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في تحفيز الجمهور على التكافل االجتماعي  وسائل واالساليب االتصالية القياس دور   

 )دراسة ميدانية ( 

ر اسيه ر خضي  عل    

الجواري فاضل ناهض.د.ا  

 

ABSTRACT 

This research attempts to demonstrate the importance and role of communication means and methods 

in non-governmental organizations in motivating the public with social solidarity through the 

researcher’s dependence on the Iraqi public survey to know its activities, tendencies and desires 

through exposure to the activities of organizations and humanitarian and charitable institutions / as the 

results of the research showed: Social networking sites ranked  The first with a percentage of (41.8%) 

and a number of recurrences amounted to (348), where it received attention and follow-up by 

volunteers and the public in general.  Social solidarity and the convergence of direct interaction. The 

researcher recommends the concerned institutions and organizations to benefit from the results of the 

research. 

 :  المستخلص

في تحفيز  غير الحكومية  نظمات في الم  وسائل واالساليب االتصاليةاليحاول هذا البحث بيان اهمية ودور  
االجتماع الجمهور   على  بالتكافل  الباحثة  اعتماد  خالل  من  نشاطاته    حمسي  لمعرفة  العراقي  الجمهور 

النتائج   اظهرت  /اذ  والخيرية  االنسانية  والمؤسسات  المنظمات  لنشاطات  تعرضه  عبر  ورغباته  وميوله 
%( وبعدد من  41.8ة االولى بنسبة )لمرتب على امواقع التواصل االجتماعي  : حصول    الخاصة بالبحث 
بلغت)   ومتابحيث  (  348التكرارات  اهتمامًا  من  تالقي  عامعة  بشكل  والجمهور  المتطوعين  وعده  قبل   ،

الجمهور المصدر االساس لمتابعة ومعرفة الحاالت  واالستعالم عن المعلومات والخدمات  وطرق التبرع  
)عينة البحث( اذ يتم نشر حاالت التكافل االجتماعي وتالقي    والمساعدة والخدمة التي تقدمها المنظمات 

 لمؤسسات المعنية والمنظمات االستفادة من نتائج البحث .تفاعل مباشر.توصي الباحثة ا
 التكافل االجتماعي  ،التحفيز ، الجمهور ، وسائل االتصالالكلمات المفتاحية :  

 المقدمة : 
المجتم التكافل االجتماعي يحمي  لذلك البد ان ع من حاالت االنحراف والفساد كالسرقة و ان مبدا  القتل 

االتصالية الدور الالزم في نشر ثقافة التكافل االجتماعي بين افراد المجتمع والضغط على  تأخذ الوسائل  
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قو  تشريع  اجل  والمنظمات من  االجتماعي  المؤسسات  التكافل  على  فلسفة انين تحث  الناس  يعلم   كونه 
يسعى  ورة من ضرورات المجتمع ويجب ان ر ويلبي احتياجاتهم ورغباتهم لذلك يعد ضر العطاء وعمل الخي
للتوعية   فرد   والصحف   وطرقه  بأهميتهكل  واالذاعة  التلفاز  اصبح  حيث  متعددة  اتصالية  وسائل  عبر 

ومقاطع   الصور  مشاركة  ان  حيث  االجتماعي  التواصل  ووسائل  االنترنت  شبكة  عن  فضال  والمجالت 
كثير من البلدان  في    كبير على ابناء  المجتمع كونها تشكل ثقافة للمجتمعات   تأثير نصوص لها  الفيديو وال
 . فالوعي بالوسائل االتصالية يحفز الجمهور على العمل التكافليحول العالم 
   مشكلة البحث:

اركة  في تحفيز الجمهور على المش  االتصالية   وسائلالتتجسد مشكلة البحث بالتساؤل الرئيسي )ما دور  
 افل االجتماعي؟ ( وعن طريق هذا التساؤل تتفرع التساؤالت الفرعية :الفعلية في برامج التك

   ؟ما مؤشرات قياس برامج التكافل االجتماعي للمنظمات االنسانية -1
 ؟ ما مصادر معلومات الجمهور عن برامج التكافل االجتماعي  -2
 العالمية المستخدمة ؟ االتجاهات المتشكلة لدى الجمهور عن الوسائل اما طبيعة  -3

 اهمية البحث : 
الن يشكل اضافة معرفية لالدبيات التي تعنى بجانب مهم  وهو التكافل االجتماعي في  يسعى البحث   -1

 العراق.
وتحفيز الجمهور على سلوك التكافل االجتماعي والتبرع المادي والعيني    المستدامة تحقيق أهداف التنمية  -2

 ذه المؤسسات االنسانية الخيرية . والمشاركة بالوقت والمجهود مع ه
اليه    -3 يتوصل  ان  ومايمكن  ن  االكاديمية  للمكتبة  علمية  اضافة  تحقيق  ممكن  البحث  هذا  طريق  عن 

 ديثة للباحثين في الشروع بدراسات مستقبلية . البحث من نتائج وتوصيات والتي قد تفتح افاق ح
 اهداف البحث :

 جتماعي للمنظمات االنسانية . التحري عن  مؤشرات قياس برامج التكافل اال -1
 الكشف عن  مصادر معلومات الجمهور عن البرامج  الخاصة التكافل االجتماعي.  -2
 االعالمية المستخدمة التعرف على االتجاهات المتشكلة لدى الجمهور عن الوسائل  -3
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: ومنهجه  البحث  المسحي  نوع  المنهج  تستخدم  التي  الوصفية  البحوث  من  البحث  هذا  وث والبح  ،ويعد 
صفية تعد إحدى الطرائق األساسية والمهمة التي يمكن اللجوء إليها لدراسة المواقف االجتماعية ومظاهر  الو 

 .السلوك اإلنساني والتعرف على جوانب التكافل االجتماعي

: وعينته  البحث  )الكرخ،    مجتمع  اقضية  خمس  على  مقسما  بغداد  مدينة  بجمهور  البحث  مجتمع  ويتمثل 
ية، الصدر االولى، الصدر الثانية( وتم تطبيق البحث على عينة المجتمع المحدد حيث الرصافة، االعظم 

  زي لالحصاء للعام ت الجهاز المرك( مفردة موزعة وفق اقضية ونواحي بحسب تقديرا420حجم العينة )بلغ  
  %( ، وتم اختيار العينة العمدية 27.1%( اما االناث )72.9) حيث بلغت نسبة الذكورم،  2020-2021

 الذين يشاركون في االعمال الخيرية واالنسانية .الغرضية على الجمهور من المتطوعين 

 مجاالت البحث :

(، إذ قامت 2021/ 12  /31حتى     2020/  1/ 1: تم اجراء البحث الميداني للمدة )الزماني  المجال .1
جمهور في مدينة  الباحثة بتوزيع االستمارات االستطالعية واستمارة المقياس بصورته النهائية على ال 
 (. SPSS)  بغداد وجمع البيانات وتبويبها ومن ثم تحليلها ومعالجتها بواسطة البرنامج االحصائي

