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 مستخلص الدراسة:

اتجاهات الجمهور نحو االتصاالت التسويقية  الدراسة الحالية الى رصد وتفسير تسعى
لى معرفة مدى إدراك وتهدف إللمؤسسات الخيرية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

ة ينع-المبحوثين لمبادئ )االتصال الحواري التفاعلي( التي توظفها المؤسسات الخيرية 
لى الدراسات الوصفية إتنتمي هذه الدراسة قعها على الفيس بوك، و عبر مو  -الدراسة

Descriptive Studies( وتعتمد على منهج المسح ،SURVEY ) وعلى صحيفة االستبيان
وتوصلت هذه ، مفردة 400على عينة عمدية قوامهافي جمع بيانات الدراسة الميدانية 
 ها: الدراسة لمجموعة من النتائج أبرز 

  ضعف نجاح المؤسسات الخيرية في تفعيل مواقع التواصل االجتماعي بنسبة تصل الى
يق بالمؤسسات سو ضعف المستوى التسويقي للقائمين بإدارات الت %، ويرجع ذلك الى71.3

 لمؤسسات الخيريةعالنات ممولة لصالح ااستخدام ا الخيرية في دعم أنشطتهم االتصالية ب
 .%60.5تصل إلى: بنسبة 
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 لى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين وجود حلقات حوارية ع أثبتت النتائج
ة صفحات المؤسسات الخيرية على الفيس بوك واتجاهات الجمهور لفاعلية األنشطة التسويقي

 .ةللمؤسسات عينة الدراس
  لترتيب األول في اأنستجرام(   -تويتر –أثبتت نتائج الدراسة احتالل )الفيس بوك

 .% 47.7 " بنسبةمتابعة الجمهور ألنشطة المؤسسة الخيرية 
Abstract: 
 The current study seeks to monitor and interpret the trends of 

the public towards marketing communications of charities through 

social networking sites, and aims to find out the extent to which 

the respondents are aware of the principles of (interactive dialogue 

communication) employed by charities - the sample of the study - 

through their Facebook site, and this study belongs to the 

descriptive studies, and depends on the survey methodology 

(SURVEY) ) The questionnaire sheet in collecting the data of the field 

study on a deliberate sample of 400 singles, and this study reached a 

set of results, the most prominent of which are: 
  The poor success of charities in activating social media sites 

by up to 71.3%, due to the weak marketing level of those in charge 

of marketing departments of charitable organizations in supporting 

their communication activities using funded advertisements for the 

benefit of charities by up to : 60.5%. 

 The results proved the existence of a statistically significant 

correlation between the presence of dialogue seminars on the pages 

of charitable organizations on Facebook and the public's attitudes to 

the effectiveness of the marketing activities of the institutions 

sample of the study. 

  The results of the study proved that (Facebook, Twitter, 

Instagram) ranked first in the public's follow-up to the activities of 

the charity" by 47.7%. 
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 اسة:مقدمة الدر 
سبببويق التلتعزيبببز  عالبببةأصببببح ارنترنبببت  واببببصات التواصبببل االجتمببباعي مبببن أهبببم األدوات الف

أفضبببل لكافبببة المسبببتويات الخدميبببة المختلفبببة   ها بشبببصل وتقبببديم ابببدمات االلكترونبببي للمؤسسبببات 
تعببد  فهببي. (1)ال يمصببن االسببت ناه عنهبباتعزيببز وتقويببة اسببتراتيجياتها التسببويقية فبب مببن اببالل 

مببن إدارة مؤسسببات الخيريببة وسببيلة متطببورة ذات عهببد جدعببد فببي عببالم االعببالم ، إذ تمصنببت ال
دقيقبببة وعلميبببة للتواصبببل مبببع الجمهبببور عببببر  اسبببتراتيجياتووضبببعت  عملبببي،بشبببصل  معلوماتهببا

جبو مبن المنافسبة الحبادة  يمبا بيبنهم  فبي الجمهورارنترنت، وأصبحت بإمصانها تلبية متطلبات 
(، ومع التطور التكنولوجي في العصر الحالي أقبدمت العدعبد مبن المؤسسبات الخيريبة علبى 2)

كأداة إعالنية وترويجيه لدعم هويتهبا الرقميبة عنبد الجمهبور  توظيف صفحتها على الفيس بوك
، والوصببول  إلببى الجمهببور المسببتهدف فببي أسببرا وقببت و أقببل التكبباليف، ولببذلك وظفببت إدارة 

