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دور البرامج التلفزيونية على اليوتيوب يف تعزيز ونشر األفكار التطوعية ...

ملخص الدراسة

هدفــت هــذه الدراســة بعنــوان »دور البرامــج التلفزيونيــة علــى اليوتيــوب يف تعزيــز ونشــر األفــكار 

التطوعيــة بالتطبيــق علــى برنامــج “صنــاع األمــل » دراســة حتليليــة« التعــرف علــى أبــرز اجلوانــب التطوعيــة 

التــي يبذلهــا األفــراد مــن مختلــف أرجــاء الوطــن العربــي خلدمــة مجتمعاتهــم عبــر رصدهــا للمحتــوى 

اخلــاص برنامــج  تلفزيونــي علــى قنــاة اليوتيــوب بعنــوان »صنــاع األمــل« . و قــد اعتمــدت الباحثــة يف  

الدراســة علــى أداة حتليــل املضمــون جلمــع البيانــات  شــملت عينــة قوامهــا  »59« حلقــة فيديــو منشــورة علــى 

املنصــة الرقميــة اخلاصــة بالبرنامــج علــى اليوتيــوب. وأظهــرت النتائــج أن اإلعــام املرئــي ممثــا وفقــا لهــذه 

الدراســة يف برنامــج »صنــاع األمــل« متكــن يف إبــراز مجــاالت مختلفــة للتطــوع شــملت مجــاالت التطــوع يف 

املهــارات املهنيــة باإلضافــة إلــي الشــكل املتعــارف عليــه واملتمثــل يف االعمــال اخليريــة . كذلــك أظهــرت نتائــج 

الدراســة أهميــة حتفيــر الفئــات املختلفــة علــى التطــوع خاصــة تلــك التــي تشــعر بالتهميــش يف املجتمــع مثــل 

فئــة املــرأة وكبــار الســن والشــباب صغيــر الســن ملــا لهــم مــن أدوار خاقــة يف بنــاء املجتمــع عبــر بــذل املزيــد 

مــن اجلهــود التطوعيــة. كمــا أظهــرت نتائــج أن اكتســاب اخلبــرات كان أحــد الفوائــد اجلوهريــة واملحوريــة 

للتطــوع.

Abstract

The aim of this study entitled, “The Role of TV Shows on YouTube in 
Promoting and Spreading Voluntary Ideas Applied to the “Makers of Hope” 
Program: an Analytical Study”, is to identify the most important voluntary 
aspects that individuals from different parts of the Arab world are making 
to serve their societies by monitoring the special content of a YouTube TV 
program entitled“ Makers of Hope. The researcher relied in the study on the 
content analysis method to collect the data of  a sample of “59” video episodes 
posted on the program’s digital platform on YouTube. The results showed that 
the visual media represented according to this study in the “Makers of Hope” 
program was able to highlight various areas of volunteering, including areas of 
volunteering in professional skills in addition to the common form of charity. 
The results of the study also showed the importance of digging different groups 
to volunteer, especially those that feel marginalized in society, such as women, 
the elderly and youth, because of their creative roles in building society through 
making more voluntary efforts. The results also showed that the acquisition of 
experiences was one of the fundamental and central benefits of volunteering. 
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مقدمة:

يعــد العمــل التطوعــي داللــة علــى مــدى تقــدم أمــة مــن األمم ، فكمــا ارتقــت األمم زاد 
انغمــاس افرادهــا يف العمــل التطوعــي كمــا أن العمــل التطوعــي يعــد مطلبــا مــن متطلبــات 
ــاة املعاصــرة والتــي تســهم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يف التنميــة والتطــور علــى يف  احلي
كافــة املجــاالت واالصعــدة ، والعمــل التطوعــي ال يعتــرف ال باملــكان وال بالزمــان وإمنــا يتوجــه 

خلدمــة االنســان  . 

وينظــر للعمــل التطوعــي باعتبــاره ركيــزة أساســية مــن ركائــز اســتكمال العمــل احلكومــي 
وتدعميــه لصالــح الفــرد واملجتمــع ، حيــث يســهم يف توفيــر اخلدمــات التــي قــد يصعــب علــى 
املؤسســات الرســمية توفيرهــا ملــا تتســم بــه األجهــزة التطوعيــة مــن مرونــة وقــدرة علــى 
احلركــة الســريعة وذلــك يف إطــار مــن الرســمية واشــراف اجلهــات احلكوميــة املختصــة . 

وقــد أظهــرت الدراســات يف هــذا املجــال أن التطــوع ظاهــرة صحيــة تــدل علــى حيويــة 
اجلماهيــر وإيجابيهــا لــذا يؤخــذ مؤشــر لتطــور االمــة وتقدمهــا ولعــل مــن أهــم املهــام التــي 
يؤديهــا العمــل التطوعــي هــو إظهــار الصــورة اإلنســانية للمجتمــع والتكافــل االجتماعــي 

ــن افــراد املجتمــع ]1[ ــاون ب ــة روح التع ــط وتنمي ــم الرواب وتدعي

حــث اإلســام علــى العمــل التطوعــي وحــث علــى خاصيــة تــكاد تكــون غريزيــة لــدى 
االنســان وهــي حــب مســاعدة الغيــر خاصــة يف أوقــات االزمــات واآليــات القرآنيــة واألحاديث 
النبويــة كثيــرة يف هــذا الشــأن ، إضافــة إلــي هــذا فــإن القيــم االجتماعيــة وخاصــة الدينيــة 
املتجــذرة يف املحتمــع العربــي واإلســامي ســاعدت يف تعميــق روح العمــل التطوعي باإلضافة 

إلــي املــورث الشــعبي مــن خــال القصــص واحلكايــات ]2[

دور اإلعالم في نشر ثقافة العمل التطوعي 
املجتمــع  افــراد  توعيــة  يف  مهمــا  دورا  واملرئيــة  املســموعة  اإلعــام  وســائل  تــؤدي 
بالقضايــا ذات التأثيــر علــى حياتهــم وتطورهــم ومبــا أن اإلعــام يحــاول أن يلعــب دورا 
ال يقــل أهميــة عــن دور املؤسســات التربويــة والتعليميــة  مــن حيــث أثرهــا يف تشــكيل بنيــة 
ــة نتيجــة  ــى التربوي ــة عل ــر املؤسســة اإلعامي ــوق أث ــد يتف ــا، وق ــات ورســم مامحه املجتمع
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عوامــل مختلفــة، منهــا طبيعــة املــادة التــي تقدمهــا كل منهمــا ومــدى مناســبتها ألهــواء 
املتلقــن وتعــدد وســائل اإلعــام عــن اآلليــة التربويــة التــي حتكمهــا إجــراءات متعــددة . 
تعــّد وســائل اإلعــام املســموعة واملرئيــة واملقــروءة مصــدرًا مهًمــا مــن مصــادر التوجيــه 
املتلقــن  جماهيــر  يف  كبيــر  تأثيــر  ذات  وهــي  مجتمــع،  أي  يف  األخاقــي  والتثقيــف 
واالجتماعيــة. الفكريــة  ومســتوياتهم  وتوجهاتهــم  اهتماماتهــم  يف  املتباينــن   املختلفــن، 

وهــذا مــا يكســبها أهميتهــا يف عمليــة بنــاء املجتمعــات، وإذا كان دور وســائل اإلعــام يف 
أي بيئــة مجتمعيــة يتحــدد باألثــر الــذي تســتطيع أن حتدثــه فيهــا. لهــذا فــأن مناقشــة دور 
وســائل اإلعــام  يف نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي تنطلــق مــن هــذه األهميــة التــي تســتوجب 
اســتثمار هــذه الوســائل اســتثمارا إيجابيــا مبــا يحقــق الهــدف منــه يف التوعيــة بأهميــة العمــل 
ــة كل شــريحة  ــف أفــراد املجتمــع , ومخاطب ــن مختل التطوعــي ونشــر ثقافــة هــذا العمــل ب

اجتماعيــة مبــا يتفــق وطموحاتهــا وحتقيــق أهدافهــا . ]3[

إن الــدور االساســي لوســائل اإلعــام يف مجــال العمــل التطوعــي هــو أن تســاعد اجلهــات 
املســتفيدة يف اســتقطاب عــدد مــن املتطوعــن بصفتهــم عناصر صاحلة داخــل هذه اجلهات. 
وميكــن لوســائل اإلعــام العامــة ان تقــوم بهــذه املهمــة. يف حــن ان مســؤولية احلفــاظ علــى 
املتطوعــن مــن مســؤوليات االجهــزة اإلعاميــة الداخليــة لتلــك اجلهــات املعنيــة. وعلــى هــذه 
األســاس، فــأن وســائل اإلعــام العامــة تقــوم بــإذكاء الوعــي االجتماعــي لــدى أفــراد املجتمــع 
وتعبئتهــم ودعوتهــم للتطــوع يف املؤسســات اخليريــة بتوضيــح ماهيــة العمــل التطوعــي ومــدى 

حاجــة املجتمــع إليــه وبيــان أهميتــه ودوره يف بنــاء وتطويــر املجتمعــات. ]4[

نظرية المسئولية االجتماعية واإلعالم 
 تعــرف نظريــة املســؤولية االجتماعيــة يف مجــال اإلعــام بأنهــا: »مجموعــة الوظائف التي 
يجــب أن يلتــزم اإلعــام  بتأديتهــا أمــام املجتمــع يف مختلــف مجاالتــه السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، بحيــث يتوفــر يف معاجلاتهــا وموادهــا القيــم املهنيــة واألخاقيــة ، 

شــريطة أن يتوافــر لهــا حريــة حقيقيــة جتعلهــا مســؤولة أمــام القانــون واملجتمــع« ]5[

وتعنــي املســؤولية االجتماعيــة لإلعــام  أيضــاً: »االهتمــام بالصالــح العــام أو االهتمــام 
بحاجــات املجتمــع والعمــل علــى ســعادته عبــر اتصــاف اإلعــام بســداد الرأي والدقــة والعدل 

ومراعــاة النواحــي األخاقيــة والقيــم«.  

