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 ملخص الدراسة:

ة من هدفت الدراسة تعرف دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودي    
ريقة ختريوا بالطا ( معلمًا للعلوم الشرعية من مدينيت أهبا ومخيس مشيط، 120وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية.  وقد تكونت عينة الدراسة من )

مت التأكد من صدقها من خالل ، (فقرة20العشوائية الطبقية، وقد مت مجع بيانات الدراسة من خالل استبانة قام الباحث بتصميمها تكونت من )
سالمتها  ملعرفة مدى مناسبتها لغرض الدراسة؛ وللتأكد من ؛عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصيني يف اجلامعات السعودية ويف التعليم العام

(  0،51)وقد اتضح أن قيمة معامل االرتباط أكرب من ،العالقة بني بنود االستبانة، بالدرجة الكليةاللغوية، كما مت استخدام معامل االرتباط لقياس 
الداخلي للفقرات باستخدام معادلة مت التأكد من ثباهتا بطريقة االتساق و إمكانية احلصول على عوامل جوهرية.  ، ويعين أيضامناسبة العينة ويعين هذا

الثانوية تعمل على تنمية ج الدراسة إىل أن أنشطة التوعية اإلسالمية يف املرحلة ئ(. وقد أشارت نتا0.95)كرونباخ ألفا( حيث بلغ معامل الثبات  )
جيابية إحتفاالت الوطنية، كما أهنا تزود الطالب بااجاهات وأهنا تتيح للطالب املشاركة يف املناسبات واال ،وعي الطالب حنو املسؤولية االجتماعية واملدنية

مهارات  حنو العمل التطوعي، وحتثهم على استغالل أوقات الفراغ يف األعمال التطوعية. كما أشارت النتائج إىل أن أنشطة التوعية اإلسالمية تعزز
اهتمام نتائج الدراسة إىل قلة خلصت رات التدريبية وغريها. ويف املقابل مبا خيدم األعمال التطوعية من خالل الدو  ؛الطالب االجتماعية والقيادية

هبدف تقدمي املساعدة هلم ، وزيارة املرضى  ؛القائمني على برامج التوعية اإلسالمية وأنشطتها بتنظيم زيارة ملراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة باجملتمع
محالت التربع بالدم ضمن احلمالت الوطنية املخصصة لذلك، وتشجيع الطالب للمشاركة يف اللجان يف املستشفيات واملراكز الصحية، واملشاركة يف 

اخلريية إلغاثة الشعوب املنكوبة واملتضررة من الدول اجملاورة .
اإلدارية لتفعيل وصي الباحث بضرورة منح القائمني على برامج وأنشطة التوعية اإلسالمية مزيدًا من الصالحيات أويف ضوء نتائج الدراسة 

وتكامل مؤسسات اجملتمع  ،الشراكة اجملتمعية مع اجملتمع احمليط باملدرسة، وضروة تضمني التعريف بالعمل التطوعي وفضله وأمهيته يف رقي اجملتمعات
ية العمل التطوعي من خالل النشاط باإلضافة إىل القيام مبزيد من الربامج التوعوية لبيان أمه ،املدين مع بعضها البعض يف مقررات الرتبية اإلسالمية

املدرسي لرفع وعي الطالب وزيادة أعداد املتطوعني.
Abstract 

The study aimed at identifying the role of Islamic awareness activities in strengthening the 
culture of voluntary work among secondary school students in Saudi Arabia from Islamic 
education teachers' perspectives. A sample of (120) Islamic education teachers from Abha and 
Khamis Mushait cities were selected in a stratified random manner. A 20 item valid and reliable 
questionnaire devised by the researcher was utilized in data collection. The results of the study 
revealed that Islamic awareness activities in high school aimed at developing the student 
awareness towards civic and social responsibility and that they permitted students to participate 
in national events and celebrations, as they provided them with positive trends towards 
voluntary work, while urging them to take advantage of their free time and investing it in 
volunteer work.   

Results also showed that Islamic awareness activities promoted the students’ social 
and leadership skills that served voluntary works through training sessions and the like. 
Alternatively, the results of this study proved lack of interest of those who were in charge of 
Islamic awareness activities and programs in organizing visits to both care centers of people with 
special community needs in order to provide them with assistance as well as  hospitals and health 
centers.  There was also a lack of interest in participating in blood donation campaigns and 
charitable committees to aid and rescue afflicted and affected peoples of neighboring countries. 
In light of these findings, recommendations and suggestions for further research were presented. 
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املقدمة:

اجملتمعات العاملية اليوم وما أفرزته من تطورات متسارعة يف خمتلف مناحي احلياة  إن املتأمل يف احلياة املدنية اليت تعيشها عديد  
مما يستدعي تظافر جهود  ؛اليت ألقت بظالهلا على األفراد مبختلف فئاهتم الع مرية ،والتقنية ،واألمنية ،الثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية

مواكبة تلك التطورات من خالل العمل التطوعي  من أجلطط واالسرتاتيجيات لرسم اخل كافة مؤسسات اجملتمع الرمسي منها والشعيب
ها وترمجتها إىل واقع عملي ميداين يتسم باجلودة والكفاءة. ومن هنا يربز دور العمل التطوعي باعتباره رمزًا من رموز تقدم األمم وازدهار 

ية على مر العصور واألزمنة. ومما هو معلوم أن األمة كلما ازدادت يف وسلوكًا حضاريًا ترتقي به اجملتمعات اإلنسانية واحلضارات البشر 
.كافة  التقدم والرقي، ازداد إسهام مواطنيها يف أعمال التطوع يف جماالت التنمية والبناء والتكافل االجتماعي

لتفاتة فردية متعاطفة مع ( أن العمل التطوعي اإلنساين انتقل من جمرد ا2014من األفندي )د.ت(، والساير ) كل  حيث أكد    
واالنضباط والشفافية وبرامج مشرتكة بني  االلتزامحالة إنسانية إىل تكتل بشري اجمع حول فكرة نبيلة مث صاغها يف عمل مؤسسيي حيكمه 

ونشر التماسك  تهوتنمياملنظمات اإلنسانية لكي تعود باخلري والنماء على اإلنسانية مجعاء. وأنه ي عد اليوم ركيزة أساسية يف بناء اجملتمع 
ونه وما االجتماعي بني املواطنني واملقيمني، وأنه ال ميكن ألي دولة أو مؤسسة تربوية أو اجتماعية أن تتبىن برامج التنمية يف اجملتمعات من د

عيات خريية فاعلة ذاك إال ألن تعقد الظروف احلياتية، وزيادة االحتياجات االجتماعية؛ جعل احلاجة أكرب لوجود منظمات تطوعية ومج
 لتقف جنباً إىل جنب مع اجلهات احلكومية لتلبية هذه االحتياجات.

( أن العمل التطوعي يعكس مدى وعِي املواطن لدوره يف هنضة بالده ورفعتها من 2012وخميمر) (2011كما أوضح الفريح )
لعامل على تشجيع العمل التطوعي وإشاعة ثقافته وطرح خالل تنمية املسؤولية واإلحساس هبا لدى املتطوعني؛ لذا حترص كثري من دول ا

قق رسالته العظمى يف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمعات يمفهومه وأهدافه وجماالته يف مؤسسات اجملتمع املدين التعل مية واخلدمية. وحىت حي 
سرتاتيجي احلقيقي الد الفيّت الذين هم الكنز االشباب الواع وخصوصاأمجع  همكوناتو  البد من إشراك واستثمار قدرات اجملتمع البشرية

دوراً مهمًا يف تعزيز دور  يؤدي( أن العمل التطوعي 2003األشقر ) لألمم، وهم الداعم الرئيسي لنهضتها وتقدمها. وقد أوضحت دراسة
ن خالل إسهامهم الفّعال باالنضمام يف اجملتمعات الفتية م اصة  وخبالشباب يف جمتمعاهتم والعمل على النهوض هبا يف شىت جوانب احلياة، 

، مما يكون له الدور البارز يف استغالل الطاقات واملوارد املتاحة، وتنمية هاوبراجم إىل أنشطة املؤسسات واملنظمات األهلية وغري احلكومية
 قدرات هؤالء الشباب وتوجيههم الوجهة السليمة. 

ومن أبرز اجملتمعات الفتّية الشابة اململكة العربية السعودية حيث ت صنف ضمن تلك الدول اليت تتميز برتكيب سكاين فيّت كما ورد  
حيث (18776510) (ه1431)يف مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات احلكومية حيث بلغ إمجايل عدد السكان السعوديني لعام

من العدد الكلي للسكان. وهنا يربز دور املؤسسات الرتبوية التعليمية من خالل تفعيل األنشطة ( %50)ميثل الشباب من اجلنسني 
املدرسية مبختلف مستوياهتا على وجه العموم، ويف املرحلة الثانوية على وجه اخلصوص يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالهبا سعياً 

عتبارها البيئة املثلى ا( ب2015( واجلالمهة )2014تقدمة كما أكّد على ذلك الرويس )،للنهوض باجملتمع والرقي به يف مصاف الدول امل
 من خالل مروره باخلربات املختلفة واحتكاكه وتفاعله  مع اجملتمع والبيئة احمليطة به.    هاوصقلالطالب  شخصيةلصياغة 

لعربية السعودية أوىل الركائز للعمل التطوعي بإقرار الالئحة اململكة احكومة  أرستوإدراكًا ألمهية العمل التطوعي ونشر ثقافته فقد 
مث القواعد التنفيذية (هـ 25/6/1410)( يف107املنظمة للجمعيات واملؤسسات األهلية اخلريية اليت صدرت بقرار جملس الوزارء رقم )

ليحدد النظام األساسي االسرتشادي  (هـ1/6/1413)( يف 3806، والقرار الوزاري رقم )(هـ30/1/1412)( يف 760بالقرار )
باإلضافة إىل الدعم السخي واملتواصل للجمعيات الراعية لألعمال  .(2،ص 1425للجمعيات األهلية واملؤسسات اخلريية" )العامر، 

من خالل إقامة  هطيافوأالتطوعية. ويف املقابل حرصت حكومة اململكة العربية السعودية على إشاعة ثقافة العمل التطوعي بني فئات اجملتمع 
ومنها على سبيل املثال مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف الوطن العريب الذي نظمته أكادميية نايف  ،من الندوات واملناشط الثقافية عديد  

بالتعاون مع مؤسسة  ، وامللتقى األول للجمعيات اخلريية الذي نظمته وزارة العمل والشؤون االجتماعية(هـ1421)العربية للعلوم األمنية عام 
ويف هذا اإلطار كذلك فقد أكّدت األهداف العامة للتوعية اإلسالمية باململكة العربية السعودية . (هـ1422)امللك خالد اخلريية عام

طلقت أ، وبناء على ذلك (هــ1428)واملؤمتر السعودي الثاين عام ( هــ1418 )وتوصيات املؤمتر السعودي للعمل االجتماعي التطوعي عام
واملخصصة لألفراد  (هـ1436/1437)وزارة التعليم جائزة العمل التطوعي ضمن فئات جائزة التعليم للتميز للدورة السابعة للعام الدراسي 

العمودي مما يوفر بيئة خصبة للمشاركة والتجويد يف األعمال التطوعية. كما دعت دراسة  ؛هـ(1436واملؤسسات )موقع وزارة التعليم،
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ملا له من دور فعال يف صياغة أفراد  ؛ىل تضمني العمل التطوعي ضمن املقررات التعليمية وتفعليه من خالل األنشطة املدرسية( إ2014)

