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إىداء

أىػػػدم رسػػػالتي المتكاضػػػعة لحػػػؿ مػػػف يسػػػتحؽ اإلىػػػداءب كأبػػػدأ بمػػػف ال يقػػػدركف بػػػ مف  
ى حػؿ مػف يقبػع خلػؼ قضػباف لتقدير محانتيـ العلياب إليحـ يا شيداء كطني البكاسؿب إل

االحتبلؿ حاف اهلل ليـ في حؿ حيف معيف.

إلػػى كالػػدم الحػػريميفب إليػػؾأ يػػا مػػف أنػػتأ فػػي حيػػاتي حيػػاةب إليػػؾأ يػػا مػػف ينحنػػي الحػػرؼ 
 حبا" كامتنافب أمي الغالية القلب المعطاء

 إليَؾ يا سندم في حؿ زماف كمحاف أبي الغالي

احتػػػي كمليمػػػي عنػػػد حػػػاجتيب زكجػػػي إليػػػَؾ يػػػا رفيػػػؽ دربػػػي كموػػػدر قػػػكتي كمحػػػكر ر 
 الحبيب

إلى نبض قلبي كأكؿ فرحتي كركحي التي ألجليا أحيا كلدم إسبلـ

يد العكف التي لـ تتكانى عف مساعدتي يكماب فأنتف أقرب إلي مػف حبػؿ  شقيقاتيب أنتف  
 الكريد يا مودر سعادتي

إليؾ يا مف أشد بؾ ظيرم ك يا مف يمكت الحزف بحضره أخي الغالي أحمد

عائلتي ال انيةب بيت السحينة كالطمأنينو..أىؿ زكجي الحراـ.

إلى الكركد المن كرة بطريقي كالظؿ الذم أستنده عند حاجتيب وديقاتي

إليحـ مع خالص االحتراـ كالتقدير زمبلئي



  أ 

إقرار

اقر أنا معد ة الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدسب لنيؿ درجة الماجستيرب كأنيا نتيجة أبحا ي 
لخاوةب باست ناء ما تـ اإلشارة لو حي ما كردب كأف ىذه الدراسةب أك أم جزء منياب لـ يقدـ لنيؿ ا

 درجة عليا ألم جامعة أك معيد آخر.

التكقيع:............................

خديجة ياسيف أحمد مسكدةاالسـ: 

305 2017التاريخ :    /    / 



  ب 

شكر وتقدير

لوبلة كالسبلـ على أشرؼ المرسليف خاتـ األنبياء كالوديقيفبسـ اهلل الرحمف الرحيـ كا

ليو أنيب)) ودؽ اهلل العظيـ ((وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

ىدائي مشاعرن  ا" مليئة بداية مف ال يشحر الناس ال يشحر اهللب فأنا أحمؿ في طيات شحرم كا 

ظة التي لطالما انتظرت ليا بالحب كاالمتناف لحؿ مف ساىـ مف أجؿ إيوالي إلى ىذه اللح

 كتشكقت

اتقدـ بجزيؿ الشحر كالتقدير إلى الدحتكر الفاضؿ د. شاىر العالكؿ على جيكدة العظيمةب 

ب حاف لمبلحظاتو عظيـ اال ر في انجاز الرسالة بالشحؿ كنوائحة كتعديبلتو التي ا رت الرسالة

 .العلمي الوحيحب أدامؾ اهلل ذخرا لطلبة العلـ أستاذم الفاضؿ

حما اتقدـ بالشحر الجزيؿ إلى الدحتكر الفاضؿ                   كالدحتكر الفاضؿ 

على تقبليما مناقشة الرسالةب كتقديـ االرشادات كالتعديبلت التي ست رم الرسالةب لحـ مني حؿ 

 االحتراـ كالتقدير.

ـ فشحرحـ ال يسطر بكرقة كحبر أشحرحـ عائلتي الوغيرة كالحبيرةب أشحرحـ أساتذتي األفاضؿ الحرا

 مرسكـ عليياب إنما ىك أسمى مف ذلؾ بح ير



  ت 

الممخص

ىدفت الدراسة الى التعرؼ على كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للجامعة كالطلبةب  إضافة 

للتعرؼ على مدل ادارؾ طلبة جامعة القدس ألىمية العمؿ التطكعي االلحتركني في تحقيؽ 

ب كأىـ المعكقات التي تكاجو العمؿ التطكعي االلحتركني لدل الطلبة التنمية المجتمعية

المتطكعيف في جامعة القدسب ك سبؿ تطكير كتعزيز العمؿ التطكعي االلحتركني. 

حذلؾ ىدفت الدراسة للتعرؼ على الفركؽ في المتكسطات الحسابية في ادراؾ طلبة جامعة 

ت )الجنسب الحليةب مدة التطكعب كساعات القدس للعمؿ التطكعي االلحتركني تعزل لمتغيرا

 الدخكؿ لبلنترنت اسبكعيا(.

( طالبا كطالبة مف 374كمف اجؿ تحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ اختيار عينة عشكائية تم لت في )

ب كذلؾ ضمف المنيج الكوفيب 2017-2016طلبة جامعة القدس المسجليف للعاـ الدراسي 

نو حأداة للدراسةب كتـ تحليليا مف خبلؿ استخداـ حيث عملت الباح ة على استخداـ االستبا

 .(SPSSبرنامج )

ا جاء بدرجة أف  كاقع اىتماـ جامعة القدس بالتطكع االلحتركني إدارين أظيرت نتائج الدراسة 

أيضاب حما كاقع التطكع االلحتركني لدل طلبة جامعة القدس ب حذلؾ على مستكل متكسطة

ىمية التطكع االلحتركني كضركرة كجكده س يدرحكف جزئيا أطلبة جامعة القد ظيرت النتائج أف  أ

اظيرت النتائج اف ىناؾ بعض نيـ ال يقكمكف بذلؾ بدرجة عاليةب حذلؾ في مساعدة االخريفب لح

المعكقات تؤ ر على التطكع االلحتركنيب كتتم ؿ ىذه المعكقات في عدـ كجكد وفحة تابعة 

ب حما ميف دائرة العمؿ التطكعي للتطكع االلحتركنيللجامعة تيتـ بالتطكع االلحتركنيب كعدـ تض

أظيرت النتائج أف  أىـ سبؿ تعزيز كجكد العمؿ التطكعي اإللحتركني ىك قياـ دائرة العمؿ 
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التطكعي بتكفير وفحة الحتركنية خاوة بالطلبة يمحف مف خبلليا القياـ بنشاطات طبلبية 

 ماعينا كتحكف تابعة لوفحة الجامعة.مختلفة تدعـ الطلبة علمينا ك قافينا كادبينا كاجت

حما اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احوائية على محاكر االستبانو تبعا لمتغير 

)الجنسب كالحليةب كالتخوصب مدة التطكع( كلـ تظير أم فركؽ ذات داللة احوائية تبعا 

 لمتغير عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت.

ىتماـ بفحرة العمؿ التطكعي االلحتركني كتدعيـ كجكدىا كتعزيز تنظيـ االكعليو تكوي الباح ة ب

برنامج يمحف مف خبلؿ بناء رؤية ليذا النكع مف التطكع ضمف أسكار الجامعةب ملحقة بالمكقع 

نشر  قافة ب حذلؾ بااللحتركني للجامعة لتمحيف الطلبة مف القياـ بمساعدة االخريف في محاف كاحد

بيف الطلبة مف قبؿ دائرة العمؿ التطكعيب كذلؾ مف خبلؿ ندكات ككرش التطكع االلحتركني 

تضميف برنامج العمؿ التطكعي في عة كبرعاية دائرة العمؿ التطكعيب ك عمؿ تتـ داخؿ الجام

الجامعة للعمؿ التطكعي االلحتركني كاحتساب الساعات بعد بناء الوفحة االلحتركنية التابعة 

جميع الطلبة غير القادريف على التطكع الميداني حذكم االعاقةب  لدائرة العمؿ التطكعي إلفادة

كالطالبات اللكاتي ال يرغبف بالتطكع الميداني بالحوكؿ على ساعات العمؿ التطكعي المقررة 

 مف دائرة التطكع  في الجامعة.  
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Virtual volunteer work as perceived by students of Al Quds 

University and the ways of developing it. 

Prepared by: Khadejah Ahmad Yasen Miswadeh 

Supervisor: Dr. Shaher Al-Aloul  

Abstract 

The aim of the study is to identify the reality of virtual volunteering work for the 

university students, in addition to the extent to which the students of Al-Quds 

University realize the importance of virtual volunteering in achieving community 

development. Also, it identifies the most important obstacles students face in virtual 

volunteering in Al-Quds University and the ways for developing and enhancing 

Electronic or virtual Volunteering. 

The study also aimed to identify the differences in the means of the awareness of the 

students of Al-Quds University of virtual volunteering due to the variables (gender, 

faculty, volunteering time, and Internet access hours per week). 

In order to achieve the objectives of the study, a random sample of 374 male and 

female students of Al-Quds University registered for the academic year 2016-2017 

was selected. The researcher used the questionnaire as a tool for study and analyzed 

them using the SPSS program. 

The result of the study shows that the reality of the interest of the administrative 

body and the students themselves in Al-Quds University in virtual volunteering came 

moderate. The results show that Al-Quds University students are partially aware of 

the importance of electronic volunteering and the need for it in the help of others, but 

they do not do it often. The results shows that there are some obstacles affecting the 

electronic or virtual volunteering such as, the absence of a University electronic page 

interested in virtual volunteering, and not including virtual voluntary work to the 

voluntary work department in the university. Also, and the results shows that the 

most important ways to promote the virtual volunteering is that voluntary work 

department should provide electronic page for the students in order to carry out 

various activities to support students scientifically, culturally, morally, socially, and 

be affiliated to the university official web page. 

The results of the study also show that were statistically significant differences in the 

questionnaires according to the variables (gender, faculty, specialization, duration of 

volunteering). No significant differences were found according to the number of 

hours of access to the internet. 

The researcher recommends paying attention to the idea of virtual volunteering and 

strengthening it and promoting the organization of a program which has a vision for 

this kind of volunteering in the university campus, and can be included in the 
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university website to enable students to help others in one place. Also, promoting the 

idea of volunteer work, through seminars and workshops carried out in the university 

supported by the Department of Voluntary Work. Also, the university should include 

the virtual voluntary work program in the university’s volunteer work and counting 

the virtual voluntary work hours for students through the electronic page of the 

Department of Volunteer Work to help all Students who are unable to volunteer in 

the field or face to face such as, disabled, and female students who do not want to 

volunteer in the field to get their volunteer work hours easily. 
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 الفصل االول
___________________________________________________ 

 خمفية الدراسة 
 

 لمقدمةا 1.1 

عبلمية المختلفة الى ظيكر الح ير مف المكاقع التي تسمح دل التطكر االلحتركني للكسائؿ اإلأ

فرادب كذلؾ بتقديـ الخبرات المختلفة لديو بشحؿ مجاني على ىذه بالمشارحة المجتمعية بيف األ

نترنت وبح االأالمكاقعب كيوب ذلؾ في خدمة افراد المجتمعات في دكؿ ح يرة مف العالـب كقد 

ا للح ير مف الخبرات التي تساىـ في تطكر ا حبيرن مف اىـ محكنات الحياة اليكميةب كىذا كفر مودرن 

ح ر مف تسمية بالتطكع أطلؽ عليو في أالمجتمعات بشحؿ تطكعيب كمجانيب كىك ما 

ك التطكع اكنبليفب كىذه المسميات المختلفة توب في خدمة أكالتطكع االفتراضيب ألحتركنيب اال

 الفراد كالجماعات عبر استخداـ االنترنت مف خبلؿ تقديـ الخبرات المختلفة. ا

المتطػػكعيف بػػكقتيـ  ب حيػػث اىػػتـك مػػف خػػبلؿ االنترنػػتأفحػػرة العمػػؿ التطػػكعي االلحتركنػػي  نمػػتك 

يحكنػكا  قد يحكف ىناؾ العديد مف األسباب التي تجعؿ النػاس يفضػلكف أف   بكطاقتيـ عبر اإلنترنت

مػف التكاجػد الشخوػي فػي الخػدمات التطكعيػة. كذلػؾ النػو قػد  االنترنػت بػدالن متطكعيف مف خػبلؿ 

يحكف المتطكعيف المحتمليف مقيديف بالعمؿ أك بمسؤكلية األسػرةب كقػد ال يحػكف لػدييـ الكقػت لزيػارة 

منظمػػة خيريػػة. كحػػذلؾ قػػد يحػػكف المتطػػكع المحتمػػؿ لديػػو إعاقػػة جسػػدية كقػػد ال يحػػكف قػػادرا جسػػديا 
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كقد يخشى المتطكعكف المحتملػكف السػفر إلػى المكقػع المطلػكب  بلمكقع المطلكبعلى السفر إلى ا

م ػؿ المنػاطؽ التػي ترتفػع فييػػا معػدؿ الجريمػة كالقتػؿ أك المنطقػة التػػي يكجػد فييػا كبػاء. كفػي م ػػؿ 

ىػػػػذه الحػػػػاالتب يتػػػػيح التطػػػػكع االلحتركنػػػػي ليػػػػؤالء المتطػػػػكعيف المحتملػػػػيف فروػػػػة إلعطػػػػاء كقػػػػتيـ 

 .(Butgereit, 2013 ) نت مع التغلب على قيكد الكقت كالقيكد الماديةكطاقتيـ عبر اإلنتر 

بدرجة احبر  ظير التطكع االلحتركني في السنكات االخيرة بعد ظيكر مكاقع التكاوؿ االجتماعيك 

جؿ التكاوؿ مع اآلخريف يمحف لحؿ األفراد لسيكلة أاستخداـ ىذه المكاقع مف  حيث أف  

ينما حانكاب ألحياة بالنسبة للمكاطنيفب ككسيلة للتكاوؿ بينيـ ب كالتي اوبحت عوب ااستخداميا

كقد لعب التطكع االلحتركني دكران حبيرا كميما في انقاذ الح ير مف االفراد نتيجة لبلستفادة مف 

الخبرات المجانية المقدمة مف قبؿ المتطكعيفب م ؿ طبيب أكنبليفب أك طبيب في خدمتؾب 

المكاقع العبلنات الكظائؼب كغيرىا مف المخدمات المختلفة ميندس في الخدمةب كتكفير بعض 

 (.2007التي ساعدت االفراد على التطكر)القاسـب

كتجسد التطكع االلحترني في اح ر مف طريقةب كىذا امحف اف يسيـ ىذا النكع مف التطكع في 

باره مف تاعشحاؿ التنمية المجتمعية بأ أىـالتنمية المجتمعيةب حيث يعتبر العمؿ التطكعي أحد 

 أجتماعية بيف الناسب كتسيـ  في ترسيخ مبدالتي تعمؿ على تعزيز الركابط اإل ىـ الكسائؿأ

كقات الفراغ لحبل الجنسيف في عمؿ الخيرب كمساعدة االجتماعيب كاالست مار الحقيقي ألالتحافؿ 

 (.2012 ذكم الحاجة)الفايزب

ب مف خبلؿ قياـ الفرد نفسو كبرغبو منو ايحكف فردين  نكاع مختلفة فيمحف أف  أكللعمؿ التطكعي 

خريف العتبارات اخبلقيةب كاجتماعيةب كانسانيةب لديو دكف النظر الى للقياـ بمساعدة اآل تورادا  ك 
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مردكد مادم مقابؿ ذلؾب أك اف يحكف عمبل مؤسسيا بشحؿ منظـ كمكسعب كيحكف مجاؿ العمؿ 

 (.2012 يةبفيو على مستكل احبرب كيشمؿ شريحة احبر مف المجتمع)عط

ككجدت الباح ة أف العمؿ التطكعي االلحتركنيب أك االفتراضي بدء يشؽ طريقة مف خبلؿ تكاوؿ 

مجمكعات شبابية مف مختلؼ دكؿ العالـ للتطكع في مجاالت مختلفة يمحف اف تخدـ المجتمعاتب 

 مجاالت. كتعمؿ على تنميتيا كذلؾ بتحريس خبرات المتطكعيف كتجييرىا الحداث تنمية في حافة ال

كمػػػف المجمكعػػػات التطكعيػػػة كىػػػذا ظيػػػر جليػػػا فػػػي المكاقػػػع التػػػي تقػػػدـ ىػػػذه الخػػػدمات المجانيػػػةب 

)قػكة الػكردة( كالتػي تضػـ مجمكعػة  the Flower-Powerمجمكعػة عرفػت بمشػركع  االلحتركنيػة

مػػف المتطػػكعيف كالتػػي تقػػكـ بزراعػػة الشػػجيرات كالػػكركد فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية غيػػر المتطػػكرة فػػي 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ مكقعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف ك 

كيوؿ المتطكعيف إلػى مكقػع الزراعػة فػي الليػؿ  )www.guerrillagardening.orgااللحتركني)

لنػاس كينظفكنو كيقكمكف بزراعة األزىار كالشجيرات بأنكاعيا المختلفة كالنتيجة تحكف بيئػة جميلػة ل

-Amichai) ).المحليػػػػػيف فػػػػػالح ير يسػػػػػتيقظكف منبيػػػػػريف بػػػػػالتغير الػػػػػذم حوػػػػػؿ فػػػػػي يػػػػػـك كليلػػػػػة

Hamburger, 2008 . 

( على أف العمؿ التطكعي االلحتركني ميـ في التنمية 2014كقد رحزت دراسة نزاؿ كحبش)

ي المجتمعية باعتبار اف االنترنت كشبحات التكاوؿ االجتماعي اوبحت جزء مف العالـ اليكم

لح ير مف افراد المجتمعب فمف يحتاج الى أم خدمة يمحنو اللجكء الى الوفحات االلحتركنية 

للبحث عما يريدب مف ىنا نشط الح ير مف الشباب كالمنظمات الحقكقيةب كاالنسانية على شبحات 

التكاوؿ االجتماعي بيدؼ التكعيةب كتقديـ الخدمات المختلفةب كمساعدة المحتاجيف في حافة 

 جاالت المختلفة.الم

http://www.guerrillagardening.org/
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كيعد طلبة الجامعات طليعة الشباب في المجتمع كاىتماميـ بالعمؿ التطكعي االلحتركني يحكف 

مف خبلؿ ادراحيـ الىمية ىذا العمؿ في الساحة الجامعيةب كذلؾ مف خبلؿ قياميـ بمساعدة 

لفةب زمبلء ليـ في الدراسة اك في التسجيؿ اك في أم مف االمكر مف خبلؿ المكاقع المخت

كلبلطبلع على المكضكع بشحؿ مفوؿ اح ر تحاكؿ الباح ة في ىذه الدراسة بياف مدل ادراؾ 

طلبة جامعة القدس للعمؿ التطكعي االلحتركنيب مف خبلؿ تسليط الضكء على كاقع العمؿ 

ضافة الى ذحر المعكقات التي يمحف إيضا بياف سبؿ تطكير ىذا العمؿب التطكعي االلحتركنيب كأ

 ف القياـ بو في جامعة القدس مف قبؿ الطلبة.اف تحد م

 مشكمة الدراسة 2.1

مساعد حقيقي لؤلفراد ذكم الحاجة لياب فتقديـ الخبرة مف اجؿ  كىيفحرة التطكع فحرة انسانية 

مساعدة االفراد كالجماعات على تخطي مشحبلتيـب كتحقيؽ االستقرار كاالمف ليـ كلك بشحؿ 

ي تنميتو كبناءهب كقد اختلفت كتنكعت انكاع العمؿ التطكعيب بسيط يسيـ في تطكر المجتمعب كف

كمع التقدـ التحنكلكجي ظير التطكع االلحتركني حنكع جديد ضمف ىذا العالـ االفتراضي 

كىذا يعطي فروة للمتطكعيف  )اإلنترنت( ليسيـ أيضا في العملية التنمكية مف خبلؿ المتطكعيفب

لحكف طلبة الجامعات ىـ الفئة الشابة الفتيو التي تعمؿ في ك  لتقديـ المساعدة مف خبلؿ االنترنتب

التطكعب حذلؾ ح رة استخداـ ىذه الفئة لبلنترنت في حياتيـ اليكميةب حاف مف الضركرم البحث 

في مدل ادراؾ ىؤالء الطلبة لفحرة استخداـ االنترنت في التطكع كمساعدة االخريف تحديدا داخؿ 

مف ىنا جاءت  االوغرب كتكفير االمتحانات كالحتب كالدعـب  اسكار الجامعةب بمساعدة الطلبة

  مشحلة الدراسة لتجيب على التساؤؿ التالي:

  ؟وسبل تطويره مدى ادراك طمبة جامعة القدس لمعمل التطوعي االلكترونيما 
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 اسئمة الدراسة 3.1

 تم لت اسئلة الدراسة فيما يأتي:

 في جامعة القدس؟اإلدارة  على مستكلما كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني  .1

 جامعة القدس؟  حما يدرحو طلبةما كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني  .2

 طلبة الىمية التطكع االلحتركني في تعزيز التنمية المجتمعية؟الما مدل ادراؾ  .3

 في جامعة القدس؟ لدل الطلبة ما ىي  معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني  .4

 التطكعي االلحتركني لدل الطلبة في جامعة القدس؟ ما ىي سبؿ تطكير كتعزيز العمؿ  .5

لعمؿ التطكعي طلبة جامعة القدس ل  ادراؾفي ىؿ ىناؾ فركؽ في المتكسطات الحسابية  .6

الدخكؿ لبلنترنت ب كساعات مدة التطكعالتخوصب  الحليةبااللحتركني تعزل لمتغيرات )الجنسب 

 .(اسبكعيا

 اىمية الدراسة  4.1

 كنيا: تأتي أىمية الدراسة ح

تعتبر مف أكائؿ الدراسات الفلسطينية التي تناقش العمؿ التطكعي االلحتركنيب حيث اف  .1

 الباح ة لـ تجد ام دراسة تمت في ىذا المجاؿ بعد البحث في المحتبات كالمكاقعب سكل دراستيف.

محاكلة تقديـ قيمة علمية عف دكر العمؿ التطكعي االلحتركني في خدمة العملية التنمكيةب  .2

دل طلبة الجامعات كدكرىـ في مساعدة االخريف كتحديدا زمبلئيـ في الدراسة مف خبلؿ الشبحة ل

 العنحبكتية.
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تبيف اف ىذا النكع مف التطكع يمح ف الجميع مف المشارحة فيو كاحداث التنمية النو يحتاج  .3

كتساعد حيث كجكد شبحة االنترنت التي تسيـ فقط الى الخبرات في مجاالت التنمية المختلفةب 

 في تكفير المحاف الذم يساعد على تقديـ المشكرة كالنويحو.

