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 الملخص: 
فييي  ييت التتييوراز المتااتييدة التييي لييهدها العاليييم  هييرز ال اجيية  المل يية  ليي  

الت ييدتاز التييي االسييتدا ة مييت التقنييية  وسييدلة مسيياادة اليي  تجيياوز   ديير مييت 
حدييف فر ييئ جاك يية  ورونييا المسييتجد  سييالد   تواجي    ديير مييت  الم،سسيياز،

جدتييدة لل ييياة اليي  مجتمعيياز العييالم  ليي ، ومييت  تييرز الت ييوالز التييي فر ييتها 
الجاك ييية و همهيييا هيييي االاتميييا  الكاميييت الييي  وسييياكت التكنولوجييييا ال دت ييية فيييي 

للم،سسياز لخليح حليول  الك در مت األمور، ويم ت هذا الت ول فرصة حقيقيية
وطييرج جدتييدة لمسيياادة املكهييم اليي  مواجهيية الت ييدتاز الراهنيية مييت  ييلل 

وميييييت هنيييييا  يييييا  لااميييييا الييييي   االاتميييييا  الييييي  منصييييياز وحليييييول تكنولوجيييييية ،
المنظميياز األهلييية اسييت مار معتييياز اإل ارة اإللكترونييية والت ييول الرقمييي فييي 

توى األ اء واإلنتاجيية وتقيدتم تعايا جهو ها التنموية  آلية مبتكرة لت سدت مسي
المايد مت الخدماز التنموية بشكت  م ت لمختلف فئاز المجتمع ، وقد هيدفئ 
الدراسيية اليي  التعييرو اليي  واقييع اسييت مار المنظميياز األهلييية للتقنييياز الرقمييية 
فييي ت قدييح  هييدافها فييي  ييوء األزميياز المسييت دمة ، وقييد اسييتخدمئ الدراسيية 

( مديير ة تم ييت 69ييية األورمييا  وادنيية قوامهييا  ميينهد  راسيية ال اليية اليي  جم 
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 اضاء مجلس اال ارة والمسئولدت ، وتوصلئ الدراسة لعيد  ميت النتياكد  همهيا 
   التقنياز الرقمية ساادز المنظماز األهلية فيي تنياء صيورة يهنيية  تجاتيية 
ايييت تيييرامد ومشيييروااز الجم يييية تيييدت جمهيييور لييياكاز التواصيييت،  ميييا  نهيييا 

هولة األ اء، ولييييداوية و قيييية اإلجييييراءاز، و التييييرويد سيييياهمئ فييييي سييييراة وسيييي
ل قافييية التبيييرو  لتمويييييت المنظمييية، وتييييوفدر منظومييية ت خاطيييي  الميييواطت بشييييكت 

اييييييييدد وجييييييييو  ا ارة للييييييييدام م االر ابر المتتوادت ، وجاء مت  هم المعوقاز  
الدنييييي وتقييييدتم االستشيييياراز المهنييييية ، واقترحييييئ الدراسيييية تعايييييا نشيييير ال قافيييية 

مختلييف منظميياز المجتمييع المييدني ، تعايييا القييدرة المالييية لتمويييت  الرقمييية فييي
 البرامد والتتبيقاز الرقمية.

الرقمنة   -المنظماز األهلية  –األزماز  –: الت ول الرقمي الكلمات المفتاحية
 . تنمية المجتمع –
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The role of some emerging crises in promoting digital 

transformation as a mechanism for achieving the 

development goals of community –based organizations 

in modern socity 

Ibrahim Abd el Mohsen Haggag 
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Faculty of Education, Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
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Abstract: 

In light of the increasing developments witnessed by the 

world, the urgent need to make use of technology as a 

means to help overcome many of the challenges facing 

many institutions has emerged, as the new Corona 

pandemic imposed new ways of life on the societies of the 

whole world, and one of the most prominent 

transformations imposed by the pandemic and the most 

important of which is full adoption On the means of 

modern technology in many matters, and this 

transformation represents a real opportunity for 

organizations to create new solutions and ways to help 

their customers face the current challenges by relying on 

technological platforms and solutions, hence it was 

necessary for NGOs to invest the data of electronic 

management and digital transformation in enhancing their 

development efforts. As an innovative mechanism to 

improve performance and productivity and provide more 

development services optimally for different groups of 

society, the study aimed to identify the reality of NGOs' 

investment in digital technologies in achieving their goals 

in light of the new crises. The study used the case study 

methodology on the Orman Association and a sample of 



 

530 

69 individuals. Representing members of the leasing 

council and officials, and the study reached a number of 

results, the most important of which is that Digital 

technologies helped NGOs build a positive mental image 

of the association’s programs and projects among the 

public of communication networks, as well as contributed 

to the speed and ease of performance, transparency and 

accuracy of procedures, promoting a culture of donation 

to fund the organization, and providing a system that 

addresses the citizen directly through volunteers. 

Obstacles: The lack of a technical support department and 

providing professional advice. The study suggested 

promoting the dissemination of digital culture in various 

civil society organizations, enhancing the financial 

capacity to finance digital programs and applications . 

Keywords: Digital transformation, crises, NGO, 

digitization, community development. 
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 : البحث مدخل لمشكلةأوال: 
 صييا ئ قضييية التنمييية مييت  هييم القضيياتا التييي تشيي ت بييال المجتمعيياز 
بصدة اامة والناميية بصيدة  اصية،  صوصيا فيي النصيف ال ياني ميت القير  
العشييريت نتيجيية الت دييراز التييي حييدمئ فييي العييالم،  مييا اكتسييبئ تليي  القضييية 
اهتماميييا االمييييا ميييت المدكيييريت اليييي ا يييتلو تخصصييياتهم، وتيييا ا   همدتهيييا 

لييدول العييالم ال الييف التييي  صييا ئ تعتمييد الييي التنمييية   سييا  لييدفع بالنسيياة 
 مجتمعاتهم ن و األ ذ ب سالد  التقدد والتتور.

 1990ولقييييد و ييييعئ تقييييارير التنمييييية الاشييييرية منييييذ انتلقتهييييا األوليييي  ايييياد  
فهيي ال تر يا فقيل الي  اليد ت القيومي  وني    اإلنساَ  م ورًا للتنميية وااتتهيا،

وطاقياتهم، و  وارهيم،  التنميية، تيت تمتيد لتشيمت قيدراز األفيرا ، حد  هم م ياور  
 .)1(ومكامت قوتهم و عدهم؛ لضما  حياة طويلة، وص ية، و لقة

تتورهيييا و نميييا  اجهيييئ المجتمعييياز اإلنسيييانية الييي  ا يييتلو مراحيييت لقيييد و و  
م يشتها مختلف  نواو األزماز والت دتاز الخارجيية والمعوقياز الدا ليية التيي 

ب لييييكال متداوتيييية فييييي مسييييارها التنمييييول تييييدءًا باالقتصييييا ، والمت دييييراز  مييييرز و 
 .)2(راوية، والنسيد المجتمعي وصواًل  ل  جاك ة  وروناوجالدتم

حتيي  الل ظيية جاك يية ا لييئ تتييواز   د2019ايياد وا يير  حدييف تشييهد العييالم  
مرز هذه الجاك ية الي   حدف  19وهي جاك ة  ورونا  وفدد   العالم  جمع  ال

 .جميع مناحي ال ياة ص ية واقتصا تة واجتماعية وادرها
ومميييا ال لييي     المسيييتوى الصييي ي فيييي المجتميييع تعيييد م،ليييرًا ميييت م،ليييراز  

التنمييية فانتشييار األمييراب واألوبئيية وانخديياب مسييتوى الرااتيية الصيي ية تعتبيير 
هييو م ييور معرقليية لجهييو  التنمييية ، يليي     العنصيير الاشييرى فيي   ل مجتمييع 



 

532 

تقدم  وتتوره  اصة في الدول النامية حدف تعتمد ال  العنصر الاشيرى فيي 
 .)3( فع اجلة التنمية

   ووفقًا لتقدتراز منظمة الص ة العالمية وقئ اجيراء الدراسية الراهنية تبلي  ايد  
ملدييو ، ومجمييالي اييد  الووييياز  50اإلصيياباز الم، ييدة االميييًا: مييا تقيير  مييت 

ملديو  حالية ،  ميا حياالز التعيافي ( 8 جراء اإلصابة تهذا الددرو  ميا تقيار  
ملديييو  حالييية ، وتعتبييير البرازييييت  الييي   ول العيييالم ميييت  15فقيييد تل يييئ حيييوال  

 . )4(األمريكية حدف معدالز االصابة تلدها الوالتاز المت دة

ووفقييًا لتقييدتراز   مييا اليي  المسييتوى الم ليي  ، تل ييئ اييد  االصيياباز الم، ييدة 
اإلصاباز حيوال     وزارة الص ة المصرية وقئ اجراء الدراسة الراهنة تبل  اد 

 .)5(الف  140

 شدئ األزمة الص ية الدولية ايت هشالية النظياد االقتصيا ل العيالمي،   وقد  
لمنظميياز والم،سسيياز الدولييية، التكييتلز فييي   وار ا ممييا تتتليي   اييا ة النظيير

فلقيد بياز جلييا    األمير  الدولية المختلدة، وقضاتا تموييت التنميية و ولوياتهيا ،
 صيياق قضييية مصييدر ووجييو ، ومييت مييم ال مديير مييت االاتمييا  اليي  الييذاز فييي 
تلبية االحتياجاز األساسية للشعو  ، وهو ميا تعنيي  ايا ة ترتدي  األولويياز، 

 اجية إلاييا ة صييااة االسيتراتيجياز والسياسياز بميا تتناسيي  وميت ميم تي تي ال
 .)6(مع ما فر   الواقع الجدتد 

 مبتييييئ الجهييييو  العالمييييية المبذوليييية لمواجهيييية انتشييييار الوبيييياء حتيييي  ا   وقييييد  
التييييي لييييدتها مجتمعيييياز واعييييية بختييييورة الوبيييياء، وملتاميييية  (    الييييدول2020 

تهييا ال كوميياز هييي الييدول التييي نج ييئ فييي     بيياإلجراءاز الوقاكييية التييي  قر 
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التيييواي تهيييذه اإلجيييراءاز  تكيييو  األقيييت تييي مًرا بييي  ميييت  يييلل التيييااد ليييعوبها
 .)7(االستااقية التي ت  ول  و  انتشاره

و ال  المسيتوى اليوطني، حشيدز الدولية موار هيا لمواجهية العواقي  الو يمية  
ز ال يييياة الييي  قتييياو الصييي ة واالقتصيييا  ومختليييف مجييياال 19-لوبييياء  وفديييد 

االجتماعيية مييت  ييلل اتخيياي تييداتدر وقاكيية والجييية وتواوييية فورييية وحاسييمة 
وميع  ،لل د مت انتشار المرب وحماتة لعوبها،  اصة الدئاز الض يدة منها

تكديييي وحيييدها لمجييياراة  اليلييي ، فيييد  التيييداتدر المتخيييذة الييي  المسيييتوى اليييوطني 
دييف تتتليي  الو ييع جهييو ا ح،  )8(النتيياج العييالمي و مييدى تعقدييد هييذه األزميية

 .المدني جهاتها ال كومية والمجتمع  فيالدولة مم لة  منسقة ومشتر ة تدت

ليييذل  ت ييياول المجتميييع المصيييرل فيييي الوقيييئ اليييراهت ت قديييح معيييدالز 
 ال  للتنمية االجتماعية واالقتصا تة والوصول  ل  يل  تتتل  التعياو  تيدت 

ار ممكييت لهسييهاد فييي يليي  كافيية م،سسيياز المجتمييع واسييت مارها  فضييت اسييت م
بشيكت فعييال، وهيذا مييت منتلييح    الجهيو  التنموييية تجيي     تشيار  فدهييا  ييت 

 .)9(قتاااز المجتمع ومنظمات  المختلدة

ولما  انئ منظماز المجتمع المدني هي المنبر الشراي الذل تستتيع  فيرا   
، حديف  نهيا تعتبير النميوي   المجتمع مت  لل  المشار ة في تنمي  مجيتمعهم

فدنهيييا تعيييد بم ابييية يليييي  لتجمييييع الميييواطندت  القاايييدل الركيسيييي لجهيييو  التنميييية،
اقتصييا ًتا  التنموييية ةوتنظيييمهم مييت اجييت المشييار ة الواعييية والدااليية فييي العملييي

ا ، باإل ييييافة اليييي   ورهييييا فييييي تنمييييية ر   المييييال  واجتماعيييييا وسياسييييًيا ومقاويييييً
االجتمااي حدف تدفع ال قة والرغاة في تعياو  األليخال لتكيويت مجمواياز 
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وبالتيالي  فيع اجلي  التقيدد  ا يت  ومنظماز تمهددًا لت قدح األهداو المشتر ة
 .)10(المجتمعاز 

از المتضمنة بالمجتمع المدني،  ي تمكيت    تلعي   ورا و اصة تل  المنظم 
و لميييا لهيييا ميييت صيييدة  مهميييا فيييي مواجهييية مشيييكلز المجتميييع ويلييي  ألهمدتهيييا،

بااتاارهيا ميت  هيم األ واز إلنجيال امليية   االنتشار تدت  افية فئياز المجتميع،
 .)11(المشار ة التي هي  سا  ترامد التنمية

األهلييية ويمييا تييدت  منظميياز الخدميية والرااتيية حدييف تتعييد   لييكال المنظميياز  
االجتماعييية الخدريييةظ منظميياز التنميييةظ منظميياز  فاعييية ظ منظميياز مقاوييية 

ل اليي  المجتمييع المييدني بم،سسييات  المختلديية ومييت  متنوايية( حدييف  صيياق تعييو 
 همها الجم ياز الخدرية مسئولية اجتماعية حدف تعول الدها في القياد تدور 

الدعاليية فييي ت قدييح األهييداو القومييية مييت  ييلل اسييت مارات   هيياد فييي المشييار ة
الكبديييرة فيييي المجييياالز االقتصيييا تة المختلدييية ، والمسييياهمة فيييي تيييوفدر التموييييت 
الييلزد لمشيياريع التنمييية والخييدماز األساسييية م ييت التعليييم والخييدماز الصيي ية 
، والضييما  االجتمييااي و اييم م،سسيياز الرااتيية االجتماعييية قتاعيييا  و فئوييياً 

 .)12(فضل ات  ام مشاريع الخدر وت صدت  وره الخدرل والتنمول في مصر
ال تنكيير  حييد الييدور المهييم الييذل قدمتيي  العدتييد مييت الجم ييياز األهلييية  منيياء و  

مييت  ييلل العدتييد   زميية  ورونييا و امهييا ومسيياندتها للمتضييرريت مييت الجاك يية،
 هييدافها  مييت الماييا راز التييي ندييذتها ولييم تكييت  ييمت  تتهييا  و حتيي   ييمت

االسييييتراتيجية، ولكييييت حجييييم الضييييرر الييييذل  صييييا  العدتييييد مييييت األسيييير جعييييت 
القاكمدت ال  تل  الجم ياز تعددو  وبسراة حساباتهم في البرامد واألنشيتة 

 المندذة  لل الجاك ة
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ومع التسارو الكبدر الذل تشهده جميع تداصدت ال ياة بسب  التتور المستمر 
تعاميت الدولية ميع مشيكلز التعلييم والصي ة  يلل  هير تو يول فيي    للتقنية،

 ميياد  يي ل  بديير  فتييرة مواجهيية الوبيياء العييالمي،  صييا ئ منظميياز المجتمييع
لمواكاية المسييتجداز التكنولوجييية، وسيع  الك ديير منهييا ليتعل م وتتبدييح مييا  مكييت 
ميييت   واز تقنيييية تهيييدو تتيييوير ورفيييع جيييو ة األ اء وزييييا ة م ييييار التنافسيييية 

د  ميييت الدواكييد التيييي تعيييو  ميييت الت ييول الرقميييي  همهيييا سيييراة لييدتها، وهنيييا  اييي
وسهولة األ اء، حدف توفر المنظماز ادر الرب يية الك دير ميت الوقيئ والجهيد 
انيييد اسيييتخدامها للتقنيييية سيييواء فيييي   اء األاميييال  و التواصيييت ميييع الميييو ددت 

 .)13(والمتتوادت والداامدت

العقدتت الما ددت تتيوراز متسياراة لهدز المجتمعاز المعاصرة في  حدف   
فيييي ليييت  مجييياالز ال يييياة االجتماعيييية، والسياسيييية، واالقتصيييا تة، وال قاويييية، 

 :والمعلوماتيية، وقيد  فيرزز تلي  التتيوراز العدتيد ميت المدياييم الجدتيدة، منهيا
مجتمع المعرفة، وال ورة المعروية، وال ورة التكنولوجية، والتعليم الرقمي، وادرها 

اييم ياز الييييييدالالز واألبعييييييا ، التييييييي تعبيييييير اييييييت التقييييييدد العلمييييييي مييييييت المديييييي
  .(14( والتكنولوجد

ولقد  حدمئ تكنولوجيا المعلوماز مورة هاكلة في جميع القتاااز المجتم يية، 
وصار تاا ل المعلومياز ميت األاميال الهامية فيي تتيوير وتنميية المجتمعياز، 

دد النظر في ا واتها واصاق مت الضرورل ال  الم،سساز االجتماعية ا  تع
وتقنياتهيييا، وا  تسيييع  الييي  االسيييتخداد االم يييت والدعيييال لتكنولوجييييا المعلومييياز 
واالتصيييياالز تهييييدو ت سييييدت مر و هييييا اليييي  الديييير  والمجتمييييع بعييييد ا  باتييييئ 
متتلاياز ال يياة العصيرية تشيكت ابئيا مقيدًل الي  الم،سسياز االجتماعيية فييي 

 .)15(تقدتم  دماز الرااتة االجتماعية
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حديييييف تشيييييهد العيييييالم العدتيييييد ميييييت المت ديييييراز فيييييي ليييييت  المجييييياالز العلميييييية   
والتكنولوجييية، ومجيييال االتصييياالز والمعلومييياز الرقمييية ، وميييا  حيييد  تييي  ميييت 
ميييييورة فيييييي سيييييهولة امليييييياز التواصيييييت تيييييدت األفيييييرا  والوصيييييول  لييييي  مصيييييا ر 

 المجتميييع الرقميييي( حديييف  المعلومييياز، ولقيييد نيييتد انهيييا  هيييور ميييا تسيييم    
 فرا ه مع بعضهم الاعض مت  لل الواقع االفترا ي اليذل  فيرز   تتداات وي 

 .)16(الك در مت ا مار السلبية ال  األفرا  والمجتمعاز 

فرب الت ول الرقمي الي  الم،سسياز االسيتدا ة ميت التقنيياز ال دت ية    و قد
فييي العميت وقييدرة اليي  التجدتييد واالتتكييار، وبهييذه    ة كييا ومرونييرا لتكيو   ك يير   

السييماز تييتمكت مييت مواكايية العصيير ومواءميية االحتياجيياز المتجييد ة بشييكت  
 .)17( سرو لت قدح النتاكد المرجوة مت  امالها والسدر ن و النجال 

 صييا ئ تقنييياز االتصيال ونقييت المعلوميياز رافيدًا  ساسيييًا، ور نييًا مهمييًا  حديف  
في تناء منظومة اإلنسا  االجتماعية، واالقتصا تة، والسياسية، وال قاوية، في 
 ت الت يوالز والتتيوراز المعرويية فيي هيذا العصير، فميت المعليود    العصير 

ييية الصييناعية، وا   تتييورز مييت  ييلل طدييراز األولييي منهييا الاراعييية، وال ان
المعلوماتيييية،  و تتصيييف بعصييير المجتميييع ميييا بعيييد الصييينااي، حديييف ليييهدز 
المجتمعاز االنسانية  لل العقد األ در مت القر  العشريت، تتيوراز سيريعة 
ومتلحقييييية لتكنولوجييييييا االتصييييياالز والمعلومييييياز، مميييييا سييييياهمئ فيييييي تسيييييهدت 

م يييييت فيييييي لييييياكة  مكانيييييية التواصيييييت اإلنسييييياني وال ضيييييارل، ولعيييييت اهمهيييييا تت
المعلوماز العالمية  االنترنيئ( التيي تعيد  تيرز ميا توصيت  ليي  العليم ال يدتف، 

 .)18(ويعد  ذل  مت  هم االنجازاز الاشرية في اصر المعلوماتية
وفيي   ييت جاك يية  ورونييا والييداوة  ليي  التاااييد االجتمييااي وااللتييااد بييال جر  

بيانييياز والمعييييارو الصييي ي  تاحيييئ لييياكاز التواصيييت االجتميييااي وفيييره فيييي ال
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والمعلومييياز المتعلقييية بددييرو   ورونييا المسييتجد . فعلييي سييبدت الم ييال  طلقييئ 
منظمة الص ة العالمية  دمة التنبدهياز الصي ية بالل ية العربيية بالشيراكة ميع 
واتسا  وفديسبو  إلطيلو الجمهيور اليي    يير المسيتجداز المتعلقية بدديرو  

صييييدت المتعلقيييية تيييي اراب الميييرب و يييي  كورونيييا المسيييتجد بميييا فيييي يلييي  التدا
 ت م  النا  اندسهم واأل ريت مت اإلصابة بالددرو  .