الوصببل  حلقببة العالقببات العامببة وةدارة التسببويق صببفحة المؤسسببة واتصبباالتها التسببويقية لتكببون 
لواحببد، و ببين المجتمعببات األاببرى عببن طريببق المجتمببع ا فببيوالجمهببور مؤسسببة الخيريببة بببين ال

تقببببديم اببببدمات معينببببة لهببببا مبنيببببة علببببى ال قببببة المتبادلببببة انطالق ببببا مببببن أهميببببة الفببببرد والشببببرائح 
االجتماعيبببة، وقبببوة تبببأثير البببرأي العبببام فبببي المجتمعبببات علبببى مختلبببف المؤسسبببات االقتصبببادية 

 .واالجتماعية والسياسية
 ر المزايا التفاعليبة والحواريبة ومشباركة الجمهبورالدراسة للكشف عن تأثي ذلك سعتفي ضوه و 

تسببتخدمها المؤسسببات ليببات التفاعببل والحببوار التببي توفرهببا المنصببات الرقميببة التببي آمببن اببالل 
نشببباطها التسبببويقي، وفبببي ضبببوه الحاجبببة الملحبببة التبببي فرضبببتها مسبببتجدات لالممارسبببة  الخيريبببة

لتسببويقية تسببعي الدراسببة فبببي العصببر الحببدع  مببن ضبببرورة قيبباس وتقيببيم فعاليببة االتصببباالت ا
ابببصات إطارهببا المنهجببي لمسببح التببراا االدبببي السببابق فببي مجببال االتصبباالت التسببويقية عبببر 

، روتأثيرها على اتجاهات الجمهبو  ، وكذلك الدراسات التي تناولت فعاليتهاالتواصل االجتماعي
لبذي تنب بق عنبه والقاه الضوه علبى االطبار النيبري البذي يسبهم فبي تحقيبق أهبداف الدراسبة، وا

ت المت يببراا إجرائيبب اوتحدعببد نببوا الدراسببة ومنهجهببا، وتقببديم تعريفبب ،تسبباتالت الدراسببة وفروضببها
 .الدراسة
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 الدراسات السابقة:   

 يمكن عرض الدراسات السابقة وفًقا للمحورين التاليين:
دراسبببببات تتعلبببببق باالتصببببباالت التسبببببويقية عببببببر اببببببصات التواصبببببل  :المحوووووور ا و      
 تماعي.االج
 تتعلق بالمؤسسات الخيرية عبر ابصات التواصل االجتماعي.دراسات  :المحور الثاني   
 : الدراسات التي تناولت االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعيأوالً 
هدفت هذه الدراسة البى التعبرف علبى اتجاهبات  (3()2022دراسة سارة عبد الفتاح ) .1

الخفبي وعالقتبه بالسبلوك الشبرائي، وتنتمبي هبذه الدراسبة البى سبويق نحو الت الجمهور المصري 
مفببردة مببن الجمهببور  400الدراسببة الوصببفية واعتمببدت علببى مببنهج المسببح علببى عينببة قوامهببا 

وتوصلت هذه الدراسة على مجموعوة المصري، وتم جمع لبيانات عن طريق استمارة اسبتبيان 
 من النتاج أهمها:

 اا الجمهور المستهدف باألساليب التسويقية التقليدية.أكدت النتائج على صعو ة اقن 

  نيبرة الجمهببور للتسببويق الفيروسبي نيببرة إيجابيببة بسبببب المميبزات العدعببدة التببي عتمتببع
 بها والتي تتم ل في استراتيجية التسويق ال ير تقليدية القائمة على ارنترنت.

قية المتكاملووة ( بعنوووا" "تفاعليووة االتصوواالت التسوووي2021دراسووة أحموود  )وواب ) .2
 (.4)عبر شبكات التواصل االجتماعية وعالقتها بالنية الشرائية"

فاعلية سعت الدراسة إلى رصد العالقة بين عدد من العوامل التي تتعلق بجودة الت          
ميل لالتصاالت التسويقية المتكاملة للعالمة التجارية للفندق عبر الفيسبوك على نية الع

ة على عينة متاح انالمسح ارلكتروني عبر االستبيتم ل هذا الفندق. المحتمل للحجز داا
من الجنسين، المشاركين في الصفحة الرسمية مفردة  267قوامها من مستخدمي الفيسبوك 

