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 :مقدمة البحث
من فضل اهللا عز وجل على اإلنسان أن خلقھ لھدف ولم یتركھ سدى بل جعل لھ منھجًا 

 بالغة ورؤیة شاملة لجمیع جوانب حیاتھ المادیة والمعنویة بل وفي كل نشاطھ قویمًا یسیر علیھ بدقٍة
 £  :على األرض حتى یقوم بتحقیق العبودیة المطلقة هللا تعالى في جمیع تلك الجوانب، قال تعالى

 « ª  © ¨ § ¦ ¥  ¤ ) ،وإذا كانت العبادة ھي الغایة والھدف  ،)١٦٢األنعام

؛ فإن )٥٦االذاریات، (  H G F E D C  :لھ تعالىالنھائي من خلق اإلنسان لقو
التربیة ھي الوسیلة واألداة لتحقیق تلك الغایة التي ُخِلق اإلنسان من أجلھا، لذا كان لزامًا على 
المربین المسلمین االھتمام بجوانب ومراحل تلك التربیة وبأسالیبھا والقضایا ذات الصلة بھا وذلك 

 المؤمنة الصالحة القادرة على مواجھة تحدیات العصر بروح القوة ال للمساھمة في إعداد األجیال
  .الضعف

على ھذا األساس اھتم علماء التربیة قدیمًا وحدیثًا بوضع الصورة المثالیة للفرد من خالل 
تربیتھ تربیًة صحیحة سلیمة ضمن منظومة القیم األخالقیة والروحیة والجمالیة والتي تتوافق مع 

  .عیش فیھالمجتمع الذي ی
ولقد حث القرآن الجمیع على التسارع والتسابق في فعل الخیرات، لینال كل منھم جزاءه 

" # $ % & ' ) ( *  : على حسب عملھ وأدائھ، قال تعالى

, + }وقال تعالى}١٣٣: أل عمران ، : k j i h g f e d c

 } | {  z y x w v u t s r q  p o n  m l} ٢١: الحدید{ ،

  . }٣٠: الكھف{ n m l k j i h g f e d c :وقال تعالى

على أھمیة األعمال التطوعیة للفرد والمجتمع _ صلى اهللا علیھ وسلم_أكد الرسول و
المسلم، وبین ِعَظم أمرھا في أحادیث عدة، ومنھا الحدیث الشریف، الذي رواه أبو موسى 

: على كل مسلم صدقة، قالوا " :قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: األشعري، عن أبیھ، عن جده، قال
فیعین ذا : فإن لم یستطع أولم یفعل؟ قال: فیعمل بیده فینفع نفسھ ویتصدق، قالوا: فإن لم یجد؟ قال

  . )١("فیمسك عن الشر فإنھ لھ صدقة: فإن لم یفعل؟ قال: الحاجة الملھوف، قالوا
كل : "لیھ وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: قولھ كما یروي أبو ھریرة رضي اهللا عنھ

سالمى من الناس علیھ صدقة، كل یوم تطلع فیھ الشمس، یعدل بین االثنین صدقـة، و یعین الرجل 
على دابتھ فیحمل علیھا، أو یرفع علیھا متاعھ صدقة، والكلمة الطیبة صدقة، وكل خطوة یخطوھــا 

  . )٢("إلى الصالة صدقة، و یمیط األذى عن الطریق صدقة
طوعي في اإلسالم یقوم على قاعدة عریضة من اآلیات الكریمة والعمل الخیري الت

 :واألحادیث النبویة الشریفة وأقوال السلف الصالحین وأھل الفضل في األمة المحمدیة قال تعالى
1 0 / . - , + * )  ( ' & % $ # "  )١٥٩آل عمران، ( )! 

                                                             

 .١٢٩٢ ص ٦٠٢٢حدیث ) ت.د(بیروت، : صحیح البخاري، دار األرقم: محمد بن إسماعیل البخاري) (١
  .٢٩٨٩المرجع السابق، حدیث  )٢(
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 Y "واألجر العمیم في اآلخرة كما بشر تعالى أصحاب األعمال الصالحة بالحیاة الطیبة في الدنیا 

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

k( ) ،٩٧النحل.(  

الساعي على األرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل اهللا أو ) " صلى اهللا علیھ وسلم(وقال 
  .)٣(القائم اللیل والصائم النھار

على تماسكھا وقوتھا، إن قیم التراحم والتالحم وتحمل المسئولیة في المجتمعات تعد دلیًال 
والتربیة اإلسالمیة عنت بتنمیة ھذه القیم من خالل التكافل االجتماعي لیكون نظامًا لتربیة الفرد 
ونظامًا لتكوین األسرة ونظامًا للعالقات االجتماعیة ونظامًا للمعامالت التي تسود المجتمع، لیصبح 

سري ویتحقق ذلك بفضل شریعة مجتمع سعید تختفي فیھ مظاھر الظلم والقطیعة والعنف األ
  . )٤(اإلسالم

ویشتمل العمل التطوعي على قیم تربویة اجتماعیة، من أھمھا البر، وإكرام الیتیم، والعطف 
على الفقراء والمساكین، والتراحم بین أفراد المجتمع، والشفاعة الحسنة، ولین الجانب، والعفو عن 

دھا العالم المعاصر بصفة عامة والمجتمع اإلسالمي المسيء والمشورة، وغیرھا من القیم التي افتق
بصفة خـاصة، ولعل مرجع ذلك البعد أوًال عن منھج اهللا، ومن ثم االنجذاب نحو الحیاة المعاصرة 

  . بما فیھا من إنجازات مادیة وفكریة
فالمسلمون الیوم بصفة عامة، بأمس الحاجة للعودة إلى القرآن الكریم واستنباط ما فیھ من 

v u t { :وسبحان القائل.  تربویة، وتربیة الناشئة علیھا حتى یتحقق المجتمع المترابطقیم

y x w  |{ z {)والقائل جّل وعال)٨٢: سورة اإلسراء، آیة ،:}  U T S R

V Z Y X W \ [  _ ^ ] {)والقائل سبحانھ )٥٧:سورة یونس آیة ،

   ).٣- ٢:سورة لقمان آیة(} * + # $ % & ' ) ( {:وتعالى
لك نجد أن المفھوم اإلسالمي للتطوع یلتقي مع المفھوم العالمي لھ فھو الجھد الذي یبذلھ وبذ

اإلنسان بال مقابل لمجتمعھ بدافع منھ لالسھام في تحمل مسؤولیات المؤسسة االجتماعیة التي تعمل 
  .)٥(بھعلى تقدیم الرفاھیة اإلنسانیة على أساس أن المشاركة في العمل حق للجمیع وتعھد یلتزمون 

التنمیة بمفھومھا الشامل اقتصادیًا وسیاسیًا عامات  من دة أساسیدعامةالعمل التطوعي ویعد 
یمثل ، و)٦("حیویة المجتمع واستعداد أفراده للتفاني والتضحیة واجتماعیًا وثقافیًا، ودلیال ساطعا على

قدم الزمان،   منذبمنھجھ االجتماعي واإلنساني سلوكا حضاریا ترتقي بھ المجتمعات والحضارات
مؤسساتھ، حیث ارتبط العمل  وأصبح یمثل رمزا للتكاتف والتعاون بین أفراد المجتمع ضمن مختلف

                                                             

 .٦٨٦ ص٣٦٨٠المرجع السابق، حدیث رقم ) (٣
ي ضوء التربیة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر التكافل االجتماعي ف: سلطان بن عوض مطلق الجعید) (٤

  .٣ھـ، ص١٤٣٠منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 
  WWW.Kashfiم، على الرابط التالي ٥/٧/٢٠١٧غانم الغانم، التطوع، موجود على شبكة اإلنترنت بتاریخ ) (٥
: رات الخیریة، والتعریف مقتبس منعلى العمل التطوعي، موقع جمعیة المب توفیق عسیران؛ مھارات التحفیز) (٦

  .١٩٩٢األسرة العربیة عمان عام  تنمیة العمل التطوعي في جمعیات تنظیم



 م٢٠١٧ عشر لسنة لثامنالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥١٠

كل المجتمعات البشریة منذ األزل  التطوعي ارتباطا وثیقا بكل معاني الخیر والعمل الصالح عند
وجلیلة تؤثر بشكل إیجابي التطوعي أھمیة كبیرة  وال شك أن للعمل، وذلك باعتباره ممارسة إنسانیة

كافة المستویات االقتصادیة واالجتماعیة والتنمویة، حیث  في حیاة الفرد واألسرة والمجتمع، ومن
عملیا لمبدأ التكافل االجتماعي، باعتباره مجموعة من األعمال  یمثل العمل التطوعي تجسیدا

  . )٧(والمجتمعیة اإلنسانیة والخیریة
  :قضیة البحث

التطوعي على قیم تربویة مھمة ومتنوعة، منھا تلك القیم االجتماعیة التي تنبع یشتمل العمل 
اللین والعفو، واإلحسان إلى : بدافع الرحمة التي أودعھا اهللا في قلوب الناس، ومن أھم تلك القیم

وقد ضعفت تلك القیم في العصر الحاضر بسبب ابتعاد كثیر من الناس عن . الیتامى، والشورى
 اهللا في القرآن الكریم، وما یحتویھ من قیم ومبادئ تربویة مھمة، ونتیجة لذلك ظھرت تطبیق منھج

من تلك . العدید من المشكالت االجتماعیة، والتي لھا الكثیر من اآلثار السلبیة على الفرد والمجتمع
غبة عقوق الوالدین، والطالق، والشدة والقسوة في التحدث والتعامل مع اآلخرین، والر: المشكالت

  .في االنتقام وعدم التسامح مع المسیئین، وظلم وأكل أموال الیتامى، والتسلط واالستبداد بالرأي
ولذلك، فإن معرفة القیم التربویة للعمل التطوعي وتطبیقاتھا في الواقع المعاصر والعمل بھا 

یتحقق المجتمع من أقوى الدوافع إلصالح المجتمع، وتقویة الروابط والعالقات بین أفراده، ومن ثم 
  .المتماسك الذي یعّد كالجسد الواحد، والسعادة دنیوًیا وأخروًیا

وعلى الرغم من أھمیة العمل االجتماعي التطوعي في تسریع قضایا التنمیة في المجاالت 
الثقافیة واالقتصادیة والتعلیمیة والصحیة والبیئیة، وفي استثمار وقت الشباب في أعمال نبیلة، فعلى 

  .ارسة العمل االجتماعي التطوعي یكون مختلفًا ومتفاوتًا من مجتمع آلخرمستوى مم
وقد أظھرت دراسة میدانیة عن التطوع في العالم العربي قامت بھا الشبكة العربیة 

 سنة ھم أقل فئة مھتمة بالتطوع، برغم إمكانات ٣٠ حتى ١٥للمنظمات األھلیة أن الشباب من سن 
ویرجع إحجام الشباب في . )٨(یام بأعمال تخدم المجتمع بصورة فائقةوقدرة الشباب في ھذا السن للق

العالم العربي عن التطوع إلى عدة أسباب، منھا التنشئة األسریة والمدرسیة التي تھتم فقط بالتعلیم 
وبكون مناھج وأنشطة المدارس ، دون زرع روح التطوع وبث االنتماء ومساعدة اآلخرین

 من كل ما یشجع على العمل التطوعي االجتماعي، وتربیة الشباب على والجامعات تكاد تكون خالیة
  .األخذ والعطاء والتفاعل اإلیجابي في المجتمع

كما أوضحت دراسة أخرى في الوالیات المتحدة أن عدد الملتحقین ببرامج العمل التطوعي 
یث تزاید العدد  ملیون طالب، ح٣ر٣ بلغ ٢٠٠٥من طالب الجامعات والكلیات األمریكیة في العام 

وقدر عدد % ٢٠ حیث بلغت الزیادة ما نسبتھ ٢٠٠٥و العام ٢٠٠٢بصورة ملحوظة بین عامي 
كما تشیر الدراسة . ملیون متطوع) ١ر٢( بحوالي ٢٠٠٢المتطوعین من طالب الجامعات في العام 

ضمن إلى أن بعض الجامعات والكلیات واألمریكیة أصبحت تضع العمل التطوعي والخدمة العامة 
ویعتبر برنامج مدارس سان فرانسسكو . )٩(المواد اإلجباریة التي یتحتم على الطالب اجتیازھا

م مثاال للبرامج الرائدة في مجال التطوع وغرس قیم العمل ١٩٩٥للتطوع الذي تأسس في العام 

                                                             

إلى  العمل التطوعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ورقھ عمل مقدمھ القطامي، تجربة حمید محمد) (٧
  .ت.المعاصرة، د جتمعاتإدارة المؤسسات األھلیة والتطوعیة في الم: المؤتمر الدولي السابع

  .التطوع والمتطوعون في العالم العربي). ٢٠٠٥(الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة ) (٨
٩) (Corporation for National and Community Services (٢٠٠٦). Volunteering Hits a ٣.-

Year High, new Federal Report. www. nationalservices.org/assets.  
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 مدرسة تابعة للبرنامج في مجاالت التطوع مع أكثر من ١٠٠حیث شارك الطالب من ، االجتماعي
   .)١٠( مؤسسة اقتصادیة واجتماعیة٣٠٠٠

  :وفي ضوء ما سبق یمكن صیاغة قضیة البحث في التساؤالت التالیة
   یسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالیة:أسئلة البحث

  ما اإلطار المفاھیمي للقیم التربویة في اإلسالم؟ .١
  ما مؤسسات تدعیم القیم التربویة في اإلسالم؟ .٢
  لعمل التطوعي في اإلسالم؟ما اإلطار المفاھیمي ل .٣
  ما أبرز آثار القیم التربویة للعمل التطوعي؟ .٤
  ما التطبیقات التربویة لبعض القیم التربویة للعمل التطوعي؟ .٥

 : یسعى البحث لتحقیق األھداف التالیة:أھداف البحث
  .بیان اإلطار المفاھیمي للقیم التربویة في اإلسالم .١
  .في اإلسالمتحدید مؤسسات تدعیم القیم التربویة  .٢
  .توضیح اإلطار المفاھیمي للعمل التطوعي في اإلسالم .٣
  .بیان أبرز آثار القیم التربویة للعمل التطوعي .٤
  .تقدیم التطبیقات التربویة لبعض القیم التربویة للعمل التطوعي .٥

 : تنبع أھمیة البحث من االعتبارات التالیة:أھمیة البحث

 تمع المختلفة أفرادًا ومؤسسات؛ مما یؤدي إلى دعمھ التعریف بالعمل التطوعي لدى شرائح المج
  . مادیًا ومعنویًا على مختلف األصعدة، وبالتالي التمكین من التوسع في أعمالھ وأنشطتھ المختلفة

  اإلسھام في تقدیم بعض المقترحات والتوصیات للقائمین على العمل التطوعي، السیما في
  .د في تطویره ورقیھ المنشودالمجال التربوي، والتي من شأنھا أن تساع

  یمكن أن یفید ھذا البحث الجھات المھتمة بالعمل التطوعي حیث توضح نتائج ھذا البحث
  .وتوصیاتھ لھذه الجھات القیم التربویة للعمل التطوعي وتطبیقاتھا في الواقع المعاصر

  ًا أو مكانًا، الذي ال یعرف وقت) العمل التطوعي(تأتي أھمیة ھذه الدراسة كون موضوعھا كما
  .عبر تاریخ اإلنسان بدافع التخفیف عن المآسي عن الناس

  تزاید االتجاه الدولي واإلقلیمي نحو االھتمام بالعمل االجتماعي التطوعي، وخاصة بعد سیطرة
  . قیم ومفاھیم العولمة، التي تدعو لمشاركة األفراد للدولة في النھوض بواجباتھا

 :منھج البحث
  .البحث فإنھ تم اتباع المنھج الوصفي، حیث إنھ المنھج المالئم لذلكتحقیقاًَ ألھداف 

  

                                                             

١٠) (San Francisco School Volunteers (٢٠٠٥)..  
. http://www.sfsv.org/history.html 
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  :مصطلحات البحث
  :القیم التربویة

جمع قیمة، وقّوم الشيء تقویمًا فھو قویم أي مستقیم وقیمة الشيء : " القیم في اللغة
نى الثبات أن القیام یأتي بمعنى المحافظة والمالزمة، كما یأتي بمع: " ویذكر ابن منظور. )١١("قدره

  .)١٢("والقیمة ثمن الشيء بالتقویم . .. أقمت الشيء وقومتھ فقال بمعنى استقام: واالستقامة، فیقال
معاییر اجتماعیة ذات صبغة انفعالیة قویة " وُتعرف القیم في االصطالح التربوي بأنھا 

من بیئتھ وعامة وتتصل من قریب بالمستویات الُخلقیة التي تقدمھا الجماعة ویمتصھا الفرد 
  .)١٣("الخارجیة، ویقیم منھا موازین یبرز بھا أفعالھ ویتخذھا ھادیًا ومرشدًا 

مفھوم یدل على مجموعة من المعاییر واألحكام تتكون لدى الفرد من : " كما ُتعرف بأنھا
خالل تفاعلھ مع المواقف والخبرات الفردیة واالجتماعیة، بحیث تمكنھ من اختیار أھداف 

ھ یراھا جدیة لتوظیف إمكانیاتھ، وتتجسد خالل االھتمامات أو االتجاھات أو وتوجیھات لحیات
  .)١٤("السلوك العملي أو اللفظي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

مجموعة قواعد ومعاییر وعادات وتقالید : یقصد بالقیم التربویة إجرائیا في ھذا البحثو
ن طریق العمل التطوعي سواء بشكل رسمي ویرتضیھا المجتمع، یكتسبھا األفراد عیتبناھا الفرد 

إلى سلوك ظاھر ملموس عند بعد تشبع الفرد بھا، وتتحول منظم أو بشكل غیر رسمي وغیر منظم، 
  ."، على أن یكون اكتساب تلك القیم وفق ضوابط الشریعة اإلسالمیةمواجھة موقف ما

  :التطوع
َفَمْن َتَطوََّع َخْیًرا : متنفِّل خیر متطوع، قال اهللا تعالى التنفُّل، والنافلة، وكل :طوع لغةالت
  .)١٦(أي المتطوع: المطوِّع: وقد تدغم التاء في الطاء فیقال. )١٥(َفُھَو َخْیٌر َلُھ

  .)١٧( ال یلزمھ فرضھ ما تبرع بھ المسلم من ذات نفسھ، مما:والتطوع اصطالحًا

، وھو )١٨(المتطوع ھو الذي یفعل الشيء تبرعًا من نفسھ، وھو تفعٌل من الطاعة: وقیل
فسّمي ) التطوع ما تبرع بھ من ذات نفسھ مما ال یلزمھ فرضھ: قال األزھري( طاعة غیر واجبة 

                                                             

  .٢٣٢ص . م١٩٨٨محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، ) ١١(
  . م١٩٩٣ إحیاء التراث العربي، بیروت، ، دار)١١(، ج ٣جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب، ط) ١٢(

 ).٣٥٧-٣٥٦(ص ص 
ص . م١٩٩٦عبدالودود مكروم، األصول التربویة لبناء الشخصیة المسلمة، دار الفكر العربي، القاھرة، ) ١٣(

٢٣٢. 
 .م١٩٨٨علي خلیل مصطفى أبو العینین، القیم اإلسالمیة والتربیة، مكتبة إبراھیم الحلبي، المدینة المنورة، ) ١٤(

 .٣٤ص 
 .١٨٤: اآلیة، سورة البقرة )١٥(
طاھر الزاوي، ومحمود : النھایة في غریب الحدیث، تحقیق: مجد الدین أبو السعادات المبارك ابن األثیر )١٦(

  .١٤٢ج، ص٣م، ١٩٧٩محمد الطناحي، بیروت، المكتبة العلمیة، 
ھـ،، باب العین، فصل الطاء، ١٤١٤لسان العرب، بیروت، دار صادر، : محمد بن كرم بن علي ابن منظور )١٧(

  .٢٤٣، ص٨ج
  .١٤٢، مرجع سابق، ص٣ ابن أألثیر، النھایة في غریب الحدیث،ج )١٨(
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ا لم یثبت فیھ نص التطوع م: وقال بعضھم. تطوًعا ألن فاعلھ یفعلھ تبرًعا من غیر أن یؤمر بھ حتًما
  .)١٩("بخصوصھ 

  :العمل التطوعي
یعرف العمل التطوعي بأنھ الجھد أو العمل الذي یقدمھ أفراد أو مؤسسات إیمانا منھم بفكرة 

وال یتوقع القائمون على ذلك العمل أي جزاء أو حافز مادي، إنما ھو نوع من الخدمة . أو مبدأ معین
صعوبات تواجھھا الجماعة أو المجتمع الذي یعیش فیھ العامة للمجتمع یھدف إلى حل مشاكل أو 

المتطوعون وقد تختلف دوافع ھذا العمل بین ذاتیة أو موضوعیة، إال انھ یعتبر تجسیدًا لالنتماء 
  . )٢٠(للجماعة والمجتمع
  :الدراسات السابقة

حول العمل التطوعي في الجامعات األوروبیة، )٢١ ((٢٠١١ Susanne Klizing)دراسة  .١
باحثة إلى ضرورة التشجیع على العمل التطوعي في الجامعات األوروبیة، حیث إن دعت ال

مجال التطوع الزال تقلیدیًا في أوروبا على الرغم من وجود دعوات للعمل التطوعي في بعض 
الجامعات، لرسم خارطة للحالة الراھنة للبحوث عن العمل التطوعي في أوروبا وللمساھمة في 

  .ا بین النظریة والممارسةنقل المعرفة وتبادلھ
 حول دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة )٢٢ ()٢٠١٠(دراسة ھناء النابلسي  .٢

السیاسیة، وقامت الباحثة في المحور األخیر من كتابھا بدراسة مقارنة لقیاس دور الشباب 
لبة الجامعة وقد تم اختیار عینة من ط. الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السیاسیة

  .وأوضحت النتائج تدني المشاركة خصوصًا المشاركة السیاسیة. األردنیة
توضیح مفھوم :  ھدفت إلى)٢٣ ()ھـ١٤٣٠(دراسة عبد العزیز بن محمد بن مسفر الغامدي  .٣

