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اإلهـــــــــــــــــداء
إلى والدي الحبيب الذي تعلمت منه أن السعادة هي الرضى بقدر هللا عز وجل.

إلى روح والدتي الحبيبة التي تعلمت منها أن الصبر ال حدود له.
إلى روح أختي الغالية ورفيقة صباي أم حازم التي تعلمت منها أن هللا ال
يضيع عمل عامل.
إلى إخواني األشقاء الكرماء ،والذين تعلمت منهم التقدير واالحترام.
إلى أخواتي الغاليات واللواتي تعلمت منهن معنى الجسد الواحد.
إلى زوجتي الحبيبة الغالية ،رفيقة الدرب والتي تعلمت منها معاني التفاني من
أجل اآلخرين.
حماي العزيز ،،،وحماتي الطيبة  ،وأصهاري الكرام جميعا.
إلى
َ
إلى أبنائي مهجة فؤادي همام ورامي وفاطمة الزهراء وأسماء وسارة ونسيبة.
وبعد هذا وقبله أهدي هذا العمل إلى الشباب المؤمن الطاهر الظامئ للمجد
والحرية في بالدنا الحبيبة فلسطين.

B

شكر وتقدير
الشكر هلل أوالً وأخرياً لتفضله عليَّ بنعمائه ...
ثم الشكر لصاحب الفضل ،األستاذ الدكتور ماجد حممد الفرا لتفضله باإلشراف على هذه
الرسالة ،وكذلك أقدم شكري وامتناني للدكتور رشدي عبد اللطيف وادي لتفضله بقبول
مناقشة الرسالة داخلياً ،ثم لسعادة معايل وزير الثقافة والشباب والرياضة الفلسطيين الدكتور
حممد إبراهيم املدهون كمناقش خارجي
كما الشكر موصول للمؤسسات األهلية العاملة اليت سامهت معي يف إجناح هذه الرسالة وعلى
وجه اخلصوص أولئك املكلفني مبتابعة احلسابات االجتماعية للمؤسسات األهلية.
ثم الشكر والتقدير ألخي العزيز الكبري األستاذ منري فريج اقطيفان لدعمه املتواصل وتوجيهه
املستمر وتفضله بتدقيق هذه الرسالة لغوياً.
كما ال أنسى األساتذة األفاضل حمكمي االستبانة على نصائحهم ومالحظاهتم املهمة.
ثم الشكر موصول إىل الدكتور منار صبحي حميسن ....صديق الصبا على دعمه
وتشجيعه ومساعدته يل يف جمال البحث منذ بدايته وحتى كتابة هذه األحرف.
وال أنسى الشكر والتقدير والعرفان ملن عشت احلياة بكنفهم من أصدقاء وإخوان،،،،
C
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ملخص الرسالة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد
على جمع البيانات الظاهرة ،وتفسيرها ،مستخدماً االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات .وقد تكون
مجتمع الدراسة من المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة والتي تمتلك حساباً واحداً على األقل في أي
من شبكات التواصل االجتماعي ،وقد قام الباحث باختيار عينة الدراسة مستخدماً أسلوب العينة القصدية
لعدد  000مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة وتمتلك بالفعل حساباً واحداً مفعالً على األقل في شبكة من
شبكات التواصل االجتماعي .وقد تم توزيع  000استبانة واسترجاع  10أي ما نسبته  %10من عينة
الدراسة.
أهم نتائج الدراسة كالتالي:
 .0توجد عالقة طردية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي وبين
تعزيز عالقة هذه المؤسسات األهلية بجمهورها بدرجة ارتباط 0..1
 .9تستخدم المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة شبكات التواصل االجتماعي لألغراض التالية:
 .aزيادة وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها بنسبة .%18
 .bالعمل على رضى الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة األهلية بنسبة .%.9

.c

الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة بنسبة .%.9

 .dالعالقات العامة والتواصل مع الجمهور بنسبة %.0
 .eتمويل المشاريع والحمالت الخيرية بنسبة .%8.

k

أهم توصيات الدراسة كالتالي:



تنصح الدراسة المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أن تتبنى بشكل جدي ووفق خطة
استخدام شبكات التواصل االجتماعي للمساهمة في تحقيق أهدافها.



على التجمعات واالتحادات المختلفة للمؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة وبالتعاون مع
المراكز البحثية دعم البحث العلمي والدراسة التطبيقية الستجالء الموقف من شبكات التواصل
االجتماعي ودراسة مدى وكيفية االستفادة منها في تحقيق أهداف المؤسسات األهلية.
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Abstract
The goal of this study is to identify the use of the non-governmental organizations
(NGOs) in Gaza Strip, Palestine, of the social networks in strengthen their relations
with the public. The researcher used the descriptive and analytical approach, which
relies on collecting and analyzing the data, where surveys are considered as the main
source of data. The study focused on the NGOs in Gaza Strip which each having at
least one page on any of the social networks. Due to the absence of any accurate
statistics on those NGOs, the researcher selected a sample of 100 NGOs each of which
has an active account on any of the social networks. The researcher distributed 100
surveys where 81% of them where returned.

The most important results of this study are:
i.

ii.

There exists a proportional relation between the use of the NGOs of the social
networks and the strength of their relation with the public with a relationship
factor of 0.78
NGOs use social networks to:
1. Increase the public’s awareness about the NGOs performance and services
with a percentage of 85%.
2. Achieve public’s satisfaction on the NGOs services with a percentage of
72%.
3. Limit public’s complaints on the NGOs performance with a percentage of
72%.
4. Public relations and communication with the public with a percentage of
70%.
5. Raising funds for projects and non-profit activities with a percentage of
57%.

The study recommended the following:
1) The study recommends that NGOs should intensively use the social networks
based on a rigorous plan to achieve its goals
2) The study also recommends that NGOs’ unions in Gaza strip should
collaborate with the research centers, aiming to identify the best methods of
using the social networks in achieving their goals.
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 4.4المقدمة:

إن االستخدام األمثل لكافة الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف المؤسسات بشكل عام والمؤسسات األهلية
على وجه الخصوص لهو من ضروريات هذا العصر ومما ال يحتاج إلى كثير نقاش ،ولعل موضوع

االستفادة مما أنتجته عقول أبناء القرن الواحد والعشرين في مجال االتصاالت واإلعالم واإلدارة أصبح
يحتل الصدارة في مواضيع البحث العلمي في الدول المتقدمة والطموحة لترجمة النتائج والتوصيات إلى

مشاريع عمالقة وبرامج تستوعب ثورة العصر من التكنولوجيا واالتصاالت.

ولعل تأثير الطفرات التكنولوجية المتسارعة لم يعد مقتص اًر على االستخدام الفردي بل استفادت المؤسسات

والشركات على اختالف توجهاتها وتنوع مجاالت عملها من مفردات هذه الثورة التكنولوجية العمالقة،

فأنشئت مؤسسات أو شركات تضم آالفاً من العاملين والماليين من المستفيدين ويكون محور أنشطتها

موقع إلكتروني ،أو شركات فضائها الحقيقي هو الشبكة العنكبوتية ،فعلى سبيل المثال موقع

 amazon.comوالذي بدأ بموقع الكتروني لبيع الكتب وأصبح بعد ذلك متنوع الخدمات (حيث يشير
شعاره  -من  Aإلى  - Zإلى تنوع خدماته) ويتميز هذا الموقع بوجود عدد كبير له من األفرع والموظفين

وماليين المستفيدين وهو يعتبر من أهم مواقع بيع التجزئة على االنترنت في العالم فقد صنفه موقع
 www.alexa.comثامن موقع في العالم من حيث الترتيب نظ اًر لعدد زواره ونشاطهم ( Alexa.com,

 .)2013وتبين المعلومات والتي نشرها موقع الشركة نفسه عن العام المالي 9009أهمية هذا الموقع

حيث بلغ عدد الموظفين (بشكل كامل وجزئي) حتى الربع الرابع من العام  9009ما يزيد عن 11400

موظف(.) businesswire.com, 2013

هذا المثال السابق عن amazon.comيوضح مدى التأثير االقتصادي لموقع تشكل في البداية لبيع

الكتب وأصبح اآلن من أكبر المواقع لبيع التجزئة في فضاء اإلنترنت ،وكانت الفكرة من البداية تعتمد

على االستفادة من شبكة االنترنت في تقديم الخدمة للجمهور بشكل آني " "onlineدون الحاجة للذهاب
إلى المتاجر واالنتظار واإلجراءات الروتينية المعروفة فعمل مؤسس الموقع  Jeffrey Bezosمنذ البداية

على جذب الزبائن ومتابعة رغباتهم والتسويق بطرق ابداعية تستثمر ما تبدعه تكنولوجيا االنترنت
والشبكات.
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أمثلة أخرى لتطور ثورة المعلومات والتكنولوجيا كتأثير شبكات التواصل االجتماعي على عالم السياسة
فهذا باراك أوباما الرئيس األمريكي الحالي ( )9002يطلق حملته االنتخابية للعام  9009على الفاسبوك

وقد بلغ عدد المعجبين بصفحته الرسمية على الفاسبوك أكثر من  28مليون معجب حتى شهر أبريل

.)Barackobama, Facebook, 2013( 9002

وقد كانت وسائل االعالم االمريكية قد أوضحت مدى نجاح حملة انتخابات اوباما كرئيس للواليات المتحدة
االمريكية في  9001للمرة االولي ،بسبب اعتماده االساسي علي حشد مؤيديه عن طريق شبكة االنترنت
ووسائل المشاركة االجتماعية الجديدة (عبد هللا.)1122 ،

ولقد بدأت المنظمات تدرك أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ال يهدف فقط لتوصيل معلومات أو

رسائل معينة عن منتجاتها كما كان الحال سابقا عندما كانت الشركات تنشئ موقعاً خاصاً بها على

اإلنترنت تعرف من خالله بالشركة ومنتجاتها ،ولكن تقدم هذا المفهوم ليبتكر آليات جديدة للتعامل بين
المؤسسات وجمهورها ،فقد أصبح للجمهور تأثير فعال وصوت مباشر يخاطب به المؤسسة ويبدي آراءه

في أنشطتها التسويقية واالجتماعية واإلعالمية بكل صراحة وبدون وسيط ،مما يعزز عالقته بشركته

ويزيد الوالء لمنتجاتها(عيد.)9009 ،

إن الماليين من الناس يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي كأفراد للحفاظ على العالقات فيما بينهم

وإلنشاء عالقات جديدة ،كما أن المؤسسات األهلية التي تدرك أهمية تواجدها على شبكة االنترنت لتحقيق
نجاحها أصبحت تدرك أهمية تواجدها بفاعلية على الشبكات االجتماعية .وذلك من خالل انضمامها

لشبكات التواصل االجتماعي المتطورة كشبكة Facebook, Myspaceو  ،Twitterحيث أصبحت هذه
المؤسسات ال تحصر وجودها على شبكة االنترنت من خالل الموقع االلكتروني الرسمي فقط ،والزدهار

هذه التكنولوجيا (تكنولوجيا الشبكات االجتماعية) فإن المؤسسات األهلية تحتاج وبشكل متسارع لفهم
كيفية استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأدوات للتسويق ،وللعالقات العامة والتواصل .كما تحتاج

ه ذه المؤسسات إلى فهم أعمق لفوائد الشبكات االجتماعية ومضارها المتوقعة ،لتتخذ فيما بعد القرار
بالمساهمة والمشاركة الفاعلة فيما بات يعرف بظاهرة الشبكات االجتماعية(.)scherer, 2010

اء كان حقيقياً أم افتراضياً يحتوي على هذا الكم
فال يوجد على االطالق مكان على وجه األرض سو ً
الهائل من الجماهير كما تحتوي هذه الشبكات ،ويكفي للتدليل على ذلك وصول عدد مستخدمي شبكة
التواصل االجتماعي ( )Facebookلما يزيد عن المليار مستخدم حتى شهر مايو
.)thenextweb.com, 2013(9002
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ومع تنامي وصول المستخدمين لصفحات مواقع شبكات التواصل االجتماعي ،مثل ""الفيس بوك"
و"يوتيوب" و"تويتر" و"جوجل بلس" ،ونظ ار لذلك فقد توجهت الكثير من المؤسسات التجارية والحكومية

واألهلية لالستجابة للمتغير الذي ط أر في استخدامات الناس للتصفح ،حتى باتت اإلنترنت عند البعض
تع ني الشبكة االجتماعية؛ لكثرة عدد الساعات التي يمضونها على تلك المواقع؛ هنا توجهت المؤسسات

الخيرية لعمل حسابات على تلك المواقع ،لكن لألسف لم ت َدر بطريقة احترافية تضمن تدفق وزيادة
المتابعين(الحسين.)9002 ،

 4.3مشكلة الدراسة:

تسعى المؤسسات دوماً لقياس مدى قدرتها على تحقيق رغبات جمهورها وتلبية احتياجاته والمساهمة في

حل مشاكله في ظل سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الخاصة ،مما يفرض عليها استحداث طرق جديدة

واستثمار كل الوسائل المبتكرة للوصول إلى هذا الهدف والذي يعتبر دليالً ومؤش اًر على مدى نجاح أي

اء كانت مؤسسة ربحية أم غير ربحية .ولقد برزت في السنوات األخيرة وسيلة هامة
مؤسسة أو هيئة سو ً
في هذا المجال أثبتت نجاحها ونجاعتها في الوصول للجمهور وحشده ومعرفة آرائه بشكل مستمر وآني
وتوجيهه بشكل أسهل وأسرع من السابق ،وهي شبكات التواصل االجتماعي والتي أصبحت تشكل التجمع

األكبر في العالم من الجماهير ،ويبلغ عدد المستخدمين لهذه الشبكة في األراضي الفلسطينية مليون

مستخدم حتى شهر مارس  ،)checkfacebook.com, 2013( 9002ويضاف عليهم 08800

مستخدم من األراضي الفلسطينية للشبكة االجتماعية ( Twitterسنيار ،)9002 ،وقد صنف موقع
التصنيف العالمي للمواقع االلكترونية  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي  Facebookكأول موقع
وشبكة اجتماعية في األراضي الفلسطينية وذلك حتى شهر مايو .)alexa.com, 2013( 9002

ومن خالل تجميع المعلومات المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي ومدى استفادة المؤسسات األهلية

منها ،تبين أن عدد صفحات  Facebookالمصنفة كمؤسسة غير ربحية حتى بداية عام  9002بلغ

 98204مؤسسة غير ربحية حول العالم( ،)socialbaker.com, 2013ولكن لألسف لم يتم الحصول
على معلومات دقيقة لعدد المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة المنضوية ضمن شبكة التواصل

االجتماعي  Facebookأو الشبكة االجتماعية  ،Twitterوال يوجد معرفة حقيقية بواقع استخدام هذه

المؤسسات األهلية للشبكات االجتماعية ،وعليه فقد رشحت مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيسي
3

وهو :ما هو واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز

عالقتها مع الجمهور؟

 4.4متغيرات الدراسة:

المتغير التابع :تعزيز عالقة المؤسسات األهلية بجمهورها وينبثق عنه المتغيرات التالية:
 وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها.

 رضى الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية
 الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة

 مقترحات الجمهور بخصوص االنشطة والبرامج الجديدة.

المتغير المستقل :واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي ويتفرع منه:
 أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

 أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين
 تبني االدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
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المتغير التابع وفروعه

المتغير المستقل وفروعه

تعزيز عالقات المؤسسات

واقع استخدام المؤسسات األهلية
لشبكات التواصل االجتماعي

بجمهورها
وعي جمهور المؤسسات

أغراض استخدام شبكات
التواصل

رضى الجمهور عن األداء

أثر الصفحات االجتماعية على
المانحين

الحد من شكاوى الجمهور

تبني إدارة المؤسسات لمتطلبات
االستفادة من الشبكات

مقترحات الجمهور
شكل( : )4-4ربط المتغيرات التابعة بالمستقلة ،المصدر حسب تصور الباحث

 4.1فرضيات الدراسة:

 .0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات
األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين تعزير عالقة هذه المؤسسات
بجمهورها وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات

األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين زيادة وعي الجمهور بفكرة
المؤسسة

وأهدافها.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات
األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين رضى الجمهور عن أداء
وخدمات المؤسسات األهلية.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات

األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين الحد من شكاوى الجمهور عن

أداء المؤسسة.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات
األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي مقترحات الجمهور بخصوص
االنشطة والبرامج الجديدة.

 .9توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين عند مستوى (

 (α≤0.05حول واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور تعزى إلى المسمى الوظيفي للموظف المكلف

بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي للمؤسسات األهلية.

 4.5أهداف الدراسة:

 .0التعرف على واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي.

 .9استكشاف دوافع المؤسسات األهلية التي تستخدم شبكات التواصل االجتماعي.
 .2دراسة أهمية استخدام الوسائل الحديثة في تطوير العمل االداري المؤسسي.

 .4التركيز على أهمية تعزيز العالقة بين المؤسسات األهلية والجمهور بشتى الوسائل
المتاحة.
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 .8محاولة فهم المعوقات والصعوبات التي تحول دون االستخدام األمثل لشبكات التواصل
االجتماعي من قبل المؤسسات األهلية.

 .6حث المؤسسات األهلية في قطاع غزة إلدراج موضوع استخدام التكنولوجيا بمفهومها
الشامل وتطبيقاتها الواسعة في العمل المؤسسي األهلي في قطاع غزة.

 4.6أهمية الدراسة:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى عنوانها وموضوع بحثها المتعلق باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في

تعزيز عالقة المؤسسات األهلية بجمهورها فهي محاولة مهمة لتحديد سبل استخدام تطبيقات وقدرات هذه
الشبكة في تحقيق تطلعات وأهداف ورؤى هذه المؤسسات ويمكن تقسيم أهمية هذه الدراسة إلى:

أهمية الدراسة بالنسبة للمؤسسات األهلية:


من المتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة المؤسسات األهلية في قطاع غزة إلى التعرف على واقع
استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز العالقة بالجمهور.



يمكن لهذه الدراسة المساهمة أن تسلط الضوء على أهم المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل
لشبكات التواصل االجتماعي في تحقيق اهداف المؤسسات األهلية.



بإمكان هذه الدراسة أن تساهم في تعزيز عالقة المؤسسات األهلية بالجمهور بشكل عام والجمهور

المثقف المتعلم الشباب منهم على وجه الخصوص فالعنصر البشري هو رأس مال نهضة األمم
والشعوب .كما ويأمل الباحث في تعزيز ثقافة المهنية واالستغالل االمثل للموارد المختلفة في خدمة
األهداف السامية للمجتمع وتحقيق تنميته ورفاهية أبنائه.

أهمية الدراسة بالنسبة للباحث:


يأمل الباحث من خالل جهده المتواضع في هذه الدراسة للتعرف على واقع استخدام شبكات

التواصل االجتماعي في المؤسسات األهلية في قطاع غزة واكتساب الخبرة العملية في التعامل
مع هذه الشبكات في تحقيق أهداف المؤسسات األهلية والعمل على رقيها حيث إنه قد عمل في

إحدى هذه المؤسسات العاملة في القطاع لما يزيد عن عقد من الزمن.
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أهمية الدراسة بالنسبة للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي:

قد تحقق هذه الدراسة فائدة للباحثين في مجال العمل األهلي والعالقات العامة وتطوير منظومة

ما بدأ يسمى حديثاً باإلعالم الجديد متمثالً بشبكات التواصل االجتماعي كونها ستسلط الضوء على واقع

استخدام هذه الشبكات في تعزيز العالقة بين المؤسسات األهلية والجمهور لتحقيق أهداف هذه المؤسسات
والوقوف على مطالب وشكاوى واقتراحات الجمهور للوصول إلى الرضى عن األداء المؤسسي.

وحسب علم الباحث فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات النادرة التي تتطرق الستخدام شبكات التواصل

االجتماعي لتحقيق أهداف وطموحات المؤسسات األهلية وتعزيز عالقتها بجمهورها في الوطن العربي
بوجه عام ،وفي فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

 4.7حدود ونطاق الدراسة:

جاءت حدود هذه الدراسة الجغرافية لتغطي المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة والمسجلة في و ازرة
الداخلية الفلسطينية كمؤسسة أهلية.

أما نطاق الدراسة من حيث شبكات التواصل االجتماعي الكثيرة فقد تم التركيز على شبكتي التواصل
االجتماعي Facebookو Twitterمن شبكات التواصل ألسباب تم شرحها في الجانب النظري من

الدراسة.
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الفصل الثاني
شبكات التواصل االجتماعي
 :3.4مفهوم web 2.0

 9.0.0مفهوم وتعريف web 2.0
 9.0.9أهم خصائص web 2.0

 9.0.2أبرز التغييرات التي أحدثتها  web 2.0في عالم االنترنت

 :3.3شبكات التواصل االجتماعي:

 9.9.0تعريف شبكات التواصل االجتماعي.
 9.9.9تاريخ شبكات التواصل االجتماعي.

 9.9.2أشهر شبكات التواصل االجتماعي وأماكن انتشارها

 :3.4شبكة التواصل االجتماعي :Facebook

 9.2.0تعريف شبكة التواصل االجتماعي .Facebook

 9.2.9شبكة التواصل االجتماعي  Facebookبلغة األرقام.

 9.2.2حقائق تتعلق بشبكة التواصل االجتماعي .Facebook

 :3.1شبكة التواصل االجتماعي Twitter

 9.4.0تعريف شبكة التواصل االجتماعي Twitter

 9.4.9شبكة التواصل االجتماعي  Twitterبلغة األرقام.

 9.4.2حقائق تتعلق بشبكة التواصل االجتماعي .Twitter

 :3.5شبكة التواصل االجتماعي Google+

 :3.6شبكة التواصل االجتماعي MySpace
 :3.7شبكة التواصل االجتماعي Flickr
 3.8قصص نجاح
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 3.4مفهوم web 2.0

 3.4.4مفهوم وتعريف web 2.0

ال يمكن الحديث عن مفهوم شبكات التواصل االجتماعي وتعريفها دون التطرق إلى ما أعتبر أنه الجيل
الثاني من االنترنت وهو تقنية  ،)Anderson, 2007( web 2.0وقد ظهر مصطلح  web 2.0ألول

مرة سنة  9004على يد تيم أورلي Tim O'Reillyودل دوجرتي  ،Dale Doughertyوقد استخدما هذا
المصطلح لوصف االتجاهات التقنية الحديثة ،وقد حددا لهذه االتجاهات مجموعة من الخصائص تتلخص

في التفاعلية ،التعاون و مشاركة المستخدم وقد أوضح أورلي الذي يعتبر أول من تحدث عن هذا
المفهوم ماهية هذه التقنية من وجهة نظره فقال :إن "  web 2.0هي ثورة في مجال صناعة الحاسب

اآللي ونشأت بسبب االعتماد على اإلنترنت كبيئة عمل" (خليفة.)9002 ،

وباإلمكان مالحظة التغيير الهائل الذي أحدثه هذا المفهوم فيما بعد ،من خالل عشرات المجاالت الجديدة

التي نمت وترعرعت بتبنيها االنترنت بالمفهوم الجديد  web 2.0والمبني على تفاعل المشاركين

ومشاركتهم للمحتوى ،بل اتجاه صناعة المحتوى الذي أصبح سائداً لدى الكثير من الشركات والمؤسسات،
كمجاالت التعليم واإلعالم والصحافة وعالم التكنولوجيا.

أما باول أندرسون فقد عرف  web 2.0فقال :إن " web 2.0هو إنجاز جديد للتطبيقات اإللكترونية
على اإلنترنت تقوم على طرق جديدة للتفاعلية والتشابك" ( )Anderson, 2007وهو بهذا التعريف

اشترك مع أورلي في أهم خصائص ال  web 2.0أال وهي التفاعلية والتشابك.

وقد عرفه البعض بكونه تقنيات جديدة في عالم االنترنت "مفهوم  web 2.0يعبر عن عدد من التقنيات

التي تجعل من تطوير واستخدام تطبيقات الكمبيوتر أم اًر مقبوالً ومطلوباً ،العديد من هذه التطبيقات الجديدة
هي تطبيقات اجتماعية واألمثلة الواضحة على ذلك شبكات الفاسبوك  ،الويكبيديا  ،التويتر  ،واليوتيوب

(.)Iqbal& others, 2011

أما  deshpandفله تعريف أخر يشترك مع معظم التعاريف السابقة في المضمون لكنه أكثر وضوحاً
حيث يقول :إن  web 2.0هو مصطلح يعبر عن الموجة الثانية من الويب ( )wwwوبمقتضى تلك
التكنولوجيا الجديدة يتمكن األفراد من النشر ومشاركة وتبادل الخبرات والمعلومات مع المجموعات
واألفراد(. )deshpand, 2006

أما الباحث محمود خليفة فله تعريفه الشامل لتقنية  web 2.0حيث يقول " :إن  web 2.0هو فلسفة
أو أسلوب جديد لتقديم خدمات الجيل الثاني من اإلنترنت ،تعتمد على دعم االتصال بين مستخدمي
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اإلنترنت ،وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي على اإلنترنت ،والتعاون بين مختلف
مستخدمي اإلنترنت في بناء مجتمعات إلكترونية ،وتنعكس تلك الفلسفة في عدد من التطبيقات التي تحقق

سمات وخصائص  web 2.0أبرزها المدونات  ،Blogsالتأليف الحر ، Wikiوصف المحتوى Content
 ،Taggingالشبكات االجتماعية  ،Online Social Networksالملخص الوافي للموقع (.RSSخليفة،
.)9002

ومن خالل مراجعة التعريفات السابقة فإن الباحث يميل إلى تعريف خليفة فالمقصود ب  web 2.0ذلك

األسلوب والمفهوم الذي أصبح سائداً مع بداية األلفية الجديدة من ضرورة تعظيم دور المستخدم واالستفادة
القصوى منه في إثراء شبكة االنترنت وزيادة حيويتها وعدد المشاركين والمستفيدين منها ،مما حدا
بالمبرمجين والشركات البرمجية لدعم هذا المفهوم من خالل برامج االنترنت المختلفة والتطبيقات التي

تدعم هذا المفهوم .وبالفعل فقد انتقل االستخدام والفائدة المرجوة من شبكات االنترنت خالل العقد االخير

إلى أرقاماً خيالية من حيث عدد المستخدمين وحجم الفائدة من هذه الشبكة فقد وصل عدد مستخدمي
االنترنت حتى تاريخ  20يونيو  9009ما يزيد على  9مليار و 400مليون مستخدم حول

العالم(.)internetworldstats.com, 2013

وان الباحث ليميل إلى الرأي القائل إن  web 2.0ليست تقنية في حد ذاتها بل هي فلسفة أصبحت
تقوم عليها شبكات االنترنت وشركاتها وطريقة مميزة لعرض مكنوناتها ومدى االستفادة منها ،ومما

يدل على ذلك أن المدونات بدأ الحديث عنها في  4997وظهرت بالفعل في  4999وانتشرت في

 ،3114كذلك فإن الشبكات االجتماعية متواجدة على اإلنترنت منذ التسعينيات ،كما أن تقنية الملخص

الوافي للموقع بدأت في الظهور منذ منتصف التسعينيات ،بينما مصطلح  web 2.0ظهر في ،3111
وعند تقديم التطبيقات الخاصة ب web 2.0فقد تم حصر التطبيقات التي تتوافر فيها خصائص
وسمات خدمات اإلنترنت في بيئة  web 2.0حتى وان كان التطبيق وجد قبل ظهور مفهوم الويب

 3.1كما أوضحنا في المدونات والشبكات االجتماعية (خليفة.)3119 ،

 3.4 .3أهم خصائص :web 2.0

 الويب منصة تطوير متكاملة :الموقع في  web 2.0يستفيد من موارد وخصائص الشبكة تماماً
كما يستفيد مطور التطبيقات من أوامر النظام الذي يبرمج برنامجه عليه.
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 الذكاء والحس االبداعي :من األمور الهامة التي تجعلنا نصنف موقعاً على أنه من جيل web

 2.0هو ذلك الحس االبداعي وحزمة الخصائص الذكية في نفس الفكرة .ويكفي في هذا الصدد
مالحظة محرك البحث  Googleفي تصميمه بذكاء يحتار االنسان من مستواه ،حتى بات

البعض يرجو أن يكون بعض أقرانهم وأصدقائهم في ذكاء محرك البحث  Googleفي معرفة

ماذا يريدون قبل أن يتحدثوا .فهذا الموقع يعتبر من مواقع ال .web 2.0

 البيانات هي األهم :من حيث التجميع والتصنيف والبحث عنها وسهولة الوصول إليها.

 المشاركة :فالمستخدمون هم من يبنون خدمات  web 2.0وليس صاحب الموقع ،فصاحب
الموقع يقدمه كفكرة أو خدمة للمستخدمين ومن ثم يقوم المشاركون بإثرائه وتطويره وتحديثه
وكأمثلة واضحة على ذلك الكثير من المواقع مثل  Facebook ،Wikipediaأو flicker

وغيرها من المواقع التي تعتمد على أوسع مشاركة من قبل المستخدمين.

 االنظمة تتطور إذا كثر استخدامها :حيث كلما زادت المشاركة في ويكيبيديا مثالً كلما زادت
المعلومات التي تحتويها وتصبح مصد اًر مهماً للمعلومات.

 الثقة بالزوار :حيث إن المحتوى في المواقع التي تصنف على أنها من جيل  web 2.0يبنيه
المستخدم أو يشارك مشاركة فعالة في بنائه ،لذا فإن أحد أهم المبادئ هنا هو إعطاء الزائر الثقة
الكاملة للمساهمة في الخدمة ،ومن ثم يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين لتصفية المحتويات

التي تخالف سياسة وثقافة الموقع.

 إن من أهم ما يميز  web 2.0عن  web 1.0أن المحتويات فيه أصبحت من الكل إلى الكل
على عكس  web 1.0عندما كانت المحتويات توجه من أفراد قليلين نحو مجموع المتلقين دون

إمكانية التفاعل أو التواصل بفاعلية .ففي  web 2.0بإمكان أي مستخدم أن يضيف شيئاً للموقع
اء كان صورة أو تعليقاً أو مشاركة أو ما إلى ذلك(ايمان.)9002 ،
سو ً
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 3.4.4أبرز التغييرات التي أحدثتها  web 2.0في عالم االنترنت


دعم االتصال :تقوم تطبيقات  web 2.0بجعل االتصاالت أسهل في مجتمع االنترنت ،فهى

تصل المواقع والشبكات ببعضها البعض ،وتجمع االفراد في شبكات اجتماعية مثل:
 ، Myspace،Facebookكما تربط بين تقنيات االنترنت وتقنيات عالم المحمول.


اعطاء األولوية للمستخدمين :لعل من أهم التغييرات التي أحدثتها تطبيقات  web 2.0أنها
جعلت لمستخدم اإلنترنت دور كبير في إضافة المحتوى ،وبالنظر إلى بعض التطبيقات مثل:
المدونات أو الويكيز نجد أن المستخدم هو المحرر األساسي لهذه التطبيقات وهو المسئول األول

عن محتواها ،بينما قبل ذلك كانت إضافة المحتوى قاصرة على أصحاب المواقع والجهات الناشرة

للمواقع ،أما األن فأصبح المجال مفتوح أمام أي مستخدم لإلنترنت كي يحرر المحتوى الذي

يريده (خليفة.)9002 ،
إذا  web 2.0هي ثورة في مجال االنترنت أهم مالمحها هو تعظيم دور المستخدم وجعله األساس
في أي تفكير جديد للتطوير واالختراع واالبتكار وكما في علم التسويق ( )marketingحيث

القاعدة الذهبية "  " customer is the kingفإن المستخدم أيضا في مفهوم  web 2.0هو
األساس والملك الواجب تعظيم دوره وزيادة مشاركته وتفاعله على الشبكة العنكبوتية ،وعليه فقد
تطورت نتيجة لهذه الفلسفة تقنيات برمجية وتطبيقات تعمل على تسهيل االستفادة من الجمهور

العريض من مستخدمي االنترنت فظهرت الموسوعات مفتوحة المصدر  ، wikiوشبكات التواصل
االجتماعي المختلفة  ،والمدونات  ، blogsفبتنا نشعر أننا بالفعل أمام جيل جديد من االنترنت

هو الجيل الثاني  . web 2.0ومن أبرز مالمح أدوات هذا الجيل المعتمدة على االنترنت هو

شبكات التواصل االجتماعي.
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 .3.3شبكات التواصل االجتماعي

 3.3.4تعريف شبكات التواصل االجتماعي
وفق ما تم تبيانه فيما يتعلق بالجيل الثاني من االنترنت  web 2.0فإن تعظيم دور المستخدم
واشراكه في محتوى المواقع والشبكات االجتماعية يعتبر العامل المشترك في معظم تعريفات شبكات

التواصل االجتماعي .هناك عشرات التعريفات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي هذه بعضها
ألخذ صورة متكاملة عن الموضوع:

بناء على مبدأ التفاعلية لخلق مجتمعات للناس
 شبكات التواصل االجتماعي :هي مواقع صممت ً
على االنترنت وذلك بتقديم الخدمات واألدوات التقنية الالزمة على الشبكة العنكبوتية

(.)webopedia,2013من خالل هذا التعريف يتبين أن مبدأ التفاعلية هو من أهم المبادئ
التي بنيت عليها شبكات التواصل االجتماعي ولكن مفهوم التفاعلية قد تغير مع بداية األلفية

الجديدة،

وذلك

بوالدة

عدد

من

الشبكات

العمالقة

في

هذا

المضمار

مثل

 facebook,HI5,MySpace,Twitterوغيرها والتي أعادت تعريف فكرة شبكات التواصل
االجتماعي من تفاعلية األصدقاء إلى تفاعلية المؤسسات مع الزبائن ،تفاعل المؤسسات مع

بعضها وتفاعل الشعوب مع الشعوب(.)Benneth, 2012

 شبكات التواصل االجتماعي :هي استخدام االنترنت لتمكين االفراد من ايجاد بعضهم البعض
وفق االهتمامات المشتركة وايجاد فرصة ليالقوا بعضهم افتراضيا على شبكة االنترنت

(.)Mohmed, 2010

 شبكات التواصل االجتماعي :هي خدمات تعتمد على الويب وهي تسمح لألفراد ب -0تدشين
ملف شخصي عام أو شبه عام من خالل نظام محدد  – 9تبيان قائمة من المستخدمين الذين

يشتركون مع بعضهم في التواصل وتأسيس عالقة  – 2مشاهدة ومراجعة قائمة األصدقاء الخاصة

بالمستخدم وتلك التي تتعلق باآلخرين الموجودة على ذات النظام (.)Boyd& Ellison, 2007

 شبكات التواصل االجتماعي :قد عرفها كوم بأنها " أي محتوى يتم توليده من قرائه ومستمعيه"
(الدحدوح ،)9009 ،وفي هذا التعريف أعطى الكاتب المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي
الدور األكبر واألبرز ما يعني حث هؤالء المشاركين لزيادة المشاركة واالبداع في االستخدام لهذه

الشبكات كما أصبح ظاه اًر في تنوع صفحات ومجموعات وتطبيقات شبكة الفاسبوك االجتماعية.
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 مواقع التواصل االجتماعي :هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها

بإنشاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين

لديهم االهتمامات والهوايات نفسها ،أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية (الشهري.)9001 ،

 شبكات التواصل االجتماعي :هي تلك المواقع التي تتيح للمشترك بأن ينشئ لنفسه حساباً أو ملفاً
شخصياً بمثابة بطاقة تعريف أو سيرة ذاتية ،تمكنه من عمل عالقات (صداقات) مع المشتركين

اآلخرين على الشبكة .حيث تمكنه هذه العالقات من رؤية ما يعرضه األصدقاء من الروابط أو

الصور أو الفيديو أو التعليقات أو األسئلة أو اإلجابات مع إمكانية التعليق عليها جميعاً ،أو

مشاركتها مع اآلخرين .كما يمكن للمشترك نفسه أن يشارك األصدقاء بما لديه من الروابط أو

الصور أو الفيديو أو األسئلة أو االجابات(الدحدوح.)9009 ،

 شبكات التواصل االجتماعي :هي شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي
وقت يشاءون وفي أي مكان من العالم ،ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت

في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب ،واكتسبت أسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات
بين بني البشر ،وتعدت في اآلونة األخيرة وظيفتها اإلجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجيه

وأبرز شبكات التواصل االجتماعي هي (الفيس بوك ،تويتر ،واليوتيوب) (المنصور.)9009 ،

 شبكات التواصل االجتماعي :مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت
العالمية ( )WWWتتيح التواصل بين االفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم االهتمام أو
االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة ،في نظام عالمي لنقل المعلومات (الصاعدي.)9009 ،

 شبكات التواصل االجتماعي :هي تلك المواقع التي تتيح للمستخدمين تكوين مجتمع افتراضي

لهم على شبكة االنترنت ،وذلك إما من خالل إعادة تكوين العالقات االجتماعية الموجودة أصالً
على أرض الواقع ،أو من خالل تكوين عالقات جديدة ليست موجودة في الواقع .حيث تتيح تلك

المواقع إمكانية البحث عن أصدقاء والتواصل معهم من خالل خدمة التدوين والنشر ومشاركة
األنشطة والمعلومات وغيرها من الخدمات(فورة.)9009 ،
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وعلى ضوء هذه التعريفات فقد عرف الباحث شبكات التواصل االجتماعي كالتالي " :هي مجتمعات

افتراضية على شبكة االنترنت ،تتبنى مفهوم  web 2.0لإلنترنت ،يتواصل مشتركوها أفرادا وجماعات
من خالل استخدام جميع وسائل التواصل المعروفة والمستحدثة ،بهدف تعميق معرفتهم ببعضهم،

واالستفادة القصوى المتبادلة فيما بينهم".

