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الملخ�ض

يطلق عىل العمل التطوعي بأنه القطاع الثالث املكمل للقطاعني العام واخلاص، لذا فإن التوعية بأمهية 
العمل التطوعي اخلريي يعود عىل املجتمع والبلد بفوائد ال يمكن حرصها فهي تؤدي اىل ختفيف العبء 
عىل الدولة وتدفع بروح التعاون بني املؤسسات واهليئات واجلهات الرسمية واحلكومية واملجتمع وتزيد 
أوارص االخوة واملحبة بني افراد املجتمع وتقليل التكلفة املادية عن كاهل الدولة وختفيض مستوى الفراغ 
لدى الشباب، ويعرف العمل التطوعي من وجهة نظر الباحثني االجتامعيني بأنه اجلهد الذي يبذله الفرد 
من اجل جمتمعه او من اجل مؤسسة او من اجل مجاعة معينة، دون توقع جزاء مادي مقابل جهده سواء 
العمل  يمثل  كام  االخرين.  سعادة  سبيل  يف  خاطر  طيب  عن  املال  او  بالنفس  مبذوالً  اجلهد  هذا  أكان 
التطوعي معيارًا لرقي املجتمع ووعي أفراده وانسانيته والتي تظهر احلرص عىل رعاية املصالح العامة 

واخلاصة والشعور بمعاناة االخرين وحاجاهتم ومشكالهتم.

ويف مدينة احللة منطقة الدراسة نجد ان العمل التطوعي من قبل الشباب يأخذ صورًا متعددة اثناء 
الزيارة االربعينية حيث ان مدينة احللة تعد حمورًا اساسيًا ومهاًم من حماور مرور الزوار اىل مدينة كربالء 
املقدسة، وهنا نجد ان الشباب يبادر يف تقديم اخلدمات بشكل تطوعي ودون مقابل مادي، وهذا االمر 
ناجم عن الوعي لدى الشباب احلسيني ورغبتهم يف التكافل والتعاون وتذليل الصعاب وهيدف البحث 
اىل ابراز صور العمل التطوعي من قبل الشباب، فضاًل عن معرفة دوافع العمل التطوعي التي من خالهلا 
الزيارة  يف  التطوعي  العمل  يكون  وقد  والتعاون،  التطوعي  العمل  بأمهية  الشباب  وعي  مدى  معرفة 

االربعينية باكورة ألعامل تطوعية اخرى يقوم هبا الشباب خلدمة مناطقهم يف جماالت خمتلفة.

الكلامت املفتاحية: العمل التطوعي، زيارة االربعني، مدينة احللة
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Abstract

Voluntary work is called the “Third sector” that complements the public and private sectors. 

So, awareness of the importance of voluntary charitable work can give back to society and the 

country with un limited benefits, it leads to reducing the burden on the state, pushes the spirit 

of cooperation between institutions, bodies, official and governmental bodies, and society, and 

maximize the bonds of brotherhood and love between individuals of society,  and reduce the 

material cost to the state and reduce the level of spare time among the youth. Volunteer work is 

defined by the viewpoint of social researchers, as the effort exerted by individual for the sake 

of their community, institution or for a specific group, without expecting anything in return, 

whether this effort is exerted with self-sacrifice or with money willingly for the sake of the 

happiness of others. Volunteerism also represents a standard for the development of society and 

the awareness of its members and humanity, which shows keenness to take care of public and 

private interests and a feeling of suffering of others, their needs, and problems.

 In the city of Hilla, the study area، we find that volunteer work by young people takes 

multiple forms during the Arbaeen pilgrimage, as the city of Hilla is an essential and important 

axis of pilgrims passage to the holy city of Karbala, and here we find that young people take 

the initiative to provide services voluntarily and without financial compensation. This matter is 

a result of awareness among Husseini youth and their desire for interdependence, cooperation, 

and overcoming difficulties. The research aims to highlight the forms of volunteer work by 

young people, as well as knowing the motives for volunteering through which to know the 

extent of youth awareness of the importance of volunteering and cooperation. Volunteer work 

in the Arbaeen pilgrimage may be early for other voluntary work carried out by young people 

to serve their areas in various fields.

Keywords: Volunteer work, Arbaeen pilgrimage, Hilla city
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المقدمة

ديننا  مــن  مــهــاًم  ــزءًا  جـ التطوعي  العمل  يعد 
اجزاء  خمتلف  يف  املسلمون  يتسابق  اذ  االسالمي، 
التطوعي  العمل  من  متنوعة  صور  لتقديم  العامل 
وكان  اهلل،  من  والثواب  االجر  عىل  احلصول  ألجل 
يرتبط  مل  العمل  كون  املسلمني  لدى  حافز  اكرب  هذا 
بأي مصالح مادية او دنيوية، وانام يرتبط بام أعده اهلل 

سبحانه وتعاىل يف االخرة من االجر والثواب.

يعد العمل التطوعي ركيزة اساسية يف بناء وتنمية 
املجتمع ونرش التامسك االجتامعي بني افراد املجتمع 
ارتباطًا  ارتبطت  اساسية  ممارسة  يعد  كام  البرشي، 
يف  الصالح  والعمل  والعطاء  اخلري  معاين  بكل  وثيقًا 
اهم  احد  ويعد  كام  القدم.  منذ  البرشية  املجتمعات 
احلياة  يف  الشباب  دور  لتعزيز  املستخدمة  الوسائل 
املجتمع  بمكانة  النهوض  يف  واملسامهة  االجتامعية 
ان  يمكن  رشحيــة  خــري  وان  اجلــوانــب،  خمتلف  يف 
تعددت  اذ  الشباب،  هم  التطوعي  العمل  يف  تنجح 
اجلهود البرشية املبذولة من قبل شباب العراق عامة 
اداء  يف  اخلصوص  وجه  عىل  احللة  مدينة  وشباب 
العمل الطوعي االنساين من اجل خدمة زوار االمام 
مدينة  كون  االربعينية  الزيارة  ايام  خالل   احلسني
احللة تثل حلقة ربط بني حمافظة كربالء واملحافظات 
اعدادًا  تشهد  فأهنا  لذا  والوسطى  اجلنوبية  االخرى 
كبرية من زوار االمام احلسني، اذ يقوم شباب املدينة 
تقديم  اجل  من  وأحسنها  االعــامل  افضل  بتقديم 

اخلدمات املطلوبة واالساسية بدون اي مقابل. 

