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مات فى فى دعم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األز  االجتماعيدور شبكات التواصل 
 فى ضوء نظرية رأس المال االجتماعيالمممكة العربية السعودية 

 مجدى الداغر

 تمييد:

ن مددم نوةيددم  دد   الماضدد الحدي ددم منددت منتصددع الت دد ينا  مدد  ال ددر   ا االتصددا تكنولوجيددأحددد   
الوا د،  ؛ حيث انتشدر  شدةكم اتنترند   د  دو  ال دالط ورةزد  أجدمارا المتراميدم ة ضدا  ا االتصا ت نيا  

؛ األمددر الددتى أحدددث ت يددرًا هتمامددا وم ددد  الزريددا لكا ددم المجتم ددا  لمت ددار  والت ددارع وتةدداد  ا رار واال
صددد وةا  قممددد  مددد    و ا دددتجاةم لمتزمةدددا  الجم دددور أك دددر ا ددد  وج مظدددا ع و دددا   اتةددد ط ددد  و جوهريدددًا 

 دراد والجماةدا  دو  النظددر    ضدً  ةد  تح يدا التواصد  ةدي  األاألحدداثومتاة دم الوصدو  إلد  الم مومدم 
ةددرأا المددا  مددا ي ددرع  رظ ددو   وهددو مددا  ددرا واق ددًا اجتماةيددًا جديددداً   (1)لدد  ديانددات ط وجن دديات ط الم تم ددمإ

مدددددد و  إلددددد  المواقددددد، لالمجدددددا  ل  دددددراد شدددددةكم اتنترنددددد  أتاحددددد  حيدددددث ؛ Social Capital ة جتمدددددااال
 دد   وات دد اط  اهتمامددا  مشددتركمتجم  ددط التواصدد  مدد، ا  ددري  الددتي  تماةيددم والت ريددع ةهن  دد ط؛ و االج

ن ان م   يرياةمأ  (2).المجتم،    ةم  نزاا أو ، وأكةر يموا 

ميداد  الدرواةز ةدي  األ دراد؛ حيدث أد  الحالدم   ةمد  تنشديز مواق، التواص  االجتمداة اةد  كما 
؛ ومد   دط إتاحدم ا تراضديم متنوةدمإلد  تشدكي  شدةكا  اجتماةيدم ةةدر شدةكم اتنترند  الت اةميدم ةدي  األ دراد 

 ؛(4)مال  قا  االجتماةيدوتنميم  ةم  المشاركمةدورا   وطيالتى ؛ (3) ال رصم لتكوي  رأا الما  االجتماة
الم  دوط م يركد ةد  لمتنميدم   دز  محرًكدا كدو  اتن دا  ةمد  المدا  االجتمداة  رأا م  دوطحيدث ال ي تصدر 

 (5).ةي  الناا المشتركم ن انيمال يط اال ةميه تةن  التي األ اا  اةوص  الةشر  ةي  ال  قا  ةم 

مواقد، التواصد    م دت دم ةمد  ت دود التد  ال وا دد إلد جتمداة  رأا المدا  اال م  دوط يشديرو 
 ةدي  إيجاةيدم ة قدم وجدود إلد   Ellison مد   و  ا  دري   مد، ي يم دا التد  ال  قدا  نتيجدماالجتمداة  

 اتصداليم ا شدةك الدتي  لددي ط  األش ا   لدى الم ت دمي  الما  االجتماة  رأاتنميم و  ا ت داط تويتر
ا  شدةك لددي ط الدتي  األشد ا  مد  أكةدرقدوى و  اجتمداة  مدا  رأا لددي ط يكدو  أ  المحتمد  مد  وا د م

 ةةر لم ت دمي ا الما  االجتماة  رأا ميت م جتماة  ةم  التواص  االشةكا  ت وط    (6)أص ر اتصاليم
 أزمدا مدا وهدو   دري آ أشد ا  مد، جديدد  ة قدا   د  والدد و  ال ا مدم الت ميديدم ال  قدا  ةمد  الح داظ

                                                            

 ةالمممكم ال رةيم ال  وديم لم موط األمنيم ال رةيم نايع ماالتصا  المشارك ةجام  أ تات اتة ط وتكنولوجيا. 
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مكاناتده ن  دهت دديط  ةةدر إشدةاة ا إلد  ال درد ي د   حاجدم وهدو المددن   مجتمد،ال  Tocquveill  ةميده  وا 
التزوةيدم   إلد  المشداركم االجتمداة المدا   اأمواقد، التواصد  االجتمداة ؛ حيدث يشدير ر  التزوةيدم ةمد 

  ةمد د  تلدك  م تمدد   مد، ا  دري  الت داو  ةمد  تحدث إيجاةيدم اجتماةيدم شدةكا  ةندار  ددعتلدك ةو 
 (7).   أوقا  األمما  والكوارث الت او  هتا ت وي الت  الش صيم والم ارا  ال يط مجموةم

  إال أ  كددوارثالاألممددا  و يددم ةمدد  م دداهيط ت ميديددم تدار  قددد ا ددت ر  الدرا ددا  والةحددوث اتة مو 
 دديناريوها  اتدار  وةاتدد   ألممددم أهميددم اتصدداال  احددو   جددد حضددور شددةكم اتنترندد  وتزةي ات ددا أةدداد ال

شددةكم اتنترندد  وال دددما  المصدداحةم ل ددا ضددم  إمكانددا  اتة ميددم ل ممددم  دد  الوقدد  الددراه  تركددم ةمدد  
التواصدددد  دور شددددةكا  حددددو  لمدرا ددددم  الددددر يات دددداؤ  الومدددد   ددددط يددددهت   إة ميددددًا؛ مرتكددددما  إدار  األممددددم

 د  المممكدم  لددى الشدةا  الجدام   االجتمداة دةط قيط رأا الما  و    التزوة  مالت ميم     االجتماة 
 .ال رةيم ال  وديم    أوقا  األمما  والكوارث

 اإلطار المعرفي لمدراسة:

التدد  تزوةيددم المةددادرا  مدد  ال الك يددرشدد د  المممكددم ال رةيددم ال دد وديم  دد   ال ددنوا  األ يددر  ل ددد 
التد  شد دت ا  زةي يدمالكدوارث الأظ در  حيدث  ؛نترند شدةكم ات ةدر تزةي دا ةجمداة  ت م  ةشك   دردى و 

  الجدددام   نمدددوًا  ددد  ال مددد  التزدددوة  ةدددي  الشدددةا  مدددؤ راً  -م ددد  جدددد  والريددداا  -المممكدددم ة دددا مدددد  
غا يددم ةالت دداو  مدد،  دد  أةمدد طومشدداركم الك يددر مددن  كاندد  الةدايددم حكوميددم وأهميددم  و  مؤ  ددا ا  تزوةيددم وا 

 توةيدددم الشدددةا  وت  دددي  ط ةاألةمدددا  التزوةيدددمل ؛أزم ددد  إمدددار  منز دددم مكدددم المكرمدددم منتددددى  شدددةاةنا ةنددددما 
 (8).ط2117 غا م المتضرري  م   يو  جد المجتم،  والتزوع م  أج  إالممحم    

  ددداةد   الدددتى ي دددوط ةمددد  توحيدددد  يصددد  ةتدشدددي  مركدددم ال مددد  التزوة  قامددد  جام دددم الممدددككمدددا 
  لمتصددى لمكدوارث ةهنواة داوةدرام  جديدد   زدز اةتمداد ال را التزوةيم ومؤ  ا  الحكومدم و الج ود ةي  

تا  اال تصددا  وشددةا  المتزددوةي  مدد   شددراكم مدد، الدددوا ر الر ددميمالنشددازه  دد  إزددار  يددؤدى المركددمو 
ةندد وقوة دا   وارث  ط    ر ، جاهميم المممكم وقدرت ا ةمد  إدار  الكدأوهو ما   أةنار منز م مكم المكرمم

جددد   دد  كار ددم  دديو  مشدداركم الةةددر ظ ددر ةوضددو  وهددو مددا   آالع الشددةا  مدد  الجن ددي ويضددط المركددم 
غا دم إ د ر و ا تزاة   ري ًا   25ةم   جممم ال را التزوةيم المشاركم نحو   د ط؛2117أة ا والرياا و  ا 

 (9).   المد  ال  ث تضررألع م 31نحو

 :السعودى العمل التطوعى فى تنمية المجتمعأىمية 

  الجنوةيددممواج ددم الكددوارث الزةي يددم  دد  الم از ددا  التزددوع  دد   لصددينيو  أو  مدد  ةدددأ  كددر ُي ددد ا
  أمددا أو  تنظدديط  ط1666ةدداط مواج ددم  حريددا لنددد   دد   التزددوعأ  دد   ددرا ةينمددا ُت ددد ةريزانيددا أو  دولددم 

 د   التزدوة   د كا     الواليا  المتحد  ةندما صددر قدانو  يدنظط ال مد  دوليًا  التزوة لم م  مؤ    
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المتحدد  إلد  االهتمداط ةال مد  وهدو مدا د د، األمدط   ط1737مجا  إز ار الحريا ةمدينم نيويورك    دي دمةر
 (11).عط ةامًا لمتزو 2111التزوة   ودشن  ةاط 

ط  1873 د  ال دراا ةته دديا جم يدم  أ دوا  المحةدم  ةدداط  التزدوة ال مدد   ا كاند  ةدداي  وةرةيداً 
  ال د وديم والةحدري  والكويد  د  ال كدر  أ  تو د   م اةد  ال  رار واليتام  ورةايم المرض    ط ما لة   ل
 (11).قزرةما  و واألرد  و  اتمارا و 

ه ةوصد  وترج، ةدايا  ال م  التزوة     المممكم إلد  تداريت ته ي د ا ةمد  يدد الممدك ةةدد ال ميدم
  وي دوط كا دم مندازا المممكدمته  د  الجم يدا  ال يريدم  د   واجةًا دينيًا يحث ةميه الدي  ات  م ؛ حيدث
 (12)والم اقي  وت ديط ال دما  اتن انيم ل ط.نشاز ا ةم  جم، التةرةا  ورةايم الم ني  

من ددا ك الددم   كمددا حددر  الممددك ةةددد ال ميددم منددت ته دديا المممكددم ةمدد  تن يددت حممددم مدد  اتجددرارا 
ال  رار والمحتاجي   وال جم  واأليتاط  وهو ما  اةد ةم  التو ،    ال م  ال يرى    المممكم إل  أ  أ ت 

 وا تحداث ومار  جديد  ت ن  ةالش و  االجتماةيم لتصةح م  ولم ة  شكمه المؤ       ة د الممك   د 
  (13)أةما  الرةايم االجتماةيم واتشراع ةمي ا ومتاة ت ا    ك  منازا المممكم ت ريةًا.

وةمددد  الدددرغط مددد  التزدددور الدددتى شددد دا قزددداع ال مددد  التزدددوة   ددد  المممكدددم وات ددداع نزاقددده   ددد   
التزوةيدددم ميددددانيًا مدددا تدددما  ت دددان  مددد  ضددد ع ال ددددر  ةمددد  تح يدددا أهددددا  ا الم حدددظ أ  ة دددا المنظمدددا  

من دا   ةصور    الم تمكن ا م  مواكةم الم تجدا  المجتم يدم  وا   كدا  تلدك ال ين د  وجدود تجدار  ناجحدم
ألددع ريدددا   191 جددرو  شددةا  ال دد وديم  الددتى ته ددا  دد  حدد  الرةددو  ةالريدداا  وا ددتزاع تحصددي  نحددو 

تددويتر   دد  أةمددا  ا ددتزاة  الزالةددا  أيضددًا ا ددت مار  أل ددر ال  يددر  ةهحيددار المدينددم  كمددا وتومي  ددا ةمدد  ا
  التزدددوع  مددد   ددد   ته ددديا  جدددرو  أرماا  لم يددداط ةدددهدوار تزوةيدددم ةةدددر منصدددا  التواصددد  االجتمددداة 

و ددداةد  أيضدددًا ةمددد  ةندددار م دددارع  حددد  مشدددكمم المكدددا  والوصدددو  إلددد  أكةدددر ةددددد مددد  أ دددراد المجتمددد،  و 
 ( 14).وصداقا  م،   ا ا  أ رى    إزار األةما  اتن انيم والتزوةيم

   دمم المجتمد،ةم  مشاركم الموازني       وطأنه ي م    المممكم وتهت  أهميم ال م  التزوة  
حددد  ةمددد  لم مددد  والمةدددادرا  الشدددةاةيم ج دددود الحكوميدددم رةز ةدددي  الدددو دةدددط رأا المدددا  االجتمددداة  لددددي ط  و 

 (15).ال م  التزوة     أوقا  األمما  والكوارث المجتم،؛ وهو ما  اةد ةم  تنام مشك   

    د   د  المممكدم الكدوارث الزةي يدمظداهر  تناولد   التد    والةحوثالدرا ا ت دد م  الرغط ةم و 
دارت دا لدط الكدوارث مواج دم الت نيدم الحدي دم قددر  ةددط  إلد  تلدك يرجد، ا    وقدد حتد  كةيدراً  نجاحداً  تح دا وا 
   دددنوا  ة ددددنشدددازه وي ددداود  قدددد يكدددو   دددام ً   ة ضددد ا   حيدددث إم دددت ة ً  مندددازا ال ددديو ة التنةدددؤةمددد  

  يا دم  د   لدتا ؛األمزدار كميدمةمد   ةندار آ در إلد  ةداط مد  تت داو  الوديدا  مصارع  ةاتضا م إل  كو 
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 تحدث قد ممزر  ل واصع إحصا يم ت تمد ةم  ح اةا قد  ال يو  مواج م أو الحمايم زرا م، الت ام 
 (16)ةن ا. الناجمم األ زار وت مي  ة  اليم مواج ت ا   وهو ما يتزم ةم   ترا  متةاةد 

 ال مرانيدم ةالمندازا االةت داد ضرور  مراةا    المممكم ال يو  كار م زرا الت ام  م، تشم  قد و 
 ال ديو  لم اومدم المنشدت  مد  مجموةدم إقامدمكدتلك وال واصدع الرمميدم  و  ال ديو  ا وم درا منداز ةد 

 المنازا    األراض  ا ت داما  اةتمادًا ةم  ت زيز األضرار ت  يع  و وال دود الج ور م   المتوق م
 وزدرا لممةدان  المنا دةم األكدوادو   اال دت داما هدتا ةتوزي  ال اصم المحددا  رصدلم يو   و  الم رضم
نتار توجيه  و الم  مم اتنشار  (17) وغيرها.الشديد  وال واصع  األمزار حدوث أوقا     األ راد وا 

 الدراسات والبحوث السابقة: 

تمكد  الةاحددث مدد  الحصددو  ةمدد  ةدددد مدد  الدرا دا  والةحددوث ال دداة م التدد  تتندداو  ة قددم و ددا   
دار   التزدددوة ال مددد  اتةددد ط ة التددد    (18)(2117إيمدددا  ةةدددد الدددراما )درا دددم   من دددا  الزةي يدددم الكدددوارثوا 

ا دت دم  الةاح دم   و شدةا  ةمد  ال مد  التزدوة ا ت د   الت رع ةم  دور تزةيا ان تجراط    تح يدم ال
الةحدددري   ( م دددرد  مددد  زددد   جام دددا  351ندددم قوام دددا )مدددن   الم دددح وأدا  اال دددتةيا  ةدددالتزةيا ةمددد  ةي

%( مددد  ةيندددم الدرا دددم يدددرو  أ  ان دددتجراط و ددديمم منا دددةم لم مددد  التزدددوة   ددد  91.1  )أوتوصدددم  إلددد  
ال مدد   الزدد   ةمدد اقةددا  كاندد   ددةةًا  دد  تمايددد المحتدداجي  وقضددايا اتةاقددم  و مجدداال  م دداةد  ال  ددرار و 

 دد   دور المددرأ   دد  الجم يددا  ال يريددمتناولدد    ددد   (19)(2115ال ضددة  ) ال نددوعأمددا درا ددم   التزددوة 
 ض عةم  من   الم ح وأدا  اال تةيا   وتوصم  إل  ةدد م  النتا    من ا الةاح م   واةتمد  المممكم

 دا   التن يتيم ال ي ا     التزوة  ال م    ت ا مشارك تتركم ال  وديم؛ حيث لممرأ  التزوةيم المشاركم
وزند  لم مد   ا دتراتيج   وضد، ةندار (21)(2114 مزا  ال رند  )ا ت د   درا م ما  ياألهميم   الجم يا 

ةمددد  مدددن   الم دددح وأدا  اال دددتةيا    ارث  ددد  ال ددد وديم  واةتمدددد التزدددوة   ددد  مجددداال  األممدددا  والكدددو 
وتوصدددم  إلددد  أ  ال مددد  التزدددوة   ددد  المممكدددم ي دددوط ةمددد  ا دددتراتيجيم وزنيدددم ت دددت دع تح يدددا التكا ددد  

تغا دم  د  ةددد مد  ال ضدايا الم مدم  من دا رةايدم الم داقي  وا االجتماة  ةي  الناا وم اةد  الحكومم  د 
  د  المدرأ  مشداركم م وقدا  إلد   (21)(2114) درا دم ح د  أقزدطةينمدا أشدار  أوقا  األمزدار وال ديو   

 إلد  ترجد، أن داالنتدا   المددن   وأكدد   المجتم، مؤ  ا     المتزوةي  نظر وج م م  التزوة  ال م 
 تددن ورار  الصد ةم االقتصاديم والظروع ال  رجار  يما  واالجتماةيم  االقتصاديم وظرو ه ن  ه المجتم،
 كشدع ةد لةا  (22)(2113 نديا ال حزدان  )درا دم  اهتمد و   التزدوة  ال مد   د  المدرأ  مشداركمم دتوى 

تحدددو  دو  ات ددد اط  لةاحدددم  والم وقدددا  التددد  ددد  مجدددا  ال ددد مم الةي يدددم ةاالم ددداط التددد  ي دددوط ة دددا المتزدددوع 
( م درد  211اةتمد  ةمد  مدن   الم دح وأدا  اال دتةيا   وتلدك ةدالتزةيا ةمد  )    دمم الةي م  و   اة ال

م  المتزوةي   وتوصم  الدرا م إل  أ  دور المتزوةي     مجدا  الةي دم  د  الةاحدم كدا  إيجاةيدًا  م اةد  
 قصور    مجاال  الرةايم االجتماةيم واتن انيم. 
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ال د   األحمدر ال د ودى  د  جم يدم دور ا ت رضد      دد (23)(2113درا دم  ديع الشد رى ) أما
ةمد  مدن   الم دح وأدا  اال دتةيا   ةدالتزةيا ةمد  ةيندم قوام دا التزدوع  واةتمدد  وأةمدا  المحميم التنميم 

أدار ال دد   األحمددر  مدد  ةين ددا ضدد ع  إلدد  وجددود ن دداز ضدد ع  دد الدرا ددم ( متزوةددًا  وتوصددم  312)
ال دديو  والكددوارث والحرا ددا الددوة  ةههميددم التزددوع  و ددوع األهدد  ةمدد  أةنددا  ط مدد  الم ددازر  دد  أوقددا  

 االتصداليم المواقدع ةدي  ال  قدم إلد  أة داد  (24)(2113الش ص  ) ةةيد درا منتا    يما توصم  وغيرها  
مدن    ا دت دم قدد و  الجم دور  التد  تةناهدا واال دتجاةا  ال دموكيم جوندو  إةصدار ال مدان  أ ندار لإلةد ط

 مدد  %96  وتوصددم  إلدد  أ  المتضددرري  مدد  م ددرد  (141الم ددح وأدا  اال ددتةيا  ةددالتزةيا ةمدد  )
ةمد  دور   دد ركدم    (25)(2113) الشدمري موضد  درا دمأمدا  األممدم  أ ندار اتةد ط تداة وا المةحدو ي 

ةم  من   الم ح وصدحي م اال دتةيا  اةتمد  قد ا ت زا  الن ار لم م  ال يرى  و الجم يا  ال يريم    
 مديندم مد  الن دا يم ال يريدم الجم يدم  د  ال دام   مد  ال ظم  ال الةيم إل  أ النتا   والم اةمم  وتوصم  

 درا دم  ازمدم الم جد اهتمد     يمدا ال ميدا الشد ادا  حممدم مد  م ظم د    وأ  ال د وديا مد  الريداا
ةمددد  مدددن   الم دددح وأدا     وقدددد اةتمدددد لتزدددوة مشددداركم الزددد    ددد  ال مددد  ا ةم دددتويا   (26)(2111)

( م ددرد  ةالريدداا  وتوصددم  إلدد  ندددر  المشدداركم  دد  ال مدد  311اال ددتةيا   ةددالتزةيا ةمدد  ةينددم قوام ددا )
 التزوة   ووجود م وقا  ش صيم حال  دو  إتماط ال م  التزوة  ةشك  كام .

