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دور شبكات التواصل االجتماعي فى دعم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات فى
المممكة العربية السعودية فى ضوء نظرية رأس المال االجتماعي
مجدى الداغر



تمييد:
أحددد
ت نيا
وم ددد

تكنولوجي دا االتصددا الحدي ددم منددت منتصددع الت د ينا

االتصا ؛ حيث انتشدر شدةكم اتنترند
الزريددا لكا ددم المجتم ددا

جوهري داً د وظددا ع و ددا

م د ال ددر الماض د ن مددم نوةيددم د

د دو ال دالط ورةزد

أجدمارا المتراميدم ة ضدا ا الوا د،

لمت ددار والت ددارع وتةدداد ا رار واالهتمامددا ؛ األمددر الددتى أحدددث ت يد اًر

اتة د ط وج م دا أك ددر ا ددتجاةم لمتزمةددا

الجم ددور وقمم د

الوصدو إلد الم مومدم ومتاة دم األحدداث ضد ً ةد تح يدا التواصد ةدي األ دراد والجماةدا

إلد ديانددات ط وجن دديات ط الم تم ددم

() 1

االجتماةيددم والت ريددع ةهن د ط؛ والتواص د مدد ،ا
يريم وان انيم ةم نزاا أو  ،وأكةر
كما اةد

دو النظددر

وهددو مددا ددرا واق داً اجتماةيداً جديددداً وظ در مددا ي ددرع ةدرأا المددا

االجتم د دداة Social Capital؛ حي د ددث أتاحد د د
أةما

م د صدد وةا

ش د ددةكم اتنترند د د

المج د ددا ل د د دراد لم د ددد و إلد د د المواق د دد،

دري الددتي تجم ددط اهتمامددا
المجتم.،

() 2

مشددتركم وات د اط د

مواق ،التواص االجتمداة ةمد تنشديز ميداد الدرواةز ةدي األ دراد؛ حيدث أد

الت اةميدم ةدي األ دراد ةةدر شدةكم اتنترند

اجتماةيدم ا ت ارضديم متنوةدم؛ ومد

إلد تشدكي شدةكا

ال رصم لتكوي رأا الما االجتماة ()3؛ التى ي وط ةدورا ةم المشاركم وتنميم ال قا

الحالدم
دط إتاحدم

االجتماةيدم()4؛

حيدث ال ي تصدر م دوط رأا المدا االجتمداة ةمد كدو اتن دا محرًكدا لمتنميدم دز ةد يركدم الم دوط

ةم ال قا

ةي الةشر ةوص ا األ اا التي تةن ةميه ال يط االن انيم المشتركم ةي الناا.

ويشدير م دوط رأا المدا االجتمداة إلد
االجتمداة نتيجدم ال قدا

التد ي يم دا مد ،ا

ال وا دد التد
دري

م دت دم

ت دود ةمد

() 5

مواقد ،التواصد

و مد

 Ellisonإلد وجدود ة قدم إيجاةيدم ةدي

ا ت داط تويتر وتنميم رأا الما االجتماة لدى الم ت دمي

اتصداليم

األش ا

الدتي لددي ط شدةكا

وا د م مد المحتمد أ يكدو لددي ط رأا مدا اجتمداة قدوى وأكةدر مد األشد ا
اتصاليم أص ر

() 6

الح داظ ةمد ال قدا

ت وط شةكا

الدتي لددي ط شدةكا

التواص االجتماة ةم ت ميم رأا الما االجتماة لم ت دمي ا ةةر

الت ميديدم ال ا مدم والدد و

د ة قدا

جديدد مد ،أشد ا

آ دري

وهدو مدا أزمدا

 أ تات اتة ط وتكنولوجيا االتصا المشارك ةجام م نايع ال رةيم لم موط األمنيم ةالمممكم ال رةيم ال وديم.
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ةميده  Tocquveillالمجتمد ،المددن

التزوةيدم ةمد

ال درد إلد إشدةاة ا ةةدر ت دديط ن ده وامكاناتده

وهدو حاجدم ي د

مواقد ،التواصد االجتمداة ؛ حيدث يشدير أرا المدا االجتمداة إلد المشداركم التزوةيدم
اجتماةيدم إيجاةيدم تحدث ةمد

الت داو مد ،ا

وتلدك ة ددع ةندار شدةكا

مجموةم ال يط والم ا ار الش صيم الت ت وي هتا الت او

األمما

وقددد ا ددت ر الد ار ددا
حضددور شددةكم اتنترند

م تمدد

والكوارث.

والةحددوث اتة ميددم ةم د م دداهيط ت ميديددم تدار األممددا

وتزةي ات ددا أةدداد الجددد حددو أهميددم اتصدداال

اتة ميددم ل ممددم د الوقد

الدراه تركددم ةمد إمكانددا

مرتك د د ام إدار األممد ددم إة مي د داً؛ وم د د

االجتماة

أوقا

دري

شددةكم اتنترند

األممددم وةاتد
وال دددما

أوقا

ال رةيم ال وديم

() 7

والك دوارث إال أ
دديناريوها

اتدار

المصدداحةم ل ددا ضددم

د ددط يد ددهت الت د دداؤ الد ددر يا لمد ار د ددم حد ددو دور شد ددةكا

ت ميم ال م التزوة ودةط قيط رأا الما االجتمداة لددى الشدةا
األمما

د تلدك ةمد

الجدام

التواص د د
د المممكدم

والكوارث.

اإلطار المعرفي لمدراسة:
ل ددد شد د

ت م ةشك

المممكددم ال رةيددم ال د وديم د

دردى وجمداة ةةدر تزةي دا

ال ددنوا

األ يددر الك يددر مد المةدداد ار التزوةيددم التد

شدةكم اتنترند ؛ حيدث أظ در الكدوارث الزةي يدم التد شد دت ا

ة ددا م ددد المممك ددم  -م د د ج ددد والري دداا  -م ددؤ اًر نمد دواً د د ال مد د التز ددوة ة ددي الش ددةا
ومشدداركم الك يددر مددن ط د أةمدا تزوةيددم واغا يددم ةالت دداو مدد ،مؤ ددا
ةندددما أزم د
الممحم

إمددار منز ددم مكددم المكرمددم منتدددى شددةاةنا ؛ لتوةيددم الشددةا

المجتم ،والتزوع م أج إغا م المتضرري م
كمددا قام د

الج ود ةي ال را التزوةيم ومؤ ا

أةنار منز م مكم المكرمم وهو ما أ ط

نحو 31ألع متضرر

وت ددي ط ةاألةمددا التزوةيددم
() 8

دداةد الددتى ي ددوط ةم د توحيددد

اال تصددا

وشددةا

وهددو مددا ظ ددر ةوضددو ةةددر المشدداركم د كار ددم دديو جددد

جممم ال را التزوةيم المشاركم نحو 25ري اً ا تزاة

المد ال ث.

المتزددوةي م د

ر  ،جاهميم المممكم وقدرت ا ةمد إدار الكدوارث ةندد وقوة دا

م د الجن ددي

والرياا وأة ا 2117ط؛ د ةم

الةدايددم

الحكومدم واةتمداد زدز وةدرام جديدد لمتصددى لمكدوارث ةهنواة دا

ويددؤدى المركددم نشددازه د إزددار الش دراكم مدد ،الدددوا ر الر ددميم تا
ويضددط المركددم آالع الشددةا

حكوميددم وأهميددم وكاند

يو جد 2117ط.

جام ددم الممددك يص د ةتدشددي مركددم ال م د التزوة

الج ددام

() 9

إ د ر واغا دم

أىمية العمل التطوعى فى تنمية المجتمع السعودى:
الجنوةيددم

ُي ددد الصددينيو أو م د ةدددأ كددر التزددوع د مواج ددم الكدوارث الزةي يددم د الم از ددا
ةينمددا تُ ددد ةريزانيددا أو دولددم أ د ددرا التزددوع د مواج ددم حريددا لنددد ةدداط 1666ط أمددا أو تنظدديط
الواليا المتحد ةندما صددر قدانو يدنظط ال مد التزدوة د
لم م التزوة دولياً د كا
مؤ
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مجا إز ار الحريا ةمدينم نيويورك
ودشن

التزوة

دي دمةر1737ط وهدو مدا د د ،األمدط المتحدد إلد االهتمداط ةال مد

ةاط 2111ط ةاماً لمتزوع.

وةرةيداً كاند

ةددايا

ال مد التزدوة

لم اةد ال رار واليتام ورةايم المرض
واتما ار واألرد وةما وقزر.
وترج ،ةدايا

()11

واجةاً دينياً يحث ةميه الدي ات
كمددا حددر

د ال دراا ةته دديا جم يدم أ دوا

ط ما لة

ال م التزوة

نشاز ا ةم جم ،التةرةا

()11

أ تو د

المحةدم ةدداط 1873ط

ال كدر د ال د وديم والةحدري والكويد

المممكم إلد تداريت ته ي د ا ةمد يدد الممدك ةةدد ال ميدم ةوصد ه

م ؛ حيدث ته

د

ال يريدم د مندازا المممكدم كا دم وي دوط

الجم يدا

اتن انيم ل ط.

ورةايم الم ني والم اقي وت ديط ال دما

()12

الممددك ةةددد ال ميددم منددت ته دديا المممكددم ةمد تن يددت حممددم مد اتجدرارا

ال رار والمحتاجي

وال جم واأليتاط وهو ما اةد ةم التو ،

شكمه المؤ

ة د الممك د وا تحداث ومار جديد ت ن ةالش و االجتماةيم لتصةح م ولم ة

أةما الرةايم االجتماةيم واتشراع ةمي ا ومتاة ت ا

ال م ال يرى

من ددا ك الددم

ك منازا المممكم ت ريةاً.

وةمد د ال ددرغط مد د التز ددور ال ددتى شد د دا قز دداع ال مد د التز ددوة
الم حددظ أ ة ددا المنظمددا
ةصور

ال د وديم الددتى ته ددا د حد الرةددو ةالريدداا وا ددتزاع تحصددي نحددو  191ألددع ريددا
دد

الزالةددا

م ،ا ا

أيض داً ا ددت مار تددويتر د أةمددا

ته دديا ج ددرو أرماا لم ي دداط ة ددهدوار تزوةي ددم ةة ددر منص ددا

والوصددو إل د أكةددر ةدددد م د أ دراد المجتمدد ،وح د مشددكمم المكددا
وصداقا

د د المممك ددم وات دداع نزاق دده د د

المجتم يدم وا كدا تلدك ال ين د وجدود تجدار ناجحدم من دا

وتومي ددا ةم د األ ددر ال يددر ةهحيددار المدينددم كمددا ا ددتزاة
التز ددوع مد د

()13

التزوةيددم ميدددانياً مددا ت د ام ت ددان م د ض د ع ال دددر ةم د تح يددا أهدددا ا

الم تمكن ا م مواكةم الم تجدا

جددرو شددةا

المممكم إل أ أ ت

أ رى

إزار األةما اتن انيم والتزوةيم.

وتهت أهميم ال م التزوة

و دداةد

()14

التواصد د االجتم دداة

أيض داً ةم د ةنددار م ددارع

المممكم م أنه ي وط ةم مشاركم الموازني

دمم المجتمد،

ودةددط رأا المددا االجتمدداة لدددي ط وال درةز ةددي ج ددود الحكوميددم والمةدداد ار الشددةاةيم لم مدد ةم د حدد
مشك

المجتم،؛ وهو ما اةد ةم تنام ال م التزوة

وةم الرغط م ت دد الد ار ا

والةحوث التد تناولد

مواج دم الكدوارث وادارت دا لدط تح دا نجاحداً كةيد اًر حتد ا

أوقا

األمما

والكوارث.

()15

ظداهر الكدوارث الزةي يدم د المممكدم د
وقدد يرجد ،تلدك إلد ةددط قددر الت نيدم الحدي دم

ةمد د التنة ددؤ ةمن ددازا ال دديو م ددت ة ً حي ددث إ ة ضد د ا ق ددد يك ددو

ددام ً وي دداود نش ددازه ة ددد ددنوا

ةاتضا م إل كو مصارع الوديدا تت داو مد ةداط إلد آ در ةندار ةمد كميدم األمزدار؛ لدتا د
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الت ام م ،زرا الحمايم أو مواج م ال يو قد ت تمد ةم ح اةا
ةم

متةاةد وهو ما يتزم

ت ار

مواج ت ا ة اليم وت مي األ زار الناجمم ةن ا.

وقد تشم زرا الت ام م ،كار م ال يو
ةد مندازا وم د ار
المتوق م م

إحصا يم ل واصع ممزر قد تحدث

المممكم ضرور مراةا االةت داد ةالمندازا ال مرانيدم

ال ديو وال واصدع الرمميدم وكدتلك إقامدم مجموةدم مد المنشدت

الج ور وال دود وت يع األضرار اةتماداً ةم ت زيز ا ت داما

الم رضم لم يو

()16

ال اصم ةتوزي هدتا اال دت داما

ورصد المحددا

اتنشار الم مم وتوجيه وانتار األ راد

أوقا

لم اومدم ال ديو
المنازا

األراض

واألكدواد المنا دةم لممةدان وزدرا

حدوث األمزار وال واصع الشديد وغيرها.

()17

الدراسات والبحوث السابقة:
تمكد الةاحددث مد الحصددو ةمد ةدددد مد الد ار دا

والةحددوث ال دداة م التد تتندداو ة قددم و ددا

اتةد د ط ةال مد د التزددوة وادار الكد دوارث الزةي يددم من ددا د ار ددم إيم ددا ةةددد الد دراما ()2117
ا تد
مددن

الت رع ةم دور تزةيا ان تجراط

تح يدم الشدةا

ةمد ال مد التزدوة

الم ددح وأدا اال ددتةيا ةددالتزةيا ةم د ةينددم قوام ددا ( )351م ددرد م د ز د

وتوصددم
مجدداال

وا دت دم
جام ددا

الةاح دم
الةح دري

إل د أ ( )%91.1م د ةينددم الد ار ددم يددرو أ ان ددتجراط و دديمم منا ددةم لم م د التزددوة

م دداةد ال درار والمحتدداجي وقضددايا اتةاقددم وكان د

التزددوة

()18

التد د

أمددا د ار ددم ال نددوع ال ضددة ()2115
الةاح م ةم من

المممكم واةتمد

()19

ددد تناول د

الم ح وأدا اال تةيا

المشاركم التزوةيم لمم أر ال وديم؛ حيث تتركم مشاركت ا

الجم يا

األهميم يما ا ت د

التزددوة

د مجدداال

األممددا

وتوص ددم

إلد د أ ال مد د التز ددوة

ددةةاً د ت اميددد اقةددا الز د

دور الم د أر د الجم يددا
إل ةدد م النتا

من ا ض ع

ال م التزوة
()21

والكددوارث د ال د وديم واةتمددد

ةم د ال م د
ال يريددم د

وتوصم

د ار م مزا ال رند ()2114

د

التن يتيم دا

ال ي ا

وضد ،ةندار ا دتراتيج وزند لم مد

ةم د مددن

الم ددح وأدا اال ددتةيا

د د المممك ددم ي ددوط ةمد د ا ددتراتيجيم وزني ددم ت ددت دع تح ي ددا التكا د د

االجتماة ةي الناا وم اةد الحكومم د ةددد مد ال ضدايا الم مدم من دا رةايدم الم داقي واتغا دم د
أوقا

األمزدار وال ديو

ةينمدا أشدار د ار دم ح د أقزدط ()2114

ال م التزوة م وج م نظر المتزوةي

مؤ ا

()21

المجتم ،المددن

إلد م وقدا
وأكدد

النتدا

مشداركم المد أر د

أن دا ترجد ،إلد

المجتم ،ن ه وظرو ه االقتصاديم واالجتماةيم يما جار ال ر والظروع االقتصاديم الصد ةم ورار تددن
م دتوى مشداركم المد أر د ال مد التزدوة

واهتمد

د ار دم نديا ال حزدان ()2113

الم دداط الت د ي ددوط ة ددا المتزددوع د مجددا ال د مم الةي يددم ةالةاحددم والم وقددا
ال اة

م المتزوةي
قصور

دمم الةي م واةتمد
وتوصم

مجاال

ةمد مدن

الم دح وأدا اال دتةيا

الد ار م إل أ دور المتزوةي

الرةايم االجتماةيم واتن انيم.