)الرصافة، األعظمية،    ـجمهور مدينة بغداد المتمثلة ب: تمثل المجال المكاني للبحث بالمكاني  المجال .2
اختياره  تم  الذي  والكرخ(  الكاظمية  الثانية،  الصدر  األولى،  الجهاز  الصدر  احصائيات  وفق  على  م 
الس التقديرات  بحسب  التخطيط  لوزارة  التابع  لإلحصاء  )المركزي  لعام  لمدينة  2021-2020كانية   )

 بغداد.  
البشري  .3 بالبحث( : تحدد  المجال  المشمولة  بغداد)المركز ولألقضية  للبحث في مدينة  البشري  المجال 

 التطوعية(. أخذت الباحثة مجتمع بحثها الجمهور القطاعي )الفرق 
اعتمدت الباحثة على اداة المقياس من اجل التعرف على الدور الذي تلعبه وسائل االعالم   ادوات البحث :

بتصميم   الباحثة  وقامت   ، االجتماعي  التكافل  برامج  في  الفعلية  علمشاركة  الجمهور  تحفيز  اجل  من 
ئم مع  ال اتفق( وهو يتال  –محايد    -استمارة المقياس باالعتماد على مقياس ) ليكرت الثالثي ( ) اتفق

 .الجمهور 
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 كافل االجتماعي :تالتحفيز وال

إن السلوك البشري موجه نحو تحقيق غايات وأهداف معينة سواء كان االنسان على دراية لما يبتغيه من  
لألعمال   وتصوراتهم  قدراتهم  في  يختلفون  األفراد  أن  نقول  أن  يمكن  عام  وبشكل  واع،  غير  أو  أهداف 

و باإل  رغبتهم  في  الختالفهم  الحوافز ضافة  تعتبر  حيث  ونتائج مرضية،  اهداف  وتحقيق  بها  للقيام  دافعيتهم 
مثيرات خارجية تحدد سلوك األداء، فاألجر وحده ال يعتبر المحرك األساسي والوحيد لسلوك العاملين كما 

والنفوذ وغيرها   بالسلطة  التقليدية، بل األجر والمشاركة  ها  التعبير عن  ال يمكنمن أشكال  اعتقدت اإلدارات 
بقيم مادية، كما تقوم الحوافز بجعل العامل يقدم على أعماله بنشاط ورغبة في التميز، وحتى تتحقق حاجاته  
تولي   أن  باإلدارة  يدفع  مما  لألمام،  يدفعه  خارجي  مؤثر  أو  دافع  وجود  من  البد  اشباعها  ويتم  اإلنسانية 

من األداء واإلنتاج، وعادة تكون هذه الحوافز   مؤثرات لتحفيز األفراد لمزيد اهتمامها الستخدام هذه البواعث وال
أو ترقية  أو  ومكافآت  الهداف   أجور  إلى  باإلضافة  والسعادة  الرضا  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  ومديح،  ثناء 

السل لتحسين  وسيلة  والعقاب  كالتنبيه  السلبية  الحوافز  تكون  أن  يمكن  واحيانًا  المنظمة،  في    وكالتنظيمية 
"أن يكون آحاد الشعب في كفالة    هو  في معناه اللفظي  االجتماعي  التكافلبينما    . (170، صفحة  2011)عباس،  

جماعاتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيال في مجتمعه يمده بالخير، وأن تكون كل القوى اإلنسانية  
ثم المحافظة على دفع األضرار عن    في المجتمع متالقية في المحافظة على مصالح اآلحاد، ودفع األضرار

سلي أسس  على  وإقامته  االجتماعي،  األفراد      مةالبناء  اشتراك  في  يتمثل  االجتماعي  التكافل  فجوهر 
االجتماع البناء  حفظ  على  والمحكومين  الحكام  والنصرةوالجماعات،  العون،  يد  مد  خالل  من   والكفالة  ي 

انطالقًا من شعور وجداني نابع من عقيدة الفرد   ات واألفراد ر التي تحيق بالجماعواالجتماع على دفع األضرا
بالخيرات  والجماعة، وهذ  تتساوى فيه حظوظ الضعفاء، واألقوياء في االنتفاع  إيجاد مجتمع فاضل  بقصد  ا 

بل وحتى الرضيع،    المريض، والمسن، والمرأة، والطفلوالتمتع بالمباحات على وجه ال يحرم فيها العاطل، و 
   (421فحة ، ص2009)نوي،  . ك األجنة في بطون أمهاتهاوأبلغ من ذل

 وسائل التكافل االجتماعي: 

وهو أحد األركان الخمسة وجاء التأكيد على وجوبها في اآليات القرآنية، قال تعالى " وأقيموا  الزكاة:    -1
بقر وبشروط  ومن األموال التي تستوجب فيها الزكاة هي األنعام كاالبل والغنم وال  "،الصالة وآتوا الزكاة

ستخدمة للعمل والسقي،  وأن تكون راعية  معينة كأن تكون معدة لالستفادة من ألبانها ونسلها وليس م
   (265صفحة  ، 2004)غرايبة،  في الغابات والصحارى لمدة حول على األقل.
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هي  ، و   ( 62، صفحة  2009)العالق،    : هي ما يخرجه الفرد معونة وإحسانًا ألخيه المحتاج  صدقة التطوع -2
من   كبير  عدد  بها  انتفاع  وبسبب  زمان  أو  بمكان  ارتباطها  عدم  بسبب  االجتماعي  التكافل  سبل  أوسع 

 وفعال في مساعدة الفقراء وتساعد في توزيع المال بين أفراد المجتمع. الفقراء، ولها دور كبير 
والكفارات: -3 على  النذور  واجبًا  نحبًا  فيجعله  االنسان  ينذره  ما  أي  النحب  وهو  أي   النذر  نفسه، 

 ؟  (23صفحة  ، 2013)العبيدي خ.،  أوجب على نفسه شيئًا كعبادة أو صدقة أي غيره للتبرع
والغنائم:   -4 لهم  األضاحي  تستحق  والمحتاجين وغيرهم ممن  الفقراء  وتوزيعها على  نحر األضاحي  وهي 

ي بناء مجتمع  صور التكافل االجتماعي. وال ننسى االيثار والضيافة وغيرها من الوسائل التي تساهم ف
.قال تعالى " فصل  (190، صفحة  1960)السباعي،    تسوده الرحمة والمحبة بحيث ال يشقى فيه فقير وال يذل

 ( وبما يعود على الفقراء من الفائدة والطعام .3لربك وانحر " )الكوثر :
قى فيه فقير وال  ية التي تسهم بشكل كبير في اقامة مجتمع متراحم ومتكافل اليشتصال ا من الوسائل اال وغيره
    (191، صفحة 1960)السباعي،   منها االيثار والضيافة  ،يذل 

 المشاركة الجماهيرية  في    تصاليةدور الوسائل اال 
ال ما  و أن  بفعل  القيام  على  وقدرة  فاعلية  أكثر  وتجعلهم  المجتمع  أفراد  وعي  بزيادة  تقوم  االتصالية  سائل 