 3.3.3تاريخ شبكات التواصل االجتماعي:

إن شبكات التواصل االجتماعي كثيرة ومتعددة ،منها ما هو متخصص بمشاركة الفيديو مثل موقع

 ،youtubeومنها ما هو متخصص بمشاركة االبحاث العلمية مثل موقع  ،Academiaومنها ما
يتخصص بمشاركة الصور كموقع  ،Flickerوكذلك يوجد منها ما يتخصص بملفات االنجاز الشخصية

مثل موقع  ،Linkedlinوهناك شبكات متنوعة المحتوى من فيديو وصور ونصوص وصوت وملفات

وغيرها من الخدمات ويتربع على عرش هذه المواقع  Facebookو Twitterو MySpaceوGoole+

(الدحدوح.)9009 ،

من خالل دراسة تاريخ مواقع وشبكات التواصل االجتماعي يالحظ أن هناك ارتباط وثيق بين تطور هذه

الشبكات وتطور النظرة أساساً الستخدام االنترنت في العالم ،حيث تطور مفهوم مواقع االنترنت من
منصات لإلخبار واإلعالم إلى شبكات تجمع الماليين من العقول والهوايات واألفكار واالهتمامات حول

العالم ،لالستفادة القصوى من أكبر عدد ممن يستخدم االنترنت وذلك من خالل مشاركاتهم في المحتوى
للعديد من المواقع االجتماعية ،ولم تكن فكرة دفتر الزوار والمنتديات التي انتشرت في عقد التسعينات إال

بداية لهذه الثورة من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي.

ففي العام  0228تم تدشين موقع  classmates.comوقد كان للربط بين أصدقاء ورفقاء الدراسة وال
زال الموقع موجوداً حتى بداية العام الحالي ،وقد تفحصت بنفسي وجوده بتاريخ  9002-0-8ووجدته
على شبكة االنترنت ،لكن في شهر مايو من نفس العام وعند تحديث المعلومات تم زيارة الموقع فأعطى

رسالة تفيد بأنه قد حجب نظ اًر الحتوائه على بيانات مخلة وقد كان يجمع الموقع في قاعدة بياناته الماليين
من األعضاء حول العالم (.)Boyd& Ellison, 2007

أما في العام  022.فقد انطلق موقع  sixdegrees.comوقد كان هذا الموقع يسمح منذ بدايته
للمستخدمين باالنضمام إليه من خالل انشاء ملفات تعريفية شخصية لهم ،ويستطيع المستخدم إضافة

أصدقاء جدد ومشاركة الرسائل ،وقد جذب هذا الموقع الماليين من المستخدمين لكنه فشل في االستم اررية

وأغلق عام  9000حيث كان من أهم أسباب فشله واغالقه في تلك الفترة ،حالة عدم الرضى من قبل
16

المستخدمين للتوسع الذي أحدثه هذا الموقع في تكوين شبكات الصداقة الجديدة وسهولة قبول األصدقاء

فيه(.)Boyd& Ellison, 2007

في الفترة ما بين العام  022.والعام  9000ظهر العديد من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي والتي
كانت في أغلبها تسمح للمستخدمين بإنشاء ملفاتهم الشخصية ( )profilesوالتواصل بين األصدقاء .ولقد
كان من أهم هذه المواقع في تلك الفترة  MiGente ،AsianAvenue, BlackPlanetو كانت تتميز

هذه المواقع في تلك الفترة بالسماح للمستخدم بالتواصل مع اآلخرين دون انتظار الموافقة على الصداقة

(.)Boyd& Ellison, 2007

في العام  0222كان ظهور الموقع  LiveJournalكموقع للتواصل االجتماعي في اتجاه واحد حيث

كان المستخدم يكون أصدقاءه من خالل إرساله لهم رسائل خاصة لالشتراك معه في قائمة األصدقاء

الخاصة به ،ومن ثم يستطيع المستخدم عرض مساهماته ومشاركاته ومشاهدتها مع اآلخرين ( &Boyd
.)Ellison, 2007

في العام  9000أعاد موقع  LunarStormمن تعريف نفسه كموقع للتواصل االجتماعي ،محتوياً على
قوائم لألصدقاء ودفتر للزوار للتعليق وصفحات للمالحظات والمشاركات (.)Boyd& Ellison,2007

في العام  9000ظهرت الموجة التالية من شبكات التواصل االجتماعي والتي بدأت عندما أطلق موقع

 Ryze.comلمساعدة الناس في رفع كفاءة شبكات أعمالهم االقتصادية ،وقد قدم الموقع في البداية
ألصدقاء صاحب الموقع في مدينة سان فرانسيسكو ،والى مجتمع رجال االعمال والتكنولوجيا باإلضافة

إلى المستثمرين والذين هم في الغالب وراء العديد من شبكات التواصل االجتماعي ،لكنه في النهاية أخفق
أيضاً في كسب الكتلة االكبر من الجمهور(.)Boyd& Ellison, 2007

في العام  9009أطلق الموقع  Friendsterكمكمل اجتماعي للموقع  Ryzeوكمنافس للموقع

( Match.comوهو موقع ربحي للتعارف) ،بينما كانت معظم مواقع التعارف في ذلك الوقت تقوم على
تقديم المشتركين في الموقع للناس الجدد (األغراب) وفق االهتمامات المشتركة فإن موقع Friendster

قد صمم لمساعدة األصدقاء لمقابلة أصدقاءهم وقد وصل عدد مستخدميه لما يزيد على 200,000
مس تخدم وذلك حتى قبل أن تقوم الصحافة المحلية بالحديث عنه وتغطية نشاطاته ،لكنه واجه بعد ذلك

صعوبات تقنية واجتماعية ،فقد عجزت خادمات (سيرفرات) وقواعد بيانات الموقع أن تتحمل الزيادة

السريعة في أعداد المنتسبين ،مما حدى بإدارة الموقع لتصعيب عملية التسجيل في الموقع لتقليل االعداد

الجديدة الكبيرة التي ترغب في االنضمام للموقع .هذه الصعوبات التقنية واالجتماعية باإلضافة إلى ما
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عرف باألصدقاء المزيفين الذين انتشروا في الموقع جعل الموقع يتالشى في الواليات المتحدة لكنه في

نفس الوقت استمر وبشكل كبير في بعض المناطق االخرى كالفلبين ،سنغافورة واندونيسيا ( &Boyd

.)Ellison ,2007

منذ العام  9002وصاعداً ظهرت العديد من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي ،فقد نمت في هذا العام
المقدم من قبل المستخدمين وبدأت المواقع تركز على ما يقدمه المشاركون
وبشكل مطرد ظاهرة المحتوى َ
من مشاركات مثل الصور( )Flickrوالموسيقى( )last.fmومقاطع الفيديو( ،)youtubeوفي نفس العام

قام موقع  MySpaceبإجتذاب عدد كبير من مستخدمي موقع  Friendsterبعد أن أشيعت إشاعة في
تلك الفترة أن موقع  Friendsterيعتزم أخذ ثمن من المستخدمين لقاء التمتع بخدماته المختلفة  ،فقام

مستخدمي موقع  Friendsterبالعمل على حث بعضهم البعض للتحول إلى شبكات اجتماعية بديلة مثل

 MySpaceو  . Tribeوقد ميز موقع  MySpaceنفسه من خالل إضافة "ميزات تحت الطلب"،

فسمح لمستخدميه بإضافة السمات الشخصية بهم على صفحاتهم الخاصة ،وقد كان الفتيان حديثي السن

من أكثر مشتركي موقع  MySpaceحيث لم يكن مسموحاً لهم مسبقاً باالنضمام إلى موقع Friendster
والذي كان يحظر على عكس موقع  MySpaceانضمام األحداث إليه .لكنه بعد ذلك واجه مشكلة كبيرة

تتعلق باستغالل القاصرين جنسياً من خالل هذا الموقع(.)Boyd& Ellison, 2007

في العام  9004كان انطالق موقع  Facebookكشبكة تواصل اجتماعي خاصة بطلبة كليات جامعة
هارفارد ليتوافق مع ما صمم هذا الموقع ألجله وهو خدمة طلبة الجامعة .وقد كان االنضمام إلى هذا

الموقع في البداية يتطلب أن يكون المستخدم أحد طلبة الجامعة ولدية بريد الكتروني منها ليتمم عملية

التسجيل في الموقع ،وعندما وسع الموقع نطاق عمله لجامعات اخرى كان يتطلب أيضاً بريداً الكترونياً

من ذات الجامعة ليثبت انضمام المستخدم لهذه الجامعة مما جعل الموقع في البداية محدوداً ومقصو اًر
على فئة ومجتمع محدد وصغير نسبياً (.)Boyd& Ellison, 2007

في سبتمبر  9008سمح موقع  Facebookلطلبة الثانويات باالنضمام إليه ،وبعدها في العام 9006
أضاف المحترفين في الشبكات التعاونية ولكن حتى تلك الفترة كان يلزم للتسجيل في الموقع موافقة

المدرسة الثانوية المنضوي تحتها المستخدم أو الشبكة التعاونية لذلك لم يكن باالستطاعة االنضمام للموقع
بسهولة تامة في تلك الفترة ،في نهاية عام  9006تم السماح للجميع بالتسجيل في الشبكة والتمتع بخدماتها
وتطبيقاتها المختلفة .ولقد تميز موقع  Facebookبالسماح للمطورين من خارج الشركة لبناء تطبيقات
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خاصة بهم " "Applicationsليتمكن المستخدمون من خالل هذه التطبيقات من إضافة المزيد من
اللمسات الشخصية على ملفاتهم في الموقع وإلنجاز مهمات خاصة بهم (.)Boyd& Ellison, 2007

 3.3.4أشهر شبكات التواصل االجتماعي وأماكن انتشارها
الجدول التالي يوضح أهم وأشهر مواقع التواصل االجتماعي ومكان االنتشار األكبر لها.
جدول ()3-4

أهم شبكات التواصل االجتماعي وأماكن انتشارها حول العالم.
م.

مكان االنتشار

الموقع االجتماعي

MySpace .4

الواليات المتحدة والعالم

Friendster .3

جزر المحيط الهادي

Orkut .4

الب ارزيل والهند

Mixi .1

اليابان

LunarStorm .5

السويد

Hyves .6

هولندا

Grono .7

بولندا

Hi5 .8

أمريكا الالتينية – أمريكا الجنوبية – أوروبا

Bebo .9

بريطانيا – نيوزلندا – استراليا

QQ .41

الصين

Cyworld .44

كوريا

Xanga, LiveJournal, Vox .43

الواليات المتحدة

Skyrock .44

فرنسا

Windows Live Spaces .41

العديد من االماكن في العالم

جدول رقم( :)9-0أشهر المواقع االجتماعية وأماكن انتشارهاsource: (Boyd& Ellison, 2007) ،
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 3.4شبكة التواصل االجتماعي Facebook

كما تم تبيانه سابقاً فإن شبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك انطلقت في عام  9004بهدف جمع

طالب الجامعات في الواليات المتحدة االمريكية بصورة اجتماعية ،ففي فبراير من نفس العام كانت البداية
مع طالب جامعة هارفارد من خالل أصحاب الموقع والفكرة زوكربيرج ،موسكوفيتش وكاريس هووز ،وقد

توسعت الشبكة الى الجامعات البريطانية في أكتوبر .)Ebeid, 2012(9008

ولم يعد استخدام هذه الشبكة قاص اًر على التعامل الفردي بين األصدقاء وأفراد العائلة ،بل تلقفته الشركات
والمؤسسات المتنوعة االغراض لخدمة أهدافهم والمساهمة في عملية التطوير والريادة التي تسعى إليها
كل شركة أو مؤسسة .وأصبحت هذه الشبكة محط أنظار واهتمام الباحثين والمؤسسات البحثية المختلفة

للتعرف ودراسة امكانياتها وقدراتها في إحداث عمليات التغيير المنشودة ،فلم يوجد على االطالق حتى
اللحظة مجتمعاً يحوي مليا اًر من البشر تستطيع الوصول إليه بضغطة زر كما هو الحال في هذه الشبكة،
وربما لو استخدمت هذه الحشود الهائلة ووجهت بطريقة مدروسة لخدمة أهداف المؤسسات األهلية

لساعدت وبشكل كبير على تحقيق التنمية والمساهمة في حل المشكالت المجتمعية واالقتصادية.

 3.4.4تعريف شبكة التواصل االجتماعي :Facebook

لقد عرف الباحث الدحدوح( )9009شبكة الفاسبوك على انها" أحد مواقع التواصل االجتماعي والتي يمكن
الوصول إليها على الشبكة العنكبوتية من خالل الرابط ( )Facebook.comوتتيح الشبكة لمستخدميها

التعارف والتواصل ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات من خالل أدوات تقنية تفاعلية.

أما تعريف الباحث االجرائي لشبكة التواصل االجتماعي ال  " Facebookهي مجتمع افتراضي شبة

متكامل ،يجمع اهتمامات ومصالح األفراد والمؤسسات في مكان واحد ،له استخدامات متعددة جدا،
تتميز هذه الشبكة بتطبيقاتها المتنوعة والمفيدة"  ،هي مجتمع وذلك ألن شبكة الفاسبوك عبارة عن

ملتقى يكاد يكون حقيقي للكثير من األصدقاء والتجمعات ذات التوجه واالهتمامات المشتركة ،هذا

المجتمع أو هذه الشبكة أصبحت تجمع جميع ما يرغب االنسان في أن يراه أو يشاركه في مكان واحد

من خالل الصفحات المتعددة والمجموعات الكثيرة المنتشرة على الموقع .وال ننسى بالطبع أهم ما يميز
شبكة الفاسبوك أال وهو الكم الهائل من التطبيقات المفتوحة المصدر للمطورين الخارجيين والذين
يستطيعون من خاللها زيادة كفاءة وتحقيق أهداف الصفحات الفردية أو المؤسساتية الموجودة على

الشبكة االجتماعية.
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 3.4.3شبكة التواصل االجتماعي  Facebookبلغة األرقام:
على الصعيد العالمي:

 عدد مستخدمي الشبكة اليومي هو  668مليون مستخدم حتى نهاية مارس 9002
(.)thenextweb.com, 2013

 عدد الحسابات التي تزار شهرياً على الشبكة هي  0.00بليون حساب حتى نهاية مارس
.)thenextweb.com, 2013(9002

 عدد مستخدمي الشبكة من خالل الهواتف النقالة بلغ

 .80مليون مستخدم ( %6..6من

المستخدمين الكليين) حتى نهاية مارس .)thenextweb.com, 2013( 9002

 يمثل المستخدمون ممن تتراوح أعمارهم بين  01و 94عام النسبة األكبر من مستخدمي شبكة
الفاسبوك بنسبة .)socialbaker.com, 2013(%26

 يتفوق الذكور على االناث في استخدام الفاسبوك بنسبة  %68من إجمالي المستخدمين ،مقارنة
بـ  %28من اإلناث (.)socialbaker.com, 2013

 عدد الصفحات المسجلة في شبكة الفاسبوك كصفحة مؤسسة غير ربحية Non-profit
organizationsحتى بداية عام  9002هو  98204صفحة (.)socialbaker.com, 2013
على الصعيد العربي:
أوضح تقرير االعالم االجتماعي العربي الصادر عن كلية دبي لإلدارة الحكومية بعض المعلومات

الهامة والمفيدة عن تناول الوطن العربي وشعوبه لشبكة التواصل االجتماعي  .Facebookوقد صدر
التقرير بتاريخ يونيو .)Arab Social Media Report, 2012(9009

 .0بلغ عدد مستخدمي شبكة الفاسبوك في المنطقة العربية حتى نهاية يونيو  9009ما يزيد عن
 48مليون مستخدم.

 .9المستخدمين الشباب (من سن  08حتى  )92في المنطقة العربية يمثلون  %.0من إجمالي
المستخدمين في المنطقة العربية.

 .2اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية هي اللغات المسيطرة على شبكة الفاسبوك ،واللغة العربية
هي اللغة األسرع نمواً من بين اللغات األخرى في هذه المنطقة.
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 .4يستخدم المستخدمون العرب شبكات التواصل االجتماعي لألغراض التالية:
 للحصول على االخبار ،المعلومات ،النصائح الخاصة بقضية معينة.

 للتواصل مع العائلة/األصدقاء وذوي المزاجيات واالهتمامات المشتركة.
 للهو والترفيه.

 للمشاركة باآلراء المختلفة في قضايا معينة.
 للمساهمة في االنشطة السياسية والمجتمعية المختلفة.
 لألغراض المهنية والوظائف

 .8الدولة العربية االولى في عدد المستخدمين هي مصر بواقع  0.مليون مستخدم تليها السعودية
بواقع  6مليون مستخدم ثم المغرب ب  8.2ماليين مستخدم (.)socialbaker.com, 2013

 .6سيطرت الصفحات الخاصة بالشركات المصرية على معدالت النمو خالل عام  ،9009حيث
كانت شركة "موبينيل" المصرية لخدمات الهاتف النقال ،هي األسرع نموا على "فيسبوك"

 Facebookخالل هذا العام الماضي ،وتلتها شركة المراعي السعودية ،وكان من ضمن قائمة
العالمات التجارية العشر األسرع نموا على الموقع في المنطقة شركات "سامسونج" ،Samsung

"فودافون" " ،Vodafoneنوكيا"  ،Nokiaو"سفن أب"  .upفي مصر( socialbaker.com,

.)2013

 3.4.4حقائق تتعلق بشبكة التواصل االجتماعي :Facebook

 .0يرتب موقع  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك كأول موقع عالمي على شبكة
االنترنت من حيث الزيارة ومن حيث اإلشارة إليه حتى مارس .)alexa.com,2013(9002

 .9يرتب موقع  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك كأول موقع في المناطق
الفلسطينية من حيث الزيارة واإلشارة إليه (.)alexa.com, 2013

 .2تعتبر شبكة  Facebookاألكبر واألوسع انتشا اًر من بين شبكات التواصل االجتماعي فمازال

فيسبوك هو موقع التواصل االجتماعي األول بعدد مستخدميه الذي يفوق البليون مستخدم على

مستوى العالم حتى بداية شهر مايو .)checkfacebook.com, 2013( 9002
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 .4تعتبر شبكة الفاسبوك هي الشبكة االجتماعية األولى أيضاً من حيث االستخدام في األراضي
الفلسطينية حيث بلغ عدد االعضاء المنتسبين من قطاع غزة والضفة الغربية قريباً من مليون

مستخدم (.)checkfacebook.com, 2013

 .8تتميز شبكة  Facebookبأنها من أكثر أدوات اإلعالم الجديد قدرة على العمل ضمن تطبيقات
عديدة مثل اليوتيوب ،الدردشة ،خدمة التليفون النقال ...iPhoneإلخ ،بل تتيح لصاحب الموقع

خلق التطبيق الذي يرغبه (العتيبي.)9009 ،

 3.1شبكة التواصل االجتماعي " "Twitter
 3.1.4تعريف شبكة التواصل االجتماعي " " Twitter
شبكة التواصل االجتماعي " ”Twitterهي شبكة اجتماعية لخدمة التدوين المصغر ،وهي شبكة للمعلومات

في الوقت الحقيقي ”.)Lassila ,2010( “online

التدوين المصغر( :)microbloggingهو عبارة عن خدمات تقدمها شبكات اجتماعية تسمح بإنشاء
حسابات وصفحات شخصية تعتبر بمثابة مدونات ،كرسائل قصيرة ال تتجاوز  040حرفاً (في حالة

 )Twitterلعرضها ومشاركتها على الويب ومن خالل أجهزة الهواتف المحمولة ،ويتم التدوين إما عبر
الويب (سواء من خالل الموقع نفسه أو عبر مختلف التطبيقات المكتبية المتطورة) أو عبر الرسائل

القصيرة( .)SMSويعتبر  Twitterأشهر موقع للتدوين المصغر (ايمان.)9002 ،

وتعتبر فكرة إعطاء المستخدم لعدد محدود من الحروف لكي يشارك بفكرته أو بالمعلومة التي يريد أن

ينشرها سبباً شجع العديد من المستخدمين لالشتراك في هذه الشبكة االجتماعية ،فهي ال تستهلك كثي اًر
من الوقت أو الجهد وتشجع على االختصار ،فيقبل المدونون والقارئون للتدوينات بشكل كبير على هذه

المشاركات ،وقد ظهر تويتر في بداية عام  2006على يد ثالثة من المبرمجين الطموحين كمشروع

تجريبي للتواصل الداخلي بين موظفي شركة  Odeoفي مدينة سان فرانسيسكو األمريكية ،ومع ظهور

الفائدة من خدمات هذا المشروع قامت الشركة في وقت الحق من ذلك العام بإطالق تويتر بشكل رسمي
لالستخدام كموقع للتواصل االجتماعي باسم  twitter.comأي الم َغ ِّرد أو الم َس ْق َسق ،ورغم تعرض الموقع

للعديد من الصعوبات التقنية حتى وقت قريب بسبب تزايد عدد المستخدمين له  ،إال أنه القى نجاحاً

واضحاً على شتى األصعدة ،و بعد انفصال تويتر عن الشركة األم وتحوله في العام  2007إلى شركة
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قائمة بذاتها بإسم  . Twitter, Incواالستمرار في تطويره واالرتقاء بخدماته توسع انتشاره بوتيرة عالية

في مختلف أنحاء العالم (الحالق.)9009 ،

ملخص لفكرة عمل شبكة التواصل االجتماعي :Twitter
يمكن القول إن مكونات موقع تويتر تعتمد باألساس على المتا ِبع  followingوهو الشخص
الذي اشترك في موقع تويتر ووجد صديقاً أو صاحب اهتمام مشترك معه فعمل له متابعة ،أي متابعة ما
ينشره هذا العضو ،باإلضافة الى إمكانية رؤية تفضيالته ونقاشاته العامة مع أصدقائه واالشتراك في هذه

المتابع  followerوهو الشخص الذي يتابعه االخرون
المحادثات إن أراد ،وأيضاً من مكونات الموقع
َ
من خالل مشاركاته وتفضيالته وتغريداته المختلفة ،ثم بعد ذلك هناك ما يعرف بالتغريدة  tweetوالتي
يغرد بها مشتركي الشبكة االجتماعية ،ولعل شعار الشبكة "العصفورة" يوحي بالفكرة األساسية التي بنيت

عليه هذه الشبكة االجتماعية ،فكثي اًر ما يقال لنا عندما نسأل كيف وصلت أخبارنا لمن نحب دون علم
منا فتكون االجابة" أخبرتني العصفورة"  ،وهذا بالفعل ما يحدث عند استخدام موقع التويتر فهو عبارة عن

معلومات صغيرة المبنى لكنها كبيرة المعنى وتصل إليك أينما كنت في ِّ
التو واللحظة (الحالق.)9009 ،
أهم المالحظات المتعلقة باستخدام شبكة التواصل االجتماعي  Twitterكما تحدث
عنهاالحالق(:)3143
 التغريد من خالل الموقع بفقرة تتكون فقط من  040حرف.
 العمليات التي تتعلق بالتغريدة (فتحها -إعادة تغريدها – تفضيلها – الرد عليها – تضمينها في
موقع أخر)

 المشاركة من خالل الموقع بملفات وروابط الوسائط المتعددة.
 البحث في المشتركين والمتابعين المحتملين.
 التكامل بشكل كبير مع الهواتف النقالة حيث يستطيع المشترك أن يرى مشاركات من يتابعهم
من خالل الرسائل القصيرة  SMSحتى دون اتصال باالنترنت ،وكذلك بإمكانه الرد عليها بنفس
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الطريقة دون اتصال أيضاً باالنترنت ،وترسل مشاركته إلى هواتف أصدقائه ومتابعيه من خالل

رسالة قصيرة .SMS

 المشاركة وانشاء المجموعات والقوائم الخاصة.

 3.1.3شبكة التواصل االجتماعي  Twitterبلغة األرقام:
هذه االحصائيات واألرقام مستقاة من الموقع العالمي ( )statisticbrain.com, 2013حتى تاريخ

 9002/8/1وهي:

 بلغ عدد مستخدمي تويتر في العالم  554,750,000مستخدم.
 متوسط التغريدات على الموقع هي  58مليون تغريدة يومياً .
 نسبة من يستخدمون أجهزتهم النقالة الستخدام موقع تويتر هو  %42من المستخدمين.
معلومات أخرى من تقرير االعالم االجتماعي العربي الرابع (.)Arab Social Media Report, 2012
 عدد المستخدمين العرب لموقع تويتر حتى نهاية شهر يونيو  9009بلغ  2,099,706مستخدم.
 عدد التغريدات العربية بلغت  172,511,590تغريدة في شهر مارس  9009فقط.
 عدد المستخدمين في االراضي الفلسطينية بلغ  08800مستخدم(سنيار.)9002،

 3.1.4حقائق تتعلق بشبكة التواصل االجتماعي Twitter
 .0يرتب موقع  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي  Twitterفي المرتبة  04على شبكة
االنترنت من حيث الزيارة ومن حيث اإلشارة إليه حتى مايو )alexa.com, 2013(9002

 .9يرتب موقع  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي  Twitterفي المرتبة  92في المناطق
الفلسطينية من حيث الزيارة واإلشارة إليه حتى مايو .)alexa.com, 2013(9002
 .2يعتبر موقع شبكة التواصل االجتماعي  Twitterالموقع األول عالمياً للتدوين المصغر
.)gurugrounds.com, 2013( microblogging
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 .4تتميز شبكة التواصل االجتماعي  Twitterباستخدامها لخدمات الرسائل النصية القصيرة SMS
على الهواتف النقالة بطريقة سهلة ومنتشرة(الحالق.)9009 ،

 .8تتكيف شبكة التواصل االجتماعي  Twitterبشكل كبير مع تطبيقات الهواتف الذكية وتستفيد من
قدراتها في االنتشار والتواصل(الحالق.)9009 ،

 3.5شبكة التواصل االجتماعي Google+
هي شبكة اجتماعية قريبة جداً من  Facebookتقدمها شركة جوجل ،وقد تم إصدار النسخة

التجريبية من الموقع في  91يونيو  ،9000وقد قامت شركة جوجل بإنشاء شبكة  Google+االجتماعية
بالكامل بعد محاوالت سابقة من الشركة في بناء شبكات اجتماعية لم يكتب لها النجاح مثل خدمة "

صدى جوجل " و جوجل بز وغيرها (الفارس نت.)9002 ،

وقد أعلنت شركة ''جوجل'' األمريكية ،أن عدد مستخدمي خدمة '' ''Google Plusوصل إلى 800

شخصا بحلول يونيو  ،9002وأن عدد الصفحات التي تم إنشائها من خالل الموقع وصلت إلى
مليون
ً
 9.8مليون صفحة ،فيما بلغ عدد المستخدمين الذين لهم نشاط على الموقع إلى  020مليون في 20
يوما(الشبيني.)9002 ،
ً

أهم خصائص  Google+كما وردت في تقرير شركة تطوير حلول االنترنت:


خاصية  :Streamتعتبر خاصية  Streamمن أبرز دعائم  +Googleالتي ال تقدم أي جديد
وتشبه كثي اًر  Google Buzzأو .Facebook News Feed



خاصية  :Circlesتم تطبيق خاصية  Circlesبطريقة مميزة حيث يسهل من خاللها إنشاء قوائم
األصدقاء بالمقارنة مع نفس الخصائص في تويتر وفيسبوك ،كما تتضمن الخاصية إمكانية

“السحب واإلفالت” هذا بجانب رسوم لطيفة تظهر عند القيام بأفعال معينة.


خاصية  :Profilesخاصية  Profilesتعتبر منفذ خاص للبيانات الفعلية المتوافرة على بروفايل
المستخدم على خدمات جوجل ،وال يوجد فعلياً شيء خاص ومميز متعلق بخاصية .Profiles
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خاصية  :Hangoutsأحد أبرز الجوانب المبتكرة في  +Googleحيث تغري المستخدمين
لالنخراط في محادثات فيديو جماعية ،ومن المدهش فيها قدرة الكامي ار على التغير واالنتقال

والتركيز على الشخص المتحدث ،بحيث يمكن التعامل مع عدة مصادر للفيديو في نفس الوقت،

واذا ما حققت  +Googleنجاحاً كبي اًر فإن  Hangoutsستكون أحد أهم ركائز ذلك النجاح.


خاصية  :Sparksحيث أن جوجل قامت ببناء محرك خاص لتقديم االقتراحات والتوصيات من



خاصية  :Photosخاصية جيدة ومفيدة تعتمد على فكرة تحرير الصور وتعديلها بصورة أقرب

خالل .Sparks

لما في الفيسبوك ،كما أنها تمتاز بالسرعة والتنظيم الجيد ما يجعلها إضافة مهمة للغاية لشبكة

 ،+Googleوهدفها هو إضفاء قدر أكبر من الطابع الفني والشخصي على الصور.

 3.6شبكة التواصل االجتماعي MySpace
هو موقع يقدم خدمات الشبكات االجتماعية على الوب كشبكة تفاعلية بين األصدقاء المسجلين
في الخدمة باإلضافة إلى خدمات أخرى كالمدونات ونشر الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو
والمجموعات البريدية وملفات المواصفات الشخصية لألعضاء المسجلين .يقع مقر الشركة في سانتا

مونيكا في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية بينما يقع مقر الشركة األم "نيوز كوربوريشن" في
مدينة نيويورك(.)socialnetwork1212, 2013

ويصنف موقع التصنيف العالمي  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي  MySpaceفي الرقم

 328عالمياً من حيث الزيارة وذلك بتاريخ .9002/6/0.

كبير من مستخدمي
اً
وقد انطلقت هذه الشبكة االجتماعية في أغسطس  ،9002جاذبةً إليها عدداً

موقع (Friendsterوهو أحد الشبكات االجتماعية المشهورة في تلك الفترة) بعد أن أشيعت إشاعة
في تلك الفترة أن موقع  Friendsterيعتزم أخذ ثمن من المستخدمين لقاء التمتع بخدماته المختلفة،

فقام مستخدمي موقع  Friendsterبالعمل على حث بعضهم البعض للتحول إلى شبكات اجتماعية
بديلة مثل  MySpaceو  . Tribeوقد ميز موقع  MySpaceنفسه من خالل إضافة "ميزات

تحت الطلب" ،فسمح لمستخدميه بإضافة السمات الشخصية بهم على صفحاتهم الخاصة ،وقد كان
27

الفتيان حديثي السن من أكثر مشتركي موقع  MySpaceحيث لم يكن مسموحاً لهم مسبقاً باالنضمام

إلى موقع  Friendsterوالذي كان يحظر على عكس موقع  MySpaceانضمام األحداث إليه
(.)Boyd& Ellison, 2007
وقد استحوذ على شبكة  MySpaceكل من الشركة اإلعالمية األميركية ""Specific Media LLC
ونجم البوب األميركي الشهير "جاستين تيمبرليك"  ،ولالشتراك بهذا الموقع ال بد أن يتجاوز عمر

المستخدم  04عاماً ،بعدها يمكن لهذا المستخدم القيام بدعوة األصدقاء للمشاركة والبحث عن
األصدقاء المشتركين بالفعل ليتسنى لهم تبادل الصور ونشر الموسيقى ومقاطع الفيديو .وقد وصل

عدد مستخدمي  MySpaceحتى  9009إلى ما يزيد على  969مليون (أكشنها.(9002 ،
ومنذ هذا اإلستحواذ عملت شركة " "Specific Media LLCبجد كبير من أجل إرجاع هذه الشبكة
إلى مكانتها الطبيعية وأول ما قامت به هذه الشركة هو تغيير تصميم الموقع بشكل جذري لجعله

أكثر سهولة في اإلستخدام وأكثر أناقة من السابق وأكثر إحترافية من ذي قبل(تك عربي.)9002 ،

 3.7شبكة التواصل االجتماعي Flickr
هو موقع لمشاركة الصور والفيديو ،وحفظها وتنظيمها .يعتبر أيضاً جمعية لهواة التصوير على

اإلنترنت .باإلضافة إلى كونه موقعا مشهو ار للمشاركة في الصور الشخصية ،يتم استخدام الموقع

من قبل المدونين من خالل إعادة استخدام الصور الموجودة فيه .وقد أخذ الموقع شهرته من خالل
ابتكاراته كإضافة التعليقات ) (commentsمن قبل الزائرين وكلمات المفاتيح) . (tagsتم تطوير

موقع فلكر في سنة  9009من خالل شركة لودي كورب ) (Ludicorpفي فانكوفر في كندا .حيث

قامت الشركة بإطالق فلكر ألول مرة في فبراير  .9004عندما قامت بتأسيس لعبة جماعية عمالقة
على اإلنترنت .في مارس  ،9008اشترت شركة ياهو شركة لودي كورب وفلكر

(.)socialnetwork1212, 2013

وقد تحدثت ايمان الزبيدي عن معلومات رقمية بخصوص موقع فلكر كالتالي:


عدد مستخدمي موقع فليكر حتى يناير  9009هو  80مليون مستخدم.



عدد الصور التي يتم تحميلها كل يوم على فليكر هو  4.8مليون صورة.
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عدد الصور الموجودة على الموقع هي  6مليار صورة.



كامي ار  iPhone 4هي األكثر شعبية على موقع فليكر.

مميزات شبكة التواصل االجتماعي فلكر:
يمكن إجمال مميزات الشبكة االجتماعية فلكر كما جاء في تقرير للناشر إبراهيم حسن بالتالي:
 رفع وتحميل وادارة وتحرير ومشاركة الصور على األنترنت بسهولة وسرعة وفعالية.
 ترتيب الصور في مجموعات  collectionsوصور فرعية في  Setsوالبومات خاصة وعامة.

 بناء شبكة اجتماعية مع األصدقاء والمعارف وربط حساب فليكر مع حساب الشبكات األجتماعية
مثل الفيسبوك وتويتر.

 تنظيم سهل للصور وادارة مريحة ،كتغيير اسماء مجموعة من الصور دفعة واحدة ،أو نقلها من
مجموعة إلى أخرى أو حذفها … الخ.

 توفر شبكة فلكر برنامج بسيط وسهل االستخدام لسطح المكتب لرفع الصور إلى موقع الخدمة.
 الخصوصية :حيث باإلمكان تحديد بعض الصور على انها خاصة وال يراها اال اشخاص
محددون تختارهم انت.

 قابلية التحرير :مع  PICNIKحيث أصبح باإلمكان تحرير وتنقيح والتعديل على الصور اونالين
كما في الفوتوشوب.

 امكانية إضافة تعليقات على صور المستخدم وصور األخرين.
 خدمة األوسمة  Tags.على الصور.

ويصنف موقع التصنيف العالمي  alexa.comشبكة التواصل االجتماعي  Flickerفي الرقم  22عالمياً

من حيث الزيارة بتاريخ .9002/6/0.

 3.8قصص نجاح
حين يتم الحديث عن شبكات التواصل االجتماعي وأهميتها في تحقيق أهداف المؤسسات األهلية

ومن أهمها رعاية ومساعدة الجمهور بتحسين حياته وحل مشاكله ،فبإمكان هذه الشبكات االجتماعية
المساهمة بشكل فاعل في حشد التمويل الالزم لحل هذه المشكالت والعناية بالجمهور من خالل مد يد
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العون والمساعدة له .ويحتاج اإلنسان لتزداد قناعاته إلى األدلة العملية والتجارب الحقيقية لمؤسسات قد
نجحت في هذا المضمار.