فقد  صاق التتور التكنولوجي المتلحح في  افة مناحي ال ياة سيمة العصير 
و صييياق لييي   هميييية  بديييرة ونتيجييية لهيييذه األهميييية  صييياق هنيييا  وجيييو  وحتميييية 

  فقيييد اسيييتدا ز الك دييير ميييت لمواكاييية هيييذا التتيييور التكنوليييوجي المتلحيييح وليييذل
التخصصاز مت ال يورة التكنولوجيية و صياق يلي  لااميًا الدهيا لتتيوير  سيالد  

 .)19(تقدتم  دماتها

الي   يرورة اسيتخداد  Hasgall shoham ,2007وهيذا ميا ت، يده  راسية  
الواقييع وتاسيييل قييدره المييو ددت لتعايييا تكنولوجيييا المعلوميياز  ا ييت المنظميياز 

اليي  العمييت وتبييي    للشيياكة االجتماعييية الرقمييية قييدرة  بدييرة فييي اتجييا  حلييول 
 .)20(فورية ال  نتاج المنظمة

   الخضيييوو لةميييية الرقميييية تضيييع معظيييم  jeromr,2008 راسييية  و ليييارز  
المهندييييدت اليييي  هييييامو الم ا ميييياز واالجييييراءاز التييييي تيييي،مر اليييي  مصييييال نا 

 .)21(كمواطندت والمصالق المهنية لدتنا  مهنددت

و تظهر الدجوة الرقمية تدت المنظماز ادر ال كومية   حد األجهاة الركيسية  
لتدياوز قيدراتها فيي اسيتخداد التكنولوجييا  للممارسة المهنية للخدمة االجتماعيية

ماز واالتصياالز الي   سيا  التكيالي  والخبيرة الدا ليية نظير للفتقيار المعلو 
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لة واز والماا راز ال  لياك  االنترنيئ ،  ميا تم يت تايا ل المعلومياز ت يدًتا 
 .)22(كبدر لكداءة المنظماز ادر ال كومية

 (aeed, S., Rohde , M., & Wulf, V. 2008 )  راسيةىي  ز ال ليار  هيذا مياو  
االتجيييياه الهاكييييت لتتييييوير تكنولوجيييييا المعلوميييياز فييييي العملييييياز  نيييي  راييييم اليييي  

التنظيمييية واسييتخدامها فييي قتاايياز المنظميياز اديير ال كومييية اال    معظييم 
، وبيالرام مييت وجيو  وايي   المنظمياز تدتقيير الي  ااتمييا  تكنولوجييا المعلوميياز 

تييدت منظمييياز المجتمييع السيييتخداد التكنولوجيييا فيييي  نشييتتها ولكيييت تعييد تعقديييد 
 .)23(قنياز ونقص المعرفة التكنولوجية اقااز  ساسي  تواجههاالت

وهكيييذا نجيييد    هيييذه األزمييية قيييد فر يييئ الييي  العيييالم الت يييول اإلجايييارل ن يييو  
الرقمنيييية، وفر يييئ الييي  الا يييو  االجتماعيييية بصيييد  اامييية وب يييو  الخدمييية 
االجتماعييية تيييصدة  اصييية  ييرورة  اييا ة النظيير فييي  جنييدتها الا  ييية ب دييف 

كبييية للت يييوالز التكنولوجدييية واالجتماعييية المصيياحاة لددييرو   ورونييا تكيييو  موا
المسيتجد  اصية و   مهنييية الخدميية االجتماادييية تتعاميت مييع وحيداز متدااليية، 
ومت درة وتمار  في مجتمع سريع الت در وهو ميا تديرب الدها    تت در ميت 

التكنولوجييية  وقييئ أل يير وتسييتجد  لواقييع المجتميييع وتجيييد ه وتواكييي  الت يييوالز 
 .)24(السريعة

وفييي  ييت الت ييدتاز التييي تواجيي  المنظميياز االجتماعييية فييي الوقييئ ال ا يير  
السييريعة المتلحقيية والت ييدتاز التييي تدر ييها االزميياز  الضيي و والمتم ليية فييي 

المعاصيييرة ميييع ال اجييي  المتااتيييدة الييي  بسيييرا  فيييي االنجييياز وت سيييدت   اء تلييي  
المنظمييييياز وميييييع الاييييييا ة الهاكلييييية فيييييي  ايييييدا  العميييييلء المسيييييتدددتت ميييييت تلييييي  
المنظماز و التقدد السريع في وساكت االتصاالز وت مدرهيا الي  يليياز العميت 
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ي ووساكل  و  وات  تظهر ال اج  اليي  هميي  االسيتدا ة ميت تكنولوجييا االجتماا
 .)25( االتصاالز ونظم المعلوماز في امت تل  المنظماز 

ال توجد قتاو م صت   ن ( Gill & Fenwick 2014) وي، د فدنوي  وجدت
مييت الت دديير الييذل  حدمتيي  التكنولوجيييا الرقمييية، و   هييذا الت دديير فييي   ديير مييت 

تقيو   ليي  ا تدياء القتياو بشييكت نهياكي فييي  ال ياالز تمكيت    تكييو  ميدمرًا  و
 .)26(حال لم تستتع القتاو التكي  مع معتيات 

تت قيح  ال    الت يول الرقميي ال قيقيي ال ( Duparc 2013 ) ويرى  وبيار 
اندما تدهم المنظمة ب كملها  همية ال قافة الرقمية وت تضينها وتجعلهيا  اصية 
تهييييا ابيييير جميييييع المسييييتوياز،  نهييييا ليسييييئ مجيييير  مشييييكلة تقنييييية، تييييت تتعلييييح 

 .)27(باأللخال والهياكت التنظيمية

تت و صاق ال  منظماز الدود    تعيي وبشيكت جديد  هميية الت ددير والتتيور  
العلميي بصيدة اامية والتقيدد التقنيي تييصدة  اصيية ،  يا  را ز ومواكاة التقيدد  

مجير  االسيتمرار والاقاء،  ما  يا رابئ في التمدا والتتور والنمياء فيد  األمير 
ال ت تا   لي  مجيير  مواكبيية التقيدد و متابعية جدتيدة فقيل تيت ت تيا     تكيو  

التتييوير هييذه المنظميياز سييااقة الكتشيياو ومعرفيية الجدتييد مييت  ييلل تشييجيع 
واالتتكيييار وطيييرل األفكيييار الجدتيييدة تيييدت العييياملدت حديييف     هيييور قييييم جدتيييدة 

 . )28(ومعاتدر حدت ة للعمت اإل ارل تعد ميت  تيرز سيماز العيالم المعاصير

حدييف تسييااد الت ييول الرقمييي  ا ييت الم،سسيياز والهدئيياز سييواء ال كومييية او  
القتييياو الخيييال الييي  حيييد سييييواء الييي  ت سيييدت الكدييياءة التشييي دلية وت سييييدت 
الخيدماز التييي تقيدمها للعمييلء والجمهيور المسييتهدو ميت تليي  الخيدماز ،فهييو 
تقييود اليي  تو ييي  التكنولوجيييا بالشييكت األم ييت ممييا تخييدد سييدر العمييت  ا ييت 
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لم،سسة في  افة  قسامها واتضًا في تعاملهيا ميع العميلء والجمهيور لت سيدت ا
الخيييدماز وتسيييهدت ال صيييول الدهيييا مميييا تضيييم تيييوفدر الوقيييئ والجهيييد فيييي ي  

 .)29(واحد 
ومهنة الخدمة االجتماعية  دحيدى التخصصياز المهنيية اإلنسيانية  يا  تجي  

جاهيدة  لي  تو ديد  الدها    تواك  هذا التقدد التكنولوجي حدف تسيع  المهنية
جو تهيييا فيييي اصييير تتمديييا بالتقيييدد العلميييي السيييريع، ويتضيييق يلييي  ميييت  يييلل 
 صدار الجم ية القومية لة صاكددت االجتمااددت لليدلدت اإلسترليا ل لقواايد 
ممارسييية الخدمييية االجتماعيييية الرقميييية و يتيييية تو يييي  التكنولوجييييا فيييي مهنييية 

التعلييم  و الا يف  و الممارسية الخدمة االجتماعية ال   افة مستوياتها سيواء 
 .)30(المددانية واأل لقياز والقوااد المنظمة لذل 

والخدميية االجتماعييية ليسييئ بمعييال امييا ت ييد  فييي العييالم مييت تتييور وت ديير  
وت يييول رقميييي فهيييي مهنييية تخيييدد العدتيييد ميييت الدئييياز وتميييار  فيييي العدتيييد ميييت 

ت ييدتف معارفهييا و سييالدبها المجيياالز ممييا تجعلهييا مييت المهييت التييي تسييع  اليي  
لت قدييح مسييتوى  اليي  مييت العلمييية ممييا تسيياادها اليي  تتبدييح ممارسييتها وفييح 
 ال  مستوياز الكداءة المهنية، ، ومع هذا التتور المستمر ف  مهنة الخدمة 

 . )31(االجتماعية، فقد لهدز ت وال مهما في تقدتم  دماتها للمستدددتت
ليي   مييير  ميييي بالشييكت الصيي يق والمتيييدر الت ييول الرق اليي  ماسيييبح فييد وبنيياءا 

 تجيياتي الييي  سيييراة اإلنجيياز لةاميييال واألنشيييتة، وتوحدييد وتاسييييل  جيييراءاز 
العمت، والمساهمة فيي  ميت المعلومياز وحدظهيا وسيهولة تخاينهيا واسيترجااها 

فيي حديا الومياكح والبيانياز فيي  رلييداز  تدال مت     انئ تتتل  وقتًا  بدير
ورقييية ،  مييا تتيييق للجميييع االطييلو الدهييا بشييكت  تسيير ،   ييافة  ليي   ييما  

 .)32(جو ة العمت ومواكاة التتور
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تعييد فكييرة حالت ييولح طريقيية جدتييدة فييي النظيير  ليي  مشييكلة مييا، ويمكييت     ما 
ول اليي  تنييتد انهييا حلييول فريييدة مبتكييرة ومتييداااز حقيقييية، تسييااد فييي ال صيي

 .)33( فكار و سالد  جدتدة لمواجهة متتلااز القر  ال ا ل والعشريت

ويتنيياول الا ييف ار ييا لمجموايية مييت الدراسيياز الم لييية واالقليمييية والعالمييية  
 تسااد في تلورة مشكلة الا ف . والتي ياز الصلة بمو وو الا ف 

تو ي  تكنولوجيا : ت دتد العلقة تدت  )34(  2013اتراييم    تناولئ  راسة فقد  
المعلوماز وبناء القدراز المعلوماتية للجم ياز األهلية ويل  مت  لل  رجة 
استخداد التكنولوجيا المتاحة بالجم ياز األهليية  الهياتف والدياكس والكمبديوتر 
البريد االلكتروني واالنترنئ ( و انئ  هم نتاكجها وجو  القي  طر تي  معنويي  

لومياز بالجامعيياز األهليية ومسيتوى تو يدهيا لبنيياء تيدت مسيتوى تكنولوجييا المع
 القدراز المعلوماتية لدتها.

:  ل  التريقية التيي تمكيت  : Conolly)2014  )35( شدئ  راسة  ونولي و 
تها للمنظماز التتوعيية اسيتخداد وسياكت التواصيت االجتميااي ابير اإلنترنيئ 

و  هيييرز النتييياكد    بشيييكت فعيييال فيييي اسيييتقتا  المتتيييوادت واالحتديييا  تهيييم، 
المنظمييياز التتوعيييية ال تسيييتخدد وسييياكت اإلايييلد االجتماعيييية بشيييكت فعيييال، 
و  هرز النتاكد  ذل  ادد االستدا ة الم لي  ميت وسياكت التواصيت االجتميااي 
فييي  امييال المنظميياز التتوعييية بسيييب     القيياكمدت اليي  هييذه المنظمييياز ال 

 الوساكت.ر و  اإلمكانياز التي تمكت    توفرها هذه د ت

:  ليييي  الكشييييف اييييت واقييييع الممارسيييية )36(د2016وهييييدفئ  راسيييية  تييييو هرجيييي   
الرقمييييية وتصيييييور لبرنيييييامد مقتيييييرل لتيييييدري  األ صييييياكددت االجتميييييااددت الييييي  
استخداد تكنولوجيا المعلوماز الرقمية في تنمية قدرتهم ال  الممارسة المهنية 
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ميت ميع تكنولوجييا الرقمية، وتوصلئ نتياكد الا يف  لي  وجيو  القية تيدت التعا
المعلوميياز الرقمييية لييدى اإل صيياكددت االجتمييااددت وبييدت اسييتخدامهم للوسيياكت 

 .الما تة لتكنولوجيا المعلوماز الرقمية في الممارسة المهنية
اقترال  (Johnston & Park 2017) :  )37(جونستو   ،وقدمئ  راسة بار  

اسييييييتجابة للكييييييوار   طييييييار مديييييياييمي لييييييامت لشيييييياكاز المتتييييييوادت الرقمييييييية 
واألزماز، وت لدت امت المتتوادت الرقمددت  لل  وقاز األزماز، و  هيرز 
نتاكد الدراسة    المتتوادت الرقمددت تت ر و  ت ئ ت مدر  وافع  نسانية م ت 
القيم واإلت ار والتض ية مت  جت ا  ريت،  ميا  كيدز النتياكد العامية للدراسية 

دت  هييرز مييع التقييدد العلمييي فييي وسيياكت اليي     ليياكاز المتتييوادت الييرقمد
 التواصت االجتمااي لمواكبتها للكوار  التبي ية.

التعرو ال  واقع استخداد األ صياكددت   :)38(د2017واستهدفئ  راسة الدقي 
االجتمااددت لاعض وساكت تكنولوجيا المعلومياز واالتصياالز و يت ميا تنتجي  

و سيييدرز نتييياكد الدراسييية ايييت  تكنولوجيييية،لييياكة اإلنترنيييئ ميييت وسييياكت و  واز 
وجو  بعض االستخداماز لعد  مت وساكت تكنولوجيا المعلومياز واالتصياالز 
في العمت مع ال االز الدر تية  انيئ  ك ير و يوحًا فيي امليية الدراسية، تدنميا 
كا  االستخداد األقت في املية تنددذ التد ت، وا تتمئ بجملة مت المقترحاز 

 .المهنية مت هذه التتوراز التكنولوجية لتدعدت االستدا ة
: ت دتييد مايييية االسييتخداماز المختلديية )39( 2018واسييتهدفئ  راسيية حييدا ل  

للشيياكاز االجتماعييية فييي العمييت التتييواي وتوصييلئ الدراسيية  ليي     التتييوو 
اإللكترونييي ليي   همييية بال يية فييي  ييت الت ييدتاز الراهنيية السياسييية واالقتصييا تة 
واالجتماعيييييية والتكنولوجيييييية فيييييي تعاييييييا قييييييم المواطنييييية الصيييييال ة ليييييدى  فيييييرا  

وصييول  ليي  اييد   بديير مييت المسييتخدمدت ويعمييت اليي  المجتمييع،  مييا تمكنيي  ال
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تقوييييية الييييروابل تييييدت مكونيييياز المجتمييييع ويسييييااد اليييي  ترسييييي  مقافيييية ال ييييوار 
  .والتداات والتواصت االجتمااي

العلقية تيدت  : : Chernobrov)2018  )40(واستهدفئ  راسة تشيدرنوبروو 
دييف  كييدز ليياكاز المتتييوادت الييرقمددت واإلتييلم اييت األزميياز اإلنسييانية، ح

نتاكد الدراسة ال     المتتوادت الرقمددت تمكت    تقيدموا اميًل فرييدًا تميا  
تيييدت السيييراة والوصيييول ا ميييت، حديييف تسيييتتيعوا اإلتيييلم ايييت األليييياء التيييي 
ت تاجهيييا المنكيييوبدت  يييلل وقيييوو األحيييدا   و الكيييوار ،  ميييا تعيييدو  مصيييدر 

نهيم تيوفرو  نوعيية معلوماز جدد لكت مت الجمهور ومنظمياز اإلاامية،  ميا  
 مت المعلوماز قد ال تكو  متاحة  ال لهم.

: لي  التعيرو الي  واقيع اسيتخداد الجم يياز )41(د 2018وهدفئ  راسة حسدت
األهلييية لتتبيقيياز ال وسيياة السيي اتية واسييتراتيجية مقترحيية مييت منظييور طريقيية 
تنظيييم المجتمييع لتدعدلهييا. و لييارز نتيياكد الدراسيية  ليي  وجييو  فييروج  حصيياكية 

از  الليية معنوييية تييدت الييذ ور واإلنييا  فييي االسييتدا ة مييت تتبيقيياز ال وسيياة ي 
الس اتية، لصالق الذ ور.  ميا  ليارز  لي  وجيو  فيروج  حصياكية ياز  اللية 
معنويييية  حيييدمها مت دييير الم،هيييت، وسييينواز الخبيييرة للما يييومدت الييي  اسيييتجاتتهم 

 ت دراز تابعة.ال  االستعدا  والمعرفة واالستخداد واالستدا ة والمعوقاز  م

ت دتيييد  ور المتتيييوادت   : Bout)2019  )42(و اسييتهدفئ  راسييية تيييوز  
الرقمددت فيي   ارة التيوارا المجتم يية، وتوصيلئ الدراسية  لي     المتتيوادت 
الييرقمددت تسييتتيعوا    تعييازوا مييت اإل را  المجتمعييي وقييئ حييدو  الكييوار ، 

ميييت يليي ، وميييت ميييم  ولكييت توجيييد فجييوة ليييدى المسييئولدت حيييول  يتيييية االسييتدا ة
توصيييي الدراسييية ب نييي  تجييي  الييي  و ييياالز اإلسيييتجابة للتيييوارا    تيييدر     
األجييااء الركيسييية مييت المعلوميياز التشيي دلية تمكييت    تقييع  ييار  نتاقهييا، فمييت 
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مم تج  العمت ميع المتتيوادت اليرقمددت وبالتيالي  ميد األسيالد  التقلددتية ميع 
 التكنولوجيا.

: وسييياكت التواصيييت االجتميييااي وتعايييييا )43( 2020وتناوليييئ  راسييية األميييدت  
الواي الص ي للوقاتة مت فدرو   ورونا، صد ة التيسبو  بالموقع الرسيمي 
ليييوزارة الصييي ة نمويجييا، وسييعئ الدراسيية  ليي  الكشييف اييت  سيييهاماز لييياكاز 
التواصييييت االجتمييييااي السيييو انية فيييي تعاييييا اليييواي الصيييي ي لييييدى المجتمييييع 

للوقاتييية ميييت فديييرو   ورونيييا؛ و شيييدئ الدراسييية ايييت اهتمييياد صيييد ة السيييو اني 
ويسيبو  بموقيع الييوزارة تتعايييا الييواي الصيي ي تنشيير األ بييار المسيييتمرة ايييت 
فدييييرو   ورونييييا، و ييييذل  نشيييير رسيييياكت التواديييية الصيييي ية بمختلييييف  لييييكالها، 

   الي  مصيا ر مختلدية.وباسيتخداد  سيالد  متنواية، واالاتميا
 : (Rama Krishna Reddy Kummitha،2020  :)44(وجاءز  راسية  

حول استخداد التكنولوجييا االتصيالية ال دت ية لمواجهية جاك ية فديرو   ورونيا 
والتقلديييييت ميييييت انتشيييييارها، وتوصييييلئ الدراسييييية  لييييي  امكانييييية تو ديييييف  -19

جاك ييية فديييرو   ورونيييا ويلييي  تكنولوجدييييا االتصييييال ال دت يييية فيييي التعاميييت ميييع 
لمنظماتهيا  حس   روو  يت  ولية وميدى ميا تيوفره ميت ميوار  للت يول الرقميي

 ال كومية واألهلية.
حييول  مكانيياز تتبدييح الت ييول الرقمييي : )45( 2020وجيياءز  راسيية الشييوبرل  

، وقييد توصييلئ نتيياكد الدراسيية اليي  ا   رجيية تييوافر بالمنظميياز اديير ال كومييية
متتلاييييياز ت قديييييح الت يييييول الرقميييييي فيييييي المنظمييييياز ادييييير ال كوميييييية جييييياءز 

ية تدرجييي  متوسيييتة ميييم البنيييي  الت تيييية بالترتدييي   التيييالي  وال المتتلاييياز الاشييير 
والصيانة والمعلومياز تدرجي  منخدضي  و يذل  المتتلاياز الماليية واإل اريية ميم 

https://jfss.journals.ekb.eg/article_147700.html
https://jfss.journals.ekb.eg/article_147700.html
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جيياءز اهييم المعوقيياز فييي المعوقيياز االقتصييا تة مييم اإل ارييية مييم االجتماعييية 
 تدرج  متو 

( ,Pasquini Laura A , William Eaton, 2020 ما الارز  راسية    
اصييياق هنيييا  اسيييتخداد واسيييع للشييياكاز االجتماعيييية والمشيييار ة :  لييي   نييي  )46(

الرقمية ف  المجتمع ، هذا الا ف تعاز فهمنا ل ياة المهنددت اللذتت تشيار و  
 ويتواصلو  ابر الشاكاز االجتماعية والتتبيقاز الرقمية األ رى.