و  معين،  موضوع  حول  معين  اتجاه  أو  رأي  تدعم وتشكيل  بل  فقط  المعرفة  بتقديم  تقوم  ال  فالرسائل  بهذا 
الفعل النجازه  التفاعل مع الموضوع ، أي   ليؤسس الحماس نحو  الوعي  إما بسبب  وبالتالي خضوع  لتغيير 

،  2014)شفيق،    المعاني المتدفقة، أو تعميق ادراك االحداث الواقعية التي نضجت من أجل هذا الموضوع .
 ( 59صفحة 

عمل العالقات العامة في منظمات االعمال اذ تسعى ادارة العالقات العامة التصالي جوهر  ويعد النشاط ا
)درار و  التي تصميم البرنامج االتصالي الفعال الذي يحقق اهداف المنظمة باقصى قدر من الفعالية والتأثير  

 وهي  صل مع الجمهورطريقها التوا   االساليب التي تتم عن  ه األنشطة تشملوهذ   (115، صفحة  2020الدناني،  
واالجتماعات العامة واالحتفاالت، والندوات وورشات والخطب  المعارض والمهرجانات والمؤتمرات  الزيارات و  

 ( 46، صفحة 2011)العبيدي م.،  العمل

تعتبر أسرع وسيلة اتصال تقوم بنقل االفكار والمعلومات إلى جمهور المنظمة الداخلي    المؤتمرات والخطب:
صغيرةوالخارجي،    مجموعات  من  صفحة  2001)شاهين،    والمكون  مختلف   (46،  بين  فكري  تبادل  فهي 

التي تعتمد على التواصل مع قادة الرأي العام و   موقف معين كالمؤتمرات الصحفيةاألعضاء حول قضية أو  
 . (214، صفحة 2012)سلطان،  بهدف نشر المعلومات 
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العمل  كب:  ورش  عدد  بها  يتشارك  وفعالية  أسلوب  من  هي  أو  ير  بفكرة  المصالح  وأصحاب  المهتمين 
والمعلومات   الخبرات  تبادل  فيها  ويتم  سياسي،  أو  اجتماعي  أو  اقتصادي  معين  مجال  أو  معين  موضوع 

 .(73، صفحة 2013)عبدالقادر،  واآلراء والوصول لنتائج وتوصيات مفيدة لجميع أعضاء الورشة

وتبادل اآلراء في    مكان معين وزمن متفق عليه للتشاور  يتمثل االجتماع في لقاء األفراد في  االجتماعات:
، وقد يكون عقد هذه االجتماعات  دف تحليلها واتخاذ قرار بخصوصهامواضيع محددة او مشكلة معينة به

لالجتماعا باإلضافة  األقسام،  رؤساء  أو  الدوائر  مدراء  كاجتماعات  دوري  مستوى  بشكل  على  الداخلية  ت 
و  أ   الالمنظمة  إغفال  مسؤ يمكن  دور  المسبقة.همية  التحضيرات  كافة  وتنظيم  بتجهيز  العامة  العالقات    ولي 
 . (115، صفحة 2010)كريمة، 

ومن اهم    ،اإلشكاالت ة تساهم في حل كثير من  فالحوار بشكل عام هو وسيلة عالجية بنائي:  الحوارات  
وتمتع المحاور بالجاذبية وضبط  القواعد المتبعة إلجراء الحوار الناجح هو االستماع اإليجابي وحسن البيان،  

والوسائل   األساليب  استخدام  المحاور  وعلى  الفتة  االنفعاالت،  بفقرة  الحوار  يفتتح  وأن  والمعنوية،  الحسية 
 . (89، صفحة  2011)عبدالسالم،  تؤدي النتباه محاوره. 

التصالية في  هي لقاءات بين جماعات وافراد للتوصل لهدف وغاية معينة، وهي أهم االنشطة ا  الندوات :
الداخلي، حيث تأتي اهميتها كونها تضمن  تنفيذ برامج العالقات العامة، وخاصة فيما يخص جمهور المنظمة 

 . (53، صفحة  2012)ابوكوش،  مواضيع هامة وضرورية لمسيرة حياة المنظمة وتطورها.المناقشة والحوار في 
الم  تهدف  المعارض: لبعض  والترويج  االعالن  هو  المعارض  بوسائل  معظم  مدعومة  الخدمات  أو  نتجات 

ورسوم جاذبة    إيضاح  بصورة  الشركة  اسم  وتقديم  تدعيم  إلى  باإلضافة  واحصائيات،  ومخططات  بيانية 
 . (113صفحة ، 2010)كريمة،   للجمهور من خالل عرض إنجازات وأهداف تلك الشركة

ن يكون  من يمثل المؤسسة هو  تستخدم الزيارات كقناة اتصال مباشرة وهي على نوعين : أما أ :    الزيارات
ت أو الفروع التابعة لها، أو أن تكون المؤسسة هي المستهدفة بالزيارة من قبل  القائم بالزيارة ألحدى المؤسسا

وذلك الدولي،  أو  المحلي  المجتمع  في  الرأي  في    قادة  الشخصيات  وكبار  اآلخرى  المؤسسات  مدراء  بدعوة 
هم في األمور المتصلة بالتبرعات والخدمات العامة، وقد يستعان بهم المجتمع المحلي لزيارة المؤسسة وإشراك

في األمور المختلفة التي تحتاج فيها الى الرأي على الرغم من أن تلك األراء تأخذ    إلسداء النصح للمؤسسة
استشا احت طابعًا  من  لهم  المؤسسة  تّكنه  بما  هؤالء  تشعر  ألنها  النفوس  في  طيبًا  أثرًا  تحدث  فإنها  رام  ريًا 

   .(234، صفحة  1997)فاروق،  وتقدير، كما إن هذا الفعل يفيد فائدة كبيرة في تقليل األزمات التي تحدث بينهما 
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تنظيم الحفالت من ضمن اختصاص إدارة العالقات العامة، ويمثل نوعًا من  ُيعد  :  الحفالت والمهرجانات
ن داخل المؤسسة أو الجمهور المتعامل  االتصال المباشر مع الجماهير، سواء كانت هذه الحفالت للعاملي

 .(36، صفحة 2000)المصري،  مع المؤسسة

  والمرئية كالصحف والمجالت    والمقروءةكالراديو    المسموعة فتمثلت: بالوسائل    االتصالية    الوسائلاما  
 والتي تشمل:  التفاعلية الوسائلكالتلفاز ومقاطع الفيديو فضال عن 

من كراكز المعلومات وقواعد البيانات من    رونية تتضمن عدد هائلهي شبكة معلومات الكت  :االنترنت -1
من الماليين  تربط  العالم  انحاء  بالمعلومات   مختلف  لتشترك  ببعض  بعضها  الشخصية  الحواسيب 

 . (33، صفحة 2007)حجاب،   المختلفة بسهولة وسرعة عن طريق شبكة االتصال واالقمار الصناعية.
من عدة صفحات خاصة على شبكة االنترنت تصمم بحيث ع تتكون  وهي مواق  ة :قع االلكترونياالمو  -2

