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  للتفاعل الرتبوي يف مواقع التواصل االجتماعي  دراسة حتليلية -العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات السعودية 

 

 امللخص

التفاعل الرتبوي   امعات السعودية يف ضوءالتطوعي الرقمي يف اجلواقع العمل عن الكشف هتدف الدراسة إىل 

وقد استخدم الباحث املنهج  ، واجملاالت األكثر تفاعال الرتبوية حتديد أبعاده من خالل ملواقع التواصل االجتماعي، 

وعي يف موقع التواصل  لتحليل التفاعل الرتبوي جملاالت العمل التط أداة   أعد  و ، الوصفي من خالل )أسلوب حتليل احملتوى(

، ومت حتليل حمتوى التغريدات يف  يتكون من مخسة جماالت ويندرج حتت كل جمال عددا من األبعاد  الجتماعي )تويرت(ا

جاء اجملال التعليمي من جماالت  ومن أبرز نتائج الدراسة: احلساابت الرمسية للعمل التطوعي خلمس جامعات سعودية، 

( وبنسبة مئوية  104رتبة األوىل بتكرار )لجامعات )تويرت( يف املع التواصل االجتماعي لالعمل التطوعي الرقمي يف موق

. أما اجملال االجتماعي  %20.37( وبنسبة مئوية 43. بينما كان جمال خدمة الدين يف املرتبة الثانية بتكرار )49.28%

د )نشر ثقافة العمل  ئج الدراسة إىل أن بُع.كما أشارت نتا% 4.73( وبنسبة مئوية 10فجاء يف املرتبة األخرية بتكرار ) 

( وبنسبة مئوية  91تطوعي( ضمن أبعاد اجملال التعليمي، كان أكثر األبعاد تكرار يف مجيع اجملاالت، حيث جاء بتكرار )ال

صة(  ، بينما جاء كل من بُعد )رعاية املسنني( ضمن اجملال االجتماعي، وبُعد )برامج تربوية لذوي االحتياجات اخلا 87.5%

  شاد والعالج النفسي( و)العناية ابملنتزهات العامة( ضمن اجملال الصحي والبيئيمي، وبُعد )خدمات اإلر ضمن اجملال التعلي

وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف  . % 0( وبنسبة مئوية 0أقل األبعاد تكرار يف مجيع اجملاالت، بتكرار )

 ضوء ما توصلت إليه من نتائج.  

 اجلامعات السعودية؛ مواقع التواصل االجتماعي.  العمل التطوعي الرقمي؛ ي؛التطوعالعمل  مات املفتاحية: الكل
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Abstract 

Digital voluntary work in Saudi universities: an analytical study of educational 

interaction in social networking sites 

 

The purpose of the study is to reveal the reality of digital voluntary work in Saudi 

universities in the light of the educational interaction of social media sites, through the 

identification of its educational dimensions and the most interactive areas, the 

researcher has applied an descriptive method through (content analysis technique) and 

has prepared a tool to analyze the educational interaction of the areas of voluntary work 

in the social networking sites (Twitter) consisting of five areas and each area has a 

number of dimensions. The content of tweets was analyzed in the official accounts of 

voluntary work for five Saudi universities, and the main results of the study are: The 

educational area of digital voluntary work on the social networking site of universities 

(Twitter) ranked first with a frequency of (104) and by 49.28%, the area of religious 

service ranked second with a frequency of (43) and by 20.37%, while the social area 

ranked last place with a frequency of (10) and by 4.73%. The results of the study also 

indicated that the dimension of (dissemination of the culture of voluntary work) within 

the dimensions of the educational area was the most frequent dimension in all areas, 

with a frequency of (91) and by 87.5%, while the dimensions of (elder care) within the 

social area, (educational programs for people with special needs) within the area of 

education, (counseling services and psychological treatment) and (care of public parks) 

within the environmental and health area are the least frequent dimensions in all areas, 

with a frequency of (0) and by 0%. The study concluded with a set of recommendations 

in the light of its findings.  

Key words: voluntary work; digital voluntary work; Saudi universities; social 

networking sites. 
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 قدمة:امل

مل فيه خري لإلنسانية، أفرادا  احتفت مصادر التشريع اإلسالمي ابألعمال الفاضلة، وحضت على كل ع
تناصح والرمحة واإلنفاق والصدقة، وإغاثة احملتاجني، ومساعدة املعوزين، وبذل املعروف،  وجمتمعات، فالتعاون والتكافل وال

، واملسابقة إليه... من   األعمال اليت أكد عليها اإلسالم، دون احلاجة إىل انتظار مقابل إال من  واملسارعة إىل كل فعل خري 
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللِم اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاء  َواَل ُشُكور ا﴿هللا سبحانه، قال تعاىل:  َفَمْن   ﴿وقال تعاىل:  [9]اإلنسان:  ﴾9ِإمنم
يع ا فَ يُ نَ بِ ُئُكْم ِبَا كُ فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْيَاِت  ِإىَل اَّللِم مَ  ﴿ وقال تعاىل:، [184رة: ]البق ﴾َتَطومَع َخرْي ا فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه  ُتْم ِفيِه  ْرِجُعُكْم مجَِ ن ْ

 ...  [ 48]املائدة:  ﴾48ََتَْتِلُفونَ 

  ترى : " ويف السنة النبوية الكثري من األحاديث اليت تناولت العمل التطوعي وحثت عليه، قال صلى هللا عليه وسلم
ابلسهر واحلمى"   هسد جتداعى له سائر  انه عضو توادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى مترامحهم و املؤمنني يف 

وقال عليه الصالة والسالم: " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعُضُه بعضا " وشبمَك بني  (. 1508، 2002البخاري، )
  ،1988 : " أحب  الناس إىل هللا أنفعهم " )األلباين،  عليه وسلمصلى هللا وقال  (. 1511، 2002أصابعه )البخاري، 

   بل إن املعامالت عموما يف اإلسالم تقوم على هذا املبدأ العظيم.. ( 1/97

أهم الوسائل اليت ميكن أن تنهض ابجملتمع وتعمل على تنميته يف   أحد ويكتسب العمل التطوعي أمهيته يف كونه 
 اجملتمع، بل على  بادرات الفردية واجلماعية اليت ال متثل أي عبء على املؤسسات الرمسية يفخمتلف اجملاالت من خالل امل

 ابجملتمع وأفراده.   العكس من ذلك يف أهنا تسهم يف حتقيق التنمية والرقي

ق  وميثل العمل التطوعي أهم مالمح املسؤولية اجملتمعية، هبدف الرقي ابجملتمع يف خمتلف جماالته، والعمل يف حتقي
ة ِبختلف األشكال يف كافة اجملاالت خدمة   ذلك دون مقابل مادي أو معنوي، حيث يسعى املتطوعون إىل تقدمي املساعد

 للمجتمع وأفراده. 

ظهر ما يسمى ابلتطوع  الذي أصبحت فيه التقنية جزءا مهما يف حياتنا ا التقدم التقين املعلومايت اهلائل ذونتيجة هل
واحلرية واالنتشار.  قع التواصل االجتماعي؛ مما أضفى على العمل التطوعي الكثري من املرونة الرقمي، وخاصة من خالل موا

 االجتماعي عموما. ويزداد ذلك مع زايدة أعداد مستخدمي مواقع التواصل 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشهرة واسعة، بل أصبح أحد األدوات املهمة سواء أكان ذلك  لقد حظي 
ت إىل استخدام تلك املواقع  لتسويق أم على مستوى إدارة األعمال، وعليه فقد جلأت العديد من املنظما على مستوى ا

 & Praveenaن أجل القيام ابلعديد من أنشطة العمل اخلاصة هبا) كأحد األدوات الرتوجيية ألنشطتها، وأيضا  م 

Thomas, 2014, 24 .) 

البناء  بسمه ذلك  ت كما ذكر يف األساس  عي وأكثرها أتثريا، وهو واحد من أهم مواقع التواصل االجتماويعد تويرت   
شبكة اجتماعية وطيدة متنقلة، وطريقة جديدة لتبادل األفكار واملعلومات، ومتتاز ابلفعالية القصوى  ( 71، 2013)
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هتمام، كما  وسرعة النمو، حيث ميكن عرب تويرت مواكبة أنشطة ومستجدات األفراد والشركات واملنظمات اليت يف حيز اال
رابء ومع العامل أبسره، وميكن الوصول إليه من خالل جهاز  أنه يتيح مشاركة األفكار مع أفراد العائلة واألصدقاء والغ 

 . من اهلاتف احملمول الكمبيوتر أو 

ويف ضوء هذه املميزات ملواقع التواصل االجتماعي كان للعمل التطوعي الرقمي أمهيته على الصعيد الفردي  
يل التقنية يف خمتلف الوظائف األساسية  ايت، ونظرا العتماد التعليم على التقنية بشكل كبري كان ذلك حمفزا لتفعواملؤسس

 ومن ضمنها العمل التطوعي.  ثالثة املتعلقة خبدمة اجملتمع للجامعة، ِبا يف ذلك الوظيفة ال

كبري يف دعم العمل التطوعي    إن االستخدام األمثل للتقنية وتوظيفها يف جمال العمل التطوعي يسهم بشكل
تمع  الشباب، وصقل إمكانيات املبدعني، وتيسري وتسهيل املشاركة يف خدمة اجملامليداين، وخدمة اجملتمع، واستثمار طاقات 

 واملسامهة يف تنميته. 

من خالل حتليل احملتوى  اجلامعات السعودية واقع العمل التطوعي الرقمي ولذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
 . يف مواقع التواصل االجتماعي )تويرت( أمنوذجالعدد من حساابهتا  

 ة:الدراسمشكلة  

للجامعة مكانة مهمة يف نسيج أي جمتمع، وهلا وظائفها املتمثلة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، ولذا  
التعلم   ة ملختلف مؤسساته. ويعد  كان البد أن تقوم بدورها لتلبية حاجات اجملتمع وتطلعاته، لتحقيق التنمية الشامل 

 اجلامعة األساسية. من خالل بناء اسرتاتيجيات تعمل يف ضوء وظائف   اجلامعي أحد أهم روافد حتقيق التنمية،

( أن  225، 2015يؤكد أمحد )ويندرج العمل التطوعي ضمن أولوايت الوظيفة الثالثة من وظائف اجلامعة، حيث 
تمعية، ويف سبيل  ميكن من خالهلا حتقيق التكامل مع اجلهود احلكومية لتحقيق التنمية اجمل  االهتمام ابجلهود التطوعية ضرورة

ة لوجود العمل التطوعي ملا له من آاثر إجيابية على مستوى األفراد  ذلك يسعى اجملتمع إىل توفري البيئة املناسبة والداعم
 واملؤسسات واجملتمع ككل. 

( إىل تفعيل دور اجلامعات إلعداد الطلبة وتدريبهم  52، 2016د )ييف حني أوصت دراسة الغرايبة وبين أرش
عمل التطوعي معنية ابلتشريع التطوعي وتنظيم آليات  م لدخول جماالت تطوعية خمتلفة يف اجملتمع. وإجياد مظلة للوهتيئته

عي واملبادرات التطوعية  ( إىل العمل على تعزيز العمل التطو 19، 2015كما أوصت دراسة الزير واملقبل )  عمل املتطوعني.
 االت، والعمل على تشجيع ثقافة التطوع وزرعها لديهم. لدى الطلبة يف املدارس واجلامعات يف كافة اجمل

ومما ال شك فيه أن الوسائل التكنولوجية لعبت دورا أساسيا يف جمال العمل التطوعي من خالل استثمارها  
وخصوصا   الرقمي لتطوعي، وكان ذلك مؤشرا للتوجه حنو العمل التطوعي وتوظيفها ابلشكل املطلوب لصاحل تطوير العمل ا 

 ; .Park, Cدراسة وذكرت  (. 226، 2015استخدام مواقع التواصل االجتماعي )أمحد، انتشار يف  دو مع وج
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Johnstonet , E. (2017)  شبكات املتطوعني الرقمية ظهرت مع التقدم العلمي يف وسائل التواصل االجتماعي  أن
 . اكباهتا للكوارث الطبيعية و مل

 أك دت علىحيث التواصل االجتماعي لتنشيط العمل التطوعي،  وتشري إحدى الدراسات إىل أمهية توظيف مواقع
وال س  يما يف جم  ال العم  ل  أن التفاع  ل الش  بكي ع  رب مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي يس  اهم يف توس  يع نط  اق املش  اركة الش  بابية

وم        ن ق تنش        يط ق        يم التط        وع واملش        اركة االجتماعي        ة  الرقم        ييس        مى ابلتط        وع اخل        ريي والتط        وعي... فظه        ر م        ا 
 (.2012،38ايس،حل)ا

أن العمل التطوعي امليداين قد أتثر ابلتقدم التكنولوجي والثورة   إىل  ( 106، 2014دراسة نزال وحبش ) وأشارت
لعمل التطوعي ومن خالل وسائطها  املعلوماتية، حيث غدت وسائل التواصل االجتماعي تشكل وسيلة عريضة ملمارسة ا 

النشاط التطوعي من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي،  قمي قد أخرج الر عي على أن العمل التطو  املختلفة. كما أكدت
ممارسة العمل التطوعي الرقمي وسيلة فعالة تساعد على متازج اآلراء، وتبادل اخلربات والثقافات بني  وهذا بدوره جيعل 

   . املتطوعني

علومات جيد لكل  صدر م ني مرقمياملتطوعني ال أن  إىل  Chernobrov, Dmitry (2018) أشارت دراسة كما 
ويف السياق نفسه   . يوفرون نوعية من املعلومات قد ال تكون متاحة إال هلم أهنممن اجلمهور ومنظمات اإلغاثة. كما 

 الرقميني يتحركون حتت أتثري دوافع إنسانية  نيطوعاملت على أن  Park, C. ; Johnstonet , E. (2017)دراسة أكدت 
  من أجل اآلخرين. حية التضمثل القيم واإليثار و 

مُيكن لشبكات التواصل االجتماعي املسامهة يف نشر   أنه   Gulyas ,Agnes (2015) ذكرت دراسة  بينما 
وصول إىل عدد كبري من الشباب أكثر من  شبكات التواصل االجتماعي لديها قدرة فائقة على ال ، وأن  املعرفة بني اجلمهور

حت جماال  باالجتماعي أص  لشبكات التواص أن فأشارت نتائجها إىل( 2014) كانونأما دراسة   أي وسيلة إعالم أخرى.
 اجتماعيا لتنمية ثقافة العمل التطوعي من خالل ما تتميز به من قوة إعالمية وتفاعلية. 

