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 يف تنمية الشباب ودورهالعمل التطىعي 
 وزرع روح احملبة والتسامح بينهم

 

 ارك         الباحث عبد الكريم جعفر الكشفيــر مبـالد جعفـم. د خ
 المديرية العامة لتربية ديالى           

 الممخص
، آيات مف القرآف الكريـ لقد اكد اسبلمنا المحمدي عمى اىمية العمؿ التوعي في عدة   

 ولقول مصداقاً  خدمة إنسانية وطنية تيدؼ إلى حماية الوطف  والمجتمع  مف أي خطروعده 
اف  بة وال غرا ٕ)وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى االثـ والعدواف( المائدة:: تعالى 

بعض الدوؿ تعتبر العمؿ التطوعي  إلزاميًا لمذيف ال تنطبؽ عمييـ شروط الخدمة العسكرية 
سنة. واف المتطوع ىو الشخص الذي يسخر نفسو عف طواعية،  ٓٙ-ٕٓمف ىـ في سف م

 فحماية بيضة االسبلـ والوط ودوف إكراه أو ضغوط خارجية لمساعدة ومؤازرة اآلخريف او
اهلل وىو خير معيف، فالمسمـ يمجأ إلى ربو دائًما و لوج ابتغاءبقصد القياـ بعمؿ يتطمب الجيد 

،وحينما يتعاوف المسمـ مع أخيو يزيد جيدىما،  معونة في جميع شؤونويطمب منو النصرة وال
تقاف؛ ألف التعاوف يوفر في الوقت والجيد، لقاؿ النبي محمد  فيصبل إلى الغرض بسرعة وا 

ـْ َمَثُؿ اْلَجسَ  ِفي )َمَثُؿ اْلُمْؤِمِنيفَ )صمى اهلل عميو والو وسمـ :  ـْ َوَتَعاُطِفِي ـْ َوَتَراُحِمِي ِإَذا  ِد؛َتَوادِِّى
 . (اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َواْلُحمَّى(

وقد جعؿ اهلل التعاوف فطرة في جميع مخموقاتو، حتى في أصغرىـ حجًما، كالنحؿ        
والنمؿ وغيرىا مف الحشرات، فنرى ىذه المخموقات تتحد وتتعاوف في جمع طعاميا، وتتحد 

ف العصر  في صد أعدائيا. واإلنساف أولى بالتعاوف لما ميزه اهلل بو مف عقؿ وفكر،كذلؾ  وا 
المطمقة إلى أساليب  الذي نعيشو عصر مف نوع جديد ، ينتقؿ فيو العالـ مف السمطة اليرمية

أف تقوـ الدولة  يمكفاذ ال جديدة تفاوضية أفقية وليس عمودية ، أكثر تحضرا وأشد تعقيدًا ، 
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اؿ الفعؿ العاـ ، لذا فيي في حاجة إلى ثقافة جديدة ، تعمؿ عمى تفعيؿ أدوار بجميع أشك
المواطنيف والمجتمعات والتجمعات التطوعية في الدولة ، وىذا ما أسماه الباحثوف الطريؽ 

وقيـ المبادرة الفردية والجماعية ،او بذؿ مالي  االجتماعيالثالث ، الذي يقوـ عمى التكافؿ 
أو فكري يقدمو الموطف عف رضا وقناعة، بدافع مف دينو، ووطنيتو بدوف أو عيني أو بدني 

مقابؿ بقصد اإلسياـ في مصالح معتبرة شرعًا، يحتاج إلييا قطاع مف الجماىير ،وىو كذلؾ 
وابط التخطيط ضوفؽ  خدمة إنسانية وطنية تيدؼ إلى حماية الوطف وأىمو مف أي خطر،

 باألحداثجراءات والقواعد وصيانة الخطط والتنبؤ الذي يشمؿ المعاير واالىداؼ وتطوير اال
،ويعد العمؿ التطوعي وحجـ االنخراط فيو رمزًا مف رموز الوطنية وتقدـ األمـ  المستقبمية

وازدىارىا، فاألمة كمما ازدادت في التقدـ والرقي، ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع 
شعبنا ممبيف فتوى مراجعنا العظاـ بالجياد الخيري وىذا ما كاف جميا حينما شمر ابناء 

والمشاركة بالحشد الشعبي والذي يعد اسمى انواع العمؿ التطوعي، كما يعد االنخراط في 
العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في 

 -ثبلثة محاور ىي:حثنا عمى بدار  كافة المجاالت ،واالىمية العمؿ التطوعي ،
 المحور االوؿ/مفيـو العمؿ  التطوعي  بالمنظور االسبلمي.

 المحور الثاني/معوقات العمؿ التطوعي التربوي.
 الشباب. تنشئةالمحور الثالث/ اىمية العمؿ التطوعي في 

Abstract 

 Our Islam Muhammadi stressed the importance of the work of the 

Quran in several verses of the Holy Quran, and promised a national 

humanitarian service aimed at protecting the homeland and society 

from any danger that is credible to the Almighty saying: "Cooperate 

with righteousness and piety and do not cooperate in sin and 

transgression." Table 2: Voluntary work is compulsory for those who 

do not qualify for military service at the age of 22-02 years. And that 

the volunteer is the person who makes fun of himself voluntarily, 



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

224 

 

without coercion or external pressure to help and support others or to 

protect the egg of Islam and the homeland in order to carry out work 

requires effort in order to face the face of God is a good thing, a 

Muslim resort to his Lord always asked him to support and aid in all 

affairs, The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 

said: "Like the believers in their prayers, mercy, and compassion, 

like the body, if a member complained to him, For body fever and 

fever.)) 

       God made cooperation in all creatures, even in the smallest of 

them, such as bees, ants and other insects, we see these creatures 

unite and cooperate in the collection of food, and also unite to repel 

the enemies. The human being is the first to cooperate with God 

because of his intellect and thought. The era in which we live is an 

age of a new type, in which the world moves from absolute 

hierarchical authority to new negotiating methods, horizontal rather 

than vertical, more civilized and more complex. This is what the 

researchers called the third way, which is based on social solidarity 

and the values of individual and collective initiative, or financial, 

physical, physical, or intellectual effort, which is offered by the 

home for satisfaction. And conviction, motivated by his religion, and 

Lot It is a national humanitarian service aimed at protecting the 

homeland and its people from any danger, according to the planning 

controls that include standards and objectives, the development of 

procedures and rules, maintenance of plans and forecasting future 

events. The voluntary work and the size The nation has become more 

involved in voluntary charitable work, and this was evident when our 

people became embattled. Our fatwa references the jihad and 

participation in the popular mobilization, which is the name of the 

people of the people. For volunteering. Joining volunteerism is also a 

requirement of contemporary life which has led to rapid development 

and development in all fields, and the importance of voluntary work. 

Our research focused on three axes: 
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The first axis / the concept of voluntary work in the Islamic 

perspective. 

The second axis / obstacles of educational volunteer work. 

3 . The importance of voluntary work in the upbringing of youth. 
 

 المبحث االوؿ
 العمؿ والعمؿ التطوعي المنظور االسبلمي

وعرؼ العمؿ التطوعي ، بأّنو الجيد الجسدي أو العقمي الذي يبذلو الناس تحقيقًا       
لغرض غير مجرَّد االستمتاع بو ،ومنذ عيد غير قريب مّيز الباحثوف بيف العمؿ المثمر أو 

روف ،بأنو كّؿ جيد ُيشبع حاجًة أو يخمؽ المنتج والعمؿ غير المثمر غير منتج وعرفو اخ
منفعًة ىو عمٌؿ مثمر، سواء أكاف ىذا العمُؿ عمَؿ كاتب أو رساـ أو ممثؿ مسرحّي، أو 
عمَؿ طبيب أو ميندس أو مدّرس، أو عمَؿ فبّلح أو سائؽ قطار أو عامؿ في مصنع مف 

إرادّية أو غير مصانع النسيج، تذىب تعريفات معجمّية مختمفة إلى اعتبار العمؿ حركة 
إرادّية تصدر عف جسـ ما ،وىذا التعريؼ الفيزيائي لمعمؿ، ويرتبط لفظ العمؿ غالبًا بالكسب 
والحرفة والمينة وكّؿ نشاط جسدّي تكوف غايتو الحصوؿ عمى نتاج ،وأف العمؿ ىو المينة 

عيا، والَعاِمؿ والفعؿ، والَعَممة أي العامموف بأيدييـ، والَعاِمؿ عمى الصدقة الذي يسعى إلى جم
مف يعمؿ في مينة أو صنعة، وقد يطمؽ لفظ العمؿ عمى تصرفات وسموؾ اإلنساف، فيقاؿ 

العاـ لمعمؿ ىو كؿ ما َيصُدر مف فعؿ أو  واالصطبلحَعَمؿ معروؼ أي تصرؼ معروؼ. 
 حركة ظاىرة عف أي جسـ سواء بإرادة أو بغير إرادة. 

بالفرائض والواجبات الدينية. بينما العمؿ بالمفيـو أما العمؿ بمفيومو الديني فيو القياـ      
ىو الجيد البدني الذي يبذلو اإلنساف في مجاؿ النشاط االقتصادي في سبيؿ  االقتصادي

وقد ورد ذكر العمؿ في القرآف  لغرض الكسب والعيش، االقتصاديةإنتاج الخدمات والسمع 
العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ  كما اف االعبلف موضع بعدة صيغ مختمفة، ٖٔٚالكريـ في 
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وقد  ، (ٔ)((الكؿ شخص الحؽ بالعمؿ ولو حرية اختياره...)) ٔفقرة  ٖٕنص بالمادة ٜٛٗٔ
وضع االسبلـ لمعامؿ المتطوع حقوؽ وعمية واجبات في اإلسبلـ ،وىى كثيرة نذكر منيا عمى 

 -سبيؿ المثاؿ اىميا فالواجبات ىي:
ي ىذا الصدد يقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو أف يتـ تكميؼ العامؿ قدر طاقتو وف -ٔ

 ()اكمفوا مف العمؿ ما تطيقوف؛ فإف اهلل ال يمؿ مف الثواب حتى تمموا مف العمؿ()وسمـ :
 وبذلؾ يتضح أف العمؿ تكميؼ لئلنساف، وأنو في حدود طاقتو.

