستتثماقهذه هلوسم هيفهجمالهلوعملهلو

هولعمله هحلبهلخلريهولوعطاء هوَمْةلهنَّ هعرلطفهنَّ هولستتثاقة هولإلةناع هلوتأثري هعلى هوُقْدقهتا هولألقلمل، هلأليتام مع
هيفهذهلهلجملالهلحلةري.

هوهه هلوصدد هذهل هيف هكتابه: هيف هلوعلي هعلي هبن هسلةمان هلملنظماته»يقرل هيف هولملاوة  هلوحشري  هلملرلقد تنمة 
هلخلريي  هلملرأ«: هلستطاع  هلوفعَّاو هيفهوقد هيفهلملشاقك  هأنهتستتثمرهوة هفرلغها هلونحرة هعصر هيف هلملسلم  ة

ه هجثش هبن  هزينب هفكان  هولخلري؛ هلوربِّ هه-أعمال هعنها هلهلل هوكان هأطرلهه-قضي هلوةد، هصناع لمرأة
هوتتصدقهيفهسحةلهلهلل،هكماهأسهم هلوصثابةاتهيفهسقيه هإذهكان هتدبغهوخترز، أمهاتهلملؤمننيهيًدل؛

هومدلوه هولونكحاتهلملاء هلألحدلث هترلو  هوحةث هلحلاضر، هوةتنا هويف هلخلري، هأعمال همن هوذه  هلجَلْرَحى، لة
هكانهالهبدهمنهبهله هومعرةني، هوَعَجزَة هوأقلمل، همنهأيتام هخلّفته هوما هلإلسالمة ، هجمتمعاتنا هعلى ولحلروب

هفك هولملعرةني، هولوَعَجزَة هولألقلمل، هلأليتام هأووئك هوقعاي  هإلعاو  هولألمرلل؛ هبعضهلجلهرد هبادقت هأْن ان
هلونساء هوسط هيف هلخلريي هباوعمل هتقرم هنسائة  هجلان هبإنشاء هلخلريي  ،هسلةمانهبنهعليهلوعلي) .لملنظمات

ه(.99،هص6991
وةدهمتةزتهجماالتهعملهلملرأةهيفهلوعملهلخلرييهمنهحةث:هقعاي هلألسرهلحملتاج هولوفقرية،هوقعاي هلألقلمل،ه

هلأليتام،هومجعهلوتربُّعات،هوإة ام هلألسرلقهلخلريي ،هولملشاقك هيفهلألطحاقهلخلريي ،هولألسابةعهلإلغاثة ،هوقعاي 
هلملعاصرةه هلملسلم  هلملرأة هدوق هزلل هفما هذوك هومع هولألمرم ، هلوطفرو  هومهرجانات هلألسري ، ولملهرجانات

همنهخاللهمنظ هباوعملهلإلغاثيهيفهلودولهلملنكرب  هتقرم هيفهلودولهلوغربة  ماهتاهحمدوًدل،هيفهحنيهإنهلملرأة
ه(.0262،هد.هزيدهبنهحممدهلورماينه)لخلريي هبشكلهمحاسي.

هلوحثتثة هجاءت  هلورقة  هلألمهة هذه  همرضرعهيفهغاي  يتعلقهلألمرهمبشاقك هلملرأةهلجلزلئري هيفهلوعملهوههملعاجل 
هأقدنا ذه هلورقة هفتحهبابهلونقاشهحرلهمرضرعهأوهةضة ههمنهخاللهلوتطرعيهيفهإطاقهلجلمعةاتهلخلريي 
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ه هلجملتمعهلجلزلئريمهم  هيفهبناءهلجملتمعوههأدولقهكتثريةهأثح هأنهولمرأةهفاوتاقيخه.منهةضايا هإسهاماتهكحرية
هعاملهلوعملهلوتطرعيوه  .ُووُرِجَها

ههلملشاقك هلوفعلة هولمرأةهيفهلالعمالهلوتطرعة ه:هيندقجهذهلهلوحثثهيفهمعرف هأهمية البحث-
وتطرعيهيفهظلهماهتشهد هلوساح هلجلزلئري همنه:هتسلةطهلوضرءهعلىهعملهلملرأةهلهأهداف البحث-

ه.لةتصادي هجعل همنهلملرأةهكشريكهلجتماعيهفعالوههحترالتهلجتماعة وههتغريلت
هسحقهذكر هلقتئةناوه- هلوتساؤالتهلوتاوة ه:ههطرحهمما
هعملهاهيفهظلهلوتغريلتهلالةتصادي ه؟ه-6ه هذلهتتلقىهلملرأةهلملتطرع هلودعمهلوكايفهملرلصل 

ه؟ههلملرأةهيفهلجملالهلوتطرعيهلويتهحترلهدونهمشاقك هلالجتماعة هرةاتماذيهأذمهلملع -6
هلوتاوة :ههالفرضياتهلةرتحناهكاةرتلحاتهولتساؤالتهه-
هلوعملهلوتطرعيهالهتتلقىهلودعمهلوكايفهيظهرهأنهلملرأةهلملتطرع ه-6 هيفهظلهلوتغريلتهلالةتصادي .هملرلصل 
هه.لملرأةهيفهلجملالهلوتطرعيهلىلهعرةل همشاقك هتؤديهلملعرةاتهلالجتماعة ه-0
هه:هلوعملهلوتطرعيه ويرجعهلوعملهلوتطرعيهوفرلئد هومكتسحاتههعملهغريهقحبيهالهيقدمهنظريهأجرهمعلرم

يكرنهلوعملهلوتطرعيهفاعاًلهومؤثرًلهيستلزمهأنهيشاقكهلجلمةعهيفه،هعلىهلوفردهولجملتمعهلإلجيابة هباوفائدة
نهالهيقتصرهعلىهفئ هدونهأخرى،هأوهجنسهدونهآخر،هبلهجيبهتنمة هوإمناءهلوعملهلوتطرعيهولخلريي،هوأ

هيقرمهبههلألفرلدههأيضا.أنهيشاقكهكلهفردهيفهلوعملهلوتطرعيهمباهيستطةع ذرهعملهغريهوظةفيهأوهمهين،
همنهأجلهمساعدةهوتنمة همسترىهمعةش هلآلخرين،همنهجريلهنمهأوهلجملتمعاتهلوحشري هبصف همطلق .

هلويتهينضريهحتتهاهلوعملهلوتطرعي،همنهمشاقكاتهتقلةدي هذلتهلملوههوذناكهلوكتثريهمنهلألشكال ماقسات
هدونهأنه هلآلخرينهىفهأوةاتهلوشدةهوعندهوةرعهلوكرلقثهلوطحةعة هولالجتماعة  منفع همتحادو ،هإىلهمساعدة
ه يطلبهذوكهوإمناهمياقسهكردهفعلهطحةعيهدونهترةعهنظريهماديهوهوكهلوعمل،هبلهلونظريهذرهسعادةهوقضا

هعنهكاذلهلملصابنيهوملهمشلهلملنكربنيهودقءهلجلرعهولألمرلضهعنهلوفقرلءهولحملتعندهقفعه هاجني.لملعاناة )سناء
ه(0221عابد،ه

 :   العمل التطوعي في اطار الجمعيات -
أكتثوورهتنظةموواًهوأوسوووعهتووأثريلًهيفهلجملتموووع،هيفهلووورطنهلوعووور هوههوذوورهأكتثوورهتقووودماًهموونهلوعمووولهلوتطوورعيهلوفووورديه

هومجعةاتهأذلة هتساذمهيفهأعمالهتطرعة هكحريةهخلدم هلجملتمع.ترجدهمؤسساتهمتعددةه
وعمرموواًهيعتووربهمتريووولهلوعموولهلوتطووورعيهعنصوورهمهووومهفّعووالهيفهتطوووريرهلملؤسسوواتهلخلرييووو هوتطرقذوواهيفهأيهبلوووده
موونهلوحلوودلن.هويكووادهأنهيكوورنهلوعموولهلوتطوورعيهمرلدفوواًهولعوورنهلوووهل ،هأوهمتريوولهلملشوواقيعهموونهخوواللهلوتنفةوووهه

جلهوود.هيحقووىهلوعموولهلوتطورعيهحباجوو هولتمريوولهلونقووديهوتسوةريهلوووربلماهوقصوودهلإلمكانوواتهلملتقدموو هولوتطورعهبا
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ولملتطوورقةهولثركووو هوإجووورلءهلودقلسووواتهحلاجةووواتهلوعمووول،هويعتوووربهلوتمريووولهولحووودهمووونهلإلشوووكاالتهلوووويتهترلجوووهه
هالهتسووووتطةعهألنهلملسوووتفةدينهمووونهخووودماتهلوعموووولهلوتطووورعيهغاوحووواهمووونهلوفئووو هلوووويته.لوعووواملنيهيفهذوووهلهلحلقووول

هلملسامه هإالهباوقدقهلحملدودهومعهذهلهفإنهلوعملهلوتطرعيهالبدهأنهيتسمهبسمتنيهقئةسةتنيهوذي:ه
.هأنهيودفعهصواحبهلملوالهماووههوتمريولهلوعمولهلوتطورعيهطرلعةو هودونهإكورل هحو هيكورنهذووكهمتمشوةاًهموعه6