أن املنظمات التطوعية ال تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية   Connolly ,A. (2014) وأظهرت نتائج دراسة 
  املثلى عدم االستفادة ، وأظهر النتائج كذلك أنه مُيكن االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي ضحت وأو ، ل بشكل فعا

يُدركون  من وسائل التواصل االجتماعي يف أعمال املنظمات التطوعية بسبب أن القائمني على هذه املنظمات ال 
عدم االهتمام  اليت أظهرت ( 2015سة أمحد )راد تائج. وهو ما أكدته ن اإلمكانيات اليت مُيكن أن توفرها هذه الوسائل 

 الكايف ابلعمل التطوعي املرتبط بوسائل التواصل االجتماعي. 

 ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: ويف ضوء ما سبق  

   ؟ )تويرت( عيماالجتالتواصل ا ملوقعالرقمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء التفاعل الرتبوي  واقع العمل التطوعي ما 
 وحيل ل هذا السؤال إىل األسئلة الفرعية اآلتية:  
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 ؟ يف )تويرت( التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف جمال خدمة الدين  الرتبوية للعمل  بعاداألما  .1

 ؟ يف )تويرت( جمال االنتماء الوطن ي الرقمي للجامعات السعودية يف  التطوعما األبعاد الرتبوية للعمل  .2

 ؟ يف )تويرت( اجملال االجتماعيالتطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف الرتبوية للعمل   بعادما األ .3

 ؟ يف )تويرت(  اجملال التعليميالتطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف ما األبعاد الرتبوية للعمل  .4

 ؟ رت( )توي يف    ئياجملال الصحي والبيالتطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف رتبوية للعمل ما األبعاد ال .5

اجملاالت األكثر تفاعال يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات السعودية من خالل موقع التواصل  ما  .6
 االجتماعي)تويرت(؟ 

 :أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآليت: 

التواصل  ملوقع  الرتبويواقع العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء التفاعل عن  ف الكش
 ويندرج حتت هذا اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:     ؟)تويرت( االجتماعي

لتواصل  من خالل موقع ا التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف جمال خدمة الديناألبعاد الرتبوية للعمل  بيان  .1
 . االجتماعي)تويرت(

من خالل موقع   سعودية يف جمال االنتماء الوطن عات الي للجام التطوعي الرقماألبعاد الرتبوية للعمل  حتديد .2
 . التواصل االجتماعي)تويرت( 

من خالل موقع   التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف اجملال االجتماعياألبعاد الرتبوية للعمل  الكشف عن .3
 . الجتماعي)تويرت( التواصل ا

من خالل موقع التواصل   لتعليمي اجملال ادية يف ت السعو التطوعي الرقمي للجامعااألبعاد الرتبوية للعمل  بيان  .4
 . االجتماعي)تويرت(

من خالل موقع   التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف اجملال الصحي والبيئياألبعاد الرتبوية للعمل  حتديد .5
 . رت( التواصل االجتماعي)توي 

ل موقع التواصل  ة من خالالسعودي اجملاالت األكثر تفاعال يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات  حتديد .6
 . االجتماعي)تويرت(
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 :أمهية الدراسة

 فيما يلي: الدراسة  أمهية   تبدو

 تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من أمهية العمل التطوعي، ودوره يف تنمية اجملتمع والرقي به.  -

امات اجملتمع  ن اهتماسة ضمالدراسة يف حتقيق التكامل الرتبوي بني علوم الرتبية، حيث تقع هذه الدر تسهم هذه  -
، كما تضيف الدراسة للمجال األكادميي واجملال التطوعي عموما إثراء  والرتبية وعالقته ِبؤسسات اجملتمع األخرى

ي يف جمال األصول االجتماعية للرتبية على  على وجه العموم وتثري البحث العلم للبحوث والدراسات املتعلقة به
 . وجه اخلصوص 

،  عمل التطوعي الرقمي ابعتباره مساندا ومكمال للعمل التطوعي امليداين ال  هم وهوجانب متلقي الضوء على  -
 . لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع 

مي، وما تقدمه من  الوقوف على جهود اجلامعات السعودية يف خدمة اجملتمع من خالل العمل التطوعي الرق -
 ويرت. ا يف تمبادرات للمجتمع يف امليدان الرتبوي من خالل حساابهت

 تزود نتائج الدراسة اجلامعات بواقع التفاعل الرتبوي للعمل التطوعي، وابلتايل معرفة جوانب القوة والضعف.  -

الَتاذ اإلجراءات  التطوعي  تفيد نتائج الدراسة أصحاب القرار يف اجلامعات السعودية والعاملني يف ميدان العمل -
 رجها. عة وخااجلام املناسبة للرقي ابلعمل التطوعي الرقمي داخل

 :حدود الدراسة

يف حدودها املوضوعية تقتصر هذه الدراسة على العمل التطوعي الرقمي والتفاعل الرتبوي للجامع ات الس عودية يف  -
 االجتماعي. لمواقع التواص

ة التابع  موق ع التواص ل االجتم اعي )ت ويرت(  يف العم ل التط وعية عل ى حس اابت يف حدودها املكاني ة تقتص ر الدراس   -
 .معات السعودية )مخس جامعات(للجا

يف الف      رتة م      ن عين      ة الدراس      ة يف ح      دودها الزماني      ة تقتص      ر الدراس      ة عل      ى حتلي      ل تغري      دات بع      ض احلس      اابت  -
 .م1/4/2018م إىل 1/4/2017

 :مصطلحات الدراسة

 :  ة يف هذه الدراسة فهي صطلحات املستخدم أما امل 

الرامي إىل التفاعل واالندماج مع قضااي   ك اجلهدأبنه ذل ( 157، 2017عرفه عسكر وآخرون ): العمل التطوعي 
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اجملتمع من أجل املساعدة يف حتقيق ما يصبوا إليه يف اجملاالت اإلنسانية، واالجتماعية، والصحية، وبغرض خلق جمتمع  
 ، وصوال إىل حتقيق التنمية الشاملة لإلنسان واجملتمع. متكافل متضامن متماسك ومرتابط 

م للمجتمع من جهود فردية أو مجاعية يف خمتلف اجملاالت بدون مقابل هبدف التفاعل  يقدما نه ويعرف إجرائيا أب 
 . والتكافل واالرتقاء

وعي وجماين على  ( أبنه اجلهود املنظمة اليت تُبذل بشكل ط231، 2015أمحد )  يعر فه : العمل التطوعي الرقمي
يثة مثل: الفيس بوك، والواتس أب، وتويرت،  ية احلدل التقن املستوى الفردي أو اجلماعي أو املؤسسي ويعتمد على وسائ

 وانستجرام...  

ما يقدم للمجتمع من جهود فردية أو مجاعية يف خمتلف اجملاالت بدون مقابل هبدف التفاعل  أبنه ا ويعرف إجرائي
 ذا الغرض. ملعدة هلدراسة ا، وميكن قياسه من خالل أداة الستخدام التقنية احلديثة ِبختلف وسائلها اب  والتكافل واالرتقاء

على أهنا تلك املواقع اليت يتم إنشاؤها من أجل السماح لألفراد   هاوميكن تعريف: مواقع التواصل االجتماعي
 (.  McBride, 2009, 35ابلتعبري عن أنفسهم، والتفاعل بصورة اجتماعية مع اآلخرين ) 

 آلخرين. عل مع اوالتفا  مواقع إلكرتونية متاحة تسمح ابلتواصلوتعرف إجرائيا أبهنا 

ويعرف أبنه أحد مواقع التواصل االجتماعي اليت تعمل على توفري خدمات التدوين املصغر اليت متكن  : تويرت 
احلاسب الشخصي أو اهلاتف احملمول،  أجهزة  ابستخداماملستخدمني من إرسال وقراءة الرسائل املتاحة على املوقع، 

 ,Ye et al., 2012) ا( حرف280ال يزيد عدد أحرفها عن )ت اليت لتغريداوتعرف تلك الرسائل على تويرت ابسم ا

146 .) 

( حرفا من خالل األجهزة 380ابستخدام ) يستخدم يف التواصل االجتماعيويعرف إجرائيا أبنه موقع للتدوين 
 اإللكرتونية. 

 :نظري والدراسات السابقةاإلطار ال

عالقته ِبواقع التواصل االجتماعي،  ه، و ه وجماالتوأمهيت لرقمي مفهوم العمل التطوعي ايتناول الباحث فيما يلي 
 . واقعه يف اجلامعات السعوديةو 

 : الرتبوية   جماالته وأبعاده  ،أوال: العمل التطوعي الرقمي

)تطوع( ابلشيء ترب ع به، وهو الزايدة يف العمل أو  نفل، و تطوع( فالن تكلف الطاعة وت ، نقول: )التطوع يف اللغة
ويظهر من خالل املعىن اللغوي ألصل الكلمة أن املعىن يدور   (،8/240، 1994)ابن منظور،  خصم الش يلز الترب ع ِبا ال

 . وفضل ، وهو مبادرةدون مقابل  حول الزايدة يف العمل مما مل يكلف به الفرد
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( أبنه نشاط غري مدفوع األجر يتم ضمن إطار  2002 ،5) Gottlieb يعرفه أما التطو ع يف االصطالح ف
األفراد، أو اجلاليات بشكل عام، وال جيين املتطوع أي فوائد عن  ف إىل خدمة فرد واحد، أو جمموعة من ويهد سايت، مؤس

لذي يبذل طواعية دون  ذلك اجلهد اإلنساين ا ( أبنه 11، 2008احمليسن )هناء  عرفهت . بينما مشاركته يف هذه األعمال 
تياجات اجتماعية أو تقدمي خدمات مرتبطة بقضية  ية احف تلبمقابل مادي من قبل أفراد أو مجاعات أو مؤسسات هبد

(  2013،46. وهو أيضا كما يعرفه التوجيري )عمل الصاحل ومعاين اخلريفهو وسيلة ممارسة إنسانية ارتبطت ابل متس اجملتمع، 
أبنه   (157، 2017) عسكر وآخرون  هعرف  بينما  .دون انتظار عائد مادي يوازي اجلهد املبذول التضحية ابلوقت أو املال

ذلك اجلهد الرامي إىل التفاعل واالندماج مع قضااي اجملتمع من أجل املساعدة يف حتقيق ما يصبوا إليه يف اجملاالت  
اسك ومرتابط، وصوال إىل حتقيق التنمية  اإلنسانية، واالجتماعية، والصحية، وبغرض خلق جمتمع متكافل متضامن متم

 . الشاملة لإلنسان واجملتمع

وء التعريفات السابقة يتضمن جهودا فردية أو مجاعية أو مؤسساتية تبذل دون مقابل، وهتدف إىل  ض يفطوع والت 
ذلك اجلمل   إىل ري كما يش   وهو هبذا املفهومخدمة اجملتمع يف جماالت إنسانية متعددة، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. 

الذي يبذله الشخص من أجل جمتمعه   –ي الفكر  سدي أواملايل أو اجل –أصبح يتسع لكل صور اجلهد ( 17، 2009)
 . جتاه جهوده  بكامل إرادته أي طائعا خمتارا، لتحقيق األهداف اإلنسانية، دون انتظار أي مقابل مادي أو معنوي 

األوىل:   ا يف صورتني:هت( حيث حدد1393، 2007حممود ) منال ذكرهتاوللعمل التطوعي عدة أشكال كما 
اء نفسه وهو ما يعرف" ابلعمل التطوعي الفردي"، وهو سلوك صادر عن  هبا فرد من تلق يقوم  ة اليتوهي الصورة الفردي 

اجتماعية  رغبة قوية وصادقة يف مساعدة اآلخرين، وال ينتظر صاحبه أي مردود، ويقوم على اعتبارات دينية أو أخالقية أو 
، وأوسع أتثريا  يف  طوعي الفردي، وأكثر تنظيما  مل التمن الع العمل التطوعي املؤسسي، وهو أكثر تقدما  والثانية: . وإنسانية

 اجملتمع، وله مؤسسات كبرية وكثرية ترعاه وتنظمه. 

وأتهيب مدمين   لتشمل: أوال: اجملال االجتماعي، مثل رعاية الطفولة واملرأة، التطوعيوتتعدد جماالت العمل 
األسرة، وإغاثة املنكوبني. اثنيا: اجملال الرتبوي   ورعايةسنني، املخدرات، ورعاية األحداث، ومكافحة التدخني، ورعاية امل

يمي، مثل حمو األمية، والتعليم املستمر، وبرامج الرتبية اخلاصة، وبرامج تطوير التعليم. اثلثا: اجملال الصحي، مثل  والتعل
حة التلوي، والعناية  ل مكاف ئي، مثة، والتثقيف الصحي، وخدمة املرضى، وخدمات اإلرشاد. رابعا: اجملال البيالرعاية الصحي

 . ( 49، 2006)الشهراين،   يةابملنتزهات العامة، والنشاطات الزراع

  شري إليهتف _أيضا ابلتطوع االفرتاضي أو تطوع أونالين أو التطوع اإللكرتوين  فويُعرَ _ وأما العمل التطوعي الرقمي
مات الدولية  جز منها خالل شبكة املعلو  أو يف  كلية،   ( أبنه املهام التطوعية اليت تتم بصورة1، 2011الريدي ) آالء 

بشكل طوعي   تُبذلاجلهود املنظمة اليت أبنه ( 231، 2015أمحد ))اإلنرتنت( سواء يف البيت أو العمل. يف حني يعر فه 
ب،  واتس أويعتمد على وسائل التقنية احلديثة مثل: الفيس بوك، وال اعي أو املؤسسيوجماين على املستوى الفردي أو اجلم

   .يرت، وانستجرام... وتو 
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خلدمة اجملتمع  الباحث العمل التطوعي الرقمي أبنه اجلهد الذي يُبذل طواعية دون مقابل  فوبناء على ما سبق يُعر  
ع التواصل االجتماعي هبدف التفاعل اإلجيايب مع قضااي اجملتمع  مواق يف خمتلف اجملاالت من خالل الوسائل التقنية وخاصة 

   وحاجاته.

