
شرالعاأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

68 

 

 الشباب والعمل االجتماعي التطوعي
 

 أ.م.د. خـولة عبد الحميـد           أ.م.د. تال عاصم فائق وزارة 
 جامعـة بغـداد

 المستخمص
مرحمة الشباب يعد اغمى فترة في حياة االنسان واالفراد في ىذه الفترة ىم اغمى ثروة وقيمة 

تطمع االنسان في مرحمة الشباب الى في حياة المجتمع وليم المكانة الكبرى في حياة االمة وي
تحقيق حياة كريمة وآمنة بحيث يجد االمكانيات المتوفرة لبناء حياة اسرية مستقرة من اجل 
تحقيق الذات والمكانة االجتماعية المرموقة ، لذا يمعب الشباب دور كبير في العمل 

ر والبذل في سبيل العمل التطوعي وعمل الخيالتطوعي لما يمتمكو من طاقات وامكانيات، ف
اهلل سواء في المال او الجيد او القول او العمل ما ىي اال ظاىرة اجتماعية صحية تحقق 

 الترابط والتآلف والتآخي بين افراد المجتمع وتقوي اواصر االلفة والرحمة.
Abstract 
Youth is the most precious period in the lives of people and 
individuals in this period are the most valuable and valuable in the 
life of society and they have a great place in the life of the nation 
and young people aspire to achieve a dignified and secure life so 
that find the possibilities available to build a stable family life for 
self-realization and prestigious social status Therefore, young 
people play a great role in volunteering for their abilities and 
potentials. Voluntary work, good work and work for God, whether in 
money, effort, say or work, is a healthy social phenomenon that 
achieves cohesion, harmony and brotherhood among the members 
of society. Roll and compassion. 
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 مفهوم الشباب 
في البداية يمكن القول ان مرحمة الشباب ىي اغمى فترة في حياة االنسان واالفراد في ىذه 

برى في حياة االمة وتنبع اىمية الفترة ىم اغمى ثروة وقيمة في حياة المجتمع وليم المكانة الك
الشباب من مقومات القوة والحيوية والحماسة ويتطمع االنسان في مرحمة الشباب الى تحقيق 
حياة كريمة وآمنة بحيث يجد االمكانيات المتوفرة لبناء حياة اسرية مستقرة من اجل تحقيق 

الشباب في النظر الى  الذات والمكانة االجتماعية المرموقة ، ويتباين المختصون في حقول
( 49 – 51( سنة او )42 – 51الشباب ، شريحة اجتماعية او فئة عمرية تتوزع بين )

وذلك باختالف الخصوصيات االجتماعية وما يرتبط بيا بالمستويات الثقافية واالقتصادية 
 (5واالوضاع السياسية واالجتماعية في الدول والمنضمات )

يز بأىمية سياسية تكمن في ان لمسن دور كبير في تحديد والبد من القول ان الشباب يتم
درجات االىتمام السياسي وعميو فأن الشباب ىم القوة السياسية المتحررة ، والمجتمع الذي 
يحوز عمى ثقتيم ويتممك عقوليم فإنو يتقدم بثبات تحقيق اىدافو ان كانت وطنية تحررية ام 

 -( :4باب كقوة مجتمعية تتمثل فيما يمي )ديمقراطية واجتماعية وان اىم ما يميز الش
ان الشباب ىم االكثر طموحًا في المجتمع وىذا يعني ان عممية التغيير والتقدم لدييم ال  -5

السياسي  تقف عند حدود ، وان أي حزب سياسي او منظمة شبابية تسعى لمتغيير
وظيف الطاقات واالجتماعي يجب ان تضع في ميام اولوياتيا استقطاب طاقات الشباب وت

 اتجاه اىدافيا المحددة .
الشباب ىم االكثر تقبل لمتغيير وىذه تعد ميزة رئيسية في عالم السياسة الذي يعد عامل  -4

 متحرك ومتغير ويعمل دائمًا الجديد .
العطاء دون حدود اذ يكون واعيًا مقتنعًا لما يقوم بو ، وىذا الوعي ينطمق من معطيات  -3

نى احترام العقل والتعامل مع الشباب بمفيوم كياني وليس مجرد ادوات تمثل االقتناع بمع
 تنفيذ .
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وايضًا االدراك لما يقوم بو الشباب أي االلمام بأىداف واالقتناع بالوسائل والطرق الموصمة 
 الى تحقيق اليدف .

