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ةملخص الدراس
بقيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية. ذقد بلغ العدد تعرة درجة االلتزاح إىل الدراسة  تهدف

(  قـؽذقبد تكونبت عي بة الدراسبة مب   ) ،( طالب  ؽلللبوخ الطببلب ادللتخقبني لجلوالبة يف اجلامعبات السبعوديةػػػؽالكلي جملتمع الدراسة )
( alpha cronbachدح الباحث االستبانة كأداة لدراسته، ذاستخدح معامبل للابا كرذنبباخ  )طالباس مت اختيارهم للطريقة العشوائية .استخ

( .ؾك8ػحلساب ثبات األداة، ذقد بلغ اللبات الكلي لؤلداة ) 
 ومن أمهها ما يلي :   ،توصلت الدراسة إىل عدد من النتائجذ

قبببببببيم العمبببببببل التطبببببببوعي البببببببواردة يف لداة الدراسبببببببة يلتبببببببزح الطببببببببلب ادللتخقبببببببوخ أبنشبببببببطة اجلوالبببببببة لجلامعبببببببات السبببببببعودية  ع بببببببم  .1
ذهي درجة كبري جداس ذفق معيار احلكم على العبارات.  ،( قػ8ؿحيث بلغ ادلتوسط الكلي للعبارات )؛
 حصل االلتزاح بقيم الصدت ،ذاحرتاح اآلخري ، ذاالخبلص  تعاىل على درجة كبرية جداس . .7
مببة الع ايببة ب  افببة البيذببة ،ذكببللرب قيمببة التببلع لدلبباج لببدعم العمببل التطببوعي علببى لقببل جببا ت قيمببة رحلببة احليببواخ ذالع ايببة بببه ،ذقي .3

 ادلتوسطات م  بني العبارات الواردة يف األداة .
(  بني استجالت لفبراد العي بة تعبزر دلتابري التخصبي البلز يبدرس فيبه ـػ8ػال توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور ) .4

الطال  .
 (  بني استجالت لفراد العي ة تعزر دلتاري مستور تعليم ذيل األمر .ـػ8ػت داللة إحصائية ع د مستور )ال توجد فرذت ذا .5
(  بببني اسببتجالت لفببراد العي ببة تعببزر دلتاببري ادلسببتور الدراسببي للطبببلب ـػ8ػتوجببد فببرذت ذات داللببة إحصببائية ع ببد مسببتور ) .6

يلي: لباحث عدداس م  التوصيات ذادلقرتحات ذم ها ماذكاخ الارت لللي  معدالهتم جيد جداس فأعلى . ذقد لذرد ا
 ضرذرة االستمرار يف تعزيز قيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني يف لنشطة اجلوالة .-
يقرتح الباحث عمبل دراسبة ارتباطيبة دلعرفبة مبدر العبلقبة ببني االلتبزاح بقبيم العمبل التطبوعي لبدر الطببلب ادللتخقبني لجلوالبة -

 ة على االبداع .ذتوفر القدر 
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Abstract:

Title of the study: “The degree of commitment to the values of voluntary work of the 

students enrolled in scouting activities in Saudi universities” 

- This study aims at recognizing the degree of commitment to the values of voluntary

work of the students enrolled in scouting activities in Saudi universities. The total

number of study community has reached (2000) students representing students

enrolled in scouting in Saudi universities; moreover, the study sample consisted of

(257) students who have been chosen randomly.

- The researcher used the questionnaire as a tool to study it, and use the Cronbach's

alpha coefficient (alpha Cronbach's) to calculate the stability of the tool, and the

overall stability of the tool has reached (0.83).

The study found a number of conclusions, the most important of which are: 

1. The students, who enrolled in scouting activities in Saudi universities, committed to

most of the values of voluntary work provided in study tool, as the overall average for

phrases reached (4.07) which is high degree according to criterion of judging phrases.

2. The commitment to the values of honesty, respect for others, and devotion to Allah

the Almighty obtained high degree.

3. The value of being merciful upon animal and careful about it , and the care value of

environment cleanliness, as well as, the value of donating money to support voluntary

work at the least average between phrases contained in the tool.

4. There are no statistically significant differences at the level (0.05) among the

responses of subjects attributed to the variable of specialty in which the student

studies.

5. There are no statistically significant differences at the level (0.05) among the

responses of subjects attributed to the variable of education level of the parent.

6. There are statistically significant differences at the level (0.05) among the responses

of subjects attributed to the variable of the academic level of the students, and the

difference was in those whose rates are very good or more. The researcher cited a

number of recommendations and proposals, including the following:

- The necessity of continuous enhancement of the values of voluntary work among

students enrolled in scouting activities.

- The researcher suggests making correlation study to determine the extent of the

relationship between the commitments to the values of voluntary work of the students

enrolled in scouting activities and to provide the ability to creativity.
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مقدمة:
 ببيم مبب  قببيم، ذمبببادئ، ذعقيببدة مسببتمدة مبب إخ الببدي  اإلسبببلمي هببو الببدي  الصببا  لكببل زمبباخ ذمكبباخ؛ دلببا ػلتويببه هببلا الببدي  الع

،  ذقبببببببببببببببببببد لكمببببببببببببببببببل ل دي بببببببببببببببببببه لعببببببببببببببببببباد ، يقببببببببببببببببببوج احلبببببببببببببببببببق تبببببببببببببببببببارث ذتعببببببببببببببببببباىل:كتبببببببببببببببببباب ل عببببببببببببببببببز ذجبببببببببببببببببببل، ذسبببببببببببببببببب ة رسببببببببببببببببببوله 
حض دظي سبا فضمضب ظ اضغبططر   ببلض سغ يتط لضكطمط اإلغظ مضلغتط لضكطمغ دظي ضكطمغ ذضلضْتغضمغتط عضلضيغكطمغ نظعغمضِتظ ذضرضضظ بيمشيفظ سلضغمض الغيبضوغحض لضكغ َضاطبورش رضحظ بانظِلص إلظظ غص فضب ظخ  اغ ض  َضيبغبرض مطتضجض صضبةص 

ليكبوخ خبامت األنبيبا  ذادلرسبلني ،  ذدي   اإلسبلح دي  عادلي اختار  ل ليكوخ لللقلني شرعة ذم هاجبا، ذاختبار نبيبه   .[ؾ]ادلائدة: آية 
لة اخلاْتببة لكببل الرسبباالت، ذلببلا جببا ت هببل  الرسببالة شبباملة لكببل م بباحي ، فرسببالته هببي الرسببافبببل ديبب  بعببد ديبب  اإلسبببلح، ذال نبب  بعببد 

بب ض اغ ظ ذضاغ طاحليباة مب  عببادات، ذمعبامبلت، ذعبلقببات إنسبانية، يقبوج ل تعباىل:  باالس مظ ببزضا س  ظضبا كضسضببضا نضكض ذضالس ببارظتط ذضالس بارظقضةط فضباقغطضعطوا لضيغبدظيبضهطمضا جض
[.كؾح: آية ]األنعاعضزظيزش حضكظيمش 

ذمبب  األمببور الببِت اهببتم إلببا ديبب  اإلسبببلح موضببوع العمببل التطببوعي، دلببا لببه مبب  آسر ذلهببداة عديببدة، ذمت وعببة يسببتايد م هببا الاببرد، 
د. (  لخ العمبل التطبوعي يهبدة إىل: تبدارث مبا فبات اإلنسباخ مب  ذاجببات،  ذيهبدة  ػؾؿؼذاجملتمع على حد سوا  ، ذقد ذكرت اليف )

ة مبب  لذقببات الاببراا لألعمبباج ذاألنشببطة التطوعيببة الببِت تعببد مبب  لبببرز رذافببد العطببا  الاببردز يف اجملتمببع. ذقببد ذكببر حريببرز كببللرب إىل اإلفبباد
(  لخ للتطوع عدة ذظائِل مهمة م ها: لنه فرصة لل ار برضا ل ذزلبته ذنيل ثوابه، كما لنه يسهم يف توفري خبدمات قبد لؾؼص ،فػػؽ)

 كما لخ له دذر  يف إبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع ذتدعيم التكافل االجتماعي. قدؽلها،يصع  على اإلدارات احلكومية ت
ذدلا كاخ للعمل التطوعي هل  األعلية ذهلا الدذر رلت حكومة ادلملكة العربية السعودية لنه م  الضرذرز إغلباد اذليذبات ذاجلمعيبات 

يتخقبببق العمبببل ادل سسبببي يف هبببلا اجملببباج ادلهبببم قطيطببباس ذت ايبببلاس ذتقوؽلببباس . ذمببب ذادل  مبببات البببِت تقبببوح علبببى العمبببل التطبببوعي يف البببببلد؛ لكبببي 
ذاتريببببببب  ؽؽاجلمعيبببببببات اققبببببببة ذلبببببببلا اذلبببببببدة ال بيبببببببل ُعيبببببببة الكشبببببببافة العربيبببببببة السبببببببعودية البببببببِت لطنشبببببببذت  وجببببببب  ادلرسبببببببوح ادللكبببببببي رقبببببببم 

     www.scouts.org.saهب.)ُعية الكشافة العربية السعودية( ؼكؾؼ/ؿ/ل
ذتعل ُعية الكشافة العربية السعودية ُعيبة تطوعيبة تببلج جهبوداس كببرية يف رلباج العمبل التطبوعي ادل سسبي، ذذلبا إسبهامات جليلبة 

االت: كخمبببلت التببلع عببل اترؼلهببا احلافببل لدل جببزات ،سببوا  يف رلبباج خدمببة احلجببيم، لذ يف رلبباج االهتمبباح للبيذببة، لذ َببري ذلببرب مبب  اجملبب
 للدح، لذ زايرة ادلرضى، لذ تقدمي ادلساعدات اإلسعافية ذالالائية للمختاجني ذلا.    

(  لخ الطالبب  ادل ببت م يف العمببل الكشبباي يتببدرج ذفببق مراحببل سبب ية تبببدل  رحلببة الببلاعم ذت تهببي فػػؽذقببد ذكببر زلمببود ذزلمببود )
ة إىل سب  اخلامسبة ذالعشبري ، ذذفبق هبلا الرتتيب   فب خ مرحلبة اجلوالبة تعتبل مب  لهبم ادلراحبل البِت  رحلة اجلوالة الِت تبدل م  س  اللام بة عشبر 

تعتببهب إلببا ُعيببة الكشببافة العربيببة السببعودية؛ أللببا تقابببل مرحلببة اجلامعببة، ذهببي ادلرحلببة الببِت يكببوخ فيهببا الشببخي يف ع اببواخ الشببباب، حيببث 
ادلرحلة اللهبية لئلنسباخ إلعبداد ناسبه للمسبتقبل، ذللقيباح أبعمباج تطوعيبة مفعبة للمجتمبع، تعتل هل  ادلرحلة م  لقور مراحل العمر، ذهي 

لط ذللبوط ، ذلؤلمببة بصبباة عامببه، ذهببي مبب  ادلراحببل العمريببة الببِت دعببى الشببرع ادلطهببر إىل اسببتابلذلا ذعببدح التاببريط فيهببا، يقببوج الرضسطببوجط صضببل ى
َضبربض » هط ل مض لظرضجطلص ذضهطوض يضعظ ط عضلضيغهظ ذضسض  ، ذضفبضرضا َظ ضباثض قبضبغبلض فبضقغبرظثض ، ذض خ تضربض قبضبغلض سضقضمظربض ، ذضصظ :شضبضابضربض قبضبغلض هضرضمظربض َغتض ظمغ َخضغسسا قبضبغلض َخضغسص ،ا  قبضبغبلض شطباغلظربض

يضاتظربض قبضبغلض مضوغتظربض  ( .ػػؿص ،ػؼرذا  ال سائي )ج «ذضحض
 لبة لمبر يف َايبة اخلطبورة خصوصباس يف ظبل االهتمباح ادلتزايبد لدلبادايت ،ذمب  ادل كبد لخ ضبعِل االهتمباح بت ميبة القبيم يف هبل  ادلرح

ذعبدح الرتكيبز علبى ت ميبة ادلهبارات اسوسبة  ذإعلاج اجلوان  الرذحية ذالقيمية، إذ البد م  تكليِل الدراسات الِت تعىن بت مية جانب  القبيم،
علميببة ذاالنسببانية ذمهريببدعلا مبب  الضببوابط الدي يببة، ذالرذحيببة، هببلا الاصببل بببني الدراسببات ال ((  إخؿؿص هببب،قؽؿؼفقببط، يقببوج ال جببار )

ج الدراسات ذالايبية ذدذرالما يف االطار ادلادز للوجود فقط ؽللل رك اس م  لركاخ لزمة التعليم ادلعاصر ذالِت ال ؽلك  اخلرذج م ها إال لستكما
ِل يف الرتبية الرذحية يف ادل سسات التعليمية عامة ذيف ادل سسبات اجلامعيبة ألخ هلا الضع ؛)العلمية للجوان  الايبية ذالدي ية ذاالنسانية فيها

خاصة يتولد ع ه ضعِل يف الع اية للقيم ذػلوج دذخ ْتللها سلوكاس عملياس يعود لخلري على الارد ذاجملتمع .
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 مشكلة الدراسة:
عي يف ادلرحلببة اجلامعيببة مطلبب  ضببرذرز ألعليببة اجملبباج فر القببيم االسبببلمية لببدر الطبببلب ادللتخقببني للعمببل التطببو اإخ التخقببق مبب  تببو 

د(  لظهببرت نتائجهبببا ذجببود قصبببور يف ةديببد الاايبببة مببب كؼؿؼالببلز هبببم ملتخقببوخ ببببه، ذخصوصبباس لخ بعبببس الدراسببات كدراسبببة القعيبببد )
لذساط الشباب اجلبامعي، ذلبلا ذيعتقد الباحث لخ ذللا القصور ما يلر  يف ظل ضعِل االهتماح بت مية القيم يف  االلتخات للعمل التطوعي،

البببد مبب  الوقببوة علببى معرفببة درجببة االلتببزاح بقببيم العمببل التطببوعي لببدر الطبببلب ادللتخقببني أبنشببطة اجلوالببة يف اجلامعببات السببعودية؛ ل طمببذ  
ني أبنشبطة يكابي فقبط الع ايبة  هبارات الطببلب ادللتخقب إذ ال علبى لخ العمبل التطبوعي يسبري ذفبق لهبداة زلبددة ليخقبق َباايت ذاضبخة،
يف لدا  مهبامهم علبى الوجبه البلز يرضبي رإلبم   -بعبد توفيبق ل -اجلوالة، بل البد م  التخقق م  مدر امتبلكهم للقيم الكايلبة ب جباحهم 

 لث ا  ت ايلهم ذلل  ادلهاح .يف عز ذجل لذالس، ذ ا ػلقق درجة عالية م  االتقاخ 
د لخ ه باث اهتمامباس متزايبداس إلبلا اجملباج ادلهبم خصوصباس علبى ادلسبتور الكمبي ،حيبث إخ ادلتابع للعمل التطوعي يف اجملتمع السعودز غل

-ذقببد ذصببل عببدد اجلمعيببات ذادل سسببات اخلرييببة  ت ببامى يف السبب وات األخببرية ذبشببكل مطببرد عببدد اجلهببات القائمببة علببى العمببل التطببوعي،
ة.)موقع ذزارة الشبببببببببببببب ذخ( ُعيببببببببببببببة ذم سسببببببببببببببة خرييببببببببببببببؼققإىل ) -حسبببببببببببببب  إحصببببببببببببببا ات ذزارة الشبببببببببببببب ذخ االجتماعيببببببببببببببة 

 (  http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemidاالجتماعية(.)
فر القبيم يف العباملني يف هبلا اد لبرز لركالا تبو ذهلا ال مو ادلتزايد غلعل ه اث ضرذرة لبللتاات للعمل التطوعي كم  ومة متكاملة لح

 اجملاج ادلهم، ذأتيت هل  الدراسبة كاسبتجابة لتوصبيات العديبد مب  الدراسبات البِت دعبت إىل الع ايبة بدراسبة موضبوع القبيم يف اجملباج التطبوعي
 د(.ؼؾؿؼ) ذدراسة احلارثي ،د( ؽؾؿؼ) ذم  تلرب الدراسات دراسة رذاس

إجرا  هبل  الدراسبة لنبه لصببج يف جامعبة الباحبة مقبرراس دراسبياس إلزاميباس   سبمى اخلدمبة التطوعيبة ي ابل فيبه ذم  البواعث كللرب على 
ذه اث م اداة بتعميم هلا ادلقبرر علبى بقيبة اجلامعبات السبعودية  الطال  مثانني ساعة تطوعية  عدج عشر ساعات تطوعية كل فصل دراسي،

د. )موقببببببببببببببع رللببببببببببببببس فؾؿؼ(  لعبببببببببببببباح لؾورر يف جلسببببببببببببببته رقببببببببببببببم )ذقببببببببببببببد مت طببببببببببببببرح هببببببببببببببلا ادلقببببببببببببببرتح يف رللببببببببببببببس الشبببببببببببببب ،
 (  /http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/newsالشورر.

إخ الع اية للقيم غل  لخ أيخل حقه م  البخث يف ظل ما نشاهد  م  إخااقات مت وعة يف ذاقع ا العريب ذاالسبلمي، ذيف ظل ما 
يف ْتاسببببرب ذحببببدات التجمببببع ألخ ااف ببببة علببببى القببببيم يسببببهم  ع يف كلببببري مبببب  دذج العبببباق مببببع اخببببتبلة ثقافاهتببببا،نببببرا  مبببب  تقببببدح متسببببار 

فبباجملتمع الببدذيل، ذاألمببر اآلخببر لخ التمسببرب للقببيم ػلببرث  فالدذلببة، ذإىل ادلدي ببة ، ،ابتدا  مبب  االسببرة الصببارية إىل العائلببة الكبببرية،اإلنسبباي
 د(      ؿؼػؽ القيداي،ال شاط اإلنساي، ذيزيد كاا ته )

ذم  خبلج عمل الباحث ذكيبلس لعمادة شب ذخ الطببلب  سبق ذكر  م  لعلية لدراسة موضوع القيم يف رلاج العمل التطوعي، ذيف ضو  ما
عمل التطوعي، لث ا  اليف ذلكوخ الباحث قائدا كشاياس يستشعر لعلية االلتزاح للقيم  لعدة س وات لشرة فيها على نشاط اجلوالة يف اجلامعة،

لث ا  قيامهم ببعس ادلهاح ادلوكلة إليهم ذجد الباحبث لنبه مب  الضبرذرز القيباحيف ذن راض دلبلح ة الباحث لوجود تدخص يف دافعية طبلب اجلوالة 
بدراسة تسعى دلعرفة درجة التزاح الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة بقيم العمل التطوعي . 

