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  ملخـــص الدراســــــة

ات التواصل االجتماعي في تفعیل تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام شبك

 العمل التطوعي لدى جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ من خالل دراسة عینة لكل من أعضاء

الجمعیة ،ومتابعي صفحة الجمعیة عبر الموقع التشاركي الفیسبوك ، حیث اعتمدت 

تدعیمیة على كل من اإلستبانة كأداة رئیسیة لجمع المعلومات، وكذا المقابلة كأداة  الباحثتان

  .بغیة اإللمام بموضوع دراستنا اكثر 

 إذ انطوت المقابلة على محورین ، األول كان عبارة عن نظرة داخل جمعیة سلسبیل، أما

 لجمعیةالمحور الثاني فسعینا من خالله إلى معرفة دور الفیسبوك في تفعیل العمل التطوعي 

  .سلسبیل

  :حیث تم تقسیم اإلستمارة إلى ثالث محاور

عادات وأنماط استخدام الفیسبوك لدى المبحوثین ،أما عن المحور الثاني : ر األولالمحو 

 فهدفه معرفة مدى اهمیة سلسبیل بالنسبة لمرتادي الفیسبوك، فیما یتعلق بالمحور الثالث فتم

  فیه استعراض دور الفیسبوك في تفعیل العمل التطوعي لدى جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ 

  

  



 

  :ة عن النتائج التالیةوقد أسفرت الدراس

  إن اتجاهات عینة الدراسة كانت إیجابیة نحو العمل التطوعي. 

 الرغبة : إن الدافع األساسي للتوجه نحو العمل التطوعي من وجهة نظر أفراد العینة

 .في اكتساب خبرات ومهارات جدیدة، والرغبة في تقدیم المساعدة لآلخرین 

 ستخداما للفیسبوك وباألخص الذكور إلى جانبإن الشباب هم أكثر الفئات العمریة إ 

   .ذلك اهتمامهم بكل ماهو خیري ومادراستنا حول جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ إال دلیل على

 ،أكدت الدراسة أن صفحة سلسبیل تحظى بإقبال كبیر من قبل متصفحي الفیسبوك 

 .متابع لنشاطاتها بغض النظر عن مكان إقامته 11075وما یبرهن ذلك وجود

  

  :الكلمات المفتاحیة

  .شبكات التواصل االجتماعي، الفیس بوك، العمل التطوعي، الجمعیات الخیریة



 

 

 أ 

  مقــــــــدمــــــــة

وتقنیة  یشهد العالم المعاصر مجموعة من التغیرات المتسارعة في مجال االتصال

الكرة األرضیة  المعلومات، ما جعل العالم قریة كونیة تنقل فیها المعلومات إلى جمیع أنحاء

في أجزاء من الثانیة ، والشك أن هذه التغییرات لها تأثیرها المباشرعلى األفراد والمؤسسات 

المكونة للمجتمع، ما دفع بهذه األخیرة بقبول هذه المستحدثات والتكیف معها لتحقیق 

  .اإلستفادة مما تقدمه من مزایا في جمیع المجاالت

وسیلة فعالة للتواصل االجتماعي حیث أنها تتیح الربط فلقد أصبحت الشبكات االجتماعیة 

بین الزمالء واألصدقاء ولیس هذا فقط بل أنها تساعد في التعرف والتواصل بین األشخاص 

والمجتمعات المختلفین بعضهم البعض، ومن هذا المنطلق سعت الشبكات االجتماعیة لتوفیر 

ان أبرزها على اإلطالق موقع الفیس قدر مناسب من المواقع التي تدعم التواصل والتي ك

  .بوك والتویتر والیوتیوب

  

إذ نجد أن شبكات التواصل االجتماعي فرضت نفسها كوسیط إعالمي واجتماعي بین 

منظمات  المجتمع المدني ومتابعیها، من خالل نشرها لألنشطة التطوعیة عبر صفحات 

أحدث منتجات تكنولوجیات االنترنت وأشهرها على اإلطالق الفیسبوك الذي یعتیر من 



 

 

 ب 

االتصاالت وأطثرها شعبیة، كونه أنشئ في األساس من أجل التواصل االجتماعي بین 

  .األفراد من خالل فتح ساحة لتبادل األقكار المتنوعة والتجمع على قضیة اجتماعیة واحدة

قا وعلى صعید آخر یعتبر العمل التطوعي ممارسة إنسانیة واجتماعیة ارتبطت ارتباطا وثی

بكل معاني الخیر والعمل الصالح عند كل المجموعات البشریة منذ األزل، إذ یعتبر اإلنخراط 

في العمل التطوعي رمزا من رموز تقدم األمم وازدهارها، فاألمم كلما ازدادت في التقدم 

والرقي ازداد عطاء وانغماس أفرادها في مجال األعمال التطوعیة، كما یعد العمل التطوعي 

مطلبا من متطلبات الحیاة المعاصرة التي أتت بالتنمیة والتطور السریع في كافة  الخیري

  .المجاالت، إال أنه یختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع ألخر

وجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ من بین أهم الجمعیات التي أنشئت موقع عبر الفیسبوك بغیة 

  .ةنشر نشاطاتها ومضامینها التطوعی

ومن خالل هذه الجمعیة یمكن ان نسلط الضوء على األعمال التطوعیة للمنظمات الخیریة 

  .وكیف تساعد شبكات التواصل االجتماعي على نشر مضامینها التطوعیة عبر المعمورة

إذ تكونت هذه الدراسة من ثالث جوانب ، الجانب المنهجي ، الجانب النظري والجانب 

  .خاتمة وصوال إلى نتائج الدراسة التطبیقي باإلضافة إلى ال

  



 

 

 ج 

تناول اإلطار المنهجي إشكالیة الدراسة وتساؤالتها وفرضیاتها ، إلى جانب مفاهیم 

الدراسة،أهمیتها وأهدافها، وكذا عرض الدراسات السابقة ومناقشتها، كما عرضنا المنهج 

ى نظریة البنائیة  المعتمد علیه في هذه الدراسة وأدواته والعینة المختارة، إذ استندنا إل

الوظیفیة كركیزة لإلنطالق في هذه الدراسة لما تحویه من تراكم معرفي حاصل  وباعتبارها 

  .من أهم النظریات في مجال علوم اإلعالم واالتصال

وتطرقنا في الجانب النظري إلى ثالثة فصول، حیث قدمنا في الفصل األول شبكات 

تطبیقاتها وفي مقدمتها الفیسبوك، أما عن لفصل التواصل اإلجتماعي، أهمیتها ونماذج من 

الثاني فحمل بین طیاته للعمل التطوعي أهمیته ،أشكاله ومعیقاته، وفیما یخص الجمعیات 

  .الخیریة ونشأتها بالجزائر، فضال عن ذلك التشریعات القانونیة التي تخص هذه الجمعیات

لكمیة والتي تتمثل في اإلستمارة، واشتمل اإلطار التطبیقي للدراسة على تحلیل البیانات ا

والتحلیل الكیفي المتمثل في تحلیل المقابلة، لنصل إلى نتائج الدراسة في ضوء المقاربة 

  .النظریة ،والنتائج العامة للدراسة ومدى تطابقها مع المقاربة النظریة لننتهي بالخاتمة
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  :تمھید

  

والدعائم األساسیة ذات األھمیة البالغة في عملیة یعتبر اإلطار المنھجي من المنطلقات 

البحث العلمي في كافة مجاالت المعرفة وخاصة في مجال علوم اإلعالم واالتصال، نظرا 

لخصوصیة موضوعھ ومواده العلمیة كتعدد أطره الفكریة ومداخلھ التنظیریة، وتكمن أھمیة 

اسة العلمیة من خالل تحدید اإلطار المنھجي كونھ یساعد على تناول الموضوع أو الدر

أدوات التحلیل ومنھجیة التعامل مع اإلشكالیة والتساؤالت المطروحة في مجال البحث وذلك 

بتوضیح الدالالت اإلجرائیة المنھجیة، وھو اإلطار المبین لسیرورة العمل بدءا بإشكالیة 

إلطار المنھجي الدراسة وصوال إلى منھج البحث وأدواتھ انتھاءا بالمقاربة النظریة، فا

بمثابة مفتاح للعمل العلمي الجاد المستند إلى خطوات بحثیة وإجراءات علمیة أكادیمیة 

  :وعلیھ فإن الباحث یعتمد في ھذا اإلطار على الخطوات التالیة
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  :إشكــــالیــــة الدراســـــــة/1

منذ القدم، حیث  یمثل العمل التطوعي سلوكا حضاریا ترتقي بھ المجتمعات والحضارات

أصبح رمزا للتكاتف والتعاون بین أفراد المجتمع بمختلف مؤسساتھ ،إذ ارتبط العمل 

العمل الصالح عند كل المجتمعات البشریة منذ والتطوعي  ارتباطا وثیقا  بكل معاني الخیر 

  .األزل وذلك باعتباره ممارسة إنسانیة

كبیر على حیاة الفرد و األسرة  وال شك أن للعمل التطوعي أھمیة كبیرة تؤثر بشكل

والمجتمع ومن كافة المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والتنمویة،حیث یمثل العمل 

التطوعي تجسیدا عملیا لمبدأ التكافل االجتماعي التطوعي ومن أھم الوسائل المستخدمة 

  .للمشاركة في النھوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي

الحیاتیة ،و زیادة االحتیاجات االجتماعیة جعل الحاجة أكبر لوجود بل إن تعقد الظروف 

منظمات تطوعیة وجمعیات خیریة فاعلة لتقف جنبا إلى جنب مع الجھات الحكومیة لتلبیة 

ھذه االحتیاجات، من ھنا یعتبر العمل التطوعي الخیري وسیلة من وسائل النھوض 

  .میةبالمجتمع، وھو بھذا المعنى أداة من أدوات التن

فالجمعیات الخیریة لم تعد تقتصر على العمل التطوعي المتعارف علیة ، وإنما تعدتھ إلى 

ما یسمى بالتطوع االفتراضي أو اإللكتروني، وھذا األخیر لیس بدیال عنھ ، وإنما یكملھ في 

بعض األحیان، ویتوازى معھ في أحیان أخرى، وذلك من خالل استغالل شبكات التواصل 

لتي دخلت حیز التنفیذ في خدمة العمل التطوعي نظرا لقلة تكالیفھ وسرعة االجتماعي ا

  .انتشارھا

فالعالم الیوم یعیش ثورة تكنولوجیة تعتبر المحرك األكبر والمسیر األول للسیاسات 

واألحداث واألفكار، بل إنھا في بعض الدول ھي من تنصب الرؤساء أو تعزلھم، والدلیل 

یسمى بالربیع العربي ، لذا كان لزاما على المھتمین بالعمل على ذلك ما حصل في دول ما

التطوعي الخیري أن یحسنوا استغالل مواقع التواصل االجتماعي باختالف أنواعھا مثل 
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وغیرھا، ویأتي موقع الفیسبوك في مقدمة ھذه المواقع نظرا ...الیوتیوب، توتیر، انستغرام

  .تمعلنجاحھ الكبیر في استمالة مختلف شرائح المج

فعبر شبكات التواصل االجتماعي التي یستخدمھا مئات المالیین في العالم، یبرز دور 

العمل في مجال اإلغاثة اإلنسانیة، فقد أصبح من الیسیر أن تتعرف الجمعیات الخیریة على 

احتیاجات األفراد، لذا البد من االستفادة من ھذه الشبكات كوسیلة من وسائل الدعم للعمل 

صناعة الخیر بالطرق السریعة من خالل نشر المبادرات التطوعیة للجمعیات التطوعي و

الخیریة، أعمالھا، فعالیتھا واستقطاب الكثیر من الراغبین في التطوع ، باإلضافة إلى تعزیز 

التعاون بین المبادرات أو الجمعیات أو البرامج التطوعیة، فالحافز األساسي من وراء ھذه 

  .مجتمعالمبادرات ھو خدمة ال

 :وبناء على ما سبق تأتي ھذه الدراسة لتحاول اإلجابة عن التساؤل العام

  كیف یمكن لموقع التواصل االجتماعي الفیسبوك أن یساھم في تفعیل العمل التطوعي؟

 جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ أنموذجا

 :ومن أجل تبسیط دراستنا نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة

 ستخدام مرتادي صفحة سلسبیل لموقع الفیسبوك؟ما ھي عادات وأنماط ا 

 كیف تستثمر جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ الفیسبوك للترویج عن أعمالھا التطوعیة؟ 

  ما مدى تفاعل متابعي صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ عبر الفیسبوك مع منشوراتھا

  التطوعیة؟
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  :فـــــروض الدراســـــــة/ 2

  

  :الفرضیة األولى

بیقات التي یتیحھا موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك لمستخدمیھ في تفعیل تساھم التط

  العمل التطوعي

  

  :الفرضیـة الثانیــة

تحظى المضامین الخیریة المنشورة عبر صفحة سلسبیل بإقبال كبیر من قبل مرتادي 

  .الفیسبوك

  

  :الفرضیــــة الثالثـــة

ك الستقطاب عدد كبیر من تعمل جمعیة سلسبیل على استثمار ممیزات الفیسبو

 .المستخدمین
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 :أسبــاب اختیـــار الموضوع/ 3

ال ینشأ أي بحث من فراغ، فھو جملة تفاعل عدة عوامل تدفع الباحث للخوض فیھ، وقد 

تكون ھذه ذاتیة كرغبة الباحث في تجسید فكرة ما،أو أسباب یفرضھا الواقع االجتماعي 

رنا لھذا الموضوع أسباب ودوافع منھا ذاتیة وموضوعیة والتي ولھذا فإنھ یختفي وراء اختیا

  :تتمثل كاآلتي 

  

  :ـ األسبــــاب الذاتیة1ـ3

 اإلیمان الشخصي بأن العمل التطوعي ینمي الحس اإلنساني. 

 إحیاء سنة الرسول علیھ الصالة والسالم. 

 ة محاولة اإللمام بكم معلوماتي حول العمل التطوعي ودوره في تحقیق التنمی

 .االجتماعیة

 

  :   ـ األسباب الموضوعیة2ـ 3

 محاولة التعرف على أھمیة مواقع التواصل االجتماعي في حیاة األفراد. 

  الرغبة في التعرف على سبب نجاح شبكات التواصل االجتماعي في استمالة عدد

  .كبیر من األفراد

 ص باالتصال الرغبة في إعطاء بعد آخر لمواقع التواصل االجتماعي كوسیلة ال تخت

 .فقط، وإنما تتجاوزه ألبعاد إنسانیة واجتماعیة
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  :أھــــــداف الدراســـــة/ 4

 تبیان أھمیة الفیسبوك. 

 تبیان أھمیة العمل التطوعي. 

  التعرف على عادات وأنماط استخدام متابعي صفحة سلسبیل للموقع التشاركي

 .الفیسبوك

 عبر الفیسبوك التعرف على درجة التفاعل مع العمل التطوعي. 

  تقییم وتحلیل دور وفعالیة الفیبسوك في تبادل األفراد و الجمعیات الخیریة للرسائل

  .التي تحمل بین طیاتھا المضمون التطوعي

  السعي إلى التعرف على اإلسترتیجة التي تنتھجھا الجمعیات الخیریة عبر الفیسبوك

 .ن أو المستفیدینبغیة الوصول إلى كبر قدر من المستخدمین سواء الداعمی

 

  :أھمیـــــة الدراســـــة/ 5

تحظى مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتھا الفیسبوك بأھمیة كبیرة في حیاة كل فرد 

منا، تاركا بصمتھ في جمیع نواحي الحیاة ، وما سلطنا الضوء علیھ ھو جانب إنساني بقدر 

الل أنھ یتناول مجاال على درجة ما ھو اجتماعي، وبالتالي فإن بحثنا یستمد أھمیتھ من خ

كبیرة باعتبار أن العمل التطوعي قضیة مجتمعیة،مسؤولیتھا لیست حكًرا على الدولة 

  .وحدھا، بل تتطلب تضافر جھود جمیع شرائح المجتمع

  

  :وبالتالي تنبع أھمیة البحث من النقاط اآلتیة

 حاجة المجتمعات اإلنسانیة للعمل التطوعي بغیة ضمان استقرارھا. 

  فضل الموقع التشاركي الفیسبوك في تسھیل مھمة التواصل بین الفاعلین في مجال

  .العمل التطوعي
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  :تحدید المصطلحات والمفاھیم اإلجرائیة/ 6

یعتبر تحدید المفاھیم إحدى الخطوات الھامة التي یحتاجھا الباحث في دراستھ، بھدف 

التي تقوم على بناء المفاھیم ،  الحصول على المحددات والتعمیمات والتفسیرات العلمیة

حیث تظھر حاجتنا إلى ھذه المرحلة لكي نحدد من خاللھا جملة من المفاھیم والتي غالًبا ما 

  .تتصادم في ذھن الباحث مع مفاھیم مشابھة

 

ھي مواقع فعالة جدا في تسھیل الحیاة  :ــ شبكـــات التواصــل االجتماعي1ــ 6

دقاء ، كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال ببعض االجتماعیة بین المعارف واألص

البعض وبعد طول سنوات، وتمكنھم أیضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور 

  1وغیرھا من اإلمكانات التي توطد العالقات فیما بینھم

ھي شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیھا متجاوزة : التعریف اإلجــرائــي 

نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم نفس   بواسطةلحدود الزمانیة والمكانیة، ا

  .التوجھات واألفكار

  

 2004ھو أحد أشھر المواقع االجتماعیة، تم إطالقھ في فبرایر : ـــ الفیس بوك2ــ  6

عبر ،وھو یقدم فرصة للتواصل بین األفراد والجماعات دون التقید بحدود الزمان والمكان 

  2...وسائل الكتابة ، الصور ، الفیدیو

عبارة عن فضاء اجتماعي إلكتروني یربط بین مختلف أفراد العالم  :التعریف اإلجرائــــي

  .تربط بینھم روابط افتراضیة

                                                           
  .31، ص2008، دارالشروق، عمان، االعالم الجدید المفاھیم والوسائل والتطبیقاتعباس مصطفى الصادق،   1

االجتماعیة،  ، حولیات اآلداب والعلومدور شبكات التواصل االجتماعي في إنتاج المعرفةأسامة إسماعیل عبد الباري ،  2

  .22، ص 2014ت العربیة المتحدة، ، اإلمارا35الحولیة 
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دافع أساسي من دوافع التنمیة بمفھومھا الشامل اقتصادیا، : ـــــ العمل التطوعــــي3ــــ6

، ویعتبر دلیل دلیل واضح على حیویة المجتمع واستعداد أفراده اجتماعي، سیاسیا، ثقافیا

ھو عبارة عن فضاء للتفاني والتضحیة وبالتالي ھو تقدیم ید العون والنفع إلى شخص أو 

   1یحتاجون إلیھ دون مقابل مادي مجموعة أشخاص، اجتماعي إلكتروني یربط

ة بھدف تقدیم المساعدة لمن ھو كل ما یقدمھ الفرد عن رغبة و إراد: التعریف اإلجرائي

  .یحتاجھا دون توقع جزاء مالي

  

  :ـ الدور4ـ6

ھو المھمة أو الواجب المنوط لشخص ما في عمل معین، داور األمور أي طلب  :لغة

  .العالج أدار الرأي واألمر أي أحاط بھما

ھو نمط من سلوك الفرد أو المجتمع تحدد في ضوء ما یؤدیھ من  :التعریف االصطالحي

  2ال وأقوال داخل الجماعة في إطار الثقافةأعم

  

  

  

  

  

                                                           
، 2011، العربیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، المعجم الموجز في علم االجتماعمحمد یاسر خواجة، حسین الدریني،  1

  .126ص 

،بحث منشور مقدم للمؤتمر األول للخدمات  مفھوم الخدمة التطوعیة و مجاالتھاالعمري علي أحمد ،وآخرون، ،  2

  196،ص 1997مكة المكرمة،:مملكة العربیة السعودیة،جامعة أم القرىالتطوعیة بال
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  :منھــــــج الدراســــة/ 7

إن أي بحث بصفة عامة یفرض على الباحث االستعانة بمنھج معین خاصة في العلوم  

االجتماعیة من أجل الوصول إلى نتائج علمیة وموضوعیة، و منھ فإن خصوصیة بحثنا 

  .تدفع بنا إلى االستعانة بالمنھج المسحي

المنھج الذي یعرف على أنھ مجموعة العملیات :" ویعرف المنھج الوصفي على أنھ

  1."والخطوات التي یتبعھا الباحث بغیة تحقیق أھداف بحثھ 

وبما أننا في صدد محاولة جمع المعلومات حول كیفیة استثمار الجمعیات الخیریة بمواقع 

  لعمل التطوعي ،فإن ھذه الدراسةالتواصل االجتماعي و على رأسھا الفیسبوك في تفعیل ا

: تندرج ضمن البحوث المسحیة التي تعتمد على الوصف،وبذلك فإن ھذه األخیرة تھتم

بوصف واقع الظواھر كما ھي ،أو تحدید الصورة التي یجب أن تكون علیھا ھذه "

  2."الظواھر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجزائریة،  3االجتماعیة ،ط تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم رشید زرواتي ، 1

   .176، ص 2008الجزائر، 

، ص 2009 ق للنشر والتوزیع، عمان،ي، مؤسسة الورالعلمطرق ومناھج البحث امحمد عبد العالي النعیمي وأخرون ، 2

238.  
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  :أدوات الدراســــة/8

تیار األدوات المناسبة التي تتماشى إن دقة أي بحث علمي یتوقف إلى حد كبیر على اخ

مع طبیعة الموضوع وإمكانیة الباحث للحصول على البیانات والمعطیات التي تخدم أھداف 

  .الدراسة 

وقد استخدمنا في موضوعنا المدروس أكثر من أداة منھجیة بغیة اإللمام بالموضوع 

  :ولھذا الغرض اعتمدنا على

محادثة موجھة بین القائم بالمقابلة وبین شخص أو ھي عبارة عن : المقـــابلـــة ـ1ـ 8

  1.عدة أشخاص،بحیث تعتبر من أفضل وسائل جمع البیانات في البحوث المسحیة

  :حیث قسمنا المقابلة إلى محورین

  .یتعلق بأعضاء الجمعیة و سبب انضمامھم إلیھا :المحور األول

في ترویجھا للمضامین یتعلق بمدى اعتماد الجمعیة على الفیسبوك  :المحور الثاني

  . التطوعیة

  .وقد تم اإلعتماد على أداة المقابلة رغبة في الحصول على المعطیات الكیفیة

بأنھا نموذج یضم مجموعة من األسئلة توجھ إلى "تعرف اإلست مارة : ـ اإلستبانة2ـ8

األفراد بھدف الحصول على بیانات معینة، وتعتبر أكثر أدوات جمع البیانات استخداما 

  2".وشیوعا في الدراسات االستطالعیة الكشفیة والوصفیة

وقد حاولنا ربط االستمارة بإشكالیة و فروض الدراسة، وبما أن ھدف الدراسة ھو معرفة 

الدور البارز الذي یلعبھ الفیس بوك في تفعیل العمل التطوعي من خالل اختیارنا لجمعیة 

                                                           
اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة،  ،مكتبة ومطبعةأسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر،میرفت علي خفاجة، 1

  133، ص 2000

، ص 2007اإلسكندریة،  ،دار المعرفة الجامعیة،المناھج والطرق واألدوات:البحث العلميجمال محمد أبو شنب، 2

148. 
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اإلطار وكانت بین األسئلة المغلقة سلسبیل مستغانم، اعتمدنا على طرح أسئلة في ھذا 

والمفتوحة، مع غلبة األسئلة المفتوحة لتجنب سلبیات األسئلة المغلقة التي تؤدي إلى إجابات 

  .عامة جدا

  :وقد تضمنت ھذه االستمارة ثالث محاور تجیب عن فرضیات الدراسة وھي

  .لسبیلعادات وأنماط استخدام الفیسبوك من قبل متابعي صفحة س :المحور األول

  أھمیة صفحة سلسبیل بالنسبة لمرتادي الفیس بوك: المحور الثاني

وبعد إنجاز  دور الفیس بوك في تفعیل العمل التطوعي لجمعیة سلسبیل :المحور الثالث

وتنظیم أسئلة االستمارة وتم عرضھا على كل من الدكتورة بن دنیا فاطمة واألستاذ فقیر 

تحكیمھا ومعرفة جوانب النقص فیھا مدى  رشید واألستاذ بن طیفور مصطفى بھدف

مطابقتھا ألھداف وفرضیات الدراسة، وقد تم أخذ انتقاداتھم بعین االعتبار لتصمیم استمارة 

  :نھائیة حكمت من طرف الدكتور بوعمامة وقد تم اإلعتماد على ھذه األداة لألسباب التالیة

 تبیان تغطیة عدد كبیر الجمھور المستھدف یتمیز بضخامة العدد، حیث یستطیع اإلس

  .من األفراد في أماكن جغرافیة متباعدة

  ،استھدفت الدراسة معرفة مدى أھمیة صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بالنسبة لمرتادیھا

 وھذه المعلومات ال یمكن الوصول إلیھا إال عن طریق اإلستبانة

  :مجتمع الدراسة/ 9

المنھجیة في البحوث االجتماعیة تعتبر مرحلة تحدید مجتمع الدراسة من أھم الخطوات 

وھي تتطلب من الباحث الدقة البالغة، حیث یتوقف علیھا إجراء البحث وتصمیمھ وكفاءة 

  .نتائجھ

  :ومجتمع البحث في دراستنا مقسم إلى قسمین

  أعضاء جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ: القسم األول یتعلق بــ

  .لفیسبوكمتابعي صفحة سلبیل عبر ا: القسم الثاني یتعلق بـ



 اإلطـــــــــار المنھجــــــــــــي

 

16 

  :عینة الدراســــــة/ 9

نظرا لصعوبة القیام بدراسة شاملة لجمیع مفردات مجتمع البحث، قمنا باختیار أسلوب 

أعضاء جمعیة سلسبیل بوالیة مستغانم،  "العینة، ونظرا القتصار عینتنا على كل من 

العمدیة  فقد تم اختیار عینة غیر احتمالیة القصدیة أو "ومتابعي صفحتھا عبر الفیسبوك

التي یقوم فیھا الباحث باختیار مفرداتھا بطریقة تحكمیة ال مجال فیھا للصدفة، بل یقوم "وھي

ھو شخصیا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غیرھا لما یبحث عنھ من معلومات وبیانات، 

 وھذا إلدراكھ المسبق ومعرفتھ الجیدة لمجتمع البحث ولعناصره الھامة التي تمثلھ تمثیال

  1."صحیحا وبالتالي ال یجد صعوبة في سحب مفرداتھا بطریقة مباشرة

  :مفردة 95وعلیھ فإن عینة دراستنا تكونت من 

مفردة بالنسبة ألعضاء الجمعیة، حیث ارتأینا أن ھذا العدد كافي من أجل الحصول  15

اطات على المعلومات ، إضافة إلى ذلك تعذر صعوبة اإللتقاء باألعضاء النشغالھم بالنش

  .المیدانیة

  .مفردة بالنسبة لمتابعي الصفحة عبر الفیسبوك 80

  

  

  

  

  

  

                                                           

د بن مرسلي ،مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصال ، دار الرسم للنشر والتوزیع، الجزائر الطبعة أحم 1

  .473،ص 2013األولى ، 
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  :الدراســـــات الســـابقــة/ 10

من المھم ألي باحث اجتماعي أن یضطلع على البحوث التي سبقت بحثھ ألن اضطالعھ 

وقد یسمح لھ ذلك بفھم  على ما سبق یجنبھ التكرار ویمكنھ من تفادي أخطاء األخرین،

بحثھ أكثر فضال عن ذلك تحمل الدراسات السابقة بین طیاتھا على كم وفیر من موضوع 

المراجع والمصادر لذلك حاولنا قدر اإلمكان الحصول على دراسات سابقة  أو مشابھة لھذه 

  :الدراسة و قد أسفر جھدنا ھذا على الحصول

  

عي في تنمیة دور مواقع التواصل اإلجتما"وھي دراسة بعنوان :ـ الدراسة األولى1ـ10

وھي دراسة وصفیة تحلیلیة لصفحة الفیس بوك لجمعیة ناس الخیر ـ " العمل التطوعي

حمایدیة خولھ وقاسم مریم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، وھي عبارة : ورقلة ـ للطالبتین

  .2015تكنولوجیا االتصال الجدیدة عام :  رسالة لنیل شھادة الماستر تخصص  عن

اسة التطرق إلى أھم المفاھیم النظریة المتعلقة بمواقع التواصل حیث تم في ھذه الدر

االجتماعي وكذلك المفاھیم المرتبطة بالجمعیات الخیریة معتمدتین على المنھج التحلیلي من 

  .خالل استمارة تحلیل المضمون

  

  

  

  

  

  

  



 اإلطـــــــــار المنھجــــــــــــي

 

18 

  :وعلى ضوء ما ذكر صاغت الباحثتان الباحثتان اإلشكالیة اآلتیة 

  بوك للعمل التطوعي؟ما مدى خدمة الفیس

  :وقد تفرعت عن التساؤل الرئیسي تساؤالت فرعیة

 ما أھم نشاطات الجمعیة المتداولة عبر صفحة الفیس بوك؟  

 ما ھي أھداف الجمعیة الخیریة من خالل صفحة الفیس بوك على شبكة االنترنت؟ 

  س عبر الفی"ناس الخیر ـ ورقلة ـ"كیف یقدم المحتوى االتصالي للجمعیة الخیریة

  بوك؟

تبیان أھمیة شبكات التواصل اإلجتماعي : ولھذه الدراسة أھمیة كبیرة كونھا تھدف إلى 

في حیاة كل شخص ومساھمتھا في ترقیة الفكر اإلنساني من خالل االستخدام األمثل لھا 

  .وبالتالي ضمان انتشار العمل التطوعي

  : نتـــائـــج الدراســــة

تي توفرھا مواقع التواصل االجتماعي كالنص ـ االعتماد على جمیع الخصائص ال

  .والصورة من أجل الوصول إلى األھداف المرجوة من المنشورة

ـ تمنح مواقع التواصل االجتماعي لمستخدمیھا خاصیة متابعة نشاطات الجمعیة قبل 

  .وأثناء وبعد االنتھاء من األنشطة مما یدعم ثقة المتتبعین في أعضاء الجمعیة

ستخدام مواقع التواصل االجتماعي كوسیلة اعالم واعالن ووسیلة توعیة ـ التوجھ نحو ا

  .وتواصل ووسیلة لتحقیق األھداف التطوعیة الخیریة للجمعیة

   :الدراسة الثانیةـ2ـ10

" العمل التطوعي و عالقتھ بأمن المجتمع"جاءت ھذه الدراسة ھذه الدراسة تحت عنوان 

 جة الماجیستر في العلوم اإلجتماعیة بجامعةمقدمة إستكماال لمتطلبات الحصول على در

  .2006عام  "معلوي عبد هللا الشھراني"ناین العربیة للعلوم األمنیة من إعداد
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وجھت ھذه الدراسة اإلھتمام نحو دراسة العمل التطوعي و مجاالتھ المختلفة و خصائص 

تمع السعودي وكذلك القوانین المنظمة للتطوع في المج المتطوعین ودوافعھم وأھدافھم،

تحدید عالقة العمل التطوعي بخصائصھ المختلفة بـأمن المجتمع حیث وضع  ومحاولة

  ما عالقة العمل التطوعي بأمن المجتمع؟: الطالب التساؤل الرئیسي

  .تندرج ھذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة

  :التســاؤالت الفرعیــــــة

 وعي في المجتمع السعودي؟ما أھم األدوار المھنیة للعمل التط  

 ما أھم مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي؟  

 ما أھم الصعوبات و العقبات التي تواجھ العمل التطوعي في المجتمع السعودي؟  

 ما العالقة بین مجاالت العمل التطوعي و الدور األمني لھذا العمل؟  

  :نتـــــــــــائــــــــــج الدراســـــة

ئج الدراسة أن جمیع مجاالت العمل التطوعي في المجتمع السعودي یقوم    أظھرت نتا

  .المتطوعون  بدور كبیر جًدا فیھا

عي في المجتمع السعودي بوجھ عام أظھرت نتائج الدراسة أن درجة المیول للعمل التطو

  .ھي درجة كبیرة جًدا

  .أظھرت نتائج الدراسة أن درجة وجود الصعوبات ھي درجة كبیرة جًدا
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  :ـ الدراســــة الثــالثــة3ـ  10

دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل اإلنساني "تتمحور ھذه الدراسة حول 

لنیل شھادة الدكتوراه تخصص " للباحث  سلطان بن مسفر الصاعدي الحربي" للباحث 

  .      ھـ  1453تربیة بالمملكة العربیة السعودیة في عام 

  :اسة إلى اإلجابة عن اإلشكالیة التالیةتھدف ھذه الدر

  ما دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل اإلنساني؟

  :وتفرعت منھا األسئلة التالیة

 ما العمل اإلنساني وأھمیتھ؟  

 ما شبكات التواصل االجتماعي وأھمیتھا؟ 

 ي ما الدور اإلیجابي لشبكات التواصل االجتماعي في حالة السلم واالستقرار وف

  حال اإلضطربات والنكبات؟

حیث اعتمد الباحث على المنھج الوصفي القائم على جمع المعلومات وتنظیمھا وترتیبھا 

  .للوصول إلى النتائج المرجوة

  :نتــــائـــج الدراســـــة

  .العمل اإلنساني شكل من أشكال التكافل اإلنساني والمتمثل في تقدیم الخیر للغیرـ 

  .الدعوي واإلغاثة والصحي واإلعالمي:إلنسانيـ من مجاالت العمل ا

ـ من أدوار شبكات التواصل االجتماعي في حالة السلم واالستقرار األدوار التعلیمیة 

  .والدعویة واإلخباریة 

  :ـ تنقسم أدوار شبكات التواصل االجتماعي في حالة اإلضطربات والنكبات لقسمین 

  .أدوار داخلیة وأدوار خارجیة
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التوعیة : بكات التواصل االجتماعي في حالة النكبات و اإلضطربات ـ من أدوار ش

