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مات فى فى دعم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األز  االجتماعيدور شبكات التواصل 
  فى ضوء نظریة رأس المال االجتماعيالمملكة العربیة السعودیة 

 مجدى الداغر

  تمهید:

نقلــة نوعیــة فــى  الماضــيالحدیثــة منــذ منتصــف التســعینات مــن القــرن  ا االتصــالتكنولوجیــأحــدثت 
؛ حیــث انتشــرت شــبكة اإلنترنــت فــى دول العــالم وربطــت أجــزاءه المترامیــة بفضــائها الواســع، االتصــالت تقنیـا

؛ األمــر الــذى أحــدث تغیــرًا هتمامــاتومهــدت الطریــق لكافــة المجتمعــات للتقــارب والتعــارف وتبــادل اآلراء واال
صـــعوبات قللـــت مـــن ، و اســـتجابة لمتطلبـــات الجمهـــور أكثـــر اهـــ، وجعلظـــائف وســـائل اإلعـــالمفـــى و جوهریـــًا 

، فضــًال عــن تحقیــق التواصــل بــین األفــراد والجماعــات دون النظــر األحــداثومتابعــة الوصــول إلــى المعلومــة 
بــرأس المــال مــا یعــرف  رظهــو  ،وهــو مــا فــرض واقعــًا اجتماعیــًا جدیــداً ، )١(لــى دیانــاتهم وجنســیاتهم المختلفــةإ

لــــــدخول إلــــــى المواقــــــع لالمجــــــال لألفــــــراد ت شــــــبكة اإلنترنــــــأتاحــــــت حیــــــث ؛ Capital	Social عىجتمــــــااال
فـــى  واإلســـهام ،اهتمامـــات مشـــتركةتجمعهـــم التواصـــل مـــع اآلخـــرین الـــذین تماعیـــة والتعریـــف بأنفســـهم؛ و االج

نسان ةل خیریاعمأ   )٢(.المجتمعفى  على نطاق أوسع وأكبر یةوإ

ث أدت الحالـة زیـادة الـروابط بـین األفـراد؛ حیـي علـى تنشـیط مواقـع التواصـل االجتمـاعسـاعدت كمـا 
؛ ومــن ثــم إتاحــة افتراضــیة متنوعــةإلــى تشــكیل شــبكات اجتماعیــة عبــر شــبكة اإلنترنــت التفاعلیــة بــین األفــراد 

 ؛)٤(ةالعالقـات االجتماعیـوتنمیـة  على المشـاركةبدوره  قومیالذى ؛ )٣(يالفرصة لتكوین رأس المال االجتماع
المفهـوم ز یركـ بـل للتنمیـة فقـط، محرًكـا نسـانكـون اإل علـى المـال االجتمـاعي رأس مفهـومحیـث ال یقتصـر 

  )٥(.بین الناس المشتركة نسانیةالقیم اال علیه تبنى الذي األساس هابوصف البشر، بین العالقات على

مواقـع التواصـل  ىمسـتخدم علـى تعـود التـي الفوائـد إلـىجتمـاعى رأس المـال اال مفهـوم یشـیرو 
 بـین إیجابیـة عالقـة وجـود إلـى "Ellisonخلـص "و  خـرین،اآل مـع یقیمهـا التـي العالقـات نتیجـةاالجتمـاعى 

 اتصـالیة اتشـبك الـذین لـدیهم فاألشـخاص ،لـدى المسـتخدمین المال االجتماعي رأستنمیة و  استخدام تویتر
ات شـبك لـدیهم الـذین األشـخاص مـن أكبـرقـوى و  اجتمـاعي مـال رأس لـدیهم یكـون أن المحتمـل مـن واسـعة

 عبر لمستخدمیها المال االجتماعي رأس زیتعز جتماعى على لتواصل االاشبكات تقوم ف، )٦(أصغر اتصالیة
 أطلـق مـا وهـو ،خـرینآ أشـخاص مـع جدیـدة عالقـات فـي والـدخول القائمـة التقلیدیـة العالقـات علـى الحفـاظ

                                                             
 العربیة السعودیة بالمملكة للعلوم األمنیة العربیة نایف ةأستاذ اإلعالم وتكنولوجیا االتصال المشارك بجامع. 
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مكاناتـه نفسـهتقـدیم  عبـر إشـباعها إلـى الفـرد یسـعى حاجـة وهـو المـدنى، مجتمـعال "Tocquveill" علیـه  وإ
التطوعیـة،  إلـى المشـاركة المـال االجتمـاعي سأمواقـع التواصـل االجتمـاعي؛ حیـث یشـیر ر  التطوعیـة علـى

ى علـفـى ذلـك  معتمـدة، مـع اآلخـرین التعـاون علـى تحـث إیجابیـة اجتماعیـة شـبكات بنـاء هـدفذلـك بو 
  )٧(.في أوقات األزمات والكوارث التعاون هذا تقوي التي الشخصیة والمهارات القیم مجموعة

، إال أن كــوارثالاألزمــات و یــة علــى مفــاهیم تقلیدیــة إلدارة لدراســات والبحــوث اإلعالمقــد اســتقرت او 
ســیناریوهات اإلدارة وباتــت  ألزمــة،أهمیــة اتصــاالت احــول  جــدلحضــور شــبكة اإلنترنــت وتطبیقاتهــا أعــاد ال

من شــبكة اإلنترنــت والخــدمات المصــاحبة لهــا ضــإمكانــات اإلعالمیــة لألزمــة فــي الوقــت الــراهن تركــز علــى 
؛ التواصـــــل دور شـــــبكات حـــــول للدراســـــة  الـــــرئیستســـــاؤل الومـــــن ثـــــم یـــــأتى  مرتكـــــزات إدارة األزمـــــة إعالمیـــــًا

فـى المملكـة  لـدى الشـباب الجـامعى االجتمـاعيدعم قـیم رأس المـال و  ل التطوعيعمالتعزیز في  االجتماعي
  .العربیة السعودیة فى أوقات األزمات والكوارث

  اإلطار المعرفي للدراسة:

التــي تطوعیــة المبــادرات مــن ال الكثیــرهدت المملكــة العربیــة الســعودیة خــالل الســنوات األخیــرة شــلقــد 
التــى شــهدتها  طبیعیــةالكــوارث الأظهــرت حیــث  ؛نترنـتشــبكة اإل بــر تطبیقــاتعجمــاعى تعمـل بشــكل فــردى و 

، ومشـاركة لجـامعىا نموًا فى العمل التطوعي بـین الشـباب مؤخراً ــــ مثل جدة والریاض ــــ المملكة بعض مدن 
غاثیـــة بالتعـــاون مـــع فـــى أعمـــ مالكثیـــر مـــنه كانـــت البدایـــة عنـــدما حكومیـــة وأهلیـــة، و  مؤسســـاتال تطوعیـــة وإ

الملحـة فــى  توعیـة الشـباب وتثقــیفهم باألعمـال التطوعیــةل ؛أطلقـت إمـارة منطقــة مكـة المكرمــة منتـدى "شــبابنا"
  )٨(.م٢٠١٧غاثة المتضررین من سیول جدة المجتمع، والتطوع من أجل إ

"ســـاعد"، الـــذى یقـــوم علـــى توحیـــد فیصـــل بتدشـــین مركـــز العمـــل التطوعى قامـــت جامعـــة الملـــككمـــا 
، للتصـدى للكـوارث بأنواعهـاوبـرامج جدیـدة خطـط اعتمـاد الفـرق التطوعیـة ومؤسسـات الحكومـة و الجهود بین 

تطــوعین مــن ذات االختصــاص وشــباب الم شــراكة مــع الــدوائر الرســمیةالنشــاطه فــى إطــار  یــؤدى المركــزو 
عنـد وقوعهـا،  وارثسهم فى رفع جاهزیـة المملكـة وقـدرتها علـى إدارة الكـأوهو ما ، أبناء منطقة مكة المكرمة

جــدة فــى كارثــة ســیول مشــاركة العبــر ظهــر بوضــوح وهــو مــا ، آالف الشــباب مــن الجنســینویضــم المركــز 
،  ٢٥بلغت جملة الفرق التطوعیة المشاركة نحـو فقد م؛٢٠١٧أبها والریاض و  غاثـة إخـالء و اسـتطاعت فریقـًا إ

  )٩(.فى المدن الثالث تضررألف م ٣٠نحو

  :السعودى العمل التطوعى فى تنمیة المجتمعأهمیة 

عــد ا ُ ، الجنوبیــةمواجهــة الكــوارث الطبیعیــة فــى المقاطعــات التطــوع فــى  لصــینیون أول مــن بــدأ فكــرةی
، أمــا أول تنظــیم "م١٦٦٦عــام یــق لنــدن مواجهــة "حر فــى  التطــوعأسســت فــرق بینمــا تُعــد بریطانیــا أول دولــة 

فـى  التطـوعيفقد كان فى الوالیـات المتحـدة عنـدما صـدر قـانون یـنظم العمـل دولیًا  التطوعيللعمل مؤسسي 
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وهـو مـا دفـع األمـم المتحـدة إلـى االهتمـام بالعمـل  ،م١٧٣٧مجال إطفاء الحریق بمدینـة نیویـورك فـى دیسـمبر
  )١٠(.عو م عامًا للتط٢٠٠١التطوعى، ودشنت عام 

م، ١٨٧٣فــي العــراق بتأســیس جمعیــة "أخــوات المحبــة" عــام  التطــوعيالعمــل  اتكانــت بــدای ،وعربیــاً 
، السـعودیة والبحـرین والكویـتفـي الفكـرة أن توسـعت مساعدة الفقراء والیتامى ورعایة المرضـى، ثـم مـا لبثـت ل
  )١١(.قطرعمان و واألردن و  اإلماراتو 

ه بوصـف ملكـة إلـى تـاریخ تأسیسـها علـى یـد الملـك عبـد العزیـزوترجع بدایات العمـل التطـوعي فـى الم
، ویقـوم كافـة منـاطق المملكـةتأسسـت الجمعیـات الخیریـة فـى  واجبًا دینیًا یحث علیـه الـدین اإلسـالمي؛ حیـث

 )١٢(نشاطها على جمع التبرعات ورعایة المسنین والمعاقین وتقدیم الخدمات اإلنسانیة لهم.
منهــا كفالــة  ،منــذ تأســیس المملكــة علــى تنفیــذ حزمــة مــن اإلجــراءاتكمــا حــرص الملــك عبــد العزیــز 

الفقراء والمحتاجین، والعجزة واألیتام، وهو ما ساعد على التوسع في العمل الخیرى فى المملكـة إلـى أن أخـذ 
 شكله المؤسسي فى عهد الملك فهد، واستحداث وزارة جدیدة تعنى بالشئون االجتماعیة لتصبح مسئولة عن

.أعمال ا   )١٣(لرعایة االجتماعیة واإلشراف علیها ومتابعتها فى كل مناطق المملكة تقریبًا
وعلـــى الـــرغم مـــن التطـــور الـــذى شـــهده قطـــاع العمـــل التطـــوعى فـــى المملكـــة واتســـاع نطاقـــه، فـــإن 
المالحـــظ أن بعـــض المنظمـــات التطوعیـــة میـــدانیًا مـــا تـــزال تعـــانى مـــن ضـــعف القـــدرة علـــى تحقیـــق أهـــدافها 

ن كـان ذلـك ال ینفـى وجـود تجـارب ناجحـةبصورة فعالة  منهـا  ،تمكنها مـن مواكبـة المسـتجدات المجتمعیـة، وإ
ألــف ریـــال  ١٩٠"جــروب شــباب الســعودیة" الــذى تأســس فــى حــى الربــوة بالریــاض، واســتطاع تحصــیل نحــو 

عمــال تــویتر" فــى أاســتطاعت الطالبــات أیضــًا اســتثمار "وتوزیعهــا علــى األســر الفقیــرة بأحیــاء المدینــة، كمــا 
، التطـــوع، مـــن خـــالل تأســــیس "جـــروب أرزاق" للقیـــام بـــأدوار تطوعیــــة عبـــر منصـــات التواصـــل االجتمــــاعى

وســـاعدت أیضـــًا علـــى بنـــاء معـــارف  حـــل مشـــكلة المكـــان،والوصـــول إلـــى أكبـــر عـــدد مـــن أفـــراد المجتمـــع، و 
  ) ١٤(.وصداقات مع ثقافات أخرى فى إطار األعمال اإلنسانیة والتطوعیة

، خدمـة المجتمـععلى مشاركة المواطنین فـى  قومأنه ی منفى المملكة ل التطوعي وتأتى أهمیة العم
حـــل علـــى للعمـــل والمبـــادرات الشـــبابیة جهـــود الحكومیـــة ربط بـــین الـــو دعـــم رأس المـــال االجتمـــاعى لـــدیهم، و 

  )١٥(.العمل التطوعي فى أوقات األزمات والكوارث المجتمع؛ وهو ما ساعد على تنامىمشكالت 

 ، فـإنفـى المملكـة الكـوارث الطبیعیـةظـاهرة تناولـت  التـي ت والبحـوثالدراسـا تعـدد نمـ الرغم علىو 
دارتهـا لـم الكـوارث مواجهـة التقنیـة الحدیثـة قـدرة عـدم  إلـى ذلـك یرجـع اآلن، وقـد حتـى كبیـراً  نجاحـاً  تحقـق وإ
 ،اتســـنو  بعـــدنشـــاطه ویعـــاود  قـــد یكـــون خـــامالً ن بعضـــها ، حیـــث إمســـتقبالً  منـــاطق الســـیولب التنبـــؤعلـــى 

 سیاسـة فـإن لـذا ؛األمطـار كمیـةعلـى  بنـاء آخـر إلـى عـام مـن تتفـاوت الودیـان مصـارفن باإلضـافة إلـى كـو 
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 تحـدث قـد ممطـرة لعواصف إحصائیة تعتمد على حساباتقد  السیول مواجهة أو الحمایة طرق مع التعامل
 )١٦(نها.ع الناجمة األخطار وتقلیل بفعالیة مواجهتها ، وهو ما یتطلبعلى فترات متباعدة

 العمرانیـة بالمنـاطق االبتعـاد ضـرورة مراعـاةفى المملكـة السیول كارثة طرق التعامل مع تشمل قد و 
 السـیول لمقاومـة المنشـآت مـن مجموعـة إقامـةكـذلك والعواصـف الرملیـة، و  السـیول ق ومخـراتمنـاط عـن

 المناطق في األراضي استخدامات اعتمادًا على تخطیط األضرار تخفیف، و والسدود الجسور مثل المتوقعة
 وطـرق للمبـاني المناسـبة األكـوادو  تاالسـتخداما هـذه بتـوطین الخاصـة المحـددات رصدللسیول، و  المعرضة
نذار توجیه، و المالئمة اإلنشاء  )١٧( وغیرها.الشدیدة والعواصف  األمطار حدوث أوقات في األفراد وإ

  الدراسات والبحوث السابقة: 

عــدد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة التــي تتنــاول عالقــة وســائل تمكــن الباحــث مــن الحصــول علــى 
دارة  التطـــوعيالعمـــل اإلعـــالم ب التـــى  ،)١٨()٢٠١٧دراســـة إیمـــان عبـــد الـــرازق (، منهـــا: الطبیعیـــة الكـــوارثوإ

اسـتخدمت الباحثـة ، و شـباب علـى العمـل التطـوعىاستهدفت التعرف على دور تطبیـق انسـتجرام فـى تحفیـز ال
البحـــرین، ) مفـــردة مـــن طـــالب جامعـــات ٣٥٠نـــة قوامهـــا (االســـتبیان بـــالتطبیق علـــى عی مـــنهج المســـح وأداة

%) مـــن عینـــة الدراســـة یـــرون أن انســـتجرام وســـیلة مناســـبة للعمـــل التطـــوعى فـــى ٩٠.٠ن (أوتوصـــلت إلـــى 
العمــل  الطــالب علــىاقبــال كانــت ســببًا فــى تزایــد المحتــاجین وقضــایا اإلعاقــة، و مجــاالت مســاعدة الفقــراء و 

فــى  دور المــرأة فــى الجمعیــات الخیریــةتناولــت فقــد ، )١٩()٢٠١٥القضــبي ( الهنــوفأمــا دراســة ، يالتطــوع
 ضـعفعلى منهج المسح وأداة االستبیان، وتوصلت إلى عدد من النتائج، منها الباحثة ، واعتمدت المملكة

 داخـل التنفیذیـة اتالهیئـ في التطوعي العمل فيتها مشارك تتركز السعودیة؛ حیث للمرأة التطوعیة المشاركة
وطنـى للعمـل  اسـتراتیجي، وضـع بنـاء )٢٠()٢٠١٤سـلطان القرنـى (اسـتهدفت دراسـة ما فیاألهلیة،  الجمعیات

علـــى مـــنهج المســـح وأداة االســـتبیان،  ارث فـــى الســـعودیة، واعتمـــدتالتطـــوعى فـــى مجـــاالت األزمـــات والكـــو 
وطنیـــة تســــتهدف تحقیـــق التكافــــل  وتوصـــلت إلـــى أن العمــــل التطـــوعى فــــى المملكـــة یقــــوم علـــى اســــتراتیجیة

إلغاثـة فـى االجتماعى بین النـاس ومسـاعدة الحكومـة فـى عـدد مـن القضـایا المهمـة، منهـا رعایـة المعـاقین وا
 فـي المـرأة مشـاركة معوقـات إلـى، )٢١()٢٠١٤( دراسـة حسـن أقطـمبینمـا أشـارت أوقـات األمطـار والسـیول، 

 إلـى ترجـع أنهـاالنتـائج المـدني، وأكـدت  المجتمـع تمؤسسـا فـي المتطوعین نظر وجهة من التطوعي العمل
 تـدنيوراء  الصـعبة االقتصـادیة والظـروف الفقرجاء فیما  واالجتماعیة، االقتصادیة وظروفه نفسه المجتمع
 كشـف عـنلبا، )٢٢()٢٠١٣فنـیس القحطـانى (دراسـة  اهتمـتو ، التطـوعي العمـل فـي المـرأة مشـاركةمسـتوى 

لباحـــة، والمعوقـــات التـــى تحـــول دون اإلســـهام فـــى مجـــال الســـالمة البیئیـــة با المهـــام التـــى یقـــوم بهـــا المتطـــوع
) مفـردة ٢٠٠اعتمـدت علـى مـنهج المسـح وأداة االسـتبیان، وذلـك بـالتطبیق علـى (فى خدمـة البیئـة، و  فاعلال

، مقابـل  من المتطوعین، وتوصلت الدراسة إلـى أن دور المتطـوعین فـى مجـال البیئـة فـى الباحـة كـان إیجابیـًا
  ور فى مجاالت الرعایة االجتماعیة واإلنسانیة. قص
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الهــالل األحمــر الســعودى فــى جمعیــة دور استعرضــت ، فقــد )٢٣()٢٠١٣دراســة ســیف الشــهرى (أمـا 
علــى مـنهج المســح وأداة االسـتبیان، بــالتطبیق علـى عینــة قوامهــا التطــوع، واعتمـدت وأعمـال المحلیــة التنمیـة 

، وتوصـــلت ٣١٢( جـــود نقـــاط ضــعف فـــى أداء الهـــالل األحمــر، مـــن بینهـــا ضـــعف إلــى و الدراســـة ) متطوعــًا
الســـیول والكـــوارث والحرائـــق الـــوعى بأهمیـــة التطـــوع، وخـــوف األهـــل علـــى أبنـــائهم مـــن المخـــاطر فـــى أوقـــات 

 االتصـالیة المواقـف بـین العالقـة إلى أبعاد، )٢٤()٢٠١٣الشقصى ( عبید دراسةنتائج فیما توصلت وغیرها، 
مـنهج  اسـتخدمتقـد و  الجمهـور، التـى تبناهـا واالسـتجابات السـلوكیة جونـو، عصـارإ العمـانى أثنـاء لإلعـالم

 مــن %٩٦، وتوصــلت إلــى أن المتضـررین مــن مفــردة )١٤٠المسـح وأداة االســتبیان بــالتطبیق علــى (
علـى دور فقـد ركـزت ، )٢٥()٢٠١٣( الشـمري موضـي دراسـةأمـا  األزمـة، أثنـاء اإلعـالم تـابعوا المبحـوثین

علـى مـنهج المسـح وصـحیفة االسـتبیان اعتمدت قد یة في استقطاب النساء للعمل الخیرى، و الجمعیات الخیر 
 مدینـة مـن النسـائیة الخیریـة الجمعیـة فـي العـامالت من العظمي الغالبیة إلى أنالنتائج والمقابلة، وتوصلت 

المعجـب دراسـة فاطمـة اهتمـت ، فیمـا العلیـا الشـهادات حملـة مـن معظمهـن ، وأنتالسـعودیا مـن الریـاض
علـــى مـــنهج المســـح وأداة  ، وقـــد اعتمـــدتلتطـــوعىمشـــاركة الطـــالب فـــى العمـــل ا بمســـتویات، )٢٦()٢٠١٠(

) مفــردة بالریــاض، وتوصــلت إلــى نــدرة المشــاركة فــى العمــل ٣٠٠االســتبیان، بــالتطبیق علــى عینــة قوامهــا (
 التطوعى، ووجود معوقات شخصیة حالت دون إتمام العمل التطوعى بشكل كامل.

