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ممخص البحث
ييدف البحث الحالي عن دور االسرة في غرس القيم االخبلقية لمعمل التطوعي لدى الشباب باعتبارىا المؤسسة
االجتماعية األولى المسؤولة عن تربية األبناء وضبطيم ،ولما كانت األسرة المبنة األولى في بناء المجتمع
لكونيا رابطة رفيعة المستوى محددة الغاية ،فقد رعتيا األديان عموما ،وان كان اإلسبلم تميز بالرعاية الكبرى،
السمو ِ
الج َب ِ
ضو ِ
َّ
ات َواأل َْر ِ
أساسيا
دور
ال) " االحزاب ، " ٕٚ:حيث تمعب األسرة ًا
ً
َما َن َة َع َمى َّ َ َ
قال تعالى(:إنا عرضنا األ َ
في سموك األفراد بطريقة سوية ،أو غير سوية ،عن طريق النماذج السموكية التي تقدميا البنائيا ،حيث إن
سمبا أو إيجابا في
أنماط ىذه التفاعبلت وىذا السموك الذي يدور داخل األسرة يعتبر ىو النموذج الذي يؤثر ً
تربية االبناء.
فبالقيم األخبلقية تنتظم العبلقات البشرية وعمييا تقوم الحياة اإلجتماعية ولذا أي خمل في القيم ينتج عنو خمل
في الحياة البشرية ألن مدارىا وعمادىا تمك القيم األخبلقية ،وأن ىذه اسمى القيم االخبلقية ىي توجية النفس
البشرية ومنيا االبناء الشباب نحو االعمال الخيرية ومنيا العمل التطوعي حيث يمثل سموكاً حضارياً ترتقي بو

المجتمعات وىو رم ازً لمتكاتف والتعاون بين افراد المجتمع بمختمف مؤسساتو ،حيث ارتبط العمل التطوعي ارتباطاً
وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية منذ االزل وذلك بأعتباره ممارسة انسانية.

ويشكل العمل التطوعي اىم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة االجتماعية والمساىمة في

النيوض بمكانة المجتمع في مختمف جوانب الحياة ،وان خير شريحة ممكن ان تنجح العمل التطوعي وتعطي
فيو باندفاع وحماس ،بل وتصل بو الى حد االبداع والتميز ىي فئة الشباب خاصة في المجتمعات الفتية مثل
الشعب العراقي يمكن ان يساىموا بشكل ممحوظ في العمل الطوعي في المؤسسات والمنظمات االىمية وغير
الحكومية وتنمية قدرات ىؤالء الشباب وتوجيييم الوجية السميمة.
وقد اتبعت الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي وذلك بالرجوع الى المصادر االولية ذات الصمة بالموضوع .ثم
عرض مفاىيم عامة عن التربية والتربية االسرية ومفيوم الشباب ،واخي ار اوصى البحث بالعديد من التوصيات
والمقترحات اىميا :

الكممات مفتاحية  :القيم االخبلقية,العمل التطوعي
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التوصيات
.1اتاحة الفرصة امام مساىمات الشباب المتطوع وخمق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي عمى فئة او
مجموعة معينة.
ٕ .ان تمارس المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية دو ار اكبر في حث الشباب عمى التطوع السيما في العطل
الصيفية.
ٖ .ان تمارس وسائل االعبلم دو ار اكبر في دعوة المواطنين الى العمل التطوعي والتعريف بالنشاطات التطوعية
التي تقوم بيا المؤسسات الحكومية والجمعيات.
المقترحات
ٔ .اقامة دورات تدريبية لمعاممين في ىذه المؤسسات التطوعية في اكسابيم الخبرة والميارة المناسبة وزيادة
كفاءتيم في ىذا النوع من العممواالستفادة من تجارب االخرين.
ٕ .دعم جيود الباحثين ألج ارء المزيد منالدراسات والبحوث العممية حول العمل االجتماعي التطوعي.
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العمل التطوعي عمل وممارسة انسانية يدل عمى درجة رقي المجتمع ووعيو الثقافي واالجتماعي ،ورغم اىمية
العمل التطوعي المجاني ودوره في المؤسسات المختمفة باستقطابيا المتطوعين ،اال ان المؤسسات ذاتيا ال تدرك
قيمة التطوع كما ينبغي ،وال تقوم بالدور التوعوي لكافة شرائح المجتمع ،ومن ىنا تبرز االشكالية العممية حول
العبلقة التبادلية بين المتطوعين والمؤسسات التي تستفيد من اعمال المتطوعين فضبل عن ان العمل التطوعي
يأمن المجتمع.
لذا فأن العمل التطوعي قيمة سامية وظاىرة اجتماعية تجسد السموك الحضاري في المجتمعات كونو افضل
االعمال التي يقوم بيا المسمم ويأتي بدافع فعل الخير لبلخرين رغبة في الحصول عمى االجر والثواب ،ويأتي ىذا
البحث لبيان العمل التطوعي لدى الشباب ودوره في معالجة المشكبلت االجتماعية ودور االسرة في تنشئة االبناء
نحو العمل التطوعي ،وايضاح المفاىيم ذات االرتباط بموضوع البحث.
ويمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال االتي" :ما دور االسرة في غرس القيم االخبلقية لمعمل التطوعي لدى
الشباب".

اىمية البحث

يعد العمل التطوعي ظاىرة اجتماعية ايجابية تمثل سموكاً حضارياً ،بل ركيزة اساسية في بناء المجتمع وتماسكو

اىمية خاصة في مجتمعنا االسبلمي كونو من افضل االعمال التي يقوم بيا المسمم النو يأتي بدافع فعل الخير

خير
ا
والثواب بدليل قولو تعالى( :ومن تطوع خي ارً فأن ا﵀
شاكرً عميم) " البقرة)ٔ٘ٛ:وقال ايضاً( :فمن تطوع خي ارً فيو ٌ
لو) "البقرة"ٔٛٗ:ويقول الرسول عميو افضل الصبلة والسبلم(:خير الناس انفعيم لمناس) ،ومن الناحية النفسية يمثل

العمل التطوعي اسمى درجات التضحية في سبيل المصمحة العامة ،باعتباره احد انماط السموك االنساني الذي
يعايشو
يعكس شخصية الفرد ومدى ثقافتو وظروف تنشئتو البيئية ودور انتمائو وتوافقو عمى المجتمع الذي
ُ
بعاداتو وتقاليده ونظمو المختمفة ،كما يعد التطوع سموكاً تربوياً ينشأ عميو الفرد ويؤثر فيو من االنشطة
والمجاالت تبعا لميول الفرد وظروف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا.