  .الدینیة والصحیة واألمنیة باإلضافة إلى التنسیق الخیري للدعم والمساعدة

  :توصیات الدراسة

  .إنشاء أو تطویر المواقع المھتمة بالعمل اإلنسانيـ 

  .السعي إلى توحید الجھود اإلعالمیة في جانب العمل اإلنساني  -

  .ـ توفیر قاعدة لبیانات ألھم مواقع التواصل االجتماعي وطرق استخدامھا

  

 :ـ التعقیب حول الدراســـات4ـ 10

ما من شك أن للدراسات السابقة إسھامات علمیة ونتائج علمیة ومھمة وجب الوقوف 

عندھا إلعطاء البحث بعده النظري وكذلك االنطالق من تراكم معرفي یساعدنا في 

  .مبدئیة للدراسةاستنتاجات 

وتكتسي الدراسات السالفة أھمیة بالغة حیث ساعدتنا في طرح التساؤالت وتبیین أھمیة 

الدراسة، كونھا تندرج ضمن البحوث الوصفیة والتي اعتمدت المسح بالعینة، والتي تقترب 

إلى موضوع دراستنا في شقھ النظري المتعلق بأھمیة شبكات التواصل االجتماعي في 

  .عمل التطوعي، بالنسبة لكل من الدراسات األجنبیة و الدراسة المحلیة تفعیل ال

وبالتالي یمكن القول أن الدراسات الثالث، واضحة األھداف دقیقة الفروض مما یسھل 

  .الوصول إلى نتائج واضحة 
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  :ـ حــدود الدراســـة11

التي تتقید  حتى تتمكن من اإلشكالیة المطروحة بدقة من الضروري وضع بعض الحدود

  :بھا الدراسة 

حیث ما تم التركیز على موضوعي التواصل اإلجتماعي والعمل : البعــد الموضوعي

  .التطوعي من خالل تناول جمعیة سلسبیل مستغانم المنشورة عبر صفحة الفیسبوك 

  : البعـــد المكـــانــي

  .كتباتتعتمد الدراسة على جمع المعلومات من مختلف الم :من الجانب النظري

  تم إجراء الدراسة المیدانیة بجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ:  من الجانــب التطبیقي

  :  لقد تم إجراء الدراسة المیدانیة في فترتین ھما: البعـــد الزمــــانــي 

حیث قمنا في ھذه الفترة بدراسات  2017فیفري  26إلى  10من  :الفتــرة األولـى

لى أعضاء الجمعیة الفاعلین فیھا حیث حصلنا على معطیات استطالعیة للجمعیة والتعرف ع

  .أولیة وھذا ما ساعدنا في الدراسة

والتي تم من خاللھا الحصول على  2017أفریل  26إلى  04من  : الفتــرة الثــانیة

  .كافة المعلومات المراد الحصول علیھا
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  :ـ المقـاربة النظــریة12

وم ھذه النظریة على أن تنظیم المجتمع وبناؤه ھو ضمان تق : البنــائیــة الوظیفیـــة

استقراره، وذلك نظرا لتوزیع الوظائف بین عناصر ھذا التنظیم بشكل متوازن، یحقق 

االعتماد المتبادل بین ھذه العناصر، فالبنائیة تشیر إلى تحدید عناصر التنظیم والعالقات 

ار التي یقوم بھا كل عنصر في عالقتھ التي تقوم بین ھذه العناصر، والوظیفة تحدد األدو

بالتنظیم الكلي، وھو مدى مساھمة العنصر في النشاط االجتماعي الكلي، وتحقیق الثبات 

والتنظیم في رأي . واالتزان من خالل توزیع األدوار على العناصر في شكل متكامل وثابت

لى استقراره وتوازنھ، ھذه النظریة ھو غایة كل بناء في المجتمع، حتى یحافظ ھذا البناء ع

وال یسمح التنظیم بوجود أي خلل في ھذا البناء سواء من حیث العالقات أو الوظائف، التي 

    1.تؤثر على التوازن واالستقرار

  :یلي بتلخیص العملیة البنائیة الوظیفیة في المجتمع كما" 1957روبرت میرتون"وقد قام 

باره نظام من األجزاء المترابطة،وأنھ ـ إن أفضل طریقة للنظر إلى المجتمع ھي اعت1

  .تنظیم لألنشطة المرتبطة والمتكررة والتي یكمل كل منھا اآلخر

ـ یمیل ھذا المجتمع بشكل طبیعي نحو حالة من التوازن الدینامیكي وإذا حدث أي نوع  2

  .من التنافر داخلھ، فإن قوى معینة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن

نشطة المتكررة في المجتمع في استقراره، وبمعنى آخر فإن كل ـ تساھم جمیع األ3

  .النماذج القائمة في المجتمع تلعب دورا في الحفاظ على استقرار ھذا النظام

ـ إن بعض األنشطة المتكررة في المجتمع ال غنى عنھا في استمرار وجوده أي أن  4

بدونھا ال یمكن لھذا النظام أن ھناك متطلبات أساسیة وظیفیة تلبي الحاجات الملحة للنظام و

   2.یعیش

                                                           
  .174،175،ص2006، دار النھضة العربیة، بیروت،نظریات االتصالمي العبد هللا، . د 1

، 2006للجامعات،  ، دار النشرالوظائف والتأثیراتالنظریات و: أساسیات علم االجتماع االعالمي منال أبو الحسن، 2

  .55ص 
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 تمھید

تعد مواقع التواصل االجتماعي احد ابرز مظاھر االعالم الجدید الذي أنتجتھ وساعدت 

  .على ظھور ثورة األنترنت

ویظھر الدور الكبیر لھذه الشبكات من خالل تجسیدھا لالتصال الوسیطي ومساھمتھا 

لشبكات االجتماعیة االفتراضیة ومن بینھا موقع تویتر، ماي سبیس والیوتیوب في بناء ا

وغیرھا، ویأتي الفایسبوك في صدارة ھذه المواقع نظرا لنجاحھ في دعم فكرة التواصل مع 

االصدقاء والحفاظ على العالقات االجتماعیة والعالقات بین الطلبة وھي الفكرة التي انطلق 

  . منھا الموقع منذ بدایتھ
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  .مفھوم شبكات التواصل االجتماعي ونشأتھا: المبحث األول

  .مفھوم شبكات التواصل االجتماعي: المطلب األول

 Social Net Warksتعرف شبكات التواصل االجتماعي أو شبكات االعالم االجتماعي  

 مخصصة إلتاحة الفرصة Applicationsأو تطبیقات أخرى  Wes Sitesبأنھا مواقع 

للمستخدمین من أجل التواصل فیما بینھم من خالل وضع معلومات وتطبیقات ورسائل 

  )1(.وصور

ھي مصطلح یطلق على مجموعة من المواقع على شبكة األنترنت، ظھرت مع الجیل 

تتیح التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي  2للویب، أو ما یعرف باسم ویب  2

كل ھذا یتم عن ...) بلد، جامعة، شركة(أو شبكات انتماء تجمعھم حسب مجموعات اھتمام 

ارسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصیة : طریق خدمات التواصل المباشر مثل

  .لآلخرین ومعرفة أخبارھم ومعلوماتھم التي یتیحونھا للعرض

غالال حیث تعتبر ھذه الشبكات من أحدث أدوات االعالم الجدید وأكثرھا استخداما واست

بطریقة احترافیة وذكیة مبنیة على أساس دخول الناس الیھا واستخدامھا وبناء الثقة مع 

المجتمع إلیصال الرسائل االعالمیة أو االعالنیة، بطریقة استخدامھا كالحكومات والشركات 

  )2(.الخاصة وحتى األفراد

                                                           
، مركز مواقع التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة من القبیلة الى الفایسبوك،جمال سند السویدي -1

   .52،ص 4،2014اإلمارت العربیة للدراسات، اإلمارات العربیة المتحدة،ط

، ص 2014، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مصر،  الجدید والجریمة االلكترونیة االعالم عبد الحلیم موسى یعقوب، -2

11 .  



 النظـــــــــري اإلطــــــــــار

 

 

28 

قع ھي مواقع ویب تسمح لمستخدمیھا بإنشاء صفحات ومساحات خاصة ضمن المو

  )1(.نفسھ، ومن ثمة التواصل مع االصدقاء ومشاركة المحتویات واالتصاالت

تمثل مواقع التواصل االجتماعي امتداد طبیعي للعالقات االجتماعیة الحقیقیة حیث 

تربط شبكات التواصل االجتماعي األفراد الذین قد یشاركون المكان نفسھ، ومن ھنا یمكن 

 Webلى أنھا خدمات توجد على شبكات الویب تعریف شبكات التواصل االجتماعي ع

bas de Services  تتیح لألفراد بناء بیانات شخصیةProfile  عامة أو شبھ عامة

خالل نظام محدد، وتمكنھم من وضع قائمة لمن یرغبون في مشاركتھم االتصال ورؤیة 

  )2(.ظامقوائمھم أیضا للذین یتصلون بھم، وتلك القوائم التي یضعھا اآلخرون خالل الن

وبالتالي ھي المواقع الضخمة التي تجمع اآلالف بل المالیین أین تمكنھم من تكوین 

صداقات ومشاركة صورھم وملفاتھم، كما تمكنھم من تكوین الجمعیات واألحزاب، وعقد 

حیث تعتبر الركیزة األساسیة لإلعالم الجدید أو  )3(التحالفات وتنظیم الحمالت االلكترونیة

تتیح لألفراد أو الجماعات، التواصل الالمحدود والتفاعلیة فیما بینھم عبر الفضاء البدیل التي 

 .االلكتروني

وتتعدد تعریفات شبات التواصل االجتماعي من باحث إلى آخر، حیث یعرفھا باالس 

BALAS  على أنھا برنامج یستخدم لبناء مجتمعات على شبكات التواصل االجتماعي، أین

  .لوا ببعضھم البعض لعدید من األسباب المتنوعةیمكن لألفراد أن یتص

                                                           
، مجلة دراسة المعلومات، العدد الثامن، متطورةاستخدام الشبكات االجتماعیة في تقدیم خدمات مكتبیة أماني مجاھد،  - 1

  .2، ص 2010

، 2010، دار العالم العربي، القاھرة، كتروني على االنترنتمداخالت في اإلعالم البدیل والنشر االلدرویش اللبان،  - 2

  .86ص 

، جامعة تبسة، اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع المعاصر: ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثاني في موضوع - 3

  .7، ص 2014نوفمبر  26و 25
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مواقع  Malohi- Krichmarومالوین كریشمار  Preeceوبالمثل یعرف بریس 

شبكات التواصل االجتماعي على أنھا مكان یلتقي فیھ الناس ألسباب محددة وھي موجھة 

  )1(.من طرف سیاسات تتضمن عدد من القواعد والمعاییر التي یقترحھا البرنامج

وبالتالي نجد أن أغلبیة التعریفات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي تركز في 

مجملھا على تشكیل ھذه الشبكات بما یعرف بالمجتمع االفتراضي، وكذا للعالقات التي 

تجمع أفراده، والتفاعل بینھم ھذا الى جانب التركیز على قضیة الھویة التي تحدد من خاللھا 

  .ذین یكون التفاعل بینھم عبر الشبكةقوائم األصدقاء ال

  .نشأة شبكات التواصل االجتماعي: 2المطلب 

ظھرت شبكات التواصل االجتماعي في التسعینات من القرن الماضي، وكانت شبكة 

classmates .com  على ید راندي  1995لھا السبق في ذلك، حیث انشئت عام

، فكان ھذا الموقع بمثابة موقع للربط بین زمالء الدراسة  Randy Condarsكوندار 

لمجموعة من األفراد یستطیعون من خاللھ مشاركة بعضھم البعض في نفس االھتمامات 

  .واألنشطة والتوجیھات

وتقوم فكرة ھذا الموقع على تقسیم المجتمع األمریكي إلى والیات ومناطق، وكل 

الفرد أن یصل الى  منطقة تحتوي على عدد من المدارس، ومن خالل ھذا التقسیم یستطیع

زمالء الدراسة ویقوم بالتواصل معھم بسھولة، والتزال ھذه الشبكة تعمل بنفس الفكرة 

    )2(.ألف مدرسة 200ملیون مشترك یمثلون  40ویشترك فیھا اآلن 

الذي منح لألفراد المتفاعلین  Six degreesإضافة إلى شبكة موقع سیكس دقریز 

ھم وإدراج أصدقائھم، وقد أخفق ھذا الموقع عام في إطار فرصة طرح لمحات عن حیات
                                                           

1 - wassinée kitwan gvivat, pimon phark, kanngon, 2010, facebook ing your dream, 

Master thesis P20 . 

، دراسة مقارنة بین مصر استخدام الشباب الجامعي لموقع الفایس بوك وعالقتھ بالھویة الثقافیةعبد الصادق حسن،  - 2

  .80والبحرین، الجامعة األھلیة، البحرین، ص 
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الذي ظھر في  كالس مایت، ومن المواقع التأسیسیة للشبكات االجتماعیة أیضا موقع 2000

   )1(.منتصف التسعینات، والغرض منھ الربط بین زمالء الدراسة

ولم یحقق أي شعبیة القتصاره على  RYZE .comتم إنشاء موقع  2001وفي عام 

  .معلومات االقتصادیة فقط بین أعضاءهتبادل ال

كموقع اجتماعي، یھدف الى الربح  Friend Sterتم تـأسیس موقع  2003وفي عام 

وإقامة شبكة من العالقات بین األفراد ذوي االھتمامات المشتركة، وقامر ھذا الموقع على 

م من الغرباء، فكرة مؤادھا أن األصدقاء یستطیعون إقامة عالقات جیدة، بالمقارنة بنظائرھ

ملیون دوالر  1,3، وحقق 2003ألف مستخدم عام  300واستطاع ھذا الموقع أن یجذب 

  .2006أرباحا في عام 

تم تأسیس الفیسبوك على ید مارك زوكر بیرج من أجل مشاركة  2004وفي فبرایر 

المعلومات مع األشخاص الذین نعرفھم، معرفة ما یحدث ألصدقائك، والبحث عن صداقات 

  .دة في المحیط الذي تعیش فیھجدی

في نفس العام، وكان الموقع األول من نوعھ في توحید  My Spaceوتم انشاء موقع 

المحتویات التي صنعھا المستخدمون مثل الرسائل اللحظیة واألبواب والمجموعات 

ومنتدیات تصویت المستخدمین والموسیقى ومقاطع الفیدیو، وأصبح ھذا الموقع مؤخرا 

واقع االجتماعیة على شبكة األنترنت لما لھا من سمات مختلفة التي تسمح أشھر الم

    )2(.للمستخدمین بتعدیل ملفاتھم

                                                           

، المؤتمر السادس لجمعیة على األنترنت ياألمن والخصوصیة في شبكات التواصل االجتماععبد هللا إبراھیم المبرز،  -1 

  .2، ص 2010أفریل  07و 06المكتبات والمعلومات، السعودیة، الریاض، 

دراسة عینة من : استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثیره في العالقات االجتماعیة مریم نریمان نومار،  - 2

لماجیستر في علوم االعالم واالتصال، جامعة الحاج ، مذكرة مكملة لنیل درجة امستخدمي الفي سبوك في الجزائر

  .49- 48، ص ص 2011/2012لخضر، باتنة، 
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إنشاء تویتر، ویوجد العدید من  2006ثم في  Yahooتم تأسیس  2005وفي عام 

مواقع الشبكات االجتماعیة التي تلعب دورا ھاما في التواصل بین األفراد والجماعات، 

  .ل التالي المواقع االجتماعیة وتواریخ إنشائھاویوضح الشك

  مواقع الشبكات االجتماعیة  تاریخ بدأ الخدمة 

1997  Six Degrees.com                                              

1999  Asian Avenuer Live Journal Black Planet Lunar 
Storm   

2000  Mi Gente                              

2001  Ryze , CyWorLd    

2002  Fololog , Friend Ster , SKyblog.        

2003  Linkeding, Tribe.net, open BC/ Xing 
Cauchsurfing, My Space, Last, FM, Hi.          

2004  Orkut, Dogster Multinply, asmall world, Caster, 
Flicker, piczo, mixi, facebook, Care.     

2005  Yahoo, Cyworld (china), Ning, youtube, 
Netwarks.    

2006  Twitter, My church, facebook (everyane), 
Windaws live spaces, cyworld (us).      
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  .أبرز شبكات التواصل االجتماعي وأھمیتھا: المبحث الثاني

  .أبرز شبكات التواصل االجتماعي: المطلب األول

- Facebook:  وھو أكبر مواقع التواصل االجتماعي من ناحیة سرعة االنتشار

والتوسع، إضافة الى قیمتھ السوقیة العالیة، حیث تتنافس على ضمھ كبیرات الشركات، 

التطبیقات التي أتاحت الشبكة فیھا للمبرمجین من : ساسیة في الفیس بوك ھيونقطة القوة األ

 .مختلف أنحاء العالم ببرمجة تطبیقاتھم المختلفة وإضافتھا للموقع األساسي

- Twitter :ھو أحد الشركات االجتماعیة التي تسمح بخدمة التدوین  :تویتر

ستند الى نص وتصل الى وظائف ت(المصغر الذي یسمح للمستخدمین بارسال تحدیثات 

عبر الرسائل القصیرة والرسائل الفوریة والبرید اإللكتروني مثل تطبیق ) حرف 1140

Twitterrfic : 1(.من قبل فرانسیسكو 2006تأسست التغریدة مارس( 

- My Space :الموقع الذي كان أكثر رواجا من قبل أن یدخل في : ماي سبیس

 .منافسة شدیدة مع الفاس بوك مؤخرا

والذي لم یلق رواجا كبیرا في  googleمنتج من جوجل  :Orkut: ركونأو -

 .My spaceأمریكا لوجود العمالقیة الفایس بوك، 

- Linkedin :ھي شبكة اجتماعیة للمحترفین، یضم الموقع قرابة  :لینكد إن

 .ملیونین محترف ومحترفة في مجاالت متنوعة ومختلفة یتشاركون في مجموعات إھتمام

- Deviantart :ھو الموقع األشھر لغرض التصامیم الرقمیة في  :دیفاینن آرت

 .شتى المجاالت

- Artican :ھي شبكة اجتماعیة تجمع المصممین الرقمیین على شبكة  :آرتیكان

 .األنترنت الدیفاینت آرت ولكن بشكل أكثر إتقان وبخصائص أكثر تنوع

                                                           
، المجلة العلمیة، واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعيیوسف عبد المجید العنیزي، حیاة عبد الرسول النجادي،  - 1

  .321، ص 2013، أفریل 2، العدد 29المجلد 
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ضافة محتویات ھي عبارة عن مواقع ویب تسمح للمستخدمین بإ: Wikis: الویكي -

وھو الموسوعة التي ) جماعیة(وتعدیل الموجود منھا حیث تلعب دور قاعدة بیانات مشتركة 

 )1(.تضم مالیین المقاالت بمعظم لغات العالم

أكبر موقع على شبكة األنترنت یسمح  You tubeیعد  :You tube: الیوتیوب -

وقد انطلق الموقع في  بشكل مجاني، Videoللمستخدمین بدفع ومشاركة ومشاھدة مقاطع 

، ومن خاللھ یمكن إضافة مقاطع الفیدیو بعد التسجیل، وتقییم الفیدیوھات المنشورة 2005

والتعلیق علیھا، واضافتھا للمفضلة وارسالھا لألصدقاء، وعرضھا في المنتدیات المدونات 

 )2(.والشبكات االجتماعیة

  .أھمیة شبكات التواصل االجتماعي: 2المطلب 

شریة عبر تاریخھا ظھور العدید من االختراعات التي أثرت تأثیرا جذریا شھدت الب

على حیاة الناس، فقد شھد القرن الماضي على سبیل المثال ظھور ابتكارات تقنیة بالغة 

التأثیر مثل السیارة، التلفزیون والكمبیوتر والتي بالرغم من التأثیر الكبیر الذي أحدثتھ إال 

د في أھمیتھا على تلك التي تقوم بھا األنترنت الیوم من حیث سرعة أنتلك التأثیرات ال نزی

ذلك التأثیر وعمقھ وانتشاره وامكاناتھ الكامنة التي لم تظھر منھا الى حد اآلن إال الشيء 

  .القلیل

إن أھمیة االنترنت تكمن في قدرتھا على تغییر مفاھیم االتصال وتزوید المعرفة وقد 

وتویتر  Fcbور وانتشار شبكات التواصل االجتماعي مثل ازدادت تلك األھمیة مع ظھ

والتي استطاعت أن تغیر بشكل كبیر طریقة تواصل الناس وتفاعلھم، وطریقة تسویق 

المنتجات وبیعھا، وطریقة تواصل الحكومات مع مواطنیھا، وطریقة أداء الشركات 

                                                           

, New glish language learners thraugh TechnoligyTcking enEnben, Tetal « - 1

Yourk and London : Rut Ledge, 2009, P 113.  

، الجزائر العاصمة، باجي مختار، الشبكات االجتماعیة واالعالم الجدید 2الویب إیمان بخوش، مرزوقي حسام الدین،  -2 

  .45، ص 2009
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ناشطون السیاسیون ألعمالھا، كما أنھا غیرت مفھوم العمل التطوعي التي یمارس بھا ال

  .واالجتماعیون والحقوقیین أنشطتھم

وكما نشاھد ھذه األیام فإن تلك الشبكات بدأت في التأثیر في العملیة الدیمقراطیة 

نفسھا، ھذه الشبكات االجتماعیة بدأت في البزوغ كأدوات ثوریة التأثیر وقدرات كامنة لم 

  .یظھر منھا حتى اآلن سوى قمة جبل الجلید

لشبكات االجتماعیة لم تقم فقط كما رأینا بإشعال فتیل الثورة في مصر، ولكنھا إن ھذه ا

   )1(.أشعلت ثورة تفكیر ملھم في العالم بأكملھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .169، ص 2014ار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان،  ، داإلعالم والمجتمععلي عبد الفتاح كنعان،  - 1
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  .إمكانیات شبكات التواصل االجتماعي وممیزاتھا: المبحث الثالث

  .إمكانیات شبكات التواصل االجتماعي: المطلب األول

ھذه الخاصیة توفر للمشترك في الموقع عمل  :خصیةإمكانیات إنشاء ملفات ش - 1

ملف خاص بھ یحتوي على جمیع البیانات التي قام بإدخالھا عند تسجیلھ الدخول، ویمكنھ 

استغالل ھذا الملف في نشر ذكریاتھ الخاصة، وصوره وتعلیقاتھ وكل ما یدور في ذھنھ 

ع علیھ بسھولة من وھذا الملف یمكن ألي أشخاص متواصلون مع بعضھم البعض اإلطال

 .جانب بعضھم البعض فھو منشور من خالل موقع الشبكة االجتماعیة

ھذه الخاصیة تتیح للمشترك إمكانیة إعداد  :Les photos: خاصیة الصور - 2

ألبوم للصور الخاصة بھ، كما یستعرض من خاللھا صور أصدقائھ المضافین لدیھ وصور 

 .عائلتھ ومناسباتھ الخاصة

توفر للمشترك إمكانیة تحمیل الفیدیوھات الخاصة بھ  :Video: خاصیة الفیدیو - 3

ومشاركتھا على ھذا الموقع باإلضافة إلى إمكانیة تسجیل لقطات الفیدیو مباشرة وإرسالھ 

 ).صوت وصورة(كرسالھ مرئیة 

ھي أساس العمل الجماعي على  :Les groupes: خاصیة المجموعات - 4

بكات االجتماعیة بإمكانیة إعداد مجموعة لھا الشبكات االجتماعیة، حیث تتمتع جمیع الش

ھدف وغرض یجمعھا، وتقدم خدمات ما على مستوى الشبكة ویمكن استخدام خاصیة 

 .الفیدیو والصور

وھذه الخاصیة تمكن من اإلعالن عن أي  :Market place: خاصیة اإلعالن - 5

  )1(.منتج تود اإلعالن عنھ أو البحث عن أي منتج ترغب في شرائھ

                                                           
انبعاث حامل اتصالي جدید أم توھمات : دراسات العلوم االنسانیة واالجتماعیة، الفضاء المدوناتيالصادق رابح، - 1

  .579، الجامعة األردنیة، ص جماعیة جدیدة
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أداة إتصالیة تشبھ في بعض األوجھ  :Les plogs: المدونات خدمات - 6

المدونات الشخصیة التي یضمنھا أصحابھا مدوناتھم، ویمكنھ تقدیم روابط مفیدة لمن ھم في 

  )1(.نفس مجالھ ونفس اھتماماتھ

  .ممیزات شبكات التواصل االجتماعي: 2المطلب 

وتتحطم فیھا الحدود الدولیة، حیث تلغي الحواجز المكانیة والجغرافیة،  :العالمیة - 1

 .حیث یستطیع الفرد في الشرق التواصل مع من ھو في الغرب بكل بساطة وسھولة

فالفرد فیھا مستقبل وقارئ، أیضا ھو مرسل وكاتب ومشارك فھي  :التفاعلیة - 2

تلغي السلبیة المقننة في االعالم القدیم التلفاز والصحف الورقیة وتعطي حیزا للمشاركة 

ن المشاھد والقارئ، وتظل التفاعلیة ھي المطلب الرئیسي الذي یبحث عنھ الكثیر الفاعلة م

  )2(.من المستخدمین

تعدد االستعماالت، فیستخدمھا الطالب للتعلم، والعالم لبث علمھ وتعلیم  :التنوع - 3

 ...الناس، والكاتب للتواصل مع القراء

للحروف وبساطة فالشبكات اإلجتماعیة تستخدم باإلضافة  :سھولة االستخدام - 4

 .اللغة تستخدم الرموز والصور التي تسھل للمستخدم التفاعل

  

  

 

                                                           
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،ص طبیقاتالمفاھیم والوسائل والت: مدخل إلى اإلعالم الجدیدرضوان بلخیري، - 1

16.  

  .29، ص 2007، رحمة برس للطباعة والنشر،  مصر، االعالم االلكتروني بین التفاعلیة والرقمیةحسنین شفیق، - 2
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اقتصادیة في الجھد والوقت والمال، وفي ظل مجانیة  :التوفیر واالستخدام - 5

االشتراك والتسجیل، فالفرد البسیط یستطیع امتالك حیز على شبكة التواصل االجتماعي 

 )1(.لى جماعة دون أخرىولیس ذلك حكرا على أصحاب المال أو حكرا ع

  

وفضال عن ذلك تمتاز شبكات التواصل االجتماعي بالسمات التي یمكننا تلخیصھا فیما 

  :یلي

وسائل اإلعالم االجتماعي تمتلك خصائص عدة تشتمل على مجموعة واسعة من  -

المحتوى بما في ذلك النص والفیدیو والصوت والصورة، وإن العدید من وسائل االعالم 

  .تعمل على االستفادة من ھذه الخیارات االجتماعي

تمتاز بسرعة تبادل المعلومات معززة باتساع نطاق نشر مثل تلك المعلومات،  -

حیث أن طبیعة االتصاالت في وسائل االعالم االجتماعي تمتاز بالسرعة، وبالتالي فإن 

  .إلى كثیراالتصال فیھا یمكن أن یكون من واحد إلى واحد، من واحد إلى كثیر أو من كثیر 

یمكن أن تتم االتصاالت عبر وسائل اإلعالم االجتماعي وشبكات التواصل  -

  .االجتماعیة في الوقت الحقیقي، أو بشكل غیر متزامن مع مرور الوقت

تعتبر أداة تسویقیة جدیدة للمنتجات والبضائع واألفكار تسمح لك بالتعرف على  -

  .في السابق غیر ممكنة الزبائن والتوقعات المستقبلیة وبالطرق التي كانت

جعلت من العالم قریة صغیرة تتیح لنا الوصول الى الناس في الوقت الذي ال  -

  .نكون قادرین على فعل ذلك على أرض الواقع

یتحول المسوقون بشكل عام الى وسائل اإلعالم االجتماعي كوسیلة منخفضة  -

   )2(.للمنتجات والخدماتالتكلفة، حیث یحتمل أن یكون لھا تأثیر كبیر في عملیة الترویج 

                                                           

.  2، شبكة األلوكة، صاالستخدامات والممیزات: تقنیات التواصل االجتماعيحمزة إسماعیل أبو شنب،  -1 

 www.alukah.net 

، ص  2013، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن ، اإلعالم والمعلومات واالنترنتعامر إبراھیم القندلجي،  - 2

  340-339ص
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التواصل وإمكانیة التعارف بواسطة البرید اإللكتروني، الرسائل القصیرة  -

 .إلخ... والفوریة والدردشة

  ).Sharing(العمل التشاركي من خالل أدوات المشاركة األخرى  -

  .العمل بواسطة أدوات التعلیم والتدریب اإللكتروني مشاركة المحتوى -

الل ثراء وتنوع المحتوى المنشور والذي یلبي كل التسلیة والترفیھ من خ -

  .األذواق

تعد شبكات التواصل منبر جدید للتعبیر عن الذات، فكثیر من األفراد یتفجرون  -

في الشبكات معلنین عن معرفتھم وانتماءاتھم ومھاراتھم وأراءھم التي عادة ما تجد العدید 

  .من المعجبین وھو ما یزید ثقة الفرد بنفسھ

ذه الشبكة وسیلة مھمة لتجاوز حاجز التقوقع والرقابة في نشر تعتبر ھ -

   )1(.المعلومات، وبالتالي ھي ضرب من الدیمقراطیة وعولمة المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص 2014، 124، العدد شؤون اجتماعیة: اإلعالم الجدید وسوسیو لوجیا التغییر في العالم العربيفایزة یخلف،  - 1

188.  
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  ".الفیسبوك."نموذج ألھم شبكات التواصل االجتماعي: المبحث الرابع

  .ماھیة الفیسبوك: المطلب األول

  :مفھوم الفیسبوك -  أ

بكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما وتأثیرا على مستوى یعتبر الفیسبوك أحد ش

بحیث إعادة تشكیل خارطة العمل اإلتصالي واإلعالمي في المجتمعات . )1(واسع النطاق

المعاصرة بما تحملھ من خصائص كعملیة االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة 

  .یة الزالت عالما متنائیا ومتنافرا أفكار وقیماوجعلت العالم بحق قریة واحدة إال أن ھذه القر

 Social movementویرى مارك زوكر بیرج أن الفیسبوك ھو حركة اجتماعیة 

ولیس مجرد أداة أو وسیلة للتواصل، وأنھ سوق یزیح البرید االلكتروني ویحل محلھ، 

فإنھ یوصف وسوف یسیطر على كل نواحي النشاط البشري على الشبكة العنكبوتیة وبالتالي 

  .بكونھ دلیل سكان العالم

وأنھ موقع یتیح لألفراد العادیین أن یصنعوا من أنفسھم كیان عام من خالل االدالء 

والمشاركة بما یرید من معلومات حول أنفسھم واھتماماتھم ومشاعرھم الشخصیة ولقطات 

انا أكثر انفتاحا، ولذلك فإن الھدف من ھذا االختراع ھو جعل العالم مك. الفیدیو الخاصة بھم

ألّن تصمیمھ تّم خصیصا لدعم شبكات العالقات االجتماعیة  )2(وقد تم تحقیق ذلك فعال

  )3(.الجامعیة

  

                                                           
، المؤتمر العالمي الثاني لالعالم االسالمي، )التحدیات والفرص(اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع سعود صالح كاتب، - 1

  .11، ص 2011جامعة المالك عبد العزیز، جدة، 

  .15عمان، ص  2008، دار الشروق للنشر والتوزیع، المفاھیم والوسائل والتطبیقات: االعالم الجدیدعباس صادق،  - 2

، سلسلة تعرض الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتھ بوسائل االتصال التقلیدیةحسن عبد الصادق،  - 3

  .35، ص 2013، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الریاض، 1مجلة التعاون 
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كما یعتبر الفیس بوك على أنھ شبكة اجتماعیة استأثرت بقبول وتجاوب كبیر من 

ر الناس خصوصا من الشباب في جمیع أنحاء العالم، وبعد موقع الفیس بوك واحد من أشھ

المواقع على الشبكة العنكبوتیة العالمیة ورائد التواصل االجتماعي، وأصبح موقع الفیس 

   )1(.بوك منبر افتراضي للتعبیر

كونھ منصة مصممة من أجل أن یتشارك ویتواصل األشخاص من خاللھا، لذلك فھي 

خصوصیة وشخصیة من أجل استخدام الموقع، یقوم المستخدمون بالتسجیل فیھ وبإنشاء 

ملف شخصي، ثم إضافة مستخدمین آخرین كأصدقاء وتبادل الرسائل واالنضمام الى 

  .مجموعات أو صفحات تالقي، االستحسان لدیھم ونشكل مصدر اھتمام معین عندھم

وھو موقع اجتماعي یتیح لشركة فیس بوك الخاصة، یسمح للمستخدمین باالنضمام 

ة معینة مثل منطقة جغرافیة، مدرسة الى عدة شبكات فرعیة من الموقع نفسھ لتصب في فئ

وغیرھا من األماكن التي تساعدھم على اكتشاف المزید من األشخاص الذین یتواجدون على 

  )2(.نفس الشبكة

 dictionary ofقاموس اإلعالم واالتصال : ومن التعریفات التي تداولت الفیس بوك

media and communications جتماعي أسس موقع خاص بالتواصل اال: على أنھ

ویتیح نشر الصفحات الخاصة وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة  2004عام 

