
 
 
 
 

 الفئات اخلاصة   رعايةو  التطوعيعالم اإللكرتوىن  اإل
 منوذج الشفا للصحة النفسية والرتبية اخلاصة

 
 
 

 (1)دــــدأمحــليمان رجب سيـس    /.د
 هاـــــ ة بنــجامع  –ة  ــرتبيــ ة الـ كلي  –  ةــ ة النفسيـــ درس الصحــ م
 رــــىل، مصاــ ليم العــة اىل التعــ ؤديـــ رق املــ روع الطــ درب مبشـــ م
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 الفئات اخلاصة  رعايةىف  التطوعيكرتوىن  ــالم اإلل ــ عاإلدور 
 منوذج الشفا للصحة النفسية والرتبية اخلاصة

 امللخص:

بينما تتنوع الدراسات األجنبيةة  ،فئات الرتبية اخلاصة االهتمام العلمي الكايف على مستوى الدراسات العربيةال تلقى 

، اكةةةئلد دد ةةةد االتتياجةةةات املهنيةةةة ااملهار ةةةة ات األسةةةرهل اللملةةةتهل  معهةةةلاملقدمةةةة  ةةةئ  ال ئةةة  يف منهجيةةةة ابةةةرامر التةةةدر  

امةةةمل املةةةدايث ايفد ذةةةة يف هةةةئا اف ةةةار هةةةو تو يةةة   االلخصةةةية  ةةةدج دسةةة  جةةةومي تيةةةاال اتنميةةةة املهةةةارات التواصةةةلية  ةةةل 

اتلبية عةدم  ،على عدم ممل املهارات اتدر   هئ  ال ئااالنرتنت االكمبيوتر بلكث ياص لت ،التكنولوجيا االتقنية بلكث عام

 ممل االتتياجات افتح آفاق النجاح املهين االعلمي  

االصوري الئهنية الىت  ؤم ها امااعى لهة ااصطالتاً اأمهيته  التطوعيمل هوم االعالم االلكرتاىن تعرض الدراسة ايفالية  

لتجربة موقع اللة ا للصة ة الن سةية االرتبيةة اخلاصةة  ه امناذجه اكئلد عرض االهتمام به امميزاته اتدام  اكي ية ت عيله اأشكال

 –معةاق  بصةر   –ال  هدج للربح ىف يدمة ال ئات اخلاصةة بكافةة أشةكا ا اأنواعهةا قمعةاق   عيةا  تطوعي كموقع يدمى 

املضةطرب  ن سةياً  –ذاى صةعوتت الةتعلل  –ذاى االعاقة ايفركيةة  –املسن   –األ تام  –املوهوب  ااملت وق   –معاق  عقليا 

  اسلوكيا( اأسرهل اكئلد امللتهل  معهل

اتتنوع اخلدمات ما ب  علمية اتدر بية اتوعو ة اثقافية ااجتماعيةة، اتقةوم أساسةاً علةى فر ةا مةمل املتطةوع  االعلمةا  

 املتخصص  كمجتمع شبكى متواصث عرب التقنيات ايفد ذة 

كما تعرض الدراسة ايفالية لكي ية تعميل التجربة اقياس النموذج ممل تيث رؤ ته ارسالته،  ئا تعرض الدراسة ايفالية  

 اتنتهي الدراسة بعرض التوصيات  مدى فائداا على املستوى اللخصي ااجملتمعي 
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 الفئات اخلاصة ورعاية   التطوعيعالم اإللكرتوىن  اإل
  منوذج الشفا للصحة النفسية والرتبية اخلاصة

 (2)سليمان رجب سيدأمحد  /د                                                       
 جامعة بنها  –كلية الرتبية    –مدرس الصحة النفسية

 
  مقدمة :

 عتةةرب العمةةث التطةةوعي مةةمل أهةةل الوسةةائث املسةةتخدمة للملةةاركة يف النهةةوض ركانةةة اجملتمعةةات يف عصةةر   
ريى أمهيةةةة متزا ةةةدي  ومةةةاً بعةةةد  ةةةومس فهنةةةاا قاعةةةدي مسةةةلل  ةةةا م امهةةةا أ   ايفةةةاو، ا كتسةةة  العمةةةث االلكةةةرتاىن اخلةةة 

ايفكومات سوا  يف البلدا  املتقدمة أا النامية، مل تعد قامري على سةد اتتياجةات أفرامهةا اعتمعااةا، فمةع تعقةد  
جةةةوم  الظةةةراج ايفياتيةةةة اامامت االتتياجةةةات االجتماعيةةةة اأصةةةب ت يف تهةةةري  مسةةةتمر، الةةةئلد كةةةا  ال بةةةد مةةةمل ا 

جهة أيرى مواا ة للجهات ايفكوميةة تقةوم رةث  اجملةاع العةام اتكم ةث الةدار الةئه تقةوم بةه ايهةات ايفكوميةة يف  
 تلبية االتتياجات االجتماعية 

 
النةةاس رمراكةةا ملةةا  صةةلح جملةةتمعهل امةةا ال  صةةلح، أل ةةل   لةةيم مةةمل شةةد يف أ  األفةةرام مايةةث اجملتمةةع هةةل أكذةةرا 

اثةراي   كا ته اليت متذث تلضراري تاجاال اقدراال ارمكا ال، كمةا أ ةل لذلةو   اقةةارم األعلل حباجاته اقدراته
الالامةة النتقةث اجملتمةع مةمل تةاع ر    بلر ة هائلة لو أتسمل استهال ا اتوجيهها اتوعيتها اتزا دها تفمكةا ت

ل املنو ة  ةل مايةث عتمعةاال  أ  هؤال  األفرام  ل أعما  تاع، اممل اضع ر  اضع أفضث، اجتدر افشاري ر 
ذلةد ال  ةزاع لةد هل الكذةري الةئه لكةنهل تقدلةه جملةتمعهل مةمل يةالع العمةث التطةوعي،   بيد أ ل على الرغل مةمل

 .ايفكومي تت  لع  مارا فاعال يف تقدم اجملتمع اتنميته، اال  قث أمهية عمل الدار الر ي الئه

 
تت التعلل اأسرهل  امؤسم فر ا مساندي مرضى الوسواس القهرى،  مؤسم امد ر موقع الل ا للص ة الن سية االرتبية اخلاصة، امد ر فر ا مساندي ذاى صعو  2

 www.shifaportal.comالموقع االلكترونى:  االرابطة االلكرتانية لرعا ة املسن  

  abohabibas@gmail.com    االيميل:  

http://www.medadcenter.com/
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 يــة، واملنهـــج املستخدم ابلدراسة" :الدافــــع ايل الدراسة " اهلــدف، واألمه
 
 عةد االعةالم االلكةةرتات التطةوعي اجتاهةةاً جد ةداً ا اصةةة علةى البيئةةة العربيةة مل  تخةةئ مكانتةه بعةةد، املةا لةةه    

ممل أمهية امار فعةاع امةؤثرآ آثةر الباتةث توجيةه االهتمةام ا  ذالكةل امليةدا  الب ذةى االعملةي االتطةوعى ااخلةريه  
مةةمل أمهيةة املوضةةوع  أمهيــة الدراســة    ئا املوضةوع مةةمل أمهيةة، امةةمل   تنبةع  ة ات عةيالً ملةةا    ، االدراسةةاتجةئتً للبةاتذ 

 اأتثري  على كافة املستو ت اقلة تكل ته مقارنة را  قوم به ممل مار مؤثر 
 

ــة    امةةةةمل هنةةةةا ــنهج الوصــــف  واخلــــ      ا  تنةةةةااع علمةةةةي اموضةةةةوعي اا  كةةةةا  ىف ثةةةةو هتــــدف الدراســ املــ

، اىف  ا ةة   ا تدامها اأهدافها التطوعية االىت مةمل أجلهةا ا امتةام هةئا الب ةثميدانية    اً لتجربةعرضالشخصية 

عــ  اســت يان العمــ   االةةىت ا ايانةة  األكةةرب منهةةا الكرتانيةةاً    عــرا ااصــاني لنتــانج الدراســة امليدانيــةالدراسةةة  

 تالية:ال املصطلحات  اتتنااع الدراسة النظر ة تلب ث االلكرتوين التطوعي

 
 :التطوعيااللكرتوىن   االعالمأوالً : مفهوم 

ــالم ل ـــ       ةةةشب عنةةةه اأيةةةربش بةةةه، امنةةةه التعلةةةيلو أه تبليةةةبو املعلومةةةات  : هةةةو  ةاالعـ ةةةشلش تللةةةيَ  أه أبلة ، اأعلة   افيبةةةارو
 ا ممل العلل اممل ر صاع املعلومات افعالم لهة ملت

علومةةاَت ااملعةةارَج اانتقاؤوهةةا االتةةدقياو يف صشةة َتها، بنةةاً   هةةو افيبةةارو تألتةةداَش، انلةةرو امل  :إصــطالااً واالعــالم  
ةة ظر يف ايفيةةاي، اعلةةى سياسةةة الدالةةة، اتشسشةة ش مشةةٍنهر أ تربةةوه أ معةة  أ ق أه تشسشةة ش كي يةةةأ معينةةةةأ   علةةى اجهةةَة النة

اصةةةوعش املعلومةةةَة تللةةةكث املةةةراَم(    كاع  اهةةةو كةةةث شةةةكث مةةةمل أشةةة   ف صةةةاعَ املعلومةةةَة حبيةةةثو تضةةةمملو هةةةئ  الكي يةةةة و
ةةةة دااتو االتةةةةدر مو   ةةةةوط و ا تلقةةةةاتو ايفةةةةواَر االنة افتصةةةةاع تليةةةةر لتبليهَةةةةه فكةةةةري مةةةةا   امةةةةمل هةةةةئ  األشةةةةكاع: اخلة
ااملؤل ةةةاتو املتخص صةةةةو أا املؤل ةةةاتو املتنوعةةةةو كالةةةدار َت مذةةةثو اجملةةةالَت ا ايرائةةةَد، اكةةةئلد ر صةةةا وا عةةةرب الوسةةةائث  

  سرَح أا يف السينما الصوتية ااملرئية كافذاعات، االتمذيث يف امل

http://www.medadcenter.com/
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هةةو اسةةتخدام اسةةائث االتصةةاع اسةةتخداما عمليةةا لت قيةةا هةةدج معنةةوه أا مةةامه  كةةئلد      واالعــالم اصــطالاا
اكئلد تزا د الناس تأليبار الصة ي ة اايفقةائا الذابتةة لتسةاعدهل يف تكةو مل رأه  قة  يف ااقعةة مةمل الوقةائع   

 الط ري التقنية  اله اسائث متنوعة ا ا أتثري كبري تلئات يف عصر 
 

: هةةو التعر ةة  بقضةةا  العصةةر ارلةةاكله، اكي يةةة معايةةة هةةئ  القضةةا  يف ضةةو  النظةةر ت ااملبةةام  الةةيت  اإلعــالمو 
اعتمدت لدى كث نظام أا مالة ممل يالع اسائث افعالم املتاتة مايليا ايارجيةا، اتألسةالي  امللةراعة أ ضةا  