 مفهوم المشاركة السياسية 
تمع في كل االعمال وميامو يمكن تعريف المشاركة بأنيا ) مساىمة كل فرد من افراد المج

عمى المستويات في مختمف اوجو الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية أي المشاركة 
الجماىيرية المباشرة في شؤون المجتمع الدولي عن طريق المشاركة النيابية لممثمي الشعب 

تطوعي من  او المجالس المنتخبة والتي تعد مشاركة غير مباشرة ( ، وتعد المشاركة عمل
جانب المواطن بيدف التأثير عمى اختيار السياسات العامة وادارة الشؤون العامة ، وتعنى 
المشاركة اسيام المواطنين ينص في اعداد وتنفيذ سياسات التنمية المحمية سواء بجيودىم 

 ( .3الذاتية او التعاون مع االجيزة الحكومية المركزية والمحمية )
ة فيمكن القول تعني تمك العممية التي يؤدي الفرد من خالليا دورًا في اما المشاركة السياسي

الحياة السياسية لمجتمعو وتكون لديو الفرصة النو يسيم في مناقشة االىداف العامة لذلك 
المجتمع وتحديد افضل الوسائل النجازىا ، وايضًا تعنى تمك االنشطة االدارية التي يقوم بيا 

بشكل مباشر او غير مباشر في عممية اختيار الحكام او التأثير  المواطنون بيدف التأثير
 (2) في القرارات او السياسات التي يتخذونيا.

اما يعد دور الشباب في المشاركة السياسية فيمكن القول ان الشباب مرحمة تتسم بمتغيرات 
ردد ، ولتفعيل دور معينة تتمثل بـ االستعداد لمتغير والطموح والتطمع لممستقبل ، والتذبذب والت

 -الشباب في المشاركة السياسية البد في تحقيق النقاط االتية:
ايمان القادة السياسيين بفمسفة مؤداىا اىمية دور الشباب باعتباره جزء ميم من المجتمع  -5

، اتاحة الفرصة ليذه الفئة لمتعبير عن ارائيا في تطوير دور االحزاب ومؤسسات المجتمع 
ب الشباب ولتدريبيم عمى التعامل مع العطاء السياسية واالقتصادية المدني الستيعا
 واالجتماعية .
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التركيز عمى دور العمم والمعرفة في بناء الطاقات البشرية االيجابية التي تساعد في بناء  -4
ونيوض المجتمعات ومن الجدير بالذكر ان مشاركة الشباب تتميز بشكل كبير في التنمية 

 -:وتتمثل بما يمي 
تعقد بالمشاركة في التنمية بأنيا كل ما يتصل بالمشاركة في انجاز القرارات وتنفيذ الخطط 
والبرامج واالستفادة من الخدمات العامة وتتوزع المشاركة الشبابية في التنمية عمى العناصر 

  -االتية :
مة وناجحة مشاركة الشباب في التنمية قيمة اجتماعية في الميام االول ، وال تكون فاع -أ

 دون ان تكون ىناك مشاركة حقيقية باعتبار الشباب اصحاب مصالح حقيقية في التنمية .
ان مشاركة الشباب في التنمية تعني المشاركة الشمولية من جميع افراد المجتمع وجميع  -ب

 االتجاىات وجميع الفئات .
ون في ىذا السياق فعل مشاركة الشباب في عممية التنمية تعبر عن مفيوم المواطنة وتك -جـ

 ارادي تطوعي من قبل المواطنين بما فييم الشباب .
وفضاًل عما تقدم يمكن القول ان دور الشباب ومسؤولياتيم االجتماعية تجاه وطنيم ينبثق 
من تكريس مفيوم المواطنة باعتباره المرتكز االساس الذي تنيض بو الدولة الوطنية الحديثة 

دستوري لممساواة في الحقوق والواجبات في المجتمع وتتمثل ، انطالقًا من االساس ال
الجوانب االساسية لممواطنة في مجموعة جوانب القانونية والسياسية واالجتماعية ، والجوانب 