انشاء   للمؤسسات وحتى االفراد  للمستخدمين معلومات متنوعة ، ويمكن  تقدم  تستخدم واجهة عرض 
وصور   مكتوبة  نصوص  شكل  في  خدماتها  او  منتجاتها  عن  تريد  ما  كافة  تضمنه  خاصا   موقعا 

      (231، صفحة 1430)الجعيد،  االنترنيت سسة على وان المؤ متحركة ويكون له عنوان معين هو عن
جتماعي في تفعيل المشاركة في االنشطة  اسهمت مواقع التواصل االلقد    مواقع التواصل االجتماعي:  -3

استثمارها وتوجيهها بشكل واالهتمامات والتأثير والقيادة وتحقيق المسؤولية االجتماعية اذا ما احسن  
. ة التنفيذ حول االقوال واالفكار والتوجهات الى مشروعات عمل جاهز جيد ، حتى انها استطاعت ان ت

 . (150، صفحة 2019)نبيح، 

 االطار العملي للبحث 
ل الخصائص الديموغرافية للعينة  :  وصف أفراد العينة   المحور األوَّ

 ( يبين الخصائص الديموغرافية للعينة2جدول رقم )
 النسبة التكرار المتغير رأس الجدول

 %72.9 306 ذكر  الجنس 
 %27.1 114 انثى

 %40.0 168 سنة  30ِإلى اقل من -18 العمر
 %34.0 143 سنة  40ِإلى اقل من -30
 %17.1 72 سنة  50ِإلى اقل من -40

 %8.8 37 سنة فأكثر  50
 %5.7 24 يقرأ ويكتب التحصيل 
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 العلمي
 %9.8 41 ابتدائية
 %13.8 58 متوسطة 
 %17.9 75 اعدادية

 %8.3 35 م لو دب
 %35.0 147 بكالوريوس 
 %6.9 29 ماجستير 
 %2.6 11 دكتوراه

 %49.5 208 موظف 
 %8.8 37 طالب 
 %23.6 99 كاسب

 %13.1 55 ليس لديه عمل
 %3.3 14 متقاعد 
 %1.7 7 ُأخرى 

 % 100 420  المجموع

تم اختيارهم    المبحوثين الذين نالحظ بأن نسبة  أعالها  من خالل الجدول    :النوع االجتماعي  بحسب  -1
النتائج  ان  %(.ِإْذ تشير  27.1%( ولإلناث بنسبة )72.9بحسب النوع االجتماعي كانت للذكور بنسبة )

األعمال   في  والمشاركين  المتطوعين  أغلب  ان  العينة،ويدل  في  تمثيال  األكثر  النسبة  هي  الذكور  نسبة 
 اإلنسانية والخيرية من الذكور .

نالحظ بأن نسبة المبحوثين الذين تم اختيارهم بحسب العمر   أعاله  خالل الجدول    نم بحسب العمر:  -2
%( وجاءت بالمرتبة األولى بعدد تكرارات بلغت  40سنة( بنسبة )  30اقل من    -18كانت للفئة العمرية ) 

العمرية )168) الفئة  الثانية  والمرتبة  )  40اقل من    -30(،  وبنسبة  بلغت 34سنة(  تكرارات  وبعدد   )%
%( وبعدد تكرارات بلغت  17.1سنة( وبنسبة )  50اقل من    -40(، وبالمرتبة الثالثة الفئة العمرية )143)
(. وتعد 37%( وبعدد تكرارات ) 8.8سنة فما فوق( بنسبة مئوية بلغت )  50الفئة العمرية )(، واخيرًا  72)

 ر تعاونا ونشاطا . ( نتيجة واقعية باعتبارهم من فئة الشباب واألكث30اقل من  -18تصدر الفئة ) 

  بأن نسبة المبحوثين الذين تم اختيارهم  أعالهالحظ من خالل الجدول  ن  بحسب التحصيل الدراسي:  -3
%( وجاءت بالمرتبة السابعة، وبالمرتبة الرابعة  5.7بحسب التحصيل الدراسي كانت لـ يقرأ ويكتب بسنبة )

 %(13.8ذين يحملون شهادة المتوسطة بنسبة )%(، ولل9.8اـلذين يحملون شهادة االبتدائية بنسبة بلغت )
بنسبة)  االعدادية  شهادة  يحملون  وللذين  الثالثة،  المرتبة  هلى  حصلت  بالمرتبة  17.9التي  وجاءت   )%
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( بنسبة  الدبلوم  شهادة  يحملون  الذين  الخامسة  وبالمرتبة  شهادة  8.3الثانية،  يحملون  والذين   ،)%
( بنسبة  بالم35البكالوريوس  جاءت  والتي  بنسبة  %(  الماجستير  شهادة  يحملون  والذين  األولى،  رتبة 

%( بالمرتبة  2.6الدكتوراه بنسبة بلغت )%( وجاءت بالمرتبة السادسة، واخيرًا الذين يحملون شهادة  6.9)
تسعى   والخيرية  اإلنسانية  المنظمات  ان  كون  البكالوريوس  شهادة  اصحاب  تصدر  نتيجة  .وتعد  الثامنة 

من الخريجين كونهم األكثر في ممارسة العمل التطوعي مما يدل على رفع الستقطاب حملة الشهادات  
 لى فهم عبارات االستبانة ومن ثم اإلجابة عليها . المستوى العلمي لدى أفراد العينة ومقدرتهم ع

المهنة:  الجدول    بحسب  تم اختيارهم    أعالهوالشكل    أعالهنالحظ من خالل  الذين  المبحوثين  بأن نسبة 
على المرتبة األولى، وحصلت   %( وحصلت 49.5كانت لـفئة الموظف بنسبة مئوية بلغت )  بحسب المهنة

بالمرتبة الرابعة، وحصلت فئة الكاسب على نسبة )%( وجاء8.8فئة الطالب على نسبة ) %(  23.6ت 
%( وحصلت على  13.1وجاءت بالمرتبة الثانية، في حين حصلت فئة ليس لدي عمل على نسبة مئوية )

%(، وبالمرتبة السادسة واالخيرة مهن ُأخرى بنسبة  3.3ثالثة، والمتقاعد بالمرتبة الخامسة بنسبة )المرتبة ال
(1.7.)% 
 

 في تحفيز الجمهور بالتكافل االجتماعي   ودورها الوسائل واألساليب االتصالية الثاني / المحور 
افـــــل يــــزك علـــــى التكتســــهم فـــــي تحف التـــــي / أي مــــن الوســـــائل االتصــــالية فـــــي المنظمــــات اإلنســـــانية1س 

 االجتماعي؟ 

 تسهم في تحفيزك على التكافل االجتماعي التي في المنظمات اإلنسانية تصالية( يبّين الوسائل اال 3جدول )

 المرتبة  النسبة  التكرار  الوسائل 
 5 5.5 46   الملصقات والمطويات 
 139 16.7 3 (Webالمواقع االلكترونية ) 