م�شكلة البحث

ما العمل التطوعي؟ وما امهيته؟ وما دور الشباب 
يف القيام باألعامل التطوعية اثناء الزيارة االربعينية؟.

فر�شية البحث

واملساعدة  املعونة  تقديم  هو  التطوعي  العمل 
لآلخرين دون مقابل، وله امهية كبرية يف بناء املجتمع 
يف  للشباب  كبري  دور  هنالك  كان  حيث  وتاسكه، 
الزيارة  اثناء  التطوعي  العمل  ممارسة  يف  احللة  مدينة 

االربعينية جتىل يف صور خمتلفة.
هدف البحث

التطوعي  العمل  امهية  بيان  اىل  البحث  هيدف 
الشباب  دور  بيان  كذلك  وتطويره  املجتمع  بناء  يف 
الزيارة  يف  التطوعي  العمل  ممارسة  يف  ووعيهم 

االربعينية.
عينة البحث

الشباب  عمل  طبيعة  عــىل  التعرف  اجــل  مــن 
ومدى رغبتهم وميوهلم هلذا العمل ونظرًا للظروف 
االستثنائية تم االخذ بعينة استطالعية بلغت )00	( 

شاب وشابة من خمتلف مناطق مدينة احللة 
حدود البحث

احلدود املكانية: تقع مدينة احللة فلكيًا عند تقاطع 
خط طول )¯		-		°( رشقًا، ودائرة عرض )¯		-
االداري  املركز  احللة  مدينة  وتثل  ــامالً،  ش  )°		
ملحافظة بابل)خريطة	( التي تقع يف املنطقة الوسطى 
مع  مرتبطة  أهّنــا  املوقع  اجيابيات  ومن  العراق  من 
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التي جعلت  الطرق  املحافظات املجاورة بشبكة من 
منها عقدة للطرق املتشعبة يف االقليم. اذ تبعد مدينة 
احللة عن مدينة بغداد الواقعة شامل املحافظة مسافة 
اجلنوب  اىل  الواقعة  النجف  مدينة  وعن  )00	كم( 
وعن  )		كم(  مسافة  تبعد  حيث  الغريب  واجلنوب 
الغرب )		كم(  التي حتدها من جهة  مدينة كربالء 

وعن حمافظة واسط التي حتدها من جهة الرشق مسافة 
)0		كم( وعن حمافظة االنبار التي حتد املحافظة من 

جهة الشامل الغريب مسافة )0		كم(. خريطة)	(. 

عىل  الدراسة  اقترصت  فقد  الزمانية.  احلدود  اما 
ايام  خــالل  للعمل  املتطوعني  احللة  مدينة  شباب 

الزيارة االربعينية لعام 		0	م.

خريطة )1(

مدينة الحلة )منطقة الدرا�شة( لعام 2019

	0		 ،gis المصدر: الباحثة باالعتماد على خارطة مدينة الحلة المحدثة، بلدية الحلة، شعبة
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خارطة )2(

موقع مدينة الحلة )منطقة الدرا�شة( من محافظة بابل والمحافظات المجاورة لها لعام 2019

انتاج  قسم  العامة،  المساحة  مديرية  المائية،  الموارد  وزارة  العراق،  جمهورية  على،  باالعتماد  الباحثة  المصدر: 
الخرائط، بغداد، الخارطة االدارية لمحافظة بابل، بمقياس رسم )1000000/1(، لعام 		0	



اأ.م.د. ح�شون عبود الجبوري؛ م.م.دنيا �شكر النجار

63

المبحث الول: العمل التطوعي اأنواعه واآثاره 
على الفرد واأهميته في تنمية المجتمع 

تعتمد  التي  االنشطة  من  التطوعي  العمل  يعد 
هبا  يقوم  التي  واملسؤوليات  املهام  بعض  تطبيق 
امر  او  تكليف  اي  دون  نفسه  تلقاء  من  الشخص 
من احد من اجل تنفيذ تلك املهام، كام ويعد العمل 
بعض  هبا  يقوم  التي  االفعال  من  جمموعة  التطوعي 
االشخاص او احدى املؤسسات او املنظامت بشكل 
تطوعي دون اجبار من اي جهة او شخص او دون 

دفع اي قيمة عالية.
اوًل: تعريف العمل التطوعي

التطوع: من الطاعة وتطوع كذا يعني حتمله طوعًا 
له اي تكلف استطاعته حتى يستطيعه، والتطوع هو 
ما تربع به االنسان من ذات نفسه مما ال يلزمه وغري 
مفروض عليه، والتطوع يف اللغة العربية يعني الزيادة 
يف العمل ويعني التربع باليشء، كام ويعرف التطوع 
بأنه اجلهد الذي يبذل عن رغبة واختيار بغرض اداء 

واجب اجتامعي دون توقع جزاء مال)	(.

