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للنجاح أناس یقدرون معناه، ولإلبداع أناس یحصدون، لذا نقدر جهودك 

           أهل للشكر والتقدیر ووجب علینا تقدیرك، ولكي منا كل  يالمضنیة، فأنت

  .الثناء والتقدیر                           

كلمة شكر وعرفان على إشرافك القیم على هذه المذكرة أستاذتنا الفاضلة 

       غوراري صونیا على توجیهاتك الدائمة لنا، والى كل من ساهم في مد ید 

  .العون النجاز هذا العمل                     

  

  

 شكرا....                                                          

 



  :ملخص الدراسة

تناولت هذه الدراسة دور األسالیب االقناعیة في تشجیع العمل التطوعي الخیري لعینة 

حیث اعتمدنا على أداة تحلیل . من منشورات صفحة جمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة

  .جل تحلیل لعینة من منشورات صفحة الجمعیةأالمضمون من 

وكذلك وقد حاولنا من خالل دراستنا هذه الكشف عن دور األسالیب االقناعیة 

االستماالت التي تعتمد علیها جمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة في اكتساب اكبر عدد ممكن 

من المتطوعین وتشجیعهم حول العمل التطوعي الخیري، وال یمكن إنكار دور مواقع التواصل 

  .لذي ساهم بالدرجة األولى في نشر نشاطات الجمعیة االجتماعي خاصة فیسبوك ا

ومن خالل الدراسة التي قمنا بها توضح لنا إن جمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة 

اعتمدت على األسالیب العلمیة بالدرجة األولى حیث دعمت منشوراتها بأدلة وشواهد، دون 

. لیة التأكید على أهداف الصفحةإنكار دور األسالیب اللغویة التي كان لها دور أیضا في عم

وبالنسبة لالستماالت التي تم االعتماد علیها توضح لنا من خالل تحلیلنا للمنشورات انه كان 

  .االستماالت العاطفیة في تشجیع العمل التطوعي الخیرياك مزج بین االستماالت العقلیة و هن

  .فیسبوك -العمل التطوعي  -األسالیب االقناعیة  :الكلمات المفتاحیة



Résumé de l’étude : 

Cette étude a porté sur le rôle des méthodes persuasives dans 

l’encouragement du travail bénévole caritatif d’un échantillon de la publication 

de la page de l’association Nas al-khair dans l’état de biskra. Ou nous sommes 

appuyés sur l’outil d’analyse de contenu pour une analyse d’échantillon des 

publications de la page de la société. 

Grace a’ cette étude nous avons essayé de révéler le rôle des méthodes 

persuasives ainsi que des formes. 

Sur laquelle l’association d’état Nas al-khair compte pour acquérir le plus 

grand nombre possible de les bénévoles et leur encouragement au sujet du 

bénévolat caritatif et le rôle des sites de réseautage est indéniable surtout 

facebook qui a contribué principalement a’ la publication des activités de 

l’association. 

Et d’après l’étude que nous avons faite nous montre que l’association d’état 

Nas al khair biskra a été adoptée sur les méthodes scientifiques principalement 

lorsque publication a soutenu arha avec des preuves et des preuves sans nier le 

rôle. 

Méthodes linguistiques qui également joué un rôle dans le processus de 

mise en valeur des objectifs de la page. 
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ةــــــمقدم  

 

 أ 
 

انتشار مواقع التواصل االجتماعي واعتمادنا علیها خاصة موقع فیسبوك الذي  إن

فعالة تتیح التواصل بین األصدقاء حاجة ضروریة في حیاتنا الیومیة فهو وسیلة  أصبح

وكذلك تساعد في التعرف على األشخاص وكذلك التعرف على ثقافات المجتمعات من خالل 

  .الصفحات التي یتم إنشاؤها

أن الجمعیات الخیریة على االستفادة من موقع فیسبوك بإنشاء صفحات تدعم  ونجد

العمل التطوعي الخیري وتساهم في أنشطته، حیث یعد العمل التطوعي احد المؤشرات الدالة 

على تقدم األمم وازدهارها وحیث أصبح مطلب أساسي في الوقت الراهن وذلك نتیجة الفوائد 

لى كل من فرد والمجتمع حیث یسهم في تعزیز القیم اإلنسانیة الكثیرة التي تعود بالخیر ع

لدى الشباب بتقدیم مساعدات للمحتاجین ونشر التماسك بین أفراد المجتمع ویهدف العمل 

التطوعي إلى غرس قیم إیجابیة من اجل كسب متطوعین معتمدة في ذلك على أسالیب 

  .یة المرجوةواستماالت اقناعیة من اجل التأثیر والوصول إلى الغا

وتناولنا في هذه الدراسة دور األسالیب االقناعیة االتصالیة التي تعتمدها الجمعیة 

الخیریة ناس الخیر الوالئیة بسكرة في تشجیع العمل التطوعي الخیري عبر صفحات فیسبوك، 

ولدراسة هذا الموضوع ارتأینا إلى تقسیمه إلى ثالث فصول الفصل األول خاص بالجانب 

للدراسة ویضم إشكالیة الدراسة وأهدافها وأهمیتها وأیضا مفاهیم الدراسة وبعد ذلك المنهجي 

  .ةتناولنا دراسات سابقة وكذلك نوع الدراسة ومنهجها ومجتمع البحث وعینة الدراس

وفي الفصل الثاني تناول الجانب النظري للدراسة حیث تم تقسیمه إلى ثالث مباحث  

الیبه من تعریف ونظریات واستراتجیات وكذلك استماالت المبحث األول خاص باإلقناع وأس

وأسالیب اإلقناع، وفي المبحث الثاني تناولنا فیه ماهیة العمل التطوعي حیث قمنا بتعریف 

العمل التطوعي وتحدید أهداف العمل التطوعي وأهمیة وأهداف العمل التطوعي وكذلك 

ماهیة مواقع التواصل االجتماعي معوقات العمل التطوعي، وفي المبحث الثالث تناولنا 



ةــــــمقدم  

 

 ب 
 

حیث قمنا بتعریف فیسبوك وتاریخه وكذلك تناولنا أهم خصائص التي یتمیز بها ) فیسبوك(

  .فیسبوك وفي األخیر قمنا بتعداد وظائف فیسبوك

والفصل الثالث تناول الجانب التطبیقي لهذه الدراسة ویضم البیانات وتحلیلیها في 

  .لمعتمدة في هذه الدراسة والنتائج المتوصل إلیهاجداول وتحدید فئات التحلیل ا

 



                        

  

  

  

  

 

  ــل األولـــالفصـــ

  اإلطــــــــار المنهجــــي 
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  :إشكالیة الدراسة .1

  :إشكالیة الدراسة1-1

من المیزات المجتمعیة داخل أي نظام اجتماعي، فالعملیة  اإلقناعيیعد االتصال  

االتصالیة بكل عناصرها ومكوناتها تمثل جزء من النظام االجتماعي العام إذ تمثل في حقیقة 

االقناعیة تجاه المجتمع  لیبهوأسا األمر طریقة تصرف الفرد من خالل مواقفه، تعامالته،

  .ككل

نشاطها، حیث تعمل جاهدة على تغییر  باختالفهدف أي مؤسسة  اإلقناعوتعد عملیة 

ث عن الرقي والتنمیة واالزدهار مجتمع یبحلتحقیق طفرة نوعیة في  األفراد وسلوكیاتأفكار 

  . واستماالت عاطفیة وعقلیة من خالل استخدام أسالیب اقناعیة

ائل لتكنولوجیا االتصال ابرز العدید من مواقع التواصل االجتماعي ومع التطور اله

فیما  األفراد أمامحیث أتاح هذا األخیر التفاعل .موقع التواصل االجتماعي فیسبوكأهمها 

ر بناء عالقة اجتماعیة وذلك عبوتبادل المعارف والخبرات،  رائهموابینهم ومشاركة أفكارهم 

والتعاون فیما بینهم من خالل إنشاء صفحات خیریة تعمل  ربطها مبدأ التضامنافتراضیة ی

  .خیریةتطوعیة و  على نشر أعمال

فهذا الموقع لم یعد مقتصرا على التواصل والتعارف فقط بل تعدى لیشمل األعمال 

من خالل ، التطوعیة كعمل تطوعي إنساني یساعد المجتمعات في التخفیف عن أحوالهم

من بینهم جمعیة ناس الخیر الوالئیة في  صفحات فیسبوكجمعیات خیریة تم إنشاؤها عبر 

عات الخیریة للتسابق نحو االجر لها دور فعال في توعیة الشباب و الجما بسكرة التي كان

المتضررة التي تنشرها والتفاعل مع الحاالت الیائسة و  األحسن إلىخدمة المجتمع والتكافل و 

البحث عن  نحاول اول من خالل دراستنا هذه، لذا سنحالجمعیة من حاالت مختلفة و متعددة

  .االقناعیة في تشجیع العمل التطوعي واالستماالتاألسالیب الدور الذي تؤدیه 
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  : وفي هذا السیاق یمكننا طرح التساؤل الرئیس للدراسة علة النحو التالي

  ؟  یسبوكعبر فا هي األسالیب اإلقناعیة التي تشجع العمل التطوعي الخیري ما

  :التساؤالت الفرعیة 1-2

  ؟صفحة ناس الخیرما هي أهم المواضیع التي تناولتها  -  

االقناعیة التي اعتمدتها جمعیة ناس الخیر الوالئیة  واالستماالتما هي األسالیب  -  

  عبر الفایسبوك؟ 

  صفحة ناس الخیر الوالئیة؟ إلیهاهي القیم التي تدعوا  ما - 

  والصور والفیدیوهات التي تعتمدها الصفحة؟هي األسالیب التعبیریة  ما - 

ما هي أهم األهداف التي تسعى الجمعیة الخیریة ناس الخیر الوالئیة إلى تحقیقها  - 

  من خالل صفحة الفایسبوك؟ 

  : هداف الدراسة أ .2

  .صفحة ناس الخیر الوالئیة رف على طبیعة مواضیعالتع - 

االقناعیة التي اعتمدتها جمعیة ناس الخیر  التعرف على األسالیب واالستماالت - 

  .الوالئیة عبر الفایسبوك 

  .التعرف على أهم القیم التي تدعوا الیها الصفحة -

  .معرفة األسالیب التعبیریة و الصور و الفیدیوهات التي تعتمدها الصفحة -

  . إبراز أهداف جمعیة ناس الخیر الوالئیة  التي تسعى إلى تحقیقها -
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  : عو ضو ملا رایتخا أسباب .3

  :أسباب ذاتیة 1- 3  

  .لى األعمال التطوعیة الخیریة والرغبة في التعمق في هذا الموضوع أكثرمیلنا إ -

في  لضوء على أهمیة موقع التواصل االجتماعي الفایسبوكالرغبة في تسلیط ا -

  . قناع مستخدمیهاقیق األبعاد االجتماعیة وأسالیب إتح

  :أسباب موضوعیة 3-2 

  . جتماعيیات الخیریة في تحقیق التكافل االالذي تلعبه الجمعالدور  -

قناعیة في عملیة إقناع الفرد لكبرى التي تحظى بها األسالیب االثبات األهمیة اإ -

  . والمجتمع

  . مكانة العمل التطوعي حیث أصبح یعد قطاع ثالث -

فئات المجتمع  األهمیة الكبرى لغایة العمل التطوعي أال وهي تقدیم الرعایة وخدمة -

  .وكذا العمل على التغییر وتنمیة المجتمع

  : أهمیة الدراسة .4

  . سالیبهل اإلقناعي والتعرف على وسائله وأتصاالتمكن من اال -

ال وهو العمل التطوعي كونه من الوسائل أهمیة الدراسة في الموضوع ذاته أ تنبع -

  . التي یتم من خاللها تحسین األحوال المعیشیة وبناء منظومة تحقق التكافل االجتماعي

أهمیة موقع التواصل االجتماعي في عملیة جذب وتواصل وتفاعل المشاركین  -

  . لمساعدة المحتاجین والفقراء من خالل صفحة ناس الخیر الوالئیة

لى التأثیر في جمهور محدد باستخدامه أسالیب البالغة لإلقناع التي تسعى إهمیة األ -

  . اإلقناعیة
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  : مفاهیم الدراسة.5

  :قناعاإل 5-1

اإلقناع هو اتصال مخطط، یستهدف تحقیق تغییرات محددة سلفا في سلوك  :اصطالحا

  .1الجمهور المستهدف

التي تعتمدها الجمعیة في  واألسالیب األدواتهي مجموعة من  :ریف اإلجرائيالتع

  .واتجاهات وحتى سلوكات الجمهور المستهدف أفكاررسالتها االتصالیة بغرض التاثیر في 

  :تعریف العمل التطوعي 5-2

  : اصطالحا

بنفس راضیة دون مقابل مادي أو غیر ذلك،  اإلنسانهو أي عمل یقوم به  :التطوع

وقد یكون عمل خیري على مستوى المجتمع المحلي أو المجتمع الكبیر سواء كان ذلك 

  .2بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو من خالل تقدیم النصح

یقدم نظیر أجر معلوم، وهو عمل غیر  هو عمل غیر ربحي، ال :العمل التطوعي

من جیرانهم أو  اآلخرینن اجل مساعدة وتنمیة مستوى معیشة وظیفي، یقوم به األفراد م

  .3المجتمعات البشریة بصفة مطلقة

الجمعیة الخیریة لجذب  إلیهغیر ربحي تلجأ  إنسانيهو عمل  :جرائيالتعریف اإل

  .ف عنهمو التخفیمتطوعین و محسنین لحاالت تنشرها بهدف مساعدتهم 

  

                                                           
  .21، ص2003، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  وسائل اإلعالم واالتصال االقناعي: سهیر جاد 1
، مكتب الجامعي األدوار والمسؤولیات في ظل النظام العالمي الجدیدالعمل االجتماعي التطوعي : أحمد عبد الفتاح ناجي 2

  . 14ص ،2017الحدیث ، اإلسكندریة،
 .07ص ،2007، فلسطین،  جدد شبابك بالتطوع: محمد هشام أبو القمبز  3
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  : تعریف الفایسبوك 5-3

  : اصطالحا

موقع یساعد على تكوین عالقات بین المستخدمین یمكنهم من تبادل المعلومات هو 

و والتعلیقات، كل هذا یتم في عالم افتراضي یقطع والملفات والصور الشخصیة ومقاطع الفیدی

  .1حاجز الزمن والمكان

بأنه موقع یعطي الناس القدرة على المشاركة والتواصل مع األصدقاء واألهل "ویعرف 

  .2"العالم أكثر انفتاحاویجعل 

هو موقع إفتراضي یساهم في عملیة التعرف والتواصل وتبادل  :التعریف اإلجرائي

المعلومات كما یسهل عملیة اكتشاف مختلف األشیاء والحاالت المجتمعیة واألخبار المختلفة 

  .مما یقطع حاجز الزمان والمكان

  :دراسات سابقة .6

  :الدراسة األولى 6-1

برادتشه سعیدة، دراسة تحلیلیة في في اإلعالن المتلفز من إعداد إ یةقناعاال اإلستماالت

