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سوسيولوجية يف مدينة اهلفوف ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا: دراسة 

 بمحافظة اإلحساء

 أيمن أمحد فرج خليل

 أستاذ علم االجتامع املساعد، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك فيصل

 هـ(95/1/9112 هـ، وقبل للنرش يف91/5/9112  )قدم للنرش يف

  

 .التطوعي االفرتايض، كوروناالثقافة، العمل التطوعي، العمل  الكلامت املفتاحية:

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة  :البحث ملخص

كورونا، والتعرف عىل جماالت العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا، والقطاعات املختلفة التي متارس 

كيفي يف دراسة ثقافة العمل فيها. وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، التي اعتمدت عىل املنهج ال

التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا يف مدينة اهلفوف بمحافظة اإلحساء باملنطقة الرشقية، حيث اعتمدت 

الدراسة عىل أداة املقابلة املتعمقة جلمع البيانات من خالل جمموعة من احلاالت املدروسة. ومن أهم النتائج التي 

ر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض من خالل شبكة اإلنرتنت يف الوقت الراهن للدراسة توصلت إليها الدراسة: انتشا

وقد يرجع ذلك إىل أن جائحة كورونا أعاقت القيام بالعمل التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة. كام كشفت الدراسة 

ي حول جائحة كورونا، وأيًضا االهتامم أن من بني األعامل التطوعية االفرتاضية التي قام هبا املبحوثون التثقيف الصح

 .بقطاع التعليم وذلك حتقيًقا للتباعد االجتامعي املطلوب لتفادي تفيش الوباء
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Abstract: The study aimed at identifying whether the virtual volunteer work wont existed during the Corona 

pandemic, and identifying the dimensions of virtual volunteer work during that pandemic as well as the different 

sectors where volunteer work existed. The study is descriptive and analytical, which relied on the qualitative 
approach in studying the wont of virtual volunteer work during the Corona pandemic in the city of Al-Hofuf, Al-

Ahsa Governorate, in the Eastern Province. One of the most important findings of the study is the spread of virtual 

volunteer work via the Internet at the study time, which may be due to the fact that the Corona pandemic impeded 
the physical volunteer work in various dimensions. The study also revealed that health education about the Corona 

pandemic was an aspect of the respondents' virtual volunteer work, and that volunteer work occurred in the 

education sector, in order to achieve the social distancing needed to avoid the spread of the epidemic. 
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 متهيد

تعد ثقافة العمل التطوعي االفرتايض إحدى املكونات    

الثقافية اهلامة باملجتمعات املدنية احلديثة، فهي إحدى 

الوسائل اهلامة لتنمية شخصية الفرد من خالل مسامهتها يف 

دعم التنشئة االجتامعية والثقافية ألفراد املجتمع، كام تسعى 

الجتامعية لتحقيق العديد من املهارات واملعارف والقيم ا

هنا تعكس إاملتعلقة بأعامل اخلري املقدمة للمجتمع، حيث 

ازدهاره وانتشار مدى صورة إجيابية عن املجتمع وتوضح 

القيم األخالقية احلميدة، وتعزيز قيم التعاون، ونرش الرخاء 

 بني أفراده.

وقد ازداد االهتامم بالعمل التطوعي يف السنوات     

املجتمع  بفوائده التي تعود عىل األخرية نتيجة زيادة الوعي

الشخص املتطوع بشكل خاص، حيث يعد فرصة  عامة وعىل

وتوسيع شبكة العالقات  د،جيدة لاللتقاء بأشخاص جد

االجتامعية، كام أنه يساعد املتطوع عيل االرتقاء بمستواه 

فعيل الرغم من جمانية العمل التوعي إال أنه يوفر  ،يملهنا

هارات لصقلها يف كافة املجاالت، مثل للمتطوع الكثري من امل

القدرة عىل التواصل اجليد مع األخرين، وزيادة اخلربة 

وقد يأيت العمل التطوعي نتيجة ، العلمية يف جمال التطوع

 االستجابة ألزمة إنسانية، أو أخالقية، أو اجتامعية .

ا يف كبريً  اولقد أحدثت التكنولوجيا احلديثة تطورً     

تطوعي لكي يتامشى مع التوجه احلديث من مفهوم العمل ال

خالل العمل التطوعي االفرتايض الذي كان له األثر يف 

توسيع شبكة التعامل خارج اإلقليم الواحد ، يف كافة 

اجلوانب الصحية، واالجتامعية، والبيئية، واألدبية، وبرامج 

 ىلا إوالتأهيل من قبل املتطوعني، سعيً  ،التعليم والتدريب

اف إنسانية وحل املشكالت االجتامعية، ودعم حتقيق أهد

التعاون بني أفراد املجتمعات عىل الرغم من اختالف 

ثقافات، وممارسات العمل التطوعي لألفراد املتقدمني  ال

جللسات التدريب، والتأهيل والورش التعليمية والتثقيفية 

 (.9،ص2020افرتاضًيا،)بن عيل،التي تنظم 

ا عن التطوع ا خمتلفً  اجتاهً فقد اجته التطوع االفرتايض

التقليدي وامليداين، حيث يوفر فرًصا للتطوع يف مجيع أنحاء 

ارس  الكرة األرضية، فقد كانت األعامل التطوعية سابًقا متم

عرب أعامل بسيطة، وتقليدية، وتكاد تكون حملية، أما اليوم 

فأصبح التوجه إىل التطوع اإللكرتوين أو االفرتايض، بحيث 

اد املستفيدين منها كبرًيا ومناسًبا جلميع رشائح يكون أعد

وخاصة مع توافر اإلنرتنت يف أغلب  ،ملختلفةااملجتمعات 

ا عليه هي فئة البيوت، مما جعل أكثر الرشائح ازدحامً 

الشباب، وربام يكون قد متدد بشكل واسع عىل حساب 

التطوع امليداين الذي يكون عىل أرض الواقع، كام أن شبكات 

 – شات سناب –ك فيسبو –ل االجتامعي مثل )توتري التواص

ا يف توسيع نطاق العمل التطوعي ت دورً أدم ( قد انستجرا

ا للعملية  أساًس بني الشباب، وجعلت من نفسها داعاًم 

 التطوعية.

  للتطوع امليداين وداعاًم فإن التطوع االفرتايض يعد مكماًل 

يعجز له، حيث يمكن للمتطوع من خالله أن حيقق ما قد 

من طرح أفكار ملشاريع جديدة، ومجع  ،املتطوع امليداين عنه

أكرب عدد من املتطوعني اجلدد، فقد كان من أسباب مولد 

وقد وفرت التطوع االفرتايض انشغال الناس، وضيق الوقت، 

 الشبكة العنكبوتية ذلك املجال بسهولة ويرس.

ويف خضّم جائحة كورونا أصبح تفعيل العمل     

ا  نتيجة لفرض احلجر رضوريً  امرً أاالفرتايض التطوعي 

حلاجة لدور املتطوعني جعل االصحي والعزل االجتامعي، ما 

، لتحقيق التباعد وللحد من انتشار الوباءيف ازدياد؛ ا افرتاضيً 

فقد تدفقت أعداد كبرية من املتطوعني االفرتاضيني مبارشة أو 

انتشار  من خالل مجعيات املتطوعني للمسامهة يف احلد من

فريوس كورونا، والتخفيف من آثاره االجتامعية واالقتصادية 

يف املجتمعات السعودية، ومساعدة املترضرين والفئات 

الضعيفة حسب موقع وقدرة كل متطوع، فقد قدم املتطوعون 

ا من الربامج والورش التدريبية الصحية الوقائية عددً 

تي املجاالت واالجتامعية والتعليمية والدينية وغريها يف ش

 ولكن عن بعد .

ا من ا هامً فالعمل التطوعي االفرتايض يمثل قطاعً  

قطاعات النشاط املجتمعي، الذي أخذ بزمام املبادرة يف 

التصدي جلائحة كورونا التي أصابت العامل، بام يقدمه من 

خدمات افرتاضية يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية 

ا هذا الدور الذي يعد امتدادً والثقافية والتعليمية وغريها، 

ا ملجهودات القطاع احلكومي، فقد غطي التطوع هامً 

وقعت حتت ضغط األزمات  واسعةاالفرتايض مساحات 
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وشح املوارد بفضل التحرر من احلدود اجلغرافية 

للمجتمعات املحلية، ويتمثل هذا العمل التطوعي االفرتايض 

تها عىل أرض يف املجموعات الفيسبوكية التي أثبتت فاعلي

الواقع  من خالل تأسيس املنابر اإلعالمية الفعالة املؤثرة عىل 

مجيع رشائح املجتمع،  فقد متكن التطوع االفرتايض من 

ا يف العمل الوصول إيل جماالت جديدة بعد أن كان حمصورً 

اخلريي ، غري أنه وفر الوقت، واجلهد، واملال عيل عكس 

 العمل التطوعي التقليدي.

ا القيام بالعديد من احلمالت التي هتدف إىل تقديم أيًض     

ا يد املساعدة جلميع من حيتاجها خاصة املتأثرين اقتصاديً 

خالل األزمة، مثل مجع التربعات والتنظيم حلمالت املساعدة 

 .91-املختلفة التي نشطت يف فرتة أزمة كوفيد 

وتعد منصة العمل التي أنشأهتا وزارة املوارد البرشية 

نمية االجتامعية باململكة العربية السعودية خطوة مهمة يف والت

تنظيم العمل التطوعي االفرتايض، وتطويره ملا تتميز به من 

مميزات ومقومات سيكون هلا تأثري كبري يف حتقيق رؤية اململكة 

نحو مليون متطوع، فهي بمثابة بوابة وطنية ونموذج  2030

 وطني مرشف لالهتامم باملتطوعني.

