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احلمد هلل الذي علم االإن�سان مامل يعلم و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم وبعد :-

فمن نافلة القول احلديث عن قوة االإعالم وتاأثريه على النا�ض وفاعليته االجتماعية خ�سو�سًا بعدما ا�ستجد من و�سائله - و�سائل 

التوا�سل االجتماعي - وهوماي�سمى باالإعالم االجتماعي وكيف اأ�سبح حمل تناف�ض بني القطاعات احلكومية وكذا التجارية وحلقتها 

وقد ت�سبقها اأحيانًا اجلهات اخلريية واملانحة .. تقدم من خاللها اأدوارًا هامة تتيح فر�ض التوا�سل والتفاعل للمهتمني وتبني ال�سورة 

االأهمية  حيث  من  االأوىل  االأداة  االجتماعي  االإعالم  اأ�سبح  حتى  اخلدمية  ومنتجاتها  م�ساريعها  وت�سوق  عنها  ال�سحيحة  الذهنية 

واالأثر، والأن الروؤية يف وقف �سعد وعبدالعزيز املو�سى رحمهما اهلل اأن يكون م�ساهمًا فاعاًل يف بناء قطاع خريي متطوروم�سارك يف 

حتقيق التنمية فقد تبنى �سمن ا�سرتاتيجياته الرتكيز على االإعالم االجتماعي والتاأثري فيه واال�ستفادة منه والبد لذلك من درا�سة 

اأو ال�سعف وتعطي التو�سيات التي ينطلق منها الوقف لتحقيق ر�سالته يف دعم وتطوير القطاع اخلريي  علمية تو�سح نقاط القوة 

وبناء االأ�سوة احل�سنة والتنمية امل�ستدامة من خالل ال�سراكات الفاعلة لتحقيق مناء وزيادة اأجرالواقفني فكانت هذه الدرا�سة التي 

اأعدها الباحث الدكتور يا�سر بن علي ال�سهري وراجعها وحكمها الدكتور حممد بن فهد اجلبري، ف�سكر اهلل لهما ول�سريكنا �سركة 

مناء االإعالمية واأجزل لل�سيخني �سعد وعبدالعزيز املو�سى االأجرواملثوبة وجعل هذه الدرا�سة لهما من العلم الذي ينتفع به وكتبها يف 

ميزان ح�سنات اجلميع ونفع بها اإنه �سميع جميب و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم

وقف سعد وعبدالعزيز الموسى

المقدمة :



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

8

الفهرس



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

9

رقم الصفحةالموضوعم

االإطار 

املنهجي 

للدرا�سة

12اأواًل: مدخل اإىل مو�سوع الدرا�سة:

15ثانيًا: م�سطلحات الدرا�سة:

17ثالثًا: الدرا�سات ال�سابقة:

21رابعًا: م�سكلة الدرا�سة:

21خام�سًا: ت�ساوؤالت الدرا�سة:

االإطار 

النظري 

للدرا�سة

26اأواًل: تعريف و�سائل التوا�سل االجتماعي واأنواعها:

31ثانيًا: ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي :

36ثالثًا: املدخل النظري للدرا�سة )نظرية النظم العامة(:

الدرا�سة 

امليدانية

46اإجراءات الدرا�سة امليدانية:

65ال�سمات الرئي�سية للموؤ�س�سات واجلمعيات للعينة:

76ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية:

93العوامل املوؤثرة يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية:

119مناق�سة نتائج الدرا�سة والتو�سيات:

املالحق

133املراجع

139اال�ستبيان

الفهرس :





اإلطار المنهجي للدراسة



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

12

أواًل: مدخل إلى موضوع الدراسة:
  اأدى تطور االت�سال وتقنياته اإىل تطور كافة اأ�سكال الن�ساط الب�سري، وتو�سع امل�ساركة فيها، واأدى اإىل جتاوز الدور الر�سمي، واملوؤ�س�سي اإىل 

ما   ))social media االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأعقاب  املواطن يف  دور  لتزايد  تبعًا  املجتمعية، وظهر  وتكتالتهم  لالأفراد  اأدوار جديدة 

، ومن اأهمها: اأن�سطة امل�سار الثاين اخلريية  
1

ي�سمى بامل�سار الثاين )Second Track( يف بع�ض االأن�سطة التي متار�سها املجتمعات احلديثة 

 اأن االأعمال اخلريية والتطوعية اأخذت اأبعادًا واأ�سكااًل جديدة 
2

)Second Track Charitable Activities(؛ حيث توؤكد بع�ض الدرا�سات

يف اأعقاب امل�ستحدثات التي طورت و�سائل، واأ�ساليب التوا�سل االجتماعي.

كما دفعت التطورات التي اأحدثتها و�سائل التوا�سل االجتماعي على �سعيد االأفراد اإىل ظهور فر�سية )راأ�ض املال االجتماعي( الذي يت�سكل اإذا 

.
3

ما مت توظيفها ب�سكل عمدي لتحقيق اأهداف اجتماعية حمددة

ومل يقت�سر اال�ستخدام لهذه امل�ستحدثات على االأفراد واجلماعات بل ت�سابقت املنظمات اإىل ا�ستخدامها يف دعم اأن�سطتها، واحلكومات اإىل 

 . 
4

دعم اأنظمتها واأن�سطتها الدبلوما�سية، ولبناء �سورتها على م�ستوى العامل

  اإن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املنظمات احلديثة مرتبط مبجموعة �سابقة من العنا�سر املرتابطة، واملتفاعلة، واملتكاملة؛ التي 

تهدف اإىل حتقيق غاية واحدة؛ حيث ت�ستخدم بعد اأن تدمج مع العنا�سر ال�سابقة يف وحدة كلية؛ ليكون الرابط الذي يربطها ببع�سها، ويحدد 

طبيعة العالقة بينها هو الهدف امل�سرتك.

 اأف�سل اإطار نظري ميكن من خالله احلكم على تفاعل وتداخل اأجزاء متعددة، 
5

)General System Theory( وتعد نظرية النظم العامة   

ينظر اإليها على اأنها كل واحد، حيث اإن درا�سة ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املنظمات احلديثة يتطلب درا�سة نظام متكامل، 

يتكون من عدة اأجزاء مرتابطة ومتكاملة، لها عالقة وثيقة ببع�سها البع�ض.
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االجتماعي،  التوا�سل  لو�سائل  ا�ستخدامها  واقع  ت�سف  علمية  درا�سة  اإىل  بحاجة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخلريي  العمل  موؤ�س�سات  فاإن  وعليه    

من خالل و�سف مدى اال�ستخدام وطبيعته، ودورها يف حت�سني القدرات االت�سالية والت�سويقية للموؤ�س�سات اخلريية، واملعايري التي حتكم اال�ستخدام، 

والعوامل التقنية، والتنظيمية، والبيئية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

وتزداد اأهمية هذه الدرا�سة نظرًا لزيادة ا�ستخدامات ال�سبكات االجتماعية يف جمتمع الدرا�سة، حيث ك�سفت التقارير املتخ�س�سة مع بداية العام 2015 

عن جمموعة االأرقام واالإح�ساءات التي تبني ذلك، على النحو التايل:

• عدد املت�سلني باالنرتنت يف ال�سعودية جتاوز 13 مليون م�ستخدم، وبلغ عدد اأرقام اجلوال امل�ستخدمة فوق 52 مليون خط.	

• الفي�سبوك عرب 	 ي�ستخدمون  منهم  5 ماليني  26%، حوايل  االإناث  ون�سبة   %74 الذكور  ن�سبة  م�ستخدم،  مليون   7.8 بلغ  في�سبوك  م�ستخدمي  عدد 

اأجهزتهم الذكية، وميثل �سكان الريا�ض منهم نحو 46% وجدة 28%، وحتتل املرتبة االأوىل العالمات التجارية يف قطاعات اخلدمات التجارية بني 

القطاعات احلا�سرة على الفي�سبوك )الطريان واالت�ساالت وال�سيارات(.

• بلغ عدد م�ستخدمي لينكد اإن 1.3 مليون م�ستخدم، متثل ن�سبة الذكور منهم 87% واالإناث 13% فقط، قرابة 330 األف منهم ي�ستخدمون هذه ال�سبكة 	

عرب اأجهزتهم الذكية، ويحتل قطاع البناء واالإعمار اأعلى ترتيب القطاعات املحلية على لينكد اإن، ثم قطاع النفط، والطاقة، ثم قطاع الرعاية 

ال�سحية.

• بلغت عدد م�ساهدات اليوتيوب اأكرث من 90 مليون م�ساهدة يومّيًا، مبعدل 7 فيديوهات لكل م�ستخدم من 13 مليون م�ستخدم لالنرتنت يف ال�سعودية.	

• جتاوز اإجمايل م�ستخدمي تويرت يف ال�سعودية اأكرث من 5.8 مليون ح�ساب ن�سط، بن�سبة انت�سار هي االأعلى عاملّيًا بلغت 40% من م�ستخدمي االإنرتنت، 	

وتتجاوز  الذكية،  الهواتف  يغرد عرب  73% منهم  وال�سبت،  اأيام اخلمي�ض واجلمعة  االأ�سبوع،  نهاية  تن�سط يف  �سهرّيًا،  تغريدة  مليون   150 ومبعدل 

. 
6

التغريدات باللغة العربية 85% من اإجمايل التغريدات
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ثانيًا: مصطلحات الدراسة:

	••استخدامات:
 يعرفه )يافي�ض فرون�سوا( باأنه ن�ساط اجتماعي يتحول اإىل ن�ساط عادي يف املجتمع بف�سل التكرار والقدم، فحينما ي�سبح اال�ستعمال 

 . وعليه فا�ستخدام و�سيلة ات�سال ما، اأو م�سمون 
8

متكررًا ويندمج يف ممار�سات وعادات الفرد ميكن حينئذ احلديث عن اال�ستخدام

ات�سايل ما، يتحدد باخللفيات الدميغرافية، وال�سو�سيو-تقنية، واالقت�سادية، والثقافية لالأفراد؛ فالعوامل االقت�سادية والتكنولوجية 

هي م�سدر �سريورة اال�ستخدام، ذلك اأن العر�ض هو الذي يقف وراء اال�ستخدام؛ حيث اإن مفهوم اال�ستخدام يقت�سي اأواًل: الو�سول اإىل 

التقنية اأو الو�سيلة، مبعنى اأن تكون متوفرة مادّيًا، ثم تاأتي بعد ذلك العوامل االجتماعية، والفردية التي تعمل على ت�سجيع اال�ستخدام، 

 . 
9

اأو تعمل على اإعاقته

	••وسائل التواصل االجتماعي:
 هي مواقع )ويب( على �سبكة االنرتنت، تقّدم جمموعة من اخلدمات للم�ستخدمني، مثل: املحادثة الفورية، والر�سائل اخلا�سة، والربيد 

والتوا�سل،  االت�سال،  كيفية  يف  كبريًا  تغريًا  اأحدثت  وقد  اخلدمات،  من  وغريها  امللفات،  وم�ساركة  والتدوين،  والفيديو،  االإلكرتوين، 

.
10

وامل�ساركة بني االأ�سخا�ض واملجتمعات، وتبادل املعلومات

	•المؤسسات الخيرية:
 هي املنظمات التي ُتعنى بحاجات الذين ال ي�ستطيعون �سد حاجتهم باأنف�سهم، �سواء كانت احلاجة مادية، اأو �سحية، اأو تعليمية، اأو غري 

.
11

ذلك، وتقوم على التربعات والهبات  
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	•المؤسسات المانحة:
مُيولها  من�ساأة  كل  هي  املانحة:  املوؤ�س�سة  اأن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات،  لالئحة  التنفيذية  القواعد  يف  ورد   

اأحد املح�سنني، ويكون غر�سها االأ�سا�سي تقدمي خدمة اجتماعية خريية الأفراد، اأو جهة معينة، دون اأن ت�ستهدف حتقيق الربح املادي، اأو جمع 

. 
12

التربعات، اأو حتقيق اأية اأغرا�ض اأخرى تتعار�ض مع اأحكام الالئحة، اأو القواعد التنفيذية، اأو التعليمات ال�سادرة مبقت�ساها

	•الجمعيات الخيرية:
اأهلية تطوعية تهدف اإىل تقدمي اخلدمات  اأن اجلمعية اخلريية: هي هيئة   ورد يف القواعد التنفيذية لالئحة اجلمعيات، واملوؤ�س�سات اخلريية 

االجتماعية، مما له عالقة باخلدمات االإن�سانية، دون اأن يكون هدفها احل�سول على الربح املادي، اأو حتقيق اأية اأغرا�ض ال تتفق، والغر�ض الذي 

. 
13

اأن�سئت من اأجله، ويكون باإمكانها جمع التربعات، وقبول الهبات للنهو�ض مبهمتها

المؤسسات 

الخيرية

استخدامات
التواصل

 االجتماعي

الجمعيات 

الخيرية
المؤسسات 

المانحة

12

345



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

1717

ثالثًا: الدراسات السابقة:
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدامات  هي:  رئي�سة،  متغريات  حول  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تناولت  التي  املتخ�س�سة،  الدرا�سات  غالب  تتمحور    

و�سائل  اأهمية  تزايد  يف  املوؤثرة  والعوامل  املتعددة،  وتاأثرياتها  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ومفهوم  الدرا�سة(،  هذه  جمال  )وهو  االجتماعي 

التوا�سل االجتماعي، وم�ستقبل املجتمعات، واملنظمات بعد هيمنة و�سائل التوا�سل االجتماعي.

  2014م، من اأبرز الدرا�سات يف جمال ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي 
14

) Laura Quinnوتعد الدرا�سة، التي اأجراها )لورا كوين  

يف العمل اخلريي، وعنوانها: ا�ستخدامات في�ض بوك يف االأعمال اخلريية؛ حيث ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على اأ�سباب ا�ستخدام في�ض بوك 

يف االأعمال اخلريية، والفوائد التي حققها؛ حيث اأجريت الدرا�سة يف عام 2011، و�سارك يف االإجابة على اال�ستبيان 505 موظفًا من املوؤ�س�سات 

اخلريية، ون�سر الباحث هذه الدرا�سة �سمن كتابه: و�سائل التوا�سل االجتماعي، واملوؤ�س�سات اخلريية )دليل التخاذ القرار(، وانتهت اإىل النتائج 

التالية:

رتب امل�ساركون )عينة الدرا�سة( الفوائد املتحققة من ا�ستخدام في�سبوك يف االأعمال اخلريية على النحو التايل:  .1

زيادة المعرفة بالمؤسسة، وأنشطتها

زيادة زوار موقع المؤسسة

دفع الجمهور للعمل، والمساهمة العملية

زيادة القائمة البريدية

زيادة التبرعات المالية

%80 

%70 

%63 

%40 

%22 
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2. رتب المشاركون المواقع، حسب فاعليتها في تحقيق أهداف مؤسساتهم الخيرية كما 
في الجدول التالي15 :

الوصول 
إلى 

جمهور 
جديد

تحسين 
العالقة 

مع 
الجمهور

الوصول 
لتمويل

مواقع الفيديو

المدونات

فيسبوك

تويتر

مواقع الصور

المدونات

مواقع الفيديو

تويتر

مواقع الصور

فيسبوك

المدونات

فيسبوك

تويتر

مواقع الفيديو

لينكد إن

 %88

%88 

%80

%80

%77

 %82

%80 

%79

%76

%68

 %40

%39 

%30

%27

%25
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3. ضعف جدوى فيسبوك في جمع تبرعات بطريقة مباشرة، حيث يرى 6% فقط من العينة 
أنهم نجحوا في ذلك.

4.وجود عالقة طردية بين زيادة ساعات العمل المخصصة للفيسبوك وزيادة المردود في 
النتائج.

  ويف درا�سة بعنوان: االإعالم اجلديد: )درا�سة يف حتوالته التكنولوجية وخ�سائ�سه العامة(، )�سادق 2008(، ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على 

مفهوم، وتطبيقات االإعالم اجلديد، كونه ميثل مظهًرا جديًدا كلّيًا، لي�ض يف اإطار درا�سات علوم االت�سال فقط، ولكن يف جممل ما يحيط بهذا 

النوع امل�ستحدث من مفاهيم خا�سة، واأنه يف مرحلة تبلور خ�سائ�سه الرئي�سة، وا�ستعر�ست الدرا�سة التعريفات، والروؤى النظرية التي طرحها 

. 
16

عدد من الباحثني الغربيني حول ظاهرة االإعالم اجلديد

وخل�ست اإىل اأن االإعالم اجلديد هو اإعالم تعددي -متعدد الو�سائط- وبال حدود، واأنه يوؤدي وظائف جديدة كلّيًا مل يكن بو�سع االإعالم التقليدي 

االإعالم  و�سائل  موؤ�س�سات جديدة تختلف كثريًا عما هو معهود يف  �سياق  يعمل يف  االإعالم اجلديد  واأن  وال�سفافية.  التفاعلية  اأهمها  تاأديتها، 

التقليدية، فهو لي�ض اإعالم �سحفيني وكتاب وقراء، ولكنه جمتمع متفاعل يتبادل فيه االأع�ساء خدماتهم ويح�سلون على احتياجاتهم االأ�سا�سية 

وميار�سون اأعمالهم اليومية.

  واأكدت الدرا�سة اأن اأ�سبابًا متنوعة اأدت اإىل التو�سع يف ا�ستخدام االإعالم اجلديد من قبل االأفراد واملوؤ�س�سات، منها اأنه مُيكن الأي �سخ�ض اأن 

ُيقدم ما يريد، ويف الوقت  الذي يريد، كما ي�ساعد يف بناء املجموعات الثقافية ال�سغرية التي جتد الفر�سة      للتعبري عن نف�سها و�سماع �سوتها، 

. 
17

وميّكنها من التفاعل مع الثقافات االأخرى

ويف درا�سة  بعنوان: حدود التفاعل االجتماعي يف املجتمعات االفرتا�سية على  �سبكة االإنرتنت، )ر�سا 2009(، ا�ستهدفت التعرف على حدود 

التفاعل االجتماعي يف املجتمعات االفرتا�سية امل�ستخدمة على �سبكة االإنرتنت، اإىل جانب التعرف على التوافق مع القيم والعادات واملعتقدات 

لقيا�ض  التجريبي  املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت  عام،  ب�سكل  االإن�سانية  املجتمعات  حتكم  التي  االأخالقية  باملعايري  االلتزام  ومدى  ال�سائدة، 

ا�ستجابات وتطبيقات املجتمعات االفرتا�سية. 
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  وك�سفت عن نتائج تتعلق مبتغري )املفهوم والتاأثريات( اأهمها: اأن م�سروع )Second Life( اأو احلياة الثانية، هو اأ�سهر املجتمعات االفرتا�سية 

الكاملة على �سبكة الويب التي تقوم على حماكاة العامل احلقيقي، وهو م�سروع ثالثي االأبعاد ميار�ض فيه �سكانه احلياة بتفا�سيلها املمكنة، كما اإنه 

ينمو بخطوات مت�سارعة.

»الفي�سبوك«  مثل  االجتماعية  التعارف  �سبكات  ا�ستخدام  اأن  اأهمها:  االجتماعية(  ال�سبكات  )ا�ستخدامات  مبتغري  تتعلق  نتائج  اإىل  انتهت  كما 

واملجموعات التي تت�سكل فيها واملنتديات واملدونات؛ حل�سد اجلماهري املتفرقة جغرافّيًا وعقائدّيًا؛ لل�سغط على االأنظمة ال�سيا�سية؛ للمطالبة مبزيد 

. 
18

من احلقوق، والتعبري بحرية كاملة عن االآراء واملعتقدات

ويف درا�سة بعنوان: تنمية املجتمعات االفرتا�سية، )رحومة 2009(، ا�ستهدف التعرف على املراحل التاريخية التي مر بها ظهور هذه املجتمعات، 

وا�ستخداماتها، وك�سفت الدرا�سة اأن ظهورها يف االأ�سا�ض كان الأغرا�ض تعليمية؛ ففي بداية الت�سعينيات امليالدية، تطورت هذه املجموعات ال�سبكية 

ِت الدرا�سُة  يف �سكل جماعات معروفة من م�ستخدمي تقنية املعلومات، وُعِرَفت كبيئٍة حديثٍة؛ لنقِل، وتلقي املعلومات يف اأ�سكاٍل تقنيٍة متعددٍة، وَخُل�سَ

هذه  جناح  عوامل  اأهم  من  واأن  واملهارات،  واالحتياجات،  اخل�سائ�ض،  يف  تت�سابه  االفرتا�سية،  املجتمعات  يف  ت�سرتك  التي  اجلماعات  اأن  اإىل 

املجتمعات؛ طريقتان هما:

• اال�ستخدام: يتعلق بتفاعل االأفراد مع بع�سهم البع�ض با�ستخدام التكنولوجيا.	

• التفاعل: يعنى بدرجة التفاعل التي حتدث بني اأفراد املجتمع نتيجة ال�ستخدامهم للتكنولوجيا.	

  واأكدت الدرا�سة اأن هذين العاملني خمتلفان عن بع�سهما، ولكنهما متكامالن يف تاأدية عملهما، كمقّومني من مقومات تنمية املجتمعات االفرتا�سية، 

. 
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ولكليهما حدود ومقايي�ض تعترب اأ�س�سًا لنجاح تطوير املجتمعات ال�سبكية املتفاعلة، عرب تكنولوجيا االإنرتنت من برجميات وو�سائل
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رابعًا: مشكلة الدراسة:
االت�سالية،  االأهداف  حتقيق  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأهمية  ال�سابقة؛  والدرا�سات  الدرا�سة،  مو�سوع  الأهمية  ال�سابق  العر�ض  من  يت�سح    

واحلاجات  االجتماعية  ال�سبكات  بني طبيعة  الكبري  للتكامل  نظرًا  االأ�سا�سية؛  �سماتها  وفق  ا�ستخدامها  و�سرورة  احلديثة،  للمنظمات  والت�سويقية 

الب�سرية، ومن هنا فاإن هذه الدرا�سة ت�سعى يف �سقيها النظري، والتطبيقي اإىل و�سف ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية 

ال�سعودية؛ لتحقيق االأهداف التالية:

التعرف على مدى ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي وطبيعة هذا اال�ستخدام.. 1

التعرف على وظيفة و�سائل التوا�سل االجتماعي يف حت�سني القدرات االت�سالية، والت�سويقية للموؤ�س�سات اخلريية.. 2

التعرف على املعايري، التي حتكم عملية ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي اأو دعمه من املوؤ�س�سات املانحة.. 3

التعرف على العوامل التقنية، والتنظيمية، والبيئية التي توؤثر على ا�ستخدام التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.. 4

خامسًا: تساؤالت الدراسة:
ت�ساوؤالت اجلانب النظري:

ما و�سائل التوا�سل االجتماعي؟ وما اأنواعها؟. 1

ما اأبرز ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات احلديثة؟. 2

ما النظم االأ�سا�سية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 3

ت�ساوؤالت اجلانب امليداين:

ما و�سائل التوا�سل االجتماعي، التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات اخلريية؟. 1

ما معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 2

ما مدى ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي؟. 3

ما املجاالت الرئي�سة ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 4

ما طبيعة ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 5

ما الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات اخلريية من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 6

ما العوامل التقنية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟ . 7

ما العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 8

ما العوامل البيئية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 9





اإلطار النظري للدراسة
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أواًل: تعريف وسائل التواصل االجتماعي وأنواعها:

الر�سالة  نقل  يف  امل�ستخدمة  الو�سائل  تطور  اإىل  الب�سرية،  املجتمعات  يف  املتعددة  وتاأثرياتها  االت�سالية،  العملية  بفعالية  االهتمام  اأدى    

االت�سالية اإىل اجلمهور امل�ستهدف، والبنية التكنولوجية املتكاملة التي اأحدثت تغيريات كبرية يف العالقة بني عنا�سر العملية االت�سالية، 

والعوامل التقنية، والبيئة املوؤثرة فيها. 