 2 23.6 196 الفضائيات 
 6 4.8 40 لمجالت الصحف وا 
 4 7.6 63 اإلذاعات 

 1 41.8 348 مواقع التواصل االجتماعي 
  % 100.0 * 832 المجموع 

 1في الملحق رقم  spssالجدول من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج 
كان   ِإذْ من بديل  أكثروهنا ارتأت الباحثة ان تجعل الخيار مفتوح للمبحوثين وتمكينهم من اختيار 

على المرتبة  مواقع التواصل االجتماعي حصلت  ِإذْ  ،زع على هذه الوسائل( تكرار تو  832المجموع) 
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ان مواقع التواصل  ِإلى( وهذا يشير 348) %( وبعدد من التكرارات بلغت 41.8بنسبة )  ولىاأل
قع  وغيرها من موا وتوتيرواليوتيوب وانستغرام  الفيس بوكية مثل نسان االجتماعي للمنظمات والجمعيات اإل

وعده الجمهور  ،من قبل المتطوعين والجمهور بشكل عام جتماعي تالقي اهتمامًا ومتابعة التواصل اال
ق التبرع  المصدر االساس لمتابعة ومعرفة الحاالت  واالستعالم عن المعلومات والخدمات  وطر 

 يتم نشر حاالت التكافل االجتماعي وتالقي تفاعل مباشر.  ِإذ ،والمساعدة والخدمة 

تقـوم بعـض  ِإذْ %( 23.6( تكـرارًا وجـاءت بالمرتبـة الثانيـة بنسـبة )196فقـد حصـلت علـى)    الفضائيات  أّما
ية بنشــر اخبارهــا وتقاريرهــا عبــر القنــوات التلفزيونيــة الفضــائية وهــي مــا تــدفع نســانالمنظمــات والجمعيــات اإل

لكترونيععة المواقععع اال فــي حــين حصــلت  المشــاركة فــي بــرامج التكافــل االجتمــاعي. ِإلــىالجمهــور المتلقــي 
(Web) ( 16.7بالمرتبــــة الثالثــــة بنســــبة )% ْ( تكــــرارًا وهــــذا يــــدل ان المنظمــــات 139حصــــلت علــــى )  ِإذ

ية تهتم بمواقعها االلكترونية لنشر اخبارها وتقاريرها الخاصة ببرامج التكافـل االجتمـاعي نسانوالجمعيات اإل
بالمرتبــة الرابعــة بنســبة  اتذاعععاإلرســمي. وجــاءت منهــا كمصــدر  خــذ ها مواقــع مهمــة ممكــن ان يــتم األُتعــد و 
ية علــى تزويــد نســان( تكــرارًا وهــذا بســبب اعتمــاد المنظمــات والجمعيــات اإل63حصــلت علــى)  ِإذْ %( 7.6)
 اتها ومشاريعها الخاصة بالتكافل االجتماعي. إعالنية باخبارها و عالمات والوكاالت اإلذاعاإل

%( وعـدد مـن التكـرارات بلغـت 5.5تبـة الخامسـة بنسـبة )المر علـى  لمطويعاتالملصقات واوحصلت وسـائل  
تقـوم بتوزيـع المطويـات  ِإذْ ية هذه الوسائل بشكل واسع نسانالمنظمات والجمعيات اإل  تستعمل( تكرار و 46)

توزيعهــا فــي المناســبات  أوعلــى الجمهــور المســتهدف عنــد القيــام بزيــارات المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
%( 4.8بالمرتبـة السادسـة واالخيـرة بنسـبة ) الصحف والمجعالتجاءت هاتان الوسـيلتان   ة والوطنية .الديني

المجاالت والذي بدوره  أغلب ضعف استعمال هذه الوسائل ب ِإلى( تكرار وهذا يشير 40وحصلت على    )
 انتشار مواقع التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية وغيرها. ِإلىيرجع 

تسععهم فععي تحفيععزك علععى التكافععل  التععي يةنسععانفععي المنظمععات اإل  تصععاليةسععاليب اال مععن األ أي: 2س 
 االجتماعي ؟ 

 تسهم في تحفيزك على التكافل االجتماعي  التي أي من األساليب االتصالية في المنظمات اإلنسانية( يبّين 4جدول )

 المرتبة  النسبة  التكرار  األساليب االتصالية 
 2 14.2 139 المحاضرات 
 4 11.1 109 الندوات 
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 3 12.1 119 المؤتمرات 
 6 10.5 103 ورش العمل 
 8 6.7 66 الخطب 
 7 9.6 94 االجتماعات 
 1 20.5 201 الزيارات 

 5 10.6 104 االحتفاالت والمهرجانات 
 9 4.7 46 المعارض 
  %100.0 * 981 المجموع 

 1في الملحق رقم  spssالجدول من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج 

علـى المرتبــة  الزيعارات أسـلوب فقـد حصـل تكــرارًا  981 تبـين ان المجمـوعْ  مـن خـالل الجـدول اعـاله
مؤسســـات الدولـــة  ِإلـــىزيـــارات  إجراءية بـــنســـانتقـــوم المنظمـــات والجمعيـــات اإل ِإذْ %( 20.5بنســـبة ) ولـــىاأل

هــــذه  لــــىإِ زيــــارات  إجراءلتحفيــــزهم علــــى التكافــــل االجتمــــاعي كمــــا تقــــوم بعــــض المؤسســــات والجامعــــات بــــ
 أسـلوب التبرع واالطالع عـن قـرب علـى واقـع التكافـل االجتمـاعي، وحصـل  أجلالمنظمات والجمعيات من  

ــة بنســـبة ) المحاضعععرات ــا تـــم لمســـه 14.2علـــى المرتبـــة الثانيـ ــذا مـ تعتمـــد الكثيـــر مـــن المنظمـــات  ِإذْ %( وهـ
ل الــدين فــي المناســبات ســواء اكانــت المحاضــرات الدينيــة التــي يلقيهــا رجــا ســلوب والجمعيــات علــى هــذا األ

الدينيــة والمحاضــرات االجتماعيــة التــي يقــوم بتــا بعــض البــاحثين فــي مجــال التنميــة  المجتمعيــة والتعــاي  
لوحظ  ِإذْ %( 12.1على المرتبة الثالثة بنسبة ) مراتالمؤت أسلوب والتكافل االجتماعي وغيرها. كما حصل 

بخصــوص التشــجيع علــى  التكافــل االجتمــاعي، فــي قيــام العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات بعقــد مــؤتمرات 
ــا تقــوم بعــض المنظمــات 11.1علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة بلغــت ) النععدوات أســلوب حــين حصــل  %( وهن
عديــد مــن النــدوات فــي المؤسســات الحكوميــة واالهليــة والجامعــات حــول ية بالقيــام بعقــد النســانوالجمعيــات اإل

  أسلوبكما جاء فقراء وعوائل الشهداء وغيرها .وال  يتامورعاية األالتشجيع على موضوع التكافل االجتماعي  
ية نســانتســتغل المنظمــات والجمعيــات اإل ِإذْ %( 10.6بالمرتبــة الخامســة بنســبة ) االحتفععاالت والمهرجانععات

