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 الملخص:
و االتصا: الجديدة خال: اآلونة األخيرة بصمة  لقد ترك االاتخدام الهائل لواائل اإلعالم

بارزة عبر عّدة من نواحي الحياة اليومية تجّادت في تحوالت اجتماعية لم تكن من قبل 
حيث أضحى الفرد حاليا يعيش بين عالمين موازيين " افتراضي " و "واقعي "، فالبيئة 

بوجه الكتروني جديد  االفتراضية و ما حملته في خضّمها، أعادت و بقّوة اإلعالن و
خالص، و أكثر فاعلية عن ما كان عليه من قبل ليتجاوز بذلك مجرد ترويج الالع و 
الخدمات، بل يتعدى كل ذلك إلى ترويج األفكار و الالوكيات و القيم و الفضائل عبر 

و مورد دخل جديد لتلك الجمعيات ذات الطابع اإلنااني من  نشاطات خيرية و إناانية
س ثقافة التبّرع و الصدقة حيث يتفاعل من خاللها األفراد و يتحّولون في ذات خال: تكري

 الوقت إلى فاعلين رئيايين مااهمين في تعزيز ثقافة التعاون و التمااك االجتماعي.
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ااتخدام اإلعالنات االلكترونية، إعالنات عبر شبكة االنترنت،   الكلمات المفتاحية:
الفايابوك، تاويق اجتماعي ،ترويج أفكار، نشاطات  مواقع التواصل االجتماعي، موقع

إناانية، عمل خيري، عمل تطوعي، تبرع، صدقة، هبة، بيئة افتراضية، تأثير اجتماعي، 
تحو: اجتماعي، تكنولوجيات اتصا: حديثة، آلية جديدة و ابيل، تطوير موارد و مداخيل 

 الجمعيات. 
Abstract: 

the massive use of the media and new technologies of information 

and communication during the recent period, left a precious imprint 

in several areas of daily life, the whole was realized in the social 

transformation, that it was not before, where the individual 

currently live between two parallel worlds is determined in the 

"virtual" and the "realistic", so the virtual environment without 

forgetting everything about what he make in the middle, as a new 

social environment, and specially the new electronic environment  

for information change, which also occur in advertising that he take 

a new trend, and it has more efficient compared to what it was 

before, the advertising became going beyond for his last simple role 

of expanding a commodity or services, but in there all that to 

promote ideas and behaviors, values and virtues through charitable 

and humanitarian activities, And a new source of income for these 

associations of human nature through the dedication of the culture 

of giving and charity where it reacts through which individuals and 

at the same time become active lungs contributes to the promotion 

of a culture of cooperation and social cohesion. 

key words : 
Use of electronic advertising, online advertising, social media, 

facebook website,  

social marketing, promotion ideas, humanitarian activities, act of 

charity,  

volunteer work, donation, charity, a gift, virtual environment, social 

impact, new technologies of information and communication, new 

mechanism and way, developing the resources and revenues of 

associations. 
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  مقّدمة:
أضحى التباد: الكبير لمختلف الراائل اإلعالنية عبر شبكة االنترنت يشكل محور نشاط 

كان في شكله المرّوج للالع أو الخدمات و حتى  التفاعل بين األفراد اواءأاااي للتباد: و 
األفكار والالوكيات والقيم اإلناانية الالمادية، ويعد أهم تجلي لهذا النوع من اإلعالن 

لكتروني ترويج العمل الخيري واإلنااني عبر المجتمع كأحد أبرز التحوالت االجتماعية اال
التي جّادها االاتخدام الكبير لواائل اإلعالم واالتصا: الجديدة عبر المجتمعات الحديثة 
ثبات الفضائل التي يتمتع بها المجتمع الذي توجد به  و التي تؤدي ال محا: إلى تكريس وا 

 اند اجتماعي.من تعاون و تا
لقد غّيرت اإلرهاصات األخيرة التي شهدها مجا: تكنولوجيات االتصا: الحديثة وجه 
العالم الحالي، فلم تعد نفس تلك المعالم التي كانت عليه بوقت ليس بالبعيد، ااهمت 
بذلك في تغيير المالمح االجتماعية الاائدة، فبفعل إفرازات اإلعالم الجديدة و تفاعالته 

الاريعة أضحى كالعالم الموازي أو باألحرى عالم مكّمل للواقع المعاش، فأفراده  الشبكية
لاريع للمعلومات فيما أضحوا أكثر ترابطا و أكثر تنظيما مما قبل من خال: التباد: ا

من خال: تنظيمات المجتمع المدني أو اللجان الجوارية، والتي تااهم بطريقة  بينهم اواء
حم و تكريس أكبر صدى اتصالي مما كانت تأخذه قبل ذلك في أو بأخرى في زيادة التال

مميزا ومكراا للعمل  فقد أضحى العالم االفتراضي فضاء زمن واائل اإلعالم الكالايكية،
الخيري واإلنااني وأحد أبرز أشكا: التحوالت االجتماعية الحالية من خال: اعتماد معظم 

األزرق على وجه التحديد ااتراتيجيات تلك الجمعيات الخيرية والناشطة عبر الفضاء 
تواصل فّعالة من خال: تلك الراائل اإلعالنية االلكترونية حيث أثبتت بالفعل أّن لها وزن 
ال ياتهان به في كيفيات تأطير التطّوعات و ترويج مختلف النشاطات اإلناانية عبر 

خيري و ابيل إضافي المجتمع خصوصا، كما أّنه يعّد كذلك آلية جديدة مدّعمة للنشاط ال
ولتطوير موارد ومداخيل الدعم اللوجياتي و المادي الالزم لنشاط تلك الجمعيات الخيرية 
على عكس مصادر التمويل التقليدية و المتمّثلة في صندوق الزكاة و الوقف و دعم 
الدولة و التي يدخل حّيز عملها بطبيعة الحا: ضمن ترقية فضاء العمل الجواري المحلي، 

ى إمكانية مااهمته في إرااء ثقافة التبرع للّصالح العام المكّرس في نهاية األمر ومد
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لقيمة التضامن و التكافل االجتماعي من العالم االفتراضي إلى الواقع المعاش، و من 
خال: ما ابق فياترى ماهو حجم التأثير الذي يمكن أن يماراه ااتخدام اإلعالن 

 مداخيل الجمعيات الخيرية من خال: البيئة االفتراضية؟ االلكتروني كآلية جديدة لتطوير
والى أّي مدى يمكن لإلعالن االلكتروني أن يحّقق تفاعال ايجابيا في كاب المزيد من  

 المتبّرعين للنشاطات الخيرية و اإلناانية بالمجتمع؟ 
نية و ما هو حجم التحو: االجتماعي الجواري الذي خّلفه االعتماد على الراائل اإلعال

االلكترونية كابيل لتحقيق موارد و مداخيل جديدة مكّراة لنشر ثقافة العمل اإلنااني و 
 الخيري بالمجتمع الحالي؟

 فرضيات الدراسة :
يؤثر ااتخدام اإلعالن االلكتروني كآلية جديدة على تطوير مداخيل إضافية  -1

 للجمعيات الخيرية.
 بي زاد من حجم المتبّرعين.ااتخدام اإلعالن االلكتروني حّقق تفاعال ايجا -2
يااهم االعتماد على الراائل اإلعالنية االلكترونية في خلق تحو: اجتماعي  -0

 جواري بارز كابيل جديد لتحصيل موارد و مداخيل جديدة للعمل الخيري و اإلنااني.
تكمن أهمية الموضوع المتناو: لنا كفريق بحث بمحاولة الكشف  :الدراسة أهمية موضوع

عن أهم التأثيرات الجوهرية التي أضحى يماراها اإلعالم في شكله الجديد من خالله 
على مناحي شتى من الحياة اليومية لألفراد، و باألخص فيما يتعّلق بتلك التحوالت 
االجتماعية و التي غّيرت وجه المنظومة المجتمعية ككل، فقد أضحى الفرد المعاصر 

من فضاء " الفايابوك "، تلك اإلعالنات  ياتقي معظم توّجهاته من خال: ما يتلّقاه
االلكترونية و التي تتضّمن بين طّياتها الترويج ألفكار تتجّاد في حمالت إعالنية ذات 
طابع إنااني خيري، تقوم بطريقة أو بأخرى بتوجيه ااتمالته العاطفية و تحريك الجانب 

يعّد كذلك آلية جديدة  حيثاالجتماعي المكّرس للتااند االجتماعي و التكافل بين األفراد 
مدّعمة للنشاط الخيري ال يمكن إغفالها فهي تأطير مختلف التبرعات و الصدقات و 
الهبات أي أهميتها كابيل إضافي مدّعم لتطوير موارد و مداخيل الدعم المادي الالزم 
لة لنشاط تلك الجمعيات الخيرية و أن ال ينحصر فقط في تلك الواائل التقليدية و المتمثّ 
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في صندوق الزكاة و الوقف و دعم الدولة، و بالتالي فأهمية النشاط تكمن في أهمية 
التفاعل االجتماعي الحالي و الّنابع عن التفاعل االفتراضي الجديد الذي خلقته 
تكنولوجيات االتصا: الحديثة و التي أعادت دور المجموعات الصغيرة ، و دور المجتمع 

ذي يدخل ضمن حّيز عملها بطبيعة الحا: لترقية الدور المحلي، اإلطار المكاني ال
الجوهري لهذا الفضاء الجواري المحلي، ومدى إمكانية مااهمته في إرااء ثقافة التبرع 

عبر نشاطات إناانية خيرية جوارية لمااعدة الغير للّصالح العام المكّرس في نهاية األمر 
التالي ترايخ أفضل لدور الفضائل وتقديم يد العون لمن هم بأّمس الحاجة إليها و ب

االجتماعية التي تزيد من التمااك و التكافل االجتماعي بين األفراد، و بالتالي فالفضاء 
االفتراضي أصبح بمثابة تلك البيئة الجديدة الحيوية و النشطة التي تقّدم يد العون لنشاط 

درة كبيرة في ااتقطاب الجمعيات الخيرية ، و مورد دخل داعم لنشاطاتها ، لما له من ق
التفاعالت اإلناانية الخيرية داخل المجتمعات البشرية الحالية معتمدتا في ذلك على 
الايل المنظم من الراائل اإلعالنية االلكترونية الهادفة لكاب المزيد من الدعم الالزم و 

 إلرااء ثقافة العمل اإلنااني و الخيري بالمجتمع.
 ة اوف نعالج كفريق بحث أبرز النقاط التالية  ومن خال: هذه الورقة العلمي

 و مااهمته االجتماعية. ماهية اإلعالن -1
 ماهية اإلعالنات االلكترونية. -2
 ماهية العمل الخيري و اإلنااني عبر المجتمع. -0
 الجمهور. تهم التي القضايا إثارة و مناقشة في االجتماعية الشبكات دور -4
عالنات االلكترونية كآلية جديدة و ابيل درااة اثنوغرافية حو: آثار ااتخدام اإل -5

 –لتطوير مداخيل و موارد الجمعيات الخيرية باالعتماد على مواقع التواصل االجتماعي 
 .-موقع الفايابوك 

درااة اثنوغرافية عبر الصفحة الرئياية " لجمعية الاراج للعمل الخيري بوالية  -6
 قانطينة "

 نتائج الدرااة. -7
 نظر(. مقترحات و  توصيات )وجهة -8
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 ماهية اإلعالن و مساهمته االجتماعية :  -2
يكتاي اإلعالن دورا متميزا في خضم المزيج الترويجي، فهو يااهم بطريقة أو بأخرى في 
ترويج الالع و الخدمات و حتى األفكار و تحويل الوك الماتهلكين و حملهم على تغيير 

كاملة بها، و هذا إما يكون في قناعاتهم اّتجاهها بالرغم من أّنهم لم يكونوا على دراية 
شكل مادي ملموس أو غير المادي معنوي ، فنظرا لتجّذره الضارب كنشاط  اجتماعي و 
إنااني ذو قيمة اتصالية كبيرة بين البشر عبر بدايات تباشير التاريخ اإلنااني األولى ، 

ذي تطّور فاإلعالن يعّد بذلك من أهم واائل الترويج الحالية وأكثرها ااتخداما و ال
خصوصا و ظهور المؤااات المعاصرة، حيث عرفه الباحث " كوتلر بأّنه  " مختلف 
نواحي النشاط التي تؤدي إلى إذاعة ونشر الراائل المرئية والماموعة على الجمهور 
بغرض حثه على شراء الع وخدمات من أجل اناياقه إلى التقبل الخفي للالع والخدمات 

 .(1)  ."منشآت معلن عنها أو األفكار أو األشخاص أو
من خال: ما تناوله " كوتلر " في تعريفه ، فاّن اإلعالن يعتبر دعامة ذات أهمية كبرى و 