هذه القصة الحقيقية لنجاح إحدى المؤسسات األهلية في جلب تمويل إلحدى حمالتها اإلغاثية لمساعدة

منكوبي زلزال هاييتي في يناير  ،9000هذه المؤسسة هي مؤسسة  Oxfam Americaوالتي استخدمت
أحد تطبيقات شبكة التواصل االجتماعي  Facebookفي التمويل وهو تطبيق causesوالذي يتعلق

بتمويل المؤسسات األهلية من خالل شبكة الفاسبوك ،وقد بلغت مجموع التبرعات التي وصلت الحملة

في األيام الخمسة األولى ما يزيد على  100,000دوال أمريكي). (Holland& others, 2010

وبطريقة أخرى لجلب التمويل ولنفس الهدف فقد لعبت شبكات التواصل االجتماعي مثل موقعي Twitter
و Facebookدو ار في نشر رسائل االستغاثة والدعوة للتبرع ،حيث استخدم نجوم السينما والفن الذين
يسجلون حضو ار على تلك المواقع صفحاتهم التي يتابعها الماليين لنشر رسائل تحث على التبرع للصليب

االحمر عبر ارسال رسائل نصية من هواتفهم المحمولة والتي تقوم بشكل مباشرة بالتبرع بمبلغ  00دوالرات

يتم تحميلها على فواتير هواتفهم .وتشير التقارير الى ان الصليب االحمر استقبل حتى بعد ظهر يوم

الخميس أي بعد يومين من تاريخ الزلزال ما قيمته  4ماليين دوالر من التبرعات عبر هذه الوسيلة من
مستخدمي الهاتف النقال في الواليات المتحدة .وقد ذكرت شركة  appleاالمريكية انها فتحت الباب

لمستخدمي برنامج  ،iTunesالذي يعد المنصة الرئيسية لشراء المنتجات الموسيقية ،للتبرع مباشرة

لهاييتي ،تماما بذات الطريقة التي يقوم بها المستخدم بشراء احدى التطبيقات البرمجية لهاتف ""iPhone

الخاص به (القديحي.)9000 ،
وقد أشار خبراء في تقنية المعلومات ان الشكوك التي حامت حول فعالية شبكات التواصل االجتماعي
في دفع مستخدميها للتبرع بأموالهم قد تراجعت حدتها ،خالل االزمة الحالية ،نتيجة لحجم التبرعات التي
حركتها بشكل كبير فداحة الكارثة وانتشار رسائل االستغاثة الى جانب ابتكار اساليب تبرع جديدة سهلة

وال تحمل المستخدم الكثير من المال (القديحي.)9000 ،
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جدول()3-2
المؤسسات األهلية الخمس األولى من حيث حجم التمويل في العام  3119باستخدام تطبيق
 causesالموجود على شبكة التواصل االجتماعي .Facebook
اسم المؤسسة األهلية

اجمالي عدد األعضاء

Aflac Cancer

0,04.,090

اجمالي التبرعات حتى

متوسط التبرع  $لكل

تاريخ 3119/44/6

عضو

0,068,228

0$

Center and Blood
Disorders Service
of Children’s
The Nature

222,620$

088,.82

9$

Conservancy
TPRF: Food for

994,220$

4,922

82$

People
Overseas China

$189,157

4,876

$39

Education

Foundation
)(OCEF
Tibetan Freedom

$162,709

52,874

$3

Movement

Source: (Holland& others, 2010, p11).
يتبين من الجدول السابق أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لغرض تمويل الحمالت الخيرية وطلب

الدعم والتبرع لألنشطة والمشاريع التي تستهدف فئات مختلفة ،قد استثمرته العديد من المؤسسات األهلية
الغربية وقد نجحت في ذلك نجاحاً مهماً ،باإلمكان البناء عليه وتطويره.
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الفصل الثالث
المؤسسات األهلية في قطاع غزة

 4.4مقدمة
 4.3تعريف المؤسسات األهلية
 4.4تعداد وتصنيفات المؤسسات األهلية في قطاع غزة
 4.1دور العالقات العامة داخل المؤسسات األهلية في العناية بجمهورها

32

 4.4مقدمة:
مراكز القوى داخل أي كيان مستقل تتوزع إلى ثالث جهات ،الحكومة وما يفرز عنها ويالزمها

من مؤسسات الدولة ،والقطاع االقتصادي بفاعلياته وعناصره المختلفة ،ومؤسسات المجتمع المدني أي
المؤسسات األهلية والتي قد تسمى " المؤسسات غير الحكومية" أو " المؤسسات الخيرية " أو " المؤسسات
غير الربحية " أو غيرها من التعبيرات المختلفة.

وتنفرد المؤسسات األهلية الفلسطينية عن مثيالتها في البلدان العربية والعالم بخصائص فرضتها

حقائق استثنائية ،أنها تعمل على أرض خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي بكل ما يعنيه ذلك من ضرورات

معالجة نتائج سياسة االحتالل في التدمير الممنهج لكل مقومات المجتمع المدني الفلسطيني والظروف
بالغة القسوة لالحتالل بوقائعه اليومية الضاغطة من تهويد للقدس والمحاوالت المستمرة لتهجير سكانها

الفلسطينيين ،وتخريب االقتصاد الوطني الفلسطيني والحاقه باالقتصاد اإلسرائيلي ،هذا إضافة إلى قمع

الحريات الديمقراطية ومصادرة الحقوق المدنية المنصوص عليها في القوانين الدولية(أبو علبة.)900. ،
 4.3تعريف المؤسسات األهلية:
هناك الكثير من التعريفات التي توضح ماهية المؤسسات األهلية نسرد بعضاً منها:
يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة عن الحكومات ،تتسم
بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو قانونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية ،وتسعى بصورة عامة إلى
تخفيف المعاناة ،أو تقرير مصالح الفقراء والفئات المستضعفة األخرى ،أو حماية البيئة ،أو توفير الخدمات

االجتماعية األساسية ،أو االضطالع بتنمية المجتمعات المحلية (عبد العزيز.)900. ،
الجمعية أو الهيئة :هي شخصية اعتبارية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة
أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام ،دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه
بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية ،ومن هذا التعريف يتضح أو المؤسسات غير الحكومية تعني

المنشأة األهلية أو المنظمة غير الحكومية أو المؤسسة الخيرية وجميعها لها نفس التعريف (قانون
الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني .)9000،
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ويذكر منصور( )9004أن المؤسسات األهلية هي مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال

بين االسرة والدولة-أهدافها العمل من أجل تحقيق مصالح أفرادها وهي تلتزم بقيم ومعايير سامية مثل

االحترام والتراضي والتسامح واالدارة السليمة للتنوع والخالف.
ومن خالل مجموعة التعريفات السابقة بإمكاننا القول إن المؤسسات األهلية تشترك في التالي:
 المؤسسات األهلية هي كيانات مستقلة عن الحكومات.
 ال يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً للمؤسسات األهلية.
 للمؤسسات األهلية أهداف إنسانية أو قانونية أو تنموية.
 تتكون المؤسسات األهلية من مجموعة من األفراد وال يؤسسها فرد واحد.
 تتكون المؤسسات األهلية باألصل ألجل تحقيق هدف محدد أو حل مشكلة مجتمعية معينة ،أو
رعاية فئة مهمشة أو فقيرة.

 العضوية داخل المؤسسات األهلية عضوية اختيارية تطوعية.
 تلتزم المؤسسات األهلية في عملها وعالقتها بالطابع السلمي
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 4.4تعداد وتصنيفات المؤسسات األهلية في قطاع غزة
بالتواصل مع اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في نهاية شهر مايو 9002

لالستفسار عن أخر إحصائيات المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة ،وتصنيفاتها فكانت المؤسسات
األهلية العاملة في قطاع غزة تتوزع وفق التالي:
جدول ()4-4
توزيع المؤسسات األهلية وفق التوزيع الجغرافي
م.

المحافظة

عدد المؤسسات

.0

محافظة غزة

400

.9

محافظة الشمال

00.

.2

محافظة خانيونس

26

.4

محافظة الوسطى

22

.8

محافظة رفح

.4
791

المجموع

جدول( :)2-0توزيع المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة وفق التوزيع الجغرافي ،اإلدارة العامة للشئون العامة
والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية في قطاع غزة ،مايو 9002
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جدول()4-3
توزيع المؤسسات األهلية وفق القطاع الذي تعمل فيه
قطاع عمل المؤسسة األهلية

عدد المؤسسات

.0

الجمعيات االجتماعية

220

.9

الجمعيات الثقافية

.8

.2

الجمعيات األجنبية

62

.4

جمعيات الشباب والرياضة

82

.8

جمعيات األمومة والطفولة

46

.6

الجمعيات الطبية

44

..

الجمعيات النقابية

40

.1

الجمعيات الزراعية

26

.2

جمعيات المعاقين

9.

.00

جمعيات التعليم

01

.00

جمعيات التعليم العالي

08

.09

جمعيات البيئة

02

.02

الجمعيات العائلية والعشائرية

00

.04

جمعيات حقوق االنسان

00

.08

جمعيات الخريجين

.

.06

جمعيات فروع الضفة الغربية

8

.0.

جمعيات الصداقة

2

.01

جمعيات السياحة واآلثار

9

م.

181

المجموع

جدول( :)2-9توزيع المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة وفق قطاع العمل ،اإلدارة العامة للشئون العامة
والمنظمات غير الحكومية بو ازرة الداخلية في قطاع غزة ،مايو 9002
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مالحظة /يالحظ اختالف مجموع المؤسسات في الجدول( )4-9عن مجموع المؤسسات في الجدول
( ،)4-0والسبب في ذلك أن الجدول الثاني لم يأخذ بالحسبان المؤسسات األجنبية ( 62مؤسسة)،
والمؤسسات التي هي فروع الضفة الغربية ( 8مؤسسات).

ولكن وعند معاينة البيانات الموجودة في اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية التابعة
لو ازرة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة ،تبين لألسف بخلوها من أي معلومة تتعلق بأعداد المؤسسات
التي تستخدم شبكات التواصل االجتماعي ،وعند سؤالهم المباشر عن هذه المعلومات أفادوا بأنها غير

موجودة طرفهم ،ولو يقوموا بسؤال المؤسسات األهلية عنها ،وعليه فلم يستطع الباحث معرفة عدد
المؤسسات التي تستخدم شبكات التواصل االجتماعي في قطاع غزة.

 4.1دور العالقات العامة داخل المؤسسات األهلية في العناية بجمهورها:
لقد تزايد االهتمام بالعالقات العامة وأهميتها كنشاط وكوظيفة حديثة في معظم المنظمات وفي

كافة المجاالت خاصة خالل النصف األخير من هذا القرن ،أي أنه أصبح من المستحيل التخلي عن

وظيفة العالقات العامة في أي مجال .وتعد المنظمات نتاجاً مجتمعياً ،ال تقوم لمجرد الوجود ذاته ،بل

إن كل منظمة في المجتمع تعمل على تحقيق هدف أو تقديم خدمة أو منتج معين ألفراد المجتمع (المرشد

في العالقات العامة.)9000 ،

وعلى هذا األساس أصبح لفراد المجتمع من جمهور المنظمة على وجه التحديد دور في االعتراف بوجود
المنظمة .فالجماهير هي التي تمنح الدعم والتأييد الذي تحتاجه أي منظمة في ظل تنوع وتنافس

المنظمات ،مع تنامي أهمية الرأي العام وانتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصال الرقمي ،وأيضاً الحاجة

على اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،واطالق الحريات العامة كنتيجة حتمية لما يحدث
على الصعيد الدولي واإلقليمي .وقد أدركت الشركات والمؤسسات أن نجاحها يرتبط بالقدرة على االتصال

بالجماهير وتشكيل صورة إيجابية لنفسها ،وتحسين سمعتها والتأثير على الرأي العام .هذا الواقع جعل

العالقات العامة أو ما يطلق عليه (إدارة االتصاالت) حاجة ماسة وجوهرية لكل المنظمات الحديثة

بمختلف أنواعها ،فال يمكن تجنب العالقات العامة أو حتى تجاهلها فبدون اتصال ال يتم أي نشاط وال

يتحقق أي هدف وهذا معناه أن العالقات العامة ظاهرة اجتماعية جبرية وحتمية ،فأينما يوجد مجتمع

انساني فالبد من قيام عالقات بين أفراد ومنظمات هذا المجتمع (المرشد في العالقات العامة.)9000 ،
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وقد ذكر العديد من الكتاب والباحثين أهدافاً للعالقات العامة داخل المنظمات نذكر بعض ما ذكره

(المدهون )9006،وهي كالتالي:

 .0تحسين الصورة الذهنية للمنظمة لدى عمالئها.
 .9تعزيز ثقة العاملين بالمنظمة وزيادة تفهمهم ألهداف المنظمة وأنظمتها.
 .2شرح وتفسير القوانين واألنظمة للجمهور من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
 .4زيادة ثقة المساهمين في المنظمة ،عن طريق إقامة عالقات جيدة معهم وقبول آرائهم واقتراحاتهم.
 .8الحصول على تغذية عكسية عن ردود فعل الجمهور على القضايا التي تتعلق بآراء الجمهور.
ويتضح خالل دراسة هذه األهداف أن جميعها يمكن تحقيقه من خالل شبكات التواصل االجتماعي

ذات االعداد الكبيرة من المستخدمين ،ولهذا فإن الباحث يقترح أن تكون مهمة التواصل مع الجمهور في
المؤسسات األهلية من خالل شبكات التواصل االجتماعي تحت تكليف قسم أو دائرة العالقات العامة في

المؤسسة على أن يفرد لها موظف متخصص مدرب أو فريق من العاملين وفقاً لكبر المؤسسة وتنوع

خدماتها وحجم جماهيرها ،باإلضافة إلى تزويد هذا القسم باللوازم البرمجية المريحة للمتابعة والرد ضمن

سياسات عامة وواضحة منصوص عليها في سيناريوهات العمل التي تقوم المؤسسات بكتابتها لموظفيها

لتبين لهم مالمح أعمالهم وحدودها الواجب التقيد بها.
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الفصل الرابع

الدراسات السابقة
 1.4الدراسات الفلسطينية:
 .4دراسة (الكحلوت)3143 ،

لقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير وسائل االعالم االجتماعي على اتخاذ القرار في

الجامعة اإلسالمية ،وذلك باستخدام أسلوب التحليل الوصفي لتوضيح مدى تأثير المتغيرات على اتخاذ

القرار ،وقد ركزت الدراسة على الجامعة اإلسالمية بغزة كحالة دراسية العتقاد الباحثة انها المؤسسة
األكاديمية الفلسطينية التي تستخدم هذه الوسائل وبتنوع.

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكان مجتمع الدراسة يتكون من  019موظف من

موظفي الجامعة اإلسالمية ،وهم عبارة عن اإلدارة العليا ومتخذي القرار في الجامعة اختارت منهم 042
ليكونوا عينة الدراسة .وقد أفادت النتائج تفيد بأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية اتخاذ

القرار وبين اثنين من متغيرات الدراسة وهما تفاعل المجتمع مع وسائل االعالم االجتماعي المستخدمة

في الجامعة وتحليل المعلومات المحصلة من هذه األدوات.
توصيات الدراسة

ل قد أوصت الباحثة بضرورة اهتمام المؤسسات بوسائل االعالم االجتماعي كأدوات مساعدة في اإلدارة
وفي علمية اتخاذ القرار ،وعلى المؤسسات عدم إهمال دورها .كما وتوصي الباحثة باالهتمام بتفاعل

المجتمع مع هذه األدوات من خالل تحليل المشاركات والتعليقات التي يرسلها عبر صفحات التواصل

االجتماعي ،باإلضافة إلى تطوير هذه الوسائل لتساعد في المهام اإلدارية المختلفة.
 .9دراسة (عابد)3143 ،

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على المتغيرات التي تتعلق بدور شبكات التواصل االجتماعي

في تعبئة الرأي العام نحو التغيير االجتماعي والسياسي باإلضافة لتوضيح سلبيات وايجابيات شبكات

التواصل االجتماعي وأثرها على الرأي العام لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.
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وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لعينة مكونة من ( )800طالب وطالبة من طالب الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة ،وهم من أكثر فئات المجتمع الفلسطيني استخداماً لإلنترنت وشبكات التواصل
االجتماعي وقد توصل الباحث لنتائج متعددة نذكر منها التالي:

 حظي البريد االلكتروني بالنسبة االعلى من حيث االستخدام من قبل أفراد العينة بنسبة تزيد عن
ال .%11

 حظي موقع الفاسبوك على المرتبة الثانية من حيث االستخدام من قبل أفراد العينة بنسبة .%10
 الدافع وراء استخدام شبكات التواصل االجتماعي لنسبة  %68من عينة الدراسة هو اعتقادهم أن
هذه الشبكات هي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين الشباب على مختلف توجهاتهم.

 أجاب  %62من عينة الدراسة أنهم ال يهتمون لمناقشة القضايا االجتماعية والسياسية.

 يعتبر  %68من المشاركين أن شبكات التواصل االجتماعي تقوم بدور فعال في تعزيز السلم
المجتمعي.

 أكثر القضايا التي يناقشها شباب الجامعات هي حرية الرأي والتعبير في المجتمعات المختلفة
بنسبة .%64

 اللغة األكثر استخداماً في التواصل من خالل شبكات التواصل االجتماعي هي اللغة العربية.

 ما يزيد عن  % 40من أفراد العينة المستطلعة آرائهم يقضون من ساعة إلى  2ساعات من
الوقت في استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

أهم توصيات الدراسة:

 ضرورة وضع معايير لضبط الدخول لشبكات التواصل االجتماعي من قبل الشركات المالكة
كي ال تستخدم هذه الشبكات للطعن والقذف والتشهير.

 ضرورة اهتمام الشركات المالكة لمواقع التواصل االجتماعي لزيادة المادة العلمية في محتوى
الشبكات لجذب الطلبة والباحثين.

 تشجيع البحث العلمي والدراسات الخاصة باإلعالم الجديد وخاصة شبكات التواصل
االجتماعي والعمل على إدراجه ضمن المساقات التي تدرس في الجامعات.

 ضرورة عقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تناقش هذا الموضوع ودورها
في تطوير المجتمعات سياسياً واجتماعياً.
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.4دراسة (عوض)3143 ،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي "الفاسبوك" على

درجة تقدير الذات لدى فئة الشباب في محافظة طولكرم بفلسطين ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من
عينة قصدية عددها ( )000من مستخدمي هذا الموقع من الذكور واالناث من فئة الشباب .وجاءت

النتائج كالتالي:

 عبر عدد كبير من عينة الدراسة بنسبة ( )%.6أن استخدامهم لموقع التواصل االجتماعي
الفاسبوك يزيد من تقدير الذات لديهم.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة أثر استخدام موقع الفاسبوك على تقدير الذات بين
الذكور واإلناث لصالح االناث.

 تعتبر الفئة العمرية ( )90-08في المرتبة األولى بين الفئات العمرية األخرى المشمولة
بالدراسة من حيث تأثرها بتقدير الذات من خالل استخدام موقع الفاسبوك.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أثر استخدام موقع التواصل الفاسبوك على
تقدير الذات وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.

توصيات الدراسة:
 إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات مختلفة ومنها مجتمع طلبة الجامعات والمدارس.

 نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور وأثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية شخصياتهم
وارشادهم.

 ضرورة عقد دورات تدريبية لفئة الشباب تستهدف تطوير مهاراتهم في توظيف مواقع التواصل
االجتماعي في خدمة قضاياهم وقضايا أمتهم وخاصة في مجال المناصرة والضغط.
.1دراسة (فورة)3143 ،

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم باستخدام الشبكة

االجتماعية Facebookفي تنمية مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالبات المعلمات في

الجامعة االسالمية بغزة .وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ليتالءم مع هدف الدراسة .وقد قامت
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الباحثة بتصميم المجموعتين (التجريبية  06طالبة والضابطة  )08باختبار قبلي للتحقق من تكافؤ

المجموعت ين واختبار بعدي لدراسة أثر المتغير المستقل وهو استخدام الشبكة االجتماعية Facebook
في إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم العملي.

وقد توصلت الباحثة في إلى نتائج متعددة نذكر منها:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار
المعرفي البعدي لمهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لصالح المجموعة التجريبية.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في األداء
العملي البعدي لمهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لصالح المجموعة التجريبية.

 ال يتصف المنهاج المثرى باستخدام الشبكة االجتماعية ال  Facebookبالفاعلية في تنمية
الجانب المعرفي لمهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالبات المعلمات.

 ال يتصف المنهاج المثرى باستخدام الشبكة االجتماعية ال  Facebookبالفاعلية في تنمية
الجانب العملي لمهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالبات المعلمات.

وبالتواصل مع الباحثة لمعرفة السبب في نتيجة الدراسة بأنه ال يتصف المنهاج المثرى باستخدام الشبكة
االجتماعية  Facebookبالفاعلية ،عبرت الباحثة عن مفاجئتها للنتيجة ولكنها عزت ذلك إلى أن الفارق
المعرفي والعملي بين المجموعتين قبل الدراسة وبعدها قليالً ،وذلك لشيوع استخدام الحاسوب واالنترنت
لدى المجتمع الفلسطيني بشكل عام وطالب الجامعات على وجه الخصوص .وقد أوصت الباحثة عدة

توصي ات تتعلق بضرورة االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي في التعليم وتبني اتجاهات ايجابية نحو

توظيف تكنولوجيات حديثة في تدريس مساقات الجامعة ،كما وأوصت الدراسة بضرورة أن تساعد إدارات

الجامعات الطلبة واألكاديميين على التواصل على الشبكة االجتماعية .Facebook
(.8الدحدوح)3143 ،

سعت هذه الدراسة إلى اقتراح تصور لتوظيف الشبكة االجتماعية Facebookفي الجامعات

الفلسطينية وذلك من خالل دراسة واقع استخدام هذه الشبكة من قبل كل من الطلبة واألكاديميين الجامعيين
باإلضافة إلى دراسة واقع استخدام االدارات الجامعية لهذه الشبكة وقد بنى الباحث تصوره مستنداً إلى
نتائج هذه الدراسة الخاصة بواقع االستخدام .وقد اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح

واستجالء هذا الواقع ومن ثم وصفه وتحليله ،وقد استخدم من أدوات البحث تحليل محتوى ( )440منشو اًر
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من منشورات الصفحات الرسمية ألربع من الكليات والجامعات الفلسطينية على شبكة  Facebookوذلك

للتعرف على واقع استخدام إدارات هذه الجامعات والكليات لهذه الشبكة االجتماعية ،ثم استخدم االستبانة
االلكترونية فقام بتصميم استبانة الكترونية خاصة باألكاديميين وأرسلها لهم عن طريق البريد االلكتروني

واستجاب له منهم  902أكاديمي ،واستبانة أخرى تخص الطلبة قام الباحث بنشرها على المواقع األكثر

زيارة في فلسطين فاستجاب له منهم  220طالب  .وقد كانت النتائج التي توصل إليها الباحث كالتالي:
 تستخدم إدارات الجامعات الفلسطينية الشبكة االجتماعية  Facebookألغراض العالقات العامة
بنسبة (.)%81

 تستخدم إدارات الجامعات الفلسطينية الشبكة االجتماعية  Facebookلألغراض االكاديمية
بنسبة ( )%06فقط

 الطلبة أكثر نشاطاً على الشبكة من األكاديميين.

 الطلبة أكثر استعداداً من األكاديميين الستخدام الشبكة االجتماعية في العملية االكاديمية.
 يحجم األكاديميون عن استخدام الشبكة االجتماعية في التعليم.

 األكاديميون والطلبة على حد سواء يفضلون استخدام الصفحات على استخدام المجموعات
والتطبيقات.

 توجد عالقة ضعيفة بين معدل الطالب ونشاطه على الشبكة الفاسبوك.

وبناء على هذه النتائج واعتماداً على الدراسات السابقة قام الباحث بوضع تصور مقترح الستخدام هذه
ً
الشبكة االجتماعية Facebookفي العملية التعليمية موضحاً فيه الخارطة المقترحة للتواصل االلكتروني
الرسمي .وقد قام بتوضيح الكيفية التي يمكن من خاللها استخدام الشبكة االجتماعية في العملية التعليمية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة عدم تجاهل هذه الظاهرة االجتماعية على االنترنت بل واإلسراع في إجراء

المزيد من الدراسات لدراسة الظاهرة وتوظيفها في العملية التعليمية.
.6دراسة (عوض)3144 ،

وقد هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية

لدى فئة الشباب ،وذلك من خالل تطبيق برنامج تدريبي على مجموعة من شباب مجلس شبابي عالر
بلغ عددهم ( )01شاب وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين ( )90 – 08عام.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المسؤولية االجتماعية قبل تطبيق البرنامج الخاص
بأثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية المجتمعية وبعده لصالح البرنامج التدريبي

على الفئة المستهدفة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية
في مستوى المسؤولية االجتماعية بعد تطبيق البرنامج.

توصيات الدراسة:

كانت توصيات الدراسة متعددة نذكر منها اقتراح الباحث إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات

مختلفة ،وفحص مدى تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية إضافة

إلى نشر الوعي لدى فئة الشباب والتركيز على طلبة الجامعات والمدارس حول دور وأثر مواقع التواصل
االجتماعي في تنمية شخصياتهم وارشادهم لالستخدام األمثل لمواقع التواصل االجتماعي.

 1.3الدراسات العربية:

.4دراسة (سالم ومرتضى)3143 ،
وقد هدفت هذه الدراسة التي أجريت على ثمان دول من دول الوطن العربي هي (البحرين –
مصر – األردن – الكويت – لبنان – سلطنة عمان – السعودية – االمارات) وذلك للبحث في
النقاط التالية:

 ما هو تأثير نمو االعالم االجتماعي على خلق فرص العمل والنمو االقتصادي ودعم
ريادة االعمال في المنطقة العربية؟

 كيف يمكن للحكومات تكييف سياساتها التنموية مع هذا النمو من أجل اإلسهام بدور
أكبر في التمكين االقتصادي ورضى المواطن واالندماج االجتماعي؟

 هل يمكن ترجمة واقع التمكين الحاصل لدى جيل من الشباب العربي إلى ثقافة ابتكار
مستدامة؟
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وقد جاءت النتائج كالتالي:
 أدى عدم االستقرار السياسي واالقتصادي خالل عامي  9000و 9009باإلضافة إلى نمو

استخدام اإلعالم االجتماعي في المنطقة العربية إلى إحداث تغيير في تفضيالت العمل لدى

قطاع كبير من شعوب المنطقة واستعدادها للبحث عن فرص ريادة المشاريع.

 ينظر في جميع أنحاء المنطقة على أن قدرة االعالم االجتماعي في ميدان الترويج واالنتشار
هي أكثر جوانبه فائدةً لإلعمال التجارية.
 يعتبر االعالم االجتماعي أداة مهمة للمشاريع االجتماعية لدى أغلبية ساحقة من المستطلعين
في االستطالع في جميع أنحاء المنطقة (.)%12

 التصورات السائدة عن الدور الذي يمكن لإلعالم االجتماعي القيام به في إشراك المواطنين
مع الحكومات والهيئات التنظيمية في وضع سياسات لصالح االعمال والمشاريع المبتدئة تعد

إيجابية للغاية.

توصيات الدراسة

كانت أهم توصيات الدراسة تتعلق بضرورة استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،والحلول

التكنلوجية المبتكرة لحل جزء كبير من البطالة المتزايدة ،وأيضاً كان من توصيات هذه الرسالة استخدام

الشبكات االجتماعية كسوق افتراضي للوظائف لما تتمتع به هذه الشبكات من سهولة الوصول للمعلومات
وأعداد كبيرة من األصدقاء والمتابعين ،كما أوصت الدراسة بأهمية انشاء ورعاية المشاريع المتوسطة

والصغيرة من خالل التواصل مع جمهور الشبكات االجتماعية.
.3دراسة (الصاعدي)3143 ،

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الشبكات االجتماعية وأنواعها ،مع بيان االستخدامات االيجابية

والسلبية لها ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الشبكات االجتماعية هي شبكات عالمية للتواصل بين أجهزة متعددة في نظام عالمي لنقل
المعلومات.

 تتميز الشبكات االجتماعية بأنها عالمية خارج حدود الزمان والمكان ،وأن المشرف عليها شركات
ومؤسسات ال حكومة خاصة أو أفراد معينين.
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 يمكن االستفادة من الشبكات االجتماعية في خدمات التواصل الشخصي أو التعليمي ،أو
الحكومي والدعوي واإلخباري.

أهم التوصيات والمقترحات:

 االستفادة الفاعلة من الشبكات االجتماعية في التواصل مع الجمهور بشكل عام ،ومع جيل التقنية
شباب الغد بشكل خاص.

 البحث عن كيفية االستخدامات االيجابية للشبكات االجتماعية في مجتمع معين في خدمة معينة.
 دراسة مدى وعي أولياء األمور في منطقة ما باستخدامات الشبكات االجتماعية االيجابية منها
والسلبية.

.4دراسة (العتيبي)3144 ،

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى استخدام طالب وطالبات الجامعات السعودية لشبكة الفاسبوك،

إضافة إلى أبرز هذه االستخدامات وطبيعتها ،مع تبيان دوافعهم لهذه االستخدامات ،وللتعرف على
االستخدامات االيجابية والسلبية لهذه الشبكة ،فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي واعتبره من

أفضل مناهج البحث العلمي المناسبة في إجراء الدراسات الخاصة بجمهور وسائل اإلعالم.

وقد اعتمد الباحث على أسلوب العينة العشوائية؛ نظ اًر التساع مجتمع الدراسة (والذي هو طالب وطالبات
ثالث جامعات سعودية) األمر الذي يصعب معه حصر أفراد مجتمعها كافة ،وتوزيع استبانة الدراسة

عليهم ،وقد تم أخذ ما نسبته %٥من إجمالي طالب السنة التحضيرية وطالباتها في ثالث جامعات

سعودية.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 انتشار استخدام شبكة  Facebookبين أفراد العينة وهم طالب وطالبات الجامعات السعودية.
 امتالك معظم أفراد العينة لصفحة مفعلة على. Facebook

 يشترك معظم أفراد العينة في مجموعات خاصة على الشبكة االجتماعية .Facebook
 يستخدم معظم أفراد العينة لشبكة Facebookمن ساعة إلى خمس ساعات يوميا.
 ظهر تأثير األهل واألصدقاء في تعرف أفراد العينة على شبكة .Facebook

 أظهرت النتائج مدى اهتمام أفراد العينة بالصفحات ذات المواضيع المنوعة ثم المواضيع
العاطفية .
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 وأشارت النتائج إلى أن أكثر من نصف أفراد العينة يستخدمون أسماء مستعارة في الدخول إلى
شبكة ال .Facebook

 أبدى أكثر أفراد العينة موافقتهم على أن  Facebookيحقق ما ال تحققه الوسائل اإلعالمية
األخرى.

 وافق معظم أفراد العينة على تأثير استخدامهم لشبكة ال  Facebookعلى استخدامهم للوسائل
اإلعالمية األخرى.

 وقد وأشارت النتائج إلى تقدم اآلثار االيجابية على اآلثار السلبية الستخدام شبكة. Facebook
توصيات الدراسة:

 التوسع في إجراء الدراسات العلمية التي تتناول  Facebookمن حيث االستخدام واآلثار المترتبة
على استخدامه وذلك لندرة الدراسات العربية التي تناولته.

 ضرورة تفعيل استخدام  Facebookواالستفادة من مميزاته وخصائصه في العملية التعليمية،
وذلك نظ اًر النتشار استخدامه بدرجة كبيرة بين طالب الجامعات السعودية وطالباتها.

 إجراء الدراسات التي تبين أهمية دور  Facebookفي المسئولية االجتماعية وادارات العالقات
العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

.4دراسة (مجاهد)3141 ،
هدفت الد ارســة لبحث بعض الشــبكات االجتماعية االكثر انتشــا اًر واألكثر عدداً ومعرفة إمكاناتها

المختلفة ،باإلضـ ـ ـ ــافة على حصـ ـ ـ ــر المكتبات التي تتيح خدماتها من خالل الشـ ـ ـ ــبكات االجتماعية ،كما
تحاول الد ارس ــة تجميع أكبر وأش ــهر الش ــبكات االجتماعية العالمية وأس ــهلها في الوص ــول وقد تعرض ــت

الدراسة للشبكات العربية بنوع من التحليل والوصف.

وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي الميداني في محاولة لتجميع أكبر عدد من الشبكات االجتماعية
حسب مستخدميها.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 تتمتع مواقع الشبكات االجتماعية بالشهرة واالنتشار وهي من أكثر ما يرتاده المستفيدين من
الشبكة العنكبوتية.
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 تتمتع هذه المواقع االجتماعية ببرمجيات وتطبيقات قوية.

 تتميز هذه المواقع االجتماعية باقتحامها لجميع المجاالت والموضوعات.
 تتميز هذه المواقع االجتماعية بالتفاعلية الشديدة من قبل مرتاديها.

توصيات الدراسة:

كانت التوصيات تتعلق بضرورة االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في تقديم خدمات متميزة

للمكتبات واستغالل امكاناتها وتطبيقاتها المختلفة باإلضافة لدراسة المستفيدين على الشبكات واهتماماتهم
ومحاولة التوصل لما يحتاجون من خدمات متفاعلة ومتطورة.

 1.4الدراسات األجنبية:

.0دراسة ()Kenney, 2012
هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت أساسية ومحورية تتعلق باالستخدام األمثل

للمؤسسات األهلية لإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي لغرض جذب المتطوعين والممولين ألنشطتها
وبرامجها.

وقد اعتمد الباحث على تحليل الدراسات والبحوث والدراسات المقارنة المنشورة لتكوين فكرة عن الموضوع،
ولتقديم نموذج نظري يمكن اتباعه من قبل المؤسسات األهلية الستخدام االنترنت والشبكات االجتماعية

بشكل ناجح في هذا المجال.

وقد استخدم الباحث دراسة الحالة لمؤسستين من المؤسسات األهلية األمريكية لدراسة المحتوى الخاص

بحساباتهم على شبكات التواصل االجتماعي.

وأظهرت نتائج الدراسات التي تناولها الباحث بالتحليل أهمية الموقع االلكتروني الخاص بالمؤسسة كأصل
التواجد على االنترنت كما ألهمية حسابات الشبكات االجتماعية الخاصة بالمؤسسات.

وقد أوصى الباحث المؤسسات األهلية التي تريد أن تنجح في استغاللها للشبكات االجتماعية في مجال

جذب المتبرعين والمتطوعين إتباع اآلتي:

 على المؤسسات األهلية تجميع الجهود وتنويعها للوصول إلى الجماهير ،وأن تكون هذه الجهود
متكاملة وذات اهداف واضحة وموجزة.

 الرسائل الموجهة للجمهور يجب أن تكون مالئمة ألوساط مختلفة من الناس.
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 على المؤسسات األهلية أن تقوم بدراسة خطواتها وجهودها في هذا المجال أوالً بأول ،وذلك
للوصول ألفضل فهم فيما يتعلق بالواجب فعله من عدمه بخصوص استخدام شبكات التواصل

االجتماعي ،وتحديث هذا الفهم وهذه الخطة بشكل مستمر.

 على المؤسسات األهلية أن تحاول أن تنقل جماهيرها من حالة رد الفعل إلى حالة خلق الفعل،

من خالل زيادة إيمانهم وقناعتهم التامة بفكرة المؤسسة وأهدافها فيصبح هو ذاته أداة نشر وتسويق

ألفكارها وأهدافها ويجذب بذلك المزيد من المتبرعين والمتطوعين.

.3دراسة ( )Nah & Saxton, 2012

هدفت هذه الدراسة إلى بحث ما الذي يدفع المؤسسات األهلية لتتبنى استخدام شبكات التواصل

االجتماعي في أنشطتها المختلفة وذلك من خالل نموذج بناه الباحث وفق رؤيته فيما يتعلق بالعوامل

الواجب توافرها للمؤسسات األهلية لتتبني شبكات التواصل االجتماعي في أنشطتها وبرامجها .وقد اعتمدت
هذه الرؤية على أربع عوامل أساسية هي :استراتيجية المؤسسة – طاقة المؤسسة وقدرتها – السيطرة

والتحكم داخل المؤسسة – وبيئة المؤسسة .وقد استخدم الباحث كل من تويتر وفاسبوك كنماذج لشبكات

التواصل االجتماعي وقام الباحث بتجميع البيانات المختلفة من  000مؤسسة تعتبر من أكبر المؤسسات
غير الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية.

وقد تبين للباحث أن استراتيجية المؤسسة وطاقتها والمميزات الخاصة بسيطرتها باإلضافة إلى عوامل
الضغط الخارجية كلها تلعب دو اًر في موضوع تبني استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالستفادة من
محصالت استخدامها .وستساعد هذه الدراسة إدارات المؤسسات والقائمين عليها لفهم واستنتاج أي من

هذه المؤسسات تمتلك القدرة واالستعداد لتبني واطالق حسابات تواصل اجتماعي متعددة الستخدامها
للتواصل بشكل متكرر مع جمهورها الخارجي وبناء العالقات معهم من خالل إرسال الرسائل الحوارية

معهم.

.2دراسة ()Olofsson, 2011

لقد هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف استخدام المنظمات األهلية لوسائل االعالم االجتماعي كأداة

لخلق ورعاية العالقات ،وإلجراء هذا البحث االستكشافي قام الباحث باستخدام منهج "دراسة الحالة " وقد

أجرى الباحث مقابالت شبه منظمة مع األفراد المكلفين باستخدام ومتابعة وسائل االعالم االجتماعية

لعدد  00من المنظمات السويدية غير الحكومية ،وقد اشارت النتائج إلى التالي:
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 ليست جميع االشتراكات عبر وسائل االعالم االجتماعية تولد عالقة ملتزمة ،ولكن احتماالت
كبيرة في نجاح هذه االشتراكات لخلق عالقة ملتزمة بين المؤسسة والجمهور.

 المنظمات األهلية ال تستخدم جميع قدرات وامكانيات وسائل االعالم االجتماعي كأداة للحصول
على الدعم المالي.

 يمكن النظر إلى وسائل االعالم االجتماعي على أنها عملية استمالة اجتماعية وأداة قوية لتطوير
العالقات مع الجماهير الرئيسية المستهدفة.

 وسائل االعالم االجتماعي توفر خاصية االتصال االجتماعي بين الناس مما يتيح للمنظمة
األهلية إظهار صورة شخصية وغير رسمية لذاتها وموظفيها وأنشطتها التي تتواصل بها مع
جماهيرها المستهدفة.

وأوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالموضوع على عدد أكبر من المؤسسات
غير الحكومية وذلك الستكشاف آرائهم ومقترحاتهم بخصوص استخدام الشبكات االجتماعية في عملية
بناء ورعاية العالقات مع الجمهور ،باإلضافة إلى ضرورة توسيع نطاق الدراسات لتشمل مؤسسات أهلية

عالمية.