هطحةع هلوعملهلإلدلقي .
نهيقووودمهذوووهلهلملوووالههبوووداهدعووومهلوعمووولهلوتطووورعيهوأنهاله.هلوسوووم هلوتثانةووو هالبووودهملمووورلهلوعمووولهلوتطووورعيهأ0

هيكرنهوههأذدلاهلخرى.
 المصادر الذاتية لتمويل العمل التطوعي:

سوورلءهموونهلألعضوواءهأوموونههونعووينههبوواهلملصووادقهلوهلتةوو هليهأنهلوتمريوولهيووتمهلحلصوورلهعلةووههموونهدلخوولهلجلمعةوو 
وأنهتشووكلهعضووورهفّعووالهيفهذوووهلهلونوورعهمووونههويتمةوووزهذووهلهلونووورعهبإتاحوو هفرصووو هملشوواقك هلملووورأةه.بوورلماهلجلمعةوو 

هلوتمريل.
 المصادر الخارجية لتمويل العمل التطوعي:

لوتطرعة هسرلءهكانهمنهأفرلدهذوههونعينهباملصادقهلخلاقجة هأنهلوتمريلهيتمهمجعههمنهمصادقهخاقجهلجلمعة 
همتريلهلوعملهلوتطرعيهلحلكرمة هلورمسة .هومتتثلهذه هلملصادقهجزءًلهكحريلًهيفهأوهلملصادقهلالحسانوههلوفضل

هعلىهلوتخطةطه هلإلدلقي هولوقدقة وميكنهولمرأةهلملشاقك هيفهإدلقةهذه هلملرلقدهخاص هوأهناهمتتلكهمنهلملهاقلت
إذهأنهلوتخطةطهلإلمنائيهلوفعالهولوترجةههلوسلةمهوالستتثماقلتهالهيتثققانهبغريه.ذوكهماهميكنهاهمن

ه)عائش هلوكرلقي(هحلكرميهمنهةحلهلملرأة.لوكامل هوقطاعهلألعمالهمعهلوقطاعهلهلملشاقك 
ويفهلحلقةقووووو هترجووووودهعووووودةهأسوووووحابهتووووودعرهإىلهلشووووورلكهلملووووورأةهلشووووورلكاًهكووووواماًلهيفهصووووونعهلوقووووورلقهلالةتصووووواديهيفه
لملؤسسواتهلملاةو هولملتلقةو :هأواًلهولمورأةهنفوسهلحلقورقهيفهذوووكهلالشورتلكهوينحغويهأنهتتسواوىهلملورأةهموعهلورجووله

ملهووووواقلتهولملكاسوووووبهولورظووووووائفهلوالزمووووو هوحلووووور همسوووووترياتهلختووووواذهلوقوووووورلقهيفهيفهلوقووووودقةهعلوووووىهلورصووووورلهإىلهل
هلملاة هولملتلقة . هلملؤسساتهولجلهات

كموواهأنهولموورأةهمهوواقلتهتناسووبهلوعموولهلوتطوورعيهوتتناسووبهبشووكلهخوواصهمووعهمحووادىءهلالدلقةهلوعصووري هلذه
لوشوووثةث هووةتهووواهلوضوووةقهويفهلكتسووح هلملووورأةهلوعديووودهموونهتلوووكهلملهووواقلتهموونهولةوووعهخربهتووواهيفهإدلقةهمرلقدذوواه

مهامهواهمبسوؤووةاهتاهلملتعووددةهوتورفريهلورعايو هولوقةووامهباوعمولهدونهأجورهدلخوولهلالسورةهوذوه هلوقوودقةهعلوىهلوقةووامه
بعووودةهمهووووامهيفهنفوووسهلورةوووو هاةنووو هجوووودلًهميكوووونهلسوووتتثماقذاهموووونهخووواللهلشوووورلكهمسوووامه هلملوووورأةهيفهلملؤسسوووواته

متتثةوولهلملورأةهيفهلهلةئوواتهلملناحو هولوتلقةوو هألعموالهلوووربهولخلووريههلوعمولهلوتطوورعيهكمواهيوودفعهذووكهإىلهزيووادةهنسوح 
حةوثهسووةتةحهذووكهولموورأةهلوقةوامهبوودوقهحةوريهخاصوو هيفهليصوالهلوعديوودهمونهلخلوودماتهلوويتهتلوو هلحتةاجوواته
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لملووورأةهكمووواهتقوووورمهلملنظمووواتهلونسوووائة هبوووودوقهأساسووويهيفهتفعةووولهمشوووواقك هلملووورأةهموووعهذووووه هلجلهووواتهخاصووو هموووونه
يبهلملووورأةهعلووووىهلملهووواقلتهلملهنةووو هولوفنةووو هلوووويتهتطلحهوووواهأنظمووو هلوعمووولهيفهذوووه هلملؤسسوووواتهناحةووو هتأذةووولهوتووودقه

وبإمكووووانهذوووووه هلملنظمووووواتهأيضووووواًهأنهتأخوووووههيفهلعتحاقذووووواهلووووودوقهلووووووهيهتقووووورمهبوووووههلملووووورأةهيفهمنظمووووو هلملشووووواقيعه
تقنةووو هوتتضووومنهلووووربلماهلوناجثووو هيفهدعووومهلونسووواءهمنظمووواتهلملشووواقيعهخاصووو هباونسوووح هولتمريووولهولملسووواعدةهلو

هلملشرقة. هولوتدقيبهولسدلء هولملعلرمات
هبأنه: هولملستفةدة هوبناًءهعلىهذوكهميكنهترصةفهلودوقهلوتنمريهولمرأةهلوعامل هيفهلجلهاتهلملاة 

.هدوقهةةواديهيتمتثوولهيفهتأسووةسهلوعديوودهموونهلملشووروعاتهلالنتاجةو هولملشوواقك همووعهلوقطوواعهلخلوواصهيفهتنفةووهه6
هوحتقةقهلوتنمة هلالجتماعة .هعديدهمنهلملشروعاتهودعمهلالةتصاد

.دوقهتفصووةليهألدولقهلملووورأةهيتمتثووولهيفهلوتووودقيبهوحووولهلملشووكالتهوإةامووو هلملشوووروعاتهوإجيوووادهفووورصهعموووله0
همتزليدةهوقطاعهعريضهمنهلونساءهيفهلوقطاعاتهلوريفة هولحلضري ه

لماهوتأسوووةسه.دوقهتنشووةطيهوووربلماهلوتنمةوو هوالقتقوواءهرصوووائصهلملوورأةهموونهخوواللهلوتمريووولهولعديوودهموونهلوووربه3
مشوروعاتهخدمةوو هوالقتقواءهباخلصووائصهلالجتماعةو هولالةتصووادي هولموورأة.هعلمواًهبووأنهدقجو همسووامه هلملوورأةهيفه
ذوه هلملؤسسواتهختتلوفهمونهجمتموعهآلخورهحسوبهحجومهوخصوائصهودوقهلملؤسسو هوطحةعو هلوتسوهةالتهلووويته

مه هأيضوواًهبنرعةووو هلملشوووروعاتهمتنثهوواهمووونهأجووولهلسووتقطابهومشووواقك هلملووورأةهولعموولههبووواهكمووواهتتووأثرهذوووه هلملسوووا
هذه هلملؤسس هوكاف هلونساءهلملستفةدلت هلويتهتقدمها ه.ولجملاالتهولالحتةاجات

هلوعربة هعام  هلجلزلئري هخاص وههوهباونظرهلىلهولةعهلملرلة الغلحة هلودولههعلىهلورغمهمنهلالذتمامهلملتزليدوههلملرلة
هيفهلوعمل هيفهةرةهلالهلنهلملؤشرلهلوعربة هوتعظةمهمكان هلملرلة تهلورلةعة هتشريهلىلهلنهنسح همسامه هلملرلة

هيسريهبحطءوههضئةل هلوعملهلوتطرعيهالزلو  هباودولهلوغربة هلويتهتناديهبعملهلنهتقدمها مشاقك هوههمقاقن 
هيفهلوعملهلوتطرعيهلوهلخلريي ه(99،هص0222)عحريهطايلهفرحانهلوحشابش ،هه.لملرلة

هلوه:المرأة التطوعي  فوائد عمل هلوعمل هلوتماسكأصحح هونشر هلجملتمع هبناء هيف هأساسة  هقكةزة هتطرعي
هلجملتمعهولوعملهلوتطرعيهمماقس هإنسانة هلقتحط هلقتحاطاهوثةقاهبكلهمعاينوه هلوتضامنهلالجتماعيهبنيهلفرلد

 لوحشري هباختالاهلوديانات.هكلهلجملتمعاتهلوعملهلوصاحلهودى
 دور المرأة في العمل التطوعي 

هيفهلوتنمة -6 ه.هعهبعجل هلونمردفوههمشاقكتها
ه.غريهلورمسة هلملؤسساتهمشاقكتهاهيفه-0
هيفهلوعملهلوتطرعيهبشكل-3 هه.مستمرهمشاقكتها

  العمل التطوعي بالجزائر
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هلوتطرعيهلخلرييهخاللهلوفرتةهلألخريةهلذتماماهكحريلهيفهلجملتمعهلجلزلئريهخاص همنهطراهلملرأةهَوِقوووووَويهلوعمل -
لجتمعنهيفهمجعةاتهكتثريةهمنهأجلهتقدميهلوةدهلوعرنهولمثتاجني،ههءحةثهنرىهأنهذناكهلوعديدهمنهلونسا