يدخل ااتعمالها عبر مجاالت شتى من الحياة اليومية لإلناان ثقافية،اقتصادية، 
اجتماعية ايااية ، اياحية و غيرها.. و هذا بغرض ضمان تحقيق تأثير على 

ن و حملهم إلى تبني مضامين تلك الراائل اإلعالنية و المعلوماتية  باإلصرار الماتهدفي
على دفعهم التخاذ قرارات الوكية تترجم في اقتناء الالع أو الخدمات وحتى تبني أفكار 
ما، و منه فاإلعالن بشكل أو بآخر يعتبر قوة دافعة  بيد المنتجين لتعريف عمالئهم بما 

ويااهم في األخير بتوجيه الماتهلكين مباشرة نحو ما يريدونه ينتجونه من الع و خدمات 
بالشكل الذي يناابهم .و يبقى بالتالي نجاحه )اإلعالن(  من حاجات و تبيان أطر تلبيتها

مكانية تأثيره في الجمهور الماتهدف لراائله اإلعالنية بما يحمله من ااتماالت تاتثير  وا 
ال: تأثيرها على الدوافع و الحاجات البيولوجية القالب النفاي للجمهور الماتهدف من خ

األاااية ، إدراكه ، اتجاهاته ، و عملية تعّلمه في التأثير على قراراته االاتهالكية و 
 .(2)اتجاهاته نحو ما يتلّقاه من راائل إعالنية 

و ما يزيد تلك الراائل اإلعالنية قوة حان اختيار اإلاتراتيجية المناابة التي تجاد 
اف المعلن و بتكامل باقي األطراف الرئياية و المشّكلة للعملية اإلعالنية لما يضمن أهد
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بذلك تحقيق فعالية اإلعالن و التي تتجّاد في العناصر التالية مجتمعة  التخطيط للحملة 
تقييم نتائج اإلاتراتيجية ، اإلعالنية، تصميم اإلعالن ، اختيار الوايلة اإلعالنية المناابة

 .اإلعالني
و تماشيا مع ما الف تناوله، فإن اإلعالن كمماراة علمية و فنية، جعلت منه واقعا 
فعلي وجب لمختلف أفراد المجتمع التعايش معه عبر حياتهم اليومية ، فال مناص من 
تأثيره عليهم وتأثر بهـم كأهمية اجتماعية خالصة ، فاإلعالن المثالي هو الذي يتالءم مع 

و فضائلهم ، و عاداتهـم ، فبقـدر ما ينشط بأالوب اـليم ؛ فإنـه  ظروف الناس، وأعرافهم
  :يعـود على المجتمع بما يلي

يقوم اإلعالن بنقل المعلومات من المعلنين إلى  : تعليـم و تثقـيـف الجماهيـر  -أ
الجمهور الماتهدف عن الع معينة أو خدمات ما و حتى أفكار تهّمهم في إطار 

تماعي، فهو يحاو: إقناعهم بشرائها أو تبنيها ،ماتعينا في ذلك االتصا: أو التاويق االج
بناق متنوع من البراهين و الحجج ؛ لتبيان مميزاتها ، و أطر ااتعمالها و فوائدها ، و 
تواجدها التاريخي، مما يمّكن المتلقين من التعلـم و توايع دائرة معارفهـم ، و االرتقاء 

م ؛ فالكثير من يحصل منهم على كّم معتبر من بأذواقهم، و توايع ثقافتهم و وعيه
المعلومات المتجّددة و التي تكون في بعض األحيان خارج دائرة اهتماماتهم و 

 اختصاصهم ، عن طريق ذلك اإلعالن الملقى من المعلنين.
اإلعالن بالترويج للعديد من يقوم   :تكريس القيـم و غـرس العـادات الجديدة  -ب

البناءة ، فإن كان بين طّياته يهدف باألااس إلى تحقيق ربح مادي المبادئ و المنطلقات 
بالدرجة األولى ، إاّل أّنه ال يخلو في بعض األحيان مما فيه تقديم الدعم للقيم اإلناانية و 
االجتماعية ، على غرار تلك الحمالت اإلعالنية المشّجعة على العمل الخيري و 

نات التي تعنى ببيع الدوريات و الكتب بدون أن التطوعي لمااعدة الغير أو تلك اإلعال
نناى العمل اإلعالني اإلرشادي المااعد على تغيير الالوكيات العامة و تهذيب العادات 
الايئة ، و هو ما يكفل في األخير نشر ما يفيد للحفاظ على الصحة العمومية و االمة 

رها في اإلعالنات أو الحياة اإلناانية و الحرص على ضمان الممتلكات، و يمكن حص
الحمالت التالية التي ألفتها معظم المجتمعات   حمالت ترايخ ثقافة تنظيـف األاـنان 
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ثـالث مرات على األقل في اليوم ، تكريس ضرورة تأمين المناز: من الارقة والكوارث 
 عبر شركات التأمين.

اإلعالن يقوم  : تيـسـير حياة األفراد و الرفع من المستوى المعيشي العام -ت
بتوزيع الع حديثة تعكس النمط المعيشي المرتكز على االرتقاء برفاهية األفراد في الحياة 
قدر اإلمكان من خال: االاتجابة  لتطلعاتهم ، وفق قدرتهم المعيشية الحالية و لو حتى 
كان ذلك بيع الالع و الخدمات بشكل أقااط شهرية ؛و هو ما من شأنه أن ينعكس في 

تلبية حاجاتهم االاتهالكية و ما يريدون اقتنائه بدون عقبات ، فاإلعالن األخير على 
الناجح هو ذلك اإلعالن الذي ياتطيع الوصو: إلى تلبية أدق تفضيالت الماتهلك للالع 
و الخدمات مهما كان نوعها أو حجمها معطيا في ذات الوقت دفعا هاما لتنمية 

الخدمات الجديدة عبر األاـواق و هذا ما االبتكارات الجديدة ، وعرض مختلف الالع و 
يلبي رغبات المشترين من جهة وينهض بمختلف النشاطات الصناعية ، و كتحصيل 
حاصل يؤدي إلى انتعاش الحياة المهنية و خلق فرص عمل جديدة ، و بذلك يكون 
لإلعالن دور مفصلي في المااعدة على تحقيق تلك العدالة في ترويج لمختلف الالع 

مات إلى كل أفراد المجتمع دون ااتثناء ،و كار االحتكار من دون فئة معينة والخد
فالراائل اإلعالنية فوق كل ذلك، و بالتالي فاّن اإلعالن يعتبر شكال من أشكا: االتصا: 
التي تااهم في التقـريب بين مختلف طبقات المجتمع الواحد و حتى بين المجتمعات 

ا للموروث االجتماعي من عـادات وتقاليد كما أنها تنشر المختلـفة أيـضا ؛ من خال: نقله
وجهـات النظر المتعّددة، وأنماط التفكير المختلفة، و إطار إليصا: المعارف و المعلومات 

 .عبر مختلف األمكنة الممكنة
 ماهية اإلعالنات االلكترونية: -1

شبكة االنترنيت قد دأبت الكثير من منظمات األعما: في إراا: لراائلها اإلعالنية عبر 
من خال: قيامها بحجز موقع على االنترنيت لتقوم من خالله بتقديم معلومات تفصيلية 
تتعلق بالالع و الخدمات التي تقدمها كمواصفات المنتج و ما يتمتع به من ميزات و 
خصائص و نواحي الجودة و التعليمات الخاصة بااتخدام و أااليب و طرق الصيانة و 

افية كفترة الضمان وخدمات ما بعد البيع، إذ توضح كافة المعلومات أية معلومات إض
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المتعلقة بالالعة أو الخدمة حاب طبيعتها ونوع ااتخدامها أن منظمات األعما: و من 
خال: مواقعها على شبكة االنترنيت تتمكن بشكل مياور من إضافة و حذف أية 

ن من تحديث كافة المعلومات معلومات تجدها مناابة لخدمة الماتفيد كما أنها تتمك
المتعلقة بمنتجاتها كلما ااتلزم األمرّ ذلك بما في ذلك بث الراائل اإلعالنية معززة 
بالصور و الراوم و اإلشارات و الكلمات و الموايقى مما يجعل المتلقي في تكامل 

 . (3)الصورة عن المنتج و أيا كان موقع المتلقي
حيث يتم اإلعالن في االنترنيت من  ني :اإلعالن من خالل الموقع االلكترو  -أ

خال: اشتراك الشركة في المواقع الشهيرة للبحث، حيث يمكن الوصو: إلى الماليين من 
حيث يمكن للشركة  Yahooو google المتعاملين مع الشبكة ، و من أشهر هذه المواقع

شراء الشركة أن تتحكم في ظهورها على هذه المواقع في الوقت و المكان المنااب، فبعد 
مااحة على الموقع نقوم بتصميم إعالنها اواء من طرف مصممي الشركة أو تلجا إلى 

 شركات متخصصة في ذلك، ثم تقوم ببثه عبر الموقع المختار.
تشير العديد من الدرااات إلى جدوى  اإلعالن عن طريق البريد االلكتروني: -ب

لدى الماتخدمين، و قدرته على توصيل اإلعالن بالبريد االلكتروني و درجة قبوله الكبيرة 
الراالة اإلعالنية بأقل جهد و تكلفة إلى الجمهور الماتهدف، مما يزيد من معد: توقع 
قيام المشترك برد فعل ايجابي، حيث يتم انتقاء الجمهور بصورة مابقة حيث أن الشركة 

يرهم من أصحاب تربط موقعها بالزبائن الحاليين، الماتثمرين، الموردين، الموزعين و غ
المصالح من خاللها بريدها االلكتروني، إما بالنابة إليصا: اإلعالن إلى الزبائن تقوم 
الشركة بالحصو: على قائمة أاماء الزبائن و مواقعهم الجغرافية من خال: تصفح الزبائن 
: لموقع الشركة، و بهذا تتعرف الشركة على البريد االلكتروني للزبائن و عليه تقوم بإراا

إعالنات حو: منتجاتها أو خدماتها في البريد االلكتروني للزبائن، كذلك تقوم الشركات 
بإراا: راائل  إلى الزبائن الجدد من خال: الزبائن الحاليين، أي إيصا: الراالة إلى 

 الزبون الحالي ليقوم هو بدوره إلى صديقه و يقنعه بمنتج المؤااة.
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إلعالنات االلكترونية شيوعا و شهرة، و هو هو أكثر أنواع ا  شريط اإلعالني : -ت
عبارة عن ماتطيل إعالني يتم وضعه أعلى أو أافل الصفحة الرئياية أو الصفحات 
األخرى للمواقع اإلعالنية، يتضمن بيانات مختصرة عن المؤااة أو الالعة بشكل و 

رطة ألوان جذابة بحيث تدفع المتصفح للضغط على الشريط أو الموقع، يتم نشر األش
اإلعالنية إما مقابل راوم محددة أو مجانا أو ااتخدام أالوب التباد: اإلعالني مع مواقع 
تعتمد على هذا األالوب، فالشريط اإلعالني يااهم في تعزيز اام الشركة أو المنتج كما 

 يعد هذا النوع من اإلعالن اقل تكلفة.
غير متحدثة، كما هي إعالنات غير متحركة و صامتة أي  اإلعالنات الثابتة : -ث

يحمل اإلعالن الثابت معلومات تتيح للمشاهد فرصة للنقر عليها ليتم إرااله إلى إحدى 
 الخاصة بالمعلنين.  webالصفحات

هي إعالنات تظهر فجأة على صفحة المواقع لمدة ثواني و  إعالنات الفواصل : -ج
ظهور حيث يكون ال ياتطيع المتصفح الايطرة عليها، فإعالنات الفواصل تصمم فنيا لل

هناك مادة يتم تحميلها، فكرتها ماتلهمة من اإلعالن التلفزيوني و اإلذاعي التي تقتحم 
البرامج و األعما: الفنية المعروضة، و ال ياتطيع المشاهد الايطرة عليها، و ياتخدم 

 هذا اإلعالن من طرف المعلنين لضمان مالحظته من طرف المتصفح.
هي إعالنات تهدف إلى جذب انتباه المتصفح حيث  إعالنات الرسوم المتحركة: -ح

تحتوي على الراومات و مجموعة من الصور البايطة بحجمها و مااحتها ،حيث يقوم 
المصمم بتحديد زمن و عدد الدورات  و تغيير الصور بين اللقطات ليوحي المشاهد بان 

 ة ثواني.الصور المتحركة، و هذا لكي يضمن بقاء الصور في ذهن المشاهد في بضع
ينطبق هذا اإلعالن من خال: برمجة خاصة تدعى  إعالن االنترنيت التفاعلي: -خ
النوع من أفضل أنواع اإلعالنات االلكترونية و هذا  ، و يعتبر هذاjavaالجافا لغة

لمميزاته، حيث أن تنفيذه يتم من خال: قواعد البيانات و إيجاد فرص تاويق تتنااب مع 
 ي يوجد فيه كل المؤثرات البصرية و الامعية.كل ماتخدمي الشبكة، و الذ