جامعة القدس في تكفير برنامج خاص بالعمؿ يمحف اف تقدـ نتائج تساعد اوحاب القرار في  .4

تعمؿ مف طبلبية مجمكعات التطكعي االلحتركني مف خبلؿ برنامج العمؿ التطكعي لعمؿ 

لمعرفة نت للمساعدة في تنمية المجتمع كتقديـ امكاقعيا كلحف بشحؿ منظـ على شبحة االنتر 

 ب كالمعرفة النكعية لطلبة الجامعة.المطلكبة في شتى المجاالت

 اىداف الدراسة 5.1 .5

 تيدؼ الدراسة لتحقيؽ ما يلي: 

 في جامعة القدس؟على مستكل اإلدارة كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني التعرؼ على  .1

 جامعة القدس؟  حما يدرحو طلبةلحتركني كاقع العمؿ التطكعي االالتعرؼ على  .2

 طلبة الىمية التطكع االلحتركني في تعزيز التنمية المجتمعية؟المدل ادراؾ  التعرؼ على .3

 في جامعة القدس؟ لدل الطلبة معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني التعرؼ على  .4

 جامعة القدس؟  سبؿ تطكير كتعزيز العمؿ التطكعي االلحتركني لدل الطلبة فيالتعرؼ على  .5

لعمؿ طلبة جامعة القدس ل  في ادراؾفركؽ في المتكسطات الحسابية التعرؼ على ال .6

ب كساعات الدخكؿ مدة التطكعالحليةب التخوصب التطكعي االلحتركني تعزل لمتغيرات )الجنسب 

 .(لبلنترنت اسبكعيا
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 فرضيات الدراسة  6.1

 تحاكؿ الدراسة االجابة على الفرضيات التالية: 

في كاقع العمؿ  (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحوائية عند مستكل الداللةال  .1

التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل 

 الجنسلمتغير 

في كاقع العمؿ  (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحوائية عند مستكل الداللةال  .2

االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل التطكعي اإللحتركني )

 الحليةلمتغير 

في كاقع العمؿ  (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحوائية عند مستكل الداللةال  .3

التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل 

 التخوصلمتغير 

في كاقع العمؿ  (α ≥ 0.05) حوائية عند مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات داللو إال  .4

التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل 

 مدة التطكعلمتغير 

في كاقع العمؿ  (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحوائية عند مستكل الداللةال  .5

و طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرح

 عدد دخكؿ الطلبة إلى شبحة االنترنتلمتغير 
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 حدود ومحددات الدراسة  7.1

 الحدكد المحانية: جامعة القدس

 2017-2016الحدكد الزمانية: الفوؿ الدراسي ال اني مف العاـ االحاديمي 

  طلبة جامعة القدس مف السنو ال انية فأعلى. الحدكد البشرية:

 المحدد المكضكعي: العمؿ التطكعي االلحتركنيب التنمية المجتمعية. 
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 نموذج الدراسة  8.1

 نموذج الدراسة:

 المتغير التابع                                  المستقل             المتغير                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمؿ التطكعي االلحتركني

 

 ادراؾ الطلبة لو 

 الكاقع  -

 التطكير سبؿ -

 المعيقات -

 ممارستو  -

 المتغيرات الوسيطة

 الجنس. -

 الحلية -

 التخوص -

 مدة التطكع -

عدد ساعات الدخكؿ  -
 االنترنت إلى
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 الفصل الثاني
___________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة  1.2

يتناكؿ ىذا الفوؿ المفاىيـ العامة كالخاوة المتعلقة بالعمؿ التطكعي بشحؿ عاـ مف حيث 

التعريؼب كاالىميةب كايضا دكافع العمؿ التطكعي كدكره في التنمية المجتمعيةب حيث يعتبر العمؿ 

كعات الميمة كالحيكية في تنمية المجتمعب كتحكيف العبلقات بيف االفرادب التطكعي مف المكض

كتشجيع التحافؿ االجتماعيب كبناء  قافة مشارحة االخريفب كتنمية قيـ التعاكفب حذلؾ سيتطرؽ 

على استعراض اىـ  ةىذا الفوؿ الى نشأة العمؿ التطكعي االلحتركنيب كتطكرهب  ـ ستعمؿ الباح 

 التي ناقشت ىذا المكضكعب كالتعقيب علييا.  الدراسات السابقة

 االطار النظري لمدراسة  2.2

  مفيوم العمل التطوعي 1.2.2

ظيرت الح ير مف المفاىيـ االوطبلحية للعمؿ التطكعيب فيناؾ مف عرفو بأنو ىك الجيد أك 

 .(2014)الزيكدب العمؿ الذم يقدمو أفرادان أك مؤسسات إيمانا منيـ بفحرة أك مبدأ معيف
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يقدمو الفرد لخدمة المجتمعب برغبة  –مالي أك عيني أك بدني أك فحرم  –و بذؿ كيعرؼ أيضا بأن  

 .(2009ب كاختيارب دكف انتظار لمقابؿ مادم)الحربي

كىك تكظيؼ كاستغبلؿ األفراد كالجماعات غير مدفكعي األجر في تقديـ خدمات إنسانية خارج 

 (.2015إطار المؤسسات الححكمية)عبد الفتاحب 

لذلؾ يعد موطلح العمؿ التطكع مف الموطلحات التي القت ركاجان إذ ارتبط موطلح العمؿ 

التطكع بالمساىمة كالتعاكف مع اآلخريف مف أفراد المجتمع كقياداتو كالمؤسسات الخيرية في أم 

عمؿ مف األعماؿ التي تعكد بالنفع على أىالي المجتمع سكاء في المجاؿ االجتماعي أك 

م أك التعليمي أك ال قافي أك غيرىاب كالعمؿ التطكعي في مجملو غير ربحي كغير االقتواد

كظيفي أك ميني يقكـ بو فرد أك مجمكعة مف األفراد في سبيؿ تقديـ مساعدة لشرائح المجتمع 

 .(2015)مراسب المختلفة كتنمية مستكاىا المعيشي بغض النظر عف محاف تكاجدىا

أم جزاء أك حافز مادمب ال ييتمكف بالحوكؿ على ذلؾ العمؿ  القائمكف علىكترل الباح ة أف  

إنما ىك نكع مف الخدمة العامة للمجتمع ييدؼ إلى حؿ مشاحؿ أك وعكبات تكاجييا الجماعة أك 

المجتمع الذم يعيش فيو المتطكعكف كقد تختلؼ دكافع ىذا العمؿ بيف ذاتية أك مكضكعيةب إال 

خلص الباح ة إلى أف العمؿ التطكعي ىك ب كعليو تكالمجتمعانو يعد تجسيدان لبلنتماء للجماعة 

العمؿ الذم يقـك بو الفرد دكف االىتماـ بالمقابؿ المادم اك المعنكم للقياـ بوب كييدؼ إلى حؿ 

المشحبلت المجتمعيةب كاالسياـ في بناء المجتمع كتطكره مف خبلؿ تقديـ خبراتو كمعرفتو في 

 الخريفب كتخفيؼ عبء الحياة عنيـ.مجاالت مختلفةب ليسيـ في راحة ا
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 مفيوم التطوع االلكتروني 2.2.2

اوبح االنترنت الكسيلة التي يختارىا الناشطكف الذيف يعملكف مف اجؿ سد الفجكات االقتوادية 

االجتماعية كمساعدة الح ير مف المجمكعات المحركمة حيث اف مشركعاتيـ تعمؿ بشحؿ اساسي 

 ير اف التطكع ينظر اليو على انو جزء طبيعي مف تسلسؿ تطكر مف خبلؿ المتطكعيف. كمف الم

االنترنتب كذلؾ بما اف كجكد االنترنت حانت فحرة مجمكعة مف المتطكعيف رأكا اف المعرفة ك 

المعلكمات يجب اف يتـ الكوكؿ الييا بسرعة كسيكلة كمف دكف دفع رسكـ كمنذ تاسيسيا سعت 

حكف كسيلة تجتمع فييا المراجع المعرفية كيتـ تشارحيا مف الشبحة العنحبكتية االنترنت الى اف ت

 Amichai-Hamburger, 2008) اجؿ االفادة كالمولحة العامة.)

نظرا للتطكر الياـ على وعيد التحنكلكجياب فقد اوبحت مكاقع التكاوؿ االجتماعيب كالمكاقع ك 

ـ في تلبية احتياجات الشخوية مف اىـ الكسائؿ التي يعتبر مف خبلليا االفراد عند قدراتي

االخريف كمساعدتيـ ضمف تخووات مختلفةب سكاء حاف ذلؾ بشحؿ فردمب اك بشحؿ جماعيب 

 بشحؿ مؤسسي اك بدافع ذاتي.

كقد تـ تعريؼ التطكع االلحتركني بأنو تقديـ الخدمات مف قبؿ االفراد اك المؤسسات كذلؾ بشحؿ 

الححكميةب كتحكف ىذه الخدمات ببل مقابؿ افتراضي مف خبلؿ المكاقع االلحتركنية الشخوية اك 

 (.2009 مادم)حسفب

عامػػػػػػػػػػػا: مشػػػػػػػػػػػركع غػػػػػػػػػػػكتنبرغ  30كالعمػػػػػػػػػػػؿ التطػػػػػػػػػػػكعي االلحتركنػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػدأ منػػػػػػػػػػػذ أح ػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف 

org).www.gutenberg ىػػػك علػػػى االرجػػػح أقػػػدـ م ػػػاؿ. كقػػػد تػػػـ تأسػػػيس ىػػػذا المسػػػعى غيػػػر ).

كمػػف خػػبلؿ جيػػكد  الربحػػي قبػػؿ أف يوػػبح كوػػكؿ الجميػػكر إلػػى تشػػبحة االنترنػػت اساسػػي كسػػيؿب

المتطػػكعيف عبػػر اإلنترنػػتب يػػكفر نسػػخ إلحتركنيػػة مػػف األعمػػاؿ كالحتػػب الحبلسػػيحية كفػػي المجػػاؿ 
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العػػاـب م ػػؿ البؤسػػاء ك دراحػػكال ك ألػػيس فػػي بػػبلد العجائػػب. كقػػد بػػدأ العمػػؿ التطػػكعي االلحتركنػػي 

مػػع اسػػػتخداـ ليوػػبح أح ػػر انتشػػػارا بػػيف المنظمػػات القائمػػػة علػػى البع ػػػات فػػي أكاسػػط التسػػػعينيات 

الجميػػػكر علػػػػى نطػػػػاؽ أكسػػػع لئلنترنػػػػت. كخػػػػبلؿ السػػػنة األكلػػػػى مػػػػف مشػػػركع التطػػػػكع االلحتركنػػػػي 

(www.serviceleader.org ب تـ تحديد أقػؿ مػف)منظمػةب معظميػا فػي كاليػة حاليفكرنيػاب  200

سنكاتب كحتى تشريف األكؿ / أحتكبر  10متطكعيف عبر اإلنترنت. كبعد أقؿ مف على أنيا تضـ 

ب حانػػػت آالؼ المنظمػػػات تضػػػـ متطػػػكعيف عبػػػر اإلنترنػػػت. كمػػػع ذلػػػؾب فحمػػػا أنػػػو ال تكجػػػد 2005

مؤسسػة أك مبػادرة كاحػػدة تتبػع حػػؿ حالػة مػػف حػاالت التطػػكع فػي المكقػػعب ال يكجػد أيضػػا تتبػع لحػػؿ 

حالػػة مػػف حػػاالت التطػػكع االلحتركنػػي  كبالتػػالي ال تتػػكفر بيانػػات بالضػػبط عػػف  عػػدد المتطػػكعيف 

 .  (Cravens, 2006 ) لمكجكديف في جميع أنحاء العالـعلى االنترنت ا

ىنػػاؾ عػػػدد مػػػف مشػػػاريع التطػػكع االلحتركنػػػي ناجحػػػة جػػػدا. م ػػػؿ مشػػركع غػػػكتنبرغ كالػػػذم لػػػـ يبػػػدأ ك 

ب بػػدأ مايحػػؿ ىػػارت مشػػركع 1971بالضػػركرة حمشػػركع تطػػكع عبػػر االنترنػػت. حيػػث انػػو فػػي عػػاـ 

إلحتركنيػػا ك تنتمػػي إلػػى الملػػؾ العػػاـ.  غػػكتنبرغ مػػع ىػػدؼ جعػػؿ األعمػػاؿ األدبيػػة مجانيػػة كمتاحػػة

كخبلؿ السنكات األكلى مف المشركعب كقد قاـ ىارت بنفسو بالطباعة مف تلؾ الحتب. في منتوؼ 

ب ب بػػػدأ ىػػػارت فػػػي تنسػػػيؽ عمػػػؿ العشػػػرات  ػػػـ مئػػػات المتطػػػكعيف فػػػي جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ 1990

حتبة رقمية تجمع الحتػب التػي المتطكعيف مف خبلؿ االنترنت في مشركع غكتنبرغ قامكا بتجميع مك 

انتيت حقكؽ الطبع كالنشػر ليػا. بعػض المتطػكعيف قػامكا بطباعػة نوػكص الحتػب. كقليػؿ مػف اؿ 

اج متطػػػكعيف آخػػػريف للبحػػػث عػػػف الحتػػػب المؤىلػػػةب يػػػكف قػػػامكا بمراجعػػػة الحتػػػب. كتػػػـ احتالمتطكعػػػ

نشػػاء األقػػراص المدمجػػة كأقػػراص الفيػػديك الرقميػػة للنػػاس الػػذيف لػػيس لػػدييـ إ محانيػػة الكوػػكؿ إلػػى كا 

ب حػػاف  2012اإلنترنػػتب كتعزيػػز المشػػركعب الػػخ. ككفقػػا لمكقػػع مشػػركع غػػكتنبرغب اعتبػػارا مػػف أبريػػؿ

 (Butgereit, 2013 ) مف الحتب المجانية المكجكدة على المكقع . 000ب38ىناؾ أح ر مف  
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 قيم العمل التطوعي 3.2.2

حديد معالـ رؤية المجتمع ليذا العمؿ قيـ العمؿ التطكعي تتم ؿ في ت ف  أ( 2012 كضحت)أحمدب

ت بيف مف خبلؿ تفاعلو مع المستجداتب كالتي تعتبر اطارا يححـ المعايير كالم ؿ كالتفضيبل

فراد مف خبلؿ التفاعؿ مع المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعيةب االفراد التي تتحكف لدل األ

تتجسد مف خبلؿ السلكؾ العلميب اك اللفظي  يا جديرة بتكظيؼ امحانياتو لتحقيقياب كىذهن  أكيعتبر 

 بطريقة مباشرة كغير مباشرةب كىذا يدعف مفيـك المشارحة كالمسؤكلية المجتمعية.

 ( بأنو:2009كيمتاز التطكع االلحتركني  حما بينو )حسفب

.يعمؿ على تكفير الكقت كذلؾ مف خبلؿ مساعدة االفراد مف خبلؿ المكاقع االلحتركنية اك مف 1

 مجمكعات التكاوؿ االجتماعي.خبلؿ 

 .تكفير الجيد اذ اف ىذا النكع مف التطكع يقلؿ مف الجيد الجسدم المبذكؿ مف قبؿ المتطكع.2

. يعمؿ على تكفير الماؿب حيث اف المساعدة مف قبؿ المتطكعيف مف خبلؿ وفحات التكاوؿ 3

لمتطكع سكاء حاف االجتماعي اك مف خبلؿ المكاقع االلحتركنية يكفر بعض المواريؼ على ا

 فردا اك مؤسسة.

. اف التطكع االلحتركني يمح ف مف زيادة عدد المتطكعيف كذلؾ لقلة الجيد المبذكؿ كقدرة 4

 المتطكعيف على القياـ بكاجباتيـ. 

 ف سرعة انتشار المعلكمة في التطكع االلحتركني يمحف لعدد حبير االستفادة منيا. أ. 5

اوؿ بيف المتطكعيف ايضاب كيمحف مف خبلليا معرفة . انيا يمحف اف تحكف كسيلة تك 6

 احتياجات بعض االفرادب كمساعدتيـ فيما بعد.
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مف الممحف مقارنة التطكع االجتماعي االلحتركني كالتطكع كجيا لكجو بطرؽ مختلفة كغالبا ما 

 تحكف التشابيات في االمكر التالية: ال يحكف ىناؾ تكاوؿ مسبؽ بيف المتطكع كالحاولكف على

تي طلبات المساعدة أكايضا ت معلكماتب كحذلؾ ال يحكف ىناؾ ام تكقعات بحوكؿ تبادؿ مةالخد

ف سلكؾ التطكع االجتماعي االلحتركني يتشابو مع أفي اكقات مختلفة كعشكائية باالضافة الى 

التطكع خارج االنترنت مف حيث انو يحوؿ في سياؽ اجتماعي منظـ يحكف فيو سلكؾ المساعدة 

 Amichai-Hamburger, 2008) )مدعكـ. 

 الدوافع لمعمل التطوعي 4.2.2

خريف تقديـ المساعدة لبل ىـ ىذه الدكافع ىك حب أمف ك ىناؾ الح ير مف الدكافع للعمؿ التطكعيب 

كأيضا مف أجؿ تحكيف العبلقات االجتماعية كاست مارىا ألمكر شخوية حالحوكؿ على كظيفة 

كخبرات جديدة قد يحتاجيا المتطكع مستقببلن في حياتو أك مينةب اضافة إلى احتساب ميارات 

 .(2016)جماؿ الديفب  العملية قد ال تتكفر لو إال مف خبلؿ مراحز التطكع

بالنفع الذاتي  ( إلى أف  مف أىـ دكافع العمؿ التطكعي تلؾ التي تيتـlaw,2008كيضيؼ )

دـ الخبرات التي حوؿ علييا ألف المتطكع يستخ بللمتطكع مف خبلؿ ارتباط ذلؾ األمر بالمينة

مف تطكعو باعتبارىا خطكة ميمة تساعده في االلتحاؽ بسكؽ العمؿ مف خبلؿ تطكير سيرتو 

 .الذاتية

اإلحساس بالمسئكلية االجتماعية نحك المجتمعب كالرغبة في النيكض كمف الدكافع الميمة أيضا 

مجتمع التي سبؽ كأف استفاد رد الجميؿ لبعض مؤسسات الب ك جؿ الوالح العاـأبوب كالعمؿ مف 
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اإليماف بمعتقدات أك قيـ أك اتجاىات أك مبادئ أك مفاىيـ معينةب بيئية حانت أك ب ك منيا الفرد

 (.2015)اسماعيؿب  سياسة

حيػػث أف العديػػد مػػف مشػػاريع التطػػكع االلحتركنػػي تعتمػػد علػػى ادارة المعلكمػػات حيػػث ينشػػر الح يػػر 

ؽ مختلفػػػة حالتكضػػػيحات التػػػي تضػػػـ خػػػدمات النوػػػح مػػػف المتطػػػكعيف معػػػرفتيـ كمعلكمػػػاتيـ بطػػػر 

كاالستشارة م ؿ اف يقدـ المحاميف دليؿ اك تعليمات معينة مف خبلؿ برامج التعلـ االلحتركني على 

ف مميػػػػزات االنترنػػػػت حكسػػػػيلة معلكماتيػػػػة للمتطػػػػكع علػػػػى المسػػػػتكل الشخوػػػػي يمحػػػػف ب إاالنترنػػػػت

ت كحرية البحث عف المعلكمات كالكوػكؿ تقسيميا الى عدة عكامؿ م ؿ تسييؿ الكوكؿ للمعلكما

ب كتمحػػيف جميػػع لعػػالـ كحػذلؾ التغلػػب علػػى االعاقػاتالػى احبػػر المراجػع المعلكماتيػػة علػػى مسػتكل ا

الفئػػات مػػف المشػػارحة فػػي العمليػػة التطكعيػػةب كىػػذا يعمػػؿ علػػى تحقيػػؽ الػػدافع للتطػػكع كىػػك تقػػديـ 

 .Amichai-Hamburger, 2008) )المعلكمات مف ممتلحييا إلى االخريف بسيكلة 

كعليو يمحف القكؿ أف التطكع االلحتركني يحتاج إلى نفس الدكافعب لذلؾ فإف التكجو نحك العمؿ 

التطكعي االلحتركني يحكف مف أجؿ مساعدة الناسب كالعمؿ على بناء عبلقات اجتماعيةب 

لذم يسيؿ كاحتساب قدرات جديدة في التعامؿ مع المعطيات اليكمية في الكاقع االفتراضيب كا

عملية المساعدة مف خبلؿ تكفير الكقت كالجيدب كأيضا السرعة في تلبية طلبات االخريف عند 

 الحاجة إلى المساعدة.

أمػػا دافػػع النفػػع الػػذاتي فيػػك مػػف الػػدكافع الميمػػة التػػي تجعػػؿ مػػف الطبيػػبب اك المحػػاميب كالمينػػدس 

فػػراد المجتمػػع مػػف اجػػؿ الحوػػكؿ كغيػػرىـ يعملػػكف علػػى تقػػديـ االستشػػارات المجانيػػة كالتطكعيػػةب ال

علػى المعرفػػة فػػي مجػػاؿ عمليػػـب كالمسػػاىمة فػػي تطػػكير ذاتيػػـ مػػف خػػبلؿ ىػػذه االسػػئلةب فقػػد تحػػكف 
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 االسػػئلة جديػػدةب فتسػػاعدة االجابػػة علييػػا فػػي البحػػث كالتنقيػػبب كبالتػػالي تطػػكير قدراتػػو فػػي مجالػػو

 ,Mukherjee) 2011 )كتمحيف االخريف مف معرفة ما يريدكنو

( إلى أف  قافة التطكع في مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية تتسـ بدرجة 2008ير اللكاتي )ىذا كيش

إلى سف  15أف الشباب العربي مف سف  حيث متدنية مف عدـ الفعالية كذلؾ في معظـ البلدافب

ىـ أقؿ الفئات اىتمامان بالعمؿ التطكعي إذا ما قكرف ذلؾ بالعالـ الغربي حيث أوبحت  قافة  30

ع أحد أىـ رحائز العمؿ االجتماعي كالتنمكمب كيشير حذلؾ إلى أف السبب في تراجع اإلقباؿ التطك 

على العمؿ التطكعي يتم ؿ في عدـ االىتماـ ببرامج التطكع كغياب برامج التكعية كضعؼ  قافة 

التطكع كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ دكر األسرة في تدريب أبناءىا كتحفيزىـ على االنخراط في 

تطكعية كغرس حب العمؿ التطكعي حقيمة اجتماعيةب باإلضافة إلى ذلؾ عدـ اىتماـ األعماؿ ال

المدارس كالمعاىد كالحليات بيذا الجانبب كخلك المناىج التعليمية مف محفزات العمؿ التطكعيب 

( إلى أف ىناؾ انخفاضان كاضحان في عدد المشارحيف في عضكية 2002كيشير القطامي )

عاـ حيث يبلحظ ذلؾ في انخفاض عدد الحضكر في األنشطة المختلفة الجمعيات ذات النفع ال

للجمعيات مف ندكات كمؤتمرات أك مف خبلؿ حضكر اجتماعات الجمعيات العمكمية كالتي يتعذر 

 .أحيانان انعقادىا بسبب عدـ احتماؿ النواب القانكني

لعربي يمحف اف يعكد كعليو ترل الباح ة أف ىناؾ ضعؼ في دكافع العمؿ التطكعي في المجتمع ا

كقد بيف رحاؿ  في الدكؿ العربيةب كمنيا فلسطيفالمؤسسات التعليمية كالتربكية إلى ضعؼ 

( اف شحؿ النظاـ الفلسطيني بشحؿ عاـ كعدـ االستقرار في فلسطيف ادل إلى ضعؼ 2006)

لؾ ترل النظاـ التعليمي كالى قلة المؤسسات التربكية الداعمة للنشاط التطكعي في فلسطيفب حذ

كتشجيع الشباب على اختبلؼ فئاتيـ سكاء العادم اك االلحتركني نشر مفيكـ التطكع الباح ة اف 
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لبلنخراط في األنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع مف خبلؿ برامج كمشركعات العمؿ التطكعي 

امر نادر في فلسطيفب كمف المفترض اف يحكف ىناؾ قكل شبابية دافعة ليذا العمؿب  المختلفة

 كذلؾ بالتعاكف مع المؤسسات ذات العبلقة سكاء الححكمية اك االىلية في فلسطيف.

 خصائص العمل التطوعي االلكتروني 5.2.2

تتم ؿ خوائص العمؿ التطكعي في اف ىذا العمؿ يقدمو االنساف مف تلقاء نفسوب كال يرغب في 

رسمي اك مجتمعيب  الحوكؿ على االجر المادم مقابؿ ىذا العمؿب حما يقكـ بو دكف تحليؼ

كيمحف أف يقكـ المتطكع بدفع الماؿب كالكقت كالجيد مف أجؿ االخريفب حما يحكف لديو القدرة 

العقلية كالبدنية للقياـ بالعمؿ المنكط بوب كيسعى مف خبلؿ تطكعو لتحقيؽ أىداؼ كغايات 

بتعريفو المجتمعب مف خبلؿ تنمية افرادىا كالمساعدة في حؿ المشحبلتب كتنمية المجتمع 

  جماؿ 2015بالكاجبات كالحقكؽب كيحكف استنادا إلى قدرات الشخصب ككقت فراغو)الدكريشب 

 (.2016الديفب 

ه مف أعماؿ كال ناء على ما أنجز باالحتراـ كالتقدير  اشعار الفردالعمؿ التطكعي  خوائصكمف 

العمؿ على لؾ بكيحكف ذ في تحمؿ المسؤكليةب للمشارحة  للفرد تطكعيةب حذلؾ إفساح المجاؿ

تدريبيـ في ذلؾ المجاؿب كالحرص على تعليـ األبناء حيفية إنجاز األعماؿ بأنفسيـب كتذحير 

األبناء بفضؿ التطكع الذم يقكمكف بو كبنتائجو اإليجابية على المستفيديفب حذلؾ ضركرة زرع 

زالة الخكؼ مف نفكسيـ تجاه المشارحة في األعماؿ التطكعية اإليجابيةب كالعمؿ على  ال قة كا 

 .(2015تذحيرىـ بكجكب قرف العمؿ باإلخبلص ابتغاء مرضاة اهلل )العتيبيب 
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تعتمد فحرة التطكع االلحتركني إلى الفرضية القائلة بأف ميػاـ التطػكع التػي يػتـ عمليػا كانياؤىػا مػف 

خػػبلؿ شػػبحة اإلنترنػػت يمحػػف أف يحػػكف ليػػا تػػأ ير حبيػػر فػػي العػػالـ الحقيقػػي . علػػى سػػبيؿ الم ػػاؿب 

ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الميػػػػاـ فػػػػي كحػػػػاالت التنميػػػػة االجتماعيػػػػة التػػػػي تقػػػػكـ بػػػػذلؾ ال تتطلػػػػب الكجػػػػكد 

عػػػداد بيػػػاف الميزانيػػػةب  الشخوػػػي للمتطػػػكع كيمحػػػف أف يػػػتـ عػػػف بعػػػدب م ػػػؿ حتابػػػة تقريػػػر سػػػنكمب كا 

كتطػػكير كتحػػديث مكقػػع المؤسسػػاتب كوػػياغة اقتراحػػات لمػػنحب كأداء دكر مشػػرؼ المكقػػع. كىػػذه 

ماميػػا بػػاىظ التحلفػػة بالنسػػبة للمؤسسػػات غيػػر الربحيػػةب كخاوػػة فػػي البلػػداف الفقيػػرة الميػػاـ يحػػكف ات

الفئػػات األوػغر سػنا مػف حبػػار  بعنػدما تعمػؿ بشػحؿ حامػؿ مػػف خػبلؿ التبرعػات كاليبػات الخارجيػة

السفب الذيف استخدمكا اإلنترنت في العمؿب يمحف أف يػؤدكا العديػد مػف ىػذه الميػاـ المػذحكرة أعػبله 

لى االنترنت. كبالتامب كمف خبلؿ تكظيؼ متطػكعيف حبػار السػف يعملػكف مػف خػبلؿ حمتطكعيف ع

االنترنػػت يمحػػف ليػػذه المنظمػػات تػػكفير تبرعػػات حبيػػرة مػػف الػػدكالرات كتنفقيػػا علػػى احتياجػػات أح ػػر 

 .,Mukherjee) 2011اىمية إلحاحا )

ئيػاب عػف طريػؽ اإلنترنػت يعني التطكع االلحتركني االنشطة التطكعية التي يتـ إحمالياب حليػا أك جز 

فػػي المنػػزؿ أك العمػػؿ أكامػػاحف  الحمبيػػكترات العامػػة )مقػػاىي االنترنػػت(ب كذلػػؾ عػػادة بػػدعـ أك مػػف 

 منظمػة ربحيػةب مؤسسػات اىليػةب بححكميةخبلؿ منظمة قائمة على اساس الميمات م ؿ) منظمة 

ف قبػػػؿ المنظمػػػة إلػػػخ. (. االنطبػػػاع األكلػػػي ىػػػك أف المتطػػػكعيف علػػػى االنترنػػػت ال يػػػتـ رؤيػػػتيـ مػػػ

المضيفة ليػـ. كلحػف فػي الكاقػعب فػإف غالبيػة المتطػكعيف عبػر اإلنترنػت يػدعمكف المنظمػات محليػا 

كيتطكعػػكف فػػي المكقػػع الخػػارجي فػػي ىػػذه المنظمػػات باإلضػػافة إلػػى العمػػؿ التطػػكعي االلحتركنػػيب 

كيػػػػبب كمػػػػف األم لػػػػة علػػػػى العمػػػػؿ التطػػػػكعي االلحتركنػػػػي: الترجمػػػػةب كالبحػػػػكثب كتوػػػػميـ مكاقػػػػع ال

كتحلػػيبلت البيانػػاتب كبنػػاء قاعػػدة البيانػػاتب كتيسػػير المناقشػػة عبػػر اإلنترنػػتب كحتابػػة المقترحػػاتب 
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نتػػاج المقػػاالتب كالتكجيػػو / التػػدريب علػػى اإلنترنػػتب كتقػػديـ المشػػكرة المينيػػةب كتطػػكير المنػػاىج  كا 