املكمل  الثالث  القطاع  بأنه  التطوعي  العمل 
بأمهية  التوعية  فأن  لذا  واخلــاص،  العام  للقطاعني 
والبلد  املجتمع  عىل  يعود  اخلريي  التطوعي  العمل 
ختفيف  اىل  تــؤدي  فهي  حرصها  يمكن  ال  بفوائد 
ــة وتــدفــع بــروح الــتــعــاون بني  الــعــبء عــىل الــدول
واحلكومية  الرسمية  واجلهات  واهليئات  املؤسسات 
افراد  بني  واملحبة  االخوة  اوارص  وتزايد  واملجتمع 
الدولة  كاهل  عن  املادية  التكلفة  وتقليل  املجتمع 

وختفيض مستوى الفراغ لدى الشباب)	(. 

ويعرف العمل التطوعي من وجهة نظر الباحثني 
اجل  من  الفرد  يبذله  الذي  اجلهد  بانه  االجتامعيني 
جمتمعه او من اجل مؤسسة او من اجل مجاعة معينة، 
دون توقع جزاء مادي مقابل جهده سواء اكان هذا 
يف  خاطر  طيب  عن  املال  او  بالنفس  مبذوالً  اجلهد 

سبيل سعادة االخرين. 

- كام يعرف بانه اجلهد الذي يبذله الفرد ملجتمعه 
مسؤوليات  حتمل  يف  لإلسهام  منه  بدافع  مقابل  بال 
الرفاهية  تقدم  عىل  تعمل  التي  االجتامعية  املؤسسة 

اإلنسانية.

او  مال  او  عمل  او  جهد  كل  بانه  يعرف  كام   -
علم ووقت يقدمه الفرد بنية التقرب اىل اهلل سبحانه 
انتظار  ان يكون مفروضًا عليه ودون  – دون  وتعاىل 

اجر دنيوي)	(.

التضحية  هــو  التطوعي:  العمل  ويــعــرف  كــام 
بالوقت واملال دون انتظار عائد مادي يوازي اجلهد 

املبذول)	(.

جهود  عن  عبارة  التطوعي:  العمل  ويعرف  كام 
او  فردية  بصورة  املجتمع  افــراد  من  تبذل  انسانية 
والدافع  الرغبة  عىل  اساسية  صفه  ويقوم  اجتامعية، 
شعوريًا  ال  او  شعوريًا  الدافع  هذا  كان  سواء  الذايت 
املتطوع اىل حتقيق اي دافع مادي او ربح  وال هيدف 
اىل  االنــتــامء  شعور  اكتساب  اجــل  مــن  بــل  خــاص 
يف  تساهم  التي  املسؤوليات  بعض  وحتمل  املجتمع 

تلبية احتياجات ملحة واساسية للمجتمع)	(.
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التطوعي  العمل  ان  نالحظ  االساس  هذا  وعىل 
وانه  كام  املتطوعني  عمل  لوصف  استخدامًا  االكثر 
جهة  اي  من  التطوعية  املهام  اداء  اىل  ببساطة  يشري 
كانت رسمية او غري رسمية، من اجل تقديم العون 
والنفع اىل شخص او جمموعة اشخاص حيتاجون الية 

دون مقابل مادي او معنوي.
ثانيًا: اهمية العمل التطوعي 

املجتمع  لرقي  معيارًا  التطوعي  العمل  يمثل 
عىل  احلــرص  تظهر  التي  وانسانيته  ــراده  اف ووعــي 
بمعاناة  والشعور  واخلاصة  العامة  املصالح  رعاية 
انترش  االخرين وحاجاهتم ومشكالهتم.ألجل ذلك 
بداية  ومع  املعمورة  انحاء  مجيع  يف  التطوعي  العمل 
املنظامت  بتوظيف  الغربية  الدول  بدأت  الثامنينيات 
جمتمعات  هتيئة  مشاريع  يف  للعمل  اخلاصة  التطوعية 
الدول النامية ويف عام 0			 حددت اجلمعية العامة 
مساعدة  كجهاز  للمتطوعني  برناجمًا  املتحدة  لألمم 
متعدد  تطوعيًا  مــرشوعــًا  ليكون  املتحدة  لألمم 
جماالت  يف  التطوعية  املسامهة  لتشجيع  ــراف  االط
وقضاياه.  املجتمع  حاجات  عىل  تركز  التي  التنمية 

وتربز امهية العمل التطوعي من خالل االيت:

ومهارات . 	 خربات  اكتساب  من  القائمني  يمكن 
واالنتامء  العطاء  روح  غرس  يف  بارز  دور  وله 
الشباب.  وبالذات  املتطوعني  االفراد  نفوس  يف 
احساسهم  وبالتايل  لدهيم  االنتامء  قيم  يعزز  مما 

باملسؤولية.

االسالم . 	 مفاهيم  يعمق  فهو  الدينية  الناحية  اما 
وبالتايل  البرش  لكافة  اخلري  اعامل  عىل  احلث  يف 
بام حيقق  للدين االسالمي  يعكس صورة حسنة 
التكامل والتكافل االجتامعي بني افراد املجتمع.

تلبية . 	 يف  والرسمية  األهلية  اجلهات  مشاركة 
عىل  الدولة  قدرة  عدم  املجتمع،عند  حاجات 
تربز  وهنا  املجتمعية،  لالحتياجات  االستجابة 
امهية العمل التطوعي يف تطوير بعض اخلدمات 

بحيث يأيت مكماًل للعمل احلكومي.
اخلدمات . 	 لتأدية  للمواطنني  الفرصة  اتاحة 

بأنفسهم مما يقلل من حجم املشكالت االجتامعية 
يف املجتمع.

العمل التطوعي هو مؤرش عىل اجلانب االنساين . 	
عىل  ويشجع  الناس  بني  التكامل  روح  ويعمق 
يف  ومشاركتهم  الشباب  انتامء  وتعزيز  التعاون 

جمتمعهم)	(.
بذل . 	 عند  وذلك  النفسية  بالراحة  الفرد  شعور 

جهد إلسعاد االخرين وشعوره بالسالم الداخيل 
والفخر بام يقدمه

كانت . 	 مهام  الشخصية  ملهاراته  الفرد  تطوير 
تفاعل  تواصلية-   – كالمية  اعالمية-  املهارات 
فراغهم  وقت  استثامر  يف  يساهم  بالتايل  وغريها 
بقيمته  الفرد  ويعرف  الفردية  الشخصية  ويقوي 
وجهوده من اجل احلصول عىل االجر والثواب 

من اهلل سبحانه)	(.