تقوم بعض الشركات برعاية األحداث الكبرى  إعالن رعاية األحداث المهمة: -د
كبطوالت كرة القدم و عروض األزياء الكبرى... من اجل جذب الماتخدمين المهتمين 
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، و ااتثمار لهذه األحداث إلى مواقعها و تعريفهم بالشركة الراعية و المنتجات التي تقدمها
االتجاهات االيجابية المتعلقة برعاية هذه األحداث في تدعيم الصورة الذهنية الخاصة 
بهذه المؤااات و زيادة إيراداتها، حيث أثبتت األحداث المتتالية حدوث زيادة كبيرة في 

 .(4) مواقع المؤااات الراعية خال: األحداث
 مزايا اإلعالن االلكتروني: 1-2
من المميزات العامة لشبكة االنترنيت قدرتها على  :مخاطبة جمهور معين -أ

الوصو: إلى مجموعات ماتهدفة و محددة من األفراد، و من هنا يتم تحديد شرائح مختارة 
من الجمهور هي التي يهتم بها المعلن دون غيرها، و في هذه الحالة يتم تصميم المواقع 

 اد الماتهدفين المحددين.و إعدادها بحيث تقابل احتياجات و رغبات هؤالء األفر 
تعتبر هذه الميزة إحدى الصفات التي تميز اإلعالن االلكتروني مما  التفاعلية: -ب

يجعلها وايلة أكثر جاذبية وحيويةـ، كما تامح هذه الخاصية بالحصو: على رجع 
الصدى فوري للجمهور، كما تقوم  العديد من المؤااات التي لها مواقع على االنترنيت 

رات ااتقصاء تهدف أائلتها إلى التعرف على رد فعل الجمهور و أرائه حو: بوضع ااتما
الالع و الخدمات التي يتم الترويج لها، حيث يقوم العمالء من ماتخدمي الشبكة من 
ملئ االاتمارات و إراالها في دقائق معدودة من خال: البريد االلكتروني و بذلك تاتطيع 

 هور الذي يزور موقع الشبكة على االنترنيت.المؤااات من جمع البيانات عن الجم
مما الشك فيه أن اإلبداع في تصميم المواقع من شانه أن يخلق صورة  اإلبداع: -ت

ذهنية جيدة عن المؤااة، فإنشاء المواقع التي تتميز باالبتكار و الجاذبية ايجعل 
 المؤااات و تحظى بإعجاب الجماهير.

للحصو: على المعلومات حو: تعتبر االنترنيت اناب وايلة  السرعة: -ث
المؤااات و منتجاتها و خدماتهاـ حيث أنها من أارع الواائل و أكثرها فاعلية في 

 تعريف العمالء الحاليين و المرتقبين بالالع و الخدمات التي تقدمها المؤااات.
أن االنترنيت وايلة فعالة لترويج الالع و الخدمات، حيث  التكلفة المنخفضة: -ج

صاريف الطباعة، البريد و العمالة من مخرجي و مصورين و مائولي أنها توفر م
اإلضاءة... أّما في اإلعالن االلكتروني نحتاج لمصمم اإلعالن فقط. كما تعتبر عملية 
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إعداد و صيانة مواقع التجارة االلكترونية أكثر اقتصادا من بناء أاواق التجزئة أو صيانة 
 المكاتب.

بإمكانية تعديل و التغيير الاريع و الاهل للراالة تامح االنترنيت  المرونة : -ح
اإلعالنية بما تتوافق مع الماتجدات و التغييرات الطارئة مما يامح بالتغيير و التعديل 
في اللحظات األخيرة، حيث يمكن من خال: االنترنيت إجراء تعديالت و إدخا: معلومات 

النية من حيث الشكل و جديدة في غضون ااعات، و بالتالي تغيير الراائل اإلع
 .(5)المحتوى في وقت قصير و بأقل تكلفة 

 عيوب اإلعالن االلكتروني:  1-1
ال تصل الراائل اإلعالنية االلكترونية إلى جميع أفراد محدودية الوصول: -أ

الجمهور الماتهدف، و ذلك بابب ضعف انتشار االتصاالت و ااتخدام االنترنيت في 
ن االلكتروني لن يراه إال من يدخل إلى الشبكة و إلى بعض الدو: النامية، كما أن اإلعال

 لصفحات و لمواقع معينة فيها.
برغم التطور الحاصل في مجا: اإلعالن االلكتروني إال  ضعف جودة الرسالة: -ب

أنها ال تزا: ضعيفة من حيث جودة اإلنتاج، بل أن بعضها ال تزيد عن كونها ناخا 
 لراائل بعض الواائل التقليدية.

أن المنافاة الشديدة تؤدي أحيانا إلى حدوث ازدحام في  بعض اإلعالنات: تزاحم -ت
بعض اإلعالنات مما يعرقل فرص مشاهدة البعض منها، و نفور الجمهور من التنافس 
اإلعالني و كثافته إضافة إلى تخوف بعض ماتخدمي االنترنيت من أن تكون بعض 

فيرواات، إذا ما فتحوها وحاولوا  الراائل اإلعالنية بمثابة قنابل موقوتة تحمل لهم
 االاتفاار للحصو: على مزيد من المعلومات. 

أن تحميل المعلومات من شبكة االنترنيت يحتاج إلى  بطئ تحميل المعلومات: -ث
وقت طويل، و كلما زاد عدد زوار الموقع كلما زاد الوقت الالزم للتحميل و هذا ما يزيد 

 الوضع تعقيدا.
حيث أن اإلعالن و بيع المنتجات الطبية عن طريق  تهديد الصحة العامة: -ج

االنترنيت من شانه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، ألنه قد يحمل معلومات مخادعة 
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أو مضللة عن المنتج و يؤدي ذلك إلى انتشار تجارة غير مراقبة عبر الحدود للمنتجات 
 يير الدولية و غير آمنة.الطبية التي قد تكون غير معتمدة راميا، و غير مطابقة للمعا

 معوقات انتشار اإلعالنات االلكترونية في الجزائر: 3 -1
 ـ نقص الوعي بدور االنترنيت في المجا: التجاري.

 ـ بطئ الشبكة و خطوط االتصا: في الجزائر.
 ـ عدم كفاية أعداد ماتخدمي االنترنيت في الجزائر.
 الن االلكتروني.ـ عدم فهم شركات اإلعالن الجزائرية ألهمية اإلع

 ـ عدم تبني التجارة االلكترونية و مماراتها بالشكل الالئق.
 ـ النقص في جاهزية مواقع االلكترونية في الجزائر لتخدم اإلعالن االلكتروني.

 ماهية العمل الخيري و اإلنساني عبر المجتمع: -3
وٍد هو ذلك العمل الذي " ال يعتمد على تحقيِق أي مردالعمل الخيري   تعريف  .أ

مادي أو أرباح؛ بل يعتمد على تقديم مجموعٍة من الخدمات اإلناانية لألفراد الُمحتاجين 
لها، وُيعرف أيضًا بأّنه قياٌم مجموعٍة من األفراد، والجمعيات، والمؤااات بتقديم الّدعم 
والمااعدة لألشخاص ذوي الحاجات المختلفة، من طعام، ودواء، ومأوى، وغيرها. إنَّ 

لعمل هو تحقيق الخير، ونشر التكافل والّتضامن االجتماعي بين األشخاص، هدف هذا ا
مّما ُيؤدي إلى المحافظِة على َتعزيز دور القيم الدينية واألخالق الحميدة في النهوض 

 .(6)بالمجتمعات" 
توجد مجموعٌة من الخصائص التي َيتميز بها العمل خصائص العمل الخيري   .ب

  (7)الخيري، وهي   
مد على تحقيِق أي ربِح مالي؛ فهو عمٌل مرتبٌط بالخير واإلحاان إلى ال يعت -

 اآلخرين. ُيعّزز من دور المؤااات الخيرية في تقديم المااعدات للمحتاجين. 
ُيااهم في نشر ثقافة التعاون بين األفراد في المجتمع الواحد. َيزيد من إحااس   -

 الفرد بالماؤولية العامة اتجاه األفراد اآلخرين.
 ُيعّد من الواائل الُمهمة في بناء المجتمعات.  -
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  أهمية العمل الخيري و اإلنااني بالمجتمع  .ج
أهميٌة كبيرٌة، فهو ذو تأثيٍر إيجابٍي و بارز على كافة األفراد الذين يكتاي العمل الخيري 

  (8)َيعملون فيه عبر المجتمع  
 لجميع.يفّعل المشاركة بين الناس، والتعاون في تقديم الخير ل  -
ُيعد وايلًة من الواائل التي ُتااعد على تقليل انتشار ظاهرِة الفقر في  -

 المجتمعات. 
ُيحافظ على كرامِة صاحب الحاجة؛ إذ ال يرغم على اؤا: الناس بأن يقّدموا له  -

 المااعدة.
 يجعل اإلناان َيتخلَّص من األنانية، ويااهم في تعزيز شعور العطاء عنده. -
لجرائم، وخصوصًا جريمة الارقة. أنواع العمل الخيري إنَّ ُيقلل من انتشار ا  -

للعمل الخيري أنواٌع كثيرة مرتبطة بتحقيق الخير للناس، وال يعتبر أّي عمٍل يعتمد على 
 مردوٍد مالي أو تحقيق الربح على حااب اآلخرين من األعما: الخيرية.

  أنواع العمل الخيري  .د
 (9)ره باألااس فيما يلي  ومن أهم أنواع العمل الخيري مايلي حص

هي من أهم األعما: الخيرة، والتي َيحث الدين على تطبيقها بشكٍل دائم، الصدقة:  2د.
وقد وردت في القرآن الكريم في الكثير من اآليات، وفي الُانة النبوية الشريفة، واألحاديث 

كون أدنى التي تحث على الزكاة من أجل مااعدة األشخاص المحتاجين، والذين ال َيمل
ُمقومات العيش اإلنااني؛ إذ إّن الزكاة ُتااهم في المحافظِة على كرامِة اإلناان، 
خصوصًا عندما يقدمها اإلناان إلى أخيه اإلناان عن طيب خاطر، وهكذا تااهم الّزكاة 
في تعزيز المودة والتآخي بين الناس، ومن األمثلة على الصدقة  التبرع لدار رعاية 

 األيتام. 
هو نوٌع من أنواِع األعما: الخيرية، والذي َيقوم فيه مجموعٌة من األفراد التطوع:  1د.

بالتطوع عن طيب خاطٍر للقيام بمااعدِة غيرهم من األشخاص، وخصوصًا الذين ُيعانون 
من أزماٍت إناانية، فيقّدم المتطّوعون الطعام والماء لكّل شخٍص ُيعاني من مشكلة ما، 
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اعدة له، ومن األمثلة على العمل التطوعي الخيري  تقديم معونات وَيحتاج إلى تقديم ما
 .غذائية للعائالت التي َتاكن في األحياء الفقيرة

 :الجمهور تهم التي و مناقشة القضايا إثارة في االجتماعية الشبكات دور -4
 و تتجّاد باألااس في الثالثة عناصر التالية التفصيل 

 :الجمهور تهم التي و مناقشة القضايا إثارة في االجتماعية الشبكات دور 4-2
 هامة قضية وجود هو عام رأي وجود توفرها، من البد التي العوامل من عامل أو: إن

 فالرأي فعل، رد أو إجراء اتخاذ وتتطلب بصددها أراءه تتقام لجمهور بالنابة وحيوية
 ذاته الوقت وفي حولها، والملفت ما بالقضية المهتم الجمهور بوجود وجوده أو يبدأ العام
 ونوعيته في حجمه يختلف هو بل الثبات أو االاتمرارية صفة لديه ليس الجمهور فإن

 القضية فقدان وجوده لعدم ويكفي مصالحه، أو اهتماماته مته التي القضايا باختالف
 ثالثة في الهامة القضايا بشأن االجتماعية الشبكات تلعبه الذي الدور ألهميتها، ويتحدد

 أبعاد  
 يختاروا أن الشبكات هذه ماتخدمي على ينبغي حيث القضايا أولويات ترتيب أوال   -
 قمة في تأتي التي األولية القضايا تلك تمعمجال التي يعيشها العديدة القضايا بين من

 على وفرضها القضايا هذه نطاق بتوايع تواصلهم خال: من يقوم ثم الجمهور، اهتمامات
مكانية االهتمام عدواف وخلق الجمهور تفكير  إثارتها. طوا: فترة متابعتها وا 

 من الكثير فهناك األخرى، اإلعالم واائل تنشرها لم حاااة قضايا إثارة ثانيا - 
 اإلعالم واائل لها تتعرض لم في المجتمع و التي الموجودة والقضايا المشكالت
 خيوطها، إلى التوصل من األخيرة هذه تتمكن لم أو الوايلة ايااة مع تتعارض أما ألّنها
 في األفراد منها يعاني التي والقصور الفااد بأوجه ترتبط الغالب في القضايا هذه ومعظم
 حرية من به يتميزون  بما االجتماعية الشبكات وماتخدمي المختلفة والمصالح األجهزة
 الفااد قضايا أدلة إلى التوصل والمشبعة القوية عالقتهم خال: من يمكنهم كبيرة
 ذلك بعد تتيح التي األولى الشرارة إطالق على والقدرة وغيرها واالختطاف نحرافواال