 ( .1المعنوية والرمزية )
ويمكن القول ان المشاركة التطوعية ىي ىدف ووسيمة في نفس الوقت ، انيا ىدف الن 

السميمة ترتكز عمى اشراك المواطنين في مسؤوليات الفكر والعمل من الحياة االجتماعية 
اجل مجتمعاتيم ، وىي وسيمة النو عن طريق محاوالت المشاركة تتأصل اىميتيا وطرقيا 
واساليبيا وتصبح جزء من ثقافتيم وسموكيم ولكي تتحقق مشاركة افراد المجتمع التطوعية 

 عمية فأن البد من ولضمان فاعمية استجابتيم ومشاركتيم الف



شرالعاأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

72 

 

 -( :6الوقوف عند النقاط االتية )
ان تحقيق المشاركة يتوقف عمى مدى ادراك الفرد لميدف الذي من اجمو وضعت  -5

المشاركة التطوعية في برامج ومشروعات التنمية ، فأن المشاركة التطوعية ال تتم اال اذا 
 اىتمامات االفراد ومصالحيم .كانت برامج ومشروعات التنمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ب

تختمف اساليب المشاركة باختالف اشكال المساىمة التي تقوم بيا االفراد وتحدد  -4
 االىداف من مشاركتيم من خالل االعمال التي يقومون بيا .

ضرورة االىتمام بالظروف العامة لمجتمع والنظر اليو من الداخل بمعنى التعرف عمى  -3
 تماعية القائمة بين افراده وجماعاتو ومختمف مكوناتو .مختمف العالقات االج

 اهمية العمل التطوعي 
مما ال شك فيو ان العمل التطوعي لو اعظم االثر في بناء المجتمع المتماسك ونشر المحبة 
والترابط بين افراده وقد اىتم القران الكريم وكذا السنو النبوية اىتمامًا كبيرًا ببيان ىذا الجانب 

عمل انساني يرتبط ارتباطًا قويًا بكل معاني الخير والعمل الصالح الخالص هلل تعالى النو 
والشرع االسالمي في كل زاوية احكامو يحث ابنائو عمى التماسك باالخالق والتنافس 
الشريف لذلك استحق المتطوع االجر والثواب والذكر الحسن . وفي ذلك يقول اهلل سبحانو 

ِمِيمإ ُيِحبُّوَن َمنإ َىاَجَر ِإَليإِيمإ َواَل َيِجُدوَن وَ المتصدقين ))مادحًا  يَماَن ِمن َقبإ الَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلإِ
ِثُروَن َعَمٰى َأنُفِسِيمإ َوَلوإ َكاَن ِبِيمإ َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ  ِفي ُصُدوِرِىمإ َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيؤإ

َوَة ِمنإ َشَعاِئِر المَِّو ( وقال سبحانو ))9((الحشر اية )ُم الإُمفإِمُحونَ َنفإِسِو َفُأولَِٰئَك ىُ  َفا َوالإَمرإ ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما َوَمنإ َتَطوََّع َخيإرًا َفِإنَّ المََّو  َتَمَر َفال ُجَناَح َعَميإِو َأنإ َيطَّوَّ َشاِكٌر َفَمنإ َحجَّ الإَبيإَت َأِو اعإ

 . (7)لذا كان بحثنا ىذا نسمط الضوء فيو عمى ظاىرة التشرد 518البقرة اية  َعِميٌم ((
ويعتبر العمل االجتماعي التطوعي من اىم الوسائل المستخدمة لممشاركة في النيوض 
بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي ، ويكتسب العمل العمل االجتماعي اىمية متزايدة 

الحكومات سواء في البمدان النامية او يومًا بعد يوم ، فيناك قاعدة مسمم بيا مفادىاان 
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المتقدمة، لم تعد قادرة عمى سد احتياجات افرادىا ومجتمعاتيا، فمع تعقد الظروف الحياتية 
ازدادت االحتياجات االجتماعية واصبحت في تغيير مستمر ، ولذلك كان البد من وجود 

الدور الذي تقوم بو  جية اخرى موازية لمجيات الحكومية تقوم بمسك المجال العام وتكمل
االجتماعية ، ويطمق عمى ىذه الجية " المنظمات  الجيات الحكومية في تمبية االحتياجات 

