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 ممخص

جديد التداكؿ في مجاؿ العمؿ التطكعي  تية، كذلؾ باعتباره مصطمحان بحثت ىذه الدراسة مفيـك التطكع اإللكتركني عبر كسائط الشبكة المعمكما

عاني كمجاالتو المتنكعة، كأيضا لككنو حديث االستخداـ في إطار النشاطات التطكعية، كلذا، فقد ناقشت الدراسة ىذا المصطمح  الجديد مف حيث م

ـ العممي كالثكرة التكنكلكجية العالمية الحالية، ال سيما التطكر كبير في شبكة ، كما بينت أىمية ارتباطو بالتقدكتفسيراتو مفيـك التطكع اإللكتركني

)اإلنترنت(، كما سمطت ىذه الدراسة الضكء عمى سبؿ استخداـ التطكع اإللكتركني، كسبؿ اإلفادة مف ىذا األسمكب التطكعي الحديث في  المعمكمات

الجماعات كالمؤسسات الفاعمة في العمؿ التطكعي. فمتحقيؽ ذلؾ، اعتمدت  ـبؿ األفراد، أكاف ذلؾ مف قأمجاؿ النشاطات التطكعية المتنكعة، سكاء 

 الدراسة عمى األسمكب االستقرائي كأسمكب تحميؿ المضمكف لمنصكص المختمفة المتعمقة بمكضكع الدراسة.

شيكع استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية عبر  قد تكصمت الدراسة إلى أف التطكع اإللكتركني ىك نتاج الثكرة التكنكلكجية العالمية، كأفك 

مارسة اإلنترنت تعتبر ذات األثر الكبير في انتشار دائرة التطكع اإللكتركني، كأف ىذا النمط مف التطكع قد شكؿ كسيمة سيمة كسريعة في مجاؿ م

ؿ النشاط التطكعي مف إطاره المحمي المحدكد إلى نطاؽ النشاط النشاطات التطكعية المتنكعة عبر تمؾ الكسائط، كأف التطكع اإللكتركني قد نق

 العالمي الكاسع عمى مستكل العالـ.

رسمية، ككذلؾ  ـ، فقد أكصت ىذه الدراسة بضركرة تشكيؿ مكاقع الكتركنية متخصصة في المؤسسات الفمسطينية المتنكعة، سكاء كانت أىمية أأخيران 

تمفة، كما أكصت بأىمية نشر ثقافة التطكع اإللكتركني، كاالستفادة منو في مجاالت الحياة المتعددة في في الجامعات كالمؤسسات التعميمية المخ

 المجتمع الفمسطيني. 

 التطكع اإللكتركني )االفتراضي(، كسائؿ معززة، العمؿ التطكعي، كسائط التطكع اإللكتركني. الكممات الدالة:
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 مقدمة الدراسة

ث األخير مف القرف الماضي كحتى الكقت الحاضر، في حالة مذىمة مف التطكر الكبير في مجاؿ منذ بداية الثميعيش العالـ 

تقنيات االتصاؿ التكنكلكجي، كقد أدل ىػذا التطػكر إلػى حػدكث انعكاسػات كبيػرة ليػذا التقػدـ التكنكلػكجي الكبيػر عمػى منػاحي 

جػاالت الحياتيػة األخػرل، ففػي خضػـ ىػذا التطػكر التكنكلػكجي الحياة: الثقافية، كالتعميمية، كالسياسية، كاالقتصادية، ككافة الم

 ص ،2005 أصبح العالـ، "قرية ككنية، كتساقطت حكاجز الزماف كالمكاف في االتصػاؿ كالحصػكؿ عمػى المعرفػة، )شػاىيف،

ف الحػػدكد (. ككػػؿ ذلػػؾ نتيجػػة لمثػػكرة المعمكماتيػػة كالتكنكلكجيػػة التػػي أثػػرت كشػػممت كافػػة مجػػاالت العػػيش البشػػرم، سػػيما كأ92

كالحكاجز كاألسكار، بيف الشعكب كالدكؿ، قد تحطمت بفعؿ ىذه التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية التي تفرعػت منيػا، 

كأف ىػذا التطػكر، قػػد جعػؿ مػف الكيانػػات المختمفػة عمػى مسػػتكل عػالمي، كأف نقػؿ ىػػذه الكيانػات مػف حيػػز المحػدكد إلػى  فػػاؽ 

 (.161ص: ، 2003غير محدكدة )األعرج،

لذلؾ كمو، فقد غدت تقنيات سبؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف األفراد كالشعكب أكسع انتشاران، مما أضفى عمى نشاط ىذا العصر 

طبيعة عممية اتسمت "بالتبادؿ كالسرعة في اإلنجاز أتاحت لقطاعات عريضة مف بني البشر فرص الكصكؿ لممعمكمات 

 (.92 ص ،2005 شاىيف،) متداكلة عمى الصعيد العالميالتي يرغبكف في الحصكؿ عمييا، كالتي أصبحت 

فرض ىذا التطكر التكنكلكجي اليائؿ نفسو كأدكاتو عمى كاقعنا االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم كالثقافي، كما إلى غير 

التكاصؿ ذلؾ مف كسائط االتصاؿ الفضائي المباشر، عبر األقمار الصناعية، كاليكاتؼ المحمكلة، إلى ثكرة المعمكمات ك 

التي ترافقت مع ظيكر شبكة اإلنترنت، كالمكاقع اإللكتركنية كمنتدياتيا، كما تفرع عف ىذه الشبكة العنكبكتية مف كسائؿ 

)يكتيكب(، كغيرىا مف مكاقع االتصاؿ اإلجتماعي ، ك)تكيتر(كالفيس بكؾ(، االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي العديدة، مثؿ:)

 (. 1 ، ص 2010لمئات مف مبلييف البشر )كردم،التي قد تجاكز عدد مستخدمييا ا

ما يعرؼ بمصطمح )التطكع  كنتيجة ليذا التطكر التكنكلكجي اليائؿ، أك ما يعرؼ باسـ )ثكرة المعمكمات( فقد ظير حديثان 

 كتحديدان  االفتراضي(، أك )التطكع اإللكتركني(، كخاصة مع تكافر الشبكة العنكبكتيو في معظـ البيكت، كلدل غالبية األفراد،

في تكسيع  س بكؾ( ك)تكيتر(، ك)يكتيكب(، دكر)في كتحديدان  ككسائمو، فئات الشباب، كقد كاف لشبكات التكاصؿ االجتماعي

 (.  1 ص ،2011لمعممية التطكعية"، )الريدم، دائرة العمؿ التطكعي بيف األجياؿ الشابة، كىذا جعؿ منيا "داعما أساسيان 

الكبير لمشبكة  نتشارفي ظؿ اال كمحدكدة، كلكفلتطكعي في بداياتو يتـ بصكرة جزئية لقد كاف ىذا النمط مف العمؿ ا

التطكع اإلفتراضي أك اإللكتركني،  خذا باإلتساع  فإفمتنكعة، العنكبكتية، بكافة ما يرتبط بيا مف مكاقع تكاصؿ إجتماعي 
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يات، أف عدد المستخدميف لمكاقع التكاصؿ عمى أرض الكاقع كالممارسة الميدانية، إذ تشير بعض اإلحصائ كنكعان  كمان 

(، )مؤسسة الدعكة 2009( مع حمكؿ عاـ )%94حيث كصؿ إلى ) االجتماعي كالشبكة العنكبكتية عامو، قد تضاعؼ كثيران 

(. عمى الرغـ مف أف ىناؾ مف يمارس العمؿ التطكعي اإلفتراضي باعتباره حداثة أجنبية، أك 5 ص ،2010 اإلسبلمية،

ـ ما كمكاكبة لما ىك جديد، كىناؾ مف يتعامؿ مع التطكع اإللكتركني بأنو كسيمة جديدة تضفي عمى حياتي مجاراة لمعصر

مف التغيير ككسر رتابة الحياة اليكمية، بينما تقع الرغبة بعمؿ الخير الحقيقي كالجاد في  نكعه ىك غريب كغير مألكؼ، أك 