ال   همية التتوو االفترا يي   : Pickell)2020  )47(و كدز  راسة تيكت  
 اليييذى   ى  لييي  ت جديييت  يييدماز التتيييوو  19-النتشيييار وبييياء  كوفديييد  نتيجييية

التبييي حدييف تييم ااتمييا  منصيياز لعقييد ميي،تمراز صيي ية ابيير اإلنترنييئ  منيياء 
هييذا الوبيياء حديييف  كييد هييذا الييي   همييية التتييوو االفترا يييي الييذل تخدييف ميييت 
الضيييي و  اليييي  العيييياملدت فيييي  القتيييياو التبييييي، ويقلييييت مييييت مخيييياطر العييييدوى 

وجييد الشييعور بييالعو ة  ليي  ال ييياة التبي ييية للمر يي  و سييرهم، الددروسييية، ول 
و ليييارز الدراسييية  لييي   نييي  تنا يييي    تكيييو  التتيييوو االفترا يييي وسيييدلة تعتميييد 

 .الدها األنظمة الص ية في الوقئ ال الي
:فييييي  راسيييية وت لدييييت انعكاسيييياز تتبدييييح )48(د2020وهييييدفئ  راسيييية ل اتييييي   

يلييياز الت يييول الرقميييي ب بعيييا ه المختلديية الييي  تتبيقييياز ال كومييية اإللكترونيييية 
التي تتجل  في جو ة الخدماز المقدمة بالم،سسياز اإل اريية للميواطندت ، ميع 
التر دييييييا اليييييي  متتلايييييياز حو ميييييية المعيييييياتدر إلجييييييراءاز الت ييييييول الرقمييييييي ، 

از العربية توج  اياد ومصير الي  وجي  الت دتيد وملكالياز التتبدح بالمجتمع
مهيا:    تدعديت يليياز الت ييول ھ، وقيد  ليص الااحيف  لي  العدتيد ميت النتياكد  

الرقمي ت،مر ال  تعايا  بعا  الشمول المالي لتخدض التكلدة الماليية لمقيدمي 
المنتجاز والخدماز المالية وابر المالية ، وتوفدر  دماز مالية سريعة ويمنة 
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 سيييدت جيييو ة الخيييدماز المقدمييية للعميييلء والميييواطندت ، والسييييما ت سيييبت ، وت
 الناتد الم لي اإلجمالي.

:  ليييييي  ت دتييييييد  ميييييير ليييييياكاز التواصييييييت )49(2020وهييييييدفئ  راسيييييية عيسييييييول  
االجتمييااي اليي  تنمييية وايي  الميير ة ب زميية فدييرو   ورونييا المسييتجد وتوصييلئ 

ة  اصيية هييي  ليي     الشيياكاز االجتماعييية بصييدة ااميية والتيييس تييو  بصييد
البييدتت األم ييت لوسيياكت اإلاييلد التقلددتيية التييي تعتمييد الدهييا الميير ة تدرجيية  بدييرة 
لل صييييول اليييي  معلوميييياز حييييول الددييييرو ،  مييييا توصييييلئ  ليييي     لشيييياكاز 
التواصت االجتمااي  مرا قويا في تشكدت وا  المر ة بددرو   ورونا المسيتجد 

و ييع ليياكاز التواصييت  معرويييا ووجييدانيا وسييلو يا، و وصييئ الدراسيية بضييرورة
 االجتمااي في االاتاار اند التختيل إل ارة  زمة فدرو   ورونا المستجد.

: لييي  التعيييرو الييي  اسيييتخداد الم،سسييياز )50  2020وهيييدفئ  راسييية م ميييد  
التتوعييية لمواقييع التواصييت االجتمييااي فييي نشيير مقافيية العمييت التتييواي تدوليية 

 سالد  الم،سساز التتوعيية اإلماراز العربية المت دة مت  لل الكشف ات 
لت ددييييييا األفييييييرا  اليييييي  العمييييييت التتييييييواي، ورصييييييد اسييييييتراتيجياز االتصييييييال 
المسيييييتخدمة للم،سسييييياز التتوعيييييية ابييييير صيييييد اتها الييييي  مواقيييييع التواصيييييت 
االجتميييااي لنشييير مقافييية العميييت التتيييواي، وتوصيييلئ الدراسييية  لييي     مااتيييا 

سييااد اليي   تجييا  التتييوو ابيير مواقييع التواصييت االجتمييااي تم لييئ فييي  نهييا ت
ر ى ايياد اييت العمييت التتييواي، وسييراة االنتشييار، وجييذ  الشيياا  مييت  ييلل 

 .نشر اإلالناز 
: اليي  استكشيياو واقييع الت ييول الرقمييي اييت )51 2020وهييدفئ  راسيية البلولييي 

طريييح التعييرو اليي  األ واز التييي تقييود تهييا الم،سسيياز المختلديية فييي مجييال 
 هم مشاريع الت ول الرقمي    الت ول الرقمي وتقديم مستوياتها وتوصلئ ال   
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وصيييئ الدراسييية بضيييرورة التعريييي  بالخيييدماز و األساسيييية  البنييييةهييي مشييياريع 
 ي تقديم مستوياز الم،سساز وت سدت   اكها.همدتها فو  اإللكترونية 

: قييييا  ااكيييد ترنيييامد التيييد ت المهنيييي )52(2021و اسيييتهدفئ  راسييية م ميييد  
لتريقيييييية تنظيييييييم المجتمييييييع لتنمييييييية اتجاهيييييياز مسييييييتخدمي ليييييياكاز التواصييييييت 
االجتميييااي ن يييو التتيييوو اإللكترونيييي، وميييت  هيييم نتييياكد الدراسييية مبيييوز صييي ة 

توجيد القية  حصياكية ياز  اللية معنويية تييدت الديرب اليركيس للدراسية وهيو ح 
التييد ت المهنييي لتريقيية تنظيييم المجتمييع وتنمييية اتجاهيياز مسييتخدمي ليياكاز 
التواصييت االجتمييااي ن ييو التتييوو اإللكترونييي، و ييذل  مبييوز صيي ة الدييروب 

 الدرعية للدراسة.
ت دتيييد ميييدى قيييدرة الجامعييياز الييي   :)53(2021فيييي حيييدت سيييعئ  راسييية ن لييي  

اتدر ال و مة، مدى قدرتها ال  مواجهة األزماز المجتم ية وقيئ االلتااد بمع
انتشيييار فديييرو   ورونيييا، وميييا الصيييعوباز التيييي تواجييي  الجامعييياز فيييي تتبديييح 
معييييياتدر ال و مييييية والصيييييعوباز التيييييي تواجههيييييا فيييييي التعاميييييت ميييييع األزمييييياز 
المجتم يييية، وتوصيييلئ الدراسييية  لييي  قيييدرة الجامعييياز المصيييرية الييي  االلتيييااد 

 و مييية المتم لييية فيييي رفيييع مسيييتوى الخيييدماز، الشيييداوية، المسييياءلة، بمعييياتدر ال
المشييار ة فيي  صيينع القييرار،  مييا    الجامعيياز لييدتها القييدرة اليي  التعامييت مييع 
األزميياز المجتم ييية  ا لهييا  و  ارجهييا، و   هنييا  بعييض الصييعوباز تواجيي  

 .)54(الجامعاز ف  االلتااد بمعاتدر ال و مة
  



 

548 

  الدراسات السابقة:تعقيب على 

اسيييتدا  الااحيييف ميييت الدراسييياز السيييابقة فيييي  راسيييت  ال اليييية فيييي العدتيييد ميييت  
األوج ، فد   ل  راسة مهما  ا  نجاحها ال تمكت لها النجيال بمدر هيا، ومنميا 
تكتيي  لهييا النجييال بمقييدار مييا اسييتدا ت  مييت الدراسيياز السييابقة سييواء فييي ندييس 

تكمييت  وجيي  االسييتدا ة منهييا فييي النييواحي المجييال  و المجيياالز القريايية منهييا و 
 األتية: 

 فا ز هذه الدراساز في  ونهيا تعيد بم ابية نقتية االنتيلج الركيسيية التيي  -
سييهلئ اليييي الااحييف ت دتيييد مشيييكلة ب  يي  و يييذل  ت دتييد  هيييداو الدراسييية 

 وتساؤالتها في  وء النتاكد السابقة.
الدراسيياز السييابقة فييي تكييويت تصييور  كمييا سيياادز مرحليية االطييلو الييي -

ويمارهييا وارتااطهييا بالقضيياتا  ايياد حييول واقييع اسييتخداد التكنولوجيييا الرقمييية
التنموية مو وو الدراسة مميا سيهت اليي الااحيف مهمية التدسيدر والت لديت 

 واستخلل النتاكد ومقارنتها تنتاكد الدراساز السابقة
لممارسييية الرقميييية  ا يييت ا كيييدز االبيييي  الدراسييياز ايييت العلقييية تيييدتكميييا   -

،   2013  راسية اتيراييم   وبنياء قيدراتها  اكهيا المنظماز األهلية وت سيدت  
 (. 2016 راسة اتوهرج  

التعامت  كما  كدز بعض الدراساز ال   همية ترامد الت ول الرقمي في  -
و تشيييكدت وايييي الميييواطت باألزمييياز  ميييع االزمييياز والمت ديييراز المجتم يييية

،  2020،  راسة االميدت  Bout 2019 سة توز وسبت التعامت معها  را
 (. 2020 راسة عيسوى 
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اهتميييئ بعيييض الدراسيييياز تت دتيييد اواكييييد الت يييول الرقمييييي فيييي القتاايييياز  -
 راسييييية ال كوميييييية واألهليييييية فيييييي المجيييييال التجيييييارل واالسيييييت ماراز المالية 

 (2020الشوبرل   راسة، 2014كونولي
كميا  كيدز بعيض الدراسياز الي   هميية تيرامد الت يول الرقميي نشير مقافية  -

،  راسييية م ميييد  2020اإللكترونيييي   راسييية نيييورة م ميييد العميييت التتيييواي 
2021.) 

 فيييا ز الدراسييياز السيييابقة الااحيييف فيييي  سيييلو  معالجتييي  لنتييياكد الدراسييية   -
ال الية ووجهت   لي  هيم األسيالد  اإلحصياكية التيي تمكيت اسيتخدامها فيي 

 .هذا الصد  
وجهئ الدراساز السيابقة الااحيف  ليي  سيلو  المعالجية المنهجيية لدراسيت    -

 .الا ف ية التي تستخدد في ال الية و هم األ واز الا  
 :البحثمشكلة ثانيا: 

المل يية  ليي   فييي  ييت التتييوراز المتااتييدة التييي لييهدها العاليييم  هييرز ال اجيية 
 االسييييتدا ة مييييت التقنييييية  وسييييدلة مسيييياادة اليييي  تجيييياوز   ديييير مييييت الت ييييدتاز 

 الدول والم،سساز، التي تواج    در مت واألزماز 
جاك ييية  ورونيييا المسيييتجد نقتييية  سيييالد  جدتيييدة لل يييياة الييي   فر يييئ حديييف  

 هييفر يتها الجاك ية و همهيا  التييمجتمعاز العالم  ل ، ومت  ترز الت يوالز 
االاتميييا  الكاميييت الييي  وسييياكت التكنولوجييييا ال دت ييية فيييي الك دييير ميييت األميييور، 
ويم يييت هيييذا الت يييول فرصييية حقيقيييية للم،سسييياز لخليييح حليييول وطيييرج جدتيييدة 

كهييم اليي  مواجهيية الت ييدتاز الراهنيية مييت  ييلل االاتمييا  اليي  لمسيياادة امل
وميييت هنيييا  يييا  لااميييا الييي  المنظمييياز األهليييية  ،منصييياز وحليييول تكنولوجيييية 

اسييييت مار معتييييياز اإل ارة اإللكترونييييية والت ييييول الرقمييييي فييييي تعايييييا جهو هييييا 
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التنمويييية  آليييية مبتكيييرة لت سيييدت مسيييتوى األ اء واإلنتاجيييية وتقيييدتم الماييييد ميييت 
 بشكت  م ت لمختلف فئاز المجتمع . التنمويةدماز  الخ
مت توااف اهتماد الااحف بمو وو هذه الدراسة التيي هيدفئ الي    و تعد يل  

نظريا ترؤيا متكاملة ايت ميدى اسيتدا ة المنظمياز األهليية للبيرامد   تقدتم اطاراً 
 والتتبيقاز الرقمية وقدرتها ال  استخداد منظوم  الت ول الرقمي في التعامت

ومدى فاالدتها في احتواء الموقف وال د مت التداعياز  مع االزماز والكوار  
السلبية لةزمة في م اولة للخرو  بمجموا  مت الدرو  المستدا ة مت الواقع 
العملييييييي وتقييييييدتم بعييييييض المعيييييياتدر او االرلييييييا از التييييييي تسييييييااد الم،سسيييييياز 

األزمييياز والمنظمييياز الييي  ت سيييدت  دييياءة وجيييو ة جهو هيييا االتصيييالية  وقييياز 
تنياء اليي  ميا سيبح، و ختييوة فيي مواكايية مهنية الخدميية  ، وابير هيذه الوسيياكت

االجتماعية للت ول الرقميي، وتمشييا ميع رؤيية مصير للتنميية المسيتدامة، وفي  
 ت  زمة فدرو   ورونا المستجد العالمية وما تتاعهيا ميت ت دديراز اجتمااديية 

م اولييييية االجابيييية الييييي  ي فيييي للا يييييف وتكنولوجدييييية، تت يييييد  القييييييضية الركيسييييية 
 :التاليةتساؤالز ال
 الرقمييي  ييي  سيياهمئ بعييض االزميياز   زميية  ورونييا( فييي تعايييا الت ييول -1
 المنظماز األهلية؟ب

 رت  ال  هذا التساؤل ماتل :وي

فييي ت قدييح  الرقميييحييد اسييتدا ز المنظميياز األهلييية مييت الت ييول   لاليي   - 
  هدافها؟

بالمنظمييياز  اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقمييييةميييا  ايييراب ومجييياالز  -  
 في ت قدح  هدافها؟ األهلية
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 هييييذه اسييييهاد البييييرامد والتتبيقيييياز الرقمييييية فييييي تتييييوير قييييدراز مييييدى مييييا  - 
 ؟از المنظم

ميييا  مييير اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقميييية فيييي التعاميييت ميييع األزمييياز  -  
 المعاصرة

 الرقمية  ا ت المنظماز األهلية؟ البرامد والتتبيقاز  تتبدحما معوقاز  -2

ما مقترحاز تدعدت استخداد البيرامد والتتبيقياز الرقميية  ا يت المنظمياز   -3
 األهلية؟

 : البحثأهمية   ثالثا:

تشييهد العييالم الدييود ت ييواًل  بدييرًا فييي مجييال المعلوميياز وتييدفقها ومييا ت ييد   -1
ا   هو ال ورة المعلوماتية وتكنولوجييا المعلومياز، مميا جعلنيا ندكير جيدتًا فيي 
 همية تتوير الم،سساز بكافة  نوااها مت  جت    تتواك    اكهيا فيي اإلنتيا  

عالميية، لت قديح جيو ة المنيتد  و حت  في تقدتم الخدمة مع مسيتوياز األ اء ال
  و الخدمة .

تكميييت  هميييية هيييذا الا يييف فيييي  نييي  ميييت الا يييو  التيييي تعنييي  بمو يييوااز  -2
المتعيييا م للبيييرامد الرقميييية فيييي ليييت  مجييياالز ال يييياة  العصييير وتنيييامي اليييدور

 صييييا ئ الرقمنيييية   اة لتتييييوير و اييييم  األهلييييي حدييييف ومنهييييا مجيييياالز العمييييت 
 هيييداو الجم يييياز األهليييية وليسيييئ وسيييدلة  األاميييال الخدريييية ووسيييدلة لت قديييح

  .للتصال فقل

 صيييييا ئ التكنولوجيييييييا الوسيييييدلة البدتليييييية للتواصييييييت ميييييع امييييييلء الخدميييييية  -3
 19انتشيييار بعيييض الجيييواكق الوباكيييية  دديييرو  حكوفديييد  فييي   يييتاالجتماعيييية 
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المسييييييتجدح والتييييييي تسييييييتداي تجنيييييي  التجمعيييييياز وتتبدييييييح  جييييييراءاز التاااييييييد 
 ألوبئة.االجتمااي منعًا النتشار ا

و ت ما تمكت  االستدا ة مت موره المعلوماز ووساكت المعرفة المتنواة في  -4
االسييتدا ة منيي  واسييت ماره لتدعدييت وتتييوير  ور المنظميياز األهلييية فييي املييياز 

 التنمية.

اتجيياه الا ييو  العلمييية المرتاتيية بالمنظميياز األهلييية اليي  ت ييدتف املهييا  -5 
 ي تتبيقاز تكنولوجيا المعلوماز.تقدتم  دماتها مت  لل تبن  و سلو  

تااتد اهتماد م،سساز مهنة الخدمة االجتماعية تربل التكنولوجييا ال دت ية   -6
مجيييال العميييت  بمجييياالز الممارسييية المهنيييية للخدمييية االجتماعيييية و اصييية فيييي

 األهلي لمواكاة التتور واصر الت ول الرقمي.

 : البحثأهداف   رابعا:

تو ي  المنظماز األهلية للبيرامد والتتبيقياز الرقميية التعرو ال  واقع    -1
 في ت قدح  هدافها.

الوقوو الي  ميدى اسيتدا ة المنظمياز األهليية ميت تيرامد الت يول الرقمي    -2
 في تدعيم قدرة المنظمة ال  ت قدح  هدافها.

الوقيييييوو الييييي  معوقييييياز اسيييييتخداد البيييييرامد والتتبيقييييياز الرقميييييية  ا يييييت  -3
 المنظماز األهلية

الوصيييول لمقترحييياز تدعديييت اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقميييية  ا يييت  -4
 المنظماز األهلية.
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 خامسا: االطار النظرى للبحث:
 : البحثمفاهيم 

 مفهوم التحول الرقمي :

تقصيييد بيييالت ول الرقميييي بالمنظمييياز  نييي  اسيييتخداد المنظمييية للتقنيييية فيييي   ارة  
 امالهييا و يييدماتها وانشيييتتها وفييي معالجييي  وت لديييت تيانتهييا فيييي التواصيييت تيييدت 
افرا ها وفي تعاملتها الكترونيا بشكت  اميت و التيد ا  تيتم  يت يلي  فيي تدئية 

 .  )55(تقنية رقمية يمن  مستندة ال  قوااد تياناز م مي 

كمييا تعييرو الت ييول الرقمييي ب نيي  : املييية سييع  المنظميية السييتخداد تكنولوجيييا 
المعلوميييياز واالتصيييياالز وتكنولوجيييييا ليييياكة االنترنييييئ العالمييييية لت سييييدت ا اء 

 ارجهيا ويلي   مهامها واملياتها المختلدة و نقلها لمت ت تاجها فيي  ا لهيا او
از المتدفقيية والمتييوفرة مييت  ييلل االاتمييا  اليي  المييوار  اليي ل  وهييي المعلوميي

تهيييا و تكنولوجييييا ونظيييم معلومييياز المسيييتخدمة و الميييوار  الاشيييرية المنيييا  تهيييا 
القيييياد بالمهييياد المختلدييية التيييي تييي، ل الييي  ت قديييح  هيييداو المنظمييية فيييي  يييت 

 .  )56(استراتيجياتها

الي   ني  امليية  Transformation Digital""  ميا تعيرو الت يول الرقميي 
اإلنتييا  بالمنظميية وطييرج توزيييع الخييدماز المصييممة  تسييعي  ليي  ت دديير طييرج 

 مت قبت؛ مت  لل استبدال استخداد العناصر الما تة ب  رى افترا يية م يت(
طيييييرج الوصيييييول للعمديييييت، وطيييييرج تصيييييميم الخيييييدماز، والتقدييييييم ومعرفييييية يراء 
المسييتدددتت مييت  ييدماز المنظميية ابيير اإلنترنييئ ، و ييذل  اسييتبدال العملييياز 

ز فداياكية ب  رى الكترونية م ت (المي،تمراز ابير الويي ، التي تتتل  تداال
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والتدري  ات بعد ، باإل افة  ل  استبدال مهاد األفيرا  واسيتخداماتهم الما تية 
 .(57(ب  رى افترا ية

ويمكت تعري  الت ول الرقميي اجراكييا فيي  يوء الدراسية الراهنية باني  اسيت مار 
المنظميية للبييرامد والتتبيقيياز الرقمييية المتاحيية ابيير الشيياكاز االجتماعييية فييي 
الوصول لجمهورها المسيتهدو وفي  تندديذ  نشيتتها وت سيدت   اءهيا ،  وسيدلة 

 . ورونال قدح  هدافها في  وء االزماز المعاصرة وبخاصة جاك ة 

 مفهوم األزمة:  -2

تعتبييير األزمييية ل ظييية حرجييية وحاسيييمة تتعليييح بمصيييدر الكييييا  اإل ارل اليييذل  
تيييصا  تهيييا، وميييشكلة تم يييت صيييعوبة حييا ة  ميياد متخييذ القييرار تجعليي  فييي حدييرة 
بال ة ويصاق  ل قيرار تتخيذه  ا يت  اكيرة ميت اييدد الت كييد، وقييصور المعرفيية، 

لتيدااي المتلحيح اليذل تاييد  رجية المجهيول فييي وا يتل  األسياا  بالنتياكد وا
 .)58(تتوراز ما قد تنجم ات األزمة 

 يرو انتقيالي تتسيم بعيدد التيواز  ويم يت ت يول فيي   كما تمكت تعريدها ب نهيا :
حييياه الديير   و الجماايية  و المنظميية  و المجتمييع و االاييا مييا تنييتد انيي  ت ديير 

 .)59(كبدر

 مييا تعيييد األزمييية بم اتييية  ليييت تييي،مر تييي مدرا ما تيييا الييي  النظييياد  لييي ،  ميييا  نييي   
النظياد، وتتيسم األزميية االبييا تهيد  االفترا از الركديسية التيي تقيود الدهيا هيذا 

بعناصييييير المداجييييي ة و يييييدح الوقيييييئ ونقيييييص فيييييي المعلومييييياز باإل يييييافة  لييييي  
 .)60(اواميت التهدتد الما ل والاشرل 
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 ورونا  ويمكت ت دتد األزماز المست دمة ف : التداعياز المترتاة ال  جاك ة
التييييي نشيييي ز بسييييب  انتشييييار فدييييرو   ورونييييا المسييييتجد األصييييع  فييييي تيييياري  
الاشرية المعاصر، فقد   ز  ل  تقدديد حر ية الاشير وسيببئ العدتيد ميت ا ميار 

 االجتماعية واالقتصا تة .

