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ملخص

أضح�ى العم�ل التطوعي اليوم ركن�ًا ركينًا يف هنض�ة املجتمعات وركيزة أساس�ية يف نرش 
روح التامس�ك االجتامعي بني أفراد املجتمع الواحد، فالعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت 

ارتباطًا وثيقًا بكل معاين اخلري والعمل الصالح لدى كافة التجمعات البرشية منذ القدم. 

فالعمل التطوعي ال يمثل مهنة بحد ذاهتا إنام عماًل خاليًا من الربح يقوم به فرد أو جمموعة 
من األفراد من اجل اآلخرين ويأخذ أش�كاال وأنامطا متعددة بدأ من املس�اعدة الذاتية، وحماولة 
ختفي�ف آث�ار الفق�ر واحلاجة، إىل اإلجيابي�ة والتفاعل يف أوقات الش�دة و جه�ود اإلغاثة، وحل 
النزاع�ات.  وخيتلف يف حجمه وش�كله واجتاهاته ودوافعه م�ن جمتمع إىل آخر، ومن فرتة زمنية 
إىل أخ�رى، فمن حي�ث احلجم يقل يف فرتات االس�تقرار واهلدوء، ويزي�د يف أوقات الكوارث 
والنكبات واحلروب، ومن حيث الش�كل فقد يكون جهدًا يدويًا عضليًا أو مهنيًا أو بذالً باملال 
أو غري ذلك، ومن حيث االجتاه فقد يكون تلقائيًا فرديًا أو موجهًا من قبل احلكومات أو هيئات 
املجتم�ع املدين ألنش�طة اجتامعي�ة أو تعليمية أو تنموي�ة، ومن حيث دوافعه فق�د تكون دوافع 

نفسية أو اجتامعية أو سياسية  أو دينية.

وع�ى الرغم من أن دين وت�راث أمتنا حيثها ويدفعها للعمل التطوع�ي واخلريي، وتارخينا 
حيفل بنامذج وأمثلة مرشفة، إال أن العمل التطوعي املؤسيس يف عاملنا العريب ال يزال يف بواكريه، 
وهن�ا ي�رز متيز مجعي�ات وهيئات جمتمعي�ة فاعلة مثل هيئ�ة اهلالل األمحر اإلم�ارايت كأحد تلك 
املؤسس�ات التي تفعل العمل التطوعي بام هلا من أنش�طة متعددة وبرامج متميزة تسهم بدورها 
يف جذب الكثري من املتطوعني عى خمتلف األعامر واجلنس�يات والثقافات. وس�يحاول الباحث 
م�ن خالل هذه الدراس�ة أن يس�تطلع إذا ما كانت هناك عالقة بني اإلي�امن أو )التدين( كدافعية 
للتشجيع عى العمل التطوعي، من خالل دراسة وحتليل نتائج الستبانه تم تطبيقها عى متطوعي 

اهلالل األمحر)�(.

)�( يريد الباحث هنا أن خيص بالشكر األمني العام للهالل األمحر، سعادة صنعا درويش الكتبي  وسعادة د.محدان 
بن مس�لم املز روعي، نائب األمني العام للهالل األمحر للش�ئون املحلية، واألس�تاذ حممد نارص العتيبة مدير 

إدارة املتطوعني. ومجيع متطوعي اهلالل األمحر وجامعة أبوظبي وكل من ساهم يف إنجاح هذه الدراسة.
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أهداف البحث ودوافعه:

اهل�دف الرئي�س للبحث هو التعرف عى إذا ما كانت هناك عالق�ة بني اإليامن أو )التدين( 
كدافعية للتشجيع عى العمل التطوعي. والذي يتفرع عنه عدد من األهداف هي:

التعرف عى العمل اخلريي والتطوعي يف الرتاث اإلسالمي  .�

التعرف عى العالقة بني معتقدات الفرد والتطوع  .2

بيان كيف يتعرف املتطوع عى مؤسسات العمل التطوعي  .3

التعرف عى ما الذي يدفع الفرد أو حيفزه عى القيام بالتطوع  .4

معرفة إذا ما كان املردود الذي يعود عى املتطوع يتناسب مع الوقت الذي يبذله   .5

ماهية و تعريف العمل التطوعي:

يعرف التطوع بأنه: »التضحية بالوقت أو اجلهد أو املال دون انتظار عائد مادي يوازي    
اجله�د املب�ذول«)�(، وه�و »املجهود القائم ع�ى مهارة أو خ�رة معينة، والذي يب�ذل عن رغبة 

واختيار، بغرض أداء واجب اجتامعي، وبدون توقع جزاء مايل بالرضورة«)2(.

وتعرفه موسوعة اخلدمة االجتامعية بأنه: »ذلك اجلهد الذي يفعله اإلنسان ملجتمعه، بدافع 
من�ه ودون انتظ�ار مقابل له، قاصدا بذلك حتمل بعض املس�ؤوليات يف جم�ال العمل االجتامعي 
املنظم، الذي يس�تهدف حتقيق الرفاهية اإلنس�انية، وعى أس�اس أن الفرص التي تتاح ملش�اركة 

)�( أمح�د مصطفى خاطر، طريقة تنظيم املجتمع مدخل لتنمية املحيل اس�رتاجتيات وأدوار املنظم االجتامعي، 
املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، �984، ص76

)2( سيد أبو بكر حسانني، طريقة اخلدمة االجتامعية يف تنظيم املجتمع، ط4، مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة 
�980، ص495
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املواطن�ني يف اجله�ود املجتمعي�ة املنظمة، ممي�زة يتمتع هبا اجلمي�ع، وان املش�اركة تعهد يلتزمون 
به«)�( .

إذا فالعم�ل التطوعي عمل غري ربحي، ال يقدم نظري أجر، وهو عمل غري وظيفي/مهني، 
يقوم به األفراد من أجل مساعدة وتنمية اآلخرين. وهناك الكثري من األشكال واملامرسات التي 
م�ن املمكن يطلق عليها عماًل تطوعيًا، من مس�اعدة وتقديم العون لآلخرين لقضاء حوائجهم 
إيل التفاع�ل الكامل يف أوق�ات النوازل والكوارث دون أن يطلب من الف�رد القيام بذلك ومن 
غ�ري توقع نظ�ري مادي، بل للتحصل عى الس�عادة والرض�ا عند قضاء حوائ�ج اآلخرين ورفع 

املعاناة عنهم.

 دوافع التطوع وأشكاله:

للتط�وع دواف�ع متع�ددة، »منها ما هو ش�عوري ومنها ما هو ال ش�عوري، وه�ذه الدوافع 
تتش�ابك وتتفاعل، وينتج عنها يف النهاية اإللزام الذايت، الذي يدفع املتطوع للعمل. ومن أمثلة 
الدواف�ع الش�عورية للمتطوع، الرغب�ة يف قضاء وقته احل�ر بطريقة مثمرة، أو لش�عوره باجلميل 
نحو مؤسس�ة ما، وسبق أن حصل منها عى خدمات اجتامعية معينة أو الرغبة يف إقامة عالقات 
وصداقات مع اآلخرين. أما الدوافع أالش�عورية فمن أمثلتها، الرغبة الكامنة يف زيادة الشعور 
باألم�ن واالنت�امء، أو إثبات ال�ذات، أو حب الظهور« )2(.  ولعل م�ن وجهة نظري أن من أهم 
الدوافع التي مل يشملها هذا التبيان السابق، هو الدافع الديني وتأثريه عى العمل التطوعي وهو 

ما نحن بصدده يف تلك الدراسة.