العمل االجتماعي التطوعي من منظور التربیة اإلسالمیة وبیان تطبیقاتھ في المدرسة الثانویة، 
ل االجتماعي التطوعي في اإلسالم، إبراز مؤسسات العمل االجتماعي بیان مجاالت العم

التطوعي في المجتمع السعودي، بیان دور المدرسة الثانویة في ترسیخ مفھوم العمل االجتماعي 
التطوعي، و استخدم الباحث المنھج االستنباطي وذلك لالستفادة من استنباط اآلیات القرآنیة 

وكذلك المنھج الوصفي الذي یعتمد على . ل على العمل التطوعيواألحادیث النبویة التي تد
دراسة العمل التطوعي ووصفھ وصفًا دقیقًا وعالقة المقررات الدراسیة بدعمھ ببرامج العمل 

أن التربیة اإلسالمیة : التطوعي االجتماعي، وكان من أبرز ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج
ھتمامًا بالغًا، فالقرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة اھتمت بالعمل االجتماعي التطوعي ا

                                                             

، بحث منشور، مقدم للمؤتمر العلمي )مفاھیمھا ومشروعیتھا ( الخدمات التطوعیة: أسامة بن حسین مشاط)١٩(
م، ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : ىاألول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القر

  .١٥٩ص 
اثر بعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة على مستوى مشاركة الشباب في العمل : ولید عبد اهللا حماد) (٢٠

 . ١٩٩٥االجتماعي التطوعي األردني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمان، 
)٢١(Susanne Klinzing, Impact study on Action ٢ (European Voluntary 

Service)Mary, H., A description study of older person performing volunteer 
work and the relationship to life satisfaction, purpose in life and support, 

Ph.D.,dissertation, University of Laws, ٢٠١١.  
 التطوعي والمشاركة السیاسیة، دار مجدالوي، عمان، دور الشباب الجامعي في العمل:  ھناء النابلسي)٢٢(

٢٠١٠. 
العمل االجتماعي التطوعي من منظور التربیة اإلسالمیة وتطبیقاتھ : عبد العزیز بن محمد بن مسفر الغامدي)٢٣(

 ..ھـ١٤٣٠في المدرسة الثانویة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 
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تزخران باألدلة التي تؤكد أھمیتھ وضرورة القیام بھ، أن التربیة اإلسالمیة وضعت األطر 
العامة، والضوابط للعمل االجتماعي التطوعي كاإلخالص، وموافقة العمل التطوعي ألحكام 

عمل اجتماعي تطوعي یرغب اإلنسان أن یعمل بھ الشریعة اإلسالمیة، والنیة الصالحة، فأي 
أن تاریخ المسلمین عبر ، البد أن یوافق أحكام الشریعة اإلسالمیة حتى ینال األجر والثواب

العصور واألزمان حافل باألعمال التطوعیة التي أنشأت حضارة إسالمیة عظیمة، وأن كل ما 
  .ل التطوع وبذل وعطاء أبناء المسلمینشاھدناه في التاریخ اإلسالمي من إنجازات كان من خال

 عن اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي، )٢٤ ()٢٠٠٩(دراسة فھد السلطان  .٤
وھدفت إلى الكشف عن اتجاھات الشباب الجامعي نحو ممارسة العمل التطوعي وماھیة 

 التحاق الشباب األعمال التطوعیة التي یرغبون في ممارستھا، والمعوقات التي تحول دون
طالبًا من الطالب الذكور في ) ٣٧٣(تكونت عینة الدراسة من . الجامعي باألعمال التطوعیة

وأوضحت نتائج الدراسة اتجاھات ایجابیة نحو العمل التطوعي حیث . جامعة الملك سعود
یة، مساعدة الفقراء والمحتاجین، یلیھا زیارة المرضى ثم المشاركة في اإلغاثة اإلنسان: جاءت

في مقدمة المجاالت التي . رعایة المعوقین، الحفاظ علي البیئة، مكافحة المخدرات والتدخین
یرغب الشباب الجامعي المشاركة فیھا، أما أقل مجاالت العمل التطوعي جاذبیة لمشاركة 

الدفاع المدني، تقدیم العون للنوادي الریاضیة، ورعایة الطفولة، أن : الشباب الجامعي ھي
 مھارات جدیدة وزیادة الخبرة، وشغل وقت الفراغ بأمور مفیدة، والمساعدة في خدمة اكتساب

المجتمع، والثقة بالنفس وتنمیة الشخصیة تأتي في مقدمة الفوائد التي یجنیھا الشباب جراء 
عدم وجود فروق ذات داللة  مشاركتھم في العمل التطوعي ویرونھا ذات أھمیة مرتفعة جدًا،

اھات الشباب الجامعي نحو محاور ممارسة العمل التطوعي والمعوقات التي إحصائیة بین اتج
تحول دون مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي، واألسالیب واآللیات الالزمة لتفعیل 

  .مشاركة الشباب في العمل التطوعي وفقًا لمتغیري الكلیة والتخصص
نوانھا العمل التطوعي وعالقتھ بأمن ، وع)٢٥ ()ھـ١٤٢٧(دراسة معلوي عبد اهللا الشھراني  .٥

معرفة العالقة بین العمل التطوعي وأمن المجتمع من خالل : المجتمع، وقد ھدفت الدراسة إلى
مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي، التعرف على مجاالت العمل التطوعي في 

متطوعین، المجتمع السعودي بوجھ عام والریاض بوجھ خاص، التعرف على خصائص ال
ودوافعھم لاللتحاق بالعمل التطوعي، وعالقة ذلك بأمن المجتمع وسالمتھ، التعرف باإلجراءات 
واألنظمة التي یتبعھا العمل التطوعي، وعالقتھا بأمن المجتمع وسالمتھ، واستخدم الباحث 
ا المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد في واقع المجتمع، كم

استعان الباحث بالمنھج الوصفي الوثائقي القائم على جمع ما كتب عن الموضوع من كتب 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من . وأبحاث ودراسات وتحلیلھا، لبناء الخلفیة النظریة للدراسة

النتائج عن خصائص عینة الدراسة من المتطوعین في الجمعیات والمؤسسات الخیریة بمدینة 
فصلھا إلى مجموعات منھا ما ھو متعلق بعینة الدراسة والمجتمع والمجاالت الریاض وقد 

وخرج بذلك بأن ھناك اتجاھًا عامًا بین أفراد الدراسة نحو المحاور الرئیسیة للعمل التطوعي، 
وعالقتھ بأمن المجتمع، وأن ھذا االتجاه ال تؤثر فیھ متغیرات نوع العمل التطوعي أو عدد 

إلخ ولكن تؤثر فیھ متغیرات المستوى التعلیمي . . عیة، أو مكان السكنسنوات الخبرة التطو
 .والحالة االجتماعیة، والجنس

                                                             

التطوعي، مجلة العلوم االجتماعیة، مجلة العلوم  باب الجامعي الذكور نحو العملاتجاھات الش: فھد السلطان)٢٤(
 .٢٠٠٩االجتماعیة، على جامعة الملك سعود، الریاض، 

العمل التطوعي وعالقتھ بأمن المجتمع، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة : معلوي عبد اهللا الشھري) ٢٥(
 .ھـ١٤٢٧عیة، الریاض، نایف للعلوم األمنیة، قسم العلوم االجتما
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صدقة التطوع في اإلسالم، بیَّن  عن .)٢٦( ")ھـ١٤٢٦(دراسة سعید بن علي رھف القحطاني  .٦
مفھوم صدقة التطوع، وفضائلھا العظیمة، وأفضل صدقات التطوع، واإلخالص شرط في : فیھا

التطوع، وآداب الصدقة، وإطعام الطعام، وثواب الصدقة بھ، والصدقة على الحیوان، قبول 
وصدقة القرض الحسن، والصدقة الجاریة والوقف، وأن الصدقات من صفات المؤمنین، 
وصدقة الوصیة بعد الموت، وأّن الھدیة، والعطیة، والھبة تكون صدقات بالنیة، ثم بیَّن أنواع 

أنواعھا، وذكر مبطالت الصدقات، وبیَّن موضوعات متنوعة في صدقات التطوع على حسب 
الصدقات، وذكر فضل صدقة إعتاق الرقاب المسلمة، وبّین وصول ثواب الصدقات المھداة إلى 

وذكر الزھد ، أموات المسلمین، ثم ذكر القناعة والعّفة، ثم أنواع المسألة الجائزة والممنوعة
  .والورع

، بعنوان العمل التطوعي من منظور التربیة )٢٧ ()ھـ١٤٢٤ (دراسة إحسان محمد علي الفي .٧
اإلسالمیة، وقد ھدفت الدراسة إلى توضیح مفھوم التطوع، ومكانتھ، في القرآن والسنة النبویة 

واتبع الباحث المنھج التحلیلي االستقرائي . وبیان مجاالتھ في اإلسالم ومعرفة حوافزه ومعوقاتھ
ص القرآنیة واألحادیث النبویة تحلیًال تربویًا، وكذلك وذلك عن طریق تحلیل بعض النصو

والسلف الصالح وبیان _ صلى اهللا علیھ وسلم_استقراء عدد من الكتب عن حیاة الرسول 
إن التطوع ھو قیام الفرد من تلقاء : وكان من أھم نتائج الدراسة. مواقف التطوع في حیاتھم

ادي أو دنیوي، وإنما طمعًا في نیل رضا اهللا نفسھ بعمل ما، دون أن یكون ھناك توقع لجزاء م
وكسب األجر والثواب، إن مشروعیة التطوع ثابتة بنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة، إن 
لوسائط التربیة اإلسالمیة الدور الكبیر في غرس التطوع في نفوس الناشئ المسلم،إن للتطوع 

  .الكثیر من الحوافر التي تشجع على اإلقبال علیھ
) تطوع العائلة والشباب في القطاع غیر الربحي(حول . (٢٠٠٣ Lisa ahrenhold)راسة د .٨

ظھر وجود أدلة قویة لدعم الشباب على التطوع حیث اآلثار االیجابیة المترتبة على العمل 
كما ظھر بان العمل التطوعي یصب في مصلحة األسرة والمنظمات غیر . التطوعي للشباب

  . خاللھا األفرادالربحیة التي یتطوع من 
 حول إقبال الشباب على العمل التطوعي في )٢٨ ((٢٠٠٣ ,Dominik Mytkowski)دراسة  .٩

حیث توصلت الدراسة إلى أن . بولندا لوضع برامج للشباب لجعلھم یقبلون على العمل التطوعي
   .العمل التطوعي سیساھم في إكسابھم القدرات الشخصیة واالجتماعیة وتعزیز الثقة بالنفس

 عن دور العمل التطوعي في تنمیة المجتمع، بینت )٢٩ ()٢٠٠١(دراسة محمد عرابي  .١٠
الدراسة أن وتیرة العمل التطوعي ال تتراجع مع انخفاض المردود المادي لھ، إنما بتراجع القیم 

  . والحوافز التي تكمن وراءه، وھي القیم والحوافز الدینیة واألخالقیة واالجتماعیة واإلنسانیة
، بعنوان الشباب والعمل التطوعي، وكان من )٣٠ ()ھـ١٤٢٢(اشد بن سعد الباز  ردراسة .١١

                                                             

صدقة التطوع في اإلسالم مفھوم وفضائل وأنواع وآداب، في ضوء الكتاب : سعید بن علي رھف القحطاني) ٢٦(
 .ھـ١٤٢٦والسنة، الریاض، 

العمل التطوعي من منظور التربیة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : إحسان محمد علي الفي)٢٧(
 .ھـ١٤٢٤األردن، جامعة الیرموك،

)٢٨(Dominick Mytkowski, Impact study (European Voluntary Service) of the 
YOUTH Programmers in Poland, ٢٠٠٣. 

 ..٢٠٠١، ٦٣دور العمل التطوعي في تنمیة المجتمع، مجلة النبأ، العدد: محمد عرابي )٢٩(
، شھر ذو الحجة عام ٢٠ة، العدد الشباب والعمل التطوعي، مجلة البحوث األمنی: راشد بن سعد الباز) ٣٠(

 .٥٩، ص١٤٢٢
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معرفة مدى مشاركة الشباب ورغبتھم في : أھداف الدراسة عدة أھداف أساسیة، تتضمن ما یلي
العمل التطوعي، الوقوف على العوامل التي تعوق العمل التطوعي في المملكة للعمل على 

 التطوعي وتفعیلھ في المملكة، معرفة العوامل التي تؤثر في مواجھتھا، وذلك لتطویر العمل
رغبة الشباب في المشاركة في العمل التطوعي، اإلضافة العلمیة في موضوع مازال یحتاج إلى 

قلة الوعي من : البحث والدراسة المیدانیة وھو العمل التطوعي، وكان من أھم نتائج الدراسة
تطوعي وأھمیتھ في تنمیة المجتمع، غیاب التقدیر المجتمعي قبل كثیر من األفراد بدور العمل ال

  .إلسھامات العمل التطوعي أو القائمین بھ، مما أثر على نظرة الناس إلى العمل التطوعي
ضوابط الخدمة التطوعیة رؤیة :  بعنوان الدراسة)٣١(ھـ١٤١٨) حامد بن سالم الحربي(دراسة  .١٢

لضوابط للخدمة التطوعیة برؤیة تربویة ھدفت إلى وضع مجموعة من ا. تربویة إسالمیة
واعتمد الباحث في دراستھ على المنھج . إسالمیة، من أجل تحقیق أھداف الخدمة التطوعیة

الوصفي التحلیلي االستنباطي المرتكز على المصادر اإلسالمیة؛ لتحدید تلك الضوابط في إطار 
 التطوعیة ھي في إطار الشریعة ضوابط الخدمة: وكان من أھم نتائج الدراسة. الدین اإلسالمي

اإلسالمیة، یلزم كل من یقوم بالخدمة التطوعیة أن یكون لدیھ معرفة تامة بالضوابط الشرعیة، 
كما بینت أن الخدمات التطوعیة تعتبر مجاال تربوًیا مفیًدا لتدریب طلبة العلم على خدمة 

  . تصح بدونھامجتمعھم، أن الخدمات التطوعیة مرتبطة باألخالق الحمیدة، و ال
 :التعلیق على الدراسات السابقة

یتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن ھناك اھتماما متزایدا بالعمل التطوعي رغم 
ضعف مشاركة الشباب وكثرة المعوقات التي تحول بین التوسع فیھ كما أشارات إلى ذلك نتائج 

ظًا في االھتمام بالعمل التطوعي والجث علیھ بعض ھذه الدراسات السابقة إال أن ھناك تزایدًا ملحو
ومحاولة إزالة عقباتھ، كما یالحظ كذلك تركیز معظم ھذه الدراسات على فئة الشباب باعتبارھا 
الفئة األكثر فاعلیة في ھذا المجال، ولعل ما یمیز ھذه الدراسة الحالیة عن تلك الدراسات ھو تفردھا 

لتطوعي وتطبیقاتھا وھو ما لم تتطرق إلیھ الدراسات السابقة، في الكشف عن القیم التربویة للعمل ا
ورغم ما تتمیز بھ ھذه الدراسة إال أنھا استفادت من الدراسات السابقة خاصة في التأصیل لبعض 

  .المفاھیم النظریة
 )القیم التربویة للعمل التطوعي: (اإلطار المفاھیمي للبحث

  القیم التربویة في اإلسالم: المحور األول
  : النظرة اإلسالمیة للقیم التربویة

فلذلك ینظر ) القرآن والسنة(بما أن القیم في التربیة اإلسالمیة مصدرھا الشریعة اإلسالمیة 
  . إلیھا على أنھا ثوابت ولیست أحكامًا نسبیة تتغیر من جیل إلى جیل ومن زمن إلى زمن

بویة اإلسالمیة، ومن ھذه وقد برزت كثیر من المحاوالت لتعریف القیم وفق النظرة التر
  : التعریفات ما یلي

  القیم ھي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني التي یحددھا الوحي، لتنظیم حیاة
اإلنسان وتحدید عالقتھ باآلخرین، على نحو یحقق الغایة من وجوده في ھذا العالم على الوجھ 

                                                             

أبحاث و أوراق عمل المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم   )٣١(
 .٣٩٧م، ص١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : القرى
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  . )٣٢ ()األكمل

 ن المثل العلیا والغایات والمعتقدات والتشریعات والوسائل القیم ھي عبارة عن مجموعة م
والضوابط والمعاییر لسلوك الفرد والجماعة مصدرھا اهللا عز وجل، وھذه القیم ھي التي تحدد 
عالقة اإلنسان وتوجھھ إجماًلا وتفصیًال مع اهللا تعالى ومع نفسھ ومع البشر ومع الكون، 

 . )٣٣(وتتضمن ھذه القیم غایات ووسائل
  ھي صفات إنسانیة إیجابیة راقیة مضبوطة بضوابط الشریعة اإلسالمیة وتؤدي بالمتعلم إلى

السلوكیات اإلیجابیة في المواقف المختلفة التي یتفاعل منھا مع دینھ ومجتمعھ وأسرتھ في ضوء 
معاییر ترتضیھا الجماعة لتنشئة أبنائھا وفق الدین والعرف وأھداف المجتمع، وتصبح ھذه القیم 

ربویة كلما أدت إلى النمو السوي لسلوك المتعلم، وكلما اكتسب بفضل غرسھا في ذاتھ مزیدًا ت
 )الخ... من القدرة على التمییز بین الصواب والخطأ، وبین الخیر والشر، وبین القبیح والجمیل

)٣٤(.  
 : أھمیة القیم

یًا ویضیفھا إلى إطاره ، یتعلمھا الفرد ویكتسبھا ویتشربھا تدریجاجتماعیًا ًاالقیم نتاجتعد 
 كما أن الفرد یتعلم عن طریق التفاعل ،خالل التنشئة االجتماعیةمن المرجعي للسلوك، ویتم ذلك 

االجتماعي كیف یمیز بین بعض األھداف والدوافع ویفضلھا على غیرھا، أي أنھ یقومھا أكثر من 
 . )٣٥ (.غیرھا

حبھا حیث تعتبر القیم الموجھ األساسي لقیم قد تساعد في إمكانیة التنبؤ بسلوك صاومعرفة ا
   .)٣٦( سلوكھ فھي تشكل األساس في الدافعیة والسلوكثملحیاة الفرد ومن 
 بما سیكون علیھ سلوكھ في مواقف ؤتنبُیمكن ال ما لدى شخص من قیم ةعرفعند م لذلك فإنھ

لقول بأنھ سیختار  قیمة ھامة لدیھ فإن المخالطین لھ یستطیعون اه مع غیرھمختلفة، فمن كان تعاون
 وأیضًا المجتمعات راسخة القیم، یمكن التنبؤ  یمر بھ،المسلك الذي یتسق وھذه القیمة في كل موقف

كثیرا ما تنبأ علماء االجتماع إذ بما ستقوم بھ من أعمال وتصرفات في مواجھة األحداث؛ 
   .)٣٧(الثقافيوالمؤرخون بحركات الشعوب، استنتاجا من قیمھا ومثلھا الراسخة في تراثھا 

حداث التوازن وتحقیق التكیف النفسي للفرد في مختلف مراحل إفي  أھمیة وتكتسب القیم
 لقیمة ما یؤدي بالطبع إلى فقدان التوازن، فیشعر بالضیاع والضجر، اإلنسانن فقدان إالنمو، حیث 

                                                             

رمة والملك عبد العزیز القیم اإلسالمیة لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة المك: رجاء سید علي الِمحضار) (٣٢
رسالة دكتوراه، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة . بجدة وعالقتھا بالتخصص الدراسي

 .٦٣ھـ، ص١٤٢٠أم القرى، مكة المكرمة، 
ة مجل. المنظومة القیمیة اإلسالمیة كما تحددت في القرآن الكریم والسنة الشریفة: مروان إبراھیم القیسي) (٣٣

دراسات، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، عمان، المجلد الثاني والعشرون، العدد السادس، 
  .٣٢٢٣ھـ، ص١٤١٦رجب 

القیم التربویة المتضمنة في النصوص الشعریة المقررة في أدب المرحلة : حسن عبد اهللا حسن القرني) (٣٤
ربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الت

  .١٢٤ص. ھـ١٤٢٤المكرمة، 
  .١٣٣م، ص١٩٧٤.، القاھرة٣علم النفس االجتماعي، ط: حامد عبدالسالم زھران) (٣٥
، المجلة التربویة، الكویت، كلیة التربیة، المجلد األول" توضیح القیم أم تصحیح القیم: " محمد رفقي عیسى) (٣٦

  .٤٩م،ص١٩٨٤. العدد الثالث، دیسمبر
، مكتبة النھضة ١االشتراكیة العربیة كفلسفة للتربیة، القاھرة، ط : إبراھیم محمد الشافعي) (٣٧

  .٣٧٤—٣٧٣م،ص١٩٧١.العربیة
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ھي جزء ال یستھان ف. )٣٨(بمعنى أن انعدام القیم وجفاف نبعھا ومعینھا إنما یفضي إلى التوتر والقلق
، كما أنھا ذات تأثیر واضح )٣٩(بھ في اإلطار المرجعي للسلوك في حیاة األفراد العامة، والخاصة

في توجیھ سلوك الفرد، وھي أعمق في تركیب الشخصیة، وأقل قابلیة للتغیر، فھي ذات عالقة 
 یقف تأثیر القیم وال .بتوافق الفرد أو بسوء توافقھ، وسوء التوافق دلیل على اضطراب الشخصیة

عند التأثیر في السلوك، بل یتعداھا إلى التأثیر في اإلدراك، إذ أن األشخاص الذین تسودھم القیم 
   .)٤٠(الدینیة یدركون الكلمات الدینیة ویتعرفون علیھا بسھولة أكثر من غیرھا من الكلمات

لیة بین فئات والقیم ذات أھمیة من حیث إنھا قد تكون مدمرة فتنشرھا القوى االستغال
المجتمع، واألوھام الزائفة التي تروج لھا مثل قیم األنانیة والفردیة أو القیم التي یستحیل اتباعھا إال 

