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ي��ع��د ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي اأح���د امل��ق��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف بناء 

املجتمعات، وركيزة مهمة ت�سهم يف بناء التما�سك الجتماعي بني 

اأبناء املجتمع، وممار�سة اإن�سانية ترتبط ب�سكل وثيق باخلري والعمل 

والقيم  الإخ���اء  من  جو  اإي��ج��اد  على  وي�ساعد  والتعاون،  ال�سالح 

دوٌر  التطوعي  للعمل  كان  فقد  لذا  الجتماعي؛  والتكاتف  النبيلة، 

يف  يختلف  ولكنه  املتقدمة،  واملجتمعات  احل�سارات  بناء  يف  كبرٌي 

ومن  اآخ��ر،  اإىل  جمتمع  من  ودوافعه  واجتاهاته،  و�سكله،  حجمه، 

فرتة زمنية اإىل اأخرى، فمن حيث احلجم يقل يف فرتات ال�ستقرار 

والهدوء، ويزيد يف اأوقات الكوارث والنكبات واحلروب، ومن حيث 

باملال  اأو تربعًا  اأو مهنيًا،  وع�سليًا،  يدويًا  يكون جهدًا  فقد  ال�سكل 

اأو موجهًا من  تلقائيًا،  اأو غري ذلك، ومن حيث الجتاه فقد يكون 

قبل الدولة يف اأن�سطة اجتماعية، اأو تعليمية، اأو تنموية، ومن حيث 

دوافعه فقد يكون ذا دوافع نف�سية، اأو اجتماعية، اأو �سيا�سية.

التطوعي، جنده يحمل بني طياته  بالعمل  النظر  اإمعان  وعند 

معاين �سامية، ويحث على اأداء اأعمال ذات �سبغة اإن�سانية يوؤديها 

جمموعة من الأ�سخا�ص من املجتمع، يجمعهم حب العمل والتعاون، 

كثري  و�سعت  وقد  الفريق.  وبروح  واحدة  اأ�سرة  بو�سفهم  ويعملون 

بتعزيز  اهتمامها  جل  والأهلية  الر�سمية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من 

بهذه  لثقتها  ال�سباب؛  فئة  املجتمع، وخا�سة  اأبناء  التطوع بني  روح 

اأن  وجند  الوطن.  بناء  ويف  التطوعي  العمل  دور  تفعيل  يف  الفئة 

يهدف  ل  العمل  هذا  باأن  يوؤمنون  املتطوعني  الأ�سخا�ص  من  كثريًا 

اإ�سباع  اإىل  ي�سعى  بل  املنفعة،  اأو  الك�سب،  من  نوع  اأي  حتقيق  اإىل 

حاجات ت�سهم يف �سعوره بتحقيق الذات، وهي و�سيلة لراحة النف�ص 

الأعمال؛  بهذه  يتطوع  عندما  بالنف�ص  والثقة  بالعتزاز،  وال�سعور 

وهي تقّوي لدى الأفراد الرغبة باحلياة، والثقة بامل�ستقبل؛ لي�سعروا 

باأهميتهم ودورهم يف بناء املجتمع الذي يعي�سون فيه ويف تقدمه؛ 

مما مينحهم الأمل بعي�ص حياة �سعيدة.

كيف نعد اأبناءنا للعمل التط�عي وا�ست�سعار الم�س�ؤولية المجتمعية

د. خالد اأحمد ال�سرايرة

    جامعة ال�سرق الأو�سط
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املجتمع،  اأف��راد  قبل  من  تبذل  اإن�سانية،  جهود  هو  والتطّوع 

الرغبة  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  وتقوم  جماعية،  اأو  فردية  ب�سورة 