وانطاقــا مــن هــذه املبــادئ العامــة املنوطــة بوســائل اإلعــام فــإن تســليط الضــوء حــول 
اجلوانــب اإليجابيــة يف املجتمــع وإبــراز النمــاذج امللهمــة هــي جــزء مــن املســئولية االجتماعيــة 
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لوســائل اإلعــام ، حيــث أن هــذه النظريــة ترتكــز علــى ثاثــة أبعــاد رئيســية يتصــل البعــد 
األول بالوظائــف التــي يؤديهــا اإلعــام  املعاصــر والثانــي مبعاييــر األداء والثالــث بالقيــم 

االخاقيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا يف العمــل اإلعامــي . 

وتشــكل معاييــر األداء اإلعامــي يف مجملهــا العــام الضوابــط األخاقيــة والقانونيــة التــي 
حتكــم ممارســة العمــل اإلعامــي يف إطــار املســئولية االجتماعيــة واالخاقيــة التــي حتتكــم 

علــى اإلعــام أن يقــوم بواجبــة جتــاه املجتمــع ]7[ . 

المسئولية االجتماعية وتنمية الدافعية للعمل التطوعي
 ينصــب العمــل التطوعــي الــذي تقــوم بــه اجلمعيــات واالفــراد واملؤسســات يف املجتمعــات 
املختلفــة نحــو معاجلــة القضايــا واملشــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة بــدون احلصــول علــى 
عائــد مــادي للمتطوعــن وللعمــل التطوعــي مــردود أخــر معنــوي يتمثــل يف االيثــار والتضحية. 

ــة، دون انتظــار  ــة، ونبــذ الشــر والرذيل احتســابًا لتحقيــق مجــاالت اخليــر ونشــر الفضيل
مقابــل ملــا ُقــدم مــن أعمــال تطوعيــة؛ فالعمــل التطوعــي هــو طوعــي بــدون إكــراه. ودوافــع 
العمــل التطوعــي ال تختلــف فيمــا إذا كان القائــم بهــذا العمــل فــرًدا أو مؤسســة أو جمعيــة، 
فالعمــل التطوعــي الفــردي هــو الفعــل والســلوك االجتماعــي الــذي ميارســه الفــرد مــن تلقــاء 
نفســه وبرغبــة منــه لدوافــع دينيــة واجتماعيــة وإنســانية وأخاقيــة، وال يبغــي الفــرد أو 

الفاعــل أي مــردود مــادي، وكذلــك األمــر للعمــل التطوعــي املؤسســي ]8[.

وهنــاك العديــد مــن األبعــاد التــي تقــف وراء العمــل الطوعــي ومنــه أهمهــا: الدافــع 
االجتماعــي، ويكــون الدافــع هنــا أن يحظــى القائــم باألعمــال التطوعيــة بالقبــول االجتماعــي 
واالحتــرام والتقديــر، وســمو املكانــة االجتماعيــة، واألهميــة الشــخصية، كمــا أن البعــد 
االجتماعــي متثــل فيمــا يحققــه العمــل التطوعــي مــن آثــار إيجابيــة علــى املســتفيد يف 

قطاعــات املجتمــع املختلفــة. 

وناحــظ أن هــذا الدافــع ال يتحقــق يف حــال غيــاب املســؤولية لــدى الشــباب فــإن العاقــة 
ــدى  ــع ل ــي حتــرك هــذا الداف ــع وتوافــر املســؤولية؛ فهــي الت ــة هــذا الداف ــن تقوي ــدة ب وطي
الشــباب وجتعلهــم أكثــر رغبــة يف القيــام بهــذا العمــل باعتبــاره واجبــاً عليهــم القيــام بــه مــن 
أجــل احلفــاظ علــى أمــن املجتمــع وتقــدمي املســاعدة ملــن يحتــاج إليهــا. كمــا ان دوافــع العمــل 
التطوعــي مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بالنــوازع اإلنســانية ومبعانــي اخليــر والعمــل الصالــح، 
حيــث أعطــت األديــان الســماوية وعلــى رأســها اإلســام أهميــة للعمــل التطوعــي كجــزء مــن 
اإلميــان، بــل واحلــث عليــه. ومــن هنــا تأتــي أهميــة وضــرورة غــرس قيــم العمــل التطوعــي، 
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وتقويــة دوافعــه لــدى الشــباب واألبنــاء

وهــذا يقودنــا وفقــا لهــذه الدراســة إلــي مناقشــة مفهــوم اإلعــام التطوعــي والــذي 
يركــز بشــكل أساســي علــى إحاطــة املجتمــع بأوجــه العمــل التطوعــي اخليــري بهــدف دفــع 
اجلماهيــر للمشــاركة اإليجابيــة فيــه وهــذا جــزء مــن املســئولية املجتمعيــة لوســائل اإلعــام 
ســواء املســموعة أو املرئيــة ويعــرف عبــداهلل مبــارك العرميــي اإلعــام التطوعــي وهــو إعــام 
نشــأ مــن نســيج املســئولية االجتماعيــة لوســائل اإلعــام بأنــه تعزيــز وغــرس ثقافــة العمــل 
يف األفــراد وتغييــر مواقفهــم واجتاهاتهــم وميولهــم إزاء عــدد مــن القضايــا واألمــور الثقافيــة 

ــة ]8[. ــة واالقتصادي واالجتماعي

أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبن أساسين هما 

األول: ينبــع مــن أهميــة العمــل التطوعــي يف تنميــة املجتمــع واالســتفادة مــن الطاقــات 
الكامنــة فيــه مــن خــال الشــباب والفئــات ذات الطبيعــة اخلاصــة كاملــرأة وكبــار الســن والتــي 
لهــا دور اســهامي كبيــر يف تعزيــز النمــو والتكاتــف املجتمعــي عبــر اجلهــود غيــر املدفوعــة » 

العمــل التطوعــي« .

الثانــي: وهــو الــدور الــذي يؤديــه اإلعــام خاصــة يف ضــوء التحــول نحــو املنصــات الرقميــة 
املختلفــة والتــي تســمح بإعــادة نشــر املحتــوى عبــر قنــوات تســتهدف قطاعــات جماهيريــة 

ذات طبيعــة خاصــة يف التفاعــل مــع املحتــوى. 

الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة العمل التطوعي 
دراســة عبــداهلل  ]1[ والتــي هدفــت للتعــرف علــى أثــر اإلعــام يف تشــكيل اجتاهــات 
اجلمهــور نحــو العمــل التطوعــي  يف ضــوء املتغيــرات الدميغرافيــة للمبحوثــن ، اتبعــت 
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــل الــذي يعبــر عــن الظاهــرة محــل الدراســة واقتصــرت يف 
ــة مــن 200 مفــردة ،  ــت العين ــت بالعــراق وتكون ــى طــاب جامعــة تكري ــا البشــري عل مجاله
اعتمــدت الدراســة علــى أداة االســتبيان كأداة جلمــع البيانــات واظهــرت النتائــج أن هنــاك 
عوامــل حتــول دون انخــراط الشــباب يف العمــل التطوعــي تتمثــل يف عــدم وجــود برامــج ثابتــة 
لرعايــة املتطوعــن وتنظيــم عملهــم التطوعــي مقارنــة بعــدد املعوقــات أمــام العمــل التطوعــي. 
فقــد احتــل العامــل االقتصــادي للطلبــة املعــوق األول حيــث تراجــع معــدل الدخــل الفــردي 

ممــا يضطــره إلــي اســتثمار وقتــه يف العمــل لتوفيــر عائــد مالــي . 