اختيار العمؿ التطوعي المناسب لممتطوع  ووضعو في مكاف العمؿ المناسب حسب  -ٕ
 إمكانياتو وقدراتو وطاقتو وعدـ تكميفو ماال يطيؽ .

حؽ توفير العمؿ التطوعي  فعمى والة األمر ضماف وجود العمؿ وأدواتو لممتطوعيف  ،  -ٖ
أي إف اإلسبلـ قد أوجب عمى الدولة اإلسبلمية وذو الشأف أف تضمف وجود العمؿ وأدواتو 

 لممتطوعيف  بصورة مباشرة.
والصحية لممتطوع، وكذلؾ تجنب مخاطر العمؿ،  واالجتماعيةانية توفير الرعاية اإلنس -ٗ

وىذه مف األمور الداخمة في نطاؽ النظـ والقوانيف لكؿ دولة وتتفؽ مع مقاصد الشريعة 
 اإلسبلمية.

فقد أوضح اإلسبلـ أف مف  ضماف حاجة المتطوع  عند العجز وحماية أسرتو بعد مماتو، -٘
نفسو وأسرتو ضد طوارئ العمؿ واألمف في المستقبؿ، فإذا  حؽ العامؿ المتطوع  تأمينو عمى

عجز المتطوع  عف العمؿ لمشيخوخة أو المرض أو لئلصابة في العمؿ أو ألي سبب مف 
 األسباب، وأدى ذلؾ إلى فقره، وجب تأميف حياتو وحياة عائمتو.

ب راينا وحس اإلسبلمي، التي حددىا اإلسبلـ، بالمنظوراما  واجبات المتطوع          
 -القاصر والتي ينبغي عمى المتطوع مراعاة الواجبات اآلتية أثناء تأدية العمؿ التطوعي:

يجب تحمي العامؿ بالقيـ اإليمانية، ومنيا اإليماف بأف العمؿ عبادة وطاعة هلل عز وجؿ  -ٔ
َمُموا )َوُقِؿ اعْ )وأف اهلل عز وجؿ سوؼ يحاسبو يوـ القيامة عف عممو، قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى: 
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ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَسُتَردُّوَف ِإَلى َعاِلـِ الَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكـ ـْ  َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُك ِبَما ُكنُت
 ٘ٓٔالتوبة:( َتْعَمُموَف(

األمانة واالخبلص  حيث دعا اإلسبلـ إلى األمانة، ونيى عف الفساد والغش والكذب في  -ٕ
)َوال َتْأُكُموا )معاممة والسرقة وعدـ  شراء الماؿ المسروؽ، ويتضح ذلؾ في قولو تعالى: ال

ـْ ِباْلَباِطِؿ( ـْ َبْيَنُك  ٛٛٔالبقره:(َأْمَواَلُك
حساف أدائو حسب الجوانب الفنية لو مف الواجبات  -ٖ اإلتقاف، فإتقاف العمؿ التطوعي  وا 

)إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبًل )وآلو وسمـ :الدينية، وقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 فالحديث يؤكد أنو يجب أداء كؿ شيء بإتقاف.  (أف يتقنو(

الجد وعدـ التقاعس عف العمؿ: فقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ :)  إذا  -ٗ
 قامت الساعة وفي يد أحدكـ فسيمة فميغرسيا(، وىكذا يتبيف لنا مدى حرص اإلسبلـ عمى
الجد وبذؿ الجيد، شريطة أف يكوف العمؿ التطوعي مشروعًا، وأف يكوف بذؿ الجيد  في 
نطاؽ مشروعية األعماؿ التي أحميا اإلسبلـ بعيدًا عف األفعاؿ واألعماؿ التي تندرج تحت 

 التحريـ ومف ثـَ عدـ المشروعية.
تابو الكريـ: السماحة والميف وخفض الجناح في العمؿ التطوعي كما قاؿ تعالى في ك -٘
ـَ المَِّو ِلَيْجِزَي َقْومًا ِبما َكاُنوا َيْكِسُبوَف {الج)  ٗٔاثية)}ُقؿ لِّمَِّذيَف آَمُنوا َيْغِفُروا ِلمَِّذيَف ال َيْرُجوف َأيَّا

ذا اشترى  ،وورد عف الرسوؿ محمدصمى اهلل عميو وآلو وسمـ:) رِحـ اهلل رجبًل سمحًا إذا باع وا 
ذا اقتضى(.  وا 

مف أىـ المجاالُت التي ُذكر االسمـ في العمؿ التطوعي ىو الصدؽ في العمؿ الصدؽ و  -ٙ
التطوعي، فقد تواردت النصوص الكثيرة التي تحث عمى الصدؽ وتنيى عف الكذب في 

 العمؿ والعمؿ التطوعي.
ذا أخذنا نظرة           اتصؼ اإلسبلـ بشمولية عقيدتو واىتماميا بكؿ جوانب الحياة، وا 

عوة اإلسبلمية، لوجدنا أف العمؿ يمثؿ المحور الدائـ ليا، بؿ ىو جوىرىا، وما عامة عمى الد
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مف أمر حث عميو القرآف وجعمو في أرفع درجة بميزاف المسمـ أعظـ مف العمؿ، فالعبادة 
عمؿ دائب، والعبادات جميعيا قائمة عمى العمؿ سعيًا لمرضاة اهلل، فالصبلة والصوـ والزكاة 

، كميا عمؿ يحتاج الى الصبر وبذؿ الجيد وجياد النفس. ورغـ أف والجياد في سبيؿ اهلل
العمؿ قاعدة فطرية، حيث إف اإلنساف مدفوع بطبيعتو وغريزتو إلى أف يحفظ ذاتو ليعيش، 
إال أف اإلسبلـ بعظمتو جاء لُيقرف عمؿ الدنيا بثواب اآلخرة، فحث عمى إعمار األرض، 

ذلؾ سببًا لنيؿ الثواب والمكانة في اآلخرة وطمب الرزؽ، والدفاع عف االوطاف  وجعؿ 
االنتصار عمى اعداء االسبلـ. بذلؾ يكوف االسبلـ قد اىتـ بالعمؿ  بمفيومة االقتصادي 

َبُد )والديني والوطني ، وأثاب عميو، وحث عمى القياـ بو، قولو سبحانو وتعالى:  )َفَأمَّا الزَّ
وقد قاؿ االماـ عمي عمية  ٚٔالرعد:( َس َفَيْمُكُث ِفي اأَلْرِض(َفَيْذَىُب ُجَفاًء وَأمَّا َما َينَفُع النَّا

بيف عمميف ،عمؿ تذىب لذتو وتبقى تبعتو وعمؿ تذىب مؤونتو ويبقى  )شتاف ما)السبلـ:
 ٓ  (ٕ)((اخرتو

يعد العمؿ التطوعي وحجـ االنخراط فيو رمزًا مف رموز الوطنية وتقدـ األمـ        
ادت في التقدـ والرقي، ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع وازدىارىا، فاألمة كمما ازد

الخيري وىذا ما كاف جميا حينما شمر ابناء شعبنا ممبيف فتوى مراجعنا العظاـ بالجياد 
والمشاركة بالحشد الشعبي والذي يعد اسمى انواع العمؿ التطوعي، كما يعد االنخراط في 

المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في  العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة
كافة المجاالت، إف تعقد الحياة االجتماعية وتطور الظروؼ المعاشية والتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية واألمنية والتقنية المتسارعة تممي عمينا أوضاعًا وظروفًا جديدة تقؼ الحكومات 

افر جيود المجتمع الرسمية والشعبية كافة أحيانًا عاجزة عف مجاراتيا, مما يستدعي تض
 لمواجية ىذا الواقع وىذه األوضاع ومف ىنا  يبرز دور العمؿ التطوعي. 

يأتي دور العمؿ التطوعي الفاعؿ والمؤازر لمجيود الرسمية، مف تزايد الطمب عمى         
شكؿ تحديًا أماـ الدفاع عف بيضة االسبلـ والوطف ،والخدمات االجتماعية نوًعا ،كًما أصبح ي
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وأف الييئات التطوعية  ، السيماالحكومات مما يتطمب وجود جيات مساندة لمنظاـ الرسمي 
مفضمة عمى الييئات الرسمية نظًرا لعدـ تعقدىا, وانتفاء البيروقراطية لدى المتطوعيف، كما 

عي اف والمتطوع عندما يقدـ وقتو وخدماتو طوعًا يعتبر أدائو أفضؿ مف الموظفيف مدفو 
األجر، وقد أثبتت التجارب أف بعض األجيزة الرسمية ال تستطيع وحدىا تحقيؽ كافة غايات 
خطط  الدفاع ورد االعداء ومشاريع التنمية دوف المشاركة التطوعية الفعالة لممواطنيف 
والجمعيات األىمية التي يمكنيا اإلسياـ بدور فاعؿ في عمميات التنمية نظرًا لمرونتيا 

القرار فييا. وليذا اعتنت الدوؿ الحديثة بيذا الجانب لمعالجة مشاكؿ العصر  وسرعة اتخاذ
والتغمب عمى كثير مف الظروؼ الطارئة، في منظومة رائعة مف التحالؼ والتكاتؼ بيف 

 القطاع الحكومي والقطاع األىمي.
وقد جاء الحث عمى العمؿ التطوعي في الشرائع السماوية والوضعية كافة ومف      
نظور التربوي عمى اعتبار العمؿ التطوعي نوًعا مف الدعـ والمؤازرة فيما بيف البشر الم

لقوؿ االماـ  امتثااًل لآلخر  كافياً  بعضيـ بعًضا, ويجب اف يكوف العمؿ التطوعي حبلالً 
يجب اف   (ٖ)()كبناء ليس بكاؼ فيو وباؿ عمى صاحبو()-الصادؽ عميو وعمى اؿ السبلـ:

ومع تعقد الحياة في كافة جوانبيا االجتماعية واالقتصادية  ٓعامة يكوف العمؿ ذا منفعة
واألمنية أضحى عمى الدوؿ التي تواجو ىذه المعضبلت البحث عف شريؾ آخر يساىـ معيا 
في المواجية والتصدي لتمؾ المشكبلت ، فرأت إف فتح باب التطوع لكافة الفئات الشعبية 

