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 التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمعاملساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية 

 هدى حممود حسن حجازي

  أستاذ تنظيم املجتمع، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، وكلية اخلدمة االجتامعية جامعة حلوان

 هـ(1/4/1441هـ، وقبل للنرش يف 11/7/1441)قدم للنرش يف 

 

الذي تلعبه مهنة اخلدمة االجتامعية يف دفع عجلة التنمية وحتقيق األهداف انطالقا من أمهية الدور  :البحث ملخص

االجتامعية للتنمية املستدامة، وتوظيف رأس املال االجتامعي وتنمية املوارد البرشية يف ترسيع وترية تنمية املجتمعات 

 فقد حتدد موضوع الدراسة احلالية يف:

املجتمعية التطوعية للمرأة السعودية يف تنمية املجتمع، والتي هدفت إىل:  العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة

التعرف عىل العالقة بني املساندة االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع، وكان أهم 

ة التطوعية للمرأة يف تنمية توجد عالقة طردية بني املساندة االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعي"فروضها 

 املجتمع.

نوع الدراسة وصفية حتليلية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي، باستخدام أداة االستبيان التي ُطبقت عىل عينة من 

 ( مفردة.122النساء عددها )

املجتمعية التطوعية وأشارت أهم النتائج إىل: وجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة 

 للمرأة يف تنمية املجتمع، ووجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية ومستوي املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة.

 .املرأة ع،املجتم تنمية ،التطوع ،املجتمعية املشاركة ،املساندة االجتامعية: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Based on the importance of the role played by Social Work profession in advancing development and 
achieving the social goals of sustainable development, use of social capital and the development of human 

resources in accelerating the pace of community development, this study describes the relationship between social 

support and Voluntary Community Participation of Saudi Women for development of community. The study aims 
to identify the relationship between social support and forms and the level of Voluntary Community Participation 

of women in the Community Development. The important hypothesis was a positive relationship between social 

support and forms and the level of Voluntary Community Participation of women in community development. The 
study is an analytical descriptive, based on the social survey method, using the questionnaire, which was applied to 

a sample of 266 women.The results show a positive relationship between social support and all forms of voluntary 

community participation of women in the development of society, and a positive relationship between social 
support and the level of voluntary community participation of women. 

Keywords: Social Support, Voluntary, Community Participation, Community Development, Women. 
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 أوال: مشكلة الدراسة

جاهدة إىل حتقيق األهداف العاملية تسعى مجيع دول العامل 

أو ما ُيسمى بأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش والتي بدأ 

حيث أصبحت  1112السعي نحو حتقيقها بداية من يناير 

الدول تدجمها جزئيَا يف سياساهتا وخطط تنميتها الوطنية، 

وهتيء هلا االصالحات االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والبيئية والتكنولوجية لضامن الوصول إىل الغايات والثقافية 

، ألنه 1131املحددة يف أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 

العام الذي يمثل املوعد النهائي إلنجاز أهداف التنمية 

املستدامة عىل مستوى العامل، وعىل كل دولة ترغب يف اللحاق 

قيق بركب التقدم وترسيع وتريته أن تتضح رؤيتها يف حت

 .1131األهداف العاملية من خالل صياغة وحتقيق رؤيتها 

يف حتقيق  1131وال يمكن للحكومات أن حتقق رؤيتها 

أهداف التمية املستدامة بمفردها، ألن ذلك يتطلب رشاكة 

واسعة النطاق جتمع بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

 واملجتمع املدين ومشاركة املواطنني عىل حد سواء.

العنرص البرشي هو الوسيلة والغاية من عملية  وُيعد

التنمية، واستثامر املوارد البرشية وتنميتها يمثل إنجازَا يف 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة املنشودة.

وُيعد االستثامر يف املرأة والفتاة أنجح اسرتاتيجية إلحراز 

 ال جزءاً  كونه عن ناهيك –تقدم يف التنمية البرشية عمومًا 

برامج الربنامج االنامئي للقضاء عىل الفقر )برنامج  من تجزأي

 (. 14: 1115األمم املتحدة، 

وقد ازداد تيار دعم املجتمع لرتقي النساء يف البلدان 

العربية خصوصا منذ بداية القرن العرشين، ويرتبط هنوض 

املرأة العربية بمستقبل التنمية البرشية يف العامل العريب عىل نحو 

: 1112وعريض )تقرير التنمية االنسانية العربية، مالزم 

12.) 

هذا وأكدت أهداف التنمية املستدامة يف هدفها اخلامس 

الرامي إىل املساواة بني اجلنسني إىل أن القضاء عىل كافة 

أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ال يمثل حقا أساسيا من 

حقوق اإلنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم يف 

تعجيل بتحقيق التنمية املستدامة، وقد ثبت مرارًا وتكرارًا ال

أن متكني النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد عىل دفع 

 النمو االقتصادي والتنمية يف مجيع املجاالت

).http://www.arabstates.undp.org/( 
وباعتبار املرأة نصف املجتمع وتقوم بتنشئة النصف 

األخر فهي طاقة برشية ضخمة وخالقة يف املجتمع الذي 

تعيش فيه، وأن بناء قدراهتا وتعبئة قواها ومشاركتها الفعالة 

يف خمتلف جوانب التنمية املستدامة من شأنه أن يساعد عيل 

م والنهوض باملجتمع خاصة وأن املرأة لدهيا دفع عجلة التقد

الكثري من العطاء و البذل عيل خمتلف املستويات األرسية 

 واملجتمعية.

وتعد مشاركة املرأة التطوعية يف تنمية املجتمع استثامر 

ملورد برشي هام البد من االلتفات إليه ومتكينه، فمن غري 

ملسؤولية الذاتية املنطقي أن نتوقع من املرأة أن تتحىل فجأة با

واملجتمعية وتساهم باملشاركة التطوعية يف شؤون جمتمعها 

املحيل بدون أن تتوفر هلا البيئة املادية واالجتامعية والسياسية 

والثقافية الداعمة لذلك، وكذلك اكساهبا املهارات واملعارف 

 واخلربات واالجتاهات االجيابية.

بفعالية يف ويمكن استخدام مداخل التمكني املختلفة 

وصول املرأة املسلمة إىل أنظمة العدالة الرسمية وغري 

الرسمية وأن أشكال التمكني املختلفة حلياة املرأة يف اجلوانب 

الشخصية واألرسية واالجتامعية والسياسية قلل بشكل كبري 

من االقصاء االجتامعي هلا وساعد يف حتسني عملية االندماج 

عزز متكني املرأة مشاركتها  أو التضمني االجتامعي ومن ثم

االجتامعية ومتتعها بحقوقها االجتامعية األساسية والتكامل 

االجتامعي والصحي واحلد من احلرمان املادي يف احلياة 

 . (Cherayi & Jose, 2016: 250)اليومية 

ويف هذا الصدد فإن املرأة السعودية ليست بمنأى عن هذا 

لعربية السعودية يف حتقيق احلراك العاملي وتوجهات اململكة ا

للتنمية املستدامة حيث أولت اململكة اهتاممًا  1131رؤيتها 

  يف مواضع عدة نذكر منها: 1131باملرأة يف رؤية 

االشارة إىل أن املرأة السعودية ُتعد عنرصا مهام من عنارص " -

% من امجايل عدد 51قوة اململكة إذ تشكل ما يزيد عىل 

ستمر اململكة يف تنمية مواهبها اخلرجيني اجلامعيني وست

واستثامر طاقتها ومتكينها من احلصول عىل الفرص املناسبة 

)رؤية "لبناء مستقبلها واالسهام يف تنمية املجتمع واالقتصاد

 (.37: 1131اململكة العربية السعودية 

% 31% إىل 11رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من " -

 (.39: 1131السعودية رؤية اململكة العربية ("

( مليون متطوع يف القطاع غري الربحي 1الوصول إىل )" -

)رؤية اململكة العربية "( ألف اآلن11سنويا مقابل )

 (71: 1131السعودية 

ويف ظل التغريات املعارصة واملتزامنة مع حتقيق رؤية 

، ومع سعي املرأة لتحقيق 1131اململكة العربية السعودية 

جتمع واملسامهة يف تنميته املستدامة نجدها مكانة فاعلة يف امل

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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يف حاجة إىل املساندة االجتامعية بأبعادها املختلفة، ألهنا بمثابة 

مصدر هام من مصادر الدعم االجتامعي والنفيس يعينها عىل 

 القيام بأدوارها احلياتية وُيعزز مشاركتها املجتمعية التطوعية.

ل مع املجتمعات وتبنت مهنة اخلدمة االجتامعية يف العم

مفهومي املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية يف 

العديد من أنشطتها مع وحدات العمل لتقديم الدعم 

املؤسيس واملجتمعي وذلك هبدف حتسني نوعية حياهتم 

وزيادة تكيفهم وتدعيم مشاركتهم يف شؤون جمتمعهم، 

ني للعديد من ويتضح ذلك جليًا يف استخدام املامرسني املهن

االسرتاتيجيات مثل: اسرتاتيجيات مشاركة املواطنني ومنها: 

اسرتاتيجية العالج التعليمي، اسرتاتيجية تغيري السلوك، 

اسرتاتيجية االمداد باملوظفني، اسرتاتيجية التطابق، 

 (.23: 1111واسرتاتيجية قوة املجتمع )فريد، 

ملمكن ومن خالل ممارستهم للعديد من األدوار كدور: ا

ملساعدة املواطنني وتوضيح وتقدير مشكالهتم، ودور املدافع 

عن نسق العميل يف مساندته ملواجهة عدم استجابة منظامت 

وأنظمة املجتمع الحتياجات )املسريي وأرشف والسيد، 

1112 :188 .) 