واظهــرت الدراســة ان الطلبــة يتوقعــون للعمــل التطوعــي أثــار إيجابيــة يف مقدمتهــا 
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اكتســابهم ملهــارات وخبــرات متعــددة ويف كل ذلــك فقــد تبــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة الســكن .  ــوع وبيئ ــاف الن ــة يف توجــه الطــاب نحــو العمــل التطوعــي باخت إحصائي

اإلعــان  التعــرف علــى أخاقيــات  الدراســة يف  وتتحــدد مشــكلة   ]5[ مــكاوي  دراســة 
ومــدى تطبيقهــا يف إعانــات اجلمعيــات األهليــة والقوانــن واألخاقيــات التــي تنظــم هــذه 
املمارســات اإلعانيــة يف إطــار عاقتهــا باجلمهــور املســتهدف ، ومــدى اختافهــا علــى 
القوانــن واالخاقيــات التــي تنظــم املمارســة اإلعانيــة بصفــة عامــة ، ومــدى فعاليــة قوانــن 
وأخاقيــات اإلعــان عبــر اجلمعيــات األهليــة الصــادرة يف التعامــل مــع طبيعــة اجلمهــور ، 
والتعــرف علــى اجتاهــات اجلمهــور والتعــرف علــى اجتاهــات القائمــن باالتصــال واملســئولن 
نحــو وضــع مواثيــق شــرف تضبــط عمــل اإلعــان التلفزيونــي اخلــاص باجلمعيــات وكذلــك 

مــدى اختــاف هــذه االجتاهــات باختــاف خصائــص كل مــن القائمــن باالتصــال 

تعتمــد الدراســة يف إطارهــا النظــري علــى معطيــات نظريــة املســئولية االجتماعيــة 
لوســائل اإلعــام ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا علــى املمارســات اإلعانيــة للجمعيــات االهليــة . 

وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة والتي اســتخدمت منهج املســح بالعينة حيث 
مت ســحب عينــة مكونــة مــن 400 مفــردة مختلفــة مــن حيــث الفئــات التعليميــة واالقتصاديــة 
وتوصلــت الدراســة إلــي إجمــاع اخلبــراء علــي حتميــة مراعــاة حقــوق االنســان عمومــا عنــد 
تصميــم اإلعانــات يف القنــوات الفضائيــة وحقــوق الطفــل واملريــض وأن يراعــي عنــد صياغــة 

الرســالة اإلعانيــة حــث املجتمــع علــى التكافــل وتقــدمي املســاعدة للمحتاجــن . 

دراســة الســوداني ]6[ وهدفــت الدراســة للتعــرف علــى عاقــة اجلمهــور املصــري بالبرامــج 
االجتماعيــة اإلنســانية ودوافــع مشــاهدته لهــا ومــدى ثقتــه فيهــا ومــدى دورهــا يف نشــر 
ــي  ــة املشــكات الت ــة وواقعي ــور جتــاه نوعي ــة التكافــل االجتماعــي ومعرفــة رأي اجلمه ثقاف
تطرحهــا البرامــج االجتماعيــة واإلنســانية يف أســلوب عرضهــا وتأثيــر تعــرض اجلمهــور 
ــة  ــة لقضي ــى تبني ــى الوعــي االجتماعــي للجمهــور وعل ــة عل ــا واملشــكات االجتماعي للقضاي
التكافــل االجتماعــي باإلضافــة للتعــرف علــى مقترحــات اجلمهــور جتــاه هــذه النوعيــة مــن 
البرامــج وتقييمــه لهــا . تألفــت عينــة الدراســة مــن 400 مفــردة مت اختيارهــا بشــكل عشــوائي 
مــن القاهــرة الكبــرى وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مشــاهدة البرامــج التلفزيونيــة االجتماعيــة 
كانــت بنســبة 75% مــن عينــة الدراســة وجــاءت البرامــج االجتماعيــة التــي يتــم مشــاهدتها 
علــى النحــو التالــي جــاء املرتبــة االولــي برنامــج »واحــد مــن النــاس« يليــه برنامــج »حصلــت 

قبــل كــده« ، ويف املرتبــة الثالثــة »النهــاردة« . 

دراســة الشــهوان ]4[  والتــي هدفــت للتعــرف علــى »دور التلفزيــون األردنــي يف تنميــة العمــل 
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التطوعــي مــن وجهــة نظــر الشــباب: هيئــة شــباب كلنــا األردن إمنوذجــًا«. وهدفــت الدراســة  إلى 
معرفــة دور التلفزيــون األردنــي ومســاهمته يف تنميــة مفهــوم العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظــر 
الشــباب. لتحقيــق هــذا الغــرض قــام الباحــث باســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، وتصميــم 
اســتبانة ووزعــت علــى )385 ( مــن املنتســبن » لهيئــة شــباب كلنــا األردن”.  وأظهــرت النتائــج 
أن مســتوى تقييــم تعــرض الشــباب لبرامــج  التلفزيــون األردنــي، جــاء بدرجــة مرتفعــة علــى 
األداة ككل، وعلــى جميــع املحــاور .وميكــن تفســير هــذه النتيجــة بأهميــة دور التلفزيــون 
األردنــي يف الكشــف عــن أهميــة العمــل التطوعــي داخــل املجتمــع عبــر تخصيــص حيــز كايف 
مــن برامجــه ، وعــرض منــاذج حيــة وحديثــة عــن مجموعــة شــبابية جنحــوا ومتيــزوا يف 
األعمــال التطوعيــة، وبذلــك يتــم حتفيــز الشــباب لانخــراط واإلقبــال علــى العمــل التطوعــي 
، وخلصــت الدراســة  إلــى مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا: تفعيــل التوعيــة بأهميــة وقدســية 
العمــل التطوعــي ومردوداتــه االيجابيــة لــكل مــن املتطوعــن ومجتمعهــم مــن خــال وســائل 
ــج أســباب  ــي ووســائل التواصــل االجتماعــي، وإعــداد دراســات تعال اإلعــام وخاصــة املرئ
ــدور اإلعامــي الرســمي  ــل ال ــي أظهرهــا البحــث، وتفعي العــزوف عــن العمــل التطوعــي الت
ــا  ــة الوطــن اجتماعي ــه للمســاهمة يف تنمي ــل التطوعــي وأهميت ــة العم ــي بثقاف خاصــة املرئ

واقتصاديــاً بدافــع دفــع املزيــد مــن الشــباب للمشــاركة فيــه.

التعليق على الدراسات السابقة 
• من املاحظ من مراجعة الدراسات السابقة وجود فجوة بحثية يف الدراسات 	

اإلعامية التي تهتم بدراسة دور وسائل اإلعام يف نشر ثقافة التطوع. فبالرغم 
من أهمية التطوع والعمل اخليري  و الذي يعد مؤخرا من موضوعات الساعة إال 

أن  فهناك ندرة شديدة يف البحوث اإلعامية املتعلقة باملوضوع على عكس ما 
كان متوقع.  

• من الناحية املنهجية فإن الدراسات اإلعامية القليلة التي طبقت اقتصرت يف 	
أدواتها املنهجية على استخدام أداة االستبيان واالعتماد عليها بشكل أساسي 

دون باقي األدوات البحثية وهذا خاف للدراسة احلالية والتي تعتمد على أداة 
حتليل املضمون وهذه نقطة اختاف ومتيز هذه الدراسة عن ما سبقها من 

الدراسات يف هذا املجال. 

• استفادت الباحثة من الدراسة السابقة بشكل كبير يف حتديد املشكلة البحثية 	
وبلورتها باإلضافة إلي االستفادة منها يف حتديد فئات حتليل املضمون . 
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مشكلة الدراسة 
ــور يف  ــه اجلمه ــة يف توجي ــي مــن الوســائل املهمــة واحليوي ــد اإلعــام املســموع واملرئ يع
املجتمــع نحــو قضايــا بعينهــا ملــا لهــا بالــغ التأثيــر يف تنميتــه وبالتالــي فــإن ثقافــة التطــوع يف 
املجتمــع ميكــن تعزيزيهــا عبــر تكثيــف املحتــوى املتعلــق بقضايــا التطــوع يف مختلــف البرامــج 
التــي تبثهــا وتنشــرها وســائل اإلعــام  املرئــي واملســموع  ومــن هــذا املنطلــق شــكل برنامــج 
»صنــاع األمــل« منوذجــا فريــدا ملحتــوى اإلعــام املرئــي والــذي يســلط الضــوء ويتمحــور 
بشــكل أساســي نحــو زرع وبــث ثقافــة التطــوع مــن خــال اســتعراض منــاذج ملهمــة يف كافــة 
ــوب  ــة وقل ــروح متفاني ــوا ب ــف األعمــار عمل ــي لرجــال ونســاء مــن مختل أرجــاء الوطــن العرب

نقيــة مــن أجــل خدمــة مجتمعاتهــم ورفعــة أوطانهــم. 