هلالجتماعي هلوتماسك هةةم هنشر هأجل همن هوذوك هوسدهوه، ههتدا هخمتلف  هوبرلما هأنشط  همن هبه هتقرم ما
هلحملتاجنيهوتأذةلهمهوتدقيحهمهوحتريلهمهمنهملتقيهإعاناتهإىلهأشخاصهمنتجنيهيفهجمتمعهم ه.حاج 

 لجزائر :التطوعي با عمل المرأة واقع
 لورلةعهلالجتماعيهه.عدمهلحرتلفة هلملؤسس هلوتطرعة ه؛همماهيسحبهضعًفاهضدهحتديات -
 .لوتطرعة هعدمهوضرحهلورؤي هولألذدلاهولجمعةات -
 .هلوتطرعة هنقصهلوتمريلهولملساعدلتهولجمعةات -
 .ضعفهلالذتمامهبتثقاف هلوتطرعهيفهلملؤسساتهلهلورتبري هولملؤسساتهلإلعالمة  -
 ولوتشجةعهوعملهلملرأةهلوتطرعي.هغةابهلوتثفةزه -
 .كتثرةهلنشغاالتهلملرأةهلملتطرع هيُنقصهمنهمردودذا -
 ه.لونظرةهلوسلحة هولمجتمعهوعملهلملرأةهلوتطرعي -
هوكنهترسةعهاهاله - هأوسعهلنتشاقل، هلوتطرعهفةها هإىلهأنهتكرنهثقاف  هماس  ولورلةعهأنهكلهلجملتمعاتهحباج 

هوذناك،هألنهلألمرهحيتاجهإىلهتكاملهيفهذه هميكنهأنهيعتمدهعلىهبعضهلملحادقلتهلوفردي هذنا هلويتهتقرم  
لوعملة هبنيهلملدقس هولوحة هولملسجدهولوحةئ هلوعام ،هوترفريهبةئ هجةدةههلهلهلوعملهلإلنساينهلوهيهيدلهعلىه

هلملرضرع هحرل ه''لملساء'' همعهم هحتدث  هلوهين هبعض هيرى هكما هلجملتمع، هلورة .وعي )جريدةههلستتثماق
ه  (0262لملساء،

 الجانب الميداني للدراسة: 
ههلخلطرلتهحترتإهيتلووهه:هلورقة هلوحثتثة هعلىهلجلانبهلملةدلينهإعتمدناهيفهذه  -  لوتاوة ه:لملنهجة 
ذهلهلملنهاهبأنهه:"يقرمهعلىهوصفهظاذرةهمنهلوظرلذرهولرصرلهإىلهأسحاهباهه:هيعراهلملنهاهلورصفي -

هلويت هوتعمةمهاهولوعرلمل هلونتائا هولستخالص هفةها هوذوكهمنههتتثكم همعةن  هحبتثة  هخط  هوفقا هذوك ،يتم
هوحتلةلها هلوحةاناتهوتنظةمها هجتمةع هلملنهاهمن.هخالل هلملستخدم هيفههويعتربهذهل هلملناذاهلملهم  أحدهأبرز

هلالجتماعة  هلودقلسات هلودقلس ،ه، هظاذرة هعلى هلوتعرا هيف هتساذم هعام هبرجه هلوعلمي هلوحثث ومناذا
همجة هوتفسري هلوصثةح، هإطاقذا هيف هلورصرلهإىلهلونتائاهووضعها هويعدهذوكهبدلي  ههبا، عهلوظرواهلحملةط 

هلوحاحثه هلوترصةاتهولملقرتحاتهلويتهيسرةها هيف هتتمتثل هلويت هلحللرل هوبلرقة هباوحثث، هتتعلق هلويت لودقلسة 
هكحريينه هوُجهًدل همنهاهمعنيهيفهلوحثثهيتطلبهوةًتا هولستخدلم همنتهلوحثث، هلجلدلهلوهيهيتضمنه إلهناء

هلورصرل هسحةل هلملقالههيف هلوحثث،هوسراهنتعراهذهل هلملعلرماتهولوحةاناتهلويتهتتعلقهبظاذرة همجةع إىل
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 إىل ولرصرل لوظرلذر من ظاذرة وصف على لملنها ذهل يقرمهعلىهتعريفهلملنهاهلورصفيهوخصائصه.
دوةلهلوحاحثهيفهكتاب ه.)وتعمةمها لونتائا ولستخالص فةها، تتثكم لويت ولوعرلمل لوظاذرة ذه هأسحاب

هص0261/0269حثث،هلو ه(9،
هذهلهلملنهاه هذهلهلملنهاهدونههنظرلهوطحةع هلملرضرعهوإستخدمنا وخصائصهلملةدلنهلوهيهيتطلبهلستخدلم

لوعرلةةلهلويتهوههكهلهمعرف هأذمهلملشاكلوههمعرف همدىهمشاقك هلملرأةهيفهلوعملهلوتطرعيهلألخرهوباوتايل
هيفهتأدي هعملهاهلوتطرعيرتهتع هجملالهلوتطرعيهودوقذاهلحلقةقيهيفهل،هضها
هفهيهتعتربوهه: الدراسة عينة إختيار • هيشملهجزءلهكتعريفهولعةن  منهوحدلتهلجملتمعهلالصليههمنرذجا

 ه(639،هص6999.ه)عامرهلبرلذةمهةندجيلي،هحبةثهحتملهصفاتههلملشرتك هتكرنهممتثل هوهوههلملعينهباوحثث
هلوعةن ل هيتمتثلوهه:هختةاق همهلوهي )مرقيسهأجنرس،ههنهطراهلوحاحثيفهلجملتمعهلوهيهيكرنهحملهلودقلس 

هعلىه(29،ص0229 هلوقصدي هةدهوةعهلختةاقنا لويتهيتعمدهلوحاحثهلنهتكرنهمنهحاالتهمعةن هوههلوعةن 
 يفهممتثل  لوحثث عةن  ودى لوتقصيوههلوحثثهمنا تتطلب ولويتمتتثلهلجملتمعهلالصلههألهنالوهوحدلتهمعةن ه

 باوعملههتتم لويت لجلمعةات حتديدل لخلريي  جلمعةاتل لطاق يفهلوتطرعي لجملال يف يعملنهلوالو  لونساء
 .مجعة هلخلريي دلخلههلجملمرعهلوكليهولمحثرثاتهمنه60 بنسح  لوعةن  لختةاق ونسح هلملرأة ترةة وههلخلريي

هحبتثنا هلألملهلخلريي هيفهفرعهنسائيهيتكرنههوتتكرنهعةن  هلوناشطاتهيفهمجعة  همنهلونساء همنهجممرع  ذهل
همنهضمه12منه تقعهذه ه)هرالي هلألغرلطبأفرلدهمنهأعضاءهلملكتب،هوتنشطهذاتههلجلمعة هه29نهاهإمرأة

ه ه0261منههسن هكلمه(هه922لوعم هبههلويتهتحعدهعنوههمجهرقي هلجلزلئرهلودميقرلطة هلوشعحة جبنربهلورالي 
هلوتطرعة وه هلالعمال هعلى هولملشاقيعوههتعتمد هلحلسنات هترزيع هعلى ههتعمل هلملناسحلوتطرعة  هيف اتهلخلريي 

هلملاوة هذيهصدةات هوأذمهمصادقذا هوغريذا، هولورطنة  لحملسننيهولملةزلنة هلوسنري هلويتهوههذويهلوفضلهلودينة 
هعنصرلهفعاالهيف هوتعتربهلملرأة هلوعلةا، دلخلهذه هلجلمعة ههلونشاطاتهلوتطرعة هتقدمههلمهمنهطراهلملصادق

ه.لخلريي 
هل هذه  هيف هلملختاقة هلوتقنةات هأو هوألدولت هباونسح  هلما هكهلههلعتمدناودقلس  ه, هباملشاقك  هلملالحظ  على

ه هباملقابل  هلخلرجاتهلملةدلنة هستمرلملهإلحتكاكناهنظرللستماقة همنهخاللهمشاقكتها هلجلمعة  ولالطالعهههبه 
هلملساعدلت هخالل همن هلملةدلنة  هلوربلما هأذم هوههعلى هولتقدمي هلملعرزةالعانات هلجملتمعهه.لهلش وههلفئات يف

ه.لجلزلئري
هترضأوهه هوهةحكتثر هباملشاقك  هلوحاحثهلالجتماعيهلىلهحةثه:لمالحظ  هلملالحظ هيلجأ هباملشاقك هلستخدلم

يكرنهبهوكهأكتثرهوههلوتقربهمنهلملحثرثنيلويتهتساعد هعلىههأوهلوتقنةاتهلملنهجة همنهلالدولتهدونهغريذا
هه(69،صهعمادهحسنيهلملرشدي)فعاوة هونشاطهمعهجممرعهلملحثرثني
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هلملالحوه هلستعمال همن هبامللوغرض هذرظ  هلوظاذرةهشاقك  هجمريات هيف هدةةق هوههلوتدةةق هنتائا هعلى لحلصرل
هلوحاحث هتساعد هلىلهوولضث  هلخلحاياهحقائقهولرصرل هبعض هلوحاحثهوكشف هجيهلها هكان همنهةحلهلويت