وال شك ان العمل التطوعي لو اىمية كبيرة تؤثر بشكل ايجابي في حياة الفرد واالسرة والمجتمع ،ومن كافة
المستويات االقتصادية واالجتماعية والتنموية ،حيث يمثل العمل التطوعي تجسيدا عممياً لمبدأ التكافل االجتماعي

باعتباره مجموعة من االعمال االنسانية والخيرية والمجتمعية .ويعد العمل التطوعي من اىم الوسائل المستخدمة
لممشاركة في النيوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي ،وأن تعقد الظروف الحياتية وزيادة احتياجات

االجتماعية جعل الحاجة اكبر لوجود منظمات تطوعية وجمعيات خيرية فاعمة لتقف جنباً الى جنب مع الجيات

الحكومية لتمبية ىذه االحتياجات (الفريح.)ٕٕ : ٕٓٔٔ،
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ويمثل العمل الخيري والتطوعي رافدا اساسيا لمتنمية الشاممة يعكس مدى وعي المواطن بدوره في نيضة ببلده
ورفعتيا،لذا تحرص الدول المتقدمة عمى ادراج العمل التطوعي كعمم يدرس في المدارس والمعاىد والجامعات
والدورات التدريبية لمنظمات المجتمع المدني (مخيمر.)ٕٔ: ٕٕٓٔ،
عد العمل التطوعي وسيمة من وسائل النيوض في المجتمعات ،وىو بيذا المعنى اداة من ادوات
ومن ىنا ي ُ
التنمية وشكل من اشكال المشاركة عمى اختبلفيا ،واذا كان يعتقد ان العمل التطوعي نشأ وتطور في ظل غياب
الدولة في بعض ا لمجتمعات اال انو ذي اىمية كبيرة في العصر الحاضر عمى الرغم من وجود الدولة التي
اصبحت بحاجة الى تظافر الجيود والمساعدة سيما في ظل االوضاع غير الطبيعية التي تمر بيا الدول
والمجتمعات من حين الخر ،من ىنا يعتقد البعض خطا ان العمل التطوعي وجد مع وجود مؤسسات المجتمع
المدني ،فعمى الرغم من ان تمك المؤسسات عممت عمى مؤسسة العمل التطوعي ،اال ان العمل التطوعي اسبق
من تمك المؤسسات فيو متأصل في النفس البشرية وىو من جوانب الخير باالنسان بل انو يعبر عن دوافع
انسانية وعاطفية(رحال.)ٔٛ: ٕٓٓٙ،
والمؤسسات التربوية التي تدعو الى التعاون وتشجع عمى االعمال التطوعية كثيرة ومتعددة مثل :المسجد عن
طريق الدروس الدينية والمحاظرات وخطب الجمعة وكذلك المنزل الذي يحتوي االسرة التي تضم الفرد باعتباره
النواة الصغرى في تكوينيا ،فاالسرة داعمة لمعمل التطوعي من خبلل تشجيع افرادىا ودفعيم الى ما فيو الخير
لممجتمع ثم وسائل االعبلم عمى اختبلف مجاالتيا التي تسيم وبشكل فاعل في تنمية العمل التطوعي وتبصير
المجتمع بأىميتو (الغامدي.)ٖٓ :ٕٜٓٓ،
ويشكل العمل التطوعي اىم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب في الحياة االجتماعية والمساىمة في
النيوض بمكانة المجتمع في م ختمف جوانب الحياة ،وان خير شريحة ممكن ان تنجح العمل التطوعي وتعطي
فيو باندفاع وحماس ،بل وتصل بو الى حد االبداع والتميز ىي فئة الشباب خاصة في المجتمعات الفتية مثل
الشعب العراقي يمكن ان يساىموا بشكل ممحوظ في العمل الطوعي في المؤسسات والمنظمات االىمية وغير
الحكومية وتنمية قدرات ىؤالء الشباب وتوجيييم الوجية السميمة.
أن ىذا البحث يكشف عن واقع القيم األخبلقية لدى الشباب ومدى إكتسابيم ليا بينيم من خبلل العمل
التطوعي..

ىدف البحث
ييدف البحث الحالي الى تحقيق االىداف االتية:
ٔ .معرفة اىمية ووظائف القيم االخبلقية
ٕ .دور االسرة في غرس القيم االخبلقية لدى االبناء
ٖ .معرفة مفيوم الشباب ودورىم في العمل التطوعي
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حدود البحث :يتحدد البحث الحالي
 .1بالقران الكريم
 .2كتب الحديث المعتمدة

تحديد المصطمحات

اوالً :القيم لغ ًة " :القيمة :واحد القيم ،وقوم الشيء تقويماً فيو قويم مستقيم ،وقيمة الشيء اي قدره.

(الرازي)ٕٖٕ :ٜٔٛٛ،

ثانياً :القيم اصطبلحاً :بأنيا عممية انتقاء يقوم بيا االنسان في مختمف جوانب الحياة التي تضم اتجاىاتو
وميولو العميقة الجذور( .شناق ،ب.ت)ٕٙ:

ثالثاً :االخبلق :مجموعة المبادئ والقواعد التي حددىا الوحي لتنظيم حياة االنسان وتحديد عبلقتو بربو وبنفسو

وباآلخرين ،وسائر المخموقات عمى نحو يحقق الغابة من وجوده عي ىذا العالم عمى اكمل وجو

(الصالح،ب.ت)ٛٓ:
رابعاً :القيم االخبلقية :مجموعة من المبادئ تعمل عمى احترام االنسان لنفسو ولآلخرين كقيمة يتميز بيا
االنسان ،وتكون الوازع النفسي الذي يمنعو من االنحراف عن الصبلح ،وذلك لصياغة سموكو وتصرفاتو في اطار

محدد يتفق وينسجم مع المبادئ والقواعد التي يؤمن بيا بقية افراد المجتمع( .احمد)ٔٔ :ٕٓٓٗ ،
خامساً :التطوع  :بأنو "الجيد الذي يبذل عن رغبة واختيـار بغـرض أداء واجب اجتماعي دون توقع جزاء مالي".

وىو عمل غير ربحي ،ال ُيقدم نظير اجر معموم ،وىو عمل غير (وظيفي ،ميني) يقوم بو االفراد من اجل
مساعدة وتنمية مستوى معيشة االخرين من جيرانيما والمجتمعات البشرية بصفة مطمقة (فيمي
واخرون.)ٕٔ :ٕٜٓٓ،
سادساً :العمل التطوعي :انو التضحية بالوقت او المال دون انتظار عائد مادي يوازي الجيد المبذول (الشيراني،

)ٕ٘ :ٕٓٓٙ

منيج البحث
ان المنيج الذي اتبعتو الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي وذلك بالرجوع الى المصادر االولية ذات الصمة

بموضوع البحث.
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منيجية البحث

او ٍال :االسرة والقيم االخبلقية
تُعد األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة عن تربية األبناء وضبطيم ،ألنيا اتحاد تمقائي يتم نتيجة
االستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية ،وىي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري واستمرار الوجود
أساسيا في سموك األفراد بطريقة سوية ،أو غير سوية ،من خبلل النماذج
دور
االجتماعي ،حيث تمعب األسرة ًا
ً
السموكية التي تقدميا لصغارىا ،حيث إن أنماط ىذه التفاعبلت وىذا السموك الذي يدور داخل األسرة يعتبر ىو
سمبا أو إيجابا في تربية الناشئين(عقمة.)ٔٙ: ٜٜٔٛ ،
النموذج الذي يؤثر ً
إن وجود األسرة ىو امتداد لمحياة البشرية ،وسر البقاء اإلنساني ،فكل إنسان يميل بفطرتو إلى أن ي ْظفَر ٍ
ببيت
َ َ
ٍ
ٍ
وذرية ،ولما كانت األسرة المبنة األولى في بناء المجتمع لكونيا رابطة رفيعة المستوى محددة الغاية ،فقد
وزوجة
السمو ِ
َّ
ات
َما َن َة َع َمى َّ َ َ
رعتيا األديان عموما ،وان كان اإلسبلم تميز بالرعاية الكبرى ،قال تعالى(:إنا عرضنا األ َ
الج َب ِ
ضو ِ
َواأل َْر ِ
" االحزاب ، " ٕٚ:جاء ضمن معاني األمانة  ،أمانة األىل واألبناء ،فيمزم
ال)
الولي أن يأمر أىمو وأبنائو بالصبلة ،ويحفظيم من المحارم والميو والمعب،ألنو مؤتمن ومسؤول عما استرعاه