؛ حیث یسھل نشرھا بین الفئات التي ال تعمل على غرس قیمھا )٤١(لفئات قلیلة على حساب األغلبیة
 انشغالھا بحروب أو في األفراد نتیجة القصور أو الخلل في مؤسساتھا التربویة أو

  .وغیرھا، فیكون لھا أثار سلبیة على األفراد، وعلى المجتمعات...كوارث
القیم السائدة في مجتمع ما ھي معیار توجیھ حركتھ نحو تحقیق أخرى؛ فللقیم أھمیة تظھر و

 فتحدید نوعیة القیم ومدى شیوعھا ؛ الذي یزن لھ بكل دقة أموره واتجاھاتھالمقیاسأھدافھ، وھي 
قد ثباتھا في المجتمع تصبح بمثابة المؤشر الذي یشیر على الحاضر، وینبئ عن مدى التطور الذي و

یلحقھ في المستقبل سواء من الناحیة السیاسیة أو الدینیة أو االقتصادیة أو التعلیمیة أو اإلنتاجیة، أو 
 لإلطار القیمي غیر ذلك، ألن اإلنجاز في كل ھذه النواحي مرھون بتصرف المسئولین علیھا طبقا

وبقدر وحدة القیم في المجتمع یكون تماسكھ وبقدر التفاوت والتباین في القیم ، )٤٢(الذي یدینون بھ
 تبرز أھمیة القیم في أنھا تساعد على فھم شخصیة ھنا من ،)٤٣(وتناقضھا یكون تفكك المجتمع

وتجانسھا داخل المجتمع، اإلنسان وبالتالي التنبؤ بسلوكھ، وتعمل القیم أیضًا على وحدة الجماعة 
تعتبر كما  ، ومقاییس للحكم على الفردكمعاییر كما تستخدم القیم ،وتعمل على تجانس المجتمع ككل
 .القیم دوافع وحوافز للنشاط والعمل

  : مصادر القیمأھم 
الدین، والمجتمع، :  والبحوث المختلفة، وتعد من أھمھاالدراساتتتعدد مصادر القیم في 

ولكن الدراسة الحالیة تركز على الدین . وغیرھا...  واألسرةوالمدرسةنسانیة، والحاجات اإل
والمجتمع كأھم مصادر القیم، وكذلك یتم العرض للمؤسسات التي تقوم بإكساب الفرد القیم وذلك 

أھم تبعًا لقیم الدین والمجتمع الذي توجد بھ، وسوف یتناول البحث الدین والمجتمع على أساس أنھما 
 كما سیتناول البحث بعض مؤسسات نقل القیم كاألسرة والمسجد والمدرسة على أنھا ،القیممصادر 

  .القیم، من خالل وسائلھا المختلفةالطفل أھم المؤسسات التربویة إلكساب 
  : الدیـن-١

                                                             

دراسة تحلیلیة مقارنة للقیم الدینیة لدى المراھقین من طالب التعلیم العام : " منصور عبد اإللھ عبد الغفور) (٣٨
. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أسیوط" زھري، وأثر ذلك على مستوي القلق واأل

  .٥م، ص ١٩٨٢
  .١٣٥علم النفس االجتماعي، مرجع سابق،ص: حامد عبد السالم زھران) (٣٩
  .١٣٥، ص م١٩٧٤.المرجع السابق) (٤٠
القاھرة، الھیئة المصریة العامة .الثالثدراسات في الحضارة اإلسالمیة، المجلد : محمد عبد الواحد أحمد) (٤١

  .٨٦م، ص١٩٨٥.للكتاب
بحث القیم السائدة بین الشباب من معلمي المرحلة االبتدائیة في جمھوریة مصر : محمد إبراھیم كاظم) (٤٢

  .١٠-٩ص ص. ١٩٧٠ – ١٩٦٦، وكالة الصحف العالمیة ١العربیة، بحث میداني، القاھرة، ط 
" التنشئة االجتماعیة للطفل في األسرة العربیة " كیف نربي أطفالنا، :ل وآخرونمحمد عماد الدین إسماعی) (٤٣

  .٢٣٩م، ص١٩٦٦. القاھرة، دار النھضة العربیة
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توجد عالقة وثیقة وقویة بین الدین والقیم، فعندما أثبت اإلنسان عجزه عن إقامة نسق من 
و بناء قیمي شامل أصبحت فكرة البعد عن الدین ضربًا من المكابرة، مما دعا البعض القیم الثابتة أ

  . )٤٤(اعتبار الدین ھو مصدر القیم، أو على األقل یمكن القول بأن ھناك نسقًا مؤسسًا على الدین
والذین یعتقدون أن الدین وحده ھو مصدر القیم یبنون اعتقاداتھم على أن الدین محاط بكل 

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال َطاِئٍر َیِطیُر ِبَجَناَحْیِھ ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم مَّا َفرَّْطَنا ِفي  : تعالىشيء یقول 
وأن اهللا علیم بطبائع الناس وظروفھم ) ٣٨األنعام،  (الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِِّھْم ُیْحَشُروَن

 اهللا الذي خلق اإلنسان، ویعرف ما ھو صالح لھ وما ھو غیر ومستقبلھم، فالدین ھو من وضع
صالح، ویعلم ما ھو حق وما ھو باطل، ولذلك فھو األقدر على تحدید القیم التي ینبغي أن یعیشوا 

ھو العقیدة المثلى لإلنسان منفردًا أو مجتمعًا : "عن الدین متمثال في اإلسالم" العقاد"علیھا یقول 
مًال لجسده، وناظرًا إلى دنیاه، أو ناظرًا إلى آخرتھ، ومسالمًا أو محاربًا، وعامًال لروحھ أو عا

ومعطیًا حق نفسھ، أو معطیًا حق حاكمھ وحكومتھ، فال یكون المسلم مسلمًا، وھو یطلب اآلخرة دون 
الدنیا، وال یكون المسلم مسلمًا وھو یطلب الدنیا دون اآلخرة، وال یكون المسلم مسلمًا ألنھ روح 

، ...ر الجسد، أو ألنھ جسد ینكر الروح، أو ألنھ یصحب إسالمھ في حالة ویدعھ في حالة أخرىتنك
ولكن المسلم ھو المسلم بعقیدتھ كلھا مجتمعة لدیھ، في جمیع حاالتھ سواء تفرد وحده أو جمعتھ 

 إن میزة الشمول التي تمیزت بھا القیم اإلسالمیة، توضح أن ھذا. )٤٥("بالناس أواصر االجتماع
الدین ھو الدین القیم، والحجة على البشریة كافة، فإذا كانت األدیان جمیعًا تشترك في مناداتھا 
بمبادئ واحدة، وھي أخالقیة في الدرجة األولى مثل التعاون واإلخاء والمحبة والصدق واإلیثار 

 لھا والتضحیة والمساواة، بمعنى آخر الفضیلة الخالصة، وھي لیست أفكارًا مجردة ال عالقة
كما أن . )٤٦(بالواقع، وإنما ھي مسائل تتصل بالعقل والروح والنفس والقلب بواقع الحیاة كلھا

  .اإلسالم جمع محاسن األدیان كلھا في نظامھ الشامل المتسق مع جوانب الحیاة كلھا
  : المجتمع-٢

ھذا إن واضع القیم ومبدعھا ھو المجتمع وھو معیار التقییم الخلقي، :" ھناك اتجاه یقول
األمر ھو الذي یفسر وجود إطار خلقي عند القبائل البدائیة المنعزلة التي لم تصلھا دعوة إلھیة، ولم 

؛ إذ تنشأ القیم في المجتمع كاستجابة من األفراد )٤٧("یرسل لھا رسل وال أنزلت علیھا كتب سماویة
نھم، كما أنھم یتعقلونھا للقوى والضغوط التي تفرضھا البیئة، ویتشبث األفراد بھذه القیم عن وعي م

ویلتزمون بھا في سلوكھم، وتتوحد بھا الشخصیات أثناء عملیة التنشئة االجتماعیة، وكل قیمة من 
القیم االجتماعیة تؤدي وظیفة في البناء االجتماعي لصالح الشخصیات المكونة للمجتمع، ولصالح 

ر جسرًا یربط بین ضفتي النھر، المجتمع كلھ، وتعمل على التوافق االجتماعي، وھذه القیم تعتب
فتوافق األشخاص مع القیم االجتماعیة السائدة وتوحدھم معھا أمر ضروري لتؤدي القیم االجتماعیة 
وظائفھا، فھي تعمل على تماسك المجتمع وتحقیق طمأنینة أفراده، إال أن توافق األشخاص مع ھذه 

یقتضي أن ترتبط القیم بالعالقات االجتماعیة القیم یتطلب شیئًا أكثر من التوحد بھا، فھذا التوافق 
بطریقة تحقق مطالب المجتمع، وتشبع حاجات األفراد النفسیة مما یدعم ارتباط األفراد بالقیم ویزید 

  . )٤٨(من تماسك البناء

                                                             

المجلة التربویة، الكویت، كلیة التربیة، مرجع سابق، " توضیح القیم أم تصحیح القیم: " محمد رفقي عیسى) (٤٤
  .٥٩ص

  .٢٢-٢١م،ص ص١٩٧٩. لقرن العشرین، بیروت، المكتبة العصریةاإلسالم في ا: عباس محمود العقاد) (٤٥
  .١٣٨م، ص١٩٧٩. ، دار المعارف، القاھرة١أصول التربیة، ط: إبراھیم عصمت مطاوع) (٤٦
  .٢٨٤م، ص١٩٧٥. علم االجتماع التربوي، مطبعة جامعة اإلسكندریة: علي محمود شلتوت) (٤٧
  .٣٨٢م، ص١٩٨٩.  اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیةالبناء االجتماعي والشخصیة،: محمد سعید فرح) (٤٨
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  :مؤسسات تدعیم القیم التربویة اإلسالمیة
  : ـ األسرة١

تتعھده بالتشكیل (یة، فھي التي تعد األسرة ھي المحضن األول الذي یتلقى الطفل بالترب
والتطبیع االجتماعي، فھي محیط تربوي بالدرجة األولى لیتم فیھا إكسابھ اللغة والقیم ومعاییر 

وتمارس األسرة ضبطًا لھ أھمیة . ()٤٩ ()السلوك وضبطھ ویكتسب بھا أسالیب التعامل االجتماعیة
تي توفرھا األسرة ألفرادھا فیكتسبون على أفرادھا وھذا الضبط یأتي من التنشئة االجتماعیة ال

  .)٥٠ ()الصفات الخلقیة التي یرضى عنھا المجتمع كاألمانة واإلخالص والصدق واإلیثار وغیرھا
واألسرة ھي التي تغذي أبناءھا بالقیم عن طریق الممارسة الیومیة والسلوك الخلقي 

در األھم واألخطر في تكوین للوالدین، وترجمة القیم التربویة إلى سلوك طبیعي عملي فھي المص
فأخالق األم واألب وسلوكھما یعدان عامًال مھمًا في تشكیل أخالق األبناء . (القیم وتوجیھ السلوك

وتوجیھ سلوكھم، وذلك ألن األبناء إنما یقتدون باألخالق التي یتأكدون من اقتناع آبائھم بھا، والتي 
  . )٥١ ()یعلمون أنھا المعبرة عن نوایاھم

صورة ألسرتھ، فكلما كانت األسرة متمسكة بالقیم والدین انعكس ذلك على شخصیة واالبن 
األبناء؛ لذا فاألسرة المسلمة تحرص على تنشئة أبنائھا على القیم التربویة الصحیحة التي تنھض 

  . بھم لما فیھ خیرھم وصالحھم، وتتخلص من القیم التي تنافي تعالیم الدین اإلسالمي
  : ـ المدرسة٢

كانت األسرة ھي البیئة األولى التي تتعھد الطفل بالتربیة، فإن المدرسة ھي المحضن إذا 
وتعتبر المدرسة من المؤسسات التربویة . الثاني الذي یكمل ما بدأتھ األسرة، ویتعاون معھا في ذلك
یم حیث أھم المؤسسات التربویة عنایة بالق(المسئولة عن اكتساب األبناء للقیم التربویة بل تعتبر من 

تھتم بالمناھج ـ بما فیھا من دروس وأنشطة متعددة ـ بإیصال القیم وتوصیلھا إلى التالمیذ، ویكون 
التأثیر أقوى كلما كانت األسالیب ناجحة وُطرق التدریس قائمة على أسس سلیمة وحدیثة، ویقوم بھا 

وتستطیع . )٥٢ ()معلمون حكماء ومربون ناجحون یعرفون كیف ینمون القیم في نفوس الناشئة
المدرسة أیضًا أن تسھم إسھامًا فعاًال في تنمیة القیم التربویة عند األبناء عن طریق تمثل تلك القیم 
في سلوك المدرسین والعاملین في المدرسة، وتھیئة كل الوسائل التربویة واألنشطة المختلفة لذلك، 

ستظھرھا كما ھي بغض النظر عن وال ُیكتفى بتلقین المتعلم للقیم على أنھا معلومات علیھ أن ی
مما سبق یتبین أن دور المدرسة مھم في مجال تنمیة القیم التربویة، . تأثیرھا في شخصیتھ وسلوكھ

وال بد أن یستشعر القائمون علیھا ھذا الدور، وأن یجعلوا منھا بیئة تربویة مناسبة تعمل على تنمیة 
  . ھذه القیم باالشتراك مع الوسائط التربویة األخرى

  : ـ المسجد٣
یعتبر المسجد من الوسائط التربویة الھامة للصغار والكبار، لتحقیق ھدف األمة األسمى 

فالمسجد مصدر خصب للمعرفة الدینیة والدنیویة . الذي دعاھا لتكون خیر أمة أخرجت للناس
تصقل نفس المؤمن، وترھف حسھ وترقق وجدانھ، فھي بمثابة شحنة (وغرس القیم، فالصالة 

                                                             

  .١١٢م، ص١٩٩٣دار المعارف، القاھرة، . مقدمة في التربیة: محمود السید سلطان) (٤٩
ھـ، ١٤٢٢، مكتبة العبیكان، الریاض، ١ط. التربیة الدینیة واالجتماعیة لألطفال: بلقیس إسماعیل داغستاني) (٥٠

  .١٦٣ص
القیم التربویة المتضمنة في النصوص الشعریة المقررة في أدب المرحلة : نيحسن عبد اهللا حسن القر) (٥١

  .١٤٧الثانویة، مرجع سابق، ص
  .١٤٧ص : المرجع السابق) (٥٢
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حیة ھائلة، ودروس أخالقیة عالیة، وتوجیھات سامیة تدفع اإلنسان إلى الطریق الصحیح رو
¹ {:یقول تعالى. )٥٣ ()والسلوك األفضل  ¸ ¶  µ ´ ¼ »º   ¿¾ ½

Á À Ã Â {)٤٥من اآلیة: العنكبوت .(  

غالبًا ما تتسم بقدر (وأیضًا تقام في المسجد خطب الجمعة واألعیاد والمحاضرات الدینیة، وھي 
یر من البساطة والوضوح، فضًال عن ذلك فإنھا تتمیز بأنھا مخاطبة لكافة الطوائف االجتماعیة بغض كب

النظر عن مستویاتھم العلمیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة أو متوسطات أعمارھم، لھذا كان تأثیرھا 
لم إعدادًا تربویًا أوسع وأشمل في تدعیم القیم وإكساب الفرد اتجاھات وسلوكیات صحیحة؛ إلعداد المس

  . )٥٤ ()سلیمًا
  : ـ وسائل اإلعالم٤

تعد وسائل اإلعالم المختلفة ـ المسموعة والمقروءة والمرئیة ـ وسیطًا تربویًا مھمًا خاصة  (
في الوقت الحاضر لما یشھده العالم من ثورة في وسائل االتصال الجماھیریة، حیث برز اإلعالم 

قد أصبحت األجھزة الرئیسة لھ كاإلذاعة، والتلفزیون، كأھم وأخطر قنوات ھذا االتصال، ف
والصحف، واإلنترنت، من األدوات األساسیة لنقل الحقیقة والخیال والمعلومات الجدیة والترفیھیة، 

  . )٥٥ ()وأسالیب الحیاة وأنماطھا في مختلف المجتمعات
 تقوم على فھي(وتتضح أھمیة وسائل اإلعالم في المجال التربوي على النحو التالي، 

مجموعة من األھداف والقیم والمبادئ التي تسعى لتحقیقھا، وھي بالتالي إما أن تساعد على تثبیت 
ولكن المالحظ أن ھذه الوسائل قد . قیم المجتمع الذي تخاطبھ ودعمھا، وإما أن تعمل ضدھا

ل ھمھا الربح استخدمت استخدامًا سیئًا، أثرت على قیم المجتمع، وأدت إلى خلخلة أمنھ، وجعلت ج
كما یالحظ على اإلعالم في بعض المجتمعات اإلسالمیة أنھ یقلد . المادي، ولو على حساب القیم

النموذج الغربي في اإلعالم، بما فیھ من غثاء، بتمجیده ألفكاره المنحرفة، ولھثھ وراء الكسب 
لمجتمعھ، بدًال من أن المادي، دون مراعاة لعقیدة مجتمعھ اإلسالمي ومبادئھ، فكان بذلك معول ھدم 

  .)٥٦ ()یكون قارب النجاة، وسیفًا یحارب كل وافد دخیل من األفكار المنحرفة والمذاھب الھدامة
بینما إذا ساھم (ومما سبق تتضح اآلثار السلبیة لالستخدام غیر الرشید لوسائل اإلعالم؛ 

تربیة النشء، ونشر الفضائل، اإلعالم بوسائلھ القویة المختلفة، المؤثرة، مع المنزل، والمدرسة، في 
ومحاربة الرذائل، فإنھ یكون قد أدى وظیفتھ األولى واألساسیة وھي التربیة التي بھا تتأصل 

  . )٥٧ ()األخالق وتثبت القیم

                                                             

  .٢٧٦ھـ، ص١٤٢٢، دار الفكر العربي، القاھرة، ١ط. فقھ التربیة: سعید إسماعیل علي) (٥٣
  .٢٧٦ص: المرجع السابق) (٥٤
. التربیة العقلیة في السنة النبویة وتطبیقاتھا التربویة في المرحلة االبتدائیة: أماني محمد بن محمد قلیوبي) (٥٥

ھـ، ١٤٢٥رسالة ماجستیر، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  .٥٨ص

 القرآن الكریم ودور القیم الخلقیة المستنبطة من قصص النساء في: كوثر محمد رضا الحسیني الشریف) (٥٦
األسرة في غرسھا في نفوس الفتیات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة 

  ..٣٠٣ص. ھـ١٤٢٥التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
سالة ماجستیر ر.المؤثرات السلبیة في تربیة الطفل المسلم وطرق عالجھا: عائشة عبد الرحمن سعید الجالل) (٥٧

ھـ، دار المجتمع ١٤٠٤منشورة، أصول التربیة اإلسالمیة، كلیة التربیة جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، 
  .٢١٥ھـ، ص١٤١٢جدة، 
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ومع اتجاه أكثر وسائل اإلعالم في العالم اإلسالمي إلى محاكاة اإلعالم الغربي، تظھر 
ة، لتثبت الھویة اإلسالمیة، وتعمل على نشر عقیدة اإلسالم القلیل جدًا من وسائل اإلعالم اإلسالمی

  . وقیمة ومبادئھ

  العمل التطوعي في اإلسالم: المحور الثاني
  :مفھوم العمل التطوعي

العمل التطوعي في التربیة اإلسالمیة منھج فرید، یشترك فیھ جمیع أفراد المجتمع، في 
° : قا من قولھ تعالىمیادین الحیاة كافة، كال بحسب استطاعتھ انطال  ¯ ® ¬ « ª © ¨ 

  )٢٨٦سورة البقرة، اآلیة ()± ² ³ ´

ات والعمل التطوعي ظاھرة اجتماعیة إیجابیة تمثل سلوكًا حضاریًا ترتقي بھ المجتمع
واألمم، وھو مدرسة إنسانیة ارتبطت ارتباطًا وثیقًا بكل معاني الخیر والعمل الصالح، ویكتسب 
أھمیة خاصة في التربیة اإلسالمیة، ذلك أن الشریعة اإلسالمیة حثت على عمل الخیر والتطوع بھ 

ومن ﴿  :وجعلت ذلك من القربات العظیمة التي یتقرب بھا اإلنسان إلى خالقھ عز وجل، قال تعالى
 لِيمع اكِرش اللّه ا فَإِنريخ ع١٥٨: سورة البقرة، اآلیة( }تَطَو (   

والتربیة اإلسالمیة تھتم بأسلوب التربیة بالعمل التطوعي لكونھ یمثل تجسیدًا عملیًا لمبدأ 
  . التكافل االجتماعي الذي حث علیھ الدین اإلسالمي

عمل ما من تلقاء نفسھ، دون أن یكون ھناك توقع لجزاء قیام الفرد ب: " ویعرف التطوع بأنھ
   )٥٨("مادي أو دنیوي، وإنما طمعا في نیل رضا اهللا عز وجل وكسب األجر والثواب

الجھد الذي یبذلھ أي إنسان بال مقابل بدافع منھ لإلسھام في تحمل "وُعرف أیًضا بأنھ 
  .)٥٩("ةمسؤولیة المؤسسة التي تعمل على تقدیم الرعایة االجتماعی

الجھد اإلرادي الذي یقوم بھ فرد أو جماعة من الناس طواعیة واختیاًرا؛ "كما عرف بأنھ 
لتقدیم خدماتھم للمجتمع أو لفئات منھ، دون توقع لجزء مادي مقابل جھودھم، سواء أكانت ھذه 

  . )٦٠("الجھود مبذولة بالنفس أم بالمال
. )٦١(لمال أو الوقت أو الخبرة بدافع ذاتيومن ثم فالمفھوم العام للتطوع ھو بذل الجھد أو ا

روح وضاءة تنبثق عن المبادئ واألخالقیات والمعاییر والرموز والممارسات ": وثقافة التطوع ھي

                                                             