هلوحاحثهبدوقهقئةسيهيفهمجعهلملعلرماتهوذوكهعنهطريقهمشاقكتهه ههبا هذيهلويتهيقرم هباملشاقك  ولملالحظ 
همرضرع هحةاة هلوحثثهيف هيفه، هويشاقكهم همعةن  هفرتة هلجلماع  هأفرلد همع هلوحاحث هيعةش هأن هآخر مبعىن

هبانتظامه همالحظ  هكل هلوحاحث هيسجل هلوحثث همرضرع هذي هلويت هلجلماع  همع همعةشة  هوأثناء نشاطاهتم
هلإل هعلماء هةحل همن هيستخدم هباملشاقك  هلملالحظ  ه.جتماعوأسلرب هلوشريف، هحممد هلهلل ،ه6991)عحد

ه(.69ص
ذيهوسةل هجلمعهلملعلرماتهحرلهمرضرعهبنرىهلوحاحثهعنهطريقهاهتزويدهجبمل همنهه:هلمقابلةإستمارة ا

هفةهاهلألسئل هوقتحهاهبأسلربهمنطقيهومناسب كماهلهناهتعملهعلىهلوكشفهبدونه،ههلملعطةاتهيكرنهحدد
ه(16،صهه6920ه،إحسانهحممدهلحلسنه)ه.ظهرقهأيهحتةزهحرلهلوظاذرة

ه هدقلستنا هوطحةع  نظرلهخلصرصة ههاملقابل لوهيهتتطلبهمناهلالستماقةهبوهه هوخصائصهمةدلهناةلالجتماعونظرل
همرلتهكدقلس هلووة هلوهلستطالعة هيفهلوحدلي هه هلملحثرثاتهوعدة همقابل  هلجلزلئريهلحملافظهفكانهعلةنا جمتمعنا

هسهل  هتحدو هلالمرق هلحلوههكان  هلملحثرثاتميكننا همن هعدد هلكرب هعلى هلوعملهلوهصرل هيف هيعملن التر 
هلهلهلستقرههستعدلدهوالستجرلبهلوعلميإهالهيحدينهتطرعيهوكنهعندهلوتقربهلكتثرهالحظناهلنهمعظمهنلو

هلملحثرثاتهعلىه هولحدةه12عدد همنهمجعة  هباملقابل هل، هلالستماقة هلخرتنا وشرحهلالسئل هلملطروح هوكلهههل
هوههلملحثرثات همعهن هلأله،معةن هألوةاتلخللرس هكان  هلوتقنة  هملرضهكتثرفهه  ههلاوههحبتثناهرعمالئم  منههملا

فهيهتفرضهعلىهلملحثرثاتهلوتقةدهمبرضرعهلوحثثهولألسئل ه،هدوقهيفهتفعةلهوإجناحهلوحثرثهلإلجتماعة 
همرضرعة ه هبصف  هلملعلرمات هحتلةل هعلى هساعدتنا هكما هلحملددة هأطر  هنطاق هعن هلخلروج هوعدم لملطروح 

هولستخالصهلونتائا هلوشرح، هوحناءهلستماقلتناههلوتفسريوههحةثهسامه هيفهتسهةلهعملة  ولوتثلةلهفحاوسن 
هفقدهبنةناذاهعلىهشكلهحماوقهبدلي همنه:

لملسترىهلوتعلةمي،ه،هلوسنه،لحلاو هلالجتماعة هأسئل ه:ه9لوحةاناتهلوشخصة هولويتهفةهاههلحملرقهلالوله:ه-
ههلورضعة  هلملهنة .

هلوتثاينه- هوههلحملرق هلحملرقهعلىهأسئل  هلالوىله:لحترىهذهل هلودعمهوههتعاجلهلوفرضة  هلملتطرع  تعىنهبتلقيهلملرلة
هلملطلرب ههلوكايفهوسد هلحلاجةات

ه: هلحملرق هذهل هلحترى ه: هلوتثاوث هلوعرلهلحملرق هةةأذم هترلجهها هلويت هأوهلملرأةل همهامها هتأدي  هأثناء هلملتطرع 
ه.لملرجرةهأذدلفها

 تحليل الجداول االحصائية :و  عرض -



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(14),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 1082 

Volume 5(14), December 2018 

 

 جدول رقم )10( : يمثل توزيع المبحوثات حسب متغير السنه:
 لونسح هلملئري  لوتكرلق لوسن

سن ه32أةلهمنه  63 06,11 
سن ه92-ه32  66 06 
سن ه62-ه92  00 31,11 

سن ه62أكتثرهمنه  62 61,11 
 622 12 لجملمرع

أنههيتحنيه(هيتضحهوناهمنهبنيهجممرعهعةن هلملحثرثات26منهخاللهترزيعهلملعطةاتهيفهلجلدولهقةمه)
هتقابلهاهنسح ه،تلةهاه31,11بووووووههسن ه62إىلههسن ه92منههلهلوفئ هلوعمري ولويتهمتتثه25 ذيهنسح هأكرب
ه سن ه92-32لوفئ هلوعمري همابنيه 06,11 أخرهنسح وههسن ه32هأةلهلوعمري هلوفئ 

هسن هه62أكتثرهمنههلوفئ هلوعمري هوذيهمتتثل،هه61,11ةدقتهبنسح ه
أكتثرهمنهلوفئاتههباوعملهلوتطرعيهعيوعيهلجتماوههوديهاهلذتمامهكهالتنهلوفئ هلوأذهلهماهيتثح هبوه 

 .لوعمري هلالخرى
ه: جتماعيةاال ( : يمثل توزيع المبحوثين حسب الحالة21جدول رقم )

 لونسح هلملئري  لوتكرلق الحالة االجتماعية
 96,11 06 عازب 
 02 60 متزوج 
 06 66  مطلق
 63,33 2 أقمل 

 622 12 لجملمرع
أكربهجندههولمحثرثاتهلالجتماعة هلحلاو هلوهيهميتثلوهه20قةمهلجلدولهمنهخاللهلملعطةاتهلإلحصائة هيفه

وتلةهاههظهرتهعندهفئ هلملطلقاته06متتثل هيفهفئ هلوعزباتهمثهتلةهاهنسح هه،96,11ةدقتهبووهمئري هنسح 
ه ه61,11نسح  هلملتزوجاته هفئ  هوههودى هبووو هةدقت هلجلدول هذهل هعرفها هنسح  ه63,33أخر هفئ هه عرفتها

هلالقلمله
هإالهأنههلنوههدقلسة باورغمهمنهلنشغاالهتمهلوهلوعازباتهحظهأنهفئ ولملاله أوةاتههنلذتمامهوخيصصهلملهنة 

همنهنظاممعةن ه  بهأوةاتهمتفرة هوطريل هومستمرة.هماهيتطلوههمعنيهلالعمالهلوتطرعة هوماهلا
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 المستوى التعليمي حسب  (: يمثل توزيع المبحوثين10جدول رقم)
 ونسح هلملئري ل لوتكرلق لملسترىهلوتعلةمي

 22 22 أمي
 02 60 لبتدلئي
 61,11 62 مترسط
 32,33 03 ثانري
 06 66 جامعي
 622 12 لجملمرع

ه)ه هقةم هلجلدول هخالل همن هلملحثرثات (23يتضح هبترزيع هلوتعلةميهلملرتحط هلملسترى هبنيههحسب همن أن
هولمحثرثات هلوكلي هجممرع هذويهلملسترى، هيفهفئ  هتتمركز هنسح  هلكرب ههريلوتثانهجند هه32,33بنسح  مثه،

ه هنسح  ه06تلةها ههامعيذويهلملسترىهلجله ه02،مثهنسح  عرفهاهذهلههنسح أةلهوههوهويهلملسترىهلالبتدلئيه
همسترى61,11لجلدولهةدقتهبوووووو ه،همترسطهوهوي

هصحغ ه هلحلاوة  هلودقلس  هعلى هيضفي هلوتعلةمة  هلملستريات هيف هتنرع هلوسابق  هلملعطةات هخالل همن هيتحني و
هحب هلونسةاهلالجتماعيلجتماعة  هلويتهيتكرنهمنها هلوفئات هخمتلف هعلى هالشتماهلا هيالحظهأيضاههه.ت  كما

هلوتعلةم هوتغريلتهلالجتماعة هلجيابةاوههمماهيعطةناهمؤشرلهحةرياهلملتطرعاتودىهلجلامعيهوههلوتثانريهلقتفاعهنسح 
 ه.غرلطيولمجتمعهلالهلوتثقافة وه

 :عية المهنيةالوض(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب 10جدول رقم)
 النسبة المئوية التكرار المهنة
 61,11 62  طاوح
 02 60  مرظف

 06,11 63 أعمالهحرة
 66,11 29 ةمتقاعد

 32 62 ماكتث هباوحة 
 622 12 لجملمرع

هلجلدول مثه،هعندهفئ هلملاكتثاتهباوحة هه32نالحظهأنهأكربهنسح هعرفهاهذيهه(29قةمه)همنهخاللهذهل
ه: هنسح  ه02تلةها هلملرظفاتعرفتهه هفئ  هوها ه، هنسح  ه06,11تلةها هفئ ه هلحلرةهعرفتها هوهلألعمال تلةهاه،
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هلوطاوحاتهه61,11 هودىهفئ  هلجلدولهأةلهنسح ، هوههوةعراهذهل عرفتهاهخان ههه66,11لويتهةدقتهب:
هلملتقاعدلتهعنهلوعمل.