  )3(.وھیئة التدریس والموظفین لكنھ اتسع لیشمل كل األشخاص

                                                           
، عمان، جامعة عمان 15لعدد مجلة التربیة، ا استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاھر راضي،  - 1

  .23، ص 2003األھلیة، 

دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجھ طالب التربیة محمد بن جابر بن عواض الزھراني،  - 2

، متطلب تكمیلي للحصول على درجة الدكتوراه في المناھج وطرق التدریس، جامعة أم القرى، العلمیة واتجاھاتھم نحوھا

  .09، ص 2013لسعودیة، ا

, ME. Sharpe, New Dictionnary of media and communicationsMarchel Danesi,  -3

York, 2009, p 117.   
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ویعرفھ عوض عان أنھ من أشھر مواقع التواصل االجتماعي على الشبكة العنكبوتیة 

ویعتبر الفیس بوك العالمة  2004أسس الطالب مارك زوكر بیرج بجامعة ھارفرد عام 

الفارقة في ظھور مواقع التواصل االجتماعي حیث یمكن لمستخدمیھ من تبادل المعلومات 

  .فیما بینھم وإتاحة الفرصة أمامھم للوصول إلى أصدقائھم ولقاءاتھم الشخصیة

ویعرف على أنھ موقع تواصل اجتماعي لم یكن في بدایة األمر إال مدونة محصورة 

ق الجامعة وبحدود األصدقاء إال أّن ھذه المدونة لم تحقق تمیزا على المواقع في نطا

، حیث القائمون على الموقع إمكانیات 2007االجتماعیة األخرى التي سبقھا حتى عام 

جدیدة لھذه الشبكة ومنھا، إتاحة الفرصة للمطورین، مما زادت ھذه الخاصیة من شھرة 

  .الوالیات إلى كافة أنحاء العالمموقع الفیس بوك بحیث تجاوز حدود 

إال أن ھذا الموقع قد أثیر حولھ الكثیر من الجدل على مدار األعوام القلیلة الماضیة، 

   )1(.وقد حظر استخدام الموقع في الكثیر من الدول خالل فترات متفاوتة

ووجھت انتقادات إلى الفیس بوك بشأن الخصوصیة، واحدة من المشكالت التي 

اد الموقع، وكثیرا ما تمت تسویة ھذا األمر بین طرفي النزاع، كما یواجھ موقع یواجھھا رو

الفیس بوك العدید من الدعاوي القضائیة من طرف رفاق زوكر بیرج السابقین الذین 

یزعمون أن الفیس بوك اعتمد على سرقة الكود الرئیسي الخاص بھم وبعض الملكیات 

   )2(.الفكریة األخرى

  

  

  

                                                           
  .13عبد الحلیم موسى یعقوب، مرجع سابق، ص  - 1

النشر ، دار الكتاب اللبناني للطباعة ومعجم مصطلحات الكمبیوتر واالنترنت المعلوماتیةشریق فھمي بدوي،  - 2

  .68، ص 2007والتوزیع،  القاھرة، ، 
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  .بوك نشأة الفیس -ب

الذي  Mark Zukerbergعلى ید مارك زوكر بدغ  2004أنشأ ھذا الموقع سنة 

كان طالبا في جامعة ھارفارد في حینھ، وسمي الفیس بوك بھذا االسم على غرار ما كان 

یسمى ب كتب الوجوه التي كانت تطبع وتوزع على الطالب بھدف إتاحة الفرصة لھم 

اصة بعد اإلنتھاء من الدراسة والتخرج حیث للتعارف والتواصل مع بعضھم البعض، خ

  .نفرق الطالب في شتى األنحاء

فكان الھدف من تأسیس موقع إلكتروني لیقوم بعمل كتب الوجوه بطریقة أسھل وأوسع 

  .انتشار وأكثر فاعلیة

حیث اقتصر الفیس بوك في البدایة على جامعة ھارفارد، ثم انتشر استخدامھ الى بقیة 

حصل تطور في  2006ت والمدارس ثم الشركات والمؤسسات، وفي عام الجامعات والكلیا

شروط استخدام ھذا الموقع حیث ألغي ما كان یشترط سابقا للمشترك بأن یمتلك حساب برید 

فأصبح بإمكان أي شخص ... الكتروني صادر عن جامعة أو كلیة أو مدرسة أو شركة

   )1(.ع الفیس بوكسنة ویمتلك یرید أن یصبح عضوا في موق 13تجاوز سن 

ملیون مستخدم  12وكانت النتیجة طفرة نوعیة في عدد مستخدمي الموقع إذ ارتفع من 

، وفي نفس الوقت قرر 2007ملیون مستخدم بنھایة عام  50حالیا، ویأمل أن یبلغ العدد 

أیضا أن یفتح أبواب الموقع أمام المبرمجین لیقدموا خدمات جدیدة لزواره، وأن یدخل في 

  )2(.ات مع معلنین یسعون لالستفادة من قاعدة جماھیریة واسعةتعاقد

  

                                                           
  .64، ص 2013، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، شبكات التواصل االجتماعي: االعالم الجدیدعلي خلیل شقرة،  - 1

، ص 2011، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، االعالم الجدید والصحافة االلكترونیةعبد الرزاق محمد الدلیمي،  - 2

185.  
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وكان من الطبیعي أن یلقى النجاح السریع الذي حققھ الموقع أنظار العاملین في 

صناعة المعلومات، فمن ناحیة بات واضحا أن سوق شبكات التواصل االجتماعي عبر 

ي األنترنت خاصة من صغار األنترنت بنمو بشكل ھائل، ویسد احتیاجا ھاما لدى مستخدم

  .السن، ومن جھة أخرى نجح موقع الفیس بوك في ھذا المجال بشكل كبیر

وكانت النتیجة أن تلقى مارك زوكر برغ عرضا لشراء موقعھ بمبلغ ملیار دوالر عام 

إال أن مارك زوكر برغ رفض لغرض ھذا ما جعل البعض یعتقد أن مارك سیندم  2007

  )1(.لى أنھ رأى أن قیمة شبكتھ أعلى بكثیر من المبلغ المعروضإال أن سبب رفضھ یرجع إ

  

  :قائال 2008أكتوبر  08حیث صرح في 

أعتقد أنھ یمكن النظر الى الشبكات االجتماعیة باعتبارھا وسیلة للربح بالطریقة نفسھا 

التي تتم من خاللھا عملیات البحث على األنترنت وفي غضون ثالث سنوات من اآلن، علینا 

نفكر في الشكل الذي ینبغي أن یكون علیھ النموذج األمثل للموقع، ولكن ال یمكن القول أن 

  )2(.إن ذلك األمر یمثل أولى اھتماماتنا في الوقت الراھن

  

  

  

  

                                                           

، ص 2011، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة،  FCBوسائل االتصال الحدیثة من الجریدة إلى  فتحي حسین عامر،  -1 

206.  

، رسالة دكتوراه، معھد علوم دراسة استكشافیة لالنترنتیین الجزائریین:مجتمع االعالم والمعلوماتمحمد العقاب،  - 2

  .295، ص 2009االعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
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  :آلیة التواصل بین أعضاء موقع الفیسبوكك:المطلب الثاني 

فحات خاصیة التعلیقات متاحة بین األصدقاء وفي المجموعات والص: التعلیقات - 1

المنضمین لھا، حیث یمكن للمستخدم أن یكتب تعلیقا في مساحة التعلیقات ویمكنك الضغط 

إضافة تعلیق وفي نف المساحة یمكنك أن تضیف رابط موقع أو  Comentعلى زر 

 .صورة

فاعلیة اإلشارة متاحة في الصور والفیدیو بحیث تمكنك أن : Tags: اإلشارة - 2

 fcbة لھم في صورتك أو في مقطع الفیدیو المحمل عبر تلفت انتباه أصدقائك عبر اإلشار

 .وبالتالي سترسل لھم تنبیھات ألي تحدیث جدید في الصورة

خاصیة معجب أیضا متاحة بنفس آلیة التعلیقات بین األصدقاء : Like: اإلعجاب - 3

 .والمجموعات والصفحات المنضمین لھا

في كل المواقع  وقد تمت إضافتھا 2010عام  fcbخاصیة معجب طورھا موقع 

  .األخرى كوسیلة لربط المستخدم بحسابھ في الموقع وبنظرة أخرى تھدف للترویج للمواقع

4 - Poke : تحدث فقط بین األصدقاء بحیث یقوم المستخدم بتنفیذ ذلك على أحد

  )1(.لصدیقھ Pokeاألصدقاء وبینما یقوم اآلخر برد 

  

  

  

  

  

  
                                                           

، نوفمبر 1، مدونة شمس النھضة، السودان، الخرطوم، ط أثر الفیسبوك على المجتمعوائل مبارك خضر فضل هللا ، - 1

  .16، ص 2010
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  :يآثار شبكات التواصل االجتماع: المبحث الخامس

  :ایجابیات شبكات التواصل االجتماعي: المطلب األول

أتاحت ھذه الشبكات لمستخدمیھا تبادل الخبرات واالھتمامات واألراء  فیما بینھم 

واطالق مواھبھم واختراعاتھم الكامنة، حیث أصبحت ھذه الشبكات تمثل النوافذ التي یطل  

  .الشباب منھا خاللھا على العالم الخارجي

  .ت اتصال خاصة بالفرد تتجاوز االختالفات، الجغرافیة والثقافیةانشاء شبكا

اتخاذ قرارات مستنبرة في أنشطة التواصل االجتماعیة الخاصة بالفرد، وھذه الطریقة 

األكثر فعالیة من حیث التكلفة للبقاء على اتصال من حیث التكلفة للبقاء على اتصال مع 

  .العالم الخارجي

لنشاطات الخیریة عبر االنضمام لمجموعة معینة عبر ھذه المشاركة في الحمالت وا

  .الشبكات وقد تمثل نسبة قیاس قبول الرأي العام بالفكرة المتناولة

  )1(.توفیر أفضل السبل للبقاء على إتصال مع األصدقاء واألقارب واألسرة

  .تحقق ھذه الشبكات قدرا البأس بھ من الترقیة والتسلیة

ة وسیلة أخبار مھمة ألحداث بعینھا، وخاصة األحداث أصبحت الشبكات االجتماعی

  .السیاسیة ومجریاتھا

مثلت ھذه الشبكات منتدیات افتراضیة حیث یتم تكوین العدید من الملتقیات االجتماعیة 

   )2(.ملتقى العرب من المحیط إلى الخلیج: عبر ھذه الشبكات منھا على سبیل المثال

  

                                                           
  .60المرجع نفسھ، ص  - 1

  .334، ص 2012، جامعة البترا، االعالم أدوات تعبیر وتغییر: زھیر یاسین الطاھات وآخرون - 2
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  .لھ صون من ال صونتأصبحت ھذه الشبكات 

  )1(.إتاحة مختلف المواقع فرصة لترویج المنتوجات التقلیدیة وتسویقھا

  

  :سلبیات شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الثاني

  .نشر الثقافة والمعتقدات الغریبة عن مجتمعاتنا

ضیاع الوقت بسبب اإلبحار واالستغراق في ھذه الشبكات األمر الذي أدى إلى 

  .التواصل المجتمعي على أرض الواقعالتالشي التدریبي لعملیة 

استخدام البیانات والمعلومات الشخصیة قد یؤدي في بعض األحیان لإلستخدام المضاد 

  .أو السیئ لھذه المعلومات

إن استخدام ھذه الشبكات من خالل الملفات الخاصة قد أدى إلى انعدام الخصوصیة 

Privacyحمیلھا عبر ھذه المواقع، فلیس ھناك رقابة على المعلومات التي یتم ت.  

  .ال توجد قوانین عقابیة  ضد االستخدام السيء لھذه الشبكات 

  )2(.المساعدة في انتشار الفساد من خالل الترویج لھ

اإلدمان على مشاھدة المواقع اإلباحیة مما انعكس سلبا على مجموعة من القیم 

  .واألخالق والتسبب في تزاید الصراعات بین األزواج

  

                                                           
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر االستخدام والتأثیر: تكنولوجیا االعالم واالتصال الحدیثة محمد الفاتح حمدي وآخرون، - 1

  .89، ص 2010والتوزیع، د م ،

  www.alukah.net، االستخدامات والممیزات: تقنیات التواصل االجتماعيحمزة جمال أبو شنب،  -2 
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ستخدام المفرط لھذه الشبكات خاصة من طرف الشباب والذي ترافقھ استخدام إن اال

  )1(.الدارجة لبعض اللغات وعلى رأسھا العربیة، سوف یؤدي إلى قتلھا تدریجیا

  .عدم الدقة في نقل األخبار والمبالغة فیھا

الترویج لبعض األفكار المتطرفة المشجعة على اإلرھاب والعنف، إذ أصبحت 

   )2(.إلرھابیة تشتغل شبكات التواصل االجتماعي لتجنید األفرادالجماعات ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .335وآخرون، مرجع سابق، ص زھیر یاسین الطاھات  - 1

 2- -al-: the last Global Terrorism and New mediaSeib philip, Dana M Jambek,  

paeda  
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  :خــــالصة

  ، الذي"الفیسبوك" نصل إلى أن شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الموقع التشاركي 

یعد وسیلة مھمة لتبادل المعلومات بین مستخدمیھ ، فقد جعل ھذا اإلختراع العالم مكانا 

  .ھ فرصة للمشاركة وإبداء الرأي وتبادل األراء واألفكار واإلتجاھاتأكثر انفتاحا ، لمنح

 وبالرغم من ھذه اإلیجابیات إال أن ھذه المواقع القت انتقادات شدیدة تمثلت في انعدام

 الخصوصیة فلیس ھناك رقابة على المعلومات التي یتم تحمیلھا ، إضافة إلى ذلك بسبب

  .ض الواقعھاتھ المواقع  تالشى التواصل على أر
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  :تمھیـــــد 

  

یعتبر العمل التطوعي أھم األنشطة التي تمارسھا الخدمة االجتماعیة وتعتمد علیھا 

كثیرا في أداء وظیفتھا ألن التطوع بطبیعتھ جھد تبذل لخدمة المجتمع دون الحصول على 

ال تستغرق وقتا فوائد مادیة وبدافع إنساني ویتحمل المتطوع مسؤولیات ویشترك في أعم

  .وجھدا وتضحیات شخصیة ویبذل كل ذلك عن رغبة وباختیار مقنع بأنھ واجب یجب تأدیتھ

وتدیع أھمیة العمل التطوعي لیس كونھ عمال یسد ثغرات في نشاط الدول والھیئات 

االجتماعیة فقط بل أھمیتھ الكبرى تكمن في تنمیة االحساس لدى المتطوع وتقویة الروابط 

  .االجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الجــــــانب النظـــري

     

51 

  ماھیة العمل التطوعي: المبحث األول 

  . مفھوم العمل التطوعي: المطلب األول

العمل التطوعي ھو تقدیم العون والنفع الى شخص أو مجموعة أشخاص یحتاجون إلیھ 

  .دون مقابل مادي أو معنوي 

والتطوع بھذا یتغمن جھودا إنسانیة تبذل من طرف أفراد المجتمع بصورة فردیة أو 

جماعیة أو یقوم بصفة أساسیة على الرغبة والدافع الذاتي سواء كان ھذا الدافع شعوریا أو 

باالنتماء الى  رشعوالتحقیق مقابل مادي أو ربح خاص بال الشعوریا وال یھدف المتطوع

المجتمع وتحمل بعض المسؤولیات التي تساھم في تلبیة احتیاجات اجتماعیة أو خدمة قضیة 

  .عقضایا المجتممن 

أي أن العمل التطوعي دافع أساسي من دوافع التنمیة بمفھومھا الشامل اقتصادیا 

واجتماعیا، سیاسیا وثقافیا، ودلیل واضح على حیویة المجتمع واستعداد أفراده للتفاني 

وبالتالي فالعمل التطوعي ھو نوع من االختیار الحر للعمل وقناعة لمشاركة  والتضحیة،

  .1ل من واقع الشعور بالمسؤولیةاألفراد طوعیا في العم

وبمفھوم آخر للعمل التطوعي فإنھ ما تبرع اإلنسان بھ من تلقاء تفسھ، سواءا كان 

برأي، أو بعمل أو بتمویل، وغیر ملزم بھ بال مقابل مادي ومن أھم التعریفات التي  تبرعا

  :رصدھا كاآلتي یمكن

سان لمجتمعھ بدافع اإلنجاز الجھد الذي یفعلھ اإلن:" یحدد أحمد كمال التطوع بأنھ

    2.والتحصیل وبدافع منھ دون انتظار مقابل مادي 

                                                           
اإلسكندریة ، ،العربیة للنشر والتوزیع،المعجم الموجز في علم االجتماعمحمد یاسر الخواجة،حسین الدریني،   1

  152،ص 2011،

، ،المعھد العالي للخدمة االجتماعیة ،اإلسكندریة  قضایا ومشكالت:األھلیة النسائیة  الجمعیاتمحمد عبد الفتاح محمد،  2

  .18، 17ص .،ص2008،،
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قاصدا بذلك نحمل بعض المسؤولیات في مجال العمل االجتماعي المنظم الذي 

یستھدف تحقیق الرفاھیة اإلنسانیة وعلى أساس أن الفرص التي تتاح لمشاركة المواطنین 

میزة یتمتع بھا الجمیع، وأن المشاركة تعھد  في الجھود المجتمعیة التطوعیة المنظمة،

  .یلتزمون بھ

وقد حدد البعض بأنھ بلورة لفكرة فرد أو جماعة من األفراد بدافع اإلنجاز وتحقیق 

ویعد العمل التطوعي صورة من صور الدیمقراطیة وأحد موارد عملیة  أھداف تنمویة،

بھا یساعده في النھوض بمستوى طاقة إضافیة یتم دفعھا في أنشطة التنمیة   التنمیة فھو

  .ة للمواطنین وتحسین نوعیة الحیاةالخدمات المتاح

ھو المجھود القائم على مھارات أو خبرة معینة ،والذي یبذل عن رغبة : ویعرف أیضا

  .1واختیار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع جزء مالي

طلق من مسؤولیة جھد إرادیة تعكس مبادرة شخصیة تن": أماني قندیل"وقد عرفتھ

ومسؤولیة أخالقیة لمساعدة دعم اآلخرین سواء ببذل الوقت أو الجھد دون توقع  إجتماعیة

  2.أھداف ربحیة أو إنجازیة

 إذا فالعمل التطوعي یشیر في األساس الى أي عمل یقوم بھ شخص ما أو مؤسسة ما،

  .أو نوعیتھ بصورة منظمة ودونھا تلقي أجر مقابلھ، مھما كان حجم العمل أو درجتھ

أو العمل  التضحیة بالوقت،: وأخیرا فالعمل التطوعي على ما جاء بھذه التعریفات ھو

الجھد الذي یقوم بھ األفراد أو الجمعیات أو المؤسسات في المجتمع لحل المشاكل  أو

  3. االجتماعیة واالقتصادیة وذلك دون نفع جزء مالي

  
                                                           

 دراسة وصفیة تحلیلة لصفحة الفیسبوك:دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة العمل التطوعي حمایدیة قاسم ، 1

  .43،ص 2015،لجمعیة ناس الخیر ورقلة

  .18مد،مرجع سابق،صمحمد عبد الفتاح مح  2

دراسة میدانیة مقدمة استكماال لمتطلبات : العمل التطوعي وعالقتھ بأمن المجتمعمعلوي بن عبد هللا الشھراني،   3

  .9ص. 2006الحصول على درجة الماجستیر، 
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  .تطوعي مفاھیم ذات عالقة بالعمل ال: المطلب الثاني

  :المجتمع المدني

ھو مجموعة التنظیمات التطوعیة المستقلة ذاتیا التي تمأل المجال العام بین األسرة 

والدولة وھذه المنظمات غیر ربحیة تسعى الى تحقیق منافع أو مصالح للمجتمع ككل، 

ي أوبعض فئاتھ المھمشة، ولتحقیق مصالح أفرادھا ملتزمة بقیم ومعاییر االحترام والتراض

  1.والندارة السلیمة لالختالفات والتسامح وقبول اآلخر 

   :التشییك

ھو خلق روابط وعالقات في إطار غیر رسمي تظم أفالاد أو مجموعت أو منظمات 

من   بشكل طوعي إختیاري بھدف تحقیق أھداف مشتركة من خالل االعتماد على عدد

   2اآللیات 

   :التنمیة االجتماعیة

وافق االجتماعي وتعرف أیضا بأنھا تنمیة طاقات الفرد الى تعرف بأنھا عملیة الت

أقصى حد مستطاع، أو بأنھا إشباع الحاجات االجتماعیة لإلنسان أو الحصول بالفرد 

لمستوى معین من المعیشة أو أنھا عملیة تغییر موجة بتحقیق عن طریقھا إشباع احتیاجات 

  3.األفراد

  

  

                                                           
لجامعیة، ، دار المعرفة ا دور المجتمع المدني في مواجھة الفقر في المناطق العشوائیةفاطمة علي أبو الحدید،   1

  .31، ص2012الدقھلیة ، 

  .137،ص 2008، شبكات العربیة للمنظمات األھلیة:دني مالموسوعة العربیة للمجتمع السلوى العامري،   2

،فرع قینا، المكتب الجامعي الحدیث التنمیة االجتماعیة وحقوق االنسانأبو الحسن عبد الموجود ،إبراھبم أبو زید،   3

  .20، ص2009
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  :المشاركة التطوعیة 

وھي . یرتبط بغیره من األنشطة المجتمعیة یؤثر فیھا ویتأثر بھاھي نشاط مجتمعي 

أیضا ظاھرة اجتماعیة ترتبط بغیرھا من الظواھر االجتماعیة إیجابا وسلبا، فھي ترتبط 

  1.السیاسیة، االقتصادیة الدینیة والنفسیة لألفراد والمجتمع بالعوامل

  :التسویق االجتماعي

راد واألسر والجماعات والمنظمات والنجتمعات استراتیجیة یمكن استخدامھا مع األف

لتسویق األفكار االجتماعیة واالتجاھات والقیم والسلوكیات المرغوبة لتحسین حیاة األفراد 

والمجتمعات كما یمكن استخدام التسویق االجتماعي في تطویر وتحسین خدمات واجراءات 

ة الحتیاجات الناس في المنظمات االجتماعیة وتسویق خدماتھا وجعلھا أكثر استجاب

  .2المجتمع

  :تنمیة المجتمعات المحلیة المستحدثة 

ھي جھد مخططة ومنظمة تھدف زیادة معدل رفاھیة االنسان بھذه المجتمعات عن 

طریق مساعدتھ على إشباع المزید من حاجاتھ وحل المزید من مشكالتھ من خالل 

  3.والمادیة والتنظیمیة االستخدام األمثل وتنمیة موارده وامكانیاتھ البشؤیة 

                                                           
، المكتبة الممارسة التنمیة االجتماعیة وحقوق االنسان بین التطوعیة ومھاراتفھمي، عبد الحمید عطیة، محمد سید   1

  .120، ص2003الجامعي الحدیث، االسكندریة، 

، المكتب الجامعي الحدیث ،  منظور حدیث في الخدمة االجتماعیة: الممارسة العامةجمال شحاتة حسین،   2

  .385ص  2009القاھرة،

، ص 2009د عبد الفتاح محمد،األسس النظریة لتنمیة المجتمعات المحلیة ،المكتب الجامعي الحدیث ،االسكندریة ،محم  3

270.  
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  :الجمعیات األھلیة

تلك المنظمات التي ینشأھا سكان مجتمع ما بغرض حل مشكالتھم االجتماعیة وھي 

وحدات بنائیة تستمد الصفة الشرعیة من المجتمع وتستھدف إتباع حاجات أفراد المجتمع 

  .لتبادل المنفعة استنادا على الجھد التطوعیة 

  :الرعایة االجتماعیة

ي نسق منظم من الخدمات االجتماعیة یستھدف تحقیق التنمیة االجتماعیة من خالل ھ

مساعدة االفراد والجماعات لتنمیة قدراتھم وتحسین حیاتھم لتتماشى مع طبیعة حاجاتھم 

 1.وحیاة المجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، المكتب  األسس النظریة واالتجاھات العلمیة:خدمة الفرد في محیط الخدمة االجتماعیةسلوى عثمان الصدیقي،  1

  .14،، ص2003الجامعي الحدیث،إلسكندریة،
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  .أھمیة وأھداف العمل التطوعي : المبحث الثاني

  .أھمیة العمل التطوعي :المطلب األول 

 :من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة  -  أ

تكمن األھمیة الكبرى للعمل التطوعي في أنھ یعمل على مشاركة المواطنین في 

قضایا مجتمعھم كما أنھم یربط بین الجھود الحكومیة واألھلیة العاملة على تقدم المجتمع، 

م طریقة الحیاة القائمة كما أنھ من خالل ھذا العمل یكمن التأثیر اإلیجابي في الشباب وتعلیمھ

على تحمل المسؤولیة االجتماعیة ویؤدي العمل التطوعي على التقلیل من أخطار العلل 

 االجتماعیة والسلوك المنحرف داخل المجتمع عن طریق انغماس األفراد في القیام بأعمال

شأنھا أن تشعرھم بأنھم مرغوبون فیھم ویضاف الى ذلك أن ھذه المشاركة التطوعیة 

 ؤدي الى تنمیة قدرة المجتمع على مساعدة نفسھ عن طریق المجھودات الذاتیة التيست

  1.یمارسھا المتطوعون

  :سبق یمكن أن نوضح أھمیة التطوع في النقاط التالیة  إضافة الى ما

 .التطوع فرصة لزیادة مشاركة األفراد في برامج ومشروعات خدمة المجتمع  -

 .فراد لمجتمعھم وبالتالي اإلحساس بالمسؤولیةالتطوع دلیل على والء وانتماء األ -

التطوع وسیلة لألفراد للمساھمة مع الحكومات والجمعیات ذات النفع العام في  -

 .تنفیذ برامج ومشروعات لخدمة المجتمع

التطوع یساعد المتطوعین على اكتساب الخبرات االجتماعیة والمھارات  -

 2.شكالت المجتمعاالجتماعیة والفھم االجتماعي لظروف وحاجات وم

التطوع یساھم في سد النقص في إعداد االختصاصیین المھنیین الذي قد تعاني  -

  .منھ بعض المؤسسات االجتماعیة

                                                           
  .13، ص2006، الجامعة االسالمیة  ، غزة،فلسطین،  جدد شابك بالتطوعأبو القمبز،  محمد ھشام  1

بحث مقدم لندوة العمل التطوعي والتأثیر في التنمیة ألثر االقتصادي لألعمال التطوعیة،عمر بن نصیر البركاني،ا  2

  . 113،ص1429االقتصادیة ،الریاض،
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  1:ب ـ من الناحیة الدینیة

نیل األجر العظیم من هللا سبحانھ وتعالى في اآلخرة وفتح أبواب الرحمة وتسییر الحیاة 

  .184-البقرة " من تطوع خیرا لھ ف:" في الدنیا وھذا تأكید لقولھ تعالى

إن :" تحقیق مبادئ الترابط والتعاون والتآلف بین المسلمین مصدقا لقولھ تعالى

   -10- الحجرات" المؤمنون إخوة

  -2-المائدة " تعاونوا على البر والتقوى:" وقولھ تعالى

 یعطي صورة مشرقة عن رسالة اإلسالم وطبائع المسلمین وتأكید على عظمة اإلسالم

  .107-األنبیاء". وما أرسلناك إال رحمة للعالمین:" من خالل قولھ تعالى

تزكیة النفس البشریة وتطھیرھا وتحقیق الشعور بالرضا والطمأنینة وذلك انسجاما 

  -20- المزمل". وما تقدموا ألنفسكم خیر تجدوه عند هللا ھو خیرا وأعظم أجرا:"لقولھ تعالى 

ل النافعة ،فالعمل التطوعي یسھم في استثمار أوقات استثمار أوقات الفراغ في األعما

  :اغتنم خمسا قبل خمس" فراغ الناس بما یعدد علیھم بالنفع لقولھ صل هللا علیھ وسلم 

  "وفراغك قبل شغلك" :ونذكر منھا

  

  

  

  

  

                                                           
عمل علمیة مقدمة الى مؤتمر العمل التطوعي في فلسطین واقع العمل التطوعي من المنظور اإلسالمي، ورقة   1

  .، د ص2013االحتیاجات، جامعة القدس، فلسطین 
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  .أھداف العمل التطوعي: المطلب الثاني 

داف ذات عالقة دة من األھداف تندرج من أھییسعى العمل التطوعي لتحقیق العد

مباشرة بالوظائف األساسیة للعمل التطوعي وتزداد عمقا وخصوصیة عندما تتخذ األعمال 

التطوعیة أشكاال مختلفة في مجاالت متفرعة ولعل من أھم األھداف العامة للعمل التطوعي 

  :ما یلي

  

 .یسعى الى تخطي الحواجز السلبیة واالنعزالیة في المجتمع -

 البشریة والمادیة وتحویلھا الى عمل اجتماعي إعداد وتوجیھ الطاقات -

توفیر أسباب الرفاھیة والتقدم ألفراد المجتمع بالوسیلة األیسر وصوال واألسلوب  -

 .األفضل أداء واألكثر نفعا

سد الفراغ في الخدمات وتوسیع قاعدتھا تحقیقا لمبدأ الكفایة االجتماعیة بتحویل  -

 1.ة ومنتجةالطاقات الخاملة الى طاقات قادرة وعامل

 .اإلسراع في التنمیة وتعویض التخلف -

 .التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في كل مجتمع -

 .زیادة وتقویة االنتماء الوطني بین األفراد -

المتطوعین بقدرتھم على العطاء وتقدیم الخبرة والنصیحة في  یعمل على شعور -

 .المجال الذي یتمیزون فیھ

  

  

 

                                                           
في المدارس  ، دور المدرسة في تعزیز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحلة الثانویةاسماعیل محمد األفندي  1

  .87،جامعة القدس المفتوحة،د س ،ص  الحكومیة
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 .1میا لمبدأ التكافل االجتماعيیعتبر تجسیدا عل -

توثیق العالقات األساسیة بین األفراد والجماعات إلیجاد التفاعل األفضل في  -

 .والسعادة األبقى لإلنسان  الحیاة

 .اتیةحفظ التوازن في حركة تطویر المجتمع بطریقة تلقائیة و ذ -

 .دعم العمل الحكومي ومؤازرتھ وزیادة فاعلیتھ وحركیتھ -

تعتمد على جھود المواطنین والجھود الذاتیة دون تدخل من جانب  القیام بخدمات -

  2.الحكومات وبھذا كلھ تقوى روح االنتماء الى المجتمع والحرص على مصالحھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
العمل التطوعي  مدى إدراك طالبات الدراسات العلیا بجامعة أم القرى لمجاالتمد بن غرم هللا المالكي،سمر بنت مح  1

  .47،ص 1431، بحث مكمل لشھادة الماجستیر في األصول االسالمیة للتربیة،للمرأة في المجتمع السعودي

لیة من منظور التمكین والشراكة دراسة في الجمعیات األھ:إدارة منظمات المجتمع المدني مدحت أبو النصر،   2

، ص،ص 2007، إیتراك للنشر والتوزیع ،مصر،  والشفافیة والمساءلة والقیادة والتطوع والتشبیك و الجودة

221،222.  
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  .مجاالت العمل التطوعي وأشكالھ: المبحث الثالث

  مجاالت العمل التطوعي: المطلب األول

المجاالت التي لم تكن محل اھتمام في  اتسع مجال العمل التطوعي لیشمل الكثیر من

الماضي نظرا لتطور مفھوم العمل التطوعي واتساع األھداف والغایات منھ وتزاید الحاجات 

  .الجدیدة التي تولدت مع تطور الحیاة في مختلف أبعادھا

إعادة تأھیل  رعایة المرأة، من رعایة الطفولة،ضویت: المجال االجتماعي .1

 األحداث، مكافحة التدخین، رعایة المسنین، اإلرشاد األسري، رعایة مدمني المخدرات،

 .مساعدة المشردین، رعایة األیتام، مساعدة األسر الفقیرة

ویتضمن محور األمیة تقدیم التعلیم المنزلي : المجال التربوي التعلیمي .2

 .للمتأخرین دراسیا

ویتضمن الرعایة الصحیة من خالل خدمة المرضى : المجال الصحي .3

عنھم، تقدیم اإلرشاد التقني والصحي، التمرین المنزلي، تقدیم العون لذوي  قیةوالتر

  .االحتیاجات الخاصة

ویتضمن االرشاد البیئي ،العنایة بالغابات ومكافحة التصحر، : المجال البیئي .4

 .التلوث، العنایة بالشواطئ والمنتزھات مكافحة

المساھمة مع  غاثة،ویتضمن المشاركة في أعمال اإل: مجال الدفاع المدني .5

 .1اإلسعاف، المشاركة في أوقات الكوارث الطبیعیة رجال

ویشمل ذلك الدعوة الى هللا عز وجل والتوعیة واإلرشاد : المجال الدیني .6

بأمور الدین من قبل المتطوعین من العلماء كما یشمل ذلك بناء المساجد وملحقاتھا من سكن 

                                                           
، جامعة الملك سعود، مكتب التربیة لدول الخلیج اتجاھات الشباب الجامعي، الذكور نحو العمل التطوعيفھد السلطان،   1

  .16،ص2009العربي،
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الكریم، وقد اشتملت األحادیث النبویة الشریفة  المساجد وفصول حفظ القرآن  القائمین على

 1.واآلیات القرآنیة على نصوص تشریعیة عدیدة تحث على العمل الخیري والتطوعي

الى جانب اھتمام المنظمات التطوعیة بالمجاالت السابقة تھتم : المجال الثقافي .7

 ،ت الدینیة والعلمیةقدیم المحاضرات: كذلك بالجانب الثقافي ومن أھم األنشطة في ھذا المجال