 (. 87 ص ،2005 أدنى درجة مف االىتماـ )المصعبي،

 

 كمة الدراسةمش

الترابط االجتماعي بيف أفراد  كالتراحـ، كتحقيؽالكد  المجتمع، كنشركاف كال يزاؿ العمؿ التطكعي الدعامة األساسية في بناء 

الصالح، كلكف سبؿ تحقيؽ ىذا النشاط اإلنساني التطكعي  الخير، كالعمؿكذلؾ الرتباطو المتيف بكؿ معاني  ؛المجتمع

ما يتـ بالقكؿ كىناؾ ما ال يتـ  يقؿ، كمنولى  خر، كمف مجتمع إلى مجتمع، فتارة يزيد كأخرل تختمؼ مف زماف إكأدكاتو 

(. كمف الجدير ذكره، أف سبؿ الدعكة إليو تختمؼ باختبلؼ الغايات 40 ص ،2011 التطكع الحقيقي بو إال بالعمؿ )حماد،

حمة إلى أخرل، كذلؾ رىف بدرجة رقي الشعكب كاألىداؼ التطكعية، كما تتنكع إجراءات تنظيمو مف كقت آلخر، كمف مر 

عمى خط التطكع كأحد العكامؿ  كافة بتفرعاتيا – في السنكات األخيرة -كتقدميا، كلذلؾ، فقد دخمت الشبكة العنكبكتية 

التطكعية ، فيناؾ العديد مف المكاقع اإللكتركنية التي تكفر الخدمات كعمبلن  المساعدة النتشار التطكع، كتعزيز ممارستو قكالن 

اإلفتراضية في بعض المجاالت، ال سيما التطكع اإللكتركني مف أجؿ محك األمية، كنشر فكرة التطكع بشكؿ عاـ، كنشاط 

طكعي الكتركني مف ىذه المكاقع، بيدؼ تعريؼ التطكع اإللكتركني، أك االفتراضي، كتفسيره كالحض عميو، باعتباره اليـك 

 (.86 ، ص 2005لسياسي، كاالقتصادم، كالثقافي في ميزاف الرأم العالمي )المصعبي،جزءان مف حركة عالمية ليا ثقميا ا

عمميما األكاديمي المتعمؽ بيذا األمر، كبناء عمى مطالعاتيما في إطار األدبيات الضئيمة  كمف خبلؿكليذا فاف الباًحثىٍيف، 

ثقافي كاالجتماعي في المجتمع المحمي، فقد الحظا التي تناكلت ىذا األمر، كمف خبلؿ اىتماماتيما التطكعية في المجاؿ: ال

، كتكاد تقتصر تجاربو عمى بعض التجارب القميمة كالمحدكدة في العالـ العربي، كىي أف التطكع االفتراضي ال يزاؿ محدكدان 

: ىؿ التطكع ىذه الدراسة، تتبمكر في السؤاؿ الرئيس اآلتي مشكمة فإفجيكد فردية كبعيدة عف الشمكلية كالتخطيط، كلذلؾ 

 اإللكتركني كسيمة معززة لمعمؿ التطكعي؟
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كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ الرئيس الذم تتجسد فيو مشكمة ىذه الدراسة، فبل بد مف اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التي تتفرع 

 عنو، كأف ىذه األسئمة الفرعية ىي:

لتطػػػػكعي باسػػػػتخداـ التطػػػػكع اإللكتركنػػػػي مػػػػا اآلليػػػػات كالسػػػػبؿ التػػػػي يمكػػػػف اسػػػػتخداميا، مػػػػف أجػػػػؿ تعزيػػػػز العمػػػػؿ ا -1

 االفتراضي(؟)

مػا أىميػػة اسػتخداـ ىػػذا الػنمط مػػف التطػػكع فػي تحقيػػؽ أىػداؼ التطػػكع الميدانيػػة بطػرؽ سػػريعة كسػيمة كمنظمػػة بػػيف  -2

 كالجماعات؟األفراد 

افة بيف أفراد ىؿ يمكف االستفادة مف نمط التطكع اإللكتركني في مجاالت الحياة: الثقافية كاالجتماعية كالسياسية ك -3

 الكاحد؟المجتمع 

ىػػؿ يػػؤدم تطبيػػؽ نمػػػط التطػػكع اإللكتركنػػي إلػػى تحقيػػػؽ التػػأثر كالتػػأثير الثقػػافي بػػػيف األفػػراد كالمجتمعػػات البشػػػرية  -4

 المتنكعة؟ 

 

 أىداف الدراسة

تركنية، في يمكف مف خبلليا استثمار كسائؿ التكاصؿ االجتماعي اإللك كاآلليات التيتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز السبؿ 

ممارسة لإلى تحفيز المتطكعيف  ، كما تيدؼ أيضان كالثقافية كاالجتماعيةتفعيؿ العمؿ التطكعي في الجكانب: السياسية 

تطكع التطكع اإللكتركني الجاد مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ كالتماسؾ االجتماعي، كجعؿ التطكع اإلفتراضي أداة فعالة في دعـ ال

 الميداني في شتى المجاالت. 

 

 أىمية الدراسة

فمسطيف التي تبحث مكضكع التطكع  في-الباحثيفعمـ  حسب-األكلىتكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا مف الدراسات 

االفتراضي، كما أف أىمية ىذه الدراسة تكمف في ككنيا تسمط الضكء عمى مفيـك التطكع اإلفتراضي كمصطمح حديث 

 اإلفتراضي، مماككنيا تكفر قاعدة معمكمات بحثية منظمة حكؿ مكضكع التطكع  أف أىميتيا تكمف في كالتداكؿ، كماالشيكع 

الرغـ مف قمة ما كتب في ىذا المجاؿ في حدكد عمـ  السياؽ، عمىلما كتب مف دراسات في ىذا  كمساندان  يجعؿ منيا معززان 

 الباحثيف. 
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 منيجية الدراسة

اعتمدا عمى المنيج االستقرائي، كما استعانا بمنيج  متنكعة، فقد مناىج بحثيةاعتمد الباحثاف في إعداد ىذه الدراسة عمى 

تحميؿ المضمكف لمنصكص كاألدبيات المتعمقة بمكضكع الدراسة، باإلضافة إلى استفادتيما مف أسمكب المبلحظة الشخصية 

 حثية التالية: مف قبميما في ىذا اإلطار، كقد قاـ الباحثاف بتطبيؽ ىذه المناىج البحثية باستخداـ األدكات الب

يات، التػي أعػدىا المبلحظة غير المباشرة: كذلؾ برجكعيما إلى العديد مف األدبيات كالتقارير كالسجبلت كاإلحصائ -1

 بشكؿ أك بآخر بالعمؿ التطكعي، كليا عبلقة بمكضكع ىذه الدراسة. ةتعمقاآلخركف، كالم

ؿ المشػاركات الحيػة كالمباشػرة مػف قبػؿ البػاًحثىٍيف المبلحظة المباشرة بالمشػاركة: كقػد تػـ تطبيػؽ ىػذه األداة مػف خػبل -2

فػي مجػػاالت التطػػكع المتعػػددة، كقػػد اعتمػػدا فػػي تمػؾ المشػػاركات العديػػدة عمػػى مبلحظاتيمػػا اليادفػػة كالكاعيػػة، سػػيما 

 كأف الباًحثىٍيف ليما اىتمامات كمشاركات دائمة في ىذا المجاؿ. 