يف الوقت واجملال الذي يرغبه املتطوع، على  و لتوجه للعمل التطوعي عموما يف حرية االختيار للقيام به، يز اويتم
اء، وتزاد دائرة احلرية واملرونة يف العمل  اعتبار أنه نتيجة مبادرة فردية أو مجاعية صادرة عن اإلميان ابملسؤولية والشعور ابالنتم

 التقنية يف كافة جماالته. ا على ده كليالتطوعي الرقمي نتيجة اعتما

دمة اجملتمع من خالل جهود  خلفالعمل التطوعي الرقمي يقوم أساسا على استثمار التقنية احلديثة بكل مكوانهتا 
تلف اجملاالت تطوعا دون مقابل، وتعد مواقع التواصل  منظمة فردية أو مجاعية لتحقيق األهداف اإلنسانية يف خم

 نية احلديثة استخداما يف هذا امليدان. ت التق جماال االجتماعي من أكثر 

يف اجلامعات السعودية   الرتبوية ويف ضوء األدب الرتبوي يصن ف الباحث جماالت العمل التطوعي الرقمي وأبعاده
 . اء الوطين، اجملال االجتماعي، اجملال التعليمي، اجملال الصحي والبيئي( )جمال خدمة الدين، جمال االنتم فيما يلي: 

 واقع التواصل االجتماعي والعمل التطوعي الرقمي: ا: ماثني

يشهده العامل أسهم بصورة كبرية يف تغيري الكثري من املفاهيم واملمارسات الفردية   الذي إن التطور التقين اهلائل 
 . مواقع التواصل االجتماعي   تهامن وسائط رقمية متنوعة، أييت يف مقدم  واجلماعية، من خالل ما تقدمه

جمموعة من املواقع على شبكة  األكثر أتثري يف األفراد اجملتمعات، وتتمثل يف  التواصل االجتماعي اقعمو  عد  وت
)بلد، جامعة،   اءحسب االهتمام واالنتمجمموعات  يفاإلنرتنت تتيح التواصل بني األفراد يف جمتمع افرتاضي جيمعهم 

. ويف إشارة إىل معىن املشاركة  (1، 2013نب، )أبو ش ملباشرمدرسة، شركة...(، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل ا
إحدى مواقع الويب اليت متكن املستخدمني من تكوين  فها على أهنا يوالتفاعل ملفهوم مواقع التواصل االجتماعي أييت تعر 

  ختلفة شاركة املعلومات، واألخبار، والتعليقات، والصور، وغريها من األشكال امل شبكة من االتصاالت من أجل م
تلك املواقع اليت يتم  . وهي أيضا (Vitak, Lampe, Ellison, &, Steinfield, 2013, 123) وى معهمللمحت

 ,McBride, 2009إنشاؤها من أجل السماح لألفراد ابلتعبري عن أنفسهم، والتفاعل بصورة اجتماعية مع اآلخرين )

35 .) 

على توفري  ا، ويُعر ف أبنه املوقع الذي يعمل ثري أتال وتفاع ويعد  )تويرت( من أكثر مواقع التوصل االجتماعي 
خدمات التدوين املصغر اليت متكن املستخدمني من إرسال وقراءة الرسائل املتاحة على املوقع، والذي ميكن الدخول عليه  

اليت  ريدات اسب الشخصي أو اهلاتف احملمول، وتعرف تلك الرسائل على تويرت ابسم التغمن خالل االستعانة أبجهزة احل
 ,Ye et al., 2012) ، يتم وضعها على الصفحة الشخصية اخلاصة ابملستخدما( حرف280 يزيد عدد أحرفها عن )ال

146 .) 
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مي )تويرت( يف السعودية  م أن عدد مستخد 2018لسعودية للعام ا يف مواقع التواصل االجتماعي عن وكشف تقرير 
عله مقصدا   ج  شعبيتهوهذا التزايد يف . (2018ي،ماعاالجت لتواصل)تقرير مواقع ا مليون مستخدم نشط (11)أكثر من 

للنخب يف مجيع اجملاالت يف اجملتمع، الذي عرفها الزويل أبهنا: "تلك الطبقة اليت تتميز بقدرهتا على التأثري أكثر من  
 . ( 62،  2013ائج ملموسة بفعل هذا التأثري")يف: أبو طالب،  غريها، مع جنيها لنت

ي )تويرت( ابت يشكل منربا إعالميا داخل أي جمتمع من اجملتمعات، وابلتايل كان البد  جتماعاصل االإن موقع التو 
 من استثمار ذلك التقدم التقين خلدمة الوطن واملواطن يف خمتلف جماالت احلياة. 

 : رقمي يف اجلامعاتالعمل التطوعي ال : اثلثا

م  ن امله  ام والواجب  ات ال  يت تض  طلع هب  ا   جمموع  ةلتط  وعي يفيتمث  ل ال  دور الرتب  وي للجامع  ات يف نش  ر ثقاف  ة العم  ل ا
عل  ق ببن  اء ثقاف  ة التط  وع ل  دى الط  الب تخ  الل وظائفه  ا األساس  ية: التعل  يم والت  دريس والبح  ث العلم  ي وخدم  ة اجملتم  ع وي

 أف راد عات مسؤوليات كبرية يف التنمي ة اجملتمعي ة ونش ر ثقاف ة العم ل التط وعي ب نيوتقع على اجلام (.238، 2010)فخرو،
ال     ثالث )احل     ازمي، آل مرع     ي، القحط     اين، الرئيس     ية إح     دى وظ     ائف اجلامع     ة خدم     ة اجملتم     ع ه     ي نظ     را ألن اجملتم     ع 

2015،380.) 

ة العمل التطوعي من خمتلف  ( إىل أن من وظائف اجلامعة تطوير البنية الفكرية لثقاف81، 2013ويشري غامن )
ذلك من توفري كوادر حبثية متخصصة ذات كفاءة عالية   ا يقتضيهالئمة، ِب جوانبها، وذلك ابستخدام األساليب العلمية امل 

ميكنها القيام بوضع اخلطط والربامج البحثية املطلوبة واإلسهام يف تنفيذها عرب خمتلف األنشطة والربامج واملشروعات الرتبوية  
 عليمية. والت 

، عليها أيضا االجتاه حنو  اجملتمع يف  ل ممارستهوكما أن للجامعات دور تربوي يف نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعي 
تفعيل التقنية احلديثة يف حتقيق أهداف العمل التطوعي يف اجلامعة واجملتمع، وخاصة يف ظل الثورة التقنية احلديثة وما  

  و هالرقمي  إن مما يتميز به العمل التطوعي مجاعي أكثر أتثريا.  كرتونية ذات تفاعل  صاحبها من ظهور وسائل االتصال اإلل
اتساع دائرة االتصال على املستوى احمللي والعاملي، وجتاوز معوقات الزمان واملكان؛ مما يتطلب من اجلامعات وغريها  

 املسارعة يف التفاعل اإلجيايب يف استثمار هذه الوسائل. 

إن  هاره، بل منوه وازدأن حتقق ذاهتا وتثبت وجودها مامل تكن ملتزمة بقضااي اجملتمع ومتطلبات وال ميكن للجامعة 
)العازمي،   ية األمة، وحتسني املعيشة، وتلبية حاجات أفراد اجملتمعاهلدف األساسي من إنشاء هذه املؤسسة يكمن يف تنم

ت التنمية الشاملة، عرب خمرجاهتا اليت تعد  مدخالت  فاجلامعات تعد  مصدرا رئيسيا مرتكزا مهما من مقوما (. 34، 2004
ق خطط تنموية تنطلق من  االت اليت ترفع من شأن اجملتمع، وحتقق تطلعاته وفخمتلف اجمل الوطين يفمهمة لرفع املستوى 

 . (100،  2017واقع احلاجة اجملتمعية لتعزيز األمن والرخاء اجملتمعي)ابرشيد، 

  ، العمل التطوعي الرقمي جنبا إىل جنب مع العمل التطوعي امليداين  جتعلأن  ويرى الباحث أن  على اجلامعات 



 فهد حممد احلارثيد.         السعودية  اجلامعات يف الرقمي التطوعي العمل

 13    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

، وتسخريا للكفاءات، وتدريبا للطالب اجلامعي يف هذا امليدان، وتعزيزا  توعية   ؛ يف كافة اجملاالت التطوعية له داعما  ه لكون 
أهداف العمل التطوعي عموما، ابإلضافة إىل  بني اجلامعة واملؤسسات اجملتمعية األخرى للتعاون يف حتقيق احمللي للتواصل 

 التجارب العاملية.  تفادة من ربة واالسالتواصل العاملي الكتساب اخل

( إىل ضرورة التوجه حنو العمل التطوعي الرقمي وخاصة مع الشباب ألهنم سواعد  226، 2015ويشري أمحد )
ى رايدة األعمال التطوعية من جانب، وزايدة وعيهم  العمل التطوعي ِبا ميتلكونه من قدرة وطاقة وحيوية، تساعدهم عل 

 انب آخر. معهم من جوَتص جمت  ابملشكالت اليت َتصهم 

يظهر ذلك جليا يف املمارسات اإلدارية لتلك  و إن االهتمام ابلعمل التطوعي يتفاوت من جامعة إىل أخرى، 
جعلتها يف إدارة، يف حني جاء يف  اجلامعات، حيث إن بعض اجلامعات أسست عمادة للعمل التطوعي، بينما أخرى 

 بعض اجلامعات ِبسمى اندي أو وحدة.

 ابلعمل التطوعي الرقمي عن العمل التطوعي امليداين، فالعمل التطوعي امليداين هو األصل،  يُستغين كن أن مي وال
اصل مع أعضائه فيما بينهم  والعمل التطوعي الرقمي أييت مكمال له، وله مميزاته يف املشاركة اإللكرتونية، والسرعة يف التو 

يف إمكانية الوصول والتواصل بغض النظر عن  ي الرقمي مل التطوعومع مؤسسات اجملتمع األخرى. وتكمن أمهية الع
كانية أو الزمانية، وبصورة أكثر اتساعا وسرعة ودقة، وأقل كلفة وجهدا، فهو يعترب امليدان األمثل ملن ال تسمح  الظروف امل

 أو االجتماعية أو حىت االقتصادية يف ممارسة العمل التطوعي التقليدي. له ظروفه العملية  

  قة:ساباسات  ر د

 تناولت العمل التطوعي الرقمي يستعرضها فيما يلي:  فقط دراسات   سبععثر الباحث على 

الطريقة اليت مُيكن هبا للمنظمات التطوعية  هدفت إىل الكشف عن دراسة  Connolly ,A. (2014)أجرى 
واستخدمت  هبم.  ظا  واالحتفاملتطوعني استقطابوسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت بشكل فعال يف  استخدام

وأداة الدراسة االستبانة وزعت على  ، للتحليلثالث دراسات الدراسة املنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة اختيار 
، وأظهرت النتائج  ومراجعة مواقع اإلنرتنت  معهم، شرةاملبااللقاءات ابإلضافة إىل  التطوعيةمن مديري املنظمات  ( 275)

وأوضحت أنه مُيكن االستفادة من مواقع  ، اإلعالم االجتماعية بشكل فعال  دم وسائل ية ال تستخأن املنظمات التطوع
من وسائل التواصل االجتماعي يف أعمال املنظمات   املثلىعدم االستفادة ، وأظهر النتائج كذلك التواصل االجتماعي

هناك  ، كما أن ذه الوسائلن توفرها هيت مُيكن أ التطوعية بسبب أن القائمني على هذه املنظمات ال يُدركون اإلمكانيات ال 
ا من املنظمات التطوعية تستخدم وسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت بصورة احرتافية يف إدارة   عدد ا قليال  جد 

ا. املتطوعني على الرغم من أهنم شعروا أن ا  ستخدامها سيكون مفيد 

لكرتوين وسبل استخدمه واإلفادة منه  تطوع اإل ان مفهوم ال( دراسة هدفت إىل بي2014كما أجرى نزال وحبش )
يف العمل التطوعي، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت إىل أن شيوع استخدام وسائل التواصل االجتماعي  
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اطات  التطوعي اإللكرتوين، وأنه شك ل وسيلة سهلة وسريعة يف جمال ممارسة النشذات أثر كبري يف انتشار دائرة العمل 
 لعاملي. ل النشاط التطوعي من إطاره احمللي إىل اإلطار اية، وأنه نقالتطوع 

( فتهدف إىل حتديد دور مواقع التواصل يف اجملتمع من خالل نقل األفكار التطوعية  2014أما دراسة كانون )
قت على  للدراسة، طبقابلة أداة من العامل االفرتاضي إىل الواقع، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وامل والتضامن اجملتمعي

جلزائر، وأظهرت النتائج دور شبكات التواصل االجتماعي يف ظهور جمموعة انس  املشرفني على جمموعة انس اخلري بورقله اب
لشرحية األكثر تفاعال يف تلك الشبكات هم الشباب، وأن شبكات  اخلري مما ساهم يف انتشار ثقافة العمل التطوعي، وأن ا

   حت جماال اجتماعيا لتنمية ثقافة العمل التطوعي من خالل ما تتميز به من قوة إعالمية وتفاعلية.بماعي أص جتاال ل التواص

دور وسائل التواصل االجتماعي يف تشجيع التطوع  إىل بيان   Gulyas ,Agnes ( 2015)وهدفت دراسة 
من  راسة وكانت عينة الد واملقابلة، ل االستبانة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي من خالواملشاركة يف األحداث اجملتمعية 
  العمل التطوعي أصبح مطلواب ، وأظهرت النتائج أن عرب اإلنرتنت استطالع رأي اجلمهور و مديري املنظمات غري الرحبية، 

دام  مُيكن استخ، وأنه يف هذا القطاع االستفادة من وسائل التواصل االجتماعيعلى املستوى اجملتمعي ومُيكن للعاملني 
بعض أفراد اجلمهور الذين لديهم رغبة يف التطوع  وأن تواصل االجتماعي يف معرفة ماذا مُيكن للناس أن يُقدموا، لا شبكات 

االجتماعي املسامهة يف نشر   لذلك مُيكن لشبكات التواصل  ، ولكنهم يف نفس الوقت ال يعلمون ما هي أوجه التطوع
قدرة فائقة على الوصول إىل عدد كبري من الشباب أكثر من   ديهااالجتماعي لشبكات التواصل  وأن  ، املعرفة بني اجلمهور

 أي وسيلة إعالم أخرى. 