إقامة المناسبات الثقافیة واألمسیات الشعریة ومعارض الكتب والطباعة وتوزیع الكتیبات 

 2.االرشادیة والتوعویة وإقامة المسارح لألطفال والشباب

  

  .أشكال العمل التطوعي: المطلب الثاني

  .یمكن التمییز بین شكلین أساسیین من أشكال العمل التطوعي

 :وعي الفرديالعمل التط - أ

وھو عمل أو سلوك اجتماعي یمارسھ الفرد من تلقاء نفسھ، وبرغبة منھ وإرادة، وال 

منھ أي مردود مادي، ویقوم على اعتبارات أخالقیة أو اجتماعیة أو إنسانیة أو دینیة  ینبغي

 قد یقوم فرد بتعلیم مجموعة من األفراد القراءة والكتابة لمن: ،ففي مجال محور األمیة مثال

  .یعرفھم أو یتبرع بالمال لجمعیة تعاني من مشكلة معینة

 :العمل التطوعي المؤسسي-ب

وھو أكثر تطورا وتقدما من العمل التطوعي الفردي،وأكثرھا تنظیما، وأوسع تأثیرا 

المجتمع والوطن العربي، حیث توجد مؤسسات متعددة وجمعیات أھلیة تساھم في أعمال  في

  .عتطوعیة كثیرة لخدمة المجتم

  

                                                           
  .13مركز البحوث والدراسات ،مرجع سابق،ص   1

  .16فھد سلطان السلطان، مرجع سابق، ص  2
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  :أشكال التطوع من خالل ذكر بعضھا فضال عن ذلك یمكن تمییز

 .التطوع بالوقت - 1

 .التطوع بالجھد - 2

 ).التبرع(التطوع بالمال - 3

 .التطوع بتقدیم المعلومات - 4

 1.التطوع بتقدیم االستشارات - 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .224مدحت محمد أبو النصر، مرجع سابق، ص  1
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  .أثار ومعوقات العمل التطوعي: المبحث الرابع

  .أثر العمل التطوعي: المطلب األول

كس آثار العمل التطوعي على كل من الفرد والمؤسسة االجتماعیة والمجتمع وتنع

  :ومن أھم ھذه اآلثار ما یلي ككل،

 :آثار تتعلق بالفرد - أ

ینال الفرد األجر العظیم والثواب الجلیل من هللا عز وجل مما یجعلھ قریبا منھ،  

ین في الضراء ویعمل ویعود علیھ بالشعور بالسعادة والرضا فحینھا یقدم ألخوانھ المحتاج

المھم ومعاناتھم فإنھ یشعر بالسعادة والراحة النفسیة نتیجة لما قدمھ ویمكننا آعلى تخفیف 

 :تلخیص ھذه اآلثار كاآلتي

 .شعور الفرد بالراحة النفسیة عند قیامھ بأي عمل تطوعي -

 .شعور الفرد بتحقیق مكسب دیني وھو األجر والثواب من هللا عز وجل -

 .ھمیة الترابط بین أفراد المجتمع فیسعى الى المشاركةشعور الفرد بأ -

 1.إقناع الفرد بأن ما یؤدیھ ھو خدمة وطنیة إنسانیة ألفراد مجتمعھ -

  .زیادة وتقویة اإلنتماء الوطني بین األفراد -

 .زیادة إحساس الفرد بذاتھ وأھمیتھ في المجتمع فیود رد المعروف لمن ساعده -

لى أفراد األسرة واألصدقاء بالمشاركة في ھذه التأثیر المباشر وغیر المباشر ع -

 .2األعمال

  

  

                                                           
،بحث  ومعوقاتھ التطوع مفھومھ وأھمیتھ وآثاره الفردیة واالجتماعیة وعوامل نجاحھاللحیاني مساعد بن منشط ،   1

  .188مي للخدمات التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة ،جامعة أم القرى صحول منشور مقدم للمؤتمر العل

  .46حمادیة خولة ،قاسم مریم ، مرجع سابق،ص   2
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 :أثار تتعلق بالمؤسسة االجتماعیة-ب

 :یرى رشاد عبد اللطیف أن األھداف الخاصة بالمؤسسات االجتماعیة التطوعیة

 .مواجھة العجز في عدد الموظفین المكلفین بھذه الھیئات -

 الجتماعیة وخاصة إذا كان یسھم التطوع في تقدیم المنشورة الفنیة للمؤسسة ا -

 .المتطوعون من المشھود لھم بالسمعة الحسنة والطیبة والخبرة الجدیدة -

 .یدعم العمل التطوعي مكانة المؤسسة التطوعیة بالمجتمع -

 یسھم التطوع في تحقیق أھداف المؤسسة التطوعیة حیث أن ما یقوم بھ ھؤالء -

 1.یة لخدمة المجتمعالمتطوعون یحقق بطریقة أو بأخرى األھداف الموضوع

 :آثار تتعلق بالمجتمع -ج

 .دور العمل التطوعي في تدعیم مبدأ المواطنة -

 .إستثمار طاقات الشباب في تنمیة ونھضة المجتمع -

 .سد ثغرات الجانب الحكومي لتحقیق التنمیة المنشودة -

 .تنمیة روح التنافس بین الجماعات التطوعیة بما یعكس جودة الخدمات  -

 .قدیم الخدمات وتوفرھا في كل المدینةزیادة أماكن ت -

 .زیادة الترابط والتكالیف بین أفراد المجتمع  -

 2.المساھمة في حل المشكالت االجتماعیة والنفسیة والسلوكیة -

  

  

  
                                                           

،مؤتمر العمل التطوعي  إسھامات الجمعیات التطوعیة في تحقیق األمن اإلجتماعي بالمجتمعرشاد عبد اللطیف ،  1

  .17، ص1421واألمن في الوطن العربي،

،المجلة الدولیة التربویة المتخصصة  تدعیم العمل التطوعي داخل الجامعات السعودیةحمد عبد المنعم عزازي، فاتن م  2

  .171، ص 2014،العدد الرابع،  3،المجلد 
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  .معوقات العمل التطوعي: المطلب الثاني

یواجھ العمل التطوعي عدة إشكاالت ومعوقات قد تتعلق بالفرد المتطوع نفسھ أو 

  :التطوعیة أو بالمجتمع وسنحاول فیما یلي تناول أھم ھذه المعیقات  بالمؤسسة

 : معیقات تتعلق بالفرد -1

  :وترجع ھذه المعیقات الى أسباب فكریة أو نفسیة أو اجتماعیة بشكل عام ونذكر منھا 

محدودیة إدراك أفراد المجتمع ألھمیة وقیمة العمل التطوعي وعدم معرفة  - أ

 .یمھ مما یؤدي الى قلة اإلقبال علیھالمؤسسات التي تقوم على تنظ

الشعور بالحرمان نتیجة ظروف المجتمع السیئة والتعود على ھذه الظروف  -  ب

بفعل فقدان األمل في تحسین األحوال والشك في إمكانیة تغییر الواقع وانتشار السلبیة 

 .واالتكالیة والالمباالة 

تیجة غیاب الحراك جـ ـ قد تكون لدى األفراد فكرة سیئة عن التطوع وھذا ن

 .االجتماعي المشجع

دـ سعي بعض األفراد المتطوعین الى اكتساب امكانات اجتماعیة أو إشباع میولھم 

ورغباتھم وتحقیق مصالح شخصیة حتى ولو أدى ذلك الى النضجة بأھداف العمل 

  1,التطوعي

سلبیة ھـ ـ ضعف دافعیة األفراد للعمل التطوعي بفعل طغیان بعض القیم الفردیة وال

كعدم الجدیة واالنتھازیة والوصولیة وضعف القیم اإلیجابیة نحو العمل والعطاء لخدمة 

  .المجتمع وھذا ما أدى الى ضعف االھتمام بشؤونھ

  

  

  
                                                           

  ،1994مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة ،القاھرة، الجمعیات األھلیة في مصر ،أماني قندیل ،سارة بن نفیسة ،  1

  .15ص 
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  :ـ  معیقات تتعلق بالجمعیة التطوعیة 3

وترجع ھذه المعیقات الى أسباب إداریة أو تنظیمیة أو مادیة ویمكن أن نذكر أھمھا في 

  :ما یلي

أـ شخصیة القیادة وعدم تداولھا في الجمعیة حیث یتمسك القائد بالمنصب سعیا وراء 

بریق الریادة والنجومیة االجتماعیة أو لتحقیق المصالح الذاتیة األخرى ،وھذا یعكس عدم 

كفاءة بعض القادة ،الشيء الذي یترتب عنھ علیھ الكثیر من المظاھر السلبیة كعدم القدرة 

  لمجتمع وتعبئتھا للتطوع واللجوء الى المظاھرتیة والمناسبتیة في النشاطعلى حشد طاقات ا

ـ عدم وضوح الرؤیة للعمل الجمھوري وتتجلى في عدم وضوح طبیعة العمل ب 

وعدم وضوح أفقھ االستراتیجي وعدم إدراك الفرد المتطوع لذلك من خالل اإلحاطة 

یجعلھ ال یستطیع الوفاء بااللتزامات  بأھداف الجمعیة ونظامھا وبرامجھا وأنشطتھا ،وھذا ما

 .التي یتكفل بھا

جـ ـ االنسحابیة والتي تشیر الى عدم ضمان استمراریة المتطوع في العمل حیث یمكن 

  .للفرد أن ینسحب في أي وقت وذلك في غالب األحیان بفعل تغیر الظروف
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  :معیقات تتعلق بالمجتمع 3

  

باب ثقافیة ،اجتماعیة ،سیاسیة،اقتصادیة ،ویمكن أن وھي المعیقات التي تتعلق بأس

  :نذكر أھمھا

الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المتمثلة في انخفاض مستوى المعیشة وزیادة 

 األعباء المعیشیة جعلت من أفراد المجتمع یكافحون من أجل تلبیة احتیاجاتھم األساسیة،

  .2الفرد بأمور حیاتھ الشخصیة إضافة الى ذلك انشغال 1وتأمین حاجاتھم الضروریة

                                                           
  .126، ص  1998، دار الفكر العربي،القاھرة ، الطریقة المھنیة لتنظیم المجتمعحمد عبد الحي نوح، م  1

  .189اللحیاني مساعد بن منشط ، مرجع سابق،ص  2
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  :خـــالصــة

إن حیویة المجتمع أو ركوده ھي نتیجة منوطة بمستوى ثقافة أفراده بقیمة العمل 

 التطوعي من خالل المشاركة في قضایا مجتمعھم، الھادفة إلى دفع عجلة التقدم والسعي إلى

اعي ، وبالرغم من أھمیة إعداد وتوجیھ الطاقات البشریة والمادیة وتحویلھا إلى عمل اجتم

العمل التطوعي في حیاة الفرد والمجتمع ، إال أنھ یواجھ العدید من معیقات كالظروف 

 االجتماعیة واإلقتصادیة المتمثلة في انخفاض مستوى المعیشة ،إضافة إلى طغیان الفردیة

  .وعدم االھتمام بخدمة المجتمع
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  :تمھیـــد

ة التي تقدمھا الجمعیات من أھم الوسائل المستخدمة للمشاركة تعتبر االعمال التطوعی

في النھوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي خاصة في ظل تعقد الظروف الجبانیة 

وتزاید االحتیاجات السیاسیة، و یكتسي العمل التطوعي أھمیة متزایدة یوما بعد یوم، فھناك 

ي البلدان المتقدمة أو النامیة لم تعد قادرة على قاعدة مسلم بھا مفادھا أن الحكومات سواء ف

  .سد احتیاجات األفراد، لذلك كان ال بد من وجود جھات أخرى موازیة للجھات الحكومیة

تقوم بحل المجال العام و تكمل الدور الذي تقوم بھ الجھات الحكومیة في تلبیة 

 .االحتیاجات االجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الجانب النظري

 

71 

  .عیات التطوعیة و نشأتھا بالجزائرمفھوم الجم: المبحث األول

  .مفھوم الجمعیات التطوعیة: المطلب األول

 ھي منظمات تطوعیة غیر ربحیة، تستقل بعملھا استقالال ذاتیا، بعیدا عن توجھات

 وھذه المنظمات التي تملك المجتمع وتحاول التعرف على مشاكلھ المختلفة، ونحاول. الدولة

نیات مادیة وبشریة باإلضافة إلى التزامھا بمعاییر االحترام معالجتھا بما یتاح لھا من إمكا

  .والتراضي والعدل والتسامح وقبول األخر وإن كان مختلفا عن توجھاتھا

ھي عبارة عن جماعات رسمیة أو غیر رسمیة تعمل على نحو جماعي للمواطنین و

 لومات وتحقیقالمجال العام، لإلعراب عن المصالح والمشاعر واألفكار، وتبادل المع في

احتاج  األھداف المشتركة وتقدیم المطالب إلى الدولة وعرضھا مسؤولي الدولة للمساءلة إذا

  1.األمر لذلك

 وللجمعیة تعاریف متنوعة ومحددات معیاریة مختلفة من بلد ألخر حسب نظامھ

 والسیاسي، والثقافي واإلجتماعي، حیث توجد تسمیات كثیرة فھناك تسمیة القطاع األھلي أ

 الجماعات األھلیة في بلدان المشرق العربي، ومن جھة أخرى یطلق علیھا بالمبادرات

  .سم القطاع غیر الھادف للربح والقطاع الخیريكذلك االتطوعیة و

  :حول مفھوم الجمعیة ھو ومن التعاریف السائدة

 تعریف المنصف وناس الذي یرى أن الجمعیة نمط من المشاركة في الحیاة االجتماعیة

السیاسیة والثقافیة، وأنھا ھیكل من ھیاكل اإلدماج السیاسي واالجتماعي وأنھا تدریب و

  .1فردي وجماعي على االستفادة من المعارف ووضعھا موضع التطبیق تحقیق للنفع العام

                                                           
المعرفة الجامعیة،  ،دار دور المجتمع المدني في مواجھة الفقر في المناطق العشوائیة،فاطمة علي أبو الحدید - -1

    31ص،.الدقھلیة ، 2012

. الحركة في الجزائر و دورھا في ترقیة طرق الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب. عبد هللا بوصنبورة - 2

  .17ص .2011.أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه
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مؤسسات أو منظمات تطوعیة خاصة تتبین : وتعرف أماني فندیل الجمعیات بأنھا

رعایة ( ل واحد لرعایة المعوقین مثال أو عدة مجاالت وقد تنشط في مجا. أھدافھا متنوعة

  ...) األیتام، مرضى السرطان

 فالجمعیة ھي منظمة تسعى إلى تحقیق أھداف اجتماعیة معینة، وال تھدف إلى

لھا وظائف متنوعة وقد تكون قومیة أو محلیة، وتساھم بشكل متمیز . الحصول على الربح

  .في مجال الخدمات االجتماعیة

رفت كذلك على أنھا كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة زمنیة معینة أو غیر حیث ع

  2.معینة تتألف من أشخاص طبیعیین بغرض عدم الحصول على ربح مادي

و تعتبر الجمعیة كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة تتألف من 

ل عددھم عن عشرة و ذلك أو منھما معا ال یق. أشخاص طبیعیین ، أو أشخاص اعتباریین 

  3.لغرض غیر الحصول على ربح مادي

حیث یتم إنشاء الجمعیات التطوعیة استجابة لالحتیاجات المتزایدة المترتبة على اتساع 

تلك المنطقة و ما تبع ذلك من التعقیدات الناجمة عن مشكالت الفقر و البطالة و الحرمان، 

ھلیة التي تقدم الرعایة الخاصة للمعوقین و ویندرج تحت ھذه الجمعیات بعض المنظمات األ

   4.المسنین و ذوي االحتیاجات الخاصة

و بالتالي یمكن اعتبار الجمعیات التطوعیة شكل من اشكال الحركات االجتماعیة 

، في المجتمعات الحدیثة ......الجدیدة التي أصبحت میزة للعمل االجتماعي و الثقافي 

  .لصالح فئاتھا االجتماعیة أو حقوق اإلنسانتستھدف إحداث التغییر المرغوب 

                                                           
. ق مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تحقی. نظام عمل الجمعیات في القانون الجزائري . فاضلي السید علي  - 2

  .06.ص.2009.جامعة بسكرة 

،دار الجامعة للنشر، الجق في تكوین الجمعیات و المؤسسات األھلیةمحمد عبد هللا مغازي، - 3

    19،ص2006االسكندریة،

  65، المنظمة العربیة لحقوق األنسان، االسكندریة ،صالمجتمع المدني و دوره في االصالح . محمود سالم  – 4
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من خالل بذل الجھود و المساعي الحدیثة و الدینامیكیة المتواصلة ألعضاء الجمعیات 

و المتطوعین من أجل تغییر و تحسین أوضاعھم  بواسطة التعبئة الشاملة و المشاركة 

  .الواسعة في برامجھا دون تدخل الدولة

ة الحركة الجمعویة  تفاعل أنشطة الجمعیات و تنسیقھا وینبغي للحكم على حیویة وفر

في اطار حیز من التنافس والحریة لتحقیق أھدافھا المشتركة، فالحكم على الحركة الجمعویة  

  .ال یكون بناءا على عدد الجمعیات و انما على نوعیتھا و استجابتھا لمطالب المجتمع

  

  .نشأة الجمعیات بالجزائر: المطلب الثاني

ت الحركة الجمعویة في الجزائر بمختلف األنظمة السیاسیة التي عرفتھا، و یمكن تأثر

  .أن نمیز أربعة مراحل أساسیة لتطور الحركة الجمعویة

 :ـ الفترة االستعماریة1

من الناحیة القانونیة بدأ الحدیث عن الجمعیات بإصدار القانون الفرنسي للجمعیات 

نشاء الجمعیات في الجزائر إبان الفترة االستعماریة والذي یحدد كیفیات إ 1901العام سنة 

و مع مطلع الثالثینیات من الفترة العشرین ساھمت ھذه الجمعیات بفاعلیة في تشكیل 

  .الشخصیة الوطنیة و المحافظة على مقوماتھا

في المقابل یمكن أن نلمس شكالن من التضامن االجتماعي الذي ساد في الجزائر  -

:                      ل األول للتضامن وھو التضامن اآللي، وفق مفھوم دوركایمفي تلك الفترة، الشك

 :القائم على الروابط العائلیة و القبلیة و العشائریة أو المجاورة وقد تجسد ذلك في

 توزیع المساعدات على المحتاجین في األعیاد والمناسبات العائلیة. 

 على بناء المسكن، وھو تعاون  التعاون على األعمال الفالحیة الموسمیة أو

متبادل بین األفراد و العائالت و الجیران و یسمى ھذا الشكل من التضامن باللغة العامیة 

 ) .التویزة(الجزائریة و المغریة 
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 1.المؤازرة النفسیة و العاطفیة في المصائب و الشدائد 

رجة كبیرة ألنھا و یمكن القول أن ھذه األشكال للتضامن تظھر في المناطق الریفیة بد

كانت تعاني من ویالت االستعمار و قسوة الطبیعة، فیظھر التضامن اآللي بشكل فطري و 

 .ألي تحركھ الروابط العائلیة و العشائریة

أما الشكل الثاني من التضامن فیطھر في التضامن العضوي الذي یمكن ربطھ بإنشاء 

و إنشاء مؤسسات لتطویر تكوین النشا، مؤسسات التعلیم و التثقیف و التنظیم أنشطة شبابیة 

  .إنشاء حركات و تنظیمات سیاسیة

سابق الذكر حیث  1901وقد تم تفعیل ھذا التضامن العضوي من خالل إصدار قانون 

تم إنشاء العدید من الجمعیات بین مختلف فئات المجتمع التي كانت توجد بینھم عالقات 

قدامى للمدارس أو جمعیات المعلمین و مھنیة أو مؤسساتیة مثل جمعیات التالمیذ ال

  .1الجمعیات الریاضیة اإلسالمیة و الجمعیات الخیریة

  

 :ـ مرحلة اإلقصاء و التھمیش2

اعتمدت الدولة الجزائریة بعد االستقالل على النظام المركزیة في عملیات التخطیط و 

لى انسحاب تحدید األھداف المسطرة مسبقا و ھذا النھج السیاسي و االقتصادي أدى إ

  :المجتمع المدني و انتكاس الحركة الجمعویة إلى مستویین من الرقابة 

  .تتمثل في رقابة السیاسة في إطار المجالس المنتخبة :أوال

على مستوى تمثیل المصالح االجتماعیة و االقتصادیة المشروعة في إطار  :ثانیا

ة التحریر، و ظھر االتحاد االتحادات المھنیة و االجتماعیة ، یخضع تأطیرھا لحزب جبھ

العام لعمال الجزائریین و اإلتحاد الوطني للفالحین الجزائریین، و االتحاد الوطني للشبیبة 

  .و تمثل كل ھذه التنظیمات قاعدة نظامیة للحزب الجزائریة

أدى ھدا التوجھ السیاسي األحادي إلى إقصاء الشركاء من جمعیات ، النقابات، 

  .میة من أجل القضاء على أي منازعة و منافسة للحزب الواحدالمنظمات الغیر الحكو

                                                           
  .11.،ص2014، ،8جامعة تلمسان،العدد االنسان و المجتمع،تیة و االجتماعیة،كلیة العلوم االنسا – 1

   111.ص.المرجع السابق -
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المتعلق  17/79ولتضییق الخناق أكثر على النشاط الجمعوي فقد صدر أمر 

بالجمعیات الذي اعتبر الجمعیة تمثل خطرا بالتماسك الوطني بما تبدیھ من منافسة للدولة 

مبدأ تغییب  17/79ن ألمر الممثل الوحید لكل الجمعیات، كما كرست المرسومین المعدلی

  .إنشاء الجمعیات

المتعلق  1987استمر ھذا اإلقصاء و التھمیش للجمعیات بعد إصدار قانون 

بالجمعیات ألنھ كرس سیطرة و إشراف اإلدارة على حریة إنشاء الجمعیات و مراقبة 

قابة نشاطھا و إنھائھا و ذلك بھدف تقییم و تحجیم العمل الجمعوي، و قد تضاعفت ھذه الر

     1.بغایات تحدید دقیق للعالقات بین الجمعیات و السلطات المحلیة التي تنحدر منھا

 :ـ مرحلة التعددیة3

لقد تأثر النشاط الجمعوي بالتوجھ السیاسي للجزائر فمع التحول نحو اقتصاد السوق و 

تكریس النظام الدیمقراطي و حمایة حقوق اإلنسان و تخلي الدولة عن نظام التخطیط 

المركزي الموجھ و نظام الحزب الواحد ظھر التوجھ الجدید نحو التعددیة الحزبیة و برزت 

معالم التغییر على مستوى تشكل و وظیفة الحركة الجمعویة و تم وضعھا في مسارھا 

  .الصحیح المتمثل في وضیفة الدعم و المشاركة و التشارك

ة و الثقافیة و المھنیة، و تم الذي شجع إنشاء التنظیمات العلمی 1986فجاء میثاق  -

الصادرة . 16/88و الئحتھ التنفیذیة رقم . 21/07/1987بتاریخ  15/85إصدار القانون 

بما تضمنتھ من شروط جدیدة إلنشاء الجمعیات و تنظیمھا، و بذلك . 02/02/1988بتاریخ 

المؤرخ   79/71خفق اإلصالح التشریعي الجدید القیود العدیدة التي تضمنھا القرار رقم 

علما أن الجمعیات كانت تعمل بموجب ھذا القانون إلى غایة صدور  30/12/1987في 

كما تناولت  04/12/1990المؤرخ في  31/90ثم تم إلغاءه بصدور قانون  1987قانون 

  .موضوعات جدیدة مثل حقوق اإلنسان الجمعیة المھنیة و جمعیة المستھلكین

                                                           
،  نشأتھا ، طبیعة تطورھا، مدى مساھمتھا في تحقیق األمن و التنمیة: الحركة الجمعویة في الجزائر محمد بوسنة،  -1

  . 134-133،ص ص،17،2012العدد .قسنطینة.مجلة العلوم اإلنسانیة جامعة المنتوري 
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صراحة الحق في إنشاء  1996ن دستور م 43كرست المادة  1996و مع تعدیل  -

الحق في إنشاء الجمعیات مضمون، تشجیع الدولة تطویر الحركة " الجمعیات إذ نصت 

" منھ على  41و نصت المادة " الجمعویة، یحدد القانون شروط إجراءات إنشاء الجمعیات 

  ".1حریة التعبیر و التجمع و االجتماع مضمونة للمواطن 

  :الشراكة بین الدولة و المجتمع المدني مرحلة التأسیس و - 4

لقد أكدت األوضاع العالمیة و المحلیة عجز الدولة المانحة على تلبیة كل احتیاجات 

المواطنین لھذا كان التأطیر القانوني السابق بدایة حقیقة لظھور نشاط جمعوي متحرر نوعا 

لى شیأ فشیأ عن االمتیازات ما من مراقبة و تقیید السلطة، فقد بدأت الدولة الجزائریة تتخ

االجتماعیة التي كانت تمنحھا لمواطنیھا في مرحلة التخطیط المركزي لھذا ظھرت أھمیة 

مساھمة المجتمع المدني و الجمعیات في العمل التضامني و انتھجت سیاسة الدولة إلى بناء 

ع توجھ الدولة نسیج مؤسساتي للتضامن متعدد األشكال و السیما التضامن المستدیم تماشیا م

نحو شراكة المجتمع المدني عوض االعتماد المطلق و االتكال على الدولة و اإلنفراد في 

  .السلطة

و بذلك تحول التضامن االجتماعي إلى مفھوم شامل في إطار جمعیات یتخطى معنى 

اإلحسان و یستمد قوتھ من قوة تالحم المجتمع و مؤسساتھ و كذلك من السیاسة اإلداریة 

نیة على مبادئ التنمیة االقتصادیة و البشریة المستدامة و تمكینھا من الفرص و تشجیعھا المب

على المبادرة و التعویل على الذات و تكریس الشعور بالمسؤولیة و تحقیق مبادئ توزیع 

  .الثورة بعدالة أكبر للقضاء على الفقر و التھمیش

  

  

  

                                                           

  .63ـ عبد هللا بوصنوبرة، مرجع سابق،ص2 
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  .جزائرالنظام القانوني للجمعیات في ال: المبحث الثاني

الشروط القانونیة لتأسیس الجمعیات في ظل القانون : المطلب األول

12/06.  

جملة من الشروط منھا ما یتعلق باألشخاص المسؤسسین  12/06اشترط القانون 

  .للجمعیة و الباقي تعلق بأھداف الجمعیة

أنھ یجب على األشخاص الطبیعیین الذین  12/06من القانون  04في نص المادة 

  :ھم تأسیس الجمعیة و إدارتھا و تسییرھا أن یكونوابإمكان

 .فنا فوق 18بالغین سن  -

 .من جنسیة جزائریة -

غیر محكوم علیھ بجنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط الجمعیة و تم اعتبارھم  -

فما فوق و ھذا  18بالنسبة ألعضاء المسیرین، ومنھ فإن اشترط سن الرشد ببلوغ السن 

قد اشترط الجنسیة الجزائریة و لم یحدد : قانونیة و الشرط الثاني  الشرط ال یثیر أي إشكالیة

ان كانت أصلیة أو مكتسبة و ھذا تطور ایجابي في قوانین الجمعیات حیث جاء بھ القانون 

المتعلق بالجمعیات  71/79و ھذا بخالف القانون  12/05و كرسھ القانون  90/31

أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة منذ كل من یرید أن یؤسس جمعیة  03اشترطت المادة 

 .1عامین و الذي تم تعدیلھ لنصح المدة عشرة سنوات على األقل

: أما بالنسبة للشرط الثالث الذي یتمحور حول التمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیة -

 .فمن المعقول جدا أن یكون مؤسسو الجمعیات كاملي األھلیة

ألعضاء غیر محكوم علیھم بجبایة أو جنحة أن ال یكون ا: أما الشرط الرابع  -

تتنافى مع النشاط التي تھدف الجمعیة الوصول إلیھ أو لم یسترد اعتباره بعد أمام باقي 

المنخرطین في الجمعیة فالمشرع لم یشرط أن یكون غیر متابعین قضائیا بجنایة أو جنحة 

                                                           
مذكرة مكملة انیل شھادة الماجیستر في الحقوق . نظام عمل الجمعیات في القانون الجزائري. فاضلي، السید علي -1

   08.ص.2009.بسكرة
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اجب توفرھا في األعضاء تتعلق بنفس نشاط الجمعیة ھذا الجمعیة ھذا بالنسبة للشروط الو

 .المؤسسین للجمعیة

 .أما بخصوص األشخاص المعنیون الخاضعون للقانون الجزائري -

 .المؤسسات و الشركات -

شروط تأسیس )  05( الخاضعون لقواعد القانون الخاص فقد حدد أحكام المادة  -

ة أن المؤسسین للجمعی) المؤسسات و الشركات ( ھذا النوع من الجمعیات فعلى األعضاء 

فالمؤسسات و الشركات التي تأسس طبقا للقوانین . تأسیسھم طبقا للقوانین الجزائریة

الجزائریة من العضویة في الجمعیة، كما اشترط المشرع ان یكون األعضاء المؤسسین في 

حالة نشاط عند تأسیس الجمعیة، و أن یكونوا غیر ممنوعین من ممارسة نشاطھم، و تأسیس 

 .یجب أن یكون من طرف شخص طبیعي مفوض خصیصا لھذا الغرضالشخصیة المعنویة 

، حیث لم تكن معروفة في ظل  12/06و یعد ھذا النوع إضافة جاء بھا القانون  -

 . 90/31.1القانون 

  

  

  .12/06إجراءات تأسیس الجمعیات في ظل القانون : المطلب الثاني

القانونیة الواجب إن الوجود القانون للجمعیة یتطلب توفر جملة من اإلجراءات  -

توافرھا و على األشخاص الراغبین في تأسیسھا اإللتزام بھا بغیة الحصول على االعتماد و 

تؤسس الجمعیات بحریة من قبل أعضائھا :" قد نصت المادة السادسة من ذات القانون بقولھا

 المؤسسیة و یجتمع ھؤالء في جمعیة عامة تأسیسیة، و تتم المصادقة فیھ على القانون

األساسي للجمعیة خالل الجمعیة العامة التي تضم جمیع األعضاء الذین تتوفر فیھم شروط 

 .التصویت المحددة في القانون األساسي للجمعیة

  

  

                                                           

   12/06.1من القانون  05المادة -
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 :و یجب أن تتضمن القوانین األساسیة للجمعیات ما یلي

 ھدف الجمعیة تسمیتھا و مقرھا. 

 نمط التنظیم و مجال االختصاص اإلقلیمي. 

 ت األعضاءحقوق و واجبا. 

 شروط و كیفیات انخراط األعضاء انسحابھم و شطبھم إقالتھم 

 الشروط المرتبطة بحق التصویت لألعضاء. 

 قواعد و كیفیات تعیین المتدربین في الجمعیات العامة. 

 طریقة االنتخاب و تجدید الھیئات التنفیذیة. 

 جرد أمالك الجمعیة من قبل محضر قضائي قي حالة نزاع قضائي. 

 یجب أن تتضمن القوانین األساسیة للجمعیات بنودا أو إجراءات تمیزیة كما ال 

 1.تمس بالحریات األساسیة ألعضائھ

ویتم تحریر الجلسة من قبل مضر قضائي، ومن الواجب أن یكون عدد األعضاء 

  : بالنسبة لـ 

  أعضاء 10الجمعیات البلدیة. 

  ألقلعضوا منبثقین عن بلدیتین على ا 15الجمعیات الوالئیة. 

  عضوا منبثقین عن ثالث والیات على األقل) 21(الجامعات ما بین الوالیات. 

  والیة على األقل 12عضوا منبثقین  25الجمعیات الوطنیة. 

  

  و یخضع تأسیس الجمعیة إلى تصریح تأسیسي و تسلیم وصل تسجیل و یتم

 2:إیداع التصریح التأسیسي إلى

 .ئیة و الوطنیةالمجلس الشعبي بالنسبة للجمعیات الوال -

 .الوالیة بالنسبة للجمعیات الوالئیة -
                                                           

جامعة قاصدي . 12/06قراءة نقدیة في ضوء القانون  : جزائرالنظام القانوني للجمعیات في البن ناصر بوطیب ،  -1 

   258.ص.2014.مرباح ورقلة 

2
   .12/06من قانون 07ـ المادة  
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 .وزارة الداخلیة بالنسبة للجمعیات الوالئیة و الوطنیة -

یس یرفق بطلب تسجیل الجمعیة ویكون موقعا من قبل رئیودع التصریح التأسیسي وو

التھم وح )فیذیةالھیئة التن(قائمة اسمیة تظم األعضاء المؤسسین الجمعیة أو ممثلة القانوني، و

السوابق العدلیة  03كذلك المستخرج رقم توقیعاتھم، ووظائفھم وعناوین اقامتھم والمدنیة و

) نسخ طبق األصل( لكل عضو من األعضاء المؤسسین و نسختین من القانون األساسي

  . ومحضر الجمعیة العامة التأسیسیة المحرر من قبل محضر قضائي والوثائق وعنوان المقر

ف من قبل رئیس الجمعیة أو الممثل القانوني لھ لدى الجھات اإلداریة ویتم إیداع المل

المختصة على أن یتم تسلیم وصل إیداع من قبل اإلدارة المعنیة بعد تحقیق و فحص 

  . 12/06حضوري لوثائق الملف و ھذا األمر و جوبیا في ظل القانون 

ضوع قبول الملف أو وقد حدد المشرع للجھات اإلداریة أجال قانونیة للفصل في مو -

  :رفضھ واختلفت المدة بحسب نوع الجمعیة المراد تأسیسھا

  یوما للفصل في الموضوع 30بالنسبة للجمعیات البلدیة منحت. 

  یوما للفصل في الموضوع 40الجمعیات الوالئیة. 