 

 مصطمحات الدراسة

 (.15 ص ،2006 يبذلو أم إنساف لمجتمعو بدكف مقابؿ" )رحاؿ، العمؿ التطكعي: ىك " الجيد الذم

ىك "المياـ التطكعية التي تتـ بصكرة كمية، أك في جزء منيا خبلؿ شبكة المعمكمات  (:االفتراضيالتطكع اإللكتركني )

 (.1ص ، 2011 الريدم،" )الدكلية )اإلنترنت(، سكاء في البيت أك العمؿ

أشيرىا: )تكيتر( ك)فيس بكؾ(، كىي تشكؿ األدكات الرئيسية لممارسة كتكسيع نطاؽ  مكاقع التكاصؿ االجتماعي: كمف

 (.1 ، ص2010 مؤسسة الدعكة اإلسبلمية الصحفية،)اإللكتركني العمؿ التطكعي 

 

 العمل التطوعي

  مفيوم التطوع

، إذا انقاد معو كمضى األمر، كعيوي يىطي  طاعىوي  كاالنقياد، يقاؿ(، كىك يدؿ عمى االصطحاب طىكىعى التطكع لغة مشتؽ مف مادة )

التَّبرع  (. كيقصد بو أيضان 431ص: ق،1411 ، أم تكىمَّؼ استطاعتو )ابف فارس، معجـ مقاييس المغة،تىطىكَّعكالعرب تقكؿ: 
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ؤدم بفعؿ الخير كتىطىكَّع بالشيء: تىبرَّع بو، فيك متطكع كالجمع متطكعكف، كأف كؿ عمؿ يقـك بو اإلنساف مف تمقاء نفسو، كي

 (. 570 )مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، ص فيو خدمة لغيره دكف انتظار أجر أك مقابؿ يسمى تطكعان 

، مأخكذ (44 ، ص2011 )حماد،" كأما التطكع بالمفيـك الشرعي، فيك "التقرب إلى اهلل تعالى بما ليس بفرض مف العبادات

 ".مف قكلو تعالى: "كمف تطكع خيران 

في عمـ االجتماع، كلو عبلقة مباشرة باألبعاد النفسية كالثقافية كالتربكية، فقد حظي  أساسيان  كع يعتبر مبحثان ألف التط كنظران 

ىذا المصطمح باىتماـ الدارسيف كالباحثيف في ىذا المجاؿ، فقد كرد في قامكس عمـ االجتماع، أف العمؿ التطكعي ىك 

يد العكف كالمساعدة لممحتاجيف الذيف ال يستطيعكف بأنفسيـ  "اصطبلح يصؼ الطرؽ النظامية التي تستعمؿ في تقديـ

 (.49 ، ص1986التغمب عمى المشاكؿ كاألزمات الحياتية التي تكاجييـ" )ميشيؿ، 

إنسانية تبذؿ مف أفراد المجتمع بصكرة فردية أك جماعية، كيقـك بصفة  كأما تكفيؽ عسيراف، فقد قاؿ: "التطكع يتضمف جيكدان 

، كال ييدؼ المتطكع تحقيؽ مقابؿ مادم أك ال شعكريان  ـأ بة كالدافع الذاتي، سكاء كاف ىذا الدافع شعكريان أساسية عمى الرغ

 (.  2009ربح خاص" )مؤتمر التنظيمات األىمية العربية،

 ككذلؾ عرَّؼ أحمد خاطر التطكع بأنو: "التضحية بالكقت كالجيد كالماؿ دكف انتظار عائد مادم يكازم الجيد المبذكؿ"

" التطكع: ىك ذلؾ المجيكد القائـ عمى ميارة  بقكلو:عرَّؼ سيد حسانيف العمؿ التطكعي  (. كأيضان 76 ، ص 1984)خاطر،

أك خبرة معينو، كالذم يبذؿ عف رغبة كاختيار بغرض أداء كاجب اجتماعي، كبدكف تكقع جزاء مالي بالضركرة، 

 (. 495 ، ص 1985)حسانيف،

أف  ىي:ىذه العناصر  التطكع، كأف، تبرز بعض العناصر الرئيسية التي تحدد ماىية يبلتياكتحم إف قراءة ىذه التعريفات

التطكع يتـ بالتبرع بالماؿ، أك الكقت، أك الجيد، كأف الفعؿ التطكعي يتـ تقديمو مف قبؿ المتطكع دكف تكقع مقابؿ ما، 

رادةو ذاتيتيف، كما أنو ال كالتطكع يكظؼ في كؿ المجاالت التي تعكد بالنفع عمى المجتمع، كما أف  التطكع نابعه مف رغبةو كا 

يرتبط بأم مينة، أك شريحة عمرية، كيتنكع بتنكع مجاالت الحياة اإلنسانية، كىك يعبر عف شعكر المتطكع بالمسؤكلية تجاه 

  (.95-96، ص  2006)عامر، مجتمعو كاالنتماء لو

يمكف  فإنوخبلؿ إبراز العناصر الناظمة لكؿ مف تمؾ التعريفات، مف خبلؿ تحميؿ التعريفات السابقة لمصطمح التطكع، كمف 

  ، ص2006القكؿ: أف التعريؼ العاـ لمصطمح التطكع ىك "الجيد الذم يبذلو أم إنساف لمجتمعو بدكف مقابؿ" )رحاؿ، 

15.) 
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 أىمية العمل التطوعي

ؼ البشرية، مر ة تعكس أىمية التطكع بالنسبة يمثؿ الثراء الفكرم، الذم يشيده مفيـك العمؿ التطكعي في العمـك كالمعار 

لمفرد كالمجتمع، سيما كأف اليقيف الفكرم لبني البشر، قد ترسخت فيو أىمية العمؿ التطكعي كأسمكب فاعؿ يؤدم إلى 

 (.96 ، ص 2006)عامر، النيكض بالمجتمع كاألمة، مف خبلؿ كؿ الجيكد التي تبذؿ مف أجؿ رقية كتقدميا

ي التطكعي في مكركث الثقافات اإلنسانية المتنكعة، يتربع عمى رأس سمـ القيـ النبيمة كالمطمقة، كأف إف النشاط اإلنسان

اليندكسية، كالكنفكشية،  كمراجعيا، كالفمسفةمشاربيا  انتشارىا، كبتنكعالفمسفات اإلنسانية القديمة، كعمى اختبلؼ أماكف 

عطاء لآلخريف، كذلؾ لما لو مف أىمية في انتظاـ كاستقرار حياه كاإلغريقية، قد أعمت مف قيمة العمؿ التطكعي كبذؿ ال

كالشرائع القديمة مفيـك التطكع، كأعمت مف شانو، حتى جعمتو جزءان مف العبادات  ىذه الفمسفاتالمجتمع، فقد قدست 

 (. 9 ، ص2009جامعة القدس المفتكحة، )لدييا كالطقكس الدينية 

كالتماسؾ بيف أفراد المجتمع الكاحد، كما يعزز انتشار كشيكع األلفة، كالمحبة، كما أف العمؿ التطكعي يحقؽ الترابط 

(. كليذا يعتبر التطكع مف أكثر القيـ 40، ص  2011)حماد،  كالتناصر، بيف أفراد المجتمع الكاحد بكؿ شرائحو المتنكعة

نو قيمة التطكع مف تكثيؼ لمعاني الخير البشرية المطمقة التي ال تختمؼ بشأنيا عقيدة، أك شريعة دينية، كذلؾ لما تختز 

السجايا النبيمة، كالمبادئ اإليجابية التي إذا استثمرت بشكؿ صحيح فإنيا تؤدم إلى  كالتعاكف، كاإلغاثة كالتسامح، ككافة

يـ نيضة األمة، كرقي المجتمع، كبناء صرح الحضارات المتنكعة، كقد كاف لمرساالت السماكية المتنكعة، دكر كبير في تعظ

يمت تعاليـ الشريعة الييكدية، كالشريعة المسيحية، كتعاليـ الشريعة أسنو كأىميتو، فقد أقيمة التطكع كاإلعبلء مف ش

اإلسبلمية السمحة في اإلعبلء مف شأف قيـ عمؿ الخير كالعطاء، كعظمت مف شأف التطكع بالجيد كالماؿ، مف أجؿ إيجاد 

تيف بيف األفراد، كليذا فقد أعمت ىذه الشرائع مف قدر المتطكعيف، كالقائميف عمى حالة مف التكامؿ االجتماعي، كالترابط الم

(. كذلؾ لما لمعمؿ 8 ، ص 2009)جامعة القدس المفتكحة، التطكع، كجعمت منزلتو مف منازؿ الطاعة كالعبادة العميا

كالتكازف، داخؿ المجتمعات البشرية، التطكعي مف قيمة عظيمة ككبيرة، كألىميتو كدكره في إرساء قكاعد التكامؿ كالتماسؾ 

