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  :املستخلص

َیعنى هذا البحث الدعوي،وقد  التطوعي العمل نحو الجامعة طـلـاب  بدراسة واقعُ

ویهدف البحث إلى . كعینة" العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة  طالب"تناولت 

 للعمل العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة طالب ممارسة مدى على التعرف

 رغبونی التي الدعویة التطوعیة األعمال أبرز على والوقوف الدعوي، التطوعي

 األعمال في مساهمتهم نتیجة فوائد من الطالب یتوقعه ما وأبرز فیها المساهمة

 في المشاركة وبین بینهم تحول التي المعوقات أهم على والتعرف الدعویة التطوعیة

 في المشاركة على الطالب یحفز خاللها من التي والوسائل الدعویة التطوعیة األعمال

وخلصت إلى . المنهج الوصفي سلكت في هذا البحث وقد .الدعوي التطوعي العمل

 المؤسسات وتجددها وحاجة الدعوي التطوعي العمل مجاالت تنوع :عدة نتائج أهمها

 التكافل لمبدأ التطوع  وترسیخ،شبابیة طاقات إلى الدعویة والجهات والجمعیات

 طالب وتفضیل،الخبرة أو الوقت أو المال أو الجهد بذل خالل من االجتماعي

 وأما .اإلسالم دین نشر في ویسهم العقیدة یخدم الذي الدعوي التطوعي للعمل الجامعة

 الرائدة الجامعات تجارب تعمیم التعلیم وزارة تتبنى أن:أبرز توصیات هذه الدراسة فهي

 بین موسعة شراكات  عقد،الطالب لجمیع إلزامي كمتطلب التطوعي العمل أقرت التي

 مناسبة دعویة ومشاریع برامج لتصمیم والخیریة الرسمیة الدعویة والجهات الجامعات

 الجامعات بین تنافسیة جائزة فیها وتخصیص المشاركة والطالبات للطالب یتاح

 المؤسسات أحد برعایة الدعوي التطوعي العمل مجال في اإلبداع مجال في السعودیة

  .المانحة الدعویة

  .التطوعالدعوة اإلسالمیة، : الكلمات المفتاحیة

بــن األمیـر سـطام كلیــة التربیـة، جامعـة    بقـسم الدراسـات اإلسـالمیة،مـشارك أسـتاذ   *

  الخرج، المملكة العربیة السعودیة،   عبد العزیز
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The Reality of students’ University about Dawa volunteering 

work� �

Survey field study on students of Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University� �

Dr.Khalid bin Hadoob Al Mehaidib* 

Abstract 

This research aimed to study the reality of university students about 

Dawa volunteer work, at " Prince Sattam Bin Abdulaziz University " as a 

sample. The research aims to identify the extent of the Prince Sattam Bin 

Abdulaziz University’s practice  of Dawa voluntary work, and stand on the 

most prominent Dawa volunteer work that they want to contribute and 

highlight what students expect from benefits as a result of their contribution 

to the work of Dawa volunteer and identify the most important obstacles 

that prevent them from participating in the Dawa volunteer work and 

identify the most important obstacles that prevent them from participating in 

the Dawa volunteer and means through which motivates students to 

participate in Dawa volunteer work. I used at this research descriptive 

method and finds out the following findings: the diversity of Dawa 

volunteer work fields and renewal, the need for institutions, associations and 

authorities preaching to the energies of youth, and the consolidation of 

volunteering to the principle of social solidarity through the effort or money 

or time or experience, and university student’s  preference for Dawa 

volunteer work, which serves faith and contribute to spreading the Islam 

faith. The main recommendations of this study are: Ministry of Education 

must adopt circulating leading universities which approved volunteer work 

requirement as compulsory for all students experiences, held extensive 

partnerships between leading universities and official charitable bodies 

preaching to design programs and   projects of Dawa to be suitable and 

available for students participating for competitive award between Saudi 

universities in the field of creativity, Dawa voluntary work under the 

auspices of a missionary donor institutions�� �



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠١
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ا ا ا   

ا  

 إحصائیة أظهرت فقد ًمطردا ًنموا الغربیة البالد في التطوعي العمل  یشهد

 المتحدة الوالیات في أشخاص أربعة كل من ًواحدا أن م٢٠١٢ عام في أعدت

 ال التطوعي العمل أن على یدل مما ربحیة، غیر منظمة خالل من تطوع األمریكیة

األمریكیین، وفي المملكة العربیة  من للمالیین بالنسبة ًهمام ًنشاطا یشكل یزال

ًالسعودیة تبنت عددا من الجامعات طرح مبادرات مجتمعیة تندرج ضمن المسؤولیة 

یسهم في  فالعمل التطوعي ،)١(االجتماعیة تعنى بإشاعة ثقافة العمل التطوعي وتطبیقه

 المجتمع وتمثل الدعوة إلى التي یحتاجها كافة المجاالت في المجتمع احتیاجات سد

اهللا تعالى أحد مجاالت العمل التطوعي الخصبة التي تتجلى من خاللها هویة بالد 

نصت المادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي للحكم  الحرمین الشریفین وفق ما

تحمي عقیدة اإلسالم وتطبق شریعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن "على أن الدولة 

الطالب  طاقات تبرز الجامعیة  ولكون المرحلة."وتقوم بواجب الدعوة إلى اهللالمنكر، 

للوطن الذي  الحقیقي االنتماء معنى ومواهبهم فإن مساهمتهم في هذا المجال تحقق

   .شرفه اهللا تعالى باالنتماء إلیه

 مـــن أن والجامعـــات العـــالي التعلــیم مجلـــس نظـــام األولــى مـــن المـــادة  وحیــث تـــضمنت

یعـد  التطـوعي الـدعوي اختـصاصها، ولكـون العمـل نطـاق فـي المجتمـع خدمة امعاتالج مهام

أحـــد مجـــاالت خدمـــة المجتمـــع التـــي یمكـــن للجامعـــة تقـــدیمها للمجتمـــع فقـــد جـــاء هـــذا البحـــث 

ــ  اتجاهـــات طـــالب الجامعـــة نحـــو العمـــل التطـــوعي الـــدعوي دراســـة تطبیقیـــة علـــى "المعنـــون بــ

األمیــر ســطام الستكــشاف واقــع طــالب جامعــة " بــن عبــد العزیــزاألمیــر ســطام طــالب جامعــة 

بــــن عبــــد العزیــــز تجــــاه مــــساهمتهم فــــي العمــــل التطــــوعي بــــشكل عــــام والــــدعوى علــــى وجــــه 

الخــصوص وطــرح الحلــول الممكنــة التــي تــسهم فــي نــشر ثقافــة العمــل التطــوعي الــدعوي فــي 

                                                           

  .مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الباحة) ١(
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  . أوساط الطالب

  ً سائال المولى تعالى العون والتوفیق والسداد،،،

  :اسةمشكـلة الدر

 وینخـرط فـي )١( المملكـة سـكان  مـن%٦٧تشكل فئـة الـشباب فـي مجتمعنـا نحـو 

ً طالبا في مرحلة البكالوریوس)٥٥٨,٥٨٠(التعلیم العالي منهم 
 یمثل طالب جامعـة )٢( 

ً طالبــــا، وهــــذه الطاقــــات الــــشبابیة نجــــد أن )٢٩٠٧٣ (ســــطام بــــن عبــــد العزیــــز بــــالخرج

ًویة الزال محدودا، مع ما تعانیـه المؤسـسات توظیفها في مجال األعمال التطوعیة الدع

والجمعیـات الخیریــة والدعویــة مــن نقــص فــي الطاقـات البــشریة التــي تمثــل حجــر الزاویــة 

في األساس الذي یقوم علیه نشاطها وبرامجها، ومع محدودیة انتشار ثقافة التطـوع فـي 

 .األوساط الطالبیة

  :تساؤالت الدراسة

 : اآلتيالرئیسوفق السؤال لة الدراسة  صیاغة مشكخالل ذلك یمكننامن 

 مــشاركة طــالب جامعــة األمیــر ســطام بــن عبــد العزیــز فــي األعمــال التطوعیــة  مــدىمــا"

 "الدعویة؟

 :أبرزها ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس عدة تساؤالت فرعیة 

بــن عبــد العزیــز فــي األعمــال التطوعیــة األمیــر ســطام طــالب جامعــة مـا مــدى ممارســة  )١

 الدعویة؟

بــن عبــد األمیــر ســطام طــالب جامعــة   یرغــبة الدعویــة التــياألعمــال التطوعیــمــا  )٢

 المشاركة فیها؟ العزیز

 بـــن عبـــد العزیــز عـــن المـــشاركة فـــياألمیـــر ســطام طــالب جامعـــة الـــذي یعیـــق مــا  )٣

                                                           

الــوطني  المعلومـات مركـز فـي المــسجلین واإلنـاث الـذكور المـواطنین إلجمــالي الكلـي للتعـداد ً وفقـا)١(

ــــــــــــي لمركــــــــــــز: انظــــــــــــر ــــــــــــوطني المعلومــــــــــــات الموقــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــا ال ــــــــــــوزارةالت ــــــــــــة  بع ل الداخلی

sa.gov.moi.www://http   

 وزارة التعلیم العاليل  التابعالتعلیم  مركز إحصاءاتًوفقا إلحصائیة )٤(

-and-Planning-for-Ministry-Deputy/Ministry/ar/sa.gov.moe.www://http

aspx.default/Pages/HESC/affairs-Information  
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 الدعویة؟األعمال التطوعیة 

بـن األمیـر سـطام طالب جامعـة سالیب والوسائل التي تسهم في تحفیز ما األ )٤

  الدعویة؟ي األعمال التطوعیة فعبد العزیز 

نحـو األعمـال التطوعیـة  هاتجاهاتـ تأثیر تخصص الطالب في تحدیـد ما مدى )٥

  الدعویة؟

  :أهداف الدراسة

بـن األمیـر سـطام تسعى الدراسة إلى التعـرف علـى مـدى ممارسـة طـالب جامعـة 

عبـد العزیـز للعمـل التطــوعي الـدعوي، والوقـوف علـى أبــرز األعمـال التطوعیـة الدعویــة 

التـي یرغبـون المـساهمة فیهــا وأبـرز مـا یتوقعــه الطـالب مـن فوائــد نتیجـة مـساهمتهم فــي 

األعمــــال التطوعیــــة الدعویــــة والتعــــرف علــــى أهــــم المعوقــــات التــــي تحــــول بیــــنهم وبــــین 

المشاركة في األعمال التطوعیة الدعویة والوسائل التي من خاللها یحفز الطالب على 

 ومــدى اخــتالف اتجاهــات طــالل الجامعــة نحــو المــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي

  .مجاالت العمل التطوعي الدعوي باختالف تخصصاتهم العلمیة

  

  :أهمیة الدراسة

تكمـــن أهمیـــة الدراســـة فـــي إبرازهـــا لقیمـــة العمـــل التطـــوعي الـــدعوي لـــدى طـــالب 

الجامعــة واآلثــار التــي تترتــب علــى مــشاركتهم فیــه، وأثــر العمــل التطــوعي الــدعوي فــي 

  .ًنظرا لقلة الدراسات البحثیة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل مستقلالمجتمع 

  :منهج الدراسة

مـــن خـــالل المـــسح  )١( الوصـــفيسأســـعى خـــالل هـــذه الدراســـة الســـتخدام المـــنهج 

التطــوعي الــدعوي، مــن  العمــل الجامعــة نحــو طــالب االجتمــاعي الستقــصاء اتجاهــات

 جامعـــة(مجتمـــع األصـــلي للدراســـة خـــالل تطبیـــق اســـتبانة علـــى عینـــة عـــشوائیة تمثـــل ال

  ).بن عبد العزیزاألمیر سطام 
                                                           

طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجیة علمیة صحیحة وتصویر النتـائج التـي ) "١(

فــي منــاهج البحــث العلمــي :  انظــر."یمكــن تفــسیرهایــتم التوصــل إلیهــا علــى أشــكال رقمیــة معبــرة 

  .م، عمان١٩٨٧، ٢، ط١٣٢-١٣١وأسالیبه، سامي عریفج وآخرون ص
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  :السابقةالدراسات 

ـــى ـــسعودیة وممارســـة العمـــل التطـــوعي الـــدعوي": دراســـة بعنـــوان :األول " الفتـــاة ال

 .)١( سعوددراسة وصفیة على طالبات جامعة الملك 

 األول والــــسادس مــــن طالبــــات : عینــــة مــــن طالبــــات المــــستویینتناولــــت الدراســــة

  .استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعيوعة الملك سعود بمدینة الریاض، جام

أنــــه تنــــاول  أن إال بابــــه فــــي متمیــــز البحــــث :المــــذكورة الدراســــة مــــن الموقــــف

ـــالي فـــستكون ـــه الموضـــوع مـــن جانـــب اجتمـــاعي وبالت ـــادتي من محـــدودة فـــي الجانـــب  إف

  . النظري

ـــة أســـالیب تنمیتـــه واتجاهـــات  واقـــع العمـــل التطـــوعي ومعوقاتـــه و:الدراســـة الثانی

  . )٢( الطالب نحوه بجامعة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة

حیــل ممارســة  الــسعودیة العربیــة بالمملكــة القــصیم جامعــة واقــع طــالبتناولــت الدراســة 

 . التطوعیة األعمال

 وأبعـاد زاویـة من الموضوع تناول أنه أن إال متمیز البحث :الدراسة من الموقف

  . الدراسة أداة إعداد في جانب منه إفادتي فستقتصر وبالتالي اجتماعیة

 فــي دراســة" الــدعوي والعمــل الــسعودي الــشباب": بعنــوان  دراســة:الدراســة الثالثــة

 الدراســـة تناولـــت.)٣( "والتطـــوعي الـــدعوي العمـــل حـــول الـــسعودي آراء الـــشباب اســتطالع

  .سعود الملك جامعة طالب من عینة

أنــــه تنــــاول  أن متمیــــز فــــي بابــــه إال البحــــث :ورةالمــــذك الدراســــة مــــن الموقــــف

ًمحــدودة جــدا فــي  إفــادتي منــه الموضــوع مــن زاویــة وأبعــاد اجتماعیــة وبالتــالي فــستكون

  . إعداد أداة الدراسة

  

                                                           

بحث تكمیلي لنیل درجة الماجـستیر فـي قـسم الدراسـات االجتماعیـة بجامعـة الملـك سـعود، إعـداد ) ١(

  .هـ١٤٢٢نورة سلیمان الموسى، عام /الطالبة

  . م٢٠١٢ه الموافق ١٤٣٣ید، جامعة القصیم، قسم أصول التربیة إبراهیم بن عبد اهللا العب. د) ٢(

 محمـد اإلمـام جامعة مجلة في منشور بحثسلیمان بن عبد اهللا العقیل، وهي عبارة عن /للدكتور) ٣(

  .هـ١٤٢٣، شوال، )٤٠(بالریاض، عدد  اإلسالمیة سعود بن



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  :وعینتها الدراسة مجتمع

تــشمل الدراســة عینــة عــشوائیة مــن طــالب جامعــة األمیــر ســطام بــن عبــد العزیــز 

ـــغ كلیـــة )١٥( ة الخـــرجبمحافظـــ بـــالخرج فالجامعـــة تحتـــضن  الـــذكور طالبهـــا مجمـــوع بل

   .هـ١٤٣٦-١٤٣٥الجامعي  العام في ًطالبا) ٧,٨٢٠(

جامعــة األمیــر ســطام بــن عبــد   وسأســعى ألن تــشمل الدراســة عینــات مــن كلیــات