  .١٨ھـ، ص١٤٢٩العمل التطوعي من منظور التربیة أإلسالمیة، عمان، دار النفائس، : إحسان محمد الفي) (٥٨
اإلسكندریة، : ة المھنیة لتنظیم المجتمع أجھزة وحاالت، المكتب العلميالممارس: محمد، محمد عبد الفتاح )٥٩(

  .١٦٤م، ص ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
 -ھـ ١٤١٦المرشد الفني للجمعیات الخیریة، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، : حسنین، حسین محمد )٦٠(

 .١٤١م، ص ١٩٩٥
إدارة :  المؤتمر الدولي السابعصالح حمد التویجري؛ تفعیل العمل التطوعي، ورقھ عمل مقدمھ إلى)٦١(

 دولة اإلمارات - الشارقة ٢٠٠٢ دیسمبر ١٨ – ١٧المؤسسات األھلیة والتطوعیة في المجتمعات المعاصرة، 
 .العربیة المتحدة
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التي تشجع وتحض على المبادرة بعمل الخیر الذي یتعدى نفعھ إلى الغیر؛ إما بدرء مفسدة أو بجلب 
  .)٦٢(منفعة، تطوعًا من غیر إلزام، ودون إكراه

ویرى البعض أن مفھوم التطوع عبارة عن عمل دون مقابل مادي قد ال یكون مطبقًا في 
كثیر من الحاالت ففي أغلب المجتمعات وحتى المتحضرة یكون التطوع مقابل أجر مادي بل ومحدد 
أیضًا وذلك نتیجة التطور الحضاري الذي صاحبھ انشغال الناس بأمور الحیاة والصحة مما أثر سلبًا 

  . )٦٣( العالقات االجتماعیةعلى
وتنحصر نظرة عموم الناس في البالد العربیة للعمل التطوعي على ما یمكن تقدیمھ من 

، بینما یتعدى مفھوم العمل التطوعي ھذا المفھوم )٦٤(مال وجھد للجھات الخیریة من وقت آلخر
قین واألیتام التقلیدي الخیري فال ینحصر في مساعدة ودعم المجموعة المستضعفة مثل المعو

واألرامل ومحاربة الفقر فقط بل یجب أن یتسع لیشمل كل إنسان وحقھ في الحیاة والسالم والحریة 
وبذلك یعد التطوع ظاھرة . )٦٥(وحقوقھ االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بل وحقھ في التنمیة

ن الضرورات التي اجتماعیة صحیة تحقق الترابط والتآلف والتآخي بین أفراد المجتمع وضرورة م
یفرضھا الواقع فالدولة منفردة ال تستطیع القیام بھذه األعباء لذا فإن المشاركة المجتمعیة من 
المسلمات التي یفرضھا النظام العالمي الجدید الذي یلغي مفھوم الدولة ذات الھیمنة على كل 

  .المجاالت
 أجل اآلخرین، إذ ینطوي التطوع في مفھومھ الشامل یعني البذل والتضحیة من" لذا فإن 

على معاٍن سامیة وأھداف خیرة لدى أصحابھ، كما أنھ یتدرج من حیث مستوى التضحیة فیبدأ بأداء 
أعمال بسیطة كالتضحیة بالزمن لمن ال یملك سوى الوقت وتقدیمھ لمن یستحق ولو على حساب 

 إلى أن تصل التضحیة إلى نفعھ الشخصي، ومنھ ما قد یكون بالفكر أو بالعلم أو بالجھد أو بالمال
ذروة العمل التطوعي أال وھو الفداء بالروح والنفس عندما یستوجب األمر ذلك كتھدید كیان األمة 

  .)٦٦("أو التھدید المباشر للعرض واألرض
 دوافع متعددة أھمھا الدافع الدیني الذي ینبع من إحساس اإلنسان المتدین بالواجبوللتطوع 

سبحانھ وتعالى،  المتعددة وتجاه البیئة التي تحیط بھ والتي ھي ھبة من اللَّھتجاه مجتمعھ في أشكالھ 
   .)٦٧(ثوابھ العظیم ومن الواجب المحافظة علیھا وكل ھذا إرضاء لوجھھ الكریم وطمعًا في

  
  
  

                                                             

 : موقع صید الفوائدنقال عن ) ١٤٧(مفھوم ثقافة التطوع وإشكالیتھ، مجلة المجتمع الكویتیة  )٦٢(
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/٣٧.htm.  

 .مفھوم ثقافة التطوع وإشكالیتھ، صید الفوائد، المرجع السابق  )٦٣(
 .١٤/١١/٢٠٠٥العمل التطوعي وسیلة لإلصالح، ھالة الدوسري، جریدة الحیاة،   )٦٤(
إبراھیم حسین، ألقیت في المؤتمر الثاني للتطوع ) لميالعمل التطوعي في منظور عا(ورقة علم بعنوان   )٦٥(

 .٢٠٠١، ینایر، )األولویات التحدیات) المشاریع التنمویة في المؤسسات األھلیة(والذي كان بعنوان 
مفھوم الخدمة التطوعیة ومجاالتھا، بحث منشور، مقدم : علي أحمد العمري، دخیل اهللا حمد الصریصري  )٦٦(

مكة المكرمة، : للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرىللمؤتمر العلمي األول 
 .١٩٦م، ص ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨

المعارف اإلسالمیة   جمعیة١٤٤التطوعي میادینھ وآثاره، مجلة بقیة اهللا العدد   سلوى صعب؛ العمل )٦٧(
 الثقافیة، 

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/٣٢.htm.  
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  :)٦٨(أھداف العمل التطوعي
  : األھداف التربویة للعمل التطوعي على مستوى الفرد/أوال 
o نیة المتوازنة نفسیا وجسدیا وعاطفیا من خالل شعوره وإحساسھ إعداد الشخصیة اإلنسا

  . باألمن واآلمان في مجتمعھ
o  تربیة المسلم على العزة والكرامة من خالل اعتماده على نفسھ أوًال أو ما یقدم لھ من مساعدة

  . في حالة عجزه وضعفھ بدون مٍن أو أذى
o نھ لمن حولھ ابتداء بأسرتھ ثم محیطھ تنمیة مشاعر المودة والرحمة في ضمیر اإلنسان ووجدا

 . الخارجي
o تحقیق مبدأ الوالء واالنتماء إلى األمة اإلسالمیة في حیاة اإلفراد الیومیة. 

  : األھداف التربویة للعمل التطوعي على مستوى الجماعة/ ثانیا 
o باب الفساد تعزیز مبدأ التعاون اإلنساني للقیام بأعمال البر والخیر في المجتمع والوقایة من أس

  . والضعف في صفوف المجتمع
o  تنمیة روح األخوة والمحبة في اهللا عز وجل بین األفراد والجماعات تأكیدًا لالنتماء لعقیدة

  .التوحید واألمة المسلمة دون تمییز وال تفضیل لطائفة أو جماعة
o صیانة إقامة المجتمع المتالحم الذي یشعر فیھ كل فرد بمسئولیتھ نحو مجتمعھ ویحرص على 

  . مجتمعھ والحفاظ على مقدراتھ
 : األھداف التربویة للعمل التطوعي على المستوى العربي/ ثالثا 
o  بناء الحضارة اإلنسانیة على القیم اإلسالمیة النبیلة، واألخالق الفاضلة التي تشیع في المجتمع

  .الرحمة والمودة واإلخاء والتعاون
o دأ الجسد الواحد، لمواجھة الظروف الصعبة الحفاظ على تماسك المجتمع وقوتھ وفق مب

 .والمشاركة في المناسبات السعیدة
o  سد حاجات األمة وحل مشكالتھا الطارئة باستثمار طاقات األفراد، فتستغني عن طلب العون

  . و المساعدة وتحقق االكتفاء الذاتي
معھ، ذلك ومن جملة أسباب إحیاء ثقافة التطوع بیان أثره على المتطوع نفسھ وعلى مجت

في مجال برامج األعمال التطوعیة األستاذ حسن عمر القثمي، وبینھ في الذي رصده الباحث 
  :)٦٩(األمور اآلتیة

  : في حیاة المتطوع: أوًال
 فیھ إشباع للرغبات وتحقیق للذات وشغل الفراغ برد الجمیل للمجتمع.  

 فیھ فتح باب للتعود على االحتساب واألجر من عند اهللا عز وجل.  

 جعلنا نشعر بالسعادة لمشاركتنا من حولنا وتخفیف معاناتھم في السراء والضراءی.  

                                                             

 .٧١، ٧١ سلطان بن عوض مطلق الحعید، مرجع سابق، ص )٦٨(
العمل التطوعي وسبل تحفیز أبنائنا نحوه، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السعودي الثاني ؛ حسن عمر القثمي) ٦٩(

 م٢٠٠٧ مارس ـ ١٢ھـ الموافق ١٤٢٨ صفر ٢٢للتطوع، االثنین 



 م٢٠١٧ عشر لسنة لثامنالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٢٥

 یتیح الفرصة لتبادل الخبرات الكثیرة والمفیدة من خالل االحتكاك مع زمالئھ.  

 یساعد على حصول المتطوع على احترام وتقدیر وقبول أفراد المجتمع .  

 ء قاعدة متینة من السلوكیات الحمیدة ینمي القدرات الذھنیة لدى المتطوع ویعمل على إرسا
  .في المجتمع

 یعین على الثقة بالنفس وتحمل المسئولیات االجتماعیة ومواجھة المشكالت بشكل مباشر.  
  : في حیاة المجتمع: ثانیًا
 یدعم العمل الحكومي ویرفع مستوى الخدمة االجتماعیة .  

 یجابیتھ وتقدمھیعد ظاھرة اجتماعیة حمیدة للداللة على حیویة المجتمع وإ .  

 یعد مؤشرا جیدا للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقیھا.  

  یشجع على االستفادة من قدرات المتطوعین في أعمال تخدم األنشطة والبرامج في
  .المجتمع

  یسھم في تقلیل حجم المشكالت االجتماعیة من خالل دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في
  .عھمتأدیة الخدمات بأنفسھم لصالح مجتم

 : أنواع التطوع
  :  التطوع العیني– ١

إن التطوع بدفع المال أو ما في حكمھ إلى المؤسسات والھیئات الخیریة لصرفھا وتوزیعھا 
على مستحقیھا یحول المكاسب االقتصادیة من مكاسب فردیة یمتلكھا شخص واحد إلى مكاسب 

 وفي عملیة التطوع ھذه قد یظن اجتماعیة یستفید منھا مجموع من األفراد بل والمجتمع بأكملھ
البعض أن المستفید الوحید ھو من یحصل ال من یدفع بینما في الحقیقة استفادة الباذلین أضعاف 
مضاعفة حین یتحقق لھم السعادة الداخلیة واإلحساس بالراحة وبذلك تطھر النفس من األنانیة 

كادت تضیع مع تطور اإلنسان وتطور والطغیان والتبذیر ویتحقق لون من العدالة االجتماعیة التي 
  .الحیاة من حولھ وكثرة مشاغلھ ومطالبھ

  : التطوع غیر العیني– ٢
رغم قیمة المال ورغم دوره الكبیر إال أن من یدفع المال البد وأن یملك سوى ما دفع فیمكنھ 

أن وقتھ بمعادلة بسیطة أن یعوض ما فاتھ أما المتبرع بوقتھ أو فكره، أو جھده، فھو على یقین 
وجھده لن یعود وأن الساعات التي یقضیھا في خدمة محتاج أو تخطیط أو تنفیذ لن ترجع مرة أخرى 
في ھذه الدنیا ولكنھا في اآلخرة تساوي أعمارًا مدیدة لذا فإن استقطاع اإلنسان لجزء من وقتھ في 

ل یعتقدون أنھم طالما ال العمل الخیري ال یقل أھمیة عمن یدفع المال وھذه النقطة ال یعیھا الكثیر ب
  .یملكون المال أو أن دخلھم محدود فإنھ ال یمكنھم المساھمة في األعمال الخیریة التطوعیة

وعلیھ یعرف المتطوع في أدبیات الخدمة االجتماعیة بأنھ ذلك المواطن الصالح الذي یدرك 
م واجب علیھ والبد من ویؤمن بأن مشاركتھ الطوعیة في النشاطات المجتمعیة المحققة للصالح العا

والناس یختلفون في إمكاناتھم وظروفھم واھتماماتھم وما یستطیعون . )٧٠(أن یقوم بھ على خیر وجھ
تقدیمھ فمنھم من یساند العجزة ویزور المرضى أو یقدم المشورة أو یعمل في المنظمات االجتماعیة 

                                                             

 ISLAMONLINIالتطوع طریق المجتمع لمستقبل أفضل، : أبو سكرخالد ) ٧٠(
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والخبرة، والوقت، والجھد وعلیھ فالمتطوعون أصناف منھم المتطوع بالمال والجھد، والجھد 
والمال والوقت، ومنھم من یتطوع في الظروف الطارئة كالكوارث الطبیعیة ومنھم المتطوع في 

  . )٧١(المؤسسات التي یغلب علیھا صفة االستمراریة
  : )٧٢(مجاالت العمل التطوعي

  :تتعدد مجاالت العمل التطوعي لتشمل المجاالت التالیة
 إعادة تأھیل مدمني المخدرات -  رعایة المرأة - رعایة الطفولة (من ویتض: المجال االجتماعي  )أ(

 - مساعدة المشردین - اإلرشاد األسرى - رعایة المسنین -  مكافحة التدخین -  رعایة األحداث -
  ). مساعدة األسـر الفقیرة - رعایة األیتام 

 برامج صعوبات التعلم – التعلیم المستمر –محو األمیة (ویتضمن : المجال التربوي والتعلیمي )ب(
  ).  تقدیم التعلیم المنزلي للمتأخرین دراسیًا–

 تقدیم اإلرشاد – خدمة المرضى والترفیھ عنھم –الرعایة الصحیة (ویتضمن : المجال الصحي )ج(
  ).. تقدیم العون لذوي االحتیاجات الخاصة– التمرین المنزلي –النفسي والصحي 

 العنایة – العنایة بالغابات ومكافحة التصحر –اد البیئي اإلرش(ویتضمن : المجال البیئي  )د(
  ). مكافحة التلوث–بالشواطئ والمنتزھات 

 – المساھمة مع رجال اإلسعاف –المشاركة في أعمال اإلغاثة (ویتضمن : مجال الدفاع المدني )ھـ(
  ). المشاركة في أوقات الكوارث الطبیعیة

  :ضوابط العمل التطوعي
  : عند القیام بالخدمة التطوعیة وجعلھا هللا تعالىإخالص النیة: أوال

وإخالص النیة في الخدمة التطوعیة هللا تعالى مرتبط باإلیمان باهللا تعالى، واإلیمان یدعو "
  .إلى العمل، وبھذا تتولد عند اإلنسان قوة اإلرادة والعزم على القیام بالخدمة التطوعیة

تطوعیة یؤدي إلى دوام االتصال باهللا تعالى، وأیضًا إخالص النیة هللا تعالى في الخدمة ال
والعمل على مرضاتھ تعالى بفعل المأمور بھ وترك المنھي عنھ، وبذلك تكون الخدمة التطوعیة في 
األعمال الخیرة وبعیدة عن األعمال الضارة والشریرة وإخالص النیة هللا في العمل التطوعي شرط 

ي الحدیث الشریف عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ ، فقد جاء ف.)٧٣("في قبولھ عند اهللا عز وجل
إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوي، : " قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول

فمن كانت ھجرتھ إلى اهللا ورسولھ فھجرتھ إلى اهللا ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو 
  .)٧٤(" ھاجر إلیھإلى امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما

وھذا یفسر أن األعمال التطوعیة الخالصة النیة هللا تعالى تجعل الفرد یتطلع إلى ثواب اهللا 
من قیامھ بالخدمة التطوعیة، ألنھ قام بھذه الخدمة من أجل مرضاة اهللا تعالى ولكي یفوز بالجنة 

  .وینجو من النار
                                                             

  دور المؤسسات األھلیة في رفع مستوى العمل التطوعي خلیجیًا، صید الفوائد: جعفر محمد العید) ٧١(
اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي دراسة تطبیقیة على جامعة : فھد بن سلطان السلطان) ٧٢(

 ت.، د١١جلة رسالة الخلیج العربي، العددالملك سعود، م
، بحث منشور، مقدم للمؤتمر )رؤیة تربویة إسالمیة(ضوابط الخدمة التطوعیة : حامد سالم الحربي ) ٧٣ (

-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى
 .م١٩٩٧

  مرجع سابق،) ١(صحیح البخاري، حدیث رقم : یلالبخاري، محمد إسماع) ٧٤ (
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  :التمكن المعرفي للقیام بالخدمة التطوعیة: ثانًیا
لتمكن المعرفي یشمل العلم ألن العلم یسبق العمل، ولھذا فقد جعل البخــاري رحمھ اهللا وا

OÝ  :لقولھ تعـالى" بــاب العلم قبل القول والعمل" تعالى في كتابھ صحیح البخاري بابًا سماه   Ü  

Þ ß  à á  â ã  ä æå  ç è  ê éN ]آیة : سورة محمد
من یرد اهللا بھ خیرًا یفقھھ في الدین وإنما العلم : " علیھ وسلمفبدأ بالعلم، وقال النبي صلى اهللا، ]١٩

  . )٧٥("بالتعلم
وھنا نرى أن الخدمة التطوعیة تحتاج إلى العلم والتمكن المعرفي لھا قبل القیام بھا وإال قد 
یضر اإلنسان نفسھ ویضر غیره إذا قام بخدمة تطوعیة وھو ال یحسن القیام بھا كأن یتطوع شخص 

خص مصاب یحتاج إلى معرفة في نقلھ فیقوم بھ بطریقة غیر صحیحة فقد یضره في ھذه بإسعاف ش
  .الحالة

إن التربیة من منظور إسالمي تھتم بالوقایة التربویة حیث ترشد النشء إلى العلم قبل العمل 
والقول في أي مجال من مجاالت الخدمات التطوعیة وغیرھا وحتى ال یندم اإلنسان على فعلھ، 

الناس بجھالة، حیث إن العلم درع، ومن أخذ بھ حاز الفضل، ونال المنى ومن تحصن بھ ویصیب 
  . )٧٦(حفظ من الزلل

  :التمكن المھاري للقیام بالخدمة التطوعیة: ثالثا
التربیة من المنظور اإلسالمي ترشد أتباعھا أوال بالتعلم ثم ممارسة ما قد تعلموه من العلوم، 

لم تشمل الفعل والترك أي فعل المأمور بفعلھ وفقا لما جاء في الشریعة وھذه الممارسة والتطبیق للع
والترك یعني ترك المنھي عنھ، وھذا یدخل في مجال الممارسة والتطبیق من منظور . اإلسالمیة

التربیة اإلسالمیة حیث قد تكون الخدمات التطوعیة ترشد الناس إلى فعل الخیر قوًال وعمًال أو ترك 
البغضاء قوًال أو فعًال، والتمكن المھاري للقیام بالخدمة التطوعیة یشمل اإلعداد الشر والفوضى و

البدني لمن یقوم بھا، فالبد من االعتناء بصحة الجسم وقد جاء في الحدیث عن الرسول صلى اهللا 
 والتربیة السلیمة ال تھمل التدریب بل ھي تربط العلم )٧٧("إن لجسدك علیك حقًا: "علیھ وسلم

ولذا البد من إتقان الفنون الحركیة التي تتطلبھا .  وكما قیل علم بال عمل كشجر بال ثمربالعمل،
تمثل مجاال خصًبا لتدریب طلبة العلم في مدارسنا وجعلھم یحبون ) التي. ..... (الخدمة التطوعیة

  .العمل الذي ینادي بھ المربون
 النشء باعتبار أن العمل أن الخدمات التطوعیة تبث روح العمل في نفوس" ویشیر زیدان 

شرف وحق وواجب وحیاة، وعلى ھذا یجب أن نعني بمزج مناھجنا التعلیمیة بالمناشط العملیة 
  .)٧٨(والتطبیقیة، وكذلك نعني بالتعلیم الفني باعتبار أنھ الوسیلة األولى لتحقیق أھداف خطط التنمیة

  :ربط الخدمة التطوعیة باألخالق الحمیدة: رابعًا
طوعیة في اإلسالم مضبوطة بضوابط شرعیة فھي تبدأ بإخالص النیة لوجھ اهللا الخدمة الت

تعالى وفي إطار الشریعة اإلسالمیة وأیًضا تلتزم بأخالقیات الخدمة النافعة المتمثلة في األخالق 
                                                             

، من باب العلم، باب العلم قبل القول ١صحیح البخاري، مرجع سابق، ج: البخاري، محمد إسماعیل) ٧٥ (
 .٢٩والعمل، ص 

  .٤٠٢مرجع سابق، ص". رؤیة تربویة إسالمیة"ضوابط الخدمة التطوعیة : حامد سالم عایض الحربي) ٧٦ (
  .٢٧١٨البخاري، حدیث رقم صحیح : البخاري) ٧٧ (
  .١٦ت، ص . عوامل الكفایة اإلنتاجیة في التربیة، د : محمد زیدان) ٧٨ (
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  . الحمیدة كاإلخالص واإلتقان واألمانة والصدق والعدل
نة من ضرورات نجاح ھذه الخدمة، بل والتمسك في أداء الخدمة التطوعیة باألخالق الحس

تمثل األخالق اإلسالمیة میزاًنا توزن بھ ھذه الخدمة التطوعیة حیث تعرض ھذه الخدمة على ھذه 
  .األخالق الحمیدة من صدق وأمانة وصبر ورحمة وعدل وتواضع وما إلى ذلك من مكارم األخالق

أخیھ اإلنسان الذي أحسن إلیھ أو إن من األخالق الحمیدة عدم المن واألذى من اإلنسان على 
قدم لھ خدمة تطوعیة، أما ظھور ھذه الخدمة التطوعیة للناس أو إخفاؤھا فال بأس في ذلك مادامت 

ودور التربیة في ترسیخ معنى ھذه األخالق الكریمة ..... خالصة لوجھ اهللا تعالى وفي إطار شریعتھ
ات التطوعیة رجاء ثواب اهللا تعالى وشكًرا دور بالغ األھمیة حیث یدرب النشء على تقدیم الخدم