أسئلة الدراسة:
:التايلسئلة الدراسة يف ميكن حتديد أ

 س: ما درجة االلتزاح بقيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة  يف اجلامعات السعودية؟
( بني استجالت لفبراد العي بة تعبزر دلتابري نبوع التخصبي يف اجلامعبة )علمبي ـػ8ػس: هل توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور )

ط ( ؟ -دارزإ –شرعي  –لديب  –
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( بني استجالت لفراد العي ة تعزر دلتابري ادلعبدج الدراسبي )جيبد جبداس فبأعلى ـػ8ػس: هل توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور )
 جيد فأقل( ؟ -

مبر )جبامعي (  بني استجالت لفبراد العي بة تعبزر دلتابري مسبتور تعلبيم ذيل األـػ8ػس: هل توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور )
لقل م  جامعي( ؟ . -فأعلى 

 أىداف الدراسة: 
تعرة درجة االلتزاح بقيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية.إىل الدراسة  تهدف

أمهية الدراسة:
ألعمباج اإلنسبانية ال بيلبة، كمبا لنبه ػلقببق ذالبلز يعبد مب  ا ذهبو موضبوع قبيم العمبل التطبوعي، مهمباس  تت باذج هبل  الدراسبة موضبوعاس 

كمبا تبلز لعليببة هبل  الدراسبة مب  كولببا  تتعلبق باذبة مهمبة مبب  طببلب اجلامعبات، ذهبم طبببلب  مكبارح االخببلت البِت حبث عليهببا االسببلح،
 اجلوالة يف اجلامعات السعودية اللي  يعوج عليهم الكلري يف رلاج األنشطة االجتماعية .

فر لبديهم مب  هبل  القبيم، ذدلعاجلبة القصبور اتوفر القيم لدر الطبلب ادللتخقني لجلوالة لمبر ضبرذرز لتعزيبز ادلتبو كما لخ معرفة درجة 
لبببديهم إخ ذجبببد. ذأيمبببل الباحبببث لخ تسبببهم نتبببائم هبببل  الدراسبببة يف تبببوفري معلومبببات تقبببدح دل سبببويب اجلمعيبببة العربيبببة السبببعودية للكشبببافة،

دية لوضع اخلطط ادلبلئمة دلعاجلة الضعِل يف حالة ذجود  .ذلعمادات ش ذخ الطبلب لجلامعات السعو 
مصطلحات الدراسة :

 سيقتصر الباحث على التعرياات اإلجرائية لبعس مصطلخات الدراسة ذهي كالتايل:   
الطالبب  ذالببِت تبب عكس علببى،يعرفهببا الباحببث أبلببا: ُلببة مبب  ادلبببادئ ذادلعتقببدات ال ابعببة مبب  الكتبباب ذالسبب ة  قيييا العمييت التطييوعي :-

ذلفعاله ع بد قيامبه للعمبل التطبوعي، ذمهعلبه يسبلرب السبلوث احلسب  البلز يكبوخ متوافقباس مبع قبيم رلتمعبه، ذمرضبياس لرببه  اجلواج يف لقواله،
 سبخانه ذتعاىل .

يف ى لدائبه ذقصبد إلبا الباحبث رلموعبة مب  ادلببادئ ذادلعتقبدات البِت يب م  الطالب  إلبا بقلببه ذتب عكس علب قيا العمت التطوعي القلبيية:-
 لث ا  قيامه أبعماج التطوع .

ببدي لذ فكبرز يبللبه الطالب  ادللتخبق لجلوالبة يف اجلامعبات  يعرة الباحث العمل التطوعي أبنه: كل جهد قبويل، لذ العمت التطوعي:-
 اس الزماس عليه .لذ ليقدح إللا العمل ناعاس جملتمعه الي لذ العادلي، ذهلا اجلهد ليس فرض السعودية؛ لتقوية صلته بربه،

يعببرة الباحببث اجلوالببة أبلببا: مرحلببة مبب  مراحببل العمببل الكشبباي، ذهببي خاصببة بطبببلب اجلامعببات ذمبب  يف حكمهببم كطبببلب  اجلواليية:-
الكليات التق ية، ذالصخية، ذهي تركز على ال شاط االجتماعي للدرجة األذىل.

 حدود الدراسة:
تتخدد دراسة الباحث يف احلدذد التالية : 

: احلدود املوضوعية:أوالً 
تتخدد احلدذد ادلوضوعية ذلل  الدراسة يف معرفة درجة االلتبزاح بقبيم العمبل التطبوعي لبدر الطببلب ادللتخقبني لجلوالبة يف اجلامعبات 

السعودية.
 اثنياً: احلدود املكانية:

اجلوالة يف هل  اجلامعات.تتخدد احلدذد ادلكانية لجلامعات السعودية احلكومية فقط. ذللطبلب ادللتخقني أبنشطة 
 اثلثاً: احلدود الزمانية:

هب.ـؾؿؼ -هب ؿؾؿؼنالت هل  الدراسة يف الاصل األذج لعاح 
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اإلطار النظري:
 وأمهيتو . ،مفهومو،أواًل: العمت التطوعي 

ما تلع به »ع أبنه (  التطو فؼ،صػؾؿؼيعتل العمل التطوعي م  اجملاالت الِت مهسد تكافل اجملتمع ذتعاذنه، ذقد عرة اجلمل )
(  لخ العمبل التطبوعي يتكبوخ مب  كلمتبني، ذعلبا فؿ-ـؿص هبب.ؿؾؿؼذقبد ذكبر التبوغلرز ) «،الشبخي مب  ذات ناسبه شلبا ال يلزمبه فرضبه

العمببل، ذالتطببوع فأصببل كلمببة العمببل يعببود إىل ادله ببة ذالاعببل، ذاعتمببد الرجببل إذا عمببل ب اسببه، ذالعملببة: القببوح يعملببوخ أبيببديهم ضببرذلس مبب  
لمبا التطبوع فهبو مبا يتبلع ببه الابرد مب  ذات ناسبه شلبا ال يلزمبه فرضباس  عمل. ذمع با  اجملهبود البلز يقبوح ببه الابرد سبوا  لكباخ ذه يباس لذ ببدنياس،ال

 .ذاصطبلحاس هو التضخية للوقت لذ ادلاج دذخ انت ار عائد مادز يوازز اجلهد ادلبلذج  . 
لخ العمل اخلبريز عمبل َبري (  »ؾؽص هب،ؾؾؿؼل اخلريز، حيث ذكر الزهراي )ذه اث مرادة دلاهوح العمل التطوعي، ذهو العم

يقوح به األفراد م  لجل مساعدة اآلخبري ،  ال يقدح يف الاال  ن ري لجر معلوح، يشرة عليه عاملوخ زلتسبوخ، لذ ن ري لجر معلوح، رحبي،
 «. ذت مية مستور معيشة اجلرياخ، لذ اجملتمعات البشرية بصاة عامة

ضببو  مببا سبببق يتضببج لخ العمببل التطببوعي جهببد مبببلذج ال ي ت ببر مبب  ذرائببه مبباج، لذ مببردذد مع ببوز دنيببوز، إظلببا يهببدة لتقببدمي  ذيف
 ذؽلك  القوج إخ للعمل التطوعي لعلية تلز م  خبلج ال قاط التالية :  ال اع لآلخري  ابتاا  ما ع د ل تعاىل م  لجر.

بببادة ل ذحبد ، فببادلتطوع يتعبببد ل مهبد ، ذمالببه، ذجاهبه الببلز يبللببه، فهبو بببللرب يتقببرب ػلقبق العمببل التطبوعي َايببة الوجببود ذهبي ع  .1
 إللا العمل إىل ل  .

.لذ يف رلاج اخلدماتيساعد العمل التطوعي على سد اللارات الِت ق تسد م  قبل اجلهات احلكومية الرمسية، سوا  يف رلاج اإلَاثة،   .7
ذحدة اجملتمع، ذمهسيد التكافل اجملتمعي . يسهم العمل التطوعي يف ةقيق  .3
يسهم االلتخات للعمل التطوعي يف ت مية معلومات، ذمهارات، ذامهاهات ادللتخقني به. .4
يسهم العمل التطوعي يف ةقيق رسالة االسبلح العادلية إليضاح لخ هلا الدي  هو دي  الرحلة، ذالعدالة،  ذادلساذاة، ذالسبلح .         .5

 ا العمت التطوعي يف اإلسالم :اثنياً: قي
اإلسبلح دي  الشموج ذالكماج ذال  اح، ذهلا التميز ذالتارد ذللا الدي  سببه لخ ادلصبدر يف لحكامبه ذتعامبلتبه هبو الكتباب ذالسب ة 

حبث عليهبا ادلطهرة. ذاإلسبلح حث على العمل التطوعي م  جان ، ذجعله مضبوطاس آبداب ذلحكاح ذقيم م  جان  آخر. ذم  القيم الِت 
الشرع ادلطهر ذدعا إىل ْتللها ذالعمل إلا يف احلياة بصاة عامة، ذيف العمل التطوعي بصاة خاصة ما يلي:

 اإلخالص هلل تعاىل :  .1
لبلا  الدنيا يف م  ور االسبلح مزرعة اآلخرة، ذللا فالعمل الدنيوز يف ن ر ادلسلم مرتبط للااية الكلر م  الوجبود ذهبي عببادة ل،

م احلببق يسببعى لكسبب  رضببا ربببه تبببارث ذتعبباىل ذيسببعى لتخقيببق االخبببلص يف عملببه، ذعلببى هببلا االسبباس فبباإلخبلص  شببأنه ع ببيم، فادلسببل
ذشلا يع م شأنه لنه عمل قل  ال يدرث مدر ةققه إال اللز يعلم خائ ة األعني ذما قاي الصدذر،  ذقد دعا اإلسبلح إىل اإلخبلص يف كل 

، ذضإظظل ضبا» احلبديث البلز رذا  عمبر بب  اخلطباب يف  ذلرب العمبل  التطبوعي، يقبوج ال ب  عمل يعمله ادلسلم، ذم   ل عظي باتظ باجط لظ إظظل ضبا األضعغمض
رضتطبهط إىل با،  فضهظجغ برضلضةص يبض غكظخطهض ا، لضذغ إىل امغ بيببطهض رضتطبهط إىل دطنبغيضبا يطصظ انضبتغ هظجغ باجضرض لظكطلعظ امغرظئص مضا نبضبوضر، فضمضب غ كض (،فص ،ؼرذا  البخبارز )ج« إظلضيغبه مضبا هض

،  لذ م صب ،  لذ جبا ص فقبط،  ذلبيس اذلبدة رضبى ل سببخانه ذتعباىل فب خ ذلبرب  ف ذا كاخ الباعث على التطوع هو عبرض مب  البدنيا كمباجص
 دليل على قصورص يف الرؤية،  ذدذنية يف ادلطل ، ألخ اإلخبلص هو إكسري العمل ذسب  م  لسباب التوفيق.

(  لقواج بعس السلِل حوج اإلخبلص يف العمل ذلعليته، حيث قاج سعيد ب  جبري يرحلبه للؾص د،ـؼؿؼلوسي )ذقد لذرد األ
 ل: اإلخبلص لال تشرث يف دي ه ذال ترائي لحدا يف عملبه،  ذقباج الاضبيل بب  عيباض يرحلبه ل : تبرث العمبل مب  لجبل ال باس راي ،  ذالعمبل

رب ل تعبباىل م همببا،  ذقبباج حلياببة ادلرعشببي يرحلببه ل: اإلخبببلص لخ تسببتوز لفعبباج العبببد يف مبب  لجببل ال بباس شببرث،  ذاإلخبببلص لخ يعافيبب
الباط  ذال اهر،  ذقاج لبو يعقوب ادلكاوة: اإلخبلص لخ يكتم العبد حس اته كما يكتم سيآته.
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ه ذتعببباىل، يقبببوج الزهبببراي ذيف ضبببو  مبببا سببببق يتجلبببى ل بببا لخ العمبببل التطبببوعي يف اإلسببببلح لبببه َايبببة سبببامية، ذهبببي رضبببا ل سببببخان
ذاجتماعيبة فب خ  ذإذا كاخ العمل اخلريز يف مع م لضلبا  ادلعمبورة لبه مبا يبلر  مب  دذافبع إنسبانية، ذاعتببارات سياسبية،«(  ؿؼؽهب.صؾؾؿؼ)

شبرع اإلسبببلمي دذافببع لخبرر؛ ألنبه ي بعبث مبب  مقاصبد ال ةالعمبل التطبوعي اخلبريز يف اجملتمببع اإلسببلمي لبه مببا يبلر  ذػلبث عليبه لكلببر مب  ليب
 «.ذمطال  الدي  احل يِل

إخ ادلتطوع ادلسلم يشعر بللة عمله حي ما يتلكر لخ ذللا العمل مردذداس آخبر فببل مهبد  ػلبرص علبى ادلبردذد البدنيوز؛ ألنبه ي طلبق يف 
بزضا س ذضالض شطب )هلا الشعور م  قوله تعاىل ب غكطمغ جض هظ اغ ظ الض نطرظيبدط مظ طضرظيبرسا( إظم  طلضضباةط مظب غ رضبعظ ضبا يبضوغمسبا لكطورسا )إظظل ضا نططغعظمطكطمغ لظوضجغ ]اإلنسباخ: (عضبطوسسبا قضمغ

ح(  على لخ العمل التطوعي غل  لخ يكوخ خالصاس  ذليس رلاالس للتكسب . ذهبلا فػػؽ[. ذيف ذات السيات ي كد حريرز )ل-كاآليتاخ 
يخها، حىت ال يال  اجلان  الدنيوز عليهبا، فتبزذج بركبة هبلا العمبل ببزذاج نيبة ادلطل  يدعو العامل يف اجملاج التطوعي إىل تعهعد نيته ذتصخ

 اإلخبلص  . 
 الصدق: .2

إخ قيمة الصدت م  القيم الِت حث عليها الدي  اإلسبلمي، بل إخ هل  الصاة الع يمة كانت م  لع م الصاات الِت لتصِل إلا 
عضب ظ ابغب ظ عب  سبعيد بب  جببري يرحلبه ل قباج ،  قبل بعلتبه للصبادت األمبني، فحيث كاخ يطلق -ذكل صااته ع يمة -ن  اذلدر ذالرحلة 

: صضعظدض رضسطوجط لظ  :  عضب اسص هنع هللا يضر لنه،  قضاجض ا غ »ذضاتض يبضوغحص عضلضى الص اضا فبضقضاجض :  «ايض صضبضاحض ؟ قضباجض تضمضعضتغ إظلضيغهظ قبطرضيغشش فبضقضالطوا: مضبا لضبربض كطمغ لضرضلضيبغبتض »فضاجغ
؟ بببتطمغ تطصضبببدعظقطويظ بببيكطمغ، لضكط بغ ببضبببرغتطكطمغ لضخ  الغعضبببدطذ  مطصضببببعظخطكطمغ لضذغ شلطضسعظ ( ، ذسبببب  هبببلاؼفؾ، صلرذا  ال سبببائي )جقضبببالطوا: َببضلضبببىَ....   «لضخغ لضبببوغ لضخغ

مع بهب قومه قبل البعلة.  ال   التصديق ادلباشر م  قبل كاار قريش هي السرية العطرة، ذالتاري  احلافل للصدت اللز كاخ يتعامل به
، ذللا لق  للصديق، ذلصبج هلا اللق  علماس ذخلياته لبو بكر الصديق  ذقد مهلت صاة الصدت يف صاح  رسوج ل 

زظزض اغ ط الص ادظقظنيض بظ عليه. ذألعلية هل  اخللة احلميدة لثىن القرآخ الكرمي على الصادقني، يقوج ل تعاىل:  قظهظمغ ذضيبطعضلعظبض الغمط ضافظقظنيض إظخغلظيضجغ دغ صظ
يمسا ) َضاطورسا رضحظ يبغرسا ذضكضاضى اغ ط الغمط غمظ ظنيض الغقظتضاجض ذضكضاخض اغ ط ؿؽشضا ض لضذغ يبضتطوبض عضلضيغهظمغ إظخ  اغ ض كضاخض  مغ قضغ يبض ضالطوا خض  قضوظاي ( ذضرضد  اغ ط ال لظي ض كضاضرطذا بظاضيغ ظهظ

[ؿؽ-ؾؽاآليتاخ  ]األحزابعضزظيزسا 
أللبم سبيواجهوخ العديبد مب  ذيف ضو  ما سبق ف خ على الطبلب العباملني يف  اجملباج التطبوعي مب  خببلج اجلوالبة التعامبل بصبدت،

دقيبق ع بد ادلواقِل الِت الببد لخ يتخبرذا  فيهبا الصبدت، ذيعملبوخ ببه؛ أللبم سبيكونوخ مسب ذلني عب  إعطبا  معلومبات دقيقبة، لذ ذكبر ذصبِل 
ذإذا ترث العامل يف اجملاج التطوعي هل  القيمبة ذق يعمبل إلبا فب خ لذج  إرشادهم لاريهم، لذ ع د س اج مرؤذسيهم ذلم ع  لز لمر م  األمور،

تعطيبل  ادلااسد الِت ستخل عليه جرا  ذلرب فقداخ ثقة اجملتمع به، ذسيكوخ لثر ذلرب كبرياس على العمل التطوعي، ببل سبيكوخ سببباس رئيسباس يف
األعماج التطوعية، لاقداخ اللقة يف العاملني يف هلا اجملاج . 