(1) Violet M. Sider، Volunteers. In Encyclopedia of Social Work، Horry، Lurieed، 

National Association of Social Workers، N.Y.، 1965. p.830)

)2( إبراهي�م عبد اهل�ادي املليجي، اخلدمة االجتامعية من منظور تنظيم املجتم�ع- رؤية واقعية، ط�، املكتب 
اجلامعي احلديث، ��99، ص�7
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ويمكن أن نميز بني نمطني من أنامط العمل التطوعي؛ األول: فردي وهو عمل أو س�لوك 
اجتامعي يقوم به الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة وإرادة منه وال ينتظر منه أي مردود مادي، بدوافع 
أخالقية أو اجتامعية أو إنس�انية أو دينية أو كاس�تجابة حلاالت إنس�انية مثل التفاعل مع النوازل 
والك�وارث الطبيعي�ة أو احل�روب، أو حماول�ة إلنق�اذ غريق أو نج�دة جريح.  والنم�ط الثاين: 
مؤس�يس وهو عمل تطوع�ي منظم ال يكون نتيجة لردة فعل ب�ل لتدبر وتفكر مدروس ووضع 
أهداف واس�رتاجتيات، وغالبًا ما يكون أكثر تنظياًم وأدوم اس�تمرارية وأوس�ع تأثريًا يف املجتمع 

من العمل الفردي.

أهمية العمل التطوعي:

تتع�دد أمهي�ة العم�ل التطوع�ي يف حي�اة كل م�ن الف�رد واملجتم�ع، من حتس�ني املس�توى 
االقتص�ادي واالجتامعي واألحوال املعيش�ية واحلفاظ عى القيم اإلس�المية مثل مبدأ التكافل 
االجتامع�ي، واس�تثامر أوق�ات الفراغ بش�كل أفضل وتوظي�ف الطاقات يف خمتل�ف املجاالت 
اإلنس�انية واالجتامعية لالرتق�اء باملجتمع دون انتظار مردودًا مادي�ًا، مما يضمن حتقيق األفضل 

لكال من الفرد واملجتمع. وتكمن أمهية التطوع يف األيت:

إن احلكومات وبخاصة يف الدول النامية، ال تستطيع بمفردها أن حتقق التنمية، وأن تقوم   .�
بكافة األعامل واخلدمات، هلذا فإن مشاركة املتطوعني تساعد عى مساندة االتفاق احلكومي من 

جانب، وتعمل عى توفري اجلهود احلكومية للمسؤوليات الكرى من جانب أخر.

املتطوع من أفراد املجتمع، ومن ثم له نظرته اخلاصة جتاه طبيعة املشكلة وكيفية التعامل   .2
معها.

وج�ود نق�ص ملح�وظ يف املهني�ني مم�ا يس�تدعي اس�تكامل ه�ذا النق�ص باملتطوع�ني   .3
املدربني.
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إن التطوع يعبئ الطاقات البرشية واملادية ويوجهها وحيوهلا إىل عمل مثمر)�(.  .4

العمل التطوعي يف الرتاث اإلسالمي:

إن ديننا اإلس�المي حيث ويش�جع عى العمل التطوعي ويثني عى من يس�خر نفسه خلدمه 
اآلخري�ن وقض�اء حوائجه�م فال عج�ب أن نجد ال�رتاث اإلس�المي يزخر بالكثري م�ن القيم 
االجتامعية والدينية املتأصلة يف املجتمع العريب واإلسالمي والتي سامهت يف تعميق روح عمل 
اخل�ري والتط�وع باإلضافة إىل الكثري من الرتاث الش�عبي املتناقل من خ�الل األدب القصيص و 
الش�عر واألمثال التي تش�يد هبذه الروح فتظل فاعلة يف املجتمع عى الرغم من انقضاء الدوافع 

والظروف املادية التي قام عليها ذلك الرتاث الشعبي.

فالعمل التطوعي نشاط اجتامعي حيقق الرتابط بني رشائح املجتمع املختلفة حتى يتمثل فيه 
بِر وَتَواَصوا  ق�ول احل�ق تبارك وتعاىل واصفًا املؤمنني: ﴿ ثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذي�َن آَمنُوا وَتَواَصوا بِالصَّ
بِالَمرَحَم�ِة ﴾ البل�د: �7، ويص�ف الرس�ول  املؤمنني بأهنم كاجلس�د الواحد، وذل�ك فيام رواه 
النع�امن ب�ن بش�ري - ريض اهلل عنهام - أن رس�ول اهلل  قال: »ترى املؤمن�ني يف ترامحهم وتوادهم 

وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى«)2(.

والدين اإلس�المي كام يقول س�يد فهمي »دين اجتامعي بكل ما حيمل املعني من مقومات، 
وحي�ث أن الدين أحد مقومات الثقافة يف الش�عوب بصفة عامه فأن الدين اإلس�المي الدعامة 
األوىل يف تنظيم املجتمع اإلسالمي ملا اشتمل عليه من مبادئ حتدد مستوى املعامالت بني الناس 

ومن نظم حتمى هذه املبادئ وجتعلها واقعية وليست جمرد توصيات أو توجيهات«)3( .

)�( إبراهي�م عبداهل�ادي املليجي، اخلدم�ة االجتامعية من منظور تنظيم املجتمع- رؤي�ة واقعية، ط�، املكتب 
اجلامعي احلديث، ��99، ص65

)2( حديث ��67، كتاب الر والصلة واآلداب، ص 799، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، وضعه 
حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.

)3( س�يد حممد فهم�ي، الرعاية االجتامعي�ة من املنظور اإلس�المي، املكتب اجلامعي احلديث – اإلس�كندرية 
�988، ص 46
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وفيام ييل نستعرض بعض اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة التي توضح احلث عى القيام 
 بالعمل اخلريي والتطوعي. فالقرآن الكريم حيفل بالكثري من اآليات منها التعاون عى الر والتقوى:
﴿... َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن ...﴾ املائدة 2 ، ومنها عالقة 
املؤمن�ون بعضهم ببعض ودوره�م يف عمل اخلري واألمر باملعروف والنه�ي عن املنكر مما جيعل 
املجتمع أكثر متاسكا تسوده قيم العدل واملساواة ﴿ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعٍض 
َكاَة َوُيطِيُعوَن الّلَه َوَرُس�وَلُه  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

ُأْوَل�ئَِك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه إِنَّ الّلَه َعِزيٌز َحكِيٌم ﴾ التوبة �7.