( إىل حتديد وعي الشباب اجلامعي بثقافة العمل التطوعي اإللكرتوين، وحتديد  2015يف حني هدفت دراسة أمحد )
شباب اجلامعي، وآليات  وين لدى الطوعي اإللكرت واقع املمارسة املهنية  لطريقة خدمة اجلامعة يف تنمية ثقافة العمل الت

كرتوين لديهم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، واستخدم استبانة ودليل املقابلة، طبقت  تنشيط العمل التطوعي اإلل
امعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وأظهرت النتائج شعور الطالب  ( من طلبة ج287الدراسة على عينة مكونة من )

ة خربته دون انتظار عائد شخصي، كما أظهرت عدم االهتمام الكايف ابلعمل التطوعي املرتبط  ايدوز  ةابلسعاداجلامعي 
 بوسائل التواصل االجتماعي. 

ملتطوعني الرقميني خالل أوقات  حتليل عمل افهدفت إىل  Park, C. ; Johnstonet , E. (2017)أما دراسة 
التطوعية   اإلنسانيةوكيفية تعزيز التعاون مع املنظمات  ع الرقميشبكات التطو  وكيفية إدارة وتوجيه ،زمات والتحدايت األ

عمل مرجعي،   (103)، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من وبني املتطوعني الرقميني
على أن  كدت النتائج كتب يف املوضوع نفسه، وأ(7) تقريرا علميا و  ( 14)حمضر جللسات و ( 28)رة و مقالة منشو  ( 54)و

، وأن  للكوارث الطبيعية ملواكبتها شبكات املتطوعني الرقمية ظهرت مع التقدم العلمي يف وسائل التواصل االجتماعي 
  يثار والتضحية من أجل اآلخرين.  الرقميني يتحركون حتت أتثري دوافع إنسانية مثل القيم واإلنياملتطوع
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أراء جمموعة من املنظمات اإلنسانية   ستطالعإىل ا هدفت سة درا Chernobrov, Dmitry (2018)أجرى و 
يف نقل األحداث بسرعة تتفوق   شبكات التواصل االجتماعي الدور الذي مُيكن أن تلعبه هذه  عنالتطوعية وصحفيني 

عينة   لباحث املنهج الوصفي، واَتذ االستبانة واملقابلة أداة لدراسته، وتكونت، واستخدم اعلى اإلجراءات التقليدية 
مديري منظمات تعمل يف اجملال الرقمي هي املنظمات اإلنسانية والصحفيني التقليدين واملتطوعني  من ثالث من  الدراسة

ستطيعون اإلبالغ عن األشياء اليت   يني  الرقمينياملتطوع، وأظهرت النتائج أن العاملني عرب شبكات التواصل االجتماعي
املتطوعني الرقميني مصدر معلومات جيد لكل من اجلمهور   ن  وأ ، أو الكوارث حيتاجها املنكوبون خالل وقوع األحداث

 . ومنظمات اإلغاثة. كما إهنم يوفرون نوعية من املعلومات قد ال تكون متاحة إال هلم 

بعضا  العمل التطوعي امليداين يستعرض الباحث منها فيما يلي  من الدراسات اليت تناولت  الكثري يف حني هناك 
 التطوعي يف اجلامعات:  العمل  تناولتت اليت الدراسامن 

( دراسة هدفت إىل بيان مفهوم العمل التطوعي والتعرف على واقعه وأساليب تنميته  2013أجرى العبيد )
ج الوصفي، واالستبانة أداة لدراسته، وتكونت عينة  واجتاهات الطالب حنوه جبامعة القصيم، واستخدم الباحث املنه

النتائج أن أكثر مؤشرات واقع العمل التطوعي لدى الطلبة وجود دليل  ، وأظهرت ة اجلامعةطلب ( من1059الدراسة من ) 
إرشادي وتكليف عضو هيئة التدريس هلم، كم أن اجتاهات الطالب حنو العمل التطوعي كان مرتفعا، وكان من أبرز  

 جلامعة. لتطوعي داخل اات العمل التطوعي ابجلامعة عدم وجود أنظمة له، وعدم االهتمام ابلعمل ا معوق

( إىل التعرف على دور اجلامعة الرتبوي يف نشر  2015يف حني هدفت دراسة احلازمي وآل مرعي والقحطاين ) 
عد الباحثون استبانة أداة للدراسة،  ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وأ

أعضاء هيئة  امعة األمرية نوره، وأظهرت النتائج موافقة امعة جنران وجتدريس وطلبة جوأجابت عنها عينة من أعضاء هيئة ال
ن  التدريس والطلبة يف اجلامعيتني بدرجة كبرية على مفهوم ثقافة العمل التطوعي والعوامل الدافعة حنوه، كما اتفقوا على أ

 دور اجلامعة يف نشر ثقافة العمل التطوعي ضعيف يف جممله. 

معرفة دور اجلامعات السعودية يف خدمة القطاع اخلريي من وجهة نظر   إىل هدفت ف( 2017شيد ) ر اب  دراسة  ا أم
( منتسب  115القطاعات اخلريية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة أداة للدراسة، طبقت على )

اخلاص جاء    خدمة القطاعات السعودية يفتسبة يف القطاعات اخلريية، وأبرز نتائج الدراسة أن مستوايت دور اجلامعومن 
احملورين األولني واحملور األخري، وجاء ترتيب احملاور على النحو التايل: الشراكة اجملتمعية  بدرجة متوسطة، وبدرجة قليلة يف 

 . لتدريب والتطوير والتعليم املستمر، ق حمور األحباث والدراسات العلميةوتقدمي االستشارات واخلربات، يليه ا
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 الدراسات السابقة:  سة احلاليةموقع الدرا

 :  من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة خيلص إىل ما يلي

 Chernobrov, Dmitry (2018) تتفق الدراسة احلالية يف تناول مفهوم العمل التطوعي الرقمي مع دراسة −
 Gulyas (2015) اسةودر ( 2015) أمحدودراسة  Park, C. ; Johnstonet , E. (2017)ودراسة 

,Agnes دراسة  وConnolly ,A. (2014) واتفقت   (.2014)كانون( ودراسة  2014)نزال وحبش  ودراسة
( ودراسة احلازمي وآل مرعي  2017ودراسة ابرشيد)بيان مفهوم العمل التطوعي عموما مع  كذلك يف
 (. 2013( ودراسة العبيد )2015والقحطاين)

ع مجيع الدراسات السابقة إال أهنا تنفرد ابستخدام أسلوب  الوصفي ماملنهج  استخدام يفالدراسة احلالية  كما تتفق  −
اليت   Connolly ,A. (2014)دراسة و   Park, C. ; Johnstonet , E. (2017)عدا دراسة  حتليل احملتوى

(  2015) دمحأ  دراسة  يف الدراسات السابقة مثلداة ، كما أن االستبانة هي األ احملتوىاستخدمت أيضا حتليل 
دراسة   ، عدا( 2013( ودراسة العبيد )2015ودراسة احلازمي وآل مرعي والقحطاين ) ( 2017) ابرشيد ودراسة 

Chernobrov, Dmitry (2018)  ( 2015) ودراسة ( 2015)أمحد ودراسة Gulyas ,Agnes  دراسة  و
Connolly ,A. (2014)  اليت ( 2014كانون )املقابلة ابإلضافة إىل االستبانة، ودراسة  حيث استخدمت  

 . حتليل احملتوىبطاقة   ، بينما استخدمت الدراسة احلاليةاستخدمت املقابلة أداة هلا 

يف اَتاذ   امعاتاليت تناولت العمل التطوعي يف اجل أما من حيث العينة فتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  −
ابجلامعات يف حني اَتذت   الرقميتطوعي املتعلقة ابلعمل ال  اجلامعة ميداان هلا، إال أنه تناولت عددا من احلساابت 

ودراسة   Chernobrov, Dmitry (2018) ، عدا دراسةهلاطلبة اجلامعة عينة الدراسات السابقة مجيعها 
(2015) Gulyas ,Agnes  دراسة وConnolly ,A. (2014)   حيث كانت العينة مديري املنظمات التطوعية

 . اليت اَتذت من الواثئق عينة هلا   Park, C. ; Johnstonet , E. (2017)، ودراسة واجلمهور عموما

يف اجلامعات السعودية من خالل حتليل عدد من حساابت   الرقميبيان واقع التطوع تركز الدراسة احلالية على  −
 صل االجتماعي )تويرت(. اجلامعات يف موقع التوا 

،  ابلعمل التطوعي والعمل التطوعي الرقمي   األدب الرتبوي املتعلقأفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف −
 أداة الدراسة، ويف تفسري النتائج وربطها بنتائج الدراسات السابقة اتفاقا واختالفا.  إعداد وكذلك يف 
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 إجراءات الدراسة:

 إلجراءات التالية: اتبعت الدراسة ا

أحد أساليب املنهج  وهو  خالل )أسلوب حتليل احملتوى(استخدم الباحث املنهج الوصفي من : منهج الدراسة  (1
أبنه عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي  Berelsonالوصفي، حيث يعرفه 

   (. 235 ، 2003العساف،  :هادف ومنظم حملتوى أسلوب االتصال )يف 

 . ( موقع التواصل االجتماعي )تويرت يف  ابجلامعات السعودية   حساابت العمل التطوعي :جمتمع الدراسة  (2

املتعلقة ابلعمل التطوعي  من حساابت موقع التواصل االجتماعي )تويرت( ها مت اختيار عينة قصدية،  :ينة الدراسة ع (3
 : ة املعايري التالييف ضوء التابعة للجامعات السعودية 

 العمل التطوعي التابع إلحدى اجلامعات السعودية. حساب  األول:

، وجنواب جامعة امللك خالد، وشرقا جامعة  ملكة اجلغرافية مشاال جامعة حائل اختيار مخسة حساابت متثل مناطق امل :الثان 
 امللك فيصل، وغراب جامعة امللك عبد العزيز، والوسطى جامعة اإلمام حممد بن سعود. 

ابلعمل   عة للجامعات املتعلقة لقلة احلساابت التاب   مسة حساابت يف )تويرت( بطريقة قصديةاخلار الباحث وقد اخت
 : . واجلدول التايل يوضح عينة الدراسة ي التطوع

 (1جدول رقم )

  التابعة للجامعات السعوديةيف )تويرت(  املتعلقة ابلعمل التطوعي احلساابت 

 بالتعريف ابحلسا جهة احلساب احلساابت
 اتريخ 

 لتويرت  االنضمام
عدد 
 املتابعي 

عدد من 
 يتابعهم 

عدد 
 التغريدات

 عمادة العمل التطوعي 
@Voleenter1 

جامعة اإلمام 
حممد بن سعود 

 ابلرايض

احلساب الرمسي لعمادة مركز دراسات 
العمل التطوعي جبامعة اإلمام حممد  

 بن سعود
2014 2797 3 750 

 اندي العمل التطوعي
@KKU_Vol 

عة امللك جام
 خالد أبهبا 

احلساب الرمسي لنادي العمل 
وحدة  التطوعي )أيقظ_تطوعك( 

 األندية بعمادة شؤون الطالب
2015 1509 42 1479 

 إدارة العمل التطوعي
@Kauvw 

جامعة امللك عبد 
 العزيز جبدة 

جامعة امللك عبد العزيز عمادة شؤون 
 822 14 4174 2016 الطالب إدارة العمل التطوعي 

 اآلداب التطوعي اندي
@Volunteer_kfu 

جامعة امللك 
 فيصل ابلدمام 

لعمل التطوعي دة الوعي ابرسالتنا: زاي
 70 14 206 2017 مع ادئ الدين وأعراف اجملتوفقا ملب

 اندي العمل التطوعي
@Studeent_Social 

 جامعة حائل 
اندي العمل التطوعي بكلية اآلداب 

 33 4 54 2017 والفنون 
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قدم حساب كان يف  املتعلقة ابلعمل التطوعي ابجلامعات بدأت متأخرة حيث إن أأن احلساب  ( 1)يوضح اجلدول 
م  2017التطوعي جبامعة اإلمام حممد بن سعود، وأحدث حساب كان يف  اب عمادة العملم كما هو يف حس2014

امعة حائل. كم يوضح  كما هو يف حساب اندي اآلداب التطوعي جبامعة امللك فيصل، وحساب اندي العمل التطوعي جب
من املتابعني،  ( 4174)ز بعدد عمل التطوعي جبامعة امللك عبد العزي اجلدول أن أكثر احلساابت متابعة هو حساب إدارة ال
العمل   انديمن املتابعني. بينما جاء حساب  (54)حائل بعدد  ةوأقلها متابعة هو حساب اندي العمل التطوعي جبامع 

اب  ها تفاعال حستغريدة، وأقل ( 1479)األكثر تفاعال من خالل عدد التغريدات اليت بلغت  دخالالتطوعي جبامعة امللك 
 تغريدة. (  33)حيث بلغت عدد تغريداته جبامعة حائل اندي العمل التطوعي 

 تسري الدراسة وفقا للخطوات التالية:   :خطوات إجراء الدراسة  (4

 ملتعلقة ِبتغريات الدراسة. االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة ا -