فـي إدارة  السـعودي التعرف علـى دور اإلعـالمب هتمتفقد ا، )٢٧()٢٠١٠( الشلهوب نایفراسة أما د
 حجـم عـن ودقیقـة سـریعة معلومـات یقـدم لـم السـعودي اإلعـالم إلـى أن وتوصـلت، ٢٠٠٩ جدة أزمة أمطار

حجـم  عـن الكشـف فـي التواصل االجتماعي شبكات في ممثالً  البدیل اإلعالم ، فیما تفوقهاخسائر و  األمطار
 الجمهـور اسـتجابةحجـم ، )٢٨()Silver & Conrad )2010دراسـة كشـفت بینما یو، الخسائر بمقاطع الفید

، وأظهـرت النتـائج  2003عـام الكندیـة سـكوتیا نوفـا ضـرب الـذي Juan جـوان بإعصـار المتعلقـة للتحـذیرات
 ) مـنهم٥٠.٠( اروأش اإلعصار، عن علیها حصلوا التي المعلومات راضون عن ) من العینة%٨٨.٠أن (
لمعرفــة حجــم جــاءت فئــة الشــباب أكثــر متابعــة لمواقــع اإلنترنــت و دقیقــة،  كانــت المعلومــات تلــك نإلــى أ

 نظـام كفـاءة مـدى، )٢٩()Sherman-Moris )2009 دراسـةاستعرضـت فیما اإلعصار ومصدر خطورته، 
 الرسـائل اسـتقبلوا الطلبـة أن لـىإ نتـائجال، وأشـارت المسیسـیبي والیـة عصـارإ قبیـل التحذیریة القصـیرة الرسائل

وأن الهواتـف الذكیــة كانـت أسـرع فــي الحصـول علــى المعلومـات عــن  المحمــول، الهــاتف عبـر التحذیریـة
اتجاهـــات الشـــباب نحـــو فقـــد تناولـــت ، )٣٠()٢٠٠٩فهـــد الســـلطان (دراســـة أمـــا ، وتفـــادى مخـــاطرهاإلعصـــار 

مســح وأداة االســتبیان بــالتطبیق علــى عینــة مــنهج الاســتخدمت قــد ممارســة العمــل التطــوعى فــى الســعودیة، و 
) مفــردة مــن طــالب جامعــة الملــك ســعود، وتوصــلت إلــى إیجابیــة ممارســة الشــباب فــى العمــل ٣٧٣قوامهــا (

دراســـة ، وكشـــفت التطـــوعى فـــى مجـــاالت مســـاعدة الفقـــراء، وتقـــدیم العـــون للمؤسســـات االجتماعیـــة والثقافیـــة
لتطـوعى فـى المجتمـع السـعودي، واسـتخدمت مـنهج المسـح العمل ادور عن ، )٣١()٢٠٠٨الجوهرة العكرش (
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%) مـن القـائمین علـى ٤٧.٥) مفـردة، وتوصـلت إلـى أن (٥٠٠وأداة االستبیان بالتطبیق على عینـة قوامهـا (
مــن %) و ٢٥.٨٨العمــل التطــوعى مــن الــذكور، وأنهــم مــن ذوى المــؤهالت العلیــا، فیمــا بلغــت نســبة النســاء (

 اتجاهـاتتعـرف علـى فقـد اسـتهدفت ال )٣٢()٢٠٠٨الحسـیني ( دراسـة سـلیمانأمـا فئة المـؤهالت المتوسـطة، 
علـى صـحیفة االسـتبیان بـالتطبیق علـى واعتمـدت جونـو"  "إعصـار ألزمـة اإلعالمیـة اإلدارة نحـو النخبـة

 عـن أداء غالبیـة المبحـوثین رضـا نتـائج الدراسـة ، وأظهـرتمبحوثـًا مـن النخبتـین العسـكریة واإلداریـة )٩٧(
  .جونو إعصار أزمة إدارة في لعمانيا اإلعالم

، اســتطالع رأى عــدد مــن )٣٣()Spence, Lachlan & Griffin )2007دراســة كمــا اســتهدفت 
االسـتبیان، وأظهـرت أداة علـى مـنهج المسـح و واعتمـدت كاترینـا بالوالیـات المتحـدة،  المتضـررین مـن إعصـار

 المصـدر كـان التلیفزیـون أنو  لمواجهـة األزمـة، اسـتعدادا أقـل كـانوا أفریقـي أصـل مـن األمـریكیین أن النتـائج
ومواقـع  الذكیـة الهواتـف لجـأت النخبـة إلـى اإلعصـار، بینمـا الجنسـیات عـن لجمیـع للمعلومـات الـرئیس

 وسـائل ، التعـرف علـى دور)٣٤()Miles & Morse )2007دراسـة ر، فیمـا حاولـت اإلعصـا بعد اإلنترنت
 وریتـا، كاترینـا بـالتطبیق علـى إعصـاري األزمـات أوقـاتفـي  العـام الـرأي اتجاهـات تشـكیل فـي االتصـال

 باسـتجابات ومقارنتهـا ،األمریكیـة اإلعـالم مـن وسـائل على مـنهج المسـح، وتحلیـل مضـمون عینـة اعتمدتو 
 لكـوارث اإلعـالم وسـائل تغطیـة نتـائج عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة بـینالالجمهـور، وأظهـرت 

، طبیعـة العمـل )٣٥()٢٠٠٦معلـوى الشـهرى (وكشـفت دراسـة ، بأخطارهـا الجمهـور اهتمـام اإلعصـار، وقلـة
استخدمت منهج المسح وأداة االسـتبیان بـالتطبیق علـى ت التطوع فى المجال األمنى، و التطوعى وأهم مجاال

%) فــى ٦٥.٥(بنسـبة مـن النســاء  ننتـائج إلــى تزایـد عــدد المتطـوعیال) مفــردة، وتوصـلت ٣٥٠عینـة قوامهـا (
األطفــال المشــردین وأســر نــزالء الســـجون، فیمــا جــاء التفــوق فــى المجــاالت األمنیــة للـــذكور  مجــاالت رعایــة

 .)%٧٧.٥بنسبة (

  التعلیق على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها: 

االعـالم أن دراسات التطوع كانت أكثر اهتمامًا بالواقع المیدانى؛ ومـن ثـم افتقـد معظمهـا االهتمـام بـدور  -
ز العمـل التطـوعى فـى أوقـات األزمـات والكـوارث دعـم وتعزیـالتواصـل االجتمـاعى فـى  منصـاتالجدیـد و 
 الطبیعیة.

اهتمــت الدراســات األجنبیــة باســتطالعات الــرأى حــول األزمــات والكــوارث المتوقــع حــدوثها وكیفیــة تفــادى  -
 مخاطرهـــا، فیمـــا جـــاءت الدراســـات العربیـــة معتمـــدة علـــى دراســـة األزمـــة بعـــد حـــدوثها وحصـــر األضـــرار

 الناجمة عنها.

 تقـدیم فـي والوضـوح والشـفافیة الدقـة تحـري مـن الدراسـات العربیـة واألجنبیـة إلـى أهمیـة أشـار الكثیـر -
 علـى للحصـول لـیس االعـالم وسـائل علـى یعتمـد الجمهـور وأن المعلومـات فـي أوقـات الكـوارث،
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نمـا المعلومات المـال االجتمـاعى فـي والبحـث عـن قـیم رأس  ،لدیـه المعنویـة الـروح أیضـا لتعزیـز فقـط، وإ
 المجتمع.

استفادت الدراسة الحالیة مـن الدراسـات والبحـوث السـابقة فـى تحدیـد أهـداف الدراسـة، وصـیاغة المشـكلة  -
البحثیــة والمســاعدة فــي صــیاغة تســاؤالتها وفروضــها، ووضــع تصــور جدیــد لشــكل العمــل التطــوعى فــى 

، إضافة إلى التطـرق لمزیـد مـن ، وتقدیم رؤیة جدیدة لألعمال التطوالكوارث أوقات األزمات وعیة عمومًا
النظریات ذات االرتباط المباشر بالعمـل التطـوعى، كنظریـة رأس المـال التـى تـرتبط بـالتطوع والتجمعـات 

 .وتطبیقاتها المختلفة اإلنترنت عبر شبكةالخدمیة 

  تتمثل أهمیة الدراسة فى اآلتى:أهمیة الدراسة: 

ل التــى تبحــأنهــا  .١ العالقــة بــین قــیم التطــوع ومنصــات اإلعــالم الجدیــد طبیعــة ث فــي مــن الدراســات اُألوَ
  وانعكاس ذلك على الشباب الجامعى في أوقات األزمات والكوارث.

الشـــباب الجـــامعى، مثـــل لـــدى تســـاعد فـــي الكشـــف عـــن األثـــر النفســـى الـــذى یتركـــه العمـــل االجتمـــاعى  .٢
اتخــاذ القــرار، وهــو مــا كــان واضــحًا  احتــرام الــذات، والثقــة بــالنفس، وتقــدیر قیمــة العمــل، والمشــاركة فــى

ــــة التــــى دشــــنها الشــــبابتعــــدد مــــن خــــالل  ــــى صــــفحات التواصــــل لتقــــدیم  الســــعودى الفــــرق التطوعی عل
المساعدات للجرحى والمصابین والمتضررین من الكـوارث الطبیعیـة فـي منـاطق الریـاض وعسـیر وجـدة 

مجــتمعهم لتمثــل بعــدًا مهمــًا  مشــاركة الشــباب فــى العمــل التطــوعى وتفــاعلهم مــعونجــران؛ حیــث جــاءت 
    فى ربط الجامعة ومخرجاتها التعلیمیة باحتیاجات المجتمع ومشكالته.

 اإللكترونــيتسـهم فـي الكشـف عـن مـدى قـدرة التقنیـة الحدیثــة علـى خدمـة المجتمـع ونشـر ثقافـة التطـوع  .٣
ت جدیــدة شــبكات التواصــل وتطبیقــات الهواتــف الذكیــة، والبحــث عــن آلیــا مســتخدميبــین المالیــین مــن 

نحو تفعیل منصات التواصل االجتماعى فى نشر ثقافة التطوع لدى الشباب الجـامعى فـى ظـل التواجـد 
م قـــیم رأس المـــال ، ودعـــعلـــى شـــبكة اإلنترنـــت وتطبیقـــات الهواتـــف الذكیـــة الســـعوديالكثیـــف للشـــباب 
  .االجتماعى لدیهم

فـى حـث  ودوره ،والكـوارث تمـع األزمـا فـى تعامـل اإلعـالم الجدیـد الضـعف تقـویم أوجـهتسـاعد علـى  .٤
 وواضــعي لمخططــي وبیانــات منصــات االعــالم الجدیــد معلومــات حیــث تــوفر، التطــوعالشــباب علــى 

. فى المجتمعاألزمة اتصاالت  إدارة استراتیجیة  السعودى مستقبًال

والتطـــورات الحدیثـــة فـــي  االجتمـــاعيمـــدى صـــحة فـــروض نظریـــة رأس المـــال الحالیـــة تختبـــر الدراســـة  .٥
 واالشباعات وانتقال المعلومات على مرحلتین. خداماتاالستمدخل 
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  مشكلة الدراسة:

ـــدان العـــالم، انتشـــار واســـع مؤسســـات العمـــل التطـــوعى مـــؤخرًا بحظیـــت  اهتمـــام رغـــم و فـــى مختلـــف بل
 یفتقـــدللغایــة و  إن نجــاح هــذه المؤسســات ال یـــزال محــدوداً ، فـــالحكومــات العربیــة بهــا ودعمهـــا مادیــًا ومعنویــاً 

وســــع فــــى دائــــرة خطــــیط الجــــاد، وهــــو مــــا یســــتلزم تــــوافر إرادة النجــــاح لــــدى القــــائمین علیهــــا، والتالتنظــــیم والت
نماء العمل التطوعي؛ حیـث أثبتـت الخبـرات والتجـارب الدولیـة  المشاركة المجتمعیة أن مشـروعات والعربیـة وإ

 باحتیاجات مجتمعهم.اد المجتمع بوصفهم أكثر إدراكًا اإلصالح والتنمیة لن تحقق أهدافها دون مشاركة أفر 

تتمثـل مشــكلة الدراسـة فــى تزایــد الدراسـات والبحــوث التـى تؤكــد التــأثیرات المتنوعـة لشــبكات التواصــل و 
بفعـــل الوظـــائف التـــى تؤدیهـــا والتقنیـــات التـــى تمتلكهـــا فـــى أوقـــات األزمـــات والكـــوارث، وهـــو مـــا  االجتمـــاعي

واإلشـباعات التـى تحققهـا لهـم؛ ومـن  اعياالجتمـینعكس على تعـدد اسـتخدامات الجمهـور لشـبكات التواصـل 
فـى دعـم وتعزیـز العمـل  االجتمـاعيالتعـرف علـى إمكانیـة توظیـف منصـات التواصـل  الضـروريثم كان من 

فــى أوقـات األزمـات والكـوارث، وتأثیراتهــا علـى المسـتوى المیـدانى بــالتطبیق الجـامعى لـدى الشـباب  التطـوعي
  ملكة العربیة السعودیة.م بالم٢٠١٧على كارثة سیول الریاض وعسیر 

 تقـدم بفضـل توقعهـا التـى یمكـن الطبیعیة األزمات والسیول واألمطار فى المملكة من األعاصیر وتعدّ 
 بدقـة؛ بمسـارها التنبـؤ فیمـا یصـعب كبیـرة، بدرجـة الصـناعیة األقمـار علـى التـى تعتمـد االتصـال تكنولوجیـا

 الدقـة یتطلـب إعالمیـاً  معهـا مـا أن التعامـلك ،الریـاح حسـب اتجـاه ملحـوظ بشـكل تتغیـر نظـرًا لكونهـا
 فــى مصــداقیة یــؤثر ســوف باإلضــافة إلــى أن إحاطــة الجمهــور بقــرب حــدوث كارثــة ونفیهــا  والشــفافیة،
فإنهـا سـوف  الجمهـور بشـأنها، إحاطـة أمـا حـال وقوعهـا فـي ظـل عـدم عنها، التى أبلغت ةیالحكوم المؤسسة

  .  المصاحبة لها الكارثةالمثارة و إزاء األزمة  المؤسسة ضد هذه واستیاءه الجمهور سخط تثیر

، وفـى اســتثمار وقـت الشــباب المســتدامة التنمیـةمسـارات وعلـى الـرغم مــن أهمیـة العمــل التطـوعى فــى 
التطـوعى تختلـف مـن مجتمـع آلخـر ومـن منطقـة  االجتمـاعيفى أعمال تطوعیة مفیدة، فـإن ممارسـة العمـل 
تنـوع كفاءتهـا ودرجاتهـا التأثیریـة فـى الجمهـور؛ ومـن ثـم تتبلـور ألخرى، ومن وسیلة إعالمیـة ألخـرى؛ حیـث ت

تعزیـز العمـل التطـوعى لـدى الشـباب واصـل اإلجتمـاعى فـى التعرف على دور شبكات التمشكلة الدراسة فى 
  .ودعم قیم رأس المال اإلجتماعى لدیهمفى أوقات األزمات والكوارث  السعوديالجامعى 

  للدراسة: النظرياإلطار 

  :Social Capital Theoryة رأس المال االجتماعي نظری -١

م، الــذى عرفــه ١٩١٦" عــام Hanifan"كــان أول مــن اســتخدام مصــطلح رأس المــال االجتمــاعي هــو 
نشــأ مــن التعــاون تیســتفید منهــا أفــراد الجماعــة، و  بأنــه "قــوة اجتماعیــة كامنــة تكفــي لتحســین ظــروف المعیشــة

 علـى أیـدى كـل مـن  Social Capitalرأس المـال االجتمـاعي  مفهـوم طـور، وقـد ت)٣٦("بـین أفـراد المجتمـع
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Pierre Bourdieu" "وRobert Putnam"" ؛ حیـث ربـطPierre بـین رأس المـال االجتمـاعي والتحلیـل "
الطبقـــي، وعـــرف رأس المـــال االجتمـــاعي علـــى أنـــه "رصـــید اجتمـــاعي مـــن العالقـــات والرمـــوز یتفاعـــل مـــع 

" فقـد أشـار إلـى رأس المـال االجتمـاعي Robertأما "، )٣٧( ال المادي"الرصید الذي یملكه الفرد من رأس الم
یتــألف مــن شــبكات اجتماعیــة وعــادات مشــتركة لهــا تــأثیر عــن عالقــات أفقیــة بــین النــاس، و  علــى أنــه "عبــارة

  )٣٨(المجتمع".مسیرة على 

ـدى شـیوع الثقـة بـین األفـراد، والتـي تعت مـد بـدورها علـى ویقوم رأس المال االجتماعي في الواقع علـى مَ
ِة القوانین، والسیاسات المتبعة، وموقف المواطنین منهـا؛ حیـث تعكـس العالقـات التـي یقیمهـا النـاس مـع  نوعی

لدیـه  بعضهم وبیئتهم الطبیعیة قیمًا ومواقف وحاجات تُحددها أهداف المجتمـع؛ إذ یقـوم المجتمـع بتطـویر مـا
ُسـهم فـي نظـم ومؤسسـات تـؤدي فـي ، و من ِقیم وتقالیـد، وتشـریعات مجموعهـا إلـى خلـق رأس مـال اجتمـاعي ی

كتســبة أكثــر منــه  ة ســلوكیة مُ وتجــاوز مشــكالته، وهــو مــا یجعــل رأس المــال االجتمــاعي ِســمَ تنمیــة المجتمــع 
  )٣٩(ِسمة ثقافیة موروثة، تخضع للقوانین السائدة والعالقات المجتمعیة بین الناس.