اأم ل.. ول يهدف  اأكان هذا الدافع �سعوريًا  والدافع الذاتي، �سواء 

�سعور  اكت�ساب  بل  رب��ح،  اأو  م��ادي  مقابل  اأي  حتقيق  منه  املتطوع 

يف  ت�سهم  التي  امل�سوؤوليات  بع�ص  وحتّمل  املجتمع،  اإىل  بالنتماء 

تلبية احتياجات اجتماعية ملحة، اأو خدمة ق�سية من الق�سايا التي 

وقناعة  للعمل،  احلر  الختيار  من  نوع  وهو  املجتمع.  منها  يعاين 

بامل�سوؤولية.  ال�سعور  واقع  من  العمل  يف  طواعية  الأف��راد  مل�ساركة 

بذلك  قا�سدًا  مقابل،  دون  منه  بدافع  الإن�سان  به  يقوم  جهد  وهو 

حتمل بع�ص امل�سوؤوليات يف جمال العمل الجتماعي الذي ي�ستهدف 

حتقيق الرفاهية الإن�سانية. والعمل التطوعي يف جممله عمل غري 

من  جمموعة  اأو  الفرد  به  يقوم  مهني...  اأو  وظيفي  وغري  ربحي 

الأفراد يف �سبيل تقدمي اأي م�ساعدة لأي �سريحة من �سرائح الب�سر، 

وتنمية م�ستواها املعي�سي بغ�ص النظر عن مكان تواجدها. والعمل 

باختياره؛  وفكره  وماله  وجهده  وقته  الفرد  تقدمي  هو  التطوعي 

لتحقيق اأهداف تخدم الفرد واملجتمع وتنميه يف جمالت متعددة، 

وهو اخلدمات التي يقدمها الفرد خارج اإطار عمله، دون توقعه لأي 

منفعة اأو اأي مردود مادي، على اأن تعود هذه اخلدمات باخلري على 

التطوع، فمنها ما  اأمناط  املجتمع ككل. وعمليًا، هناك تفاوت بني 

يكون تبادًل خلدمات معينة، اأو ا�ستجابة جماعية حلاجات املجتمع 

حياة  حت�سني  �ساأنها  من  ق�سايا  عن  دفاعًا  اأو  ال�سدة،  اأوق��ات  يف 

الأفراد يف املجتمع.

موؤ�س�سة  اأو  منظمة  تقدمي  فهو  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على  اأم��ا 

اأهداف  تطوعية جهودًا ب�سرية، وعلمية، ومالية، وفكرية؛ لتحقيق 

تخدم العامل وتنميه، وتدافع عن حقوق الب�سر يف املجالت املختلفة. 

واملتطوع هو �سخ�ص لديه مهارات وقدرات معينة ي�ستطيع ت�سخريها 

املجتمع ككل، حيث  اأو  املوؤ�س�سات  اأو  الأف��راد  خلدمة جمموعة من 

اإنه يهب وقته وجهده وتفكريه خلدمة ق�سية جديرة بالعتبار. ومن 

اأن يكون موؤمنًا بالعمل الذي يقوم به،  ال�سفات املهمة يف املتطوع 

واأن يكون موؤمنًا باأن الأفراد ي�ستطيعون اإحداث تغيري جتاه ق�سية 

معينة يف املجتمع.

اأ�سكال العمل التطوعي؛ يتمثل  التمييز بني �سكلني من  وميكن 

التي  الت�سرفات  جمموعة  وهو  التطوعي  بال�سلوك  الأول  ال�سكل 

اأو جمموعة الأ�شخا�ص، وتنطبق عليها �شروط  ميار�شها ال�شخ�ص 

العمل التطوعي، وتاأتي ا�ستجابة لظرف طارئ، اأو ملوقف اإن�ساين اأو 

اأخالقي معني، مثال ذلك، اأن يندفع املرء لإ�سعاف �سخ�ص جريح 

بحالة خطر اإثر حادث اأمّل به، وهذا عمل نبيل ل يقوم به لالأ�سف 

اأن يقدم املرء على ممار�سات  اأيامنا هذه، وال�سواب  القلة يف  اإل 

اأو  دينية،  اأو  اأخالقية،  اأو  �سرفة،  اإن�سانية  لغايات  وت�سرفات 

منفعة  اأو  م��ادي  م���ردود  اأي  منها  الفاعل  يتوقع  ول  اجتماعية، 

بالفعل  فيتمثل  الثاين،  ال�سكل  اأما  الفعل.  هذا  وراء  من  يكت�سبها 

التطوعي الذي ل ياأتي ا�ستجابة لظرف طارئ، بل ياأتي نتيجة تدبر 

وتفكر مثاله الإميان بفكرة تنظيم الأ�سرة وحقوق الأطفال وتاأ�سي�ص 

اأ�سرة م�ستقرة واآمنة؛ فهذا ال�سخ�ص يتطوع للحديث عن فكرته يف 

كل جمال وكل جل�سة ول ينتظر اإعالن حما�سرة ليقول راأيه بذلك، 

ويطبق ذلك على عائلته وحميطه.