 .  (Cravens, 2006 )الدراسيةب كتوميـ المطبكعات

 اللكترونياىداف العمل التطوعي ا 6.2.2

ييدؼ التطكع باعتباره رحيزة مف رحائز العمؿ االجتماعي بما تتضمنو مف قيـ كآداب كأخبلقيات 

كمبادئ كاستراتيجيات كتحتيحات كأدكات ككسائؿ في إطار فلسفة إنسانية نابعة  قافة المجتمع 

ايدة ب كألداء على است ارة المكاطنيف الست مار الطاقات البشريةب للتودم لمشحبلت المجمع المتز 

شباع احتياجات كتقليص المشحبلت كالحد منيا ما أمحفب حتى يتحقؽ التكازف بيف  خدمات كا 

االحتياجات المتجددة كالمتطكرة كالمتشابحة كاإلمحانيات كالمكارد محدكدةب مع إيجاد إمحانيات 

ئمة بيف أخرل باستخداـ العلـ كالتحنكلكجيا كاستحداث أدكات ككسائؿ تقلؿ مف الفجكة القا

احتياجات اإلنساف كمكارده المحدكدةب حتى يمحف تحقيؽ أىداؼ العمؿ اإلنسانيب الذم نعني بو 

العمؿ النابع مف القلب كيكحي بو الضميرب كبالتالي إلى تنمية المجتمع الذم يسير على طريؽ 

 .(2015)مراسب  التقدـ الحضارم اإلنساني

 حما يأتي: أف االىداؼ العامة للتطكع( 2012  عز العربب 2007بعبد اللطيؼ)كقد بيف 

  .أف العمؿ التطكعي كسيلة ىامة في ترسيخ قيـ المكاطنة في نفكس المجتمع .1

 .أف العمؿ التطكعي دعكة مفتكحة لحؿ أفراد المجتمعب لئلسياـ في بذؿ الخير .2

 .أف العمؿ التطكعي يساعد على التودم النحراؼ أفراد المجتمع .3

مع الراغبة في التطكع مف خبلؿ قياميـ بعمؿ نافع كمفيد يشعرىـ شغؿ كقت فراغ أفراد المجت .4

 بأنيـ ليـ دكر ىاـ في المجتمع 
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( 2011ب كالياس   حجازم2015بمراس)أما االىداؼ التربكية كاالجتماعية فتتم ؿ حما بينيا 

 في:

 .أف العمؿ التطكعي كسيلة ىامة في نشر  قافة المكاطنة .1

 .التطكعية سد الفراغ في المجاالتيعمؿ على  .2

 .التعرؼ على القدرات كاحتشاؼ المكاىبيساىـ في  .3

 .المشارحة في تنظيـ كتنفيذ البرامج التربكية للطبلبيشجع على  .4

  .حقيؽ مبدأ التحافؿ بيف أفراد المجتمعانو ي .5

المحافظة على كحدة المجتمع كاحتساب االتجاىات اإليجابية التي تساعد على يعمؿ على  .6

 .راد المجتمعتقكية الركابط بيف أف

 .تحقيؽ األمف الشامؿ في المجتمع العتبار أف الجانب األمنييساعد في  .7

 .تعزيز االنتماء كالمشارحة االجتماعية لدل األفراديسيـ في  .8

 .إعطاء األفراد فروة للتعبير عف آرائيـ كأفحارىـ في القضايا الميمة للمجتمعيسمح ب .9

ارتبط بالعديد مف القيـ كالمعاني اإلنسانية  نيااللحترك  لذلؾ ترل الباح ة أف العمؿ التطكعي

السامية الرفيعة التي تسعى نظـ التربية السليمة إلى تحكينياب ححب الخيرب كالتفاني في خدمة 

اآلخريف ببل مقابؿب كالتعاكفب كالمحبةب كالتآلؼب كالتفاىـب كالتعايشب كالتحافؿ االجتماعيب كالعمؿ 

ب لما يحققو مف أىداؼ يمحف النظر إلييا على أنيا أىداؼ التطكعي ممارسة تربكية بحد ذاتو

تربكية خالوةب حتنمية الحس الكطني كالتعبير عف حب اآلخريف بنفعيـ كمساعدتيـ كحؿ 

مشحبلتيـب كتحكيف عبلقات اجتماعية بيف أفراد المجتمعب كالمساىمة في حؿ المشحبلت 

 .االجتماعية كخوكوان في أكقات األزمات
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مػػة التطػػكع االلحتركنػػي ىػػك تػػكفير محػػاف لبلتوػػاؿ مػػف خػػبلؿ شػػبحة اإلنترنػػت بػػيف كاليػػدؼ مػػف خد

حيػػػػػث تقػػػػػـك المنظمػػػػػات المؤىلػػػػػة  بالمنظمػػػػػات كالمتطػػػػػكعيف المنتشػػػػػريف فػػػػػي جميػػػػػع أنحػػػػػاء العػػػػػالـ

باسػػتعراض الميػػاـ كيقػػـك المتطػػكعيف مػػف األعضػػاء المسػػجليف بتقػػديـ طلػػب للحوػػكؿ علػػى فػػرص 

أح ػػر مػػف عشػػرة آالؼ مػػف حػػاف ىنػػاؾ  2005ب كلغايػػة عػػاـاتطػػكع فػػي المجػػاالت التػػي ييتمػػكف بيػػ

فػػي  المتطػػكعيف المحتملػػكف عرضػػكا كقػػتيـ كجيػػكدىـ لمػػا يقػػارب  بل مائػػة منظمػػة فػػي سػػتيف دكلػػة

 (Dhebar , 2007 )  العاـ مف اجؿ التطكع عبر االنترنت لخدمة االخريف

حتركني توب في نفس أف اىداؼ العمؿ التطكعي االلترل الباح ة  كقياسا على ىذه االىداؼ

االتجاهب باختبلؼ المكقع فقطب كلحف بالزماف المناسبب فالتطكع االلحتركني مف خبلؿ تقديـ 

المساعدة يحفظ على العبلقات االجتماعية بيف الناسب كيؤدم إلى احتساب معرفة جديدةب 

لفةب كافحارىـ كعبلقات جديدة مع افراد المجتمعب حما يسمح الفراد بالتعبير عف اتجاىاتيـ المخت

 التي يمحف اف تطكر المجتمع كتعمؿ على تنميتو في المجاؿ المجتمعي.

 أىمية العمل التطوعي االلكتروني 7.2.2

عنيت المجتمعات اإلنسانية منذ القدـ بالعمؿ التطكعي لتلبية احتياجاتيا كحؿ مشحبلتياب في زمف 

د الححكمية في ذلؾ الكقت ترحز لـ تتشحؿ فيو المنظمات كالمؤسسات الححكميةب كحانت الجيك 

اىتماميا على تأميف سبلمة الببلد مف العدكاف الخارجي كحفظ األمف الداخليب في حيف أف الدكر 

شباع احتياجاتو يقكـ على التعاكف بيف األفراد كالجماعات   .األحبر في خدمة المجتمع كا 

برزت أكضاع خاوة إباف كقد تبلكرت فحرة العمؿ التطكعي منذ بدايات القرف العشريف حيث 

الحربيف العالميتيف استدعت استنفار حافة الطاقات المجتمعية لئلسياـ في تكقي آ ار الحربب 
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كأتاحت تلؾ الظركؼ الفروة لبركز جيكد تطكعية أسيمت في تقديـ خدمات حبرل للمجتمعات 

ب الجيكد حانت في أمس الحاجة إليياب كأخذت تلؾ الجيكد التطكعية تأخذ محانيا إلى جان

الشناكمب ) الححكمية لتحقيؽ التنمية االجتماعية كالرفاىية التي توبك إلييا المجتمعات الحدي ة

2010).  

كتتجلى أىمية العمؿ التطكعي في اآل ار المترتبة عليو سكاء على المتطكع نفسوب أك على 

نو عبد الفتاح ب كعلى مستكل األىمية فيمحف القكؿ أف اىمية العمؿ التطكعي حما بيالمجتمع

 ( تحمف في أنو:2015)

 يسعى إلى تخطى الحكاجز السلبية كاالنعزالية حي ما كجدت في المجتمع.  

 تعبئة الطاقات البشرية كالمادية كتكجيييا كتحكيليا إلى عمؿ اجتماعي. 

 إزالة أسباب التخلؼ كتكفير أسباب التقدـ كالرفاىية ألفراد المجتمع. 

  تكسيع قاعدتيا تحقيقا لمبدأ الحفايةسد الفراغات في الخدماتب ك. 

 تك يؽ العبلقات األساسية بيف األفراد كالجماعات إليجاد التفاعؿ األفضؿ في الحياة. 

 تحكيؿ الطاقات الخاملة أك العاجزة إلي طاقات عاملة منتجة. 

 حفظ التكازف في حرحة تطكير المجتمع تلقائية كذاتية. 

 عاليتو كحفاءتودعـ العمؿ الححكمي كمؤازرتو كزيادة ف. 

  القياـ بخدمات تعتمد على جيكد المكاطنيف كحدىـ كالجيكد الذاتية كدكف تدخؿ مف جانب

 .الححكمةب كليذا تقكل ركح االنتماء كالكالء إلى المجتمع كالحرص على موالحو

العديػػػػد مػػػػف ذكم االحتياجػػػػات الخاوػػػػة يوػػػػبحكف قػػػػادريف علػػػػى المشػػػػارحة فػػػػي المشػػػػاريع حػػػػذلؾ 

بلؿ اإلنترنػػت بطريقػػة لػػـ يحكنػػكا قػػادريف علػػى فعليػػا كجيػػا لكجػػو خػػارج االنترنػػتب التطكعيػػة مػػف خػػ
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علػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ تػػيـ ركزب علػػى شػػبحة اإلنترنػػت المتطػػكع المػػذحكر أعػػبله مػػع كالدتػػوب إليزابيػػثب 

يعاني مف الشلؿ الدماغي كالتشنج الرباعيب كينظـ إرسػاؿ المعػدات الرياضػية إلػى أطفػاؿ الشػكارع 

حقيقػػة اف عملػػو التطػػكعي النشػػط يحػػدث مػػف خػػبلؿ الحمبيػػكتر محنػػو مػػف إنشػػاء كلعػػب فػػي زامبيػػا. 

دكرا محكريػػا فػػػي ىػػػذا المشػػػركع النػػاجح. كتتػػػيح إمحانيػػػة الكوػػػكؿ إلػػى اإلنترنػػػت حػػػأداة للمعلكمػػػات 

 .(Dhebar et al , 2007)يجعلو جيازا ذك أىمية خاوة لذكم االحتياجات الخاوة

يتػيح الكوػكؿ إلػى المعلكمػات التػي قػد تحػكف بخػبلؼ ذلػؾ غيػػر  كتشػير النتػائج إلػى أف اإلنترنػت 

متاحػػػة للنػػػاس بسػػػبب تقييػػػد حػػػرحتيـ كقلػػػة كجػػػكد إمحانيػػػة الكوػػػكؿ الػػػى االمػػػاحف العامػػػة.( يظيػػػر 

اإلنترنػػت سػػاعدىـ علػػى أف  ف  أمػػف ذكم االحتياجػػات الخاوػػة ذحػػركا ٪ 53اسػػتطبلع ىػػاريس أف 

فػػي المائػػة مػػف األشػػخاص الػػذيف لػػيس لػػدييـ  39 يوػبحكا يعرفػػكف اح ػػر عػػف العػػالـ )بالمقارنػػة مػػع

احتياجات خاوة(. كم اؿ آخر ميـ جدا علػى ىػذه النقطػة ىػك اسػتخداـ اإلنترنػت مػف قبػؿ النػاس 

مػػػع ضػػػعؼ الرؤيػػػة. يمحػػػف ليػػػؤالء توػػػفح اإلنترنػػػت باسػػػتخداـ مجمكعػػػة متنكعػػػة مػػػف المسػػػاعدات 

التي تسمح لؤلشخاص الذيف يعػانكف المختلفةب على سبيؿ الم اؿب برامج تحبير شاشة الحمبيكترب ك 

مف ضعؼ الرؤية عرض النوكص أك الوػكر التػي تػـ تضػخـ عػدة مػرات كالتػي ىػي قػادرة علػى 

 دمج األجيزة كالبرمجيات.

 

أدكات أخػػػػرل ىػػػػي أنظمػػػػة الحػػػػبلـ االوػػػػطناعية التػػػػي تتػػػػألؼ مػػػػف البرنػػػػامج المػػػػازج الػػػػذم يقػػػػـك  

-Amichai) جعلػػػػػو يقػػػػػكؿ مػػػػػا يريػػػػػد )بالتحػػػػػدثب كقػػػػػارئ الشاشػػػػػةب الػػػػػذم يعطػػػػػي امػػػػػرا للمػػػػػازج ي

Hamburger, 2008 

 العوامل التي تؤدي الى العزوف عن المشاركة في االعمال التطوعية  8.2.2



 
 

25 

عدـ تكفر تعد العكامؿ ىي المؤ ر الحقيقي في حكف الفرد يستطيع التطكع أـ الب إذ في ظؿ 

تطكعيف شعكر المب ك ت العمؿ االولي مع العمؿ التطكعيالكقت مما يؤدم الى تعارض كق

عدـ ادراؾ ب إضافة إلى خكؼ المتطكعيف الشباب مف الفشؿب الالشباب بعدـ الحاجة الييـ

لحالية لحاجات االعضاء عدـ اشباع برامج كانشطة التطكع اب كأيضا المتطكع الىمية دكره

يمحف اف يقلؿ مف فرص البحث عف العمؿ التطكعي  عدـ كجكد الحكافز المعنكيةب ك المتطكعيف

)  كاء حاف مف خبلؿ التطكع في الجمعيات اك المؤسسات الخيرية اك مف خبلؿ شبحة االنترنتس

  .(2009بف سلطافب

ة التي يمحف اف يلتحؽ بيا نقص المعلكمات عف مجاالت االعماؿ التطكعيكيمحف اف يؤ ر  

طكؿ ب ك مناسبة خوكوا في المناطؽ الريفيةعدـ تكفر المكاوبلت الب إضافة إلى الشباب

بعض الوكر االجتماعية السلبية عف ب مع كجكد عتشعب نماذج كاستمارات برامج التطك ك 

المتطكعيف)خوكوا بيف الشباب( كالنظرة مف اقرانيـ بانيـ ينخرطكف في برامج تتوؼ 

 .(2015)مراسب بالنعكمة

 نيا:أ( اىـ مساؤئ التطكع االلحتركني ب2007كقد بيف  )قاسـب 

 فراد عف طريؽ المعلكمات فقط..يمحف اف تقدـ المساعدة لبل1

. في حاؿ كجكد خلؿ في شبحة االتواؿ اك في المكقع ال يمحف االعتماد على ىذا النكع مف 2

 التطكع.

. اف ىذا النكع مف التطكع ينفع لبعض االعماؿ فقطب كللتكاوؿ مع بعض االفراد في مناطؽ 3

 اعدتيـ بشحؿ احبر. بعيدة مف اجؿ مساعدتيـ في بعض الحلكؿ الفكريةب كال يمحف مس
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( اف اىمية التطكع االلحتركني تحمف في امحانية المساعدة مف خبلؿ 2014كبيف )باعامرب

االنترنتب كليس فقط المساعدة لشخص معيفب اذ يمحف للمتطكعيف اف يقدمكا االفحار كالخطط 

شر التي تساعد كتحمف الححكمات اك المؤسسات االىليةب اك حتى المؤسسات التطكعية مف ن

اعمالياب كمف تعزيز قيـ التعاكف كالتطكع بيف افراد المجتمعب كىذا يساعد على تنمية المجتمعب 

 كتعزيزهب كتمحينو مف اف يحكف شبحو كاحدة مف خبلؿ التطكع االلحتركني.

التطكع االلحتركني مف اجؿ نشر حافة النشاطات التي يقكـ بيا  ترل الباح ة انو يمحف استخداـك 

ى االرض كىذا يؤدم الى تشجيع االخريف على االنضماـ ليـب كبيذا يحكف المتطكعكف عل

 االعبلـ االلحتركني عمؿ عمؿ االعبلـ العادمب كساعد في نشر االفحارب كحث على التطكع.

 االلكتروني اشكال التطوع  9.2.2

 ( اشحاؿ التطكع حما يأتي:2013كضح )اشتيةب 

الممارسات التطكعية التي يقـك بيا االفراد استجابة كيقود بو الشكل االول: السموك التطوعي: 

لظركؼ طارئة اك لمكاقؼ اخبلقية اك انسانية مف قبيؿ اسعافات كانقاذات حيث يقـك االفراد 

 باعماؿ تطكعية كخيرية نتيجة لحكادث طارئة.

كيقود بو الممارسات التطكعية الناتجة مف االيماف باىمية الشكل الثاني: الفعل التطوعي: 

العمؿ التطكعي كضركرتوب كال ياتي نتيجة لحكادث طارئة كانما ىك عمؿ قائـ بذاتو كيرتحز على 

 العمؿ التطكعيب كمنطلقات الفعؿ التطكعي ىي نفس منطلقات السلكؾ التطكعي.
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 االلكتروني أنواع المشاركة في العمل التطوعي 10.2.2

 تالية: ( في االنكاع ال2005تتم ؿ ىذه االنكاع حسب)اليكسؼب 

طكعي .المشارحة المعنكية: كذلؾ مف خبلؿ التشجيع ب كالدعـ عف بعدب كالدفاع عف المشركع الت1

 ك الجسدم. أدكف بذؿ الجيد سكاء المادم 

.المشارحة المالية: كذلؾ مف خبلؿ تقديـ الماؿ للمشركع التطكعيب كالمساعدة المالية سكاء 2

 د  المنتفعيف. لبلفراد اك المؤسسات للقياـ بمشركعات تفي

.المشارحة العضكية: كىي اف يحكف الشخص عضكا فعاال في العمؿ التطكعي مف خبلؿ 3

 ك المجتمعات التطكعية. أانتسابو للمؤسسات التطكعيةب 

كيػػكفر التطػػكع االلحتركنػػي آليػػة لضػػماف مشػػارحة حبػػار السػػف مػػف ذكم الميػػارات العاليػػة مػػف خػػبلؿ 

التنقػػؿ. كتشػػير البحػػكث أيضػػا إلػػى أف المسػػافة الماديػػة بػػيف الحػػد مػػف الكجػػكد المػػادم ك متطلبػػات 

المتطػػػكعيف كمحػػػاف التطػػػكع ىػػػك عامػػػؿ مسػػػاىـ فػػػي انخفػػػاض المتطػػػكعيف كاالحتفػػػاظ بالمعػػػدالت 

كارتفاع معػدالت التسػرب بػيف المتطػكعيف األحبػر سػنا . يمحػف للمتطػكعيف علػى النترنػتب فػي ىػذا 

ميـ بشػػحؿ غيػػر متػػزامف مػػف أجيػػزة الحمبيػػكتر الوػػددب التمتػػع جػػدكؿ زمنػػي مػػرف ألنيميػػؤدكف ميػػا

المنزليػػة أك المحتبيػػة . ىػػذه الجػػداكؿ المرنػػة يمحػػف أف تحػػكف مفيػػدة للحفػػاظ علػػى الدافعيػػة العاليػػةب 

 ,Mukherjee) 2011كبالتالي زيادة معدالت االحتفاظ بالمتطكعيف في الكحاالت. )
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  حاجيات العمل التطوعي 11.2.2

مف حاجات ترتبط بالمتطكع نفسوب كأخرل بالمجتمع كبما اف الفرد جزء تنبع الحاجة إلى التطكع 

طكع كحاجة المجتمع كالدكلة مف المجتمعب فاف ىنالؾ عبلقة ك يقة بيف حاجات األفراد إلى الت

فالحاجات الفردية للتطكع يمحف بيانيا مف منظكريف اك مف فلسفتيف مرتبطتيف ب اليو

 (:2010)جباريفب

o كيمحف تلخيويا باف الفرد يعمؿ مف خبلؿ فحرة التطكع على إرضاء : الفمسفة الذاتية

كتطميف بعض الغرائز كالحاجات النفسيةب ذلؾ انو بيذه الطريقة يحقؽ تكازنا مف خبلؿ مجمكعة 

يدؼ إلى تحقيؽ الذاتب حيث تتضمف الفلسفة الذاتية للتطكع رغبة الفرد في تمف االعماؿ التي 

تحقيؽ الذات. تتضمف الفلسفة الذاتية للتطكع رغبة الفرد في حسب االعماؿ التي يقكـ بيا بيدؼ 

شعبية كتأييد كاحتراـ اآلخريفب األمر الذم يتجاكز تحقيؽ التكازف النفسي إلى الكوكؿ إلى 

 أىداؼ شخوية ترتبط بأبعاد اجتماعية.

o  :ه كىي ما يعرؼ بالعكنو كىك أمر يرتبط بالعادات االجتماعيةب كىذالفمسفة الموضوعية

الفلسفة تقكد إلى إحساس الفرد بدرجة عالية مف االنتماء للمجتمع كالذم بدكره ينعحس بشحؿ 

 ايجابي على المجتمع المحلي.

 والشباب الجامعي االلكتروني التطوع  13.2.2

يعتبر طبلب الجامعة مف اح ر الفئات المرشحة في أم مجتمع للقيػاـ باعمػاؿ كمبػادرات تطكعيػةب 

عة مرحلة الشباب كخوائوياب كالتي تييئ الطبلب الى اعتناؽ  قافة التطػكعب كذلؾ نابع مف طبي

( تقريبػػاب كىػػـ يتطلعػػكف للقيػػاـ باالعمػػاؿ التػػي تنضػػكم 23-18فطلبػػة الجامعػػة مػػف الفئػػة العمريػػة )
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على جكانب قيمية كاخبلقية كيتحقؽ مف خبلليا النفع العاـب اذ اف الطالب الجػامعي لديػو حاجػات 

ى تقػػػػػػديـ العػػػػػػكف كالمسػػػػػػاعدة فػػػػػػي ىػػػػػػذه المرحلػػػػػػة العمريػػػػػػة علػػػػػػى كجػػػػػػو خػػػػػػاص نفسػػػػػػية تدفعػػػػػػو الػػػػػػ

 (2010)فخركب

( اف الجامعػات الفلسػطينية  تسػػيـ فػي ائػراء كتعزيػز مفػاىيـ العمػػؿ 2010كقػد كضػحت )جبػاريفب 

التطػػػكعي حيػػػث تخوػػػص بعضػػػيا تقريبػػػا مئػػػة كعشػػػركف سػػػاعة عمػػػؿ تطػػػكعي حمتطلػػػب جػػػامعي 

امعػػات علػػى تنظػػيـ الحمػػبلت منيػػا الحمػػبلت التنظيفيػػة الحتمػػاؿ شػػركط التخػػرجب حػػذلؾ تعمػػؿ الج

كقطؼ الزيتكف كالبرتقاؿ كحذلؾ برامج اخرل للتطكع في المؤسساتب كمف خبلؿ لجاف كطنية م ؿ 

كتيػػدؼ الػػى اعػػادة االعتبػػار للعمػػؿ التطػػكعي  ،كزارة الشػػباب كالرياضػػة ككزارة الشػػؤكف االجتماعيػػة

 المجتمع الفلسطيني. مف خبلؿ تنظيمو كتحفيزه كنشر مفاىيمو في

كيحػػػف لطلبػػػة الجامعػػػة تحقيػػػؽ االسػػػتفادة المعرفيػػػةب كالمياريػػػة كاشػػػباع الػػػذاتب مػػػف خػػػبلؿ العمػػػؿ 

التطػػكعيب حػػذلؾ ىنػػاؾ عائػػد علػػى الجامعػػة يتم ػػؿ فػػي اشػػباع كظيفػػة المجتمػػع فػػي ترقيػػة كتربيػػة 

فػػي مكاجيػػة  الطػػبلب كخدمػػة البيئػػة كالمجتمػػعب كىنػػاؾ ايضػػا عكائػػد علػػى المجتمػػع الخػػارجي تتم ػػؿ

 (.2010المشحبلت االجتماعية كتحسيف نكع الحياة )فخركب

عبلقاتيػػػػا مػػػػع المجتمػػػػع المحلػػػػي كبفئػػػػات الطلبػػػػة المختلفػػػػة داخػػػػؿ كتعػػػػزز الجامعػػػػات ب

الجامعػػةب حيػػث تحػػكم الجامعػػة اعػػداد حبيػػرة مػػف الطلبػػة فػػي مرحلػػة ميمػػة مػػف مراحػػؿ 

خػػريف مػػف خػػبلؿ التطػػػكعب كلػػدييـ القػػدرة الجسػػدية كالعقليػػة علػػػى مسػػاعدة اال بالشػػباب

علميػػـ داخػػؿ الجامعػػةب كم ػػاؿ ذلػػؾ فػػي جامعػػة  كمسػػاعدة المجتمػػع المحلػػي مػػف خػػبلؿ

تسػػػجيؿ المرضػػػى الػػػذيف ال يملحػػػكف المػػػاؿ للعػػػبلج داخػػػؿ العيػػػادات الخارجيػػػة القػػػدس )
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كعبلجيػػػـ بالمجػػػافب اك التابعػػػة للجامعػػػة فيمػػػا يتعلػػػؽ بحليػػػات الطػػػب كطػػػب االسػػػنافب 

 .(2010فب )جباري بمبالغ رمزية(

كترل الباح ة ايضا اف ىنػاؾ كسػائؿ ح يػرة للتطػكع االلحتركنػي فػي خدمػة المجتمػع مػف 

خبلؿ التنسيؽ بيف الجامعات الفلسطينيةب كبناء فرؽ يمحنيا التكاوؿ مع خػبلؿ مكاقػع 

الجامعػػاتب للقيػػاـ بعمليػػة تشػػبيؾ بينيػػاب كتطػػكير المجتمػػع المحلػػي حػػؿ فػػي محانػػو مػػع 

كتبادليػا فػػي المػػدف الفلسػطينيةب كىػػذا يمحػػف اف يخلػؽ فيمػػا بعػػد  االسػتفادة مػػف الخبػػرات

تػػػػػذليؿ حافػػػػػة العقبػػػػػات لػػػػػدل افػػػػػراد المجتمػػػػػع علػػػػػى جميػػػػػع قاعػػػػػدة شػػػػػبابية قػػػػػادرة علػػػػػى 

المستكياتب اضافة إلى مساعدة الطلبة فػي مرحلػة ال انكيػة العامػة فػي دخػكؿ الجامعػة 

 كضمف التخووات الوحيحة التي تناسبيـ. 