كونهــا مجموعــة مــن األفــراد االجتماعیــة التــي ت عــن الــروابط والعالقــاترأس المــال االجتمــاعي یعبــر و 
في إطار بناء اجتمـاعي لخدمـة أهـدافهم المشـتركة، ووفقـًا لهـذا المفهـوم ینطـوي رأس المـال االجتمـاعي علـى 

 )٤٠(:أهمها عدد من السمات

األصـــدقاء والنـــوادي والجیـــران، كمـــا یضـــم مؤسســـات  مـــاعي یمتـــد مـــن األســـرة لیشـــمل جماعـــةبنـــاء اجت -
  .أشكالها وصورهادني والجمعیات بكافة المجتمع الم

مجموعــة مــن األهــداف یســعى أعضــاء الجماعــة إلــى تحقیقهــا، وقــد تــرتبط األهــداف بالجماعــة ذاتهــا أو  -
 بالمجتمع األوسع، وذلك عندما یتعرض ألزمة أو كارثة، كالسیول والعواصف والزالزل وغیرها.

تقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن حیـــث  تمـــع؛لمجمجموعــة مـــن العالقـــات االجتماعیـــة التـــي تتكـــون فـــي إطــار ا -
  وما تفرضه العضویة من واجبات.بالمعاییر األخالقیة المبادىء العامة، كالثقة والتبادلیة وااللتزام 

أن یتـــوفر فـــي األفـــراد الرغبـــة فـــي التعـــاون المشـــترك لتحقیـــق وهـــو مـــا یتطلـــب مرونــة العمـــل التطـــوعي،  -
الســتفادة الكاملــة مــن المــوارد التــي توفرهــا الجماعــة فــى اســتفادة متبادلــة فیمــا بیــنهم، وبمــا یمكــنهم مــن ا

  )٤١(عمل مفید لفئة أو فئات من المجتمع.

والشـــبكات االجتماعیـــة، والثقـــة  الجماعـــات المـــال االجتمـــاعي أبعـــادًا كثیـــرة، أهمهـــا: ویضـــم رأس
 ، والتمكـینوالتماسـك االجتمـاعي واالتصـال، واالنـدماج والتعـاون، والمعلومـات الجمعـي واألخـالق، والفعـل

یتشـكل رأس المـال االجتمــاعيِّ االفتراضـي مـن أبعـاد أخــرى، أهمهـا: الثقـة داخــل ، فیمــا )٤٢(السیاسـي والفعـل
عوائـد رأس المـال االجتمـاعي جماعـات، و المجتمع االفتراضي، والتشبیك االجتمـاعي علـى مسـتوى األفـراد وال
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تـتلخص قـد تفـاعالت اجتماعیـة عبـر اإلنترنـت ف االفتراضي، أما األسباب التي تدفع األفراَد نحو الـدخول فـي
  االهتمام المشترك. صداقات، واالشتراك في مجموعاتالفى التواصل وتكوین 

 التـي السـهولة إلـى ترجـع منصـات التواصـل االجتمـاعى شـعبیة أن إلـى )"Gosling)2010 ویشـیر"
 یشـبع مـا وهـو الشـبكة، أعضـاء مـع العالقـات االجتماعیـة علـى تتبع اآلخرین والحفـاظ في للمستخدم توفرها
 القیـام حالـة فـي وذلـك بالوحـدة، الشـعور تقلیـلضـافة إلـى باإل )٤٣(،لـدى المسـتخدمین إنسـانیة جدیـدة حاجـة

بـداء والتعلیـق األصـدقاء صـفحات علـى الكتابـة مثـل ،بأنشـطة " )Hew)2011 " فیمـا صـنف اإلعجـاب، وإ
 الـذات، عـن القائمـة، والتعبیـر العالقـات ىعلـ الحفـاظ فـي التواصـل االجتمـاعي شـبكات اسـتخدام دوافـع

  )٤٤(.األصدقاء بین الطیبة والسمعة الشهرة واكتساب

 ومـا المتطـوعین إلـى وینظـر غربـي مفهـوم المـال االجتمـاعي هـو رأس وعلـى الـرغم مـن أن مفهـوم
یقـوم ي تطـوع عمـل فهـو القـیم االجتماعیـة، الكثیـر مـن إلـى یشـیر قیاسـهفـإن  مادیـة، بنظـرة للمجتمع یقدمونه

  )٤٥(والسعي نحو حلها. المجتمع في الموجودة الخلل نقاط معرفة على

  )٤٦(:اأهمه ،من الفروض العلمیة كثیرعلى ال المال االجتماعي رأس نظریةوعلى هذا تشتمل 

 لعالقـاتا السـتغالل أكبـر فـرص لـه تـوافرت البنـاء االجتمـاعي، فـي متمیـزة مكانـة الفـرد احتـل كلمـا -
  .واالهتمامات المشتركة وتكوین الصداقات البناء هذا فياالجتماعیة 

 ،مفیـدة أفعـال فـي العالقـات االجتماعیـة یسـتخدم أن الفـرد قویة، اسـتطاع األفراد بین الروابط كانت كلما -
 إلیهـا، ینتمـون التـي والجماعـة ،األفـراد یمتلكهـا التـيعالقـات ال وتطـویر تنمیـة علیهـا یترتـبوالتـى قـد 

 أفعـال فـي المتاحـة العالقـات اسـتخدام إلـى األفـراد اتجـه الـروابط، هـذه عفتضـ العكس، فإنـه كلمـا وعلى
    .، دون تطویر أو تجدید للقیم السائدة فى المجتمعالقائمة األوضاع غائیة لتكریس

 فـي التشـابه زاد وكلمـا ،االجتماعیـة الخصـائص حیـث مـن الفـاعلین مـن مجموعـة بـین التفاعـل یـتم -
  .بینهم التفاعل عملیة في المبذول الجهد لجماعة، قلا تمتلكها التي العالقات خصائص

 لـدیهم لمـا وفقـاً  اجتماعیـة وعالقـات شـبكات إطـار فـي مباشـر غیـر أو مباشـر بشـكل األعضـاء یتفاعـل -
المــال  رأس أشــكال مــن شــكل معظمهـا فــي الشــبكات االجتماعیــةأن و  ،اهتمامــات مشــتركة مـن

عـدالشـبكا تلـك لداخـ المتبـادل الـدعم أن إلـى باإلضـافة االجتمـاعي، ُ المـال  رأس أشـكال مـن شـكالً  ت ی
 )٤٧(.الطارئة المجتمعیة المشكالت لحل الدعم حشد في ویستخدم االجتماعي،

  نظریة االستخدامات واإلشباعات:  -٢

تعتمد الدراسة أیضًا علـى مـدخل االسـتخدامات واإلشـباعات فـى صـورته الجدیـدة المتوافقـة مـع طبیعـة 
ؤكـــد تعمـــد متصـــفحى مواقـــع اإلنترنـــت البحـــث عـــن محتـــوى محـــدد إلشـــباع حاجـــات اإلعـــالم الجدیـــد، التـــى ت
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محددة لدیهم، وهو تصور یخالف التصور السابق القائم علـى أن اسـتهالك الجمهـور لمضـامین اإلعـالم یـتم 
  من باب الروتین والتعود، ومن دون وجود دوافع محددة.

  نموذج انتقال المعلومات على مرحلتین:  -٣

اإلعــالم الجدیـد، ویفســر كیفیـة تــدفق البیانــات عبــر منصـات یقـوم علــى تـدفق المعلومــات وهـو نمــوذج 
فى البیئة اإلعالمیة التقلیدیة مقابـل بیئـة اإلعـالم الجدیـد، ونمـوذج االتصـال اإللكترونـى القـائم علـى التفاعـل 

ــــة والجمهــــور فــــى عال قــــتهم بالســــیاق الــــدینامیكى بــــین القــــائمین باالتصــــال والمحتــــوى والمنصــــات اإللكترونی
  االجتماعى والنظم التشریعیة واالقتصادیة المرتبطة باالتصال.

وعلى هذا، تعتمد الدراسة الحالیة على رصـد ظـاهرة تفاعـل الشـباب الجـامعى عبـر منصـات اإلعـالم  
، ورصـد جهـود  الجدید فى أوقات الكوارث، ومنها ظاهرة (سیول الریاض وعسیر) التى تحدث كـل عـام تقریبـًا

الشــباب مشــاركة ى مســتویات بشــأن األزمــة وســبل إدارتهــا، وتــأثیر ذلــك فــ علــى شــبكة االنترنــتتطــوع فــرق ال
  لدیهم.الجامعة ودعم قیم رأس المال االجتماعى 

 :الدراسة تساؤالت

 فى مجال العمل التطوعى؟ االجتماعيلشبكات التواصل  الجامعى الشباب مدى تعرض ما .١

 ؟فى العمل التطوعى االجتماعيات التواصل الجامعى شبك الشباب استخدام دوافع ما .٢

ى فـى العمـل عند استخدامهم شـبكات التواصـل االجتمـاع جامعىال لدى الشباب المتحققة اإلشباعات ما .٣
  ؟التطوعى

أوقـات الجامعـات السـعودیة فـى شـباب بـین  التطـوعفى نشـر ثقافـة  االجتماعيما دور شبكات التواصل  .٤
 ؟األزمات والكوارث

 االلكترونى فى أوقات األزمات والكوارث؟فى العمل التطوعى  الجامعيالشباب  ما نوعیة مشاركة .٥

نترنـــت فـــى علــى شـــبكة اإل التطـــوعيوســـبل تفعیلـــه بمؤسســات العمـــل  االجتمــاعيمــا أبعـــاد رأس المـــال  .٦
  أوقات األزمات والكوارث؟

دعــم قــیم و تعزیـز العمــل التطـوعى ى فــى لـدور شــبكات التواصــل االجتمـاع ب الجـامعىالشــبا مـا تقیــیم .٧
 ؟جتماعى لدیهمرأس المال اال

  فروض الدراسة:

شــــبكات  الجــــامعى شــــبابالاســــتخدام توجــــد عالقــــة ارتبــــاط دالــــة إحصــــائیًا بــــین معــــدل  الفــــرض األول: -
  االجتماعي واتجاهاتهم نحو دعم وتعزیز العمل التطوعى فى أوقات األزمات والكوارث. التواصل
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لألزمــــات الجـــامعى شـــباب الصـــائیًا بـــین درجـــة متابعـــة توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة إح الفـــرض الثـــانى: -
  التطوع عبر منصات التواصل االجتماعي. اتجاهاتهم نحو نشر ثقافةوالكوارث فى المجتمع، و 

للــدور الــذى تقــوم بــه  الجــامعىشــباب التوجــد عالقــة ارتبــاط دالــة إحصــائیًا بــین رؤیــة  الفــرض الثالــث: -
، واتجاهــاتهم نحــو نجـاح العمــل التطــوعي فــى أوقــات منصـات التواصــل االجتمــاعي فــى خدمـة المجتمــع

  األزمات والكوارث.

: توجـد عالقـة ارتبـاط دالـة إحصـائیًا بـین أهمیـة العمـل التطـوعي فـى المجتمـع، وقـیم رأس الفرض الرابع -
فـى أوقـات الجـامعى شـباب الالمال االجتماعي (التسامح، والثقة فى األفراد، والثقة فى المؤسسات) لدى 

  الكوارث.األزمات و 

  تسعى الدراسة الحالیة لتحقیق عدد من األهداف، أهمها اآلتى:أهداف الدراسة: 

جتمـــاعى فـــى أوقـــات فــى المملكـــة لشـــبكات التواصـــل اال الجـــامعيالشـــباب تعـــرض التعــرف علـــى مـــدى  .١
  االنخراط فیها. وناألعمال التطوعیة التى یرغبمجاالت ، و األزمات والكوارث

فـى العمـل التطـوعي فـي أوقـات  الجامعيالالزمة لتفعیل مشاركة الشباب  الكشف عن الوسائل واآللیات .٢
  اتجاهات الشباب الجامعى نحوها.، و األزمات والكوارث

  .عبر شبكات التواصل فى المجتمع ارصد أبعاد رأس المال االجتماعى وسبل تفعیله .٣

  .  مملكةفى ال العمل التطوعىنحو لدوافع المشاركة التعرف على رؤیة الشباب الجامعى  .٤

 شــــبابالتعزیـــز العمـــل التطــــوعى بـــین ى فــــى الـــدور الــــذى تقـــوم بـــه شــــبكات التواصـــل االجتمـــاع تقیـــیم .٥
  جتماعى لدیهم.رأس المال االقیم ودعم ، فى أوقات األزمات والكوارث الجامعى

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة:

التـى تسـتهدف  وصـفیةال البحـوث والدراسـات إلـى نمـط الدراسـة تنتمـى هـذه: ومنهجهـا الدراسـة نـوع
الدراسـة  اعتمـدتو كمـا هـو فـي الواقـع الحـالى،  مـا موقـف أو معینـة خصائص مجموعـة وتقویم وتحلیل رصد

ویتناسـب هــذا ، ة المسـوح التفســیریة أو التحلیلیـةعلـى مـنهج المســح بالعینـة؛ حیـث ینتمــى هـذا المـنهج إلــى فئـ
فــى  االجتمــاعيدور شــبكات التواصــل ر المــنهج مــع الدراســة؛ حیــث إنهــا تهــدف إلــى وصــف وتحلیــل وتفســی

  .دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث فى المملكة

 الـذكور الجـامعي بالجامعـات السـعودیة مـن فئـة الشـباب فـي الدراسـة مجتمـع یتمثـل مجتمـع الدراسـة:
مكانیـة والنشـاط بالطاقـة مفعمـة عمریـة فئـة وهـي واإلنـاث،  والمعلومـات المعـارف مـن الجدیـد كتسـابا وإ

ى فهـ ذلـك فضـًال عـنو  اإلنسـانیة، العالقـات جمـود وعـدم مرونـة جانـب إلـى ،المسـئولیة وتحمـل والمهـارات
  وقات الكوارث التى یتعرض لها المجتمع.أ في بفاعلیة المشاركة یمكنها عمریة مرحلة



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018)  

١٣ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

) مفــردة، وتــم ســحب العینــة مــن عــدد ٥٠٠هــا (أجریــت الدراســة الحالیــة علــى عینــة عمدیــة قوام: وحجمهــا نــوع العینــة
الســعودیة (الملــك عبــد العزیــز فــي جــدة، والملــك خالــد فــي أبهــا، وجامعــة نــایف للعلــوم األمنیــة مــن الجامعــات 

بالریـــاض)، وقـــد روعـــى فـــي اختیــــار العینـــة ضـــوابط محـــددة تتمثـــل فــــي أن یكونـــوا مـــن الجنســـین، وتتــــراوح 
ویشــــاركون فــــي العمــــل  االجتمــــاعيشــــبكات التواصــــل  يمســــتخدمعامــــا)، ومــــن ٣٥- ١٨أعمــــارهم بــــین (

جـراء العینـة خصـائص فـي واالختالفـات التنـوع یمثـل بـأن للباحـث العـدد هذا ویسمح، التطوعى  المقارنـات وإ
 والتخصص العلمى. الدراسى، المستوىوالعمر، و  النوع، لمتغیرات:ًا وفق العینة مفردات بین

الجامعـات السـعودیة، وفـى  ى مجالها البشرى على عینة من شـباباقتصرت الدراسة ف دراسة:حدود ال
دور شــبكات ) مفــردة، وفــى مجالهــا الموضــوعى اقتصــرت علــى دراســة ٥٠٠مجالهــا المكــانى اشــتملت علــى (

 ،فى دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشـباب الجـامعى فـى أوقـات األزمـات والكـوارث االجتماعيالتواصل 
) وهـــو المـــدى الزمنـــى لتطبیـــق االســـتبیان مـــن ٢٠١٨وفـــى مجالهـــا الزمـــانى شـــملت (مـــارس، وأبریـــل، ومـــایو 

  حیث توزیع وجمع وتفریغ بیاناتها.

  ة:بیانات الدراس جمع أداة

 البیانـات جمـع أدوات من رئیسة بوصفها أداة االستبیان صحیفة الباحث استخدم: صحیفة االستبیان
 وفـروض الدراسـة، تسـاؤالت علـى فـى اإلجابـة المتمثلة البحثیة المطالب لتلبیة ورمحا عدة إلى بعد تقسیمها

، تحكیمهـا تـم وبعـد أن جامعـة نـایف للعلـوم  طـالب وطالبـاتمـن  عینـة االسـتبانة علـى تطبیـق تـم علمیـًا
ضـافة األمنیـة بالریـاض بوصـفها دراسـة اسـتطالعیة، لضـبط االسـتبانة، قبـل  محتویـات بعـض وتعـدیل وإ

  على العینة المقترحة للدراسة الفعلیة.تعمیمها 

  قیاس الثبات والصدق:

  .التأكد من مصداقیة أداة البحث والثقة فى نتائج الدراسةاختبارات الثبات والصدق ب تقوم

تـــم حســـاب الثبـــات بطریقـــة إعـــادة التطبیـــق وبفاصـــل زمنـــى قـــدره ثالثـــة أســـابیع، وباســـتخراج الثبـــات: 
%، وهى نسبة یمكن االعتماد علیهـا بوصـفها معامـل ثبـات، ٩٤بلغت نحو النسب المئویة لالتفاق وجد أنها 

  .بما یؤكد الثقة فى إجابات مفردات الدراسةو 

یقصد بالصدق أن تكون االسـتبانة صـالحة لتحقیـق أهـداف الدراسـة، وأن تعكـس مـا یفتـرض الصدق: 
  :وتم استخدام نوعین من اختبارات الصدق ،أن تعكسه، وهو ما تحقق منه الباحث

: تــم عــرض االســتبیان علــى عــدد مــن المحكمــین فــى مجــال اإلعــالم وتكنولوجیــا صــدق المحكمــین -
االتصال للوقوف على مدى كفاءة االستبانة فى الحصول علـى المعلومـات المطلوبـة؛ ومـن ثـم إجـراء بعـض 

تزیـد عـن  حیث أبقى الباحـث علـى األسـئلة التـى تسـتحوذ علـى نسـبة اتفـاق بـین المحكمـینالتعدیالت علیها، 
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یمثــل مسـتوى مرتفعــا مـن الصــدق، واسـتبعد األســئلة التـى لــم تحصـل علــى نسـبة اتفــاق، وتــم وصـفه ب %،٨٥
  )٤٨(دمج عدد من األسئلة معا وفقا لرأى المحكمین.