وقد �سكلت و�سائل التوا�سل االجتماعي واقعًا اجتماعّيًا جديدًا له، تاأثرياته على الكيانات ال�سيا�سية واالجتماعية؛ مما جعل علم االجتماع 

يبادر اإىل البحث عن اإطار نظري حتليلي؛ لتف�سري هذه الظاهرة؛ حيث تبنى التنظري االجتماعي اأطرًا حتليلية، اأبرزها التحليالت املرتبطة 

. 
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براأ�ض املال االجتماعي؛ لدرا�سة فاعلية ال�سبكات االجتماعية

  كما عمل علم االت�سال على البحث عن مداخل، لتف�سري التغيريات الكبرية، التي اأحدثتها و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اآليات، و�سرعة 

واملنظمات،  االأفراد،  ا�ستخدامات  حتكم  التي  االأ�سا�سية  واملحددات  واملجتمعات،  االأفراد  بني  املعلومات  وتبادل  وامل�ساركة،  االت�سال، 

واحلكومات لهذه الو�سائل.

شكل رقم )2(
يوضح العالقة التفاعل بين البيئة والواقع االجتماعي والوظيفة21  

الواقع 
الوظيفةاالجتماعي

البنية
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لقد متيزت ال�سبكات االجتماعية بال�سمة االأكرث اأهمية يف العملية االت�سالية، وهي منح عموم امل�ستخدمني حرية اختيار حمتوى االت�سال، وامل�ساركة 

يف ت�سكيله عرب عملية تفاعلية، اإ�سافة اإىل اإمكانية توظيفها يف عمليات التفكري، والتثقيف، والتعليم والتوثيق، والرتويج للمنتجات العلمية، والفكرية، 

 ( وهي:
22

خا�سة املواقع االأبرز، ح�سب الت�سنيف العاملي )األيك�سا

facebook: مع 1.06 مليار م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام اجلوال تقدر بـ %64.. 1

Qzone: مع 592 مليون م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام موبايل تقدر بـ %54.. 2

twitter: مع 517 مليون م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام موبايل تقدر بـ %60.. 3

Sina Weibo: مع 324 مليون م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام موبايل تقدر بـ %60.. 4

G+: مع 100 مليون م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام موبايل تقدر بـ %50.. 5

Pinterest: مع 40 مليون م�ستخدم ون�سبة ا�ستخدام موبايل تقدر بـ %53.. 6

  حيث اأدت جمموعة من العوامل، اإىل بروز ال�سبكات االجتماعية، فقد اختزلت غالب االأمناط االت�سالية احلديثة والتقليدية، واعتمدت على تبادل 

التفاعلي، ومنحت املجموعات  العملية االت�سالية بني امل�ستخدمني )املر�سل وامل�ستقبل(، والذي يتفوق يف خ�سائ�سه على �سمات االت�سال  طريف 

املتجان�سة اإمكانات، واآليات تقنية هائلة يف جمال اإقامة العالقة املبا�سرة بني هذه املجموعات وت�سبيكها واإدامة تلك العالقة. 

النص

الصورة

الصوت

الوسائط الرقمية وسيط النقل الرقمي

الصحافة

اإلعالن المطبوع

النشرالمكتبي

الفوتوغرافيا

السينما

الرسوم المتحركة

التلفزيون

اإلذاعة

الموسيقى

شكل )3(
آلية عمل التقارب التكنولوجي23 
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تعريف وسائل التواصل االجتماعي:
 ، وهي يف اأ�سلها مواقع )ويب Web( على 

24

  متثل و�سائل التوا�سل االجتماعي نظامًا عاملّيًا؛ لنقل املعلومات بني االأفراد يف جمتمعات افرتا�سية

�سبكة االنرتنت، تقّدم جمموعة من اخلدمات للم�ستخدمني، مثل: املحادثة الفورية، والر�سائل اخلا�سة، والربيد االإلكرتوين، والفيديو، والتدوين، 

وم�ساركة امللفات، وغريها من اخلدمات، وقد اأحدثت تغريًا كبريًا يف كيفية االت�سال، والتوا�سل، وامل�ساركة بني االأ�سخا�ض واملجتمعات، وتبادل 

. 
25

املعلومات، اأو ما ي�سمى بـ«فريق االت�سال«

الهائل من  العدد  ترابط هذا  ببع�ض، ومع  العامل مرتبطة بع�سها  االآلية حول  باأنها: عبارة عن مئات املاليني من احلا�سبات  ال�سبكة    وتعرف 

.
 26

احلا�سبات اأمكن اإر�سال الر�سائل االإلكرتونية بينها ب�سرعة عالية باالإ�سافة اإىل تبادل امللفات، وال�سور الثابتة، اأو املتحركة واالأ�سوات

تعريفات تنطلق من الميزة التقنية: ومن أبرز هذه التعريفات:
للم�ستخدمني . 1 ت�سمح  اإلكرتونية  قامو�ض )ODLIS(: هي خدمة  االجتماعي )social networking service( يف  التوا�سل  و�سائل  تعريف 

.
27

باإن�ساء وتنظيم ملفات �سخ�سية لهم، كما ت�سمح لهم بالتوا�سل مع االآخرين

2 .. 
28

هي تلك املواقع التي متكن االأفراد من اإن�ساء �سبكات ات�سال باأفراد اآخرين

تعريفات تنطلق من الميزة االجتماعية: ومن أبرز تعريفاتها:
و�سائل التوا�سل االجتماعي م�سطلح يطلق على جمموعة من املواقع على �سبكة اإالنرتنت العاملية )World Wide Web(، تتيح التوا�سل بني . 1

.
29

االأفراد يف بيئة جمتمع افرتا�سي، يجمعهم االهتمام، اأو االنتماء لبلد، اأو منظمة، اأو فئة معينة، يف نظام عاملي؛ لنقل املعلومات 

2 .. 
30

هي اأماكن للتجمع على اخلط املبا�سر ت�سجع اأع�ساءها على بناء �سبكات من اأ�سدقائهم ومعارفهم



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

27

التي من  اإلكرتونية �سخمة، وتقدم جمموعة من اخلدمات،  ت�سكل جمتمعات  التوا�سل االجتماعي: »مواقع  اأن و�سائل  ال�ساملة  التعريفات  ومن 

املرا�سلة  وال�سداقة،  التعارف  املقّدمة، مثل:  والو�سائل  ال�سبكة االجتماعية، من خالل اخلدمات  اأع�ساء  والتفاعل بني  التوا�سل  �ساأنها تدعيم 

واملحادثة الفورية، اإن�ساء جمموعات اهتمام، و�سفحات لالأفراد واملوؤ�س�سات، وامل�ساركة يف االأحداث واملنا�سبات، وم�ساركة الو�سائط مع االآخرين 

.
31

كال�سور، والفيديو، والربجميات« 

ومن   ،  
32

1995م عام   )Classmates( سبكة� املا�سي عندما ظهرت  القرن  الت�سعينات من  منت�سف  االجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل    ظهرت 

خالل ر�سد التطورات التي مرت بها، حتى وقتنا احلا�سر، فاإنها تنق�سم اإىل مرحلتني؛ وفقًا مل�ستوى اخل�سائ�ض، واخلدمات التي تقدمها و�سائل 

: 
33

التوا�سل االجتماعي مل�ستخدميها، على النحو التايل

األولى: مرحلة وسائل التواصل االجتماعي البسيطة )ما قبل الويب 2.0( :
  »وكانت فكرتها ب�سيطة للغاية؛ بحيث يقوم امل�سرتك باإ�سافة ملفه ال�سخ�سي للموقع و�سوره، حتى يتمكن اأع�ساء املوقع من التعرف عليه، وكانت 

  ويو�سح اجلدول رقم )1( اأبرز و�سائل التوا�سل االجتماعي التي ظهرت يف تلك 
34

اأغلب املواقع جتارية اآنذاك، تقدم خدماتها مبقابل مادي«

املرحلة مرتبة ح�سب الت�سل�سل التاريخي لظهورها.

جدول )1(
أشهر وسائل التواصل االجتماعي، التي ظهرت في المرحلة األولى

تاريخ ظهورهااسم الموقع )الشبكة(م

1Classmates1995

2Six Degrees1997

3Friend Finder1997

4Match.com1998
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الثانية: مرحلة وسائل التواصل االجتماعي المتقدمة )ما بعد الويب 2.0(:
: 

35

ويف هذه املرحلة، ا�ستفادت و�سائل التوا�سل االجتماعي من خ�سائ�ض، و�سمات )خدمات الويب 2.0( التي من اأهمها

تعظيم دور امل�ستخدم يف اإثراء املحتوى الرقمي على االإنرتنت.. 1

الربط بني تقنيات االإنرتنت، وتقنيات عامل املحمول.. 2

االعتماد على دعم االت�سال بني م�ستخدمي االإنرتنت.. 3

التعاون بني خمتلف م�ستخدمي االإنرتنت يف بناء جمتمعات اإلكرتونية.. 4

االن�سمام اإىل اأكرث من جمتمع، واأكرث من جمموعة يف وقت واحد.. 5

جدول )2(
أشهر وسائل التواصل االجتماعي التي ظهرت في المرحلة الثانية

1
28 تاريخ ظهورهااسم الموقع )الشبكة(م

1Friend ster2002

2LinkedIn2002 دي�سمرب

3MySpace2004 يناير

4Face book2004 فرباير

5you tube2005 فرباير

6Twitter2006 اأكتوبر

7Instagram2010 اأكتوبر

8Snapchat2013 نوفمرب
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أنواع وسائل التواصل االجتماعي:
اإن ال�سمة البارزة لو�سائل التوا�سل االجتماعي التي ت�ساف اإىل التطور ال�سريع ؛ هي التنوع الكبري يف ال�سكل، ونوع املحتوى الذي    

تقدمه، وبتتبع ما كتب حولها ميكن ت�سنيفها بح�سب طبيعة املحتوى اإىل املجموعات الرئي�سة التالية:

:)Blogs( 1. المدونات
 وهي عبارة عن جمموعة من املقاالت، والتدوينات التي يكتبها االأفراد، اأو املنظمات، للتعبري عن اهتماماتهم واآرائهم ويومياتهم، دون 

 Blogger, LiveJournal,( :اأ�سهر و�سائل هذا النوع  . ومن 
36

اإتاحة الفر�سة لزوارها للمداخالت والتعليقات قيود يف الن�سر، مع 

 )WordPress, TypePad, Twitter, SnapChat, Wikipedia

:)Social Networks( 2.مواقع الترابط الشبكي اإلجتماعي
 وهي مواقع متكن امل�ستخدمني من التوا�سل املبا�سر ببع�سهم، وم�ساركة االهتمامات والفعاليات، والبحث عن االأ�سدقاء، ومن اأهم 

 ASmallWorld, Bebo, Diaspora, Facebook, Hi5, LinkedIn, MySpace, Ning,(  :االجتماعي الرتابط  مواقع 

)Orkut, Plaxo, Tagged, XING , IRC, Yammer
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:)Events( 3.  مواقع الفعاليات
 وهي مواقع لتنظيم الفعاليات، والتحكم بعدد االأ�سخا�ض املدعوين، متّكن من ا�ستخدام خدمات حتديد املواقع اجلغرافية، وتتميز 

.)Eventful, Meetup, Tweetvite( :بالتحديث التلقائي، واإبالغ االأع�ساء بالتحديثات مبا�سرة، ومن اأهمها

	 	 	 	

	 	 	 	

:)Social News( 4. مواقع األخبار االجتماعية
مهمة،  يراها  التي  االأخبار  بتقدمي  امل�ستخدم  يقوم  حيث  املهمة؛  االأخبار  الإيجاد  امل�ستخدمني؛  من  وا�سعة  �سبكة  عن  عبارة  وهي   

العام،  االهتمام  جمال  يف  اجلديد  على  الرتكيز  هو  املواقع  هذه  مييز  ومما  مهمة.  فعاًل  كانت  اإن  برتقيتها  القراء  يقوم  ثم  ومن 

 Digg, Mixx,( :اأهم مواقع االأخبار االجتماعية  . ومن 
37

كما تقدم ت�سنيفات، ت�ساعد امل�ستخدم على حتديد جمال اهتماماته

)NowPublic, Reddit, Newsvine, Technorati

:)Photo Sharing( 5. شبكات التصوير والفنون
روؤيتها،  للنا�ض  اأو ت�ساميم(، وميكن  فنية  ر�سومات  اأو  الفنية )�سور  االأعمال  وتخزين، وعر�ض  اأماكن؛ حلفظ،  املواقع   متنح هذه 

 deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa,( :اأو النقد لها، كما ُتعد معر�سًا للبيع. ومنها واإبداء االإعجاب، 

.)SmugMug, Zooomr



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

31

	 	
	 	

:)Video Sharing & Streaming( 6. مواقع مشاركة الفيديو والبث المباشر
 يف هذه النوعية من املواقع ميكن البحث عن مقاطع الفيديو املرئية وتقييمها وم�ساركتها على املواقع االجتماعية االأخرى، وكذلك 

وقت، وحتميل  اأي  اخللوية يف  االأجهزة  من  البث  املبا�سر ميكن  البث  مواقع  وعلى  واملنظمات،  باالأفراد  اخلا�سة  الفيديوهات  اإن�ساء 

املقاطع املرئية ملواقع م�ساركة الفيديو ون�سرها. ومما مييز خدمات البث هو اإمكانية التفاعل؛ حيث ميكن املتفرجني التوا�سل فورًا 

 sevenload, Viddler, Vimeo, YouTube,( :مع امل�سدر اأثناء البث، واال�سرتاك يف مواقع تخزين وبث الفيديو، ومنها

.)Dailymotion, Metacafe, Openfilm , Justin.tv, Livestream, Stickam, Ustream, blip.tv

ثانيًا: استخدامات وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الحديثة:

  ت�ستخدم املنظمات و�سائل التوا�سل االجتماعي؛ لقدرتها على حتقيق ات�سال تفاعلي يف اجتاهني، االأول من املنظمة اإىل اجلمهور، 

نف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي �سمن اخلدمات التي تقدمها  والثاين من اجلمهور اإىل املنظمة، وجتاوز االأمر ذلك حني �سُ

 ، وياأتي التوظيف االأمثل و�سائل التوا�سل االجتماعي يف �سياق التحّوالت �سبه الكاملة للمنظمات احلديثة، اإىل 
38

املنظمة للم�ستفيدين

تطبيقات احلا�سب االآيل واالنرتنت، حتى يف اأب�سط االإجراءات الداخلية؛ �سعيًا للو�سول اإىل اأف�سل نتيجة ممكنة مع �سمان االأمان 

. 
39

واحلماية
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مجاالت استخدام وسائل التواصل االجتماعي:

  تنوعت ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي، تبعًا لعدد من املتغريات، ياأتي يف مقدمتها م�ستوى حالة الدمج بني تطبيقات االنرتنت يف 

الدولة، ودرجة قدرة ال�سكان على الو�سول ال�سريع، واالآمن، وامل�ستمر لالإنرتنت، اإ�سافة اإىل حجم احلو�سبة ال�سبكية الر�سمية وغري الر�سمية 

التي جتعل املواطن، واملقيم ينجز مهامه على ال�سبكة، كما متثل قدرة االإن�سان على الو�سول اإىل املعرفة، وقواعد البيانات العاملية باأقل جهد 

مادي، اأو معنوي اأحد مظاهر التقدم التكنولوجي التي تعزز من قيمة وا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي. 

  ويف البيئات التي ا�ستكملت متطلبات اال�ستخدام برزت جماالت ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي التالية:

1. استخدامات إعالمية: 
• ن�سر معلومات املنظمة للتعريف بها ومبجال عملها.	

• ن�سر معلومات عن منتجات املنظمة للتعريف باحلاجات التي تلبيها، وموا�سفاتها، وفوائدها املتبادلة. 	

• ن�سر اأخبار املنظمة، واالأحداث التي ترتبط بها.	

• االإجابة على ت�ساوؤالت اجلمهور املتكررة يف و�سائل االت�سال. 	

2. استخدامات تسويقية:
• التوا�سل مع العمالء، وفتح حوار معهم؛ بهدف الو�سول اإىل تفاهم.	

• جمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع ذات العالقة بعمل املنظمة.	

• تلقي �سكاوى العمالء، وحل م�ساكلهم.	

• للتعرف على ردود اأفعال امل�ستفيدين حول املنتجات. 	
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3. استخدامات عالقاتية:
• خلق جمتمع افرتا�سي ومعجبني باملنظمة.  	

• لتثقيف املجتمع، وتبادل املعرفة معه.	

• مل�ساركة اجلمهور منا�سباتهم، وجناحاتهم.	

• لفتح طرق حديثة للم�ستفيدين؛ لي�سلوا اإىل ال�سركة.	

• امل�ساركة يف االأحداث العامة املنا�سبات املو�سمية )اأيام فا�سلة، اأحداث وطنية، اأيام عاملية ...اإلخ(.	

الهائل  التدفق  نتيجة  االت�سالية؛  العملية  على  متعددة  وتاأثريات  كامنة،  خ�سائ�ض  عن  يك�سف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  يزال  وال    

اختيار  يف  االأول  املعيار  جعل  ما  وهو  االإنرتنت،  م�ستخدمي  قبل  من  وا�ستخدامها  عليها،  االعتماد  وتزايد  االإنرتنت،  �سبكة  اإىل  عربها  للمعلومات 

االأفراد، واملنظمات لو�سائل التوا�سل االجتماعي؛ هو درجة منا�سبة الو�سيلة، للجمهور )�سهرة الو�سيلة(، ثم تاأتي بعد ذلك املعايري االأخرى، التي من 

: 
40

اأهمها

منا�سبة الو�سيلة ملهارات القائمني باإدارتها.. 1

مميزات الو�سيلة من حيث �سرعة اال�ستخدام.. 2

�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة واإنتاج ر�سائلها.. 3

التكلفة املنخف�سة للو�سيلة.. 4
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شكل ونوع محتوى وسائل التواصل االجتماعي:
  تتناف�ض املنظات يف توظيف تقنيات، وو�سائل التوا�سل االجتماعي؛ نتيجة تزايد امل�ستخدمني، وخدماتها املتنوعة، وتتعدد اخلدمات التي تقدمها و�سائل 

: 
41

التوا�سل االجتماعي للم�ستخدمني، ومن اأبرزها

�سفحات املنظمات: وهي �سوت املنظمات ي�سل اإىل م�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي، وي�ستثمر �سمات التفاعل، وال�سفافية لتبادل املعلومات . 1

واالآراء، وحتقيق التفاهم، باالإ�سافة اإىل ال�سفحات التي ت�ستهدف اجلمهور الداخلي للمنظمة.

امللفات اخلا�سة )للمنظمات(: وهى ملفات، تقدم فيها املنظمة بياناتها االأ�سا�سية، مثل اال�سم، والعمر، وتاريخ االإن�ساء، والبلد، وجمال العمل، . 2

وال�سور، ويعد امللف اخلا�ض هو بوابة الو�سول اإىل عامل ال�سخ�ض.

االأ�سدقاء اأو العالقات: وهي خدمة متكن املنظمة من االت�سال باالأ�سدقاء الذين يرتبطون بها يف الواقع، اأو الذين ي�ساركونها االهتمامات يف . 3

املجتمع االفرتا�سي.

اإر�سال الر�سائل: ت�سمح هذه اخلدمة باإر�سال الر�سائل، �سواء اإىل االأ�سدقاء الذين يف قائمة املنظمة، اأو غري املوجودين يف القائمة.. 4

األبومات ال�سور: وهي خدمة تتيح للمنظمات اإن�ساء االألبومات، ورفع الكثري من ال�سور، واإتاحة امل�ساركات لهذه ال�سور لالطالع عليها وحتويلها . 5

اأي�سًا.

املجموعات: تتيح و�سائل التوا�سل االجتماعي فر�ض تكوين جمموعات بهدف معني، اأو الأهداف حمددة، ويوفر موقع ال�سبكات ملوؤ�س�ض املجموعة اأو . 6

املنت�سبني، واملهتمني بها م�ساحة من احلرية اأ�سبه مبنتدى حوار م�سغر.

ال�سفحات: ت�سمح هذه اخلدمة باإن�ساء حمالت اإعالنية موجهة تتيح الأ�سحاب املنتجات فر�سة عر�ض املنتجات للفئات التي يحددونها.. 7

التعارف وال�سداقة: تتيح و�سائل التوا�سل االجتماعي فر�سة كبرية لتجميع املهتمني مبجالها، ومتثل ال�سداقة االفرتا�سية رابطًا لتبادل املعلومات . 8

وم�ساركتها، وامل�ساهمة يف نقل املعلومات اإىل دوائر اأخرى داخل ال�سبكة نف�سها اأو �سبكات اأخرى.

املرا�سلة: حيث تتيح الإدارة ال�سبكات فر�سًا متعددة للمرا�سلة عرب الربيد االإلكرتوين الداخلي، خا�سة اإر�سال الروابط ودعوة االأ�سدقاء للم�ساركة.. 9



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

35

املحادثة الفورية: ومتثل هذه اخلدمة �سكاًل من اأ�سكال التوا�سل املرتبطة بخا�سية ال�سبكات االجتماعية )الفورية(، وت�سمح الأع�ساء ال�سبكات . 10

باحلوار والنقا�ض، وتبادل املعلومات ب�سكل فوري، اأو االأ�سئلة، واالأجوبة املبا�سرة.

اأفراد يف املجتمع، وُيقدم من خاللها . 11 اإقامة حلقات علمية وبحثية ي�سارك فيها  جمموعات االهتمام: وهي جمموعات ت�ساعد املنظمات يف 

املعلومات املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة؛ حيث ت�سارك فئات خمتلفة �سمن هذه املجموعات يف التعلم، واال�ستفادة، ونقل املعرفة لالآخرين.

امل�ساركة يف االأحداث، واملنا�سبات: تن�سر من خاللها املنظمات االأخبار والتعليقات، و�سور االأحداث، واملنا�سبات، ومقاطع الفيديو.. 12

امل�سابقات: وهي من اأهم الطرق، التي تزيد من فاعلية االت�سال عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، وتزيد من ات�ساع دائرة الو�سط االجتماعي . 13

يف العامل االفرتا�سي، وُيعد هذا االأ�سلوب منا�سبًا بدرجة عالية للمنظمات املعنية باملجاالت املعرفية والعلمية.

م�ساركة الو�سائط مع االآخرين )ال�سور - الفيديو – الن�سو�ض(: وهذا التنوع يف طبيعة املواد التي يح�سل عليها امل�ستخدم يعزز قيمتها لديه . 14

ومينحه فر�سًا وخيارات متعددة، وهي نف�ض الفر�ض، واخليارات املتاحة اأمام املر�سل.

االإعالن: ميكن ا�ستخدام االإعالن، عرب ال�سفحات، واحل�سابات ال�سبكية، وميكن االإعالن عرب �سبكات اأكرب جماهريية مبقابل مادي؛ لرتويج . 15

�سبكات، ومنتجات املنظمات.