 نواة تكون  قضايا إثارة في الشبكات تتابب وبالتالي القضايا هذه تناو: األخرى  للواائل
 .عام رأي لوجود
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 الفضل لهم كان االجتماعية الشبكات ماتخدمي من فكثير جديدة أفكار طرح ثالثا  - 
 حو: النظر وجهات اختالف يثير حيث قبل من موجودة تكن لم جديدة أفكار تقديم في

 على الغالبية وااتقرت حيالها، عام رأي تكون  أن إلى للمجتمع وأهميتها شرعيتها مدى
 نواة تكون  العدم من أفكارا تبتكر أن االجتماعية للشبكات يمكن وبالتالي وتنفيذها تأييدها
 مفاجئ. عام لرأي

 :الجمهور تهم التي القضايا مناقشة في االجتماعية الشبكات دور    4-1          
 التفاعل يحدد بمقتضاها يتم التي العملية " تلك الجمهور التي تهم القضايا بمناقشة يقصد

 المختلفة النظر لوجهات والعلنية الجدلية المناقشة خال: من بين الجماعات االجتماعي
 عام رأي يتكون  ثم ومن النقاش محل ومهتم بالقضية واع جمهور إيجاد في تنجح والتي
ن حتى حولها  تلعبه الذي الدور ويتحدد نفاه، عن التعبير فرصة الرأي لهذا يتاح لم وا 

   (10)"  العام الرأي توجيه عملية المناقشة أهمية حيا: االجتماعية الشبكات
 الالزمة بالمعلومات الجمهور إمداد البعد األول:

 الجماهير إمداد في ينصب أن ينبغي عام بشكل االجتماعية للشبكات اقمالمتف الدور إن
 الخام المادة تمثل التي واإلحصائيات والبيانات والحقائق واألفكار واآلراء بالمعلومات

 األخرى  اإلعالمية الراائل معلومات من فعالية أكثر تكون  المعلومات وهذه العام، للرأي
 االجتماعية تقوم الشبكات ذلك على زد وخبرة، دراية كثرأ بشرية بعناصر الرتباطها نظرا
 ناحية من المناقشة تثري  شأنها أن من جدة وأكثر أهمية وأكثر عمقا أكثر معلومات بتقديم

 المطلع الشخص " إن :يقو: والمثل أخرى، ناحية من النظر وجهات بلورة في وتااعد
 .(11)مواطن "  بواطنها على المطلع الشخص يعتبر بينما رعيته، أمور مجريات على

 متكاملة بصورة وتقديمها الحقائق عن الكشف البعد الثاني:-
 :خال: من الحقيقة نشر االجتماعية للشبكات يمكن

 تعتبر والتي المقدمة واآلراء المعلومات صحة على تبرهن التي واألدلة الشواهد تقديم -
 المعلومات صدق أن إذ لصحته، مطمئن وهو رأيه تكوين الفرد على تااعد وثائق بمثابة
 إلى البعض حملت األهمية وهذه نفاها، اآلراء صدق من أهم النامية تمعاتلمجا في

 .الحرية مقومات إلى يفتقر الصادقة المعلومات عن تحجب الذي الشعب بأن االعتقاد
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 الالطات فيها تحاو: مواقف في مضادة كقوة تعمل أن االجتماعية الشبكات تاتطيع -
 تنفيذ يمكنها حيث عامة، أهمية لها بقضايا المتصلة والحقائق المعلومات تشوه أن مةالقائ

 مما الخاطئة، المعلومات وااتكما: اآلخر الجانب وكشف عليها والرد الالطات مزاعم
 .الاليم الرأي تكوين أااس هو الذي الجمهور عقل وتبصير تنوير في يااهم
 ، البياتهم اليجابياتهم أو م أمينا نقال جماعاتوال باألشخاص المرتبطة الوقائع " نقل

 اآلراء، بلورة في تااعد التي الحقيقة جوهر هي إبداعاتهم أو انحرافاتهم ألّن هذه الوقائع
 .(12)المعارضة"  أو المؤيدة اآلراء إما

 :بطريقتين ذلك ويتحدد :اإلعالنية المادة من المفيد استخالص البعد الثالث:
 بشكل المثارة القضية عن االتصا: واائل تقوله ما عرض إعادة  الطريقة األولى  -

 .(13) واائل في ينشر ما كل متابعة القراء على يتعذر المناقشة مرحلة ففي بايط،
 تعتبر حيث االتصا:، واائل كافة تنشرها التي المعلومات تحليل الطريقة الثانية   - 

 تقوله ما تحليل مهمة إليهم توكل أصبحت الذين الرأي قادة من االجتماعية الشبكات
 .(14)المثارة العام الرأي قضايا بشأن االتصا: واائل

 :بوك الفيس مواقع عبر االجتماعي الحراك 4-3
 الفعالية عالي تأثير ذو خاصة بوك الفيس موقع بينها من االجتماعي التواصل شبكات إن
 في الفضائيات من عديدال على يتفوق  بل واالتصا:، اإلعالم وخبراء المحللون  يتصوره لم

 مرئية ومقاطع حوارا متضمنة بلحظتها أخبارا بث فقد والوقائع، لألحداث المباشر النقل
 ما مثل الفضائية، القنوات مع اباق في الجديد اإللكتروني الجيل أبناء من شباب التقطها
 عيةتطو  أعما: في للمشاركة اإليجابية والدعوات وايولها، جّدة أمطار تغطية في حدث

 بعض قبل من التأثير ثقافة صناعة في ااهم بوك الفيس إن بل المتضررين، لمااندة
 بدأت التي األخيرة، المصرية االحتجاجات في كان كما االنترنت، ماتخدمي من المؤثرين
 عوامل من بوك الفيس إن .الواقع أرض على شعبية شبابية ثورة أصبحت ثم إلكترونيا

 اتصا: وايلة أصبح حيث الحابان، في أخيرا وضعت ترونيةاإللك ومدونات االفتراضية
 التواصل مهارات من يزيد أن ااتطاع العالم، من شتى أنحاء في ماتخدمة رئياية

 إلكترونية وتجمعات محادثات في الناس من كثير تواجد وعزز االنترنت، عبر االجتماعي
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 األعما: بكافة بشرال من كبيرة أعداد وااتقطب العنكبوتية، الشبكة متصفحي بين
 .التواصل من جديدة مرحلة انطالق وبالتالي واالتجاهات والتوجهات

 المتصفحين، بين عمقا أكثر إلكترونية لعالقات العنقودية التفاعلية الشبكات تلك وطرأت
 إحدى وأصبح وحرية، شفافية في واألفكار واآلراء والبيانات المعلومات فيها تبادلت
 بين متداخلة وتركيبة واقعيا، اجتماعيا حراكا لتضع الرأي، عن تعبيرلل المحورية الواائل

 المواقع بين صراعا تنافايا خلق الذي هو وذلك ومتجاناة، مختلفة وجماعات أفراد
 .(15)التفاعلية"  المواقع تلك المتالك اعيا ومايكرواوفت جوجل :مثل العالمية االلكترونية

 كان واالنتشار، التطوير من ديناميكية حركة يشهد الذي الجديد االجتماعي اإلعالم وهذا
 الوقت مع ازداد أن لبث ما ثم ومحدود، ضيق نطاق على انترنتيا مجتمعا بداياته في

 قرارات في تؤثر بصرية امعية إعالمية أداة إلى الكتابة عبر نصية أداة من ليتحو:
 بأنماط تأثيرها في تاتخدم التي المؤثرة القوة من بضغوط م،تهوااتجابا المتأثرين
 عملية في مهما محورا وأنماطه المتأثر كون  الحاي( البصري، )الامعي، للفرد الشخصية

 .التأثير
 لتحقيق المشاركة تفعيل في " ااهم االجتماعي التواصل مواقع أحد بوك الفيس أن وبما
 شالتجيي في دور أيضا له فإن واألنشطة، االهتمامات نفس في مشتركة فئة كل رغبة

 والتوجهات واألفكار األقوا: تحو: وااتطاعت أن منظمة، غير بقيادات والتأثير والتفاعل
 .(16)للتنفيذ"  جاهزة عمل مشروعات إلى
دراسة اثنوغرافية حول آثار استخدام اإلعالنات االلكترونية كآلية جديدة و  -5

واصل سبيل لتطوير مداخيل و موارد الجمعيات الخيرية باالعتماد على مواقع الت
 :-موقع الفايسبوك  –االجتماعي 

هذا و المشار إليه اابقا، ارتأينا كفريق بحث اعتماد إجراء درااة  لتحليل موضوع بحثناو 
لقياس حجم الـتأثير الذي يلعبه ااتخدام اإلعالنات االلكترونية في    (17)اثنوغرافية 

ر عالقاتنا اإلناانية حمالت العمل الخيري و اإلنااني بالمجتمع من خال: معايشتنا عب
كفريق بحث ألحد أهم و أكبر الجمعيات الخيرية و التي تنشط بوالية قانطينة و تعتمد 
باألااس في جّل حمالتها على اإلعالنات االلكترونية عبر موقع الفايابوك و التي كان 
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 بذلك اببا رئيايا في نشاطها االجتماعي و تمّكنها من نيل اعتمادها كأحد أهم جمعيات
النشاط المدني الجواري بمدينة قانطينة، كما أّن اإلعالن االلكتروني يعّد أااس وجودها 
و ال يمكن االاتغناء عنه باألخص فيما يتعّلق بااتقطاب تبرعات و هبات و صدقات 
المحانين و فاعلي الخير اواءا أكانوا مواطنين أو رجا: أعما: و حتى مؤااات 

هام لدعم نشاطاتها الخيرية ، و قد انتهجنا كباحثين اقتصادية، أي هي مورد مداخيل 
اختيار هذه الجمعية " كعّينة قصدية " لبحثنا هذا و قمنا برصد بيانات التحليل من خال: 
المالحظة بالمشاركة أي بتواصلنا مباشرة و مشاركتنا كأفراد جزء من الجمعية عبر 

مقننة مع أبرز الناشطين بها صفحتهم الرامية على موقع الفايابوك و إجراء مقابالت 
لمعرفة عن كثب حيثيات ااتراتيجيات العمل اإلعالني االلكتروني المنتهجة في عملهم 
عبر الواقع االفتراضي و إاقاطها على المنظومة المجتمعية المحلّية، ضف إلى كل ما 

رصدناه كفريق بحث من خال: الصفحة الرامية لجمعية " ابق اعتمدنا على تحليل ما 
راج الخيرية " عبر موقع الفايابوك لمجموعة من تفاعالت الجمهور المعلن إليه و كافة ا

مشاركاتهم و آرائهم في اإلعالنات االلكترونية المدرجة عبر الصفحة من خال: المشاركة 
أو إبداء  (partage)أو إعادة نشر المحتوى اإلعالني  (commentaire)بتعليقات 
مختلف الوثائق ذات الّصلة بمختلف ألخير تحليل ، و في ا(émotion)اإلعجاب 

الراائل اإلعالنية االلكترونية المرّوجة للنشاطات الخيرية و اإلناانية و ذات التأثير 
 االجتماعي عبر البيئة المجتمعية الموجودة بها.