 

 . مشكلة الدراسة:أواًل 

 2020تعرض العامل خالل األشهر األوىل من عام  

جلائحة فريوس كورونا املستجد، التي أرغمت معظم دول 

العامل عىل االنغالق عىل نفسها، مثل  تطبيق احلجر املنزيل، 

وحظر االنتقال، وإيقاف األنشطة االقتصادية، واالجتامعية، 

نب احلياة حولنا، فقد مما خلق أزمات حقيقية يف خمتلف جوا

تسببت اجلائحة يف تقليل أعداد العاملني يف القطاعات 

احلكومية واخلاصة، وإىل إغالق املدارس واجلامعات واملحال 

التجارية واملقاهي وجتمدت معظم مناحي احلياة التي كنا 

 حتمية للحياة الطبيعية، وبسبب  هذه نعتقد أهنا أشكااًل 

فقدان الوظائف وزيادة األعباء اجلائحة عانى الكثريون من 

العائلية، ألهنم إما أقل قدرة عىل العمل من املنزل، أو ألهنم 

يعملون يف قطاعات خدمية، أو باليومية، ومع تزايد اإلقبال 

عىل استخدام اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي، التي 

كان اهلدف منها هو تبادل األفكار واآلراء وقضاء أغلب 

اء شاشات الكمبيوتر، واملحمول بالتزامن مع األوقات ور

تفاقم جائحة كورونا ، والتقدم باحللول واملقرتحات حول 

 العربيــة اململكــة وتعد .هذه اجلائحة التي تواجه املجتمع

 بــدأت التــي الــدول أوائــل مــن الســعودية

 وأحست الوقائيــة والتدابيــر االحرتازيــة اإلجــراءات

 جلائحة حتول الذي التفشـي هذا خلف املخبأة ورةباخلطـ

 جهـود تقتصـر قصيـر، ولـم زمنـي وقـت خـالل عامليـة

 علــى 91-كوفيــد جائحــة مواجهــة فــي اململكـة

 إلـى ذلـك ختطت ولكنهـا فقـط، املحلــي املســتوى

 السياســي لثقلهــا وذلـك العامليـة املسـتويات

 فــي جليـًا ذلــك يظهــر. واالقتصــادي واالســرتاتيجي

 جمموعــة رئاســة فــي للمملكــة القيــادي الــدور

 جهـات عـدة أشـادت كمـا ،2020 عـام العشـرين

 املسـتويني علـى اململكـة بـه قامـت بمـا عامليـة وقنـوات

 طـرق وتطويـر االسـتجابة لتعزيـز والدولـي الوطنـي

 ومبادرهتــا الوقائيــة املعــدات توفـر وضمـان العـاج

 اجلهــود ملســاندة دوالر مليــون 500 بــ املــادي بالدعــم

 الدعــم هــذا يأتــي للجائحــة، التصــدي فــي الدوليــة

 الدوليــة املنظمــات بتمويــل اململكــة االلتــزام تلبيــة

 االســتثنائية القمــة فــي املعلنــة االتفاقيــات حســب

. اململكــة إليهــا دعــت التــي العشــرين جمموعــة لقــادة

 اخلربات مـن السـعودية العربية اململكة متلكـه مـا وبسـبب

 وتقييمهــا املخاطــر إدارة فــي الســنني عبــر املرتاكمــة

 وأمـن والعاملـي الوطنـي الصحـي األمـن لضمـان املسـتمر

 عــام كل والــزوار واملعتمريــن ـاجاحلجـ وســالمة

 كان وملــا الكفــاءة، عاليــة صحيــة منظومــة وتطويــر

 متالزمـة وبـاء مواجهـة فـي سـابقة جتــارب مــن هلــا

 العديـد اململكـة اختـذت فقـد التنفسـية، األوسـط الشـرق

 وعلــى املبكــرة، االحرتازية واإلجـراءات التدابيـر مـن

 العلميــة الرباهيــن علــى املبنيــة املســتويات أعلــى

 لتوثيقهــا التقريــر هــذا هيــدف التــي والتجــارب

 اجلهــود لــكل موثوقــًا مرجًعا لتكــون ونشــرها

حملًيا  مسـتفادة دروًسا ولتظـل األصعدة كل علـى املبذولــة

 (.6،ص2020وعاملًيا،)وزارة الصحة السعودية،

 دمن هنا جاء دور العمل التطوعي االفرتايض الذي يع    

يف بناء أي جمتمع قائم عيل نرش الود   العامد األساس
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أفراده، والرتاحم، وقادر عىل إحراز الرتابط االجتامعي بني 

 :التساؤل الرئيس  هنا تتبلور مشكلة الدراسة حول  ومن

ل توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظ ىما مد 

 جائحة كورونا؟

 

 ا. أمهية الدراسة:ثانيً 

أمهية الدراسة تنبع -األمهية العملية:  -

العملية من مكانة العمل التطوعي 

 ،االفرتايض، التي تتسع لتشمل عدة جماالت

التنمية ومحاية البيئة، واالهتامم ببعض  :مثل

وذوي  ،املـسنني :مثل ،االجتامعيةالفئات 

، واألثر النفيس اإلعاقة، والفقراء

 واالجتامعي الذي خلفته جائحة كورونا. 

: تنبع أمهية الدراسة العلمية األمهية العلمية -

 علميف حدود  –ت من قلة الدراسا

الصلة بموضوع العمل  ذات-الباحث

ا بعد جائحة التطوعي االفرتايض خصوًص 

 كورونا.

تسليط الضوء عىل موضوع حديث الشيوع  -

تطوعي والتداول خاص بالعمل ال

االفرتايض كمجال من جماالت العمل 

التطوعي يف ظل االهتامم املتزايد بقضايا 

العمل التطوعي يف اململكة وفق رؤية 

 .2030اململكة 

يتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة  -

عدد من املؤسسات االجتامعية والصحية 

والتعليمية احلكومية ومنظامت املجتمع 

القطاع الثالث املدين، وغالبية مؤسسات 

 املهتمة بجائحة كورونا.

 

 ا. أهداف الدراسة:ثالثً 

مدي توافر ثقافة  حتديداهلدف الرئيس:  -

 العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا.

جماالت العمل التطوعي االفرتايض  حتديد -

 يف ظل جائحة كورونا.

سبل تفعيل ثقافة العمل التطوعي  حتديد -

 االفرتايض يف ظل جائحة كورونا.

مدي مسامهة العمل التطوعي  حتديد -

االفرتايض يف حل املشكالت االجتامعية 

 النامجة عن جائحة كورونا.

الصعوبات التي تعوق تنمية ونرش  حتديد -

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل 

 جائحة كورونا.

 لدراسة:ا: تساؤالت ارابعً 

 التساؤل الرئيس:

توافر ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل  ىما مد 

 جائحة كورونا؟

التساؤالت جمموعة من  ويتفرع من التساؤل الرئيس  

 الفرعية:

التطوعي االفرتايض  العملما أهم جماالت  -

 يف ظل جائحة كورونا؟

ما سبل تفعيل ثقافة العمل التطوعي  -

 كورونا؟االفرتايض يف ظل جائحة 

العمل التطوعي االفرتايض  مسامهة ىما مد -

يف حل املشكالت االجتامعية النامجة عن 

 جائحة كورونا؟

تعوق تنمية ونرش ثقافة  التيما الصعوبات  -

العمل التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة 

 كورونا؟

 : وقضاياها خامسًا. مفاهيم الدراسة

 :العمل التطوعي-9

اجلهد املبذول عن يعرف العمل التطوعي بأنه 

رغبة، واختيـار الفرد املتطوع بغـرض أداء واجب 

اجتامعي دون احلصول عىل أي جزاء مايل مقابل 

 (.91، ص2001عمله )السلطان، 

كام يعرف بأنه كل ما يبذله اإلنسان هبدف 

غاثية أو تقديم اخلدمات االجتامعية، أو اإل

ن الرتبوية، أو التعليمية بدون أجر مادي، سواء كا

ا، أو ا بدنيً ا، أو جهدً ، أو وقتً  أو مااًل ما يبذل علاًم 
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ا وغريها مما يملكه الفرد وحيتاجه األخرون. رأيً 

 (.2006)الرباح،

ويشري إليه أحد الباحثني بأنه نمط من أنامط 

مشاركة أفراد املجتمع يف العملية اإلنتاجية، وبناء 

جمتمع متعاون، ومتامسك، وهو عبارة عن نوع من 

د التي يقدمها أفراد املجتمع دون انتظار اجلهو

احلصول عىل مقابل أو ربح جينونه، فهو تربع من 

فكرية، الفرد لتقديم جهود يدوية أو 

 .(2091)مزعل،

بدون  ،ا كان نوعهأيً  ،نه بذل جمهودأويعرف ب

نفسه، مقابل مادي، وبدافع ذايت من الفرد 

 (.2001)املالكي،

 شخص يقدمه عمل أو جهد كلخر أنه آويراه 

 واختياره؛ بطوعه اعتبارية، أو طبيعية صفة ذو

هيئة اخلرباء ) وتنميته، املجتمع خدمة يف رغبة

 (.3، ص2020بمجلس الوزراء السعودي،

ويتمثل التعريف اإلجرائي للعمل التطوعي 

ربحية الرادية غري يف أنه جمموعة من اجلهود اإل

خلدمة املجتمع عامة واملجتمع املحىل خاصة يف 

 مجيع القطاعات اخلدمية والقطاعات اخلريية.

 

 : العمل التطوعي االفرتايض-2

ينظر إليه عىل أنه جمموعة من املهام التي ينهيها 

باستخدام شبكة  ،مجيعها أو جزء منها ،املتطوع

اإلنرتنت يف املنزل، أو املدرسة، أو مركز 

االتصاالت الرقمية، أو يف العمل، أو من أي جهاز 

يتصل بشبكة اإلنرتنت، مثل املساعد الرقمي 

، 2020الشخيص، أو اهلواتف الذكية. )ويكيبيديا،

 https://ar.wikipedia.org/wiki (.9ص

دية بعض ويراه أحد الباحثني أنه اإلسهام يف تأ

املهام اخلريية والتطوعية عرب شبكة املعلومات 

الدولية بطريقة غري تقليدية، ودون حاجة املتطوع 

إىل النزول ملكان متلقي اخلدمة التطوعية، بحيث 

يؤديه يف مكانه، سواء من البيت، أو من العمل، 

وجيب توافر جمموعة من املهارات يف شخص 

ة عىل التعامل املتطوع االفرتايض متكنه من القدر

 (.2، ص2001مع اإلنرتنت. )حسن ،

ويعرف بأنه جمموعة من األعامل التطوعية التي 

تتم بصورة كلية، أو يف جزء منها، خالل شبكة 

املعلومات الدولية، سواء من البيت أو من العمل، 

ا بالتطوع األون الين والتطوع وتسمي أيًض 

 (.9، ص2099)الريدي،اإللكرتوين، 

االفرتايض عن غريه  ويتميز العمل التطوعي    

ا من صور التطوع التقليدي الذي يتطلب أوقاتً 

إضافية ملامرسة العمل التطوعي، باإلضافة للجهد 

البرشي؛ فالتطوع االفرتايض يمكن تأديته من 

البيت أو مكان العمل، أو يف النادي من خالل 

 يناسب بعضأنه  ، كام"الالب توب"جهاز 

اإلنسانية التي متنع حمبي التطوع من  احلاالت

اإلعاقات  مثل: أصحابالتطوع التقليدي، 

العضيل املجهود  الكثري مناجلسدية، كام أنه يوفر 

من مكان آلخر لوصول املساعدات  واالنتقال

للوصول لقدر  ويوفر فرصةاإلنسانية للمحتاج، 

خالل  أكرب من املجتمع مل نكن لنصل إليه من

 أنه خيلقإىل  للتطوع، إضافةدية الوسائل التقلي

فرصة أوسع دون االنتقال للتعرف عىل متطوعني 

جدد، وإنشاء صداقات عرب شبكة اإلنرتنت، 

ا إىل أن التطوع االفرتايض يكمل ممارسات مشريً 

مرجع  حسن،)عنه،  وليس بدياًل التطوع التقليدي 

 (.1سابق، ص

أن التطوع االفرتايض  إىل ويشري أحد الباحثني

كليًا أو جزئًيا، عرب  ،ي املهام التطوعية املنجزةيعن

اإلنرتنت، وجهاز كمبيوتر منزيل، أو عمل، أو 

جهاز حممول باليد )مثل اهلاتف اخللوي(، كام 

يعرف أيًضا باسم التطوع عرب اإلنرتنت 

والتخصيص عن بعد وأسامء أخرى خمتلفة، حيث 

يسمح التطوع االفرتايض للوكاالت بتوسيع فوائد 

ج املتطوعني، من خالل السامح ملزيد من برام

ومن خالل استخدام  باملشاركة،املتطوعني 
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  P. 5املتطوعني يف مناطق جديدة )