األمانة:  .3
بة يف لدا  ادلهاح التطوعية ال تكاي إلصلاز العمل التطوعي، إذ البد مب  االلتبزاح بقيمبة يف َايبة األعليبة، ذهبل   إخ القوة العلمية ذالَر

حي مبا سبقى للمبرلتني ذهبلا العمبل التطبوعي لذضبج خصبلتني مب  يف قصة موسبى القيمة هي قيمة األمانة، ذقد مهلت لعلية هل  القيمة 
)خصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباج ادلتطبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوع علبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا: القبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوة ذاألمانبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة يقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوج ل تعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباىل:

ضمظنيط  تضأغجضرغتض الغقضوظزُّ األغ يبغرض مض ظ اسغ رغ ط إظخ  خض تضأغجظ اعلطضا ايض لضبضتظ اسغ دض [. فؽ]القصي آية  (قضالضتغ إظحغ
يبببد يبببة ع بببة ذعبببلة للعببباملني يف اجملببباج التطبببوعي يسبببتخلي م هبببا لعليبببة االلتبببزاح بقيمبببة األمانبببة، ذلعبببل يف قصبببة ابببب  اللتب فعببب  ليب حلط

ُّ تبضعغمضلض ال  ظ : اسغ بدظ الساعدز قضاجض ا لطهغ بلض ا لضكطبمغ ذضهض بلض : هض ا قضدظحض قضباجض قضةص،  فبضلضم  دص يبطقضاجط لضهط ابغ ط اللتبية عضلضى صضدض ُّرضجطبلس مظ غ بضهبظ لضسغ ، فبضقضباحض ال  بظ زض يلظ
 : بهظ، فبضيبض غ »عضلضى ادلظ بغلضظ فضخضمظدض اغ ض ذضلضثبغىنض عضلضيغبهظ  ط  قضباجض ، فبضهضببل  جضلضبسض يفظ ببضيغبتظ لضبظيبهظ ذضلطمعظ ا يلظ ا لضبربض ذضهضبلض بلض : هض جط العضامظبلظ نبضببغعضلطبهط فبضيضبأغيتظ يبضقطبوجط  طبرطمضبا لض

دضر لضهط لضحغ ال، ذضال   باخض بضعظبريس لضيبطهغ ا ض بظبهظ يبضبوغحض القظيضامضبةظ ػلضغمظلطبهط عضلضبى رضقبضبضتظبهظ، إظخغ كض ي بظيضدظ ظ، ال أيضغيتظ بظشضيغ ص إظال  جض ، لضذغلظز نبضاغسظ َضبا ش، لضذغ ببضقضبرضةس ذلضضبا خطبوضارش ا لضبهط رط
، يغهظ حضىت  رضلضيبغ ضا عطاغرضيتضغ إظبغطضيغهظ  شضاةس تبضيبغعضرط (   ػق، صلرذا  البخارز )ج. « ط  رضفضعض يضدض
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لذ علبى  ذيف ضو  ما سبق ف خ الطال  ادل تمي للعمل التطوعي البد لخ يتخلى بصاة األمانة؛ ألنه إمبا لخ يكبوخ م ْت باس علبى مباج،
ألخ  لذ علببى سببر مبب  لسببرار اآلخببري  لذ شلتلكبباهتم، ذلببلا فبب خ مبب  ياتقببد لصبباة األمانببة ال يصببلج للعمببل يف رلبباج العمببل التطببوعي، عببرض،

تضييع األمانة ال غلوز يف حق اخلائ  فضبلس ع  ادلستأم  سوا  لكاخ م  لهل اإلسبلح لذ م  َريهم ، رذر االمباح لحلبد يف مسب د  لخ ال ب 
 : ذضال قضط غ مض غ » قاج ، انضربض  لضدعظ األضمضانضةض إىل مض ظ ائبغتضمض ضربض (  . ػـؼص ،ؿؽ)ج«. خض
 الصرب: .4

عببا اإلسبببلح إىل ْتللهببا قيمببة الصببل إذ لخ الوصببوج إىل األهببداة الكببلر لبب  يتببأتى لألحبببلح فقببط لذ إخ مبب  القببيم الع يمببة الببِت د
لث با  العمبل ذألعليبة هبل  اخللبة الع يمبة جعبل ل ثواإلبا دخبوج اجل بة بابري حسباب يقبوج ل يف للتخطيط ادلتق  فقبط،  ببل الببد مب  الصبل 

عضةش إظظل ضا يبطوضَّف  الص  قطلغ ايض عظبضادظ ال لظي ض آضمض )تعاىل:  نبغيضا حضسض ضةش ذضلضرغضط اغ ظ ذضاسظ سض طوا يفظ هضلظ ظ الدُّ سضابص  طوا اتب قطوا رضب كطمغ لظل لظي ض لضحغ رضهطمغ بظاضريغظ حظ چ( ابظرطذخض لضجغ
 [.ػؼ]الزمر: آية 

 لرجببوع لسببريته عليببه الصبببلة ذالسبببلح صلببد لنببه صلببد لخ قيمببة الصببل ةققببت يف لمسببى معانيهببا، ذل إن ببا إذا أتمل ببا سببرية ال بب  
كبباخ مدرسببة الصببل األذىل، فقببد صببل علببى اجلببوع، ذصببل علببى قتببل لقاربببه ذلصببخابه، ذصببل علببى احلصببار يف   تعببرض دلواقببِل لظهببرت لنببه 

ملببه، ذصببل علببى شببع  عببامر، ذصببل علببى مبلحقببة لصببخابه ذمطبباردهتم، ذصببل علببى مهيببيش اجليببوش مبب  لجببل القضببا  علببى ال ببور الببلز ػل
ذصاه أبذصاة ال تليق بسيد اخللق عليه الصبلة ذالسبلح حيث ذصِل أبنه كاه ، ذذصِل أبنه شاعر، ذذصِل أبنه رل وخ، ذبعد لخ ةقبق 

رذا « اذهبببببوا فببببأنتم الطلقببببا » -الببببلي  آذذ  ذآذذا لصببببخابه -قولتبببه الشببببهرية لكاببببار مكببببة  لبببه ال اببببر صبببباج عبببب  كببببل لعدائببببه، ذقبببباج 
 (، ذهلا هو اخللق اللز غل  لخ يتخلى به كل مسلم، ذخصوصاس م  ؼلالط ال اس ذيقدح ذلم ناعاس تطوعياس . للؼ، صلالبيهقي)ج

إخ على ادل سسات الرتبوية زرع قيمة الصل يف ناوس الطبلب العاملني يف اجملاج التطبوعي، ذذلبرب دلبا يواجهبه ادلتطبوع مب  مشبقات 
اضيلة شل  يعملوخ يف اجملاج التطوعي سرعاخ ما يصبيبه ادللبل ذالضبجر، ذلر با انسبخ  ذتراجبع ذصعاب كلرية، إذ لخ اللز ال يتخلى إلل  ال

ع  العمل التطوعي نتيجة لضعِل صل  ذليس لقلة مهاراته.
 :والتضحية ،اإليثار .5

تقبدمي اآلخبري  علبى تعتل األمنية م  الصاات اللميمة الِت دعبا اإلسببلح إىل تركهبا، ذتقابلهبا خلبة ع يمبة ذهبي اإليلبار ذهبي تعبهب 
بدطذخض يفظ صطبدطذرظ )ال اس، يقوج ل تعاىل مادحاس ادل م ني إلل  الصاة:  باجضرض إظلضبيغهظمغ ذضالض غلضظ ؽلضباخض مظب غ قبضببغلظهظمغ ػلطظبُّبوخض مضب غ هض ارض ذضاإلغظ هظمغذضال لظي ض تبضببضو  طذا البد 

هظمغ  هظ فضأطذلضذظربض هطمط الغمطاغلظخطوخض حضاجضةس شلظ ا لطذتطوا ذضيبط غثظرطذخض عضلضى لضنبغاطسظ .[ ل]احلشر آية  (ذضلضوغ كضاخض إلظظمغ خضصضاصضةش ذضمض غ يطوتض شطج  نبضاغسظ
د(  يف طبقاته لخ عمر ب  اخلطاب ػؼؿؼقد تربوا على هلا ادلبدل الع يم ذهو اإليلار، فقد رذر اب  سعد ) ذصلد لخ الصخابة  
 ةض ا لضبطو عط لضرغسضلض إظىلض لضيبظ عطببضيغدض : انغ طرغ مضا يضصغ ضعط. قضاجض فبضقضسضمضهض ائضةظ دظي ضارص. ذضقضاجض لظلر سطوجظ ةض. قضاجض  ط  لضرغسضلض إظىلض مطعضباذصأبظضرغببضعضةظ آالةظ دظرغهضمص ذضلضرغبضعظمظ ببضيغدض

ا مطعضاذش  لغلض مضا قضاجض لرسوج ليب عبيدة. فبضقضسضمضهض ا ذضقضاجض لظلر سطوجظ مظ بدط غظ ظ ظظلغلظهض : احلغضمغ برض قضباجض ببضبرض الر سطبوجط عطمض با لضخغ ذسا قضالضبتظ امغرضلضتطبهط ضلضغتضباجط إظلضيغبهظ. فبضلضم  بيبغ إظال شض
ا. )ج :﴿ ال يب م  لحبدكم حبىت ػلب  ألخيبه مبا(. ذهلا الاعل ال بيل غلسبد قبوج ال ب  ـؼؾ، صؾال لظز جضعضلض يفظ اإلظسغبلحظ مض غ يضصغ ضعط هضلض

 (. ؽؼ، صؼرذا  البخارز )جػل  ل اسه﴾ 
إخ اإليلار ذالتضخية ذجهاخ لعملة ذاحدة فاذلدة تقدمي اآلخري  على ال اس، ذه اث ظلاذج مشرفة للتضبخية يف اترؼل با اإلسببلمي 

ذقبببد ذكبببر الباشبببا  ،ضبببخى كلبببريا ب اسبببه ذمالببه مببب  لجبببل االسببببلح، ذدفاعببباس ع بببه، ذكببللرب كببباخ جيبببل الصبببخابة  فببأبو بكبببر الصبببديق 
كباخ لشبعث لَبل ضبذيل اجلسبم معبرذت الع بم  تقتخمبه عبني رائيبه   تبزذر ازذرارا. ذلك به مبع   (  لخ اللا  ب  مالرب ـفـب، صهلؼؿؼ)

ذلرب قتل مائة م  ادلشركني يف مبارزة ذاحدة،  ذذكر موقاه البطويل حني ةص  مسيلمة الكبلاب ذمب  معبه يف حديقبة ادلبوت، ذقباموا يرمبوخ 
: اي قببوح ضببعوي علببى تببرس ذارفعببوا الببرتس علببى الرمبباح   فببوت سببور احلديقببة، ع ببدها قبباج الببلا  ببب  مالببرب  بسببهامهم علببى ادلسببلمني مبب 

، لقببلفوي إىل احلديقببة قريببباس مبب  لإلببا، ف مببا لخ استشببهد ذإمببا لخ لفببتج لكببم الببباب، ذللاعببل اسببتطاع ت ايببل هببلا الاعببل البطببويل ذفببتج الببباب
إخ ال مباذج البِت تقبدح التضبخية ذاإليلبار يف اإلسببلح لكلبر مب  لخ ةصبى ذمب  ذلبرب تضبخية علبى .هذدخل ادلسلموخ ذقتلوا مسبيلمة ذمب  معب
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ذلبيهبا  ليلبة اذلجبرة، ذكبللرب تضبخية لمسبا  ب بت ليب بكبر خ ع بد اختببا  الرسبوج  ب  ليب طال  ب اسبه ع بدما لت يف فبراش الرسبوج 
 ريها كلري يف صاخات اتري  اال  . سبلح ادلشرقة، ذهل  التضخيات م  لسباب نشر هلا الدي  يف لصقاع ادلعمورةيف َار ثور َذ

ذشلا ي باي قوله إخ للتضخية يف العمل التطبوعي صبوراس عبدة، فه باث التضبخية لدلباج، ذه باث: التضبخية للب اس،  ذالتضبخية بوقبت 
ا غل  لال تتجاذز احلد ادلشرذع ليب عكس لثرهبا علبى ادلتطبوع الرتذيج ع  ال اس. ذمع لخ التضخية م  لجل آخري  م  لمسى األعماج إال لل

كأخ يقدح ادلتطوع العمل التطوعي علبى البل بوالديبه لذ متابعتبه ألب ائبه ذمب  يعبوج، لذ التضبخية بوقبت يابرتض لخ يصبرفه  ذم  له حق عليه،
ق حقببببه مببب  االهتمببباح، ذالبببببد مببب  ترتيبببب يف لدا  مهببباح رئيسبببة كطلبببب  علبببم لذ عمبببل أيخببببل عليبببه مقببباببلس،  فبلبببببد مببب  إعطببببا  كبببل ذز حببب

 األذلوايت، ذال غلوز أتخري لذ تعطيل الواجبات م  لجل القياح لألعماج التطوعية.
 واللني: ،الرفق .6

بابظر  -صاة الرفق ذاللني  –إخ اإلسبلح دي  الرفق، ذقد حث على هل  الصاة ال بيلة  عظ قعضب غ جض ،: »، لخ ال  ب ظ الغمطب غمظ ط مضبأغلطوةش
يبغبرط ال  باسظ مضب غ نبضاضببعض ال  باسض  ،  ذضخض يبغبرض فظبيمض غ الض أيضغلضبِلط ذضالض يبط غلضببِلط (. إخ مب  يعمببل يف اجملباج التطبوعي عليببهـؼؼ، صػؼرذا  البيهقبي )ج« ذضالض خض

عياس بطريقة ف بة، لذ خشب ة، لذ لخ يدرث لنه ل  يكوخ لقوله لذ فعله قبوالس لذ لثراس ماق  يك  مصخولس لللني ذالرفق؛ ألخ م  يقدح عمبل س تطو 
إال لخ األجبر قبد يابوت علبى  يلخقه م اس، لذ لذر فل  يقبل م ه هلا العمل، حىت ذإخ قبل م ه ادلستايدي  ما يقدمه ذلم ةت طائلة احلاجة،

برغ  ذضلضم با الس بائظلض : خصوصاس ذقد جا  التوجيه الرلي بعدح اإلسا ة للذز احلاجبة، يقبوج ل تعباىل ادلتطوع، [، ذقبدػؼالضبخى: آيبة  ]فضببلض تبض بغهض
بوضاذلضطمغ يفظ سضببظيلظ اغ ظ  ط  الض يبطتغبظعطبوخض مضبا لضنبغاضقطبوا )لثىن ل عز ذجل علبى مب  ال يتببع عملبه الصبا  لدلب  ذاألذر، يقبوج ل تعباىل: ال بلظي ض يبط غاظقطبوخض لضمغ

رطهطمغ عظ غدض رضإلعظظ  [ؽفؽ]البقرة: آية  (مغ ذضالض خضوغةش عضلضيغهظمغ ذضالض هطمغ ػلضغزضنطوخض مض  ا ذضالض لضذسر ذلضطمغ لضجغ
 االبتسامة:  .7

اج ال يعرفه إال م  كاخ التبسم له سجية،  ذهي م  خلق األنبيا ، يقوج ل تعاىل على  ي ل لبلبتسامة سخر حبلج، ذرذنق ُذ
كسا مظ غ قبضوغذلظضا ذضقضاجض رضبعظ لضذغزظعغهبظ لضخغ لضشغكطرض نظعغمضتضربض ال ِتظ لضنبغعضمغتض عضلضي فبضتبض )لساخ نبيه سليماخ عليه السبلح بعد لخ مسع كبلح ال ملة:  بضس مض ضضاحظ

لغهبظ بظرضحلغضتظربض يفظ عظبضادظثض الص احلظظنيض ) هطدض لضحغ كضاخض مظ ض( ذضتبضاضق دض الط يبغرض فبضقضاجض مض لؼذضعضلضى ذضالظدضز  ذضلضخغ لضعغمضلض صضاحلظسا تبضرغضضا ط ذضلضدغخظ ض الض لضرضر اذلغطدغ ا يلظ
لخ ال ذاالبتسامة خلة خاياة ادلطل ،  ذنتائجها االغلابية كلرية ؛ ذهي شلا ي جر عليه ادلسلم، فع  ليب ذر [.لؼ-كؼ، اآليتاخ : ]ال مل (الغاضائظبظنيض 
  :يربض صضدضقضةش،  ذض  »قاج َطربض مظ غ دضلغوظثض يفظ دضلغوظ لضخظ يربض صضدضقضةش، ذضإظمضاطضتطربض احلغض إظفبغرضا لغمضعغرطذةظ ذضنبضهغيطربض عض ظ الغمط غكضرظ صضدضقضةش،  ذضتبضبضسُّمطربض يفظ ذضجغهظ لضخظ جضرضلضمغرطثض لظ

(قػؾص ،ؼ(  )جؽبخارز )رذا  ال«ذضالش وغثض ذضالغعض غمض عض غ طضرظيقظ ال  اسظ لضربض صضدضقضةش، ذضهظدضايبضتطربض الر جطلض يفظ لضرغضظ الض ال ةظ صضدضقضةش 
.