انطالقا مما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة حتدد يف 

معرفــة الــدور الــذي تقــوم بــه البرامــج التلفزيونيــة يف نشــر وتعزيــز مفهــوم وثقافــة 
العمــل التطوعــي وذلــك مــن خــال رصــد املحتــوى الــذي قدمــه برنامــج »صنــاع األمــل« حــول 
العمــل التطوعــي والــذي نشــر بشــكل اساســي علــى املنصــة الرقميــة اخلاصــة بهــم يف موقــع 
ــوى  ــي ظهــرت يف هــذه املحت ــات الت ــذي قــدم والفئ ــوى ال ــة املحت ــث طبيع ــوب مــن حي اليوتي
ومجــاالت التطــوع املختلفــة التــي مت التركيــز علــى عرضهــا واألســاليب العقانيــة والعاطفيــة 

التــي وظفــت لتحقيــق التأثيــر املطلــوب يف تبنــي ثقافــة العمــل التطوعــي. 

أهداف الدراسة 
• حتديد طبيعة املحتوى التطوعي » مجاالت التطوع » التي مت تقدمية من خال 	

حلقات برنامج »صناع األمل« على منصتهم الرقمية يف موقع اليوتيوب 

• رصد األساليب االقناعية املوظفة يف تقدمي كل موضوع ومجال من مجاالت 	
التطوع التي مت طرحها عبر حلقات برنامج »صناع األمل« يف منصتهم الرقمية يف 

موقع اليوتيوب. 

• التعرف على طبيعة الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي والتي مت تقدميهم عبر 	
حلقات برنامج »صناع األمل« يف منصتهم الرقمية على موقع اليوتيوب. 

• التعرف على النطاقات اجلغرافية املتعلقة مبحتوى حلقات برنامج »صناع األمل« 	
واملنشورة على منصتهم الرقمية يف موقع اليوتيوب. 

فروض الدراسة 
• توجد عاقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بن طبيعة املحتوى التطوعي 	
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واألساليب االقناعية املستخدمة يف تقدمي كل موضوع أو مجال من مجاالت 
التطوع. 

• توجد عاقة ارتباطية بن طبيعة الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي واألساليب 	
االقناعية املستخدمة يف تقدمي كل موضوع أو مجال من مجاالت التطوع. 

• توجد عاقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بن الفئات املنخرطة يف العمل 	
التطوعي والنطاق اجلغرايف املتعلق مبحتوى احللقات.

• توجد عاقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بن طبيعة املحتوى التطوعي و النطاق 	
اجلغرايف املتعلق مبحتوى احللقات.

نوع الدراسة ومنهجها
تنتمــي هــذه الدراســة إلــي منــط الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف وصــف خصائــص 
ــج  ــي نتائ الظاهــرة محــل الدراســة ونوعيتهــا وطبيعــة العاقــة بــن متغيراتهــا والوصــول إل
تفســر العاقــات بــن هــذه املتغيــرات والتحليــل والربــط وتفســير البيانــات وتصنيفهــا 

ــا.  ــج منه وقياســها واســتخاص النتائ

اعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح الشــامل جلميــع مفــردات وعناصر مجتمع الدراســة 
واملتمثلــة يف حلقــات برنامــج »صنــاع األمــل« وذلــك لتحليــل العاقــة بــن ســمات وخصائــص 
املضمــون ومجموعــة املتغيــرات املرتبطــة والتــي تشــمل »مجــال التطوع – األســاليب االقناعية 
املوظفــة – الفئــات املنخرطــة يف العمــل التطوعــي – النطــاق اجلغــرايف املتعلــق مبحتــوى 

احللقــات«

عينة الدراسة 
شــملت عينــة الدراســة »59« حلقــة فيديــو منشــورة علــى املنصــة الرقميــة اخلاصــة 
ــاع  ــع حلقــات برنامــج »صن ــى موقــع اليوتيــوب وهــي عــدد جمي ــاع األمــل« عل ببرنامــج »صن

األمــل« للعــام 2019 ميــادي املوافــق 1440 هـــ 

أداة الدراسة 
اعتمــدت الدراســة علــى أداة حتليــل املضمــون والــذي يعــد مــن األســاليب العلميــة لفهــم 
طبيعــة الرســالة اإلعاميــة وذلــك وفــق خطــوات منهجيــة تتســم بالدقــة واملوضوعيــة مت مــن 

خالهــا حتديــد فئــات التحليــل والتــي حتقــق األهــداف مــن إجــراء هــذه الدراســة.

والتي شملت الفئات التالية 

أوال : فئــة مجــاالت التطــوع املقــدم عبــر برنامــج »صنــاع األمــل« ويشــمل ) املجــال الطبــي- 
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املجــال التعليمــي – نشــر الثقافــة – االعمــال اخليريــة – املهــارات االحترافيــة  – خدمــة 
ــي (  املجتمــع – املجــال البيئ

ثانيــا : الدافــع التحفيزيــة واألســاليب االقناعيــة املوظفــة يف املضمــون محــل الدراســة 
وتشــمل : 

 األساليب العاطفية: )التآزر واالسعاف – األجر والثواب – اإلحساس بالسعادة 	

واالستماع باحلياة – تعزيز القيم االخاقية – محاربة املرض – زرع البهجة 
واالمل ( 

 األساليب العقانية: )تكوين العاقات – اكتساب اخلبرة – تقوية نسيج املجتمع – 	

تعزيز االقتصاد – حل املشكات يف أوقات االزمات ( 

ثالثــا:  النطاقــات اجلغرافيــة املتعلقــة مبضمــون العمــل التطوعــي ) اخلليــج العربــي – املغــرب 
العربــي – شــمال افريقيــا – منطقــة الشــام – العــراق -دول أخــرى ( 

إجراءات الصدق والثبات 
مت عــرض اســتمارة حتليــل املضمــون قبــل تطبيقهــا علــى مجموعــة مــن املحكمــن 1لقيــاس 
صدقهــا وشــمولها، ومت إجــراء التعديــات املطلوبــة –  طبقــا آلرائهــم وتوجيهاتهــم – بحيــث 

أصبحــت االســتمارة صاحلــة للتطبيــق

المعالجة اإلحصائية للبيانات:
بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيانــات الدراســة التحليليــة ،مت ترميــز البيانــات ،ثــم معاجلتهــا 
ــوم  ــة للعل ــة باســتخدام برنامــج »احلزمــة اإلحصائي وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائي
االجتماعيــة SPSS ” Statistical Package for the Social Science V.20، ومت 

ــات الدراســة:  ــل بيان ــة يف حتلي ــة التالي ــارات اإلحصائي ــى املعامــات واالختب اللجــوء إل

 التكرارات البسيطة والنسب املئوية .	

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية . 	

 بــن 	 للعاقــة  اإلحصائيــة  الداللــة  لدراســة   )Chi Square Test( كا2  اختبــار 
.)Nominal( اإلســمية  املتغيــرات  مــن  متغيريــن 

 معامل التوافق »Contingency Coefficient« بن املتغيرين	
-  مت حتكيم أداة حتليل املضمون من قبل   1

أ.د ماجي احللواني ، أستاذ اإلعام وعميدة املعهد الكندي لإلعام 
أ.د مبارك احلازمي ، األستاذ بكلية االتصال واإلعام-  بجامعة امللك عبد العزيز 
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نتائج الدراسة 
أوال / التكرارات 

جدول رقم )1(
طبيعة املحتوى التطوعي الذي مت تقدميية عبر برنامج “صناع األمل” 

النسبةالعددطبيعة املحتوى التطوعي
8.5%5خدمة املجتمع
22.0%13املجال الطبي

8.5%5التعليم
30.5%18األعمال اخليرية

23.7%14املهارات االحترافية 
5.1%3املجال البيئي
1.7%1نشر الثقافة
100%59االجمالي

ــة كان  ــال اخليري ــوى التطوعــي يف مجــال األعم ــم )1( أن املحت ــن اجلــدول رق يتضــح م
األعلــى بنســبة 30% يليــه مجــال املهــارات االحترافيــة  أو املهنــي بنســبة  23.7% يليــه الطبــي 
بنســبة 22% وهــذا يعنــي أن اليــزال يغلــب علــى األفــكار التطوعيــة الشــكل النمطــي املتعلــق 
ببــذل اجلهــد يف مجــال االعمــال اخليريــة يف حــن يتضــح أيضــا أن هنــاك أيضــا تطــور يف 
مجــاالت التطــوع تظهــر مــن خــال التطــوع باجلهــد يف مجــاالت التخصــص االحترافيــة وقــد 
يتعلــق ذلــك بالرغبــة يف كســب املزيــد مــن اخلبــرات يف مجــال التخصــص عبــر بــذل اجلهــد 

التطوعــي . 
جدول رقم )2(

األساليب االقناعية العاطفية

النسبةالعدداألسلوب

28.8%17تعزيز القيم األخاقية 

23.7%14األجر والثواب

18.6%11التآزر واالسعاف 

25.4%15االحساس بالسعادة واالستمتاع باحلياة

1.7%1محاربة املرض

1.7%1زرع األمل

100%59االجمالي
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يتضح من اجلدول رقم )2( أن األساليب االقناعية املتعلقة بتعزيز القيم االخاقية 