.1دراسة ()Regan, 2011

ركزت هذه الدراسة بحثها على استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة لخلق العالمات المميِّزة

لهذه المؤسسة وتنميتها ،والذي بدوره سيقود إلى زيادة التبرعات المستقبلية للمؤسسات غير الربحية .وقد

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي " :كيف يمكن للمؤسسات األهلية استخدام شبكات التواصل

االجتماعي لخلق عالمة " مميِّزة (فارقة) لها" .وقد أعتمد الباحث على المنهج التفسيري للظاهرة العلمية

التي بنتها المعرفة والخبرة الذاتية مستخدماً منهجية دراسة الحالة على مؤسسة غير ربحية تعنى بأمور

الحيوانات الضالة.

وقد وجد الباحث أن شبكات التواصل االجتماعي بإمكانها أن تكون أداة ومنصة صريحة وواضحة لخلق

العالمة المميِّزة للمؤسسات غير الربحية ،لكن الكثيرين ال يزالون يعارضون ذلك .المؤسسات األهلية التي
تعارض استخدام شبكات التواصل االجتماعي يبررون هذه المعارضة بثالث أسباب )0( :ضعف الخبرة،

( )9ضعف الميزانية )2( ،عدم اإليمان بأن التواجد على شبكات التواصل االجتماعي هو من المصادر
الهامة للمؤسسات.
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وقد أوصى الباحث المؤسسات األهلية بضرورة تصميم وتنفيذ استراتيجية جديدة لالستفادة من شبكات
التواصل االجتماعي بفاعلية للتواصل مع الجهات المانحة للمؤسسة ،وذلك من خالل زيادة االهتمام

بالمؤسسة وأنشطتها وتميزها عن غيرها.
.5دراسة ()Geierhos, 2011

هدفت هذه الدراسة لتقديم فهم مبدأي لكيفية تكوين اتصاالت فعالة بين الشركات وأصحاب

األعمال وبين الزبائن من خالل شبكات التواصل االجتماعي وذلك بدمج موضوع استخدام شبكات
التواصل االجتماعي في نظام "اإلدارة المتكاملة للزبائن " وذلك بإضافة قناة من قنوات هذا النظام ،ويعرف
نظام " االدارة المتكاملة للزبائن "  CIMبأنها القنوات المختلفة للتواصل مع الزبائن مثل االيميل والتليفون

والرسائل ...الخ  .هذه اإلضافة ستدفع بالشركات إلى تتبع االتجاهات العامة في أراء الزبائن من خالل

االنترنت .لكن هذا النظام سيسجل في كال االتجاهين إدارة خدمة الزبائن ومدى استجابة الشركات

لمتطلبات الزبائن وجميعها ستكون معروضة على شبكات التواصل االجتماعي .وقد الحظ الباحث أن
هناك العديد من الشركات التجارية تقوم بالفعل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع

زبائنها وتتلقي مشاكلهم ومقترحاتهم وتعمل على حلها ،ولكن ذلك يتم بطريقة تستهلك الوقت والجهد وقد

ال تكون سريعة ومفيدة وهذه الطريقة تعتمد على قراءة موظفي مركز االتصال التابع لكل شركة لمشاركات

الزبائن على صفحات التواصل االجتماعي المختلفة والقيام بالرد عليها ،فقام الباحث بتصميم نظام
نموذجي وهو يعتمد على االنترنت بشكل كامل ،هذا النظام ضم كل من االحتياجات التكنولوجية والبيانات

والبرامج وأيضاً المتطلبات االنسانية في العملية المتكاملة لمتابعة الزبائن وخدمتهم والتفاعل معهم  .ولهذا

فإن هذا النظام مرن إلى أقصى الدرجات وهو يحقق خدمات متعددة في نظام واحد .وقد اعتمد هذا النظام
على فلترة مشاركات الزبائن(من خالل كلمات مفتاحية محجوزة ) على شبكات التواصل االجتماعي

لتوجيهيها إلى ذوي االختصاص للرد عليها واعادة توجيهيها للزبائن.
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شكل( :)1-4نموذج لتكوين اتصال فعال بين الشركات والمؤسسات وبين الزبائن من خالل
شبكات التواصل االجتماعي

)Source: (Geierhos,2011

ولشرح هذا النظام لنفترض أن شبكة من شبكات التواصل االجتماعي تم اختيارها مسبقاً من قبل المنظمة أو الشركة

للتواصل مع جمهورها ،وعلى سبيل المثال فإن هذه الشركة هي شركة لخدمات الهاتف النقال )0( ،سيقوم المستخدمون

بإضافة أسئلتهم أو شكواهم أو مقترحاتهم على الحائط الخاص بهذه الشركة )9(،المجمع ( )collectorسيقوم بتنزيل ما
يتم اضافته على حائط الشركة كل  nمن الثواني  )2( ،رسائل الزبائن ستخزن في قاعدة بيانات  )4( ،بعد تحليل المحتوى
سيتم تصنيف الطلبات وفق التصنيفات المختلفة من خالل نموذج للتصنيف معد مسبقاً ( )8خالل عملية التصنيف سيتم

اسناد المحتوى باإلضافة إلى التصنيف الذي جرى في الخطوة السابقة إلعادتهم إلى قاعدة البيانات مرة أخرى ( )6ووفقاً
لإلشارة التي تم وضعها في الخطوة رقم ، 4سيتم توجيه الرسالة إلى الموظف المخصص للتعامل مع الطلبات المشابهة

( ) .هذا الطلب سيتم تحويله من خالل النظام المتكامل للزبائن بواسطة االيميل لجهة االختصاص في مركز االتصال
( )1يتم الرد على هذه الرسالة بما يناسبها من قبل الموظف المتخصص ( )2يرسل الرد على حائط الفاسبوك الخاص

بالشركة ( )00يقوم المستخدم بقراءة هذا التعليق الخاص به على حائط الشركة

وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء دراسات وأبحاث في هذا المجال على شبكة من شبكات التواصل
االجتماعي غير ال الفاسبوك وعلى شركة تقدم خدمات تختلف عن تلك التي تناولها الباحث وهي

التليفونات المحمولة وملحقاتها.
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.6دراسة ( (Briones, 2011
وقد هدفت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

 كيف تستخدم مؤسسة الصليب األحمر األمريكية شبكات التواصل االجتماعي لبناء عالقة
استراتيجية على االنترنت ( )onlineمع جماهيرها؟

 ما هي المعوقات التي يواجهها الصليب األحمر األمريكي في استخدامه لشبكات التواصل
االجتماعي في بناء عالقة استراتيجية على االنترنت مع جمهوره؟

 ما هي الفرص أمام الصليب األحمر األمريكي لبناء مثل هذه االستراتيجية من خالل استخدام
شبكات التواصل االجتماعي.

وقد استخدم الباحث المقابالت المعمقة لعدد  40من العاملين في الصليب األحمر األمريكي من خالل
االتصال بالتليفون عليهم والمكث في المقابلة ما يقارب ال  92دقيقة ،وقد حرص الباحث أن تشمل

دراسته المناطق الحضرية والريفية.
وقد جاءت النتائج كالتالي:

 تعتبر شبكتي التواصل االجتماعي الفاسبوك والتويتر أهم منصات ومواقع شبكات التواصل
االجتماعي.

 تستخدم هاتين الشبكتين من قبل المؤسسات ألغراض مساعدة الجماهير ،توفير فرص للتطوع
وأيضاً للتبرع.

 يحتاج االستخدام األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في بناء عالقات قوية مع الجمهور إلى
المزيد من الوقت والطاقم المدرب.

 ال يقدر أعضاء اإلدارات العليا في المؤسسات أهمية شبكات التواصل االجتماعي حيث إن
معظمهم من كبار السن الذين ال يقدرون الزمن الرقمي الذي نحياه.

 وقد استنتج الباحث أن هناك فرص حقيقة لبناء عالقة قوية بين المؤسسة وجمهورها والمجتمع
المحيط وأيضاً المتطوعين والمتبرعين من خالل شبكات التواصل االجتماعي.

وقد خطط الباحث إلجراء المزيد من الدراسات في ذات السياق ،ولكن باستطالع أراء الصحفيين الذين
يغطون أنشطة وفعاليات الصليب األحمر األمريكي لتحليل وجهة نظرهم في استخدام هذه المؤسسة

لشبكات التواصل االجتماعي ،وأيضاً إجراء نفس الدراسة ولكن على مؤسسات أهلية مختلفة.

54

.7دراسة ()Miller, 2010
إن الغرض من هذه الدراسة هو استقصاء كيف يمكن لشبكات التواصل االجتماعي مساعدة

المؤسسات األهلية في تحقيق أهدافها .وقد ركزت هذه الدراسة على أنواع مختلفة من مواقع االعالم
االجتماعي كشبكات التواصل االجتماعي  Facebookومواقع المدونات مثل  Twitterباإلضافة إلى

مواقع الوسائط المتعددة ك  .Youtubeوقد بحثت الدراسة في طياتها إعطاء أمثلة كيف نجحت هذه

المواقع وكيف كان النجاح أقل من المتوقع .كما عرج الباحث على العوائق التي قد تواجه المؤسسات

األهلية عند استخدام الشبكات االجتماعية بكفاءة وفعالية.

واستخدم الباحث االستبيان كأداة رئيسية للدراسة فقد وزع استبيان على عدد  699من اعضاء إحدى
الكليات االمريكية الذين لديهم اهتمامات تطوعية في المؤسسات األهلية وكانت أعمارهم تتراوح بين -01

 20عام وقد جاءت أهم النتائج كالتالي:

 قال  %26من أفراد عينة الدراسة إنهم قد تابعوا مؤسساتهم األهلية من خالل شبكات التواصل
االجتماعي.

 أفاد  %86من هؤالء الذين يتابعون المؤسسات األهلية بأنهم يتابعون مؤسسات أهلية محلية.
 إن ما نسبته  %94فقط من األفراد المشاركين في االستبيان قاموا بالتبرع عندما طلب منهم ذلك
من خالل شبكات التواصل االجتماعي.

 تحدث  %81من أفراد العينة بأنهم قاموا بالتطوع عندما طلب منهم ذلك في حين أن واحد من
أصل ثالثة من نفس أفراد العينة لم يطلب منهم التطوع من خالل الشبكات االجتماعية منذ 6

شهور.

 يمكن استخدام وسائل االعالم االجتماعي في تجنيد المتطوعين والمتبرعين.

وقد جاءت بعض توصيات الدراسة كالتالي:

 يجب أال يستعاض عن الطرق التقليدية في طلب التبرعات واالقتصار على شبكات التواصل
االجتماعي للتبرع بل يجب أن تضافر الجهود التقليدية ومن خالل الشبكات لتحقيق هذا الهدف.

 ضرورة التواصل الدائم مع الفئة المستهدفة من قبل المؤسسات األهلية طلباً منهم للتبرع والتطوع
وفق حمالت مخططة ومدروسة.

 االهتمام من قبل المؤسسات األهلية المحلية بحمالت التبرع والتطوع المحلية حيث بينت الدراسة
اهتمام أفراد العينة بالمؤسسات األهلية المحلية عن غيرها.
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.8دراسة ()Lassila, 2010

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية االستخدام األفضل من قبل المؤسسات غير

الربحية لشبكات التواصل االجتماعي وخصوصاً الفاسبوك والتويتر لغرض التمويل باإلضافة إلى تسليط

الضوء على ما يحفز المانحين للتبرع لحمالت اإلغاثة الطارئة التي تقوم بها شبكات التواصل االجتماعي.

ولقد تم اجراء اإلطار النظري قريباً من النظريات األربعة الخاصة ب :شبكات التواصل االجتماعي

(االعالم االجتماعي) – التسويق – سلوك المانحين وتسويق المؤسسات غير الربحية.

وقد تم استخدام دراسة الحالة كأداة من أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى المقابالت شبه المقننة التي

استخدمت لعدد  214من الموظفين المناط بهم االهتمام بمواقع الفاسبوك الخاصة بالمؤسسات.
وقد جاءت نتائج الدراسة التي أجريت على المنظمات غير الربحية الفنلندية كالتالي:

 إن هذه المؤسسات األهلية تدرك بالفعل كيفية االستفادة من وسائل االعالم االجتماعية ألغراض
جمع التبرعات.

 لم يتم مالحظة فروقات كبيرة بين المنظمات األهلية المشتركة في الدراسة تتعلق باستخدامها
لشبكات االعالم االجتماعية.

 ال يزال هناك نقص في معرفة كيفية قياس تأثير هذه الشبكات والتفاعل المتبادل بين المؤسسات
وجمهورها ومشجعيها.

 أظهرت الدراسة أنه لم يتم الحصول على دليل واضح لتأثير ضغط األقران (المؤسسات الشبيهة)
على سلوك المانحين على الرغم من افتراض التأثير.

وقد اوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال والمجاالت القريبة مقترحاً ما يلي
من دراسات :التعمق في دراسة ما يؤثر على المانح ليزيد من دعمه للمؤسسات األهلية وأيضاً أوصى

الباحث بدراسة مدى تأثير استخدام الوسائط المتعددة ( )multimediaعلى عملية تمويل المؤسسات
األهلية.

.9دراسة ()Scherer, 2010

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية استخدام المنظمات األهلية غير الحكومية التي لها عالقة بالنساء

لشبكات التواصل االجتماعي كأداة لالتصال والتسويق والعالقات العامة .وقد استخدم الباحث المقابالت
المعمقة كأداة للدراسة ،لخمس من المؤسسات األهلية التي لها عالقة بالنساء وقد اشارت النتائج إلى:
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 تستخدم المنظمات غير الحكومية شبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك لزيادة التوعية والحفاظ
على عالقتها بالجمهور.

 أث َرت شبكات التواصل االجتماعي مثل الفاسبوك على طريقة المنظمات في التواصل مع
اآلخرين.

 أشارت غالبية المنظمات غير الربحية المشاركة بالدارسة إلى رغبتها في الحصول على المزيد
من الوقت والمصادر لتكريس الفاسبوك ووسائل االتصال االجتماعي المختلفة األخرى لالستفادة

منها.

 أوضحت الدراسة أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لم يعد خيا اًر بالنسبة إلى هذه
المؤسسات.

 قدمت هذه الدراسة مقترحاً فريداً لزيادة الفاعلية واالستفادة من الفاسبوك من قبل المؤسسات غير
الحكومية.

وقد أوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات على مؤسسات أهلية ذات حجم وامتداد متشابه ليسهل
إجراء المقارنات بينهم ليتم رسم مقارنات محددة أكثر بين تلك المؤسسات ،مضيفاً أنه من الضروري في
الدراسات القادمة أن تكون العينة المختارة في الدراسة أكبر حتى يتم استجالء أمر المؤسسات األهلية

ومدى تبنيها لشبكات التواصل االجتماعي ووجهة نظرها تجاه هذه الشبكات .وثالث توصية من توصيات

الباحث هو أن تشمل الدراسات المستقبلية مؤسسات غير مشتركة على شبكة الفاسبوك أو أي من شبكات
التواصل االجتماعي األخرى حيث تجري المقارنة بين المؤسسات المشتركة في شبكة الفاسبوك وغير

المشتركة ليتضح لنا بالمقارنة الفوائد والمضار الستخدام شبكات التواصل االجتماعي وخصوصاً الفاسبوك

من قبل المؤسسات األهلية في عمليات التسويق والعالقات والتواصل وأيضاً من ضمن المواضيع المقترحة
للدراسة ما يتعلق بقياس الفوائد المادية الناتجة عن استخدام شبكة الفاسبوك وفي النهاية أوصى الباحث

بإجراء المزيد من الدراسات على الفاسبوك كأداة من أدوات األعمال .
.41دراسة ()Threatt, 2009

وقد هدفت هذه الدراسة الستكشاف التوجهات المستقبلية لإلعالم الجديد والشبكات االجتماعية لتحديد

كيفية تعامل فرق االتصال والتسويق في الشركات والمؤسسات للزبائن الموجودة " "onlineعلى االنترنت
لشبكات التواصل االجتماعي في هذا المجال .وقد استخدم الباحث دراسة الحالة لشركتي  HBOاالمريكية
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الخاصة بخدمات البث التليفزيوني واالنترنت وبيع المنتجات الموسيقية الوسائط المختلفة ،وشركة الخطوط

األمريكية .حيث قام الباحث بتحليل استخدام كلتا الشركتين لشبكات التواصل االجتماعي في مجال تسويق
الخدمات والمنتجات .كما استخدم الباحث االستبانة اإللكترونية لعدد  009من زبائن هاتين الشركتين

موزعين وفق المكان الجغرافي والعمر والجنس ،وقد كان هدفه من االستبيان أن يأخذ أراء الزبائن ووجهة

نظرهم في تواجد الشركات والمؤسسات على شبكات التواصل االجتماعي ،ولمعرفة الطريقة األفضل التي
يفضلونها هم أنفسهم في تسويق المؤسسات والشركات لهم .وقد كانت أهم النتائج كالتالي:

 يعتقد المشاركون في الدراسة أن الشركات والمؤسسات يتوجب عليها االنضمام لشبكات التواصل
االجتماعي وعلى وجه الخصوص شبكة .Facebook

 أشار المشاركون في الدراسة أن شبكة  Facebookهي منصة مهمة للمؤسسات والشركات
لتكوين عالقات جديدة مع الزبائن والحفاظ أيضاً على هذه العالقات.

 أشار أكثر المشاركين في الدراسة أن االستخدام األفضل لإلنترنت من حيث التسويق هو اإلعالن.
 يستخدم الزبائن المشتركين في الدراسة االنترنت بالترتيب لألغراض التالية:
 oااليميل بنسبة %24

 oشبكات التواصل االجتماعي بنسبة .%4.
 oقراءة األخبار .%26

وقد جاءت توصيات الباحث للمؤسسات والشركات في نقاط نذكر بعضها:
 اصنع عالقاتك مع المستخدمين بعدة طرق وليس بطريق واحدة.
 ال تغفل التسويق الشامل ألفكارك ومنتجاتك وخدماتك بل استخدم طرقاً جديدة لذلك.

 استخدم ميزات  Facebookالمحفزة وقم بعرض المواد االعالنية بطريقة سمعية وبصرية.

 أوجد المكان الذي يتفاعل معه الجمهور ويكون هذا الجمهور هو نفسه موفر محتوى التفاعل.
 قم بالتعبير عن مؤسستك أو شركتك بحيث تدعم رسالتك أو عالمتك التجارية بقوة وكن على
تحديث دائم لهذا المحتوى.

 مواصلة تحليل سلوك الزبائن الموفرين للمحتوى التفاعلي على االنترنت لالستفادة من الفرص
المستقبلية.
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.44دراسة ()Lee Sing, 2009

وقد هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف واقع استخدام شبكة الفاسبوك كأداة من أدوات بناء العالقات

بين العاملين داخل المؤسسة ،وذلك من خالل دراسة حالة شركة التكنولوجيا العالمية “سيرينا” للبرمجيات.

وقد استخدم الباحث لتحقيق ذلك المقابلة من خالل االيميل لعدد  02عامالً في هذه الشركة ،أعتبر
الباحث أن شبكات التواصل االجتماعي بنت عالقات بينهم وقد بينت النتائج ما يلي:

 التوجه العام للمشاركين في الدراسة تجاه استخدام الفاسبوك هو اتجاه إيجابي.

 العدد األكبر من المشاركين في هذه الدراسة اعتبروا أن استخدام الفاسبوك من قبل العاملين في
المؤسسة فيما بينهم يعتبر من االيجابيات.

 عبرت الغالبية العظمى من العاملين المشاركين في الدراسة عن التأثير اإليجابي لشبكة الفاسبوك
على بناء العالقات بين العاملين في المؤسسة.

 ما يزيد عن نصف المشاركين في الدراسة يستخدمون بعضاً من تطبيقات الفاسبوك المختلفة
ومنها " تحديث الحالة " باستمرار.

وقد أوصى الباحث عدة توصيات منها إجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق باستخدام الشبكة
االجتماعية الفاسبوك في بناء وتقوية العالقات بين الموظفين بمؤسسات أخرى ذات حجم مختلف ونظام

إداري مختلف وهيكل اداري مختلف ،وأن يكون من هذه المؤسسات ما هو ربحي وما هو غير ربحي.
ومن الدراسات الهامة التي أوصى الباحث بإجرائها في المستقبل هو استخدام شبكة الفاسبوك في تقوية

العالقة مع أطراف المنشأة أو المنظمة اآلخرين مثل المزودين والممولين المؤسسات األخرى ...الخ.

ودراسة أخرى مقترحة تسلط الضوء على كيفية استخدام الفاسبوك لبناء العالقة مع المنظمة بدالً من بنائها
مع الموظفين الزمالء .باإلضافة إلى دراسات تبين كيف يمكن لشبكات التواصل االجتماعي االخرى

(غير موقع الفاسبوك) العمل على خدمة ذات الهدف وهو بناء العالقة مع الموظفين العاملين في
المؤسسات.
.43دراسة ()Xia, 2009

كان هدف هذه الدراسة هو البحث حول جدوى استخدام مجموعات الفاسبوك في التسويق للمكتبات.

وذلك من خالل تحليل محتوى عضوية وفاعلية مجموعات الفاسبوك الجامعية التي تتعلق بالمكتبات وقد
استخدم الباحث مجموعتين من مجموعات الفاسبوك العالمية (وعدد أعضاء هذه المجموعتين هو 09668
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عضو) ومجموعات الفاسبوك التي تتعلق بجامعتين أمريكيتين في الواليات المتحدة االمريكية (وعدد هذه

المجموعات هو  96مجموعة بواقع  689عضو في مجموع المجموعات) وهذا يعني أن الباحث قام

بتحليل محتوى  91مجموعة فيما يتعلق بموضوع البحث .وقد وجد الباحث ما يلي:

 يكون الطالب فاعلين بشكل أكبر عند بداية إنشاء وتأسيس المجموعات ،ولكن بمشاركات قليلة
جداً.

 معظم المشاركات تكون في مواضيع محدودة أو تتعلق باألحداث المسيطرة على الواقع الذي
يحياه الطالب .ولهذا فإن هذه المجموعات تفشل في الحفاظ على المشاركين ومشاركاتهم.

 معظم المجموعات الفاعلة على الفاسبوك هي مجموعات عالمية .بما تمتلكه هذه المجموعات
من طاقم موظفين عالي الخبرة والمهنية وأعضاء ذوي قدرات عقلية عالية.

 يلعب أمناء المكتبات دو اًر هاماً في الترويج والحفاظ على هذه المجموعات والنقاشات داخلها.

وقد وجد الباحث أن المجموعات الناجحة هي تلك التي يقوم على إدارتها طاقم منظم فاعل ،والتي تتناول
بالنقاش مواضيع ذات أفق أوسع ومواضيع أكثر .حيث يجب ان تتنوع أنشطة المجموعات من إثارة
النقاشات والتعليق على الجدران الخاصة باألعضاء وأيضاً إرسال الرسائل الخاصة ألعضاء المجموعة.

وقد أوصى الباحث من ضمن توصياته بضرورة إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بهذا الموضوع وكيفية
االستفادة من مجموعات الفاسبوك في دعم التعليم والبحث العلمي.

.44دراسة ()joinson, 2008

بحثت هذه الدراسة موضوع استخدام شبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك ،ومدى رضى مستخدميها ،فقام
الباحث بعمل دراستين ،في الدراسة األولى سأل  02.مستخدم عن كيفية استخدامهم للفاسبوك ،وما الذي

يمتعهم في هذا االستخدام ،ثم نتيجة لذلك جمع الباحث  46بنداً من البنود المتعلقة باستخدامات الفاسبوك

وعرضها على المجموعة الثانية في الفاسبوك وعددهم  940ليعرف مدى موافقتهم على هذه
المرضية َ
البنود التي اعتبرتها المجموعة األولى مرضية ،فكانت النتائج بعد تجميعها وتحليلها وتصنيفها قد بينت

أن االستخدامات التي يشعر المستخدم من خاللها بالرضى تنحصر في  .استخدامات وهي )0( :

التواصل االجتماعي ( )9الهويات والكيانات المشتركة ( )2االهتمام بالمحتوى ( )4البحث االجتماعي

( )8البحث في الشبكات االجتماعية ( )6وتحديثات الحالة ( ).االهتمامات الديموغرافية المشتركة
للمستخدمين .وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق باستخدام شبكة الفاسبوك
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في أوقات مختلفة ،باإلضافة إلى دراسة درجات الرضى على تطويرات شبكة الفاسبوك المختلفة ،ودراسة
الدوافع المستمرة والمتغيرة الستخدام هذه الشبكة مع مرور الزمن

 1.1التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الرسائل السابقة اتضح للباحث ما يلي:
 .0جميع الدراسات السابقة أجريت في السنوات الست األخيرة ،والعربية منها في السنوات الثالث

األخيرة ،اما الفلسطينية جميعها كانت في العام الماضي  9009عدا دراسة كانت في نهاية عام

 9000وهذا يدل على حداثة هذا الموضوع.

 .9تغلب الدراسات االجنبية على الدراسات العربية في ذات الموضوع.

 .2تنوعت العناوين الفرعية للد ارسات السابقة وفق العنوان االساس وهو االستفادة من شبكات
التواصل االجتماعي في المجاالت المتعددة ودراسة هذه الظاهرة الحديثة والمؤثرة على العالم.

 .4معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مع وجود بعض الدراسات التي
استخدمت المنهح التجريبي كدراسة فورة ( .)9009

 .8تنوعت نتائج الدراسات السابقة وفق الهدف من الدراسة ،فبعض الدراسات كانت تهدف لدراسة
واقع استخدام وانتشار شبكات التواصل االجتماعي في وسط معين ،وبعضها كان يناقش الدوافع

في استخدام هذه الشبكات ،كما هدفت أخرى لدراسة أثر االستخدام على فئة معينة تستحق

الدراسة.

 .6ركزت معظم الدراسات السابقة على استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات باإلضافة إلى
تحليل المحتوى كأداة ثانية لجمع المعلومات ،كما استخدمت المقابلة في بعضها االخر.

 ..تنوعت مجتمعات الدراسة في الدراسات السابقة فمنها من استهدف الطالب والشباب والبعض
االخر استهدف الموظفين في الشركات كما اعتنى البعض بدراسة جمهور المانحين أو متلقي

الخدمة في المؤسسات األهلية غير الربحية.

 .1اشتركت معظم الدراسات بتوجيهات وتوصيات تتعلق بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية

الستجالء دور وأهمية شبكات التواصل االجتماعي في مجتمعات متنوعة جديدة وفي مجتمعات

لم يشملها البحث لالستفادة من النتائج في عملية التنمية.
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .4تناولت هذه الدراسة مجتمعاً للدراسة لم يتم التطرق إليه في الدراسات العربية السابقة وهو مجتمع
المؤسسات األهلية.

 .3موضوع الدراسة والذي يتعلق بشبكات التواصل االجتماعي وكيفية االستفادة منها يعتبر من
المواضيع الحديثة الجديدة في الوطن العربي وفي فلسطين.

 .4تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات العربية (حسب علم الباحث) التي تناولت االستفادة من
شبكات التواصل االجتماعي في المؤسسات األهلية في الوطن العربي.
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الفصل الخامس
منهجية الدراسة

 5.6المقدمة.
 5.6أسلوب الدراسة.
 5.5مجتمع الدراسة.
 5.5أداة الدراسة.
 5.5صدق االستبانة.
 5.1ثبات االستبيان.
 5.5األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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 5.4المقدمة:
في هذا الفصـ ــل نصـ ــل إلى الجزء التطبيقي من الد ارسـ ــة والمتمثل بمنهجية الد ارسـ ــة واألسـ ــاليب

اإلحص ــائية المتبعة والنتائج التي قد رش ــحت من خالل اس ــتخدام أدوات الد ارس ــة وعلى وجه الخص ــوص
االستبانة وتحليل ومحاورها ومجاالتها وأبعادها.

وقد تناول هذا الفص ــل وص ــفا للمنهج المتبع ومجتمع الد ارس ــة ،وكذلك أداة الد ارس ــة المس ــتخدمة وطريقة

إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى ص ـ ـ ــدقها وثباتها .كما يتض ـ ـ ــمن وص ـ ـ ــفا لإلجراءات التي قام بها
الباحث في تصميم أداة الدراسة وتقنينها ،واألدوات التي استخدمها لجمع بيانات الدراسة ،وينتهي الفصل

بالمعالجات اإلحصــائية التي اســتخدمت في تحليل البيانات واســتخالص النتائج ،وفيما يلي وصــف لهذه
اإلجراءات.
 5.6أسلوب الدارسة:
بناء على طبيعة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة واألهداف التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــعى إلى تحقيقها فقد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحث المنهج
ً
الوص ـ ــفي التحليلي ،والذي يعتمد على د ارس ـ ــة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوص ـ ــفها وص ـ ــفا دقيقا

ويعبر عنهــا تعبي ار كيفيــا وكميـاً ،كمــا ال يكتفي هــذا المنهج عنــد جمع المعلومــات المتعلقــة بــالظــاهرة من
أجل اسـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ــاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسـ ـ ـ ــير للوصـ ـ ـ ــول إلى
استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصـــــــادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إلي مص ـ ـ ـ ـ ــادر البيانات
الث ــانوي ــة والتي تتمث ــل في الكت ــب والمراجع العربي ــة واألجنبي ــة ذات العالق ــة ،وال ــدوري ــات والمق ــاالت
والتقارير ،واألبحاث والد ارســات الســابقة التي تناولت موضــوع الدارســة ،والبحث والمطالعة في مواقع

اإلنترنت المختلفة.

 .6المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث ،صممت خصيصاً لهذا الغرض.
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 5.5مجتمع الدراسة:
مجتمع الد ارســة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســها الباحث ،وبذلك فان مجتمع الد ارســة

وبناء على مشـ ــكلة الد ارسـ ــة وأهدافها فان
هو جميع األفراد أو األشـ ــياء الذين يكونون موضـ ــوع الد ارسـ ــة.
ً
المجتمع المس ــتهدف يتكون من المؤسـ ـس ــات األهلية العاملة في قطاع غزة والتي تمتلك حس ــاباً على أي
من شـبكات التواصـل االجتماعي المعروفة ،وقد قام الباحث بجهد كبير للوصـول إلى إحصـاء رسمي أو

شبه رسمي لعدد المؤسسات األهلية التي يتوفر لديها هذا الشرط فقام في سبيل ذلك بالتالي:

 التواصـل بتاريخ  2113/1/5مع شـبكة المنظمات األهلية  PNGOوسؤالهم عن وجود إحصاء
لديهم بالمؤسـ ـس ــات األهلية العاملة في قطاع غزة أو حتى المؤسـ ـس ــات المنض ــوية ض ــمن إطار

شبكتهم  PNGOوالتي تمتلك حساباً على أي من شبكات التواصل االجتماعي وقد نفت السيدة
ميساء ساق هللا مسؤولة العالقات العامة في  PNGOوجود مثل هذه المعلومات لديهم.

 التواصــل بتاريخ  2113/1/8لنفس الغرض مع الســيد حســن حمارشــة منســق البوابة الفلســطينية
للمؤس ـســات األهلية –مصــادر – بمركز تطوير المؤس ـســات األهلية  ،NDCمن الضــفة الغربية
وقد تأسف لعدم وجود هذه المعلومات لديهم أيضاً.

 اطلع الباحث على موقع و ازرة الداخلية الفلس ـ ـ ـ ـ ــطينية في قطاع غزة والتي تنش ـ ـ ـ ـ ــر قاعدة بيانات
المنظمات األهلية في قطاع غزة ولم يجد من ضــمن المعلومات المنشــورة حســابات المؤس ـســات
األهليـة على الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـات االجتماعية فقام بالتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بتاريخ  2113/1/12مع اإلدارة العامة
للشــؤون العامة في و ازرة الداخلية والتي يناط بها متابعة شــئون المؤس ـســات األهلية وعند س ـؤالهم
نفس الس ـ ـ ـ ـؤال " هل يوجد طرفكم إحصـ ـ ـ ــاء أو معلومات عن المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات األهلية التي تمتلك

حسابات على شبكات التواصل االجتماعي " فكانت اإلجابة بالنفي.

 التواصـ ـ ـ ـ ــل بتاريخ  2113/1/19مع مكتب المنسـ ـ ـ ـ ــق الخاص لألمم المتحدة والذي كان بالعادة
يصـ ـ ــدر "دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة " وعند س ـ ـ ـؤالهم عن نفس الطلب أفادونا
بـأن أخر دليــل أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروه هو في عـام  2117وأنــه ال يحتوي على هـذه المعلومـة (حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــات

الصــفحات االجتماعية الخاص بالمؤس ـســات األهلية) وقد حصــلت عليه بالفعل وال يحتوي على
هذه المعلومة.
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 تم إرس ـ ــال بريد الكتروني بتاريخ  2113-2-3لش ـ ــركة  Facebookش ـ ــرحت لهم فكرة الد ارس ـ ــة

الخاصــة بي وأطلب منهم تزويدي بقائمة بالمؤسـســات األهلية العاملة في قطاع غزة والتي لديها
حساب على الفاسبوك لكن لألسف لم يتم الرد من طرفهم.

وبعد كل هذا الجهد ونظ اًر ألن الد ارسـ ـ ــة تبحث في " واقع اسـ ـ ــتخدام المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات األهلية في قطاع غزة
لش ـ ــبكات التواصـ ـ ــل االجتماعي لتقوية عالقتها بالجمهور" فالبد من اختيار عينة من المؤس ـ ـ ـســ ــات التي

لديها حس ـ ــاب على أي من ش ـ ــبكات التواص ـ ــل االجتماعي إلجراء الد ارس ـ ــة عليها ،لذلك اس ـ ــتعنت بقائمة
المؤسـ ـ ـس ـ ــات المنش ـ ــورة على ص ـ ــفحة و ازرة الداخلية الفلس ـ ــطينية في قطاع غزة ،والمص ـ ــنفة وفق التوزيع
الجغرافي لمحافظات القطاع ،وأخذت أبحث عن المؤسـسـات التي لها حســاب على شـبكة الفاســبوك (وقد

تم اختيار الفاســبوك نظ اًر لما تقدم في االحصــائيات الخاصــة بالشــبكة أنه الشــبكة االجتماعية األولى في

العالم وفي فلسطين ( ) )checkfacebook.com, 2013حتى توصلت إلى  111مؤسسة أهلية تعمل
في قطاع غزة يتحقق لديها المعياريين التاليين ليكونوا العينة القصدية لدراستي وهما :

 .1يكون لهذه المؤسسة حساب واحد على األقل في واحد من شبكات التواصل االجتماعي.

 .2يكون عدد المعجبين أو المتابعين أو األصدقاء لهذا الحساب يزيد على  111معجب أو متابع.

وقد تم اختيار المعيار الثاني لمالحظتي من خالل البحث عن المؤسـسـات األهلية وشبكاتها االجتماعية
التي تمثلها ،أن هناك العديد من المؤس ـســات األهلية العاملة في القطاع تمتلك صــفحات على الشــبكات

االجتماعية لكنها غير مفعلة وال يعرف عنها الناس كثي اًر( .ولو أن هناك إحصـاء دقيق لعدد المؤسـسات
المنض ــوية ض ــمن ش ــبكات التواص ــل لكان المعيار هذا أكثر دقة ومبني على متوس ــط معجبي ص ــفحات

المؤس ـســات األهلية لنأخذ من المتوســط فما فوق لكن لصــعوبة وعدم إتاحة هذه المعلومة تم اختيار هذا
المعيار).

وقد قام الباحث باستخدام العينة القصدية وعددها  111مؤسسة من أصل  853مؤسسة أهلية منشورة
معلوماتها على موقع و ازرة الداخلية الفلسطينية وبهذا تكون هذه العينة تمثل  %11.7من المؤسسات
األهلية العاملة في قطاع غزة(مع مالحظة أن مجتمع الدراسة ال يعلم الباحث عدده وذلك لألسباب سالفة

الذكر) ،وقد تم توزيع عدد  26استبانة الكترونية كعينة استطالعية لمعرفة صدق وثبات االستبانة وذلك
من خالل الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن طريق خدمة المحادثة ) (chattingالموجودة
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في موقع الفاسبوك ،وقد أجاب المستطلعة أراءهم على االستبانة بشكل طبيعي وسهل ومفهوم ،ولم يتم

إحداث أي تغيير على تلك االستبانة حيث لم يتم حذف أو تعديل أي فقرة من فقرات االستبانة بعد ظهور

تحليل العينة االستطالعية فقد كان معامل بيرسون لالرتباط لكل الفقرات دال إحصائياً ،وعليه فقد تم ضم

هذه العينة االستطالعية إلى العينة الكلية للدراسة.

وقد تم اختيار هذه الطريقة في إيصال االستبانة (إرسال االستبانات من خالل خدمة  chattingالموجودة
على موقع  )Facebookللزيادة في التأكد أن هذه الصفحات مفعلة وأن القائمين عليها من الموظفين

يتابعونها أوالً بأول ،ويردون على المتابعين والجمهور بشكل أني وسريع .وبالفعل فإن ما يزيد على %63
من االستبانات التي وصلتني من المؤسسات هي بهذه الطريقة والبقية من خالل البريد اإللكتروني ،وقد

تفاوتت سرعة االستجابة من قبل المؤسسات فمنها من رد علي في أقل من ساعة ومنهم من أخذ وقتاً

أطول من ذلك بكثير وأجبرني على االتصال تليفونياً مرة ومرتين وأكثر ،وارسال البريد االلكتروني بشكل

متكرر وهكذا حتى رد على االستبانة  86مؤسسة من أصل  111مرسلة ،وعند التحليل تم استبعاد 4
استبانات لعدم تحقيقها الشروط المطلوبة ،وبهذا تكون نسبة االستبانات الصحيحة من العينة هي %81

وهي نسبة مناسبة الستكمال التحليل.