 د  إدار   ال د ودي الت رع ةم  دور اتة طة هتم   د ا  (27)(2111) الشم و  نايعأما درا م 
 حجدط ةد  ودقي دم  دري م م مومدا  ي ددط لدط ال د ودي اتةد ط إلد  أ  وتوصدم   2119 جدد  أممم أمزار

ة  حجدط  الكشع    التواص  االجتماة  شةكا     مم  ً  الةدي  اتة ط    يما ت واها  ا ر و  األمزار
 الجم دور ا دتجاةمحجدط   Silver & Conrad (2010)(28)درا دم كشد   ةينمدا يو  ال  ا ر ةم از، ال يد

  وأظ در  النتدا    2003ةداط الكنديدم  دكوتيا نو دا ضدر  الدتي Juan جدوا  ة ةصدار المت م دم لمتحدتيرا 
 ( مدن ط51.1) وأشدار اتةصار  ة  ةمي ا حصموا الت  الم موما  راضو  ة  ( م  ال ينم%88.1أ  )
لم ر ددم حجددط جددار    ددم الشددةا  أك ددر متاة ددم لمواقدد، اتنترندد  و دقي ددم   كاندد  الم مومددا  تمددك  إلدد  أ

 نظداط ك دار  مددى  Sherman-Moris (2009)(29) درا دما ت رضد   يما اتةصار ومصدر  زورته  
 الر دا   ا دت ةموا الزمةدم أ  إلد  نتدا  ال  وأشدار  الم ي ية  واليم ةصارإ قةي  التحتيريم ال صير  الر ا  

وأ  ال واتدع التكيدم كاند  أ درع  د  الحصدو  ةمد  الم مومدا  ةد   المحمدو   ال داتع ةةدر التحتيريدم
اتجاهدددا  الشدددةا  نحدددو   دددد تناولددد    (31)(2119  دددد ال دددمزا  )درا دددم أمدددا   وت دددادى م دددازرااتةصدددار 

مددن   الم ددح وأدا  اال ددتةيا  ةددالتزةيا ةمدد  ةينددم ا ددت دم  قددد ممار ددم ال مدد  التزددوة   دد  ال دد وديم  و 
( م ددرد  مدد  زدد   جام ددم الممددك  دد ود  وتوصددم  إلدد  إيجاةيددم ممار ددم الشددةا   دد  ال مدد  373قوام ددا )

درا دددم   وكشددد   التزدددوة   ددد  مجددداال  م ددداةد  ال  دددرار  وت دددديط ال دددو  لممؤ  دددا  االجتماةيدددم وال  ا يدددم
ال م  التزوة     المجتمد، ال د ودي  وا دت دم  مدن   الم دح دور ة    (31)(2118الجوهر  ال كرش )
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%( مد  ال دا مي  ةمد  47.5( م رد   وتوصم  إلد  أ  )511وأدا  اال تةيا  ةالتزةيا ةم  ةينم قوام ا )
مدد  %( و 25.88ال مدد  التزددوة  مدد  الددتكور  وأن ددط مدد  توى المددؤه   ال ميددا   يمددا ةم دد  ن ددةم الن ددار )

 اتجاهدا ت درع ةمد    دد ا دت د   ال (32)(2118الح دين  ) درا دم  دميما أمدا م    دم المدؤه   المتو دز
ةمد  صدحي م اال دتةيا  ةدالتزةيا ةمد  واةتمدد  جوندو    إةصدار ألممدم اتة ميدم اتدار  نحدو الن ةدم

 ةد  أدار غالةيدم المةحدو ي  رضدا نتدا   الدرا دم   وأظ در مةحو دًا مد  الن ةتدي  ال  دكريم واتداريدم (97)
 .جونو إةصار أممم إدار     ال مان  اتة ط

Spence, Lachlan & Griffin (2007)درا ددم كمددا ا ددت د   
  ا ددتز ع رأى ةدددد مدد  (33)

اال دتةيا   وأظ در  أدا  ةمد  مدن   الم دح و واةتمدد  كاترينا ةالواليدا  المتحدد    المتضرري  م  إةصار
 المصددر كدا  التمي ميدو  أ و  لمواج دم األممدم  ا دت دادا أقد  كدانوا أ ري د  أصد  مد  األمدريكيي  أ  النتدا  
ومواقددد،  التكيدددم ال واتدددع لجددده  الن ةدددم إلددد  اتةصدددار  ةينمدددا الجن ددديا  ةددد  لجميددد، لمم مومدددا  الدددر يا
Miles & Morse (2007)درا دم ر   يمدا حاولد  اتةصدا ة دد اتنترند 

 و دا     الت درع ةمد  دور(34)
 وريتدا  كاتريندا ةدالتزةيا ةمد  إةصداري األممدا   د  أوقدا  ال داط الدرأي اتجاهدا  تشدكي   د  االتصدا 

 ةا دتجاةا  وم ارنت دا  األمريكيدم اتةد ط مد  و دا   ةمد  مدن   الم دح  وتحميد  مضدمو  ةيندم اةتمد و 
 لكدددوارث اتةددد ط و دددا   ت زيدددم نتدددا   ةددددط وجدددود ة قدددم تا  داللدددم إحصدددا يم ةدددي الالجم دددور  وأظ دددر  

  زةي دم ال مد  (35)(2116م مدوى الشد رى )وكشد   درا دم   ةه زارهدا الجم دور اهتمداط اتةصدار  وقمدم
ا ت دم  من   الم ح وأدا  اال تةيا  ةالتزةيا ةمد    التزوع    المجا  األمن   و التزوة  وأهط مجاال

 %(  د 65.5)ةن دةم مد  الن دار   نتدا   إلد  تمايدد ةددد المتزدوةيال( م رد   وتوصدم  351ةينم قوام ا )
مجدداال  رةايددم األز ددا  المشددردي  وأ ددر نددمالر ال ددجو    يمددا جددار الت ددوا  دد  المجدداال  األمنيددم لمددتكور 

 .(%77.5ةن ةم )

 التعميق عمى الدراسات السابقة وأوجو االستفادة منيا: 

االةد ط أ  درا ا  التزوع كان  أك ر اهتمامًا ةالواق، الميدان ؛ وم   ط ا ت د م ظم دا االهتمداط ةددور  -
م ال مد  التزدوة   د  أوقدا  األممدا  والكدوارث دةدط وت ميدمنصا  التواص  االجتماة   د  الجديد و 
 الزةي يم.

اهتم  الدرا دا  األجنةيدم ةا دتز ةا  الدرأى حدو  األممدا  والكدوارث المتوقد، حددو  ا وكي يدم ت دادى  -
وحصددر األضددرار  م ازرهددا   يمددا جددار  الدرا ددا  ال رةيددم م تمددد  ةمدد  درا ددم األممددم ة ددد حدددو  ا

 الناجمم ةن ا.

 ت دديط  د  والوضدو  والشد ا يم الدقدم تحدري مد  الدرا دا  ال رةيدم واألجنةيدم إلد  أهميدم أشدار الك يدر -
 ةمد  لمحصدو  لديا االةد ط و دا   ةمد  ي تمدد الجم دور وأ  الم مومدا   د  أوقدا  الكدوارث 
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نما الم موما  ث ةد  قديط رأا المدا  االجتمداة   د  والةحد  لديده الم نويدم الدرو  أيضا لت ميدم   ز  وا 
 المجتم،.

ا ت اد  الدرا م الحاليم م  الدرا ا  والةحوث ال داة م  د  تحديدد أهدداع الدرا دم  وصدياغم المشدكمم  -
الةح يددم والم دداةد   دد  صددياغم ت دداؤالت ا و روضدد ا  ووضدد، تصددور جديددد لشددك  ال مدد  التزددوة   دد  

  وت ديط رؤيم جديد  ل ةما  التزوةيم ةمومًا  إضا م إل  التزرا لمميد م  والكوارث أوقا  األمما 
النظريا  تا  االرتةاز المةاشر ةال م  التزوة   كنظريم رأا الما  التد  تدرتةز ةدالتزوع والتجم دا  

 .وتزةي ات ا الم تم م اتنترن  ةةر شةكمال دميم 

 تتم   أهميم الدرا م    ا ت  أىمية الدراسة: 

ال  قددم ةددي  قدديط التزددوع ومنصددا  اتةدد ط الجديددد زةي ددم مدد  الدرا ددا  اأُلول  التدد  تةحددث  دد  ن ددا أ .1
 وان كاا تلك ةم  الشةا  الجام      أوقا  األمما  والكوارث.

الشدددةا  الجددام    م ددد  لدددى ت دداةد  دد  الكشدددع ةدد  األ ددر الن  ددد  الددتى يتركدده ال مددد  االجتمدداة   .2
وت دددير قيمددم ال مدد   والمشدداركم  دد  ات ددات ال ددرار  وهددو مددا كددا  واضددحًا  احتددراط الددتا   وال  ددم ةددالن ا 

ةمدددد  صدددد حا  التواصدددد  لت ددددديط  ال دددد ودى ال ددددرا التزوةيددددم التدددد  دشددددن ا الشددددةا ت دددددد مدددد   دددد   
الم اةدا  لمجرح  والمصاةي  والمتضرري  م  الكوارث الزةي يم    مندازا الريداا وة دير وجدد  

ةا   دد  ال مدد  التزددوة  وت دداةم ط مدد، مجددتم  ط لتم دد  ة دددًا م مددًا مشدداركم الشددونجددرا ؛ حيددث جددار  
     رةز الجام م وم رجات ا الت ميميم ةاحتياجا  المجتم، ومشك ته.

 اتلكتروند ت  ط    الكشع ةد  مددى قددر  الت نيدم الحدي دم ةمد   دمدم المجتمد، ونشدر   ا دم التزدوع  .3
شددةكا  التواصدد  وتزةي ددا  ال واتددع التكيددم  والةحددث ةدد  آليددا  جديددد   م ددت دم ةددي  الم يددي  مدد  

نحو ت  ي  منصا  التواص  االجتماة     نشر   ا م التزوع لدى الشةا  الجام      ظ  التواجدد 
ط قددديط رأا المدددا    ودةدددةمددد  شدددةكم اتنترنددد  وتزةي دددا  ال واتدددع التكيدددم ال ددد وديالك يدددع لمشدددةا  
 .االجتماة  لدي ط

 د  حدث  ودورا  والكدوارث مد، األممدا   د  ت امد  اتةد ط الجديدد الضد ع ت دويط أوجدهةمد  ت داةد  .4
 وواضدد   لم ززدد  وةيانددا  منصددا  االةدد ط الجديددد م مومددا  حيددث تددو ر  التزددوعالشددةا  ةمدد  

 ال  ودى م ت ةً .    المجتم،األممم اتصاال   إدار  ا تراتيجيم

والتزدددورا  الحدي دددم  ددد   االجتمددداة مددددى صدددحم  دددروا نظريدددم رأا المدددا  الحاليدددم ت تةدددر الدرا دددم  .5
 واالشةاةا  وانت ا  الم موما  ةم  مرحمتي . اال ت داما مد   
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 مشكمة الدراسة:

اهتمددداط رغدددط و  ددد  م تمدددع ةمددددا  ال دددالط  انتشدددار وا ددد، مؤ  دددا  ال مددد  التزدددوة  مدددؤ رًا ةحظيددد  
 ي ت دددلم ايددم و     نجددا  هددتا المؤ  ددا  ال يددما  محدددوداً    ددوم نويدداً الحكومددا  ال رةيددم ة ددا ودةم ددا ماديددًا 

و ددد،  ددد  دا دددر  التنظددديط والت زددديز الجددداد  وهدددو مدددا ي دددتممط تدددوا ر إراد  النجدددا  لددددى ال دددا مي  ةمي دددا  والت
نمار ال م  التزوة ؛ حيث أ ةت  ال ةرا  والتجدار  الدوليدم  المشاركم المجتم يم أ  مشدروةا  وال رةيدم وا 

 ةاحتياجا  مجتم  ط.اد المجتم، ةوص  ط أك ر إدراكًا    والتنميم ل  تح ا أهدا  ا دو  مشاركم أ ر اتص

تتم   مشكمم الدرا دم  د  تمايدد الدرا دا  والةحدوث التد  تؤكدد التده يرا  المتنوةدم لشدةكا  التواصد  و 
ا  والكدددوارث  وهدددو مدددا ة  ددد  الوظدددا ع التددد  تؤدي دددا والت نيدددا  التددد  تمتمك دددا  ددد  أوقدددا  األممددد االجتمددداة 

واتشدةاةا  التد  تح   دا ل دط؛ ومد   االجتمداة ين كا ةم  ت دد ا ت داما  الجم ور لشدةكا  التواصد  
 د  دةدط وت ميدم ال مد   االجتمداة الت رع ةم  إمكانيم توظيدع منصدا  التواصد   الضروري ط كا  م  

وته يرات دا ةمد  الم دتوى الميددان  ةدالتزةيا  د  أوقدا  األممدا  والكدوارث  الجام   لدى الشةا   التزوة 
 ط ةالمممكم ال رةيم ال  وديم.2117ةم  كار م  يو  الرياا وة ير 

 ت ددط ة ضد  توق  ا الت  يمك  الزةي يم األمما  وال يو  واألمزار    المممكم م  األةاصير وت دّ 
 ةدقدم؛ ةم دارها التنةدؤ  يمدا يصد   كةيدر   ةدرجدم الصدناةيم األقمدار ةمد  التد  ت تمدد االتصدا  تكنولوجيدا

 الدقدم يتزمد  إة ميداً  م  دا كمدا أ  الت امد   الريدا  ح د  اتجداا ممحدوظ ةشدك  تت يدر نظدرًا لكون دا
  دد  مصددداقيم يددؤ ر  ددوع ةاتضددا م إلدد  أ  إحازددم الجم ددور ة ددر  حدددوث كار ددم ون ي ددا  والشدد ا يم 
  ن دا  دوع  الجم دور ةشدهن ا  إحازدم ظد  ةددط أما حا  وقوة ا  د  ةن ا  الت  أةم   ميالحكوم المؤ  م

 .  المصاحةم ل ا الكار مالم ار  و المؤ  م إمار األممم  ضد هتا وا تيارا الجم ور   ز ت ير

  و د  ا دت مار وقد  الشدةا  الم دتدامم التنميدمم دارا  وةم  الرغط مد  أهميدم ال مد  التزدوة   د  
التزدوة  ت تمدع مد  مجتمد،   در ومد  منز دم  االجتمداة    أةما  تزوةيم م يد       ممار م ال م  

أل رى  وم  و يمم إة ميم أل رى؛ حيث تتنوع ك ارت دا ودرجات دا الته يريدم  د  الجم دور؛ ومد   دط تتةمدور 
ت ميدم ال مد  التزدوة  لددى الشدةا  واص  اتجتماة     الت رع ةم  دور شةكا  التمشكمم الدرا م    

 .ودةط قيط رأا الما  اتجتماة  لدي ط  األمما  والكوارث    أوقا ال  وديالجام   

 لمدراسة: النظرياإلطار 

 :Social Capital Theoryنظرية رأس المال االجتماعي  -1

ط  الدتى ةر ده 1916  ةداط Hanifan"كا  أو  م  ا دت داط مصدزمح رأا المدا  االجتمداة  هدو 
نشدده مدد  الت دداو  تي ددت يد من ددا أ ددراد الجماةددم  و  الم يشددمةهندده  قددو  اجتماةيددم كامنددم تك دد  لتح ددي  ظددروع 

 ةمد  أيددى كد  مد   Social Capitalم  دوط رأا المدا  االجتمداة   زدور  وقد ت(36) ةي  أ راد المجتم،
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Pierre Bourdieu" "وRobert Putnam"  ؛ حيث رةزPierre  ةدي  رأا المدا  االجتمداة  والتحميد  
االجتمددداة  ةمددد  أنددده  رصددديد اجتمددداة  مددد  ال  قدددا  والرمدددوم يت اةددد  مددد، الزة ددد   وةدددرع رأا المدددا  

    د أشار إل  رأا المدا  االجتمداة  Robertأما    (37) الرصيد التي يممكه ال رد م  رأا الما  المادي 
يتددهلع مدد  شددةكا  اجتماةيددم وةددادا  مشددتركم ل ددا تدده ير ةدد  ة قددا  أ  يددم ةددي  الندداا  و  ةمدد  أندده  ةةددار 

 (38)المجتم، .ير  م ةم  

وي وط رأا الما  االجتماة     الواق، ةم  ملدى شيوع ال  دم ةدي  األ دراد  والتد  ت تمدد ةددورها ةمد  
نوةيِم ال واني   وال يا ا  المتة م  وموقع الموازني  من ا؛ حيث ت كا ال  قدا  التد  ي يم دا النداا مد، 

لديده  ا أهداع المجتم،؛ إت ي وط المجتم، ةتزدوير مداة ض ط وةي ت ط الزةي يم قيمًا ومواقع وحاجا  ُتحدده
نظط ومؤ  ا  تدؤدي  د  مجموة دا إلد   مدا رأا مدا  اجتمداة  ُي د ط  د    و م  ِقيط وت اليد  وتشري ا 

تنميددم المجتمدد، وتجدداوم مشددك ته  وهددو مددا يج دد  رأا المددا  االجتمدداة  ِ ددملم  ددموكيم ُمكت ددةم أك ددر مندده 
 (39)لم واني  ال ا د  وال  قا  المجتم يم ةي  الناا.ِ مم   ا يم مورو م  ت ض، 

كون ددا مجموةددم مدد  األ ددراد االجتماةيددم التدد  ت ةدد  الددرواةز وال  قددا رأا المددا  االجتمدداة  ي ةددر و 
   إزار ةنار اجتماة  ل دمم أهدا  ط المشدتركم  وو  دًا ل دتا الم  دوط ينزدوي رأا المدا  االجتمداة  ةمد  

 (41) أهم ا ةدد م  ال ما 

األصددددقار والندددوادي والجيدددرا   كمدددا يضدددط مؤ  دددا   مددداة  يمتدددد مددد  األ دددر  ليشدددم  جماةدددمةندددار اجت -
 .أشكال ا وصورهاالمجتم، المدن  والجم يا  ةكا م 

مجموةددم مدد  األهددداع ي دد   أةضددار الجماةددم إلدد  تح ي  ددا  وقددد تددرتةز األهددداع ةالجماةددم تات ددا أو  -
 ممم أو كار م  كال يو  وال واصع والمالم  وغيرها.ةالمجتم، األو ،  وتلك ةندما يت را أل

ت ددوط ةمدد  مجموةددم مدد  حيددث  تمدد،؛مجموةددم مدد  ال  قددا  االجتماةيددم التدد  تتكددو   دد  إزددار المج -
 وما ت رضه ال ضويم م  واجةا .ةالم ايير األ  قيم المةادىر ال امم  كال  م والتةادليم وااللتماط 

أ  يتددو ر  دد  األ ددراد الرغةددم  دد  الت دداو  المشددترك لتح يددا  وهددو مددا يتزمدد مرونددم ال مدد  التزددوة    -
ا ددت اد  متةادلددم  يمددا ةيددن ط  وةمددا يمكددن ط مدد  اال ددت اد  الكاممددم مدد  المددوارد التدد  تو رهددا الجماةددم  دد  

 (41)ةم  م يد ل  م أو   ا  م  المجتم،.