  وتشير الدراسات المتخصصة في مجال توظيف وسائل التواصل االجتماعي إلى أن المحتوى 
يتخذ شكاًل، أو أكثر من األشكال التالية:

املحتوى املكتوب، مثل: )املقاالت، العرو�ض التقدميية، الكتب االإلكرتونية، التغريدات، ....... الخ.(.. 1

حمتوى ال�سور )ال�سور، االنفوجرافيك، الر�سومات البيانية، الت�ساميم،(. . 2

حمتوى الفيديو.. 3

ت�سجيالت �سوتية.. 4
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ثالثًا: المدخل النظري للدراسة )نظرية النظم العامة(:

  هي االإطار النظري الذي ميكن من خالله احلكم على تفاعل، وتداخل االأجزاء 
42

)General System Theory( نظرية النظم العامة  

املتعددة، التي ينظر اإليها على اأنها كلُّ واحد، موؤثر يف ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املنظمات احلديثة، حيث يتطلب ذلك درا�سة النظام 

املتكامل، الذي يتكون من عدة اأجزاء مرتابطة ومتكاملة، لها عالقة وثيقة ببع�سها البع�ض. وهذه االأجزاء هي:

العن�سر االأ�سا�سي يف اأي نظام، وهو الب�سر، وب�سفة اأ�سا�سية الرتكيب ال�سيكولوجي، اأو هيكل ال�سخ�سية، الذي يح�سر يف املنظمة لكل فرد.. 1

الرتتيب الر�سمي للعمل، اأو الهيكل التنظيمي، وما يتبعه من امل�سوؤوليات.. 2

التنظيم غري الر�سمي، وب�سفة خا�سة اأمناط العالقات بني املجموعات، واأمناط تفاعلهم مع بع�سهم، وعملية تكييف التوقعات املتبادلة.. 3

4 .. 
43

 تكنولوجيا العمل ومتطلباتها الر�سمية، فاالآالت، والعمليات يجب ت�سميمها بحيث تتكامل مع الرتكيب ال�سيكولوجي، والف�سيولوجي للب�سر

فراد بالتنظيمني الر�سمي،  وغري   وتتميز هذه النظرية اأنها ال تركز على متغري واحد على ح�ساب املتغريات االأخرى، فكما اأ�سارت اإىل اأهمية �سلوك االأ

الت مهم اأي�سًا، لذا تعد هذه  الت، فنوع وحجم العاملني مهم، كما اأن نوع وحجم االآ الر�سمي، اأ�سارت كذلك اإىل اأهمية االهتمام بالتكنولوجيا، واالآ

. 
44

النظرية من اأحدث، واأدق نظريات التنظيم يف املنظمات احلديثة، خا�سة االجتماعية، التي ت�سعها النظرية يف اأعلى الرتتيب الهرمي الأنواع النظم

التنظيمات االجتماعية

الغري معلوم

النظم الب�سرية

النظم احليوانية

النظم املجتمعية الوراثية

                نظم حفظ النف�ض                

نظم املعرفة

نظم العمل

نظم االإطار

شكل رقم )4( الترتيب الهرمي ألنواع النظم45

MySpace



وقد اأكد )ميالني ماثو�ض وزمياله( على هذه النظم املتداخلة، واملرتابطة عند درا�سة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املنظمات غري 

و�سائل  ا�سرتاتيجية  اأن  اأكدوا  ؛ حيث   
46

الربحية( للمنظمات غري  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تكتيكات  تكتيك من  كتاب )101  الربحية يف 

التوا�سل االجتماعي، تقوم على اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية، رمزوا لها بـ)POST(، وهي:

:)People( العنصر األول: البشر
  العن�سر االأ�سا�سي يف اأي نظام هو الب�سر، وب�سفة اأ�سا�سية الرتكيب ال�سيكولوجي، اأو هيكل ال�سخ�سية الذي يح�سر يف املنظمة لكل فرد، وقد 

اأحدثت التكنولوجيا احلديثة تغيريًا كبريًا يف الوظائف التي توؤديها املنظمات، وانعك�ض ذلك على طبيعة املهارات التي تتطلبها الوظائف يف 

املنظمات احلديثة.
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LinkedIn

MySpace

2002
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البشر

التكنولوجيااألهداف

اإلستراتيجية

1

2
3

4

PeopleStrategy

ObjectivesTechnology
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المهارات المتقدمةالمهارات األساسية

تخطيط املحتوى الرقميالتحرير ال�سحفي

اإنتاج مواد الفيديوكتابة املقاالت 

الن�سر االإلكرتوينابتكار االأفكار االت�سالية

ت�سميم االإعالناتحترير التغريدات الق�سرية

ت�سميم انفوجرافيكتخطيط احلمالت االإلكرتونية

ت�سميم ر�سومات بيانيةحترير التدوينات

ت�سميم عرو�ض تقدمييةالتوثيق

الرد على اجلمهور والتفاعل معهالت�سوير

ا�ستخدام اأنظمة قيا�ض التفاعالتاإنتاج الت�سجيالت ال�سوتية

  ومن الوظائف التي تغريت، وظيفة القائم باالت�سال يف املنظمات؛ حيث اإن �سمة التفاعلية يف و�سائل االت�سال احلديثة دجمت بني التفاعلية 

التي تتم يف دائرة االت�سال ال�سخ�سي، وم�ستوى ات�سال ي�سل اأحيانًا اإىل م�ستوى قريب من اجلماهريي، وهو ما يتطلب مهارات ات�سالية 

متعددة، ونوعية.  

يف  النجاح  يتطلبها  التي  الرئي�سة،  املهارات  من  عدد  اإىل  الباحث  خُل�ض  ذلك،  تو�سيح  حاولت  التي   ،
47 

واملقاالت الدرا�سات،  ومبطالعة 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، حيث ميكن تق�سيمها اإىل جمموعتني:
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:)Objectives( العنصر الثاني: األهداف
  وهي الرتتيب الر�سمي للعمل، اأو الهيكل التنظيمي وما يتبعه من امل�سوؤوليات، والتي ُتعد مبثابة املوؤ�سر على االأهداف الت�سويقية للمنظمة، 

وحتكم كافة الوظائف التي توؤديها اأق�سام، واإدارات املنظمة.

  عدم ا�ستقاللية 
49

 اأهمية اإن�ساء ق�سم خا�ض بو�سائل التوا�سل االجتماعي، بينما ترى درا�سات اأخرى
48

  وترى بع�ض الدرا�سات املتخ�س�سة 

اأو تنمية  للمبيعات،  العامة، واالأن�سطة االت�سالية  االأن�سطة االت�سالية املختلفة )االإعالن، العالقات  ُت�ستخدم من قبل  الو�سائل، فهي  هذه 

التنظيمية ال�ستخدام  املوارد يف املنظمات االجتماعية، وغريها ...(، ويف كل االأحوال فقد اتفقت الدرا�سات حول عدد من اال�سرتاطات 

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  على  باالإ�سراف  املعنية  باالإدارة  يتعلق  ما  ومنها  العليا،  باالإدارة  يتعلق  ما  منها  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

االجتماعي ب�سكل مبا�سر، وهي: 

1. إشتراطات تخص اإلدارة العليا:
• اأن متتلك االإدارة العليا روؤية لتنظيم ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• اأن تعتمد ال�سيا�سة االت�سالية للمنظمة، التي حتدد بدقة ما ين�سر وما ال ين�سر.	

• اأن ت�سوغ االإدارة العليا اإ�سرتاتيجية املنظمة ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

•  اأن تعتمد االإدارة العليا االأهداف، واملقايي�ض؛ ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي. 	

• اأن يكون لدى االإدارة العليا روؤية مكتوبة حول و�سائل تطوير االأداء، وا�ستخدام اجلديد.	

• اأن تدعم االإدارة العليا م�ساركة املخت�سني يف امللتقيات املتخ�س�سة باالإعالم االجتماعي ب�سكل م�ستمر.	

• اأن ت�سع مواّدًا نظامية؛ تلزم املخت�سني بالتفاعل االإيجابي وب�سكل دائم مع العاملني يف اإدارة و�سائل التوا�سل االجتماعي. 	

• اأن ت�سع االأنظمة التي ت�سهل احل�سول على املعلومة القابلة للن�سر من داخل املنظمة.	
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2. اإلدارة المشرفة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
• اأن تزود ق�سم و�سائل التوا�سل االجتماعي باملوارد املنا�سبة لتحقيق اأهدافه.	

• اأن حتدد االأدوار، وامل�سوؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات التوا�سل االجتماعي.	

• اأن متنح مدير االإعالم االجتماعي �سالحية اتخاذ القرارات.	

• اأن تو�سح العالقة بني االأن�سطة االت�سالية املختلفة، وا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• اأن ت�سع مقايي�ض وا�سحة؛ لتقييم تاأثري تطبيق التوا�سل االجتماعي  الت�سويقي.	

• اأن ت�سوغ دلياًل لالإجراءات يف كل جماالت عمل ق�سم و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• اأن متنح فريق التوا�سل االجتماعي �سالحيات ن�سر املعلومات بعد فرزها باملعايري املعتمدة.	

:)Strategy( العنصر الثالث: االستراتيجية
  التنظيم غري الر�سمي، وب�سفة خا�سة اأمناط العالقات بني املجموعات، واأمناط تفاعلها مع بع�سها، وعملية تكييف التوقعات املتبادلة 

بني البيئتني الداخلية ،واخلارجية. حيث تتعر�ض جميع املنظمات بدرجات متفاوته؛ لتاثري متغريات، اأو عوامل البيئة اخلارجية الكلية 

 ، وميكن اإجمال اأهمها يف العوامل التالية:
50

)االقت�سادية، واالجتماعية، وال�سيا�سية، والقانونية، والتكنولوجيه(
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1. العوامل الداخلية:
• خطة تدريب، وتاأهيل املخت�سني يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• م�ستوى عقلية االإعالم االجتماعي يف جميع م�ستويات االإدارة.	

• دعم املوظفني يف كافة امل�ستويات لفكرة ا�ستخدام و�سائل االت�سال االجتماعي.	

• حجم امليزانية املخ�س�سة لو�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• اجتاهات االإدارة العليا نحو العمالء، واجلمع بني اأهدافهم واأهداف املنظمة.	

• ترتيب املحافظة على احل�سة ال�سوقية بني اأولويات املنظمة.	

2. العوامل الخارجية:
• امتالك امل�ستفيدين فر�سة اختيار خدمات م�سابهة من موؤ�س�سات اأخرى بدون  �سعوبة.	

• قوة التناف�ض بني املنظمات يف جمال ن�ساط املنظمة.	

• ا�ستقطاب اخلدمات البديلة يف قطاع العمل جلزء من امل�ستفيدين من خدمات املنظمة. 	

• تزايد املنظمات املناف�سة التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• تزايد اهتمام املناف�سني بتفعيل م�ساهري و�سائل التوا�سل االجتماعي وقادة الراأي يف دعمهم.	

• ظهور فر�ض عمل يف املجتمع عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.	

• ظهور م�ساريع مت ابتكارها عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.	
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:)Technology( العنصر الرابع: التكنولوجيا
  يتزايد يومًا بعد يوم االهتمام بفعالية العملية االت�سالية، وتاأثرياتها املتعددة يف املجتمعات الب�سرية، ويعود ذلك اإىل تطور الو�سائل امل�ستخدمة 

يف نقل الر�سالة االت�سالية اإىل اجلمهور امل�ستهدف، والبنية التكنولوجية املتكاملة التي اأحدثت تغيريات كبرية يف العالقة بني عنا�سر العملية 

االت�سالية، والعوامل الرئي�سة املوؤثرة فيها )املكان وامل�سافة والزمن(. وُتعد تكنولوجيا العمل، ومتطلباتها الر�سمية من اأهم عنا�سر النظم 

العامة، فاالآالت، وعمليات ا�ستخدامها يجب اأن ت�سمم؛ لتتكامل مع الرتكيب ال�سيكولوجي، والف�سيولوجي للب�سر؛ ولتحقق االأهداف، وتعمل 

�سمن اال�سرتاتيجية.

 ، عالقة العن�سر الب�سري )Human( بـاالأ�سياء )objects(، واملنظمات 
51

)Actor-Network Theory( وتف�سر نظرية ال�سبكة الفاعلة

، فال�سبكة   
52

التوا�سل االجتماعي ا�ستخدام و�سائل  الفاعلة )actors, ANT( يف  بالعنا�سر  يتم و�سفها  )organizations(، وجميعها 

حتتوي على العديد من العنا�سر املتباينة، وتت�سمن اأجزاء اجتماعية )social( واأخرى تكنولوجية )technological( يف الوقت نف�سه، 

وكالهما –االجتماعي، والتكنولوجي- هو كل متكامل كعنا�سر فاعلة مت�ساوية، ومرتبطة ببع�سها البع�ض يف �سبكات مت بناءها و�سيانتها؛ من 

.
53

اأجل حتقيق هدف حمدد 
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ويشترط الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في المنظمات الحديثة عدداً من االشتراطات، 
من أهمها:

امتالك املنظمة للبنية التقنية االأ�سا�سية، التي متنحها �سمة )الرقمية(. 1

�سهولة اال�ستخدام بالن�سبة للعاملني يف املنظمة على خمتلف م�ستوياتهم.. 2

�سهولة اال�ستخدام بالن�سبة جلمهور املنظمة. . 3

العالقة الطردية بني ا�ستخدام املنظمة، وا�ستخدامات اجلمهور للتقنية.. 4

توفر متطلبات اال�ستخدام يف اأي وقت )نظام العمل، ونظام التقنية(.. 5

توفر متطلبات التفاعل مع العمالء على الفور )نظام العمل، ونظام التقنية(.. 6

التقدير امل�ستمر حلجم  الو�سول املبا�سر اإىل اجلمهور امل�ستهدف.. 7

ا�ستخدام نظام تقني؛ لقيا�ض ا�ستخدام، ونتائج اأن�سطة التوا�سل االجتماعي.. 8





الدراسة الميدانية
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القسم األول:
إجراءات الدراسة الميدانية:

أواًل: تساؤالت الجانب الميداني:
ما و�سائل التوا�سل االجتماعي التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات اخلريية؟. 1

ما معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 2

ما مدى ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي؟. 3

ما املجاالت الرئي�سة ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 4

ما طبيعة ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 5

ما الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات اخلريية من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي؟ . 6

ما العوامل التقنية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟ . 7

ما العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 8

ما العوامل البيئية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؟. 9
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ثانيًا: مجتمع الدراسة، والعينة:
  يتكون جمتمع هذه الدرا�سة من جميع املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية التابعة لوزارة ال�سوؤون االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية، التي يبلغ 

عددها )771( موؤ�س�سة وجمعية، منها )121( موؤ�س�سة مانحة، و)650( جمعية خريية، وفقًا للمعلومات الر�سمية يف قاعدة بيانات وزارة ال�سوؤون 

.
54

االجتماعية 

عينة الدرا�سة

  نظرا ل�سعوبة درا�سة كل مفردات جمتمع الدرا�سة؛ فقد مت اختيار عينة عمدية من هذا املجتمع، تتمثل يف ما ن�سبته )13%( من اإجمايل مفردات 

موؤ�س�سة مانحة، و)84( جمعية  يعادل )16(  ما  العلمي، وهو  املنهج  االأعلى ال�سرتاطات  ل�سمان احل�سول على )10%( احلد  الدرا�سة،  جمتمع 

خريية، بح�سب حجم اإيراداتها يف اآخر تقرير مايل معتمد، لدى اإدارة املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية بوزارة ال�سوؤون االجتماعية. 

جدول )1(
55

عدد املوؤ�س�سات اخلريية املانحة 

الن�سبة %العدداملنطقة

7561.99الريا�ض

2218.19مكة املكرمة

32.47املدينة املنورة

64.95القصيم

129.92الرشقية

21.65عسري

10.83الحدود الشاملية

121100االجمايل

1.65 0.83

61.99 
18.19

2.
47

4.9
5 9.92

100
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100

الجدول )2(
56

عدد وت�سنيف اجلمعيات اخلريية 

الن�سبة %العدداملنطقة

48574.62جمعية الرب

132توعوية

10.15بيئية

314.77الزواج والتنمية االأ�سرية

233.54معّوقون

30.46اإ�سكان

456.92�سحية

91.38بر+ معوقني

111.69بر+ اإيواء

20.32م�سنّون

10.15هند�سية

30.46مراكز اجتماعية

10.16حماية اأ�سريه

142.15اأيتام

30.46اأ�سر منتجه

10.15تراثيه

40.62اأمومة، وطفولة

650100االجمايل
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 ويعد هذا االأ�سلوب )اأ�سلوب العينة العمدية( اأن�سب االأ�ساليب لطبيعة هذه الدرا�سة، التي ت�ستهدف التعرف على ا�ستخدامات و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، بهدف تقوميها، ويبعد الدرا�سة عن احتماالت اخلطاأ الت�سنيفي، اإذ اإنها ت�ستهدف ال�سنف 

ال�سوؤون االجتماعية، واالأقدر على  املوؤ�س�سات واجلمعيات، وهي االأكرب عمرًا، واالأكرث خربة، ح�سب وثائق وزارة  اإيرادات بني  االأكرث 

.
57

ا�ستخدام امل�ستحدثات التقنية والعلمية 

  وبعد �سحب العينة �سيتم التاأكد اأن جميع مفرداتها منا�سبة لطبيعة الدرا�سة، واأن لها عالقة مبا�سرة باملتغري التابع )ا�ستخدامات 

الدرا�سة، والأن الدرا�سة ال ت�ستهدف تعميم  اأ�سا�ض  املوؤ�س�سات اخلريية(، باعتباره املتغري الذي ميثل  التوا�سل االجتماعي يف  و�سائل 

النتائج على املجتمع، بقدر ما ت�ستهدف التعرف على تطبيقات ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف جمتمع الدرا�سة، والعوامل 

املوؤثرة فيها �سلبًا واإيجابًا؛ واإن وجدت بع�ض احلاالت املتميزة يف املتغري التابع »outliers« فاإن تاأثريها على النتيجة العامة مطلوب؛ 

الأن الدرا�سة ت�ستهدف املتغريات املوؤثرة يف احلاالت املتميزة يف املتغري التابع.

ثالثًا: أداة البحث:
  بناًء على ما تو�سل اإليه الباحث يف االإطار النظري للدرا�سة، والدرا�سات ال�سابقة، �سيطور مقيا�سًا علمّيًا، يقي�ض ا�ستخدامات و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية، يف �سوء الفرو�ض الرئي�سة لنظرية النظم العامة، التي ي�سعى الباحث للك�سف 

عنها يف االإطار النظري. 

  و�سوف ي�ستخدم الباحث؛ جلمع البيانات، املقابلة العلمية املقننة، مع اأكرب م�سوؤويل االت�سال يف موؤ�س�سات وجمعيات العينة؛ نظرًا ملا 

تت�سم به من قدرة على احل�سول على البيانات املطلوبة بدقة، وبو�سوح، وعمق، وتاأكد من فهم املجيب للمعلومة املطلوبة، ومن كونه 

ال�سخ�ض املعني باالإجابة.

  و�سوف يت�سمن دليل املقابلة عددًا من االأ�سئلة، التي ُتبنى وفق عدة مقايي�ض، منها: مقيا�ض ليكرت اخلما�سي، اإىل جانب عدد من 

الت�ساوؤالت املغلقة، ذات اخليارات الثنائية )ا�سمية(، اأو املتعددة، وذلك من اأجل قيا�ض املتغريات التابعة، وامل�ستقلة للدرا�سة.
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رابعًا: إجراءات صدق أداة الدراسة:
حتقق الباحث من اخل�سائ�ض ال�سيكومرتية لالأداة، با�ستخدام الطرق العلمية التالية:

ال�سدق الظاهري الأداة الدرا�سة: من خالل حتكيم االأداة بعر�سها علي عدد من املحكمني، هم:

• د. حممد بن فهد اجلبري. )اأ�ستاذ االإعالم امل�ساعد(. 	

• اأ.د. اإ�سماعيل الفقي )اأ�ستاذ االإح�ساء ومناهج البحث(. 	

• د. عبدالعزيز الزهراين )اأ�ستاذ مناهج البحث امل�سارك(.	

• د. �سريف بدران )اأ�ستاذ مناهج البحث امل�سارك(.	

صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
  قام الباحث بح�ساب �سدق االت�ساق الداخلي من خالل اإيجاد معامل االرتباط بري�سون حل�ساب معامل االرتباط بني كل فقرة من 

فقرات حمور الدرا�سة، والدرجة الكلية لها، واجلدول التايل يو�سح ذلك:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.827**في�سبوك1

0.822**تويرت2

0.740**يوتيوب3

0.781**اإن�ستغرام4

0.852**�سناب �سات5

0.851**قوقل بل�ض6

0.803**لينكد اإن7

** عبارات دالة عند م�ستوى 0.01 فاأقل.

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات املحور 

تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

1. محور درجة استخدام المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي:

جدول رقم )3( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها
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2. محور معايير اختيار وسائل التواصل االجتماعي:
جدول رقم )4( 

معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها

اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات املحور تتمتع  اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح  ال�سابق يت�سح  من اجلدول 

بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.784**منا�سبة الو�سيلة جلمهور املوؤ�س�سة.1

0.794**�سهرة الو�سيلة.2

0.788**منا�سبة الو�سيلة ملهارات القائمني باإدارتها.3

0.682**مميزات الو�سيلة من حيث �سرعة اال�ستخدام.4

0.533**�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة، واإنتاج ر�سائلها.5

0.698**التكلفة املنخف�سة للو�سيلة.6

** عبارات دالة عند م�ستوى 0.01 فاأقل.
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3. محور مجاالت اختيار وسائل التواصل االجتماعي:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.854**ن�سر معلومات عن املوؤ�س�سة، وخدماتها1

0.822**ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة2

0.875**للتوا�سل مع امل�ستفيدين، وفتح حوار معهم3

0.888**للتوا�سل مع املتربعني، وفتح حوار معهم4

0.764**جلمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع5

0.806**بناء جمتمع افرتا�سي، ومعجينب للموؤ�س�سة6

0.854**لالإجابة على ت�ساوؤالت اجلمهور7

0.904**لتلقي �سكاوى اجلمهور وحل م�ساكلهم8

0.816**للتعرف على ردود اأفعال امل�ستفيدين حول خدماتنا9

0.856**لتثقيف املجتمع، وتبادل املعرفة معه10

0.689**مل�ساركة اجلمهور منا�سباتهم، وجناحاتهم11

0.712**لفتح طرق حديثة للم�ستفيدين؛ لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة12

0.795** للم�ساركة يف املنا�سبات املو�سمية للمجتمع13

0.805** امل�ساركة يف االأحداث العامة )اأحداث وطنية، اأيام عاملية ...اإلخ(.14

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحورتتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )5( 
معامالت ارتباط بنود املحور والدرجة الكلية لها
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4. محور المهارات التي يمتلكها العاملون في وسائل التواصل االجتماعي:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.767**التحرير ال�سحفي1

0.806**الت�سوير2

0.824**اإنتاج مواد الفيديو3

0.772**الن�سر االإلكرتوين4

0.829**الت�سجيل ال�سوتي5

0.812**ت�سميم االإعالنات6

0.881**ت�سميم انفوجرافيك7

0.904**ت�سميم ر�سومات بيانية8

0.910**كتابة مقاالت، وتدوينات9

0.887**ت�سميم عرو�ض تقدميية10

0.697**حترير التغريدات الق�سرية11

0.832**تخطيط احلمالت االلكرتونية12

0.896**ابتكار االأفكار االت�سالية13

0.835**الرد على اجلمهور والتفاعل معه14

0.732**التوثيق15

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحور  تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )6( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها
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5. محور شكل المحتوى األصلي، الذي يستخدم في وسائل التواصل االجتماعي:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
حمتوى مكتوب )مقاالت، عرو�ض تقدميية، كتب الكرتونية، تغريدات، 1

من�سورات في�سبوك الخ........(

**0.843

0.818**حمتوى ال�سور )ال�سور، انفوجرافيك، ر�سومات بيانية(2

0.770**حمتوى الفيديو3

0.505**روابط اإىل موقع ال�سركة4

0.773**ت�سجيالت �سوتية5

0.820**م�سابقات6

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحورتتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )7( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها
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6. محور نوع المحتوى الذي يستخدم في وسائل التواصل االجتماعي:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
وحقائق، 1 معلومات  االأخبار،  )مثل  املوؤ�س�سة:  با�سم  متعلقة  ر�سائل 

اإعالنات عن �سعار املوؤ�س�سة، برامج امل�سوؤولية االجتماعية(

**0.777

عن 2 معلومات  )مثاًل  واخلدمات:  اخلريية،  باملنتجات  تعريفية  ر�سائل 

املنتج، اأو اخلدمة، اإعالنات تعريفية، اإطالق منتج، اأو خدمة جديدة ، 

اآراء حول املنتج، اأو اخلدمة(

**0.772

ر�سائل ترويجية: )مثاًل اإعالنات طلب متويل م�سروعات خريية، دعوة 3

امل�ستفيدين لطلب اخلدمات، اإ�سهار �سعار املوؤ�س�سة(

**0.782

0.611**ر�سائل حتفيزية: )مثاًل م�سابقات، األعاب، جوائز(4

م�ساركة 5 العمالء،  ت�ساوؤالت  على  االإجابة  )مثاًل  تفاعلية:  ر�سائل 

التجارب، التعليق، ر�سائل طريفة(

**0.700

0.792**ر�سائل تعليمية: )مثال معلومات عامة، تعليم املجتمع(6

0.590**ر�سائل تثقيفية: )مثل ن�سر قيم العمل اخلريي(7

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحور تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )8( 
معامالت ارتباط بنود املحور والدرجة الكلية لها
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7. محور مستوى اهتمام المؤسسة بقياس فوائد وسائل التواصل االجتماعي:

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.773**ن�ستخدم اأدوات متعددة؛ لتحليل اأدائنا على و�سائل التوا�سل االجتماعي1

التوا�سل 2 و�سائل  يف  اال�ستثمار  من  النوعي  العائد  موؤ�س�ستنا  تقي�ض 

االجتماعي .) مثاًل عدد املتابعني، مقدار الوقت، معدل التفاعل، عدد 

الت�سفح، عدد االإعجاب وامل�ساركة(.