 إدارة - التربیـــــة الخاصـــــة -القـــــانون  (العزیـــــز بـــــالخرج لتـــــشمل التخصـــــصات النظریـــــة

 الـصحیة والتخصصات ،)اآللي الحاسب- هندسةال (الهندسیة والتخصصات ،)األعمال

 إجمـــالي عــــدد ویبلــــغ). الـــصیدلة-العلـــوم الطبیــــة التطبیقیـــة -طـــب األســــنان -الطـــب (

 الدراســـي العـــام فـــي ًطالبـــا) ٥٣٢٦(الكلیـــات واألقـــسام  بهـــذه المقیـــدین الـــذكور الطـــالب

  .هـ١٤٣٦-١٤٣٥

 التــي تــستلزمها طبیعــة  محــاور الســتیفاء المعلومــات)٥ (وقــد أعــددت اســتبانة اشــتملت علــى

) لیكــرت(مقیــاس  وفــق الدراســة عینــة أفــراد لهــا یــستجیب عبــارة) ٨٥ (االســتبانة وتــضمنت .البحــث

   .الخماسي

المتخصــصین فــي مجــال الــدعوة   مــن)١٠ (االســتبانة مــن قبــل أداة حكمــت وقــد

 مـــا لقیـــاس ومالءمتهـــا العبـــارات وتـــرابط المحتـــوى مـــدى صـــدق مـــن للتحقـــق والمنـــاهج،

 النهائیـة صورتها في االستبانة وتم توزیع ووضوحها، اللغویة وسالمتها جله،أل وضعت

 الدراسـة أداة یوضـح )١( رقـم والملحـق. ًطالبـا )٣٥٨( الدراسـة وعـددهم عینة أفراد على

  .النهائیة صورتها في

لحـــــــساب  SPSS برنـــــــامجالباحـــــــث اســـــــتخدام  :اإلحـــــــصائیة المعالجـــــــة أســـــــالیب

ـــــــاري الخطـــــــأ- المعیـــــــاري للمتوســـــــطات رافاالنحـــــــ- التكـــــــرارات- لمتوســـــــطاتا(  المعی

، )٢كـــا(وحــساب قیمـــة ، )ألفاكرنبـــاخ(، معادلـــة ) بـــین المتوســطاتالفـــروق-للمتوســطات 

  .لمحاور االستبانةًوفقا 

  :  بمصطلحات الدراسةالتعریف

ًاســـتعداد وجـــداني مكتـــسب، ثابـــت نـــسبیا، یمیـــل " :یعـــرف بأنـــه: تعریـــف االتجـــاه

ها، أو یرحـب بهـا ویحبهـا، أو لفیجعلـه یقبـل علیهـا ویفـضبالفرد إلــى موضـوعات معینـة 



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

   .)١("عنها فیجعله یعرض عنها أو یرفضها أو یكرههابـه یمیل 

یقصد بهم طـالب جامعـة األمیـر سـطام بـن عبـد العزیـز الـذكور : طالب الجامعة

  .الدارسین في مختلف الكلیات، والتخصصات، والمستویات بمحافظة الخرج

ي یبذله أي إنسان بال مقابل لمجتمعه بدافع منه لإلسـهام فـي الجهد الذ" :التطوع

  .)٢( " المؤسسة التي تعمل على تقدیم الرعایة االجتماعیةؤولیةتحمل مس

 دون إلیـه بحاجـة هـم أفـراد مجموعـة أو فـرد إلى العون ید  تقدیم:العمل التطوعي

  .)٣(تعالى اهللا ةمرضا ابتغاء منه والغرض ًمعنویا، أو ًمادیا ًسواء أكان مقابل، أي

  :  الدعوة لغةتعریف

التـسمیة، والمناداة، والدعوة، واالستغاثة، :  الدعوة بمعان عدة منهاوتأتي: الدعوة

  )٤( .الطعامالدعوة إلى والحلف، والزعم، و

  :ًتعریف الدعوة اصطالحا

  :للدعوة معنیان

  . الدین أو الرسالة: األول

 فـي البحــث، وعلــى ضــوء ذلــك یمكــن  وهــذا هــو المقــصود،النــشر والــبالغ: الثـاني

 وتطبیقـــــه فـــــي واقـــــع ، إیـــــاهم وتعلـــــیمه،تبلیـــــغ اإلســـــالم للنـــــاس«: تعریـــــف الـــــدعوة بأنهـــــا

   )٥(.»الحیاة

  

                                                           

  .م١٩٧٣ اإلسكندریة، ، المكتب المصري الحدیث،٩٥أصول علم النفس، أحمد عزت راجح ص) ١(

، مطــــابع ١، ط٢٩التطــــوع فــــي الــــدفاع المــــدني والحمایــــة المدنیــــة، مــــساعد منــــشط اللحیــــاني ص) ٢(

  . م١٩٩٤الجمعة، الریاض 

، بحــث ١٤الباحثــة رنــدة محمــد زینــو ص" دراســة موضــوعیة"العمــل التطــوعي فــي الــسنة النبویــة ) ٣(

شریف وعلومـه، بقـسم الحـدیث الـشریف مقدم الستكمال متطلبـات درجـة الماجـستیر فـي الحـدیث الـ

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ غزة، –وعلومه بكلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة 

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠-١بیروت ط-دار صادر) ٢٥٨ – ١٤/٢٥٧(لسان العرب، البن منظور ) ٤(

- ٣بیـروت ط-مؤسـسة الرسـالة-١٧المدخل إلى علم الدعوة، ت محمد أبو الفتح البیانوني، ص) ٥(

  .هـ١٤٢٢



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

    :تقسیمات الدراسة

 مــــصطلحات وأهــــداف الدراســــة، والتمهیــــد، : وتحتــــوي علــــى: المقدمــــة

  . ٕاجراءات الدراسة، وتقسیماتهاوالدراسة، 

العمـــل التطـــوعي الـــدعوي  مـــشروعیة: للدراســـةاإلطـــار العـــام  :األول المبحـــث

  .ومجاالته

  .التطوع مشروعیة :األول المطلب

  الدعوة إلى اهللا تعالى مشروعیة :الثاني المطلب

   تصنیف المتطوعین:الثالث المطلب

  مجاالت العمل التطوعي : المطلب الرابع

  التطوعي الدعوي  العمل مجاالت:  المطلب الخامس

ــةالدرا: الثــاني المبحــث اتجاهــات طــالب الجامعــة نحــو العمــل التطــوعي : ســة المیدانی

  :الدعوي

 للعمــــل جامعــــة األمیــــر ســــطام بــــن عبــــد العزیــــز واقــــع ممارســــة طــــالب :األول المطلــــب

  .التطوعي الدعوي

جامعــة  مجــاالت العمـل التطــوعي الـدعوي التــي یفـضلها طــالب :الثــاني المطلـب

  .األمیر سطام بن عبد العزیز

جامعـة األمیـر وسائل واألسالیب التي تسهم في تحفیـز طـالب  ال:الثالث المطلب

  . للمشاركة في األعمال التطوعیة الدعویةسطام بن عبد العزیز

جامعة األمیـر سـطام بـن  الفوائد المستخلصة من مشاركة طالب :المطلب الرابع

  . في العمل التطوعي الدعويعبد العزیز

جامعــة األمیـر ســطام بـن عبــد ركة المعوقــات التـي تحــول دون مـشا :المطلـب الخــامس

  . في العمل التطوعيالعزیز

  . وتتضمن أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة 

  ... العون والتوفیق-تبارك وتعالى -ًسائال اهللا 

  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  األول المبحث

  العمل التطوعي الدعوي مشروعیة: اإلطار العام للدراسة

  :التطوع مشروعیة :األول المطلب

 الرفیعة التـي دعـا إلیهـا دیننـا اإلسـالمي الحنیـف مـن خـالل یعد التطوع أحد القیم

"    #  $  %  &  ]  :الترغیـــب فـــي إســـداء المعـــروف وبـــذل الخیـــر للغیـــر فقـــال تعـــالى

1  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  ' Z ]وقــــــــــــــــــــــال  ]١١٤:النــــــــــــــــــــــساء

وحینمـــا نـــزل الـــوحي علـــى . ]٧٧:الحـــج[ o  n     m  lZ] : ســـبحانه

 "ه أم المــؤمنین خدیجــة رضــي اهللا عنهــا بــذكر بعــض مــآثره فقالــت  طمأنتــرســول اهللا 

َیخزیــك مــا واهللا َّكــال ِ ًأبــدا اهللا ْ َإنــك َ ُلتــصل َّ َ َالــرحم َ ُوتحمــل َّ ْ َ َّالكــل َ ُوتكــسب َ ْ َ َالمعــدوم َ ْ َ َْوتقــري ْ َ 

َالضیف ُوتعین َّ
ِ

ِنوائب على َ
َ ِّالحق َ  وقد حث علیه الصالة و والسالم األمة على بذل )١(" َ

َنفس من: "یر واإلحسان للغیر فقالالخ ٍمـؤمن عن َّ ِ ًكربـة ْ ْ ِكـرب مـن ُ ْالـدنیا ُ َنفـس ُّ  عنـه اهللا َّ

ًكربة ْ ِكرب من ُ
ِیوم َ ِالقیامة َ

َ َ ْومن ْ َیسر َ ٍمعسر على َّ ِ َیسر ْ َالدنیا في علیه اهللا َّ ْ ِواآلخرة ّ
َ ْ ْومـن َ َ 

ًمــسلما ََســتر
ِ
ُســتره ْ َالــدنیا فــي اهللا ََ ْ ِواآلخــرة ّ

َ ْ ِعــون فــي ُهَّواللــ َ ِالعبــد َ ْ ُالعبــد كــان مــا َ ْ ِعــون فــي َ َ 

هـــو حـــدیث عظـــیم جـــامع ألنـــواع مـــن العلـــوم والقواعـــد  : النـــووي قـــال االمـــام.)٢(" َِأخیـــه

واآلداب وفیـــه فـــضل قـــضاء حـــوائج المـــسلمین ونفعهـــم بمـــا تیـــسر مـــن علـــم أو مـــال أو 

. )٣(شـــارة بمـــصلحة أو نـــصیحة وغیـــر ذلـــك وفـــضل الـــستر علـــى المـــسلمینإمعاونـــة أو 
                                                           

َكتاب ٣ح ١/٤ البخاري  رواه)١( ِبدء ِ ِالوحي، ْ ْ َكیـف باب ْ ُبـدء كـان ْ ِالـوحي ْ ْ ِاللـه رسـول إلـى ْ  اهللا صـلى ّ

 دار، الجعفــي البخــاري عبــداهللا أبــو إســماعیل بــن محمــد، المختــصر الــصحیح الجــامع وســلم علیــه

  .بغاال دیب مصطفى. د: تحقیق، ٣ط، ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بیروت - الیمامة ، كثیر ابن

ِالـــذكر ِكتـــاب ٢٦٩٩ح ٤/٢٠٧٤ مـــسلم رواه) ٢( ْ ِوالـــدعاء ّ
َ ِوالتوبـــة ُّ

َ ِواالســـتغفار َّْ َ ْ ِ ْ
ِفـــضل باب،ِ ِاالجتمـــاع ْ ِ ْ ِ 

ِتالوة على
َ

ِالقرآن ِ ْ َوعلى ْ ِالذكر َ ْ  عـن العـدل عـن العـدل بنقـل الـسنن مـن المختصر الصحیح ،المسندّ

 عبـد فـؤاد محمـد: تحقیـق النیـسابوري ريالقـشی الحسین أبو الحجاج بن مسلم اإلمام،  اهللا رسول

  .بیروت - العربي التراث إحیاء دار، الباقي

 دار: الناشــر ،٢ط النـووي، مـري بــن شـرف بـن یحیــى، ١٧/٢١شـرح النـووي علــى صـحیح مـسلم  )٣(

   .هـ١٣٩٢ – بیروت - العربي التراث إحیاء



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

ِاألرملــة علــى َّالــساعي : " قــال النبــي :قــالعــن أبــي هریــرة وروى البخــاري  َ َ ْ ِوالمــسكین ْ ِ
ْ ْ َ 

ِكالمجاهد
َ ُ ْ ِسبیل في َ

ِالله َ ِالقائم أو ّ َ َاللیل ْ ِالصائم ّْ َالنهار َّ َ ّ")١(.  

فهـذه النـصوص وغیرهــا ترغـب فـي العمــل التطـوعي بـشكل عــام، وبـذل اإلحــسان 

  .وان اهللا تعالى ورحمتهوالمعرف للغیر ابتغاء رض

بـــذل الجهـــد أو المـــال أو الوقـــت أو قـــائم علـــى المفهوم العـــام للعمـــل التطـــوعي فـــ 

 االجتمـاعي الـذي دعـا لـه النبـي  ًتحقیقا لمبـدأ التكافـلدافع ذاتي دون مقابل، ـالخبرة ب

َالمــؤمن َّإن "بقولــه ِ ْ ِللمــؤمن ْ ِ ْ ِكالبنیــان ِْ َ ُْ ُّیــشد ْ ُبعــضه ُ ُ ًبعــضا ْ مــن یعــد ل التطــوعي ، فالعمــ)٢("ْ

  . تعزز الروابط األخویة بین أفراد المجتمع التياالجتماعیةالقیم 

ًالبـــر واإلحـــسان عمومـــا  حـــث اإلســـالم ورغـــب فـــي أعمـــال  ومـــن هـــذا المنطلـــق

 النــصوص الــشرعیةجــاءت یعــد مــن جملــة أعمــال البــر الفاضــلة التــي العمــل التطــوعي و

¿  À  ] : تعـالىًنطالقـا مـن قولـه ا بالـدعوة إلیهـا والحـث علـى المـسارعة فـي بـذلها

Â  Á Z ]وقوله تعالى ،]٢:المائدة : []   \     [  Z  Y  XZ  ]١٨٤:البقرة[.  

  الدعوة إلى اهللا تعالى مشروعیة :الثاني المطلب

علیهــا النــصوص واآلثــار المتــواترة فــي  إلــى اهللا تعــالى دلــتإن مــشروعیة الــدعوة 

  :الكتاب والسنة وذلك على النحو اآلتي

  : من القرآن الكریم تعالى اهللا إلى الدعوة أدلة مشروعیة: ًوالأ

وردت عدة آیات في كتاب اهللا تعالى تحث على التصدر لوظیفة الدعوة إلى اهللا 

  :تعالى وبیان فضلها ومن ذلك

  p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq] : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

  u  t  s  rZ ]0  1   ]: ، وقــول ســبحانه]١٠٤:آل عمــران  /  .

   7  6  5      4  3  2Z ]ــــه جــــل فــــي ]١١٠:آل عمــــران ، وقول

                                                           

َكتاب - .٥٠٣٨ ح٥/٢٠٤٧رواه البخاري  )١( ِالنفقات ِ ََ ِضلَف َباب - َّ ِالنفقة ْ ََ َعلى َّ ِاألهل َ ْ َ ِباب فضل  ،ْ َ

َالنفقة على األهل وقول اللـه تعـالى َ
ِ ِّ ِ َِ َ ْ َّ َ َ : [É  È  Ç  Æ  ÅÊ  Ï  Î  Í    Ì  Ë   

   Ò  Ñ  Ð#  "  ! Z  ُوقال الحسن العفو الفضل ْْ ْ ْ ُْ ُ َ.  