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  جامعة منتوري قسنطینة، 2009سنة  mbcمضمون قناة 

لتي شهدها التلفزیون والتي تناولت إشكالیة الدراسة التطورات ا علوم اإلعالم و االتصال 

ومضامینها بما نشاء قنوات تلفزیونیة فضائیة تختلف مجاالتها إمكانیة إفتحت أفاقا كبیرة أمام 

كثر اما من مصادر تمویلها ویعد كذلك أعالنیة التي تمثل مصدرا هفي ذلك الومضات اإل

األنواع تأثیر على الجمهور لما له مكانة من خلق نمط استهالكي أو تغییر عادات الناس، 

                                                           
كز ، تنظیم المر دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل االنساني: سلطان مسفر مبارك الصاعدي الحربي 1

  .1435الدولي لألبحاث و الدراسات، السعودیة، 
 ،2015، دار أسامة للنشر و التوزیع، األردن، العالقات العامة و شبكات التواصل االجتماعي: حسین محمود حتیمي 2

  .89ص
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 اآلخرینإعالن من اجل التأثیر على  ب التي یعتمد علیهاوتناولت إشكالیة الدراسة األسالی

هي  حیث تمثل التساؤل الرئیسي للدراسة في ما. فهناك جوانب عقلیة وهناك جوانب عاطفیة

  ؟ mbcفضائیات  المتلفز عبراالقناعیة التي تستعمل في اإلعالن  االستماالت

  : حیث شملت الدراسة على فرضیات

االستماالت العاطفیة أكثر  mbcتوظف اإلعالنات التي تبثها قناة  :الفرضیة األولى

  . من توظیفها اإلستماالت العقلیة

 . االستماالت العقلیة -

  . االستماالت العاطفیة -

أسلوب المزج بین البرامج واإلعالنات لفرض  mbcتستخدم قناة  :الفرضیة الثانیة

  . التعرض لها من طرف المشاهد

  . د فقرة إعالنیة مسبقاعدم تنبیه الى وجو  -

  .دس المادة اإلعالنیة في قلب البرامج لتسهیل انسیابها نحو المشاهد  -

أما فیما یخص منهج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، یقوم 

اعتمدت هذه الدراسة  mbcبتحلیل المادة االعالنیة السمعیة البصریة التي  تبث في تلفزیون 

الدائریة، كذلك تم االعتماد على تحلیل المضمون كأداة أسلوب منهجي في  على العینة

  . التحلیل

  : نتائج الدراسة

اإلستماالت العاطفیة أكثر من توظیفها  mbcتوظف اإلعالنات التي تبثها قناة  -

  . االستماالت العقلیة
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غیر أن هذه الكثافة ال تتوزع بنفس  mbcتعرض اإلعالنات بشكل مكثف عبر قناة  -

ي الفترة التي تعرض القدر على أیام األسبوع فهناك من تطغى على األخرى، الفترة الزمنیة ه

  . تمثل فترة الذروةمقارنة بالفترات الزمنیة األخرى  عالناتعرضا مكثفا إل

  : أوجه التشابه

  .االقناعي ن كالهما درستا االستماالتإ -

  .نفس المنهج المتمثل في تحلیل المضمون االعتماد على -

  :أوجه االختالف

اعتمدت هذه الدراسة على األسالیب االقناعیة في الوسائل السمعیة البصریة بینما  -

  .الدراسة الحالیة تمت فیها دراسة األسالیب االقناعیة في مواقع التواصل االجتماعي

ما الدراسة الحالیة تمت ألفزیون هذه الدراسة تمت فیها تحلیل مضامین لقناة في الت -

  .فیها دراسة منشورات لصفحة فیسبوك

كذلك تمثل االختالف من حیث العینة في هذه الدراسة تم االعتماد على العینة  -

  .على عكس الدراسة الحالیة اعتمدت على العینة العشوائیة المنتظمة الدائریة،

  :الدراسة الثانیة 6-2

عداد التطوعي من وجهة نظر الشباب من إ تنمیة العملدور التلفزیون األردني في 

عالم واالتصال في اإلمحمد احمد قبالن الشهوان، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجستیر 

ه دور بارز في توجیه الرأي العام نحو عالم المرئي، لما لتناولت إشكالیة الدراسة أهمیة اإل

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة ثیر فیه بصورة سریعة وفاعلة، قضیة معینة والتأ

وجهة نظر الشباب المتطوع حول الدور الذي تقوم به هذه القناة في إعادة وصیاغة وتشكیل 

مفهوم  الموروث الفكري والثقافي للفرد األردني وعلى وجه الخصوص عند الشباب لما یعزز
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ومن هنا یتم طرح التساؤل ثیر على دورهم إیجابا في المجتمع العمل التطوعي لدیهم والتأ

 :التالي

هو الدور الذي یقوم به التلفزیون األردني في تنمیة مفهوم العمل التطوعي من  ما

  وجهة نظر الشباب المتطوع؟ 

  :التساؤالت الفرعیة

  ني؟ باب للبرامج التلفزیون األردما مستوى تعرض الش -

ما درجة اهتمام التلفزیون األردني بالبرامج التي تتناول مفهوم العمل التطوعي من  -

  وجهة نظر الشباب؟ 

هل یساهم التلفزیون األردني في تنمیة العمل التطوعي عند الشباب بما یسهم في  -

  تطور ورقي المجتمع وتحقیق تطلعاته من وجهة نظر الشباب؟ 

لتي تتناول تنمیة العمل التطوعي للتلفزیون األردني للبرامج ادوافع تعرض الشباب  ما -

  من وجهة نظر الشباب؟ 

  : فرضیات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الدور الذي تطلع به التلفزیون األردني وتنمیة  ال

   .العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب

  . لى الفرضیات الفرعیة التالیة تتفرع هذه الفرضیة إ

  : یة الفرعیة األولىالفرض

موغرافیة ألفراد عینة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الخصائص الدی -

  . رائهم نحو التلفزیون في تنمیة العمل التطوعيالمجتمع وأ
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الدیموغرافیة ألفراد عینة المجتمع توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الخصائص  -

  . وأرائهم نحو التلفزیون في تنمیة العمل التطوعي

  : الفرضیة الفرعیة الثانیة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین دوافع المشاهدة من وجهة نظر الشباب هیئة  -

  . شباب كلنا األردن للتلفزیون األردني ودوره في تنمیة العمل التطوعي

روق ذات داللة إحصائیة بین دوافع المشاهدة من وجهة نظر الشباب هیئة توجد ف -

  . كلنا األردن للتلفزیون األردني ودوره في تنمیة العمل التطوعي

أما فیما یخص منهج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المسحي النسجامه 

   .اسةة هذه الدر عمع طبی

شاب ) 385(یطة من هیئة شباب كلنا األردن قام الباحث باختیار عینة عشوائیة بس

ستبانة كأداة رئیسیة لجمع المعلومات من أفراد العینة وذلك وشابة اعتمدت الدراسة على اإل

ردن حول دور التلفزیون لى هیئة شباب كلنا األعلى وجهة نظر الشباب المنتسبین إ للتعرف

  .لعمل التطوعي من وجهة نظر الشباباألردني في تنمیة ا

  : نتائج الدراسة

 ن مستوى تقییم تعرض الشباب للبرنامج التلفزیوني األردني جاء بدرجة مرتفعة علىإ -

عام والتلفزیون بشكل خاص یعتبر  عالم المحلیة بشكلاالستبانة ككل، حیث إن وسائل اإل

  . عمال التطوعیة داخل مناطقهموسیلة لمتابعة الشباب والبحث عن أهم األهم أ

ن درجة اهتمام التلفزیون األردني بالبرامج التي تتناول مفهوم العمل ائج إالنت أظهرت -

التطوعي من وجهة نظر الشباب جاء بدرجة مرتفعة، ویتضح من خالل هذه النتیجة بأهمیة 

  . دور التلفزیون األردني في الكشف عن أهمیة العمل التطوعي داخل المجتمع
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العمل التطوعي عند الشباب بما یسهم األردني في تنمیة  التلفزیونن درجة مساهمة إ -

في تطویر ورقي المجتمع وتحقیق تطلعاته من وجهة نظر الشباب جاءت بدرجة مرتفعة 

  .وذلك الن التلفزیون األردني یعتبر هو الوسیلة اإلعالمیة الرسمیة والمحلیة ألردن

ناول تنمیة العمل التطوعي أظهرت النتائج أن دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تت -

في التلفزیون األردني من وجهة الشباب، جاء بدرجة مرتفعة وذلك ألن التطوع بات من 

  . األعمال البارزة الیوم في محیط الشباب

  :أوجه التشابه

   .كالهما تناوال العمل التطوعي -   

  .اعتماد كلتا الدراستین على نفس المنهج أال وهو منهج المسح -   

   .كالهما في اإلعالم -   

  :أوجه االختالف

دور  إبرازاعتمدت هذه الدراسة على الوسیلة السمعیة البصریة وهي التلفزیون في  -

دور  إبرازالعمل التطوعي بینما الدراسة الحالیة اعتمدت على مواقع التواصل االجتماعي في 

  .العمل التطوعي

البسیطة على عكس الدراسة الحالیة اعتمدت هذه الدراسة على العینة العشوائیة  -

  .اعتمدنا فیها على العینة العشوائیة المنتظمة

كذلك االختالف من حیث األداة اعتمدنا في دراستنا على تحلیل المضمون أما هذه  -

  .الدراسة اعتمدت على اإلستبانة كأداة لجمع المعلومات
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  :الدراسة الثالثة 6-3

فیسبوك في التوعیة األمنیة الجرائم اإللكترونیة على موقع  دور صفحة وحدة مكافحة

درجة الماجستیر في اإلعالم دراسة تحلیلیة، من إعداد محمود هشام، رسالة للحصول 

واالتصال، تناولت إشكالیة الدراسة الدور الذي لعبته االنترنت في الحیاة الیومیة للفرد حیث 

ى توفیر الوقت والجهد والمال وبفضل شبكة تم توظیفها في جل المجاالت، حیث عملت عل

االنترنت ظهرت مواقع التواصل االجتماعي التي سهلت العملیة لألفراد بإنشاء حسابات 

وغیر ذلك إال أن استخدام هذه المواقع بدون رقابة أدى إلى  اآلخرینمع شخصیة والتواصل 

ة على زیادة ثقافة مع ضعف حمالت التوعیة القائمظهور الجرائم اإللكترونیة، خاصة 

وفي ظل تصاعد وتیرة الجرائم اإللكترونیة وتعد أشكالها وأسالیبها، تم طرح . المستخدمین

كیف تواجه وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة هذه الحاالت المستجدة، : التساؤل التالي

فیسبوك، وما الموضوعات الوقائیة غیر حسابها على موقع  وكیف تعبر عن وظیفتها

  ثر بروزا وأشغاال لها خالل فترة البحث؟ األك

  :التساؤالت الفرعیة

  ما أبرز الموضوعات التي تنشر على صفحة وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة؟  -1

  ما أبرز أهداف المواد التي نشرت على الصفحة؟   -2

  ما أسالیب التوعیة التي اعتمدت علیها الصفحة؟   -3

  ما مصادر المعلومات التي اعتمدت علیها الصفحة؟   -4

  ما أبرز الوسائط المتعددة التي تم نشرها على الصفحة؟  -5

  على المنشورات؟ اإلعجاباتاعلیة متابعین الصفحة من خالل ما نسبة تف  -6

  ما نسبة مشاركة المنشورات من قبل المتابعین للصفحة؟  -7

  ما نسبة تفاعلیة متابعي الصفحة من خالل التعلیقات على المنشورات؟   -8
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اعتمدت هذه الدراسة على منهج تحلیل المحتوى، حیث یعتمد هذا المنهج على التحلیل 

وتم االعتماد على استمارة التحلیل كأداة لتحلیل العینة تحلیال . لوحدات البحثالكمي والكیفي 

  . لدراسة، ویحقق اإلجابة عن تساؤالتهاكمیا ونوعیا بما یخدم أهداف ا

  :نتائج الدراسة

رشادات في مواضیع جرائم االلكترونیة التعلیمات واإلاعتمدت صفحة وحدة مكافحة ال -

 ،37.875المنشورات بما یخص التوعیة األمنیة وجاءت بالمرتبة األولى وبنسبة قدرها 

ن القائمین على الصفحة ركزوا على المعلومات والضوابط التي توجه وتشیر هذه النسبة إلى إ

ن الوقایة خیر إالمتابعین لكیفیة استخدام االنترنت، أي استبعاد وقوع الجریمة على أساس 

  . من العالج

وهذه النسبة تتوافق مع  30.225 ركزت إدارة الصفحة على هدف التثقیف بنسبة -

عیة والتثقیف بینما لم تعتمد إدارة الصفحة على هدف مهمة الصفحة الرئیسیة وهي التو 

ن تنتج رد فعل عكسي مع نه یمكن إأوهذه النسبة تظهر  6.975التهدید وجاء بنسبة 

  .الجمهور ویصبح تحدي باستخدام استمالة التهدید بكثرة

اعتمدت صفحة وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة على تقدیم المعلومات بأسلوب  -

مما یؤثر في زیادة الوعي لدى متابعیها بما یخص  30.94رشادیة وبنسبة اإل التعلیمات

هداف التوعیة، وترتبط هذه النتیجة مع شبكة  االنترنت وهذا یتماشى مع أ كیفیة التعامل مع

توى كبیر من الوعي لمهام جهاز ن المواطنین لدیهم مسفي إنتائج دراسة خمش وخسران 

  . ى المعلومات التي تنشرها للمواطنینمن العام بحیث یعتمدون علاأل

ن صفحة وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة اعتمدت على نفسها النتائج إ أظهرت -

  .كونها جهة حكومیة رسمیة 53.844كمصدر للمعلومة في اغلب المنشورات وبنسبة 
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ركزت صفحة وحدة مكافحة الجرائم االلكترونیة على المحتوى البصري في إیصال  -

مكن إن تعجز في إیصال الرسالة التي ی 65.067خدمت الصور بنسبة تسلومة بحیث االمع

  .یصالهاالنصوص المكتوبة في إ

  : أوجه التشابه

  .فیسبوك نموذجامواقع التواصل االجتماعي وكان  كالهما درستا -

   .اعتماد كلتا الدراستین على استمارة التحلیل في جمع المعلومات -

  .الجانب اإلعالمكالهما كان في  -

  :أوجه االختالف

تمثل اختالف هذه الدراسة على الدراسة الحالیة من حیث مضمون فالدراسة الحالیة  -

وضحت الدور الذي یؤدیه فیسبوك في نشر األعمال التطوعیة أما هذه الدراسة وضحت دور 

  .فیسبوك في محاربة الجریمة االلكترونیة

  : االستفادة من الدراسات السابقة

  المصادر العلمیة التي لها عالقة بموضوع الدراسة عن كشف ال -

  التأكد من عدم تطرق الدراسات السابقة للمشكلة من الزاویة نفسها -

  صیاغة اإلطار النظري للدراسة -

  :نوع الدراسة ومنهجها. 7

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة وذلك ألنها  :نوع الدراسة 7-1