()22

ةالكشدع ةد

الت د تحددو دو ات د اط

وتلدك ةدالتزةيا ةمد ( )211م درد

مجدا الةي دم د الةاحدم كدا إيجاةيداً م اةد
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أما د ار دم ديع الشد رى ()2113

التنميم المحميم وأةمدا التزدوع واةتمدد
( )312متزوة داً وتوصددم

()23

دد ا ت رضد

ةمد مدن

دور جم يدم ال د

الم دح وأدا اال دتةيا

ةدالتزةيا ةمد ةيندم قوام دا

الد ار ددم إل د وجددود ن دداز ض د ع د أدار ال د

األحمددر م د ةين ددا ض د ع

الددوة ةههميددم التزددوع و ددوع األه د ةم د أةنددا ط م د الم ددازر د أوقددا
نتا

وغيرها يما توصم

د ار م ةةيد الش ص ()2113

لإلةد ط ال مدان أ ندار إةصدار جوندو واال دتجاةا

ال يريم

والم اةمم وتوصم

ا ت زا
النتا

الريداا مد ال د وديا

()2111
التزوة

()26

ةم ددتويا

مد

إل أ ال الةيم ال ظم مد ال دام

ةم من

ووجود م وقا

أممم أمزار جدد  2119وتوصدم

دد ركدم ةمد دور

د د ال مد د التزددوة

وق ددد اةتم ددد

د ار دم ازمدم الم جد

ةمد د م ددن

الم ددح وأدا

إل د ندددر المشدداركم د ال م د

دو إتماط ال م التزوة ةشك كام .
()27

ةالت رع ةم دور اتة ط ال د ودي د إدار

د اهتم

إلد أ اتةد ط ال د ودي لدط ي ددط م مومدا

األمزار و ا رها يما ت وا اتة ط الةدي مم ً
ا ر ةم از ،ال يديو ةينمدا كشد

إل د أ  %96م د

الم ح وصدحي م اال دتةيا

ال ميدا يمدا اهتمد

ةددالتزةيا ةم د ةينددم قوام ددا ( )311م ددرد ةالريدداا وتوصددم
ش صيم حال

()25

مدن

د الجم يدم ال يريدم الن دا يم مد مديندم

وأ م ظم د مد حممدم الشد ادا

مش دداركم الزد د

وتوصددم

الشدمري ()2113

الن ار لم م ال يرى وقد اةتمد

أما د ار م نايع الشم و ()2111

ال

إلد أة داد ال قدم ةدي المواقدع االتصداليم
المتضددرري

تداة وا اتةد ط أ ندار األممدم أمدا د ار دم موضد

الجم يا

اال ددتةيا

()24

ال دديو والك دوارث والح ار ددا

ال دموكيم التد تةناهدا الجم دور وقدد ا دت دم

الم ددح وأدا اال ددتةيا ةددالتزةيا ةمد ( )141م ددرد

المةحدو ي

األحمدر ال د ودى د

شةكا

دري م ودقي دم ةد حجدط

التواص االجتماة

د ار دم )2010( Silver & Conrad

()28

الكشع ة حجدط

حجدط ا دتجاةم الجم دور

لمتحدتي ار المت م دم ة ةصدار جدوا  Juanالدتي ضدر نو دا دكوتيا الكنديدم ةداط  2003وأظ در النتدا
أ ( )%88.1م ال ينم راضو ة الم موما
دقي ددم وجددار

كاند

الت حصموا ةمي ا ة اتةصار وأشدار ( )51.1مدن ط

إلد أ

تمددك الم مومددا

الر ا

التحتيريم ال صير قةي إةصار واليم الم ي ية

اتةصار ومصدر زورته يما ا ت رضد
التحتيريدم ةةدر ال داتع المحمدو

أك ددر متاة ددم لمواقدد ،اتنترند

ددم الشددةا

د ار دم )2009( Sherman-Moris
وأشدار النتدا

وأ ال واتدع التكيدم كاند

د ال د وديم وقددد ا ددت دم

ممار ددم ال مد التزددوة

قوام ددا ( )373م ددرد مد زد
التزددوة

د مجدداال

()31

إلد أ الزمةدم ا دت ةموا الر دا
ددد تناولد د

اتجاه ددا

الش ددةا

ةد
نح ددو

الم ددح وأدا اال ددتةيا ةددالتزةيا ةمد ةينددم

م دداةد ال درار وت ددديط ال ددو لممؤ ددا

الجوهر ال كرش ()2118
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()31

جام ددم الممددك د ود وتوصددم

ة دور ال م التزوة

مددى ك دار نظداط

أ درع د الحصدو ةمد الم مومدا

اتةص ددار وت ددادى م ددازرا أم ددا د ار ددم ددد ال ددمزا ()2119
مددن

()29

لم ر ددم حجددط

د ال مد

إلد إيجاةيددم ممار ددم الشددةا

االجتماةيددم وال ا يددم وكش د

د ار ددم

مدن

الم دح

المجتمد ،ال د ودي وا دت دم
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وأدا اال تةيا ةالتزةيا ةم ةينم قوام ا ( )511م رد وتوصم

ال مد التزددوة مد الددتكور وأن ددط مد توى المددؤه
دم المدؤه

إلد أ ( )%47.5مد ال دا مي ةمد

ال ميددا يمددا ةم د

المتو دزم أمدا د ار دم دميما الح دين ()2118

()32

الن ةدم نحدو اتدار اتة ميدم ألممدم إةصدار جوندو واةتمدد
( )97مةحو داً مد الن ةتدي ال دكريم واتداريدم وأظ در نتدا
اتة ط ال مان

دد ا دت د

الت درع ةمد اتجاهدا

ةمد صدحي م اال دتةيا ةدالتزةيا ةمد
الد ار دم رضدا غالةيدم المةحدو ي ةد أدار

إدار أممم إةصار جونو.

كمددا ا ددت د

د ار ددم )2007( Spence, Lachlan & Griffin

المتضرري م إةصار كاترينا ةالواليدا
النتدا

ن ددةم الن ددار ( )%25.88ومد

ةمد مدن

المتحدد واةتمدد

()33

ا ددتز ع رأى ةدددد مد
وأظ در

الم دح وأدا اال دتةيا

أ األمدريكيي مد أصد أ ري د كدانوا أقد ا دت دادا لمواج دم األممدم وأ التمي ميدو كدا المصددر

ال ددر يا لمم موم ددا
اتنترند

لجمي دد ،الجن دديا

ة دد اتةصدار يمدا حاولد
تشدكي اتجاهدا

االتصدا

د

واةتمد

ةمد مدن

ةد د اتةص ددار ةينم ددا لج دده

د ار دم )2007( Miles & Morse
األممدا

الدرأي ال داط د أوقدا

ةدددط وجددود ة قددم تا

التزوع

التزوة وأهط مجاال

ةينم قوام ا ( )351م رد وتوصدم
مجدداال

النتدا

اتةد ط األمريكيدم وم ارنت دا ةا دتجاةا

داللددم إحصددا يم ةددي ت زيددم و ددا

اتةصدار وقمدم اهتمداط الجم دور ةه زارهدا وكشد
المجا األمن

()34

الت درع ةمد دور و دا

ةدالتزةيا ةمد إةصداري كاتريندا وريتدا

الم دح وتحميد مضدمو ةيندم مد و دا

الجم ددور وأظ ددر النتددا

الن ة ددم إلد د ال وات ددع التكي ددم ومواق دد،

د ار دم م مدوى الشد رى ()2116
وا ت دم

من

اتة د ط لك دوارث

()35

زةي دم ال مد

الم ح وأدا اال تةيا ةالتزةيا ةمد

إلد ت اميدد ةددد المتزدوةي مد الن دار ةن دةم ( )%65.5د

رةايددم األز ددا المشددردي وأ ددر ن دمالر ال ددجو

يمددا جددار الت ددوا د المجدداال

األمنيددم لمددتكور

ةن ةم (.)%77.5
التعميق عمى الدراسات السابقة وأوجو االستفادة منيا:
 -أ د ار ا

التزوع كان

الجديد ومنصا

الزةي يم.
 -اهتم

الد ار دا

أك ر اهتماماً ةالواق ،الميدان ؛ وم

التواص االجتماة

األجنةيدم ةا دتز ةا
الد ار ددا

م ازرهددا يمددا جددار

ط ا ت د م ظم دا االهتمداط ةددور االةد ط

د دةدط وت ميدم ال مد التزدوة
الدرأى حدو األممدا

د أوقدا

األممدا

والكدوارث

والكدوارث المتوقد ،حددو ا وكي يدم ت دادى

ال رةيددم م تمددد ةم د د ار ددم األممددم ة ددد حدددو ا وحصددر األض درار

الناجمم ةن ا.
 أشدار الك يدر مد الد ار داالم مومدا

د أوقدا

ال رةيدم واألجنةيدم إلد أهميدم تحدري الدقدم والشد ا يم والوضدو

الكدوارث وأ

الجم دور ي تمدد ةمد

و دا

د

االةد ط لديا لمحصدو
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الم موما

ز وانما أيضا لت ميدم الدرو الم نويدم لديده والةحدث ةد قديط رأا المدا االجتمداة

المجتم.،

الد ار م الحاليم م الد ار ا

 -ا ت اد

د

والةحوث ال داة م د تحديدد أهدداع الد ار دم وصدياغم المشدكمم

الةح يددم والم دداةد د صددياغم ت دداؤالت ا و روضد ا ووضدد ،تصددور جديددد لشددك ال مد التزددوة
األمما

أوقا
النظريا

والكوارث وت ديط رؤيم جديد ل ةما التزوةيم ةموماً إضا م إل التزرا لمميد م

تا

االرتةاز المةاشر ةال م التزوة

ال دميم ةةر شةكم اتنترن
أىمية الدراسة :تتم

وتزةي ات ا الم تم م.

أهميم الد ار م

كنظريم رأا الما التد تدرتةز ةدالتزوع والتجم دا

ا ت

 .1أن ددا م د الد ار ددا األ لُو الت د تةحددث د زةي ددم ال قددم ةددي قدديط التزددوع ومنصددا
أوقا األمما والكوارث.
وان كاا تلك ةم الشةا الجام
 .2ت دداةد د الكشددع ة د األ ددر الن د الددتى يتركدده ال م د االجتمدداة لدددى الشددةا
احتدراط الددتا
دد

مد د

الم اةدا

وال ددم ةددالن ا وت دددير قيمددم ال مد

ال د د ودى ةمد د صد د حا

لمجرح والمصاةي والمتضرري م الكوارث الزةي يم
مشدداركم الشدةا

الك ي ددع لمش ددةا

التواصد د لت دددديط

مندازا الريداا وة دير وجدد

المجتم ،ومشك ته.

الكشع ةد مددى قددر الت نيدم الحدي دم ةمد

نحو ت ي منصا

الجددام

مد

د ال مد التزددوة وت دداةم ط مدد ،مجددتم ط لتم د ة ددداً م مداً

رةز الجام م وم رجات ا الت ميميم ةاحتياجا
ةددي الم يددي مد م ددت دم شددةكا

اتة د ط الجديددد

والمشدداركم د ات ددات ال درار وهددو مددا كددا واضددحاً

ت دددد ال ددرا التزوةي ددم التد د دش ددن ا الش ددةا

ونجد ار ؛ حيددث جددار
 .3ت ط

د

التواصد وتزةي ددا

التواص االجتماة

دمدم المجتمد ،ونشدر ا دم التزدوع اتلكتروند
ال واتددع التكيددم والةحددث ةد آليددا

نشر ا م التزوع لدى الشةا

ال د د ودي ةمد د ش ددةكم اتنترند د

وتزةي ددا

الجام

جديددد

ظ التواجدد

ال وات ددع التكي ددم ودةد دط ق دديط رأا الم ددا

االجتماة لدي ط.
 .4ت داةد ةمد ت دويط أوجده الضد ع د ت امد اتةد ط الجديدد مد ،األممدا
الشددةا

ةمد التزددوع حيددث تددو ر منصددا

ا تراتيجيم إدار اتصاال

األممم

االةد ط الجديددد م مومددا

والكدوارث ودورا د حدث

وةيانددا

لم ززد وواضد

المجتم ،ال ودى م ت ة ً.

 .5ت تةددر الد ار ددم الحالي ددم م دددى ص ددحم ددروا نظري ددم رأا الم ددا االجتم دداة والتزددو ار الحدي ددم د د
مد
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اال ت داما

واالشةاةا

وانت ا الم موما

ةم مرحمتي .
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مشكمة الدراسة:
حظيد د
الحكومددا

ال مد د التز ددوة م ددؤ اًر ةانتش ددار وا دد ،د د م تم ددع ةمدددا ال ددالط ورغ ددط اهتم دداط

مؤ ددا

ال رةيددم ة ددا ودةم ددا مادي داً وم نوي داً د

نجددا هددتا المؤ ددا

ال ي د ام محدددوداً لم ايددم وي ت ددد

التنظ دديط والت ز دديز الج دداد وه ددو م ددا ي ددتممط تد دوا ر إراد النج ددا ل دددى ال ددا مي ةمي ددا والتو دد ،د د دا ددر
المشاركم المجتم يم وانمار ال م التزوة ؛ حيث أ ةت
اتص

ال ة ار والتجدار الدوليدم وال رةيدم أ مشدروةا

والتنميم ل تح ا أهدا ا دو مشاركم أ راد المجتم ،ةوص ط أك ر إدراكاً ةاحتياجا
مشكمم الد ار دم د ت اميدد الد ار دا

وتتم

االجتمدداة ة د الوظددا ع الت د تؤدي ددا والت نيددا
ين كا ةم ت دد ا ت داما

الجم ور لشدةكا

والةحدوث التد تؤكدد التده ي ار المتنوةدم لشدةكا
الت د تمتمك ددا د أوقددا

التزوة لدى الشةا

الجام

د أوقدا

التواصد

والك دوارث وهددو مددا

التواصد االجتمداة واتشدةاةا

التد تح دا ل دط؛ ومد

التواصد االجتمداة

د دةدط وت ميدم ال مد

ط كا م الضروري الت رع ةم إمكانيم توظيدع منصدا
األممدا

األمم دا

مجتم ط.

والكدوارث وته يرات دا ةمد الم دتوى الميددان ةدالتزةيا

ةم كار م يو الرياا وة ير 2117ط ةالمممكم ال رةيم ال وديم.
المممكم م األمما

وت ّد األةاصير وال يو واألمزار
تكنولوجيدا االتصدا التد ت تمدد ةمد األقمدار الصدناةيم ةدرجدم كةيدر يمدا يصد
نظد اًر لكون دا تت يدر ةشدك
والشد ا يم

كمدا أ الت امد

التنةدؤ ةم دارها ةدقدم؛

م دا إة ميداً يتزمد

ةن ا أما حا وقوة ا د ظد ةددط إحازدم الجم دور ةشدهن ا

ز الجم ور وا تيارا ضد هتا المؤ م إمار األممم الم ار والكار م المصاحةم ل ا.

وةم الرغط مد أهميدم ال مد التزدوة
أةما تزوةيم م يد

د م دا ار التنميدم الم دتدامم و د ا دت مار وقد

ممار م ال م االجتمداة التزدوة ت تمدع مد مجتمد،

مشكمم الد ار م

ال ودي

الت رع ةم دور شةكا
أوقا

األمما

التواص اتجتماة

ن دا دوع
الشدةا

در ومد منز دم

أل رى وم و يمم إة ميم أل رى؛ حيث تتنوع ك ارت دا ودرجات دا الته يريدم د الجم دور؛ ومد
الجام

الدقدم

ةاتضددا م إلد أ إحازددم الجم ددور ة ددر حدددوث كار ددم ون ي ددا ددوع يددؤ ر د مصددداقيم

المؤ م الحكوميم الت أةم
ت ير

ممحدوظ ح د

اتجداا الريدا

الزةي يم الت يمك توق ا ة ضد ت ددط

دط تتةمدور

ت ميدم ال مد التزدوة لددى الشدةا

والكوارث ودةط قيط رأا الما اتجتماة لدي ط.

اإلطار النظري لمدراسة:
 -1نظرية رأس المال االجتماعي :Social Capital Theory
كا أو م ا دت داط مصدزمح رأا المدا االجتمداة هدو " Hanifanةداط 1916ط الدتى ةر ده
ةهندده قددو اجتماةيددم كامنددم تك د لتح ددي ظددروع الم يشددم ي ددت يد من ددا أ دراد الجماةددم وتنشدده مد الت دداو
ةي أ راد المجتم،

()36

وقد تزدور م دوط رأا المدا االجتمداة  Social Capitalةمد أيددى كد مد
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 "Pierre Bourdieuو""Robert Putnam؛ حيث رةز  Pierreةدي رأا المدا االجتمداة والتحميد
الزة د د

وة ددرع رأا الم ددا االجتم دداة ةمد د أن دده رص دديد اجتم دداة مد د ال ق ددا

الرصيد التي يممكه ال رد م رأا الما المادي
ةمد أندده ةةددار ةد ة قددا
ةم م ير المجتم. ،

()37

أما Robert

أ يددم ةددي الندداا ويتددهلع مد شددةكا

()38

والرم ددوم يت اةد د م دد،

د أشار إل رأا المدا االجتمداة
اجتماةيددم وةددادا

مشددتركم ل ددا تدده ير

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

تُحددها أهداع المجتم،؛ إت ي وط المجتم ،ةتزدوير مدا لديده

ة ض ط وةي ت ط الزةي يم قيماً ومواقع وحاجا
م ِقيط وت اليد وتشري ا ونظط ومؤ ا تدؤدي د مجموة دا إلد

مدا رأا مدا اجتمداة ُي د ط د
تنميددم المجتمدد ،وتجدداوم مشددك ته وهددو مددا يج د رأا المددا االجتمدداة ِ د لدمم ددموكيم ُمكت ددةم أك ددر مندده
()39
ِ مم ا يم مورو م ت ض ،لم واني ال ا د وال قا المجتم يم ةي الناا.
وي ةددر رأا المددا االجتمدداة ةد الددرواةز وال قددا

االجتماةيددم التد تكون ددا مجموةددم مد األ دراد

إزار ةنار اجتماة ل دمم أهدا ط المشدتركم وو داً ل دتا الم دوط ينزدوي رأا المدا االجتمداة ةمد
أهم ا

ةدد م ال ما

()41

 ةنددار اجتمدداة يمتددد مدد األ ددر ليش ددم جماةددم األص دددقار والن دوادي والجي د ارالمجتم ،المدن والجم يا

كمددا يضددط مؤ ددا

ةكا م أشكال ا وصورها.