 اجملتمع صياغة علمية تربوية. 
اإلحساس بالمشكلة:

ومكانته يقول سبحانه أوىل اإلسالم العمل التطوعي عناية فائقة حيث جاءت النصوص الكرمية دالة على فضله وعظم منزلته    
ْم تـ ْفلِ  (، بل وعّده من 77ح وَن{ )سورة احلج، اآلية رقم وتعاىل:} يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمن وا ارَْكع وا َواْسج د وا َواْعب د وا َربَّك ْم َوافْـَعل وا اخْلَيـَْر َلَعلَّك 

َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيـْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوَجَعلْ  صفات عباده األخيار وأنبيائه األطهار فقال سبحانه وتعاىل:} َناه ْم أَئِمًَّة يـَْهد وَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيـْ
يف األرض  االستخالف(. كما أنه من أبرز الوسائل املعينة على حتقيق مبدأ 73َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكان وا لََنا َعاِبِديَن{)سورة األنبياء،اآلية رقم 

هتا واالنتفاع مبا أودع اهلل تعاىل فيها، ومن آكد حقوق املسلم على أخيه كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى وعمار 
بـَْعض  ، وَك ون وا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا ،  َلى بـَْيعِ اهلل عليه وسلم قال: ) اَل حَتَاَسد وا ، َواَل تـََناَجش وا ، َواَل تـََباَغض وا ، َواَل َتَدابـَر وا ، َواَل يَِبْع بـَْعض ك ْم عَ 

ل ه  ، َواَل َيْكِذب ه  ، َواَل حَيِْقر ه  ، التـَّْقَوى َهاه َنا ِِبَْسِب اْمرِئ  ِمَن  -َوي ِشري  ِإىَل َصْدرِِه َثاَلَث َمرَّات   - اْلم ْسِلم  َأخ و اْلم ْسِلِم ، اَل َيْظِلم ه  ، َواَل خَيْذ 
لصلة واآلداب، باب حترمي ظلم حَيِْقَر َأَخاه  اْلم ْسِلَم ، ك لُّ اْلم ْسِلِم َعَلى اْلم ْسِلِم َحرَام  : َدم ه  َوَمال ه  َوِعْرض ه ( )مسلم، كتاب الرب وا الشَّرِّ أَنْ 

 (.   472، ص2564املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ،  ح 
مستوى املشاركة يف األعمال التطوعية مازال دون املستوى املأمول إذا ما قورن باجملتمعات  فإنالرغم من عناية اإلسالم واهتمامه به، وب

بسبب غياب ثقافة العمل التطوعي  م(2003األشقر ) م(، ودراسة2001الباز )إليه دراسة العامر )د.ت(، ودراسة  خلصتاملتقدمة، كما 
على مستوى املقررات التعليمية أم على مستوى األنشطة ذلك ة، سواء أكان يف أوساط املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودي

ه أن(2013(. وقد أكدت ذلك جريدة الرياض يف تقريرها الصحفي )1474عدد ،( و)جملة اجملتمع الكويتية2015املدرسية ) اجلالمهة، 
هذا اجلانب مل يدخل بفكر جديد يف  فإنحليوية، من األعمال التطوعية يف بعض املشروعات ا الرغم من احتياج اجملتمع إىل كثري  ب

حصص النشاط كوهنا حصص فراغ ال تستثمر فيها قدرات الطالب ومهاراته يف األعمال التطوعية؛  ياملؤسسات التعليمية، حيث مل تتعد
من املؤسسات اخلريية اجملتمعية  ديد  وهذا ما ملسه الباحث خالل عمله يف ع ،املؤسسات اجملتمعية التطوعية إيلمما ولّد عزوفاً عن االنضمام 

الشباب على املشاركة يف األعمال  اصة  خبمن تدين اإلقبال من فئات اجملتمع و  -إحدى حمافظات منطقة عسري -مبحافظة ظهران اجلنوب
ويف ظل االهتمام  ،جانباحلاجة إىل العمل التطوعي يف ظل التحوالت االقتصادية والسياسية يف العامل من فيه يف وقت تعظم  ؛التطوعية

هـ( من أمهية 1421آخر، وكما جاء مؤمتر العمل التطوعي واألمن يف الوطن العريب) رِبي من جانب  الالعاملي ملا يسمى بالقطاع الثالث غري 
لفئات العمرية؛ مما دفع من الدراسات واألِباث الرامية إىل تفعيل العمل التطوعي ونشر ثقافته يف األوساط اجملتمعية مبختلف ا بعديد  القيام 

عسري.الباحث إىل دراسة دور أنشطة التوعية اإلسالمية باملرحلة الثانوية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبنطقة 
مشكلة الدراسة:

 التساؤل الرئيسي التايل:  يف الدراسة مشكلة صياغة ميكن
من وجهة نظر معلمي  الثانوية مبنطقة عسري املرحلة طالب لدى التطوعي العمل ثقافة تعزيز يف أنشطة التوعية اإلسالمية دور ما .1

العلوم الشرعية ؟
ويندرج حتته العديد من التساؤالت الفرعية تتمثل فيما يلي:

ما مفهوم العمل التطوعي؟-
ما أمهية التطوعي من منظور إسالمي ؟-
ما أقسام العمل التطوعي؟-
وعية اإلسالمية؟ما مفهوم أنشطة الت-
ما أهداف أنشطة التوعية اإلسالمية؟-
ما املرتكزات الرئيسية ألنشطة التوعية اإلسالمية؟-

أهمية الدراسة:
من  امن التغريات االجتماعية والتطورات االقتصادية اليت شهدهتا اململكة العربية السعودية اليت أفرزت عديد نتيجة حدوث عديد  

ودراسة املشكالت  االحتياجاتليت يصعب على القطاع احلكومي الرمسي مبفرده سد تلك ا االحتياجات واملشكالت الفردية واجملتمعية

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشباب يف  اصة  خبمما يربز مدى احلاجة إىل اخنراط خمتلف فئات اجملتمع العمرية و  ؛النامجة عنها والعمل على إجياد احللول املناسبة هلا

مما يتطلب تفعيل دور املؤسسات التعليمية الرتبوية يف إشاعة ثقافة العمل التطوعي؛ وعليه تتضح أمهية الدراسة  فيما  ؛التطوعيةاألعمال 
يلي: 

أهميتها بالنسبة لمعلمي التربية اإلسالمية :
 ؛تفعيل أنشطة التوعية اإلسالمية باملرحلة الثانويةتربز أمهيتها بالنسبة ملعلمي العلوم الشرعية يف حتديد اجلوانب اليت مي كن من خالهلا    

 مبا يعزز دور العمل التطوعي يف اجملتمع املدرسي على وجه اخلصوص واجملتمع احمليط باملدرسة على وجه العموم. كما ي قدم اجلانب النظري
 بارزة عالمة اعتباره وميكن احلياة، جوانب شىت يف الشاملة للنهضة املهمة األسس من هذه الدراسة مفاهيم العمل التطوعي باعتباره أحد

كما يتناول مكانة العمل التطوعي يف اإلسالم وأقسامه وقواعد وأسسه وأهدافه وأمهية تبين املؤسسات الرتبوية ،اجملتمع وتآزره لتكافل
 إسهام أنشطة التوعية اإلسالمية يف اقعالتعليمية للعمل التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع. كما يناقش آراء معلمي العلوم الشرعية حول و 

طلبة املرحلة الثانوية.  لدى التطوعي العمل ثقافة تعزيز
أهميتها بالنسبة للمشرفين التربويين :

أمهية الدراسة احلالية بالنسبة للمشرفني الرتبويني يف تعريفهم بأبرز العوامل املعينة على تعزيز دور العمل التطوعي يف  تكمن
مما قد يعني املشرفني   ؛ومناقشة أبرز العوامل اليت قد تعيق تفعليه يف األوساط التعليمية وس بل التغلب عليها ،لرتبوية التعليميةاملؤسسات ا

على تقدمي النصح واملشاورة البناءة ملشريف التوعية اإلسالمية يف املراحل التعليمية عامة ويف املرحلة الثانوية على وجه اخلصوص. 
بالنسبة للباحثين :أهميتها 

واالستفادة من الدراسات السابقة  الدراسة احلالية الباحثني من خالل رجوعهم إىل اإلطار النظري للدراسة احلالية،مي كن أن تفيد 
مراحل تعليمية كما مي كن أن متهد الطريق أمام الباحثني إلجراء دراسات أخرى مماثلة ملناقشة املوضوع من زوايا أخرى، ويف  للدراسة احلالية،

وحماولة جادة ينبغي أن تتبعها حماوالت يف البحث والتقصي والتنقيب عن العمل  خمتلفة. فهي خطوة متواضعة البد أن تليها خطوات،
التطوعي من خمتلف الزوايا. 

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف التالية:

 يف اجملتمع السعودي. دراسة مفهوم العمل التطوعي وسبل تفعليه .1
 الوقوف على أهم العوامل املؤثرة على مشاركة أفراد اجملتمع يف األعمال التطوعية. .2
أنشطة التوعية اإلسالمية  خالل من املدرسة إسهام مدى على الضوء من خالل تسليط املدارس يف التطوعي العمل واقع إيل التعرف .3

العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية. خالل وجهة نظر معلميالطالب من  لدى التطوعي العمل ثقافة تعزيز يف
 املدارس. يف التطوعي العمل ثقافة تعزز أن شأهنا من اليت واآلليات املقرتحات وضع .4
.مأمول هو وما قائم هو ما بني الفجوة سد على للعمل التطوعي العمل تعزيز مفهوم يف الطالبية األنشطة دور لتعرف بنتائج اخلروج .5

الدراسة: حدود
نظراً التساع جمال البحث يف العمل التطوعي وتعدد قضاياه وحماوره فقد اقتصرت هذه الدراسة على احلدود التالية فيما يلي: 

 دراسة مفهوم العمل التطوعي وأمهيته والعوامل املؤثرة على املشاركة فيه وس بل تفعيله يف املرحلة الثانوية.  .1
يف مدينيت أهبا ومخيس مشيط مبنطقة عسري مبنطقة عسري باململكة العربية السعودية  احلكومية الثانوية رسمعلمي العلوم الشرعية يف املدا .2

الستطالع آرائهم حول دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية. 
ه .1436/1437دراسي الفصل الدراسي األول من العام ال يف الدراسة هذه ط بقت.3

:الدراسة مصطلحات
تناولت هذه الدراسة املصطلحات التالية :

م نظري أجر معلوم، وهو عمل غري وظيفى/مهىن، يقوم به األفراد من 2011القرش ) هي عرف  :التطوعي العمل م( أنه "عمل غري رِبي ال ي قدَّ
(، كما يعرفه األفندي 3 .، )صتهم"تنمية مستوى معيشو اجملتمعات البشرية بصفة مطلقة  من اآلخرين من جرياهنم أوأجل مساعدة 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو خلقية اعتبارات على ويقوم مادي، أي مردود منه يبغي وال  وإرادة منه برغبة الفرد ميارسه اجتماعي سلوك أو )د.ت( بأنه: "عمل

.(13دينية" )ص أو إنسانية أو اجتماعية
 انتظار دون احتياجات اجملتمع على بناء اخلريية األعمال تقدمي إسهام طلبة املرحلة الثانوية يف منطقة عسري يف" أنه جرائياً إ ويعرفه الباحث