إلى وصف المحتوى و جمع معلومات كافیة وشرح البیانات و عرضها كمیا و كیفیا تهدف 

الخیر الوالئیة وتوضیح األسالیب االقناعیة التي  من خالل تحلیل مضامین صفحة ناس

  .تستخدمها في ممارسة العمل التطوعي
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  :منهج الدراسة 7-2

الطریق الذي یعتمد كما تقتضي كل دراسة أن تتضمن منهج معین یوضح مسارها ألنه 

بأنه "علیه الباحث في كل مراحل دراسته بغیة الوصول إلى األهداف المطلوبة، ویعرف 

أسلوب للتفكیر والعمل یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلها وعرضها وبالتالي الوصول إلى 

  .1"نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة

انه كیفیة تصور وتخطیط العمل حول موضوع ما، أنه على " كما یعرفه موریس انجلس

و في هذه أكثر دقة، في كل مراحل البحث أو أقل الحاحا، بأكثر أیتدخل بطریقة أكثر أو 

لى میدان خاص یتضمن مجموعة من إكلمة منهج  إرجاعو تلك، كما یمكن أالمرحلة 

  2"اإلجراءات الخاصة بمجال الدراسة

هما اللذان یفرضان نوع المنهج المناسب للدراسة لذلك إن موضوع الدراسة وأهدافها 

وهو  "التحلیلي باالستعانة بأداة تحلیل المضمون اعتمدنا في دراستنا على منهج المسح

 مجموعة من الخطوات المنهجیة التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى،

الكمي والموضوعي والمنظم  من خالل البحث والعالقات االرتباطیة بین هذه المعاني،

  .3"للسمات الظاهرة في هذا المحتوى

  

  

                                                           
، 2008 دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ،2، طأسالیب البحث العلمي: ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم 1

  .41ص
، دار القصبة للنشر 2، طمنهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة: وآخرونموریس انجلس، ترجمة بوزید صحراوي  2

  .09، ص2008والتوزیع، الجزائر،

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،  االتصالیة-مناهج و تقنیات البحث في الدراسات االعالمیة: یوسف تمار 3

 .70ص، 2017
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  :أداة الدراسة 7-3 

 إن تحلیل المضمون هو األداة األنسب لمعرفة محتوى المنشورات وكیفیة عرضها،  

على أنه طریقة مقننة، وهي لیست منهجا كما "حیث عرف محمد الوفائي تحلیل المضمون

یسمیه البعض، ولیس منهج تفكیر، وٕانما هو وسیلة لجمع البیانات، وأسلوب للمالحظة أو 

المشاهدة أو تتبع الظاهرة بغرض تحلیلها بتعمیمات أو اإلجابة عن تساؤالت أو جمع 

  .1"معلومات لرصد ظاهرة ما

تم االعتماد على استمارة التحلیل لتحلیل عینة الدراسة المتمثلة في منشورات األعمال 

  .ناس الخیر بسكرة تحلیال كمیا وكیفیا بما یخدم أهداف الدراسة التطوعیة لصفحة

  :مجتمع البحث وعینة الدراسة .8

  :مجتمع البحث 8-1

ذین یكونون األشیاء الجمیع األفراد أو األشخاص أو "یعرف مجتمع البحث بأنه 

  .2"موضوع مشكلة البحث

مجموعة من الوحدات اإلحصائیة المعرفة بصورة " ویمكن أن نعرف المجتمع على أنه

  .3"واضحة والتي یراد منها الحصول على بیانات

ویتمثل مجتمع دراستنا في جمیع منشورات األعمال التطوعیة في صفحة ویتمثل 

 الخیر ناس جمعیة األعمال التطوعیة في صفحة فیسبوك مجتمع دراستنا في جمیع منشورات

 المسافرین محطةالمجاهدین  بحي الكائن مقرها بسكرة بوالیة والئیة جمعیة وهي بسكرة

  .الجمعوي  والخیري التطوعي العمل في رائدة ربحیة غیر النقل مدیریة من بالقرب القدیمة

                                                           
  .70ص، مرجع سبق ذكره، االتصالیة-مناهج و تقنیات البحث في الدراسات االعالمیة: یوسف تمار 1
، 1992، المجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، البحث العلمي مفهومه أدواته أسالیبهعبد الرحمن عدس وآخرون،  2

  .109ص
  .161- 151، ص ص.2007ان، ، دار دجلة، عممقدمة في منهج البحث العلمي: رحیم یونس كرو العزاوي 3
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 2010 عام فیسبوك صفحة إنشاء فكرة طریق عن ظهرت بسكرة الخیر ناس جمعیة

 متتبعیها مع تجاوبا القت إذ "تضامن-إنسانیة-عطاء" بسكرة الخیر ناس جمعیة اسم تحت

  ماي25  في الجمعیة تأسیس وتم .الجمعیة تأسیس فكرة أتتا هن ومن فیسبوك صفحة في

 معتمدة جمعیة لتصبح الدولة طرف من العتمادت انال بسكرة بوالیة محلیة كجمعیة 2016

  .بالجمعیات المتعلق 2016-01-12 في المؤرخ12/06  رقم القانون بمقتضى

 یكونوا فاعلین أن أراود جامعیون طالب أغلبهم شباب من بسكرة الخیر ناس جمعیة تتكون 

كل و  على البسمة رسم أجل وحیاتهم من وجهدهم وقتهم من فأعطوا الجتماعیة،ا الحیاة في

 سندا یملك ال من كل ومساندة السؤال، عن  المحتاجین أیدي وكف الحیاة، همب ضاقتن م

  والتعاطف التراحم یمثل الذي المسلم للمجتمع حیة المجتمع الجزائر بصورة لجعل محاولة في

  .والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعىا عضو  منه اشتك إذا.واحد جسدا

 إعانة في تصب نشاطاتها والمحسن،جل وصل بین المحتاج همزة الخیر بسكرة ناس جمعیة 

نطاقها  وتوسیع التطوع فكرة هذا إلى ضف إلى صغیرها، كبیرها من العائالت الفقیرة وكفالة

  1.أطیافه بكل المدني المجتمع في

  : عینة الدراسة 8-2

العینة هي مجموعة من الوحدات المختارة من مجتمع البحث والتي تحاول  تمثیله 

اإلطار الذي علیها یتم تحلیل المحتوى فعال، أي من مجتمع تمثیال جیدا، وتكون بمثابة 

البحث یمكن استخراج العینة طالما أن دراسة المجتمع بأكمله في الغالب، یعد عمال صعبا 

  .2ومكلفا

                                                           
  .9.30على الساعة  04/02/2020یوم مقابلة : قاسمي بدري 1
 ،وان المطبوعات الجامعیة، الجزائردی ،-االتصالیة–مناهج وتقنیات البحث في الدراسات اإلعالمیة : یوسف تمار 2

  .131ص ،2017
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هي جزء من المجتمع الكلي، تقوم بدراسته ثم تعمیم النتائج التي تم "وتعرف أیضا 

  .1التوصل الیها على كامل المجتمع

جانفي  01في الفترة الممتدة من  مفردات والتي تمثلت 06استنا هاته تم اختیارفي در 

نظرا لكثرة منشورات الصفحة في هذه الفترة كونه فصل شتوي  2020فیفري  06إلى  2020

  .لإلغاثة والمساعدة وتقدیم ید العون المحتاجصعب وقاسي الظروف تكثر فیه الحاالت 

كان لزاما لذلك الصعب أن یتناول الباحث المجتمع األصلي بأكمله،  ولضیق الوقت من

العینة أن نختار العینة التي تتناسب مع هذا البحث، وهذا ما قمنا به فكان االختیار على 

الصناعي والتي تتمثل في اختیار المفردة األولى  بوع باستخدام األس العشوائیة المنتظمة

بطریقة عشوائیة ثم اختیار المفردات التالیة للعینة بطریقة منتظمة على أساس تساوي البعد 

مما یضمن هذا الزمني بین كل مفردة وأخرى تبعا لنسبة تمثیل العینة إلى المجتمع األصلي، 

  .2واألیاماألسلوب عدم تكرار التواریخ 

 اختیار المفردة األولى عشوائیا من األسبوع األول من شهر جانفي  األربعاء حیث تم

، وتلیها المفردة الثانیة یوم الخمیس من األسبوع الثاني، والمفردة الثالثة یوم 01/01/2020

، والمفردة الخامسة یوم من األسبوع الرابع ، والرابعة یوم السبتمن األسبوع الثالث الجمعة

  .02/02/2020، والمفردة األخیرة یوم االثنین وع الخامسمن األسب األحد

  

  

  

  

                                                           
  .25، ص2000، دار الرضا للنشر، التسویق عبر االنترنت: طالل عبود 1
2
  .146،147ص ، ص،2000 ، عالم الكتب، القاهرة،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة :محمد عبد الحمید 
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  األیام         

  تاریخ المنشور 
  االثنین  األحد  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء

01/01/2020  +            

09/01/2020    +          

17/01/2020      +        

18/01/2020        +      

26/01/2020          +    

02/02/2020            +  

  یوضح توزیع العینة -01-رقمجدول 

  : فئات التحلیل تحدید -أ

وهي فئة الموضوع التي تتناول مضمون المواد اإلعالمیة  :فئة المضمون* 

وهناك بعض المؤشرات لفئة المضمون الذي یتمثل  1واالتصالیة المراد تحلیلها أي ماذا قیل؟

  .في األسالیب االقناعیة والعمل التطوعي 

ي صفحة ناس الخیر فبكثرة  مجموع المواضیع المتواجدة وهي: فئة الموضوع .1

  :الوالئیة بسكرة ومن مؤشرتها

شخص  إلىهي عملیة طبیة یتم خاللها نقل الدم من شخص سلیم : التبرع بالدم*

  .دم إلىیحتاج 

هي المساعدات التي تكون من طرف جهة معینة بما یجلب النفع : عائلة عانةإ*

  .  التي تعیش في ظروف مزریة واألفرادویدفع الضرر للعائالت 

                                                           
، قدسیة للنشر، تحلیل مضمون االعالم المنهج وتطبیقات العربیة: ریتشارد بد واخرون، ترجمة محمد ناجي الجوهر 1

  .104، ص1992
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دعم سواء  إلى وهو تقدیم العون للحاالت المریضة التي تحتاجها: مساعدة المرضى*

  .معنوي أوكان مادي 

المریضة التي تحتاج إلى دعم سواء وهو تقدیم العون للحاالت : مساعدة المرضى*

  .كان مادي أو معنوي

   .لیهاإوهي األهداف التي تسعى الجمعیة الوصول : فئة األهداف .2

وذلك من خالل استخدام مجموعة من األسالیب التي تؤثر في المستهدف  :قناعاإل*

  وتحثه على التطوع

وتدریب  فراد المجتمعبالمسؤولیة والتعاون بین أمن خالل نشر اإلحساس  :التوعیة*

  الشباب على التبرع

خالل إحداث تغیرات إیجابیة في حیاة المحتاجین من  :المساعدة على فعل الخیر*

  وحل مشاكلهم دون مقابل مما یسهم في ترابط المجتمع

  : فئة القیم .3

  .مجموعة من المبادئ التي تظهر في شخصیة الفرد وسلوكاته :قیمة إنسانیة*

اإلحسان ومد ید و لیها دیننا من إغاثة مریض إمجموعة القیم التي یدعو  :قیمة دینیة*

  .الخیر

  فراده لمجتمع وتماسكه ونشر المحبة بین أتساهم في ترابط ا :قیمة اجتماعیة*

  :االقناعیة فئة األسالیب .4

   .كیدلمتمثلة في التكرار والتأا :فئة األسالیب اللغویة*

دلة وشواهد إلى جانب تدعیمها بأوهي وضوح الرسالة وأهدافها  :فئة األسالیب العلمیة*

  .وصور
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  :االستماالتفئة  .5

   .دلة وصور للحاالت المحتاجةتعتمد على مخاطبة العقل وتقدیم أ :استمالة عقلیة*

   .ثارته حول المنشوراتهدف التأثیر على وجدان المتلقي وإ تست: استمالة عاطفیة*

  1وهي التي تجیب عن السؤال كیف قیل؟: فئة الشكل*

  صور وفیدیوهاتفي نص مكتوب،  تتمثل :طبیعة المادة المنشورةفئة  .1

عجاب بالصفحة واستخدام الرموز تشمل التعلیقات، اإل: التعبیریةفئة األسالیب  .2

   .التعبیریة ومشاركة الصور

  وتتمثل في الوقت التي تستغرقه الفیدیوهات: فئة الزمن .3

  ویعني اللغة العربیة والعلمیة والعامیة والمزج بینهما : فئة اللغة المستخدمة .4

هي مقطع محدد من رسالة أو مجموعة من الرسائل ممثلة : تحدید وحدات التحلیل -ب

لنفس الخصائص وطبیعة الفئة ، بمعنى أخر الوحدة في أبسط معانیها هي الشيء الذي نقوم 

بحسابه فعال، واختیارها ال یكون اعتباطیا بل تتحكم فیه طبیعة اإلشكالیة التي ینطلق منها 

  .1تحلیلیهطبیعة المضمون المراد الباحث ومرتبطة أیضا ب

المادة التي یبنى علیها المتكلم أو الكاتب كالمه، أو على ما  هي :الموضوع وحدة*

یدور الحدیث وهي وحدة یستعملها الباحث في تقنیة تحلیل المحتوى إلحصاء عدد المواد 

  .التي جاءت في المضمون محل التحلیل

  .2تطوعيحیث تم تحدید وحدة الموضوع في العمل ال

                                                           
  .133، مرجع سبق ذكره، صاالتصالیة-االعالمیةمناهج و تقنیات البحث في الدراسات : یوسف تمار 1
 ،2007كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر،-، طاكسیجتحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعیین: یوسف تمار 1

  .83ص
  .151، مرجع سبق ذكره، صاالتصالیة-مناهج و تقنیات البحث في الدراسات األعالمیة: یوسف تمار 2
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  : وحدة العد والقیاس *

تم االعتماد على وحدة العد عن طریق تكرار وحدة الكلمة التي تخص  :وحدة العد -

  .1كل كلمات المحتوى بحسابها وتصنیفها وعدها حسب طبیعتها في النص

والمقصود بها المدة الزمنیة تستعمل هذه الوحدة لدراسة شكل المادة : وحدة القیاس -

وهي تعني أن الباحث یقیس المدة الزمنیة التي استغرقها المحتوى في طریقة المعروضة، 

  .2عرضه وعادة ما تكون في شكل حساب الساعات أو الدقائق أو الثواني

                                                           
  .84ص ، مرجع سبق ذكره،تحلیل محتوى للباحثین و الطلبة الجامعیین: یوسف تمار 1
  .378ص ،2019دار أمجد للنشر والتوزیع،  ،مناهج و أسالیب البحث العلمي: جمال احمد عباس ومهى خالد شهاب 2



                        

  

  

  

  

 

  الثانـــــيــل ـــالفصـــ

  ة  ــــالنظـــري للدراساإلطــــــــار 
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  اإلقناع وأسالیبه: المبحث األول