كام اعتربت مهنة اخلدمة االجتامعية يف العمل مع 

 تنمية املجتمع املحيل املجتمعات مفهوم املشاركة املجتمعية يف

بأنه عصب املامرسة املهنية لتحقيق التغيري املجتمعي املنشود 

يف املجاالت املختلفة االجتامعية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية والبيئية والتكنولوجية. وُتعد املشاركة املجتمعية 

مبدًأ اساسيًا من مبادئ اخلدمة االجتامعية يف العمل مع 

مبدأ أسايس من مبادئ التنمية، فالتنمية "كام أهنا  املجتمعات،

)اجلوهري،  "احلقيقية الناجحة ال تتم بدون مشاركة أهلية

1981 :153.) 

وألمهية الربط بني املساندة االجتامعية للمرأة كمتغري 

يدعم ويعزز مشاركتها يف تنمية املجتمع كان الدافع ألجراء 

 هذا البحث.

 البحث يف:ويف ضوء ذلك تتمثل مشكلة 

العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية 

 التطوعية للمرأة السعودية يف تنمية املجتمع املحيل.

وتنوعت الدراسات السابقة ومنها يف حدود علم الباحثة 

 ما ييل:

 

 

الدراسات التي تناولت املساندة االجتامعية منفردة ويف 

 عالقاهتا ببعض املتغريات ومنها:

( التي هدفت إىل الكشف عن العالقة 1111اسة صالح )در -

بني العزلة االجتامعية واملهارات االجتامعية واملساندة 

االجتامعية واعتمدت عىل املنهج الوصفي التحلييل وطبقت 

عىل عينة من طالب الفرقة األوىل بجامعة الزقازيق بلغت 

( طالب وطالبة ومن أهم نتائجها وجود عالقة 315)

ة سالبة بني العزلة االجتامعية واملساندة االجتامعية ارتباطي

 وأبعادها املساندة األرسية ومساندة األصدقاء.

( التي هدفت إىل حتديد متطلبات 1117دراسة عبد اللطيف ) -

املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية، 

واعتمدت عىل املنهج الوصفي وطبقت املقياس عىل عينة من 

ات العامالت يف مديرية الشؤون االجتامعية وكان من السيد

بني نتائجها حاجة املرأة العاملة بشكل قوي إىل متطلبات 

 املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية.

( والتي هدفت إىل التعرف عىل 1113دراسة تركي وعيل ) -

رهاط املساندة االجتامعية وعالقتها بتقييم األداء لرائدات األ

واعتمدت عىل املنهج الوصفي باألسلوب املسحي عىل عينة 

( مفردة ومن نتائجها وجود عالقة 111عشوائية بلغت )

طردية بني املساندة االجتامعية وتقييم األداء وأن زيادة 

 املساندة االجتامعية يؤدي إىل ارتفاع مستوى األداء.

( التي هدفت إىل 1114دراسة احلدراوي ومزعل وعطا ) -

عرفة مستوى املساندة االجتامعية لدى العاملني، دورها يف م

مواجهة حاالت االحباط يف العمل واعتمدت عىل املنهج 

(، 118الوصفي، وُطبق املقياس عىل عينة عشوائية بلغت )

وكانت أهم النتائج أن بعد املساندة الوجدانية جاء يف املرتبة 

عي، تم املساندة األوىل، يليه مساندة التقدير، التكامل االجتام

املعرفية واخريًا املساندة األدائية من حيث االمهية النسبية من 

وجهة نظر العينة، ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية 

 احصائيًا بني املساندة االجتامعية واالحباط الوظيفي.

( التي هدفت إىل الكشف عن الدور 1114دراسة هوارية ) -

االجتامعية يف التخفيف من اآلثار الذي تقوم به املساندة و

النامجة عن أحداث احلياة الضاغطة التي تواجهها املرأة 

املتزوجة والعاملة يف قطاع الصحة، وتم تطبيق املقياس عىل 

(عاملة، وكانت أهم النتائج وجود عالقة 141عينة قوامها )

 .ارتباطية سالبة بني املساندة االجتامعية والضغط العام

( والتي هدفت إىل 1115دراسة الطراونة والصبيحني ) -

التعرف عىل العالقة بني انامط املساندة االجتامعية باملسؤولية 
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االجتامعية وما نمط املساندة االجتامعية األكثر شيوعا، وتم 

 باستخدام( طالب وطالبة 135التطبيق عىل عينة قوامها )

املساندة  املنهج الوصفي، وكان من أهم نتائجها أن نمط

االجتامعية األكثر شيوعا هو نمط املساندة من األرسة بدرجة 

مرتفعة ومن األصدقاء بدرجة متوسطة، ووجود عالقة بني 

املساندة االجتامعية واملسؤولية االجتامعية وأن أنامط املساندة 

 االجتامعية تساعد الفرد عىل حل مشكالته.

الكشف عن ( التي هدفت إىل 1112دراسة مقدم وهوارية ) -

الدور الذي تلعبه املساندة االجتامعية يف التخفيف من اآلثار 

النامجة عن أحداث احلياة الضاغطة وتم تطبيق مقياس 

( مفردة باستخدام املنهج 141الدراسة عىل عينة قوامها )

الوصفي التحلييل، وكانت أهم نتائجها وجود عالقة ارتباطية 

الجتامعية بمعنى انه كلام سالبة بني الضغط النفيس واملساندة ا

كانت املساندة االجتامعية التي تتلقاها املرأة العاملة كبرية كان 

 الضغط النفيس منخفضًا.

( التي هدفت عىل التعرف عىل 1117دراسة عبد القادر ) -

العالقة بني املساندة االجتامعية وفعالية الذات وُطبق 

م الدراسة ( مفردة باستخدا111االستبيان عىل عينة قوامها )

الوصفية وكانت أهم النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بني 

 املساندة االجتامعية وفعالية الذات.

( التي هدفت إىل التعرف عىل 1118دراسة اسامعيل، ) -

مستوى املساندة االجتامعية لدى طلبة كلية االعالم وتم 

( مفردة، وكانت أهم 145تطبيق االستبانة عىل عينة من )

ج وجود مساندة اجتامعية لدى الطالب وأن املساندة النتائ

 أعىل لدى الطالبات.

 

وعن الدراسات التي تناولت املشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة وتفعيلها 

لتي ا Osborne, Ziersch, and Baum  (2008)دراسة  -

هدفت إىل التعرف عىل مشاركة املرأة يف املجموعات 

امرأة  928سح الربيدي لـ التطوعية، وذلك باستخدام امل

امرأة، وتوصلت النتائج إىل أن  31ومقابالت متعمقة مع 

النساء الاليت ُيشاركن بانتظام هن الالئي يتمتعن بارتفاع 

املستوى االجتامعي واالقتصادي، وأن هناك نسبة كبرية من 

النساء عينة الدراسة ال يشاركن بسبب ضعف قدرهتن 

واالقتصادية واالجتامعية والدعم للوصول إىل املوارد املادية 

 االجتامعي وغريها من املوارد. 

( التي هدفت إىل حتديد مشاركة 1118دراسة عبد اجلبار ) -

املرأة اليمنية يف أنشطة تنمية املجتمع املحيل، وكان من أهم 

نتائجها تدين مشاركة املرأة اليمنية يف انشطة املجتمع ووضعها 

االعرتاف بأمهية دورها يف يف مكانة أقل من الرجل وعدم 

تنمية املجتمع املحيل واوصت الدراسة برضورة دعم مشاركة 

 املرأة يف التنمية املحلية.

( التي هدفت إىل حتديد العوامل املختلفة 1118دراسة محزة ) -

التي تضعف من مشاركة املرأة يف العمل التطوعي، وهي 

طريقة دراسة وصفية حتليلية، باستخدام املسح االجتامعي ب

( متطوعة 88العينة العشوائية وتم تطبيق االستبيان عىل )

وكانت أهم نتائجها: أن العوامل االقتصادية من أهم العوامل 

التي حتد من مشاركة املرأة يف العمل التطوعي، يليها العوامل 

االجتامعية من عادات وتقاليد وأعراف، يليها الثقافية ثم 

ة السن أكثر إقباال عىل التنظيمية، وأن املتطوعات صغري

 التطوع من النساء الكبريات.

وضحت أن أ Wallace and Pichler  (2009)دراسة -

املشاركة جتعل الفرد سعيدًا وعىل املستوى املجتمعي تزيد 

املشاركة يف املجتمعات التي تزيد فيها درجة الرفاه الشخيص 

ونوعية احلياة، وأن اجلنس والعمر والتعليم وحالة العمل 

والطبقة املهنية ومنطقة املعيشة تؤثر عىل املشاركة يف املجتمع 

نشاطا يف بعض اجلمعيات وبعض املدين، وأن النساء أكثر 

الرجال أكثر نشاطَا يف البعض األخر، ووجود عالقة بني 

املشاركة يف املجتمع املدين ونوعية احلياة وأن مستوى الرفاه يف 

 املجتمع يؤثر عىل املشاركة املدنية ونوعية احلياة. 

( إىل التعرف عىل مدى إسهام 1111هدفت دراسة الفايز) -

 العمل التطوعي، التعرف عىل معوقات الطالبة اجلامعية يف

مشاركة الطالبة يف العمل التطوعي وأكثر هذه املعوقات 

تأثريًا، وهي دراسة وصفية باستخدام منهج املسح االجتامعي 

باستخدام العينة العشوائية الطبقية من طالبات جامعة األمرية 

( وكانت أهم نتائجها أن 541نورة بنت عبد الرمحن قوامها )

% من العينة مل يسبق هلن ممارسة العمل التطوعي،  25.5

وتوجد معوقات ملشاركة الطالبة يف العمل التطوعي وأكثرها 

تأثريًا املتعلقة باملجتمع، يليها املرتبطة باملؤسسات التطوعية 

 وأخريًا املعوقات املتعلقة بالطالبات.