ث�م يوض�ح احل�ق تبارك وتع�اىل األجر واملثوبة ع�ى فعل اخلري م�ن احلياة الطيب�ة يف الدنيا 
ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم  واآلخرة ﴿ َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

بَِأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن ﴾ النحل 97.

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُه َجَزاء اْلُحْسنَى َوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا ﴾ الكهف 88  ﴿ َوَأمَّ

ُل اللُه  وتبديل السيئات إىل حسنات: ﴿ إاِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا َفُأْوَلئَِك ُيَبدِّ
ِحيًما ﴾ الفرقان 70 َسيَِّئاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اللُه َغُفوًرا رَّ

ثم يوضح احلق س�بحانه وتعاىل أن مثل هذا الس�لوك جيب أن يكون من مس�لم يعي دوره 
نِي  ن َدَعا إَِلى اللِه َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَّ مَّ وواجبه يف احلياة فيذكر القرآن ﴿ َوَمْن َأْحَس�ُن َقْواًل مِّ

ِمَن اْلُمْسلِِميَن ﴾ فصلت 33 .

فجمي�ع تل�ك اآليات الس�الفة الذكر وغريها الكث�ري توضح أمهية العم�ل الصالح وتبرش 
باألجر واملثوبة لفاعله.  ولقد حرص اإلس�الم عى أن جيعل املجتمع املسلم متعاونًا يشد بعضه 
بعضًا، وحثُّ الرسول  أفراد املجتمع املسلم بأن يتعاونوا لقضاء بعضهم حوائج بعض، وتفريج 
ه رس�ول اهلل  من أفضل األعامل، فعن أيب هريرة  ك�رب إخواهنم، وإدخال الرسور عليهم، وعدَّ
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عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » َمْن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم 
القيامة، ومن يرس عى معرس يف الدنيا يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان 

العبد يف عون أخيه «)�( .

وال يكتمل إيامن الفرد إال إذا أحب ألخيه ما حيبه لنفسه. َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ريض اهلل عنه 
ِبُّ لِنَْفِس�ِه«)2(، ونجده يس�اوي  ِبَّ أِلَِخيِه َما حيحُ ْؤِمنحُ أحدكم َحتَّى حيحُ َأنَّ َنبِ�يَّ اللَّ�ِه  ملسو هيلع هللا ىلص َقال: » اَل يحُ
يف اآلج�ر واملثوبة ملن يمد يد العون لألرامل واملس�اكني باملجاه�د والصائم القائم كام روي َعْن 
�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » الس�اعي عى األرملة واملس�اكني كاملجاهد يف  َرْيَرَة ريض اهلل عنه َأنَّ َرسحُ  َأيِب هحُ
سبيل اهلل، أو القائم الليل الصائم النهار«)3(، ثم يشري احلديث إىل معنى راقي جدا فهو يدعوا إىل 
�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َرْيَرَة ريض اهلل عنه، َأنَّ َرسحُ نفع البرشية كافة وليس أهل اإلس�الم خاصة، فعن َأيِب هحُ
َرهحُ َفَشَكَر اهللَّحُ َلهحُ َفَغَفَر َلهحُ «)4(.  ْصَن َشْوٍك َعَى الطَِّريِق َفَأخَّ ٌل َيْمِش بَِطِريٍق َوَجَد غحُ َقاَل: » َبْيناََم َرجحُ

من خالل اس�تقرائنا ملا تقدم من اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة نلحظ أن اإلس�الم 
أعطي ملفهوم اإلحس�ان حيزًا كبريًا يف حياة الفرد فاإلحس�ان ليس فقط عطاًء ماديًا كام قد يتبادر 
إىل أذهان الكثري، واملحسن ليس فقط من يبذل ماله صدقًة أو زكاًة، بل  عى النقيض قد ال يكون 
 إحس�انًا مطلق�ًا إذا رافقه ك�ر أو تبعه أذى. فنجد احلق س�بحانه وتعاىل يق�ول يف كتابه املحكم: 

ن َصَدَق�ٍة َيْتَبُعَهآ َأًذى َوالّل�ُه َغنِيٌّ َحلِي�ٌم ﴾ البقرة 263. وهذا  ْع�ُروٌف َوَمْغِف�َرٌة َخْيٌر مِّ ﴿ َق�ْوٌل مَّ

)�( حدي�ث �930 ص �846، كتاب الر والصلة، جامع الرتمذي، الكتب الس�تة، بأرشاف صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.

)2( حدي�ث �3،  ص 3،كتاب اإليامن، صحيح البخاري، الكتب الس�تة، ب�أرشاف صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.

)3( حديث �878، كتاب الزهد والرقائق، ص 949، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، وضعه حممد 
فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.

)4( حديث �682، كتاب الر والصلة واآلداب، ص 805، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، وضعه 
حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.
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يدل عى أن التصدق املعنوي له مكانة كذلك يف اإلس�الم وقد يكون البعض أش�د حاجة له من 
التصدق املادي .

ويتس�ع اإلحس�ان ليش�مل كل مناحي الس�لوك اخلريي، وح�دده رس�ول اهلل  يف احلديث 
أب�و ذر ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » تبس�مك يف وج�ه أخي�ك  ال�ذي رواه 
صدق�ة، وأم�رك باملع�روف وهني�ك ع�ن املنك�ر صدق�ة، وإرش�ادك الرج�ل يف أرض الضالل 
الب�رص ل�ك صدق�ة، وإماطت�ك احلج�ر والش�وك  ال�رديء  ل�ك صدق�ة، وب�رصك للرج�ل 
 والعظ�م ع�ن الطري�ق ل�ك صدق�ة، وإفراغ�ك م�ن دل�وك يف دل�و أخي�ك ل�ك صدق�ة«)�( 
َرْيَرَة ريض اهلل عنه،  ث�م يأيت هذا احلديث الش�امل اجلامع الذي حيوي كل معاين اخل�ري فَعْن َأيِب هحُ
�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » كل س�المي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الش�مس يعدل  َأنَّ َرسحُ
ب�ني أثن�ني صدقة ، وبعني الرجل عى دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والكلمة 

الطيبة صدقة وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة ، ويميط األذى عن الطريق صدقة« )2(.

وعن سعيد بن أيب بردة عن أبيه، عن جده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » عى كل مسلم صدقة « قيل 
أرأيت إن مل جيد؟ قال: »يعتمل بيديه فينفع نفس�ه ويتصدق « قال: )قيل:( أرأيت إن مل يس�تطع 
ق�ال: » يع�ني ذا احلاجة امللهوف« قال: قيل له: أرأيت إن مل يس�تطع؟ ق�ال: » يأمر باملعروف أو 

اخلري« قال: أرأيت إن مل يفعل؟ قال: » يمسك عن الرش، فإهنا صدقة «)3( .

وال يك�ون عم�ل اخلري مقصورا ع�ى بني البرش بل يمتد إىل كل م�ا يف الكون من خملوقات 

 )�( حدي�ث �956، ص �848، كت�اب ال�ر والصل�ة، جامع الرتمذي، الكتب الس�تة، ب�إرشاف صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.