َكتــاب ،٤٦٧ح ١/١٨٢ البخــاري  رواه)٢( ِالــصالة ِ َ َُأبــواب - َّ َ ِاســتقبال ْ َْ
ِ
ِقبلــةْال ْ َِ ِتــشبیك بــاب - ْ ِ ِاألصــابع َ ِ َ َ 

ِالمسجد في ِ ْ   .وغیره َ



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 Z   ~  �  ¡  ¢{z  y  x   w  v   }  |] : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله

ــــه تعــــالى]١٢٥:النحــــل[ W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  ] : ، وقول

  Y  XZ  ]وجـــــــل عـــــــز ، وقولـــــــه]٣٣:فـــــــصلت:  [S  R  QT   W  V  U  

  XZ ] وجل عز وقوله، ] ٨٧:القصص:  [U     T  S  R   Q  PV  X  W  

[  Z  Y\  c  b   a  ̀   _  ̂    ]  Z]١٠٨:یوسف[.  

  : من السنة النبویة تعالى اهللا إلى الدعوة أدلة مشروعیة: ًثانیا

تضمنت سنة المصطفى علیه الصالة والسالم جملة من األحادیث واآلثار الدالة 

 وبیـان فـضلها وعظـم منزلـة المتـصدرین لهـا ومـن على مشروعیة الـدعوة إلـى اهللا تعـالى

  :ذلك

ٍخیر على َّدل من: (والسالم الصالة علیه الكریم النبي قول ُفله َ ُمثل َ ِفاعله َِأجر ِ ِ ِ( 

مــن دعـا إلــى هـدى كــان لـه مــن األجـر مثــل أجـور مــن تبعـه ال یــنقص (:  ، وقولـه)١(

ثم مثـل آثـام مـن تبعـه ال ًذلك من أجورهم شیئا، ومن دعا إلى ضاللة كان علیه من اإل

 "ًینقص من آثامهم شیئا
)٢(

ُبلغـوا ( وقولـه  . ْولـو ِّعنـي ِّ ) ًآیـة َ
َّ وصـح)٣(    أنـه عنـه َ

ٍّلعلي قال ِ ِ
َ ِاللـه َفـو: ( وأرضـاه ْألن َّ َیهـدي َ ْ ًرجـال َبـك اهللا َ ًواحـدا َ ٌخیـر َ َیكـون ْأن مـن لـك َ َ 

ُحمر لك ِالنعم ْ
َ ّ() ٤(.  

هللا ولكتابــــه : الــــدین النــــصیحة، قلنــــا لمــــن؟ قــــال «:وقــــال علیــــه الــــصالة والــــسالم

  .)٥(»ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم

                                                           

َكتاب-  ١٨٩٣ح٣/١٥٠٦ مسلم  رواه)١( ِاإلمارة ِ َِ َ ِفضل: باب -  ْ ِإعانة ْ َ َالغـازي َ ِسـبیل فـي ْ
ِاللـه َ ٍبمركـوب ّ ُ ْ  وغیـره َ

َِِوخالفته َ َِأهله في َ ٍبخیر ْ ْ َ.  

  .نة حسنة أو سیئةمن سن س:  باب-  كتاب العلم–٢٦٧٤ح ٤/٢٠٦٠ مسلم رواه  )٢(

َكتــــاب - ٣٢٧٤ ح٣/١٢٧٥ البخــــاري  رواه)٣( َِأحادیــــث ِ ِ
ِاألنبیــــاء َ

َِ َْ ــــاب -  ْ ِنــــزول َب ُ َعیــــسى ُ
ِابــــن ِ ََمــــریم ْ ْ َعلیهمــــا َ

ِ َْ َ 

َالسالم َّ.  

َكتاب - ٣/١٣٥٧رواه البخاري  )٤( ِفضائل ِ ِ َ ِّ مناقـب علـي بـن أبـي طالـب القرشـي الهاشـمي : بـاب-  الصحابة َ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ

ٍ ِ َ

ِ الحسن أبي َ َ  وقال النبي لعلي أنت مني وأنا منك وقال عمر توفي رسول الله ِ ِ ِ ِّ َ
ِّ
ُ ُ ُ َ ِّ ٍّوهو عنه راض ٍ.  

َكتـــــاب ٥٥ ح ١/٧٤رواه مــــسلم  )٥( ِاإلیمــــان ِ َ
ِبیــــان بـــــاب -  ِْ ُأَنـــــه ََ ُیــــدخل َال َّ ُ ْ َالجنـــــة َ َّ َ َالمؤمنــــون َِّإال ْ ُْ ِ ُ َّوَأن ْ َمحبـــــة َ َّ َ َ 

َالمؤمنین ْ
ِ ِ

ُ ْمن ْ ِیمانِْاإل ِ َّوَأن َ َإفشاء َ َ ْ ِالسالم ِ َ َلحصولها ًََسببا َّ ِ ُ ُ
ِ.  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

هـــذه كلهـــا أدلـــة تبـــین فـــضل الـــدعوة إلـــى اهللا ســـبحانه وتعـــالى، وأنـــه ال بـــد لألمـــة 

اإلسالمیة أن تتحمل هذه الدعوة وأن تقنع نفـسها بهـذا اإلسـالم وأن تحمـل هـذا اإلسـالم 

  )١( .تى الوسائل المتعددةإلى غیرها بشتى الطرق وبش

وتدل على أن الدعوة إلى اهللا عز وجل من أجل األعمال وأفضل القرب التطوعیة التي 

دعــت إلیهــا الــشریعة وحثــت علیهــا ورغبــت فــي بــذل الوســع فــي المــشاركة فیهــا حــسب القــدرة 

  .واالستطاعة

 تصنیف المتطوعین: المطلب الثالث

یـــأتي علـــى صـــور متنوعـــة وبالتـــالي التطـــوع للعمـــل الخیـــري والـــدعوي یمكـــن أن 

  :یمكننا أن نصنف المتطوعین على النحو اآلتي

  : بالمالالتطوع

تعد الصدقة بالمال أحد أهم مجاالت التطوع التي جاء الحث والترغیب علیها 

] :  كما قال سبحانه وتعالىفي نصوص متواترة من كتاب اهللا تعالى وسنة نبیه 

 µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬   ¹  ¸   ¶ 

   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ] وقوله عز وجل]٢٤٧:البقرة ، : [  N  M

]  \  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O^      ̀  _  

b  ac  g  f  e  d  Z]وقوله تعالى ]٢٤٧:البقرة ، : [  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î

ÓÔ    ×        Ö  Õ  Z ]وقوله . ]٣٩:سبأ) : لخطیئة كما والصدقة تطفئ ا

)یطفئ الماء النار
)٢(

إن ظل  (فالصدقة تظلل على العبد في یوم القیامة كما قال  .

)المؤمن یوم القیامة صدقته
)٣(

ما نقصت صدقة : (وتحل البركة في المال كما قال  .

ٌمن مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه � ٍ ً(
)٤(

وببذلها . 

ًائج المحتاجین وتفرج كرب المكروبین والمعسرین وینال المتصدق جزاء تقضى حو
                                                           

  . دار ابن خزیمة: ، الناشر٩فهد بن حمود العصیمي ص. الدعوة إلى اهللا أهمیتها ووسائلها، د) ١(

، وأحمــــــد ٦١٤ بــــــاب مــــــا ذكــــــر فــــــي فــــــضل الــــــصالة، ح -فــــــي أبــــــواب الــــــسفر   رواه الترمــــــذي،)٢(

  . ٢/١٣٨ إرواء الغلیل، ، وحسنه األلباني في٢٢٥٦١، ح١٠/٥١٩٩

  )). حدیث صحیح: (( وقال محققو المسند١٨٣٢٨ح ٧/٤٠٨٥رواه أحمد،  )٣(

  . العفو: باب والصلة، البر: كتاب ،٢٥٨٨ ح ٤/٢٠٠١ مسلم  رواه)٤(



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

َنفس من: "ًمدخرا من جنس عمله یوم القیامة كما قال  ٍمؤمن عن َّ ِ ًكربة ْ ْ ِكرب من ُ ُ 

ْالدنیا َنفس ُّ ًكربة عنه اهللا َّ ْ ِكرب من ُ
ِیوم َ ِالقیامة َ

َ َ ْومن ْ َیسر َ ٍمعسر على َّ ِ َیسر ْ  علیه اهللا َّ

ْالدن في ِواآلخرة َیاّ
َ ْ ْومن َ ًمسلما ََستر َ

ِ
ُستره ْ َالدنیا في اهللا ََ ْ ِواآلخرة ّ

َ ْ ُوالله َ
ِعون في َّ ِالعبد َ ْ  ما َ

ُالعبد كان ْ ِعون في َ   .)١("َِأخیه َ

  :التطوع بالجهد

 بشواهد تبرز لنـا تأصـیل مبـدأ التطـوع یزخر كتاب اهللا الكریم وسنة رسول اهللا 

طبـق مبـدأ بـذل لمثوبة من اهللا تعالى فنبي اهللا موسـى ًبالجهد البدني طلبا لألجر وا

تــي مــنعهن الحیــاء مـن مخالطــة الرجــال فتطــوع الخیـر للخیــر البنتــي الرجــل الـصالح الآل

-  .  /  0  1  2  3  ] : بجهــده البــدني لخــدمتهن كمــا أخبــر ســبحانه وتعــالى

;  :  9  8  7  6   5     4<?  >  =   @  E  D  C  B  A  

FG  H      Y   X    W  V     U       T  S    R  Q    P  O  N  M  L  K  J  I 

  [  ZZ ]٢٤ -٢٣: القصص[.  

والرســول علیــه الــصالة والــسالم دعــا إلــى التطــوع بالجهــد البــدني وبــذل المعــروف 

َ َأبي هریـرة والخیر للغیر وتفریج كربه وداللته على الخیر والمعروف فعن َ َْ ُ ِ َقـال َقـال : َ َ
ُرســ ِول اللــه َ َّ ُ" :یعــدل الــشمس فیــه تطلــع یــوم كــل صــدقة علیــه النــاس مــن ســالمى كــل 

 صـدقة متاعـه علیهـا یرفـع أو علیها فیحمل دابته على الرجل ویعین صدقة االثنین بین

ـــة والكلمـــة ـــى یخطوهـــا خطـــوة وكـــل صـــدقة الطیب  عـــن األذى ویمـــیط صـــدقة الـــصالة إل

"صدقة الطریق
)٢(

 .  

ًرجــال رأیــت لقــد: " اهللا رســول ویقــول. ُیتقلــب ُ
ِالجنــة فــي َََّ َّ ٍشــجرة فــي ْ

َ َقطعهــا َ َ  مــن َ

ِظهر ِالطریق ْ   .)٣(" الناس تؤذى كانت َّ

والنـاظر فـي سـیرة ســلفنا الـصالح رضـوان اهللا تعـالى علــیهم یقـف علـى أنهـم بــذلوا 

  .ًجهودا مضنیة في نشر دین االسالم وبذل الخیر والمعروف للعباد

 ألـف أصـلى أن مـن إلـى أحـب حاجـة لمسلم أقضى ألن: (اهللا رحمه البصري الحسن یقول
                                                           

  .٢٦٩٩ح ٤/٢٠٧٤ مسلم رواه)١(

ُ رواه)٢( َ ُّالبخاري َ ِ َ   .ونحوه بالركاب أخذ من باب -  والسیر الجهاد كتاب ،٢٨٢٧ ح   ُْ

َكتاب - ٤/٢٠٢١ مسلم  رواه)٣( ِِّالبر ِ ِوالصلة ْ َ ِّ ِواآلداب َ َ ْ ِفضل: باب - َ ِإزالة َ َ ِالطریق عن ََاألذى َ َّ.  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  .)١()ركعة

 المــسلمین مــن بیــت أهــل أعــول ألن: (یقــول عنهمــا اهللا رضــي عبــاس ابــن وكــان

 إلـى أهدیـه بـدانق ولطبـق حجـة بعـد حجـة مـن إلـي أحـب اهللا شـاء ما أو جمعة أو ًشهرا

  .)٢ ()جلو عز اهللا سبیل في أنفقه دینار من إلي أحب وجل عز اهللا في لي أخ

ــــار فهــــذه ــــصوص واآلث ــــشریعة  الن ــــا بجــــالء أن مــــن مقاصــــد ال وغیرهــــا تظهــــر لن

ـــق روابـــط المـــودة مـــن خـــالل  ـــین المـــسلمین وتوثی االســـالمیة تحقیـــق التعـــاون والتـــآلف ب

 النبي كما أخبر بذلكتكریس الندب للعمل التطوعي لنیل العون والتوفیق من اهللا تعالى 

ُوالله«:  قوله
ِعون في َّ ْالعب َ ُالعبد كان ما ِدَ ْ ِعون في َ   .)٣(»َِأخیه َ

  :التطوع بالوقت

 متعدیـة التطوعیـة األعمال في لإلسهام من وقته ًالمرء واستقطاعه جزءا بذل یعد

 بمــا وأمتـه مجتمعـه منـا كـل یفیـد ألن قائمــة فالحاجـة المنـدوب،" الوقـت وقـف "مـن النفـع

 حرفتـه أو مهنته خالل من ملیسه شهره أو أسبوعه أو یومه من یقتطعه وقت من تیسر

ـــه أو منـــصبه أو ـــة مكانت ـــة االجتماعی ـــدیم أو الدعوی ـــع لتق ـــاجین نف  ومـــصلحة عـــن للمحت

 قائمة مازالت والحاجة والمهنیة، والطبیة والدعویة الخیریة والجمعیات المؤسسات طریق

 وجــــــه علــــــى والــــــشباب المجتمــــــع شــــــرائح كافــــــة لــــــدى" الوقــــــت وقــــــف "مفهــــــوم لتوســــــیع

الخصوص
)٤(

.  

صوص في كتاب اهللا تعالى تواترت في بیان بذل األنبیاء علیهم صـلوات اهللا فالن

 -ًوسالمه ألوقاتهم في سبیل إیصال دعـوة الحـق للخلـق ونفـع العبـاد طلبـا لمرضـاة اهللا 

رســل قــال لقومــه كمــا جــاء فــي كتــاب اهللا  أول أولــي العــزم مــن ال فنــوح -عــز وجــل

                                                           

محمــد عبــد :  تحقیــق١/٤٨قــضاء الحــوائج، عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبیــد ابــن أبــي الــدنیا القرشــي ) ١(

  . ١٩٩٣-١٤١٣ - بیروت -مؤسسة الكتب الثقافیة : ، الناشر١القادر أحمد عطا، ط

 دار ،٤ط،١/٣٢٨حلیــة األولیــاء وطبقــات األصــفیاء، ألبــي نعــیم أحمــد بــن عبــد اهللا األصــبهاني ) ٢(

  . هـ١٤٠٥ – بیروت -دار الكتاب العربي : النشر

  .٢٦٩٩ح ٤/٢٠٧٤ مسلم رواه)٣(

ٕشـركة ثبـات لتطـویر وادارة :،الناشـر٥خالـد بـن هـدوب المهیـدب ص.  تعزیز ثقافـة وقـف الوقـت، د)٤(

  . وقافاأل



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  I  H  G  F  E  DJM  L      K  O  N    P  T  S  R  Q]  :الكــــــــــــــــــــریم

  UZ  ]هـود ونبـي اهللا. ] ٧٢: یـونس یقـول تعـالى عنـه :  [     µ  ́      ³  ²

¶¸¾  ½  ¼        »  º    ¹  ¿  Á   À  Z ]٥١:هود [.   