االىمية " ، وفي احيان كثيرة يعتبر دور المنظمات االىمية دورًا سباقًا في معالجة القضايا 
امج تنموية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وليس تكميميًا ، واصبحت تضع خططًا وبر 

 .(8)تحتذي بيا الحكومات
الشباب اغمى فترة في حياة االنسان ، وىم اغمى ثروة وقيمة في حياة المجتمع وليم المكانة 
الكبرى في حياة االمة . ان اىمية الشباب في الحاضر والمستقبل نابعة من اىميتو عمى 

حماسة ، والمورد البشري الميم الدوام لما لو من اثر في حياة االنسان فيو القوة والحيوية وال
والركيزة الرئيسة في حياة المجتمع السيما في المجتمعات النامية والمجتمع العراقي تحديدًا 
.في حين يعتبر العمل االجتماعي التطوعي من اىم الوسائل المستخدمة لممشاركة في 

ىمية متزايدة العمل االجتماعي االنيوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي ، ويكتسب 
يومًا  بعد يوم ، وبات من المعروف ان الحكومات ، سواء في البمدان المتقدمة او النامية ، 
لم تعد قادرة عمى سد احتياجات افرادىا ومجتمعاتيا ، فمع تعقد الظروف الحياتية ازدادت 
 االحتياجات االجتماعية واصبحت في تغير مستمر ، ولذلك كان البد من وجود جية اخرى
موازية لمجيات الحكومية تقوم بملء المجال العام وتكمل الدور الذي تقوم بو الجيات 
الحكومية في تمبية االحتياجات االجتماعية ، ويطمق عمى ىذه الجية المؤسسات االىمية او 
مؤسسات المجتمع المدني .. وفي احيان كثيرة يعتبر دور المؤسسات االىمية دورًا سباقًافي 

يا االجتماعية واالقتصادية والثقافية وليس تكميميًا ، واصبح يضع خططًا معالجة القضا
 وبرامج تنموية تحتذي بيا الحكومات.
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ورغم ما يتسم بو العمل االجتماعي من اىمية بالغة في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات 
الجتماعي ، فيناك االفراد ، واال اننا نجد نسبة ضئيمة من الشباب الذين يمارسون العمل ا

عزوف من قبل الشباب عن المشاركة في العمل االجتماعي بالرغم من ان الشباب يتمتع 
بمستوى عالي من الثقافة والفكر واالنتماء وبالرغم من وجود القوانين والمؤسسات والبرامج 

   (9) والجوائز التي تشجع الشباب عمى المشاركة بشكل فاعل في تنمية مجتمعيم
شباب دورًا ىامًا في بناء المجتمعات ، حيث ان المجتمع الشاب ىو اقوى يؤدي ال

المجتمعات ، النو يعتمد عمى طاقة ىائمة تحركو ، وقال الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( : 
"نصرت بالشباب" في اشارة واضحة الى اىمية الشباب في تحريك المجتمع وتنميتو . وينمي 

يث يتم التعاون عمى تنفيذ انشطة تعود بالفائدة عمى شرائح المجتمع التجمعات الشبابية ، ح
معينة ، كمساعدة االسر الفقيرة والميمشة وجمع الدعم المادي والمعنوي ليا تييئة بيئة 
مناسبة ليم . وكذلك يكون الشباب قادة المستقبل بقوة ارائيم ونضجيم الفكري المقرون 

ع عجمة التنمية الى االمام ، فبالعمم يرتقوا بالطاقة والصحة الجسدية السميمة ، التي تدف
ويفكروا ، وينتخبوا ، ويساىموا بالعطاء الفكري ،ليكونوا قادة رأي عام يؤثروا في مختمف 

 شرائحو . وىم عماد اي امة وسر النيضة فييا .
يعد العمل التطوعي ركيزة اساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي بين 

مجتمع ، والعمل التطوعي ممارسة انسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًابكل معاني  المواطنين الي
الخير والعمل الصالح عند كل المجموعات البشرية منذ االزل ولكنو يختمف في حجمو 
وشكمو واتجاىاتو ودوافعو من مجتمع الى اخر ، ومن فترة زمنية الى اخرى ، فمن حيث 