تماعية تقدـ بشكؿ طوعي ومف خبلؿ جمعيات والتي يمكف تساىـ في توفير فرص خدمة اج
ومنظمات متخصصة ومف منظور تربوي يستقطب تمؾ الفئات وتقوـ بتدريبيا وتأىيميا 

 وتييئتيا لبلنخراط في الخدمات العامة .
كما إف االنخراط في األعماؿ التطوعية يعكس آثاًرا فردية وتربوية واجتماعية ىامة         

بيف أفراد المجتمع وزيادة الخدمات التي تقدـ إلييـ واستمراريتيا  تؤدي إلى تقوية الترابط
 وجدتيا ومف ىذه اآلثار الفردية ما يمي :
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 ( شعور الفرد بالراحة النفسية عند قيامو بأي عمؿ تطوعي .ٔ
 ( شعور الفرد بتحقيؽ مكسب ديني وىو األجر والثواب مف اهلل.ٕ
 لمجتمع فيسعى إلى المشاركة .( شعور الفرد بأىمية الترابط بيف أفراد اٖ
 ( إقناع الفرد بأف ما يؤديو ىو خدمة وطنية إنسانية ألفراد مجتمعو .ٗ
 ( زيادة وتقوية االنتماء الوطني بيف األفراد والجماعات.٘
 ( القضاء عمى أوقات الفراغ ووجود ما يشغؿ ذلؾ الفراغ.ٙ
 ( تحقيؽ الظيور والوجاىة التي يسعى إلييا بعض األشخاص.ٚ
 ( زيادة اإلحساس بذات الفرد وأىميتو في المجتمع فيود رد المعروؼ لمف ساعده.ٛ
 التأثير المباشر عمى أفراد األسرة واألصدقاء بالمشاركة في ىذه األعماؿ. -ٜ

 -فيي: اما اىمية االثار االجتماعية لمعمؿ التطوعي  حسب راينا القاصر
وىذه مف  واجتماعياً  ف أفراد المجتمع تربوياً ( تقوية الترابط الديني والدنيوي والتكاتؼ بئ

الخصائص التي يتميز بيا الفكر االسبلمي وانو منظومة فكرية وحدة بنائية متكاممة يؤثر 
 بعضيا ببعض ويكمؿ البعض االخر.

 ( شعور الجماعة بحاجة الفرد وشعور الفرد بحاجة الجماعة .ٕ
 يعكس جودة الخدمات . ( تنمية روح التنافس بيف الجماعات التطوعية بماٖ
 ( زيادة أماكف تقديـ الخدمات وتوفرىا في كؿ مدينة .ٗ
 ( توفير المبالغ التي تصرؼ عمى القوى البشرية وصرفيا لقد اثبت وقائع االحداث.٘

لمعالجة مجاالت  -بصورة غبر مسبوقة  -الخدمة التطوعية أصبحت مطموبة  فَّ إ          
نية ،تربوية اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، إنسانية وعسكرية ذات أىمية أولية في ساحات  وط

و في إفشاء السبلـ. كما و أنو توجد حاجة ماسة لزيادة عدد األفراد لتقديـ خدماتيـ 
كمتطوعيف و ذلؾ يتطمب اعتراًفا و تيسيًرا أكثر لمعمؿ التطوعي و ترويجًا أكبر لمثؿ ىذه 

المجيودات المنسقة لدى المتطوعيف، وىنالؾ الخدمات بتقديـ نماذج ألحسف المبادرات و 



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

231 

 

أيضًا شعورًا قويًا لدى االفراد والجماعات عمى تقديـ دعـ محمي ودولي لممتطوعيف يؤسس 
بنية ىامة و جوًا أكثر مبلءمة لمنمو و االستفادة مف المساىمات التطوعية. اف االعتراؼ 

ة أف تؤمف آليات إلدخاؿ القطاع المتزايد بييبة التطوع ، يدفع لمحكومات والسمطات المحمي
قد يتـ تأميف االعتراؼ بواسطة دراسة حوؿ  التطوع تصؼ  التطوعي في عممية المشاورات ،

و تحدد مساىمات القطاع التطوعي تجاه المصمحة القومية و التقدـ و أيضا بإنشاء جوائز 
حكومية و حتى ألحسف النماذج لؤلفراد، لمجماعات الصغيرة، لممحميات، لممنظمات غير ال

لمعمؿ التطوعي العالمي ، وقد عد العمؿ التطوعي  االنخراط فيو رمزًا مف رموز تقدـ اأُلمـ 
موطنييا في أعماؿ التطوع ، كما  انخراطوكمما ازدادت في التقدـ والرقي، ازداد  ، وازدىارىا

بالتنمية يعد االنخػراط في العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت 
  (ٗ)ٓوالتطور السريع فػي كافة المجاالت 

كما اف تقديـ بعض االقتراحات قد تعزز تمؾ الخطوات، ويمكف لمدولة عرض مؤسساتيا     
التدريبية الستعماؿ الخدمات التطوعية بأسعار مخفضة، ويمكنيا تعزيز الكفاءة التقنية و 

وكذلؾ السعي وراء ضماف التأميف و اإلدارة السميمة و المسؤولية في القطاع التطوعي، 
حماية الرعاية االجتماعية لممتطوعيف المتعاونيف مع مؤسسات معروفة و مسجمة لدى الدولة 

ويمكف منح فرص في الدخوؿ في دورات  بشكؿ مماثؿ لمموظفيف النظامييف بتمؾ المؤسسة،
مبادرات التطوعية في العمؿ التطوعي، كما يمكف منح إعفاءات ضريبية إلى أفراد يدعموف ال

وقبوؿ الخدمة التطوعية تحت الظروؼ المبلئمة كبديؿ لمخدمة العسكرية أيضًا يمكف 
تخصيص موارد مثؿ مواد البناء، الكتب، إمدادات طبية و التمويؿ النقدي لبلستعماؿ 

 الخاص باألجيزة التطوعية.
مية االخرى ومواقع االعبلـ والتمفزيوف و اإلذاعة و الصحؼ والمؤسسات االعبلإفَّ      

التواصؿ االجتماعي يمكنيا المساىمة في ربط و تبادؿ إنجازات المتطوعيف, بحيث يتوفر 
نموذج ألحسف التقنيات التي يمكف إتباعيا حسب أولويات المجتمع, ىذا التبادؿ يمكف أف 
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يكوف عمى الصعيد المحمي و اإلقميمي بمشاركة دوؿ الجوار و عالميًا عبر اإلعبلـ 
 كتروني.اإلل

الترويج لدور التطوع في التنمية, يمكف توجيو المجيودات لجمع الطمبات لتعييف  فَّ إ        
متطوعيف و الستقطاب مرشحيف جدد لدييـ ممكة في تعزيز النشاطات العممية و عموًما 
لخمؽ جٍو مف الرأي العاـ و الرسمي يؤيد العمؿ التطوعي، كما يمكف كذلؾ التركيز عمى 

لمتطوعيف و عمى الفوائد المكتسبة مف نشاطاتيـ كحمؿ السبلح لمدفاع عف الوطف كفاءة ا
التبرع بالدـ، حمبلت محو األمية و تنظيؼ البيئة....وغيرىا لقد قامت الخدمات التطوعية 
بمعب دور كبير في نيضة الكثير مف الحضارات و المجتمعات عبر العصور. بصفتيا 

مف الربح و العائد كما و أنيا ال تمثؿ مينة يقوـ بيا األفراد  خالياً  وانسانياً  عمبًل تربوياً 
لصالح الجيراف و األىؿ و المجتمع ككؿ كما تأخذ أشكااًل متعددة ابتداء مف األعراؼ 

 التقميدية .
العمؿ التطوعي أو ما يسمى حديثًا في أدبيات التنمية برأس الماؿ االجتماعي،  إفَّ         

ًرا ألحد وىو تمؾ الروابط التي تقوـ عمى القيـ االجتماعية الحميدة ىو ثروة عامة وليست حك
مثؿ الثقة والصدؽ والتعاوف والتراحـ والتكافؿ، كما إنو الروابط التي يجد المواطنوف فييا 
أنفسيـ كأفراد ومجموعات ويسعوف فييا لتحقيؽ ذواتيـ ومصالحيـ المرتبطة بمصالح 

صوال الى اليدؼ السامي المنشود واف ىدؼ البشرية المجموعات التي يعيشوف فييا وبيا و 
الصالحة وكمما اقتربنا خطوة مف اليدؼ وحققت شيئا منو انفتحت اماميا آفاؽ ارحب 

كما إف التحدي يكمف في توظيؼ رأس الماؿ  ،  (٘)وازدادت عزيمة وجذوة لمواصمة الطريؽ
دونيا ال يمكف تنفيذ السياسات االجتماعي في ثورة عممية، ثورة كفاءة تقنية سموكية والتي ب

 التي تقـو عمى البحث العممي والمشاريع التي تخدـ مصالح عامة الشعب.
ولعؿ اىـ ما ينير طريؽ العمؿ التطوعي ويقدمو ،ىو عدـ التشبيؾ بالعمؿ التطوع      

وتشجيع دخوؿ المؤسسات ذات الصمة في الشبكات واختيار الشكؿ المناسب لممشاركة 
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وكذلؾ تشجيع البلمركزية في العمؿ التطوعي، عمى أف تصير الجمعيات  لتحقيؽ ذلؾ.
القومية نقاط ارتكاز لمتشبيؾ بيف الجمعيات العاممة، مما يساعد عمى انتشار الجمعيات 
الوطنية في كؿ المجتمعات، ودعـ جيود العمؿ التطوعي تشبيؾ المنظمات المحمية إقميميًا 

مرات اإلقميمية والدولية كشبكات فاعمة. واف التدريب ىو وعالميًا، ودعـ مشاركتيا في المؤت
الوسيمة األساسية لتمكيف أعضاء اصحاب العمؿ التطوعي لذلؾ ال بد مف التدريب المكثؼ 
لمعامميف باألجيزة التنفيذية والمتطوعيف والمجموعات المستيدفة، خاصة وأف إدارة العمؿ 

دارة األعماؿ  التطوعي ليا خصائصيا التي تميزىا عف اإلدارة العامة ألجيزة الدوؿ وا 
 التجارية والمؤسساتية، لذا يجب دعـ إنشاء مراكز تدريب لممنظمات التطوعية لتحقيؽ ذلؾ.