 لمنهج االثنوغرافي:ا 5-2
بة ما ، بمعنى محاولة اإلجا ويقصد بها وصف جماعة   :تعريف االثنوغرافيا .أ

عن أائلة تتعلق بحياة الجماعة أو االفراد وهي بذلك تربط بين الثقافة والالوك اإلنااني 
عبر فترة زمنية معينة وتركز على معارف تفصيلة حو: حقائق الحياة االجتماعية من 

 خال: عدد صغير من الحاالت يدراها الباحث بمعايشة الجماعة.
ثنوغرافي بأنه طريقة أو أداة لفهم يعرف البحث اال :تعريف البحث االثنوغرافي .ب

أااليب وطرق مجتمع ما في الحياة اليومية، وذلك من خال: معرفة األفكار أعضائه 
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ومعتقداتهم وقيمهم والوكياتهم، وما يصنعوه من أشياء وكيف يتعاملون معها ويتم ذلك 
 .عن طريق المالحظة في الوضع الطبيعية لحياتهم

الوصف والتحليل بااتخدام الكلمة والعبارة عوضا عن  يعتمد البحث االثنوغرافي على
للظاهرة محل  األرقام والجداو: اإلحصائية،وتتركز أهميته في كونه يقدم لنا وصفا مكثفا 

الدرااة،وكما و ياعى البحث االثنوغرافي إلى الكشف عن غير المتوقع أو " الماتور" من 
المتعمقة لمجتمع البحث أو الدرااة،  خال: درااة الظاهرة، اعتمادا على مشاركة الباحث

 .ولكونه األداة األاااية والرئياية في جمع المعلومات ، تصنيفها وتحليلها
مفهوم مشاركة أو إشراك المبحوثين بطريقة مباشرة في الدرااة وتقديم   كما يقوم على

وجهة نظرهم بصورة شمولية وفاعلية، فليات مجريات البحث وأائلة مشتقة من رؤية 
الباحث وخلفيته الثقافية والفكرية، بل على العكس من ذلك المتوقع من الباحث 
االثنوغرافي أن يكون قادما إلى حقل الدرااة بعقلية ثقافية ومعرفية مفتوحة، وتنصب 

شاركة( مهمته في معايشته مجتمع الدرااة بصورة متكاملة) عن طريق المالحظة بالم
ويبحث ويتولى نقل ووصف ما يشاهده وامعه من خال: تاجيله للمالحظات واآلراء 

 .واألفكار والمقترحات والرؤى من داخل ميدان الدرااة
  خصائص البحث االثنوغرافي:  .ت

تتطلب األبحاث االثنوغرافية آليات معينة كـتدوين المشاهدات والمالحظات و إجراء أو 
 يقة مع المبحوثين من أجل جمع البيانات.ااتخدام المقابالت العم

و تتم عملية جمع المعلومات وتحليلها في المنهج االثنوغرافي بشكل مختلف عنها في 
البحوث الكمية، ففي الغالب تمر عبر أربعة مراحل متداخلة وغير منفصلة عن بعضها 

تنظيم البعض وبشكل تكاملي، حيث يتم جمع المعلومات في المرحلة األولى ومن ثم 
المعلومات وتصنيفها في المرحلة الثانية، ثم مرحلة عرض المعلومات، اختصارها 
وتقديمها على شكل مصفوفات وأفكار محورية، والمرحلة األخيرة تتصل بعملية ااتخالص 

ضمن إطار المرونة التي يتيحها المنهج  النتائج وعرضها والتأكد من تطابقها.و 
غيير خطة الدرااة وتصميمها بل وتغيير أائلتها ربط االثنوغرافي للباحث إمكانية ت
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ربط النتائج  البيانات والوقائع بالمفاهيم وااتخالص النظريات والمعارف من الميدان
 .الماتمدة من درااة مجموعات معينة في اياق أكبر

اختيار الحالة أو الظاهرة محل    "ويقوم المنهج االثنوغرافي على مجموعة من الخطوات
تحليل ،  عمل اّجل للبحث االثنوغرافي،  جمع البيانات،  طرح األائلة اة ،الدرا

 كتابة التقرير النهائي.، البيانات
 :كيفية تطبيق المنهج االثنوغرافي في دراسات الجمهور .ث

عندما نتحدث عن المنهج االثنوغرافي فإننا نقصد مجمل المناهج التجريبية التي بوااطتها 
ة البحث الميداني ، العالقة ذات المردود العلمي األكثر بينه و يقيم اإلثنولوجي في حال

 بين ميدانه. 
و يتضمن مفهوم البحث الميداني االثنوغرافي فكرة البحث الميداني المباشر الذي يقوم به 
اإلثنولوجي في اياق عالقة معايشة في الميدان، فالبحث االثنوغرافي إذا هو بحث 

ميق للباحث في حياة الناس لفترة من الزمن يراقب ما يحدث اجتماعي يتميز باالنخراط الع
و يامع ما يقا:، ياأ: األائلة و يجمع ما يمكن من البيانات بهدف تاليط الضوء علي 

 .قضايا محورية في البحث
يتضمن المنهج االثنوغرافي جمعا مكثفا للبيانات أي جمع البيانات عن العديد من 

نة محددة وفي وضع طبيعي ويقصد بمصطلح الوضع المتغيرات على فترة زمنية معي
الطبيعي أن متغيرات البحث يجري ااتقصاؤها في الموقع الذي تحدث فيه بشكل طبيعي 

و عند القيام  وأثناء حدوثها وليس في بيئة وضعها الباحث في ظروف شديدة الضبط
ث الكيفي اثنوغرافية حو: جمهور االنترنيت فإن الباحث يقع في حدود البح بدرااة 

الاوايولوجي لمجرد الفهم و بث البحث اإلجرائي، كون الفهم و المشاركة في التغيير 
 .في المنهجية و األهداف عن األبحاث الكمية نحو األفضل، و بالتالي فإنه يختلف 

يقوم الباحث االثنوغرافي عند درااة جمهور االنترنيت أو جمهور الواب بمعايشتهم و هذا 
و  ، وهذا بهدف توضيح أنماط وكيفيات ااتخدام األفراد لشبكة االنترنيت لفترة من الزمن

تفاير الوكياتهم و المعتقدات و االتجاهات و التمثالت الثقافية و اإلدراك و الدوافع 
الخاصة باألفراد و كذلك التأويالت والتفايرات المختلفة التي يعطيها األفراد عند 
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نترنيت البد أن يعتمد الباحث على مجموعة من ااتخدامهم لها، ولدرااة جمهور اال
 : والتي من أهمها  األدوات الخاصة بجمع البيانات

 تعتمد تقنية المالحظة علي تاجيالت للقطات أحيانا حو: محادثات  :المالحظة
منااباتية و غير رامية، فالمالحظة تاتعمل في حاالت معينة خاصة المواضيع 

 لي الاؤا: كيف؟ لتقدم تفايرا للالوك في بعده الكيفي.الالوكية، حيث تهتم باإلجابة ع
و يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة من أجل تقليل تأثير المالحظ حو: الوك 

و المالحظة ماتعملة عادة في الدرااات االثنوغرافية كتقنية أاااية من  الماتخدم 
ا: كافة واائل اإلعالم تقنيات البحث من أجل مالحظة القواعد الثقافية الخاصة بااتعم

بما فيها إذاعة، تلفزيون وانترنيت لمعرفة كيف يتحدث الناس عن ااتعمالهم لها و معرفة 
 .بين الوايلة إعالمية و المتلقي لمضامينها و محتوياتها أو الجمهور  التفاعل الحاصل

ر تعد المالحظة تقنية أاااية و مباشرة للتقصي عن معلومات بصفة مباشرة حو: جمهو 
الماتمعين و ذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف و الالوكيات، كما 

في عين المكان و تأخذ أشكاال عديدة " المالحظة بالمشاركة  يمكن للمالحظة أن تكون 
ويتم مالحظة جمهور الواب في ،  "أو من دون مشاركة، المالحظة الماتترة أو المكشوفة

 مواقع االفتراضية.العديد من الفضاءات و ال
 واألداة الثانية التي يمكن ااتخدامها أيضا لدرااة جمهور االنترنيت  : المقابلة

المشاعر و اآلراء  من مزايا في إمكانية التعرف على  هي المقابلة العلمية لما تحظى به 
في وضعية ما أو مشكلة ما أو الوك ما ...الخ و المقابالت مهمة و مواتية في الدرااات 

الثنوغرافية خصوصا لمعرفة كيف أن الناس يدركون أو يتمثلون مشكلة أو الوكا لفهم ا
ماببات إعالمية ) الدوافع و األطر المفاهيمية التي تحدد الالوك( و لدرااة جمهور 
الماتمعين إثنوغرافيا فإن المقابلة تقنية مباشرة تاتعمل من أجل مااءلة األفراد بكيفية 

لة جمالية بطريقة نصف موجهة تامح بأخذ معلومات كيفية منعزلة لكن أيضا مااء
 .بهدف التعرف العميق علي األشخاص المبحوثين

 وهي من الطرق التي ياتخدمها :السيرة التاريخية أو سيرة الحياة
وهي مبنية على تدوين أهم األحداث التي تمر :– األنثروبولوجيون أثناء الدرااة الميدانية



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
61:الرقم التسلسلي          8702السنة  70العدد:  70المجلد:  

 

393 

 

مع الدرااة. حيث يطلب الباحث من الفرد المعني أن يقص عليه في حياة بعض أفراد مجت
يجب على الباحث  .تاريخ حياته منذ أن كان طفاًل صغيرًا حتى تاريخ الحديث أو اللقاء

هنا أن يبني صلة طيبة مع الفرد المعني حتى تتوثق العالقة، ويفضي الفرد المعني 
ه الطريقة جيدة. واجتماعية وتعطي بمعلومات معتمدة وصادقة يمكن االعتماد عليها. هذ

للفرد المعني نوعًا من األهمية، ولكنها في نفس الوقت ال تخلو ن صعوبات منها  صعوبة 
مكانية اإلدالء بمعلومات كاذبة هنا يتمكن الباحث من التأكد .– تذكر األحداث القديمة وا 

اتهم واألخذ من صحة المعلومات من خال: درااة ايرة أكثر من فرد، ومقارنة معلوم
هذه الطريقة تفيد الباحث في الحصو: على كثير من .– بالمعلومات التي يتفقون عليها

المعلومات االثنوغرافية الثقافية، على األخص إذا كان الفرد المعني، ذا مركز هام في 
 .المجتمع، اواء كان ذلك المركز ايااي أو اقتصادي أو عقائدي

ة معلوماته كذلك بدرااة تاريخ حياة األارة. حيث يتمكن الباحث من أن يعزز صدقي– 
يجمع معلومات من عدة أشخاص ينتمون إلى أارة واحدة وأن يكون ارد تاريخ الحياة 

هذه الطريقة مفيدة وفّعالة لدى .– بطريقة تلقائية بعيدة عن التكلف أو االنفعا:
ن يهتمون بما يامى األنثروبولوجيين الذين يهتمون بدرااة الثقافة والشخصية، أو الذي

  .باألنثروبولوجية النفاية
 :تحليل الوثائق 

و تتمثل باألااس في كل تلك الكتابات التي تقّدم دليال أو إثباتا يفيد كمعطيات ، ثّم 
توّاعت لتشمل كل منظومة مؤاااتية تامح بالكشف عن شهادة أو دليل مااعد في 

أبرز تلك اإلجراءات المنهجية  البحث العلمي و أصبح بذلك " التحري العلمي " أحد
العلمية و المفيدة في تقصي الحقائق و تجميع البيانات لما تمّثله من إنتاج حّاي ، يكفل 
للداراين التحّكم األمثل في مجريات البحث، و أطر تحليل محتوياتها بما يااهم في 

 تمكينهم من االضّطالع على حقائق علمية جديدة.
ق بحث بشكل كبير على عدد من الوثائق المحّصل عليها ، و قد شّكل ااتخدامنا كفري

من خال: عرض و تحليل ما تناولته تلك الوثائق المجّمعة تحليال معّمقا من مضامين 
إعالنية مقترنة بأكثر اإلعالنات تداوال عبر شبكة االنترنت حيث اخترنا كعينة بحث 
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د الصفحة الرامية "لجمعية " الفايابوك " للتواصل االجتماعي و بالتحديقصدية موقع 
الاراج للعمل الخيري" حيث ااتقينا منها أبرز اإلعالنات االلكترونية و مدى أهميتها في 
كآلية جديدة و ابيل لتطوير مداخيلها و مواردها الرامية الترويج للنشاط اإلنااني و 
الخيري من خال: الفضاء األزرق و الذي أصبح أحد الفضاءات األكثر ااتقطابا 

 للجزائريين حاليا عبر العالم االفتراضي.
  : تحليل المضمون 

يعد أداة من أدوات جمع البيانات، " و هو أالوب بحث لوضع وصف كمي، منتظم، 
 .(18)ظاهر للمضمون أو المحتوى" 

 خصائص تحليل المضمون   
 .(19)"  ظاهر ،منتظم، كمي موضوعي،" 
ة السراج للعمل الخيري بوالية دراسة اثنوغرافية عبر الصفحة الرئيسية " لجمعي -6

 قسنطينة " :
إلى مطلع انة الرامي يعود إنشاء هذه الجمعية الخيرية     لمحة عن الجمعية  6-2

و اعتمادها بشكل قانوني بعدما بدأت نشاطاتها الخيرية قبل ذلك عبر شبكة  2315
جميل " االنترنت و بالضبط موقع الفايابوك ، و يقع مقرها الحالي بحي المنظر ال

BELLE VUE  حيث يغطي نشاطها الخيري كامل تراب والية قانطينة، " بواط المدينة
و ينتمي أغلب الفاعلين بها إلى فئة الشباب و يعتمدون في مصادر تمويلهم المادية على 
تبرعات و هبات المحانين و فاعلي الخير من خال: تواصل مايريها الدائم معهم 

اللكترونية المرالة عبر الفضاء األزرق "فايابوك"، ضف إليه باالعتماد على اإلعالنات ا
مااهمات الناشطين المادية و الغالف المادي الذي تخصصه الدولة انويا للنشاط 