على آالئھ وإحسانھ وثواب اهللا خیر وأبقى لإلنسان، وكذلك اجتناب التكبر على الناس عند القیام 
»¬ ® ¯ ° ±   ¤ ¥ ¦ § ¨ © Mª :یقول تعالى. )٧٩(بالخدمة التطوعیة

¶ µ ´ ³ ² » º ¹ ¸ ¼  ¿ ¾ ½  ÅÄ Ã Â Á  À

Ç Æ  È É   Ê   Ë Ì   Í  Î  Ð   ÑÒ  Ø × ÖÕ Ô Ó

Û Ú ÙL ]٢٦٤- ٢٦٣آیة : البقرة.[   

  :الرغبة في القیام بالخدمة التطوعیة: خامسًا
یكون أداء الخدمة التطوعیة أكثر إتقاًنا إذا حصلت من إنسان متمكن من أدائھا معرفًیا 

  .ومھارًیا ولدیھ الرغبة في القیام بھا
ا بأن تنفیر الناس وإبعاد رغبتھم والتربیة تبث حب العمل في النشء وعدم التنفیر منھ علًم

بل یلزم من المربین تعزیز الرغبة في نفوس النشء؛ . .... في العمل منھي عنھ حتى في الفرائض
  .)٨٠(للقیام بالعمل الطیب سواء في مجال الخدمات التطوعیة أو غیرھا من فعل الخیرات
جاء : اهللا عنھ، قالوروي عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن أبي مسعود األنصاري رضي 

یا رسول اهللا، إني واهللا ألتأخر عن صالة الغداة من : رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال
فما رأیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم قط أشد غضبًا في موعظة : قال: أجل فالن مما یطیل بنا فیھا

ا صلى بالناس فلیوجز، فإن فیھم الكبیر منھ یومئذ، ثم قال یا أیھا الناس، إن منكم منفرین، فأیكم م
  .)٨١(" والضعیف وذا الحاجة

إذن فالراغب في القیام بالخدمة التطوعیة علیھ عدم تنفیر الناس من أي عمل یقومون بھ ما 
دام في فعل الخیر وفي فعل الطاعات والعمل التطوعي، بل یلزم من المربین تعزیز الرغبة في 

  .طیب سواء في مجال الخدمات التطوعیة أو غیرھا من فعل الخیراتنفوس النشء للقیام بالعمل ال
  :إعطاء الخدمة التطوعیة صفة الشخصیة االعتباریة: سادسًا

ارتباط أداء الخدمة التطوعیة بشخصیة اعتباریة یعطیھا نوًعا من االستمرار في العطاء 
 تنتھي بنھایة ھذا وفعل الخیر، لكن عندما تكون الخدمة التطوعیة مرتبطة بشخص طبیعي قد

الشخص، ولكي تستمر ھذه الخدمات التطوعیة ُتجعل على شكل مؤسسات تقدم ھذه الخدمات 
                                                             

  .٤٠٣ضوابط الخدمة التطوعیة، مرجع سابق، ص: حامد سالم الحربي) ٧٩ (
  .٤٠٢ - ٤٠١حامد سالم الحربي، مرجع سابق، ص  )٨٠(
  . ١٤٧ھـ حدیث رقم ١٤٢٨ة، بیروت، ، صحیح مسلم، المكتبة العصری:مسلم بن الحجاج النیسابوري) ٨١(
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ویندرج تحتھا األفراد جیال بعد جیل كل یساھم بقدر طاقتھ مع ربط التربیة بھذه المؤسسات الخیریة 
لدراسیة والتدریب وتدریب الطالب على القیام بھذه الخدمات التطوعیة وجعلھا من ضمن البرامج ا

العملي على القیام باحتیاجات الوطن من مھن وخدمات مع االھتمام في أداء ھذه الخدمات التطوعیة 
M É È Ç Ê Ë Î Í Ì  Ò ÑÐ Ï  7 8 و،)٨٢("بالعمل الجماعي المستمر

Ó × Ö Õ Ô  Û Ú Ù Ø    ä ã â á àß Þ Ý ÜL ]سورة النساء :
  ].٥٩آیة 

روط والضوابط الواجب توافرھا في المتطوع في النقاط یمكن إیجاز الش: وخالصة القول
  :)٨٤(، )٨٣(التالیة

  .الحماس واإلیمان بجدوى الخدمات التطوعیة" )١
 .الخبرة الواسعة في مجال العمل التطوعي )٢
 .كثرة المعارف واالتصاالت والعالقات الشخصیة )٣
 .المقدرة على التأثیر في الزمالء والتمتع بصفات القیادة الناجحة )٤
 .لوقت المطلوب ألداء العمل التطوعيتوفر ا )٥
 .احترام الناس وتقبل فروقھم الفردیة والرغبة في مساعدتھم"  )٦
 .النضج العقلي واالنفعالي الذي یمكنھ من العمل مع اآلخرین )٧
 .القدرة على العمل مع الناس بأسلوب دیمقراطي وتعاوني )٨
 .ل التي في حدود طاقتھالقدرة على تحمل المسؤولیة واالعتماد علیھ في القیام باألعما )٩

أن یكون لدیھ القدر الكافي من المستوى الثقافي والمھارات الخاصة التي تمكنھ من تحمل  )١٠
 .مسؤولیاتھ التطوعیة

 .أن یكون لدیھ االستعداد لیعطي من وقتھ القدر الكافي الالزم للعمل التطوعي )١١
  .أن یكون لدیھ المعرفة بموارد المجتمع )١٢

 : ي الخیريعوامل نجاح العمل التطوع
إن نجاح العمل الخیري ومؤسساتھ یعتبر مقیاسًا تقویمیًا لمستوى األمم واألفراد والدول 
وعامًال من عوامل التوازن والتكامل بین األغنیاء والفقراء سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دوًال 

ى تقلیص الجریمة وھو صمام أمن وقائي بین المجتمعات والدول وبین الدول نفسھا حیث یساعد عل
لذا البد من تحدید استراتیجیات وأھداف . )٨٥(ونزع مخالب الشح والتحاسد من األفراد والمجتمعات

                                                             

  .٤٠٦ - ٤٠٥ضوابط الخدمة التطوعیة، مرجع سابق، ص : حامد سالم الحربي) ٨٢(
م، ص ١٩٧٧، ٢القاھرة، ط: العمل مع المتطوعین، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر: زھبان حنا بخیت) ٨٣(

٧٩ -٧٣. 
 .٢٣٠مرجع سابق، ص : مدحت محمد أبو النصر) ٨٤(
ھـ، ١٤٢٥، ٣القطاع الخیري ودعاوي اإلرھاب، منشورات دار البیان، ط:  عبد اهللا السلوميمحمد بن) ٨٥(

 .٦٢م، ص٢٠٠٤
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، ویالحظ دائمًا أن نجاح العمل التطوعي المؤسسي )٨٦(العمل الخیري وبناء المؤسسات من الداخل
  . یعتمد على ثالثة أركان أساسیة ھي التخطیط والتنظیم، التدریب، التقییم

  :  التخطیط والتنظیم– ١
یعتقد البعض أن النیة الحسنة وسمو الدافع یكفیان للقیام بالعمل الخیري وتحقیق أھدافھ لكن 
البد لكي تنجح أي مؤسسة أو ھیئة مھما كان نشاطھا من تخطیط سلیم یأخذ في االعتبار نقطتین 

  : ھامتین ھما
  . ماذا ترید المؤسسة من التطوع -أ 
  . ع من المؤسسةماذا یرید المتطو -ب 

فالمؤسسة ترید من المتطوع االلتزام بالتعھدات والجدیة واستیعاب أھدافھا وتطلعاتھا وعدم 
توریطھا في مواقف شخصیة واستغاللھا في أھداف أخرى، إضافة إلى المشاركة الفعالة في اإلعداد 

 . والتدریب
لتعامل معھ بشفافیة أما المتطوع فیرید من المؤسسة الشعور باالحترام والثقة فیھ وا

). ٨٧(ودیمقراطیة إضافة إلى مساعدتھ على إبراز مواھبھ وصقلھا واستغالل طاقاتھ استغالًال مفیدًا
أكبر قدر ممكن في اتخاذ ) أي المتطوع(وأن تختار اإلدارة المؤھلین فعلیًا للقیادة مع مشاركتھ 

  . )٨٨(القرارات
  : والتنظیم یحقق للمؤسسة التطوعیة ما یلي

المواھب وتخصیصھا في مجاالتھا المھمة،وضبط العمل وحل المشاكل وجمع جمع 
  . )٨٩(المعلومات والخبرات واألفكار والتنسیق والتواصل بین مھام المؤسسة المختلفة وتقییم العمل

 : أما خطط المؤسسة فینبغي فیھا مراعاة ما یلي
  . وجھ المؤسسة وأھدافھاأن تتماشى برامجھا مع االحتیاجات االجتماعیة والتنمویة ومع ت -أ 
  . مراعاة إمكانات المتطوعین وقدراتھم فیما یسد احتیاجات المؤسسة ویتفق مع إمكاناتھم -ب 
 . الواقعیة في البرامج والتدرج في التطبیق  -ج 
 . عدم تعارضھا مع قیم الفرد والمجتمع ومبادئھ وسیاسة الدولة وتوجھھا -د 
 . استھداف شرائح المجتمع وخاصة شریحة الشباب - ه 

 :  التدریب-٢
في غالب األحیان یحتاج المتطوعون إلى نوع من التأھیل أو التدریب من أجل االستفادة من 
طاقاتھم قدر اإلمكان، ولذلك یجب أن یھدف التدریب إلى تعمیق خبرات المتطوعین وإكسابھم 

  : خبرات ومھارات جدیدة، كما أن التدریب یلعب دورًا بارزًا في

                                                             

صناعة العمل الخیري تواصل مستمر وتطویر ال ینتھي،، اللقاء السنوي السادس : حسین رده القرشي)٨٦(
 ھـ١٤٢٦للجھات الخیریة بالمنطقة الشرقیة، 
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 أو الجماعة، واستمرار المتطوع ألطول فترة ممكنة من شد المتطوع إلى المؤسسة
  . )٩٠(المؤسسة، واستغالل طاقات المتطوع بشكل أفضل

وینبغي في التدریب أن یكون من قبل متخصصین في البرامج التدریبیة ولیس مجاًال 
 . )٩١(للعنتریة فیما ال معرفة لھ بھ

  :  التقییم-٣
ًا علمیًا والبد من مشاركة المتطوعین أنفسھم في من المفید أن تقیم جھود المتطوعین تقییم

ھذه العملیة من أجل التعرف على النتائج المحققة واالستفادة من النتائج والثغرات في رسم خطط 
  . مستقبلیة أفضل

  :آثار القیم التربویة للعمل التطوعي
إلى تقویة إن االنخراط في األعمال التطوعیة یعكس آثارًا فردیة واجتماعیة ھامة تؤدي  

  _:الترابط بین أفراد المجتمع وزیادة الخدمات التي تقدم إلیھم واستمراریتھا ومن ھذه اآلثار ما یلي
  :آثار تتعلق بالفرد .١

ینال الفرد األجر العظیم والثواب الجلیل من اهللا عز وجل مما یجعلھ قریًبا منھ، ویعود علیھ "
خوانھ المحتاجین في الضراء، ویعمل على تخفیف بالشعور بالسعادة والرضا؛ فحینما یقدم إل) ذلك(

، كما أن الفرد یمكنھ أن )٩٢("آالمھم ومعاناتھم؛ فإنھ یشعر بالسعادة وبالراحة النفسیة نتیجة لما قدم
 . لھ ذاتھ)٩٣("وقت فراغھ باألعمال واألنشطة التطوعیة التي تنمي شخصیتھ، وتحقق" یشغل 

  :)٩٤(ویلخصھا اللحیاني فیما یلي
  .فرد بالراحة النفسیة عند قیامھ بأي عمل تطوعيشعور ال -
  .شعور الفرد بتحقیق مكسب دیني وھو األجر والثواب من اهللا -
 .شعور الفرد بأھمیة الترابط بین أفراد المجتمع فیسعى إلى المشاركة -
 .إقناع الفرد بأن ما یؤدیھ ھو خدمة وطنیة إنسانیة ألفراد مجتمعھ -
 .ین األفرادزیادة وتقویة االنتماء الوطني ب -
 .القضاء على أوقات الفراغ ووجود ما یشغل ذلك الفراغ -
 .تحقیق الظھور والوجاھة التي یسعى إلیھا بعض األشخاص -
 .زیادة اإلحساس بذات الفرد وأھمیتھ في المجتمع فیود رد المعروف لمن ساعده -
 .مرور الفرد بحادثة ُقدم فیھا العون والمساعدة -
 .ر على أفراد األسرة واألصدقاء بالمشاركة في ھذه األعمالالتأثیر المباشر وغیر المباش -

                                                             

 .مھارات التحفیز على العمل التطوعي، مرجع سابق)٩٠(
 .المرجع السابق) ٩١(
 .٦٠ص  العمل التطوعي من منظور التربیة اإلسالمیة،: إحسان محمد الفي)٩٢(
 .٦١المرجع السابق، ص     )٩٣(
مفھومھ و أھمیتھ و آثاره الفردیة واالجتماعیة وعوامل نجاحھ ( التطوع: شط اللحیانيمساعد بن من)٩٤(

ومعوقاتھ، بحث منشور، مقدم للمؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم 
 .١٨٨م، ص١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : القرى
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 : آثار تتعلق بالمجتمع .٢
إن وجدت بین المسلمین؛ فإنھا تعمل على إشاعة األلفة والمحبة " إن األعمال التطوعیة 

بینھم، وبذلك ینشأ المجتمع متآلًفا متكامال تنتشر بین أفراده المحبة واإلخاء والتعاون، فإذا ُوجد مثل 
 . )٩٥("ذا في المجتمع المتواد المتراحم المتالحم؛ فإنھ سیكون قادًرا على مواجھة األعداءھ

تنمیة العالقات األخویة التي تعمل على تقویة دعائم " كما أن األعمال التطوعیة تسھم في 
المجتمع اإلسالمي وتماسكھ، مما یجعلھ وحدة إنسانیة واحدة یشد بعضھ بعًضا كالبنیان 

  . )٩٦("المرصوص
  :)٩٧(ویلخصھا اللحیاني فیما یلي

  .تقویة الترابط والتكاتف بین أفراد المجتمع -
  .شعور الجماعة بحاجة الفرد وشعور الفرد بحاجة المجتمع -
 .تشكیل جماعات عفویة تقدم المعونة الفوریة -
 .تنمیة روح التنافس بین الجماعات التطوعیة بما یعكس جودة الخدمات -
 .ت وتوفرھا في كل مدینةزیادة أماكن تقدیم الخدما -
 .توفیر المبالغ المالیة التي تصرف على القوى البشریة وصرفھا في مجاالت أخرى -

 بعض القیم التربویة للعمل التطوعي وتطبیقاتھا: المحور الثالث
  :اللین: أوًال

 یعد اللین من القیم التربویة للعمل التطوعي وقد وصف اهللا عز وجل رسولھ صلى اهللا علیھ 
-  ( * + {:لم بصفة اللین للناس ثم أوصاُه بصفة العفو عنھم، وذلك في قولھ تعالىوس  ,

  ) ١٥٩من اآلیة: آل عمران(} 9 :  87  2 3 4 5 6 ./ 0 1

فبسبب ما جعل اهللا في قلب رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم من الرحمة والتعاون والتطوع، كان 
السھولة واللطف في المعاملة : فاللین معناه. َعُفّوًا عنھملین الجانب للناس محببًا، مالكًا قلوب أتباعھ 

واستقبال األحداث بالرضا والبشر، والبعد عن كل عنف وشدة وغلظة . مع الناس قوًال وعمًال
  .وفظاظة، ولعن وشتم، وتذمر وتضجر، ومقابلة للناس بما یكرھون

 لینین راضین متسامحین فالمؤمنون ملزمون شرعًا في الحیاة االجتماعیة أن یكونوا ھینین
  .فیما بینھم، ال یتشددون إال إذا انتھكت حرمٌة من ُحُرمات اهللا

                                                             

ھـ ١٤١٩، ٢السعودیة، ط: تربویة في ضوء القرآن الكریم، دار طیبةوقفات : عبد العزیز بن ناصر الجلیل  )٩٥(
 .٣٥٢/ ١م، ١٩٩٨ -

م، ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١تنمیة الموارد البشریة والمالیة في المنظمات الخیریة، ط: سلیمان بن علي العلي) ٩٦(
 .٣٥ص 

ومعوقاتھ، مرجع سابق، اللحیاني، التطوع مفھومھ وأھمیتھ وآثاره الفردیة واالجتماعیة وعوامل نجاحھ   )٩٧(
 .١٨٩ص
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والمؤمنون ال یتصفون بالسھولة واللین في التعامل فیما بینھم فحسب، بل أیضًا مع غیر 
المسلمین، وذلك أرجى لتحبیبھم في اإلسالم والدخول فیھ، ومنھ ما أوصى اهللا بھ نبیھ موسى علیھ 

  ).٤٤:طـه(} �    ~ | y x { z  } {:م حینما أرسلھ لدعوة فرعون فقال عز وجلالسال
  : وأھمیة قیمة اللین ترجع إلى عدة فوائد منھا ما یلي

یستطیع اللین أن ینعم بأكبر قسط من السعادة وھناءة العیش، ألنھ ِبُخُلِقھ ھذا یتكیف مع 
  .مالئمة لما یحب أو لما تھوى نفُسھاألوضاع الطبیعیة واالجتماعیة بسرعة مھما كانت غیر 

أیضًا یستطیع الھین اللین أن یظفر بأكبر قسط من محبة الناس لھ، وثقتھم بھ، وائتالفھم حولھ؛ 
ألنھ یعاملھم بسھولة ولین ویتغاضى عن سیئاتھم، وإذا دعاُه الواجب إلى تقدیم النصیحة كان في نصِحِھ 

ضیحة، وھذا ما كان علیھ رسولنا صلوات اهللا وسالمھ علیھ رفیقًا لینًا، یسر بالنصیحة وال یرید الف
فبسبب لینھ وسھولتھ في التعامل مع الناس، ودعوتھم إلى دین اهللا، جعلت القلوب تھفو إلیھ، وتؤمن بھ، 

 .وتتبعھ، وتحبھ
كذلك یحظى الھین اللین السھل في معاملتھ مع الناس في اآلخرة بدخول الجنة وعدم دخول 

حرم على : (صداقًا لما رواُه عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالالنار، وذلك م
 .)٩٨ (النار كل ھین لین سھل قریب من الناس
 : والشواھد على قیمة اللین عدیدة منھا

أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان سھًال لینًا في تعاملِھ مع المسلمین وغیر المسلمین، ومن 
فالن حبر، كان لھ : أن یھودیًا یقال لھ: مع یھودي حتى جعلُھ یدخل اإلسالم، فعن علي ذلك لیُنُھ 

یا : النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال لھ )٩٩(على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دنانیر، فتقاضى
فإني ال أفارقك یا محمد حتى تعطیني، فقال رسول اهللا صلى اهللا : یھودي ما عندي ما أعطیك قال

إذًا أجلس معك فجلس معھ، فصلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الظھر والعصر : علیھ وسلم
اهللا علیھ وسلم یتھددونُھ ویتوعدونھ، والمغرب والعشاء والغداة، وكان أصحاب رسول اهللا صلى 

ففطن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما الذي یصنعون بھ، فقالوا یا رسول اهللا، یھودٌي یحبسك، 
فلما ترجل النھار قال . منعني ربي أن أظلم معاھدًا وغیره: فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 رسول اهللا، وشطر مالي في سبیل اهللا، أما واهللا ما فعلت أشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأشھد أنك: الیھودي
محمد بن عبد اهللا، مولدُه بمّكة، ومھاجرُه بطیبة، وملُكُھ بالشام، : بك إال ألنظر إلى نعتك في التوراة

أشھد أن ال إلھ إال . لیس بفٍظ وال غلیظ، وال سخاٍب في األسواق، وال متزٍي بالُفحش وال قول الخنا
 .)١٠٠() سول اهللا، وھذا مالي فاحكم فیھ بما أراك اهللاهللا وأنك ر

  :العفو: ثانیًا
، )١٠٢ (، وترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء)١٠١ (الرضا بال عتاب: وأما العفو فمعناه

والعفو عن السیئة بدافع خلق الرحمة والتعاون والتطوع في الخیر من األخالق التي دعا إلیھا 
                                                             

، رقم مرجع سابق، كتاب مسند المكثرین من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن مسعود :  أحمد بن حنبل)(٩٨
 .٣٧١٢الحدیث 

  .طلب منھ الدنانیر التي لھ:  أي(٩٩)
، ٢ـ، ج ھ١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ٥األخالق اإلسالمیة وأسسھا، ط : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني) (١٠٠

  .٤٤٢ - ٤٤١ص 
  .٢١٤ھـ، ص ١٤٢٤، مكتبة الرشد، الریاض، ١ط . األخالق في اإلسالم: إیمان عبد المؤمن سعد الدین) (١٠١
 .١٤٨ص . ھـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، بیروت، . تیسیر الكریم الرحمن: عبد الرحمن ناصر بن السعدي) (١٠٢
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} £ ¤ ¥  {:جل نبیَّھ والمؤمنین لألخذ بھ، من ذلك قولھ تعالىاإلسالم وأمر بھا اهللا عز و

  ).١٩٩:ألعراف(} F E G  K J I H {:، وقال تعالى)٨٥من اآلیة: الحجر(

وحقیقتھ أن یؤذى المسلم فیصبر ویتحمل، فال یرد السیئة بغیر الحسنة وال ینتقم لذاتھ، وال 
مرضاة اهللا، وأسوُتُھ في ذلك المرسلون یتأثر لشخصھ ما دام ذلك في سبیل اهللا، ومؤدیًا إلى 

  .والصالحون
وإذ یوصي اإلسالم بالعفو والصفح؛ فإنھ یقرر أن من حق المظلوم أن یعاِقب على السیئة 
بمثلھا، وفق مقتضى العدل، إال أن العفو والصفح من غیر تشجیع على الظلم والتمادي فیھ أكرم 

وتدعو إلیھ مرتبة اإلحسان، ومعلوم أن مرتبة وأرحم، وھو ما تحض علیھ األخالق اإلسالمیة، 
¢ £{: ومن ذلك قولھ تعالى. اإلحسان أعلى من مرتبة العدل  ¡� ~ } |  ¥ ¤

© ¨§ ¦ ª  ¬ « {)وأیضًا قوُلھ تعالى، )٤٠:الشورى:} \  [ Z Y    _ ^ ]

b a` f e d c q p o n m l k j i hg  u ts r

| { zy x w v  ¢ ¡ � دوتنا في ذلك النبي وق). ١٧٨:البقرة(} { ~ 
. صلى اهللا علیھ وسلم فكان یعفو عن السیئات التي تُمسُّھ، وما كان یغضب إال إذا انتھكت حرمة اهللا

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لنفسھ شیئًا قط بیده، وال : اهللا عنھا قالت فعن عائشة رضي
َل منھ شيء قط فینتقم من صاحبھ، إال أن ینتھك امرأًة وال خادمًا، إال أن یجاھد في سبیل اهللا، وما ِنی

  .)١٠٣ (شيٌء من محارم اهللا، فینتقم هللا عز وجل
لم یكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فاحشًا، وال متفحشًا، وال صخابًا : وعنھا أیضًا قالت

  .)١٠٤ (في األسواق، وال یجزي بالسیئة مثلھا، ولكن یعفو ویصفح
  : العفو عدیدة منھاوالفوائد التي تعود من قیمة

 امتالك القلوب واالستیالء علیھا بالمحبة، وإزالة ما فیھا من عداوة وبغض، لذلك قال تعالى: 
}\ [ Z ] _^ a  ` d c b  i h  g f e     m l k j

n o s r q  p t   u x w v {)٣٥- ٣٤:فصلت.(  

 جذبھم لتقبل رحمة بالمسيء إذا كان غیر مسلم، وإزالة ما في قلوبھم من حسد وعصبیة، و
اإلسالم، والدخول في جماعة المسلمین، وھذا ما أرشد إلیھ اهللا عز وجل رسوَلھ والمؤمنین في 

* {:قولھ تعالى  ) ( ' & % $ # " ! - , +   .  {
 ).١٤:الجاثـیة(

  سبب في عفو اهللا وغفراِنھ، فكم للعبد من سیئات في جنب اهللا، وھو بحاجة إلى أن یغفرھا اهللا
  : حریصًا على أن یغفر اهللا لھ فلیعُف عمن یسيء إلیھ، ومن ذلك قولھ تعالىفمن كان. لھ

                                                             

 لآلثام واختیاره، رقم الحدیث \ل، باب مباعدتھ مرجع سابق، كتاب الفضائ:  مسلم بن الحجاج النیسابوري(١٠٣)
٤٢٩٦. 