 -مجموةددم مد األهددداع ي د

أةضددار الجماةددم إلد تح ي ددا وقددد تدرتةز األهددداع ةالجماةددم تات ددا أو

ةالمجتم ،األو  ،وتلك ةندما يت را ألممم أو كار م كال يو وال واصع والمالم وغيرها.

 -مجموةددم م د ال قددا

االجتماةيددم الت د تتكددو

د إزددار المجتمدد،؛ حيددث ت ددوط ةم د مجموةددم م د

المةادىر ال امم كال م والتةادليم وااللتماط ةالم ايير األ
 -مرونددم ال م د التزددوة

وهددو مددا يتزم د

قيم وما ت رضه ال ضويم م واجةا .

أ يتددو ر د األ دراد الرغةددم د الت دداو المشددترك لتح يددا

ا ددت اد متةادلددم يمددا ةيددن ط وةمددا يمكددن ط مد اال ددت اد الكاممددم مد المدوارد التد تو رهددا الجماةددم د

ةم م يد ل م أو ا

م المجتم.،

()41

ويضد ددط رأا المد ددا االجتمد دداة أة د دداداً ك يد ددر أهم د ددا الجماةد ددا

واأل د ا وال د الجم د والت داو
وال د ال يا د

()42

المجتم ،اال تراض
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والم مومدا

واالتصدا

والشد ددةكا

االجتماةيد ددم وال د ددم

واالنددما والتما دك االجتمداة

والتمكدي

يمدا يتشدك رأا المدا االجتمداة ال اال ت ارضد مد أة داد أ درى أهم دا ال دم دا د
والتشةيك االجتماة ةم م توى األ دراد والجماةدا وةوا دد رأا المدا االجتمداة
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اال تراض أما األ ةا الت تد  ،األ ر لاد نحو الد و
التواص وتكوي الصداقا واالشتراك مجموةا

ت اة

تتة ،ا

تو رها لمم ت دط

()43

حاجدم إن دانيم جديدد لددى الم دت دمي
ةهنشدزم م د الكتاةدم ةمد صد حا
دوا د ،ا دت داط شدةكا

واكت ا

اجتماةيدم ةةدر اتنترند

االهتماط المشترك.

ويشير  )2010( Goslingإلد أ شد ةيم منصدا
ري والح اظ ةم ال قا

التواصد االجتمداة ترجد ،إلد ال د ولم التد
االجتماةيدم مد ،أةضدار الشدةكم وهدو مدا يشدة،

ةاتضدا م إلد ت ميد الشد ور ةالوحدد

األصددقار والت ميدا واةددار اتةجدا
د

التواصد االجتمداة

الش ر وال م م الزيةم ةي األصدقار.

دد تدتم

ال قدا

الح داظ ةمد

()44

وتلدك د حالدم ال يداط

يمدا صدنع ")2011( Hew

ال ا مدم والت ةيدر ةد الدتا

وةمد الدرغط مد أ م دوط رأا المدا االجتمداة هدو م دوط غرةد وينظدر إلد المتزدوةي ومدا
ي دمونه لممجتم ،ةنظر ماديم
ةم م ر م ن از ال م الموجود

قيا ده يشدير إلد الك يدر مد ال ديط االجتماةيدم
نحو حم ا.

المجتم ،وال

دو ةمد تزدوة ي دوط

()45

()46

وةم هتا تشتم نظريم رأا الما االجتماة ةم الك ير م ال روا ال مميم أهم ا
 كممدا احتد ال درد مكاندم متميدم د الةندار االجتمداةاالجتماةيم
 -كمما كان

هتا الةنار وتكوي الصداقا

تدوا ر لده در

واالهتماما

والتد قدد يترتد

وةم ال كا

المشتركم.

نه كمما ض

هدتا الدرواةز اتجده األ دراد إلد ا دت داط ال قدا

 يدتط الت اةد ةدي مجموةدم مد ال داةمي مد حيدث ال صداال قا

الت تمتمك ا الجماةم ق الج د المةتو

مد

االجتمداة
االجتماة

مشددتركم وأ الشددةكا

االجتماةيددم د

ينتمدو إلي دا

المتاحدم د أ دا

المجتم.،

االجتماةيدم وكممدا ماد التشداةه د
ةمميم الت اة ةين ط.

 يت اة األةضار ةشك مةاشدر أو غيدر مةاشدر د إزدار شدةكااهتمامددا

االجتماةيدم د أ دا م يدد

التد يمتمك دا األ دراد والجماةدم التد

غا يم لتكريا األوضاع ال ا مم دو تزوير أو تجديد لم يط ال ا د
صا

أكةدر ال دت

الرواةز ةي األ راد قويم ا تزاع ال رد أ ي دت دط ال قدا
ةمي دا تنميدم وتزدوير ال قدا

ال قدا

وة قدا

م ظم ددا شددك

اجتماةيدم و داً لمدا لددي ط

مد

أشددكا

رأا المددا

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

 -2نظرية االستخدامات واإلشباعات:
ت تمد الد ار م أيضاً ةم مد

اال ت داما

واتشدةاةا

اتة د ط الجديددد الت د تؤكددد ت مددد متص د ح مواقدد ،اتنترن د

د صدورته الجديدد المتوا دم مد ،زةي دم

الةحددث ة د محتددوى محدددد تشددةاع حاجددا
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محدد لدي ط وهو تصور ي الع التصور ال اةا ال ا ط ةم أ ا ت ك الجم ور لمضدامي اتةد ط يدتط
الروتي والت ود وم دو وجود دوا  ،محدد .

م ةا

 -3نموذج انتقال المعمومات عمى مرحمتين:
وهو نموت ي دوط ةمد تدد ا الم مومدا

اتةد ط الجديدد وي در كي يدم تدد ا الةياندا

ةةدر منصدا

الةي م اتة ميم الت ميديم م اة ةي م اتة ط الجديدد ونمدوت االتصدا اتلكتروند ال دا ط ةمد الت اةد
ال ددديناميك ة ددي ال ددا مي ةاالتص ددا والمحت ددوى والمنص ددا

اتلكتروني ددم والجم ددور د د ة ق ددت ط ةال ددياا

االجتماة والنظط التشري يم واالقتصاديم المرتةزم ةاالتصا .
وةم هتا ت تمد الد ار م الحاليم ةم رصد ظاهر ت اة الشةا
الجديد

أوقا

ةةدر منصدا

الجدام

اتةد ط

الكوارث ومن ا ظاهر ( يو الرياا وة ير) الت تحدث ك ةاط ت ريةاً ورصد ج ود

ددرا التزددوع ةمد شددةكم االنترند

مشدداركم الشددةا

ةشدده األممددم و ددة إدارت ددا وتدده ير تلددك د م ددتويا

الجام م ودةط قيط رأا الما االجتماة لدي ط.
تساؤالت الدراسة:
 .1ما مدى ت را الشةا

الجام

 .2ما دوا  ،ا ت داط الشةا
 .3ما اتشةاةا

لشةكا

الجام

المتح م لدى الشةا

التواص االجتماة

شةكا

مجا ال م التزوة ؟

التواص االجتماة

الجام

ال م التزوة ؟

ةند ا ت دام ط شةكا

التواص االجتماة

د ال مد

التزوة ؟
 .4ما دور شةكا
األمما

نشر ا م التزوع ةي شدةا

التواص االجتماة

الجام دا

والكوارث؟

 .5ما نوةيم مشاركم الشةا

الجام

ال م التزوة االلكترون

 .6مددا أة دداد رأا المددا االجتمدداة و ددة ت يمدده ةمؤ ددا
أوقا

ال د وديم د أوقدا

األمما

 .7مدا ت يديط الشدةا

أوقا

األمما

والكوارث؟

ال م د التزددوة ةم د شددةكم اتنترن د

د

والكوارث؟
الجدام

لددور شدةكا

التواصد االجتمداة

د ت ميدم ال مد التزدوة ودةدط قديط

رأا الما االجتماة لدي ط؟
فروض الدراسة:
 الفررررض األول :توج ددد ة ق ددم ارتة دداز دال ددم إحص ددا ياً ة ددي م ددد ا ددت داط الش ددةاالتواص االجتماة واتجاهات ط نحو دةط وت ميم ال م التزوة
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أوقا

األمما

الج ددام

ش ددةكا

والكوارث.
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 الفررررض الىرررانى :توج ددد ة ق ددم ارتة دداز دال ددم إحص ددا ياً ة ددي درج ددم متاة ددم الش ددةاالمجتم ،واتجاهات ط نحو نشر ا م التزوع ةةر منصا

والكوارث

التواص االجتماة .

 الفرررض الىالررث :توجددد ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا ياً ةددي رؤيددم الشددةامنصا

التواصد االجتمداة

األمما

والكوارث.

د

الجددام

األمما

لمدددور الددتى ت ددوط ةدده

دمدم المجتمد ،واتجاهدات ط نحدو نجدا ال مد التزدوة

 الفرض الرابع توجد ة قم ارتةداز دالدم إحصدا ياً ةدي أهميدم ال مد التزدوةالما االجتماة (الت امح وال م

الج ددام

األ راد وال م

ل مم ددا

د أوقدا

د المجتمد ،وقديط رأا
الجام

المؤ ا ) لدى الشةا

د أوقدا

والكوارث.
الد ار م الحاليم لتح يا ةدد م األهداع أهم ا ا ت

أىداف الدراسة :ت

 .1الت ددرع ةم د مدددى ت ددرا الشددةا
والكوارث ومجاال

األمما

 .2الكشع ة الو ا
األمما

الجددام

د المممكددم لشددةكا

األةما التزوةيم الت يرغةو االن راز ي ا.

وا ليا

والكوارث واتجاها

ال ممم لت ي مشاركم الشةا
الشةا

الجام

الجام

 .5ت ي دديط ال دددور ال ددتى ت ددوط ة دده ش ددةكا
أوقا

الجام

األمما

ال م التزوة

الجام

د أوقدا

نحوها.

 .3رصد أة اد رأا الما االجتماة و ة ت يم ا
 .4الت رع ةم رؤيم الشةا

التواص د االجتمدداة

د أوقددا

المجتم ،ةةر شةكا

التواص .

لدوا  ،المشاركم نحو ال م التزوة
التواصد د االجتم دداة

المممكم.

د د ت مي ددم ال مد د التز ددوة ة ددي الش ددةا

والكوارث ودةط قيط رأا الما االجتماة لدي ط.

اإلجراءات المنيجية لمدراسة:
نروع الدراسرة ومنيجيرا :تنتمد هدتا الد ار دم إلد نمدز الةحدوث والد ار دا
رصد وتحمي وت ويط صا
ةم من

المددن

مجموةم م ينم أو موقع مدا كمدا هدو د الواقد ،الحدال

الم ح ةال ينم؛ حيدث ينتمد هدتا المدن

دةط وت ميم ال م التزوة لدى الشةا

الجام

مجتمرع الدراسرة :يتم د مجتمد ،الد ار دم د
والم دا ار

إلد

أوقا
دم الشدةا

األمما
الجدام

دم ةمريدم م مدم ةالزاقدم والنشداز وامكانيدم اكت دا

وتحمد الم د وليم إلد جاند

مرحمم ةمريم يمكن ا المشاركم ة اةميم

مروندم وةددط جمدود ال قدا
أوقا

واةتمدد

الد ار دم

دم الم دو الت ديريم أو التحميميدم ويتنا د

مدد ،الد ار ددم؛ حيددث إن ددا ت دددع إلد وصددع وتحميد وت ددير دور شددةكا

واتنداث وهد

الوصد يم التد ت دت دع

التواصد االجتمدداة

والكوارث

هدتا
د

المممكم.

ةالجام دا

ال د وديم مد الدتكور

الجديدد مد الم دارع والم مومدا
اتن دانيم و ضد ً ةد تلدك

الكوارث الت يت را ل ا المجتم.،
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نوع العينة وحجميا :أجري الد ار م الحاليم ةم ةيندم ةمديدم قوام دا ( )511م درد وتدط دح ال يندم مد ةددد
مد الجام ددا ال د وديم (الممددك ةةددد ال ميددم د جددد والممددك الددد د أة ددا وجام ددم نددايع لم مددوط األمنيددم
د د ا تي ددار ال ين ددم ضد دواةز مح دددد تتم د د

ةالري دداا) وق ددد روةد د

أةمد ددارهط ةد ددي (35- 18ةامد ددا) وم د د م د ددت دم شد ددةكا
وي مح هتا ال دد لمةاحث ةه يم

التزوة
ةي م ردا

ال ينم و اً لمت ي ار

التواص االجتماة

التندوع واال ت دا

د

النوع وال مر والم توى الد ار

حدود الدراسة :اقتصر الد ار م
مجال ا المكدان اشدتمم

د د أ يكوند دوا مد د الجن ددي

التواص د د االجتمد دداة ويشد دداركو
صدا

وتتد دراو
د د ال م د د

ال يندم واجدرار الم ارندا
ال مم .

والت ص

الجام ا

مجال ا الةشرى ةم ةينم م شةا

ال وديم و د

ةمد ( )511م درد و د مجال دا الموضدوة اقتصدر ةمد د ار دم دور شدةكا

دةط وت ميم ال م التزوة لدى الشةا

و د مجال ددا الممددان شددمم

(مددارا وأةري د

أوقدا

الجام

األممدا

والكدوارث

ومددايو  )2118وهددو المدددى الممن د لتزةيددا اال ددتةيا م د

حيث تومي ،وجم ،وت ريغ ةيانات ا.
أداة جمع بيانات الدراسة:
صحيفة االستبيان ا ت دط الةاحث صحي م اال تةيا ةوص ا أدا ر ي م م أدوا
ة د ت يم ا إل ةد محاور لتمةيم المزال

الةح يم المتم مم

وة دد أ تدط تحكيم دا ةمميداً تدط تزةيدا اال دتةانم ةمد

اتجاةم ةم ت داؤال

ةيندم مد زد

األمنيدم ةالريداا ةوصد ا د ار دم ا دتز ةيم لضدةز واضدا م وت ددي

وزالةدا

جم ،الةيانا

و دروا الد ار دم

جام دم ندايع لم مدوط

ة دا محتويدا

اال دتةانم قةد

ت ميم ا ةم ال ينم الم ترحم لمد ار م ال ميم.
قياس الىبات والصدق:
ت وط ا تةا ار ال ةا
الىبرررات :تددط ح ددا
الن

والصدا ةالتهكد م مصداقيم أدا الةحث وال م
ال ةددا

الم ويم ل ت اا وجد أن ا ةم

وةما يؤكد ال م

إجاةا

م ردا

نتا

ةزري ددم إةدداد التزةيددا وة اص د ممن د قدددرا

الد ار م.
ددم أ دداةي ،وةا ددت ار

نحو  %94وه ن ةم يمك االةتماد ةمي ا ةوص ا م ام

الد ار م.

ةا

الصدق :ي صد ةالصدا أ تكو اال تةانم صالحم لتح يا أهدداع الد ار دم وأ ت كدا مدا ي تدرا
أ ت ك ه وهو ما تح ا منه الةاحث وتط ا ت داط نوةي م ا تةا ار الصدا
 صرردق المحكمررين تددط ةددرا اال ددتةيا ةمد ةدددد مد المحكمددياالتصا لموقوع ةم مدى ك ار اال تةانم
الت دي

77

ةمي ا حيث أة

الحصو ةم الم موما

د مجددا اتةد ط وتكنولوجيددا
المزموةم؛ وم

دط إجدرار ة دا

الةاحث ةم األ مم الت ت دتحوت ةمد ن دةم ات داا ةدي المحكمدي تميدد ةد
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 %85ةوص ه يم

م توى مرت دا مد الصددا وا دتة د األ د مم التد لدط تحصد ةمد ن دةم ات داا وتدط

دم ةدد م األ مم م ا و ا لرأى المحكمي .

()48

 -صرردق األداة تددط إةددداد صددحي م ا ددتةيا وتجرية ددا ةمد ةينددم مد الزد

ةجام ددم نددايع لم مددوط

األمنيم ةالرياا قوام ا ( 51م رد ) م إجمال ةينم الد ار م األصميم ةشدك تت دا يده مد ،دما
موض ،الد ار م وتط تدوي كا م الم حظا
وض ،اال تةانم

وم

مراج م الم حظدا

واد دا الت ددي

ال يندم
ةمي دا تدط

صورت ا الن ا يم لتصةح قاةمم لمتزةيا.

 -3المعالجة اإلحصائية لمدراسة:
استخدم الباحث المقاييس اآلتية بصورة رئيسة:
 -التك ار ار

والن

اتحصا يم.

 م ياا كا 2لمتصنيع األحادي ل ياا م نويم تةاي المةحو ي -م ياا كا 2لمتصنيع ال نا

يما يت ما ةمت ير م ي .