بطبعه، یسعى إلى التواصل مع غیره من الكائنات  اجتماعيإن اإلنسان كائن : تمهید 

  .والتأثیر فیها إقناعهاالحیة، وال یكتفي بالتواصل فقط بل یسعى إلى 

 باالتصالإن عملیة اإلقناع تتجلى في مختلف المیادین والمجاالت حیث یسعى القائم 

في أي مجال إلى إیصال فكرة أو معلومة للغیر، یتطلب منه بذل مجهود حتى یتمكن من 

  .إقناع غیره و الوصول إلى الهدف المرجو

ونظریات وفي هذا الفصل سنتطرق إلى تعریف اإلقناع و عناصر العملیة اإلقناعیة، 

  .العملیة اإلقناعیة واستراتجیات وكذلك األسالیب واإلستماالت المعتمدة في عملیة اإلقناع

 تعریف اإلقناع : المطلب األول

  : لغة

الذي یرفع : والمقنع من اإلبل. أن یقنع البعیر رأسه إلى الحوض للشرب، وهو مده رأسه

  .رأسه خلقه وأشد

في الماء، ونرفع رأسها قلیال إلى الماء، لتجتذبه أن تضع الناقة غثنونها : واإلقناع 

  1اجتذابا

  :اصطالحا

الشواهد والعلل والمؤثرات أو أكثر باستخدام المعلومات و اإلقناع هو عملیة تحفیز الفرد 

  . 2الوجدانیة نحو تغییر المعتقدات و المیول والسلوك

                                                           
  .3754ص ،1981 ، دار المعارف،لسان العرب: عبد اهللا على الكبیر  1
  .24، مكتبة دار جدة، جدة، صهندسة اإلقناع في االتصال اإلنساني: راكان عبد الكریم حبیب  2
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هي عملیة تغییر أراء أو اتجاهات أو معتقدات أو ترسیخ أفكار وتعزیزها لدى 

  .1اآلخرین

  . 2هو عملیة تغییر أو تعزیز المواقف أو المعتقدات أو السلوك

 :التعریف اإلجرائي

ناعیة استخدام الحجج هي عملیة اتصال مخطط لها، یقوم فیها القائم بالعملیة االق

احاسیسه من اجل تحقیق تغییر معتقد أو سلوك أو ترسیخ أـفكار جدیدة لدى والبراهین و 

  . الجمهور المستهدف بواسطة وسیلة مناسبة

  عناصر العملیة االقناعیة: الطلب الثاني

  :(source)المصدر أو المرسل  :أوال

وقد یكون ویقصد به صانع الرسالة وقد یكون هذا المصدر فردا أو مجموعة من األفراد 

  .3مؤسسة أو شركة وكثیرا ما یستخدم المصدر بمعنى القائم باالتصال

والمرسل هو أول أطراف العملیة االتصالیة وهو صاحب الفكرة یقوم بوضع أفكاره في 

 ،وأن یحسن التعبیر عن هذه الفكرة رموز معینة، والبد أن تكون الفكرة واضحة في ذهنه أوال،

دمها، وأهم من هذا مراعاة ظروف وخبرات المستقبل، وأن یراعي طبیعة الوسیلة التي سیستخ

حتى  طف بمعنى أن یضع نفسه في مكان اآلخرینفلمرسل الناجح هو القادر على التعا

یتفهم مشاعرهم واتجاهاتهم وبناء علیه یستطیع أن یضع فكرته بطریقة مناسبة حتى یتمكن 

لرسالة فالصدق أهمیة صدق ا من إقناع المستقبل، وفي هذا المجال نحتاج إلى التأكید على

 . 4أكثر الطرق وصوال إلى اإلقناع

                                                           
  .05ص ،، مكتبة نورفن اإلقناع فنون ومهارات جدیدة تقنیات فعالة: سوزان الشوا 1
  .24، ص2001، مكتبة جریر ، فن اإلقناع: هاري میلز 2
  .131ص، 2015دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان ، نظریات االتصال: بسام عبد الرحمان الشاقبة 3
   96-95ص، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، الكویت، التأثیر ونظریاتمبادئ علم االتصال : حمود حسن إسماعیلم 4
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  :(message)المضمون أو الرسالة  :ثانیا

یعد المضمون من أهم العناصر التي تستخدم في عملیة اإلقناع، فهو المعنى أو الفكرة 

التي تتعلق  واآلراءبل، وتتضمن المعاني واألفكار أو المحتوى الذي ینقله المصدر إلى المستق

عدة  وهناك 1بموضوعات معینة یتم التعبیر عنها رمزیا سواء باللغة المنطوقة أو غیر ذلك

  : عداد الرسالة االتصالیة المقنعة نذكر منهااعتبارات یجب مراعاتها عند إ

  .الوضوح واستخدام اللغة البسیطة -   

  استخدام األدلة والبراهین والترتیب المنطقي  -   

  )لماذا-كیف-ینأ-متى-من-لماذا( عن األسئلة الستة اإلجابة -   

   .2الموضوعیة أثناء إعداد الرسالة -   

  الوسیلة  :ثالثا     

اعتبر بعض العلماء وعلى رأسهم مارشال ماكلوهان بأن الوسیلة تلعب دورا هاما في 

 أي أن" الوسیلة هي الرسالة"عملیة االتصال بل هي من أهم عناصره حیث وصفها قائال 

استعمال وسیلة معینة في عملیة التواصل قد تحدث تغییرا جذریا في األشخاص یفوق بكثیر 

  .3من التغییر الذي یحدثه المضمون االتصالي

 

 

  

  

                                                           
  .133ص، مرجع سبق ذكره :عبد الرحمان المشاقبة  1
  .106- 104ص -ص،مرجع سبق ذكره: محمود حسن إسماعیل  2
  135صمرجع سبق ذكره، : بسام عبد الرحمان المشاقبة  3
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  المتلقي أو المستقبل: رابعا

المستقبل هو الذي یتلقى الرسالة ویقوم بفك رموزها ویحللها ویتفاعل معها ویتأثر 

  .بمضمونها

یعد أمرا سهال في االتصال الشخصي واالتصال الجماعي، ولكن وتحدید المتلقي 

یصعب تحدید المتلقي في االتصال الجماهیري، وصعوبة التحدید هذه تشكل عقبة في نجاح 

العملیة االقناعیة فإذا لم یكن لدى القائم باالتصال فكرة جیدة عن طبیعة الجمهور الذي 

كاملة بخصائصه فلن یتمكن من إحداث التأثیر  یستوجب إلیه رسالته، وٕاذا لم یكن على درایة

   .1المطلوب مهما كانت الرسالة معدة جیدا ومنقولة بوسیلة مناسبة

  التأثیر  :خامسا

إن عملیة التأثیر هي عملیة نسبیة ومتفاوتة بین شخص وأخر وجماعة وأخرى، وذلك 

االتصال الجماهیریة بطیئا بعد تلقي الرسالة االتصالیة وفهمها، وغالبا ما یكون تأثیر وسائل 

ولیس فوریا، كما یعتقد البعض وقد یكون تأثیر بعض الرسائل مؤقتا ولیس دائما، ومن ثم 

فإن التأثیر هو الهدف النهائي الذي یسعى إلیه المرسل وهو النتیجة التي یتوخى تحقیقها 

والخطوة الثانیة  القائم باالتصال وتتم عملیة التأثیر على خطوتین األولى هي تغییر التفكیر

  . 2هي تغییر السلوك

  اإلقناع نظریات: المطلب الثالث

 :ات الثالثةنظریة التاء -1

على اعتبار أن االتصال االقناعي والتأثیر " لوني مشال"انطلقت هذه النظریة من أفكار

  : في سلوك الفرد یتم عبر ثالث مراحل هي

                                                           
   .121ص ،مرجع سبق ذكره: محمود حسن إسماعیل   1
  .136ص ، مرجع سبق ذكره: بسام عبد الرحمان المشاقبة  2
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 اللساني وتعزیز كل ذلك بالبراهین  اإلقناع آلیاتالتوعیة وتتضمن : المرحلة األولى

عقول المتلقین، ویشترط في كل معلومات المرسل أن تكون  إلىواألدلة المقنعة التي تنساب 

بسیطة حتى یتم فهمها، كما یشترط عدم التناقض لتنال المصداقیة، كما یشترط في التوعیة 

 . ، الموضوعیة وعدم التحیزحتى تكون أكثر فعالیة

 وتظهر خاصة في الحمالت اإلعالمیة والدعائیة لكنها غیر مؤثرة  :ةالمرحلة الثانی

في االتصال اإلعالني فهي تنص على إدراك أن التوعیة ال تلبي الغرض لوحدها فهي تبین 

مخاطر الموضوع وفوائده لكن التشریع یلعب دورا إیجابیا في ممارسة نوع من الضغط على 

 .و إلیهالمتلقي من أجل مسایرة المرسل فیما یدع

 وهي مرحلة التتبع إذ البد للمرسل أن یعرف أین وصل من أهدافه  :المرحلة الثالثة

 اإلنسانمرتبط  بالمتابعة و المراقبة للعملیة ككل الن  والتأثیر اإلقناعفإن نجاح عملیة 

، إن عملیة المتابعة على عكس المرحلة السابقة نجد باستمرار والتأكیدالتذكیر  إلىبحاجة 

في االتصال اإلعالني فهي تمكن المرسل من مواصلة بث رسائله أو إلغائها  مكانها

 .1واستبدالها بأخرى

 : نظریة التوافق المعرفي -2

تقدیر األداء  إلىیمیل   اإلنسانالنظریة شارل أسجود وتاننباوم أن یرى أصحاب هذه 

تقدیر األشخاص الذي یتفقون مع  إلىومعتقداته، وكذلك یمیل  أرائهوالمعتقدات التي توافق 

  .أفكاره، ویزید هذا التقدیر بزیادة التوافق وینقص بنقصانه

سجود وتاننباوم مقیاس لالتجاهات النفسیة في دراساتهم وتجاربهم لتوضیح وقد استخدم ا

نوع من عدم التوافق،  إلىعندما یتعرضون لمواقف اتصالیة تؤدي بهم  األفرادواثبات سلوك 

سلبیا، وفي كلتا الحالتین  أوة القیاس على أساس على أساس یكون االتجاه إیجابیا وتقوم فكر 

حالة الشخص  إلىضعیفا وتشیر نقطة الصفر في المقیاس  وسطا أوقد یكون شدیدا أو 

                                                           
  .200،201ص ص ، مرجع سبق ذكره :بسام عبد الرحمان المشاقبة 1



 اإلطار النظري                                                               الفصل الثاني

 

39 
 

( شيء بعینه، وتتخذ درجات القیاس الشكل التالي أوالذي ال یحمل اتجاها ما نحو شخص 

  .1 )3-،2-،1-صفر، ،1+،2+،3+

  :نظریة التنافر المعرفي -3

 اإلنسانالتوافق هو أن اتجاهات في داخل الفرد متنافرة ومتعارضة، و وجود :" تعریفها

یعمل على جعل اتجاهاته متفق علیها أو تتفق مع بعضها البعض ومع سلوكه فالعالقة بین 

ف ما یعرفه الفرد والطریقة التي یتصرف بها لیست بسیطة الن الناس بشكل عام تتصر 

  "بطرق تتفق مع ما یعرفونه

نظریة التنافر في المعرفة تنطلق من عدم وجود اتفاق سیكولوجي، وهذا االتفاق  إن

یقدم الفرد  أنمن المحتمل  إنیدخل ضمن دائرة االحتمال و لیس الفرضیة أو النظریة حیث 

یبحث عن  أنیقدم علیه یحاول  أنیكون لدیه مبررات كافیة وبعد  أنعلى سلوك معین بدون 

بان یكون لدى الفرد معلومة تبریرات إضافیة لسلوكه وهذا ما وضحته الدكتورة جیهان رشتي 

على هذا  أقدمسلوك معین لو  أوهي فقط باالعتبار عن القیام بعمل  أخذهاتجعله یمتنع لو 

حدث هذا  وٕاذاسیحدث تنافر وتعارض،  الرأي أوالسلوك الذي یتناقض مع تلك المعلومة 

، وهذه العملیة وأرائهبتغییر معتقداته  أوبتغییر سلوكه  إمار سیعمل الفرد علال تقلیله التناف

  . 2السیكولوجیة التي یطلق علیها تقلیل التعارض

  :نظریة التعلم االجتماعي -4

التقلید في یة حیث ركز على أهمیة المالحظة و بتطویر هذه النظر  بان دوراقام ألبرت 

وال یقتصر التقلید على الصغار فقط، بل ینطبق على الكبار أیضا بصورة . عملیة التعلم

فعندما نقلد تصرفا ما سرعان ما نكرره إذا وجدنا استحسانا من . عفویة في حیاتنا االعتیادیة

  .اآلخرین
                                                           

  .139ص ،1998، الدار المصریة البنانیة، القاهرة، االتصال ونظریاته المعاصرة: حسن عماد مكاوي و لیلى حسن السید1
  .168ص مرجع سبق ذكره،: بسام عبد الرحمان المشاقبة 2
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ي وتوضح النظریة كیف یتأثر الناس بواسطة التعلم ولكن بصورة مختلفة عما ورد ف

من خالل ) و سلبيإیجابي (، حیث أضاف إلى ما ورد فیها من سلوك اشتراطي سكنرنظریة 

  :المكافأة والعقاب، عوامل سلوكیة أخرى مثل

 لعب الدور یقصد به تخیل الفرد بقیامه لعمل ما، ثم تصوره لنتائج عمله .