 واختيار العينة.  ، بعة للجامعات السعوديةعي يف )تويرت( التا حساابت العمل التطو حتديد جمتمع الدراسة يف  -

 بدقة ووضوح.   املفهوم املراد دراستهحتديد  -

 . هحتكيم ، و وأبعاده الرتبوية  جماالت العمل التطوعي الرقمي بناء املقياس، والذي يتضمن  -

 ها شهر تقريبا. وى لعينة الدراسة مرتني، كل مرة على حدة، تفصل بينهما مدة زمنية مقدراحتليل احملت -

 حليلني. حساب معدل االتفاق بني الت -

 تسجيل النتائج وحتليلها ومناقشتها من خالل املعاجلة اإلحصائية.  -

 تقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج الدراسة.  -

 لمحتوى: بياانت عامة ل حتليل احملتوى:  (5

)تويرت( يف الفرتة من   ابجلامعات السعودية وعي ابلعمل التط املتعلقة حمتوى تغريدات موقع التواصل االجتماعي −
 م. 1/4/2108م إىل 1/4/2017

 أعيد تغريدها. احلساب، واستبعاد التغريدات اليت  املشرف على مت اعتماد التغريدات اليت دوهنا  −

لعمل  حساب عمادة ا: كما يلي ،  التابعة للجامعات السعودية لقة ابلعمل التطوعياملتع  جاءت احلساابت املختارة −
ز، حساب اندي  ة العمل التطوعي جبامعة امللك عبد العزي جبامعة اإلمام حممد بن سعود، حساب إدار  التطوعي 

عمل  العمل التطوعي جبامعة امللك فيصل، حساب اندي العمل التطوعي جبامعة امللك خالد، حساب اندي ال
 التطوعي جبامعة حائل. 
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ت كل  ارات لكل جزئية مدرجة حت( وحدة للتحليل، وتسجيل التكر اعتمد الباحث )اجلملة املفيدة :وحدة التحليل 
مضمون  وقد اختار الباحث )اجلملة املفيدة( ملناسبتها لطبيعة الدراسة اليت تبحث يف اخلمسة، األداة  جماالتمن  جمال

 ، ولكوهنا مكتملة املعىن شاملة، واضحة الداللة. راحلساب املختا يف   التغريدة

مل التطوعي الرقمي يف اجلامعات  واقع العاس الدراسة )بطاقة حتليل احملتوى( لتحديد مت تصميم مقي : أداة التحليل
يف موقع التواصل االجتماعي )تويرت( بعد مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة، حيث اطلع الباحث على   السعودية 

اجلامعات البد وأن تسعى  ، وخلص إىل أن ل التطوعيالعمعدد من الدراسات السابقة اليت تناولت احملتوى الذي حيمله 
:  يتضمن اجملاالت التالية  الذي  من خالل العمل التطوعي الرقمي تمعقيق الوظيفة الثالثة هلا واملتمثلة يف خدمة اجملإىل حت 

واختار الباحث أن  ، جمال خدمة الدين، جمال االنتماء الوطين، اجملال االجتماعي، اجملال التعليمي، اجملال الصحي والبيئي
 د الرتبوية لكل جمال. متثل األبعا  ويندرج حتت كل حمور عدد من الفقرات  تكون هي حماور )بطاقة حتليل احملتوى(

عرض املقياس يف صورته األولية على احملكمني من املتخصصني يف الرتبية، ومن ق إعداده يف   : صدق األداة وثباهتا
 كمني.صورته النهائية يف ضوء مالحظات احمل

دة االختبار،  قدير الثبات يف دراسات حتليل احملتوى، طريقة إعا ولقياس الثبات طرق خمتلفة، من أكثرها مناسبة لت
حيث قام الباحث بتحليل احملتوى لعينة الدراسة مرتني، كل مرة على حده، تفصل بينهما مدة زمنية مقدارها شهر تقريبا،  

 يتم استخدام  وإلجياد معامل الثبات بني التحليلني س

  =   R(C1.2)2               :             وهي  Holistiمعادلة هولسيت  
                                                                C1+C2   

R        معامل الثبات  = 

C1.2     عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين  = 

C1     يف التحليل األول   =  عدد التكرار 

C2      عدد التكرار يف التحليل الثاين  = 

 كن صياغة املعادلة على النحو التايل: ومي

 X 2معامل الثبات = عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين 

 عدد التكرار يف التحليل األول+ عدد التكرار يف التحليل الثاين 

فما فوق، فإهنا نسبة كافية لتوفر الثبات يف التحليل  ( %  80)من  وعندما تكون نسبة معامل الثبات العامة
 174X   2=           348=    00.9=     هذه الدراسة ومعامل الثبات يف    (.178  ،1987)طعيمة،

                                                                                385                    174+211 

 ميكن اعتماده.  وهو معامل ثبات عال  
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ر الرئيسية أو الثانوية اليت يتم وضع وحدات  العناص Categoriesحليل : ويقصد بفئات التفئات التحليل

التحليل فيها، واليت ميكن وضع صفات احملتوى فيها وتصن ف على أساسها، وَتتلف فئات التحليل حسب طبيعة البحث  
العمل التطوعي  جملاالت (، وقد اختار الباحث هذه الفئات 62 ،1987الذي ينطلق منه البحث )طعيمة، واإلطار النظري 

   ما يلي: ك  الرقمي

يف )نشر التعاليم اإلسالمية، تعزيز اهلوية اإلسالمية والقيم، العناية ابملساجد، خدمة   ويتمثل جمال خدمة الدين:  -
   فقرات.  ( 5) وعددها  ، احلجيج، املشاركة يف توزيع الزكاة والصدقات(

ي األمين، احملافظة على املمتلكات  وعية الفكرية، نشر الوعيف )تعزيز قيم املواطنة، الت  ويتمثل جمال االنتماء الوطين:  -
 فقرات. ( 5)، وعددها  العامة، مشاركة املؤسسات احلكومية( 

ر، رعاية املسنني، برامج الرعاية والتأهيل  يف )رعاية الطفولة، االهتمام ابملرأة، رعاية األس ويتمثلاالجتماعي:  اجملال -
 فقرات. ( 6)، وعددها  غاثة املنكوبني( اجلاحمني، والسجناء"، إ"مكافحة التدخني، املخدرات، األحداث 

يف )حمو األمية، التعليم املستمر، برامج تربوية لذوي االحتياجات اخلاصة، نشر ثقافة   ويتمثلاجملال التعليمي:  -
 فقرات. ( 6) ، وعددها البحث العلمي، دعم اجلهات اخلريية ابخلربات الرتبوية(العمل التطوعي، دعم 

يف )الرعاية الصحية، التثقيف الصحي، خدمات اإلرشاد والعالج النفسي،   ل ويتمثل الصحي والبيئي: اجملا -
 فقرات.  (6)، وعددها ابملنتزهات العامة، العناية ابلنشاطات الزراعية( العناية  ، مكافحة التلوث

 :وتفسريها تائج الدراسة ومناقشتهان

يف موقع التواصل االجتماعي )تويرت(    مي ابجلامعات السعوديةواقع العمل التطوعي الرقميكن عرض نتائج حتليل 
 : ما يليومناقشتها يف ضوء مقياس )حتليل احملتوى( من خالل 

الرقمي للجامعات السعودية يف جمال خدمة  التطوعي  الرتبوية للعملبعاد األ الذي ينص على: ما : األول إجابة السؤال 

 ؤال من خالل ما يلي: وميكن عرض نتائج وحتليل هذا الس  الدين؟ 
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 (2جلدول رقم )ا

 من خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت( يف جمال خدمة الدين  التطوعي الرقمي للجامعات السعودية الرتبوية للعملبعاد األ

 م

  الرتبوية بعاداأل
عي  عمل التطو لل

 الرقمي 
 يف جمال 

 خدمة الدين 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
 التطوعي 

إدارة 
عمل ال

 التطوعي 

اندي 
اب اآلد

 التطوعي 

اندي 
العمل 
جمموع   التطوعي 

التكرارا 
 ت

النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 
 خالد 

جامعة  
امللك 
عبد  
 العزيز 

جامعة  
امللك 

 لفيص
جامعة  
 حائل

تعزيز اهلوية   2
 1 2.4 27.90 12 2 1 3 2 4 اإلسالمية والقيم 

 2 2 23.25 10 1 1 5 1 2 خدمة احلجيج  4

نشر التعاليم   1
 3 1.6 18.60 8 1 3 1 1 2 اإلسالمية 

املشاركة يف توزيع  5
 4 1.4 16.27 7 1 1 2 1 2 الزكاة والصدقات 

 5 1.2 13.95 6 1 1 2 1 1 العناية ابملساجد  3

  8.6 100 43 6 7 13 6 11 اجملموع 

قمي للجامعات السعودية يف جمال خدمة الدين من خالل  التطوعي الر  ة للعمل الرتبوي بعاد األ ( 2يوضح اجلدول )
(  12تكرر )( يف املرتبة األوىل حيث تعزيز اهلوية اإلسالمية والقيم) بُعد  وجاءمرتبة تنازليا،  موقع التواصل االجتماعي)تويرت(

هلدف العام  يجة منطقية يف ضوء ا، ويرى الباحث أن هذه النت( 2.4ومتوسط حسايب ) (% 27.90وبنسبة مئوية ) مرة
للعمل التطوعي الذي يسعى إىل النهوض ابجملتمع واالرتقاء به، ولن يتأتى ذلك إال من خالل تعزيز اهلوية اإلسالمية وبناء  

( إىل أن األهداف الدعوية للعمل التطوعي عموما تتمثل يف أنه وسيلة لرتسيخ  85، 2013القيم، حيث أشار التوجيري )
( اليت أشارت إىل أن العمل التطوعي حيقق النهوض  174، 2017ته دراسة ابن عودة ) الصحيحة. وهو ما أكدالعقيدة 

 ابلقيم اإلسالمية اليت تدعو إىل التكافل واملشاركة االجتماعية واحلث على أعمال اخلري. 

قمية  لفرق التطوعية الر ويف جمال العمل التطوعي الرقمي جيب العمل على حتقيق جمموعة من األهداف اليت ترتبط اب
واليت تعتمد يف عملها على وسائل التواصل االجتماعي، ومنها تدعيم األسس األخالقية أثناء نشر املعلومات اخلاصة  

 ; .Park, Cدراسة  أيضاوتؤكد على ذلك  (. 234، 2015)أمحد،  بعملية التطوع يف مواقع التواصل االجتماعي

Johnstonet , E. (2017)  الرقميني يتحركون حتت أتثري دوافع إنسانية مثل القيم  نيعاملتطو ت نتائجها أن اليت أظهر 
 . واإليثار والتضحية من أجل اآلخرين

ومتوسط حسايب   ( %23.25مئوية) وبنسبة مرات ( 10حيث تكرر) الثانية يف املرتبة وجاء بُعد )خدمة احلجيج( 
د تطوعية للجامعات يف خدمة احلجيج،   أنه ليس هناك جهو ، ومع أن النسبة أقل مما هو متوقع إال أن هذا ال يعين( 2)

واالهتمام به   تداركهولكن العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات مل يشر إىل تلك اجلهود، وهذا قصور ينبغي على اجلامعات 
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رار  ويظهر أعلى تك تمع. زه خاصة يف زمن اإلعالم اجلديد املتاَبع يف كافة أحناء العامل ومن خمتلف طبقات اجملوإبرا ومراعاته 
يف هذا البعد يف حساب )جامعة امللك عبد العزيز( ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية نظرا للموقع اجلغرايف للجامعة  

 ابلقرب من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة. 

( ومتوسط  %13.95( تكرارات ونسبة مئوية ) 6ني جاء بُعد )العناية ابملساجد( يف املرتبة األخرية بعدد )يف ح
 ، مما يضع تساؤال أمام القائمني على العمل التطوعي الرقمي جتاه هذا البعد املهم. (1.2يب )حسا

قمي للجامعات السعودية يف جمال االنتماء  التطوعي الر ما األبعاد الرتبوية للعمل الذي ينص على: : الثان إجابة السؤال 
 : ال من خالل ما يلي وميكن عرض نتائج وحتليل هذا السؤ    الوطين؟  

 (3اجلدول رقم )

 من خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت(  االنتماء الوطينيف جمال التطوعي الرقمي للجامعات السعودية األبعاد الرتبوية للعمل 

 م

األبعاد الرتبوية  
التطوعي  مل للع

 الرقمي 
يف جمال االنتماء  

 الوطين 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
 التطوعي 

دارة إ
العمل 

 عي التطو 

اندي 
اآلداب 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
جمموع   التطوعي 

التكرارا 
 ت

النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 
 خالد 

جامعة  
امللك عبد 

 العزيز 

عة  جام
امللك 
 فيصل

جامعة  
 حائل

 1 2.6 32.5 13 1 1 1 4 6 تعزيز قيم املواطنة  1

5 
كة  مشار 

املؤسسات  
 ومية احلك

5 3 0 0 5 13 32.5 2.6 1 

نشر الوعي  3
 2 1.6 20 8 1 1 0 0 6 األمين 

 3 0.8 10 4 0 0 0 0 4 التوعية الفكرية  2

احملافظة على  4
 4 0.4 5 2 0 0 2 0 0 املمتلكات العامة 

  8 100 40 7 2 3 7 21 اجملموع 

من   االنتماء الوطين ات السعودية يف جمال الرقمي للجامع  التطوعي األبعاد الرتبوية للعمل( 3يوضح اجلدول )
  وبُعد )مشاركة املؤسسات احلكومية(  (تعزيز قيم املواطنة )بُعد  وجاءمرتبة تنازليا،  خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت(

يز  ، فتعز كل منهما ( ل2.6ومتوسط حسايب ) (%32.5وبنسبة مئوية ) يف كل منهما  مرة( 13رتبة األوىل حيث تكرر )يف امل
قيم الوالء واالنتماء واملشاركة واملسؤولية من أولوايت القيم الوطنية اليت ينبغي أن تعتين هبا اجلامعات من خالل قنواهتا  