ا﵀ .ومسألة االىتمام باألسرة من القضايا العالمية التي زاد الحديث حوليا؛ ال سيما في العصر الحاضر ،وذلك
عمى مستوى الدول والييئات والمنظمات الدولية،حيث تحاول كل منيا إيجاد صبغة من عند أنفسيا ،من ذلك
رفعيا لشعارات الحريـة والمسـاواة ؛ ودعواىا إلى نبذ األسرة التقميدية وتطوير بنائيا ،أو دعوى تحرير األسرة
المعاصرة من القيود وتعويضيا بعبلقات شاذة محرمة .وانطبلقا من ىذه األىمية نتناول الحديث عن تعريف
األسرة ،ومسؤولية الوالدين في تربية األوالد ،وبناء القيم والسموك ،وأىمية المعاممة الحسنة ،ومخاطر تواجو
األسرة ،وبعض التوجييات لؤلسرة .
ٔ .اىمية القيم االخبلقية
تحتل القيم االخبلقية مكانة كبيرة في الميادين العممية والحياتية كافة ،حيث أنيا احدى االسس العامة
لعمميات التعميم والتكيف االنساني بل تمعب القيم دو ار ميما في حياة الفرد والمجتمع حيث أنيا الموجو والضابط
لمسموك االنساني ،كما تمعب دو ارً مي ما في حياة الفرد والمجتمع حيث انيا الموجو والضابط لمسموك االنساني،
كما تمعب دو ارً ميماً في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي وتعتبر القيم من الوسائل التربوية المستخدمة في

تحقيق التماسك االجتماعي إلعطاء المجتمع وحدتو وال تتوقف اىمية القيم االخبلقية في نطاق الفرد بل تتعداه

الى المجتمع وتمس كل العبلقات االنسانية .ويمكن ان نبين اىمية القيم االخبلقية بواسطة المحورين
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المحور االول :اىمية القيم عمى المستوى الفردي :تمثل القيم دو ارً بار ازً في حياة الفرد وعامبلً ىاماً في تحديد

سموك الفرد ووقوفيما وراء كل نشاط انساني،النيا تشكل الجانب المعنوي في السموك االنساني والعصب

الرئيسي لمسموك الوجداني والثقافي واالجتماعي عند االنسان(الرشيد)ٕٓ: ٕٓٓٓ ،
ويمكن تمخيص اىميتيا في حياة الفرد في النقاط التالية:
ٔ .انيا تييئ لؤلفراد اختيارات معينة تحدد السموك الصادر عنيم فيي تمعب دو ارً ىاماً في تشكيل الشخصية
الفردية وتحديد اىدافيا في اطار معياري صحيح

ٕ .انيا تعطي الفرد امكانية ما ىو مطموب منو ليكون قاد ارً عمى التكيف والتوافق بصورة ايجابية