وتوصلت هذه الدراسة . عام 18سيزون ارم الشيخ" وال تقل أعمارهم عن  لفندق "فور
 لمجموعة من النتائج أهمها:

 التفاعلية لتشمل المحتوى المناسب وسهولة الوصول إليه تعددت عناصر جودة. 
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  سببرعة اسببتجابة فريببق االتصببال و  ك افببة المشبباركات والسببعادة بمتابعتهببا، سببهولة المشبباركة
 التسويقي

 الوضوح وتوافر المعلومات. 
توووو اير التسووووويا عبوووور وسووووائل التواصوووول بعنوووووا" ( 2020رزق غبريووووا  )دراسووووة  .3

ة حليووول الووودور الوسووويا للووووعي بالعالموووة والكلموووة المن)وقووونيوووة الشوووراء: ت ىاالجتمووواعي علووو
 (.5) .إلكترونيا

تماعي إلى تحدعد تأثير التسويق عبر وسائل التواصل االجالتطبيقية هدفت هذه الدراسة      
لخدمات اركات الهاتف المحمول في مصر مع دراسة الدور الوسيط   على نية الشراه 

في المنطوقة الكترونيا وقد اتبع الباح  المنهج الوصللوعي بالعالمة التجارية والكلمة 
نات وتم جمع البيا ،( عبارة لجمع البيانات25التحليل، حي  تم تطوير استبانة مصونة من )

 ( مفردة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وتم تحليل384المطلو ة من عينة بل ت )
 .راسةالاتبار فروض الد spasالبيانات باستخدام برنامج 

أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  .1
 ة.لتجاريا ونية الشراه للعالمة االوعي بالعالمة التجارية، والكلمة المنطوقة الكتروني   على

ة أظهرت نتائج الدراسة أنه عوجد تأثير إيجابي للوعي بالعالمة التجارية على الكلم .2
ى نية يا علترونيا، ونية الشراه، وةن هناك تأثير إيجابي للكلمة المنطوقة الكترونالمنطوقة الك

 الشراه للعالمة التجارية.

 
 
 

 

ل     المؤسسات الخيرية عبر شبكات التواصتناولت  التيالدراسات المحور الثاني:    
 .االجتماعي
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سائل ( بعنوا": التسويا الخيري عبر و 2022")Bilgin, et.al(6)”دراسة    -1
جارية الت التواصل االجتماعي وت ايره على صورة العالمة التجارية الخيرية واقة العالمة

 ونية التبرع".
ل تهدف هذه الدراسة إلى تحدعد الخطوط العريضة للتسويق الخيري عبر وسائل التواص     

ة عالموتحدعد مدى تأثيره على صورة العالمة التجارية الخيرية وثقة ال (SMM) االجتماعي
 ملة دولي ا علىتم جمع البيانات من أتباا الجمعيات الخيرية التركية العا .التجارية ونية التبرا

عن طريق استمارة استبيان واجاه مقابالت غير منتيمة على  وسائل التواصل االجتماعي
 مفردة من المتابعين للمؤسسات الخيرية. 10عينة   قوامه 

 يد من النتائج أهمها:وتوصلت هذه الدراسة للعد      
  عببؤثر التوقيببت المناسببب والمعلوماتيببة وارعببالن بشببصل كبيببر علببى صببورة العالمببة التجاريببة

ذلبببك، إلبببى جانبببب  .الخيريبببة، فبببي حبببين تتبببأثر ثقبببة العالمبببة التجاريبببة بالمعلومبببات والتخصبببي 
Charity SMM، ،لبى نيبة التببرا بشبصل مباابر وغيبر مباابر مبن ابالل صبورة ععبؤثر  كصبل

 ة.مة التجارية وثقة العالمة التجاريالعال
     عوصببى بشببدة أن تركببز المؤسسببات الخيريببة بشببصل أساسببي علببى تطببوير صببورة عالمتهببا

 .واكتساب ال قة في المتبرعين الحاليين والمحتملين  التجارية 
( حوووووو  "دور شووووبكات التواصووووول 2021دراسووووة هووووودينا محموووود السووووويد النحووووا  ) -2

 (.7ة الت)وعية لدى الشباب الجامعي")االجتماعي في تفعيل قيم المشارك

هدفت الدراسة الى التعرف على دور ابصات التواصبل االجتمباعي فبي تبدعيم قبيم المشباركة   
التطوعية لدى الشباب الجامعي، دراسة وصفية، حي  اعتمدت الدراسة علبى المبنهج الوصبفي 

مفببردة مببن  400هببا واعتمببدت فببي جمببع البيانببات علببى أداة االسببتبيان علببى عينببة عمديببة قوام
 المتطوعين.