دوء ، ويزيد في اوقات الكوارث والنكبات والحروب ، الحجم يقل في فترات االستقرار والي
ومن حيث الشكل فقد يكون جيدًا يدويًا او مينيًا او تبرعًا بالمال او غير ذلك ، ومن حيث 
االتجاه فقد يكون تمقائيًا او موجيًا من قبل الدولة في انشطة اجتماعية او تعميمية او تنموية 

 ية او اجتماعية او سياسية .، ومن حيث دوافعو فقد تكون دوافع نفس
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مسألة حقوق االنسان موضوعًا يمس حياة الشعوب والدول وتطورىا باختالف حضاراتيا 
وموقعيا الجغرافي وانظمتيا السياسية والفكرية واالقتصادية ، فضاًل عن كونيا مسألة تمس 

المزدوجة  حياة كل انسان كونو فردًا بحكم طبيعتو وتكوينو ، وطبيعة االنسان ذات الصفة
 . (50) كونو كائناً 

ان العمل التطوعي المتمثل بتقديم يد العون الى فرد او مجموعة افراد ىم بحاجة اليو دون 
اي مقابل ، سواء اكان ماديًا او معنويًا كان سائدًا ومعروفًا عند العرب قبل االسالم اذ كان 

تسم بيا ، فيو ينطمق لدييم من يراه الفرد في وقتو من شيم الرجال والمروءة التي البد ان ي
منطمق عادة وعرف سرى في مجتمعاتيم، كالسقاية والرفادة في الجاىمية ، ولكن عندما 
سطع نور االسالم واشرق بخيره عمى البشرية ، جعل من تمك العادة عبادة يؤجر ويثاب 

ل تتنوع المسمم عمييا من اهلل، وتكون رصيدًا اخر لو .وىو ال يرتكز عمى مجال واحد ، ب
 وتتشعب مجاالتو حسب قدرات االفراد او الجماعات او المؤسسات الداعمة والقائمة عميو .

فالعمل التطوعي في االسالم يشكل ركيزة اساسية في بناء عالقة الفرد المسمم بأخيو المسمم 
وعالقة المسمم بمجتمعو ، حيث اىتمت الشريعة االسالمية بالحث عميو كرسالة سامية قواميا 
ىو التكافل والتراحم بين افراد المجتمع، فالعمل التطوعي كان وال يزال الدعامة االساسية في 
بناء المجتمع ونشر المحبة والترابط االجتماعي بين افراد المجتمع فيو عمل انساني يرتبط 
ارتباطًا قويًا بكل معاني الخير والعمل الصالح الخالص هلل تعالى ، ولكن ىذا العمل يختمف 

 ن زمن الى اخر ومن مجتمع الى مجتمع .م
ومما الشك فيو ان ىذا العمل لو اىمية كبيرة تعود بالنفع عمى الفرد واالمة ، كما ان وحجم 
االنصيار فيو رمزًا من رموز تقدم االمم والشعوب وازدىارىا . فالعمل التطوعي يرتبط 

، لذلك استحق المتطوع االجر ارتباطًا وثيقًا بالدين االسالمي ، فيو تنافس شريف انساني 
والثواب والذكر الحسن ، فقد قال اهلل تعالى ))ان الذين امنوا وعمموا الصالحات اولئك ىم 
خير البرية(( وقولو تعالى ))ويطعمون الطعام عمى حبو مسكينًا ويتيمًا واسيرًا انما نطعمكم 



شرالعاأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

76 

 

))ويؤثرون عمى انفسيم ولو لوجو اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورًا(( وايضًا قال عز وجل 
ذكر كان او  –كان بيم خصاصة ومن يوق شح نفسو فأولئك ىم المفمحون(( فكل انسان 

 مطالب بعمل الخير بما يتناسب مع قدراتو الجسمية والفكرية انطالقًا من قولو تعالى –انثى 
هلل )صمى اهلل ))وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى االثم والعدوان(( وقال رسول ا

عميو وسمم( )مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى( فضاًل عن ذلك من ابعاد العمل 

يسعى الى تحقيق التعاون والتماسك والمحبة بين افراد المجتمع الواحد، وانتزاع التطوعي 
نانية والسمبية ، واحالل الروح الجماعية محميا ، تبدأ من االسرة التي تمثل خمية بذور اال