كانت األعلى وذلك بنسبة 28.8% يليها الشعور بالسعادة واالستمتاع باحلياة وذلك 

بنسبة 25.4% يليها احلصول على األجر والثواب بنسبة 23.7%  ، وتعد هذه النتيجة 
جديرة باالهتمام من حيث توظيف األساليب االقناعية العاطفية يف املضمون التطوعي ، 
فتعزيز القيم االخاقية والتمسك بالهوية كانت محل االهتمام األعلى يف املضامن التي 
مت حتليلها يليها يف ذلك حب احلياة والشعور بالسعادة ورمبا ميكن تفسير ذلك بطبيعة 

البرنامج نفسه وطبيعة اجلهة املنتجة له يف دولة االمارات العربية والتي تسعي بشكل دائم 
يف كل ما تقدمه من مضامن على التأكيد على الهوية الثقافية 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )3( أن األســاليب االقناعيــة العقانيــة املتعلقــة بتقويــة نســيج 
املجتمــع واكتســاب اخلبــرة كانــت األعلــى مــن حيــث معــدل التوظيــف يف املضامــن التطوعيــة 
يف البرنامــج محــل الدراســة حيــث بلغــت النســبة املئويــة لــكل منهمــا 33.9 % يليهــا حــل 

املشــكات يف أوقــات االزمــات وذلــك بنســبة %20.3. 
جدول رقم )3(

األساليب االقناعية العقالنية

النسبةالعدداألسلوب

20.3%12حل املشكات يف أوقات األزمات

33.9%20تقوية نسيج املجتمع

33.9%20اكتساب اخلبرة

10.2%6تعزيز االقتصاد الوطني

1.7%1اكتساب العاقات

100%59االجمالي

ــة املضامــن التطوعيــة يف نشــر فكــر وثقافــة املحافظــة  ــى أهمي ــه عل وهــذا يعطــي دالل
علــى الســلم املجتمعــي ممــا يــؤدي إلــي تقويــة نســيج املجتمــع ، بينمــا جــاءت حــل املشــكات 
ــف يف  ــا التكات ــات تســتدعي معه ــن اضطراب ــة م ــه املنطق ــا تعاني ــة رمبــا مل ــة الثاني يف املرتب

أوقــات األزمــات. 
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جدول رقم )4(
الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي

النسبةالعددالفئة

5.1%3ذوي االحتياجات اخلاصة

52.5%31الشباب

35.6%21املرأه

3.4%2كبار السن

1.7%1الطفل

1.7%1أصحاب املؤسسات

100%59االجمالي

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( أن فئــة الشــباب كانــت األعلــى يف االقبــال علــى االعمــال 
التطوعيــة وذلــك بنســبة 52.5%  وهــذا مــا تعطيــة داللــة حتليــل املضمــون التطوعــي يف 
البرنامــج محــل الدراســة، وميكــن تفســير ذلــك يف ضــوء معطيــات تلــك الفتــرة والتــي تتميــز 
بأنهــا فتــرة العطــاء والطاقــة اإلجنــاز باإلضافــة إلــي ان العديــد مــن االفــراد ممــن ينتمــون 
ــى  ــاج إلــي شــغلها بعمــل يعــود بالنفــع عل ــة لديهــم مــن أوقــات الفــراغ والتــي حتت لهــذه الفئ
ــة  ــي فئ ــرأة تل ــة امل ــه . كمــا يتضــح مــن اجلــدول أن فئ ــذي ينتمــون إلي أنفســهم واملجتمــع ال
الشــباب وذلــك بحكــم العاطفــة التــي حتكــم يف كثيــر مــن األحيــان تصرفــات املــرأة، وهــذا 
يعطــي داللــة علــى قــوة العاطفــة لديهــا.  ويتفــق ذلــك مــا نشــرة برنامــج األمم املتحــدة 
التطوعــي حــول حالــة التطــوع يف العالــم لعــام 2018 والــذي رصــد وصــول عــدد املتطوعــن 
ــي حجــم املتطوعــن  ــن شــخص، يشــكّلون 8.2% مــن إجمال ــى 9 ماي ــي إل ــم العرب يف العال
ــون بــدوام كامــل، كأنهــم  يف العالــم، الذيــن يقــّدر عددهــم بنحــو 109 مايــن شــخص يعمل
يف وظيفــة يتقاضــون عليهــا أجــراً ]7[. وفــق هــذا التقريــر كانــت النســاء األكثــر تطوعــا ممــا 
ــر تطوعــا. ورمبــا  ــت األكث ــة الشــباب كان ــرت أن فئ ــي أظه ــع هــذه الدراســة والت ــف م يختل
يرجــع ذلــك الختــاف املنهجيــة بــن الدراســة احلاليــة والدراســات الســابقة حيــث تعتمــد 
الدراســة احلاليــة علــى أداة حتليــل املضمــون يف جمــع بيانــات الدراســة يف حــن كانــت 

ــة.  ــى االســتمارات امليداني الدراســات الســابقة يف هــذا االطــار تعتمــد عل

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )5( أن التســاوي يف النســب بــن النطــاق اجلغــرايف والــذي 
يضــم منطقــة اخلليــج العربــي وشــمال افريقيــا حيــث بلغــت النســبة 28.8%   يليهــا منطقــة 
الشــام بنســبة 27.1% وتكشــف ارقــام املنطقــة العربيــة عــن امتــاك املنطقــة تاريخــاً طويــاً 
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مــن التعــاون مــن خــال العمــل التطوعــي. وهــذا يســاعد علــى فهــم أعمــق للطــرق التــي 
يجتمــع النــاس مــن خالهــا للعمــل التطوعــي معــاً مــن أجــل بنــاء مســتقبلهم وبنــاء منطقــة 

قــادرة علــى الصمــود.

ويشــير طلعــت عبــد القــوي، رئيــس االحتــاد العــام للجمعيــات األهليــة مبصــر وهــي 
احــدى دول شــمال افريقيــا إلــي ان ، ارتفــاع نســبة مشــاركة املواطنــن العــرب يف العمــل 
التطوعــي ســببه حتــول معظــم الــدول مــن النظــام االشــتراكي إلــى االقتصــاد احلــر، وتأثــر 
ــدمي  ــادة عــدد املتطوعــن لتق ــى زي ــذي أدى إل ــر ال ــك، األم ــات ذل ــن بتبع ــن املواطن ــر م كثي
ــي يكــون  ــم العرب ــراً مــن املتطوعــن يف العال ــاً كبي ــى أن »جانب الدعــم واملســاندة. مشــيراً إل
ــة ]7[. كمــا  ــدة الديني ــه العقي ــذي متــده ب ــاون ال ــى التع ــر واحلــض عل مدفوعــاً بوقــود اخلي
أن ارتفــاع نســبة املتطوعــن يف منطقــة اخلليــج العربــي رمبــا يعــود إلــي اإلمكانــات املاديــة 

ــل التطوعــي ــرص لانخــراط يف العم ــح ف ــذي يتي ــة ال ــل الرفاهي وعام
جدول رقم )5(

النطاق اجلغرايف

النسبةالعددالنطاق اجلغرايف

28.8%17اخلليج العربي
6.8%4املغرب العربي

28.8%17شمال أفريقيا

27.1%16منطقة الشام

3.4%2العراق

3.4%2دول عربية أخرى

1.7%1دول أوروبية

100%59االجمالي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق تســاوي يف النســب بــن منطقــة اخلليــج العربــي ومنطقــة 
شــمال افريقيــا فيمــا يتعلــق باملضامــن التطوعيــة التــي تقدميهــا عبــر برنامــج صنــاع العمــل 
حيــث بلغــت النســبة املئويــة لكليهمــا 28.8% ، وهــذا يعطــي داللــة علــي أمريــن أن هاتــن 
املنطقتــان كانتــا األعلــى يف وجــود النمــاذج التطوعيــة املختلفــة واملحفــزة واالمــر الثانــي 
أن هنــاك قــدر مــن اتاحــة الفــرص لــكل النمــاذج امللهــة للظهــور يف البرنامــج وهــذا أمــر 
إيجابــي يحســب للبرنامــج الــذي متيــز باحليــاد يف عرضــه للمضامــن التطوعيــة مــن مختلــف 

ــة  ــات اجلغرافي النطاق
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نتائج الفروض

التطوعــي  المحتــوى  بيــن طبيعــة  ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة  أوال: توجــد عالقــة 
مجــاالت  مــن  مجــال  أو  موضــوع  كل  تقديــم  فــي  المســتخدمة  االقناعيــة  واألســاليب 

التطــوع
جدول رقم )6(

دراسة العالقة بني طبيعة املحتوى التطوعي واألساليب االقناعية العاطفية املستخدمة
األساليب 

االقناعية 

العاطفية

طبيعة

املحتوى 

التطوعي

تعزيز القيم  

االخالقية
األجر والثواب

التآزر 

واالسعاف 

االحساس 
بالسعادة 

واالستمتاع 
بالحياة

االجاميلزرع األملمحاربة املرض

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

100%05%00%20.00%20.01%01%60.00%3خدمة املجتمع

100%013%7.70%23.11%38.53%15.45%15.42%2املجال الطبي

100%05%00%20.00%20.01%01%60.00%3التعليم

100%016%00%16.70%11.13%61.12%11.111%2األعامل الخريية

التطوع 

االحرتايف
4%28.61%7.12%14.36%42.90%01%7.114%100

100%03%00%33.30%01%00%66.70%2املجال البيئي

100%01%00%00%00%00%1000%1نرش الثقافة

100%1.759%1.71%25.41%18.615%23.711%28.814%17االجاميل

قيمة كا2 )38.950( ودرجة الحرية )30( ومستوى معنوية )0.127(. معامل التوافق )0.631(.  