)2( متفق عليه حديث 590، كتاب الزكاة، ص 246، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، وضعه حممد 
فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.

)3( حديث 2333، ص 837، صحيح مس�لم، الكتب الس�تة، بأرشاف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار 
السالم، الرياض ط�، �999.
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فيؤجر عى نفعها وجيازى عى رضها فعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، عن النبي صى اهلل عليه 
وسلم قال: » ما من مسلم غرس غرسا، فأكل منه إنسان أو دابة إال كان له صدقة «)�(.

وع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه، أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » بينام رجل يمش بطريق، اش�تد 
عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فرشب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، 
فق�ال الرج�ل: لق�د بلغ هذا الكلب من العط�ش مثل الذي كان بلغ بى، فن�زل البئر فمأل خفه، 
ثم أمس�كه بفيه، فسقى الكلب، فش�كر اهلل له، فغفر له«، قالوا: يا رسول اهلل، وإن لنا يف البهائم 
أج�رًا ؟ فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص : » يف كل ذات كب�د رطبة أجر «)2( ، وعى النقي�ض عذبت امرأة يف هرة فعن 
�وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » عذبت امرأة يف هرة، س�جنتها حتى  عب�د اهلل ب�ن عمر ريض اهلل عنهام أن َرسحُ
ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها، وال س�قتها ، إذ حبس�تها. وال هي تركتها تأكل من 

خشاش األرض «)3(.

ويرتقي معنى اإلحسان يف اإلسالم إىل منتهى الرمحة والرفق حتى يف الذبح لالستفادة من 
ْحَساَن  اِد ْبِن َأْوٍس ريض اهلل عنه، َأنَّ النَّبِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َقال: » إِنَّ اهللَ َكَتَب اإْلِ احليوان من املأكل، َعْن َشدَّ
ْم َش�ْفَرَتهحُ  كحُ ْبَحَة، َوْليحُِحدَّ َأَحدحُ ٍء َفإَِذا َقَتْلتحُْم َفَأْحِس�نحُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحتحُْم َفَأْحِس�نحُوا الذِّ لِّ َشْ َعَى كحُ

ْح َذبِيَحَتهحُ «)4(. ِ َوْلريحُ

)إن اهلل كت�ب اإلحس�ان ع�ى كل شء (... بمعن�ى أن يك�ون اإلحس�ان يف حي�اة املس�لم 

 )�( حدي�ث 60�2، ص 509، كت�اب األدب، صحي�ح البخ�اري، الكت�ب الس�تة، ب�إرشاف صال�ح ب�ن 
عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.

)2( حديث 6009 ص509، كتاب األدب، صحيح البخاري، الكتب الستة، بأرشاف صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.

)3( حديث �683، كتاب الر والصلة واآلداب، ص 805، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان، وضعه 
حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.

 )4( حدي�ث 28�4، ص �433، كت�اب الضحاي�ا، س�نن أيب داود، الكت�ب الس�تة، ب�أرشاف صال�ح ب�ن 
عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض ط�، �999.



اإلميان كدافعية لتشجيع العمل التطوعي  12

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

كله�ا ب�كل تلك املع�اين العظيمة التي جتعل اإلحس�ان س�لوكًا وحياة، هلذا جعل اهلل اإلحس�ان 
ذروة س�نام اإلي�امن، وق�د ميَّ�ز اهلل ب�ني املس�لم واملؤمن بقول�ه تع�اىل: ﴿ َقاَل�ِت اْلَْع�َراُب آَمنَّا 
يَم�اُن فِ�ي ُقُلوبُِكْم ﴾ )احلج�رات �4( ا َيْدُخ�ِل اإْلِ ُق�ل لَّ�ْم ُتْؤِمنُ�وا َوَلكِ�ن ُقوُل�وا َأْس�َلْمنَا َوَلمَّ

 

أم�ا اإلحس�ان فهو أن تصل بإيامنك إىل درجة أن تعب�د اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فهو يراك. 
ومن يستش�عر حقيقة أن اهلل يراه فس�يرتجم إيامنه إىل عمل وس�لوك فيه إتقان وإخالص ورمحة 

وحمبة وتواضع وعطاء وإخاء. 

وعى الرغم من أن الوقف قد عرف يف حضارات قديمة مثل عند املرصين والرومان)�( إال 
أنه  كان ذا داللة واضحة يف احلضارة اإلسالمية فالوقف مصدر يطلق عى اسم املفعول، فيقال 
هذا بيت وقف أي موقوف وجيمع عى أوقاف، ويف اللغة احلبس واملنع)2( ويف االصطالح  يعني 
الت�رصف يف ري�ع العني وما تدره من مال م�ع بقاء العني ذاهتا وجع�ل منفعتها جلهة من جهات 
ال�ر، وهي هب�ذا خترج عن ملك صاحبها وتس�بل منفعته�ا بجعلها مبذولة عى وج�ه القربة هلل 

سبحانه وتعاىل)3( .

)�( ع�رف القدماء املرصي�ن نظام الوقف بنوعيه اخلريي واألهيل، فكانوا يوقفون أمالكا واس�عة عى املعابد، 
وع�ى خدم�ة املقاب�ر، فيحدثنا التاريخ أن رمس�يس الثاين من�ح معبد أبيدوس أمالكا واس�عة، وأجريت 
الطق�وس لنق�ل ملكية هذه األطيان إىل هذا املعبد أمام مج�ع كبري من الرعايا مما جعل الناس يقتدون هبذا 
الفع�ل. كام ع�رف الرومان أنواعا من الوقف أيضا وخاصة ما يتصل منها باملعابد واملقابر وما إليها، فقد 
ورد يف مدونة جوس�تنيان: األشياء املقدس�ة واألشياء الدينية واألشياء احلرام ال يمتلكها احد إذا ما كان 
هلل فال يملكه إنس�ان( جوس�تنيان ، مدونة جوس�تنيان، راجع كتاب أوقاف الس�لطان األرشاف ش�عبان 
عى احلرمني،لراش�د س�عد راش�د القحطاين، ص22، الرياض �994، مكتبة امللك فهد الوطنية، انظر 
حم�ارضات يف الوقف للش�يخ حممد أبو زه�رة، ص6،أحكام الوقف يف الرشيعة اإلس�المية ملحمد عبيد 

الكبييس، ج�،ص �2
)2( املعج�م الوس�يط، ج2 ص �063- �064 حرف ال�واو كلمة وقف، جممع اللغ�ة العربية ، مطبعة مرص 

��96م  
)3( عب�د العزي�ز ب�ن حممد ال�دواد، الوق�ف رشوطه وخصائص�ه / ص �07 ، جمل�ة أضواء الرشيع�ة – كلية 