**0.773

يف 3 اال�ستثمار  من  التربعات(  )حجم  املادي  العائد  موؤ�س�ستنا  تقي�ض 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.

**0.832

متتلك موؤ�س�ستنا مقايي�ض اأداء )KPIs( لكل من�سة توا�سل اجتماعي 4

ن�ستخدمها.

**0.823

حتلل موؤ�س�ستنا البيانات التي تك�سف عن فهم جمهورنا، وتتخذ القرار 5

حول املحتوى املنا�سب لهم.

**0.798

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحورتتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

جدول رقم )9( 
معامالت ارتباط بنود املحور والدرجة الكلية لها
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8. محور مدى استفادة المؤسسة من وسائل التواصل االجتماعي:
جدول رقم )10( 

معامالت ارتباط بنود املحور والدرجة الكلية لها

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
تخفي�ض تكلفة اأن�سطة االت�سال الت�سويقي )االإعالن، العالقات العامة، 1

االت�سال ال�سخ�سي، تن�سيط التربعات، الخ(

**0.751

0.788**دخول جمتمعات جديدة2

0.809**امل�ساعدة يف زيادة م�ساهدة موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين3

0.789**تخفي�ض تكلفة البحث، والتطوير4

0.775**زيادة ر�سا امل�ستفيدين، وثقتهم5

0.754**احل�سول على عائد اأعلي من التربعات6

0.707**تعزيز �سورة املوؤ�س�سة و�سعارها7

0.797**تعزيز م�سداقية، ومكانة املوؤ�س�سة8

0.718**تغري طريقة املوؤ�س�سة يف اإدارة اأعمالها9

0.832**زيادة اأ�سدقاء املوؤ�س�سة10

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحور  تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.
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9.محور العوامل التقنية، التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
المؤسسات الخيرية:

جدول رقم )11( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.820**و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لنا1

0.797**و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة جلمهورنا2

ا�ستخدام 3 بدرجة  معرفة  على  مبّني  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدامنا 

جمهورنا لها.

**0.765

0.819**اإمكانية الدخول اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اأي وقت عزز قيمتها لدينا.4

التوا�سل 5 لو�سائل  ا�ستخدامنا  الفور عزز من  التفاعل مع عمالئنا على  اإمكانية 

االجتماعي.

**0.846

0.814**و�سائل التوا�سل االجتماعي تتيح لنا  الو�سول اإىل عمالئنا امل�ستهدفني مبا�سرة.6

0.840**اأن�سطة التوا�سل االجتماعي الت�سويقية �سهل قيا�سها.7

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحورتتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.
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10. محور العوامل التنظيمية، التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
المؤسسات الخيرية:

جدول رقم )12( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها

معامل فقرات محور الدراسةم
االرتباط

0.767**لدى املوؤ�س�سة �سيا�سة ات�سالية حتدد بدقة، ما ين�سر، وما ال ين�سر.1

0.806**متتلك االإدارة العليا روؤية؛  لتنظيم ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة.2

0.824**�ساغت االإدارة العليا اإ�سرتاتيجية منظمة ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة.3

0.772**حددت االإدارة العليا  االأهداف، واملقايي�ض؛ ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.4

0.829**مت تزويد ق�سم و�سائل التوا�سل االجتماعي باملوارد املنا�سبة؛ لتحقيق اأهدافه.5

0.812**مت حتديد االأدوار، وامل�سوؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات التوا�سل االجتماعي.6

0.881**لدينا عقلية االإعالم االجتماعي يف جميع م�ستويات االإدارة.7

0.904**موظفينا يف كافة امل�ستويات يدعمون ا�ستخدام و�سائل االت�سال االجتماعي.8

0.910**مت منح مدير االإعالم االجتماعي لدينا �سالحية اتخاذ القرارات.9

0.887**لدينا مقايي�ض وا�سحة؛ لتقييم تاأثري تطبيقنا  لالت�سال االجتماعي  الت�سويقي10

0.697**ميتلك ق�سم و�سائل االت�سال االجتماعي دلياًل لالإجراءات يف كل جماالت عمله.11

0.832**احل�سول على املعلومة القابلة للن�سر منظم داخل املوؤ�س�سة12

0.896**مت منح فريق التوا�سل االجتماعي �سالحيات ن�سر املعلومات بعد فرزها باملعايري املعتمدة13

0.835**يوجد مواد نظامية، تلزم املخت�سني بالتفاعل االإيجابي وب�سكل دائم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي14

0.732**اعتمدت االإدارة العليا خطة؛ لتدريب، وتاأهيل املخت�سني يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.15

لدى االإدارة العليا روؤية مكتوبة حول و�سائل تطوير االأداء وا�ستخدام اجلديد.

تدعم االإدارة العليا يف موؤ�س�ستنا امل�ساركة يف امللتقيات املتخ�س�سة باالإعالم االجتماعي با�ستمرار.

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات 

املحور  تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.
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11. محور العوامل البيئية، التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
المؤسسات الخيرية: 

جدول رقم )13( 
معامالت ارتباط بنود املحور، والدرجة الكلية لها

  من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن جميع العبارات دالة عند م�ستوى )0.01(، وهو ما يو�سح اأن جميع الفقرات املكونة لفقرات املحور  

تتمتع بدرجة �سدق عالية، جتعل اال�ستبانة �ساحلة للتطبيق امليداين.

معامل االرتباطفقرات محور الدراسةم
0.659**ميكن للم�ستفيدين اختيار خدمات م�سابهة من موؤ�س�سات اأخرى بدون  �سعوبة.1

0.498**التناف�ض بني املوؤ�س�سات اخلريية يف جمال ن�ساط موؤ�س�ستنا قوي.2

اخلدمات البديلة يف قطاع العمل اخلريي ت�ستقطب جزًءا من امل�ستفيدين من خدمات 3

موؤ�س�ستنا.

**0.629

من اأولويات موؤ�س�ستنا املحافظة على ح�ستنا من التربعات. )للمانحني: ح�ستهم من 4

امل�سروعات اخلريية(.

**0.643

0.725**تزايد املوؤ�س�سات اخلريية، التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي، جعلنا نهتم بها.5

التوا�سل االجتماعي، وقادة 6 بتفعيل م�ساهري و�سائل  املوؤ�س�سات اخلريية  تزايد اهتمام 

الراأي يف دعم م�سروعاتها.

**0.708

اأوقات الذروة يف اليوم، واالأ�سبوع، وال�سنة لكل و�سيلة من و�سائل 7 تركز موؤ�س�ستنا على 

التوا�سل االجتماعي.

**0.697

0.783**ظهور فر�ض عمل عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، تعزز قدرات املوؤ�س�سات اخلريية.8

ظهور م�ساريع خريية مت ابتكارها عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي زادت من اهتمامنا 9

بهذه الو�سائل.

**0.812
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خامسًا: إجراءات ثبات األداة:
للتحقق من الثبات ملفردات حماور الدرا�سة مت ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

جدول )14( 
معامالت ثبات األفا كرونباخ ملحاور الدرا�سة

عدد محور الدراسةم
البنود

معامل 
االرتباط

70.843اأواًل: حمور درجة ا�ستخدام املوؤ�س�سات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي .1

60.710ثانيًا: حمور معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي.2

140.857ثالثًا: حمور جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي.3

150.816رابعًا: حمور املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.4

60.705خام�سًا: حمور �سكل املحتوى االأ�سلي، الذي ي�ستخدم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.5

70.819�ساد�سًا: حمور نوع املحتوى، الذي ي�ستخدم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.6

50.689�سابعًا: حمور م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي.7

100.848ثامنًا: حمور مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.8

يف 9 االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  على  توؤثر  التي  التقنية،  العوامل  حمور  تا�سعًا: 

املوؤ�س�سات اخلريية.

70.811

عا�سرًا: حمور العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف 10

املوؤ�س�سات اخلريية.

170.875

حادي ع�سر: حمور العوامل البيئية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 11

يف املوؤ�س�سات اخلريية.

90.892

1030.912معامل الثبات الكلي جلميع حماور الدرا�سة.12

من خالل النتائج املو�سحة اأعاله، يت�سح اأن ثبات جميع الدرا�سة مرتفع، حيث تراوحت قيم معامل الثبات ملحاور الدرا�سة بني )0.689, 

0.892(، كما بلغ معامل الثبات الكلي )0.912(، وهي جميعها قيم ثبات مرتفعة تو�سح �سالحية اأداة الدرا�سة للتطبيق امليداين.
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سادسًا: أساليب المعالجة اإلحصائية:
  لتحقيق اأهداف الدرا�سة، وحتليل البيانات، التي مت جتميعها؛ فقد مت ا�ستخدام العديد من االأ�ساليب االإح�سائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم 

ومت   ،)SPSS( بالرمز  اخت�سارًا  لها  يرمز  والتي   ،Statistical Package for Social Sciences االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية 

ا�ستخدام املقايي�ض االإح�سائية التالية:

جتاه . 1 اأفرادها  ا�ستجابات  وحتديد  الدرا�سة،  عينة  الأفراد  والوظيفية  ال�سخ�سية،  اخل�سائ�ض  على  للتعرف  املئوية  والن�سب  التكرارات 

عبارات املحاور الرئي�سة، التي تت�سمنها اأداة الدرا�سة.

الدرا�سة . 2 متغريات  عبارات  من  عبارة  كل  على  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  انخفا�ض  اأو  ارتفاع،  مدى  ملعرفة  وذلك  احل�سابي،  املتو�سط 

االأ�سا�سية، مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي موزون. 

مت ا�ستخدام االنحراف املعياري »Standard Deviation«؛ للتعرف على مدى انحراف ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة لكل عبارة من عبارات 

متغريات الدرا�سة، ولكل حمور من املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي، ويالحظ اأن االنحراف املعياري يو�سح الت�ستت يف ا�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة، اإىل جانب املحاور الرئي�سة، فكلما اقرتبت قيمته من ال�سفر تركزت اال�ستجابات 

وانخف�ض ت�ستتها بني املقيا�ض.
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مت ا�ستخدام معامل االرتباط بري�سون، لقيا�ض �سدق اأداة الدرا�سة.. 3

مت ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ؛ لقيا�ض ثبات اأداة الدرا�سة.. 4

مت ا�ستخدام اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة )Independent Samples Test(؛ وذلك بهدف التعرف على داللة الفروق يف ا�ستجابة اأفراد عينة 

الدرا�سة نحو حمورها باختالف متغرياتهم ال�سخ�سية، والوظيفية، التي تنق�سم اإىل فئتني.

مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين االأحادي )One Way Anova(؛ وذلك بهدف التعرف على داللة الفروق يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة نحو 

حمورها باختالف متغرياتهم ال�سخ�سية، والوظيفية، التي تنق�سم اإىل اأكرث من فئتني.

مت ا�ستخدام اختبار )�سيفيه(؛ ملعرفة �سالح الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة باختالف متغرياتهم ال�سخ�سية، والوظيفية، التي تنق�سم اإىل . 5

اأكرث من فئتني، يف حالة اإذا ما و�سح وجود فروق من خالل اختبار حتليل التباين االأحادي.





القسم الثاني:
السمات الرئيسة للمؤسسات ، والجمعيات عينة الدراسة
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )86( من عينة الدرا�سة، متثل، ما ن�سبته )74.8%(، من اجلمعيات اخلريية، وهي الفئة االأكرب 

يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )29( من موؤ�س�سات العينة متثل، ما ن�سبته )25.2%( موؤ�س�سات مانحة، وهي الفئة االأقل يف عينة 

الدرا�سة.

74.8

25.2
الن�سبةالتكرارنوع املوؤ�س�سة

2925.2موؤ�س�سة مانحة

8674.8جمعية خريية

115100االجمايل

أواًل: نوع المؤسسة:
جدول رقم )15(

توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري نوع املوؤ�س�سة
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ثانيًا: عمر المنظمة:
جدول رقم )16(

توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري عمر املنظمة

الن�سبةالتكرارعمر املنظمة

1311.3اأقل من 5 �سنوات

3833.0من 6 اإىل 10

2219.1من 11 اإىل 15

1513.0من 16 اإىل 20

212723.5 فاأكرث

115100االجمايل

33.0

19.1
13.0

23.5
11.3

تاأ�س�ست منذ �ض10-6  اأن )38( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )33%(، من املنظمات حمل الدرا�سة  يت�سح من اجلدول ال�سابق 

�سنوات، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )15( من موؤ�س�سات العينة متثل، ما ن�سبته )13%(، من املوؤ�س�سات التي تاأ�س�ست 

منذ اأقل من 5 �سنوات، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.
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ثالثًا: مجال عمل المؤسسة:
جدول رقم )17(

توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري جمال عمل املوؤ�س�سة

23.5

23.5

4.32.6
9.6

3.5
1.7

12.2

13.0

6.1

100

اأن )27( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )23.5%(، من املنظمات حمل الدرا�سة متخ�س�سة يف الدعم املايل   يت�سح من اجلدول ال�سابق 

للجمعيات اخلريية التنفيذية، وت�ساوت تلك املوؤ�س�سات مع جمعيات الرب، وهما الفئتان االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )2( من مفردات العينة 

متثل ما ن�سبته )1.7%(، من اجلمعيات تعمل يف املجال ال�سحي، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.

الن�سبةالتكرارجمال عمل املوؤ�س�سة

2723.5دعم مايل للجمعيات اخلريية التنفيذية

2723.5جمعية بر

54.3توعية

32.6الزواج 

119.6التنمية، واحلماية، واال�ست�سارات االأ�سرية

43.5اأيتام

21.7�سحية

1412.2دعوة

1513.0تعليم القراآن

76.1مل حتدد تخ�س�سها

115100االجمايل
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الن�سبةالتكرارعدد الفروع

7060.9ال يوجد فروع

2420.9من 1 اإىل 3

1210.4من 4 اإىل 6

797.8 فروع فاأكرث 

115100االجمايل

ربعًا: عدد الفروع:
جدول رقم )18(

توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري عدد الفروع 

100

60.9

20.9

10.4

7.8

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )70( من عينة الدرا�سة متثل ما ن�سبته )60.9%(، من املنظمات حمل الدرا�سة لي�ض لديها فروع اأخرى، وهي 

الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )9( من مفردات العينة متثل، ما ن�سبته )7.8%(، من املوؤ�س�سات لديها من 7 فروع فاأكرث، وهي 

الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

70

خامسًا: مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي:

مكان اإجراء اأن�سطة و�سائل 

التوا�سل االجتماعي
الن�سبةالتكرار

4841.7داخل املوؤ�س�سة

65.2خارج املوؤ�س�سة )منفذ خارجي(.

6153.0داخل وخارج املوؤ�س�سة.

115100االجمايل

41.7

5.2
53.0

100

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )61( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )53%(، من املنظمات حمل الدرا�سة تتم اأن�سطة و�سائل التوا�سل 

داخل، وخارج املوؤ�س�سة، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )6( من العينة متثل، ما ن�سبته )5.2%(، من املوؤ�س�سات جتري 

اأن�سطة و�سائل التوا�سل االجتماعي خارج املوؤ�س�سة )منفذ خارجي(، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.

جدول رقم )19(
التوزيع وفق متغري مكان اإجراء اأن�سطة و�سائل التوا�سل االجتماعي
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عدد املوظفني العاملني يف جمال 

و�سائل التوا�سل االجتماعي
الن�سبةالتكرار

3-19885.2

6-41210.4

754.3 فاأكرث

115100االجمايل

سادسًا: عدد الموظفين العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي:
جدول رقم )20(

توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري عدد املوظفني العاملني يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي

100

85.2

4.3
10.4

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )98( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )85.2%(، من املنظمات حمل الدرا�سة يعمل بها من 1-3 موظفون يف 

جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )5( من العينة متثل، ما ن�سبته )4.3%(، من املوؤ�س�سات يعمل 

بها من 7 موظفني فاأكرث يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.
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سابعًا: اإلدارة التي تشرف على استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
جدول رقم )21(

التوزيع وفق متغري االإدارة، التي ت�سرف على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي

م�سمى االإدارة التي ت�سرف على ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي
الن�سبةالتكرار

9683.5العالقات العامة، واالإعالم

10.9الت�سويق

108.7التوا�سل االجتماعي

21.7تنمية املوارد املالية

65.2مل حتدد االإدارة املخت�سة

%115100املجموع

100

83.50.9
8.7

1.7 5.2

 يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )96( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )83.5%(، من املنظمات حمل الدرا�سة، م�سمى االإدارة التي ت�سرف على 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي هو )العالقات العامة واالإعالم(، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )1( من العينة متثل، ما 

ن�سبته )0.9%(، م�سمى االإدارة، التي ت�سرف على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي  بها )الت�سويق(، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.
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الن�سبةالتكراراملنطقة اجلغرافية

2824.3املناطق الغربية )مكة املكرمة، املدينة املنورة(.

4438.3املناطق الو�سطى  )الريا�ض، الق�سيم، حائل(.

54.3املناطق ال�سمالية )احلدود ال�سمالية، اجلوف، تبوك(

2622.6املناطق اجلنوبية )الباحة، ع�سري، جنران، جازان(.

1210.4املناطق ال�سرقية 

%115100املجموع

ثامنًا: المنطقة الجغرافية:
جدول رقم )22(

توزيع عينة الدرا�سة وفق املنطقة اجلغرافية

100

24.3

38.34.3

22.6

10.4

الو�سطى  املناطق  يف  توجد  الدرا�سة،  حمل  املنظمات  من   ،)%38.3( ن�سبته  ما  متثل،  الدرا�سة  عينة  من   )44( اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 

)الريا�ض، الق�سيم، حائل(، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )5( من مفردات العينة متثل، ما ن�سبته )4.3%(، من املوؤ�س�سات 

توجد باملنطقة ال�سمالية )احلدود ال�سمالية، اجلوف، تبوك(، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.





القسم الثالث:
نتائج دراسة استخدامات المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي
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أواًل: وسائل التواصل التي تستخدمها المؤسسات الخيرية:
  للتعرف على و�سائل التوا�سل، التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات اخلريية، قام الباحث بح�ساب التكرارات، والن�سب املئوية، واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية 

لعبارات حمور و�سائل التوا�سل، التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات اخلريية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

جدول رقم )23(
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات و�سائل التوا�سل التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات اخلريية  مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم

درجة االستخدامالتكرار

المتوسط 
الحسابي

*
االنحراف 
الرتبةالمعياري

ال %
تستخدم

مرة 
شهريا

مرة كل 
أسبوعين

مرة 
كل 

أسبوع

مرتان 
كل 

أسبوع

مرة 
كل 

يومين

مرة 
يوميًا

أكثر 
من 
مرة 

يوميا

تويرت1
37668142942ك

6.28 2.0111
%2.66.15.25.27.012.225.236.5

في�سبوك 2
2913458181325ك

57.2.7722
25.211.33.54.37.015.711.321.7في�سبوك

اإن�ستغرام3
3612269191417ك

4.20 2.7343
%31.310.41.75.27.816.512.214.8

يوتيوب4
2229795171115ك

4.012.5364
 19.125.26.17.84.314.89.613.0

قوقل بل�ض5
598124161015ك

3.412.8445
51.37.00.91.73.513.98.713.0يوتيوب

 �سناب �سات 6
66102351784ك

2.772.4286
%57.48.71.72.64.314.87.03.5

لينكد إن7
7171332046ك

2.702.4607
 61.76.10.92.62.617.43.55.2

3.992.053المتوسط العام

* درجة املتوسط الحسايب من )8.00(
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بلغ  متو�سطة؛ حيث  بدرجة  عام  ب�سكل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ت�ستخدم  واجلمعيات اخلريية  املوؤ�س�سات  اأن  يت�سح،  ال�سابق   من اجلدول 

املتو�سط العام ال�ستجاباتهم حول مدى ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي املذكورة يف اأداة البحث )3.99 من 8.00(، وهي ما يبني اأن درجة 

ا�ستخدام موؤ�س�سات، وجمعيات العينة لهذه الو�سائل متو�سطة، كما يت�سح اأن اأكرث و�سائل التوا�سل االجتماعي، التي ت�ستخدم من قبل منظمات 

عينة الدرا�سة كانت على النحو التايل:

تويرت مبتو�سط )6.28 من 8.00(. . 1

 في�سبوك مبتو�سط )4.57 من 8.00(.. 2

اإن�ستغرام مبتو�سط )4.20 من 8.00(.  . 3

ويف املرتبة االأخرية جاء )اللينكد اإن(، مبتو�سط )2.80 من 8.00(.

ثانيًا: معايير اختيار وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في المؤسسات الخيرية:
  للتعرف على معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية مت ح�ساب التكرارات، والن�سب املئوية، 

واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات اخلريية، وجاءت النتائج 

كما يو�سحها اجلداول التالية:
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العبارةم
المتوسط درجة االعتماد على المعيارالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

لم %
عالية عالية متوسطةضعيفةيحدث

جداً
مميزات الو�سيلة من حيث �سرعة اال�ستخدام.4

2113864ك
4.410.8051

%1.79.633.055.7

�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة واإنتاج ر�سائلها.2
21104062ك

4.380.8232
%1.70.98.734.853.9

�سهرة الو�سيلة6
33193258ك

4.210.9873
%2.62.616.527.850.4

منا�سبة الو�سيلة جلمهور املوؤ�س�سة4
32204347ك

4.120.9384
%2.61.717.437.440.9

التكلفة املنخف�سة للو�سيلة.5
81242359ك

4.081.1785
%7.00.920.920.051.3

منا�سبة الو�سيلة ملهارات القائمني باإدارتها.6
33214642ك

4.050.9446
%2.62.618.340.036.5

4.210.742المتوسط العام

جدول رقم )24(
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تناز

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية عينة الدرا�سة يرون اأن درجة االعتماد على معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي 

امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات اخلريية عالية جدًا؛ حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتهم )4.21 من 5.00(؛ وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة اخلام�سة من 

فئات املقيا�ض اخلما�سي من )4.21-5.00(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور درجة االعتماد على معايري 

اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات اخلريية ت�سري اإىل )عالية جدًا( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق، اأن اأكرث هذه املعايري اعتمادًا عليه، اأثناء اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي كالتايل: 

معيار )مميزات الو�سيلة، من حيث �سرعة اال�ستخدام(، مبتو�سط )4.41 من 5.00(. 1

معيار )�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة واإنتاج ر�سائلها(، مبتو�سط )4.38 من 5.00(.. 2

معيار )�سهرة الو�سيلة(، مبتو�سط )4.21 من 5.00(.. 3

واأقل هذه املعايري هو )منا�سبة الو�سيلة ملهارات القائمني باإدارتها(، مبتو�سط )4.05 من 5.00(.