 
 

31 

 سابقةالدراسات ال 3.2

( دور مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي فةةي تنميةةة العمةةل التطةةوعي، 2015دراسةةة حمايةةدة وقاسةةم) 

كقػد ىػدفت الدراسػة الػى التعػرؼ علػى دراسة وصفية تحميمية لصفحة جمعية ناس الخيةر ورقمةو، 

دكر الجمعيػػػػات الخيريػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات التطكعيػػػػةب كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ المكقػػػػع االلحتركنػػػػي 

د اسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكوػػػفي التحليلػػػيب كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتمارة تحليػػػؿ للجمعيػػػةب  كقػػػ

المضػػػمكفب كقػػػد تكوػػػلت الدراسػػػة الػػػى اف االعتمػػػاد علػػػى جميػػػع الخوػػػائص التػػػي تكفرىػػػا مكاقػػػع 

التكاوػػؿ االجتمػػاعي حػػالنص كالوػػكرة ىػػي مػػف اجػػؿ الكوػػكؿ الػػى االىػػداؼ المرجػػكة للنشػػرب كاف 

لمسػػػػتخدمي التكاوػػػػؿ االجتمػػػػاعي خاوػػػػية متابعػػػػة نشػػػػاطات مكاقػػػػع التكاوػػػػؿ االجتمػػػػاعي تمػػػػنح 

الجمعية مف قبؿب ا ناء كبعد االنتياء مف االنشطة مما يدعـ  قػة المتتبعػيف فػي اعضػاء الجمعيػةب 

كالتكجػػػػو نحػػػػك اسػػػػتخداـ مكاقػػػػع التكاوػػػػؿ االجتمػػػػاعي حكسػػػػيلة كاعػػػػبلـ كاعػػػػبلـب  ككسػػػػائؿ تكعيػػػػة 

 لخيرية.كتكاوؿب كحكسيلة لتحقيؽ االىداؼ التطكعية ا

ب كقػػد ( بعنةةوان التطةةوع االلكترونةةي وسةةيمة معةةززة لمعمةةل التطةةوعي2014دراسةةة نةةزال وحةةبش  )

بح ػػػت فػػػي دراسػػػة مفيػػػـك التطػػػكع االلحتركنػػػي عبػػػر كسػػػائط الشػػػبحة المعلكماتيػػػةب كذلػػػؾ باعتبػػػاره 

موطلحا جديدا في التداكؿ فػي مجػاؿ العمػؿ التطػكعي كنشػاطاتوب كسػلطت الدراسػة الضػكء علػى 

تخداـ التطػػكع االلحتركنػػيب كسػػبؿ االفػػادة مػػف ىػػذا االسػػلكب التطػػكعي الحػػديث فػػي مجػػاؿ سػػبؿ اسػػ

النشاطات التطكعية المتنكعوب سكاء احاف ذلؾ مف قبؿ االفػرادب اـ الجماعػات كالمؤسسػات الفاعلػة 

فػػػي العمػػػؿ التطػػػكعيب كاعتمػػػدت الدراسػػػة علػػػى االسػػػلكب االسػػػتقرائي كاسػػػلكب تحليػػػؿ المضػػػمكف 

ة المتعلقة بمكضكع الدراسةب كقد تكولت الدراسة الى اـ التطكع االلحتركني ىك للنوكص المختلف

نتاج ال كرة التحنكلكجية العالميةب كاف شيكع استخداـ كسائؿ التكاوؿ االجتمػاعي االلحتركنيػة عبػر 
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االنترنت تعتبر ذات اال ر الحبير في انتشار دائرة التطكع االلحتركنيب كأف ىػذا الػنمط مػف التطػكع  

قد شحؿ كسيلة سيلة كسريعة في مجاؿ ممارسة النشاطات التطكعية المتنكعو عبر تلؾ الكسػائطب 

كاف التطػػكع االلحتركنػػي قػػد نقػػؿ النشػػاط التطػػكعي مػػف اطػػاره المحلػػي المحػػدكد الػػى نطػػاؽ النشػػاط 

 العالمي الكاسع على مستكل العالـ. 

السػػباب المؤديػػة الػػى عػػزكؼ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػى  التعػػرؼ علػػى ا(  2013دراسةةة اشةةتية )

الشػباب الفلسػػطيني عػف المشػػارحة فػي العمػػؿ االجتمػاعي التطػػكعي فػي فلسػػطيفب كالمعكقػات التػػي 

تعترض مشارحة الشػباب فػي ىػذه االعمػاؿ التطكعيػةب كقػد اعتمػدت ىػذه الدراسػة المػنيج الكوػفي 

دراسػػة باسػػتخداـ التحليلػػي للتعػػرؼ الػػى اسػػباب ىػػذا التراجػػعب حيػػث جمعػػت البيانػػات مػػف مجتمػػع ال

استبانة اعدت ليػذا الغػرضب ككزعػت علػى عينػة الدراسػةب كقػد جػاءت تبعػا لدرجػة معكقػات العمػؿ 

 التطكعي لدل الشباب الفلسطيني على النحك التالي:

 .المرتبة االكلى: معكقات مرتبطة ب قافة المجتمع 

 .المرتبة ال انية: معكقات نفسية 

 ات العمؿ التطكعي.المرتبة ال ال ة: معكقات تتعلؽ بمؤسس 

 .المرتبة الرابعة: معكقات شخوية 

 .المرتبة الخامسة: معكقات دينية 

 .المرتبة السادسة: معكقات اقتوادية 

اما النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةب فقد اشارت نتائج الدراسة الى انو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

ي المؤسسػػػػات االجتماعيػػػػة فػػػػي احوػػػػائية فػػػػي درجػػػػة معكقػػػػات العمػػػػؿ التطػػػػكعي لػػػػدل الشػػػػباب فػػػػ
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بتبعا لمتغير حؿ مف الجنس كمحاف السحف كالعمر كحالػة العمػؿ كالحالػة  محافظتي نابلس كطكلحـر

 االجتماعية.

كتيػدؼ ىػذه الدراسػة الػى التعػرؼ علػى الكاقػع الفعلػي للعمػؿ ( 2013دراسةة شةميوب والخشةمي )

الدراسػة علػػى اطػػار نظػػرم اسػػتفاد  التطػكعي لػػدل الشػػباب فػػي المملحػة العربيػػة السػػعكدية كاعتمػػدت

مػػف النظريػػات ذات العبلقػػة حمػػا اسػػتفادت مػػف الحتابػػات المتتخووػػة فػػي مجػػاؿ الشػػباب كالتطػػع 

كتعتبر ىذه الدراسة مػف الدراسػات الكوػفية القائمػة علػى جمػع البيانػات الميدانيػة كتحليليػا كتعتمػد 

اسػػػتبياف طبقػػػت علػػػى طػػػبلب علػػػى مػػػنيج المسػػػح االجتمػػػاعي بطريقػػػة العينػػػة كتػػػـ اسػػػتخداـ اداة 

كطالبػػػػات بعػػػػض الجامعػػػػات فػػػػي المملحػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية كدليػػػػؿ مقابلػػػػة تػػػػـ تكجييػػػػو للخبػػػػراء 

كالمسػػػؤكليف كالمسػػػؤكالت فػػػي مجلػػػس الشػػػكرل كبعػػػض مػػػديرم المؤسسػػػات التطكعيػػػة فػػػي المملحػػػة 

ف ىنػػاؾ العربيػة السػػعكدية كتكوػلت الدراسػػة الػى كجػػكد دكافػع لػػدل الشػباب للعمػػؿ التطػكعي حمػػا ا

معكقات تحد مف مشارحة الشباب كتنكع مجاالت المشارحة لدييـ باالضافة الى اف ىناؾ توكرات 

لػػدل الشػػباب نحػػػك العمػػؿ التطػػكعي حمػػػا خرجػػت الدراسػػػة بنحػػك اسػػتراتيجية كطنيػػػة لتفعيػػؿ العمػػػؿ 

 التطكعي لدل الشباب السعكدم كذلؾ بتحديد الطرؽ التي يمحف مف خبلليا ايجاد سبؿ تنظيـ ىذا

العمؿ مما يؤدم الى تحكيف وكرة امػاـ متخػذم القػرار بػالمجتكمع لبلسػتفادة القوػكل مػف الجيػكد 

 التطكعية.

تيػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة الػػػػى التعػػػػرؼ علػػػػى معكقاتػػػػو المرتبطػػػػة بالطالبػػػػة ( 2012دراسةةةةة الفةةةةايز )

يف )الشخوية( الى جانب المجتمعية كالمؤسساتية كالتي تحػد مػف ممارسػتوب الػى جانػب المقارنػة بػ

تلػػػؾ المعكقػػػات المتعلققػػػة بالطالبػػػة كالمجتمػػػع كالمؤسسػػػات التطكعيػػػة للتعػػػرؼ علػػػى ام منيػػػا اح ػػػر 

تا يرا على انتشارهب كحذلؾ التعرؼ على اتجاىات الطالبات االئي مارسف العمؿ التطكعي كالبلئي 
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لػػػـ يمارسػػػنوب كذلػػػؾ بيػػػدؼ التكوػػػؿ الطػػػار توػػػكرم مقتػػػرح لمكاجيػػػة معكقػػػات العمػػػؿ التطػػػكعي 

بػػػػة الجامعيػػػػةب كمػػػػف اىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكوػػػػلت الييػػػػا الدراسػػػػة اف مشػػػػارحة الطاليػػػػة بالعمػػػػؿ للطال

%( الػػى اف ىنػػاؾ معكقػػات توػػادؼ دكرىػػف 44.8التطػػكعي امػػر ىػػاـ بالنسػػبة الييػػا بنسػػبة بلغػػت)

المامكؿ في العمؿ التطكعي فيك يتطلػب امحانيػات ال تتػكفر لػدييا. الػى جانػب عػدـ النظػر بجديػة 

للعمػػؿ التطػكعيب كخلػػك منػاىج التػػدريس مػف التشػػجيع عليػوب كوػػعكبة تػكفر كقػػت  مػف قبػػؿ االسػرة

%( اىميػػػة 88.7حػػػاؼ للطالبػػػة للمشػػػحارحة فيػػػوب كتػػػرل نسػػػبة حبيػػػرة مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة بلغػػػت)

احتسػػاب كنشػػر  قافػػة العمػػؿ التطػػكعي لػػدل الفػػرد منػػذ الطفكلػػةب كحػػذلؾ اىميػػة كجػػكد لجػػاف خاوػػة 

كاعداد قيادات مدربة لتكعية المكاطنيف باىمية العمػؿ التطػكعيب  بالعمؿ التطكعي داخؿ المجتمعب

امػػا المعكقػػات المتعلقػػة بمؤسسػػات العمػػؿ التطػػكعي فيػػي عديػػدة كاىميػػا محدكديػػة الجيػػات الناسػػبة 

للعمػػؿ التطػػكعي امػػاـ الطالبػػةب كعػػدـ تزكيػػدىا بػػدكرات تدريبيػػة حوػػب المجػػاؿ المؤسسػػيب حمػػا اف 

كاضػػح مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف المؤسسػػاتب كىػػي ال تتػػيح حريػػة  الػػدكر المطلػػكب مػػف المتطكعػػة غيػػر

االختيار اماـ افتقار المؤسسات التطكعية تنسيؽ العمؿ التطكعي فيما بينياب كالذم يحد مف تبادؿ 

 الخبرات كيؤدم الى تحرار البرامج كاالنشطة.

كريكس ىػدفت ىػػذه الدراسػة إلػػى التعػرؼ علػػى كجيػة نظػػر طلبػة البحػػال (  2010دراسةة جبةةارين )

في جامعة القدس في برنامج العمؿ التطكعيب كتحػكف مجتمػع البحػث مػف طلبػة الجامعػة )مسػتكل 

السنة ال انية إلى مستكل السػنة الرابعػة(. إضػافة إلػى ذلػؾ ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ علػى تبػايف 

ا ػػر متغيػػرات الدراسػػة فػػي ضػػكء مجمكعػػة مػػف المتغيػػرات المسػػتقلة كىػػي: الحليػػةب الجػػنسب محػػاف 

السػػحفب المسػػتكل الدراسػػيب المعػػدؿ التراحمػػي لعبلمػػات الطلبػػةب الخبػػرة فػػي التطػػكعب العمػػر كالحالػػة 

( طالبان كطالبةب كالمسػجليف للفوػؿ األكؿ مػف العػاـ 513االجتماعية. كتحكنت عينة الدراسة مف )

ا (ب حيػػػث تػػػـ اختيػػػارىـ بالطريقػػػة العشػػػكائية الطبقيػػػةب كتم ػػػؿ العينػػػة مػػػ2009/2010األحػػػاديمي )
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( طالبػػػا كطالبػػػة فػػػي التخووػػػات 11741%( مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة البػػػالغ عػػػددىـ )10نسػػػبتو )

العلميػة كاإلنسػػانية حافػػةب تػـ اسػػتخداـ اإلسػػتبانة   حػأداة لجمػػع البيانػػات كىػي مػػف توػػميـ الباح ػػة. 

كأظيػػػػرت النتػػػػائج كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػو إحوػػػػائية فػػػػي اتجاىػػػػات الطلبػػػػة نحػػػػك برنػػػػامج العمػػػػؿ 

ل إلػى حػؿ مػف متغيػرات: الجػنسب الحليػةب المعػدؿ التراحمػي لعبلمػات الطلبػةب الخبػرة التطكعي تعػز 

في التطكع في جميع المجاالت مػا عػدا مجػاؿ مكاقػؼ الطلبػة اتجػاه المؤسسػات التطكعيػةب كالحليػة 

في جميػع المجػاالت ماعػدا مجػاؿ مكاقػؼ اتجػاه برنػامج العمػؿ التطػكعي فػي الجامعػة. بينمػا تبػيف 

ؽ ذات داللػػة إحوػػائية فػػي اتجاىػػات الطلبػػة نحػػك العمػػؿ التطػػكعي تعػػزل إلػػى حػػؿ عػػدـ كجػػكد فػػرك 

 مف متغيرات: محاف السحفب السنة الدراسية األحاديميةب العمر كالحالة االجتماعية. 

تعزيػػز العمػػؿ التطػػكعي لػػدل طػػبلب الجامعػػة  كتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة الػػى(  2010دراسةةة فخةةرو )

 ي قيادة العمؿ التطكعي في مجتمعاتيـ.بالتحديد باعتبارىـ نماذج كاعدة ف

كتعنى الدراسػة بحيفيػة قيػاـ الجامعػةب كتحديػدا جامعػة الحكيػتب بػدكرىا فػي دعػـ  قافػة التطػكع لػدل 

طبلبيػػػاب كتحقيػػػؽ لػػػذلؾ اتجيػػػت لمعرفػػػة كجيػػػة نظػػػر القيػػػادات كاعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مػػػف ذكم 

سػلكب )المقابلػة( مػع عينػة عمديػة العبلقة بمكضكع التطكع في جامعة الحكيتب كاتبعػت فػي ذلػؾ ا

مف اكلئؾ القػادة كحػاف السػؤاؿ الػرئيس يػدكر حػكؿ كاقػع  قافػة العمػؿ التطػكعيب كحيفيػة تعزيػز ىػذا 

 الكاقع؟

كمف النتائج المتجمعةب كمف فحػص الكاقػع الجػامعي الػراىفب كانطبلقػا مػف اىميػة العمػؿ التطػكعي 

راسػة مػف وػياغة توػكرىا الخػاص المعتمػد في السياؽ المجتمعي كالعػالمي المعاوػرب تمحنػت الد

على اسلكب النظـ كالذم ينظر الى  قافػة التطػكع باعتبارىػا منظكمػة فرعيػة لل قافػة الجامعيػةب كاف 
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 قافة التطكع سكؼ تاتييػا مػف  قافػة المجتمػع ذاتػوب كمػف  ػـ يلػـز علػى الجامعػة تعظػيـ ركافػد ىػذه 

 ال قافة المجتمعية كفي ال قافة العالمية. ال قافة مم لو في: الديفب التراث كقيـ العمؿ في

ىػدفت الدراسػة الحاليػة الػى الحشػؼ عػف اتجاىػات الشػباب الجػامعي ( 2009دراسة بةن سةمطان )

نحػػػػك ممارسػػػػة العمػػػػؿ التطػػػػكعيب كماىيػػػػة االعمػػػػاؿ التػػػػي يرغبػػػػكف فػػػػي ممارسػػػػتياب كحػػػػذلؾ تحديػػػػد 

كعيػػػة. كقػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المعكقػػات التػػػي تحػػكؿ دكف التحػػػاؽ الشػػػباب الجػػامعي باالعمػػػاؿ التط

مدخليف مف مداخؿ المنيج الكوفي ىما مدخؿ الدراسات الك ائقية لتكضيح الخلفية النظرية للعمؿ 

التطػػكعيب كمػػدخؿ المسػػح االجتمػػاعي بالعينػػة الستقوػػاء اتجاىػػات الشػػباب الجػػامعي نحػػك العمػػؿ 

طالبػػػا(  مػػػف 373التطػػػكعي مػػػف خػػػبلؿ تطبيػػػؽ اسػػػتبانة علػػػى عينػػػة عشػػػكائية طبقيػػػة محكنػػػة مػػػف )

 الطبلب الذحكر بجامعة الملؾ سعكد.

كتـ تطبيؽ تحليؿ التبايف االحادم لتحديد داللة الفركؽ بيف استجابة افراد عينة الدراسة نحك ابعاد 

العمػػػؿ التطػػػكعيب بػػػاختبلؼ الحليػػػات كالتخوػػػصب كتطبيػػػؽ اختبػػػار شػػػيفيو لتحديػػػد اتجػػػاه وػػػالح 

ت نتػػائج الدراسػػة عػػف اف متكسػػط ممارسػػة الشػػباب الفػػركؽ الم فئػػة مػػف فئػػات المتغيػػر كقػػد اسػػفر 

الجػػػامعي للعمػػػؿ التطػػػكعي مسػػػتكل ممارسػػػة ضػػػعيؼ جػػػدا. ككاكضػػػحت نتػػػائج الدراسػػػة اتجاىػػػات 

ايجابيػػػة نحػػػك العمػػػؿ التطػػػكعيب حيػػػث جػػػاءت مسػػػاعدة كرعايػػػة الفقػػػراء كالمحتػػػاجيفب كيلييػػػا زيػػػارة 

فب كالحفػػاظ علػػى البيئػػة كمحافحػػة المرضػػىب  ػػـ المشػػارحة فػػي االغا ػػة االنسػػانيةب كرعايػػة المعػػكقي

المخػػدرات كالتػػدخيفب فػػي وػػدر المجػػاالت التػػي يرغػػب الشػػباب الجػػامعي المشػػارحة فييػػا. كاف اقػػؿ 

مجػػػاالت العمػػػؿ التطػػػكعي جاذبيػػػة لمشػػػارحة الشػػػباب الجػػػاميع ىػػػي الػػػدفاع المػػػدنيب كتقػػػديـ العػػػكف 

اب ميػػارات جديػػدةب كزيػػادة للنػػكادم الرياضػػيةب كرعايػػة الطفكلة.كاكضػػحت نتػػائج الدراسػػة اف احتسػػ

الخبػػرةب كشػػغؿ كقػػت الفػػراغ بػػامكر مفيػػدةب كالمسػػاعدة فػػي خدمػػة المجتمػػعب كال قػػة بػػالنفسب كتنميػػة 
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الشخوػػية االجتماعيػػة تػػاتي فػػي مقدمػػة الفكائػػد التػػػي يجنييػػا الشػػباب جػػراء مشػػارحتيـ فػػي العمػػػؿ 

 التطكعيب كيركنيا ذات اىمية مرتفعة جدا.

عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة احوػائية بػيف اتجاىػات الشػباب الجػامعي  كاشارت نتائج الدراسة الى

نحك محاكر ممارسػة العمػؿ التطػكعيب كالمعكقػات التػي تحػكؿ دكف مشػارحة الشػباب الجػامعي فػي 

العمػػؿ التطػػكعيب كاالسػػاليب كاالليػػات البلزمػػة لتفعيػػؿ مشػػارحة الشػػباب فػػي العمػػؿ التطػػكعي تعػػزل 

 وص.الى ام مف متغير الحلية اك التخ

 الدراسات االجنبية 

ظاىرة ىدفت الدراسة الى البحث في التطكع االلحتركنيب ف (Butgereit& Botha, 2013دراسة )

التطكع بالكقت كالجيد لفترات قويرة للغاية مف الكقت. كغالبا ما تعتبر مجمكعة فرعية مف 

ترنت. ىناؾ العديد التطكع االلحتركني حيث يمحف للمرء أف يتطكع الكقت كالجيد مف خبلؿ اإلن

مف األم لة الناجحة مف التطكع االلحتركني م ؿ مشركع غكتنبرغ ك مشركع ليبريفكحس. كمع ذلؾب 

في حلتا الحالتيفب يجب على المتطكع التبرع بحمية حبيرة مف كقتو في أنشطة م ؿ قراءة الحتب 

يمحف للمتطكعيف  أكتدقيؽ الحتب. تبحث ىذه الكرقة في مفيكـ التطكع الموغر المتزامف حيث

دقيقة مف كقتيـ كمساعدة اآلخريف فكرا. الكرقة  ـ يوؼ اسلكب البناء الذم  10التبرع  بأقؿ مف 

 يدعـ التطكع الموغر المتزامف.

ىدفت الدراسة الى البحث في  العمؿ التطكعي  (Amichai-Hamburger, 2008دراسة )

ت على أنو ابتحار تحنكلكجي آخر يؤدم ح يرا ما ينظر إلى اإلنترنااللحتركنيب حيث بينت أنو 

إلى مزيد مف ااتساع الفجكة بيف األغنياء كالفقراء. كمع ذلؾب كاحدة مف الظكاىر األح ر إ ارة 

لبلىتماـ في المستقبؿ مف  كرة اإلنترنت ىك استخدامو حقناة للتنمية االجتماعية. اف المتطكعيف 
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خبلؿ الشبحةب يعملكف على تحسيف حياة  الذيف يعملكف في فرؽ العمؿ التي تـ تجنيدىا مف

المبلييف مف الناس المحتاجيف في جميع أنحاء العالـ. بعض ىؤالء المتطكعيف ىـ "عماؿ 

ميدانيكف" يعملكف بشحؿ شخوي بالقرب مف أكلئؾ الذيف يحتاجكف الى المساعدةب في حيف أف 

لمساعدة السحاف  آخريف يجلسكف في المنزؿب كيستخدمكف أجيزة الحمبيكتر الخاوة بيـ

المحتاجيف على بعد آالؼ األمياؿ. تدرس ىذه الكرقة ىذا االتجاه ك تدعك إلى نمكذج لشرح 

إمحانات الكعد بالعمؿ التطكعي عبر اإلنترنت مف منظكر مف المتطكعيف. يقترح أف فيـ 

الخوائص كراء التطكع االلحتركني مف كجية نظر المتطكع قد تعزز اإلمحانات اإليجابية 

 ئلنترنت.ل

كيرحز النمكذج على الجكانب اإلعبلمية كالتكعكية الفريدة للعمؿ التطكعي. كيتـ ذلؾ عف طريؽ 

فوؿ ىذه الظاىرة إلى  بل ة أقساـ منفولة: الشخويةب ال نائيةب كالمجمكعة. كيشير التقسيـ 

ا مف الشخوي إلى مزايا التطكع على مستكل الفرد. كيشير التقسيـ بيف األشخاص إلى المزاي

حيث التفاعبلت ال نائيةب كيشير تقسيـ المجمكعة إلى المزايا الناتجة عف حكنيا جزءا مف مجمكعة 

ترحز بشحؿ حورم تقريبا على الجكانب اإليجابيةب كليس السلبيةب مف شبحة  المياـ. ىذه الكرقة

ب كالنو تـ اإلنترنت كالتطكع االلحتركني. كذلؾ بسبب الحاجة إلى اإليجازب كلحف األىـ مف ذلؾ

تجاىؿ الجكانب اإليجابية لئلنترنت على نطاؽ كاسع مف قبؿ العلماء. تيدؼ ىذه الكرقة إلى 

الترحيز علييا ىذه كتسليط األضكاء على مزيج رائع مف تسخير إيجابي مف اإلنترنت لزيادة 

 العدالة االجتماعيةب كرفاه اإلنساف مف خبلؿ العمؿ التطكعي غير المدفكع األجر.

( ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى العمل التطوعي Dhebar at el, 2007) دراسة

مع تكسع الكوكؿ إلى اإلنترنتب حاف لدل االلكتروني من خالل شبكة االنترنت، حيث بينت أنو 
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المديريف المتطكعيف خيار استخداـ ىذه التحنكلكجيا الجديدة إلدارة مجمكعة مف المتطكعيف عبر 

ف يظير التطكع عبر اإلنترنت بسيطا بشحؿ مخادع: قـ بفتح مجاؿ ب حدد االنترنت. يمحف أ

متطكعيفب كمف  ـ قـ بادارتيـ مف خبلؿ البريد االلحتركني. كمع ذلؾب فاف تقييمنا لخدمة العمؿ 

التطكعي االحتركني النشطة التي تستخدميا أح ر مف  بل مائة منظمة كعشرة آالؼ متطكع 

اجة إضافية ماسة إلى التخطيط كاإلدارة. مف خبللتحليؿ سنتيف مف محتملة يشير إلى أف ىناؾ ح

البيانات الحمية كالمقاببلت مع أربعيف متطكعا كمديريفب لقد استخرجنا المقترحات كالممارسات 

كاآل ار البرنامجية للمديريف في مجاالت توميـ البرامجب كاختيار المتطكعيفب كالتدريبب 

 .كالعمليات الجاريةب كالتقييـ
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 التعميق عمى الدراسات السابقة 4.2

 اشتية  تناكلت الدراسات السابقة مكضكع العمؿ التطكعي مف اح ر مف جيةب فقد رحزت دراسة

( على معكقات العمؿ التطكعي اسباب العزكؼ عف المشارحة 2012( كدراسة الفايز )2013)

كاخرل نفسيةب كاخرل  بوب كتكولت الدراستيف الى اف ىناؾ معكقات ليا عبلقة بالمجتمعب

( 2009( كبف سلطاف )2010( كدراسة فخرك)2010باالمحانياتب فيما تناكلت دراسة جباريف )

الى اتجاىات الشباب نحك العمؿ التطكعي كقد تكولت الدراسات الى اف ىناؾ اتجاىات ايجابية 

ف خبلؿ اداة نحك العمؿ التطكعيب كقد استخدمت الدراسات السابقة المنيج الكوفي التحليلي م

 االستبانوب كقد تناكلت الدراسات العمؿ التطكعي بشحؿ عاـ. 

كتختلؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في انيا تناكلت العمؿ التطكعي االلحتركنيب كىك 

ب كقد اتفقت ةمف المكضكعات الجديدة التي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة حسب علـ الباح 

ع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكوفيب كاالستبانو حاداة للدراسةب الدراسة الحالية م

كتمتاز ىذه الدراسة في انيا االكلى في التي يتـ تطبيقيا في البيئة الفلسطينية الجامعية حكؿ 

 العمؿ التطكعي االلحتركني كاىميتو في التنمية المجتمعية. 

العمؿ التطكعي على الوعيد االلحتركني كذلؾ يمحف ليذه الدراسة اف تقدـ الجديد في مجاؿ 

باستخداـ التطكع عف بعد عبر االنترنتب كىذا يمحف أف يسيـ في زيادة المعرفةب كالتجربة معركفة 

 عالميا كمطبقة منذ زمفب كتحتاج الى تطبيؽ في البيئة الفلسطينية.
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 الفصل الثالث
___________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات 
 

 مقدمة

يػا الباح ػة فػي تنفيػذ الدراسػةب كمػف ذلػؾ تعريػؼ مػنيج تيتناكؿ ىذا الفوؿ كوفان مفوبلن التي اتبع

عػػداد أداة الدراسة)االسػػتبانة(ب كالتأحػػد  الدراسػػةب ككوػػؼ مجتمػػع الدراسػػةب كتحديػػد عينػػة الدراسػػةب كا 

سػػاليب اإلحوػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي معالجػػة مػف وػػدقيا ك باتيػػاب كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػةب كاأل

 النتائجب كفيما يلي كوؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1.  3

و المػػنيج كيعػػرؼ بأن ػػ بمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قامػػت الباح ػػة باسػػتخداـ المػػنيج الكوػػفي

تجيػػب الػػذم يػػدرس ظػػاىرة أك حػػد ان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػان يمحػػف الحوػػكؿ منيػػا علػػى معلكمػػات 

حػػاكؿ الباح ػػة مػػف خبللػػو كوػػؼ الظػػاىرة تكالتػػي  .عػػف أسػػئلة البحػػث دكف تػػدخؿ مػػف الباح ػػة فييػػا

مكضػػػػكع الدراسػػػػةب كتحليػػػػؿ بياناتيػػػػاب كبيػػػػاف العبلقػػػػة بػػػػيف محكنػػػػات كاآلراء التػػػػي تطػػػػرح حكليػػػػاب 

ـ كالعمليات التي تتضػمنيا كاآل ػار التػي تحػد ياب كىػك أحػد أشػحاؿ التحليػؿ كالتفسػير العلمػي المػنظ

خضاعيا للدراسات الدقيقة بالفحص كالتحليؿ.  لكوؼ ظاىرة أك المشحلةب كتونيفيا كتحليليا كا 
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 مجتمع الدراسة  2.  3

طلبة جامعة القدس المسجليف كالمنتظميف في الدراسة للعاـ تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع 

دائرة ( طالب كطالبةب حسب احوائية 14000كالبالغ عددىـ )ب 2017-2016االحاديمي 

 التسجيؿ في الجامعة.

 عينة الدراسة  3.  3

طالػػػب كطالبػػػةب كقػػػد اختيػػػارىـ بطريقػػػة العينػػػة مػػػف مجتمػػػع  (374اشػػػتملت عينػػػة الدراسػػػة علػػػى )

( )انظػػػر /https://www.surveysystem.com) العينػػػات الدراسػػػةب كذلػػػؾ اسػػػتنادنا إلػػػى مكقػػػع

 ( 3ملحؽ )

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  3

% 44.9متغيػػر الجػػنسب كيظيػػر اف نسػػبة ( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب 1.3يبػػيف الجػػدكؿ )

% للحليات االنسانيةب كنسبة 61.9% لئلناث. كيبيف متغير الحلية أف نسبة 55.1للذحكرب كنسبة 

% لسػنة أكلػىب كنسػبة 18.1ي أف نسػبة % للحليػات العلميػة. كيبػيف متغيػر المسػتكل الدراسػ38.1

% لسنة رابعة. كيبػيف متغيػر مػدة 39.7% لسنة  ال ةب كنسبة 23.5% لسنة  انيةب كنسبة 18.6

سػػاعةب  80% ؿ9.5سػػاعةب كنسػبة  40% ؿ 18.1% ال يكجػػدب كنسػبة 55.1التطػكع أف نسػبة 

سػػػبكعيان أف سػػاعة. كيبػػيف متغيػػػر عػػدد سػػاعات الػػػدخكؿ إلػػى االنترنػػت ا 120% ؿ 17.3كنسػػبة 

% مػػػف 13.5سػػػاعةب كنسػػػبة  20-11% مػػػف 20.3سػػػاعات فأقػػػؿب كنسػػػبة  10% ؿ 27نسػػػبة 

 ساعة فأح ر. 31% ؿ39.2ساعةب كنسبة  21-30

https://www.surveysystem.com/
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 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.1جدكؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 44.9 166 ذحر الجنس

 55.1 204 أن ى

 61.9 229 حليات انسانية يةالكم

 38.1 141 حليات علمية

 18.1 67 سنة أكلى المستوى الدراسي

 18.6 69 سنة  انية

 23.5 87 سنة  ال ة

 39.7 147 سنة رابعة

 55.1 204 ال يكجد مدة التطوع في الجامعة

 18.1 67 ساعة 40

 9.5 35 ساعة 80

 17.3 64 ساعة 120

إلى الشبكة عدد ساعات الدخول 
 العنكبوتية )االنترنت( اسبوعياً 

 27.0 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 20.3 75 ( ساعة  11-20)

 13.5 50 ( ساعة                             21-30)

 39.2 145 ساعة فاح ر )31(

 

 اداة الدراسة  5.3

عػدادىا مػػف قبػػؿ الباح ػةب كتػػـ تححيميػػا مػف لجنػػة التححػػيـ تم لػت اداة الدراسػػة فػي االسػػتبانوب كتػػـ ا

(  كخرجت بوكرتيا النيائية لتضـ المعلكمات األكلية للمبحك يف كتضػـ )الجػنسب 2)انظر ملحؽ 

 الحليةب التخوصب مدة التطكعب ساعات الدخكؿ إلى االنترنت( كخمس محاكر كىي : 
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 كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 قع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبةكا

ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني 

 للمساىمة في التنمية المجتمعية

 معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 سبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 

 صدق األداة 6.3

انة بوكرتيا األكليةب كمف  ـ تـ التحقؽ مف ودؽ أداة الدراسة قامت الباح ة بتوميـ االستب

ب حيث كزعت بعرضيا على المشرؼ كمجمكعة مف المححميف مف ذكم االختواص كالخبرة

الباح ة االستباف على عدد مف المححميف. حيث طلب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف 

ضافة حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان  ب كمدل شمكؿ الفقرات للجانب المدركسب كا 

ب ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة أم معلكمات أك تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة

 بوكرتيا النيائية.

لفقػػػرات مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف وػػػدؽ األداة أيضػػػان بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف 

كاتضح كجكد داللة إحوػائية فػي جميػع فقػرات االسػتبانة كيػدؿ ةب االستبانة مع الدرجة الحلية لؤلدا

 على أف ىناؾ التساؽ داخلي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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العمؿ التطكعي ( لموفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.3جدكؿ )
 معة القدس كسبؿ تطكيرهاإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جا

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحوائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحوائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحوائية

3 0.575
**

 0.000 18 0.684
**

 0.000 35 0.701
**

 0.000 

2 0.656
**

 0.000 19 0.616
**

 0.000 36 0.688
**

 0.000 

1 0.625
**

 0.000 20 0.703
**

 0.000 37 0.721
**

 0.000 

4 0.590
**

 0.000 21 0.642
**

 0.000 38 0.641
**

 0.000 

5 0.687
**

 0.000 22 0.652
**

 0.000 39 0.650
**

 0.000 

6 0.606
**

 0.000 23 0.683
**

 0.000 40 0.646
**

 0.000 

7 0.658
**

 0.000 24 0.669
**

 0.000 41 0.642
**

 0.000 

8 0.655
**

 0.000 25 0.642
**

 0.000 42 0.681
**

 0.000 

9 0.682
**

 0.000 26 0.697
**

 0.000 43 0.669
**

 0.000 

10 0.664
**

 0.000 27 0.583
**

 0.000 44 0.739
**

 0.000 

33 0.657
**

 0.000 28 0.659
**

 0.000 45 0.629
**

 0.000 

32 0.640
**

 0.000 29 0.662
**

 0.000 46 0.660
**

 0.000 

31 0.710
**

 0.000 30 0.693
**

 0.000 47 0.650
**

 0.000 

34 0.674
**

 0.000 31 0.654
**

 0.000 48 0.704
**

 0.000 

35 0.659
**

 0.000 32 0.703
**

 0.000 49 0.707
**

 0.000 

36 0.638
**

 0.000 33 0.705
**

 0.000 50 0.664
**

 0.000 

37 0.687
**

 0.000 34 0.659
**

 0.000 51 0.257
**

 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  7.  3

 قامت الباح ة مف التحقؽ مف  بات األداةب مف خبلؿ حساب  بات الدرجة الحلية لمعامؿ ال باتب

لعمؿ التطكعي للمجاالت الدراسة حسب معادلة ال بات حركنباخ الفاب كحانت الدرجة الحلية 

كىذه النتيجة  ب(0.909) اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره

تشير الى تمتع ىذه االداة ب بات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ ال بات 

 للمجاالت كالدرجة الحلية.

 معامؿ ال بات للمجاالت نتائج(: 3.3جدكؿ )

 معامل الثبات المجاالت

 0.878 كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 0.898 االلحتركني للطلبة كاقع العمؿ التطكعي

ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني 
 للمساىمة في التنمية المجتمعية

0.851 

 0.766 معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 0.866 سبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 0.909 الدرجة الحلية

 

 ات الدراسةإجراء  7.  3

 تقامت الباح ة بتطبيؽ األداة على أفراد عينة الدراسػةب كبعػد أف احتملػت عمليػة تجميػع االسػتبيانا

المسػتردة  تمف أفراد العينػة بعػد إجػابتيـ علييػا بطريقػة وػحيحةب تبػيف للباح ػة أف عػدد االسػتبيانا
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( اسػػتبانات 4) ( اسػػتبانوب حيػػث تػػـ اسػػتبعاد173الوػػالحة كالتػػي خضػػعت للتحليػػؿ اإلحوػػائي: )

 كذلؾ لنقص المعلكمات فييا.

 المعالجة اإلحصائية   8.  3

كالتأحػد مػف وػبلحيتيا للتحليػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أرقامتػا معينػة(ب كذلػؾ  تبعد جمع االسػتبيانا

تمييدا إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحوائية المناسبةب كتحليؿ 

فقػػا ألسػػئلة الدراسػػة بيانػػات الدراسػػةب كقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحوػػائية للبيانػػات باسػػتخراج البيانػػات ك 

 -tالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لحػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانةب كاختبػػار )ت( )

test األحػػػادم تحليػػػؿ التبػػػايف (ب كاختبػػػار(one way ANOVA) ب كمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكفب

( SPSS(ب كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحوػائية )Cronbach Alphaحركنبػاخ ألفػا ) كمعادلة ال بات

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
___________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 
 

 تمييد  1.  4

 إلييا الباح ة عف مكضكع الدراسة كىك " تتي تكولتضمف ىذا الفوؿ عرضا لنتائج الدراسةب ال

" كبياف  العمل التطوعي اإللكتروني )االفتراضي( كما يدركو طمبة جامعة القدس وسبل تطويره

أ ر حؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة على أداة الدراسةب كتحليؿ البيانات 

ديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة اإلحوائية التي تـ الحوكؿ علييا. كحتى يتـ تح

 تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.11 منخفضة

 1.67-2.14 متكسطة

 فأعلى 1.68 عالية

 

 

 



 
 

49 

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 في جامعة القدس من وجية نظر الطمبة؟ ما واقع العمل التطوعي االلكتروني

قامت الباح ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 

 . كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس عفاالستبانة التي تعبر  فقرات على

ة الستجابات أفراد عينػة الدراسػة لكاقػع العمػؿ التطػكعي االلحتركنػي (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري3.4جدكؿ )
 في جامعة القدس

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تسعى الجامعة إلى رفع مستكل العمؿ التطكعي االلحتركني مف خبلؿ تكفير  9
 مجانية (Wi-Fiشبحة )

 متوسطة 1.052 3.43

 التعريؼ بالنشاطات التي يقكمكف بيا الحتركنيابف يلمتطكعل تسمح الجامعة 4
 مف خبلؿ مكقع الجامعة.

 متوسطة 1.073 3.38

 ف بنشر افحارىـ مف خبلؿ الوفحات االلحتركنيةيلمتطكعل تسمح الجامعة 1
  داخؿ الجامعة.

 متوسطة 1.043 3.28

 متوسطة 1.103 3.28 .لسيكلتوترغيب زمبلئيـ بالتطكع االلحتركني على ف يالمتطكعتحث الجامعة  7

مف  ف داخؿ الجامعة بمساعدة االخريف الحتركنيايمتطكعلل تسمح الجامعة 2
 خبلؿ وفحات خاوة على مكقع الجامعة.

 متوسطة 1.055 3.24

 لحث مف خبلؿ وفحاتيـألىمية التطكع  فك المتطكع تدعـ الجامعة نشر 6
  .زمبلئيـ الى التطكع

 متوسطة 1.042 3.21

مكاقع الحتركنية خاوة بالتطكع في بتأسيس ف يلمتطكعح الجامعة لتسم 5
 .مختلؼ المجاالت

 متوسطة 1.114 3.20
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 متوسطة 1.048 3.19 .في مجاؿ التطكع االلحتركني المتطكعيف لتعزيز ميارات الجامعة سعىت 8

 متوسطة 1.050 3.17 ك تعززه. االلحتركنيبالعمؿ  تيتـ دائرة التطكع في الجامعة 33

 متوسطة 1.159 3.14 أفحارىـ فييا.تعمؿ الجامعة على تكفير المكاقع كالوفحات للمتطكعيف لنشر  3

3.252 الدرجة الحلية

2 

0.742

59 

 متوسطة

يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 

 االلحتركنػػػي فػػػي جامعػػػة القػػػدس أف السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة علػػػى كاقػػػع العمػػػؿ التطػػػكعي

كاقػػػع أف ( كىػػػذا يػػػدؿ علػػػى 3.742( كانحػػػراؼ معيػػػارم )1.25)للدرجػػػة الحليػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي 

 جاء بدرجة متكسطة. العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

. كحوػػلت متكسػػطةجػػاءت بدرجػػة ات فقػػر جميػػع ال( أف 1.4حمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

-Wiتسعى الجامعة إلى رفع مستكل العمؿ التطكعي االلحتركني مف خبلؿ تكفير شػبحة )الفقرة " 

Fi)  " ف يلمتطػػكعل تسػػمح الجامعػػة(ب كيلييػػا فقػػرة " 3.43علػػى أعلػػى متكسػػط حسػػابي )مجانيػػة

" بمتكسػػػط حسػػػابي  مػػػف خػػػبلؿ مكقػػػع الجامعػػػة التعريؼ بالنشػػػاطات التػػػي يقكمػػػكف بيػػػا الحتركنيػػػابػػػ

" تعمػػػػؿ الجامعػػػػة علػػػػى تػػػػكفير المكاقػػػػع كالوػػػػفحات للمتطػػػػكعيف لنشػػػػر (. كحوػػػػلت الفقػػػػرة 3.38)

 (ب يلييػػا الفقػػرة " تيػػتـ دائػػرة التطػػكع فػػي الجامعػػة3.14" علػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي ) أفحػػارىـ فييػػا

 (.3.17" بمتكسط حسابي ) ك تعززه االلحتركنيبالعمؿ 

حف بشحؿ خفيب دكف اف تشير ىذه النتائج إلى اف الجامعة تدعـ العمؿ التطكع االلحتركني كل
يحكف ىناؾ مسمى كاضح مف قبؿ ادارة الجامعة للتطكع االلحتركني حيث لمست الباح ة اف 
الجامعة تكفر الكسائؿ ؾ) الكام فام( أم اف ىناؾ خدمة انترنت مجانية في الجامعة يمحف 

ايضاب كلحف  للطلبة االستفادة منيا في بناء شبحة عبلقات بينيـب كالتكاوؿ االجتماعي كال قافي
 ىناؾ حاجة لتعريؼ ىذا التطكع كتسميتو كتحديده بدرجة احبر.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

 ما واقع العمل التطوعي االلكتروني لمطمبة في جامعة القدس ؟

قامت الباح ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 

  كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة. عفاالستبانة التي تعبر  فقرات على

كاقػع العمػؿ التطػكعي االلحتركنػي (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينػة الدراسػة ل2.4جدكؿ )
 للطلبة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مساعدة الطلبة مف خبلؿ عمؿ مجمكعات الحتركنية إلطبلعيـ على مادة اقـك ب 8
 االمتحاف مسبقا.

 متوسطة 1.303 3.33

أعمؿ على نشر امتحانات سابقة على المكاقع االلحتركنية الخاوة بالجامعة ليستفيد  2
 منيا الطلبة.

 متوسطة 1.254 3.23

 متوسطة 1.169 3.17 الحتركنيا لطريقة تسجيليـ. أسيـ في ارشاد الطلبة 4

اقـك بمناقشة الطلبة مف خبلؿ المكاقع االلحتركنية حكؿ قضايا تخص التعليـ داخؿ  33
 الجامعة

 متوسطة 1.305 3.12

 متوسطة 1.198 3.08 اقـك بنشر ملخوات المكاد الدراسية الحتركنيا إلفادة الطلبة. 5

قع االلحتركنية ليطلع علييا اقـك بنقؿ النشاطات التي تحدث داخؿ الجامعة على المكا 6
 الطلبة. 

 متوسطة 1.252 3.07

اعمؿ على تعريؼ الطلبة الجدد بمرافؽ الجامعة المختلفة مف خبلؿ تقديـ شركحات  9
 عف ىذه المرافؽ الحتركنيا.

 متوسطة 1.224 3.01

 متوسطة 1.250 2.99 أقـك بنشر معلكمات تخص آلية التسجيؿ في الجامعة للطلبة. 3

 متوسطة 1.138 2.88 بطرح حتب الحتركنية تفيد اغلب التخووات األحاديمية في الجامعة. أقـك 1

 متوسطة 1.280 2.85 اقـك بنشر أبحاث علمية حدي ة في مختلؼ التخووات ليستفيد منيا الطلبة. 7

 متوسطة 0.89479 3.0735 الدرجة الكمية
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ابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػ

المتكسط الحسابي  أف كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبةالستجابات أفراد عينة الدراسة على 

كاقػػػػع العمػػػػؿ التطػػػػكعي أف ( كىػػػػذا يػػػػدؿ علػػػػى 3.894( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )1.37)للدرجػػػػة الحليػػػػة

 جاءت بدرجة متكسطة. االلحتركني للطلبة

كحوػػلت  جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة.( أف 2.4كؿ رقػػـ )حمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػد

اقكـ بمساعدة الطلبة مف خبلؿ عمؿ مجمكعات الحتركنية إلطبلعيـ علػى مػادة االمتحػاف الفقرة " 

" أعمؿ على نشر امتحانات سابقة على (ب كيلييا فقرة 3.33" على أعلى متكسط حسابي ) مسبقا

(. كحوػلت 3.23" بمتكسػط حسػابي ) عػة ليسػتفيد منيػا الطلبػةالمكاقع االلحتركنية الخاوة بالجام

" علػى أقػؿ  اقكـ بنشر أبحاث علمية حدي ة في مختلػؼ التخووػات ليسػتفيد منيػا الطلبػةالفقرة " 

أقػػػـك بطػػػػرح حتػػػب الحتركنيػػػة تفيػػػد اغلػػػب التخووػػػػات (ب يلييػػػا الفقػػػرة " 2.85متكسػػػط حسػػػابي )

 (.2.88" بمتكسط حسابي ) األحاديمية في الجامعة

تشػػير النتػػػائج ىنػػػا إلػػػى ادراؾ طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس لفحػػػرة العمػػػؿ التطػػػكعي االلحتركنػػػي مػػػف خػػػبلؿ 

المساعدة للزمبلءب كلحف بشحؿ ذاتي كليس منظـ مف قبؿ الجامعػة مػف خػبلؿ دائػرة التطػكعب كىػي 

جيػػكد فرديػػػةب لػػػذلؾ ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى تنظيميػػػا حجيػػكد جماعيػػػة كرسػػػمية مػػػف خػػػبلؿ دائػػػرة العمػػػؿ 

 ي في الجامعة.التطكع
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:   3.2.4

ما مستوى ادراك طمبة جامعة القدس ألىمية التطوع االلكتروني لممساىمة في التنمية 

 المجتمعية؟

قامت الباح ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 

ادراؾ طلبػػػة جامعػػػػة القػػػدس ألىميػػػػة التطػػػكع االلحتركنػػػػي  عػػػػفي تعبػػػر االسػػػتبانة التػػػػ فقػػػػرات علػػػى

 . للمساىمة في التنمية المجتمعية

مسػػتكل ادراؾ طلبػػة (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل1.4جػػدكؿ )
 جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني للمساىمة في التنمية المجتمعية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يؤدم إلى زيادة فرص التبادؿ  داخؿ الجامعة درؾ اف التطكعي اإللحتركنيأ 6
 .المعلكماتي بيني كبيف اآلخريف

 عالية 0.971 3.77

 عزز العبلقاتداخؿ الجامعة يأدرؾ أف العمؿ التطكعي االلحتركني  2
 الطبلبي. المجتمع بيف افراد االجتماعية

 عالية 0.998 3.69

يسيـ في نشر يمحف اف داخؿ الجامعة درؾ اف التطكع االلحتركني أ 7
 المعلكمات الوحية المجتمعية.

 متوسطة 1.015 3.67

يفتح آفاقا للطلبة للتكاوؿ  داخؿ الجامعة أدرؾ أف التطكع اإللحتركني 5
  .ميحادياأل

 متوسطة 1.040 3.66

 متوسطة 1.093 3.65 .لمساعدة اإللحتركنيةأدرؾ أىمية ا 3

أدرؾ مدل فعالية العمؿ التطكعي االلحتركني داخؿ الجامعة في فتح آفاؽ  8
 التنمية بيف الطلبة في جامعة القدس كالجامعات األخرل.

 متوسطة 1.067 3.65

 متوسطة 1.062 3.61في  ب دكرا في بناء المؤسسات الخيريةلعدرؾ اف المكاقع اإللحتركنية تأ 4
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 المجتمع.

الطالب يرفع مف درجة انتماء داخؿ الجامعة درؾ أف التطكع اإللحتركني أ 1
 .المتطكع للمجتمع

 متوسطة 1.052 3.60

أدرؾ اف التطكع االلحتركني داخؿ الجامعة يسيـ في زيادة فرص التكاوؿ  9
 بيف افراد المجتمع بشحؿ عاـ.

 متوسطة 1.039 3.58

3.652 الدرجة الحلية

3 

0.7010

1 

 متوسطة

يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 

ادراؾ طلبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس ألىميػػػػة التطػػػػكع االلحتركنػػػػي السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة علػػػػى 

ارم ( كانحػػراؼ معيػػػ1.65)للدرجػػة الحليػػػةالمتكسػػط الحسػػػابي  أف للمسػػاىمة فػػػي التنميػػة المجتمعيػػػة

مسػػػػتكل ادراؾ طلبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس ألىميػػػػة التطػػػػكع االلحتركنػػػػي أف ( كىػػػػذا يػػػػدؿ علػػػػى 3.733)

 جاء بدرجة متكسطة. للمساىمة في التنمية المجتمعية

( فقػػرات جػػاءت 7فقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة عاليػػة ك)( أف 3.4حمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

يػػؤدم إلػػى زيػػادة فػػرص التبػػادؿ  داخػػؿ الجامعػػة اإللحتركنػػي درؾ اف التطػػكعيأ. كحوػػلت الفقػػرة " بدرجػػة متكسػػطة

أدرؾ أف العمػؿ التطػكعي (ب كيلييا فقرة " 3.77" على أعلى متكسط حسابي ) المعلكماتي بيني كبيف اآلخريف

(. 3.69بمتكسػػػط حسػػػابي )" الطبلبػػػي  بػػػيف افػػػراد المجتمػػػع االجتماعيػػػة عػػػزز العبلقػػػاتداخػػػؿ الجامعػػػة يااللحتركنػػػي 

أدرؾ اف التطكع االلحتركنػي داخػؿ الجامعػة يسػيـ فػي زيػادة فػرص التكاوػؿ بػيف افػراد المجتمػع بشػحؿ  رة "كحولت الفق

يرفػع مػف داخػؿ الجامعػة درؾ أف التطػكع اإللحتركنػي أ(ب يلييػا الفقػرة " 3.58" على أقؿ متكسط حسػابي ) عاـ

 (.3.60بمتكسط حسابي )"  المتطكع للمجتمعالطالب درجة انتماء 
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كذلػؾ لكجػكد ائج في ىذا الجانب إلػى اف ىنػاؾ ادراؾ مػف قبػؿ الطلبػة للتنميػة المجتمعيػة تشير النت

تبادؿ معلكماتي مف قبؿ الطلبة مع االخريف في اماحف مختلفة تكاولكا معيـ مف خبلؿ االنترنتب 

  كلحف ىذا التكاوؿ محدكدب كيحتاج إلى تطكير بشحؿ احبر مف خبلؿ تنظيمة داخؿ الجامعة,

 

 لنتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: ا  4.2.4

 ما ىي معوقات العمل التطوعي االلكتروني في جامعة القدس من وجية نظر الطمبة ؟

قامت الباح ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة 

  ركني في جامعة القدس.معكقات العمؿ التطكعي االلحت عفاالستبانة التي تعبر  فقرات على

معكقػػػػات العمػػػؿ التطػػػػكعي (: المتكسػػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػة السػػػػتجابات أفػػػراد عينػػػػة الدراسػػػة ل4.4جػػػدكؿ )
 االلحتركني في جامعة القدس

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مف مستكل ظيكر التطكع كجكد أح ر مف وفحة الحتركنية تابعة للطلبة يقلؿ  7
 االلحتركني بينيـ.