ُوالله«:  دعا لذلك ورغب فیه بقوله   والرسول
ِعون في َّ ِالعبد َ ْ ُالعبـد كان ما َ ْ َ 

ِعون في    .)١(»َِأخیه َ

داللــة علــى إفــساح المجــال للتــسابق فــي أبــواب البــر واإلحــسان ومنهــا  اوفــي هــذ

   في مرضاة اهللا عز وجل وخدمة دینه وتقدیم الخیر للغیر)٢("وقف الوقت"

  :التطوع بالجاه

یمتلــك الــبعض مكانــة اجتماعیــة مرموقــة ویتمتعــون بعالقــات واســعة فــي أوســاط 

ًالمجتمع داخلیـا وخارجیـا باإلمكـان تـسخیرها واالفـ ادة منهـا وتوظیفهـا فـي دعـم المـشاریع ً

والبرامج التطوعیة الخیریة والدعویة وتسهیل كثیر من االجراءات التي تحتاجها وتـوفیر 

الدعم الالزم الذي تحتاجه من خالل شبكة العالقات وقاعـدة البیانـات االجتماعیـة التـي 

، وقــد رغــب  الــشكر تــستوجب التــي الــنعم مــن یمتلكهــا صــاحب الجــاه أو الــسلطة فالجــاه

بـن اقـال . المولى تبارك وتعالى في بذل الشفاعة التي تعد صـورة مـن صـور بـذل الجـاه

 مـــن :يأ] ٨٥: النـــساء[  º  ¹  ¸Z  «  ¼  ½     ¾  ¿]  :كثیـــر رحمـــه اهللا

: وقــال مجاهــد بــن جبیــر .مــر فیترتــب علیــه خیــر كــان لــه نــصیب مــن ذلــكأیــسعى فــي 

:  بقولــهوحــث علیهــا النبــي  .)٣(لــبعضنزلــت هــذه اآلیــة فــي شــفاعات النــاس بعــضهم 

ُاشفعوا( ُتؤجروا َ َ ِویقضي ُ
َ ِلسان على اهللا َ ِنبیه ِ ِِّ َشاء  ما(

)٤(.  

                                                           

  .٢٦٩٩ح ٤/٢٠٧٤ مسلم  رواه)١(

خالـد بــن هـدوب المهیــدب .، دتعزیـز ثقافـة وقــف الوقـت:انظــر(وقـف الوقـت "للتوسـع حـول مفهــوم ) ٢(

  .)ٕشركة ثبات لتطویر وادارة األوقاف :الناشر ،٥ص

دار الفكـر : ، دار النـشر٥٣٢ صـفحة ١تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیـر جـزء  )٣(

  .١٤٠١ -ت  بیرو-

ــــاب - ١٣٦٥ح ٢/٥٢٠البخــــاري  رواه)٤( َكت َالزكــــاة ِ ــــي - َّ ــــاب ف َّأحــــب مــــن ب َتعجیــــل َ ْ ِالــــصدقة َ َ َ  مــــن ّ

َیومها ْ ـــــاب - ومـــــسلم،َ َكت ـــــر ِ ِّالب ِ ـــــصلة ْ ِوال َ ِّ ِواآلداب َ َ ْ ـــــشفاعة إســـــتحباب بـــــاب - َ ِال
َ َ ـــــیس َفیمـــــا ّ ٍبحـــــرام ل

َ َ 

  .٢٦٢٧ح٤/٢٠٢٦



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 ًصـــحاب الحـــوائج المباحـــة ســـواءفیـــه اســـتحباب الـــشفاعة أل" : النـــووي االمـــامقـــال

كانت الشفاعة  ًسواء لى واحد من الناس إو أٍلى سلطان ووال ونحوهما إكانت الشفاعة 

و نحـو ذلـك أو في تخلـیص عطـاء لمحتـاج أسقاط تعزیر إ أوطان في كف ظلم لى سلإ

بطال لحق ونحو ذلك إو أما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا الشفاعة في تتمیم باطل أو

  . )١("فهي حرام

  مجاالت العمل التطوعي :الرابع المطلب  

طوعیــة یمتــاز العمــل التطــوعي بأنــه ال یقــف عنــد حــد معــین فمیــدان األعمــال الت

فسیح ومجاالتـه متعـددة ومتنوعـة وفـي ذات الوقـت متجـددة، ونـصوص الـشریعة جـاءت 

 o  n     m  lZ  ] : مبینة وموضحة لهذا كما قال سبحانه وتعالى
 

  .] ٧٧: الحج[

ــــدب: قــــال القرطبــــي  هــــذا غیــــر مــــن وجوبهــــا صــــح التــــي الواجبــــات عــــدا فیمــــا ن

   .)٢(الموضع

 ة إلى فعل الخیـرات والطاعـات والقربـاتكما أن اهللا عز وجل حث على المسارع

  .] ١٤٨:البقرة[  Z ?  @] : بقوله سبحانه

ومــع كــل مــا تمتلكــه ثقافــة التطــوع فــي اإلســالم مــن مخــزون ثقــافي وقیمــي محفــز 

ودافــع لالنخــراط فــي مجــاالت العمــل التطــوعي إال أن المالحــظ فــي مجتمعنــا هــو تــدني 

ویعــــود الـــسبب فــــي ذلــــك .  ولجانـــهالــــتفاعل مــــع مجـــاالت العمــــل التطـــوعي ومؤســــساته

   :أبرزهاألسباب عدیدة من 

 وعــــدم إدراك النــــاس،غیــــاب ثقافــــة التطــــوع لــــدى الكثیــــر مــــن  .١

                                                           

  .١٧٨-١٦/١٧٧شرح النووي على صحیح مسلم  )١(

  . ١٠سبق تخریجه ص) ٢(

 ١٣٨ الـسنة ٢٠١٣ دیـسمبر ٣٠ هـــ ١٤٣٥ من صـفر ٢٧صحیفة األهرام الصادرة یوم األثنین ) ٣(

  .٤٦٤١٠العدد 

 – الـــشعب دار: النـــشر دار، .١٢/٩٨ القرطبـــي األنـــصاري أحمـــد بـــن  محمـــد،القـــرآن ألحكـــام  الجـــامع)٢(

  .القاهرة



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

وعــــدم وضــــوح فوائــــد العمــــل  المــــضامین النبیلــــة ألهــــداف األعمــــال التطوعیــــة،

  .هالخیري والتطوعي ومكتسبات

 وعـــدم إعطـــاء أیـــة أهمیـــة الخاصـــة،اهتمـــام األفـــراد بالقـــضایا  .٢

 .لألمةلمجتمع والمصلحة العامة لقضایا ا

وجود معوقات ومشاكل تعترض طریـق العـاملین فـي األعمـال  .٣

 .التطوعیةالتطوعیة مما یدفع بالكثیر إلى االبتعاد عن المشاركة في األعمال 

اخـــــتالف األولویـــــات حیـــــث یتجلـــــى ذلـــــك فـــــي التركیـــــز علـــــى  .٤

المزیــد مــن ٕقــضــایا تقلیدیــة للعمــل التطــوعي واهمــال جوانــب مهمــة تحتــاج إلــى 

 .واالهتمامالرعایة 

تقلیدیــــة بعــــض قیــــادات العمــــل التطــــوعي وعــــدم قــــدرتها علــــى  .٥

ــــة والتجــــاوب مــــع  ــــى التجدیــــد والفاعلی إنتــــاج خطــــاب ثقــــافي تطــــوعي قــــادر عل

 .)١(العصرمتغیرات 

 البد من تفعیل ثقافة التطوع على المستویین النظري ذلك،ولكي نستطیع تجاوز 

  : ما یليي البنیة االجتماعیة وهذا یتطلب التأصیلي والعملي التطبیقي ف

علــــى التــــأثیر فــــي األجیــــال  صـــناعة خطــــاب ثقافــــة التطــــوع بأســــلوب جدیـــد قــــادر - ١

  .المعاصرة

 االهتمام اإلعالمي بتوعیة األفراد بأهمیة العمل التطوعي في اإلسالم ودوره -٤

ر فـــي فـــي تنمیـــة المجتمـــع وخدمتـــه واكتـــساب الخبـــرات الحیاتیـــة والحـــصول علـــى األجـــ

 .اآلخرة

 زیــادة االهتمــام فــي مؤســسات التعلــیم العــام والعــالي بــالبرامج واألنــشطة التــي -٥

 .تنمي الوعي والممارسة لدى النشء بالعمل التطوعي وفوائده للفرد و المجتمع

 إنشاء هیئة رسمیة یناط بها العمل التطـوعي وشـؤونه ،  تتـولى رسـم سیاسـة -٦

 . وشامل للتطوع في المملكة العربیة السعودیةالعمل التطوعي وصیاغة نظام موحد

 العمـــل علـــى تـــصحیح الــــصورة التـــي روجـــت عــــن الجمعیـــات الخیریـــة واألعمــــال - ٨

التطوعیة في المملكة مـن أنهـا تـدعم اإلرهـاب، والـدفاع عنهـا بكافـة الطـرق التـي كفلهـا القـانون 
                                                           

  . ١٢٤٦٥ العدد ٢٠٠٧ أغسطس ١األربعاء الموافق  جریدة الیوم) ١(



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  .)١( .الدولي ومواده المنظمة للعمل التطوعي

  
  التطوعي الدعوي العمل التمجا: المطلب الخامس 

یحتاج مجتمعنـا لتنمیـة وتوسـعة مجـاالت العمـل التطـوعي، ویمكننـا الحـدیث عـن 

   :أبرز هذه المجاالت في النقاط التالیة

  : توعیة والتوجیه ال-١

یحتاج الناس إلى من یبصرهم ویرشـدهم ویعلمـوهم األحكـام والـشرائع ویجلـي لهـم 

ه المهمــــة الــــشریفة تعــــد مــــن أفــــضل األعمــــال مفــــاهیم الــــدین اإلســــالمي ومقاصــــده وهــــذ

 َدعـا مـن:(   كمـا قـالالتطوعیة التي جاءت النصوص ببیـان فـضلها والقـائمین علیهـا

ِاألجر من له كان ًهدى إلى ْ ُمثل ْ ِأجور ْ ُتبعه من ُ َ ُینقص ال ِ ُ ْأجـورهم مـن ذلك ْ
ِ ِ ْومـن شـیئا ُ َ 

ٍضاللة إلى َدعا َ ِْاإلثم من علیه كان َ ُمثل ْ ُتبعه من ِآثام ْ َ ُینقص ال ِ ُ ْآثامهم من ذلك ْ
ِ  )شیئا ِ

)٢(.  

   : التعلیم-٢

 یعـــد التعلـــیم بمختلــــف تخصـــصاته ودرجاتــــه مـــن االحتیاجــــات الـــضروریة لرفــــع 

المستوى الثقـافي والحـضاري لألمـة وأفرادهـا، ویحـول دون التحـاق الـبعض بالدراسـة قلـة 

ضروریة للمـتعلم ومـن یعـول ذات الید وعدم القدرة على دفع الرسوم وتأمین الحاجیات ال

  .لیواصل تعلیمه

 وغیـر والفقـه والحدیث القرآن وتعلیم :- رحمه اهللا –قال شیخ االسالم ابن تیمیة 

 هو بل ًجائزا یكون أن عن ًفضال صالح عمل أنه في العلماء یتنازع لم أجرة بغیر ذلك

  . )٣(الكفایة على فرض بینه الذى العلم تعلیم فإن الكفایة فروض من

                                                           

، ٤٢( ص عثمــان بــن صــالح العــامر. د"دراســة میدانیــة "  ثقافــة التطــوع لــدى الــشباب الــسعودي : انظــر)١(

  . م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة العدد السابع ) ٤٣

َكتـاب -  ٢٦٧٤ح ٤/٢٠٦٠ مـسلم  رواه)٢( ِْالعلـم ِ ِرفـع بـاب -  ِْ ِْالعلـم َ ِوقبـضه ِ ِ َ ِوظهـور َ ُ ِالجهـل ُ
ْ ِوالفـتن َ َ ِ  ِآخــر فـي َ

ِالزمان َ ّ.  

، مكتبـة ابـن ٣٠/٢٠٥مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحرانـي،  )٣(

  .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ، تحقیق٢تیمیة، ط



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 المـــسلمین مـــن وعنـــایتهم المحـــسنین التعلـــیم علـــى مـــدار التـــاریخ اهتمـــام نـــال قـــدو

 أخـذ الـذي األمـر التعلـیم، عملیـة علـى أمـوالهم مـن جـزء بوقـف وذلـك ومحكومین ًحكاما

 أمــور النــاس تعلــیم علــى یقومــون الــذین والــدعاة العلمــاء علــى الوقــف منهــا مظــاهر عــدة

 مــن التعلیمیــة العملیــة مــستلزمات علــى وقــفوال العلــم، دور علــى الوقــف وكــذلك دیــنهم،

  .)١(العلم طالب على الوقف وكذلك وغیرها، مكتبات

  : التكافل االجتماعي-٣

التكافـــــل مـــــن المبـــــادئ الـــــسامیة التـــــي دعـــــا إلیهـــــا دیننـــــا الحنیـــــف وحـــــث علیهـــــا 

ــــاةاالجتمــــاعي ــــاحي الحی ــــین أفــــراد المجتمــــع فــــي كافــــة من ــــل  ،  ب ــــى صــــورة التكاف وتتجل

الـذي یعـد ) الزكـاة(أفراد المجتمـع فـي الـركن الثالـث مـن أركـان اإلسـالم االجتماعي بین 

بین األغنیاء والفقراء في المجتمع الواحد وببذلها  أحد أهم الركائز التي توثق العالقة ما

تــزول حاجــة المعــدوم ویفــرج همــه ویقــضى دینــه، وجــاءت الــصدقة كأحــد الروافــد التــي 

 مـــن أولویـــات العمــــل تعـــداألساســـیة التـــي  احتیاجـــاتهموتلبـــي تغطـــي حاجـــة المعـــوزین 

  .التطوعي

فبــذل المــال والجهــد فــي تنفــیس كــرب المحتــاجین والمعــوزین بكافــة أصــنافهم یعــد 

 .من األعمال التطوعیة الجلیلة التي نذب إلیها االسالم وأكد علیها

  : لتطوع في المجال الطبي ا-٤

ول بـــین تأدیـــة اني المجـــال الـــصحي مـــن نقـــص فـــي الكـــوادر الطبیـــة التـــي تحـــیعـــ

المستـــشفیات واجبهـــا فـــي تغطیـــة احتیاجـــات المرضـــى فـــي كافـــة التخصـــصات، وتحـــول 

الظروف المادیة دون استطاعة فئات من الناس تلقي العالج في المستشفیات والمراكـز 

الطبیة األهلیة المتخصصة وبالتالي فإن تغطیة هذا المجال تحتاج لتظافر الجهـود مـن 

ً جـزء مـن أوقـاتهم تطوعـا لعـالج المحتـاجین غیـر القـادرین األطباء والمتخصـصین لبـذل

 فـي كـان مـن«: قـال رسـول اهللا ًعلى تحمل كلفة العـالج وتفـریج كـربهم امتثـاال لقـول 

ِحاجـة
ِأخیـه َ ِحاجتـه فـي اهللا كـان ِ ِ

ْومـن َ َفـرج َ ٍِمـسلم عــن َّ
ًكربـة ْ ْ َفـرج ُ ًكربـة بهـا عنـه اهللا َّ ْ  مــن ُ

                                                           

ـــد بـــن هـــدوب المهیـــدب صأثـــر الوقـــف علـــى الـــدعوة إلـــى اهللا تعـــالى: انظـــر) ١( : الناشـــر، ١ ، ط٣٩٥، خال

  .ه١٤٢٦مؤسسة الوقف اإلسالمي 



       
 
  

    
 
 

 

 

٢١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

ِكرب ِیوم ُ
ِالقیامة ْ ِ

َ ْ« )١( .  