ويو�سف العمل التطوعي ب�سفتني اأ�سا�سيتني جتعالن من تاأثريه 

ال�سفتان  وهاتان  الجتماعي،  التغيري  عملية  ويف  املجتمع  قويًا يف 

اأو الجتماعي املتوقع منه،  اأ�سا�ص املردود املعنوي  هما قيامه على 

وارتباط  الفاعل.  على  يعود  اأن  ميكن  م��ادي  م��ردود  اأي  نفي  مع 

قيمة العمل بغاياته املعنوية والإن�سانية. وميكن التمييز بني نوعني 

اأ�سا�سيني من اأنواع العمل التطوعي يف �سوء من يقوم به:

اجتماعي  �سلوك  اأو  عمل  وه��و  ال��ف��ردي  التطوعي  العمل   .1

منه  يبغي  ول  منه،  واإرادة  وبرغبة  نف�سه  تلقاء  من  الفرد  ميار�سه 

اجتماعية،  اأو  اأخالقية،  اعتبارات  على  ويقوم  م��ادي،  م��ردود  اأي 

املثال،  �سبيل  على  الأمية  حمو  جمال  ففي  دينية.  اأو  اإن�سانية،  اأو 

والكتابة ممن  القراءة  الأف��راد  بتعليم جمموعة من  يقوم فرد  قد 

يعرفهم، اأو يتربع باملال جلمعية تعنى بتعليم الأميني.

العمل  م��ن  تقدمًا  اأك��ر  وه��و  املوؤ�س�سي  التطوعي  العمل   .2

ففي  املجتمع،  يف  تاأثريًا  واأو�سع  تنظيمًا،  واأكر  الفردي،  التطوعي 

الوطن العربي توجد موؤ�س�سات متعددة، وجمعيات اأهلية ت�سهم يف 

اأعمال تطوعية كبرية خلدمة املجتمع.
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وحتظى امل�سوؤولية ب�سكل عام، وامل�سوؤولية املجتمعية ب�سكل خا�ص 

بالهتمام، فالأ�سرة، ت�سعى اإىل تن�سئة اأبنائها على الإح�سا�ص بها، 

وتعزز قدرتهم على حتمل اأعبائها، فتبداأ بتدريبهم على املبادرة يف 

حتمل م�سوؤوليتهم جتاه اأنف�سهم باأنف�سهم، فتبداأ بالأمور ال�سغرية 

الهينة املحدودة، ومن ثم مت�سي اإىل ما هو اأكرب واأعقد واأ�سعب، 

الآخرين  اإىل  يلجاأ  فال  امل�سوؤولية،  حتمل  على  ق��ادرًا  جياًل  لتعد 

لتويل هذه امل�سوؤولية نيابة عنه، بو�سفها من خ�سو�سياته و�سوؤونه 

وحده. فين�ساأ الأبناء ولديهم القدرة على القيام مب�سوؤوليات جتاه 

الفرد  اهتمام  اإىل  بذلك  م�ستندة  الآخ��ري��ن،  وجت��اه  جمتمعهم 

بالأمن  �سعور  من  ي�سوده  وما  فيه،  يعي�ص  الذي  واملحيط  باملجتمع 

وال�ستقرار وما يت�سم به املجتمع من تكافل وترابط وتعاون وتفاهم 

م�سلحتهم  اأن  اجلميع  في�سعر  كافة،  وموؤ�س�ساته  اأف��راده  بني  وثقة 

واحدة وم�سريهم م�سرتك يف هذا املجتمع، وهذا ما يدفعهم اإىل 

اأداء واجب خدمته وحمايته وتطويره.

اإننا نتدخل ونقحم اأنف�سنا بو�سفنا اآباء يف �سوؤون اأبنائنا كلها 

عن  نعوقهم  اأننا  والواقع  حمايتهم،  بق�سد  اأو  لهم،  حبنا  ب�سبب 

العتماد  يجربون  جتعلهم  التي  الفر�سة  ون�سلبهم  دوره��م،  اأداء 

لهم  حمايتنا  وتكون  �سارًا،  حبًا  لهم  حبنا  فيكون  اأنف�سهم،  على 

على  العتماد  على  اأبنائنا  تدريب  من  بد  ل  ل��ذا  م��وؤذي��ة؛  حماية 

النف�ص وال�ستقالل عن الآخرين، واأن نرتك لهم الفر�سة ليمار�سوا 

باأنف�سهم،  اأفعالهم  عن  امل�سوؤولية  يتحملوا  واأن  باأنف�سهم،  حياتهم 

واأن نرفع الو�ساية عنهم وعن م�ساعدتهم، واأن نف�سح لهم املجال 

للقيام باأعمالهم، واأن يكون دورنا مبثابة ال�سديق واملوجه وامللهم. 