."للمتطوع مادي مردوم أي
سات اليت حتض على : عرفته جملة اجملتمع الكويتية أنه: "منظومة القيم واملبادئ واألخالقيات واملعايري والرموز واملمار ثقافة العمل التطوعي

(.10املبادرة بعمل اخلري الذي يتعدى نفعه إىل الغري؛ إما بدرء مفسدة أو جبلب منفعة، تطوعاً من غري إلزام، ودون إكراه")ص
طمعاً يف األجر  على تقدمي اخلري للغري اخللفية املعرفية والقيمية اليت حتث طلبة املرحلة الثانوية مبنطقة عسري"جرائياً أهنا إكما يعرفها الباحث 

 ."واملثوبة من اهلل سبحانه وتعاىل و رغبة يف نفع اآلخرين
ه( أهنا:" تلك األنشطة اليت ت عىن 1437عرفت اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية أنشطة التوعية اإلسالمية ) :التوعية اإلسالمية أنشطة
النيب  هدي على والرتبية وتأدباً، تعلماً  الكرمي بالقرآن العناية يف واملتمثلة اإلسالم، تعاليم من ةالكرمية املستمد اإلميانية بالرسالة بالتوعية
 الوطين وتقوية االنتماء ،املعتدلة الفكرية والرتبية النبيلة، واألخالق بالقيم التخلق وتعزيز وأخالقه، هعبادات يف صلى اهلل عليه وسلم األمني

(. 1والشرعي" )ص العلمي وتأصيله
 من األنشطة املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية على صاحبها أفضل صالة و أزكى سالم جمموعة"ويعرفها الباحث إجرائيًا أهنا    

 هبدف اإلسالميةمعلمي العلوم الشرعية ومشريف التوعية  بإشراف ،وخارجها الدراسة داخل أوقات املقدمة لطلبة املرحلة الثانوية مبنطقة عسري
الطالب. حياة يف املسؤولية االجتماعية وتنمية اإلجيابية والفردية االجتماعية واملهارات والقدرات الشخصية تنمية اخلربات

النظري اإلطار
} : خلق اهلل سبحانه وتعاىل عباده وجعلهم خلفاء األرض وأمرهم بعمارهتا واالستفادة من مكنوناهتا حيث يقول سبحانه وتعاىل 

نَّ َربََّك َسرِيع  اْلِعَقاِب َوِإنَّه  َلَغف ور  َرِحيم  { ) َوه َو الَِّذي َجَعَلك ْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضك ْم فـَْوَق بـَْعض  َدَرَجات  لَِيبـْل وَك ْم يف َما َآتَاك ْم إِ 
ي وتكرمي له، حيث قال سبحانه وتعاىل:} َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن َآَدَم (، وهذا بال شك تشريف هلذا اجلنس البشر 165سورة األنعام، اآلية رقم 

(. وحتقيق مبدأ 70تـَْفِضياًل{ )سورة اإلسراء، اآلية رقم َومَحَْلَناه ْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناه ْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناه ْم َعَلى َكِثري  ممَّْن َخَلْقَنا 
ف بأن يكون اإلنسان ذا أثر يف حياته وجمتمعه من خالل مشاركته الفاعله يف التنمية والبناء واإلصالح يف جوانب احلياة املختلفة. االستخال

ية ويف ظل االهتمام العاملي املتصاعد بالتنمية ومفاهيمها تبىن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مصطلح التنمية اإلنسانية ليؤكد أن التنم
يف التنمية  لإلنسانيةجمرد تنمية موارد بشرية، أو حىت تنمية بشرية أو وفاًء باالحتياجات األساسية للناس، وإمنا هي هنج أصيل  ليست

الرغم من أن املفهوم يقوم على حقيقة مستقرة يف أدبيات التنمية، وهي أن البشر هم الثروة بالشاملة املتكاملة للبشر واملؤسسات اجملتمعية. و 
قة لألمم إال أنه أضاف أن التنمية اإلنسانية هي عملية توسيع خيارات البشر لتشمل الفعاليات والقدرات. وإذا كانت تبعات حتقيق احلقي

اع التنمية تقع على القطاع احلكومي والقطاع اخلاص والقطاع األهلي التطوعي فإن املفهوم احلديث للتنمية اإلنسانية يويل عناية خاصة للقط
مما حدا مبجتمعات العامل إىل االهتمام  ؛بوصفه قطاعًا مستقالً  -أو ما ي سمى عند كثري من املنظرين بالقطاع الثالث -تطوعياألهلي ال

بالعمل التطوعي، ونشر الثقافة اليت تسانده، ووضع األليات اليت مت كن من االستفادة القصوى من املتطوعني واملهارات املتوفرة لديهم 
بون يف تقدميها وتوظيفها يف السياق التنموي. وباعتبار العمل التطوعي تعبريًا عن حيوية العالقة بني الوطن واجملتمع واخلربات اليت يرغ

، وتعبريًا عن إرادة وطنية نابعة من تصميم املواطنني يف اجملتمع على النهوض مبسرية التنمية واألخذ بزمام املبادأة يف مواجهة تهاوديناميكي
مات والتغلب عليها فقد أصبح حجم املنظمات التطوعية وأعداد املتطوعني هبا من مقاييس تقدم اجملتمعات" املشكالت واألز 

(.1) العامر، د.ت ،ص.
ه( أن هناك عالقة وثيقة بني التنمية ومدى جناحها يف اجملتمع، وأنه أصبح اليوم أحد 1422م( وعرايب )2012وقد أوضح خميمر )  
 (م1970)بني مواطنيها. ففي "عام  االجتماعي التماسك ألساسية يف بناء اجملتمعات وتطورها وتقدمها وازدهارها من خالل نشرالركائز ا

ليكون مشروعًا تطوعيًا متعدد األطراف،  ؛جهاز مساعد لألمم املتحدةبوصفه حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة برناجمًا للمتطوعني 
ات يلتشجيع اإلسهامات التطوعية يف جماالت التنمية اليت تركز على حاجات اجملتمع وقضاياه؛ مما حدا بالدول الغربية مع بدايات الثمانين

( . كما 1م، ص 2001)حسن،من القرن املاضي بتوظيف املنظمات التطوعية اخلاصة للعمل يف مشاريع تنمية جمتمعات الدول النامية"
يوليو من كل عام يوماً  (15)، وقررت اجلامعة العربية اعتبار يوم (م2001)"دعت األمم املتحدة إىل السنة الدولية للمتطوعني يف عام 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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وثقافية بالغة األمهية، بغرض الرتويج لألعمال التطوعية، باعتبارها جمااًل حيويًا ألنشطة اجتماعية واقتصادية  ؛للعمل الوطين بالدول العربية

يف جو من التعاون  ،وبني الفرد واحلياة االجتماعية العامة من جهة أخرى ،وأحد أهم وسائط ردم الفجوة بني اجملتمع والدولة من جهة
)األفندي والتنسيق بينه وبني الدولة؛ األمر الذي يكفل االطمئنان واالستقرار للحاضر واالستشراف ملستقبل واعد بإذن اهلل تعاىل" 

(. 100،د.ت،ص 
وبناء على ما سبق يتبني أن العمل التطوعي أحد الركائز املهمة يف عملية التنمية والبناء، الرتكازه على التعاون والتكافل والرعاية 

لكي  -الشباب – اصة  خبي و وتعاهد الفقراء واملعوزين واأليتام وغريها. ويستند على املورد البشر  ،وفهاالجتماعية، والرب والرمحة، وإغاثة املل
عظيم األجر واملنفعة املرتتبة عليه؛ حتقيقاً للخريية اليت امتازت هبا األمة  شعارحيقق أهدافه إذا ما توفرت لديه الرغبة يف العمل واحلماس واست

توعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة أنشطة الاحملمدية على صاحبها أفضل صالة وأزكى سالم. وانطالقاً من هذا املبدأ كانت هذه الدراسة لدور 
  ضمن ثالثة مباحث رئيسية هي: العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية

المبحث األول : العمل التطوعي ويتضمن ثمانية مطالب:
املطلب األول: مفهوم العمل التطوعي.

املطلب الثاين: مكانة العمل التطوعي يف اإلسالم.
العمل التطوعي.املطلب الثالث: أقسام 

املطلب الرابع: قواعد العمل التطوعي و أسسه.
املطلب اخلامس: أهداف العمل التطوعي

اجملتمع. تنمية املطلب السادس: أمهية تبين املؤسسات الرتبوية التعليمية للعمل التطوعي ودوره يف
املطلب السابع: عوامل جناح العمل التطوعي يف املؤسسات الرتبوية التعليمية.

التطوعي يف املؤسسات الرتبوية التعليمية. العمل املطلب الثامن: عوائق
 المبحث الثاني: أنشطة التوعية اإلسالمية ويتضمن ثالثة مطالب:

 املطلب األول: مفهوم أنشطة التوعية اإلسالمية.
 اإلسالمية. التوعية املطلب الثاين: أهداف أنشطة

 اإلسالمية. ألنشطة التوعيةاملطلب الثالث: املرتكزات الرئيسية 
املطلب الرابع: أمهية تضمني قيمة العمل التطوعي يف أنشطة التوعية اإلسالمية.

المبحث الثالث: الدراسات السابقة.
المبحث األول: العمل التطوعي:

 مفهوم العمل التطوعي:المطلب األول: 
هـ( عرفا التطوع لغًة بأنه  تـََفعُّل  من الطاعة 1414هـ(، وابن منظور )1415بالرجوع إىل األدبيات واملعاجم اللغوية جند أن الرازي )  

: حتمله تطوعاً، وتكلف استطاعته حىت يستطعيه، وتطوع به: تـَبَـرَّع به فلم يلزمه ولكنه انقاد مع خري أحب أن يفعله، وال ي قال اوتطوع كذ
نسان والتزامه بفعل خري غري واجب عليه رغبة يف أدائه متربعاً به من تلقاء ( أنه حَتَم ل اإل1405هذا إال يف باب اخلري. وقد أوضح الطربي )

اسب عليه، وإمنا هو التزام أديب طوعي  انفسه طامعًا يف األجر والثواب. وقد بينت الصعب )د.ت( أن ذلك االلتزام ليس التزامًا وظيفي حي 
رَّف التطوع اصطالحًا أنه "اجلهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل جملتمعه دافعه التنافس الشريف يف خدمة اجملتمعات والرقي هبا. كما ي ع

 (.12هـ، ص1410بدافع منه لإلسهام يف حتمل مسؤولية املؤسسة اليت تعمل على تقدمي الرعاية االجتماعية") عبداللطيف،
واعية واختياريًا بوقته وفكره وماله وجهده وبناء على ما سبق يتضح أن العمل التطوعي يدور حول ركيزة أساسية وهي مبادرة الفرد ط

ة والرفاهية البدين هبدف مشاركة املتضررين ومعايشتهم ابتغاء لألجر واملثوبة من اهلل سبحانه وتعاىل ورغبة يف املشاركة اجملتمعية مبا يوفر الراح
م؛  2009م؛ عاطف،2001م؛ حسن 2007مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية كما أشار إىل ذلك كل  من )املصعيب،، و اإلنسانية
( أن العمل من أجل حتقيق مصلحة مالية أو وظيفية خيرجه من إطار 2014م(، كما أوضحت الرويس )2014م؛العمودي،2011كردي،