التصرف فإذا تصرفت بطریقة ما تجاه إنسان ما، سوف تصبح أكثر میال لتكرار ها 

 .في المستقبل

 ویتم . تقلید النموذج ویتمثل في قیام الفرد بتقلید سلوك وتصرفات شخصا أخر

وبالتالي من الطبیعي أن .ذلك من خالل إعجاب الفرد بسلوك أو أسلوب إنسان أخر

 .یؤدي هذا اإلعجاب إلى قیامه بمحاكاة میول واعتقادات ذلك اإلنسان 

 رغبة فرد رد بسلوك أو تصرف ما یناسب تكییف السلوك ویقصد به قیام الف

إذ یتخیل الفرد أن . وكلما وجد االستحسان، كلما ساعد ذلك على إعادة السلوك. أخر

 . 1هذا الصوت هو ما یحبه اآلخرون فیه

  اإلقناعاستراتیجیات : المطلب الرابع

ثالث استراتیجیات نظریة " ساندرا بول روكیتش"و " ملفین دیفلیر"وضع كل من 

، والبد من التسلیم بأن هذه االستراتیجیات في حد ذاتها لیست نظریات مفصلة بعنایة لإلقناع

أو قضایا رسمیة، وٕانما هي خطوط توجیهیة تشیر إلى أنواع  بهاأو معلنة في فروض مسلم 

،وتشمل هذه لإلقناعالعوامل والمتغیرات التي ینبغي أن توضع في تفسیرات أكثر تفصیال 

  : یلي ما االستراتیجیات

 .دینامیةاإلستراتیجیة السیكو  -

 .اإلستراتیجیة االجتماعیة الثقافیة -

                                                           
   .160ص مرجع سبق ذكره،: الكریم حبیب راكان عبد 1
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  .إستراتیجیة بناء المعاني

  :اإلستراتیجیة السیكودینامیة) أ(

تم إدماج االقتراحات األساسیة لعلم النفس في إطار تعبیر المؤثر واالستجابة عند 

ویشیر هذا التعبیر إلى نتیجة عامة ألحداث نفسیة  s-o-rالفرد، وهو ما یشار إلیه بنظریة 

   1تؤدي إلى السلوك وٕادراكیةأو وجود مؤثرات نفسیة 

، یؤكد على القوى الداخلیة للفرد في تكوین السلوك،  لإلقناعدینامیكي إن االتجاه السیكو 

وذلك اعتبار البناء الداخلي للنفس البشریة هو نتاج التعلیم، وهذا التأكید هو الذي یجعل من 

  .الممكن استخدام وسائل االتصال الجماهیریة لتعدیل هذا البناء بحیث یغیر السلوك

ام رسالة إعالمیة فعالة لها القدرة على السیكودینامیة هو استخد اإلستراتیجیةن جوهر إ

 اإلقناعن مفتاح إأي . تغییر الوظائف النفسیة لألفراد لكي یستجیبوا لهدف القائم باالتصال

یكمن في تعلم جدید من خالل معلومات یقدمها القائم باالتصال لكي تغیر البناء النفسي 

  الداخلي للفرد المستهدف  

  

  

  

                

   السیكودینامیة اإلقناعإستراتیجیة  )1(رقم الشكل            

  

  

                                                           
  202- 199ص-ص مرجع سبق ذكره،: دحسن عماد مكاوي ولیلى حسین السی 1

  

رسالة إعالمیة       

  لالقناع   

  تؤدي إلى تعدیل أو 

  العامل   تنشیط    

 اإلدراكي      

   اإلدراكيالعامل 

     المعدل یشكل   

 سلوكا علنیا   
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  : الثقافیة اإلستراتیجیة االجتماعیة) ب(

ك یمكن السیطرة علیه من االفتراضات األساسیة لعلم النفس على أن السلو  بینما تقوم

قوى داخل الفرد، فإن العلوم االجتماعیة األخرى تفترض أن قدرا كبیرا من السلوك اإلنساني 

  .تشكله قوى خارج الفرد

ویؤكد علم دراسة المجتمعات البشریة على التأثیر القوى الثقافیة على السلوك، كما 

لم السیاسة على هیاكل الحكم وممارسة السلطة، أما علم االجتماع، فإنه یدرس تأثیر یؤكد ع

النظام االجتماعي على سلوك الجماعة،وتقدم كل هذه العلوم أساسا للتنبؤ بطبیعة العمل 

  . البشري

وبالتالي ال یوجد شك كبیر في أن كال من العوامل االجتماعیة والثقافیة تكفل خطوطا 

تهیئ السلوك البشري، ولهذا السبب، فإن مثل هذه العوامل الخارجیة یمكن أن  توجیهیة تكون

  .، مع افتراض أنه یمكن للفرد تحدیدها أو التحكم فیهالإلقناعأساسا 

القواعد  اإلقناعفعالة، هو أن تحدد رسائل  اجتماعیةثقافیة  إستراتیجیةإن ما تتطلبه 

الخاصة بالسلوك االجتماعي، أو المتطلبات الثقافیة للعمل الذي سوف یحكم األنشطة التي 

  .1أن یحققها اإلعالمیحاول رجل 

  

  

  

  

  الثقافیةاالجتماعیة  اإلستراتیجیة )2(رقم الشكل
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 رسالة إقناعیة 

تحدد أو تعید 
تحدید متطلبات 
ثقافیة أو قواعد 
سلوك للجماعة 

،أدوار أو رتب، 
 أو جزاءات

صیاغة ،أو 
تعدیل تعریفات  
لسلوك اجتماعي 

متفق علیھ من 
 أعضاء الجماعة 

  

تغییر في االتجاه 
  أو السلوك العلني
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 : المعاني إنشاء إستراتیجیة) ج(

الرابطة بین المعرفة  إنفي المعاني وقد عرفنا  التأثیربكلفة  لإلقناعهناك نهج ثالث 

التاریخ المسجل فمنذ  إلیهیأخذنا  إنالمدى الذي یمكن  إلىوالسلوك عرفت منذ وقت بعید 

فراد من خالل عملیات تطبیع اجتماعي تقوم على المعاني یشكلها األقرون كانت المعرفة أي 

داث الطبیعیة حاألأساس انتقاالت شفهیة فقط، كان الناس یتعلمون المعاني المقبولة للرموز و 

في  اآلنى حد كبیر، ل، وقد وسعت الطباعة هذه المعاني إتعقیدات نظامهم االجتماعي

مجموعات عالم قنوات جاهزة لواالتصال بالجماهیر تقد وسائل اإلعالم عصر وسائل اإل

نشاء المتعمد للمعاني، وتستخدم هذه القنوات كما هو واضح هائلة من السكان بقصد اإل

و تعدل  التي ترید أن تصوغ وتنظم  أدق من مصادرها المعلومات المتنافسة بواسطة عدد صا

لى الشؤون السیاسیة من المنتجات التجاریة إ شيءن كل المعاني التي خیرها الناس ع

السبل، نسان منذ القدیم بشتى یة تراكم المعلومات التي عرفها اإلفالمعرفة هي نتائج عمل

  . تعددة عفویااكتسب اإلنسان من خاللها رموز م

وهكذا نؤكد أن العالقة بین المعرفة والسلوك ستظل مبدءا أساسیا للسلوك البشري، وأن 

المعاني تشكل أعمالنا فعال، وقد بقیت صحة هدا االفتراض أالف السنین، وفي الحقیقة 

ت في السلوك بدون قصد، هذا ال ینفي أسس كافیة استطاعت وسائل اإلعالم أن تحدث تغیرا

قل ییر السلوك عن قصد فالمعلومات تنالمعاني بغرض تغ إنشاء إستراتیجیةاد على لالعتم

الى الجماهیر یجب أن تكون فعالة كأي نوع أخر من التغییر المعاني التي ینسبها لبعض 

تحقیق هذه المتغیرات،  أمكنأو القضایا أو المرشحین، أو المسائل، وٕاذا  كالمنتجاتاألشیاء 

یجب أن تأتي في أعقابها، وهي تعتمد  اإلقناعفإن تعدیالت السلوك نحو هذا الهدف من 

-الدینامیكیة النفسیة، تعلم اإلستراتیجیةعلى االستراتجیین السابقتین كثیرا، فإذا كان نهج 
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 إنشاء اتیجیةإستر الثقافیة االجتماعیة، تعلم، وافق فان نهج  اإلستراتیجیة اعمل و-استمر

   1-تعلم واعمل–المعنى هو 

  

  

  

  

  المعاني إنشاء إستراتیجیة )3(رقم الشكل                 

  اإلقناعاستماالت وأسالیب : المطلب الخامس

  :استماالت االقناع: 5-1

  :في الرسالة االقناعیة وهي المستخدمةتوجد ثالث أنواع أساسیة من االستماالت 

  : ستماالت عاطفیةا -أ

حاجاته  ٕاثارةفي وجدان المتلقي وانفعاالته، و  التأثیرتستهدف االستماالت العاطفیة 

القائم باالتصال، وتعتمد  أهدافالنفسیة واالجتماعیة، و مخاطبة حواسه بما یحقق 

  :االستماالت العاطفیة على ما یلي 

العبارات التي یطلقها القائم باالتصال  إلىوتشیر الشعارات :استخدام العبارات والرموز*

تردیدها، وتصبح مشحونة واضحة ومؤثرة بشكل یسهل حفظها و  لتلخص هدفه في صیغة

  . بمؤثرات عاطفیة تثار في كل مرة تستخدم فیها

                                                           
 ،الدار الدولیة للنشر والتوزیع،نظریات وسائل اإلعالم :ترجمة كمال عبد الرءوف ملفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش 1

  . 396ص مصر،

  

  

 وسائل إعالمیة مقنعة

  

معان جدیدة أو  إلىتؤدي 
 تغییرات في المعاني

  

المعاني تعطي توجیھا   

 للعمل      
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حیث كل حضارة لها رموزها العامة األساسیة، حیث یصبح التفاهم ممكنا الرموز  ماأ

لها مدلول عام متفق  أصبحالتي حلت محل التجارب الفردیة و  على أساس هذه الرموز العامة

  .علیه بین أفراد الجماعة

غیة مثل التشبیه واالستعارة والكنایة، وكل األسالیب البال: استخدام األسالیب اللغویة*

  . التي من شانها تقریب المعنى وتجسید وجهة نظر القائم باالتصال

و مفهوم ما دون التدلیل أوذلك استخدامها لترجیح فكرة معینة : صیغ افعل التفضیل *

  .على هذا الترجیح

و أكثر شهر، أوهي تستغل في ذلك حب التشبه بمن هو : االستشهاد بالمصادر *

  . و من یحظى بمصداقیة عالیة من جانب المتلقيأعلى سلطة، أ

  .وذلك على الرغم من عدم االتفاق واإلجماع علیها: عرض الرأي على أنه حقیقة *

 -وهي األلفاظ والعبارات التي تستخدم لتشدید المعنى مثل مجددا: معاني التوكید *

  .یقوه -بشدة

ویقصد بها استغالل الضغط الذي یجعلنا نتوافق مع : استخدام غریزة القطیع* 

  . العدوى النفسیة" لوین"الجماعة المرجعیة التي تنتمي إلیها، ویطلق علیها 

  :االستماالت العقلیة - ب 

وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقدیم الحجج والبراهین والشواهد المنطقیة وتنفیذ 

  : تستخدم في ذلكختلفة و ناقشتها وٕاظهار جوانبها المالمضادة بعد ماآلراء 

  .االستشهاد بالمعلومات واألحداث الواقعیة * 

  .تقدیم األرقام و اإلحصائیات * 

  .بناء النتائج على مقدمات * 

  .تنفیذ وجهة النظر األخرى * 
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  :استماالت التخویف -ج

تترتب على عدم اعتناق المتلقي  یشیر مصطلح استمالة التخویف إلى النتائج التي

یط اإلثارة العاطفیة لدى لتوصیات القائم باالتصال، وتعمل استماالت التخویف على تنش

  :المتلقي، وتؤدي استمالة التخویف إلى جعل المتلقي یستجیب للرسالة في حالتین

  .شدة اإلثارة العاطفیة تشكل حافزا لدى المتلقي لالستجابة لمحتوى الرسالة*  

بالتالي تقلیل التوتر العاطفي عند االستجابة و  عات الفرد بإمكان تجنب األخطا،توق*  

  . 1لمحتوى الرسالة

  :المستخدمة في الرسالة اإلقناعأسالیب  5-2

إن اإلقناع یكون أكثر فعالیة عندما نذكر أهداف الرسالة أو : وضوح األهداف -

  .استخالص النتائج بنفسهنتائجها بوضوح، بدال من أن نترك للجمهور عبء 

القائمین باالتصال أن یدعموا رسائلهم بتقدیم یحاول أغلب  :تقدیم األدلة والشواهد -

أدلة أو عبارات أو أراء منسوبة إلى مصادر أخرى غیر القائم باالتصال وٕاظهار أنه یتفق مع 

  .اآلخرینموقف 

حول ترتیب الحجج في اختلفت الدراسات : ترتیب الحجج اإلقناعیة داخل الرسالة -

مضمون الرسالة، فهناك من اظهر أن الحجج تقدم في البدایة یكون تأثیرها أقوى من الحجج 

التي تقدم في النهایة، إال أنه ال توجد هناك قاعدة أو قانون عام لترتیب الحجج في عملیة 

  .من األخرام ترتیب ما بدال ولكن علینا أن نفهم الظروف التي یفضل فیها استخد. اإلقناع

خبراء الحظ العلماء وال: استخدام االتجاهات واالحتیاجات الموجودة لدى الجمهور -

في هذا المجال بأن الرسالة تصبح أكثر فعالیة حینما تجعل الرأي أو السلوك الذي تعرضه 

                                                           
  .191- 188ص - ص  مرجع سبق ذكره،: دعماد مكاوي ولیلى حسین السی حسن1
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ٕاجبار ة فعال أما خلق احتیاجات جدیدة و للجمهور وعلى أنه وسیلة للتحقیق احتیاجاته الموجود

  .هور على إتباع أسلوب إلشباعها فیعتبر مهمة صعبةالجم

یؤمن عدد كبیر من العلماء االتصال بأن تكرار : تأثیر تراكم التعرض والتكرار -

وینعكس هذا اإلیمان في الحمالت التي تعتمد . اإلقناعالرسالة من العوامل التي تساعد على 

  .عالنیةإلى تكرار الرسائل اإل

إن المعلومات التي تتفق مع الرأي السائد یزید احتمال تأیید : تأثیر رأي األغلبیة -

  . 1لما في حین أن الرسائل التي تردد رأي األقلیة ال یحتمل أن تجذب المؤیدین اآلخرین

  :خالصة الفصل

إن المنظمات باختالف أنشطتها وسیاستها تمارس اإلقناع وبما في ذلك الجمعیات 

اتجاهات وسلوكیات الفرد وجلب أكثر التأثیر في الغیر وتغییر أراء و  إلىتهدف الخیریة، فهي 

عدد ممكن من المتطوعین من خالل عملیة اقناعیة مخطط لها باستخدام استراتیجیات 

  . وأسالیب اقناعیة وكذلك االستماالت بأنواعها من أجل إحداث التأثیر المطلوب
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  التطوعيماهیة العمل : المبحث الثاني

  : تمهید

صبحا أیعد العمل التطوعي قطاع ثالث بعد القطاع الحكومي والقطاع الخاص كونهما 

فراد المجتمعات والتكفل بكل ضروریاتها، فبدوره البارز في أقطاعیین غیر كافیین في احتواء 

المجتمعات أصبح أهم وسیلة دعم ومساندة للدول في التكفل بأفرادها والنهوض بالحاالت 

  .لى التغییر وتنمیة المجتمعاتإالمتضررة والعاجزة في سد احتیاجاتها وكذا السعي 

  تعریف العمل التطوعي: المطلب األول

 :لغة: التطوع

  1"فرضه یلزمه ال مما نفسه ذات من لشخصا به تبرع ما بأنه: "منظور ابن عرفه

 یطوعه طاعه یقال واالنقیاد االصطحاب على یدل الخیر، بفعل التبرع: " یعرف كما

   ،2متطوعون الجمعو  متطوع فهو به تبرع: بالشيء وتطوع ،مرهأل ومضى معه انقاد إذا

  : اصطالحا

أي عمل یقوم به اإلنسان بنفس راضیة دون مقابل مادي  بأنه: یعرف العمل التطوعي

أو غیر ذلك، وقد یكون عمل خیري على مستوى المجتمع المحلي أو المجتمع الكبیر سواء 

  .3كان ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو من خالل تقدیم المشورة والنصح

  

                                                           
1

دار مجدالوي للنشر  دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السیاسیة،: هناء حسني محمد النابلسي 

  .86، ص2009التوزیع، عمان، و 

، مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، "دراسة میدانیة" ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي: عثمان بن صالح العامر 2

  .07العدد
جامعة الفیوم،  العمل االجتماعي التطوعي األدوار والمسئولیات في ظل النظام العالمي الجدید،: أحمد ناجي عبد الفتاح 3

  .14، ص2018



 اإلطار النظري                                                               الفصل الثاني

 

49 
 

نفع الناس من أجل بأنه كل مال أو جهد أو وقت یبذل : ویعرف العمل الخیري

 .1ٕاسعادهم والتخفیف من معاناتهمو 

الجهد الذي یبذله الفرد من أجل مجتمعه، أو من أجل جماعة " :وعرفه عاطف بأنه

معینة، دون توقع جزاء مادي مقابل جهده سواء أكان هذا الجهد مبذوال بالنفس أو المال عن 

 2"طیب خاطر في سبیل سعادة اآلخرین

الحالة التي یكون فیها الشخص یوفر عمال مجانیا هو : ویعرف العمل التطوعي

لذلك یبرز التطوع من حالة العمل بشكل أساسي بواسطة المعاییر . لشخص أو منظمة

  :التالیة

 ممكن یعوضه عن التكالیف التي تكبدها نشاطه. ال یتقاضى المتطوع أي أجر.  