 5.5أداة الدراسة:

تم إعداد استبانة حول " واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي

في تعزيز عالقتها بالجمهور "

تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات المتعلقة بالمؤسسة(عمر المؤسسة ،عدد الموظفين العاملين
بالمؤسسة بشكل دائم ،عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة بشكل مؤقت ،الفئة التي تستهدفها المؤسسة،
القطاع الذي تصنف تحته المؤسسة ،المنطقة الجغرافية التي تغطيها المؤسسة ببرامجها ومشاريعها،

الشبكات االجتماعية المنضمة مؤسستكم إليها) وعن المعلومات التي تتعلق بالموظف المكلف بمتابعة
شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة(العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي

الخاص بالموظف المكلف به متابعة صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة ،سنوات الخبرة

الوظيفية للموظف داخل المؤسسة ،نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف).
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القسم الثاني :وهو عبارة عن مجاالت الدراسة ،ويتكون من  57فقرة ،موزع على  7مجاالت:

المجال األول :وعي جمهور مؤسسة المستجيب بفكرتها وأهدافها من شبكات التواصل االجتماعي،
ويتكون من ( )5فقرات.

المجال الثاني :رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل شبكات التواصل االجتماعي،
ويتكون من ( )7فقرات.

المجال الثالث :الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة ،ويتكون من ( )4فقرات.

المجال الرابع :مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة ،ويتكون من ( )5فقرات.

المجال الخامس :أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل مؤسسة المستجيب ،ويتكون
من ( )18فقرة ،منقسم إلى محورين:

المحور األول :العالقات العامة والتواصل مع الجمهور ،ويتكون من ( )13فقرة.
المحور الثاني :تمويل المشاريع والحمالت الخيرية ،ويتكون من ( )5فقرات.

المجال السادس :أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين ،ويتكون من ( )12فقرة.
وقد تم استخدام المقياس  11-1بحيث كلما اقتربت الدرجة من  11دل على الموافقة العالية على ما ورد
في العبارة والعكس صحيح.

المجال السابع :تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي ،ويتكون من ( )6فقرات.

خطوات بناء االستبانة:

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة واقع استخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور ،وقد اتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة- :

 -0االطالع على األدب اإلداري والد ارسـات الســابقة ذات الصـلة بموضــوع الد ارسـة ،واالســتفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

 -9استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين والناشطين المتخصصين
في مجال االعالم االجتماعي في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها.

 -2تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
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 -8تم تصــميم االســتبانة في صــورتها األولية وقد تكونت من ( )7مجاالت و ( )58فقرة ،باإلضــافة إلى
الفقرات المتعلقة بمعلومات عن المؤسسة والشخص المسئول عن المتابعة.

 -6تم عرض االس ـ ـ ــتبانة على ( )7من المحكمين اإلداريين والمهندس ـ ـ ــين ذوي الص ـ ـ ــلة بالموض ـ ـ ــوع من
أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة اإلس ـ ــالمية بغزة ،وجامعة فلس ـ ــطين بغزة ايضـ ـ ـاً ،باإلض ـ ــافة إلى

دكتور في جامعة كوريا للتعليم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية ،والملحق رقم ( )1يبين أس ــماء أعض ــاء
لجنة التحكيم.

 -.في ض ــوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االســـتبانة من حيث الحذف أو اإلض ــافة والتعديل،
لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على( )7مجاالت ( )57فقرة ،ملحق (.)2

 5.5صدق االستبيان:

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقد قام الباحث بالتأكد من

صدق االستبانة بطريقتين:

-6صدق المحكمين "الصدق الظاهري":

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من  5متخصصين في مجال اإلدارة ،باإلضافة

إلى  2متخصصين في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد
استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،

وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية -انظر الملحق رقم (.)2

وبعد ذلك تم توزيع عدد  26استبانة الكترونية كعينة استطالعية لمعرفة صدق وثبات االستبانة وذلك من
خالل الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن طريق خدمة المحادثة ) (chattingالموجودة في
موقع الفاسبوك ،وقد أجاب المستطلعة أراءهم على االستبانة بشكل طبيعي وسلس ،ولم يتم إحداث أي
تغيير على تلك االستبانة حيث لم يتم حذف أو تعديل أي فقرة من فقرات االستبانة بعد ظهور تحليل

العينة االستطالعية فقد كان معامل بيرسون لالرتباط لكل الفقرات دال إحصائياً ،وعليه فقد تم ضم هذه
العينة إلى العينة الكلية للدراسة.
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-6صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخلي Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه

الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين

كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

ثبات االستبيان :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة

تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد المجتمع عدة مرات خالل فترات زمنية

معينة.
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أوال :نتائج االتساق الداخلي

يوضح جدول ( )5-1معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وعي جمهور المؤسسات األهلية
بفكرتها وأهدافها من خالل شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت

االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها من
خالل شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال

.4
.5

لالرتباط

.3

بالمؤسسة.

تعرض المؤسسة على صفحاتها االجتماعية أهدافها ورؤيتها ورسالتها بشكل مبسط لتكون

مفهومة لدى جمهورها ومتابعيه.

تقوم المؤسسة باإلعالن من خالل صفحاتها االجتماعية لجمهورها عن كل مشاريعها

وأنشطتها كوسائل لتحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز عالقتها بجمهورها.

ازداد وعي جمهور مؤسستكم بفكرتها وأهدافها نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

بشكل فاعل.

يعبر جمهور المؤسسة عن قناعتهم واعجابهم بأهداف المؤسسة بشكل واضح.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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معامل بيرسون

.2

توجد أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية ورسالتها على الصفحات االجتماعية الخاصة

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.515

*0.008

.705

*0.000

.676

*0.000

.903

*0.000

.860

*0.000

يوضح جدول ( )5-2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة

األهلية من خالل شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط
المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة األهلية
من خالل شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال

.4
.5
.6
.7

لالرتباط

.3

تقوم المؤسسة بين الفينة واألخرى بعمل استبانه لقياس أثر صفحاتها االجتماعية على
جمهورها.
تجذب الصفحات االجتماعية للمؤسسة جماهير جديدة لها.
تعبر مشاركات وتعليقات أصدقاء الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن الرضى

العام في أداء المؤسسة.

إعالن نتائج المسابقات التوظيفية في المؤسسة على الشبكات االجتماعية يزيد من

رضى الجمهور.

اإلعالن على الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن مشاريعها وبرامجها
والمستحقين لخدماتها وفق معايير شفافة يزيد من رضى الجمهور.

تلبي شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسستكم حاجة الجمهور من المعرفة

والمعلومات التي يحتاجونها.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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معامل بيرسون

.2

يوجد تأثير إيجابي للصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على جمهورها.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.835

*0.000

.678

*0.001

.834

*0.000

.895

*0.000

.669

*0.000

.645

*0.001

.692

*0.000

يوضح جدول ( )5-3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحد من شكاوى الجمهور عن أداء

المؤسسة " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 1.15
= αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

جدول ()5-3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة "
والدرجة الكلية للمجال

.4

لالرتباط

.3

االجتماعية.

تحث الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم جمهورها إلبداء الرأي واالنتقاد حول

أنشطتها وبرامجها.

يتم متابعة تعليقات واستفسارات المشاركين على الصفحات االجتماعية للمؤسسة للرد

عليها أوالً بأول.

قلت شكاوى جمهور مؤسستكم نتيجة لوجود صفحات تواصل اجتماعية خاصة بها تقوم

بالرد المباشر على شكاواهم.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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معامل بيرسون

.2

تعرض مؤسستكم معايير االستفادة من مشاريعها وبرامجها بشكل شفاف عبر صفحاتها

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.882

*0.000

.913

*0.000

.902

*0.000

.794

*0.000

يوضح جدول ( )5-4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مقترحات الجمهور بخصوص

األنشطة والبرامج الجديدة " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند
مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج
الجديدة " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

.1

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي لتحديد احتياجات جمهورها.

.904

*0.000

.2

تطلب مؤسستكم بين الفينة واألخرى من جمهورها مقترحات تخص مشاريعها وبرامجها.

.950

*0.000

.3

تطرح مؤسستكم بعض أجزاء المشاريع والبرامج على الجمهور طلباً لالقتراحات مثل

.914

*0.000

.933

*0.000

.938

*0.000

.4
.5

( اسم لنشاط معين – المكان األفضل للتنفيذ – شعار حملة تطوعية ...... -الخ ).

تطرح مؤسستكم بعض األفكار الخاصة بالمشاريع والبرامج للتصويت عليها والوصول

إلى "أعلى أصوات " من الجمهور لتنفيذها.

تزداد وتتنوع مشاريع وبرامج مؤسستكم نتيجة لمقترحات جمهورها.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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يوضح جدول ( )5-5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أغراض استخدام شبكات التواصل

االجتماعي ،محور غرض" العالقات العامة والتواصل مع الجمهور " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين
أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع

لقياسه.

جدول ()5-5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي

محور غرض" العالقات العامة والتواصل مع الجمهور " والدرجة الكلية للمحور

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تهنئة  /تعزية بمناسبات عامة أو خاصة.

.465

*0.019

.2

إعالنات عن زيارات وفود واتفاقات مع وفود أو مؤسسات خارجية.

.679

*0.000

.3

إعالنات عن فعاليات مشاريع واحتفاالت.

.682

*0.000

.4

إعالنات توظيف/تطوع.

.525

*0.007

.5

إعالنات عن دورات تدريبية أو أيام دراسية أو ورشات عمل.

.684

*0.000

.6

إعالنات عن تقديم خدمات جديدة أو تجديد التقديم لخدمة مستمرة.

.709

*0.000

.7

إعالنات عن زيارات المؤسسة الخارجية.

.748

*0.000

.8

إعالنات عن مسابقات ومشاركات مجتمعية.

.730

*0.000

.9

تلقي شكاوى الجمهور العامة.

.808

*0.000

 .11تلقي شكاوى الجمهور بخصوص مشروع معين.

.784

*0.000

 .11تلقي مقترحات الجمهور بخصوص مشاريع مستقبلية.

.926

*0.000

 .12تحديد احتياجات الجمهور وفق مجال المؤسسة.

.808

*0.000

 .13تلقي قصص نجاح من مستفيدين من مشاريع المؤسسة.

.584

*0.003

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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يوضح جدول ( )5-6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أغراض استخدام شبكات التواصل

االجتماعي ،محور غرض" تمويل المشاريع والحمالت الخيرية " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن
معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي
محور غرض" تمويل المشاريع والحمالت الخيرية " والدرجة الكلية للمحور

لالرتباط

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

.1

بث نداءات استغاثة في أوقات الحروب والطوارئ موجهة للمتبرعين المحليين والخارجيين.

.950

*0.000

.2

رعاية حمالت تسويقية لمشاريع إغاثة موسمية.

.916

*0.000

.3

رعاية حمالت تسويقية لمشاريع تطويرية ذات بعد تنموي.

.939

*0.000

.4

رعاية حمالت للجمهور المحلي للتبرع في أوقات صعبة.

.876

*0.000

.5

إشراك الفئة المستهدفة في عملية تحديد احتياجاتها وفق أولوياتها الذاتية.

.593

*0.002

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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يوضح جدول ( )5-7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أثر الصفحات االجتماعية الخاصة
بالمؤسسة على المانحين" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي

معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على
المانحين" والدرجة الكلية للمجال

.4
.5
.6
.7
.8

لالرتباط

.3

ازداد عدد المؤسسات المانحة لمؤسستكم منذ تدشين صفحاتكم االجتماعية وتفعيلها بشكل
نشط.
يزداد دعم مشاريع مؤسستكم نتيجة استغالل صفحات مؤسستكم االجتماعية في إقناع
المانحين بمبررات مساعدة الفئة المستهدفة.
يتم التواصل مع المؤسسات المانحة والداعمة لمؤسستكم من خالل صفحاتكم االجتماعية
الرسمية.
يعبر مسئولي الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسات الداعمة لكم عن رضاهم
لتنفيذكم مشاريعهم من خالل التعليق على صفحاتكم االجتماعية.
تقوم منظمتكم بمتابعة ما تنشره المؤسسات المانحة على صفحاتها االجتماعية المختلفة
لتستفيد من الفرص المعروضة.
يتم استخدام صفحات المؤسسات المانحة لمراسلتها المباشرة من قبل منظمتكم.
يتم ترتيب تواصل بين المؤسسات المانحة من خالل صفحاتها االجتماعية وبين الجماهير
المستفيدة من مشاريع مؤسستكم من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
77

معامل بيرسون

.2

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي للتسويق لمشاريعها وبرامجها.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.580

*0.003

.727

*0.000

.904

*0.000

.875

*0.000

.873

*0.000

.816

*0.000

.866

*0.000

.884

*0.000

.9
.11
.11
.12

تقوم منظمتكم بإضافة مواد توثيقية (صور – فيديو  )...لمشاريعها على صفحاتها
االجتماعية وتشير إلى المؤسسة المانحة لهذه المواد.

يوجد معلومات كافية على الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم لكيفية دعم مشاريعها

(الحسابات البنكية – أشخاص االتصال – أرقام الهواتف المباشرة .)..... -

توفر الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم إمكانية التبرع بشكل الكتروني.
يتم مشاركة قصص نجاح لمستفيدين من مشاريع بعض الجهات المانحة على الشبكات
االجتماعية الخاصة بمؤسستكم.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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.765

*0.000

.707

*0.000

.741

*0.000

.808

*0.000

يوضح جدول ( )5-8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية
لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت

االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
جدول ()5-8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات
االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي " والدرجة الكلية للمجال

.4
.5
.6

لالرتباط

.3

التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور.

تقوم إدارة مؤسستكم بتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومادية للوصول إلى أفضل استخدام

لشبكات التواصل االجتماعي.

يشارك البعض من إدارة مؤسستكم في أوقات متفرقة بصفته الشخصية للتواصل مع

الجمهور بالتعليق واإلجابة عن االستفسارات.

تشجع اإلدارة األفكار المطروحة لالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في مجاالت

أخرى كالتمويل والتسويق للمشاريع والبرامج.

يتم استخدام برمجيات خاصة لفلترة مشاركات األعضاء على صفحاتكم االجتماعية

وتوجيهها بشكل آلي إلى الجهات المختصة ليتم الرد عليها.

من معوقات االستغالل األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في المؤسسات األهلية

معارضة مجالس اإلدارة لها ألسباب مختلفة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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معامل بيرسون

.2

تتبنى إدارة مؤسستكم وفق خطتها االستراتيجية والتشغيلية االستفادة القصوى لشبكات

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.827

*0.000

.817

*0.000

.827

*0.000

.734

*0.000

.731

*0.000

.775

*0.000

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة

الوصول إليها ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبين جدول ( )5-9أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوي

معنوية  α= 1.15وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه.
جدول ()5-9

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
م

معامل

بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

.1

العالقات العامة والتواصل مع الجمهور.

.687

*0.000

.2

تمويل المشاريع والحمالت الخيرية.

.641

*0.001

.728

*0.000

.843

*0.000

.873

*0.000

.774

*0.000

.7

مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة.

.760

*0.000

.8

أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين.

.828

*0.000

.3
.4
.5
.6

وعي جمهور مؤسسة المستجيب بفكرتها وأهدافها من شبكات

التواصل االجتماعي.

رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل شبكات

التواصل االجتماعي.

الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة.

تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من
شبكات التواصل االجتماعي.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =...0
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 0.5ثبات االستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر

من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج
االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية

معينة.

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل :معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

:Coefficient

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم البـاحـث طريقـة ألفـا كرونبـاة لقيـاس ثبات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ،وقد كانت النتائج كما هي مبينة في

جدول(.)5-11
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جدول ()5-11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

.1

العالقات العامة والتواصل مع الجمهور.

13

0.911

0.954

.2

تمويل المشاريع والحمالت الخيرية.

5

0.896

0.947

.3

وعي جمهور مؤسسة المستجيب بفكرتها وأهدافها من

.4

رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل

.5

الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة.

.6

تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة

.7

مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج

.8

أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على

م

عدد

المجال

5

شبكات التواصل االجتماعي.
شبكات التواصل االجتماعي.

من شبكات التواصل االجتماعي.

المانحين.

المجاالت السابقة معا

0.888

7

0.864

0.930

4

0.885

0.941

6

0.873

0.934

5

الجديدة.

0.788

الذاتي*

0.959

0.979

12

0.938

0.969

57

0.961

0.980

*الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباة

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )5-11أن قيمة معامل ألفا كرونباة مرتفعة لكل مجال حيث

تتراوح بين ( .)0.959،0.788بينما بلغت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات اإلستبانة ( .)0.961وكذلك قيمة
الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ( .) 0.979،0.888بينما بلغت قيمة الصدق الذاتي

لجميع فقرات االستبانة ( )0.980وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
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وبذلك تكون االسـتبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( .)2ويكون الباحث قد تأكد من صدق

وثبات اســتبانة الد ارســة مما يجعله على ثقة تامة بصــحة االســتبانة وصــالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة
على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 5.5األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تفريغ وتحليل االس ـ ـ ــتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحص ـ ـ ــائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم اس ــتخدام اختبار كولمجوروف  -س ــمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

الختبـار مـا إذا كـانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول
(.)5-11
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جدول ()5-11

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة

المجال

االحتمالية
)(Sig.

.1

العالقات العامة والتواصل مع الجمهور.

0.896

.2

تمويل المشاريع والحمالت الخيرية.

0.202

.3

أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل مؤسسة المستجيب.

0.966

.4
.5
.6
.7

وعي جمهور مؤسسة المستجيب بفكرتها وأهدافها من شبكات التواصل

االجتماعي.

رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل شبكات التواصل

االجتماعي.

الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة.

تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي.

0.36

0.132
0.075
0.423

.8

مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة.

0.303

.9

أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين.

0.732

جميع مجاالت االستبانة

0.456

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )5-11أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة

كانت أكبر من مستوى الداللة    0.05وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي حيث سيتم
استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة
تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصف مجتمع الدراسة.

 .2اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .3اختبار ألفا كرونباة( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :قد تم
استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة والعالقة بين المتغيرات.

 .5اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت
إلي الدرجة المتوسطة وهي  6أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد استخدمه الباحث للتأكد من داللة

المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .6اختبار تحليل التباين األحادي) )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة
ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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الفصل السادس

تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 1.6المقدمة
 1.6الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة
 6.2.1معلومات تتعلق بالمؤسسة األهلية
 6.2.2تحليل مجاالت الدراسة
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الفصل السادس
 1.6المقدمة:

تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة

عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها،
والوقوف على متغيرات الدراسة ،وقد اشتملت االستبانة على البيانات المتعلقة بالمؤسسة(عمر المؤسسة،
عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة بشكل دائم ،عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة بشكل مؤقت ،الفئة التي
تستهدفها المؤسسة ،القطاع الذي تصنف تحته المؤسسة ،المنطقة الجغرافية التي تغطيها المؤسسة

ببرامجها ومشاريعها ،الشبكات االجتماعية المنضمة منظمتكم إليها) وعن المعلومات التي تتعلق بالموظف
المنوط به متابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة(العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص،

المسمى الوظيفي الخاص بالموظف المنوط به متابعة صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة،
سنوات الخبرة الوظيفية للموظف داخل المؤسسة ،نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف) ،لذا تم إجراء

المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة.
 1.6الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة

 1.6.6معلومات تتعلق بالمؤسسة األهلية:

توزيع المؤسسات حسب العمر

جدول ()1-6

توزيع المؤسسات حسب العمر
عمر المؤسسة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  8سنوات

17

21.0

من  00-8سنوات

24

29.6

من  90-00سنة

25

30.9

أكثر من  90سنة

15

18.5

المجموع

81

100.0
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يتض ـ ــح من جدول ( )1-6أن ما نس ـ ــبته  %21.0من المؤسـ ـ ـس ـ ــات عمرهم أقل من  8س ـ ــنوات%29.6 ،
يتراوح عمر المؤسـ ـ ـس ـ ــة من  00-8س ـ ــنوات %30.9 ،يتراوح عمر المؤسـ ـ ـس ـ ــة من  21-11س ـ ــنة ،بينما

 %18.5من المؤسسات عمرهم أكثر من  90سنة.

يالحظ من الجدول السـابق أن نسبة المؤسسات التي مضى على عمرها  5سنوات فأكثر هو  %79من

المؤسـ ـس ــات المس ــتطلعة أراءها ،مما يدلل على أن هذه المؤسـ ـس ــات قطعت ش ــوطاً في اكتس ــاب الخبرات

العمليــة والمعرفيــة الالزمــة في المجــال الــذي تعمــل بــه ،وأنهــا قــد نجحــت في عملهــا لــدرجــة مــا بــدليــل
اســتم ارريتها .مما قد يســهل على إدارتها تبني واســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعي في تحقيق أهداف
المؤسسة ورؤيتها.

توزيع المؤسسات حسب عدد الموظفين العاملين بشكل دائم
جدول ()1-6

توزيع المؤسسات حسب عدد الموظفين العاملين بشكل دائم
عدد الموظفين العاملين بشكل دائم

العدد

النسبة المئوية %

أقل من 00

38

46.9

من  00إلى 90

23

28.4

من  90إلى 80

10

12.3

من  80إلى 000

5

6.2

أكثر من 000

5

6.2

المجموع

81

100.0

يالحظ من الجدول( )6-2أن نســبة المؤس ـســات التي يعمل فيها أقل من  11أفراد بعقد دائم تكاد تص ــل
إلى النصــف ،وقد يفســر ذلك أن عدد كبير من المؤس ـســات األهلية العاملة في القطاع خدماتها محدودة

ويس ـ ـ ــتطيع طاقم قليل من الموظفين أن يفي بالغرض ،وربما يتم إس ـ ـ ــناد أكثر من مهمة للموظف الواحد

بس ـ ــبب أن حجم العمل داخل المؤسـ ـ ـس ـ ــة ال يتطلب موظفين كثر ،مما يقلل من عدد الموظفين العاملين

فيها.
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توزيع المؤسسات حسب عدد الموظفين العاملين بشكل مؤقت
جدول ()1-5

توزيع المؤسسات عدد الموظفين العاملين بشكل مؤقت
عدد الموظفين العاملين بشكل مؤقت

العدد

النسبة المئوية %

أقل من 00

41

50.6

من  00إلى 90

19

23.5

من  90إلى 80

16

19.8

من  80إلى 000

4

4.9

أكثر من 000

1

1.2

المجموع

81

100.0

يتضـح من جدول ( )6-3أن المؤسـسـات األهلية من عينة الد ارسـة ال تعتمد على الكادر البشري العامل
لديها بش ـ ــكل مؤقت كثي اًر ،بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن جنيها من خالل توظيف العاملين بش ـ ــكل
مؤقت أو حتى المتطوعين الذين يسـ ـ ـ ــاهمون بشـ ـ ـ ــكل فاعل في انجاز أهداف المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات (في أعمال

ومهمات غير إش ـ ـرافيه وال تحمل طابع المسـ ــئولية المنفردة عن المؤس ـ ـسـ ــة) .وأيض ـ ـاً هذه النسـ ــب المبينة

أعاله قد تفيد بأن المؤسـسـات األهلية العاملة في قطاع غزة هي مؤسسات صغيرة من حيث عدد الكادر

البشري العامل.
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توزيع المؤسسات حسب الفئة التي تستهدفها

جدول ()1-5

توزيع المؤسسات حسب الفئة التي تستهدفها
الفئة التي تستهدفها المؤسسة

العدد

النسبة المئوية %

الشباب

61

3.57

الطالب

47

.5

المرأة

62

3.5.

الطفل

58

3.5.

التجارة

5

.5.

رجال األعمال

8

855

العمال

23

3557

الحرفيين

10

55.

الموظفين

12

..55

غير ذلك

21

3.58

المجموع*

5.

100.0

* المجموع يمثل عدد مؤسسات الدراسة الثابت وليس عدد اختيارات المؤسسات ،كما أن النسبة المئوية هي من عدد
المؤسسات الثابت وليست من عد اختيارات المؤسسات.

يتض ـ ــح من جدول ( )6-4أن المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية العاملة في قطاع غزة التي تهتم بالش ـ ــباب والطالب

والمرأة والطفـل تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل مـا يزيـد على  %71من عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وتدل هذه النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة أن جماهير هذه
المؤسـسـات تتواجد بشكل أكبر من غيرها على الشبكات االجتماعية مما فرض على مؤسساتها االهتمام

بجمهورهم ضــمن نفس النطاق االجتماعي وعليه فإن هذه المؤس ـس ــات ســتكون أقدر على االس ــتفادة من

شبكات التواصل االجتماعي وهي مطالبة كما غيرها وبشكل ملح للتواجد ضمن هذا الفضاء المهم.
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توزيع المؤسسات حسب المنطقة الجغرافية التي يغطونها ببرامجهم ومشاريعهم
جدول ()1-5

توزيع المؤسسات حسب المنطقة الجغرافية التي يغطونها ببرامجهم ومشاريعهم
المنطقة الجغرافية التي تغطيها المؤسسة
ببرامجها ومشاريعها

العدد

النسبة المئوية  %من
عدد مؤسسات العينة

محافظة غزة

50

..53

محافظة الشمال

52

..5.

محافظة الوسطى

39

.55.

محافظة خان يونس

42

..55

محافظة رفح

42

جميع محافظات القطاع

7.

المجموع*

5.

..55
.11

* المجموع يمثل عدد مؤسسات الدراسة الثابت وليس عدد اختيارات المؤسسات ،كما أن النسبة المئوية هي من عدد
المؤسسات الثابت وليست من عد اختيارات المؤسسات

يتضح من الجدول ( )6-5أن عدد المؤسسات التي تغطي أنشطتها جميع قطاع غزة هو  34مؤسسة

أي بنسبة  %42من المؤسسات المشمولة في الدراسة ،وهي نسبة مهمة تدل على سهولة تنفيذ هذه
المؤسسات ألنشطتها ومشاريعها المختلفة في جميع محافظات القطاع نظ اًر لصغر مساحة القطاع
وسهولة الوصول لكافة الفئات المستهدفة في وقت قصير.
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توزيع المؤسسات حسب الشبكات االجتماعية المنضمة إليها
جدول ()1-1

توزيع المؤسسات حسب الشبكات االجتماعية المنضمة إليها
النسبة المئوية%

الشبكات االجتماعية المنضمة

العدد

من عدد مؤسسات

Facebook

81

.11

Twitter

33

.153

Google+

23

أخرى

13

Flicker

3

753

MySpace

1

.53

المجموع*

5.

العينة

3557
..

* المجموع يمثل عدد مؤسسات الدراسة الثابت وليس عدد اختيارات المؤسسات ،كما أن النسبة المئوية هي من عدد
المؤسسات الثابت وليست من عدد اختيارات المؤسسات

يالحظ من الجدول ( )6-6أن جميع العينة المستطلعة آرائها من المؤسسات العاملة في قطاع غزة تمتلك
صفحة على الشبكة االجتماعية  Facebookوهذا يتفق مع جميع الدراسات والتقارير واالحصائيات التي
أطلع عليها الباحث والتي تفيد باتساع وانتشار شبكة التواصل االجتماعي  Facebookيليها بعد ذلك

شبكة ال Twitterكدراسة الدحدوح ( )2112ودراسة سالم ومرتضى( )9009ودراسة العتيبي()2111
ودراسة  )1122( Brionesوتقرير االعالم االجتماعي العربي الرابع وغيرها من الدراسات والتقارير .كما
وقد جاءت هذه النتائج موافقة لدراسة مجاهد( )9000والتي استنتج فيها الباحث أن الشبكات االجتماعية
تتمتع بالشهرة واالنتشار وهي من أكثر ما يرتاده المستفيدين من الشبكة العنكبوتية كما في دراسة Threatt

( )2009أيضاً وغيرها .كما وتدل هذه النسبة على أن المؤسسات األهلية من عينة الدراسة تدرك أهمية
شبكات التواصل االجتماعي وعلى وجه الخصوص شبكة ال .Facebook
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ثانيا :خصائص الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة
توزيع الموظفين المكلفين بالمتابعة حسب العمر

جدول ()1-5

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

من  90إلى أقل من  20سنة

60

74.1

من  20إلى اقل من  40سنة

19

23.5

من  40إلى أقل من  80سنة

1

1.2

 80فأكثر

1

1.2

المجموع

81

100.0

يتضح من جدول ( )6-7أن النسبة األكبر من الموظفين المناط بهم إدارة الصفحات االجتماعية الخاصة
بالمؤسسات األهلية في قطاع غزة هم من جيل الشباب (من  21إلى  31سنة) وهذا أمر متوقع فالشباب

هم الذين نشأوا في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت المختلفة فغالباً ما يكون الشباب مهرة

وذوي خبرة بهذا المجال عن غيرهم من الموظفين األكبر سناً ،ومن المنطقي أن تكلفهم إدارات مؤسساتهم
بهذه المهمة .وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع دراسة الدحدوح( )2112والتي أشارت أن الطلبة (وهم من

الفئات العمرية األقل) هم أكثر استخدماً للشبكات االجتماعية من األكاديميين (وهم من الفئات العمرية
األكبر) ،وكذلك اتفقت مع دراسة عوض( )2112ودراسة عابد( ,)2112وتقرير االعالم العربي االجتماعي

الرابع حيث بينت جميع هذه الدراسات أن الشباب هم أكثر الفئات استخداماً للشبكات االجتماعية.
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توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب الجنس
جدول ()1-8

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

52

64.2

أنثى

29

35.8

المجموع

81

100.0

لعل هذه النسبة التي في الجدول ( )6-8تقترب من تمثيل الواقع في قطاع غزة ،حيث أعلن جهاز

اإلحصاء الفلسطيني أن نسبة العاملين من الذكور إلى اإلناث من القوى العاملة في فلسطين هي %69.1

من عدد الذكور جميعهم ،إلى  %17.1إناث (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .)2113 ،كما أن

هذه النسبة تقترب من تمثيل نسبة استخدام شبكة  Facebookالعامة بين الذكور واإلناث ،حيث يستخدم

 %65ذكور ،مقابل  %35إناث(.)socialbaker.com, 2013

ويرى الباحث أن إدارات المؤسسات المختلفة تميل إلى تشغيل الذكور عن االناث ألمور تتعلق بقدرة

الذكور للعمل في ظل ضغوط العمل المختلفة وفي بيئات متعددة وفي أوقات قد ال تناسب االناث .ويرى

الباحث ومن خالل خبرته في مجال العمل في المؤسسات األهلية أن االناث في األمور التي تتعلق
بالنشر على االنترنت ومتابعته واستخدام التكنولوجيا أقدر على المتابعة والصبر في متابعة االخبار

واألنشطة والتعليق على ردود الجمهور على مدار الساعة وأحياناً خارج أوقات الدوام من الذكور.فعلى

المؤسسات األهلية دراسة هذا األمر بعناية والعمل على مراعاة ذلك.
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توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب المؤهل العلمي
جدول ()1-9

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

ثانوية عامة أو أقل

1

1.2

دبلوم

13

16.0

بكالوريوس

62

76.5

ماجستير

5

6.2

المجموع

81

100.0

إن النسب التي جاءت في الجدول ( )6-9يراها الباحث نسب منطقية وطبيعية ،حيث إن التعامل مع
شبكات التواصل االجتماعي وادارتها واالستفادة منها يتطلب شهادة جامعية أولى(بكالوريوس) أو على

األقل الشهادة المتوسطة(الدبلوم) ،نظ اًر لطبيعة المجال الذي تتناوله هذه الوظيفة والقدرات والمعارف التي
تتطلبها.
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توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب التخصص
جدول ()1-61

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة المئوية %

هندسة(بكافة تخصصها)

11

13.6

تكنولوجيا معلومات

8

9.9

عالقات عامة

13

16.0

صحافة واعالم

16

19.8

سكرتارية

8

9.9

إدارة

11

13.6

محاسبة

2

2.5

غير ذلك

12

14.8

المجموع

81

100.0

يشــير الجدول( )6-11إلى اســتحواذ التخص ـصــات (الهندســة – العالقات العامة – الص ــحافة واالعالم)
على النص ـ ــف تقريباً من عينة الد ارس ـ ــة وقد تكون هذه النتيجة تش ـ ــير إلى أن المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية التي

اسـتطلعت آراؤها في هذه الد ارسـة ترى في موضـوع متابعة الشـبكات االجتماعية الخاصـة بالمؤسـسة نوع
من الهواية لدى الموظف المتابع لها أكثر منها علم ود ارس ـ ــة ،ويرى الباحث أن التخص ـ ــص قد ال يعتبر

في هذا الســياق نظ اًر ألن موضــوع شــبكات التواصــل االجتماعي يعتبر من المواضــيع الجديدة ،والتي قد
ال تكون أدرجت حتى األن في المناهج الدراسية الجامعية.
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توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب المسمى الوظيفي
جدول ()1-66

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

اإلدارة(مدير أو نائب)

..

.75.

موظف عالقات عامة وتواصل

..

.15.

موظف مشاريع وغير ذلك

38

7.55

المجموع

81

100.0

تشير النتائج الخاصة بالجدول ( )6-11أن الموظفين الذين يعملون في العالقات العامة واالتصال
والتواصل يشكلون أكثر من نصف العينة المستطلعة ،مما يفسر توجهات المؤسسات األهلية المشاركة

في الدراسة من استخدام الشبكات االجتماعية ،وذلك لتعزيز عالقتها وتواصلها مع الجمهور.

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب سنوات الخبرة
جدول ()1-66

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  8سنوات

48

59.3

من -8أقل من  00سنوات

28

34.6

من -00أقل من  08سنة

3

3.7

من -08أقل من  90سنة

2

2.5

 90سنة فأكثر

-

-

المجموع

81

100.0

تشير النسبة األكبر في الجدول ( )6-12إلى أن خبرة الموظف المكلف بإدارة الشبكات االجتماعية
للمؤسسات األهلية هي خبرة تقل عن  5سنوات ،وهذا يتناسب فعلياً مع الفترة التي انتشرت فيها شبكات
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التواصل االجتماعي في العالم العربي ،على الرغم من أن الخبرة المطلوبة إلدارة الشبكات االجتماعية

للمؤسسات األهلية متنوعة أهمها كما يرى الباحث القدرة على تكييف الشبكات االجتماعية كأداة مهمة
إلحداث الفعل التغييري داخل المؤسسة والعمل بصورة مهنية على تجميع جهود أقسام وادارات المؤسسة
لالستفادة من هذه األداة الجديدة لتحقيق األهداف والوصول إلى رضى الجمهور وتعزيز العالقة معه.

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة حسب نوع الوظيفة
جدول ()1-65

توزيع الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي حسب نوع الوظيفة
نوع الوظيفة

العدد

النسبة المئوية %

وظيفة بعقد دائم

39

48.1

وظيفة بعقد مؤقت

42

51.9

المجموع

81

100.0

ويتفق هذه النتائج مع دراسة  )2009( xiaوالتي أشارت إلى أن معظم المجموعات الفاعلة على الفاسبوك
هي مجموعات عالمية .بما تمتلكه هذه المجموعات من طاقم موظفين عالي الخبرة والمهنية وأعضاء ذوي

قدرات عقلية عالية ،حيث وجد الباحث أن المجموعات الناجحة هي تلك التي يقوم على إدارتها طاقم
منظم وفاعل.

ويرى الباحث أن نسبة  %51من الموظفين المكلفين بمتابعة شبكات التواصل االجتماعي في المؤسسات

األهلية المشاركة بالدراسة يعملون بعقد مؤقت أو متطوعين ينم على عدم اهتمام اإلدارات العليا في

المؤسسات األهلية لهذا المهمة وعليه أسندت لموظف بعقد مؤقت قد تنقطع صلته في أي وقت بالمؤسسة
وتنقطع معها عالقة المؤسسة بشبكات التواصل االجتماعي التي تخصها .ولكن ومن خالل المتابعة

الدقيقة والمعرفة الحقيقية بالعقود الوظيفية في مؤسسات القطاع األهلية فإن العقود المؤقتة لألسف قد
تستمر عدداً من السنين يصل إلى  5سنوات يبقى عقد الموظف فيها تحت بند العقد المؤقت وذلك كي
تكون المؤسسة متحررة من بعض الحقوق التي يتمتع بها الموظف بعقد عمل دائم .فمن األفضل تحسين

المؤسسات األهلية لظروف العاملين فيها بالعقود المؤقتة وتوقيت العقود المؤقتة بزمن يتماشى وقانون
العمل الفلسطيني وغيرها من القوانين النافذة السارية في األراضي الفلسطينية ،كما ويدعو الباحث إلى
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إسناد مهمة إدارة الشبكات االجتماعية للمؤسسات األهلية لموظف أو حتى قسم كامل يتمتع أفراده

باالستقرار الوظيفي ليعمل على االبداع في مجال عمله.

 1.6.6تحليل مجاالت الدراسة:

لتحليل فقرات الدراسة تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة ،وهذا االختبار مناسب لمعرفة ما إذا كانت

متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  6أم زادت أو قلت عن ذلك.
الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة يساوي  6وهي تقابل الموافقة المتوسطة.