ل ياا م نويم االرتةاز ةي مت يري .

 م ياا ةير و ل رتةاز.مفاىيم ومصطمحات الدراسة:
 .1شبكات التواصل االجتماعي :ه شدةكا
يشددارو

والمدونا

و د أى مكددا
وغيرها).

اجتماةيدم ت اةميدم تتديح التواصد لم دت دمي ا د أى وقد

د ال ددالط أةرمهددا (ال دديا ةددوك وتددويتر واليوتيددو وجوجد ةمدا و ميكددر

 .2العمررل التطرروعى إجرائيررا :ي صددد ةدده د هددتا الد ار ددم الج ددد الددتى يةتلدده الزالد
المج دداال

الجددام

االجتماةي ددم أو ال يري ددم مد د دو توق دد ،لم ددردود م ددال م اةد د ةمم دده د د أوق ددا

د أى مد
األمم ددا

والكوارث.
 .3التطررروع االلكترونررري :وي ن د ا ددت داط المتزددوةي منصددا
أوقا

األمما

وغيرها.

والكوارث ةما

تلك تزةي ا

الوات ا

اتة د ط الجديددد د
و نا

 .4الشررربكة االجتماعيرررة :ه د تجمدد ،م د األ دراد ت درةز ط ة قددا
واهتماما

مشتركم لتح يا هدع محدد م

شا

دمددم المجتمدد ،د

وتويتر واليوتيو وال يا ةوك

مت دددد يجتم ددو حددو موضددوةا

ال م التزوة واألةما ال يريم واتن انيم.

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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المبحث الىانى :نتائج الدراسة الميدانية:
جدول ( )1يوضح خصائص عينة الدراسة
خظبئض ػٕ١خ اٌذساعخ
روٛس
ئٔبس
ِٓ ػّش ()00 - 81
ِٓ ػّش ()05 - 02
ِٓ ػّش ()22 -05
ِٓ ػّش ()25 - 28
اٌّغز ٜٛاألٚي
اٌّغز ٜٛاٌضبٔٝ
اٌّغز ٜٛاٌضبٌش
اٌّغز ٜٛاٌشاثغ
ؽالة ِبعغز١ش
وٍ١بد ٔظش٠خ
وٍ١بد ششػ١خ
وٍ١بد ِزخظظخ

إٌٛع

اٌؼّش

اٌّغزٜٛ
اٌذساعٝ

اٌزخظض

تظ ددر ةيانددا

إٌغجخ
52
52
55.52
25
82
0..2
88..2
22.12
21.12
1.02
1..2
05.52
51.12
05.12

اٌؼذد
052
052
002
825
15
82
51
855
811
58
51
802
055
801

الجدددو ال دداةا أ توميدد ،ةينددم الد ار ددم مد حيددث النددوع تددط ةالت دداوي؛ ددد روةد

ا تيار ال ينم أ يكونوا م التي يممكو ح اةاً ةم منصدا
ولدي ط م ار التواص م ،ال ير؛ وهو ما يشير إل ةدط وجود ته ير لمت يدر الندوع د ال مد التزدوة
أوقا

األمما

التواصد

ويشداركو

د ال مد التزدوة

والكوارث الزةي يم.

د
د

ومرررن حيرررث العمرررر ج ددار ال ددم ال مري ددم مد د (22–18ةام ددا) هد د األك ددر نش ددازاً د د األةم ددا
التزوةي ددم ةن ددةم ( )45.41ددط ال ددم ال مري ددم مد د (24-23ةام ددا) ةن ددةم ( )35.1وال ددم ال مري ددم مد د

( 31 -25ةام ددا) ةن ددةم ( )17.1وأ يد د اًر ج ددار ال ددم مد د (35 – 31ةامد داً) ةن ددةم ( )2.61وه ددو م ددا
يشددير إل د أ الم ددتويا األول د ةالجام ددم كان د ه د ال ددم األك ددر ا ددتجاةم لم م د التزددوة ةةددر ال ددالط
اال ت ارضد

وتت ددا هددتا النتيجددم مدد ،مددا توصددم

إليدده د ار دتا ( ازمددم الم جد

 2111وايمددا ةةددد الدراما

 )2117د أ دوا دد ،ال مد التزددوة تدرتةز ة مددر المتزددوع كممددا ت دددط ةمددر الشددا

التزوة .

قمد

دوا ده لم مد

ال م التزدوة

ومن حيث المستوى الدراسى جار ز
الم توى ال الث ال م األك ر ان رازاً
الم توى ال ان ةن ةم ( )31.81الم دتوى األو ةن دةم ( )11.61وزد
ةن ةم ( )38.81ط ز

الماج تير ةن ةم ( )9.21ةينما جار الم توى ال ارةد ،األقد اهتمامداً ةال مد التزدوة ةن دةم ( )8.21وهدو
مددا يشددير إلد د أ الم ددتوى ال الددث يش ددك ال ددم األك ددر ان ارزد داً د ال م د التزددوة وهددط الددتي تتد دراو
أةمارهط ةي (22 -18ةاما)؛ األمر التى ي مم م أهميدم الم دتوى الد ار د لممتزدوع وهدو مدا تت دا يده

الد ار م م ،د ار م (ح

أقزط .)2114

ومن حيث التخصص العممى :جار الت وا ال ددى لز

وتلك ةن ةم ( )48.81ط ز
77

الكميا

الكميا

الشرةيم م ارنم ةالكميا

ال مميم والمت صصم ةن ةم ( )25.81والكميا

األ درى

النظريم ةن دةم
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( )25.41وهددو مددا يشددير إلد ارتةدداز ال مد التزددوة
تكا

ير
وةم لم ا

ال م التزوة .

د المممكددم ةال يددد ات د ميم ومددا تدددةو إليدده مد

وكتلك ما ت ت د ه رؤيم المممكم 2131ط م التو  ،د مشداركم الشدةا

الجدام

جدول ( )2يوضح مدى تعرض الشباب الجامعي فى المممكة لشبكات التواصل االجتماعى
فئبد اٌزؾًٍ١
شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٝ
ر٠ٛزش
اٌف١ظ ثٛن
اٌٛ١رٛ١ة
فٍ١ىش
اٌٛارغبة
أغزغشاَ
عٕبة شبد
اٌّغّٛػبد اٌجش٠ذ٠خ
ِذٔٚبد ِٕ ،زذ٠بد.... ،
اٌّغّٛع

تشددير ةيانددا

15
10
25
50
55
22
50
.5
05
522

82
8..5
85.1
82.5
1.2
..2
1.5
82.2
5.2
822

الجدددو ال دداةا إل د تصدددر موقدد ،تددويتر ةن ددةم ( )17.1ددط موقدد ،ال ي ددةوك ةن ددةم

( )16.4وموقد ،اليوتيدو ةن دةم ( )14.8والمجموةدا
ط الوات ا

اٌؼذد

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

ةن ةم ( )9.1و نا

ةن ةم ()5.1؛ حيث تظ ر النتا
د الم ر ددم ةكار ددم ال دديو

شا

الةريديدم ةن دةم ( )13.1و ميكدر ةن دةم ()11.4

ةن ةم ( )8.4دط ان دتجراط ةن دةم ( )6.1والمددونا

تصددر تدويتر المواقد ،األك در ا دت داماً لددى شدةا

والمنتدديا

الجام دا

ال د وديم

وتت ددا هددتا النتيجددم مدد ،د ار دت ( ددمزا ال رن د  2114و ندديا ال حزددان

 )2113د أ الت اةد ةددي المتزددوةي ةةددر تددويتر جددار أ ددرع ن د ً لمحدددث م د

ال يديو والت اصي المصاحةم لمكار م الم ار .

د

الصددور وم دداز،

جدول ( )3يوضح دوافع تعرض الشباب الجامعى لشبكات التواصل فى أوقات األزمات والكوارث
فئبد اٌزؾًٍ١
دٚافغ االعزخذاَ
ِظذس ِِ ِٓ ُٙظبدس اٌّؼٍِٛبد
ِٕزذٌٍ ٜؾٛاس ٚإٌمبػ ٚاٌذسدشخ
ِزبثؼخ األؽذاس ٌؾظخ ثٍؾظخ
رى ٓ٠ٛأطذلبء عذد
اٌزغٍ١خ ٚاٌزشف١خ
ئشجبع غش٠ضح ؽت االؽالع
ٚعٍ١خ رفبػٍ١خ ث ٓ١اٌشجبة
اٌؾش ػٍ ٝاٌم ُ١اإل٠غبث١خ ف ٝاٌّغزّغ
ؽشذ اٌشأ ٜاٌؼبَ ٌمؼب٠ب ثزارٙب
اٌّشبسوخ ف ٝاٌؼًّ اٌخ١شٚ ٜاٌزطٛػٝ
اٌجؾش ػٓ اٌّشبسوخ ف ٝػًّ ِف١ذ
ٚعٍ١خ رفبػٍ١خ ٌٍزٛاطً ِغ اٌغ١ش
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ
8.0.5
8.221
8.011
8.001
8.2.1
8.218
8.225
8.055
8.00.
8.015
8.02
8.205
2.128

اٌّزٛعؾ
اٌؾغبثٝ
2.08
2.82
2.00
2.81
2.82
2.08
2.82
2.81
2.85
2.08
2.81
2.0.
2.82

اٌّزٛعؾ
اٌّٛصْٚ
.5.5
.0..
.5.5
.2.1
.0..
.5.0
.2.5
.2.1
.2.2
.5.0
.2..
.5.0
.2.5
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تظ ددر ةيانددا

الجدددو ال دداةا ت دددد دوا دد ،ا ددت داط شددةا

االجتمدداة ؛ حيددث جددار
الشددةا

الدرجددم الكميددم لدددور شددةكا

الجام ددا

التواص د

التواصدد

ال د وديم شددةكا

د دةددط وت ميددم ال م د التزددوة لدددى

ةن ددةم متو ددزم وةمددغ المتو ددز الح دداة الكمد لمدددى موا ددم المةحددو ي ( 3.17مد  )5وهددو مددا

يوضددح أ المةحددو ي ي ددت دمو شددةكا
تصدر ال ر الت تدن
وهو ما تت ا يه نتدا

نتا ج ا إل

ةمد أ شدةكا

التواص د ةدرجددم متو ددزم د أوقددا
التواصد

و ديمم الدم لمتواصد ةدي الشدةا

الد ار دم مد ،د ار دت ( ازمدم الم جد

اليم اتة ط الجديد

األممددا

والك دوارث يمددا
ةن دةم ()65.3

2111ط وح د أقزدط  )2114التد أشدار

أةما التزوع واتغا م أ نار الكوارث واألمما .

جدول ( )4يوضح اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي فى العمل التطوعى
فئبد اٌزؾًٍ١

اٌؼذد

اإلشجبػبد
شبسوذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌخ١ش٠خ اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي اٌفمشاء
اشزشوذ ف ٝص٠بسح اٌّشػٚ ٝرمذ ُ٠اٌؼٌُٙ ْٛ
أعّٙذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝاٌّغبي اٌضمبفٝ
شبسوذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝاٌّغبي اٌش٠بػٝ
أرؼبِ ْٚغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي اإلغبصخ اإلٔغبٔ١خ
أعّٙذ ف ٝاٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
أرؼبِ ْٚغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝسػب٠خ ر ٜٚاالؽز١بعبد اٌخبطخ
أرؼبِ ْٚغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي اٌذفبع اٌّذٟٔ
أعّٙذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي ِىبفؾخ اٌزذخٓ١
شبسوذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌّ ْٛإعغبد ِىبفؾخ اٌّخذساد
ػٍّذ ف ٝاٌغٛٙد اٌزطٛػ١خ فِ ٝغبي سػب٠خ اٌّٛ٘ٛثٓ١
شبسوذ ف ٝاٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ فِ ٝغبي سػب٠خ اٌطفٌٛخ
أعّٙذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي ِؾ ٛاألِ١خ
اٌّغّٛع

يتضح م ةيانا

رةاي ددم توى االحتياج ددا
لمؤ ددا

الجدو ال اةا التةاي حو زةي م المشاركم

ةن ددةم ( )7.91ةينمددا جددار

تا

المشدداركا

التوجدده ال ددا

الجددام

د م دداةد ال درار وأةمددا اتغا ددم ورةايددم الز ولددم والن ددوا

د ال م د التزددوة

وحرجد الحدوادث والكدوارث ومدددمن الم ددد ار
دةط المؤ ا

الت د ت ددوط ةم د رةددايت ط

الت د ت ددت دع الح دداظ ةم د المددوروث الحضددارى

ةالةي م وأةما الد اع المدن ومكا حم التد ي ومحو األميم
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ال م التزوة ؛ حيدث تصددر

مكا حددم الم ددد ار ةن ددةم ( )11.16ورةايددم الموهددوةي والمؤ ددا

مشدداركم الشددةا

2.50
82.21
2.12
..52
..55
5..1
8..22
5.12
2..2
82.2.
1.55
5.00
0.10
822

ال اص ددم ةن ددةم ( )16.33ددط مي ددار المرضد د ةن ددةم ( )13.79وت ددديط ال ددو

ةن ددةم ( )9.55ودةددط المؤ ددا

المشاركم

821
088
808
11
822
12
052
2.
5.
855
85.
12
52
8522

إٌغجخ

د مجدداال

ترتي

مته ر وهو مدا ي در ارت داع ن دةم

توى االحتياجددا

ورةايدم الموهددوةي

ال اصددم وميددار مصدداة

والح دداظ ةمد التدراث ةينمددا تراج د

الرياضيم واالهتماط ةالةي م ومكا حم التد ي

ومحو األميم .
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جدول ( )5يوضح مفيوم العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى السعودي
فئبد اٌزؾًٍ١
ِذ ٜاٌفُٙ
ِغبػذح اٌفمشاء
ِغبػذح األ٠زبَ
ِغبػذح ر ٜٚاالؽز١بعبد اٌخبطخ
ِغبػذح وجبس اٌغٓ
ِغبػذح أعش شٙذاء اٌٛاعت
ِغبػذح ِظبث ٝاٌىٛاسس اٌطبسئخ
اٌّغّٛع

أشددار ةيانددا
االحتياجددا

روٛس

ئٔبس

800
.5
22
80
85
052

52
01
821
02
02
1
052

الجدددو ال دداةا إلد أ التزددوع ي ددت دع م دداةد ال درار ةن ددةم ( )35.81ددط توى

ال اصددم ةن ددةم ( )29.21وم دداةد األيتدداط واأل ارم د ةن ددةم ( )18.61ورةايددم كةددار ال د

ةن ةم ( )7.81ط أ ر الش دار ةن ةم ( )7.1ةينما جار
()1.61؛ حيددث تشددير النتددا
ت اة الرجا م ،األمما

الحوادث والكدوارث د الترتيد

إل د ت ددوا الن ددار ةنددد الت اةد مدد ،توى االحتياجددا

(ج ديا وتهنيا وحركيا  )...ةينما ت دوا الرجدا
الم اج م م

د جاند

األ يدر ةن دةم

ال اصددم م د الم دداقي

م داةد ال درار د الوقد

الدتى ين ددط يده

ال يو م اة اهتماط ن ة م الن ار وهدو مدا تت دا يده الد ار دم

مد دد ،د ار د ددم (م مد ددوى الش د د رى  )2116د د أ الشد ددةا
التزوة

اٌؼذد
821
12
85.
21
25
1
522

اإلعّبٌٝ
إٌغجخ
25.12
81..2
01.02
2.12
2.2
8..2
%822

وم اةد ال رار وتوى االحتياجا

الجد ددام

لد دددي ط اتجاهد ددا

ال اصم والتواص م ،ا

إيجاةيد ددم نحد ددو ال م د د

ري .

جدول ( )6يوضح مدى مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى اإللكترونى
فئبد اٌزؾًٍ١
ِذ ٜاٌّشبسوخ
ٔؼُ
أؽ١بٔب
اٌّغّٛع

تظ ددر ةيانددا

الجدددو ال دداةا أ أغم د

روٛس

ئٔبس

025
85
052

050
02
052

الشددةا

الج ددام

اٌؼذد
522
02
522

اإلعّبٌٝ
إٌغجخ
15.52
5..2
%822

يتدداة ،ويشددارك ةشددك دا ددط د أةم ددا

التزوع ةن ةم ( )95.41وأ ( )4.61من ط يتاة و ويشاركو أحياناً؛ حيث تظ ر النتا
م د الجن ددي ةالتواص د االجتمدداة مدد ،غي درا وهددو مددا ي د

اتنترن

أةما التزوع واال ت اد م تجار الجم يدا

توجيدده ه دؤالر الش دةا

اهتماط الشةا

ناحيددم توظي دع شددةكم

التزوةيدم د ةمددا ال دالط الم تم دم وتتةداي

ه ددتا النتيجد ددم مد دد ،د ار د دت ( د ددمزا ال رند د  2114وال ند ددوع ال صد ددة  )2115د د أ غالةيد ددم الشد ددةا
الجددام

لي د

لدددي ط مشدداركم د ال مد التزددوة الميدددان

المةحو ي لدي ط الرغةم

أك ر م التزوع الميدان .