  الجمعوي بالجزائر.
و تعتمد هذه الجمعية على ااتخدام اإلعالن االلكتروني من خال: موقع الفايابوك و 

العمل الخيري و الترويج لمختلف النشاطات  بالتحديد صفحتها الرامية  الاتقطاب
اإلناانية عبر المجتمع المحلي الناشطة عبره " والية قانطينة "، فهذه الجمعية تقوم 
بتأطير كافة التبّرعات و الصدقات لفائدة النشاط الخيري و اإلنااني ماتخدمة في ذلك 
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فاعالت اإلناانية التي صفحنها االلكترونية الرئياية كفضاء تفاعلي، و معتمدة على الت
تربط بين مختلف أفرادها و أبرز أعضاء هذه الجمعية الخيرية ، و يقّدر عدد المنضويين 

 مشتركا. 14143بصفحتها ما يقارب ا: 
مالحظات بالمعايشة من خالل العالقات اإلنسانية مع أفراد الجمعية سواءا في  6-1

 عبر موقع الفايسبوك : الواقع أو عبر التفاعل من خالل الصفحة الرسمية 
كما ابق و أشرنا من قبل و باعتبار طابع العالقات اإلناانية التي تربطنا بأحد األعضاء 
الرئياين بالجمعية و انخراطنا من جهة أخرى عبر هذه الجمعية من خال: صفحتها 
الرامية بموقع الفايابوك ، فقد الحظنا بأّن لعالقات الصداقة التي تجمع أفرادها 

ااين هي التي ااهمت  في وضع الّلبنة األولى لهذه الجمعية الخيرية حيث تغلب المؤ 
انة من العمر، هذا التقارب العمري  05عليها فئة الشباب و الذي ال يتجاوز أغلبهم ا: 

ألقى بظالله و ااهم على حجم التفاهم و التوازن المنّظم للعمل الجماعي و تأطير 
ثقوم بها الجمعية بين الفينة و األخرى ناهيك على أّنه و  مختلف النشاطات اإلناانية التي

كما هو معلوم علميا فاّن نابة الشباب هم األكثر ااتخداما لتكنولوجيات االتصا: 
الحديثة، و األكثر اطالعا على محتويات الشبكة العنكبوتية و التي تترجم في األكثر تأّثرا 

االجتماعي لواائل اإلعالم و االتصا:  بما يتّم تناقله عبرها، فالتحو: التكنولوجي
الجديدة، ترك بصمة مميزة في العمل الخيري بهذه الجمعية و التي تتواجد و بقوة للّانة 
الثالثة فقط مقارنة إذا ما قرّناها مثال ب " الهال: األحمر الجزائري "، فوجودها الفّعا: 

ويين عبرها أو فاعلي الخير تمّكن من أن يترك أثرا بارزا اواءا من خال: أوالئك المنض
المتواصلين معها، فقد الحظنا كفريق بحث و لدى معايشتنا فريق الجمعية من خال: 
الصفحة الرامية مدى التجاوب الكبير للجمهور المعلن إليه و النابع عن مدى " 
المصداقية " و " القوة" التي تتميز بها الراائل اإلعالنية " وفقط " في حشد الدعم و جمع 
األعضاء و تأطير ابل و آليات جديدة لتطوير مداخيلها  و مواردها من خال: اإلعالن 
االلكتروني للمجتمع المدني باالاتعانة بشبكة الفايابوك  دون االعتماد على ميزانية 
الدولة الماّخرة للجمعيات الناشطة على الماتوى االجتماعي، فمن خال: معايشتنا ألهم 

لصفحة الرامية للجمعية، تعتمد الجمعية على وضع نداءات دائمة اإلعالنات الموجودة با
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للتبرع اواءا بالما: لفائدة مرضى بحاجة ألدوية أو عمليات ماتعجلة  أو المااهمة في 
توفير تبرعات عينية مثل التربع باأللباة، مواد غذائية، حفاظات أطفا: و كّلها تذهب في 

بّرعية ميدانية أو ماتحّقيها من المعوزين الذين األخير لصالح تقديمها كصدقة في هّبات ت
 01على مقر الجمعية بواط المدينة و على ابيل المثا: ال الحصر إعالن يوم يتردّدون 

  لاالم عليكم أهل الخيرو المتمّثل في  ا 2318مارس 
دج و  0333توجد عائلة فقيرة و في حالة مزرية بحاجة إلى اداد فاتورة الكهرباء بقيمة 

  �😔�العائلة في حاجة مااة لمااعدتكم دج 4333ورة الماء بقيمة فات
  �📞�0792171890��لتقديم المااعدة يرجى االتصا: بنا على الرقم

مّرتين لتحقيق أكبر عدد ممكن  32إعجاب و تّم إعادة نشره  20حيث اّجل تفاعال ب  
فاالعتماد االاتراتيجي على  من المتابعة، و من خال: ما ابق فجمعية " الاراج الخيرية"

العمل اإلعالني المدروس و الممنهج كابيل ايجابي غير عادي لتمويل و تموين 
نشاطاتها الخيرية و اإلناانية التبّرعية، و بالتالي حان االاتفادة من إفرازات التحّوالت 

اإلعالم و االجتماعية التي خلقتها الفضاءات االلكترونية الجديدة متمّثلة في تكنولوجيات 
االّتصا: الحديثة و العودة القوّية لإلعالن في شكله الجديد ) االلكتروني ( و الذي تمّكن 
من تقريب الناس اجتماعيا من بعضهم و اختزا: الماافات فيما بينهم، و تمّكنه من 
تجاوز الترويج الالعي و الخدماتي فقد إلى ترويج األفكار و القيم و النشاطات الخيرية 

لطابع اإلنااني وهو ما التماناه عن قرب من خال: خروجنا مع الجمعية عقب ذات ا
قانطينة  –اإلعالن التحاياي للتبرع بالدم عبر المركز االاتشفائي الجامعي ابن باديس 

و الذي الحظنا من خال: مدى القدرة الكبيرة لإلعالن الذي تّم  2317مطلع انة  -
طّوعية عبر موقع الفايابوك و ارعة و نطاق إطالقه قبل أابوع فقط من الحملة الت

انتشاره حيث تمّكن من التأثير على المتلقين بوالية قانطينة وجلب متبّرعين، بدليل جّل 
من كان هناك منهم من ال يعرف حّتى اآلخر ، و كّلهم يشتركون فقط في تلّقيهم لالعالن 

تحتّلها الراائل اإلعالنية االلكتروني ال غير و هو ما يدّ: عن حجم القوة التي أضحت 
في نفوس المعلن إليهم و مدى ااتجابتهم لما يتّم إدراجه عبر شبكة الفايابوك حيث أّن 
المعلومة المتلقاة تنبع من الفضاء االفتراضي  لتتجّاد على أرض الواقع كعمل خيري 
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قل إنااني و هو أبرز تحّو: اجتماعي تّم مالحظته على هذه الجمعية و التي إن لم ن
، فبذلك تتم مباشرة عملية التفاعل بين الماتقبلين و الذين يتحّولون في  % 133بنابة 

ذات الوقت إلى فاعلين، ضف إليه تمّكن اإلعالنات االلكترونية من ااتقطاب المتبعين و 
فاعلي الخير حتى من المؤااات االقتصادية و الخاصة و الذي الحظناه كذلك من 

معية و بالتالي فاّن اغلب ما يمّيز نشاطاتها و تفاعالت خال: الموقع الرامي للج
أعضاءها الناشطين عبرها تتجّاد في فضاء الفايابوك و بالضبط الصفحة الرئياة فهي 
تنمي تعارفهم و اناجامهم مع بعض البعض لما يتلقونه من راائل إعالنية تربطهم و 

ما تركته واائل اإلعالم و ذات مصداقية عالية في تأطيرهم للعمل الخيري كدليل على 
االتصا: الحديثة من تحّو: بارز في العالقات اإلناانية بين البشر و مااهمتها في 
تأطير النشاط الجمعوي الخيري و ااتقطاب التبرعات و الهبات بشكل وااع من قبل 
كأحد اآلليات الجديدة لموارد التموين و مصادر دخل للتمويل المالي من خال: بوابة 

مع عكس ما كان قبل هذه الطفرة الهائلة في مجا: واائل اإلعالم و االتصا: و المجت
 طريقة عمل " الهال: األحمر الجزائري " على ابيل المثا:.

 :(20)الفايسبوك موقع إعالنات عبر  6-3
مثلما أالفنا اابقا، فقد ااتقينا بالتحليل مجموعة من اإلعالنات االلكترونية التي يتم 

، و بفحص اريع لنا لصفحة الرامية للجمعية الخيرية بموقع الفايابوك تبادلها عبر ا
لتفكيك كفريق بحث لتلك اإلعالنات االلكترونية ماتعينين بأداة المالحظة بنوعها البايط 

نالحظ أّن أغلب النصوص اإلعالنية، تحمل في طّياتها الجانب مضامين تلك الراائل 
عة الحا: من طبيعة العمل الخيري و اإلنااني العاطفي أكثر منه عقلي و النابع بطبي

الهادف لتحقيق أكبر تأثير الوكي ممكن فجل الراائل اإلعالنية يغلب عليها لغويا طابع 
البااطة في الطرح و حتى إدراج بعض الكلمات " بالعامية " لتحقيق اهولة في الفهم و 

عه بالتالي النتهاج الوك أكثر ااتيعاب لدى المعلن إليه و تأثير مباشر في نفايته يدف
معّين إّما باالنضواء كعضو أو المااهمة في نشاطات الجمعية بتحقيق أكبر صدى 
ممكن و من بين تلك األوجه و بالتأكيد التبرع للمرضى أو للمحتاجين أو المشاركة مادية 
في نشاطات للفئات المناية و المااهمة في تنظيم حفالت تطّوعية مثال لدار العجزة أو 
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دار األيتام ، مااعدة المرضى في الماتشفيات، التبرع للتحضير لقفة رمضان ، و غيرها 
من اإلعالنات المؤّكدة على ضرورة العمل الخيري و التبرعي المتأتي من اإلعالنات 
االلكترونية كأحد المصادر الجديدة للموارد و المداخيل الالزمة التمويلية لمختلف نشاطات 

تي تهدف بالتأكيد لمااعدة الغير و يتجّلى ذلك بارزا في اإلعالن عن العمل الخيري و ال
حمالت تحاياية لمااعدة األشخاص دون مأوى، و هّبات تطّوعية لتوفير الماتلزمات 
اليومية الضرورية للمعوزين، و كذلك المااهمة في توفير أضاحي العيد في مناابة عيد 

عم االجتماعي و التااند بين مختلف األضحى مثال، وكلها تصب في خانة تحقيق الد
فئاته عبر الرقعة الجغرافية محل النشاط الخيري، ضف إلى كل ما ابق النمط 
االاتمراري المنتهج من تدفق منّظم لإلعالنات االلكترونية من خال: حمالت بين الفينة و 
 األخرى تكون مؤّطرة و وفق ااتراتيجيات عمل منّظمة مابقا معتمدين في ذلك على
الشفافية في التواصل و التزويد الدقيق بالمعلومات لتقريب جميع متلقي هذه الراائل 
اإلعالنية حاب ما تّم مالحظته من خال: عمل المكلف باإلعالم عبر الجمعية ماتغال 
بذلك المميزات التي تفرضها طبيعة الفضاء األزرق " الفايابوك " باألااس و ما لها من 

دى المعلن إليه، ناهيك عن التواجد الماتمر الذي فرضته الحتمية أطر انايابية فّعالة ل
التكنولوجية للمجتمع الجزائري و ارتباطه بموقع الفايابوك كتحو: اجتماعي جديد لم يكن 
يشهده المجتمع من قبل، إن أخذنا بعين االعتبار انحصار العمل الخيري اابقا في صورة 

رة النمطية التي كانت بين قواين لدى عموم " الهال: األحمر الجزائري" و تلك الصو 
المتبرعين و المحتاجين على حّد اواء في أنها ال تذهب إلى ماتحقيها الفعليين أي أّن 
هذا التحو: االجتماعي لفضاء الفايابوك ااهم في تعزيز أواصر العمل الخيري و تقريب 

محتاج " جغرافيا و  -الجانب اإلنااني بين مختلف أعضاء العملية التبّرعية " متبرع 
معنويا ، فقد أخذ بذلك النشاط الخيري شكال جواريا أكثر من الاابق حيث كان منحصرا 
في ما مضى وجوده على مؤااات مجتمعية محّددة دون اواها و تحدوه الماافات 
الجغرافية، فصار بذلك المجتمع هو بذاته المصدر و المنظم للعمل الخيري و اإلنااني 

 و على نفس اإليقاع التبادلي و التفاعلي ألطراف العملية االتصالية.في آن واحد 
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 تحليل تفاعالت الجمهور المعلن إليه عبر صفحة الفايسبوك : 6-4
رصدنا كفريق بحث من خال: الصفحة الرامية لجمعية " اراج الخيرية " عبر موقع 