الفرضية البديلة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي .6

إذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر من  )0.05فإنه ال يمكن رفض الفرض ــية الص ــفرية ويكون في هذه

الحالة متوس ــط آراء األفراد حول الظاهرة موض ــع الد ارس ــة ال يختلف جوهرياً عن موافق بدرجة متوس ــطة
وهي  ،6أمـا إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فيتم رفض الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرية وقبول
الفرض ــية البديلة القائلة بأن متوس ــط آراء األفراد يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوس ــطة ،وفي هذه
الحـالـة يمكن تحـديـد مـا إذا كان متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط اإلجابة يزيد أو ينقص بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة جوهرية عن درجة الموافقة
المتوسطة .وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي

لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.
وسيتم تحليل مجاالت الدراسة في بعدين أساسيين هما:

البعد األول :تعزيز عالقة المؤسسات األهلية بجمهورها ويتفرع عنه التالي:
 .1وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها.

 .2رضى الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية.
 .3الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة.

 .4تنوع مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج المختلفة
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 .6تحليل فقرات مجال " وعي جمهور المؤســــســــات األهلية بفكرتها وأهدافها من شــــبكات التواصــــل

االجتماعي "

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة

وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-14

جدول ()1-65
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " وعي جمهور المؤسسات
األهلية بفكرتها وأهدافها من شبكات التواصل االجتماعي "

المتوسط الحسابي

ورسالتها بشكل مبسط لتكون مفهومة لدى جمهورها ومتابعيه.

المتوسط الحسابي النسبي

تعرض المؤسسة على صفحاتها االجتماعية أهدافها ورؤيتها

قيمة االختبار

الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

توجد أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية ورسالتها على

9.01

90.12

16.62

*0.000

1

9.00

90.00

19.09

*0.000

2

الرتبة

م

.1

الفقرة

تقوم المؤسسة باإلعالن من خالل صفحاتها االجتماعية

.3

لجمهورها عن كل مشاريعها وأنشطتها كوسائل لتحقيق أهدافها

8.70

87.04

14.08

*0.000

3

المتعلقة بتعزيز عالقتها بجمهورها.
.4
.5

ازداد وعي جمهور مؤسستكم بفكرتها وأهدافها نتيجة الستخدام
شبكات التواصل االجتماعي بشكل فاعل.
يعبر جمهور المؤسسة عن قناعتهم واعجابهم بأهداف
المؤسسة بشكل واضح.
جميع فقرات المجال معا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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8.00

80.00

8.32

*0.000

5

8.04

80.37

8.42

*0.000

4

8.55

85.51

16.50

*0.000

من جدول ( )6-14يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى" توجد أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية ورسالتها على الصفحاتاالجتماعية الخاصة بالمؤسسة " يساوي

9.01

(الدرجة الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي

 ،%90.12قيمة االختبار  ،16.62وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة
قوية على هذه الفقرة.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،8.55وأن المتوسطالحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي  ،%85.51قيمة االختبار  ،16.50وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.000لذلك يعتبر مجال " وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها من شبكات
التواصل االجتماعي " دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك موافقة قوية على

فقرات هذا المجال.

وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  )2010( Schererوالتي كان من نتائجها أن

المؤسسات األهلية تستخدم شبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك لزيادة التوعية والحفاظ على عالقتها
بالجمهور .كما واتفقت هذه النتائج مع توصيات دراسة عوض ( )9009حيث أوصى الباحث فيها

بضرورة استخدام شبكة  Facebookفي نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور وأثر مواقع التواصل

االجتماعي في تنمية شخصياتهم وارشادهم .واتفقت أيضاً مع دراسة  )2009(Threattوالتي أوصت أن
يتم التعبير عن المؤسسة أو الشركة من خالل شبكات التواصل االجتماعي وبذلك تدعم رسالتها أو

عالمتها التجارية بقوة مع ضرورة تحديث دائم لهذا المحتوى.
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ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن تسعى المؤسسات لزيادة وعي جمهورها بأفكارها وأهدافها ورسالتها،

وهي تسلك لذات الهدف الكثير من الطرق ،ولعل استخدامها للمواقع االلكترونية واإلذاعات المسموعة

ووسائل االعالم المرئية والمقروءة أضيف إليه اليوم شبكات التواصل االجتماعي كأداة من أدوات اإلعالم

المؤسسي واإلعالن عن األفكار والتوجهات.

من الفقرتين الرابعة والخامسة من الجدول ( )6-14والتي تتعلق ب" ازدياد وعي الجمهور بفكرة وأهداف
المؤسسة نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي " و الفقرة " يعبر جمهور المؤسسة عن إعجابهم

وقناعتهم بأفكار المؤسسة وأهدافها " ،يالحظ أن هناك بالفعل حاجة ملحة لمعرفة كيفية قياس تأثير
شبكات التواصل االجتماعي بشكل محسوس ،وذلك كما جاء في دراسة  )2010( Lassilaحيث استنتج
الباحث أنه ال يزال هناك نقص في معرفة كيفية قياس تأثير هذه الشبكات والتفاعل المتبادل بين المؤسسات

وجمهورها ومشجعيها ،وأيضاً وفق ما أوضح  (2010) Holland& othersأن هناك معضلة في كيفية
قياس تأثير شبكات التواصل االجتماعي بخصوص األنشطة والمقترحات والتفاعالت المتعلقة بالجمهور

وبالزبائن على حد سواء ،باإلضافة إلى ما جاء به (  )Jim Sterne, David Meerman Scottفي

كتابهما" كيفية قياس وتحسين االستثمار الخاص بك من خالل التسويق شبكات التواصل االجتماعي"،

حيث يهتم الكتاب بكيفية قياس نجاح الجهود االعالنية للشركات من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
فلو أن شركة ربحية تهتم كثي اًر باإلعالن عن منتجاتها وخدماتها من خالل عدد من وسائل االعالن

المختلفة ومن ضمنها شبكات التواصل االجتماعي سيواجهها سؤال وهو كيف ستقيس نجاحها في استخدام
هذه الوسيلة االعالنية عن غيرها في جلب الزبائن وزيادة المبيعات.

 .6تحليل فقرات مجال " رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل شبكات التواصل
االجتماعي"
تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة
المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-15

112

جدول ()1-65

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " رضي الجمهور عن أداء
وخدمات المؤسسة من خالل شبكات التواصل االجتماعي "

تجذب الصفحات االجتماعية للمؤسسة جماهير جديدة لها.
تعبر مشاركات وتعليقات أصدقاء الصفحات االجتماعية
الخاصة بالمؤسسة عن الرضى العام في أداء المؤسسة.
إعالن نتائج المسابقات التوظيفية في المؤسسة على الشبكات
االجتماعية يزيد من رضى الجمهور.

المتوسط الحسابي

.5

صفحاتها االجتماعية على جمهورها.

المتوسط الحسابي النسبي

.4

تقوم المؤسسة بين الفينة واألخرى بعمل استبانه لقياس أثر

قيمة االختبار

.3

على جمهورها.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

يوجد تأثير إيجابي للصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة

8.28

82.84

11.71

*0.000

1

4.57

45.70

- 4.30

*0.000

7

7.84

78.40

7.23

*0.000

4

8.26

82.59

12.00

*0.000

2

6.01

60.12

0.04

0.485

6

الرتبة

م

.1

الفقرة

اإلعالن على الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن

.6

مشاريعها وبرامجها والمستحقين لخدماتها وفق معايير شفافة

7.78

77.78

7.46

*0.000

5

يزيد من رضى الجمهور.
.7

تلبي شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسستكم حاجة
الجمهور من المعرفة والمعلومات التي يحتاجونها.
جميع فقرات المجال معا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

113

7.88

78.77

9.11

*0.000

7.25

72.46

6.76

*0.000

3

من جدول ( )6-15يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يوجد تأثير إيجابي للصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على

جمهورها " يساوي

8.28

(الدرجة الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%82.84قيمة

االختبار  11.71وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة سالم ومرتضى ( )9009والتي أوضحت أن التصورات السائدة عن

الدور الذي يمكن لإلعالم االجتماعي القيام به في إشراك المواطنين مع الحكومات والهيئات التنظيمية

في وضع سياسات لصالح االعمال والمشاريع المبتدئة تعد إيجابية .وأيضاً اتفقت مع دراسة

العتيبي( )9000التي أشارت إلى تقدم اآلثار االيجابية على اآلثار السلبية الستخدام شبكة. Facebook
باإلضافة إلى دراسة  )2009( Lee Singالتي أشارت إلى أن التوجه العام للمشاركين في الدراسة تجاه

استخدام الفاسبوك هو اتجاه إيجابي.

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تقوم المؤسسة بين الفينة واألخرى بعمل استبانه لقياس أثر صفحاتهااالجتماعية على جمهورها " يساوي

4.30

4.57

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%45.70قيمة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

االختبار -

وهذا يعني أن هناك غير موافقة على هذه الفقرة.

من الطبيعي أن تسعى المؤسسات األهلية كما الشركات الربحية وغيرها من قياس أي نشاط تقوم به أو
أي وسيلة تستخدمها لخدمة أهدافها وللتأكد من مدى تحقق هذه األهداف نتيجة الستخدام هذه األداة أو

الوسيلة ،ومن وسائل القياس المعتبرة في البحث العلمي االستبيان والذي يركز على التأكد من أن

المستهدفين الواقعين تحت الدراسة يستجيبون لمؤثرات هذا النشاط بالسلب أو باإليجاب .وال يستقيم في
العمل المؤسسي استخدام أداة من األدوات لتحقيق هدف من األهداف دون المراجعة والتقييم وقياس النتائج

والمؤشرات وعليه فإن الباحث يستغرب أال توافق المؤسسات األهلية في القطاع على بند إجراء استبانة

القياس ولعل الباحث يرجع األسباب للتالي:

 حداثة استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ،حيث تبين للباحث ومن خالل
دراسة تواريخ انطالق حسابات المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة أن ما يزيد على %92.1

من هذه المؤسسات قد دشنت حساباتها االجتماعية خالل العام  2111وما بعده ،أي أنها لم
تتجاوز العامين في استخدام الشبكات االجتماعية في العمل المؤسسي.
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 لعل بعض المؤسسات تقوم باستخدام مقاييس أخرى غير االستبيان كالمالحظة الشخصية للقائم

على الحسابات االجتماعية للمؤسسة (عدد المعجبين الجدد – عدد اإلعجابان على المنشورات

– عدد التعليقات والمشاركات .).....

ومن خالل ما تقدم يرى الباحث بضرورة شروع المؤسسات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي والجامعات

إلجراء المزيد من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع وعلى المؤسسات األهلية أيضاً أن تقوم باالطالع

على الدراسات األجنبية الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع بالبحث والدراسة منذ فترة كبيرة ،واالستفادة من
تجاربها ونتائجها وتوصياتها كدراسة  (2010) Holland& othersوالتي تحدثت على وجه الخصوص
عن كيفية قياس أثر شبكات التواصل االجتماعي على المؤسسات األهلية المستخدمة لها .وكدراسة
 )2010( Lassilaوالتي استنتجت هذه أنه ال يزال هناك نقص في معرفة كيفية قياس تأثير هذه

الشبكات والتفاعل المتبادل بين المؤسسات وجمهورها ومشجعيها.
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،7.25وأن المتوسط

الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي  ،%72.46قيمة االختبار

( )Sig.تساوي

0.000

6.76

وأن القيمة االحتمالية

لذلك يعتبر مجال " رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل

شبكات التواصل االجتماعي " دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك
موافقة على فقرات هذا المجال .مما يدل أن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تدرك أهمية
السعي للوصول إلى رضى الجمهور وتحاول االستفادة من كل مقدراتها وأدواتها المختلفة لتحقيق

ذلك ،وتشير النتائج إلى تحقق هذا الرضى بالفعل من خالل استخدام المؤسسات األهلية لشبكات

التواصل االجتماعي من وجهة نظر العاملين في المؤسسات األهلية .ولكن المطلوب هو العمل على

تعزيز أكثر لهذا المجال والعمل بشكل متطور للوصول إلى الرضى المؤسسي من قبل الجمهور بل

وسؤال الجمهور نفسه عن مدى الرضى الذي يشعر به على أداء المؤسسة األهلية ،والبحث من قبل
المؤسسات األهلية وفريقها العامل في هذا الشأن للتأكد من ذلك .وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض

الدراسات كدراسة )2011( Olofssonوالتي أوضح الباحث خاللها ان احتماالت خلق عالقات قوية
وملتزمة بين الجمهور والمؤسسات األهلية كبيرة من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

وقال أيضاً إن وسائل االعالم االجتماعي تستخدم كعملية استمالة اجتماعية وأداة قوية لتطوير

العالقات مع الجماهير الرئيسية المستهدفة من قبل المؤسسات .وقد جاءت هذه النتائج أيضاً وفق
توصيات دراسة الصاعدي ( )9009والتي أوصى الباحث فيها بضرورة استخدام شبكات التواصل
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االجتماعي للتواصل مع الجمهور بشكل عام .كما اتفقت مع دراسة  )2010( Millerالتي أوضحت

أن عدداً من متابعي المؤسسات األهلية قاموا بمتابعتها من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
باإلضافة إلى موافقتها دراسة )2009( Threattحيث أشار المشاركون في هذه الدراسة أن شبكة

 Facebookهي منصة مهمة للمؤسسات والشركات لتكوين عالقات جديدة مع الزبائن والحفاظ
أيضاً على هذه العالقات.

 .5تحليل فقرات مجال " الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة "
تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-16
جدول ()1-61

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " الحد من شكاوى الجمهور
عن أداء المؤسسة "

يتم متابعة تعليقات واستفسارات المشاركين على الصفحات
االجتماعية للمؤسسة للرد عليها أوالً بأول.

قلت شكاوى جمهور مؤسستكم نتيجة لوجود صفحات تواصل

اجتماعية خاصة بها تقوم بالرد المباشر على شكاواهم.
جميع فقرات المجال معا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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المتوسط الحسابي

الرأي واالنتقاد حول أنشطتها وبرامجها.

المتوسط الحسابي النسبي

.4

تحث الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم جمهورها إلبداء

7.22

72.22

4.50

*0.000

2

8.30

83.00

9.85

*0.000

1

6.42

64.20

1.35

0.090

4

7.23

72.34

5.21

*0.000

قيمة االختبار

.3

شفاف عبر صفحاتها االجتماعية.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تعرض مؤسستكم معايير االستفادة من مشاريعها وبرامجها بشكل

6.99

69.88

3.13

*0.001

3

الرتبة

م

.1

الفقرة

من جدول ( )6-16يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يتم متابعة تعليقات واستفسارات المشاركين على الصفحات االجتماعية

للمؤسسة للرد عليها أوالً بأول " يساوي

 ،%83.00قيمة االختبار

9.85

8.30

(الدرجة الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة

على هذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " قلت شكاوى جمهور مؤسستكم نتيجة لوجود صفحات تواصل اجتماعيةخاصة بها تقوم بالرد المباشر على شكاواهم " يساوي

قيمة االختبار

1.35

على هذه الفقرة.

6.42

أي أن المتوسط الحسابي النسبي ،%64.20

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.090وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة

لعل نسبة الموافقة على هذا البند في نفس المجال مردها إلى عدم تأكد األشخاص الذين أجابوا على هذا

السؤال وذلك لعدم اتباعهم طريقة علمية إحصائية لقياس مدى انحسار شكاوى الجمهور نتيجة إلستخدام
شبكات التواصل االجتماعي ،وعليه فإن الباحث يرى بضرورة أن تولي المؤسسات األهلية أهمية لهذا

الموضوع من خالل وضع الجمهور أوالً بأول فيما يتعلق بأنشطتها ومشاريعها وبرامجها مع توضيح

المعايير للمستفيدين وتقبل النقد بل والطلب من الجمهور إبداء الرأي ،وأن ال يكون هذا الفعل موسمياً في

مشروع دون أخر أو نشاط معين ،بل تكون سياسة متبعة وخطة مدروسة.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،7.23وأن المتوسط

الحسابي النسبي يساوي  ،%72.34قيمة االختبار 5.21وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلك
يعتبر مجال " الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة " دال إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا المجال .وهذا يدل على أن المؤسسات األهلية

المشاركة في الدارسة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي لغرض الحد من شكاوى الجمهور بنسبة قليلة

وعليها أن تعمل على زيادة التفكير في استخدام هذه الوسيلة وبشكل أكثر فاعلية لتحقيق هذا الغرض
وهو تقليل شكاوى الجمهور إلى أقصى حد تسطيعه المؤسسة.
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ويرى الباحث أن هذا المجال من المجاالت المهمة في الدراسة ،ويجب أن يعطى اهتماماً أكبر ويتم

وضعه في إطار نظام متكامل للعناية بالجمهور والمستفيدين من أنشطة وبرامج المؤسسات األهلية،

وتعزيز التغذية الراجعة من قبلهم وتالفي األخطاء المتوقع حصولها وفق هذه التعليقات في المستقبل.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة  )2011(Geierhosحيث وجد الباحث أن هناك العديد من الشركات
التجارية تقوم بالفعل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع زبائنها وتتلقي مشاكلهم
ومقترحاتهم وتعمل على حلها .وأيضاً دراسة  )2009( Threattوالتي أوضحت أن على المؤسسات

األهلية أن توجد الجمهور الذي يقدم المحتوى للشبكات االجتماعية وعلى المؤسسة االهتمام بهذا التفاعل
ومتابعته وقياس تغيراته.

 .5تحليل فقرات مجال" مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة "
تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-17
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جدول ()1-65

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال “مقترحات الجمهور
بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة "

المتوسط الحسابي

تخص مشاريعها وبرامجها.

المتوسط الحسابي النسبي

تطلب مؤسستكم بين الفينة واألخرى من جمهورها مقترحات

قيمة االختبار

جمهورها.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي لتحديد احتياجات

الرتبة

م

.1

الفقرة

6.59

65.93

1.97

*0.026

1

5.28

52.84

-2.23

*0.014

3

تطرح مؤسستكم بعض أجزاء المشاريع والبرامج على الجمهور

.3

طلباً لالقتراحات مثل( اسم لنشاط معين – المكان األفضل للتنفيذ

5.16

51.60

-2.55

*0.006

4

– شعار حملة تطوعية ...... -الخ ).

تطرح مؤسستكم بعض األفكار الخاصة بالمشاريع والبرامج
.4

للتصويت عليها والوصول إلى "أعلى أصوات " من الجمهور

4.93

49.26

-3.16

*0.001

5

لتنفيذها.
.5

تزداد وتتنوع مشاريع وبرامج مؤسستكم نتيجة لمقترحات جمهورها.

5.57

55.68

-1.40

0.083

جميع فقرات المجال معا

5.51

55.06

-1.77

*0.040

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

من جدول ( )6-17يمكن استخالص ما يلي:

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،5.51وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،%55.06قيمة االختبار

-1.77
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وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.040

2

لذلك يعتبر مجال" مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة " دال إحصائياً عند مستوى

داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك غير موافقة على فقرات هذا المجال.

بالرغم من أن أكثر ما يميز شبكات التواصل االجتماعي هو "تعظيم شأن المستخدم" بحيث يفرد له الكثير

من الفرص التي يشارك فيها بصنع القرار ويقوم بالتوجيه واشعار أصحاب الشركات والمؤسسات برغباته
وتطلعاته ومشاكله ومقترحاته ،إال أن نتائج هذه الدراسة في هذا المجال جاءت على غير ذلك ،فالمؤسسات

األهلية العاملة في قطاع غزة لألسف ووفقاً لهذه النتائج ال تعير مقترحات الجمهور من خالل شبكات
التواصل االجتماعي اهتماماً ولعل تفسير ذلك من وجهة نظر الباحث يكمن في التالي:

 انحسار ثقافة مشاركة الجمهور في توجيه المؤسسات والشركات العاملة في قطاع غزة إلى
األنشطة والبرامج التي تعبر عن رغباتهم وتطلعاتهم.

 حداثة استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ،حيث تبين للباحث ومن خالل
دراسة تواريخ انطالق حسابات المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة أن ما يزيد على %92.1

من هذه المؤسسات قد دشنت حساباتها االجتماعية خالل العام  2111وما بعده ،أي أنها لم
تتجاوز العامين في استخدام الشبكات االجتماعية في العمل المؤسسي.

 طبيعة الثقافة السائدة داخل مؤسساتنا األهلية التي قد ال تتقبل المقترحات من موظفيها فضالً
عن مستفاديها وجمهورها.

 عدم تركيز المانحين على بند " مشاركة الفئة المستهدفة في تحديد احتياجات المشاريع " ،مما
يسهل على المؤسسات األهلية عدم األخذ بهذه المقترحات أو عدم التفكير في طرحها.

 توقع األثر السلبي على األشخاص المتفاعلين مع مقترحات األنشطة والبرامج والمشاريع الخاصة
بالمؤسسة إن لم يؤخذ بمقترحاتهم.

ويرى الباحث أن أهم المشاريع العمالقة والبرامج الطموحة كانت بداياتها فكرة قيلت من مواطن عادي
فالتقطتها جهة أوجدتها إلى النور ،وأن جانب متابعة شكاوى ومقترحات الجمهور في الشركات العالمية

يفرد لها أقسام بكاملها تتابعها وتدرس مقترحاتها وتستفيد منها أيما استفادة ،ولعلي وأنا أكتب هذه األسطر
طالعتنا االخبار أن وزير التموين المصري الدكتور باسم عودة قد طرحت و ازرته اسماً لموسم الحصاد في

العام الحالي  2113على شبكات التواصل االجتماعي واالسم الذي حصل على أعلى أصوات ()%61
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من ترشيحات الجمهور وتأييدهم قد أعتمد من قبل الو ازرة ليكون اسماً لموسم الحصاد لعام  2113وهو "

خير بلدنا" (بوابة الحرية والعدالة.)2112 ،

فعلى المؤسسات األهلية دراسة هذا الجانب وايالئه أهمية أكبر بل واطالق الحمالت المتتالية والمتنوعة
والتي تعزز من دور ورأي الفئة المستهدفة وجمهور المؤسسات األهلية بشكل خاص ،فمن شأن ذلك

تحسين األداء المؤسسي واعطاء عائد نفسي وقيمي أفضل لجمهور هذه المؤسسات ،والمجاالت واألنشطة

التي تستطيع المؤسسات أن تطرحها على الجمهور ألخذ المقترحات والرأي كثيرة جداً ال مجال لحصرها.
جدول ()1-68

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.للبعد األول تعزيز عالقة المؤسسات األهلية بجمهورها

.2

الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة

7.23

72.34

5.21

*0.000

3

.3

مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة

5.51

55.06

-1.77

*0.040

4

جميع المجاالت معا

7.13

71.34

6.406

*0.000

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

7.25

72.46

6.76

*0.000

2

م

وعي جمهور مؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ـ ــتجيب بفكرتها وأهدافها من
شبكات التواصل االجتماعي
.1

رضـ ـ ـ ــي الجمهور عن أداء وخدمات المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة من خالل

شبكات التواصل االجتماعي

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

يتبين من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على هذا البعد جيدة نوعاً ما ،وهذا يدل أن المؤسسات األهلية

المشاركة في الدراسة تعمل على تعزيز عالقتها بجمهورها في المجاالت المختلفة (وعي الجمهور –
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الرتبة

8.55

85.51

16.50

*0.000

1

الفقرة

رضى الجمهور – الحد من شكاوى الجمهور – مقترحات الجمهور) من خالل استخدامها لشبكات
التواصل االجتماعي ولكن بنسبة تحتاج إلى تعزيز واهتمام أكثر.

البعد الثاني :واقع استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ويتفرع عنه ما يلي:
 .1أغراض استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي.
 .2أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسات األهلية على المانحين.

 .3تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
 .6تحليل فقرات مجال " أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي "

أ .المحور األول لغرض العالقات العامة والتواصل مع الجمهور

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة

وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-18
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جدول ()1-69

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " أغراض استخدام المؤسسات

األهلية شبكات التواصل االجتماعي " المحور االول لغرض العالقات العامة والتواصل مع الجمهور
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.7

إعالنات توظيف/تطوع.

7.12

71.23

3.13

*0.001

6

.8

إعالنات عن دورات تدريبية أو أيام دراسية أو ورشات عمل.

7.91

79.14

6.83

*0.000

3

7.74

77.41

6.82

*0.000

4

.11

إعالنات عن زيارات المؤسسة الخارجية.

7.40

73.95

4.69

*0.000

5

.11

إعالنات عن مسابقات ومشاركات مجتمعية.

6.93

69.26

2.80

*0.003

8

.12

تلقي شكاوى الجمهور العامة.

5.84

- 0.44 58.40

0.332

12

.13

تلقي شكاوى الجمهور بخصوص مشروع معين.

5.70

- 0.81 57.04

0.211

13

.14

تلقي مقترحات الجمهور بخصوص مشاريع مستقبلية.

5.86

- 0.42 58.64

0.338

11

.15

تحديد احتياجات الجمهور وفق مجال المؤسسة.

6.41

64.07

1.35

0.091

10

.16

تلقي قصص نجاح من مستفيدين من مشاريع المؤسسة.

6.43

64.32

1.33

0.094

9

جميع فقرات المجال معا

7.05

70.48

5.41

*0.000

.5

.9

إعالنات عن زيارات وفود واتفاقات مع وفود أو مؤسسات
خارجية.

إعالنات عن تقديم خدمات جديدة أو تجديد التقديم لخدمة

مستمرة.

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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قيمة االختبار

.6

إعالنات عن فعاليات مشاريع واحتفاالت.

9.07

*0.000 20.23 90.74

1

.4

تهنئة  /تعزية بمناسبات عامة أو خاصة.

القيمة االحتمالية ().Sig

8.21

82.10

8.51

*0.000

2

م

الرتبة

6.98

69.75

3.08

*0.001

7

الفقرة

من جدول ( )6-19يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " إعالنات عن فعاليات مشاريع واحتفاالت " يساوي

الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%90.74قيمة االختبار

( )Sig.تساوي

0.000

وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.

20.23

9.07

(الدرجة

وأن القيمة االحتمالية

وقد تعزى هذه النسبة العالية من الموافقة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي لغرض اإلعالنات
عن الفعاليات والمشاريع المختلفة للمؤسسات األهلية إلى احتمال قناعة هذه المؤسسات األهلية بالشبكات

االجتماعية كمنصات إعالنية هامة وأن جمهورها ومتابعيها ربما يفوقون جمهور ومتابعي أي من الوسائل
االعالنية األخرى وأن الجهات المانحة تعتبر من المتابعين بشكل جيد ألنشطة المؤسسات على صفحاتها

االجتماعية ،باإلضافة إلى انخفاض تكلفة اإلعالن من خالل هذه الشبكات مقارنة بأي وسيلة إعالنية
أخرى .ويتفق هذا مع دراسة العتيبي( )2111حيث أبدى أكثر أفراد العينة موافقتهم على أن
 Facebookيحقق ما ال تحققه الوسائل اإلعالمية األخرى .وقد اتفقت هذه النتائج في أن المؤسسات

األهلية تستخدم شبكات اتواصل االجتماعي لغرض اإلعالنات والعالقات العامة مع دراسة سالم
ومرتضى( )9009حيث أشارت هذه الدراسة إلى أنه ينظر في جميع أنحاء المنطقة المستطلعة أراءها

على أن قدرة االعالم االجتماعي في ميدان الترويج واالنتشار هي أكثر جوانبه فائدةً ،وكما في دراسة
الدحدوح( )9009حيث أفاد أن إدارات الجامعات الفلسطينية تستخدم الشبكة االجتماعية Facebook
ألغراض العالقات العامة بنسبة ( .)%81باإلضافة إلى دراسة ،)2010( schererوالتي أشارت إلى

التأثير الكبير لشبكات التواصل االجتماعي في تواصل المؤسسات األهلية وعالقتها مع الجمهور.

يتبين من الجدول السابق( )6-19أن الفقرات الخاصة بجمهور المؤسسات األهلية قد حصلت على أقل

درجات موافقة متوسطة أو محايدة وهذه الفقرات مرتبة كالتالي من األقل موافقة إلى األكثر:

 تلقي شكاوى الجمهور بخصوص مشروع معين بمتوسط حسابي نسبي  %57وقيمة االختبار
تساوي  - 0.81والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي .1.211

 تلقي شكاوى الجمهور العامة بمتوسط حسابي نسبي  %58.4وقيمة االختبار تساوي
والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي .1.332

- 0.44

 تلقي مقترحات الجمهور بخصوص مشاريع مستقبلية بمتوسط حسابي نسبي  %58.6وقيمة
االختبار تساوي  - 0.42والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي .1.338
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ويفسر الباحث نسبة الموافقة المتدنية أو المحايدة على هذه الفقرات بعدم ثقة المؤسسات األهلية وسعة

صدرها الستماع النقد والحصول على التغذية الراجعة من قبل الجمهور المتابع والمستفيد من مشاريع
وبرامج الجمعية ،ويرى الباحث ضرورة أن تولي المؤسسات األهلية العاملة في القطاع والتي هي على

تماس مباشر مع الجمهور اهتمام بإعطاء هذا البند حظاً أوف اًر من االهتمام إلضفاء مزيد من الشفافية

والعمل المهني المسؤول على أنشطة وبرامج المؤسسة وترك المجال للجمهور للتقييم والتعليق وابداء الرأي
بكل حرية وسعة صدر بل واالستفادة من هذه االنتقادات والمقترحات والعمل على حل الشكاوى والخلل

إن حصل .وقد خالفت هذه النتائج الخاصة بمشاركة الجمهور نتائج دراسة سالم ومرتضى( )9009والتي
أجريت على عينة من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في  8دول عربية حيث كانت النتيجة في

هذا المضمار أن التصورات السائدة عن الدور الذي يمكن لإلعالم االجتماعي القيام به في إشراك

المواطنين مع الحكومات والهيئات التنظيمية في وضع سياسات لصالح االعمال والمشاريع المبتدئة تعد

إيجابية ،وقد خالفت أيضاً توصية دراسة  )2009( Threattوالتي أشار الباحث فيها أن على المؤسسات

األهلية ان توجد المكان الذي يتفاعل معه الجمهور ويكون هذا الجمهور هو نفسه موفر المحتوى التفاعلي.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،7.05وأن المتوسط الحسابي

النسبي يساوي  ،%70.48قيمة االختبار ،5.41وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

لذلك يعتبر

مجال " العالقات العامة والتواصل مع الجمهور " دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05وهذا يعني

أن هناك موافقة على فقرات هذا المجال .وهذا يدلل على أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تستخدم
شبكات التواصل االجتماعي لغرض العالقات العامة بشكل ملحوظ ،لكنه يحتاج إلى المزيد من العناية

واالهتمام واالستفادة بشكل أكثر أكبر من هذه المنصات االعالمية االعالنية المميزة.

إن أكثر ما تستخدمه المؤسسات األهلية في هذا المجال هو اإلعالن عن فعاليات مشاريع واحتفاالت
تخصص المؤسسة ،أما استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل المؤسسات لتلقي شكاوى الجمهور

بخصوص مشروع معين فتعتبر األقل استخداماً في هذا المجال.

ويعزو الباحث حصول بند اإلعالن عن فعاليات المشاريع واالحتفاالت الخاصة بالمؤسسة لدرجة موافقة

عالية إلعتقاد المؤسسات األهلية أن شبكات التواصل االجتماعي تعتبر من المنصات اإلعالمية الهامة
والتي يتابعها عدد كبير من الجمهور ومن المانحين على حد سواء.

وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الدحدوح( )2112حيث توصل في دراسته أن إدارة الجامعات

الفلسطينية تستخدم شبكة التواصل االجتماعي  Facebookلغرض العالقات ،كما وجاءت هذه النتائج
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مؤيدة للتوصيات التي أوصى بها العتيبي( )2111والتي أوصى فيها بضرورة أن تركز الدراسات المستقبلية

على دور  Facebookفي المسئولية االجتماعية في إدارة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية
والخاصة ،كما وافقت هذه النتائج أيضاً دراسة سالم ومرتضى()9009والتي أشارت إلى أنه ينظر في
جميع أنحاء المنطقة التي أجريت الدراسة فيهاعلى أن قدرة االعالم االجتماعي في ميدان الترويج

واالنتشار هي أكثر جوانبه فائدةً لإلعمال التجارية ،وبالطبع فالفوائد في الجانب التجاري قد يستفاد منها
في الجانب الخيري واألهلي وقد تكون أكثر في وطننا العربي وقطاع غزة على وجه الخصوص.

ب .لغرض تمويل المشاريع والحمالت الخيرية

تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-21
جدول ()1-61

المتوســــــط الحســــــابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال أغراض اســــــتخدام شــــــبكات

التواصل االجتماعي “المحور الثاني لغرض تمويل المشاريع والحمالت الخيرية

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.4

رعاية حمالت للجمهور المحلي للتبرع في أوقات صعبة.

5.23

52.35

- 2.13

*0.018

5

5.84

58.38

- 0.52

0.303

2

5.73

57.27

- 0.93

0.178

.5

للمتبرعين المحليين والخارجيين.

إشراك الفئة المستهدفة في عملية تحديد احتياجاتها وفق
أولوياتها الذاتية.
جميع فقرات المجال معا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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قيمة االختبار

.3

رعاية حمالت تسويقية لمشاريع تطويرية ذات بعد تنموي.

5.80

58.00

- 0.59

0.279

3

.1

بث نداءات استغاثة في أوقات الحروب والطوارئ موجهة

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

رعاية حمالت تسويقية لمشاريع إغاثة موسمية.

5.63

56.30

-1.06

0.146

4

م

الرتبة

6.19

61.85

0.50

0.308

1

الفقرة

من جدول ( )6-21يمكن استخالص ما يلي:
-

المتوسط الحسابي للفقرة األولى " بث نداءات استغاثة في أوقات الحروب والطوارئ موجهة
للمتبرعين المحليين والخارجيين" يساوي

6.19

(الدرجة الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي

النسبي  ،%61.85قيمة االختبار  ،0.50وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.308

وهذا يعني

أن هناك موافقة متوسطة على هذه الفقرة .لكنها تحتاج إلى المزيد من االهتمام ،وقد جاءت هذه

النتيجة تتوافق مع توصية  )2010( millerبضرورة التواصل الدائم مع الفئة المستهدفة من قبل

المؤسسات األهلية طلباً منهم للتبرع والتطوع وفق حمالت مخططة ومدروسة.
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،5.73وأن المتوسط

الحسابي النسبي يساوي  ،%57.27قيمة االختبار
0.178

0.93

 ،-وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

لذلك يعتبر مجال " تمويل المشاريع والحمالت الخيرية " غير دال إحصائياً عند مستوى

داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك غير موافقة على فقرات هذا المجال.

وقد تعزى هذه النتائج لبند استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي لغرض تمويل
المشاريع والحمالت الخيرية إلى ما يلي:

 oضعف قناعة إدارات المؤسسات األهلية بإمكانية تبني الشبكات االجتماعية في علميات
التمويل وتسويق المشاريع.

 oعدم الوقوف على قصص نجاح عربية أو فلسطينية حقيقية الستخدام شبكات التواصل
االجتماعي في مجال تمويل المشاريع والحمالت االغاثية.

 oاقتصار توجيه الخطاب والمنشورات على الشبكات االجتماعية للجمهور المستفيد من
المؤسسات األهلية وعدم توجيه خطاب للجهات المتوقع اشراكها في التمويل.

اء أكان فرداً أم
 oضعف البنية االلكترونية والبنكية في قطاع غزة والتي يستطيع الممول سو ً
مؤسسة من التمويل من خالل بطاقات االئتمان مما يضعف االعتماد على الشبكات
االجتماعية في عملية التمويل.

ويعتقد الباحث أن ذلك يعتبر قصو اًر في التفكير واإلدارة لدى القائمين على هذه المؤسسات ،وأنه
يتوجب عليها أن تفكر بشكل جدي في االستفادة من هذه الشبكات في عمليات تسويق المشاريع
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وتجنيد األموال للبرامج المختلفة ،ويتوجب على هذه المؤسسات التي تتطلع لالستفادة من مقدرات

التكنولوجيا وثورة العصر من االتصاالت دراسة حاالت النجاح التي حققتها مؤسسات أهلية أجنبية
في هذا المضمار ،وباالمكان التغلب على مشكلة ضعف البنية المصرفية في قطاع غزة من
خالل فتح حساب مصرفي خارجي في أحد البنوك الخارجية ،لتحقيق غرض التبرع االلكتروني

لهذا الحساب الخارجي ،أو باإلمكان التواصل والتعاقد مع مؤسسة أهلية شريكة يكون مقرها في
الخارج يتم تدشين الحمالت المشتركة من خاللها ويتم التبرع على حساب هذه المؤسسة الخارجي
ومن ثم تحول التبرعات على الحساب البنكي الداخلي للمؤسسة المحلية .وفي كل األحوال يجب

التغلب على هذه المشكلة وفق ما تفتضيه الضرورة والحاجة وبالتفكير والدراسة.
لقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  )2011( Olofssonوالتي أشارت إلى أن المنظمات
األهلية ال تستخدم جميع قدرات وامكانيات وسائل االعالم االجتماعي كأداة للحصول على الدعم المالي.
وقد خالفت هذه النتائج بعض الدراسات كدراسة سالم ومرتضى ( )2112فقد جاء من نتائج تلك الدراسة

أن  %89من المستطلعة آراؤهم في تلك الدراسة يعتبرون أن االعالم االجتماعي هو أداة مهمة للمشاريع
االجتماعية ،وخالفت أيضاً هذه النتائج نتائج دراسة  )2010( Lassilaوالتي جاء فيها أن المؤسسات

األهلية المشاركة في الدراسة تدرك بالفعل كيفية االستفادة من وسائل االعالم االجتماعية ألغراض جمع
التبرعات ،كما خالفت هذه النتائج دراسة )2011( Brionesوالتي أوضحت ان شبكات التواصل
االجتماعي وخصوصاً

Facebook &Twitterتستخدمان من قبل المؤسسات ألغراض مساعدة

الجماهير ،وتوفير فرص للتطوع وأيضاً للتبرع ،كما خالفت هذه النتائج ايضاً دراسة )2009( miller
حيث أشارت أنه بإمكان وسائل االعالم االجتماعي المساهمة في تجنيد المتطوعين والمتبرعين ،وقد كان

من توجيهات تلك الدراسة أن على المؤسسات األهلية المحلية االهتمام بحمالت التبرع والتطوع المحلية.
ولعل هذا االختالف بين نتائج هذه الدراسة وبعض الدراسات السابقة في هذا المجال منشأه التالي:

 اختالف بيئة البحث المتعلقة بالمؤسسة من حيث الكادر البشري العامل في هذه المؤسسات،
والداعمين ،باإلضافة إلى جمهور المستفيدين أيضاً.