  :التطوع للدفاع عن المظلومین -٥

یعـد التـصدر للـدفاع عـن حقـوق المظلـومین والمستـضعفین وغیـر القـادرین علـى  

المطالبــة بحقــوقهم لــضعفهم أو لقلــة ذات یــدهم مــن مجــاالت التطــوع التــي تزیــد الحاجــة 

ًلهـــا خـــصوصا فـــي ظـــل تزایـــد قـــضایا الظلـــم الـــذي یقـــع علـــى بعـــض النـــساء والمطلقـــات 

ن تبخس حقـوقهم وتهـضم نتیجـة ضـعف الثقافـة الحقوقیـة وعـدم القـدرة علـى واألیتام الذی

  .المطالبة بالحقوق في الدوائر القضائیة

أفـــراد  بـــین ة الحقوقیـــالثقافـــة نـــشر  یمكنـــه-ًمـــثال–المحامـــاة لمتطوع فـــي مجـــال فـــا

   .همحقوقحفظ ، ومستضعفین حقوق ال الدفاع عن مجالواالحتساب في، المجتمع

 الـــذي أوقفـــه "الخیـــري المحامـــاة مكتـــب" رفة فـــي هـــذا المجـــالومـــن النمـــاذج المـــش

 عـن والـصلح والترافـع والتقاضـي االستـشارات العیسى لتقـدیم محمد بن سلطان/المحامي

 وعن عنه جاریة صدقة وتخصیص المكتب اهللا المحتاجة لوجه المجتمع فئات من عدد

ــــدى دائــــرة  األحــــوال بمحكمــــة والوصــــایا األوقــــاف ًوالدیــــه وفقــــا لــــصك وقفیتــــه المثبــــت ل

  .)٢(بالریاض الشخصیة

  

                                                           

   .- القیامة یوم ظلمات الظلم إن - واآلداب والصلة البر كتاب -، ٢٥٨٠ح٤/١٩٩٦مسلم  رواه  )١(

   .org.sabq://https/kEgde٨هـ ٣٠/١٠/١٤٣٦ صحیفة سبق اإللكترونیة )٢(



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  الثاني المبحث

  الدراسة المیدانیة التجاهات طالب الجامعة نحو العمل التطوعي الدعوي
 التطــوعي للعمــل العزیــز عبــد بــن ســطام األمیــر جامعــة طــالب ممارســة واقــع: األول المطلــب

  الدعوي

یـر سـطام بـن جامعـة األمواقـع ممارسـة طـالب تمت إعادة ترتیب عبارات محور 

  :ً وفقا لألهمیة وأولویة في التنفیذ للعمل التطوعي الدعويعبد العزیز

 شاركت في تقدیم خدمات لمسجد الحي .١

 شاركت في تقدیم خدمات تطوعیة دعویة على مستوى عائلتي .٢

 شاركت في تقدیم خدمات لمؤسسة خیریة تعنى بالدعوة داخل مدینتي .٣

 همشاركت في زیارة المرضى وتقدیم الدعوة ل .٤

 أسهمت في برامج دعویة تقام في المساجد والجوامع بمدینتي .٥

 شاركت في تقدیم خدمات للجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم .٦

 شاركت في تقدیم برامج وأنشطة تطوعیة دعویة عامة .٧

 تطوعت مع المؤسسات الخیریة التي تعتني بالفقراء .٨

 شاركت مع مؤسسات خیریة لها مشاركات وبرامج دعویة .٩

ركت فـــي تقـــدیم خـــدمات لمؤســـسة دعویـــة تعنـــى بالـــدعوة داخـــل المملكـــة العربیـــة شـــا .١٠

 .السعودیة

 شاركت مع المؤسسات الخیریة التي تعتني باألیتام .١١

 شاركت في برامج تطوعیة دعویة خاصة بالمجال الثقافي .١٢

 شاركت في تقدیم خدمات تطوعیة دعویة ضمن البرامج التي تقدمها الجامعة .١٣

 ة خالل االجازة الصیفیةشاركت في برامج دعوی .١٤

 )األندیة(ساهمت في برامج دعویة تقدم في المجال الریاضي  .١٥

ذوي االحتیاجـــات (تطوعـــت فـــي بـــرامج تطوعیـــة دعویـــة فـــي مجـــال رعایـــة المعـــوقین  .١٦

 الخاصة

 أسهمت في برامج إغاثیة دعویة متخصصة .١٧



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 تطوعت مع المؤسسة الخیریة المعنیة بمكافحة التدخین .١٨

  دعویة خاصة برعایة األطفالشاركت في برامج تطوعیة .١٩

شـــاركت فـــي تقـــدیم خـــدمات لمؤســـسة دعویـــة تعنـــى بالـــدعوة خـــارج المملكـــة العربیـــة  .٢٠

 السعودیة

  أسهمت مع المؤسسة الخیریة المعنیة بمكافحة المخدرات .٢١

  

  :الدعويواقع ممارسة طالب الجامعة للعمل التطوعي تفسیر نتائج 

لطــالب علــى عبــارات المحــور مـن خــالل نتــائج التحلیــل االحــصائي الســتجابات ا

ــــى واقــــع ممارســــة طــــالب  ــــى التعــــرف عل ــــین أن متوســــطات االجابــــات أدت ال األول تب

ًالجامعــة للعمــل التطــوعي الــدعوي، واعــادة ترتیــب هــذه العبــارات وفقــا ل نتــائج ألهمیتهــا لٕ

ـــدیم  .وأولویـــة تحقیقهـــا فـــي ممارســـة العمـــل التطـــوعي حیـــث جـــاءت عبـــارة االهتمـــام بتق

جـاءت الخـدمات التـي تقـدم ثم ي المرتبة األولى ثم االهتمام بالعائلة، خدمات للمسجد ف

الــى نهایــة الممارســات التــي تؤكــد علــى ...للمدینــة فــي المرتبــة الثالثــة، وزیــارة المرضــى

  .أهمیة ممارسة العمل الدعوي التطوعي



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 العزیزجامعة األمیر سطام بن عبد  واقع ممارسة طالب :األول یوضح نتائج المطلب): ١(جدول 

 :للعمل التطوعي الدعوي

 ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  احملور األول

N 
Vali

d 
٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٢.٢٥٩  ٢.٤١٩ ٢.٨١٥ ٢.٦٤٥ ٢.٨٣٢ ٣.٤٨٠ ٢.٧٨٤ ٢.٨٧٧ ٢.٨٣٢ ٢.٢٦٢ ٢.٧٢٩ 

Std. Deviation ١.٤١١ ١.٤٨٣ ١.٤١٠ ١.٥٠٠ ١.٤٢٢ ١.٣٧١ ١.٣٩٨ ١.٤١٠ ١.٤٢٢ ١.٣٨٣ ١.٤٠٣ 

Variance ١.٩٩١ ٢.١٩٩ ١.٩٨٨ ٢.٢٥٢ ٢.٠٢٢ ١.٨٨١ ١.٩٥٦ ١.٩٩٠ ٢.٠٢٢ ١.٩١٤ ١.٩٦٨ 

 

 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ المحور األول

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٢.٦٤٢ ٢.٦٢٢ ٢.٤١٣ ٢.٦٥٣ ٢.٤٥٥ ٢.٤٢١ ٢.٨٤٠ ٣.٠٨٦ ٢.٦٦٤ ٢.٧٨٧ 

Std. Deviation ١.٥٠٦ ١.٤٦٨ ١.٤٠٥ ١.٤٤٠ ١.٤٤٦ ١.٤٠١ ١.٤٤٧ ١.٤٥٩ ١.٤١٧ ١.٤٧٠ 

Variance ٢.٢٧٠ ٢.١٥٧ ١.٩٧٤ ٢.٠٧٦ ٢.٠٩٢ ١.٩٦٤ ٢.٠٩٥ ٢.١٣٠ ٢.٠١١ ٢.١٦٢ 

  

وأظهـــرت النتــــائج أن أعلــــى درجــــة تبــــاین فــــي اآلراء كانــــت حــــول القیــــام بالعمــــل 

اركة في تقـدیم خـدمات تطوعیـة دعویـة التطوعي الدعوي باإلجازة الصیفیة، ویلیها المش

ضــــمن البــــرامج التــــي تقــــدمها الجامعــــة، ثــــم المــــشاركة مــــع المؤســــسة الخیریــــة المعنیــــة 

وكانت هناك تباینات في اآلراء حول التطوع مع المؤسسات الخیریـة . بمكافحة التدخین

التــي تعتنــي بــالفقراء، ودرجــة المــساهمة فــي بــرامج دعویــة تقــدم فــي المجــال الریاضـــي 

  . تطوعیة دعویة على مستوى عائلتي، وكذلك المشاركة في تقدیم خدمات)األندیة(

*                  *                 *  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  الثاني المطلب

جامعة األمیر سطام بن عبد مجاالت العمل التطوعي الدعوي التي یفضلها طالب 

  العزیز

وعي مــن خــالل قــام الباحــث باســتطالع آراء الطــالب حــول مجــاالت العمــل التطــ

مجموعـة مــن العبــارات التـي تغطــي معظــم مجـاالت العمــل التطــوعي، وتوصـل الــى أنــه 

ًیجب إعادة ترتیب هذه المجاالت فقـا لنتـائج االسـتطالع، وبالتـالي فـإن مجـاالت العمـل 

  :التطوعي الدعوي یمكن أن تكون على النحو التالي

 تعــالیم المــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي یهــدف إلــى نــشر .١

 .االسالم وقیمه

المــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي یهــدف إلــى نــشر تعــالیم  .٢

 .االسالم

ـــرز األخـــالق والقـــیم  .٣ ـــذي یب المـــشاركة فـــي العمـــل التطـــوعي الـــدعوي ال

 .االسالمیة

 .المشاركة في العمل التطوعي الدعوي الذي یخدم نشر العقیدة .٤

د الشبه التي تثار حول المشاركة في العمل التطوعي الدعوي الذي یفن .٥

 .االسالم

المشاركة في العمل التطوعي الدعوي الموجـه لـدعوة غیـر المـسلمین النـاطقین  .٦

 .العربیة باللغة

المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص باألمر بالمعروف والنهي عـن  .٧

 .المنكر

 .المشاركة في العمل التطوعي الدعوي الذي یحذر من البدع .٨

 .مل التطوعي الدعوى االلكترونيالمشاركة في الع .٩

 . المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص بالشباب .١٠

 . المساهمة في العمل التطوعي الدعوي ي داخل الجامعة .١١



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 .المشاركة في العمل التطوعي الدعوي للمرضى .١٢

 . المشاركة في العمل التطوعي الدعوى األسري .١٣

 .عوة المبتدعةالمشاركة في العمل التطوعي الدعوي الذي یخدم د .١٤

لمــــشاركة فــــي العمــــل التطــــوعي الــــدعوي الــــذي یتــــضمن بیــــان الفــــرق ا .١٥

 .الضالة والمنحرفة

 . المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص باألطفال .١٦

المـــساهمة فـــي العمـــل التطـــوعي الـــدعوى الخـــاص بـــذوي االحتیاجـــات  .١٧

 .الخاصة

 . المساهمة في العمل التطوعي الدعوى االعالمي .١٨

 . العمل التطوعي الدعوى الخاص بكبار السن المساهمة في .١٩

 المشاركة فـي العمـل التطـوعي الـدعوي الموجـه لـدعوة غیـر المـسلمین  .٢٠

  .الناطقین باللغة غیر العربیة

  :  مجاالت العمل التطوعي الدعوي التي یفضلها طالب الجامعةتفسیر نتائج

ي العمـــل المـــشاركة فـــ نتـــائج تحیـــل بیانـــات عبـــارات المحـــور الثـــاني أن مـــنتبـــین 

  جـاءت فـي المرتبـة األولـى، ویلیهـا المـشاركةالتطوعي الدعوي الذي یخدم نـشر العقیـدة

المــشاركة فــي ، ثــم فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي یهــدف إلــى نــشر تعــالیم االســالم

المـشاركة فـي العمـل ، ثـم العمل التطوعي الدعوي الذي یبرز األخالق والقـیم االسـالمیة

، مـن المالحـظ ه لـدعوة غیـر المـسلمین النـاطقین باللغـة العربیـةالتطوعي الـدعوي الموجـ

ان النتائج تشیر إلى تفضیل الطالب للعمل التطوعي الدعوي العام الـذي یخـدم العقیـدة 

والدین االسالمي، والمحافظة على القیم االسالمیة ودعـوة غیـر المـسلمین، ثـم العبـارات 

ًبالمؤسـسات والهیئـات، وأخیـرا العبـارات التي تتعلـق بتقـدیم الخـدمات التطوعیـة الخاصـة 

  .التي ترتبط باألعمال التطوعیة الفردیة والخاصة



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 مجاالت العمل التطوعي الدعوي التي یفضلها طالب :الثاني یوضح نتائج المطلب): ٢(جدول 

  :جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  المحور الثاني

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٩٥٢ ٣.٩٨٣ ٣.٧٩٦ ٣.٩٧٢ ٣.٧٧٦ ٣.٣٤٠ ٣.٦٠٦ ٣.٥٧٥  ٣.٦٨٤  ٣.٨٦٨ 

Std. Deviation ١.٢٠٩  ١.٢٠٦  ١.٢٧٤  ١.١٨٥  ١.٣١٥  ١.٤١٨  ١.٣٤٠  ١.٣٨٣  ١.٢٧٦  ١.١٧٧  

Variance ١.٤٦٣ ١.٤٥٦ ١.٦٢٥ ١.٤٠٥ ١.٧٣١ ٢.٠١٢ ١.٧٩٧ ١.٩١٤ ١.٦٢٨ ١.٣٨٦ 

 

 ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  المحور الثاني

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٥٣٠ ٣.٦٦٤ ٣.٧١٢ ٣.٥٣٩ ٣.٦٠٣ ٣.٥٢٥ ٣.٥٣٩  ٣.٦٢٥ ٣.٦٠٦  ٣.٦١٤ 

Std. Deviation ١.٣٢٣  ١.٢٧٢  ١.٣١٥  ١.٣٣٣  ١.٢٥٨  ١.٣٣٨  ١.٣٤٨  ١.٢٥٤  ١.٢٧٦  ١.٢٦٨  

Variance ١.٧٥١ ١.٦١٨ ١.٧٢٩ ١.٧٧٩ ١.٥٨٥ ٩١١.٧ ١.٨١٨ ١.٥٧٤ ١.٦٢٩ ١.٦١٠ 

المــشاركة فــي العمــل حیــث كانــت درجــة التباینــات فــي اآلراء مرتفعــة حــول الرغبــة فــي 

 للمـشاركة ، والمیـلالتطوعي الدعوي الموجه لدعوة غیر المسلمین الناطقین باللغة غیر العربیـة

، ودرجــة تفــضیل فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي یتــضمن بیــان الفــرق الــضالة والمنحرفــة

المـــساهمة فـــي العمـــل ، وطـــوعي الـــدعوي الـــذي یخـــدم دعـــوة المبتدعـــةالمـــشاركة فـــي العمـــل الت