 متوسطة 1.039 3.63

 متوسطة 1.112 3.48 قلة البرامج الداعمة للعمؿ التطكعي االلحتركني داخؿ الجامعة. 3

ضعؼ اىتماـ إدارة الجامعة بالتطكع االلحتركني باعتباره ال يرفع مف مستكل  8
 التنمية لطلبة الجامعة.

 متوسطة 0.950 3.44

جد رفض مف طلبة الجامعة المشارحة في التطكع االلحتركني ضمف مكاقع يك  9
 خاوة بالجامعة.

 متوسطة 1.002 3.43

 متوسطة 1.032 3.36 .ضعؼ إدراؾ دائرة العمؿ التطكعي ألىمية التطكع االلحتركني 5

 متوسطة 1.052 3.34اعتبار برامج العمؿ التطكعي االلحتركني غير مجدية مف قبؿ المجتمع  4



 
 

56 

 الطبلبي.

 متوسطة 1.036 3.32 ضعؼ الرغبة لدل دائرة العمؿ التطكعي في تبني برامج العمؿ االلحتركنية. 2

أشعر بفشؿ برنامج التطكع االلحتركني داخؿ الجامعة في الحوكؿ على  6
 عدد حبير مف المتطكعيف.

 متوسطة 1.010 3.31

 متوسطة 1.025 3.19 ركنية قلة الرغبة لدل الطلبة في االنضماـ للمكاقع االلحت 1

3.386 الدرجة الكمية

8 

0.6072

1 

 متوسطة

يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 

 أف معكقػػات العمػػؿ التطػػكعي االلحتركنػػي فػػي جامعػػة القػػدسالسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة علػػى 

معكقػػات أف ( كىػذا يػدؿ علػى 3.637( كانحػراؼ معيػارم )1.18)للدرجػة الحليػةالمتكسػط الحسػابي 

 جاءت بدرجة متكسطة. العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

كحوػػلت  جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة.( أف 4.4حمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" علػى أعلػى  التطػكع االلحتركنػي بيػنيـكجكد أح ر مػف وػفحة الحتركنيػة تابعػة للطلبػة يقلػؿ مػف مسػتكل ظيػكر الفقرة " 

"  قلػػػػة البػػػػرامج الداعمػػػػة للعمػػػػؿ التطػػػػكعي االلحتركنػػػػي داخػػػػؿ الجامعػػػػة (ب كيلييػػػػا فقػػػػرة "3.63متكسػػػػط حسػػػػابي )

" علػى  قلػة الرغبػة لػدل الطلبػة فػي االنضػماـ للمكاقػع االلحتركنيػة(. كحوػلت الفقػرة " 3.48بمتكسط حسابي )

أشعر بفشؿ برنامج التطػكع االلحتركنػي داخػؿ الجامعػة فػي الحوػكؿ لفقرة " ب يلييا ا(3.19أقؿ متكسط حسابي )

 (.3.31" بمتكسط حسابي ) على عدد حبير مف المتطكعيف

تشػػػير النتػػػائج إلػػػى اف عػػػدـ تنظػػػيـ العمػػػؿ علػػػى الوػػػفحات االلحتركنيػػػة كح رتيػػػا دكف معرفػػػة مػػػف 

مكقع الحتركني كاحد يسػيـ المسؤكؿ عنياب يعد مف االمكر المعيقةب فخركج عمؿ مكحد مف خبلؿ 

تعزيػػز العمػػؿ التطػػكعي االلحتركنػػي كتنظيمػػة مػػف خػػبلؿ الجامعػػة فػػي مكقػػع كاحػػد يسػػاعد فػػي  فػػي

 زيادة فرص مساعدة االخريف بسيكلة. كاالستفادة مف ساعات العمؿ التطكعي للطلبة.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   5.2.4

 روني في جامعة القدس من وجية نظر الطمبة ؟ما ىي سبل تطوير العمل التطوعي االلكت

قامت الباح ة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ك 

 . سبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس عفاالستبانة التي تعبر  فقرات على

مجػػػاؿ سػػػبؿ تطػػػكير العمػػػؿ ات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة ل(: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػ5.4جػػػدكؿ )
 التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تبني دائرة العمؿ التطكعي للتطكع االلحتركني مف خبلؿ اعداد خطة  8
 إلنجاح العمؿ التطكعي.

 عالية 1.037 3.71

عرض نماذج تطكعية ناجحة لجمعيات خيرية كمؤسسات خاوة نشرت  6
افحارىا عف طريؽ مكاقع التكاوؿ اك المكاقع التطكعية التابعة ليا يفعؿ 

 العمؿ التطكعي بيف الطبلب.

 عالية 1.076 3.70

كمراقبتيا مف قبؿ  انشاء وفحات محددة تيتـ بالعمؿ التطكعي االلحتركني 32
 إدارة الجامعة.

 عالية 1.036 3.70

زيادة االجيزة االلحتركنية داخؿ تكفير االدكات البلزمة للتطكع االلحتركني ح 2
 يعزز مف اإلقباؿ على التطكع. مختبرات الجامعة

 عالية 1.023 3.69

يزيد مف إقباؿ الطلبة في  عمؿ حكؿ حيفية التطكع االلحتركني اتعمؿ كرش 4
 التطكع.

 عالية 1.018 3.69

مف خبلؿ  لمف لدييـ مشاحؿض الطلبة لمساعدة طلبة الجامعة تدريب بع 33
 وفحة خاوة على مكقع الجامعة.

 عالية 1.054 3.69

يعمؿ على زيادة  ية العمؿ التطكعي االلحتركنيمتعريؼ المتطكعيف بأى 3
 فعاليتو.

 متوسطة 1.004 3.63
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 ةمتوسط 1.068 3.62 .تكفير المكاقع البلزمة للمتطكع للقياـ بميمتو 5

 متوسطة 1.090 3.61 .ىمية العمؿ التطكعي االلحتركنيأزيادة الكعي لدل الطلبة ب 1

تكحيد الوفحات االلحتركنية في وفحة كاحدة كتتبع دائرة العمؿ التطكعي  7
 مف قبؿ إدارة الجامعة.

 متوسطة 1.053 3.59

 متوسطة 1.068 3.57 ع.للطلبة يزيد مف اإلقباؿ على التطك احتساب العمؿ التطكعي االلحتركني  33

عمؿ برنامج خاص يتبع دائرة العمؿ التطكعيب يقـك باعطاء الطلبة اسـ  31
مستخدـ كحلمة مركر لمكقع العمؿ التطكعي االلحتركني لمراقبة قياـ الطلبة 

 المتطكعكف بعمليـ يزيد مف عامؿ األماف لدل الطلبة المتطكعيف.

 متوسطة 1.024 3.57

ي إلى تطكع الحتركني يشجع الطلبة على المشارحة في تحكيؿ التطكع اليكم 9
 التطكع االلحتركني.

 متوسطة 1.056 3.55

3.641 الدرجة الحلية

2 

0.6795

8 

 متوسطة

يبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 

 أف االلحتركني في جامعة القدس سبؿ تطكير العمؿ التطكعيالستجابات أفراد عينة الدراسة على 

سػػػبؿ أف ( كىػػػذا يػػػدؿ علػػػى 3.679( كانحػػػراؼ معيػػػارم )1.64)للدرجػػػة الحليػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي 

 جاء بدرجة متكسطة. تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 ( فقرات جػاءت6( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)6)( أف 5.4حما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

تبنػػي دائػرة العمػػؿ التطػكعي للتطػػكع االلحتركنػػي مػف خػػبلؿ اعػداد خطػػة إلنجػػاح . كحوػلت الفقػػرة " بدرجػة متكسػػطة

عرض نمػاذج تطكعيػة ناجحػة لجمعيػات (ب كيلييا فقرة " 3.71" على أعلى متكسط حسابي ) العمؿ التطكعي

طكعيػة التابعػة ليػا يفعػؿ العمػؿ التطػكعي خيرية كمؤسسػات خاوػة نشػرت افحارىػا عػف طريػؽ مكاقػع التكاوػؿ اك المكاقػع الت

"  كمراقبتيػػػا مػػػف قبػػػؿ إدارة الجامعػػػة انشػػػاء وػػػفحات محػػػددة تيػػػتـ بالعمػػػؿ التطػػػكعي االلحتركنػػػي" كالفقػػػرة "  بػػػيف الطػػػبلب

تحكيػػؿ التطػػكع اليػػكمي إلػػى تطػػكع الحتركنػػي يشػػجع الطلبػػة علػػى  (. كحوػػلت الفقػػرة "3.70بمتكسػػط حسػػابي )
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عمػؿ برنػامج خػاص يتبػع  (ب يلييػا الفقػرة "3.55على أقؿ متكسػط حسػابي )"  تركنيالمشارحة في التطكع االلح

دائرة العمؿ التطكعيب يقـك باعطاء الطلبة اسـ مستخدـ كحلمة مركر لمكقػع العمػؿ التطػكعي االلحتركنػي لمراقبػة قيػاـ الطلبػة 

للطلبػة تسػاب العمػؿ التطػكعي االلحتركنػي احكالفقػرة " "  المتطكعكف بعمليـ يزيد مف عامؿ األماف لدل الطلبة المتطكعيف

 (.3.57بمتكسط حسابي )"  يزيد مف اإلقباؿ على التطكع

 

 بفرضيات الدراسةالنتائج المتعمقة   6.2.4

لعمل التطوعي اإللكتروني )االفتراضي( كما يدركو طمبة جامعة القدس وسبل اواقع ختمف يىل 

راسي، ومدة التطوع، وعدد ساعات الدخول والمستوى الد والكميةالجنس  متغيرات حسب تطويره

 ؟إلى االنترنت اسبوعيًا 

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر  التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة

 " الجنس

عينػة  أفػرادالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة ك حساب نتائج اختبار "ت" ب األكلىحص الفرضية تـ ف

كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( حمػا يدرحػو طلبػة جامعػة القػدس كسػبؿ  فيالدراسة 

 . الجنسلمتغير  تطكيره حسب

كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( فػي  العينػة أفػرادالسػتجابة للعينات المستقلة ئج اختبار "ت" نتا (:6.4جدكؿ )
 الجنسمتغير  حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره حسب
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المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

ني في كاقع العمؿ التطكعي االلحترك 
 جامعة القدس

 0.700 0.3.0 0.74751 3.2687 166 ذحر

 0.74014 3.2387 204 ان ى

كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني 
 للطلبة

 0.000 3.003 0.82578 3.2518 166 ذحر

 0.92410 2.9284 204 ان ى

ادراؾ الطلبة ألىمية التطكع 
االلحتركني للمساىمة في التنمية 

 المجتمعية

 ..0.3 0.900 0.72222 3.6158 166 ذحر

 0.68361 3.6819 204 ان ى

معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني 
 في جامعة القدس

 0.030 0.300 0.56098 3.4618 166 ذحر

 0.63724 3.3257 204 ان ى

سبؿ تطكير العمؿ التطكعي 
 االلحتركني في جامعة القدس

 0.393 09..0 0.60597 3.6075 166 ذحر

 0.73441 3.6686 204 ان ى

 0.373 3.373 0.47254 3.4471 166 ذحر الدرجة الحلية

 0.45180 3.3810 204 ان ى

(ب كمستكل الداللة 3.173يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" للدرجة الحلية )

( حما يدرحو كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني )االفتراضي(ب أم أنو ال تكجد فركؽ في 3.373)

ب كحذلؾ للمجاالت ما عدا مجاؿ كاقع الجنستعزل لمتغير طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره 

العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة كمجاؿ معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة 

 القدسب كحانت الفركؽ لوالح الذحكر. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 
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 ية: نتائج الفرضية الثان

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) " ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 "الكمية

 عينػة أفػرادالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة ك حساب نتػائج اختبػار "ت" ب ال انيةحص الفرضية تـ ف

كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( حمػا يدرحػو طلبػة جامعػة القػدس كسػبؿ  فيالدراسة 

 . الحليةلمتغير  تطكيره حسب
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كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( فػي  العينػة أفػرادالسػتجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار "ت"  (:7.4جدكؿ )
 الحليةمتغير  بؿ تطكيره حسبحما يدرحو طلبة جامعة القدس كس

المتوسط  العدد الكمية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة 
 القدس

 0.441 0.771 0.75097 3.2755 229 حليات إنسانية

 0.72983 3.2142 141 حليات علمية

 0.419 0.809 0.90289 3.1031 229 حليات إنسانية كني للطلبةكاقع العمؿ التطكعي االلحتر 

 0.88256 3.0255 141 حليات علمية

ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع 
 االلحتركني للمساىمة في التنمية المجتمعية

 0.033 2.136 0.70111 3.5915 229 حليات إنسانية

 0.69197 3.7510 141 حليات علمية

ت العمؿ التطكعي االلحتركني في معكقا
 جامعة القدس

 0.089 1.705 0.61184 3.4289 229 حليات إنسانية

 0.59543 3.3184 141 حليات علمية

سبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في 
 جامعة القدس

 0.000 3.847 0.68138 3.5364 229 حليات إنسانية

 0.64348 3.8112 141 حليات علمية

 0.299 1.041 0.50288 3.3910 229 حليات إنسانية درجة الحليةال

 0.38536 3.4425 141 حليات علمية

(ب كمستكل الداللة 3.343يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" للدرجة الحلية )

كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو (ب أم أنو ال تكجد فركؽ في 3.299)

ب كحذلؾ للمجاالت ما عدا مجالي التخوصتعزل لمتغير لبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره ط

ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني للمساىمة في التنمية المجتمعية ك سبؿ 

تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدسب كحانت الفركؽ لوالح الحليات العلمية. 

 الفرضية ال انية.  كبذلؾ تـ قبكؿ
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 نتائج الفرضية الثالثة: 

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 " المستوى الدراسي

كاقػع  علػىعينة الدراسة  أفرادطات الحسابية الستجابة تـ حساب المتكس ال ال ةحص الفرضية تـ ف

العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػي )االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل 

 . المستكل الدراسيلمتغير 

اإللحتركنػػي  كاقػػع العمػؿ التطػكعيل المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػػات المعياريػة السػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػة (:8.4)جػدكؿ 
 المستكل الدراسي)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي المجال

كاقع العمؿ التطكعي 
االلحتركني في جامعة 

 القدس

 0.70267 3.0493 67 سنة أكلى

 0.77734 3.4435 69 سنة  انية

 0.61942 3.1540 87 سنة  ال ة

 0.78577 3.3129 147 سنة رابعة

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني للطلبة

 0.81256 3.0224 67 سنة أكلى

 0.87243 3.1942 69 سنة  انية

 0.93951 2.9816 87 سنة  ال ة

 0.91493 3.0946 147 سنة رابعة

ادراؾ طلبة جامعة 
القدس ألىمية التطكع 
االلحتركني للمساىمة 
 في التنمية المجتمعية

 0.73939 3.6750 67 سنة أكلى

 0.68991 3.7053 69 سنة  انية

 0.76060 3.5824 87 سنة  ال ة



 
 

64 

 0.65413 3.6584 147 سنة رابعة

معكقات العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 في جامعة القدس

 0.52082 3.3997 67 سنة أكلى

 0.65167 3.4316 69 سنة  انية

 0.65718 3.1801 87 سنة  ال ة

 0.56693 3.4822 147 سنة رابعة

سبؿ تطكير العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 في جامعة القدس

 0.60627 3.6016 67 سنة أكلى

 0.71159 3.5730 69 سنة  انية

 0.65807 3.6154 87 سنة  ال ة

 0.70891 3.7064 147 سنة رابعة

 0.41915 3.3570 67 أكلى سنة الدرجة الكلية

 0.47932 3.4717 69 سنة  انية

 0.41450 3.3180 87 سنة  ال ة

 0.49042 3.4613 147 سنة رابعة

كاقػػػػع العمػػػػؿ التطػػػػكعي اإللحتركنػػػػي كجػػػػكد فػػػػركؽ ظاىريػػػػة فػػػػي  (8..)يبلحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ 

ب لمسػػػتكل الدراسػػػيا)االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل لمتغيػػػر 

حمػا يظيػر  (one way ANOVA)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحليػؿ التبػايف  كلمعرفػة داللػة الفػركؽ

 (:9.4في الجدكؿ رقـ )
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فػي كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( العينػة  أفػرادالسػتجابة  األحادمنتائج اختبار تحليؿ التبايف : (9.4)ؿجدك 
 المستكل الدراسيكسبؿ تطكيره يعزل لمتغير  حما يدرحو طلبة جامعة القدس

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

كاقع العمؿ التطكعي 
االلحتركني في جامعة 

 القدس

 4.131 2.222 3 6.665 بيف المجمكعات

 

0.007 

 0.538 366 196.819 داخؿ المجمكعات 

 369 203.483 المجمكع 

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني للطلبة

 0.823 0.660 3 1.980 بيف المجمكعات

 

0.482 

 0.802 366 293.460 داخؿ المجمكعات 

 369 295.440 المجمكع 

ادراؾ طلبة جامعة القدس 
ألىمية التطكع االلحتركني 

للمساىمة في التنمية 
 المجتمعية

 0.445 0.220 3 0.659 المجمكعات بيف

 

0.721 

 0.494 366 180.671 داخؿ المجمكعات 

 369 181.331 المجمكع 

معكقات العمؿ التطكعي 
االلحتركني في جامعة 

 القدس

 4.854 1.735 3 5.206 بيف المجمكعات

 

0.003 

 0.358 366 130.848 داخؿ المجمكعات 

 369 136.054 المجمكع 

سبؿ تطكير العمؿ التطكعي 
االلحتركني في جامعة 

 القدس

 0.799 0.370 3 1.109 بيف المجمكعات

 

0.495 

 0.463 366 169.307 داخؿ المجمكعات 

 369 170.417 المجمكع 

 2.489 0.524 3 1.573 بيف المجمكعات الدرجة الكلية

 

0.060 

 0.211 366 77.108 داخؿ المجمكعات 

 369 78.681 كعالمجم 
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مف مستكل  أحبر( كىي 0.060( كمستكل الداللة )2.489يبلحظ أف قيمة ؼ للدرجة الحلية) 

تكجد فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني ال ( أم أنو α ≥ 0.05الداللة )

كحذلؾ  دراسيبالمستكل ال)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس كمعكقات العمؿ للمجاالت ما عدا مجالي 

 ال ال ة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . التطكعي االلحتركني في جامعة القدس

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي حمايلي:  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )

مقارنػػات البعديػػة بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب ( للLSD(: نتػػائج اختبػػار )33.4الجػػدكؿ )
 متغير المستكل الدراسي 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني في جامعة القدس 

0.39422- سنة  انية سنة أكلى
*

 0.002 

 0.380 0.10477- سنة  ال ة

0.26367- سنة رابعة
*

 0.015 

0.39422 سنة أكلى سنة  انية
*

 0.002 

0.28946 سنة  ال ة
*

 0.015 

 0.223 0.13055 سنة رابعة

 0.380 0.10477 سنة أكلى سنة  ال ة

0.28946- سنة  انية
*

 0.015 

 0.110 0.15890- سنة رابعة

0.26367 سنة أكلى سنة رابعة
*

 0.015 

 0.223 0.13055- انيةسنة  
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 0.110 0.15890 سنة  ال ة

معكقات العمؿ التطكعي 
 االلحتركني في جامعة القدس

 0.756 0.03189- سنة  انية سنة أكلى

0.21959 سنة  ال ة
*

 0.024 

 0.349 0.08257- سنة رابعة

 0.756 0.03189 سنة أكلى سنة  انية

0.25149 سنة  ال ة
*

 0.009 

 0.562 0.05068- ابعةسنة ر 

0.21959- سنة أكلى سنة  ال ة
*

 0.024 

0.25149- سنة  انية
*

 0.009 

0.30216- سنة رابعة
*

 0.000 

 0.349 0.08257 سنة أكلى سنة رابعة

 0.562 0.05068 سنة  انية

0.30216 سنة  ال ة
*

 0.000 

 .كحانت الفركؽ بيف لوالح طلبة سنة  انية كمف  ـ رابعة
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 نتائج الفرضية الرابعة: 

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 " مدة التطوع في الجامعة

كاقػع  علػىعينػة الدراسػة  أفػرادة الستجابة تـ حساب المتكسطات الحسابي الرابعةلفحص الفرضية ك 

العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػي )االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل 

 . مدة التطكع في الجامعةلمتغير 

لحتركنػي كاقػع العمػؿ التطػكعي اإلل المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينػة الدراسػة (:33.4)جدكؿ 
 مدة التطكع في الجامعة)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة التطوع في الجامعة المجال

كاقع العمؿ التطكعي 
االلحتركني في جامعة 

 القدس

 0.72903 3.3260 204 ال يكجد

 0.74007 3.2045 67 ساعة 40

 0.68108 3.0714 35 ساعة 80

 0.80459 3.1656 64 ساعة 120

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني للطلبة

 0.85761 3.1446 204 ال يكجد

 1.01733 2.7493 67 ساعة 40

 0.90755 3.0600 35 ساعة 80

 0.80492 3.1938 64 ساعة 120

ادراؾ طلبة جامعة 
القدس ألىمية التطكع 

حتركني للمساىمة االل
 في التنمية المجتمعية

 0.74634 3.6770 204 ال يكجد

 0.63416 3.7098 67 ساعة 40

 0.71977 3.5460 35 ساعة 80
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 0.60336 3.5712 64 ساعة 120

معكقات العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 في جامعة القدس

 0.64311 3.4161 204 ال يكجد

 0.64859 3.3284 67 ساعة 40

 0.41853 3.2667 35 ساعة 80

 0.52545 3.4201 64 ساعة 120

سبؿ تطكير العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 في جامعة القدس

 0.67325 3.6048 204 ال يكجد

 0.74462 3.7842 67 ساعة 40

 0.74598 3.4703 35 ساعة 80

 0.56346 3.7007 64 ساعة 120

 0.48818 3.4394 204 ال يكجد الدرجة الكلية

 0.43505 3.3740 67 ساعة 40

 0.45224 3.2891 35 ساعة 80

 0.39981 3.4240 64 ساعة 120

كاقػػػع العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػػي كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي  (33.8)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

ب مدة التطكع فػي الجامعػة)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

حمػا يظيػر  (one way ANOVA)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحليػؿ التبػايف  فػة داللػة الفػركؽكلمعر 

 (:32.4في الجدكؿ رقـ )
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في كاقع العمؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحليؿ التبايف : (32.4)ؿجدك 
 مدة التطكع في الجامعةمتغير حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل ل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني في جامعة القدس

 1.756 0.962 3 2.887 بيف المجمكعات

 

0.155 

 0.548 366 200.597 داخؿ المجمكعات 

 369 203.483 كعالمجم 

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني للطلبة

 3.837 3.002 3 9.007 بيف المجمكعات

 

0.010 

 0.783 366 286.433 داخؿ المجمكعات 

 369 295.440 المجمكع 

ادراؾ طلبة جامعة القدس 
ألىمية التطكع االلحتركني 

للمساىمة في التنمية 
 المجتمعية

 0.787 0.387 3 1.162 بيف المجمكعات

 

0.502 

 0.492 366 180.168 داخؿ المجمكعات 

 369 181.331 المجمكع 

معكقات العمؿ التطكعي 
 االلحتركني في جامعة القدس

 0.886 0.327 3 0.980 بيف المجمكعات

 

0.449 

 0.369 366 135.073 داخؿ المجمكعات 

 369 136.054 المجمكع 

مؿ التطكعي سبؿ تطكير الع
 االلحتركني في جامعة القدس

 2.103 0.963 3 2.888 بيف المجمكعات

 

0.099 

 0.458 366 167.529 داخؿ المجمكعات 

 369 170.417 المجمكع 

 1.232 0.262 3 0.787 بيف المجمكعات الدرجة الكلية

 

0.298 

 0.213 366 77.894 داخؿ المجمكعات 

 369 78.681 المجمكع 
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مف مستكل  أحبر( كىي 0.298( كمستكل الداللة )1.232يبلحظ أف قيمة ؼ للدرجة الحلية) 
تكجد فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني  ال ( أم أنوα ≥ 0.05الداللة )

 مدة التطكع في الجامعةب)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 
الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة كحذلؾ للمجاالت ماعدا مجاؿ

 الرابعة.