يستخدح هلا السبلح الاعاج بب سبلح التبسم بب حىت يف لحلرب ال رذة، ذيف مبواط  قبد ي ب  الببعس لنبه ال سببلح فيهبا سبور  إخ ال   
حيببث ذكبببر الشبببخود )ب.ت(  لخ  --مبببع فضببالة الليلبببي  سبببلح الاضببب ، ذالببتجهم، ذتقطيببب  اجلبببني علبببى لقبببل تقببدير، ذمببب  ذلببرب موقابببه 

قلبت:  )لضفطضضبالضةط؟(قباج يل:  عباح الابتج ذهبو يطبوة للكعببة،  ذك بت لريبد قتلبه،  فلمبا اقرتببت مب  الرسبوج  قباج: قبدمت علبى ال ب  ضالة ف
؟»نعم فضالة اي رسوج ل، قباج:  ب)قباج يل: قلبت: ال شبي ،  ك بت لذكبر ل،  قباج: فضبخرب ال ب  «مضباذضا كط غبتض ةطضبدعظثط نبضاغسضبربض ،(تبضاغاظرظ لض اظسغ

«  .ذضع يد  على صدرز، فول ما رفعها حىت ما م  خلق ل شي  لح  إيلع م ه
لث با  القيباح للعمبل التطبوعي مبدعاة إىل ت ابري ال باس ذعبزذفهم عب  العمبل التطبوعي ذعب يف إخ التجهم ذالعبوس يف ذجبو  اآلخبري  
ادلتطوع ػلمل يف ناسه علاس لذ لدلاس، فال اس قد ال تشعر  ا يشعر به،  للا فاالبتسامة جالببة  القائم به، ذلك  االبتسامة مطلوبة حىت ذإخ كاخ

صبا مب  يسبعوخ إىل تقبدمي ال ابع ذعلبى ادلتطبوعني التبسبم يف ذجبه كبل لحبد ذخصو  لؤلمب  ذللسبرذر ذللمخببة،  ذمبدعاة للقببوج ع بد اآلخبري ،
 . ذلم
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 النظافة: .8
ني، لذالعلببا: ال  افببة القلبيببة بت  يببِل القلبب  مبب  األحقبباد ذاحلسببد، ذال اببات،  ذسنيهمببا ال  افببة حببث اإلسبببلح علببى ال  افببة مبب  ذجهبب

لضببوغالض لضخغ لضشطببق  عضلضببى لطم ببِتظ» علببى اسببتخداح السببواث بقولببه: احلسببية اخلارجيببة كالقيبباح للاسببل ذاسببتخداح السببواث ذالطيبب ، ذقببد لكببد ال بب 
وضاثظ عظ غدض  لسعظ ضمضرغتبطهطمغ لظ .(ؼؾ، صؾرذا  البخارز )ج« كطلعظ ذطضطو ص   ألض

إخ اإلعلببباج يف ادل هبببر ذعبببدح الع ايبببة ببببه، ببببدعور الزهبببد فهبببم خببباطز ذسبببلوث مشبببني يبعبببث علبببى اال ذبببزاز ذإخ علبببى العامبببل يف اجملببباج 
لبيذة ذػلتس  لجر ذلرب ع بد التطوعي لخ يكوخ قدذة لآلخري  يف جان  ال  افة، كما لخ عليه االسهاح يف القياح ب  افة األماك  العامة، ذا

ؽلضباخط بظضغبعش ذضسضبببغعطوخض »قباج  ل تعاىل، فع  ليب هريبرة هنع هللا يضر لخ ال ب   بتُّوخض  -اإلغظ با -لضذغ بظضغبعش ذضسظ هض ا قبضبوغجط الض إظلضبهض إظال  لط،  ذضلضدغمض شطبعغبضةس،  فضأضفغضضبلطهض
،  ذضاحلغضيضا ضذضر عض ظ الط رظيقظ ( .ؾف، صؼ)ج رذا  مسلم « ط شطعغبضةش مظ ض اإلؽلاخإظمضاطضةط األغ

إخ مبب  لهببم األعمبباج التطوعيببة الببِت ػلتاجهببا اجملتمببع موضببوع ال  افببة، ذلببلا البببد لخ يكببوخ ه بباث حلبببلت ذبببرامم تطوعيببة ذقائيببة لرفببع 
ريها م مستور ذعي ال اس لل  افة، ذبرامم لخرر للقياح أبنشطة تطوعية يف رلاج خدمة البيذة ذم سسات اجمل تمع م  مساجد ذمدارس َذ

 ادل سسات اجملتمعية.
 ذيف ضبو  مبا سببق ذكبر  عب  قبيم العمببل التطبوعي ف نبه يتجلبى ل با لخ ه باث ارتباطبباس ذثيقباس ببني القبيم ذببني تقبدمي اخلدمببة التطوعيبة،

بقولببه: يوصببِل العمببل  ( قؿص ،ؿؾؿؼفالتمسببرب إلببل  القببيم هببو سببر دؽلومببة ذاسببتمرارية العمببل التطببوعي، ذي كببد علببى هببلا التببوغلرز )
التطوعي بصاتني لساسيتني مهعبلخ م  أتثري  قوايس يف اجملتمع، ذيف عملية التايري االجتماعي، ذعلا:

قيامه على لساس ادلردذد ادلع وز لذ االجتماعي ادلتوقع م ه، مع ناي لز مردذد مادز ؽلك  لخ يعود على الااعل. .ؼ
ذاإلنسانية . ارتباط قيمة العمل بااايته ادلع وية .2

 اثلثاً: مقومات جناح العمت التطوعي :
اايته ذم  تلرب ادلقومات ما يلي: فرها كي تتخقق لهدافه،اإخ للعمل التطوعي ُلة م  ادلقومات الِت ي باي تو  َذ

التخطيط: .1
د  الصياح ذالاطر، اإلسبلح دي  ال  اح ذدي  الرتتي ، فالعبادات ذلا لذقات زلددة ذم  ذلرب لذقات الصلوات ادلارذضة،  ذب

ري ذلرب م  العبادات الِت ت كد على لخ اإلسبلح دي  ن اح ذد قة ذلشهر احلم، ذادلدة الِت ت در فيها الزكاة ادلارذضة،  ذكلا زكاة الاطر َذ
قضالطوا  ).ذشلا الشرب فيه لخ التخطيط ألز عمل مطل  لل جاح ذقد ذرد يف سورة يوسِل ظلوذجاس للتخطيط االقتصادز يقوج ل تعاىل:

حظ بظعضالظمظنيض ) بلض ضحغ حص ذضمضا ضلضغ ط بظتضأغذظيلظ األغ لطوخظ )ؿؿلضضغاضاثط لضحغبلض ا ذضاد كضرض ببضعغدض لطم ةص لضمض لطنبضبعظذطكطمغ بظتضأغذظيلظهظ فضأضرغسظ ( يطوسطِلط لضيبُّهضاـؿ( ذضقضاجض ال لظز صلضضا مظ بغهطمض
دعظيقط لضفغتظ ضا يفظ سضبغعظ ببضقضرضاتص  عط إظىلض ال  اسظ لضعضل   الصعظ بظسضاتص لضعضلعظي لضرغجظ تص خطضغرص ذضلطخضرض ايض ضاخص أيضغكطلطهط   سضبغعش عظجضاةش ذضسضبغعظ سط بغبطبلض (فؿهطمغ يبضعغلضمطوخض )مسظ

بطلظهظ إظال  قضلظيبلس شلظ ا أتضغ  متطغ فضلضرطذ ط يفظ سط بغ تطمغ ذلضطقؿكطلطوخض )قضاجض تبضزغرضعطوخض سضبغعض سظ ظنيض دضلضلس فضمضا حضصضدغ مغ ادش أيضغكطلغ ض مضا قضد  دض (  ط  أيضغيتظ مظ غ ببضعغدظ ذضلظربض سضبغعش شظ
رطذخض كؿ) (إظال  قضلظيبلس شلظ ا ةطغصظ طوخض  هب(ؿؾؿؼادلطريز ) ذيرر  [لؿ - ؾؿ]يوسِل: (  ط  أيضغيتظ مظ غ ببضعغدظ ذضلظربض عضاحش فظيهظ يبطاضاثط ال  اسط ذضفظيهظ يبضعغصظ

اعي يف لدا  عمل مستقبلي مشرذع،  مع ربط ذلرب  شيذة ل »إخ التخطيط م  م  ور االسبلح يعهب   -التاكري ذالتدبر بشكل فردز ُذ
قيقه،  مع كامل التوكل ذاإلؽلاخ للاي  فيما قضى ل ذقدر  على ال تائم -تعاىل   :موقع األلوكة.«  بلج األسباب ادلشرذعة يف ةض

www.alukah.net/culture/0/26177/#ixzz2jIlh9AWs 
ذهو م  لفضل  -ذم  لهم األعماج الِت يقوح إلا ادلتطوع قبيل االنطبلت للعمل التطوعي االستذلاخ شل  له حق اإلذخ، فاجلهاد 

فيتعني عليه طاعتهما، ذهلا ذق أيذم له لخلرذج  البد م  لخ يستأذخ م  لراد اخلرذج له م  ذالديه ف خ كانت حاجتهما له شديدة، -األعماج
عظ  : مطل  شرعي يهدة لرتتي  األذلوايت، ذرد يف احلديث لخ رجبلس جضا ض إظىلض ال   ظ تضأغذضنضهط يفظ اجلظهضادظ،  فبضقضاجض ؟»، فضاسغ : نبضعضمغ، «لضحضيٌّ ذضالظدضاثض ، قضاجض

: ط للعمل التطوعي ذضع برممم زلدد األهداة ،ذغل  لال ياي  عذم  صور التخطي ( .لـص ،ؿ)ج رذا  البخارز«. فضاظيهظمضا فضجضاهظدغ »قضاجض
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( ذضالض مهضغعضلطوا مضعض اغ ظػـفضاظرُّذا إظىلض اغ ظ إظيعظ لضكطمغ مظ غهط نضلظيرش مطبظنيش ) )ادلتطوع ع د ذضع لهدافه اذلدة األمسى م  الوجود ذهو عبادة ل يقوج ل تعاىل:
.[ ؼـاللارايت: چ] (كطمغ مظ غهط نضلظيرش مطبظنيش إظذلضسا آضخضرض إظيعظ لض 

ذمب  لهببم القضبااي ادلتعلقببة للتخطبيط للعمببل التطبوعي ةديببد مصبادر التمويببل، ذلبللرب صلببد لخ اإلسببلح ق يااببل هبلا اجلانبب ، فلببم 
ذاذلديبة. ذمب  األخطبا  البِت يقبع  يقتصر التمويل على لدا  الزكاة فقط،  ببل شبرعت الصبدقة، ذاذلببات،  ذالتلعبات،  ذاألذقباة،  ذالوصبية، 

فيها بعس العاملني يف اجملباج التطبوعي عبدح القيباح بدراسبات جبدذر يتخبدد مب  خبلذلبا تكباليِل ادلشبرذع لذ البلممم التطبوعي األمبر البلز 
ة الوقببت، ذادلقصببود يرتتبب  عليببه تعلببر ادلشببرذع لذ الببلممم نتيجببة لضببعِل التخطببيط .ذمبب  األمببور ادلهمببة يف التخطببيط للعمببل التطببوعي إدار 

للوقببت ه ببا هببو ذقببت إعببداد العمببل التطببوعي، ذت ايببل ، ذتقوؽلببه، ذكببللرب إدارة ذقببت ادلشبباركني فيببه، ذشلببا ي باببي ذكببر  يف التخطببيط للعمببل 
 التطوعي ةديد قور الدعم ذالتأييد ذةديد آليات للتواصل مع هل  القور. 

التطببوعي سببب  يف صلاحببه  ذخ ل، ذقببد قيببل إخ الاشببل يف التخطببيط ذيف ضببو  مببا سبببق، ؽلكبب  القببوج إخ دقببة التخطببيط للعمببل 
قطيط للاشل ذسب  يف اذلدر للماج، ذالوقت ،ذاجلهد . 

 الدعوة إىل العمت التطوعي: .2
عطوخض إظىلضذضلغتضكط غ مظ غكطمغ لطم   )العمل التطوعي م  لعماج اخلري ذقد لمر ل سبخانه ذتعاىل للدعوة إىل اخلري،  يقوج ل تعاىل: ةش يضدغ

لغمضعغرطذةظ ذضيبض بغهضوغخض عض ظ الغمط غكضرظ ذضلطذلضذظربض هطمط الغمطاغلظخطوخض  أيضغمطرطذخض لظ قضاجض إظظل ضا أيضغتظيكطمغ بظهظ اغ ط إظخغ شضا ض ).ذقاج ل تعاىل:  [ؿػؼ]آج عمراخ:  (اخلغضريغظ ذض
زظي ض  [ ؾؾ]فصلت: چ (ذضمضا لضنبغتطمغ  ظطعغجظ

رذا  البخببارز  : )مبب  جهببز جببيش العسببرة فلببه اجل ببة( فجهببز  علمبباخ يقببوح للببدعوة للعمببل التطببوعي فقبباج  كبباخ ال بب  ذقببد  
بلظمظنيض » قاج: (، ذرذر كللرب لخ ال  ؾؼص ،ؿ)ج طسغ

باخط « مض غ يضشغرتضظز بظذبغرض رطذمضةض،  فبضيضكطوخط دضلغوط ط فظيهضا كضدظالض ظ ادل بتبضرضاهضا عطلغمض رز.البخبافضاشغ
(  لػؼ،صؾ)ج

بباخض اغ ط يفظ»قبباج:  لخ رسببوج ل  ذقببد رذر اببب  عمببر  يببهظ كض ببةظ لضخظ بباخض يفظ حضاجض ببلظمطهط،  ذضمضبب غ كض ببلظمظ الض يض غلظمطببهط ذضالض يطسغ طسغ
ببلظمط لضخطببو ادل طسغ

ادل
بب غ   ببلظمص كطرغبضببةس،  فبضببر جض اغ ط عض غببهط كطرغبضببةس مظ تظببهظ،  ذضمضبب غ فبضببر جض عضبب غ مطسغ ببتبضرض ط اغ ط يبضببوغحض القظيضامضببةظ حضاجض ببلظمسا سض ببتبضرض مطسغ تظ يبضببوغحظ القظيضامضببةظ،  ذضمضبب غ سض .رذا  البخببارز« كطببرطلض

 ( كؽؼص ،ؾ)ج
ذشلبا الشببرب فيببه لخ اإلعببلح اليببوح لداة فعالببة ع يمبة األثببر ذغلبب  اسببتابلذلا االسبتابلج األملببل، ذق يعببد األمبر مقتصببراس علببى اإلعبببلح 

ذلعل م  لبرز  يف الصخافة ذالتلااز ذاإلذاعة بل ظهر اليوح ما يسمى لإلعبلح اجلديد م  خبلج استخداح شبكة اإلنرتنت،التقليدز ادلتملل 
  Whatsapp، لذمب  خببلج تطبيبق البواتس.لب Facebook لذ الابيس ببوث Twitterم اهرة مواقع التواصبل االجتمباعي كبالتويرت 

 على األجهزة اللكية احلديلة.
ذأبقببل كلاببة ذرلهببود، ذيببرر الباحببث لنببه ن ببراض  أبسببرع ذقببت، اجلديببد يسببهم يف إيصبباج لكببل عببدد شلكبب  مبب  الرسببائل،إخ االعبببلح 

ألعليتببه ذحلجببم أتثببري  يف اجملتمببع ف نببه البببد مبب  توظياببه يف الببدعوة للعمببل التطببوعي،  ذي باببي لخ يكببوخ هببلا التوظيببِل إبببداعياس يتماشببى مببع 
عبببلح الرتيبب  ذادلمببل لبب  يكببوخ لببه أتثببري كبببري يف ناببوس ادلتلقببني،  خصوصبباس ع ببد اسببتخدامه مببع فذببة ظببرذة العصببر ذإيقاعببه السببريع؛ ألخ اإل

الشباب على ذجه اخلصوص. ذإخ ادلتأمل يف ذاقع ا ادلعاصر يلمس لخ ه باث فجبوة كببرية ببني ادل سسبات ادلهتمبة للعمبل التطبوعي ذببني بقيبة 
خبلج القياح بعمل إعبلمي إببداعي متميبز؛ ألخ اإلعببلح سببلح قبوز ذفعباج ل جباح لز لفراد ذم سسات اجملتمع، ذغل  ردح هل الاجوة م  

 عمل تطوعي .
التطوع على قدر االستطاعة: .3

ا،»قاج  رذز لخ رسوج ل  اإلسبلح دي  الرحلة ذليس دي  َلو لذ مشقة لذ رهب ة، دس ايس قضاصظ ا،  عضلضيغكطمغ هضدغ دس ايس قضاصظ عضلضيغكطمغ هضدغ
ا؛ فض ظن هط مض غ يطشضاد  هضلضا الدعظي ض يبضاغلظبغهط  عضلضيغكطمغ  دس ايس قضاصظ الض يطكضلعظِلط) ذقد مهلى هلا ادلقصد يف قوله تعاىل: (،للؼص ،ؽرذا  اب  خزؽلة )ج« هضدغ
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مض إظخغ  لغ تضسضبضتغ رضبب  ضا الض تبط ضاخظ ا مضا اكغ ا ذلضضا مضا كضسضبضتغ ذضعضلضيبغهض عضهض طضأغمض رضبب  ضا ذضالض ةضغمظلغ عضلضيبغ ضا إظصغرسا كضمضا حلضضلغتضهط عضلضى ال لظي ض اغ ط نبضاغسسا إظال  ذطسغ ي ضا لضذغ لضخغ نضسظ
َغاظرغ لض ضا ذضارغحلضغ ضا لضنغتض مضوغ  مض فضانغصطرغمض عضلضى الغ مظ غ قبضبغلظ ضا رضبب  ضا ذضالض ةطضمعظلغ ضا مضا الض طضاقضةض لض ضا بظهظ ذضاعغِلط عض  ا ذضا [فكؽ]البقرة: ( قضوغحظ الغكضافظرظي ض الض