ــن االحت ــة مـ ــة والوطنيـ ــها واالعيـــاد الدينيـ ــاالت واعيـــاد تأسيسـ ــلفـ ــا  أجـ ــة وانجازاتهـ ــاريعها التكافليـ ــرض مشـ عـ
علــى المرتبــة  ورش العمععلعقــد  أســلوب بشــكل خــاص. كمــا حصــل  عــالمبشــكل عــام ولوســائل اإلللجمهــور 

ــبة ) ــة بنسـ ــات اإل10.5السادسـ ــذه المنظمـــات والجمعيـ ــام بعـــض هـ ــان%( لقيـ ــة نسـ ــد ورش عمـــل داخليـ ية بعقـ
وخارجيــة حــول توضــيح الموضــوعات التكافليــة والتــي تســتهدف بتــا جمهورهــا الــداخلي والجمــاهير الخارجيــة 

على المرتبة السابعة بنسبة مئويـة بلغـت  االجتماعات أسلوب ئر ومؤسسات الدولة، في حين حصل من دوا
تهــا والمتطــوعين بــين مالكا ســلوب هــذا األ اســتعمال ِإلــىية نســان%( وتلجــأ المنظمــات والجمعيــات اإل9.6)



 

287 

 

Volume: 12, Issue: 3, July-September 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

بالمرتبـة  الخطعب أسـلوب للعمل معهـا لتكثيـف الجهـود فـي سـبيل انجـاز مشـاريع التكافـل االجتمـاعي، وجـاء 
 المععارض أسـلوب ، واخيـرًا اثنـاء المناسـبات الدينيـة سـلوب هـذا األ اسـتعماليـتم  ِإذْ  %(6.7الثامنـة بنسـبة )

المشـاركة  أوية بتنظـيم نسـانتقـوم العديـد مـن المنظمـات والجمعيـات اإل  ِإذْ %(  4.7بالمرتبة التاسـعة بنسـبة )
 ة التي تنظمها. بالمعارض لتعريف الجمهور بالخدمات والمشاريع التكافلي

للمشعاركة ية فعي تحفيعزك نسانفي المنظمات اإل  التصاليةساليب ااألوسائل و المدى تسهم   أي  ِإلى:  3س
    في التكافل االجتماعي ؟

ية في التحفيز  نسانفي المنظمات اإل  التصاليةساليب ااألوسائل و المدى تسهم  أي ِإلى يبّين( 5جدول )
 للمشاركة في التكافل االجتماعي

 النسبة  التكرار  لبدائل ا
 43.6 183 بدرجة كبيرة 
 49.0 206 بدرجة متوسطة 
 7.4 31 بدرجة قليلة 
 100.0 420 المجموع 

 1في الملحق رقم spssالجدول من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج 

بعــدد مــن التكــرارات  ولــىظهــر الخيــار تســهم بدرجــة متوســطة بالمرتبــة األ أعــالهمــن خــالل الجــدول 
تكـرارًا ونالـت  183%(، في حين حصل بديل تسهم بدرجة كبيـرة علـى 49تكرارًا وبنسبة مئوية )  206  بلغ

%(، واخيرًا حصـل بـديل تسـهم بدرجـة قليلـة علـى المرتبـة الثالثـة 43.6المرتبة الثانية وبنسبة مئوية بلغت )
  %(.7.4تكرار وبنسبة مئوية بلغت ) 31بواقع 

ية كمصعدر نسعاناالتصعالية فعي المنظمعات اإل   سعاليبل واألمدى اعتمعادك علعى الوسعائ: ما  4س
 للتحفيز بالمشاركة في التكافل االجتماعي ؟

 ما مدى اعتمادك على الوسائل واألساليب االتصالية في المنظمات اإلنسانية كمصدر للتحفيز بالمشاركة في التكافل االجتماعي ( يبّين 6جدول ) 

 النسبة  التكرار  البدائل 
 35.0 147 بصورة دائمة 

 53.8 226 بصورة متوسطة 
 11.2 47 بصورة نادرة 
 %100 420 المجموع 

 1في الملحق رقم  spssالجدول من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج 
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تكـرارًا وبنسـبة  226بواقـع  ولـىظهر البديل بصـورة متوسـطة بالمرتبـة األ    أعالهمن خالل الجدول  
تكـرارًا وبنسـبة مئويـة  147بصورة دائمة بحصـوله علـى جاء البديل %(، وفي المرتبة الثانية 53.8مئوية )
بنسبة مئوية بلغـت تكرارًا و  47واخيرًا حصل البديل بصورة نادرة على المرتبة الثالثة بواقع   %(،35)  بلغت 
(11.2.)% 

 : فقرات المقياس المحور الثالث:

 نحو ثقافة التكافل االجتماعيفي تحفيز الجمهور  وسائل واالساليب االتصاليةمدى مساهمة ال - 

 في تحفيز الجمهور نحو ثقافة التكافل االجتماعي  وسائل واالساليب االتصاليةال( يبّين مدى مساهمة 7جدول )

 الوسط  اتفق  ال  محايد  اتفق  
 الحسابي 

 االنحراف 
 %  ت %  ت %  ت المعياري 

أنشـــطة العالقـــات العامـــة فـــي المنظمـــة اإلنســـانية تشـــكل 
 موضوعة التكافل االجتماعي  ثقافتي ازاء

316 75.2 86 20.5 18 4.3 2.71 0.54 

اســتعمال المنظمــة للحجــج والبــراهين تســهم  فــي تحفيــزي 
 باتجاه التكافل االجتماعي

284 67.6 88 21.0 48 11.4 2.56 0.69 

ــاليب االقناعيــــة فــــي انشــــطتها   اســــتعمال المنظمــــة لألســ
 تحفيز ثقافتي نحو التكافل االجتماعي  

294 70.0 102 24.3 24 5.7 2.64 0.59 

ــل  ــاه التكافــــــ ــافتي باتجــــــ ــز ثقــــــ ــة تعزيــــــ ــل المنظمــــــ تتجاهــــــ
 0.86 1.93 41.0 172 25.5 107 33.6 141 االجتماعي وتركز على دعم مشروعها الفردي فقط . 

ــالية المختلفـــــة فـــــي  ــائل االتصـــ اســـــتعمال المنظمـــــة للوســـ
 التكافل االجتماعي تعزز من ثقافتي فيه

290 69.0 99 23.6 31 7.4 2.62 0.62 

ــل  ــي التكافـ ــدة فـ ــة ورائـ ــارب ناجحـ ــة بتجـ ــتعانت المنظمـ اسـ
 0.61 2.67 7.4 31 18.1 76 74.5 313 االجتماعي تحفزني للمشاركة في انشطتها  

اســـــــتعمال المنظمـــــــة للشـــــــعارات والرمـــــــوز الدينيـــــــة فـــــــي 
 0.84 2.17 28.6 120 26.2 110 45.2 190 انشطتها تحفزني للمشاركة في انشطتها التكافلية . 

ــي للمشـــاركة  ــررة تحفزنـ ــل المتضـ ــديميها للعوائـ ــلوب تقـ أسـ
 في انشطه التكافل االجتماعي .  