يف  ( حيث أشار إىل أنه 234، 2015) الرمسية لديها، وهو ما أكده أمحد  املختلفة، وخاصة مواقع التواصل االجتماعي
ل على حتقيق جمموعة من األهداف اليت ترتبط ابلفرق التطوعية الرقمية واليت تعتمد  الرقمي جيب العمجمال العمل التطوعي 

واطنة الصاحلة لدى أفراد  تدعيم قيم االنتماء وإكساب مسات امل، من أمهها يف عملها على وسائل التواصل االجتماعي
ة املواطنة الصاحلة لدى الشباب  ا يساهم يف تنمي بدعم كل م (19، 2015كما أوصت دراسة )الزير واملقبل،   اجملتمع.
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هدفت إىل غرس القيم الوطنية والدينية يف   ما للعمل التطوعي الرقمي  هناك من التجارب و ورقيه. واالهتمام بتطوير اجملتمع 
 (. 102، 2014مع )نزال وحبش،  نفوس أبناء اجملت

ومتوسط حسايب   (% 20بة مئوية )وبنس مرات ( 8) حيث تكرر الثانيةيف املرتبة وجاء بُعد )نشر الوعي األمين( 
فاحملافظة على الفكر والتصدي للطرف الفكري من أهم أولوايت العمل التطوعي الرقمي الوطين، حيث أشار   ( 1.6)

هداف الدعوية للعمل التطوعي عموما تتمثل يف أنه يساعد على التصدي لألفكار  ( إىل أن األ85، 2013التوجيري )
 لة واملنحرفة.  واملبادئ الضا

(  % 5( ونسبة مئوية )2يف حني جاء بُعد )احملافظة على املمتلكات العامة( يف املرتبة األخرية بعدد تكرارين )
اجلامعات من خالل العمل التطوعي الرقمي يف نشر الوعي   وهذه النتيجة متثل قصورا كبريا يف دور (0.4ومتوسط حسايب )

حيث أشار  لندوات واللقاءات والدورات اليت تسهم يف حل هذه املشكلة، امة، وتقدمي ا أبمهية احملافظة على املمتلكات الع
وك الطالب  ( إىل أن األهداف الرتبوية للعمل التطوعي عموما تتمثل يف املشاركة يف معاجلة سل86، 2013التوجيري )

واليت تتمثل يف   -صران هذا كثر أثرا يف عولن يتم ذلك إال من خالل تعاضد اجلهود، وتفعيل األداة اإلعالمية األ املنحرفة. 
 الستثمار العمل التطوعي الرقمي يف خمتلف مناحي احلياة.  -مواقع التواصل االجتماعي

التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف اجملال  للعمل  ما األبعاد الرتبوية الذي ينص على: : الثالث إجابة السؤال 
 من خالل ما يلي: ل هذا السؤال وميكن عرض نتائج وحتلي   االجتماعي؟  

 (4اجلدول رقم )

 من خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت(  االجتماعيال اجمليف التطوعي الرقمي للجامعات السعودية األبعاد الرتبوية للعمل 

 م

رتبوية  األبعاد ال
التطوعي  للعمل 

 الرقمي 
يف اجملال 
 االجتماعي 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
 التطوعي 

إدارة 
 العمل

 التطوعي 

اندي 
اآلداب 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
جمموع   التطوعي 

التكرارا 
 ت

النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 
 خالد 

جامعة  
امللك عبد 

 يز العز 

جامعة  
امللك 
 فيصل

جامعة  
 حائل

برامج الرعاية   5
 1 0.8 40 4 2 0 1 0 1 والتأهيل 

 2 0.4 20 2 1 0 1 0 0 عاية الطفولة ر  1

 2 0.4 20 2 0 1 1 0 0 االهتمام ابملرأة  2

 3 0.2 10 1 0 0 0 1 0 رعاية األسر 3

 3 0.2 10 1 1 0 0 0 0 إغاثة املنكوبني  6

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 رعاية املسنني  4

  2 100 10 4 1 3 1 1 اجملموع 

قمي للجامعات السعودية يف اجملال االجتماعي من خالل  لتطوعي الر ا األبعاد الرتبوية للعمل ( 4يوضح اجلدول )
  مرات ( 4( يف املرتبة األوىل حيث تكرر )برامج الرعاية والتأهيل)بُعد  وجاء مرتبة تنازليا،  موقع التواصل االجتماعي)تويرت(

تكرارات واملتوسط  أن عدد ال ومع أن هذا البعد جاء يف املرتبة األوىل إال  ( 0.8ومتوسط حسايب ) ( % 40وبنسبة مئوية )
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احلسايب ضعيفة جدا، خاصة وحنن نتحدث عن مواقع التواصل االجتماعي، وأثرها الكبري يف مجيع طبقات اجملتمع، وهذه  
حيث   ،( اليت أشارت إىل احلمالت التطوعية اليت حيتاجها اجملتمع 253، 2015النتيجة َتتلف مع نتائج دراسة أمحد )

 املرتبة الرابعة، ومحلة التوعية ضد املخدرات يف املرتبة األخرية، وهي ما مت إدراجها يف  التدخني يف جاءت محلة التوعية ضد
 . ألوىلالذي جاء يف املرتبة ا )برامج الرعاية والتأهيل(  هذا البعد هذه الدراسة ضمن 

  ( % 20سبة مئوية )( وبن2) ن بعدد تكراري الثانية يف املرتبة وجاء بُعد )رعاية الطفولة( وبعُد )االهتمام ابملرأة( 
(  %0جاء بُعد )رعاية املسنني( يف املرتبة األخرية بدون تكرارات ونسبة مئوية )يف حني . ( لكل بُعد 0.4ومتوسط حسايب )
لشرحية مهمة يف اجملتمع حث   يف العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات، وإمهال وهذا قصور كبري  ( 0ومتوسط حسايب )
ويعزو الباحث ذلك إىل أن القائمني على تلك املواقع هم من فئة   الرب والرعاية هلا.  ، وتقدمينا احلنيفعلى العناية هبا دين 

مكوانت النسيج األسري ألي جمتمع،  إن الطفل واملرأة واملسن من  الشباب، ولذا كان جل تركيزهم على فئة الشباب. 
(  5696، 2014دراسة العاين وآخرون )  حيث أوصت والعناية هبم ورعايتهم مطلب رئيس أمام مجيع مؤسسات اجملتمع،

إىل العمل على نشر مفاهيم جديدة للعمل التطوعي عن طريق وسائل اإلعالم وخاصة ما يرتبط ِبجال حقوق الطفل،  
رعاية املسنني... وذلك من خالل ندوات متخصصة وورش عمل وثيقة الصلة ِبجال العمل   وجمال حقوق املرأة، وجمال 

( حيث ذكر أن التوعية ابحتياجات ومشكالت اجملتمع عرب مواقع  234، 2015إليه امحد )ما أشار  وهو  التطوعي.
التطوعي الرقمي اليت   التواصل االجتماعي، والعمل على حتديد احتياجات الشباب االجتماعية من أهم أهداف العمل 

   تسعى إىل حتقيقها الفرق التطوعية. 

التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف اجملال  اد الرتبوية للعمل ما األبع الذي ينص على: : الرابع إجابة السؤال 
 وميكن عرض نتائج وحتليل هذا السؤال من خالل ما يلي:     التعليمي؟ 

 (5اجلدول رقم )

 يرت( من خالل موقع التواصل االجتماعي)تو  اجملال التعليمييف التطوعي الرقمي للجامعات السعودية للعمل  األبعاد الرتبوية

 م
األبعاد الرتبوية للعمل  

 التطوعي الرقمي 
 يف اجملال التعليمي 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
 التطوعي 

إدارة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
اآلداب 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
موع  جم التطوعي 

التكرارا 
 ت

النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 
 خالد 

ة  جامع
لك عبد امل

 العزيز 

جامعة  
امللك 
 فيصل

جامعة  
 حائل

نشر ثقافة العمل  4
 1 18.2 87.5 91 3 24 34 9 21 التطوعي 

 2 1.2 5.76 6 0 2 1 1 2 التعليم املستمر  2

خلريية دعم اجلهات ا 6
 3 1 4.80 5 3 1 0 0 1 ابخلربات

 4 0.2 0.96 1 0 0 0 1 0 حمو األمية 1

 4 0.2 0.96 1 1 0 0 0 0 دعم البحث العلمي  5

برامج تربوية لذوي  3
 5 0 0 0 0 0 0 0 0 االحتياجات  

  20.8 100 104 7 27 35 11 24 اجملموع 
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من خالل   اجملال التعليميلرقمي للجامعات السعودية يف التطوعي ا األبعاد الرتبوية للعمل ( 5يوضح اجلدول ) 
(  91( يف املرتبة األوىل حيث تكرر )نشر ثقافة العمل التطوعي) بُعد  اء وج مرتبة تنازليا، موقع التواصل االجتماعي)تويرت(

مي للعمل التطوعي  ، وميثل هذا البعد النسبة األكرب يف اجملال التعلي(18.2ومتوسط حسايب ) ( % 87.5وبنسبة مئوية ) مرة
حباجة  شعور النتيجة اء الرقمي، ويرى الباحث أن طغيان اجلانب التوعوي يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات ج

( اليت أشارت  43، 2016وهو ما تؤكده دراسة الغرايبة وبين أرشيد )، بينهم نشر ثقافة العمل التطوعي الشباب إىل أمهية
التطوعي "متوسط" وهو مما يؤكد على أن اجملتمع العريب فقري يف جمال العمل التطوعي   إىل أن مستوى املشاركة يف العمل 

ومنها  ، االعرتاف بضعف ثقافة العمل التطوعي ألسباب عديدة منها ضعف الربامج واالسرتاتيجيات من عموما، لذا البد 
االجتماعية   التواصلدم وسائل أن املنظمات التطوعية ال تستخ Connolly ,A. (2014)أيضا كما ذكرت ذلك دراسة 

لضعف الوعي العام بقيمة التطوع  را . ومن جهة اثنية هناك عدم إقبال للشباب على العمل التطوعي نظبشكل فعال 
( اليت أكدت على أن شبكات التواصل االجتماعي تلعب دورا مهما يف  263، 2014املنظم. وكذلك دراسة كانون )

( اليت أوصت بضرورة العمل على نشر  5696، 2014تمع. ودراسة العاين وآخرون ) نشر ثقافة العمل التطوعي يف اجمل
جيب  على أنه  تأكد  اليت ( 234 ،2015أمحد )  ن طريق وسائل اإلعالم، ودراسةي ع مفاهيم جديدة للعمل التطوع

على وسائل التواصل   العمل على حتقيق جمموعة من األهداف اليت ترتبط ابلفرق التطوعية الرقمية واليت تعتمد يف عملها
ضرورة االهتمام بتوعية  ، وإىل ثةدينشر ثقافة العمل التطوعي من خالل توظيف الوسائل التكنولوجية احلمنها االجتماعي: 

الشباب ِبفهوم العمل التطوعي الرقمي وكيفية توظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف نشر ثقافة العمل التطوعي الرقمي  
  تفق وت الفرق التطوعية اليت تساهم يف حتقيق األهداف الوقائية والعالجية والتنموية ابجملتمع.  ر د من تطويوهذا يؤدي إىل مزي

مُيكن لشبكات التواصل االجتماعي املسامهة  اليت أكدت على أنه  Gulyas ,Agnes ( 2015)دراسة  هذه النتيجة مع
 . يف نشر املعرفة بني اجلمهور

ومتوسط حسايب   (% 5.76وبنسبة مئوية )مرات ( 6حيث تكرر ) الثانيةيف املرتبة وجاء بُعد )التعليم املستمر( 
التعليم من أولوايت اجلامعات إال أن االهتمام به من خالل العمل التطوعي الرقمي كان  ن ، ومع أن هذا النوع م( 1.2)

 ، وإن جاء يف املرتبة الثانية. أقل من التطلعات

(  % 0مئوية )وي االحتياجات اخلاصة( يف املرتبة األخرية بدون تكرارات ونسبة يف حني جاء بُعد )برامج تربوية لذ 
ي  حث أن هذه النتيجة غري منطقية إطالقا، وأهنا تتناقض مع أهداف العمل التطوعا ، ويرى الب( 0ومتوسط حسايب )

ويعزو الباحث ذلك رِبا   ،أهم مسؤولياهتاوأولوايته اليت جتعل من تقدمي اخلدمات والربامج لذي االحتياجات اخلاصة من 
كافة أفراد  ل يف تقدمي اخلدمات التطوعية  ينبغي أن يقوم بهإىل قصور يف معرفة الدور الشامل للعمل التطوعي الرقمي الذي 

( اليت أشارت إىل أن من احلمالت  253، 2015وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أمحد ) . اجملتمع ِبختلف شرائحه 
 جها اجملتمع محلة " معا ملساعدة معاق" وجاءت يف املرتبة الرابعة. التطوعية اليت حيتا
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التطوعي الرقمي للجامعات السعودية يف اجملال  ما األبعاد الرتبوية للعمل  الذي ينص على:: اخلامس إجابة السؤال 
 وميكن عرض نتائج وحتليل هذا السؤال من خالل ما يلي:      الصحي والبيئي؟ 

 (6اجلدول رقم )

 جتماعي)تويرت( من خالل موقع التواصل اال اجملال الصحي والبيئييف  التطوعي الرقمي للجامعات السعوديةد الرتبوية للعمل األبعا

 م

األبعاد الرتبوية  
التطوعي  للعمل 

 الرقمي 
يف اجملال 

 الصحي والبيئي 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
 التطوعي 

إدارة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
اآلداب 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
جمموع   التطوعي 

التكرارا 
 ت

النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 
 خالد 

جامعة  
امللك عبد 

 العزيز 

جامعة  
امللك 
 فيصل

جامعة  
 حائل

 1 2 71.42 10 2 1 1 5 1 التثقيف الصحي  2

 2 0.4 14.28 2 0 0 2 0 0 مكافحة التلوث 4

 3 0.2 7.14 1 1 0 0 0 0 الصحية الرعاية  1

6 
العناية 

ابلنشاطات 
 الزراعية 

0 0 1 0 0 1 7.14 0.2 3 

د خدمات اإلرشا 3
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 والعالج النفسي 

العناية ابملنتزهات  5
 4 0 0 0 0 0 0 0 0 العامة 

  2.8 100 14 3 1 4 5 1 اجملموع 

من   اجملال الصحي والبيئي طوعي الرقمي للجامعات السعودية يف التاألبعاد الرتبوية للعمل ( 6يوضح اجلدول )
(  10( يف املرتبة األوىل حيث تكرر )التثقيف الصحي )بُعد  وجاء ازليا، تنمرتبة  خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت( 

الفهم العام   ، ويرى الباحث أبن هذه النتيجة تبدو منطقية يف ضوء (2ومتوسط حسايب ) (% 71.42وبنسبة مئوية ) مرات 
حيح للعمل التطوعي  لصلدور مواقع التواصل االجتماعي احملصور لدى الكثريين يف الدور اإلعالمي، إال أن املفهوم ا

الرقمي يبغى أن يتجاوز الدور اإلعالمي إىل املمارسة العملية للعمل التطوعي من خالل تقدمي العديد من الربامج يف جمال  
 التثقيف الصحي وخالفه. 