َلبواس لبدر ثبلثبة نابر مب  ادلتطبوعني يف العببادة، ذق يبرتث هبلا األمبر ؽلبر مبرذر الكبراح فقبد عاجلبه يف حي به، يقبوج ذقبد دلبس ال ب 
عظ صضببل ى لط عضلضيغببلضنضببسض بغبب ض مضالظببربص  ببطص إظىلض ببطيطببوتظ لضزغذضاجظ ال  بب ظ ببا ض ثضبلضثضببةط رضهغ ببا: جض ببل مض،  فبضلضم  عظ صضببل ى لط عضلضيغببهظ ذضسض ببأضلطوخض عضبب غ عظبضببادضةظ ال  بب ظ ببل مض،  يضسغ هظ ذضسض

َطاظرض  عظ صضل ى لط عضلضيغهظ ذضسضل مض؟ قضدغ  ا،  فبضقضالطوا: ذضلضيغ ض ضلضغ ط مظ ض ال   ظ أضنب هطمغ تبضقضالُّوهض طذا كض لظ حض مظ غ ذضنغبظبهظ  لطخغ ،  قضباجض لضحضبدطهطمغ: لضم با لضمض فضب ظيعظلضهط مضا تبضقضد  برض ذضمضبا أتضضخ 
ببا : لضمض لضعغتضببزظجط ال عظسض ببرط ،  ذضقضبباجض آخض رض ذضالض لطفغطظببرط : لضمض لضصطببوحط الببد هغ ببرط ا،  ذضقضبباجض آخض ببا ض رضسطببوجط اغ ظ صضببل ى لط عضلضيغببلطصضببلعظي الل يغببلض لضبضببدس ا،  فضجض هظ ض فضبببلض لضتبضببزضذ جط لضبضببدس

 : ببل مض إظلضببيغهظمغ،  فبضقضبباجض شضبباكطمغ غظ ظ ذضلضتبغقضبباكطمغ لضببهط،  لضكظببهبعظ لضصطببوحط »ذضسض ضخغ ا،  لضمضببا ذضاغ ظ إظيعظ ألض ببلض ا ذضكض ببلض ،  ذضلطصضببلعظي ذضلضرغقطببدط،  ذضلضتبضببزضذ جطلضنبغببتطمط ال ببلظي ض قبطلغببتطمغ كض  ذضلطفغطظببرط
َظ ض عض غ سط  ِتظ  (  . ؽص ،قرذا  البخارز )ج«. فبضلضيغسض مظهبعظ ال عظسضا ض،  فضمض غ رض

رر جهد  دذخ كلل لذ ملل، بشرط لال يكلِل ناسه فوت طاقتها، كما إخ م  يعمل يف رلاج العمل التطوعي عليه لخ يبلج قصا
لخ على رؤسا  العاملني يف اجملاج التطوعي عدح تكليِل ادلتطوع فوت طاقته، مع لخلهم بعني االعتبار لخ الارذت الاردية موجودة بني بهب 
 البشر    فيهم العاملوخ يف اجملاج التطوعي، يقوج ل تعاىل:

نبغيضا ذضرضفبضعغ ضا ببضعغضضهطمغ فبضوغتض ببض لضهطمغ يبضقغ ) مطوخض رضحلغضةض رضبعظربض ضلضغ ط قضسضمغ ضا ببضيبغ بضهطمغ مضعظيشضتبضهطمغ يفظ احلغضيضاةظ الدُّ رظاي  ذضرضحلغضةطسظ لض ببضعغضطهطمغ ببضعغضسا سطخغ عغسص دضرضجضاتص لظيبضت خظ
يبغرش شلظ ا غلضغمضعطوخض  إخ ل سبخانه ذتعاىل فضل ال اس بعضهم على» يف معىن هلا اآلية -رحله ل -نيذيقوج العليم [، ؽؾ]الزخرة:  (رضبعظربض خض

االس ذقبخاس، ري ذلرب بعس يف العقل، ذاللكا ، ذالعلم، ذالعمل، ذاجلسم طوالس ذقصراس ُذ « . َذ
برض  . )http://www.nquran.com/index.php?group=view&ridمكتبة نوخ للقبرآخ )  بيض ذعب  ابب ظ عطمض رضضظ

: قاجض رضسطوجط لظ  ا، لنه قاجض لضةس » :لط عض بغهطمض ا رضاحظ بظلظ ادلظائضةظ،  الض تضكضادط مهضظدط فظيهض (كػؼص ،كرذا  البخارز )ج«إظظل ضا ال  اسط كضاإلظ
ع مهببباح العمبببل التطبببوعي مببب  قبببل ادلسببب ذلني ع بببه حسببب  القبببدرات ذلبببيس حبسببب ذمبب  هبببلا ادل طلبببق فببب خ الباحبببث يبببرر لعليببة توزيببب

لبلقتصببباد  للقيبببادة ذالبببرلز ذاإلدارة، ذعلمببباخ  التوقعبببات لذ التطلعبببات، فبببأبو بكبببر هنع هللا يضر جعلبببه ال ببب  و لؤلنسببباب ذاإلدارة، ذعمبببر 
للاببرائس، ذليب  للشببعر ، ذزيببد  لقيببادة اجليببوش، ذحسبباخ ببب  سبببت  للببرلز ذاحلكمببة ذال صببيخة،  ذخالببد  االسبببلمي، ذعلببي 

عبيدة لمني السر ذكللرب حلياة رضي ل ع هما لُعني، ذاب  مسعود ذليب ب  كع  رضي ل ع هما للقبرآخ الكبرمي، ذهبلا يوضبج لخ ال ب 
 كباخ يببوزع األعمبباج التطوعيببة حبسبب  مببا يبتق  الشببخي ذلببيس حبسبب  مكانتببه ذقربببه م به ذلببلا حي مببا جببا  لل ذر ،  يريببد لخ يقببوح

: ذر ، لال تسبتعملهب؟ يقبوج لببو همبة إداريبة ذقباج للرسببوج  ،   ط  قضبباجض فضضضببرضبض بظيضبدظ ظ عضلضبى مض غكظب ظ ببا»: ،  ذضإظنب هض ايض لضلض ذضرعص،  إظن بربض ضضبعظيِلش
امضةش  زغزش ذضنضدض ا يبضوغحض الغقظيضامضةظ خظ الضمضانضةط،  ذضإظنب هض ضقعظهضا،  ذضلضد ر ال لظز عضلضيغهظ فظيهض . ( قـؿؼص ،ؾ)ج رذا  مسلم« ،  إظال  مض غ لضخضلضهضا حبظ

ذيف ضبببو  مبببا سببببق يتخبببتم علي بببا معرفبببة لخ علبببى ادلتطبببوع لخ يببببلج جهبببد  ذفبببق مبببا يسبببتطيع، ذلخ يوجبببه دلبببا يسبببتطيع، حبببىت ػلصبببل 
خ للبا قالبت:  عائشبةمهم جداس  يف العمبل التطبوعي فعب   -معيار االستمرارية  -ر االستمرار ذاإلتقاخ يف العمل اللز يقوح به، ذهلا ادلعيا

ضعغمضاجظ إظىلض لظ تبضعضاىلض لضدغذضمطهضا، ذضإظخغ قضل  : »قاج رسوج ل  ( .ؼؿـص ،ؼلم )جرذا  مس«. لضحض ُّ األغ
 تنويع العمت التطوعي: .4

إخ لببواب اخلببري يف اإلسبببلح مت وعببة ذاجملبباج ذاسبع ذكبببري للقيبباح أبعمبباج تطوعيببة كلببرية ذمت وعبة سببوا  كانببت هببل  األعمبباج رذحيببة لذ 
اجلعبد يف مسب د  لخ لنبس  تكافلية،  لذ مساعلات طبية،  لذ إداريبة،  لذ تعليميبة. ذهبلا الت بوع مطلبوب ع بد القبدرة علبى ذلبرب ذقبد لذرد ابب 

، »ابب  مالبرب هنع هللا يضر قباج:  بارض ببهضدط اجلغظ ضبازضةض،  ذضيبضرغكضب ط احلغظمض ،  ذضيضشغ بباخض يبضعطبودط الغمضبرظيسض يبب ط دضعغبوضةض الغعضبغبدظ،  لخ رضسطببوجط لظ صضبل ى لط عضلضيغبهظ ذضسضبل مض كض «ذضغلطظ
 (   .ؾؾؼ،صؼ)ج

لخ رسبوج ل  ار م  األعماج التطوعية كل حبس  استطاعته، فقبد رذر لببو هريبرة لُعني يسعوخ لئلكل ذكاخ الصخابة 

ب غكطمط الغيبضبوغحض صضبائظمسا؟: »قضباجض رضسطبوجط لظ  قباج: ببضجض مظ برص   «مضب غ لضصغ : قضباجض لضبطبو بضكغ ،  قضباجض ب غكطمط الغيبضبوغحض جض ضبازضةس؟»: لضمض برص« فضمضب غ تضبظبعض مظ قضباجض لضبطبو بضكغ
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 لض : : ،  قضاجض رص « فضمض غ لضطغعضمض مظ غكطمط الغيبضوغحض مظسغكظي سا؟»مض : قضاجض لضبطو بضكغ ،  قضباجض ب غكطمط الغيبضبوغحض مضرظيضسبا؟»: لضمض برص « فضمضب غ عضبادض مظ ،قضباجض لضبطبو بضكغ : لضمض
،  إظال  دضخضلض اجلغض  ةض : »فبضقضاجض رضسطوجط لظ  تضمضعغ ض يفظ امغرظئص ( . ؾؼق، صؽرذا  مسلم )ج« مضا اجغ

 إخ ت ويبع العمبل التطببوعي يسبهم يف اسبتابلج ادلواهبب  ذالقبدرات ادلختلابة ذيسببهم كبللرب يف زايدة لبببواب األجبور لبدر ادلتطببوع ،
ذلك  البد م  التوازخ يف هلا اجلان  فليس كل لحبد ػلسب  الت ويبع يف العمبل التطبوعي؛ ألخ الت قبل مب  عمبل تطبوعي إىل آخبر دذخ ةقيبق 
إصلاز خلل ذهدر كبري،  ذاالقتصار على عمل تطوعي مع القدرة على اإلسهاح يف رلاالت مت وعة خلل م  جهبة لخبرر، ذالشبخي ادلتطبوع 

هو لقدر ال اس على تقييم ناسه يف هلا ادلوط .
املبادرة: .5

تتماشبى مبع صباة ادلببادرة، ذمب   يتمتعبوخ بصباات -يف الاالب   -تعتل صاة ادلببادرة مب  صباات القبادة اجلهاببلة، ذهب ال  القبادة 
تلرب الصاات: صاة العزح، ذاحلزح، ذاللقة لل اس، ذم  يتصِل إلل  الصاات يدرث لخ تاويت الارص ذالتسويِل ذاالحجاح عواقبه ذخيمة، 

دح يف ذقبت ال ي ابع فيبه ذيف الاال  لنه يرتت  على الرتدد ذالتسويِل ال دح ذاحلسرة لضياع الارص اللمي بة نتيجبة ذلبلا البرتدد ، ذهبلا يقبود لل ب
إذ لخ ادلبادرة إذا كانت صادرة حبكمة ذبعقل رشيد نتم ع ها ناع ع يم؛ ذادلبادرة ببل عقل هتور قد ياضي بصاحبة إىل رلازفبات َبري  ال دح،

 زلمودة العواق .
 - -سببوجط ل : لمبرم ر علبى التبلع يقبوج عمبر حي مبا حبث الرسبوج  ذتتضبج رذح ادلببادرة يف موقبِل ليب بكبر الصبديق 

بظقط لل بكر إخغ سبقتطه يوماس فجذتط ب صِل مايل،  فقاج رسوجط ل ،  فوافق ذلرب ماالس ع دز،  فقلت: اليوحض لسغ : َمبا- - يوماس لخ نبضتضصضد تض
َ قباج: لبقيبتط ذلبم لض  : َمبا لبقيبتض ألهلبرب؟- -لبقيتض ألهلرب؟ َ قلت: ملله،  قاج: ذلتى لبو بكر بكطل  ما ع د ،  فقاج له رسوجط ل 

( .كػؼص ،ؾذرسولضه،  فقلت: ال لسابظقطربض إىل شي ص لبداَس رذا  لبو داذذد )ج
إخ ادلببادرة مطلوببة يف العمبل التطببوعي ذهبي مب  لسبباب ةقيببق التطبور ال بوعي يف العمبل التطببوعي ذسببباس يف ةقيبق قابزات يف رلبباج 

ميم ذالتعبذة اللاتية للشرذع يف العمل التطوعي يقوج ادلت   :العمل التطوعي،  ذةتاج م  ادلتطوع إىل التص
اجلود ياقر ذاإلقداح قتعاج  ببببببببببباس كلهبببببببببببببلبببببببوال ادلشقببببببببببة سبببببببببببباد ال ببببببببببب

 ( ؽكؼص )اذلا ي،ب.ت، 
د ل تعاىل، ذي باي على ادلتطوع إذا هتيأت له ال رذة ذاتضبخت لبه ذللا البد م  ادلبادرة لألعماج التطوعية ذاحتساب لجرها ع 

الرؤية عدح الرتاخي ذالتسويِل، ذعدح أتجيل العمل التطوعي أتجيبلس  ياضي به إىل فوات الارص ذتضييعها على ناسه ذعلى رلتمعه .
 رابعاً: وسائت حتقيق قيا العمت التطوعي لدى الطالب امللتحقني أبنشطة اجلوالة .

إخ العمببل علببى زرع قببيم العمببل التطببوعي يف ناببوس الطبببلب ادللتخقببني أبنشببطة اجلوالببة أيخببل صببوراس شببىت، ذيببرر الباحببث لخ ت ويببع 
ذسائل ةقيق هل  القيم مطل  ضرذرز الختبلة لظلاط شخصيات الطبلب، كما يرر لخ م  الوسائل الِت ؽلك  تاعيلها ما يلي :

 تركز كل زلاضرة م  هل  ااضرات على قيمة م  قيم العمل التطوعي.إقامة زلاضرات دي ية توعوية حبيث -
تاعيل ذسائل التواصل االجتماعي ذإرسباج رسبائل علهبا تتسبم مبودة اتبور ذرذعبة اإلخبراج تسبهم يف تعزيبز قبيم العمبل التطبوعي لبدر -

 الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة  . 
 واها يركز على تعزيز قيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة .اإلعبلخ ع  مسابقة حبلية يكوخ هدفها ذزلت-
 توزيع مطبوعات ذمطوايت ةوز على زلتور يتعلق بت مية قيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني لجلوالة ذلنشطتها .-
 ي .تعليق عبارات ذشعارات بشكل لسبوعي يف مقر اجلوالة تتعلق بقيم العمل التطوع-
(  إلظهببار قببيم العمبببل MOOTاسببتابلج التجمعببات الكشبباية العادليبببة كمخببيم  )اجلببامبورز( ، ذادلخبببيم الكشبباي العببادلي للجوالبببة )-

 التطوعي اإلسبلمي . 
 ت  يم رحبلت هتدة برارلها لتعزيز قيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة .-
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خلوخ بقيم العمل التطوعي ذيتم ترشيخهم ذفق معايري معل ة ذم ضبطة.تقدمي جوائز نوعية للطبلب اللي  يت-
إقامة ذرش عمل هتدة لتقدمي مقرتحات عملية آلليات تاعيل هل  القيم بشكل إجرائي  .-

 خامساً :نشاط اجلوالة .
ع للمبب هم هبو جببز  مهبم ذمكببوخ تعتبل األنشبطة الطبلبيببة مب  األمببور ادلهمبة للطالبب  اجلبامعي؛ ألخ ال شبباط الطببليب ذفبق ادل  ببور الواسب

اخلبلة اللاتيبة ذادلمارسبة لل شباط تيسبر للطببلب اإلدلباح للكلبري »( لخ فؿص د،ػؾؿؼرئيس م  مكبومت ادلب هم، ذقبد ذكبر علمباخ ذقمبر )
بلبيبة مب  خببلج ذؽلكب  ةديبد لعليبة  األنشبطة الط«، م  ادلهارات ذاالمهاهات الِت ال ؽلك  لخ تتخقق ذلم ع  طريق الدراسة ال  رية ذحبدها

:  للا
  ت مية امها  الطبلب ضلو العمل اجلماعي .َّفتساعد -
 تكس  الطبلب مهارات حياتية سلتلاة ذمت وعة .-
تكس  الطبلب معلومات جديدة قد ال تتخقق ذلم داخل قاعة الدراسة  .-
 تسهم يف اكتشاة ادلوهوبني م  الطبلب .-
 تسهم يف ت مية مواه  الطبلب ادلوهوبني .-
 األنشطة قيم ادلواط ة ذخدمة اجملتمع يف ناوس الطبلب .  تعمق-

ذيعتببل نشبباط اجلوالببة مبب  لهببم األنشببطة الطبلبيببة يف ادلرحلببة اجلامعيببة الببِت يسببعى مبب  خبلذلببا لتاعيببل األنشببطة االجتماعيببة يف حيبباة 
رحلببة اللاللببة بعببد مببرحلِت األشببباج ذالكشببافة ذهببي الطالبب  اجلببامعي .ذأتيت مرحلببة اجلوالببة  يف ن بباح الكشببافة لدلملكببة العربيببة السببعودية يف ادل

ذعبد  -البِت مب  ضبم  مراحلهبا مرحلبة اجلوالبة -سلصصة لطبلب اجلامعبات ذمب  يف حكمهبم كطببلب الكليبات التق يبة ، ذللخركبة الكشباية 
واج  ضلببو ل   ادلليببرب لعببد أبخ لبببلج جهببدز يف القيبباح ببب»ذقببانوخ، فأمببا الوعببد فهببو عبببارة عبب  ذعببد يقطببع بببه الشببخي علببى ناسببه بقولببه 

لمببا قببانوخ الكشببافة فهببو رلموعببة مبب  الب ببود مهمببع  «،ذلخ لسبباعد ال بباس يف ُيببع ال ببرذة ذاألحببواج ذلخ لعمببل بقببانوخ الكشببافة ذالببوط ،
الكشاة صادت، ذالكشاة سللي لدي ه، ذالكشباة مفبع، ذالكشباة صبديق اجلميبع، » اخلصاج احلس ة  الِت على الكشاة ْتللها، ذهي