 
 توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:  
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  أكببدت الدراسببة علببى أن عمليببة التببأثير عببن طريببق ابببصات التواصببل االجتمبباعي فببي
 "إدراك أهمية المشاركة في األنشطة التطوعية في المرتبة ال ال ة.

 التطوعيببة فببي الجامعببة عببن  أكببدت النتببائج أن أسبباليب المسبباهمة فببي تنفيببذ األنشببطة
 طريق "المساهمة في تنفيذ المشروعات" جاهت في الترتيب األول واالعلى نسبي ا.

  وأكبببدت النتبببائج علبببى ان المعوقبببات التبببي تحبببول دون مشببباركة الشبببباب كانبببت بسببببب
ضعف الوعي حول فوائد المشاركة التطوعية في االعمال الخيريبة فبي الترتيبب األول واالعلبى 

 النطباعات السلبية عن المنيمات الخيرية والتطوعية في الترتيب ال اني.نسبي ا وا

 ( بعنوا" دور العالقوات العاموة فوي2020دراسة اسراء عبد الناصر أحمد عيسى، ) -3
 (.8)التسويا االجتماعي االلكتروني للمؤسسات الخيرية

  عببة مببن سببعت الدراسببة الببى التعببرف علببى أسبباليب التسببويق االجتمبباعي االلكترونببي لمجمو
المؤسسببات الخيريببة علببى ابببصة االنترنببت، حيبب  اعتمببدت الباح ببة علببى مببنهج المسببح ومببنهج 

 150دراسبة الحالببة للمؤسسببات عينببة الدراسببة، وتببم عمبل اسببتمارة استقصبباه علببى عينببة قوامهببا 
مبحببوا مببن مسببلولي العالقببات العامببة القببائمين بالتسببويق االجتمبباعي االلكترونببي بالمؤسسببات 

 الدراسة.الخيرية عينة 
 وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزها:    
المؤسسبببات الخيريبببة تسبببتخدم المواقبببع االلكترونيبببة بهبببدف تعريبببف الجمهبببور المسبببتهدف مبببن  .1

 المتطوعين والمتببرعين باألنشبطة والخبدمات المختلفبة التبي تقبدمها، وحب هم علبى المشباركة فبي
ببببا الحصببببول علببببى تمويببببل لتنفيببببذ المشببببروعات التطببببوا والتبببببرا للمرضببببى والمحتبببباجين، وأ يض 

 والخدامات التي تقدمها تلك المؤسسات.
اهتمبببببام المؤسسبببببات عينبببببة الدراسبببببة باسبببببتخدام مواقبببببع مختلفبببببة مبببببن مواقبببببع التواصبببببل  .2

 االجتماعي للتواصل    والتفاعل مع الجمهور بشصل مستمر.

تببي تحببد مببن نشبباط تبببين سببيطرة األنشببطة االتصببالية للمؤسسببات األاببرى أحببد المعوقببات ال .3
 المؤسسات الخيرية عند تحقيق أهدافها.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
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 من حيث الموضوع أو الهدف: -1

هدفت معيم الدراسات الى التعرف على اتجاهات الجمهور نحو التسويق ومدى تأثيرة     
 " ”Bilgin, et.al، (2022دراسة سارة عبد الفتاح )على العالمة التجارية الخيرية م ل 

. بينما هدفت دراسات أارى إلى: التعرف على دور (2020رزق غبريال )، دراسة (2022)
 ابصات التواصل االجتماعي في تدعيم قيم المشاركة التطوعية على االنترنت م ل دراسة:

 (.2020(، اسراه عبد الناصر أحمد عيسى، )2021دراسة هدعنا محمد السيد النحاس )
م بل دراسببة: الدراسوة الوصوةية انتمبت أغلببب الدراسبات إلبى  مون حيوث نووع الدراسوة: -1

(، 2021(، هبببدعنا محمبببد السبببيد النحببباس )2020رزق غبريبببال )(، 2022سبببارة عببببد الفتببباح )
 .(2020رزق غبريال )م ل دراسة  الدراسة الت)بيقيةبينما انتمت دراسات أارى الى 

دراسبة سبارة عببد م بل  مونهج المسو انتمبت اغلبب الدراسبات البى من حيوث المونهج:  -2
(، بينمببا 2020اسببراه عبببد الناصببر أحمببد عيسببى، ) ،(2021أحمببد اطبباب )، (2022الفتبباح )

م ببل دراسببة اسببراه عبببد الناصببر أحمببد عيسببى،  موونهج دراسووة حالووةانتمببت دراسببات أاببرى الببى 
هبببدعنا محمبببد السبببيد النحببباس  م بببل دراسبببةالمووونهج الوصوووفي  ودراسبببات أابببرى البببى، (2020)
(2021.) 