المـساهمة فـي العمـل التطـوعي الـدعوى الخـاص بكبـار ، والتطوعي الدعوى الخـاص باألطفـال

 .السن

ٕفهــذه وغیرهــا مــن مجــاالت التطــوع الدعویــة یمكــن المــساهمة فیهــا وایــصال دعــوة 
  .الحق للخلق بأسلوب یناسب أحوال المدعوین

*                  *                 *  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  

  الثالث المطلب

 جامعة األمیر سطام بن عبد العزیزالوسائل واألسالیب التي تسهم في تحفیز طالب 

  للمشاركة في األعمال التطوعیة الدعویة

  

الوســائل واألســالیب التــي تــسهم فــي : المحــور الثالــثتمــت إعــادة ترتیــب عبــارات 

  .ي األعمال التطوعیة الدعویةتحفیز طالب الجامعة للمشاركة ف

 .تدریب وتأهیل الشباب الراغب في االنخراط في العمل التطوعي الدعوي .١

 .غرس حب العمل التطوعي الدعوي في مراحل التعلیم األولیة .٢

 .تعوید النفس على العمل التطوعي الدعوي .٣

ـــة  .٤ ) وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي - اإلنترنـــت(توظیـــف وســـائل االتـــصاالت الحدیث

 .یع العمل التطوعيللتشج

 .تطویر برامج تربویة في الكلیات والجامعات للتعریف بالعمل التطوعي الدعوي .٥

 .إصدار نشرات دوریة تعنى باألعمال التطوعیة وتبرز نشاطات المتطوعین الدعوي .٦

 .تفعیل دور وسائل اإلعالم المختلفة في تثقیف أفراد المجتمع بماهیة العمل التطوعي الدعوي .٧

 .ج لنشر ثقافة العمل التطوعي الدعوي بالجامعةتنظیم برام .٨

 .مشاركة الدعاة وأئمة المساجد في التوعیة بأهمیة التطوع الدعوي للفرد والمجتمع .٩

 .تعزیز المبادئ والقیم اإلسالمیة التي تحث على العمل التطوعي الدعوي .١٠

 .دعم المؤسسات والهیئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي الدعوي .١١

 .اكز متخصصة للتعریف بالعمل التطوعي الدعويإنشاء مر .١٢

 .القیام باألبحاث والدراسات المیدانیة في مجاالت األعمال التطوعیة الدعوي .١٣

تـــــضمین البرنـــــامج والمقـــــررات الدراســـــیة للمؤســـــسات التعلیمیـــــة مفـــــاهیم العمـــــل  .١٤

 .التطوعي الدعوي وأهمیته

 .تكثیف المحاضرات والندوات بأهمیة العمل التطوعي الدعوي .١٥

  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  : تفسیر نتائج المحور الثالث

تــدریب وتأهیــل تــشیر نتــائج المعالجــة االحــصائیة لنتــائج المحــور الثالــث الــى أن 

 فـــي غایـــة األهمیـــة حیـــث الـــشباب الراغـــب فـــي االنخـــراط فـــي العمـــل التطـــوعي الـــدعوي

غـــرس حـــب العمـــل التطـــوعي الـــدعوي فـــي مراحـــل التعلـــیم أكـــدت النتـــائج علـــى ذلـــك، و

، تعویــــد الــــنفس علــــى العمــــل التطــــوعي الــــدعويلمرتبــــة الثانیــــة، و جــــاءت فــــي ااألولیــــة

لتـشجیع ) وسـائل التواصـل االجتمـاعي-اإلنترنـت(توظیف وسائل االتـصاالت الحدیثـة و

تطــــویر بــــرامج تربویــــة فــــي الكلیــــات والجامعــــات للتعریــــف بالعمــــل ، والعمــــل التطــــوعي

یـة وتبـرز نـشاطات إصـدار نـشرات دوریـة تعنـى باألعمـال التطوع، ثم التطوعي الدعوي

تفعیـل دور وسـائل اإلعـالم المختلفـة فـي تثقیـف أفـراد ، والدعويفي المجال المتطوعین 

تنظــیم بــرامج لنــشر ثقافــة العمــل التطــوعي ، والمجتمــع بماهیــة العمــل التطــوعي الــدعوي

  .الدعوي بالجامعة
  ز طالب  الوسائل واألسالیب التي تسهم في تحفی:الثالث یوضح نتائج المطلب): ٣(جدول 

  : للمشاركة في األعمال التطوعیة الدعویةجامعة األمیر سطام بن عبد العزیز

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  المحور الثالث

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٨٠١ ٣.٧٧٦ ٣.٨٢٦ ٣.٩٨٦ ٣.٧٧٦  ٣.٧٤٣ ٣.٧٥٧ ٣.٩١٩  ٣.٧٥١  ٣.٧٦٥ 

Std. Deviation ١.١٢٦  ١.١٤٠  ١.١٢٩  ١.٠٤٣  ١.١٣٠  ١.١٧٤  ١.١٨٣  ١.١٦٠  ١.١١٣  ١.١٧٤  

Variance ١.٢٦٩ ١.٣٠٠ ١.٢٧٥  ١.٠٨٩ ١.٢٧٨ ١.٣٧٩ ١.٤٠٠ ١.٣٤٦ ١.٢٤١ ١.٣٧٩ 

  
 ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١  المحور الثالث

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٨٨٥ ٣.٦٣٩  ٣.٦٧٦ ٣.٦٣٦  ٣.٧٣٤ 

Std. Deviation ١.١٨١  ١.١٦٩  ١.١٤٧  ١.١٧٤  ١.١٥٢  

Variance ١.٣٩٦ ١.٣٦٨ ١.٣١٨ ١.٣٨٠ ١.٣٢٧ 



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

مشاركة الدعاة وأئمـة المـساجد فـي التوعیـة بأهمیـة وجاءت العبارات التي تتعلق ب

تعزیـــز المبـــادئ والقـــیم اإلســـالمیة التـــي تحـــث علـــى ، والتطـــوع الـــدعوي للفـــرد والمجتمـــع

العمـــل دعـــم المؤســـسات والهیئـــات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال ، والعمـــل التطـــوعي الـــدعوي

 .التطوعي الدعوي

إنـشاء مراكـز متخصـصة للتعریـف بالعمـل التطـوعي ًوأخیرا المقترحات المرتبطة ب

، القیام باألبحاث والدراسات المیدانیة في مجاالت األعمال التطوعیة الـدعوي، والدعوي

تـــضمین البرنـــامج والمقـــررات الدراســـیة للمؤســـسات التعلیمیـــة مفـــاهیم العمـــل التطـــوعي و

  .تكثیف المحاضرات والندوات بأهمیة العمل التطوعي الدعوي، وهمیتهالدعوي وأ

الوســائل واألســالیب وأظهــرت النتــائج التباینــات فــي اآلراء حــول العبــارات التــي تتعلــق ب

: ، منهـــاالتـــي تـــسهم فـــي تحفیـــز طـــالب الجامعـــة للمـــشاركة فـــي األعمـــال التطوعیـــة الدعویـــة

تعویــد ، وأهمیــة التطــوع الــدعوي للفــرد والمجتمــع الــدعاة وأئمــة المــساجد فــي التوعیــة بمــشاركة

تكثیـف المحاضـرات والنـدوات بأهمیـة العمـل التطـوعي ، والنفس على العمل التطوعي الـدعوي

  .تنظیم برامج لنشر ثقافة العمل التطوعي الدعوي بالجامعة، والدعوي

*                  *                 *  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  المطلب الرابع

 في العمل جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز من مشاركة طالب الفوائد المستخلصة

  التطوعي الدعوي

ـــعالمحـــور تمـــت إعـــادة ترتیـــب عبـــارات  الفوائـــد المستخلـــصة مـــن مـــشاركة : الراب

  :الدعويطالب الجامعة في العمل التطوعي 

 .المساهمة في خدمة الدین .١

 .القیام بواجب الدعوة إلى اهللا تعالى .٢

 .تعزیز الثقة بالنفس .٣

 .زیادة الخبرات العلمیة .٤

 .اكتساب مهارات جدیدة .٥

 .المساهمة في خدمة المجتمع .٦

 .زیادة الخبرات العملیة .٧

 .التعرف على مشكالت المجتمع .٨

 .تعزیز االنتماء الوطني .٩

 .تعوید النفس على العمل التطوعي االحتسابي. ١٠

 .شغل وقت الفراغ بالنافع المفید. ١١

  .تنمیة الشخصیة االجتماعیة. ١٢

  .التعرف على أصدقاء جدد .١٣

  .تنمیة وتوسیع الثقافیة الشخصیة. ١٤

  .تنمیة مهارات التواصل االجتماعي. ١٥

ــائج المحــور الرابــع الفوائــد المستخلــصة مــن مــشاركة طــالب الجامعــة فــي العمــل : تفــسیر النت

 :الدعويالتطوعي 

دیــــة توصـــلت نتـــائج التحلیـــل اإلحـــصائي إلـــى االهتمـــام بـــالنواحي الدینیـــة والعقائ

القیام بواجب الدعوة إلى   في المرتبة األولى، ویلیها المساهمة في خدمة الدینوجاءت 

  .اكتساب مهارات جدیدة، وزیادة الخبرات العلمیة، وتعزیز الثقة بالنفس، واهللا تعالى



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 الفوائد المستخلصة من مشاركة طالب :یوضح نتائج المطلب الرابع): ٤(جدول 

 :الدعوي في العمل التطوعي  العزیزجامعة األمیر سطام بن عبد

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  المحور الرابع

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨  ٣٥٨ 

Mean ٤.٢٠٩ ٤.٣٢٤ ٤.٢٤٥ ٤.٣٤٦ ٤.٣١٢ ٤.٢٥٤ ٤.٣١٢  ٤.٣١٥  ٤.٤٣٥  ٤.٥٠٥ 

Std. Deviation .١.٠٣٠ ٩٦٤.  ١.٠٣٢  ١.٠٢٢  ١.٠١٣  ١.٠٨٤ ٩٥١. ٩٥١.  ٩٢٢.  ٩٠٦  

Variance .١.٠٦٢ ٩٣١. ١.٠٦٥ ١.٠٤٥ ١.٠٢٨ ١.١٧٦ ٩٠٥. ٩٠٦. ٨٥٢. ٨٢٢ 

 

 ١٥  ١٤ ١٣ ١٢ ١١  المحور الرابع

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٤.٢٧٠  ٤.١٥٣  ٤.٢٩٠ ٤.٢٢٦  ٤.٣٠١ 

Std. Deviation .١.٠٥١  ١.٠٥٩  ١.٠٠٩  ١.٠٦٧  ٩٧٢  

Variance .١.١٠٦ ١.١٢٢ ١.٠١٩ ١.١٣٩ ٩٤٥ 

م بــدعم مؤســسات الدولــة فــي المرتبــة الثانیــة علــى المــستوى العــام وجــاء االهتمــا

ــــي خدمــــة المجتمــــعللمحــــور ك ــــة، والمــــساهمة ف ــــى ، وزیــــادة الخبــــرات العملی التعــــرف عل

  .تعزیز االنتماء الوطني، ومشكالت المجتمع

أمـــا الفوائــــد التـــي تتعلــــق بـــالنواحي الشخــــصیة جـــاءت فــــي المرتبـــة الثالثــــة علــــى 

شــغل ، وتعویــد الــنفس علــى العمــل التطــوعي االحتــسابي حیــث المــستوى العــام للمحــور

د، التعرف علـى أصـدقاء جـدة، وتنمیة الشخصیة االجتماعی، ووقت الفراغ بالنافع المفید

  .تنمیة وتوسیع الثقافیة الشخصیةو

شغل وقـت الفـراغ بالنـافع وكانت التباینات في اآلراء تتعلق بالنواحي الشخصیة ك

تنمیـــة ، والتعـــرف علـــى أصـــدقاء جـــدد، والتواصـــل االجتمـــاعيتنمیـــة مهـــارات ، والمفیـــد

  .هاتنمیة الثقافیة الشخصیة وتوسیع، والشخصیة االجتماعیة



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  المطلب الخامس

 في العمل جامعة األمیر سطام بن عبد العزیزالمعوقات التي تحول دون مشاركة 

  التطوعي

ون مـشاركة  المعوقات التي تحـول د:الخامسالمحور تمت إعادة ترتیب عبارات 

  :الطالب الجامعي في العمل التطوعي

 .ضعف الحوافز المعنویة للعاملین في المجال التطوعي الدعوي .١

وجـــود بعـــض الـــصور االجتماعیـــة الـــسلبیة عـــن المـــشاركین فـــي األعمـــال التطوعیـــة  .٢

  .الدعویة

ضــــعف الـــــدعم والتمویـــــل مـــــن الجهـــــات المانحـــــة لبـــــرامج العمـــــل التطـــــوعي  .٣

 .الدعوي

 .للمشاركة في برامج التطوع الدعويعدم توفر الوقت  .٤

 .عدم توافر التشریعات القانونیة المنظمة للعمل التطوعي الدعوي .٥

 .انعدام البرامج التدریبیة المتخصصة في مجاالت العمل التطوعي الدعوي .٦

ـــــي تقیمهـــــا  .٧ ـــــة الدعویـــــة الت ـــــشاطات التطوعی ـــــف بـــــالبرامج والن ضـــــعف التعری

 .المؤسسات والمكاتب الدعـویة الحكومیة

 .عدم معرفتي بالمؤسسات والجمعیات والمكاتب الدعویة .٨

ـــــي تقیمهـــــا  .٩ ـــــة الدعویـــــة الت ـــــشاطات التطوعی ـــــف بـــــالبرامج والن ضـــــعف التعری

 .المؤسسات والمكاتب الدعویة الخیریة

 .عدم تشجیع األسرة ألبنائها للمشاركة في العمل التطوعي الدعوي .١٠

 .ضعف الوعي بفوائد المشاركة في العمل التطوعي الدعوي .١١

 .نعدام البرامج التدریبیة المتخصصة في مجاالت العمل التطوعي الدعويا .١٢

 .عدم توافر مراكز للتعریف ببرامج التطوع الدعوي ومجاالته في الجامعة .١٣

ضعف اإلعالن عن برامج العمل التطوعي الدعوي في الوسـائل اإلعالمیـة  .١٤

 .بالصورة الكافیة

 دون مـشاركة الطالـب الجـامعي المعوقات التي تحول: تفسیر نتائج المحور الخامس



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 :)١(في العمل التطوعي

أظهــرت نتــائج المعالجـــات االحــصائیة لبیانـــات المعوقــات التـــي تواجــه أو تحـــول 

ضــــعف : دون مــــشاركة الطــــالب فــــي األعمــــال التطوعیــــة علــــى المــــستوى العــــام ومنهــــا

ــــدعوي ــــة للعــــاملین فــــي المجــــال التطــــوعي ال ــــصور ، والحــــوافز المعنوی وجــــود بعــــض ال

ضـــعف الـــدعم ، وماعیــة الـــسلبیة عـــن المــشاركین فـــي األعمـــال التطوعیــة الدعویـــةاالجت

عـــدم تـــوفر الوقـــت ، ووالتمویـــل مـــن الجهـــات المانحـــة لبـــرامج العمـــل التطـــوعي الـــدعوي

عــدم تــوافر التــشریعات القانونیــة المنظمــة للعمــل ، وللمــشاركة فــي بــرامج التطــوع الــدعوي