الرشيعة – جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية العدد�� �400ه�
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ويع�د الوقف م�ن أفضل الصدقات وأج�ل األعامل وأبر اإلنفاق، وفي�ه ضامن حلفظ املال 
ودوام لالنتف�اع ب�ه وحتقيق لالس�تفادة منه آمادًا بعي�دة. ولقد ذكر التاريخ اإلس�المي كثريًا من 
األوقاف التي تنافس املحس�نون عى اختالف أقطارهم وعصورهم ومذاهبهم يف إنش�ائها عى 
جهات الر الكثرية والتي ما يزال الكثري منها قائاًم حتى اليوم. فمنذ اجليل األول أوقف الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص قطعة أرض كانت من يفء بني النضري وزعت عى املهاجرين، وحبس منها قطعة لنفسه لينفق 
مما تغله عى زوجاته)�(، وبادر أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بوقف جزٍء من أمواهلم وعقارهم. فها 
هو عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يستأمر رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يف طرق اخلري قائاًل: يا رسول اهلل: إين 
أصبت أرضا بخير مل أحُصب ماالً قط أنفس عندي منه فام تأمر به. فقال عليه الصالة والس�الم: 
»إن شئت حّبست أصلها وتصدقت هبا« قال: فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال 
يورث، وتصدق هبا يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف، ال 

جناح عى من وليها أن يأكل منها باملعروف و يطعم، غري متموٍل، متفق عليه.)2( 

وروي أن أم املؤمن�ني عائش�ة ريض اهلل عنه�ا، أوقفت دارًا اش�رتهتا وكتبت يف رشائها »إين 
اش�رتيت دارًا وجعلتها ملا اش�رتيتها له، فمنها مس�كن لفالن وعقبه ما بقي ولفالن وليس فيها 
لعقبه ثم يرد إىل آل أيب بكر«)3(وهذا أبو طلحة ريض اهلل عنه كان أكثر أنصارّي املدينة مااًل وكان 
أحب ماله إليه بريحاء، مس�تقبل املسجد، وكان رسول اهلل  يدخلها ويرشب من ماٍء طيب فيها. 
ا ُتِحبُّوَن﴾  قال أنس بن مالك ريض اهلل عنه فلام نزل قوله تعاىل: ﴿ َلن َتنَاُلوْا ٱْلبِرَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوْا ِممَّ
]آل عم�ران:92[، ق�ام أبو طلحة فقال: يا رس�ول اهلل إن اهلل تبارك وتعاىل يق�ول: ﴿ َلن َتنَاُلوْا ٱْلبِرَّ 

�ا ُتِحبُّوَن ﴾ وإن أحب أم�وايل إيّل بريحاء، وإهنا صدق�ة هلل أرجو بّرها وذخرها  َحتَّ�ٰى ُتنِفُق�وْا ِممَّ

)�( حمم�د حممد أمني، األوق�اف واحلياة االجتامعي�ة يف م�رص،)923-�5�7م( ص�7،ط� مطبعة النهضة 
�980م 

)2( حديث �056، كتاب الوصية، ص472-473، اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الش�يخان، وضعه حممد 
فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.

)3( حممد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا واألوقاف، ص32 الدار اجلامعية، ط4، �982م بريوت 
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عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » بٍخ ذلك مال رابح، ذلك 
م�ال رابح، وقد س�معتحُ ما قل�ت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني «، فق�ال أبو طلحة: أفعل يا 

رسول اهلل، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه)�( .

وعن طريق الوقف انترش يف العامل اإلس�المي املدارس واملكتبات واألربطة وِحَلق العلم، 
وحتسنت بدعمها العلوم وازدهرت األحوال الصحية، وأنشئت املستشفيات، عالوة عى حتقيق 
التكافل االجتامعي ومس�اعدة املحتاج�ني والرتابط األرسي وبناء املس�اكن للضعفاء، وتزويج 
غ�ري القادرين من الش�باب، ورعاي�ة املعوقني واملقعدي�ن والعجزة، وبناء القب�ور وجتهيز لوازم 

التغسيل والتكفني للموتى.

كان للمس�لمني أوقافًا متعددة، كان هناك وقف�ني كبريين لتجهيز الفتيات الاليت يصلن إىل 
س�ن الزواج وليس لدهين املقدرة املادية. ك�ام كان هناك أوقاف تقوم برصف مرتبات للعائالت 
الفق�رية خالف الطعام، ألن الطعام املجاين كان�ت له أوقاف خيالية مثل وقف املطاعم اخلريية، 
أحده�ا كان يق�وم جمان�ًا بإطع�ام عدد يبل�غ عرشين ألف ش�خصا يوميًا، وكان مث�ل هذا يف كل 
الوالي�ات التابع�ة للدول�ة العثامني�ة. وكان املطعم اخلريي يف جامع الس�ليامنية تبل�غ ميزانيته ما 

يعادل عرشة ماليني دوالر تقريبًا.

كام أن مجيع املستش�فيات كان ينفق عليها من قب�ل األوقاف وكان يدفع للمريض مبلغ من 
امل�ال عن�د خروجه إلعانت�ه عى احلياة. وكانت أكر تلك املستش�فيات مستش�فى املنصوري يف 
القاه�رة والت�ي بناها األمري قالوون �248م كانت س�عتها 8000 ش�خص وكان�ت ميزانيتها 
السنوية مليون درهم، كام اشتملت املستشفى عى أقسام للجراحة، احلمى، أمراض العيون، كام 
حوت صيدلية ومكتبة وقاعات للمحارضات ومس�جد للمرىض املس�لمني وكنيس للنصارى. 

)�( حدي�ث 582، كت�اب الزكاة، ص 243-244، اللؤل�ؤ واملرجان فيام اتفق عليه الش�يخان، وضعه حممد 
فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل �994، مكتبة دار السالم، الرياض.
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وكانت املستش�فى تقبل مجيع املرىض حس�ب قانون األوقاف بغض النظر ع�ن الدين أو العرق 
أو اجلن�س، ومل يك�ن هناك زمن حمدد لبق�اء املريض حتت الرعاية الطبي�ة)�(. ويالحظ أن بعض 
تل�ك املستش�فيات كان�ت غاي�ة يف الفخام�ة حيث أهن�ا كانت قص�ورا وقفها أصحاهب�ا لتكون 

مستشفيات. 

فمن كل ما س�بق يتضح وبش�كل جيل أن تراثنا اإلسالمي حفل بالكثري من النامذج الراقية 
يف تأصيل عمل اخلري والتطوع واحلث عليه.