: اعتمببدت معيببم الدراسببات علببى أداة االسببتبيان فببي وات جمووا البيانوواتموون حيووث أد -3
، هببدعنا محمبببد السببيد النحببباس (، 2022سبببارة عبببد الفتببباح )جمببع بيانبببات الدراسببة م بببل دراسببة 

 (.2020رزق غبريال ) (2021)

بينمبا دراسبات أابرى عينوة عمديوة،  اعتمدت معيم الدراسبات علبىمن حيث العينة:  -4
 ة.عينة متاح اعتمدت على

 
 

 االستفادة من الدراسات السابقة:  -5
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ناول هذه تاستفادت الباح ة من الدراسات السابقة في الجوانب النيرية والتطبيقية وكيفية      
ق الدراسات أساليب بح ها وكذلك من إيجابيات وسلبيات هذه الدراسات ومعرفة مدى االتفا

 .ابقة في بلورة مشصلة الدراسةواالاتالف معها، كما استفادت الباح ة من الدراسات الس
 -اإلطار النظري للدراسة: نظرية االتصا  الحواري: 

عملية االتصال عبر الويب إلى نوعين وهما: االتصال الحواري، « كنت وتاعلور»صنف  
واالتصال غير الحواري؛ ويشير االتصال الحواري إلى أي تبادل قائم على التفاوض لألفكار 

 Communicative give andعن العطاه واألاذ االتصالي ) واررادة فالحوار يعبر

take( ويمصن القول إن االتصال الحواري مرادف لالتصال المتبادل )Reciprocal 

communication)  هو االتصال األحادي االتجاه الهابط من القائم باالتصال إلى
االتصال الحواري  لمفهوم« كنت وتاعلور»الجمهور، ووفقا  للتعريف النيري الذي وضعه 

 لهذا الحوار هما:  أعنهناك مبد
ال عتفق األفراد الذعن يشتركون في الحوار بالضرورة وما يشترك  يه أطراف الحوار هو  – 1

 الرغبة واررادة في محاولة الوصول إلى مواقع مرضية بالنسبة لجميع األطراف.
(( into subjectivity)) ن االتصال الحواري عهتم بالذاتية بين أطراف االتصالأ – 2

 (.9وليس بالحقيقة الموضوعية )
 توظيف اإلطار النظري لنظرية االتصا  الحواري: 

 دافهااستخدمت الدراسة الحالية نيرية االتصال الحواري ألنها تتناسب مع منهج الدراسة وأه
فهي تصلح للتعرف على مدى نجاح صفحة المؤسسات الخيرية على ابصات التواصل 

 اعي في إدارة اتصاالتها التسويقية وةعالم جمهورها بنشاطها التسويقي والخيري االجتم
واري واالجتماعي ومدى تطبيق تلك المواقع ألبعاد التفاعلية التي تساهم في تحقيق اتصال ح

عؤدي إلى الق عالقة قوية بين المؤسسات الخيرية التي تعلن عن منتجاتهم وادماتهم 
ا ية واالعالنية على هذه المواقع و ين تعرض الجمهور لها ممب رض نشر أنشطتهم االعالم

 .عؤدي في النهاية إلى تكوين صورة إيجابية لدى الجمهور حول المؤسسة
 مشكلة الدراسة:
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بالمؤسسببات الخيريببة، المحيطببة  االقتصبباديةظببل التحببديات الحاليببة الموجببودة فببي اليببروف  فببي
بباأك ببر  وممارسببي العالقببات العامببة أصبببح المببدعرون  ا مببن أي وقببت مضببى إلببى تجميببع حتياج 