ويك�سون  وي�سربون،  ياأكلون،  كيف  الطفولة  من  ب��دءًا  نعلمهم  واأن 

اأنف�سهم، وكيف يرتبون غرفهم وحاجاتهم. وب�سفة عامة؛ فاإن اأي 

�سلوك ي�ستطيع الطفل اأن يوؤديه بنف�سه، يجب اأن نف�سح له املجال اأن 

ينجزه معتمًدا على نف�سه. وليكون العمل التطوعي ناجحًا لبد اأن 

ي�سكل جزءًا من �سخ�سية املتطوع، ومن هنا فاإن الواجب امللقى على 

الأ�سرة وعلينا نحن الآباء اأن نعد اأبناءنا للعمل التطوعي، واأن يكون 

لديهم ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه املجتمعات التي يعي�سون فيها، ومن 

هنا، فينبغي موافقة الأب والأم على مزاولة ابنهما اأو ابنتهما لهذه 

الأعمال، وهذا ما يحاكي املنطق ال�سليم، اإل اأن هناك من يعاك�ص 

 ، هذا امل�سار، وينحى مبفاهيم غري هذه واإن كانت ذات طابع اإن�ساينٍّ

فهناك عدد كبري من اأرباب الأ�سر والأمهات يرف�سون ب�سدة دخول 

املوجودة  والدوافع  الرغبة  يحجمون  حيث  اجلانب،  هذا  اأبنائهم 

اإىل  و�سولهم  دون  ويقفون  اخلريية،  اجلهود  بذل  يف  الأبناء  لدى 
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اأجزاء  تاأخذ  التي  الأعمال  هذه  جدوى  بعدم  متذرعني  مبتغاهم 

من الوقت دون ك�سب مادي. وبني الفئتني من الآباء والأمهات فرق 

�سا�سع، والكرة هم من يرف�سون بح�سب الدرا�سات التي اأجريت يف 

هذا املجال. و يف ما ياأتي بع�ص املقرتحات لتطوير العمل التطوعي:

اأهمية تن�سئة الأبناء تن�سئة اجتماعية �سليمة وذلك من خالل   -1

غر�ص قيم الت�سحية والإيثار وروح العمل اجلماعي يف نفو�ص 

النا�سئة منذ مراحل الطفولة املبكرة.

وتبني  التطوعي  الجتماعي  العمل  ومتار�ص  الأ�سرة  تركز  اأن   -2

مثل  نفو�سهم،  يف  القيمة  ه��ذه  يثبت  مما  لالأبناء؛  اأهميته 

حمالت تنظيف للحي وامل�سجد واملدر�سة، اأو العناية بالأ�سجار 

وامل�ساعدة يف قطف الثمار واحل�ساد اأو خدمة البيئة.

اأن تعمل الأ�سرة مب�ساركة الأبناء على دعم الهيئات التي تعمل   -3

يف جمال العمل التطوعي ماديًا ومعنويًا.

تدريب الأبناء على العتماد على النف�ص اأو امل�سوؤولية الذاتية،   -4

ثم نبداأ يف التو�سع يف حتميلهم امل�سوؤولية.

تخ�سي�ص الآباء �ساعات من اأوقاتهم مل�ساركة الأبناء يف العمل   -5

التطوعي وحتفيزهم على ذلك.

الهتمام بتعزيز ال�سلوك ال�سحيح الذي ينفرد الطفل بالقيام   -6

به، وتعزيز �سلوك العتماد على النف�ص وامل�سوؤولية الذاتية.

واحرتام  به،  والعمل  بالنظام  التقيد  حب  على  الأبناء  تن�سئة   -7

الوطن،  ���س��وؤون  تنظم  التي  والتعليمات  والأنظمة  القوانني 

واملحافظة على حقوق املواطنني وت�سيري اأمورهم.

تهذيب �سلوك الأبناء واأخالقهم، وتربيتهم على حب الآخرين   -8

والإح�سان اإليهم، وعلى الأخوة بني املواطنني، وحب ال�سعي من 

اأجل ق�ساء حاجات املواطنني لوجه اهلل تعاىل والعمل من اأجل 

متابعة م�ساحلهم وحل م�سكالتهم ما اأمكن ذلك.

على  الإنفاق  وحب  امل�سرتك،  العمل  حب  على  الطفل  تعويد   -9

بني  والأل��ف��ة  والتكافل  والتعاون  التفاهم  وح��ب  املحتاجني، 

امل�ستويات القت�سادية كافة يف الوطن.

املجتمعية،  امل�سوؤولية  اإليها  ت�ستند  التي  واملبادئ  القيم  غر�ص   -10

ومنها:

العادات والتقاليد والقيم والأعراف ال�سائدة يف  احرتام  	•
املجتمع.

وحرياتهم وتقبل اآرائهم. الآخرين  الأ�سخا�ص  احرتام  	•
الآخرين. حقوق  واحرتام  وال�سفافية  بامل�سوؤولية  التمّيز  	•
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