ن ع Teshome, Zenebe, and Biadgilign  (2012)دراسة -

ت املساعدة الذاتية التطوعية يف متكني املرأة ورأس دور مجعيا

املال االجتامعي باستخدام منهج املسح االجتامعي عىل عينة 

والتي اشارت نتائجها إىل أن املشاركة  115من السيدات 
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التطوعية هلا فوائد متعددة وحتقق الرفاهية االجتامعية 

 واالقتصادية وتعزيز رأس املال االجتامعي.

( التي هدفت إىل وضع اسرتاتيجية 1113ائغ )دراسة الص -

مقرتحة لتمكني املرأة السعودية من املشاركة يف صناعة القرار 

بأشكاله ومستوياته املختلفة ومنها القرار الرتبوي، 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي عىل عينة قوامها 

( مفردة وكان من نتائجها وجود معوقات تعوق 382)

أة السعودية يف مراكز صنع القرار ومنها معوقات مشاركة املر

قانونية، واجتامعية، وذاتية، وسياسية عىل الرغم متتع املرأة 

السعودية بطموح ورغبة يف مشاركة الرجل لدفع عجلة 

 التنمية.

( التي هدفت إىل حتديد مدى فعالية 1113دراسة عامرة ) -

 وهي مشاركة القيادات النسائية يف تنمية املجتمع املحيل

دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي باحلرص 

( قيادة نسائية ومن 24الشامل للقيادات النسائية التي بلغت )

نتائجها: أن القيادات النسائية لدهين القدرة عىل املشاركة يف 

دراسة مشكالت املجتمع املحيل، والتخطيط، ومواجهة 

 توى املحيل.املشكالت االجتامعية والصحية عىل املس

( التي هدفت إىل التعرف عىل 1114دراسة عبد الرحيم ) -

اجتاهات الطالبة اجلامعية السعودية نحو مشاركة املرأة 

السعودية يف صنع واختاذ القرار االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس، وهي دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح 

البات كلية االجتامعي بأسلوب العينة الطبقية العشوائية لط

اآلداب بجامعة امللك سعود، ومن نتائجها حمدودية مشاركة 

املرأة السعودية يف صنع واختاذ القرار، وأن هناك اجتاهات 

إجيابية نحو العوامل التي تسهم يف تعزيز مشاركة املرأة يف 

 صنع واختاذ القرار.

( التي هدفت إىل الوقوف عىل واقع 1114دراسة لوتاه ) -

قيم املشاركة لدى الشباب، وهي دراسة  التطوع لتعزيز

استطالعية اعتمدت عىل املنهج التارخيي ومنهج املسح 

( مبحوثا 311االجتامعي باستخدام العينة العمدية قوامها )

طالبة، وكان من بني نتائجها  119طالبا و  93من بينهم 

احلاجة إىل تعزيز قيم التطوع واملشاركة املجتمعية، وأن نسبة 

الفعلية يف العمل التطوعي للذكور أعىل من االناث  املشاركة

 % لإلناث.49% للذكور،27بواقع 

( التي هدفت إىل الكشف عن مدى 1114دراسة القييس ) -

املشاركة االجتامعية للمرأة العربية بصورة عامة واملرأة 

األردنية يف عملية التنمية، واعتمدت الدراسة عىل التحليل 

سابقة وحتليل بعض السوسيولوجي للدراسات ال

االحصاءات الرسمية واعتمدت عىل املنهج الوصفي 

التحلييل وأوضحت أهم النتائج: ضعف املشاركة االجتامعية 

للمرأة وأن هناك معوقات حتول دون مشاركتها، وأن مشاركة 

املرأة األردنية حمدودة وهناك معوقات حتول دون املشاركة 

 االجيابية يف مجيع املجاالت.

لتي بحثت يف عدة ا Lezi and Deriu  (2014)دراسة  -

مؤرشات: املشاركة السياسية، املنظامت النقابية، اجلمعيات 

البيئية، األنشطة التطوعية والثقافية للمواطنة النشطة يف 

شخص  49111إيطاليا وتم التطبيق عينة بلغت 

عائلة وأظهر التحليل أن املواطنة الفعالة تعمل عىل 19111و

األفراد، ولكن ال يوجد أي فرق إحصائي بني حتسني رفاهية 

اجلنسني يف تقييم الرضا عن احلياة، كام تبني أن املشاركة 

النشطة يف اجلمعيات التطوعية والثقافية والبيئية بني النساء 

حتقق حتسنًا كبرًيا يف رضاهن عن احلياة؛ بينام املشاركة يف 

اثل بني األحزاب السياسية ويف النقابات يكون هلا تأثري مم

الرجال، وأن املواطنة النشطة تتميز بمشاركة متعددة يف 

جماالت العمل املختلفة، أن املرأة اإليطالية التي تتمتع 

بمستوى تعليم عال تكون أكثر مشاركة يف األنشطة التطوعية 

 والثقافية، وإمهال األنشطة السياسية.

كة ( التي هدفت إىل معرفة أثر املشار1115دراسة القضيبي ) -

التطوعية للمرأة يف اجلمعيات اخلريية عىل معارفها، وعىل 

اكتساب مهاراهتا، وهي دراسة وصفية باستخدام منهج املسح 

( وكانت 135االجتامعي الشامل للمتطوعات وعددهن )

أهم نتائجها: اكتساب املتطوعات للمعارف املتعلقة 

 باحتياجات املجتمع ومشكالته، واكتساب املهارات.

( التي هدفت إىل حتديد مدى وصور 1112لصويان )دراسة ا -

ومعوقات مشاركة املرأة السعودية يف أنشطة اجلمعيات 

اخلريية، هي دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج املسح 

االجتامعي بالعينة وكانت اهم نتائجها: ارتفاع نسبة 

املشاركات يف العمل التطوعي وتعدد أساليب املشاركة يف 

ملال واجلهد وكافة صور الدعم، ومن مساعدة األخرين با

معوقات املشاركة التطوعية للمرأة السعودية وأوهلا داخل 

األرسة، يليها البيئة املحيطة، واملرتبطة باجلمعيات اخلريية، 

وأوصت الدراسة بوضع رؤى اسرتاتيجية لتوعية املرأة بأمهية 

 األنشطة التطوعية.

د دوافع العمل ( التي هدفت إىل حتدي1112دراسة الشبيب ) -

االجتامعي التطوعي للمرأة السعودية وجماالته، واستخدمت 
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( متطوعة 151منهج املسح االجتامعي بعينة عمدية حجمها )

وكانت اهم نتائجها أن دوافع العمل االجتامعي التطوعي 

كانت ذاتية واجتامعية وأن هناك تنوع يف جماالت العمل 

اثة إنسانية وثقافية االجتامعي التطوعي وأغلبها مادية وإغ

 ورعاية أيتام.

( التي هدفت إىل التعرف عىل واقع 1112دراسة صالح ) -

مشاركة املرأة يف األعامل التطوعية عىل املستوى املحيل 

والعريب والدويل، واعتمدت عىل املنهج الوصفي وأداة 

البحث هي البحث املكتبي، وكان من أهم النتائج حمدودية 

 األعامل التطوعية. املشاركة النسائية يف

( التي هدفت إىل ابراز الدور التنموي 1112دراسة املريمي ) -

الذي تقوم به املرأة يف التنمية ومن أهم نتائجها أن للمرأة دور 

يف تنمية املجتمع إال أن هناك معوقات تؤثر عىل معدالت 

مشاركة املرأة يف التنمية الشاملة ومنها الترشيعات، التعليم 

تحرر من التمييز والفقر ووسائل االعالم والتدريب ال

 والثقافة.

( التي هدفت إىل التعرف عىل أثر 1117دراسة عبرية ) -

عادات وتقاليد املجتمع عىل املرأة وأدوارها التنموية يف 

املجتمع، واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي بالعينة 

واملنهج الوصفي، وتم تطبيق األداة عىل أساتذة جامعة بغداد 

( وكانت أهم نتائجها: هتميش دور املرأة يف 51وعددها )

املجتمع وحتجيم األدوار التنموية للمرأة ومن أسباب ذلك: 

املوروث الثقايف للمجتمع، موقع املرأة الذي يتصف بالتبعية، 

ومن توصياهتا تعزيز الدور التنموي للمرأة ومتكني املرأة 

 اجتامعيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وصحيَا.

التي هدفت إىل معرفة  Okoji and Ayuba (2018)دراسة  -

العوامل التي ُتعرقل مشاركة املرأة يف تنمية املجتمع يف 

وهي دراسة وصفية طبقت استبيان عىل عينة عشوائية  نيجرييا

من جنوب إيلورين 111سيدة ) 111من النساء بلغت 

من غرب إيلورين(، وتوصلت النتائج إىل أنه ال يوجد 111و

تالف كبري يف العوامل التي توثر عىل مشاركة املرأة يف اخ

مشاريع التنمية، وأن مشاركة املرأة حمدودة ويرجع ذلك 

لبعض املتغريات مثل: احلالة الزواجية واملهنة ومستوى 

التعليم، وال يوجد اختالف كبري يف العوامل التي تؤثر عىل 

احلالة  مشاركة املرأة يف مشاريع تنمية املجتمع بناًء عىل

الزواجية، والدين، وأصت بأن يكون هناك توجه اجتامعي 

 بأمهية الدور الذي تلعبه املرأة يف تنمية جمتمعاهتا. 

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة 

تنوعت الدراسات السابقة التي تم االعتامد عليها يف تناول  -

متغريي الدراسة ومها املساندة االجتامعية واملشاركة 

التطوعية مما يؤكد عىل اهتامم باحثي العلوم املجتمعية 

بدراسة كل متغري عىل حدة، إال انه مل  االجتامعية واالنسانية

توجد أي دراسة يف حدود علم الباحثة تناولت العالقة بني 

 املتغريين وهذا ما سيتم إلقاء الضوء عليه يف الدراسة احلالية. 

