
 

 

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة

 :في أهمّيِة العمل التطوعّي في المدرسة ندرُج مقّدمة موضوع تعبير عْن هذا

إّن تقديم المساعدة للغير أمر عظيم حث عليه الشرع اإلسالمّي، وجعله من األمور التي تزيد األجر وتضاعف الثواب، 

سبحانه وتعالى، وإن العمل التطوعي يشابه هذا المفهوم، إذ أنه تقديم للعون خاّصة إن قُصد بهذا العمل إخالص النية هلل 

والمساعدة لألشخاص اآلخرين بأوجه كثيرة، وبقصائد متعددة دون تلقي أي مقابل أو أجر مادي، وينبع هذا العمل من 

ي على وجه واحد بل إنها سجية المرء وكرم أخالقه، فال يحسُن للغير إال كريم ُمحب، وال تقتصر صور العمل التطوع

كثيرة وُمتعددة، فعلْى سبيل المدرسة يمكن تقديم العمل التطوعي في كثير من األمور، من مساعدة الطلبة في فهم الدروس، 

أو المساعدة في تنظيف الفصل الدراسي أو ساحة المدرسة، أو مشاركة الغير ممْن ال قدرة لديهم في وجبة الطعام، والعديد 

خر  التي تحتسُب في قائمة العمل التطوعي، فثقافة العطاء بال مقابل هي ثقافة عظيمة ال يدركها جميع من الصور األ

 .األشخاص

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة قصير

 :فيما يأتي ندرُج مقدمة قصيرة عن مفهوم العمل التطوعّي في المدرسة ومد  أهميته

أْن يخصص الشخص جزًءا من وقته لمساعدة الغير في مختلف األعمال إّن العمل التطوعي بمفهومه المختصر هو 

والنشاطات دون تلقْي أي مقابل مادّي، والتطوع في المدرسة يعني تقديم المساعدة في مختلف األمور واألنشطة، كالحرص 

خالل تقديم مختلف على تنظيف المدرسة بشكل دورّي، أو إلقاء القمامة في سلة المهمالت، أو حتى مساعدة الطالب من 

الشروحات لهم، والكثير من األمثلة والنشاطات األخرْ ، والتي بدورها تقوّي من شخصية الطالب، وتزيُد من مهاراتِه 

أيًضا، وتجعله محبوًبا في مدرسته، وتكسبُه صفة التعاون وتقديم الخير والمساعدة لآلخرين، وهذا شيء جميّل وعظيم 

 .يجب أن يسعى إليه كل طالبْ 

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة مختصرة

 :فيما يأتي مقدمة مختصرة يمكن االستعانة بها في كتابة تعبيًرا أو إلقاء كلمة عن العمل التطوعي

إن المدرسة هي بيت اإلنسان الثاني، وتقديم الشخص المساعدة فيها هو خصلة حميدة يجب أن يتمتع بها كل إنسان، كْي 

لعظيم في بيئة الدراسة، فاالنخراط في العمل التطوعي تجربة إنسانية فريدة، فهي تشعر الشخص يكون لئال األثر ا

بالتحسن والراحة النفسية، فمساعدة اآلخرين يخلق نوًعا من تقدير الذات، وفرًصا لاللتقاء بأشخاص جدد يؤمنون بنفس 

بناء، فيخرج جيل يقدر معنى العطاء، والعمل األسباب التي دعت لعمل الخير، كما يعزز عادة العطاء والكرم عند األ

اإلنساني، جيل يتجرد من األنانية، والرياء، ويدرك أن القليل يساهم بإسعاد أناس يحتاجون فعالً للمساعدة في شتى 

 .المناطق

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة باالنجليزي

 :زية مع الترجمة الحصريةفيما يأتي ندرُج مقدمة عن العمل التطوعّي باللغة اإلنجلي

Volunteering and providing assistance to others must be an essential thing in various 

environments and different places, especially in those places where we spend the most 

time. In school as well, such work, free of charge, contributes to drawing a smile on the faces 

of adults before children, as it is characterized by its ability to gather love, affection and 

tranquility in the hearts of all people. 

 ترجمة مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة باالنجليزي

ال بّد من أن يكون العمل التطوعي وتقديم المساعدة للغير شيء أساسي في مختلف البيئات ومختلف األماكن، خاّصة في 

تلك األماكن التي نقضي فيها الوقت األكبْر، فالمدرسة هي بيت اإلنسان الثاني، والعمل التطوعي فيها خطوة كبيرة نحو 

، وجميع العاملين في المدرسة أيًضا، فمثل هذا العمل دون مقابل يساهم غرس مفهوم التعاون والمحبة بين جميع الطالب

بقدرته على جمع المحبة والمودة والسكينة في قلوب األشخاص  في رسم البسمة على وجوه الكبار قبل الصغار، فهو يتسم 

 .جميعهم

 مقدمة عن أهمية العمل التطوعي في المدرسة

 :مل دون مقابل أو العمل التطوعّي في المدرسةفيما يأتي نتحدث موجًزا عن أهمية الع



 

 

إّن العمل التطوعي هو البذرة األولى نحو تنمية الُمجتمعات، وذلك من خالل تقديم الخير فّيه من خالل وضع بصمة الخيِر 

لشخص ا العظيّمة، ولعل أسهل الطرق لتنفيذ هذا العمل هو بيئة اإلنسان، لما تجلب له األثر النفسي العظيم، بحيث يمنح

شعوًرا رائًعا فيه الفخر واالعتزاز واالنتماء، والرغبة المستمرة في مساعدة اآلخرين، كما أنه يقلل من فرصة اإلصابة 

باالكتئاب النفسي والعزلة االجتماعية، وُيقلل من القلق والتوتر الذين يعيشهما اإلنسان في مواجهة ساعات فراغه، ألّنه 

 .العمل التطوعي مثمر وعظيمُيشغل صاحبه بأشياء مفيدة، ف

 مقدمة عن نتائج العمل التطوعي في المدرسة

 :فيما يأتي ندرُج مقدمة عن عظيم نتائج العمل التطوعّي في المدرسة

إن العطاء مفهومه كبير وواسِع، والعمل التطوعي أحد أوجه العطاء، والذي تنعكس نتائجه بداّية على الفرد، من حيث 

ومتسًما بكرم األخالق، وما أن تنتقل هذه النتائج سريًعا إلى بقية األشخاص والمجتمَع، حيث يصبح  جعله محبوًبا ومعطاًءا

مجتمع متعاضد ومتعاون ويًدا بيد، فالتطوع هو ركيزة بناء المجتمعات، حيث يعتبر وسيلة للتعرف على أشخاص جدد 

االجتماعية وتطويرها، كما ُيساعد العمل التطوعي يشتركون مًعأ في نفس االهتمامات، مما ُيتيح لهم ممارسة مهاراتهم 

األشخاص ليبقوا على تواصل دائم مع اآلخرين مّما ُيساهم في وقايتهم من التوتر واالكتئاب، كما أن العمل التطوعي يساهم 

نسان في تعزيز ثقة الشخص بنفسه، حيث إّنن تقديم المساعدة لآلخرين والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي يمنح اإل

 .شعوًرا باإلنجاز والفخر، األمر الذي يجعل الشخص ينظر إلى نفسه بإيجابية

  

 