االجتماةيدددددم  وال  دددددم والشدددددةكا   الجماةدددددا  المدددددا  االجتمددددداة  أة دددددادًا ك يدددددر   أهم دددددا  ويضدددددط رأا
 والتما دك االجتمداة   والتمكدي  واالتصدا   واالنددما  والت داو   والم مومدا  الجم د  واأل د ا  وال  د 

يتشدك  رأا المدا  االجتمداة ال اال تراضد  مد  أة داد أ درى  أهم دا  ال  دم دا د     يمدا (42)ال يا د  وال  د 
ةوا دد رأا المدا  االجتمداة  جماةدا   و األ دراد وال المجتم، اال تراض   والتشةيك االجتماة  ةم  م توى
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تدتم    دد اال تراض   أما األ ةا  الت  تد ، األ رادل نحو الد و     ت اة   اجتماةيدم ةةدر اتنترند   
 االهتماط المشترك. صداقا   واالشتراك    مجموةا ال   التواص  وتكوي  

 التد  ال د ولم إلد  ترجد، التواصد  االجتمداة منصدا   شد ةيم أ  إلد   Gosling(2010) ويشير 
 يشدة، مدا وهدو الشدةكم  أةضدار مد، ال  قا  االجتماةيدم ةم  تتة، ا  ري  والح اظ    لمم ت دط تو رها
 ال يداط حالدم  د  وتلدك ةالوحدد   الشد ور ت ميد ضدا م إلد  ةات (43) لددى الم دت دمي  إن دانيم جديدد  حاجدم

ةددار والت ميدا األصددقار صد حا  ةمد  الكتاةدم م د   ةهنشدزم   Hew(2011) "  يمدا صدنع اتةجدا   وا 
 الدتا   ةد  ال ا مدم  والت ةيدر ال  قدا  ةمد  الح داظ  د  التواصد  االجتمداة  شدةكا  ا دت داط دوا د،

 (44).األصدقار ةي  الزيةم وال م م الش ر  واكت ا 

 ومدا المتزدوةي  إلد  وينظدر غرةد  م  دوط المدا  االجتمداة  هدو رأا وةمد  الدرغط مد  أ  م  دوط
ي دوط تزدوة   ةمد    دو ال ديط االجتماةيدم  الك يدر مد  إلد  يشدير قيا ده     ماديم  ةنظر  لممجتم، ي دمونه
 (45)وال    نحو حم ا. المجتم،    الموجود  ال م  ن از م ر م ةم 

 (46) اأهم   م  ال روا ال مميم ك يرةم  ال الما  االجتماة  رأا نظريموةم  هتا تشتم  

 ل  قدا ا ال دت    أكةدر  در  لده تدوا ر  الةندار االجتمداة    د  متميدم  مكاندم ال درد احتد  كممدا -
 .واالهتماما  المشتركم وتكوي  الصداقا  الةنار هتا   االجتماةيم 

  م يدد  أ  دا   د  ال  قدا  االجتماةيدم ي دت دط أ  ال رد قويم  ا تزاع األ راد ةي  الرواةز كان  كمما -
 إلي دا  ينتمدو  التد  والجماةدم  األ دراد يمتمك دا التد   قدا  ال وتزدوير تنميدم ةمي دا يترتد والتد  قدد 

 أ  دا   د  المتاحدم ال  قدا  ا دت داط إلد  األ دراد اتجده الدرواةز  هدتا ض    ال كا    نه كمما وةم 
   .  دو  تزوير أو تجديد لم يط ال ا د     المجتم،ال ا مم األوضاع غا يم لتكريا

  د  التشداةه ماد وكممدا  االجتماةيدم ال صدا   حيدث مد  ال داةمي  مد  مجموةدم ةدي  الت اةد  يدتط -
 .ةين ط الت اة  ةمميم    المةتو  الج د الجماةم  ق  تمتمك ا الت  ال  قا   صا  

 لددي ط لمدا و  داً  اجتماةيدم وة قدا  شدةكا  إزدار  د  مةاشدر غيدر أو مةاشدر ةشك  األةضار يت اة  -
المددا   رأا أشددكا  مدد  شددك  م ظم ددا  دد  الشددةكا  االجتماةيددمأ  و   مشددتركماهتمامددا   مدد 

المدا   رأا أشدكا  مد  شدك ً    ُي ددالشدةكا تمدك دا د  المتةداد  الددةط أ  إلد  ةاتضدا م االجتمداة  
 (47).الزار م المجتم يم المشك   لح  الدةط حشد    وي ت دط االجتماة  

 نظرية االستخدامات واإلشباعات:  -2

ت تمد الدرا م أيضًا ةم  مد   اال ت داما  واتشدةاةا   د  صدورته الجديدد  المتوا  دم مد، زةي دم 
اتةدد ط الجديددد  التدد  تؤكددد ت مددد متصدد ح  مواقدد، اتنترندد  الةحددث ةدد  محتددوى محدددد تشددةاع حاجددا  
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ةد ط يدتط محدد  لدي ط  وهو تصور ي الع التصور ال اةا ال ا ط ةم  أ  ا ت  ك الجم ور لمضدامي  ات
 م  ةا  الروتي  والت ود  وم  دو  وجود دوا ، محدد .

 نموذج انتقال المعمومات عمى مرحمتين:  -3

اتةد ط الجديدد  وي  در كي يدم تدد ا الةياندا  ةةدر منصدا  وهو نموت  ي دوط ةمد  تدد ا الم مومدا  
االتصدا  اتلكتروند  ال دا ط ةمد  الت اةد     الةي م اتة ميم الت ميديم م اة  ةي م اتة ط الجديدد  ونمدوت  

الددددديناميك  ةددددي  ال ددددا مي  ةاالتصددددا  والمحتددددوى والمنصددددا  اتلكترونيددددم والجم ددددور  دددد  ة قددددت ط ةال ددددياا 
 االجتماة  والنظط التشري يم واالقتصاديم المرتةزم ةاالتصا .

ةدر منصدا  اتةد ط وةم  هتا  ت تمد الدرا م الحاليم ةم  رصد ظاهر  ت اة  الشةا  الجدام   ة 
الجديد    أوقا  الكوارث  ومن ا ظاهر  ) يو  الرياا وة ير( الت  تحدث ك  ةاط ت ريةًا  ورصد ج ود 

الشددةا  مشدداركم   م ددتويا  ةشدده  األممددم و ددة  إدارت ددا  وتدده ير تلددك  دد ةمدد  شددةكم االنترندد  ددرا التزددوع 
 لدي ط.الجام م ودةط قيط رأا الما  االجتماة  

 :الدراسة تساؤالت

    مجا  ال م  التزوة ؟ االجتماة لشةكا  التواص   الجام   الشةا  مدى ت را ما .1

 ؟   ال م  التزوة  االجتماة الجام   شةكا  التواص   الشةا  ا ت داط دوا ، ما .2

   د  ال مد  ةند ا ت دام ط شةكا  التواص  االجتماة جام  ال لدى الشةا  المتح  م اتشةاةا  ما .3
 ؟التزوة 

أوقدا  الجام دا  ال د وديم  د  شدةا  ةي   التزوع   نشر   ا م  االجتماة ما دور شةكا  التواص   .4
 ؟األمما  والكوارث

 االلكترون     أوقا  األمما  والكوارث؟   ال م  التزوة   الجام  الشةا   ما نوةيم مشاركم .5

نترندد   دد  ةمدد  شددةكم ات التزددوة و ددة  ت  يمدده ةمؤ  ددا  ال مدد   االجتمدداة مددا أة دداد رأا المددا   .6
 أوقا  األمما  والكوارث؟

ودةدط قديط ت ميدم ال مد  التزدوة     د  لددور شدةكا  التواصد  االجتمداة   الجدام  الشدةا مدا ت يديط .7
 ؟جتماة  لدي طرأا الما  اال

 فروض الدراسة:

شدددةكا   الجدددام   شدددةا الا دددت داط توجدددد ة قدددم ارتةددداز دالدددم إحصدددا يًا ةدددي  م دددد   الفررررض األول: -
 االجتماة  واتجاهات ط نحو دةط وت ميم ال م  التزوة     أوقا  األمما  والكوارث. التواص 
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ل ممدددا  الجدددام   شدددةا  التوجدددد ة قدددم ارتةددداز دالدددم إحصدددا يًا ةدددي  درجدددم متاة دددم  الفررررض الىرررانى: -
 التزوع ةةر منصا  التواص  االجتماة . اتجاهات ط نحو نشر   ا موالكوارث    المجتم،  و 

لمدددور الددتى ت ددوط ةدده  الجددام  شددةا  التوجددد ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يًا ةددي  رؤيددم  الفرررض الىالررث: -
منصا  التواصد  االجتمداة   د   دمدم المجتمد،  واتجاهدات ط نحدو نجدا  ال مد  التزدوة   د  أوقدا  

 األمما  والكوارث.

زدوة   د  المجتمد،  وقديط رأا   توجد ة قم ارتةداز دالدم إحصدا يًا ةدي  أهميدم ال مد  التالفرض الرابع -
 د  أوقدا  الجام   شةا  الالما  االجتماة  )الت امح  وال  م    األ راد  وال  م    المؤ  ا ( لدى 

 األمما  والكوارث.

 ت    الدرا م الحاليم لتح يا ةدد م  األهداع  أهم ا ا ت  أىداف الدراسة: 

جتمدداة   دد  أوقددا  لشددةكا  التواصدد  اال دد  المممكددم  الجددام  الشددةا  ت ددرا الت ددرع ةمدد  مدددى  .1
 االن راز  ي ا. و األةما  التزوةيم الت  يرغةمجاال    و األمما  والكوارث

   ال م  التزوة   د  أوقدا   الجام  الكشع ة  الو ا   وا ليا  ال ممم لت  ي  مشاركم الشةا   .2
 اتجاها  الشةا  الجام   نحوها.  و األمما  والكوارث

 .ةةر شةكا  التواص     المجتم، االما  االجتماة  و ة  ت  يم رصد أة اد رأا  .3

 .     المممكم ال م  التزوة نحو لدوا ، المشاركم الت رع ةم  رؤيم الشةا  الجام    .4

 شدددةا الت ميدددم ال مددد  التزدددوة  ةدددي     ددد  الددددور الدددتى ت دددوط ةددده شدددةكا  التواصددد  االجتمددداة ت يددديط .5
 جتماة  لدي ط.رأا الما  االقيط ودةط      أوقا  األمما  والكوارث الجام  

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة:

التد  ت دت دع  الوصد يم الةحدوث والدرا دا  إلد  نمدز الدرا دم تنتمد  هدتا: ومنيجيرا الدراسرة نروع
الدرا دم  اةتمدد و كمدا هدو  د  الواقد، الحدال    مدا موقع أو م ينم  صا   مجموةم وت ويط وتحمي  رصد

ويتنا د  هدتا   م الم دو  الت  ديريم أو التحميميدمةم  من   الم ح ةال ينم؛ حيدث ينتمد  هدتا المدن   إلد    د
 دد   االجتمدداة دور شددةكا  التواصدد  المددن   مدد، الدرا ددم؛ حيددث إن ددا ت دددع إلدد  وصددع وتحميدد  وت  ددير 

 .وارث    المممكمدةط وت ميم ال م  التزوة  لدى الشةا  الجام      أوقا  األمما  والك

 الدتكور الجدام   ةالجام دا  ال د وديم مد    دم الشدةا   د  الدرا دم مجتمد، يتم د  مجتمرع الدراسرة:
مكانيدم والنشداز ةالزاقدم م  مدم ةمريدم   دم وهد  واتنداث   والم مومدا  الم دارع مد  الجديدد اكت دا  وا 
    د تلدك  ضدً  ةد و  اتن دانيم  ال  قدا  جمدود وةددط مروندم جاند  إلد   الم د وليم وتحمد  والم دارا 

  وقا  الكوارث الت  يت را ل ا المجتم،.أ    ة اةميم المشاركم يمكن ا ةمريم مرحمم
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( م درد   وتدط  دح  ال يندم مد  ةددد 511أجري  الدرا م الحاليم ةم  ةيندم ةمديدم قوام دا ): وحجميا نوع العينة
ال دد وديم )الممددك ةةددد ال ميددم  دد  جددد   والممددك  الددد  دد  أة ددا  وجام ددم نددايع لم مددوط األمنيددم مدد  الجام ددا  

ةالريددداا(  وقدددد روةددد   ددد  ا تيدددار ال يندددم ضدددواةز محددددد  تتم ددد   ددد  أ  يكوندددوا مددد  الجن دددي   وتتدددراو  
ويشدددداركو   دددد  ال مدددد   االجتمدددداة شددددةكا  التواصدددد   م ددددت دم ةامددددا(  ومدددد  35- 18أةمددددارهط ةددددي  )

جدرار ال يندم  صدا    د  واال ت  دا  التندوع يم   ةه  لمةاحث ال دد هتا وي مح   التزوة  الم ارندا  وا 
 والت ص  ال مم . الدرا    الم توىوال مر  و  النوع  لمت يرا  ًا و   ال ينم م ردا  ةي 

الجام ا  ال  وديم  و د     مجال ا الةشرى ةم  ةينم م  شةا اقتصر  الدرا م   حدود الدراسة:
دور شدةكا  ( م درد   و د  مجال دا الموضدوة  اقتصدر  ةمد  درا دم 511مجال ا المكدان  اشدتمم  ةمد  )

     دةط وت ميم ال م  التزوة  لدى الشةا  الجام      أوقدا  األممدا  والكدوارث االجتماة التواص  
المدددى الممندد  لتزةيددا اال ددتةيا  مدد   ( وهددو2118و دد  مجال ددا الممددان  شددمم  )مددارا  وأةريدد   ومددايو 

 حيث تومي، وجم، وت ريغ ةيانات ا.

 ة:بيانات الدراس جمع أداة

 الةيانا  جم، أدوا  م  ر ي م ةوص  ا أدا  اال تةيا  صحي م الةاحث ا ت دط  صحيفة االستبيان
 و دروا الدرا دم  ت داؤال  ةم     اتجاةم المتم مم الةح يم المزال  لتمةيم محاور ةد  إل  ة د ت  يم ا

جام دم ندايع لم مدوط  زد   وزالةدا مد   ةيندم اال دتةانم ةمد  تزةيدا تدط ةمميدًا  تحكيم دا تدط وة دد أ 
ضدا م األمنيدم ةالريداا ةوصد  ا درا دم ا دتز ةيم  لضدةز اال دتةانم  قةد   محتويدا  ة دا وت ددي  وا 

 ت ميم ا ةم  ال ينم الم ترحم لمدرا م ال  ميم.

 والصدق:قياس الىبات 

 .التهكد م  مصداقيم أدا  الةحث وال  م    نتا   الدرا ما تةارا  ال ةا  والصدا ة ت وط

تدددط ح دددا  ال ةدددا  ةزري دددم إةددداد  التزةيدددا وة اصددد  ممنددد  قددددرا    دددم أ ددداةي،  وةا دددت را  الىبرررات: 
م ام   ةا    %  وه  ن ةم يمك  االةتماد ةمي ا ةوص  ا94الن   الم ويم ل ت اا وجد أن ا ةم   نحو 

 .ةما يؤكد ال  م    إجاةا  م ردا  الدرا مو 

ي صد ةالصدا أ  تكو  اال تةانم صالحم لتح يا أهدداع الدرا دم  وأ  ت كدا مدا ي تدرا الصدق: 
 وتط ا ت داط نوةي  م  ا تةارا  الصدا   أ  ت ك ه  وهو ما تح ا منه الةاحث

  تددط ةددرا اال ددتةيا  ةمدد  ةدددد مدد  المحكمددي   دد  مجددا  اتةدد ط وتكنولوجيددا صرردق المحكمررين -
االتصا  لموقوع ةم  مدى ك ار  اال تةانم    الحصو  ةم  الم موما  المزموةم؛ وم   دط إجدرار ة دا 

حيث أة   الةاحث ةم  األ  مم الت  ت دتحوت ةمد  ن دةم ات داا ةدي  المحكمدي  تميدد ةد  الت دي   ةمي ا  
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يم   م توى مرت  دا مد  الصددا  وا دتة د األ د مم التد  لدط تحصد  ةمد  ن دةم ات داا  وتدط ص ه و ة % 85
 (48)دم  ةدد م  األ  مم م ا و  ا لرأى المحكمي .

ةجام ددم نددايع لم مددوط  زدد    تددط إةددداد صددحي م ا ددتةيا  وتجرية ددا ةمدد  ةينددم مدد  الصرردق األداة -
ةينم الدرا م األصميم  ةشدك  تت دا  يده مد،  دما  ال يندم م رد ( م  إجمال   51)ةالرياا قوام ا األمنيم 

د دا  الت ددي   ةمي دا تدط  موض، الدرا م  وتط تدوي  كا م الم حظا   وم      مراج م الم حظدا  وا 
 وض، اال تةانم    صورت ا الن ا يم لتصةح قاةمم لمتزةيا.

 المعالجة اإلحصائية لمدراسة:  -3

 اآلتية بصورة رئيسة:استخدم الباحث المقاييس 

 التكرارا  والن   اتحصا يم.  -

 ل ياا م نويم تةاي  المةحو ي   يما يت ما ةمت ير م ي . األحاديلمتصنيع  2م ياا كا -

 لمتصنيع ال نا   ل ياا م نويم االرتةاز ةي  مت يري . 2م ياا كا -

 م ياا ةير و  ل رتةاز. -

 مفاىيم ومصطمحات الدراسة:

 د  أى وقد  شدةكا  اجتماةيدم ت اةميدم تتديح التواصد  لم دت دمي ا ه  ماعي: شبكات التواصل االجت .1
  و ميكددر  اجوجدد  ةمددال ددالط  أةرمهددا )ال دديا ةددوك  وتددويتر  واليوتيددو  و   دد يشددارو   و دد  أى مكددا  

 وغيرها(.  والمدونا 

مدد   ي صددد ةدده  دد  هددتا الدرا ددم الج ددد الددتى يةتلدده الزالدد  الجددام    دد  أى إجرائيررا: التطرروعىالعمررل  .2
المجدددداال  االجتماةيددددم أو ال يريددددم مدددد  دو  توقدددد، لمددددردود مددددال  م اةدددد  ةممدددده  دددد  أوقددددا  األممددددا  

 والكوارث.