 دون إجراء أو ال یخضع المتطوع ألي تبعیة قانونیة، فهو دائما حر لوضع حد لها ب

  .3تعویض

  :اجرائیا

یعود بالمنفعة العامة أو المؤسسة و ي عمل خیري نابع من الرغبة الذاتیة للفرد أهو 

أنه ال یرتبط بمهنة كما  ،الوقتجهد و و حتى بالأو معنوي أما بتبرع مادي أعلى المجتمع، 

  .ماليذلك دون انتظار مردود مختلفة و  نما بخبرات وأسالیبإمجال متخصص محددة و 

  دوافع العمل التطوعي: المطلب الثاني

في البدایة لتسهیل الفهم أن الدوافع داخلیة فلكل سلوك وراءه دافع، و الحوافز خارجیة 

  .تأتي من اآلخرین لتحفیز الشخص للقیام بعمل ما واالتقان فیه

                                                           
السالمة للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ، دار ثقافة العمل الخیري كیف نرسخها؟ وكیف نعممها؟: عبد الكریم بكار 1

  .14، ص2012القاهرة، 

درجة ممارسة طلبة الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة للعمل التطوعي وعالقتها : (منى اسماعیل رفیق الفرا 2

  .16، ص2018مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستر، منشورة، الجامعة االسالمیة بغزة،  ، )بالمهارات القیادیة لدیهم
3 Le guide de Bénévolat à l’usage des dirigeants associatifs, 2012, p5. 
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  :و لقد قسم فؤاد علي دوافع التطوع الى أربعة دوافع رسمیة التي كالتالي

الشعور بغرض كسب األجر ومرضاة الرب و  :النفسيالدیني والروحي و  الدافع-1

  .بالسعادة

الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة توثیق الروابط وتنمیة التعاون و ل :الدافع االجتماعي-2

  .اتجاه المجتمع

اآلخرین یحركه لتقدیم هي ما یشعر به اإلنسان من آالم و  :الدافع اإلنساني الذاتي-3

  .الشعور بالمسؤولیة اتجاه المصابالمساعدة و 

 التي نشرت ثقافة إغاثةا عرف بثقافة العولمة الخیریة، و هو مو  :الدافع الحضاري-4

مصائب تجعل األمم من حروب و  اإلنسانیةالمنكوبین في الزالل والمحن والكوارث الطبیعیة و 

المآزق فكان ال  یصبح نفسه في نفسما أو شعب ما ربما تدور األیام و تجتمع لمساعدة دولة 

  .تجاوز محنتهتساعد الكل و  بد من التعاون لتحقیق أهداف إنسانیة

هناك كتابات یمكن أن تساهم لماذا یتطوعون؟ و  ولمعرفة دوافع التطوع لدى المتطوعین،

  :، من أمثلتها)خارجیة(دوافع منفعیة و ) داخلیة(دوافع خیریة : أخرى تقسم دوافع التطوع إلى

  : دوافع خیریة -

  .فكثیر من األدیان تحث على التطوع و مساعدة الناس: الوازع الدیني*

  .فالمتطوع شخص عنده حب اإلیثار و یحب مساعدة الناس: اإلیثار*

  .فالمتطوع یرید تحسین مستوى معیشة المجتمع: تحسین مستوى المعیشة*

  .أي التعاطف مع الفئات المستهدفة و المحتاجة: اإلیمان بالقضیة*

  :فعیةدوافع من -

  .اكتساب خبرات*

  .مقابلة أناس جدد و التعرف علیهم*
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  .اكتساب عالقات اجتماعیة جدیدة*

  .تقدیر الذات*

 .1شغل وقت الفراغ في شيء مفید*

  أهداف العمل التطوعيأهمیة و : المطلب الثالث

  :أهمیة العمل التطوعي-1

المواطنین في قضایا تكمن األهمیة الكبرى للعمل التطوعي في أنه یعمل على مشاركة 

األهلیة العاملة على تقدم المجتمع، كما أنه أنه یربط بین الجهود الحكومیة و  مجتمعهم، كما

لى من خالل هذا العمل یمكن التأثیر االیجابي في الشباب و تعلیمهم طریقة للحیاة قائمة ع

العلل لیل من أخطار یؤدي العمل التطوعي على التقتحمل المسؤولیة االجتماعیة، و 

السلوك المنحرف داخل المجتمع، عن طریق انغماس األفراد في القیام بأعمال االجتماعیة و 

من شأنها أن تشعرهم بأنهم مرغوب فیهم، و یضاف إلى ذلك أن هذه المشاركة التطوعیة 

ستؤدي إلى تنمیة قدرة المجتمع على مساعدة نفسه، عن طریق الجهود الذاتیة التي یمارسها 

  .2المتطوعون

  :أهداف العمل التطوعي-2

  :یمكن تحدید أهداف التطوع وفقا للجوانب الثالث األساسیة التالیة

  :أهداف خاصة بالمجتمع المحلي-1

  :یحقق التطوع تماسك المجتمع المحلي لألسباب التالیة

                                                           
، دار الكتب و الوثائق القومیة، رؤیة مستقبلیة لتطویر العمل التطوعي في الوطن العربي: مدحت محمد أبو النصر 1

  25، 24، ص ص2016
  .14، ص2007، فلسطسن، جدد شبابك بالتطوع: محمد هشام أبو القمبز  2
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تعمل الجهود التطوعیة على تخفیف المشكالت االجتماعیة التي تواجه المجتمع *

ذلك بالتالي على تكامل ینعكس ادة رضاء الناس وٕاشباع حاجاتهم و ى زیالمحلي مما یؤدي إل

  .تماسكهالمجتمع و 

تؤدي الجهود التطوعیة إلى أفراد المجتمع بالظروف الواقیة التي تعیش فیها الفئات *

األخرى ویعود ذلك بالتالي إلى وجود وتسهیل الفهم المشترك واتفاق األغلبیة حول المشكالت 

یقود یة التي یعاني منها المجتمع، ویتعین على المجتمع مواجهتها، وهذا واألحوال السلب

  .العصبیة الناتجة عن الجهل بأحوال الجماعات األخرى بالمجتمعبالتالي إلى تقلیل التمیز و 

انغماس مواطني المجتمع من المتطوعین في األعمال التطوعیة یقود إلى التفاهم *

ى قد تكون مهددة یقلل فرص اشتراكهم في أنشطة أخر حول أهداف مجتمعیة مرغوبة، و هذا 

  .تماسكهلتقدم المجتمع و 

  : أهداف خاصة بالمؤسسات االجتماعیة -2

  .مواجهة العجز في عدد الموظفین المكلفین بالعمل بهذه الهیئات*

خاصة إذا كان رة الفنیة للمؤسسة االجتماعیة، و یسهم التطوع في تقدیم المشو *

  .ة و الرأيالمتطوعین ذوي الخبر 

خاصة إذا كان المتطوعین المؤسسة االجتماعیة في المجتمع و یدعم التطوع مكانة *

  .الخبرة الجیدةمن المشهود لهم بالسمعة الطیبة و 

یسهم التطوع في تحقیق أهداف المؤسسة حیث أن ما یقوم به هؤالء المتطوعین * 

  .معیحقق بطریقة أو بأخرى األهداف الموضوعة لخدمة أبناء المجت

أهدافها و وبرامجها و .. المجتمع بالمؤسسة االجتماعیةیؤدي التطوع إلى تعریف *

  .المعوقات التي تواجهها

  :أهداف خاصة بالمتطوعین -3

  :من خالل اشتراك المتطوع في األنشطة المختلفة یمكن أن یتحقق اآلتي
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  :إشباع بعض الحاجات لدى المتطوعین مثل*

  .الحصول على مكانة اجتماعیة-

قبول من المجتمع، مثل اإلحساس نتماء للمنظمة التي تلقى تأیید و الشعور باال-

  .بالنجاح نتیجة القیام بعمل یقدره اآلخرون

اهتمام المتطوع بأهداف اجتماعیة مرموقة یوجه طاقاته بعیدا عن االنحراف حیث أن *

رات تساعد لها یكتسب خبمن خالض األعمال التي تشغل وقت فراغه و التطوع یغمسه في بع

   1 .تكامل شخصیتهعلى نضج و 

  معوقات العمل التطوعي: المطلب الرابع

  :لىإیمكن تصنیف المعوقات التي یواجهها العمل التطوعي 

  :من بینها: معوقات تتعلق بالمتطوع

  .فوائدهالجهل بأهمیة العمل التطوعي و -

  .منها غالباتحمل المتطوع أحیانا أعماال تفوق طاقته ما یدفعه الى التهرب -

  .عدم الثقة بالنفسالخوف من االلتزامات وتحمل المسؤولیة و -

  .الشعور بالیأس من عدم إمكانیة تغییر الواقع-

  : معوقات تتعلق بالمنظمات التطوعیة

  .شؤونهمخاصة تهتم بالمتطوعین و  ٕاداراتعدم وجود هیئات و  -

  .لمجالعدم توفر برامج خاصة تهدف إلى تدریب المتطوعین في نفس ا -

  .عدم تقدیر الجهد الذي یبذله المتطوع -

  
                                                           

، 56، جامعة البحرین، ص صمعوقات مشاركة المرأة البحرینیة في جهود العمل التطوعي: زهراء أحمد عیسى سند 1

57.  
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  :و یمكن إرجاع أهم هذه المعوقات إلى :معوقات تتعلق بالمجتمع

  .نقص الوعي بین أفراد المجتمع بأهمیة العمل التطوعي -

  .مواقع العملغیاب مفهوم التطوع في المدارس والجامعات و  -

  .الصغرعدم بث روح العمل بین أفراد المجتمع منذ  -

  .المصلحةمال القضایا المتعلقة بالمجتمع و ٕاهاالهتمام بالقضایا الخاصة و  -

  :إلى جانب المعوقات األخرى معوقات إعالمیة من بینها: -إعالمیة-معوقات خاصة

  :ضعف االهتمام اإلعالمي

مزال العمل التطوعي یحتل أدنى المراتب في وسائل اإلعالم مقارنة بالمجاالت األخرى 

  .شهد هذه الوسائل إقباال كبیر علیها، و هذا بالرغم من قدرتها الكبیرة عن تنشیطهالتي ت

  :قد یرجع إلى أسباب متعددة من بینها :محدودیة الوسائل

أحجام الجمعیات و المؤسسات الخیریة و اعتمادها على وسائل إعالمیة دون األخرى، 

ٕاهمال غیرها في وقت أصبح فیه و مد على وسائل اإلعالم المطبوعة حیث غالبا ما نجدها تعت

  .اإلقبال على هذه األخیرة محدود جدا

  : البیاناتیات و المعطنقص المعلومات و 

فنجاح المادة اإلعالمیة یحتاج إلى توافر معلومات كافیة حول العمل التطوعي أو 

الجهة الخیریة المستهدفة، حیث أنه بموجب هذه المعلومات یتسنى تقدیم خطة إعالمیة 

األمر الذي یأخذ على  هوتطوعیة فعالة تخدم العمل التطوعي وتوصله إلى الهدف، و 

كله سببه  هذافتقد إلى قاعدة بیانات متكاملة و المؤسسات التطوعیة التي ال تزال تالجمعیات و 

  .1عدم االحترافراجع إلى قلة الخبرة و 

  

                                                           
  .20-18ص-، ص2017جامعة ادرار، الجزائر، ، اإلعالم الجدید وتنمیة العمل التطوعيسمیة بوحادة،   1
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  :خالصة الفصل

اهللا ونشاط یساهم في  إلىیبقى العمل التطوعي عمل نابع عن مرضاة النفس والتقرب 

النهوض بالمجتمعات وتحسین أوضاع الیومیة للمحتاجین لذا حبذا في تفعیله وتدعیمه 

  .وتوعیة المواطنین على مدى أهمیته الكبیرة إلیهالجمعیات الخیریة التي تدعو 
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  )فیسبوك(ماهیة موقع التواصل االجتماعي : المبحث الثالث

بفعل التطورات التكنولوجیة الحدیثة لإلعالم واالتصال،أدت إلى تغیرات في : تمهید 

مختلف جوانب الحیاة اإلنسانیة و االجتماعیة كما أثرت على مجال االتصال، حیث أدت 

ارة عن قریة كونیة إلى ظهور شبكة االنترنت وانتشارها في العالم وهذا ما جعل العالم عب

. صغیرة، فأتاحت أمام األفراد التفاعل فیما بینهم ومشاركة أفكارهم وتبادل المعارف والخبرات

وظهور الجیل الثاني لالنترنت الذي وفر إمكانیة جدیدة في االتصال، وذلك من خالل مواقع 

  .فیسبوكتي من بینها شبكات التواصل االجتماعي وال

فیسبوك، وأهم میزات هذا سنتطرق إلى تعریف موقع فیسبوك وتاریخ وفي هذا الفصل 

  .فیسبوكإلى الوظائف التي یؤدیها موقع  الموقع وكذلك

  تعریف فسبوك: المطلب األول

فیسبوك على أنه أحد شبكات التواصل االجتماعي التي رغم أن عمرها ال یعرف موقع 

األكثر استخداما وتأثیرا على  یزید عن عشر سنوات إال أن مواقعها أصبحت لألشهر و

  . مستوى العالم

كما یعرف على أنه شبكة اجتماعیة على االنترنت تتیح لمستخدمیها إدخال بیاناتهم 

 .1الشخصیة ومشاركتها مع بقیة مستخدمي الموقع

  تاریخ فیسبوك: المطلب الثاني

من بوك هو شبكة اجتماعیة استأثرت بقبول وتجاوب كبیر من الناس خصوصا فیس

من قبل طالب یدعى مارك زوكربیرج  2004الشباب في جمیع أنحاء العالم، تم إنشاؤه عام 

محصورة في نطاق  ة، وكانت مدونة فیسبوكمن جامعة هارفارد في الوالیات المتحدة األمریكی