بجامعــة نــایف للعلــوم  طــالب: تــم إعــداد صــحیفة اســتبیان وتجریبهــا علــى عینــة مــن الصــدق األداة -
فردة) من إجمالى عینـة الدراسـة األصـلیة، بشـكل تتفـق فیـه مـع سـمات العینـة م ٥٠(بالریاض قوامها األمنیة 

دخـال التعـدیالت علیهـا تـم  موضع الدراسة، وتم تدوین كافة المالحظات، ومن خـالل مراجعـة المالحظـات وإ
  وضع االستبانة فى صورتها النهائیة لتصبح قابلة للتطبیق.

  المعالجة اإلحصائیة للدراسة:  -٣

  حث المقاییس اآلتیة بصورة رئیسة:استخدم البا

 التكرارات والنسب اإلحصائیة.  -

  لقیاس معنویة تباین المبحوثین فیما یتعلق بمتغیر معین. األحاديللتصنیف  ٢مقیاس كا -

  للتصنیف الثنائى لقیاس معنویة االرتباط بین متغیرین. ٢مقیاس كا -

 مقیاس بیرسون لالرتباط. -

  مفاهیم ومصطلحات الدراسة:

فـى أى وقـت شـبكات اجتماعیـة تفاعلیـة تتـیح التواصـل لمسـتخدمیها هـى لتواصل االجتمـاعي: شبكات ا .١
، وفلیكــر، سجوجــل بلــالعــالم، أبرزهــا (الفــیس بــوك، وتــویتر، والیوتیــوب و  فــيیشــاءون، وفــى أى مكــان 

  وغیرها).  والمدونات

لجــامعى فــى أى مــن یقصــد بــه فــى هــذه الدراســة الجهــد الــذى یبذلــه الطالــب ا إجرائیــا: التطــوعىالعمــل  .٢
ــــه فــــى أوقــــات األزمــــات  ــــة مــــن دون توقــــع لمــــردود مــــالى مقابــــل عمل ــــة أو الخیری المجــــاالت االجتماعی

  والكوارث.

اســـتخدام المتطـــوعین منصـــات اإلعـــالم الجدیـــد فـــى خدمـــة المجتمـــع فـــى  ویعنـــىالتطـــوع االلكترونـــي:  .٣
ویتر والیوتیـوب والفـیس بـوك ، بما فى ذلك تطبیقات الواتساب وسناب شـات وتـوالكوارث أوقات األزمات

 وغیرها.

هـــى تجمـــع مـــن األفـــراد تـــربطهم عالقـــات متعـــددة، یجتمعـــون حـــول موضـــوعات  االجتماعیـــة: الشـــبكة .٤
  .وعى واألعمال الخیریة واإلنسانیة، مثل العمل التطمحددواهتمامات مشتركة لتحقیق هدف 
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  الثانى: نتائج الدراسة المیدانیة: المبحث
 ینة الدراسةخصائص عیوضح  )١جدول (

 النوع
 

 النسبة العدد  خصائص عینة الدراسة
 ٥٠ ٢٥٠ ذكور
 ٥٠ ٢٥٠ إناث

 العمر

 ٤٥.٤٠ ٢٢٧ )٢٢ -  ١٨من عمر (
 ٣٥ ١٧٥ )٢٤ -  ٢٣من عمر (
 ١٧ ٨٥ )٣٠ -٢٥من عمر (
 ٢.٦٠ ١٣ )٣٥ -  ٣١من عمر (

المستوى 
 الدراسى

 ١١.٦٠ ٥٨ المستوى األول
 ٣٠.٨٠ ١٥٤ المستوى الثانى
 ٣٩.٨٠ ١٩٩ المستوى الثالث
 ٨.٢٠ ٤١ المستوى الرابع
 ٩.٦٠ ٤٨ طالب ماجستیر

 التخصص
 ٢٥.٤٠ ١٢٧ كلیات نظریة
 ٤٨.٨٠ ٢٤٤ كلیات شرعیة

 ٢٥.٨٠ ١٢٩ كلیات متخصصة

فــى  روعــي فقــد ؛بالتســاويتــم مــن حیــث النــوع أن توزیــع عینــة الدراســة  الجــدول الســابقتظهــر بیانــات 
فـى العمـل التطـوعى، ویشـاركون التواصـل، منصـات أن یكونوا من الـذین یملكـون حسـابًا علـى العینة  اختیار
فـى  التطـوعيفـى العمـل  متغیـر النـوععـدم وجـود تـأثیر ل ؛ وهو ما یشیر إلـىمع الغیرمهارة التواصل ولدیهم 

 .الطبیعیة أوقات األزمات والكوارث
فــــى األعمــــال  هـــى األكثــــر نشــــاطاً عامــــا) ٢٢–١٨جــــاءت الفئـــة العمریــــة مــــن (: ومــــن حیــــث العمــــر

مــــن العمریــــة )، والفئـــة ٣٥.٠عامــــا) بنســــبة (٢٤-٢٣)، ثـــم الفئــــة العمریــــة مـــن (٤٥.٤٠بنســــبة ( تطوعیـــةال
) بنســـبة (٣٥ – ٣١، وأخیـــرًا جـــاءت الفئـــة مـــن ()١٧.٠عامـــا) بنســـبة ( ٣٠ -٢٥( )، وهـــو مـــا ٢.٦٠عامـــًا
العـــالم عبــر كثـــر اســتجابة للعمــل التطـــوعى أن المســـتویات األولــى بالجامعــة كانـــت هــى الفئــة األإلــى  شــیری

یمــان عبــد الــرازق ٢٠١٠(فاطمــة المعجــب  تاه النتیجــة مــع مــا توصــلت إلیــه دراســاالفتراضــى، وتتفــق هــذ ، وإ
قلــت دوافعــه للعمــل  شــابكلمــا تقــدم عمــر الف مــل التطــوعى تــرتبط بعمــر المتطــوع،) فــي أن دوافــع الع٢٠١٧

  .التطوعي
لعمـل التطـوعى انخراطـًا فـى اطالب المستوى الثالث الفئة األكثر  جاء: ومن حیث المستوى الدراسى

طـالب )، و ١١.٦٠)، فالمسـتوى األول بنسـبة (٣٠.٨٠)، ثم طالب المسـتوى الثـانى بنسـبة (٣٨.٨٠بنسبة (
) وهـو ٨.٢٠بالعمـل التطـوعى بنسـبة ( األقـل اهتمامـاً المسـتوى الرابـع جـاء )، بینمـا ٩.٢٠الماجستیر بنسـبة (

ـــذین تتـــراوح  أن المســـتوى الثالـــث یشـــكل الفئـــة األكثـــر انخراطـــاً  شـــیر إلـــىمـــا ی فـــى العمـــل التطـــوعى، وهـــم ال
وهـو مـا تتفـق فیـه  ،متطـوععاما)؛ األمـر الـذى یعـزز مـن أهمیـة المسـتوى الدراسـى لل٢٢ -١٨أعمارهم بین (

  ).٢٠١٤ ،(حسن أقطممع دراسة الدراسة 
لكلیات الشـرعیة مقارنـة بالكلیـات األخـرى التفوق العددى لطالب اجاء  :العلمى ومن حیث التخصص

الكلیـات النظریـة بنسـبة )، و ٢٥.٨٠طالب الكلیات العملیة والمتخصصـة بنسـبة (ثم )، ٤٨.٨٠وذلك بنسبة (
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مــن  لیــهإاإلســالمیة ومــا تــدعو العقیــدة ب مملكــة)، وهــو مــا یشــیر إلــى ارتبــاط العمــل التطــوعى فــى ال٢٥.٤٠(
الجـامعى مشـاركة الشـباب التوسـع فـى مـن م ٢٠٣٠رؤیة المملكـة دفه تستهما  كذلك، و اتلخیر لتكافل وعمل 

  فى العمل التطوعي.
  لشبكات التواصل االجتماعى فى المملكة  الجامعي مدى تعرض الشبابیوضح  )٢جدول (

  فئات التحلیل                         
 النسبة المئویة العدد  االجتماعى شبكات التواصل

 ١٧ ٨٥ تویتر
 ١٦.٤ ٨٢ كالفیس بو
 ١٤.٨ ٧٤ الیوتیوب

 ١٠.٤ ٥٢ فلیكر
 ٩.٠ ٤٥ الواتساب
 ٦.٠ ٣٠  انستجرام

 ٨.٤ ٤٢  سناب شات
 ١٣.٠ ٦٥  البریدیةمجموعات ال

 ٥.٠ ٢٥  .... ،منتدیات ،مدونات 
 ١٠٠  ٥٠٠  المجموع

)، ثـــم موقـــع الفیســـبوك بنســـبة ١٧.٠تـــویتر بنســـبة (موقـــع الجـــدول الســـابق إلـــى تصـــدر بیانـــات تشـــیر 
)، ١٠.٤)، وفلیكــر بنســبة (١٣.٠بنســبة ( یــةالبریدمجموعــات ال)، و ١٤.٨موقــع الیوتیــوب بنســبة () و ١٦.٤(

المـدونات والمنتـدیات )، و ٦.٠)، ثـم انسـتجرام بنسـبة (٨.٤)، وسـناب شـات بنسـبة (٩.٠( بنسـبةثم الواتسـاب 
الجامعـات الســعودیة ب شـباقــع األكثـر اسـتخدامًا لــدى اتـویتر المو تظهـر النتــائج تصـدر )؛ حیـث ٥.٠بنسـبة (

، وفنـــیس القحطـــانى ٢٠١٤(ســـلطان القرنـــى  تي، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـالســـیولكارثـــة المعرفـــة بفـــى 
مقــاطع للحــدث مــن خــالل الصــور و  أســرع نقــالً عبــر تــویتر جــاء )، فــى أن التفاعــل بــین المتطــوعین ٢٠١٣
 .للكارثة المثارةوالتفاصیل المصاحبة الفیدیو 

  فى أوقات األزمات والكوارثشبكات التواصل ل الجامعى الشبابتعرض افع یوضح دو  )٣(جدول 
فئات التحلیل                     

  دوافع االستخدام
  االنحراف
 المعیارى

المتوسط 
 الحسابى

المتوسط 
 الموزون

 ٦٤.٤ ٣.٢١ ١.٢٦٥ مصدر مھم من مصادر المعلومات
 ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٣٣٩ منتدى للحوار والنقاش والدردشة

 ٦٤.٤ ٣.٢٢ ١.٢٩٩ متابعة األحداث لحظة بلحظة
 ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.٢٢٨ تكوین أصدقاء جدد

 ٦٢.٦ ٣.١٣ ١.٣٦٨  التسلیة والترفیة
 ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٣٨١  إشباع غریزة حب االطالع
 ٦٣.٤ ٣.١٧ ١.٣٣٥  وسیلة تفاعلیة بین الشباب

 ٦٣.٨ ٣.١٩ ١.٢٤٤  الحث على القیم اإلیجابیة فى المجتمع
 ٦٣.٠ ٣.١٥ ١.٢٢٦  ى العام لقضایا بذاتھاحشد الرأ

 ٦٤.٢ ٣.٢١ ١.٢٨٤  المشاركة فى العمل الخیرى والتطوعى
 ٦٣.٦ ٣.١٨ ١.٢٣  البحث عن المشاركة فى عمل مفید
 ٦٥.٢ ٣.٢٦ ١.٣٢٤  وسیلة تفاعلیة للتواصل مع الغیر

  ٦٣.٤  ٣.١٧  ٠.٨٠١  الدرجة الكلیة
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الجامعـــات الســـعودیة شـــبكات التواصـــل شـــباب دام دوافـــع اســـتختعـــدد تظهـــر بیانـــات الجـــدول الســـابق 
لـــدى  الدرجـــة الكلیـــة لـــدور شـــبكات التواصـــل فـــى دعـــم وتعزیـــز العمـــل التطـــوعىى؛ حیـــث جـــاءت االجتمـــاع

)، وهــو مــا ٥مــن  ٣.١٧بلــغ المتوســط الحســابى الكلــى لمــدى موافقــة المبحــوثین (و  ،متوســطةبنســبة  الشــباب
بدرجـــة متوســـطة فـــى أوقـــات األزمـــات والكـــوارث، فیمـــا  یوضـــح أن المبحـــوثین یســـتخدمون شـــبكات التواصـــل

)، ٦٥.٣التــى تــنص علـى أن شــبكات التواصــل "وســیلة فعالـة للتواصــل بــین الشــباب" بنســبة ( الفقــرةتصـدرت 
) التـى أشـارت ٢٠١٤، وحسـن أقطـم م٢٠١٠(فاطمـة المعجـب  تيالدراسـة مـع دراسـنتـائج وهو ما تتفـق فیـه 

  .  واألزمات أثناء الكوارث فى أعمال التطوع واإلغاثة دالجدی اإلعالمفعالیة إلى نتائجها 
  لعمل التطوعى فى ا الجامعيشباب الشباعات المتحققة لدى اإل) یوضح ٤جدول (

فئات التحلیل                          
  شباعات اإل

 النسبة العدد

  ٧.٥٢  ١٠٨  شاركت فى تقدیم العون للمؤسسات الخیریة العاملة فى مجال الفقراء
  ١٣.٧٩  ٢١١  فى زیارة المرضى وتقدیم العون لھم اشتركت

  ٧.٩٠  ١٢١  أسھمت فى تقدیم العون للمؤسسات العاملة فى المجال الثقافى
  ٦.٤٠  ٩٨  شاركت فى تقدیم العون للمؤسسات العاملة فى المجال الریاضى

  ٦.٥٤  ١٠٠  أتعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال اإلغاثة اإلنسانیة
  ٥.٦٩  ٨٧  البرامج التطوعیة للحفاظ على البیئةأسھمت فى 

  ١٦.٣٣  ٢٥٠  أتعاون مع المؤسسات العاملة فى رعایة ذوى االحتیاجات الخاصة
  ٤.٩٧  ٧٦  أتعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال الدفاع المدني

  ٣.٦٧  ٥٦  فى تقدیم العون للمؤسسات العاملة فى مجال مكافحة التدخین تأسھم
  ١٠.٠٦  ١٥٤  العون لمؤسسات مكافحة المخدراتت فى تقدیم شارك

  ٩.٥٥  ١٤٦  عملت فى الجھود التطوعیة فى مجال رعایة الموھوبین
  ٥.٢٢  ٨٠  شاركت فى البرامج التطوعیة فى مجال رعایة الطفولة

 ٢.٨٢  ٤٣  ت فى تقدیم العون للمؤسسات العاملة فى مجال محو األمیةأسھم
 ١٠٠  ١٥٣٠  المجموع

مشـاركة فـى العمـل التطـوعى؛ حیـث تصـدرت الالتباین حول طبیعة  لجدول السابقابیانات یتضح من 
م العــــون )، وتقــــدی١٣.٧٩)، ثــــم زیـــارة المرضــــى بنســـبة (١٦.٣٣رعایـــة ذوى االحتیاجــــات الخاصـــة بنســــبة (

رعایـــة الموهـــوبین والمؤسســـات التـــى تقـــوم علـــى رعـــایتهم )، و ١٠.٠٦(لمؤسســـات مكافحـــة المخـــدرات بنســـبة 
دعـــم المؤسســـات ذات التوجـــه الثقـــافى التـــى تســـتهدف الحفـــاظ علـــى المـــوروث الحضـــارى و  )،٩.٥٥بنســـبة (
)، بینمــا جــاءت المشـــاركات فــى مســاعدة الفقــراء وأعمـــال اإلغاثــة ورعایــة الطفولــة والنهـــوض ٧.٩٠بنســبة (

نسـبة بالبیئة وأعمال الدفاع المدنى ومكافحة التدخین ومحو األمیة فى ترتیـب متـأخر، وهـو مـا یفسـر ارتفـاع 
ى االحتیاجـــات الخاصـــة، وزیـــارة مصـــابى مشـــاركة الشـــباب الجـــامعى فـــى العمـــل التطـــوعى فـــى مجـــاالت ذو 

تراجعــت ، بینمــا ة الموهــوبین، والحفــاظ علــى التــراثالمخــدرات، ورعایــمــدمنى الحــوادث والكــوارث، و  وحرجــى
  حو األمیة".مو المشاركة فى "دعم المؤسسات الریاضیة، واالهتمام بالبیئة، ومكافحة التدخین، 
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١٨ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

   مفهوم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى السعودي) یوضح ٥جدول (
 فئات التحلیل                  

  اإلجمالى إناث ذكور مدى الفھم
 النسبة العدد

 ٣٥.٨٠ ١٧٩ ٥٧ ١٢٢ مساعدة الفقراء
 ١٨.٦٠ ٩٣ ٢٩ ٦٤ مساعدة األیتام

 ٢٩.٢٠ ١٤٦ ١٠٩ ٣٧ مساعدة ذوى االحتیاجات الخاصة
 ٧.٨٠ ٣٩ ٢٧ ١٢ مساعدة كبار السن

 ٧.٠ ٣٥ ٢٠ ١٥ مساعدة أسر شھداء الواجب
 ١.٦٠ ٨ ٨ -  مساعدة مصابى الكوارث الطارئة

 %١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠  المجموع

)، ثــم ذوى ٣٥.٨٠إلــى أن التطــوع یســتهدف مســاعدة الفقــراء بنســبة ( بیانــات الجــدول الســابق تأشــار 
)، ورعایـــة كبـــار الســـن ١٨.٦٠)، ومســـاعدة األیتـــام واألرامـــل بنســـبة (٢٩.٢٠االحتیاجـــات الخاصـــة بنســـبة (

فـى الترتیـب األخیـر بنسـبة  )، بینمـا جـاءت الحـوادث والكـوارث٧.٠شهداء بنسـبة (ال)، ثم أسر ٧.٨٠بنسبة (
تفــوق النســاء عنــد التفاعــل مــع ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــن المعــاقین حیــث تشــیر النتــائج إلــى  ؛)١.٦٠(

)، بینمـا تفــوق الرجـال فــى جانـب مســاعدة الفقـراء، فــى الوقـت الــذى ینعـدم فیــه ... ذهنیـا، وحركیــا،(جسـدیا، و 
تفاعل الرجال مع األزمات المفاجئة مثل السیول مقابـل اهتمـام نسـبى مـن النسـاء، وهـو مـا تتفـق فیـه الدراسـة 