ثالثًا: المجاالت الرئيسية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي:
  للتعرف على املجاالت الرئي�سية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي قام الباحث بح�ساب التكرارات، والن�سب املئوية، واملتو�سطات، واالنحرافات 

املعيارية لعبارات حمور املجاالت الرئي�سة؛ ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، وجاءت النتائج كما تو�سحها اجلداول التالية:
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العبارةم
المتوسط درجة االعتماد على المعيارالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ضعيفة %
كبيرة كبيرةال أعلمضعيفةجداً

جداً

ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة2
1100ك

4.33611
10.98.7037.453.0

ن�سر معلومات عن املوؤ�س�سة، وخدماتها1
3814558ك

4.280.8232
132.67.00.939.150.4

لفتح طرق حديثة للم�ستفيدين لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة12
71604844ك

3.920.9873
76.113.9041.738.3

للم�ساركة يف املنا�سبات املو�سمية للمجتمع13
71814742ك

3.860.9384
106.115.70.940.936.5

14

امل�ساركة يف االأحداث العامة )اأحداث وطنية، اأيام 

عاملية ...اإلخ(.

71924839ك
3.811.1785

86.116.51.741.733.9

لالإجابة على ت�ساوؤالت اجلمهور7
92014639ك

3.750.9446
117.817.40.940.033.9

بناء جمتمع افرتا�سي، ومعجبني للموؤ�س�سة6
82245031ك

3.641.1787
57.019.13.543.527.0

لتثقيف املجتمع وتبادل املعرفة معه10
102314635ك

3.631.1788
%8.720.00.940.030.4

للتعرف على ردود اأفعال امل�ستفيدين حول خدماتنا9
92524435ك

3.621.1789
%7.821.71.738.330.4

لتلقي �سكاوى اجلمهور، وحل م�ساكلهم 8
102634630ك

3.521.17810
%8.722.62.640.026.1

للتوا�سل مع امل�ستفيدين، وفتح حوار معهم3
73623832ك

3.451.17811
%6.131.31.733.027.8

مل�ساركة اجلمهور منا�سباتهم، وجناحاتهم 11
123124129ك

3.381.17812
%10.427.01.735.725.2

للتوا�سل مع املتربعني، وفتح حوار معهم4
163253329ك

3.231.17813
%13.927.84.328.725.2

جلمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع5
103854022ك

3.230.92514
%8.733.04.334.819.1

3.420.776المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(

جدول رقم )25(
 ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات املجاالت الرئي�سية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة
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التوا�سل  و�سائل  ال�ستخدام  الرئي�سة؛  املجاالت  على  وافقت  الدرا�سة-  عينة  اخلريية-  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  اأن  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  من 

االجتماعي؛ حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتهم على حمور املجاالت الرئي�سية؛ ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي )3.42 من 5.00(، وهو 

املتو�سط، الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�ض اخلما�سي من )3.41-4.20(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة عينة الدرا�سة على عبارات 

حمور املجاالت الرئي�سية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�سري اإىل )كبرية( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يبني اجلدول ال�سابق، اأن اأكرث املجاالت الرئي�سية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي هو:

)ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة(، مبتو�سط )4.33 من 5.00(.. 1

)ن�سر معلومات عن املوؤ�س�سة، وخدماتها( مبتو�سط )4.28 من 5.00(.. 2

)لفتح طرق حديثة للم�ستفيدين؛ لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة(، مبتو�سط )3.92 من 5.00(.. 3

واأقل هذه املجاالت هو )جلمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع(، مبتو�سط )3.23 من 5.00(.
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 رابعًا: طبيعة استخدام المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي:
  وي�ستمل هذا اجلزء على �ستة متغريات رئي�سة، �سيتم عر�سها على النحو التايل:

القائم على تخطيط حمتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي:

جدول رقم )26(
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات تخطيط حمتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي

النسبةالتكرارمن يتولى تخطيط محتوى  وسائل التواصل االجتماعيم
1311.3االإدارة العليا وحدها1

6052.2اإدارة )اأو ق�سم، اأو وحدة( العالقات العامة وحدها2

21.7اإدارة )اأو ق�سم، اأو وحدة( ا�ستقطاب املتربعني وحدها.3

32.6اإدارة )اأو ق�سم، اأو وحدة( ا�ستقطاب املتربعني بالتن�سيق مع:.........4

10.9اإدارة )اأو ق�سم، اأو وحدة( الت�سويق وحدها5

3631.3فريق من االإدارة العليا واالإدارات ذات االخت�سا�ض6

%115100المجموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )60( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )52.2%(، تخطط فيها اإدارة العالقات العامة وحدها ملحتوى 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يليها املوؤ�س�سات واجلمعيات، التي تخطط فيها االإدارة العليا، واالإدارات 

ذات االخت�سا�ض ملحتوى و�سائل التن�سيط االجتماعي بن�سبة )31.3%(، يف حني اأن موؤ�س�سة واحدة من العينة متثل ما ن�سبته )%0.9(، 

تخطط فيها اإدارة، اأو وحدة، اأو ق�سم الت�سويق وحده ملحتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.
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المهارات التي يمتلكها العاملون في وسائل التواصل االجتماعي:
 للتعرف على املهارات، التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي مت ح�ساب التكرارات، والن�سب املئوية، واملتو�سطات، واالنحرافات 

املعيارية لعبارات حمور املهارات، التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، وجاءت النتائج كما تو�سحها اجلداول التالية:

جدول رقم )27(
 ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات املهارات العاملني  يف و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا 

العبارةم
المتوسط الدرجةالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ضعيفة %
كبيرة كبيرةال أعلمضعيفةجداً

جداً

الت�سوير2
16ك

4.02341
%13.956.529.6

حترير التغريدات الق�سرية11
2034745ك

1م4.020.823
%17.42.640.939.1

الن�سر االإلكرتوين4
2324941ك

3.940.9872
%20.01.742.635.7

الرد على اجلمهور، والتفاعل معه14
2934637ك

3.790.9383
%25.22.640.032.2

ت�سميم االإعالنات6
3624730ك

3.621.1784
%31.31.740.926.1

التحرير ال�سحفي1
3864229ك

3.540.9445
%33.05.236.525.2

ت�سميم عرو�ض تقدميية10
5223229ك

3.331.1786
%45.21.727.825.2

كتابة مقاالت، وتدوينات9
5243524ك

3.271.1787
%45.23.530.420.9

الت�سجيل ال�سوتي5
5243821ك

3.241.1788
%45.23.533.018.3

التوثيق15
1360231ك

3.231.1789
%11.352.21.72.60.9

اإنتاج مواد الفيديو3
6023122ك

3.131.17810
%52.21.727.019.1

تخطيط احلمالت االإلكرتونية12
6123022ك

3.111.17811
%53.01.726.119.1

ابتكار االأفكار االت�سالية13
6143614ك

3.031.17812
%53.03.531.312.2

ت�سميم ر�سومات بيانية8
6472321ك

3.010.92513
%55.76.120.018.3

ت�سميم انفوجرافيك7
65101822ك

2.970.92714
%56.58.715.719.1

3.690.903المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن عينة الدرا�سة يرون اأن املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي كبرية؛ حيث بلغ املتو�سط العام 

ملوافقتهم على حمور املهارات، التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي )3.69 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة الرابعة 

التي ميتلكها  املهارات،  الدرا�سة على عبارات حمور  اأن خيار موافقة عينة  اإىل  ت�سري  والتي  املقيا�ض اخلما�سي من )4.20-3.41(،  فئات  من 

العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�سري اإىل )كبرية( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث املهارات، التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي هي:

مهارة )الت�سوير(، مبتو�سط )4.02 من 5.00(.. 1

مهارة )حترير التغريدات الق�سرية(، مبتو�سط )4.02 من 5.00(.. 2

مهارة )الن�سر االإلكرتوين(، مبتو�سط )3.94 من 5.00( . 3

  يف حني ت�سري النتائج اإىل اأن اأربع مهارات من املهارات االأ�سا�سية للنجاح يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي: )تخطيط احلمالت االلكرتونية، 

ابتكار االأفكار االت�سالية، ت�سميم ر�سومات بيانية، ت�سميم انفوجرافيك( جاءت مبتو�سط اأقل من )3.11 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف 

الفئة الثالثة من فئات املقيا�ض اخلما�سي من )2.61-3.40(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة عينة الدرا�سة على عبارات حمور املهارات، التي 

ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�سري اإىل )�سعيفة( يف اأداة الدرا�سة.
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شكل المحتوى األصلي، الذي تستخدمه المؤسسة في وسائل التواصل االجتماعي:
  للتعرف على �سكل املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، مت ح�ساب التكرارات، والن�سب 

املئوية واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور �سكل املحتوى االأ�سلي الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، وجاءت النتائج 

كما يو�سحها اجلدول التايل:

جدول رقم )28(
 ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات �سكل املحتوى امل�ستخدم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة 

العبارةم
المتوسط الدرجةالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ضعيفة %
كبيرة كبيرةال أعلمضعيفةجداً

جداً

1

حمتوى مكتوب )مقاالت، عرو�ض تقدميية، 

كتب الكرتونية، تغريدات، من�سورات 

في�سبوك الخ........(

205045ك

4.040461
%17.443.539.1

2

حمتوى ال�سور )ال�سور، انفوجرافيك، 

ر�سومات بيانية( 

3014341ك

3.831.1792
%26.10.937.435.7

روابط اإىل موقع ال�سركة4
5633224ك

3.211.2533
%48.72.627.820.9

حمتوى الفيديو3
622924ك

3.131.2744
%53.925.220.9

م�سابقات6
742318ك

2.871.2105
%64.320.015.7

ت�سجيالت �سوتية5
7442215ك

2.811.1546
%64.33.519.113.0

3.310.816المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن موؤ�س�سات وجمعيات- عينة الدرا�سة- حمايدة يف موافقتها على �سكل املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي؛ حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها على حمور �سكل املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي )3.31 

من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقيا�ض اخلما�سي من )2.61-3.40(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة عينة الدرا�سة على 

عبارات حمور �سكل املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�سري اإىل )ال اأعلم( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث اأ�سكال املحتوى االأ�سلي الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سات واجلمعيات يف و�سائل التوا�سل االجتماعي هو:

املحتوى املكتوب )مقاالت، عرو�ض تقدميية، كتب اإلكرتونية، تغريدات، من�سورات في�سبوك الخ........(، مبتو�سط )4.04 من 5.00(.. 1

حمتوى ال�سور )ال�سور، انفوجرافيك، ر�سومات بيانية(، مبتو�سط )3.83 من 5.00(.. 2

  واأقل هذه االأ�سكال هو )ت�سجيالت �سوتية(، مبتو�سط )2.81 من 5.00(.

نوع المحتوى، الذي تستخدمه المؤسسة من خالل وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدامه:
للتعرف على نوع املحتوى، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي، ومدى ا�ستخدامه، مت ح�ساب التكرارات، 

والن�سب املئوية، واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور نوع املحتوى، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي، ومدى 

ا�ستخدامه، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )29(
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات نوع املحتوى، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم
المتوسط الدرجةالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ضعيفة %
كبيرة كبيرةال أعلمضعيفةجداً

جداً

1

ر�سائل متعلقة با�سم املوؤ�س�سة: )مثل االأخبار، معلومات 

وحقائق، اإعالنات عن �سعار املوؤ�س�سة، برامج امل�سوؤولية 

االجتماعية( 

1234555ك

4.240.9331
%10.42.639.147.8

2

ر�سائل تعريفية باملنتجات اخلريية واخلدمات: )مثاًل: 

معلومات عن املنتج اأو اخلدمة، اإعالنات تعريفية، 

اإطالق منتج اأو خدمة جديدة ، اآراء حول املنتج اأو 

اخلدمة( 

1635145ك

4.090.9872
%13.92.644.339.1

3

ر�سائل ترويجية: )مثال اإعالنات طلب متويل 

م�سروعات خريية، دعوة امل�ستفيدين لطلب اخلدمات، 

اإ�سهار �سعار املوؤ�س�سة(

2944141ك

3.821.1743
%25.23.535.735.7

ر�سائل تثقيفية: )مثل ن�سر قيم العمل اخلريي(7
3744628ك

3.571.1784
%32.23.540.024.3

5

ر�سائل تفاعلية: )مثال االإجابة على ت�ساوؤالت العمالء، 

م�ساركة التجارب، التعليق، ر�سائل طريفة( 

4634026ك

3.401.2275
%40.02.634.822.6

ر�سائل تعليمية: )مثال معلومات عامة، تعليم املجتمع( 6

5043922ك

3.291.2126
%43.53.533.919.1

ر�سائل حتفيزية: )مثال م�سابقات، األعاب، جوائز(4
6543214ك

2.961.1587
%56.53.527.812.2

3.620.769المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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ت�ستخدمه  الذي  االأ�سلي،  املحتوى  نوع  على  كبرية  بدرجة  موافقة  الدرا�سة-  عينة  واجلمعياتاخلريية-  املوؤ�س�سات  اأن  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  من 

املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، حيث بلغ املتو�سط العام )3.62 من 5.00(، وهو املتو�سط، الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�ض 

اخلما�سي من )3.41-4.20(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة عينة الدرا�سة على عبارات حمور نوع املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة 

يف و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�سري اإىل )كبرية( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي هو: 

ر�سائل متعلقة با�سم املوؤ�س�سة: )مثل االأخبار، معلومات، وحقائق، اإعالنات عن �سعار املوؤ�س�سة، برامج امل�سوؤولية االجتماعية(، مبتو�سط )4.24 . 1

من 5.00(.

 ر�سائل تعريفية باملنتجات اخلريية واخلدمات: )مثاًل: معلومات عن املنتج، اأو اخلدمة، اإعالنات تعريفية، اإطالق منتج، اأو خدمة جديدة ، اآراء . 2

حول املنتج اأو اخلدمة(، مبتو�سط )4.09 من 5.00(.

 واأقل هذه االأ�سكال هو )ر�سائل حتفيزية: )مثاًل: م�سابقات، األعاب، جوائز((، مبتو�سط )2.96 من 5.00(.

مستوى اهتمام المؤسسة بقياس فوائد وسائل التواصل االجتماعي:
املئوية واملتو�سطات  والن�سب  التكرارات،  الباحث بح�ساب  التوا�سل االجتماعي، قام  املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل  للتعرف على م�ستوى اهتمام    

واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي، وجاءت النتائج كما تو�سحها اجلداول 

التالية:
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جدول رقم )30(
 ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم

المتوسط الدرجةالتكرار
الحسابي

*
االنحراف 
الرتبةالمعياري

%
غير 

موافق 
جدا

غير 
مواف موافقمحايدموافق

جدا

2

تقي�ض موؤ�س�ستنا العائد النوعي من اال�ستثمار يف 

و�سائل التوا�سل االجتماعي .) مثاًل: عدد املتابعني، 

مقدار الوقت، معدل التفاعل، عدد الت�سفح، عدد 

االإعجاب، وامل�ساركة(

619224127ك

3.561.1711
%5.216.519.135.723.5

1

ن�ستخدم اأدوات متعددة لتحليل اأدائنا على و�سائل 

التوا�سل االجتماعي

817323622ك

3.411.1612
%7.014.827.831.319.1

3

تقي�ض موؤ�س�ستنا العائد املادي )حجم التربعات( 

من اال�ستثمار يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

1118293522ك

3.341.2283
%9.615.725.230.419.1

5

حتلل موؤ�س�ستنا البيانات التي تك�سف عن فهم 

جمهورنا، وتتخذ القرار حول املحتوى املنا�سب لهم

1719352717ك

3.071.2624
%14.816.530.423.514.8

4

متتلك موؤ�س�ستنا مقايي�ض اأداء )KPIs( لكل 

من�سة توا�سل اجتماعي ن�ستخدمها

2524332310ك

2.731.2525
%21.720.928.720.08.7

3.221.019المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
التوا�سل  و�سائل  فوائد  بقيا�ض  االهتمام  م�ستوى  على  موافقتها  يف  حمايدة  الدرا�سة-  عينة  وجمعيات-  موؤ�س�سات  اأن  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  من 

االجتماعي؛ حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها )3.22 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقيا�ض اخلما�سي من )2.61-

3.40(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي 

ت�سري اإىل، )ال اأعلم( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث م�ستويات اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي هو )تقي�ض موؤ�س�ستنا العائد النوعي من 

اال�ستثمار يف و�سائل التوا�سل االجتماعي .) مثاًل: عدد املتابعني، مقدار الوقت، معدل التفاعل، عدد الت�سفح، عدد االإعجاب وامل�ساركة(، مبتو�سط 

)3.56من 5.00(، واأقل هذه امل�ستويات هي )متتلك موؤ�س�ستنا مقايي�ض اأداء )KPIs( لكل من�سة توا�سل اجتماعي ن�ستخدمها(، مبتو�سط )2.73 

من 5.00(.
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الوقت الذي تحتاجه المؤسسة للرد على تفاعل الجمهور في وسائل التواصل االجتماعي:
جدول رقم )31(

النسبةالتكرارالوقت الذي تحتاجه المؤسسة للرد على تفاعالت الجمهورم
65.2ال جتاوب1

43.5اأكرث من اأ�سبوع2

76.1من 4-6 اأيام3

2824.3من 1-3 اأيام4

7060.9خالل 24 �سنة5

%115100المجموع

24 �سنة، وهي  اأن )70( من عينة الدرا�سة متثل، ما ن�سبته )60.9%(، من املنظمات تتجاوب مع اجلمهور خالل  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 

الفئة االأكرب يف عينة الدرا�سة، يف حني اأن )4( من العينة متثل ما ن�سبته )3.5%(، من املوؤ�س�سات حتتاج اإىل اأكرث من اأ�سبوع للرد على تفاعالت 

العمالء، وهي الفئة االأقل يف عينة الدرا�سة.

خامسًا: الفوائد المتحققة للمؤسسات الخيرية من استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
املئوية،  والن�سب  التكرارات،  ح�ساب  مت  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  من  اخلريية  للموؤ�س�سات  املتحققة  الفوائد  على  للتعرف    

واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات اخلريية من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، وجاءت 

النتائج كما تو�سحها اجلداول التالية:
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العبارةم
المتوسط الدرجةالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

ضعيفة %
كبيرة كبيرةال أعلمضعيفةجداً

جداً
تعزيز �سورة املوؤ�س�سة، و�سعارها7

154357ك
4.230.9851

1013.037.449.629.6

زيادة اأ�سدقاء املوؤ�س�سة10
15485245ك

4.190.9722
113.041.745.239.1

تعزيز م�سداقية، ومكانة املوؤ�س�سة8
16465341ك

4.180.9963
513.940.046.135.7

1

تخفي�ض تكلفة اأن�سطة االت�سال الت�سويقي )االإعالن، 

العالقات العامة، االت�سال ال�سخ�سي، تن�سيط 

التربعات، اإلخ(

192474737ك

4.061.0454
616.51.740.940.932.2

دخول جمتمعات جديدة2
231533830ك

3.921.0695
420.00.946.133.026.1

زيادة ر�سا امل�ستفيدين، وثقتهم5
231533829ك

3.921.0696
%20.00.946.133.025.2

تغري طريقة املوؤ�س�سة يف اإدارة اأعمالها9
272473929ك

3.851.1347
%23.51.740.933.925.2

احل�سول على عائد اأعلي من التربعات6
363344224ك

3.711.2558
 31.32.629.636.520.9

امل�ساعدة يف زيادة م�ساهدة موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين3
362403721ك

3.681.2259
 31.31.734.832.218.3

تخفي�ض تكلفة البحث، والتطوير4
37346291ك

3.581.18510
%32.22.640.025.20.9

3.930.835المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(

جدول رقم )32(
 ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات الفوائد املتحققة  من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا؛ ح�سب متو�سطات املوافقة.

للموؤ�س�سات اخلريية من  الفوائد املتحققة  املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- موافقة بدرجة كبرية على  اأن  ال�سابق يت�سح  من اجلدول 

ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها )3.93 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�ض 

اخلما�سي من )3.41-4.20(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة عينة الدرا�سة على عبارات حمور الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات اخلريية من ا�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، ت�سري اإىل )كبرية( يف اأداة الدرا�سة.

كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات اخلريية من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي هو:

)تعزيز �سورة املوؤ�س�سة، و�سعارها(، مبتو�سط )4.23 من 5.00(.. 1

)زيادة اأ�سدقاء املوؤ�س�سة(، مبتو�سط )4.19 من 5.00(.. 2

)تعزيز م�سداقية، ومكانة املوؤ�س�سة(، مبتو�سط )4.18 من 5.00(. . 3

واأقل هذه الفوائد هي )تخفي�ض تكلفة البحث،  والتطوير(، مبتو�سط )3.58 من 5.00(.





القسم الرابع:
العوامل المؤثرة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية
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أواًل: العوامل التقنية التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات 
الخيرية: للتعرف على العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، مت ح�ساب التكرارات، 
والن�سب املئوية واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف 

املوؤ�س�سات اخلريية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلداول التالية:

جدول رقم )33(
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم

الدرجةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

*
االنحراف 
الرتبةالمعياري

%
غير 

موافق 
إطالقا

غير 
موافق موافقال أعلمموافق

بشدة

1

و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام 

بالن�سبة لنا 

0003877ك

4.670.4721
%00033.067.0

4

اإمكانية الدخول اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف اأي وقت، عزز قيمتها لدينا.

0404665ك

4.500.6802
%03.5040.056.5

2

و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام، 

بالن�سبة جلمهورنا 

1315060ك

4.430.7273
%0.92.60.943.552.2

5

اإمكانية التفاعل مع عمالئنا على الفور عزز من 

ا�ستخدامنا لو�سائل التوا�سل االجتماعي

0805057ك

4.360.8084
%07.0043.549.6

6

و�سائل التوا�سل االجتماعي تتيح لنا  الو�سول 

اإىل عمالئنا امل�ستهدفني مبا�سرة

1805848ك

4.250.8465
%0.97.0050.441.7

7

اأن�سطة التوا�سل االجتماعي الت�سويقية �سهل 

قيا�سها

01145644ك

4.160.8846
%09.63.548.738.3

3

ا�ستخدامنا و�سائل التوا�سل االجتماعي مبّني 

على املعرفة بدرجة ا�ستخدام جمهورنا لها

21515047ك

4.091.0487
%1.713.00.943.540.9

4.350.563المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- موافقة ب�سدة على العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها )4.35 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة 

العوامل  حمور  عبارات  على  الدرا�سة  عينة  موافقة  خيار  اأن  اإىل  ت�سري  والتي   ،)5.00-4.21( من  اخلما�سي  املقيا�ض  فئات  من  اخلام�سة 

التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية ، ت�سري اإىل )موافق ب�سدة( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق، اأن اأكرث العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية هو: 

)و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لنا(، مبتو�سط )4.67 من 5.00(.. 1

)اإمكانية الدخول اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اأي وقت عزز قيمتها لدينا(، مبتو�سط )4.50 من 5.00(. . 2

)و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة جلمهورنا(، مبتو�سط )4.43 من 5.00(. . 3

  واأقل هذه العوامل هي )ا�ستخدامنا و�سائل التوا�سل االجتماعي مبني على املعرفة بدرجة ا�ستخدام جمهورنا لكل من�سة توا�سل اجتماعي 

ن�ستخدمها(، مبتو�سط )4.09 من 5.00(.