لقيمة العمؿ التطكعي كحضا عميو، فاف الديف اإلسبلمي قد حض عمى  كتعتبر الشريعة اإلسبلمية مف أكثر الشرائع تعظيمان 

التطكع، كتقديـ الجيكد الفردية كالجماعية، التي تيدؼ إلى تقديـ الخدمة لآلخريف، مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ بيف المسمميف، 

(. 1243 ، ص 2003"المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا" )البخارم، قاؿ:قد كرد في األثر النبكم الشريؼ أنو ف

كما أف النصكص الشرعية مف كتاب اهلل سبحانو كتعالى، أكدت عمى أف العمؿ التطكعي ىك مف أجؿ كأعظـ األعماؿ التي 
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في ما  تعالى، ثـعمؿ الخير كالبر كالبذؿ كالعطاء في سبيؿ اهلل  عمى المسمـ أف يعتني بيا، كييتـ بممارستيا في إطار

مىى اإًلثٍـً  الكاحد، لقكلويحقؽ التكامؿ كالتضامف بيف المسمميف داخؿ المجتمع  نيكٍا عى مىى اٍلبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكٍا عى تىعىاكى تعالى" كى

 .( 2يدي اٍلًعقىاًب" )سكرة المائدة، اآلية:كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكٍا الٌموى ًإفَّ الٌموى شىدً 

باعتباره كاحدان مف أىـ مرتكزات التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، بؿ ىك ركيزة  العمؿ التطكعي تكمف أىميتو

كامنة في الفرد لمطاقات ال كتفعيبلن  أساسية لمفيـك التنمية الشامؿ، كما تبرز أىمية العمؿ التطكعي في ككنو يعتبر استثماران 

برز أشكاؿ التعاكف كالتفاعؿ، أكالمجتمع بأسره، كعمى اختبلؼ أعمار كثقافات أفراد المجتمع، باإلضافة إلى أنو يشكؿ 

مف طرؽ التكاصؿ االجتماعي كالثقافي بيف الناس، كىك أيضا رسالة  نو يشكؿ "طريقان أكالتعاضد بيف أفراد المجتمع، سيما ك 

 (.30، ص  2006اجتماعية إيجابية" )رحاؿ، صريحة مفادىا: أنو قيمة

 العمؿ التطكعي في ككنو التجسيد العممي كالكاقعي لتطبيؽ ممارسة كمبدأ التكافؿ االجتماعي، كيشكؿ استثماران  صكر تتجمى

يعد  ألكقات الفراغ لدل الشباب، كيؤسس العمؿ التطكعي بشكؿ جاد قاعدة تنمكية صمبة، خاصة كأف التطكع كفاعبلن  إيجابيان 

أحد المؤشرات الدالة عمى مستكل نضكج الشعكر بالمكاطنة كاالنتماء لؤلمة كالكطف، ىذا مف جانب كمف جانب  خر، فإف 

التطكع يخرج الفرد مف دائرة االنتماء: القبمي الضيؽ كالطائفي المتحيز كالحزبي المحدكد إلى دائرة االنتماء الكاسع كالشامؿ، 

ؿ أطيافو كتككيناتو، كىذا يدفع إلى تعبئة كؿ الطاقات البشرية كاستثمارىا لصالح كافة الشرائح كىك االنتماء إلى المجتمع بك

يجابيتيا، كلذلؾ يؤخذ إاالجتماعية في المجتمع، كليذا يمكننا القكؿ " ف التطكع ظاىرة ىامة لمداللة عمى حيكية الجماىير كا 

 (. 98، ص  2006كمؤشر لمحكـ عمى تقدـ الشعكب" )عامر،

 طوع اإللكتروني )االفتراضي(الت

لمتطكر التكنكلكجي، أك ما يطمؽ عميو )ثكرة المعمكمات( كانتشار كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجي المتنكعة كثمرة مف ثمار  نتاجان 

ة الدكلية(، أك )الشبكالمعمكمات ىذه الثكرة المعمكماتية، كأجيزة االتصاالت المتعددة، كال سيما شبكة )اإلنترنت(، أك)شبكة 

لما تشتمؿ عميو مف كسائؿ اتصاؿ اجتماعي متعددة كمتنكعة، أدت إلى إحداث تأثير كاسع  ؛كما يطمؽ عمييا ،العنكبكتية(

العمؿ التطكعي كباعتباره قيمة ذاتية  فإفككبير في مختمؼ المجاالت، كفي كؿ مناحي الحياة المادية كالفكرية لدل البشر، 

يـ كالتقدير بيف البشر، فقد تأثر بدكره بيذه الثكرة المعمكماتية اليائمة، التي تغطي كؿ اجتماعية كفكرية نبيمة، تحظى بالتعظ

تزايد األعداد اليائمة مف بني البشر عمى اإلقباؿ عمى استخداـ  فإفالكرة األرضية،  بفضائيا الكاسع، كتكاصميا البلمحدكد، 

ة ىذه العممية التطكعية )العمؿ التطكعي(، حيث ميد قد غير مف نمط ممارس  -كال سيما األجياؿ الشابة -ىذه الشبكة
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مصطمح )التطكع  وما يطمؽ عميو، كىناؾ مف يطمؽ عميلظيكر مصطمح التطكع اإللكتركني، أك التطكع اإلفتراضي(، أك ك

 (.3 ، ص 2012المصغر(، أك )التطكع أيكٍف اليف(، )كزارة الخارجية األمريكية،

نتيجة  ؛كتركني مف رحـ العمؿ اإللكتركني، في بداية العقد التاسع مف القرف الماضيلقد كلدت فكرة العمؿ التطكعي اإلل

لمقفزة اليائمة كالنكعية في مجاؿ تقنيات االتصاؿ، كيعكد الفضؿ في إبراز كتطكير كنشر ثقافة ىذا النمط مف الممارسة 

نذ انطبلقيا عمى خمؽ قاعدة بيانات لمربط بيف التطكعية إلى )مؤسسة األثير اإللكتركنية(، فقد تمحكرت فكرة ىذه المؤسسة م

 أسيمتالمتطكعيف حكؿ العالـ، كبيف مؤسسات العمؿ التطكعي المختمفة، كنتيجة لنجاحيا المميز في ىذا المجاؿ، فقد 

مبادرات ىذه المؤسسة مف خبلؿ تركيزىا عمى االستفادة مف قدرة الشبكة العنكبكتية عمى االتصاؿ، في تأسيس أساسيات 

 عمؿ التطكعي اإللكتركني التي تسير عمييا معظـ مؤسسات العمؿ التطكعي، )مؤسسة الدعكة اإلسبلمية الصحفية،ال

 (.3ص ،2010

 اإللكتروني االفتراضيوم التطوع مفي

يعرؼ التطكع اإللكتركني بأنو: "المياـ التطكعية التي تتـ بصكرة كمية، أك في جزء منيا خبلؿ شبكة المعمكمات الدكلية 

،  2011أك تطكع أيكٍف اليف، )الريدم، االفتراضيباسـ: التطكع  إلنترنت(، سكاء في البيت أك العمؿ". كما ييعرَّؼ أيضان )ا

 (.1 ص

كاف في بدايتو يتـ بصكرة  كقد-االستخداـ حديث-التي تطمؽ عميو  ككذلؾ المترادفاتكيعتبر مصطمح التطكع اإللكتركني 

محدكدية تكافر خدمات الشبكة المعمكماتية العالمية لدل أفراد المجتمع بشكؿ كاسع، كذلؾ بسبب  ؛جزئية كمحدكدة نسبيان 

سيما  استخداميا، كالاإلقباؿ عمى  المختمفة، كتزايدكلكف مع تزايد دخكؿ خدمة اإلنترنت إلى البيكت كأماكف العمؿ كمجاالتو 

ككسائط متعددة في مختمؼ  الكاسع، كبأشكاؿار خذ باالنتشأمفيـك التطكع اإللكتركني  فإفمف قبؿ فئات الجيؿ الشاب، 

(. كليذا فاف التطكع اإللكتركني، يشكؿ نقمة نكعية في إطار مياديف 1، ص 2010 مياديف الحياة االجتماعية )كردم،