يف  كبرية  امهية  التطوعي  للعمل  فان  هذا  وعىل 
زاد  فكلام  املعارصة،  الكبرية  االنسانية  املجتمعات 
االعــامل  حتولت  كلام  االنسانية  املجتمعات  تقدم 
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امهية  وتكمن  مجاعية،  اعامل  اىل  الفردية  التطوعية 
العمل التطوعي يف املجتمع عىل انجاز اخلدمات التي 
ال تتحمل الدولة انجازها والعمل عىل رفع مستوى 
التطوعي عىل  العمل  اخلدمات وتوسيعها،كام يعمل 
الدولة  عىل  يصعب  التي  اجلديدة  اخلدمات  توفري 

توفريها.
ثالثًا: اهداف العمل التطوعي

يف  بانه  الفرد  اشعار  اىل  التطوعي  العمل  هيدف 
وسط اجتامعي متعاون وحيتم عليه ان ينخرط معهم 
التطوعي  العمل  نواة  جيعل  ما  وهذا  سلوكهم،  يف 
ذاتية  مسؤولية  تصبح  حتى  حجمها  ويتسع  تتطور 
بان  املجتمع  لدى  عامة  وثقافه  فرد،  كل  هبا  يشعر 
انسانية البد ان يتحىل هبا كل  التطوعي سمة  العمل 
فرد وبحسب قدراته وضمن حميطه سواء كان حميطه 

السكني او حميط عمله الوظيفي.

هنالك جمموعة من االهداف التي حتقق من انتشار 
العمل التطوعي يف املجتمع ومنها:

يساهم املتطوعون يف التنمية االجتامعية وتفعيل . 	
دور افراد املجتمع واستثامر اوقات الفراغ. 

 املسامهة مع اجلهات الرسمية يف حل املشكالت . 	
االجتامعية من خالل استغالل امكانيات االفراد 
يف  والتضامن  التكافل  وحتقيق  واملؤسسات. 
التطوعي. وتنمية روح  العمل  املجتمع بوساطة 
التنافس بني اجلهات التطوعية مما يعكس جودة 
يف  لرصفها  االموال  توفري  املقدمة.  اخلدمات 

مشاريع تنموية ختدم املجتمع)0	(.

رابعًا: انواع العمل التطوعي

سلوك . 	 او  عمل  اي  به  يقصد  الفردي:  العمل 
اجتامعي مرتبط بمامرسة نوع من انواع االنشطة 
جمموعة  او  الشخص  هبا  يقوم  التي  التطوعية 
عىل  هذا  ويعتمد  انفسهم،  تلقاء  من  اشخاص 
اي  يوفر  وال  واالخالقية  االجتامعية  املبادئ 

مردود مايل للفرد
العمل املؤسيس: يعد اكثر انواع العمل التطوعية . 	

التطورات  عىل  يعتمد  كونه  وتطورًا  انتشارًا 
االجتامعية واالقتصادية، فضاًل عن مسامهته يف 
بناء صورة واضحة حول التفاعل االجتامعي بني 
االفراد داخل املجتمع من اجل العمل عىل توفري 

احلاجات الرئيسة لكافة فئات املجتمع)		(.
في  الفرد  على  التطوعي  العمل  اآثار  خام�شًا: 

المجتمع 

االجر . 	 وهو  ديني  مكسب  بتحقيق  الفرد  شعور 
والثواب.

عىل . 	 والقدرة  سلوكه  وحتسني  خربة  كسب 
برشائح  االحتكاك  نتيجة  االخرين  مع  التعاون 

املجتمع املختلفة.
تقوية االنتامء الوطني لدى الفرد وشغل اوقات . 	

الفراغ السيام لدى الشباب.
يعطي للفرد مكانة اجتامعية.. 	
الفهم احلقيقي ملتطلبات وظروف املجتمع. . 	
الفرد بدوره االجيايب . 	 بالنفس ويشعر  الثقة  ينمي 

يف املجتمع وقدرته عىل التغيري.
والسمو . 	 التميز  من  نوعًا  العاملني  يكسب 

االخالقي)		(.
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�شاد�شًا: دوره في تنمية المجتمع 

يؤدي . 	 حيث  البرشية  املوارد  من  االستفادة 
العمل التطوعي اىل اتاحة الفرصة لكافة االفراد 
للمسامهة يف بناء املجتمع اقتصاديًا واجتامعيًا يف 
انه يشعر االفراد بقدراهتم  كل مكان وزمان كام 
الذي  املجال  يف  اخلربة  وتقديم  العطاء  عىل 

يتميزون به.
عندما . 	 اي  املتاحة،  للموارد  االمثل  االستخدام 

قبل  من  واخلدمات  السلع  عىل  الطلب  يزداد 
يف  عليها  احلصول  وصعوبة  املجتمع  افراد 
بمكان  االمهية  من  يصبح  االحيان  من  كثري 
من  جزء  لتوفري  املتطوعني  جهود  عىل  االعتامد 
العمل  مفهوم  يرتبط  وبذلك  االحتياجات  هذه 
جمموع  خالل  من  الشاملة  بالتنمية  التطوعي 
االنسان  تستهدف  التي  والربامج  االعامل 
تتد  ثم  االرسة  ثم  الفرد  من  ابتداء  به  وترتقي 
الفرد  صالح  من  االرسة  فصالح  املجتمع  اىل 

وصالح املجتمع من خالل اال رسة)		(.
والعمل  الربعينية  الزيارة  الثاني:  المبحث 

التطوعي في مدينة الحلة 

الزائرين  من  االالف  عرشات  احللة  مدينة  تشهد 
ذكرى  إلحياء  املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  املتجهني 
زيارة اربعينية االمام احلسني عليه السالم والقادمني 
اىل  اضافة  ووسطه  العراق  جنوب  حمافظات  من 
الزائرين من الدول العربية واالسالمية حيث ينترش 
هذا العام اكثر من عرشة آالف موكب خدمي امتدت 

عىل طول الطريق الرابط بني مدينة احللة وكربالء.