  .التطوعي الدعوي

المعوقات التي تحول دون مشاركة : مطلب الخامسیوضح نتائج ال): ٥(جدول 

 . في العمل التطوعيجامعة األمیر سطام بن عبد العزیز

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  المحور الخامس

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٧٥٧ ٣.٧٩٦ ٣.٧٦٥ ٣.٨٤٣ ٣.٧٢٦ ٣.٧٨٤ ٣.٧٦٨ ٣.٧٩٠  ٣.٧٠٣  ٣.٦٠٣ 

Std. Deviation ١.٠٩٩  ١.١٨٣  ١.١٤٠  ١.١٠٦  ١.٢٠٣  ١.١٣٥  ١.١٧٨  ١.٢١٥  ١.١٦٠  ١.٣١٥  

Variance ١.٢١٠ ١.٤٠١ ١.٣٠١ ١.٢٢٥ ١.٤٤٩ ١.٢٩٠ ١.٣٨٩ ١.٤٧٧ ١.٣٤٦ ١.٧٣٠ 

 

 ١٤  ١٣ ١٢ ١١  احملور اخلامس

N Valid ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٨ 

Mean ٣.٨٦٣  ٣.٨١٢ ٣.٩٠٧  ٣.٨٣٢ 

Std. Deviation ١.١٤٢  ١.١٣٠  ١.١٤٢  ١.٠٦٦  

Variance ١.٣٠٦ ١.٢٧٩ ١.٣٠٥ ١.١٣٧ 

                                                           

، بحــث مقــدم الســتكمال "دراســة موضــوعیة"طــوعي فــي الــسنة النبویــة  رنــده محمــد زینــو العمــل الت)١(

متطلبــات درجــة الماجــستیر فــي الحــدیث الــشریف وعلومــه، الجامعــة اإلســالمیة غــرة، كلیــة أصــول 

  .م٢٠٠٧هـ الموافق١٤٢٧الدین، رنده محمد زینو،



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 البـــــرامج التدریبیـــــة أمـــــا المعوقـــــات التـــــي تـــــرتبط بالعمـــــل المؤســـــسي فـــــإن انعـــــدام

ـــــدعوي ـــــالبرامج ، والمتخصـــــصة فـــــي مجـــــاالت العمـــــل التطـــــوعي ال ضـــــعف التعریـــــف ب

، والنــشاطات التطوعیـــة الدعویـــة التـــي تقیمهـــا المؤســـسات والمكاتـــب الدعــــویة الحكومیـــة

ضــعف التعریــف بــالبرامج ، ولمؤســسات والجمعیــات والمكاتــب الدعویــةعــدم معرفتــي باو

  .والنشاطات التطوعیة الدعویة التي تقیمها المؤسسات والمكاتب الدعویة الخیریة

وكــذلك المعوقــات التـــي تــرتبط بـــالنواحي الشخــصیة واألســریة كانـــت فــي المرتبـــة 

، عمـــل التطـــوعي الـــدعويعـــدم تـــشجیع األســـرة ألبنائهـــا للمـــشاركة فـــي ال: الثالثـــة، ومنهـــا

 .ضعف الوعي بفوائد المشاركة في العمل التطوعي الدعويو

ضــعف اإلعـالن عــن : وتباینـت اآلراء بــشكل كبیـر فیمــا یتعلـق بالمعوقــات التالیـة

ضــــعف ، وبــــرامج العمــــل التطــــوعي الــــدعوي فــــي الوســــائل اإلعالمیــــة بالــــصورة الكافیــــة

التــــي تقیمهــــا المؤســــسات والمكاتــــب التعریــــف بــــالبرامج والنــــشاطات التطوعیــــة الدعویــــة 

انعدام البرامج التدریبیة المتخصصة فـي مجـاالت العمـل التطـوعي ، والدعـویة الحكومیة

نقــص المعلومــات عــن مجــاالت األعمــال التطوعیــة الدعویــة التــي یمكــن أن ، والــدعوي

ضـــعف التعریـــف بـــالبرامج والنـــشاطات التطوعیـــة الدعویـــة التـــي ، ویلتحـــق بهـــا الطالـــب

 عـــدم تـــوافر مراكـــز للتعریـــف ببـــرامج ، وا المؤســـسات والمكاتـــب الدعویـــة الخیریـــةتقیمهـــ

  .التطوع الدعوي ومجاالته في الجامعة

كغیــــره مــــن –  الــــدعويالعمــــل التطــــوعيوتظهــــر نتــــائج التحلیــــل اإلحــــصائي أن 

تعتریه بعض المعوقات التي یتطلب التغلب علیها عقبات تحد من - األعمال التطوعیة

ـــذلیلها لإلفـــ ـــى اهللا تعـــالى عـــن طریـــق وت ادة مـــن طاقـــات الطـــالب فـــي مجـــال الـــدعوة إل

المؤســـــسات والجمعیـــــات والجهـــــات الدعویــــــة التـــــي باإلمكـــــان أن تحتـــــضنهم وتوظــــــف 

   .طاقاتهم

*      *      *  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  امتةـــــاخل
  .ضمن أهم النتائج والتوصیاتـوتت

  :النتائج

شرعیة أن التطــــوع مــــن أعمــــال البــــر واإلحــــسان التــــي جــــاءت النــــصوص الــــ .١

 .بالترغیب فیها، والحث علیها

  .وتجددها الدعوي التطوعي العمل مجاالت تنوع .٢

حاجــة المؤســسات والجمعیــات والجهــات الدعویــة إلــى طاقــات شــبابیة تــسهم  .٣

 .في تسدید العجز الحاصل في القوى البشریة

 .تنامي تأطیر العمل التطوعي بالجامعات السعودیة .٤

 أو المـال أو مـاعي مـن خـالل بـذل الجهـداالجت التكافـل ترسیخ التطوع لمبدأ .٥

 . مقابل دون ذاتي بـدافع الخبرة أو الوقت

تفــــضیل طــــالب جامعــــة األمیــــر ســــطام بــــن عبــــد العزیــــز للعمــــل التطــــوعي  .٦

 .الدعوي الذي یخدم العقیدة ویسهم في نشر دین اإلسالم

یمـــنح العمـــل التطـــوعي الــــدعوي للطالـــب الجـــامعي الثقــــة ویـــسهم فـــي بنــــاء  .٧

 .ة للطالبشخصیة متكامل

للـدین والعقیـدة  باالنتمـاء یسهم العمل التطوعي الدعوي في تنمیة اإلحـساس .٨

 .لدى الطالب

ضــعف الحــوافز التــي تــشجع الطــالب علــى االنخــراط فــي العمــل التطــوعي  .٩

  . الدعوي

  :التوصیات

أن تتبنـــى وزارة التعلـــیم تعمـــیم تجـــارب الجامعـــات الرائـــدة التـــي أقـــرت العمـــل  .١

  . ي لجمیع الطالب وفق آلیة منضبطةالتطوعي كمتطلب إلزام

ــــرامج األعمــــال  .٢ ــــى ب ــــدریس المــــشرفین عل ــــة الت ــــل أعــــضاء هیئ ــــة بتأهی العنای

  . التطوعیة في الجامعات السعودیة



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

توجیــــه جــــزء مــــن البــــرامج التطوعیــــة للطــــالب لألعمــــال التطوعیــــة الدعویــــة  .٣

بالـــشراكة مـــع الجهـــات الرســـمیة والخیریـــة التـــي تمـــارس النـــشاطات الدعویـــة 

  .ملكةبالم

عقــد شــراكات موســعة بــین الجامعـــات والجهــات الدعویــة الرســمیة والخیریـــة  .٤

لتــصمیم بــرامج ومــشاریع دعویــة مناســبة یتــاح للطــالب والطالبــات المــشاركة 

  .فیها

  .ًإبراز األعمال التطوعیة الدعویة للطالب إعالمیا .٥

ز ًتكریم الطالب المتمیزین في مجال األعمال التطوعیة الدعویة دوریا لتعزی .٦

  .ثقافة العمل التطوعي الدعوي وتوسیعها

تخصیص جائزة تنافسیة بین الجامعات السعودیة بمجال اإلبداع في میـدان  .٧

  .العمل التطوعي الدعوي برعایة أحد المؤسسات الدعویة المانحة

  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  

  املصادر واملراجع

مؤسسة : ، الناشر١، خالد بن هدوب المهیدب ، طأثر الوقف على الدعوة إلى اهللا تعالى  ١

  .ه١٤٢٦الوقف اإلسالمي 

 اإلسكندریة، الحدیث، المصري المكتب، راجح عزت أحمد النفس، علم أصول  ٢

  .م١٩٧٣

 مطابع ،١ط، اللحیاني منشط مساعد المدنیة، والحمایة المدني الدفاع في التطوع  ٤

 .م١٩٩٤ الریاض الجمعة،

 دار، الجعفي لبخاريا عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد، المختصر الصحیح الجامع  ٥

 مصطفى. د: تحقیق، ٣ط، ١٩٨٧ -  ١٤٠٧ -  بیروت -  الیمامة ، كثیر ابن

  .البغا دیب

 إحیاء دار: النشر دار، الترمذي عیسى بن محمد، الترمذي سنن الصحیح الجامع  ٦

  . وآخرون شاكر محمد أحمد: تحقیق، -  -  بیروت -  العربي التراث

 – الشعب دار: الناشر القرطبي، األنصاري أحمد بن محمد، القرآن ألحكام الجامع  ٧

  .القاهرة

 ابن دار: الناشر العصیمي، حمود بن فهد. د ووسائلها، أهمیتها اهللا إلى الدعوة  ٨

  . خزیمة

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠- ١ط بیروت- صادر دار، منظور البن العرب، لسان  ١٠

- ٣ط الرسالة،بیروت مؤسسة البیانوني، الفتح أبو محمد الدعوة، علم إلى المدخل  ١١

  .هـ١٤٢٢

،  اهللا رسول عن العدل عن العدل بنقل السنن من المختصر الصحیح المسند  ١٣

 دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق القشیري الحسین أبو الحجاج ابن مسلم اإلمام

  .بیروت -  العربي التراث إحیاء



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 لتطویر ثبات شركة:رالناش،المهیدب هدوب بن خالد. د الوقت، وقف ثقافة تعزیز  ١٥

  .األوقاف ٕوادارة

 – بیروت -  الفكر دار :الناشر،كثیر بن عمر بن إسماعیل، العظیم القرآن تفسیر  ١٦

  .هـ١٤٠١

، ٤ط،األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعیم ألبي، األصفیاء وطبقات األولیاء حلیة  ١٨

  . هـ١٤٠٥ – بیروت -  العربي الكتاب دار: النشر دار

، ١األلباني، ط الدین ناصر محمد السبیل، منار أحادیث تخرج في لیلالغ إرواء  ٢٣

  . م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩اإلسالمي، المكتب: الناشر

  .م، عمان١٩٨٧، ٢في مناهج البحث العلمي وأسالیبه، سامي عریفج وآخرون، ط  ٢٤

 محمد: تحقیق القرشي الدنیا أبي ابن عبید بن محمد بن اهللا عبد، الحوائج قضاء  ٢٥

 -  بیروت -  الثقافیة الكتب مؤسسة: الناشر، ١ط، عطا أحمد القادر عبد

١٩٩٣- ١٤١٣.  

 تیمیة بن الحلیم عبد أحمد، تیمیة ابن اإلسالم شیخ فتاوى مجموع  ٢٦

 بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیق، ٢ط، تیمیة ابن مكتبة، ٣٠/٢٠٥،الحراني

  .قاسم
 :العلمية والدراسات  البحوث

 حول السعودي الشباب آراء استطالع في دراسة" الدعوي عملوال السعودي الشباب  ١

 عن عبارة وهي العقیل، اهللا عبد بن سلیمان/للدكتور والتطوعي، الدعوي العمل

 عدد بالریاض، اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلة في منشور بحث

  .هـ١٤٢٣ شوال، ،)٤٠(

 بحث، زینو محمد رندة الباحثة" عیةموضو دراسة "النبویة السنة في التطوعي العمل  ٢

 بقسم وعلومه، الشریف الحدیث في الماجستیر درجة متطلبات الستكمال مقدم

 غزة، – اإلسالمیة بالجامعة الدین أصول بكلیة وعلومه الشریف الحدیث

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 طالبات على وصفیة دراسة" الدعوي التطوعي العمل وممارسة السعودیة الفتاة"  ٣



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

 الدراسات قسم في الماجستیر درجة لنیل تكمیلي بحث سعود، الملك جامعة

 عام الموسى، سلیمان نورة/الطالبة إعداد سعود، الملك بجامعة االجتماعیة

  .هـ١٤٢٢

 ،العامر صالح بن عثمان. د "میدانیة دراسة " السعودي الشباب لدى التطوع ثقافة  ٤

  .م٢٠٠٦ ـ هـ١٤٢٧ بعالسا العدد اإلسالمیة والدراسات الشریعة مجلة

 بجامعة نحوه الطالب واتجاهات تنمیته وأسالیب ومعوقاته التطوعي العمل واقع  ٥

 القصیم، جامعة العبید، اهللا عبد بن إبراهیم. د، السعودیة العربیة بالمملكة القصیم

  .م٢٠١٢ الموافق هـ١٤٣٣ التربیة أصول قسم
  :املواقع اإللكترونية

 الوطني المعلومات لمركز اإللكتروني الموقع: انظر يالوطن المعلومات مركز  ١

  http://www.moi.gov.sa الداخلیة لوزارة التابع

  باز بن العزیز عبد الشیخ سماحة موقع  ٢

http://www.binbaz.org.sa/mat/١١٣٧٥  

: العالي التعلیم لوزارة التابع التعلیم إحصاءات مركز  ٣

http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-

Information-affairs/HESC/Pages/default.aspx  

  ٨kEgde/https://sabq.orgه ٣٠/١٠/١٤٣٦ اإللكترونیة سبق صحیفة  ٤

  :الصحف

  .١٢٤٦٥ العدد ٢٠٠٧ أغسطس ١ الموافق األربعاء الیوم جریدة  ١

 دیسمبر ٣٠ــ  ه١٤٣٥ من صفر ٢٧ثنین صحیفة األهرام الصادرة یوم اال  ٢

  .٤٦٤١٠ العدد ١٣٨ السنة ٢٠١٣

  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  )أداة الدراسة(ملحق 

 "استبانة الدراسة"

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

  الدعوي التطوعي للعمل طالب الجامعة واقع ممارسة: األول المحور

١  
 خـــدمات لمؤســـسة دعویـــة تعنـــى شـــاركت فـــي تقـــدیم

  بالدعوة داخل المملكة العربیة السعودیة 

          

٢  
شـــاركت فـــي تقـــدیم خـــدمات لمؤســـسة دعویـــة تعنـــى 

  بالدعوة خارج المملكة العربیة السعودیة

          

٣  
شــاركت فــي تقــدیم خــدمات للجمعیــة الخیریــة لتحفــیظ 

  القرآن الكریم

          

٤  
 تعنـــى شـــاركت فـــي تقـــدیم خـــدمات لمؤســـسة خیریـــة

  بالدعوة داخل مدینتي 

          

٥  
شــاركت مــع مؤســسات خیریــة لهــا مــشاركات وبــرامج 

  دعویة

          

             شاركت في تقدیم خدمات لمسجد الحي  ٦

٧  
أسهمت في برامج دعویة تقام في المساجد والجوامـع 

  بمدینتي

          

٨  
شـــاركت فـــي تقـــدیم خـــدمات تطوعیـــة دعویـــة ضـــمن 

  عةالبرامج التي تقدمها الجام

          