، هكتنظيمو، كتنفيذ، لسرعة تخطيطو لو، كدافعان  لمعمؿ التطكعي الميداني كمكمبلن  معززان  المتنكعة، كيعتبرالعمؿ التطكعي 

 (. 2009)منتدل زايد العطاء، مبادرة التطكع اإللكتركني،

(، أكثر مف 2009كفي ىذا السياؽ، تشير بعض الدراسات، إلى أف المتطكعيف عبر اإلنترنت قد أنجزكا خبلؿ عاـ)

لتصؿ إلى  دائرة التطكع اإللكتركني  خذة باالنتشار فإف( ميمة تطكعية، في العديد مف المجاالت الحياتية، كليذا 14313)

مناطؽ متعددة كمتنكعة، مف الجغرافيا العالمية كسكانيا، مما يشكؿ تمازجان ثقافيان كفكريان كاجتماعيان بيف المتطكعيف بأسمكب 
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: )تكيتر( ك)فيس االجتماعي، مثؿ(. خاصة كأف شبكات التكاصؿ 1، ص 2010 العمؿ التطكعي اإللكتركني، )كردم،

في تكسيع نطاؽ العمؿ التطكعي  كأساسيان  كبيران  ذا النكع مف التطكع، كما تمعب دكران بكؾ(، تشكؿ األدكات الرئيسية لي

بشبكة اإلنترنت،  مكصكالن  اإللكتركني، كأف )ليدنسي اكتيشسمي( تذكر في ىذا السياؽ، أف الشخص الذم يممؾ حاسكبان 

منزلو مف دكؿ العالـ دكف أف يغادر  كيتمتع بالميارات البلزمة، يستطيع التطكع لتقديـ خدمة تطكعية، في أم بمد ما

 (.1 ، ص 2010)مؤسسة الدعكة اإلسبلمية الصحفية،

العربي ال تزاؿ  االفتراضي، كعمى الرغـ مف أف التطكع االفتراضيكأماـ ىذا التزايد كاالنتشار العالمي الستخداـ التطكع 

خالصة، بعيدان عف شمكلية التخطيط كالتنفيذ، تجاربو تقتصر عمى بعض المكاقع المعدكدة، التي تعتمد عمى جيكد فردية 

(.  غير أنو قد  ظير في العالـ العربي، كال سيما خبلؿ السنكات القميمة الماضية، العديد مف 66، ص  2005)المصعبي،

التجارب كالمحاكالت التي ىدفت إلى نشر مفيـك التطكع اإللكتركني بيف جيؿ الشباب العربي خاصة، كمختمؼ فئات 

عامة، كذلؾ بيدؼ استغبلؿ مثؿ ىذا النمط مف التطكع في خدمة القضايا التنمكية المتنكعة، كأف مف أبرز ىذه  السكاف

التجارب العربية، تجربة منتدل زايد لمعطاء في أمارة أبك ظبي، حيث أطمقت برنامج التطكع اإلفتراضي اإللكتركني ضمف 

ثقافة العطاء كالعمؿ التطكعي، مف خبلؿ استقطاب )مميكف( متطكع حممة المميكف متطكع، كتيدؼ ىذه التجربة إلى ترسيخ 

باستخداـ التقنيات التكنكلكجية،  كعالميان  لممشاركة في التنمية المجتمعية كالتعميمية كالصحية كاالقتصادية  كالثقافية، محميان 

بداعيـ مف أجؿ إتاحة الفرصة لممبلييف مف مختمؼ ال ؛ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي اإللكتركني جنسيات بالمشاركة بفكرىـ كا 

 (. 2009 )منتدل زايد العطاء، مبادرة التطكع اإللكتركني،

مف التجارب العربية البارزة في ىذا الشأف، إطبلؽ نادو تطكعي الكتركني في المممكة العربية السعكدية تحت مسمى  كأيضان 

( فكره تطكعية مع حمكؿ عاـ 15000طكع ك)( مت15000)لبيو(، حيث تيدؼ ىذه التجربة إلى جمع بيانات حكؿ )

مف أجؿ  ؛(، بحيث تشتمؿ بيانات أكلئؾ المتطكعيف عمى مياراتيـ األساسية، كتجاربيـ السابقة في العمؿ التطكعي2015)

كضع استراتيجية تطكع الكتركني مدركسة، مف أجؿ تكفير قاعدة بيانات حقيقية كمنظمة، كسٌد ثغرة العشكائية في بعض 

تجربة أخرل قد  (. كىناؾ أيضان 4، ص  2010التطكعية عند حدكث األزمات )مؤسسة الدعكة اإلسبلمية الصحفية،الجيكد 

ظيرت في جميكرية مصر العربية، كتيدؼ ىذه التجربة إلى الحض عمى التبرع لكفالة األيتاـ، كذلؾ مف خبلؿ تشكيؿ 

لممساعدة في كفالة أكبر عدد مف األيتاـ، كقد  ( شاب مصرم أطمقكا عمييا )يتيـ يتحدث(1000مجمكعة مؤلفة مف )

أسيمت ىذه التجربة بشكؿ كاضح في تعرؼ الكثير مف رجاؿ الخير عمى ىذه المجمكعة، التي كثقت برسالتيـ، كأثمر ذلؾ 
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 ييفاالفتراضبعائد الخير عمى األيتاـ المكفكليف، كىناؾ العديد مف النماذج األخرل كالمجمكعات المتنكعة مف المتطكعيف 

سبلمية، منيا ما يتعدل نشاطيا دكلة بعينيا ليتسع لكؿ الدكؿ الخميجية أك العالـ العربي بأكممو أك العالـ  في دكؿ عربية كا 

ف مف أبرز النماذج المتكفرة في العالـ العربي باإلضافة إلى ما ذكر، تجربة دكلة 2 ، ص 2010بأسره )كردم، (. كا 

كرت في تأسيس العديد مف جمعيات العمؿ التطكعي عمى مستكل كطني، كمف أشيرىا اإلمارات العربية المتحدة، التي تبم

"جمعية متطكعي اإلمارات"، التي تـ إنشاؤىا لتسيـ بغرس القيـ الكطنية كالدينية في نفكس أبناء المجتمع اإلماراتي العربي 

ؼ ممميـ كأجناسيـ كألكانيـ كجنسياتيـ، سيما كأف ليشعركا بقيمة انتمائيـ لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، عمى اختبل ؛المسمـ

ىذه الجمعية تركز عمى إعطاء األىمية الكبيرة لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في التعريؼ بالجمعية كالعمؿ  استراتيجية

التطكعي، كالكصكؿ إلى فئة الشباب الذيف يستخدمكف تمؾ الكسائؿ بشكؿ كبير، حيث تسعى الجمعية لتعريفيـ بالعمؿ 

التطكعي كأىميتو كدكره في المجتمع بشكؿ مستمر، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء مكقع الكتركني خاص بيا، كىك 

www.volunteer.ae. :كتغريداتيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي )تكيتر(، بالعنكاف التالي https://twitter.com/uae_vol. 

 كاصؿ عبر العنكاف التالي:كأما عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي )فيسبكؾ(، فإنو يتـ الت

 www.facebook.com/emirates.volunteer.association (2012 اإلماراتي، التطكعي العمؿ ممتقى). 