اتهم و آرائهم في الفايابوك مجموعة من تفاعالت الجمهور المعلن إليه و كافة مشارك
اإلعالنات االلكترونية المدرجة عبر الصفحة و التي جاءت نتائجها من خال: المشاركة 

     (21)بتعليقات أو إعادة نشر المحتوى اإلعالني أو إبداء اإلعجاب كاآلتي
 جدول يوّضح بيانات تفاعالت الجهور المعلن إليه من خالل الصفحة الرسمية لجمعية

 قع الفايسبوك" سراج " عبر مو  

 الوحدة
 
 اليوم

  و المفردة  و المضمون   تكرار وحدة الكلمة
فئة اتجاه 
 المضمون 
 )الموضوع(

) المشاركة بتعليق( 
commentaire 

 إعادة نشر
Partage 

 اإلعجاب
Émotion 

مارس  21إعالن في 
2318 03 200 113 

اتجاه ايجابي 
 (موافق)

مارس  01إعالن في 
2318 

ايجابي اتجاه  20 32 /
 (موافق)

مارس  27إعالن في 
اتجاه ايجابي  21 17 / 2318

 (موافق)
مارس  10إعالن في 

اتجاه ايجابي  24 35 / 2318
 (موافق)

مارس  15إعالن في 
اتجاه ايجابي  75 32 38 2318

 (موافق)
مارس  14إعالن في 

اتجاه ايجابي  46 / 34 2318
 (موافق)

مارس  12إعالن في 
2318 12 30 58 

اتجاه ايجابي 
 (موافق)

مارس  38إعالن في 
2318 

اتجاه ايجابي  134 35 15
 (موافق)

مارس  37إعالن في 
اتجاه ايجابي  20 32 / 2318

 (موافق)
اتجاه ايجابي  52 38 30مارس  36إعالن في 
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 (موافق) 2318
مارس  34إعالن في 

اتجاه ايجابي  182 12 07 2318
 (موافق)

مارس  31إعالن في 
اتجاه ايجابي  84 13 14 2318

 (موافق)
فيفري  26إعالن في 

اتجاه ايجابي  45 65 / 2318
 (موافق)

فيفري  24إعالن في 
2318 

اتجاه ايجابي  102 14 26
 (موافق)

فيفري  20إعالن في 
اتجاه ايجابي  56 / 37 2318

 (موافق)
فيفري  18إعالن في 

اتجاه ايجابي  112 13 10 2318
 (موافق)

فيفري  30 إعالن في
اتجاه ايجابي  80 31 30 2318

 (موافق)
فيفري  31إعالن في 

اتجاه ايجابي  128 23 21 2318
 (موافق)

  20إعالن في 
 42 13 35 2318جانفي

اتجاه ايجابي 
 (موافق)

جانفي  27إعالن في 
2318 

اتجاه ايجابي  50 34 30
 (موافق)

جانفي  22إعالن في 
اتجاه ايجابي  213 00 46 2318

 (موافق)
جانفي  14إعالن في 

اتجاه ايجابي  43 11 30 2318
 (موافق)

جانفي  10إعالن في 
اتجاه ايجابي  10 12 31 2318

 (موافق)
جانفي  30إعالن في 

اتجاه ايجابي  37 / / 2318
 (موافق)

 المصدر : من إعداد فريق البحث العلمي
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
61:الرقم التسلسلي          8702السنة  70العدد:  70المجلد:  

 

401 

 

 : تحليل البيانات 
من أّي تفاعل تقريبا  فلم يخلو تقريبا أّي محتوى إعالنيمن خال: البيانات الماتقاة أعاله، 

و لو حتى بإبداء اإلعجاب، و هو ما يد: على مدى وعي و اقتناع و متابعة  اواء
الجمهور المعلن إليه لكافة األنشطة المعلن عنها من طرف الجمعية محل الدرااة، و 

اإلعالنية من خال: لمااهمة هذا الجمهور في تحقيق صدى و امتداد وااع للراائل 
مثال  2318جانفي  22إعادة نشر المضامين مّرة أخرى و التي تجادت في إعالن يوم 

و الخاص بحالة تلك المرأة المريضة و التي تحتاج إلى أدوية حيث تّم أعيد نشر هذا 
مرة من طرف الجمهور المعلن إليه و بالتالي المااهمة و  213اإلعالن الخاص بها :

ل و تقديم التبرع المادي لها بطريقة أو بأخرى لتكريس العمل الخيري و تحقيق التفاع
اإلنااني على أكبر امتداد الكتروني ممكن، ناهيك عن المشاركة بتعليقات ماتمرة ال يكاد 

 22تعليقا عبر إعالن يوم  46كذلك يخلو نص إعالني منها و التي وصلت إلى ا: 
ريضة و التي تحتاج إلى أدوية ة ااتعداد الخاص بحالة تلك المرأة الم 2318جانفي 

التلقين على التبرع لها  تمويلها ماديا التي ابق ذكرها، حيث كانت عموما أغلب 
التفاعالت مؤيدة لنشاطات الجمعية و مختلف هّباتها و حمالتها الخيرية و التفاعل مع 

اهمة مالية أو محتوياتها بالحضور و المااهمة الخيرية بالتبرع و تقديم الالزم من ما
مادية أو حتى االاتعداد للوقوف يوم النشاط الخيري و دعم الجمعية، كما اجلنا بيانات 
تحليلية تتعّلق بآراء أفراد راغبين في االنضواء كفاعلين ضمن الفريق الماّير لمكتب 
الجمعية و آخرين على ااتعداد لتقديم هبات مالية و مادية و التقرب من مكتب الجمعية 

ية قانطينة و التي نصّنفها علميا و حاب أالوب تحليل المحتوى في إطار مقياس " بوال
 فئة اتجاه المضمون " ضمن خانة االيجابي المؤيد أو الموافق.

 نتائج الدراسة : -2
من خال: درااتنا االثنوغرافية و التحليلية الاابقة لمجموعة من اإلعالنات االلكترونية 

لتطوير مداخيل و موارد الجمعيات الخيرية بالجزائر و  المقترنة كآليات جديدة و ابل
التحوالت االجتماعية التي أفرزتها تأثيرات ااتخدام مواقع التواصل االجتماعي النابع من 

و باألخص موقع الفايابوك و الهادفة بطبيعة الحا: إلى ترويج العمل اإلنااني و الخيري 
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عاش، و مدى حجم الصدى االجتماعي الذي عبر البيئة االفتراضية الموازية للواقع الم
وصلت إليه نشاطات الجمعيات الخيرية و التأثير االجتماعي الذي تماراه من خال: 
تكنولوجيات االتصا: الحديثة المكّراة لتقوية التمااك االجتماعي و ترايخ قيم التعاون 

، (22)ى ذلك االجتماعي، بالرغم من كل الشوائب الدخيلة التي من شأنها أن تأّثر عل
داخل المنظومة المجتمعية الراهنة و مدى انتشارها عبر الواقع المعاش و المدروس 
بالجزائر من خال: تلك المضامين اإلعالنية التي تحث على التبرع المالي و المادي تلبية 
لضرورات المعوزين و المحتاجين و الماتقاة عبر الصفحة الرئياية لجمعية الاراج للعمل 

بر موقع الفايابوك، ومنه و تناغما مع ذلك فقد جاءت الفرضية األولى " يؤثر الخيري ع
 ااتخدام اإلعالن االلكتروني كآلية جديدة على تطوير مداخيل إضافية للجمعيات الخيرية

، فقد جاءت هذه الفرضية مؤّكدة بشكل كلي بفعل الزخم و التحو: االجتماعي التفاعلي " 
ر لمواقع التواصل االجتماعي كفضاء انطالق للمعلن إليهم من الذي تركه االاتخدام الكبي

خال: الراائل اإلعالنية المرّوجة لمبادئ الدعم المالي و المادي الالزم لتلك الجمعيات 
 ألدائها نشاطها الخيري و اإلنااني عبر المجتمع على أكمل وجه.

كدة بشكل كلي حيث كما جاءت كذلك الفرضية الثانية و المطروحة اابقا هي األخرى مؤ 
" ااتخدام اإلعالن االلكتروني حّقق تفاعال ايجابي زاد من حجم المتبّرعين" و هذا من 
خال: ااتقطاب الجمهور و تحقيق أثر الوكي بارز بين أوااط المجتمع المدروس زاد 
بذلك من حجم التبرعات التي أصبحت بمثابة مصادر تمويل و تموين جديدة تفيد كثيرا 

في أداء عملها من جهة ، و أعادت ترايخ حّس التبّرع لدى األوااط الجمعيات 
المجتمعية كقيمة هامة تدخل ضمن المورث االجتماعي الذي يمتاز به الجزائريون في 

 مااعدة الغير.
و أخيرا و في ذات الوعاء المنهجي الاابق للفرضيات الاالفة الذكر، فقد جاءت متناغمة 

اهم االعتماد على الراائل اإلعالنية االلكترونية في خلق معها في طرحها التالي  " يا
تحو: اجتماعي جواري بارز كابيل جديد لتحصيل موارد و مداخيل جديدة للعمل الخيري 
و اإلنااني " و التي جاءت هي األخرى مؤّكدة كلّيا بدليل الوعي الكبير الذي أضحى 

ت االلكترونية المرالة من طرف عليه المجتمع الجزائري و تفاعله الكبير مع اإلعالنا
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الجمعيات الخيرية خصوصا تلك التي تكون ايجابية و ذات مصداقية، فيتبّناها و يااهم 
فيها ماديا و معنويا بالتبّرع و الّصدقة، فقوة و احترافية و مصداقية الراالة اإلعالنية من 

تفاعلي مع أفراد خال: العالم االفتراضي أضحت ورقة هامة و تصنع الفارق في خلق جّو 
المجتمع تعد بمثابة أرضية مداخيل عمل جديدة لم تكن من قبل تفيد الجمعية الخيرية و 
تعكس في نهاية المطاف تنمية النشاط التبرعي الرامي لمااعدة الغير كقيمة اجتماعية 

 هاّمة. 
غرافية ومن خال: ما ابق يمكننا أن نجمل النتائج المحّصل عليها عبر هذه الدرااة االثنو 

 في النقاط التالية 
ظهور واائل اإلعالم و االتصا: الجديدة خلق تحّوال اجتماعيا جديدا على  -

 ماتوى النشاط التبرعي و الخيري عبر المجتمع.
يعتبر اإلعالن االلكتروني آلية للتاويق و التشجيع على التبرعات المالية و  -

ي أضحت بذلك بمثابة مصدر جديد المادية المهّمة في النشاط الخيري و اإلنااني و الت
 أو موارد و مداخيل بارزة للجمعيات الخيرية.

قّوة و مصداقية الراائل اإلعالنية االلكترونية التي يتم عرضها من خال:  -
الفضاء " األزرق " الفايابوك ، زادت من تجايد ثقافة " التبرع " و "الصدقة عبر عموم 

 الشعب الجزائري.
اعي الخيرية زادت من التالحم اإلنااني و التمااك فضاءات التواصل االجتم -

االجتماعي و شّجعت روح التبرع و المااعدة عبر العالقات اإلناانية بين أفراد المجتمع 
 الواحد.

واائل اإلعالم و االتصا: الجديدة امحت بظهور االتصا: و العمل الجواري و  -
و االتصا: الكالايكية، أي التبرع و الذي لم يكن مؤطرا من قبل مع واائل اإلعالم 

ااتفادة الجمعيات من التحوالت االقتصادية المصاحبة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصا: 
 و التي أصبحت على قدر كبير من التفاعلية و الفعالية.
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كارت واائل اإلعالم و االتصا: الجديدة ممّثلة في موقع الفايابوك " البية "   -
 و متفاعال مع مختلف النشاطات الخيرية التبّرعية و الجمهور كمتلقي حيث أصبح فاعال

 .اإلناانية المحيطة
خلق وجود مثل هذه الجمعيات الجوارية زيادة ثقة الفرد في العمل الخيري و  -

التبرعي حيث أصبحت عمليات التبرع أكثر مصداقية من خال: الترويج اإلعالني 
بعد االنتهاء منها، و بالتالي خلق  للحمالت و الهبات الخيرية اواءا قبل و أثناء و حتى

طمأنينة لدى المتبرعين بعدما كانوا يجهلون أين تذهب، أهل تذهب فعال لماتحّقيها؟ ، أو 
من زاوية أخرى مقابلة في أحكام المحتاجين المابقة على المااعدات التي توّزع لغير 

 ماتحقيها و يضعونها ضمن خانة المحاوبية أو المحاباة.
اإلعالم و االتصا: الجديدة الماافات الجغرافية و اهّلت الوصو:  قّربت واائل -

 إلى المحتاجين ما الوصو: للمتبّرعين مباشرة دون قيود.
كارت تلك الجمعيات الخيرية أحادية العمل التطوعي بالجزائر و الذي كان فيما  -

مضى يتركز في " الهال: األحمر الجزائري" و بعض المؤااات المجتمعية األخرى 
 التقليدية.