ملةات  عةرج افعةالم  نةه هةو التعبةري املوضةوعي لعقليةة ايمةاهري  الكمل "أاتةوجرات" األ لدى كث نظام اكث مالة 
 الراتها اميو ا ااجتاهااا يف الوقت ن سه" 

 
اعاالتةةه امبامئةةه    التطةةوعيهةةو التعر ةة  بقضةةا  العمةةث االلكةةرتاىن    التطــوعيفــاالعالم االلكــرتوىن    ذلةةد  اعلةةي

 اقواعد  يدمة ل ئات اقضا  معينة 
 

ــ  االعالمـــ  ــة العمـ ــرتوىن  وثقافـ هةةةي: "منظومةةةة القةةةيل ااملبةةةام  ااأليالقيةةةات ااملعةةةا ري االرمةةةوا    التطـــوعي  االلكـ
ااملمارسات اليت دض على املبامري بعمث اخلةري الةئه  تعةدى ن عةه ر  الهةريآ رمةا بةدر  م سةدي أا ةلة  من عةة،  

 تطوعاً ممل غري رلزام، اما  ركرا 
 

لقــانم علــ  مهــار  أو يــ   معينــة، والــ   ي ــ   عــ   اجملهــود اهــو ذلــ     التطــوعيواالعــالم االلكــرتوىن  
 .وايتيار، ب را أداء واجب اجتماعي  ودون توقع جزاء مايل ابلضرور  رغ ة

  مفهوم التطوع:
التطةةةةةةوع مةةةةةةمل الطاعةةةةةةة، اتطةةةةةةوع كةةةةةةئا  عةةةةةةين دملةةةةةةه  وعةةةةةةاً، اتطةةةةةةوع لةةةةةةه  عةةةةةةين تكلةةةةةة  اسةةةةةةتطاعته تةةةةةةىت  

( االتطةةةةةةوع هةةةةةةو مةةةةةةا تةةةةةةربع بةةةةةةه  184قالبقةةةةةةري:    فمةةةةةةمل تطةةةةةةوع يةةةةةةرياً فهةةةةةةو يةةةةةةري لةةةةةةه سةةةةةةتطيعه، ايف القةةةةةةرآ  :  
افنسةةةةةةا  مةةةةةةةمل ذات ن سةةةةةةةه ممةةةةةةا ال  لزمةةةةةةةه اغةةةةةةةري م ةةةةةةراض عليةةةةةةةه  االتطةةةةةةةوع يف اللهةةةةةةة العربيةةةةةةةة  عةةةةةةةين الةةةةةةةز مي يف  

  ع تللي العمث ا عين الترب 
ا لةةةةةةار ر  التطةةةةةةةوع  نةةةةةةه " ايهةةةةةةةد الةةةةةةئه  بةةةةةةةئع عةةةةةةمل رغبةةةةةةةة اايتيةةةةةةار بهةةةةةةةرض أما  ااجةةةةةة  اجتمةةةةةةةاعي  

رى اخلطيةةةةة     التطةةةةةوع هةةةةةو " ايهةةةةةد االعمةةةةةث الةةةةةئه  قةةةةةوم بةةةةةه فةةةةةرم أا  اعةةةةةة  ما  توقةةةةةع جةةةةةزا  مةةةةةاو"  ا ةةةةة 
 " أا تنظيل  دج تقدمي يدماال للمجتمع، أا فئة منه ما  توقع يزا  مامه مقابث جهومهل 

http://www.medadcenter.com/
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 نةةةةةه " املةةةةةوا مل الةةةةةئه  عطةةةةةي اقتةةةةةاً اجهةةةةةداً بنةةةةةاً  علةةةةةى ايتيةةةةةار  ايفةةةةةر ا ةةةةةض ررامتةةةةةه    املتطــــــوعا عةةةةةرج  
االجتماعيةةةةةةةةة، ابةةةةةةةةدا  أ   صةةةةةةةةث، أا  توقةةةةةةةةع أ   صةةةةةةةةث، علةةةةةةةةى عائةةةةةةةةد مةةةةةةةةامه    فتةةةةةةةةدى منظمةةةةةةةةات الرعا ةةةةةةةةة

 نظري جهد  التطوعي " 
مةةةةةا  ةةةةةزاع  تصةةةةة  تاللتبةةةةةاس اعةةةةةدم الوضةةةةةوح يف العةةةةةامل    العمــــــ  التطــــــوعيا لةةةةةري البةةةةةاا ر  أ  م هةةةةةوم  

س تيةةةةةث  تضةةةةةممل األيةةةةةري  تةةةةةدايث بةةةةة  م هةةةةةومي العمةةةةةث التطةةةةةوعي االعمةةةةةث اخلةةةةةريهالعةةةةةرع، ا عةةةةةزا ذلةةةةةد ر  ال
    ث املرتبط ااملوجه بداافع م نية كالدعوي ر  هللا، امساعدي احملتاج  ارقامة ابنا  املساجد العم

 ايف ضو  م اهيل التطوع السابقة لكمل دد د األ ر العامة اليت دكل عملية التطوع را  لي:
 عدم انتظار عائد مامه ممل جزا  التطوع  (1ق
 وجه للمتطوع  ر  الدافع افنسات ات  اخلري هو امل (2ق
 ر  التطوع جهوم رنسانية فرم ة أا  اعية تستند ر  الرغبة يف يدمة اجملتمع  (3ق
 ر  الرغبة االدافع الئايت عوامث أساسية يف التطوع   (4ق

ليلةةةةةةةمث أمنةةةةةةةةاع امللةةةةةةةاركة التطوعيةةةةةةةة، امسةةةةةةةتو اا يف العمةةةةةةةث االجتمةةةةةةةةاعي،    مفهــــــــوم التطــــــــوعا تسةةةةةةةع  
ا اخلةةةةةةةةربي أا ايهةةةةةةةةد البةةةةةةةةدت أا تملةةةةةةةةاع، كمةةةةةةةةا  لةةةةةةةةمث العمةةةةةةةةث التطةةةةةةةةوعي  أ  ةحبيةةةةةةةةث تتميةةةةةةةةز امللةةةةةةةةاركة تلك ا ةةةةةةةة 

 عاالت امللاركة على مستوى التخطيط، أا التنسيا أا التمو ث، أا التن يئ 
رمةةةةةةةا أ   كةةةةةةةو  علةةةةةةةى مسةةةةةةةتوى ايهةةةةةةةد ال ةةةةةةةرمه أا أ   كةةةةةةةو  علةةةةةةةى    التطــــــــوعاجتةةةةةةةدر افشةةةةةةةاري ر  أ   

  –املتقدمةةةةةةةةة منهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى اجةةةةةةةةه اخلصةةةةةةةةوص    –أسةةةةةةةةاس ايهةةةةةةةةد املؤسسةةةةةةةةي، رذ تتةةةةةةةةو  يف أغلةةةةةةةة  ماع العةةةةةةةةامل  
مؤسسةةةةةةات تعةةةةةةةل بتنظةةةةةةةيل العمةةةةةةث التطةةةةةةةوعي اتسةةةةةةةتقباع املتطةةةةةةةوع  اتةةةةةةوا عهل علةةةةةةةى املؤسسةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةة  

 املختل ة، تس  قدراال اتس  املهارات اليت لتلكو ا  
اتلةةةةةةري الكذةةةةةةري مةةةةةةمل التجةةةةةةار  الداليةةةةةةة ر   ةةةةةةاح العد ةةةةةةد مةةةةةةمل املنظمةةةةةةات التطوعيةةةةةةة يف ر صةةةةةةاع اخلدمةةةةةةة  

 :لد  عوم ر  العوامث التاليةاتقدلها بصوري سر عة ابتكل ة أقث  العث ت سري ذ
 متتلد سرعة اختاذ القرار  (1ق
 الرتكي  افماره  ا خيلو ممل التعقيدات البرياقرا ية  (2ق
 الداافع املهنية اافنسانية مرت عة  (3ق
 الربح املامه ليم املوجه لنلا ااا  (4ق
 لبلر ة توفر العناصر ا (5ق

دةةةةةةت املنظمةةةةةةات األهليةةةةةةة الةةةةةةيت  طلةةةةةةا عليهةةةةةةا أتيةةةةةةا ً املنظمةةةةةةات غةةةةةةري    املنظمـــــــات التطوعيـــــــةاتصةةةةةةن   
  الرحبية، أا منظمات القطاع الذالث غري الرحبي 
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 جماالت العم  التطوعي: 
 تتعدم عاالت العمث التطوعي لتلمث اجملاالت التالية:

ــا  االجتمــــــاعي   -رعةةةةةةامي أتهيةةةةةةث مةةةةةةدمين املخةةةةةةدرات    -رعا ةةةةةةة املةةةةةةرأي    -: ا تضةةةةةةممل قرعا ةةةةةةة الط ولةةةةةةة  )أ( اجملــــ
  -مسةةةةةةةاعدي امللةةةةةةةرم مل    -افرشةةةةةةةام األسةةةةةةةرى    -رعا ةةةةةةةة املسةةةةةةةن     -مكاف ةةةةةةةة التةةةةةةةدي     -رعا ةةةةةةةة األتةةةةةةةداش  

 مساعدي األسةر ال قريي (  -رعا ة األ تام 
ــي  ق ( ــا  الرتبـــــو  والتعليمـــ   –ل  بةةةةةرامر صةةةةةعوتت الةةةةةتعل  –التعلةةةةةيل املسةةةةةتمر    –: ا تضةةةةةممل ق ةةةةةو األميةةةةةة  اجملـــ

 تقدمي التعليل املنزو للمتأير مل مراسياً(   
ــا  الصـــــــحي قج( تقةةةةةةةدمي افرشةةةةةةةام    –يدمةةةةةةةة املرضةةةةةةةى االرتفيةةةةةةةه عةةةةةةةنهل    –: ا تضةةةةةةةممل قالرعا ةةةةةةةة الصةةةةةةة ية  اجملـــــ

 تقدمي العو  لئاه االتتياجات اخلاصة(   –التمر مل املنزو    –الن سي االص ي 
ــي قم( ــا  ال يئـــــــ العنا ةةةةةةةةةة    –تلهةةةةةةةةةاتت امكاف ةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةة ر  العنا ةةةةةةةةةة    –: ا تضةةةةةةةةةممل قافرشةةةةةةةةةام البيئةةةةةةةةةي  اجملـــــــ

 مكاف ة التلوش(  –تللوا ي  ااملنتزهات  
ــدين قهة( ــدفاع املــــ ــا  الــــ   –املسةةةةةةامهة مةةةةةةع رجةةةةةةاع افسةةةةةةعاج    –: ا تضةةةةةةممل قامللةةةةةةاركة يف أعمةةةةةةاع افغاثةةةةةةة  جمــــ

 امللاركة يف أاقات الكوارش الطبيعية(   
 
 

 :  التطوعياالعالم  االلكرتوىن  أشكا  العم   اثنياً:  
ال رمه: اهو عمث أا سلوا اجتماعي لارسه ال رم ممل تلقا  ن سه  التطوعياالعالمى االلكرتاىن عمث ال -1