ومتوسط حسايب   (% 14.28( وبنسبة مئوية )2) بعدد تكرارين  الثانيةيف املرتبة ء بُعد )مكافحة التلوث( وجا
يف حني جاء بُعد )خدمات اإلرشاد والعالج النفسي( وبُعد )العناية ابملنتزهات العامة( يف املرتبة األخرية بدون  ، ( 0.4)

ذه النتيجة قصورا كبريا يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات،  ، ومتثل ه(0( ومتوسط حسايب )%0تكرارات ونسبة مئوية )
اجلامعات   األعمال التطوعية املهمة يف اجملال البيئي والصحي، وتستطيعمن حيث إن مكافحة التلوث والعناية ابملنتزهات 

الرقمي ابقتدار من   ِبا لديها من كوادر وطنية مميزة يف هذا اجملال من إعداد شباب قادرين على تفعيل العمل التطوعي 
  اقع التواصل االجتماعي مو  القائمني على ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل  خالل مواقع التواصل االجتماعي الرمسية. 
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ابجلامعات ليس لديهم خربة كافية ابلعمل التطوعي الرقمي وأبعاده وجماالته املختلفة مما أظهر عنايتهم ببعض األبعاد دون  
 غريها. 

ما اجملاالت األكثر تفاعال يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات السعودية من  الذي ينص على: السادس: إجابة السؤال 
 ع التواصل االجتماعي)تويرت(؟ موقخالل  

 وميكن عرض نتائج وحتليل هذا السؤال من خالل ما يلي: 

 (7اجلدول رقم )

 ية من خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت( اجملاالت األكثر تفاعال يف العمل التطوعي الرقمي للجامعات السعود

(  8 . 20مرات، وِبتوسط حسايب ) ( 104)، قد تكرر اجملال التعليمي(: 4) ال اجملأن ( 7) يوضح اجلدول رقم
ي الرقمي للجامعات  لمجاالت األكثر تفاعال يف العمل التطوعل( ابلنسبة % 49.28للحساابت اخلمسة وبنسبة مئوية )

القائمني على  ا يعين أن . وهذيف املرتبة األوىل اجملالالسعودية من خالل موقع التواصل االجتماعي)تويرت(، وكان هذا 
التعليمي من خالل نشر ثقافة العمل  مواقع التواصل االجتماعي حساابت العمل التطوعي يف اجلامعات يؤمنون بدور 

للتعليم النصيب األكرب يف إطار  اليت أشارت إىل أن ( 123، 2013عباس ) راسةعلى ذلك دأكدت كما ،  التطوعي 
ملا له من أثر وأمهية كبرية تعود على الفرد واجملتمع، يف ظل األلفية اجلديدة اليت حتتاج  بقوة، االهتمام ابلتطوع واخلوض فيه 

(  2015) عدد من الدراسات مثل دراسة الزير واملقبل وهو ما أشارت إليه   إىل مزيد من املعرفة واملهارة والتجديد واالبتكار. 
( اليت  2014) لتطوعي والتثقيف وله، ودراسة نزال وحبشعمل ا اليت أوصت ابستثمار وسائل التواصل احلديثة يف تعزيز ال 

  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  أوصت إىل ضرورة نشر ثقافة التطوع الرقمي ابعتباره وسيلة تطوع سريعة وسهلة. 
  ، ومع دراسة( اليت أشارت إىل دور شبكات التواصل االجتماعي يف انتشار ثقافة العمل التطوعي2014كانون )

 م
جماالت العمل 

التطوعي  
 الرقمي 

عمادة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
 عملال

 التطوعي 

إدارة 
العمل 
 التطوعي 

اندي 
اآلداب 
 التطوعي 

اندي 
العمل 
جمموع   التطوعي 

 التكرارات 
النسبة 
 املئوية 
% 

املتوسط 
 الرتتيب  احلسايب 

جامعة  
 اإلمام 

جامعة  
امللك 

 لد خا

جامعة  
امللك عبد 

 العزيز 

جامعة  
امللك 
 فيصل

جامعة  
 حائل

 1 20.8 49.28 104 7 27 35 11 24 اجملال التعليمي  4

جمال خدمة  1
 2 8.6 20.37 43 6 7 13 6 11 الدين 

جمال االنتماء   2
 3 8 18.95 40 7 2 3 7 21 الوطين

اجملال الصحي   5
 4 2.8 6.63 14 3 1 4 5 1 والبيئي 

ال اجمل 3
 5 2 4.73 10 4 1 3 1 1 االجتماعي 

  42.2 100 211 27 38 58 30 58 اجملموع 
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Chernobrov, Dmitry (2018) أن املتطوعني الرقميني مصدر معلومات جيد لكل من اجلمهور  اليت أظهرت
 . ومنظمات اإلغاثة 

أكثر احلساابت   )جامعة امللك عبد العزيز( وكان حساب حساابت العمل التطوعي، مجيع  اجملالوقد تناولت هذا 
 . ( تكرارات7األقل تكرار حيث سجل ) ائل( )جامعة ححساب  كان( مرة يف حني  35تكرارا له، فتكرر)

( إىل حمدودية التطوع الرقمي العريب مع أن هذا النوع من التطوع يف تزايد  101، 2014وقد أشار نزال وحبش )
ستوى العاملي، إال أن هناك بعض التجارب القليلة اليت هتدف إىل ترسيخ ثقافة العطاء والعمل  وانتشار مستمر على امل

ستقطاب املتطوعني للمشاركة يف التنمية اجملتمعية ابستخدام التقنيات التكنولوجية احلديثة ووسائل  خالل االتطوعي من 
 التواصل اإللكرتوين. 

( وبنسبة  8.6مرة، وِبتوسط حسايب) ( 43) حيث تكرر  املرتبة الثانية  يف ، جمال خدمة الدين (: 1)اجملال بينما جاء 
(  16، 2015عموما العمل التطوعي، حيث أكدت دراسة الزير واملقبل )م عليه وهو املبدأ الذي يقو  (. % 20.37مئوية )

العمل التطوعي هو   من عينة دراستهما هو جمال لنيل األجر والثواب وهذا ما يدعم القول أبن %35أن التطوع ابلنسبة ل 
 ركيزة اثبتة يف الدين اإلسالمي.  

( أكثر احلساابت  جامعة امللك عبد العزيز ساب )، وكان ححساابت العمل التطوعيمجيع  اجملالوقد تناولت هذا 
أقلها تكرار له، فتكرر   وحساب )جامعة حائل( (جامعة امللك خالد( مرة يف حني كان حساب )13تكرارا له، فتكرر)

 . ات يف كل حساب مر ( 6)

وجاء يف   (% 18.95) ( وبنسبة مئوية 8مرة، وِبتوسط حسايب) ( 40)تكرر ف، جمال االنتماء الوطين (:2)أما اجملال 
من خالل نشر قيم االنتماء والوالء واملشاركة، يقول أمحد  يكون ويرى الباحث أنه االهتمام هبذا اجملال  املرتبة الثالثة. 

التطوعي الرقمي جيب العمل على حتقيق جمموعة من األهداف اليت ترتبط ابلفرق  يف جمال العمل (: 234، 2015)
تدعيم قيم االنتماء وإكساب مسات  ، ومنها ا على وسائل التواصل االجتماعيد يف عملهالتطوعية الرقمية واليت تعتم

 املواطنة الصاحلة لدى أفراد اجملتمع. 

( أكثر احلساابت تكرارا له،  اإلمام وعي، وكان حساب )جامعة وقد تناولت هذا اجملال مجيع حساابت العمل التط
 ( مرات يف كل حساب. 6ا تكرار له، فتكرر )( أقلهفيصل امللك  ( مرة يف حني كان حساب )جامعة21فتكرر)

( وبنسبة  2.8مرة، ِبتوسط حسايب) ( 14) تكرر يف املرتبة الرابعة و فجاء ، اجملال الصحي والبيئي: ( 5جمال )أما 
تعد قضااي احملافظة على البيئة من أكرب التحدايت اليت تواجهها البشرية، حيث جاء ضمن توصيات  ، و (% 6.63مئوية )

العمل على  "  ه 1417مي للخدمات التطوعية الذي عقد ِبكة املكرمة حتت إشراف جامعة أم القرى عام ملؤمتر العلا
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كما تشري دراسة أمحد    (.88، 2005)النعيم،  "تمعتشجيع مجعيات تطوعية متخصصة تعىن بقضااي البيئة وتنمية اجمل 
محلة التوعية أبمهية احملافظة على البيئة يف  حيث جاءت  ، ( إىل احلمالت التطوعية اليت حيتاجها اجملتمع253، 2015)

 . املرتبة الثالثة 

ساابت  أكثر احل )جامعة امللك خالد(وكان حساب حساابت العمل التطوعي، مجيع  اجملال وقد تناولت هذا 
حيث   وحساب )جامعة امللك فيصل( األقل تكرار )جامعة اإلمام(حساب  كانيف حني   مرات( 5) تكرارا له، فتكرر

 . ( تكرار واحد لكل حساب1سجل )

( وبنسبة  2، وِبتوسط حسايب) ( مرات 10) تكرر يف املرتبة األخرية حيث ، اجملال االجتماعي(: 3)وجاء اجملال 
عموما، حيث أشار التوجيري  لنتيجة غري متوافقة مع الدور االجتماعي ملواقع التواصل وتبدو هذه ا (. % 4.73مئوية )

اعية للعمل التطوعي عموما تتمثل يف توفري الرعاية االجتماعية ألفراد اجملتمع  هداف االجتم( إىل أن األ86، 2013)
عي مل تعد جمرد جماال للتواصل  أن مواقع التواصل االجتما إىل  ( 265، 2014كانون )دراسة  أشارت و األكثر حاجة. 

إلجيابية كثقافة العمل التطوعي  االجتماعية اوالتفاعل بني مستخدميها بل أصبحت جماال اجتماعيا لتنمية ونشر بعض القيم 
( أن األهداف  86، 2013التوجيري ) ذكر من خالل ما تتميز به من قوة إعالمية وإقناعية. ويف إشارة إىل أمهية هذا اجملال 

 ماعية للعمل التطوعي عموما تتمثل يف حتقيق األمن الشامل يف اجملتمع. االجت

( أكثر احلساابت تكرارا له،  جامعة حائل، وكان حساب )وعيت العمل التطحساابمجيع  اجملال وقد تناولت هذا 
  ل( وحساب )جامعة امللك فيص ( جامعة امللك خالد حساب ) و  حساب )جامعة اإلمام(  يف حني كان  مرات ( 4فتكرر)

 . يف كل حساب  اواحد  اتكرار (  1أقلها تكرار له، فتكرر )

يف جماالت العمل التطوعي الرقمي أببعاده املختلفة   لتفاعل الرتبوييف ا  ا  وخالصة النتائج تشري إىل أن هناك قصور 
النتيجة اليت  يف اجلامعات السعودية، ما عدا اجلانب التعليمي ببعده املتمثل يف نشر ثقافة العمل التطوعي، ويف هذه 

يشجع  من التطوع ال  ( يف أن طبيعة هذا النوع 111، 2013ملا ذكره التوجيري ) توصلت إليها الدراسة احلالية أتكيد
املتطوعني على التطوع على األرض خارج شاشات األجهزة اإللكرتونية، فتأثري هذا النوع يبقى حمصورا يف التوعية  

نقاش عرب مواقع التواصل إىل أرض الواقع. ابإلضافة إىل أن التطوع الرقمي غالبا ما  ابلقضااي، ولكن اندرا ما يتحول ذلك ال 
به عادة ما تكون منخفضة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة احلازمي وآخرون  درجة االلتزام يكون مؤقتا ومتقطعا و 

ى عينة الدراسة، يف حني أن دور  ( اليت أظهرت أن مفهوم ثقافة العمل التطوعي جاء بدرجة )عالية( لد367، 2015)
 Connollyليه دراسة يضا ما أشارت إ، وهو أ اجلامعات يف نشر ثقافة العمل التطوعي جاء بدرجة )ضعيف( يف جممله 

,A. (2014) من وسائل التواصل االجتماعي يف أعمال املنظمات التطوعية املثلىعدم االستفادة أظهرت نتائجها  اليت  ،
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ا من املنظمات التطوعية تستخدم وسائل التواصل االجتماعي على الرغم من أهنم شعروا أن  هناك عدد ا قلي أن  و  ال  جد 
ااستخدامها     .سيكون مفيد 

( إىل أمهية تفعيل دور اإلعالم عموما ِبا يف ذلك مواقع التواصل االجتماعي حيث  86، 2013ويشري التوجيري )
مية الشاملة، اقتصاداي وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فيجب أن يكون هناك  يقول: عندما يرتبط العمل التطوعي ِبسألة التن