التطوع إىل حيز اجلهد املبذول باملقابل. 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 مكانة العمل التطوعي في اإلسالم:المطلب الثاني: 

يف اإلسالم حيث جاءت اآليات القرآنية دالًة وحاثًة ومؤكدة على العمل التطوعي وبذل اخلري  حيتل العمل التطوعي مكانة سامقة
خْلَيـْرَاِت أَْيَن َما ورتب املوىل سبحانه وتعاىل على ذلك عظيم األجر واملثوبة كما يف قوله تعاىل:} َوِلك لٍّ ِوْجَهة  ه َو م َولِّيَها فَاْسَتِبق وا ا ،لآلخرين
يًعا ِإنَّ اللََّه َعَلى ك لِّ َشْيء  َقِدير { )سورة البقرة، اآلية رقم َتك ون وا يَأْ  ولقوله تعاىل: } َوتـََعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َواَل  ،(148ِت ِبك م  اللَّه  مجَِ

مثِْ َواْلع ْدَواِن َواتَـّق وا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديد  اْلِعَقا (، ولقوله سبحانه 2ِب{ )سورة املائدة، اآلية رقم تـََعاَون وا َعَلى اإْلِ
قد امتدح اهلل تعاىل (. ول77ْفِلح وَن{)احلج:يف موضع آخر: } يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ارَْكع وا َواْسج د وا َواْعب د وا َربَّك ْم َوافْـَعل وا اخْلَيـَْر َلَعلَّك ْم تـ  

ًة يـَْهد وَن بِأَ  ءهأنبيا َنا ورسله يف مواضع عدة بأهنم أئمة يف الرب وبذل الندى واخلري لآلخرين فقال سبحانه وتعاىل: }َوَجَعْلَناه ْم أَِئمَّ ْمرِنَا َوأَْوَحيـْ
 (. 73وا لََنا َعاِبِديَن{ )سورة األنبياء، اآلية رقم إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيـْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة  وََكان  

أحد شعب اإلميان كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه  باعتبارهكما جاءت السنة النبوية مؤكدة على أمهية العمل التطوعي 
ميَان  ِبْضع  َوَسبـْع وَن بَابًا أَْدنَاهَ  ا ِإَماطَة  اأْلََذى َعْن الطَّرِيِق َو احلَياء  ش ْعَبة  ِمَن اإِلميَاِن( )البخاري،  قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )اإْلِ

(، وباعتباره إحدى الدعامات األساسية يف توطيد عالقة املسلم بأخيه املسلم ولتحقيق 5، ص 9كتاب اإلميان، باب أمور اإلميان، ح 
ل واإليثار، فقد جاء التأكيد على ذلك  يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه مبادئ الرتابط والتعاون والتآلف بني املسلمني والتكاف

َأَصاِبِعِه وََكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )اْلم ْؤِمن  لِْلم ْؤِمِن َكاْلبـ نـَْياِن َيش دُّ بـَْعض ه  بـَْعًضا مث َّ َشبََّك بـَنْيَ 
َنا ِبَوْجِهِه فـََقاَل اْشَفع وا فـَْلتـ ْؤَجر  وَ  وا َوْليَـْقِض اللَّه  َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه َما َشاَء( ) َسلََّم َجاِلًسا ِإْذ َجاَء َرج ل  َيْسَأل  أَْو طَاِلب  َحاَجة  أَقْـَبَل َعَليـْ

     (.    1053، ص6026البخاري، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا، ح 
دورًا مهمًا وبارزًا يف حتقيق مبدأ االستخالف يف األرض مبا حيقق النماء والتقدم واالزدهار يف شىت  يؤديكما أن العمل التطوعي 

يف  مناحي احلياة وحفظ مصاحل البالد والعباد من خالل مساعدة اآلخرين والقيام على شؤوهنم من آكد حقوق املسلم على أخيه كما جاء
 َتَدابـَر وا ، َواَل يَِبْع حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ) اَل حَتَاَسد وا ، َواَل تـََناَجش وا ، َواَل تـََباَغض وا ، َواَل 

ل ه  ، َواَل َيْكِذب ه  ، َواَل حَيِْقر ه  ، التـَّْقَوى َهاه َنا بـَْعض ك ْم َعَلى بـَْيِع بـَْعض  ، وَك ون وا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا ، اْلم ْسِلم  َأخ و اْلم ْسلِ  ِم ، اَل يَْظِلم ه  ، َواَل خَيْذ 
: َدم ه  َوَمال ه  َوِعْرض ه (  ِِبَْسِب اْمرِئ  ِمَن الشَّرِّ َأْن حَيِْقَر َأَخاه  اْلم ْسِلَم ، ك لُّ اْلم ْسِلِم َعَلى اْلم ْسِلِم َحرَام   -َوي ِشري  ِإىَل َصْدرِِه َثاَلَث َمرَّات   -

 (.   472، ص2564)مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ح 
يب هريرة وحلث املؤمنني على االمتثال لذلك فقد رتب الشارع احلكيم على القيام بذلك عظيم األجر واملثوبة فكما جاء يف حديث أ

الشَّْمس  يـَْعِدل  بـَنْيَ ااِلثـْنَـنْيِ رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ) ك لُّ س اَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقة  ، ك لَّ يـَْوم  َتْطل ع  ِفيِه 
َعَليـَْها َمَتاَعه  َصَدَقة ، َواْلَكِلَمة  الطَّيَِّبة  َصَدَقة  ، وَك لُّ َخْطَوة  خَيْط وَها ِإىَل الصَّاَلِة َصَدقَة  َصَدَقة  ، َوي ِعني  الرَّج َل َعَلى َدابَِّتِه فـََيْحِمل  َعَليـَْها أَْو يـَْرَفع  

ِيط  اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق َصَدَقة ( )البخاري، كتاب اجلهاد والسري،باب من أخذ بالركاب وحنوه، ح ( ، و كما جاء يف  494، ص2989، َومي 
ْن َأْحَسَن ِإىَل ِعَيالِِه( ث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:) اخْلَْلق  ِعَيال  اللَِّه ، فََأَحبُّ اخْلَْلِق ِإىَل اللَِّه مَ حدي

 (.27،ص5537) الطرباين، باب امليم،ح
اإلسالم ومشائله وقيمه وأخالقه املتمثلة يف الرمحة باخللق، وبإشاعة ثقافة العمل التطوعي يف أوساط اجملتمعات املسلمة ت ربز حماسن 

ومساعدهتم ومعاونتهم، كما أنه يعمل على حتقيق االكتفاء االقتصادي واالجتماعي لألفراد، وفتح آفاق لالستثمار االقتصادي، وتعدد 
ه(؛ ولذا تعددت جماالت العمل التطوعي 1434ي، قنوات املؤسسات اخلريية االجتماعية سدًّا الحتياج املعوزين والفقراء ) شاهني و شند

.يف اإلسالم لتشكل مساحة واسعة مرنًة أمام املهتمني باألعمال التطوعية يف خمتلف األزمان واألماكن واألحوال والظروف احلياتية
 ومن مجلة تلك األعمال التطوعية:

احلسنة ونشر العلم واملعرفة يف األوساط اجملتمعية حتقيقًا ملبدأ خريية  الدعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم الناس أمور دينهم باحلكمة واملوعظة .1
هذه األمة احملمدية.

وغريهم. ،واحملتاجني ،وإطعام الفقراء ،واملساكني ،واأليتام ،رعاية احملتاجني :الرعاية االجتماعية وتشمل  .2
 احملافظة على البيئة ومحايتها وإماطة األذى عن الطريق. .3
املؤسسات اخلريية اجملتمعية كجمعيات الرب، ومجعيات حتفيظ القرآن الكرمي، واملكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات، وجلان املشاركة مع  .4

التنمية االجتماعية.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٤٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املشاركة يف برامج إصالح ذات البني واحملافظة على وحدة الكلمة وأواصر احملبة واإلخاء. .5
املعتمرين.امج الكشفية خلدمة احلجاج و رب املشاركة يف ال .6
املشاركة يف توعية السجناء وتعليمهم  وتقدمي املساعدات هلم. .7

 أقسام العمل التطوعي:المطلب الثالث: 
دافعهم  ،ويدخل كل ما يقوم به األفراد تطوعًا من تلقاء أنفسهم، م( أن العمل التطوعي منه ما يكون فردياً 2011أوضح القرش ) 

إغاثة مثل: ة، أو االعتبارات األخالقية واإلنسانية واالجتماعية جملتمعهم الذي يعيشون فيه يف ذلك االحتساب، وطلب األجر واملثوب
أو احلوادث النااجة عن وسائل النقل املختلفة كالطائرات والسفن ، واملتضررين من احلوادث الكونية كالزالزل والرباكني واألعاصري ،امللهوف

  .تعليم األميني، أو تفريج كرب السجناء واملرضى، أو إصالح ذات البني للمتشاحنني وغريها والسيارات، أو مساعدة الفقراء واملعوزين أو
ومن العمل التطوعي ما يكون مؤسسيًا وذلك بأن تتبىن العمل التطوعي مؤسسات جمتمعية أو مالية وغريها كاجلمعيات اخلريية 

ب وغريها، وال شك أن هذا القسم أكثر تنظيمًا وفعاليًة وأوسع تأثريًا يف ملساعدة الفقراء واحملتاجني، واجلمعيات األسرية ومجعيات الشبا
 اجملتمعات من األعمال التطوعية الفردية .

: "تطوع ه( أن العمل التطوعي ينقسم إيل1427وبالنظر إىل تقسيم العمل التطوعي باعتبار العمل املتطوع به فقد أوضح مظاهري )
( مبعىن أن الفرد قد يتطوع بالعمل اإلداري يف املنظمة أو املؤسسة التطوعية يف األعمال 192داين" )بالعمل اإلداري وتطوع بالعمل املي

وقد يتطوع بتنفيذ العمل التطوعي ميدانيًا من خالل توزيع الطعام والشراب على املعوزين أو  ،اإلدراية كالتخطيط واإلدارة املالية وغريها
تدريب الشباب والشابات على مهارات احلياة وغريها.