ابرغبة منه اررامي اال  بهي منه أه مرمام مامه، ا قوم على اعتبارات أيالقية أا اجتماعية أا رنسانية أا 
ألفرام القرا ي االكتابة مممل  عرفهل، أا  تربع قد  قوم فرم بتعليل عموعة ممل ا  -مذالً   -م نية  يف عاع  و األمية  

 تملاع يمعية تعل بتعليل األمي  
املؤسسي: اهو أكذر تقدمًا ممل العمث التطوعي ال رمه اأكذر  التطوعياالعالمى االلكرتاىن العمث العمث  -2

هلية تساهل يف أعماع تنظيمًا اأاسع أتثريًا يف اجملتمع، يف الو مل العرع توجد مؤسسات متعدمي ا عيات أ
 تطوعية كبريي خلدمة اجملتمع 

مةا بة  مواقةع االنرتنةت ااملةدا ت ااملنتةد ت االقةواائل الرب د ةة    التطةوعياتتعدم مناذج االعالم االلكرتاىن 
عةرب  اغرج الدرمشة امواقع املةوام الصةوتية ااملرئيةة ااملقةرؤ ي الداعمةة للعمةث االلكةرتاىن اخلةريى، ااملواقةع االعالنيةة  

البنر الةدعائى أا ال ةالا الةدعوى أا مواقةع ايمعيةات اخلري ةة ااملنظمةات األهليةة االر يةة، امواقةع الوقة  الةد ل  
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ااخلةةريى االتعليمةةى االتوعةةوى امواقةةع املةةؤمترات اخلري ةةة اثقافةةة التطةةوع امواقةةع التةةدر   االةةدارات التقي يةةة اخلري ةةة  
شر امواقع التواصث اتقةدمي يدمةة الةربط مةا بة  مقةدمى العمةث اخلةريى  سوا  التدر   االلكرتاىن أا التدر   املبا

 امست قيه 
 
 اثلثاً :

 :) وخباصة ىف يدمة ذوى االاتياجات اخلاصة( التطوعيااللكرتوىن   االعالمأمهية  
 

ةةد ذة  تمى  ذى بةةد  فةةة       ةةتذمر علةةةى    التطةةةوعياالةةةىت منهةةا االعةةةالم االلكةةرتاىن  اسةةائث افعةةةالم ايفة مل توسة
ةةةه املطلةةةو  يف التعر ةةة   الو  اميام نةةةه ايدماتةةةه لةةةئاى    اأمهيتةةةه افضةةةله  االلكةةةرتاىن    التطةةةوعيتلعمةةةث االعالمةةةى  جة

املواقةةةع االلكرتانيةةةة اتكنولوجيةةةا الواقةةةع  ر اليسةةةري مةةةمل  ئ ، احنةةةمل رذا مةةةا اسةةةتذنينا النةةة االتتياجةةةات االقةةةدرات اخلاصةةةة
إلسةةهام يف األعمةةاع اخلري ةةة تكلةة  مةةدى القصةةور  الرسةةائث الرب د ةةة الداعيةةة لا   االفرتاضةةى ااملةةدا ت ااملنتةةد ت

فمةةمل املعةةراج أ   املتميةةز   اللةةد د يف االسةةت امي منهةةا لل ةةث علةةى التصةةدق افعةةث اخلةةري يف هةةةئا ايانةة  اخلةةريه  
ةسر  االلكرتانية  اسائث افعالم تؤمه أمااراً فعالًة امهمة يف عاالت عد دي ممل عاالت ايفةياي، العث ذلةد مةا   ة
ةةةةئ   اهتمةةةام الكذةةة  ةةةتل ةآ رذ أ  هة ةةةئ  األماار مةةةمل ااا   ة ةةةرب أغةةةوار هة ري مةةةمل التخصصةةةات ااملؤسسةةةات ر االةةةةة سة

الو ائ  املختل ة ليست مقصوري على املتخصص  يف عاع افعالم ف ةس آ بةث ر  ذلةد هةو مةا تةدا بعلمةا   
عةالم اعالقااةا رجةاالال، كمةا  اللر عة االدعوي االرتبية االن م ااالجتماع االعلوم السةياسية تلتطرق لوسةائث اف

 أ  ذلد هو ما أمى ر  تو ي ها بو ائ  ختدم أغراضاً ختتل  عمل بعضها البعض 
ةتخدميها   ةبة ملسة ةئ  الوسةائث تلنسة ةناا رؤًى مت ااتةة عةمل الةدار الةئه لكةمل أ  تقةوم بةه هة اهئا  عةين أ  هة

عاي قنةوات معةوي لكةمل أ  توصةلهل  كةرب عةدم  متذةث للةد   –على سبيث املذةاع    –ا بيعة رسائلهل، فهةئ  الوسائث 
ةةكيث الةةرأه العةةام   مةةمل املةةدعو   عةةرب أقصةةر الطةةرق اأ سةةرها، امتذةةث للساسةةة أماي ال لكةةمل االسةةتهنا  عنهةةا يف تلة
ةئا  عةين أ  هنةاا   ةكئا، اهة ةوع ر  املسةتهلد اا مي رحبيتهل  اهة ابنائه، يف تة  متذث للتجار اسائث رئيسةة للوصة

ةةةئ  الوسةةةائث أتثةةةرياً مباشةةةراً أا غةةةري مباشةةةر يف ن ةةةوس النةةةاس، انظةةةراً أل   ةةةئا التةةةأثري  رمراكةةةاً مةةةمل ق بةةةث ايميةةةع أ   ة
أشةةكاالً ا رقةةاً متعةةدمي فةة   التعةةرج عليهةةا لكةةمل أ   سةةهل يف تلةةكيث األسةةالي  املالئمةةة لت عيلةةه، الةةئا فةة   مةةمل  

     املهل الوقوج عند هئ  األشكاع االطرق ادد دها 
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الرسةةائث الرب د ةةة علةةى  االعةةالم االلكةةرتاىن اخلةةريى االةةوق ى ااالسةةتذمارى ا تخصصةة  أسةةبا  قةةدري  ا عةةزا بعةةض امل
ةري ة ر  كو ةا تتسةل تلطةابع اللخصةي ار  أ ةا مباشةري، العةث أهةل مةا   تنلةيط ايمهور للت اعث مع األعماع اخلة

ألمهية التأمث مع مضةمو ا بلة افية مةؤثري  ليزها أ ا ذات تكل ة مام ة منخ ضة مقارنة تلوسائث األيرى، انظراً  
 فلقد اهتل بعض أالئد املتخصص  تلكتابة عمل  بيعة تلد الرسائث يف حبوش مستقلة 

اعلةةى الةةرغل مةةمل أ  السةةوام األعظةةل مةةمل  تةةوى رسةةائث اسةةائث افعةةالم اخلاصةةة تألعمةةاع اخلري ةةة  تضةةممل  
ةدج بطر قةة  الدعوي ر   ع األمواع التربعات رال أ  ممل تلد الرسا ةئا ا ة ئث مةا هةو تةره     قةوم ر  دقيةا هة

فعالةةة اغةةري مباشةةري، اذلةةد مةةمل يةةالع ر ةةالع ايمهةةور علةةى الطةةرق الةةيت تنتهةةي رليهةةا تلةةد املسةةامهات ار هةةار  
ةدااها اأمهيتهةا ا عةزا مةمل مصةداقية القةائم  عليهةا  كمةا أ  مةمل تلةد الرسةائث مةا  ركةز   نتائجها علةى حنةو  ةربا جة

اسةتقطا  األفةةرام ملسةامهتهل بلةةكث تطةوعي يف يةةةدمة اجملتمةع أا األمةةة يف الكذةري مةةمل املهمةات الةةيت    علةى  االةةة
 ك ئات ذاى االتتياجات اخلاصة   تتطل  اشرتاكهل فيها ملا فيه املصل ة العامة أا مصل ة فئة معينة ممل فئاته

 
 رابعاً:  

 :االاتياجات اخلاصة  خلدمة ذوى وأثرها ىف تطوره التطوعيالصور  ال هنية لالعالم 
 

أمهيةةة ياصةةة مةةمل يةةالع أتثريهةةا يف الةةرأه العةةام السةةائد    التطةةوعيالئهنيةةة جتةةا  االعةةالم االلكةةرتاىن  لصةةوري  ل
، تيةةث تقةةوم الصةةوري مةةةمل يةةالع أتم تهةةا لو ائ هةةا الن سةةةية  تلنلةةةاع اخلةةريىحنةةو  تلةة  ايوانةة  ذات العالقةةة  

را  النةةةاس ااجتاهةةةاال اسةةةلوكهل   آتوجيهةةةه تعتبارهةةةا مصةةةدر  ااالجتماعيةةةة بةةةدار رئةةةيم يف تكةةةو مل الةةةرأه العةةةام ا 
بدراسةة  للمجتمةع ف نةه علةى ايهةات اخلري ةة أ  اةتل    اانطالقاً ممل العالقة ب  الصوري الئهنية اتكةو  الةرأه العةام

، مةةةمل أجةةةث التمهيةةةد لوضةةةع االسةةةرتاتيجيات افعالميةةةة الك يلةةةة   بقةةةات اجملتمةةةع الصةةةوري السةةةائدي عنهةةةا يف  تلةةة   
امعمهةةا بلةةىت    تك ةةث اجةةوم رأى عةةام مناصةةر لقضةةا ها امواق هةةا  ايهةةاتجيةةام صةةور ذهنيةةة رجيابيةةة عةةمل هةةئ   إب

 املختل ة  أنواع الدعل يف الظراج
  بةة االتطوعيةةة    ايهةةات اخلري ةةةمةةمل أمهيةةة مراسةةة الصةةوري الئهنيةةة عةةمل    األيةةريي املتسةةارعةات  ري القةةد ضةةاع ت التهةة 

تعلقةةة بتكو نهةا االةربامر الالامةة لت سةةينها، ا اصةة يف  ةث تنةامي ايفمةةالت  ، االعوامةث املشةرائح اجملتمةع   تلة   
ايهةةات اخلري ةةة مةةمل الةةدايث ااخلةةارج  اكلمةةا كةةا  رأى هةةؤال  األ ةةراج رجيابيًةةا يف  افعالميةةة الةةيت تتةةت تواجههةةا  

ت الةةيت تعةةوق  تعاملهةا معهةةل كلمةةا تةةرص أ ةةراج التعامةث علةةى اسةةتمرار العالقةةة اتةةدعيمها االقضةا  علةةى السةةلبيا
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اسةةتمرارها امنوهةةةا اقةةةد  ةةةؤثر ذلةةةد سةةةلبًيا علةةةى ايهةةةة اخلري ةةة تيةةةث تنعةةةدم الذقةةةة املتباملةةةة بينهةةةا ابةةة  اجملتمةةةع فةةةال  
تستطيع ايفصوع على متو ث التتياجااا، اال تسةتطيع ضةما  االسةتقرار ااالسةتمرار يف أاقةات األامةات ا صةبح  

