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تطوع  فمن  تعالى«  ــال  ق     
)البقرة  لــه«  خير  فهو  خيرًا 
سبحانه  يقول  كما   ،)184:
فعل  إليهم  وتعالى«وأوحينا 
وإيتاء  وإقام الصالة  الخيرات 
عابدين«  لنا  وكــانــوا  الــزكــاة 

)األنبياء: 73(.
  ويقول النبي صلى الله عليه 
أنفعهم  الــنــاس  »خير  وسلم 
عبادًا  لله  إن  وقــال«  للناس«، 
اختصهم لقضاء حوائج الناس 
الخير  وحبب  للخير  حببهم 
من  الــنــاجــون  أولــئــك  إليهم 
عذاب القيامة«، كما قال صلى 
الله عليه وسلم»املسلم للمسلم 

كالبنيان يشد بعضه بعضًا«.
بوضوح  النفسية  والصحة    
التي  العافية  مــن  حــالــة  هــي 

قــدراتــه  ــرد  ــف ال فيها  يحقق 
يتغلب  أن  ويمكن  الخاصة، 
اإلجهادات  على  خاللها  من 
ويعمل  الحياة،  فــي  العادية 
ويستطيع  مثمرة،  بإنتاجية 

املساهمة في مجتمعه.
  والتطوع عمل نبيل ومقاصده 
إنسانية بحتة، وهو تسابق لنيل 
العائد  قبل  ــواب  ــث وال األجـــر 
املعنوي والنفسي أو حتى املادي 
من  التطوع  وفــكــرة  أحــيــانــًا، 
تؤدي  التي  اإليجابية  األفكار 
الطاقات  في  االستثمار  إلــى 
للكل  فــالــتــطــوع  ــبــشــريــة،  ال
الحياة  مجاالت  وفي  وللجميع 
التطوعي  واملــجــال  جميعها، 
يزيد من ثقة الشاب في نفسه، 
ويبث كل هذه الطاقة اإليجابية 

لكل من حوله.
  ومن أجل نشر ثقافة التطوع 
جميع  وفي  مستدامة  وجعلها 
يومية  وعــادة  الحياة  مجاالت 
الثقافة  هذه  تنظيم  من  البد 
تطوعية  عمل  منظومة  ووضع 
احتياجات  تلبي  باملرونة  تتسم 
املستفيدين من التطوع: املتطوع 
التطوعية  الخدمات  ومتلقي 
واإلسهام  واملجتمع  واملنظمات 
التي  الثقافة  هــذه  تفعيل  في 
شخصية  تكوين  على  تساعد 
متكاملة  ــون  ــك ــت ل ــوع  ــط ــت امل
أوقــات  واستثمار  ومــتــوازنــة؛ 

هادفة  بــرامــج  فــي  الــشــبــاب 
مواهبهم  عن  للكشف  ومفيدة 
وتدريبهم  وصقلها  وقدراتهم 
وتحمل  والطاعة  القيادة  على 
ــد واجـــب  ــي ــأك املــســئــولــيــة وت
بالدهم  خدمة  فــي  الشباب 
وتقوية شعورهم نحوها وتوثيق 
املتطوعني  بني  األخــوة  روابــط 
وتقوية روح التآلف والتعاون مع 

بعضهم.
النفسية  الصحة  وتتأثر     
النفسية  بالعوامل  فــرد  لكل 
والـــتـــجـــارب والـــتـــدخـــالت 
والقيم  واملـــوارد  االجتماعية 
تجارب  عليها  وتؤثر  الثقافية، 
املدرسة  في  اليومية  الحياة 
والعمل،  والطريق  ــرة  واألسـ
إيجابيًا  أثــرًا  يخلف  والتطوع 
ويمنحهم  املــتــطــوعــني  عــلــى 
والعملية،  بالجدية  شــعــورًا 
ألي  مقياسًا  التطوع  ويعتبر 
مدى  معرفة  يــرغــب  إنــســان 
بالعمل،  وااللـــتـــزام  جديته 
صقل  ــي  ــوع ــط ــت ال فــالــعــمــل 
وصقل  عــطــاء  فهو  ــارات  ــه م
طاقات  وتفجير  للشخصية، 
أن  إلى  ينظر  الكل  إبداعية، 
أليه  املساعدة  يقدم  املتطوع 
للمساعدة،  محتاجة  فئات 
فالتطوع  صحيح  العكس  ولكن 
إيجابيًا  شعورًا  للمتطوع  يقدم 
مما  أكثر  بالسعادة  وإحساسًا 

يقدمه املتطوع للغير.
   إن العمل التطوعي يصقل 
ي  وينمِّ الفرد،  شخصية  من 
املجتمع  مع  تعامله  طريقة 
عقلياته  بمختلف  بــأســرة 
املشاركة  أن  كما  وطبقاته، 
مجاالت  مــن  مجال  أي  فــي 
ــي واجـــب  ــان ــس الــعــمــل اإلن
وشرف  واجتماعي  إنساني 

لإلنسان.
ــوا  ب ــرِّ الــشــبــاب ج ــا  ــه أي    
موا 

ِّ
نظ شــاركــوا  ــوع،  ــط ــت ال

اعملوا ساهموا، إن ساعة قد 
تستثمرونها في التطوع وعمل 
عند  لــك  تشفع  قــد  الخير 
التي  الكثيرة  واألوقات  ربك، 
نقضيها في أعمال دنيوية قد 
نعتبرها سعيدة، األسعد منها 
أوقات الخير تلك، والتطوع ال 
يتطلب تكلفة، كل ما يحتاجه 
ونية  للخير،  مفتوح  قلب  هو 
بــمــا عند  ــة  ــب صــافــيــة، ورغ
لوجه  أهدافكم  ولتكن  الله، 
ملقاصد  وليس  والخير  الله 
العائد  وستجدون  شخصية، 

في حياتكم وباآلخرة.
في  نــغــرس  أن  يجب  كما    
الخير  حــب  أطفالنا  نفوس 
وكذلك تنمية الحس التطوعي 
نفوسهم  ــي  ف نــؤســس  حــتــى 
صفًا  والوقوف  التطوع  أهمية 
في  اآلخرين  ملساعدة  واحدًا 
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جامعة الباحة

العمل التطوعى.. والصحة النفسية
خصوصياته،  مجتمع  لكل 
من  مــجــتــمــع  أي  يــخــلــو  وال 
مهما  واإليجابيات،  السلبيات 
كــانــت ثــقــافــاتــه، ومــهــمــا كــان 
من  والتطوع  الحضاري،  بناؤه 
عليها  يحثنا  الــتــي  األعــمــال 
باب  من  ألنها  الحنيف؛  ديننا 
ــوف  ــوق تــفــريــج الــكــربــات وال
طارئ  أي  من  تضرروا  من  مع 
الطبيعية  كالكوارث  يحدث 
املنازل  هدم  في  تتسبب  التي 
والتطوع  املمتلكات،  إغــراق  أو 
على  ــب  واج الحالة  هــذه  فــي 

الجميع.