هأنهه هيفسر لوكايفهرة هوديهنهلوهلملاكتثاتهباوحة هذنهلالكتثرهتفر هملماقس هلالعمالهلوتطرعة هلالخرىما
هولمحثرثاته.باألعمالهلوتطرعة والذتمامه هبحقة هلورضعةاتهلملهنة  ه.مقاقن 

 .في الجمعية التطوعية االنخراطكيفية  ات حسبـ( توزيع المبحوث5الجدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار االنخراط في الجمعية التطوعيةكيفية 

 91,11 02 لوشخصة همبثضهلالقلدة
لالذلهبفضل  60 02 

وصديقاتلهبفضل  02 33,33 
 622 12 لجملمرع

ه)ه هقةم هجدول هخالل همن ه26يتحني هبكةفة  هلخلاص ه( هلوتطرعة  هباجلمعة  هكانههأكرب جندلالخنرلط نسح 
نسح ههوتكرنهأةلهلوشخصة هميتثلهمبثضهلإلدلقةه33,33هنسح ه،مثهتلةهاهه91,11هصديقاتلوهبفضل

هبنسح  هةدقت هلجلدول هذهل هخان ه02عرفها هلالذلهعرفتها هلجلمعةاتههبفضل هلىل هلالنضمام هأن مايفسر
هأصححهقلجعهلىلهلوقناعاتهلوشخصة  هوهولمحثرثاتهأكتثرهلخلريي  هبأ. هوعيهلونساء هليضا هلوعملهيفسر مهة 

هلالجتماعة هلوتطرعي  .هيفهلحلةاة
ة جمعيإلى ال من االنضمام الهدف حسب ات(: توزيع المبحوث10جدول رقم )  
ريقةمن االنضمام إلى الط الهدف  النسبة المئوية التكرار 

نساينذداهل  06 96,11 
لجتماعيهذدا  02 33,33 

 06 66 ذداهثقايف
 622 12 لجملمرع

أنههجندمعة هلخلريي هإىلهلجلهمنهلالنضمامهباألذدلاهلملرجرة(هلخلاصه21يتضحهمنهخاللهلجلدولهقةمه)ه
هل هةدقتهبو هلهلداهلالنساينه96,11علىهنسح  هيفهلهلداهلالجتماعيهمتتثله33,33تلةهاهنسح همثهعرفها

االخنرلطهيفهبهوههعالة هكحريةهلوتثقايف،هماهيفسرهأنهلهلداهلالنساينهلهلداهمتتثلهه06هذيهنسح هوتكرنهأةل
هلملحثرثات هودى هلوتطرعي هلوطابع هذلت هذره.لجلمعة  هلوتطرعة  هلالعمال همن هلورئسي هلهلدا هلهلدا ألن

ه.ذداهلنساينهحب 
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 ستخدمة في معالجة الجداول المركبة للفرضيات:أوال : األدوات اإلحصائية الم
هملعرف هتكرلقهإختةاقهكلهبديلهمنهبدلئلهأسئل هلإلستماقةه- ه.لوتكرلقلت:
 .لونسبهلملئري :هملعرف هنسح هإختحاقهكلهبديلهمنهبدلئلهأسئل هلإلستماقةه-
 
ه

 أساليب المعالجة اإلحصائية للجداول المركبة: 
هلإلستحةانهةمناهمباهيله هيه:ملعاجل 
هعلىهأساسهلورتمةزهمنهإدخالهلوحةاناتهإىلهلحلاسبهلآلوويهبعدهأنهه همتكننا همتغريلتهقةمة  هودينا أصحح

 Statistical Package forوذرهإختصاقهووه)هه(SPSS)مثهةمناهبإدخاهلاهونقلهاهإىلهبرناماه،هةمناهبتفريغها

Social Science)ه(.2صه،ه0223سعدهزغلرلهبشريه)ه
هلالجتماعة "،هحةثهةمناهمبعاجل همعطةاتهلإلستحةانهوذوكهحبسابههولويتهتعينه"لحلزم  هولعلرم لإلحصائة 

هكايهبريسرن ه(.2أو )كا    لوتكرلقلتهولونسبهلملئري همعاملهإختحاقهلإلحصاءة
هلإلحصاءة) 2كا أو   إختبار  هةصدهمعرف للداللة عاى عالقة أو إستقاللية المتغيرات (:  إختحاق

هومدىه هحتققها هعدم هأو هلودقلس  هفرضةات هحتقق همن هولوتأكد هلوتكرلقلت هبني هولفروق هلإلحصائة  لودالو 
هإستقالوة هلملتغريينهيفهلجلدلولهلملتقاطع .

ه.               -   ∑   باوعالة هلوتاوة :ه  ويتمهحسابه
f0ه:هممتثلهلوتكرلقهلملشاذدهلملتثصلهعلةه.ه
feهنظري.:همتتثلهلوتكرلقهلملترةعهلوه

همنهخاللهلجلدولهلإلحصائيهلملتعلقهبقةم0ويتمهبعدهذوكهلوكشفهعنهدالو هكيهدوه)كا هلحملسرب  ) 
هعند0)كا هه( هدالو  هعندهمسترىهدقج هه2.26=هαمسترى هيفهلونتائاهلحملصلهعلةها هلوتثق  لملحنيهونسح 

ه .96لوتثق ه
 spssوفقهبرناماهه(2)كالهحةثهلعتمدناهلملعايريهلإلحصائة هلوتاوة هيفهلودالو هلإلحصائة هملعام

 ه هعند هلوتثق  هذرهه96مسترى هلودالو  همسترى ولتثققهمنهمدىهحتققهلوعالة هه2.26=هαأي
 ( H1)هلوفرضة هلوحديل وهه( H0وفقهلوفرضة هلوصفري )

 هكانهمعامله)كا هذره0إذل هأةلهمنهمسترىهلودالو  )αهلوصفري ه2.26=ه (هH0) فإنهلوفرضة 
 ئةاهمبعىنهالهترجدهعالة هبنيهلملتغريينهيفهلجلدولهلملتقاطع.(:غريهدللهإحصا0أيهمعامله)كا.حمقق 
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 (هأكربهمنهمسترىهلودالو ه0إذلهكانهمعامله)كاαهفإنهلوفرضة هلوحديل ه2.26=ه(H1 )حمقق .هأيهه
 (:هدللهإحصائةاهمبعىنهترجدهعالة هبنيهلملتغريينهيفهلجلدولهلملتقاطع.0معامله)كا

 
هلوعملههلملرأةهلملتطرع هالهتتلقىهلودعمهلوكايفيظهرهأنهالفرضية األولى:  عرض وتحليل -0 ملرلصل 

 يفهظلهلوتغريلتهلالةتصادي هلوتطرعي
جدول  : الوصعية المهنية يبين تلقي الدعم الكافي لمواصلة العمل التطوعي حسب10جدول رقم

 : عية المهنيةضالو  بين تلقي الدعم الكافي لمواصلة العمل التطوعي حسب(: ي10) رقم
   هنيةالوضعية الم

 المصادر
 المجموع ماكثة بالبيت متقاعدة اعمال حرة موظفة طالبة

 النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت
 38,3 23 33,3 6 28,6 2 46,2 6 41,7 5 40,0 4 نعم
 61,7 37 66,7 12 71,4 5 53,8 7 58,3 7 60,0 6 ال

 100,0 60 100,0 18 100,0 7 100,0 13 100,0 12 100,0 10 المجموع
2اختبار كا 2قيمة  كا   0 درجة الحرية 1,928 االحتمال 1,877 

هحسبه هلوتطرعي هلوعمل هملرلصل  هلوكايف هلودعم هتلقني هيرضح هولوهي هأعال  هلملهكرق هلجلدول هخالل من
ه هب هةدقت هولويت هنسح  هأعلى هلجلدول هذهل هعرا هحةث هولمحثرثات، هلملهنة  جململهه16.9لورضعة 

هلهلش ههلملحثرثات هلوفئات هوفائدة هوتربعات هلملقدم  هلإلعانات هوأن هكايف هغري هلودعم هأن هصرحن لولرل 
ه11.9وتلةهاهنسح ههه71.4ولحملتاج هغريهكافة هحةثهعرف هخان هلملحثرثاتهلملتقاعدلتهأكربهنسح هبه

ه هةدقتهبهه62.3عندهلوطاوحاتهه12ولماكتثاتهباوحة هوأةلهنسح  ه63.2ودىهلملرظفاتهوأةلهنسح 
هذهلههودى هعرفها هنسح  هبأعلى هكايف هلودعم هبأن هصرحن هلولرل  همقابل هيف هلحلرة هلألعمال همياقسن لولرل 

ه هب هةدقت هولويت ه32.33لجلدول هنسح  هأعلى هلحلرة هلألعمال هخان  هعرف  هحةث وتلةهاهه91.66،
ه هه96لملرظفات هب هلوطاوحات هفئ  هه92مث هب هباوحة  هلملاكتثات هبنسح هه33.33مث هلملتقاعدلت وأخريل

ه.ه02.1
ه ه)كما هقةم هلجلدول هومعاملهلالقتحاطهولعالة ه29يرضح همربع هكاا هلختحاق هنتائا هلملهنة ه( بنيهلورضعة 