الحلة  مدينة  �شباب  خدمة  ايام  عدد  اوًل: 
خالل الزيارة الربعين 

ومن اجل اداء افضل عمل من قبل الشباب خالل 
الزيارة االربعينية يالحظ ان هناك جهودًا كبرية تقدم 
من قبل شباب مدينة احللة من خالل العمل املستمر 
استامرة  حتليل  ومن  وهنارًا.  لياًل  متواصلة  ايام  لعدة 
االستبانة وجدول )	( اتضح ان اكثر شباب املدينة 
ختدم ملدة )	-	( ايام كون املدينة تشهد ضغطًا كبريًا 
ان  كام  شابًا،   )	0( عددهم  بلغ  األيام.  هذه  خالل 
عددهم)		(  بلغ   )	-	( ملدة  خيدمون  شبابًا  هناك 
ملدة  خيدمون  الذين  الشباب  يالحظ  حني  يف  شابًا، 

)	( ايام فاكثر بلغ عددهم )		( شابًا 

جدول)1( مدة خدمة ال�شباب في مدينة 
الحلة خالل الزيارة الربعينية 

النسبة%العددمدة الخدمة
	-3	0	0
6-53535

62525 فاكثر

100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
الحلة  مدينة  ل�شباب  النوعي  التركيب  ثانيًا: 

المتطوعين للعمل خالل الزيارة الربعينية

اىل  ــاث(  ــور-ان )ذك احللة  مدينة  شباب  يسعى 
 العمل من اجل تقديم اخلدمة لزوار االمام احلسني
خالل ايام الزيارة األربعينية كام ان العمل ال يقترص 
عىل جنس معني وانام العمل املشرتك فقد كان لإلناث 
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دور كبري يف العمل التطوعي فقد بلغ عددهن)0	( 
شابة جدول)	(

جدول)2( التركيب النوعي ل�شباب مدينة الحلة 
المتطوعين للعمل في الزيارة الربعينية 

النسبة %العددالجنس

7070ذكور

3030اناث

100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
الحلة  مدينة  ل�شباب  العمري  التركيب  ثالثًا: 

المتطوعين للعمل خالل الزيارة الربعينية

مل تقترص خدمة الشباب لزوار االمام احلسني عليه 
السالم خالل الزيارة االربعينية عىل فئة عمرية معينة 
شهدت  وقد  العمرية،  الفئات  مجيع  شملت  وانــام 
سنة   )	0-		( بني  ما  اعامرهم  ترتاوح  التي  الفئة 
اكثر الفئات املشاركة اذ بلغ عددهم )		( شابًا من 
الشباب  عىل  اخلدمة  تقترص  ومل  العمرية  الفئات  بني 
اداء اخلدمة من االطفال  فقط وانام شمل اجلميع يف 

والشيوخ جدول)	(

مدينة  ل�شباب  العمري  التركيب   )3( ج��دول 
الحلة المتطوعين للعمل في الزيارة الربعينية

النسبة%العددالتركيب العمري
18-151010
22-191111
27-231919
30-282525
35-312020
351515 فاكثر
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 

رابعًا:-التح�شيل الدرا�شي ل�شباب مدينة 
الحلة المتطوعين في الزيارة الربعينية

للناس  ــًا  رشف احلسني  ــام  االم زوار  خدمة  تعد 
حتصيلهم  درجة  كانت  مهام  الشباب  مجيع  نجد  لذا 
احلسني.ع.  االمام  خدمة  اجل  من  يعمل  الــدرايس 
احللة  مدينة  يف  تقام  خدمية  مواكب  هناك  ان  كام 
هبا  يعمل  بابل  حمافظة  ضمن  خمتلفة  جلامعات  تابعة 
نسبة  اعىل  سجلت  فاهنا  لذا  معًا  واالستاذ  الطالب 
الدرايس  التحصيل  ذات  اخلدمة  يف  املشاركني  من 
املرتبة  يف  شابًا(   )	0( عددهم  بلغ  عليا  )دراســات 
االوىل وحتصيل البكالوريوس واملعاهد املرتبة الثانية 

)		( شابًا جدول)	(
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جدول)4( التح�شيل الدرا�شي ل�شاب 
مدينة الحلة المتطوعين للعمل في الزيارة 

الربعينية
النسبة%العددالتحصيل الدراسي للشباب

77امي
1212يقرأ ويكتب

1515ابتدائية
1010متوسطة واعدادية

1818بكالوريوس
1818معهد

2020دراسات عليا
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
�شباب  قبل  من  المقدمة  الخدمة  نوع  خام�شًا: 