ــوى التطوعــي واألســاليب  ــة املحت ــن طبيع ــار كا2 لدراســة العاقــة ب مت اســتخدام اختب
االقناعيــة العاطفيــة املســتخدمة، أوضحــت النتائــج عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة احصائية، 
 .)0.127( معنويــة  ومســتوى   )30( احلريــة  ودرجــة   )38.950( كا2  قيمــة  كانــت  حيــث 
وبحســاب معامــل التوافــق »Contingency Coefficient« بــن املتغيريــن، جنــد أن قــوة 

ــت قيمــة معامــل التوافــق )0.631(.   ــة بينهمــا متوســطة حيــث كان العاقــة االرتباطي

ــى  ــة األعل ــال اخليري ــي أن التطــوع يف مجــال األعم ــات اجلــدول الســابق إل وتشــير بيان
يف توظيــف االســتماالت العاطفيــة التــي تعتمــد علــي ترســيخ مفهــوم احلصــول علــى األجــر 
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والثــواب وهــو مطلــب دينــي وشــرعي وذلــك بنســبة 61% يف حــن كان توظيــف االســتماالت 
ــي يف مجــال التطــوع البيئــي حيــث بلغــت  ــة  أعل ــز القيــم األخاقي ــة املتعلقــة بتعزي العاطفي
النســبة املئويــة لتوظيــف هــذه االســتماالت حوالــي 66.7  % وجــاءت توظيــف اســتماالت 
تعزيــز القيــم األخاقيــة متســاوي يف مجــال التطــوع يف خدمــة املجتمــع ومجــال التعليــم حيــث 

بلغــت النســبة املئويــة لــكل منهمــا %60 

ومــن ذلــك ميكــن القــول أن الرســائل واملضامــن اإلعاميــة ال تخلــو مــن اســتماالت إمــا 
أن تكــون ضمنيــة )يف ســياق الــكام( أو علنيــة، ويكــون الغــرض منهــا التأثيــر يف تفكيــر 
ووجــدان وعاطفــة املتلقــي واالســتماالت العاطفيــة يف هــذه احلالــة تســتهدف التأثيــر يف 
وجــدان املتلقــي وإثــارة حاجاتــه النفســية واالجتماعيــة ومخاطبــة حواســه مبــا يحقــق هــدف 
القائــم باالتصــال ومــن هنــا جنــد أن املحتــوى املتعلــق بالتطــوع واملقــدم عبــر برنامــج »صنــاع 
األمــل« قــد وظفــت االســتماالت العاطفيــة التــي تعتمــد علــى اخللفيــة الدينيــة والتــي حتــث 
علــى األعمــال اخليريــة لهــدف احلصــول علــى األجــر والثــواب وهــو أمــر مشــروع دينيــا 
، حيــث يعــد الديــن الركيــزة األساســية التــي تبنــي عليهــا شــخصية املســلم خاصــة وأن 
البرنامــج يخاطــب جماهيــر الوطــن العربــي والــذي يعــد الديــن اإلســامي الديانــة الرســمية 

لــكل بلــدان العالــم العربــي 

أمــا يف مجــال التطــوع خلدمــة البيئــة واملجتمــع والتطــوع يف املجــال التعليمــي كان التركيــز 
علــى االســتماالت العاطفيــة املتعلقــة بنشــر وتعزيــز القيــم األخاقيــة وهــذا ايضــا يناســب 
هــذه املجــاالت حيــث يســهم التطــوع يف هــذه احلالــة يف زيــادة أواصــر الترابــط واملحبــة 
واالرتقــاء بــن أفــراد املجتمــع وعليــه فــإن ذلــك يعطــي داللــة علــى أهميــة دور وســائل اإلعــام 
املرئيــة واملســموعة يف التركيــز علــى توظيــف االســتماالت العاطفيــة مبــا يتوافــق مــع طبيعــة 
مضمــون ومجــال التطــوع حتــي يتحقــق التأثيــر املطلــوب مــن التشــجيع وغــرس ثقافــة العمــل 

التطوعــي يف مجتمعاتنــا العربيــة . 
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جدول رقم )7(
دراسة العالقة بني طبيعة املحتوى التطوعي واألساليب االقناعية العقالنية املستخدمة

األساليب االقناعية 
العقانية

طبيعة
املحتوى التطوعي

حل املشكات 
يف أوقات 
األزمات

تقوية نسيج 
املجتمع

اكتساب 
اخلبرة

تعزيز 
االقتصاد 

الوطني

اكتساب 
العاقات

االجمالي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

100%05%00%40.00%40.02%20.02%1خدمة املجتمع

100%013%00%61.50%23.18%15.43%2املجال الطبي

100%05%00%40.00%40.02%20.02%1التعليم

100%018%00%5.60%72.21%22.213%4األعمال اخليرية

100%7.114%28.61%35.74%05%28.60%4التطوع االحترايف

100%03%33.30%66.71%02%00%0املجال البيئي

100%01%00%1000%01%00%0نشر الثقافة

100%1.759%10.21%33.96%33.920%20.320%12االجمالي

قيمة كا2 )46.100( ودرجة الحرية )24( ومستوى معنوية )0.004(. معامل التوافق )0.662(.

ــوى التطوعــي واألســاليب  ــة املحت ــن طبيع ــار كا2 لدراســة العاقــة ب مت اســتخدام اختب
االقناعيــة العقانيــة املســتخدمة، أوضحــت النتائــج وجــود عاقــة ذات داللــة احصائيــة، 
 .)0.004( معنويــة  ومســتوى   )24( احلريــة  ودرجــة   )46.100( كا2  قيمــة  كانــت  حيــث 
وبحســاب معامــل التوافــق »Contingency Coefficient« بــن املتغيريــن، جنــد أن قــوة 

العاقــة االرتباطيــة بينهمــا متوســطة حيــث كانــت قيمــة معامــل التوافــق )0.662(.

ترتبــط األســاليب اإلقناعيــة العقانيــة بالتركيــز علــى الفائــدة العمليــة املتحققــة مــن 
جــراء االنخــراط يف كل مجــال مــن مجــاالت العمــل التطوعــي فنجــد أن األســاليب االقناعيــة 
العقانيــة القائمــة علــى حتقــق الســلم املجتمعــي مــن خــال تعزيــز ترابــط نســيج املجتمــع 
كانــت األعلــى يف مجــال مضمــون التطــوع يف االعمــال اخليريــة حيــث بلغــت النســبة املئويــة 
حوالــي 72.2% يليهــا املجــال الطبــي بنســبة 61.5 % ويف املقابــل كان التركيــز علــى اكتســاب 
اخلبــرات يف مضامــن التطــوع يف مجــال البيئــة وذلــك بنســبة 66.7% وميكــن تفســير ذلــك 



  أ.م. د.حنان  آشي

593 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

بــان هنــاك رابــط قــوي ومتــن بــن حمايــة البيئــة والعمــل التطوعــي مــن منطلــق أن البيئــة 
وحمايتهــا شــأن يهــم اجلميــع وعلــى متــاس مباشــر مــع مختلــف فئــات املجتمــع وحمايــة البيئة 
أيضــا واجــب وطنــي وضــرورة محليــة وإقليميــة وعامليــة تســاهم أعمــال التطــوع حلمايــة 
البيئــة وخدمتهــا يف نقــل اخلبــرات والتجــارب واكتســابها مــن اآلخريــن وهــذا يفســر االعتمــاد 
علــى االســتماالت العقانيــة اخلاصــة يف اكتســاب اخلبــرة يف املضامــن املتعلقــة بهــذا املجــال 

ــف االســتماالت  ــث كان توظي ــم حي ــع والتعلي ــة املجتم وتتســاوي النســبة يف مجــال خدم
العقانيــة القائمــة علــى اكتســاب اخلبــرات بنســبة 40% لكليهمــا ، وميكــن تفســير ذلــك بــإن 
اكتســاب اخلبــرات هــي أحــد االســتماالت العقانيــة اجلاذبــة خصوصــا لألفــراد الباحثــن 

عــن صقــل مهاراتهــم واحلصــول علــى وظائــف أكثــر جــودة يف املجتمــع ]9[.