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي حمايلي:  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )

ة حسػػب ( للمقارنػػات البعديػػة بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػLSD(: نتػػائج اختبػػار )31.4الجػػدكؿ )
 متغير مدة التطكع في الجامعة 

الفروق في  المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

0.39535 ساعة 40 ال يكجد كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة
*

 0.002 

 0.601 0.08461 ساعة 80

 0.698 0.04914- ساعة 120

0.39535- ال يكجد ساعة 40
*

 0.002 

 0.093 0.31075- ساعة 80

0.44450- ساعة 120
*

 0.004 

 0.601 0.08461- ال يكجد ساعة 80

 0.093 0.31075 ساعة 40

 0.472 0.13375- ساعة 120

 0.698 0.04914 ال يكجد ساعة 120

0.44450 ساعة 40
*

 0.004 

 0.472 0.13375 ساعة 80

 طكعي.ساعة كمف  ـ ال يكجد عمؿ ت 323كحانت الفركؽ لواح 
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 نتائج الفرضية الخامسة: 

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 " عدد ساعات الدخول إلى االنترنت اسبوعياً 

 علػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػراداب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة تػػـ حسػػ الخامسػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسػبؿ تطػكيره يعػزل 

 . عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان لمتغير 

كاقػع العمػؿ التطػكعي اإللحتركنػي ل عينػة الدراسػة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد (:34.4)جدكؿ 
 عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

عدد ساعات الدخول إلى  المجال
 االنترنت اسبوعياً 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

كاقع العمؿ التطكعي 
لحتركني في جامعة اال

 القدس

 0.71873 3.0800 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 0.70152 3.2947 75 ( ساعة  11-20)

 0.63020 3.3140 50 ( ساعة                             21-30)

 0.80082 3.3276 145 ساعة فاح ر )31(

كاقع العمؿ التطكعي 
 االلحتركني للطلبة

 0.94803 2.8890 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 0.94984 3.2253 75 ( ساعة  11-20)

 0.86961 3.1640 50 ( ساعة                             21-30)

 0.82098 3.0910 145 ساعة فاح ر )31(

ادراؾ طلبة جامعة 
القدس ألىمية التطكع 

 0.80168 3.5200 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 0.63937 3.7022 75 ( ساعة  11-20)
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االلحتركني للمساىمة 
 ي التنمية المجتمعيةف

 0.67939 3.8000 50 ( ساعة                             21-30)

 0.65499 3.6667 145 ساعة فاح ر )31(

معكقات العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 ة القدسفي جامع

 0.58834 3.4089 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 0.61281 3.4059 75 ( ساعة  11-20)

 0.55027 3.4022 50 ( ساعة                             21-30)

 0.63975 3.3563 145 ساعة فاح ر )31(

سبؿ تطكير العمؿ 
التطكعي االلحتركني 

 في جامعة القدس

 0.64002 3.6031 100 ( ساعات فأقؿ                           10)

 0.74973 3.6215 75 ( ساعة  11-20)

 0.71279 3.6292 50 ( ساعة                             21-30)

 0.66120 3.6817 145 ساعة فاح ر )31(

 0.50404 3.3116 100 ( ساعات فأقؿ                           10) الدرجة الكلية

 0.51578 3.4559 75 ( ساعة  11-20)

 0.42330 3.4663 50 ( ساعة                             21-30)

 0.40549 3.4364 145 ساعة فاح ر )31(

كاقػػػع العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػػي كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي  (38.8)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

عدد ساعات الدخكؿ إلػى امعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير )االفتراضي( حما يدرحو طلبة ج

 one way)األحػػػادم تػػػـ اسػػػتخداـ تحليػػػؿ التبػػايف  ب كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػركؽاالنترنػػت اسػػػبكعيان 

ANOVA) ( 35.4حما يظير في الجدكؿ رقـ:) 
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عمؿ التطػكعي اإللحتركنػي )االفتراضػي( في كاقع الالعينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحليؿ التبايف : (35.4)ؿجدك 
 عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

كاقع العمؿ 
التطكعي 

االلحتركني في 
 معة القدسجا

 2.518 1.372 3 4.116 بيف المجمكعات

 

0.058 

 0.545 366 199.368 داخؿ المجمكعات 

 369 203.483 المجمكع 

كاقع العمؿ 
التطكعي 

 االلحتركني للطلبة

 2.352 1.862 3 5.587 بيف المجمكعات

 

0.072 

 0.792 366 289.853 داخؿ المجمكعات 

 369 295.440 المجمكع 

ادراؾ طلبة جامعة 
القدس ألىمية 

التطكع االلحتركني 
للمساىمة في 

 التنمية المجتمعية

 2.093 1.019 3 3.058 بيف المجمكعات

 

0.101 

 0.487 366 178.273 داخؿ المجمكعات 

 369 181.331 المجمكع 

معكقات العمؿ 
التطكعي 

االلحتركني في 
 جامعة القدس

 0.200 0.074 3 0.223 بيف المجمكعات

 

0.896 

 0.371 366 135.831 داخؿ المجمكعات 

 369 136.054 المجمكع 

سبؿ تطكير العمؿ 
التطكعي 

االلحتركني في 
 جامعة القدس

 0.301 0.140 3 0.419 بيف المجمكعات

 

0.825 

 0.464 366 169.998 داخؿ المجمكعات 

 369 170.417 المجمكع 

 2.188 0.462 3 1.386 ف المجمكعاتبي الدرجة الكلية

 

0.089 

 0.211 366 77.295 داخؿ المجمكعات 

 369 78.681 المجمكع 
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مف مستكل  أحبر( كىي 0.089( كمستكل الداللة )2.188يبلحظ أف قيمة ؼ للدرجة الحلية) 

اإللحتركني تكجد فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي  ال ( أم أنوα ≥ 0.05الداللة )

عدد ساعات الدخكؿ إلى )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

 الخامسة.الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ كحذلؾ للمجاالت.  االنترنت اسبكعيانب
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات

الييا الدراسة كمناقشتيا كبياف مدل ادارؾ طلبة يتناكؿ ىذا الفوؿ أىـ النتائج التي تكولت 

جامعة القدس للتطكع االلحتركنيب كبياف مدل تكافؽ النتائج مع الدراسات السابقة ذات العبلقة 

 بمكضكع الدراسة. 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة  1.5

في جامعة القدس  ما واقع العمل التطوعي االلكتروني: النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5

  من وجية نظر الطمبة؟

العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس جاء بدرجة متكسطةب اشارت النتائج  إلى أف كاقع 

 .(3.742( كانحراؼ معيارم )1.25)للدرجة الحليةالمتكسط الحسابي جيث بلغ 

ىمية العمؿ التطكعي تعزك الباح ة ىذه النتيجة لعدـ تكافر المعلكمات لدة إدارة الجامعة بأ

اإللحتركنيب كاعتباره مف االعماؿ التي يمحف اف يقكـ بيا الفرد بشحؿ ذاتيب لذلؾ لـ تسلط دائرة 

العمؿ التطكعي الضكء على التطكع االلحتركني كالبحث عف السبؿ لتعزيزه كتنميتوب حما أف 

مستكل البحث في أنكاع استحفاء دائرة العمؿ التطكعي بالعمؿ الميداني كالحاجة اليوب قلؿ مف 
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التطكع االخرل حالعمؿ التطكعي مف خبلؿ المكاقع االلحتركنيةب كاستغبلؿ طاقات الطلبة مف 

الذحكر كاالناث الضافة معلكمات لآلخريف مف خبلؿ تكاجدىـ في البيتب فالفتيات قد ال يجد 

التطكع  الكقت للعمؿ الميدانيب كذكم االحتياجات الخاوة يمحف أف  يساعدكا مف خبلؿ

االلحتركنيب كالطلبة مف الذحكر الذيف ال يتمحنكف مف الذىاب اليكمي إلى العمؿ الميداني يمحف 

 ليـ اف يسيمكا في بناء كتقديـ المعلكمات لآلخريف مف خبلؿ التطكع االلحتركني. 

كعليو ترل الباح ة ضركرة تعزيز فرص العمؿ االلحتركني في الجامعة كرفع مستكل البحث فيو 

ف  ذلؾ يساعد في إدراؾ أىميتو كدكره في بناء تطكع ذاتي منظـ مف قبؿ الطلبة يرفع مف أل

( 2014نزاؿ كحبش )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مستكل تقديـ للخدمات المختلفة لآلخريف. 

 (Dhebar at el, 2007(ب حذلؾ مع دراسة )2013كدراسة شتية )

ما واقع العمل التطوعي االلكتروني لمطمبة في جامعة  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 2.1.5

 القدس ؟

كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة جاء بدرجة اشارت نتائج االجابة على ىذا السؤاؿ الى اف 

ب (3.894( كانحراؼ معيارم )1.37)للدرجة الحليةالمتكسط الحسابي متكسطة ايضاب حيث بلغ 

مف خبلؿ عمؿ مجمكعات الحتركنية إلطبلعيـ على مادة الطلبة بمساعدة االخريف كيقكـ 

االمتحاف مسبؽب كيعملكف على نشر امتحانات سابقة على المكاقع االلحتركنية الخاوة بالجامعة 

 ليستفيد منيا.

تعزك الباح ة النتيجة السابقة إلى اف ادراؾ الطلبة للعمؿ التطكعي االلحتركني متكسط لحكف 

مات الحافية لبناء منظكمة التطكع االلحتركنيب كما يقكمكف بو مف اعماؿ الطلبة ليس لدييـ المعلك 

ىي جيد فردمب ييدؼ إلى مساعدة االخريفب كالحاجة إلى تنظيـ ىذا العمؿ كمنحة المزيد مف 
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الدقةب يحتاج ىؤالء الطلبة إلى مف يقكـ ببناء وفحات الحتركنية مختوة لعمليـ حتى ال يذىب 

لمكاقع منظمة كتابعة لكحدة العمؿ التطكعي في الجامعةب كتسجؿ سدلب على أف تحكف ىذه ا

المشارحات التي يقـك بيا الطلبة ضمف عمليـ التطكعي في الجامعةب ليستفيد مف ىذا العمؿ حافة 

الطلبة كعلى المدل البعيدب فحكف العمؿ الفردم بنشر االمتحانات كالحتبب يمحف اف يختفي 

ك عدـ اىتداء الطلبة في السنكات التالية لمف قاـ بالنشر يضعؼ بإغبلؽ الوفحات االلحتركنيةب أ

العمؿب كال يؤدم اليدؼ منو كىك االستفادةب كلحف عندما تحكف ىذه المكاد التعليمية ضمف 

وفحات الجامعة المختوةب تضمف الديمكموب كايضا يستفيد منيا حافة الطلبة في السنكات 

-Amichai) كدراسة (Butgereit& Botha, 2013)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة التالية.

Hamburger, 2008) 

ما مستوى ادراك طمبة جامعة القدس ألىمية التطوع النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  3.1.5

 االلكتروني لممساىمة في التنمية المجتمعية؟

ساىمة في التنمية ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني للمان  اشارت النتائج الى

( كانحراؼ 1.65)للدرجة الحليةالمتكسط الحسابي جاء بدرجة متكسطةب حيث بلغ  المجتمعية

تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى أف الطلبة يركف في العمؿ التطكعي االلحتركني ( 3.733معيارم )

لمية ليـب ىك االىتماـ بمساعدة الطلبة فقط داخؿ الجامعة مف خبلؿ تكفير االحتياجات الع

حاالمتحانات السابقةب كايضا الحتب المقررةب كاالستشارات فيما يخص المساقات الدراسيةب كىذا 

حلو ال عبلقة لو بالمجتمع الخارجيب كىذا وحيح على المستكل الجامعيب كلحف تقبؿ فحرة 

 التطكع االلحتركني يمحف اف تسيـ في بناء عبلقات مع المجتمع الخارجيب فمف لديو بذرة

المساعدة داخؿ اسكار الجامعة يمحف لو القياـ بيا كتعزيزىا خارج اسكار الجامعة كافادة اآلخريفب 

فم بل الطالب الطبيب يمحف أف يفيد الطلبة مف خبلؿ المساعدة االحاديمية داخؿ الجامعةب في 



 
 

79 

ت حيف يمحف لو بناء مكقع للتكاوؿ مع المرضى كمساعدة االخريف مف خبلؿ تقديـ االستشارا

لى الكوكؿ في تلؾ المجانية المستعجلةب كىذا يسيـ في انقاذ بعض االفراد غير القادريف ع

حذلؾ يمحف تقديـ المساعدة الجماعية لطلبة الجامعات في فلسطيفب كذلؾ مف اللحظة للعيادةب 

خبلؿ بناء وفحة مشترحة لحافة الطلبة في الجامعة يمحف مف خبلليا ادارة ىؤالء االفرادب 

ة حافة افراد المجتمع في جميع المؤسسات حؿ حسب احتياجوب كحؿ طالب حسب قدرتو كمساعد

على التطكع كالمساعدةب الطالب الميندس في مجالة كالطالب الطبيب في مجالة كالممرض 

 كدراسة (Butgereit& Botha, 2013)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كالمعلـ كغيرىـ...

(Amichai-Hamburger, 2008) 

 

ما ىي معوقات العمل التطوعي االلكتروني في جامعة  النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 4.1.5

 القدس من وجية نظر الطمبة ؟

جػػػاءت بدرجػػػة  معكقػػػات العمػػػؿ التطػػػكعي االلحتركنػػػي فػػػي جامعػػػة القػػػدساشػػػارت النتػػػائج إلػػػى أف 

ب حيػػث (3.637) ( كانحػػراؼ معيػػارم1.18)للدرجػػة الحليػػةالمتكسػػط الحسػػابي متكسػػطةب حيػػث بلػػغ 

كجكد أح ر مف وفحة الحتركنية تابعة للطلبة يقلؿ مف مستكل ظيكر التطكع االلحتركنػي تبيف اف 

 قلة البرامج الداعمة للعمؿ التطكعي االلحتركني داخؿ الجامعة. بينيـب كايضا

كتعػػػزك الباح ػػػة ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى مػػػا تػػػـ الحػػػديث بػػػو سػػػابقاب فػػػي أف ح ػػػرة الوػػػفحات االلحتركنيػػػة 

الشخوػػية مػػف قبػػؿ الطلبػػة يمحػػف أف تػػؤدم إلػػى ضػػياع الجيػػد المبػػذكؿ مػػف قبػػؿ الطالػػب المتطػػكع 

الحتركنياب فقد ال ييتدم الطلبة إلى وفحتوب أك يتشػتت الطلبػة بػيف الوػفحات الحبيػرةب كىػذا يقلػؿ 

مػػف مسػػتكل االسػػتفادةب إضػػافة إلػػى أف عػػدـ تػػكفر الوػػفحات المختوػػة كدعميػػا كاالشػػراؼ علييػػا 

اـ بياب يضعؼ اتجاه الطالػب نحػك االنضػماـ إلػى التطػكع االلحتركنػيب لػذلؾ فػإف االىتمػاـ كاالىتم
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بيػػذا النػػكع مػػف التطػػكع كتنظيمػػو كاالشػػراؼ عليػػوب مػػف خػػبلؿ الوػػفحات الرسػػمية التابعػػة للجامعػػة 

يدعـ تطكرهب كيسيـ في بناء مجتمع الحتركني يدفع بالعملية التعليميػة إلػى االمػاـب كيسػتطيع حافػة 

مف العمػؿ التطػكعي ليػـ عنػد التخػرجب طلبة تقديـ خبػراتيـ كمعلكمػاتيـ للغيػرب كاحتسػاب ذلػؾ ضػال

(ب حػػذلؾ مػػع دراسػػػة 2013( كدراسػػة شػػتية )2014كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة نػػػزاؿ كحػػبش )

(Dhebar at el, 2007) 

تروني في ما ىي سبل تطوير العمل التطوعي االلكالنتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:  5.1.5

 جامعة القدس من وجية نظر الطمبة ؟

سبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس جاء بدرجة اشارت النتائج إلى اف 

 .( 3.679( كانحراؼ معيارم )1.64)للدرجة الحليةالمتكسط الحسابي  متكسطةب حيث بلغ

ؿ التطكعي للتطكع االلحتركني مف كمف أىـ سبؿ التطكير حسب ما راه الطلبة ىك تبني دائرة العم

خبلؿ اعداد خطة إلنجاح العمؿ التطكعيب كأيضا عرض نماذج تطكعية ناجحة لجمعيات خيرية 

كمؤسسات خاوة نشرت افحارىا عف طريؽ مكاقع التكاوؿ اك المكاقع التطكعية التابعة ليا يفعؿ 

 التطكعي االلحتركني انشاء وفحات محددة تيتـ بالعمؿ العمؿ التطكعي بيف الطبلبب حذلؾ

 كمراقبتيا مف قبؿ إدارة الجامعة.

تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى اف ىناؾ رغبة مف قبؿ الطلبة إلى كجكد العمؿ التطكعي 

االلحتركني كالعمؿ بوب كلحنيـ بحاجة إلى تفعيؿ ىذا النكع ليستمدكا منو القدرة على المشارحة 

نية كمساعدة الطلبةب كحث دائرة العمؿ التطكعي على الفاعلة في النشاطات التطكعية االلحترك 

تبني العمؿ التطكعي االلحتركني احبر دليؿ على الحاجة إلى ىذا النكعب كأىميتو في بناء منظكمة 

 العبلقات االجتماعية كالعلمية بيف الطلبة انفسيـب كبينيـ كبيف المجتمع المحلي فيما بعد. 
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 (.2010( كفخرك )2012( كالفايز )2012كالخشمي )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة شليكب 

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  2.5

 نتائج الفرضية األولى:  1.2.5

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

يعةزى لمتغيةر  التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره

 " الجنس

كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني أظيرت نتائج االجابة على ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ في 

ب كحذلؾ للمجاالت الجنستعزل لمتغير )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره 

التطكعي االلحتركني  ما عدا مجاؿ كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة كمجاؿ معكقات العمؿ

 في جامعة القدسب كحانت الفركؽ لوالح الذحكر. 

ف لـ يحف  تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى أف الطلبة يدرحكف اىمية العمؿ التطكعي االلحتركنيب كا 

ذلؾ بدرجة حبيرةب لحف يعكد ذلؾ إلى عدـ معرفتيـ المطلقة بالعمؿ التطكعي االلحتركنيب حيث 

اليكميةب دكف اف يضعكف لو ىذا المسمىب كتبيف اف ادراؾ الطلبة مف  يمارسكنو في حياتيـ

الذحكر ألىمية العمؿ التطكعي االلحتركني حذلؾ للمعكقات التي تحد مف استخدامو اح ر مف 

االناث كىذا يعكد الىتماـ الطلبة الذحكر بالتطكع كمساعدة االخريف باعتباره كاجبا انسانيا اح ر 

فرص في المجتمع الفلسطيني متاحة بدرجة احبر للطلبة مف الذحكر منيا مف االناثب حما اف ال

( كالتي 2331( كاختلفت مع دراسة شتية )2333كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة جباريف ) لبلناث.

 لـ تظير فركؽ بيف الطلبة.
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 نتائج الفرضية الثانية:  2.2.5

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) " ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 "الكمية

كاقع العمؿ التطكعي اإللحتركني أظيرت نتائج االجابة على ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ في 

ب كحذلؾ التخوصغير تعزل لمت)االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره 

للمجاالت ما عدا مجالي ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني للمساىمة في 

التنمية المجتمعية كسبؿ تطكير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدسب كحانت الفركؽ 

 لوالح الحليات العلمية. 

مية ييتمكف بدرجة احبر بالتكاوؿ العلمي مع تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى اف طلبة الحليات العل

بعضيـ البعضب لذلؾ يبح كف على ضركرة أف يحكف ىناؾ تطكع الحتركني فجاءت النتائج على 

اىتماميـ بالتطكع االلحتركني كادراحيـ لو بدرجة احبر مف الحليات االدبيةب الذيف ليس لدييـ 

كعب كقد يحكف أيضا طلب على المساعدة في المعرفة العالية باستخداـ االنترنت في عمليات التط

المجاؿ العلمي أح ر مف المجاؿ االدبيب كىنا يحكف اطبلع كمعرفة طلبة التخووات العلمية 

حث أفضؿ مف طلبة الحليات االدبيةب اتفقت ىذه باستخداـ االنترنت في المجاؿ العلمي كالب

 ( في عدـ كجكد فركؽ2339اف )( كاختلفت مع دراسة بف سلط2333النتيجة مع دراسة جباريف )
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 نتائج الفرضية الثالثة:  3.2.5

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 " المستوى الدراسي

فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي  لى ىذه الفرضية عدـ كجكدأظيرت نتائج االجابة ع

المستكل اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدس كحذلؾ للمجاالت ما عدا مجالي  الدراسيب

 . تركني في جامعة القدسكمعكقات العمؿ التطكعي االلح

تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى اف طلبة السنو ال انية يحكف لدييـ الفروة االحبر للتطكعب حيث 

بداية الدراسةب كالحاجة إلى المعلكمات لتمحيف قدراتيـ في فيـ المساقات التي يدرسكنياب كىي 

السنو ال انية ألىمية التطكع السنو التي يحكف فييا بداية مرحلة التخوصب فيحكف ادراؾ طلبة 

االلحتركني الفادة االخريف كاالستفادة منيـ اعلى مف طلبة السنو االكلىب أما طلبة السنو الرابعة 

فيحكف لدييـ حافة الخبرات كالمعلكمات حكنيـ في مرحلة التخرجب كىذا يساعد على االستفادة منيـ 

ي مساعدة الطلبةب في حيف أف طلبة السنو بدرجة احبرب لذلؾ يتجيكف إلى التطكع االلحتركني ف

اتفقت  ال ال ة يحكف لدييـ مستكل الضغط الدراسي عاليب فتحكف دافعيتيـ للتطكع االلحتركني أقؿ.

( في عدـ كجكد 2339( كاختلفت مع دراسة بف سلطاف )2333ىذه النتيجة مع دراسة جباريف )

 فركؽ.
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 نتائج الفرضية الرابعة:  4.2.5

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) روق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةتوجةةةد فةةةال  "

التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةويره يعةزى لمتغيةر 

 " مدة التطوع في الجامعة

 فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي أظيرت نتائج االجابة على ىذه الفرضية عدـ كجكد

مدة التطكع اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

كبذلؾ تـ . كاقع العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة كحذلؾ للمجاالت ماعدا مجاؿ في الجامعةب

 ساعة كمف  ـ ال يكجد عمؿ تطكعي. 323كحانت الفركؽ لواح الرابعةب الفرضية  قبكؿ

 ة ىذه النتيجة إلى اف الطلبة الذيف يتطكعكف بعدد حبير مف الساعات يحكف لدييـ تعزك الباح

ادراؾ احبر الىمية العمؿ التطكعي بشحؿ عاـب كااللحتركني بشحؿ خاصب اح ر مف غيرىـ مف 

الطلبةب لذلؾ حاف اىتماميـ بالعمؿ التطكعي االلحتركني اح ر مف غيرىـب أما الذيف لـ يقكمكا 

مب فاىتمكا بالتطكع االلحتركني الف فيو سيكلة كيسر اح ر مف العمؿ التطكعي بالتطكع العاد

 الميداني. 

 

 نتائج الفرضية الخامسة:  5.2.5

فةةةي واقةةةع العمةةةل  (α ≥ 0.05) توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةو إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةةال  "

ره يعةزى لمتغيةر التطوعي اإللكتروني )االفتراضةي( كمةا يدركةو طمبةة جامعةة القةدس وسةبل تطةوي

 " عدد ساعات الدخول إلى االنترنت اسبوعياً 
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فركؽ دالة إحوائيان في كاقع العمؿ التطكعي أظيرت نتائج االجابة على ىذه الفرضية عدـ كجكد 

عدد ساعات اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير 

 الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان.

تعزك الباح ة ىذه النتيجة إلى اف الطلبة الذيف يفضلكف التطكع االلحتركني ىـ الطلبة الذيف 

يقضكف ساعات طكيلة اماـ الحاسكبب كىذا ال يعني اف الطلبة الذيف ال يقضكف ساعات طكيلة 

ال يفضلكف التطكع االلحتركنيب إذ يمحف ليـ القياـ بيذا النكع مف التطكع حاؿ تكفر حافة 

 ؼ لذلؾ.الظرك 

 

 مخمص النتائج  3.5

 يمحف تلخيص أىـ النتائج فيما يأتي:

أظيرت النتائج أف  كاقع اىتماـ جامعة القدس بالتطكع االلحتركني إداريا جاء بدرجة متكسطةب  -

 حيث ال يكجد اىتماـ مف قبؿ دائرة العمؿ التطكعي بالتطكع االلحتركني أك الحث عليو. 

كع االلحتركني لدل طلبة جامعة القدس جاء بدرجة متكسطةب اظيرت النتائج اف كاقع التط-

 فالطلبة لـ يتـ تعريفيـ مف قبؿ بالتطكع االلحتركنيب مع قياميـ بيذا النكع مف التطكع.

اظيرت النتائج أف  طلبة جامعة القدس يدرحكف جزئيا اىمية التطكع االلحتركني كضركرة كجكده -

 بذلؾ بدرجة عالية. في مساعدة االخريفب لحنيـ ال يقكمكف 
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اظيرت النتائج اف ىناؾ بعض المعكقات تؤ ر على التطكع االلحتركنيب كتتم ؿ ىذه المعكقات -

في عدـ كجكد وفحة تابعة للجامعة تيتـ بالتطكع االلحتركنيب كعدـ تضميف دائرة العمؿ 

 التطكعي للتطكع االلحتركني.

طكعي اإللحتركني ىك قياـ دائرة العمؿ أظيرت النتائج أف  أىـ سبؿ تعزيز كجكد العمؿ الت-

التطكعي بتكفير وفحة الحتركنية خاوة بالطلبة يمحف مف خبلليا القياـ بنشاطات طبلبية 

 مختلفة تدعـ الطلبة علمينا ك قافينا كادبينا كاجتماعينا كتحكف تابعة لوفحة الجامعة.

االستبانو تبعا لمتغير  اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احوائية على محاكر -

أم فركؽ ذات داللة احوائية تبعا لمتغير ( كلـ تظير ب مدة التطكع)الجنسب كالحليةب كالتخوص

 عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت. 

 

 استنتاجات الدراسة  4.5

 تقدـ الدراسة االستنتاجات اآلتية:

يسيمكف في تقديـ  يحتاج ذكم االعاقات المختلفة إلى إشراحيـ في المجتمع حمتطكعيف .1

خبراتيـ المختلفةب كلف يحكف ذلؾ متاحا ليـ إال مف خبلؿ التطكع االلحتركني لذلؾ يعد ىذا النكع 

 ميما كضركريا.

يمحف تعميـ ىذا النكع مف التطكع إلى مجاالت خارج اسكار الجامعةب كذات عبلقة مع  .2

و فيك مستخدـ منذ اح ر مف المجتمع المحلي ليسيـ ىذا النكع في عملية ربط المجتمعب كتحامل
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( سنو في أكركباب حيث يتـ بناء المكاقع التي تجمع المتطكعيف ليقكمكا بميماـ مختلفة منيا 30)

 النشاطات الميدانية ذات العبلقة بالنظافة كتقديـ المساعدة لحبار السف.

بر عدد مف يعد التطكع االلحتركني المفتاح الذم يربط حافة أنكاع التطكع مف خبلؿ جمع اح. 3

المتطكعيف في حافة المجاالتب كذلؾ باستخداـ الشبحة العنحبكتية استخداما مفيداب في  المجاالت 

 العلميةب كال قافية.

حكف التطكع االلحتركني غير معركؼ في المناطؽ العربيةب حيث لـ تجد الباح ة الح ير مف  .4

بحة العنحبكتية في المساعدة في الدراسات حكلوب فيذا يعني أف االستفادة المعرفية مف الش

المجتمع العربي مشتتةب كغير منظمة كىذا يحتاج مف الجمعيات الخيرية كالمنظمات المجتمعية 

 إلى االىتماـ بو.

. اف تعزيز الفحرة لتنطلؽ مف الجامعات أكال مف خبلؿ بناء وفحات مشترحة بيف الجامعات 5

يح للييئات التدريسية تقديـ االستشارات المخلتفة الفلسطينية تتيح للطلبة التكاوؿ المعرفيب كتت

 للطلبة الذيف يبح كف عف المعرفةب يساعد في نشر المعرفة العلمية كاالدبية في فلسطيف. 