مدينة الحلة خالل الزيارة الربعينية

يقوم  التي  التطوعية  االنشطة  من  العديد  هناك 
الزيارة  مراسيم  احياء  اجل  من  احليل  الشاب  هبا 
افضل  بتقديم  االعــامل  هذه  وتتجسد  االربعينية، 
صورة هلذه اخلدمات من طعام وارشبة ونقل ومبيت 
احللة  مدينة  يف  اخلدمية،  االنشطة  من  وغريها  جماين 
وعىل  هبا  املقامة  احلسينية  املواكب  بكثرة  تتميز  التي 
حلقة  تثل  اهنا  كام  كربالء،  مدينة  اىل  املؤدية  الطرق 
والوسطى  اجلنوبية  العراق  حمافظات  بني  ما  وصل 
من  كبرية  ــدادًا  اع تشهد  فإهنا  كربالء،  مدينة  وبني 
الشباب  ينقسم  وهلذا  واالجانب،  العرب  الزائرين 
املتطوعني للعمل من اجل خدمة زوار االمام احلسني 
اىل عدة اقسام كل قسم لنوع معني من العمل، فهنالك 
وتقديمهام  واالرشبة  األطعمة  اعداد  عملهم  شباب 
العمل  هذا  ويستمر  واشكاهلا،  انواعها  بمختلف 

اعدادهم  بلغت  وقد  الزيارة،  مراسيم  انتهاء  لفرتة 
)		( شابًا حسب استامرة االستبانة، وقسم آخر من 
امورهم  وتسهيل  الزوار  نقل  بمهنة  يكلف  الشباب 
العمل  هذا  ويستمر  هبم  خاصة  نقل  مركبات  عرب 
حتى بعد انتهاء الزيارة، اذ بلغت اعدادهم ما يقارب 
)		( شابًا، ويف مدينة احللة ُتسخر مئات الشاحنات 
والعجالت بمختلف انواعها الكبرية والصغرية لنقل 
متواصلة  وبصورة  وهنارًا  لياًل  احلسني  االمام  زوار 

واغلبها تكون جمانية.

جدول )5( نوع الخدمة المقدمة من قبل �شباب 
مدينة الحلة خالل ايام الزيارة الربعينية

النسبة %العددنوع الخدمة
3535طعام

1010تنظيف المكان وتأهيله
	1	1ترحيب واستقبال
77إرشاد وتوجيه 

1818خدمات نقل
66خدمات طبية

1010خدمات اخرى 
100100المجموع

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 

التطوعي  للعمل  الشباب  من  العديد  يبارش  كام 
عن  ــاخ  واالوس النفايات  ــة  وازال وتأهيل  لتنظيف 
كربالء  ومدينة  احللة  مدينة  بني  ما  الرابطة  الطرق 
املــواكــب  إلقــامــة  املخصصة  ــن  ــاك واالم املقدسة 
الذين  الشباب  عدد  بلغ  فقد  احلسينية،  واملخيامت 

يعملون يف جمال خدمة التنظيف )0	( شباب.

منتصف  يف  يقفون  الذين  الشباب  بعض  هناك 
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مدينة  يف  الزوار  واستقبال  الرتتيب  اجل  من  الطرق 
احللة فقد بلغ عددهم )		( شابًا موزعني عىل خمتلف 
الطرق املؤدية اىل مدينة احللة، فضاًل عن عمل بعض 
الشباب يف عملية االرشاد وتوجيهات الزائر وعمل 
البطاقات )الباجات( التعريفية اخلاصة لألطفال من 
اجل تأمني حياهتم، اذ بلغ عددهم )	( من الشباب.

االطباء  اختصاص  من  الطبابة  خدمة  ان  رغم 
بعض  توفري  يف  تساهم  املواكب  بعض  هناك  ان  اال 
عىل  يقترص  وهـــذا  ــزوار  ــل ل البسيطة  الــعــالجــات 
بلغ  املجال،  هذا  يف  اخلربة  اصحاب  الشباب  بعض 

عددهم)0	( من الشباب.

من  العديد  هناك  وانام  هذا،  عىل  االمر  يقترص  مل 
اخلدمات التي يعجز تعدادها ووصفها يف مدينة احللة 
منها غسل املالبس، توفري خطوط واجهزة االتصال 
ومستلزمات  حقائب  خياطة  خدمات  وشحنها، 
الزوار، وصيانة  اقدام  الزوار، خدمة غسل وتدليك 
من  والعديد  املياه،  توفري  الكهرباء،  وتوفري  وتنظيم 
وذات  له  رشفًا  اخلادم  الشاب  يراها  التي  اخلدمات 

مكانة مهمة له يف حياته.
�شاد�شًا: نوع التمويل الذي يح�شل عليه ال�شاب 

المتطوع للعمل في مدينة الحلة

حياة  يف  كبرية  امهية  ذات  االربعني  الزيارة  تعد 
املقدمة خالل  اخلدمات  ان مجيع  العراقي، كام  الفرد 
عن  شخيص  تويل  ذات  هي  االربعينية  الزيارة  ايام 
اصحاب  مسامهة  عن  فضاًل  التربعات،  مجع  طريق 
الرشكات واملحالت التجارية تساهم بدعم املواكب 

سواء  التربعات  انواع  بمختلف  العاملة  والشباب 
االربعينية  الزيارة  ايام  خالل  نقدية  او  عينية  كانت 
اكثر  ان  اتضح   )	( جدول  ومن  مستمرة.  بصورة 

التمويل هو ذايت  بعدد )0	( شابًا.