 :)61(لةزمة مراحت  ربع (كاتلت وصف:  األزمة مراحل

 .تكيتي  استجاباز  ان  تنش  مبدكي ت مدر -  

 .المستمرة األمارة ت ئ  التوتر تا ا   -  

 فيي وتبيد  والخارجيية الدا ليية التيوارا  مصا ر  هور حت  التوتر  تا ا    -  
 حديف  التكيي  ميكانامياز  طرييح ايت تعميت وقيئ  االزمي  تهيد  وربما ،  ال ر ة

 .مختلدة بتريق  المشكلة الشخص  ترى 

 تي، ل و ال ال ية المرحلية فيي تهيد  لم االزم     لو  وت ت   ال رجة  المرحلة  -   
 التيييد ت ويكيييو   العييياطدي اليييت كم وغييييا   اليييو يدي السيييلو  سيييوء الييي  التيييوتر

 .للت ددر مستعًدا تكو   الشخص  أل  المرحلة هذه في متلو   للمساادة

 :)62(االزمة خصائص 

 .الشخص  الدها تعو   التي والسلو ياز  للعا از  ت دل تم ت األزمة -1

 مييت ت وييي  بمييا ويليي  المجتمييع  و الجماايية  و الديير   ل ييياة تهدتييداً  تم ييت -2
 .اجتماعية  و ندسية  و جسمية  و اقتصا تة   و 

 معهيا التعاميت الي  القيدرة وايدد  العجيا  و  اليي    مت  تنوو  االنسا   تشعر  -3
 .تندس  ال قة ويدقد 
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 تصياق ميم وميت اليذاز   فاعيياز   بدير حيد  الي  تضعف األزمة  موقف  في  -4
 .العل  في تعاوناً  و ك ر با  ريت للت مر قاتلية  ك ر الجمااة  و  الدر  

 اإلتيييداو زييييا ة الييي  تسيييااد  يلييي  فيييد  األزمييية مواجهييية فيييي الدييير   نجيييق  يا -5
 مييت الدير   تمكييت جدتيدة تكيتييية  سيالد   اكتسيا   مييع والنضيد النمييو فيي وزييا ة
 الدشت. حالة في العكس وي د    كبر بداالية المقبلة االزماز  مع التعامت

 على المجتمع:  اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمات المستحدثة

 ليي  تعتدييت النشييا  االقتصييا ل االاتيييا ل وال ييياة  19-  ز جاك يية  وفدييد  
الدوميييية العامييية فيييي جمييييع  ن ييياء العيييالم، وفيييي  طيييار التصيييدل لهيييذا الوبييياء، 

ي المييييرب، اتخييييذز العدتييييد مييييت حكوميييياز العييييالم تييييداتدر صييييارمة لمنييييع تدشيييي
ولضيما  األ اء السيليم لنظياد الرااتية الصيي ية وحماتية الدئياز األك ير  ييعدا. 
ومع يل ، واسب  تااتد حالة ادد اليقدت والضعف الناجم ات  الج األامال 
التجارية وفرب قدو  السدر وتيداتدر االحتيواء ،فيد  ا ميار االقتصيا تة قصيدرة 

ت ماراز واألربيال بشيكت تي، ل األجت وليكة مت حدف انخداب اإلنتيا  واالسي
 .)63( ل  ارتداو معدل الاتالة

 فديي  ييوء المت ديراز التييي مير تهييا العييالم، منيذ  هييور فديرو   ورونييا حكوفدييد 
ح وانتشييياره تيييدت جمييييع اليييدول، تيييدا    تداعياتييي  االقتصيييا تة واالجتماعيييية 19

ستكو    بدرًة وم،مرًة ال  المستويدت العالمي والوطني، حدف ما فر   تدشي 
الوباء مت اتخياي حامية ميت اإلجيراءاز والتيداتدر االحترازيية تم ليئ فيي حالعيال 

لج التييياد سيييدر ااإلايييوال جييير الصييي ي ا التااايييد االجتميييااي ا المنيييع ميييت ال
انعكيييس سيييلًاا الييي  اقتصيييا از جمييييع  ول العيييالم،  لجمييييع م،سسييياز الدولييية:

و   يت النظياد العيالمي فيي حالية ميت الر يو ، نيتد انهيا تي مدر الي  المنظوميية 
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االقتصيا تة واالجتماعيية، طاليئ مصير؛  ميا طاليئ جمييع  ول العيالم. حديف 
ا تتر  يمارهيا الي  الجمييع رايم مت الم، د     ل  زمة تمر تها العالم مجتمعً 

ا ألو يييييييااها االقتصيييييييا تة  تدييييييياوز هيييييييذه ا ميييييييار تيييييييدت  ولييييييية و  يييييييرى؛ طاقيييييييً
 .)64(والسياسية

فميييع تدشيييي فديييرو   ورونيييا ، تيييد ز البليييدا  تواجييي  مشيييكلز  تديييرة، حديييف 
وميع  ، ربئ الجاك ة بشدة نشياطاز فيي قتااياز السيياحة والبنياء والشي ت.

دز السياحة توقًدا لا   امت، ول قئ بالتجارة انتشار هذا الددرو   تًضا، له
العالمييييية   ييييرار  بدييييرة، وبسييييب  القدييييو  اليييي  ال ر يييية، اجيييياز العدتييييد مييييت 
األمييياكت ايييت جيييذ  السييييال؛ فييي  ى هيييذا األمييير  لييي  ر يييو  ليييم تشيييمت الشيييرج 
ا. وقييد رز  األوسييل فقييل، تييت  نيي  لييمت النيياتد الم لييي اإلجمييالي العييالمي  تضييً

تراجييع النيياتد الم لييي  2020توندييو  ل والتنمييية فيييمنظميية التعيياو  االقتصييا  
 .)65(في المئة تقريًاا 13اإلجمالي العالمي تنساة 

باإل يييافة الييي  تيييداعياز اقتصيييا تة واجتماعيييية  ميييرز الييي  المجتميييع،  اصييية 
وفقييدا  مييور   تييدهور  و ييااهم واديير الميينظمح العيياملدت حبالقتيياو الخييال و 

 االحتياجاز األساسية ألسرهم. رزاقهم الركيسي لسد 

 تأثيرات التكنولوجيا الرقمية فى تدعيم المنظمات األهلية.
هنا  العدتيد ميت التي مدراز التيي تمكيت    ت يدمها التكنولوجييا الرقميية  

والتيييي تمكيييت ميييت  للهيييا الوصيييول لةهيييداو التنمويييية المنشيييو  ت قيقهيييا وميييت 
 : )66( همها
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لهييا القييدرة اليي     تيي،مر فييي التكييويت المعرفييي :  ونهييا التغييررر المعرفرري-1
لةفرا ، ويل  تتم مت  يلل امليية التعيرب التويلية الميدى الوسياكت اإلايلد 

  .)67(كمصا ر للمعلوماز الموموج فدها

: قييدرة التكنولوجيييا الرقمييية مييت  ييلل مييا تنشييره وتب يي  مييت تغييررر المو رر -۲
ر  لي  العيالم، سيواء الي  مو وااز ال  ت ددر نظرة وموقف واتجياه الجمهيو 

 مستوى األلخال  و القضاتا  و ال  مستوى السلو  والقيم.

: وهيييييي ميييييت  هيييييم  صييييياكص التكنولوجييييييا الرقميييييية تعبئرررررة الررررررأ  العرررررام-3
السييتتااتها ومقييدرتها اليي   مييارة الجميياهدر وت ريكهييا لت قدييح اييرب معييدت، 

عربييي اييت طريييح تكدييي  الجميياهدر معيي ، و ييا  مييت  ترزهييا حييرا  الشيياا  ال
الذل تم ت في ال وراز التي لهدتها بعض الدول العربية والتي سمدئ ت وراز 
التيييس تييو ، والتييي  مبييئ قييدرة هييذا النييوو مييت اإلاييلد تعبئيية الييرال العيياد ن ييو 

  .)68(الت ددر

    ت ما تتم قراءت   و مشاهدت  ملئ بالقيم، فذل    التنشئة االجتماعية:  -4
تعميت الي  تلقيدت المسيتقبت مجمواية مييت المعيارو تعميت الي  تشيكدت الهوييية 

 ال قاوية. 

: تيييد ز العدتيييد ميييت الديييرج التتوعيييية اإلااميييية تمويرررل الحمرررات ا  اثيرررة-5
تتو يييي  التكنولوجييييا الرقميييية إلطيييلج ماا راتهيييا اإلااميييية الخاصييية ، وجميييع 
التبراييياز اللزمييية لتموييييت تلييي  ال ميييلز ميييت مسيييتخدمي هيييذه المواقيييع وهيييذه 
التريقيية ناج يية فييي اسييتقتا  الييدام والتبرايياز للوصييول  ليي  اييد   كبيير مييت 

  .)69( ص ا  األتا ل البيضاء لدام الدئة المستهدفة
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وتسهم تكنولوجيا المعلوماز واالتصاالز الداالة ات قر  في مساندة قيا از 
لييي والتتييواي التخيياي  جييراءاز معالجيية جوانيي  القصييور وتتييوير العمييت األه

  ارة العمييييت األهلييييي  كييييت ومكسييييا  المهيييياراز وتنمييييية القييييدراز بمييييا تعاصيييير 
 التقنياز التكنولوجية المتتورة .

ويعد تتبدح تكنولوجيا المعلوماز في ا اره المنظمياز األهليية  ا يت المجتميع 
ويلييي  ميييت  يييلل العدتيييد ميييت  ميييعاكبييير األمييير فيييي ت قديييح التنميييية فيييي المجت

 :)70(االستراتيجياز ال  الن و التالي
االسييتراتيجية االوليي  : وتتم ييت فييي تبنييي تكنولوجيييا المعلوميياز تتييوير البنيياء  

 الدا لي للمنظماز 
االسيييييتراتيجية ال انيييييية: تقيييييود الييييي  التبنيييييي التيييييدريجي لتكنولوجييييييا المعلومييييياز 

 ملكمة  روفها.المتقدمة قدر االمكا  او التكنولوجيا ال
تعتميد الت  الدها االستراتيجية الوسيتة و   وهي ما نتلح  :االستراتيجية ال ال ة 

  الدها المنظماز األهلية بالدول النامية.
كما تمكت االستدا ة ميت التكنولوجيية فيي تسيويح العميت الخديرى  لكترونييا ايت 
طرييييح لييياكة اإلنترنيييئ وتقنيييياز الهييياتف الم ميييول ء ويلييي  ميييت  يييلل  نشييياء 
مواقع تدام العمت الخدرى ومواقع   رى تتاع الجم ياز الخدرية وه  تددد ف  

اكق المجتميييع املييية االنتشييار والوصييول األكبييير واألسييهت  ليي  العدتيييد مييت ليير 
المييييييدني ء  مييييييا تمكييييييت اسييييييتقاال المشييييييكلز والشييييييكاوى الخاصيييييية بال يييييياالز 
الم تاجيييية اييييت طريييييح الشيييياكة اإللكترونييييية و راسييييتها وت لدلهييييا للت قييييح مييييت 

  مصداقية ال الة.
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 تقنيات التحول الرقمى:

 جهيييييييييييييييييياة الهيييييييييييييييييياتف  - ال وساة الس اتية - الدددتوالرقم . -
 الم مولة

ليييييييييييييياكاز التواصييييييييييييييت  -
 االجتماا 

 جهيييييياة االستشييييييعاراز  - االنترنئ  منصاز  -
 الذ ية

 لالة العرب االلكترونية - تقنية  شف المواقع -
 :)71( أ راض التحول الرقمى

اسييتخداد الوسيياكت التقنييية ال دت يية فييي الا ييف واالتصييال ال تيييار وت دتييد  -1
كييًل مييت القتيياو المسييتهدو ومجييال العمييت، و تمكييت  تضييًا االاتمييا  اليي  مييا 
تنقل  وساكت اإلالد في التعرو ال   ارطية المنياطح والشيعو  والجمااياز 

 ياز ال اجة  ل   امال  درية.
لمعلومييياز األساسييية الضيييرورية ليييدى تمكييت االسيييتدا ة منهيييا فييي جميييع ا -2

الشروو في ماالرة المشروااز سيواء  انيئ اقتصيا تة  و اجتماعيية  و ادرهيا 
مييت األامييال ياز التييابع الخدييرل، بمعنيي     املييياز االستقصيياء واال تيييار 
تييييييدت البييييييداكت الم تمليييييية، تسييييييهت تييييييدورها التعييييييرو اليييييي  طبيعيييييية واتجاهيييييياز 

ارة تيييت وتسيييااد الييي  تيييوفدر معلومييياز االحتياجييياز الخاصييية بالمنتقييية المختييي
 .كاوية  و ال  األقت تمهددتة ات تل  االحتياجاز و ولوياتها

تمكييت بعييد يليي  االسييتنا   ليي  تقنييياز ال واسيي  ا لييية فييي تكييويت قوااييد  -3
تياناز تشمت  ًل مت المناطح التي تجرل العمت الدها، و ذل  التي لم تدر  

اليييي  تسييييريع المراحييييت الت ضييييدرية  بعييييد فييييي الختييييل المقترحيييية، مييييا تسييييااد 
المسييييتقبلية انييييد االنتقييييال  ليييي  منيييياطح   ييييرى  و توسيييييع نتيييياج العمييييت فييييي 

 المناطح والمجاالز القاكمة بالدعت.
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جمع تدت المر اية والتدويض: فمت  لل سيهولة االتصيال والتنقيت تمكيت   -4
 تتبدح  رجاز متداوتة مت المر اية والل مر اية في العمت.

اءة اإل ارة والعمييييت المدييييداني:  ي تسييييااد التتبيقيييياز المتنوايييية  يييما   ديييي -5
للعليييود التقنييييية فيييي مختلييييف المجيييياالز الييي  االرتقيييياء بييياأل اء تييييدءًا بالنتيييياج 
اإل ارل بميييا ويييي  الييينظم اإل اريييية المتاعييية وطريقييية   ارة العميييت تيييدت الوحيييداز 

 واألقساد، ومعاتدر التقديم واإلنجاز.
   ربعيية اوامييت جعلييئ هييذه الوسيياكت الجدتييدة  ك يير هنييا مااتييا ال ييورة الرقمييية:

تييي مدرًا ميييت  تييية امليييياز اتصيييالية فيييي تييياري  اإلنسيييا  ميييت قبيييت وهيييذه العواميييت 
  :)72(هي
 القدرة ال  التعبدر ونقت  م هاكت ومتنوو مت األفكار والمشاار.  -1
 الت ل  ال  المكا  مت  لل مرونة وسراة ال ر ة.  -2
 سجدت وحدا المعلوماز.الت ل  ال  الامت تت -3
 االنتشار ب دف تتيق المعرفة لكت التاقاز في المجتمع. -4

مسييييياحاز حيييييرة ومتجيييييد ة للتواصيييييت تيييييدت  كميييييا  تاحيييييئ التكنولوجييييييا الرقميييييية
مستخدمدها، لم تكت العمت الخدرل والتتواي بعديدا انهيا ب يال ميت األحيوال، 

المواقييع، اسييتتاائ  ييت  ي بييا رز م،سسييات  إلنشيياء صييد از لهييا اليي  تليي  
منها    تكو  مت  للها مجتمعًا  لكترونيًا تتابع   اارها ويتداات معها، وهو 
األمير اليذل ليم تكيت قاصيرا الي  الهدئياز ياز التيابع الم،سسيي ف سي ، تييت 
اتج  العدتد مت المستخدمدت المهتمدت ب نشتة العتاء االجتمااي  ل  تدلدت 

دت ابييير حسييياباتهم الشخصيييية، لدتكييييو  الصيييد از،  و التواصيييت ميييع المهتميييي
بالنهاتيية طييي  واسييع مييت المجتمعيياز االفترا ييية التييي تجمعهييا  لهييا السييعي 

 .)73(لتنمية المجتمع ومساادة ا  ريت
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تقيييدد اسرررتخدام التكنولوجيرررا الحد ثرررة فررري العمرررل داخرررل المنظمرررات:  فوائرررد
 :)74(تكنولوجيا التعليم الك در مت الدواكد مت  همها

 تقدتم الخدماز للمستدددتت بصورة مر ية طدلة  تاد األسبوو. - 
 .ت قدح السراة المتلوبة إلنجاز العمت وبتكلدة مالية مناساة -

 .تعمدح مدهود الشداوية والاعد ات الم سوبية - 
 .ال دا  ال  حقوج المو ددت مت حدف تنمية رول اإلتداو واالتتكار - 

 .از و تقلدت مخاطر فقدهاال دا  ال   مت و سرية المعلوم - 
 االنتقال مت   ارة النشا  الما ل  ل    ارة النشا  االفترا ي. -
 االنتقال مت اإل ارة الماالرة وجها لوج   ل  اإل ارة ات بعد. -
االنتقييييال مييييت التنظيييييم الهرمييييي القيييياكم اليييي  سلسييييلة األواميييير  ليييي  التنظيييييم  -

 الشاكي.
ت  لييي  القييييا ة المرتكييياة الييي  المهييياد  و الييي  العييياملداالنتقيييال ميييت القييييا ة  -

 .  المرتكاة ال  الما 
االنتقال مت الرقابة بمدهيود مقارنية األ اء الدعليي ميع المختيل  لي  الرقابية   - 

 .الماالرة ا نية
  :)75(ويتم يل  مت  لل : األهليفي العمل  التطبيقات الرقميةاستثمار 

للدعاليياز  و الخيدماز التيي تقيدمها الجم يياز المشار ة بخبير  و بصيورة   -1
 لجذ  اهتماد النا .

 و ع األ اار واإللارة  ل   ل م توى تتم  تاتت  تتعلح تنشا  الجم ية. -2
 التداات مع جميع التعليقاز التي تت د  ات نشاطاز الجم ية. -3
 ا تيار الوقئ المناس  للنشر. -4

  :)76(التالية باإل افة  ل  ما سبح تمكت اإللارة  ل  النقا   
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ت سدت جو ة العملياز الدا لية والتتوعية وتيوفدر نظيم فاالية للمعلومياز  -1
 تسااد في  داءة املية التختيل والتنظيم ابر التقنية الرقمية.

االستدا ة مت التقنية الرقمية في املية االنتشار والوصول  ل  العدتد ميت  -2
وال ياالز الم تاجية لراكق المجتمع المدني،  ما تمكيت اسيتقاال الشيكاول 

 الكترونيًا و راستها وت لدلها للت قح مت مصداقية ال الة.
 االستقتا  االلكتروني وم ارة المتتوادت. -3
 االستدا ة مت التقنية  نشا  تسهم في تتوير وتنمية المجتمع .  -4
جميييع وتوصيييدت وتخيييايت واسيييترجاو وت لديييت المعلومييياز الخاصييية بالعميييت  -5

والتتواي، حدف    استخداد التقنية الرقمية في   ارة نظم المعلومياز الخدرل  
تجعيت المعلوميياز متاحيية فيي الوقييئ المناسيي  وبيالجو ة الدااليية ب سيي   ديياءة 

 البياناز المتاحة.