ٖ .تحقق االحساس باألمان فيو يستعين بيا عمى مواجية ضعف نفسو والتحديات التي تواجيو في حياتو
ٗ .تعطي لمفرد فرصة التعبير عن نفسو وتأكيد ذاتو
٘ .تدفع الفرد لتحسين ادراكو ومعتقداتو لتتضح الرؤيا امامو وبالتالي تساعده عمى فيم العالم من حولو
وتوسع اطاره المرجعي في فيم حياتو
 .ٙتعمل عمى اصبلح الفرد نفسيا وخمقيا وتوجيو نحو االحسان والخير والواجب
 .ٚتعمل عمى ضبط الفرد لشيواتو كي ال تتغمب عمى عقمو ووجدانو(عقل)ٚٗ-ٙٛ :ٕٖٓٓ،
المحور الثاني :اىمية القيم عمى مستوى المجتمع  :تمثل القيم اىمية في كيان المجتمع حيث يعتمد المجتمع
في تكامل بنائو االجتماعي عمى التشابو في المنظومة القيمية بين افراده ،فكمما اتسع التشابو بينيم ،ازدادت
وحدة المجتمع تما سكا بينما التباين بينيما يؤدي الى اختبلف في القيم وصراع بين افراد المجتمع ،االمر الذي
يؤدي الى تفككو( .التل)ٔ٘ :ٕٖٓٓ، ،
ويمكن تمخيص اىمية القيم عمى مستوى المجتمع بما يمي:
ٔ .تحافظ عمى تماسك المجتمع ،فتحدد لو اىداف حياتو ومثمو العميا ومبادئو الثابتة.
ٕ .تساعد الم جتمع عمى مواجية التغيرات التي تحدث فيو بتحديدىا االختبارات الصحيحة وذلك يسيل عمى
الناس حياتيم ويحافظ لممجتمع استقراره وكيانو في اطار موحد
ٖ .تربط اجزاء ثقافة المجتمع ببعضيا حتى تبدو متناسقة كما انيا تعمل عمى اعطاء النظم االجتماعية
اساسا عقميا يصبح عقيدة في ذىن اعضاء المجتمع المنتمين الى ىذه الثقافة
ٗ .تقي المجتمع من االنانية المفرطة والنزعات والشيوات الطائشة ،فالقيم والمبادئ في اي جماعة ىي
اليدف الذي يسعى جميع اعضائيا لموصول اليو (عقل)ٚٗ-ٙٛ :ٕٖٓٓ،
٘ .تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بيا مع العالم وتحدد لو اىداف ومبررات وجوده وبالتالي يسمك في
ضوئيا وتحدد لبلفراد سموكياتيم (الزيود)ٕٛ-ٕٚ: ٕٓٓٙ،
ٕ .وظائف القيم االخبلقية
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عن طريق معرفة اىمية القيم وضرورتيا لبلفراد والجماعات ،يمكن استخبلص وظائف القيم وفوائدىا لمفرد
والمجتمع وبما يمي:
أ .المستوى الفردي
ٔ .تمعب القيم دو ار ىاما في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد اىدافيا في اطار معياري صحيح.
ثم يكون
ٕ .يمكن التنبوء بسموك الفرد اذا عرف ما لديو من قيم واخبلقيات في المواقف المختمفة ومن َ
التعامل معو في ضوء التنبوء بسموكو
ٖ .تعمل عمى اصبلح الفرد نفسيا وخمقيا وضبط شيواتو ومطامعو كي ال تتغمب عمى عممو ،وتوجيو نحو
الخير واالحسان والواجب.
ٗ .تعطي الفرد امكانية اداء ما ىو مطموب منو ،وتمنحو القدرة عمى التكيف والتوافق االيجابيين وتحقيق
الرضا عن نفسو.
٘ .تحقق لمفرد االحساس باالمان فيو يستعين بالقيم عمى مواجية ضعف نفسو والتحديات التي تصادفو
في حياتو( .ابو العينين)ٖ٘ :ٜٔٛٛ ،
 .ٙتعطي لمفرد الفرصة لمتعبير عن نفسو ،وتدفعو لتحسين ادراكو ومعتقداتو لتتضح الرؤيا امامو وبالتالي
تساعده عمى فيم العالم حولو.
 .ٚتدفع الفرد الى العمل وتوجو نشاطو ،وتعمل عمى حفظ نشاطات االفراد وبقائيا موحدة ومتناسقة،
وصيانتيا من التناقض واالضط ارب(.رضوان)ٖٔ :ٕٕٓٓ ،
ب .المستوى االجتماعي
ٔ .تحفظ المجتمع تماسكو فتحدد لو اىدافو ومثمو العميا ومبادئو المستقرة
ٕ .تربط اجزاء ثقافة المجتمع بعضيا ببعض حتى تبدو متناسقة وتعطييا اساسا عمميا يستقر في اذىان
افراد المجتمع
ٖ .تقي المجتمع من االنانية المفرطة والنزوات والشيوات الطائشة ،حيث انيا تحمل االفراد عمى التفكير
في اعماليم عمى انيا وسائل الوصول الى غايات سامية وليست مجرد اعمال الشباع الرغبات
والشيوات
ٗ .تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بيا مع العالم(.ابو العينين وآخرون)ٖٙ :ٜٔٛٛ ،
٘ .تمعب القيم دو ار بار از في التقريب بين الشعوب ،فذلك بداية لمتفاىم الدولي ،واذا كان الرأي السائد ان
الشرق والغرب ال يمكن ان يتقيا الختبلفيا في القيم االخبلقية فأن المؤكد ان مادية الغرب تحتاج الى
روحانية الشرق
 .ٙتساعد عمى مواجية التغيرات التي تحدث فيو بتحديدىا االختيارات الصحيحة التي تسيل عمى الناس
حياتيم وتحفظ لممجتمع استقراره وكيانو في اطار موحد
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وتتكامل الوظائف الفردية مع الوظائف االجتماعية ليا بحيث تعطي في النياية نمطا معينا من الشخصيات
االنسانية القادرة عمى التكيف االيجابي مع ظروف الحياة الداء دورىا الحضاري المنشود والمطموب كما انيا
تعطي المجتمع عمى تنشئة افراده متشعبين ومتشربين ثقافتو وقيمو( .ابو العينين وآخرون)ٕٖٜ :ٕٖٓٓ ،
ٖ .دور االسرة في غرس القيم االخبلقية
األسرة ىي المسؤولة االولى عن تربية االبناء عبر محاولتيا غرس القيم االخبلقية االيجابية في نفوس افرادىا
وقمع القيم السمبية ان وجدت ،بأساليب مختمفة كالنصح واالرشاد او المناقشة والحوار بحيث يقدم اآلباء صو ار
مشرقة من األفعال واألحوال يتشرب االبناء من خبلليا القيم االخبلقية ,وان ما يقوم بو اآلباء من سموك خمقي
ىو أكبر مشجع لؤلبناء عمى أن يقتدوا بيم ويغيروا من سموكيم واتجاىيم وبذلك تنمو في نفوسيم القيم النبيمة
السيما ان األبناء يقضون في البيت فترة اطول مما يقضونيا في المدرسة او مع اصدقائيم ,ولقد اوضحت
الدراسات ان تبني االبناء قيم ومعايير الوالدين يعتمد عمى مقدار الدفء والحب الذي يحاط بيما الولد في عبلقتو
بوالديو والسيما اثناء سرد القصص التي يقصيا الكبار عمى الصغار ،ويقع عمى الوالدين مسؤولية زرع االخبلق
والقيم في ابنائيم حيث يجب عمى الوالدين تزويد ابنائيم بالقيم االخبلقية والسموكيات الحميدة والمبادئ السامية
ومن اجل تحقيق ذلك يمزم اتباع اساليب تربوية معينة لزرع االخبلق وتربية اساليب تربوية معينة لزرع االخبلق
وتربية انسان يتمتع بشخصية متكاممة سوية ،لكن نجد اليوم ان معظم ابناؤنا في ظل تحديات العصر الذي
نعيش فيو تكاد تعصف بكل ما غرس فييم من مبادئ واخبلق(من االنترنت ,)ٕٓٔ٘ :يحاولون االبتعاد شيئاً

فشيئاً عن الكثير من القيم التي يتحمى بيا لدرجة ان بعضيم اصبح يعتبرنا جيل ىرم بعيد عن الدنيا وما يحدث

بيا وطبعاً كل ذلك نتيجة لتغير الكثير من مفاىيم المجتمع وسوء األحوال االقتصادية التي جعمت من استاذ

المدرسة مثبلً عامبلً وبائعاً ومن األب وان كان متعمماً أجي ارً وتاج ارً  ,ما أدى النييار القدوة التي في أذىانيم
وبالتالي محاولة التخمي عن كثير من القيم  ,وألننا في مجتمع أصبحنا فيو احوج لتغيير الكثير من مفاىيمو

الخاطئة التي أدت لضياع الكثير من أبنائنا  ,أصبح من واجبنا جميعاً أن نقف وقفة واحدة لتصحيح تمك
المفاىيم وزرعيا من جديد في نفوس أبنائنا لبناء مجتمع صالح وتوريثو لمقادمين بالمستقبل(.مخيمر:ٕٕٓٔ ،
من النت)
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ثانياً :الشباب والعمل التطوعي
ٔ .مفيوم الشباب

ُيعد مفيوم الشباب من المفاىيم التي وقع فييا الخـبلف ،حيـث اختمـف الباحثون والمختصون حول تحديد ىذا
المفيوم ،بسبب نظرة كل فريق إلـى مـا يتناسب مع فكرتو ،وأىدافو التي ينشدىا ،وبناء عمى االتجاىات المختمفة
لكل فريق .فيناك من ينظر إلى الشباب عمى أنو ظاىرة اجتماعية والبعض يعتبره فترة زمنية ،ومنيم من يعتقد
أنو مجموعة من الظـواىر النفسـية والجسـمية والعقميـة واالجتماعية وقد " اختمف الكثير من المختصين في حقل
الشباب في إيجاد تعريـف شامل لمفيوم الشباب عمى الرغم من اتفاقيم عمى أن مرحمة الشباب تشكل انعطافـاً
حاسماً عمى طريق تكوين الشخصية اإلنسانية لمفرد ،وأنيا المرحمة التي يكون فييا اإلنسان قاد ارً ومستعداً عمى

تقبل القيم والمعتقدات واألفكار والممارسات الجديدة التي من خبلليا يستطيع العيش في المجتمع والتفاعل مع
األفراد والجماعات (الشقيطي.)ٕٙ: ٕٓٔٓ،
يرى الدارسون في مفيوم الشباب ،أن الشباب ممن تتراوح أعمارىم بين (٘ٔ )ٕ٘-سنة انسجاماً مع المفيـوم