ثانيًا: ما العوامل التنظيمية التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
المؤسسات الخيرية؟

  للتعرف على العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، مّت ح�ساب التكرارات، والن�سب 

املئوية، واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات 

اخلريية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

96

جدول رقم )34( 
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات العوامل التنظيمية التي توؤثر علىا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم

المتوسط الدرجةالتكرار
الحسابي

*

االنحراف 
الرتبةالمعياري

%
غير 

موافق 
إطالقا

غير 
موافق موافقال أعلمموافق

بشدة

8

موظفينا يف كافة امل�ستويات يدعمون ا�ستخدام و�سائل 

االت�سال االجتماعي.

72016027ك

3.701.1861
106.117.40.952.223.5

9

مت منح مدير االإعالم االجتماعي لدينا �سالحية اتخاذ 

القرارات

101616325ك

3.671.2122
18.713.90.954.821.7

13

مت منح فريق التوا�سل االجتماعي �سالحيات ن�سر 

املعلومات بعد فرزها باملعايري املعتمدة

62615131ك

3.651.2433
55.222.60.944.327.0

1

لدى املوؤ�س�سة �سيا�سة ات�سالية حتدد بدقة ما ين�سر، وما 

ال ين�سر

72624535ك

3.651.2914
66.122.61.739.130.4

12

احل�سول على املعلومة القابلة للن�سر منظم داخل 

املوؤ�س�سة

62715625ك

3.581.2145
45.223.50.948.721.7

17

تدعم االإدارة العليا يف موؤ�س�ستنا امل�ساركة يف امللتقيات 

املتخ�س�سة باالإعالم االجتماعي با�ستمرار

102534928ك

3.521.3076
%8.721.72.642.624.3

5

مت تزويد ق�سم و�سائل التوا�سل االجتماعي باملوارد 

املنا�سبة؛ لتحقيق اأهدافه.

92825125ك

3.481.2877
%7.824.31.744.321.7

7

لدينا عقلية االإعالم االجتماعي يف جميع م�ستويات 

االإدارة.

102915520ك

3.401.2768
 8.725.20.947.817.4

2

متتلك االإدارة العليا روؤية  ؛لتنظيم ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة

123054127ك

3.361.3659
 10.426.14.335.723.5
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العبارةم

المتوسط الدرجةالتكرار
الحسابي

*
االنحراف 
الرتبةالمعياري

%
غير 

موافق 
إطالقا

غير 
موافق موافقال أعلمموافق

بشدة

6

مت حتديد االأدوار وامل�سوؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات 

التوا�سل االجتماعي

113214922ك

3.341.32410
109.627.80.942.619.1

14

يوجد مواد نظامية تلزم املخت�سني بالتفاعل االإيجابي 

وب�سكل دائم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

143034523ك

3.291.36911
112.226.12.639.120.0

4

حددت االإدارة العليا  االأهداف، واملقايي�ض ال�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي. 

143424421ك

3.211.36712
512.229.61.738.318.3

10

لدينا مقايي�ض وا�سحة؛ لتقييم تاأثري تطبيقنا  

لالت�سال االجتماعي الت�سويقي. 

133435015ك

3.171.30013
611.329.62.643.513.0

3

�ساغت االإدارة العليا اإ�سرتاتيجية منظمة ال�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة.

163624021ك

3.121.39614
413.931.31.734.818.3

15

اعتمدت االإدارة العليا خطة؛ لتدريب ،وتاأهيل 

املخت�سني يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

134343817ك

3.031.32815
%11.337.43.533.014.8

11

ميتلك ق�سم و�سائل االت�سال االجتماعي دلياًل 

لالإجراءات يف كل جماالت عمله.

173644513ك

3.011.32816
%14.831.33.539.111.3

16

لدى االإدارة العليا روؤية مكتوبة، حول و�سائل تطوير 

االأداء، وا�ستخدام اجلديد.

134743120ك

2.981.35717
 11.340.93.527.017.4

3.360.973المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- حمايدة يف موافقتها على العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية؛ حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها )3.36 من 5.00(، وهو املتو�سط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقيا�ض 

اأن خيار موافقة -عينة الدرا�سة -على عبارات حمور العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل  اخلما�سي من )2.61-3.40(، والتي ت�سري اإىل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، ت�سري اإىل )ال اأعلم( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأن اأكرث العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية هو: 

)موظفون يف كافة امل�ستويات، يدعمون ا�ستخدام و�سائل االت�سال االجتماعي(، مبتو�سط )3.70 من 5.00(.. 1

)مت حتديد االأدوار، وامل�سوؤوليات لكل تطبيق من تطبيقات التوا�سل االجتماعي(، مبتو�سط )3.67 من 5.00(. . 2

)مت منح فريق التوا�سل االجتماعي �سالحيات ن�سر املعلومات بعد فرزها باملعايري املعتمدة(، مبتو�سط )3.65 من 5.00(. . 3

  واأقل هذه العوامل هي )لدى االإدارة العليا روؤية مكتوبة، حول و�سائل تطوير االأداء، وا�ستخدام جديد و�سائل توا�سل اجتماعي(، مبتو�سط )2.98 من 5.00(.

ثالثًا: ما العوامل البيئية التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية:؟
  للتعرف على العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، مت ح�ساب التكرارات، والن�سب املئوية، 

واملتو�سطات، واالنحرافات املعيارية لعبارات حمور العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، وجاءت النتائج 

كما يو�سحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )35(
 ا�ستجابات عينة الدرا�سة على عبارات العوامل البيئية، التي توؤثر على  ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مرتبة تنازلّيًا ح�سب متو�سطات املوافقة

العبارةم
المتوسط الدرجةالتكرار

الحسابي
*

االنحراف 
الرتبة المعياري

%
غير 

موافق 
إطالقا

غير 
موافق موافقال أعلمموافق

بشدة

6

تزايد اهتمام املوؤ�س�سات اخلريية بتفعيل م�ساهري 

و�سائل التوا�سل االجتماعي وقادة الراأي يف دعم 

م�سروعاتها.

21425146ك

4.091.0311
101.712.21.744.340.0

5

تزايد املوؤ�س�سات اخلريية التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل 

االجتماعي جعلنا نهتم بها.

21525145ك

4.061.0452
11.713.01.744.339.1

9

ظهور م�ساريع خريية، مت ابتكارها عرب و�سائل التوا�سل 

االجتماعي زادت من اهتمامنا بهذه الو�سائل

21335641ك

4.050.9993
51.711.32.648.735.7

2

التناف�ض بني املوؤ�س�سات اخلريية يف جمال ن�ساط 

موؤ�س�ستنا قوي

11845141ك

3.981.0514
60.915.73.544.335.7

1

ميكن للم�ستفيدين اختيار خدمات م�سابهة من 

موؤ�س�سات اأخرى بدون  �سعوبة.

11575438ك

3.981.0005
40.913.06.147.033.0

7

تركز موؤ�س�ستنا على اأوقات الذروة يف اليوم واالأ�سبوع، 

وال�سنة لكل و�سيلة من و�سائل التوا�سل االجتماعي

21825439ك

3.961.0716
%1.715.71.747.033.9

8

ظهور فر�ض عمل عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

تعزز قدرات املوؤ�س�سات اخلريية.

12045535ك

3.901.0547
%0.917.43.547.830.4

4

من اأولويات موؤ�س�ستنا املحافظة على ح�ستنا من 

التربعات. )للمانحني: ح�ستهم من امل�سروعات 

اخلريية(.

31984936ك

3.831.1238
 2.616.57.042.631.3

3

اخلدمات البديلة يف قطاع العمل اخلريي، ت�ستقطب 

جزًءا من امل�ستفيدين من خدمات موؤ�س�ستنا.

22485229ك

3.711.1149
 1.720.97.045.225.2

3.950.731المتوسط العام

* درجة املتو�سط احل�سابي من )5.00(
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من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- موافقة على العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية، حيث بلغ املتو�سط العام ملوافقتها )3.95 من 5.00(، وهو املتو�سط، الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقيا�ض 

اخلما�سي من )3.41-4.20(، والتي ت�سري اإىل اأن خيار موافقة اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية ت�سري اإىل )موافق( يف اأداة الدرا�سة.

  كما يتبني من اجلدول ال�سابق، اأن اأكرث العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية هو:

)تزايد اهتمام املوؤ�س�سات اخلريية بتفعيل م�ساهري و�سائل التوا�سل االجتماعي، وقادة الراأي يف دعم م�سروعاتها(، مبتو�سط )4.09 من 5.00(.. 1

)تزايد املوؤ�س�سات اخلريية، التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي جعلنا نهتم بها(، مبتو�سط )4.06 من 5.00(.. 2

)ظهور م�ساريع خريية، مت ابتكارها عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي زادت من اهتمامنا بهذه الو�سائل(، مبتو�سط )4.05 من 5.00(. . 3

توا�سل  من�سة  لكل  موؤ�س�ستنا(  امل�ستفيدين من خدمات  من  ت�ستقطب جزًءا  العمل اخلريي  قطاع  البديلة يف  العوامل هي )اخلدمات  هذه  واأقل    

اجتماعي ن�ستخدمها(، مبتو�سط )3.71 من 5.00(.

  ت�سعى الدرا�سة يف هذا اجلزء اإىل التعرف على العوامل املوؤثرة يف ا�ستخدامات املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي، من 

خالل درا�سة الفروق ذات الداللة االإح�سائية يف اآراء عينة الدرا�سة باختالف متغرياتهم ال�سخ�سية، والوظيفية، على النحو التايل:

رابعًا: الفروق في االستخدام بحسب الخصائص، والسمات العامة للمؤسسات، والجمعيات الخيرية: 
- الفروق باختالف متغري نوع املوؤ�س�سة اخلريية:

للتعرف على ما اإذا كانت هناك فروق دالة اإح�سائياًّ يف ا�ستجابة عينة الدرا�سة نحو حماورها تعزى اإىل متغري نوع املوؤ�س�سة اخلريية، قام الباحث 

با�ستخدام اختبار )T( للعينات امل�ستقلة )Independent Samples Test(، وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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الجدول رقم )36( 
اختبار T  للعينات امل�ستقلة  )Independent Samples Test( للفروق بني متو�سطات موافقة عينة الدرا�سة نحو حماورها تبعًا الختالف متغري 

نوع املوؤ�س�سة اخلريية.

نوع محاور الدراســة
االنحراف المتوسطالعددالمؤسسة

المعياري
قيمة 

)ت(
درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي

293.46311.89547مؤسسة مانحة

1.618-113

0.109

864.17112.08347جمعية خريية غري دالة

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

294.48280.40665موؤ�س�سة مانحة

2.346113
*0.021

دالة 864.11630.80565جمعية خريية

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

293.34020.74840موؤ�س�سة مانحة

0.613-113

0.541  غري 

دالة 863.44260.78741جمعية خريية

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

293.65020.64097موؤ�س�سة مانحة

0.274-113

0.785 غري 

دالة 863.70350.97837جمعية خريية

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي

293.26440.56259موؤ�س�سة مانحة

0.381-113

0.704 غري 

دالة 863.33140.88764جمعية خريية

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

293.43350.68137موؤ�س�سة مانحة

1.538-113

 0.127

غري دالة 863.68600.79034جمعية خريية

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

292.89660.98070موؤ�س�سة مانحة

2.008-113
 *0.047

دالة 863.33021.01368جمعية خريية

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

294.00690.84089موؤ�س�سة مانحة
0.542113

0.589

863.90930.83703جمعية خريية غري دالة

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

294.30540.66210موؤ�س�سة مانحة

0.495-113

0.622 غري 

دالة 864.36540.52938جمعية خريية

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

293.02841.11727موؤ�س�سة مانحة
2.169-113

*0.032

دالة 863.47470.89941جمعية خريية

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية

293.90040.78024موؤ�س�سة مانحة

0.435-113

 0.664

غري دالة 863.96900.71819جمعية خريية

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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  من اجلدول ال�سابق يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد -عينة الدرا�سة- نحو جميع حماور الدرا�سة، باختالف 

متغري نوع املوؤ�س�سة، با�ستثناء ثالثة متغريات هي: 

تبني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية، عند م�ستوى الداللة  )α= 0.05( نحو معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي، بني مفردات -عينة الدرا�سة- 

من املوؤ�س�سات املانحة واجلمعيات اخلريية  ل�سالح املوؤ�س�سات املانحة. 

تبني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  )α= 0.05( بني عينة الدرا�سة من املوؤ�س�سات املانحة و اجلمعيات اخلرييه، نحو م�ستوى . 1

اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي ل�سالح اجلمعيات اخلريية. 

تبني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  )α= 0.05( بني عينة الدرا�سة من املوؤ�س�سات املانحة واجلمعيات اخلريية، نحو العوامل . 2

التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية  ل�سالح اجلمعيات اخلريية.

 الفروق باختالف متغير عمر المنظمة:
  للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية، عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول حماورها 

باختالف متغري عمر املنظمة، ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي« )One Way ANOVA(؛ لتو�سيح داللة الفروق يف اإجابات اأفراد - 

عينة الدرا�سة - طبقًا اإىل اإختالف متغري عمر املنظمة، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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الجدول رقم )37( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات عينة  الدرا�سة طبقًا الختالف متغري عمر املنظمة.

مجموع مصدر التباينمحاور الدراســة
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

88.123422.031بني املجموعات
6.177

 

*0.000

دالة 

392.3191103.567داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.27240.568بني املجموعات
1.034

 

0.393

غري دالة

 

60.4411100.549داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.92540.481بني املجموعات

0.794

 

0.532

66.6871100.606داخل املجموعات  غري دالة

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.80740.702بني املجموعات
0.857

 

0.493

  غري دالة
90.1201100.819داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.93340.483بني املجموعات
0.718

 

0.581

73.9991100.673داخل املجموعات  غري دالة

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

267.40.067بني املجموعات
0.109

 

0.979

  غري دالة
67.2101100.611داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي

538.40.134بني املجموعات
0.125

 

0.973

  غري دالة

117.8121101.071داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

3.12740.782بني املجموعات
1.125

 

0.348

  غري دالة 
76.4311100.695داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية.

1.16240.290بني املجموعات
0.912

 

0.459

  غري دالة
35.0121100.318داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

2.22040.555بني املجموعات
0.577

 

0.680

  غري دالة
105.8121100.962داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية

1.84040.460بني املجموعات
0.856

 

493.

  غري دالة

59.1501100.538داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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 وقد اأظهرت نتائج االختبار عدم وجود داللة اإح�سائية اإىل فروق نحو جميع حماور الدرا�سة تبعًا ملتغري عمر الوظيفة، با�ستثناء متغري واحد هو 

)درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي(، ولتحديد الفروق نحو هذا املتغري بني كل فئة من فئات )عمر املنظمة( ا�ستخدم الباحث اختبار 

)�سيفيه(، وجاءت النتائج كما يلي:

الجدول رقم )38( 
نتائج اختبار » �سيفيه«  للفروق بني فئات متغري العمر

المتوسطالعددعمر المنظمةالمحور
أقل 

من 5 
سنوات

من 
10-6

من 
15-11

من 
20-16

من 21 
سنة 
فأكثر

درجة 

ا�ستخدام 

و�سائل 

التوا�سل 

االجتماعي

*133.1319اأقل من 5 �سنوات
*383.5752من 10-6

*223.3117من 15-11
154.0762من 20-16

275.5026من 21 �سنة فاأكرث

واجلمعيات -عينة  املوؤ�س�سات،  ل�سالح  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  فاأقل   0.05 م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني   

الدرا�سة- التي تعمل منذ 21 �سنة، فاأكرث، على ح�ساب الفئات االأخرى.

- الفروق باختالف متغير عمل المؤسسة:
  للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول حماورها، 

باختالف متغري عمل املوؤ�س�سة ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي« )One Way ANOVA(؛ لتو�سيح داللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة 

الدرا�سة؛ طبقًا اإىل اإختالف متغري عمل املوؤ�س�سة وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل: 

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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الجدول رقم )39(
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات اأفراد عينة  الدرا�سة طبقًا الختالف متغري عمل املوؤ�س�سة.

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

45.65395.073بني املجموعات

1.225

0.288

غري دالة 

434.7891054.141داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

8.33590.926بني املجموعات

1.788

0.079

غري دالة 

54.3791050.518داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

8.38190.931بني املجموعات

1.623

0.118

 غري دالة 

60.2311050.574داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

14.60991.623بني املجموعات

2.176

0.129

غري دالة 
78.3181050.746داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

7.38090.820بني املجموعات

1.256

0.270

غري دالة 

68.5521050.653داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

12.15591.351بني املجموعات

2.563

0.110

غري دالة 

55.3231050.527داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي

16.59591.844بني املجموعات

1.903

0.059

غري دالة  

101.7551050.969داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

6.01490.668بني املجموعات

0.954

0.482

 غري دالة
73.5431050.700داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية.

3.76090.418بني املجموعات

1.353

0.219

غري دالة 
32.4141050.309داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

13.12691.458بني املجموعات

1.614

0.121

غري دالة
94.9061050.904داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية

5.89590.655بني املجموعات

1.248

0.274

غري دالة  

55.0961050.525داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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من اجلدول ال�سابق، يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني ا�ستجابات -عينة الدرا�سة- نحو جميع حماورها، باختالف متغري 

عمل املوؤ�س�سة.

- الفروق باختالف متغير عدد الفروع للمؤسسة:
للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني، حول 

حماورها، باختالف متغري عدد الفروع ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي« )One Way ANOVA(؛ لتو�سيح داللة الفروق 

يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة، طبقًا اإىل اختالف متغري عدد الفروع، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

45.65395.073بني املجموعات

1.225

0.288

غري دالة 

434.7891054.141داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

8.33590.926بني املجموعات

1.788

0.079

غري دالة 

54.3791050.518داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

8.38190.931بني املجموعات

1.623

0.118

 غري دالة 

60.2311050.574داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

14.60991.623بني املجموعات

2.176

0.129

غري دالة 
78.3181050.746داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

7.38090.820بني املجموعات

1.256

0.270

غري دالة 

68.5521050.653داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

12.15591.351بني املجموعات

2.563

0.110

غري دالة 

55.3231050.527داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي

16.59591.844بني املجموعات

1.903

0.059

غري دالة  

101.7551050.969داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

6.01490.668بني املجموعات

0.954

0.482

 غري دالة
73.5431050.700داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

3.76090.418بني املجموعات

1.353

0.219

غري دالة 
32.4141050.309داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

13.12691.458بني املجموعات

1.614

0.121

غري دالة
94.9061050.904داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية

5.89590.655بني املجموعات

1.248

0.274

غري دالة  

55.0961050.525داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .

الجدول رقم )40( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات اأفراد عينة  الدرا�سة طبقًا الختالف متغري عدد الفروع
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متغري عدد  باختالف  نحو جميع حماورها،  الدرا�سة-  ا�ستجابات -عينة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يت�سح عدم  ال�سابق  من اجلدول 

الفروع، با�ستثناء متغريي )املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، وكذلك نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل 

التوا�سل االجتماعي(، ولتحديد �سالح الفروق بني كل فئة من فئات عدد الفروع نحو هذين املحورين ا�ستخدم الباحث اختبار )�سيفيه( وجاءت 

النتائج كما يلي:

الجدول رقم )41(
  نتائج اختبار » �سيفيه«  للفروق بني فئات متغري عدد الفروع

ال يوجد المتوسطالعددعدد الفروعالمحور
فروع

من 
3-1

من 
6-4

من 7 فروع 
فأكثر

املهارات التي ميتلكها 

العاملون يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي.

*-703.6480ال يوجد فروع
*-243.7542من 3-1
*-123.6746من 6-4

-94.2024من 7 فروع فاأكرث

نوع املحتوى الذي 

ي�ستخدم من خالل 

و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

*-703.6939ال يوجد فروع
*-243.7202من 3-1
*-123.6095من 6-4

-94.0357من 7 فروع فاأكرث

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.05 فاأقل بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة، ل�سالح املنظمات التي لديها )7 

فروع، فاأكرث(، نحو: 

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.. 1

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي.. 2

 الفروق باختالف متغير خبرة المؤسسة في مجال استخدام وسائل التواصل االجتماعي:
  للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول حماورها، 

عينة  اأفراد  اإجابات  يف  الفروق  داللة  لتو�سيح  )One Way ANOVA(؛  االأحادي«  التباين  »حتليل  الباحث  ا�ستخدم  اخلربة،  متغري  باختالف 

الدرا�سة؛ طبقًا اإىل اختالف متغري اخلربة، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل: 
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مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

23.35037.783بني املجموعات

1.890

0.135

غري دالة 

457.0931114.118داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.57830.859بني املجموعات

1.586

0.197 

غري دالة

60.1361110.542داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

6.50032.167بني املجموعات

3.872
* 0.011

 دالة 

62.1121110.560داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

3.91431.305بني املجموعات

1.627
0.187

غري دالة 
89.0131110.802داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

2.81030.937بني املجموعات

1.422
0.240

غري دالة 

73.1211110.659داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

2.62530.875بني املجموعات

1.497
0.219

غري دالة 

64.8531110.584داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

7.41632.472بني املجموعات

2.474

0.065

غري دالة  

110.9341110.999داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

5.81731.939بني املجموعات

2.919
*0.037

 دالة

73.7411110.664داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

2.03030.677بني املجموعات

2.200
0.092

غري دالة 
34.1431110.308داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

7.75932.586بني املجموعات

2.863
*0.040

دالة

100.2731110.903داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية

2.34530.782بني املجموعات

1.480
0.224

غري دالة  

58.6451110.528داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .

الجدول رقم )42( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات اأفراد عينة  الدرا�سة، طبقًا الختالف متغري اخلربة.
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من اجلدول ال�سابق يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة، نحو جميع حماورها، باختالف متغري )خربة املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة من  ا�ستفادة  وكذلك مدى  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اختيار  متغريات )جماالت  با�ستثناء  االجتماعي(،  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  يف 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، باالإ�سافة اإىل العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية(، ولتحديد 

�سالح الفروق بني كل فئة من فئات متغري )عدد الفروع( نحو هذه املحاور ا�ستخدم الباحث اختبار )�سيفيه(، وجاءت النتائج كما يلي:

الجدول رقم )43( 
نتائج اختبار » �سيفيه«  للفروق بني فئات متغري اخلربة.

ال يوجد المتوسطالعددعدد الفروعالمحور
فروع

من 
3-1

من 
6-4

من 7 فروع 
فأكثر

جماالت اختيار و�سائل 

التوا�سل االجتماعي.

*-163.1292اأقل من �سنة
*-303.2978�سنتان

*-393.3299ثالث �سنوات
-4303.8022 �سنوات، فاأكرث

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة 

من و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

*-163.8563اأقل من �سنة
*-303.7367�سنتان

*-393.8487ثالث �سنوات
-4304.2533 �سنوات، فاأكرث

العوامل التنظيمية 

التي توؤثر على 

ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االجتماعي يف 

املوؤ�س�سات اخلريية.