جدول)6( نوع التمويل الذي يح�شل عليه ال�شباب 
خالل ايام الخدمة في الزيارة الربعينية 

النسبة%العددنوع التمويل
6060تمويل ذاتي

3535تبرعات
--------تمويل حكومي

مؤسسات وجهات اخرى 
55داعمة للشباب

100100المجموع 

المصدر: الباحث اعتمادًا على استمارة االستبانة 
بها  يقوم  التي  التطوعية  العمال  نوع  �شابعًا: 

ال�شباب في المدينة خالل الزيارة الربعينية

لتنمية  الشباب  امام  فرصة  االربعني  زيارة  تثل 
كون  احتياجاهتم  بكل  الفقراء  ومساعدة  مواهبهم 
االمام احلسني رمزًا للتضحية والفداء، كام يسعى 
بتنظيفها  احللة  مدينة  يف  العمل  اىل  منهم  العديد 
تنظيف  من  االربعينية  الزيارة  وبعد  قبل  وتأهيلها 
االعامل  هذه  كل  النفايات.  وازالة  الشوارع  وانارة 
احياء  الشباب هي من اجل  يقوم هبا  التي  التطوعية 
الشعائر احلسينية والسري عىل هنج االمام احلسني عليه 

السالم، وكسب الثواب واالجر من اهلل تعاىل 
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الم�شاهمة  في  التطوعي  العمل  اهمية  ثامنًا: 
بتحقيق التنمية ال�شاملة

الشباب  قبل  من  التطوعي  العمل  ممارسة  إنَّ 
ونجاحه يف اي جمال من جماالت احلياة يشكل دافعًا 
بني  العمل  دائــرة  توسيع  يف  الشباب  لدى  وحافزًا 
لبعض  الدعم  يف  للمسامهة  منهم  والسعي  الشباب 
القطاعات التي تعاين من مشكالت عىل سبيل املثال 
حصلت الكثري من االعامل التطوعية يف قطاع التعليم 
وقطاع الصحة بتمويل ذايت وحتققت انجازات كبرية 
من  الغاية  تؤدي  املؤسسات  هذه  جعل  يف  اسهمت 
دعم  جمــال  يف  اخــرى  اعــامل  عن  فضاًل  وجــودهــا، 
الفقراء وكل هذه املسامهات تزيد من االلفة واملودة 
بقية  وبني  وبينهم  انفسهم  الشباب  بني  والتعاون 
من  باملسؤولية  الشعور  ــرة  دائ تتسع  حيث  الناس 
حيث التعاون واحلفاظ عىل املنجزات وهذا ما يمثل 
خالل  من  الشاملة  التنمية  حتقيق  طريق  يف  باكورة 
ثم  االين  االحتياج  ذات  للقطاعات  االولوية  اعطاء 
بفضل  يتحقق  هذا  وكل  اخرى  قطاعات  ذلك  بعد 
الشباب واعامهلم التطوعية مما يستدعي االمر الدعم 
التجربة  هذه  نجاح  ال  حيتاجونه  ما  يف  هلم  الكامل 
ثقة  تنال  مستقلة  رسمية  هيئات  بشكل  تكون  حتى 
يف  دورها  تأخذ  ثم  ومن  احلكومية  واجلهات  الناس 

اعامل تطوعية تعود بالنفع عىل املجتمع. 

ال�شتنتاجات والتو�شيات
ال�شتنتاجات:

العمل . 	 بأمهية  الشباب  لدى  كبري  وعي  هناك 
التطوعي.

بني . 	 التامسك  من  نوع  اىل  التطوعي  العمل  ادى 
ابناء املدينة والتعاون يف تقديم اخلدمات والقيام 
بمبادرات تطوعية انسانية بعد الزيارة االربعينية 

كدعم العوائل املتعففة.
التطوعي أن هناك وعيًا دينيًا كبريًا . 	 العمل  اثبت 

لدى الشباب دفعهم اىل ممارسة العمل التطوعي 
يف الزيارة االربعينية.

التو�شيات:

ماديًا . 	 ودعمهم  املتطوع  الشباب  دعم  رضورة 
ومعنويًا من قبل االخرين واجلهات احلكومية.

رضورة حثهم عىل االستمرار باالعامل التطوعية . 	
املعوزين  خيدم  بام  االربعينية  الزيارة  انتهاء  بعد 

وتقديم اخلدمات هلم.
مستوى . 	 عىل  املتطوع  الشباب  قاعدة  توسيع 

ليأخذوا  واحلرض  والريف  االدارية  الوحدات 
اخلدمات  وتقديم  التطوعية  االعامل  يف  دورهم 

مستفيدين من الدعم احلكومي هلم.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ا�شتمارة ا�شتبانة

مسامهة  مدى  عن  للتعرف  اخرى  اجــراءات  اي  وليس  العلمي  البحث  ألغراض  االستامرة  هذه  ُاعدت 
الشاب يف خدمة زوار االمام احلسني خالل الزيارة االربعينية لذا يتطلب منكم االجابة بصورة واضحة دون 

ذكر أسامء......... حتيايت لكم......الباحث
استمارة اسئلة 

- عمر الشاب اخلادم يف الزيارة االربعينية )		-
 )		-	0( )	0-		( )		-		( )		-		( )		

)		 فاكثر(

- جنس الشاب     ذكر     انثى

- مؤهالته الدراسية 

امي

ابتدائي

متوسطة

اعدادية

جامعة

معهد

دراسات عليا

- نوع اخلدمة التي يقدمها

- طعام

- نقل

- تنظيف

- ارشاد ونصح

- استقبال وترحيب

- كهرباء

- صيانة

- غريها اذكرها

 )	-	( ايام   )	-	( الزيارة  ايام  اخلدمة  مدة   -
أيام )	 فاكثر(

- تويل اخلدمة:  شخيص   حكومي   مساعدات 
وتربعات   غريها اذكرها

- اهلدف من اخلدمة من وجهة نظرك كشاب

- شعورك باخلدمة بعد انتهاء الزيارة 

- هل هناك اعامل تطوعية تقوم هبا يف مدينتك بعد 
الزيارة مثاًل

- مساعدة الفقراء

- انارة الشوارع

- اهتامم باحلدائق واملتنزهات داخل املدينة

- اعامل تطوعية اخرى يقوم هبا الشاب يذكرها 
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الهوام�ض
وظائفها ( 	) الكربى،  احللة  مدينة  حممد،  حممود  صباح 

وعالقتها االقليمية، ط	، مكتبة املنار، بغداد، 				، 
ص		.