الدولي المتفق عميو في ىذا الشأن ،حيث إن ىذه المرحمة العمرية تتجمى فييـا عبلمـات النضـج العقمـي والنفسـي
واالجتماعي بصورة واضحة ،وفييا يستطيع الشاب أن يتعامل مع جميع المواقـف التي تواجيو في حياتو ،وعمى
جميع المستويات (االجتماعية ،والثقافية ،والفكرية ،واالقتصادية ،والسياسية) .ولذا يمكن القول "إن المرحمة
العمرية ( )ٕ٘-ٔٛليا األثر الكبير في إصبلح الشباب ،إذا ما تم إدراكيا وفيميا ورعايتيا واالىتمام بيا
(الشقيطي.)ٕٚ: ٕٓٔٓ،
تتميز ىذه المرحمة بالطاقة والحيوية والنشاط والحماس لما يرغب الشـاب في تحقيقو وقد يندفع بشكل كبير في
محاوالتو ،لتحقيق ما ييدف إليو ،فيو يميل إلـى المغامرة والتيور ،لذلك يجب أن يستغل ىذا النشاط والحيوية
والحماس في ما ىـو مفيد وايجابي في حياتيم ،وذلك مثل أعمال الخير ،وبناء المجتمع وتقدمو " وذلـك حتى ال
يستغل ىذا النشاط والحماس في أمور غير إيجابية ،ويتطمب ذلك من األسرة والمعيد والجامعة التعامل مع
الشباب فـي ىـذه المرحمة بكل حساسية وعناية ودقة في جميع التصرفات ،وفي كل ما تقدمو ليم مـن نصح
وارشاد وقدوة حسنة (الشقيطي.)ٖٚ: ٕٓٔٓ،
العمل التطوعي لدى الشباب
إن مرحمة الشباب ىي أىم مراحل العمر عمى اإلطبلق ،وذلك ألنيا مرحمة القوة والحيوية والنشاط كما أن أغمب
التكاليف الشرعية الموجية لئلنسان من ا﵀ عـز وجـل يكون تنفيذىا بشكل كبير في ىذه المرحمة  ،وما يخصنا
ىنا ىو مرحمة الشباب" .في ىذه المرحمة ينتقل اإلنسان من الطفولة التي تتسم بالضـعف واالعتمـاد عمى غيرىم
إلى الشباب الذي يمثل القوة ويشيد اكتمال النمو والنضج فـي مختمـف الجوانب الجسمية والعقمية واالنفعالية
واالجتماعية والخمقية والدينية األمر الذي يؤىل الشباب لبلعتماد عمى النفس واالستقبللية في الفكر ،والتي
تمكـنيم م ـن مواجيـة ظروف الحياة ،وتتيح أماميم الفرصة لمعطاء واإلنتاج واالبتكار" ولذا كان من الواجب
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االىتمام بيذه المرحمة من العمر ،وبذل الغالي والنفـيس من أجل النيوض بمستوى الشباب في كل الجوانب
المختمفة من حياتيم ،و بنظـرة خاصة لحال بعض الشباب المسمم اليوم نجد اختبلفاً شاسعاً بينيم وبين شـباب

السـمف الصالح أو حتى األجيال السابقة لجيل اليوم ،من ضعف في الوازع الديني وبعد عن المنيج الصحيح

الذي سنو لنا رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو والو وسمم وبينو ألمتو  ،وما ذلك إال لخمل في التربية ،فالواجب عمينا
أفراداً وجماعات أن نصـحح الخ مـل ونسـموا بالشباب المسمم إلى األمل المنشود ،وال يتحقق ذلـك إال بتنميـة القـيم
اإلسـبلمية الصحيحة في نفوس الشباب ،السيما فيما يتعمق بالجانب اإليمـاني ،ألنـو أىـم الجوانب ،وبقية
الجوانب مبنية عميو ،فإذا تمكنا من تنمية القيم اإليمانية في نفـوس الشباب كان ذلك دافعاً إلخراج الشباب من

الضياع الذي يعيشونو ،بسبب ما غـرس في نفوسيم منذ الصغر ،وتنامى لدييم من خضوع لؤلفكار
واالتجاىات(الشقيطي.)ٕٓ: ٕٓٔٓ،
التطوعي:
ٕ.مفيوم العمل
ّ

يتضمن جيوداً إنسانية
يعرف التطوع بانو ظاىرة اجتماعية موجودة عمى مر العصور منذ ِب ْد ِء الخمق ،وىو
َّ
تُب َذل من أفراد المجتمع ،بصورة فردية أو جماعية ،ويقوم بصفة أساسية عمى الرغبة والدافع الذاتي سواء كان
ىذا الدافع شعوريا أو ال شعوريا وقد جاء في لسان العرب البن منظور أمثمة منيا :جاء طائعاً غير ُم ْك َره،
ع َخ ْي ارً فَ ُي َو َخ ْيٌر لَ ُو ﴾ ،وفيو إشارة إلى فائدة التطوع النفسية
َوْلتَ ْف َع ْم ُو طوعاً أو كرىاً؛ كما قال تعالى ﴿ :فَ َم ْن تَ َ
ط َّو َ

أعم ،حيث أن
الكبيرة
ِّ
لممتطوع .ومصطمح "العمل التطوعي" ىو شبيو بمصطمح "العمل الخيري" غير أن األول ّ
التطوع قد يكون في األمور النافعة والضارة ،وال يكون العمل الخيري إال في األمور التي تجر نفعاً( .فيمي
واخرون)ٜ : ٕٜٓٓ،