*163.1412اأقل من �سنة
*303.2647�سنتان

*393.1107ثالث �سنوات
-4303.7510 �سنوات، فاأكرث

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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يت�سح من خالل النتائج املو�سحة اأعاله، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.05، فاأقل بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد -عينة 

الدرا�سة- ل�سالح املنظمات، التي �سنوات خربتها يف و�سائل التوا�سل االجتماعي )من 4 �سنوات، فاأكرث( يف املتغريات التالية:

جماالت ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.. 1

مدى اال�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.. 2

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.. 3

- الفروق باختالف مكان إجراء أنشطة وسائل التواصل االجتماعي:
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول  اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة    للتعرف على ما 

حماورها، باختالف متغري مكان اإجراء اأن�سطة التوا�سل االجتماعي، ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي« )One Way ANOVA(؛ 

لتو�سيح داللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة طبقًا اإىل اإختالف متغري مكان اإجراء اأن�سطة التوا�سل االجتماعي، وجاءت النتائج كما 

يو�سحها اجلدول التايل:
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مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

5.01622.508بني املجموعات

0.591
0.556

غري دالة 

475.4271124.245داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

207.20.104بني املجموعات

0.186
0.831

غري دالة 

62.5061120.558داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

541.20.270بني املجموعات

0.445
0.642

 غري دالة 

68.0711120.608داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

103.20.051بني املجموعات

0.062
0.940

غري دالة 
92.8251120.829داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

722.20.361بني املجموعات

0.537
0.586

غري دالة 

75.2101120.672داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.96120.981بني املجموعات

1.676
0.192

غري دالة 

65.5161120.585داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

093.20.047بني املجموعات

0.044

0.957

غري دالة 

118.2571121.056داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

973.20.486بني املجموعات

0.693
0.502

 غري دالة

78.5851120.702داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

051.20.025بني املجموعات

0.079
0.925

غري دالة 
36.1231120.323داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

2.19121.096بني املجموعات

1.159
0.317

غري دالة

105.8411120.945داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية

610.20.305بني املجموعات

0.566
0.569

غري دالة  

60.3811120.539داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .

الجدول رقم )44( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات عينة  الدرا�سة، طبقًا الختالف متغري مكان اإجراء اأن�سطة التوا�سل االجتماعي
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  من اجلدول ال�سابق يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة، نحو جميع حماورها، باختالف متغري 

مكان اإجراء اأن�سطة التوا�سل االجتماعي.

 الفروق باختالف متغير عدد الموظفين العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي:
  للتعرف على ما اإذا كانت هنالك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول 

 One Way( »حماورها باختالف متغري عدد املوظفني يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي

ANOVA(؛ لتو�سيح داللة الفروق يف اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة، طبقًا اإىل اختالف متغري عدد املوظفني يف جمال و�سائل التوا�سل 

االجتماعي، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل: 
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الجدول رقم )45( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف  اإجابات عينة  الدرا�سة طبقًا الإختالف متغري عدد املوظفني يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

3.00221.501بني املجموعات

0.352
0.704

غري دالة 

477.4411124.263داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

091.20.046بني املجموعات

0.082
0.922

غري دالة 
62.6221120.559داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.00221.001بني املجموعات

1.683
0.190

 غري دالة 

66.6101120.595داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

882.20.441بني املجموعات

0.537
0.586

غري دالة 
92.0451120.822داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

2.53921.270بني املجموعات

1.938
0.149

غري دالة 

73.3921120.655داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.70120.851بني املجموعات

1.449
0.239

غري دالة 

65.7761120.587داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.70020.850بني املجموعات

0.816

0.445

غري دالة 

116.6501121.042داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

1.58220.791بني املجموعات

1.136
0.325

 غري دالة

77.9761120.696داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية.

090.20.045بني املجموعات

0.140
0.869

غري دالة 
36.0831120.322داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

6.36423.182بني املجموعات

3.505
0.233

غري دالة

101.6681120.908داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية

190.20.095بني املجموعات

0.175
0.840

غري دالة  

60.8011120.543داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
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  من اجلدول ال�سابق يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة، نحو جميع حماورها، باختالف متغري عدد املوظفني 

العاملني يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.

 الفروق باختالف متغير المنطقة الجغرافية:
حول  املبحوثني،  ا�ستجابات  متو�سطات  بني   ،)α= 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هنالك  كانت  اإذا  ما  على  للتعرف    

حماورها، باختالف متغري املنطقة اجلغرافية، ا�ستخدم الباحث »حتليل التباين االأحادي« )One Way ANOVA(؛ لتو�سيح داللة الفروق يف 

اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة، طبقًا اإىل اإختالف متغري املنطقة اجلغرافية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل: 

 



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

117

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

درجة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

17.97244.493بني املجموعات

1.069
0.376

غري دالة 

462.4701104.204داخل املجموعات

 480.443114املجموع

معايري اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.48440.621بني املجموعات

1.134
0.344

غري دالة 
60.2291100.548داخل املجموعات

 62.714114املجموع

جماالت اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.16440.291بني املجموعات

0.475
0.754

 غري دالة 

67.4481100.613داخل املجموعات

 68.612114املجموع

املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.77140.443بني املجموعات

0.534
0.711

غري دالة 
91.1571100.829داخل املجموعات

 92.927114املجموع

�سكل املحتوى الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي

2.63440.659بني املجموعات

0.988
0.417

غري دالة 

73.2971100.666داخل املجموعات

 75.931114املجموع

نوع املحتوى الذي ي�ستخدم من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

2.09640.524بني املجموعات

0.882
0.417

غري دالة 

65.3811100.594داخل املجموعات

 67.477114املجموع

م�ستوى اهتمام املوؤ�س�سة بقيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي

1.52440.381بني املجموعات

0.359

0.837

غري دالة 

116.8261101.062داخل املجموعات

 118.350114املجموع

مدى ا�ستفادة املوؤ�س�سة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

1.65640.414بني املجموعات

0.585
0.674

 غري دالة

77.9021100.708داخل املجموعات

 79.558114املجموع

العوامل التقنية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية.

1.83940.460بني املجموعات

1.473
0.215

غري دالة 
34.3341100.312داخل املجموعات

 36.173114املجموع

العوامل التنظيمية التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية.

2.03640.509بني املجموعات

0.528
0.715

غري دالة

105.9961100.964داخل املجموعات

 108.032114املجموع

العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف املوؤ�س�سات اخلريية

1.56240.390بني املجموعات

0.723
0.578

غري دالة  

59.4291100.540داخل املجموعات

 60.991114املجموع

* فروق دالة عند م�ستوى داللة )0.05( فاأقل .
 من اجلدول ال�سابق، يت�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة، نحو جميع حماورها، باختالف متغري املنطقة اجلغرافية.

الجدول رقم )46( 
نتائج » حتليل التباين االأحادي » )One Way ANOVA( للفروق يف اإجابات اأفراد عينة  الدرا�سة طبقًا الإختالف متغري املنطقة اجلغرافية





القسم الخامس:
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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أواًل: مناقشة نتائج الدراسة:
الواقع  ملعرفة  املوؤثرة يف ذلك،  والعوامل  االجتماعي،  التوا�سل  لو�سائل  واجلمعيات اخلريية  املوؤ�س�سات،  ا�ستخدامات  و�سف  الدرا�سة  ا�ستهدفت    

احلايل وتقوميه، وبعد اأن اأجابت الدرا�سة عن الت�ساوؤالت الرئي�سة، ف�سوف يعر�ض الباحث النتائج، التي خُل�ست اإليها الدرا�سة:

ت�ستخدم املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية و�سائل التوا�سل االجتماعي بدرجة متو�سطة، حيث بلغ املتو�سط العام )4 من 8( مركزة على تويرت، . 1

 0.05 ثم في�سبوك، ثم اإن�ستغرام، وقد تاأثر م�ستوى اال�ستخدام مبتغري عمر املنظمة؛ حيث ظهرت فروق ذات داللة اإح�سائية، عند م�ستوى 

ل�سالح املوؤ�س�سات، واجلمعيات عينة الدرا�سة، التي عمرها )21 �سنة فاأكرث(، وهذه النتيجة تتوافق مع طبيعة ا�ستخدام ال�سعوديني لو�سائل 

التوا�سل االجتماعي، اإىل حد ما يف جانب نوع الو�سائل امل�ستخدمة، ولكنها تتخلف عن طبيعة ا�ستخدام ال�سعوديني من حيث احلجم، وهو ما 

ي�سكل عائقًا، اأمام الو�سول اإىل اجلمهور، يف ظل متغريات البيئة االت�سالية، التي حدثت يف املجتمع ال�سعودي، وتتفق هذه النتيجة اإىل حد ما 

مع ما انتهت اإليه درا�سة )لورا كوين( حول ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف العمل اخلريي، واحتل في�سبوك فيها املرتبة االأوىل ثم 

تويرت، ومل يكن اإن�ستغرام �سمن القائمة.

اعتمدت املوؤ�س�سات املانحة - بدرجة عالية جدًا- ،على عدد من املعايري يف اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي امل�ستخدمة؛حيث بلغ املتو�سط . 2

العام )4.21 من 5.00(، فيما تراجعت اجلمعيات اخلريية يف االعتماد على معايري حمددة لال�ستخدام، حيث تبني وجود فروق ذات داللة 

0.05، ل�سالح   املوؤ�س�سات املانحة. وتركزت املعايري حول مميزات الو�سيلة من حيث �سرعة اال�ستخدام؛ ثم  اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 

�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة واإنتاج ر�سائلها، ثم �سهرة الو�سيلة، وت�سري هذه النتيجة اإىل خلل يف ترتيب املعايري؛ حيث ُيعد معيار �سهرة الو�سيلة 

لدى اجلمهور امل�ستهدف، هو املعيار االأول الختيار و�سائل التوا�سل مع اجلمهور يف املنظمات احلديثة.
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ا�ستخدام و�سائل . 3 التي تزيد خربتها يف جمال  املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية،  التوا�سل االجتماعي بدرجة كبرية يف  ا�ستخدام و�سائل  يرتكز 

التوا�سل االجتماعي على )4 �سنوات، فاأكرث( حول ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة، ون�سر معلومات عن املوؤ�س�سة وخدماتها، وفتح طرق حديثة للم�ستفيدين؛ 

لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة. وت�سري هذه النتيجة اإىل �سعف اال�ستخدامات املنا�سبة لطبيعة و�سائل التوا�سل االجتماعي، اأو ما ي�سمى )الو�سول االجتماعي 

للمنظمات(، التي من اأهمها؛ التوا�سل مع امل�ستفيدين، وفتح حوار معهم، وم�ساركة اجلمهور منا�سباتهم، وجناحاتهم، والتوا�سل مع املتربعني، 

وفتح حوار معهم، وجمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع، وهي النتيجة التي انتهت اإليها درا�سة )لورا كوين( حول ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل 

االجتماعي يف العمل اخلريي.

اإدارة العالقات العامة، واالإعالم تتوىل االإ�سراف على و�سائل التوا�سل االجتماعي يف )83.5%(، وتخطط حمتوى و�سائل التوا�سل االجتماعي . 4

التوا�سل االجتماعي يف نحو )31.3%( من عينة  لو�سائل  التخطيط  العليا يف  االإدارة  وت�سرتك مع  الدرا�سة،  ن�سبته )52.2%( من عينة  فيما 

الدرا�سة، وهذه النتيجة ت�سري اإىل اأن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، ياأتي يف �سياق اأن�سطة العالقات العامة، واالإعالم غالبًا.

متحورت املهارات التي ميتلكها العاملون يف و�سائل التوا�سل االجتماعي كبرية )3.69 من 5.00(، حول مهارات تقليدية )الت�سوير، وحترير . 5

التغريدات الق�سرية، والن�سر االإلكرتوين(، ل�سالح املنظمات التي لديها )7 فروع، فاأكرث(، ويف املقابل ك�سفت الدرا�سة عن �سعف يف املهارات 

احلديثة، مثل )تخطيط احلمالت االإلكرتونية، ابتكار االأفكار االت�سالية، ت�سميم ر�سومات بيانية، ت�سميم انفوجرافيك( جاءت مبتو�سط اأقل 

من )3.11 من 5.00(،      وت�سري هذه النتيجة اإىل ال�سعف التنظيمي، الذي يعاين منه ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي - خا�سة - يف 

جمال التدريب، والتاأهيل، حيث تفرت�ض نظرية النظم اأن الب�سر، هو العن�سر االأ�سا�سي يف اأي نظام، وب�سفة اأ�سا�سية الرتكيب ال�سيكولوجي، اأو 

هيكل ال�سخ�سية )املهارات، واخلربات، والر�سا( الذي يح�سر يف املنظمة لكل فرد.
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ك�سفت الدرا�سة، اأن املوؤ�س�سات، واجلمعيات -عينة الدرا�سة- ال تويل مو�سوع �سكل املحتوى، االأ�سلي -الذي ت�ستخدمه- اأهتمامًا، وال تفكر يف نوعية . 6

اأ�سكال املحتوى  اأكرث  اأن  5.00(، فيما تبني  املحتوى وحتقيق التنوع الذي تتطلبه طبيعة هذه الو�سائل، حيث ظهر حيادها مبتو�سط )3.31 من 

االأ�سلي الذي ت�ستخدمه هو املكتوب، ثم ال�سور، مع �سعف كبري يف جانب الفيديو، والت�سجيالت ال�سوتية، وامل�سابقات.

تبني اأن املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة - موافقة بدرجة كبرية، على نوع املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه مبتو�سط )3.62 من . 7

5.00( واأكرث املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سة، هو ر�سائل متعلقة با�سم املوؤ�س�سة، ثم ر�سائل تعريفية باملنتجات اخلريية واخلدمات، 

واأظهرت النتائج وجود فروق - ذات داللة اإح�سائية - عند م�ستوى 0.05، فاأقل بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة، ل�سالح املنظمات التي 

لديها )7 فروع فاأكرث(.

اأظهرت النتائج اأن املوؤ�س�سات واجلمعيات -عينة الدرا�سة- ال ترى اأهمية قيا�ض فوائد و�سائل التوا�سل االجتماعي، مبتو�سط )3.22 من 5.00(, . 8

وتبني ذلك يف اأنها ال تهتم باالآليات احلديثة لقيا�ض اال�ستثمار يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، وال حتلل البيانات التي تك�سف عن فهم جمهورها؛ 

لتتخذ القرار حول املحتوى املنا�سب لهم، وال متتلك مقايي�ض اأداء )KPIs( لكل من�سة توا�سل اجتماعي ن�ستخدمها، واأظهرت النتائج فروقًا ذات 

داللة اإح�سائية، عند م�ستوى الداللة  )0.05( ل�سالح اجلمعيات اخلريية، فيما يتعلق بقيا�ض العائد النوعي من اال�ستثمار يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي )عدد املتابعني، مقدار الوقت، معدل التفاعل، عدد الت�سفح، عدد االإعجاب، وامل�ساركة(، وهذه النتيجة، ت�سري اإىل اال�ستخدام غري 

الهادف، فاالأهداف هي التي حتدد معايري، واآليات القيا�ض يف املنظمات احلديثة. 

اأظهرت النتائج اال�ستفادة الكبرية للموؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، التي �سنوات خربتها يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي )من 4 �سنوات، . 9

فاأكرث( مبتو�سط )3.93(، -خا�سة- يف جماالت )تعزيز �سورة املوؤ�س�سة، و�سعارها، وزيادة اأ�سدقاء املوؤ�س�سة، تعزيز م�سداقية، ومكانة املوؤ�س�سة(، 

وهذه النتيجة، ت�سري اإىل اأنه، كلما زادت اخلربة يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي �ستزيد الفوائد املتحققة للموؤ�س�سات، واجلمعيات منها، 

كما ت�سري اإىل اأن على املوؤ�س�سات، واجلمعيات ا�ستخدام و�سائل رفع درجة اخلربة املكت�سبة من خالل برامج التاأهيل والتدريب للعاملني يف اإدارة 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، اأو اال�ستعانة بالوكالء املحرتفني، لتقدمي خدمات اإدارتها.
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ك�سفت النتائج موافقة املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- ب�سدة على توافر، وتاأثري العوامل التقنية على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل . 10

التوا�سل االجتماعي هي  و�سائل  ا�ستخدام  توؤثر على  التي  التقنية،  العوامل  اأكرث  اأن  وتبني  املوؤ�س�سات اخلريية، مبتو�سط )4.35(،  االجتماعي يف 

)�سهولة اال�ستخدام بالن�سبة لهم، واإمكانية الدخول اإليها، يف اأي وقت، و�سهولة ا�ستخدامها بالن�سبة للجمهور(، وُيعّد هذا العامل من العوامل االأربعة، 

التي تفرت�ض نظرية النظم تاأثريها على جناح املوؤ�س�سات يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، وهي النتيجة نف�سها التي اأكدت عليها درا�سة 

)ميالني ماثو�ض وزمياله( حول النظم املتداخلة، واملرتابطة املوؤثرة يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املنظمات غري الربحية، حيث اأكدوا 

.)POST(اأن ا�سرتاتيجية و�سائل التوا�سل االجتماعي تقوم على اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية، رمزوا لها بـ

اأظهرت النتائج �سعفًا يف توجه االإدارات العليا باملوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية نحو �سياغة ا�سرتاتيجية ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، . 11

امتالك  ك�سفت �سعف  كما  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  املخت�سني يف  وتاأهيل  لتدريب  العليا على خطة؛  االإدارة  اعتماد  وكذلك �سعف 

اأدلة لالإجراءات يف جماالت عملها، وكل ذلك ب�سبب ال�سعف ال�سديد يف وجود روؤية مكتوبة لدى  االأق�سام، التي تدير و�سائل االت�سال االجتماعي 

االإدارة العليا، حول و�سائل تطوير االأداء، وا�ستخدام اجلديد يف جمال االإعالم االجتماعي. حيث اإن املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية -عينة الدرا�سة- 

حمايدة يف موافقتها على العوامل التنظيمية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي مبتو�سط )3.36(، واأظهرت النتائج فروقًا ل�سالح 

املنظمات، التي �سنوات خربتها يف و�سائل التوا�سل االجتماعي )من 4 �سنوات، فاأكرث(، وهذا يعني اأن زيادة اخلربة يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

االجتماعي، �سيقود اإىل خلق بيئة تنظيمية منا�سبة ال�ستخدامها داخل املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، ووفق نظرية النظم، فاإن هذه النتيجة توؤكد 

اختالل عن�سري )االأهداف، واال�سرتاتيجية(؛ الإيجاد تنظيم منا�سب ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ك�سفت الدرا�سة اأن املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية - عينة الدرا�سة - موافقة على العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي . 12

يف املوؤ�س�سات اخلريية، مبتو�سط )3.95(، وتبني اأن اأكرث العوامل البيئية، التي توؤثر على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات اخلريية 

هي )تزايد اهتمام املوؤ�س�سات اخلريية بتفعيل م�ساهري و�سائل التوا�سل االجتماعي، وقادة الراأي يف دعم م�سروعاتها، تزايد املوؤ�س�سات اخلريية، 

التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي جعلنا نهتم بها، وظهور م�ساريع خريية مت ابتكارها -عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي-  زادت من اهتمامنا 

بهذه الو�سائل( وهذه النتيجة تتفق مع ما تطرحه نظرية النظم من اأن التطور يف جمموعة من املوؤ�س�سات، اأو النظم يف املجتمع يخلق جمموعة من 

العوامل البيئية التي تنه�ض بغريها من املوؤ�س�سات واملجاالت.
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ثانيًا: التوصيات:
  عملت هذه الدرا�سة على الُبعدين االأ�سا�سيني، للتو�سيات العملية، التي مُيكن اأن تقدمها؛ حيث تناولت يف اإطارها النظري اأهم االأدبيات، التي ُكتبت 

حول ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي، وا�ستثمارها يف حتقيق االأهداف االت�سالية، على م�ستوى االأعمال اخلريية، ويف اإطارها امليداين على 

و�سف جانبني مهمني: 

• طبيعة ا�ستخدامات و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية. 	

• العوامل التقنية، والتنظيمية، والبيئية املوؤثرة يف ا�ستخدام املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية لو�سائل التوا�سل االجتماعي. 	

  عليه فاإن الدرا�سة تقدم جمموعة من التو�سيات العملية املبنية على الفهم -الذي قدمته الدرا�سة- لطبيعة و�سائل التوا�سل االجتماعي، وا�ستخداماتها 

يف جماالت العمل اخلريي، هي: 

تبني من خالل الدرا�سة وجود ا�ستخدام متو�سط لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف العمل اخلريي، وتو�سي الدرا�سة برفع م�ستوى اال�ستخدام، . 1

ليتواكب مع اال�ستخدام املرتفع، لهذه الو�سائل يف اململكة العربية ال�سعودية، واأن يكون ذلك يف اجتاهني:

• االأول: التوا�سل مع جمهور امل�ستفيدين من خدمات املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، والتعرف على �سماتهم وخ�سائ�سهم، وحاجاتهم.	

• الثاين: التوا�سل مع جمهور املتربعني، الذين تقدم لهم املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية فر�ض التربع للمنتجات اخلريية.	
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معلومات حديثة 
عن الجمهور 

إنتاج محتوى 
نوعي ومتجدد

جهد كبير 
ومستمر 

قواعد النجاح في وسائل التواصل االجتماعي 

تطوير اأداء املوؤ�س�سات يف جمال و�سائل التوا�سل االجتماعي، يتطلب التوافق مع طبيعة ا�ستخدام ال�سعوديني لهذه الو�سائل يف جانبي نوع الو�سائل . 2

ا لقواعد البيانات، واملعلومات، وال ت�ستطيع موؤ�س�سة واحدة اإجنازه ب�سكل  امل�ستخدمة، وحجم اال�ستخدام، وطبيعته، وهذا يتطلب حتديثًا م�ستمرًّ

ي�سري، ولذا فاإن قواعد البيانات واملعلومات امل�سرتكة �ست�سكل نقلة نوعية للموؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية.

 ك�سفت الدرا�سة عن �سعف يف دقة ا�ستخدام املعايري، التي حتكم عملية اختيار و�سائل التوا�سل االجتماعي، وعليه فاإن الدرا�سة تو�سي باعتماد . 3

معيار �سهرة الو�سيلة لدى اجلمهور امل�ستهدف - اأواًل - يف اختيار و�سائل التوا�سل مع اجلمهور يف املنظمات احلديثة، ثم املعايري االأخرى.
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اأظهرت النتائج تركز ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي - بدرجة كبرية- حول ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة، ون�سر معلومات عن املوؤ�س�سة وخدماتها، . 4

وفتح طرق حديثة للم�ستفيدين، لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة، وتو�سي الدرا�سة بالرتكيز على اال�ستخدامات املنا�سبة لطبيعة و�سائل التوا�سل االجتماعي 

وجناحاتهم،  منا�سباتهم  اجلمهور  وم�ساركة  معهم،  حوار  وفتح  امل�ستفيدين،  مع  التوا�سل  اأهمها؛  من  التي  للمنظمات(،  االجتماعي  )الو�سول 

ترويجية

تعريفية

إخبارية
تثقيفية

تعليمية

تفاعلية

تحفيزية

أنواع المحتوى الرقمي

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  حمتوى  ي�ستمل  اأن  وميكن  املجتمع،  اأن�سطة  ومراقبة  البيانات  وجمع  معهم،  حوار  وفتح  املتربعني،  مع  والتوا�سل 

املو�سوعات التالية: 

بح�سب النتائج فاإن اإدارة العالقات العامة، واالإعالم هي التي ت�سرف على و�سائل التوا�سل االجتماعي، وتخطط حمتواها، وعليه فاإن الدرا�سة . 5

تو�سي باأهمية تويّل اإدارة العالقات العامة مللف و�سائل التوا�سل االجتماعي تنظيميًّا، مع اأهمية الدمج بني كافة االأن�سطة االت�سالية يف تخطيط، 
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تخطيط المحتوي

تحديد 
األهداف

االستراتيجية

تحديد 
األهداف 
الفرعية

تحديد 
البرامج 

التنفيذية

اختيار 
وسائل 
التنفيذ

تحديد جهة 
التنفيذ

الترتيب 
الزمني 
للخطة

تحديد آليات 
التقيم 
والرقابة

العناية  مع  االجتماعي،  التوا�سل  لو�سائل  االأخرى  اال�ستخدامات  تلغى  ال  حتى  م�سرتك،  اإ�سراف  فريق  على  واالعتماد  الربامج،  وتنفيذ 

بالتخطيط اال�سرتاتيجي للمحتوى.