Cravens,2001,) 

ويعرف الباحث مفهوم العمل التطوعي    

االفرتايض بأنه شكل من أشكال املشاركة 

ربحية من قبل األفراد تتم الرادية غري املجتمعية اإل

ا عىل الربامج نرتنت، اعتامدً باستخدام اإل

االفرتاضية، دون احلاجة للتواجد بمكان اخلدمة 

 لألزمات كجائحة كورونا. ةً التطوعية، مواكب

 

 :جائحة كورونا-3

تعرف جائحة كورونا بأهنا مرض سبب أزمة 

مصحوبة  ،صحية، وإنسانية عاملية مل يسبق هلا مثيل

 ،باضطرابات اجتامعية واقتصادية واسعة النطاق

شملت شتي بقاع العامل، فقد سجلت أول بؤرة 

لتفيش هذا املرض يف مدينة ووهانا، عاصمة حمافظة 

ثم انترش  ،2091ديسمرب  21هويب بالصني، يوم 

حول العامل، وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية يوم 

تصنيف فريوس كورونا جائحة  2020مارس  99

 (.2020سالمي،)منظمة التعاون اإل عاملية،

كام تعرف بأهنا الفريوس التاجي اجلديد،     

، وهي نوع من COVID-91املعروف أيضا باسم 

ا يف اجلهاز التنفيس، الفريوسات التي تسبب مرًض 

وهذا قد يؤدي إىل التهاب وتراكم املخاط 

والسوائل يف جمرى اهلواء ويف الرئتني مسببة 

 من للوقاية الوطني املركز) ،االلتهاب الرئوي

 (.1، ص2091، مكافحتهاو األمراض

ويعد فريوس كورونا من الفريوسات     

واسعة االنتشار الذي قد يسبب املرض للحيوان 

ا من فريوسات واإلنسان، ومن املعروف أن عددً 

تنفسية ترتاوح  اكورونا تسبب لدى البرش أمراًض 

حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض 

األوسط متالزمة الرشق  :مثل ،األكثر حدة

واملتالزمة التنفسية احلادة  ،التنفسية )مريس(

الوخيمة )سارس(. ويسبب فريوس كورونا 

)منظمة ،91-ا مرض كوفيداملمكتشف مؤخرً 

 (.9، ص2091العاملية،  الصحة

-https://www.who.int/ar/health
topics/coronavirus/coronavirus 

وينترش فريوس كورونا من شخص آلخر من 

 2أقدام، أو  6خالل املخالطة اللصيقة )ضمن 

ا عن طريق الرذاذ التنفيس مرت(، وينترش أيًض 

املنطلق عندما يسعل املصاب بالفريوس، أو 

يعطس، أو يتحدث، ويمكن استنشاق هذا الرذاذ 

قريب، فيمكن أن أو دخوله يف فم أو أنف شخص 

ينترش فريوس كورونا عند تعرض الشخص 

ات صغرية تبقى عالقة يف اهلواء لعدة دقائق  َطرير لقم

أو ساعات، ويسمى ذلك االنتقال باهلواء، فمن 

غري املعروف حتى اآلن مدى شيوع انتشار 

الفريوس هبذه الطريقة، ويمكن أن ينتقل أيًضا إذا 

ملَََس فمه ملس الشخص سطًحا عليه الفريوس ثم 

أو أنفه أو عينيه، مع أن هذه ليست الطريقة الرئيسة 

 (.3،ص2020كلينيك)منظمة مايو  ،النتقاله

ويتمثل التعريف اإلجرائي جلائحة كورونا    

 ىيف أهنا فريوس وبائي يرتبط باجلهاز التنفيس يؤد

ملجموعة من املضاعفات الصحية التي قد تؤدى 

 لوفاة.إىل 

 

 نظري للدراسة: سادًسا: التوجه ال

 رؤية الوظيفية البنائية النظرية متثل -

 تقدم كام الوضعي الفكر إىل تنتمي سوسيولوجية

 التاسع القرن بداية منذ الوضعية فالنزعة سلًفا،

 العلم وتؤيد التقليدية، للميتافيزيقيا معارضة عرش

 إلزامًيا يقتيض كان وهذا التجريبي، واملنطق

 الوقائع هلا ختضع التي القوانني إىل الوصول

 البنائيني جلأ لذلك. االجتامعية والظواهر

 الطبيعي؛ العلم من أفكارهم تطعيم إىل الوظيفيني

 املجتمع، دراسة يف وأمهيته األحياء علم خاصة

 الكائن ووظائف تراكيب يدرس األحياء فعلم

 الذي واإلخفاق القصور جتاوزوا وبذلك احلي،

 .والوظيفية البنائية بالنظريتني حلق

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
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 البناء مفهومي إىل الوظيفية البنائية تستند   

Structure والوظيفة Function لبنية تفكيكها يف 

 حتليلها ويف هبا، يقوم التي والوظائف املجتمع

 عن املتولدة الوظائف  وترابط  االجتامعية للظواهر

 أو اجلزء إىل األول املفهوم يشري حيث ذلك؛

 بناء أو وحدة أو نظام أي منه يتكون الذي العنرص

 الدور إىل هبا فيشري الوظيفية اجتامعي، أما

 البناء ضمن جزء كل يقدمه الذي واإلسهام

 هذه رواد حسب االجتامعية الظاهرة أن بام الكمي،

 يف تظهر التي البنيوية األجزاء نتاج هي النظرية

 بدورها مرتبطة اجتامعية وظيفة وهلا وسطها،

 األجزاء بقية عن الناجتة األخرى الظواهر بوظائف

 فصل يستحيل فإنه االجتامعي، للبناء املكونة

 بناء فاملجتمع. العكس أو البنى عن الوظائف

 البنيوي اجلانب بني تكاماًل  هناك وأن ووظيفة،

 يكمل البناء إن إذ الوظيفي واجلانب للمجتمع

غريب، حممد، )تكمل البناء،  والوظيفة الوظيفة

 .(975ص، 2096،مقلواز، إبراهي

وسيتم توظيف النظرية يف الدراسة احلالية من  -

خالل توظيف مظاهر وآليات وسبل حتقيق العمل 

التطوعي االفرتايض يف احلد من تفشى فريوس 

كورونا يف اململكة العربية السعودية، والدور الذي 

يمثله العمل التطوعي االفرتايض يف املجتمع 

 بني أفراده. السعودي يف نرش الثقافة الصحية

 

 الدراسات السابقة:-: سابعا

 الدراسات العربية: -أ

لفة  2020دراسة محادي ) - ( بعنوان:  الكم

االجتامعية ألزمة جائحة فريوس كورونا: دراسة 

 ميدانية يف ناحية العبارة )حمافظة دياىل(:

لفة  هتدف الدراسة إىل     معرفة ماهية الكم

االجتامعية، وأهم االنعكاسات االجتامعية النتشار 

فريوس كورونا يف املجتمعات اإلنسانية، ومعرفة 

مدى الوعي الصحي بخطر عدوى فريوس 

كورونا لدى أفراد املجتمع، وتشخيص اآلثار 

املرتتبة عىل أفراد املجتمع نتيجة اإلجراءات 

رونا، وقد اعتمد الوقائية احلكومية من فريوس كو

منهج املسح االجتامعي بطريقة العينة  الباحث عىل

 العشوائية خلمس  مناطق سكنية يف ناحية العبارة

( 975) (،وتم اختيار عينة قوامهاحمافظة ديايل)

ا، كام تم االستناد ألداة االستبانة كأداة مبحوثً 

رئيسة للبحث، واالستناد ألداة املالحظة باملشاركة 

نات واملعلومات اخلاصة بالظاهرة جلمع البيا

املبحوثة، وقد توصل البحث احلايل لعدة نتائج 

ميدانية منها: إن أكثر من نصف عينة البحث 

%( يمرجعون سبب انتشار عدوى 53) وبنسبة

فريوس كورونا إيل أنه عقوبة إهلية عىل األفراد 

%( من جمموع العينة 69) ن نسبةأواملجتمعات، و

فريوس كورونا قد متت  يعتقدون بأن جائحة

ا حلد التهويل، وإن نصف عينة املبالغة هبا إعالميً 

%( تكونت لدهيم حالة من 1192) البحث وبنسبة

هاب االجتامعي لدى سامعهم بأخبار توسع  الرم

%( من عدد 5599) جائحة املرض، كام أن نسبة

املبحوثني قد أشاروا لعدم مواجهتهم ملشكالٍت 

%( 1191البيت، وأن نسبة)أمرسية بسبب البقاء يف 

من جمموع املبحوثني قد أشاروا لتعرضهم 

ملشكالٍت أمرسية وكان أكثرها ممشكالت يتعرض 

هلا األبناء مع آباءهم كام أن  كل املبحوثني قد عانوا 

هم ئمن أرضار وتكاليف مالية واجتامعية نتيجة بقا

يف البيوت للوقاية من فريوس كورونا سواًء من 

خلوف أو ترك العمل والتعرض خالل القلق وا

 للبطالة والفقر.