ذتعتل اخلدمة العامبة ذخدمبة اجملتمبع إحبدر  «،الكشاة رقيق، ذالكشاة م دب، ذالكشاة لش، ذالكشاة مقتصد، ذالكشاة ن يِلذ 
 (  .ػؾؿؼلبرز رلاالت األنشطة دلرحلة اجلوالة )علماخ ذقمر 

سياسببية ماتوحببة  لخ احلركببة الكشبباية هببي حركببة اجتماعيببة تربويببة تطوعيببة َببري»(  علببى كص ،ـؼػؽذي كببد زلببرذس ذإمساعيببل )
ة جلميع األعمار دذخ ْتييز م  لز نوع ذهدفها ادلساعلة يف تكامل ذت مية قدرات ال ش  ذالشباب ليكونوا مبواط ني صباحلني إغلبابيني يف ت ميب

 «.رلتمعاهتم الية ذالوط ية ذالعادلية
مرحلبة الشبباب ذالاتبوة، ذمب  ادلابرتض لخ دذر  ذب ا  على ما سببق فب خ مرحلبة اجلوالبة مب  لهبم مراحبل احلركبة الكشباية ؛أللبا تقاببل

الطالب  اجلببواج يتماشبى مببع هبل  ادلرحلببة العمريبة ،كمببا ي بابي لخ يكببوخ مببا يقدمبه مبب  لعمباج تطوعيببة يابوت مببا يقبدح يف ادلراحببل األذىل مبب  
لخبرر .ذلكبي يقبدح الطالب  اجلبواج  حبكم خلته يف العمل التطوعي م  جهة ذحبكم ادلرحلة العمرية الِت يعيشبها  مب  جهبة احلركة الكشاية،

عمبلس تطوعياس متميزاس البد لخ يتصِل بقيم عدة ت هله للقياح إللا العمل على الوجه األملل . 
 الدراسات السابقة :

 سيتم ت اذج بعس الدراسات ذات العبلقة  وضوع الدراسة ذهل  الدراسات كالتايل : 
ذقبد هبدفت  الدراسبة إىل ذضبع  صبورة م هجيبة « التطوعي ن رة أتصيلية فقهية اترؼليبة العمل»ذع والا ح (  ؾؼػؽدراسة ادلباركي: )  -

للتأصيل الشرعي ذالعلمي للعمل التطوعي ذالبخث ع  لصوله م  خبلج الكتاب ذالسب ة، ذقبد توصبلت الدراسبة إىل عبدد مب  ال تبائم 
 يلي: م  لعلها ما
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مببل التطببوعي مبب  حيببث بيبباخ حكمببه ذبيبباخ احلكمببة مبب  مشببرذعيته ةديببد ماهببوح العمببل التطببوعي لاببة ذاصببطبلحا. ذأتصببيل الع
لخ علبى  ذإيضاح دذائر العمل التطوعي اللبلث ذهبي الب اس ذاألسبرة ذاجملتمبع. ذقبدح الباحبث العديبد مب  التوصبيات ذمب  تلبرب التوصبيات:

 سبلح.ادل سسات ذ اجلمعيات التطوعية إعادة صياَة السلوث التطوعي  ا يتوافق مع تعليمات م هم اإل
اج اخلرييبة تعرة لهم األدلة التأصيلية لؤلعمبذقد هدفت  الدراسة إىل  «اآلسر اإلغلابية لؤلعماج اخلريية »هب(  ؾؾؿؼدراسة الزهراي : ) -

لهبم اآلسر الرتبويبة ذالقيميبة للعمبل التطبوعي. ذمب  لهبم ال تبائم البِت توصبل اليهبا الباحبث لخ العمبل تعبرة كللرب ذ م  الكتاب ذالس ة، 
خلببريز يف اإلسبببلح شببي  لساسببي ذلببيس لمببراس سنببوايس،  ذلخ العمببل اخلببريز يسببهم يف تربيببة اجلانبب  األخبلقببي لببدر الشببباب. ذمبب  لهببم ا

التوصبببيات البببِت لذردهبببا الباحبببث تبببدري  الشبببباب يف اجلامعبببات ذالكليبببات علبببى االطلبببراط يف العمبببل اخلبببريز مببب  خببببلج توجيبببه مشببباريع 
 ذكللرب ت  يم دذرات ذبرامم تدريبية للشباب لتأهيلهم للعمل يف ادل سسات اخلريية. ،التخرج خلدمة ادل سسات اخلريية

ذقبد  «.صبورة العمبل التطبوعي ذم سسباته لبدر الشبباب اجلبامعي يف ظبل ادلتابريات الدذليبة» ذع والبا ح( : ؽؼػؽدراسبة عبز العبرب )  -
مي ذالوقوة على صورة العمل التطوعي ذم سساته لدر هدفت الدراسة إىل معرفة مدر ذعي م سسات العمل التطوعي للدذر اإلعبل

ذم  لبرز ال تائم الِت توصلت اليها الباحلة ما يلي: الشباب يف ضل ادلتاريات الدذلية.
لخ العبلقة بني ادلتطوع ذاإلعبلح ذاضخة فالعمل التطوعي بدذخ إعبلح يصبج دائرة مالقة ال ت ثر ذال تتبأثر باريهبا مب  لنشبطة. ذمب     

تائم كللرب لخ ةديث العمل التطوعي يببدل مب   االنتقباج ببه مب  ن برة ضبيقة  ذهبو رلبرد اإلحسباس لتباجني إىل تايبري ذت ميبة اجملتمبع. ال 
ذم  لهم التوصيات الِت لذردهتا الباحلة ما يلي:

هتمبباح للببدذر اإلعبلمببي يف التعريببِل غلبب  لخ هتببتم ادل بباهم الدراسببية يف ُيببع مراحببل التعلببيم للعمببل التطببوعي ذمااهيمببه. مببع ضببرذرة اال-
 للعمل التطوعي ذحاجة اجملتمع إليه. 

.ذقد هدفت الدراسة إىل الكشِل ع  « قيم العمل التطوعي لطالبات ادلرحلة اللانوية  كة ادلكرمة »ذع والا د(  ؽؾؿؼدراسة رذاس ) -
%( لؾتبرر ) يلي:  الباحلة إىل عدد م  ال تائم م  لعلها ماقيم العمل التطوعي لطالبت ادلرحلة اللانوية  كة ادلكرمة َ .ذقد توصلت 
%(  مب  عي بة الدراسبة لخ قيمبة األخبوة أتيت ػؾكمبا تبرر ) م  عي ة الدراسة لخ قيمة الطموح التاضيل األذج ذل  يف اجلان  الاكبرز،

كمبا أتيت  %(  يف اجلانب  ادلهبارز،فؽذىل ب سببة )كما أتيت قيمة اإلؽلاخ لذلبدة يف ادلرتببة األ يف ادلرتبة األذىل يف اجلان  االجتماعي،
 %(  .ػؽقيمة اإلخبلص يف ادلرتبة األذىل يف اجلان  االؽلاي  ذب سبة )

« . تصبور مقبرتح لبدذر األسبرة يف إكسباب قبيم العمبل التطبوعي لبدر لب ائهبا مب  م  بور إسببلمي » ذع والاد( ؼؾؿؼدراسة احلارثي ) -
تعببرة دذر األسبرة يف إكسبباب لب ائهببا تلببرب القببيم مبب  م  ببور إسبببلمي .ذقببد قببيم العمببل التطببوعي ذ  إبببراز بعببس ذقبد هببدفت الدراسببة إىل

 يلي: توصل الباحث إىل عدد م  ال تائم م  لبرزها ما
لبرزت الدراسة رلموعة م  القيم الِت تقوح عليها لركاخ العمبل التطبوعي كالتعباذخ ذالتكافبل ذاإليلبار ذالببلج ذالعطبا  ذاألخبوة ذالرفبق -

 ذادلواط ة ذالشعور لدلس ذلية .
 بي ت الدراسة لخ َرس القيمة ؽلر أبربع مراحل ذهي :التوعية للقيمة ذالاهم ذالتطبيق ذالتعزيز . -
ذقد هدفت الدراسة إىل إبراز العمل التطوعي «. العمل التطوعي م  م  ور الرتبية اإلسبلمية»ذع والا  هب( : ػؾؿؼدراسة اليف )  -

 ة اإلسبلمية . ذقد توصلت الباحلة إىل ال تائم التالية:م  م  ور الرتبي
ذلبه آسر إغلابيبة علبى  إخ التطوع يف اإلسبلح هدفه الرئيس رضا ل سبخانه ذتعاىل .ذلخ للتطبوع رلباالت ذصبورا عديبدة يف اإلسببلح،

سسبات التعلبيم ذاإلعببلح لخ يقومبوا بابرس القبيم الارد ذاجملتمبع. ذقبد لذردت الباحلبة بعبس التوصبيات مب  لعلهبا: إخ علبى اآلل  ذادلبربني ذم  
ادلللى يف ناوس ال اشذة ذتعليمهم قيم التطوع م ل الصار. ذلخ على ذاضعي ادل اهم لخ يضبم وها قبيم التطبوع. ذلخ علبى ادلتطبوعني إخببلص 

ال ية يف عملهم. 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



علي الشريفحممد عبد الرمحن  د/    درجة االلتزام بقيم العمل التطوعي لدى الطالب امللتحقني بأنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية"
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. ذقبد هبدفت  الدراسبة إىل معرفبة ماهبوح التطببوع يف «العمبل التطبوعي يف م  بور الرتبيبة اإلسببلمية» ذع والباح(  فػػؽدراسبة حريبرز ) -
إخ العمل التطوعي لسباس  اللاة ذتقومي العمل التطوعي م  م  ور الرتبية اإلسبلمية، ذم  لبرز ال تائم الِت توصل اليها الباحث ما يلي:

َبرس ببلذر ادلبودة، ذالتخباب ببني لفبراد م  لسس الرتبيبة اإلسببلمية تبريب األفبراد ذاجلماعبات علبى رذح التكافبل ذالتضبام  االجتمباعي، ذ 
لخ البدي  اإلسببلمي قبد حبس البشبر علبى القيباح بواجببات اتباجني ذاألرامبل ذاأليتباح  ذالعجبزة. ذلخ  -كبللرب -اجملتمع .ذمب  ال تبائم 

سببمى ه بباث معوقببات للعمببل التطببوعي مبب  لعلهببا َيبباب العمببل ادل سسببي يف العمببل التطببوعي. ذقببد لذصببى الباحببث  دخبباج قصببي  
 اخلدمة االجتماعية التطوعية يف ادلرحلة اجلامعية  ذلذصى كللرب بضرذرة َرس مبادئ اخلدمة االجتماعية يف ناوس التبلميل.

القبببيم االسببببلمية لبببدر طالببببات جبببامعِت لح القبببرر يف مكبببة ادلكرمبببة ذادللبببرب عببببدالعزيز يف جبببد  »ذع والبببا هبببب(  ػؽؿؼدراسبببة اضبببار ) -
.هدفت الدراسة إىل التعرة على القيم البِت تتصبدر الب با  القيمبي لبدر طالببات جبامعِت لح القبرر يف « ي ذعبلقتها للتخصي الدراس

توجبد عبلقبة ببني لبعباد القبيم  ذقبد توصبلت الباحلبة إىل لنبه ال،   جبد  ذعبلقتهبا للتخصبي الدراسبيمكبة ادلكرمبة ذادللبرب عببدالعزيز يف
 ة ادلكرمة ذادللرب عبدالعزيز يف جد  ترجع للتخصي الدراسي . االسبلمية  لدر طالبات جامعِت لح القرر يف مك

تعبرة لهبم دذافبع العمبل هبدفت الدراسبة إىل «. لبل مهبودهمذسبائل اسبتقطاب ادلتطبوعني ذاالنتاباع األم:»هبب(  كؼؿؼدراسة القعيببد )  -
تطبوعي ع بد الشبباب هبي احلاجبة لبلتصباج إخ مب  لببرز دذافبع العمبل ال التطوعي ع د الشباب. ذقبد توصبل الباحبث إىل ال تبائم التاليبة:
بة يف شال لذقات الاراا ذزايدة احرتاح اللات،  ذال مو الشخصي، ذاكتساب معارة جديدة . لآلخري ، ذالَر

 التعليق على الدراسات السابقة :
قبد اتاقبت مبع  –(  هببكؼؿؼح(  ذدراسة القعيد ) ؽؼػؽعدا دراسة عز العرب ) -للرجوع إىل الدراسات السابقة  صلدها ُيعا 

ذم  الدراسات الِت اتاقت مع دراسة الباحث م  حيبث  دراسة الباحث، م  حيث تركيزها على القيم م  م  ور الاكر الرتبوز اإلسبلمي،
إال للببا اختلاببت عبب  «، د(ؼؾؿؼد(  ذدراسببة احلببارثي  )ؽؾؿؼدراسببة رذاس )»ت اذذلببا دلوضببوع قببيم العمببل التطببوعي علببى ذجببه اخلصببوص 

الباحببث مبب  حيببث إخ دراسببة الباحببث سببعت للتخقببق مبب  درجبة التببزاح الطبببلب ادللتخقببني أبنشببطة اجلوالببة لجلامعببات السببعودية بقببيم دراسبة 
لث ا  كتابة اإلطار ال  رز  ا تضم ته تلرب الدراسات م  موضبوعات ن ريبة يف العمل التطوعي. ذقد استااد الباحث م  الدراسات السابقة 

ذقبد اتاقببت دراسببة الباحبث مببع دراسببة  لث با  إعببداد زلبباذر لداة الدراسبة. يف  ، ذاسببتااد مبب  هبل  الدراسببات كببللربمتعلقبة للعمببل التطبوعي
يوجد لثر للتخصي على االلتزاح للقيم الوادرة يف الدراسة  .  (  م  حيث إنه الػؽؿؼاضار  )

 منهج الدراسة :
األسبلوب البلز »(  أبنبه كقؼص ح،لكلؼ ع به عبيبدات ذآخبرذخ )هل  الدراسة ادل هم الوصباي البلز يعبليف استخدح الباحث 

ذم  خببلج  «،ذصااس دقيقاس، ذمعلاس ع ها تعبرياس كياياس لذ تعبرياس كمياس  يعتمد على دراسة الواقع لذ ال اهرة كما توجد يف الواقع، ذيهتم بوصاها،
 اجلامعات السعودية دلعرفة درجة االلتزاح بقيم العمل التطوعي لديهم . هلا ادل هم قاح الباحث لستطبلع  آرا  الطبلب ادللتخقني لجلوالة يف

بلغ رلتمع الدراسة قرابة للاي طال  ؽلللوخ كافة الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة يف اجلامعات السبعودية للعباح . هاوعينت ،الدراسة جمتمع
السعودية يف االحتااج ادل عقد يف م طقة الباحة   اسببة اليبوح البوطهب، هب، ذقد مت حصرهم م  خبلج تواجد جوالة اجلامعات ؿؾؿؼاجلامعي 

ي  ذسببعة ذَخسبني ا  عمليبة الرصبد. ذقبد مت اختيبار مذبلث بايف ذقد لسهم ذجود مشريف اجلوالة لجلامعات السعودية يف تسهيل مهمة الباحبث 
.%(  م  اجملتمع الكلي للدراسة ـؼطالباس كعي ة للدراسة ؽلللوخ حوايل )

 أداة الدراسييية:
تلرب االستمارة الِت ةتوز على » االستبانة أبلا ( ؽؿؾص هب،لػؿؼاستخدح الباحث االستبانة كأداة للدراسة ذيعرة العساة )

مببا يببرا هببا اإلشببارة إىل  اببراا لئلجابببة ذيطلبب  مبب  اجمليبب  عرلموعببة مبب  األسببذلة لذ العبببارات ادلكتوبببة مببزذدة  جالهتببا لذ اآلرا  اتملببة لذ ب
«مهماس لذ ما ي طبق عليه فيها لذ ما يعتقد لنه هو اإلجابة الصخيخة

ب ا  األداة ذحساب صدقها ذثباهتا .-

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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قاح الباحث يف جز  الدراسة ال  رز  خاذلة صياَة قيم العمل التطوعي م  م  ور الاكر الرتبوز اإلسببلمي مب  خببلج تتببع ال صبوص -
تبباب لذ مبب  السبب ة ال بويببة، مببع الرجببوع لبببعس الشببواهد مبب  سببرية  السببلِل الصببا  الببلي  كببانوا ادل كببدة علببى هببل  القببيم سببوا  مبب  الك

 يتمللوخ هل  القيم يف حياهتم ذيف سلوكياهتم .
ذبعد رصد هل  القيم قاح الباحث بوضع عبارات األداة متماشية مع هل  القيم ذتص ياها يف ثبلثة زلاذر رئيسة ذهل  ااذر كالتايل :

 زلور القيم القلبية ادلتعلقة للعمل التطوعي . :لذالس 
 زلور القيم ادلتعلقة للتخطيط للعمل التطوعي . :سنياس 
 زلور القيم ادلتعلقة بت ايل العمل التطوعي . :سللاس 

داة مبب ذبعببد ذلببرب قبباح الباحببث بعببرض األداة علببى بعببس ادلختصببني يف كليببة الرتبيببة، ذادلهتمببني للعمببل التطببوعي دلعرفببة صببدت األ
خببببلج صبببدت اكمبببني. ذبعبببد التعبببديل ذفبببق ملخوظبببات اكمبببني قببباح الباحبببث حبسببباب الصبببدت مببب  خببببلج معامبببل ارتبببباط بريسبببوخ

(Pearson:ذقد ظهرت نتائم ارتباط ااذر مع الدرجة الكلية كالتايل ،) 
(  قيا معامت االرتباط حملاور االستبانةؼجدول )

مستوى الداللةيمة معامت االرتباطقرقا العبارات يف األداةاحملور
ؼػ8ػـق8ػك-ؼقيم العمل التطوعي القلبية