 أيرى رذا كانت ال رصة متاتة    ممل السهث دوع الداعم  ااملست يد مل ر  جهات
ااسةةةائث افعةةةةالم رختلةةةة  أنواعهةةةةا قالوسةةةةائث املطبوعةةةةة مذةةةةث الصةةةة   االسةةةةمعية مذةةةةث بةةةةرامر افذاعةةةةة  
االبصةةر ة مذةةث األفةةالم ااالنرتنةةت( مةةمل أهةةل القنةةوات الةةيت تسةةهل يف تكةةو مل الصةةوري الئهنيةةة عنةةد النةةاس، بسةةب   

طا  ااف ةةار اسةةيطراا علةةى اقةةت النةةاس امنافسةةتها اللةةد دي  انتلةةارها الواسةةع اقةةدراا علةةى االمتةةدام ااالسةةتق
لكةةث املؤسسةةات االجتماعيةةة يف عةةةاع التةةأثري ايمةةاهريه  الصةةةور املرتاكمةةة يف أذهاننةةا اليةةةوم أغلبهةةا مسةةتقى مةةةمل  

دم  اسائث افعالم املختل ة اليت ال تكت ي رجرم افشةاري ر  ايفةدش بةث تتعةدا  ر  ت سةري  ابلورتةه ا رتةه رةا خية 
 توجهات  تل ة امصاحل ياصة   

ااالقتصامه، االسياسةي لنةا   تقوم اسائث افعالم ضممل أساليبها يف التأثري، بصياغة الواقع االجتماعي،
ةقالواقع( هنةا، ذلةد قايةز ( الةئه تتعمةد  عةمل    تلةد الوسةائث أ  تعرضةه علينةا، أا تنلةر  لنةا كجمهةور، ا قصةد بة

االجتمةاعي مةذال،   فعلةى ايانة    ا اكأنةه ممذةث للواقةع امعةرب عةمل ايفقيقةةللمجتمةع  حبيةث  بةد   املختل ةاألاضاع  
افعالم ممل يالع تركيزها علةى قجةز  صةهري(   قد  كو  ال قر االتخل  مها السمة العامة جملتمع ما، لكمل اسائث

رذا أرم  أ   (،  عليةةةه يف ايفقيقةةةة  أا تقةةةدم قااقعةةةا(  تل ةةةا اق تلقةةةاً  مةةةمل اجملتمةةةع، تعطةةةي انطباعةةةا مهةةةا را ملةةةا هةةةو
  .املناس   ئا املوضوع نستخدم التعبري

ةةةققولبة( األشةةةخاص اايماعةةةات   اسةةةائث افعةةةالم ال تكت ةةةي فقةةةط بصةةةياغة قالواقةةةع(، بةةةثا  تقةةةوم أ ضةةةا بة
لألفةرام اايماعةات،  ةتل تعميمهةا كةأمنوذج معيةاره ققالة (،   االلةعو  بةن م الطر قةة: صةناعة قصةوري( مبتسةري

   تعرض اسائث افعالم فئات اجتماعيةة   ع تتل صياغة الواق   تعامث معهل على أساسهاال س تل ايفكل على النا
 ةدمات جيةدي، الةد ها مؤسسةات اجتماعيةة ااقتصةام ة متقدمةة، فتقةدم   غنية امتعلمة، تسةكمل يف منطقةة تتمتةع 

 الكاملةة  هةي قكةث( اجملتمةع  اسةائث افعةالم بعملهةا هةئا تعةرض جةز ا صةهريا مةمل الصةوري هةئ  ال ئةة علةى أ ةا

اجملتمع هو الةئه سةتبل عليةه   للمجتمع، كما هو التعبري السائد اايز  الصهري ممل قالصوري(، الئه ا عرضه عمل
أساسةي علةى قالصةوري الئهنيةة( الةيت تتلةكث يف عقةث   بقية الصوري يف أذهةا  ايمهةور، العمليةة رذ  تقةوم بلةكث

  صةةياغة األفةةرام اايماعةةات يف قالةة  أا صةةوري ذهنيةةة  القولبةةة(، تيةةث تةةتلق الكةةالم ن سةةه  نطبةةا علةةى   املتلقةةي
  ة   الهال  تتجاهث ال راقات ال رم ة االذقافي ملوهة يف

تعتمةةةد عمليةةة بنةةا  الصةةوري الئهنيةةة لألشةةيا  علةةى ثالثةةة أركةةا  أساسةةية مرتبةةة علةةى الن ةةو التةةاو: املعرفةةة    
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وي التأسيسةية ل ةةد رمةوا  ادد ةد صة اته، امةةمل    افمراا   السةلوا، رذ متذةث معرفةة اللةةي  يف تم  األمةر اخلطة 
االنتقاع ر  اضع املعات املناسبة له اايتزا ا يف العقثآ لتصبح مدركةة  بعةام  تل ةة افقةاً لدرجةة التعةرج عليهةا،  

ة يف  اأتيت بعد ذلد املرتلة األهل اليت هي نتيجة التأثري ايفاصث ممل جرا  ذلد الرتاكل املعةريف اافمراكةي، املتمذلة 
 تياماً ا  الت اعث مع معطيات ذلد األمر ااالستجابة له ر  رجياتً أا سلباً أ

تســهم بشــك  أكيــد   بنــاء الصــور  ال هنيــة عــ   االلكــرتوىن  وبنــاًء علــ  ذلــ  فــ ن وســان  اإلعــالم  
 .عدد م  الوظانف املختلفة اليت تؤد  دوراً ك ريًا   تشكي  طريقة تعلم األفراد وإدراكهم وسلوكهم

مةةمل العناصةةر األساسةةية الةةيت تسةةاعد يف التوعيةةة يف خت يةة  رمام اجملتمةةع الن سةةية جتةةا  ذاه االتتياجةةات  
اخلاصة االتقليث قدر املستطاع ممل االجتاهات السلبية  ةئ  ال ئةة مةمل اجملتمةع  االةيت سةوج أاجزهةا يف عةدي نقةاع  

اعتةةزاا األسةةري    لةةد ها     :تياجةةات اخلاصةةةلكةةي  سةةت يد منهةةا الةةزمال  العةةامل  يف امليةةدا  الرتبةةوه لةةئاه افت
  ث ذاه اتتياجات ياصة اأ  عليها الوقوج معه ليت قا له القدري ااالستطاعة يف مسةا ري أبنةا  اجملتمةع اأنةه  
عضو فاعث ال  نقصه سوى التدر   اعدم اميله االبعد عمل النظري الدانية له مةمل قبةث اجملتمةع األسةره اجملتمةع  

 .يو املناس  له ليأيئ تقه ممل التعليل االرتبية على نطاق األسري ااجملتمع ايئة ا الكبري ا
 

 :التطوعياالنرتنت كمدي  للعم  االلكرتوىن  يامساً: 

مل تنث اسيلة مةمل اسةائث نقةث انلةر املعلومةات يف ار ةر البلةر ة مةا  لتةه شةبكة افنرتنةت مةمل سةرعة يف  
يف تيةةاي النةةاس علةةى  تلةة  أجناسةةهل اتوجهةةاال امسةةتو ال،    االنتلةةار االقبةةوع بةة  النةةاس، اعمةةا يف التةةأثري

  :اتنوع يف  بيعة املعلومات اليت توفرهاآ األمر الئه جيعث افنرتنت اسيلة رعالم املستقبثآ نظراً لتميزها را  لي  
فكةار  الالمكا : فافنرتنت  تخطى كث ايفواجز املكانية اليت تالت منئ فجةر التةار ر ما  انتلةار األ  -1  

 اامتزاج الناس اتبامع املعارج، اتلتاو جتااا ايفواجز االقتصام ة االسياسية 
الالامةةا : فالسةةرعة الكبةةريي الةةيت  ةةتل  ةةا نقةةث املعلومةةات عةةرب شةةبكة افنرتنةةت تسةةقط عامةةث الةةزممل مةةمل     -2   

 ايفسبا ، مما  ؤمى ر  ما  سمى عصر املساااي املعلوماتية 
يةالع منتةةد ت الت اعةث اايفةةوار لكةمل االنتقةةاع مةمل مار املسةةتقبث ر  مار املرسةةث    الت اعليةة: فمةةمل    -3     

 أا الناشر 
 اجملانية: أا بصوري أمق شبه اجملانية، تيث تتاح الكذري ممل يدمات افنرتنت بصوري شبه عانية     -4     
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بةةاع مائةةل تفنرتنةةت مةةمل  الةةربط الةةدائل: فمةةمل يةةالع التكنولوجيةةا املتطةةوري نسةةتطيع أ  نكةةو  علةةى ارت   -5   
 يالع تاسبات ايي  اا وات  احملمولة، انستدعي املعلومات يف أه اقت 

السهولة: فخةدمات افنرتنةت ال دتةاج ر  يبةري معلومةات أا مهنةدس أا مةربمر تةىت حنصةث عليهةاآ    -6  
بةةد  يف اسةةتخدامها،  فاسةةتخدامها يف غا ةةة السةةهولة االيسةةر، اال  تةةاج راام اللةةبكة ر  تةةدر بات معقةةدي لل

 بث ر  عرم مقدمة ال تتجااا ساعة مع صد ا لتوضيح مبامه  االستخدام 
 
 الوقف :اخلريى التطوع    االعالم االلكرتوىنسادساً:  

 
 عةةةر ج الوقةةة  إبجيةةةاا  نةةةه "دبةةةيم األصةةةث اتسةةةبيث املن عةةةة"، ا وقصةةةد بةةةئلد "تةةةبم العةةة  عةةةمل متليكهةةةا  

ةةةو  الةةةرب"، اهنةةةاا مةةةمل اام علةةةى ذلةةةد    ألتةةةد مةةةمل العبةةةام، االتصةةةدق تملن عةةةة علةةةى ال قةةةرا ، أا علةةةى اجةةةه مةةةمل اجة
ةةةئ  الوجةةةو  ابتةةةداً  اانتهةةةاً   ةةةئ  املن عةةةة  ة ا  هةةةل مةةةمل هةةةئا    املن عةةةة أا ر ةةةع الوقةةة  لةةةيم      تشةةةرتاع أ  تكةةةو  هة

ةةري ة  مقصةةوراً  علةةى أفةةرام بعيةةنهل كةةالواق  اذر تةةه اأقرتئةةه أا ال قةةرا  ف سةة ، ارمنةةا لكةةمل أ   لةةمث جهةةات   ية
ةةةوم تلن ةةةع علةةةى  ةةةوع املسةةةلم  اذلةةةد كاملسةةةاجد، ااملستلةةة يات، امار العلةةةل امار األ تةةةام ااملعةةةوق ،   عةةةدي تعة
ااألربطة لل قرا  ااملساك ، ااملقابر، اآتر امليا ، االعقار الئه  و   ر عه لنصري افسالم ااملسلم آ بةث اتةىت  

ةئا  عةين    الوقة  ال  نبهةي أ   وقصةر علةى جانة  ااتةد مةمل جوانة  الةرب كمةا هةو    العتام ايفةرع احنةو ذلةد، هة
تاع الكذري ممل املسلم  يف الوقت ايفاضر الئ مل تصراا أاقافهل علةى املسةاجد أكذةر مةمل اق هةل ألعمةاع اخلةري  