اجتماعية مصغرة تقوم عمى اسس واضحة من السكينة والمودة والرحمة والحب والحنان , 
آياتو ان خمق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا الييا وجعل بينكم مودة ورحمة ، ان في ومن ))

( تمييدًا لبناء مجتمع انساني كبير متماسك 45يتفكرون(( )سورة الروم اية ذلك آلياٍت لقوٍم 
( وىنا يقع 50متعاون مستقر وغير متفكك قال تعالى ))انما المؤمنون اخوة(( )الحجرات اية 

عمى عاتق االسرة دور كبير وخطير في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى ابنائيا ، وذلك 
خالل الممارسة والتطبيق وتحفزىم بحوافز مادية ومعنوية تدفع بغرس قيمتيا في نفوسيم من 

بيم الى التقدم في مثل ىذه االعمال ، وتخمق ليم بيئة تحفزىم لمعمل الجماعي الذي يصقل 
مياراتيم . فاالسرة تشكل احدى ركائز مؤسسات البناء االجتماعي الميمة بل ىي دعامة 

، ويقوى بقوتيا ، فضاًل عن ذلك تعد النواة البناء االجتماعي والتي يضطرب باضطرابيا 
االولى التي تتكون وتنبثق منيا المجتمعات البشرية ومنذ عصور نشأتيا وبدائيتيا فقد 
تطورت وظائفيا عبر العصور التاريخية ، فقد حظيت االسرة باىتمام كبير من المفكرين 

دم ، ومن مجاالت تخصصية والعمماء االدباء والفالسفة وعمماء الدين واالجتماع ومنذ الق
مختمفة ، وقدم كثير منيم عددًا من الدراسات العممية التي عنيت بموضوع االسرة منطمقة 
من اىميتيا في بناء المجتمع وشخصيتو المتطورة وبما ينسجم مع جوىر المبادئ االنسانية 



شرالعاأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

77 

 

عمى البشرية والشرائع واالديان السماوية كافة ، السيما القرآن الكريم كان ومازال فضمو 
جمعاء ان جاءىا بدستور وبمنياج اليي كمي وشمولي لتقويم وتيذيب وتربية النفوس 
واالجيال وتكوين االمم والشعوب ، وبناء الحضارات ، وارساء قواعد الرفعة فمن الطبيعي ان 
كل ىذا ال يأتي اال من خالل النواة الصغيرة لممجتمع اال وىي االسرة ، فاذا صمحت صمح 

مع ، واذا فسدت فسد المجتمع فيي االمة الصغيرة ، فييا تعمم النوع االنساني افضل المجت
اخالقو التربوية واالجتماعية فال امة بدون اسرة ، اذ انو ال يوجد نظام اولى لالسرة رعاية 

 واىتمام مثمما اولى القرآن الكريم المتمثل بديننا االسالمي .
 ومما سبق يمكن االستنتاج االتي :

عمل التطوعي ىو عبارة عن )) مبادرة الفرد اختياريًا بوقتو وجيده ومالو وفكره ايضًا عن ال
رضا وقناعة تامة لتحقيق اىداف تخدم دينو ، وذلك لتنمية شخصو ومجتمعو في مجاالت 
متعددة بقصد االسيام في مصالح اجتماعية جائزة شرعًا (( . والمتطوع ىو الشخص الذي 

ن اكراه او ضغوط خارجية لمساعدة ومؤازرة االخرين احساسًا منو يسخر نفسو طواعية دو 
 بالمسؤولية االجتماعية نحو ىذا المجتمع .

كما ان العمل التطوعي وعمل الخير والبذل في سبيل اهلل سواء في المال او الجيد او القول 
فراد او العمل ما ىي اال ظاىرة اجتماعية صحية تحقق الترابط والتآلف والتآخي بين ا

المجتمع وتقوي اواصر االلفة والرحمة ، كما ان القيم الدينية المتجذرة والمتعمقة في الفرد 
المسمم ساعدت في تعميق روح العمل التطوعي في اقامة مجتمع فاضل تربطو المحبة 

 ( .55وتوثق روابطو المودة )
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