    شاركت في تقدیم برامج وأنشطة تطوعیة دعویة عامة  ٩
        

١٠  
ـــة بمكافحـــة  ـــة المعنی تطوعـــت مـــع المؤســـسة الخیری

  التدخین

          

١١  
أســـهمت مـــع المؤســـسة الخیریـــة المعنیـــة بمكافحـــة 

  المخدرات

          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

            تطوعت مع المؤسسات الخیریة التي تعتني بالفقراء  ١٢

            الخیریة التي تعتني باألیتامشاركت مع المؤسسات   ١٣

١٤  
ـــى  ـــة عل ـــة دعوی ـــي تقـــدیم خـــدمات تطوعی شـــاركت ف

  مستوى عائلتي

          

  لهم الدعوة وتقدیم المرضى زیارة في شاركت  ١٥
          

  متخصصة دعویة إغاثیة برامج أسهمت في  ١٦
          

١٧  
 رعایــة مجــال فــي دعویــة تطوعیــة بــرامج فــي تطوعـت

  )الخاصة االحتیاجات ذوي (المعوقین

          

١٨  
 بالمجــال خاصــة دعویــة تطوعیــة بــرامج فــي شــاركت

  الثقافي

          

١٩  
 برعایـــة خاصـــة دعویـــة تطوعیـــة بـــرامج فـــي شـــاركت

  األطفال

          

٢٠  
 الریاضـي المجـال فـي تقـدم دعویة برامج في ساهمت

  )األندیة(

          

  الصیفیة االجازة خالل دعویة برامج في شاركت  ٢١
          

  یفضلها طالب الجامعة التي الدعوي التطوعي العمل مجاالت :يالثان المحور

٢٢  
 أرغــب المــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي 

  یخدم نشر العقیدة 

          

٢٣  
أفــضل المــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي 

  یحذر من البدع

          

٢٤  
أمیــل للمــشاركة فــي العمــل التطــوعي الــدعوي الــذي 

   الضالة والمنحرفةیتضمن بیان الفرق

          

٢٥  
 الــذي الــدعوي التطــوعي العمــل فــي المــشاركة أٌفــضل

  دعوة المبتدعة یخدم

          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

٢٦  
الموجـه  الـدعوي التطـوعي العمـل فـي المشاركة أرغب

  لدعوة غیر المسلمین الناطقین باللغة غیر العربیة

          

٢٧  
الموجـه  الـدعوي التطـوعي العمـل فـي المشاركة أرغب

  لمسلمین الناطقین باللغة العربیةلدعوة غیر ا

          

٢٨  
 الــذي الــدعوي التطــوعي العمــل فــي المــشاركة أتمنــى

  االسالم تعالیم نشر إلى یهدف

          

٢٩  
أرغب المشاركة في العمل التطوعي الدعوي الذي یفند 

  الشبه التي تثار حول االسالم

          

٣٠  
 الـذي الدعوي التطوعي العمل في المشاركة في أرغب

  االسالم وقیمه تعالیم نشر إلى فیهد

          

٣١  
ــذي  الــدعوي التطــوعي العمــل فــي المــشاركة أرغــب ال

  یبرز األخالق والقیم االسالمیة 

          

٣٢  
 ي داخل يأٌفضل المساهمة في العمل التطوعي الدعو

  الجامعة

          

  أرغب المشاركة في العمل التطوعي الدعوى األسري  ٣٣
          

٣٤  
ي العمل التطوعي الدعوى الخاص أٌفضل المساهمة ف

  بالشباب 

          

٣٥  
أٌفضل المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص 

  باألطفال

          

٣٦  
أٌفضل المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص 

  بكبار السن

          

  أفضل المشاركة في العمل التطوعي الدعوي للمرضى  ٣٧
          

٣٨  
طوعي الدعوى الخـاص أٌرغب المساهمة في العمل الت

  بذوي االحتیاجات الخاصة

          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

٣٩  
أٌفضل المساهمة في العمل التطوعي الدعوى الخاص 

  باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

          

٤٠  
أٌفـــــضل المـــــشاركة فـــــي العمـــــل التطـــــوعي الـــــدعوى 

  االلكتروني

          

٤١  
ــــدعوى  ــــي العمــــل التطــــوعي ال ــــضل المــــساهمة ف أٌف

  االعالمي

          

الوسائل واألسالیب التي تسهم في تحفیز طالب الجامعة للمشاركة في األعمال التطوعیة :  الثالثالمحور

  الدعویة

٤٢  
تنظــیم بــرامج لنــشر ثقافــة العمــل التطــوعي الــدعوي 

  بالجامعة

          

٤٣  
تعزیز المبادئ والقیم اإلسالمیة التي تحث على العمل 

  التطوعي الدعوي

          

٤٤  
 الدعوي في مراحل التعلـیم غرس حب العمل التطوعي

  األولیة

          

٤٥  
مــشاركة الــدعاة وأئمــة المــساجد فــي التوعیــة بأهمیــة 

  التطوع الدعوي للفرد والمجتمع 

          

٤٦  
دعم المؤسسات والهیئات التي تعمل في مجال العمـل 

  التطوعي الدعوي

          

٤٧  
تفعیل دور وسـائل اإلعـالم المختلفـة فـي تثقیـف أفـراد 

  هیة العمل التطوعي الدعويالمجتمع بما

          

٤٨  
تدریب وتأهیل الشباب الراغب في االنخراط في العمـل 

  التطوعي الدعوي

          

٤٩  

 وسائل - اإلنترنت(توظیف وسائل االتصاالت الحدیثة 

ــــاعي ــــل التطــــوعي ) التواصــــل االجتم للتــــشجیع العم

  الدعوي 

          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

٥٠  
ز إصدار نشرات دوریة تعنى باألعمال التطوعیـة وتبـر

  نشاطات المتطوعین الدعوي

          

٥١  
تطویر برامج تربویة فـي الكلیـات والجامعـات للتعریـف 

  بالعمل التطوعي الدعوي

          

٥٢  
ــشاء مراكــز متخصــصة للتعریــف بالعمــل التطــوعي  إن

  الدعوي

          

٥٣  
تكثیف المحاضـرات والنـدوات بأهمیـة العمـل التطـوعي 

  الدعوي

          

٥٤  
ـــام باألبحـــاث والدرا ـــة فـــي مجـــاالت القی ســـات المیدانی

  األعمال التطوعیة الدعوي

          

٥٥  
تـــضمین البرنـــامج والمقـــررات الدراســـیة للمؤســـسات 

  التعلیمیة مفاهیم العمل التطوعي الدعوي وأهمیته

          

  تعوید النفس على العمل التطوعي الدعوي  ٥٦
          

  الدعوي التطوعي العمل في المستخلصة من مشاركة طالب الجامعة الفوائد: المحور الرابع

  المساهمة في خدمة الدین   ٥٧
          

  القیام بواجب الدعوة إلى اهللا تعالى   ٥٨
          

  اكتساب مهارات جدیدة  ٥٩
          

  زیادة الخبرات العملیة   ٦٠
          

  شغل وقت الفراغ بالنافع المفید  ٦١
          

  المساهمة في خدمة المجتمع  ٦٢
          

  تعزیز الثقة بالنفس  ٦٣
          

  تنمیة الشخصیة االجتماعیة  ٦٤
          

  زیادة الخبرات العلمیة  ٦٥
          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

  تنمیة وتوسیع الثقافیة الشخصیة  ٦٦
          

  التعرف على مشكالت المجتمع  ٦٧
          

  تنمیة مهارات التواصل االجتماعي   ٦٨
          

  تعزیز االنتماء الوطني  ٦٩
          

  التعرف على أصدقاء جدد  ٧٠
          

  د النفس على العمل التطوعي االحتسابيتعوی  ٧١
          

  التطوعي العمل في الجامعي الطالب مشاركة دون تحول التي المعوقات: المحور الخامس

٧٢  
ضــعف اإلعــالن عــن بــرامج العمــل التطــوعي الــدعوي 

  في الوسائل اإلعالمیة بالصورة الكافیة

          

٧٣  
عــدم تــوافر مراكــز للتعریــف ببــرامج التطــوع الــدعوي 

  ومجاالته في الجامعة

          

٧٤  

ضـــــعف التعریـــــف بـــــالبرامج والنـــــشاطات التطوعیـــــة 

الدعویــة التــي تقیمهــا المؤســسات والمكاتــب الدعویــة 

  الحكومیة 

          

٧٥  

ضـــــعف التعریـــــف بـــــالبرامج والنـــــشاطات التطوعیـــــة 

الدعویــة التــي تقیمهــا المؤســسات والمكاتــب الدعویــة 

  الخیریة

          

٧٦  
ت والجمعیــــات والمكاتــــب عــــدم معرفتــــي بالمؤســــسا

  الدعویة

          

٧٧  
انعـــدام البـــرامج التدریبیـــة المتخصـــصة فـــي مجـــاالت 

  العمل التطوعي الدعوي

          

٧٨  
ضــعف الــدعم والتمویــل مــن الجهــات المانحــة لبــرامج 

  العمل التطوعي الدعوي

          

عـــدم تـــشجیع األســـرة ألبنائهـــا للمـــشاركة فـــي العمـــل   ٧٩
          



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  درجة التوافر

یتحقق   الفقرات  م

  ًدائما

یتحقق 

  ًغالبا

یتحقق 

  ًأحیانا

یتحقق 

  ًنادرا

ال یتحقق 

  ًإطالقا

  التطوعي الدعوي

٨٠  
ص المعلومـــات عـــن مجـــاالت األعمـــال التطوعیـــة نقـــ

  الدعویة التي یمكن أن یلتحق بها الطالب

          

٨١  
ضــعف الــوعي بفوائــد المــشاركة فــي العمــل التطــوعي 

  الدعوي

          

  عدم توفر الوقت للمشاركة في برامج التطوع الدعوي  ٨٢
          

٨٣  
ضعف الحوافز المعنویة للعاملین في المجال التطوعي 

  الدعوي

          

٨٤  
عــــدم تــــوافر التــــشریعات القانونیــــة المنظمــــة للعمــــل 

  التطوعي الدعوي

          

٨٥  
وجــــود بعــــض الــــصور االجتماعیــــة الــــسلبیة عــــن 

  المشاركین في األعمال التطوعیة الدعویة

          

  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  

  :محكمو أداة الدراسة

  الدرجة العلمية  التخصص  الجهة  اسم المحكم  م

طام بن عبد جامعة األمير س  يسري عطية محمد.د  ١

  العزيز

  استاذ مساعد  مناهج وطرق تدريس

جامعة االمام محمد بن سعود   الجوهرة محمد العمراني  ٢

  االسالمية

  استاذ  الدعوة واالحتساب

جامعة األمير سطام بن عبد   عبد السالم الناجي  ٣

  العزيز

  مساعد استاذ  مناهج وطرق تدريس

 عبد نب سطام األمير جامعة  تركي بن خالد الظفيري  ٤

  العزيز

  استاذ مشارك  عقيدة ومذاهب معاصرة

خالد بن عبد الرحمن   ٥

  القريشي

 سعود بن محمد االمام جامعة

  االسالمية

  استاذ  الدعوة

عبد اهللا بن ابراهيم   ٦

  اللحيدان

 سعود بن محمد االمام جامعة

  االسالمية

  استاذ  الدعوة

أحمد بن عبد الرحمن   ٧

  الجهيمي

 سعود بن محمد االمام جامعة

  االسالمية

  استاذ  مناهج وطرق تدريس

 عبد بن سطام األمير جامعة  سامي رضوان  ٨

  العزيز

  استاذ  مناهج وطرق تدريس

جامعة االمام محمد بن سعود   محمد بن خالد البداح  ٩

  االسالمية

  استاذ مشارك  الدعوة واالحتساب

عبد العزيز بن مجمد   ١٠

  الحمدان

  استاذ مشارك  الدعوة واالحتساب  جامعة المجمعة

 

*       *        *  



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  فهرس املوضوعات

  ١٩٩  : عربي وإنجلیزي- المستخلص

  ٣  المقدمة

  ٢٠٢  :الدراسة مشكـلة

  ٢٠٢  :الدراسة تساؤالت

  ٢٠٣  :الدراسة أهداف

  ٢٠٣  :الدراسة أهمیة

  ٢٠٣  :الدراسة منهج

  ٢٠٤  :السابقة الدراسات

  ٢٠٥  :وعینتها الدراسة مجتمع

  ٢٠٥  :لدراسةا بمصطلحات التعریف

  ٢٠٧  :الدراسة تقسیمات

  ٢٠٨  الدعوي التطوعي العمل مشروعیة: للدراسة العام اإلطار: األول المبحث

  ٢٠٨  :التطوع مشروعیة: األول المطلب

  ٢٠٩  تعالى اهللا إلى الدعوة مشروعیة: الثاني المطلب

  ٢٠٩  :الكریم القرآن من تعالى اهللا إلى الدعوة مشروعیة أدلة: ًأوال

  ٢١٠  :النبویة السنة من تعالى اهللا إلى الدعوة مشروعیة أدلة: ًثانیا

  ٢١١  المتطوعین تصنیف: الثالث المطلب

  ٢١١  :بالمال التطوع

  ٢١٢  :بالجهد التطوع

  ٢١٣  :بالوقت التطوع

  ٢١٤  :بالجاه التطوع

  ٢١٥  التطوعي العمل مجاالت: الرابع المطلب

  ٢١٧  الدعوي التطوعي العمل مجاالت : الخامس المطلب

  ٢١٧  :والتوجیه التوعیة -١

  ٢١٧  :التعلیم -٢



       
 
  

    
 
 

 

 

٢٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة ميدانية مسـحية علـى طالب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز نحو العمل التطوعي الدعوي معةواقـع طـالب اجلا 

  ٢١٨  :االجتماعي التكافل -٣

  ٢١٨  :الطبي المجال في التطوع -٤

  ٢١٩  :المظلومین عن للدفاع التطوع -٥

 التطـوعي العمـل نحـو الجامعـة طالب التجاهات المیدانیة الدراسة: الثاني المبحث

  ٢٢٠  الدعوي

 العزیـــز عبـــد بـــن ســـطام األمیـــر جامعـــة طـــالب ممارســـة واقـــع: األول المطلـــب

  ٢٢٠  الدعوي التطوعي للعمل

 األمیر جامعة طالب یفضلها التي الدعوي التطوعي العمل مجاالت: الثاني المطلب

  ٢٢٣  زیزالع عبد بن سطام

ـــب ـــث المطل ـــسهم التـــي واألســـالیب الوســـائل: الثال  جامعـــة طـــالب تحفیـــز فـــي ت

 التطوعیــة األعمــال فــي للمــشاركة العزیــز عبــد بــن ســطام األمیــر

  ٢٢٦  الدعویة

 بــن ســطام یــراألم جامعــة طــالب مــشاركة مــن المستخلــصة الفوائــد: الرابــع المطلــب

  ٢٢٩  الدعوي التطوعي العمل في العزیز عبد

 بـن سـطام األمیر جامعة مشاركة دون تحول التي المعوقات: الخامس المطلب

  ٢٣١  التطوعي العمل في العزیز عبد

  ٢٣٤  الخاتمة

  ٢٣٤  :جالنتائ

  ٢٣٤  :التوصیات

  ٢٣٥  :الدراسة أداة محكمو      

  ٢٣٦  والمراجع المصادر

  ٢٣٩  )الدراسة أداة (ملحق

  ٢٤٧  وعاتالموض فهرس

  

*     *     *  
  
 