نحــــو العمـــــل  أن الشـــــباب الجــــامعى لـــــدیهم اتجاهــــات إیجابیـــــة فــــي) ٢٠٠٦، مــــع دراســـــة (معلــــوى الشـــــهرى
  اآلخرین.التواصل مع و مساعدة الفقراء وذوى االحتیاجات الخاصة، و التطوعي، 

  فى العمل التطوعى اإللكترونىمدى مشاركة الشباب الجامعى ) یوضح ٦جدول (
 فئات التحلیل

 اإلجمالى إناث ذكور مدى المشاركة
 النسبة العدد

 ٩٥.٤٠ ٤٧٧ ٢٤٢ ٢٣٥ نعم
 ٤.٦٠ ٢٣ ٢٣ ١٥ أحیانا

 %١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠  المجموع

أعمـــال بشـــكل دائـــم فـــى  یتـــابع ویشـــاركالشـــباب الجـــامعى  غلـــبأأن تظهـــر بیانـــات الجـــدول الســـابق 
باب اهتمـام الشـ حیث تظهـر النتـائج ؛ابعون ویشاركون أحیاناً یت) منهم ٤.٦٠)، وأن (٩٥.٤٠بنسبة (التطوع 

ف شــبكة اب ناحیــة توظیــبجیــه هــؤالء الشــمــا یســهل تو وهــو  ،ى مــع غیــرهمــن الجنســین بالتواصــل االجتمــاع
 بـاینتتو ، معیـات التطوعیـة فـى بلـدان العـالم المختلفـة، واالسـتفادة مـن تجـارب الجاإلنترنت فى أعمال التطوع

ــــة الشــــباب فــــى ) ٢٠١٥القصــــبى ، والهنــــوف ٢٠١٤(ســــلطان القرنــــى  تيهــــذه النتیجــــة مــــع دراســــ أن غالبی
ى المیــدانى، فیمــا أشــارت الدراســة الحالیــة إلــى أن غالبیــة الجــامعى لیســت لــدیهم مشــاركة فــى العمــل التطــوع

 المبحوثین لدیهم الرغبة فى المشاركة فى العمل التطوعى عبر منصات التواصـل وتطبیقـات الهواتـف الذكیـة
  .أكثر من التطوع المیدانى
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١٩ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

  االلكترونىمن العمل التطوعى الجامعى  حجم استفادة الشباب) یوضح ٧جدول (
  ئات التحلیلف              

  اإلجمالي إناث ذكور الفوائد
 النسبة العدد

 ٥.٢٠ ٢٦ ٢٦ - ضیاع للجھد والوقت
 ٢٠.٢٠ ١٠١ ٥٦ ٤٥ ال توجد فوائد محددة

 ٢٣.٨٠ ١١٩ ٤٦ ٧٣ كیفیة تنظیم الوقت
 ٣٣.٢٠ ١٦٦ ٨٤ ٨٢  معایشة حیاة جدیدة

 ١٧.٦٠ ٨٨ ٣٨ ٥٠  لم أتعلم أى شىء
 ١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠  المجموع

تصــدرت حیــث  ؛حصــل علیهــا المتطــوعتإلــى تنــوع وتبــاین الفوائــد التــى یالســابق ر بیانــات الجــدول تشــی
)، ثــم المســاعدة علــى تنظــیم الوقــت ٣٣.٢٠الرغبــة فــى معایشــة حیــاة جدیــدة مــع ذوى االحتیاجــات بنســبة (

تثناء باســـ) مــن المبحــوثین إلــى عــدم وجــود فائــدة محــددة ٢٠.٢٠)، بینمــا أشــار مــا نســبته (٢٣.٨٠بنســبة (
 لـم یسـتفیدوا شـیئاً ) مـنهم أنهـم ١٧.٦٠شعورهم بدورهم تجاه المجتمع، أما بقیة المبحوثین فقد أكد مـا نسـبته (

التـى یقـوم بهـا زمالؤهـم فـى الجامعـة أو المنطقـة التـى یقیمـون فیهـا،  عمـال التطـوعأهم فـى مشاركتخالل من 
، وهـو مـا یفسـر ارتبـاط ع للوقـت والجهـدل التطوعیة هـى ضـیا) إلى أن األعما٥.٢٠فى حین أشارت نسبة (
  .ثم التراجع بمرور الوقت ،شباب بدوافع االطالع على كل جدیدالعمل التطوعى لدى ال

  أون الینعند القیام بعمل تطوعى ها الشباب یوضح الفائدة التى یحصل علی )٨جدول (
 فئات التحلیل           

  اإلجمالى إناث ذكور نوع المكافأة 
 لنسبةا العدد

 ١.٨٠ ٩ ٩ - مكافأة مادیة
 ٦.٨٠ ٣٤ ٢٢ ١٢ مكافأة معنویة
 ٤.٤٠ ٢٢ ١٧ ٥ شھادة تقدیر
 ٤ ٢٠ ٢٠ - وسام تقدیر

 ٤٤ ٢٢٠ ٩٨ ١٢٢ محبة الناس وخدمة المجتمع
 ٣٩ ١٩٥ ٨٤ ١١١  لم أحصل على شىء

 ١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠  المجموع

، افــأتهم هــى محبــة النــاسكــدون أن مك) مــن المبحــوثین یؤ ٤٤.٠أن (الســابق بیانــات الجــدول  ظهــرت
، وأشــــار جـــاءت مـــن واجــــب دینـــى ) مــــنهم أنهـــم لـــم یحصــــلوا علـــى شـــىء، وأن دوافعهــــم٣٩.٠بینمـــا یـــرى (

) ٤.٤٠مقابـل حصـول الـبعض مـنهم (، والثنـاءكلمـات الشـكر ت معنویـة عبـر ) إلى أن مكافـأتهم كانـ٦.٨٠(
)، ١.٨٠المكافـأة المادیـة بنسـبة (، و )٤.٠بة (خـرین علـى أوسـمة ودروع تذكاریـة بنسـآعلى شهادات تقـدیر، و 

لـم یسـتهدف الجانـب المـادى نظیـر مـا یقدمونـه  الجـامعىشـباب الأن العمل التطوعى لـدى  وهو ما یشیر إلى
بحـوثین مـن الجنســین علـى عمــل حــرص المالنتـائج ظهــر تمـن خـدمات فــي أوقـات الكــوارث الطبیعیـة؛ حیـث 

  نهم.دینهم ووطوشعورهم بواجبهم تجاه  الخیر
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٢٠ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

الجامعات السعودیة للعمل التطوعي شباب ى نظرة فتأثیر مواقع التواصل االجتماعي یوضح مدى  )٩جدول (
  فى أوقات األزمات والكوارث

 ى نظرة شبابفأثیر مواقع التواصل مدى ت
  الجامعات للعمل التطوعي

مستوى   ٢كا  االستجابة
  النسبة  العدد  المعنویة

  ٠.٠٥  ٩.٨٧٥  ٤١.٠  ٢٠٥  إلى حد كبیر
  ٣١.٠  ١٥٥  إلى حد ما

  ٢٨.٠  ١٤٠  ال 
  ١٠٠  ٥٠٠  اإلجمالى

تــأثیر مواقــع أن ) مــن عینــة الدراســة یــرون ٤١.٠الجــدول الســابق أن مــا نســبته (بیانــات یتضــح مــن 
) ٢٨.٠(تأثیرهـا إلـى حـد مــا، وأن  ) مـنهم یـرون٣١.٠لعمـل التطـوعي كبیـر، و(االتواصـل االجتمـاعي علـى 

تـــأثیر مواقـــع وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي حیـــث تظهـــر النتـــائج  ؛ثیرهـــا مطلقـــاً عـــدم تأ مـــنهم یـــرون
) وهــي دالــة عنــد ٩.٨٧٥( ٢كانــت قیمــة كــافقــد ؛ تطــوعيى نظــرة المبحــوثین للعمــل الفــالتواصــل االجتمــاعي 

دقیـق  بشـكل ياالجتمـاع المـال رأس )، وهـو مـا یمكـن تفسـیره فـي ضـوء صـعوبة قیـاس٠.٠٥مستوى داللـة (
ثلـى وأن الطریقـة خاللها قیاسه، من یمكن محددة طریقة وجود عدمل  اعتمـاد هـي عنـه كمیـة فكـرة لتكـوین المُ

(عبیــد الشقصــى  اتتفــق فیــه الدراســة الحالیــة مــع دراســاالســتبیان، وهــو مــا تالــرأي و  اســتطالعات أســلوب
  ) .٢٠٠٨، وسلیمان الحسینى ٢٠١٠، ونایف الشلهوب ٢٠١٣، وسیف الشهرى ٢٠١٣

الجامعات السعودیة ألنماط الشبكات االجتماعیة إزاء العمل التطوعى  مدى متابعة شبابیوضح  )١٠جدول (
  فى أوقات األزمات والكوارث

  فئات التحلیل                            
  نوع الموقع اإللكترونى    

المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

إجمالى درجات 
  المقیاس

  ٧٣٦  ١.٠٠٦  ٢.٤٥  ى: الفیس بوك وتویتر مواقع التواصل االجتماع
  ٦٨٤  ٠.٩٣٠  ٢.٢٨  مواقع تبادل الملفات مثل: الیوتیوب وفلیكر

  ٢٩٣  ٠.٩٠٥  ٠.٩٨  منتدیات النقاش والحوار 
  ٢٦٤  ٠.٨٤٩  ٠.٨٨  المدونات، والبرید اإللكتروني

إلعـالم فـى مقدمـة منصـات ا أن مواقع التواصل االجتماعى جـاءتابق یتضح من بیانات الجدول الس
من خاللها أخبار التطوع؛ حیث كان المتوسط الحسـابى لقیـاس كثافـة المتابعـة أفراد العینة التى یتابع الجدید 

)، وتـــدل تلـــك النتیجـــة علـــى ٢.٢٨)، تلیهـــا مواقـــع تبـــادل الملفـــات مثـــل الیوتیـــوب بمتوســـط حســـابى (٢.٤٥(
اآلراء والتعلیقـات بـین مسـتخدمیها حـول  الدور الذى تقوم به هذه المواقع بوصـفها مصـدرا للمعلومـات وتبـادل

) ٠.٨٨)، و(٠.٩٨، وجـــاءت منتــدیات الحـــوار والمــدونات بمتوســـطین حســـابیین (االلكترونــى أهمیــة التطـــوع
وهما متوسطان ضئیالن؛ مما یدل على المتابعة الضعیفة للشـباب الجـامعى لموضـوعات التطـوع مـن خـالل 

خاصـة تـویتر والفیسـبوك وتطبیقـات ، االجتمـاعىكات التواصـل المدونات والمنتـدیات مقارنـة بتفـوق أكبـر لشـب
  .الهواتف الذكیة
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  عبر االنترنتالجامعات السعودیة على التطوع  شباب) یوضح دوافع إقبال ١١جدول (
  فئات التحلیل                                

  المتابعة  دوافع 
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

درجات 
  المقیاس

  ٣٤٨  ٠.٧١٨  ١.١٦  رض رؤى ووجھات نظر مختلفة فى األزماتتع
  ٣٨٨  ٠.٧٦٣  ١.٢٩  تقدم معلومات عن العمل التطوعى

  ٤٠٠  ٠.٧٦٤  ١.٣٣  سرعة الحصول على المعلومات من خاللھا 
  ٣٣٢  ٠.٧١٩  ١.١١  نشر أخبار وموضوعات فى مجال التطوع

  ٤٣٤  ٠.٦٠١  ١.٤٥  التواصل مع اآلخرین فى مجال التطوع
  ٣٩١  ٠.٧٥٣  ١.٣٠  األخبار مكتوبة ومسموعة ومرئیة وافتراضیةتنوع 

  ٢٥٥  ٠.٧٨٥  ٠.٨٥  تصل من خاللھا لمنصات إلكترونیة أخرى
  ٣٧٢  ٠.٧٧٣  ١.٢٤  معرفة من یحتاجون المساعدة والعون واإلغاثة
  ٤٢٢  ٠.٦٩٥  ١.٤١  معرفة األنشطة التطوعیة فى العالم االفتراضى 

  ٢٩٤  ٠.٧٣.٤  ٠.٩٥  بوك وتویتر شھرة بعض ھذه المواقع مثل الفیس
  ٢٨١  ٠.٨١٣  ٠.٩٤  نشر وسائل اإلعالم برامج التطوع المختلفة 

  ٤٨٠  ٠.٦٥٤  ١.٦٠  إمكانیة التفاعل مع ما تنشره عن برامج التطوع

أن إمكانیـــة التفاعـــل مـــع المضــمون ســـواء بـــالتعلیق أو المشـــاركة الســابق  الجـــدولبیانـــات یتضــح مـــن 
بمتوســـط حســـابى  االجتمـــاعيفـــى إقبـــال أفـــراد العینـــة علـــى مواقـــع التواصـــل  األساســـيبالنشـــر كـــان العامـــل 

)، یلیهـــا الســـبق ١.٤٥)، ثـــم إمكانیـــة التواصـــل مـــع مصـــادر المعلومـــات المختلفـــة بمتوســـط حســـابى (١.٦٠(
)، وهــو مــا ١.٣٠بمتوســط حســابى ( ة)، ثــم إمكانیــة تلقــى األخبــار مباشــر ١.٤١اإلعالمــى بمتوســط حســابى (

السرعة التى تتمتع بها منصات اإلعالم الجدیـد؛ حیـث كانـت هـذه العوامـل عامل التفاعلیة و یشیر إلى أهمیة 
بمتوســـط  ط، ثـــم ســـهولة الحصـــول علـــى المعلومـــات عبـــر هـــذه الوســـائالتطـــوعمتابعـــة أخبـــار لللشـــباب  دافعـــاً 

طـوع عبـر متابعـة أخبـار التلتدفع الشباب الجـامعى )؛ ومن ثم یمكن تحدید أهم العوامل التى ١.٣٣حسابى (
التواصــل منصــات یــة التفاعــل بــین المســتخدمین، وســرعة النشــر عبــر إمكانى فــي مواقــع التواصــل االجتمــاع

مــن حیــث  ة المضــمون المقــدم عبــر هــذه الوســائططبیعــضــافة إلــى باإلوســهولة التعــرض لهــا واســتخدامها، 
  تنوعه، ومصداقیة ما یتم طرحه من خاللها فى أوقات األزمات والكوارث.

  ) یوضح مدى إسهام شبكات التواصل االجتماعى فى نجاح التطوع اإللكترونى ١٢(جدول 
  االنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  إسھام الشبكات فى التطوع اإللكترونى

  ٠.٩٧١  ٤.٥٨  أسھمت الشبكات فى معرفتى بالعمل التطوعى
  ١.١٥٧  ٢.٣٠  فى معرفتى بتجارب العمل التطوعى فى بلدان كثیرة 

  ١.٠٦٥  ٤.٣٦  اید حجم اھتمامى باألعمال التطوعیة والخیریة فى تز
  ١.٠٤٣  ٢.٣٣  أسھمت فى تأییدى لكل عمل تطوعى إنسانى

  ١.٣٨٨  ٣.٤٣  شاركت فى نجاح التطوع اإللكترونى بجانب المیدانى
  ٠.٨٣٢  ٢.٣٤  أسھمت فى ازدیاد حاالت التطوع على اإلنترنت 

 َ   ٠.٨١٧  ٢.٠٥  ولى بالرعایة عملت على تعریف المتطوعین بالحاالت األ
  ٠.٨٢٢  ٢.٣٣  أسھمت فى الترویج لشخصیات تنفق فى العمل التطوعى

  ١.٢٧٠  ٣.٦٥  المساعدة العاجلة أثناء األزمات والكوارث 

ارتفــاع المتوســطات الحســابیة الخاصــة بالعبــارات اإلیجابیــة التــى الســابق الجــدول بیانــات یتضــح مــن 
؛ حیــث جـاءت العبــارة سـلبیةمتوســطات الحسـابیة الخاصـة بالعبــارات الوانخفـاض ال ذه الوســائطتصـف دور هـ
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باألحــداث فــى مقدمــة العبــارات  ى فــى إحاطــة الشــباب الجــامعىالخاصــة بإســهام شــبكات التواصــل االجتمــاع
)، والعبارة الخاصـة بإسـهام شـبكات التواصـل االجتمـاعى فـى تزایـد اهتمـام ٤.٥٨اإلیجابیة بمتوسط حسابى (

)، والعبـــارة الخاصـــة بإســـهامها فـــى ٤.٣٦ال التطوعیـــة ومتابعـــة أخبارهـــا بمتوســـط حســـابى (باألعمـــ شـــبابال
للعمــل التطــوعى بمتوســط  شــبابوتأثیرهــا فــى تأییــد ال ،)٣.٦٥نجــاح التطــوع اإللكترونــى بمتوســط حســابى (

 فــيجتمــاعى التواصــل اال منصــات ابهــحیــث تشــیر النتــائج إلــى تعــدد األدوار التــى قامــت )؛ ٣.٤٣حســابى (
لقاء الضوء علیها،   الشـباب الجـامعى دفـعهم فـى سـأوهو ما تقدیم المعلومات الخاصة بموضوعات التطوع وإ

للتطـــوع اإللكترونـــى؛ وبالتـــالى نجاحهـــا  فـــى تأییـــد الشـــباب هـــادور و الهتمـــام باألعمـــال التطوعیـــة ومتابعتهـــا، ل
  .م٢٠١٧ى كل من جدة والریاض وأبها فسیول الأزمة إدارة میدانیًا فى 
   الكوارثاألزمات و ى مواقع التواصل فى أوقات عل الجامعى شبابالتفاعل ) یوضح أشكال ١٣ل (جدو

المتوسط   أشكال المشاركة
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

درجات 
  المقیاس

  ٦٧٢  ١.٠٩٨  ٢.٢٤  الدخول إلى رابط عن األزمة والكارثة المثارة 
  ٦٣١  ١.٢٥٣  ٢.١٠  نص أو صورة أو فیدیو مع األصدقاءمشاركة 

  ٦٠٩  ١.٢٤٧  ٢.٠٣  التعلیق على حالة إنسانیة كتبھا أحد األصدقاء 
  ٥٦٩  ١.٢٢٩  ١.٩٠  كتابة حالة مرتبطة بحدث خاص بالعمل التطوعى

  ٥٢١  ١.٣٢٢  ١.٧٤  عمل رابط بمعلومة أو خبر عن الكارثة المثارة
  ٤٣٠  ١.٢١٠  ١.٤٣  طرح موضوع للنقاش مطلوب على وجھ السرعة

  ٣٦٠  ١.٢٦٤  ١.٢٠  عن جدوى التطوع ل معینعمل تصویت حول سؤا

 اتشـبكفـى األعمـال التطوعیـة عبـر  الجـامعى شـبابال اتمشـاركتبـاین  السـابقالجـدول  بیانات ظهرت
)، ٢.٢٤(تصـــدر الـــدخول لـــروابط مرفقـــة عـــن الكارثـــة المثـــارة بمتوســـط حســـابى  فقـــد ؛اإلجتمـــاعىالتواصـــل 