احلرضي ( 	) التوسع  الربيعي،  نرص  راجح  عامر 
-				( للمدة  احللة  مدينة  يف  واجتاهاته 
	00	(، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية 

اآلداب، جامعة الكوفة، 0	0	، ص	.
ميسون ظاهر رشاد، العمل التطوعي لدى طلبة ( 	)

الرتبوية  البحوث  جملة  االساسية،  الرتبية  كلية 
والنفسية، العدد 		، 		0	، ص			.

الستقطاب ( 	) االجتامعية  الوسائل  عيسى،  عيل 
املتطوعني، 				، ص		.

العمل ( 	) حممد،  واسامعيل  الفتاح  عبد  حممد 
عمل  ورقة  اسالمي،  منظور  من  التطوعي 
فلسطني  يف  التطوعي  العمل  مؤتر  اىل  مقدمة  
– واقع واحتياجات – جامعة القدس املفتوحة، 

رام اهلل - فلسطني، 		0	، ص	.
انتصار زين العابدين، انتصار معاين الساعدي، ( 	)

للعمل  االخالقية  القيم  غرس  يف  االرسة  دور 
التطوعي لدى الشباب، جملة البحوث الرتبوية 

والنفسية، العدد 		، 		0	، ص			.
ادارة ( 	) ناحل احلريب، درجة اسهام  تركي  فيحان 

وجهة  عن  التطوعي  العمل  تعزيز  يف  املدارس 
نظر املعلمني والطلبة يف حمافظة البكرية، رسالة 
كلية  القرى،  ام  جامعة  منشورة،  ماجستري 

الرتبية، 		0	، ص	.
معلوي بن عبد اهلل الشهراين، العمل التطوعي ( 	)

ماجستري-  رسالة  املجتمع،  بأمن  وعالقته 
االمنية،  للعلوم  العربية  نايف  امللك  جامعة 

	00	، ص		.
(	 ) http\\wwwiqtesaduna.com

االبعاد ( 0	) اجلبوري،  دبعون  عبود  حسون 
والسياسية  والرتبوية  واالقتصادية  االجتامعية 
للعمل التطوعي، ندوة علمية، جامعة القادسية، 

كلية االداب، 		-	-		0	. 
(		 ) http\\wwwiqtesaduna.com

العمل ( 		) واقع  مظاهري،  عامر  بن  حممد 
والدور  السعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي 
االعالمي املأمول لتنميته، دراسة وصفية نقدية، 
جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية، السنه الثالثة، 

العدد 	 ، 				، ص			.
االبعاد ( 		) اجلبوري،  دبعون  عبود  حسون 

والسياسية  والرتبوية  واالقتصادية  االجتامعية 
للعمل التطوعي، ندوة علمية، جامعة القادسية، 

كلية االداب، 		-	-		0	.
الم�شادر والمراجع

املحدثة، . 	 احللة  مدينة  خارطة  عىل  باالعتامد  الباحثة 
.	0		 ،gis بلدية احللة، شعبة

مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، مديرية املساحة . 	
العامة، قسم انتاج اخلرائط، بغداد، اخلارطة االدارية 
لعام   ،)1000000/1( رسم  بمقياس  بابل،  ملحافظة 

 .	0		

الدراسة امليدانية\ استامرة االستبانة.. 	

ادارة . 	 اسهام  درجة  ناحل،  تركي  فيحان  احلريب، 
نظر  وجهة  عن  التطوعي  العمل  تعزيز  يف  املدارس 
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املعلمني والطلبة يف حمافظة البكرية، رسالة ماجستري 
منشورة، جامعة ام القرى، كلية الرتبية، 		0	.

االجتامعية . 	 االبعاد  دبعون،  اجلبوري، حسون عبود 
واالقتصادية والرتبوية والسياسية للعمل التطوعي، 
االداب، 		- كلية  القادسية،  ندوة علمية، جامعة 

.	0		-	

احلرضي . 	 التوسع  نرص،  راجح  عامر  الربيعي، 
للمدة )				-	00	(،  واجتاهاته يف مدينة احللة 
اآلداب،  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة 

جامعة الكوفة، 0	0	.

طلبة . 	 لدى  التطوعي  العمل  ظاهر،  ميسون  رشاد، 
الرتبوية  البحوث  جملة  االساسية،  الرتبية  كلية 

والنفسية، العدد 		، 		0	.

الستقطاب . 	 االجتامعية  الوسائل  عيسى،  عيل 
املتطوعني، 				.

معاين، . 	 انتصار  العابدين،  زين  انتصار  الساعدي، 
للعمل  االخالقية  القيم  غرس  يف  االرسة  دور 
الرتبوية  البحوث  جملة  الشباب،  لدى  التطوعي 

والنفسية، العدد 		، 		0	. 

الشهراين، معلوي بن عبد اهلل، العمل التطوعي . 0	
جامعة  ماجستري-  رسالة  املجتمع،  بأمن  وعالقته 

امللك نايف العربية للعلوم االمنية، 	00	.

مظاهري، حممد بن عامر، واقع العمل التطوعي . 		
االعالمي  والدور  السعودية  العربية  اململكة  يف 
جامعة  جملة  نقدية،  وصفية  دراسة  لتنميته،  املأمول 
طيبة للعلوم الرتبوية، السنه الثالثة، العدد	، 				.

العمل . 		 حممد،  واسامعيل  الفتاح  عبد  حممد 

مقدمة  عمل  ورقة  اسالمي،  منظور  من  التطوعي 
واقع   – فلسطني  يف  التطوعي  العمل  مؤتر  اىل 
اهلل- رام  املفتوحة،  القدس  واحتياجات  –جامعة 

فلسطني،		0	.

الكربى، . 		 احللة  مدينة  حممد،  حممود  صباح 
املنار،  مكتبة  ط	،  االقليمية،  وعالقتها  وظائفها 

بغداد، 				.