 الموجهات النظرية للبحث:

 نظرية المنظمة: -أ 
تذلئ لت دتد مدهود المنظمية  ال   ال  الرام مت الم اوالز الجا ة الت 

 نها  شدئ ات  وج  ادتدة ف  فهم المنظماز ولم تقيدد تعريديًا واحيدًا مقبيواًل، 
حدييف تييم صيييااة هييذه التعريديياز فيي   ييوء نميياي  معدنيية  و  ادرهييا، وويمييا 
تل  ارب لجان  مت هذه المعالجاز واالتجاهاز الت  قدمها بعيض العلمياء 

 ف  هذا الش  .
تشييدر اليياعض  ليي  انهييا وحييداز اجتماعييية تقيياد بتريقيية مقصييو ة حدييف 

  .)77(لت قدح  هداو م د ة وتتخذ طابعًا تناكيًا تلكم ت قدح هذه األهداو
وتبييدو  همييية المنظميياز فيي   نهييا تشيياع  نوااييًا ادتييدة مييت االحتياجيياز 

 نهييا  Argyrisلهنسييا ، ااطتييية وروحييية واقلييية واقتصييا تة ويييرى ارجدييريس 
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بتريقيييييية مددييييييدة لت قدييييييح  هييييييدافها ويكييييييو  ت قيقهييييييا  فضييييييت بصييييييورة  كونييييييئ 
  .)78(جماعية

وتتضييييق  هميييييية المنظميييياز فييييي  انهييييا   اة  ساسيييييية مييييت األ واز التييييي  
تسيتخدمها المجتمعيياز لت قديح  هييدافها الجماعيية فهيي  التي  تمكييت النيا  مييت 

 ت قدح  ى مستوى ترابون  مت الت ست ف  نوعية حياتهم.

ت هيييذه النظريييية فييي     المنظمييياز اجتماعيييية تيييم  نشييياؤها ويسيييتددد الااحيييف مييي
لت قدييييح  هييييداو م ييييد ة والتيييي  تسييييهم فيييي  الييييااو احتياجيييياز األهييييالي  ا ييييت 
المجتمع الم ل  ومواجهة مشكلتهم،  ما    هنا   هيدافا م يد ة للم،سسياز 
التييي  تخيييدد المجتميييع الم لييي   مجتميييع الدراسييية( وتقسييييمًا ونظاميييًا تسيييدر فييي  

ا  مييا    هنييا  سييلتة تتييول  قيييا ة هييذه الم،سسيياز لت قدييح  ييوك  العمييت تهيي
  هدافها  ل  ادر يل  مت الخصاكص الت  تتمدا تها المنظماز. 

وال  حد قول  رجدر  فالمنظماز  ونئ بتريقة مدددة لت قدح  هداو 
 .)79(تكو  ت قيقها  فضت بصورة جماعية

 لل  قامية وهنا  ت مدراز اتجاتية وفواكد ت صت الدها الجم ياز مت 
 العلقاز مع المنظماز األ رى والت  مت  همها:

   العلقاز ميع المنظمياز األ يرى لهيا ااكيدًا مقياتًل وم   انيئ مكلدية  -1
 ومت مم فما تستندذه مت وقئ وجهد ليس مت با  الداقد.

هنيييا  الك دييير مميييا تمكيييت    ت صيييت اليييي  الجم يييياز ميييت م يييت هيييذه  -2
رها، ويلي  تترتي  اليي  اليد ول العلقاز م ت التسهدلز بمختلف صيو 

 ف  مشروااز مشتر ة.
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مييا تمكييت    تعييو  اليي  المجتمييع مييت حييت مشييكلت  والييااو احتياجاتيي   -3
 المختلدة مت  لل هذا التعاو .

  التفاعلية الرمزية : نظرية -   

تييييدور فكييييرة التداالييييية الرماييييية حييييول مدهييييومدت  ساسييييددت همييييا : الرمييييوز و  
المعاني في  وء صورة معدنة للمجتميع المتداايت، و تشيدر التدااليية الرمايية 
 ليي  معنيي  الرمييوز اليي  ااتاييار  نهييا القييدرة التييي تمتلكهييا الكاكنيياز اإلنسييانية 

  .)80(ضيهم الياعض للتعبدر ات األفكار باستخداد الرميوز فيي تعياملتهم ميع بع
ونجيييد    اسيييتخداد الرميييوز  مييير قييياكم فيييي  يييت ميييت التجمعييياز ال شيييرية م يييت  

و التجمعاز الاشرية ،  ال    التعاميت بيالرموز فيي   تجمعاز النمت و الن ت ،
التجمعاز ال شرية تقود ال   سيا  التداايت ال رييال التلقياكي ، و يلي  الي  
اكييس التجمعيياز الاشييرية التييي تسييتخدد الرمييوز للتعبديير اييت ليييء ليي   الليية 
اجتماعييية و تهييتم التداالييية الرماييية بالتريقيية التييي تختييار تهييا المشييار و  فييي 

 . )81(التداات االجتمااي لمعاني الرموز و تتدقو  ال  هذه المعاني املية

 : )82( ما المصتل از األساسية للنظرية فهي 

التداات: وهو سلسلة متاا لية ومسيتمرة ميت االتصياالز تيدت فير  وفير ،  و  -1
 فر  مع جمااة  و جمااة مع جمااة.

وادت ميييت وفيييي  تابييية حيييول النظريييية فيييي اليييم االجتمييياو حيييد  جيييور  زمديييت نييي
 التداات االجتمااي:

 تداات اجتمااي تدت االجنا  الاشرية. -
 تداات اجتمااي تدت األجنا  ادر الاشرية. -
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المرونة: ويقصد تها استتااة االنسا     تتصرو فيي مجمواية  يروو  -2
بتريقيية واحييدة فييي وقييئ واحييد، وبتريقيية مختلديية فييي وقييئ ي يير، وبتريقيية 

 متااتنة في فرصة مال ة.
مجمواية ميت االلياراز المصيتنعة، تسيتخدمها النيا  ويميا الرموز: وهيي   -3

تدنهم لتسهدت املية التواصيت، و هيي سيمة  اصية فيي االنسيا ، وتشيمت 
اند  جور  مدد( الل ة، واند تلومر المعياني، وانيد جوفميا  االنتاااياز 

 .)83(والصورة الذهنية
الييواي الييذاتي: وهييو مقييدرة االنسيييا  الييي تم دييت الييدور، فالتوقعيياز التيييي  -4

تكو  لدل ا  ريت ايت سيلو نا فيي  يروو معدنية، هيي بم ابية نصيول 
 تج     نعدها حتي نم لها الي حد تعبدر جوفما .

ويمكييييت تو ييييي  معيييياني ومضييييامدت هييييذه النظرييييية لخدميييي  مت دييييراز الدراسيييية 
 النظر ال  : ال الية مت  لل

المعلوماز التكنولوجية المرتاتة بالممارسية ال اليية الي   نهيا تشيتمت الي    -
العيييياملدت فييييي  مجمواييي  مييييت الرمييييوز والمعيييياني التييييي تمكيييت ا  تشييييكت تدكديييير

المنظماز األهلية ن و األطر النظرية ال دت ة المرتاتة بالممارسة فيي العميت 
  االهلي.

   تكنولوجيا المعلوماز الرقمية المرتاتية بالخيدماز االجتماعيية تمكيت      -
تعمت ال  زيا ة التداالز تدت ااضياء المنظمياز ميع بعضيهم الياعض وميع 
المسيييييتدددتت حيييييول المعييييياني والمضيييييامدت المرتاتييييية بقضييييياتا العميييييت االهليييييي 

 . والتنمول 
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ايييييد مييييت اكتسييييا   ييييو  التااتييييد والتييييدفح الكبديييير للمعلوميييياز التكنولوجييييية ت -
المعاني والرموز المرتاتة با را  العالم مت حولهم بشكت ااد والعميلء اليذتت 

 تتلقو  الخدمة بشكت  ال.

   تكنولوجييييا المعلومييياز الرقميييية اصيييا ئ واقيييع ت يشييي  المجتميييع والييي   -
الخدمة    تكونوا جياء ميت هيذا الواقيع والتعاميت معي  بميا تعيو  الي    مقدمي

 اتهم في ممارس  العمت االهليتنمي  وتتوير قدر 
  سادسا: ا جراءات المنهجية للدراسة : 

 : تنتمي هذه الدراسة  لي نمل الدراساز الوصتية .  نوع الدراسة - 
 : استخدمئ الدراسة منهد  راسة ال الة.المنهج المستخدم -  

: اسيييتعانئ الدراسييية ال اليييية باسيييتاانة ألاضييياء مجيييالس أدوات الدراسرررة -  
 الجم ية مجال الدراسة.  ارة 

 وقد مر تناء األ اة بالمراحت التالية : 
  بعا  ركيسية ه : ( عاارة ت تي  ربع 77تضمت    تصميم مبدكي لة اة   - 

 الم ور األول : اراب استخداد البرامد والتتبيقاز الرقمية
 فواكد استخداد البرامد والتتبيقاز الرقمية. الم ور ال اني :

 الرقميةمجاالز استخداد البرامد والتتبيقاز  :ال الف الم ور 
اسييهاد البييرامد والتتبيقيياز الرقمييية فييي  اييم وتتييوير قييدراز  الم ييور الرابييع :

 المنظمة
 ميير اسييتخداد البييرامد والتتبيقيياز الرقمييية فييي التعامييت مييع  الم ييور الخييامس :
 األزماز المعاصرة.
 لتتبيقاز الرقميةمعوقاز استخداد البرامد وا الم ور السا   :
 مقترحاز استخداد البرامد والتتبيقاز الرقمية الم ور السابع :
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فيييييي صيييييورتها المبدكيييييية اليييييي مجمواييييية ميييييت األسييييياتذة  تيييييم ايييييرب األ اة  - 
ا ويلييي  تهيييدو 11المتخصصيييدت فيييي الخدمييية االجتماعيييية وايييد هم   ( م كميييً

ايييت و االاتميييا  الييي   رجييية اتدييياج ال تقيييت  ا تايييار الصيييدج الظييياهرل لييية اة 
حييذو بعييض ال ايياراز، وم ييافة  ( لكييت عاييارة، وبنيياَء اليي  يليي  فقييد تييم80% 

بعييض ال ايياراز، وتعييدتت صيييااة بعييض ال ايياراز، ومييت مييم فقييد وصييت اييد  
( 74( عاارة  لي  ايد   77بعد ا تاار الصدج الظاهرل مت     عااراز األ اة 

 عاارة
،  قاد الااحيف ب يذو ال اياراز التيي ليم ت صيت الي  نسياة االتدياج المقيررة  -

 ( 71  في صيورتها النهاكيية ليصاق  جمالي ال ااراز التي تكونئ منها األ اة 
 . عاارة

 Re: تم استخداد طريقة  اا ة اال تاار  Reliability  بالنساة ل ااز األ اة   - 
– test  زمني  سبوادت تيدت التتبيقيدت  مدر ة ، بداصت 15ال  ادنة قوامها

باسيييتخداد معاميييت ارتايييا  تدرسيييو  وقيييد وصيييلئ قيمييية معاميييت ماييياز ال اييياراز 
صال ة لجمع البيانياز ميت المديدا  ،   % وبذل  فقد  صا ئ األ اة   82,6 ل 

 ويل  باستخداد معامت ارتاا  تدرسو  .
 مجاالت الدراسة : -  

 األورما  بم افظة ال ربية(. ار   جم ية المجال المكاني:  - 
 69المجال الاشيرل:  اضياء مجليس اال ارة والمسيئولدت وبلي  ايد هم  -  

 مدر ة
 مبررات اختيار المجال المكاني:

 العمت الخدرى والتنمول. في نها مت  كبر الجم ياز نشاطا  -1
 .األهليمختلف مجاالز العمت  فيتخدد قتاو  بدر مت السكا  وتعمت  -2
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لهيييا نشيييا  بيييارز وتسيييتخدد التتبيقييياز الرقميييية فييي   التييييز ميييت الجم ييييا -3
 انجازها ألهدافها.

 جاك ة  ورونا. ا ارة األزماز المترتاة ال  في ا  لها الرصدد األكبر  -4
 التعاو  مع الااحف.ترحد  المسئولدت بدتماد الا ف و  -5

 .2020ال   كتوبر  2020في الدترة مت توندو  المجال الامن  :
 : المعالجة ا حصائية: تمت المعالجة ا حصائية عن طريق:سابعا
 حسا  النس  المئوية لكت عاارة ال  حدة. •
حسا  الدرجة الم يارية لكت عاارة ال  حده ويل  باستخداد  سيلو   •

 1=، ال 2،  ل  حيد ميا =  3األوزا  المرج ة بداتاء تكرار نعم = 
( ميييم 1، ال   2،  لييي  حيييد ميييا    3وقيييد تيييم  ييير  تكيييراراز  نعيييم  

 جمعها.
مت  يلل الدرجية الم ياريية تمكيت ال صيول الي   رجية الت قيح لكيت  •

عاارة ال  حده ويل  بقسيمة الدرجية الم ياريية الي  حجيم العدنية ميع 
فييد  ال اييارة تت قييح تمامييًا، وميا  انييئ  3ملحظيية  نيي   يا  انييئ ر = 

  اارة ال تت قح متلقًا، فد  ال 1ر = 
 فد  ال اارة تت قح تدرجة   يدة. 1,66 <> ر  1 ما  يا  انئ  •
فييييييد  ال ايييييييارة تت قييييييح تدرجييييييية  2,33 <ر  < 1,67 مييييييا  يا  انيييييييئ  •

 متوستة.
 فد  ال اارة تت قح تدرجة  بدرة. 3 <ر  < 2,34 ما  يا  انئ  •
  لكت عاارة ال  حدة 2استخداد مقيا  حست المتابقة  ا •
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 :جمعية دار االورمان: بحثالمجتمع 

منظمييية مصيييرية  هليييية، ادييير حكوميييية، ال : جمعيرررة دار االورمرررانبالتعريررر  
 1993تهييدو  لييي  اليييربق وال تخضيييع لضييراك  الييي  التبراييياز،  نشيييئئ اييياد 

مر اييييية تييييوزارة التضييييامت االجتمييييااي، تهييييدو  ليييي   دميييية  803مقدييييدة تييييرقم 
ا،  و   ل تمدديييييا  تنيييييي  و سياسيييييي، ويلييييي  بشيييييكت  الدئييييياز األك ييييير احتياجيييييً

تنمييية المجتمعييياز اقتصيييا ًتا م،سسييي متتيييور وي، يييد  ور العمييت األهليييي فييي  
ا. تعتميييد الجم يييية فييي تمويلهيييا الييي  التبرايياز العدنيييية والنقدتييية ميييت  واجتماعيييً

 المصريدت  ا ت مصر و ارجها.

 تقدتم  دماز  درية نوعية ادر تقلددتة تستهدو  لل ميدى زمني :  الررسالرة
م ييييد  االنتقييييال بالشييييراكق الم تاجيييية مييييت  اكييييرة االحتيييييا   ليييي   اكييييرة اإلنتييييا  

 واالكتداء.

االنتقييال بمدهييود العمييت الخدييرى التتييواي مييت مجيير  الييدور : رؤيرررة الجرمعرررية
الكميييالي والمشييياع ل ريييياة العتييياء انيييد بعيييض الشيييراكق  لييي     تصييياق اميييت 

 قديح  هدافي  ميت مقية م،سسي تنمول منظم تتم بشكت احترافي و تنتليح فيي ت
 المتبرادت و جدتة المستدددتت و  برة و  داءة القاكمدت الي .

 :أنشطة جمعية األورمان

 العمت اللكح والنمو االقتصا ل للقضاء الي الجوو والدقر -
 الص ة الجددة والرفاه -
 المد  والمجتمعاز المستدامة وتوفدر المياه النظيدة والصرو الص ي  -
 التعليم - تتاداأل - ساهم في الخدر -
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: جم ية األورما  تقدد المسااداز الموسمية، تقدمها الجمعية  التيالخدمات  
، و راتدت رمضا ، وبتياطدت الشيتاء، والمشيار ة األ احيوهي: توزيع ل ود 

تيييود الدتييييم. باإل يييافة  لييي  اميييت مشيييروااز تنمويييية ل دييير القيييا ريت ميييت  فيييي
األرامت ومعدومي الد ت، م يت: األكشيا ، ورؤو  المواليي، وتقيدتم القيرب، 

تيييدام امليييياز القلييي  والعديييو ،  التبييييوسيييدا   تيييو  ال يييارمدت، وفييي  المجيييال 
 .وتسليم األجهاة التعويضية واألطراو الصناعية

نة الدراسة من أعضاء مجلس االدارة  ( وصف عي1جدول رقم )
 69والمسئولين . ن= 

 النسبة  التكرار البيانات األساسية

 النوع
 % 81.1 56 ذكررررر
 % 18.9 13 أنثررررى
 % 100 69 ا جمررالي

 السن 

 % 24.6 17 سنة  30أقل من 
 % 21.7 15 سنة 40-30من
 % 39.2 27 سنة 50-40من
 % 14.5 10 سنة فأكرثر 50من

 % 100 69 ا جمررالي

 الحالة االجتماعية 
 % 27.5 19 أعرررزب
 % 72.5 50 متررزوج 
 % 100 69 ا جمررالي

 المؤهل الدراسي 
 % 10.1 7 فوق متوسط 
 % 62.4 43 عررررال
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 % 27.5 19 دراسات عليا 
 % 100 69 ا جمررالي

 سنوات الخبرة

 % 15.9 11 سنوات  5أقل من 
 % 17.4 12 سنوات  10- 5من 
 %  66.7 46 سنوات فأكثر  10من 

 % 100 69 ا جمرررالي
 تتضق ما تلي :  (1بالنظر  ل  الجدول الساتح رقم  

ميييت  اضييياء مجليييس اإل ارة والميييو ددت ميييت %81.1   نسييياة  .1
(  انئ مت اإلنا ، وقد ترجيع يلي   لي  %18.9الذ ور تدنما  

تقبلييو  اليي  تييول  طبيعيية ومقافيية المجتمييع فالرجييال هييم الييذتت 
المناصييي  القيا تيييية،  ميييا  نهييييم  ك ييير قييييدرة الييي  التعامييييت مييييع 

 احتياجاز المجتمع.
  %24.6سنة جاء تنساة  30   الذتت تقع  امارهم في  قت مت   .2

ميت %39.2سنة و   40-30مت    تقع  امارهم%21.7، تدنما  
نسييياة  سييينة ،كيييذل  جييياءز 50 -40العدنييية تقيييع  اميييارهم ميييت 

 المرحليية العمرييية فييوج الخمسييدت تنسيياة الييذتت تقييع  امييارهم فييي
، ممييا تييدل اليي  تييوافر الدئيية العمرييية فييي سييت الشيياا  14.5%

تنسييييياة  بديييييرة ممييييييا تيييييدل اليييييي  تيييييوافر انصيييييير التعاميييييت مييييييع 
 التكنولوجيا الرقمية و  واتها .