 األيرى    
 

مةةمل    سةةب انه اتعةةا ااملت ةةا عليةةه بةة  العلمةةا  أ  الوقةة  نةةوع مةةمل أنةةواع الصةةدقات الةةيت  وتقةةر   ةةا ر  هللا  
يالع افن اق يف اجو  اخلري االرب، لئا ف نه "ال فرق يف ذلةد بة  اقة  علةى جهةة مةمل ايهةات العامةة كةال قرا   

 اابمل السبيث ا لبة العلل، أا اق  على القرابة االئر ة" 
الكةةمل رجيةةاا أمهيةةةة الوقةة  يف أنةةه لذةةةث رعا ةةة لألبنةةا  اصةةةلة لألرتةةام، تفضةةافة ر  أنةةةه صةةوري مةةمل صةةةور  

 ا  على الرب االتقوى، امعل للمرافا العامة اليت دتاجها اجملتمعات املسلمة التعا
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 :الكرتونية برؤية إعالمية التطوعيالعم  سابعاً:  
مةةةمل املعةةةراج أ  عمليةةةة االتصةةةاع تةةةتل مةةةمل يةةةالع نقةةةث معلومةةةات مةةةا ابطةةةرق  تل ةةةة ل يةةةر مل مةةةمل أجةةةث  

سةةط  كةةام  ةةديث يف  يةةع األنلةةطة افنسةةانية علةةى كافةةة  رشةةعارهل  ةةا، لةةئا فةة   م هةةوم االتصةةاع  ةةةئا املعةةل املب
مسةةتو اا، امةةمل أجةةث أ  تكتمةةث العمليةةة االتصةةالية تلصةةوري املطلوبةةة ف نةةه البةةد أ  متةةر تلةةد العمليةةة عةةرب عناصةةر  

 االتصاع الرئيسة املعرافة: املصةدر، االرسالة، االوسةيلة، اايمهور، ارمام ال عث   
ةةةئا الةةةدار بصةةةوري مقيقةةةة  اليسةةةهث التعةةةرج علةةةى مار افعةةة  الم يف التعر ةةة  تلوقةةة ، الكةةةي  ةةةتل اسةةةتذمار هة

ةئ  السةنة العظيمةة، ف نةه البةد مةمل التعةرج علةى  بيعتهةا يف ضةو  عناصةر   افعالة، اممل   توعية ايمهور  مهيةة هة
 العملية االتصالية:

بطبيعة املصدر الةئه جةا ت منةه    تتأثر عملية ت اعث الناس مع الرسالة افعالمية املوجهة رليهل أتثراً كبرياً   
تلد الرسالة، رذ أ  ممل الطبيعي أ  الرسائث اليت أتيت ممل املصدر املوثوق به تكو  أمعةى ر  القبةوع ااالسةتجابة  

 أكذر ممل نظريااا التية ممل مصامر أمىن ممل ذلد 
الوقة  املتمذةث  لكةمل القةوع  نةه: علةى الةرغل مةمل أ     العمةث اخلةريى الةوق ى االتطةوعىاللب ث يف مصدر 

يف تبم األصث اتسبيث املن عة لذث نلا اً يري ً عرج لدى الكذري ممل األمل السةابقة اايفاضةري، رال أ  الوقة   
 الئه  عنينا هنا هو الصدقة اليت تث عليها الد مل افسالمي ايفني  لكي تبقى عمالً  ونت ع به،  

 
ةةةو  للمتطةةةوع ا ا سةةةتمر أجةةةر    الوقةةة  افسةةةالمي املت ةةةرم  صوصةةةية كونةةةه مةةةمل  للموقةةة  يف تياتةةةه امماتةةةه، فهة

ةئ  األجث اعالأعظل القرتت اليت  وتزل   ا ر  اخلالا   مةة، قةاع افمةام اللةافعي  ، االئه  وعد "ممل يصةائ  هة
رضوا  هللا عليه: مل  بم أهث اياهلية ماراً اال أرضاً فيما علمةت، اأمةا ت ةرهل بئةر امةزم ابنةا  الكعبةة فقةد كةا   

 على سبيث امل ايري" 
ةةئا العمةةث اخلةةريه هةةو م ننةةا العظةةيل الةةئه أمةةر املسةةلم  يف القةةرآ  الكةةرمي ااألتام ةةث النبو ةةة   رذاً فةة   مصةةدر هة

 .دق اافن اق يف سبث اخلريتلتص
 

 :اإلعالميةااللكرتونية و  التطوعيالعم  رسالة  اثمناً : 
ةر القةوع السةائد لةدى     ختتل  عملية تو ةي  اسائث افعالم افقاً للرسالة اليت دملها، العث هةئا مةا   سة

ةيلة، رعةةل أ  أتثةةري الوسة  يلة ذا عالقةةة ا ةةةيدي ب  ةةةوى  افعالمية     الرسةةالة افعالميةةة يف ااقةع األمةةر هةةي الوسة
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الرسالة املقدمة للجمهور ايصائصها  الكمل التعةةرج على يصائ  الوقةة  افعالمية ممل يالع الوقةوج علةى  
ةدافه الةيت مةةمل أجلهةا اجةةةد، رذ أ  ايفكمةة مةةمل ملةراعيته  نبهةي أ  تصةةاة يف صةل  الرسةةالة افعالميةة بطر قةةة   أهة

 غريها ممل الرسائثآ كي ددش األثر املرجو منها يف ن وس مستقبليهامدراسة تربا يصائصها امميزااا على 
لكةةمل أ  تت ةةةوق علةةى الكذةةري مةةمل األنلةةطة األيةةرى الةةةيت  االلكرتانيةةة  ر  املتأمةةث  ةةدرا أ  عمليةةة التوعيةةة  

دتاج ر  جهد رعالمي ملابه  قا الوصوع ر  ايمهور ممل أجث رقناعةه  مهيتهةا، فالقةائل علةى ر صةاع الوقة   
ةت يد مةمل الوقة آ بةث رنةه  كر  ةدج ر  مسةاعدي النةاس  يعةاً بدرجةة متقاربةة سةوا  املوقة  أا املسة سالة رعالمية  هة

ةسمل النيةة االقصةد، رذاً فهةئ  الرسةالة ذات صةبهة فر ةدي تت ةوق   ال  وعدم نصيبه ممل ال ائدي يف الدار اليةري رذا أتة
س، كةةافعال  عةةمل سةةلع معينةةة أا يةةدمات أا تةةىت  علةةى غريهةةا مةةمل الرسةةائث األيةةرى الةةيت  ةةرام نلةةرها بةة  النةةا

 الرسائث ذات الصبهة التوعو ة 
ةوى دقيةا أهدافةه الئاتيةة تلدرجةة    –يف الهال     –فاملعلمل عمل السلعة مذالً  ال  قصد مةمل تبليةب رسةالته سة

ةةئ  الةةزتئمل ليز ةةةد مةةمل ايفصةةوع علةةةى أرتح مام ةةة أكذةةر فةةةأكذر، كمةةا أ  أصةةة ا ةةو  ةةرص علةةةى جة    األا ، فهة
رسةةائث التوعيةةة اخلاصةةة تألمةةور الدنيو ةةة، كالتوعيةةة تلرتشةةيد يف اسةةتهالا الكهةةرت  مةةذالً، امهةةل تلدرجةةة األا   
مصةةاحل ايهةةات املسةةؤالة عةةمل تلةةد اخلدمةةة   ايمهةةور  نيةةاً  أمةةا الرسةةائث األيةةرى القائمةةة علةةى األجةةر االذةةوا   

، ف  ةا، علةى أمهيتهةا اعظةل أهةدافها، تظةث قاصةري عةمل رسةالة  كالدعوي ر  التةربع للمنكةوب  أا التةربع تلةدم مةذالً 
االعةةالم االلكةةرتاىن اخلةةريى  الوقةة  يف كو ةةا ال تةةديث يف عةةدام العمةةث الةةئه ال  نقطةةع ثوابةةه كمةةا هةةو ايفةةاع مةةع  

 الئه لذث ر الة ألمد املاع ان ع ل ير مل به تىت بعد موت صةاتبه  االوق ى
 

لذث رسالة رتنية جةليلة لكةمل أ   كتة     اىن اخلريى االتطوعى االوق ىاالعالم االلكرت يالصة القوع    
 ةةا االنتلةةار االقبةةوع بصةةوري كبةةريي مةةىت تةةوفر  ةةا تامةةث الرسةةالة املناسةة  القةةامر علةةى االسةةت امي مةةمل يصائصةةها  

ةئ  اخلصةائ  لةمل تعتمةد علةةى  االةة بيةع فكةري مةا ل يةر مل كمةا هة  و ايفةةاع  تللةكث ال عةاع ااملقنةع للمتلقةي، اهة
مةع العد ةةد مةمل الرسةةائث األيةةرى، ارمنةا سةةةوج ترتكةةز بلةكث رئةةيم علةةى التعر ة  تلوقةة  اشةةرح فوائةد  الةةيت مةةمل  
 أجلها شةرع، اهةو ما سوج  سهث مهمة القائل عليها يف تكو مل صوري ذهةنية تةسنة عمل هةئ  السنة العظيمة   

 :فواند ومميزات العم  التطوعي ويدمة الفئات اخلاصة اتسعاً:
ر  تزا ةةةد االهتمةةةام الةةةداو تلتطةةةوع، اتزا ةةةد أعةةةدام املتطةةةوع  عامليةةةا، مؤشةةةر علةةةى ال وائةةةد الكبةةةريي الةةةيت  

يف تكملةة    مهمةاً خلدمات الةيت  قةدمها التطةوع مارا   ققها التطوع لل رم ااجملتمع  فعلى املستوى االجتماعي دقا ا

http://www.medadcenter.com/
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القطةةاع التطةةوعي تلسالسةةة يف    ةأنلةةط  تتميةةزا  كمةة   ،مةةا تعجةةز الدالةةة عةةمل تقدلةةه مةةمل ملةةراعات يدميةةة ا تنمو ةةة
 تةةةيح التطةةةوع ال رصةةةة  يةةةة  ا ايفكوم  األجهةةةزيممةةةا  سةةةاعد علةةةى تقةةةدمي اخلةةةدمات بصةةةوري أسةةةرع ا أ سةةةر مةةةمل    ايفركةةةة،
هةةئ  امللةةكالت ا تلهةةا سةةوا  عةةمل  ر ةةا    ممةةا  سةةهل يف تبةةين  ،ادد ةةد ملةةكالته  علةةى اتتياجةةات اجملتمةةع   للتعةةرج

احملليةة    املام ةةبلةر ة ا  ال سةاهل التطةوع يف تعبئةة املةوارم  كمةا    االجتماعية األيرى   تاملؤسساايفكومة أا عمل  ر ا  
   جملتمع النهوض ت  يف سبيث

 اعلى املستوى ال رمه  ساهل التطوع يف دقيا العد د ممل املزا  للمتطوع منها:

  تنمية م هوم الئات لدى ال رم  (1ق

 تقو ة االنتما  الد ين االو ين  (2ق

 ظيل تياي ال رم را  عزا جوان  االلتزام االتخطيط تن (3ق

 رشباع تاجات ال رم الن سية ااالجتماعية  (4ق

 ركسا  ال رم اخلربي اتطو ر مهاراته العملية ااالجتماعية  (5ق

 :ماعية ااملهنية لللبا  ممل بينها  كما  قا التطوع العد د ممل ال وائد االجت

 عتمعهل  تعز ز انتما  املاركة اللبا  يف (1ق

 قدرات اللبا  امهاراال اللخصية االعلمية االعملية   تنمية (2ق

 على الذهرات اليت تلو  نظام اخلدمات يف اجملتمع   تيح لللبا  التعرج (3ق

  تيح لللبا  ال رصة للتعبري عمل آرائهل اأفكارهل يف القضا  العامة اليت ال اجملتمع  (4ق

 دمات  ن سهل اتث امللاكث ةهدهل اللخصي  وفر لللبا  فرصة أتم ة اخل (5ق
   ةةةوفر لللةةةبا  فرصةةةة امللةةةاركة يف دد ةةةد األالةةةو ت الةةةيت  تاجهةةةا اجملتمةةةعس اامللةةةاركة يف اختةةةاذ (6ق

 القرارات 
ات ةاعلهل مةع عتمعةاال احملليةة  يف العمةث التطةوعي  الطةال  ايةامعي   ملاركة اللبا  مةمل  ال شد أ   ا 

ا  ةتح العمةةث التطةةوعي آفاقًةةا    ،ايامعةةة ا رجااةةا التعليميةةة تتتياجةات اجملتمةةع املةةكالتهلذةث بعةةًدا مهًمةةا يف ربةط  
مةةةةمل    العد ةةةةد     ا طبةةةةاااسةةةةعة أمةةةةام الطةةةةال  الستكلةةةةاج عتمعةةةةاال بعيةةةةًدا عةةةةمل أسةةةةوار ايامعةةةةة ابراعهةةةةا النظر ةةةةة

http://www.medadcenter.com/
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اتقةةوم  مةةمل اجملتمعةةات احملليةةة   ، تيةةث جتةةد هةةئ  الةةربامر ت ةةاعالً اتقةةد رًا  األمر كيةةة نظةةام التعلةةيل التطةةوعيايامعةةات  
 : يوان  التاليةت املعنية تلتطوع تيامعة الوتدات

 مراسة اتتياجات العمث التطوعي يف اجملتمع احمللي  (1ق

  التنسيا مع مؤسسات اجملتمع الراغبة يف استقباع الطال  ايف تطو ر الربامر املناسبة (2ق

 ية لتلجيع برامر العمث التطوعي التنسيا مع الوتدات ااألقسام األكامل (3ق
ا تضةةةممل الةةةرب مر األكةةةاملي للطالةةة  ايةةةامعي سةةةاعات  ةةةدمي دسةةة  علةةةى أ ةةةا أعمةةةاع تطوعيةةةة للمجتمةةةع،    

  كمةا  لةري اارم  قومتااحملصلة النهائية لتطبيا هئا الرب مر   األكاملي  اتديث ضممل الساعات املعتمدي للرب مر
 :  ر  ما  لي

 االتعاا  ب  ايامعة ااجملتمع احمللي ا مي الت اعث  (1ق

 ربط الربامر األكاملية ايامعية تتتياجات اجملتمع  (2ق

 ا مي يربي الطال  العملية اتنمية مهاراته االجتماعية االعلمية االتطبيقية  (3ق

 
حة  وجتربــــة الشــــفا للـصـــ ىف يدمــــة ذوى االاتياجــــات اخلاصــــة    التطــــوعيدور االعــــالم االلكــــرتوىن  عاشــــراً:  

 :النفسية والرتبية اخلاصة
مةةةمل األهةةةداج االسةةةرتاتيجية لإلعةةةالم هةةةي التوعيةةةة االتنلةةةئة االجتماعيةةةة لألجيةةةاع ايد ةةةدي يف اجملتمةةةع،   
اراتةةة تةةا االتصةةاع يميةةع ال ئةةات اقةةد ك ةةث افسةةالم ايفةةا لكةةث فةةرم اكةةث  اعةةة يف أ  تعةةرب عةةمل ن سةةها اأ   

تةا االتصةاع منبذةا مةمل تةا      ى االعاقةة مةمل منظةور رسةالمي : عرج اليرا  عنها لكي  ت ةاعلوا معهةا  تةا ذا 
فة ذا كةا  تةا الوجةوم أا ايفيةاي مةمل األمةور    ارنسةانيته،افنسا  أ   كو  تةراً قةامراً علةى االيتيةار لالرتقةا  بكيانةه  

ة من ةةة مةةمل    البلةةر،فيهةةا    عال جيةةامالةةيت   ة أه ايفيةةاي  ال بعمليةةة  اهةةي ذااةةا اللكةةمل أ   كةةو   ةةا قةةوام ر  اخلةةالا،أل ةةا 
    ابقا  اجملتمع  الوجوم، ت قا ممل يال ا استمرار   الير مل،االتصاع مع 

أ   تطةةااع عليهةةا     ال جيةة فهةةو من ةةة مةةمل هللا    ايفيةةاي،ابةةئلد فةة   تةةا االتصةةاع اجةةه آيةةر يفةةا الوجةةوم أا      
سةةل     عةةمل جةةرائل  ثال  قةة   هللا،اأ  أه عةةداا  علةةى تةةا االتصةةاع هةةو اعتةةدا  علةةى ترمةةات    البلةةر،أتةةد مةةمل  

  سةةوا  كةةا  هةةئا افنسةةا  عةةام  أا ذا رعاقةةة ياصةةة بقةةدر مةةمل هللا تعةةا ، ال  ايميةةع سواسةةية أمةةام هللا ايفيةةاي  

http://www.medadcenter.com/
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أ  علةى العلمةا  املسةلم  ارجةاع    ار  ممل تا افنسا  أ  كا  اضعه أ   علل ا وعلل عنةه ا عةرج ا وعةر ج بةه 
تعر ة  العامةة حبقةوق    امارا اااجة  كبةريا يف أ   ز ةدا   ال كر اغريهل ممةمل  ملةو  لةوا  ال كةر االذقافةة اافعةالم

أصة ا  افعاقةةات اخلاصةةة، العةةث ذلةةد  كةةو  مباشةةرا أا مةةمل يةةالع اسةةائث افعةةالم     يت مار مؤسسةةات  
هةةئ  ال ئةةة امةةدى تةةاجتهل لالنةةدماج يف اجملتمةةع مةةمل    يالرعا ةةة اخلاصةةة للمعةةوق  يف نقةةث الصةةوري ايفقيقيةةة ملعةةا 

 ذث لإلعالم اأنلطة العالقات العامة اافعال  يالع التو ي  األم

ابنا  على ذلد ف   املسلل مطال  ت  لارس تقةه يف االتصةاع رةا خيةدم فكةر  ا وصةث رسةالته للنةاس افةا  
منطةةةةةةا " ايفكمةةةةةةة " امبةةةةةةدأ االنت ةةةةةةاع املتبةةةةةةامع يف األماات ااألسةةةةةةالي  امنهةةةةةةا مسةةةةةةتجدات العصةةةةةةر االتصةةةةةةالية  

ت افعالميةةة ليسةةت مقصةةوري علةةى مةمل لةةيم بةةه رعاقةةة بةةث هنةةاا يف العمةةث افعالمةةي  االتقنيةة اأ  كذةةريا مةةمل اخلةةربا
الةةو أجر ةةت مراسةةة علميةةة ألمكةةمل أ  نتعةةرج علةةى مةةا قدمةةه هةةؤال  مةةمل     مةةمل أبةةدعوا مةةمل ذاه ايفاجةةات اخلاصةةة
 رسهامات متميزي لإلعالم يف العامل كله 

 
 ااد  عشر: الدراســــة امليــــدانيـــــــة

 
الوقةةةةوج علةةةةى أتثةةةةري العمةةةةث االعالمةةةةي االلكةةةةرتات التطةةةةوعي، امةةةةده    راسةةةةة امليدانيةةةةة  ةةةةدجا اجةةةةرا  الد 

االسةةت امي منةةه، امةةده امللةةاركة فيةةه، اأكذةةر ال ئةةات ملةةاركة فيةةه " ذكةةور، اا ش"، اكةةئلد معرفةةة االجتةةا  حنةةةو  
 العمث االلكرتات التطوعي 

، اا دكيمهةا، امعرفةة مةده مناسةبتها  اخلريهاىف هئا الصدم ا اعدام استماري قياس االعالم االلكرتات  
للدراسة بعد اجرا  مراسة استطالعية علةى عينةة علةوائية ملعرفةة مةدى سةهولة امل ةرمات اتسةمل الصةياغة اسةالمة  

" متطوعةةةاً، اقةةةد بلهةةةت عينةةةة احملكمةةة  مةةةمل األسةةةاتئي املتخصصةةة   50اللهةةةة، اقةةةد بلهةةةت العينةةةة االسةةةتطالعية "
 " يربا  امتخصص  10"

س  نتيجة الت كيل ا اعدام االستماري لتكو  متاتة الكرتانياً بعد االستقرار علةى الصةوري النهائيةة "  احب
 امرفا نسخة على سى مه " بط التاوالرارالتا الدراسة، كما لكمل اال الع عليها ممل  6مرفا رقل  

تكونةةت االسةةتماري ىف صةةوراا النها ةةة مةةمل اانيةةة م ةةرمات، منهةةا ثالثةةة م ةةرمات  ةةتل تطبيقهةةا اجبةةار ً ملةةدى  
أمهيتهةةا اذلةةد حبسةة  نتةةائر الت كةةيل االدراسةةة االسةةتطالعية، ا تطبيقهةةا الكرتانيةةاً علةةى عينةةة علةةوائية مقةةدراها  

 " ملارا 520"

http://www.medadcenter.com/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHh0UVZ4LTRXNklobGJqWnBmOVh6eHc6MQ&ifq
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHh0UVZ4LTRXNklobGJqWnBmOVh6eHc6MQ&ifq
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHh0UVZ4LTRXNklobGJqWnBmOVh6eHc6MQ&ifq
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 الدراسة ىف األسئلة التالية: امتذلت نتائر الدراسة فيما  لي: امتذلت ملكلة
   *هل استفدت من االعالم االلكتروني التطوعي من قبل؟ 

 *هل تطوعت من قبل لخدمة اآلخرين؟ 
 *ما رأيك بالعمل االعالمي االلكتروني التطوعي؟ 

 *هل شاركت من قبل فى عمل اعالمي الكتروني تطوعي؟ 
 االلكتروني التطوعي؟ ما هي مميزات العمل

 ما هي معوقات العمل االلكتروني التطوعي؟

 ما هى مقترحاتك لتطوير العمل االلكتروني التطوعي؟

 من هم األكثر مشاركة فى العمل التطوعي الكترونياً؟

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ومتثلت نتانج الدراسة فيما يلي: 
 * هل استفدت من االعالم االلكتروني التطوعي من قبل؟  -1

http://www.medadcenter.com/
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 *هل تطوعت من قبل لخدمة اآلخرين؟  -2

 

 
 *ما رأيك بالعمل االعالمي االلكتروني التطوعي؟  -3

 

 
 

 *هل شاركت من قبل فى عمل اعالمي الكتروني تطوعي؟  -4

http://www.medadcenter.com/
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 ما هي مميزات العمل االلكتروني التطوعي؟ -5

التوعيتتة  تمثلتتت أكثتتر االستتتفابات فتتى ستتلولة الودتتول ألكبتتر عتتدد ممكتتن  تقتتديم

واالرشاد   اعداد قواعد بيانات  التوادل المستمر  افادة المفتمع بكافة فئاته من التقنيتة 

 المتقدمة.