ا دددت داط المتزدددوةي  منصدددا  اتةددد ط الجديدددد  ددد   دمدددم المجتمددد،  ددد   وي نددد التطررروع االلكترونررري:  .3
واليوتيو  وال يا ةوك    ةما    تلك تزةي ا  الوات ا  و نا  شا  وتويتروالكوارث أوقا  األمما 

 وغيرها.

هددد  تجمددد، مددد  األ دددراد تدددرةز ط ة قدددا  مت ددددد   يجتم دددو  حدددو  موضدددوةا   االجتماعيرررة: الشررربكة .4
 .وة  واألةما  ال يريم واتن انيم  م   ال م  التزمحددواهتماما  مشتركم لتح يا هدع 
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 الىانى: نتائج الدراسة الميدانية: المبحث
 عينة الدراسةخصائص يوضح  (1جدول )

 إٌٛع

 

 إٌغجخ اٌؼذد خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ

 52 052 روٛس

 52 052 ئٔبس

 اٌؼّش

 55.52 002 (00 - 81ِٓ ػّش )

 25 825 (05 - 02ِٓ ػّش )

 82 15 (22 -05ِٓ ػّش )

 2..0 82 (25 - 28ِٓ ػّش )

اٌّغزٜٛ 

 اٌذساعٝ

 2..88 51 اٌّغزٜٛ األٚي

 22.12 855 اٌّغزٜٛ اٌضبٔٝ

 21.12 811 اٌّغزٜٛ اٌضبٌش

 1.02 58 اٌّغزٜٛ اٌشاثغ

 2..1 51 ؽالة ِبعغز١ش

 اٌزخظض

 05.52 802 و١ٍبد ٔظش٠خ

 51.12 055 و١ٍبد ششػ١خ

 05.12 801 و١ٍبد ِزخظظخ

 دد   روةدد    ددد ؛ةالت دداويتددط مدد  حيددث النددوع أ  توميدد، ةينددم الدرا ددم  الجدددو  ال دداةاتظ ددر ةيانددا  
 د  ال مد  التزدوة   ويشداركو  التواصد   منصدا  أ  يكونوا م  التي  يممكو  ح اةًا ةم  ال ينم  ا تيار
 د   التزدوة  د  ال مد   مت يدر الندوعةدط وجود ته ير ل ؛ وهو ما يشير إل م، ال يرم ار  التواص  ولدي ط 

 .الزةي يم أوقا  األمما  والكوارث
 ددد  األةمدددا   ةامدددا( هددد  األك دددر نشدددازاً 22–18جدددار  ال  دددم ال مريدددم مددد  )  ومرررن حيرررث العمرررر

مددد  ال مريدددم (  وال  دددم 35.1ةامدددا( ةن دددةم )24-23(   دددط ال  دددم ال مريدددم مددد  )45.41ةن دددةم ) تزوةيدددمال
(  وهدددو مدددا 2.61ةامدددًا( ةن دددةم )35 – 31  وأ يدددرًا جدددار  ال  دددم مددد  )(17.1ةامدددا( ةن دددةم ) 31 -25)
ال ددالط ةةددر أ  الم ددتويا  األولدد  ةالجام ددم كاندد  هدد  ال  ددم األك ددر ا ددتجاةم لم مدد  التزددوة  إلدد   شدديري

يمددا  ةةددد الددراما 2111) ازمددم الم جدد   تاا النتيجددم مدد، مددا توصددم  إليدده درا دداال تراضدد   وتت ددا هددت   وا 
ه لم مدد  قمدد  دوا  دد شددا كممددا ت دددط ةمددر ال  مدد  التزددوة  تددرتةز ة مددر المتزددوع (  دد  أ  دوا دد، ال 2117

 .التزوة 
ل م  التزدوة  ان رازًا    از   الم توى ال الث ال  م األك ر جار   ومن حيث المستوى الدراسى

زد   (  و 11.61(   الم دتوى األو  ةن دةم )31.81(   ط ز   الم توى ال ان  ةن ةم )38.81ةن ةم )
( وهدو 8.21ةال مد  التزدوة  ةن دةم ) األقد  اهتمامداً الم توى الراةد، جار (  ةينما 9.21الماج تير ةن ةم )

 ددد  ال مددد  التزدددوة   وهدددط الدددتي  تتدددراو   أ  الم دددتوى ال الدددث يشدددك  ال  دددم األك دددر ان رازددداً  شدددير إلددد مدددا ي
وهدو مدا تت دا  يده   متزدوعةاما(؛ األمر التى ي مم م  أهميدم الم دتوى الدرا د  لم22 -18أةمارهط ةي  )

 (.2114  )ح   أقزطم، درا م الدرا م 
الت وا ال ددى لز   الكميا  الشرةيم م ارنم ةالكميا  األ درى جار  :العممى حيث التخصص ومن

الكميا  النظريم ةن دةم (  و 25.81ز   الكميا  ال مميم والمت صصم ةن ةم ) ط (  48.81وتلك ةن ةم )
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مدد   ليددهإات دد ميم ومددا تدددةو ال  يددد  ة مممكددم(  وهددو مددا يشددير إلدد  ارتةدداز ال مدد  التزددوة   دد  ال25.41)
الجدام   مشداركم الشدةا  التو ،  د  م  ط 2131رؤيم المممكم ت ت د ه ما  كتلك  و ا م ير لتكا   وةم  

    ال م  التزوة .
 لشبكات التواصل االجتماعى فى المممكة  الجامعي مدى تعرض الشبابيوضح  (2جدول )

 فئبد اٌزؾ١ًٍ                         

 االعزّبػٝ اٌزٛاطًشجىبد 
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد

 82 15 ر٠ٛزش

 5..8 10 اٌف١ظ ثٛن

 85.1 25 ا١ٌٛر١ٛة

 82.5 50 ف١ٍىش

 1.2 55 اٌٛارغبة

 2.. 22 أغزغشاَ

 1.5 50 عٕبة شبد

 82.2 5. اٌجش٠ذ٠خّغّٛػبد اٌ

 5.2 05 .... ،ِٕزذ٠بد ،ِذٚٔبد 

 822 522 اٌّغّٛع

(   ددط موقدد، ال ي ددةوك ةن ددةم 17.1تددويتر ةن ددةم )موقدد، الجدددو  ال دداةا إلدد  تصدددر ةيانددا  تشددير 
(  11.4(  و ميكدر ةن دةم )13.1ةن دةم ) يدمالةريدمجموةدا  ال(  و 14.8موقد، اليوتيدو  ةن دةم )( و 16.4)

المددونا  والمنتدديا  (  و 6.1(   دط ان دتجراط ةن دةم )8.4(  و نا  شا  ةن ةم )9.1) ةن ةم ط الوات ا  
الجام دا  ال د وديم شدةا  قد، األك در ا دت دامًا لددى اتدويتر المو تظ ر النتا   تصددر (؛ حيث 5.1ةن ةم )

  و ندديا ال حزددان  2114) ددمزا  ال رندد   ت   وتت ددا هددتا النتيجددم مدد، درا ددال دديو كار ددم الم ر ددم ة دد  
م دداز، لمحدددث مدد   دد   الصددور و  أ ددرع ن دد ً ةةددر تددويتر جددار (   دد  أ  الت اةدد  ةددي  المتزددوةي  2113
 .لمكار م الم ار والت اصي  المصاحةم ال يديو 

 فى أوقات األزمات والكوارثشبكات التواصل ل الجامعى الشبابتعرض يوضح دوافع  (3)جدول 
 فئبد اٌزؾ١ًٍ                     

 دٚافغ االعزخذاَ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٜ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٝ

اٌّزٛعؾ 

 اٌّٛصْٚ

 5.5. 2.08 8.0.5 ِظذس ُِٙ ِٓ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد

 ..0. 2.82 8.221 ِٕزذٜ ٌٍؾٛاس ٚإٌمبػ ٚاٌذسدشخ

 5.5. 2.00 8.011 ِزبثؼخ األؽذاس ٌؾظخ ثٍؾظخ

 2.1. 2.81 8.001 رى٠ٛٓ أطذلبء عذد

 ..0. 2.82 8.2.1 اٌزغ١ٍخ ٚاٌزشف١خ

 5.0. 2.08 8.218 ئشجبع غش٠ضح ؽت االؽالع

 2.5. 2.82 8.225 ث١ٓ اٌشجبة ٚع١ٍخ رفبػ١ٍخ

 2.1. 2.81 8.055 اٌؾش ػٍٝ اٌم١ُ اإل٠غبث١خ فٝ اٌّغزّغ

 2.2. 2.85 .8.00 ؽشذ اٌشأٜ اٌؼبَ ٌمؼب٠ب ثزارٙب

 5.0. 2.08 8.015 اٌّشبسوخ فٝ اٌؼًّ اٌخ١شٜ ٚاٌزطٛػٝ

 ..2. 2.81 8.02 اٌجؾش ػٓ اٌّشبسوخ فٝ ػًّ ِف١ذ

 5.0. .2.0 8.205 ٚع١ٍخ رفبػ١ٍخ ٌٍزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 2.5. 2.82 2.128 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
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الجام دددا  ال ددد وديم شدددةكا  التواصددد  شدددةا  دوا ددد، ا دددت داط ت ددددد تظ دددر ةياندددا  الجددددو  ال ددداةا 
لددددى  الدرجدددم الكميدددم لددددور شدددةكا  التواصددد   ددد  دةدددط وت ميدددم ال مددد  التزدددوة  ؛ حيدددث جدددار  االجتمددداة
(  وهددو مددا 5مدد   3.17ةمددغ المتو ددز الح دداة  الكمدد  لمدددى موا  ددم المةحددو ي  )و   متو ددزمةن ددةم  الشددةا 

يوضددح أ  المةحدددو ي  ي دددت دمو  شددةكا  التواصددد  ةدرجدددم متو ددزم  ددد  أوقدددا  األممددا  والكدددوارث   يمدددا 
(  65.3الت  تدن  ةمد  أ  شدةكا  التواصد   و ديمم   الدم لمتواصد  ةدي  الشدةا   ةن دةم ) ال  ر تصدر  

( التد  أشدار  2114  وح د  أقزدط ط2111) ازمدم الم جد   ت الدرا دم مد، درا دنتدا    يه وهو ما تت ا 
 .  واألمما  أ نار الكوارث    أةما  التزوع واتغا م الجديد اتة ط  اليم إل  نتا ج ا 

 لعمل التطوعى فى ا الجامعيشباب الشباعات المتحققة لدى اإل( يوضح 4جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ                          

 شجبػبد اإل

 إٌغجخ اٌؼذد

 2.50 821 شبسوذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّإعغبد اٌخ١ش٠خ اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي اٌفمشاء

 82.21 088 فٝ ص٠بسح اٌّشػٝ ٚرمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌُٙ اشزشوذ

 2.12 808 أعّٙذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ اٌّغبي اٌضمبفٝ

 52.. 11 ٌٍّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ اٌّغبي اٌش٠بػٝشبسوذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ 

 55.. 822 أرؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي اإلغبصخ اإلٔغب١ٔخ

 1..5 12 أعّٙذ فٝ اٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

 22..8 052 أرؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ سػب٠خ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ

 5.12 .2 فٝ ِغبي اٌذفبع اٌّذٟٔأرؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ 

 2..2 .5 فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي ِىبفؾخ اٌزذخ١ٓ ذأعّٙ

 .82.2 855 ذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌّإعغبد ِىبفؾخ اٌّخذسادشبسو

 1.55 .85 ػٍّذ فٝ اٌغٙٛد اٌزطٛػ١خ فٝ ِغبي سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 5.00 12 اٌطفٌٛخشبسوذ فٝ اٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ فٝ ِغبي سػب٠خ 

 0.10 52 ذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي ِؾٛ األ١ِخأعّٙ

 822 8522 اٌّغّٛع

مشاركم    ال م  التزوة ؛ حيدث تصددر  الالتةاي  حو  زةي م  الجدو  ال اةاةيانا  يتضح م  
ط ال دددو  (  وت ددددي13.79)(   دددط ميدددار  المرضددد  ةن دددةم 16.33رةايدددم توى االحتياجدددا  ال اصدددم ةن دددةم )

رةايددم الموهددوةي  والمؤ  ددا  التدد  ت ددوط ةمدد  رةددايت ط (  و 11.16)لمؤ  ددا  مكا حددم الم دددرا  ةن ددةم 
دةددط المؤ  ددا  تا  التوجدده ال  ددا   التدد  ت ددت دع الح دداظ ةمدد  المددوروث الحضدددارى (  و 9.55ةن ددةم )
اتغا ددم ورةايددم الز ولددم والن ددوا (  ةينمددا جددار  المشدداركا   دد  م دداةد  ال  ددرار وأةمددا  7.91ةن ددةم )

ةالةي م وأةما  الد اع المدن  ومكا حم التد ي  ومحو األميم    ترتي  مته ر  وهو مدا ي  در ارت داع ن دةم 
ى االحتياجدددا  ال اصدددم  وميدددار  مصددداة  مشددداركم الشدددةا  الجدددام    ددد  ال مددد  التزدددوة   ددد  مجددداال  تو 

تراج دد    ةينمددا م الموهددوةي   والح دداظ ةمدد  التددراثةايددالم دددرا   ور مدددمن  الحددوادث والكددوارث  و  وحرجدد 
 محو األميم .و المشاركم     دةط المؤ  ا  الرياضيم  واالهتماط ةالةي م  ومكا حم التد ي   
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  مفيوم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى السعودي( يوضح 5جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ                  

 ِذٜ اٌفُٙ
 ئٔبس روٛس

 اإلعّبٌٝ

 إٌغجخ اٌؼذد

 25.12 821 52 800 ِغبػذح اٌفمشاء

 2..81 12 01 5. ِغبػذح األ٠زبَ

 01.02 .85 821 22 ِغبػذح رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ

 2.12 21 02 80 ِغبػذح وجبس اٌغٓ

 2.2 25 02 85 ِغبػذح أعش شٙذاء اٌٛاعت

 2..8 1 1 - ِغبػذح ِظبثٝ اٌىٛاسس اٌطبسئخ

 %822 522 052 052 اٌّغّٛع

(   ددط توى 35.81إلدد  أ  التزددوع ي ددت دع م دداةد  ال  ددرار ةن ددةم ) ةيانددا  الجدددو  ال دداةا  أشددار 
(  ورةايددم كةددار ال دد  18.61(  وم دداةد  األيتدداط واألرامدد  ةن ددةم )29.21االحتياجددا  ال اصددم ةن ددةم )

 د  الترتيد  األ يدر ةن دةم  والكدوارث(  ةينما جار  الحوادث 7.1ش دار ةن ةم )ال(   ط أ ر 7.81ةن ةم )
ت ددوا الن ددار ةنددد الت اةدد  مدد، توى االحتياجددا  ال اصددم مدد  الم دداقي  حيددث تشددير النتددا   إلدد   ؛(1.61)

(  ةينما ت دوا الرجدا   د  جاند  م داةد  ال  درار   د  الوقد  الدتى ين ددط  يده ... )ج ديا  وتهنيا  وحركيا 
ال يو  م اة  اهتماط ن ة  م  الن ار  وهدو مدا تت دا  يده الدرا دم ت اة  الرجا  م، األمما  الم اج م م   

أ  الشددددةا  الجددددام   لدددددي ط اتجاهددددا  إيجاةيددددم نحددددو ال مدددد    دددد ( 2116  مدددد، درا ددددم )م مددددوى الشدددد رى
 ا  ري .التواص  م، و م اةد  ال  رار وتوى االحتياجا  ال اصم  و التزوة   

 العمل التطوعى اإللكترونىفى مدى مشاركة الشباب الجامعى ( يوضح 6جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ

 ِذٜ اٌّشبسوخ
 ئٔبس روٛس

 اإلعّبٌٝ

 إٌغجخ اٌؼذد

 15.52 522 050 025 ٔؼُ

 2..5 02 02 85 أؽ١بٔب

 %822 522 052 052 اٌّغّٛع

أةمدددا  ةشدددك  دا دددط  ددد   يتددداة، ويشددداركالشدددةا  الجدددام    غمددد أأ  تظ دددر ةياندددا  الجددددو  ال ددداةا 
ةا  اهتماط الش حيث تظ ر النتا   ؛اة و  ويشاركو  أحياناً يت( من ط 4.61(  وأ  )95.41ةن ةم )التزوع 

ع شددةكم ا  ناحيددم توظيددةمددا ي دد   توجيدده هددؤالر الشددوهددو     مدد، غيددرامدد  الجن ددي  ةالتواصدد  االجتمدداة
 ةداي تتو   الم تم دمم يدا  التزوةيدم  د  ةمددا  ال دالط   واال ت اد  م  تجار  الجاتنترن     أةما  التزوع

أ  غالةيددددم الشددددةا   دددد  ( 2115ال صددددة    وال نددددوع 2114) ددددمزا  ال رندددد   ت هددددتا النتيجددددم مدددد، درا دددد
الجددام   لي دد  لدددي ط مشدداركم  دد  ال مدد  التزددوة  الميدددان    يمددا أشددار  الدرا ددم الحاليددم إلدد  أ  غالةيددم 

 التواص  وتزةي ا  ال واتع التكيدم المةحو ي  لدي ط الرغةم    المشاركم    ال م  التزوة  ةةر منصا 
 .أك ر م  التزوع الميدان 
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 االلكترونىمن العمل التطوعى الجامعى  حجم استفادة الشباب( يوضح 7جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ              

 اٌفٛائذ
 ئٔبس روٛس

 اإلعّبٌٟ

 إٌغجخ اٌؼذد

 5.02 .0 .0 - ػ١بع ٌٍغٙذ ٚاٌٛلذ

 02.02 828 .5 55 ال رٛعذ فٛائذ ِؾذدح

 02.12 881 .5 22 و١ف١خ رٕظ١ُ اٌٛلذ

 22.02 ..8 15 10 ِؼب٠شخ ؽ١بح عذ٠ذح

 2..82 11 21 52 ٌُ أرؼٍُ أٜ شٝء

 822 522 052 052 اٌّغّٛع

تصدددر  حيدث  ؛حصدد  ةمي دا المتزدوعتإلدد  تندوع وتةداي  ال وا دد التد  يال داةا تشدير ةياندا  الجددو  
(   ددط الم دداةد  ةمدد  تنظدديط الوقدد  33.21الرغةددم  دد  م ايشددم حيددا  جديددد  مدد، توى االحتياجددا  ةن ددةم )

ةا ددت نار ( مدد  المةحددو ي  إلدد  ةدددط وجددود  ا ددد  محدددد  21.21(  ةينمددا أشددار مددا ن ددةته )23.81ةن ددةم )
 لدط ي دت يدوا شدي اً أن دط ( من ط 17.61ش ورهط ةدورهط تجاا المجتم،  أما ة يم المةحو ي    د أكد ما ن ةته )

الت  ي دوط ة دا مم ؤهدط  د  الجام دم أو المنز دم التد  ي يمدو   ي دا   ةما  التزوعأ ط    مشاركت    م  
  وهدو مدا ي  در ارتةداز   التزوةيم ه  ضياع لموق  والج دد( إل  أ  األةما5.21   حي  أشار  ن ةم )
 . ط التراج، ةمرور الوق   ديدشةا  ةدوا ، االز ع ةم  ك  جال م  التزوة  لدى ال