                                                           
  .117، ص2011مجداول للنشر والتوزیع، لبنان،  اإلعالم الجدید في السعودیة، :سعد محارب المحارب 1
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الجامعة وبحدود أصدقاءه، لم یخطر هو وصدیقین له إن هذه المدونة ستجتاح العالم 

  .س الوالیات المتحدة األمریكیة وظلت مقتصرة على أعداد من الزواراالفتراضي في مدار 

بوك العام، الذي فیسلقد أضحى كل منا یتكلم عن ) " مارك زوركربیرج(والتي قال عنها 

تفكر الجامعة في إنشاؤه، أظن انه من السخف أن یستغرق األمر من الجامعة سنتین من 

  ".ضل منهم في أسبوع واحدوجدت أن بإمكاني تنفیذ أف. اجل تنفیذ ذلك

إال إن هذه المدونة لم تحقق تمیزا على المواقع االجتماعیة األخرى التي سبقتها مثل 

حیث حقق القائمون على الموقع إمكانیات جدیدة لهذه  2007موقع ماي سبیس، حتى عام 

یث بوك، بحهذه الخاصیة من سهرة موقع فیس الشبكة ومنها إتاحة فرصة للمطورین مما زادت

تجاوز حدود الوالیات المتحدة األمریكیة إلى كافة دول العالم وتجاوز عدد المسجلین في هذه 

النصف ملیار شخص، ویتبادلون فیما بینهم الملفات والصور ومقاطع  2010الشبكة سنة 

  .الفیدیو ویعلقون على ما ینشر في صفحاتهم من أراء وأفكار ومواضیع متنوعة وجدیدة 

غوغل (بوك حالیا من حیث الشهرة واإلقبال المركز الثالث بعد موقعي وتحتل شبكة فیس

ملیون شخص وأصبح مؤسس  800، وبلغ عدد المشتركین فیها أكثر من )ومابكروسفت

  ؟ 1بوك اصغر ملیاردیر في العالمیسف

  خصائص الفیسبوك: لثالمطلب الثا

والتي یطلق علیها لوحة الحائط وهي عبارة عن مساحة مخصصة في : wallالوال *

  .صفحة الملف الشخصي إلى هذا المستخدم

إلثارة االنتباه إلى  التي تتیح للمستخدمین من إرسال وكزة افتراضیة : pokesالوخزة *

وهي عبارة عن إشعار یحظر المستخدم بأن أحد األصدقاء یقوم بالترحیب (بعضهم البعض 

  .)به 

                                                           
  .161- 160االعالم وشبكات التواصل االجتماعي، دار التعلیم العالي، القاهرة، ص : عالء الدین محمد عفیفي  1
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الصور من أجهزتهم إلى المستخدمین من تحمیل األلبومات و تمكن : photosالصور *

الموقع، وبمكن ضبط إعدادات الخصوصیة لأللبومات الفردیة وبالتالي الحد من مجموعات 

من سماته أیضا القدرة على تسمیة و المستخدمین التي یمكنهم من مشاهدة البوم معین 

  .المستخدمین في صورة ما 

الحالة التي تتیح للمستخدمین إمكانیة إبالغ أصدقائهم بأماكنهم، : statusكانة الم*

  . وما یقومون به من أعمال في الوقت الحالي

التي تظهر على الصفحة الرئیسیة لجمع : feed newsالتغذیة اإلخباریة *

. 1المستخدمین، حیث تقوم بتمییز بعض البیانات مثل التغیرات التي تحدث في الملف

وهي سمة متعلقة بالتدوین تسمح بإضافة العالمات : facebook notesیسبوك تعلیقات ف*

  . والصور التي یمكن تضمینها

التي تتیح للمستخدمین إرسال هدایا افتراضیة إلى أصدقائهم : cadeaux سمة الهدایا*

  . 2تظهر على الملف الشخصي للمستخدم الذي یقوم باستقبال الهدیة

   وظائف فیسبوك : المطلب الرابع

أنه وسیلة لزیادة مساحة انتشار المادة اإلعالمیة المنقولة إلیه من : الوظیفة األولى*

المقروءة والمرئیة -وفي هذا السیاق تعید وسائل إعالمیة نشر موادها. وسائل أخرى

إعادة ، باإلضافة إلى قیام بعض كتاب الرأي ب)بوكفیس(على صفحاتها على -والمسموعة

نشر مقالتهم على صفحاتهم الخاصة، وكذلك األمر بالنسبة إلى القائمین على برامج 

وفي السیاق ذاته یحصل الناشرون على رجع صدى إضافي من خالل . تلفزیونیة وٕاذاعیة

  .المرتبطین بهذه الصفحات، غیر ذلك الذي تتیحه وسائل النشر األصلیة

                                                           
   .138- 137ص ،2015 الدار المنھجیة للنشر والتوزیع، األردن، التواصل االجتماعي، ،حلیمة قادري 1
  .207، ص2011اإلعالم الجدید،مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة ،: صالح محمد عبد الحمید 2
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شخصیات العامة لها ات العامة والخاصة والهي أن عددا من الجه: الوظیفة الثانیة*

یسبوك، األمر الذي یوفر فرصة للصحافیین للحصول على احدث المعلومات صفحات على ف

عن هؤالء، وعن نشاطاتهم الجدیدة فضال عن إمكانیات التواصل معهم، وتوجیه استفسارات 

  . نشورةلهم، وٕاجراء حوارات معهم، األمر الذي قد یتحول إلى مادة إعالمیة م

یسبوك یتیح المجال إلنشاء الصفحات تجمع المهتمین ألي شان ف إن: الوظیفة الثالثة*

مشترك، بما یجعله بمثابة نقطة التقاء افتراضیة تتجاوز حدود اإلدارة المؤسسیة محلیا ودولیا، 

وقد یكتفي هؤالء بالتعبیر عن حجم تأیید أو المعارضة، وقد یمضون إلى سلوك میداني وفي 

یسبوك یوفر إعالمیة كل هذا فضال على أن ف حالتین تمثل هذه الصفحات مقدمة لتغطیةال

، وبالتالي إمكان إذاعتها _ بوسائط متعددة_لكل مشترك فیه الفرصة لتغطیة األحداث

لجمهور واسع من دون الحاجة إلى االلتزام بمعاییر وسائل اإلعالم التقلیدیة أو الصحافة 

ن بعض هذه التغطیات تنتقل إلى وسائل اإلعالم التقلیدیة والصحافة والواقع إ. االلكترونیة

   .1االلكترونیة

  :خالصة الفصل

وأكثرها استعماال، حیث ساهم یسبوك من أحد منتجات تكنولوجیا االتصاالت إن موقع ف

یسبوك مات وجماهیرها، كذلك ساهم موقع فیسبوك في تحقیق التواصل والتفاعل بین المنظف

الشباب بالعمل التطوعي وذلك من خالل وظائفه ومیزاته التي أدت إلى تحقیق بتوعیة 

  .التواصل الدائم بین الجمعیة وجمهورها
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التكرارات والنسب المئویة للموضوعات التي نشرت على 

العائالت بالمرتبة األولى بنسبة تقدر 

المنطقة وخاصة عیشیة للعدید من العائالت في 

7,14 

64,28 
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  :فئة المضمون

  فئة المواضیع یوضح )1(الجدول رقم                 

  النسبة  التكرار 

0   /  

09  64.28٪  

  ٪7.14  01  توفیر دواء

  01  ٪7.14  

03  21.42٪  

14  100٪  

  )1(رقم شكل                                

التكرارات والنسب المئویة للموضوعات التي نشرت على ) 1(یوضح الجدول رقم 

العائالت بالمرتبة األولى بنسبة تقدر  إعانةجاءت فئة و  الوالئیة، صفحة جمعیة ناس الخیر

عیشیة للعدید من العائالت في سوء الحالة الم إلى٪ وهذا راجع 

فئة الموضوع

21,42 

64,28 

 

 

                                                           الفصل الثالث

فئة المضمون/1

                

  الموضوع

  التبرع بالدم

  عائلة  إعانة

توفیر دواء طلبیه

  مساعدة مرضى

  فئات أخرى

  المجموع

  

                                

یوضح الجدول رقم 

صفحة جمعیة ناس الخیر

٪ وهذا راجع 64.28ـب

التبرع بالدم

إعانة عائلة 

طلبیھ توفیر دواء

مساعدة مرضى

فئات أخرى
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عانة العائالت لى إكذلك نجد أن جمعیة ناس الخیر ركزت ع

فرشة وخالل فترة األمن المتطوعین بالتبرع باألغطیة و 

 .المحتاجعلى العائالت 

  یوضح فئة األهداف

  نسبة     

21.42٪  

   /  

78.57٪  

100٪  

  

مجموعة من  إلىنالحظ من خالل هذا الجدول أن جمعیة ناس الخیر الوالئیة، دعت 

األهداف التي سعت الجمعیة لتحقیقها هي المساعدة على فعل الخیر 

٪ ، ونجد أن الجمعیة ركزت على هذه 

المجتمع لقوله صلى اهللا  أفرادتحقیق الترابط بین 

78
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كذلك نجد أن جمعیة ناس الخیر ركزت ع. المناطق النائیة المجاورة لها

من المتطوعین بالتبرع باألغطیة و فكانت في فترة الشتاء غالبا ما تطلب 

على العائالت  توفیر مواد غذائیة وتقوم بتوزیعها إلى

یوضح فئة األهداف )2(الجدول رقم                        

  تكرار

03  

   /  

  11  مساعدة على فعل الخیر

14  

 )2(شكل رقم                                    

نالحظ من خالل هذا الجدول أن جمعیة ناس الخیر الوالئیة، دعت 

األهداف التي سعت الجمعیة لتحقیقها هي المساعدة على فعل الخیر  أهم

٪ ، ونجد أن الجمعیة ركزت على هذه 78.57: والتي جاءت بالمرتبة األولى بنسبة تقدر ب

تحقیق الترابط بین  إلىهذا یؤدي الفئة من مساعدة المحتاجین و 

فئة األھداف

االقناع 

التوعیة

مساعدة على فعل الخیر
78,57 

21,42 

                                                           الفصل الثالث

المناطق النائیة المجاورة لها

فكانت في فترة الشتاء غالبا ما تطلب 

إلىرمضان تسعى 

                        

  األهداف 

  االقناع 

  التوعیة

مساعدة على فعل الخیر

  المجموع
  

                                   

نالحظ من خالل هذا الجدول أن جمعیة ناس الخیر الوالئیة، دعت 

أهماألهداف، ومن 

والتي جاءت بالمرتبة األولى بنسبة تقدر ب

الفئة من مساعدة المحتاجین و 

االقناع 

التوعیة

مساعدة على فعل الخیر
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من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنه كربة من كرب یوم 

كان  ، واهللا في عون العبد ماواآلخرة

٪ كذلك سعت 21.42المرتبة الثانیة بنسبة 

 من اجل كسب متطوعین ومساهمة في تقدیم تبرعات للجمعیة

   یوضح فئة القیم

  نسبة

28.57٪  

42.85٪  

28.57٪  

100٪  

 

28,57
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من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنه كربة من كرب یوم 

واآلخرةالقیامة، ومن یسر على معسر یسر اهللا علیه في الدنیا 

المرتبة الثانیة بنسبة  اإلقناع فئةوجاءت في ) العبد عون أخیه

من اجل كسب متطوعین ومساهمة في تقدیم تبرعات للجمعیة اإلقناع إلى

یوضح فئة القیم )3(الجدول رقم                             

  تكرار  

04  

06  

04  

14  

 )3(شكل رقم                                            

فئة القیم

42,85 

57 28,57 

                                                           الفصل الثالث

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنه كربة من كرب یوم (علیه وسلم 

القیامة، ومن یسر على معسر یسر اهللا علیه في الدنیا 

العبد عون أخیه

إلىالجمعیة أیضا 

                            

    القیم

  إنسانیة 

  دینیة 

  اجتماعیة

  المجموع

  

                                           

 

  

إنسانیة 

دینیة 

اجتماعیة
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الجمعیة فنالحظ نسبة القیم  إلیها

الدین اإلسالمي الذي  إلىیرجع هذا 

غرس فینا العدید من القیم منها مساعدة المحتاجین والتكفل بحقوق الیتامى ومساعدة 

هذه القیم الدینیة اإلسالمیة تساعد في 

 األنانیةالمحافظة على تماسك المجتمع ووحدته واستقراره ، وكذلك تحمي المجتمع من 

٪ 28.57وتلیها القیم اإلنسانیة واالجتماعیة التي جاءت في نفس المرتبة بنسبة 

  االقناعیة 

  نسبة 

28.57٪  

71.42٪  

100٪  

 

71
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إلیهایوضح مجموع القیم التي دعت ) 3(الجدول رقم 

یرجع هذا ٪ و 42.85ي المرتبة األولى بنسبة 

غرس فینا العدید من القیم منها مساعدة المحتاجین والتكفل بحقوق الیتامى ومساعدة 

هذه القیم الدینیة اإلسالمیة تساعد في  إنونالحظ . المرضى والعمل الصالح واإلحسان

المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته واستقراره ، وكذلك تحمي المجتمع من 

وتلیها القیم اإلنسانیة واالجتماعیة التي جاءت في نفس المرتبة بنسبة 

  .لكل واحدة منهما

االقناعیة  فئة األسالیبیوضح ) 4(الجدول رقم 

نسبة   تكرار

04  28.57

10  71.42

14  100

 )5(شكل رقم                                    

فئة األسالیب

28,57 

71,42 

                                                           الفصل الثالث

الجدول رقم 

ي المرتبة األولى بنسبة الدینیة جاءت ف

غرس فینا العدید من القیم منها مساعدة المحتاجین والتكفل بحقوق الیتامى ومساعدة 

المرضى والعمل الصالح واإلحسان

المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته واستقراره ، وكذلك تحمي المجتمع من 

وتلیها القیم اإلنسانیة واالجتماعیة التي جاءت في نفس المرتبة بنسبة . فرطةالم

لكل واحدة منهما

الجدول رقم                

  األسالیب

  أسالیب لغویة 

  أسالیب علمیة

  المجموع

  

                                   

 

أسالیب لغویة 

أسالیب علمیة
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األسالیب 

  اللغویة

  النسبة    التأكید              تكرار             
  ٪28.56  النسبة    التكرار    النسبة    التكرار   

      01    7.14٪     03  21.42٪  
  

األسالیب 
  العلمیة

  ٪71.42  وضوح األھداف          أدلة وشواھد          
  النسبة    التكرار    النسبة    التكرار   
    08  57.14٪     02  14.28٪    

  ٪100   14                                 المجموع
  

 )6(شكل رقم 

  

٪ وهذا راجع 71.42نالحظ أن فئة األسالیب العلمیة احتلت المرتبة األولى بنسبة تقدر 

إلى األدلة والشواهد التي اعتمدت علیها الجمعیة في تعزیز منشوراتها حیث نجد أن كل 

منشور مدعم بصور وفیدیوهات وكذلك وضوح األهداف حیث كانت الجمعیة أهدافها واضحة 

التطوع والتبرع ، فوضوح الهدف كان له دورا فعال في تحقیق  إلى فهي غالبا ما كانت تدعو