قواعد العمل التطوعي وأسسه:المطلب الرابع: 
لقواعد واملرتكزات تتمثل فيما يلي:من ا م( أن العمل التطوعي يستند إىل عديد  2002ه(، و القطامي)1427وقد أوضح مظاهري ) 

 الرغبة الداخلية يف االخنراط يف األعمال التطوعية. .1
التوظيف األمثل لقدرات العاملني وطاقاهتم مبا يعمل على حتقيق األهداف املرسومة للعمل ومبا حيقق رقي اجملتمعات يف خمتلف  .2

 اجملاالت التنموية.
جملتمع مبختلف مستوياهتم العمرية والعلمية والثقافية واجملتمعية حتقيقًا ملبدأي العدل تكافؤ فرص العمل واالنضمام جلميع أفراد ا .3

 واملساواة.
مما يعمل على مضاعفة اجلهد املبذول، وتعزيز  ؛العمل منظومةالتقدير الذايت والتحفيز اإلجياييب للعاملني وإشعارهم مبكانتهم ضمن  .4

عناصر القوة اإلجيابية، والعمل على معاجلة نقاط الضعف والسلبية يف شخصياهتم.
 أهداف العمل التطوعي:المطلب الخامس: 

 أوضح بركات )د.ت(أن العمل التطوعي حيقق األهداف التالية:
 العمل التطوعي حيقق أهداف وقائية إمنائية وعالجية. .1
 تعمل اجلهود التطوعية على ختفيف املشكالت االجتماعية اليت تواجه اجملتمع احمللي.  .2
 تؤدي اجلهود التطوعية إىل حتقيق روح التضامن والتماسك بني املواطنني يف اجملتمع وتقلل فرص الصراع والنزاع. .3
  .يسهم يف تنمية الشخصية اإلجيايبة املتوازنة .4
ذ السلوكيات السلبية اهلدامة، حيث يشعر املتطوع بالرضى والطمأنينة اجاه ذاته واجاه اآلخرين وذلك من زرع القيم السلوكية اجليدة ونب .5

مما يعمل على زيادة  ؛خالل العمل على مساعدة اآلخرين وتلبية احتياجاهتم. كما أن العمل التطوعي يعزز مكانة الفرد يف جمتمعه
ه( أن العمل التطوعي خيفف من النظرة التشاؤمية العدائية اجاه اآلخرين 1427دافعيته ومحاسه حنو العمل. كما أوضح مظاهري )

 واستبداهلا بنظرة ملؤها التفاؤل والطموح للرقي باجملتمعات.  
شعور الطالب باالنتماء ملدرسته وللجماعة التطوعية اليت يشارك يف أنشطتها وهذا الشعور يشبع االحتياجات األساسية لإلنسان. .6
 التعرف على املهارات واإلمكانيات .يساعد على  .7
 اغتنام األوقات يف النافع املفيد. .8
 يساعد على التخطيط اجليد. .9
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ينمي املهارات االجتماعية كبناء العالقات مع اآلخرين واملهارات القيادية وغريها. .10
ارجها. رفع الوعي لدى املنخرطني يف العمل التطوعي بأهم القضايا واألحداث اليت يف حميط املدرسة وخ .11

 :المجتمع تنمية دوره فيأهمية تبني المؤسسات التربوية التعليمية للعمل التطوعي و  المطلب السادس:
إن حتقيق التنمية والنهوض مبكانة اجملتمعات يف عصرنا احلاضر، عملية تشاركية تعاونية تقوم هبا جمموعة من القطاعات احلكومية، 

ية للدول والبلدان.  وبذلك ي علم أن العمل التطوعي رافد مهم من روافد البناء والتقدم " وغاية والتطوعية، رغبة يف حتقيق اخلطط التنمو 
 (.1م، ص2012ووسيلة وضريبة وطنية، جيب أن يدفعها كل مواطن جملتمعه" )الضاين،

ة وقصب السبق يف إشاعة ثقافة ينبغي أن تكون هلا الرياد -املدارس واجلامعات -وبناء على ما سبق فإن املؤسسات الرتبوية التعليمية
اً العمل التطوعي، وتشجيعه يف األوساط التعليمية، والعمل على إبراز دوره وإيضاح أثره للمتطوعني، ولفئات اجملتمع األخرى باعتباره واجب

كات اجملتمعية باعتبارها البيئة شرعيًا يقوم على التكاتف والتعاون ومكارم األخالق من خالل املناهج الدراسية، واألنشطة املدرسية، واملشار 
اآلمنة اليت يتشكل فيها وعي الطالب من خالل الرتبية والتعليم و املشاركة اإلجيايبة مع اجملتمع والبيئة احمليطة. 

الكثري من اإلجيابيات اليت تضيف قيمة نوعية يف خدمة اجملتمع  التطوعي العمل إن تبين املؤسسات الرتبوية والتعليمية لرسالة نشر ثقافة
واحلد من السلوكيات السلبية لدى  ،وتعزيز الثقافة اإلجيابية، تتمثل يف تعديل السلوك وتقوميه لدى الطالب والطالبات على حد سواء

مية يف الطالب استجابة ملا يلمسونه من تغيري يف الثقافة السائدة، وتغيري لتصوراهتم الذهنية بصور إجيابية حمببة. ولكي تنجح املؤسسة التعلي
وذلك لضمان حتقيق   ؛األهدافحتقيق رسالتها اجملتمعية البد هلا أن تعمل وفق منهجية وخطة حمددة الوقت واضحة الرؤية والرسالة و 

األهداف املرجوة  لنشر تلك الثقافة وتعزيزها بني الفينة واألخرى. 
مهمني مها: ( أنه مي كن لنا تفعيل العمل التطوعي وإبراز دوره التنموي من خالل حمورين2012ولقد أوضح خميمر )

 عمليات يفلإلسهام  كافة   اجملتمع فرادألالفرصة  إتاحة يف إجيابيًا دورًا التطوعي العمل ميثل حيث : البشرية املوارد من االستفادة .1
 لدى باملسؤولية اإلحساس تنمية على التطوعي العمل ويساعد زمان ومكان، كل يف الالزمة واالقتصادي االجتماعي البناء

.فيه يتميزون الذي اجملال يف والنصيحة اخلربة وتقدمي العطاء على ويشعرهم بقدرهتم املشاركني،
 اإلنتاج، زيادة حتقيق على ويساعد تكاليِف اإلنتاج، ختفيض يف التطوعي العمل هميس حيث :املتاحة للموارد األمثل االستخدام .2

 األمهية من يصبح فإنه األحيان، من كثري يف عليها احلصول وصعوبة اجملتمع، قَبل أفراد من واخلدمات السلع على الطلب تزايد ومع
 االحتياجات. هذه من جزء لتوفري املتطوعني جهود على االعتماد مبكان

ال زلنا نفتقد  فإنناالرغم من انتشار األعمال التطوعية بني الفينة واألخرى وتغطية وسائل اإلعالم هلا ب( أنه 2014) و يذكر الرويس
اليت بال شك سيكون هلا الدور األبرز واألهم يف تعزيز ثقافة  ،لتطبيق املفهوم احلقيقي للعمل التطوعي يف املؤسسات الرتبوية التعليمية

( على ضرورة أن تتبىن وزارة التعليم تدريس ثقافة العمل التطوعي يف املدارس 2014أكد الساير )ولذا  العمل التطوعي يف نفوس النشء.
التطوع اجملتمعي على أسس ومعايري علمية تتناسب هبدف غرس قيمة العطاء والبذل وحب اخلري و  ؛وتضمني مبادئه يف املقررات التعليمية

ملا له من أثر بالغ  يف تغيري نظرة أبنائنا والعاملني يف امليدان الرتبوي اجاه العمل التطوعي الذي بدوره  ؛مع الفئة العمرية املستهدفة
 ستكون مرتبطة دائمًا بالعطاء العام خلدمة ومن مث خدمة جمتمعهم اليت ؛سينعكس على عالقاهتم مع اآلخرين يف املنزل واملدرسة والشارع

اجملتمع. 
 عوامل نجاح العمل التطوعي في المؤسسات التربوية التعليمية:المطلب السابع: 

من العوامل املعينة على جناح العمل التطوعي يف املؤسسات الرتبوية  اأن هناك عديد (2014)م(، والرويس2012أوضح الضاين )
 التعليمية تتمثل فيما يلي:

من  الطاقم اإلداري( من خالل إقامة عديد   و أعضاء هيئة التدريسو  نشر ثقافة العمل التطوعي بني األفراد املستهدفني )طالب .1
هم للمشاركة فيها. األنشطة املدرسية داخل املؤسسة التعليمية وخارجها ودفع

 من املبادرات التطوعية بني الفينة واألخرى. تفعيل مبدأ الرتبية بالقدوة من خالل تبين املعلمني والطاقم اإلداري باملدرسة لعديد   .2
إلقامة املناشط عقد شراكات جمتمعية بني املؤسسات الرتبوية التعليمية وبني املؤسسات اجملتمعية التطوعية لتوفري البيئة واملظلة الرمسية  .3

 التطوعية.
إبراز النماذج الطالبية املشرقة يف جمال العمل التطوعي وحتفيزهم وتشجعيهم ودفعهم للحديث عن اجارهبم الناجحة يف ذلك.  .4
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هبدف إشراك أكرب قدر ممكن من العاملني واالستفادة  ؛تشكيل فرق عمل لرسم خطط منظمة وتنفيذية للربامج واألعمال التطوعية .5

 تجارب الناجحة واجاوز التجارب غري الناجحة.من ال
تنويع فرص املشاركة يف األعمال التطوعية مبا يتالءم مع إمكانيات الطالب والطالبات وقدراهتم. .6
االستعانة باخلربات املتخصصة عند احلاجة للمساندة واإلرشاد يف العمل التطوعي.  .7
 ة يف األنشطة التطوعية.تفعيل دور األسر هبدف دعم أبنائهم وتشجيعهم للمشارك .8

 المؤسسات التربوية التعليمية: في التطوعي العمل عوائق المطلب الثامن:
( أن العمل التطوعي يف اجملتمعات العربية ي عاين من إشكاليات عظمى تتمثل فيما يلي: هـ1427وقد أوضح مظاهري )

 اجملتمعية اخلريية.إشكاليات التسيس، واختالل األولويات لدى القائمني على املؤسسات  .1
 مجود اخلطاب الفكري يف تناول  مفاهيم العمل التطوعي وإشاعة ثقافته بني األوساط اجملتمعية.  .2
 عدم وجود خطة جيدة لتنظيم العمل التطوعي الطاليب داخل املدرسة.  .3
أو  ،االعتقاد بعدم وجود القدرة أو ،ضعف الدافع الذايت للمشاركة يف األعمال التطوعية داخل املدرسة وخارجها إما بدافع اخلجل .4

مما يؤدي إىل ضعف االنتماء للعمل التطوعي. ؛املهارة
 غياب ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمعات. .5
 غياب املهارات القيادية واخلوف من حتمل املسؤولية.  .6
غياب دور األسرة يف توعية أبنائها بأمهية العمل التطوعي. .7
 غياب دور املؤسسات اجملتمعية. .8
مبحث الثاني: أنشطة التوعية اإلسالمية:ال

المطلب األول: مفهوم أنشطة التوعية اإلسالمية.
أنشطة التوعية اإلسالمية أحد أفرع النشاط املدرسي اليت تنفذ حتت إشراف املدرسة وتوجيهها هبدف تعميق العقيدة اإلسالمية تعد 

التعليم  بوزارة مراحلهم العمرية. وقد أكدت وثيقة اإلدارة العامة للتوعية اإلسالميةالصحيحة وحماربة األفكار املتطرفة لدى املتعلمني مبختلف 
دوراً بارزاً يف كوهنا جزءاً متكامالً مع املنهج املدرسي الرمسي حيث  تؤديهـ ( أن أنشطة التوعية اإلسالمية 1436باململكة العربية السعودية )

الرتبوية واملهارية واالجتماعية اليت من خالهلا تتحقق الرتبية املتوازنة الوسطية املعتدلة  من اخلربات ايكتسب املتعلمون من خالهلا عديد
النابعة من مصدري التشريع احلكيم الكتاب والسنة النبوية على صاحبها أفضل صالة وأزكى سالم. 