  یوما للفصل  45الجمعیات مابین الوالیات منحت الوزارة المكلفة بالداخلیة مدة

 .لرفض أو القبولفي الموضوع با

  یتعین على اإلدارة خالل ھذا األجل أو عند انقضائھ على أقصى تقدیر إما تسلیم

الجمعیة و صل تسجیل ذي قیمة اعتماد أو رفض التأسیس، و یتم تسلیم وصل التسجیل من 

قبل رئیس المجلس الشعبي بالنسبة للجمعیات البلدیة، و الوالي للجمعیات الوالئیة و الوزیر 

ف بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة و الوالیات في حال انقضاء ھذه المدة و لم ترد المكل

اإلدارة المعنیة فإن ذلك یعد بمثابة اعتماد للجمعیة المعنیة و في ھذه الحالة یجب على 

 1.اإلدارة وصل التسجیل للجمعیة

  

                                                           
   .258.المرجع السابق، ص- 1
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  .نماذج من الجمعیات التطوعیة على المستوى الوطني: المبحث الثالث 

  .مستغانم -جمعیة ناس الخیر: المطلب األول

ھي عبارة عن مجموعة شباب و شابان اتفقوا على إنشاء صفحة عبر الفیسبوك ھدفھا 

  .زرع ثقافة العمل التطوعي الخیري

سنة التي  95تعود قصتھ نشأة ھذه الجمعیة على سیدة من والیة األغواط عمرھا 

كل ربوع الجزائر ومنھ تبلورت فكرة ناس  زرعت بذور ھذا الخیر المترامي األطراف في

الخیر وتطورت عبر شبكة التواصل االجتماعي الفیسبوك على مختلف األصعدة التضامنیة 

بالجزائر بالجزائر لتتحول بعد ذلك إلى أنجح مجموعة خیریة افتراضیة بالوطن حیث 

نشاطھا لم یعد  تحولت ناس الخیر كما یدل اسمھا إلى لقاء لفعل الخیر في كل المجاالت و

  .مقتصرا على األعمال الخیریة في الوطن بل تعداه إلى الخارج

  : من أبرز نشاطات ھذه الجمعیة

 تنظیف المقابر 

 قفة رمضان. 

 قضاء لیلة العید بدار العجزة. 

 األدوات المدرسیة لألطفال للدخول المدرسي. 

 تقدیم أضحیة العید. 

 التبرع بالدم. 

 یع المصاحفتشجیر و تنظیف المقابر و توز. 

 موقع الجمعیة عبر الفایسبوك –NES EL KHIR MOSTaganem ( 

officielle) . 

  اناث  4 –ذكر  11( عضو  40عدد أعضائھا( 

 4 مدیرین یدیرون الصفحة بالتناوب. 
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  "ورقلة " جمعیة ناس الخیر : المطلب الثاني

 ظھرت عن طریق فكرة انشاء صفحة في الفیس" جمعیة ناس الخیر ورقلة "  - أ

إذ القت تجاوبا مع متتبعیھا في صفحة " ناس الخیر ورقلة " تحت اسم  2012بوك عام 

 :الفیس بوك و من ھنا اتت فكرة تأسیس الجمعیة

أین عقد اجتماعا لغرض تأسیس و  2012دیسمبر  22تم تأسیس الجمعیة رسمیا في 

تطوعي قامت  و كان أول عمل" جمعیة ناس الخیر " تنصیب المكتب الجدید اال وھو مكتب 

و الیوم العالمي ییتبرع بالدم  01/06/2012بھ الجمعیة بعد تأسیسھا ھو في عید الطفولة 

و لكن العمل أو المشروع الذي جعل من الجمعیة تشتھر أكثر في والیة  12/06/2012

  .ورقلة ھي الحاجة الزھرة

متبادل بین وتتكون الجمعیة من مجموعة من األعضاء المنخرطین إذ یسود االحترام ال

كافة أطرافھا و أي شخص یخل بااللتزامات یعاقب حسب النظام الداخلي للجمعیة فعلى كل 

عضو أو منخرط ینظم أن یحترم القانون الداخلي الخاص بالجمعیة و لھ الحق أن یبدي رأیھ 

بأفكاره في مكان المناقشات الحیة في المجموعة لكل عضو من مجموعة ناس الخیر الحق 

ناقشات و تجسید أفكار و أعمال خیریة و تطوعیة مھما كانت عضویتھ قدیمة أو في طرح م

جدیدة علیھ طرح الفكرة و نشرھا بین أوساط المجتمع إذ كل ما ضمت عدد أكبر كانت 

فعالة في المجتمع و لذا یطلب من الجمیع االلتزام بالمبادئ التي تقوم علیھا المجموعة و 

التطوعي الخیري في أوساط  من أجل غرس فكرة العمل تجسیدھا على أرض الواقع و ھذا

  .المجتمع
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 :نشاطات الجمعیة -  ب

 زیادة المستشفیات ، دور العجزة و غیرھا. 

  المحیط، المساجد و غیرھا ( حمالت النظافة( 

 التبرع بالدم. 

  مساعدة الفقراء و المحتاجین بنشر معلومات عنھم على صفحات الخاصة على

 .الفایس بوك

 دة ذوي االحتیاجات الخاصة و التخفیف عنھمزیا. 

 نشر و إعالن كافة األعمال الخیریة على صفحتھا. 

  

  :صفحة الجمعیة على الفیس بوك  -ج

  :یمكن التواصل مع الجمعیة على الموقع

 0ref=ts&fref=tshttp://www.facebook.com/nesselkhir3  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.facebook.com/nesselkhir30ref=ts&fref=ts
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عوامل تعزیز العمل التطوعي عبر شبكات التواصل : المبحث الرابع

  :االجتماعي بالجزائر

كیفیة استثمار الجمعیات التطوعیة الجزائریة لشبكات : المطلب األول

 .التواصل االجتماعي

  :ویتم ذلك من خالل

دمھا الجمعیات لجذل اھتمام ـ المشاركة بخبر أو صورة للفعالیات أو الخدمات التي تق

  .الناس

  .ـ وضع األخبار واإلشارة إلى أي محتوى تتم كتابتھ یتعلق بنشاطات الجمعیة

  .ـ الرد على جمیع التعلیقات والتغریدات التي تتحدث عن نشاطات الجمعیة

  1.اختیار الوقت المناسب للنشر

  :باإلضافة إلى ذلك یمكن اإلشارة إلى النقاط التالیة

جودة العملیات الداخلیة وتوفیر نظم فاعلة للمعلومات التي تساعد في كفاءة  ـ تحسین

  .التخطیط والتنظیم عبر شبكات التواصل االجتماعي عملیة

ـ اإلستفادة من ھاتھ المواقع في عملیة اإلنتشار والوصول إلى العدید من شرائح 

ودراستھا وتحلیلھا للتحقق  المدني، كما یمكن استقبال الحاالت المحتاجة إلكترونیا المجتمع

  .من مصداقیة الحالة

  .ـ اإلستقطاب اإللكتروني وإدارة المتطوعین

                                                           
   1،إصدارات الغرفة التجاریة الصناعیة،الجمعیات الخیریة واستثمار وسائل االعالم االجتماعيإدارة خدمة المجتمع، 1

  ـ بتصرف ـ . 12،13، ص ص ت.السعودیة ، د
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ـ جمع وتوصیل وتخزین و استرجاع وتحلیل المعلومات الخاصة بالعمل التطوعي 

حیث أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي في إدارة نظم المعلومات تجعلھا  الخیري،

  .1متاحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .44،ص2011، مؤسسة الھادي للطباعة والنشر،القاھرة ، مھارات إدارة العمل الخیريأحمد كردي ،  1
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خطوات استثمار الجمعیات التطوعیة الجزائریة لشبكات : لب الثاني المط

  .التواصل االجتماعي

تسعى الجمعیات التطوعیة الستثمار شبكات التواصل اإلجتماعي حتى تحقق النتائج 

الموجودة ، ھناك عدة خطوات البد من ان تنتھجھا الجمعیات الخیریة في نشر و ایصال 

  .المنشورات التطوعیة

  

أولى خطوات المنتھجة ھو توفیر موقع إلكتروني خاص : شاء موقع إلكترونيإنـ 1

بالجمعیة و ینبغي أن یكون تصمیم الموقع متماشیا مع البرامج و الخدمات المقدمة ، كما 

ینبغي أن یعرض الموقع أھداف و أنشطة الجمعیة و أن یكون حلقة وصل بین الجھات 

 .المانحة و الجھات المستفیدة

  

أھمیة اختیار األلوان و الشعار و الشكل الخارجي : سیق الشكلي  والموضوعيـ التن2

بدقة و عنایة لجذب الزوار و الذي لھ األثر البالغ في تحسین الصورة الذھنیة لدى متابعي أو 

 .مرتادي ھذه الصفات

  

إیجاد شخص مناسب أو أكثر إلدارة الموقع : ـ فریق عمل التسویق االلكتروني3

و تفعیل عملیة التسویق االلكتروني یكون من طرف شخص محترف في التعامل االلكتروني 

 1.مع مھارات االنترنت المختلفة و العمل على الربط بین مختلف المواقع

  

وذلك من خالل نشر أكبر قدر من المقاالت و المشاركات و : ـ االنتشار االلكتروني4

 .یري في الجمعیةالمضامین التي تعالج القضایا المرتبطة بالعمل الخ

  

                                                           
  ، ملتقى حولإلجتماعي ااألسالیب و الطرق المنتھجة من طرف الجمعیات الخیریة عبر شبكات التواصل بوسنة رشیدة ، 1

  .ص.، د2017عمل التطوعي الجمعوي،جامعة عبد الحمید ابن بادیس،مستغانم ، دور وسائط المیدیا الجدیدة في ترقیة ال
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عن طریق إدراج ما تم تحقیقھ  من نتائج بعد نشر المضامین   :ـ إنجازات الجمعیة 5

التطوعیة و تكون ھذه االنجازات عبارة عن صور فیدیوھات و أخبار عن نشاطات الجمعیة 

  .مختصرة حول ما یتم نشره للتعقیب إضافة إلى تدوین نبذة

 

ع على الموقع في مكان بارز یراه كافة الزوار یوض: فتح حساب بنكي الكتروني  ـ6

 .حتى یتیح عملیة تحویل األموال إلى حساب الجمعیة من جمیع أنحاء العالم

  

وذلك من خالل اإلعتماد على كافة الوسائل :  اإلعالن عن المواقع االلكترونیةـ 7

  1....التقلیدیة كالملصقات و اإلعالن عنھا بالندوات و المؤتمرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   1.ـ المرجع السابق
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آلیات تفعیل الجمعیات التطوعیة والمعیقات التي  :المبحث الخامس

  .تعترضھا

  .آلیات  تفعیل نشاطات الجمعیات التطوعیة:  المطلب األول

إن تفعیل دور الجمعیات المساھمة تشكل إیجابي في عملیة التنمیة یتطلب توفیر العدید 

ملة من خالل الوسائل و من أوجھ الرعایة و تشجیع الجمعیات بھدف تحقیق تنمیة شا

 :األسالیب التالیة

التنسیق بین الجھات العاملة في العمل التطوعي حتى تتفادى االزدواجیة و  - 1

 االرتكالیة التي  قد ینعكس أثرھا على العمل التطوعي 

التخطیط المسبق و التنظیم الدقیق ألنشطة العمل التطوعي بحیث یقوم على  - 2

 .المجتمع المحتاجین و ما أكثرھا في ز مننا الحاضرأساس علمي یعود نفعا على أفراد 

العمل على جذب الكفاءات النادرة و اقناعھم باالنضمام إلى الجمعیات التطوعیة  - 3

 .حتى یسھموا بأفكارھم و مھارات في تطویر العمل التطوعي و رفع مكانتھ

 االھتمام بالتدیب واالعداد المھني للعاملین في مجال العمل التطوعي ، فھم - 4

یقومون بمھمة انسانیة مھمة وبھذا یجب على العاملین في ھذا المجال أن یتحلوا بالمھارات 

 .1العالیة و الدقة و االنضباط 

االستفادة من تجارب الجمعیات الخیریة التطوعیة في البلدان األخرى و  - 5

 .االستنارة بخططھا و روادھا لتطویر العمل التطوعي و اإلرتقاء

 .كنولوجیا الحدیثة في أداء العمل التطوعياستخدام معطیات الت - 6

 التعاون مع الجھات الرسمیة و التنسیق معھا إلیصال الخدمات - 7

ـ دعم المتطوعین معنویا، و نرى في ذلك تحضیرا لھم باالستمرار في العطاء و 8

 .1العمل على رفعة المجتمع و سد حاجاتھ

                                                           
. المملكة السعودیة:الریاض. ، جامعة الملك سعودالجھود التطوعیة و سبل تنظیمھا و تفعیلھاصالح بن محمد الصفیر ،-1

   .26س،ص .د

1
  .179فاتن محمد عبد المنعم عزازي،مرجع سابق،ص - 
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حفاظا على كل كرامة  ـ الحفاظ على سریة المعلومات في العمل التطوعي و ذلك9

 .المحتاجین الذین یستفیدون من العمل التطوعي

ـ االستفادة من طاقات الشباب و الطالب خاصة في العطالت الصیفیة و مواسیم 10

اإلجازات و تنظیم المعسكرات لھم لدعم العمل التطوعي في المجتمع من خالل استغالل 

 .جتمعھمأوقات فراغھم فیما ینفعھم و یعود بالخیر على م

ـ عمل حفالت لتكریم الطالب المتمیزین في مجال العمل التطوعي و إعطائھم 11

 .شھادات تقدیر لیكون حافزا لھم على االستمراریة و مشجعا لمن یشارك

ـ وضع بعض لوحات تتضمن االحادیث النبویة و األیات القرأنیة التي تحث على 12

 هللا  العمل التطوعي و تبین عظیم فضلھ و ثواره عند

ـ عمل دراسات لمعرفة احتیاجات المجتمع المحلي ورسم خطة لسد تلك 13

 االحتیاجات 

ـ تقیم الدعم الحكومي للجمعیات في مجال توفیر الكتب والمعدات واألثاث واللوازم 14

 .وأجھزة الكمبیوتر و غیرھا

الماء أو ـ تقدیم اعفاءات أو تخفیضات لھذه الجمعیات سواء من فواتیر الكھرباء أو 15

 1.من الضرائب و التعریفة الجمركیة

ـ احترام المنطوق للقوانین و النظم المنفق علیھا مع توفر عنصر الشفافیة التي 16

 .توضح عن ھویة الجمعیات و نشاطاتھا

ـ غیاب النفعیة الشخصیة المتطوعین فالمتطوع یرتبط بقواعد أخالقیة ملزمة لھ، 17

 2. غرض الربح وإنما یشارك في مساعدة اآلخرینبأن ال یعمل في منظمات طوعیة ب

  

  

  
                                                           

، رسالة ماجیستر ، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،دت ، ص  التسویق في المنظمات غیر الھادفة للربحابي كلثوم ، وھ 1

   .41،42ص 

  ، 2010، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة ، لعمل الجماعي التطوعيعبد هللا الخطیب ، ا 2

  .301،302ص ص 
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  المعیقات التي تقف أمام وجھ الجمعیات التطوعیة:المطلب الثاني

ووجود العدید من المنظمات والجمعیات التطوعیة ,بالرغم من أھمیة العمل التطوعي 

 التي استطاعت تقدیم العدید من األعمال االجتماعیة و المساعدات الخیریة ،لیس على

  .المستوى المحلي فحسب و إنما تجاوزت ذلك إلى المستوى الوطني و حتى العربي

إال أن ھذه الجمعیات تعترضھا مجموعة من العوائق تقف في وجھ طموحاتھ و یمكننا 

  :تناولھا كاألتي

 

التي تحد من تأسیس الجمعیات و فاعلیتھا و أثرھا على  :القیود القانونیة - 1

 .البنیة الھیكلیة لھذه المنظماتانتشارھا و أنشطتھا و على 

 

یشكل أھم العراقیل التي تواجھ العمل الجمعوي و ھذا اإلشكال مرتبط  :المقر - 2

ما یجعل السلطة لھا على القدرة على التحكم في نشاطات الجمعیة و . بأشكال العمران 

 "إذ تمنح المقرات فقط للجمعیات التي تعرفھا " الضغط علیھا 

 

بر التمویل النقطة الرئیسیة التي تعتمد علیھا الجمعیات یعت :مسألة التمویل - 3

التطوعیة بغیة تحقیق أھدافھا ، ما یجعل ھذه المنظمات تتحمل أعباء التسییر من خالل 

 1......أجور اإلعالنات و غیرھا

 

عدم إدراج المجتمع بأھمیة العمل التطوعي مما یحول دون مساھمة المتطوعین  - 4

 .مساھمة فعالة

 

 ھزة اإلعالمیة في تعمیق فكرة التطور في أذھان الجمھورقصور األج - 5

  

 

                                                           
   16.ص.مجتمع،مرجع سابقكلیة العلوم االنسانیة و ال- 1
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 .نقص بعض مستلزمات النشاط و صعوبة الحصول على التسھیالت الرسمیة - 6

 

تركز و اقتصار الجمعیات التطوعیة في المدن و المناطق الحضریة و ابتعادھا  - 7

ناطق اقتصرت على معن المناطق الریفیة و ھذا یعني أن أنشطة الجمعیات التطوعیة 

 .أفراد قد ال یكونون بنفس مستوى الحاجة التي یحتاجھا أفراد المناطق الریفیةو

 

 

عدم وضوح أھداف الجمعیات الخیریة و التطوعیة بالنسبة ألفراد المجتمع بحیث  - 8

 .یعتبر من أھم المعوقات التي تحد من مساھمة المتطوعین مساھمة فعالة

 

تقف  .ال و المسؤولیات األسریةالظروف األسریة االجتماعیة و وجود األطف - 9

نسبة لحداثة إنشاء العمل التطوعي المؤسسي ما یؤدي من قصور  فعالة حائال دون مساھمة

  1.في خبرة المتطوعین و القائمین على إدارة ھذه المنظمات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   161.المرجع السابق،ص-
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  :خـــــالصة

 تبنت الجزائر في جمیع دساتیرھا الحق في إنشاء الجمعیات ،حیث یسعى المشرع   

 من خالل القوانین المختلفة المنظمة لنشاط الجمعیات لتكریس ھذا الحق الذي یدخل بنود

  .العدید من  اإلتفاقیات التي وضعتھا الجزائر

وعلى صعید آخر نجد أن شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن امتداد لما جاءت بھ 

محاولة تجسیده على أرض القوانین الجزائریة ، من خالل ترسیخھا لثقافة العمل التطوعي و

أعمالھا  الواقع، إال أن ھذه الجمعیات تعترضھا العدید من العقبات التي تقف في وجھ أداء

  .سواء تلعقت بالفرد ، الجمعیة أو المجتمع ككل
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  : لمحــــة عن الجمعیــــة

 5{بأعضاء قالئل  2009جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ جمعیة خیریة تم تأسیسھا سنة 

القت تحاوبا مع متتبعیھا ،  2011وبعد إنشائھا صفحة عبر الفیسبوك في مارس   ،}أعضاء

ومن أولى أعمالھا " جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ " ومن خاللھ تم إنشاء وتنصیب مكتب 

،حیث سمیت بسلسبیل نسبة لنھر  ان والیتامي واألراملالتطوعیة التكفل بمرضى السرط

  .بالجنة

عضو، إذ یسود اإلحترام المتبادل بین كافة أطرافھا، وأي  70تتكون الجمعیة من 

شخص یخل باإللتزامات یعاقب على حساب النظام الداخلي للجمعیة، فعلى كل فرد أو 

ولھ الحق في إبداء رأیھ وأفكاره منخرط ینضم أن یحترم القانون الداخلي الخاص بالجمعیة، 

في مكان المناقشة الحیة في المجموعة مھما كانت مدة عضویتھ قدیمة أو جدیدة، ولذا یطلب 

من الجمیع اإللتزام بالمبادئ التي تقوم علیھا المجموعة وتجسیدھا على أرض الواقع وھذا 

  .من أجل غرس فكرة العمل التطوعي في أوساط المجتمع

 تجنب الغیاب، تجنب التأخر، تبریر الغیاب أوالتأخر، لبس: إللتزاماتومن بین ھذه ا

  .قمیص الجمعیة، التركیز في العمل، السلوك الحسن

 ال تنظم جمعیة سلسبیل إلى أي حزب سیاسي أو إتجاه معین، :أھـــداف الجمعیــــة

  .وإنما ھدفھا ھو فعل الخیر ونشره بین أفراد المجتمع 

  .صرفة ال سیاسة لھا على اإلطالق ـ غایة الجمعیة خیریة

  .ـ المساھمة في روح المواطنة عبر تكریس العمل الخیري التطوعي

ـ تساعد ھذه الجمعیة المشاریع الخیریة كما تساعد المحتاجین والمعوزین من ابناء 

  .الوالیة وغیرھم

ى ـ نشر الوعي الكافي بین أفراد المجتمع بأھمیة التطوع واألھداف التي یسعى إل 

  .تحقیقھا
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  :األعمــــال التي تقوم بھا الجمعیة

  }إفطار رجال النظافة...المقابر ، المساجد{ ـ حمالت النظاقة 

  .ـ نشر وإعالن كافة األعمال التطوعیة عبر صفحتھا

  .ـ تقسیم قفة رمضان

  .شخص 200إفطار ما یقارب : ـ مائدة رمضان 

  }للیتامي ومرضى السركان { ـ لباس العید 

  .لعیدـ كبش ا

  .ـ الدخول المدرسي

  .ـ المتابعة المدرسیة

  ـ المتابعة الصحیة

طفل من  200ومؤخرا القیام بنشاطات موسمیة ثالث سنوات على التوالي لفائدة  

  .مختلف والیات الوطن ومن تونس ، لیبیا، الصحراء الغربیة

  :صفحة الجمعیة على الفیسبوك

 salsabil mostaganem:یمكن التواصل مع صفحة الجمعیة عبر 

  

  

  :المعلومات المتوفرة للمتصفح العادي
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یوفر موقع الفیسبوك متابعة صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بشكل دائم ودوري متابعا بذلك 

النشاطات التي تقوم بھا الجمعیة لإلعالن عنھا عبر الصفحة ، ویمكن للمتصفح العادي  أھم

  :أن یالحظ األشیاء التالیة في الصفحة

  .معیةـ رمز الج 

  .ـ متابعة تطور عدد المتابعین والمنضمین للجمعیة

  .العنوان ، الھاتف:ـ المعلومات العامة المتعلقة بـ 
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  تحلیل بیانات المقابلة: أوال

   :، وكانت سماتھم كالتالي70عضوا من أصل  15شملت عینة الدراسة على  لقد

  یبین جنس أعضاء الجمعیة  : } 1{جدول

  الفئات التكــــــرار لنسبة المئویةا

 ذكـــــر 11  %33،73

 أنثـــــى 04 %66،26

 المجمـــــوع 15 %100

  

مقارنة  %33،73ما تم مالحظتھ من خالل الجدول أن ھناك تفوق ذكوري بنسبة  

، ویمكن إرجاع سبب ھذا التفوق إلى أن %66،26األنثوي الذي تمثلت نسبتھ في  بالجنس

  .ت جمعیة سلسبیل میدانیة وبالتالي إمتناع اإلناث عن اإلنضمامأغلب نشاطا

  

  .یبین سن أعضاء الجمعیة:}2{جدول

           

 

  

  

  

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــــات

 %66،66  10  25ـ15

  %20  3  36ـ 26

  %33،13  2  46ـ 37

 %99،99  15  المجمــــوع
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سنة ، إذ تمثلت نسبتھا في } 25ـ 15{العمریة  وما یالحظ أن النسبة األكبر تمثل الفئة

  :ویرجع ارتفاع ھذه النسبة في عینتنا إلى أن  66،66%

  .طبیعة المجتمع الجزائري الذي یشكل فیھ الشباب األغلبیة

  .قلة حجم المسؤولیات األسریة لھذه الفئة

جتمع حفاظ الجمعیة على الطابع الشباني نظرا لدوره الفعال في النھوض بمكانة الم

الشریحة التي بإمكانھا أن تنجح العمل التطوعي وتعطي فیھ باندفاع وحماس بل  ،وإنھا

  .وتصل إلى حد اإلبداع والتمیز

  

  .یبین المستوى التعلیمي ألعضاء الجمعیة: }3{جدول

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئــــات

  0%  0  متوســط

 %33،53  07  ثــانوي

  %66،46  08  جــامعي

  %99،99  15  ــــوعالمجم

  

ما تبین من خالل الجدول أعاله مستوى األعضاء تمثل في طلبة الثانویات والجامعات 

، وھذا یعني أن  %66،66المقدرة بـ } 25ـ 15{، وھي قریبة جدا من الفئة العمریة 

  .الجمعیة تحتوي على كوادر بشریة مؤھلة ومثقفة تسعى إلى نجاع ھذه الجمعیة
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  .ن مدة عضویة األعضاءیبی: } 4{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــات

 %33،13  2  أقل من سنة

  %33،73  11  سنوات 3من سنة إلى 

  %33،13  2  سنوات إلى ست من أربعة

  %99،99  15  المجمـــــوع

  

ما یالحظ من خالل الجدول السابق أن غالبیة المبحوثین انضموا إلى الجمعیة مابین 

لكل من األعضاء  %33،13،لتلیھا نسبة  %33،73ث سنوات بنسبة سنة إلى ثال

المنضمین أقل من سنة، و من أربع إلى ست سنوات ، ویمكنننا إرجاع ذلك نضوج وعي 

  .}5جدول { الشباب بقیمة العمل التطوعي ـ مزید من التفسیرات في الجدول الموالي 

  

  .یبین كیفیة التعرف على الجمعیة : }5{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  ــــاتالفئــ

  %20  03  عن طریق األقارب

  %33،33  05  عن طریق األصدقاء

  %66،46  07  عن طریق الفیسبوك

 %99،99  15  المجمـــــــــوع

  

ما نالحظھ في ھذه النقطة أن انضمام األفراد إلى الجمعیة كان بفضل الفیسبوك بنسبة 

 %20مامھم عن طریق األصدقاء ، بینما نسبة على انض %33،33، بینما أكد 66،46%

  .انضموا عن طریق األقارب
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من خالل الجدول نرى أن الفیسبوك لعب دوًرا مھما في زیادة أعضاء الجمعیة ، مع 

أعضاء ، وبعد إنشاء صفحة الفیسبوك  5العلم أن الجمعیة في بدایتھا كانت تتكون من 

  .عضو 70أصبح عددھم 

ك عبارة عن وسیط إعالمي واجتماعي في آن واحد ، استفدت نفھم من ھذا أن الفیسبو

منھ الجمعیة من حیث زیادة أعضائھا، مقابل ذلك إستفادة األعضاء من ھذا الموقع في إبراز 

قیمة وأھمیة العمل الخیري التطوعي ، من ھنا انتقل الفیسبوك من أداة للتواصل إلى أداة 

  .اجتماعیة

  

  :تحـلیل أسئلة المقــابلة

  .جمعیة سلسبیل نظرة من الداخل: المحور األول  ـ 1

یحمل ھدا المحور بین طیاتھ لمحة عن أعضاء جمعیة سلسبیل والعالقات المتبادلة 

  بینھم من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب الذي تسعى إلیھ الجمعیة 

  ما الھدف من االنضمام إلى الجمعیة ؟: 1س 

ور ھو الھدف من انضمام األفراد إلى الجمعیة ، أول سؤال انطلقنا منھ في ھذا المح  

حیث الحظنا  وجود ھدف مشترك أال وھو فعل الخیر، والعمل على رسم اإلبتسامة على 

" ھدفي دخول الجنة" 2األیتام ومرضى السرطان ، حیث تمثلت إجابة المبحوث رقم  وجوه

یر ومادام الشخص ھدفي یتجلى في فعل الخ"  6وعلى نفس السؤال أجابنا المبحوث رقم 

  ."راه صغیر یدیر الخیر

  :التــحلیـــل

ما یالحظ من خالل إجابات المبحوثین أنھا في مجملھا تصب في ھدف واحد أال وھو 

  .فعل الخیر ودخول الجنة وكسب مرضاة هللا
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  ؟لماذا تم التوجھ نحو األطفال الیتامى ومرضى السرطان: 2س

وجھ الجمعیة إلى ھذه الفئات من بین الفئات من خالل ھذا السؤال حاولنا معرفة سبب ت

ألنھم " قائال  8أجاب المبحوث رقم : األخرى، فكانت إجابات المبحوثین على النحو اآلتي

أن ھذا المرض یصیب الغني " 10بحاجة إلى المساعدة ، في حین أجبنا المبحوث رقم 

عالج ،أما الیتامى محرومین والفقیر، لذا فإن ھذا األخیر لیس لھ القدرة على تحمل تكالیف ال

من الوالدین ولیس لھم مساندة في ھذه الحیاة فوجب مساعدتھم حتى ال یضیعوا في المستقبل 

  ."ویكونوا صالحین

كونھا فئات " مرضى السرطان والیتامي" إن سبب توجھ الجمعیة إلى ھذه الفئات 

عادي تحملھا ، في حین محرومة، فھذا المرض یحتاج إلى تكالیف كثیرة ال یستطیع الفرد ال

أن األطفال الیتامي یحسون بنقص معنوي ، والتعاطف معھم یمنحھم الثقة في الحیاة وعدم 

  .الشعور بالحرمان

  : التحلیل

ما یالحظ من خالل إجابات المبحوثین أن جمعیة سلسبیل تولي اھتماما كبیرا لھذه 

ثزاب كبیر عند هللا سبحانھ وتعالى الفئتین وھذا راجع إلى أن االھتمام باألطفال الیتامي لھ 

وفق ما جاء في التعالیم الدینیة عن كافل الیتیم، أما فیما یتعلق بمرضى السرطان فإنھ ال 

 .یخفى على أحد المعاناة التي یعاني منھا فاقد الصحة

  

  ھل لجمعیة سسلسبیل ـ مستغانم ـ نظام داخلي ؟ وما مدى التزام األعضاء بھ؟: 3س

تصب في نفس اإلطار ، إذ للجمعیة نظام داخلي البد لألعضاء من كانت اإلجابات 

أنھ یوجد قانون داخلي وھناك إلتزام بھ خاصة :"13اإللتزام بھ، فقد أجابتنا المبحوثة رقم 

، وعلى نفس ." فیما یتعلق بالوقت، كذلك ھذا القانون یلزم األعضاء باإلحترام المتبادل

ن النظام الداخلي مطبق بحذافره وفي حالة تأخر أحد أ:"14السؤال أجابتنا المبحوثة رقم 
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األعضاء خاصة في اإلجتماعات ھناك عقوبة علیھ، وتتمثل في غرامة مالیة قدرھا 

  ."دج500دج، وفي حالة الغیاب دون تبریر غرامة مالیة قدرھا 200

أكید ھناك قانون داخلي خاص بالجمعیة، على األفراد الخصوع واإلنصیاع لھ، والذي 

مثل في لبس قمیص الجمعیة ، حضور اإلجتماعات والسلوك الحسن ، وفي حالة عدم یت

  .اإللتزام یتم الطرد لیس من فعل الخیر و إنما الجمعیة

  :التحلـیــــل

مایالحظ من خالل إجابات المبحوثین أن لجمعیة سلسبیل قانون داخلي یلتزم بھ 

  .بغض النظر عن عضویتھ األعضاء ، وھو نظام یطبق على الجمیع دون استثناء ،

  

  ھل نشاطات الجمعیة تقتصر على المستوى المحلي أم تتعداه؟: 4س

في ھذه النقطة حاولنا التركیز عما إذا كانت نشاطات الجمعیة محلیة أم تتجاوز ذلك ، 

أغلب المبحوثین على أن البعض من نشاطاتھا ال تتعدى والیة مستغانم ونخص  فأجمع

طان والیتامى بسبب المتابعة الصحیة والدراسیة لھم، أما عن بالذكر كل من مرضى السر

إن نشاط الجمعیة یتجاوز :"5نشاطاتھا التي تتعدى المستوى المحلي تجیبنا المبحوثة رقم 

المستوى المحلي إلى والیات أخرى كوالیة غردایة ، الجزائر العاصمة مثل ربیع األمل 

  .األول

عیة ال تھتم باألطفال الیتامي بوالیة مستغانم إن الجم:"12كما أجابنا المبحوث رقم 

فحسب، وإنما ھذا العام وفي ربیع األمل تجاوزنا حتى المستوى الوطني ، وجبنا أطفال من 

المغرب العربي كیما لیبیا، تونس ، فلسطین ، األردن، والعام الجاي ان شاء هللا رانا معولین 

  .ربیع األمل یكون على مستوى الوطن العربي
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ات الجمعیة كانت في البدایة محلیة تقتثر على قفة رمضان ، تنظیف المقابر ، نشاط

كسوة العید لألطفال الیتامي ، لكن اآلن أصبح نشاطھا على المستوى الوطني وحتى على 

  .مستوى المغرب العربي معولة في األعوام المقبلة أن یكون على المستوى العربي

  :التحلـیـــل

الل إجابات المبحوثین أن جمعیة سلسبیل تسعى إلى تطویر ما یمكن استنتاجھ من خ

وتوسیع نشاطاتھا أكثر فأكثر، فمن المستوى المحلي إلى المستوى الوطني وصوال إلى 

  ."سفراء لنشر البسمة" المغرب العربي من أجل تجسید شعارھا 

  

  ـ  ـ مستغانم ل نشاطات جمعیة سلسبیلدور الفیسبوك في تفعی: المحور الثاني

قد انصب جل إھتمامنا في ھذا المحور حول دور الفیسبوك في جلب أعضاء جدد إلى ل

  .الجمعیة وزیادة نشاطاتھا 

  ھل ساھم الفیسبوك في زیاد أعضاء الجمعیة؟: 1س

كانت اإلجابات تصب في نفس اإلطار والتي تكمن في كون الفیسبوك لھ دور كبیر في 

، وھو  %66،46ل النسبة المتمثلة في أعضاء الجمعیة و ھذا ما یتضح من خال زیادة

في البدایة كان عدد أعضاء الجمعیة ال یتجاوز خمسة :"14األمر الذي أكدتھ المبحوثة رقم 