٪ حیث اعتمدت 28.56واحتلت فئة األسالیب اللغویة المرتبة الثانیة بنسبة . هدف الجمعیة 

التكرار وال یمكن إنكار الدور الذي یؤدیه التكرار في تحقیق  إلىفي هذا النوع من األسلوب 

تي تساعد على اإلقناع وهذا ما وضحه الدكتور حسن عماد التأثیر وهو من بین الوسائل ال
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األسالیب اللغویة  األسالیب العلمیة 

فئة األسالیب اإلقناعیة 

التكرار 

التأكید

وضوح األھداف 

أدلة وشواھد
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االتصال ونظریاته المعاصرة حیث قال إن عدد كبیر : مكاوي ولیلى حسن السید في كتابه

  .من علماء االتصال یؤمنون بان تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد على اإلقناع

  :االستماالت االقناعیةفئة یوضح ) 5(الجدول رقم 

استماالت 

  عاطفیة

  النسبة     استخدام الرموز والعبارات  أسالیب لغویة     

  ٪49.99  النسبة     التكرار    النسبة    التكرار  

    01  7.14٪       06  42.85٪  

استماالت 

  عقلیة

  ٪50  االستشهاد بأحداث واقعیة  إحصائیات

  النسبة    التكرار     النسبة     التكرار    

    /      /     07  50٪  

  ٪100  14  مجموع

 )7(شكل رقم                                      

 

یوضح فئة االستماالت التي اعتمدت علیها الجمعیة في تشجیع العمل ) 5(الجدول رقم 

 أنالنسب الموضحة في الجدول قریبة من بعضها البعض فنجد  نأالتطوعي الخیري ، فنجد 

٪ 50٪ واالستماالت العقلیة جاءت بنسبة 49.99االستماالت العاطفیة جاءت بنسبة 
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استماالت عاطفیة استماالت عقلیة

فئة االستماالت اإلقناعیة 

أسالیب لغویة 

استخدام الرموز والعبارات

إحصائیات

االستشھاد بأحداث واقعیة
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كل من االستماالت العقلیة والعاطفیة وهذا یوضح مدى  مزجفنستنتج أن الجمعیة هنا قامت ب

  .أهمیة كل منهما في تحقیق التأثیر واإلقناع التي تسعى إلیه الجمعیة 

         :فئة الشكل /2

  :طبیعة المادة المنشورةیوضح فئة ) 6(الجدول رقم                    

  نسبة   تكرار   طبیعة المادة المنشورة 

  ٪85.71  12  منشور مكتوب مع صورة

  /    /   صور

  ٪7.14  01  منشور مكتوب مع فیدیو

  ٪7.14  01  فیدیو

  ٪100  14  المجموع

 )6(رقمشكل                                         

 

صفحة جمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة،  طبیعة المادة المنشورة في 1 یوضح الجدول

٪ 85.71حیث جاءت فئة المنشور المكتوب مع صورة بالمرتبة األولى وذلك بنسبة مقدارها 

رأیناه في عینة  وذلك الن الجمعیة اعتمدت على تعزیز منشوراتها وتدعمها بأدلة وهذا ما
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منشور مكتوب مع صورة صور منشور مكتوب مع فیدیو فیدیو

طبیعة المادة المنشورة 

التكرار
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الدراسة فأغلب المنشورات كانت مصحوبة بصور وكما ذكرنا سابقا بان القائم باالتصال في 

 وٕاماهذه الحالة اعتمد على األسالیب العلمیة ومن مؤشراتها االعتماد على األدلة والشواهد 

  ٪7.14جاءت بمرتبة متساویة بنسبة بالنسبة منشور مكتوب مع فیدیو وفئة الفیدیوهات 

  :اللغة المستخدمةیوضح فئة ) 7(الجدول رقم 

  النسبة   التكرار  اللغة المستخدمة

  ٪64.28  09  العربیة 

  /   /   العلمیة 

  ٪28.57  04  العامیة 

  ٪7.14  01  المزج 
  ٪100  14  المجموع

  

 )8(شكل رقم 

  

طبیعة اللغة المستخدمة في صفحة جمعیة ناس الخیر الوالئیة الثاني یوضح الجدول 

٪ وجاءت 64.28بسكرة، حیث جاءت فئة اللغة العربیة في المرتبة األولى  بنسبة تقدر ب

وفي المرتبة الثانیة اللغة . لغة واضحة ویفهمها الجمیع  ألنهاهذه الفئة في المرتبة األول 
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اللغة المستخدمة

التكرار
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٪ ونجد ظهورها أكثر في الفیدیوهات وحیث تم المزج بین العربیة 28.57العامیة بنسبة 

  . ٪ والتي احتلت المرتبة الثالثة7.14والعامیة بنسبة 

  :یوضح فئة األسالیب التعبیریة) 8(الجدول رقم 

األسالیب 
 التعبیریة 

 عدد االعجابات بالصفحة       مشاركة الصور              علیقات على المنشور عدد ت   

الفئة 
 الفرعیة

الفئة  النسبة التكرار
 الفرعیة

الفئة  النسبة  التكرار 
 الفرعیة

 النسبة التكرار

0-50 10 71.42٪ 0-50 12 85.71٪ 0-50 01 7.14٪ 

50 -100 02 14.28٪ 50 -100 01 7.14٪ 50 -100 10 71.42٪ 

أكثر 
 100من

أكثر من  14.28٪ 02
100 

أكثر من  7.14٪ 01
100 

03 21.42٪ 

 ٪100 14 ٪100 14 ٪100 14 المجموع

  

 )9(شكل رقم 

  

نسبة تكرارات األسالیب التعبیریة لصفحة جمعیة ناس الخیر  الثالث یوضح الجدول

الوالئیة بسكرة الحظنا في عینة الدراسة أن المتفاعلین مع الصفحة عبروا عن تفاعلهم مع 

عدد  أنعجابات بالمنشورات نالحظ الل تعلیقاتهم ومشاركتهم للصور واإلالصفحة من خ
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50-0الفئة  100- 50الفئة من  100فئة أكثر من 

فئة األسالیب التعبیریة 

عدد تعلیقات على المنشور 

مشاركة الصور

عدد االعجابات بالصفحة 
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حة ونفس الشيء بالنسبة لمشاركة الصور 

 :  

  النسبة  تكرار

01  7.14٪  

01  7.14٪  

  

حیث نجدها أنه نسبة تكرارات الفیدیوهات التي اعتمدتها الجمعیة 

 

 

 

 

07,14

                                                           

70 

حة ونفس الشيء بالنسبة لمشاركة الصور التعلیقات على المنشورات كانت متفاوت في الصف

  . وعدد االعجابات بالصفحة

: فئة الزمنیوضح ) 9(الجدول رقم                        

تكرار    مدة الفیدیو  تاریخ النشر

01     د3 –د  0  26/01/2020

01     د2 –د  0  26/01/2020

 )10(شكل رقم

نسبة تكرارات الفیدیوهات التي اعتمدتها الجمعیة  إلى 4یشیر الجدول

  7.14تم استخدامها بنسبة ضئیلة تمثلت في 

فئة الزمن

14 07,14 

                                                           الفصل الثالث

التعلیقات على المنشورات كانت متفاوت في الصف

وعدد االعجابات بالصفحة

                       

  رقم الفیدیو

  01  

  02  

  

یشیر الجدول

تم استخدامها بنسبة ضئیلة تمثلت في 

01فیدیو رقم 

02فیدیو رقم 
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 : تائج الدراسةن

تنوعت مضامین صفحة ناس الخیر الوالئیة  بسكرة من مساعدة مرضى و طالبیات  -1

  .٪64.28المرتبة األولى إعانة العائالت وكانت بنسبة توفیر دواء واحتلت في 

 .٪71.42اعتمدت الصفحة على األسالیب العلمیة بالدرجة األولى بنسبة  -2

وكذلك ركزت الصفحة على توظیف االستماالت االقناعیة بنوعیها العاطفیة والعقلیة من 

 .اجل التأثیر في الجمهور واستقطاب اكبر عدد ممكن من المتطوعین

ت القیم التي اعتمدت علیها الصفحة من قیم دینیة واجتماعیة وٕانسانیة واحتلت تنوع -3

  . ٪ 42.85القیم الدینیة المرتبة األولى بنسبة 

أظهرت النتائج أن أغلبیة المتفاعلین مع الصفحة یمیلون لخدمة مشاركة الصور مع  -4

٪ 85.71منشورات، وكذلك اعتمدت الصفحة على منشورات مكتوبة مع صور بنسبة 

 .   ٪7.14وقلة اعتمادها على الفیدیوهات بنسبة 

من خالل النتائج المتوصل إلیها توضح أن الهدف األول التي سعت إلیها الجمعیة  -5

إلى تحقیقه هو المساعدة على فعل الخیر والتي احتلت المرتبة األولى بنسبة 

78.57٪. 
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كحوصلة لهذا الموضوع یمكن القول أن الجمعیات الخیریة استفادت من موقع فیسبوك 

الذي كان مساهم أساسي في نشر األعمال التطوعیة لجمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة، 

من خالل نشر رسائلها وجذب متطوعین وذلك بإنشاء صفحة خاصة بها عبر موقع فیسبوك 

  .المحتاجة والمتضررةالمستعجلة و إلعطاء أمل العیش للحاالت 

والحظنا أن هذا الموقع كان له دور جد فعال في نشر أعمال الجمعیة ورسائلها بشكل 

سریع بین أفراد المجتمع، وفي مقابلة خاصة مع رئیس جمعیة ناس الخیر الوالئیة بسكرة 

  .صرح بان اغلب األعمال التطوعیة تكون من طرف متفاعلین مع الصفحة

اقناعیة الجمعیة على استراتیجیات اقناعیة في بناء رسائلها وعلى أسالیب واعتمدت 

عاطفیة خاطبت فیها العقل والمشاعر من اجل إقناع أفراد المجتمع علمیة واستماالت عقلیة و 

  .بضرورة العمل التطوعي 
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1-Le guide de Bénévolat a l’usage des dirigements assocaitif, 2012, 
p05. 
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد خیضر بسكرة

  كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

  قسم إعالم واتصال

  

  استمارة تحلیل مضمون

  

  

  

  

  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال

  تخصص اتصال وعالقات عامة

دور "تحلیل مضمون حول  استمارةالسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته، بین أیدیكم 

نرجو من سیادتكم " األسالیب اإلقناعیة االتصالیة في تشجیع العمل التطوعي الخیري

من قراءة الدلیل قراءة  انطالقاتحكیمها وفق ما تراه صوابا، وتصویب الخطأ الموجود وذلك 

  شاملة

  وضع عالمةZ أمام التعریف الخاطئ 

  وضع عالمةX أمام التعریف المقبول 

  عالمة وضعy أمام التعریف الذي یجب التعدیل فیه 

  : إشراف األستاذة:                                                        إعداد الطلبة

             صونیانواري وداد                                                   قوراري  -

  نواري إیمان  -

  2021-2020: السنة الجامعیة

  

  الخیري دور األسالیب اإلقناعیة االتصالیة في تشجیع العمل التطوعي

  دراسة مسحیة تحلیلیة لعینة من منشورات صفحة ناس الخیر الوالئیة بسكرة في الفایسبوك
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وهي فئة الموضوع التي تتناول مضمون المواد اإلعالمیة  :فئة المضمون *

واالتصالیة المراد تحلیلها أي ماذا قیل؟ وهناك بعض المؤشرات لفئة المضمون الذي یتمثل 

  .في األسالیب االقناعیة والعمل التطوعي 

في صفحة ناس الخیر مجموع المواضیع المتواجدة بكثرة وهي : فئة الموضوع .1

  :مؤشراتهاوالئیة بسكرة ومن ال

شخص  إلىهي عملیة طبیة یتم خاللها نقل الدم من شخص سلیم : التبرع بالدم -

  دم  إلىیحتاج 

هي المساعدات التي تكون من طرف جهة معینة بما یجلب النفع : عائلة إعانة -

  .التي تعیش في ظروف مزریة واألفرادویدفع الضرر للعائالت 

نداء یكون من طرف مریض عاجز عن توفیر دواء لنفسه  هو: طلب توفیر دواء -

  .فیتقدم لجهة معینة من اجل مساعدته في ذلك

إلى دعم سواء وهو تقدیم العون للحاالت المریضة التي تحتاج : مساعدة المرضى -

  .كان مادي أو معنوي

  وهي األهداف التي تسعى الجمعیة الوصول إلیها : فئة األهداف. 2

من خالل استخدام مجموعة من األسالیب التي تؤثر في المستهدف  وذلك: اإلقناع -

  وتحثه على التطوع

وتدریب  من خالل نشر اإلحساس بالمسؤولیة والتعاون بین أفراد المجتمع: التوعیة -

  الشباب على التبرع

من خالل إحداث تغیرات إیجابیة في حیاة المحتاجین : المساعدة على فعل الخیر -

  .دون مقابل مما یسهم في ترابط المجتمعوحل مشاكلهم 
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  : فئة القیم. 3

  وسلوكیاتهمن المبادئ التي تظهر في شخصیة الفرد  مجموعة: قیمة إنسانیة -

دیننا من إغاثة مریض واإلحسان ومد ید  إلیهامجموعة القیم التي یدعو  :قیمة دینیة -

  الخیر

  تساهم في ترابط المجتمع وتماسكه ونشر المحبة بین أفراده : قیمة اجتماعیة -

  :فئة األسالیب االقناعیة. 4

  المتمثلة في التكرار والتأكید  :فئة األسالیب اللغویة -

وهي وضوح الرسالة وأهدافها إلى جانب تدعیمها بأدلة  :فئة األسالیب العلمیة -

  وشواهد وصور

  :فئة االستماالت. 5

  تعتمد على مخاطبة العقل وتقدیم أدلة وصور للحاالت المحتاجة : استمالة عقلیة -

  تستهدف التأثیر على وجدان المتلقي وٕاثارته حول المنشورات : استمالة عاطفیة -

  وهي التي تجیب عن السؤال كیف قیل :فئة الشكل     

، صور ،مع صور في منشور مكتوبتتمثل : فئة طبیعة المادة المنشورة .1

 .، منشور مكتوب مع فیدیووفیدیوهات

  ویعني اللغة العربیة والعلمیة والعامیة والمزج بینهما: فئة اللغة المستخدمة .2

   .ومشاركة الصور  ةتشمل التعلیقات، اإلعجاب بالصفح: فئة األسالیب التعبیریة .2

  1وتتمثل في الوقت الذي یستغرقه الفیدیو: فئة الزمن .4      

                                                           
  األستاذة سراي سعاد، علوم اإلعالم واالتصال، جامعة بسكرة   1
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  :االستمارة دلیل

  فك الترمیز  الترمیز
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  شهر النشر  2المربع 
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  التوعیة  8المربع 
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  اللغة العلمیة  22المربع 
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  01فیدیو رقم   28المربع 
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