 .٢٤٢٤٧مرجع سابق، كتاب باقي مسند األنصار، باب باقي المسند السابق، رقم الحدیث : أحمد بن حنبل) (١٠٤
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d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X ٌ )٢٢من اآلیة: النور(  

  عزة للنفس وعلو لھا، فالذي یعفو عن المسيء یزیُدُه اهللا عزًا وعلوًا في الدنیا واآلخرة وذلك كما
 صدقٌة من مال وما زاد اهللا بعفٍو إال عزًا وما ما نقصت: جاء في قوِلِھ صلى اهللا علیھ وسلم

 .)١٠٥ (تواضع أحٌد هللا إال رفعھ اهللا

 سبب لدخول الجنَّة، فالذي یعفو عن الناس یعفو اهللا عنھ ثم یدخُلھ الجنة، ومن ذلك قوُلُھ تعالى: 
}( ' & % $ # " / . - , + * )   0
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 : على العفو كثیرة منھاوالشواھد

قصتھ صلى اهللا علیھ وسلم مع األعرابي الذي جذب رداءه بشدة حتى أثر ذلك على في عاتقھ 
صلى اهللا علیھ وسلم، ولكنھ عفا عنھ ولم یكتِف بالعفو فحسب، بل ضحك لھ وأمر لھ بعطاء، وھذه 

  .حبھا اهللا عز وجلھي مرتبة اإلحسان التي وصل إلیھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم، والتي ی
كنت أمشي مع رسول اهللا : (وذلك فیما رواُه أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

صلى اهللا علیھ وسلم وعلیِھ ُبرٌد نجراني غلیظ الحاشیة، فأدركھ أعرابي فجبذه بردائھ جبذًة شدیدًة، 
 صفحة عاتق رسول اهللا ورجع نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في نحر األعرابي، حتى نظرت إلى

یا محمد ُمْر لي من مال اهللا : صلى اهللا علیھ وسلم قد أثرت بھا حاشیة الُبرد من شدة جذبتھ، ثم قال
  .)١٠٦ (الذي عندك، فالتفت إلیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ثم ضحك، ثم أمر لھ بعطاء

  :اإلحسان: ثالثًا
 الیتامى، بل ھنا یظھر العمل التطوعي في من القیم التربویة للعمل التطوعي اإلحسان إلى

أعطف وأحنى وأكرم مظاھره، والیتامى جمع یتیم وھو من فقد أباُه قبل بلوِغِھ السن التي یستغني 
 أو بمعنى آخر ھو الذي فقد والده في ھذه الحیاة قبل أن یبلغ سن الرشد وأوان )١٠٧ (فیھا عن كفالتھ

م صغار ضعفاء بین الناس، والضعفاء أحوج الناس إلى والیتامى بفقدھم آباءھم وھ. )١٠٨(التكلیف
فالیتامى ضعفاء فقدوا ظھیرھم ونصیرھم من أعطف الناس . الرحمة، وإلى مظاھرھا وما تدفع إلیھ

وأحناھم علیھم، وفقدوا راعیھم المزود فطریًا بالحنان والعطف علیھم، مع حب غیر مشوب غالبًا 
ع رغبة شدیدة بالتضحیة والعطاء والفداء، ومع حرص بأخالط األنانیة والمصلحة الخاصة، وم

؛ )١٠٩ (شدید على إبالغھم مبلغ الرشد والكمال والنضج والقوة، والدرجات العالیات في كل أمر نافع
لذلك فھم عرضة لإلھمال من جھة، ومطمع للبغاة من جھٍة أخرى؛ لذلك أمر اإلسالم برعایة األیتام 

                                                             

مرجع سابق، كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، : مسلم بن الحجاج النیسابوري) (١٠٥
 .٤٦٨٩رقم الحدیث 

 .٥٣٦٢مرجع سابق، كتاب اللباس، باب البدو والحملة والشملة، رقم الحدیث : محمد بن إسماعیل البخاري) (١٠٦
، دار ابن قتیبة، ١ط . التربیة المتكاملة للطفل المسلم في البیت والمدرسة:  عبد السالم عبد اهللا الجقندي(١٠٧)

  . ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٤دمشق، 
 . ١٢١ص . ت.المؤسسة العربیة الحدیثة، القاھرة، د. قرآن والسنةالرحمة في ال: جاد مخلوف جاد) (١٠٨

  .٤٤ص . مرجع سابق:  عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني(١٠٩)
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 ml k j i h g  {:لیھم، ومن ذلك قولھ تعالىورحمتھم والعطف علیھم واإلحسان إ

n  s r q p o {)٣٦من اآلیة: النساء.(  

  :ولعل أبرز صور اإلحسان تتمثل في اإلحسان إلى الیتامي، ومن طرقھا ما یلي
أي القیام بُأمورھم من نفقة وكسوة وتأدیب وتربیة وغیر ذلك، سواء كان ھذا : كفالة األیتام

  .بیًا عنھالیتیم قریبًا منھ أو أجن
ومن ذلك أن اهللا عز وجل أمر بإصالح أموال الیتامى : صیانة أموالھم والمحافظة علیھا

بحفظھا وصیانتھا واالتجار فیھا، ومخالطتھم في األموال والطعام والشراب وغیره بغرض 
  ! " #$ % & ') ( * {:اإلصالح وعدم اإلضرار بھم وذلك في قولھ تعالى

+ 5 4 3 2 10 / .  -,  76? > = <; :  9 8  @ {
وقد حذر اهللا عز وجل من العدوان على أموال الیتامى وأكل شيء منھا ). ٢٢٠من اآلیة: البقرة(

] \ {:ظلمًا وذلك في قولھ تعالى  Z Y  X W V U T  _^ ]

 a ` {)ولكن حین یبلغ الیتامى ویؤنس منھم الرشد یجب تسلیمھم ). ١٠:النساء
دلة؛ ألنھم قد أصبحوا أولیاء أنفسھم، وارتفعت عنھم وصایة أموالھم كاملة غیر منقوصة وال مب
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  Â ¸ ¶ {:غیرھم علیھم، ومن ذلك قولھ تعالى  

Ç Æ  Å ÄÃ Í Ì  ËÊ É È   Ò Ñ  ÐÏ Î  × ÖÕ Ô  Ó   Ø

 à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù {)٦:النساء .( 

قوًال وعمًال، ألن ال بد لإلنسان المسلم أن یحسن التعامل مع الیتامى : حسن معاملة الیتامى
مشاعر الیتیم ربما تبلغ حد اإلفراط من الحساسیة حیث تقھره الكلمة العابرة التي ال تثیر انتباه أي (

إنسان آخر، لذلك كان على كافل الیتیم أن یكون دقیق المالحظة جدًا لما یھز مشاعر األیتام باأللم، 
. )١١٠ ()السھل قھر الیتیم ولو بكلمة عابرةفال یأتي منھا شیئًا، ویوصي أسرتھ بمثل ذلك فلیس من 

، وأیضًا في )٩:الضحى(}  g f  h i{ :ولذلك نھى اهللا سبحانھ وتعالى عن قھر الیتیم في قولھ

9 : ; >{: قولھ تعالى  8 ، ففي )١:٢الماعون(} = < ? 6 7 
لقسوة قلبھ وألنھ یدفُعُھ بعنف وشدة، وال یرحمھ : ھذه اآلیة یبین اهللا عز وجل أن الذي یدع الیتیم، أي

 . ؛ والسبب في ذلك تكذیبھ بیوم الدین وھو یوم البعث والجزاء)١١١ ()ال یرجو ثوابًا، وال یخشى عقابًا

È  {:فالیتامى أحق الناس بالنفقة قال تعالى: النفقة علیھم من طعام ومال وغیره  Ç

Ë ÊÉ Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  ÖÕ Ô {)٢١٥من اآلیة: البقرة .(
 :تعالى أن من وجوه البر إعطاء الیتامى المال على حبھ، یقول اهللا سبحانھ وتعالىویبین اهللا تبارك و

                                                             

  . ٤٦ -٤٥ص . مرجع سابق: عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني)١١٠(
 .٩٣٥ص . مرجع سابق: عبد الرحمن ناصر السعدي)١١١(
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: 9 8 وقد ال یكون ). ١٧٧من اآلیة: البقرة(} ; 3 4 5 6 7 
الیتامى ورثة، لذلك أمر اإلسالم مستحقي التركة بأن یعطوا شیئًا لمن یحضر قسمتھا من أولي 

ى والیتامى والمساكین الذین لیس لھم في األصل نصیب مفروض وأن یقولوا لھم قوًال معروفًا، القرب
 6 7 8 9 : ;{: وھذا العطاء إكرام تجبر بھ خواطرھم، قال تعالى

B A @ ? > = <   {)وقد أخبر اهللا عز وجل أن من األعمال ). ٨:النساء
 واآلخرة إطعام الطعام في أیام المجاعة لذوي الصالحة التي تكون سببًا للفالح والنجاة في الدنیا

u {:الحاجة وفي مقدمتھم یتیم ذو قرابة، وذلك في قولھ تعالى  t s z y x  w v {  |

¡ � ~ } £ ¢ ¥ ¤  ©  ¨ § ¦ ª  {)١٥- ١١البلد.(  
  : من الفوائد التي تعود على اإلنسان المسلم من قیمة اإلحسان إلى الیتامى ما یلي

  من اآلباء، وإعطاؤھم الحب والحنان والرعایة الكاملة، وجعلھم أفرادًا تعویضھم عما فقدوه
فإن أكثر اإلحصائیات (صالحین في المجتمع، وحمایتھم من اآلثار التي یخلفھا نقص المحبة، 

العلمیة تؤكد أن أكثر الجرائم والمفاسد االجتماعیة یقوم بھا أفراد لم یحصلوا على القدر الكافي 
 .)١١٢() فة من والدیھم في صغرھممن الحنان والعاط

  استثارة لحرص اإلنسان على أن تعامل ذریتھ الصغار من بعده باإلحسان واإلكرام، مكافأًة على
 L  چ چD E F G H I{: معاملتھ للیتامى بمثل ذلك، ومنھ قولھ تعالى

 ).٩:النساء(}  N O P Q Rچ 

 لخلق الرحمة في نفسھ، ومن ذلك تطھیر لقلب اإلنسان من بعض أمراضھ منھا القسوة، وتنمیًة 
: إن رجًال شكا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم قسوة قلبھ، فقال: ما رواه أبو ھریرة حیث قال

 .)١١٣ (امسح رأس الیتیم، وأطعم المسكین

  تبشیر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لكافل الیتیم بأنھ یكون مجاورًا للرسول صلى اهللا علیھ وسلم في
كافل الیتیم لھ أو لغیره، أنا وھو كھاتین في الجنة، وأشار : ي قولھ صلى اهللا علیھ وسلمالجنة وذلك ف

الیتیم لھ أو لغیره : وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم. )١١٤(الراوي وھو مالك ابن أنس بالسبابة والوسطى
رابتھ، واهللا قریبھ، أو األجنبي عنھ، فالقریب مثل أن تكفلھ أمھ أو جده أو أخوه أو غیرھم من ق: معناه
 .)١١٥(أعلم

ما فعلھ الخضر علیھ السالم حینما طلب منھ : ومن الشواھد على قیمة اإلحسان إلى الیتامى
موسى علیھ السالم أن یعلمھ مما علمھ اهللا، فعندما ذھب الخضر وموسى إلى مدینٍة طلبوا منھم 

                                                             

 .٢٠٥ھـ، ص ١٤٢٢سالم، دار البالغة، بیروت، األخالق وآداب التعامل في اإل: علي قائمي) (١١٢
  .٨٦٥٧مرجع سابق، كتاب باقي مسند المكثرین، باب باقي المسند السابق، رقم الحدیث :  أحمد بن حنبل(١١٣)
مرجع سابق، كتاب الزھد والرقاق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكین : مسلم بن الحجاج النیسابوري) (١١٤

  .٥٢٩٦والیتیم، رقم الحدیث 
  . ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦، مكتبة المورد، الطائف، ١ط . ریاض الصالحین: یحیى بن شرف النووي) ١١٥(
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بناه من جدید، ألنھ كان الطعام فلم یضیفوھما، فوجدا فیھا جدارًا یرید أن یسقط فأصلحھ الخضر و
اهللا  لغالمین یتیمین وكان تحتھ كنز لھما، فما فعلھ الخضر مع الغالمین الیتیمین رحمة من اهللا آتاھا

C B A @ ? >   F E D ; > ={: عبدُه الخضر، وذلك في قولھ تعالى

G K J I  H  ML  {)إلى قولھ تعالى)٧٧من اآلیة: الكھف ،:} ¬ «   ¯ ®
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 ÅÄ Ã {)٨٢من اآلیة: الكھف.( 

 :الشورى: رابعًا
ُتعدُّ الشورى من القیم التربویة للعمل التطوعي، لما لھا من الفوائد العظیمة على الفرد 

، أو ھي استطالع رأي من ذوي )١١٦ (والمجتمع وھي تعني التشاور وطلب إبداء الرأي والنصح
وتتضح أھمیة الشورى في اإلسالم في تسمیة . )١١٧ ( األمور للحقالخبرة فیھ للتوصل إلى أقرب

 n {:قال تعالى. إحدى سور القرآن الكریم بھا، ووصف المؤمنین فیھا بھذه الصفة الممیزة لھم
o p  {)واعتبر اإلسالم الشورى معلمًا ممیزًا للمجتمع المسلم، ). ٣٨من اآلیة: الشورى

تبرھا فریضة واجبة حتى على الرسول صلى اهللا علیھ وضرورة من ضرورات الحیاة فیھ، بل اع
2  , - ./ 0 1 ( * + {:وسلم قال تعالى مخاطبًا رسولھ الكریم صلى اهللا علیھ وسلم  

6 5 4 3 87 B A @? > = < ; : 9  I H G FE D C

 J {)١٥٩من اآلیة: آل عمران.(  

كل أمر من أمور الجماعة والمراد من األمر الذي كلف اهللا رسولھ أن یشاور أصحابھ فیھ ھو 
التي ترتبط بھا مصالح المسلمین بشكل عام، سیاسیًا كان أو قضائیًا أو إداریًا أو اجتماعیًا أو 
تنظیمیًا، ما یتعلق من ذلك بشؤون السلم أو الحرب، مما لیس من األمور التعبدیة البحتة، ومما لم 

قریر اإلسالم لقیمة الشورى إال أنھ لم ومن ذلك یتضح أنھ مع ت. )١١٨ (ینزل فیھ تشریع وأمر رباني
یحدد لھا في القرآن الكریم وال في السنة النبویة نظامًا تتقید بھ، فالشورى لم تصب في قالب ضیق، 
وإنما تركت للبیئة المالئمة لكل زمان ومكان لتحقق ذلك الطابع الشورى في حیاة األمة، ال لیكون 

وقد . )١١٩ (شاملة لكل جوانب الحیاة العامة والخاصةذلك في قمة الدولة فحسب، إنما ھي صبغة 
: أوصى النبي صلى اهللا علیھ وسلم باألخذ بالشورى والعمل بھا، وذلك في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

وحین . فھذا حٌض على إبداء الرأي عند طلب المشورة. )١٢٠ (إذا استشار أحدكم أخاه فلیشر علیھ

                                                             

التربیة العقلیة في السنة النبویة وتطبیقاتھا التربویة في المرحلة االبتدائیة، مرجع : أماني محمد قلیوبي) (١١٦
  . ٧٨ص . سابق

سالمیة، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، موسوعة القیم واألخالق اإل: إسماعیل عبد الفتاح الكافي) (١١٧
  . ٢٥٠ص . ھـ١٤٢٦

  . ٤٥٢ص . مرجع سابق:  عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني(١١٨)
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، . الشورى والدیمقراطیة: علي محمد الغا) (١١٩

  . ١٨م، ص ١٩٨٣
  . ٣٧٣٧تاب األدب، باب المستشار مؤتمن، رقم الحدیث مرجع سابق، ك:  محمد بن یزید بن ماجھ(١٢٠)



 م٢٠١٧ عشر لسنة لثامنالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٣٩

بیل الشورى نجدُه قد فسح لآلراء مع رأیھ، وأخذ یدرب سلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم س
  .أصحابھ فیستشیرھم، ویعمل بمشورتھم

  :والمشیر أو المستشار ال بد أن یتصف بعدة صفات منھا
  .كمال العقل مع خبرة التجربة حتى یصح الرأي  -أ 
التقوى واالستقامة، ألنھما عماد كل صالح وباب كل نجاح وأن من غلب علیھ الدین فھو   -ب 

 .مون السریرة موفق العزیمةمأ
ال تشاور إال الحازم غیر الحسود، واللبیب غیر : النصح والود حتى یصدق الرأي ولذلك قیل  -ج 

 .الحقود
سالمة الفكر من الھموم والغموم ألن االنشغال بھما ال ُیسلِّم ِلِفكِر اإلنسان رأیًا، وال یستقیم لھ   -د 

 .خاطر
 .)١٢١(ن ُیستشار إال في الضرورةاإلخالص في النصح ولیس لھ أن یشیر قبل أ  - ه 

وقد دعا اإلسالم إلى التمسك بقیمة الشورى لما لھا من فوائد إیجابیة على الفرد والمجتمع، 
  :ومن أھم تلك الفوائد ما یلي

  رحمة بالمشاور وتبصیره بوجوه الرأي المختلفة، وبما لكٍل منھا من حسنات وسیئات، وبما
فالرأي الواحد قد یضل حیث (و فشل، ومصلحة أو مفسدة، یحیط بكٍل منھا من احتماالت نجاح أ

ینظر لألمور من زاویة واحدة، وقد یستبد فیطغى، أو یغلبھ الھوى فیردى، أما إذا انضم إلیھ 
رأي آخر أو عدة آراء، فإنھ یستطیع أن ینظر لألمور من زوایا مختلفة تعینھ على اختیار 

إن المشورة : (لك یقول عمر بن عبد العزیز وفي ذ. )١٢٢ (االتجاه األنسب واألقرب للصواب
  .)١٢٣ (والمناظرة بابا رحمٍة، ومفتاحا بركة، ال یضل معھما رأي، وال یفقد معھما حزم

  تنویر لألفكار، بسبب إعمالھا فیما وضعت لھ، فصار في ذلك زیادة للعقول، لذلك فھي وسیلة
اقات ھائلة من الوعي العقلي، لتنمیة العقل وتربیة الذكاء ألن اإلنسان یحوي في داخلھ ط

والملكات الذھنیة، والقدرات المساعدة، وھو قادر على أن یستخدمھا عندما تجّد لھ مواقف 
 )١٢٤(".معینة، أو یتعرض لنقاش، أو المشورة أو إبداء الرأي 

  ،احترام لرأي اآلخرین، وتطییب لنفوسھم، ورفع ألقدارھم، وإسھامھم في تحمل المسؤولیة
ي اتخاذ القرار الحاسم، وبالتالي المشاركة بعد ذلك في تحمل النتائج، وفي ذلك والمشاركة ف

 .تدعیم وتمكین لوحدة الجماعة
فقد كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یستشیر أصحابھ في : والشواھد على قیمة الشورى كثیرة