كىناؾ تجربة رائدة في مجاؿ العمؿ التطكعي العربي، تجسدت في إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة في تعميـ كتدريب 

)أكاديمية دىلِّة لمعمؿ التطكعي(،  أيسِّسىتفي المممكة العربية السعكدية، حيث المكاطنيف عمى أنماط كمفاىيـ العمؿ التطكعي 

أكاديمية تعمؿ عمى استقطاب الراغبيف في التطكع مف جميع أفراد المجتمع، كما تسعى لتكفير الفرص التطكعية ليـ،  كىي

كالعمؿ عمى صقميا بالتدريب  لدييـ مف خبرات كمؤىبلت، كذلؾ عف طريؽ استثمار طاقاتيـ، كاالستفادة مف كؿ ما

مع الجيات التي تعنى  استراتيجيةشراكات  لممارسة العمؿ التطكعي بشكؿ فاعؿ، حيث تقـك  بعقد لتأىيميـ ؛المتخصص

ف خبلؿ ذلؾ إلى كضع بالعمؿ التطكعي، كالفرؽ التطكعية كمؤسسات المجتمع المدني، كالجمعيات الخيرية، كتيدؼ م

، باإلضافة إلى خمؽ إيجابية، كتأصيؿ العمؿ التطكعي في المجتمع بصكرة تحميو ك تدعمو عيعمؿ التطك مل أنظمة كلكائح

ف المكقع اإللكتركني الخاص بيا، ىك:  فرص التعاكف المتبادؿ، كالسعي لتكحيد الجيكد التطكعية في المممكة، كا 

www.dallahacademy.com/ar/default.aspx. يسبكؾ(، فإنو يتـ التكاصؿ كأما عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي )ف

 .(2012)أكاديمية دلِّة لمعمؿ التطكعي، https://www.facebook.com/dallahacademyعبر العنكاف التالي: 
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ذا كانت ىذه التجارب المتعددة في العمؿ التطكعي  ، قد أدركت أىمية كحيكية مثؿ ىذا النمط الحديث مف االفتراضيكا 

في المتغيرات الداخمية التي حدثت في العديد مف الدكؿ  كاضحان  كبيران  لنمط التطكعي لعب دكران ىذا ا فإفالتطكع اإللكتركني، 

مصطمح )الربيع العربي(، فقد شيدت الدكؿ العربية التي  العربية خبلؿ العاميف المنصرميف، التي أصبح يطمؽ عمييا عالميان 

ممحكظ في أعداد المنظمات التطكعية األىمية التي تـ حدثت فييا تغيرات سياسية ال سيما )مصر، كتكنس( أكبر تزايد 

ف ىذا التزايد كحسب ما كرد في التقرير العاشر لممنظمات األىمية العربية،  شيارىا، كا  ف تمؾ المبادرات كاف إتسجيميا كا 

مف العالـ مصدرىا األساسي قطاع الشباب الناشطيف عبر الفضاء اإللكتركني، كمف ثـ انتقمت ىذه المبادرات التطكعية 

 (.2012إلى التطكع العممي الميداني عمى األرض )خميفة، االفتراضي

 أىمية التطوع اإللكتروني ومزاياه

لمعمؿ التطكعي الميداني، فيك يمكف المتطكع عبر كسائط االتصاؿ اإللكتركني مف  كداعمان  يعتبر التطكع اإللكتركني مكمبلن 

رح األفكار الجديدة، كحشد أكبر عدد مف المتطكعيف الجدد،  باإلضافة إلى تحقيؽ ما قد يعجز عنو المتطكع الميداني، كط

أف التطكع اإللكتركني يشكؿ كسيمة سريعة كدقيقة في التكاصؿ مع المؤسسات األىمية المتنكعة التي تنشط في مجاؿ مياديف 

صة كأف ىناؾ العديد المتعددة، خا كديمكمة لمتكاصؿ الدائـ بيف ىذه المؤسسات العمؿ التطكعي المختمفة، مما يشكؿ دعمان 

لذيف ال يحبذكف العمؿ التطكعي الميداني لسبب أك آلخر، كلذلؾ فاف العمؿ التطكعي اإللكتركني يشكؿ مف األفراد ا

 (. 1 ، ص2011 لممارسة نشاطيـ التطكعي في مجاالتو المختمفة )الريدم، ؛سمكب األفضؿ عند ىؤالء األفراداأل

المتطكع عبر كسائؿ التكاصؿ اإللكتركنية المتنكعة، مف  يمكنف( فتراضياإللكتركني )اال تطكعال فإفكعمى صعيد  خر، 

ممارسة التطكع ضمف دائرة أكسع مف نطاؽ المتطكع الميداني، سكاء في مجاؿ طرح األفكار، أك حشد الدعـ كالتأييد لميدؼ 

كؿ الشرائح المجتمعية، كبالتالي فإف التطكع اإللكتركني  الميتىطىكَّع مف أجمو، كىذا ما يكفر  فرصة أكسع كأكبر لمتكاصؿ مع

لممارسة نشاطات تطكعية متنكعة، تتناسب مع  يعتبر البكابة الكحيدة المبلئمة لمعديد مف األفراد الذيف يجدكف فيو متسعان 

مكانياتيـ، ناىيؾ عف أف ىذا النمط مف األسمكب التطكعي يعتبر كسيمة مف كسائؿ صقؿ الم كاىب كاستغبلؿ قدراتيـ كا 

 (. 3، ص 2010الكقت،)كردم،

نو يمتمؾ القدرة عمى تسخير ميارات ككفاءات تطكعية بارزة، مما يتيح أكمف المزايا التي يتصؼ بيا التطكع اإللكتركني، 

كعي، إذ إف التطكع لممتطكعيف مف خبللو التعرؼ عمى التنكع البشرم كالفكرم، كىذا يعتبر مف أسمى رساالت العمؿ التط
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، التي تعد الثركة الحقيقية ليذا النكع مف التطكع،  باإلضافة كتنميتيا يـ في تطكير المكارد البشرية التطكعيةاإللكتركني يس

في تطكير  بيران ك إلى أف التطكع اإللكتركني يؤدم إلى تعزيز التكاصؿ بيف المؤسسات الثقافية كالبحثية، حيث يمعب دكران 

، كىذا بدكره يحقؽ حالة مف تنكع الخبرات ؿ في نشر نتائج ىذه البحكث كتعميميا عالميان يـ بشكؿ فعاالبحث العممي، كيس

ف ىذا نابع مف اختبلؼ بيئات:عرقية كجغرافية كثقافية مختمفة،  في  راء المتطكعيف اإللكتركنييف عمى مستكل عالمي، كا 

تطكع اإللكتركني )جامعة القدس المفتكحة، كىذا ما يؤدم إلى تكسيع مدارؾ كمعارؼ أكسع كأشمؿ لممتطكعيف عبر نمط ال

 (. 3 ، ص2009

كمف المميزات الكبيرة كالميمة التي يتميز بيا العمؿ التطكعي اإللكتركني، قدرتو الكبيرة عمى تخفيض تكاليؼ اإلعداد 

يـ كتكظيفيا ، كتصنيؼ مياراتكاستثمارىا ، ككذلؾ قدرتو عمى استغبلؿ طاقات المتطكعيفكأنشطتو لبرامج العمؿ التطكعي

في االتجاه التطكعي المراد تحقيقو، إضافة إلى أف التطكع اإللكتركني يحكؿ الطاقات في كقت الفراغ إلى طاقات نافعة 

كبناءة، ككذلؾ يعمؿ التطكع اإللكتركني عمى تذليؿ عقبات الزماف كالمكاف لممتطكعيف عبر كسائط التطكع اإللكتركني 

بينيـ، كأف أىـ ما يميز العمؿ التطكعي اإللكتركني، أف المتطكع عبر كسائؿ التطكع  المتعددة، كتسييؿ كسيمة التكاصؿ

اإللكتركني، ال يتحمؿ أكثر مف طاقة تحممو كقدرتو في مجاؿ العطاء كالتطكع، ناىيؾ عف أف العمؿ التطكعي اإللكتركني 

كقيف كغيرىـ مف شرائح المجتمع التي يكفر فرصة كبيرة لذكم االحتياجات الخاصة، مثؿ: كبار السف، كالنساء، كالمع

يصعب عمييا الحركة أك التنقؿ مف مكاف إلى  خر، التي ال تستطيع بذؿ الجيكد العضمية الكبيرة في مجاؿ العمؿ التطكعي 

الميداني، فاف التطكع اإللكتركني يكفر لكؿ ىذه الشرائح فرصة العطاء التطكعي، كتمكنيـ مف إطبلؽ قدراتيـ كمكاىبيـ، 

اتيـ في سبيؿ خدمة تطكعية لقضية مف القضايا المختمفة، في المجاالت الحياتية المتنكعة لمجتمعيـ )مؤسسة الدعكة كخبر 

 (.5 ، ص 2010اإلسبلمية الصحفية،

الفرد مف تقديـ خدمات عديدة لمجتمعو، كما يمكنو مف تنظيـ المجمكعات التطكعية  يمٌكفكما أف التطكع اإللكتركني 