* * *

)�(  حمم�د الدس�وقي، الوقف ودوره يف تنمي�ة املجتمع اإلس�المي، ج2، ص38، وزارة األوقاف – املجلس 
األعى للشئون اإلسالمية، مطابع األهرام، 2000م القاهرة
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منهج البحث وعينة الدراسة

أوال: أهداف البحث ودوافعه:

اهل�دف الرئي�س للبحث هو التعرف عى إذا ما كانت هناك عالق�ة بني اإليامن أو )التدين( 
كدافعية للتشجيع عى العمل التطوعي. والذي يتفرع عنه عدد من األهداف هي:

التعرف عى العالقة بني معتقدات الفرد والتطوع  .�

بيان كيف يتعرف املتطوع عى مؤسسات العمل التطوعي  .2

التعرف عى ما الذي يدفع الفرد أو حيفزه عى القيام بالتطوع  .3

معرفة إذا ما كان املردود الذي يعود عى املتطوع يتناسب مع الوقت الذي يبذله.  .4

فكان لكل ما تقدم وحماولة للتعرف عى تلك األهداف س�ببا لطرق هذا املوضوع وحماولة 
فه�م أبعاده والوقوف ع�ى حقيقته بصورة علمي�ة منهجية من خالل دراس�ة ميدانية)�( بإجراء 
اس�تبانه عى متطوعي هيئة اهلالل األمحر. ومن ثم نقوم بتحليل نتائج الدراسة بحيث نقف عى 

)�( تع�د هذه الدراس�ة امليدانية عى قدر من األمهية لكوهنا حتاول فه�م ما إذا كان للدين دور يف دافعية العمل 
التطوعي وحتللها بغية الوقوف عى أس�باهبا وإمكانيات تفعيلها، هذا وحتتل الدراس�ات املس�حية أمهية 
خاص�ة يف كوهن�ا تتصل بالواقع املعي�ش عن طريق التعرف عى الظاهرة وحتي�د جوانب القوة والضعف 
فيه�ا ومج�ع البيانات وحتليله�ا للوصول إىل عالج للمش�كلة بام ي�ؤدي إىل فهم أفضل لطبيعة األش�ياء، 
وللوق�وف ع�ى تفصيل أمهية الدراس�ات املس�حية يراجع مدخ�ل إىل مناهج البحث العلم�ي يف الرتبية 
والعل�وم اإلنس�انية د. عبداهلل الكن�دري، د. حممد عبدالدايم ص �44 وما بعده�ا مكتبة الفالح الطبعة 
الثانية اإلمارات �993، مقدمة يف البحث العلمي، د. عيل عس�كر وآخرين ص �34 وما بعدها مكتبة 
الفالح الطبعة الثانية اإلمارات �998، قراءات يف أس�اليب البحث العلمي، حسني فرحان رمزون ص 
68 وما بعدها دار حنني عامن �995، البحث العلمي ومناهجه وتقنياته، حممد زيان عمر ص ��7 دار 

الرشوق الطبعة الرابعة جدة �983. 
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مدخل لفهم تفعيل دور الدين يف العمل التطوعي. ونخلص إيل املسامهة يف تطوير قطاع العمل 
التطوعي واالرتقاء بأبعاده املختلفة. وإعداد خالصة نتائج هذا البحث لتكون مقدمة لدراس�ة 

أكر ملعرفة الدوافع واألسباب احلقيقية للعمل التطوعي.

ثانيا: جماالت الدراسة: 

مل�ا كان م�ن الصعوبة ملثل هذه الدراس�ة املحدودة أن جتعل مجيع اهليئ�ات ومجعيات العمل 
التطوعي موضع للدراس�ة وملا كان أس�لوب العينات،مما يتيح فرصة دراس�ة عينة صغرية نسبيا 
متثل املجتمع األصيل للدراس�ة متثيال صادقا يتيح لنا تعميم نتائج الدراس�ة عى املجتمع بأكمله. 
فق�د تم اخت�ار هيئة اهلالل األمح�ر اإلمارايت ملا هلا من حضور واس�ع بني املواطن�ني وحيث أهنا 

جتذب الكثري من املتطوعني )جمتمع الدراسة(. 

ثالثا: أداة البحث:

تم توزيع استبانه عى ثامنني متطوعا من الذكور واإلناث وهو جمموع الذين أجريت عليهم 
الدراسة. 

اس�تخدم يف البحث االس�تبانه كوسيلة جلمع البيانات والتي ش�ملت )�6( سؤاال لتغطية 
املحاور التالية: 

املحور األول: لقياس كيف يتعرف املتطوع عى مؤسسات العمل التطوعي.

املحور الثاين: لقياس ما يدفع الفرد أو حيفزه عى القيام بالتطوع، وعالقة ذلك بمعتقداته.

املح�ور الثال�ث: لقياس مدى تناس�ب امل�ردود الذي يعود ع�ى املتطوع م�ع الوقت الذي 
يبذله.
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رابعا: معاجلة البيانات

اتب�ع يف تفريغ وجدول�ة البيانات يف هذا البح�ث إدخال البيانات عى برنامج اإلكس�ل يف 
احلاسوب كام تم مراجعتها يدويا لتحري الدقة. 

* * *
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حتليل البيانات

يف البداية أردنا أن يتضح لنا ما الذي يوجه املتطوع ويعرفه بالعمل التطوعي هل هو اإلعالم 
أم الرف�اق أو الدافعية الذاتية أم أخري، فهنا برز دور املجتمع املتمثل يف األصدقاء أو الرفاق يف 
احتالهلم املرتبة األوىل بذلك وبنسبة أكثر من 42% ثم تالها اإلعالم بوسائله املختلفة واملتنوعة 
واجلذابة بنس�بة أكثر 28% ثم الدافعية الذاتية بنس�بة �2% وأخرى 5% وهذا يظهر بوضح دور 

املجتمع أو الرفاق يف التعريف بالعمل التطوعي والذي يفوق اإلعالم. 
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عندما طرح سؤال عن هل تم الرتويج للعمل التطوعي بشكل جيد وافق فقط 29% بينام مل 
يوافق �5% و��% أجابوا بال أدري، وامتنع 9% عن اإلجابة. مما يوضح شعور غالبية املتطوعني 

أنه ليس هناك الرتويج الكايف والالئق للعمل التطوعي.

وه�ذا أم�ر جدير باالهت�امم وجيب أن يوضع يف احلس�بان م�ن قبل احلكوم�ات واملنظامت 
األهلية لضامن استمرارية العمل وزيادة املنخرطني فيه.
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تم طرح جمموعة من األسئلة لبيان إذا ما كانت هناك عالقة بني دافعية الدين كحافز للعمل 
التطوعي وكانت اإلجابات عى النحو التايل: 

ملعرفة ما الذي ش�جع املتطوع عى القيام بتلك األعامل التطوعية فس�ئل املتطوعني ما الذي 
حفزهم للتطوع أجاب غالبيتهم 83% بأن الذي حفزهم هو اجلزاء واملثوبة من اهلل، بينام أجاب 
��% بأنه دافع ذايت، ومل جيب 6% ومل تس�جل أية إجابات خليار املكافآت املالية، والذي يوضح 
وبش�كل ال يقبل الش�ك بأن مجيع املتطوعني مل يكن للمكافآت املالية أن تكون حافز هلم للعمل 

التطوعي.