يف تناوهلا ملتغري اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  -

(، )عبد 1111املساندة االجتامعية ومنها دراسة)صالح، 

(، )احلدراوي 1113(، )تركي وعيل، 1117اللطيف،

(، )الطراونة 1114(، )هوارية،1114وأخرون، 

(، )عبد 1112(، )مقدم وهوارية، 1115والصبيحني، 

(، كام اتفقت الدراسة 1118(، )اسامعيل، 1117القادر، 

الدراسات السابقة يف تناول متغري املشاركة  احلالية مع

املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع املحيل ومنها: دراسة 

(، 1111(، )الفايز، 1118(، )محزة، 1118)عبد اجلبار، 

(، 1114(، )عبد الرحيم، 1113(، )عامرة، 1113)الصائغ،

(، 1115(، )القضيبي،1114(، )القييس،1114)لوتاه، 

(، 1112(، )صالح،1112(، )الشبيب،1112)الصويان،

 ,Osborne, at el(، )1117(، )عبرية، 1112)املريمي، 

2008( ،)Wallace & Pichler,2009( ،)Teshome et al. 

2012( ،)Lezi and Deriu. 2014( ،)Okoji & Ayuba: 

2018.) 

اختلفت الدراسة احلالية عن مجيع الدراسات السابقة بشكل  -

احلالية تناولت متغريي املساندة  جوهري يف أن الدراسة

االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية وصورها والعالقة 

بينهام يف حني أن الدراسات السابقة تناولت متغري املساندة 

االجتامعية وعالقاهتا بمتغريات أخرى غري متغري املشاركة 

املجتمعية التطوعية للمرأة، كام اختلفت عنها يف حتديد أبعاد 

( 1111املساندة االجتامعية حيث حددهتا دراسة )صالح، 

( يف مساندة األرسة 1115ودراسة )الطراونة والصبيحني، 

واألصدقاء، بينام اعتربهتا الدراسة احلالية مصادر للمساندة 

 عن اختلفت كام( املجتمع – األصدقاء –االجتامعية )األرسة 

 أبعاد عدد حتديد يف( 1114 وأخرون، احلدراوي) دراسة

ية، واختلفت أيضَا عنها يف نوع وحجم عينة االجتامع املساندة

 الدراسة.

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف حتديد موضوع  -

 الدراسة احلالية وبناء استبانتها، وتفسري ومناقشة النتائج.
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 ثانيا: أمهية الدراسة 

العاملي تنبع أمهية الدراسة احلالية من كوهنا تتفق مع االهتامم  -

واملحيل برضورة وأمهية املشاركة التطوعية، واالهتامم بقضايا 

املرأة واسهامها يف حتقيق التنمية املستدامة، كام تعكس 

 1131الدراسة اهتامم اململكة العربية السعودية يف رؤيتها 

 بتنمية ومتكني املرأة من املشاركة يف تنمية جمتمعها.

تضيفه إىل املعرفة العلمية  ترجع أمهية الدراسة فيام يمكن أن -

يف اخلدمة االجتامعية يف العمل مع املجتمعات يف جمال 

املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع املحيل، ويف 

جمال العمل مع جمتمع املرأة كمجتمع وظيفي للخدمة 

 االجتامعية يف العمل مع املجتمعات.

هذه الدراسة ستفيد  ترجع أمهية الدراسة التطبيقية يف أن نتائج -

املامرسني يف جمال التنمية املحلية واألخصائيني االجتامعيني يف 

اعطاء صورة واقعية للمساندة االجتامعية بأبعادها، واملشاركة 

املجتمعية بصورها ومن ثم العمل عىل رفع مستوى املساندة 

االجتامعية لتعزيز املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف 

 جتمع املحيل.تنمية امل

 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما ييل:

حتديد مستوى املساندة االجتامعية وأكثر أنامط املساندة  -

 االجتامعية التي حتظى هبا املرأة.

حتديد مستوى وصور املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية  -

 املجتمع.

الديموجرافية ومستوى حتديد العالقة بني اخلصائص  -

املشاركة املجتمعية واملساندة االجتامعية للمرأة يف تنمية 

 املجتمع.

التعرف عىل الفروق املعنوية بني استجابات املرأة يف مستوى  -

املساندة االجتامعية ومستوى وصور املشاركة املجتمعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع.

عية وصور ومستوى التعرف عىل العالقة بني املساندة االجتام -

 املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع.

 

 رابعًا: فروض الدراسة

تسعى الدراسة احلالية إىل اختبار مدى صحة الفروض 

 التالية:

من املتوقع أن حتظى املرأة بمستوى مرتفع  الفرض األول:

 من املساندة االجتامعية.

اركة من املتوقع ارتفاع مستوى املش الفرض الثاين:

 .املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية  الفرض الثالث:

يف مستوى املساندة االجتامعية ُتعزى إىل اخلصائص 

 للمرأة. الديموجرافية

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية  الفرض الرابع:

املجتمعية التطوعية ُتعزى إىل  يف مستوى وصور املشاركة

 للمرأة. الديموجرافيةاخلصائص 

توجد عالقة طردية بني املساندة  الفرض اخلامس:

االجتامعية وصور ومستوى املشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع.

 

 خامسًا مفاهيم الدراسة:

 Social Support املساندة االجتامعية

مفهوم  Social Supportُيعد مفهوم املساندة االجتامعية 

حديث نسبيَا حيث تناوله علامء االجتامع يف اطار بحثهم 

ملفهوم العالقات االجتامعية وشبكة العالقات االجتامعية، 

ويركز مفهوم املساندة االجتامعية عىل العالقات االجتامعية 

من مصادر الدعم  املتبادلة بني األفراد، والتي ًتعد مصدر هام

االجتامعي والنفيس واملادي واملعريف والسلوكي الذي حيتاج 

 إليه الفرد يف اشباع احتياجاته والقيام بأدواره االجتامعية. 

الدعم االجتامعي الذي "تعرف املساندة االجتامعية أهنا 

التي  ،ُيقدم للشخص من خالل شبكة العالقات االجتامعية

لنفسية وجتعله شخصًا أكثر تكيفًا ُتشبع حاجاته املادية وا

الشقريات وأبو عني، ) "وقدرة عىل مواجهة مشكالت احلياة

1111 :59.) 

الدعم العاطفي "كام ُتعرف املساندة االجتامعية بأهنا 

واملادي واملعريف الذي يستمده الفرد من مجاعة األرسة، أو 

 زمالء العمل، أو األصدقاء يف املواقف الصعبة التي يواجهها

يف حياته، وتساعده عىل خفض اآلثار النفسية السلبية الناشئة 

من تلك املواقف، وتساهم يف احلفاظ عىل صحته النفسية 

 (.13: 1115)عىل،  "والعقلية

ٌتعرف املساندة االجتامعية يف اخلدمة االجتامعية بأهنا: 

األنشطة الرسمية وغري الرسمية التي تزود االنسان بحاجاته 

مكن من القيام بدوره يف املجتمع وتشمل: األساسية ليت

التعليم، الدخل، الرعاية الصحية، وشبكة العالقات مع 

 األخرين التي متده بالتشجيع، العمل، التعاطف، واهلوية

 (Barker, 1997:357).االجتامعية



 هـ(1441م/1119الرياض )جامعة امللك سعود،  (،3، ع )(31) ، مجاآلدابجملة 

 

139 

العالقات املتبادلة "كام ُتعرف املساندة االجتامعية بأهنا 

وهتدف هذه التفاعالت  تمعداخل اجلامعات املختلفة يف املج

إىل إشباع احتياجات الفرد النفسية واملعرفية والعاطفية 

واالجتامعية، وتتشكل هذه اجلامعات من عدد قليل من 

األفراد يكونوا عىل اتصال مبارش ومنتظم وُتسمى بجامعات 

 (.53: 1111)السكري،  "املساندة

ييل: وللمساندة االجتامعية أبعاد أو أنامط نحددها فيام 

 ( 41: 1119)معجم مفاهيم التنمية، 

املساندة الوجدانية: من خالل التقبل و اظهار الشعور  -

 بالراحة.

التكامل االجتامعي: من خالل االندماج يف شبكة العالقات  -

 االجتامعية وعضوية اجلامعات.

املساندة بالقدير من خالل دعم الشعور بالكفاءة الشخصية  -

 وتقدير الذات.

 عرفية: مثل التوجيه وإعطاء النصيحة.املساندة امل -

 املساندة املادية: التي تتمثل يف تقديم اخلدمات املادية. -

ومن خالل ما سبق يمكن حتديد املفهوم االجرائي 

بأنه مقدار ما تتلقاه "للمساندة االجتامعية يف هذه الدراسة 

املرأة من دعم اجتامعي ونفيس ووجداين ومعريف وأدائي من 

لعالقات االجتامعية مع األخرين)أفراد األرسة خالل شبكة ا

( هبدف اشباع احتياجاهتا االساسية املجتمع – األصدقاء –

 "ومتكينها من القيام بأدوارها االجتامعية يف املجتمع.

 

 املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة

انترش مفهوم املشاركة املجتمعية يف التنمية يف مجيع أنحاء 

يف أمريكا الالتينية منذ أوائل الستينات من العامل، فُطبقت 

القرن املايض ويف مجيع انحاء جنوب أسيا يف التنمية الريفية 

واحلرضية، وُطبقت بدرجات متفاوتة يف أفريقيا لتوضح 

رضورة املدخل التشاركي يف التنمية، وتتطلب املشاركة رفع 

 & Plummer)الوعي لدى املواطنني بمفهوم العمل معاَ 

Tayior:2004). 

املشاركة "مما أدى بعد ذلك إىل األخذ يف االعتبار بأن 

اسرتاتيجية أساسية يف الربامج التنموية عىل املستوى املحيل 

 (.131: 1999)خاطر،  "والقومي

وُتعد املشاركة املجتمعية وسيلة وغاية: فهي وسيلة ألن 

من خالهلا يتم سامع صوت الفرد وأرائه، للعمل من أجل 

غيري، كغاية: فإن املشاركة تتم نتيجة االرتباط احداث الت

واالسهام وتقاسم األفكار، والرغبة يف أخذ مكان يف عملية 

التنمية، فهي عملية لتمكني الناس ليشاركوا يف تطوير 

  (Larsen, Sewpaul, & Hole, 2014).أنفسهم بطريقة هادفة

كام ُتعد املشاركة مكون هام من مؤرشات رأس املال 

الذي  (Guillen, Coromina, & Saris 2010) عياالجتام

 ُيستثمر وُتعول عليه التنمية املستدامة.