ويو يييق يلييي  %72.5   االبيييية العدنييية ميييت المتييياوجدت تنسييياة .3
دنيية الدراسيية، مييدى االسييتقرار األسييرى الييذل ت يييو وييي   فييرا  ا

وهيييذه البيانييياز تبيييدو متدقييية ميييع ميييا جييياء فيييي الجيييدول السييياتح 
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المتعلييييح بالسييييت، حدييييف تقييييع االبييييية الما ييييومدت فييييي المرحليييية 
العمرية التي تكو  احتمياالز الياوا  فدهيا  بديرة، وهيذا تينعكس 
ال  التختيل إللااو االحتياجاز ومدى ملكمية ميا تقيدد ميت 

ييية مييت المجتمييع، حدييف جهييو  حدييف  نهييم تم لييو  صييورة حقيق
تيي، ى اليياوا   ليي  اسييتقرار األفييرا  ويييدفعهم  ليي  المشييار ة فييي 

  نشتة ومشروااز التنمية .
مت العدنة مت ال اصلدت ال  م،هلز اليا، %62.4   نساة   .4

ميييييت ال اصيييييلدت الييييي   راسييييياز الييييييا ، %27.5تدنميييييا نسييييياة 
ويعكييس يليي   راتيية نظرييية و بييرة مددانييية فييي ياز الوقييئ لييدى 

 الدراسة. ادنة 
 66.7اييد  سيينواز الخبييرة بالنسيياة للعدنيية جيياءز  اليي  نسيياة  .5

فييي ك ر ، تلدهيييا وبنسييياة  سييينواز 10ميييت  %لميييت هيييم يوى  بيييرة
سييينواز ،  10-5وفييي  المرتاييية األ ديييرة لميييت هيييم ميييت 17.4%

وهييذا األميير تعييد  ييروريًا حدييف  نيي   لمييا زا ز سيينواز الخبييرة 
ومواجهية كلما  ا   ص ا  القرار قا ريت ال  و يع الختيل 

الصيييعا  وت دتيييد البيييداكت المختلدييية ل يييت المشيييكلز ، و كبييير 
 قدرة ال  التعامت مع المت دراز واألزماز المعاصرة.
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 : الميدانية نتائج الدراسة

 أوال: البرامج والتطبيقات الرقمية التى تستخدمها الجمعية)مجال الدراسة(

الرقمية المستخدمة البرامج والتطبيقات  (  وضح2جدول رقم )   

 التحقق درجة  الترتد  
الوز   
 المرجق

 االستجاباز 
 نعم ال  حدما ال د ال اارة 

 %    %    %   

البريد   62 89.9 5 7.2 2 2.9 198 2.87 3
 1 اإللكتروني 

 2 الواتس     67 97.1 2 2.9 - - 205 2.97 2
 3 تويتر  53 76.8 14 20.3 2 2.9 189 2.74 4
 4 التيس تو  68 98.6 1 1.4 - - 206 2.98 1
 5 توتدو   14 20.3 2 2.9 53 76.8 99 1.43 5
 6 سنا   11 16 11 16 47 68 174 2.52 6

واليذل تو يق اسيتجاباز ادني  الدراسية حيول البيرامد   (2بالنظر للجدول رقم  
اليييي       التييييس تييييو  هييييو  مييييا تليييي والتتبيقييياز الرقمييييية المسييييتخدمة تتضيييق 

التتبيقيياز المسييتخدمة  ا ييت المنظميية فييي تداالهييا مييع الجمهييور والمسييتدددتت 
 ال يياني، فييي حييدت جيياء الييواتس ي  فييي الترتديي  %98.6مييت  ييدماتها تنسيياة 

ميم  %89.9تنساة  اإللكتروني، وجاء في الترتد  ال الف البريد %97.1تنساة  
األمييييدت  لحييييح، ويتضييييق     راسييييةال الترتديييي  تييييويتر ويوتدييييو  وسيييينا  فييييي 

، و راسة عيسول والتي توصلئ  لي     الشياكاز االجتماعيية بصيدة   2020
اامة والتيس تو  بصدة  اصة هي البيدتت األم يت لوسياكت اإلايلد التقلددتية 

ويعييد  التييي تعتمييد الدهييا المجتمعيياز تدرجيية  بدييرة لل صييول اليي  معلوميياز،
تها اليي   مييارة  صيياكص التكنولوجيييا الرقمييية السييتتااتها ومقييدر يليي  مييت  هييم 
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تيييي، ى وسيييياكت التواصييييت  ، حدييييف الجميييياهدر وت ريكهييييا لت قدييييح اييييرب معييييدت
االجتميييااي  ورًا اتجاتييييًا فييييي المعاونييية اليييي  ت قديييح  تييييل و هيييداو التنمييييية 
بااتاارهييييييا جيييييياءًا مهمييييييا مييييييت التتييييييور الييييييوطني، وارتااطهييييييا الومدييييييح بالنظيييييياد 

 طياره، حديف االجتمااي والسياسي واالقتصا ل في المجتميع اليذل تعميت فيي 
قييد تصيياق نجييال  تييل التنمييية المسييتدامة مرهونييا بالمشييار ة اإلتجاتييية للقييوى 
المنتجيية، اتضييًا مييت  ييلل وسيياكت التواصييت االجتمييااي و ورهييا فييي التوعيييية 
والتربيييية والت قيييي  واليييواي البدئيييي مميييا تتتلييي   ايييدا  سياسييياز وطنيييية ت يييد  

ة، انتلقيييًا ميييت القاايييدة األولويييياز، وترسيييم الوسييياكت البليييوم األهيييداو المرجيييو 
العلمية التي ت، د    وساكت التواصت االجتمااي ال تنتد التنمية تت قد تكو  
وسدلة تمهد التريح  لدها ، و   التواصت الر لء قيد تعتيت مسيدرة التنميية فيي 

 .كافة مراحلها
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 أ راض استخدام البرامج والتطبيقات الرقميةثانيا: 

تو ق  اراب استخداد البرامد والتتبيقاز الرقمية ( 3جدول رقم    

 69ن =  

 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

1- 

رااتة  
حملز  
للجمهور  
للتبرو 
 للم،سسة 

  58 6 5 

191 2.77 92.3 79.9 7 
% 
 84.1 8.7 7.2 

2- 
االال  ات  

 دماز  
 الم،سسة 

  60 5 4 
194 2.81 93.7 89.3 4 

% 87 7.2 5.8 

3- 
االناز 
تو ي  ا 

 تتوو

  59 10 - 
197 2.86 95.2 86.7 2 

% 85.5 14.5 - 

4- 
تلق  لكاوى  

 الجمهور 
  56 11 2 

192 2.78 92.8 72.8 5 
% 81.2 15.9 2.9 

5- 

فعالياز  نشر 
وانجازاز  
  المنظمة

ال  لاکاز  
التواصت 
 االجتمااي

  60 7 2 

196 2.84 94.7 89.8 3 
% 87 10.1 2.9 

6- 

تهنئة ا 
تعاية 

بمناسااز 
اامة  و 
  اصة 

 
 

  55 12 2 

191 2.77 92.3 68.0 6 
% 79.7 17.4 2.9 
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 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

7- 

ت دتد  
احتياجاز  
الجمهور  
وفح مجال  
 الم،سسة 

  53 14 2 

189 2.74 91.3 61.8 8 
% 76.8 20.3 2.9 

8- 

تناء صورة  
يهنية  

اتجاتية ات  
ترامد 

ومشروااز 
الجم ية تدت  

جمهور  
لاکاز  
 التواصت

  62 7 - 

200 2.9 96.6 100.3 1 
% 89.9 10.1 - 

9- 
اجراء  

استتلااز  
 الر ى 

  51 12 6 
183 2.65 88.4 51.9 9 

% 73.9 17.4 8.7 

والذل تو ق استجاباز ادن  الدراسة حول  اراب   (3بالنظر للجدول رقم   
اسيييييتخداد البيييييرامد والتتبيقييييياز الرقميييييية فيييييي المنظمييييياز األهليييييية تتضيييييق ميييييا 

جييييياءز فيييييي ال ايييييارة االولييييي  تنييييياء صيييييوره يهنيييييي  اتجاتيييييي  ايييييت تيييييرامد  تليييييي
ومشيييييروااز المنظمييييية تيييييدت جمهيييييور لييييياكاز التواصيييييت االجتميييييااي تنسييييياة 

و الل     مواقع التواصت االجتميااي   (،2.9، وبدرجة ت قح  بدرة 89.9%
ا مييت  ق يير القنييواز االتصييالية التييي تتدااييت مييت  للهييا ال  ديير مييت  تعييد حاليييً
النييا  ابيير العييالم فييي فضيياء افترا ييي تجتمييع وييي  الجميييع تتاييا لو  األفكييار 

وصييدت صييوتها والخبييراز والمعلوميياز وادرهييا ، وتسييتتيع الجم ييياز األهلييية ت
ل افيييية فئيييياز ولييييراكق المجتمييييع المختلديييية ونشيييير ترامجهييييا و نشييييتتها الخدرييييية 
و امالها ابر العدتد مت الشاکاز االجتماعية ويمکيت في  يلي  االسيتدا ة ميت 
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مواقيييع تيييويتر وويسيييبو  ويوتديييو  وجوجيييت والبرييييد االل ترونييي  وهيييذه المواقيييع 
فيييي حيييدت جييياء فيييي  ة،وادرهيييا لهيييا  ورهيييا فييي  نقيييت الصيييورة للدئييياز المسيييتهدف

الترتدييي  ال ييياني اسيييتخداد التتبيقييياز والبيييرامد الرقميييية فيييي  ايييراب االنييياز 
فييي حييدت جيياء فييي المرتايية  ،%85.5تو ييي  و تتييوو  ا ييت المنظميية تنسيياة 

نشييير فعاليييياز وانجيييازاز المنظمييية الييي  لييياكاز التواصيييت االجتميييااي  ال ال ييية
ابيع اسيتخداد البيرامد وجياء فيي الترتدي  الر  2.77% و رج  ت قيح   87تنسا   

%  87والتتبيقاز الرقمية في ااراب االال  ات  دماز الم،سسية تنسيا  
وقيييييد ترجيييييع يلييييي  الييييي     اسيييييتخداد مواقيييييع التواصيييييت  ،2.81و رجييييية ت قيييييح

االجتميااي في  التسييويح للبيرامد والمشييروااز األهليية قيد  صيياق هيو الم يييار 
ناليييي  العدتييييد مييييت لل كييييم اليييي  مييييدى نجييييال الجم ييييياز األهلييييية  و فشييييلها وه

الجم ييياز األهلييية التيي  ال تعييرو انهييا لييدًئا ألنهييا اديير موجييو ة بييالمرة اليي  
حسيياباز منصيياز التواصييت االجتميياا ، فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  الخييامس 

وجيييياء فييييي  2.77% و رجيييي  ت قييييح  81.2تلقييييي لييييكاوى الجمهييييور تنسيييياة 
مناسييااز العاميية الترتديي  السييا   اسييتخداد البييرامد والتتبيقيياز الرقمييية فييي ال

% و رجيي  الت قييح  79.7مييت تعاييية  و تهنئيي  او المناسييااز الخاصيية تنسيياة 
في حدت جاءه في الترتد  السابع استخداد البرامد والتتبيقياز الرقميية  2.77

 %84.1فييي رااتيية حمييلز التبييرو للجمهييور لتمويييت  ييدماز الم،سسيية تنسيياة 
اي لميا لهيا ميت انتشيار حدف    مواقع التواصت االجتميا  2.77و رج  ت قح  

واسيع تييدت مختلييف فئيياز المجتمييع تمکنهيا    ت ييو  وسييدلة فعاليية لل ييف اليي  
التتييوو والتبييرو والتكافييت االجتمييااي تييت تعييد هييي الوسييدلة األفضييت مييت تيييدت 
وسياكت الدااتية والتييرويد لةفكيار واألليخال والييم فيي حيدت جيياء فيي الترتديي  

 %76.8الم،سسيية تنسيياة  امييتال ييامت ت دتييد احتياجيياز الجمهييور فييي مجييال 
، وجييياء فيييي الترتدييي  األ دييير اجيييراء اسيييتتلااز الييير ى، 2.74و رجييية ت قيييح
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وتتدييح نتيياكد يليي  الم ييور مييع جيياء فييي نتيياكد  راسيية  ييت مييت %73.9تنسيياة 
د، والت   لارز في نتاكجها 2018،  راسة تشدرنوبروو2018 ولددة حدا ل  

العدتيييييد ميييييت األايييييراب الييييي     رقمنييييية المنظمييييياز األهليييييية تمن هيييييا ت قديييييح 
واألهيييداو بشيييكت  سيييرو ، وميييت  للهيييا تسيييتتيع الوصيييول ألكبييير ايييد  مييييت 

 الجمهور وبناء صورة اتجاتية ات الم،سسة(.

مررن وجهررة نظررر عينررة  فوائررد اسررتخدام البرررامج والتطبيقررات الرقميررةثالثررا: 
 الدراسة.

  وضح فوائد استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية  ( 4جدول رقم )

 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
 التقد رية 

يب  2كا
لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

1- 
تقلت مت الجهو  
الاشرية  ا ت  

 المنظمة 

  54 12 3 
189 2.74 91.3 64.4 6 % 78.3 

 
17.4 4.3 

2- 
تيسدر التواصت 

 مع العملء  
  51 13 5 

184 2.67 88.9 52.25 7 % 74 18.8 7.2 

3- 
حدا المعلوماز  

 والبياناز
  39 14 16 

161 2.33 77.8 16.78 8 % 56.5 20.3 23.2 

4- 

استخداد   واز  
 قت تكلدة ال   
 المدى التويت

  57 12 - 

195 2.8.3 94.2 78.5 4 % 82.6 17.4 - 

5- 
سراة وسهولة 

 األ اء 
  63 5 1 

200 2.9 96.6 104.7 1 % 91.3 7.3 1.4 

6- 
لداوية و قة 

 اإلجراءاز 
  62 7 - 

 - 10.1 89.9 % د 1 100.3 96.6 2.9 200
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 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

7- 

التقلدت قدر  
االمكا  مت 

الروتدت 
والتعاملز  

الورقية  ا ت  
 المنظماز 

  57 11 1 194 2.81 93.7 77.56 5 

% 82.6 16 1.4 

     

8- 
توفر الك در مت  

  الوقئ والجهد
  62 5 2 198 2.87 95.7 99.7 3 
% 89.9 7.2 2.9      

( واليييذل تو يييق فواكيييد اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز 4بيييالنظر للجيييدول رقيييم   
جاء في الترتد  األول مت حدف  الرقمية في المنظماز األهلية تتضق ما تلي

 91.3بيرامد والتتبيقياز الرقميية سيرا  وسيهول  األ اء تنسيا  الفواكد استخداد 
حديييف تيييوفر المنظمييياز ادييير الرب يييية الك دييير ميييت  ، 2.9%، وبدرجييية ت قيييح 

هد اند استخدامها للتقنيية سيواء فيي   اء األاميال  و التواصيت ميع الوقئ والج
المو ددت والمتتوادت والداامدت،  ما    مواكاة التتور ال اصت في المجال 
التكنولوجي تضمت للمنظمة التواصت مع األجيال الجدتدة ياز المهارة التقنيية 

تدي  ال ياني العالية و سبهم ال  المدى التويت ، فيي حيدت جياء فيي نديس التر 
،حدييف تييوفر  2.9وبدرجيية ت قييح  %، 89.9لييداوية و قيية اإلجييراءاز تنسيياة 

األ واز التقنية معلوماز تدصدلية ات  ل املياز و نشتة تقود تها المنظمية 
مييت  للهييا، ويمكييت االسييتدا ة مييت هييذه السييجلز فييي التقييارير السيينوية التييي 

ف  نهييا تييوفر الك ديير مييت تنشييرها المنظميياز لييداامدها. وجيياء فييي الترتديي  ال اليي
، وجياء فيي الترتدي  الرابيع  2.8% و رجة ت قح  89.9الوقئ والجهد تنسا  

، و رجية ت قيح  %82.6استخداد   واز اقت تكلد  ال  المدى التويت تنسياة 
، فيييييييالتتور الميييييييذهت فيييييييي األجهييييييياة وا  ز واألنظمييييييية الذ يييييييية تييييييي، ل  2.8
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كبر و داءة  ك ر في العملية ال تصار الوقئ و دض التكلدة وت قدح مرونة  
اإلنتاجية وقدرة  بدرة فيي م عالجية البيانياز وال لي     هيذه المسيتجداز تعميت 
ال  اتسياو نتياج التتيوير والت ددير وحيدو  ت يوالز ادير مسيبوقة فيي اميت 

فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  الخييامس التقلدييت قييدر االمكييا   المنظميياز األهلييية،
% ، و رجيية  82.3ة  ا ييت المنظميياز تنسيياة مييت الييروتدت والتعيياملز الورقييي

التقلدييييييت  ليييي  ال ييييييد األ نيييي  ميييييييت  ، حدييييف تييي، ى اسييييتخدامها اليييي 2.8ت قيييح 
وجياء فييي الترتدي  السييا    العي ء الواقيع الييييي   اهيت مييت تقيدمو  الخييدماز،

و رجيية ت قييح  ،%78.3 نهييا تقلييت مييت الجهييو  الاشييرية  ا ييت المنظميية تنسيياة 
لايييا فيييي  يييوء المت ديييراز التييي  ت يشيييها العيييالم وتدشييي  ، وهيييو ماتعيييد مت 2.7

فدرو   ورونا األمير اليذى تتتلي  تقلديت  ايدا  العياملدت واليداوة الي  التااايد 
تيسييدر التواصييت مييع العمييلء  االجتميياا ، فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  السييابع

حدييف    مييت مااتييا الت ييول الرقميييي  2.6% ، و رجيي  ت قييح فييي  74تنسيياة 
ة و تيسدر الخدماز و سراة األ اء ميت  يلل القنيواز ا ليية ت، ى  ل  سهول

التييي تييتم  نشيياؤها تييدت المنظميية و املكهييا ممييا ت قييح مسييتهدفاز المنظميية ، 
فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  اال ديير  نهييا تددييد فييي حدييا المعلوميياز والبيانيياز 

وقييد وهيي   رجيي  ت قييح متوسييتة،  2.300% ، و رجيية ت قييح  56.5تنسيياة 
وتتدح نتاكد  %0.1اراز الم ور  الة معنويا اند  رجة معنوية  ت عا  جاءز 

 , Pasquini Laura Aيلي  الم يور ميع ماجياء فيي نتياكد  راسية  يت ميت 
William Eaton, 2020 والتي  توصيلئ نتاكجهميا 2020، نهي  الشيوبرى )

الييي     مواقيييع التواصيييت االجتميييااي لميييا لهيييا ميييت انتشيييار واسيييع تيييدت مختليييف 
كنهيييا    تكيييو  وسيييدلة فعالييية لل يييف الييي  التتيييوو والتبيييرو فئييياز المجتميييع تم

والتكافييت االجتمييااي تييت تعييد هيي  الوسييدلة األفضييت مييت تييدت وسيياكت الدااتيية 
 .والترويد لةفكار واأللخال والم،سساز االجتماعية
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مرن وجهرة نظرر عينررة  مجراالت اسرتخدام البررامج والتطبيقررات الرقميرةرابعرا: 
 الدراسة.

  وضح مجاالت استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية  ( 5جدول رقم )

 م
 العبارات

 الدرجة المعيارية االستجابات
درجة 
 التحقق 

النسبة 
 التقد رية 

يب  2كا
لترت
ا

إلى  نعم 
  ال  حد ما 

 

1- 

ت دتد احتياجاز 
المجتمع مت 
 لل التواصت  

 الدها

  42 14 13 

167 2.42 80.7 23.6 7 
% 60.9 20.3 18.8 

 
2- 

استهداو  اامدت 
ومتتوادت  
للمشار ة في  
  نشتة الجم ية 

  44 13 12 

170 2.46 82.1 28.8 4 
% 63.8 18.8 17.4 

 
3- 

تنددذ حملز  
التسويح  

االجتمااي 
للمشروااز 
المختلدة  
 بالجم ية

  38 22 9 

 د 7 18.3 80.7 2.42 167
% 55.1 31.9 13 

 
4- 

تعبئة  فرا  
المجتمع لةامال  

واألنشتة  
 التتوعية

  44 12 13 

169 2.45 81.6 28.8 5 
% 63.8 17.4 18.8 

 
5- 

الترويد ل قافة  
التبرو لتمويت  

 المنظمة. 

 

  57 11 1 

194 2.81 93.7 77.56 1 
% 82.6 16 1.4 
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 العبارات م
درجة  الدرجة المعيارية االستجابات

 التحقق 
النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 حد ما 

  ال 

 
6- 

اكتشاو القيا از  
  ا ت المجتمع 

  43 13 13 
168 2.43 81.2 26.01 6 

% 62.4 18.8 18.8 

7- 

تتوير قدرة  
الم،سسة في  
تعبئة وتنظيم  
 الدئاز المستهدفة 

  47 12 10 

175 2.54 84.5 37.65 3 
% 68.1 17.4 14.5 

8- 

تنمية المسئولية  
االجتماعية تدت 
 فرا  المجتمع  
للمشار ة في  
  نشتة الجم ية 

  36 21 12 

162 2.35 78.3 12.78 9 
% 52.2 30.4 17.4 

9 

تقدتم الدام  
لمجتمع حول  ل

سبت االستدا ة 
مت  دماز  
الم،سسة  

والم،سساز  
 الم يتة. 