المشاركم

يمددا أشددار الد ار ددم الحاليددم إلد أ غالةيددم

ال م التزوة ةةر منصا

التواص وتزةي ا

ال واتع التكيدم

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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جدول ( )7يوضح حجم استفادة الشباب الجامعى من العمل التطوعى االلكترونى
فئبد اٌزؾًٍ١
اٌفٛائذ
ػ١بع ٌٍغٙذ ٚاٌٛلذ
ال رٛعذ فٛائذ ِؾذدح
و١ف١خ رٕظ ُ١اٌٛلذ
ِؼب٠شخ ؽ١بح عذ٠ذح
ٌُ أرؼٍُ أ ٜشٝء
اٌّغّٛع

تشدير ةياندا

روٛس

ئٔبس

55
22
10
52
052

0.
5.
5.
15
21
052

اإلعّبٌٟ
إٌغجخ
اٌؼذد
5.02
0.
02.02
828
02.12
881
22.02
8..
82..2
11
822
522

الجددو ال داةا إلد تندوع وتةداي ال وا دد التد يتحصد ةمي دا المتزدوع؛ حيدث تصدددر
ةن ددةم ( )33.21ددط الم دداةد ةم د تنظدديط الوق د

الرغةددم د م ايشددم حيددا جديددد مدد ،توى االحتياجددا

ةن ددةم ( )23.81ةينمددا أشددار مددا ن ددةته ( )21.21م د المةحددو ي إل د ةدددط وجددود ا ددد محدددد ةا ددت نار
ش ورهط ةدورهط تجاا المجتم ،أما ة يم المةحو ي
مشاركت ط

م

د أكد ما ن ةته ( )17.61من ط أن دط لدط ي دت يدوا شدي اً

أةما التزوع الت ي دوط ة دا مم ؤهدط د الجام دم أو المنز دم التد ي يمدو

حي أشار ن ةم ( )5.21إل أ األةما التزوةيم ه ضياع لموق
ال م التزوة لدى الشةا

ي دا

والج دد وهدو مدا ي در ارتةداز

ةدوا  ،االز ع ةم ك جديد ط التراج ،ةمرور الوق .

جدول ( )8يوضح الفائدة التى يحصل عمييا الشباب عند القيام بعمل تطوعى أون الين
فئبد اٌزؾًٍ١
ٔٛع اٌّىبفأح
ِىبفأح ِبد٠خ
ِىبفأح ِؼٕ٠ٛخ
شٙبدح رمذ٠ش
ٚعبَ رمذ٠ش
ِؾجخ إٌبط ٚخذِخ اٌّغزّغ
ٌُ أؽظً ػٍ ٝشٝء
اٌّغّٛع

تظ ددر ةيانددا

روٛس

ئٔبس

80
5
800
888
052

1
00
82
02
11
15
052

( )6.81إل أ مكا هت ط كان

م نويم ةةر كممدا

م

اٌؼذد
1
25
00
02
002
815
522

ددط ج ددار

مد د واجد د

ديند د

الشدكر وال ندار م اةد حصدو الدة ا مدن ط ()4.41

أوقدا

الجام

الكدوارث الزةي يدم؛ حيدث تظ در النتدا

لط ي دت دع الجاند
حدر

المدادى نظيدر مدا ي دمونده

المةحدو ي مد الجن دي ةمد ةمد

ال ير وش ورهط ةواجة ط تجاا دين ط ووزن ط.
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وأش ددار

ت دير وآ ري ةم أو مم ودروع تتكاريدم ةن دةم ( )4.1والمكا ده الماديدم ةن دةم ()1.81

وهو ما يشير إل أ ال م التزوة لدى الشةا
دما

إٌغجخ
8.12
..12
5.52
5
55
21
822

الجدددو ال دداةا أ ( )44.1م د المةحددو ي يؤكدددو أ مكا ددهت ط ه د محةددم الندداا

ةينم ددا ي ددرى ( )39.1م ددن ط أن ددط ل ددط يحص ددموا ةمد د شد د ر وأ دوا
ةم ش ادا

اإلعّبٌٝ

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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جدول ( )9يوضح مدى تأىير مواقع التواصل االجتماعي فى نظرة شباب الجامعات السعودية لمعمل التطوعي
فى أوقات األزمات والكوارث

ِذ ٜرأص١ش ِٛالغ اٌزٛاطً فٔ ٝظشح شجبة
اٌغبِؼبد ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ
ئٌ ٝؽذ وج١ش
ئٌ ٝؽذ ِب
ال
اإلعّبٌٝ

يتضددح م د ةيانددا

االعزغبثخ

وب0

اٌؼذد
025

إٌغجخ
58.2

855
852
522

28.2
01.2
822

ِغزٜٛ
اٌّؼٕ٠ٛخ
2.25

1.125

الجدددو ال دداةا أ مددا ن ددةته ( )41.1م د ةينددم الد ار ددم يددرو أ تدده ير مواقدد،

التواص االجتماة ةم ال م التزدوة كةيدر و( )31.1مدن ط يدرو أ ته يرهدا إلد حدد مدا و()28.1
مددن ط يددرو ةدددط ته يرهددا مزم داً؛ حيددث تظ ددر النتددا

التواصد االجتمدداة

وجددود ددروا تا

د نظددر المةحددو ي لم مد التزددوة ؛ ددد كاند

داللددم إحصددا يم د تدده ير مواقدد،

قيمددم كددا )9.875( 2وهد دالددم ةنددد

م توى داللم ( )1.15وهو ما يمكد ت ديرا د ضدور صد وةم قيداا رأا المدا االجتمداة ةشدك دقيدا
كدر كميدم ةنده هد اةتمداد

الم م لتكوي
ل دط وجود زري م محدد يمك م
ل ا قيا ه وأ الزري م ُ
أ ددمو ا ددتز ةا الدرأي واال ددتةيا وهددو مددا تت ددا يدده الد ار ددم الحاليددم مدد ،د ار دا

(ةةيددد الش ص د

 2113و يع الش رى  2113ونايع الشم و  2111و ميما الح ين . )2118
جدول ( )11يوضح مدى متابعة شباب الجامعات السعودية ألنماط الشبكات االجتماعية إزاء العمل التطوعى
فى أوقات األزمات والكوارث
فئبد اٌزؾًٍ١

اٌّزٛعؾ
اٌؾغبثٝ
0.55
0.01
2.11
2.11

ٔٛع اٌّٛلغ اإلٌىزشٝٔٚ
ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػ :ٝاٌف١ظ ثٛن ٚر٠ٛزش
ِٛالغ رجبدي اٌٍّفبد ِضً :اٌٛ١رٛ١ة ٚفٍ١ىش
ِٕزذ٠بد إٌمبػ ٚاٌؾٛاس
اٌّذٔٚبدٚ ،اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ

يتضح م ةيانا

الجدو ال اةا أ مواق ،التواص االجتماة جار

الجديد الت يتاة ،أ راد ال ينم م
( )2.45تمي ددا مواقدد ،تةدداد المم ددا

وهما متو زا ض ي
المدونا

والمنتديا

وجددار

م دمم منصدا

اتةد ط

ل ا أ ةار التزوع؛ حيث كا المتو ز الح اة ل ياا ك ا م المتاة دم
م د اليوتيددو ةمتو ددز ح دداة ( )2.28وتددد تمددك النتيجددم ةم د

الدور التى ت وط ةه هتا المواق ،ةوص ا مصد ار لمم موما
أهميددم التزددوع االلكترون د

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ
8.22.
2.122
2.125
2.151

ئعّبٌ ٝدسعبد
اٌّم١بط
22.
.15
012
0.5

منتددديا

وتةداد ا رار والت مي دا

الح دوار والمدددونا

؛ مما يد ةم المتاة م الض ي م لمشةا
م ارنم ةت وا أكةر لشةكا

ةدي م دت دمي ا حدو

ةمتو ددزي ح دداةيي ( )1.98و()1.88
الجام

التواصد االجتمداة

لموضوةا

التزدوع مد

د

اصدم تدويتر وال ي دةوك وتزةي دا

ال واتع التكيم.
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جدول ( )11يوضح دوافع إقبال شباب الجامعات السعودية عمى التطوع عبر االنترنت
اٌّزٛعؾ
اٌؾغبثٝ
8.8.
8.01
8.22
8.88
8.55
8.22
2.15
8.05
8.58
2.15
2.15
8..2

فئبد اٌزؾًٍ١
دٚافغ اٌّزبثؼخ
رؼشع سؤٚٚ ٜعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ف ٝاألصِبد
رمذَ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
عشػخ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ِٓ خالٌٙب
ٔشش أخجبس ِٛٚػٛػبد فِ ٝغبي اٌزطٛع
اٌزٛاطً ِغ ا٢خش ٓ٠فِ ٝغبي اٌزطٛع
رٕٛع األخجبس ِىزٛثخ ِٚغّٛػخ ِٚشئ١خ ٚافزشاػ١خ
رظً ِٓ خالٌٙب ٌّٕظبد ئٌىزش١ٔٚخ أخشٜ
ِؼشفخ ِٓ ٠ؾزبع ْٛاٌّغبػذح ٚاٌؼٚ ْٛاإلغبصخ
ِؼشفخ األٔشطخ اٌزطٛػ١خ ف ٝاٌؼبٌُ االفزشاػٝ
شٙشح ثؼغ ٘زٖ اٌّٛالغ ِضً اٌف١غجٛن ٚر٠ٛزش
ٔشش ٚعبئً اإلػالَ ثشاِظ اٌزطٛع اٌّخزٍفخ
ئِىبٔ١خ اٌزفبػً ِغ ِب رٕششٖ ػٓ ثشاِظ اٌزطٛع

يتضددح م د ةيانددا

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ
2.281
2.2.2
2.2.5
2.281
2..28
2.252
2.215
2.222
2..15
2.22.5
2.182
2..55

الجدددو ال دداةا أ إمكانيددم الت اة د مدد ،المضددمو

ةالنشددر كددا ال ام د األ ا د

دسعبد
اٌّم١بط
251
211
522
220
525
218
055
220
500
015
018
512

دوار ةددالت ميا أو المشدداركم

د إقةددا أ دراد ال ينددم ةم د مواقدد ،التواص د االجتمدداة ةمتو ددز ح دداة

( )1.61ددط إمكانيددم التواص د مدد ،مصددادر الم مومددا

الم تم ددم ةمتو ددز ح دداة ( )1.45يمي ددا ال ددةا

اتة م ةمتو دز ح داة ( )1.41دط إمكانيدم تم د األ ةدار مةاشدر ةمتو دز ح داة ( )1.31وهدو مدا
يشير إل أهميم الت اةميم وةام ال رةم الت تتمت ،ة ا منصا

دا داً لمشددةا

اتة ط الجديد؛ حيث كان

هتا ال وامد

لمتاة ددم أ ةددار التزددوع ددط د ولم الحصددو ةم د الم مومددا

ةةددر هددتا الو ددا ز ةمتو ددز

الجام

لمتاة م أ ةار التزوع ةةدر

ح اة ()1.33؛ وم

ط يمك تحديد أهط ال وام الت تد  ،الشةا

مواقدد ،التواصد االجتمدداة

د إمكانيددم الت اةد ةددي الم ددت دمي

و ددرةم النشددر ةةددر منصددا

التواصد

و د ولم الت ددرا ل ددا وا ددت دام ا ةاتضددا م إل د زةي دم المضددمو الم دددط ةةددر هددتا الو ددا ز م د حيددث
تنوةه ومصداقيم ما يتط زرحه م

لا

أوقا

األمما

والكوارث.

جدول ( )12يوضح مدى إسيام شبكات التواصل االجتماعى فى نجاح التطوع اإللكترونى
ئعٙبَ اٌشجىبد ف ٝاٌزطٛع اإلٌىزشٝٔٚ
أعّٙذ اٌشجىبد فِ ٝؼشفز ٝثبٌؼًّ اٌزطٛػٝ
فِ ٝؼشفز ٝثزغبسة اٌؼًّ اٌزطٛػ ٝف ٝثٍذاْ وض١شح
ف ٝرضا٠ذ ؽغُ ا٘زّبِ ٝثبألػّبي اٌزطٛػ١خ ٚاٌخ١ش٠خ
أعّٙذ ف ٝرأ١٠ذٌ ٜىً ػًّ رطٛػ ٝئٔغبٔٝ
شبسوذ فٔ ٝغبػ اٌزطٛع اإلٌىزش ٝٔٚثغبٔت اٌّ١ذأٝ
أعّٙذ ف ٝاصد٠بد ؽبالد اٌزطٛع ػٍ ٝاإلٔزشٔذ
ػٍّذ ػٍ ٝرؼش٠ف اٌّزطٛػ ٓ١ثبٌؾبالد األَ ٌٝٚثبٌشػب٠خ
أعّٙذ ف ٝاٌزش٠ٚظ ٌشخظ١بد رٕفك ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
اٌّغبػذح اٌؼبعٍخ أصٕبء األصِبد ٚاٌىٛاسس

يتضددح م د ةيانددا

الجدددو ال دداةا ارت دداع المتو ددزا

تصع دور هتا الو ا ز وان داا المتو دزا
77

اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ
5.51
0.22
5.2.
0.22
2.52
0.25
0.25
0.22
2..5

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ
2.128
8.852
8.2.5
8.252
8.211
2.120
2.182
2.100
8.022

الح دداةيم ال اصددم ةال ةددا ار اتيجاةيددم الت د

الح داةيم ال اصدم ةال ةدا ار ال دمةيم؛ حيدث جدار
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ال اصددم ة د اط شددةكا

التواصد االجتمدداة

د إحازددم الشددةا

اتيجاةيم ةمتو ز ح اة ( )4.58وال ةار ال اصم ة

الشددةا

اط شةكا

الجددام

ةاألحددداث د م دمددم ال ةددا ار

التواص االجتمداة

د ت اميدد اهتمداط

ةاألةمددا التزوةيددم ومتاة ددم أ ةارهددا ةمتو ددز ح دداة ( )4.36وال ةددار ال اصددم ة د ام ا د

نجددا التزددوع اتلكترون د ةمتو ددز ح دداة ( )3.65وته يرهددا د تهييددد الشددةا

ح داة ()3.43؛ حيددث تشدير النتددا
ت ديط الم موما

إلد ت دددد األدوار التد قامد

ال اصم ةموضوةا

ميدانياً

ة دا منصددا

التزوع وال ار الضور ةمي ا وهو ما أ ط

ل هتمدداط ةاألةمددا التزوةيددم ومتاة ت ددا ودورهددا د تهييددد الشددةا
إدار أممم ال يو

لم م د التزددوة ةمتو ددز
التواصد االجتمدداة
د  ،الشدةا

د

الجدام

لمتزددوع اتلكترون د ؛ وةالتددال نجاح ددا

ك م جد والرياا وأة ا 2117ط.

جدول ( )13يوضح أشكال تفاعل الشباب الجامعى عمى مواقع التواصل فى أوقات األزمات والكوارث
اٌّزٛعؾ
اٌؾغبثٝ
0.05
0.82
0.22
8.12
8.25
8.52
8.02

أشىبي اٌّشبسوخ
اٌذخٛي ئٌ ٝساثؾ ػٓ األصِخ ٚاٌىبسصخ اٌّضبسح
ِشبسوخ ٔض أ ٚطٛسح أ ٚف١ذِ ٛ٠غ األطذلبء
اٌزؼٍ١ك ػٍ ٝؽبٌخ ئٔغبٔ١خ وزجٙب أؽذ األطذلبء
وزبثخ ؽبٌخ ِشرجطخ ثؾذس خبص ثبٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ػًّ ساثؾ ثّؼٍِٛخ أ ٚخجش ػٓ اٌىبسصخ اٌّضبسح
ؽشػ ِٛػٛع ٌٍٕمبػ ِطٍٛة ػٍٚ ٝعٗ اٌغشػخ
ػًّ رظ٠ٛذ ؽٛي عإاي ِؼ ٓ١ػٓ عذ ٜٚاٌزطٛع

تظ ر ةيانا

الجدو ال اةا تةاي مشاركا

الجدام

الشدةا

دسعبد
اٌّم١بط
.20
.28
.21
5.1
508
522
2.2

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٜ
8.211
8.052
8.052
8.001
8.200
8.082
8.0.5

د األةمدا التزوةيدم ةةدر شدةكا

التواص د اتجتمدداة ؛ ددد تصدددر الددد و لددرواةز مر ددم ة د الكار ددم الم ددار ةمتو ددز ح دداة ()2.24
والمشدداركم ةددن

أو صددور أو يددديو مدد ،األصدددقار ةمتو ددز ح دداة ( )2.11والت ميددا ةم د حالددم كتة ددا

أح ددد األص دددقار ةمتو ددز ح دداة ( )2.13وكتاة ددم حال ددم مرتةز ددم ةنش ددر ا ددم ال مد د التز ددوة ةمتو ددز

ح دداة ()1.91؛ حي ددث تش ددير النت ددا

إلد د ت امي ددد اهتم دداط الش ددةا

ةاألةمددا التزوةيددم الت د غالة داً مددا تكددو رواةددز ةم زددا

اهتمدداط الشددةا

توظيددع الشددةا
أوقا

األمما

ة ددالت را لم ددرواةز الم تم ددم وال اص ددم

يددديو تددط تصددويرها ألحددداث ال دديو

إل د جان د

ةتةدداد ومشدداركم الصددور واأل ةددار وم دداز ،ال يددديو مدد ،األصدددقار وهددو مددا يؤكددد أهميددم
الجددام

والكوارث.