وقد اكد اسبلمنا الحنيؼ عمى اىمية العمؿ التطوعي في ظؿ الزحؼ المادي            
بار العممي بقيادة والذي يقوده االست الجارؼ الذي يكتسح األخضر واليابس مف حياتنا،

الشيطاف االكبر امريكا  وفي ظؿ التعامبلت المادية الجافة التي ال تعطيؾ شيئًا إال وتأخذ 
منؾ مقابمو أشياء أخرى؛ ينطمؽ بعض األشخاص بروح المبلئكة، وتضحيات الصالحيف، 

لحشد ابطاؿ ا هوىذا ما جسد يقدموف األعماؿ الخيرية، طالبيف مرضاة المَّو سبحانو وتعالى،
واالجتماعي واإلنساني سموًكا حضاريًا ترتقي بو  الشعبي   بمنيجيـ االسبلمي والوطني ،

المجتمعات والحضارات منذ قدـ الزماف، وأصبح اليوـ يمثؿ رمًزا لمتكاتؼ والتعاوف بيف أفراد 
المجتمع، باعتباره ممارسة إنسانية فريده ،وال شؾ أف لمعمؿ التطوعي أىمية كبيرة وجميمة 

 (ٙ)العمؿ التطوعي ىو التعارؼ، فَّ أل؛  ؤثر بشكؿ إيجابي في حياة الفرد واألسرة والمجتمعت
وعمى كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والتنموية، باعتباره مجموعة مف األعماؿ 
اإلنسانية والخيرية والمجتمعية. تمثؿ روح اإلسبلـ في التعامؿ بيف الناس، وفي حمايتو ألفراد 

 معو.مجت
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 المبحث الثاني
 معوقات العمؿ التطوعي عند الناشئة الشباب:

مميزات العمؿ التطوعي في أي بمد أو منطقة ىي نتيجة لمسياؽ االجتماعي والثقافي  فَّ إ     
،والسياسي في ذلؾ المجتمع ويمعب الشباب دور فاعؿ في اي عممية تطوعية ،وكذلؾ تقدـ 

الدور ،بفاعمية وأىمية عمى ما يتمتع بو الشباب مف  المجتمع واالرتقاء بو ، ويعتمد ىذا
مكانة اجتماعية وقدرتيا عمى المشاركة في االعماؿ التطوعية ، وقدرتيـ عمى المساىمة في 
حؿ المشكبلت المجتمعية ، ورفع نسبة مشاركتيـ في برامج التنمية المجتمعية مف خبلؿ 

احثوف اف بيئتنا العربية تواجو ويرى الب مؤسسات المجتمع المدني  والجيات االخرى،
ثقافة التطوع ومعوقات تواجو بناء  وازدىارمجموعة مػف معوقػات التطوع ىي معوقات تنوع 

الفرد الراغب والقادر والمستعد لمتطوع، وىناؾ معضمة ميمة في العمؿ التطوعي اال وىي 
، بسبب تأثير ضعؼ مساىمة المرأة في العمؿ التطػوعي، وال سيما في الدولة االسبلمية

في تولي المناصب  ، السيمامنظومة القيـ االجتماعية التي تحد مف المشاركة الفاعمة لممرأة 
بؿ امر  والمرأةالقيادية أسوة بالرجاؿ واالسبلـ  لـ يحسب في دعوتو فرقا شديدا بيف الرجؿ 

في عف االصبلح جانبا وىي احد صن المرأةالنساء بمثؿ ما امر بو الرجاؿ وكيؼ تعزؿ 
ويرجع البعض  الى غياب الدور   ، (ٚ)البشر وىي متولية تربية االبناء بيـ بقاء النوع

اإلعبلمي عف التوعية بأىمية التطوع وبمؤسساتو وباألدوار التي يمكف اف يقدميا لممجتمع 
بقمة االقباؿ عمى التطوع و ، عػدـ تفاعؿ وسائؿ االعبلـ مع برامج التطوع، نتيجة عوامؿ 

األفراد في المجتمع، وقمة البرامج والفعاليات  ا عدـ ترسخ ثقافة التطػوع لػدى عدة أبرزى
مع العمؿ التطوعي داخؿ المجتمع   الخاصة بالتطوع مما يحد مف تفاعؿ وسائؿ االعبلـ

 -كما اف ىناؾ معوقات كثر مررنا عمى اىميا حسب راينا القاصر وىي:
و التطوعية بشكؿ يدفعيـ لمعمؿ في ىذا ىو عدـ تقدير المجتمع لمعامميف في مؤسسات -ٔ

بؿ إننا نجد في بعض األحياف وجود نظرة سمبية اتجاىيـ مما يقمؿ مف إقباؿ  المجاؿ ،
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الكثير عمى األعماؿ التطوعية ويؤثر سمبًا عمى استمرارىـ فييا بينما الواجب تشجيعيـ و 
وكذلؾ تراجع الوعي العاـ  الوقوؼ إلى جانبيـ عبر الرأي، المشورة، و التقدير و االىتماـ ،

بأىمية العمؿ التطوعي االجتماعي و الميؿ نحو الفردية في العيش مما اثر بدوره عمى 
المشاركة االجتماعية عند األفراد ،إف التنشئة األسرية اليوـ أصبحت في أغمبيا تيتـ بالتعميـ 

خمؽ جيؿ ال  دوف زرع روح التطوع و بث قيـ االنتماء و مساعدة اآلخريف مما أدى إلى
يممؾ الوعي بمفيوـ التطوع و أىميتو. إضافة إلى أف المناىج التعميمية و األنشطة المدرسية 
تكاد تخمو مف المفاىيـ و األنشطة التي تشجع عمى العمؿ التطوعي...واننا كباحثيف نسعى 
 لصيانة المجتمع ومؤسساتو واحتراـ الشخصية االنسانية التي ىي مصدر كؿ ابداع وتفكير

ومف خبلؿ العمؿ ، (ٛ)وخمؽ واننا نرمي الى تكويف افراد يساىموف في عضوية المجتمع
 التطوعي.

التطور الحضاري والنمو المادي لممجتمعات العربية سمًبا أو ايجاًبا ، إذ أف لمنمو  -ٕ
، ومثالبو، ومف ىذه المثالب أنو كمما زادت درجة هلو مضار و االقتصادي فوائده الكثيرة، 

) )والمادية ضعؼ الجانب القيمي، وكما يقوؿ ابف خمدوف في مقدمتو المشيورة:الحضرية 
الناس وفي مسيرتيـ مف البداوة إلى الحضارة وعندما يسود وضع الرفاه ورغد العيش، ويتجو 
الناس إلى إتقاف الصنائع والميارات والتأنؽ في المأكؿ والمشرب والممبس والمسكف، وعندما 

لمجتمع نوع مف االرتخاء والميوعة، ويبدأ المجتمع تضعؼ العصبية، يسود ا
( باالنييار،...فمف امتدت عينو الى متاع اخية فقد امتدت يده الى اخذ اال اف يصده وازع(

وفي عصرنا عندما تحولنا أيضًا مف المرحمة االقتصادية المستقرة والتقميدية والتي كانت  ،(ٜ)
ة المرحمة االقتصادية المعقدة، والتي تختمؼ فييا تسودىا بساطة الحياة أيضًا، واتجينا ناحي

الوظائؼ، تخمت األسر عف أدوارىا التقميدية والتربوية فضعؼ الوازع الديني لدى الجيؿ 
 الجديد، واثر سمبا عمى العمؿ التطوعي.
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زيادة متطمبات الحياة المادية وتعقدىا جعؿ الناس مشغوليف إلى درجة كبيرة بخبلؼ  -ٖ
واألجداد الذي كاف يجد فسحة كبيرة مف الوقت يستطيع خبلليا القياـ بواجبو مجتمع اآلباء 

المحمدي لـ يترؾ لونا واسموبا وال نجوا لتمثيؿ ىذا النظاـ الفاسد  فاإلسبلـتجاه أىمو وجيرانو، 
ىدمو وازالو عف الطرية مف الطريؽ ليصؿ بالمجتمع الى ىدفو المنشود اال وىو تقريب  اال

 ٓ (ٓٔ)الصراع بيف الطبقاتالفروؽ وازالة 
التوقعات الكبيرة مف الدولة النفطية الحديثة.. فعندما حدثت الطفرة نياية السبعينات  -ٗ

وبداية الثمانينات مف ىذا القرف، ورأى الناس ما ىو موجود مف العائد النفطي، أوكموا إلى 
ؿ التقادير غير ميتمة الدولة الكثير مف األمور، لـ تكف الدولة قادرة عمى القياـ بيا، وبأق

 بتطبيقيا ، فتراجع دور العمؿ التطوعي.
حداثة مينة الخدمة التطوعية االجتماعية التي لـ تكتمؿ فصوليا إال في القرف التاسع  -٘

عشر في الدوؿ الغربية، ووصوليا متأخرة إلى الدوؿ العربية مواكبة مع مجيء االستعمار 
 لبمداننا.

ة معدؿ التفكؾ األسري، وتفكؾ العبلقات والروابط إضافة إلى ىذا وذاؾ زياد -ٙ
التي مف سماتيا التنقؿ الدائـ، وسيادة األسر  االجتماعية، نتيجة لما تفرضو حالو الحضرية،

النووية، وذلؾ تمبية لمتطمبات العمؿ، والترقي لدى معظـ الموظفيف خصوًصا أولئؾ الذيف 
يعمموف في اليندسة البترولية، أو يعمموف ضباطًا في الشرطة وغيرىـ وما تتطمبو مينيـ مف 

ىذا وذاؾ أبرز ضعفًا في حالة  االنتقاؿ لسنوات عديدة بعيديف عف أىميـ وذوييـ. كؿ
 التطوع في مجتمعاتنا العربية.