التعلیــق علــى حالــة كتبهــا )، و ٢.١٠(توســط حســابى المشــاركة بــنص أو صــورة أو فیــدیو مــع األصــدقاء بمو 
مــــل التطــــوعى بمتوســــط )، وكتابـــة حالــــة مرتبطــــة بنشــــر ثقافـــة الع٢.٠٣أحـــد األصــــدقاء بمتوســــط حســــابى (

الخاصــــة و بــــالتعرض للــــروابط المختلفــــة  تزایــــد اهتمــــام الشــــبابتشــــیر النتــــائج إلــــى حیــــث  ؛)١.٩٠حســــابى (
جانــب  باألعمــال التطوعیــة التــى غالبــًا مــا تكــون روابــط بلقطــات فیــدیو تــم تصــویرها ألحــداث الســیول، إلــى

أهمیـــة  دیو مـــع األصـــدقاء، وهـــو مـــا یؤكـــدالفیـــبتبـــادل ومشـــاركة الصـــور واألخبـــار ومقـــاطع  اهتمـــام الشـــباب
فــى  أدوات للتعبیــر عــن آرائهــم عــن العمــل التطــوعىالتواصــل بوصــفها لمنصــات الشــباب الجــامعى توظیــف 

  أوقات األزمات والكوارث.
  الجامعات السعودیة ضح مجاالت العمل التطوعى لدى شباب) یو ١٤جدول (

  النسبة  العدد  یةمستوى المعنو  ٢كا  االستجابة  مجاالت العمل التطوعى
  ١٠.٠  ٥٠ التوعیة بأھمیة التطوع 

٠.٠٠١  ١٥٠.٥٠٠  

  ٢٠.٠  ١٠٠ التخطیط لبرنامج تطوع 
  ١٣.٨  ٦٩ جمع التبرعات والمساعدات 

  ٢٦.٢  ١٣١ لمحتاجینتوزیع المساعدات على ا
  ٣٠.٠  ١٥٠ إدارة العمل التطوعى على اإلنترنت

  ١٠٠  ٥٠٠  اإلجمالى 
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فــى أوقــات األزمــات  الجــامعىشــباب الالجــدول الســابق تعــدد األنشــطة التــى یقــوم بهــا  تظهــر بیانــات
شـبكة اإلنترنـت، یلیهـا توزیـع المسـاعدات اإلنسـانیة علـى عبـر تصـدرت إدارة العمـل التطـوعي  فقدوالكوارث؛ 

ــــم جمــــع التبرعــــات  ــــاجین والمتضــــررین، والتخطــــیط لبرنــــامج توعــــوى حــــال وجــــود كارثــــة مجتمعیــــة، ث المحت
وجــود فـــروق ذات تظهــر النتـــائج حیـــث ؛ التوعیــة بأهمیـــة التطــوعلمســاعدات وتوزیعهـــا علــى المســـتحقین، و وا

) ١٥٠.٥٠٠( ٢؛ حیـث كانـت قیمـة كـااإلنترنـتداللة إحصائیة في مدى اإلقبال على مجـاالت التطـوع عبـر 
 ت التواصـل)، وهو ما یمكن تفسـیره فـي ضـوء أهمیـة تطبیقـات شـبكا٠.٠٠١وهي دالة عند مستوى معنویة (

لجمــع مــن خــالل تكــوین الفــرق التطوعیــة  ومــن ثــم تنشــیط المشــاركة المجتمعیــة ؛المختلفــة فــي إدارة الكــوارث
غاثــة المتضــررین األمــر الــذى مــن شــأنه أن یؤكـد درجــة الــوعي لــدى الشــباب بقضــایا المجتمــع  ؛التبرعـات، وإ

  .م٢٠٣٠ة وفق رؤیة المملك السعودي، وتعزیز قیم رأس المال االجتماعي لدیهم
  مواقع التواصل االجتماعيالجامعات شباب ) یوضح األوقات التي یزید فیها استخدام ١٥جدول (

مستوى   ٢كا  االستجابة  األوقات
  النسبة  العدد  المعنویة

  ٣١.٠  ١٥٥ أوقات األزمات والكوارث

٠.٠٠١  ٧٢.٧٧٩  

  ١٤.٨  ٧٤ في اإلجازات والمناسبات
  ٢٢.٠  ١١٠  أثناء الدراسة

  ٢٥.٠  ١٢٥ د الحصول على بعض المعلومات عن
  ٧.٢  ٣٦ ال یوجد وقت محدد  

  ١٠٠  ٥٠٠  اإلجمالى

بیانات الجدول السابق تصدر أوقات األزمات والكوارث قائمة األوقات التـى یزیـد فیهـا اسـتخدام تظهر 
، وقــات الدراســةشــبكات التواصــل االجتمــاعي، تلیهــا أوقــات الحصــول علــى معلومــات، ثــم أ الجــامعىشــباب ال

األوقــات وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي حیــث تشــیر النتــائج إلــى  ؛وفــى أوقــات اإلجــازات والمناســبات
وهـي )  ٧٢.٧٧٩( ٢كانـت قیمـة كـا فقدمواقع التواصل االجتماعي؛ الشباب الجامعي  الذى یزید فیها استخدام

شــبكات التواصــل فـــي الشــباب الجــامعي ى تزایــد اســتخدام )، وهــو مــا یعنـــ٠.٠٠١دالــة عنــد مســتوى داللــة (
تطوراتهــا، وخاصــة عنــدما تــرتبط األزمــة بالشــأن الرغبــة فــي متابعــة األحــداث و ، و والكــوارث أوقــات األزمــات
األحـــداث أتاحـــت منصـــات التواصـــل االجتمـــاعي منافـــذ للتعبیـــر عـــن الـــرأي والتعلیـــق علـــى المحلـــى؛ حیـــث 

  .المثارة كوارثالو 
الجامعات السعودیة في أوقات شباب ) یوضح قیم رأس المال االجتماعي األكثر تفضیًال لدى ١٦جدول (

  األزمات والكوارث في المجتمع
مستوى   ٢كا  االستجابة  طوعىقیم رأس المال فى العمل الت

  النسبة  العدد  المعنویة
  ٢٥.٦  ١٢٨ قیمة العمل التطوعي 

٠.٠٠١  ٢٠.٧٦٦  
  ٢٦.٨  ١٣٤ قیمة الثقة 

  ٢٤.٨  ١٢٤ قیمة التسامح 
  ٢٢.٨  ١١٤ قیمة الشبكة االجتماعیة 

  ١٠٠  ٥٠٠  اإلجمالى
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٢٤ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

المؤسســات عمومــًا فــي مجــال العمــل مــا تقــوم بــه فیالجــدول الســابق تصــدر قیمــة الثقــة تظهــر بیانــات 
، تلیهـــا نوعیـــة العمـــل الجـــامعىشـــباب الالتطـــوعي قائمـــة قـــیم رأس المـــال االجتمـــاعي األكثـــر تفضـــیًال لـــدى 

المـال االجتمـاعي التـى  رأس فعالیـة الشـبكة االجتماعیـة ومكونـاته، ثـم التسـامح مـع الغیـر، و التطـوعي نفسـ
خاصـة المؤسسـات  والشـبكات االجتماعیـة الثقـة، ومعیـار جتماعیـةوالقـیم اال األخالقیـة، تتمثل في االلتزامـات

وجــود تظهــر النتــائج  حیــث ؛التطوعیــة، وحجــم نشــاطاتها عبــر منصــات التواصــل االجتمــاعي والجمعیــات
فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین تفضــــیالت الشــــباب لقــــیم رأس المــــال االجتمــــاعي والمشــــاركة فــــي العمــــل 

)، وهـي دالـة عنـد مسـتوى داللـة ٢٠.٧٦٦( ٢كانـت قیمـة كـا فقـدجتمـاعي؛ عبر مواقـع التواصـل االالتطوعي 
"الثقــة، والعمــل التطــوعي" لــدى الشــباب الجــامعي  تــيارتفــاع قیم)، وهـو مــا یمكــن تفســیره فــي ضــوء ٠.٠٠١(

التطـــوع  عنـــدعبــر منصـــات التواصـــل وســـهولة المشــاركة، ومیـــل الشـــباب الجـــامعي نحـــو تأكیــد القـــیم الدینیـــة 
    فى المملكة. الخیریة المؤسسات بمكانات المتاحة في إطار اإل غیرمساعدة الو 

   الجامعى شباباللدى  في العمل التطوعياالجتماعى ) یوضح أبعاد رأس المال ١٧جدول (
مستوى   ٢كا  االستجابة  أبعاد رأس المال فى العمل التطوعي

  النسبة  العدد  المعنویة
  ١٩.٦  ٩٨ الشبكة االجتماعیة 

٠.٠٠١  ١٣.٠٦٣  

  ٢٢.٢  ١١١ الثقة والتضامن 
  ٢٥.٠  ١٢٥ الفعل الجماعى 

  ٢٤.٤  ١٢٢ المعلومات واالتصال 
  ٨.٨  ٤٤ االندماج والتماسك 

  ١٠٠  ٥٠٠  اإلجمالى

تشــیر بیانــات الجــدول الســابق إلــى تنــوع قــیم رأس المــال االجتمــاعي إزاء األعمــال الخیریــة واإلنســانیة 
عــد الفعــل االجتمــاعي واألطــر القانونیــة والتنظیمیــة التــى تحــدد مســاراته  تصــدر فقــد؛ شــباب الجــامعىلــدى ال ُ ب
ة األنشـــطة التـــى یقـــوم بهـــا فـــي خدمـــة المجتمـــع، یلیـــه البعـــد المتعلـــق بالبیانـــات والمعلومـــات وأشـــكال ونوعیـــ

االتصــال المتاحــة أثنــاء العمــل المیــداني للتقلیــل مــن المخــاطر أو الحــد منهــا، ثــم الثقــة والتضــامن مــع ذوى 
الحاجـــات والمســــاعدات اإلنســــانیة، وكـــذلك طبیعــــة الشــــبكة االجتماعیــــة وحجـــم االهتمامــــات المشــــتركة بــــین 

وجـود فـروق ذات داللـة تظهـر النتـائج حیـث  ؛بط باالنـدماج والتماسـك االجتمـاعيأفرادهـا، وأخیـرًا البعـد المـرت
كانـت  فقـد؛ لـدیهمالجتمـاعي رأس المـال اقـیم إحصائیة بین رؤیـة الشـباب الجـامعي للعمـل التطـوعي، وأبعـاد 

)، وهو ما یمكـن تفسـیره فـي ضـوء أهمیـة الفعـل ٠.٠٠١) وهي دالة عند مستوى داللة (١٣.٠٦٣( ٢قیمة كا
التطوعیــة االجتمـاعي والمؤسسـات التـى تقـوم علـى دعمـه ورعایتــه؛ حیـث یحظـى هـذا الـنمط مـن المؤسسـات 

  .خادم الحرمین الشریفین برعایة خاصة من
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٢٥ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

  من األعمال التطوعیة الجامعى  شبابالمظاهر استفادة ) یوضح ١٨جدول (
 الداللة ال ضعیفة متوسطة كبیرة مؤشرات التطوع

 ٠.٧٦ ٢.٤ ١٠.٣ ٣٩ ٤٨.٣ أسھمت فى دعوتى لألعمال التطوعیة
 ٠.٩٠ ٧.٢ ١٦.٧ ٣٩.٨ ٣٦.٣ مكنتنى من متابعة حمالت التطوع بالمجتمع

 ٠.٩٠ ٧.٢ ١٧.٨ ٤٠.٨ ٣٤.٢ ساعدتنى على نشر ثقافة التطوع
 ٠.٩٢ ٨.٨ ١٩.٦ ٤٠.٦ ٣١ ساعدتنى على االنخراط فى العمل  التطوعي

 ٢.٠٨ ٩٦ ٢٤٣ ٦٠٤ ٥٦٥ المجموع

شـــباب الجـــدول الســـابق ارتفـــاع مســـتوى العمـــل التطـــوعى والمشـــاركة المجتمعیـــة لـــدى بیانـــات  توضـــح
س، وتبـــاین المؤشـــرات ) فـــى الترتیـــب الثالـــث بـــین أبعـــاد المقیـــا٢.٠٨قـــدره ( ســـجل متوســـطاً  فقـــد؛ الجـــامعى

المتعلقة بهذا البعـد، وجـاءت "الـدعوة إلـى األعمـال التطوعیـة" فـى مقدمـة المؤشـرات، تلیهـا "متابعـة الحمـالت 
التطوعیـة بـالمجتمع"، ثـم "نشـر قـیم العمـل التطـوعي"، و"االنخـراط فـى المشـروعات التطوعیـة"؛ حیـث أتاحــت 

بـداء شبكات التواصل منصات متنوعة للتعبیر عن الرأي، و  التدوین، والنشر، والتعلیـق علـى الموضـوعات، وإ
اتســعت دائــرة مشــاركة المــواطنین فــى مناقشــة قضــایا المجتمــع واقتــراح الحلــول ، و األحــداث المثــارةأى فــى الــر 

ــــــه ال ــــــق فی ــــــة مــــــع دراســــــالمناســــــبة لهــــــا، وهــــــو مــــــا تتف ــــــى  اتدراســــــة الحالی ، وســــــیف ٢٠١٤(ســــــلطان القرن
ــــادة  االجتمــــاعيأن أدوات التواصــــل  يفــــ) ٢٠١٠، ونــــایف الشــــلهوب٢٠١٣لشــــهرىا ــــك القــــدرة علــــى زی تمتل

 شــبابالثقافـة التطـوع لـدى  فـى تعزیـز االجتمـاعيانخـراط األفـراد فـى الحیـاة العامـة، وارتفـاع درجـة االنــدماج 
  .جتماعى لدیهمودعم قیم رأس المال اال ،فى أوقات األزمات والكوارث

ى فى العمل التطوعى فى أوقات األزمات ) یوضح مظاهر مشاركة الشباب الجامع١٩جدول (  

  النسبة  العدد  ممارسة الشباب للتطوع
  ٧.٥٢  ١٠٨  لمؤسسات العاملة فى مجال مساعدة الفقراءاشاركت فى 

  ١٣.٧٩  ٢١١  زیارة المرضى وتقدیم العون لھم
  ٧.٩٠  ١٢١  أسھمت فى المؤسسات العاملة فى المجال الثقافي

  ٦.٤٠  ٩٨  ال الریاضى شاركت المؤسسات العاملة فى المج
  ٦.٥٤  ١٠٠  أتعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال اإلغاثة اإلنسانیة

  ٥.٦٩  ٨٧  أسھمت فى البرامج التطوعیة للحفاظ على البیئة
  ١٦.٣٣  ٢٥٠  أتعاون مع المؤسسات العاملة فى رعایة المعوقین 

  ٤.٩٧  ٧٦  أشارك مع المؤسسات العاملة فى مجال الدفاع المدنى
  ٣.٦٧  ٥٦  فى المؤسسات العاملة فى مكافحة التدخین أسھمت

  ١٠.٠٦  ١٥٤  شاركت مع المؤسسات العاملة فى مجال مكافحة المخدرات
  ٩.٥٥  ١٤٦  عملت فى الجھود التطوعیة فى مجال رعایة الموھوبین
  ٥.٢٢  ٨٠  شاركت فى البرامج التطوعیة فى مجال رعایة الطفولة

 ٢.٨٢  ٤٣  عاملة فى محو األمیةأسھمت فى تقدیم العون للمؤسسات ال
 ١٠٠  ١٥٣٠  المجموع

)، ثــم زیــارة ١٦.٣٣تصــدر رعایــة ذوى االحتیاجــات الخاصــة بنســبة (الســابق الجــدول بیانــات وضــح ت
)، تلیـــه ١٠.٠٦)، وتقـــدیم العــون لمؤسســـات مكافحــة المخــدرات واإلدمـــان بنســبة (١٣.٧٩المرضــى بنســبة (

)، ثـــم دعـــم المؤسســـات ذات التوجـــه ٩.٥٥بنســـبة (دعمهـــم  عـــىرعایـــة الموهـــوبین والمؤسســـات التـــى تقـــوم 
)، بینمـا جـاءت المشـاركات فـى مسـاعدة ٧.٩٠بنسـبة ( الحضـاريالثقافى التى تستهدف الحفاظ على التـراث 
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٢٦ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

حیــث  ؛فحــة التــدخین، وأخیــرًا محــو األمیــةمكابالبیئــة و الفقــراء وأعمــال اإلغاثــة ورعایــة الطفولــة ثــم النهــوض 
نسـبة االهتمـام لـدى الشـباب بمسـاعدة ورعایـة ذوى االحتیاجـات الخاصـة فـى المجتمـع، النتائج ارتفـاع  ظهرت

  ویقل االهتمام برعایة المؤسسات الریاضیة وأعمال الدفاع المدنى ومحو األمیة. 
  لكوارث) یوضح معوقات مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى فى أوقات ا٢٠جدول (

  النسبة  العدد  فى أعمال التطوع الشباب المعوقات التى تحول دون مشاركة
  ٧.١٩  ٢٠٠  ضعف الوعى بأھمیة التكنولوجیا الحدیثة فى العمل التطوعى

  ٩.١٩  ٢٥٦  عدم توافر مراكز للتعریف ببرامج التطوع ومجاالتھ
  ١٠.٣٤  ٢٨٨  تزاید اھتمام الشباب بالتطوع االفتراضى على حساب المیدانى

  ٦.٣١  ١٧٦  ات العمل التطوعىعدم معرفة الشباب بجمعیات ومنظم
  ٧.٠  ١٩٥  عدم توافر برامج تدریبیة للشباب فى مجاالت العمل التطوعى

  ٧.٥٧  ٢١١  قلة المؤسسات الداعمة لبرامج العمل التطوعى
  ٤.٨٢  ١٣٤  لمشاركة فى العمل التطوعىعدم تشجیع األسر أبناءھا على ا

  ٦.٧٢  ١٨٧  نقص المعلومات عن مجاالت األعمال التطوعیة
  ٣.٧٤  ١٠٤  وجود بعض الصور االجتماعیة السلبیة عن المتطوعین

  ٧.١٤  ١٩٩  ضعف الوعى بفوائد المشاركة فى العمل التطوعى
  ٥.٨٩  ١٦٤  عدم توفر الوقت للمشاركة فى برامج التطوع

  ٤.٤٥  ١٢٤  ضعف الحوافز المعنویة للعاملین فى المجال التطوعى
  ٧.٥١  ٢٠٩  ة للعمل التطوعىعدم توافر التشریعات القانونیة المنظم

  ٦.٤٢  ١٧٩  عدم اإلعالن عن برامج العمل التطوعى فى وسائل اإلعالم
  ٥.٧١  ١٥٩  قلة التعریف بالبرامج التطوعیة التى تنظمھا المؤسسات الحكومیة