أو ستة أعضاء فقط، واآلن بعد مرور وقت لیس بطویل من فتح الصفحة الرسمیة لجمعیة 

المتمثل في سبعین  سلسبیل مستغانم في الموقع االجتماعي الفیسبوك في زیادة عدد أعضائھا

  .عضو، والفضل یعود إلیھ طبًعا

  : التحلیـــــل
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المالحظ من خالل اإلجابات على أن الفیسبوك كان وال یزال لھ الفضل الكبیر في 

تكوین عالقات جدیدة ووطیدة مع أشخاص فاعلین في المیدان وزیادة أعضاء الجمعیة مما  

  .عمل التطوعي الخیريالمیزید من نسبة ارتقاء الجمعیة في تحقیق ال

  

  لماذا تم التركیز على الفیسبوك دون غیره من المواقع اإلجتماعیة األخرى؟: 2س

من خالل اإلجابات المتحصل علیھا أجمع أغلب المبحوثین أن سبب تركیز الجمعیة 

على الفیسبوك دون غیره من المواقع اإلجتماعیة األخرى كونھ الموقع األكثر استخداما من 

یع فھو یحظى بشعبیة كبیرة لقدرتھ الفائقة على إحداث التفاعل ، كذلك تمیزه طرف الجم

بخاصیة التشارك التي تسمح بتبادل المصالح المشتركة بین المستخدمین وتوفیر مساحة 

واسعة للحدیث حول موضوع معین ونشر المعلومات عنھ وإجراء مناقشات عامة وإمكانیة 

ألنھ موقع تواصل إجتماعي والجمیع لدیھ :"2أكده رقم تغطیة نشاطات الجمعیة األمر الذي 

فیسبوك سواء بالھاتف أو الكمبیوتر، مقارنة بالقنوات األخرى من الصعب أن تقوم بتغطیة 

  ."نشاطات جمعیة معینة ، أما الفیسبوك یجمع بین مختلف الناس

ا ما وفي المقابل نجد أن بعض المبحوثین صرحوا على أنھ الموقع األكثر شعبیة ھذ

إن المجتمع الجزائري یعمل بالفیسبوك أكثر فالفئة التي :"15جاء على لسان المبحوث رقم 

  .یمكن استمالتھا ھي مستخدمي الفیسبوك

  :التحلیــــل

المالحظ أن الفایسبوك أصبح الوسیلة التي تحوي جمیع الوسائل ،ولعل ھذا راجع إلى 

عالء رایة الجمعیة ،إضافة إلى توفیر المیزات الكبرى التى كان لھا الفضل الكبیر في إ

  .فرص جلیلة لمستخدمیھ كالتأثیر و االنتقال عبر الحدود بال قیود وال رقابة  
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ما ھي أھم المنشورات المتداولة عبر الفیسبوك؟ وھل یتفاعل الجمھور معھا؟ : 3س

  وما طبیعة ھذا التفاعل ؟

محور سؤالنا عن طبیعة بغیة معرفة مدى تفاعل الجمھور المتعاطف مع الصفحة، ت

المنشورات التي توضع فیھا وإذا ماكان یتفاعل الجمھور معھا ، وما طبیعة ھذا التفاعل 

وعلى حسب اإلجابات التي تحصلنا علیھا وجدنا أن المنشورات التي توضع في الصفحة 

الرسمیة بكثرة ھي كل ما تعلق بمرضى السرطان ،إضافة إلى حمالت تنظیف المقابر وھذا 

 lesإن أغلب المنشورات التي تجدینھا على صفحتنا ھي :"بقولھا  4أكدتھ المبحوثة رقم  ما

analyse  انتاع المرضى في ھذه الحالة یكون تفاعل خاصة من عند الناس الي یقدموا

وعلى نفس السؤال أجابنا المبحوث رقم "مساعدات مالیة باش نقومو بالتحالیل للمریض 

جودة على الصفحة ھي شھادات طبیة لمرضى السرطان لي إن أغلب المنشورات المو"9

تكون بصفة یومیة إضافة إلى إلى أن ھناك منشورات أسبوعیة كمتابعة األطفال الیتامى، 

  ."بزاف وتاني بعض مرات یجونا مساعدات les jaimes وھنا یكون

  :لتحلیـــــلا

زمن آلخر  إن المنشورات التي توضع على الصفحة الرسمیة للجمعیة تختلف من

بمعنى حسب األحداث المعلن عنھا، إال أن المنشورات الطاغیة ھي المتعلقة بتحالیل مرضى 

السرطان بحیث تلقى تفاعل من طرف الجمھور الخارجي إما عن طریق تقدیم مبالغ مالیة 

  .أو العمل على نشر ھذه المنشورات عن طریق خاصیة التشارك

  

  ي اإلضافة التي منحتھا لكم؟بما أفادتكم ھذه الصفحة ؟وما ھ :4س

كانت إجابات معظم المبحوثین تصب في نفس المسار فیما یخص اإلضافة التي 

أضافتھا لھم الصفحة الرسمیة على موقع الفایسبوك تكمن في أنھ لم یكن للجمعیة مقر إال 

بعد تأسیسھا لھذه الصفحة، ضف إلى ذلك زیادة عدد أعضاء الجمعیة ،كسب ود الكثیر من 

حسنین وكذا تحسین صورة الجمعیة لدى الجمھور الخارجي وھو األمر الذي أكده الم
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 les événementsراه یسمحلنا نبارتاجو  le fête que:"حینما قال 1المبحوث رقم 

ألنھ  les membresھاذي فایدة كبیرة بزاف ،والفایدة الثانیة أنھ جابنا  doncنتاوعنا 

وعلى نفس السؤال یجیبنا "وعبر االتصال بالصفحة   أغلبیة األعضاء دخلو عبر الفایسبوك

  : "قائال 2المبحوث رقم 

الشيء الذي أضافتھ الصفحة ھو أنھ عاونتنا على فعل الخیر من خالل رؤیة 

للمضامین التطوعیة وبالتالي كسبنا بزاف ناس في ھذا المجال حتى  رؤساء  المتطوعین

   ."الجمعیات األخرى

ن أوضاع الجمعیة ، حیث ساعد على فعل الخیر عن استطاع الفیسبوك في تحسی

طریق الجھات الراغبة في تقدیم التطوع ، وزیادة إنشاء عالقات مع الفاعلین في ھذا 

  .المجال، وبالتالي المساھمة في زیادة فعل الخیر

  :التحلیـــــل 

طیاتھ ما یمكن التعقیب علیھ فیما یتعلق بالسؤال األخیر في المقابلة والذي تضمن بین 

مدى استفادة الجمعیة من الصفحة الرسمیة لھا على موقع التواصل اإلجتماعي ھو أن 

الممیزات والخدمات التي یتیحھا الفیسبوك ورقة رابحة تستثمرھا الجمعیة من أجل ضمان 

زیادة وانتشار مضامینھا التطوعیة دون قیود، بغیة الحصول على المزید من المبادرات 

  .شأنھا توسیع نطاق العمل التطوعي متجاوزا الحدود المكانیة والزمانیة اإلجتماعیة التي من
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  .تحلیل بیانات اإلستمارة: ثـــانیــــا

  :السمـــات العــــــامة

  .یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا للنوع: } 6{جدول

  الفــئـــات التكـــرار النسبة المئویة

 ذكـــــر 42 %52،5

 أنثـــــى 38 5،47     %

 المجمـــوع 80 %100

  

یوضح الجدول أن العینة إنقسمت بین الذكور واإلناث، حیث بلغ عدد الذكور في 

،ویمكن تفسیر %5،47بنسبة  38، أما اإلناث فقد بلغ عددھن  % 5،52بنسبة  42العینة 

فراغھم بأمور النسبة العالیة للذكور كونھ یسعى إلى اكتساب خبرات جدیدة ، وشغل أوقات 

  .مفیدة ، ومحاولة تنمیة شخصیاتھم اإلجتماعیة

  

  .یوضح التوزیع التكراري  لمفردات البحث طبقا للسن: }7{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئـــــات

  %25،41  33  25ـ  15

  %75،33  27  35ـ  26

  %  25  20  فما فوق 36

 % 100  80  المجموع
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، أما  %25،41بنسبة  33بلغت  25ـ 15العمریة من  یتضح من الجدول أن الفئة

، وبخصوص الفئة  %75،33بنسبة  27فقد بلغت  35ـ  26الفئة العمریة المتراوحة بین 

، وھذا راجع إلى أن الفئة الشبانیة ھي %25فكانت نسبتھا  36العمریة التي تفوق سن 

  .األكثر ترددا على موقع الفیسبوك

  

  .لتكراري لمفردات البحث طبقا للمستوى التعلیميیوضح التوزیع ا: }8{جدول 

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــات

 %5،7  6  متوســـــط

  %75،38  31  ثــانــوي

  %75،53  43  جـــامعي

  % 100  80  المجموع

  

یتبین من خالل الجدول أن المستوى الجامعي احتل النسبة الكبرى المقدرة بــ 

، أما فیما یتعلق بالمستوى %75،38ى الثانوي فقدرت نسبتھ بینما المستو ، 75،53%

، ما یفسر طغیان المستوى الثانوي والجامعي ھو انفتاح . %5،7تمثلت في  المتوسط فنسبتھ

ھذه الفئة على قضایا المجتمع وبالتالي فإن تقدم المجتمع أو ركوده یرتبط بالعمل التطوعي 

  .س المجتمع فئة النخبة تھتم بكل مایم ،لذلك نجد أن
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  یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا للحالة العملیة: } 9{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئـــات

  %50  40  الفئة العاملة

  % 50  40  الفئة العاطلة

 %100  80  المجموع

  

اطلة تساوي نسبة الفئة الع  %50من خالل نتائج الجدول نجد أن نسبة الفئة العاملة 

، یتضح أن العمل الخیري لیس حكًرا على من یملك دخل مادي ، وإنما  %50عن العمل 

  .بشخصیة اإلنسان المبنیة على حب التطلع على احتیاجات الناس یتعلق

  

  .یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا لمكان اإلقامة: } 10{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

 %75،53  43  مستغـــانم

  % 35  28  داخل الوطن

  %25،11  09  خارج الوطن

  % 100  80  المجموع

 

 %35، لتلیھا  %75،53نجد أن أغلبیة أفراد العینة ینتمون إلى والیة مستغانم بنسبة 

  .%25،11من داخل الوطن ، أما فیما یتعلق بخارج الوطن فكانت النسبة 
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، كون الجمعیة تنشط في والیة مستغانم ، ما یفسر  ویبدو لنا أن ھذا الترتیب منطقي

نجاح الجمعیة في تعدي المستوى   %35غالبیة أفراد العینة، إضافة إلى ذلك تفسر نسبة 

تیبازة ، : د من عدة والیات لتصل إلى المستوى الوطني من خالل تواجد عدة أفرا المحلي

  ....لجزائر العاصمة ، تیزي وزو ، بلعباس  ،سطیف

عن تواجد أفراد العینة من خارج الوطن فإن ذلك یعود إلى نشاطات الجمعیة أما 

والتي تعمل من خاللھا بالتكفل بمرضى السرطان والیتامي ، و ما ربیع األمل إال  الموسمیة

مجیئ عدة أفراد للجزائر من  ذلك والذي تقوم بھ الجمعیة كل عام ، ھذا مایفسر دلیل على

  .ربیة بسبب اھتمام الجمعیة بأطفالھم، لیبیا، الصحراء الغتونس
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  عادات وأنمــاط استخدام موقع الفیسبوك: المحــــور األول 

  یبین الجدول تاریخ استخدام أفراد العینة لموقع الفیسبوك: } 11{الجدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

  %75،13  11  سنـــــة

  %5،17  14  سنتیــن

  %75،68  55  ت فأكثرسنوا 3

 %100  80  المجموع

  

یمثل الجدول أعاله مدة استخدام أفراد العینة لوقع الفیسبوك ، وتشیر نتائج الجدول إلى 

أن أكثر من نصف أفراد العینة بدؤوا باستخدام الفیسبوك منذ أكثر من ثالث سنوات وذلك 

سنتین ، في حین الذي یستخدمون الموقع منذ  %5،17، تلیھا نسبة  %75،68بنسبة 

خالل سنة واحدة ، ویمكننا إرجاع سبب تداول الفیسبوك منذ أكثر من  %75،13یستخدمھ 

  :ثالث سنوات إلى أنھ 

  في السنوات الثالث األخیرة تنوعت أدوار الفیسبوك وخدماتھ مما جعلھ یستمیل

  .العدید من الشباب

 جتماعي بكثرة ، تناول وسائل اإلعالم التقلیدیة لموضوع شبكات التواصل اإل

  .الفیسبوك في السنوات األخیرة ، مما جعل الشباب یسجلون فیھ وتحدیدا

  

  

  

   



التطبیـــقيالجــــــانب   

 

112 

  یبین تصفح أفراد العینة لموقع الفیسبوك: } 12{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئــــات

  %55  44  غـــالبـــا

  % 25،36  29  أحیــــانــا

  %75،8  07  نــــادرا

 %100  80  المجمــوع

 

یتضح من خالل الجدول السابق بأن أكثر أفراد العینة یترددون على الفیسبوك بصفة 

أما   %25،36، في حین شكلت نسبة من یترددون علیھ أحیانا  %55آنیة بنسبة 

  .%75،8بخصوص من یتطلع علیھ بصفة نادرة فكانت نسبتھم 

بة لمجتمع الدراسة ویمكننا تأویل ھذه النتائج إلى الفئة العمریة الطاغیة بالنس

ومفاد ھذا أن الشباب ھم الفئة المستحوذة ،  %25،41بنسبة  25ـ 15المحصورة ما بین 

یمكننا إرجاع غالبیة التطلع إلى المستوى التعلیمي لمفردات البحث   إضافة إلى ذلك

مایبرز غالبیة التردد على موقع الفیسبوك كأداة } المستوى الجامعي المستوى الثانوي،{

اصل اإلجتماعي مع أصدقائھم وزمالئھم وھذا مایتسق مع طبیعة ونشأة واستخدام للتو

 .الشباب الجامعي لھذا الموقع
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  .یبین طبیعة تصفح الفیسبوك وفق متغیر الجنس: }13{جـــدول  

  الجنس        

  الفئات

  المجموع الكلي  نــــــاثإ ذكـــــــور

  النسبة  ارالتكر  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 55%  44  %23.75  19 %25.31  25  غــــالبــــا

  36.25%  29  %18.75  15 %17.5  14  أحیـــــانــا

  8.75%  07  %5  04  %3.75  03  نــــادرا

  100  80 %47.5  38  %52.5  42  المجموع الجزئي

  

توضح نتائج الجدول أن جنس الذكور أكثر تصفحا لموقع الفیسبوك ، مقارنة بجنس 

التي تعود على  %47.5، مقابل نسبة %52.5ا ما یتبین من خالل نسبة وھذ اإلناث

  .اإلناث

، أما فیما 31.25%ونالحظ أن الذكور غالبا ما یستخدمون الفیسبوك وذلك بنسبة 

تمثل نسبة غالبیة التصفح لموقع الفیسبوك ، أما فیما  23.75%باإلناث فإن نسبة  یتعلق

جد أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور ، إال أن نسبة التصفح بصفة غیر منتظمة فن یخص

، وتقابلھا نسبة الذكور المتمثلة في  %75.18النسب جد متقاربة ، إذ نجد ان نسبة اإلناث 

في حین نجد نسبة التصفح بصفة نادرة شبھ منعدمة مقارنة بالمتغیرات السالفة ،  17.5%

  .%8.75،أما اإلناث  %3.75إذ بلغت نسبة الذكور 

ستنتجھ جراء تحلیلنا لھذا الجدول ان غالبیة تصفح موقع الفیسبوك تحتل وما ن

 %36.25، الجامعة بین الجنس الذكوري واألنثوي ، لتلیھا نسبة %55بنسبة  الصدارة، إذ

فتمثل النسبة  %8.75لكال الجنسین ، أما نسبة " أحیانا"المتعلقة بالتصفح الغیر المنتظم 

بصفة نادرة سواء تعلق األمر بالذكور أو اإلناث،ویمكننا للذین یتصفحون الموقع  الكلیة

اھتمام الذكور بالمنشورات التطوعیة أكثر من اإلناث كون ھذه األخیرة لھا  إرجاع سبب

انشغاالت باألمور المنزلیة وكذا اھتمامھا بأمور الطبخ ، الموضة وغیرھا ، على غرار 
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الي ھم أكثر درایة لما یحصل في جل أوقاتھم في الشارع وبالت الشباب الذین یقضون

  .المجتمع

  

یبین الجدول الوقت المستغرق في استخدام أفراد العینة لموقع : } 14{جدول 

  .الفیسبوك

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئـــــــات

  %25،36  29  من ساعة إلى ساعتین

  %75،23  19  ثالث ساعات

  %40  32  أكثر من ثالث ساعات

 %100  80  المجموع

  

عدد استخدام الفیسبوك بشكل یومي بالنسبة ألفراد العینة ، } 8{یبین الجدول رقم 

 %40ونالحظ بأن أغلبھم بقضون في تصفحھم للموقع أكثر من ثالث ساعات وذلك بنسبة 

من ساعة إلى ساعتین في استخدام الفیس بوك، فیما یستغرق  %25،36، في حین یقضي 

  .حوالي ثالث ساعات 75،23%

تفسیر ذلك بأن المتعة التي یشعر بھا مستخدمو الفیسبوك وقت استخدامھم  ویمكن

للموقع ومشاركة أصدقائھم األراء واألفكار ، یجعلھم ال یعیرون أھمیة للوقت الذي 

  .یستغرقونھ في تصفح ھذا الموقع
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  .الفترات المفضلة الستخدام الفیسبوك بالنسبة ألفراد العینة: } 15{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

  25،36  29  الصبــــاح

  75،23  19  الظھـیرة

  75،43  35  المســـــاء

  80  64  اللیــــــل

  75،183  147  المجمـــوع

 

بفحص نتائج الجدول یتبین أن أغلبیة أفراد العینة یفضلون استخدام الفیسبوك لیال 

صباحا،  %25،36امھ مساء، و منھم استخد %75،43في حین یفضل  %80وذلك بنسبة 

  .أثناء الظھیرة %75،23استخدامھ نسبة  وتفضل

  ویبدوا أن ھذا الترتیب منطقي حیث أن الفترة المسائیة والفترة اللیلیة ھي األوقات التي 

یتفرغ فیھا أغلبیة األشخاص لألنترنت، ضف إلى ذلك أن األنترنت تتیح فرصة 

  .غرار الوسائل اإلعالمیة األخرىالوقت المناسب لالستخدام على  اختیار

ونجد أن عدد قلیال من المستخدمین یفضلون اإلبحار في الموقع صباحا مقارنة بالمساء 

 واللیل، وقد یكون ذلك الوقت ھو األنسب بالنسبة لمن یدخلون الموقع من أماكن العمل مثال،

 لة االستخدام أثناءباعتبار الفترة الصباحیة ھي فترة عمل لبعض األشخاص، ویمكن تبریر ق

  .الظھیرة ھو عدم تفرغ األفراد لألنترنت أثناء ھذه الفترة
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ما یجدر ذكره أن نسبة استخدام الفیسبوك من قبل أفراد العینة فاقت عددھم ، : مالحظة

 %75،183وتبریر ذلك أن أغلبیة المبحوثین كانت لھم أكثر من إجابة، حیث بلغت النسبة 

  .مفردة 80نة مقارنة بعدد أفراد العی

  

  .یبین اللغة المستخدمة من قبل أفراد العینة: }16{جدول

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئــــات

  %28، 75  23  اللغة العربیة

  % 40  32  اللغة الفرنسیة

  %0  0  اللغة اإلنجلیزیة

  %25،31  25  مزیــــــج

 %100  80  المجمـــــوع

 

ة استخدام اللغة الفرنسیة ھي النسبة األكثر من خالل الجدول أعاله یتبین أن نسب

، أما عن نسبة %75،28، مقارنة باللغة العربیة بنسبة  %40استخداما بحیث تمثلت في 

فیما یتعلق باستخدام اللغة   %25،31اللغة العربیة واللغة الفرنسیة كانت  المزاوجة بین

  .%0نسبة منعدمة  اإلنجلیزیة فھي

مفردة إلى المستوى  32ام اللغة الفرنسیة المتمثلة في ویمكننا تفسیر كثرة استخد

ألفراد العینة المتراوح بین المستوى الثانوي والجامعي ، أما بالنسبة إلنعدام اللغة  التعلیمي

  .فتفسیر ذلك أن المجتمع الجزائري یفضل استخدام اللغة الفرنسیة اإلنجلیزیة
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ـ مستغانم ـ بالنسبة لمرتادي             أھمیة صفحة سلسبیل : المحــــور الثـــاني   

  الفیسبوك

  یبین طبیعة تردد مستخدمي الفیسبوك لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }17{جدول 

  النسبة المئویة  التكـــــــرار  الفئــــــات

  %75،38  31  غالبـــا

  %  75،48  39  أحیـــانا

  %5،12  10  نادرا

 %100  80  المجموع

 

ھي نسبة من یتطلعون على الصفحة  %75،48اله نجد أن من خالل الجدول أع

مثلت نسبة غالبیة التطلع على صفحة سلسبیل  %75،38بصفة غیر منتظمة ، في حین أن 

  .%5،12أما عن نسبة من یترددون على الصفحة بصفة ضئیلة فتمثلت في   ـ مستغانم ـ

 :ویمكن تفسیر ھذه النتائج على النحو اآلتي 

فحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بصفة دائمة یرجع إلى انشغاالت متتبعي عدم التطلع على ص

الصفحة بأمورھم الشخصیة ، إال أن اإلھتمام بالصفحة یبقى قائما وھذا ما یتضح جلیا من 

 %75،38خالل نسبة غالبیة التطلع 
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  یبین ھدف انضمام أفراد العینة لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }18{جدول  

  النسبة المئویة  تكـــــرارال  الفئــــــات

  %25،76  61  دافع إنساني شخصي

  %5،12  10  استثمار الوقت

  %25،31  25  اكتساب خبرات جدیدة

  %5،22  18  إغاثة المحتاجین توجیھ أنظار الجمعیة إلى

 %5،142  114  المجمـــــوع

 

بنسبة  نجد أن أغلبیة األفراد انضموا إلى صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بدافع إنساني  

 %25،31حیث تمثلت نسبة انضمام البعض بھدف اكتساب خبرات جدیدة في  25،76%

الھدف من اإلنضمام بغرض توجیھ أفراد الجمعیة لمساعدة المحتاجین  ، أما بخصوص

، أما عن الھدف األخیر والذي تمثل في استثمار الوقت فكانت %5،22فتمثلت نسبتھم 

  .%5،12نسبتھ 

لعینة كانت لعم أكثر من ھدف لإلنضمام إلى الجمعیة وھذا ما تبین مع العلم أن أفراد ا

علما أن أفراد العینة  114والتي یقابلھا تكرار   %5،142النسبة المئویة من خالل

  .مفردة 80المدروسة 

،  %25،76إذن الھدف الذي جعل األفراد ینتمون إلى الجمعیة ھو الدافع اإلنساني 

فراد العینة أن ما تقدمھ الجمعیة ھو فعل الخیر ومساعدة اإلیمان الشخصي أل وھذا مفاده

  .المحتاجین
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یبین تردد أفراد العینة على صفحة سلسبیل فقط أو غیرھا من : }19{جدول

  .الصفحات التطوعیة

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئـــــات

  %25  20  نعم

  %75  60  ال

 %100  80  المجمــــوع

  

لنتائج الجدول أعاله نالحظ أن أغلبیة المبحوثین ال یترددون على من خالل استقرائنا  

صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ فقط ، وإنما أكثر من جمعیة وھذا ما اتضح من خالل النسبة 

  .%25،  في حین یتردد البعض اآلخر على صفحة سلسبیل فقط بنسبة %75التالیة 

ة صفحات تطوعیة ھو اھتمامھم واتفقت إجابات المبحوثین الذین یترددون علة عد   

بكل ما ھو  خیري ، ومحاولة اإلستفادة من تجارب الجمعیات التطوعیة ، ومحاولة اكتساب 

مھارات جدیدة في المجال اإلنساني الخیري، أما بخصوص مرتادي صفحة سلسبیل فقط 

  .فإجاباتھم تمحورت على أنھم ال یملكون صفحات أخرى 
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  ة التردد على صفحة سلسبیل حسب متغیر الجنسیبین نوعی: }20{جدول 

  الجنس             

  الفئــــات

  المجموع الكلي  أنثى  ذكـــــر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %25  20  %12.5  10  % 12.5  10  نعـــــــم

  %75  60  % 35  28  %40  32  ال

  % 100  80  %47.5  38  %52.5  60  المجموع الجزئي

 

بین الجدول أن أكثر من نصف العینة یترددون على أكثر من صفحة تطوعیة  وذلك ی

تمثل نسبة الذكور الذین یترددون على عدة صفحات  %40، إذ أن  %75بنسبة  یتجلى في

  .، تمثل نسبة اإلناث %35في حین  تھتم بالتطوع،

نم ـ دون مقابل ذلك نجد أن النسبة اإلجمالیة من یتصفحون صفحة سلسبیل ـ مستغا

  . %12.5مقسمة بالتساوي بین الجنسین والمتمثثلة في  %25سواھا تمثل 

نجد أن تردد أغلب أفراد العینة غیر محصور في جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ وإنما 

تجاوز ذلك لیصل التطلع إلى عدة صفحات لجمعیات تطوعیة ، ما یفسر اھتمامھم بكل ما 

  .موقع الفیس بوك ھو خیري عبر
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  یبین الجدول على أي أساس یتطلع أفراد العینة على صفحة سلسبیل: }21{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــات

  %  75،38  31  متعاطـــف

  %75،23  19  متفـــــاعل

  %5،37  30  متـــــابع

  %100  80  المجمــــوع

 

حیث تمثلت نسبة  ما یمكن استنتاجھ بخصوص ھذا السؤال أن النسب كانت متقاربة، 

، أما عن نسبة األفراد الذین  %75،38من یتعاطف مع منشورات صفحة سلسبیل في 

، في حین شكلت نسبة التفاعل مع المنشورات %5،37متابعة الصفحة فكانت  یفضلون

ونجد أن إجابات أفراد العینة المدروسة كانت تصب في اتجاه واحد  %75،23التطوعیة 

أرجع بعضھم أنھم یتعاطفون مع الصفحة كونھا تخدم الصالح  یثبالنسبة لكل متغیر ، ح

العام وتعود بالنفع علیھ، كما صرح أحدھم بأنھ یفضل متابعة الصفحة الھتمامھ بكل 

مستجدات الجمعیة ، أما عن من  یتفاعلون مع المنشورات یعتبرون أن الدال على الخیر 

المساھمة في نشر المضامین التطوعیة المحتاجة و كفاعلھ وذلك من خالل اإلشادة بالجھات

وبالتالي مساعدة األخرین والمساھمة في تفعیل  على صفحاتھم لضمان اإلنتشار األوسع لھا،

  .العمل التطوعي
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  یبین تاریخ تصفح أفراد العینة لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }22{جدول 

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــــات

  %25،46  37  أقل من سنة

  %45  36  من سنة إلى ثالث سنوات

  %75،8  07  أكثر من ثالث سنوات

 %100  80  المجمــــوع

  

من عینة الدراسة یتصفحون صفحة سلسبیل  %25،46نالحظ من خالل الجدول أن  

یتطلعون علیھا ما بین سنة إلى ثالث سنوات،  %45منذ أقل من سنة ، في حین  ـ مستغانم ـ

  .تكرارات 7علیھا منذ أكثر من ثالث سنوات والتي تمثلت في یترددون  %75،8أما 

ونستطیع تأویل النسبة العالیة للتردد على الصفحة أقل من سنة إلى الجمعیة لم تلقى 

شھرة إال في اآلونة األخیرة ، وھذا راجع إلى تعدد نشاطاتھا الخیریة في الفترات األخیرة ، 

إضافة ..." بمرضى السرطان ، الیتامى، األرامل التكفل " ما كانت علیھ سابقا  على غرار

الذي تم عرضھ ثالث سنوات على التوالي ، األمر " ربیع األمل" الموسمیة  إلى نشاطاتھا

  .لجمعیة تتعدى المستوى المحلي والوطني لتصل إلى مستوى المغرب العربياالذي جعل 
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  .  داما من طرف المبحوثینیبین الشبكات اإلجتماعیة األكثر استخ: }23{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــــات

Face book 76  95%  

Instagram  18  5،22%  

Twitter  03  75،3%  

You tube  04  5%  

 %100  101  المجمـــوع

 

من عینة الدراسة یترددون على صفحة سلسبیل عبر  %95أكدت الدراسة أن      

، إضافة  youtubeعینة الدراسة یترددون على موقع  من %5،22موقع الفیسبوك، و

یترددون على  %75،3لتلیھا نسبة  Instgram 5%غلى ذلك فإن نسبة التردد عبر موقع 

  .Twitterموقع 

ویرجع تفسیر نسبة كثرة التردد على موقع الفیسبوك على حسب تبریر أفراد العینة 

ضف إلى ذلك معظم أفراد العینة ال  على أنھ الموقع األكثر سھولة من حیث اإلستخدام ،

  .یملكون سوى حساب الفیسبوك

وما تبین من خالل اإلجابات أن الفیسبوك یحتل الصدارة من بین المواقع اإلجتماعیة 

وھي نسبة  %5،126فمجموع النسبة المئویة بشأن التردد على ھذه المواقع ھو  األخرى،

ى تردد المبحوثین على موقع الفیسبوك وھذا یرجع إل" %100" العینة  تفوق نسبة أفراد

  .المذكورة أعاله إضافة إلى المواقع 
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     دور الفیسبوك في تفعیل العمل التطوعي لجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }24{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــــــات

  %5،37  30  عمــــل إنساني

  %5،52  42  فعل الخیـــــر

  %10  08  لیةتحمل المسؤو

 % 100  80  المجمــــــوع

   

أكدت نتائج الجدول أن غالبیة األفراد یعتبرون أن العمل التطوعي عبارة عن فعل 

، في حین بعتبره البعض عمل إنساني بنسبة  %5،52الخیر ومساعدة اآلخرین وذلك بنسبة 

  .یعتبرونھ تحمل المسؤولیة اإلجتماعیة %10في حین أن  %5،37تمثلت

ل استقرائنا لھذه النتائج الحظنا تباین مفھوم العمل التطوعي لدى المبحوثین ، من خال

یعرفھ أنھ عمل اجتماعي خیري یھدف إلى تماسك المجتمع وتلبیة احتیاجات  فمنھم من

في حین یؤكد مبحوث آخر على أنھ عمل إنساني یھدف إلى التفاعل مع  األفراد الضعفاء،

محدودة وغیر محدودة، أما فیما یتعلق بمن یرون أن العمل إمكانیات  احتیاجات الناس وفق

المسؤولیة اإلجتماعیة أجمعوا على أن ھذه األخیرة ھي تظافر الجھود  التطوعي ھو تحمل

المالیة والمعنویة بغیة المساھمة في سد الثغرات التي یعاني منھا  بشتى أنواعھا الفكریة،

  .المجتمع
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  .ات جمعیة سلسبیل في زیادة الوعي لدى األفرادیبین مساھمة منشور: }25{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــــرار  

  %25،96  77  نعــــم

  %75،3  03  ال

 %100  80  المجمـــوع

  

ما یمكن مالحظتھ من الجدول أعاله أن منشورات جمعیة سلسبیل عبر الفیسبوك  

، وھذا ماتبین من خالل ساھمت وبشكل فعال في زیادة وعي األفراد بقیمة العمل التطوعي

الذین رفضوا  %75،3، أما عن النسبة المتبقیة والمتمثلة في %25،96 النسبة التالیة

  .ھذه المنشورات في زیادة الةعي لدیھم  التعلیق عن عدم مساھمة

وما یمكن التعقیب علیھ أن ھذه الجمعیة استطاعت وببراعة اإلبقاء على الطابع 

" إجابات المبحوثین ، حیث كانت إجابة أحدھم على النحو التاليما المسناه في  الخیري وھذا

في حین أضاف أحدھم ." ال یزال في بالدنا ذرات خیر وحفزوني على فعلھ برھنوا لي بأنھ

تحظى بالمصداقیة، إضافة إلى ذلك اھتمام الجمعیة بالفئات الحساسة  أن منشورات الجمعیة

جعل من منشورات الجمعیة عبر الفیسبوك  األمر الذي" مرضى السرطان"، " الیتامى" 

  .محفًزا لفعل الخیر لدى الناس
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  .یبین مدى  اھتمام المبحوثین بمنشورات الصفحة: }26{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــات

  %80  64  مرضى السرطان

  %5،82  66  األطفال الیتامى

  %5،37  30  حمالت تنظیفیة

  %25،16  13  نشاطات موسمیة

  %5،17  14  نشاطات أخرى

 %75،233  187  المجمــــوع

 