لمنصددا

التواصد ةوصد ا أدوا

لمت ةيددر ةد آ ار ددط ةد ال مد التزددوة

د

جدول ( )14يوضح مجاالت العمل التطوعى لدى شباب الجامعات السعودية
ِغبالد اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
اٌزٛػ١خ ثأّ٘١خ اٌزطٛع
اٌزخط١ؾ ٌجشٔبِظ رطٛع
عّغ اٌزجشػبد ٚاٌّغبػذاد
رٛص٠غ اٌّغبػذاد ػٍ ٝاٌّؾزبعٓ١
ئداسح اٌؼًّ اٌزطٛػ ٝػٍ ٝاإلٔزشٔذ
اإلعّبٌٝ

اٌؼذد
52
822
.1
828
852
522

االعزغبثخ
إٌغجخ
82.2
02.2
82.1
0..0
22.2
822

وب

0

852.522

ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ

2.228
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تظ ددر ةيانددا

الجدددو ال دداةا ت دددد األنشددزم الت د ي ددوط ة ددا الشددةا

والكوارث؛ د تصدر إدار ال م التزوة ةةر شدةكم اتنترند
المحتد دداجي والمتضد ددرري

والم دداةدا

يمي دا توميد ،الم داةدا

اتن دانيم ةمد

والتوةيددم ةههميددم التزددوع؛ حيددث تظ ددر النتددا

وجددود ددروا تا

ضور أهميم تزةي دا

التواصد

مدى اتقةا ةم مجاال

الم تم ددم د إدار الكدوارث؛ ومد

قيمدم كدا)151.511( 2

التزوع ةةر اتنترند ؛ حيدث كاند

وه دالم ةند م توى م نويم ( )1.111وهو ما يمك ت يرا

التةرةا

د أوقددا

والت زد دديز لةرند ددام توةد ددوى حد ددا وجد ددود كار د ددم مجتم يد ددم د ددط جمد دد ،التةرةد ددا

وتومي ددا ةم د الم ددتح ي

داللم إحصا يم

الجددام

األممددا

ددط تنشدديز المشدداركم المجتم يددم مد

د

شدةكا

تكددوي ال ددرا التزوةيددم لجمدد،
ة ضدايا المجتمد،

واغا دم المتضدرري ؛ األمدر الدتى مد شدهنه أ يؤكدد درجدم الدوة لددى الشدةا

ال ودي وت ميم قيط رأا الما االجتماة لدي ط و ا رؤيم المممكم 2131ط.

جدول ( )15يوضح األوقات التي يزيد فييا استخدام شباب الجامعات مواقع التواصل االجتماعي
االعزغبثخ
إٌغجخ
اٌؼذد
28.2
855
85.1
25
00.2
882
05.2
805
2.0
2.
822
522

األٚلبد
أٚلبد األصِبد ٚاٌىٛاسس
ف ٟاإلعبصاد ٚإٌّبعجبد
أصٕبء اٌذساعخ
ػٕذ اٌؾظٛي ػٍ ٝثؼغ اٌّؼٍِٛبد
ال ٛ٠عذ ٚلذ ِؾذد
اإلعّبٌٝ

الشةا

تظ ر ةيانا
الجدام

و د أوقددا

الجدو ال اةا تصدر أوقا
التواصد االجتمداة

شدةكا

األمما

تمي دا أوقدا

اتجددا ام والمنا ددةا ؛ حيددث تشددير النتددا

التى يميد ي ا ا ت داط الشةا

الجام

أوقددا

20.221

الحصدو ةمد م مومدا

مواق ،التواص االجتماة ؛ د كان

دالددم ةنددد م ددتوى داللددم ( )1.111وهددو مددا ي ن د ت اميددد ا ددت داط الشددةا
األممددا

وب0

والكوارث قا مم األوقا

إلد وجددود ددروا تا

ِغزٜٛ
اٌّؼٕ٠ٛخ

2.228

الت يميد ي ا ا ت داط
دط أوقدا

الد ار دم

داللددم إحصددا يم د األوقددا

قيمم كدا )72.779( 2وهد

الجددام

شددةكا

التواص د

والك دوارث والرغةددم د متاة ددم األحددداث وتزورات ددا و اصددم ةندددما ت درتةز األممددم ةالشدده

المحمد د ؛ حي ددث أتاحد د
والكوارث الم ار .

منص ددا

التواصد د االجتم دداة منا ددت لمت ةي ددر ةد د الد درأي والت ميددا ةمد د األح ددداث

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

ل ُ١سأط اٌّبي ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
لّ١خ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ
لّ١خ اٌضمخ
لّ١خ اٌزغبِؼ
لّ١خ اٌشجىخ االعزّبػ١خ
اإلعّبٌٝ
77

د

االعزغبثخ
اٌؼذد
801
825
805
885
522

إٌغجخ
05..
0..1
05.1
00.1
822

وب0

02.2..

ِغزٜٛ
اٌّؼٕ٠ٛخ
2.228
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تظ ددر ةيانددا

الجدددو ال دداةا تصدددر قيمددم ال ددم يمددا ت ددوط ةدده المؤ ددا

التز ددوة قا م ددم ق دديط رأا الم ددا االجتم دداة األك ددر ت ض ددي ً ل دددى الش ددةا

الج ددام

التزدوة ن ده دط الت دامح مد ،ال يدر و اليدم الشدةكم االجتماةيدم ومكوندا
االلتماما

تتم
والجم يددا

قيم وال يط االجتماةيدم وم يدار ال دم والشدةكا

األ

التزوةيددم وحجددط نشددازات ا ةةددر منصددا
دالل ددم إحص ددا يم ة ددي ت ض ددي

ددروا تا

الش ددةا

االجتماةيدم اصدم المؤ دا
وجددود

قيمدم كدا )21.766( 2وهد دالدم ةندد م دتوى داللدم

التواص د و د ولم المشدداركم ومي د الشددةا

وم اةد ال ير

رأا المدا االجتمداة التد

التواص د االجتمدداة ؛ حيددث تظ ددر النتددا

( )1.111وهو مدا يمكد ت ديرا د ضدور ارت داع قيمتد
إزار اتمكانا

تمي ددا نوةيددم ال مد د

ل دديط رأا الم ددا االجتم دداة والمش دداركم د د ال مد د

التزوة ةةر مواق ،التواص االجتماة ؛ دد كاند
ةةددر منصددا

ةمومداً د مجددا ال مد

المتاحم ةالمؤ ا

ال دم وال مد التزدوة
الجددام
ال يريم

الجدام

لددى الشدةا

نحددو تهكيددد ال دديط الدينيددم ةنددد التزددوع
المممكم.

جدول ( )17يوضح أبعاد رأس المال االجتماعى في العمل التطوعي لدى الشباب الجامعى
أثؼبد سأط اٌّبي ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٟ
اٌشجىخ االعزّبػ١خ
اٌضمخ ٚاٌزؼبِٓ
اٌفؼً اٌغّبػٝ
اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبي
االٔذِبط ٚاٌزّبعه
اإلعّبٌٝ

تشددير ةيانددا

االعزغبثخ
إٌغجخ
اٌؼذد
81..
11
00.0
888
05.2
805
05.5
800
1.1
55
822
522

ِغزٜٛ
اٌّؼٕ٠ٛخ

وب0

2.228

82.2.2

الجدددو ال دداةا إلد تنددوع قدديط رأا المددا االجتمدداة إمار األةمددا ال يريددم واتن ددانيم

لدددى الشددةا الجددام ؛ ددد تصدددر ُة ددد ال د االجتمدداة واألزددر ال انونيددم والتنظيميددم التد تحدددد م دداراته
ونوةيددم األنشددزم الت د ي ددوط ة ددا د دمددم المجتمدد ،يميدده الة ددد المت مددا ةالةيانددا والم مومددا وأش ددكا
االتصددا المتاحددم أ نددار ال م د الميدددان لمت مي د م د الم ددازر أو الحددد من ددا ددط ال ددم والتضددام مدد ،توى
الحاج ددا

والم دداةدا

اتن ددانيم وك ددتلك زةي ددم الش ددةكم االجتماةي ددم وحج ددط االهتمام ددا

أ رادها وأ ي اًر الة د المرتةز ةاالنددما والتما دك االجتمداة ؛ حيدث تظ در النتدا
إحصا يم ةي رؤيم الشةا

الجام

لم مد التزدوة

ةرةايم اصم م

وجدود دروا تا

داللدم

وأة داد قديط رأا المدا االجتمداة لددي ط؛ دد كاند

قيمم كا )13.163( 2وه دالم ةند م توى داللم ( )1.111وهو ما يمك ت يرا
االجتماة والمؤ ا

المش ددتركم ة ددي

ضدور أهميدم ال د

الت ت دوط ةمد دةمده ورةايتده؛ حيدث يحظد هدتا الدنمز مد المؤ دا

التزوةيدم

ادط الحرمي الشري ي .
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جدول ( )18يوضح مظاىر استفادة الشباب الجامعى من األعمال التطوعية
ِإششاد اٌزطٛع
أعّٙذ ف ٝدػٛرٌ ٝألػّبي اٌزطٛػ١خ
ِىٕزِٕ ِٓ ٝزبثؼخ ؽّالد اٌزطٛع ثبٌّغزّغ
عبػذرٕ ٝػٍٔ ٝشش صمبفخ اٌزطٛع
عبػذرٕ ٝػٍ ٝاالٔخشاؽ ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٟ
اٌّغّٛع

توضددح ةيانددا

وج١شح
51.2
2..2
25.0
28
5.5

المت م م ة تا الة د وجار

شةكا

ال ال ددث ة ددي أة دداد الم ي دداا وتة دداي المؤشد د ار

الدةو إلد األةمدا التزوةيدم د م دمدم المؤشد ار

ط نشدر قديط ال مد التزدوة

التواص منصا

و االن دراز د المشدروةا

متنوةم لمت ةير ة الرأي والتدوي

الددرأى د األحددداث الم ددار وات د

دا ددر مشدداركم المدوازني

الشد د رى 2113ون ددايع الش ددم و  )2111د د أ أدوا
أوقا

التواصد د االجتم دداة تمتم ددك ال دددر ةمد د مي دداد
د ت ميدم ا دم التزدوع لددى الشدةا

والكوارث ودةط قيط رأا الما االجتماة لدي ط.

جدول ( )19يوضح مظاىر مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى فى أوقات األزمات

توضددح ةيانددا

اٌؼذد
821
088
808
11
822
12
052
2.
5.
855
85.
12
52
8522

الجدددو ال دداةا تصدددر رةايددم توى االحتياجددا

المرض د ةن ددةم ( )13.79وت ددديط ال ددو لمؤ ددا
رةاي ددم الموه ددوةي والمؤ ددا

77

واةددار

( د ددمزا ال رند د د  2114و د دديع

ِّبسعخ اٌشجبة ٌٍزطٛع
شبسوذ ف ٝاٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي ِغبػذح اٌفمشاء
ص٠بسح اٌّشػٚ ٝرمذ ُ٠اٌؼٌُٙ ْٛ
أعّٙذ ف ٝاٌّإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝاٌّغبي اٌضمبفٟ
شبسوذ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝاٌّغبي اٌش٠بػٝ
أرؼبِ ْٚغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي اإلغبصخ اإلٔغبٔ١خ
أعّٙذ ف ٝاٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
أرؼبِ ْٚغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ ف ٝسػب٠خ اٌّؼٛلٓ١
أشبسن ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي اٌذفبع اٌّذٔٝ
أعّٙذ ف ٝاٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝىبفؾخ اٌزذخٓ١
شبسوذ ِغ اٌّإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝغبي ِىبفؾخ اٌّخذساد
ػٍّذ ف ٝاٌغٛٙد اٌزطٛػ١خ فِ ٝغبي سػب٠خ اٌّٛ٘ٛثٓ١
شبسوذ ف ٝاٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ فِ ٝغبي سػب٠خ اٌطفٌٛخ
أعّٙذ ف ٝرمذ ُ٠اٌؼٌٍّ ْٛإعغبد اٌؼبٍِخ فِ ٝؾ ٛاألِ١خ
اٌّغّٛع

ال ا

التزوةيدم ؛ حيدث أتاحد

د مناقشددم قضددايا المجتمدد ،واقتد ار الحمددو

الحيدا ال امدم وارت داع درجدم االنددما االجتمداة

األمما

تمي دا متاة دم الحمد

والنشر والت ميا ةم الموضوةا

المنا د ددةم ل د ددا وه د ددو م د ددا تت د ددا ي د دده الد ار د ددم الحالي د ددم م د دد ،د ار د د دا
ان راز األ راد

ال
0.5
2.0
2.0
1.1
1.

الجدددو ال دداةا ارت دداع م ددتوى ال م د التزددوة والمشدداركم المجتم يددم لدددى شددةا

الج ددام ؛ ددد ددج متو ددزاً ق دددرا ( )2.18د د الترتيد د
التزوةيم ةالمجتم،

ِزٛعطخ
21
21.1
52.1
52..
.25

ػؼ١فخ
82.2
8..2
82.1
81..
052

اٌذالٌخ
2.2.
2.12
2.12
2.10
0.21

إٌغجخ
2.50
82.21
2.12
..52
..55
5..1
8..22
5.12
2..2
82.2.
1.55
5.00
0.10
822

ال اصددم ةن ددةم ( )16.33ددط ميددار

مكا حددم الم ددد ار واتدمددا ةن ددةم ( )11.16تميدده

التد د ت ددوط ةد د دةم ددط ةن ددةم ( )9.55ددط دة ددط المؤ ددا

الت ت ت دع الح اظ ةم التراث الحضاري ةن ةم ( )7.91ةينما جدار

تا

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

ال درار وأةمددا اتغا ددم ورةايددم الز ولددم ددط الن ددوا ةالةي ددم ومكا حددم التددد ي

تظ ر النتا
وي

ارت اع ن ةم االهتماط لددى الشدةا

االهتماط ةرةايم المؤ ا

وأ ي د اًر محددو األميددم؛ حيددث

ةم داةد ورةايدم توى االحتياجدا

ال اصدم د المجتمد،

الرياضيم وأةما الد اع المدن ومحو األميم.

جدول ( )21يوضح معوقات مشاركة الشباب الجامعى فى العمل التطوعى فى أوقات الكوارث
اٌّؼٛلبد اٌز ٝرؾٛي دِ ْٚشبسوخ اٌشجبة ف ٝأػّبي اٌزطٛع
ػؼف اٌٛػ ٝثأّ٘١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ػذَ رٛافش ِشاوض ٌٍزؼش٠ف ثجشاِظ اٌزطٛع ِٚغبالرٗ
رضا٠ذ ا٘زّبَ اٌشجبة ثبٌزطٛع االفزشاػ ٝػٍ ٝؽغبة اٌّ١ذأٝ
ػذَ ِؼشفخ اٌشجبة ثغّؼ١بد ِٕٚظّبد اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ػذَ رٛافش ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌٍشجبة فِ ٝغبالد اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
لٍخ اٌّإعغبد اٌذاػّخ ٌجشاِظ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ػذَ رشغ١غ األعش أثٕبء٘ب ػٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ٔمض اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِغبالد األػّبي اٌزطٛػ١خ
ٚعٛد ثؼغ اٌظٛس االعزّبػ١خ اٌغٍج١خ ػٓ اٌّزطٛػٓ١
ػؼف اٌٛػ ٝثفٛائذ اٌّشبسوخ ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ػذَ رٛفش اٌٛلذ ٌٍّشبسوخ ف ٝثشاِظ اٌزطٛع
ػؼف اٌؾٛافض اٌّؼٕ٠ٛخ ٌٍؼبٍِ ٓ١ف ٝاٌّغبي اٌزطٛػٝ
ػذَ رٛافش اٌزشش٠ؼبد اٌمبٔ١ٔٛخ إٌّظّخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػٝ
ػذَ اإلػالْ ػٓ ثشاِظ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٝفٚ ٝعبئً اإلػالَ
لٍخ اٌزؼش٠ف ثبٌجشاِظ اٌزطٛػ١خ اٌز ٝرٕظّٙب اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ
اٌّغّٛع

توضح ةيانا
التزوة ؛ د جار
ةن ددةم ةم د

الجدو ال اةا ت دد الم وقا
إجاةا

اٌؼذد
022
05.
011
82.
815
088
825
812
825
811
8.5
805
021
821
851
0215

الت تواجه الشةا

الجام

إٌغجخ
2.81
1.81
82.25
..28
2.2
2.52
5.10
..20
2.25
2.85
5.11
5.55
2.58
..50
5.28
822

ةند المشداركم د ال مد

المةحو ي األك در اهتمامدا ةدالتزوع اتلكتروند ةمد ح دا

التزدوع الميددان

( )11.34ددط قمددم م اركددم الت ريددع ةةدرام التزددوع ةن ددةم ( )9.19وقمددم المؤ ددا