  ١٠٠  ٢٧٨٥  المجموع

العمـل ى المشـاركة فـعنـد الجـامعى تعدد المعوقات التى تواجه الشـباب السابق الجدول بیانات ضح تو 
كثـر اهتمامـا بـالتطوع اإللكترونـى علـى حسـاب التطـوع المیـدانى األجـاءت إجابـات المبحـوثین  ؛ فقـدالتطوعى

)، وقلــة المؤسســات الداعمــة ٩.١٩)، ثــم قلــة مراكــز التعریــف ببــرامج التطــوع بنســبة (١٠.٣٤بنســبة بلغــت (
ــــة بنســــبة ( ــــة بنســــبة (٧.٥٧لألعمــــال التطوعی ــــوعى بأهمیــــة ٧.٥١)، وعــــدم وجــــود لــــوائح تنظیمی ــــة ال )، وقل

تـــوافر )، وعـــدم ٧.١٤)، وضـــعف الـــوعى بفوائـــد العمـــل التطـــوعى بنســـبة (٧.١٩التطـــوع بنســـبة (تكنولوجیـــا 
)، ٦.٧٢التطـــوع بنســـبة (مجـــاالت )، ونقـــص المعلومـــات عـــن ٧.٠٠لمتطـــوع حـــدیثًا بنســـبة (بـــرامج تدریبیـــة ل

)، ٦.٣١منظمــات التطــوع بنســبة (الشــباب ب )، وعــدم معرفــة٦.٤٢التطوع بنســبة (وقلــة االهتمــام اإلعالمــى بــ
تشــجیع األســر )، وعــدم ٥.٧١)، وقلــة البــرامج التطوعیــة بنســبة (٥.٨٩بنســبة (لــدى الشــباب وضــیق الوقــت 

جمعیـــات التطـــوع بنســـبة وجـــود صـــورة ســـلبیة عـــن  )، وأخیـــراً ٤.٤٥)، وقلـــة الحـــوافز بنســـبة (٤.٨٢بنســـبة (
تمــام بــاإلعالم الجدیــد فــى مجــال نشــر ثقافــة التطــوع علــى ارتفــاع مســتوى االهحیـث تظهــر النتــائج ؛ )٣.٧٤(

حســـاب التطـــوع المیـــدانى، باإلضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود مراكـــز للتـــدریب علـــى األعمـــال التطوعیـــة فـــى أوقـــات 
األمـــر الـــذى یســـهم فـــى تـــأخیر  ؛األزمـــات والكـــوارث، وقلـــة البـــرامج والمؤسســـات الراعیـــة لألعمـــال التطوعیـــة

  یفرزه ذلك من انعكاسات سلبیة على العطاء ومستوى العمل واإلنجاز. مسیرة األعمال التطوعیة وما
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٢٧ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

   فى العمل التطوع فى أوقات الكوارث الشباب) یوضح آلیات تفعیل مشاركة ٢١جدول (
  النسبة  العدد  فى أعمال التطوع آلیات المشاركة 

  ٩.٥٨  ١٩٣  التى تحث على العمل التطوعى  جتماعىزرع المبادىء وقیم رأس المال اال
  ١٠.٠٢  ٢٠٢  زرع حب العمل التطوعى فى المراحل العمریة المبكرة

  ٩.٨٣  ١٩٨  تفعیل دور اإلعالم الجدید فى تثقیف أفراد المجتمع بماھیة التطوع
  ٨.٠٨  ١٦٣  دعم المؤسسات والھیئات التى تعمل فى مجال العمل التطوعى

  ٤.٩٧  ١٠٠  معمشاركة أئمة المساجد فى التوعیة بأھمیة التطوع للفرد والمجت
  ١٠.٤٣  ٢١٠  تدریب وتأھیل الشباب الراغب فى العمل التطوعى اإللكترونى

  ١٣.٣٩  ٢٧٠  توظیف شبكات التواصل فى تشجیع العمل التطوعى 
  ٤.٩٧  ١٠٠  إصدار نشرات دوریة (إلكترونیة) تبرز نشاطات المتطوعین

  ٩.٠٨  ١٨٣  ثقافة التطوع أون الین التواصل فى نشروأھمیة شبكات  امج التطوع مفاھیم التطوعبرتضمین 
  ٩.٣٣  ١٨٨  القیام باألبحاث والدراسات المیدانیة فى مجاالت األعمال التطوعیة

  ٥.٤٠  ١٠٩  إنشاء مواقع متخصصة للتعریف بالعمل التطوعى على اإلنترنت
  ٤.٩٢  ٩٩  تكثیف المحاضرات والندوات الخاصة بأھمیة العمل التطوعى اإللكترونى

  ١٠٠  ٢٠١٥  المجموع

؛ الجــامعىشــباب التعــدد آلیــات تفعیــل المشــاركة التطوعیــة فــى أوســاط الســابق تُظهــر بیانــات الجــدول 
ثقافـة التطـوع عبـر منصـات شـبكات )، ثـم نشـر ١٣.٣٩جاء االهتمام بتوظیف شـبكات التواصـل بنسـبة ( فقد

زیــد مــن المواقــع )، ثــم إنشــاء الم٨.٠٨)، ودعــم مؤسســات العمــل التطــوعى بنســبة (٩.٠٨التواصــل بنســبة (
صــدار المزیـــد مــن النشـــرات والمطبوعــات فـــى والشـــیوخ مشــاركة كبـــار الــدعاة و )، ٥.٤٠التطوعیــة بنســـبة ( وإ

إللكترونـــى )، ثـــم تكثیـــف المحاضـــرات والنـــدوات عـــن أهمیـــة العمـــل التطـــوعى ا٤.٩٧ترتیـــب موحـــد بنســـبة (
قائمـة وسـائل االتصـال األكثـر تصـدر شـبكات التواصـل االجتمـاعى حیث تشیر النتائج إلى  ؛)٤.٩٢بنسبة (

، وحـث الشـباب علـى المشـاركة وذلك من خالل التدریب علـى التطـوعأهمیة فى نشر ثقافة العمل التطوعى، 
كیـز علـى قـیم رأس مـع التر االنترنـت  بـرفـى العمـل التطـوعى، وتفعیـل دور اإلعـالم فـى نشـر ثقافـة التطـوع ع

كــل مــن (إیمــان عبــد الــرازق  اتفیــه الدراســة مــع دراسـ وهـو مــا تتفــق، ىالتطــوعالعمــل فــى  المـال االجتمــاعى
أوضــحت التــأثیر ) التــى ٢٠٠٩، وفهــد الســلطان ٢٠١٠، ونــایف الشــهرى ٢٠١٣، وعبیــد الشقصــى ٢٠١٧

دعــم و ، خــرمـع اآلاإلیجـابي لمواقــع التواصـل االجتمــاعي فـي صــقل قــدرات الشـباب الجــامعي علـى التواصــل 
  .لدیهم جتماعىرأس المال اال قیم

  روض الدراسة:نتائج ف

الجامعات السعودیة شباب توجد عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین معدل استخدام الفرض األول: 
  شبكات التواصل االجتماعي، واتجاهاتهم نحو دعم وتعزیز العمل التطوعى فى أوقات األزمات والكوارث.

ات التواصل واتجاهاتهم نحو الجامعات السعودیة شبكشباب ) یبین معدل استخدام المبحوثین من ٢٢جدول (
  دعم وتعزیز العمل التطوعي فى المجتمع

  المتغیر
  مستوى المعنویة  معامل  بیرسون  االتجاه

  ٠.٠٠٠  ٠.١٢٥  معدل استخدام شبكات التواصل
  ٥٠٠  عینة الدراسة 
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٢٨ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

الجامعـات شـباب تظهر بیانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین معـدل اسـتخدام 
بلغـت قیمـة معامـل ارتبـاط  فقـدع فى أوقات األزمـات والكـوارث؛ لسعودیة واتجاهاتهم نحو دعم وتعزیز التطو ا

صـحة الفـرض القائـل حیـث تشـیر النتـائج إلـى  ؛)٠.٠٠٠(وهى دالة عند مستوى معنویة  )٠.١٢٥(بیرسون 
بكات التواصــــل الجامعــــات الســــعودیة شــــشـــباب بوجـــود عالقــــة ارتبــــاط دالــــة إحصـــائیا بــــین معــــدل اســــتخدام 

االجتمــاعي واتجاهــاتهم نحــو دعــم العمــل التطــوعى فــى أوقــات األزمــات والكــوارث، وهــو مــا یعنــى أن معــدل 
الجامعـات السـعودیة لشـبكات التواصـل االجتمـاعي قـد أثـر فـى اتجاهـاتهم نحـو شباب تعرض المبحوثین من 

طـور اسـتخدام الشـباب السـعودي دعم وتعزیز التطوع فى أوقـات األزمـات، وهـو مـا یمكـن تفسـیره فـى ضـوء ت
نترنـــت والهواتـــف الذكیـــة علـــى مســـتوى البلـــدان العربیـــة اصـــل وتصـــدره اســـتخدامات تطبیقـــات اإلشـــبكات التو 

  والخلیجیة، ویحظى بنسبة استخدام متقدمة على المستوى الدولى.

دیة الجامعـــات الســـعو شـــباب توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة إحصــائیًا بـــین درجـــة متابعـــة الفـــرض الثـــانى: 
  ، واتجاهاتهم نحو نشر ثقافة التطوع عبر منصات اإلعالم الجدید.المجتمعلألزمات والكوارث فى 

لألزمات والكوارث واتجاهاتهم نحو دعم شباب الجامعات السعودیة ) یبین العالقة بین درجة متابعة ٢٣جدول (
  وتعزیز العمل التطوعي فى المجتمع

 المتغیر
  المعنویة مستوى  معامل  بیرسون  االتجاه

  ٠.٠٠٠  ٠.٢٣٤  درجة متابعة المبحوثین لشبكات التواصل وقت األزمات والكوارث
  ٥٠٠  عینة الدراسة 

الســابق وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة إحصــائیا بــین درجــة متابعــة المبحــوثین مــن  الجــدولضــح بیانــات و ت
عبـر ثقافـة العمـل التطـوعى  الجامعات السعودیة لألزمات والكوارث فى المجتمع واتجاهاتهم نحو نشرشباب 

، وهــى دالــة عنــد مســتوى معنویــة )٠.٢٣٤(بلغــت قیمــة معامــل بیرســون  فقــدمنصــات التواصــل االجتمــاعي؛ 
أنـه كلمـا زادت درجـة متابعـة المبحـوثین لألزمـات والكـوارث التـى تحـدث حیـث تشـیر النتـائج إلـى  ؛)٠.٠٠٠(

شــر ثقافــة التطــوع بــین األفــراد، وهــو مــا یمكــن فــى المجتمــع زاد االتجــاه نحــو أهمیــة شــبكات التواصــل فــى ن
تفســیره فــى ضــوء مــا أصــبحت تمثلــه شــبكات التواصــل االجتمــاعي بوصــفها مصــدر معلومــات عــن األزمــات 
والكــوارث وقضــایا المجتمــع بشــكل عــام، بــدأ مــن رصــد األحــداث ونقلهــا، ثــم التفاعــل معهــا باســتخدام آلیــات 

 النشر اإللكتروني المختلفة. 

الجامعـــات شـــباب توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة إحصـــائیا بـــین رؤیـــة المبحـــوثین مـــن ث: الفـــرض الثالـــ
تقوم به منصات التواصل االجتمـاعي فـى المجتمـع، واتجاهـاتهم نحـو العمـل التطـوعي  الذىالسعودیة للدور 

  فى أوقات األزمات والكوارث.
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٢٩ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

ماعي واتجاهاتهم نحو دورها فى یبین العالقة بین رؤیة المبحوثین لدور منصات التواصل االجت )٢٤جدول (
  العمل التطوعي فى أوقات األزمات والكوارث

 المتغیر
  مستوى المعنویة  معامل  بیرسون  االتجاه

  ٠.٦٣٢  ٠.٠٣٣  رؤیة المبحوثین لدور شبكات التواصل فى نجاح التطوع فى أوقات األزمات
  ٥٠٠  عینة الدراسة

ارتبـاط دالـة إحصـائیا بـین رؤیـة المبحـوثین مــن یتضـح مـن بیانـات الجـدول السـابق عـدم وجـود عالقـة 
الجامعـــات الســـعودیة لـــدور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي واتجاهـــاتهم نحـــو دورهـــا فـــى دعـــم وتعزیـــز شـــباب 

، وهـــى )٠.٠٣٣(بلغــت قیمـــة معامــل ارتبــاط بیرســون  فقــدي فــى أوقــات األزمـــات والكــوارث؛ العمــل التطــوع
أن اتجاهـات المبحـوثین نحـو دور منصـات التواصـل نتـائج حیـث تظهـر ال، )٠.٦٣٢(غیر دالة عند مستوى 

االجتمــاعي وأهمیتهـــا فــى المجتمـــع، لــم تتـــأثر بــإدراكهم أهمیـــة الوســائل االتصـــالیة الحدیثــة فـــى دعــم العمـــل 
فئــة الشــباب  ووهــ ،األزمــات والكــوارث، وهـو مــا یمكــن تفســیره فــى ضـوء مجتمــع البحــث أوقــاتالتطـوعي فــى 

عمل مجموعات تطوعیة ونشرها على نطاق واسع عند حـدوث أزمـة أو كارثـة  قدرتهم علىمدى الجامعى، و 
عـدم ثبـوت صـحة الفـرض الـذى یشـیر إلـى وجـود عالقـة ارتبـاط دالـة إحصـائیا كمـا تظهـر النتـائج مجتمعیة، 

الجامعــات الســعودیة للــدور الــذى تقـــوم بــه منصــات التواصــل االجتمـــاعي  شـــباببــین رؤیــة المبحــوثین مــن 
ــى العمـــل التطــــوعي؛ حیـــث تتمیـــز المملكــــة بثقافـــة تحـــدد معالمهــــا مجموعـــة مــــن  واتجاهـــاتهم نحـــو دورهــــا فـ

الخصــائص: كالــدین، واللغــة، والتــاریخ، ومســتوى التعلــیم؛ ومــن ثــم درجــة امــتالك التقنیــة االتصــالیة الحدیثــة، 
  طوعي.ومستوى التعامل معها، وكیفیة استخدامها، والتفاعل معها، ومدى االستفادة منها فى العمل الت

توجـــد عالقـــة ارتبـــاط دالـــة إحصـــائیًا بـــین أهمیـــة العمـــل التطـــوعي، وقـــیم رأس المـــال الفـــرض الرابـــع: 
الجامعــات الســعودیة  شــباباالجتمــاعي (التســامح، والثقــة فــى األفــراد، والثقــة فــى المؤسســات الرســمیة) لــدى 

  فى أوقات األزمات والكوارث.
 شبابر منصات التواصل االجتماعي وقیم رأس المال لدى ) یبین العالقة بین العمل التطوعي عب٢٥جدول (

  الجامعات السعودیة
 المتغیر

  مستوى المعنویة  معامل  بیرسون  االتجاه

  ٠.٠٠٠  ٠.٣٢٥  الجامعات السعودیة قیم رأس المال االجتماعي لدى شبابالعمل التطوعي و
  ٥٠٠  عینة الدراسة

ط دالـــة إحصـــائیا بـــین العمـــل التطـــوعي عبـــر یتضـــح مـــن بیانـــات الجـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة ارتبـــا
الجامعــات الســعودیة فــى أوقــات  شــبابمنصــات التواصــل االجتمــاعي وتنمیــة رأس المــال االجتمــاعي لــدى 

ـــة عنـــد )٠.٣٢٥(بلغـــت قیمـــة معامـــل بیرســـون  فقـــدوالكـــوارث فـــى المجتمـــع الســـعودي؛ األزمـــات  ، وهـــى دال
كلمـــا زادت ثقافـــة العمـــل التطـــوعي لـــدى الشـــباب  أنـــهحیـــث تشـــیر النتـــائج إلـــى ، )٠.٠٠٠(مســـتوى معنویـــة 
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٣٠ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

األزمـات والكـوارث التـى تحـدث فـى المجتمـع، زادت قـیم رأس المـال االجتمـاعي مـن ثقـة  أوقاتالجامعى فى 
وتســـامح وتماســـك بـــین أفـــراد المجتمـــع، وهـــو مـــا یمكـــن تفســـیره فـــى ضـــوء تشـــجیع حكومـــة خـــادم الحـــرمین 

  من ناحیة أخرى. م٢٠٣٠مشاركة الشباب فى نجاح رؤیة الشریفین على العمل التطوعي من ناحیة، و 
یوضح العالقة بین قیمة التسامح فى العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي واالتجاه نحوها فى  )٢٦جدول (

  إطار قیم رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى
  قیم رأس المال االجتماعي

  (قیمة التسامح)
  ةالدالل  ٢كا  ال  إلى حد ما  نعم

  %  %  %  
  ٠.١٢١  ٤.٢٢٣ ٣١.٣ ٢٦.٢ ٣٤.٥ أنشر ثقافة التسامح بین الناس 

  ٠.٢١٧  ٣.٠٥٨ ٤١.١  ٣١.٧  ٤٦.٨  أحترم اآلخرین دون كراھیة
  ٠.٩٣٤  ٠.١٣٧ ٥٦.٨  ٥٢.٤  ٥٩.٦  أتقبل اآلخر عندما یتقبلنى
  ٠.٠٠١  ٢٤.٦٨٤  ١٣.٩  ١١.٧  ١٥.٣  أحث أسرتى على التسامح

  ٠.٤٥٣  ١.٥٨٣  ٣٣.٤  ٣٤.٥  ٣٢.٨  أكون عالقات طیبة مع اآلخر
  ٠.١٢٣  ٤.١٨٤  ١١.١  ١٧.٩  ٦.٨  أتراجع وأعتذر فى حال الخطأ

یتضح من بیانات الجدول السابق تصدر قیمة "تقبل اآلخر عندما یتقبلني" قـیم التسـامح، یلیهـا احتـرام 
سـرتي علـى ن عالقـات طیبـة مـع اآلخـر، وحـث أیاآلخر دون كراهیة، ونشر ثقافة التسامح بین النـاس، وتكـو 

ـــة حیـــث تشـــیر النتـــائج إلـــى  ؛ع واالعتـــذار حـــال الوقـــوع فـــي الخطـــأالتســـامح، والتراجـــ وجـــود فـــروق ذات دالل
 ٢كانـت قیمـة كـا فقـدالتسامح واالعتذار عنـد الخطـأ؛ الجامعات السعودیة فى تقبلهم قیم شباب إحصائیة بین 

ه فـــى ضـــوء إمكانیـــة التفاعـــل ، وهـــو مــا یمكـــن تفســـیر )٠.٠٠١()، وهــى دالـــة عنـــد مســـتوى معنویـــة ٠.١٣٧(
اإللكتروني في دمـج مؤسسـات العمـل التطـوعى فـي منظومـة واحـدة، وسـهولة التواصـل والتفاعـل  االجتماعي