( جماالت الرتبية املتوازنة1شكل )

الرتبية اإلسالمية املتوازنة لشخصية املسلم على وجه العموم وطالب املرحلة الثانوية على وجه ومن الشكل أعاله يتضح جماالت 
العقلية  اخلصوص املتمثلة يف الرتبية العاطفية والوجدانية، وذلك بتخليص الروح من األدواء واألمراض املوبقة كالنفاق والشرك وغريها، والرتبية

وذلك من خالل تزويد الفرد باملعرفة الصحيحة الرصينة املدعمة بالنقل والعقل هبدف حتصينه من املؤثرات الفكرية واملناهج  ،والعلمية
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من خالل بناء املواطن الصاحل النافع لنفسه وجمتمعه، املتأسي مبنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  خللقيةاملنحرفة، والرتبية االجتماعية وا

حياته، وكذلك الرتبية الصحية اجلسمية وذلك من خالل إعداد األفراد وبنائهم جسديا للدفاع عن دينهم ومعتقداهتم  خمتلف جوانب
 اللَِّه ِمْن امتثااًل ملا حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:) اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ َخيـْر  َوَأَحبُّ ِإىَل  وأوطاهنم

ء  َفاَل تـَق ْل َلْو َأينِّ فـََعْلت  َكاَن َكَذا وََكَذا م ْؤِمِن الضَِّعيِف َويف ك لٍّ َخيـْر  اْحِرْص َعَلى َما يـَنـَْفع َك َواْسَتِعْن بِاللَِّه َواَل تـَْعَجْز َوِإْن َأَصاَبَك َشيْ الْ 
َمَل الشَّْيطَاِن( )مسلم، د.ت، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة َوَلِكْن ق ْل َقَدر  اللَِّه َوَما َشاَء فـََعَل فَِإنَّ َلْو تـَْفَتح  عَ 

 (.150، ص4816باهلل وتفويض املقادير هلل، ح
اإلسالمية: التوعية المطلب الثاني: أهداف أنشطة

هـ ( أن برامج التوعية اإلسالمية وأنشطتها 1436عودية )التعليم باململكة العربية الس نصت وثيقة اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية بوزارة 
هتدف إىل حتقيق ما يلي:

   وتدبره والعمل به.  الكرمي وتعليمه تعظيم القرآن الكرمي يف نفوس النشء من خالل العناية بتعلم القرآن .1
.العلمي والبحث الناقد التفكري مهارات خالل من الشرعية األحكام ومعرفة النبوية السنة فهم يف تسهم الشرعية اليت املعرفة إثراء .2
 .اإلسالم وحث عليها إليها دعا اليت الكرمية اإلسالمية واألخالق القيم تعزيز .3
 .حتصني الناشئة من االحنرافات الفكرية املتطرفة و االحنرافات اخل لقية واملمارسات املخّلة باألدب والدين .4
 .ومقدراهتم الدولة من خالل احلفاظ على ممتلكات الوطنالوطنية اجاه املواطنني و  املسؤولية ترسيخ .5

 اإلسالمية. المرتكزات الرئيسية ألنشطة التوعيةالمطلب الثالث: 
لشخصية تتنوع برامج التوعية اإلسالمية وأنشطتها املنفذة يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية هبدف حتقيق التنمية الشاملة 

خمتلف اجملاالت العلمية والرتبوية واملهارية وغريها ومن أبرز تلك الربامج ما يلي:املتعلم يف 
املسابقات القرآنية: وهتدف إىل إذكاء روح التنافس الشريف بني املتعلمني يف تعلم القرآن الكرمي وتعليمه عمال ِبديث عثمان بن  .1

(. ومن أبرز 911،ص.1419وعّلمه")البخاري،  كم من تعلم القرآنعفان رضي اهلل عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : " خري 
تلك املسابقات املنفذة مقرأة القرآن الكرمي للمعلمني والطالب، املشاركة يف مسابقة امللك سلمان بن عبدالعزيز حلفظ القرآن الكرمي، 

ليم للقرآن الكرمي وغريها.مسابقة وزارة التع املشاركة يف مسابقة اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي ،
 مسابقات السنة النبوية: وهتدف إىل الرتبية من خالل االقتداء بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإثراء الرصيد املعريف العلمي للطالب، .2

تعليم ، ومن أبرز تلك من خالل مشاركته يف مسابقات السنة النبوية على مستوى املدرسة واإلدارات العامة للتعليم باملناطق ، ووزارة ال
املسابقات املشاركة يف مسابقة األمري نايف بن عبدالعزيز رمحه اهلل تعاىل للسنة النبوية وغريها.

برامج التوعية الفكرية وهتدف إىل غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس الطالب و تصحيح املفاهيم الفكرية املغلوطة وحل  .3
االستشكاالت والتساؤالت اليت قد ترد إىل أذهان املتعلمني فيما يتعلق بالقضايا العقدية والفكرية ومن أبرز تلك الربامج برنامج 

َعاَهد واملستأمن والذّمي، و حقوق الراعي والرعية، و نة و املواطن، التأصيل الشرعي للمواط
 
رنامج أمن الوطن مسئولية اجلميع، وبحقوق امل

إقامة العديد من احملاضرات للتعريف بأساليب املتطرفني يف إغواء الشباب، وإقامة العديد من املسابقات والبحوث املتعلقة باألمن 
الفكري وغريها.

أجهزة األمن واملستشفيات مثل: الشراكة اجملتمعية بني  املدرسة ومؤسسات اجملتمع األخرى  اجملتمعية وهتدف إىل إبراز دورالربامج  .4
نظافة الشواطئ و زيارة دور املالحظة االجتماعية، و والبلديات وغريها، ومن أبرز تلك الربامج زيارة املرضى واملصابني من رجال األمن، 

 وغريها.  
رابع: أهمية تضمين قيمة العمل التطوعي في أنشطة التوعية اإلسالمية.المطلب ال

م( أن العمل التطوعي يعد سلوكًا إنسانيًا وحضاريًا يقوم على خدمة اآلخرين وتقدمي املساعدة هلم دون مقابل، 2007أكد اجلبايل )
ئها الطالب والطالبات مبختلف املراحل التعليمية، مع توجه احلكومات مبختلف دول العامل إىل تعزيز قيمة العمل التطوعي بني أبنا

يضيف وخصوصًا املرحلة الثانوية من خالل املناهج التعليمية واألنشطة املدرسية والشراكة اجملتمعية مع مؤسسات اجملتمع املدين املختلفة.  و 
 خدمة اجملتمع وتعزيز الثقافة االجيابية للبناء والتنمية،  األفندي )د.ت( أن يف تبين املدارس لتعزيز ثقافة العمل التطوعي ونشرها قيمة نوعية يف

ملكة كما أنه يعمل على تعديل سلوك الطالب وتقوميها حنو األفضل. ومن أبرز الوسائل املعززة لقيمة العمل التطوعي يف املرحلة الثانوية بامل
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مهية تضمني قيمة العمل التطوعي يف األنشطة املدرسية لكوهنا العربية السعودية أنشطة التوعية اإلسالمية. وقد أكد األفندي )د.ت( على أ

لى تعمل على تعزيز اجلوانب الرتبوية والتعليمية اليت يدرسها الطالب نظريًا وترمجتها إيل أفعال وسلوك، والعمل على تنمية قدرة الطالب ع
الربامج والفعاليات التطوعية كزيارة املرضى وإغاثة احملتاجني التفاعل مع اجملتمع  احمللي الذي يعيش فيه من خالل مشاركته يف العديد من 

من ورش العمل  وذلك من خالل إقامة عديد   ،واملعوزين. وميكن لنا تنمية قيمة العمل التطوعي وتعزيزها من خالل أنشطة التوعية اإلسالمية
ودوره يف هتذيب األخالق والسلوك، كما ميكن للقائمني على  أهدافه، وفضائله،و واحملاضرات التوعوية اليت تتناول مفاهيم العمل التطوعي، 

ة تكوين العديد من اجملموعات الطالبية التطوعية وتأسيسها ودعمها معنويًا وماديًا للقيام بالعديد من الفعاليات  يأنشطة التوعية اإلسالم
ات التنافسية املتعلقة بالعمل التطوعي كأفضل مقالة أدبية، من املسابق كأعمال تنظيف املبىن املدرسي وملحقاته، باإلضافة إىل إقامة عديد  

أو قصيدة شعرية، أو إنتاج فيلم توعوي وغريها. 
المبحث الثالث: الدراسات السابقة لهذه الدراسة .

دور أنشطة التوعية تعود دراسة جهود السابقني من الباحثني والباحثات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية املتمثل يف العنوان التايل:"      
دة بالفائاإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية باململكة العربية السعودية" 

إليها، كما مت عرض الدراسات السابقة  خلصتالعلمية على الباحث من خالل تكوين اإلطار املعريف للدراسة واالستفادة من النتائج اليت 
من خالل حمورين رئيسني ِبسب التسلسل التارخيي مها:

الدراسات العربية . .1
 الدراسات األجنبية. .2

المحور األول: الدراسات العربية:
وإيضاح أبرز العوامل املؤثرة على  ،حيث هدفت إىل دراسة مفهوم العمل التطوعي وس ب ل تفعليه يف اجملتمع هـ(:1425ر )دراسة العام

إىل غياب الوعي لدى  خلصتمشاركة الشباب والشابات يف األعمال التطوعية اجملتمعية من خالل استخدام املنهج الوصفي املسحي. وقد 
الشباب والشابات بأمهية العمل التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع الذي يعود إىل غياب التقدير اجملتمعي والرصد اإلعالمي ملثل هذه 

األعمال.
 من عدد ناولت رغبة طالب اجلامعة يف املشاركة يف األعمال التطوعية وقد اقتصرت على معرفةحيث هدفت إىل م(: 2001الباز ) دراسة

الدراسة  خلصتالعربية السعودية من خالل املنهج الوصفي. وقد  اململكة يف التطوعي والعمل القضايا املهمة ذات العالقة والصلة بالشباب
اجلامعية. املرحلة إىل عدم رغبة الشباب يف املشاركة يف األعمال التطوعية يف

 من املتغريات االجتماعية كة يف الربامج التطوعية يف قطاع الفتيات، وعالقته بعديد  دوافع املشار  وهتدف إىلم(: 2001المحاميد ) دراسة
 -مبختلف الفئات العمرية-وقد توصلت إىل مشاركة النساء  والتعليمية للمجتمع األردين من خالل استخدام املنهج الوصفي، واالقتصادية

دوراً مهماً يف تشجيع املشاركة يف األعمال التطوعية  يؤدياإلجيابية يف الربامج التطوعية، كما أن املستوى التعليمي واالقتصادي واالجتماعي 
ودفع عجلته يف اجملتمع.