 
( بعنوان: استخدام 2096دراسة الفرم) -

وسائل التواصل االجتامعي يف التوعية الصحية 

ملرض كورونا دراسة تطبيقية عىل املدن الطبية 

 ومستشفياهتا احلكومية بمدينة الرياض السعودية:

التعـرف عـىل مسـتوى  هدفت الدراسة إىل   

اسـتخدام وتوظيـف املدن الطبيـة بمدينــة 

الريــاض ومستشــفياهتا احلكوميــة لشــبكات 

 -فيسـبوك-التواصــل االجتامعـي )يوتيوب
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سرتاتيجيات التوعيـة الصحية ملرض إـر(يف تتوي

كورونا، وتقييــم درجــة مشــاركة املـدن 

ـة بالريــاض يف الطبيــة ومســتشفياهتا احلكوميـ

برامــج التوعيــة الصحيــة ملــرض كورونــا 

عـبـر شــبكات التواصــل االجتامعي، وقد 

مته للدراسة ءاستخدم الباحث منهج املسح ملال

الوصفية من خالل املنصات اإللكرتونية للمدن 

الطبية ، وقد اعتمد الباحث يف عينة الدراسة  عيل 

عية لكافة املدن احلرص الشامل للشبكات االجتام

الطبية ومستشفياهتا الكربى بمدينة الرياض  من 

خالل حتليل مضمون الرسائل التوعوية املنشورة 

عرب احلسابات الرسمية هلذه املدن الطبية 

 –ومستشفياهتا يف الشبكات االجتامعية )يوتيوب 

هم النتائج التي توصلت أتوتري( ،ومن  –ك فيسبو

برغــم انتشــار إليها كشفت الدراســة أنه 

شــبكات التواصــل االجتامعــي يف اململكة 

%( مــن املــدن  83)  العربيــة الســعودية، فــإن

الطبيــة بمدينــة الريـاض ومستشفياهتا احلكوميـة 

متتلـك منصـات عـىل شـبكات التواصـل 

فيسـبوك( السـتخدامها يف  -)توتري االجتامعي

كمـا بينـت الدراسـة برامـج التوعيـة الصحيـة، 

%( مـن الـمدن الطبيـة بمدينـة الرياض مل  60)  أن

تسـتخدم شـبكات التواصـل االجتامعـي املتاحـة 

يف التوعيـة حيـال مـرض كورونـا، مـا يعنـي 

عـدم وجـود اسرتاتيجية صحيـة وطنيـة متامسكة، 

تسـهم مـن خالهلـا كافـة املـدن الطبيـة 

يـة يف االنخراط يف اجلهـد ومستشـفياهتا احلكوم

 الوطنـي الصحي.

 

( بعنوان: التطوع 2095نزال وحبش )دراسة  -

 اإللكرتوين وسيلة معززة للعمل التطوعي:

التعرف عيل ماهية التطوع  هدفت الدراسة إىل

اإللكرتوين عرب وسائط الشبكة املعلوماتية باعتباره 

ا، وإبراز السبل واألليات التي يمكن ا حديثً مفهومً 

من خالهلا استثامر وسائل التواصل االجتامعي 

اإللكرتونية يف تفعيل العمل التطوعي يف اجلوانب 

السياسية والثقافية واالجتامعية، وقد اعتمد 

املنهج االستقرائي ومنهج حتليل  الباحثان عىل

املضمون للنصوص واألدبيات املتعلقة بموضوع 

استخدام املالحظة  ىلإباإلضافة  الدراسة

أن التطوع  وتوصلت الدراسة إىل، الشخصية

االفرتايض هو نتاج الثورة التكنولوجية العاملية وأن 

شيوع استخدام وسائل التواصل االجتامعي 

اإللكرتونية كان هلا األثر الكبري يف انتشار دائرة 

التطوع اإللكرتوين فهو وسيلة سهلة ورسيعة يف 

 املختلفة. رسة النشاطات التطوعيةجمال مما

 

( بعنوان: اجتاهات 2001) دراسة السلطان -

الشباب اجلامعي نحو العمل التطوعي دراسة 

 تطبيقية عىل جامعة امللك سعود:

هدفت الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات    

الشباب اجلـامعي نحـو ممارسة العمل التطوعي، 

يف  وماهية األعامل التطوعية الـتي يرغبـون

ممارسـتها، وكذلك حتديد املعوقات التي حتول 

دون التحاق الـشباب اجلـامعي باألعمـال 

التطوعية. وقد استخدم الباحث مدخلني من 

مداخل املنهج الوصفي مها: مـدخل الدراسات 

الوثائقية لتوضيح اخللفية النظرية للعمـل التطوعي 

ومدخل املـسح االجتمـاعي بالعينـة الستقصاء 

هات الشباب اجلامعي نحو العمل التطوعي اجتا

بقية تمن خالل تطبيق استبانة عىل عينة عشوائية ط

ا( من الطالب الذكور طالبً  373مكونة من )

بجامعة امللك سعود. وتم تطبيق حتليل التباين 

األحادي لتحديد داللة الفروق بني استجابة أفراد 

عينة الدراسة نحو أبعاد العمل التطوعي باختالف 

الكليات والتخصص، وتطبيـق اختبار شيفيه 

لتحديد اجتاه صالح الفروق ألي فئة من فئات 

املتغري، وقد أسـفرت نتائج الدراسة عن إن 

متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي 

ا. وأوضحت نتائج مـستوى ممارسة ضعيف جدً 
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الدراسة اجتاهـات إجيابيـة نحـو العمـل التطوعي، 

ساعدة ورعاية الفقراء واملحتاجني حيث جاءت م

ويليها زيارة املرىض، ثم اجتاهات الشباب اجلامعي 

الذكور نحو العمل التطوعي املشاركة يف اإلغاثة 

اإلنسانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ عىل البيئـة 

 ومكافحـة املخدرات والتدخني.

 

  -الدراسات األجنبية: -ب

 Vrugt & Wittkowski ((2020دراسة  -

بعنوان آثار التباعد االجتامعي والعزلة عىل انتشار 

الوباء عىل غرار نظرية الكثافة الوظيفية 

 الديناميكية:     

ر التباعد اآث هدفت الدراسة إىل التعرف عىل  

االجتامعي والعزلة عىل انتشار الوباء عىل غرار 

ا من نظرية الكثافة الوظيفية الديناميكية، انطالقً 

جمموعة من احلاملني للفريوس  عىل اعتامد الباحث

ا عىل واملتعافني ملعرفة أثر التباعد االجتامعي معتمدً 

نظرية الوظيفية وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من 

ن التباعد االجتامعي كان له دور كبري يف أأمهها 

تقلص العالقات بني أفراد املجتمع، وزيادة 

افني معدالت التباعد االجتامعي عند األفراد املتع

 ا من جتدد اإلصابة بالفريوس.خوفً 

 

خماطر التباعد  Sikali (2020)دراسة  -

إعادة  COVID-19االجتامعي: كيف يمكن لـ 

 تشكيل جتربتنا االجتامعية:

رصد وحتليل خماطر  هدفت الدراسة إىل   

التباعد االجتامعي عىل الفرد واألرسة واملجتمع 

إعادة تشكيل جتربتنا  ىوالتعرف عىل مد

جتامعية بكل جوانبها أثناء كورونا، وقد اال

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن 

للتباعد االجتامعي عدة خماطر منها زيادة الرفض 

االجتامعي، وتزايد الالشخصية والفردية، وفقدان 

اإلحساس باملجتمع، كام أنه يؤثر سلًبا عىل التعلم 

ي والنمو، ويمنع الناس من التواصل االجتامع

بشكل فعال، واخلوف من اآلخرين، إىل جانب 

فكرة أن اآلخرين قد يكونون حاملني للجراثيم 

 املميتة واألمراض التي هتدد احلياة.

)    Chakrabortya&Maityb دراسة -

ثار النفسية املرتتبة  ألول شهرين ( بعنوان اآل2020

 للتباعد االجتامعي الناتج عن جائحة كورونا:

تدهور  ىمعرفة مد إىلهدفت الدراسة    

الصحة العقلية يف اململكة املتحدة للشباب والنساء 

ومعرفة مدى التحكم يف الصحة العقلية وفهم 

ومن النتائج التي  ،19يد فوعزل تأثريات كو

توصلت هلا الدراسة التفاوتات املختلفة للصحة 

النفسية بني النساء والشباب وتأثريها عىل مناحي 

 نها واألرسية.حياهتم االجتامعية م

 

( بعنوان  2020)  LA chanceدراسة  -

وتأثريه عىل التطوع: التحرك نحو التطوع 91كوفيد

 االفرتايض 

 91ثر كوفيدأ التعرف عىل هدفت الدراسة إىل

 التطوع االفرتايض، وقد طبقت الدراسة عىل عىل

عدة مناطق بكندا، ومن أهم النتائج التي توصلت 

اقتحام  االفرتايض عىلإليها الدراسة قدرة التطوع 

املساحات االفرتاضية بتوسيع مشاركة األفراد غري 

االستفادة من الوسائل التقليدية  قادرين عىلال

ا لقواعد التباعد بسبب القيود اجلغرافية وتطبيقً 

فإن جائحة كورونا وقواعد التباعد  ،االجتامعي

االجتامعي وسعت دائرة العمل التطوعي 

 االفرتايض.

 

 ،Cabansnki& Czarneckaدراسة  -

( بعنوان تأثري املعنى يف احلياة والرضا عن (2020

 احلياة واالفرتاضات عىل النظام العاملي واإلجيابية:

قياس تأثري املعنى يف احلياة،  هدفت الدراسة إىل

والرضا عن احلياة، واملعتقدات يف تنظيم وإجيابية 

العامل االجتامعي عىل ردود الفعل العاطفية 

 ، طبقت الدراسة عىل COVID-19عرفية لوباء وامل
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 1 - 9( مشارًكا عىل مدار أربعة أيام )3098)

أبريل( خالل بداية الزيادة الديناميكية للوباء يف 

بولندا، تم إجراء الدراسة عرب منتديات الوصول 

املفتوح عىل اإلنرتنت، وقد أشارت النتائج  إىل أن 

ألعىل من األمل األسايس األقوى واملستويات ا

املعنى يف احلياة والرضا عن احلياة ترتبط بانخفاض 

، وتؤدي COVID-19قلق احلالة وانخفاض ضغط 

الزيادة يف العاملني األخريين إىل انخفاض القلق 

،كام تشري النتائج إىل أن هذه COVID-19وإجهاد 

االفرتاضات واملشاعر العاملية قد تكون بمثابة 

ري غري املنتج حواجز ضد القلق وكذلك التفك

 .واختاذ القرار يف مواجهة هتديد غري متوقع

 

القيم   Holmes& Canaan (2020)دراسة -

الثقافية والعمل التطوعي: مقارنة بني الثقافات 

 دولة: 93لدوافع الطالب للتطوع يف 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل كيفية تأثري     

القيم الثقافية عىل املواقف جتاه التطوع، باستخدام 

بيانات من مرشوع بحث جتريبي حول نشاط 

دولة يف أمريكا الشاملية ( 93)الطالب التطوعي يف 

سيا واملحيط أوأوروبا والرشق األوسط ومنطقة 

اهلادئ. تشري النتائج إىل وجود اختالفات يف 

 الدافعية بني الدول التي متثل قيم ثقافية خمتلفة.