ؼػ8ػلف8ػػؽ-لقيم التخطيط للعمل التطوعي
ؼػ8ػكك8ػقؾ-ؼؽقيم ت ايل العمل التطوعي

شلبا يبدج علبى لخ  ( ؼػ8ػم  خبلج ال  ر للجبدذج السبابق يتضبج لخ قبيم معامبل االرتبباط ببني اباذر ذالدرجبة الكليبة دالبة ع بد )
 alphaاألداة ةقببببق لهببببدافها الببببِت ذضببببعت مبببب  لجلهببببا .ذقببببد قبببباح الباحببببث حبسبببباب ثبببببات  األداة عبببب  طريببببق معامببببل الاببببا كرذنببببباخ )

cronbach،) ( لما اللببات كف8ػ(  ذبلغ ثبات اور اللالث )ػق8ػ(، كما بلغ ثبات اور اللاي )ؼك8ػذقد بلغ ثبات اور األذج  )
( ذهي درجة عالية تدج على ثبات األداة بشكل جيد. ذبعد ذلرب قاح الباحث بتوزيع األداة علبى لفبراد عي بة ؾك8ػداة فقد بلغ ) الكلي لؤل

الدارسببة مسببتلمراس تواجببد جوالببة اجلامعببات السببعودية يف إحببدر ادل اسبببات الوط يببة   طقببة الباحببة، ذقببد سببهل هببلا التواجببد مهمببة الباحببث، 
بشكل مباشر ذاستبلمها كللرب لألسلوب ادلباشر م  لفراد عي ة الدراسة . وزيعاس حيث مت توزيع األداة ت

 معيار احلكا على عبارات األداة :
لتسببهيل تاسببري ال تببائم قبباح الباحببث لسببتخداح االسببلوب التببايل لتخديببد مسببتور اإلجابببة علببى عبببارات زلبباذر الدراسببة حيبببث مت 

  مت تصب يِل االجبالت إىل َخسبة مسببتوايت  (،ؼقليلبة جبداس   ،ؽقليلببة  ،ؾمتوسبطة  ،ؿ، كببرية ـإعطبا  ذزخ للببدائل )كببرية جبداس 
متساذية ادلدر م  خبلج ادلعادلة التالية :

   ػك8ػ ؿ( ÷ؼ-ـعدد بدائل األداة   )÷ لقل قيمة (  –طوج الاذة   )لكل قيمة 
( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة ؽجدول )

املتوسطاتمدى الوصف
ـ - ؿؽ8ؿكبرية جداس 
ؾؽ8ؿ  – ؾؿ8ؾكبرية
ؽؿ8ؾ  – ؽف8ؽمتوسطة
ؼف8ؽ – ؼك8ؼقليلة

ػك8ؼ  – ؼقليلة جداس 
نتائج الدراسة وتفسريىا: 
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فيمببا يلببي سببيقوح الباحببث بعببرض ل تائجهببا يف جانبهببا التطبيقببي، ذقببد ْتببت االجابببة علببى السبب اج األذج مبب  خبببلج اسببتخداح قببيم 
 ادلعيارز ذادلتوسطات احلسابية ذذلرب على ال خو التايل : االضلراة
إجابة الس اج األذج: ما درجة االلتزاح بقيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني أبنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية؟.-

اجلامعات السعودية(  يوضح درجة االلتزام بقيا العمت التطوعي لدى الطالب امللتحقني أبنشطة اجلوالة يف ؾجدول )

املتوسط عبارات قيا العمت التطوعي
االحنراف 
املعياري

الرتتيب وفق أعلى 
متوسط

ؼؽفػلف8ػلـ8ؿ لتعامل بصدت ع د مشاركِت يف األعماج التطوعية.ؼ
ـقؼؾؽق8ػفؾ8ؿ لحتس  ع د ل كل جهد تطوعي لقوح به .ؽ
ؾؽلكـك8ػكؾ8ؿلدز إؽلاخ قل  أبعلية العمل التطوعي . ؾ

ؿ
لشبببببعر لحلسببببببرة حي مبببببا ال لسببببببتطيع ادلشببببباركة يف بعببببببس األعمبببببباج 

ؽؽؿؽللل8ػؾػ8ؿ التطوعية .

قؼقؽؼقل8ػؾؼ8ؿ لشعر لألق ع د تعرض شخي ما دلصيبة لذ دلشكلة ما.ـ
ؿػؼـؽل8ػكؾ8ؿ لشعر للسعادة القلبية حي ما لقدح عمبل تطوعياس مفعاس لؤلخري .ف

ق
عادة حي مبببببببببا لرر زمبلئبببببببببي يشببببببببباركوخ يف االعمببببببببباج لشبببببببببعر للسببببببببب

 التطوعية.
فقؽفؽك8ػـؾ8ؿ

ؿؼػؽكلل8ػـؼ8ؿلدز إحساس لدلسذولية مها  رلتمعي. ك
قؽلػؽل8ػلؽ8ؿلشارث يف لعماج تطوعية مت وعة ذال لقتصر على عمل بعي ه.ل
ػؾؼكلؿل8ػلك8ؾحلق لبدل لألعماج التطوعية ادلتعلقة لألقارب   اللي  يلولم يف اػؼ
ؼؽؾؿؾلك8ػـػ8ؿلةلى لحللم ع د مشاركِت يف األعماج التطوعية .ؼؼ
ـؾؽؿكػؼ8ؼفق8ؾلقدح العمل التطوعي على لعمايل الشخصية .ؽؼ
كؽؿؾفكػ8ؼؼل8ؾلقوح بتخديد األهداة قبل ادلشاركة يف العمل التطوعي .ؾؼ
فؽقـؾؼػ8ؼلل8ؾكة يف لكلر م  عمل تطوعي. لقوح بتخديد األذلوايت ع د ادلشار ؿؼ
ؿؾؼؼؾؽؼ8ؼقق8ؾلقوح بتخديد مصادر الدعم ادلايل قبل ت ايل األعماج التطوعية .ـؼ
ـؽقـؾؼػ8ؼلل8ؾلتعلم األحكاح الشرعية ادلتعلقة للعمببل التطوعي .فؼ
ؽؾػؾقػؽ8ؼؾك8ؾلطلع على مهارب ذثقافة األمم ذالشعوب يف رلاج العمل التطوعي قؼ
ؿؽفػفلل8ػػػ8ؿلخطط بشكل جيد للعمل التطوعي اللز لشارث فيه.كؼ
ػؽؼؿؼؼػ8ؼفػ8ؿلدعو إىل إقامة األعماج التطوعية ذإىل االشرتاث فيها.لؼ
قؽفلؿكؽ8ؼفل8ؾلستأذخ ذالدز قبل ادلشاركة يف العمل التطوعي  .ػؽ
ؽؼكػقق8ػلـ8ؿلتطوعي .لحرتح ُيع ادلشاركني معي يف العمل اؼؽ
ؽؼػـؽقك8ػلؼ8ؿلطيع ادلس ذلني ع  العمل التطوعي اللز لعمل فيه.ؽؽ
لػلؾؽل8ػؾؽ8ؿلبلج جهداس كبرياس يف العمل التطوعي سوا  للمسلمني لذ لاريهم .ؾؽ
ػؼـفؼؽل8ػؽؽ8ؿلقوح لاللتخات لألعماج التطوعية  بادرة شخصية مهب .ؿؽ
ؼؾلكقـػ8ؼكك8ؾناسببببببببببببببي فببببببببببببببوت طاقتهببببببببببببببا لث ببببببببببببببا  ت ايببببببببببببببل العمببببببببببببببل ال لكلببببببببببببببِل ـؽ
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االحنراف املتوسطعبارات قيا العمت التطوعي
املعياري

الرتتيب وفق أعلى 
متوسط

التطوعي.
قؾؼفؾلؾ8ؼفـ8ؾلشبارث فبي األعماج التطبوعية ادلتعبلقة حبمباية احليبواخ .فؽ
ؾؾـقؽؾؽ8ؼؼك8ؾلشببببارث فبببي األعمبببباج التطبببوعيبة ادلتعبببلقة للبببيذة .قؽ
لؼـفــػ8ؼكػ8ؿتطوعي . لحقق العدج حي ما لقوح أبز عملكؽ
ـؼؿلؿؾل8ػـؼ8ؿ. د اشرتاكي يف األعماج التطوعية لَس طريف ع  ارمات علؽ
لؽؾؽؼـؼ8ؼؼل8ؾلتسامج مع اللز يتجاذز علي ع د مشاركِت يف العمل التطوعي ػؾ
كقؼؽلل8ػفؽ8ؿاتبسم  ع د مشاركِت يف األعماج التطوعية  .ؼؾ
فؾـؽؿلؼ8ؼػق8ؾدعم موارد العمل التطوعي . لساهم  ايل يفؽؾ
فؼؿـؽؽػ8ؼؿؼ.ؿلث ا  مشاركِت يف العمل التطوعي .يف ليف للعهد ؾؾ
ؾؼقكلؼػ8ؼلؼ8ؿ.لث ا  مشاركِت يف العمل التطوعييف لحاظ األسرار الِت لخطل إلا ؿؾ

مببللث ببا  ادلشبباركة للعيف لقببوح بتقببدمي ادلواسبباة ع ببد احلاجببه لببللرب  ـؾ
التطوعي .

كؼؽػكقػ8ؼؾؼ8ؿ

فؾ
لث ببببببا  مشببببببباركِت يف العمبببببببل يف لحببببببافظ علبببببببى ادلمتلكببببببات العامبببببببة 

ؼؼؼؽؽؿػ8ؼػؽ8ؿ .التطوعي

ؾؽكؿفػؾ8ؼؼػ8ؿلث ا  قيامي لألعماج التطوعية.يف لحرص على ن افة م هرز  قؾ
ادلرتبة األذىلقؼؿفـ8ػلؽ8ؿادلتوسط الكلي للمخور األذج --
ادلرتبة اللاللةقـقؼف8ػـل8ؾط  الكلي للمخور اللايادلتوس--
ادلرتبة اللانيةػػلقـ8ػفػ8ؿادلتوسط الكلي للمخور اللالث--
متوفرة بدرجة كبرية لـفلؿ8ػقػ8ؿادلتوسط  الكلي لكافة ااذر--

لتخقبني لجلوالببة يف اجلامعبات السببعودية، مب  خبببلج اجلبدذج السببابق يتضبج لخ ه بباث التزامباس بقببيم العمبل التطببوعي لبدر الطبببلب ادل
(  عبببارة، ذلقببي العبببارات ذعببددها عشببرذخ عبببارة جببآ ت قؼحيببث بلاببت العبببارات الببِت تببدج علببى االلتببزاح إلببل  القببيم بدرجببة كبببرية جببدا )

يببع ادلشبباركني معببي يف لحببرتح ُ»ذقيمببة «، لتعامببل بصببدت ع ببد مشبباركِت يف األعمبباج التطوعيببة»متببوفرة بدرجببة كبببرية، كمببا يبلحببظ لخ قيمببة 
( ذهبلا م شبر جيبد؛ ألخ الصبدت لـ8ؿقد لخلات لعلبى متوسبط ذبدرجبة كببرية جبدا حيبث بلبغ ادلتوسبط ذلباتني العببارتني )« العمل التطوعي

لبى إخببلص لث ا  العمل التطوعي، ذم  ادلسلم به لخ العمل التطوعي يف االسببلح يف عمومبه قبائم عيف ذاحرتاح اآلخري  م  القيم ادلهمة جداس 
ةققبت « لحتسب  ع بد ل كبل جهبد تطبوعي لقبوح ببه»ذذفبق هبلا ادلببدل صلبد لخ قيمبة  العمل  تعاىل ذعدح انت ار مردذد دنيوز مب  ذرائبه،

ظهببرت لخ ه بباث لهببدافاس مبب  االشببرتاث يف العمببل لهببب(  الببِت كؼؿؼمببع دراسببة القعيببد )ذهببلا ؼلتلببِل  (،فؾ8ؿبدرجببة كبببرية جببداس ذ عببدج )
 ق يك  م  لعلها االخبلص .   التطوعي 

قببد لخببلت لقببل متوسببط ذقببد بلببغ « لشبببارث فبببي األعمبباج التطبببوعية ادلتعبببلقة حبمببباية احليبببواخ» ذقببد لاببت ن ببر الباحببث لخ عبببارة
م م  للا ذقعت يففـ8ؾ) دة يف مب  ببني ُيبع العببارات البوار  -أخ حصبوذلا علبى لقبل معبدج فب« متوفرة بدرجبة كببرية»مستور  (  ذعلى الَر

لمر ملات لل  ر، ذيرر الباحث لخ هلا ر ا يعود لقلة احليوامت يف ذاقبع الطالب  يف احليباة ادلعاصبرة حيبث إخ الوضبع احلبايل حليباة   -األداة
 «لسباهم  بايل يف دعبم مببوارد العمبل التطبوعي»ادلبدخ ال يسباعد علبى تقبدمي األعمباج التطوعيبة ادلتعلقبة لحليببوامت .كمبا يبلحبظ لخ عببارة 

( ذيببرر الباحببث لخ قلببة مسبباعلة الطالبب  لدلبباج يف العمببل التطببوعي ر ببا يعببود لضببعِل ػق8ؾجببا ت يف ادلرتبببة قبببل األخببرية ذ توسببط ذقببدرة )
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علببى ادلكافببأة اجلامعيببة كمصببدر دخببل رئببيس، مببع ارتابباع لتكبباليِل ادلعيشببة مقارنببة  سببتور  -يف الاالبب -دخببل الطالبب  اجلببامعي ذاعتمبباد  
 دخل الطال  .

ق تك  م  ضم  العبارات ادلتخققة بدرجة كبرية « لشببببارث فبببي األعمبببباج التطبببوعيبة ادلتعبببلقة للبببيذة»ات ن ر الباحث لخ عبارة ذل
ذهلا م شر على ضعِل برامم خدمة البيذة لدر اجلوالة ذللا مازالت حباجة إىل مزيد م  اللامم ادلتطورة كماس ذنوعاس خصوصاس لخ  جداض،

متأخرة ذق ةصل « لقدح العمل التطوعي على لعمايل الشخصية»برامم خدمة البيذة م  لهم لهداة احلركة الكشاية . كما جا ت عبارة 
م  على قيمة عالية، ذهلا ر ا يدج على لخ قيمة االيلار ق أتخلها حقها م  الع اية يف االعداد ال  رز ذالتدري  لطبلب اجلوالة ؛ذالبد 

 ر يف اللامم ادلقدمة للطبلب ادللتخقني لجلوالة ذتضمي ها هل  القيمة؛ ألخ قيمة االيلار مهمة جداس ذقد حث عليها القراخ إعادة ال 
دطذخض يفظ  الكرمي، يقوج ل تعاىل: ؽلضاخض مظ غ قبضبغلظهظمغ ػلطظبُّوخض مض غ هضاجضرض إظلضيغهظمغ ذضالض غلضظ ارض ذضاإلغظ  صطدطذرظهظمغ حضاجضةس شلظ ا لطذتطوا ذضيبط غثظرطذخض عضلضىذضال لظي ض تبضببضو  طذا الد 

هظ فضأطذلضذظربض هطمط الغمطاغلظخطوخض  هظمغ ذضلضوغ كضاخض إلظظمغ خضصضاصضةش ذضمض غ يطوتض شطج  نبضاغسظ [.  ل] احلشر: لضنبغاطسظ
 إجابة السؤال الثاين :

لت لفببراد العي ببة تعببزر دلتاببري نببوع التخصببي يف اجلامعببة (  بببني اسببتجاـػ8ػهببل توجببد فببرذت ذات داللببة إحصببائية ع ببد مسببتور )
ال تببائم علببى  جببا تلئلجابببة عبب  هببلا السبب اج اسببتخدح الباحببث ةليببل التببباي  األحببادز. ذقببد  شببرعي،  إدارز، طبب ( ؟ –لديب  –ي )علمبب

 ال خو التايل .
(  نتائج استجاابت عينة الدراسة وفقاً ملتغري التخصص يف اجلامعة .ؿجدول )

جمموع مصدر التباينور القياحم
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى الداللةFقيمة 

القلبية 
بني اجملموعات 

داخل اجملموعات 
اجملموع

لؼ8ؼ
ػؾ8ػك
لؿ8ؼك

ؿ
ؽـؽ
فـؽ

ػؾ8ػ
ؽؾ8ػ

َري داجؾل8ػ

التخطيط
بني اجملموعات

داخل اجملموعات
اجملموع

قـ8ػ
فػ8قل
ؾف8قل

ؿ
ؽـؽ
فـؽ

ؿؼ8ػ
لؾ8ػ

َري داجقؾ8ػ

الت ايل
بني اجملموعات

داخل اجملموعات 
اجملموع

ػق8ػ
ؼؼ8ـك
ؼك8ـك

ؿ
ؽـؽ
فـؽ

كؼ8ػ
ؿؾ8ػ

َري داجؽـ8ػ

اجملمبببببببببببببببببببببببوع 
الكلي 

بني اجملموعات 
داخل اجملموعات 

اجملموع

ـؾ8ػ
كق8ؽف
ؾؼ8ؾف

ؿ
ؽـؽ
فـؽ

لػ8ػ
ـؽ8ػ

َري داجـؾ8ػ

ذمعبىن ذلبرب لنبه ال توجبد فبرذت ذات  لؤلبعباد ذالدرجبة الكليبة َبري دالبة إحصبائياس،   (f)السبابق يتضبج لخ قيمبةم  خبلج اجلبدذج  
داللببة إحصببائية بببني زلبباذر الدراسببة اللبلثببة تعببزر دلتاببري نببوع التخصببي يف ادلرحلببة اجلامعيببة. ذهببل  ال تيجببة تتاببق مببع نتيجببة دراسببة اضببار 

ال يوجبد اخببتبلة ببني درجبات التمسببرب للقبيم البواردة يف الدراسبة تعببزر دلتابري اخبتبلة التخصببي. هبب( البِت كباخ مبب  نتائجهبا لنبه ػؽؿؼ)
ذهببل  ال تيجببة م شببر علببى لخ م  ومببة قببيم العمببل التطببوعي لببدر الطبببلب ادللتخقببني أبنشببطة اجلوالببة يببدخل يف تشببكيلها عوامببل لببيس مبب 

 ضم ها التخصي األكادؽلي .    