ثانيــا: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن طبيعــة الفئــات المنخرطــة فــي 
العمــل التطوعــي واألســاليب االقناعيــة المســتخدمة فــي تقديــم كل مجــال مــن مجاالت 

التطوع
جدول رقم )8(

دراسة العالقة بني الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي واألساليب االقناعية العاطفية املستخدمة

األساليب 
االقناعية 
العاطفية

الفئات

تعزيز القيم  
االخاقية

األجر 
والثواب

التآزر 
واالسعاف

االحساس 
بالسعادة 

واالستمتاع 
باحلياة

محاربة 
املرض

االجماليزرع األمل

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

ذوي 
االحتياجات 

اخلاصة
0%00%01%33.31%33.30%01%33.33%100

100%031%3.20%19.41%19.46%29.06%29.09%9الشباب

100%021%00%33.30%4.87%23.81%38.15%8املرأة

100%02%00%50.00%50.01%01%00%0كبار السن

100%01%00%00%1000%01%00%0األطفال
أصحاب 
املؤسسات

0%00%01%1000%00%00%01%100

100%1.759%1.71%25.41%18.615%23.711%28.814%17االجمالي

كا2 )39.948( ودرجة احلرية )25( ومستوى معنوية )0.058(. معامل التوافق )0.621(.
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مت اســتخدام اختبــار كا2 لدراســة العاقــة بــن طبيعــة الفئــات املنخرطــة يف العمــل 
النتائــج عــدم وجــود  العاطفيــة املســتخدمة، أوضحــت  التطوعــي واألســاليب االقناعيــة 
عاقــة ذات داللــة احصائيــة، حيــث كانــت قيمــة كا2 )39.948( ودرجــة احلريــة )25( 
 »Contingency Coefficient« ومســتوى معنويــة )0.058(. وبحســاب معامــل التوافــق
بــن املتغيريــن، جنــد أن قــوة العاقــة االرتباطيــة بينهمــا متوســطة حيــث كانــت قيمــة معامــل 

.)0.621( التوافــق 

إن للمــرأة دورًا عظيًمــا ووظيفــة جليلــة يف ممارســة العمــل التطوعي مبختلــف صــوره 
وأشــكاله، وذلــك مبــا متتــاز بــه مــن قــدرات وإمكانــات، وســمات شــخصية ونفســية وعاطفيــة، 
ــا العاطفيــة  وأهــم مــا تتميــز بــه املــرأة، وميكــن اســتثماره يف العمــل التطوعــي هــو قدرته
وســرعة اســتجابتها؛ فقــد أثبتــت البحــوث العلميــة واملاحظــات الفرديــة أن القــدرة العاطفية 
هــي الســمة األساســية التــي تتســم بهــا املــرأة. وميكــن توظيــف واســتثمار هــذه الســمة يف 
مجــال العمــل التطوعــي، لُقْدرتهــا علــى التأثيــر واإلقنــاع وامليــل حلــب اخليــر وتعزيــز القيــم 
األخاقيــة والعطــاء للعمــل يف هــذا املجــال احليــوي. وذلــك تشــير بيانــات اجلــدول الســابق 
إلــي أن مضامــن التطــوع والتــي ارتبطــت بوجــود املــرأة كعنصــر فاعــل يف املحتــوى أو الفكــرة 
املقدمــة اعتمــدت علــى اســتخدام األســاليب االقناعيــة العاطفيــة وذلــك بنســبة 38.1 % 
يليهــا يف اســتخدام هــذه االســتماالت فئــة الشــباب وذلــك بنســبة 29% بينمــا أظهــرت فئــة 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة االعتمــاد علــى األســاليب االقناعيــة العاطفيــة املتعلقــة بالتــآزر 
واالســعاف وقــد يرتبــط ذلــك بطبيعــة هــذه الفئــة والتــي حتتــاج إلــي الدعــم والتشــجيع 
وتقــدمي يــد العــون لهــا ومتكــن وإشــراك ذوي االحتياجــات اخلاصة مــن ممارســة األعمــال 

التطوعيــة..
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جدول رقم )9(
دراسة العالقة بني الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي واألساليب االقناعية العقالنية املستخدمة

األساليب 

االقناعية 

العقانية

الفئات

حل املشكات 

يف أوقات 

األزمات

تقوية نسيج 

املجتمع
اكتساب اخلبرة

تعزيز االقتصاد 

الوطني

اكتساب 

العاقات
االجمالي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

ذوي االحتياجات 
اخلاصة

2%66.70%01%33.30%00%03%100

100%3.231%16.11%35.55%23.311%12.910%4الشباب
100%021%4.80%28.61%38.16%28.68%6املرأة

100%02%00%50.00%50.01%01%0كبار السن
100%01%00%1000%01%00%0األطفال

أصحاب 
املؤسسات

0%01%1000%00%00%01%100

100%1.759%10.21%33.96%33.920%20.320%12االجمالي

قيمة كا2 )13.735( ودرجة احلرية )20( ومستوى معنوية )0.844( معامل التوافق )0.435(.

مت اســتخدام اختبــار كا2 لدراســة العاقــة بــن طبيعــة الفئــات املنخرطــة يف العمــل 
التطوعــي واألســاليب االقناعيــة العقانيــة املســتخدمة، أوضحــت النتائــج عــدم وجــود 
عاقــة ذات داللــة احصائيــة، حيــث كانــت قيمــة كا2 )13.735( ودرجــة احلريــة )20( 
 »Contingency Coefficient« ومســتوى معنويــة )0.844(. وبحســاب معامــل التوافــق
بــن املتغيريــن، جنــد أن قــوة العاقــة االرتباطيــة بينهمــا ضعيفــة حيــث كانــت قيمــة معامــل 

.)0.435( التوافــق 

وتشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــي أن االســتماالت العقانيــة املرتبطــة باكتســاب 
اخلبــرة ارتبطــت بفئــة الشــباب وذلــك بنســبة 35.5 % يف حــن كانــت االســتماالت العقانيــة 
املرتبطــة بتقويــة نســيج املجتمــع مرتبطــة بفئــة املــرأة وذلــك بنســبة 38.1% يف حــن ارتبطــت 
االســتماالت العقانيــة املتعلقــة بحــل املشــكات يف أوقــات االزمــات بفئــة ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة  وميكــن تفســير ذلــك يف ضــوء طبيعــة اإلقنــاع العقلــي والــذي يســتهدف اســتمالة 
االفــراد عقليــا مــن خــال تقــدمي األدلــة أو الفائــدة املرجــوة واملتحققــة باإلضافــة إلــي 
االســتنتاجات العلميــة  التــي ال يســع العقــل مخالفتهــا وتكــون القناعــة العقليــة راســخه إذا 
مــا حتققــت وال تقبــل االهتــزازات باملؤثــرات العاطفيــة ]8[ وبالتالــي اســتخدمت األســاليب 
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التــي تتناســب وطبيعــة الســمات النفســية والعقليــة املرتبطــة بالفئــات املنخرطــة يف املحتــوى 
التطوعــي املقــدم عبــر برنامــج »صنــاع األمــل« 

ثالثــا: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن الفئــات المنخرطــة فــي العمــل 
التطوعــي وفقــا للنطــاق الجغرافــي المتعلــق بمحتــوى الحلقــات

جدول رقم )10(
دراسة العالقة بني الفئات املنخرطة يف العمل التطوعي والنطاق اجلغرايف املتعلق مبحتوى احللقات

النطاق 

اجلغرايف

الفئات

اخلليج 

العربي

املغرب 

العربي

شمال 

أفريقيا

منطقة 

الشام
دول أوروبيةالعراق

دول عربية 

أخرى
االجمالي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

ذوي 
االحتياجات 

اخلاصة
2%66.70%00%01%33.30%00%00%03%100

100%3.231%01%3.20%25.81%38.78%3.212%25.81%8الشباب

100%4.821%4.81%4.81%19.01%19.04%14.34%33.33%7املرأة

100%02%00%00%1000%02%00%00%0كبار السن

100%01%00%00%1000%01%00%00%0األطفال

أصحاب 

املؤسسات
0%00%01%1000%00%00%00%01%100

100%3.459%1.72%3.41%27.12%28.816%6.817%28.84%17االجمالي

قيمة كا2 )20.160( ودرجة احلرية )30( ومستوى معنوية )0.912(. معامل التوافق )0.505(.  