312 74.3 90 21.4 18 4.3 2.70 0.54 

ــل   ــاه العوائـــ ــة اتجـــ ــة والدينيـــ ــايير األخالقيـــ ــا بالمعـــ التزامهـــ
ــل  ــي التكافـــــ ــاهمة فـــــ ــاتي للمســـــ ــزز قناعـــــ ــررة يعـــــ المتضـــــ

 االجتماعي
331 78.8 66 15.7 23 5.5 2.73 0.55 

 1في الملحق رقم  spssباالعتماد على نتائج   ةالجدول من عمل الباحث
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 نالحظ:أعاله من خالل الجدول 

ية تشـكل ثقـافتي ازاء نسـانالعالقـات العامـة  فـي المنظمـة اإل أنشـطةبلغت قيمة الوسـط الحسـابي لفقـرة ) -1
ان اتجاهات اجابات  أي من قيمة الوسط الفرضي، أكبر( وهي  2.71موضوعة التكافل االجتماعي( )

%( ونســبة عــدم 20.5%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )75.2العينــة كانــت متجــه نحــو االتفــق بنســبة )
 ق بين المبحوثين.  %(، وهذا يدل على ان هذه الفقرة حظيت بنسبة عالية من االتفا4.3االتفاق )

هين تسـهم  فـي تحفيـزي باتجـاه المنظمـة للحجـج والبـرا  اسـتعمالفيما بلغت قيمة الوسط الحسابي لفقـرة ) -2
ان اتجاهــات اجابــات العينــة  أيمــن قيمــة الوســط الفرضــي،  أكبــر( وهــي 2.56التكافــل االجتمــاعي( )

( ونســـبة عـــدم االتفـــاق %21%( وقـــد بلغـــت نســـبة المحايـــد )67.6كانـــت متجـــه نحـــو االتفـــق بنســـبة )
ــذه الفقــــر  أي%(، 11.4) ــ ةان هــ ــاق المبحــ ــة مــــن اتفــ ــبة عاليــ ــًا حظيــــت بنســ ــتعمالوثين حــــول ايضــ  اســ

 ية االدلة التي تسهم في التحفيز على المشاركة ببرامج التكافل االجتماعي .نسانالجمعيات اإل

االقناعيــة فــي انشــطتها تحفيــز ثقــافتي  ســاليب المنظمــة لأل اســتعمالبلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة ) -3
ان اتجاهــات اجابـــات  يأمــن قيمــة الوســـط الفرضــي،  أكبــر( وهـــي 2.64نحــو التكافــل االجتمــاعي( )

%( ونسبة عدم االتفاق 24.3%( وقد بلغت نسبة المحايد )70العينة كانت متجه نحو االتفق بنسبة )
تقــوم معظــم المنظمــات  ِإذْ ول هــذه الفقــرة نســبة اتفــاق المبحــوثين عاليــة حــ ِإلــى%(، وهــذا يشــير 5.7)

اعر وعواطـــف الجمـــاهير وتحفيـــزهم االقناعيـــة الســـتثارة مشـــ ســـاليب األ اســـتعمالية بنســـانوالجمعيـــات اإل
 ثقافيًا نحو المشاركة بالتكافل االجتماعي. 

ز بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تتجاهــل المنظمــة تعزيــز ثقــافتي باتجــاه التكافــل االجتمــاعي وتركــ -4
ان اتجاهــات  أي( وهــي اصــغر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، 1.93علــى دعــم مشــروعها الفــردي فقــط( )

%( 25.5%( وقـــد بلغـــت نســـبة المحايـــد )41انـــت متجـــه نحـــو عـــدم االتفـــاق بنســـبة )اجابـــات العينـــة ك
%(، وبما ان نسبة عدم االتفـاق هـي االعلـى علمـًا ان هـذه الفقـرة صـيغت بشـكل 33.6ونسبة االتفق )

ية تســهم بتعزيــز ثقافــة المجتمــع ككــل والجمهــور نســانالمنظمــات والجمعيــات اإل ِإلــىفهــذا يشــير ســلبي 
رفـع اسـمها بـين  أواركة ببرامج التكافل االجتمـاعي وال تركـز علـى مشـروعها الخـاص المستهدف بالمش
 المنظمات .

ــرة ) -5 ــابي لفقــ ــط الحســ ــة الوســ ــتعمالبلغــــت قيمــ ــة  اســ ــالية المختلفــ ــائل االتصــ ــة للوســ ــل المنظمــ فــــي التكافــ
ان اتجاهــات  أيمــن قيمــة الوســط الفرضــي،  أكبــر( وهــي 2.62االجتمــاعي تعــزز مــن ثقــافتي فيــه( )
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%( ونسبة عدم 23.6%( وقد بلغت نسبة المحايد )69ات العينة كانت متجه نحو االتفق بنسبة )اجاب
ــاق ) ــير 7.4االتفــ ــوثين يشــ ــاق المبحــ ــبة اتفــ ــدل علــــى ان نســ ــذا يــ ــد مــــن الم ِإلــــى%(، وهــ ــات العديــ نظمــ

الوســائل االتصــالية لتعزيــز ثقافــة المجتمــع والجمــاهير المســتهدفة  أغلــب  تســتعملية نســانوالجمعيــات اإل
 حول المشاركة ببرامج التكافل االجتماعي. 

بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )اســتعانت المنظمــة بتجــارب ناجحــة ورائــدة فــي التكافــل االجتمــاعي  -6
ــطتها( ) ــي انشـ ــاركة فـ ــي للمشـ ــر( وهـــي 2.67تحفزنـ ــي،  أكبـ ــط الفرضـ ــة الوسـ ــن قيمـ ــات  أيمـ ان اتجاهـ

%( ونسـبة 18.1وقـد بلغـت نسـبة المحايـد ) %(74.5اجابات العينة كانت متجه نحـو االتفـق بنسـبة )
و العديـد تنحـ ِإذْ ان نسـبة اتفـاق المبحـوثين عاليـة  ِإلـى%(، وتشـير نتـائج هـذه الفقـرة 7.4عدم االتفـاق )

ناجحة في هذا المجال  أنشطةاالقتداء بتجارب و   أواالستعانة    ِإلىية  اننساإلمن المنظمات والجمعيات  
 من داخل البلد فطرق الخير كثيرة كما يقال. أووقد تكون هذه التجارب خارجية 

المنظمــة للشــعارات والرمــوز الدينيــة فــي انشــطتها تحفزنــي  اســتعمالبلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة ) -7
ــة الوســـط الفرضـــي،  أكبـــر( وهـــي 2.17للمشـــاركة فـــي انشـــطتها التكافليـــة( ) ان اتجاهـــات  أيمـــن قيمـ

%( ونسـبة 26.2%( وقـد بلغـت نسـبة المحايـد )45.2اجابات العينة كانت متجه نحـو االتفـق بنسـبة )
رة هـي اعلـى نسـبيًا قـنسـبة اتفـاق المبحـوثين حـول هـذه الف %(، وهـذا يـدل علـى ان28.6عدم االتفـاق )