هلوعملهلوتطرعي هوتلقيهلودعمهلوكايفهملرلصل  ةةم ههووجدناه2.299تساويهه0حةثهوجدناهأنهةةم هكا،
عنري هوذيهأكربهمنهمسترىهلمله9عندهدقج هحري ه(ه%90.2أيه)ه2,902تساويههspssلالحتمالهيفه

لورضعة هبأنهذناكهعالة هبنيهمؤشرلتهلملتغريهلملستقلهلوهيهذرهلوفرضة هلوحديل ه،هوباوتايلهفإنناهنقحله6%
 .تلقيهلودعمهلوكايفهملرلصل هلوعملهلوتطرعيولوتابعهلوهيهذرههلملهنة ه

هلملعنةنيهبتربعا هلألفرلد هومتطلحات هلحتةاجات هملقابل هكايف هغري ههلن هلملقدم هلودعم هأن هيفسر تهلجلمعة هما
هجعلهبعضهلملتطرعاتهباوتفكريهيفهعدمه هما هلألفرلدهمنهذويهلودخلهلوضعةف.وذهل هالقتفاعهعدد ونظرل
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هلملعرةاتهلويته هأذم همن هذهل هوباوتايل هتعةشها هلويت هلالةتصادي  هلوتغريلت هظل هيف هلوتطرعي هلوعمل مرلصل 
هولالستمرلقهغيهلوقةامهباألعمالهلوتطرعة . هتقفهأمامهمرلصل 

هيف هعاملههودلئما هيف هلوعامالت هوحةري  هونشاط هعمل هةل هكايف هغري هلودعم هكان هكلما هنقرل هلوصدد ذهل
همنهطراهلجلمعةاتهلورمسة ،هماهجيعله هتتلقىهإعاناتهمادي هحمدودة هوأنهلجلمعةاتهلخلريي  لوتطرعهخاص 
هتسعىهإىلهلوحثثهعنهإعاناتهمادي همنهجهاتهغريهقمسة ،هومنهذويهلإلحسانهوذويه هلجلمعة  أعضاء

 فضل،هماهيعطلهمنهمهامهلوقائماتهولوعامالتهيفهلجملالهلوتطرعي.لو
 : يوضح أوقات تردد المبحوثات على الجمعية حسب متغير السن  (10)جدول رقم 

هلوسنههههههههههههههههههههههههه
هأوةاتهلورتدد

هلجملمرعهسن ه62أكتثرهمنههسن ه62-92هسن ه92-32هسن ه32أةلهمنه
ه%هته%هته%هته%هت %هت

 20,0ه12 20,0ه2 22,7 5 20,0 3 15,4 2هسحرعكلهأ
 25,0ه15 30,0ه3 27,3 6 20,0 3 23,1 3همرتنيهيفهلوشهر

 20,0ه12 20,0ه2 18,2 4 26,7 4 15,4 2همرةهيفهلوشهر
هولورطنة  هلودينة   35,0ه21 30,0ه3 31,8 7 33,3 5 46,2 6هيفهلملناسحات

 100,0ه60 100,0ه10 100,0 22 100,0 15 100,0 13هلجملمرعه
2اختبار كا 2قيمة  كا  ه9هدرجة الحرية 0,996 االحتمال 1,652 

ه هقةم هلجلدول هخالل هلوسنهه22من همتغري هحسب هلجلمعة  هعلى هلملحثرثات هتردد هأوةات هيرضح ولوهي
لولرل هذكرنهبأنهأوةاتهلورتددهعلىهلجلمعة هه%36حةثهعراهذهلهلجلدولهأكربهنسح هولويتهةدقتهبه

هولودينة هوحسبهمتغريهلوسنهترزع هلونسبهكماهيلي:هيفهلملناسحاتهلورطنة 
هه91.66% همن هأةل هلوعمري  هلوفئ  هه32يف هتلةها هه%33.11سن  هلوعمري  هلوفئ  سن ،هه62-32عند

ه هنسح  (هنتائاهلختحاقهه22يرضحهلجلدولهقةمه)كماههسن .ه62-92عندهلوفئ هلوعمري هه%36.26وتلةها
ه هلملحثرثاتهعلىهلجلمعة هولوفئ هلوعمري ههلنبنيهأوةاتهكااهمربعهومعاملهلالقتحاطهولعالة  حةثه،هتردد

هكا هةةم  هأن هه0وجدنا ههووجدناه6.160تساوي هيف هلالحتمال ههspssةةم  أيهه2,991تساوي
ه99.1%) لوفرضة هلوحديل ه،هوباوتايلهفإنناهنقحله%6وذيهأكربهمنهمسترىهلملعنري هه9عندهدقج هحري ه(

أوةاتهلورتددهعلىهولوتابعهلوهيهذرههلوفئ هلوعمري هلهلوهيهذرهبأنهذناكهعالة هبنيهمؤشرلتهلملتغريهلملستق
 لجلمعة .

فمنهخاللهذهلهلوتحاينهيفهلونسبهيظهرهأنهلورتددهعلىهلجلمعة هيفهلملناسحاتهلورطنة هولودينة هأينهتكتثرهه
هويكرنهذناكهحرلكهلجتماعيهوتكافلهلجتماعيهوتضامنهلجتماعيهحةثهلوتق هفةههه لحلمالتهلوتطرعة 

هلوفئ هأينهكل هلملتحقة  هترزع هعندهلوفئاتهلوعمري  هلملتحقة  هولمحثرثاتهيفهحنيهلونسبهلملئري  هلوعمري  ات
هيكرنهلورتددهعلىهلجلمعة هيفهأوةاتهمتفرة هبنيهلحلضرقهلألسحرعيهولوشهري.
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هلوضروقةه هحسب هيكرن هلجلمعة  هيف هترلجدذن هالحظنا هلملحثرثات همع هلملتكرق هوحضرقنا همشاقكتنا وعند
هتدينهمسترىهلورعيهعندهلملرأةهبقةم هلوتطرعهوةةمهلملحادقلتهلوشعحة هوكهوكهأذمهولوظراهولملن هأيضا اسح 

هعلىه هلملستمر هوترددذا هلوتطرعي هلوعمل هيف هلملرأة همشاقك  هدون هحترل هلويت هولالجتماعة  هلوتثقافة  لوعرلئق
ه هعدم هنتةج  هلألسرة همن هلالنتماء هةةم هغرس هوعدم هلوعائل ، همن هلوتشجةع هغةاب هذر لالذتمامهلجلمعة 

هجيعلهلملرأةه هلوعملهلخلرييهلوتطرعيهيفهإطاقهمجعريهما هبأمهة  هوترعةتها هلملرأة هولويتهترجه هلإلعالم برسائل
هباجلمعة هإىلهولضروقةهلمللث . هبصف هيرمة هبلهيكرنهترلجدذا هلملتطرع هالهترتددهعلىهلجلمعة 

 
 

 االجتماعية للمبحوثات: (: يوضح تقديم اإلعانات للجمعية حسب متغير الحالة 10) جدول رقم
هلحلاو هلالجتماعة ههههههه

هتقدميهلإلعانات
هلجملمرعهأقمل همطلق ههمتزوج ههعازب ه

ه%هته%هته%هته%هت %هت
 31,7ه19 37,5ه3 26,7 4 25,0 3 36,0 9هلإلعاناتهكافة ه

 45,0ه27 37,5ه3 53,3 8 50,0 6 40,0 10هلإلعاناتهغريهكافة ه
 23,3ه14 25,0ه2 20,0 3 25,0 3 24,0 6هلالمتناعهعنهلالجاب ه

 100,0ه60 100,0ه8 100,0 15 100,0 12 100,0 25هلجملمرعه
2اختبار كا 2قيمة  كا  ه1هدرجة الحرية 1.000 االحتمال 0.050 

ه هلجلدولهذيهنسح  هعرفها هأنهأعلىهنسح  هغريهكافة ،هه%96يظهر هلإلعالناتهلملقدم  هخان  ولويتهعرفتها
هلحلاو  همتغري هحسب ههوذن هنسح  هتلةها هلإلعاناتهغريهكافة هه%63.33لالجتماعة ، هخان  هعرفتها ولويت

ه هنسح  همث هلملطلقات هفئ  ههبا هصرح  هفئ هه%12ولويت ههبا هأدو  هولويت هلوكافة  هغري هلإلعانات هيف دلئما
همثه هلوعازبات.ه%92لملتزوجات هصرح ههبا

ه هنسح  هعرف  هلوكافة  هلإلعانات هأو هلونفقات هعن هه%36.11أما هوةع  هبنيهولويت هلملرزع  هخانات يف
ه هه%39.6لألقلمل هب هلوعازبات هه%31وتلةها هنسح  هه%32مث هلملتزوجات هبأنهودى هصرحن لولرل 

هلويتهصرح ههباهفئ هلملطلقات.ه%01.11لإلعاناتهكافة هوتكرنهنسح ه
ه هعنهلإلجاب هحةثهةدقتهلونسح  هلملمتنعات هذناك هأن هلجلدول هذهل هنتائا همن حةثهه%03.33ويحدو

هنسح هه%06ولألقلملهةدقتهلونسح هبههعندهلملتزوجات ودىهلوعازباتهمثهلملطلقاتهنسح هه%ه24وتلةها
ماهيفسرهلونسبهلوعاوة هيفهذهلهلجلدولهكان هنتةج هإىلهأنهلجلمعة هالهتلقىهلودعمهلوكايفهه%ه16.66