وإن كنت ش�خصيا ال أجد غضاضة يف منح مكافآت عينية أو مالية للمتطوعني إال أن هذا 
مل يكن له أي حافز يذكر.
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وحماول�ة لفه�م إذا ما كانت هناك عالقة بني الس�ؤال الس�ابق واحل�ايل يف حتديد دور الدين 
أو الدافعي�ة الديني�ة للح�ث عى التطوع س�ئل املتطوع�ني إذا م�ا كان ملعتقداهتم أث�ر يف قيامهم 
بالعمل التطوعي أجاب �9% باملوافقة وأجاب 9% بال أدري ومل يبدي أي متطوع عدم املوافقة 
ل�دور املعتق�د يف العمل التطوعي وه�ذا يبن أمهية تفعيل واس�تثامر العالقة ب�ني الدين والعمل 

التطوعي.
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ث�م قمنا بطرح س�ؤال ملعرفة إذا ما كان االلتزام باإلس�الم فعليا كمح�ورًا يف حياة األفراد، 
له تأثري عى التطوع فكان الس�ؤال هل تعتر نفس�ك مسلاَم ملتزمَا فأجاب 86% من أفراد العينة 
باملوافقة وارتفعت نسبة ال أدري إىل �4% واستمرت نسبة ال أوافق يف االنعدام. وهذا يشري إىل 
أنه بالرغم من أنه ال يعتقد كل متطوعي اهلالل األمحر أنفسهم بأهنم مسلمون ملتزمون إال أهنم 

يف ذات الوقت مل يعد أي فرد منهم نفسه غري ملتزم حيث مل تشمل عدم موافقة. 

وهذا قد يكون بدافع أن بعض األفراد يرون أنفس�هم مقرصون فال يعترون أنفس�هم دائام 
ملتزمون باإلسالم وهو أمر طبيعي
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ولتحديد مفهوم االلتزام باإلس�الم وكون تلك العبارة التي وردت يف الس�ؤال الس�ابق قد 
حتتم�ل العديد من التأويالت فكان ال بد أن نطرح س�ؤال أكثر وضوح�ًا ويف نفس الوقت يرز 
مصداقية اإلجابة الس�ابقة، فعندما س�ئلنا املتطوعني هل يقومون بأداء الصلوات اخلمس�ة يوميَا 
)كم�ؤرش عى االلت�زام بالتدين( مل يكن هناك تغ�ري ملحوظ فقد انخفضت نس�بة املوافقة قلياَل 
فأج�اب 80% من أف�راد العينة بدائاَم وهذا يدل ع�ى االلتزام بالتدين بينام أج�اب �7% باحيانَا 
وبنس�بة قليلة جدَا ال تتجاوز 3% إهنا أبدا ال تقوم بأداء الصلوات اخلمس�ة. وهذا يلتف انتباهنا 
إىل م�ؤرش ه�ام أن غالبية املتطوعني ملتزمون بالتدين وأن نس�بة الغري ملتزم�ة بالصلوات قليلة 

جدَا مما يؤكد مصداقية اجلزاء واملثوبة من اهلل كدافع رئيس للعمل التطوعي.
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وتأكي�د ع�ى العالقة بني اإلس�الم والعمل التطوعي س�ئل املتطوعني عن بع�ض املفاهيم 
اإلسالمية وعالقتها بالعمل التطوعي كانت اإلجابات عى النحو التايل:

ه�ل تعتق�د بأن هناك عالقة بني اإلس�الم والعمل التطوعي كانت اإلجابة مدهش�ة للغاية 
إذ أن اجلميع أجاب وبنس�بة �00% باملوافقة مما يدل وبال ادين ش�ك أن هناك عالقة وطيدة بني 
اإلسالم والعمل التطوعي. وهذا يوضح أنه عى الرغم من أنه ليس اجلميع ملتزمون باإلسالم 

إال أهنم يدركون أن هناك عالقة بني اإلسالم والعمل التطوعي. 
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وتم طرح س�ؤال أخر عن مفهوم اإلحسان وأثره يف العمل التطوعي فإذا بالنسبة تنخفض 
قليال إىل 94% من النسبة السابقة التي توافق، وفقط 3% ال أدري، بينام 3% مل جتب. إال أهنا نسبة 

كبرية جدًا التي فهمت عالقة اإلحسان بالعمل التطوعي
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ث�م قمن�ا بطرح عدة أس�ئلة أخرى لقياس مدى تناس�ب امل�ردود الذي يعود ع�ى املتطوع 
وأرسته مقارنة بالوقت الذي يبذله فكانت عى النحو التايل: 

هل يتعلم املتطوع أش�ياء جديدة من خالل العمل التطوعي أجاب �9% باملوافقة وأجاب 
6% بال أدري ومل يوافق 3% وهذه تعد ظاهرة صحية ومشجعة هليئات العمل التطوعي وللهالل 

األمحر بشكل خاص أن يتيح هلذه النسبة الكبرية من املتطوعني تعلم أشياء جديدة ومفيدة.
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ث�م كان س�ؤال عن م�ا إذا كان املتطوع يتحص�ل عى التدريب فأج�اب �7% باملوافقة %9 
بع�دم املوافق�ة و��% بال أدري وامتنع 9% عن اإلجابة. وتعد تلك نتيجة إجيابية إال أهنا تس�لط 

الضوء عى أمهية االستثامر يف املتطوعني وتأهيلهم وتقديم التدريب املالئم هلم.
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وعندما سئل املتطوعون إن كان للعمل التطوعي تأثريًا إجيابيًا يف حسن معيشتك وأرستك، 
وافق 82% ومل يوافق فقط 6 % وأجاب 9% بال أدري ومل جيب %3.

وإن كانت الغالبية قد أجابت بنعم فأن ما يقارب نسبة 9% أجابوا بالنفي وهي نسبة جديرة 
بالبحث واملالحظة وربام قد يكون مؤرش لكثري من اهليئات ومنظامت العمل التطوعي أن حتاول 

االهتامم ولو بقدر معني بأرس املتطوعني وحياهتم االجتامعية
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كام أجاب 66% من املتطوعني باملوافقة عندما س�ئلوا إن كان وقتهم يتم اس�تغالله بصورة 
جيدة من قبل اهلالل األمحر بينام كانت نسبة عدم املوافقة 20% وأجاب �4% بال أدري، وبالرغم 
م�ن أن غالبي�ة املتطوع�ني وافقوا عى أن وقتهم يتم اس�تغالله بصورة جي�دة إال أنه حيب معرفة 
أسباب عدم موافقة األقلية ولو كانت قليلة، وهل ما جيب أن يأخذ يف احلسبان لضامن االستفادة 

املثى من أوقات املتطوعني.
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وعام إذا كان املردود الذي يتحصل عليه املتطوع يتناس�ب مع الوقت الذي يس�تنفذه وافق 
46% فق�ط م�ن املتطوعني يف حني مل يوافق 20% و 23% ب�ال أدري ومل جيب ��% وهذا املؤرش 
حيتاج منا إىل وقفة ملعرفة تطلعات املتطوع وكيف يمكن أن يس�تفاد بوقته بأفضل طريقة وكيف 

نشعره بان املردود يتناسب مع الوقت املستقطع. 

ولع�ل هذه تكون فرصة للقيام بدراس�ات حول مردود العم�ل التطوعي وكيفية املحافظة 
عى املتطوعني واالستثامر فيهم.
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وعندما س�ئل املتطوعون عن إذا ما كانوا ليش�جعوا اآلخرين عى العمل التطوعي جاءت 
نسبة مدهشة باملوافقة حيث وافق 97% عى ذلك يف حني انعدمت نسبة عدم املوافقة واختارت 

نسبة 3% ال أدري. 