 أون الينعند القيام بعمل تطوعى يا الشباب يوضح الفائدة التى يحصل عمي (8جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ           

 ٔٛع اٌّىبفأح 
 ئٔبس روٛس

 اإلعّبٌٝ

 إٌغجخ اٌؼذد

 8.12 1 1 - ِىبفأح ِبد٠خ

 12.. 25 00 80 ِىبفأح ِؼ٠ٕٛخ

 5.52 00 82 5 شٙبدح رمذ٠ش

 5 02 02 - ٚعبَ رمذ٠ش

 55 002 11 800 ِؾجخ إٌبط ٚخذِخ اٌّغزّغ

 21 815 15 888 ٌُ أؽظً ػٍٝ شٝء

 822 522 052 052 اٌّغّٛع

  ا ددهت ط هدد  محةددم الندداا( مدد  المةحددو ي  يؤكدددو  أ  مك44.1أ  )ال دداةا ةيانددا  الجدددو   ظ ددرت
  وأشدددار جدددار  مددد  واجددد  دينددد  دوا   دددط ( مدددن ط أن دددط لدددط يحصدددموا ةمددد  شددد ر  وأ 39.1ةينمدددا يدددرى )

( 4.41م اةد  حصدو  الدة ا مدن ط )  وال نداركممدا  الشدكر   م نويم ةةر ( إل  أ  مكا هت ط كان6.81)
(  1.81المكا ده  الماديدم ةن دةم )  و (4.1 ري  ةم  أو مم ودروع تتكاريدم ةن دةم )آةم  ش ادا  ت دير  و 

لط ي دت دع الجاند  المدادى نظيدر مدا ي دمونده  الجام  شةا  الأ  ال م  التزوة  لدى  وهو ما يشير إل 
ةحدو ي  مد  الجن دي  ةمد  ةمد  حدر  المالنتدا   ظ در تم   دما     أوقدا  الكدوارث الزةي يدم؛ حيدث 

 دين ط ووزن ط.وش ورهط ةواجة ط تجاا  ال ير
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السعودية لمعمل التطوعي الجامعات شباب ى نظرة فتأىير مواقع التواصل االجتماعي يوضح مدى  (9جدول )
 فى أوقات األزمات والكوارث

 ٝ ٔظشح شجبةفأص١ش ِٛالغ اٌزٛاطً ِذٜ ر

 اٌغبِؼبد ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ

ِغزٜٛ  0وب االعزغبثخ

 إٌغجخ اٌؼذد اٌّؼ٠ٕٛخ

 2.25 1.125 58.2 025 ئٌٝ ؽذ وج١ش

 28.2 855 ئٌٝ ؽذ ِب

 01.2 852 ال 

 822 522 اإلعّبٌٝ

تدده ير مواقدد، أ  ( مدد  ةينددم الدرا ددم يددرو  41.1الجدددو  ال دداةا أ  مددا ن ددةته )ةيانددا  يتضددح مدد  
( 28.1)ته يرهدا إلد  حدد مدا  وأ   ( مدن ط يدرو 31.1ل م  التزدوة  كةيدر  و)االتواص  االجتماة  ةم  

تدده ير مواقدد، وجددود  ددروا تا  داللددم إحصددا يم  دد  حيددث تظ ددر النتددا    ؛ةدددط ته يرهددا مزم دداً  مددن ط يددرو 
( وهدد  دالددم ةنددد 9.875) 2كاندد  قيمددم كددا  ددد ؛ تزددوة   نظددر  المةحددو ي  لم مدد  ال ددالتواصدد  االجتمدداة  

دقيدا  ةشدك   االجتمداة المدا  رأا (  وهو ما يمكد  ت  ديرا  د  ضدور صد وةم قيداا1.15م توى داللم )
 اةتمداد هد  ةنده كميدم  كدر  لتكوي  الُم م  وأ  الزري م   ل ا قيا ه  م  يمك  محدد  زري م وجود  دطل

)ةةيددد الش صدد   ا ت ددا  يدده الدرا ددم الحاليددم مدد، درا دداال ددتةيا   وهددو مددا تالددرأي و  ا ددتز ةا  أ ددمو 
 ( .2118  و ميما  الح ين  2111  ونايع الشم و  2113  و يع الش رى 2113

الجامعات السعودية ألنماط الشبكات االجتماعية إزاء العمل التطوعى  مدى متابعة شباب( يوضح 11جدول )
 فى أوقات األزمات والكوارث

 فئبد اٌزؾ١ًٍ                            

 ٔٛع اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ    
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٝ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٜ

ئعّبٌٝ دسعبد 

 اٌّم١بط

 .22 .8.22 0.55 ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٝ: اٌف١ظ ثٛن ٚر٠ٛزش 

 15. 2.122 0.01 ِٛالغ رجبدي اٌٍّفبد ِضً: ا١ٌٛر١ٛة ٚف١ٍىش

 012 2.125 2.11 ِٕزذ٠بد إٌمبػ ٚاٌؾٛاس 

 0.5 2.151 2.11 اٌّذٚٔبد، ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

   م دمم منصدا  اتةد ط  أ  مواق، التواص  االجتماة  جار اةا يتضح م  ةيانا  الجدو  ال 
م    ل ا أ ةار التزوع؛ حيث كا  المتو ز الح اة  ل ياا ك ا م المتاة دم أ راد ال ينم الت  يتاة، الجديد 

(  وتدددد  تمدددك النتيجدددم ةمددد  2.28(  تمي دددا مواقددد، تةددداد  المم دددا  م ددد  اليوتيدددو  ةمتو دددز ح ددداة  )2.45)
ي دا  ةدي  م دت دمي ا حدو  الدور التى ت وط ةه هتا المواق، ةوص  ا مصدرا لمم موما  وتةداد  ا رار والت م

( 1.88(  و)1.98  وجددار  منتددديا  الحددوار والمدددونا  ةمتو ددزي  ح دداةيي  )االلكتروندد  أهميددم التزددوع
وهما متو زا  ض ي  ؛ مما يد  ةم  المتاة م الض ي م لمشةا  الجام   لموضوةا  التزدوع مد   د   

 اصدم تدويتر وال ي دةوك وتزةي دا    جتمداة االالمدونا  والمنتديا  م ارنم ةت وا أكةر لشةكا  التواصد  
 .ال واتع التكيم
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 عبر االنترنتالجامعات السعودية عمى التطوع  شباب( يوضح دوافع إقبال 11جدول )
 فئبد اٌزؾ١ًٍ                                

 اٌّزبثؼخ  دٚافغ 

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٝ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٜ

دسعبد 

 اٌّم١بط

 251 2.281 .8.8 ٔظش ِخزٍفخ فٝ األصِبد رؼشع سؤٜ ٚٚعٙبد

 211 2.2.2 8.01 رمذَ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 522 2.2.5 8.22 عشػخ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالٌٙب 

 220 2.281 8.88 ٔشش أخجبس ِٚٛػٛػبد فٝ ِغبي اٌزطٛع

 525 28..2 8.55 اٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ فٝ ِغبي اٌزطٛع

 218 2.252 8.22 ِىزٛثخ ِٚغّٛػخ ِٚشئ١خ ٚافزشاػ١خرٕٛع األخجبس 

 055 2.215 2.15 رظً ِٓ خالٌٙب ٌّٕظبد ئٌىزش١ٔٚخ أخشٜ

 220 2.222 8.05 ِؼشفخ ِٓ ٠ؾزبعْٛ اٌّغبػذح ٚاٌؼْٛ ٚاإلغبصخ

 500 15..2 8.58 ِؼشفخ األٔشطخ اٌزطٛػ١خ فٝ اٌؼبٌُ االفزشاػٝ 

 015 2.22.5 2.15 ٚر٠ٛزش شٙشح ثؼغ ٘زٖ اٌّٛالغ ِضً اٌف١غجٛن 

 018 2.182 2.15 ٔشش ٚعبئً اإلػالَ ثشاِظ اٌزطٛع اٌّخزٍفخ 

 512 55..2 2..8 ئِىب١ٔخ اٌزفبػً ِغ ِب رٕششٖ ػٓ ثشاِظ اٌزطٛع

أ  إمكانيددم الت اةدد  مدد، المضددمو   ددوار ةددالت ميا أو المشدداركم ال دداةا  الجدددو ةيانددا  يتضددح مدد  
ةمتو دددز ح ددداة   االجتمددداة  ددد  إقةدددا  أ دددراد ال يندددم ةمددد  مواقددد، التواصددد   األ ا ددد ةالنشدددر كدددا  ال امددد  

(  يمي ددا ال ددةا 1.45(   ددط إمكانيددم التواصدد  مدد، مصددادر الم مومددا  الم تم ددم ةمتو ددز ح دداة  )1.61)
(  وهدو مدا 1.31ةمتو دز ح داة  )  (   دط إمكانيدم تم د  األ ةدار مةاشدر 1.41اتة م  ةمتو دز ح داة  )

ال رةم الت  تتمت، ة ا منصا  اتة ط الجديد؛ حيث كان  هتا ال وامد  ةام  الت اةميم و يشير إل  أهميم 
ةمتو دددز  ز   دددط  ددد ولم الحصددو  ةمددد  الم مومددا  ةةدددر هددتا الو دددا التزددوعمتاة ددم أ ةدددار للمشدددةا   دا  دداً 

التزوع ةةدر متاة م أ ةار لتد ، الشةا  الجام   (؛ وم   ط يمك  تحديد أهط ال وام  الت  1.33ح اة  )
التواصدد  منصددا  يددم الت اةدد  ةددي  الم ددت دمي   و ددرةم النشددر ةةددر إمكان   دد  مواقدد، التواصدد  االجتمدداة

مدد  حيددث  م المضددمو  الم دددط ةةددر هددتا الو ددا ززةي ددضددا م إلدد  ةاتو دد ولم الت ددرا ل ددا وا ددت دام ا  
 تنوةه  ومصداقيم ما يتط زرحه م    ل ا    أوقا  األمما  والكوارث.

 ( يوضح مدى إسيام شبكات التواصل االجتماعى فى نجاح التطوع اإللكترونى 12) جدول
 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ ئعٙبَ اٌشجىبد فٝ اٌزطٛع اإلٌىزشٚٔٝ

 2.128 5.51 أعّٙذ اٌشجىبد فٝ ِؼشفزٝ ثبٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 8.852 0.22 فٝ ِؼشفزٝ ثزغبسة اٌؼًّ اٌزطٛػٝ فٝ ثٍذاْ وض١شح 

 8.2.5 .5.2 فٝ رضا٠ذ ؽغُ ا٘زّبِٝ ثبألػّبي اٌزطٛػ١خ ٚاٌخ١ش٠خ 

 8.252 0.22 أعّٙذ فٝ رأ١٠ذٜ ٌىً ػًّ رطٛػٝ ئٔغبٔٝ

 8.211 2.52 شبسوذ فٝ ٔغبػ اٌزطٛع اإلٌىزشٚٔٝ ثغبٔت ا١ٌّذأٝ

 2.120 0.25 أعّٙذ فٝ اصد٠بد ؽبالد اٌزطٛع ػٍٝ اإلٔزشٔذ 

 2.182 0.25 ػٍّذ ػٍٝ رؼش٠ف اٌّزطٛػ١ٓ ثبٌؾبالد األٌَٚٝ ثبٌشػب٠خ 

 2.100 0.22 أعّٙذ فٝ اٌزش٠ٚظ ٌشخظ١بد رٕفك فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 8.022 5..2 اٌّغبػذح اٌؼبعٍخ أصٕبء األصِبد ٚاٌىٛاسس 

اتيجاةيددم التدد  ارت دداع المتو ددزا  الح دداةيم ال اصددم ةال ةددارا  ال دداةا الجدددو  ةيانددا  يتضددح مدد  
؛ حيدث جدار  ال ةدار   دمةيموان  داا المتو دزا  الح داةيم ال اصدم ةال ةدارا  ال تا الو ا زتصع دور ه
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ةاألحددداث  دد  م دمددم ال ةددارا      دد  إحازددم الشددةا  الجددام  ال اصددم ة  دد اط شددةكا  التواصدد  االجتمدداة
تواص  االجتمداة   د  تمايدد اهتمداط (  وال ةار  ال اصم ة   اط شةكا  ال4.58اتيجاةيم ةمتو ز ح اة  )

(  وال ةدددار  ال اصدددم ة  ددد ام ا  ددد  4.36ةاألةمدددا  التزوةيدددم ومتاة دددم أ ةارهدددا ةمتو دددز ح ددداة  ) شدددةا ال
لم مدد  التزددوة  ةمتو ددز  شددةا وته يرهددا  دد  تهييددد ال  (3.65نجددا  التزددوع اتلكتروندد  ةمتو ددز ح دداة  )

  دد جتمدداة  التواصد  اال منصددا  اة دوار التد  قامدد  حيددث تشدير النتددا   إلد  ت دددد األد(؛ 3.43ح داة  )
ل ار الضور ةمي ا    الشدةا  الجدام   د ، ط     أوهو ما ت ديط الم موما  ال اصم ةموضوةا  التزوع وا 

لمتزدددوع اتلكترونددد ؛ وةالتدددال  نجاح دددا   ددد  تهييدددد الشدددةا  هدددادور و  هتمددداط ةاألةمدددا  التزوةيدددم ومتاة ت دددا  ل
 .ط2117  ك  م  جد  والرياا وأة ا   يو  الأممم إدار  ميدانيًا    

  الكوارثاألزمات و ى مواقع التواصل فى أوقات عم الجامعى شبابالتفاعل ( يوضح أشكال 13جدول )
 أشىبي اٌّشبسوخ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٝ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٜ

دسعبد 

 اٌّم١بط

 20. 8.211 0.05 اٌذخٛي ئٌٝ ساثؾ ػٓ األصِخ ٚاٌىبسصخ اٌّضبسح 

 28. 8.052 0.82 ٔض أٚ طٛسح أٚ ف١ذ٠ٛ ِغ األطذلبءِشبسوخ 

١خ وزجٙب أؽذ األطذلبء  غٔب  21. 8.052 0.22 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ ؽبٌخ ٔئ

 5.1 8.001 8.12 وزبثخ ؽبٌخ ِشرجطخ ثؾذس خبص ثبٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 508 8.200 8.25 ػًّ ساثؾ ثّؼٍِٛخ أٚ خجش ػٓ اٌىبسصخ اٌّضبسح

 522 8.082 8.52 ػٍٝ ٚعٗ اٌغشػخ ؽشػ ِٛػٛع ٌٍٕمبػ ِطٍٛة

 2.2 8.0.5 8.02 ػٓ عذٜٚ اٌزطٛع ػًّ رظ٠ٛذ ؽٛي عإاي ِؼ١ٓ

 ا شدةك د  األةمدا  التزوةيدم ةةدر  الجدام   شدةا ال ا مشاركتةاي   ال اةاالجدو   ةيانا  ظ رت
(  2.24)تصددددر الدددد و  لدددرواةز مر  دددم ةددد  الكار دددم الم دددار  ةمتو دددز ح ددداة     دددد ؛اتجتمددداة التواصددد  

الت ميددا ةمدد  حالددم كتة ددا (  و 2.11)المشدداركم ةددن  أو صددور  أو  يددديو مدد، األصدددقار ةمتو ددز ح دداة  و 
مددد  التزدددوة  ةمتو دددز (  وكتاةدددم حالدددم مرتةزدددم ةنشدددر   ا دددم ال 2.13أحدددد األصددددقار ةمتو دددز ح ددداة  )

ال اصدددم و ةدددالت را لمدددرواةز الم تم دددم  تمايدددد اهتمددداط الشدددةا تشدددير النتدددا   إلددد  حيدددث  ؛(1.91ح ددداة  )
جاندد   ةاألةمددا  التزوةيددم التدد  غالةددًا مددا تكددو  رواةددز ةم زددا   يددديو تددط تصددويرها ألحددداث ال دديو   إلدد 

أهميدددم  ال يدددديو مددد، األصددددقار  وهدددو مدددا يؤكددددةتةددداد  ومشددداركم الصدددور واأل ةدددار وم ددداز،  اهتمددداط الشدددةا 
 دد   أدوا  لمت ةيددر ةدد  آرا  ددط ةدد  ال مدد  التزددوة  ا التواصدد  ةوصدد لمنصددا  الشددةا  الجددام   توظيددع 

 أوقا  األمما  والكوارث.
 الجامعات السعودية ضح مجاالت العمل التطوعى لدى شباب( يو 14جدول )

 ِغبالد اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
 االعزغبثخ

وب
0

 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ 
 إٌغجخ اٌؼذد

 82.2 52 اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌزطٛع 

852.522 2.228 

 02.2 822 اٌزخط١ؾ ٌجشٔبِظ رطٛع 

 82.1 1. عّغ اٌزجشػبد ٚاٌّغبػذاد 

 0..0 828 ٌّؾزبع١ٓرٛص٠غ اٌّغبػذاد ػٍٝ ا

 22.2 852 ئداسح اٌؼًّ اٌزطٛػٝ ػٍٝ اإلٔزشٔذ

 822 522 اإلعّبٌٝ 
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 دد  أوقددا  األممددا   الجددام  شددةا  التظ ددر ةيانددا  الجدددو  ال دداةا ت دددد األنشددزم التدد  ي ددوط ة ددا 
شدةكم اتنترند   يمي دا توميد، الم داةدا  اتن دانيم ةمد  ةةر تصدر  إدار  ال م  التزوة     دوالكوارث؛ 

المحتدددداجي  والمتضددددرري   والت زدددديز لةرنددددام  توةددددوى حددددا  وجددددود كار ددددم مجتم يددددم   ددددط جمدددد، التةرةددددا  
وجددود  ددروا تا  تظ ددر النتددا   حيددث ؛ التوةيددم ةههميددم التزددوعلم دداةدا  وتومي  ددا ةمدد  الم ددتح ي   و وا

( 151.511) 2؛ حيدث كاند  قيمدم كدااتنترند داللم إحصا يم    مدى اتقةا  ةم  مجاال  التزوع ةةر 
 (  وهو ما يمك  ت  يرا    ضور أهميم تزةي دا  شدةكا  التواصد 1.111وه  دالم ةند م توى م نويم )

لجمدد، مدد   دد   تكددوي  ال ددرا التزوةيددم  ركم المجتم يددمومدد   ددط تنشدديز المشددا ؛الم تم ددم  دد  إدار  الكددوارث
غا دم المتضدرري  األمدر الدتى مد  شدهنه أ  يؤكدد درجدم الدوة  لددى الشدةا  ة ضدايا المجتمد،  ؛التةرةا   وا 

 .ط2131و ا رؤيم المممكم  ال  ودي  وت ميم قيط رأا الما  االجتماة  لدي ط
 مواقع التواصل االجتماعيالجامعات شباب ( يوضح األوقات التي يزيد فييا استخدام 15جدول )