هوه هلملعرزة هلوسريهلحلسنهولملستمرهيفهعملةاتهلوتربعهولفئاتهلهلش  ههلن هيسحب هما هوذهل هلإلعانات، ماهمن
هإثحاهتا همت هلوفرضة  هأن ههيؤكد ه)ههيرضثما هقةم هلالقتحاطه29لجلدول هومعامل همربع هكاا هلختحاق هنتائا )

ه هولمحثرثاتولعالة  هلالجتماعة  هولحلاو  هلملقدم  هلإلعانات هكفاي  همدى هبني هكا، هأنهةةم  ه0حةثهوجدنا
ه هلالحتمالهيفههووجدناه6.662تساوي ه%99.9أيه)ه2,999تساويههspssةةم  حري ههعندهدقج (
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بأنهذناكهعالة هبنيهمؤشرلتهلوفرضة هلوحديل ه،هوباوتايلهفإنناهنقحله%6وذيهأكربهمنهمسترىهلملعنري هه1
 لحلاو هلالجتماعة هولملتغريهلوتابعهمدىهكفاي هلإلعاناتهلملقدم .لملتغريهلملستقلهلوهيهذره

عمهلملاديهغريهكايفهويفهخاص هوأنهلجلزلئرهتعةشهفرتةهمنهلوتقشفهلالةتصاديهذهلهلألمرهلوهيهجعلهلود
هذره هولنهمنهأذدلاهلجلمعة  هلوتطرعيهولخلرييهولجمعة هخاص  هلوعمل همن هيصعب همما همستمر لخنفاض

هلألخرينهيفهمدهيدهعرنهولمثتاجنيهولوفقرلء. همساعدة
(: المعوقات االجتماعية سببا في عرقلة العمل التطوعي لدى المرأة حسب 01) جدول رقم

 الحالة االجتماعية 
هههههههههههههههه هلحلاو هلالجتماعة 

هطحةع هلملعرةات
هلجملمرعهأقمل همطلق ههمتزوج ههعازب ه

ه%هته%هته%هته%هت %هت
 28,3ه17 12,5ه1 20,0 3 58,3 7 24,0 6همعرةاتهعائلة 

هلوسلحة هولعملهولمرأةهلوتطرعي  48,3ه29 50,0ه4 66,7 10 25,0 3 48,0 12هلونظرة
 23,3ه14 37,6ه3 13,3 2 16,7 2 28,0 7هعيعدمهلالذتمامهباوعملهلوتطره

 100,0ه60 100,0ه8 100,0 15 100,0 12 100,0 25هلجملمرعه
2اختبار كا 2قيمة  كا  ه1هدرجة الحرية 1.001 االحتمال 0.200 

هيفه هلملرأة همشاقك  هدون هحترل هولويت هلملحثرثات ههلا هتتعرض هلويت هلالجتماعة  هلملعرةات هأذم هلجلدول يرضح
هعي.لجملالهلوتطره

ه هنسح  هذي هلجلدول هذهل هعرفها هنسح  هلملرأةهه%92.33فأعلى هوعمل هلوسلحة  ه"لونظرة هخان  هعرفتها ولويت
هولذتمامه هلونرعهمنهلوعملهلوتطرعيهيقللهمنهمشاقك  ههلهل هلوسلحة  هلجملتمع هنظرة هأن هيظهر هما لوتطرعي"،

هلجملتمعهلجل هيعةشها هلويت هولوتغريلت هلوتطرقلت هظل هيف هلوتطرعي هباوعمل هلجملتمعهلملرأة زلئريهحةثهأنهأفرلد
همنهوسائلهلوترلصلهلالجتماعيهوكهلهلوعملهلورحبيهأكتثرهمنهلوعمله هباوتكنرورجةاتهلحلديتث  هلذتماما أكتثر
لوتطرعيهلخلرييهلالنساين،هذهلهماهيسحبهترلجعهونسح همشاقك هلملرأةهيفهلوعملهلوتطرعيهحةثهأنهلونسبه

هفئ هلملحثرثاتهلملطلقاتهبنسح ه لونظرةهلوسلحة هولعملهلوتطرعيهلولرل هصرحنهبأنهه%11.11لويتهعرفتها
هجعلهمنهلملتطرعاتهعدمهلملشاقك هيفهلألعمالهلوتطرعة .

ه 
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ه هنسح  هلألعمالهه%92تلةها هيف هلملشاقك  هدون هحيرل هلوهي هلوعائق هبأن هصرحن هلولرل  هلوعازبات ودى
ه هنسح  همثهتلةها هلوتطرعي، هولعمل هلوسلحة  هلونظرة هذر هلملعرةاتهلوعائلة هعرفته%02.33لوتطرعة  هخان  ها

هلوعرلئقه هبأن هأكدن هلولرل  هلملتزوجات هلوفئ  هعند هوذوك هلخلريي هلوعمل هيف هلملرأة همشاقك  هدون هحترل لويت
ه هيفهلوعملهلوتطرعيهبنسح  هلملرأة هيفهعدمهمشاقك  هقئةسا هسححا هذي هلألسري  هأو هنسح هه%62لوعائلة  تلةها

هلوعازباتهمثهه09% همثهنسه%02ودى هودىهلملطلقات، ه%ه12.5ح  لويتهه%ه23.33.وجاءتهنسح 
ه هلألقلملهبنسح  همثهنسح  هلونساء هعندهفئ  هباوعملهلوتطرعيهوذهل هلالذتمام هعدم هخان  مثهه%39.6عرفتها

ه هنسح  هه%ه28تلةها هنسح  همث هلوعازبات هفئ  هه%61.11عند ه%63.33ودىهلملتزوجاتهوتكرنهنسح 
هلذتم هولرل هصرحنهبأنهعدم هنسح  هلملطلقاتهكآخر هباوعملهلوتطرعيهودىهلونساءهزلدهعندهفئ  هلألفرلد ام

هلجلزلئريه هلجملتمع هخصرصة  هبأن هيرحي هلخلريي .ما هلوتطرعة  هلألعمال هيف هلملرأة همشاقك  هعدم هنسح  من
ولملعرواهباحملافظ هعلىهلوعادلتهولوتقاوةدهأصححهجمتمعهيسعىهإىلهإدخالهعملهلملرأةهلوتطرعيهإىلهلوحةرته

هأن هحني هيف هلجلزلئري  هلألسر ههأو هوكنهمعهلوتغريلتهههلوعمللونرعهمنهذهل هلجلزلئري  هكلهلألسر كانهمالزما
هلالجتماعة هولالةتصادي هأثرتهبشكلهولضحهعلىهلورتكةح هلالجتماعة هولونسةاهذهلهلجملتمع.

هومنهلوضروقياته هلالجتماعة  همنهلألووةاتهلحلةاة هأصحث هلألعمالهلوتطرعة  هلودولهلوغربة  هأن هحني يف
هعندهلونس هملهتستتثينهأي هطحق هلجتماعة هولودوةلهعلىهلوةرمة  هيفهلألعمالهلخلريي  هوأنهمشاقكتها اءهخاص 

ذوك،هوجردهيفهلجلمعةاتهلخلريي هلوغربة هنساءهذولتهمرلكزهلجتماعة هوتعلمة هعاوة ه)حةثهجندهلوطحةح ،ه
هلمللث ههلهلهلو هولضروقة هونظرل هولألستاذة...منهذولتهأصثابهأوهصناعهلوقرلق( نرعهمنهأعمالهولملهندس ،

هلوتطرعة .
هولودوةلهعلىه هظهرتهيفهلوتاقيخهلالسالميهمنههلوقدمي، هلوعربة  هعندهلملرأة هلألعمالهلوتطرعة  هأن هحني يف
ذوكهمشاقك هلونساءهعربهلوتاقيخهلالسالميهيفهلألعمالهلوتطرعة ه)أثناءهلوسلمهأوهأثناءهلحلرب(هوكنهلآلنه

ه هوجهد هأكتثر هوة  هيتطلب هولوهي هلوعمل هذهل هلجلزلئرياتهوسنهلصحح همنهلونساء هلوكتثري هجيعل هما أكرب
هههمهتماتههبهلهلونرعهمنهلوعملهغريهلورحبي.