من خالل استقرائنا لنتائج الجدول نجد أن المضامین التطوعیة المتضمنة لكل من 

 %80أما الثانیة  %5،82السرطان والیتامى تحتل نسبة كبیرة، حیث تمثل األولى  مرضى

ثم نشاطات  %5،17أخرى بـ  ، ثم نشاطات %5،37نسبة الحمالت التنظیفیة بـ  ، لتلیھا

  .%25،16بنسبة  موسمیة

ویمكن تبریر نسبة ارتفاع اإلھتمام بكل من األطفال الیتامى ومرضى السرطان 

سلسبیل جل أولویاتھا لھذه الفئات المحرومة، فضال عن ذلك وجود النزعة  إلعطاء جمعیة

ات، وتبقى المضامین الشخصي بضرورة إدخال البسمة إلى تلك الفئ اإلنسانیة ذات اإلیمان

األخرى تحظى باإلھتمام والتي تصب في مصب واحد أال وھو فعل الخیر والمساھمة في 

  .تنمیة المجتمع

ما یجدر اإلشارة إلیھ أن أغلبیة أفراد العینة لم تكن إھتماماتھم محصورة في مضمون 

  %75،233تعدتھ مایفسر وجود نسبة  واحد وإنما
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دم مساھمة المبحوثین لألعمال التطوعیة جراء یبین مساھمة أو ع: }27{جدول

  متابعة الصفحة

  النسبة المئویة  التكـــرار  الفئــــــات

  %25،61  49  نعـــــم

  %75،38  31  ال

 %100  80  المجمــــوع

  

یتضح من خالل الجدول أن مساھمة األفراد في القیام بعمل تطوعي جراء متابعتھم 

في حین أن نسبة من لم یساھموا في تقدیم عمل  ، %25،61كانت بنسبة  لھذه الصفحة

  .%75،38تطوعي تمثلت في 

من خالل ما سبق نستنتج أن نسبة تجاوب األفراد مع المضامین التطوعیة المنشورة 

صفحة الفیسبوك عالیة جًدا، حیث تمثل ھذا التجاوب في زیارة دور العجزة ، التبرع  عبر

وزیارة المرضى بالمستشفیات ، إذ یعتبر ھذا المقابر، تنظیف المساجد  بالدم، تنظیف

التجاوب مع المنشورات شكل من أشكال التكافل اإلنساني والمتمثل في فعل الخیر ، نفس 

دور شبكات " اإلستنتاج توصل إلیھ الباحث سلطان بن مسفر الصاعدي الحربي في دراستھ 

اھمة فیمكن إرجاعھ إلى ،أما عن عدم المس" التواصل االجتماعي في خدمة العمل اإلنساني

  .عدم تمكن األفراد إلى الجمعیة ،أو ضیق الوقت لدیھم إضافة إلى الضعف المادي 
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  یبین نسبة نجاح الفیسبوك في استقطاب المتطوعین لجمعیة سلسبیل: } 28{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  

  %0  0  منعـــــدمة

  %  0  0  ضئیلــــة

  %25،21  17  متوســــطة

  %75،78  63  عــــالیـــة

 %100  80  المجمــــوع

  

من عینة الدراسة یرون بأن نسبة نجاح الفیسبوك في   %75،78یوضح الجدول أن 

المتطوعین لجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ ھي نسبة عالیة ، في حین برى البعض أن  استقطاب

  .%0ا عن ضئیلة ومنعدمةوھي نسبة متوسطة ،أم %25،21نسبة اإلستقطاب تتمثل في 

ویعود تفسیر ذلك إلى أن جمعیة سلسبیل تولي أھمیة كبیرة لموقع الفیسبوك، باعتباره 

للجمعیة، من خالل نشر المضامین التطوعیة والتي تھدف من خاللھا  القلب النابض

من المتطوعین ومساعدة أكبر قدر من المحتاجین ، وھذا كلھ  استقطاب أكبر عدد ممكن

لموقع الفیسبوك واستفادتھا من ممیزاتھ وخدماتھ المتعددة  ى حسن استثمار الجمعیةیرجع إل

كوسیلة لإلعالم والتوعیة بقیمة العمل التطوعي ، نفس النقطة ..." صور ، فیدیوھات" 

تداولت في الدراسة السابقة المتمحورة حول دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تنمیة 

إذ اعتمدت الباحثتان على تحلیل  طة اإلختالف تكمن في األداةالعمل التطوعي ، إال أن نق

  .مضمون المنشورات المتعلقة بالصفحة
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یبین موقف المبحوثین إزاء نشر صورة شخصیة المستفید من : }29{جدول 

  التطوع

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــــات

  %5،32  26  مـــوافق

  %5،67  54  غیر مــوافق

 %100  100  ـوعالمجمــــ

  

من أفراد العینة غیر موافقین على نشر  %5،67یتضح من خالل الجدول أعاله أن 

موافقین على  %5،32المستفید من العملیة التطوعیة، بینما كانت نسبة  صورة شخصیة

   .نشرھا

ویمكن تفسیر ذلك أن العمل التطوعي یكون في السر والكتمان ، فإظھاره یعد ریاء 

من یفعل الخیر یفعلھ " لمستفید یحس بالخجل وھذا ما أكده أحد المبحوثین ویجعل الشخص ا

من أجل كسب رضوان هللا ولیس من أجل نیل رضا الناس لھ ، حتى ال تحرج اإلنسان 

  " .دیر الخیر وانساه" الشعبیة  وذلك باالستناد إلى المقولة

ید تعد دلیال في حین لم برى البعض أي مشكل في ذلك ، وإنما نشر صورة المستف

  .واضحا على صدق ھذه المنشورات خاصة عند نشرھا قبل ، أثناء ، بعد عملیة التطوع
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یبین موقف المبحوثین من نشر صورة المستفید من التطوع وفق :}30{جدول 

  الجنسین

  الجنس            ذكـــــر أنثــــى المجموع الكلي     

  التكرار  النسبة رارالتك النسبة التكرار النسبة الفئــات

 موافــــق 15 %18.75  11 13.75 26 %32.5

 غیر موافق 27 %33.75 27 33.75 54 %67.5

 المجموع الجزئي 42 %52.5 38 %47.5 80  %100

  

من خالل العینة المدروسة یتبین أن الغالبیة یعارضون نشر الجھات المستفیدة من 

تخص نسبة الذكور ونفس  %33.75،  67.5%العمل التطوعي، وھذه ما توضحھ نسبة

  .عند اإلناث  النسبة نجدھا

أما عن الفئة المؤیدة لنشر صورة المستفید من العمل التطوعي ، فتمثلت نسبتھا 

  .%18.75والذكور  %13.75بین اإلناث  موزعة 32.5%

ویتضح من خالل استقرائنا للنتائج أن األكثریة ال یوافقون على كشف صورة المستفید 

  .لعملیة التطوعیةمن ا
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  .تحلیل بیانات اإلستمارة: ثـــانیــــا

  :السمـــات العــــــامة

  .یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا للنوع: } 6{جدول

  الفــئـــات التكـــرار النسبة المئویة

 ذكـــــر 42 %52،5

 أنثـــــى 38 5،47     %

 المجمـــوع 80 %100

  

ول أن العینة إنقسمت بین الذكور واإلناث، حیث بلغ عدد الذكور في یوضح الجد

،ویمكن تفسیر %5،47بنسبة  38، أما اإلناث فقد بلغ عددھن  % 5،52بنسبة  42العینة 

النسبة العالیة للذكور كونھ یسعى إلى اكتساب خبرات جدیدة ، وشغل أوقات فراغھم بأمور 

  .ماعیةمفیدة ، ومحاولة تنمیة شخصیاتھم اإلجت

  

  .یوضح التوزیع التكراري  لمفردات البحث طبقا للسن: }7{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئـــــات

  %25،41  33  25ـ  15

  %75،33  27  35ـ  26

  %  25  20  فما فوق 36

 % 100  80  المجموع

  

، أما  %25،41بنسبة  33بلغت  25ـ 15یتضح من الجدول أن الفئة العمریة من 

، وبخصوص الفئة  %75،33بنسبة  27فقد بلغت  35ـ  26ئة العمریة المتراوحة بین الف
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، وھذا راجع إلى أن الفئة الشبانیة ھي %25فكانت نسبتھا  36التي تفوق سن  العمریة

  .األكثر ترددا على موقع الفیسبوك

  

  .یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا للمستوى التعلیمي: }8{جدول 

  النسبة المئویة  التكـــــرار  ــــاتالفئ

 %5،7  6  متوســـــط

  %75،38  31  ثــانــوي

  %75،53  43  جـــامعي

  % 100  80  المجموع

  

یتبین من خالل الجدول أن المستوى الجامعي احتل النسبة الكبرى المقدرة بــ 

توى ، أما فیما یتعلق بالمس%75،38بینما المستوى الثانوي فقدرت نسبتھ  ،75،53%

، ما یفسر طغیان المستوى الثانوي والجامعي ھو انفتاح . %5،7تمثلت في  المتوسط فنسبتھ

ھذه الفئة على قضایا المجتمع وبالتالي فإن تقدم المجتمع أو ركوده یرتبط بالعمل التطوعي 

  .،لذلك نجد أن فئة النخبة تھتم بكل مایمس المجتمع 

  

  ات البحث طبقا للحالة العملیةیوضح التوزیع التكراري لمفرد: } 9{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئـــات

  %50  40  الفئة العاملة

  % 50  40  الفئة العاطلة

 %100  80  المجموع
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تساوي نسبة الفئة العاطلة   %50من خالل نتائج الجدول نجد أن نسبة الفئة العاملة 

ى من یملك دخل مادي ، وإنما ، یتضح أن العمل الخیري لیس حكًرا عل %50عن العمل 

  .یتعلق بشخصیة اإلنسان المبنیة على حب التطلع على احتیاجات الناس

  

  .یوضح التوزیع التكراري لمفردات البحث طبقا لمكان اإلقامة: } 10{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

 %75،53  43  مستغـــانم

  % 35  28  داخل الوطن

  %25،11  09  خارج الوطن

  % 100  80  المجموع

 

 %35، لتلیھا  %75،53نجد أن أغلبیة أفراد العینة ینتمون إلى والیة مستغانم بنسبة 

  .%25،11من داخل الوطن ، أما فیما یتعلق بخارج الوطن فكانت النسبة 

ویبدو لنا أن ھذا الترتیب منطقي ، كون الجمعیة تنشط في والیة مستغانم ، ما یفسر 

نجاح الجمعیة في تعدي المستوى   %35أفراد العینة، إضافة إلى ذلك تفسر نسبة غالبیة 

تیبازة ، : المحلي لتصل إلى المستوى الوطني من خالل تواجد عدة أفراد من عدة والیات 

  ....الجزائر العاصمة ، تیزي وزو ، بلعباس  سطیف،

نشاطات الجمعیة أما عن تواجد أفراد العینة من خارج الوطن فإن ذلك یعود إلى 

الموسمیة والتي تعمل من خاللھا بالتكفل بمرضى السرطان والیتامي ، و ما ربیع األمل إال 

ذلك والذي تقوم بھ الجمعیة كل عام ، ھذا مایفسر مجیئ عدة أفراد للجزائر من  دلیل على

  .تونس ، لیبیا، الصحراء الغربیة بسبب اھتمام الجمعیة بأطفالھم
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  عادات وأنمــاط استخدام موقع الفیسبوك: ول المحــــور األ   

  یبین الجدول تاریخ استخدام أفراد العینة لموقع الفیسبوك: } 11{الجدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

  %75،13  11  سنـــــة

  %5،17  14  سنتیــن

  %75،68  55  سنوات فأكثر 3

 %100  80  المجموع

  

استخدام أفراد العینة لوقع الفیسبوك ، وتشیر نتائج الجدول إلى یمثل الجدول أعاله مدة 

أن أكثر من نصف أفراد العینة بدؤوا باستخدام الفیسبوك منذ أكثر من ثالث سنوات وذلك 

الذي یستخدمون الموقع منذ سنتین ، في حین  %5،17، تلیھا نسبة  %75،68بنسبة 

ع سبب تداول الفیسبوك منذ أكثر من خالل سنة واحدة ، ویمكننا إرجا %75،13یستخدمھ 

  :ثالث سنوات إلى أنھ 

  في السنوات الثالث األخیرة تنوعت أدوار الفیسبوك وخدماتھ مما جعلھ یستمیل

  .العدید من الشباب

  ، تناول وسائل اإلعالم التقلیدیة لموضوع شبكات التواصل اإلجتماعي بكثرة

  .ل الشباب یسجلون فیھوتحدیدا الفیسبوك في السنوات األخیرة ، مما جع
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  یبین تصفح أفراد العینة لموقع الفیسبوك: } 12{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئــــات

  %55  44  غـــالبـــا

  % 25،36  29  أحیــــانــا

  %75،8  07  نــــادرا

 %100  80  المجمــوع

 

ن على الفیسبوك بصفة یتضح من خالل الجدول السابق بأن أكثر أفراد العینة یترددو

أما   %25،36، في حین شكلت نسبة من یترددون علیھ أحیانا  %55بنسبة  آنیة

  .%75،8بخصوص من یتطلع علیھ بصفة نادرة فكانت نسبتھم 

ویمكننا تأویل ھذه النتائج إلى الفئة العمریة الطاغیة بالنسبة لمجتمع الدراسة 

ھذا أن الشباب ھم الفئة المستحوذة ،  ومفاد %25،41بنسبة  25ـ 15المحصورة ما بین 

{ إضافة إلى ذلك یمكننا إرجاع غالبیة التطلع إلى المستوى التعلیمي لمفردات البحث  

مایبرز غالبیة التردد على موقع الفیسبوك كأداة } المستوى الجامعي المستوى الثانوي،

شأة واستخدام للتواصل اإلجتماعي مع أصدقائھم وزمالئھم وھذا مایتسق مع طبیعة ون

 .الشباب الجامعي لھذا الموقع
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  .یبین طبیعة تصفح الفیسبوك وفق متغیر الجنس: }13{جـــدول 

  الجنس        

  الفئات

  المجموع الكلي  نــــــاثإ ذكـــــــور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 55%  44  %23.75  19 %25.31  25  غــــالبــــا     

  36.25%  29  %18.75  15 %17.5  14  أحیـــــانــا     

  8.75%  07  %5  04  %3.75  03  نــــادرا      

  100  80 %47.5  38  %52.5  42  المجموع الجزئي

  

توضح نتائج الجدول أن جنس الذكور أكثر تصفحا لموقع الفیسبوك ، مقارنة بجنس 

التي تعود على  %47.5، مقابل نسبة %52.5وھذا ما یتبین من خالل نسبة  اإلناث

  .اإلناث

، أما فیما 31.25%ونالحظ أن الذكور غالبا ما یستخدمون الفیسبوك وذلك بنسبة 

تمثل نسبة غالبیة التصفح لموقع الفیسبوك ، أما فیما  23.75%یتعلق باإلناث فإن نسبة 

 نسبة التصفح بصفة غیر منتظمة فنجد أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور ، إال أن یخص

، وتقابلھا نسبة الذكور المتمثلة في  %75.18النسب جد متقاربة ، إذ نجد ان نسبة اإلناث 

في حین نجد نسبة التصفح بصفة نادرة شبھ منعدمة مقارنة بالمتغیرات السالفة ،  17.5%

  .%8.75،أما اإلناث  %3.75إذ بلغت نسبة الذكور 

صفح موقع الفیسبوك تحتل وما نستنتجھ جراء تحلیلنا لھذا الجدول ان غالبیة ت

 %36.25، الجامعة بین الجنس الذكوري واألنثوي ، لتلیھا نسبة %55الصدارة، إذ بنسبة 

فتمثل النسبة  %8.75لكال الجنسین ، أما نسبة " أحیانا"المتعلقة بالتصفح الغیر المنتظم 

ث،ویمكننا للذین یتصفحون الموقع بصفة نادرة سواء تعلق األمر بالذكور أو اإلنا الكلیة

اھتمام الذكور بالمنشورات التطوعیة أكثر من اإلناث كون ھذه األخیرة لھا  إرجاع سبب

انشغاالت باألمور المنزلیة وكذا اھتمامھا بأمور الطبخ ، الموضة وغیرھا ، على غرار 
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جل أوقاتھم في الشارع وبالتالي ھم أكثر درایة لما یحصل في  الشباب الذین یقضون

  .المجتمع

  

یبین الجدول الوقت المستغرق في استخدام أفراد العینة لموقع : } 14{ل جدو

  .الفیسبوك

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئـــــــات

  %25،36  29  من ساعة إلى ساعتین

  %75،23  19  ثالث ساعات

  %40  32  أكثر من ثالث ساعات

 %100  80  المجموع

  

بشكل یومي بالنسبة ألفراد العینة ، عدد استخدام الفیسبوك } 8{یبین الجدول رقم 

 %40ونالحظ بأن أغلبھم بقضون في تصفحھم للموقع أكثر من ثالث ساعات وذلك بنسبة 

من ساعة إلى ساعتین في استخدام الفیس بوك، فیما یستغرق  %25،36، في حین یقضي 

  .حوالي ثالث ساعات 75،23%

الفیسبوك وقت استخدامھم  ویمكن تفسیر ذلك بأن المتعة التي یشعر بھا مستخدمو

للموقع ومشاركة أصدقائھم األراء واألفكار ، یجعلھم ال یعیرون أھمیة للوقت الذي 

  .یستغرقونھ في تصفح ھذا الموقع
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  .الفترات المفضلة الستخدام الفیسبوك بالنسبة ألفراد العینة: } 15{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــات

  25،36  29  الصبــــاح

  75،23  19  الظھـیرة

  75،43  35  المســـــاء

  80  64  اللیــــــل

  75،183  147  المجمـــوع

 

بفحص نتائج الجدول یتبین أن أغلبیة أفراد العینة یفضلون استخدام الفیسبوك لیال 

صباحا،  %25،36منھم استخدامھ مساء، و  %75،43في حین یفضل  %80وذلك بنسبة 

  .أثناء الظھیرة %75،23بة استخدامھ نس وتفضل

ویبدوا أن ھذا الترتیب منطقي حیث أن الفترة المسائیة والفترة اللیلیة ھي األوقات التي 

یتفرغ فیھا أغلبیة األشخاص لألنترنت، ضف إلى ذلك أن األنترنت تتیح فرصة اختیار 

  .الوقت المناسب لالستخدام على غرار الوسائل اإلعالمیة األخرى

لیال من المستخدمین یفضلون اإلبحار في الموقع صباحا مقارنة بالمساء ونجد أن عدد ق

 واللیل، وقد یكون ذلك الوقت ھو األنسب بالنسبة لمن یدخلون الموقع من أماكن العمل مثال،

 باعتبار الفترة الصباحیة ھي فترة عمل لبعض األشخاص، ویمكن تبریر قلة االستخدام أثناء

  .اد لألنترنت أثناء ھذه الفترةالظھیرة ھو عدم تفرغ األفر

  ما یجدر ذكره أن نسبة استخدام الفیسبوك من قبل أفراد العینة فاقت عددھم ، : مالحظة

وتبریر ذلك أن أغلبیة المبحوثین كانت لھم أكثر من إجابة، حیث بلغت النسبة 

  .مفردة 80مقارنة بعدد أفراد العینة  75،183%
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  .من قبل أفراد العینةیبین اللغة المستخدمة : }16{جدول

  النسبة المئویة  التكــــرار  الفئــــات

  %28، 75  23  اللغة العربیة

  % 40  32  اللغة الفرنسیة

  %0  0  اللغة اإلنجلیزیة

  %25،31  25  مزیــــــج

 %100  80  المجمـــــوع

 

من خالل الجدول أعاله یتبین أن نسبة استخدام اللغة الفرنسیة ھي النسبة األكثر 

، أما عن نسبة %75،28، مقارنة باللغة العربیة بنسبة  %40خداما بحیث تمثلت في است

فیما یتعلق باستخدام اللغة   %25،31اللغة العربیة واللغة الفرنسیة كانت  المزاوجة بین

  .%0نسبة منعدمة  اإلنجلیزیة فھي

مستوى مفردة إلى ال 32ویمكننا تفسیر كثرة استخدام اللغة الفرنسیة المتمثلة في 

التعلیمي ألفراد العینة المتراوح بین المستوى الثانوي والجامعي ، أما بالنسبة إلنعدام اللغة 

  .فتفسیر ذلك أن المجتمع الجزائري یفضل استخدام اللغة الفرنسیة اإلنجلیزیة
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أھمیة صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بالنسبة لمرتادي             : المحــــور الثـــاني 

  سبوكالفی

  یبین طبیعة تردد مستخدمي الفیسبوك لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }17{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــــرار  الفئــــــات

  %75،38  31  غالبـــا

  %  75،48  39  أحیـــانا

  %5،12  10  نادرا

 %100  80  المجموع

 

حة ھي نسبة من یتطلعون على الصف %75،48من خالل الجدول أعاله نجد أن 

مثلت نسبة غالبیة التطلع على صفحة سلسبیل  %75،38بصفة غیر منتظمة ، في حین أن 

  .%5،12ـ مستغانم ـ أما عن نسبة من یترددون على الصفحة بصفة ضئیلة فتمثلت في 

 :ویمكن تفسیر ھذه النتائج على النحو اآلتي 

غاالت متتبعي عدم التطلع على صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بصفة دائمة یرجع إلى انش

الصفحة بأمورھم الشخصیة ، إال أن اإلھتمام بالصفحة یبقى قائما وھذا ما یتضح جلیا من 

 %75،38غالبیة التطلع  خالل نسبة
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  یبین ھدف انضمام أفراد العینة لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }18{جدول  

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــــات

  %25،76  61  دافع إنساني شخصي

  %5،12  10  استثمار الوقت

  %25،31  25  اكتساب خبرات جدیدة

  %5،22  18  إغاثة المحتاجین توجیھ أنظار الجمعیة إلى

 %5،142  114  المجمـــــوع

 

نجد أن أغلبیة األفراد انضموا إلى صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بدافع إنساني بنسبة   

 %25،31دف اكتساب خبرات جدیدة في حیث تمثلت نسبة انضمام البعض بھ، 25،76%

الھدف من اإلنضمام بغرض توجیھ أفراد الجمعیة لمساعدة المحتاجین  ، أما بخصوص

ما عن الھدف األخیر والذي تمثل في استثمار الوقت فكانت أ ،%5،22فتمثلت نسبتھم 

  .%5،12نسبتھ 

جمعیة وھذا ما مع العلم أن أفراد العینة كانت لعم أكثر من ھدف لإلنضمام إلى ال  

علما أن أفراد العینة  114والتي یقابلھا تكرار   %5،142النسبة المئویة تبین من خالل

  .مفردة 80المدروسة 

،  %25،76إذن الھدف الذي جعل األفراد ینتمون إلى الجمعیة ھو الدافع اإلنساني   

الخیر ومساعدة اإلیمان الشخصي ألفراد العینة أن ما تقدمھ الجمعیة ھو فعل  وھذا مفاده

  .المحتاجین
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یبین تردد أفراد العینة على صفحة سلسبیل فقط أو غیرھا من : }19{جدول

  .التطوعیة الصفحات

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئـــــات

  %25  20  نعم

  %75  60  ال

 %100  80  المجمــــوع

  

حوثین ال یترددون على من خالل استقرائنا لنتائج الجدول أعاله نالحظ أن أغلبیة المب

سلسبیل ـ مستغانم ـ فقط ، وإنما أكثر من جمعیة وھذا ما اتضح من خالل النسبة  صفحة

  .%25في حین یتردد البعض اآلخر على صفحة سلسبیل فقط بنسبة  ،%75التالیة 

واتفقت إجابات المبحوثین الذین یترددون علة عدة صفحات تطوعیة ھو اھتمامھم بكل 

محاولة اإلستفادة من تجارب الجمعیات التطوعیة ، ومحاولة اكتساب خیري، و ما ھو

مھارات جدیدة في المجال اإلنساني الخیري، أما بخصوص مرتادي صفحة سلسبیل فقط 

  .تمحورت على أنھم ال یملكون صفحات أخرى  فإجاباتھم

  یبین نوعیة التردد على صفحة سلسبیل حسب متغیر الجنس: }20{جدول

  الجنس                

  الفئــــات

  المجموع الكلي  أنثى  ذكـــــر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %25  20  %12.5  10  % 12.5  10  نعـــــــم

  %75  60  % 35  28  %40  32  ال

  % 100  80  %47.5  38  %52.5  60  المجموع الجزئي
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ن صفحة تطوعیة  وذلك یبین الجدول أن أكثر من نصف العینة یترددون على أكثر م

تمثل نسبة الذكور الذین یترددون على عدة صفحات  %40، إذ أن  %75بنسبة  یتجلى في

  .، تمثل نسبة اإلناث %35في حین  تھتم بالتطوع،

مقابل ذلك نجد أن النسبة اإلجمالیة من یتصفحون صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ دون 

  . %12.5والمتمثثلة في مقسمة بالتساوي بین الجنسین  %25سواھا تمثل 

نجد أن تردد أغلب أفراد العینة غیر محصور في جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ وإنما 

تجاوز ذلك لیصل التطلع إلى عدة صفحات لجمعیات تطوعیة ، ما یفسر اھتمامھم بكل ما 

  .موقع الفیس بوك ھو خیري عبر

  

  لى صفحة سلسبیلیبین الجدول على أي أساس یتطلع أفراد العینة ع: }21{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــات

  %  75،38  31  متعاطـــف

  %75،23  19  متفـــــاعل

  %5،37  30  متـــــابع

  %100  80  المجمــــوع

 

ما یمكن استنتاجھ بخصوص ھذا السؤال أن النسب كانت متقاربة، حیث تمثلت نسبة  

، أما عن نسبة األفراد الذین  %75،38من یتعاطف مع منشورات صفحة سلسبیل في 

، في حین شكلت نسبة التفاعل مع المنشورات %5،37متابعة الصفحة فكانت  یفضلون

  %75،23التطوعیة 

في اتجاه واحد بالنسبة لكل ونجد أن إجابات أفراد العینة المدروسة كانت تصب 

العام وتعود  رجع بعضھم أنھم یتعاطفون مع الصفحة كونھا تخدم الصالحأ ، حیثمتغیر
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بالنفع علیھ، كما صرح أحدھم بأنھ یفضل متابعة الصفحة الھتمامھ بكل مستجدات الجمعیة 

مع المنشورات یعتبرون أن الدال على الخیر كفاعلھ وذلك من  ، أما عن من  یتفاعلون

المحتاجة والمساھمة في نشر المضامین التطوعیة على صفحاتھم  خالل اإلشادة بالجھات

وبالتالي مساعدة األخرین والمساھمة في تفعیل العمل  نتشار األوسع لھا،لضمان اإل

  .التطوعي

          

  یبین تاریخ تصفح أفراد العینة لصفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }22{جدول 

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــــات

  %25،46  37  أقل من سنة

  %45  36  من سنة إلى ثالث سنوات

  %75،8  07  سنوات أكثر من ثالث

 %100  80  المجمــــوع

  

من عینة الدراسة یتصفحون صفحة سلسبیل  %25،46نالحظ من خالل الجدول أن  

یتطلعون علیھا ما بین سنة إلى ثالث سنوات،  %45منذ أقل من سنة ، في حین  ـ مستغانم ـ

  .راتتكرا 7یترددون علیھا منذ أكثر من ثالث سنوات والتي تمثلت في  %75،8أما 

ونستطیع تأویل النسبة العالیة للتردد على الصفحة أقل من سنة إلى الجمعیة لم تلقى 

في اآلونة األخیرة ، وھذا راجع إلى تعدد نشاطاتھا الخیریة في الفترات األخیرة ،  شھرة إال

إضافة ..." التكفل بمرضى السرطان ، الیتامى، األرامل " ما كانت علیھ سابقا  على غرار

الذي تم عرضھ ثالث سنوات على التوالي ، األمر " ربیع األمل" الموسمیة  اطاتھاإلى نش

جمعیة تتعدى المستوى المحلي والوطني لتصل إلى مستوى المغرب ال الذي جعل من

  .العربي
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  .  یبین الشبكات اإلجتماعیة األكثر استخداما من طرف المبحوثین: }23{جدول  

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئـــــــات

Face book 76  95%  

Instagram  18  5،22%  

Twitter  03  75،3%  

You tube  04  5%  

 %100  101  المجمـــوع

 

من عینة الدراسة یترددون على صفحة سلسبیل عبر  %95أكدت الدراسة أن      

، إضافة  youtubeمن عینة الدراسة یترددون على موقع  %5،22موقع الفیسبوك، و

یترددون على  %75،3لتلیھا نسبة  Instgram 5%لتردد عبر موقع ا ك فإن نسبةغلى ذل

  .Twitterموقع 

ویرجع تفسیر نسبة كثرة التردد على موقع الفیسبوك على حسب تبریر أفراد العینة 

أنھ الموقع األكثر سھولة من حیث اإلستخدام ، ضف إلى ذلك معظم أفراد العینة ال  على

  .سبوكسوى حساب الفی یملكون

وما تبین من خالل اإلجابات أن الفیسبوك یحتل الصدارة من بین المواقع اإلجتماعیة 

وھي نسبة  %5،126فمجموع النسبة المئویة بشأن التردد على ھذه المواقع ھو  األخرى،

وھذا یرجع إلى تردد المبحوثین على موقع الفیسبوك " %100" العینة  تفوق نسبة أفراد

  .المذكورة أعاله إضافة إلى المواقع
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     دور الفیسبوك في تفعیل العمل التطوعي لجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ: }24{جدول 

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــــــات

  %5،37  30  عمــــل إنساني

  %5،52  42  فعل الخیـــــر

  %10  08  تحمل المسؤولیة

 % 100  80  المجمــــــوع

   

ول أن غالبیة األفراد یعتبرون أن العمل التطوعي عبارة عن فعل أكدت نتائج الجد

، في حین بعتبره البعض عمل إنساني بنسبة  %5،52الخیر ومساعدة اآلخرین وذلك بنسبة 

  .یعتبرونھ تحمل المسؤولیة اإلجتماعیة %10في حین أن  %5،37 تمثلت

لتطوعي لدى المبحوثین ، من خالل استقرائنا لھذه النتائج الحظنا تباین مفھوم العمل ا

یعرفھ أنھ عمل اجتماعي خیري یھدف إلى تماسك المجتمع وتلبیة احتیاجات  فمنھم من

في حین یؤكد مبحوث آخر على أنھ عمل إنساني یھدف إلى التفاعل مع  األفراد الضعفاء،

 إمكانیات محدودة وغیر محدودة، أما فیما یتعلق بمن یرون أن العمل احتیاجات الناس وفق

المسؤولیة اإلجتماعیة أجمعوا على أن ھذه األخیرة ھي تظافر الجھود  التطوعي ھو تحمل

المالیة والمعنویة بغیة المساھمة في سد الثغرات التي یعاني منھا  بشتى أنواعھا الفكریة،

  .المجتمع
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  .یبین مساھمة منشورات جمعیة سلسبیل في زیادة الوعي لدى األفراد: }25{جدول

  النسبة المئویة  ـــــرارالتكــ  

  %25،96  77  نعــــم

  %75،3  03  ال

 %100  80  المجمـــوع

  

ما یمكن مالحظتھ من الجدول أعاله أن منشورات جمعیة سلسبیل عبر الفیسبوك  

ساھمت وبشكل فعال في زیادة وعي األفراد بقیمة العمل التطوعي، وھذا ماتبین من خالل 

الذین رفضوا  %75،3النسبة المتبقیة والمتمثلة في  ، أما عن%25،96 النسبة التالیة

  .ھذه المنشورات في زیادة الةعي لدیھم  التعلیق عن عدم مساھمة

وما یمكن التعقیب علیھ أن ھذه الجمعیة استطاعت وببراعة اإلبقاء على الطابع 

" تاليمسناه في إجابات المبحوثین ، حیث كانت إجابة أحدھم على النحو الما ل الخیري وھذا

في حین أضاف أحدھم ." ال یزال في بالدنا ذرات خیر وحفزوني على فعلھ برھنوا لي بأنھ

تحظى بالمصداقیة، إضافة إلى ذلك اھتمام الجمعیة بالفئات الحساسة  أن منشورات الجمعیة

األمر الذي جعل من منشورات الجمعیة عبر الفیسبوك " مرضى السرطان"، " الیتامى" 

  .یر لدى الناسمحفًزا لفعل الخ
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  .یبین مدى  اھتمام المبحوثین بمنشورات الصفحة: }26{جدول

  النسبة المئویة  التكـــــرار  الفئــــات

  %80  64  مرضى السرطان

  %5،82  66  األطفال الیتامى

  %5،37  30  حمالت تنظیفیة

  %25،16  13  نشاطات موسمیة

  %5،17  14  نشاطات أخرى

 %75،233  187  المجمــــوع

 

من خالل استقرائنا لنتائج الجدول نجد أن المضامین التطوعیة المتضمنة لكل من 

 %80أما الثانیة  %5،82السرطان والیتامى تحتل نسبة كبیرة، حیث تمثل األولى  مرضى

ثم نشاطات  %5،17، ثم نشاطات أخرى بـ  %5،37نسبة الحمالت التنظیفیة بـ  ، لتلیھا

  .%25،16بنسبة  موسمیة

تبریر نسبة ارتفاع اإلھتمام بكل من األطفال الیتامى ومرضى السرطان ویمكن 

سلسبیل جل أولویاتھا لھذه الفئات المحرومة، فضال عن ذلك وجود النزعة  إلعطاء جمعیة

الشخصي بضرورة إدخال البسمة إلى تلك الفئات، وتبقى المضامین  اإلنسانیة ذات اإلیمان

ي مصب واحد أال وھو فعل الخیر والمساھمة في األخرى تحظى باإلھتمام والتي تصب ف

  .تنمیة المجتمع

ما یجدر اإلشارة إلیھ أن أغلبیة أفراد العینة لم تكن إھتماماتھم محصورة في مضمون 

  %75،233تعدتھ مایفسر وجود نسبة  واحد وإنما
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یبین مساھمة أو عدم مساھمة المبحوثین لألعمال التطوعیة جراء : }27{جدول

  صفحةمتابعة ال

  النسبة المئویة  التكـــرار  الفئــــــات

  %25،61  49  نعـــــم

  %75،38  31  ال

 %100  80  المجمــــوع

  