 

 ( Pickell &Williams (2019دراسة -

بعنوان املتطوعون االفرتاضيون: أمهية إعادة هيكلة 

 :COVID-19التطوع الطبي خالل جائحة 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أمهية إعادة    

، COVID-19هيكلة التطوع الطبي خالل جائحة 

نصات االفرتاضية يف جمال الرعاية املمن خالل 

ن أومن أبرز النتائج التي توصلت إليها  ،الصحية

اعتامد منصات مؤمترات الفيديو عرب اإلنرتنت يف 

جمال الرعاية الصحية، والرعاية الصحية عن بمعد 

أثناء هذا يف يوفر حاًل جديًدا للعمل التطوعي 

يمكن للتطوع االفرتايض أن خيفف  ،الوباء

عىل العاملني يف املجال الطبي، ويعزز الضغوط 

جتارب املرىض، ويقلل من خماطر العدوى 

الفريوسية، ويوفر إحساًسا باحلياة الطبيعية 

 للمرىض وأرسهم.

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة: -

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية   

قضايا العمل التطوعي يف املجتمع عامة تناوهلا يف 

خاصة يف العديد من القطاعات  يلجتمع املحوامل

 .الصحية والتعليمية والثقافية واخلريية منها

يميز الدراسة احلالية عن هذه ما أما    

أهنا  ـ العربية منها واألجنبية ـ الدراسات السابقة

ا انترش وتبلور يف عىل مصطلح جديد نسبيً ركزت 

هوم ظل الظروف احلالية التي يمر هبا العامل وهو مف

العمل التطوعي االفرتايض وما يرتبط به من قيم 

ومفاهيم وسلوكيات تشكل ثقافته سواء عند من 

يقومون به أو عن املستفدين منه، كام تتفرد هذه 

الدراسة بوجودها يف املجتمع السعودي العريق 

االفرتايض لرصد مظاهر ثقافة العمل التطوعي 

 .يف ظل جائحة كورونا هاحتليلو

 

 اإلجراءات املنهجية:-: ثامنا

الدراسة احلالية من تعد نوع الدراسة:  -

الدراسات الوصفية التحليلية لثقافة العمل 

التطوعي يف ظل جائحة كورونا يف املجتمع 

 يف مدينة اهلفوف باملحافظة السعودي ممثاًل 

 حساء باملنطقة الرشقية.اإل

 

اعتمدت الدراسة احلالية عىل  منهج الدراسة: -

املنهج الكيفي حيث يعترب من املناهج العلمية 

املناسبة لتحليل واقع ثقافة العمل االفرتايض يف 

 آراء وإجاباتظل جائحة كورونا من خالل 

 ،املبحوثني، حيث ال يدرس عدد كبري من املفردات

نام يكتفى بدراسة عدد حمدود من احلاالت إو

لفهم العميق للظاهرة املدروسة لتحقيق ا
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يتسم بمرونة أكثر من البحث  االجتامعية كام

 .الكمي

 

انطلقت الدراسة من خالل االعتامد األداة:  -

عىل أداة املقابلة املتعمقة جلمع البيانات من خالل 

جمموعة من األسئلة املفتوحة حول قضايا وأهداف 

وتساؤالت الدراسة، هذا بجانب أداة املالحظة 

من جمتمع  اا العتبار الباحث جزءً رً باملشاركة نظ

 البحث.

 

 جماالت الدراسة:  -

املجال املكاين: يف مدينة اهلفوف بمحافظة  -

اإلحساء باملنطقة الرشقية باململكة العربية 

 السعودية.

جراء الدراسة إاملجال الزمنى: تم تطبيق و -

 95/1/2020امليدانية يف الفرتة من 

جائحة مع استمرار  9/99/2020حتى 

 كورونا.

املجال البرشى: يتمثل يف جمموعة من  -

احلاالت املدروسة التي قامت بالعمل 

التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة 

كورونا بمدينة اهلفوف بمحافظة 

 حساء. اإل

 

 : وعينته الدراسة جمتمع -

يتمثل جمتمع الدراسة بمدينة اهلفوف وهي 

باملنطقة حساء يف واحة اإل املركز احلرضي الرئيس  

 .الرشقية باململكة العربية السعودية

 :الدراسةعينة -

 العمدية متثلت يف جمموعة من احلاالت 

املدروسة من األشخاص الذي قاموا بعمل 

تطوعي افرتايض عرب شبكة اإلنرتنت يف جماالت 

خمتلفة أثناء جائحة كورونا، حيث أجريت الدراسة 

جمتمع  يف نطاق ا( متطوعً 17) امليدانية عىل عدد

الدراسة ممن استطاع الباحث حرصهم والتواصل 

 معهم.

 

 مربرات اختيار جمتمع الدراسة:  -

أن الباحث يعيش يف جمتمع الدراسة وجزء  -

 .منه

تضم مدينة اهلفوف جمموعة من القطاعات  -

التعليمية والصحية والصناعية وغريها 

التي تشجع منسوبيها عىل ثقافة العمل 

يف ظل جائحة  التطوعي االفرتايض

 كورونا.

رصد الباحث لظاهرة العمل التطوعي  -

االفرتايض يف حميط جمتمع الدراسة، 

وحرصه لغالبية األشخاص الذين قاموا 

 به يف عدة قطاعات رئيسة.

 وتفسريه: املقابلة دليل حتليل -: تاسًعا

 حتليل البيانات األولية للمبحوثني: -أ 

أوضحت معطيات الدراسة حول متغري العمر أن  -

ما يقرب من ثلث حجم العينة  ترتاوح أعامرهم ما 

( وهم  فئة الشباب   اعامً  30قل من أإيل  20بني )

ا بالعمل التطوعي االفرتايض ، وقد األكثر قيامً 

أن الشباب لدهيم اجتاه إجيايب نحو  يرجع ذلك إىل

ساب املعارف العمل التطوعي االفرتايض بدافع اكت

خرين  مع متيزهم اجلديدة والتعرف عىل اآل

بالنشاط واحلامس واملرونة يف التعامل مع األزمات 

مثل جائحة كورونا، يليهم  الفئة العمرية ما بني 

( الذين قد يقومون بالعمل  اعامً  10إيل  30)

التطوعي االفرتايض للتخلص من الروتني الناتج 

الفئة العمرية  ما بني من أعامهلم الرسمية ، يليهم 

 50ثم الفئة العمرية )من   ،(اعامً  50 إىل 10)

 فأكثر(.

أوضحت معطيات الدراسة حول متغري احلالة  -

االجتامعية أن معظم القائمني بالعمل التطوعي 

االفرتايض متزوجني، حيث بلغت نسبتهم أكثر من 

رباع حجم العينة، وقد يرجع ذلك إىل أثالث 
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جتاه األرسة واملجتمع، يليهم  إحساسهم باملسؤولية

قل من ربع حجم أالعزاب الذين بلغت نسبتهم 

 العينة.

التعليمي  ىبينت معطيات الدراسة ارتفاع املستو -

ن غالبية إللقائمني بالعمل التطوعي، حيث 

املبحوثني عينة الدراسة حاصلني عىل الشهادة 

إىل  امعية، وقد يرجع ذلكاجلاجلامعية، وفوق 

بالعمل التطوعي االفرتايض أمهية تفهم القائم 

اكتساب ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف ظل 

 اجلوائح الصحية.

أظهرت معطيات الدراسة حول متغري احلالة  -

الوظيفية أن ما يزيد عن نصف حجم العينة يعمل 

بالقطاع احلكومي، وقد يرجع اهتاممهم بثقافة 

ة العمل التطوعي االفرتايض إىل رغبتهم يف مشارك

الدولة يف تفعيل اإلجراءات االحرتازية، وحتقيق 

االستفادة من خالل تفعيل ثقافة العمل التطوعي 

إليه املؤسسة  ىاالفرتايض حول اهلدف الذي تسع

سواء صحية أو تعليمية أو غريها، يليهم العاملني 

 بالقطاع اخلاص، ثم القائمني باألعامل احلرة.

بينت معطيات الدراسة أن أكثر من ثلث حجم  -

ألف  95العينة حيصل عيل دخل شهري يزيد عن )

 90ريال(، يليهم احلاصلني عيل دخل شهري من )

دخل  ثم احلاصلني عىل ،ألف ريال( 95إىل  آالف

ريال(، وقد  آالف 90 إىل آالف 6شهري من )

اشتغاهلم بالعمل  إىليرجع ارتفاع دخلهم 

القيام بالعمل  عىلشجع منسوبيه احلكومي الذي ي

التطوعي االفرتايض يف ظل الظروف احلالية، من 

خالل توظيف جهودهم البرشية واملادية لتخطي 

 اجلائحة.

أوضحت معطيات الدراسة أن أكثر من ثالث  -

رباع حجم العينة يقطنون املدن، يف حني أن أقل أ

، وقد يرجع ىمن ربع حجم العينة يعيشون يف القر

أن غالبية أفراد العينة من العاملني بالقطاع  إىلذلك 

توافر  احلكومي املستقرين باملدينة، مما يؤدي إىل

وتعدد املناشط التي  املجاالت،اإلمكانات وتنوع 

يمكن من خالهلا القيام بالعمل التطوعي 

 االفرتايض، ونرش ثقافته.

 
 :حتليل أسئلة دليل املقابلة للمبحوثني-ب 

املبحوثني لعينة الدراسة  جاءت معظم استجابات -

يف رأيك كيف انترش العمل " التساؤل"حول 

 التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا؟

انترشت ثقافة العمل التطوعي االفرتايض من  -

خالل شبكة اإلنرتنت، بسبب توقف العمل 

  .التطوعي امليداين

لقد جلأت للعمل التطوعي االفرتايض، بسبب  -

حاجة القطاعات املختلفة إىل استمرارية الرتابط 

 بينها وبني املستفيدين، 

بسبب جائحة كورونا التي فتحت أبواب التطوع  -

االفرتايض ملساعدة أكرب قدر من املترضرين من 

 هذه اجلائحة.

نتيجة للتوسع يف استخدام اإلنرتنت، وقد يرجع  -

تعدد الربامج االفرتاضية املختلفة، التي ذلك إىل 

ساعدت القائمني بالعمل التطوعي االفرتايض عىل 

 القيام بأعامهلم التطوعية.