وىناك الكثير من االشكال والممارسات التي ينضوي تحتيا العمل التطوعي من مشاركات تقميدية الى
مساعدة االخرين في اوقات الشدة وعند وقوع الكوارث الطبيعية واالجتماعية دون ان يطمب ذلك وانما يمارس كرد
فعل طبيعي دون نظير مادي لذلك العمل ،بل النظير ىو سعادة ورضا عند رفع المعاناة عن كاىل المصابين ولم
شمل المنكوبين ودرء الجوع واالمراض عن الفقراء والمحتاجين (فيمي واخرون)ٕٔ :ٕٜٓٓ،
والتطوع في خدمة الوطن ومساعدة الجيران واالىل وفي سبيل الدين ورفع راية ال الو اال ا﵀ وكل منا يساىم في
تحريك عجمة التقدم والعمل التطوعي يساىم في تقديم ىذه العجمة الى ان تصل الى النجاح وىناك التطوع في
سبيل االسبلم واىمو في مجال الدعوة والجياد فيناك المئات واالالف من المتطوعين في سبيل الدعوة لمدين ا﵀
جل جبللو وفي سبيل رفع كممة ال الو اال ا﵀ فاستشيد الكثير وبقي منيم الكثير فحركة التطوع ما زالت مستمرة.
(ابو القمبز)ٜ : ٕٓٓٚ ،
وان الدين االسبلمي منذ اربعة عشر قرنا من الزمن اكد عمى اىمية العمل التطوعي وحث عمى مساعدة االنسان
ألخيو االنسان وىناك العديد من اآليات القرآنية التي تؤكد قولو تعالى( :مثل الذين ينفقون امواليم في سبيل ا﵀
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبمة مئة حبة وا﵀ يضاعف لمن يشاء وا﵀ واسع عميم) " البقرة،"ٕٙٔ :
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وقولو ايضا( :من ذا الذي يقرض ا﵀ قرضا حسنا فيضاعفو ﵀ اضعافا كثيرة وا﵀ يقبض ويبسط واليو ترجعون)
"البقرة ،"ٕٗ٘ :وفي السنة النبوية قال الرسول الكريم محمد(صمى ا﵀ عميو والو وسمم)" :المسمم اخو المسمم
اليظممو وال يسممو،من كان في حاجةاخيو كان ا﵀ في حاجتو ،ومن فرج عن مسمم كربة من كرب الدنيا فرج
ا﵀ عنو كربة من كرب يوم القيامة  ،ومن ستر مسمما ستره ا﵀ يوم القيامة" ،والعمل التطوعي ال ينحصر في
مساعدة ودعم مجموعات السيما المستضعفة مثل المعوقين وااليتام واالرامل والمشردين ومحاربة الفقر فقط وانما
يتعدى الى اكثر من ذلك (ابو القمبز.)ٔٔ :ٕٓٓٚ ،
لذا فأن العمل التطوعي عمل إنساني محض ،وفوائده كما تعود عمى الفئات المستيدفة منو ،فأنيا أيضا ،وبنفس
القدر ،وربما أكثر من الناحية الواقعية والنفسية تعود عمى المتطوعين أنفسيم ،فقد قال تعالى"فمن تطوع خي ار
فيو خير لو" ،وىي إشارة واضحة إلى فائدة التطوع النفسية الكبيرة لممتطوع ،فالمتطوع الذي تنازل عن أجره
بإرادتو واختياره ،يحصل عمى األجر والثواب الجزيل الذي ال يحصى وال يعد من ا﵀ عز وجل ،ليس ذلك في
اآلخرة ،وحسب ،بل ،في الدنيا؛ فالجزاء الدنيوي والرعاية اإلليية تحيط بكل عامل خير ومتبرع ،وقد روي عن
نبينا محمد (صمى ا﵀ عميو والو وسمم) قولو" :من قضى ألخيو المؤمن حاجة كان كمن عبد ا﵀ دى ارً " ،وعنو

(صمى ا﵀ عميو والو وسمم) أيضاً قال " :من مشى في عون أخيو ومنفعتو فمو ثواب المجاىد في سبيل ا﵀" .
وقال اإلمام الصادق (ع) " :قضاء حاجة المؤمن أفضل من ألف حجة متقبمة بمناسكيا وعتق ألف رقبة لوجو

ا﵀" .وأن التطوع لمعمل الخيري ىو وسيمة لراحة النفس والشعور باالعتزاز ،وبالتالي ،فالمشاركة في األعمال
الخيرية ىي مطمب ديني ،كما أنيا حاجة إنسانية ،وضرورة اجتماعية .وىو أيضاَ دافع أساسي من دوافع التنمية
بمفيوميا الشامل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً ودليل ساطع عمى حيوية المجتمع واستعداد أفراده لمتفاني
والتضحية ،وىو أيضاً نوع من االختبار الحر لمعمل ،وقناعة لمشاركة األفراد طواعية في العمل من واقع الشعور
بالمسؤولية (فيمي وآخرون.)ٕٔ :ٕٜٓٓ،

ٖ.اشكال العمل التطوعي
ويمكن أن نميز بين شكمين من أشكال العمل التطوعي:
ٔ .الشكل األول :السموك التطوعي ويقصد بو مجموعة التصرفات التي يمارسيا الفرد وتنطبق عمييا شروط
العمل التطوعي ولكنيا تأتي استجابة لظرف طارئ ،أو لموقف إنساني أو أخبلقي محدد ،مثال ذلك أن يندفع
ألم بو  -وىذا عمل نبيل ال يقوم
المرء إلنقاذ غريق يشرف عمى اليبلك ،أو إسعاف جريح بحالة خطر إثر حادث ّ
بو لؤلسف إال القمة اليوم  -في ىذه الظروف يقدم المرء عمى ممارسات وتصرفات لغايات إنسانية صرفة أو
أخبلقية أو دينية أو اجتماعية ،وال يتوقع الفاعل منيا أي مردود مادي.
ٕ .الشكل الثاني :من أشكال العمل التطوعي فيتمثل بالفعل التطوعي الذي ال يأتي استجابة لظرف طارئ بل يأتي
نتيجة تدبر وتفكر مثالو اإليمان بفكرة تنظيم األسرة وحقوق األطفال بأسرة مستقرة وآمنة؛ فيذا الشخص يتطوع
لمحديث عن فكرتو في كل مجال وكل جمسة وال ينتظر إعبلن محاضرة ليقول رأيو بذلك ،ويطبق ذلك عمى عائمتو
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ومحيطو ،ويوصف العمل التطوعي بصفتين أساسيتين تجعبلن من تأثيره قوياً في المجتمع وفي عممية التغيير

االجتماعي ،وىما:

ٔ .قيامو عمى أساس المردود المعنوي أو االجتماعي المتوقع منو ،مع نفي أي مردود مادي يمكن أن يعود عمى
الفاعل.
ٕ .ارتباط قيمة العمل بغاياتو المعنوية واإلنسانية (الروقي.)ٜ: ٕٓٓٗ،
ليذا السبب يبلحظ أن وتيرة العمل التطوعي ال تتراجع مع انخفاض المردود المادي لو ،إنما بتراجع القيم
والحوافز التي تكمن وراءه ،وىي القيم والحوافز الدينية واألخبلقية واالجتماعية واإلنسانية.
ٗ.اانواع العمل التطوعي
ويمكن التمييز بين نوعين أساسيين من انواع العمل التطوعي:
ٔ .العمل التطوعي الفردي :وىو عمل أو سموك اجتماعي يمارسو الفرد من تمقاء نفسو وبرغبة منو وارادة وال
يبغي منو أي مردود مادي ،ويقوم عمى اعتبارات أخبلقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية .في مجال محو
بل  -قد يقوم فرد بتعميم مجموعة من األفراد القراءة والكتابة ممن يعرفيم ،أو يتبرع بالمال لجمعية
األمية  -مث ً
تعنى بتعميم األميين.