ضعؼ الوعي المجتمعي بدور العمؿ التطوعي وأىميتو في التنمية، واعتماد األفراد عمى  -ٙ
جيود الدولة فقط باعتبارىا المسؤولة عف تقديـ كافة الخدمات لؤلفراد المجتمع كحؽ مشروع 

رغـ أف العمؿ التطوعي أثبت أىميتو ودوره في ، مما أضعؼ مف قيمة العمؿ التطوعي, 
المجتمعات كمساند لؤلجيزة الرسمية في الدولة بغض النظر عف الوضع االقتصادي لمدوؿ 
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 أصدرتوالتي يمارس أفرادىا العمؿ التطوعي، وىذا ما اكدتو فتوى الجياد المقدس الذي 
والحفاظ عمى وحدة العراؽ المرجعية الرشيدة التي اخذت عمى عاتقيا تحقيؽ الوعي الوطني 

 .  (ٔٔ)في زمف اصبح العراؽ عبارة عف مشاريع تقسيمية
عدـ اقتناع المؤسسات والجيات بدور العمؿ التطوعي، وقياـ بعضيا يوضع معايير  -ٚ

لممشاركة في العمؿ التطوعي ىي في األصؿ معوقات تحد مف المشاركة ، وىذا يعود إلى 
مؤسسات لماىية الدور المتوقع القياـ بو مف قبؿ عدـ نظره محدده وواضحة مف قبؿ ال

المتطوعيف عدـ اعطاء مؤسسات الدولة  مكافآت أو عوامؿ تحفيز لمعمؿ التطوعي وأف 
المتطوع الذي جاء برغبتو و بدوف انتظار المكافآت يستحؽ مف المجتمع الكثير أوالىا 

اتنا عائقا في طريقيـ النيـ اتخاذه كنموذج يحتذى بو واال تكوف عقباتنا الروتينية و اجراء
نخبة تستحب إفساح المجاؿ و تفيـ أوضاعيـ واعطائيـ اإلجازات الرسمية عمى رأس العمؿ 

واف  ، السيماو كذلؾ التقدير المعنوي و االشادة بيـ و ال يمنع ذلؾ وجود المكافآت المالية 
ية يصمح اف يكوف اسبلمنا اكد عمى اىمية المكافئة واالجر اذ اف مبدا الحرية االقتصاد

الدور اإلعبلمي  فضبًل عف  ٓ (ٕٔ)اساسا لتنظيـ االجور مف وجية نظره عف العدالة اوال
الذي ييتـ بيـ ويبرزىـ و يظير نشاطاتيـ مف مواقعيا وكشؼ ىذه المثاليات بداًل مف إبراز 

حقيؽ السمبيات وشدد عمى أىمية استثمار طاقاتيـ الف ذلؾ نوع مف مكافأتيـ بإيصاليـ إلى ت
 الذات الذي يعد قمة الرضا النفسي لممتطوع.

عدـ وجود التدريب الكافي لدى الجمعيات التطوعية، كثيرًا ما تمجأ المؤسسات  -ٛ
والجمعيات األىمية بعد اختيار المتطوعيف وتصنيفيـ إلى تدريبيـ لرفع مستوى أدائيـ وزيادة 

تطوعيف عمى أداء مياميـ بطريقة الكفاية اإلنتاجية ليـ, وييدؼ التدريب إلى مساعدة الم
أفضؿ وبأقؿ جيد ممكف لمحد مف األخطاء والعمؿ عمى توفير الوقت والنفقات لكف مع 
، قمة تزويد المتطوعيف بالمعارؼ المرتبطة بأعماليـ.  االسؼ ىذا االمر ضعيؼ او معدـو

كثار مف وعدـ إكساب المتطوعيف الميارات البلزمة بمياـ وظائفيـ...فعمى المسؤوليف اال



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

238 

 

الزيارات الميدانية لممتاحؼ والمعارض واالماكف االثرية ودور العبادة اماكف الفنوف الشعبية 
واليدوية والمؤسسات الخدمية المتوفرة... وغيرىا، مما ضفي بعدا اخر مف ابعاد التزويد مف 

ليد المعرفة وكتساب ميارات وتطمع ىويات جديدة فضبل عف تعميـ العامميف الخصائص والتقا
 ٓ (ٖٔ)الوطنية والقومية والدينية التي يتميز بيا مجتمعنا عف المجتمعات االخرى مف العالـ

الروتيف في العمؿ التطوعي ، وشعور المتطوعيف بأف عمميـ لف يغير في الواقع شيئًا ،  -ٜ
وكذلؾ عدـ وجود نظاـ موحد لمتطوع أفقد العمؿ التطوعي كينونتو ، وجعمو يسير مف غير 

و تنظيـ ، وفي كثير مف األحياف يعتمد عمى اجتيادات غير عممية مما أدى إلى تخطيط أ
، وانعكس ذلؾ سمبًا عمى مكانة العمؿ  مشتتةغياب التنسيؽ وجعؿ الجيود التطوعية 

 ٓالتطوعي في المجتمع وتقدير الناس لو
ة ضعؼ تجربة المتطوعيف وخوفيـ مف الفشؿ مقارنة بالعامميف في الجيات التطوعي -ٓٔ

وكذلؾ  خمو األنشطة التعميمية  الذيف يأخذوف مقاببًل عف أعماليـ داخؿ الجمعيات التطوعية
 مف أي دافع وتطوير لقيمة التطوع ومساعدة المجتمع المحمي .

عدـ تحديد األدوار والصبلحيات واالختصاصات .عدـ وجود استقرار إداري نتيجة  -ٔٔ
ما يؤدي إلى توتر العبلقات بيف األفراد داخؿ التغييرات المتتالية في فترات متقاربة؛ م

المؤسسة وكذلؾ مرور المعمومات بسمسمة مف المستويات اإلدارية، بمعنى أنيا تمر عمى 
 أكثر مف شخص، مما يجعميا أكثر عرضة لمتأخير.

لقد اثبتت وقائع االحداث اف افضؿ عمؿ تطوعي في تاريخ العراؽ ىو  وختاماً 
صار لزامنا عمى الحكومة اآلف اف تتبنى حممو دوليو مف اجؿ تجربة الحشد الشعبي لذا 

اعطاء الحشد زخمًا دوليًا مف خبلؿ تسويؽ مفيوـ الحشد الشعبي كمفيوـ سياسي حديث 
ورديؼ لمجيوش والقوات الحكومية وادخالو كمصطمح ومفيوـ وتجربو فذه وفريده يجب اف 

يو شعبيو ال تخضع ألي حسابات تستفيد منو اإلنسانية لكوف مصدر نشأتو اراده انسان
سياسيو أو مجامبلت او توافقات بؿ وحتى اجندات القوى الخبيثة ومخططاتيا وال يخضع 
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اىمية دور االعماؿ التطوعي في خدمة  ، وليؿ ىذا يوضح لنالضغوطات السياسة الدولية 
تمثبل  الوطف والشعب والدفاع عف بيضة االسبلـ المحمدي وىؿ ما حصؿ فعبل في عراقنا  م

الحشد الشعبي واف العمؿ التطوعي واالعماؿ والنتائج ىي ما تحدد لمشخص القيمة المادية ب
وغير المادية والنفسية والمكانة والموفقية وبيذا فاتجاىات العمؿ واخبلقيتو بحاجة الى الحركة 

 الفعمية العقبلنية  واحتراـ الزمف وابعاده ومحدداتو. 

 المبحث الثالث
 التطوعي  في تنشئة الشباباىمية العمؿ 

 إف العصر الذي نعيشو عصر مف نوع جديد ، ينتقؿ فيو العالـ مف السمطة اليرمية      
إذ وأشد تعقيدًا ،  المطمقة إلى أساليب جديدة تفاوضية أفقية وليس عمودية ، أكثر تحضراً 

، تعمؿ عمى  تقوـ الدولة بجميع أشكاؿ الفعؿ العاـ ، لذا فيي في حاجة إلى ثقافة جديدة
تفعيؿ أدوار المواطنيف والمجتمعات والتجمعات التطوعية في الدولة ، وىذا ما أسماه 

وقيـ المبادرة الفردية والجماعية  االجتماعيالباحثوف الطريؽ الثالث ، الذي يقـو عمى التكافؿ 
،وفؽ ضوابط التخطيط الذي يشمؿ المعاير واالىداؼ وتطوير االجراءات  ، واستقبللية

  (ٗٔ)المستقبمية باألحداثالقواعد وصيانة الخطط والتنبؤ و 
والثقافية تتطمب دعـ مشاركة   واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةمتغيرات العولمة  فَّ إ       

المواطنيف ، والمجتمعات ، والمنظمات غير الحكومية ، واعطاء دوار أكثر اىمية لمشباب  
الفرد ميارات المشاركة في المجاؿ العاـ ،  إلكسابو وىذا لف يتحقؽ اال   بسعي تربوي ،

الذي يضـ تشكيبلت مدنية غير رسمية ، تتطمب آليات عمؿ تطوعي مشترؾ ، لتتمكف مف 
بمورة الرأي العاـ تجاه ما يطرحو مف نقاش لقضايا المجتمع ، والذي يؤدي في النياية لتمكيف 

ود أفعاؿ متحضرة في التعبير عف الشباب  مف إدارة الوطف مف ناحية ، و المساىمة برد
آرائيـ تجاه ما يحدث في العالـ ، تكمف أىمية العمؿ التطوعي في أنو يعمؿ عمى مشاركة 
المواطنيف في قضايا المجتمع ، ويربط بيف الجيود الحكومية وجيود المؤسسات التطوعية 
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لفرد في أعماؿ مف بإشراؾ ا االجتماعية المشكبلتوالجيود الفردية، ويساعد عمى التقميؿ مف 
شأنيا أف تشعره بأنو مرغوب فيو، إضافة أف ىذا التطوع سيؤدي إلى تنمية قدرة المجتمع 

 . (٘ٔ)عف طريؽ الجيود الذاتية التي يمارسيا المتطوعوف
التوجيات التي رسمتيا  خبلؿمف  ولقد برزت أىمية وقيمة العمؿ التطوعي بالعراؽ     

بالمجتمع أحد  أفرادعي والتوسع في إيجاد فرص المشاركة خطط  التنمية تشجيع العمؿ التطو 
، حيث يعتبر العمؿ التطوعي ركيزة أساسية في البنية  االستراتيجيةفي تمؾ  األساسيةالركائز 