نتيجة طول وتعدد فرتات احلظر من وقت ألخر،  -

زيادة التباعد االجتامعي وحماولة  إىل ىمما أد

الوصول للمترضرين من اجلائحة عىل أوسع نطاق 

 ىبية تطلعاهتم يف شتيف أماكن تواجدهم وتل

 املجاالت.

وقد يرجع ذلك إىل أن جائحة كورونا أعاقت  -

القيام بالعمل التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة 

فنتج عنها وجود العمل التطوعي االفرتايض عن 

ليحل حمل العمل التطوعي  ،طريق شبكة اإلنرتنت

ا ساعد يف انتشارها التقليدي يف حتقيق أهدافه، أيًض 

كان  ذيازات الشديدة ووقت الفرا  الاالحرت

 يف فرتة من الفرتات. اموجودً 

ما  "جاءت معظم إجابات املبحوثني حول -

العمل التطوعي االفرتايض الذي قمت به يف ظل 

 "جائحة كورونا؟
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ا تثقيف صحي عن جائحة كورونا افرتاضيً -

وكيفية محاية الشخص واملجتمع من اإلصابة 

ندوات، وورش عمل بالفريوس من خالل عمل 

للتوعية، وإرسال النصائح الطبية عن طريق 

 وسائل التواصل.

التقيص الوبائي للمصابني باملرض، وذوهيم -

 ا.من خالل مركز الطب الوقائي افرتاضيً 

ا املشاركة يف تقديم العون افرتاضيً  -

للمؤسسات اخلريية لتقديم املساعدة للفقراء 

 ورعايتهم.

رات النفسية عن طريق االستشا ناإلجابة ع-

 الربامج االفرتاضية.

عداد حمتوى لعروض طالبية إاملشاركة يف -

 توجيهية حول املخاطر االجتامعية جلائحة كورونا.

تفعيل أنشطة اجلمعيات اخلريية عن طريق -

 اإلنرتنت.

ا للمصابني تقديم الدعم النفيس افرتاضيً -

 وذوهيم وتأهيلهم للتعامل مع املرض.

عمالء اجلمعيات اخلريية إىل كيفية رشاد إ-

احلصول عىل اخلدمات التي تقدمها اجلمعية بشكل 

ا ملظاهر التباعد ا عن التجمعات وتطبيقً منظم بعيدً 

 االجتامعي.

وقد يرجع ذلك إىل انتشار ثقافة العمل 

ـ التطوعي االفرتايض عند املتطوعني التقليديني 

للتغلب عىل ظروف احلظر والتباعد  ـ اأيًض 

ا االجتامعي يف ظل جائحة كورونا واستمرارً 

لتحقيق األهداف املنشودة يف بعض القطاعات 

 احليوية املتأثرة باجلائحة.

جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

يف أي جمال قدمت هذا العمل يف ظل  "التساؤل 

 "الظروف احلالية؟

ريف باملراكز املجال الصحي، يف التع-

  .الصحية، جمال اإلرشاد الصحي

الطب النفيس، جمال الصحة العامة، جمال -

 .السالمة واألمن

املجال التعليمي، جمال التدريب والتثقيف، -

 .يف جمال الطبخ

ويتضح من ذلك أن من أكثر مظاهر انتشار 

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض يف جمال الصحة 

يوضح أهنام من أكثر وجمال التعليم مما قد 

 القطاعات ترضرًا بجائحة كورونا.

جاءت معظم استجابات املبحوثني عينة  -

ما الوسائل التي  "الدراسة حول التساؤل

استخدمتها للقيام بالعمل التطوعي يف ظل 

 "كورونا؟

 اهلاتف املحمول.-

 الكمبيوتر املحمول.-

 الكمبيوتر املكتبي.-

ة أفراد العينة وقد يرجع استخدام غالبي    

للكمبيوتر املكتبي واملحمول إىل أهنم قاموا 

بدورات وورش عمل تطوعية افرتاضية، تضم 

خاصة يف املجالني  ،ا من املستفيدينكبريً  اعددً 

الصحي والتعليمي، كام أنه يوفر الكثري من 

املجهود العضيل واالنتقال من مكان آلخر 

ويوفر نسانية، اإلللوصول إىل املحتاج للمساعدة 

مل  ،املجتمع أبناء منعدد أكرب إىل وصول الفرصة 

من خالل الوسائل من املمكن الوصول إليهم يكن 

 التقليدية للتطوع.

جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

 "ما اجلمهور املستهدف من هذا العمل؟ "التساؤل

 أن مجهور املستفيدين هم:

 مقدمي اخلدمات الصحية.-

 خمالطيهم.مصابو كورونا و-

 مجيع أفراد املجتمع.-

 ن.ئون املبتدون واملوظفوالطالب واخلرجي-

 ن بالشؤون الصحية.واملهتم-

 الدخل املنخفض. وصغار العامل وذو-

وقد يرجع االهتامم بصغار العامل وذوي  

الدخل املنخفض إىل حالة اإلغالق التي تسببت هبا 

جائحة كورونا لعدم احتامل حصوهلم عىل دخل يف 
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 ،املناطق املغلقة بنسبة تصل إىل أكثر من الضعفني

مقارنة بغريهم من العاملني بالقطاعات احلكومية 

والعاملني بالقطاع اخلاص، كام قد يرجع االهتامم 

بمقدمي اخلدمات الصحية ومصايب كورونا 

وخمالطيهم من خالل تقديم دورات تدريبية 

للمتطوعني عن أساسيات الوقاية من اجلائحة 

 وسبل االعتناء باملصابني.

حول العمل جاءت معظم أراء املبحوثني  -

التطوعي األنسب للظروف احلالية كام جاء 

 ،يف رأيك أهيام أنسب للظروف احلالية "بالتساؤل

العمل التطوعي االفرتايض أم العمل التطوعي 

 كااليت: "التقليدي .. وملاذا؟

ا. بعض جوانب التطوع تتطلب ن معً ااالثن-

 خر مرن ويقبل االثنان.واآل ،عمل تطوع تقليدي

ا لتحقيق طوعي االفرتايض طبعً العمل الت-

 التباعد االجتامعي واإلجراءات االحرتازية.

األنسب االفرتايض مع العلم أن االثنني -

 مهمني.

االفرتايض إال إذا اقتضت الرضورة -

 للتقليدي.

االفرتايض حتى تنتهي اجلائحة أسهل -

 وأرسع.

 االفرتايض...بسبب اإلجراءات االحرتازية.-

 ا عىل سالمة اجلميع.اظً االفرتايض حف-

ويتضح من إجابات املبحوثني أن العمل 

التطوعي االفرتايض قد يكون األنسب للظروف 

التي متر هبا البالد من جائحة كورونا نتيجة ملا حيققه 

من قواعد التباعد االجتامعي لتقليل انتشار 

العدوي، وملا يتميز به العمل التطوعي االفرتايض 

مان واملكان للمتطوعني عرب من تذليل لعقبات الز

 وسائل التواصل االفرتاضية، فهو يعد داعاًم 

ا لتعزيز  للعمل التطوعي امليداين، ومساندً ومكماًل 

رسالته من خالل االستفادة من عدد أكرب من 

 رشائح املجتمع الراغبة يف ممارسة العمل التطوعي.

تعددت استجابات املبحوثني حول التساؤل  -

االستفادة من قيامكم بالعمل  يف رأيك ما أوجه "

التي  "التطوعي االفرتايض يف ظل جائحة كورونا؟

 جاءت كااليت:

زيادة الرتابط بيني وبني أفراد املجتمع -

وتكوين عالقات اجتامعية جديدة وتكوين 

 صداقات وتعزيز املهارات االجتامعية.

، العمل اخلريي وخدمة الدين والوطن أواًل -

احلجر املنزيل بعمل اخلري، وملء أوقات الفرا  و

 احلاجة لساعات تطوعية.

نرش الوعي وإعادة التوازن النفيس للتغلب -

 عىل مضاعفات اجلائحة.

املسامهة يف خدمة املجتمع والتواصل مع -

 املجتمع املحيل.

استغالل أكرب قدر من الوقت يف خدمة  -

 الناس لإلحساس باملسؤولية االجتامعية جتاههم.

 اإلرشاد بطريقة حديثة.الدعوة و-

 خرين.كسب تقدير واحرتام اآل-

زيادة الرتابط  املتطوعني إىليرجع اجتاه وقد    

العمل اخلريي ببينهم وبني أفراد املجتمع، والقيام 

وخدمة الدين والوطن لشعورهم باالنتامء 

ملجتمعهم، وإحساسهم باملسؤولية جتاهه، 

 واإلسهام يف جتاوز خطر هذه اجلائحة.

 

 "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

يف رأيك هل انترشت ثقافة العمل التطوعي 

االفرتايض يف ظل الظروف احلالية أم ال ... 

 كااليت: "وكيف؟

نعم، رغبة باملساعدة يف ظل اجلائحة أحد -

ا انتشار وسائل األسباب النتشارها، وطبعً 

التواصل االجتامعي جعلت للعمل التطوعي 

 بعات.منصة للمتا

نتيجة جلائحة كورونا التي جعلت  ،نعم-

املجتمع يامرس أعامله عن بعد فأصبح أيضا العمل 

 التطوعي يامرس عن بعد.
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ونجد الكثري من املتطوعني يتسابق  ،نعم-

ألخذ دورات ليكون عىل أتم االستعداد يف تلبية 

 احتياجات املترضرين.

نعم، عن طريق الرتويج هلا عرب وسائل -

 التواصل.

انترش ولكن بنسب قليله الن الكثري من  ،نعم-

 الناس ال يستوعبها.

 لسهولتها ومرونتها. ،نعم-

ويتضح من إجابات املبحوثني أنه قد يرجع 

ثورة  انتشار ثقافة العمل التطوعي االفرتايض إىل

املعلومات والتواصل التي ترافقت مع ظهور شبكة 

 :مثل ،ومنتدياهتا اإلنرتنت، واملواقع اإللكرتونية،

فيس بوك، وتوتري، ويوتيوب، ومع جائحة كورونا 

بت القيام بالعمل التطوعي التقليدي التي صعّ 

ى نتيجة لإلجراءات االحرتازية ملنع تفيش العدو

 احتميً  اصبح اللجوء للتطوع االفرتايض أمرً أ

ليكون مكماًل للعمل التطوعي التقليدي للوصول 

لتواصل مع فئات لقدر أكرب من املجتمع، ول

املجتمع الذين يصعب الوصول إليهم بطرق 

 التطوع التقليدية.

كام جاءت بعض استجابات املبحوثني بأن 

ثقافة العمل التطوعي االفرتايض مل تنترش حلداثتها 

 ونقص املعلومات عنها.