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



علي الشريفحممد عبد الرمحن  د/    درجة االلتزام بقيم العمل التطوعي لدى الطالب امللتحقني بأنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إجابة السؤال الثالث : 
)جيبد جبداس  (  ببني اسبتجالت لفبراد العي بة تعبزر دلتابري ادلعبدج الدراسبيـػ8ػهل توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع بد مسبتور )

ال تائم على ال خو التايل : جا تذقد  لئلجابة ع  هلا الس اج استخدح الباحث اختبار َتَ، جيد فأقل(  ؟ -فأعلى 
فقاً ملتغري املعدل الدراسي(  نتائج استجاابت عينة الدراسة و ـجدول )

املتوسطالعددمتغري املعدلحمور القيا
االحنراف 
املعياري

درجات 
tقيمة احلرية

مستوى 
الداللة

داج ع د لؽ8ؾــؽــ8ػكؾ8ؿؽقؼجيد جداس فأعلىالقلبية
ـػ8ػ فـ8ػؿؼ8ؿـكجيد فأقل

 د داج علػ8ؽــؽكـ8ػػػ8ؿؽقؼجيد جداس فأعلىالتخطيط
ـػ8ػ كف8ػؿك8ؾـكجيد فأقل

داج ع د ػػ8ؽــؽــ8ػؽؼ8ؿؽقؼجيد جداس فأعلىالت ايل
ـػ8ػ ؽف8ػفل8ؾـكجيد فأقل

اجملموع 
الكلي

داج ع د ؾق8ؽــؽقؿ8ػؿؼ8ؿؽقؼجيد جداس فأقل
ـػ8ػ ؿـ8ػفل8ؾـكجيد فأقل

 ( لصبا  الطببلب البلي  معبدالهتم جيبدـػ8ػلؤلبعباد ذالدرجبة الكليبة دالبه ع بد )(  t للرجبوع للجبدذج السبابق صلبد لخ قيمبة ) 
جببداس فببأعلى. ذيببرر الباحببث لخ هببل  ال تيجببة م شببر علببى لخ اختيببار الطبببلب ادلتاببوقني علميبباس لبلطلببراط يف األنشببطة ذم هببا لنشببطة اجلوالببة ال 

خ زلصلة لبللتزاح  جموعة مب  القبيم البِت تب عكس علبى دافعيبة الطببلب، ذؽلك  القوج لخ التاوت األكادؽلي يكو  ي ثر على ةصيلهم العلمي،
لث ا  القيباح لألعمباج التطوعيبة، ذي كبد هبلا بعبس الدراسبات يف ذعلىى سلوكهم، ذلر ا انعكس التزاح ادلتاوقني بقيمهم اخلاصة على سلوكهم 
ح(  إىل لخ القببيم ؽؼػؽذكببللرب دراسببة عبببدل ) ح( ،لكلؼ)الببِت ت اذلببت القببيم لببدر ادلتاببوقني ذادلوهببوبني، حيببث توصببلت دراسببة خليببل 

ح(  إىل لخ لكلؼالدي ية احتلت ادلرتبة األذىل لدر الطبلب ادلتاوقني م  بني م  ومة القيم الواردة يف الدراسة. كما توصلت دراسبة عببد  ) 
الطبلب ادلتاوقني يف اجلامعة لكلر إيلاراس م  الطبلب َري ادلتاوقني دراسياس .

 جابة السؤال الرابع :إ
(  بببني اسببتجالت لفببراد العي ببة تعببزر دلتاببري مسببتور تعلببيم ذيل األمببر ـػ8ػهببل توجببد فببرذت ذات داللببة إحصببائية ع ببد مسببتور )

ذقد جا ت ال تائم على ال خو التايل : لئلجابة ع  هلا الس اج استخدح الباحث اختبار َتَ، لقل م  جامعي(  . -)جامعي فأعلى 
نتائج استجاابت عينة الدراسة وفقاً ملتغري مستوى تعليا ويل األمر.(  فجدول )

حمور 
القيا

مستوى تعليا 
األب

درجة االحنراف املعيارياملتوسطالعدد
احلرية

 tقيمة 
مستوى
الداللة

القلبية
ؾـ8ػـؾ8ؿؿؼؼجامعي فأكلر

َري داج ؼؾ8ؼ ــؽ
لـ8ػفؽ8ؿؾؿؼلقل م  جامعي

التخطي
ط

ؾف8ػلل8ؾؿؼؼفأكلر جامعي
َري داجؿػ8ؼــؽ  ػف8ػؼل8ؾؾؿؼلقل م  جامعي

َري داجـؼ8ػــؽ لـ8ػفػ8ؿؿؼؼجامعي فأكلرالت ايل

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



علي الشريفحممد عبد الرمحن  د/    درجة االلتزام بقيم العمل التطوعي لدى الطالب امللتحقني بأنشطة اجلوالة يف اجلامعات السعودية"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

722 

قـ8ػ قػ8ؿ ؾؿؼلقل م  جامعي
اجملموع 
الكلي

كؿ8ػ ػؼ8ؿ ؿؼؼجامعي فأكلر
َري داج فف8ػ ــؽ

ؼـ8ػ فػ8ؿ ؾؿؼلقل م  جامعي
ذات داللبة  شلبا يعبهب لنبه ال يوجبد فبرذت لؤلبعباد ذالدرجبة الكليبة َبري دالبة إحصبائياس،  (t) جبدذج السبابق صلبد لخ قيمبةذللرجبوع لل

 -إحصببائية تعببزر دلتاببري مسببتور تعلببيم ذيل األمببر )جببامعي فببأكلر لذ لقببل مبب  جببامعي( ، ذيببرر الباحببث لخ ه بباث اهتمامبباس ملخوظبباس للقببيم 
م  ُيبع شبرائج اجملتمبع بابس ال  بر عب  ادل هبل الدراسبي، فباجملتمع السبعودز رلتمبع ػلبافظ بدرجبة كببرية  يف اجملتمع السعودز -بصاة عامة

اس  العمل الدعوز ذالرتبوز، ذيص  جز على رفع مستور الوعي للتعاليم الدي ية، ذالرتبية االسبلمية، يتجلى ذلرب م  خبلج إنتاج ضخم م  
رب للقيم االسبلمية .م  هلا اإلنتاج يف احلث على التمس اس كبري 

 ملخص النتائج :
من أمهها ما يلي : ، توصلت ىذه الدراسة إىل عدد من النتائج 

حيبث بلبغ ادلتوسبط ،يلتزح الطبلب ادللتخقوخ أبنشطة اجلوالة لجلامعات السعودية  ع بم قبيم العمبل التطبوعي البواردة يف لداة الدراسبة -
 اس ذفق معيار احلكم على العبارات .(  ذهي درجة كبري جدقػ8ؿالكلي للعبارات )

ذذلبرب ذفبق مبا جبا  ،ذاحرتاح اآلخري ، ذاالخبلص  تعباىل بدرجبة كببرية جبداس  يلتزح الطبلب ادللتخقوخ أبنشطة اجلوالة بقيم الصدت،-
 يف استجالت لفراد العي ة .

ذكللرب قيمة ادلساعلة للتبلع لدلباج علبى  (،فـ8ؾ) حصلت قيمة لشبارث فبي األعماج التطبوعية ادلتعبلقة حبمباية احليبواخ على متوسط-
 (  ذهو م  لقل ادلتوسطات ذفق إجالت لفراد عي ة الدراسة . ػق8ؾمتوسط )

 (  بني استجالت لفراد العي ة تعزر دلتاري اجملاج اللز يدرس فيه الطال  .ـػ8ػال توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور )-
ذكبباخ الاببرت  ،(  بببني اسببتجالت لفببراد العي ببة تعببزر دلتاببري ادلسببتور الدراسببيـػ8ػائية ع ببد مسببتور )توجببد فببرذت ذات داللببة إحصبب-

 لللي  معدالهتم جيد جيداس فأكلر .
(  بني استجالت لفراد العي ة تعزر دلتاري مستور تعليم ذيل األمر .ـػ8ػال توجد فرذت ذات داللة إحصائية ع د مستور )-

 توصيات الدراسة :
نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي مبا يلي: يف ضوء

 ضرذرة االستمرار يف تعزيز قيم العمل التطوعي لدر الطبلب ادللتخقني يف لنشطة اجلوالة .-
 ذطبلب اجلوالة بشكل خاص . هم فيها الطبلب عامة،اد برامم فاعلة ل  افة البيذة يسالعمل على إغل-
 وامت ذحلايتها م  الصيد اجلائر لذم   االيلا .ْتكني طبلب اجلوالة م  االسهاح يف رعاية احلي-
لرتبية ال اس على البلج.  -ذلو للشي  اليسري-ضرذرة حث الطبلب للمساعلة ذاإلناات يف دعم العمل التطوعي -

 مقرتحات الدراسة:  
فر اب ادللتخقببني لجلوالببة ذتببو يقببرتح الباحببث عمببل دراسببة ارتباطيببة دلعرفببة مببدر العبلقببة بببني االلتببزاح بقببيم العمببل التطببوعي لببدر الطبببل-

 القدرة على االبداع .
يقبببرتح الباحبببث القيببباح بعمبببل دراسبببة دلعرفبببة درجبببة االلتبببزاح بقبببيم العمبببل التطبببوعي لبببدر الطالببببات ادللتخقبببات لل شببباط االجتمببباعي يف -

 اجلامعات السعودية .
ات السعودية ضلو االلتخات ب شاط اجلوالةيقرتح الباحث عمل دراسة دلعرفة لثر برممم تدري  على امهاهات طبلب اجلامع-
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 قائمة املراجع
، ةقيبق، األرمؤذط، شبعي ، م سسبة الرسبالة، ؼط د(   اإلحساخ يف تقري  صخيج اب  حبباخ،كػؿؼ) اب  حباخ،   اب  حباخ-

 بريذت.
 ، شعي ، م سسة الرسالة.ؼمؤذط، طد(  مس د اإلماح لحلد ةقيق، األر ؼؽؿؼلحلد، لحلد ب  ح بل )-
اب  خزؽلة،   ب  إسخات )ب.ت(  صخيج اب  خزؽلة، ةقيق، األع مي،   ب  مصطاى، ادلكت  اإلسبلمي، بريذت. -
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، دار الكت  العلمية، بريذت.ؼط د(  ةقيق: عطا،   عبد القادر،ػؼؿؼ  ب  سعد الطبقات الكلر ) اب  سعد،-
، ةقيبق اقبق: األرمؤذط ، شبعضي  ذقبر ، زلضم بد بب  كامظبل ، دارؼد( ، سب   ليب داذذد.طػؾؿؼبب  األشبعث ) لبو داذذد، سليماخ-

 الرسالة العادلية.
 رذح ادلعاي يف تاسري القرآخ الع يم ذالسبع ادللاي،  بريذت،  دار إحيا  الرتاث العريب. د(،ـؼؿؼاأللوسي، شهاب الدي  زلمود )-
 . دار األدب اإلسبلمي، القاهرة .ؽد(  صور م  حياة الصخابة .طلؼؿؼرلفت  )الباشا، عبدالرحل  -
 ةقيق ال اصر،   ب  زهري، دار طوت ال جاة، بريذت .  ،ؼط صخيج البخارز، د(،ؽؽؿؼ  ب  إمساعيل ) البخارز،-
 ر الكت  العلمية،  بريذت.، الس   الكلر، ةقيق عطا،   عبدالقادر، داؾط د( ،ؿؽؿؼ) لحلد ب  احلسني البيهقي، -
 الرشد لل شر، الرايض. ،ؼةقيق حامد، عبدالعلي، ط د(  شع  اإلؽلاخ،ؾؽؿؼلحلد ب  احلسني، ) البيهقي، -
 الرايض . التطوع ذثقافته الت  يمية ، دار شللكة صلد لل شر، د( ؿؾؿؼصا  ب    ) التوغلرز ،-
دذر األسببرة يف إكسبباب قببيم العمببل التطببوعي لببدر لب ائهببا مبب  م  ببور تصببور مقببرتح لبب د( ؼؾؿؼاحلببارثي، عبببدالرحل  ببب  خضببر )-

 إسبلمي، رسالة ماجستري َري م شورة .كلية الرتبية .جامعة لح القرر .
 .ـ،ع ؼؽ ح(  العمل التطوعي م  م  ور الرتبية االسبلمية ،ممفػػؽحريرز، عبدل ب    )-
 ؼ،عؿ مم در ادلتاوقني دراسياس،رللة كلية الرتبية للزقازيق،ح(احلاجات ال اسية ذالقيم للكلؼ) خليل،  بيومي -
. www.scouts.org.saد( . ـؾؿؼُعية الكشافة العربية السعودية )-
 دار السبلح، القاهرة. ،ؼط العمل التطوعي يف ميزاخ اإلسبلح ، د(،ػؾؿؼاجلمل، لحلد ب    )-
ببات ادلرحلبة اللانويبة  كبة ادلكرمبة. رسبالة ماجسبتري َبري م شبورة. كليبة د( قبيم العمبل التطبوعي لطالؽؾؿؼعبري ب بت عبوض ) رذاس، -

 جامعة لح القرر .  الرتبية ،
 دار الصميعي، الرايض. ،ؼط د( اآلسر اإلغلابية لؤلعماج اخلريية،ؾؾؿؼالزهراي، عبدل   ) -
 .الشخود، علي ب  ميِل )ب،ت( ، موسوعة الدفاع ع  الرسوج  -
ح( ال سق القيمي لطلبة ادلرحلة اللانوية ادلوهوبني يف األردخ. دراسبة مقارنبة، ادلب ْتر العلمبي العبريب التاسبع ؽؼػؽيل )عبدل، لمسا  خل -

 األردخ . لرعاية ادلوهوبني ذادلتاوقني، عماخ،
بري ادلتابوقني دراسبياس لدلرحلكلؼعبداذلادز السيد ) عبد ، - رللبة كليبة  لبة اجلامعيبة،ح( االيلبار ذاحلاجبات ال اسبية للطببلب ادلتابوقني َذ

ـع الرتبية أبسيوط،
عماخ . دار الاكر ، ،كط ماهومه ذلدذاته ، ( ،ؿػػؽعبيدات، ذذقاخ ذآخرذخ ) -
عماخ . دار الاكر، د( ال شاط الطبليب،ػؾؿؼعصاح توفيق ) رجا  زلمود ذقمر، علماخ،-
 ww.nquran.com/index.php?group=view&ridهب ( مكتبة نوخ للقرآخ. ـؾؿؼ  ب  صا  ) العليمني، -
الشبب ذخ  صببورة العمببل التطببوعي ذم سسبباته لببدر الشببباب اجلببامعي يف ظببل ادلتاببريات الدذليببة ، ح( ،ؽؼػؽعببز العببرب، إؽلبباخ   ) -

االمارات.  ،ؿؼؼع  ،لؽمم  االجتماعية ،
 .ؼط ادلدخل إىل لبخث يف العلوح السلوكية، د( ،لػؿؼالعساة، حلد صا  ) -
د(،ذسائل استقطاب ادلتطوعني ذاالنتااع األملل مهودهم، مكة ادلكرمة، جامعة لح القرر .كؼؿؼد)القعيد،إبراهيم حل-
بريذت. مركز دراسات الوحدة العربية، ،ؼط ( تاري القيم ذلثر  يف انتشار الاساد ،ؿؼػؽخالد لحلد ) القيداي،-
 ػؼؽع رللة حصاد الاكر، ة ،هب( العمل التطوعي م  م  ور الرتبية االسبلميػؾؿؼإحساخ   ) اليف،-
حولية مركز البخوث ذالدراسات اإلسبلمية. ح( ،ؾؼػؽالعمل التطوعي ن رة أتصيلية فقهية أترؼلية ) ادلباركي، -
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 موقع رللس الشورر-
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/news/

موقع ذزارة الش ذخ االجتماعية  -
(http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid ) 

 م سسببة عبباق الرايضببة لل شببر ، .ؼط بببرامم التببدري  ذالصببقل. ( ،ـؼػؽزلببرذس،   ببب  زلببرذس ذإمساعيببل، ػلببي ببب  سبببت )-
 االسك درية .

د( القيم االسبلمية لدر طالبات جامعِت لح القرر  كة ادلكرمة ذادللرب عببدالعزيز مبد  ذعبلقتهبا ػؽؿؼرجا  ب ت سعيد ) ضار،ا -
 للتخصي الدراسي . رسالة ماجستري َري م شورة .كلية الرتبية .جامعة لح القرر .

 االسك درية.  دار الوفا  للطباعة. .ؼط رشداتافة ذادلح( ادل هم الشامل حلركة الكشفػػؽماهر حس  ) هدر ذزلمود، زلمود،-
   ف اد، دار إحيا  الرتاث العريب، بريذت. عبدالباقي ، مسلم ب  احلجاج ، )ب، ت( ةقيق ، مسلم ، -
 . www.alukah.net/cultureد(  موقع األلوكة : ـؾؿؼحزاح ب  ماطر ) ادلطريز، -
لوج )ا-  ، مكتبة ذهبة، القاهرة .ؼط د(  ن رات يف لزمة التعليم ادلعاصر ذحلوذلا اإلسبلمية ،قؽؿؼل جار، َز
 م سسة الرسالة، بريذت . ةقيق شل ، حس  عبد ادل عم ، ،ؼد(  الس   الكلر،طؼؽؿؼال سائي، لحلد ب  شعي  )-
 البياخ ذالبديع، ادلكتبة العصرية،  بريذت.)ب.ت( جواهر الببلَة يف ادلعاي ذ   اذلا ي، لحلد ب  إبراهيم -
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http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/news/
http://www.alukah.net/culture