االنسانية عمى المستوييف ،الفردي والجماعي، كما يعد أحد الروافد الحضارية في بناء 
، وفي مقدمتيا االسبلـ األديافكافة  المجتمعات وضماف تماسكيا، وىو محؿ اعتبار

المحمدي  العظيـ، والذي تعني عنده فكرة الجماعة اف يمنح الفرد والءه لمجماعة التي يعيش 
ضمنيا، تيمة مصمحة الجماعة اما المجتمع المادي فقد عجز عف الوصوؿ الى حالة 

لة اذا ما اتقف باقي المؤمؿ لبموغ ىذه الحا جماعية بالمعف. العاـ ليا والمجتمع الديني ىو
التي تدعو إلييا جميع الفمسفات والمنظمات الفكرية التربوية  ، (ٙٔ)الشروط واالسباب

 .في سائر العصور عمى مر التاريخ، وىو ما أولتو التربية  اىتماما خاصاً  واالجتماعية
ناؿ عممية العمؿ التطوعي مف أىـ المواضيع التي يجب أف تطرح وتناقش و ت فَّ إ          

أىمية كبرى.. والعمؿ التطوعي مف أقوى العوامؿ المؤثرة في إعداد الجيؿ الجديد ألنيا تدخؿ 
وىو في  مجممو عمؿ غير ربحي و غير وظيفي أو  ضمف تكوينيـ خمقيًا ونفسيًا واجتماعًيا،

يقوـ بو الفرد أو مجموعة مف األفراد في سبيؿ تقديـ أية مساعدة ألية شريحة مف ، ميني 
البشر وتنمية مستواىا المعيشي بغض النظر عف مكاف تواجدىا. والتطوع أكدت عميو  شرائح

) َوَمْف َتَطوََّع َخْيرًا َفِإفَّ المََّو )جميع الديانات السماوية ومنيا الديانة اإلسبلمية, قاؿ تعالى:
ـ طاقتو في ، إذف فالتطوع ىو قرار ذاتي يتخذه الفرد بنفسو لتقديٛ٘ٔالبقرة:( َشاِكٌر َعِميـٌ (

تحقيؽ ىدؼ معيف و بإمكاف أف يخدـ ىذا اليدؼ المجتمع ويساعد عمى تنميتو. والعمؿ 
التطوعي يساعد عمى إيجاد جو مف اإلخاء والقيـ النبيمة والتكاتؼ االجتماعي والعمؿ مقدـ 
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عمى التربية ايضا اي اف كمييا عمة ومعموؿ لآلخر واالنساف صانع وموجة العمؿ والعمؿ 
فيو ايضًا كفيؿ بتنمية القدرات الذىنية وتأصيؿ المبادئ ،  (ٚٔ)فية االنساف موجد كي

ولقد أوصانا ديننا الحنيؼ بالمبادرة إلى ، والتعاطؼ المبني عمى األسس الدينية  ،اإلسبلمية 
األعماؿ اإلنسانية والتفاني فييا ذلؾ ألف انتياجنا لمثؿ ىذه األعماؿ القويمة يدر لنا الخير 

الدنيا واآلخرة فبل بد لكؿ مسمـ أف يكوف حريصًا عمى إماطة األذى عف الطريؽ الوفير في 
طعاـ المسكيف, وغيرىا مف األعماؿ الجميمة، و الشؾ أف  غاثة المميوؼ والرفؽ بالحيواف وا  وا 
لمعمؿ التطوعي أىمية تربوية كبيرة وجميمة تؤثر بشكؿ إيجابي في حياة الفرد واألسرة 

 -جابيات ما يمي:والمجتمع ومف تمؾ االي
اف العمؿ التطوعي يرسخ مفيوـ مفاىيـ االسبلـ ،والمواطنة  الحفاظ عمى القيـ اإلسبلمية،-ٔ

وانو  والكثير يذىبوف الى اف العمؿ التطوعي غير مموؿ ماليا، وممارسة مسؤولية المواطنة،
مرضاة اهلل  يعتمد عمى االفراد ومدخراتيـ واوقاتيـ ووازعيـ الديني الذي ال يرجوف فية سوى

،ويمكف ممارسة العمؿ التطوعي في ابسط المبادرات الفردية )مثؿ رفع حجرة عف طريؽ عاـ 
ودفع االذى عف  باألخريفيعيؽ السير( انيا مبادرة فردية ولكنيا ميمة مف خبلؿ الشعور 

والعمؿ في االسبلـ عبادة واولى نتائجو عمارة االرض واصبلحيا وىو  المجتمع وغيرىا،
مف لواـز االستخبلؼ واالستعمار ، واف القيمة المعنوية واالثار المادية والنفسية التي الزمة 

وال فرؽ ىنا سواء  (ٛٔ)كرامتو ، و نجعمو حقا ثابتا مف حقوؽ حريتو لئلنسافيحققيا العمؿ 
 غير تطوعي. وكاف العمؿ تطوعي ا

عمؿ التطوعي وحجـ يعد ال تحسيف المستوى االقتصادي واالجتماعي واألحواؿ المعيشية،-ٕ
االنخراط فيو رمزًا مف رموز تقدـ األمـ وازدىارىا، وتنمية االقتصاد الوطني فاألمة كمما 
ازدادت في التقدـ والرقي، ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع الخيري. كما يعد 
االنخراط في العمؿ التطوعي مطمب مف متطمبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية 
والتطور السريع في كافة المجاالت. كما إف تعقد الحياة االجتماعية وتطور الظروؼ 
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المعاشية والتغيرات االجتماعية واالقتصادية واألمنية والتقنية المتسارعة تممي عمينا أوضاعًا 
وظروفًا جديدة تقؼ الحكومات وبعض االحياف المجتمعات وربما االشخاص  أحيانًا عاجزة 

مما يستدعي تضافر كافة جيود المجتمع الرسمية والشعبية لمواجية ،ومف  عف مجاراتيا.
ىنا يأتي دور العمؿ التطوعي الفاعؿ والمؤازر لمجيود الرسمية وتزايد الطمب عمى الخدمات 
االجتماعية نوعًا وكمًا أصبح يشكؿ تحديًا أماـ الحكومات مما يتطمب وجود جيات مساندة 

 لييئات التطوعية مفضمة عمى الييئات الرسميةلمنظاـ الرسمي خصوصًا وأف ا
وقد أثبتت التجارب بعض الشعوب  تجسيد مبدأ التكافؿ االجتماعي والتعاوف:-ٕ

والمجتمعات  أف بعض األجيزة الرسمية ال تستطيع وحدىا تحقيؽ كافة غايات خطط 
ة  ،ومنظمات ومشاريع التنمية دوف المشاركة التطوعية الفعالة لممواطنيف والجمعيات األىمي

المدني  واالحزاب التي يمكنيا اإلسياـ بدور فاعؿ في عمميات التنمية نظرًا لمرونتيا وسرعة 
اتخاذ القرار فييا واعدت العمؿ التطوعي يخمؽ المساعدة والتكافؿ االجتماعي، وليذا اعتنت 

والتغمب   الدوؿ الحديثة بيذا الجانب لمعالجة مشاكؿ  التي تقؼ عائقا اماـ العمؿ التطوعي
عمى كثير مف المعوقات  الطارئة في ىذا المجاؿ، وقد عنى االسبلـ التربية االجتماعية 

 .  (ٜٔ)فيالمرب حطبلصوحض عمييا وجعميا سباقة با لؤلبناء
ألف التعاوف يوفر في الوقت والجيد، ويقضي عمى ؛ استثمار أوقات الفراغ بشكؿ أمثؿ   -ٗ

اف بعض الدوؿ تعتبر العمؿ  غرابةلمفراغ لدى الشباب ،وال االمثؿ باالستثمار البطالة ويسيـ 
التطوعي  التطوع إلزاميًا لمذيف ال تنطبؽ عمييـ شروط الخدمة العسكرية ممف ىـ في سف 

 سنة.  ٓٙ-ٕٓ
إذ يعد العمؿ التطوعي تجسيدًا عمميًا لمبدأ التكافؿ االجتماعي, باعتباره يمثؿ مجموعة       

قوـ بيا بعض األشخاص الذيف يتحسسوف اآلـ الناس وحاجاتيـ, األعماؿ الخيرية التي ي
األمر الذي يدفعيـ الى تقديـ التبرع بجيودىـ وأوقاتيـ وأمواليـ لخدمة ىؤالء الناس, طمبًا 

 لتحقيؽ الخير والنفع ليـ.
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 -التطوع يشمؿ خمسة عناصر وىي:
 جيود إنسانية تبذؿ بصورة فردية أو جماعية .   -ٔ
 وـ أساسًا عمى الرغبة أو الدافع الذاتي.التطوع يق   -ٕ
ال ينتظر المتطوع أي مقابؿ مادي، عمما اف الشريعة االسبلمية حرمت اعماؿ السخرة    -ٖ

 .  وىي ارغاـ االخريف دوف مقابؿ
 أف التطوع غالبًا ال يتطمب إعدادًا مسبقًا.   -ٗ
 .(ٕٓ)التطوع ركيزة أساسية لممشاركة    -٘

وافع التطوع لدى كؿ فرد و لكف الواعز الديني والوطني والتربوي يمعب لقد تباينت  د      
حساس المتطوع بالمسؤولية نحو وطنو ورغبة منو في  دورًا كبيرًا في العمؿ التطوعي وا 

عندما يجد الشخص المتطوع أف ىناؾ عمؿ يؤديو ومسئوؿ  السيمااكتساب خبرات جديدة 
لعمؿ وبالتالي تزداد لديو الرغبة في القياـ بأعماؿ عنو فإنو يبدأ بالشعور باالنتماء ليذا ا

 -جديدة وىو بذلؾ يتيح الفرصة لقدرتو الكامنة في النمو واىـ سمات التطوع ىي:
ػ الخمؽ اإلنساني المتسـ بالرحمة الصادرة عف قمب رقيؽ شفاؼ مفعـ بالحب و الرأفة ٔ

 ف في أفراحو وأتراحو، دوف ممؿ اووالتربية االسبلمية التي تدفع اإلنساف لمشاركة أخيو اإلنسا
)اياؾ والكسؿ والضجر فانيما يمنعانؾ )كسؿ فقد روي عف االماـ الصادؽ عميو السبلـ قولو:

واف دروس التربية واالخبلؽ شانيا شاف الكمياء والفيزياء   (ٕٔ)(عف حظؾ في الدنيا واالخرة(
 تعطي لمشباب االختيار. 