 األٚلبد
 االعزغبثخ

 0وب
ِغزٜٛ 

 إٌغجخ اٌؼذد اٌّؼ٠ٕٛخ

 28.2 855 أٚلبد األصِبد ٚاٌىٛاسس

20.221 2.228 

 85.1 25 فٟ اإلعبصاد ٚإٌّبعجبد

 00.2 882 أصٕبء اٌذساعخ

 05.2 805 ػٕذ اٌؾظٛي ػٍٝ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد 

 2.0 .2 ال ٠ٛعذ ٚلذ ِؾذد  

 822 522 اإلعّبٌٝ

ةيانا  الجدو  ال اةا تصدر أوقا  األمما  والكوارث قا مم األوقا  الت  يميد  ي ا ا ت داط تظ ر 
  شدةكا  التواصد  االجتمداة   تمي دا أوقدا  الحصدو  ةمد  م مومدا    دط أوقدا  الدرا دم الجدام  شةا  ال

األوقددا  وجددود  ددروا تا  داللددم إحصددا يم  دد  حيددث تشددير النتددا   إلدد   ؛والمنا ددةا و دد  أوقددا  اتجدداما  
وهد  (  72.779) 2كان  قيمم كدا   دمواق، التواص  االجتماة ؛ الشةا  الجام    التى يميد  ي ا ا ت داط

شددةكا  التواصدد   دد    تمايددد ا ددت داط الشددةا  الجددام   (  وهددو مددا ي ندد1.111دالددم ةنددد م ددتوى داللددم )
تزورات ددا  و اصددم ةندددما تددرتةز األممددم ةالشدده  الرغةددم  دد  متاة ددم األحددداث و   و والكددوارث وقددا  األممددا أ

األحدددداث أتاحددد  منصدددا  التواصددد  االجتمددداة  منا دددت لمت ةيدددر ةددد  الدددرأي والت ميدددا ةمددد  المحمددد ؛ حيدددث 
 .الم ار  كوارثالو 

الجامعات السعودية في أوقات شباب ( يوضح قيم رأس المال االجتماعي األكىر تفضياًل لدى 16جدول )
 األزمات والكوارث في المجتمع

 ل١ُ سأط اٌّبي فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
 االعزغبثخ

 0وب
ِغزٜٛ 

 إٌغجخ اٌؼذد اٌّؼ٠ٕٛخ

 ..05 801 ل١ّخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ 

02.2.. 2.228 

 1..0 825 ل١ّخ اٌضمخ 

 05.1 805 ل١ّخ اٌزغبِؼ 

 00.1 885 ل١ّخ اٌشجىخ االعزّبػ١خ 

 822 522 اإلعّبٌٝ
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مددا ت ددوط ةدده المؤ  ددا  ةمومددًا  دد  مجددا  ال مدد   يالجدددو  ال دداةا تصدددر قيمددم ال  ددم تظ ددر ةيانددا  
  تمي دددا نوةيدددم ال مددد  الجدددام  شدددةا  الالتزدددوة  قا مدددم قددديط رأا المدددا  االجتمددداة  األك دددر ت ضددديً  لددددى 

المدا  االجتمداة  التد   رأا الشدةكم االجتماةيدم ومكوندا   اليدم ه   دط الت دامح مد، ال يدر  و التزدوة  ن  د
 اصدم المؤ  دا   والشدةكا  االجتماةيدم ال  دم  وم يدار وال يط االجتماةيدم األ  قيم  تتم      االلتماما 

وجددود تظ ددر النتددا    حيددث ؛التزوةيددم  وحجددط نشددازات ا ةةددر منصددا  التواصدد  االجتمدداة  والجم يددا 
 دددروا تا  داللدددم إحصدددا يم ةدددي  ت ضدددي   الشدددةا  ل ددديط رأا المدددا  االجتمددداة  والمشددداركم  ددد  ال مدددد  

(  وهد  دالدم ةندد م دتوى داللدم 21.766) 2كاند  قيمدم كدا   ددةةر مواق، التواص  االجتماة ؛ التزوة  
الشدةا  الجدام     ال  دم  وال مد  التزدوة   لددى تد ارت داع قيم(  وهو مدا يمكد  ت  ديرا  د  ضدور 1.111)

التزددوع  ةندددةةددر منصددا  التواصدد  و دد ولم المشدداركم  وميدد  الشددةا  الجددام   نحددو تهكيددد ال دديط الدينيددم 
     المممكم. ال يريم المؤ  ا  ةمكانا  المتاحم    إزار ات  يرم اةد  الو 

  الجامعى شباباللدى  في العمل التطوعياالجتماعى ( يوضح أبعاد رأس المال 17جدول )
 أثؼبد سأط اٌّبي فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

 االعزغبثخ
 0وب

ِغزٜٛ 

 إٌغجخ اٌؼذد اٌّؼ٠ٕٛخ

 ..81 11 اٌشجىخ االعزّبػ١خ 

82.2.2 2.228 

 00.0 888 اٌضمخ ٚاٌزؼبِٓ 

 05.2 805 اٌفؼً اٌغّبػٝ 

 05.5 800 اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي 

 1.1 55 االٔذِبط ٚاٌزّبعه 

 822 522 اإلعّبٌٝ

تشددير ةيانددا  الجدددو  ال دداةا إلدد  تنددوع قدديط رأا المددا  االجتمدداة  إمار األةمددا  ال يريددم واتن ددانيم 
تصدددر ُة ددد ال  دد  االجتمدداة  واألزددر ال انونيددم والتنظيميددم التدد  تحدددد م دداراته    ددد؛ شددةا  الجددام  لدددى ال

ونوةيدددم األنشدددزم التددد  ي دددوط ة دددا  ددد   دمدددم المجتمددد،  يميددده الة دددد المت مدددا ةالةياندددا  والم مومدددا  وأشدددكا  
توى  االتصددا  المتاحددم أ نددار ال مدد  الميدددان  لمت ميدد  مدد  الم ددازر أو الحددد من ددا   ددط ال  ددم والتضددام  مدد،

الحاجدددا  والم ددداةدا  اتن دددانيم  وكدددتلك زةي دددم الشدددةكم االجتماةيدددم وحجدددط االهتمامدددا  المشدددتركم ةدددي  
وجدود  دروا تا  داللدم تظ در النتدا   حيدث  ؛ةز ةاالنددما  والتما دك االجتمداة أ رادها  وأ يرًا الة د المرت

كاند     دد؛ لددي طمدا  االجتمداة  رأا القديط إحصا يم ةي  رؤيم الشةا  الجام   لم مد  التزدوة   وأة داد 
(  وهو ما يمك  ت  يرا    ضدور أهميدم ال  د  1.111( وه  دالم ةند م توى داللم )13.163) 2قيمم كا

التزوةيدم االجتماة  والمؤ  ا  الت  ت دوط ةمد  دةمده ورةايتده؛ حيدث يحظد  هدتا الدنمز مد  المؤ  دا  
 . ادط الحرمي  الشري ي  ةرةايم  اصم م 
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 من األعمال التطوعية الجامعى  شبابالمظاىر استفادة ( يوضح 18جدول )
 اٌذالٌخ ال ػؼ١فخ ِزٛعطخ وج١شح ِإششاد اٌزطٛع

 .2.2 0.5 82.2 21 51.2 أعّٙذ فٝ دػٛرٝ ٌألػّبي اٌزطٛػ١خ

 2.12 2.0 2..8 21.1 2..2 ِىٕزٕٝ ِٓ ِزبثؼخ ؽّالد اٌزطٛع ثبٌّغزّغ

 2.12 2.0 82.1 52.1 25.0 عبػذرٕٝ ػٍٝ ٔشش صمبفخ اٌزطٛع

 2.10 1.1 ..81 ..52 28 عبػذرٕٝ ػٍٝ االٔخشاؽ فٝ اٌؼًّ  اٌزطٛػٟ

 0.21 .1 052 25. 5.5 اٌّغّٛع

شدددةا  الجددددو  ال ددداةا ارت ددداع م دددتوى ال مددد  التزدددوة  والمشددداركم المجتم يدددم لددددى ةياندددا   توضدددح
(  ددد  الترتيددد  ال الدددث ةدددي  أة ددداد الم يددداا  وتةددداي  المؤشدددرا  2.18قددددرا )  دددج  متو دددزاً    دددد؛ الجدددام  

المت م م ة تا الة د  وجار   الدةو  إلد  األةمدا  التزوةيدم   د  م دمدم المؤشدرا   تمي دا  متاة دم الحمد   
 التزوةيم ةالمجتم،    ط  نشدر قديط ال مد  التزدوة    و االن دراز  د  المشدروةا  التزوةيدم ؛ حيدث أتاحد 
ةددار  شةكا  التواص  منصا  متنوةم لمت ةير ة  الرأي  والتدوي   والنشر  والت ميا ةم  الموضوةا   وا 

ات دد   دا ددر  مشدداركم المددوازني   دد  مناقشددم قضددايا المجتمدد، واقتددرا  الحمددو    و األحددداث الم ددار أى  دد  الددر 
  و دددددديع 2114رندددددد  ) ددددددمزا  ال  ا درا ددددددم الحاليددددددم مدددددد، درا ددددددالمنا ددددددةم ل ددددددا  وهددددددو مددددددا تت ددددددا  يدددددده ال

تمتمددددك ال دددددر  ةمدددد  ميدددداد   االجتمدددداة أ  أدوا  التواصدددد    دددد ( 2111  ونددددايع الشددددم و 2113لشدددد رىا
 شدةا ال  ا دم التزدوع لددى   د  ت ميدم االجتمداة ان راز األ راد    الحيدا  ال امدم  وارت داع درجدم االنددما  

 .لدي طجتماة  ودةط قيط رأا الما  اال     أوقا  األمما  والكوارث
( يوضح مظاىر مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى فى أوقات األزمات19جدول )  

 إٌغجخ اٌؼذد ِّبسعخ اٌشجبة ٌٍزطٛع

 2.50 821 ٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي ِغبػذح اٌفمشاءاشبسوذ فٝ 

 82.21 088 ص٠بسح اٌّشػٝ ٚرمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌُٙ

 2.12 808 اٌضمبفٟأعّٙذ فٝ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ اٌّغبي 

 52.. 11 شبسوذ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ اٌّغبي اٌش٠بػٝ 

 55.. 822 أرؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي اإلغبصخ اإلٔغب١ٔخ

 1..5 12 أعّٙذ فٝ اٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

 22..8 052 أرؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ سػب٠خ اٌّؼٛل١ٓ 

 5.12 .2 اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي اٌذفبع اٌّذٔٝأشبسن ِغ 

 2..2 .5 أعّٙذ فٝ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِىبفؾخ اٌزذخ١ٓ

 .82.2 855 شبسوذ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي ِىبفؾخ اٌّخذساد

 1.55 .85 ػٍّذ فٝ اٌغٙٛد اٌزطٛػ١خ فٝ ِغبي سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 5.00 12 سػب٠خ اٌطفٌٛخشبسوذ فٝ اٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ فٝ ِغبي 

 0.10 52 أعّٙذ فٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّإعغبد اٌؼبٍِخ فٝ ِؾٛ األ١ِخ

 822 8522 اٌّغّٛع

(   ددط ميددار  16.33تصدددر رةايددم توى االحتياجددا  ال اصددم ةن ددةم )ال دداةا الجدددو  ةيانددا  وضددح ت
(  تميدده 11.16(  وت ددديط ال ددو  لمؤ  ددا  مكا حددم الم دددرا  واتدمددا  ةن ددةم )13.79المرضدد  ةن ددةم )

(   دددط دةدددط المؤ  دددا  تا  التوجددده 9.55ةن دددةم )ةددد  دةم دددط رةايدددم الموهدددوةي  والمؤ  دددا  التددد  ت دددوط 
(  ةينما جدار  المشداركا   د  م داةد  7.91ةن ةم ) الحضاريظ ةم  التراث ال  ا   الت  ت ت دع الح ا
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حيددث  ؛ حددم التددد ي   وأ يددرًا محددو األميددممكاةالةي ددم و ال  ددرار وأةمددا  اتغا ددم ورةايددم الز ولددم  ددط الن ددوا 
 النتا   ارت اع ن ةم االهتماط لددى الشدةا  ةم داةد  ورةايدم توى االحتياجدا  ال اصدم  د  المجتمد،  ظ رت

 وي   االهتماط ةرةايم المؤ  ا  الرياضيم وأةما  الد اع المدن  ومحو األميم. 
  لكوارث( يوضح معوقات مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى فى أوقات ا21جدول )

 إٌغجخ اٌؼذد فٝ أػّبي اٌزطٛع اٌّؼٛلبد اٌزٝ رؾٛي دْٚ ِشبسوخ اٌشجبة

 2.81 022 اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝػؼف اٌٛػٝ ثأ١ّ٘خ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 1.81 .05 ػذَ رٛافش ِشاوض ٌٍزؼش٠ف ثجشاِظ اٌزطٛع ِٚغبالرٗ

 82.25 011 رضا٠ذ ا٘زّبَ اٌشجبة ثبٌزطٛع االفزشاػٝ ػٍٝ ؽغبة ا١ٌّذأٝ

 28.. .82 ػذَ ِؼشفخ اٌشجبة ثغّؼ١بد ِٕٚظّبد اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 2.2 815 اٌؼًّ اٌزطٛػٝ ػذَ رٛافش ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌٍشجبة فٝ ِغبالد

 2.52 088 لٍخ اٌّإعغبد اٌذاػّخ ٌجشاِظ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 5.10 825 ٌّشبسوخ فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝػذَ رشغ١غ األعش أثٕبء٘ب ػٍٝ ا

 20.. 812 ٔمض اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِغبالد األػّبي اٌزطٛػ١خ

 2.25 825 ٚعٛد ثؼغ اٌظٛس االعزّبػ١خ اٌغٍج١خ ػٓ اٌّزطٛػ١ٓ

 2.85 811 اٌٛػٝ ثفٛائذ اٌّشبسوخ فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝػؼف 

 5.11 8.5 ػذَ رٛفش اٌٛلذ ٌٍّشبسوخ فٝ ثشاِظ اٌزطٛع

 5.55 805 ػؼف اٌؾٛافض اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼب١ٍِٓ فٝ اٌّغبي اٌزطٛػٝ

 2.58 021 ػذَ رٛافش اٌزشش٠ؼبد اٌمب١ٔٛٔخ إٌّظّخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػٝ

 50.. 821 ٚعبئً اإلػالَ ػذَ اإلػالْ ػٓ ثشاِظ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ فٝ

 5.28 851 لٍخ اٌزؼش٠ف ثبٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ اٌزٝ رٕظّٙب اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ

 822 0215 اٌّغّٛع

ال مد  المشداركم  د  ةند الجام   ت دد الم وقا  الت  تواجه الشةا  ال اةا الجدو  ةيانا  ضح تو 
ةدالتزوع اتلكتروند  ةمد  ح دا  التزدوع الميددان  ك در اهتمامدا األجار  إجاةا  المةحو ي   ؛   دالتزوة 

(  وقمددم المؤ  ددا  الداةمددم 9.19(   ددط قمددم مراكددم الت ريددع ةةددرام  التزددوع ةن ددةم )11.34ةن ددةم ةم دد  )
(  وقمددددم الددددوة  ةههميددددم 7.51(  وةدددددط وجددددود لددددوا ح تنظيميددددم ةن ددددةم )7.57ل ةمددددا  التزوةيددددم ةن ددددةم )

تدددوا ر (  وةددددط 7.14ع الدددوة  ة وا دددد ال مددد  التزدددوة  ةن دددةم )(  وضددد 7.19التزدددوع ةن دددةم )تكنولوجيدددا 
(  6.72التزددوع ةن ددةم )مجدداال  (  ون دد  الم مومددا  ةدد  7.11ممتزددوع حدددي ًا ةن ددةم )ةددرام  تدريةيددم ل

(  6.31منظمدا  التزدوع ةن دةم )(  وةددط م ر دم الشدةا  ة6.42التزوع ةن دةم )وقمم االهتمداط اتة مد  ةد
تشددجي، األ ددر (  وةدددط 5.71(  وقمددم الةددرام  التزوةيددم ةن ددةم )5.89ةن ددةم ) لدددى الشددةا وضدديا الوقدد  

جم يدددا  التزدددوع ةن دددةم وجدددود صدددور   دددمةيم ةددد   (  وأ يدددراً 4.45(  وقمدددم الحدددوا م ةن دددةم )4.82ةن دددةم )
ارت داع م دتوى االهتمداط ةداتة ط الجديدد  د  مجدا  نشدر   ا دم التزدوع ةمد  حيث تظ در النتدا   ؛ (3.74)

زدددوع الميدددان   ةاتضدددا م إلدد  ةددددط وجددود مراكدددم لمتدددري  ةمددد  األةمددا  التزوةيدددم  دد  أوقدددا  ح ددا  الت
األمدددر الدددتى ي ددد ط  ددد  تددده ير  ؛األممدددا  والكدددوارث  وقمدددم الةدددرام  والمؤ  دددا  الراةيدددم ل ةمدددا  التزوةيدددم

 جام.م ير  األةما  التزوةيم وما ي رما تلك م  ان كا ا   مةيم ةم  ال زار وم توى ال م  واتن
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  فى العمل التطوع فى أوقات الكوارث الشباب( يوضح آليات تفعيل مشاركة 21جدول )
 إٌغجخ اٌؼذد فٝ أػّبي اٌزطٛع آ١ٌبد اٌّشبسوخ 

 1.51 812 اٌزٝ رؾش ػٍٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ  عزّبػٝصسع اٌّجبدٜء ٚل١ُ سأط اٌّبي اال

 82.20 020 صسع ؽت اٌؼًّ اٌزطٛػٝ فٝ اٌّشاؽً اٌؼّش٠خ اٌّجىشح

 1.12 811 رفؼ١ً دٚس اإلػالَ اٌغذ٠ذ فٝ رضم١ف أفشاد اٌّغزّغ ثّب١٘خ اٌزطٛع

 1.21 8.2 دػُ اٌّإعغبد ٚا١ٌٙئبد اٌزٝ رؼًّ فٝ ِغبي اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 5.12 822 ِشبسوخ أئّخ اٌّغبعذ فٝ اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌزطٛع ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ

 82.52 082 اإلٌىزشٚٔٝ رذس٠ت ٚرأ١ً٘ اٌشجبة اٌشاغت فٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ

 82.21 022 رٛظ١ف شجىبد اٌزٛاطً فٝ رشغ١غ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ 

 5.12 822 ئطذاس ٔششاد دٚس٠خ )ئٌىزش١ٔٚخ( رجشص ٔشبؽبد اٌّزطٛػ١ٓ

 1.21 812 اٌزٛاطً فٝ ٔشش صمبفخ اٌزطٛع أْٚ ال٠ٓٚأ١ّ٘خ شجىبد  اِظ اٌزطٛع ِفب١ُ٘ اٌزطٛعثشرؼ١ّٓ 

 1.22 811 ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ فٝ ِغبالد األػّبي اٌزطٛػ١خاٌم١بَ ثبألثؾبس 

 5.52 821 ئٔشبء ِٛالغ ِزخظظخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌؼًّ اٌزطٛػٝ ػٍٝ اإلٔزشٔذ

 5.10 11 رىض١ف اٌّؾبػشاد ٚإٌذٚاد اٌخبطخ ثأ١ّ٘خ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ اإلٌىزشٚٔٝ

 822 0285 اٌّغّٛع

؛ الجددام  شددةا  الت دددد آليددا  ت  يدد  المشدداركم التزوةيددم  دد  أو دداز ال دداةا ُتظ ددر ةيانددا  الجدددو  
  ا دم التزدوع ةةدر منصدا  شدةكا  (   ط نشدر 13.39جار االهتماط ةتوظيع شةكا  التواص  ةن ةم )   د