يمكِّف األفراد المتطكعيف عبر النمط أنو افة إلى أنو يعزز ركح المغامرة كالصبر عند المتطكعيف، كما كقيادتيا، باإلض

عالمية عالية،  اكتسابيـ ثقافةكاسعة كمتنكعة، كما يعزز سعة اطبلعيـ، ككذلؾ  بناء عبلقاتالتطكعي اإللكتركني، مف 

 (. 3، ص  2011)الريدم،

اإللكتركني، فإنيا كثيرة كتكاد تشتمؿ عمى معظـ مجاالت الحياة البشرية في  كأما مجاالت تطبيؽ كممارسة التطكع

كالتعاكف بيف المؤسسات الحككمية،  كتسييميا المجتمعات المتنكعة، فالتطكع اإللكتركني يساعد عمى سرعة عمميات التنسيؽ
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طار، باإلضافة إلى قدرتو عمى تكفير كبيف مؤسسات العمؿ التطكعي األىمية، كمنظمات المجتمع المدني العاممة في ىذا اإل

كخبراتيـ، باإلضافة إلى القدرة الكبيرة لمتطكع اإللكتركني عمى تكثيؼ  قكاعد بيانات دقيقة كمنظمة عف أعداد المتطكعيف

كساعات دراسية إجبارية، كأيضا قدرتو عمى متابعو المتطكعيف  تي تعتمدىا العديد مف الجامعات،ساعات خدمة المجتمع ال

كعناكينيـ، كمتابعة كؿ المراسبلت المتعمقة بيـ، كأيضا يساعد العمؿ التطكعي اإللكتركني عمى إنشاء  حيث: تبرعاتيـ مف

ف  كتككيف قاعدة بيانات عالمية بشاف المكارد البشرية المتاحة مف المتطكعيف عمى شبكة المعمكمات الدكلية )اإلنترنت(، كا 

يع تبادؿ المعمكمات عمى الصعيد العالمي بشاف مساىمات المتطكعيف في التنمية في تشج محكريان  ىذا العمؿ "يمعب دكران 

 (.88/87، ص:  2005االقتصادية كاالجتماعية" )المصعبي،

 

       ووسائطو آليات التطوع اإللكتروني

فعالة   ليات-ترنتاإلن –كسائؿ االتصاؿ المتفرعة عف شبكة المعمكمات الدكلية  الحديثة، كتحديدان تشكؿ كسائؿ االتصاالت 

الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، قد طكرت بشكؿ فاعؿ طريؽ التكاصؿ بيف  اإللكتركني، فيذهكمميزة لممارسة العمؿ التطكعي 

 (. 5، ص 2010 )مؤسسة الدعكة اإلسبلمية الصحفية، أسرع كأسيؿ فاعمية، كأكثر إنتاجان  األفراد، فأصبحت

كسائط التكاصؿ  فإفتي يقـك عمييا التطكع اإللكتركني: القكائـ البريدية اإللكتركنية، إف مف أبرز التقنيات اإللكتركنية ال

(. 3، ص 2011ىذا النمط الحديث مف التطكع، )الريدم، يقـك عمييااالجتماعي اإللكتركني تشكؿ القاعدة األساس التي 

ؿ بيف المتطكعيف اإللكتركنييف، كبيف اليدؼ كما أف  ليات التطكع اإللكتركني التي تقـك عمى الدعـ الفني، تشكؿ حمقة كص

المراد مف العممية التطكعية بعينيا، كباإلضافة إلى اآلليات الخاصة بالمكقع الفني، ككذلؾ جمع المعمكمات كالنشرات 

مية البريدية لممتطكعيف اإللكتركنييف، كالتركيج اإللكتركني لفكرة التطكع كمجاالتيا المقصكدة، باإلضافة إلى تسييؿ عم

ف ىذه التقنيات التي تسيؿ عممية التطكع اإللكتركني تعتمد عمى العديد مف المعايير التي  ممارسة التطكع اإللكتركني، كا 

يحدد كفقيا درجة نجاح التطكع اإللكتركني، كمف أبرز ىذه المعايير: المصداقية، كحداثة المعمكمات، كالمعقكلية، كالدعـ 

 .(3-4، ص 2005 المستمر )المصعبي،

لقدرتو عمى الكصكؿ لآلفاؽ غير المحدكدة، كبما  ؛كلذلؾ كمو، فإف التطكع اإللكتركني يشكؿ المستقبؿ القادـ لمعمؿ التطكعي

يمتمؾ مف قدرة عمى تطكير المؤسسات التطكعية الصغيرة، كدكنما حاجة لمتركيز عمى التطكع المباشر، فالتطكع اإللكتركني 

العمؿ التطكعي العاـ، الذم يعزز المساىمة في تطكير الحياة البشرية، كيفتح باب ما ىك إال كسيمة مف كسائؿ تطكير 
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االنطبلؽ أماـ التطكع اإللكتركني نحك العالمية، كتمكنو مف المساىمة في نيضة اإلنسانية جمعاء )مؤسسة الدعكة 

 (. 4، ص  2010اإلسبلمية الصحفية،

لعمؿ التطكعي، فقد دعت منظمة األمـ المتحدة إلى السنة الدكلية  لممتطكعيف كأماـ ىذا االىتماـ العالمي النامي كالمتزايد با

لمعمؿ التطكعي في الدكؿ العربية،  يكليك( مف كؿ عاـ يكمان 15/ ـ(، كما قررت الجامعة العربية أف يككف يـك )2011عاـ )

عية كالثقافية كاالقتصادية، باعتبار أف لؤلنشطة: االجتما كحيكيان  لككنيا مجاال كاسعان  ؛بيدؼ التركيج لؤلعماؿ التطكعية

العمؿ التطكعي بكؿ أنماطو يشكؿ كسائط ردـ الفجكة بيف المجتمع كالدكلة مف جية، كبيف األفراد كالحياة االجتماعية العامة 

اضر مف جية أخرل، كذلؾ في أجكاء مف التعاكف كالتنسيؽ بينو كبيف الدكلة، األمر الذم يكفؿ االطمئناف كاالستقرار لح

 (.80، ص 2006 كمستقبؿ المجتمع كتقدمو في المجاالت الحياتية المختمفة )عامر،

 

  نتائج الدراسة

 -لقد تكصمت ىذه الدراسة لعدد مف النتائج كىي: 

  بينت ىذه الدراسة، أف كافة العقائد كالشرائع الكضعية كالفمسفية كالسماكية، قد أجمعت عمى تعظيـ العمؿ

يحقؽ التماسؾ  كلما ينتج عنو مف تكافؿ اجتماعي، ،يحققو مف ترابط بيف األفرادلما  ؛وكتقديس التطكعي

يؽ الفكارؽ بيف فئات المجتمع المتنكعة، مما يشكؿ حالة مف االستقرار كالشعكر بالكرامة يالمجتمعي، كتض

 اإلنسانية لدل كؿ أفراد المجتمع. 

 شبكة المعمكمات الدكلية  الثكرة المعمكماتية، كتحديدان ف العمؿ التطكعي الميداني قد تأثر بالتقدـ التكنكلكجي ك إ

)اإلنترنت(، حيث غدت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي اإللكتركنية، عبر شبكة المعمكمات الدكلية، تشكؿ كسيمة 

  المختمفة.عريضة لممارسة العمؿ التطكعي مف خبلؿ كسائطيا 

 لمعمؿ التطكعي  ع اإللكتركني(، ال يشكؿ بديبلن ف العمؿ التطكعي الذم يمارس عبر رسائؿ اإلنترنت )التطك إ

نما يشكؿ داعمان  براز رسالتو، مف خبلؿ االستفادة مف طاقات  كمكمبل لو، كمساندان  الميداني، كا  لتعزيز استخدامو كا 

  التطكعي.أكبر عدد ممكف مف الشرائح التي ترغب في ممارسة العمؿ 
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 بذؿ النشاط التطكعي مف  يمكف مضاعفةرية، التي مف خبلليا ييييٍِّئ التطكع اإللكتركني مساحة كاسعة مف الح

قبؿ الشرائح التي ال تستطيع القياـ بالتطكع الميداني، كلكنيا ترغب في ممارسة الرسالة التطكعية، مثؿ: النساء، 

 ، كالمعكقيف، كذكم الحاجات الخاصة مف مختمؼ الفئات.السف، كالمتقاعديفككبار 

 ثة،  ليات كسبؿ عديدة كسيمة، تمكف المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ التطكعي كفرت كسائؿ االتصاؿ الحدي

مف تنسيؽ أعماليا، كنشاطاتيا باليات تشبيؾ كتنسيؽ سريعة كسيمة، تكفر الكقت كالجيد كالتكمفة التي يقتضييا 

 مثؿ ىذه النشاطات التطكعية. 