ي تبعد بصاحبيا عف مواطف الشبيات واإلساءة إلى الخمؽ الكريـ والسيرة العطرة الت -ٕ
 شخصية اإلنساف.

 توافر الخبرات والتأىيؿ العممي المناسب. -ٖ
 القدرة عمى العطاء والنضج الفكري والعقمي واالنفعالي. -ٗ
 المياقة والقدرة عمى التصرؼ ومواجية تداعيات الموقؼ المفاجئ. -٘
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بد أف تتوفر لو لضماف ازدىاره ونموه ومف أىـ ىذه اف لمعمؿ التطوعي مقوما ، اذ ال       
 -المقومات ىي:

قياـ عبلقة تعاوف وثيقة متبادلة بيف المتطوع والمحترؼ يكوف أساسيا االحتراـ المتبادؿ  -ٔ
وضرورة اف تمعب دورا رئيسيا في حؿ  والشعور بالمسؤولية وفؽ منظور تربوي صحيح،

اف النظاـ القيمي مجموعة مف المبادئ المتعممة الصراعات واتخاذ القرارات عمى اعتبار 
 .  (ٕٕ)تساعد الفرد عؿ. اتخاذ قرارتو وانياء صرعاتو بنا يحقؽ بعض قيمة

أف تكوف األعماؿ المسندة إلى المتطوعيف ذات أىمية و فائدة تربوية وانسانيو واضحة    -ٕ
ال فقدوا اىتماميـ بيا.  وممموسة وا 

ة إلى المتطوعيف مع ميوليـ واستعداد تيـ وقدراتيـ التربوية أف تتناسب األعماؿ المسند   -ٖ
حتى تؤدي دورىا في تشكيؿ الشخصية الفردية وتحديد اىدافيا في اطار  والعممية الخبلقة،

 .  (ٖٕ)معياري جديد
أف يقبؿ المتطوعوف االلتحاؽ بما يعد ليـ مف برامج تدريبية مدروسة وخطة تربوية    -ٗ

 ف ليـ باع في ىذا المجاؿ.يتصيف تربويواضحة توضع مف قبؿ مخ
 أف يتقبؿ المتطوعوف اإلشراؼ عمييـ وعمى أعماليـ.   -٘
أف ينظر المتطوع إلى عممو التطوعي عمى انو يماثؿ تمامًا في التزاماتو وواجبا تو    -ٙ

األعماؿ التي يقوـ بيا المحترفوف فالمتطوع الناجح ىو مف يمكف االعتماد عميو تمامًا 
 ماد عمى الموظؼ الذي يعمؿ بأجر.كاالعت

ولكي ينجح العمؿ التطوعي المبني وفؽ اسس تربوي يجب اف تتوفر في المتطوع شروط 
 -ىي:
 أف يكوف لدى المتطوع الوقت الكافي لممارسة نشاطو التطوعي التربوي.   -ٔ
 أف يكوف في صحة جيدة كي نضمف إمكانية بذلو لمجيد المطموب منو. -ٕ
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ع بالمسئولية التربوية واالجتماعية واالنسانية ورغبتو الصادقة وتحمسو إحساس المتطو -ٖ
عمى وجود سياسة تربوية مستقمة نابعو مف ثوابت المجتمع وقادرة  والتأكيدلمعمؿ التطوعي 

  (ٕٗ)عمى توجيو المشاريع التربوية وفؽ اتجاىات اكثر دقة ورحابة
 الذي يعيش فيو. اىتمامو بالمسائؿ االجتماعية والقومية لممجتمع -ٗ
 مقدرتو عمى التعامؿ في تناسؽ وانسجاـ مع اآلخريف.-٘
 تميزه بقدر مف المعرفة والثقافة والميارات والخبرات في المجاؿ الذي يرغب بالتطوع فيو.-ٙ
 أف يكوف المتطوع مف ذوي السمعة الحسنة في مجتمعو. -ٚ

مراعاتيا تجاه  والعمؿ التطوعي يجب اف يخضع ألسس وضوابط التي يجب       
 -المتطوع:

مكانياتو.-ٔ  يجب أف يشعر المتطوع بأىمية العمؿ الذي يقوـ بو وأىمية جيده وقدراتو وا 
يجب إتاحة الفرص لممتطوعيف لمنمو والتعميـ ليستطيعوا تحمؿ المسؤولية التربوية -ٕ

 والمسؤولية العامة.
 تدريب المتطوعيف باستمرار في المجاؿ الذي يرغبوا بو.-ٖ
 متابعة المتطوعيف وتنمية كؿ مف يثبت عدـ صبلحيتو وجديتو في التطوع.-ٗ
 االىتماـ بأف يقؼ المتطوع عمى مدى قدرتو وال يستغؿ استغبلال في عمؿ أخر. -٘
نشاء السجبلت الخاصة بو.-ٙ  إنشاء مركز خاص لتنظيـ عممية التطوع وا 
والتخصيصات   اإلفاداتـ الحوافز التشجيعية ميمة في مجاالت العمؿ اإلنساني وتنظي-ٚ

  ٓ (ٕ٘)المالية التشجيعية واسس وثوابت العمؿ واالداء
 ارسالو بعثات داخمية وخارجية ودعوتيـ لحضور المؤتمرات.-ٛ
منح المتميزيف مف المتطوعيف التكريـ مف قبؿ الدولة, مثؿ جائزة المتطوع المثالي وتكريـ -ٜ

ؾ قطر الوطني وىذه الجائزة أنشئت منذ ثبلث المتطوع المتميز مف قبؿ دار تنمية األسرة وبن
 سنوات فقط في قطر .
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يجب لفت نظر جميع الموظفيف إلى أىمية المتطوع الذي يتبرع بوقتو وجيده دوف أجر -ٓٔ
 يذكر.
 أف يكوف المسؤوؿ عمى خبرة بكيفية التعامؿ مع المتطوعيف.-ٔٔ
 توفير المواصبلت الخاصة بذىاب وحضور المتطوعيف.-ٕٔ
 ريس اإلعبلف الجتذاب أكبر عدد مف المتطوعيف.تك -ٖٔ

عمؿ تطوعي اف ينجح يجب اف  توفير عوامؿ اىميا اقتراف  أليواخير اذا اريد       
باهلل والدقة في االختيار وفؽ مصالح المجتمع والشعب ،وأف يكوف العمؿ  باأليمافالعمؿ 

ع بأىداؼ ونظاـ الجية أماـ المتطوع ،أف يمـ المتطو  واضحًا  غير مجير لجية سياسية
 الجرأةويعرؼ اىدافيا وبرامجيا، واف التجربة اثبتت اف  يالمنظمة او القائمة بالعمؿ التطوع

واالقتحاـ منحتيا العديد مف الروائع واالبداعات واالنجازات الفخمة التي ما كانت لترى النور 
مؿ الصعاب لوال شجاعة واصرار اصحابيا عمى خوض التجربة وتوطيف النفس عمى تح

 والنتائج ميما كانت. 
 الخاتمة ونتائج البحث

بالقيـ اإليمانية، ومنيا اإليماف السماحة والميف وخفض الجناح في  ىتحمعمى المتطوع اف ي -ٔ
 العمؿ التطوعي

الفساد والغش والكذب في المعاممة والسرقة ، واالخبلص الذي دعا اليو االسبلـ  ومحاربة  -ٕ
 ٓ ؽوعدـ  شراء الماؿ المسرو 

حساف أدائو حسب الجوانب الفنية لو   -ٖ  ٓإتقاف العمؿ التطوعي  وا 

الصدؽ ومف أىـ المجاالُت التي ُذكر االسبلـ في العمؿ التطوعي ىو الصدؽ في العمؿ  -ٗ
التطوعي، فقد تواردت النصوص الكثيرة التي تحث عمى الصدؽ وتنيى عف الكذب في 

 العمؿ التطوعي.
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وز الوطنية وتقدـ األمـ وازدىارىا، فاألمة كمما ازدادت في رمزًا مف رميعد العمؿ التطوعي  -٘
 ٓالتقدـ والرقي، ازداد انخراط مواطنييا في أعماؿ التطوع الخيري 

لجيود الرسمية، مف تزايد الطمب عمى الدفاع عف بيضة ا دور العمؿ التطوعي ىو مؤازرة -ٙ
 ٓاالسبلـ والوطف ،والخدمات االجتماعية

زاد مف الحاجة الماسة لمادي لممجتمعات العربية سمًبا أو ايجاًبا ،التطور الحضاري والنمو ا -ٚ
   ٓ الى العمؿ التطوعي 

 ٓ يعد العمؿ التطوعي وحجـ االنخراط فيو رمزًا مف رموز تقدـ األمـ وازدىارىا -ٛ

الخمؽ اإلنساني المتسـ بالرحمة الصادرة عف قمب رقيؽ شفاؼ مفعـ عمى المتطوع اف يتمتع ب -ٜ
 ٓاالنساف  والتربية االسبلمية التي تدفع اإلنساف لمشاركة أخيوبالحب و الرأفة 

الخمؽ الكريـ والسيرة العطرة التي تبعد بصاحبيا عف مواطف مف صفات المتطوع  -ٓٔ
 الشبيات واإلساءة إلى شخصية اإلنساف.