ه ه)كما هقةم هلجلدول هكااهمربعهومعاملهلالقتحاطهولعالة ه62يرضح هلختحاق هنتائا هلملعرةاته( بنيهطحةع 
هولمحثرثات هلالجتماعة  هولحلاو  هلجلمعري هلوعمل هدون هلالجتماعة  هكا، هةةم  هأن هوجدنا تساويهه0حةث

ههووجدناه9.091 هيف هلالحتمال ههspssةةم  ه)ه2,612تساوي ه%61أي ه( هحري  هدقج  وذيهه1عند
ه هنقحله%6أكربهمنهمسترىهلملعنري  هوباوتايلهفإننا بأنهذناكهعالة هبنيهمؤشرلتهلملتغريهلوفرضة هلوحديل ه،

 دونهلوعملهلجلمعري.لحلاو هلالجتماعة هولملتغريهلوتابعهطحةع هلملعرةاتهلالجتماعة هلملستقلهلوهيهذره
 خاتمة : 
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تفعةلهعملهلملرأةهوههلملؤمترلتهلودووة هعلىهضروقةهتعزيزوههلالكادمية هلودقلساتوههجمملهلالحباثهوقدهلكدته
هبةنهاوههلوتطرعي هلوشرلك  هتعزيز هلجلمعةاتوههكهل هباجملتمعه،فهناكهحاج هوههبني هذلتهصل  لجلهاتهلوفاعل 

هلخلريي هلجلمعةات هيف هلالخنرلط هوتشجةع هيفوهه ماس  هلوعامالت هلونساء هوههعالة هلجملالهلوتطرعيههحتفةز ملا
ه هلالجتماعي هلوعمل هتعزيزفممبةدلن هةر هلوعلمة  همناةشات هيستثق هلوتطرعي هلوعمل هيف هلملرأة هشاقك 

هلوفردوههمنهلوقةامهباملسؤووةاتهلالجتماعة همتكةنهاوههسهجهردذاهيفهلجملالهلخلرييتكريوه  لجملتمعهوههخدم 
 فرزت نتائج هذه الدراسة عدة توصيات نذكر أهمها:ا توصيات الدراسة :

هدعمهلوسلط هلورمسة ه •  .هبشكلهمستمرهوترسةخهقوحهلوعملهوعملهلملرأةهلوتطرعيهضروقة
هدعمهلجلمعةاتهذلتهلوطابعهلوتطرعيهمادياهومعنرياه •  .هبتقدميهلوتسهةالتهضروقة
 .لٍمرأةترسةخهلوعملهلوتطرعيهوهبثهثقاف هتأصةلهلوقةمهلالجتماعة همنهخالله •
هتضمنهمرلصل هذهلهلوعمل.هتشجةعه •  عملهلملرأةهلوتطرعيهبتفعةلهآوةاتهجديدة
 حتفةزهأفرلدهلجملتمعهوإلةحالهعلىهثقاف هلوعملهلوتطرعيهودىهلملرأةه •
هلملرأةهلملتطرع وههتهوةلهكلهلوعقحات •  .لوعرلةةلهلويتهترلجهها
 لوتطرعي.هلملرأةتطعةمهلملناذاهلودقلسة همبختلفهلالطرلقهلوتعلةمة هبأمهة هعمله •

 المراجع المعتمد عليها 
ه:-6 هلوعلي هعلي هبن هتنمية الموارد البشرية والمالية في المنظمات الخيريةسلةمان مؤسس ه،

ه.ه6991،هلنرتناشةنالهغرلفةكسه،و.م.أ
هقلبطهدور المرأة في العمل الخيريد.هزيدهبنهحممدهلورماينه -0
ه/web/rommany/0/19099/#ixzz59A5GrSLjhttp://www.alukah.netملرضرع:ل

ه.ذوه1/3/6936ه-مهه02/0/0262هتاقيخهلإلضاف :
ه6909\0\02لوسعردي لالثنني،هكلة هلالةسامهلالدبة هلوعملهلوتطرعي،وههسناءهعابده:هلملرأة-3 ذو

هم0221\3\02،لملرلفقه
هلوكرلقيه:دوقهلملرأةهيفهلهلةئاتهلملاة هولملستفةدةهعائش -9 لورلبط:ه،

topic-http://socio.montadarabi.com/t4007  

ه،لألقدنه،،هعحريهطايلهفرحانهلوحشابش ه،لملرأةهلوقةادي -6 هلإلبدلعة هيفهعملها ه،ه0222ولمهاقت جريدة
هاءلملس  لجلزلئره،ه0262ديسمريهه29لجلزلئري هبتاقيخه،
هلجلنانه-9 ه،هوحنان،هدوةلهلوحاحثهيفهكتاب هلوحثثه،جامع  ه.ه0269/ه0261لوسن هلجلامعة 

http://www.alukah.net/web/rommany/0/19099/#ixzz59A5GrSLj
http://socio.montadarabi.com/t4007-topic
http://socio.montadarabi.com/t4007-topic


Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(14),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 1092 

Volume 5(14), December 2018 
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 استمارة بالمقابلة
 مشاركة المرأة الجزائرية في العمل التطوعي
 دراسة ميدانية بجمعية األمل بوالية األغواط

 إعداد الدكتورة: أ سعيدة زيزاح أستاذة محاضرة
 قسم علم االجتماع والديمغرافيا كلية العلوم االجتماعية، جامعة عمار ثليجي األغواط

مشاقك هلملرأةهلجلزلئري هيفهلوعملهلوتطرعيهويسعدناهويشرفناهأنهنضعههةنهبصددهإجنازهحبثهمةدلينهحرل-
هبكلهصرلح هومرضرعة . هعلىهمجةعهلألسئل هلملطروح  هبنيهأيديكنهذه هلالستماقةهونرجرهمنكنهلإلجاب 

ه(هيفهلخلان هلملناسح .xوذهلهبرضعهعالم ه)
هل- همنهطرفكنهتحقىهيفهغاي  هلملعلرماتهلملقدم  هكل هأن هعلما هوتستعملهألغرلضهعلمة هوةةطكم وسري 

هفقط.
هوشكرلهوتعاونكنهمعنا.

 البيانات الشخصية: 
هلوسن:-6
ه62أكتثرهمنههسن هه62سن هإىلهه92ههههههسن هه92سن هإىلهه32منهههسن هه32أةلهمنهه

هسن ه
هههلحلاو هلالجتماعة :هه-0

هههعزباء هأقمل هههمطلق ههمتزوج 
هثانريههمترسطههدلئيلبتههأميهلملسترىهلوتعلةمي:ه-3
هجامعيه
ماكتث هههمتقاعدةههأعمالهحرةهههمرظف هههلورضعة هلملهنة :هطاوح ه-9

هباوحة .
 المحور األول: تلقي المرأة المتطوعة الدعم الكافي لمواصلة عملها.

هم هلخنرط ههبه هلجلمعة هلوتطرعة ؟ه................-6
بفضلهههبفضلهلألذلهإقلدتكهكةفهكانهلنضمامكهإىلهلجلمعة ؟همبثضهه-1

هلوصديقات
يفهههمرةهيفهلوشهرهههمرةهيفهلألسحرعهماذيهأوةاتهلورتددهعلىهلجلمعة ؟هكلهيرم-9

هلملناسحات.
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هالههذلهوديكهلذتمامهجبمعة هفقط؟هنعمه-2
نشاطهحز هههنشاطهمجعريههيفهحاو هلإلجاب هبهال:هذلهوديكهلذتماماتهأخرى

هسةاسي.
هنشاطاتهأخرىههههنشاطاتهثقافة هههة هنشاطاتهلجتماع

هدلخلهلجلمعة ؟هقئةس همجعة -9 ههههههههعضري هباجلمعة ههنائبهقئةسهلجلمعة هماذيهمهامك
همتطرع .

هلهلداهمنهلنضمامكهباجلمعة ؟ه-62 ذداهههذداهلجتماعيههذداهإنساينهما
هثقايف.

هلخلاص هامقعاي هلأليتهماذيهجماالتهلوتطرعهوديكن؟هقعاي هلملرأة-66 هقعاي هذويهلالحتةاجات
هجمالهلورتبري.هههجمالهلوصثيهولونفسيههجمالهلإلغاث هولوكرلقث

همنهأينهتتلقىهلجلمعة هلإلعاناتهلملادي ؟-60
هذويهلوفضلهولإلحسان.ههمصادقهذلتة هههمصادقهقمسة ه

هالهههنعمهههذلهلودعمهلملقدمهكايف؟ه-63
هولجمعة-69 هغريهكافة ههههكافة هه ؟هذلهلملساعدلتهلملقدم 
هذلهمشاقك هلملرأةهلملتطرع هيف:ه-66

هأخرى.ههطةل هلوسن هههلملناسحاتهلودينة هولورطنة 
 المحور الثاني: تؤدي المعوقات إلى عرقلة في مشاركة المرأة في المجال التطوعي: 

همشاكلهأثناءهتأدي همهامكن؟ه-61 هفةماهمتتثل هذاتههههههالهههنعمههذلهترلجهكن
هلملشاكل:ه

لورة هغريههههظرواهلوعملههمشاكلهلةتصادي هههمشاكلهعائلة 
هكايف.

هنرعهلوعرلةةلهلويتهتعرتضهمهامكن؟ه-69 هما
هعرلةةلهإدلقي ههههعرلةةلهلجتماعة هههعرلةةلهلةتصادي 

هماذيهلملعرةاتهلويتهترلجهكن؟ه-62
عدمهلالذتمامهباوعملهههههرأةهلملتطرع لونظرةهلوسلحة هولمهههههمعرةاتهعائلة ههمعرةاتهلجتماعة 

هلوتطرعي
هأبدل.ههأحةاناههذلهختصصهأوةاتهولحثثهيفهلوعرلةةل؟هدلئما-69
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هالههنعمههههذلهيرجدهطاةمهتدقي هولمتطرعات؟ه-02
هالههنعمهههذلهتعملهلملرأةهلملتطرع هيفهظرواهمالئم -06
هماذيهأذمهلوصعرباتهلويتهتعرتيكن؟-00
هصعرباتهتنظةمة هههصعرب هلوتنقلهههصعرباتهلوتنسةقهي صعرباتهماده-

هلوعملهلوتطرعي؟ه-03 هال.ههنعمهههذلهوديكهقغح هيفهمرلصل 
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