 المستكل المحمي إلى المستكل العالمي، كىذا بدكره أخرج النشاط التطكعي مف  اإللكتركني، قدف العمؿ التطكعي إ

يجعؿ مف ممارسة العمؿ التطكعي اإللكتركني، كسيمة فعالة تساعد عمى تمازج اآلراء، كتبادؿ الخبرات، كالثقافات 

  العالـ.بيف المتطكعيف عبر النمط التطكعي اإللكتركني عمى مستكل دكؿ 

 

  التوصيات

 -تـ كضع التكصيات التالية:  فإنو اءن عمى النتائج سابقة الذكربن

  تكصي ىذه الدراسة بضركرة إبراز دكر العمؿ التطكعي كقيمتو في المجتمع الفمسطيني، كذلؾ مف خبلؿ تكثيؼ

يتكلى ذلؾ كؿ مف مؤسسات العمؿ  كأفالندكات كالمشاغؿ، كالمحاضرات، ال سيما بيف األجياؿ الشابة، 

 المتنكعة، الرسمية كغير الرسمية في فمسطيف. التعميمية األىمية، كالمؤسساتالتطكعي 

  ضركرة نشر ثقافة التطكع اإللكتركني باعتباره كسيمة تطكع سريعة كسيمة، كذلؾ مف خبلؿ إعداد كتأسيس مكاقع

إلكتركنية تختص بالعمؿ التطكعي اإللكتركني في المجاالت الحياتية المختمفة لممجتمع الفمسطيني، كأف يككف 

إلى ؤسسات التكنكلكجية الفمسطينية، ككافة المؤسسات العاممة في المجتمع المدني، باإلضافة بالم ذلؾ منكطان 

 الفمسطينية. كالجامعات دالمعاى

  العمؿ عمى تنظيـ حممة كطنية شاممة مف قبؿ الجيات الرسمية، كبالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني

براز أىميتو كمجاالتو كمزاياه في تحقيؽ سرعو الفمسطينية، مف أجؿ التعريؼ بالعمؿ التطكعي اإللكترك  ني، كا 

 التكاصؿ كسرعو األداء، كبالتالي سرعو تحقيؽ األىداؼ التي يتـ التطكع مف أجميا. 
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  تكصي ىذه الدراسة الباحثيف كالميتميف في مجاؿ العمؿ التطكعي، أف يعممكا عمى إعداد المزيد مف األبحاث

ثرائو  تركني، كذلؾاإللككالدراسات حكؿ العمؿ التطكعي  بيدؼ تعزيز األدبيات المتعمقة بيذا المكضكع، كا 

بالبحث العممي، كمف ثـ تعميـ نتائج تمؾ الدراسات عمى المؤسسات كالجيات الفمسطينية الرسمية كغير الرسمية 

ي ترسيخ الدراسات، ف االسترشاد بتمؾالعاممة في مجاؿ العمؿ التطكعي بشقيو: الميداني، كاإللكتركني( مف أجؿ 

 مفيـك العمؿ التطكعي اإللكتركني، كالحض عمى ممارستو مف قبؿ شرائح المجتمع المتنكعة.

 

 المراجع

 ( ،طريقػػة الخدمػػػة االجتماعيػػة فػػي تنظػػيـ المجتمػػػع1985أبػػك بكػػر، حسػػانيف ،)، ،مصػػػر،-القػػاىرة الطبعػػة الرابعػػة 

 مكتبة األنجمك مصرية.

 ( ،تػأثيرات العكلمػة عمػى2003األعرج، حسػيف ،) 147(، 1)0مجمػة: رؤيػة مػف أجػؿ فمسػطيف،  ،الػنظـ المحميػة-

169. 

  مكقع الفيس بكؾ(. (، المممكة العربية السعكدية.2012)التطكعي، أكاديمية دلِّة لمعمؿ( 

 ( ،صحيح البخارم2003البخارم، محمد بف إسماعيؿ ،)، :منشػكراتمصػر، -المنصكرة الرؤكؼ، عبدطو  تحقيؽ 

 .اإليماف مكتبة

 مطبكعػػػػات جامعػػػػة القػػػػدس األردف،  –التطػػػػكعي، عمػػػػاف (، العمػػػػؿ الجمػػػػاعي 2009س المفتكحػػػػة، )جامعػػػػة القػػػػد

 المفتكحة.

 ( ،العمؿ التطكعي كمجاالتو االجتماعية في السػنة 2011حماد، نافذ ،)سمسػمةالجامعػة اإلسػبلمية  النبكيػة، مجمػة( 

 .76-39(، 1)19دراسات إنسانية(، 

 ( ،طريقة تنظيـ الم1984خاطر، أحمد ،)منشكرات المكتب الجامعي الحديث.                                                           مصر، –اإلسكندرية  ،جتمع 

 ( ،التطػػػكع ضػػػركرة إنسػػػانية ال تمقػػػى اىتمػػػاـ، 2012خميفػػػة، رحػػػاب ،)الصػػػادر فػػػي  اليكميػػػة، العػػػدداألىػػػراـ  جريػػػدة

 .مصر-(، القاىرة15/9/2012تاريخ:)

 ( ،الشباب كالعمؿ التطكعي في 2006رحاؿ، عمر ،)الحياة لئلغاثة كالتنمية. فمسطيف، مؤسسة 
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 ( ،اإلنترنػػت 2011الريػػدم،  الء ،)–  أرحػػب، المركػػزثػػكرة حديثػػة فػػي دفػػع العمػػؿ الخيػػرم التطػػكعي إلػػى مجػػاالت 

 الدكلي لؤلبحاث كالدراسات/ مداد. 

 ( ،دكافع كمعكقات استخداـ شبكة اإلنترنت م2005شاىيف، محمد ،) ،ف قبؿ العػامميف فػي جامعػة القػدس المفتكحػة

 .92(، 6) 0مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، 

 ( ،ثقافػػة العمػػؿ التطػػكعي لػػدل الشػػباب السػػعكدم2006عػػامر، عثمػػاف ،)،    ،مجمػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية

0(7). 

 القراف الكريـ.                                    

 اإللكتركني،(، العمؿ التطكعي 2010حمد، )كردم، أ .http://kenanaonline.com 
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Abstract 

This study examines the concept of E-volunteerism via the modes of information network, as it is a new term in 

the field of voluntary work and its diverse domains.  The study discusses this new practice in terms of  meanings 

and relevance to the scientific progress as well as the current global and technological revolution, particularly 

the great development in information network (Internet). To achieve this, the study adopted the inductive method 

and the content analysis of the various related texts.  

This study also sheds  light on the ways people approach E- volunteerism, and devises methods for individu-

als/groups/institutions to take advantage of this modern practice.  The study found that E-volunteerism is a 

product of the global technological revolution, and that the prevalent usage of electronic and social media has a 

significant role in the spread of E-volunteerism.  This voluntary pattern forms a quick and easy way in practic-

ing various voluntary activities via  media. In fact, E- volunteerism has transformed voluntary work from its 

limited, local framework to a broader  global scope. As such, specialized websites have to be established in Pal-

estinian various institutions, both civil and official, as well as in various universities and educational institu-

tions. There is also a need to make people aware of   E- volunteerism, thus they can use it  in various fields of 

community life. 

Keywords: electronic volunteerism, supportive tools, voluntary work, methods of electronic volunteering. 

 

 

 

 