وتعزيز املشاركة املجتمعية للمرأة يف تنمية املجتمع املحيل 

تتطلب: بناء القدرات الذاتية للمرأة، توفري البيئات الداعمة 

واملعززة لعملية املشاركة املجتمعية التطوعية، زيادة الفرص 

 تاحة للمرأة للمشاركة املجتمعية التطوعية.امل

ولتحفيز املواطنني عىل املشاركة جيب إشعارهم بأن 

مشاركتهم مهمة ومطلوبة وجيب أن تكون القضايا املطروحة 

رضورية بالنسبة هلم كام اهنم بحاجة إىل االعتقاد بأن أفعاهلم 

ستحقق التغري، وأن ما يسامهون به هو حمل تقدير وذات 

ام أن بعض األشخاص يف حاجة إىل املساعدة حتى قيمة، ك

 (.Larsen et al., 2014:8يكونوا قادرين عىل املشاركة )

إسهام أهايل املجتمع تطوعًا يف "وُتعرف املشاركة بأهنا 

جهود التنمية سواء بالرأي، بالعمل، بالتمويل وغري ذلك من 

)عبد  "األمور التي تؤدي إىل تنمية املجتمع وحتقيق أهدافه

 (.82: 1111اللطيف، 

ويمكن حتديد مفهوم املشاركة املجتمعية التطوعية 

االسهامات التطوعية التي تقوم هبا املرأة يف  "إجرائيًا بأهنا 

جهود تنمية جمتمعها من خالل االهتامم بقضاياه ومشكالته 

واملشاركة يف حلها بالوقت واجلهد تقديم االستشارة، 

 وباملال.

 

 املحيلتنمية املجتمع 

كافة  "يتحدد مفهوم تنمية املجتمع املحيل إجرائيًا بانه 

اجلهود التي تساهم يف رفع مستوى معيشة املواطنني وحتسني 

 "جودة احلياة لدهيم

 

 سادسًا: النظرية منطلق الدراسة

  نظرية ثقافة الفقر:

تتشكل ثقافة الفقر عىل أساس أن تلك الثقافة تكون 

لتي يعيشها األفراد، ومن كاستجابة لظروف احلرمان ا

مظاهرها: ضعف تكوين اجلهاز النفيس، وارتكاز حياة األرس 

حول ربة البيت، وقلة املنظامت االجتامعية يف جمتمعات 

الفقراء، الالمباالة، االنعزال النسبي عن التفاعل مع املجتمع 

األكرب، العدوان، االعتامد عىل الغري. وينظر الفقراء إىل 
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م: ضحايا للمجتمع، وينظرون إىل منظامت انفسهم عىل أهن

اخلدمات عىل أهنا ال تؤدي خدمات حيتاجون إليها، 

ويعتقدون أن املجتمع يعطيهم تقيياًم سلبيًا ومن ثم ففكرهتم 

 (.1115عن أنفسهم سلبية )يعقوب والسلمي، 

ويمكن توظيف هذه النظرية يف تفسري أسباب عدم 

لألفراد  يموجرافيةالداملشاركة املجتمعية وأن اخلصائص 

ومستواهم االقتصادي والدعم االجتامعي مجيعها تؤثر عىل 

 مستوى وصور مشاركتهم التطوعية يف تنمية املجتمع.

 

 نظرية االغرتاب:

هو شعور الفرد انه منفصل عن "ُيعرف االغرتاب 

األخرين أو املعاناة من الغربة يف املجاالت الثقافية 

 قبولة أو غري معقولة، ويشمل:واالجتامعية والتي تبدو غري م

اإلحساس  ،Powerlessness اإلحساس بالعجز

 اإلحساس بالالمعيارية ،meaninglessnessبالالمعنى

normlessness العزلة االجتامعية ،social isolation" 

 (31: 1111)السكري، 

ويمكن توظيف النظرية يف الدراسة بانه عند شعور املرأة 

جمتمعها فإهنا تعتزل احلياة  باالغرتاب عن الذات وعن

االجتامعية، ومتيل إىل االنسحاب من النسق االجتامعي؛ أو 

اإلذعان، وتشعر بعدم القدرة عىل االختيار؛ أو عىل تشكيل 

األحداث العامة يف املجتمع وبالتايل تضعف مشاركتها 

التطوعية يف تنمية املجتمع وتضعف عالقاهتا االجتامعية مما 

 شبكة املساندة والدعم االجتامعي املقدم هلا.يؤثر سلبَا عىل 

 

 سابعا: االجراءات املنهجية

 منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي بأسلوب 

 العينة

 

 نوع الدراسة 

 تنتمي الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية 

 

 أداة الدراسة

الذي اعتمدت الدراسة امليدانية عىل أداة االستبيان 

 اشتمل عىل ثالث حماور هي:

 البيانات األولية:  -

املساندة االجتامعية: وتكونت من أربع أبعاد هي: املساند   -

باملعلومات، املساندة الوجدانية، املساندة األدائية، املساندة 

 عبارة. 11عبارات بإمجايل  5التقديرية وكل بعد احتوى عىل 

 ( عبارة35)واشتمل عىل  املشاركة املجتمعية وصورها -

وعن صدق االستبيان فقد تم استخدام الصدق الظاهري 

)صدق املحكمني( حيث تم عرض االستبيان عىل عدد من 

املحكمني من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود وتم 

تعديل االستبيان بناءًا عىل مالحظاهتم حيث تم األخذ بنسبة 

 .%81 إتفاق

عتامد عىل معامل أما عن ثبات االستبيان فقد تم اال

 أفاكرونباخ والذي يوضحه اجلدول التايل:

 ( يبني قيمة معامل ألفاكرونباخ ألبعاد االستبيان1جدول رقم )

 ألفاكرونباخ أبعاد االستبيان م

 1.84 املساندة االجتامعية 1

 1.83 مساندة باملعلومات 1.1

 1.81 مساندة آدائية 1.1

 1.75 مساندة وجدانية 1.3

 1.75 مساندة تقديرية 1.4

 1.78 صور املشاركة 1

 1.29 املشاركة بالوقت 1.1

 1.82 املشاركة باجلهد  1.1

 1.88 املشاركة باملال 1.3

 1.72 املشاركة باالهتامم 1.4

 1.25 املشاركة باالستشارة 1.5

 1.88 مستوى املشاركة 3

 

لبعد املساندة  باستقراء اجلدول السابق تبني أن معامل ألفاكرونباخ

وتراوحت قيمة ألفاكرونباخ ملتغرياته الفرعية  1.84االجتامعية ككل بلغ 

، وبلغت قيمة معامل الثبات ألفاكرونباخ لبعد 1.83 – 1.75ما بني 

وتراوحت قيم معامل الثبات ملتغرياته الفرعية ما  1.78صور املشاركة 

بلغت قيمة  معامل ثبات مرتفعة، وأخريا قيم وهي 1.88 – 1.25بني 

وُتعد قيمة مرتفعة يتم األخذ  1.88ألفاكرونباخ لبعد مستوى املشاركة 

 هبا يف ثبات االستبيان.

 

 املعامالت االحصائية

وتم استخدام  Spssتم معاجلة البيانات بربنامج 

املعامالت االحصائية التالية: النسب املئوية، املتوسط 

ونباخ، معامل احلسايب، االنحراف املعياري، معامل ألفاكر

 .One Way Anovaارتباط بريسون، حتليل التباين األحادي 
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 عينة الدراسة 

اعتمدت الدراسة عىل العينة امليرسة من خالل نرش 

االستبانة االلكرتونية عىل املرأة السعودية يف مدينة الرياض 

( 122وتم االستجابة من قبل عينة من النساء بلغ قوامها )

 االحصائي. مفردة صاحلة للتحليل

 

 جماالت الدراسة

حتدد املجال البرشي يف املرأة السعودية املجال البرشي:  -

 بمدينة الرياض.

حتدد املجال املكاين يف مدينة الرياض باململكة املجال املكاين:  -

 العربية السعودية.

استغرقت فرتة مجع البيانات من امليدان من املجال الزمني:  -

 1117يونيو  حتى هناية 1117بداية فرباير 

 

 ثامنًا: نتائج الدراسة امليدانية

 نتائج البيانات األولية لعينة الدراسة

 ( التكرارات والنسب خلصائص العينة1جدول رقم )

 % ك العمر

 21.5 121 31أقل من  11

 15.2 28 41أقل من  - 31

 8.3 11 51 من أقل – 41

 5.2 15 سنة فأكثر 51

 % ك املؤهل العلمي

 1.9 5 ثانويأقل من 

 11.9 19 ثانوي

 53 141 جامعي

 34.1 91 فوق جامعي

 % ك احلالة االجتامعية

 44 117 مل يسبق الزواج

 51.1 132 متزوجة

 4.1 11 مطلقة

 1.8 1 أرملة

 % ك احلالة العملية

 33.8 91 ال أعمل

 11.1 52 قطاع حكومي

 8.2 13 قطاع خاص

 1.3 2 عمل حر

 31 85 طالبة

 1.3 2 متقاعد

 % ك الدخل الشهري

 39.8 112 ريال 3111أقل من 

 15.8 41 2111 من أقل– 3111من 

 13.5 32 9111أقل من  -2111

 13.1 35 11111 من أقل – 9111

 2 12 15111أقل من  -11111

 2.4 17 فأكثر 15111

 5,3 14 ال يوجد

 % ك نوع األرسة

 73.7 192 أرسة نووية

 15.2 28 أرسة ممتدة

 1.8 1 بمفردي

أوضحت نتائج الدراسة امليدانية تنوع أعامر النساء حيث كانت 

أقل من  - 11% ملن تراوحت أعامرهن ما بني  21.5النسبة األكرب وهي 

، بينام 41 من أقل – 31% ملن تراوحت أعامرهن 15.2سنة، ونسبة  31

 سنة 51 من أقل – 41% من تراوحت أعامرهن ما بني 8.3بلغت نسبة 

 سنة فأكثر. 51% ملن بلغت أعامرهن  5.2نسبة و

% من عينة الدراسة 51.1وبالنسبة للحالة االجتامعية كانت نسبة 

% مل يسبق هلن الزواج، بينام كانت نسبة  44من املتزوجات، وأن نسبة 

% من املطلقات واألرامل، وبالنسبة للمؤهل العلمي 1.8% و  4.1

ن احلاصالت عىل مؤهل جامعي، نسبة % من العينة م53كانت نسبة

%  11.9% من احلاصالت عىل دراسات عليا، بينام كانت نسبة  34.1

% من احلاصالت عىل  1.9من احلاصالت عىل مؤهل ثانوي ونسبة 

 مؤهل علمي أقل من ثانوي.