تو�سي الدرا�سة ب�سرورة تنمية املهارات احلديثة ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، مثل )تخطيط احلمالت االإلكرتونية، ابتكار االأفكار . 6
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االت�سالية، ت�سميم ر�سومات بيانية، ت�سميم انفوجرافيك(، وتطوير االأداء، واملهارات من خالل برامج م�ستمرة يف جمال التدريب 

والتاأهيل، فالعن�سر الب�سري هو االأ�سا�ض يف النظام الرئي�ض ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي. 

تو�سي الدرا�سة بتنويع �سكل، ومعنى املحتوى االأ�سلي، الذي ت�ستخدمه املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية،واأن تفكر - ب�سكل م�ستمر-. 7

ا؛  يف نوعية املحتوى، وطرق حتقيق التنوع، الذي تتطلبه طبيعة هذه الو�سائل، بني املكتوب، وال�سور، والفيديو، والت�سجيالت ال�سوتية، واأي�سً

المهارات المتقدمةالمهارات األساسية
تخطيط املحتوى الرقميالتحرير ال�سحفي

اإنتاج مواد الفيديوكتابة املقاالت 

الن�سر االإلكرتوينابتكار االأفكار االت�سالية

ت�سميم االإعالناتحترير التغريدات الق�سرية

ت�سميم انفوجرافيكتخطيط احلمالت االإلكرتونية

ت�سميم ر�سومات بيانيةحترير التدوينات

ت�سميم عرو�ض تقدمييةالتوثيق

الرد على اجلمهور والتفاعل معهالت�سوير

ا�ستخدام اأنظمة قيا�ض التفاعالتاإنتاج الت�سجيالت ال�سوتية

المهارات األساسية لصناعة المحتوى الرقمي :
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أنواع المحتوى بحسب ُمنتِجه :

لي�سمل كل اأنواع املعاين، التي ميكن نقلها من املوؤ�س�سات واجلمعيات اإىل اجلمهور كما حددتها الدرا�سة، مع ا�ستثمار املحتوى غري االأ�سلي املتاح 

يف االنرتنت:

 

الدرا�سة . 8 وتو�سي  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  فوائد  قيا�ض  اأهمية  ترى  ال  الدرا�سة-  -عينة  واجلمعيات  املوؤ�س�سات،  اأن  النتائج  اأظهرت 

اجلمهور،  فهم  عن  تك�سف  التي  البيانات  وحتليل  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  اال�ستثمار  لقيا�ض  احلديثة،  باالآليات  العناية  ب�سرورة 

لتتخذ القرار، حول املحتوى املنا�سب لهم، واأن تعمل املوؤ�س�سات واجلمعيات على توفري متطلبات مقايي�ض اأداء )KPIs( لكل من�سة توا�سل 

اجتماعي ن�ستخدمها.

تبني من النتائج ا�ستفادة كبرية للموؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، التي �سنوات خربتها يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي اأكرث من . 9

اأربع �سنوات، وتِو�سي الدرا�سة بالعناية بالتقييم، والتح�سني امل�ستمر خلطط ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي؛ لتزداد الفوائد املتحققة 

المحتوى المنتج الستهداف جمهور 
مؤسستكم بشكل خاص

المحتوى المناسب لجمهور  
مؤسستكم، تم إنتاجه من آطراف آخرى

األصلي

غير األصلي
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التوا�سل  و�سائل  اإدارة  للعاملني يف  والتدريب  التاأهيل،  برامج  املكت�سبة من خالل  وترتفع درجة اخلربة  للموؤ�س�سات، واجلمعيات منها، 

االجتماعي، ويتحقق التعلم اال�سرتاتيجي لها يف جمال �سناعة املحتوى الرقمي بالطرق االحرتافية.

 تبني من النتائج توفر العوامل التقنية ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية بدرجة كافية، وتو�سي . 10

االجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  املوؤثرة يف  واملرتابطة  املتداخلة،  للنظم  امل�ستمر  التطوير  ب�سرورة  ذلك-  على  بناء  الدرا�سة 

تحليب 
المعلومات 

ومراجعة 
المستجدات

توليد اآلفكار 
االتصالية

كتابة 
السيناريوهات 
ورسم خطط 

اإلنتاج

تخطيط النشر 
والترويج 

وتقيم درجة 
الوصول 

التقيم النهائي 
وتوصيات 
التحسين 
والتطوير

إنتاج المحتوى 
)رقمنة ( وتقيم 
مستوى المنتج

                                   6                                           5                                           4

                                 3                                          2                                         1

مراحل صناعة المحتوى :
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.)web 0.03(ومواكبة امل�ستجدات التقنية، التي تتمثل يف اال�ستعداد لالنتقال لـ ،)POST( املنظمات غري الربحية

توجه . 11 �سرعة  باأهمية  الدرا�سة  وتو�سي  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ال�ستخدام  االأ�سا�سية،  التنظيمية  البنية  يف  �سعفًا  النتائج  اأظهرت 

االإدارات العليا باملوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية، نحو �سياغة ا�سرتاتيجية ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، وخطة تدريب وتاأهيل 

املخت�سني يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي، واإ�سدار اأدلة االإجراءات التنفيذية، خللق بيئة تنظيمية منا�سبة ال�ستخدامها داخل 

املوؤ�س�سات، واجلمعيات اخلريية.

اإىل . 12 وت�سري  متنوعة،  واجلمعيات اخلريية  املوؤ�س�سات  االجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  على  توؤثر  التي  البيئية،  العوامل  اأن  تبني 

الراأي يف  التوا�سل االجتماعي، وقادة  املوؤ�س�سات اخلريية بتفعيل م�ساهري و�سائل  تناف�ض حممود، ولذا تو�سي الدرا�سة بزيادة  اهتمام 

دعم م�سروعاتها، ودعم م�سابقات ابتكار م�ساريع خريية، عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، ورفع م�ستوى التفاعلية، وال�سفافية، واإ�سراك 

االأع�ساء يف �سياغة املحتوى، وبناء عاملهم االفرتا�سي بامل�ساركة، وتنظيم العمل التنفيذي يف هذا املجال، وفق اأ�س�ض علمية اإدارية، ت�سمن 

الإدارة ال�سبكات اال�ستمرار يف حالة )Online( على مدى اليوم.

العمل . 13 ا�سم  ا�ستخدام  ومتنع  املوثوقة،  املتخ�س�سة  وال�سفحات  للمواقع،  ت�سديقًا  مينح  اإلكرتونية  جودة  مركز  باإن�ساء  الباحث  يو�سي 

اخلريي مب�ستوى ال يليق به.
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استخدامات وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية .
درا�سة و�سفية على عينة من املوؤ�س�سات املانحة واجلمعيات اخلريية .

اأخي امل�سوؤول عن و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة/اجلمعية: 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

فحيث اأقوم باإعداد الدرا�سة اأعاله، من خالل معرفة اأراء امل�سئوولني عن و�سائل التوا�سل االجتماعي، فاإنني اأمتنى اأن حتظى هذه 

االأداة العلمية - التي بني اأيديكم- باهتمامكم وعنايتكم، نظًرا ملا يحققه ذلك الأهداف الدرا�سة، والعمل اخلريي من النجاح باإذن اهلل، 

مع خال�ض ال�سكر، والتقدير ملا تقدمونه �سلًفا. 

واهلل يحفظكم ويرعاكم ،،،،

د. ياسر بن علي الشهري
Yas14666@gmail.com
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نوع المؤسسة الخيرية
موؤ�س�سة مانحة.

جمعية خريية.

عمر المنظمة
اأقل من 5 �سنوات

من 6 اإىل 10

من 11 اإىل 15

من 16 اإىل 20

21 فاأكرث

مجال عمل المؤسسة
دعم مايل للجمعيات اخلريية التنفيذية

جمعية بر

توعية

الزواج 

التنمية واحلماية واال�ست�سارات االأ�سرية

معوقون

اأيتام

اإ�سكان واإيواء

�سحية

ون ُم�سنَّ

دعوة

تعليم القراآن

اأخرى: اأذكرها: ........................

أواًل: معلومات عامة حول المؤسسة الخيرية:
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عدد الفروع
ال يوجد فروع

من 1 اإىل 3

من 4 اإىل 6

7 فروع ، فاأكرث 

خبرة مؤسستكم في استخدام وسائل التواصل االجتماعي
اأقل من �سنة

�سنتان

ثالث �سنوات

4 �سنوات فاأكرث

أنشطة وسائل التواصل االجتماعي تتم في
داخل املوؤ�س�سة

خارج املوؤ�س�سة )منفذ خارجي(.

داخل وخارج املوؤ�س�سة.

عدد الموظفين  العاملين في مجال وسائل التواصل االجتماعي
3-1

6-4

7 فاأكرث
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مسمى اإلدارة التي تشرف على استخدام وسائل التواصل االجتماعي
العالقات العامة واالإعالم.

الت�سويق.

التوا�سل االجتماعي.

االت�سال.

عالقات اجلمهور.

تنمية املوارد املالية.

اأخرى اأذكرها:

المنطقة الجغرافية
املناطق الغربية. )مكة املكرمة، املدينة املنورة(.

املناطق الو�سطى )الريا�ض، الق�سيم، حائل(.

املناطق اجلنوبية )الباحة، ع�سري، جنران، جازان(.

املناطق ال�سرقية .
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ثانيًا: ما درجة استخدام مؤسستكم لوسائل التواصل االجتماعي التالية؟
)فًضال ضع عالمة √ أمام الدرجة المناسبة(:

الوسائل

درجة االستخدام

أكثر من مرة 
يوميا

مرة 
يوميا

مرة كل 
يومين

مرتان 
كل 

أسبوع

مرة 
كل 

أسبوع

مرة كل 
أسبوعين

مرة 
شهريا

ال 
تستخدم

في�سبوك.

تويرت.

يوتيوب.

اإن�ستغرام.

�سناب �سات.

قوقل بل�ض.

لينكد اإن.

اأخرى:.



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

145

ثالثًا: فيما يلي عدد من معايير اختيار وسائل التواصل االجتماعي. فما درجة اعتماد مؤسستكم على 

هذه المعايير؟: )فًضال ضع عالمة √ أمام الدرجة المناسبة(:

المعيار
درجة االعتماد على المعيار

لم يحدثضعيفةمتوسطةعاليةعالية جدًا
منا�سبة الو�سيلة جلمهور املوؤ�س�سة.

�سهرة الو�سيلة.

منا�سبة الو�سيلة ملهارات القائمني باإدارتها.

مميزات الو�سيلة من حيث �سرعة اال�ستخدام.

�سهولة ا�ستخدام الو�سيلة، واإنتاج ر�سائلها.

التكلفة املنخف�سة للو�سيلة.

اأخرى:
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رابعًا: فيما يلي عدد من مجاالت اختيار وسائل التواصل االجتماعي. فما درجة استخدام مؤسستكم 

لذلك: )فضال ضع عالمة √ أمام الدرجة المناسبة(:

مجاالت استخدام وسائل التواصل
درجة

ال أعلمضعيفة جداضعيفةكبيرةكبيرة جدا
ن�سر معلومات عن املوؤ�س�سة، وخدماتها .

ن�سر اأخبار املوؤ�س�سة.

للتوا�سل مع امل�ستفيدين، وفتح حوار معهم.

للتوا�سل مع املتربعني، وفتح حوار معهم.

جلمع البيانات، ومراقبة اأن�سطة املجتمع.

خللق جمتمع افرتا�سي، ومعجينب للموؤ�س�سة  .

لالإجابة على ت�ساوؤالت اجلمهور .

لتلقي �سكاوى اجلمهور، وحل م�ساكلهم.

للتعرف على ردود اأفعال امل�ستفيدين حول خدماتنا .

لتثقيف املجتمع، وتبادل املعرفة معه.

مل�ساركة اجلمهور منا�سباتهم، وجناحاتهم.

لفتح طرق حديثة للم�ستفيدين؛ لي�سلوا اإىل املوؤ�س�سة.

للم�ساركة يف املنا�سبات املو�سمية للمجتمع .

امل�ساركة يف االأحداث العامة )اأحداث وطنية، اأيام 

عاملية ...اإلخ(.

اأخرى:
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خامًسا: ما طبيعة استخدام المؤسسات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي؟
من يخطط محتوى وسائل التواصل االجتماعي؟

من يتولى تخطيط برامج تنشيط تبني القيم الخيرية؟
االإدارة العليا وحدها.

اإدارة )اأو ق�سم اأو وحدة( العالقات العامة وحدها.

اإدارة )اأو ق�سم اأو وحدة( ا�ستقطاب املتربعني وحدها.

اإدارة )اأو ق�سم اأو وحدة( ا�ستقطاب املتربعني بالتن�سيق مع:.........

اإدارة )اأو ق�سم اأو وحدة( الت�سويق وحدها

فريق من االإدارة العليا، واالإدارات ذات االخت�سا�ض .

اأخرى: اذكرها.
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المهارات التي يمتلكها العاملون في وسائل التواصل االجتماعي؟

المهارات المتخصصة
درجة

ال أعلمضعيفة جداضعيفةكبيرةكبيرة جدا
التحرير ال�سحفي.

الت�سوير.

اإنتاج مواد الفيديو .

الن�سر االلكرتوين .

الت�سجيل ال�سوتي.

ت�سميم االإعالنات .

ت�سميم انفوجرافيك.

ت�سميم ر�سومات بيانية.

كتابة مقاالت وتدوينات.

ت�سميم عرو�ض تقدميية.

حترير التغريدات الق�سرية.

تخطيط احلمالت االلكرتونية.

ابتكار االأفكار االت�سالية.

الرد على اجلمهور والتفاعل معه.

التوثيق.

اأخرى:
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ما شكل المحتوى األصلي، الذي تستخدمه مؤسستكم في وسائل التواصل االجتماعي؟

 )المحتوى الُمنتج الستهداف جمهور مؤسستكم بشكل خاص(

شكل المحتوى
درجة

ال أعلمضعيفة جداضعيفةكبيرةكبيرة جدا
حمتوى مكتوب

تغريدات،  الكرتونية،  كتب  تقدميية،  عرو�ض  )مقاالت، 

من�سورات في�سبوك الخ........(

حمتوى ال�سور

)ال�سور، انفوجرافيك، ر�سومات بيانية(

حمتوى الفيديو .

روابط اإىل موقع ال�سركة.

ت�سجيالت �سوتية.

م�سابقات.

اأخرى:
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حدد نوع المحتوى، الذي تستخدمه مؤسستكم من خالل وسائل التواصل االجتماعي ومدى استخدامه :

شكل المحتوى
درجة

ال أعلمضعيفة جداضعيفةكبيرةكبيرة جدا
ر�سائل متعلقة با�سم املوؤ�س�سة، )مثل االأخبار، معلومات وحقائق، 

اإعالنات عن �سعار املوؤ�س�سة، برامج امل�سوؤولية االجتماعية(.

ر�سائل تعريفية باملنتجات اخلريية، واخلدمات  )مثال معلومات 

عن املنتج اأو اخلدمة، اإعالنات تعريفية، اإطالق منتج، اأو خدمة 

جديدة ، اآراء حول املنتج،اأو اخلدمة(

ر�سائل ترويجية )مًثال اإعالنات طلب متويل م�سروعات خريية، 

دعوة امل�ستفيدين لطلب اخلدمات، اإ�سهار �سعار املوؤ�س�سة(

ر�سائل حتفيزية )مًثال م�سابقات، األعاب، جوائز(

العمالء، م�ساركة  ت�ساوؤالت  االإجابة على  تفاعلية )مًثال  ر�سائل 

التجارب، التعليق، ر�سائل طريفة(

ر�سائل تعليمية )مًثال معلومات عامة، تعليم املجتمع(

ر�سائل تثقيفية )مثل ن�سر قيم العمل اخلريي(

اأخرى
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ما معايير قياس فاعلية وسائل التواصل االجتماعي؟ 

)يمكن اختيار أكثر من معيار(
زيادة التربعات مل�سروعات املوؤ�س�سة .

زيادة طلب امل�ستفيدين على م�سروعات املوؤ�س�سة.

زيادة املتابعني واملتوا�سلني ،عرب التوا�سل االجتماعي.

زيادة اأعداد املتطوعني للعمل يف املوؤ�س�سة.

زيادة املت�سلني، وامل�ستف�سرين عن امل�سروعات.

زيادة اهتمام قادة الراأي باملوؤ�س�سة ،وم�سروعاتها.

اأخرى:
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حدد مستوى اهتمام مؤسستكم بقياس فوائد وسائل التواصل االجتماعي للمؤسسة وأساليب القياس.

المؤشرات

درجة

ا غير موافقمحايدموافقموافق جّدً
غير 

موافق 
ا جّدً

التوا�سل  و�سائل  على  اأدائنا  لتحليل  متعددة  اأدوات  ن�ستخدم 

االجتماعي .

تقي�ض موؤ�س�ستنا العائد النوعي من اال�ستثمار يف و�سائل التوا�سل 

االجتماعي .) مثال عدد املتابعني، مقدار الوقت، معدل التفاعل، 

عدد الت�سفح، عدد االإعجاب وامل�ساركة(.

تقي�ض موؤ�س�ستنا العائد املادي )حجم التربعات( من اال�ستثمار 

يف و�سائل التوا�سل االجتماعي. 

توا�سل  من�سة  لكل   )KPIs( اأداء  مقايي�ض  موؤ�س�ستنا  متتلك 

اجتماعي ن�ستخدمها.

حتلل موؤ�س�ستنا البيانات، التي تك�سف عن فهم جمهورنا، وتتخذ 

القرار حول املحتوى املنا�سب لهم.

اأخرى
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خالل 24 ساعة1-3 أيام4-6 أيامأكثر من أسبوعال تجاوب 

كم من الوقت –عادة- تحتاج مؤسستكم للرد على تفاعل العمالء في 
وسائل التواصل االجتماعي؟ 

)التفاعل يعني أسئلة المستفيدين والمتبرعين، تعليقاتهم، منشوراتهم، الخ...(



استخدامـات وسائـل التواصـل االجتماعـي في المؤسسات الخيرية

154

ما مدى استفادة مؤسستكم من وسائل التواصل االجتماعي؟

درجة

ا اضعيفةكبيرةكبيرة جّدً ال أعلمضعيفة جّدً
تخفي�ض تكلفة اأن�سطة االت�سال الت�سويقي )االإعالن، العالقات 

العامة، االت�سال ال�سخ�سي، تن�سيط التربعات، الخ(.

دخول جمتمعات جديدة .

امل�ساعدة يف زيادة م�ساهدة موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين.

تخفي�ض تكلفة البحث، والتطوير.

زيادة ر�سا امل�ستفيدين، وثقتهم.

احل�سول على عائد اأعلي من التربعات.

تعزيز �سورة املوؤ�س�سة، و�سعارها.

تعزيز م�سداقية، ومكانة املوؤ�س�سة.

تغري طريقة املوؤ�س�سة يف اإدارة اأعمالها.

زيادة اأ�سدقاء املوؤ�س�سة.

اأخرى:
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سابعًا: ما العوامل التقنية، التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟

المؤشرات
الدرجة

موافق 
غير موافقبشدة

موافق 
غير موافق 

ال أعلمإطالًقا

و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة لنا 

و�سائل التوا�سل االجتماعي �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة جلمهورنا  

املعرفة  على  مبّني  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدامنا 

بدرجة ا�ستخدام جمهورنا لها.

اإمكانية الدخول اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اأي وقت عزز 

قيمتها لدينا.

ا�ستخدامنا  من  عزز  الفور،  على  عمالئنا  مع  التفاعل  اإمكانية 

لو�سائل التوا�سل االجتماعي.

عمالئنا  اإىل  الو�سول  لنا   تتيح  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

امل�ستهدفني مبا�سرة.

اأن�سطة التوا�سل االجتماعي الت�سويقية �سهل قيا�سها.

اأخرى:
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المؤشرات

الدرجة

موافق 
غير موافقبشدة

موافق 

غير 
موافق 
إطالًقا

ال 
أعلم

لدى املوؤ�س�سة �سيا�سة ات�سالية حتدد بدقة، ما ين�سر، وما ال ين�سر.

متتلك االإدارة العليا روؤية؛  لتنظيم ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة.

�ساغت االإدارة العليا ا�سرتاتيجية منظمة، ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي يف املوؤ�س�سة. 

حددت االإدارة العليا  االأهداف، واملقايي�ض ال�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

مت تزويد ق�سم و�سائل التوا�سل االجتماعي، باملوارد املنا�سبة؛ لتحقيق اأهدافه.

مّت حتديد االأدوار وامل�سوؤوليات، لكل تطبيق من تطبيقات التوا�سل االجتماعي.

لدينا عقلية االإعالم االجتماعي يف جميع م�ستويات االإدارة.

موظفينا يف كافة امل�ستويات يدعمون ا�ستخدام و�سائل االت�سال االجتماعي.

مت منح مدير االإعالم االجتماعي لدينا �سالحية اتخاذ القرارات.

 لدينا مقايي�ض وا�سحة؛ لتقييم تاأثري تطبيقنا  لالت�سال االجتماعي  الت�سويقي .

ميتلك ق�سم و�سائل االت�سال االجتماعي دلياًل لالإجراءات يف كل جماالت عمله. 

احل�سول على املعلومة القابلة للن�سر منظم داخل املوؤ�س�سة.

مت منح فريق التوا�سل االجتماعي �سالحيات ن�سر املعلومات بعد فرزها باملعايري املعتمدة.

يوجد مواد نظامية، تلزم املخت�سني بالتفاعل االإيجابي وب�سكل دائم يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.

اعتمدت االإدارة العليا خطة، لتدريب، وتاأهيل املخت�سني يف ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي.

لدى االإدارة العليا روؤية مكتوبة، حول و�سائل تطوير االأداء، وا�ستخدام اجلديد.

تدعم االإدارة العليا يف موؤ�س�ستنا امل�ساركة يف امللتقيات املتخ�س�سة باالإعالم االجتماعي با�ستمرار.

اأخرى:

ثامنًا: ما العوامل التنظيمية التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟
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المؤشرات

الدرجة

موافق 
غير موافقبشدة

موافق 

غير 
موافق 
إطالًقا

ال 
أعلم

ميكن للم�ستفيدين اختيار خدمات م�سابهة من موؤ�س�سات اأخرى غري موؤ�س�ستنا بدون  �سعوبة.

التناف�ض بني املوؤ�س�سات اخلريية يف جمال ن�ساط موؤ�س�ستنا قوي.

اخلدمات البديلة يف قطاع العمل اخلريي، ت�ستقطب جزًءا من امل�ستفيدين من خدمات موؤ�س�ستنا. 

من اأولويات موؤ�س�ستنا املحافظة على ح�ستنا من التربعات. 

)للمانحني: ح�ستهم من امل�سروعات اخلريية(.

تزايد املوؤ�س�سات اخلريية التي ت�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي، جعلنا نهتم بها.

دعم  يف  الراأي  وقادة  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  م�ساهري  بتفعيل  اخلريية  املوؤ�س�سات  اهتمام  تزايد 

م�سروعاتها.

تركز موؤ�س�ستنا على اأوقات الذروة يف اليوم، واالأ�سبوع، وال�سنة لكل و�سيلة من و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ظهور فر�ض عمل عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، تعزز قدرات املوؤ�س�سات اخلريية.

ظهور م�ساريع خريية مت ابتكارها، عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.

اأخرى:

تاسعًا: ما العوامل البيئية التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الخيرية؟
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