هللا علیھ وسلم كثیٍر من األمور وفي عدة مواقف وفي كثیٍر من غزواتھ، من ذلك استشارتھ صلى ا
أن اهللا تبارك وتعالى لما أوقع بقریش یوم بدر، وترأس فیھم أبو (أصحابھ في غزوة ُأُحد وذلك 

سفیان، لذھاب أكابرھم، أخذ یؤلب على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعلى المسلمین ویجمع 
نسائھم لئال یفروا، ثم الجموع، فجمع قریبًا من ثالثة آالف من قریش، والحلفاء واألحابیش، وجاءوا ب

                                                             

  . ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٠، دار النشر الدولي، الریاض، ١ط. األخالق في الشریعة اإلسالمیة: أحمد علیان) (١٢١
  . ٧٨ص . مرجع سابق:  أماني محمد قلیوبي)(١٢٢

  . ١٦٤ص . مرجع سابق: أحمد علیان (١٢٣)
رسالة دكتوراه غیر . یة المتضمنة في مبدأ الشورى في اإلسالمالقیم التربو: نبیھ أبو الیزید متولي) (١٢٤

  .١٢٢ھـ، ص ١٤١٢منشورة، قسم أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة طنطا، مصر، 



 م٢٠١٧ عشر لسنة لثامنالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٤٠

أقبل بھم نحو المدینة، فنزل قریبًا من جبل ُأحد، فاستشار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ 
في الخروج إلیھم وكان رأیھ أن ال یخرجوا، فإن دخلوھا قاتلھم المسلمون على أفواه السكك والنساء 

فبادر جماعٌة من فضالء .  على ھذا الرأي- رأس المنافقین - فوق البیوت، ووافقھ عبد اهللا بن ُأبي 
 وأشاروا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالخروج، وألحُّوا علیھ، -ممن فاتھ بدر- الصحابة 

استكرھنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ : ، وخرج علیھم، فقالوا)١٢٥(فنھض ودخل بیتھ، ولبس المتھ
ما ینبغي لنبٍي إذا لبس المتھ : مدینة فافعل، فقالإن أحببت أن تمكث بال: وسلم على الخروج ثم قالوا

 .)١٢٦(أن یضعھا، حتى یحكم اهللا بینھ وبین عدوِّه
  :التكافل االجتماعي: خامسًا

تعاون أبناء : "یعرف التكافل االجتماعي باعتباره عملیة تعاونیة بین أفراد المجتمع بأنھ
   )١٢٧("المجتمع فرادى وجماعات على تحقیق الخیر ودفع الجور

كما یعرف باعتباره عملیة رعایة للفرد من قبل المجتمع المحیط لمساعدتھ ودفع الضرر 
أن یكون أحاد الشعب في كفالة جماعتھم وأن یكون كل قادر أو ذي سلطان كفیال في مجتمعھ : "عنھ

یمده بالخیر وأن تكون كل القوى اإلنسانیة في المجتمع متالقیة في المحافظة على مصالح اآلحاد 
فع األضرار ثم في المحافظة على دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامتھ على أسس ود

   )١٢٨("سلیمة
أن یتضامن أبناء المجتمع : "ویمكن تعریفھ باعتباره عملیة تضامن بین الفرد والمجتمع

ابیة ویتساندوا فیما بینھم سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، حكامًا أم محكومین على اتخاذ مواقف إیج
كرعایة الیتیم أو سلبیة كتحریم االحتكار بدافع من شعور وجداني عمیق ینبع من أصل العقیدة 
اإلسالمیة، لیعیش الفرد في كفالة الجماعة، وتعیش الجماعة، بمؤازرة الفرد، حیث یتعاون الجمیع 

   )١٢٩("ویتضامنون إلیجاد المجتمع األفضل ودفع الضرر عن أفراده
أن یعیش الناس : " تباره تبادلیة للمنافع والتناصح بین أفراد المجتمعكما یمكن تعریفھ باع

بعضھم مع بعض في حالة تعاضد وترابط بین الفرد والجماعة وبین كل إنسان مع أخیھ اإلنسان، 
بحیث یرق غنیھم لفقیرھم، ویرحم كبیرھم صغیرھم ویحترم صغیرھم كبیرھم، ویعول صحیحھم 

ئعھم، وان یھدي الرشید الضال ویوقر الجاھل العالم، وأن تنظم مریضھم ویسد شبعانھم حاجة جا
  .)١٣٠("أمور حیاتھم وأموالھم فتوجھ إلى ما فیھ خیرھم

: تعریف التكافل االجتماعي باعتباره عملیة تعاونیة من منطلق العقیدة اإلسالمیة ویمكن
ة من منطلق الفطرة بأنھ تضامن أبناء المجتمع فیما بینھم على اتخاذ مواقف إیجابیة أو سلبی"

   )١٣١("والعقیدة اإلسالمیة لتحقیق حیاة فضلى لمجتمعھم

                                                             

  . لباس الحرب: أي) ١٢٥(
وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، . \مختصر سیرة الرسول :  محمد بن عبد الوھاب(١٢٦)

  .١٦٢ -١٦١ھـ، ص ١٤١٨الریاض، 
التكافل االجتماعي في الفقھ اإلسالمي مقارن بنظام المملكة العربیة السعودیة، : عبد اهللا بن محمد الطیار)١٢٧(

  .٢٠ھـ، ص١٤٠٦الریا ض، مكتبة المعارف، 
 .٥ت، ص.، د.التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الفكر العربي: محمد أبو زھرة)١٢٨(
 .٩ت، ص.التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر والترجمة، د: عبد اهللا ناصح علوان)١٢٩(
التكافل االجتماعي في اإلسالم، القاھرة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، : عبد العال أحمد عبد العال)١٣٠(

 .١٣ھـ، ص١٤١٨
 .١٣المرجع السابق، ص)١٣١(
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  . مكانة التكافل االجتماعي في الحیاة
  :  التكافل تشریع رباني-أ

جاء الدین اإلسالمي الحنیف لبیان عقیدة التوحید، وھدایة الناس إلى الدین الحق، وتوضیح 
ه نفسھ وتجاه غیره، ورتب على ذلك جملة من الحقوق السلوك القویم الذي ینبغي للمسلم اتباعھ تجا
م﴿: والواجبات، فھو دین كامل شامل، قال تعالي والْي  لْتأَكْم لَكُم كُمدِين كُملَيع تمأَتْمتِي ومنِع ضِيترو لَكُم 

م الا اإلِس٣: سورة المائدة، اآلیة( }دِين.( 

كم في جمیع أموره إلى قوانین إلھیة ودستور رباني والمجتمع المسلم مجتمع منظم، یحت
 أَنزلْناه  كِتَاب ﴿خالص، مصدره وحي اهللا تعالى إلى خاتم رسلھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم، قال تعالى

كإِلَي لِتُخْرِج اسالن اتِ إِلَى مِنورِ الظُّلُمبِإِذْنِ الن هِمباطِ إِلَى رزِيزِ صِرالْع ١: سورة إبراھیم، اآلیة( }مِيدِالْح(  

" والتكافل االجتماعي في اإلسالم یستمد مشروعیتھ من اإلسالم عقیدة ومنھجا، ذلك أن 
التشریعات اإلسالمیة لضبط الحیاة الفردیة واألسریة، واالجتماعیة والدولیة تشریعات ربانیة في 

م بھا سیر القافلة البشریة، ویقیم العالقات أسسھا ومبادئھا وأحكامھا األساسیة، التي أردا اهللا أن ینظ
بین أفرادھا وجماعاتھا على أمتن القواعد، وأعدل المبادئ، بعیدًا عن قصور البشر و تطرفات 

   )١٣٢("البشر و أھواء البشر، وتناقضات البشر
والتكافل االجتماعي في اإلسالم یستمد خصائصھ من اإلسالم نفسھ كنظام ومنھج رباني 

  .ول و الوسطیة والواقعیة والوضوحیتمیز بالشم
إن التكافل بمفھومھ الشامل فضیلة أوجبھا الشارع ودعا إلیھا فھي ربانیة التشریع والمصدر 
تحقق غایات اإلسالم وأھدافھ، فتنظم عالقات البشر على أساس من التراحم واإلخاء والتعاون على 

  . فعل الخیر
  : التكافل فطرة في المخلوقات اإلنسانیة-ب

ما یخلق علیھ اإلنسان، ویكون علیھ خلقھ عند والدتھ، وتلك ھي " الفطرة اإلنسانیة ھي 
فطرة اهللا التي خلق الناس علیھا، حیث یولدون جمیعا على خلق سواء، ثم یخضعون بعد ھذا 
لمؤثرات الحیاة الطیبة أو السیئة، فتزكو الفطرة، وتنمو وتخرج أطیب الثمر، إذا ھي وجدت المالئم 

  )١٣٣("من الغذاء الصالحلھا 
إن اإلنسان كائن اجتماعي مفطور على العیش في جماعة، وال یستطیع أن یحیا منفرًدا، 
ولذا كان التكافل بین األغنیاء والفقراء، وإعانة بعضھم بعًضا في الضّراء والمشاركة في السّراء من 

  .خوة اإلنسانیة بین البشرأھم القواعد األساسیة لبناء التكافل االجتماعي وتحقیق الوحدة واأل
 ومن الصور التي تتجلى فیھا الفطرة اإلنسانیة في جانب التكافل حب الوالدین لمولودھما، 
ولوال ھذه المحبة الفطریة لما استطاع األبوان القیام بمھمة كفالة ورعایة المولود مھما كانت قوة 

وشغفھا بھم وخوفھا علیھم، وحزنھا ویتجلى وصف القران لعواطف األم وحبھا ألوالدھا " التكلیف 

                                                             

، الریاض، مكتبة ٢لنظام االجتماعي في اإلسالم، طأضواء على ا: عبد الرحمن أبو عامر عبد السالم)١٣٢(
 .١٤١ھـ، ص١٤٢٦الرشد، 

 .١٠٤ھـ، ص١٤٢٤النظام الخلقي في اإلسالم، الریاض، دار النشر الدولي، : أحمد فؤاد محمود)١٣٣(
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 أُم وأَصبح فُؤاد{ :لبعدھم عنھا وفرحھا لقربھم منھا من خالل قصة أم موسى مع ابنھا في قولھ تعالى

 )"١٠: ص، اآلیةسورة القص( }الْمؤمِنِني مِن لِتَكُون قَلْبِها علَى أَن ربطْنا لَولَا لَتُبدِي بِهِ كَادت إِن فَارِغًا موسى

)١٣٤( .  
واقتضت حكمة اهللا عز وجل أن یقسم األرزاق بین الخلق ویجعل فیھم الغني والفقیر 

 ما لِّيبلُوكُم فِي درجاتٍ بعضٍ فَوقَ بعضَكُم ورفَع األَرضِ جعلَكُم خالئِف الَّذِي وهو ﴿: والقوى والضعیف قال تعالى

آتَاكُم إِن بررِيعس الْعِقَابِ ك إِنَّهو حِيم  لَغَفُوروھذا التقسیم فیھ منفعة  ،)١٦٥:األعراف،اآلیة سورة( }ر

ومصلحة للبشریة،لیقوم كل منھم بعمل مختلف عن األخر و یقتضى ذلك حاجة اإلنسان إلى 
 والضعیف وتقدیم أخیھ،فتغیر األحوال وتقلب األیام سنة إلھیة تقتضي التعاون على االھتمام بالعاجز

  . المساعدة و الرعایة لھم
ومن أھم صور التكافل الفطري لإلنسان في المجتمعات كافة، العمل التطوعي وھو ظاھرة 
اجتماعیة موجودة في كل المجتمعات اإلنسانیة، منذ خلقھا اهللا عز وجل حیث یزید في أوقات 

تطوع ذي القرنین ببناء السد في قول الكوارث والنكبات والحروب وقد ورد في القرآن الكریم قصة 
  : الحق تبارك وتعالى

}  مهنيبا وننيلَ بعلَى أَن تَجا عجرخ لُ لَكعلْ نَجضِ فَهفِي الْأَر ونفْسِدم وجأْجمو وجأْجي نِ إِننَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي
إِذَا آتُونِي زُبر الْحدِيدِ حتَّى قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما سدا 

 فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا 
سورة ( }قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَان وعد ربي حقاقْبا استَطَاعوا لَه نَ

  )٩٨الكھف، اآلیة 
من  یأجوج ومأجوج"  ذو القرنین حیث أن وفي اآلیات الكریمة، وردت قصة الملك الصالح

األرض واإلفساد  خلق اهللا أھل شر وفساد وقد حال اهللا بینھم وبین اإلفساد في ذریة آدم خلق من
عجزوا عن نقبھ والصعود علیھ  على الخلق بسد ذي القرنین فإذا جاء وعد اهللا جعل ھذا السد الذي

رض فسادًا، فكان بناء السد نعمة عظمى دكًا فیخرجون من كل حدب ینسلون ویعیثون في األ
  . للبشریة وسببًا من أسباب ھناء العیش على األرض

، قال "قالوا یا ذا القرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في األرض فھل نجعل لك خرجا"
أي أجرًا عظیمًا یعني أنھم أرادوا أن یجمعوا لھ ": خرجًا : " ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس

 . ماًال یعطونھ إیاه حتى یجعل بینھ وبینھم سدامن بینھم 
أي إن الذي " ما مّكني فیھ ربي خیر: " فقال ذو القرنین بعفة ودیانة وصالح وقصد للخیر

أعطاني اهللا من الملك والتمكین خیر لي من الذي تجمعونھ ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآالت 
  )١٣٥("أجعل بینكم وبینھم ردما" البناء 

                                                             

 .٢٠٧ھـ، ص١٤٢٥، مانشستر، ٢٧مجلة الحكمة، العدد : فلوة بنت ناصر الراشد)١٣٤(
 .٣٤٩ھـ، ص١٤١٢البدایة والنھایة، دار الكتب العلمیة، :  كثیرأبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن)١٣٥(
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 المظلوم والتكافل في أوقات الشدة فطرة إنسانیة تتجلى في قصة ذي القرنین، إن نصرة
حیث كان مبدأ التكافل االجتماعي ھو منطلق العمل والبذل في مثل تلك الظروف الصعبة، وفطرة 
في اإلنسان تدفعھ لنصرة المظلوم والتعاون مع مجتمعھ لمساعدة الضعیف وفعل الخیر ودفع الشر، 

  .  ذلك ویحققھ فھو دین الفطرة و كل أحكامھ أتت مسایرة لما فطر علیھ اإلنسانواإلسالم یؤید
  :  التكافل ضرورة لتماسك المجتمع-ج

یتفاوت أفراد المجتمع في المواھب واإلمكانات واالختصاصات فیحتاج بعضھم إلى بعض، 
المجتمع كافة لتحقیق وھذه الضرورة االجتماعیة تعد دافعا قویا للعیش المشترك والتعاون بین أفراد 

  .المنافع المتبادلة والمصالح العامة
ویقوم المجتمع اإلسالمي على بناء متین، یقوم على التعاون على البر والتقوى، والتكافل 
االجتماعي من أھم صور البر؛ إذ یحقق لألمة مصالح جمة، بما یشیعھ من األلفة والرحمة 

بناء المجتمع، وبدونھ یصاب المجتمع بالتفكك والحرص على تحمل المسئولیة والمشاركة في 
  . والضعف واالنھیار

  :  استثمار طاقات أفراد المجتمع-د
فالتكافل االجتماعي میدان واسع للعمل التطوعي واستثمار طاقات األفراد وتوجیھھا لخدمة 

  . المجتمع وسد خلتھ وبناء مرافقھ
ضاریة التي تعود على المجتمع  وھو مجال خصب لتبادل الخبرات وإقامة المشاریع الح

  .بالخیر العاجل وتوفر علیھ مصروفات ضخمھ قد یعجز عن توفیرھا
 :لتكافل االجتماعي للفرد والمجتمعفوائد ا
  التكافل االجتماعي في اإلسالم ھو ثمرة لتطبیق ما جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة من أحكام

مة بین الناس وتربى الفرد المسلم على وواجبات وحقوق، التي تتحقق العدالة و األلفة والرح
  .تحمل المسؤولیة والتعاون على الخیر وحفظ مصالح المجتمع وقیمھ

  التكافل االجتماعي في اإلسالم ھو منطلق لبناء العالقات االجتماعیة االیجابیة بین جمیع أفراد
ذلك السبیل الذي المجتمع وطوائفھ، وال یمكن للمجتمع أن یلتئم إال بالسبیل الذي شرعھ اهللا، 
 بِحبلِ و َاعتَصِمواْ﴿ :یوحد كلمة المسلمین ویقوي شوكتھم وینشر بینھم المودة والرحمة قال تعالى

 وكُنتُم إِخوانًا عمتِهِبِنِ قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بين فَأَلَّف أَعداء كُنتُم إِذْ علَيكُم اللّهِ نِعمةَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ والَ جمِيعا اللّهِ

لَىفَا عةٍ شفْرح نارِ فَأَنقَذَكُم ما النهنم كَذَلِك نيبي اللّه اتِهِ لَكُمآي لَّكُملَع ونتَدسورة آل عمران، اآلیة(}تَه :

ھ إنھ مجتمع رباني یقوم على اإلیمان باهللا مشرعا ومنظما لجمیع أموره وعالقات) " ١٠٣
ودستوره وقیمھ ومثلھ العلیا وباعثا أواصر المحبة بین أفراده، ولتصحیح مساره، ومراقبة 

     )١٣٦("حكامھ وإقامة التعاون والتكافل والتضامن بین جمیع ھیئاتھ ومؤسساتھ وأفراده
  ،إن التكافل االجتماعي في اإلسالم یدفع الضرر عن أفراد المجتمع ویسد خلل العاجزین منھم

 ما یحتاجونھ من الكساء والغذاء والدواء لیعیشوا في طمأنینة وسعادة وإال تعرضوا ویؤمن لھم
لنتائج ال تحمد عقباھا، قد تصل في كثیر من األحیان إلى االنتحار وارتكاب الجرائم واللجوء 

                                                             

 .٤٢ھـ، ص١٤٢٧، دار الفكر العربي، ٣أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا، ط: عبد الرحمن النحالوي)١٣٦(
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إلى أسالیب الكسب غیر المشروعة مما یصیب المجتمع بنكسات أخالقیھ واجتماعیة ویعرضھ 
  . ارللدمار واالنھی

  إن التكافل االجتماعي في اإلسالم عالج ناجع لمشكلة الفقر بحلول عملیة ونظم تشریعیة
معجزه، تؤمن الموارد المالیة الكافیة لتحقیق التنمیة في المجتمع وتمنع تكدس األموال في 
أیدي األغنیاء فتجعل اإلنفاق على الفقراء عبادة وقربا إلى اهللا، ومساعدة المحتاجین 

أحب الناس إلى اهللا تعالى : "ین من أحب األعمال إلى اهللا قال صلى اهللا علیھ وسلموالمعسر
  .)١٣٧("انفعھم للناس

  إن مفھوم التكافل في اإلسالم لیس قاصرًا على ضمان األمور المادیة والحیویة، من صدقات
 للفقراء أو بر بالمعوزین والعاجزین بل ھو أشمل من ذلك، فھو یشمل تربیة عقیدة الفرد

 . وإحیاء ضمیره وتقویم سلوكھ االجتماعي وإصالح شأنھ في جمیع نواحي الحیاة
  التكافل االجتماعي سبب لسعادة الفرد والجماعة و إشاعة روح المحبة واأللفة والتعاون في

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل : " المجتمع، قال صلى اهللا علیھ وسلم
  . )١٣٨("كى منھ عضو تداعى لھ سائر األعضاء بالّسھر و الحمىالجسد الواحد إذا اشت

 إن تحقیق قیم التكافل والتراحم في المجتمع، دلیل على سعادة أفراد ذلك المجتمع 
    : اإلنفاق: سادسًا 

دعت الشریعة اإلسالمیة إلى اإلنفاق في سبیل اهللا واإلنفاق لیس محصورًا في المال فقط بل 
¶M : سان أن ینفقھ من مال وجھد ووقـــت، قال تعالىھو في كل ما یستطیع اإلن  µ  ´ 

¼ » º ¹¸  À ¿ ¾ ½  Á ÊÉ  È Ç Æ Å ÄÃ Â 

Ì Ë  Ñ Ð Ï  Î ÍL ]والمفسرون قدیمھم وحدیثھم ]. ٢١٩آیة :سورة البقرة
یتفقون في الجملة على أن المقصود من العفو ھو الفضل والزیادة عن الحاجات وأنھ كلھ محل 

الوارد في القرآن الكریم " العفو"الذي فسر بھ " الفضل"سنة المطھرة أن لفظ ونرى في ال. لإلنفاق
قد استخدم في بیان ما ینبغي على المسلم أن یعود بھ على غیره من اإلمكانات التي لدیھ وذلك في 

یا ابن آدم إنك إن تبذل : "الكثیر من األحادیث الصحیحة والتي منھا قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ل خیر لك وإن تمسكھ شر لك وال تالم على كفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید الفض

  .)١٣٩("السفلى
بینما نحن في سفر مع النبي صلى اهللا : ومنھا ما رواه أبو سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال  

هللا صلى فجعل یصرف بصره یمینًا وشماًال فقال رسول ا: علیھ وسلم جاء رجل على راحلة لھ قال
من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من ال ظھر لھ ومن كان لھ فضل زاد فلیعد : "اهللا علیھ وسلم

  .)١٤٠("فذكر أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنھ ال حق ألحد منا في فضل" بھ على من ال زاد لھ

                                                             

، ٢ھـ،ج١٤٠٥سلسلة األحادیث الصحیحة، بیروت، المكتب اإلسالمي، : محمد ناصر الدین األلباني)١٣٧(
 .٦٠٨ص

 .١١٣١، ص ٦٥٨٦صحیح مسلم مرجع سابق، حدیث رقم : الحجاج النیسابوريمسلم بن )١٣٨(
.. صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى : مسلم بن الحجاج )١٣٩(

 .١٠٣٦إلخ، حدیث رقم 
ساة بفضول المال، حدیث صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤا: مسلم بن الحجاج )١٤٠(