  51 13 5 

184 2.67 88.9 52.25 2 
% 74 18.8 7.2 

والذل تو ق مجياالز اسيتخداد البيرامد والتتبيقياز (  5 بالنظر للجدول رقم   
 ت عااراز الم يور  الية معنوييا انيد  رجية معنويية  تتضق  ن  جاءز   الرقمية
جاء في الترتد  األول مت حديف مجياالز االسيتخداد  التيرويد ل قافي  و   0.1%

وال ايارة  2.81% و رجية ت قيح  82.6التبرو لتمويت المنظمة( تنساة موافق  
فيي نتاكجهيا ليدور  حدف  لارز  ( ، Bout  الة معنويا وهذا ما  قدت   راسة  

يية سييواء لياکاز التواصييت االجتميااي فيي   ايم مقيية العميلء بالجم ييياز األهل
قييانوا متبيييرادت  و متتييوادت  و  ل جهييياز   ييرى متعاملييية معهييا، وربميييا ميييت 
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ا تضييمت نشيير رسييالة  المهييم    تكييو  لييدى الجم ييياز األهلييية م تييوى االميييً
الجم يييية و نشييييتتها وبرامجهيييا وانجازاتهييييا فييييي المجيييال االجتمييييااي والتعرييييي  

جتميييع حيييول سيييبت بسييياتح  امالهيييا، وجييياء فيييي الترتدييي  ال ييياني تقيييدتم اليييدام للم
%،  74االسييتدا ة مييت  ييدماز الم،سسيية والم،سسيياز الم يتيية تنسيياة موافقيي  

وجييياء فيييي الترتدييي  ل اليييف تتيييوير قيييدرة الم،سسييية فيييي تعبئييي  وتنظييييم الدئييياز 
فييي حييدت فييي الترتديي   2.5%وبدرجيية ت قييح  68.1المسييتهدفة تنسيياة موافقيي  

م يييية تنسييياة الرابيييع اسيييتهداو  ااميييدت ومتتيييوادت للمشيييار ة فيييي  نشيييت  الج
وجيياء فييي الترتديي  الخييامس تعبئيية  فييرا   2.4%و رجيي  ت قييح  63.8موافقيية 

%و رجيي  ت قييح  63.8المجتمييع لةامييال واألنشييتة التتوعييية تنسيياة موافقيي  
، فالجم ياز الاارزة والناج ة ه  الت  تستتيع تو ي  التكنولوجيا ف    2.4

جمهورهيييا و يييذل   زييييا ة واييي  الجمهيييور تهيييا وب هيييدافها وت قديييح الر ييياء تيييدت
التواصيييت وتييييوفدر المييييوار  الماليييية للمشييييروااز الخدرييييية، فيييي حييييدت جيييياء فييييي 

 %62.4الترتدييي  السيييا   اكتشييياو القييييا از  ا يييت المجتميييع تنسييياة موافقييي  
ت دتييد احتياجيياز المجتمييع مييت  وجيياء فييي الترتديي  السييابع 2.4و رجيية ت قييح 

وييتم  2.4ت قيح  و رجية %60.9بموافقية    لل التواصت ابر تل  التتبيقاز 
يل  مت  لل استبياناز ومجموااز نقاش ميع الجمهيور المسيتهدو للوقيوو 
اليي المشيياكت المجتم يية التييي تمكيت و ييع حليول لهييا وييتم تنيياء اليي  و ييع 
 تة لعل  تل  المشكلز، و جاء في نديس الترتدي  تندديذ حميلز التسيويح 

فييي حييدت  %55.1  االجتمييااي للمشييروااز المختلديية بالجم ييية تنسيياة موافقيي
جييياء فيييي الترتدييي  األ دييير تنميييي  المسيييئولية االجتماعيييية تيييدت  فيييرا  المجتميييع 

و رجيي  ت قييح متوسييتة  %52.2للمشييار ة فييي  نشييتة الجم ييية تنسيياة موافقيي  
، وبنيياء الييي  م لييئ ليياكاز التواصييت االجتمييااي   اة هاميية تسييتخدد فيي  2.3

سييييويح االجتمييييااي كافيييية المجيييياالز و اصيييية االجتماعييييية منهييييا مييييت  جييييت الت
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للقضاتا والمشكلز االجتماعية و ذل  تسويح الخيدماز والسيلع المختلدية ميت 
 ييلل الدضيياء اإللكترونييي المتييال، وفيي   ييوء تليي  النتيياكد تمكييت القييول بيي   
األجهيييياة والتتبيقيييياز الرقمييييية سيييياادز المنظميييية فييييي العمييييت فييييي العدتييييد مييييت 

  واز التكنولوجيا الرقمية  المجاالز وحقدح العدتد مت األهداو ، حدف تتمدا
ال دت يييية بكونهييييا مناسيييياة مييييت حدييييف حجمهييييا، اتتييييداًء بال اسييييو  الشخصييييي 
والم مييييول  الييييل  تييييو (، وصييييواًل  ليييي  ألجهيييياة اللوحييييية  التاتلييييئ(، وانتهيييياًء 

 بالهاتف الذ ي، مما  نتد مرونة وسهولة في استخدامها لمختلف الظروو.

 مية في دعم وتطوير قدرات المنظمةاسهام البرامج والتطبيقات الرقخامسا: 

(  وضح اسهام البرامج والتطبيقات الرقمية في دعم وتطوير   6جدول رقم )
 قدرات المنظمة 

 م
 العبارات

 االستجابات
الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

 

1- 

ت سدت 
األنشتة  
والخدماز  

المقدمة  ا ت  
 المجتمع 

  40 10 19 

159 2.3 76.8 20.6 10 
% 58 14.5 27.5 

 
2- 

تسااد في  
اتااو االسالد   
العلمية التخاي  

القراراز  
 الرلددة

  63 5 1 

200 2.9 96.6 104.7 4 
% 91.3 7.3 1.4 

 
3- 

تشجيع 
القيا از و ام 
ماا راز تتوير  

اال ارل. العمت    

  63 6 - 

201 2.91 97.1 35.04 3 
% 91.3 8.7 - 
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 العبارات م
الدرجة  االستجابات

 المعيارية
درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 حد ما 

 ال 

4- 

نشر ال قافة  
  الرقمية في
 الم،سسة 

  58 8 3 
193 2.8 93.2 80.4 5 

% 84.1 11.6 4.3 

 
5- 

تصميم الية 
لتمكدت وتدعيم  
 العمت ات بعد

  58 6 5 
191 2.77 92.3 79.9 7 

% 84.1 8.7 7.2 

 
6- 

تناء نظم ا اري  
 ا ت المنظمة  
تعتمد ال  
تكنولوجيا 
 المعلوماز 

  58 8 3 

193 2.8 93.2 80.4 5 
% 84.1 11.6 4.3 

7- 

تعايا الشراكة  
مع الم،سساز  
الراكدة في 

مجال الت ول  
 الرقمي 

  47 12 10 

175 2.54 84.5 37.65 8 
% 68.1 17.4 14.5 

8- 

تمكدت العاملدت  
باستخداد 

احد  التقنياز  
 الرقمية 

  45 8 16 

167 2.42 80.7 33 9 
% 65.2 11.6 23.2 

9- 

تصميم ترامد  
تسااد في  

انجاز وت قدح  
اهداو 

المنظماز  
 األهلية 

  67 - 2 

203 2.94 98.07 126.3 2 

% 97.1 - 2.9 

10- 

از ا  اد  
المان دت بعد  
استخداد  

 البرامد الرقمية 

  67 2 - 

205 2.97 99.03 126.3 1 
% 97.1 2.9 - 
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( واليذل تو يق اسيهاد البيرامد وتتبيقياز الرقميية فيي 6بالنظر للجدول رقيم   
 ام وتتوير قدراز المنظمة جياء فيي الترتدي  األول  نهيا سياادز فيي از تيا  

حدييييف  %97.1 موافقيييي اييييد  المييييان دت بعييييد اسييييتخداد البييييرامد الرقمييييية تنسيييياة 
 تاحئ لاكاز التواصت وساكت جدتدة  ماد  نشتة الخدر والتتيوو، باالسيتدا ة 
مما تتي   مت  سالد  للنشر والتواصت والتعقد ، فقيد اسيتدا ز تلي  األنشيتة 

السيييتندار  الييي  سيييبدت الم يييال ميييت سيييراة التواصيييت التيييي تتي هيييا تلييي  المواقيييع
، وفي  الترتدي  ال يان   ياالز التاركيةالتبرااز وجهيو  التتيوو، السييما انيد ال

تصيييييميم تيييييرامد تسيييييااد فيييييي انجييييياز وت قديييييح  هيييييداو المنظمييييية تنسييييياة  جييييياء
وجيياء فييي الترتديي  ال الييف تشييجيع القيييا از و اييم الماييا راز  %97.1 موافقيي 

فيييي  2.9و رجييية ت قيييح  بديييرة  %91.3تتيييوير العميييت اال ارل تنسييياة موافقييي  
د فييي اتايياو األسييالد  العلمييية التخيياي حييدت جيياء فييي الترتديي  الرابييع  نهييا تسيياا

وجيييياء فييييي الترتديييي   2.9% و رجيييي  ت قييييح  91.3القييييراراز الرلييييددة تنسيييياة 
و رج  ت قح   %84.1 ةالخامس نشر ال قافة الرقمية في الم،سسة تنساة موافق

فقد  صياق  ويل  مت  لل األجهاة الرقمية ووساكت االتصال المتعد ة ،  2.8
 قافيية الرقمييية فييي حياتنييا الدومييية ويليي  التسيياو مييت الضييرورل    تييتم نشيير ال

رقعييي  التعاميييت ميييع لييياكة األنترنيييئ ، حتييي  باتيييئ المواقيييع الرقميييية االفترا يييية 
ت ت م يت العيالم اليواقعي .. وباتيئ هيذه المواقيع ت ياول طيي اليورج ميت ايالم 
الوجو  الاشرل لت ت م ل    در مت األميور التيي ت سيدر الواقيع ، ليذا التيد ميت 

َفهم مايية ال قافة الرقمية في تعاملتنا و ا ت المنظماز االجتماعية، تكريس  
وجاء في ندس الترتد   نها تسااد في تناء نظيم ا اريي   ا يت المنظمية تعتميد 

حديييف  2.8و رجيي  ت قيييح  %84.1اليي  تكنولوجييييا المعلوميياز تنسييياة موافقييي  
دمها المشييييييار ة بخبييييير  و بصييييييورة للدعالييييييياز  و الخيييييدماز التييييييي تقييييييتمكنهيييييا 

الجم ييياز لجييذ  اهتميياد النييا ،  و و ييع األ اييار واإللييارة  ليي   ل م تييوى 
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تتم  تاتت  تتعلح تنشا  المنظمة، والتداايت ميع جمييع التعليقياز التيي تت يد  
وجاء في الترتد  السيابع  نهيا سياادز فيي تصيميم يليية تمكيدت ات  نشتتها،  

فيييي الترتدييي  فيييي حيييدت جييياء  %84.1وتيييدعيم العميييت ايييت بعيييد تنسييياة موافقييي  
ال امت  نها تسااد في تعايا الشراكة مع الم،سساز الراكدة في مجيال الت يول 

وجياء فيي الترتدي  التاسيع   2.5% و رجي  ت قيح    68.1الرقمي تنساة موافقي   
%  65.2تمكيييدت العييياملدت باسيييتخداد احيييد  التقنيييياز الرقميييية تنسييياة موافقييي  

ز المقدمية  ا يت المجتميع وجاء في الترتد  األ در ت سدت األنشيتة والخيدما
 ت عااراز الم ور  الة معنوييا انيد  رجية   وقد جاءز   %،  58تنساة موافق   

وف   وء تلي  النتياكد تتضيق    الخيدماز والتتبيقياز الذ يية  %0.1معنوية  
تيييوفر مااتيييا وحليييواًل جدتيييدة تاشييير بالتصيييدل للت يييدتاز التيييي تواجههيييا األفيييرا  

كديياءة التشيي دلية وت سييدت الخييدماز  مييا تسييااد اليي  ت سييدت ال والم،سسيياز،
التي تقدمها للعملء والجمهور المستهدو مت تل  الخدماز ، فهي تقود ال  
تو ي  التكنولوجيا بالشكت األم ت مما تخدد سيدر العميت  ا يت الم،سسية فيي 
كافييية  قسيييامها و تضيييًا فيييي تعاملهيييا ميييع العميييلء والجمهيييور لت سيييدت الخيييدماز 

تضمت توفدر الوقئ والجهد في ي  واحد، ويتدح وتسهدت ال صول الدها مما  
( والتي  ت، يد 2020يا  مع ميا جياء فيي نتياكد  راسية  م ميد موسي  لي ات  

ت سيدت جيو ة الخيدماز المقدمية للعميلء والميواطندت ، والسييما ت سيدت النياتد 
 الم لي اإلجمالي للمنظماز التي ت ولئ لتتبدح الرقمنة في تعاملتها.
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من وجهة نظر استخدام التطبيقات الرقمية في التعامل مع األزمات   سادسا:
  عينة الدراسة.

(  وضح اثر استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية في  7جدول رقم ) 
 التعامل مع األزمات المعاصرة

 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

 نعم 
إلى 
 ال  حد ما 

1- 

تقدتم الخدماز  
اإلنسانية والتبية 
واالجتماعية 
امناء جاك ة 

 كورونا

  36 21 12 

162 2.35 78.3 12.78 9 
% 52.2 30.4 17.4 

2- 

تقدتم المسااداز  
لةسر المست قة  

 بشكت  سرو 

  45 8 16 

167 2.42 80.7 33 8 
% 65.2 11.6 23.2 

3- 

معلوماز  توفدر 
للمجتمع ات  
الجاك ة وسبت  
 التعامت معها 

  63 5 1 

200 2.9 96.6 104.7 1 
% 91.3 7.3 1.4 

4- 

حصر  ادا  
المتضرريت 
 واحتياجاتهم 

  51 13 5 

184 2.67 88.9 52.25 6 
% 74 18.8 7.2 

5- 

 ساادز ف 
التعاو  مع  
األجهاة  
ال كومية  
لمواجهة  
 األزماز 

  55 9 5 

188 2.72 90.8 67.13 5 
% 79.7 13 7.3 
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 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

6- 

المشار ة في  
جمع التبرااز، 
وو ع نظاد  
للمنق المقدمة  
 للمتضررل 

  55 12 2 

191 2.77 92.3 68.0 4 % 
 

79.7 17.4 2.9 

7- 

سهلئ الوصول 
للمتضرريت مت  

 الجاك ة 

  57 12 - 

195 2.8.3 94.2 78.5 3 
% 82.6 17.4 - 

8- 

توافر منظومة  
ت خاط  المواطت 
بشكت م االر  
 ابر المتتوادت

  62 7 - 

 د 1 100.3 96.6 2.9 200
% 89.9 10.1 - 

9- 

انشاء قوااد  
تياناز حول 
المعلوماز  

 الخاصة باألزمة 

  51 13 5 

د 6 52.25 88.9 2.67 184  
% 74 18.8 7.2 

امييير اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز  ( واليييذل تو يييق7بيييالنظر للجيييدول رقيييم   
 :تتضق ما تلي الرقمية في التعامت مع األزماز المعاصرة

 فيوجيياء %0.1 ييت عايياراز الم ييور  اليية معنويييا انييد  رجيية معنوييية  ز جيياء 
تيوفدر معلومياز للمجتمييع  فيي اسيتجاباز ااضياء ادنيية الدراسية الترتدي  االول

% وجييياء فيييي نديييس  91,3ايييت الجاك ييية وسيييبت التعاميييت معهيييا تنسييياة موافقييي  
الترتد  توافر منظومة ت خاط  المواطت بشكت م االر ابر المتتيوادت تنسيا  

% ، ويلييي  ميييت  يييلل ايييرب تيييرامد توعيييية للجمييياهدر حيييول 8909موافقييي  
زمة و يتية االستعدا  لها، ونشر الواي بمخاطر الددرو ، وب همية العميت األ
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التتواي بالمجتمع، والتنسدح تدت منظماز المجتميع الميدني تيدت الم افظياز 
المصييابة، والتعيياو  مييع الجهيياز التنددذتيية فييي نتيياج املهييا فييي الم افظيياز، 

يية، فيي حيدت جياء فيي وتوفدر التمويت الذاتي لتنددذ ماا رتها في المرحلة الوقاك
 انهييا سييهلئ الوصييول للمتضييرريت مييت الجاك يية تنسييا  موافقيية الترتديي  ال الييف 

فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  الرابييع المشييار ة فييي  2.8و رجيية ت قييح  82.6%
 79.7جمييع التبرايياز وو ييع نظيياد الميينق المقدميية للمتضييرريت تنسيياة موافقيي  

ا سيييياادز فييييي فييييي حييييدت فييييي الترتديييي  الخييييامس انهيييي 2.7% و رجيييي  ت قييييح 
فييي  %79.7 التعيياو  مييع األجهيياة ال كومييية لمواجهيي  االزميياز تنسييا  موافقيية

، حديييف باتيييئ  همدتييي  تيييا ا  بشيييكت  بدييير  اصييية فيييي  يييت  2.7 رجيي  ت قيييح 
، وال اجية الماسية  لي  تك يي  الجهيو  ميت 19  -انتشار جاك ة فديرو   وفديد 

 ذ في االاتاار  جت الت ل  ال  هذه األزمة التي باتئ تهد  الجميع، مع األ
   تل  الشيراكة تقتضيي وجيو  مجتميع ميدني قيول، لي  صيلحياز حقيقيية، و 

فيي يلياز تمكن  مت ال دا  ال  استقللدت ، وندتت  في تعامل  مع ال كومية، 
فييي الترتديي  السييا   حصيير ااييدا  المتضييرريت واحتياجيياتهم تنسيياة جيياء حييدت 

سيا   مكيرر انشياء قواايد وجاء في الترتد  ال 2.6وبدرج  ت قح   74موافق   
وجييياء فيييي  %74تيانييياز حيييول المعلومييياز الخاصييية باألزمييياز تنسييياة موافقييية 

سيياادز فييي تقييدتم المسييااداز االسيير المسييت قاز للييدام  نهييا الترتديي  ال ييامت 
تقدتم الخدماز اإلنسانية والتبية واالجتماعية تنسياة  وجاء في الترتد  التاسع

لعبيييئ منظمييياز المجتميييع الميييدني حديييف  2.8و رجييي  ت قيييح  %52.2موافقييي  
  وارا مهمة في  ام العميت الجميااي ميت  يلل مايا راز اليدام الوقياكي؛ ميت 
 ييييلل تييييوفدر المسييييتلاماز التبييييية التييييي ت تاجهييييا المستشييييتياز، مييييت   واز 
الوقاتيييية الشخصييييية مييييت العييييدوى، ومييييت تييييدت النميييياي ،  ور م،سسيييية حمصيييير 

ماز التبييية والملبييس الوقاكييية الخدييرح، مييت  ييلل  سييهامها فييي تقييدتم المسييتلا 
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الخاصييييييية باألطاييييييياء والممر يييييييدت، بمستشيييييييتياز العيييييييال وال جييييييير الصييييييي ي 
وت ت  تل  النتياكد متدقية ميع ميا جياء فيي ، وال مياز، ال  مستوى الجمهورية

( ) 2018 راسية تشيدرنوبروو   2018نتاكد  راسة  ت مت    راسة حيدا ل 
 كييييدتا  همييييية التقنييييياز الرقمييييية فييييي التعامييييت مييييع الت ييييدتاز ومواجهيييية  والتيييي 

 لييي  اميييت تنميييول  التقنيييية الرقمييييةوميييت ميييم تمكيييت ت وييييت وسييياكت األزمييياز ، 
تيينهض بييالمجتمع فييي مختلييف مجاالتيي  وبكييت فئاتيي ، حدييف    التقييدد والسييعي 

ل ليم استخداد التقنية ال دت ة في مجال االتصيا، فن و ت قدح التنمية الشاملة  
تعد قاصرًا ال  مجتمع  و  ادره مت المجتمعاز و صاق استخداد  حيد  ميا 
وصت  لي  العلم مت   واز ووساكت تكنولوجية ومالمية في  دمية التنميية فيي 
المجتمعيياز مييت الضييروراز المل يية إلحييدا  التنمييية الشيياملة التييي تبييد  اييا ة 

 .بالتنمية الاشرية

 جهة نظر عينة الدراسة.التحول الرقمى من و معوقات سابعا: 

التحول الرقمى بالمنظمات األهلية (  وضح معوقات 8جدول رقم )   

 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 حد ما 

 ال 

1- 

قلة اادا  
المتدربدت 
للتعامت مع  
التتبيقاز  

 والبرامد ال دت ة

  40 19 10 

168 2.4 80 20.6 3 

% 58 27.5 14.5 

2- 

ادد وجو  ا اره  
للدام الدني  

وتقدتم  
االستشاراز  

  60 5 4 

194 2.81 93.7 89.3 1 
% 87 7.2 5.8 
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 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

 المهنية

3- 

 عف التمويت  
اللزد الموج   

 للبرامد 

  39 14 16 

161 2.33 77.8 16.78 5 
% 56.5 20.3 23.2 

4- 

ادد توفر  
االمكانياز 
 الما تة اللزمة 

  36 21 12 

162 2.35 78.3 12.78 4 
% 52.2 30.4 17.4 

5- 

صعوبة الل ة  
المستخدمة في  
األنشتة والبرامد  

 األجنبية

  40 10 19 

159 2.3 76.8 20.6 6 
% 58 14.5 27.5 

6- 

ادد وجو  يلية  
لدام العمت ات 

 بعد

  16 14 39 

115 1.66 53.3 16.78 9 
% 23.2 20.3 56.5 

7- 

قلة تشجيع  
الم،سساز لتبن  
تتبدح منظومة  
 العمت الرقم  

  36 12 21 

153 2.21 73.9 12.78 7 
% 52.2 17.4 30.4 

8- 

الخوو مت 
تداول المعلوماز  

 وانتشارها 

  21 12 36 

123 1.78 59.4 12.78 8 
% 30.4 17.4 52.2 

9- 

ادد توفر  
اإلمكانياز 
المناساة لهذه 
التقنياز لدل  

األ صاكي  ا ت  
 الم،سسة 

  55 9 5 

188 2.72 90.8 67.13 2 
% 79.7 13 7.3 
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والييييييذل تو ييييييق معوقيييييياز اسييييييتخداد البييييييرامد  (8 تتضييييييق مييييييت الجييييييدول رقييييييم
 يت عاياراز الم يور  الية معنوييا انيد  رجية  قد جاءز   والتتبيقاز الرقمية ان 