%  31% ال يعملن، ونسبة  33.8وعن احلالة العملية فكانت نسبة 

يعملن يف القطاع احلكومي، نسبة  % ممن11.1من الطالبات، ونسبة 

% ممن لدهين  1.3% ممن يعملن يف القطاع اخلاص، بينام كانت نسبة  8.2

 أعامل حرة ونفس النسبة من املتقاعدات.

% من عينة الدراسة ممن  39.8وعن الدخل الشهري كانت نسبة 

% يرتاوح دخلهن  15.8ريال، ونسبة  3111دخلهن الشهري أقل من 

% يرتاوح  13.5ريال، و أن نسبة  2111أقل من  -3111الشهري من 

% يرتاوح دخلهن من  13.1ريال، ونسبة  9111 أقل – 2111دخلهن 

 15111% دخلهن من 2.4، وأن نسبة ريال11111 من اقل – 9111

 15111 من أقل – 11111% يرتاوح دخلهن من 2ريال فأكثر، بينام 

عن نوع األرسة التي تعيش % ال يوجد لدهين دخل، أما 5.3وأخريًا  ريال

% يعشن يف أرسة نووية،  73.7فيها النساء عينة الدراسة فكانت نسبة 

 % يعشن يف أرسة ممتدة. 15.2وأن نسبة 

 

 نتائج اختبار فروض الدراسة

الفرض األول: من املتوقع أن حتظى املرأة السعودية بمستوى 

 عال من املساندة االجتامعية.

ض تم حساب املتوسط وللتأكد من صحة هذا الفر

 احلسايب واالنحراف املعياري للمساندة االجتامعية 
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( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ألبعاد املساندة 3جدول رقم )

 االجتامعية.

 م
أبعاد املساندة 

 االجتامعية

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

 19.44 3.179 املساندة باملعلومات 1

 11.81 4.114 الوجدانيةاملساندة  1

 11.44 1.553 املساندة األدائية 3

 11.81 4.114 املساندة التقديرية 4

 84.18 11.757 املساندة االجتامعية

 1.34املتوسط العام للمساندة االجتامعية = 

واملتوسط  ( يتضح قيمة االنحراف املعيارى3باستقراء جدول رقم )

احلسايب ملتغري املساندة االجتامعية حيث بلغت قيمة االنحراف املعياري 

والتي تساوي املتوسط العام  84.18وقيمة املتوسط احلسايب  11.757

والتي تعني دائاًم ما حتصل املرأة عىل مساندة اجتامعية وذلك ألن  1.34

والذي يعني دائام، ويعكس  3 – 1.34هذا املتوسط يقع يف املدى ما بني 

مستوى املساندة االجتامعية والذى يكون بداية املرتفع، وذلك يدل عىل أن 

املرأة السعودية دائاَم ما تتمتع باملساندة االجتامعية من أرسهتا وأصدقائها 

 ومن املجتمع ككل.

( يبني اكثر أنامط املساندة االجتامعية للمرأة حسب 1رسم بياين رقم )

املتوسط احلسايب

 
املساندة االجتامعية  ( أكثر أنامط1يبني الشكل رقم )

ومستوياهتا التي تتمتع هبا املرأة السعودية حيث جاءت 

املساندة الوجدانية والتقديرية أعىل مستويات املساندة وتشري 

إىل مستوى مرتفع من املساندة من األرسة واألصدقاء 

( والذي يعني دائام 1.41واملجتمع وبلغ املتوسط احلسايب )

ما تتمتع املرأة السعودية باملساندة الوجدانية والتقديرية من 

األرسة واألصدقاء واملجتمع ككل وذلك ألن املتوسط يقع 

( والتي تعني دائام، وبلغ متوسط 3 – 1.34يف املدى )

( والذي يعني أحيانا ألنه يقع يف 1.17املساندة األدائية )

والذي يشري إىل أن مستوى املساندة ( 1.33 – 1.27املدى )

األدائية الذي تتمتع به املرأة من األرسة واألصدقاء واملجتمع 

ككل متوسط، يف حني بلغ متوسط نمط املساندة باملعلومات 

( والذي يعني أحيانا ما تتمتع باملساندة باملعلومات 1.19)

 سواء من أرسهتا أو أصدقائها أو املجتمع ككل.

إىل أن املساندة الوجدانية والتقديرية من وتشري النتائج 

أعىل مستويات انامط املساندة التي تتلقاها املرأة من أرسهتا 

وأصدقائها واملجتمع ككل وتتسق هذه النتيجة مع طبيعة 

املجتمع السعودي وترابطه وتقديره للمرأة وصوهنا، إال أن 

رأة كانت املساندة األدائية واملساندة باملعلومات التي تتلقاها امل

متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل أن الغالبية من عينة الدراسة 

 يعشن يف أرس نووية )صغرية(. 

الفرض الثاين: من املتوقع تنوع صور املشاركة املجتمعية 

 التطوعية لدى للمرأة يف تنمية املجتمع وارتفاع مستواها.

 ويتم اختبار هذا الفرض من خالل ما ييل:

 املجتمعية التطوعية للمرأة تنوع صور املشاركة. 1

( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لصور املشاركة 4جدول رقم )

 املجتمعية التطوعية للمرأة

 م
صور 

 املشاركة

االنحراف 

 املعياري
 حلسايبااملتوسط 

 9.21 1.147 بالوقت 1

 15.15 3.87 باجلهد 1

 17.14 3.11 االهتامم 3

 2.38 1.49 االستشارة 4

 1.17 1.23 باملال 5

( إىل صور املشاركة 4أشارت نتائج الدراسة امليدانية بجدول رقم )

املجتمعية التطوعية لدى املرأة السعودية والتي جاءت متنوعة ما بني 

( 17.14املشاركة املجتمعية باالهتامم بشؤون املجتمع بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب واملشاركة بتقديم االستشارة خلدمة قضايا املجتمع 

( واملشاركة باملال 9.21( واملشاركة بالوقت بمتوسط حسايب )2.38)

وتعكس النتائج حركة احلراك املجتمعي يف املجتمع السعودي وزيادة 

 دمج ومشاركة املرأة يف شؤون جمتمعها.

( يبني أكثر صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف 1رسم بياين رقم )

  سب املتوسط احلسايبتنمية املجتمع ح

 

2

2.2

2.4

2.6

املساندة 

 التقديرية

املساندة 

 اآلدائية

املساندة 

 الوجدانية

املساندة 

 باملعلومات

2.42 

2.27 

2.42 

2.19 

1.5

2

2.5

المشاركة 
 بالوقت

المشاركة 
 بالجهد

المشاركة 
 باالهتمام

المشاركة 
بتقديم 

 االستشارة

المشاركة 
 بالمال

1.92 1.89 
2.16 2.12 2.17 
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( أن أكثر صور 1أوضحت نتائج الدراسة بالرسم البياين رقم )

املشاركة التطوعية التي تساهم هبا املرأة يف تنمية جمتمعها هي املشاركة 

(، يليها يف الرتتيب الثاين صورة 1.17باملال وذلك بمتوسط حسايب)

( ويف 1.12املشاركة باالهتامم يف شؤون املجتمع بمتوسط حسايب )

الرتتيب الثالث صورة املشاركة بتقديم االستشارة يف خدمة قضايا 

( ويف الرتتيب الرابع املشاركة بالوقت بمتوسط 1.11املجتمع بمتوسط )

( وأخريًا يف الرتتيب اخلامس جاءت صورة املشاركة 1.91حسايب )

 (. 1.89باجلهد بمتوسط حسايب )

 

 

 

 

 

 

 لتطوعيةمستوى املشاركة املجتمعية ا. 1

( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري للمشاركة 5جدول رقم )

 املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع

املشاركة   م

التطوعية 

 للمرأة

االنحراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

املتوسط 

 العام

مستوى  1

املشاركة 

 التطوعية

11.194 75.19 1.15 

( إىل مستوى املشاركة املجتمعية 5أشارت النتائج بجدول رقم )

( الذي يوجد يف 1.15التطوعية للمرأة والذي بلغ متوسطه احلسايب)

( وهو يشري إىل مستوى متوسط، ويعني أنه أحيانا 1.33 – 1.27املدي )

 ما ُتشارك املرأة يف شؤون جمتمعها وتنميته.