وهذه اإلجابة يف حد ذاهتا مثرية لالنتباه وتوضح لنا الروح التي يسهم هبا املتطوع يف العمل 
والت�ي تنم�ي ه�ذا املجال. فعى الرغ�م من أن أقل من نصف املتطوعني يف الس�ؤال الس�ابق قد 
أجابوا بأهنم يش�عروا أن املردود تس�اوى مع العمل الذي يقوم به املتطوع إال أن نس�بة 97% من 

املتطوعني يشجعوا اآلخرين عى العمل التطوعي.  
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وعندما أصبح السؤال أكثر حتديدَا وهو هل تشجع اآلخرين للتطوع للهالل األمحر جاءت 
نسبة عالية باملوافقة 88% مقابل فقط نسبة 3% لعدم املوافقة يف حني كانت نسبة ال أدري %9.

وهذا يوضح التأثري االجيايب الكبري للهالل األمحر عى املتطوعني وكوهنا من اهليئات الرائدة 
يف ه�ذا املجال وهو أمر حيس�ب هلا، مع عدم إغفال املالحظة الس�ابقة م�ن حماولة فهم توقعات 

املتطوع من خالل املردود مقابل الوقت املستقطع.
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وأخريَا كان السؤال الذي طرح لو استقبلت من أمرك ما استدبرت وعاد بك الوقت للوراء 
فهل تتطوع مرة أخرى؟ كانت املوافقة عالية جدَا بنس�بة 85% يف حني مل يوافق 3% وأجاب %9 

بال أدري وأمتنع 3% عن اإلجابة.

ومرة أخرى هنا نرى النس�بة العالية باملوافقة والتي تش�ري بشكل واضح عى أمهية التطوع، 
وإن كانت ظهرت نسبة 3% وان كانت قليلة جدًا إال أهنا تسرتعي االنتباه إىل ما قد يدفع متطوع 

إيل عدم االنضامم جمددًا إيل عمل يبيل فيه بالء حسنًا
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خالصة وحتليل النتائج

جيب النظر إيل هذه الدراسة عى أهنا دراسة أولية تتيح الفرصة ألن تتبعها دراسات أخرى 
من املمكن أن توظف لتحليل ما خلصت إليه من نتائج. 

هدفت هذه الدراس�ة إىل اإلجابة عى عدد من التس�اؤالت مثل كيف يتعرف املتطوع عى 
مؤسس�ات العمل التطوعي؟ من يكون صاحب الفضل يف ذلك؟ ما الذي يدفع الفرد أو حيفزه 
عى القيام بالتطوع؟  هل هناك عالقة بني معتقدات الفرد والتطوع؟ هل اإليامن أو التدين يكون 
دافعية للعمل التطوعي؟ هل املردود الذي يعود عى املتطوع يتناسب مع الوقت الذي يبذله؟ 

ويمكن لنا وبشكل مبسط أن نلخص نتائج هذه الدراسة عى النحو التايل:

يلع�ب األصدق�اء الدور الرئيس يف التعريف بالعم�ل التطوعي مع عدم إغفال كل من   .�
دور اإلعالم والدافع الذايت للبحث عن التطوع، مع مالحظة أن غالبية املتطوعني أوضحوا أنه 
ليس هناك ترويج كايف أو الئق للعمل التطوعي والذي جيب أن يوضع يف حس�بان املهتمني من 

حكومات ومنظامت األهلية لضامن استمرارية العمل التطوعي وزيادة نسبة املتطوعني.

أوض�ح غالبية املتطوعني أن ما ش�جعهم عى االنخ�راط يف العمل التطوعي هو األجر   .2
واملثوبة من اهلل، مما يرز وبش�كل واضح دافعية اإليامن للعمل التطوعي. وبالرغم من أن خيار 
املكافأة املالية مل حيظ عى أي من نس�بة تذكر عى كوهنا حافز للتطوع إال انه ليس هناك غضاضة 

أن تكون هناك مكافآت معنوية أو عينية متنح للمتطوعني.

يعتر غالبية املتطوعني أنفس�هم ملتزمون باإلس�الم مما قد يعزا إليه مبادرهتم إىل العمل   .3
التطوعي والذي اتضح من خالل طرح عدد من األسئلة املتنوعة لقياس صدق اإلجابة ومفهوم 

االلتزام.
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أك�د مجيع املتطوعني بان هناك عالقة بني اإلس�الم والعمل التطوعي، وكانت هذه هي   .4
امل�رة األوىل والوحيدة يف هذه الدراس�ة التي أج�اب فيها أفراد العين�ة �00% باملوافقة. والذي 

يدعم االستنتاج السابق ويوضح اهلدف الرئيس من الدراسة.

أكد غالبية املتطوعني أهنم يتلقون تدريب ويتعلمون أش�ياء جديدة، والذي يعد عالمة   .5
مميزة يف أمهية استثامر املتطوعني وتأهيلهم بالشكل املناسب.

أعطت الدراسة مؤرشا لكثري من اهليئات ومنظامت العمل التطوعي أن حتاول االهتامم   .6
ول�و بق�در معني بأرس املتطوعني وحياهت�م االجتامعية مما قد يعود بالفائ�دة عى املتطوع وأرسته 

وعى العمل التطوعي. 

ع�ى الرغ�م من أن غالبية املتطوعني أوضحوا أن وقتهم يتم اس�تغالله بصورة جيدة يف   .7
هيئ�ة اهل�الل األمحر إال أن اقل م�ن 50% ذكروا أن املردود الذي يعود عى املتطوع يتناس�ب مع 
الوق�ت الذي يبذل�ه، و حيتاج هذا املؤرش منا إىل وقفة ملعرفة تطلع�ات املتطوع وكيف يمكن أن 
يس�تفاد بوقته بطريقة مثى ليش�عر بأن املردود يتناس�ب مع الوقت املس�تقطع. ولعل هذه تكون 
فرصة للقيام بدراسات حول مردود العمل التطوعي وكيفية املحافظة عى املتطوعني واالستثامر 

فيهم. 

وع�ى الرغم م�ن أن أقل من 50% ذك�روا أن املردود الذي يعود عى املتطوع يتناس�ب   .8
مع الوقت الذي يبذله إال أن نسبة 97% من املتطوعني يشجعوا اآلخرين عى العمل التطوعي.  
وهذه اإلجابة يف حد ذاهتا مثرية لالنتباه وتوضح لنا الروح التي يعيش هبا املتطوع والتي تس�هم 

بشكل كبري يف تنمية هذا املجال التطوعي.

ه�ذه بع�ض املالحظات التي خلص�ت إليها هذه الدراس�ة، ولعها تكون بداية لدراس�ات 
أشمل وأعمق يف جمال العمل التطوعي ودافعية اإليامن كمحفز رئيس عى عمل اخلري. 

واحلمد هلل رب العاملني.
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