جاء في الترتدي  االول ميت حديف المعوقياز وايدد وجيو  ا اره و   %0.1معنوية  
و رجييي  ت قيييح  %87تنسييياة موافقييي   المهنييييةلليييدام الدنيييي وتقيييدتم االستشييياراز 

فييي حييدت جيياء فييي الترتديي  ال يياني اييدد تييوفر االمكانييياز المناسيياة  2.8كبدييره 
% و رجي   79.7لهذه التقنياز لدى اال صاكي  ا يت الم،سسية تنسياة موافقي  

فيييي حيييدت جييياء فيييي الترتدييي  ال اليييف قلييي  اايييدا  المتيييدربدت  2.7ت قيييح  بديييرة 
وجياء فيي الترتدي   %58ال دت ة تنساة موافقي   التعامت مع التتبيقاز والبرامد

ويعيدت جياء  52.2الرابع ادد توفر االمكانيياز الما تية اللزمية تنسياة موافقي   
فيييي الترتدييي  الخيييامس  يييعف التموييييت اليييلزد الموجييي  للبيييرامد تنسييياة موافقييية 

وجياء فيي الترتدي  السيا   صيعوبة الل ية  2.3و رج  ت قح متوسيتة    56.5
وجييياء فييييي  %58نشيييتة والبيييرامد االجنبييييية تنسييياة موافقييية المسيييتخدمة فيييي األ

الترتديي  السييابع قليية تشييجيع الم،سسيياز تبنييي تتبدييح منظوميي  العمييت الرقمييي 
فيييي حيييدت جييياء فيييي الترتدييي   2.2و رجييي  ت قيييح فيييي متوسيييتة  52.2موافقييي  

و رجيية  30.4ال ييامت الخييوو مييت تييداول المعلوميياز وانتشييارها تنسيياة موافقيية 
ليي  لييدام يلترتدي  التاسيع واال ديير ايدد وجييو  ء فييي افيي حييدت جيا 1.7ت قيح 

وتتدييح نتيياكد يليي   .1.6و رجيي  ت قييح  23.2العمييت اييت بعييد تنسيياة موافقيي  
 راسيية  2020فييي نتيياكد  راسيية  ييت مت  راسيية البلولييي  مييا جيياءالم ييور مييع 

والييذتت  كييدوا وجييو  اييد  مييت  Pickell) 2020د  راسيية تيكييت2020ل اتييي  
 تتبديييح الرقمنييية بالم،سسييياز و يييا   همهيييا  يييعفالمعوقييياز التيييي ت يييد ميييت 

للبرامد، ادد وجيو  ا ارة  اامية للت يول الرقميي ا يافة  الموج  اللزد  التمويت
 ال  ادد التشجيع والت ددا ال  تتبدح التكنولوجيا. 
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 التحول الرقمى من وجهة نظر عينة الدراسة. تعزيز مقترحاتسابعا:  

الرقمى التحول مقترحات(  وضح  9جدول رقم )   

 69ن = 

 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

 نعم 
إلى 
 ال  حد ما 

1- 

تعايا الشراكة 
مع الم،سساز  
الراكدة ف  مجال  
 الت ول الرقم  

  40 19 10 
168 2.4 80 20.6 4 

% 58 27.5 14.5 

2- 

نشر  تعايا
ال قاف  الرقمي  
في مختلف  
منظماز  

 المجتمع المدني 

  60 5 4 

194 2.81 93.7 89.3 1 
% 87 7.2 5.8 

3- 

ااا ه تناء 
الهياكت  

التنظيمي  بما  
تتوافح مع  

متتلااز الت ول  
 الرقمي

  39 14 16 

161 2.33 77.8 16.78 6 
% 56.5 20.3 23.2 

4- 

تشجيع رول  
الماا رة 
واالتتكار 
 واالتداو

  36 21 12 

162 2.35 78.3 12.78 5 
% 52.2 30.4 17.4 

5- 
تمكدت العاملدت مت  
استخداد احد   
 التقنياز الرقمية

  40 10 19 
159 2.3 76.8 20.6 7 

% 58 14.5 27.5 

6- 

االستعانة  
بالخبراء في 
مجال تتوير  

البرامد  
والتتبيقاز  

 الرقمية 

  16 14 39 

115 1.66 53.3 16.78 10 
% 23.2 20.3 56.5 
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 العبارات م
 االستجابات

الدرجة 
 المعيارية

درجة 
 التحقق 

النسبة 
يب  2كا التقد رية 

لترت
ا

إلى  نعم 
 ال  حد ما 

7- 

ملدت اتدري  الع
للتعامت مع  
تتبيقاز 

الت ول الرقمي  
 بكداءة االية

  36 12 21 

153 2.21 73.9 12.78 8 
% 52.2 17.4 30.4 

8- 
توفدر لاكاز  
االتصاالز  
 اإللكترونية

  21 12 36 
123 1.78 59.4 12.78 9 

% 30.4 17.4 52.2 

9- 

تعايا القدرة 
المالية لتمويت  

البرامد  
والتتبيقاز  

 الرقمية 

  55 9 5 

188 2.72 90.8 67.13 2 
% 79.7 13 7.3 

10- 

زيا ه  
الما ت   ال وافا

والمعنوي   
للمستخدد 
البرامد  

والتتبيقاز  
 الرقمي  

  55 9 5 

188 2.72 90.8 67.13 2 

% 79.7 13 7.3 

( واليييييذل تو يييييق مقترحييييياز لتدعديييييت البيييييرامد 9بيييييالنظر الييييي  الجيييييدول رقيييييم  
والتتبيقييياز الرقميييية فيييي ت قديييح  هيييداو المنظمييية التنمويييية جييياء فيييي الترتدييي  
األول ميت حدييف لمقترحيياز تعايييا نشيير ال قافيية الرقمييية فييي منظميياز المجتمييع 

فيييي حيييدت جييياء فيييي الترتدييي   2.8و رجييي  ت قيييح  %87الميييدني تنسييياة موافقييية 
 79.7لتمويييت البييرامد والتتبيقيياز الرقمييية تنسييا  ال يياني تعايييا القييدر المالييية 

فيييييي حيييييدت جييييياء نديييييس الترتدييييي  وبيييييندس النسييييي  زييييييا ه  2.7و رجييييي  ت قيييييح 
الما تية والمعنويية لمسيتخدمي البيرامد والتتبيقياز الرقميية ، وجياء فيي  ال وافا

الترتد  الرابع تعايا الشراكة مع الم،سساز الراكيدة فيي مجيال الت يول الرقميي 
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وجييييياء فيييييي الترتدييييي  الخيييييامس تشيييييجيع رول المايييييا راز  %58 تنسييييياة موافقييييي 
% وجييياء فيييي الترتدييي  السيييا   اايييا ه تنييياء  52.2واالتتكيييار واالتيييداو تنسيييا  

الهياكيييت التنظيميييية بميييا تتوافيييح ميييع متتلاييياز الت يييول الرقميييي تنسييياة موافقييي  
في حدت جاء في الترتد  السابع تمكيدت  2.3و رج  ت قح متوستة   56.5%

و رجييي   %58اسيييتخداد احيييد  التقنيييياز الرقميييية تنسييياة موافقييي  العييياملدت ميييت 
وجيياء فييي الترتديي  ال ييامت تييدري  العيياملدت للتعامييت مييع  ،2.3ت قييح متوسييتة 

وجيييياء فييييي  %52.2تتبيقيييياز الت ييييول الرقمييييي بكديييياءة االييييية تنسيييياة موافقيييي  
%  30.4التاسع توفدر لاكاز االتصاالز اإللكترونية تنساة موافقي   الترتد  
االستعانة بالخبراء في مجال تتيوير البيرامد والتتبيقياز الرقميية تنسياة   و  درا
 يييت عاييياراز الم يييور  الييية معنوييييا انيييد  رجييية معنويييية  وقيييد جييياءز  ،23.2%
0.1%  
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 النتائج العامة للدراسة:

 وال: ويمييييييا تتعلييييييح بيييييي اراب اسييييييتخداد البييييييرامد والتتبيقيييييياز الرقمييييييية  ا ييييييت 
المنظميييييياز األهلييييييية: جيييييياءز اسييييييتجاباز ادنيييييية الدراسيييييية مييييييت حدييييييف  اليييييي  

 االستجاباز  التال :

تنيييياء صييييورة يهنييييية اتجاتييييية اييييت تييييرامد ومشييييروااز الجم ييييية تييييدت  .1
 جمهور لاکاز التواصت.

 االناز تو ي  ا تتوو .2
  ز المنظمة ال  لاکاز التواصت االجتمااينشر فعالياز وانجازا .3
 االال  ات  دماز الم،سسة .4

مانيا: ويما تتعلح بدواكد اسيتخداد البيرامد والتتبيقياز الرقميية  ا يت المنظمياز 
 : التالياألهلية: جاءز استجاباز ادنة الدراسة مت حدف  ال  االستجاباز 

 سراة وسهولة األ اء .1
 لداوية و قة اإلجراءاز  .2
  الك در مت الوقئ والجهد توفر  .3
 استخداد   واز  قت تكلدة ال  المدى التويت .4

مال يييييا: ويميييييا تتعليييييح بمجييييياالز اسيييييتخداد البيييييرامد والتتبيقييييياز الرقميييييية  ا يييييت 
المنظميييييياز األهلييييييية: جيييييياءز اسييييييتجاباز ادنيييييية الدراسيييييية مييييييت حدييييييف  اليييييي  

 االستجاباز  التالي:

 لتمويت المنظمة. الترويد ل قافة التبرو .1
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م للمجتميييع حيييول سيييبت االسيييتدا ة ميييت  يييدماز الم،سسييية تقيييدتم اليييدا .2
 والم،سساز الم يتة.

 تتوير قدرة الم،سسة في تعبئة وتنظيم الدئاز المستهدفة .3
 استهداو  اامدت ومتتوادت للمشار ة في  نشتة الجم ية .4

رابعا: ويما تتعلح باسهاد البرامد والتتبيقياز الرقميية فيي  ايم وتتيوير قيدراز 
اباز ادنيييية الدراسيييية مييييت حدييييف  اليييي  االسييييتجاباز المنظميييية: جيييياءز اسييييتج

 :كالتالي

 از ا  اد  المان دت بعد استخداد البرامد الرقمية .1
 تصميم ترامد تسااد في انجاز وت قدح اهداو المنظماز األهلية .2
 تشجيع القيا از و ام ماا راز تتوير العمت اال ارل. .3
 القراراز الرلددةتسااد في اتااو االسالد  العلمية التخاي  .4

: ويميييا تتعليييح باسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقميييية فيييي التعاميييت ميييع  امسيييا
األزمييييياز المعاصييييييرة: جييييياءز اسييييييتجاباز ادنييييية الدراسيييييية ميييييت حدييييييف  اليييييي  

 االستجاباز  التالي:

 توفدر معلوماز للمجتمع ات الجاك ة وسبت التعامت معها .1
 توافر منظومة ت خاط  المواطت بشكت م االر ابر المتتوادت  .2
 سهلئ الوصول للمتضرريت مت الجاك ة .3
 المشار ة في جمع التبرااز، وو ع نظاد للمنق المقدمة للمتضرريت .4

سا سيييا : ويميييا تتعليييح بمعوقييياز اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقميييية  ا يييت 
سييييييية ميييييييت حديييييييف  الييييييي  المنظمييييييياز األهليييييييية:جاءز اسيييييييتجاباز ادنييييييية الدرا

 االستجاباز  التالي:
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 ادد وجو  ا اره للدام الدني وتقدتم االستشاراز المهنية .1
ادد تيوفر اإلمكانيياز المناسياة لهيذه التقنيياز ليدل األ صياكي  ا يت  .2

 الم،سسة
 قلة اادا  المتدربدت للتعامت مع التتبيقاز والبرامد ال دت ة .3
 ادد توفر االمكانياز الما تة اللزمة .4

سا سيييا : ويميييا تتعليييح بمقترحييياز اسيييتخداد البيييرامد والتتبيقييياز الرقميييية  ا يييت 
المنظميييييياز األهلييييييية: جيييييياءز اسييييييتجاباز ادنيييييية الدراسيييييية مييييييت حدييييييف  اليييييي  

 االستجاباز  التالي :

 في مختلف منظماز المجتمع المدني  الرقمية ال قافةنشر  تعايا .1

 الرقمية تعايا القدرة المالية لتمويت البرامد والتتبيقاز . 2

 الرقميةللمستخدد البرامد والتتبيقاز  والمعنوية الما تة زيا ه ال وافا. 3

 الرقميمجال الت ول  فيتعايا الشراكة مع الم،سساز الراكدة . 4

 توصيات الدراسة:

 مسييياادة الدهيييا القييياكمدت الييي  ووجييي   المرحلييية هيييذه  هميييية تتضيييق مميييا سيييبح
 اإللكترونييية اإل ارة تتبدييح وتدعدييت تهييا اإل ارة نظيياد لتتييوير الهدئيياز المعنييية

 ا ليياز  بعيض   لي  اإلليارة  ويمكيت   ورونا،  ف   وء جاك ة  الم،سساز   لتل 
 :يل  في تسااد  التي

 ب همييية الييوا  تعيياز وميي،تمراز  ونييدواز  تدريبييية و وراز  امييت ورش اقييد  -1
 .بالمنظماز األهلية اإللكترونية تتبدح اإل ارة
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بالمنظمياز  اإللكترونية اإل ارة مقافة تنشر  المهتمدت  العاملدت  جهو    تقدتر  -2
 .األهلية

  ليي  الورقييية الوميياكح تت ويييت  اصيية مسييتقبلية و تييل تدتليية  تييل  تجييا   -3
 .الكترونية صي 

 اإل ارة مقافيية نشيير تعييوج  قييد  التييي المشييكلز  ليياعض  تدتليية حلييول و ييع -4
 .اإللكترونية

 اإل ارييية المسييتوياز  مختلييف تييدت الخبييراز  وتاييا ل الدعييال التواصييت تعايييا -5
 .المنظماز األهلية  ا ت

 .اإللكترونية اإل ارة تتبدح تدعدت في تسهم متتورة حدت ة تقنياز  توفدر. 7

  -8.اإللكترونية اإل ارة لتتبدح العليا اإل ارية المستوياز  مت الدام تقدتم

بالمنظميياز  اإللكترونييية اإل ارة لتتبدييح م،هليية قيييا از  اتجييا   اليي  العمييت -9
 األهلية.

 بصيييورة تيييتم    األهليييية التيييد  المنظمييياز  فيييي اإللكترونيييية اإل ارة تتبديييح -10
 تياال ال التيي الم،سسياز   في   اصة  األهداو  م د ة  وفح استراتيجية  تدريجية

 متوا عة. تقنية االتصاالز  ولاكاز  استخداد ال اسو   مقافة فدها
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 مراجع البحث
 

ابييد الييونيس م مييد الرلييددل: االسييت مار االجتمييااي  مت ديير فييي التختيييل الصيي ي  - 1
االسيييتراتيجي فيييي مصييير ، ب يييف منشيييور مجلييية  راسييياز فيييي الخدمييية االجتماعيييية والعليييود 

 .187د، ل 2015، 9ء  39و -االنسانية ،  لية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوا  
اييدنا  تاسييدت مصييتد : ر   المييال االجتمييااي: الوجيي  ا  يير للصييمو  المجتمعييي  - 2

 .4،ل2018 مقارباز نظرية و ياراز تنموية(، ب دا  مر ا البيا  للدراساز والتختيل ،
 حمييد  حمييدل : تقييدتر حاجيياز األطدييال مر يي  السييرطا  بالمعهييد القييومي لييةوراد ،  - 3

 . 27،ل2007خدمة االجتماعية ، جامعة حلوا رسالة ماجستدر ادر منشورة ،  لية ال
4 - World Health Organization (2020). Latest Update On COVID 
19.Ogustos. 
http://www.emro.who.int 

 جمهورية مصر العربية ، ركاسة مجلس الوزراء - 5
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/index.aspx  .  

سلوى م مد مرسي ، زين  م مد الصا ى : تيداعياز  زمية فديرو   ورونيا المسيتجد   -  6
الي  القتيياو السيياحي المصييرل ، جمهوريية مصيير العربيية م  ييد التختييل القييومي سلسييلة 

ا  المصرل اإلصيدار  وراج السياساز حول التداعياز الم تملة ألزمة  ورونا ال  االقتص
 .1،ل2020(، ماتو 10رقم  

-19 ايياء اييا ل وي رو :اتجاهيياز الجمهييور ن ييو جهييو  التوعييية بددييرو   ورونييا ( - 7
Covid  منتقييية جيييازا  ، ب يييف منشيييور بمجلييية الا يييو  االالميييية ،كليييية االايييلد ،  (فييي

 .2715د،ل  2020تولدو  -الجاء الرابع -جامعة األزهر ، العد  الرابع والخمسو  
،مر يا  19منظمة التعياو  اإلسيلمي : ا ميار االجتماعيية واالقتصيا تة جاك ية  وفديد -  8

 .1ل  ،2020األب ا  اإلحصاكية واالقتصا تة واالجتماعية ، ماتو 
احمييد عيسيي  الجمييت: ممارسيية تنظيييم المجتمييع لييدام وبنيياء قييدراز الجم ييياز األهلييية  - 9

اسييييياز فيييييي الخدمييييية االجتماعيييييية والعليييييود مجلييييية  ر  كدحيييييدى منظمييييياز المجتميييييع الميييييدني،
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 جامعييية حليييوا ،  ليييية الخدمييية االجتماعيييية، القييياهرة، الجييياء الرابيييع، ،30العيييد   اإلنسيييانية،
 ..1841ل د،2011

 لديييت ابدالمقصيييو  ابدال مديييد ، سيييمر سيييعدد معيييوب صيييوفي:  راسييية الجم يييياز  - 10
األهلية   حد مصا ر ر   المال االجتمااي للمجتمع، ب ف منشور، مجلية العليود العربيية 

 ..1398، ل 2016، تولدو4،و9واإلنسانية، جامعة القصيم، مد
المجتمييع المييدني  وجييدل م مييد تر يياز: العلقيية تييدت الم ييد از التنظيمييية لمنظميياز - 11

العيد   مجلة  راسياز فيي الخدمية االجتماعيية والعليود اإلنسيانية،  وت قدح العلقة التنسيقية،
 .218ل  د،2003 جامعة حلوا ،  لية الخدمة االجتماعية، ،14
الييي  سيييمدر الييي   تيييراييم،  تيييراييم ابيييد الم سيييت م ميييد حجيييا : تدعديييت  ور بعيييض  - 12

درل في مواجهة الت دتاز المعاصرة ب يف منشيور فيي منظماز المجتمع المدني للعمت الخ
الم،تمر العلمي السابع ح األمت اإلنساني تيدت المدهيود والتتبديح ح ، المعهيد العيالي للخدمية 

 .2د ،ل2009 تريت  5-4االجتماعية بالقاهرة ، 
هنييياء حيييافا تيييدول:   ارة وتنظييييم الم،سسييياز االجتماعيييية فييي  الخدمييية االجتماعيييية،  - 13

 .7د، ل:  2002ية، المكت  الجامعي ال دتف، اإلسكندر 
مصيييتد   حميييد  ميييدت: الت يييول الرقميييي فيييي الجامعييياز المصيييرية  متتلييي  لت قديييح  - 14

مجتمع المعرفية، ب يف منشيور ، مجلية اال ارة التربويية، الجم يية المصيرية للتربيية المقارنية 
 .11،ل2018سبتمبر ، واال ارة التعليمية، القاهرة، العد  التاسع اشر،

، الييييرو م مييييو  احمييييد : مكانييييياز تتبدييييح اال ارة اإللكترونييييية  م مييييد جييييا  حسييييدت - 15
بجامعة جنو  الوا ل، ب يف منشيور فيي مجلية  ليية التربيية ، جامعية ايدت ليمس ، العيد  

 .50، ل2015، الجاء االول . 34
ميية  سيا  اوب :  ور التع ليم األساسي ال لقة ال انية في تعاييا قييم المواطنية الرق  -  16

،  ليييية التربيييية، 6، العيييد   16ليييدى تلمديييذه، ب يييف منشيييور، مجلييية  ليييية التربيييية، المجليييد 
 .245، ل 2016جامعة  در الشي . 

، ب ييف  م مييد الييي حسييت لييعل  : حو ميية الت ييول الرقمييي فييي الرؤييية السييعو تة - 17
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