یتضح من خالل الجدول أن مساھمة األفراد في القیام بعمل تطوعي جراء متابعتھم 

، في حین أن نسبة من لم یساھموا في تقدیم عمل  %25،61كانت بنسبة  لھذه الصفحة

  .%75،38ثلت في تطوعي تم

من خالل ما سبق نستنتج أن نسبة تجاوب األفراد مع المضامین التطوعیة المنشورة 

صفحة الفیسبوك عالیة جًدا، حیث تمثل ھذا التجاوب في زیارة دور العجزة ، التبرع  عبر

المقابر، تنظیف المساجد وزیارة المرضى بالمستشفیات ، إذ یعتبر ھذا  بالدم، تنظیف

المنشورات شكل من أشكال التكافل اإلنساني والمتمثل في فعل الخیر ، نفس  التجاوب مع

دور شبكات " اإلستنتاج توصل إلیھ الباحث سلطان بن مسفر الصاعدي الحربي في دراستھ 

،أما عن عدم المساھمة فیمكن إرجاعھ إلى " إلنسانيا التواصل االجتماعي في خدمة العمل

  .،أو ضیق الوقت لدیھم إضافة إلى الضعف المادي عدم تمكن األفراد إلى الجمعیة 
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  یبین نسبة نجاح الفیسبوك في استقطاب المتطوعین لجمعیة سلسبیل: } 28{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  

  %0  0  منعـــــدمة

  %  0  0  ضئیلــــة

  %25،21  17  متوســــطة

  %75،78  63  عــــالیـــة

 %100  80  المجمــــوع

  

من عینة الدراسة یرون بأن نسبة نجاح الفیسبوك في   %75،78یوضح الجدول أن 

المتطوعین لجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ ھي نسبة عالیة ، في حین برى البعض أن  استقطاب

  .%0وھي نسبة متوسطة ،أما عن ضئیلة ومنعدمة %25،21نسبة اإلستقطاب تتمثل في 

ل تولي أھمیة كبیرة لموقع الفیسبوك، باعتباره ویعود تفسیر ذلك إلى أن جمعیة سلسبی

للجمعیة، من خالل نشر المضامین التطوعیة والتي تھدف من خاللھا  القلب النابض

من المتطوعین ومساعدة أكبر قدر من المحتاجین ، وھذا كلھ  استقطاب أكبر عدد ممكن

تھ وخدماتھ المتعددة لموقع الفیسبوك واستفادتھا من ممیزا یرجع إلى حسن استثمار الجمعیة

كوسیلة لإلعالم والتوعیة بقیمة العمل التطوعي ، نفس النقطة ..." صور ، فیدیوھات" 

مواقع التواصل اإلجتماعي في تنمیة  تداولت في الدراسة السابقة المتمحورة حول دور

 إذ اعتمدت الباحثتان على تحلیل العمل التطوعي ، إال أن نقطة اإلختالف تكمن في األداة

  .مضمون المنشورات المتعلقة بالصفحة
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  یبین موقف المبحوثین إزاء نشر صورة شخصیة المستفید من التطوع: }29{جدول

  النسبة المئویة  التكــــــرار  الفئــــــات

  %5،32  26  مـــوافق

  %5،67  54  غیر مــوافق

 %100  100  المجمـــــوع

  

اد العینة غیر موافقین على نشر من أفر %5،67یتضح من خالل الجدول أعاله أن 

موافقین على  %5،32المستفید من العملیة التطوعیة، بینما كانت نسبة  صورة شخصیة

  .نشرھا

ویمكن تفسیر ذلك أن العمل التطوعي یكون في السر والكتمان ، فإظھاره یعد ریاء 

لخیر یفعلھ من یفعل ا" ویجعل الشخص المستفید یحس بالخجل وھذا ما أكده أحد المبحوثین 

من أجل كسب رضوان هللا ولیس من أجل نیل رضا الناس لھ ، حتى ال تحرج اإلنسان 

  " .دیر الخیر وانساه" الشعبیة  وذلك باالستناد إلى المقولة

في حین لم برى البعض أي مشكل في ذلك ، وإنما نشر صورة المستفید تعد دلیال 

  .بل ، أثناء ، بعد عملیة التطوعواضحا على صدق ھذه المنشورات خاصة عند نشرھا ق
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یبین موقف المبحوثین من نشر صورة المستفید من التطوع وفق :}30{جدول

  الجنسین

  الجنس ذكـــــر أنثــــى المجموع الكلي

  التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة الفئــات

 موافــــق 15 %18.75  11 13.75 26 %32.5

 غیر موافق 27 %33.75 27 33.75 54 %67.5

 المجموع الجزئي 42 %52.5 38 %47.5 80  %100

  

من خالل العینة المدروسة یتبین أن الغالبیة یعارضون نشر الجھات المستفیدة من 

تخص نسبة الذكور ونفس  %33.75،  67.5%العمل التطوعي، وھذه ما توضحھ نسبة

  .النسبة نجدھا عند اإلناث 

دة لنشر صورة المستفید من العمل التطوعي ، فتمثلت نسبتھا أما عن الفئة المؤی

  .%18.75والذكور  %13.75موزعة بین اإلناث 32.5%

ویتضح من خالل استقرائنا للنتائج أن األكثریة ال یوافقون على كشف صورة المستفید 

  .من العملیة التطوعیة
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  نتـــــــائــــج الدراســـــة

أن شبكات التواصل االجتماعي التي تستأثر بقبول توصلت الدراسة النظریة إلى 

وتجاوب الكثیر من الناس وفي جمیع أنحاء العالم تطرح العدید من القضایا ، ال سیما أنھا 

تتیح للمستخدم فضاءا آخر للتفاعل ضمن مجتمع إفتراضي ، األمر الذي دفع بالجمعیات 

نھا وبین المھتمین بالعمل الخیریة التطوعیة أن تجعل من ھذه المواقع حلقة وصل بی

التطوعي،وبھذا یمكننا القول أن شبكات التواصل االجتماعي أضفت لمستھا على العمل 

  .التطوعي التقلیدي لجعل منھ تطوع إلكتروني أو بما یسمي بالتطوع االفتراضي

  :إذ تمثلت نتائج الدراسة المیدانیة

ن أغلب أفراد العینة یستخدمونھ فقد تبین أ: بالنسبة لعادات وأنماط استخدام الفیسبوك

،وتشیر النتائج إلى أن أغلب المبحوثین یتصفحون %68.75منذ أكثر من ثالث سنوات 

منھم الفترة اللیلیة الستخدامھ،  %80، ویفضل %40الموقع أكثر من ثالث ساعات 

  .%40متناولین اللغة الفرنسیة المقدرة بـ 

فتبین من إجابات : فحي الفیسبوكوبالنسبة ألھمیة صفحة سلسبیل بالنسبة لمتص

، على أساس %76.25المبحوثین أن أغلبھم یتطلعون على الصفحة بدافع إنساني شخصي 

، إذ یتابع أفراد العینة صفحة سلسبیل عبر %38.75متعاطف مع المنشورات التطوعیة 

، مقارنة بالشبكات األخرى كونھ اأكثر شعبیة وسھولة من حیث %90موقع الفیسبوك ب 

تحظى المضامین التطوعیة : ستخدام ،ھنا تبرز صحة الفرضیة الثانیة المتمثلة في اإل

  .المنشورة عبر صفحة سلسبیل بإقبال كبیر من قبل مرتادي الفیسبوك

وتحدیدا البعد المتعلق بتأثیر : أما بالنسبة للمحور الخاص بـ الفیسبوك والعمل التطوعي

المنشورات التطوعیة عبر المقع في زیادة  الفیسبوك على نشاطات الجمعیة ، إذ ساھمت

، خاصة فیما یتعلق باألطفال الیتامى  %96.25وعي األفراد بقیمة العمل التطوعي بنسبة 

، وبالتالي تمكنت الجمعیة من خالل الفیسبوك من  %80ومرضى السرطان  % 82.5

لمقابر، من خالل التبرع بالدم ، تنظیف ا %61.25استقطاب الجھات المانحة للتطوع 
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جعل الفیسبوك ركیزة أساسیة تستند علیھا الجمعیة وھذا راجع  ، ما...حضور ربیع األمل 

لنسبة نجاحھ العالیة في الترویج للمضامین التطوعیة ، وبالتالي تبرھم ھذه النتائج صحة 

الفرضیة الثالثة التي ترى بأن جمعیة سلسبیل تعمل على استثمار ممیزات الفیسبوك 

  .د كبیر من المستخدمینالستقطاب عد

  :علیھ توصنا إلى النتائج اآلتیةو

  إن شبكات التواصل االجتماعي أظھرت قدرات كبیرة في مجال خدمة القضایا

االجتماعیة ، وتنسیق عملیات التطوع ، كنا استفادت الجمعیات الخیریة غیر الربحیة بشكل 

  .كبیر من ھاتھ المواقع

 االجتماعي باإلعجاب والتعلیق والمشاركة  إمكانیة التفاعل في مواقع التواصل

  .مما یسھم في زیادة منشورات المضامین التطوعیة لجمعیة سلسبیل

  تسعى جمعیة سلسبیل إلى تحقیق التنمیة اإلجتماعیة من خالل الجھود المكثفة

  .بین أعضائھا و التنسیق مع الجھات الخیریة األخرى

 عضاء الجمعیة في نشر أعمالھم یحظى الفیسبوك بأھمیة كبیرة ، كونھ ساعد أ

التطوعیة ، وتفاعل أفراد المجتمع معھا،ومن جھة أخرى ساھم في توسیع العالقات 

  .اإلنسانیة والحفاظ علیھا ، وقد نجح الفیسبوك في جمع عدد كبیر من المتفاعلین
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  :نتـــائـــج الدراســــة في ضوء المقاربة النظـــریة

یزة أساسیة في المجتمع ونشر التماسك اإلجتماعي بین ـ إن العمل التطوعي رك1

المواطنین من خالل تبادل المھام اإلجتماعیة والعمل على مساعدة اآلخرین لتحقیق التنمیة 

إن أفضل طریقة " اإلجتماعیة، وھذه أھم نقطة تمحورت علیھا نظریة البنائیة الوظیفیة ھي

اء المترابطة وأنھ تنظیم لألنشطة المرتبطة للنظر إلى المجتمع  ھي اعتباره نظام من األجز

  ".و المتكررة والتي یكمل كل منھا اآلخر

ـ أصبحت شبكات التواصل اإلجتماعي ضرورة ال غنى عنھا بالنسبة للجمعیات 2

الخیریة التطوعیة، من خالل نشرھا لنشاطات الجمعیة الخیریة، بشكل دوري ومتكرر ، 

ك متطلبات أساسیة وظیفیة تلبي الحاجات الملحة وھذا ما استمرار ووجوده، أي أن ھنا

  .للنظام وبدونھا ال یمكن لھذا النظام أن یعیش

ـ تعمل جمعیة سلسبیل على التنسیق بینھا وبین الجمعیات التطوعیة األخرى سواء  3

التي تنشط علة المستوى المحلي أو الوطني أوعلى المستوى المغرب العربي ، من أجل 

ال وھو نشر البسمة على وجوه الیتامى ، و على حسب ماجاء في تحقیق ھدف مشترك أ

النظریة نظرا لتوزیع المھام بین عناصر ھذا التنطیم بشكل متوازن ، یحقق اإلعتماد 

  .المتبادل بین ھذه العناصر 

  



 

 

156 

  خـــــــاتمــــــة

لقد أصبح لشبكات التواصل االجتماعي دور فعال في مختلف مجاالت الحیاة ، حیث 

حت عملیة التواصل بین أفراد المجتمع سھلة وفي متناول الجمیع في أي مكان، ومن أصب

إیجابیات استخدام مواقع التواصل االجتماعي أنھا توجھ خدمات لحاجیات األفراد وتعزیر 

  .أواصر التعاون ، وفتح ابواب أمام فعل الخیر والتوجھ نحو العمل التطوعي في المجتمع

الدراسة استجالء شبكات التواصل االجتماعي في تفعیل  لقد حاولنا من خالل ھذه

من خالل التطرق إلى " الفیسبوك"الخیري التطوعي، اعتمادا على الموقع التشاركي  العمل

وآلیات التواصل بین أعضائھ ، حیث توصلنا إلى أن ھذا الموقع قد نجح في تجسید  نشأتھ

وذلك النتشاره المبھر وسھولة التسجیل إلكترونیة تواصلیة أكثر من المواقع األخرى  ثقافة

فقد أصبح األفراد یتواصلون عبره ما یسمح لھم بنقل أرائھم وأفكارھم واتجاھاتھم  بھ،

  .عن مشاعرھم بطریقة أفضل  والتعبیر

وتبین ھذه الدراسة أیضا أن االتصال عن طریق الفیسبوك لھ انعكاسا على طبیعة 

 تخدام ھذا الموقع یؤثر على التفاعل االجتماعيالعالقات االجتماعیة حیث أوضحت ان اس

وتجلى ذلك من خالل اإلحصائیات المتوصل إلیھا ، حیث أن أغلب المنشورات نالت 

  .اإلعجاب والمشاركة والتعلیقات

وتبقى ھذه الدراسة في الختام حلقة من حلقات البحث المتواصلة الستكشاف العالقة 

واألعمال التطوعیة، وال یمكننا القول أننا بلغنا  الجدلیة بین شبكات التواصل االجتماعي

 نتائج تعبر عن كل ما یتعلق باألعمال التطوعیة عبر موقع الفیسبوك ، كما ال یمكننا القول

  .بأننا كشفنا عن مدى استغالل الجمعیات الخیریة لشبكات التواصل االجتماعي

 تأثیر الفیسبوك علىحیث حاولنا  من خالل ھذه الدراسة فقط استجالء بعض جوانب 

كل من الجمعیات التطوعیة ومتابعیھا، ممھدین السبیل لباحثین آخرین الستكشاف مقاربات 

  .الدراسة ھذهأخرى لم نتعرض لھا في 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  القرآن الكریم : أوال

  .}184{سورة البقرة 

  .}10{سورة الحجرات

  .}2{سورة المائدة

  .}107{سورة األنبیاء

  .}2{سورة المزمل

  .المعاجم والموسوعات/  ثــانیـــا 

ـ سلوى العامري، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني،الشبكات العربیة للمنظمات 1

  .2008األھلیة،

ـ شریف فھمي بدوي ، معجم مصطلحات الكمبیوتر واألنترنت المعلوماتیة، دار الكتاب 2

  .2007للطباعة النشر والتوزیع، القاھرة ، اللبناني

یاسر خواجة،حسین الدریني ، المعجم الموجز في علم االجتماع،العربیة للنشر ـ محمد 3

  .2011اإلسكندریة ،  والتوزیع،

  .الكتب/ ثــالثـا

ـ أبو الحسن عبد الموجود، إبراھیم أبو زید، التنمیة االجتماعیة وحقوق اإلنسان، فرع فینا، 1

  .2009الجامعي الحدیث، األسكندریة ،  المكتب 

مرسلي ، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،دار الورسم للنشر  ـ أحمد بن2

  .2013الجزائر ،  والتوزیع،

الشبكات االجتماعیة واالعالم الجدید،  2ـ إیمان بخوش ، مرزوقي حسام الدین ، الویب 3

  .2009الجزائر العاصمة، باجي مختار ، 



 

 

ألھلیة في مصر، مركز الدراسات السیاسیة ـ أماني قندیل ، سارة بن نفیسة ، الجمعیات ا 4

 .1994واالستراتیجیة، القاھرة ، 

ـ أحمد كردي ، مھارات إدارة العمل الخیري، مؤسسة الھادي للطباعة والنشر ، 5

  .2011القاھرة،

المناھج الطرق واألدوات ، دار المعرفة : ـ جمال محمد أبو شنب ، البحث العلمي  6 

  .2007اإلسكندریة ،  الجامعیة،

منظور حدیث في الخدمة االجتماعیة ، المكتب : ـ جمال شحاتة حسین ، الممارسة العامة  8

  .2009الحدیث، اإلسكندریة، الجامعي

من :ـ جمال سند السویدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة9

راتیجیة، اإلمارات العربیة القبیلة إلى الفیسبوك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلست

  .4،2014المتحدة،ط

اإلعالم اإللكتروني بین التفاعلیة والرقمیة، رحمة برس للطباعة : ـ حسین شفیق  10

  .2007والنشر ،مصر،

اإلستخدمات والممیزات، شبكة :ـ حمزة إسماعیل أبو شنب، تقنیات التواصل االجتماعي11

  .www.alukah.net  األلوكة،

مداخالت في اإلعالم البدیل والنشر اإللكتروني على األنترنت، دار / ـ  درویش اللبان12

  .2010القاھرة ،  العالم العربي،

،  3ـ رشید زراوتي ، تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ،ط 13

  .2008دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

المفاھیم الوسائل والتطبیقات ، جسور : ـ رضوان بلخیري، مدخل إألى اإلعالم الجدید 14

  .2007للنشر والتوزیع، مصر ،

http://www.alukah.net/


 

 

ـ زھیر یاسین الطاھات وآخرون ، اإلعالم الجدید أدوات تغییر وتعبیر ، جامعة 15

  .2012البترا،

أسس النظریة :ـ سلوى عثمان الصدیقي ،خدمة الفرد في محیط الخدمة االجتماعة 16

  .2009واالتجاھات العلمیة، المكتب الجامعي الحدیث ،اإلسكندریة ،

المفاھیم والوسائل والتطبیقات،دار الشروق ، : ـ عباس مصطفى صادق ،اإلعالم الجدید 17

  .2008عمان، 

ـ عبد الحلیم موسى یعقوب ،اإلعالم الجدید والجریمة االلكترونیة، الدار العالمیة للنشر  18

  .2010مصر ، زیع،والتو

ـ عبد هللا الخطیب، العمل الجماعي التطوعي، الشركة العربیة المتحدة للتسویق  19

  .2010القاھرة ، والتوریدات،

شبكات التواصل االجتماعي ، دار أسامة للنشر :ـ علي خلیل شقرة، اإلعالم الجدید20

  .2013والتوزیع ،عمان،

دید والصحافة اإللكترونیة ، دار وائل للنشر ـ عبد الرزاق محمد الدلیمي،اإلعالم الج 21

  .2011عمان،  والتوزیع،

ـ فاطمة علي أبو الحدید، دور المجتمع المدني في مواجھة الفقر في المناطق العشوائیة 22

  .2012المعرفة الجامعیة ،الدقھلیة ، ،دار

ـ فاطمة عوض صابر ،میرفت على خفاجة ، أسس ومبادئ البحث العلمي،مكتبة 23

  .2000بعة اإلشعاع الفنیة، اإلشكندریة ،ومط

قضایا ومشكالت ، المعھد العالي :ـ محمد عبد الفتاح محمد،الجمعیات األھلیة النسائیة  24

  .2008االجتماعیة ،اإلسكندریة، للخدمة

ـ محمد سید فھمي ،عبد الحمید عطیة ،التنمیة االجتماعیة وحقوق اإلنسان بین التطوعیة 25

  .2003، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ، الممارسة  ومھارات



 

 

ـ محمد ھشام أبو القمبز،جدد شبابك بالتطوع ،الجامعة اإلسالمیة ،عزة، 26

  .2006فلسطین،

دراسة في الجمعیات األھلیة من : ـ مدحت أبو النصر ، إدارة منظمات المجتمع المدني 27

والتطوع والتشبیك والجودة، ایتراك  منظور التمكین والشراكة والشفافیة والمساءلة والقیادة

  .2007مصر ،  للنشر والتوزیع،

ـ محمد عبد الحي نوح ، الطریقة المھنیة لتنظیم المجتمع، دار الفكر العربي ،  28

  .1998القاھرة،

ـ محمد عبد هللا مغازي ، الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات األھلیة، دار الجامعة  29

  .2006اإلسكندریة،  للنشر،

ـ محمود سالم ، المجتمع المدني ودوره في اإلصالح، المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان، 30

  .اإلسكندریة

ـ محمد عبد العالي النعیمي وآخرون، طرق ومناھج البحث العلمي ، مؤسسة الوراق 31

  .2009عمان،  للنشر والتوزیع،

  .2006بیروت ، ـ مي العبد هللا ، نظریات االتصال ، دار النھضة العربیة ، 32

النظریات والوظائف والتأثیرات :ـ منال أبو الحسن ، أساسیات علم االجتماع اإلعالمي 33

  .2006للجامعات، ، دار النشر

ـ  وائل مبارك خضر فضل هللا ، أثر الفیسبوك على المجتمع، مدونة شمس النھضة ، 34

  .2010السودان ،

  

  

  

  



 

 

  .الرسائل الجــامعیــة/ رابعـــــا

ماعیل محمد األفندي ، دور المدرسة في تعزیز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب ـ إس1

  .في المدارس الحكومیة،جامعة القدس المفتوحة المرحلة الثانویة

ـ بن ناصر بوطیب، النظام القانوني للجمعیات في الجزائر، قراءة نقدیة في ضوء القانون 2

  .2014جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ،12/06

: حمایدیة قاسم ، خولة مریم ، دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة العمل التطوعيـ  3

  .2015دراسة وصفیة تحلیلیة لصفحة الفیسبوك لجمعیة ناس الخیر ،

ـ سمر بنت محمد بن عرم هللا المالكي،مدى إدراك طالبات الدراسات العلیا بجامعة أم  4

المجتمع السعودي ، بحث مكمل لشھادة العمل التطوعي للمرأة في  القرى لمجاالت

  .ھـ1431للتربیة، الماجیستر في األصول اإلسالمیة

ـ صالح بن محمد الصفیر ، الجھود التطوعیة وسبل تنظیمھا وتفعیلھا ، جامعة الملك  5

  .سعود ، الریاض ،المملكة السعودیة

بالھویة الثقافیة  ـ عبد الصادق حسن ،استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیسبوك وعالقتھ 6

  .مقارنة بین مصر والبحرین ، الجامعة األھلیة ، البحرین دراسة:

ـ فاضلي السید علي ، نظام عمل الجمعیات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لیل 7

  .2009جامعة بسكرة، شھادة الماجیستر،

عة الملك ـ فھد السلطان،اتجاھات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي، جام8

  .2009سعود، مكتب التربیة لدول الحلیج العربي،

ـ مریم نریمان نومار، استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثیرھا في العالقات 9

عینة من مستخدمي الفیسبوك في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل درجة  دراسة: االجتماعیة

  .2012ـ 2011ر ، باتنة، الماجیستر في علوم االعالم واالتصال، جامعة الحاج لخض



 

 

ـ محمد بن جابر بن عواض الزھراني ، دور مواقع التواصل االجتماعي في حل  10

المشكالت التي تواجھ طالب التربیة العلمیة واتجاھاتھم نحوھا ، متطلب تكمیلي للحصول 

  .2013المناھج وطرق التدریس، جامعة أم القرى، السعودیة، على درجة الدكتوراه في

مد العقاب ،مجتمع اإلعالم والمعلومات، دراسة استكشافیة لألنترتیین الجزائریین ، ـ مح 11

 .2009دكتوراه، معھد علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الجزائر، رسالة

ـ وھابي كلثوم ، التسویق في المنظمات غیر الھادفة للربح ، رسالة ماجیستر ،جامعة 12

  .بومرداس محمد بوقرة،

  

  .لدوریـــات والمجالتا/ خـــامســـا

ـ أسامة إسماعیل عبد الباري، دور شبكات التواصل االجتماعي في إنتاج المعرفة، 1

  .2014،اإلمارات العربیة المتحدة، 35حولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة، الحولیة

ـ العمري على أحمد وآخرون، مفھوم الخدمة التطوعیة ومجاالتھا ،بحث منشور مقدم 2

  .1997للخدمات بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ألولللمؤتمر ا

ـ أماني مجاھد ، استخدام الشبكات االجتماعیة في تقدیم خدمة مكتبیة متطورة ، مجلة  3

 .2010دراسة المعلومات، العدد الثامن،

م لندوة العمل ـ عمر بن مصیر البركاني، األثر االقتصادي لألعمال التطوعیة ،بحث مقد4

  .ھـ  1429التطوعي والتأثیر في التنمیة االقتصادیة، الریاض ، 

ـ فاتن محمد عبد المنعم عزازي ، تدعیم العمل التطوعي داخل الجامعات السیاسیة،  5

  .4،2014، العدد3الدولیة التربویة المتخصصة، المجلد  المجلة

 لمجتمع،جامعة تلمسان، العدد الثامن،ـ كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، اإلنسان وا 6

2014.  



 

 

  نشأتھا ،طبیعة تطورھا ، مدى مساھمتھا في :ـ محمد بوسنة، الحركة الجمعویة في الجزائر7

 تحقیق األسس والتنمیة االجتماعیة، مجلة العلوم اإلنسانیة،جامعة منتوري ،قسنطینة،

  .2012 ،17العدد

  

  :الملتقیــــات/ ســـــادسا

قراءة نقدیة في ضوء القانون : وطیب، النظام القانةني للجمعیات في الجزائر ـ بن ناصر ب1

  .2014 جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، ،12/06

ـ بوسنة رشیدة، األسالیب والطرق المنتھجة من طرف الجمعیات الخیریة عبر شبكات 2   

الجمعوي  التواصل االجتماعي، دور وسائط المیدیا الجدیدة في ترقیة العمل التطوعي

  .2017،جامعة عبد الحمید بن بادیس،مستغانم ،

اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع : ـ ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني في موضوع 3

 .2014نوفمبر ، 26ـ 25جامعة تبسة،:المعاصر

ـ ورقة عمل علمیة مقدمة إلى مؤتمرالعمل التطوعي في فلسطین ، واقع االحتیاجات 4

  .2013فلسطین ، ،،جامعة القدس

.المراجع باللغة الفرنسیة/  ســــابعـــا  

1 –Enben ,Tetal « Tcking english language learners thraugh 

Technoligy » ,New York and london ,rutledge,2009 

2- Marchel Danesi ,Dictionnary of Media and 

communicatons,ME, sharpe,New York,2009 

3- Wassinée  Kitwan gvivat , pimon phark ,kanngon,  Facebook 

ing your Dream ,master thesis2010 
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 جــــــامعة عبــد الحمیـــد بن بـــادیس

 كلیـــــة العلوم اإلجتمـــــــاعیة

 قســم العلـــــوم اإلنســــانیـــــة

 علوم اإلعـــالم واالتصال

والمجتمعوسائل اإلعالم   

 

 اإلستبـــــــانة

 
 في إطار البحوث والدراسات الجامعیة نتقدم لكم بھذه اإلستمارة ، والتي تتضمن أسئلة حول

:موضوع بحثنا المتمثل عنوانھ  

"دور شبكات التواصل االجتماعي في تفعیل العمل التطوعي"   

"جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ أنموذًجا  

 

د العون ، ونعدكم أن تحظى معلوماتكم ھذه بالسریة التامةونرجوا منكم أن تقدموا لنا ی  

.وأن ال تستخدم إال من أجل البحث  العلمي  

 

:إشـــــــراف:                                                        إعــــــــداد  

.وعمامة العربيب. زیــــاني فتیـــحة                                                       د  

 بـــوسنـــة رشیـــدة                                                
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2016/2017:السنـــــــة الجــــــــامعیــــة  

  :السمــــــات العــــامة

  ذكر                        أنثى:  الجنس 

  فما فوق           36                   35ـ26               25ـ 15: الســـن

  :المستــــوى التعلـیــــمي

  ابتدائي            متوسط              ثانوي                 جــامعي      

  :.........................المھنـــــة

  :......................مكـــان اإلقامـــة

  

  .یسبوك لدى مرتدي صفحة سلسبیلعادات وأنماط استخدام الف: المحور األول

  ـ متى یعود تاریخ أول استخدام للفیس بوك؟1

  سنـــة                 سنتیـــن                     ثالث سنوات فأكثر

  :ـ ھل استخدامك  للفیس بوك یكون2

  غـــالبـــا                         أحیـــانا                       نــادرا

  ـ ما ھي عدد ساعات استخدامك للفیس بوك ؟3

  ساعات  3من ساعة إلى ساعتین            ثالث ساعات             أكثر من 

  ـ ما ھي الفترات التي تبحر فیھا على موقع الفیس بوك؟ 4

  الصباح              الظھیرة             المساء              اللیل 

  :صفحة الفیسبوك یكون بــ ـ ھل تواصلك عبر  5

  اللغة العربیة             اللغة الفرنسیة           اللغة اإلنجلیزیة            مزیج
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أھمیة صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ بالنسبة لمتصفحي موقع          : المحــــور الثـــاني

  الفیس بوك 

  

  :بوك یكونـ ھل تطلعك على صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ عبر الفیس1

  غــــالبا                أحیـــانا                    نادرا

  ـ ما ھدفك من اإلنضمام إلى صفحة سلسبیل ـ مستغانم ـ؟2

  دافع إنساني شخصي                        استثمار الوقت

  اكتساب خبرات جدیدة             توجیھ أنظار الجمعیة إلى إغاثة المجتاجین

  ...............................أخرى أذكرھا أھداف

  ـ ھل تترد على صفحة سلسبیل عبر الفیسبوك دون سواھا؟3

  نعم                                ال

  :.............................................................................................التعلیل

....................................................................................................  

  ـ على أي أساس تتطلع على صفحة سلسبیل؟4

  متعاطف                 متفاعل                      متابع  

  ـ منذ متى وأنت تتصفح صفحة جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ؟5

  من سنة إلى سنتین             ثالث سنوات فأكثر    أقل من سنة        

  ـ تنشط الجمعیة على المواقع التالیة، أي المواقع األكثر ترددا من طرفك؟6

Youtube             facebook              twitter              instgram       

...............................................................................................لماذا؟

....................................................................................................  
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  دور الفیسبوك في تفعیل العمل التطوعي لجمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ: المحور الثالث

  ـ مامفھومك للعمل التطوعي؟1

  عمل إنساني                    فعل الخیر ومساعدة األخرین 

  تحمل المسؤولیة االجتماعیة 

  ـ ھل ساھمت منشورات جمعیة سلسبیل عبر الفیسبوك في زیادة الوعي لدیك بقیمة2

  العمل التطوعي؟

  نعم                           ال

  .......................................................................................كیف ذلك؟

..................................................................................................  

  ـ أي المضامین التطوعیة التي تنشرھا الصفحة تثیر اھتمامك؟3

  تامىمرضى السرطان                            األطفال الی

  حمالت تنظیفیة                               نشاطات موسمیة

  نشاطات أخرى 

  :.......................................................................أذكرھا

  ـ ھل ساھمت في تقدیم عمل تطوعي جراء متابعتك لھذه الصفحة؟4

  نعم                    ال

........................................................................................:.....التعلیل

......................................................................................................  

  سبیل؟ـ برأیك ما سبب نجاح الفیسبوك في استقطاب المتطوعین لجمعیة سل 5

  منعدمة                ضئیلة                متوسطة                 عالیة
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  ـ ھل أنت موافق على نشر صورة شخصیة المستفید من التطوع؟ 6

  نعم                                         ال

...............................:..............................................................التعلیل

......................................................................................................

.....................................................................................................  
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الـــتعـلیـــم العـــــالي والــبحــث العلمـــــيوزارة   

 جــامعة عبد الحمید بن بادیس ـ مستغانم ـ

 كلیـــــة العلـــوم اإلجتمـــــــاعیة

 قسم علوم االعالم واالتصال

 

 دلیــــل المقــــابلــــة

:تحیــــة طیبــــة  

 

:از دراسة أكادیمیة تحمل عنوانیأتي دلیل المقابلة الذي بین أیدیكم في إطار إنج           

جمعیة سلسبیل ـ مستغانم ـ" دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تفعیل العمل التطوعي   

وسائل اإلعالم: وذلك من أجل نیل شھادة الماستر في علوم اإلعالم واإلتصال ، تخصص  

.والمجتمع ، بكلیة العلوم اإلجتماعیة  

 

ا قدر المستطاع ، عبر اإلجابة عن األسئلة الواردة فيوعلیھ فنرجوا منكم التعاون معن       

.ھذا الدلیل، ذلك ألن مساھمتكم أمر ضروري جدا، سیمكننا من تحقیق أھداف بحثنا ھذا  

 

:إشــــراف:                                                                    إعـــــــداد   

بوعمامة. د                                             زیــاني فتیحــة                    

 بـــوسنة رشیدة                                                               

 

  2016/2017: السنــــــة الجــــــامعیـــــة
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السمـــات العــامة: أوال  

:........................الجنس  

.............:...........الســـــن  

:........................المستوى التعلیمي  

:..............................المھنة  

:.................................مدة العضویة غي الجمعیة  

 

.نظرة من الداخل: جمعیة سلسبیل: ثـــــانیـــا  

مالھدف من اإلنضمام إلى الجمعیة؟:  1س  

عیة إلى التكفل بكل من مرضى السرطان والیتامى؟لماذا تم توجھ الجم: 2س  

ھل للجمعیة نظام داخلي؟ وما مدى إلتزامكم بھذه القوانین؟: 3س  

ھل تقتصر نشاطات الجمعیة على المستوى المحلي أم تتعداه ؟:  4س  

     

.دور الفیسبوك في تفعیل نشاطات الجمعیة:ثـــالثـــا  

ضاء الجمعیة؟زیادة عدد أع ھل ساھم  الفیسبوك من: 1س  

لماذا تم التركیز على الفیسبوك دون غیره من المواقع اإلجتماعیة األخرى؟: 2س  

ماطبیعة المنشورات التي توضع على صفحة الفیسبوك؟ وھل یتفاعل معھا الجمھور؟: 3س  

 وماطبیعة ھذا التفاعل؟

بما أفادتكم ھاتھ الصفحة؟ وماھي اإلضافة التي أضافتھا لكم؟: 4س  

 

  في األخیر جزیل الشكر واالمتنان  تقبلوا منا