 االختالف في البنية االلكترونية للمؤسسات األجنبية عنها في مؤسسات القطاع ،ومنها إمكانية
الدعم االلكتروني من خالل بطاقات االئتمان ،باإلضافة إلى قدرة المؤسسات المصرفية في

الغرب في المساعدة في هذا المجال.
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 شيوع ثقافة التبرع االلكتروني من قبل األفراد العاديين في المجتمعات الغربية وتطور القوانين
إلمكانية احتساب التبرعات للمؤسسات األهلية من ضمن الضرائب المفروضة على المواطنين.

تجميع محاور مجال" أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي "
تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-21
جدول ()1-66

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات مجال " أغراض استخدام
شبكات التواصل االجتماعي "

المتوسط الحسابي

محور غرض تمويـــل المشـــــــــــاريع والحمالت

الخيرية

اإلجمالي

المتوسط الحسابي النسبي

الجمهور

قيمة االختبار

محور غرض العالقـــات العـــامـــة والتواصـــــــــــل مع

القيمة االحتمالية ().Sig

المحور

*0.000 5.41 70.48 7.05
5.73

57.27

- 0.93

0.178

6.68

66.83

3.48

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

من جدول ( )6-21يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( 6.68الدرجة الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي

النسبي  ،%66.83قيمة االختبار 3.48وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

لذلك مجال" أغراض

استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل المؤسسات األهلية " دال إحصائياً عند مستوى داللة
 ،   0.05م وهذا يعني أن هناك موافقة على جميع فقرات ومحاور المجال بشكل عام.
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ويرى الباحث أن هذه النتيجة كانت متوقعة حيث من الطبيعي ومن خالل مالحظة الباحث للصفحات

االجتماعية الخاصة ببعض المؤسسات األهلية أن جزء كبير من فقرات وبنود مجال أغراض استخدام
شبكات التواصل االجتماعي هي موجودة بالفعل على تلك الصفحات وبنسب متفاوتة ،ويفوق استخدام

الشبكات االجتماعية من قبل المؤسسات األهلية ألغراض العالقات العامة واإلعالن عن األنشطة
والمشاريع والبرامج المختلفة عنها ألغراض تمويل المشاريع والحمالت الخيرية المختلفة وما إلى ذلك من

أغراض االستخدام.
 .6تحليل فقرات مجال" أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين "
تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلي درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-22
جدول ()1-66

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " أثر الصفحات االجتماعية
الخاصة بالمؤسسة على المانحين "

المتوسط الحسابي

االجتماعية وتفعيلها بشكل نشط.
يزداد دعم مشاريع مؤسستكم نتيجة استغالل صفحات مؤسستكم
االجتماعية في إقناع المانحين بمبررات مساعدة الفئة المستهدفة.
يتم التواصل مع المؤسسات المانحة والداعمة لمؤسستكم من

خالل صفحاتكم االجتماعية الرسمية.
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المتوسط الحسابي النسبي

.4

ازداد عدد المؤسسات المانحة لمؤسستكم منذ تدشين صفحاتكم

قيمة االختبار

.3

لمشاريعها وبرامجها.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي للتسويق

الرتبة

م

.1

الفقرة

7.52

75.19

5.34

*0.000

2

5.98

59.75

-0.09

0.466

6

5.64

56.42

-1.24

0.110

9

5.72

57.16

-0.84

0.201

8

يعبر مسئولي الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسات

.5

الداعمة لكم عن رضاهم لتنفيذكم مشاريعهم من خالل التعليق

5.58

55.80

-1.27

0.103

10

على صفحاتكم االجتماعية.
.6
.7

تقوم منظمتكم بمتابعة ما تنشره المؤسسات المانحة على
صفحاتها االجتماعية المختلفة لتستفيد من الفرص المعروضة.
يتم استخدام صفحات المؤسسات المانحة لمراسلتها المباشرة من
قبل منظمتكم.

6.90

69.01

2.99

*0.002

3

6.07

60.74

0.24

0.407

5

يتم ترتيب تواصل بين المؤسسات المانحة من خالل صفحاتها
.8

االجتماعية وبين الجماهير المستفيدة من مشاريع مؤسستكم من

5.14

51.36

-2.67

*0.005

11

خالل شبكات التواصل االجتماعي.

تقوم منظمتكم بإضافة مواد توثيقية (صور – فيديو )...
.9

لمشاريعها على صفحاتها االجتماعية وتشير إلى المؤسسة

7.90

79.01

6.67

*0.000

1

المانحة لهذه المواد.

يوجد معلومات كافية على الصفحات االجتماعية الخاصة

 .11بمؤسستكم لكيفية دعم مشاريعها (الحسابات البنكية – أشخاص

6.59

65.93

1.74

*0.043

4

االتصال – أرقام الهواتف المباشرة .)..... -
.11
.12

توفر الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم إمكانية التبرع
بشكل الكتروني.
يتم مشاركة قصص نجاح لمستفيدين من مشاريع بعض الجهات
المانحة على الشبكات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم.
جميع فقرات المجال معا

3.38

33.75

-7.38

*0.000

12

5.94

59.38

-0.19

0.425

7

6.02

60.22

0.09

0.464

يلي:
استخالص ما
)6-21
*التوسط جدول
من
α=...0
يمكنمستوىي داللة
إحصائيا ً عند
الحسابي (دال
من جدول ( )6-22يمكن استخالص ما يلي:
 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي اإلجمالي لهذا المجال يساوي  ،6.02وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،%60.22قيمة االختبار

0.09
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وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.464

لذلك يعتبر مجال " أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين" غير دال إحصائياً
عند مستوى داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة على فقرات هذا المجال.

يعتبر هذا المجال من المجاالت المهمة التي ينبغي على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة دراستها

بعناية واالهتمام بها ،فعلى الدوام فإن المؤسسات األهلية والخيرية منها على وجه الخصوص تسعى

لخدمة مستهدفيها من خالل تمويل المشاريع والبرامج المختلفة ،وهي تنفق الكثير كي تقوم بحشد هذا

التمويل مستخدمة األدوات االعالنية المختلفة وكتابة المشاريع الموثقة باإلحصائيات والمبررات ،ومن ثم

تتواصل مع الداخل والخارج لتمويل هذه المشاريع والبرامج .واليوم قد فتح باباً مهماً لجذب التمويل وتدشين

الحمالت المختلفة للتمويل لخدمة ومساعدة فئة معينة ،ولعل المؤسسات األهلية الغربية قد قطعت شوطاً

كبي اًر في هذا المجال أفردنا الحديث عنه في مبحث خاص أسميناه "قصص نجاح".

لقد كان الباحث متوقعاً لهذه النتائج والتي أوضحت أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة مترددة في

نظرتها إلمكانية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تمويل المشاريع والبرامج وحصل هذا المجال
على موافقة متوسطة وتعزى هذه النتائج للتالي:

 حداثة استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ،حيث تبين للباحث ومن خالل
دراسة تواريخ انطالق حسابات المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة أن ما يزيد على %92.1
من هذه المؤسسات قد دشنت حساباتها االجتماعية خالل العام  2111وما بعده ،أي أنها لم
تتجاوز العامين في استخدام الشبكات االجتماعية في العمل المؤسسي.

 إن سعى المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة لجذب جمهورها ومستفاديها والمؤسسات
األهلية القرينة لها لالنضمام إلى حساباتهم االجتماعية أقل بكثير من سعيهم لجذب المؤسسات
المانحة ،وقد الحظت ذلك بنفسي وأنا أعد قائمة المؤسسات الداخلة في الدراسة.

 ضعف البنية المصرفية في قطاع غزة والتي تحد من استخدام االنترنت في التبرع للحمالت
االغاثية والمشاريع والبرامج المختلفة ،كما هو رائج وشائع لدى المؤسسات األهلية الغربية.

 ضعف قدرة المؤسسات األهلية العاملة في القطاع للترويج وتسليط الضوء على المشاكل التي
يعاني منها القطاع والتي هي بحاجة إلى حلول عاجلة ،من قبل المؤسسات الدولية والعربية

المانحة.
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 ضعف التواصل بين المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة وبين المؤسسات المانحة نتيجة
للضعف في استخدام اللغة اإلنجليزية في بعض منشورات الشبكات االجتماعية والتي تكون

موجهة لجهات وهيئات خارجية ،وقد الحظ الباحث ندرة المنشورات المكتوبة باللغة اإلنجليزية

على صفحات المؤسسات األهلية االجتماعية ،ناهيك عن ضرورة تدشين حسابات رسمية

للمؤسسات األهلية ناطقة باللغة اإلنجليزية للتواصل الفعال والحقيقي مع المؤسسات المانحة.

 .5تحليل فقرات مجال " تبني اإلدارة العليا للمؤســـســــة األهلية لمتطلبات االســـتفادة من شــــبكات
التواصل االجتماعي "

تم اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ـ ـ ــط درجة االسـ ـ ـ ــتجابة قد وصـ ـ ـ ــلت إلى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  6أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)6-23
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جدول ()1-65

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تبني اإلدارة العليا للمؤسسة
األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الرتبة

الفقرة

تتبنى إدارة مؤسستكم وفق خطتها االستراتيجية والتشغيلية

.1

االستفادة القصوى لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز

8.14

81.36

8.87

*0.000

1

عالقتها بالجمهور.
.2

تقوم إدارة مؤسستكم بتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومادية

للوصول إلى أفضل استخدام لشبكات التواصل االجتماعي.

7.72

77.16

6.64

*0.000

3

يشارك البعض من إدارة مؤسستكم في أوقات متفرقة بصفته

.3

الشخصية للتواصل مع الجمهور بالتعليق واإلجابة عن

6.73

67.28

2.11

*0.019

4

االستفسارات.
تشجع اإلدارة األفكار المطروحة لالستفادة من شبكات التواصل
.4

االجتماعي في مجاالت أخرى كالتمويل والتسويق للمشاريع

7.81

78.15

7.28

*0.000

2

والبرامج.

يتم استخدام برمجيات خاصة لفلترة مشاركات األعضاء على
.5

صفحاتكم االجتماعية وتوجيهها بشكل آلي إلى الجهات

4.99

49.88

-2.95

*0.002

5

المختصة ليتم الرد عليها.
.6

من معوقات االستغالل األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في

المؤسسات األهلية معارضة مجالس اإلدارة لها ألسباب مختلفة.
جميع فقرات المجال معا

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05
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3.69

36.88

-7.39

*0.000

6.53

65.29

2.58

*0.006

6

من جدول ( )6-23يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " تتبنى إدارة مؤسستكم وفق خطتها االستراتيجية والتشغيلية االستفادةالقصوى لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور " يساوي

 )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%81.36قيمة االختبار
تساوي

0.000

8.87

وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.

8.14

(الدرجة الكلية من

وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

وهذا يدل على أن قرار استخدام المؤسسات األهلية جاء من أعلى المستويات اإلدارية في المؤسسات

األهلية  ،وليس من خالل اجتهادات فردية لبعض الموظفين .وأن هذا التبني منصوص عليه في الخطة
االستراتيجية والتشغيلية التابعة للمؤسسة .وهذا مؤشر واضح لتقدير اإلدارات العليا لشبكات التواصل

االجتماعي وأهميتها.

وقد خالفت هذه النتائج نتائج دراسة  )2011( Brionesحيث استنتج الباحث أن أعضاء اإلدارات العليا

في المؤسسات ال يقدرون أهمية شبكات التواصل االجتماعي حيث إن معظمهم من كبار السن الذين ال
يقدرون الزمن الرقمي الذي نحياه .وقد يكون منشأ االختالف بين الدراستين إلى تغيير مكان وزمان

الدراستين ،وأيضاً الثقافات المختلفة بين بلدي الدراستين.
 المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " يتم استخدام برمجيات خاصة لفلترة مشاركات األعضاء علىصفحاتكم االجتماعية وتوجيهها بشكل آلي إلى الجهات المختصة ليتم الرد عليها " يساوي

الكلية من  )11أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%.8.55قيمة االختبار
( )Sig.تساوي

0.000

-2.95

.588

(الدرجة

وأن القيمة االحتمالية

وهذا يعني أن هناك غير موافقة على هذه الفقرة.

أي أن المؤسسات األهلية العاملة في القطاع مقلة وبشكل كبير في استخدام البرمجيات الخاصة بفلترة

مشاركات األعضاء والمشاركين .ولربما يعزى هذا األمر إلى أن المؤسسات األهلية العاملة في القطاع
كما كل المؤسسات الربحية وحتى االكاديمية ال تستخدم هذه التقنيات على الرغم من أهميتها وسهولة

برمجتها ومدى الفائدة المرجوة منها .إما لكلفة هذه البرمجيات مقارنة بتكلفة توظيف موظف لهذا الغرض،
أو لصغر عدد المراجعين والمتابعين لهذه الشبكات واما لعدم تقدير الفائدة المرجوة من ذلك.

وقد بين الباحث ما جاء في دراسة  )2011(Geierhosمن أهمية لنظام الرد على تعليقات وشكاوى
واهتمامات الجمهور على الصفحات االجتماعية التابعة للشركات او المؤسسات أو حتى الحسابات

الشخصية .ويرى بضرورة إعطاء هذا الموضوع أهمية أكبر من قبل المراكز البحثية واألكاديمية والبرمجية
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لمساعدة أصحاب الصفحات االجتماعية المهمة لمتابعة هذه الصفحات بطريقة الكترونية تختصر الوقت

والجهد .وقد قام الباحث من طرفه بالتواصل مع أحد المبرمجين من قطاع غزة واعطاءه الفكرة وخوارزمية
البرنامج بل والدراسة المنشورة كاملة ليقوم بتحويلها إلى برنامج قد يستفيد منه المبرمج شخصياً وتستفيد

منه المؤسسات والشركات.

 -المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " من معوقات االستغالل األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في

المؤسسات األهلية معارضة مجالس اإلدارة لها ألسباب مختلفة " يساوي

3.69

أي أن المتوسط الحسابي

النسبي  ،%36.88قيمة االختبار  -7.39وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000وهذا يعني أن هناك
غير موافقة على هذه الفقرة.

يرى الباحث أنه من طبيعي أن تكون هناك غير موافقة على هذه الفقرة ،حيث إن موافقة المستطلعة

أراءهم باإليجاب ينافي اإلجابة بالقبول الكبير في الفقرة األولى والتي تنص على تبني اإلدارات المختلفة

للمؤسسات األهلية لالستفادة القصوى من شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي الكلي للمجال يساوي  ،6.53وأن المتوسط الحسابي

النسبي يساوي  ،%65.29قيمة

االختبار2.58

أن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.006

لذلك يعتبر

مجال" تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي " دال
إحصائياً عند مستوى داللة  ،   0.05وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة على فقرات هذا المجال.

تعطينا نتائج هذا المجال تصو اًر حقيقياً لتوجه اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية في قطاع غزة من مجالس

إدارة وادارة تنفيذية تجاه شبكات التواصل االجتماعي ومدى الرغبة في تبنيها واالستفادة منها في تحقيق
أهداف تلك المؤسسات .وبالطبع هذا التبني يتبعه توفير كل الموارد البشرية والمادية والتقنيات الالزمة

لذلك ،وليس ذلك فحسب حيث إن  %13.5من مؤسسات هذه الدراسة يقوم بعض أعضاء مجالس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية بمتابعة الجمهور بأنفسهم وهي نسبة جيدة لتوضيح مدى المسئولية والعناية لهذا الجمهور

من قبل هذه اإلدارات .ولكن على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة مراعاة هذا الجانب أكثر
والعمل وبشكل مهني ومدروس ووفق خطة لالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في العمل األهلي

والخيري في قطاع غزة ،وعلى اإلدارات العليا فتح مجال النقاش المستمر والمتخصص مع ذوي الخبرة
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والدراية في هذا المضمار للوصول إلى تبني أكبر لهذه الظاهرة ،وتوفير كل ما تستطيع المؤسسة توفيره

للنهوض بعالقة المؤسسة بجمهورها بشتى الوسائل ،واالستفادة من قدرات هذه األدوات الحديثة.
جدول ()1-65

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع مجاالت البعد الثاني "واقع استخدام المؤسسات األهلية
لشبكات التواصل االجتماعي"

المتوسط الحسابي

تبني اإلدارة العليا للمؤسـســة األهلية لمتطلبات االســتفادة من

شبكات التواصل االجتماعي
جميع المجاالت معا

المتوسط الحسابي النسبي

المانحين

قيمة االختبار

.3

أثر الصـ ـ ـ ـ ــفحات االجتماعية الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالمؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة على

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي

6.68

66.83

3.48

*0.000

1

6.02

60.22

0.09

0.464

3

6.53

65.29

2.58

*0.006

2

6.41

64.11

2.276

*0.026

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة .   0.05

يتبين من الجدول السابق جدول ( )6-24أن نسبة الموافقة على هذا البعد متوسطة وتدل على رغبة

المؤسسات المستمرة للبقاء على تماس مع جمهورها وتعزيز عالقتها بهذا الجمهور ،لكنها مطالبة ببذل
الجهد أكثر لتدعيم فكرة االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي من قبل المؤسسات األهلية العاملة
في قطاع غزة لتحقيق أهدافها المختلفة ،ليصبح الواقع لهذا االستخدام أفضل وأعلى .ويتبين لنا من هذه

النتائج أيضاً أن المؤسسات االهلية المشاركة في الدراسة تحاول أن تستخدم ما تستطيع من وسائل للحفاظ
على جمهورها ،والذي هو في النهاية المحافظة على كينونتها وبقائها.
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الرتبة

م

.1

الفقرة

اختبار فرضيات الدراسة
الختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام اختبار بيرسون واختبار تحليل التباين االحادي ،وقد تم استخدام

اختبار بيرسون الختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة "الفرضية األولى":
 .6الفرضية الصفرية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

 .6الفرضية البديلة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة (   0.05حسب نتائج برنامج  )SPSSفإنه ال
يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات

الدراسة  ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل من مستوى الداللة    0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية
الدرسة.
وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات ا

الفرضــــية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى ( (α≤0.05بين واقع اســــتخدام

المؤسـسـات األهلية في قطاع غزة لشـبكات التواصـل االجتماعي وبين تعزيز عالقة هذه المؤســسات
بجمهورها.

جدول ()1-65

معامل االرتباط بين ُبعدي الدراسة واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات
التواصل االجتماعي وبين تعزيز عالقة هذه المؤسسات بجمهورها
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (
 (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في
قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين تعزيز

عالقة هذه المؤسسات بجمهورها
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1.15
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.786

*0.000

يبين جدول ( )6-25أن معامل االرتباط يســاوي  ،.786وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتســاوي

0.000

وهي أقل من مس ــتوي الداللة  α= 1.15مما يعني قبول الفرض ــية البديلة ،وهذا يدل على وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي
وبين تعزيز عالقة هذه المؤسسات بجمهورها عند مستوى داللة إحصائية (.)α =0.05

وتبين هذه العالقة الطردية القوية األساسية والتي تدور حولها جميع مفردات الدراسة أنه كلما قامت

المؤسسات األهلية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل أفضل كلما زادت وتعززت عالقة هذه

المؤسسات بجمهورها ،واقتربت أكثر من تحقيق أهدافها النبيلة والشريفة .وهذه النتيجة تؤكد أيضا
صحة ما أثاره الباحث في طي عرضه لموضوع الدراسة ومشكلتها وأهميتها واالهداف التي تسعى

لتحقيقها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الصاعدي ( )2112والتي أوصى فيها بضرورة االستفادة الفاعلة من
الشبكات االجتماعية في التواصل مع الجمهور بشكل عام وجيل التقنية بشكل خاص ،كما اتفقت مع

دراسة  )2011( Brionesوالتي استنتج فيها الباحث أن هناك فرص حقيقية لبناء عالقة قوية بين
المؤسسة وجمهورها والمجتمع المحيط ،وأيضاً مع المتبرعين والمتطوعين وذلك من خالل شبكات التواصل

االجتماعي .باإلضافة إلى اتفاقها مع دراسة )2011( olofssonحيث أفاد الباحث أنه يمكن النظر إلى
وسائل االعالم االجتماعي على أنها عملية استمالة اجتماعية وأداة قوية لتطوير العالقات مع الجماهير

الرئيسية المستهدفة ،كما اتفقت هذه الدراسة مع توصية دراسة الكحلوت ( )2112حيث أوصت الباحثة
باالهتمام بتفاعل المجتمع مع وسائل االعالم االجتماعي من خالل تحليل المشاركات والتعليقات التي

يرسلها عبر هذه الوسائل ،باإلضافة إلى تطوير هذه الوسائل لتساعد في المهام اإلدارية المختلفة.

وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية
في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين زيادة وعي الجمهور بفكرة المؤسسة وأهدافها.
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جدول ()1-61

معامل االرتباط بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات
التواصل االجتماعي وبين زيادة وعي الجمهور بفكرة المؤسسة وأهدافها
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

(α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع
غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين زيادة وعي

.509

*0.000

الجمهور بفكرة المؤسسة وأهدافها

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1.15

يبين جدول ( )6-26أن معامل االرتباط يساوي  ،.509وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل من مستوي الداللة  α= 1.15مما يدل على قبول الفرضية البديلة ،وهذا يدل على وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل

االجتماعي وبين زيادة وعي الجمهور بفكرة المؤسسة وأهدافها عند مستوى داللة إحصائية ( α

.)=0.05

تشير هذه العالقة أن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي في
زيادة وعي جمهورها بفكرتها ورسالتها وأهدافها ولكن بنسبة قليلة ،ويتم ذلك من خالل عرض هذه األهداف
على الصفحات االجتماعية بطريقة مميزة مقبولة للجمهور مفهومة لمستويات تفكيرهم المختلفة ،حيث

يزداد هذا الوعي من خالل وضع الجمهور أوالً بأول في صورة أنشطة ومشاريع المؤسسة ،واإلعالن

بشفافية عن معايير االستفادة من تلك المشاريع والبرامج .كما توضح هذه النتيجة أن وعي الجمهور بفكرة

المؤسسة وأهدافها قد ازداد نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي لهذا السبب.

وقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  )2010( Schererوالتي كان من نتائجها أن

المؤسسات األهلية تستخدم شبكة التواصل االجتماعي الفاسبوك لزيادة التوعية والحفاظ على عالقتها
بالجمهور .كما واتفقت هذه النتائج مع توصيات دراسة عوض ( )9009حيث أوصى الباحث فيها
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بضرورة استخدام شبكة  Facebookفي نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور وأثر مواقع التواصل

االجتماعي في تنمية شخصياتهم وارشادهم .واتفقت أيضاً مع دراسة  )2009(Threattوالتي أوصت أن
يتم التعبير عن المؤسسة أو الشركة من خالل شبكات التواصل االجتماعي وبذلك تدعم رسالتها أو

عالمتها المميزة لها بقوة مع ضرورة تحديث دائم لهذا المحتوى.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية
في قطاع غزة لشــبكات التواصــل االجتماعي وبين رضــي الجمهور عن أداء وخدمات المؤســســات

األهلية.

جدول ()1-65

معامل االرتباط بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل
االجتماعي وبين رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في
قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين رضي

.715

*0.000

الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1.15

يبين جدول ( )6-27أن معامل االرتباط يساوي  ،.715وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي
أقل من مستوي الداللة  α= 1.15مما يعني قبول الفرضية البديلة ،وهذا يدل على وجود عالقة ذات

داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين
رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية عند مستوى داللة إحصائية (.)α =0.05
يتضح من هذه النتيجة أن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تسعى للوصول إلى رضى جمهورها
عن أدائها المؤسسة مستخدمة لذلك شبكات التواصل االجتماعي ،وترى أن رضى الجمهور قد يتحقق
من خالل اإلعالن عن نتائج المسابقات التوظيفية على شبكات المؤسسة االجتماعية بشكل مهني وشفاف،
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وأيضاً من خالل تناول المشاريع والبرامج الخاصة بالمؤسسة وفق معايير المهنية والشفافية ،باإلضافة
إلى تلبية احتياجات الجمهور من المعرفة والمعلومات التي يحتاجونها في ذات المجال الذي تعمل فيه

المؤسسة .وقد عبرت المؤسسات المشمولة بالدراسة عن وجود تأثير إيجابي لصفحاتها االجتماعية على
جمهورها .وأن استخدامها لهذه الصفحات قد جذب لها جماهير جديدة مقتنعة بفكرتها وتؤمن بأهدافها.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة  )2011( Brionesوالتي استنتج فيها الباحث أن هناك فرص حقيقة
لبناء عالقة قوية بين المؤسسة وجمهورها والمجتمع والمتطوعين والمتبرعين من خالل شبكات التواصل

االجتماعي .واتفقت أيضاً مع دراسة )2011( Olofssonوالتي أوضح الباحث خاللها ان احتماالت

خلق عالقات قوية وملتزمة بين الجمهور والمؤسسات األهلية كبيرة من خالل استخدام شبكات التواصل

االجتماعي .وقال أيضاً إن وسائل االعالم االجتماعي تستخدم كعملية استمالة اجتماعية وأداة قوية

لتطوير العالقات مع الجماهير الرئيسية المستهدفة من قبل المؤسسات .وقد جاءت هذه النتائج أيضاً
وفق توصيات دراسة الصاعدي ( )9009والتي أوصى الباحث فيها بضرورة استخدام شبكات التواصل

االجتماعي للتواصل مع الجمهور.

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية
في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة.
جدول ()1-68

معامل االرتباط بين بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات
التواصل االجتماعي وبين الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة
معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

(α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع
غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين الحد من شكاوى

الجمهور عن أداء المؤسسة
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1.15
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.680

*0.000

يبين جدول ( )6-29أن معامل االرتباط يساوي  ،.680وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي

أقل من مستوي الداللة  ،α= 1.15مما يعني قبول الفرضية البديلة وهذا يدل على وجود عالقة ذات

داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين
الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة عند مستوى داللة إحصائية (.)α =0.05

من خالل هذه النتيجة يتبين لنا أن المؤسسات األهلية تقوم بمتابعة استفسارات وتعليقات ومشاركات

جمهورها على صفحاتها االجتماعية وأنها أي المؤسسات األهلية تقوم بالرد على تلك االستفسارات اوالً
بأول ،بل وتحث هذه المؤسسات جمهورها إلبداء الرأي واالنتقاد إن وجد ألنشطتها ومشاريعها ،ولكن

بنسبة متوسطة تحتاج إلى تطوير .كما وتعرض هذه المؤسسات معايير االستفادة من برامجها ومشاريعها
على صفحاتها االجتماعية بشكل شفاف ومهني .وقد نتج عن هذه العالقة أن شكاوى الجمهور قد قلت

ولو بدرجة متوسطة( .كما جاءت نتائج مجال " الحد من شكاوى الجمهور " حيث أجاب  %64أن شكاوى
الجمهور قد قلت نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي في متابعة شكاوى الجمهور ومتابعتها

والرد عليها) .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  )2011( Geierhosوالتي الحظ فيه الباحث أن هناك العديد

من الشركات والمؤسسات تقوم بالفعل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع زبائنها

وتتلقى مشاكلهم ومقترحاتهم والعمل على حلها.

ويعزو الباحث هذه النتيجة بوجود عالقة بين استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي
وبين الحد من شكاوى الجمهور إلى أن المؤسسات األهلية تهتم فعلياً بالعناية بجمهورها واالستجابة

لشكواهم والحد منها من خالل متابعة هذه الشكاوى وتصحيح الخلل إن وجد وتحسين األداء نتيجة للتغذية

الراجعة من جماهيرها ،ولكن ربما بدرجة متوسطة أو أقل من المطلوب .حيث إن مرتادي هذه الشبكات
والصفحات كثر ويتزايدون يوماً بعد يوماً وأصبح تأثيرهم قوي بشكل واضح ،فوجب العمل بشكل أكبر

لالستفادة منهم والعناية بهم.
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 .1توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى ( (α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية
في قطاع غزة لشـــــبكات التواصـــــل االجتماعي مقترحات الجمهور بخصـــــوص األنشـــــطة والبرامج

الجديدة.

جدول ()1-69

معامل االرتباط بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات

التواصل االجتماعي ومقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة
معامل بيرسون

المجال

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

(α≤0.05بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في
قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي ومقترحات

.661

*0.000

الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =1.15

يبين جدول ( )6-29أن معامل االرتباط يساوي  ،.661وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي
أقل من مستوي الداللة  α= 1.15مما يعني قبول الفرضية البديلة ،وهذا يدل على وجود عالقة ذات

داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي مقترحات
الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة عند مستوى داللة إحصائية (.)α =0.05
تشير هذه النتائج أن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة ال تستخدم شبكات التواصل االجتماعي
بشكل كبير لجذب وتلقي مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والمشاريع والبرامج ،فهي تستخدم هذه

الشبكات لتحديد احتياجات جمهورها بدرجة متوسطة ،في حين أنها ال تطلب من جمهورها مقترحات

لمشاريع وبرامج جديدة ،كما ال تستمزج أراء هذا الجمهور بشكل ممنهج ومتواصل لتشركهم في تنفيذ

بعض المشاريع أو البرامج ،وفي النهاية فإن مشاريع وبرامج المؤسسة ال تتأثر من حيث الزيادة أو التنوع

نتيجة لمقترحات الجمهور
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Geierhos, 2011والتي الحظ فيه الباحث أن هناك العديد من الشركات
والمؤسسات تقوم بالفعل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع زبائنها وتتلقى مشاكلهم

ومقترحاتهم والعمل على حلها.
الفرضية الثانية :توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين عند مستوى (

 (α≤0.05حول واقع اســتخدام المؤســســات األهلية في قطاع غزة لشــبكات التواصــل االجتماعي في
تعزيز عالقتها بالجمهور تعزى إلى المسمى الوظيفي.

تم اسـتخدام اختبار " التباين األحادي  "ANOVAلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية

وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
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جدول ()6-03

نتائج اختبار " التباين األحادي " – للفروقات بين متوسطات إجابات الموظفين المكلفين بمتابعة
شبكات التواصل تعزى إلى المسمى الوظيفي

غير

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

العالقات العامة والتواصل مع الجمهور.

6.50

6.60

7.77

6.76

2.650

0.055

تمويل المشاريع والحمالت الخيرية.

5.76

4.88

6.25

5.59

0.841

0.476

6.30

6.12

7.35

6.44

2.225

0.092

8.42

8.89

8.84

8.17

1.472

0.229

7.06

7.26

7.69

6.87

1.227

0.306

7.34

7.81

7.10

7.07

0.412

0.745

6.80

6.91

6.54

6.24

0.490

0.690

6.00

6.00

5.16

5.43

0.481

0.696

6.42

5.82

5.98

6.00

0.166

0.919

6.70

6.63

6.94

6.48

0.431

0.731

المتوسطات
المجال

أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي من
قبل مؤسسة المستجيب.

وعي جمهور مؤسسة المستجيب بفكرتها وأهدافها

من شبكات التواصل االجتماعي.

رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من
خالل شبكات التواصل االجتماعي.
الحد من شكاوي الجمهور عن أداء المؤسسة.

تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات

االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي.

مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج

الجديدة.

أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة
على المانحين.
جميع المجاالت السابقة معا

مدير/نائب

مسئول

موظف

مدير

االتصال

بالعالقات

المؤسسة

والتواصل

العامة
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ذلك

من جدول ( )6-31يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة α ≥ 0.05

لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ،وبذلك يمكن اس ــتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ــائية
بين متوسـطات تقديرات مجتمع الد ارسـة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى

الوظيفي .ولعل هذه النتيجة تبين أن أهمية شبكات التواصل االجتماعي وقدرتها على التغيير والتأثير في
العمل المؤسـسـي وتعزيز العالقة مع الجمهور ،يسـتشـعرها المتابع لهذه الشبكات بغض النظر عن موقعه
الوظيفي ،وأن ســياســة المؤسـســة هي التي برزت في اإلجابة على االســتبيان وليس شــخصــيات الموظفين

المكلفين بالمتابعة وأن المؤسسات األهلية في القطاع تحاول ان تستخدم هذه الشبكات وفق خطة يطبقها

أي موظف يكلف بمتابعة هذه الشبكات.
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الفصل السابع
نتائج وتوصيات الدراسة

 7.4نتائج الدراسة
 7.3توصيات الدراسة
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 7.4نتائج الدراسة:
يهدف هذا الفصل إلى استعراض نتائج الدراسة التي خلص إليها الباحث بعد عمليات تحليل البيانات

واختبار فرضيات الدراسة والوقوف على واقع استخدام المؤسسات األهلية العاملة بقطاع غزة لشبكات
التواصل االجتماعي في تقوية عالقتها بالجمهور ،ثم يقدم الباحث توصياته المقترحة في ضوء نتائج

الدراسة.

 .4في مجال أثر شبكات التواصل االجتماعي في وعي جمهور المؤسسات األهلية بفكرتها وأهدافها:
ترى المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أن استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي يزيد من
وعي جمهورها بفكرتها وأهدافها ولقد كانت نسبة الموافقة الكلية على هذا المجال عالية وهي ،%18

ونورد هنا بعض أهم نتائج هذا المجال:

 تعرض المؤسسات األهلية رؤياها وأهدافها ورسائلها على صفحاتها االجتماعية بشل مبسط
مفهوم.

 ترى المؤسسات األهلية أن جمهورها قد ازداد وعياً بهذه األفكار واألهداف نتيجة الستخدامها
لشبكات التواصل االجتماعي بشكل فعال في هذا الموضوع.

 .3في مجال أثر شبكات التواصل االجتماعي في رضى جمهور المؤسسات األهلية عن أدائها
وخدماتها:
بينت النتائج أن استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي قد ساهم بشكل فاعل في
رضى جمهور المؤسسات األهلية العاملة في القطاع عن أداءها المؤسسي وخدماتها المختلفة .وقد
كانت نسبة الموافقة الكلية على هذا المجال جيدة حيث بلغت  %.9وقد جاءت بعض النتائج الفرعية

كالتالي:

 تعتقد المؤسسات األهلية ان هناك تأثير إيجابي لصفحاتها االجتماعية على جمهورها بنسبة
.%12
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 عبر  %.1من المؤسسات المشاركة في الدراسة أن استخدمها لشبكات التواصل االجتماعي
تجذب لها جماهير جديدة.

 أوضحت النتائج ان المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة التي تستخدم شبكات التواصل

االجتماعي ال تقوم بقياس أثر هذه الصفحات على جمهورها من خالل استخدام استبانة

خاصة لذلك.
 .4في مجال أثر شبكات التواصل االجتماعي في الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة:
يعتقد  %.9من المؤسسات المشاركة في الدراسة أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي يحد من

شكاوى الجمهور ،وقد جاءت أهم نتائج هذا المجال كالتالي:

 تقوم المؤسسات األهلية بمتابعة تعليقات ومشاركات جماهيرها على صفحاتها االجتماعية
أوالً بأول.

 تحث المؤسسات األهلية جماهيرها بشكل متوسط على إبداء اآلراء واالنتقاد فيما يتعلق
بأنشطتها ومشاريعها وبرامجها المنفذة.

 ترى المؤسسات األهلية أن شكاوى جماهيرها قد قلت نتيجة الستخدام شبكات التواصل
االجتماعي.
 .1في مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج
الجديدة:
أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ضعف شديد في االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي لتلقي
مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة فقد كانت نسبة الموافقة الكلية على هذا

المجال  %88وهي نسبة دون الموافقة على المجال ،وقد جاءت بعض النتائج الفرعية كالتالي:

 ال تقوم المؤسسات األهلية بشكل كبير بطرح أفكا اًر خاصة بمشاريعها وبرامجها ألخذ رأي
الجمهور عليها ومن ثم تنفيذها وفق رغبة ورأي الجمهور.
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 ال تشجع المؤسسات األهلية على الدوام جماهيرها إلبداء مقترحات وأفكار تخص مشاريعها
وبرامجها.