كارت تكنولوجيات اإلعالم و االتصا: الحديثة منطلق أحادية الدعم الكالايكية  -
و التي كانت من طرف الدولة و فقط و أضحت حاليا متناغمة مع المقولة التي ألفها 

 عموم الجزائريين " من الشعب و الى الشعب ". 
اني بانتشار كبير ااهم الفضاء األزرق في توّاع دائرة النشاط الخيري و اإلنا -

للجمعيات الخيرية عبر كل الواليات بالقطر الجزائري تقريبا، ناهيك عن اهولة التواصل 
معها و االنخراط بها و تقديم التبرعات و الصدقات لها و االاتفادة من نشاطاتها الخيرية، 
 و التي جاءت بالطبع كتكريس للمزايا التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعي و على

 رأاها موقع الفايابوك.
من مااهمات واائل اإلعالم و االتصا: الجديدة عودتها إلى " الجماعات  -

الصغيرة " و دورها التأثيري الكبير على المجتمع ككل في تأطير مصادر نشاط العمل 
الخيري فهي تبدأ من جمع التبرعات المالية و المادية من حي أو نهج إلى غاية أن تبلغ 
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ا ، فتتطور من مجّرد جماعة أصدقاء لتصبح منبرا لقيادة الرأي العام لدى مدينة بأكمله
الجماعة و المجتمع ككل و يكون بذلك وقعها أكبر و باألخص في  تأطيرها للنشاط 

 التبرعي الخيري.
 مقترحات و  توصيات )وجهة نظر( : -2

دارة مع تعاظم دور شبكة االنترنت في كافة مناحي الحياة وتعاظم دورها كمصدر ل تباد: وا 
المعلومات على وجه الخصوص، ظهر على الااحة العملية ماميات مثل المجتمعات 
الشبكية والمجتمعات االفتراضية، وعبر هذا المفهوم نوصي إدارة المتقى الدولي الموقرة 
كفريق بحث بضرورة االهتمام أكثر بمجا: البحث الذي فتحته الواائط االلكترونية 

يات اإلعالم و االتصا: الحديثة من تحّوالت اجتماعية و اقتصادية المتعددة و تكنولوج
 جديدة على المجتمعات ، وهذا من خال: النقاط التالية 

ضرورة تاليط الضوء أكثر بالبحث العلمي في مجا: التحوالت االجتماعية و  -
االقتصادية التي تركها ااتخدام واائل اإلعالم و االتصا: الجديدة و باألخص درااة 
اإلفرازات الالبية التي خّلفتها في المجتمع الحالي، و اإلحاطة أكثر بالظواهر الجديدة التي 

 تظل تبرز بين الفينة و األخرى كذلك جّراء االاتخدام الحالي للواائل الجديدة.
ضرورة االهتمام أكثر بالبحث االثنوغرافي العلمي بمعايشة الظواهر ميدانيا لما  -

ين المشارك الذي يعيش الظاهرة، ليات كعين مالحظ ميداني له من فائدة كبيرة، فع
 عابر.

وجب إحاطة االهتمام أكثر بحقل البحث في اإلعالن و التاويق خصوصا في  -
شكله الجديد "االلكتروني" و الذي يعتبر أحد التجّليات الحديثة لواائل اإلعالم و 

الوكيات و ااتمالة آراء االتصا:، حيث أظهر مدى فعاليته في نقل األفكار و تعزيز ال
 .(23)التعاون  األفراد بشكل وااع

ضرورة تاليط الضوء أكثر في مجا: البحث العلمي على عودة دور الجماعات  -
الصغيرة مثل جماعات األصدقاء من خال: الفضاء االفتراضي، و ما صاحبها من 
م ظواهر خصوصا في حمالت التبّرع و الصدقة  عبر المجتمع و محاولة رصد الحج

 الهائل الذي أضحت تماراه على المنظومة االجتماعية ككل.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
61:الرقم التسلسلي          8702السنة  70العدد:  70المجلد:  

 

406 

 

تاليط الضوء أكثر بالبحث في مجا: العمل التبرعي و الخيري الجواري لما له  -
من أهمية في دعم القيم و المبادئ المجتمعية و المااهمة في إرااء ثقافة التعاون 

 االجتماعي و حس التااند و التضامن االجتماعي. 
ام من قبل المؤااات الدينية باإلعالن و التاويق االلكتروني لما وجب االهتم -

له من أهمية كبيرة في تأطير مصادر الدعم و مداخيل التبرع، عبر الفضاء االفتراضي 
 كواائل تمويل مالي و مادي جديدة للجمعيات الخيرية.

 تكريس نداء وزير الشؤون الدينية و األوقاف " الايد محمد عياى " لألئمة و -
كافة المديريات الدينية و المؤااات الدينية بضرورة التواجد عبر الفضاء االفتراضي و 
خصوصا الفضاء األزرق و مواكبة التحو: التكنولوجي الجديد التي تركته الفضاءات 
االفتراضية و الواائط التكنولوجية المتعّددة من مزايا مهّمة تأثر بشكل كبير على 

 المجتمعات الحديثة.
إضفاء المزيد من االحترافية في صناعة اإلعالنات االلكترونية و طريقة وجوب  -

 إخراجها في أشكا: مقبولة تزيد من قابلية المتلقي إلى تبّنيها.
ضرورة تحّلي مضامين الراائل اإلعالنية بالصدق و المصداقية فيما تحمله من  -

 معلومات للمتبّرعين أو الماتفيدين منها على حّد اواء.
ة من تقنيات الدفع عن بعد و إراا: األموا: الكترونيا و التي أحدثها االاتفاد -

التطّور التكنولوجي األخير في مجا: واائل االتصا: الحديثة، و بالتالي تقريب المتبرعين 
 ماليا و اختزا: الوقت و الماافة.

ضرورة التأطير القانوني و العملي أكثر من الجمعيات من خال: فتح حااب  -
للجمعية من جهة إلضفاء االحترافية و الرامية التي تزيد من ثقة المتبّرع ،  بريدي رامي

ومن جهة أخرى فعاليتها في اختزا: الوقت و الماافة على المتبرع، ناهيك عن إضفائها 
كذلك صفة " الارّية " التي يصبو إليها "المتبرع " حيث يبقي عمله التبرعي بينه و بين 

 خالقه فقط. 
دولة بتوايع نطاق مثل هذه النشاطات الخيرية و اإلناانية و وجب اهتمام ال -

الذي ال يتأتى إال بالمزيد من التاهيالت في مجا: اإلجراءات اإلدارية و الحصو: على 
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االعتماد، ولما ال إعطاءها امتيازات لفتح أرصدة بنكية أو بريدية لتلقي التبرعات بشكل 
ة و مصادر تمويلها مدخل شّك و ريبة، رامي و ظاهر يحو: من إدخا: نشاطات الجمعي

كما ال يبقى معظمها أاير الواقع االفتراضي الذي كما يحتمل الصدق يمكن أن يحتمل 
الكذب و النصب و االحتيا: كذلك، و تضفي بذلك عليها الشرعية القانونية لمزاولة 

لمجتمعية نشاطاتها ، و المزيد من القيمة و المصداقية بطبيعة الحا: داخل المنظومة ا
 المحلية التي تنشط بها.

االلتفاتة و االهتمام بالنشاطات الجمعوية من الالطات الماّيرة للدولة، يعتبر  -
تحصيل حاصل لتاليط الضوء أكثر و االهتمام بفئة الشباب و التي تعاني و لألاف 

نظومة ببالدنا من التهميش بالرغم مما تمثّله من ركيزة أاااية للتطور و التنمية عبر الم
من الفاعلين بهذه الجمعيات الخيرية و  % 03المجمعية إذا ما علمنا بأّن حوالي 

اإلناانية هم من الشباب و بالتالي المااهمة في توجيه الشباب و إنقاذه من براثن 
 االنحراف بااتقطابه لتأطير العمل التبّرعي و الخيري.

  خاتمة:
المهمة و التي تااهم في إرااء معالم  يعتبر العمل الخيري و اإلنااني أحد الركائز

التااند و االاتقرار االجتماعي بين مختلف أفراد المجتمع الواحد، حيث ال يمكن إغفا: 
فيه مدى مااهمة البيئة االفتراضية و ما جّادته من تحّوالت اجتماعية أصبح فيها الفرد 

م مااعداته و تبّرعاته من مجّرد متلقي البي إلى مصدر و متفاعل دائم يرال أفكاره يقدّ 
و صدقاته التي تمّثل مصدرا و موردا حديثا على قدر كبير من األهمية في تمويل 
نشاطات تلك الجمعيات الخيرية التي هو جزء ال يتجّزأ منها و متفاعل رئياي و إّياها في 
 آن واحد، بااتخدام اإلعالن االلكتروني من خال: الشبكة العنكبوتية، حيث تمّثل أاااا
مهما يضمن ااتمرارية تلك الجمعيات في أداء عملها على أكمل وجه في إبراز القيم و 
األفكار و الفضائل التي يتمّتع بها المجتمع و ترقية مبادئ التعاون و ترايخ قيمة التالحم 

 عبر المنظومة المجتمعية التي يوجد بها.
 الهوامش والمراجع المعتمدة
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(1  (  .Philip Kotler, and ethers," principles of marketing" 2eme 

edition, New Jersey, USA: Prentice Hall Europe, 1999, page 

793. 

 -بين النظرية و التطبيق  -(. د.حاام فتحي أبو طعمية، اإلعالن و الوك الماتهلك2) 
 174،ص 2337األردن ،  ، دار الفارق،

وير (. اعد علي ريحان المحمدي،ااترتيجية اإلعالن و االتجاهات الحديثة في تط3)
األداء المؤااي، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى،األردن 

 170،ص2314،
أبو حجاج يواف التاويق االلكتروني، مهارات و فنون، دار الوليد للنشر و  (.4)

 2313التوزيع،  الطبعة األولى،األردن، 
اة الوراق للنشر و (. الطائي يواف و العيادي هشام التاويق االلكتروني، مؤا5)

 .2330التوزيع، الطبعة األولى، العراق، 
)6(.www.mawdoo3.com/العمل الخيري   , مجد خضر, أفريل  35أخر تحديث يوم 

2316 ,   38.26على الااعة 
)7(. www.mawdoo3.com/العمل الخيري   جع الاابق ذكرهنفس المر  , مجد خضر, . 
(8). www.mawdoo3.com/العمل الخيري    .نفس المرجع الاابق ذكره , مجد خضر,
(9). www.mawdoo3.com/العمل الخيري    .نفس المرجع الاابق ذكره , مجد خضر,

 للنشر العربي ، العام، الرأي على التأثير في اإلعالم إشكاليات صابر، (. حارص10)
 .19 ص ،القاهرة،1 ط والتوزيع،

 ،القاهرة،1 ط المصرية، األنجلو مكتبة بالجماهير، واالتصا: اإلعالم إبراهيم، (. إمام11)
 25 ص ، 1996

 25نفس المرجع الاابق ذكره، ص  بالجماهير، واالتصا: اإلعالم إبراهيم، (. إمام12)
 .26و

 المتنبي دار المحلية، تمعاتوالمج االجتماعي التواصل مواقع ثقافة اليم، (. خالد13)
 .43 ص ، 2005 قطر، والتوزيع، للنشر
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 .27نفس المرجع الاابق ذكره، ص  بالجماهير، واالتصا: اإلعالم إبراهيم، إمام (.14)
مرجع ايق ذكره،  العام، الرأي على التأثير في اإلعالم إشكاليات صابر، حارص (.15)

 .21ص
نفس المرجع اابق  العام، الرأي على لتأثيرا في اإلعالم إشكاليات صابر، (. حارص16)

 .21ص ذكره،
(. جيامبيترو جوبو، ترجمة لمحمد رشدي و مراجعة أحمد زايد، إجراء البحث 17)

 .21،ص 2314االثنوغرافي،المركز القومي للترجمة،الطبعة األولى،مصر،
(. أحمد بدر،االتصا: الجماهيري بين اإلعالن و الدعاية و التنمية، وكالة 18)

 .02،ص1082لمطبوعات، الطبعة األولى، الكويت، ا
(. علي عجوة العالقات العامة و الصورة الذهنية، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 19)

 .153، ص1000القاهرة، 
(20). www.web.facebook.com/ChariteSiradj connecté le 10 mars 

2018 à 01.15. 
(21). www.web.facebook.com/ChariteSiradj/ , connecté le 38 avril 

2018, à 12.27. 
(. مي العبد هللا،نظريات االتصا:،دار النهضة العربية، الطبعة األولى، لبنان، 22)

 .260، ص2336
 .260هللا،نظريات االتصا:،نفس المرجع الاابق ، نفس الصفحة، ص(. مي العبد 23)
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