الداةمددم

ل ةم ددا التزوةي ددم ةن د ددةم ( )7.57وة دددط وجد ددود لد دوا ح تنظيميد ددم ةن ددةم ( )7.51وقمد ددم ال ددوة ةههميد ددم
تكنولوجيددا التزددوع ةن ددةم ( )7.19وض د ع الددوة ة وا ددد ال م د التزددوة ةن ددةم ( )7.14وةدددط ت دوا ر
ة درام تدريةيددم لممتزددوع حدددي اً ةن ددةم ( )7.11ون د

الم مومددا

ة د مجدداال

التزددوع ةن ددةم ()6.72

ةمنظمدا

التزدوع ةن دةم ()6.31

وقمم االهتمداط اتة مد ةدالتزوع ةن دةم ( )6.42وةددط م ر دم الشدةا

وضدديا الوقد

ةن ددةم ( )5.89وقمددم الةدرام التزوةيددم ةن ددةم ( )5.71وةدددط تشددجي ،األ ددر

لدددى الشددةا

ةن ددةم ( )4.82وقم ددم الحد دوا م ةن ددةم ( )4.45وأ يد د اًر وج ددود ص ددور ددمةيم ةد د جم ي ددا

()3.74؛ حيث تظ در النتدا
ح ددا
األممددا

التزددوع الميدددان

التز ددوع ةن ددةم

ارت داع م دتوى االهتمداط ةداتة ط الجديدد د مجدا نشدر ا دم التزدوع ةمد

ةاتضددا م إل د ةدددط وجددود م اركددم لمتدددري

والك دوارث وقمددم الة درام والمؤ ددا

ةم د األةمددا التزوةيددم د أوقددا

الراةيددم ل ةمددا التزوةيددم؛ األمددر الددتى ي د ط د تدده ير

م ير األةما التزوةيم وما ي رما تلك م ان كا ا

مةيم ةم ال زار وم توى ال م واتنجام.
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جدول ( )21يوضح آليات تفعيل مشاركة الشباب فى العمل التطوع فى أوقات الكوارث
آٌ١بد اٌّشبسوخ ف ٝأػّبي اٌزطٛع
صسع اٌّجبدٜء ٚل ُ١سأط اٌّبي االعزّبػ ٝاٌز ٝرؾش ػٍ ٝاٌؼًّ اٌزطٛػٝ
صسع ؽت اٌؼًّ اٌزطٛػ ٝف ٝاٌّشاؽً اٌؼّش٠خ اٌّجىشح
رفؼ ً١دٚس اإلػالَ اٌغذ٠ذ ف ٝرضم١ف أفشاد اٌّغزّغ ثّب٘١خ اٌزطٛع
دػُ اٌّإعغبد ٚاٌ١ٙئبد اٌز ٝرؼًّ فِ ٝغبي اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ِشبسوخ أئّخ اٌّغبعذ ف ٝاٌزٛػ١خ ثأّ٘١خ اٌزطٛع ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ
رذس٠ت ٚرأ٘ ً١اٌشجبة اٌشاغت ف ٝاٌؼًّ اٌزطٛػ ٝاإلٌىزشٝٔٚ
رٛظ١ف شجىبد اٌزٛاطً ف ٝرشغ١غ اٌؼًّ اٌزطٛػٝ
ئطذاس ٔششاد دٚس٠خ (ئٌىزش١ٔٚخ) رجشص ٔشبؽبد اٌّزطٛػٓ١
رؼّ ٓ١ثشاِظ اٌزطٛع ِفب٘ ُ١اٌزطٛع ٚأّ٘١خ شجىبد اٌزٛاطً فٔ ٝشش صمبفخ اٌزطٛع أ ْٚالٓ٠
اٌم١بَ ثبألثؾبس ٚاٌذساعبد اٌّ١ذأ١خ فِ ٝغبالد األػّبي اٌزطٛػ١خ
ئٔشبء ِٛالغ ِزخظظخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌؼًّ اٌزطٛػ ٝػٍ ٝاإلٔزشٔذ
رىض١ف اٌّؾبػشاد ٚإٌذٚاد اٌخبطخ ثأّ٘١خ اٌؼًّ اٌزطٛػ ٝاإلٌىزشٝٔٚ
اٌّغّٛع

الجدددو ال دداةا ت دددد آليددا

تُظ ددر ةيانددا
د جار االهتماط ةتوظيع شةكا

إٌغجخ
1.51
82.20
1.12
1.21
5.12
82.52
82.21
5.12
1.21
1.22
5.52
5.10
822

اٌؼذد
812
020
811
8.2
822
082
022
822
812
811
821
11
0285

ت يد المشدداركم التزوةيددم د أو دداز الشددةا

التواص ةن ةم ( )13.39ط نشدر ا دم التزدوع ةةدر منصدا

التواص د ةن ددةم ( )9.18ودةددط مؤ ددا

الجددام ؛
شدةكا

ال م د التزددوة ةن ددةم ( )8.18ددط إنشددار المميددد م د المواقدد،

التزوةيددم ةن ددةم ( )5.41ومشدداركم كةددار الدددةا والشدديو واصدددار المميددد م د النش د ار والمزةوةددا
ترتي د

موحددد ةن ددةم ( )4.97ددط تك يددع المحاض د ار والن ددوا

ةن ةم ()4.92؛ حيث تشير النتا
أهميم

نشر ا م ال م التزوة

ال م التزوة
الما االجتمداة

إل تصدر شةكا
وتلك م

ة د أهميددم ال م د التزددوة اتلكترون د

التواص االجتماة قا مم و دا

التدري

د

ةم التزوع وحث الشدةا

االتصدا األك در
ةمد المشداركم

وت ي دور اتة ط د نشدر ا دم التزدوع ةةدر االنترند

مد ،التركيدم ةمد قديط رأا

وهدو مدا تت دا يده الد ار دم مد ،د ار دا

كد مد (إيمدا ةةدد الدراما

د ال مد التزدوة

 2117وةةيددد الش صد  2113ونددايع الشد رى  2111و ددد ال ددمزا  )2119الت د أوضددح
اتيجاة لمواق ،التواصد االجتمداة

قيط رأا الما االجتماة لدي ط.

د صد

قدد ار الشدةا

الجدام

ةمد التواصد مد ،ا

التدده ير
در ودةدط

نتائج فروض الدراسة:
الفرض األول :توجد ة قم ارتةاز دالم إحصا يا ةي م د ا ت داط شةا
شةكا

التواص االجتماة

أوقا

واتجاهات ط نحو دةط وت ميم ال م التزوة

الجام ا
األمما

ال وديم
والكوارث.

جدول ( )22يبين معدل استخدام المبحوىين من شباب الجامعات السعودية شبكات التواصل واتجاىاتيم نحو
دعم وتعزيز العمل التطوعي فى المجتمع
اٌّزغ١ش
االرغبٖ
ِؼذي اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً
ػٕ١خ اٌذساعخ
77
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ِؼبًِ ث١شعْٛ

2.222

2.805
522
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تظ ر ةيانا

الجدو ال اةا وجود ة قم ارتةاز دالم إحصا يا ةي م د ا ت داط شةا
أوقا

ال وديم واتجاهات ط نحو دةط وت ميم التزوع

والكوارث؛ د ةم د

األمما

ةير و ( )1.125وه دالم ةند م توى م نويم ()1.111؛ حيث تشير النتا
ةوج ددود ة ق ددم ارتة دداز دال ددم إحص ددا يا ة ددي م ددد ا ددت داط ش ددةا
االجتمدداة واتجاهددات ط نحددو دةددط ال مد التزددوة
ت را المةحو ي م شةا
دةط وت ميم التزوع

شددةكا

أوقا

الجام ا

األمما

التواص د وتصدددرا ا ددت داما

د أوقددا

ال وديم لشةكا

الجام ددا

األممددا

الجام دا

قيمدم م امد ارتةداز

إل صدحم ال درا ال ا د
التواصد د

ال د د وديم ش ددةكا

والكدوارث وهددو مددا ي ند أ م ددد

التواصد االجتمداة قدد أ در د اتجاهدات ط نحدو

وهو ما يمكد ت ديرا د ضدور تزدور ا دت داط الشدةا

تزةي ددا

اتنترن د

ال د ودي

وال واتددع التكيددم ةم د م ددتوى الةمدددا ال رةيددم

وال ميجيم ويحظ ةن ةم ا ت داط مت دمم ةم الم توى الدول .
ل مما

الفرررض الىررانى :توجددد ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا ياً ةددي درجددم متاة ددم شددةا
والكوارث

المجتم ،واتجاهات ط نحو نشر ا م التزوع ةةر منصا

ال د وديم

الجام ددا

اتة ط الجديد.

جدول ( )23يبين العالقة بين درجة متابعة شباب الجامعات السعودية لألزمات والكوارث واتجاىاتيم نحو دعم
وتعزيز العمل التطوعي فى المجتمع
اٌّزغ١ش
االرغبٖ
دسعخ ِزبثؼخ اٌّجؾٛصٌ ٓ١شجىبد اٌزٛاطً ٚلذ األصِبد ٚاٌىٛاسس
ػٕ١خ اٌذساعخ

توضددح ةيانددا
الجام ا

شةا
منصا

ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ

ِؼبًِ ث١شعْٛ

2.222

2.025
522

الجدددو ال دداةا وجددود ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يا ةددي درجددم متاة ددم المةحددو ي مد

ال وديم ل مما

والكوارث

التواصد االجتمداة ؛ دد ةم د

()1.111؛ حيث تشير النتا

قيمدم م امد ةير دو ( )1.234وهد دالدم ةندد م دتوى م نويدم

إل أنه كممدا ماد

د المجتمدد ،ماد االتجدداا نحددو أهميددم شددةكا

ت ديرا د ضدور مددا أصدةح

المجتم ،واتجاهات ط نحو نشر ا م ال م التزوة ةةر

تم مده شددةكا

درجدم متاة دم المةحدو ي ل ممدا

التواص د

والكدوارث التد تحددث

د نشددر ا ددم التزددوع ةددي األ دراد وهددو مددا يمك د

التواصد االجتمداة ةوصد ا مصدددر م مومدا

ةد األممددا

والكدوارث وقضددايا المجتمدد ،ةشددك ةدداط ةدددأ مد رصددد األحددداث ون م ددا ددط الت اةد م ددا ةا ددت داط آليددا
النشر اتلكترون الم تم م.
الفررررض الىالرررث :توج ددد ة ق ددم ارتة دداز دال ددم إحص ددا يا ة ددي رؤي ددم المةح ددو ي مد د ش ددةا
ال وديم لمدور التى ت وط ةه منصا
أوقا

األمما

والكوارث.

التواص االجتماة

الجام ددا

المجتم ،واتجاهدات ط نحدو ال مد التزدوة
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جدول ( )24يبين العالقة بين رؤية المبحوىين لدور منصات التواصل االجتماعي واتجاىاتيم نحو دورىا فى
العمل التطوعي فى أوقات األزمات والكوارث
اٌّزغ١ش
االرغبٖ

ِؼبًِ ث١شعْٛ

ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ

2.222

2..20

سؤ٠خ اٌّجؾٛصٌ ٓ١ذٚس شجىبد اٌزٛاطً فٔ ٝغبػ اٌزطٛع ف ٝأٚلبد األصِبد
ػٕ١خ اٌذساعخ

يتضح م ةيانا
الجام ددا

شددةا

ال م د التزددوة

522

الجدو ال داةا ةددط وجدود ة قدم ارتةداز دالدم إحصدا يا ةدي رؤيدم المةحدو ي مد

ال د وديم لدددور شددةكا
د أوقددا

األممددا

التواص د االجتمدداة واتجاهددات ط نحددو دورهددا د دةددط وت ميددم

والك دوارث؛ ددد ةم د

غير دالم ةند م توى ( )1.632حيث تظ ر النتا

قيمددم م ام د ارتةدداز ةير ددو ( )1.133وه د
المةحدو ي نحدو دور منصدا

أ اتجاها

االجتمدداة وأهميت ددا د المجتمدد ،لددط تتدده ر ة د دراك ط أهميددم الو ددا
التزوة
الجام

أوقدا

األممدا

االتصدداليم الحدي ددم د دةددط ال م د

والكدوارث وهدو مدا يمكد ت ديرا د ضدور مجتمد ،الةحدث وهدو دم الشدةا

ومدى قدرت ط ةم ةم مجموةا

مجتم يم كما تظ ر النتا

التواصد

تزوةيم ونشرها ةم نزاا وا  ،ةند حدوث أممم أو كار م

ةدط ةدو صدحم ال درا الدتى يشدير إلد وجدود ة قدم ارتةداز دالدم إحصدا يا

ةددي رؤيددم المةحددو ي م د شددةا

الجام ددا

ال د وديم لمدددور الددتى ت ددوط ةدده منصددا

التواص د االجتمدداة

واتجاه ددات ط نح ددو دوره ددا د د ال مد د التز ددوة ؛ حي ددث تتمي ددم المممك ددم ة ا ددم تح دددد م الم ددا مجموة ددم مد د
ال صدا

كالددي

والم دم والتداريت وم دتوى الت مديط؛ ومد

دط درجدم امدت ك الت نيدم االتصداليم الحدي دم

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 .

الفررررض الرابرررع :توجددد ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا ياً ةددي أهميددم ال م د التزددوة

االجتمدداة (الت ددامح وال ددم د األ دراد وال ددم د المؤ ددا
أوقا

األمما

الر ددميم) لدددى شددةا

وقدديط رأا المددا
الجام ددا

ال د وديم

والكوارث.

جدول ( )25يبين العالقة بين العمل التطوعي عبر منصات التواصل االجتماعي وقيم رأس المال لدى شباب
الجامعات السعودية

اٌّزغ١ش
االرغبٖ
اٌؼًّ اٌزطٛػٚ ٟل ُ١سأط اٌّبي االعزّبػٌ ٟذ ٜشجبة اٌغبِؼبد اٌغؼٛد٠خ
ػٕ١خ اٌذساعخ

يتضددح م د ةيانددا
منصددا
األممددا

2.205

2.222
522

الجدددو ال دداةا وجددود ة قددم ارتةدداز دالددم إحصددا يا ةددي ال م د التزددوة ةةددر

التواص د االجتمدداة وتنميددم رأا المددا االجتمدداة لدددى شددةا
والك دوارث د المجتمدد ،ال د ودي؛ ددد ةم د

م ددتوى م نويددم ( )1.111حيددث تشددير النتددا

888

ِؼبًِ ث١شعْٛ

ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ

الجام ددا

ال د وديم د أوقددا

قيمددم م امدد ةير ددو ( )1.325وهد د دالددم ةنددد

إل د أندده كممددا ماد

ا ددم ال م د التزددوة لدددى الشددةا

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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الجام

أوقا

والكوارث الت تحدث د المجتمد ،ماد

األمما

قديط رأا المدا االجتمداة مد

وت ددامح وتما ددك ة ددي أ د دراد المجتم دد ،وه ددو م ددا يمكد د ت دديرا د د ض ددور تشد دجي ،حكوم ددم ددادط الح ددرمي

الشري ي ةم ال م التزوة م ناحيم ومشاركم الشةا

دم

نجا رؤيم 2131ط م ناحيم أ رى.

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

ل ُ١سأط اٌّبي االعزّبػٟ
(لّ١خ اٌزغبِؼ)
أٔشش صمبفخ اٌزغبِؼ ث ٓ١إٌبط
أؽزشَ ا٢خش ٓ٠د ْٚوشا٘١خ
أرمجً ا٢خش ػٕذِب ٠زمجٍٕٝ
أؽش أعشر ٝػٍ ٝاٌزغبِؼ
أو ْٛػاللبد ؽ١جخ ِغ ا٢خش
أرشاعغ ٚأػززس ف ٝؽبي اٌخطأ

يتضح م ةيانا
ا

ٔؼُ
%
25.5
5..1
51..
85.2
20.1
..1

ئٌ ٝؽذ ِب
%
0..0
28.2
50.5
88.2
25.5
82.1

الجدو ال اةا تصدر قيمم ت ة ا

ال
%
28.2
58.8
5..1
82.1
22.5
88.8

إحصا يم ةي شةا

الجام ا

2.808
2.082
2.125
2.228
2.552
2.802

قيط الت امح يمي ا احتدراط

زيةدم مد ،ا

الت ددامح والت ارج د ،واالةتددتار حددا الوقددوع د ال زدده؛ حيددث تشددير النتددا

0

5.002
2.251
2.822
05..15
8.512
5.815

ر ةندما يت ةمن

ر دو كراهيم ونشر ا م الت امح ةي الناا وتكوي ة قا
ال وديم

وب

اٌذالٌخ

در وحدث أ درت ةمد

إل د وجددود ددروا تا

ت ةم ط قيط الت امح واالةتتار ةند ال زه؛ د كاند

داللددم

قيمدم كدا

2

( )1.137وه د دالددم ةنددد م ددتوى م نويددم ( )1.111وهددو مددا يمك د ت دديرا د ضددور إمكانيددم الت اة د
االجتماة اتلكترون
مدد ،ا

دم مؤ ا

ال م التزدوة

د منظومدم واحدد و د ولم التواصد والت اةد
د تدددةيط قدديط الت ددامح ةددي

ددر إال أ تلددك الت اة د ةم د الم ددتوى الدددول لددط ي د ط حت د ا

المددتاه واألديددا ةالصددور المرغوةددم ة د ُي ددد و دديمم ي ددت دم ا الددة ا م د األ دراد د إة د ر النمةددا
ال دا يم ل ديا وةث ال ت ةي الزوا ع والجماةا الم تم م.
جدول ( )27يبين العالقة بين قيمة الىقة فى األفراد ونجاح العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي فى إطار قيم
رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى

ل ُ١سأط اٌّبي االعزّبػٟ
(لّ١خ اٌضمخ ف ٟاألفشاد)
اٌشغجخ فِ ٝغبػذح ا٢خشٓ٠
اٌضمخ ف ٝوً أطذلبئٟ
أرفبػً ِغ اٌشخض اٌز ٜأصك فٗ١
أشؼش ثبألِبْ ِغ اٌّؾ١ط ٓ١ؽٌٝٛ
ال أصك ف ٝأطؾبة اٌشؼبساد
أرؼبِٓ ِغ ِزؼشس ٞاٌىٛاسس

يتضح م ةيانا
ال ددم د كد أصدددقا

ا

ري

وةدط ال م

ٔؼُ
%
55.1
52.2
52.8
.0.1
28.0
51..