 فيما أشارت النتائج أيضاً أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتحديد احتياجات
الجمهور يتم بشكل قليل جداً من قبل المؤسسات األهلية في قطاع غزة.

 .5في مجال أغراض استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي بمحوريه (محور
العالقات العامة والتواصل مع الجمهور ومحمور تمويل المشاريع والحمالت الخيرية)
أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تستخدم شبكات التواصل
االجتماعي لغرض العالقات العامة وكانت نسبة موافقة المؤسسات المشاركة الكلية على هذا المجال

هي  ،%.0وجاءت بعض أهم النتائج الفرعية في هذا المجال كالتالي:

 تستخدم المؤسسات األهلية شبكات التواصل االجتماعي ألغراض العالقات العامة وفق
ترتيب البنود التالية:

 اإلعالن عن فعاليات وأنشطة ومشاريع واحتفاالت المؤسسة بنسبة .%20 اإلعالن عن زيارات وفود وتوقيع عقود مع مؤسسات بنسبة .%19 االعالن عن دورات تدريبية وورش عمل وايام دراسية .%.2 اإلعالن عن تقديم خدمات جديدة أو تجديد خدمات سابقة بنسبة .%.. أشارت النتائج أيضاً ضعف استخدام المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة لشبكات
التواصل االجتماعي لغرض التواصل المباشر مع الجمهور حيث أو ضحت نتائج الدراسة

التالي:
 تتلقى المؤسسات األهلية شكاوى الجمهور العامة والخاصة ببعض المشاريع بنسبة .%8. -تتلقى المؤسسات األهلية مقترحات الجمهور بخصوص مشاريع مستقبلية بنسبة .%81
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وقد أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى الضعف الشديد الستخدام شبكات التواصل االجتماعي لغرض
تمويل المشاريع والحمالت الخيرية حيث كانت نسبة الموافقة الكلية على هذا المجال هي  %8.وقد

جاءت بعض النتائج الفرعية لهذا المحور كالتالي:
 تقوم المؤسسات األهلية برعاية حمالت للجمهور المحلي للتبرع في األوقات الصعبة بنسبة
.%89
 ترعى المؤسسات األهلية حمالت تسويقية لمشاريع اغاثية وتنموية بنسبة .%8.
 .6في مجال أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين:
ترى المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثير متدني على
المانحين ،فقد كانت نسبة الموافقة العامة على هذا المجال من قبل المؤسسات هي فقط  ،%60وقد

جاءت بعض النتائج الفرعية المهمة في هذا المجال كالتالي:

 هناك عدم موافقة من قبل المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة الستخدام شبكات
التواصل االجتماعي لغرض التبرع االلكتروني ألنشطتها وبرامجها.

 هناك ضعف شديد في تواصل المؤسسات األهلية مع مانحيها من خالل شبكات التواصل
االجتماعي.
 أشارت النتائج أن المؤسسات األهلية العاملة في القطاع ترى أنه ال زيادة في تمويل برامجها
ومشاريعها نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي.
 لم تشعر المؤسسات األهلية العاملة في القطاع أن هناك زيادة في عدد المؤسسات المانحة
لمشاريعها وبرامجها نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي.
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 .7في مجال تبني اإلدارات العليا في المؤسسات األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي:
أظهرت النتائج أن اإلدارات العليا في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تتبنى وبنسبة متوسطة

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في خدمة أهداف هذه المؤسسات والعناية بجمهورها ،حيث
كانت الموافقة الكلية على هذا المحور هي  ،%68وأظهرت النتائج الفرعية ما يلي:
 هناك عدم موافقة من قبل المؤسسات األهلية المشاركة في الدراسة حول استخدام البرمجيات
الخاصة بفلترة مشاركات وطلبات واقتراحات الجمهور.

 تقوم اإلدارات العليا في المؤسسات األهلية بتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومادية لتحقيق
أفضل استفادة من شبكات التواصل االجتماعي.

 تشجع اإلدارات العليا في المؤسسات األهلية األفكار المطروحة لالستفادة من شبكات
التواصل االجتماعي في مجاالت أخرى كالتمويل والتسويق للمشاريع والبرامج المختلفة.

 أشار  %10من المؤسسات المشاركة في الدراسة أن إداراتها العليا تتبنى وفق خطتها
االستراتيجية والتشغيلية االستفادة القصوى من شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز

عالقتها بجمهورها.

نتائج الفرضيات:
 أشارت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام
المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين تعزيز عالقة هذه

المؤسسات بجمهورها.

 وأظهرت النتائج أيضاً أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات
األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي وبين زيادة وعي الجمهور بفكرة

المؤسسة وأهدافها.
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 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة

لشبكات التواصل االجتماعي وبين رضي الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسات األهلية.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة
لشبكات التواصل االجتماعي وبين الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة األهلية.

 توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ــائية بين واقع اس ـ ــتخدام المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية في قطاع غزة
لشبكات التواصل االجتماعي مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة.

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول واقع استخدام
المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور
تعزى إلى المسمى الوظيفي.
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 7.3توصيات الدراسة
من خالل استحضار نتائج هذه الدراسة المتعلقة بالوقوف على واقع استخدام المؤسسات األهلية في قطاع
غزة لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور ومن خالل محاور ومجاالت الدراسة فإن

الباحث يوصي بالتالي:
أوال :مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في وعي جمهور المؤسسة األهلية بفكرتها وأهدافها:
 على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أن تتبنى بشكل حقيقي ومهني إدخال شبكات

التواصل االجتماعي في تخطيطها االستراتيجي والتشغيلي وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها

المختلفة ،مع التركيز على العناية بالجمهور واالستفادة منه.

 يوصي الباحث المؤسسات األهلية بضرورة االستمرار في زيادة وعي جمهورها بأفكارها ورسالتها
من خالل العرض البسيط باستخدام أفضل طرق العرض واإليحاء والتأثير على الجمهور.
ثانيا :مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في رضى الجمهور عن أداء المؤسسة وخدماتها:
 على المؤسسات األهلية أن تبقي مبدأ " السعي لرضى الجمهور " على رأس أولوياتها ،فتستخدم

من أجل ذلك ما تستطيع من وسائل لتحقيق هذا الرضى ،وتستخدم ما تستطيع من وسائل أيضاً
للتأكد من حدوث هذا الرضى ،واألهم من ذلك متابعة تحقق هذا الرضى مع مر األيام والسنين.

ثالثا :مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في الحد من شكاوى الجمهور على أداء المؤسسة:
 على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أال تتحرج من سماع شكاوى الجمهور على
أنشطتها وبرامجها حتى ولو بشكل علني من خالل شبكات التواصل االجتماعي ،فمن شأن هذه

الشكاوى تقليل الخطأ والخلل والذي من الطبيعي أن يحدث أثناء تنفيذ المشاريع والبرامج ،ومن
شأنها أيضاً زيادة انتماء الجمهور لمؤسسته وشعوره أنه في صميم اهتمامها رغم االنتقادات
والمالحظات التي يبديها.
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رابعا :مجال دور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج:
 على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة إعطاء اهتمام أكبر الستخدام شبكات التواصل
االجتماعي في إحداث تواصل مباشر مع الجمهور واالستفادة بشكل مقصود من مقترحاته

وارشاداته وتوجيهاته بل وشكاويه ،واعتبار ذلك "تغذية راجعة" تبين مدى نجاح هذه المؤسسات

في تحقيق أهدافها.

خامسا :مجال أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي بمحوريه (غرض العالقات العامة والتواصل
مع الجمهور وغرض تمويل المشاريع والحمالت الخيرية):
 على المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة تعزيز استخدامها لشبكات التواصل االجتماعي
لغرض عالقاتها العامة ،وفق رؤية شاملة تخاطب فيها الجمهور المستفيد من خدماته ،باإلضافة

إلى المانحين الحاليين مع عدم إغفال الجمهور المتوقع أن يكون ضمن الداعمين الجدد للمؤسسة.
سادسا :مجال أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل المؤسسات على المانحين:
 يوصي الباحث المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة إلى تنبي استراتيجية جديدة لتمويل
مشاريعها وبرامجها المختلفة ،تأخذ بالحسبان االستفادة من تقنيات وتطبيقات االنترنت المختلفة

وعلى رأسها شبكات التواصل االجتماعي في هذا الغرض ،وهو يقترح في هذا المجال التالي:
 .aوجود خطة سنوية يشارك في إعدادها اإلدارة العليا للمؤسسة وقسم العالقات العامة
باإلضافة إلى قسم المشاريع (ويضاف ما يناسب للمشاركة في هذا التخطيط)

لالستخدام االمثل لهذه الشبكات االجتماعية ،في دعم المؤسسة والمساهمة في تحقيق

أهدافها.
 .bتدشين حسابات رسمية للمؤسسة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ،تضع على رأس

أهدافها عرض المشاكل التي تسعى المؤسسة لحلها ورؤية هذه المؤسسات للحل

بشكل مهني مقنع.

 .cبإمكان المؤسسات األهلية اإلعالن عن حساباتها االجتماعية لزيادة معجبيها
ومتابعيها من خالل اإلعالنات الممولة التي تطلقها بعض الشبكات االجتماعية.
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 .dالتواصل مع المؤسسات المانحة الحالية للمؤسسات األهلية من خالل حساباتها

االجتماعية ،باإلضافة إلى السعي المستمر إلضافة مؤسسات جديدة ضمن قائمة

األصدقاء كمانحين متوقعين في المستقبل ،والعمل على مخاطبتها باستمرار واقناعها
بأهداف وأنشطة المؤسسة.

 .eتدشين الحمالت الخيرية المحلية والخارجية من خالل هذه الصفحات ،وحث
األصدقاء والمعجبين بالطرق السمعية والبصرية المؤثرة للمساهمة في حل المشكلة
والتبرع للمشروع.

 .fالسعي الحثيث من قبل المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة ،لتجهيز البنية
البرمجية والمصرفية لها لقبول التبرعات من خالل االنترنت وبطاقات االئتمان

المختلفة.

 .gضرورة أن تشترك المؤسسات العاملة في القطاع ضمن الحمالت والمواقع الخيرية

العالمية التي تسعى للمساهمة في حل المشاكل المختلفة ذات االختصاص المشترك،

لالستفادة من مميزاتها العالمية.
 .hعلى تجمعات المؤسسات األهلية القيام بدور أكثر فاعلية في هذه المجال يتعلق
بدراسة األبحاث وقصص النجاح الغربية في ذات المجال واستخالص طرق وآليات

العمل المقترحة من قبلهم لتكييفها لالستخدام في مؤسسات قطاع غزة.

 .iعلى تجمعات المؤسسات األهلية المعتبرة تشجيع البحث العلمي في هذا المجال
واعطاءه أولوية ،بل واطالق المسابقات وتقديم الجوائز للباحثين لتطوير نموذج علمي
مهني متكامل تستخدمه المؤسسات بغرض حشد التمويل وجلب التعاطف المحلي

والعالمي مع قضايانا الملحة.
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سابعا :مجال تبني اإلدارات العليا في المؤسسات األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي:
 على اإلدارات العليا والتنفيذية للمؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة أن تزيد من قناعتها
وتبنيها لشبكات التواصل االجتماعي للمساهمة في تحقيق أهدافها وتعزيز عالقتها بالجمهور،

واسناد هذه المهمة لقسم العالقات العامة في المؤسسة أو قسم المشاريع أو حتى استحداث قسم
باسم " قسم االتصال والتواصل " داخل المؤسسة يكون من مهماته األساسية المشاركة في وضع
وتنفيذ الخطة العامة لهذا القسم والتي تستوجب االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي وفق

رؤية ومنهجية شاملة ومتكاملة.

 من الضروري أن تسند مهمة االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي كمسئولية مباشرة لموظف
رسمي غير متطوع في المؤسسة مع إمكانية مساهمة المتطوعين في تغذية الصفحات االجتماعية
بتصاميم معينة أو أخبار أو غير ذلك لكن تحت اشراف مباشر من الموظف المسؤول وذلك ألن

هذا الحساب هو حساب رسمي ويمثل صورة المؤسسة الرسمية لجمهورها.

 على أعضاء اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية تخصيص وقتاً لتواجدهم على شبكات التواصل
االجتماعي للتواصل مع جمهور مؤسساتهم من خالل حسابات المؤسسات الرسمية وليس

حساباتهم الخاصة ،وأن يكون ذلك وفق مواعيد محددة يعلم بها الجمهور ويستقبل أسئلة ومناقشات
واستفسارات الجمهور.
 يوصي الباحث المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة بضرورة االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي إلشراك جمهورها في مقترحات األنشطة والبرامج وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم وفق

تخطيط مسبق فمن شأن ذلك تحسن األداء ،والعمل وفق الحاجة الحقيقية للجمهور وذلك طبعاً
وفق سياسة المؤسسة وقدرتها وما يتناسب وفلسفتها وثقافتها.
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مقترحات لدراسات مستقبلية:
يقترح الباحث على الزمالء الطالب والباحثين المستقلين إجراء دراسات مستقبلية في هذا
الموضوع ضمن العناوين المقترحة التالية:
 دور شبكات التواصل االجتماعي في تمويل المشاريع الخيرية للمؤسسات األهلية العاملة في
قطاع غزة.
 مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي في تمتين عالقة موظفي المؤسسات األهلية ببعضهم
البعض.
 مدى أهمية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تلبية احتياجات المؤسسات المانحة للمشاريع
األهلية في قطاع غزة.
 أهمية استخدام المؤسسات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي لتحقيق أهدفها،
دراسة مقارنة بين مؤسسات تستخدم الشبكات االجتماعية وأخرى ال تستخدمها.

 دور شبكة التواصل االجتماعي ( Facebookأو  Twitterأو  Google+أو  MySpaceأو
 ) Flickrفي تحقيق أهداف المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة.

 تقييم مدى نجاح المؤسسات األهلية في الوصول إلى جمهورها من خالل استخدام شبكات
التواصل االجتماعي.

 دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقة المؤسسة األهلية بجمهورها من وجهة نظر
الجمهور.
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ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــخ  ،9002/8/90نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة:
http://www.pccds.com/sites/default/files/issues/The%20Guide%20to%20P

ublic%20Relations.pdf

الدوريات والتقارير:
 -الجهاز المركزي لإلحصـ ــاء الفلسـ ــطيني( " .)9002النتائج األســـاســـية لمســـح القوى العاملة للربع

األول  " 3144ت ــم ال ــحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عـ ـلـ ـي ـ ـ ــه بـ ـت ـ ـ ــاري ــخ  ،9002/8/98نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــة الـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ـ ـ ــة :

http://mansourdialogue.org/Arabic/New_Lecs_Nov_2009/3.doc%E2%80%

8F

 خليفة ،محمود عبد الس ــتار( ".)9002الجيل الثاني من خدمات اإلنترنت :مدخل إلى دراســـة الويب 3.1والمكتبــات  ،”3.1المجلــة الــدوريــة االلكترونيــة  -. cybrarians journalالعــدد ( 01مــارس
)9002

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ

9002/8/.

نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

:

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=382:-20-20-&catid=141:2009-05-20-09-52-31
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 سالم ،فادي ومرتضى ،رشا (" .)9009أثر االعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل" ،تقريربرنامج الحوكمة واالبتكار في كلية دبي لإلدارة الحكومية ،أكتوبر .9009
 سنيار(" .)9002انفوجرافيك :مستخدمي تويتر في العالم العربي" ،بتاريخ  ،9002/8/1نسخةالكترونية . http://www.snyar.net/blog/2012/06/09 :
 عيد ،مروى محمد ( ".)9009هل تغير شبكات التواصل االجتماعي توجهات االقتصاد واإلدارة" تقريرمنشور في مجلة التنمية االدارية العدد  ،28مايو .9009
 أكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهـا ( .)9002تقارير :تقرير بعنوان" :أقوى  00شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات للتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي " بتاريخ 9002/6/0.نسخة الكترونية http://www.actionha.net/articles/ :

 تـك أرابيـا ( .)9002تقارير :تقرير بعنوان"  MySpaceيريد أن يغزو العالم" بتاريخ 9002/6/0.نسخة الكترونية على الموقع. http://techarabi.com :

  " .)9002( socialnetwork1212تـقـريـر بـعـنـوان "م ـ ـ ــاي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـيـس  " Myspaceبـت ـ ـ ــاريــخالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
9002/6/02
http://socialnetwork1212.blogspot.com/2011/05/myspace.html
  " .)9002( socialnetwork1212تقرير بعنوان "فلكر  ،" Flickrبتاريخ  9002/6/02نس ـ ـ ــخةالكترونيةhttp://socialnetwork1212.blogspot.com/2011/05/flickr.html :

 الزبيدي ،ايمان ( .)9009تقرير بعنوان" االنترنت في سـ ـ ــنة  9000باألرقام" ،بتاريخ 9002/6/02نسخة إلكترونية/http://www.tech-wd.com/wd/2012/01/19/internet-2011 :

 حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،إبراهيم ( .)9000تقرير بعنوان " ماذا تعرف عن فليكر  ، " Flickrبتاريخ 9002/6/02نسخة إلكترونية على الموقع /http://khamail.com/2011/06/14 :

 شــركة تطوير حلول االنترنت ( .)9002تقرير بعنوان "اقتحام  googleمجال الشــبكات االجتماعيةمـ ــن خـ ــالل  "Google+ب ـ ـت ـ ـ ــاريـ ــخ  ،9002/6/02نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــوقـ ــع
http://www.developnets.net

 الفـارس نت ( .)9002تقرير بعنوان " نبذة تعريفية عن  Google plusأو بالعربي جوجل بلس أوقوقل بلس"  ،بتاريخ  9002/6/02نسخة الكترونية على الموقع http://www.alfarisnt.com:
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 الشـ ـ ــبيني ،جهاد ( .)9002تقرير بعنوان "عدد صـ ـ ــفحات مسـ ـ ــتخدمي  Google+يصـ ـ ــل إلى 9.8مـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم" بـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ  ،9002/6/02نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة:

http://www.masrawy.com/news/Technology/General/2013/June/12/564332

7.aspx

المقاالت والمقابالت:
 أبو علبة ،عبلة محمود( .)3114مقال" المنظمات األهلية في فلسطين" ،المكتب الدولي للجمعياتوالخيرية،

اإلنسانية

9002/8/1

بتاريخ

الكترونية:

نسخة

. http://www.humanitarianibh.net/conferences/abla.htm
 بوابة الحرية والعدالة( .)9009خبر منشور على البوابة االلكترونية الرسمية لحزب الحرية والعدالةالحاكم

في

مصر،

تم

الوصول

http://69.162.119.229/index.php

إليه

بتاريخ

9002/8/6

على

الرابط

 البيك ،ثروت ( .)9002مدير عام اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية ،مقابلةمنشورة على موقع و ازرة الداخلية بغزة بتاريخ .9002/2/00
 -الحسـين ،عبد المنعم( .)9002مقال بعنوان "حسابات المؤسسات الخيرية في الشبكات االجتماعية

( ")3-4منش ـ ــور في المركز الدولي لألبحاث والد ارس ـ ــات ،تم الوص ـ ــول إليه بتاريخ ،9002/8/02
نسخة الكترونيةhttp://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=368 :

 الشهري ،فايز .)9001(،مقال بعنوان " الشبكات االجتماعية لم تعد للمراهقين" ،جريدة الرياض،العدد  04..6بتاريخ  ،9002-8-.نسخة الكترونية:

. http://www.alriyadh.com/2008/12/07/article393179.html

 عبد العزيز ،هدى ( .)900.مقال بعنوان "المنظمات غير الحكومية" ،نسخة الكترونية:. http://www.arabvolunteering.org/corner/avt2723.html
 عبد هللا ،أيمن ( .)9000مقال بعنوان " اوباما يستعين بالفيس بوك لتدشين حملة الرئاسة ،"3143تم الوصول إليه بتاريخ  9002/4/00من موقع . www.swalif.net
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 قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني ،لسنة ( ،)9000بتاريخ  ،9002/8/1نسخةالكترونية. http://pngoportal.org/rpra/arabic/article34.html :

 القديحي ،أنيس ( .)9000مقال بعنوان" دور شبكات التواصل االجتماعي في جهود اإلغاثة فيهاييتي"،

منشور

على

موقع

،BBC

بتاريخ

9002/8/00

نسخة

الكترونية:

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/01/100115_aq_haitiandsoci

. almedia_tc2.shtml

 منصور ،خالد( .)9004مقال بعنوان "المؤسسات األهلية العمل الديمقراطي" ،مؤسسة الحوارالمتمدن ،العدد الحوار المتمدن-العدد ، 02 / 00 / 9004 - 0099 :بتاريخ  9002/8/1نسخة

الكترونية. http://www.ahewar.org/debat/nr.asp :

الرسائل العلمية
 أبو دقة ،مراد عليان عوض( .)9002رسـالة ماجستير بعنوان" مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرهاعلى عملية جلبها للمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األهلية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح" ،كلية التجارة قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

المحاسبة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ايمان ،بخوش وحسام الدين ،مرزوقي( .)9002مذكرة مقدمة لنيل درجة الليسانس ،كلية اآلداب،بعنوان

"الويب

3.1

الشبكات

االجتماعية

واإلعالم

الجديد"،

نسخة

الكترونية:

http://kenanaonline.com/users/soherhassan/downloads/63108
 الدحدوح ،عالء ( .)9009رسالة ماجستير منشورة بعنوان "تصور مقترح لتوظيف الشبكة االجتماعية Facebookفي الجامعات الفلسطينية" ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة"9009 ،
 الصاعدي ،سلطان (.)9009دراسة بعنوان " الشبكات االجتماعية خطر ام فرصة" ،بتاريخ ، 9009/8/.نسخة الكترونية ،على الموقع . www.alukah.net
 عابد ،زهير( .)9009دراسة بعنوان "دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العامالفلسطيني نحو التغيير االجتماعي والسياسي – دراسة وصفية تحليلية" ،مجلة جامعة النجاح

لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مجلد.9009،)6(96
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 العتيبي ،حارب ( .)9000رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان "استخدام طالب وطالبات الجامعاتالسعودية شبكة الفاسبوك( )Facebookدراسة تطبيقية" ،كلية االداب ،جامعة الملك

سعود.9000،
 عوض ،حسني ( .)9000ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينيةبعنوان " أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب تجربة مجلس

شبابي عالر أنموذجا "  ،جامعة القدس المفتوحة.
 عوض ،حسني ( .)9009دراسة منشورة في صحيفة القدس الفلسطينية بعنوان "أثر استخدام الفاسبوكعلى تقدير الذات لدى فئة الشباب في محافظة طولكم" ،ملحق القدس الرقمي – عدد .9009/8/6
 فورة ،تهاني ( .)9009رسالة ماجستير منشورة بعنوان "فاعلية إثراء منهاج تكنولوجيا التعليمباستخدام الشبكة االجتماعية  Facebookفي تنمية مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى

الطالبات المعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة" ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.9009،
 الكحلوت ،ندى عزو عبد الفتاح( .)9009رسالة ماجستير منشورة بعنوان "وسائل االعالم االجتماعيوتأثيرها على اتخاذ القرار لدى اإلدارة العليا ،دراسة حالة الجامعة اإلسالمية" كلية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية بغزة.9009 ،
 مجاهد ،أماني ( .)9000دراسة منشورة بعنوان "استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدماتمكتبية متطورة" ،مجلة دراسات المعلومات ،العدد الثامن ،مايو .9000
 المنصور ،محمد( .)9009رسالة ماجستير في اإلعالم واالتصال منشورة بعنوان "تأثير شبكاتالتواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع اإللكترونية

قناة العربية أنموذج " ،األكاديمية العربية في الدانمارك ،بتاريخ  ،9002/8/.نسخة الكترونية:
http://dc616.4shared.com/download/yOW0Tl0s/masterdegreelettermoham
. madalma.pdf?tsid=20130507-181324-5cc30a8d
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ملحق رقم( :)4قائمة محكمي االستبانة
م.

الدكتور

الدرجة العلمية ومكان العمل

1.

سمير صافي

دكتوراه -يعمل في الجامعة اإلسالمية

2.

عصام البحيصي

دكتوراه -يعمل في الجامعة اإلسالمية

3.

سامي ابو الروس

دكتوراه -يعمل في الجامعة اإلسالمية

4.

منار محيسن

دكتوراه – يعمل في جامعة كوريا الجنوبية

5.

ناجي الظاظا

دكتوراه – يعمل في جامعة فلسطين

6.

أكرم سمور

دكتوراه  -يعمل في الجامعة االسالمية

7.

رشدي وادي

دكتوراة  -يعمل في الجامعة االسالمية
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ملحق رقم ( :)3الصورة النهائية لالستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم
 ..المحترم/ة

األخ الكريم  /األخت الكريمة :
وبعد،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع /استبيان بحث بعنوان
واقع استخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور

يقوم الباحث بد ارس ــة واقع اس ــتخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لش ــبكات التواص ــل االجتماعي في

تعزيز عالقتها بالجمهور ،وقد أعد الباحث هذه االس ــتبانة للوقوف على هذا الواقع ،وبص ــفتكم المخولين

للتعامل مع شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسستكم الكريمة ،وثقة منا في رأيكم وخبراتكم ،نأمل
التكرم باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان.
علماً بأن ما تزودونا به من معلومات هي في غاية األهمية لرس ــم واقع المؤسـ ـس ــات العاملة في القطاع

في هذا المجال وتؤثر بشــكل حقيقي على مســتقبل هذه المؤس ـســات وريادتها وتطورها .وســتبقى بالتأكيد
هذه المعلومات سرية وستستخدم ألعراض البحث العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحث
محمد منتصر شعبان احالسة
طالب دراسات عليا
كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية – قسم إدارة أعمال
جوال  ، 9511559950 :ايميل Mythesis013@gmail.com
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البيانات المتعلقة بالمؤسسة:
 -4عمر المؤسسة:
أقل من  5سنوات

من  21-5سنوات

من  11فأكثر

من  11-22سنة

 -3عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة بشكل دائم
أقل من 99

من  21إلى 11

من  51إلى 211

من  11إلى 51
أكثر من 211

 -4عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة بشكل مؤقت
أقل من 99

من  21إلى 11

من  51إلى 211

من  11إلى 51
أكثر من 211

 -1الفئة التي تستهدفها المؤسسة (يمكنك اختيار أكثر من فئة):
الشباب

الطالب

المرأة

الطفل

التجارة

رجال األعمال

العمال

الحرفيين

الموظفين

غير ذلك

 -5القطاع الذي تصنف تحته المؤسسة:
زراعة وبيئة

ثقافة ورياضة

ديمقراطية وحقوق إنسان

تنمية اقتصادية

تعليم وتدريب

صحة وتأهيل

مرأة وطفل

اجتماعية واغاثة

قطاعات أخرى
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 -6المنطقة الجغرافية التي تغطيها المؤسسة ببرامجها ومشاريعها(يمكنك اختيار أكثر من منطقة):
محافظة غزة

محافظة الشمال

محافظة الوسطى

محافظة خان يونس

محافظة رفح

 -7الشبكات االجتماعية المنضمة منظمتكم إليها:
Facebook

Twitter

MySpace

Flicker
أخرى

Google+

ثانيا :معلومات تتعلق بالموظف المنوط به متابعة شبكات التواصل االجتماعي بالمؤسسة:
 -4العمر:
 11إلى أقل من 01

 01إلى أقل من 01

 01إلى أقل من 51

 51فأكثر

 -3الجنس:
أنثى

ذكر

 -4المؤهل العلمي:
ثانوية عامة أو أقل

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراة
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 -1التخصص:
هندسة(بكافة تخصصاتها)

تكنولوجيا معلومات

عالقات عامة

صحافة واعالم

سكرتارية

إدارة

محاسبة

غير ذلك

 -5المسمى الوظيفي الخاص بالموظف المنوط به متابعة صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة:
مدير المؤسسة

نائب المدير

مسئول االتصال والتواصل

موظف بالعالقات العامة

موظف قسم المشاريع

موظف االستقبال

غير ذلك

 -6سنوات الخبرة الوظيفية للموظف داخل المؤسسة:
اقل من  5سنوات

من  – 5أقل  21سنوات

من  – 21أقل 25سنة

من  – 25أقل من  11سنة
 11سنة فأكثر

 -7نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف:
وظيفة بعقد مؤقت

وظيفة بعقد دائم
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المحور األول  :أغراض استخدام شبكات التواصل االجتماعي من قبل مؤسستك:
األخ/ت الكريم/ة يرجى وضع الدرجة التي تناسبك ،حيث كلما اقتربت اإلجابة من  99دل على الموافقة العالية على
ما ورد في الفقرة والعكس صحيح.

المجال األول :وعي جمهور مؤسستكم بفكرتها وأهدافها من شبكات التواصل االجتماعي
م
.2
.1
.0
.0

السؤال

الدرجة 99-9

توجد أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية ورسالتها على الصفحات االجتماعية الخاصة
بالمؤسسة
تعرض المؤسسة على صفحاتها االجتماعية أهدافها ورؤيتها ورسالتها بشكل مبسط لتكون
مفهومة لدى جمهورها ومتابعيها
تقوم المؤسسة باإلعالن من خالل صفحاتها االجتماعية لجمهورها عن كل مشاريعها
وأنشطتها كوسائل لتحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز عالقتها بجمهورها
ازداد وعي جمهور مؤسستكم بفكرتها وأهدافها نتيجة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

بشكل فاعل

 .5يعبر جمهور المؤسسة عن قناعتهم واعجابهم بأهداف المؤسسة بشكل واضح

المجال الثاني :رضى الجمهور عن أداء وخدمات المؤسسة من خالل شبكات التواصل االجتماعي
السؤال

م

 .2يوجد تأثير إيجابي للصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على جمهورها
 .1تقوم المؤسسة بين الفينة واألخرى بعمل استبانه لقياس أثر صفحاتها االجتماعية على جمهورها

 .0تجذب الصفحات االجتماعية للمؤسسة جماهير جديدة لها
.0
.5
.6

تعبر مشاركات وتعليقات أصدقاء الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن الرضى
العام في أداء المؤسسة
إعالن نتائج المسابقات التوظيفية في المؤسسة على الشبكات االجتماعية يزيد من رضى
الجمهور
اإلعالن على الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة عن مشاريعها وبرامجها والمستحقين

لخدماتها وفق معايير شفافة يزيد من رضى الجمهور
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الدرجة 99-9

.7

تلبي شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بمؤسستكم حاجة الجمهور من المعرفة
والمعلومات التي يحتاجونها

المجال الثالث :الحد من شكاوى الجمهور عن أداء المؤسسة:
م
.2
.1
.0
.0

السؤال

الدرجة 99-9

تعرض مؤسستكم معايير االستفادة من مشاريعها وبرامجها بشكل شفاف عبر صفحاتها
االجتماعية
تحث الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم جمهورها إلبداء الرأي واالنتقاد حول
أنشطتها وبرامجها
يتم متابعة تعليقات واستفسارات المشاركين على الصفحات االجتماعية للمؤسسة للرد عليها
أوالً بأول

قلت شكاوى جمهور مؤسستكم نتيجة لوجود صفحات تواصل اجتماعية خاصة بها تقوم بالرد

المباشر على شكاواهم

المجال الرابع :مقترحات الجمهور بخصوص األنشطة والبرامج الجديدة
السؤال

م
.2

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي لتحديد احتياجات جمهورها

.1

تطلب مؤسستكم بين الفينة واألخرى من جمهورها مقترحات تخص مشاريعها وبرامجها.

.0

تطرح مؤسستكم بعض أجزاء المشاريع والبرامج على الجمهور طلباً لالقتراحات مثل( اسم

.0
.5

لنشاط معين – المكان األفضل للتنفيذ – شعار حملة تطوعية ...... -الخ ).

تطرح مؤسستكم بعض األفكار الخاصة بالمشاريع والبرامج للتصويت عليها والوصول إلى
"أعلى أصوات " من الجمهور لتنفيذها.
تزداد وتتنوع مشاريع وبرامج مؤسستكم نتيجة لمقترحات جمهورها
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الدرجة99-9

المجال الخامس :أغراض استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ،المحور
األول لغرض العالقات العامة والتواصل مع الجمهور وتشمل:
م

الدرجة 99-9

البند

.2

تهنئة  /تعزية بمناسبات عامة أو خاصة

.1

إعالنات عن زيارات وفود واتفاقات مع وفود أو مؤسسات خارجية

.0

إعالنات عن فعاليات مشاريع واحتفاالت

.0

إعالنات توظيف/تطوع

.5

إعالنات عن دورات تدريبية أو أيام دراسية أو ورشات عمل

.6

إعالنات عن تقديم خدمات جديدة أو تجديد التقديم لخدمة مستمرة

.7

إعالنات عن زيارات المؤسسة الخارجية

.8

إعالنات عن مسابقات ومشاركات مجتمعية

.9

تلقي شكاوى الجمهور العامة

.21

تلقي شكاوى الجمهور بخصوص مشروع معين

.22

تلقي مقترحات الجمهور بخصوص مشاريع مستقبلية

.21

تحديد احتياجات الجمهور وفق مجال المؤسسة

.20

تلقي قصص نجاح من مستفيدين من مشاريع المؤسسة

المجال الخامس :أغراض استخدام المؤسسات األهلية لشبكات التواصل االجتماعي ،المحور
الثاني لغرض تمويل المشاريع والحمالت الخيرية وتشمل:
م

السؤال

2

بث نداءات استغاثة في أوقات الحروب والطوارئ موجهة للمتبرعين المحليين والخارجيين.
رعاية حمالت تسويقية لمشاريع إغاثة موسمية

1
0

رعاية حمالت تسويقية لمشاريع تطويرية ذات بعد تنموي

0

رعاية حمالت للجمهور المحلي للتبرع في أوقات صعبة

5

إشراك الفئة المستهدفة في عملية تحديد احتياجاتها وفق أولوياتها الذاتية
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الدرجة 99-9

المجال السادس :أثر الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسة على المانحين
م

السؤال

.2

تستخدم مؤسستكم شبكات التواصل االجتماعي للتسويق لمشاريعها وبرامجها

.1

ازداد عدد المؤسسات المانحة لمؤسستكم منذ تدشين صفحاتكم االجتماعية وتفعيلها بشكل
نشط

.0

يزداد دعم مشاريع مؤسستكم نتيجة استغالل صفحات مؤسستكم االجتماعية في إقناع
المانحين بمبررات مساعدة الفئة المستهدفة

.0

يتم التواصل مع المؤسسات المانحة والداعمة لمؤسستكم من خالل صفحاتكم االجتماعية
الرسمية

.5

يعبر مسئولي الصفحات االجتماعية الخاصة بالمؤسسات الداعمة لكم عن رضاهم
لتنفيذكم مشاريعهم من خالل التعليق على صفحاتكم االجتماعية

.6

تقوم منظمتكم بمتابعة ما تنشره المؤسسات المانحة على صفحاتها االجتماعية المختلفة
لتستفيد من الفرص المعروضة.

.7

يتم استخدام صفحات المؤسسات المانحة لمراسلتها المباشرة من قبل منظمتكم

.8

يتم ترتيب تواصل بين المؤسسات المانحة من خالل صفحاتها االجتماعية وبين الجماهير
المستفيدة من مشاريع مؤسستكم من خالل شبكات التواصل االجتماعي

.9

تقوم منظمتكم بإضافة مواد توثيقية (صور – فيديو  )...لمشاريعها على صفحاتها
االجتماعية وتشير إلى المؤسسة المانحة لهذه المواد

.21

يوجد معلومات كافية على الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم لكيفية دعم
مشاريعها (الحسابات البنكية – أشخاص االتصال – أرقام الهواتف المباشرة .)..... -

.22

توفر الصفحات االجتماعية الخاصة بمؤسستكم إمكانية التبرع بشكل الكتروني

.21

يتم مشاركة قصص نجاح لمستفيدين من مشاريع بعض الجهات المانحة على الشبكات
االجتماعية الخاصة بمؤسستكم.
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الدرجة99-9

المجال السابع :تبني اإلدارة العليا للمؤسسة األهلية لمتطلبات االستفادة من شبكات التواصل
االجتماعي
م

السؤال

الدرجة 99-9

تتبنى إدارة مؤسستكم وفق خطتها اإلستراتيجية والتشغيلية االستفادة القصوى لشبكات
 2التواصل االجتماعي في تعزيز عالقتها بالجمهور.
تقوم إدارة مؤسستكم بتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومادية للوصول إلى أفضل استخدام
 1لشبكات التواصل االجتماعي.
يشارك البعض من إدارة مؤسستكم في أوقات متفرقة بصفته الشخصية للتواصل مع
 0الجمهور بالتعليق واإلجابة عن االستفسارات
تشجع اإلدارة األفكار المطروحة لالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في مجاالت

0
أخرى كالتمويل والتسويق للمشاريع والبرامج
يتم استخدام برمجيات خاصة لفلترة مشاركات األعضاء على صفحاتكم االجتماعية
 5وتوجيهها بشكل آلي إلى الجهات المختصة ليتم الرد عليها

من معوقات االستغالل األمثل لشبكات التواصل االجتماعي في المؤسسات األهلية معارضة
 6مجالس اإلدارة لها ألسباب مختلفة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

الباحث
محمد منتصر شعبان حالسه
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