 "جاءت غالبية استجابات املبحوثني حول  -

يف رأيك كيف يسهم العمل التطوعي االفرتايض 

 :كااليت "تطبيق التباعد االجتامعي؟يف 

عن بعد والوصول  همن خالل وجود-

للجمهور املستهدف يف أماكن وجودهم، ويف 

 أوقات مناسبة لظروفهم.

التقليل من احلضور إىل مقرات ورش -

ىل إاألعامل، وما يسبقها من جتهيزات وترتيبات و

 خره.آ

ا يعمل من بعد ويف  منزله ألن اجلميع تقريبً -

 فيسهم بشكل كبري ىف تقليل اإلصابة بالوباء.

 من خالل تقليل االختالط، والتجمعات.-

 يقدم اخلدمة عن بعد دون جتمعات.-

ويتضح من استجابات املبحوثني أن العمل 

التطوعي االفرتايض يسهم يف تطبيق التباعد 

االجتامعي، وقد يرجع ذلك ملامرسة العمل 

وعي عن بعد، مما يقلل فرص انتشار العدوي، التط

فإن تطبيق التباعد االجتامعي ساهم يف توسيع 

العمل التطوعي من خالل استثامر أوقات 

املتطوعني، ومهاراهتم، وتوظيفها عن بعد يف خدمة 

املجتمع من خالل تدشني العديد من املبادرات 

واحلمالت التطوعية االفرتاضية حسب املكان 

 ذي يتناسب معهم دون أي قيود.والزمان ال

يف  "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

رأيك أي الربامج االفرتاضية أكثر فاعلية قد 

استخدمتها يف القيام بالعمل التطوعي االفرتايض 

 كاأليت: "يف ظل جائحة كورونا؟

 برنامج الواتس اب.-

منصات زووم وبرامج األوفيس ووسائل -

 التواصل االجتامعي.

 برنامج ميكروسوفت وبرنامج زووم.-

 برنامج الفيسبوك وتوتري.-

وقد يرجع ذلك إىل تعدد املنصات     

االفرتاضية التي يمكن من خالهلا نرش ثقافة العمل 

التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح الصحية عامة 

 وجائحة كورونا بصفة خاصة.

يف  "جاءت معظم استجابات املبحوثني حول  -

االستفادة من   عىلقبااًل إلفئة األكثر رأيك ما ا

برامج العمل التطوعي يف ظل جائحة كورونا 

 كااليت:  ")الذكور أم اإلناث(  .. وملاذا؟

الذكور ألهنم أكثر قدرة عىل التحرك يف أي -

 ي وقت.أمكان و

ا بالعمل فئة الذكور ألهنم األكثر اهتاممً -

 التطوعي.

ثر من الذكور بسبب وقت الفرا  لديه أك-

 النساء.
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 مع الربامج الذكور ألهنم أكثر تعاماًل -

 االفرتاضية املختلفة.

الذكور لقدرهتم عىل احلصول عىل أي -

 دورات افرتاضية.

وقد يرجع إقبال الذكور لالستفادة من برامج 

ا لطبيعة العمل التطوعي االفرتايض نظرً 

وخصوصية املجتمع السعودي مما قد يوفر فرص 

 أكثر من اإلناث.أكرب للذكور 

تنوعت استجابات املبحوثني حول التساؤل  -

أثناء القيام يف الصعوبات التي واجهتكم  ما“

 "بالعمل التطوعي االفرتايض، أو الرشوع به

 فبعض املبحوثني قابلتهم بعض الصعوبات مثل:

 صعوبات خاصة بشبكة اإلنرتنت.-

بعض الربامج االفرتاضية ال تستطيع تلبية -

 وقت املناسب لغالبية اجلمهور املستهدف.رغبة ال

كثرة املتقدمني للعمل التطوعي مما ال يوفر -

 للبعض الفرصة لتقديم اخلدمة.

 :مثل ،صعوبة تطبيق بعض أنواع التطوع-

 والكشف املبكر. ،تطبيق بعض الفحوصات

لية التقديم يف املجاالت آجهل الكثري ب-

 التطوعية.

ريب املتطوعني عدم توافر برامج خاصة لتد-

 قبل القيام بالعمل التطوعي االفرتايض.

عدم وجود حوافز مادية أو معنوية من قبل -

مؤسسات العمل التطوعي تشجع الشباب عىل 

 املشاركة.

قر عدد من املبحوثني بعدم وجود أي أكام 

وقد  ،أثناء القيام بالعمل التطوعييف صعوبات 

يرجع إقرار بعضهم بعدم وجود أي صعوبات 

نتيجة لقدرة املتطوعني عىل التواصل الفعال 

والقدرة عىل اختيار الوقت املناسب لتقديم األعامل 

التطوعية االفرتاضية، أيضا نتيجة حصوهلم عىل 

األعامل بالعديد من الربامج التدريبية اخلاصة 

 التطوعية االفرتاضية.

 

سبل  "تعددت استجابات املبحوثني حول  -

االفرتايض يف ظل اجلوائح  القيام بالعمل التطوعي

 "الصحية

التوعية بأمهية العمل التطوعي عن طريق -

شبكات التواصل االجتامعي خاصة توتري وسناب 

 شات.

تنوع املادة واملتخصصني الذين يقومون بمثل -

 هذه العمل. 

عقد دورات وورش عمل حول العمل -

التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح الصحية 

 وغريها.

 ،املتطوعني وتوفري احلاجات األساسية دعم-

توفري شهادات معرتف هبا ومثل اإلنرتنت وغريها، 

 يف مجيع القطاعات ليستفيد منها املوظف.

تكثيف الوسائل والطرق املستخدمة -

 والتدريب أكثر عىل برامج التعليم عن بعد 

توفري برامج ومنصات خاصة بالعمل -

 التطوعي لسهولة التواصل.

املجتمع بالعمل التطوعي االفرتايض  تعريف-

 وتشجيعهم عىل القيام به

عقد دورات تدريبية للمرشفني عىل العمل -

 التطوعي االفرتايض خاصة باملجال الصحي.

ويتضح من ذلك حرص املتطوعني عىل ممارسة 

 العمل التطوعي االفرتايض من خالل االعتامد عىل

تطوعي أحدث أساليب املامرسة املبتكرة بالعمل ال

االفرتايض من أجل التشجيع عىل القيام هبذا 

أكمل وجه ملواجهة الظروف الطارئة  العمل عىل

 جلائحة كورونا.

 

 : النتائج:عارًشا

بينت نتائج الدراسة احلالية أن ما يقرب من ثلث  -

 20حجم العينة الذين  ترتاوح أعمراهم ما بني )

وهم  فئة الشباب  األكثر  م(عا 30اقل من  إىل

ا بالعمل التطوعي االفرتايض ، وقد يرجع قيامً 

أن الشباب لدهيم اجتاه إجيايب نحو العمل  ذلك إىل
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التطوعي االفرتايض بدافع اكتساب املعارف 

، كام تبني من نخرياجلديدة والتعرف عىل اآل

نتائج الدراسة أن معظم القائمني بالعمل 

تزوجني، حيث بلغت التطوعي االفرتايض من امل

نسبتهم أكثر من ثالث أرباع حجم عينة الدراسة، 

 ؛ا ارتفاع املستوي التعليمي للمبحوثنيأيًض 

الشهادة اجلامعية  فغالبية املبحوثني حاصلني عىل

تفهم القائم  وفوق اجلامعية، وقد يرجع ذلك إىل

بالعمل التطوعي االفرتايض أمهية اكتساب ثقافة 

ايض يف ظل اجلوائح العمل التطوعي االفرت

الصحية، كام أظهرت نتائج الدراسة أن ما يزيد 

عن نصف حجم العينة يعملون بالقطاع احلكومي 

ويليهم العاملني بالقطاع اخلاص وهذا قد يرجع 

 ىاهتاممهم بثقافة العمل التطوعي االفرتايض  ملد

إدارهتا  مواجهة اجلوائح وقدرهتم عىل قدرهتم عىل

الوعي والرتتيب  بشكل منظم قائم عىل

واالستعداد لكيفية الترصف وقت هذه اجلوائح 

 خاصة جائحة كورونا.

أظهرت النتائج انتشار ثقافة العمل التطوعي   -

االفرتايض من خالل شبكة اإلنرتنت وقد يرجع 

أن جائحة كورونا أعاقت القيام بالعمل  ذلك إىل

التطوعي الفعيل باملجاالت املختلفة، فنتج عنها 

مل التطوعي االفرتايض عن طريق وجود الع

شبكة اإلنرتنت، ليحل حمل العمل التطوعي 

ا بسبب أيًض  ،التقليدي يف حتقيق أهدافه

اإلجراءات االحرتازية الشديدة، ووقت الفرا  

 .يف فرتة من الفرتات االذي كان موجودً 

أوضحت النتائج أن معظم األعامل التطوعية   -

كانت أبرزها االفرتاضية التي قام به املبحوثني 

ا، التثقيف الصحي عن جائحة كورونا افرتاضيً 

وإقامة الندوات وورش العمل للتوعية عن خماطر 

ا التطوع يف جماالت التعليم جائحة كورونا، أيًض 

نتيجة التأثري السلبي جلائحة كورونا عىل 

ا للتباعد االجتامعي املطلوب املتعلمني، وحتقيقً 

، فقد بينت نتائج الدراسة ىلتفادي تفيش العدو

ا بجائحة كورونا هي املجال أن أكثر املجاالت تأثرً 

 الطبي واملجال التعليمي.

أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة  -

استخدموا الكمبيوتر املكتبي واملحمول أثناء 

قيامهم بإعطاء دورات وورش عمل تطوعية 

 قليل منالليس ب اافرتاضية، حيث تضم عددً 

خاصة يف املجالني الصحي  ،املستفيدين

والتعليمي، كام أن هذه الوسائل توفر الكثري من 

ساعدة ملالوقت واجلهد للوصول إىل املحتاج 

عدد ممكن إنسانية، وتوفر فرصة الوصول أكرب 

يف اإلمكان الوصول املجتمع مل يكن أفراد من 

 من خالل الوسائل التقليدية للتطوع.إليهم 

ئج أن أكثر فئة استفادت من العمل أظهرت النتا  -

التطوعي االفرتايض كانت فئة  صغار العامل 

ووذوي الدخل املنخفض واملصابني بفريوس 

كورونا وخمالطيهم،  وقد يرجع االهتامم بصغار 

العامل وذوي الدخل املنخفض إىل حالة اإلغالق 

التي تسببت هبا جائحة كورونا، لعدم احتامل 

ناطق املغلقة بنسبة تصل حصوهلم عىل دخل يف امل

إىل أكثر من الضعفني مقارنة بغريهم من العاملني 

 ،بالقطاعات احلكومية والعاملني بالقطاع اخلاص

كام قد يرجع االهتامم بمقدمي اخلدمات الصحية 

ومصايب كورونا وخمالطيهم من خالل تقديم 

دورات تدريبية للمتطوعني عن أساسيات الوقاية 

 عتناء باملصابني.من اجلائحة وسبل اال

أوضحت النتائج املتعلقة بالعمل التطوعي   -

األنسب يف ظروف جائحة كورونا أن العمل 

التطوعي االفرتايض قد يكون األنسب للظروف 

نتيجة ملا حيققه من قواعد  ؛التي متر هبا البالد

التباعد االجتامعي لتقليل انتشار العدوي، وملا 

 من تذليل يتميز به العمل التطوعي االفرتايض

لعقبات الزمان واملكان للمتطوعني عرب وسائل 

 التواصل االفرتاضية.