مت اســتخدام اختبــار كا2 لدراســة العاقــة بــن طبيعــة الفئــات املنخرطــة يف العمــل 
التطوعــي والنطــاق اجلغــرايف املتعلــق مبحتــوى احللقــات، أوضحــت النتائــج عــدم وجــود 
عاقــة ذات داللــة احصائيــة، حيــث كانــت قيمــة كا2 )20.160( ودرجــة احلريــة )30( 
 »Contingency Coefficient« ومســتوى معنويــة )0.912(. وبحســاب معامــل التوافــق
بــن املتغيريــن، جنــد أن قــوة العاقــة االرتباطيــة بينهمــا متوســطة حيــث كانــت قيمــة معامــل 
بنطاقــات  ارتبطــت  التطوعــي  العمــل  املنخرطــة يف  الفئــات  بعــض  التوافــق )0.505(.  
جغرافيــة معينــة دون غيرهــا وذلــك مــا كشــف عنــه حتليــل املضمــون حللقــات برنامــج »صنــاع 
األمــل« فنجــد أن املحتــوى املتعلــق بــذوي االحتياجــات اخلاصــة كان مرتبــط مبنطقــة اخلليــج 
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ــة  ــك بنســبة 38.7% يف حــن كانــت فئ ــة املــرأة وذل ــك بنســبة 66.7% يليهــا  فئ ــي وذل العرب
ــك يف  ــن تفســير ذل ــك بنســبة 38.7% وميك ــا وذل ــة شــمال افريقي الشــباب مرتبطــة مبنطق
ضــوء زيــادة االهتمــام مــن قبــل البــاد العربيــة بتشــجيع العمــل التطوعــي وزيــادة االهتمــام 
بغــرس هــذه الثقافــة لــدى الفئــات املختلفــة فنجــد أن جامعــة الــدول العربيــة قــد أسســت 
اإلحتــاد العربــي للعمــل التطوعــي يف ديســمبر 2003،  كمــا أنشــأت العديــد مــن اجلمعيــات 
املتخصصــة التــي تركــز علــى نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي مثــل اجلمعيــة اخليريــة للعمــل 
التطوعــي بالدمــام ، والشــبكة ، والشــبكة الُعمانيــة للمتطوعــن »تعــاون« واجلمعيــة الســعودية 

ــه للعمــل التطوعــي«. للعمــل التطوعــي »تكاتــف« و«أكادمييــة دل

وظهــرت العديــد مــن اللوائــح والنظــم اخلاصــة بتنظيــم العمــل التطوعــي ومنهــا: الئحــة 
تنظيــم فــرق العمــل التطوعــي ، التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة يف الكويــت 2015م، 
وميثــاق أخاقيــات العمــل التطوعــي، وزارة التنميــة يف ُعمــان يف عــام 2015م، والائحــة 
التنظيميــة للعمــــــــل التطوعــــــي يف مــدارس التعليــم العــام باململكــة العربيــة الســعودية.. كمــا 

أدرج العمــل التطوعــي كهــدف مهــم يف زيــادة أعــداد املتطوعــن يف رؤيــة عــام 2030. ]9[

وكان األقــوى حضــورا علــى ســاحة العمــل التطوعــي هــو الفــرق الشــبابية التــي قــد 
يتخطــى عددهــا عــدد اجلمعيــات الرســمية يف العالــم العربــي، وهــي تنتظــر املزيــد مــن 
ــرة االهتمــام  ــي تصاعــد وتي ــم. هــذه املامــح تشــير بوضــوح إل ــواء والتنظي ــة واالحت الرعاي
بالعمــل التطوعــي يف الوطــن العربــي وهنــا يتأتــى دور اإلعــام يف تســليط الضــوء علــى هــذه 
النمــاذج حتــي تكــون مبثابــة إلهــام وحتفيــر علــى اتبــاع هــذا الســلوك وتبنــي ثقافــة التطــوع. 
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رابعــا: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مجــال المحتــوى التطوعــي 
وفقــا للنطــاق الجغرافــي المتعلــق بمحتــوى الحلقــات

جدول رقم )11(
دراسة العالقة بني طبيعة املحتوى التطوعي والنطاق اجلغرايف املتعلق مبحتوى احللقات

النطاق 

اجلغرايف

طبيعة املحتوى

اخلليج 

العربي

املغرب 

العربي

شمال 

أفريقيا

منطقة 

الشام
العراق

دول 

أوروبية

دول عربية 

أخرى
االجمالي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

100%20.05%01%00%20.00%01%00%60.00%3خدمة املجتمع

100%013%00%00%15.40%46.22%7.76%30.81%4املجال الطبي

100%05%00%20.00%40.01%02%00%40.00%2التعليم

األعمال 

اخليرية
4%22.23%16.79%50.01%5.61%5.60%00%018%100

املهارات 

االحترافية
2%14.30%02%14.38%57.10%01%7.11%7.114%100

100%03%00%00%66.70%02%00%33.30%1املجال البيئي

100%01%00%00%00%00%00%1000%1نشر الثقافة

100%3.459%1.72%3.41%27.12%28.816%6.817%28.84%17االجمالي

قيمة كا2 )44.290( ودرجة احلرية )36( ومستوى معنوية )0.162(. معامل التوافق )0.655(.

مت اســتخدام اختبــار كا2 لدراســة العاقــة بــن طبيعــة املحتــوى التطوعــي والنطــاق 
اجلغــرايف املتعلــق مبحتــوى احللقــات، أوضحــت النتائــج عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة 
ودرجــة احلريــة )36( ومســتوى معنويــة  كا2 )44.290(  قيمــة  كانــت  احصائيــة، حيــث 
)0.162(. وبحســاب معامــل التوافــق »Contingency Coefficient« بــن املتغيريــن، جنــد 
أن قــوة العاقــة االرتباطيــة بينهمــا متوســطة حيــث كانــت قيمــة معامــل التوافــق )0.655(.

وتشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــي أن التطــوع يف مجــال خدمــة املجتمــع كان األعلــى 
يف منطقــة اخلليــج العربــي وذلــك بنســبة 60.0%  أمــا التطــوع يف املجــال الطبــي كان األعلــى 
يف منطقــة شــمال أفريقيــا وذلــك بنســبة 46.2% يف حــن كان التطــوع يف مجــال التعليــم 

متســاوي بــن منطقــة اخلليــج العربــي ومنطقــة الشــام وذلــك بنســبة %40.0
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بينمــا كان التطــوع يف مجــال املهــارات االحترافيــة أعلــي يف منطقــة الشــام وذلــك بنســبة 
57.1% كذلــك األعلــى يف املجــال البيئــي بنســبة %66.7

ــة وهــذا  ــوع املناطــق اجلغرافي ــوع مجــاالت التطــوع بتن ــي تن ــا ســبق يشــير بوضــوح إل م
قــد يتوافــق مــع احتياجــات هــذه البلــدان االجتماعيــة ممــا ينعكــس بالتالــي علــى فــرص 
التطــوع املتاحــة او األكثــر حاجــة ، ويتجســد دور اإلعــام يف هــذه احلالــة يف تســليط الضــوء 
علــى هــذه االحتياجــات التطوعيــة وإبــراز األدوار التــي تقــوم بهــا اجلهــات املختصــة لتســير 

االنخــراط يف العمــل التطوعــي. 

النتائج العامة للدراسة 

ــه  ــا أن دالالت ــة ، كم ــة احلديث ــات املدني ــات التطــور يف املجتمع ــد التطــوع أحــد مقوم يع
الدينيــة واالجتماعيــة تعلــي مــن قيمــة نشــر ثقافتــه بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد ، وهنــا يأتــي 
دور وســائل اإلعــام املختلفــة خاصــة تلــك التــي تخاطــب قطاعــات عريضــة ولهــا جماهيريــة 
وشــعبية وال نســتطيع اغفــال دور املحتــوى املرئــي واملســموع والــذي يقــدم يف اشــكال برامجية 
مختلفــة يف تعزيــز هــذه الثقافــة وهــذا مــا ســعت إليــه هــذه الدراســة عبــر رصدهــا للمحتــوى 
اخلــاص بأحــد البرامــج التلفزيونيــة والتــي القــت صــدى بــن اجلمهــور وهــو برنامــج »صنــاع 
ــف  ــراد مــن مختل ــا االف ــي يبذله ــة الت ــب التطوعي ــراز اجلوان ــى أب ــذي يرتكــز عل األمــل« وال
أرجــاء الوطــن العربــي خلدمــة مجتمعاتهــم . اعتمــدت الدراســة علــى أداة حتليــل املضمــون 

جلمــع بيانــات الدراســة واظهــرت نتائجهــا

أن اإلعــام املرئــي ممثــا وفقــا لهــذه الدراســة يف برنامــج »صنــاع األمــل« متكــن 	 
ــراز مجــاالت مختلفــة للتطــوع شــملت مجــاالت التطــوع يف املهــارات املهنيــة  يف اب

باإلضافــة إلــي الشــكل املتعــارف عليــه واملتمثــل يف االعمــال اخليريــة . 

كذلــك أظهــرت النتائــج أهميــة حتفيــر الفئــات املختلفــة علــى التطــوع خاصــة تلــك 	 
التــي تشــعر بالتهميــش يف املجتمــع مثــل فئــة املــرأة وكبــار الســن والشــباب صغيــر 
ــد مــن اجلهــود  ــذل املزي ــر ب ــاء املجتمــع عب ــا لهــم مــن أدوار خاقــة يف بن الســن مل

التطوعيــة 

كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة أن اكتســاب اخلبــرات كان أحــد الفوائــد اجلوهريــه 	 
واملحوريــة للتطــوع ... ومــا ميكــن قولــه بشــكل عــام أن اإلعــام خاصــة املرئــي 
ميكنــه أن يــؤدي أداور يف غايــة األهميــة يف حتفيــز الفئــات املختلفــة وخاصــة 

ــى التطــوع .  الشــباب عل
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