 اليوامش
 

 ٕٔ:  ٖٕٔٓحقوؽ االنساف بالميزاف،عبد االمير شمخي الشبله، دار الرواد المزدىرة، يغداد، ((ٔ
 ٓ ٜٓٗ: ٜٚٙٔ،السنةٔنيج الببلغة/ لئلماـ عمي عميو السبلـ، صبحي الصالح، دار الكتاب المبناني ،بيروت ط ((ٕ
لحسف بف الفضؿ الطبرسي، مف اعبلـ القرف السادس اليجري، مؤسسة النبراس، الجؼ مكاـر االخبلؽ/رضي الديف ابي نصر ا ((ٖ

 ٓ ٓٓٔ:  ٜٜٗٔاالشرؼ،
 ٓ ٕٚٔ:   ٕٕٓٓالجيود التطوعية و سػبؿ تنظيميػا و تفعيميػا، صالح الصغير، جامعة الممؾ السعود، الرياض، ((ٗ
 ٓ ٕٕٔالعممي ، بغداد :   االسبلـ يقود الحياة، الشييد محمد باقر الصدر. مجمع الثقميف ((٘
، تحقيؽ صفواف عدناف داوودي، مركز بخش، قـ ٔىج،ط ٖٓ٘مفردات الفاظ  القراف، العبلمة الراغب االصفياني ت ((ٙ

 ٓ ٖٓ٘ىػ :  ٕٙٗٔالمقدسة،
، ٕٙٓٓف ايراف،حقوؽ المراة ومسؤلياتيا في النظاـ االسبلمي،مجموعة مف الباحثيف، المجمع الغممي لمتقريب بيف المذاىب، طيرا ((ٚ
ٕ :ٙٛ 
 ٓ ٗ٘:  ٜٛٗٔاصوؿ التربية الثانوية، حسف الدجيمي، مطبعة الحكومة ،بغداد  ((ٛ
 ٓ ٓٗٔالمقدمة، عبد الرحمف بف خمدوف، بيروت، دار الجيؿ، د.ت :  ((ٜ

 ٓ ٛٚ:  ٜ٘ٙٔمفاىيـ اسبلمية، الشيخ محمد حسف اؿ ياسيف، مكتبة النيضة بغداد، ((ٓٔ
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مقدس قراءة انطباعية ،عمي حسيف الخباز، اصدار قسـ الشؤوف الفكرية في العتبة العباسية، كرببلء المقدسة، (ينظر: فتوى الجياد ال(ٔٔ

 ٓ ٓٚ:   ٕٙٔٓايار 
 ٓ ٕٗىػ :  ٖٗٛٔماذا تعرؼ عف االقتصاد االسبلمي،الشييد محمد باقر الصدر، مطبعة النعماف، النجؼ االشرؼ، ((ٕٔ
 . ٛٛىػ :  ٖٔٗٔوزارة التربية والتعميمد بغداد،دليؿ المعمـ، مجموعة مف الباحثيف،  ((ٖٔ
 ٓ ٖٖٙ:  ٕٙٔٓالسنة االولى، كانوف  ثاني  ٔمجمة كمية الشيخ الطوسي، العدد  ((ٗٔ

15) 2 151:  23،العذد2222( أماني البيومي، مجلة دراسات في الخذمة االجتماعية والعلوم  االنسانية،مصر،  

يا المستقبمية، العاونية الثقافية لممجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب االسبلمية، طيراف ، عالمية االسبلـ مظاىرىا ابعادىا وافاق ((ٙٔ
 ٓ ٜٔٔ:  ٕٕٔٓايراف،

 ٜٖٕٓـ :  ٕٓٓٓالتربية والتعميـ في االسبلـ، د. مرتضى المطيري، مؤسسة الثقميف، كرببلء المقدسة ، ((ٚٔ
 ٓ ٖٚىػ :  ٖ٘ٗٔ،ايموؿ ٕٖعي العددمجمة نوف والقمـ وما يسطروف، اصدار ديواف الوقؼ الشي ((ٛٔ
 ٓ ٚٗ،: ٕٙٔٓالتاريخ الحضاري لمتربية والتنشئة االجتماعية، د.شاكر حسيف الخشالي، المطبعة المركزية جامعة ديالى، ((ٜٔ
 ٓ ٛٓٔ:  ٕ٘ٓٓالثقافة السياسية االسبلمية،السيد ىاشـ ناصر الموسوي. مطبعة الرسالة بغداد، ((ٕٓ
 ٓ ٙٔ،: ٕٛٓٓالببلغ طيراف ايراف، اتحراؼ الشباب، مؤسسة ((ٕٔ
 ٓ ٖ:  ٜٕٓٓواقع تعميـ القيـ في التعميـ المدرسي، سموى عبداهلل الجسار، جامعة الكويت، ((ٕٕ
 ٓ ٖ٘:  ٜٛٛٔالقيـ االسبلمية والتربية، عمي خميؿ مصطفى ابو العينيف، مكتبة الحمبي، المدينة المنورة، ((ٖٕ
 ٓ ٖٗٔـ : ٖٕٔٓ، تأليؼ مجموعة مف الباحثيف، دار الكتاب العربي، بغداد،النظاـ التربوي والتعميمي في العراؽ ((ٕٗ
 ٓ ٜٕٕ:  ٕٔٔٓالسنة  ٔالتعميـ بالعراؽ،د.شمراف العجيمي،ود.كريـ محمد حمزة،بيت الحكمة ،بغداد ط ((ٕ٘
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 المصادر
    : ٓاالسبلـ يقود الحياة، الشييد محمد باقر الصدر. مجمع الثقميف العممي ، بغداد 
  ٜٛٗٔاصوؿ التربية الثانوية، حسف الدجيمي، مطبعة الحكومة ،بغداد  ٓ 
   أماني البيومي، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمـو

 ٓ  ٖٕ،العددٕٕٓٓاالنسانية،مصر،
 ٕٛٓٓالشباب، مؤسسة الببلغ طيراف ايراف، انحراؼ ٓ 
 ف الخشالي، المطبعة المركزية التاريخ الحضاري لمتربية والتنشئة االجتماعية، د.شاكر حسي

 ٓ ٕٙٔٓجامعة ديالى،
  التربية والتعميـ في االسبلـ، د. مرتضى المطيري، مؤسسة الثقميف، كرببلء المقدسة

 ـ ٕٓٓٓ،
 ،السنة  ٔبيت الحكمة ،بغداد ط كريـ محمد حمزة، ود. د.شمراف العجيمي، التعميـ بالعراؽ

ٕٓٔٔ  ٓ 

 ،ٕ٘ٓٓاشـ ناصر الموسوي. مطبعة الرسالة بغداد،السيد ى الثقافة السياسية االسبلمية  ٓ 
  ،الجيود التطوعية و سػبؿ تنظيميػا و تفعيميػا، صالح الصغير، جامعة الممؾ السعود

 ٓ  ٕٕٓٓالرياض،
 ،ٖٕٔٓعبد االمير شمخي الشبله، دار الرواد المزدىرة، يغداد، حقوؽ االنساف بالميزاف   
  ممي عمجموعة مف الباحثيف، المجمع ال السبلمي،لياتيا في النظاـ او مسؤ  و المرأة حقوؽ

 ٓ ٕٙٓٓلمتقريب بيف المذاىب، طيراف ايراف،
 ،ىػ . ٖٔٗٔدليؿ المعمـ، مجموعة مف الباحثيف، وزارة التربية والتعميـ بغداد 
 عاونية الثقافية لممجمع العالمي تعالمية االسبلـ مظاىرىا ابعادىا وافاقيا المستقبمية، ال

 ٓ  ٕٕٔٓاىب االسبلمية، طيراف ، ايراف،لمتقريب بيف المذ
  ٕٜٙٔالعمؿ وحقوؽ العامؿ في اإلسبلـ ، باقر شريؼ القرشي،  مطبعة النجؼ، النجؼ ٓ 
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  فتوى الجياد المقدس قراءة انطباعية ،عمي حسيف الخباز، اصدار قسـ الشؤوف الفكرية في
 ٓ  ٕٙٔٓالعتبة العباسية، كرببلء المقدسة، ايار 

  والتربية، عمي خميؿ مصطفى ابو العينيف، مكتبة الحمبي، المدينة القيـ االسبلمية
 ٓ  ٜٛٛٔالمنورة،

 الشييد محمد باقر الصدر، مطبعة النعماف، النجؼ  ماذا تعرؼ عف االقتصاد االسبلمي،
 ٓىػ   ٖٗٛٔاالشرؼ،

  ٕٙٔٓالسنة االولى، كانوف  ثاني  ٔمجمة كمية الشيخ الطوسي، العدد ٓ  
 ٓىػ  ٖ٘ٗٔ،ايموؿ ٕٖيسطروف، اصدار ديواف الوقؼ الشيعي العدد مجمة نوف والقمـ وما 
 دار احياء التراث العربي ،بيروت ٜٖ٘معجـ مقايس المغة، احمدبف فارس بف زكريا ت،

ٕٓٓٛ ٓ 
 ،ٜ٘ٙٔمفاىيـ اسبلمية، الشيخ محمد حسف اؿ ياسيف، مكتبة النيضة بغداد  ٓ 
 تحقيؽ صفواف عدناف ٔىج،ط ٖٓ٘مفردات الفاظ  القراف، العبلمة الراغب االصفياني ت ،

 ٓىػ  ٕٙٗٔداوودي، مركز بخش، قـ المقدسة،
   ٓالمقدمة، عبد الرحمف بف خمدوف، بيروت، دار الجيؿ، د.ت 
 رضي الديف ابي نصر الحسف بف الفضؿ الطبرسي، مف اعبلـ القرف ، مكاـر االخبلؽ

 ٓ  ٜٜٗٔالسادس اليجري، مؤسسة النبراس، الجؼ االشرؼ،
 طمحات السياسية والفمسفية والتربوية،ناظـ عبدالواحد الجاسور، دار النيضة موسوعة المص

 ٓ ٕٛٓٓبيروت،
  ،النظاـ التربوي والتعميمي في العراؽ، تأليؼ مجموعة مف الباحثيف، دار الكتاب العربي

 ٓـ  ٖٕٔٓبغداد،
  المقدسة، نظرية الجياد عند االماـ الخميني، اعداد المركز الثقافي لمدراسات االسبلمية، قـ

ٕٓٔٗ  ٓ 
 لئلماـ عمي عميو السبلـ، صبحي الصالح، دار الكتاب المبناني ،بيروت  ، نيج الببلغة

 ٓ ٜٚٙٔ،السنةٔط
 ،ٜٕٓٓواقع تعميـ القيـ في التعميـ المدرسي، سموى عبداهلل الجسار، جامعة الكويت  ٓ 