 وسائل اإلعالم.  وة إليه من كافة إعالم كثيف ومتواصل من خالل الدع

كما أن واقع املشاركة يف األعمال التطوعية ما زالت أتخذ جانبا بسيطا من اهتمامات الطلبة اجلامعيني، وأن  
 مل يدركوا موضوع التطوع ابلصورة املطلوبة، وذلك لغياب توفري الفرص أما الشباب اجلامعي وهي  املسؤولني يف التعليم العايل

نتقالية من حياة الفرد قبل الدخول إىل احلياة املهنية والعملية. وهذا ظاهرا جليا يف نتائج الدراسة  ليت تشكل مرحلة ا املرحلة ا
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة   ات يف تفعيل التطوع الرقمي. احلالية حول واقع شبكات التواصل االجتماعي للجامع

 وعي املرتبط بوسائل التواصل االجتماعي. كايف ابلعمل التط اليت أظهرت عدم االهتمام ال( 2015أمحد )

( إىل أن جهود اجلامعات السعودية يف نشر ثقافة العمل التطوعي ال  370، 2015ويشري احلازمي وآخرون )
رى  ولذا ي مكانتها يف اجملتمع، وال مع املسؤولية امللقاة على عاتقها وضخامة الدعم الذي تتلقاه من الدولة. يتناسب مع 

،  ستثمار مواقع التواصل االجتماعي للعمل التطوعي الرقمي يف دعم العمل التطوعي امليداين يف اجلامعاتالباحث أمهية ا
مُيكن استخدام التكنولوجيا بشكل عام يف األعمال  أنه  يف Gulyas ,Agnes (2015)وهو ما تشري إليه دراسة 

ل إىل عدد كبري من الشباب أكثر من أي وسيلة  ة فائقة على الوصو أن شبكات التواصل االجتماعي لديها قدر ، و التطوعية 
 . إعالم أخرى 

توعية الناس   وكذلك حث اجلامعات واملؤسسات الدينية والتعليمية واإلعالمية واألندية للقيام جبهد كبري يف 
خطب  ندوات واملؤمترات و وتوجيههم إىل اخلدمات التطوعية إلبراز أمهيتها وأهدافها من خالل وسائل اإلعالم وإقامة ال

 (. 89، 2005اجلمع )النعيم، 

إن ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع العريب حباجة إىل تنمية شاملة تستند إىل البحث العلمي والتوجه احلكومي  
،  ( 44، 2016طبيعة التحوالت االقتصادية والسياسية والثقافية اليت يعيشها اجملتمع العريب )الغرايبة، وبين أرشيد، اجلاد ل 

سائل اإلعالم واالتصاالت والتقنية احلديثة يف نشر الوعي أبمهية العمل التطوعي والتعريف به وأبهدافه وجماالته  واستثمار و 
مما ميثل دعما للتوجه حنو العمل التطوعي الرقمي واستثماره يف خدمة   (. 1067 ، 2013ومنطلقاته ومتطلباته )العبيد، 

 التنمية الشاملة.  اجملتمع واملسامهة يف حتقيق
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 خالصة النتائج:

اجملاالت التطوعية مجيعها، ولكن   تناول )تويرت( للجامعات  يف موقع التواصل االجتماعي    العمل التطوعي الرقميأن  .1
 بني جمال وآخر، وبني جامعة أخرى.   هناك تفاوت يف التناول

ت )تويرت( جاء يف  االجتماعي للجامعا أن اجملال التعليمي من جماالت العمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل  .2
 . % 49.28( وبنسبة مئوية 104املرتبة األوىل بتكرار )

ي للجامعات )تويرت( جاء يف  أن جمال خدمة الدين من جماالت العمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل االجتماع .3
 . %20.37( وبنسبة مئوية 43املرتبة الثانية بتكرار )

عي الرقمي يف موقع التواصل االجتماعي للجامعات )تويرت( جاء يف  جماالت العمل التطو أن اجملال االجتماعي من  .4
 . % 4.73( وبنسبة مئوية 10املرتبة األخرية بتكرار )

التعليمي، كان أكثر األبعاد تكرار يف مجيع   للمجال  األبعاد الرتبوية( ضمن أن بُعد )نشر ثقافة العمل التطوعي .5
كل من بُعد )رعاية املسنني( ضمن اجملال    ، بينما جاء% 87.5( وبنسبة مئوية 91اجملاالت، حيث جاء بتكرار )

ت اإلرشاد  االجتماعي، وبُعد )برامج تربوية لذوي االحتياجات اخلاصة( ضمن اجملال التعليمي، وبُعد )خدما 
يع  يف مج اتكرار  بوية الرت  والعالج النفسي( و )العناية ابملنتزهات العامة( ضمن اجملال الصحي والبيئي.. أقل األبعاد

   . %0( وبنسبة مئوية 0اجملاالت، بتكرار )

ي  أظهرت النتائج عموما أن هناك قصورا يف التفاعل الرتبوي للعمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل االجتماع .6
 . الرتبوية  للجامعات )تويرت( يف خمتلف جماالته وأبعاده 

 توصيات الدراسة: 

 : يلي ِبا  الباحث  يوصي ة احلالي الدراسة  نتائج ضوء   يف

االرتقاء ابلعمل التطوعي الرقمي للجامعات من خالل إنشاء إدارة مستقلة تشرف على التفاعل التطوعي بني   -
 . يف حتقيق ذلك وتفعيل التقنية احلديثة  اجلامعة واجملتمع

التطوع الرقمي   وتدريبهم على ممارسة النهوض ابلعمل التطوعي الرقمي للجامعات إبعداد قادة العمل التطوعي -
 اعم للتطوع امليداين. الد

تربية املواطن الرقمي القادر على نشر قيم التطوع داخل اجلامعة وخارجها، واملتمثلة يف املبادرة واملثابرة والبذل   -
 يثار واملشاركة واملسؤولية. والعطاء واإل

ر، وتوزيع اجلهود  يطغى جمال على اآلخ التوازن يف العمل التطوعي الرقمي ليشمل كافة اجملاالت واألبعاد، حبيث ال  -
 لتحقيق اهلدف املنشود من العمل التطوعي عموما، من خالل تقدمي الدورات والندوات وورش العمل. 
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م ومهاراهتم وقدراهتم يف تنمية العمل التطوعي الرقمي واالرتقاء به، من  حتفيز الشباب اجلامعي الستثمار طاقاهت -
 ال التفعيل الرتبوي للعمل التطوعي. ت واملنافسات يف جم خالل إقامة العديد من املسابقا

تقدمي املبادرات واألعمال اخلريية عرب مواقع التواصل االجتماعي، اليت تعاجل القصور يف أي جانب من جوانب   -
 ع، ليسهم العمل التطوعي يف تنمية شاملة للمجتمع وأفراده. اجملتم

 رحلة العمرية ابلتعاون مع الوزارات املعنية. مساعدهتم يف هذه امل إقامة محالت تطوعية رقمية للعناية ابملسنني و  -

 ة مشكالهتم. ، والقيام بدراسات تربوية ملعاجل تربوية لذوي االحتياجات اخلاصةتوجيه مسؤويل التعليم إىل بناء برامج  -

 د الرقمي. تفعيل خدمات اإلرشاد والعالج النفسي من خالل مواقع التواصل االجتماعي، أو ما يسمى ابإلرشا -

 ضمن الربامج التطوعية ابجلامعة.  ابملنتزهات العامة  الت تطوعية رقمية للعناية إقامة مح   -

 :الدراسة  مقرتحات

 : التالية  الدراسات  إجراء  الباحث يقرتح الدراسة  نتائج ضوء   يف

 . لرتبويللتفاعل ا  العمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( دراسة حتليلية انقدة -

 . 2030لتفعيل العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة   تصور مقرتح -
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 :املراجع

جملة احلكمة  الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي، (. املعوقات اليت تعرتض مشاركة 2017ابن عودة، نصر الدين )
 . 174 – 100(، 10)، مؤسسة كنوز احلكمة، اجلزائر، ع للدراسات االجتماعية 

 ، دار صادر: بريوت. 3، طلسان العرب(.  1994ن منظور، أبو الفضل مجال الدين )اب

شبكة األلوكة،   ، تقنيات التواصل االجتماعي االستخدامات واملميزات  (. 2013) شنب، محزة. أبو
www.alukah.net ، :2/6/2018 اسرتجع يف . 

اجمللة  بكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات الصحية لدى اجلمهور السعودي. (. ش 2013، زينب. )أبو طالب
 . 120-59(،  9)  ،العربية لإلعالم واالتصال 

معوقات املمارسة املهنية خلدمة اجلامعة يف تنمية ثقافة العمل التطوعي اإللكرتوين لدى   (. 2015أمحد، حممد حممد سليم )
 . 273-224(، 39)4، مصر، خلدمة االجتماعية والعلوك اإلنسانية جملة دراسات يف ا   الشباب اجلامعي،

 ريوت. : ب املكتب اإلسالمي ، 3ط، صحيح اجلامع الصغري وزايدته(. 1988األلباين، حممد انصر الدين )

اجمللة  ها، (. دور اجلامعات السعودية يف خدمة القطاع اخلريي من وجهة نظر منسوبي2017ابرشيد، عبد هللا حممد )
 . 110 -97(، 12)6، ة الرتبوية املتخصصةالدولي

 ، دار ابن كثري: دمشق. صحيح البخاري(. 2002البخاري، حممد بن إمساعيل )

:  املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،ناء االجتماعي والثقايف لدى الشباب تويرت والب(. 2013البناء، بسمة قائد. ) 
 بريوت. 

 ، دار مملكة جند: الرايض. 2، طوتنظيمه  التطوع ثقافته(. 2013التوجيري، صاحل محد )

 ، دار السالم: القاهرة. العمل التطوعي يف ميزان اإلسالم (. 2009اجلمل، أمحد حممد )

دور اجلامعة الرتبوي يف نشر ثقافة العمل التطوعي يف   (. 2015) مد، والقحطاين، عواطف حم ، احلازمي، حممد، وآل مرعي 
 . 413-367(،  116)  29لس النشر العلمي، جامعة الكويت، جم ، جمللة الرتبية ااجملتمع السعودي،  

جتماعية على  (. التفاعل االجتماعي عرب مواقع التواصل االجتماعي وانعكاساته اال2012احلايس، عبد الوهاب جودة )
يف  الجتماعية ودورها ، مكانة العلوم ااملؤمتر الدويل الثان لكلية اآلداب والعلوم االجتماعيةالشباب اجلامعي، 

 (، جامعة السلطان قابوس. 2دراسة الظواهر االجتماعية املعاصرة، م )

، املركز الدويل  االت أرحباإلنرتنت، ثورة حديثة يف دفع العمل اخلريي التطوعي إىل جم(. 2011الريدي، آالء ) 
 . 27/3/2018 ، اسرتجع يف: http://www.medadcenter.comمداد،   -لألحباث والدراسات

http://www.alukah.net/
http://www.medadcenter.com/
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، جامعة امللك سعود،  العمل التطوعي وقيم املواطنة لدى الشباب السعودي (. 2015الزير، آمنة، واملقبل، مشاعل )
 . 20-2الرايض، 

 الرايض.  جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،   ، العمل التطوعي وعالقته أبمن اجملتمع(.2006)  الشهراين، معلوي

  : استخداماته، دار الكتاب العريب  -أسسه  -: مفهومه حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية(. 1978) شديطعيمه، ر 
 القاهرة. 

رسالة ماجستري غري  بوية يف تنمية اجملتمع احمللي من وجهة نظر املسؤولني، (. دور اإلدارة الرت 2004العازمي، مبارك )
 ألردن. الريموك، إربد، ا ، كلية الرتبية، جامعةمنشورة 

جملة دراسات  (. واقع مشاركة طلبة جامعة السلطان قابوس يف العمل التطوعي، 2014العاين، وجيهة اثبت وآخرون ) 
 . 5702  -5667(، 36)  15، مصر، يةاخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسان

الطالب حنوه جبامعة القصيم،  تنميته واجتاهات  (. واقع العمل التطوعي ومعوقاته وأساليب2013العبيد، إبراهيم عبد هللا )
 . 1076 -987(، 2)  6جامعة القصيم، السعودية، ، جملة العلوم العربية اإلنسانية

 الرايض. : ، مكتبة العبيكان3، طيف العلوم السلوكية املدخل إىل البحث  .( 2003)  العساف، صاحل محد

مية ثقافة العمل التطوعي يف املدرسة الثانوية،  بوية ودورها يف تن(. األنشطة الرت 2017عسكر، عبد العزيز حممد وآخرون )
 . 192 –  151(، 186)، مصر، ع  جملة القراءة واملعرفةدراسة حتليلية، 

فة العمل التطوعي يف اجملتمع العريب املعاصر، املكوانت واإلشكاالت وضرورة التفعيل،  (. ثقا2003غامن، إبراهيم البيومي )
 . ( 15)4، مصر،  جملة النهضة 

جملة رسالة  (. العمل التطوعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة اجلامعة، 2016أمحد، وبين أرشيد، عبد هللا )الغرايبة، 
 . 55 – 27(، 54) ، الرايض، ع الرتبية وعلم النفس 

 . (28)113، مصر، جملة الرتبية(. تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب،  2010فخرو، عبد الناصر )

، مؤسسة  جملة احلكمة بكات التواصل االجتماعي وثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع اجلزائري، (. ش2014ن، مجال )كانو 
 . 266-242(، 24)كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ع 

باب  (. العمل التطوعي وتنمية ثقافة املواطنة. دراسة مطبقة على أندية التطوع ِبراكز الش2007ود، منال طلعت )حمم
  - 1377. ( 23) 3 ، مصر – جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ندرية. ِبحافظة اإلسك

1447 . 

 ز الرأي للدراسات: عم ان. ، مر واقع العمل االجتماعي يف األردن (. 2008احمليسن، هناء )
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-http://crowdanalyzer تقرير مواقع التواصل االجتماعي(. 2018مراقبة وسائل التواصل االجتماعي ) منصة

2391971.hs-sites.com 2018/ 4/ 23 : اسرتجع يف . 
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