 للمرأة ثالث: توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى املساندة االجتامعية ُتعزى إىل اخلصائص الديموجرافيةالفرض ال

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول املساندة االجتامعية بحسب اخلصائص  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 2جدول رقم )

 الديموجرافية

 
( إىل وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية يف استجابات املرأة حول مستوى املساندة االجتامعية التي حتظي هبا املرأة 2أوضحت النتائج بجدول رقم )

( وكان 1.299وكانت قيمة )ف( حتليل التباين األحادي ) 1.15من أرسهتا وصديقاهتا ومن املجتمع ككل وذلك بحسب متغري العمر عند مستوى داللة 

( وكان 5.477وكانت قيمة )ف( ) 1.111سنة فأكثر، ووجود فروق بحسب متغري احلالة االجتامعية عند مستوى معنوية 51التباين لصالح الفئة العمرية من 

وبلغت قيمة )ف(  1.15عنوية التباين لصالح املتزوجات، ووجود فروق يف مستوى املساندة االجتامعية لدى املرأة بحسب متغري الدخل الشهري عند مستوى م

وبلغت قيمة )ف(  1.15فأكثر كام وجدت فروق بحسب متغري نوع األرسة عند مستوى معنوية  15111( وكانت الفروق لصالح ذوات الدخل من 1.442)

ني استجابات املرأة يف مستوى املساندة وكانت الفروق بني من يعشن بمفردهن، بينام أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ب 1.119

 االجتامعية التي حتظى وترجع إىل متغري املؤهل العلمي،ومتغري احلالة العملية.

مستوى املساندة االجتامعية التي حتظى هبا املرأة السعودية وذلك بحسب العمر واحلالة  ويف املجمل أشارت النتائج يف هذا اجلدول إىل وجود فروق يف

 ة والدخل الشهري ونوع األرسة، بينام مل تثبت هذه الفروق يف مستوى املساندة االجتامعية بحسب متغريي املؤهل العلمي واحلالة العملية.االجتامعي

 

 



 ...املساندة االجتامعية وعالقتها باملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة: حجازي هدى حممود حسن

 

144 

 الفرض الرابع: توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى وصور املشاركة التطوعية ُتعزى إىل اخلصائص الديموجرافية

 للمرأة

 ار الفرض من خالل:ويتم اختب

 الفروق يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية. 1

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 7جدول )

 املجتمع بحسب اخلصائص الديموجرافية

 
( الذي يقيس مدى الفروق بني استجابات عينة الدراسة يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع بحسب بعض 7باستقراء جدول رقم )

ستوى املشاركة يف م 1.111باستخدام حتليل التباين األحادي تبني أن هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  املتغريات الديموجرافية

يف مستوى  1.15( كام تبني وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 7.272املجتمعية التطوعية بحسب العمر حيث بلغت قيمة )ف= 

(، 1.425قيمة )ف=  ( وبحسب احلالة العملية حيث بلغت4.121املشاركة املجتمعية التطوعية لدى املرأة بحسب املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب متغريات:  1.15بينام أوضحت النتائج أن ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

 نوع األرسة. -احلالة االجتامعية الدخل الشهري

 

 الفروق يف صور املشاركة املجتمعية التطوعية. 1

لداللة الفروق يف استجابات املرأة حول صور مشاركتها املجتمعية التطوعية يف تنمية  (One Way Anova)( اختبار حتليل التباين األحادي 8جدول رقم )

 .املجتمع بحسب اخلصائص الديموجرافية

 
ة الدراسة يف املشاركة بالوقت كإحدى صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف ( الذي يقيس مدى الفروق بني استجابات عين8باستقراء جدول رقم )

 باستخدام حتليل التباين األحادي تبني ماييل: تنمية املجتمع بحسب بعض املتغريات الديموجرافية
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بالوقت بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )ف= يف املشاركة املجتمعية التطوعية  1.111هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية   -

يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب متغري املؤهل  1.15( كام تبني وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 8.53

(، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق 1.327( وبحسب متغري احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 4.479العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

بني استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب املتغريات: احلالة  1.15معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل –االجتامعية 

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد يف تنمية املجتمع  1.111وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

يف  1.15نوية (، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى مع8.831بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )ف= 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل – العملية احلالة – العلمي املؤهل –مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باجلهد بحسب املتغريات: احلالة االجتامعية 

طوعية باالهتامم بشؤون املجتمع يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية الت 1.15وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

(، بينام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 1.914بحسب متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة )ف= 

 – الشهري الدخل – العملية احلالة –االجتامعية احلالة  -يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع بحسب املتغريات: العمر 1.15

 .األرسة نوع

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة  1.111وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -

( كام أشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية ذات داللة 7.877ف= كإحدى صور املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري العمر حيث بلغت قيمة )

يف املشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة يف تنمية املجتمع بحسب متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة  1.15احصائية عند مستوى معنوية 

أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند  (، بينام1.997( وبحسب احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 3.392)ف= 

 – الشهري الدخل –يف مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة يف تنمية املجتمع بحسب املتغريات: احلالة االجتامعية 1.15مستوى معنوية 

 .األرسة نوع

يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية باملال كإحدى صور  1.15معنوية  وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى -

( 1.529(، ومتغري الدخل الشهري حيث بلغت قيمة )ف= 3.414املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري احلالة العملية حيث بلغت قيمة )ف= 

يف  1.15ام أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية (، بين3.271ومتغري نوع األرسة حيث بلغت قيمة )ف= 

 املؤهل العلمي. –احلالة االجتامعية  -مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية باملال بحسب املتغريات: العمر

 

 املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمعواملشاركة  توجد عالقة طردية بني املساندة االجتامعية :الفرض اخلامس

 ( العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع باستخدام معامل ارتباط بريسون9جدول )

 
طردية معنوية دالة إحصائيا بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف ( وجود عالقة 9اوضحت النتائج بجدول رقم )

ة معامل ارتباط تنمية املجتمع حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت حيث بلغت قيم

(، وأن 1.189ن هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )(، وأ1.115بريسون )

رتباط ة معامل االهناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع كإحدى صور املشاركة حيث بلغت قيم

(، وأن 1.113(، وأن هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية بتقديم االستشارة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )1.171)

كام اكدت النتائج عىل وجود عالقة طردية (، 1.115هناك عالقة طردية بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية باجلهد ب معامل ارتباط قيمته )

(، ووجود عالقة طردية بني املساندة الوجدانية ومستوي مشاركة املرأة 1.381بني املساندة باملعلومات ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )

(، بينام 1.341قديرية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )(، وجود عالقة طردية بني املساندة الت1.194املجتمعية بمعامل ارتباط قيمته )

ئج إىل وجود عالقة طردية ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني املساندة األدائية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع، وأخريا أشارت النتا

 (.1.353جتامعية ومستوي مشاركة املرأة املجتمعية التطوعية بمعامل ارتباط بريسون قيمته )ذات داللة احصائية بني املساندة اال
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زادت مشاركتها  املساندة باملعلومات هي األكثر تأثريًا يف مستوى مشاركة املرأة املجتمعية يف تنمية املجتمع بمعنى أنه كلام توفرت املعلومات للمرأة

جمتمعها، يليه املساندة التقديرية بمعنى أن املرأة كلام زاد تقديرها من املحيط األرسي وحميط األصدقاء واملحيط املجتمعي املجتمعية وزاد اندماجها يف شؤون 

أثر يف درجة ة التي ليس هلا تككل زادت درجة مشاركتها املجتمعية يف تنمية جمتمعها، يليها يف الرتتيب الثالث تأثري املساندة الوجدانية، وأخريًا املساندة األدائي

واملساندة الوجدانية من األرسة مشاركة املرأة املجتمعية يف تنمية املجتمع، إذا فإن املرأة السعودية حتتاج إىل املساندة باملعلومات واملعرفة واملساندة التقديرية 

 تأثري املساندة األدائية.  واألصدقاء واملجتمع ككل كي تزيد درجة مشاركتها يف تنمية املجتمع، بينام تشري النتائج إىل عدم

ووفقا ملا أسفرت عنه نتائج الدراسة يكون نموذج 

 الدراسة كام ييل:

 

 
 

 تاسعًا: مناقشة وتفسري نتائج الدراسة

 مستوى املساندة االجتامعية لدى املرأة.

أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى املساندة االجتامعية 

املرأة مرتفع مما يعكس أن املرأة السعودية دائاَم التي حتظي هبا 

ما تتمتع باملساندة االجتامعية من أرسهتا وأصدقائها ومن 

املجتمع ككل. وتؤكد هذه النتيجة عىل ما جاءت به دراسة 

( والتي أشارت إىل حاجة املرأة إىل 1117)عبد اللطيف، 

 املساندة االجتامعية للتخفيف من حدة الضغوط احلياتية،

( يف أن املساندة االجتامعية 1118وتتفق مع دراسة )اسامعيل،

 التي تتمتع هبا االناث أعىل من الذكور.

كام أشارت النتائج إىل أن املساندة الوجدانية واملساندة 

التقديرية أعىل مستويات املساندة التي تتمتع هبا املرأة من 

األرسة واألصدقاء واملجتمع، بينام جاءت املساندة 

علومات واملساندة األدائية متوسطة أو أحيانا ما تتمتع بامل

املرأة السعودية باملساندة باملعلومات واملساندة األدائية من 

أرسهتا وأصدقائها ومن املجتمع ككل. وتتفق هذه النتيجة مع 

( يف أن املساندة 1114دراسة )احلدراوي وآخرون، 

دة التقديرية ثم الوجدانية جاءت يف الرتتيب األول يليها املسان

 املعرفية وأخريا األدائية.