ٕ .العمل التطوعي المؤسسي :وىو أكثر تقدماً من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظيماً وأوسع تأثي ارً في

المجتمع ،في الوطن العربي توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أىمية تساىم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة
المجتمع.
وفي المجتمع مؤسسات كثيرة يحتل فييا العمل التطوعي أىمية كبيرة وتسيم(جمعيات ومؤسسات أىمية
وحكومية) في تطوير المجتمع إذ إن العمل المؤسسي يسيم في جمع الجيود والطاقات االجتماعية المبعثرة ،فقد
ال يستطيع الفرد أن يقدم عمبلً محدداً في سياق عمميات محو األمية ،ولكنو يتبرع بالمال؛ فتستطيع المؤسسات

االجتماعية المختمفة أن تجعل من الجيود المبعثرة متآزرة ذات أثر كبير وفعال إذا ما اجتمعت وتم التنسيق
بينيا (عرابي.)٘ٗ: ٕٕٓٓ،
دور االسرة في العمل التطوعي
العمل التطوعي ميارات وسموك يجب غرسيا في نفوس األبناء من عدة جيات ،أوليا األسرة ،فاألسرة ىي أولى
مؤسسات التنشئة االجتماعية وىي التي تستطيع تشكيل شخصية الطفل بما يعمق حب اآلخرين وارساء القيم
الدينية التي تدفع األطفال إلى فعل الخير ,وىو ما يتطمب القدوة الصالحة داخل األسرة.
فاألسرة ىي اول مكان يتمقى فييا الشاب الدعم والتحفيز لمعمل التطوعي والذي تغرس فيو منذ الطفولة ،الن
الصغير يحب ان يشعر انو ميم ومفيد في حياة المحيطين بو فيو يحب مرافقة وتقميد الكبار فيما يقومون بو
من اعمال لذا يمكن ان يكون التطوع فرصة عظيمة لمتعميم والتدريب ،والطفل في المرحمة المتوسطة من العمر
يبدأ ب االنخراط في حياة الجماعة والرفاق مما يعد فرصة لبلستفادة من ىذا الميل لتوظيفو في ما ىو مفيد ،اما
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مرحمة المراىقة التي تعد السن المثالية من لممثل العميا والقدرة الكبيرة عمى العطاء والعمل الجماعي فيمكن ان
يقبل المراىقين عمى االعمال التطوعية (القثمي.)ٕٔ: ٕٕٓٓ،
اما مرحمة الشباب فيعد فييا العمل التطوعي فرصة الكتساب الخبرات العممية والممارسة الفعمية لمعمل التطوعي
وىي الشريحة التي نؤكد عمييا  ،لذا عمى االسرة ان تُذكر ابناءىا باآليات الكريمة واالحاديث الشريفة التي تؤكد
عمى العمل التطوعي ونذكرىم بقصص السمف الصالح في تقديم العون والمساعدة لمن حوليم في المجتمع
اداء لؤلعمال التطوعية في اسبوع او اكثر،
وتحفيز الشباب من خبلل القيام بمسابقات ليذه الشريحة ال كثرىم ً
ومن خبلل ذلك يكسب الشباب سموكاً ايجابياً افضل لتنمية االبداع وتحقيق االحتياجات وايجاد الحمول االبتكارية

لممشكبلت التي تواجييم (شتيوي واخرون.)٘: ٕٓٓٓ،

كما تقوم االسرة بتحفيز ابناءىا من خبلل االطراء والثناء عمييم عمى ما انجزوه من اعمال تطوعية وتخصيص
مكافآت رمزية او معنوية لتشجيعيم ،وافساح المجال ليم في المشاركة في تحمل المسؤولية والعمل عمى
تدريبيم عمى ذلك واشراكيم في ت صوراتك من خبلل الطمب لممزيد من االفكار ليقدموىا بشكل طوعي ،وكيفية
انجاز االعمال بأنفسيم ودائماً تذكيرىم بأىمية العمل الذي يقومون بو ونتائجو عمى المستفيدين ونزع الخوف
من نفوسيم تجاه المشاركة في االعمال التطوعية االيجابية التي فييا مرضاة ا﵀ (الخطيب.)ٕٕ: ٕٕٓٓ،

وان مسؤولية تحفيز االبناء ىي مسؤولية االسرة بالمقام االول لنقل تمك الخبرات والممارسات االنسانية الييم
إليجاد جيل قوي متماسك معطاء من خبلل التنشئة االسرية الصحيحة ،ونحن نعمم ان االباء ىم قدوة حسنة
ألبنائيم فاذا كان االب متطوعاً لمعمل ىذا يحفز االبناء عمى العمل التطوعي ،فاذا لم يعطي االباء قيمة لمعمل

التطوعي فمن يجدي تحفيز االبناء نحوه .والعمل التطوعي يبدأ اوالً في داخل االسرة بواسطة العمل الجماعي
لؤلعمال المنزلية ،ثم يكون عمى مستوى الجيران والمدرسة فالمحمة ثم المجتمع ككل من خبلل غرس روح
التعاون في نفوس االبناء ومسؤولية الحس الوطني لنفسو ولآلخرين وتعميمو التعاطف والرحمة واالنتماء
الوطني وتقديم العون لؤلخرين ومناقشتو دوماً بأن عميو واجباً وفرضاً تجاه دينو ووطنو ومجتمعو.

022

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58
الفصل الثالث

التوصيات والمقترحات

التوصيات

. 1اتاحة الفرصة امام مساىمات الشباب المتطوع وخمق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي عمى فئة او
مجموعة معينة.
ٕ.تكريم المتطوعين الشباب ووضع برنامج امتيازات وحوافز ليم.
ٖ.تشجيع العمل التطوعي في صفوف الشباب ميما كان حجمو او شكمو او نوعو.
ٗ.تشجيع الشباب وذلك بايجاد مشاريع خاصة بيم تيدف الى تنمية روح االنتماء والمبادرة لدييم.
٘ .ان تمارس المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية دو ار اكبر في حث الشباب عمى التطوع خاصة في العطل
الصيفية.
.ٙان تمارس وسائل االعبلم دو ار اكبر في دعوة المواطنين الى العمل التطوعي والتعريف بالنشاطات التطوعية
التي تقوم بيا المؤسسات الحكومية والجمعيات.
المقترحات
ٔ .اىمية تنشئة الشباب تنشئة سميمة عن طريق االسرة واالعبلم بدور منسق في غرس قيم التضحية وااليثار
وروح العمل الجماعي في نفوس الشباب منذ الطفولة المبكرة.
ٕ .ان تضم المناىج الدراسية بعض المقررات التي تركز عمى مفاىيم العمل االجتماعي التطوعي واىميتو
ودورىا التنموي ويقترن ببعض البرامج التطبيقية .
ٖ .دعم المؤسسات والييئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنيا من تأدية رسالتيا
وزيادة خدماتيا

ٗ .اقامة دورات تدريبية لمعاممين في ىذه المؤسسات التطوعية في اكسابيم الخبرة والميارة المناسبة وزيادة
كفاءتيم في ىذا النوع من العمل واالستفادة من تجارب االخرين.
٘ .مطالبة وسائل االعبلم المختمفة بدور اكثر تأثي ارً في تعريف افراد المجتمع عن ماىية العمل التطوعي ومدى
حاجة المجتمع اليو ودوره في عممية التنمية

 .ٙدعم جيود الباحثين ألجراء المزيد من الدراسات والبحوث العممية حول العمل االجتماعي التطوعي.
 .ٚاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجيات الحكومية واالىمية لتقديم الخدمات
االجتماعية واعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاىات وحاجات العمل التطوعي االىم لممجتمع.
. ٛالعمل عمى تكريم سنوي لممتطوعين السابقين والحاليين من الجنسين في مختمف المجاالت وابراز جيودىم
الخيرة وتحفيز اليمم ألفراد المجتمع لمسير عمى خطاىم لممشاركة في مجال الخدمات التطوعية.