. يمحف استغبلؿ طاقات الشباب المختلفة كالمتنا رة ضمف الوفحات االجتماعية كالمجمكعات 6

حات متخووة تابعة للجامعات لتفيد حؿ على الفيس بكؾ كتكيتر كغيرىا مف الوفحات في وف

مف يحتاج إلى المساعدة العلميةب أك الطبية أك في أم مف مجاالت الحياة المختلفة لبناء مجتمع 

 الحتركني معرفي كاع. 
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 التوصيات  6.5

 تقدم الباحثة التوصيات التالية: 

ظيـ برنامج يمحف مف االىتماـ بفحرة العمؿ التطكعي االلحتركني كتدعيـ كجكدىا كتعزيز تن -

بناء رؤية ليذا النكع مف التطكع ضمف أسكار الجامعةب ملحقة بالمكقع االلحتركني للجامعة  وخبلل

 لتمحيف الطلبة مف القياـ بمساعدة االخريف في محاف كاحد.

نشر  قافة التطكع االلحتركني بيف الطلبة مف قبؿ دائرة العمؿ التطكعيب كذلؾ مف خبلؿ  -

 مؿ تتـ داخؿ الجامعة كبرعاية دائرة العمؿ التطكعي. ندكات ككرش ع

في المناىج  التطرؽ لفحرة التطكع بشحؿ عاـ  كالتطكع مف خبلؿ االنترنت بشحؿ تفويلي -

ب حكف العور الحديث ىك عور انتشار المعلكمات مف الدراسية سكاء في المدارس اك الجامعات

 خبلؿ الشبحة العنحبكتية.

التطكعي في الجامعة للعمؿ التطكعي االلحتركني كاحتساب الساعات  تضميف برنامج العمؿ -

بعد بناء الوفحة االلحتركنية التابعة لدائرة العمؿ التطكعي إلفادة جميع الطلبة غير القادريف على 

التطكع الميداني حذكم االعاقةب كالطالبات اللكاتي ال يرغبف بالتطكع الميداني بالحوكؿ على 

 كعي المقررة مف دائرة التطكع  في الجامعة.  ساعات العمؿ التط

أف تعمؿ دائرة العمؿ التطكعي في الجامعات على احتساب الساعات التطكعية االلحتركنية  -

للطلبة كذلؾ لتشجيعيـ على التطكع االلحتركني مف خبلؿ الوفحة الخاوة بيـ في مكقع 

 الجامعة.
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عات بشحؿ عاـب كذلؾ مف خبلؿ ربط أىمية مشارحة العمؿ التطكعي االلحتركني للجام -

الوفحات االلحتركنية المختوة بالعمؿ التطكعي االلحتركني حيث يعمؿ ىذا التكحيد على تعميـ 

 الخبرات العلمية على حافة الطلبة في فلسطيفب كيسيـ في بناء منظكمة عبلقات اجتماعية بينيـ.

رغب في التطكع على بناء تشجيع الجمعيات كالمؤسسات كالمجمكعات الطبلبية التي ت -

وفحات الحتركنية تسيـ في تقديـ الخدمات المختلفة مف خبلليا إلى المجتمع كمساعدة االخريف 

 كقت الحاجة.
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 قائمة المراجع 

(  قافة العمؿ التطكعي لدل طلبة حلية التربية جامعة دمنيكر الكاقع 2012أحمد ب كفاء حسف )

 .396- 285 ص ص ب81ع  ب19 مج ب مور- عربيةمستقبل التربية ال .كآليات التفعيؿ

( تقكيـ برنامج بادر لتنمية  قافة التطكع لدل طبلب المدارس 2015) د اهللإسماعيؿب فاطمة عب

) الجمعية المورية لؤلخوائييف -مجمة الخدمة األجتماعيةمف منظكر طريقو خدمة الجماعةب 

 .414-355ب ص 54ع مورب -األجتماعييف(

جمة جامعة م .العمؿ االجتماعي التطكعي في فلسطيف: أسباب التراجع (2013).اشتيةب عماد

 .. 116 -77 ص ص  ب29فلسطيفبع  - القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات

( شباب يسخركف التقنية لخدمة التطكع االلحتركنيب مقاؿ في مجلة الكطف 2014باعامرب ياسر)

 http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=176205&CategoryID=3على الرابط 

 رسالةاتجاىات الشباب الجامعي الذحكر نحك العمؿ التطكعيب  (2009بف سلطاف ب فيد )

 ..127 - 73 ص ص ب112ع  ب30 س ب السعكدية- الخميج العربى

ب رسالة ماجستير في العمل التطوعي وجية نظر طمبة جامعة القدس( 2010جباريفب مريـ )

 غير منشكرةب جامعة القدسب فلسطيف

مشارحة المعلميف في العمؿ التطكعي بالمجتمعات المحلية الريفية: ( 2009عبد الغني)الحربيب 

ب اآلداب والعموم االنسانية-مجمة جامعة الممك عبد العزيزب دراسة استطبلعية بمحافظة خليص

 .267 – 223  ب1ب ع17مج السعكديةب

 

http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=176205&CategoryID=3
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( دكر حليات التربية في تنمية العمؿ التطكعي لدل 2016جماؿ الديفب جيياف علي محركس )

 - دراسات عربية في التربية وعمم النفسالطالبات كأ ره في تطكير بعض الميارات الحياتية "ب 

  294-249ب ص ص 77ب ع السعكدية

مجمة سيلة معززة للعمؿ التطكعيب ( التططكع االلحتركنيب ك 2014نزاؿب عماد )  حبشب جماؿ
 .110-92ب 1ب ع1جنيفب مج الجامعة العربية االمريكية لالبحاث،

(. اتجاىات الفتاة الجامعية نحك العمؿ التطكعي في 2011الياسب إيماف)  حجازمب نادية

مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية المجتمع السعكدم كدكر الخدمة االجتماعية في تنميتيا : 

 .4192 - 4109ب ص ص9بج 30مورع  -عموم االنسانيةوال

(. اتجاىػػػات الفتػػػاة الجامعيػػػة نحػػػك العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػي 2333حجػػػازمب ناديػػػةب اليػػػاسب إيمػػػاف)
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية المجتمع السعكدم كدكر الخدمة االجتماعية في تنميتيػا : 

 .4392 - 4339ب ص ص9بج 13مورع  -والعموم االنسانية

التطوع االلكتروني، كيف ينتقل من عمل نخبوي الى جميور ( 2009حسفب حماؿ )

ب دراسة نشرت على المكقع المتطوعين

http://www.medadcenter.com/investigations/170#.VUu8GVJeelp 

( دكر القيادات األحاديمية بجامعة اإلماـ محمد بف 2015ف سليماف )الدكيشب عبدالعزيز ب

جامعة اإلماـ محمد بف  - مجمة العموم التربويةسعكد اإلسبلمية في تفعيؿ العمؿ التطكعيب  

  416-365ب ص ص2بع السعكدية -سعكد اإلسبلمية 

 ة كالتنميةب ب مؤسسة الحياة لئلغاالشباب والعمل التطوعي في فمسطين( 2006رحاؿب عمر)

 راـ اهلل.

http://www.medadcenter.com/investigations/170#.VUu8GVJeelp
http://www.medadcenter.com/investigations/170#.VUu8GVJeelp
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المجمة ردفب (اتجاىات طلبة جامعة البترا نحك العمؿ التطكعي في األ2014) الزيكدب اسماعيؿ

  .456-438ب ص ص7ب ع3االردفب مج -االردنية فى العموم االجتماعية

استراتيجية كطنية لتفعيؿ العمؿ التطكعي  نحك (2013شليكبب ىيفاءب الخمشيب سارة وبلح )

 - 137 ص ص ب118ع  ب30 مج االماراتب- شؤون اجتماعية ،لدل الشباب السعكدم

184  

 .ستكل  قافة العمؿ التطكعي لدل الطبلب : دراسة ميدانية( م2333الشناكمب أحمد محمد )

 .54 -1 ص ص ب38موربع-مجمة كمية التربية باإلسماعيمية
دكر أندية التطكع فى تنمية العمؿ التطكعى لدل  (2015) عبد الفتاحب رمضاف إسماعيؿ

 -مجمة الخدمة األجتماعيةالشباب: دراسة مطبقة على أندية التطكع بمحافظة بكرسعيدب 

 .365-437ب ص ص53مورب ع -)الجمعية المورية لؤلخوائييف األجتماعييف(

( الممارسة المينية للخدمة االجتماعية في منظمات تنظيـ 2007عبد اللطيؼب رشاد أحمد )

 .2007المجتمعب دار الكفاء للطباعة كالنشرب اإلسحندريةب 

(اتجاىات اآلباء كاألميات نحك ممارسة أبنائيـ لؤلعماؿ 2015) العتيبىب نكرة بنت شارع

 - مجمة اآلدابقة على عينة مف األسر السعكدية فى مدينة الرياضب  التطكعية: دراسة مطب

 .302-249ب 1ب ع27السعكديةب مج -جامعة الملؾ سعكد 

وػكرة العمػؿ التطػكعي كمؤسسػاتو لػدل الشػباب الجػامعي فػي  (2332عػز العػربب إيمػاف محمػد)
 .43 - 9 ص ص ب334ع  ب29 مج االماراتب- شؤون اجتماعية .ظؿ المتغيرات الدكلية

http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%8C+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%8C+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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كاقع العمؿ التطكعي لدل طبلب الجامعات في ظؿ التغيرات  (2012عطية ب سحر بيجت)

ص  ب9ب ج33مورب ع -مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنسانية المجتمعيةب

 3748 – 3655 ص

شؤون  .معكقات العمؿ التطكعي لدل الطالبة الجامعية .بنت علي (2012) الفايز ب ميسكف

 . 192 - 143 ص ص ب116ع  ب29 مج ب االمارات- يةاجتماع

مجمة ( تعزيز  قافة العمؿ التطكعي لدل طبلب جامعة الحكيتب 2010فخركب عبد الناور)

 .261-229ص ص. 8ب جامعة الحكيتب عددالتربية

 http://www.alriyadh.com/235708ب مقاؿ على الرابط التطوع االلكتروني( 2007القاسـب محمد )

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية العمل التطوعي ( 2015حمد  حمايدةب خكلة)قاسـب م

ب رسالة ماجستير غير دراسة وصفية تحميمية لصفحة الفيس بوك لجمعة ناس الخير ورقمة

 منشكرةب جامعة قاودم مرباح كرقلةب الجزائر.

ربية المتحدة. ورقة تجربة العمل التطوعي في دولة اإلمارات الع(. 2002القطامي: حميد )

: إدارة المؤسسات األىلية كالتطكعية في المجتمعات مقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع

 .الشارقة: دكلة اإلمارات العربية المتحدة –المعاورة 

. شبحة البناء أين نحن من العمل التطوعي(. 2008اللكاتيب عقيؿ بف عبد الخالؽ. )

 .http://annabaa.org/nbanews/72/560.htmالمعلكماتيةب 

 قافة العمؿ التطكعي لدل طبلب حلية التربية جامعة حلكاف ( 2015) مراسب عبدالرازؽ شاحر

جتماعيةب  كسبؿ النيكض بو في المستقبؿ ب ص ص  2ب ع21ب مج مور- دراسات تربوية وا 

439-500. 

http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Record/741102
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Record/741102
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Record/741102
http://search.mandumah.com.mgs.qsm.ac.il/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 ب السعكدية.(  قافة العمؿ التطكعيب مرحز الراية للتنمية الفحرية2005اليكسؼب عبد اهلل)

 

 ثانيا: المراجع االجنبية 

Amichai-Hamburger, Y(2008). Potential and promise of online volunteering. 

Computers in Human Behavior. Vol. 24, pp.544-562. 

Butgereit, L, Botha, R(2013). An Architecture for Synchronous Micro-Volunteering 

in   Africa using Social Media. Pervasive Computing and Communications 

Workshops. 175-180.  

Cravens, J.(2006). Involving International Online Volunteers: Factors for Success,  

Organizational Benefits and New Views of Community. The International Journal Of 

Volunteer Administration . Vol. XXIV, no. 1, pp. 15-23. 2006.  
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 ( استبانو الدراسة 1ممحق )

 

 
 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة

 استبانو الدراسة

 عزيزي المتطوع/ة،

 تحية طيبة وبعد،

لتطوعي اإللكتروني )االفتراضي( كما يدركو طمبة لعمل اتيدؼ الدراسة الى التعرؼ الى ا     

كذلؾ استحماال لمتطلبات الحوكؿ على رسالة درجة الماجستير  ،جامعة القدس وسبل تطويره

االجابة على اسئلتياب قامت الباح ة بتوميـ ىذه كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة ك ، في التنمية المستدامة

ديةب حيث أف  بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث االستبانةب نرجك منؾ تعبئتيا بمكضكعية كحيا

 العلمي فقطب كسيتـ الحفاظ على سرية المعلكمات الكاردة فييا. 

 شكرا لحسن تعاونكم معنا

 

 الباحثة : خديجة مسودة

 إشراف: د. شاىر العالول
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 ل: المعمومات العامةالقسم االو

 الجنس . 1

 ان ى .2                     .ذحر        1

 الكمية .2

 .  حليات علمية2. حليات انسانية                              3

 المستوى الدراسي:3.  

 . سنة رابعة4        . سنة  ال ة       3          . سنة  انية      2          . سنة أكلى    1

 _______ :في الجامعةمدة التطوع  .4

 اسبوعياً  )االنترنت( وتيةعدد ساعات الدخول الى الشبكة العنكب. 5

 ( ساعة  23-33.)2( ساعات فأقؿ                           33. )3

 ساعة فاح ر. )13(. 4( ساعة                             23-13) .3
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 ؾ فيما يأتي:( أماـ الخيار الذم يم ؿ كجية نظر √:الرجاء كضع اشارة ) ةفقرات االستبان
جة بدر  فقرات الدراسة الرقم

كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة  متوسط
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جدا

Aواقع العمل التطوعي االلكتروني في جامعة القدس : 
أفحارىـ تعمؿ الجامعة على تكفير المكاقع كالوفحات للمتطكعيف لنشر   .1

      فييا.

مف  ف داخؿ الجامعة بمساعدة االخريف الحتركنيايمتطكعلل تسمح الجامعة  .2
      وفحات خاوة على مكقع الجامعة.خبلؿ 

 ف بنشر افحارىـ مف خبلؿ الوفحات االلحتركنيةيلمتطكعل تسمح الجامعة  .3
       داخؿ الجامعة.

 التعريؼ بالنشاطات التي يقكمكف بيا الحتركنيابف يلمتطكعل تسمح الجامعة  .4
      مف خبلؿ مكقع الجامعة.

لحتركنية خاوة بالتطكع في مكاقع ابتأسيس ف يلمتطكعتسمح الجامعة ل  .5
      .مختلؼ المجاالت

 لحث مف خبلؿ وفحاتيـألىمية التطكع  فك المتطكع تدعـ الجامعة نشر  .6
       .زمبلئيـ الى التطكع

ترغيب زمبلئيـ بالتطكع االلحتركني على ف يالمتطكعتحث الجامعة   .7
 .لسيكلتو

     

      .التطكع االلحتركني في مجاؿ المتطكعيف لتعزيز ميارات الجامعة سعىت  .8
تسعى الجامعة إلى رفع مستكل العمؿ التطكعي االلحتركني مف خبلؿ   .9

 مجانية (Wi-Fiتكفير شبحة )
     

      ك تعززه. االلحتركنيبالعمؿ  تيتـ دائرة التطكع في الجامعة  .10
B: واقع العمل التطوعي االلكتروني لمطمبة 
      يؿ في الجامعة للطلبة.أقـك بنشر معلكمات تخص آلية التسج  .11
أعمؿ على نشر امتحانات سابقة على المكاقع االلحتركنية الخاوة   .12

 بالجامعة ليستفيد منيا الطلبة.
     

      أقـك بطرح حتب الحتركنية تفيد اغلب التخووات األحاديمية في الجامعة.  .13
      الحتركنيا لطريقة تسجيليـ. أسيـ في ارشاد الطلبة  .14
      بنشر ملخوات المكاد الدراسية الحتركنيا إلفادة الطلبة. اقـك  .15
اقـك بنقؿ النشاطات التي تحدث داخؿ الجامعة على المكاقع االلحتركنية   .16

 ليطلع علييا الطلبة. 
     

اقـك بنشر أبحاث علمية حدي ة في مختلؼ التخووات ليستفيد منيا   .17
      الطلبة.
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عمؿ مجمكعات الحتركنية إلطبلعيـ على  اقـك بمساعدة الطلبة مف خبلؿ  .18
 مادة االمتحاف مسبقا.

     

اعمؿ على تعريؼ الطلبة الجدد بمرافؽ الجامعة المختلفة مف خبلؿ تقديـ   .19
 شركحات عف ىذه المرافؽ الحتركنيا.

     

اقـك بمناقشة الطلبة مف خبلؿ المكاقع االلحتركنية حكؿ قضايا تخص   .20
 التعليـ داخؿ الجامعة

     

C :التطوع االلكتروني لممساىمة في التنمية المجتمعية ألىمية ادراك طمبة جامعة القدس 
      .أدرؾ أىمية المساعدة اإللحتركنية  .21
 ز العبلقاتعز داخؿ الجامعة ي العمؿ التطكعي االلحتركنيأدرؾ أف   .22

      الطبلبي. بيف افراد المجتمع االجتماعية

الطالب يرفع مف درجة انتماء داخؿ الجامعة  درؾ أف التطكع اإللحتركنيأ  .23
 .المتطكع للمجتمع

     

في  دكرا في بناء المؤسسات الخيريةب لعدرؾ اف المكاقع اإللحتركنية تأ  .24
 المجتمع.

     

يفتح آفاقا للطلبة للتكاوؿ  داخؿ الجامعة أدرؾ أف التطكع اإللحتركني  .25
  .ميحادياأل

     

يؤدم إلى زيادة فرص التبادؿ  داخؿ الجامعة يدرؾ اف التطكعي اإللحتركنأ  .26
 .المعلكماتي بيني كبيف اآلخريف

     

يسيـ في نشر يمحف اف داخؿ الجامعة درؾ اف التطكع االلحتركني أ  .27
 المعلكمات الوحية المجتمعية.

     

أدرؾ مدل فعالية العمؿ التطكعي االلحتركني داخؿ الجامعة في فتح آفاؽ   .28
 ة في جامعة القدس كالجامعات األخرل.التنمية بيف الطلب

     

أدرؾ اف التطكع االلحتركني داخؿ الجامعة يسيـ في زيادة فرص التكاوؿ   .29
      بيف افراد المجتمع بشحؿ عاـ.

D: معوقات العمل التطوعي االلكتروني 
      قلة البرامج الداعمة للعمؿ التطكعي االلحتركني داخؿ الجامعة.  .30
      دل دائرة العمؿ التطكعي في تبني برامج العمؿ االلحتركنية.ضعؼ الرغبة ل  .31
      قلة الرغبة لدل الطلبة في االنضماـ للمكاقع االلحتركنية   .32
اعتبار برامج العمؿ التطكعي االلحتركني غير مجدية مف قبؿ المجتمع   .33

 الطبلبي.
     

      .نيضعؼ إدراؾ دائرة العمؿ التطكعي ألىمية التطكع االلحترك   .34
أشعر بفشؿ برنامج التطكع االلحتركني داخؿ الجامعة في الحوكؿ على   .35

 عدد حبير مف المتطكعيف.
     

     كجكد أح ر مف وفحة الحتركنية تابعة للطلبة يقلؿ مف مستكل ظيكر   .36
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 التطكع االلحتركني بينيـ.
مف ضعؼ اىتماـ إدارة الجامعة بالتطكع االلحتركني باعتباره ال يرفع   .37

 مستكل التنمية لطلبة الجامعة.
     

يكجد رفض مف طلبة الجامعة المشارحة في التطكع االلحتركني ضمف   .38
 مكاقع خاوة بالجامعة.

     

E سبل تطوير العمل التطوعي االلكتروني : 
يعمؿ على زيادة  ية العمؿ التطكعي االلحتركنيمتعريؼ المتطكعيف بأى  .39

 فعاليتو.
     

زيادة االجيزة االلحتركنية داخؿ ات البلزمة للتطكع االلحتركني حتكفير االدك   .40
      يعزز مف اإلقباؿ على التطكع. مختبرات الجامعة

      .ىمية العمؿ التطكعي االلحتركنيأزيادة الكعي لدل الطلبة ب  .41
يزيد مف إقباؿ الطلبة في  عمؿ حكؿ حيفية التطكع االلحتركني اتعمؿ كرش  .42

 التطكع.
     

      .تكفير المكاقع البلزمة للمتطكع للقياـ بميمتو  .43
عرض نماذج تطكعية ناجحة لجمعيات خيرية كمؤسسات خاوة نشرت   .44

افحارىا عف طريؽ مكاقع التكاوؿ اك المكاقع التطكعية التابعة ليا يفعؿ 
 العمؿ التطكعي بيف الطبلب.

     

رة العمؿ التطكعي تكحيد الوفحات االلحتركنية في وفحة كاحدة كتتبع دائ  .45
 مف قبؿ إدارة الجامعة.

     

تبني دائرة العمؿ التطكعي للتطكع االلحتركني مف خبلؿ اعداد خطة   .46
 إلنجاح العمؿ التطكعي.

     

تحكيؿ التطكع اليكمي إلى تطكع الحتركني يشجع الطلبة على المشارحة في   .47
 التطكع االلحتركني.

     

مف خبلؿ  لمف لدييـ مشاحؿة الجامعة تدريب بعض الطلبة لمساعدة طلب  .48
 وفحة خاوة على مكقع الجامعة.

     

      للطلبة يزيد مف اإلقباؿ على التطكع.احتساب العمؿ التطكعي االلحتركني   .49
كمراقبتيا مف قبؿ  انشاء وفحات محددة تيتـ بالعمؿ التطكعي االلحتركني  .50

 إدارة الجامعة.
     

العمؿ التطكعيب يقـك باعطاء الطلبة اسـ  عمؿ برنامج خاص يتبع دائرة  .51
مستخدـ كحلمة مركر لمكقع العمؿ التطكعي االلحتركني لمراقبة قياـ الطلبة 

 يزيد مف عامؿ األماف لدل الطلبة المتطكعيف. المتطكعكف بعمليـ
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 محكمي الدراسة  (2ممحق)

 الجامعة االسم

 مرحز شمس للدراسات د.عمر رحاؿ

 جامعة بيرزيت بدر االعرجد.

 جامعة بيرزيت محمد لدادكةد.

 جامعة القدس المفتكحو حسف الخطيبد.

 جامعة القدس بساـ بناتد.

 جامعة القدس ربيع عكيسد.

 جامعة القدس محمكد ابكسمرةد.

 جامعة فلسطيف االىلية محمد عحةد.

 جامعة فلسطيف االىلية حسف عياش د.

 ةجامعة القدس المفتكح د.ناديا عامر 

 جامعة بيرزيت د.يسرل شقيرات
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 ( تحديد عينة الدراسة 3ممحق)
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 فيرس الجداول

 43 .............................الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدكؿ )

( لموػفكفة ارتبػاط فقػرات Pearson Correlationعامؿ ارتباط بيرسكف )نتائج م(: 2.3جدكؿ )
 45 ........العمؿ التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره

 46 .............................................. نتائج معامؿ ال بات للمجاالت(: 3.3جدكؿ )

كاقػػع (: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل2.4جػػدكؿ )
 51 ......................................................... العمؿ التطكعي االلحتركني للطلبة

مستكل لمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: ا3.4جدكؿ )
 53 ........ ادراؾ طلبة جامعة القدس ألىمية التطكع االلحتركني للمساىمة في التنمية المجتمعية

نحرافػػػػػات المعياريػػػػػة السػػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة (: المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاال4.4جػػػػدكؿ )
 55 ..................................... معكقات العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدسل

مجػاؿ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة ل5.4جدكؿ )
 57 .................................. كير العمؿ التطكعي االلحتركني في جامعة القدسسبؿ تط

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في كاقع العمؿ التطػكعي 6.4جدكؿ )
 59 ... تطكيره حسب متغير الجنساإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ 

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في كاقع العمؿ التطػكعي 7.4جدكؿ )
 62 .... يةاإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره حسب متغير الحل

لكاقػػع  المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة (:8.4)جػػدكؿ 
العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػي )االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل 

 63 .................................................................. راسيلمتغير المستكل الد

: نتائج اختبار تحليؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في كاقع العمؿ التطػكعي (9.4)جدكؿ
اإللحتركنػػي )االفتراضػػي( حمػػا يدرحػػػو طلبػػة جامعػػة القػػدس كسػػػبؿ تطػػكيره يعػػزل لمتغيػػر المسػػػتكل 

 65 .................................................................................. الدراسي
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( للمقارنػات البعديػة بػيف المتكسػطات الحسػابية السػتجابات LSD(: نتائج اختبار )10.4الجدكؿ )
 66 .......................................... أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستكل الدراسي

لكاقػػع  المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة (:11.4)جػػدكؿ 
العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػي )االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل 

 68 ............................................................ لمتغير مدة التطكع في الجامعة

: نتػػػػائج اختبػػػار تحليػػػػؿ التبػػػايف األحػػػػادم السػػػػتجابة أفػػػراد العينػػػػة فػػػي كاقػػػػع العمػػػػؿ (12.4)جػػػدكؿ
التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغيػر مػدة 

 70 ....................................................................... التطكع في الجامعة

( للمقارنػات البعديػة بػيف المتكسػطات الحسػابية السػتجابات LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدكؿ )
 71 .................................... أفراد عينة الدراسة حسب متغير مدة التطكع في الجامعة

لكاقػػع  ت المعياريػػة السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػةالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػا (:14.4)جػػدكؿ 
العمػػػؿ التطػػػكعي اإللحتركنػػػي )االفتراضػػػي( حمػػػا يدرحػػػو طلبػػػة جامعػػػة القػػػدس كسػػػبؿ تطػػػكيره يعػػػزل 

 72 ......................................... لمتغير عدد ساعات الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان 

ج اختبػػػار تحليػػػػؿ التبػػػايف األحػػػػادم السػػػػتجابة أفػػػراد العينػػػػة فػػػي كاقػػػػع العمػػػػؿ : نتػػػػائ(15.4)جػػػدكؿ
التطكعي اإللحتركني )االفتراضي( حما يدرحو طلبة جامعة القدس كسبؿ تطكيره يعزل لمتغير عدد 

 74 ..................................................... ساعات الدخكؿ إلى االنترنت اسبكعيان 
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