 

 

 

صور ومستوى املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية 

 .املجتمع

أوضحت النتائج أن أكثر صور املشاركة املجتمعية 

التطوعية التي تساهم هبا املرأة يف تنمية جمتمعها كانت صورة 

ية التطوعية املشاركة باملال هي أكثر صور املشاركة املجتمع

( ودراسة 1112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الصويان،

( بأن أكثر صور املشاركة التطوعية هي 1112)الشبيب،

املشاركة باملال، يليها يف الرتتيب الثاين صورة املشاركة 

باالهتامم يف شؤون املجتمع ثم جاءت يف الرتتيب الثالث 

 ،ضايا املجتمعصورة املشاركة بتقديم االستشارة يف خدمة ق

ويف الرتتيب الرابع املشاركة بالوقت، بينام كانت صورة 

 املشاركة باجلهد كانت آخر صور املشاركة املجتمعية 

أما عن مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية للمرأة 

فكانت متوسطة بمعنى أحيانًا ما تشارك املرأة يف تنمية 

ة )الفايز، املجتمع املحيل. وتتفق هذه النتيجة مع دراس

( يف ضعف املشاركة التطوعية للفتيات، ودراسة )عبد 1111

( يف حمدودية مشاركة املرأة يف صنع القرار، 1114الرحيم، 

( يف أن مشاركة الذكور أعىل من 1114ودراسة )لوتاه، 

( يف أن هناك اتفاق عىل 1114اإلناث، ودراسة )القييس،

سة )عبد اجلبار، ضعف مشاركة املرأة العربية واألردنية ودرا

( يف تدين مشاركة املرأة اليمنية يف تنمية املجتمع 1118

( و)محزة، 1117( و)عبري، 1112ودراسة )املريمي، 

( يف وجود معوقات حُتد من مشاركة املرأة مما ُيضعف 1118

من مشاركتها. بينام ختتلف هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة 

كة املرأة السعودية ( يف ارتفاع نسبة مشار1112)الصويان، 

 املشاركة يف العمل التطوعي. 

 

الفروق يف مستوى املساندة االجتامعية ومستوى وصور 

املجتمعية التطوعية ُتعزى إىل اخلصائص  املشاركة

 للمرأة. الديموجرافية

أوضحت النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات املرأة حول مستوى املساندة 

عية التي حتظي هبا املرأة من أرسهتا وصديقاهتا االجتام

واملجتمع ككل وذلك بحسب متغري العمر ومتغري الدخل 
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الشهري ومتغري نوع األرسة واحلالة االجتامعية، بينام أشارت 

النتائج إىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني 

إىل  استجابات املرأة يف مستوى املساندة االجتامعية وترجع

 متغري املؤهل العلمي، ومتغري احلالة العملية.

وأشارت النتائج إىل أن هناك فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب 

العمر، واملؤهل العلمي واحلالة العملية، بينام أوضحت 

النتائج أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف 

ى املشاركة املجتمعية التطوعية بحسب متغريات: احلالة مستو

 .نوع األرسة -الدخل الشهري -االجتامعية

وعن الفروق يف صور املشاركة املجتمعية التطوعية 

للمرأة يف تنمية املجتمع تبني أن هناك فروق معنوية ذات 

داللة احصائية يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت 

، متغري املؤهل العلمي واحلالة العملية، بحسب متغري العمر

بينام أشارت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة 

بني استجابات عينة  1.15إحصائية عند مستوى معنوية 

الدراسة يف املشاركة املجتمعية التطوعية بالوقت بحسب 

 نوع – الشهري الدخل –املتغريات: احلالة االجتامعية 

 .األرسة

وأشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

التطوعية باجلهد يف تنمية املجتمع بحسب متغري العمر، بينام 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بحسب 

 احلالة – العلمي املؤهل –املتغريات: احلالة االجتامعية 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل – لعمليةا

وجود فروق معنوية  أوضحت نتائج الدراسة امليدانية

ذات داللة احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة 

املجتمعية التطوعية باالهتامم بشؤون املجتمع كإحدى صور 

املشاركة يف تنمية املجتمع بحسب متغري املؤهل العلمي، بينام 

بحسب  فروق معنوية ذات داللة احصائية ال توجد

 الدخل –العملية احلالة –احلالة االجتامعية -املتغريات: العمر

 .األرسة نوع –الشهري

وجود فروق معنوية ذات داللة  وأوضحت النتائج

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

يف تنمية  التطوعية بتقديم االستشارة كإحدى صور املشاركة

املجتمع بحسب متغري العمر، املؤهل العلمي واحلالة العملية، 

بينام ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بحسب 

 .األرسة نوع – الشهري الدخل –املتغريات: احلالة االجتامعية

أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية ذات داللة 

احصائية يف استجابات عينة الدراسة يف املشاركة املجتمعية 

التطوعية باملال كإحدى صور املشاركة يف تنمية املجتمع 

بحسب متغري احلالة العملية، ومتغري الدخل الشهري، 

 ومتغري نوع األرسة، بينام ال توجد فروق معنوية ذات داللة

 –احلالة االجتامعية  -احصائية بحسب املتغريات: العمر

 .العلمي املؤهل

 

العالقة بني املساندة االجتامعية واملشاركة املجتمعية التطوعية 

 للمرأة يف تنمية املجتمع

اوضحت النتائج أن هناك عالقة طردية معنوية دالة 

إحصائيا بني املساندة االجتامعية ومجيع صور املشاركة 

املجتمعية التطوعية للمرأة يف تنمية املجتمع املحيل. ويفرس 

ذلك بأن املرأة تقوم بالعديد من األدوار االجتامعية لذلك 

فهي بحاجة إىل الدعم االجتامعي والتقدير املجتمعي 

والوجداين واملساعدة االجرائية من املحيطني هبا لتتمكن من 

جتمع املحيل بشكل املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية امل

 أكرب مما هي عليه.

أكدت النتائج عىل ووجود عالقة طردية ذات داللة 

ومستوي مشاركة املرأة  احصائية بني املساندة االجتامعية

املجتمعية التطوعية للمرأة والعكس صحيح، وتتفق هذه 

( بأن هناك عالقة 1111النتيجة مع نتائج دراسة )صالح، 

تامعية والعزلة االجتامعية، كام تتفق عكسية بني املساندة االج

( يف أن هناك عالقة 1115مع دراسة )الطراونة والصبيحني، 

طردية بني املساندة واملسؤولية االجتامعية حيث أن أنامط 

املساندة تلعب دور يف مساعدة الفرد عىل حل مشكالته 

واملحافظة عىل قيم املجتمع، كام اتفقت مع دراسة 

أن مشاركة املرأة املجتمعية ُتكسبها ( يف 1115)القضيبي،

املعارف واملهارات هذا ما يبني العالقة املتبادلة بني املشاركة 

املجتمعية واملساندة االجتامعية، وهذا ما أردنا اختباره يف هذه 

الدراسة بأن املساندة االجتامعية بأبعادها )املساندة 

ن مصادرها دائية( ماأل – الوجدانية –تقديرية ال –باملعلومات 

بكل مؤسساته  واملجتمع -األصدقاء –املختلفة وهي)األرسة 

وموروثه االجتامعي والثقايف( تلعب دورًا هامًا يف تعزيز 

وزيادة مستوى املشاركة املجتمعية التطوعية يف تنمية املجتمع 

 املحيل.

وترتبط هذه النتيجة بشكل غري مبارش مع ما تؤكد عليه 

يف أن املساندة االجتامعية تؤدي  (1113دراسة )تركي وعيل، 
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اىل ارتفاع مستوى األداء، وتساعد عىل مواجهة االحباط كام 

(، والتخفيف 1114أشارت دراسة )احلذراوي وآخرون، 

من أثار احلياة الضاغطة كام أشارت دراسة )مقدم وهوارية، 

(، وأهنا أيضًا تؤدي إىل زيادة فعالية الذات كام أشارت 1112

( وكل هذه عوامل ُتبنيها املساندة 1117لقادر، دراسة )عبد ا

االجتامعية يف شخصيات األفراد مما ينعكس عىل مشاركتهم 

 املجتمعية يف تنمية جمتمعاهتم املحلية. 

 

 عارشًا: توصيات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسة يمكن صياغة عدد التوصيات 

 بمثابة مبادرات لرفع مستوى املساندة االجتامعية للمرأة

والذي بدوره يساهم يف زيادة معدالت مشاركتها يف تنمية 

 جمتمعها املحيل، ومنها:

أن ُتساهم منظامت املجتمع املدين واملنظامت التنموية  .1

ومنظامت التنشئة االجتامعية يف غرس القيم االجيابية التي 

تدعم املساندة االجتامعية لدى أفراد املجتمع بشكل عام 

رفع معدالت املشاركة يف تنمية واملرأة بشكل خاص هبدف 

 املجتمع املحيل.

أن ُتكثف وسائل االعالم التقليدية واحلديثة ومنصات  .1

التواصل االجتامعي دورها يف تصحيح الصورة الذهنية 

للمرأة العربية واملرأة السعودية والتخفيف من حدة اآلثار 

السلبية للمورث االجتامعي والثقايف الذي ُيعيق املرأة عن 

اركة الفعالة يف تنمية جمتمعها وحتقيق أهداف التنمية املش

 املستدامة. 

أن تسعى اجلهات املعنية بالتخطيط والتنفيذ ملبادرات متكني  .3

املرأة يف ضوء الرشيعة االسالمية ومساندهتا اجتامعيًا عىل 

 خمتلف األصعدة لتعزيز مشاركتها يف تنمية املجتمع.

ي هتتم بشؤون املرأة عىل تسهيل إنشاء اجلمعيات النسائية الت .4

أن يكون هدفها: بناء قدرات املرأة وتنمية وعيها ومتكينها 

بالتعليم والتدريب وحمو األمية ويف جمال الصحة والتمكني 

بتقدير الذات ومساندهتا االجتامعية للقيام بأدوارها يف تنمية 

املجتمع واالستثامر يف املرأة كمورد برشي إلبراز قدراهتا 

 يف العمل املجتمعي. وكفاءاهتا

حث الباحثني يف مجيع املجاالت املعنية باملرأة، والباحثني يف  .5

اخلدمة االجتامعية بإجراء املزيد من الدراسات التي هتتم 

بقضايا مشاركة املرأة يف التنمية ومتكينها الذايت واالجتامعي 

 واالقتصادي والسيايس واالداري، وبناء قدراهتا.
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