022

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

)58 ( العدد

2018

The Family’s Role in Inculcating the Moral Values of Voluntary Work among
Adults
Intesar Zain ALabideen SHahbaz
antsar_albeate@yahoo.com

Intesar maani AL-Saedi

antisar.maani@yahoo.com

The study aims to identify the role of family in inculcating the moral values of
voluntary work among adults, as it constitutes the basic social institution that is
responsible for raising and control children. It has regarded as the first phase of
constituting societies, where family plays a significant role in changing the
behavior of individuals positively or negatively through provided patterns. The
moral values act as organizer of human relationship in which misusing of these
values would affect the interaction between people. This study focuses on how to
employ the moral values in voluntary work as a civilized behavior helps in
developing and strengthening societies. The researcher adopted the analyticaldescriptive approach as more appropriate approach for carrying out this study
that concluded with number of recommendations and suggestions would be
helpful in conducting more relevant-future studies.

022

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58

المصادر:

* القرأن الكريم

ٔ( .ابو العينين ،عمى خميل ،)ٜٔٛٛ(،القيم االسبلمية والتربية ،مكتبة ابراىيم حمبي ،المدينة المنورة،صٖ٘)
ٕ .ابوالقمبز ،محمد ىاشم( :)ٕٓٓٚجدد شيابك بالتطوع ،كمية التكنولوجيا لممعمومات ،جامعة غزة.
ٖ( .احمد ،)ٕٓٓٗ( ،فاعمية برنامج لتنمية بعض القيم االخبلقية الطفال الشوارع ،رسالة دكتوراه غير منشوره،
جامعة عين شمس ،مصر)
ٗ.

(الرشيد ،حمد فالح ،)ٕٓٓٓ( ،بعض العوامل المرتبطة بالقيم التربوية لدى طبلب كمية التربية بجامعة
تكريت دراسة ميدانية  ،المجمة التربوية ،عدد .٘ٙ

٘ .الزيود ،ماجد ،)ٕٓٓٙ(،الشباب والقيم في عالم متغير  ،دار الشروق ،عمان.
 .ٙالتل ،شادي ،)ٕٖٓٓ(،المنظومة القيمية لطمبة جامعة الزرقاء االىمية ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات:
سمسمة العموم االنسانية واالجتماعية ،العددٔ.
 .7حسين مفرج ،)ٕٖٓٔ( ،كيف نغرس القيم في اذىان ابنائنا
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName
 .ٛالحسـين ،عبد المطيف بن إبراىيم(ٕٓٓٓ) :دور االسرة في رعاية االوالد ،كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية
،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية ،االحساء.
 .ٜالخطيب ،عبدا﵀ عبد الحميد(ٕٕٓٓ) :العمل الجماعي التطوعي ،طٔ ،جامعة القدس المفتوحة.
ٓٔ .الرازي ،محمد بن بكر ( ،)ٜٔٛٛمختار الصحاح ،بيروت ،مكتبة لبنان.
ٔٔ .رحال ،عمر( :)ٕٓٓٙالشباب والعمل التطوعي في فمسطين  ،بحث مقدم الى مؤسسة الحياة لبلغاثة
والتنمية.
ٕٔ .رضوان ،نجاة احمد ،)ٕٕٓٓ(،ادراك طالبات الصف الثالث الثانوي بالمدينة المنورة لمقيم االسبلمية في
المواقف االجتماعية  ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة الممك عبد العزيز ،جدة.
ٖٔ .الروقي ،سجدي :)ٕٓٓٗ( ،العمل التطوعي اىداف سامية بمحاوالت فردية خجولة ،مجمة اليوم،
العدد ،ٕٖٜٔٔالرياض.
ٗٔ .شتيوي واخرون ،موسى(ٕٓٓٓ) :التطوع والمتطوعين في العالم العربي ،دار نوبار ،السعودية.
٘ٔ .شناق ،عبد الحفيظ محمد( ،ب.ت) ،التحضر وتأثيره عن القيم واالتجاىات الدينية.
 .ٔٙالشنقيطي ،الطيب احمد عبد الصمد(ٕٓٔٓ) :االساليب النبوية لتنمية القيم االيمانية لدى الشباب المسمم
في ضوء التحديات المعاصرة ،رسالة ماجستير (غير منشوره)  ،كمية التربية ،جامعة ام القرى ،السعودية.
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 .ٔٚالشيراني ،معموي بن عبد ا﵀ ( ،)ٕٓٓٙالعمل التطوعي وعبلقتو بأمن المجتمع (دراسة تطبيقية عمى
العاممين في مجال العمل التطوعي في المؤسسات الخيرية  ،رسالة ماجستير غير منشوره ،قسم العموم
االجتماعية ،جامعة نايفممعموم االمنية ،السعودية.ٕٓٓٙ ،
 .ٔٛالصالح ،عطية محمد( ،ب.ت) ،تنمية القيم االخبلقية لدى طبلب مرحمة التعميم االساسي العميا من وجية
نظر معممي التربية االسبلمية في المممكة االردنية الياشمية.
 .ٜٔعرابي ،ببلل(ٕٕٓٓ) :دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع مقترحات لتطوير العمل التطوعي ،مجمة
النبأ ،العدد ٖ ، ٙدمشق.
ٕٓ .عقل ،محمود عطا ،)ٕٖٓٓ(،القيم السموكية لدى طبلب المرحمتين المتوسطة الثانوية ،مكتبة التربية
العربية لدول الخميج ،الرياض.
ٕٔ .عقمو ،محمد( :)ٜٜٔٛنظام األسرة في اإلسبلم  ،مكتبة الرسالة ،عمان ،األردن ،ط ٕ.
ٕٕ .الغامدي ،عبدالعزيز بن محمد مسفر( :)ٕٜٓٓالعمل االجتماعي التطوعي من منظور التربية االسبلمية
وتطبيقاتو في المدرسة الثانوية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ام القرى.
ٖٕ .الفريح،عمياء بنت عمي بنت محمد(ٕٔٔٓ) :دور المدرسة في غرس ثقافة العمل التطوعي لدى النشئ
واعداده والمشاركة فيو  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االمام محمد بن سعود االسبلمية.
ٕٗ .فيمي وآخرون ،سامية( :)ٕٜٓٓطريقـة الخدمـة االجتماعيـة في اتجاىات الشباب الجامعي الذكور نحو
العمل التطوعي ،رسالة الخميج العربي ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية.
ٕ٘ .القثمي ،حسن عمر(ٕٕٓٓ) :التطوع في المنظمات الخيرية ،منشورات الشارقة لمخدمات االنسانية،طٔ،
الشارقة.
 .22كيف نغرس االخبلق الفاضمة واآلداب في سموك االبناءٕٓٔ٘ ،
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 .ٕٚمخيمر ،احمد(ٕٕٔٓ) :العمل التطوعي واثره في التنمية الشاممة  ،من موقع شبكة االلوكة
www.alukah.net/culture/o/42021
 .ٕٛىمشري ،عمر أحمد(ٕٔٓٓ) :مدخل إلى التربية ،الناشر ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
الطبعة األولى.
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