ئٌ ٝؽذ ِب
%
02.2
52
01.0
25.2
02.1
21.8

ال
%
22.5
12
15
55
25
55

وب

0

.8.582
1..21
81.000
8...0.
1.01.
2.222

اٌذالٌخ
2.228
2.28
2.228
2.228
2.28
2.228

الجدو ال اةا تصدر الشد ور ةاألمدا مد ،المحيزدي قديط ال دم د األ دراد تمي دا
والتضددام مدد ،متضددرري الكدوارث والت اةد مدد ،أهد ال ددم والرغةددم د م دداةد

أصحا

الش ا ار ؛ حيث تشير النتا

إل وجود دروا تا

داللدم إحصدا يم ةدي

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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شددةا

ال د وديم حددو قيمددم ال ددم د األ دراد د رأا المددا االجتمدداة ؛ ددد كان د

الجام ددا

قيمددم كددا

2

( )16.626وه دالم ةند م توى م نويم ( )1.111وهو ما ا دتزاع الك يدر مد ال درا التزوةيدم ال يداط
ةه د المممكدم؛ حيدث ا دت دع ندادى التزدوع اتلكتروند
كددر تزوةيددم وتشددم ةيانددا

 15ألدع متزدوع

لةيده جمد ،ةياندا

 15ألدع

المتزددوةي وم ددارات ط األ ا دديم وتجددارة ط ال دداة م د ال مد التزددوة و ددا

ا ددتراتيجيم مدرو ددم لتنظدديط ال م د التزددوة

وايجدداد قاةددد ةيانددا

الت د تحتددا إل د

ح ي يددم ة د الحدداال

م دداةد والمنددازا الت د تحتددا إلد دةددط واغا ددم وهددو مددا تددط تزةي دده أ نددار كار ددم دديو الريدداا وة ددير

2117ط.

جدول ( )28يبين العالقة بين قيمة الىقة فى المؤسسات الرسمية ونجاح العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي
فى إطار قيم رأس المال االجتماعي فى المجتمع السعودى

ل ُ١سأط اٌّبي االعزّبػٟ
(لّ١خ اٌضمخ ف ٟاٌّإعغبد)
رغط١غ اٌّإعغبد إٌغبػ دِ ْٚزطٛػٓ١
أصك ف ٝخجشح اٌؼبٍِ ٓ١ف ٝاٌّإعغبد اٌشعّ١خ
أشؼش ثبٌشػب ػٓ ثشاِظ اٌّإعغبد اٌشعّ١خ
أشه ف ٝرّ ً٠ٛاٌّإعغبد اٌخبسع١خ
أفؼً اٌزطٛع ثؼ١ذا ػٓ اٌّإعغبد اٌشعّ١خ
ألزشػ دِظ فشق اٌزطٛع ثبٌّإعغبد

يتضح م ةياندا

قدديط ال ددم د المؤ ددا
األممددا
المؤ ددا
مؤ دا

درا التزدوع لت مد

يمي ددا الش د ور ةالرضددا ة د ة درام المؤ ددا

الر ددميم ةمددا تمتمكدده م د

الجم يدا

إل وجود روا

25.2.5
82.218
00.505
21.855
02.118
18.58.

د إزدار مؤ دا

2.228
2.228
2.228
2.228
2.228
2.228

الدولدم

الر ددميم وامكانيددم نجددا

ةد ار وم ددا ار ال دداممي ة ددا دو م دداةد ددرا التزددوع والشددك د

األهميددم التد يدتط تمويم ددا مد

ال اممي

0

الر ددميم ومددا ت دم ده د أوق ددا

والك دوارث وت ضددي أ يكددو ال م د التزددوة ة يددداً ة د المؤ ددا

وكتلك ال م

النتا

ٔؼُ
%
25.1
82.1
55.0
28.0
58.2
.1..

الجددو ال داةا تصددر قيمدم دمد

ئٌ ٝؽذ ِب
%
05.1
85.5
55
55
52..
51.5

ال
%
20.5
5
52.5
00.5
50.5
52.5

وب

اٌذالٌخ

مؤ ا

دار الدولددم؛ حيدث إ الدة ا من ددا قدد تجداوم أهدا دده

الحكومدم ةوصد ا الم دؤولم ةد ت دديط ال ددما

قيط ال دم د المؤ دا

لددى شدةا

الجام دا

المجتم يدم؛ تشدير

ال د وديم؛ دد كاند

قيمدم كدا

2

( )81.516وه دالم ةند م دتوى داللدم ( )1.111وهدو مدا يمكد ت ديرا د ضدور أهميدم الت زديز مد
منظمددا وا ددت الً كددام ً لمزاقددا
دموةا
كوندده يددو ر أ د ً
ً
ال د د ار ار ال مم ددم تدار األمم ددم أو الكار ددم وتجند د
وان ا يؤ ر ًمةا

والمدوارد المتاحددم؛ وةالتددال ت ميد الوقد
م ددا يمكد د أ يص دداح

الد مط الت ددات

الكار ددم مد د ةشد دوا يم وت ددةز

ك ار إدارت ا.

خاتمة الدراسة:
ل

اتة ط الجديد  -ةحكط انتشارا الوا  ،وتنوع تزةي اتده ةمد شدةكم اتنترند

أقوى ةناصدر التنشد م االجتماةيدم د التده ير د انزةاةدا
توظيع هتا المنصا
887

والتزةي ا

الحدي م

 -أصدةح اليدوط مد

المتم د ؛ وهدو مدا يدد  ،إلد الةحدث ةد كي يدم

أةما التزوع ال يما أ الشدةا

ال د ودى ي د ،د ترتيد

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث
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مت دددط مد حيددث اال ددت داط واتشددةاع مد كد و دديمم اتصدداليم جديددد ؛ ومد

هتا الت نيم

ددط الددد  ،نحددو ا ددت مار إمكانيددم

ت ديط ةشد ار األةمدا التزوةيدم مةاشدر دو الحاجدم إلد ال مد الميددان أو م اندا ال د ر
وانز قاً م الرغةم الت ت ةر ةن ا دوا  ،الشةا

وضياع الوق

الجام

وته ي داً ةم د األرضدديم ال صددةم لمتزددوع د المممكددم وت دددد مؤ ددا
ال د ودى ةمد ا ددت داط شددةكا

إقةددا الشددةا

لممشاركم

ومنظمددا

ال م التزدوة
وت اميددد

ال مد التزددوة

التواصد االجتمدداة ؛ األمددر الددتى دداةد د تو ددي ،قاةددد

المشاركم التزوةيم و دمم المجتم ،وتلك ةالتزةيا ةم ةيندم مد شدةا
(نايع لم موط األمنيم والممك ةةد ال ميم ةجد والممك الد

المتزدوةي مد شدةا

أة ا) قوام ا ( )511م رد .

جام دا

مناقشة نتائج الدراسة:
الد ار م إل ةدد م النتا

توصم

 .1أظ ر نتا
أوقا
و نا

األمما
شا

الجام

التزوةيم
 .2كش د

تتم

الد ار دم تصددر تدويتر شدةكا

يما يهت
التواصد االجتمداة التد يت درا ل دا الشدةا

والكوارث دط موقد ،ال ي دةوك يميده اليوتيدو

وان تجراط والمدونا

وصحا م المواز والمنتديا

والمجموةدا

الةريديدم والوات دا

وهو ما يؤكد ت اميدد اهتمداط الشدةا

ال ودى ةتويتر وال ي ةوك واليوتيو ةوص ا مصد اًر م مصدادر الم مومدا
أوقا

النتددا

األمما

أ الشددةا

الجدام

ةد األةمدا

والكوارث.

د المممكددم لدددي ط اتجاهددا

الجددام

ي ن إيجاةيدم ال قدم ةدي المندا الدتى ت مد
وم ددتوى مشدداركم المتزددوةي

يده المؤ دا

إيجاةيددم نحددو ال م د التزددوة

ةمددا

التزوةيدم د المممكدم ال رةيدم ال د وديم

د الةي ددم اال ت ارضدديم وهددو مددا يؤكددد أهميددم ال م د التزددوة ودورا د

المجتمدد ،ال د ودى د دةددط المؤ ددا

الحكوميددم ة ددا النظددر ةد الوضدد ،االقتصددادى لمدددو التد

يمارا أ رادها ال م التزوة .
األول ةالجام ا

 .3أ الم تويا

اال تراض والميدان

ال وديم كان

األك ر ا دتجاةم لممار دم ال مد التزدوة

وهو مدا يددل ةمد وةد الشدةا

د ال دالط

ال د ودى ةههميدم ال مد التزدوة مد ناحيدم

وارتة دداز التز ددوع ة ددهمور ال دددي وال ي ددد مد د ناحي ددم اني ددم واهتم دداط حكوم ددم ددادط الح ددرمي الشد دري ي

ةالحاال

اتن انيم وتشجي ،التزوع م ناحيم أ رى.

 .4أوضح

الجام

النتا

اتلكتروند د

ارت اع م د ا ت داط الشةا

مواق ،التواص االجتماة

وتهيي دددهط لم دددور ال ددتى ت ددوط ة دده ةوصد د ا مص ددد اًر لمم موم ددا

والصور وال يديوها

ةي م دت دمي ا حدو أهميدم التزدوع د أوقدا

األممدا

مجدا التزدوع

وتة دداد ا رار والت مي ددا
وهدو مدا ي در امدت ك

مواق ،التواص االجتماة ال در ةم مياد ان راز األ راد د الحيدا ال امدم وارت داع درجدم االنددما

االجتماة .

دور شبكات التواصل االجتماعى فى دعم وتعزيز العمل التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات والكوارث

887

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

الجام ددا

 .5أ غالةي ددم ش ددةا

ال د د وديم ك ددانوا أك ددر اهتمامد داً ةم دداةد ال د درار ددط توى االحتياج ددا

ال اصم وم اةد األيتاط واألرام والمزم ا

دط م داةد أ در شد دار الواجد

ورةايم كةدار ال د

ومصدداة الحدوادث والكدوارث ةمددا يؤكددد ارت دداع درجددم الددوة لدددى شددةا

ال د وديم ةههميددم

الجام ددا

ال م د د التزد ددوة المشد ددترك د د إزد ددار دمد ددم المجتمد دد ،ور د دد ،الم اند ددا ة د د المحتد دداجي والمصد دداةي
والمتض ددرري مد د الكد دوارث الم تم ددم وة د ّدد األةم ددا التزوةي ددم مد د الحاج ددا
ةاال تمرار والتجدد.
 .6ارت دداع ك ا ددم ا ددت داط الشددةا
ال م ةي شةكا

ةالجددام

التواص ةوص ا و ا ز إة ميم جديد واتجاهدا

ةمي ا ةوصد ا مصددر م مومدا
ةي ا ت داط الشةا
أصحا

لممشاركم

تزةي ا

الشدةا

ال د ودى نحدو االةتمداد

ةد ال مد التزدوة وال يدرى وهدو مدا ي ند وجدود ة قدم ارتةازيدم
اتةد ط الجديدد وال مد التزدوة

اتدالر ةال أري والرد ةم ما ينشر وات اط

وجدار

ك ا دم اال دت داط مد جاند

نظرهط

أشددار النتددا

األمما

إل د أهميددم شددةكا

التواص د االجتمدداة

اتيجدداة م د أ دراد ال ينددم لدددور شددةكا

ال اص ددم ةموض ددوةا

ةاألةما التزوةيم

أوقا

األمما

تص دددر المش دداركم ةتةد دداد المم ددا
التزوةيد ددم د د أوقد ددا

ةال الي ددا

د أوقددا

والك دوارث والحددث ةم د

األممددا

الح داةيم لم ةدا ار اتيجاةيدم التد تصدع دور هدتا الو دا

ال م التزوة وان اا المتو زا

ت ددديط الم موم ددا

ت دي الر الم االتصداليم ةد و ةمد

والكوارث الم ار ووض ،تصو ار الحمو الممكنم ل ا.

التزوع وهو ما ي ر ارت اع المتو دزا

.8

د المممكددم ةمددا يؤكددد ة قددم

الم توى الت ميم المرت ،؛ األمر التي أتدا ال رصدم لم دت دم مواقد ،التواصد االجتمداة

زر وج ا
.7

شددةكا

التواصد االجتمدداة

اتن ددانيم التد د تتمي ددم

الح اةيم ال اصم ةال ةا ار ال دمةيم ممدا يدد ةمد الت يديط

التواص د االجتمدداة

د أةمددا التزددوع وأن ددا أ د م

التز ددوع وال ددار الض ددور ةمي ددا ود دد ،الش ددةا

نح ددو االهتم دداط

والكوارث.
ةةدددر شد ددةكم التواصد د االجتمددداة اهتمامد ددا

األممد ددا

والك د دوارث ددط المشد دداركم ةد ددن

الجد ددام

الش ددةا

أو صد ددور أو يد ددديو مد دد،

األصدددقار ةد األةمددا التزوةيددم والت ميددا ةمد حالددم كتة ددا أحددد األصدددقار ةمد منصددا

االجتمداة ؛ حيددث يشدير ارت دداع م ددتوى قديط التزددوع والمشداركم االجتماةيددم لدددى الشدةا
المميددم ن د ا لمتكددوي ال ددا
والتكا
 .9أكددد

االجتماة
النتددا

887

التواصد

إلد ال ددما

لممجتمدد ،ال د ودى والم ددتند إل د قدديط ات د ط د م دداةد ا

والدةو ال التزوع وات اط

دري

تنميم المجتم ،و ا رؤيم المممكم 2131ط.

زةي ددم التةدداي واال ددت ع حددو آليددم المشدداركم د األةمددا التزوةيددم لدددى الشددةا

الجد ددام ؛ حيد ددث تصد دددر رةايد ددم توى االحتياجد ددا

لمؤ ددا

د

مكا حددم الم ددد ار واتدمددا

ال اصد ددم د ددط ميد ددار المرض د د

ورةايددم الموهددوةي

ددط دةددط المؤ ددا

تا

وت د ددديط ال د ددو

التوجدده ال ددا
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الت د ت ددت دع الح دداظ ةم د المددوروث ال ددا ؛ ددد أتددا الت اة د ةةددر مواقدد ،التواص د االجتمدداة

تو ي ،نزاا المشاركم ال يما
 .11تمايد الم وقا
م ددتويا
ش ددةكا

مجا ال م ال يري واتن ان .

الت تواجه ال م التزوة الميدان لددى الشدةا

االهتمدداط ةتزةي ددا

ال واتددع التكيددم وت نيددا
التز ددوع المي دددان

التواصد د ةمد د ح ددا

األةمددا التزوةيددم متاحددم أمدداط الزالةددا

وض ع ا تي ا
 .11أظ ر النتا

الشةا

تصدر شدةكا

نشر ال م التزوة
التزوة
ات

الجام

ميم

الجدام

د مجددا التزددوع ةددي م ددت دم

ةاتض ددا م إلد د ة دددط وج ددود م ارك ددم لمت دددري

ةمد د

وقمددم الة درام والددوة ة وا ددد المشدداركم د مجددا التزددوع

أهداع مواق ،التواص االجتماة .

التواصد االجتمداة قا مدم منصدا

يمي ا التدري

وت ي دور اتة ط

االتصددا

د المممكدم يمدا ارت د

ةم التزوع اتلكترون

اتةد ط الجديدد األك در أهميدم د

وحث الشةا

ةم المشاركم د ال مد

نشر ا م التزوع ةةر ال ضدار اتلكتروند مد ،التركيدم ةمد ال ديط

التزوع.
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ال م التزوة م
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ال ا يم الم تم م.
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ال ة ار

د ال ي ددا

والمؤ ددا

التزوةيددم األهميددم؛ ممددا يددؤدى إل د إك دداة ط

والم ا ار المنا ةم وي اةد ةم مياد ك ارت ط

هتا النوع م ال م .

 .3إد ار ماد اتة ط التزوة ضم مناه أق اط اتة ط

ال وديم.
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