الجمـــاهير المســـتهدف هـــم مـــن اصـــحاب الـــديانات والعـــراق  أغلـــب وذلـــك لتـــأثر المجتمـــع العراقـــي كـــون 
مــوز والشــعارات الدينيــة لــه تــأثير ايجــابي فــي التحفيــز الر  اســتعمالمعــروف بتعــدد الــديانات والطوائــف و 
 تكافل االجتماعي التي تسعى لها هذه المنظمات والجمعيات . على المساهمة في انجاح برامج ال

تقــديمها للعوائــل المتضــررة تحفزنــي للمشــاركة فــي انشــطه  أســلوب بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة ) -8
ان اتجاهــات اجابــات العينــة  أيمــن قيمــة الوســط الفرضــي،  أكبــر( وهــي 2.70التكافــل االجتمــاعي( )

%( ونســبة عــدم االتفــاق 21.4%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )74.3كانــت متجــه نحــو االتفــق بنســبة )
العوائـل المتضـررة والتـي تنتهجهـا  ِإلـىتقـديم المسـاعدات   أسـلوب ان    ِإلـى%(، وهنا تمـت االشـارة  4.3)

ــات اإل ــات والجمعيـ ــن المنظمـ ــد مـ ــانالعديـ ــل نسـ ــرامج التكافـ ــي بـ ــاركة فـ ــز للمشـ ــن فـــرص التحفيـ ــد مـ ية تزيـ
ــبع ِإذْ االجتمــاعي  المتضــررة بشــكل مهــين فــي حــين نــرى بعــض  أوض اظهــار العوائــل الفقــرة ينــتهج ال

االكتفــاء بــذكر المنــاطق  أوالوجــوه  أوالمنظمــات والجمعيــات تراعــي هــذه الفقــرة بعــدم اظهــار االســماء 
 بشكل عام .
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زز الحسابي لفقرة )التزامها بالمعايير األخالقية والدينية اتجـاه العوائـل  المتضـررة يعـبلغت قيمة الوسط   -9
ان  أيمــن قيمــة الوســط الفرضـــي،  أكبــر( وهـــي 2.73قناعــاتي للمســاهمة فــي التكافــل االجتمــاعي( )

%( وقــــد بلغــــت نســــبة المحايـــــد 78.8اتجاهــــات اجابــــات العينــــة كانــــت متجــــه نحــــو االتفــــق بنســــبة )
ان الكثيـر مـن المبحـوثين يتفقـون علـى هـذه  ِإلىر %(، وهذا يشي5.5ة عدم االتفاق )ب%( ونس15.7)
ية اثنـاء نسـانية بالمعـايير االخالقيـة والدينيـة واإلنسانتلتزم العديد من المنظمات والجمعيات اإل  ِإذْ رة  الفق

مــاعي بــين ابنــاء يســهم بــدوره فــي تعزيــز التكافــل االجت وبمــاالمتضــررة  أومــد يــد العــون للعوائــل الفقيــرة 
( وهذا يعني بان اجابات أفراد 0.86-0.54تراوحت قيم االنحراف المعياري بين )والمجتمع الواحـد.  
 العينة متجانسة. 

 :نتائج  ابرز ال

الــذي يــتم اســتهدافهم للمشــاركة ببــرامج  كبــراظهــرت النتــائج ان فئــة المــوظفين كــانوا هــم النســبة األ -1
 التكافل االجتماعي .

علـى الوسـائل االتصـالية  ولـىج حصول مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى المرتبـة األاظهرت النتائ -2
 ية للتحفيز على التكافل االجتماعي .نسانها المنظمات اإلتستعملالتي 

ها تسـتعملتصالية للعالقـات العامـة التـي اال  ساليب لأل  ولىالزيارات على المرتبة األ  أسلوب حصول   -3
التكافـــل االجتمـــاعي ســـواء اكانـــت هـــي مـــن تقـــوم بالزيـــارة الـــة ية للتحفيـــز علـــى نســـانالمنظمـــات اإل
 تستقبل زوار وشخصيات من هذه المؤسسات والدوائر . أودوائر  أومؤسسات 

نظمـات والجمعيـات ظهر الخيار )جيد( وهو االعلـى نسـبًة حـول تقـيم دور العالقـات العامـة فـي الم -4
 ية في مجال التحفيز بالتكافل االجتماعي.نساناإل

لمحــور وفــي ال -5 مــن المقيــاس حــول مــدى مســاهمة العالقــات العامــة فــي تحفيــز الجمهــور نحــو  األوَّ
ية تشكل نسانالعالقات العامة  في المنظمة اإل أنشطةحصلت فقرات ) ِإذْ ثقافة التكافل االجتماعي 
االقناعيــة فــي انشــطتها  ســاليب المنظمـة لأل اســتعمالكافــل االجتمــاعي( و)ثقـافتي ازاء موضــوعة الت

ز ثقــافتي نحــو التكافــل االجتمــاعي( و)اســتعانت المنظمــة بتجــارب ناجحــة ورائــدة فــي التكافــل تحفيــ
تقديمها للعوائل المتضررة تحفزني للمشـاركة  أسلوب االجتماعي تحفزني للمشاركة في انشطتها( و)

ررة جتمــاعي( و)التزامهــا بالمعـايير األخالقيــة والدينيــة اتجــاه العوائــل  المتضــفـي انشــطه التكافــل اال
حصلت علـى نسـبة اتفـاق عاليـة بـين اجابـات   ِإذْ يعزز قناعاتي للمساهمة في التكافل االجتماعي(  

 %( .70من ) أكثرالمبحوثين بلغت 
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 التوصيات :   

ــتمرا  -1 ــةضـــرورة اسـ ــدمات التكافليـ ــديم الخـ ــة رية تقـ ــل  والخيريـ ــام واألرامـ ــراء واأليتـ ــن الفقـ ــاجين مـ للمحتـ
 جتمع الملحة.وتطويرها بما يتماشى مع حاجات الم

ضرورة وجود فرق تطوعيـة مـن المنظمـات  بشـكل أكبـر، واالرتقـاء بمسـتوى األعمـال التكافليـة فـي  -2
 مختلف المجاالت االمنية واالجتماعية واالقتصادية   .

ــات الترب  -3 ــزام المؤسسـ ــرورة الـ ــة ضـ ــى أهميـ ــجع علـ ــيع تشـ ــاهج أو مواضـ ــمين منـ ــة بتضـ ــة والتعليميـ ويـ
 ة وربطها بالقيم المجتمعية واالخالقية .المشاركة في األعمال التكافلي

عقد اتفاق بين المنظمات والمؤسسات اإلنسانية الخيرية مع البنك المركزي العراقي بتامين قروض  -4
 لهم سبل العي  الكريم .ميسرة للفقراء والمحتاجين لفتح مشاريع صغيرة تؤمن 

الهتمــام بالعوائــل الفقيـــرة ضــرورة التشــجيع علــى روح التعـــاون الجمــاعي مــع اآلخــرين مـــن خــالل ا -5
 وتقديم يد العون والمساعدة لهم .
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