لـــم یســـهم حتـــى اآلن فـــي تـــدعیم قـــیم التســـامح بـــین علـــى المســـتوى الـــدولى مــع اآلخـــر، إال أن ذلـــك التفاعـــل 
عـــد وســـیلة یســـ ُ تخدمها الـــبعض مــن األفـــراد فـــي إعـــالء النزعـــات المــذاهب واألدیـــان بالصـــورة المرغوبـــة، بــل ی

  العدائیة لألدیان، وبث الفتن بین الطوائف والجماعات المختلفة.
یبین العالقة بین قیمة الثقة فى األفراد ونجاح العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي فى إطار قیم  )٢٧جدول (

  رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى
  جتماعيقیم رأس المال اال

  (قیمة الثقة في األفراد)
  الداللة  ٢كا  ال  إلى حد ما  نعم

  %  %  %  
  ٠.٠٠١  ٦١.٥١٧  ٧٧.٥  ٢٧.٧  ٤٤.٩ الرغبة فى مساعدة اآلخرین 

  ٠.٠١  ٩.٦٧٨  ٨٠  ٥٣  ٥٠.٧  الثقة فى كل أصدقائي
  ٠.٠٠١  ١٨.٢٢٢  ٨٥  ٢٨.٢  ٤٧.١  أتفاعل مع الشخص الذى أثق فیھ 

  ٠.٠٠١  ١٦.٦٢٦  ٥٥  ٣٤.٧  ٦٢.٨  ىأشعر باألمان مع المحیطین حول
  ٠.٠١  ٨.٢٨٦  ٣٥  ٢٣.٨  ٣١.٢  ال أثق فى أصحاب الشعارات 

  ٠.٠٠١  ٣.٧٠٠  ٤٥  ٣٩.١  ٤٨.٦  أتضامن مع متضرري الكوارث

یتضح من بیانات الجـدول السـابق تصـدر الشـعور باألمـان مـع المحیطـین قـیم الثقـة فـي األفـراد، تلیهـا 
رري الكــوارث، والتفاعــل مــع أهــل الثقــة، والرغبــة فــي مســاعدة الثقــة فــي كــل أصــدقائي، والتضــامن مــع متضــ

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین حیث تشیر النتـائج إلـى  ؛ن، وعدم الثقة في أصحاب الشعاراتاآلخری
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٣١ الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزیز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

 ٢كانــت قیمــة كــا فقــدفــراد فــى رأس المــال االجتمــاعي؛ الجامعــات الســعودیة حــول قیمــة الثقــة فــى األشــباب 
مـن الفـرق التطوعیـة القیـام  كثیـر، وهـو مـا اسـتطاع ال)٠.٠٠١(عند مستوى معنویـة )، وهى دالة ١٦.٦٢٦(

ألــف  ١٥ألــف متطــوع +  ١٥نــادى التطــوع اإللكترونــي "لبیــه" جمــع بیانــات حیــث اســتهدف  ؛المملكــةبـه فــى 
فكــرة تطوعیــة، وتشــمل بیانــات المتطــوعین ومهــاراتهم األساســیة وتجــاربهم الســابقة فــى العمــل التطــوعي وفــق 

یجــاد قاعــدة بیانــات حقیقیــة عــن الحــاالت التــى تحتــاج إلــى اســ تراتیجیة مدروســة لتنظــیم العمــل التطــوعي، وإ
غاثــةمســاعدة، وال كارثــة ســیول الریــاض وعســیر أثنــاء وهــو مــا تــم تطبیقــه ، منــاطق التــى تحتــاج إلــى دعــم وإ

  م.٢٠١٧
مل التطوعي لدى الشباب الجامعي یبین العالقة بین قیمة الثقة فى المؤسسات الرسمیة ونجاح الع )٢٨جدول (

  فى إطار قیم رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى
  قیم رأس المال االجتماعي

  (قیمة الثقة في المؤسسات)
  الداللة  ٢كا  ال  إلى حد ما  نعم

  %  %  %  
  ٠.٠٠١  ٧٥.٧٦٥  ٣٢.٥  ٢٤.٨  ٣٤.٨ تسطیع المؤسسات النجاح دون متطوعین

  ٠.٠٠١  ١٣.٣٨١  ٥  ١٤.٤  ١٠.٩  ى المؤسسات الرسمیة أثق فى خبرة العاملین ف
  ٠.٠٠١  ٢٢.٥٢٥  ٤٧.٥  ٤٥  ٤٤.٢  أشعر بالرضا عن برامج المؤسسات الرسمیة 

  ٠.٠٠١  ٣٩.١٥٤  ٢٢.٥  ٥٤  ٣١.٢  أشك فى تمویل المؤسسات الخارجیة
  ٠.٠٠١  ٢٠.٨٨١  ٥٢.٥  ٤٣.٦  ٤١.٣  أفضل التطوع بعیدا عن المؤسسات الرسمیة 

  ٠.٠٠١  ٨١.٥١٦  ٥٧.٥  ٥٩.٤  ٦٩.٦  وع بالمؤسساتأقترح دمج فرق التط

یتضـح مــن بیانـات الجــدول السـابق تصــدر قیمـة دمــج فـرق التطــوع لتعمـل فــي إطـار مؤسســات الدولــة 
ه فـــي أوقـــات قدمـــترامج المؤسســـات الرســـمیة ومـــا قـــیم الثقـــة فـــي المؤسســـات، یلیهـــا الشـــعور بالرضـــا عـــن بـــ

مكانیـــة نجـــاح األزمـــات والكـــوارث، وتفضـــیل أن یكـــون العمـــل التطـــو  عي بعیـــدًا عـــن المؤسســـات الرســـمیة، وإ
المؤسســات الرســمیة بمــا تمتلكــه مــن خبــرات ومهــارات العــاملین بهــا دون مســاعدة فــرق التطــوع، والشــك فــي 
مؤسســات الجمعیــات األهلیــة التــى یــتم تمویلهــا مــن خــارج الدولــة؛ حیــث إن الــبعض منهــا قــد تجــاوز أهدافــه، 

تشـیر ف ة؛سسـات الحكومـة بوصـفها المسـؤولة عـن تقـدیم الخـدمات المجتمعیـوكذلك الثقة في العـاملین فـي مؤ 
 ٢كانـت قیمـة كـا فقـد الجامعـات السـعودیة؛ سسـات لـدى شـبابوجود فـروق فـي قـیم الثقـة فـي المؤ النتائج إلى 

)، وهـو مــا یمكـن تفسـیره فـي ضــوء أهمیـة التخطـیط مــن ٠.٠٠١() وهـى دالـة عنـد مســتوى داللـة ٨١.٥١٦(
ــا واســتغالًال كــامًال للطاقــات والمــوارد المتاحــة؛ وبالتــالي تقلیــل الوقــت الــالزم التخــاذ كونــه یــوفر أســلو  ا منظمً بً

مـــن عشــــوائیة وتخــــبط  وتجنــــب مــــا یمكـــن أن یصــــاحب الكارثــــة، أو الكارثـــة القـــرارات الالزمــــة إلدارة األزمــــة
ا فى كفاءة إدارتها.   وانفعال یؤثر سلبً

  خاتمة الدراسة:

ـــ بحكـم انتشـاره الواسـع وتنـوع تطبیقاتـه علـى شـبكة اإلنترنـت ــــــ أصـبح الیـوم مـن لعـل اإلعـالم الجدیـد ـــ
أقـوى عناصــر التنشــئة االجتماعیــة فــى التـأثیر فــى انطباعــات المتلقــى؛ وهــو مـا یــدفع إلــى البحــث عــن كیفیــة 

رتیـب توظیف هذه المنصات والتطبیقات الحدیثة فـى أعمـال التطـوع، السـیما أن الشـباب السـعودى یقـع فـى ت
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متقــدم مــن حیــث االســتخدام واإلشــباع مــن كــل وســیلة اتصــالیة جدیــدة؛ ومــن ثــم الــدفع نحــو اســتثمار إمكانیــة 
هـذه التقنیـة فـى تقـدیم عشـرات األعمـال التطوعیــة مباشـرة دون الحاجـة إلـى العمـل المیـدانى أو معانـاة الســفر 

لجامعى للمشـاركة فـى العمـل التطـوعى، انطالقًا من الرغبة التى تعبر عنها دوافع الشباب او وضیاع الوقت، 
وتأسیســًا علــى األرضــیة الخصــبة للتطــوع فــى المملكــة وتعــدد مؤسســات ومنظمــات العمــل التطــوعى، وتزایــد 

ســاعد فــى توســیع قاعــدة  ى؛ األمــر الــذىإقبــال الشــباب الســعودى علــى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاع
جامعـات شـباب یق علـى عینـة مـن شـباب المتطـوعین مـن المشاركة التطوعیة وخدمة المجتمع، وذلك بـالتطب

   .) مفردة٥٠٠قوامها ((نایف للعلوم األمنیة، والملك عبد العزیز بجدة، والملك خالد في أبها) 

  مناقشة نتائج الدراسة:

  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل فیما یأتى:

اعى التــي یتعــرض لهــا الشــباب الجــامعى أظهـرت نتــائج الدراســة تصــدر تــویتر شــبكات التواصــل االجتمــ .١
، والواتســاب،  یـةمجموعـات البریدالفـى أوقـات األزمـات والكـوارث، ثـم موقــع الفیسـبوك، یلیـه الیوتیـوب، و 

، وهـو مـا یؤكـد تزایـد اهتمـام الشـباب اطن والمنتدیاتالمدونات وصحافة المو ، و وسناب شات، وانستجرام
تیـوب بوصـفها مصـدرًا مـن مصـادر المعلومـات عـن األعمـال الجامعى السعودى بتویتر والفیسبوك والیو 
 التطوعیة فى أوقات األزمات والكوارث.

، بمـــا جاهــات إیجابیــة نحــو العمــل التطــوعىلــدیهم اتفــى المملكــة كشــفت النتــائج أن الشــباب الجــامعى  .٢
لســعودیة العالقــة بـین المنــاخ الــذى تعمــل فیـه المؤسســات التطوعیــة فـى المملكــة العربیــة اإیجابیــة یعنـى 

ومســتوى مشــاركة المتطــوعین فــى البیئــة االفتراضــیة، وهــو مــا یؤكــد أهمیــة العمــل التطــوعى ودوره فــى 
المجتمــع الســعودى فــى دعــم المؤسســات الحكومیــة بغــض النظــر عــن الوضــع االقتصــادى للــدول التــى 

 یمارس أفرادها العمل التطوعي.

ممارسـة العمـل التطـوعى فـى العـالم اسـتجابة لاألكثـر  ة كانـتالجامعات السـعودیأن المستویات األولى ب .٣
، وهـو مـا یــدلل علـى وعـى الشـباب السـعودى بأهمیــة العمـل التطـوعى مـن ناحیــة، االفتراضـى والمیـدانى

وارتبــــاط التطــــوع بــــأمور الــــدین والعقیــــدة مــــن ناحیــــة ثانیــــة، واهتمــــام حكومــــة خــــادم الحــــرمین الشــــریفین 
 أخرى. بالحاالت اإلنسانیة وتشجیع التطوع من ناحیة

النتائج ارتفاع معدل استخدام الشباب الجامعى مواقع التواصل االجتمـاعى فـى مجـال التطـوع  وضحتأ .٤
ــــادل اآلراء والتعلیقــــات  ــــذى تقــــوم بــــه بوصــــفها مصــــدرًا للمعلومــــات وتب ــــدهم للــــدور ال اإللكترونــــى، وتأیی

 مــا یفسـر امــتالكوالصـور والفیـدیوهات بــین مسـتخدمیها حــول أهمیـة التطــوع فـى أوقـات األزمــات، وهـو 
مواقع التواصل االجتماعي القدرة على زیـادة انخـراط األفـراد فـي الحیـاة العامـة، وارتفـاع درجـة االنـدماج 

  االجتماعي.
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الجامعــــات الســــعودیة كــــانوا أكثــــر اهتمامــــًا بمســــاعدة الفقــــراء، ثــــم ذوى االحتیاجــــات شــــباب أن غالبیــــة  .٥
اء الواجـب، عایـة كبـار السـن، ثـم مسـاعدة أسـر شـهدالخاصة، ومساعدة األیتام واألرامـل والمطلقـات، ور 

الجامعــات الســعودیة بأهمیــة  یؤكــد ارتفــاع درجــة الــوعى لــدى شــباب ، بمــاالحــوادث والكــوارث يومصــاب
العمــــل التطــــوعى المشـــــترك فــــى إطــــار خدمـــــة المجتمــــع ورفــــع المعانـــــاة عــــن المحتــــاجین والمصـــــابین 

لتطوعیــــة مــــن الحاجـــات اإلنســــانیة التــــى تتمیــــز وعـــّد األعمــــال ا، ین مــــن الكــــوارث المختلفــــةر ضـــر توالم
 باالستمرار والتجدد.

، بمــا یؤكــد عالقــة فــى المملكــة شــبكات التواصــل االجتمــاعىكثافــة اســتخدام الشــباب بالجــامعى  عارتفــا .٦
الثقة بین شبكات التواصل بوصفها وسـائط إعالمیـة جدیـدة واتجاهـات الشـباب السـعودى نحـو االعتمـاد 

جــود عالقــة ارتباطیــة لومــات عـن العمــل التطــوعى والخیــرى، وهــو مـا یعنــى و علیهـا بوصــفها مصــدر مع
، وجـاءت كثافـة االسـتخدام مـن جانـب التطـوعيالشـباب تطبیقـات اإلعـالم الجدیـد والعمـل  بین اسـتخدام

االجتمـاعي  األمـر الـذي أتـاح الفرصـة لمسـتخدمي مواقـع التواصـلالمرتفـع؛  التعلیميأصحاب المستوى 
الء بالرأي، والرد على ما ینشر، واإلسهام فـي تعـدیل الرسـالة االتصـالیة، عـالوة علـى لمشاركة في اإلدل

 المثارة ووضع تصورات الحلول الممكنة لها.والكوارث طرح وجهات نظرهم في األزمات 

والحــث علــى والكــوارث فــى أوقــات األزمــات  االجتمــاعيأشــارت النتــائج إلــى أهمیــة شــبكات التواصــل   .٧
سـر ارتفـاع المتوسـطات الحسـابیة للعبـارات اإلیجابیـة التـى تصـف دور هـذه الوسـائل التطوع، وهـو مـا یف

علـى التقیـیم  یـدلمـا مابیة الخاصـة بالعبـارات السـلبیة، فى العمل التطوعى وانخفاض المتوسطات الحسـ
فــى أعمــال التطــوع، وأنهــا أســهمت فــى  االجتمــاعيمــن أفــراد العینــة لــدور شــبكات التواصــل  اإلیجــابي
لقـــاء الضـــوء علیهـــا، تقـــدیم ا الهتمـــام شـــباب نحـــو ادفـــع الو لمعلومـــات الخاصـــة بموضـــوعات التطـــوع وإ

 باألعمال التطوعیة فى أوقات األزمات والكوارث.

ــــادل الملفــــات عبــــر شــــبكة التواصــــل   .٨  الجــــامعى شــــبابالاهتمامــــات  االجتمــــاعيتصــــدر المشــــاركة بتب
شــــاركة بــــنص أو صــــورة أو فیــــدیو مــــع بالفعالیــــات التطوعیــــة فــــى أوقــــات األزمــــات والكــــوارث، ثــــم الم

األصــدقاء عــن األعمــال التطوعیــة، والتعلیــق علــى حالــة كتبهــا أحــد األصــدقاء علــى منصــات التواصــل 
إلــى الســمات لــدى الشــباب یشــیر ارتفــاع مســتوى قــیم التطــوع والمشــاركة االجتماعیــة ؛ حیــث االجتمــاعي

فـــي مســـاعدة اآلخـــرین  ســـالمإلـــى قـــیم اإل والمســـتندالممیـــزة نفســـها للتكـــوین الثقـــافي للمجتمـــع الســـعودى 
  .م٢٠٣٠وفق رؤیة المملكة  في تنمیة المجتمع ماهسواإلوالتكافل االجتماعي، والدعوة الى التطوع 

أكـــدت النتـــائج طبیعـــة التبـــاین واالخـــتالف حـــول آلیـــة المشـــاركة فـــى األعمـــال التطوعیـــة لـــدى الشـــباب  .٩
ـــــث تصـــــدرت رعایـــــة ذوى االحتیاجـــــات الخا ـــــم زیـــــارة المرضـــــىصـــــةالجـــــامعى؛ حی ـــــدیم العـــــون ، ث ، وتق

، ثــم دعــم المؤسســات ذات التوجــه الثقــافى موهــوبینرعایــة الدمــان، و لمؤسســات مكافحــة المخــدرات واإل
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ي أتـــاح التفاعـــل عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاع ؛ فقـــدهدف الحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقـــافىالتـــى تســـت
 إلنسانى.توسیع نطاق المشاركة، ال سیما في مجال العمل الخیري وا

مـا ارتفعـت فـى المملكـة، فی الجـامعيتزاید المعوقات التى تواجـه العمـل التطـوعى المیـدانى لـدى الشـباب  .١٠
 مســـتخدميمســـتویات االهتمـــام بتطبیقـــات الهواتـــف الذكیـــة وتقنیـــات االتصـــال فـــى مجـــال التطـــوع بـــین 
دریب علــــى شـــبكات التواصــــل علـــى حســــاب التطــــوع المیـــدانى، باإلضــــافة إلـــى عــــدم وجــــود مراكـــز للتــــ

، بفوائــد المشـــاركة فــى مجـــال التطـــوع األعمــال التطوعیـــة متاحــة أمـــام الطالبــات، وقلـــة البــرامج والـــوعى
  .يأهداف مواقع التواصل االجتماعضعف استیعاب الشباب الجامعي و 

قائمـة منصـات اإلعــالم الجدیـد األكثـر أهمیـة فــى  االجتمـاعيأظهـرت النتـائج تصـدر شـبكات التواصــل  .١١
، وحـث الشـباب علـى المشـاركة فـى العمـل اإللكتروني، یلیها التدریب على التطوع تطوعيالنشر العمل 

ز علـى القـیم مـع التركیـ اإللكترونـي، وتفعیل دور اإلعالم فى نشـر ثقافـة التطـوع عبـر الفضـاء التطوعي
 .اإلسالمیة فى التطوع

  مقترحات الدراسة: 
من خالل النـدوات والمحاضـرات والبـرامج  وعيالتطتوعیة شباب الجامعات بأهمیة المشاركة فى العمل  .١

 الثقافیة المختلفة.
إقامـــة دورات تدریبیـــة للعـــاملین فـــى الهیئـــات والمؤسســـات التطوعیـــة األهلیـــة؛ ممـــا یـــؤدى إلـــى إكســـابهم  .٢

  الخبرات والمهارات المناسبة، ویساعد على زیادة كفاءتهم فى هذا النوع من العمل.
 ناهج أقسام اإلعالم فى الجامعات السعودیة.ضمن م التطوعيإدراج مادة اإلعالم  .٣
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