 ما هي معوقات العمل االلكتروني التطوعي؟ -6

كانت من اكثر االستفابات أهمية هى مدى تدريب الفئات الخادة والمشتغلين معلم على 

 الكمبيوتر والتقنية المتقدمة.
 ا هى مقترحاتك لتطوير العمل االلكتروني التطوعي؟م -7

اعداد بترام  تدريبيتة مستتمرة لمفتمتع الفئتات الخادتة  وتثقيتم المفتمتع نحتو العمتل 

 االلكتروني التطوعي.

 من هم األكثر مشاركة فى العمل التطوعي الكترونياً؟ -8

 

 
 

 تعليق موجز علي  نتانج الدرسة:

http://www.medadcenter.com/
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نيةةة أ  االعةةالم االلكةةرتات التطةةوعي لةةه أتثةةري ااضةةح امةةؤثر، الكةةمل ال  ةةزاع  تبةة  مةةمل نتةةائر الدراسةةة امليدا
  حباجة ا  التدعيل االتهل  على املعوقات الىت دوع ما  دقيا أهدافه العلمية ااالنسانية ااجملتمعية

 
مةةةدى  اال  ةةةزاع اجملتمةةةع ىف تاجةةةة ماسةةةة ا  بةةةرامر تدر بيةةةة للتوعيةةةة  مهيةةةة العمةةةث االلكةةةرتات التطةةةوعي ا   

أمهيتةةه اتيسةةري  لوصةةوع اخلةةدمات ا  أكذةةر ال ئةةات اتتياجةةاً اكةةئا الوصةةوع عةةرب اعةةدام قواعةةد البيةةا ت ا  معرفةةة  
 اجملتمع ال علي املست يد 

 
كمةةا اأ  التوعيةةة االتذقيةة  مةةمل أهةةل مميةةزات العمةةث االعالمةةي االلكةةرتات التطةةوعي لل ئةةات اخلاصةةة االةةىت  

 درب  ااملتميز مل دتاج ا  عتمع ممل املتطوع  امل
 

اال  زاع عتمع التطوع االعالمي االلكرتات ىف تاجة ماسة ا  ت عيث ايوائز اشهامات التقةد ر االتنةااع  
 االجياع جملهوماال را  عزا مهاراال ا نمي قدراال إبستمرار 

 
يف ت عيةةةةةث  االلكةةةةرتاىن ىف يدمةةةةة ال ئةةةةةات اخلاصةةةةة ا ابعةةةةد اسةةةةةتعراض أهةةةةل أماار افعةةةةةالم   لتوصــــــيات:ا

األعماع اخلري ة االتطوعية ذات العالقة ، لكمل صياغة عدم مةمل التوصةيات العلميةة الةيت نؤكةد علةى أمهيةة أيةئها  
 يف االعتبار لت قيا األهداج املرجوي لإلفامي ممل افعالم كقوي مافعة للتوعية تلوق :  

لدنيو ةةة االد نيةةة، ذلةةد أ  الدراسةةات  امنافعةةه ا  تالعةةالم االلكةةرتاىن اخلةريىالبةد مةةمل التعر ةة  الةةوايف    –  1
تلري ر  أ  الناس "لد ها االستعدام أل  تسهل يف أعماع اخلري كلما أصةبح لةد ها املعلومةة الكاملةة  

  فالناس حباجة ر  توعةية شاملة تلوقة  اعاالتةه اأهدافةه اأتكامةه  "اال هل ايةيد يةداى افسهام
 ليقبلو  على االستجابة له ااأليئ به 

، مةةمل يةةالع  االلكرتانيةةة تلعمةةث التطةةوعى ااخلةةريىأمهيةةة التخةةةطيط السةةليل لطبيعةةة التوعيةةة افعالميةةة    –  2
مراعاي الرتكيز على ربراا مدى تاجات الناس أن سهل املاسة للعمث  ئ  السنة العظيمةة، الةيت تعةوم  

  –آن ةاً    كمةا ذكةر  –  دراسةاتمن عتها علةى األفةرام  ةري ال  نقطةع يف الةدنيا االيةريآ رذ ر  بعةض ال
ةةةةري ر  أ  مرجةةةةة ت اعةةةةث النةةةةاس مةةةةع الرسةةةةائث افعالميةةةةة مرتبطةةةةة بلةةةةكث رئةةةةيم رةةةةدى تةةةةاجتهل   تلة

 ملضمو  تلد الرسالة 

http://www.medadcenter.com/
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توضةيح الةدار الةئه تقةوم بةه اكةئلد  بيعةة    تالعةالم االلكةرتاىن اخلةريى نبهي على ايهة املختصةة  – 3
لدقيقة آبلية التخطيط ابنوعية اف ةااات الةيت تقةوم  نلا ها يف هةئا اجملاع، ذلد أ  معرفة ايمهور ا

  ا ايهة امللرفة تره     ضاع  ممل ت اعث الناس رجياتً مع نلا ااا   
ةيدانية علةةى  هةور    –  4 للتعةرج علةى مسةتوى رملةةامهل    االعةالم االلكةرتاىن اخلةةريىأمهيةة رجةرا  مراسةات مة

ةةد د العناصةةر األ ةةئا العمةةث اخلةةريه املهةةل، الت ة ةةية االوسةةائث افعالميةةة   ة ساسةةية لتطةةو ر عمليةةة التوعة
ةةةوالً  ةةةل، ذلةةةد أنةةةه مةةةىت ا دد ةةةد مةةةاذا خيتةةةار النةةةاس مةةةمل الوسةةةائث افعالميةةةة ف نةةةه لكةةةمل   األكذةةةر اصة
تو ي هةةا خلدمةةة الرسةةالة، هةةئ  العوامةةث هةةي: االيتالفةةات ال رم ةةة، الطبقةةة االجتماعيةةة الةةيت  نتمةةو   

ةةئا مةةا أشةةارت رليةةه فرضةةية أتثةةري افعةةالم االيتيةةاره الةةئه  وبةةل  رليهةةا، كةةئا عالقةةاال تليةةر مل،   اهة
 أساساً على  بيعة ايتيار األفرام لوسائث االتصاع 

لي ظةةى    االعةةالم االلكةةرتاىن اخلةةريى االتطةةوعىتلةةجيع املؤسسةةات التعليميةةة علةةى االهتمةةام روضةةوع    –  5
لقائم  عليها ممل اقةت ليةرآ رذ أ   بنصي  اافر يف مناهجها الدراسية، التتل التوعية به ممل قبث ا

ذلد  وعد  يطوي تا ة يف تنلةئة األجياع اجتماعياً على ت  عمةث اخلةري الةئه أاصةى بةه اللةارع  
 ايفكيل 

اتزا ةةةد القةةةائم  عليةةةه تملعلومةةةات الالامةةةة    االعةةةالم االلكةةةرتاىن اخلةةةريىضةةةراري التواصةةةث مةةةع اسةةةائث    –  6
جلسةات النقةاا الةيت لكةمل  ا لمجتمع امعوال يفضور النةداات  ل تهاأمهي تالعالم االلكرتاىن اخلريى

 أ  دة زهل تمللاركة رعالمياً يف توعةية ايمهور به 
العمةةث علةةى رتةةداش نقلةةة نوعيةةة لألنظمةةة افمار ةةةة يف ايمعيةةات اخلري ةةة، مةةمل يةةالع ايفةةرص علةةةى      -7

 Solaiman R. S. Elsheikhامتالا املعرفة التكنولوجية  االنظل املعلوماتية ايفد ذة   
 
 : قاتاملرف
شهامي تقد ر ممل الرابطة السور ة للمعلوماتية الطبية ااالدام العرع للصل اضعاج السمع لنجاح املوقع عاملياً ىف معل  -

  الندا  العاملي يعث رعا ة اخلرج االليخوية ممل أالو ت منظمة الص ة العاملية

 براتوكوع الل ا للص ة الن سية االرتبية اخلاصة   -

 االست امي ممل الل ا للص ة الن سية االرتبية اخلاصة ات اقية استخدام ا  -
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 بسل هللا الرمحمل الرتيل

 السالم عليكل ارمحة هللا ابركاته
  

 سعامي األستاذ الدكتور  سليما  رج  سيد أمحد     سلمه هللا
 جامعة بنها  

 موقع الل ا للص ة الن سية االرتبية اخلاصة
  هور ة مصر العربية 

 
اتوكةةوع موقةةع اللةة ا للصةة ة الن سةةية االرتبيةةة اخلاصةةة اات اقيةةة اسةةتخدامه ا ةةد  يف هةةئ   نوافةةا علةةى بر    

املرتلةةةة بدا ةةةة جيةةةدي  نتمةةةل ماام  ةةةاح مةةةوقعكل اأتلقةةةه ااامهةةةار  انبةةةارا ألسةةةري املوقةةةع مسةةةعاها العلمةةةي  
 النبيث 

 م  غسا  ش رار   
 لصم،أمني سر اللجنة التنفي ية لالحتاد العريب للهيئات العاملة مع ا

 رنيس الرابطة السورية للمعلوماتية الط ية
  

 ه ا وأرفق رسالة شكر وتقدير لدور موقعكم   إجناح نداء
 .دعم املصابني ابخلرف وذويهم وجع  اخلرف عل  قانمة األولوايت الصحية العاملية 

 بروتوكول موقع الشفا للصحة النفسية والتربية الخاصة 

 للربح متخصص غير هادفتطوعي موقع علمي 

 االهداف

  
وضع الئحة تمكن االدارة واألعضاء المشتتركنن متن عمةنتة ردارة وتحرنتر الهدف من البروتوكول: 

هذا الموقع بما نحقق أهدافه وبما نتفق ومنثاق أخالق المشتغةنن بعةم النفس وبما النتعارض متع حفت  
 ن الصور.حقوق المةكنة الفكرنة لةمتخصصنن ونردع ونمنع انتهاكها بأي صورة م

 1مرفق 
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تقدنم خدمات الكتروننة واضحة وهادفة لةمتخصصنن بمجال الصحة النفسنة وعةم الهدف من الموقع:  

النفس والتربنة الخاصة والطب النفسي والباحثنن واألسر والمعةمنن والباحثنن عن المعةومات النفستنة 
 المتخصصة؛ وذلك دون اإلخالل باتفاقنة استخدام الموقع.