املدارس الثانوية يف فلسطني يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خالل  دور إيل التعرف إىل حيث هدفتم(: 2003األشقر ) دراسة
وتنمية املؤسسات احلكومية واألهلية يف  ،إىل دور املدرسة الفّعال والبارز يف املشاركة اجملتمعية خلصتاستخدام املنهج الوصفي، وقد 

املناسبات الوطنية والكوارث الطبيعية وغريها.
دور املدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب من خالل املنهاج الدراسي  معرفةحيث هدفت إىل م(: 2004دراسة األفندي )
أثر جمموعة من املتغريات كاجلنس واخلربة التعليمية واملؤهل العلمي على دور املدرسة من خالل استخدام  إيلوالتعرف  ،واألنشطة الطالبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املعلمني حول دور املدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي إىل عدم  خلصتاملنهج التجرييب. وقد 
تعزى للجنس واخلربة التعليمية واملؤهل الدراسي. وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمني املناهج املدرسية عديد من املوضوعات ذات العالقة 

الطالب. املباشرة بتعزيز العمل التطوعي ودعمه يف حياة
إجياد  إىل أسباب عزوف فئات اجملتمع الفلسطيين عن املشاركة يف الربامج التطوعية والعمل على  هدفت حيثم(: 2006رحال ) دراسة

التطوعية من خالل  األعمال يف الفاعلة دون املشاركة حتول اليت ،املمكنة هلذه املشكلة والعمل على اجاوز العقبات احللول العديد من
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املؤسسات التعليمية بذلك  اهتمام وعدم ،إىل غياب ثقافة العمل التطوعي يف الوسط الفلسطيين خلصتاستخدام املنهج الوصفي. وقد 

.واألهلية احلكومية املؤسسات قبل باإلضافة إىل غياب التشجيع والتحفيز املشاركني يف الربامج التطوعية من
للمدارس على وجه العموم واملرحلة الثانوية على وجه اخلصوص يف قطاع  الرتبوي الدور معرفة إىل هدفت حيث( : 2007دراسة الجبالي)

السعودية، والتوعية بأمهيته وإبراز القيم املتعلقة به   الفتاة وتعزيز  ثقافته لدى يتعلق بإيضاح مفهوم العمل التطوعي تعليم البنات فيما
إىل الدور السليب الذي تقوم به املدرسة اجاه إيضاح  خلصتها من خالل استخدام املنهج الوصفي. وقد كالتكافل والتعاون واإليثار وغري 

املتعلقة به. القيم تعزيز التطوعي واجليه صوره والعمل على  العمل مفهوم
وإبراز دور  ،العمل التطوعي يف اإلسالم ةومكان ،حيث هدفت إىل تأصيل مفهوم العمل التطوعيم(: 2013دراسة شاهين وشندي )

إىل غياب واضح لثقافة  خلصتاملؤسسات الرتبوية يف فلسطني يف نشر ثقافة التطوع يف اجملتمع من خالل استخدام املنهج الوصفي. وقد 
األنشطة املدرسية.  مالتطوع يف مؤسسات تنشئة اجليل سواًء أكان يف املناهج التعليمية أ

 الدراسات األجنبية:المحور الثاني: 
 دور املدارس الثانوية يف تعزيز اخلدمة اجملتمعية يف جنوبتعرف هدفت الدراسة إىل  حيث (Raskoff ,Sundeen,2012دراسة)   

دمة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، وإبراز الدور املنوط باملدرسة كمؤسسة تعليمية يف تشجيع املتطوعني واملتطوعات يف تقدمي اخل
الدراسة إىل أمهية املسؤولية امللقاة على عاتق القائمني على  خلصتاجملتمعية لألفراد واملؤسسات من خالل استخدام املنهج الوصفي. وقد 

إىل  خلصتاملدارس من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني فيما يتعلق بتعزيز قيمة العمل التطوعي للطالب والطالبات، كما 
مما كان له األثر  ؛أن املدارس األهلية تويل مزيدًا من العناية واالهتمام للعمل التطوعي ونشر ثقافته مبستوى أعلى من املدارس احلكومية

الواضح يف مستوى وعي الطالب والطالبات بقيمة العمل التطوعي وأمهيته.
السابقة الدراسات على تعليق
 بأمهيته، والتوعية التطوعي العمل تعزيز للمدرسة حنو الرتبوي الدور معرفة حاول ما منها أن يتضح السابقة الدراسات عرض خالل من 
يف مشاركة فئات اجملتمع يف األعمال التطوعية اجملتمعية، و منها ما حاول دراسة أهم العقبات اليت حاول دراسة العوامل املؤثرة  ما ومنها

أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي  دورإيل  التعرف احلالية الدراسة حاولت حتول دون املشاركة الفّعالة يف التطوع ،وقد
 الدراسات من احلالية الدراسة استفادت وقد .كة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعيةلدى طلبة املرحلة الثانوية باململ

.إليها خلصتاليت  النتائج ومناقشة الدراسة أداة بناء يف السابقة
منهج الدراسة و إجراءاتها:

تتخذ الدراسة احلالية املنهج الوصفي وهو األكثر حسب ما تقتضيه اإلجابة عن تساؤل الدراسة وما تسعى إليه أهداف الدراسة  
هـ ( أنه يعتمد على 1426وهو كما يوّضح عبيدات وآخرون ) ؛اإلنسانية والنظرية استخدامًا يف دراسة املشكالت املتعلقة بالدراسات

من خالل التعبري عنها بلغة كمية أو كيفية، تشخيص الواقع املراد دراسته من خالل دراسة الظواهر والعوامل املؤثرة فيه ووصفها وصفاً دقيقاً 
دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية باململكة العربية  إيلومن خالل هذا املنهج مت التعرف 

إىل بعض أساليب املعاجلة اإلحصائية لتحليل السعودية من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية من خالل االستبيان املعد لذلك، باإلضافة 
نتائج الدراسة امليدانية، ويف هذا السياق تتكون هذه الدراسة من ثالثة أجزاء رئيسية:

اإلطار العام للدراسة ومت مناقشة أمهية مشكلة الدراسة وأهدافها وحدودها ومصطلحاهتا. .1
 وعي.اإلطار النظري وتتمثل حماوره يف دراسة مفهوم العمل التط .2
 الدراسة امليدانية وتشمل األداة والعينة والتحليل اإلحصائي ونتائج الدراسة ومقرتحاهتا.  .3

مجتمع الدراسة:
 300يف مدينيت أهبا ومخيس مشيط والبالغ عددهم ) احلكومية الثانوية تكون جمتمع الدراسة من معلمي العلوم الشرعية يف املدارس 

ه .1436/1437العامة للتعليم مبنطقة عسري للعام الدراسي  معلماً( ِبسب إحصائية اإلدارة
عينة الدراسة: 

( توزيع أفراد عينة 1معلمًا (، حيث مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، ويوضح اجلدول رقم ) 120تكونت عينة الدراسة من ) 
الدراسة على النحو التايل:

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٥٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسبةالعددالمدينةم
%50معلماً  60أهبا1
%50معلماً  60مخيس مشيط2

أدوات الدراسة:
 دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانويةتكونت أداة الدراسة من استبانة توضح  

( فقرة.20واشتملت على )
صدق أداة الدراسة:

قام الباحث بعرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني العاملني يف اجلامعات السعودية للتأكد من صدق أداة الدراسة  
من  ومدارس التعليم العام، وذلك هبدف التحقق من مناسبة الصياغة اللغوية ومناسبة فقرات األداة لغرض الدراسة، وقد وردت عديد  

تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وحذف بعضها اآلخر، حيث أعطي وقد مت األخذ هبا ف ،املالحظات واملقرتحات اإلثرائية لألداة
أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة وفق سلم )ليكرت( اخلماسي لتقدير دور  امدرج الكل فقرة وزن

الثانوية مبنطقة عسري، وذلك كما يلي:
بدرجة قليلة جداً  بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية بدرجة كبرية جداً 

درجة واحدة درجتان درجات 3 درجات 4 درجات 5
( فقرة.20وقد تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من )

االستبانة، أما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي فقد استخدم الباحث معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود  
يعين أيضًا إمكانية ،و مناسبة العينة هذا يعينو (  0،51 )( أن قيمة معامل االرتباط أكرب من2بالدرجة الكلية كما يتضح يف اجلدول )

احلصول على عوامل جوهرية.
(20( معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية )العينة االستطالعية: ن=2جدول )

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
10.7862**60.7224**110.3980160.7108**
20.8863**70.5747**120.8944**170.7014**
30.7561**80.7076**130.7205**180.7718**
40.6512**90.9424**140.7829**190.6468**
50.8804**100.7125**150.3872200.7966**

 ** دالة عند مستوى 0.01 

ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( حيث  

(.3)( وبذلك يتمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات كما يظهر من اجلدول 0.95بلغ معامل الثبات  )
(20( معامل ثبات أداة الدراسة )العينة االستطالعية: ن=3جدول )

معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود املتغري

0.95 20 الثبات الكلي ألداة الدراسة

األساليب اإلحصائية:
الدراسة الرئيسي:بعد مجع املعلومات اخلاصة بالدراسة وتفريغ بيانات االستبيان، مت اإلجابة عن تساؤل  

ما دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسري من وجهة نظر معلمي العلوم 
الشرعية؟ 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٥١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



مسفر أمحد الوادعي /د تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية باململكة العربية السعوديةدور أنشطة التوعية اإلسالمية يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احلسابية ( حلساب التكررات إلجابات العينة واملتوسطات SPSSوذلك من خالل استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ) 

واالحنرافات املعيارية هلا. ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة. حيث مت 
(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات 1، قليلة جداً=2، قليلة=3، متوسطة=4، عالية=5إعطاء وزن للبدائل: )عالية جداً=

ية املدى من خالل املعادلة التالية:متساو 
0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة

( ليكون مؤشرًا على درجة موافقة ورضا أفراد العينة لعبارات االستبيان على 4اجلدول رقم ) يفلنحصل على التصنيف التايل كما
النحو التايل: 

 ( مؤشراً منخفضاً يف موافقة أفراد العينة عن العبارة.2.60حلسابية األقل من )اعتبار املتوسطات ا .1

( مؤشراً متوسطاً يف موافقة أفراد العينة عن العبارة.3.40-2.61اعتبار املتوسطات احلسابية الواقعة بني )  .2

 عن العبارة.( مؤشراً عالياً يف موافقة أفراد العينة 3.41اعتبار املتوسطات احلسابية األعلى من ) .3

 مدى المتوسطات الوصف
 4.21 – 5.00 عالية جداً 

 3.41 – 4.20 عالية

 2.61 – 3.40 متوسطة

 1.81 – 2.60 قليلة

 1.00 – 1.80 قليلة جداً 
( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث4جدول )

تحليل النتائج ومناقشتها:
 يتضمن هذا اجلزء عرضاً للنتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام أداة الدراسة، وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية وفقاً لتساؤل الدراسة 

مي املتمثل يف: ما دور أنشطة التوعية اإلسالمية يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة عسري من وجهة نظر معل
علوم الشرعية؟ ال

إليها الدراسة كما يأيت: خلصتومي كن تفصيل النتائج اليت  
 التطوعي العمل ثقافة تعزيز يف ( املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول دور أنشطة التوعية اإلسالمية5جدول )

الثانوية )مرتبة وفق املتوسط(. املرحلة طالب لدى

الفقرةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

1عالية4.141.08تنمي وعي الطالب حنو املسؤولية االجتماعية واملدنية.2
2عالية4.120.71تتيح للطالب املشاركة يف املناسبات واالحتفاالت الوطنية.8
3عالية4.081.07التطوعي.تزود الطالب بااجاهات إجيابية حنو العمل 1
4عالية4.060.76حتث الطالب على استغالل أوقات الفراغ يف األعمال التطوعية.7

تعزز مهارات الطالب االجتماعية والقيادية مبا خيدم األعمال التطوعية من 20
خالل الدورات التدريبية وغريها.