(   ددط إنشددار المميددد مدد  المواقدد، 8.18(  ودةددط مؤ  ددا  ال مدد  التزددوة  ةن ددةم )9.18التواصدد  ةن ددةم )
صدددار المميددد مدد  النشددرا  والمزةوةددا   دد  والشدديو  مشدداركم كةددار الدددةا  و (  5.41التزوةيددم ةن ددةم ) وا 

تلكترونددد  دوا  ةددد  أهميدددم ال مددد  التزدددوة  ا(   دددط تك يدددع المحاضدددرا  والنددد4.97ترتيددد  موحدددد ةن دددةم )
تصدر شةكا  التواص  االجتماة  قا مم و دا   االتصدا  األك در حيث تشير النتا   إل   ؛(4.92ةن ةم )

  وحث الشدةا  ةمد  المشداركم وتلك م      التدري  ةم  التزوعأهميم    نشر   ا م ال م  التزوة   
كيدم ةمد  قديط رأا مد، التر االنترند   ةدرط  د  نشدر   ا دم التزدوع ة   ال م  التزوة   وت  ي  دور اتة 

كد  مد  )إيمدا  ةةدد الدراما  ا وهدو مدا تت دا  يده الدرا دم مد، درا د   التزدوةال مد   د   الما  االجتمداة 
أوضددح  التدده ير ( التدد  2119  و  ددد ال ددمزا  2111  ونددايع الشدد رى 2113  وةةيددد الش صدد  2117

دةدط و    درمد، ا االجتمداة   د  صد   قددرا  الشدةا  الجدام   ةمد  التواصد  اتيجاة  لمواق، التواصد  
 .لدي ط جتماة رأا الما  اال قيط

 نتائج فروض الدراسة:

الجام ا  ال  وديم شةا  توجد ة قم ارتةاز دالم إحصا يا ةي  م د  ا ت داط الفرض األول: 
 التزوة     أوقا  األمما  والكوارث. شةكا  التواص  االجتماة   واتجاهات ط نحو دةط وت ميم ال م 

الجامعات السعودية شبكات التواصل واتجاىاتيم نحو شباب ( يبين معدل استخدام المبحوىين من 22جدول )
 دعم وتعزيز العمل التطوعي فى المجتمع

 اٌّزغ١ش

 االرغبٖ
 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ  ث١شعْٛ

 2.222 2.805 ِؼذي اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً

 522 ػ١ٕخ اٌذساعخ 
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الجام دا  شةا  تظ ر ةيانا  الجدو  ال اةا وجود ة قم ارتةاز دالم إحصا يا ةي  م د  ا ت داط 
ةم د  قيمدم م امد  ارتةداز    دع    أوقا  األمما  والكوارث؛ ال  وديم واتجاهات ط نحو دةط وت ميم التزو 

صدحم ال درا ال ا د  حيث تشير النتا   إل   ؛(1.111)وه  دالم ةند م توى م نويم  (1.125)ةير و  
الجام دددا  ال ددد وديم شدددةكا  التواصددد  شدددةا  ةوجدددود ة قدددم ارتةددداز دالدددم إحصدددا يا ةدددي  م دددد  ا دددت داط 

االجتمدداة  واتجاهددات ط نحددو دةددط ال مدد  التزددوة   دد  أوقددا  األممددا  والكددوارث  وهددو مددا ي ندد  أ  م ددد  
شةكا  التواصد  االجتمداة  قدد أ در  د  اتجاهدات ط نحدو الجام ا  ال  وديم لشةا  ت را المةحو ي  م  

دةط وت ميم التزوع    أوقا  األمما   وهو ما يمكد  ت  ديرا  د  ضدور تزدور ا دت داط الشدةا  ال د ودي 
نترنددد  وال واتدددع التكيدددم ةمددد  م دددتوى الةمددددا  ال رةيدددم اصددد  وتصددددرا ا دددت داما  تزةي دددا  اتشدددةكا  التو 

 اط مت دمم ةم  الم توى الدول .وال ميجيم  ويحظ  ةن ةم ا ت د

الجام ددا  ال دد وديم شددةا  توجددد ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يًا ةددي  درجددم متاة ددم الفرررض الىررانى: 
   واتجاهات ط نحو نشر   ا م التزوع ةةر منصا  اتة ط الجديد.المجتم،ل مما  والكوارث    

لألزمات والكوارث واتجاىاتيم نحو دعم شباب الجامعات السعودية ( يبين العالقة بين درجة متابعة 23جدول )
 وتعزيز العمل التطوعي فى المجتمع

 اٌّزغ١ش

 االرغبٖ
 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ  ث١شعْٛ

 2.222 2.025 دسعخ ِزبثؼخ اٌّجؾٛص١ٓ ٌشجىبد اٌزٛاطً ٚلذ األصِبد ٚاٌىٛاسس

 522 ػ١ٕخ اٌذساعخ 

ال دداةا وجددود ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يا ةددي  درجددم متاة ددم المةحددو ي  مدد   الجدددو ضددح ةيانددا  و ت
ةةر الجام ا  ال  وديم ل مما  والكوارث    المجتم، واتجاهات ط نحو نشر   ا م ال م  التزوة  شةا  

  وهد  دالدم ةندد م دتوى م نويدم (1.234)ةم د  قيمدم م امد  ةير دو     ددمنصا  التواصد  االجتمداة ؛ 
أنه كممدا ماد  درجدم متاة دم المةحدو ي  ل ممدا  والكدوارث التد  تحددث حيث تشير النتا   إل   ؛(1.111)

 دد  المجتمدد، ماد االتجدداا نحددو أهميددم شددةكا  التواصدد   دد  نشددر   ا ددم التزددوع ةددي  األ ددراد  وهددو مددا يمكدد  
ممددا  ت  ديرا  د  ضدور مددا أصدةح  تم مده شددةكا  التواصد  االجتمداة  ةوصد  ا مصدددر م مومدا  ةد  األ

والكددوارث وقضددايا المجتمدد، ةشددك  ةدداط  ةدددأ مدد  رصددد األحددداث ون م ددا   ددط الت اةدد  م  ددا ةا ددت داط آليددا  
 النشر اتلكترون  الم تم م. 

الجام دددا  شدددةا  توجدددد ة قدددم ارتةددداز دالدددم إحصدددا يا ةدددي  رؤيدددم المةحدددو ي  مددد  الفررررض الىالرررث: 
ة     المجتم،  واتجاهدات ط نحدو ال مد  التزدوة  ت وط ةه منصا  التواص  االجتما التىال  وديم لمدور 

    أوقا  األمما  والكوارث.
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يبين العالقة بين رؤية المبحوىين لدور منصات التواصل االجتماعي واتجاىاتيم نحو دورىا فى  (24جدول )
 العمل التطوعي فى أوقات األزمات والكوارث

 اٌّزغ١ش

 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ  ث١شعْٛ االرغبٖ

 20..2 2.222 سؤ٠خ اٌّجؾٛص١ٓ ٌذٚس شجىبد اٌزٛاطً فٝ ٔغبػ اٌزطٛع فٝ أٚلبد األصِبد

 522 ػ١ٕخ اٌذساعخ

يتضح م  ةيانا  الجدو  ال داةا ةددط وجدود ة قدم ارتةداز دالدم إحصدا يا ةدي  رؤيدم المةحدو ي  مد  
 ددد  دةدددط وت ميدددم الجام دددا  ال ددد وديم لددددور شدددةكا  التواصددد  االجتمددداة  واتجاهدددات ط نحدددو دورهدددا شدددةا  

  وهدد  (1.133)ةم دد  قيمددم م امدد  ارتةدداز ةير ددو     ددد   دد  أوقددا  األممددا  والكددوارث؛ ال مدد  التزددوة
أ  اتجاها  المةحدو ي  نحدو دور منصدا  التواصد  حيث تظ ر النتا     (1.632)غير دالم ةند م توى 

تصدداليم الحدي ددم  دد  دةددط ال مدد  االجتمدداة  وأهميت ددا  دد  المجتمدد،  لددط تتدده ر ةدد دراك ط أهميددم الو ددا   اال
  دم الشدةا   ووهد  األممدا  والكدوارث  وهدو مدا يمكد  ت  ديرا  د  ضدور مجتمد، الةحدث أوقدا التزوة     
قدرت ط ةم  ةم  مجموةا  تزوةيم ونشرها ةم  نزاا وا ، ةند حدوث أممم أو كار م مدى الجام    و 
ةدط  ةدو  صدحم ال درا الدتى يشدير إلد  وجدود ة قدم ارتةداز دالدم إحصدا يا كما تظ ر النتا   مجتم يم  

الجام ددا  ال دد وديم لمدددور الددتى ت ددوط ةدده منصددا  التواصدد  االجتمدداة   شددةا ةددي  رؤيددم المةحددو ي  مدد  
واتجاهدددات ط نحدددو دورهدددا  ددد  ال مددد  التزدددوة ؛ حيدددث تتميدددم المممكدددم ة  ا دددم تحددددد م الم دددا مجموةدددم مددد  

والم دم  والتداريت  وم دتوى الت مديط؛ ومد   دط درجدم امدت ك الت نيدم االتصداليم الحدي دم  ال صدا    كالددي   
 وم توى الت ام  م  ا  وكي يم ا ت دام ا  والت اة  م  ا  ومدى اال ت اد  من ا    ال م  التزوة .

  توجدددد ة قدددم ارتةددداز دالدددم إحصدددا يًا ةدددي  أهميدددم ال مددد  التزدددوة   وقددديط رأا المددداالفررررض الرابرررع: 
الجام ددا  ال دد وديم  شددةا االجتمدداة  )الت ددامح  وال  ددم  دد  األ ددراد  وال  ددم  دد  المؤ  ددا  الر ددميم( لدددى 

    أوقا  األمما  والكوارث.
 شباب( يبين العالقة بين العمل التطوعي عبر منصات التواصل االجتماعي وقيم رأس المال لدى 25جدول )

 الجامعات السعودية
 اٌّزغ١ش

 االرغبٖ
 ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ث١شعْٛ ِؼبًِ 

 2.222 2.205 اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ ل١ُ سأط اٌّبي االعزّبػٟ ٌذٜ شجبةاٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚ

 522 ػ١ٕخ اٌذساعخ

يتضددح مدد  ةيانددا  الجدددو  ال دداةا وجددود ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يا ةددي  ال مدد  التزددوة  ةةددر 
الجام ددا  ال دد وديم  دد  أوقددا   شددةا منصددا  التواصدد  االجتمدداة  وتنميددم رأا المددا  االجتمدداة  لدددى 

  وهددد  دالدددم ةندددد (1.325)ةم ددد  قيمدددم م امددد  ةير دددو     ددددوالكدددوارث  ددد  المجتمددد، ال ددد ودي؛ األممدددا  
أنددده كممدددا ماد    ا دددم ال مددد  التزدددوة  لددددى الشدددةا  حيدددث تشدددير النتدددا   إلددد    (1.111)م دددتوى م نويدددم 
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األمما  والكوارث الت  تحدث  د  المجتمد،  ماد  قديط رأا المدا  االجتمداة  مد    دم  أوقا الجام      
جي، حكومدددم  دددادط الحدددرمي  وت دددامح وتما دددك ةدددي  أ دددراد المجتمددد،  وهدددو مدددا يمكددد  ت  ددديرا  ددد  ضدددور تشددد
 م  ناحيم أ رى. ط2131الشري ي  ةم  ال م  التزوة  م  ناحيم  ومشاركم الشةا     نجا  رؤيم 

يوضح العالقة بين قيمة التسامح فى العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي واالتجاه نحوىا فى  (26جدول )
 إطار قيم رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى

 سأط اٌّبي االعزّبػٟل١ُ 

 )ل١ّخ اٌزغبِؼ(

 ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ
وب

0
 

 اٌذالٌخ

 % % % 

 2.808 5.002 28.2 0..0 25.5 أٔشش صمبفخ اٌزغبِؼ ث١ٓ إٌبط 

 2.082 2.251 58.8 28.2 1..5 أؽزشَ ا٢خش٠ٓ دْٚ وشا١٘خ

 2.125 2.822 1..5 50.5 ..51 أرمجً ا٢خش ػٕذِب ٠زمجٍٕٝ

 2.228 15..05 82.1 88.2 85.2 اٌزغبِؼأؽش أعشرٝ ػٍٝ 

 2.552 8.512 22.5 25.5 20.1 أوْٛ ػاللبد ؽ١جخ ِغ ا٢خش

 2.802 5.815 88.8 82.1 1.. أرشاعغ ٚأػززس فٝ ؽبي اٌخطأ

يتضح م  ةيانا  الجدو  ال اةا تصدر قيمم  ت ة  ا  ر ةندما يت ةمن   قيط الت امح  يمي ا احتدراط 
  ة قا  زيةدم مد، ا  در  وحدث أ درت  ةمد  يونشر   ا م الت امح ةي  الناا  وتكو ا  ر دو  كراهيم  

وجدددود  دددروا تا  داللدددم حيدددث تشدددير النتدددا   إلددد   ؛، واالةتدددتار حدددا  الوقدددوع  ددد  ال زدددهالت دددامح  والتراجددد
 2اكاند  قيمدم كد   دالت امح واالةتتار ةند ال زه؛ الجام ا  ال  وديم    ت ةم ط قيط شةا  إحصا يم ةي  

  وهددو مددا يمكدد  ت  دديرا  دد  ضددور إمكانيددم الت اةدد  (1.111)(  وهدد  دالددم ةنددد م ددتوى م نويددم 1.137)
اتلكترون     دم  مؤ  ا  ال م  التزدوة   د  منظومدم واحدد   و د ولم التواصد  والت اةد   االجتماة 

الت ددامح ةددي   لددط ي دد ط حتدد  ا    دد  تدددةيط قدديطةمدد  الم ددتوى الدددول  مدد، ا  ددر  إال أ  تلددك الت اةدد  
المددتاه  واألديددا  ةالصددور  المرغوةددم  ةدد  ُي ددد و دديمم ي ددت دم ا الددة ا مدد  األ ددراد  دد  إةدد ر النمةددا  

 ال دا يم ل ديا   وةث ال ت  ةي  الزوا ع والجماةا  الم تم م.
إطار قيم يبين العالقة بين قيمة الىقة فى األفراد ونجاح العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي فى  (27جدول )

 رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى
 ل١ُ سأط اٌّبي االعزّبػٟ

 )ل١ّخ اٌضمخ فٟ األفشاد(

 ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ
وب

0
 

 اٌذالٌخ

 % % % 

 2.228 8.582. 22.5 02.2 55.1 اٌشغجخ فٝ ِغبػذح ا٢خش٠ٓ 

 2.28 21..1 12 52 52.2 اٌضمخ فٝ وً أطذلبئٟ

 2.228 81.000 15 01.0 52.8 أرفبػً ِغ اٌشخض اٌزٜ أصك ف١ٗ 

 2.228 .0...8 55 25.2 0.1. أشؼش ثبألِبْ ِغ اٌّؾ١ط١ٓ ؽٌٛٝ

 2.28 .1.01 25 02.1 28.0 ال أصك فٝ أطؾبة اٌشؼبساد 

 2.228 2.222 55 21.8 ..51 أرؼبِٓ ِغ ِزؼشسٞ اٌىٛاسس

ةاألمدا  مد، المحيزدي  قديط ال  دم  د  األ دراد  تمي دا  يتضح م  ةيانا  الجدو  ال اةا تصدر الشد ور
ال  ددم  دد  كدد  أصدددقا    والتضددام  مدد، متضددرري الكددوارث  والت اةدد  مدد، أهدد  ال  ددم  والرغةددم  دد  م دداةد  

وجود  دروا تا  داللدم إحصدا يم ةدي  حيث تشير النتا   إل   ؛   وةدط ال  م    أصحا  الش ارا ا  ري
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 2كاندد  قيمددم كددا   ددد ددراد  دد  رأا المددا  االجتمدداة ؛ حددو  قيمددم ال  ددم  دد  األالجام ددا  ال دد وديم شددةا  
مد  ال درا التزوةيدم ال يداط  ك يدر  وهو ما ا دتزاع ال(1.111)(  وه  دالم ةند م توى م نويم 16.626)

ألدع  15ألدع متزدوع    15ندادى التزدوع اتلكتروند   لةيده  جمد، ةياندا  حيدث ا دت دع  ؛المممكدمةه  د  
ةيددم  وتشددم  ةيانددا  المتزددوةي  وم ددارات ط األ ا دديم وتجددارة ط ال دداة م  دد  ال مدد  التزددوة  و ددا  كددر  تزو 

يجدداد قاةددد  ةيانددا  ح ي يددم ةدد  الحدداال  التدد  تحتددا  إلدد   ا ددتراتيجيم مدرو ددم لتنظدديط ال مدد  التزددوة   وا 
غا ددمم دداةد   وال الريدداا وة ددير كار ددم  دديو  أ نددار وهددو مددا تددط تزةي دده   منددازا التدد  تحتددا  إلدد  دةددط وا 

 ط.2117
يبين العالقة بين قيمة الىقة فى المؤسسات الرسمية ونجاح العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي  (28جدول )

 فى إطار قيم رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى
 ل١ُ سأط اٌّبي االعزّبػٟ

 )ل١ّخ اٌضمخ فٟ اٌّإعغبد(

 ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ
وب

0
 

 اٌذالٌخ

 % % % 

 2.228 25.2.5 20.5 05.1 25.1 رغط١غ اٌّإعغبد إٌغبػ دْٚ ِزطٛػ١ٓ

 2.228 82.218 5 85.5 82.1 أصك فٝ خجشح اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌّإعغبد اٌشع١ّخ 

 2.228 00.505 52.5 55 55.0 أشؼش ثبٌشػب ػٓ ثشاِظ اٌّإعغبد اٌشع١ّخ 

 2.228 21.855 00.5 55 28.0 أشه فٝ ر٠ًّٛ اٌّإعغبد اٌخبسع١خ

 2.228 02.118 50.5 ..52 58.2 أفؼً اٌزطٛع ثؼ١ذا ػٓ اٌّإعغبد اٌشع١ّخ 

 2.228 .18.58 52.5 51.5 ..1. ألزشػ دِظ فشق اٌزطٛع ثبٌّإعغبد

يتضح م  ةياندا  الجددو  ال داةا تصددر قيمدم دمد   درا التزدوع لت مد   د  إزدار مؤ  دا  الدولدم 
ه  ددد  أوقدددا   دمدددترام  المؤ  دددا  الر دددميم ومدددا ةددد قددديط ال  دددم  ددد  المؤ  دددا   يمي دددا الشددد ور ةالرضدددا ةددد 

مكانيدددم نجدددا   األممدددا  والكدددوارث  وت ضدددي  أ  يكدددو  ال مددد  التزدددوة  ة يددددًا ةددد  المؤ  دددا  الر دددميم  وا 
المؤ  ددا  الر ددميم ةمددا تمتمكدده مدد   ةددرا  وم ددارا  ال دداممي  ة ددا دو  م دداةد   ددرا التزددوع  والشددك  دد  

مويم ددا مد   دار  الدولددم؛ حيدث إ  الدة ا من ددا قدد تجداوم أهدا دده  مؤ  دا  الجم يدا  األهميددم التد  يدتط ت
تشدير   م؛وكتلك ال  م    ال اممي     مؤ  ا  الحكومدم ةوصد  ا الم دؤولم ةد  ت دديط ال ددما  المجتم يد

 2كاند  قيمدم كدا   دد الجام دا  ال د وديم؛   دا  لددى شدةا وجود  روا    قيط ال  دم  د  المؤ النتا   إل  
(  وهدو مدا يمكد  ت  ديرا  د  ضدور أهميدم الت زديز مد  1.111)( وه  دالم ةند م دتوى داللدم 81.516)

كوندده يددو ر أ ددموًةا منظًمددا وا ددت  اًل كددامً  لمزاقددا  والمددوارد المتاحددم؛ وةالتددال  ت ميدد  الوقدد  الدد مط الت ددات 
مددد  ةشدددوا يم وت دددةز  ار دددموتجنددد  مدددا يمكددد  أ  يصددداح  الك  أو الكار دددم ال دددرارا  ال ممدددم تدار  األممدددم

 وان  ا  يؤ ر  مًةا    ك ار  إدارت ا. 