  .١٧٢٨رقم 
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  :من أبرز نتائج البحث
، وخاصة القیم االجتماعیة وھي التي یتضمن العمل التطوعي الكثیر من القیم التربویة اإلسالمیة .١

  .تقوي عالقة اإلنسان باآلخرین، مما یؤدي إلى تماسك المجتمع المسلم
تعتبر القیم التربویة مھمة في اإلسالم، باعتبار أن التمسك بھا وتطبیقھا في جمیع شؤون الحیاة  .٢

  .یثمر السعادة في الدنیا واآلخرة
ة عملیة تفاعلیة بین الفرد ومجتمعھ تنطلق من العقیدة العمل التطوعي في ضوء التربیة اإلسالمی .٣

  . اإلسالمیة، لیقوم الفرد والمجتمع بواجبھ تجاه اآلخر ابتغاء رضوان اهللا 
العمل التطوعي عالج ناجع لمشكلة الفقر بحلول عملیة ونظم تشریعیة معجزة، تؤمن الموارد  .٤

  .المالیة الكافیة لسد حاجات المحتاجین وتنمیة المجتمع
من أھم مطالب العمل التطوعي تحقیق مبدأ الكرامة اإلنسانیة ومبدأ التعاون في الجماعة ومبدأ  .٥

  .العدالة في المجتمع
العمل التطوعي ینمي العالقات اإلیجابیة بین أفراد المجتمع كاإلخاء والتعاون على الخیر وحفظ  .٦

  . ق المجتمع الفاضلالمصالح وتوحد الكلمة ورفع الضرر وعالج المشكالت االجتماعیة وخل
تعد القیم نتاجًا اجتماعیًا، یتعلمھا الفرد ویكتسبھا ویتشربھا تدریجیًا ویضیفھا إلى إطاره  .٧

 المرجعي للسلوك، ویتم ذلك من خالل التنشئة االجتماعیة
الدین، والمجتمع، : تتعدد مصادر القیم في الدراسات والبحوث المختلفة، وتعد من أھمھا .٨

  .وغیرھا... ، والمدرسة واألسرةوالحاجات اإلنسانیة
األسرة، والمدرسة، : تتعدد مؤسسات تنمیة وتدعیم القیم التربویة اإلسالمیة، ومن أبرزھا .٩

  والمسجد، ووسائل اإلعالم
 وللتطوع دوافع متعددة أھمھا الدافع الدیني الذي ینبع من إحساس اإلنسان المتدین بالواجب .١٠

   البیئة التي تحیط بھتجاه مجتمعھ في أشكالھ المتعددة وتجاه
تتعدد أھداف العمل التطوعي فمنھا أھداف تخص الفرد ومنھا أھداف تخص الجماعة ومنھا  .١١

  أھداف تخص المجتمع بأكملھ
المجال الصحي، المجال التعلیمي، المجال االجتماعي، المجال : من مجاالت العمل التطوعي .١٢

  .المدني
  .ریب، والتقییمالتخطیط، والتد: من عوامل نجاح العمل التطوعي .١٣
اللین، واإلحسان، والعفو، والشورى، والتكافل االجتماعي، : تتعدد قیم العمل التطوعي، ومنھا .١٤

  واإلنفاق
 :توصیات البحث

ضرورة تنشئة األبناء تنشئة اجتماعیة سلیمة وذلك من خالل غرس قیم العمل التطوعي  .١
  .رةوبث روح العمل الجماعي في نفوسھم خالل مرحلة الطفولة المبك

أن تضم البرامج الدراسیة للمؤسسات التعلیمیة المختلفة بعض التطبیقات العملیة للعمل  .٢
 االجتماعي التطوعي، مما یثبت ھذه القیمة في نفوس الشباب 

دعم المؤسسات والھیئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادیًا ومعنویًا بما یمكنھا من  .٣
  .تأدیة رسالتھا وزیادة خدماتھا
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لبة وسائل اإلعالم المختلفة بدور أكثر في تعریف أفراد المجتمع بماھیة العمل مطا .٤
 .التطوعي بالتفصیل ومدى حاجة المجتمع إلیھ

تفعیل التوعیة بأھمیة وقدسیة العمل التطوعي ومردوداتھ االیجابیة لكل من المتطوعین  .٥
 .ومجتمعھم

 .العمل التطوعيدعوة الجھات المسئولة بتوفیر التشریعات الالزمة لتنظیم  .٦
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  قائمة المراجع 
أوراق عمل المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، أبحاث و .١

  .م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : جامعة أم القرى
ني ، ألقیت في المؤتمر الثا)العمل التطوعي في منظور عالمي(ورقة علم بعنوان : إبراھیم حسین .٢

، )األولویات التحدیات) المشاریع التنمویة في المؤسسات األھلیة(للتطوع والذي كان بعنوان 
 .٢٠٠١ینایر، 

 .م١٩٧٩. ، دار المعارف، القاھرة١أصول التربیة، ط: إبراھیم عصمت مطاوع .٣

االشتراكیة العربیة كفلسفة للتربیة، القاھرة، مكتبة النھضة : إبراھیم محمد الشافعي .٤
  .م١٩٧١.العربیة

  .٣٤٩ھـ، ص١٤١٢البدایة والنھایة، دار الكتب العلمیة، : أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر .٥
العمل التطوعي من منظور التربیة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر : إحسان محمد علي الفي .٦

 .ھـ١٤٢٤منشورة، األردن، جامعة الیرموك،

بیة أإلسالمیة، عمان، دار النفائس، العمل التطوعي من منظور التر: إحسان محمد الفي .٧
 .ھـ١٤٢٩

  . ھـ١٤٢٠، دار النشر الدولي، الریاض، ١ط. األخالق في الشریعة اإلسالمیة: أحمد علیان .٨
  .ھـ١٤٢٤النظام الخلقي في اإلسالم، الریاض، دار النشر الدولي، : أحمد فؤاد محمود .٩

، بحث منشور، مقدم )ھا مفاھیمھا ومشروعیت( الخدمات التطوعیة : أسامة بن حسین مشاط .١٠
مكة : للمؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى

 .م١٩٩٧- ھـ ١٤١٨المكرمة، 

موسوعة القیم واألخالق اإلسالمیة، مركز اإلسكندریة للكتاب، : إسماعیل عبد الفتاح الكافي .١١
 . ھـ١٤٢٦اإلسكندریة، 

التربیة العقلیة في السنة النبویة وتطبیقاتھا التربویة في : لیوبيأماني محمد بن محمد ق .١٢
رسالة ماجستیر، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم . المرحلة االبتدائیة

  .ھـ١٤٢٥القرى، مكة المكرمة، 
ھـ، ١٤٢٤، مكتبة الرشد، الریاض، ١ط . األخالق في اإلسالم: إیمان عبد المؤمن سعد الدین .١٣

  .٢١٤ص 
، مكتبة العبیكان، الریاض، یة الدینیة واالجتماعیة لألطفالالترب: بلقیس إسماعیل داغستاني .١٤

 .ھـ١٤٢٢

  www.saaidnet.comالتطوع والمتطوعون، زید الرفاعي،  .١٥

على العمل التطوعي، موقع جمعیة المبرات الخیریة،  توفیق عسیران؛ مھارات التحفیز .١٦
األسرة العربیة عمان عام  تنمیة العمل التطوعي في جمعیات تنظیم: والتعریف مقتبس من

١٩٩٢. 

  . ت.المؤسسة العربیة الحدیثة، القاھرة، د. الرحمة في القرآن والسنة: جاد مخلوف جاد .١٧
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دور المؤسسات األھلیة في رفع مستوى العمل التطوعي خلیجیًا، صید : جعفر محمد العید .١٨
  .الفوائد

، دار إحیاء التراث العربي، )١١(، ج ٣ر، لسان العرب، طجمال الدین محمد بن منظو .١٩
 .م١٩٩٣بیروت، 

، بحث منشور، مقدم )رؤیة تربویة إسالمیة(ضوابط الخدمة التطوعیة : حامد سالم الحربي .٢٠
مكة : للمؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى

 .م١٩٩٧- ھـ ١٤١٨المكرمة، 

  .م١٩٧٤.، القاھرة٣علم النفس االجتماعي، ط: مد عبد السالم زھرانحا .٢١
القیم التربویة المتضمنة في النصوص الشعریة المقررة في أدب : حسن عبد اهللا حسن القرني .٢٢

المرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، 
  .ھـ١٤٢٤مكرمة، جامعة أم القرى، مكة ال

العمل التطوعي وسبل تحفیز أبناؤنا نحوه، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر ؛ حسن عمر القثمي .٢٣
  .م٢٠٠٧ مارس ـ ١٢ھـ الموافق ١٤٢٨ صفر ٢٢السعودي الثاني للتطوع، االثنین 

المرشد الفني للجمعیات الخیریة، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، : حسنین، حسین محمد .٢٤
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦

صناعة العمل الخیري تواصل مستمر وتطویر ال ینتھي،، اللقاء السنوي : حسین رده القرشي .٢٥
 ھـ١٤٢٦السادس للجھات الخیریة بالمنطقة الشرقیة، 

العمل التطوعي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ورقھ عمل  القطامي، تجربة حمید محمد .٢٦
 ات األھلیة والتطوعیة في المجتمعاتإدارة المؤسس: إلى المؤتمر الدولي السابع مقدمھ

 .ت.المعاصرة، د

  ISLAMONLINIالتطوع طریق المجتمع لمستقبل أفضل، : خالد أبو سكر .٢٧
، شھر ذو ٢٠الشباب والعمل التطوعي، مجلة البحوث األمنیة، العدد : راشد بن سعد الباز .٢٨

  .١٤٢٢الحجة عام 
امعة أم القرى بمكة المكرمة والملك القیم اإلسالمیة لدى طالبات ج: رجاء سید علي الِمحضار .٢٩

رسالة دكتوراه، قسم التربیة اإلسالمیة . عبد العزیز بجدة وعالقتھا بالتخصص الدراسي
 .ھـ١٤٢٠والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

، ٢القاھرة، ط: العمل مع المتطوعین، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر: زھبان حنا بخیت .٣٠
  .م١٩٧٧

 .ھـ١٤٢٢، دار الفكر العربي، القاھرة، ١ط. فقھ التربیة: سعید إسماعیل علي .٣١

صدقة التطوع في اإلسالم مفھوم وفضائل وأنواع وآداب، في : سعید بن علي رھف القحطاني .٣٢
  .ھـ١٤٢٦ضوء الكتاب والسنة، الریاض، 

یة، رسالة التكافل االجتماعي في ضوء التربیة اإلسالم: سلطان بن عوض مطلق الحعید .٣٣
 .ھـ١٤٣٠ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 

المعارف   جمعیة١٤٤التطوعي میادینھ وآثاره، مجلة بقیة اهللا العدد  سلوى صعب؛ العمل .٣٤
  .htm.٣٢/http://www.saaid.net/Anshatah/doleاإلسالمیة الثقافیة، 
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ھـ ١٤١٦، ١تنمیة الموارد البشریة والمالیة في المنظمات الخیریة، ط: سلیمان بن علي العلي .٣٥
 .م١٩٩٦ -

 .التطوع والمتطوعون في العالم العربي). ٢٠٠٥(الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة  .٣٦

: لسابعصالح حمد التویجري؛ تفعیل العمل التطوعي، ورقھ عمل مقدمھ إلى المؤتمر الدولي ا .٣٧
 ٢٠٠٢ دیسمبر ١٨ – ١٧إدارة المؤسسات األھلیة والتطوعیة في المجتمعات المعاصرة، 

  . دولة اإلمارات العربیة المتحدة-الشارقة 
المؤثرات السلبیة في تربیة الطفل المسلم وطرق : عائشة عبد الرحمن سعید الجالل .٣٨

التربیة جامعة أم القرى، بمكة رسالة ماجستیر منشورة، أصول التربیة اإلسالمیة، كلیة .عالجھا
 .ھـ١٤١٢ھـ، دار المجتمع جدة، ١٤٠٤المكرمة، 

  .م١٩٧٩. اإلسالم في القرن العشرین، بیروت، المكتبة العصریة: عباس محمود العقاد .٣٩
، ٢أضواء على النظام االجتماعي في اإلسالم، ط: عبد الرحمن أبو عامر عبد السالم .٤٠

  .ھـ١٤٢٦الریاض، مكتبة الرشد، 
، دار الفكر العربي، ٣أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا، ط: لرحمن النحالويعبد ا .٤١

 .ھـ١٤٢٧

، دار القلم، دمشق، ٥األخالق اإلسالمیة وأسسھا، ط : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني .٤٢
 .٢ھـ، ج١٤٢٠

  .ھـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، بیروت، . تیسیر الكریم الرحمن: عبد الرحمن ناصر بن السعدي .٤٣
، دار ١ط . التربیة المتكاملة للطفل المسلم في البیت والمدرسة: الم عبد اهللا الجقنديعبد الس .٤٤

 . ھـ١٤٢٤ابن قتیبة، دمشق، 

التكافل االجتماعي في اإلسالم، القاھرة، الشركة العربیة للنشر : عبد العال أحمد عبد العال .٤٥
 .ھـ١٤١٨والتوزیع، 

جتماعي التطوعي من منظور التربیة العمل اال: عبد العزیز بن محمد بن مسفر الغامدي .٤٦
اإلسالمیة وتطبیقاتھ في المدرسة الثانویة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، 

 ..ھـ١٤٣٠

السعودیة، : وقفات تربویة في ضوء القرآن الكریم، دار طیبة: عبد العزیز بن ناصر الجلیل .٤٧
 .م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩، ٢ط

تكافل االجتماعي في الفقھ اإلسالمي مقارن بنظام المملكة العربیة ال: عبد اهللا بن محمد الطیار .٤٨
 .ھـ١٤٠٦السعودیة، الریا ض، مكتبة المعارف، 

التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر والترجمة، : عبد اهللا ناصح علوان .٤٩
 .ت.د

الفكر العربي، القاھرة، عبد الودود مكرم، األصول التربویة لبناء الشخصیة المسلمة، دار  .٥٠
 .م١٩٩٦

مفھوم الخدمة التطوعیة ومجاالتھا، بحث : علي أحمد العمري، دخیل اهللا حمد الصریصري .٥١
منشور، مقدم للمؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم 

 .م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : القرى
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 القیم اإلسالمیة والتربیة، مكتبة إبراھیم الحلبي، المدینة علي خلیل مصطفى أبو العینین، .٥٢
 .م١٩٨٨المنورة، 

 .ھـ١٤٢٢األخالق وآداب التعامل في اإلسالم، دار البالغة، بیروت، : علي قائمي .٥٣

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، . الشورى والدیمقراطیة: علي محمد الغا .٥٤
  . م١٩٨٣بیروت، 

  .م١٩٧٥.  علم االجتماع التربوي، مطبعة جامعة اإلسكندریة:علي محمود شلتوت .٥٥
  .١٤/١١/٢٠٠٥العمل التطوعي وسیلة لإلصالح، ھالة الدوسري، جریدة الحیاة،  .٥٦
 WWW.Kashfiغانم الغانم، التطوع،  .٥٧

  .ھـ١٤٢٥، مانشستر، ٢٧مجلة الحكمة، العدد : فلوة بنت ناصر الراشد .٥٨
التطوعي، مجلة العلوم  كور نحو العملاتجاھات الشباب الجامعي الذ: فھد السلطان .٥٩

 .٢٠٠٩االجتماعیة، مجلة العلوم االجتماعیة، على جامعة الملك سعود، الریاض، 

اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي دراسة : فھد بن سلطان السلطان .٦٠
 ت.، د١١تطبیقیة على جامعة الملك سعود، مجلة رسالة الخلیج العربي، العدد

القیم الخلقیة المستنبطة من قصص النساء في القرآن :  محمد رضا الحسیني الشریفكوثر .٦١
الكریم ودور األسرة في غرسھا في نفوس الفتیات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة 

  .ھـ١٤٢٥اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
طاھر : النھایة في غریب الحدیث، تحقیق: ارك ابن األثیرمجد الدین أبو السعادات المب .٦٢

  .ج٣م، ١٩٧٩الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، بیروت، المكتبة العلمیة، 
بحث القیم السائدة بین الشباب من معلمي المرحلة االبتدائیة في : محمد إبراھیم كاظم .٦٣

 – ١٩٦٦عالمیة ، وكالة الصحف ال١جمھوریة مصر العربیة، بحث میداني، القاھرة، ط 
١٩٧٠..  

  .ت.، د.التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الفكر العربي: محمد أبو زھرة .٦٤
 .م١٩٨٨محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت،  .٦٥

 ).ت.د(بیروت، : صحیح البخاري، دار األرقم: محمد بن إسماعیل البخاري .٦٦

، ٣یري ودعاوي اإلرھاب، منشورات دار البیان، طالقطاع الخ: محمد بن عبد اهللا السلومي .٦٧
  .م٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٥

وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف . \مختصر سیرة الرسول : محمد بن عبد الوھاب .٦٨
 .ھـ١٤١٨والدعوة واإلرشاد، الریاض، 

ھـ،، باب ١٤١٤لسان العرب، بیروت، دار صادر، : محمد بن كرم بن علي ابن منظور .٦٩
  .٨جالعین، فصل الطاء، 

المجلة التربویة، الكویت، كلیة التربیة، " توضیح القیم أم تصحیح القیم: " محمد رفقي عیسى .٧٠
  .م١٩٨٤. المجلد األول، العدد الثالث، دیسمبر

  .ت. عوامل الكفایة اإلنتاجیة في التربیة، د : محمد زیدان .٧١
  .م١٩٨٩. امعیةالبناء االجتماعي والشخصیة، اإلسكندریة، دار المعرفة الج: محمد سعید فرح .٧٢
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: الممارسة المھنیة لتنظیم المجتمع أجھزة وحاالت، المكتب العلمي: محمد عبد الفتاح .٧٣
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠اإلسكندریة، 

القاھرة، الھیئة .دراسات في الحضارة اإلسالمیة، المجلد الثالث: محمد عبد الواحد أحمد .٧٤
 .م١٩٨٥.المصریة العامة للكتاب

  .٢٠٠١، ٦٣وعي في تنمیة المجتمع، مجلة النبأ، العدددور العمل التط: محمد عرابي .٧٥
التنشئة االجتماعیة للطفل في " كیف نربي أطفالنا، :محمد عماد الدین إسماعیل وآخرون .٧٦

 .م١٩٦٦. القاھرة، دار النھضة العربیة" األسرة العربیة 

سلسلة األحادیث الصحیحة، بیروت، المكتب اإلسالمي، : محمد ناصر الدین األلباني .٧٧
  .٦٠٨، ص٢ھـ،ج١٤٠٥

 .م١٩٩٣دار المعارف، القاھرة، . مقدمة في التربیة: محمود السید سلطان .٧٨

المنظومة القیمیة اإلسالمیة كما تحددت في القرآن الكریم والسنة : مروان إبراھیم القیسي .٧٩
مجلة دراسات، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنیة، عمان، المجلد . الشریفة

  .ھـ١٤١٦عشرون، العدد السادس، رجب الثاني وال
مفھومھ و أھمیتھ و آثاره الفردیة واالجتماعیة وعوامل (التطوع : مساعد بن منشط اللحیاني .٨٠

نجاحھ ومعوقاتھ، بحث منشور، مقدم للمؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة 
  .م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨مكة المكرمة، : السعودیة، جامعة أم القرى

 . ھـ١٤٢٨، صحیح مسلم، المكتبة العصریة، بیروت، :مسلم بن الحجاج النیسابوري .٨١

العمل التطوعي وعالقتھ بأمن المجتمع، رسالة ماجستیر غیر : معلوي عبد اهللا الشھري .٨٢
  .ھـ١٤٢٧منشورة، جامعة نایف للعلوم األمنیة، قسم العلوم االجتماعیة، الریاض، 

موقع صید نقال عن  ) ١٤٧٤( لة المجتمع الكویتیة مفھوم ثقافة التطوع وإشكالیتھ، مج .٨٣
 : الفوائد

  .vob.orgطبیعة العمل التطوعي ، : منصور الحجري .٨٤
دراسة تحلیلیة مقارنة للقیم الدینیة لدى المراھقین من طالب : " منصور عبد اإللھ عبد الغفور .٨٥

 منشورة، كلیة رسالة ماجستیر غیر" التعلیم العام واألزھري، وأثر ذلك على مستوي القلق 
 .م١٩٨٢. التربیة، جامعة أسیوط

  asdiqa.orgمھارات التحفیز على العمل التطوعي،  .٨٦
رسالة دكتوراه . القیم التربویة المتضمنة في مبدأ الشورى في اإلسالم: نبیھ أبو الیزید متولي .٨٧

 .ھـ١٤١٢غیر منشورة، قسم أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة طنطا، مصر، 

دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السیاسیة، دار : سيھناء النابل .٨٨
  .٢٠١٠مجدالوي، عمان، 

اثر بعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة على مستوى مشاركة : ولید عبد اهللا حماد .٨٩
 . ١٩٩٥الشباب في العمل االجتماعي التطوعي األردني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمان، 

 . ھـ١٤٢٦، مكتبة المورد، الطائف، ١ط . ریاض الصالحین:  النوويیحیى بن شرف .٩٠
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٩١. Corporation for National and Community Services (٢٠٠٦). 
Volunteering Hits a ٣.-Year High, new Federal Report. www. 
nationalservices.org/assets. 

٩٢. Dominick Mytkowski, Impact study (European Voluntary Service) of 
the YOUTH Programmers in Poland, ٢٠٠٣. 

٩٣. http://www.saaid.net/Anshatah/dole/٣٧.htm. 

٩٤. San Francisco School Volunteers (٢٠٠٥).. 
http://www.sfsv.org/history.html 

٩٥. Susanne Klinzing, Impact study on Action ٢ (European Voluntary 
Service)Mary, H., A description study of older person performing 
volunteer work and the relationship to life satisfaction, purpose in life 
and support, Ph.D.,dissertation, University of Laws, ٢٠١١. 

٩٦. www.saaidnet.female.com. 
  