5عالية4.030.74

5عالية4.030.76البناء بني الطالب خلدمة اجملتمع. تعمل على إذكاء روح التنافس4
7عالية3.980.87تعزز املبادرات الذاتية لدى الطالب ملساعدة اآلخرين.3
8عالية3.950.79تغرس يف الطالب حب اإلسهام يف أعمال اخلري.6

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٥٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرةم

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

الرتتيب

9عالية3.920.97تتيح للطالب املشاركة ِبمالت توعية لنشر الوعي الصحي.9

5
تسهم يف تدريب الطالب على اختاذ القرارات اليت متس الربامج التطوعية 

املدرسية.
3.820.68

عالية
10

11عالية3.680.99تنمي وعي الطالب حنو العضويات يف اجلمعيات واللجان اخلريية.19

11
هتتم بتنظيم زيارات ميدانية هليئات العمل التطوعي للتعرف على جمال 

3.651.07عملها وبراجمها.
عالية

12

13عالية3.560.84هتتم بتنظيم محالت نظافة للمرافق املدرسية بشكل دوري.15
13 عالية3.561.07حتث الطالب على نظافة املساجد وصيانتها. 18
15عالية3.550.77تتيح للطالب القيام ِبمالت توعية للحث على نظافة البيئة.10
16عالية3.521.14هتتم بعقد اللقاءات املتنوعة اليت تبني أمهية العمل التطوعي.17

12
هتتم بتنظيم زيارة ملراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة باجملتمع هبدف 

تقدمي املساعدة هلم.
3.470.88

عالية
17

18متوسطة3.21.15 هتتم بتنظيم زيارات للمرضى يف املستشفيات واملراكز الصحية. 14

16
تشجع الطالب على املشاركة يف محالت التربع بالدم ضمن احلمالت 

الوطنية املخصصة لذلك.
2.851.08

متوسطة
19

13
تشجع الطالب للمشاركة يف اللجان اخلريية إلغاثة الشعوب املنكوبة 

واملتضررة من الدول اجملاورة.
2.671.37

متوسطة
20

هي أن العمل التطوعي ينمي وعي الطالب حنو املسؤولية االجتماعية واملدنية اجاه  ةأن أهم فقرات االستباننلحظ من اجلدول  
 وهذا أحد اجلوانب املهمة اليت تركز عليها األعمال التطوعية كما أكدت ذلك كل  من دراسة (4.14)األوطان واجملتمعات مبتوسط حسايب

(. كما يتضح من اجلدول أن أنشطة التوعية 2012)   Raskoff & Sundeenراسة( ود2007م( ودراسة اجلبايل )2006رحال )
الرتمجان  باعتبارهاجاءت يف املرتبة الثانية  (4.12 )اإلسالمية تتيح للطالب املشاركة يف املناسبات واالحتفاالت الوطنية مبتوسط حسايب

جاءت  يف حني(، 2007م( ودراسة اجلبايل )2001الباز ) دراسة :احلقيقي إلدراك الفرد ملسؤوليته اجاه جمتمعه كما أكدت ذلك كل  من
( ومن أبرز 4.08الفقرة أنشطة التوعية اإلسالمية تزود الطالب بااجاهات اجيابية حنو العمل التطوعي يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ) 

( شعور املتطوع بالرضى والطمأنينة اجاه ذاته واجاه اآلخرين سواًء 1427مظاهري )( و 1425تلك االاجاهات كما دلت دراسة العامر )
أكانوا عاملني يف قطاعات تطوعية أخرى أم مستهدفني باألعمال التطوعية كاملعوزين والفقراء وغريهم  وذلك من خالل العمل اجلاد على 

. تلبية احتياجاهتم
حتث الطالب على استغالل أوقات الفراغ يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) أنشطة التوعية اإلسالمية كما جاءت الفقرة     

تعزز مهارات  أنشطة التوعية اإلسالمية (، يليها الفقرة2003(ودراسة األشقر )2001ميد )ي( كما أكدت على ذلك دراسة احمل4.06
( كما أكدت ذلك 4.03دية مبا خيدم األعمال التطوعية من خالل الدورات التدريبية وغريها مبتوسط حسايب )الطالب االجتماعية والقيا

مما يؤثر  ؛( ومن أبرز تلك تلك املهارات التخطيط االسرتاتيجي، والتنفيذي وإدارة الفريق واألزمات وصراعات العمل1425دراسة العامر )
تعمل على إذكاء روح التنافس البناء بني الطالب خلدمة أنشطة التوعية اإلسالمية جاءت الفقرة  إجيابيًا يف صناعة شخصية املتطوع. كما

مما قد ينعكس على جودة  ؛(2012م( وخميمر )2011( كما أوضحته دراسة القرش )4.03اجملتمع يف املرتبة نفسها مبتوسط حسايب )
 الربامج وتنوعها وكثرة املستفيدين منها. 

تعزز املبادرات الذاتية لدى الطالب ملساعدة اآلخرين أنشطة التوعية اإلسالمية ول السابق أن الفقرة املتضمنة ويتضح من اجلد  
( وهذا من أبرز 2013م( ودراسة شاهني وشندي )2004( كما أكدته دراسة األفندي )3.98جاءت يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب )
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أنشطة التوعية فراد املنظومة التطوعية يف تقدمي العمل املتميز  للفئة املستهدفة، ولذا جاءت الفقرة نتائج التنافس الشريف والفّعال بني أ

( كما دلت على ذلك 3.95اإلسالمية تغرس يف الطالب حب اإلسهام يف أعمال اخلري يف املرتبة اليت تليها حيث بلغ املتوسط احلسايب )
 وجدي بركات )د.ت(.دراسة 

من اجلدول أن أنشطة التوعية اإلسالمية تتيح للطالب املشاركة ِبمالت توعية لنشر الوعي الصحي وهذه صورة من  حكما يتض
( كما بلغ املتوسط احلسايب  للفقرة أنشطة التوعية 3.92صور العمل التطوعي الفردي ويظهر أمهيتها حيث جاءت مبتوسط حسايب)

(.3.82القرارات اليت متس الربامج التطوعية املدرسية )اإلسالمية تسهم يف تدريب الطالب على اختاذ 
ويتضح من اجلدول السابق أن أنشطة التوعية اإلسالمية تعمل على تنمية وعي الطالب حنو العضويات يف اجلمعيات واللجان  

ات العمل التطوعي باجملتمعات للتعرف ( وذلك من خالل االهتمام بتنظيم زيارات ميدانية هليئ3.68اخلريية يف اجملتمعات مبتوسط احلسايب )
م(.2011دراسة القرش )( وقد أكّدت على ذلك 3.65جمال عملها وبراجمها وتربز أمهية هذه الفقرة حيث بلغ املتوسط احلسايب ) إيل

التطوعي كاالهتمام  من برامج التوعية اإلسالمية وأنشطتها يف املرحلة الثانوية لتعزيز قيم العمل اكما يتضح يف اجلدول السابق عديد
(. كما أن 3.56بتنظيم محالت نظافة للمرافق املدرسية بشكل دوري، وحث الطالب على نظافة وصيانة املساجد مبتوسط حسايب ) 

القائمني على تلك املناشط والربامج يتيحون للطالب القيام ِبمالت توعية للحث على نظافة البيئة حيث بلغ متوسطها احلسايب 
حيرصون على رفع الوعي الشخصي بأمهية العمل التطوعي لدى التالميذ من خالل عقد اللقاءات املتنوعة حيث بلغ  (، كما3.55)

بتنظيم زيارة ملراكز رعاية  تهاوأنشطاهتمام القائمني على برامج التوعية اإلسالمية أيضا (، إال إن اجلدول أظهر 3.52متوسطها احلسايب )
(، باإلضافة إىل تنظيم 3.47مع هبدف تقدمي املساعدة هلم يقل نوعًا ما حيث بلغ متوسطها احلسايب )ذوي االحتياجات اخلاصة باجملت

(، وكذلك املشاركة يف محالت التربع بالدم ضمن 3.2زيارات للمرضى يف املستشفيات واملراكز الصحية حيث بلغ متوسطها احلسايب )
وقد كانت أقل الفقرات موافقة تشجيع الطالب للمشاركة يف اللجان اخلريية  ،(2.85احلمالت الوطنية املخصصة لذلك مبتوسط حسايب )

وهذا يعود إىل األنظمة اإلدارية املنظمة ملثل  ،(2.67إلغاثة الشعوب املنكوبة واملتضررة من الدول اجملاورة حيث جاءت مبتوسط حسايب )
زوف مشريف األنشطة عن تنفيذها كما أكدت ذلك كال من دارسة هذه األنشطة اليت تتطلب خماطبة اجلهات املعنية اليت قد تسبب يف ع

(.1427( دراسة مظاهري)1425العامر )
ملخص نتائج الدراسة:

 كشفت نتائج الدراسة أّن العمل التطوعي ينمي وعي الطالب حنو املسؤولية االجتماعية واملدنية اجاه األوطان واجملتمعات. .1
 اإلسالمية تتيح للطالب املشاركة يف املناسبات واالحتفاالت الوطنية. كشفت نتائج الدراسة أن أنشطة التوعية .2
، كما أهنا حتث الطالب على كشفت نتائج الدراسة أن أنشطة التوعية اإلسالمية تزود الطالب بااجاهات اجيابية حنو العمل التطوعي .3

استغالل أوقات الفراغ.
 املبادرات الذاتية لدى الطالب ملساعدة اآلخرين. تعززأنشطة التوعية اإلسالمية  كشفت نتائج الدراسة أن .4
أنشطة التوعية اإلسالمية ال هتتم بتشجيع الطالب للمشاركة يف اللجان اخلريية إلغاثة الشعوب املنكوبة  كشفت نتائج الدراسة أن .5

واملتضررة من الدول اجملاورة.
التوصيات:

ا يلي: بناًء على ما توصلت إليه الدراسة ، فإن الباحث يوصي مب
مزيــد مــن الصــالحيات اإلداريــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة مــع اجملتمــع  تهاوأنشــطضــرورة مــنح القــائمني علــى بــرامج التوعيــة اإلســالمية -

احمليط باملدرسة.
مقـررات تضمني التعريف بالعمل التطوعي وفضله وأمهيته يف رقي اجملتمعـات وتكامـل مؤسسـات اجملتمـع املـدين مـع بعضـها الـبعض يف -

الرتبية اإلسالمية.
القيام مبزيد من الربامج التوعوية لبيان أمهية العمل التطوعي من خالل النشاط املدرسي لرفع وعي الطالب وزيادة أعداد املتطوعني. -
الثانوية بـني الفينـة التعريف مبؤسسات اجملتمع التطوعية  من خالل إقامة املعارض الدورية واحملاضرات التوعوية ودعوهتم لزيارة املدارس -

واألخرى.
المقترحات:
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هناك بعض اجلوانب العلمية اليت مل يتطرق إليها الباحث، ويقرتح أن تكون جماالً لدراسات علمية مستقبلية ومنها :

ة الشــــراكة بــــني وســــائل اإلعــــالم واملؤسســــات الرتبويــــة لرفــــع مســــتوى وعــــي األفــــراد مبختلــــف أعمــــارهم ومســــتوياهتم العلميــــة والثقافيــــ .1
واالجتماعية.

الشراكة بني املؤسسات الرتبوية ومؤسسات العمل التطوعي مبا يكفل املشاركة اإلجيابية والفّعالة جلميع أفراد املنظومة التعليمية.  .2
 أمهية العمل التطوعي من وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية. .3
 معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر القائمني عليه. .4
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المراجع

أواًل: المراجع العربية:
 القرآن الكرمي. .1
(. دور املدرسة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية يف 2004األفندي، إمساعيل حممد. ) .2

املفتوحة ، فلسطني.بيت حلم. ق دم إىل مؤمتر العمل التطوعي يف فلسطني ، واقع واحتياجات  ،جامعة القدس 
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