 

: االفادة واالحاطة الدورنة بأخبار الدورات والمؤتمرات والندوات واألنشطة  الموقعومثال خدمات 

الجارنتتة بالتخصتتخ وأخبتتار الكتتتب واألبحتتاو والمجتتالت وأخبتتار المتخصصتتنن العةمنتتة وتقتتدنم 
االستشارات النفسنة واتاحة التواصل العةمي بنن المتخصصنن والمساهمة فى دعتم التواصتل والعمتل 

عي والتشاور بما نخدم ونفند التخصخ، وتنمنة مهارات الباحثنن ودعتم وتأكنتد االلتت ام العةمى الجما
األخالقي واألمانة العةمنة وتع ن  التواصل بتنن أجنتال المتخصصتنن متن أستاتذة وطتالب بحتو فتى 

 مرحةة النمو .
  

 .1أن ر المرفق اتفاقية استخدام الموقع: 
  

 د من األقسام:تم تقسنم الموقع رلى عد تقسيم الموقع: 

موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصتة االموقتع الترئنس والمواقتع الفرعنتة عةتى الفنستبوك  -1
 وغنرها(

 منتدي الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة -2
 مدونة الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة -3
 تربنة الخاصةالقائمة البرندنة ألعضاء موقع الشفا لةصحة النفسنة وال -4
 

Elsheikh S. R. Solaiman 
 

http://www.medadcenter.com/
https://www.researchgate.net/profile/Solaiman_Elsheikh?_sg%5B0%5D=KnW9sJNl69huwu4H5XpKwTuhKTyjBR0mF4HxemeMgMSsB7yzOn5aQklGwbb-ux0AFuoFBrA.LiCsfV2QViypMBpMD9odZkqhR7qBg9KV_d3PX34ZfZQbKwJ8_Y2BaW3BU1PWGt1_iY3RTAJYn1nn5TklYpa1_Q&_sg%5B1%5D=ZljoFEtmijfnD3DItg9XImv8afVreV-JcYSINup3xGFi7qH0KTDKkUIBHJuX8gmCX6vP_Rw.-0z-vpkyB7GxBdxOzJVdUfGyjEh-GVQPrAbt8OT05fuYgQQzFhuoveWpfSD1Iq5zJhGMmDfnnFkmZiz-xyDr2w
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 تعريفات أساسية
  

نطةق هذا االسم عةى كل متن نتعامتل متع الموقتع مثتل ال ائتر أو الناشتر أو ردارة  مستخدمى الموقع:
 الموقع ونمكن تعرنف كل منهم بالتفصنل كالتالى:

  
 من نتصفح الموقع ونستفند من محتوناته، ولكن ال ننشر أى خبر.الزائر:  -1

 اتفاقنة استخدام الموقع.ر بـ: ويجب أن يلتزم الزائ

  
 هو  ائر لةموقع ولكن قام أنضا بنشر فى الموقع أى خبر/ تعةنق/ رأى/ مقترح ...... الناشر: -2

 يجب أن يلتزم الناشر بـ:  

 اتفاقنة استخدام الموقع  -أ

 هدف موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة.  -ب 

  
نانة وتطتونر الموقتع باستتخدام االمكاننتات المتاحتة من تقوم بتصتمنم وصت  إدارة الموقع: -3

 لدنها، وهم بالتحدند ردارة المشروع.

 يجب ان تلتزم إدارة الموقع بـ:

 اتفاقنة استخدام الموقع -أ

 هدف موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة -ب 

 تصمنم وصنانة وتطونر الموقع باستخدام االمكاننات المتاحة لدنها. -هت

  

 اد البروتوكولمو

نةت م أعضاء الموقع وادارته الت اماً كامالً بكل ما جاء فى المنثاق األخالقى لةمشتتغةنن بعةتم التنفس 
والذى أصدرته الرابطة المصرنة لألخصائننن النفسننن المصرنة "رانم" والمرفتق متوادو وبخاصتة 

المقاننس وتحف  حقوق مؤلفنها المواد التى تحدد مسئولنة نشر وتبادل الدراسات والكتب واألبحاو و
 واتاحة الحصول عةنها بالطرق القانوننة والمشروعة
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 شروط االستخدام لموقع الشفا للصحة النفسية والتربية الخاصة 

المتصتفح  رنك باتصالك بموقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة وتحمنةتك لمحتتواو عةتى .1
  . ستخدام" هذو بكامةهاالخاخ بك، فإنك توافق عةى وثنقة "شروط اال

مشروعة، ورنك سوف تمتنع عن ررسال أو  رنك توافق عةى استخدام هذا الموقع فقط ألغراض  .2
أن تخل أو تتعدى عةى حقتوق اخخترنن أو  بو أي مادة من خالل هذا الموقع نكون من شأنها

تهدنتد أو تنطوي عةى أمر غنر مشروع، أو عةتى  تحد من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو
اخخرنن، أو حقوق النشر الخاصة بتالغنر، أو عةتى  رساءة أو قذف، أو تعدي عةى خصوصنة

والمقدستات أو تنتهتك حرمتهتا، أو تكتون ألي ستبب  ختر  ألفا  فاحشة، أو تسيء رلى األدنان
تشجع عةى ارتكاب جرنمة أو تنطوي عةى مخالفة نترتب  غنر مقبولة، أو نكون من شأنها أن

 .مخالفة ألي قانون ولنة مدننة أو تكون فنهاعةنها مسؤ

 أو رعادة نشرو أو تحمنةه (ال نسمح بنسخ محتوي موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة .3

مبننتة عةتى  أو بثه أو نشرو أو رتاحته لةجماهنر أو تعدنةه أو تغننرو أو تبدنةه أو رنتتا  أعمتال
تربنتة الخاصتةأو استتخدام محتتواو بتأي صتورة فكرة محتوى بموقع الشفا لةصحة النفستنة وال

في حالة االستخدام الشخصي غنر التجاري ، وأي استخدام نخالف ذلك فإنه نحتتا   أخرى رال
تصرنح كتابي مسبق من بموقع الشتفا لةصتحة النفستنة والتربنتة الخاصتة، كمتا ال نجتو   رلى

حف، أو في أي مطبوعتة، دون عةى الشبكة ا اإلنترنت (، أو في الص مطةقا رعادة نشر المادة
  . والكاتب  رشارة رلى المصدر

حقوق  نمتنع موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة عن نشر أي محتوى ننتهك أو نخرق .4
نرستل  الطبع وغنرها من حقوق المةكنة الفكرنة ألي شخخ أو أنة شركة . ونتحمل كتل متن

الفكرنتة . ورذا  نتهاكه لحقوق الطبع أو المةكنتةمادة رلى الموقع ا استشارة أو غنرها ( تبعات ا
الموقتع ، فالرجتاء  كنت تعتقد أّن حقوق مةكنتك الفكرنة قد انتهكت عن طرنق أي محتوى من

  . مراسةة مدنر الموقع بهذا الخصوخ 

الخاصتتة ، وال تعبّتتر  جمنتتع اخراء التتواردة فتتي استشتتارات المستشتتارنن تعبّتتر عتتن  رائهتتم .5
  .قع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصةبالضرورة عن رأي مو

 رن أي وصةة من موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنتة الخاصتة رلتى أي موقتع  ختر ال تعنتي .6

تعترض  مصادقتنا أو رقرارنا لذلك الموقع وال لمحتواو وال ألي منتج أو خدمة أو متادة أخترى
  . عةنه ، بخالف ما نذكر صراحة في هذا الخصوخ 

مقاالت أو  مه ال وار لتموقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة من معةومات أوكل ما نقد  .7
وذلتك متن  تعةنقات أو تحةنالت أو تحقنقات أو حوارات أو دروس أو مةفات صتحفنة ونحوهتا

 الراغبنن في المشاركة فإن هذا نعد رذنا لتموقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة بأحقنتة

 ن غنتر أن نكتون عةنهتا تبعتات حقوقنتة ، ومتن غنتر أن نكتون لمقتدم تةتكرعتادة نشترها مت 

المعةومات أي حق بمطالبة بموقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنتة الخاصتةبحقوق مالنتة ، ولته 
  . الحق في أن تنسب رلنه تةك المادة في المقابل

والتربنة الخاصة هي رن المعةومات واالستشارات الطبنة المدرجة بموقع الشفا لةصحة النفسنة  .8
لتذا فإنته  . لألغراض التعةنمنة فقط ، ونجب أال نُعّول عةنها سوى في نطاق المعةومات العامة
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المعةومتات ال  نجب أال تستخدم هذو المعةومات في تشتخنخ أو معالجتة األمتراض . رن هتذو
نبتك تحل محل عالقتك بالطبنب واألخصائي النفسي ولكنها قد تستاعدك فتي التواصتل متع طب

  . أفضل . وعةنك دائما أن تقوم باستشارة طبنبك رذا كان لدنك مشكةة صحنة بشكل

لةمشتاكل  رن موقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة ال نوصي صراحة بالمعالجة الذاتنتة .9
الطبنتة النفستنة  الصحنة أو الطبنة ، وال نقوم بترونج أو ت كنة أي شكل من أشتكال المعالجتة

  . دنة أو المعالجة البدنةةغنر التقةن

 نارة طبنبك أو مقدم  رذا كان لدنك أي استفسار نتعةق بالعنانة الصحنة نرجتى االتصال أو .10
أن تتتأخر فتي طةبهتا  عنانة صحنة  خر شخصنا. نجب أال تتجاهتل النصتنحة الطبنتة أبتدا، أو

  . بسبب شيء ما قد تكون قرأته هنا

فإنه ربما ت هر أخطاء متن  م بمعةومات مفندة ودقنقة ،عةى الرغم من الجهد المبذول لت وندك .11
عةى الموقع، نجب أن تتأكد من  وقت خخر . قبل أن تتصرف بناء عةى المعةومات التي وجدتها

دقتها أوال قبل اتخاذ قرارك . بموقع الشفا لةصتحة النفستنة والتربنتة الخاصتةال نضتمن لحالتتك 
  . الخاصة

ل موقع الشفا لةصحة  .12 مباشتر أو  النفسنة والتربنة الخاصة أنَّة مسؤولنة عتن أي ضتررال نتحمَّ
استتعماله، أو متن أي  غنر مباشر، مادي أو معنوي، ننشأ من استعمال هذا الموقع أو متن تعتذر
أو متن أي تتأخنر أو  خطأ أو حذف أو عنب فنه، أو متن خطتأ بعتض المعةومتات التتي نقتدمها،

  . انقطاع في عمةه

م أي ضتمانات عةتى أن الختدمات رن موقتع الشتفا لةصتحة  .13  النفستنة والتربنتة الخاصتة ال نقتّدي

 المتتوافرة فنته ستتكون دون انقطتاع، أو خالنتة متن األخطتاء، أو أن الموقتع ختالت متن اخفتات 

  . اإللكتروننَّة االفنروسات(، أو  فات البرامج

ت "شتروط نحتف  بموقع الشفا لةصحة النفسنة والتربنتة الخاصتة بحتق التعتدنل أو اإلضتافة .14  لت

  . االستخدام" هذو بدون رخطار سابق أو الحق لمستخدم الموقع

 الشفا لةصحة النفسنة والتربنة الخاصة 

Elsheikh S. R. Solaiman 
drsolaiman@fedu.bu.edu.eg 
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