 خاتمة الدراسة:

أصدةح اليدوط مد   -ةحكط انتشارا الوا ، وتنوع تزةي اتده ةمد  شدةكم اتنترند   -ل   اتة ط الجديد 
م أقوى ةناصدر التنشد م االجتماةيدم  د  التده ير  د  انزةاةدا  المتم د ؛ وهدو مدا يدد ، إلد  الةحدث ةد  كي يد

توظيع هتا المنصا  والتزةي ا  الحدي م    أةما  التزوع  ال يما أ  الشدةا  ال د ودى ي د،  د  ترتيد  
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مت دددط مدد  حيددث اال ددت داط واتشددةاع مدد  كدد  و دديمم اتصدداليم جديددد ؛ ومدد   ددط الددد ، نحددو ا ددت مار إمكانيددم 
  الميددان  أو م اندا  ال د ر هتا الت نيم    ت ديط ةشدرا  األةمدا  التزوةيدم مةاشدر  دو  الحاجدم إلد  ال مد

انز قًا م  الرغةم الت  ت ةر ةن ا دوا ، الشةا  الجام   لممشاركم    ال م  التزدوة   و وضياع الوق   
وته ي ددًا ةمدد  األرضدديم ال صددةم لمتزددوع  دد  المممكددم وت دددد مؤ  ددا  ومنظمددا  ال مدد  التزددوة   وتمايددد 

 دداةد  دد  تو ددي، قاةددد    ؛ األمددر الددتىالتواصدد  االجتمدداةإقةددا  الشددةا  ال دد ودى ةمدد  ا ددت داط شددةكا  
جام دا  شدةا  المشاركم التزوةيم و دمم المجتم،  وتلك ةالتزةيا ةم  ةيندم مد  شدةا  المتزدوةي  مد  

  .( م رد 511قوام ا ))نايع لم موط األمنيم  والممك ةةد ال ميم ةجد   والممك  الد    أة ا( 

 مناقشة نتائج الدراسة:

 الدرا م إل  ةدد م  النتا   تتم    يما يهت  توصم  

أظ ر  نتا   الدرا دم تصددر تدويتر شدةكا  التواصد  االجتمداة  التد  يت درا ل دا الشدةا  الجدام    .1
  والوات دا    يدممجموةدا  الةريدال   أوقا  األمما  والكوارث   دط موقد، ال ي دةوك  يميده اليوتيدو   و 

  وهو ما يؤكد تمايدد اهتمداط الشدةا  از  والمنتديا وصحا م المو المدونا    و و نا  شا   وان تجراط
الجام   ال  ودى ةتويتر وال ي ةوك واليوتيو  ةوص  ا مصدرًا م  مصدادر الم مومدا  ةد  األةمدا  

 التزوةيم    أوقا  األمما  والكوارث.

  ةمددا التزددوة جاهددا  إيجاةيددم نحددو ال مدد  لدددي ط ات دد  المممكددم كشدد   النتددا   أ  الشددةا  الجددام    .2
ال  قدم ةدي  المندا  الدتى ت مد   يده المؤ  دا  التزوةيدم  د  المممكدم ال رةيدم ال د وديم إيجاةيدم ي ن  

وم ددتوى مشدداركم المتزددوةي   دد  الةي ددم اال تراضدديم  وهددو مددا يؤكددد أهميددم ال مدد  التزددوة  ودورا  دد  
تصددادى لمدددو  التدد  المجتمدد، ال دد ودى  دد  دةددط المؤ  ددا  الحكوميددم ة ددا النظددر ةدد  الوضدد، االق

 يمارا أ رادها ال م  التزوة .

ممار دم ال مد  التزدوة   د  ال دالط األك ر ا دتجاةم ل م كان الجام ا  ال  وديأ  الم تويا  األول  ة .3
  وهو مدا يددل  ةمد  وةد  الشدةا  ال د ودى ةههميدم ال مد  التزدوة  مد  ناحيدم  اال تراض  والميدان 

يدددد  مددد  ناحيدددم  انيدددم  واهتمددداط حكومدددم  دددادط الحدددرمي  الشدددري ي  وارتةددداز التزدددوع ةدددهمور الددددي  وال  
 ةالحاال  اتن انيم وتشجي، التزوع م  ناحيم أ رى.

النتا   ارت اع م د  ا ت داط الشةا  الجام   مواق، التواص  االجتماة     مجدا  التزدوع  وضح أ .4
اتلكتروندددد   وتهييدددددهط لمدددددور الددددتى ت ددددوط ةدددده ةوصدددد  ا مصدددددرًا لمم مومددددا  وتةدددداد  ا رار والت مي ددددا  

 كوالصور وال يديوها  ةي  م دت دمي ا حدو  أهميدم التزدوع  د  أوقدا  األممدا   وهدو مدا ي  در امدت 
مواق، التواص  االجتماة  ال در  ةم  مياد  ان راز األ راد  د  الحيدا  ال امدم  وارت داع درجدم االنددما  

 االجتماة .
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الجام ددددا  ال دددد وديم كددددانوا أك ددددر اهتمامددددًا ةم دددداةد  ال  ددددرار   ددددط توى االحتياجددددا  شددددةا  أ  غالةيددددم  .5
ار الواجد    د    دط م داةد  أ در شد دال اصم  وم اةد  األيتاط واألرام  والمزم ا   ورةايم كةدار ال

الجام ددا  ال دد وديم ةههميددم  يؤكددد ارت دداع درجددم الددوة  لدددى شددةا    ةمدداالحددوادث والكددوارث  ومصدداة
ال مدددد  التزددددوة  المشددددترك  دددد  إزددددار  دمددددم المجتمدددد، ور دددد، الم انددددا  ةدددد  المحتدددداجي  والمصدددداةي  

لحاجدددا  اتن دددانيم التددد  تتميدددم وةدددّد األةمدددا  التزوةيدددم مددد  ا  ي  مددد  الكدددوارث الم تم دددمر ضدددر توالم
 ةاال تمرار والتجدد.

  ةمددا يؤكددد ة قددم  دد  المممكددم شددةكا  التواصدد  االجتمدداة ك ا ددم ا ددت داط الشددةا  ةالجددام    عارت ددا .6
ال  م ةي  شةكا  التواص  ةوص  ا و ا ز إة ميم جديد  واتجاهدا  الشدةا  ال د ودى نحدو االةتمداد 

جدود ة قدم ارتةازيدم ال مد  التزدوة  وال يدرى  وهدو مدا ي ند  و ةمي ا ةوصد  ا مصددر م مومدا  ةد  
  وجدار  ك ا دم اال دت داط مد  جاند  التزدوة الشةا  تزةي ا  اتةد ط الجديدد وال مد   ةي  ا ت داط

االجتمداة   األمر التي أتدا  ال رصدم لم دت دم  مواقد، التواصد المرت ،؛  الت ميم أصحا  الم توى 
ي  والرد ةم  ما ينشر  وات  اط    ت دي  الر الم االتصداليم  ةد و  ةمد  ممشاركم    اتدالر ةالرأل

 الم ار  ووض، تصورا  الحمو  الممكنم ل ا.والكوارث زر  وج ا  نظرهط    األمما  

والحددث ةمدد  والكددوارث  دد  أوقددا  األممددا   االجتمدداة أشددار  النتددا   إلدد  أهميددم شددةكا  التواصدد    .7
المتو دزا  الح داةيم لم ةدارا  اتيجاةيدم التد  تصدع دور هدتا الو دا    التزوع  وهو ما ي  ر ارت اع

ةمد  الت يديط  يدد مدا ماةيم ال اصم ةال ةارا  ال دمةيم     ال م  التزوة  وان  اا المتو زا  الح 
 دد  أةمددا  التزددوع  وأن ددا أ دد م   دد   االجتمدداة مدد  أ ددراد ال ينددم لدددور شددةكا  التواصدد   اتيجدداة 

ل دددار الضدددور ةمي دددا   الهتمددداط شدددةا  نحدددو اد ددد، الو ت دددديط الم مومدددا  ال اصدددم ةموضدددوةا  التزدددوع وا 
 ةاألةما  التزوةيم    أوقا  األمما  والكوارث.

 الجددددام   شددددةا الاهتمامددددا   االجتمدددداة تصدددددر المشدددداركم ةتةدددداد  المم ددددا  ةةددددر شددددةكم التواصدددد    .8
تزوةيددددم  دددد  أوقددددا  األممددددا  والكددددوارث   ددددط المشدددداركم ةددددن  أو صددددور  أو  يددددديو مدددد، ةال  اليددددا  ال

األصدددقار ةدد  األةمددا  التزوةيددم  والت ميددا ةمدد  حالددم كتة ددا أحددد األصدددقار ةمدد  منصددا  التواصدد  
إلدد  ال ددما  لدددى الشدةا  يشدير ارت دداع م ددتوى قديط التزددوع والمشداركم االجتماةيددم ؛ حيددث االجتمداة 

 ددد  م ددداةد  ا  دددري    ددد طوالم دددتند إلددد  قددديط اتلمتكدددوي  ال  دددا   لممجتمددد، ال ددد ودى المميدددم  ن  ددد ا 
 .ط2131و ا رؤيم المممكم     تنميم المجتم، طا  واتوالتكا   االجتماة   والدةو  ال  التزوع 

أكدددد  النتدددا   زةي دددم التةددداي  واال دددت ع حدددو  آليدددم المشددداركم  ددد  األةمدددا  التزوةيدددم لددددى الشدددةا   .9
  وت دددددديط ال دددددو  صدددددم   دددددط ميدددددار  المرضددددد الجدددددام  ؛ حيدددددث تصددددددر  رةايدددددم توى االحتياجدددددا  ال ا

   ددط دةددط المؤ  ددا  تا  التوجدده ال  ددا   موهددوةي رةايددم الدمددا   و لمؤ  ددا  مكا حددم الم دددرا  وات



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

 887 الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

  أتدددا  الت اةددد  ةةدددر مواقددد، التواصددد  االجتمددداة ؛   دددد دع الح ددداظ ةمددد  المدددوروث ال  دددا  التددد  ت دددت
 نزاا المشاركم  ال  يما    مجا  ال م  ال يري واتن ان .تو ي، 

مدا ارت  د   د  المممكدم   ي الجدام  تمايد الم وقا  الت  تواجه ال م  التزوة  الميدان  لددى الشدةا   .11
 م دددت دم م دددتويا  االهتمددداط ةتزةي دددا  ال واتدددع التكيدددم وت نيدددا  االتصدددا   ددد  مجدددا  التزدددوع ةدددي  

تزدددوع الميددددان   ةاتضدددا م إلددد  ةددددط وجدددود مراكدددم لمتددددري  ةمددد  شدددةكا  التواصددد  ةمددد  ح دددا  ال
  ة وا ددد المشدداركم  دد  مجددا  التزددوع األةمددا  التزوةيددم متاحددم أمدداط الزالةددا   وقمددم الةددرام  والددوة 

 . أهداع مواق، التواص  االجتماةض ع ا تي ا  الشةا  الجام   و 
قا مدم منصدا  اتةد ط الجديدد األك در أهميدم  د   االجتمداة أظ ر  النتا   تصدر شدةكا  التواصد   .11

  وحث الشةا  ةم  المشاركم  د  ال مد  اتلكترون   يمي ا التدري  ةم  التزوع التزوة نشر ال م  
م ةمد  ال ديط مد، التركيد اتلكتروند   وت  ي  دور اتة ط    نشر   ا م التزوع ةةر ال ضدار التزوة 

 .ات  ميم    التزوع

 مقترحات الدراسة: 
م      الندوا  والمحاضرا  والةدرام   التزوة توةيم شةا  الجام ا  ةههميم المشاركم    ال م   .1

 ال  ا يم الم تم م.
إقامدددم دورا  تدريةيدددم لم ددداممي   ددد  ال ي دددا  والمؤ  دددا  التزوةيدددم األهميدددم؛ ممدددا يدددؤدى إلددد  إك ددداة ط  .2

 اد  ك ارت ط    هتا النوع م  ال م .ال ةرا  والم ارا  المنا ةم  وي اةد ةم  مي
 ضم  مناه  أق اط اتة ط    الجام ا  ال  وديم. التزوة إدرا  ماد  اتة ط  .3
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 الوزنيم. النجا  دكتوراا  جام م ر الم ناةما     محا ظم المدن  المجتم،

(  مدددى إ دد اط التزددوع  دد  تح يددا م  ددوط ال دد مم الةي يددم  ماج ددتير غيددر منشددور   جام ددم 2113ال حزددان    ندديا  )  .22
 ا.نايع ال رةيم لم موط األمنيم  الريا

(  رؤيم ا تراتيجيم لتزوير ال م  التزوة  ةالمنظما  اتن انيم  ماج تير غير منشور   كميدم 2113الش رى   يع  ) .23
 الدرا ا  اال تراتيجيم  جام م نايع ال رةيم لم موط األمنيم  الرياا.

https://www.sudaress.com/alintibaha/37945
https://www.sudaress.com/alintibaha/37945


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

 882 الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشبابى ى فاالجتماع دور شبكات التواصل

 ا دا  مجمدم جوندو  إةصدار أممدم ال مدان  مد، اتةد ط ت امد  نحدو الجم دور (  اتجاهدا 2113الش صد   ةةيدد  ) .24
 ط.2113  13قاةوا  ال دد  ال مزا  وال موط االجتماةيم  جام م

ميدانيدم  التزدوة   درا دم ال مد   د  المدرأ  ا دت زا   د  الن دا يم ال يريدم الجم يدا  (  دور2113) الشدمري  موضد  .25
 حموا .  جام م 34 ةدد ال دمم االجتماةيم  درا ا  مجمم الرياا  مدينم    الن ا يم ةم  الجم يا 

(  م وقدددا  المشددداركم  ددد  ال مددد  التزدددوة  لددددى زددد   المرحمدددم ال انويدددم  ماج دددتير غيدددر 2111) الم جددد    ازمدددم  .26
 منشور   كميم ا دا   جام م الممك   ود.

اتةدددد ط  ةمددد   ددد  حم ددددم م دمددددم ورقدددم جددددد    دددديو  مديندددم لمكدددوارث  اتة ميددددم ال زدددم  (2111الشدددم و   نددددايع  ) .27
 .2111ر يناي 3-1 ةما    مزنم - م  ز الةي يم  واألمما  والكوارث

28. Amber Silver & Conrad, Catherine, )2010 (“Public Perception of and Response to Severe 

Weather Warnings in Nova Scotia,” Canada-Meteorological Applications, Vol. 17, No. 2, 

pp. 173-179. 

29. K. Sherman-Morris )2009(Tornado “Warning Dissemination and Response at a University 

Campus.” Natural Hazards, Vol 52, 623-638. 

(  اتجاهدددا  الشدددةا  نحدددو ال مددد  التزدددوة  لددددى زددد   جام دددم الممدددك  ددد ود  ر دددالم ال مدددي  2119ال دددمزا     دددد  ) .31
 ال رة   مجما الت او  ال ميج   الرياا.

  دكتدورا  غيدر منشدور   جام دم ندايع لم مدوط ال د وديةدالمجتم،  التزدوة (  م وقدا  ال مد  2118  الجوهر   )ال كرش .31
 األمنيم ةالرياا.

ومار   الدةموما د   الم  دد المنا يدم  األندوار ألممدم اتدار  اتة ميدم نحدو الن ةدم اتجاهدا  ( 2118)  ميما  الح ين   .32
  ةما .  مزنم - م  ز ال ارجيم 

33. Patrick Spence, Lachlan, Kenneth & Griffin, Donyale )2007) “Crisis Communication, 

Race, and Natural Disasters,” Journal of Black Studies, Vol. 37, No. 4, 539-554. 

34. Brian Miles & Morse, Stephanie )2007( “The Role of News Media in Natural Disaster 

Risk and Recovery.” Ecological Economics, 63, No. 2-3,  365-373. 

  منشدور   كميدم ال مدوط االجتماةيدم (  ال م  التزدوة  وة قتده ةدهم  المجتمد،  ماج دتير غيدر2116الش رى  م موى  ) .35
 جام م نايع لم موط األمنيم  الرياا.

36. Lyda J. Hanifan, )1980 (The Community Center. Boston: Silver, Burdette, and Company, 

p. 78. 

37. Tom Schuller, Stephen Baron & John Field. )2000 ("Social Capital: A Review and 

Critique" In Stephen Baron, John Field, Tom Schuller (eds), Social Capital: Critical 

Perspectives, Oxford: University Press, p.1. 

38. Robert Putnam (1993) “The Prosperous Community Social Capital and Public Life,” 

American Prospect (13) 35-42. 

39. Robert Putnam (1995) “Bowling Alone: Americas Declining Social Capital.” The 

American Studies at the University of Virginia. 

40. James S.Coleman (1988) “Social Capital in the Creation of Human Capital.” American 

Journal of Sociology, vol.94: PP. 97. 
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دور المجتم، المدن     تكوي  رأا الما  االجتماة   درا م حالم لمجم يا  األهميدم  د    (2111ةةد الحميد  إنج ) .41
   ال اهر .المركم المصري لمح وا االقتصاديم مصر 

42. Francis Fukuyama (1999  ( Social Capital and Civil Society. International Monetary Fund, 

October 1. 

43. S. Gosling (2009) “The Ancient Psychological Roots of Facebook Behavior.” The 

Harvard Business Review. Retrieved from: http://www.blogs.hbr.org/now-new-

next/2009/03. 

44. K. F. Hew (2011) “Students and Teachers Use of Facebook.” Computers in Human 

Behavior, 27, 662 - 676.  

45. Romy Mohomet (2009) “Impact of Social Capital Development and Use in Growth 

Process of Women” Journal of Enterprising Culture, vol. 17. no. 44. 

46. Robert Putnam and Kristin A. Goss (2002) Introduction in Robert D Putnam (ed.) 

Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford: 

Oxford University Press. 

(  رأا الما  االجتماة  لدى الشرا ح الم نيم م  الزة م الو ز   مزةوةا  مركم الةحوث 2115مايد  أحمد ) .47
 . 5والدرا ا  االجتماةيم  كميم ا دا   جام م ال اهر     

 شريع درويش المةا    ومى ةةد ال ن   د. المجيد  د.ليم  ةةد  محمود ةمط الدي   د. )د. المحكمو  ل  تةيا  .48
   يد ة   اة (.  محمد الحيما   د. محمود ح   إ ماةي   د. د. 

http://www.blogs.hbr.org/now-new-next/2009/03.
http://www.blogs.hbr.org/now-new-next/2009/03.