أظهرت النتائج املتعلقة حول أوجه االستفادة من   -

رغبة العمل التطوعي االفرتايض ملعظم املبحوثني 
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زيادة الرتابط بينهم وبني أفراد يف املتطوعني 

العمل اخلريي وخدمة الدين باملجتمع، والقيام 

ن، لشعورهم باالنتامء ملجتمعهم، والوط

وإحساسهم باملسؤولية جتاهه واإلسهام يف جتاوز 

 خطر هذه اجلائحة.

أظهرت النتائج أن غالبية املبحوثني أقروا بانتشار   -

ثقافة العمل االفرتايض يف ظل جائحة كورونا 

ولكن بمعدالت متفاوتة يف القطاعات املختلفة، 

تعليم، كام أقر ويأيت عىل رأسها قطاعي الصحة وال

غالبيتهم أن العمل التطوعي االفرتايض يسهم يف 

تطبيق التباعد االجتامعي من خالل ممارسة العمل 

التطوعي عن بعد، مما يقلل فرص انتشار 

 العدوي.

أوضحت نتائج الدراسة تعدد املنصات   -

االفرتاضية التي يمكن من خالهلا نرش ثقافة 

 –اب  العمل التطوعي االفرتايض مثل )واتس

زووم( يف ظل اجلوائح الصحية عامة  –توتري 

 وجائحة كورونا بصفة خاصة.

أظهرت نتائج الدراسة إقبال الذكور لالستفادة  -

ا من برامج العمل التطوعي االفرتايض نظرً 

مما قد  ،لطبيعة وخصوصية املجتمع السعودي

 أكرب للذكور أكثر من اإلناث. ايوفر فرًص 

عوبات التي اختلفت االستجابات حول الص -

أثناء القيام بالعمل يف واجهت املبحوثني 

التطوعي، فالبعض منهم واجهتهم عدد من 

املشكالت كانت أمهها املشكالت التقنية، 

خر مل واملشكالت املرتبطة باإلنرتنت، والبعض اآل

ا لقدرة املتطوعني عىل تواجهه أي مشكالت نظرً 

التواصل الفعال، والقدرة عىل اختيار الوقت 

ناسب لتقديم األعامل التطوعية االفرتاضية، امل

ا نتيجة حصوهلم عىل العديد من الربامج أيًض 

 األعامل التطوعية االفرتاضية.بالتدريبية اخلاصة 

أوضحت نتائج الدراسة املتعلقة بسبل القيام  -

بالعمل التطوعي االفرتايض يف ظل اجلوائح 

الصحية أن من أمهها التوعية بأمهية العمل 

ي عن طريق شبكات التواصل االجتامعي التطوع

خاصة توتري وسناب شات، و عقد دورات 

وورش عمل حول العمل التطوعي االفرتايض 

يف ظل اجلوائح الصحية وغريها ودعم املتطوعني 

مثل اإلنرتنت  ،وتوفري احلاجات األساسية

وغريها ، وتوفري شهادات معرتف هبا يف مجيع 

وتكثيف  القطاعات ليستفيد منها املوظف،

الوسائل والطرق املستخدمة والتدريب أكثر عىل 

برامج التعليم عن بعد، وقد يتضح من ذلك 

ممارسة العمل التطوعي  حرص املتطوعني عىل

حدث أساليب  أاالفرتايض من خالل االعتامد عىل

املامرسة املبتكرة بالعمل التطوعي االفرتايض من 

كمل أ أجل التشجيع عيل القيام هبذا العمل عىل

 وجه ملواجهة  الظروف الطارئة جلائحة كورونا.

 :احلادي عرش: التوصيات

توصلت الدراسة ملجموعة توصيات يمكن 

تية باململكة العربية اجلهات اآل توجيهها إىل

 : يالسعودية وه

 الثقافة وزارة – الصحة وزارة –وزارة التعليم 

مؤسسات املجتمع املدين ومجعيات  مجيع –

 الثالث ومؤسسات القطاع

رضورة إبراز ثقافة العمل التطوعي  -

االفرتايض وقيمته باملجتمع السعودي، 

من خالل تكثيف الندوات وورش 

العمل االفرتاضية وبالتعاون مع 

 مؤسسات الدولة املختلفة.

اإلسهام يف تدريب املتطوعني وإكساهبم  -

املهارات الالزمة لتفعيل ثقافة العمل 

ائح التطوعي االفرتايض يف ظل اجلو

الصحية الطارئة ومتكينهم من اإلسهام 

يف التغري االجتامعي اإلجيايب والتنمية 

 املنشودة.

القيام بإنشاء املزيد من املنصات  -

االفرتاضية اخلاصة بالعمل التطوعي 
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حتقيقا لالجتاهات التنموية والتطورية 

 م.2030ا لرؤية اململكة وفقً 

االستفادة من الكوادر العلمية املؤهلة  -

للقيام بالعمل التطوعي االفرتايض يف 

خمتلف التخصصات ملواجهة جائحة 

 كورونا.
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يوليو /  95- 91العددان )-اإلعالم واالتصال 

 .ديسمرب(

إدراك طالبات الدراسات  (. مدى2001) .املالكي، سمر

طوعي للمرأة العليا بجامعة أم القرى ملجاالت العمل الت

رسالة ماجستري غري  .مكة املكرمة .يف املجتمع السعودي

 .99منشورة، جامعة أم القرى،

املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها 

 معلومات عن مرض فريوس كورونا،( 3/5/2091)

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/ 

 الوظيفية، البنائية النظرية( 2096)حممد،قلواز،إبراهيمغريب،

 محة الشهيد االجتامعية جامعة والبحوث الدراسات جملة

 .اجلزائر ،97،العدد الوادي خلرض

سامت العمل التطوعي يف  .(2091)الكريم. مزعل، عبد 

 .القدس الرشيف .فلسطني من العونة إىل املجتمع املدين

املفتوحة لألبحاث جملة جامعة القدس .33ع9م

 .35والدراسات،

األثار  .(99/6/2020)اإلسالمي. منظمة التعاون 

يف الدول  91-االجتامعية واالقتصادية جلائحة كوقيد 

 : األفاقاإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 

األبحاث اإلحصائية  أنقرة. مركز .والتحديات

واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول 

 .8،االسالمية

( مرض فريوس 5/1/2020العاملية )  منظمة الصحة

 "91-كوقيد"كورونا 

https://www.who.int/ar/health-
topics/coronavirus/coronavirus 

 5/1/2020-االسرتجاع:      

س كورونا: ما هو وكيف ( فريو2020منظمة مايو كلينيك)

يمكنني وقاية نفيس منه؟ 

-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases
-answers/novel-conditions/coronavirus/expert

20478727-avirus/faqcoron   
 95/1/2020-االسرتجاع: 

التطوع اإللكرتوين  .(2095)مجال. حبش،  .نزال، عامد

جملة  ،9، ع9م، فلسطني. وسيلة معززة للعمل التطوعي

  .اجلامعة العربية األمريكية للبحوث

(.نظام العمل التطوعي. 2020هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء)

 العربية السعودية.املجلد السادس .اململكة 

https://medadcenter.com/investigations/356
https://medadcenter.com/investigations/356
https://medadcenter.com/investigations/170
https://medadcenter.com/investigations/170
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727


 هـ(9112م/2029جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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https://laws.boe.gov.sa: االسرتجاع .- 

98/7/2020 

جتربـة اململكة العربية  (.2020وزارة الصحة السعودية .)

ستجابة الصحية جلائحة االستعداد واالالسعودية يف 

   / ttps://www.moh.gov.sah،9-كوفيد

 .28/99/2020-االسرتجاع:

العمل التطوعي  .(2020).ويكيبيديا، املوسوعة احلرة

 para1.https://ar.wikipedia.org/wiki .االفرتايض

 95/1/2020-االسرتجاع: 

 

 ثانيا املراجع األجنبية:

Pickell &Williams (2020), Virtual volunteers: the 
importance of restructuring medical 
volunteering during the COVID-19 
pandemic, ,USA. Journal of Med Humanities  , 
Volume 46, Issue 4. 

Holmes& Canaan (2020) Cultural Values and 
Volunteering: A Cross-cultural Comparison of 
Students’ Motivation to Volunteer in 13 
Countries, Pennsylvania. Journal of Academic 

Ethics, Volume 39 Number 3. 

Cravens. J (2001) volunteering to help with an 
online community, article, 
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2
020/12/contributing-to-online-communities-can-
help-you-professionally 

Czarnecka. J, Cabański. M (2020) : Reaction to the 
COVID-19 Pandemic: The Influence of 
Meaning in Life, Life Satisfaction, and 
Assumptions on World Orderliness and 
Positivity, poland. article, Journal of Loss and 

Trauma, Volume 25, Issue 6-7. 

Lachance. Erik. L (2020) COVID-19 and its Impact 
on Volunteering: Moving Towards Virtual 
Volunteering, Canada .Article in Leisure 
Sciences, Ottawa, Ontario,  

Maityb. P, Chakrabortya. I (2020) COVID-19 
outbreak: Migration, effects on society, global 
environment and prevention Author links open 
overlay panel, India. Science of The Total 
Environment, Volume 728.  

Vrugt & Wittkowski (2020) Effects of social 
distancing and isolation on epidemic spread 
similar to dynamic functional density 

theory, .Germany. Nature Communications 

volume 11. 
Sikali. K (2020) The dangers of social distancing: 

How COVID‐19 can reshape our social 
experience, Journal of Community 
Psychology .USA. US National Library of 

Medicine, Volume48, Issue8. 

https://laws.boe.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2020/12/contributing-to-online-communities-can-help-you-professionally
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2020/12/contributing-to-online-communities-can-help-you-professionally
http://coyotecommunications.com/coyoteblog/2020/12/contributing-to-online-communities-can-help-you-professionally


 

 

 