ببب ،المبببوارد للتسبببوق عببببر ارنترنبببت ، جميبببع أدوات أو قنبببوات التسبببويق األابببرى السبببت الل ا وأيض 
جمهببور وذلبك بهببدف بنباه عالقببات ثابتبة ومسببتقرة مبع عمالئهببم. وال ابك أن الببق ال قبة لببدى ال

لخلببق هببذه العالقببات الطويلببة فببي التعامببل مببع ابببصة ارنترنببت أصبببح مطلبببا أساسببيا  وضببروريا  
الدراسببة حببول التعببرف علببى أثببر اسببتخدام المؤسسببات الخيريببة  مشببصلةبلببور تتهببم، ومببن هنببا مع

ة لوسببائل االتصبباالت الحدع ببة علببى فاعليببة اتصبباالتها التسببويقية المتكاملببة وتقيببيم مببدى فاعليبب
لبى الفبيس ببوك موقعها االلكتروني وصبفحاتها عل -عينة الدراسة–توظيف المؤسسات الخيرية 

 ومدى فاعلية أنشطتها التسويقية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
 الدراسة:أهمية     

 أواًل: ا همية العلمية:
 تلإلنترنلكشف عن الدور الحقيقي تكمن األهمية العلمية في الدراسة الحالية في ا -1

 الجمهور نحو للجمهور والكشف عن اتجاهات الخدمات التسويقية االلكترونية المقدمة في
   م.بمؤسسته لهم الوظيفيتحقيق التميز  ة المسوقين في، ومساعدذلك الدور

عينة -التعرف على اتجاهات الجمهور نحو البرامج التسويقية للمؤسسات الخيرية  -2
 بر   مواقع التواصل االجتماعي.ع -الدراسة

 اانًيا: ا همية العملية والت)بيقية:
من حي  التطبيق على  العمليبعدها  فيأيضا   وتأتى أهمية الدراسة الحالية .1

مصر عبر  التسويق فيمصر مما يعطى ذلك رتية ألنماط      المؤسسات الخيرية في
 .المؤسساتذلك على تحقيق الرضا تجاه هذه  وانعصاسابصات ارنترنت 

لتي أهمية استخدام المؤسسات الخيرية لالتصاالت التسويقية لتسويق كافة األنشطة ا .2
 بها المؤسسة. تقوم

 أهداف الدراسة الميدانية:    
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الكشف عن معدل تعرض الجمهور لصفحات المؤسسات عينة الدراسة على ابصات  .1
 التواصل االجتماعي.

تعرض الجمهور لصفحات المؤسسات عينة الدراسة على ودوافع رصد أسباب  .2
 ابصات التواصل االجتماعي.

 تساؤالت الدراسة الميدانية:     
 تعرض الجمهور لصفحات المؤسسات الخيرية عينة الدراسة؟ما معدل  .1

مببا أسبببباب تعبببرض الجمهبببور لصبببفحات المؤسسبببات الخيريبببة علبببى اببببصات التواصبببل   .2
 االجتماعي؟

3.  
مببا المعلومببات والبيانببات التببي يحببرع الجمهببور علببى متابعتهببا عبببر صببفحة المؤسسببات  

 الخيرية

 عينة الدراسة؟     
4.  
التببببي تفضببببل المتابعببببة مببببن االلهببببا ألنشببببطة المؤسسببببة  مبببباهي وسببببيلة التواصببببل الحدع ببببة 

 الخيرية؟
5.  
هل نجحت المؤسسات الخيرية في تحقيبق أهبدافها مبن ابالل تسبويق ابدماتها )األنشبطة،  

 القضايا،     إقامة مشروعات، المشصالت( عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

 

 نوع الدراسة:
( علببى عينببة مببن SURVEYرعالمببي)اعتمببدت الدراسببة علببى مببنهج المسببح ا موونهج الدراسووة:

الجمهببببور المتببببابع لنشبببباط أنشببببطة المؤسسببببات الخيريببببة علببببى ابببببصات التواصببببل االجتمبببباعي؛ 
للتعبببرف علبببى رصبببد اتجاهاتبببه نحبببو تلبببك األنشبببطة ورتيتبببه لهبببا وتقيمبببه لتلبببك األنشبببطة التبببي 
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ببا لمعرفببة السببلبيات مببن وجهببة نيببره لت لببك تسببتخدمها المؤسسببات الخيريببة عينببة الدراسببة، وأيض 
 األنشطة.  

 مجتما وعينة الدراسة:
 عتم ببل مجتمببع الدراسببة الميدانيببة فببي الجمهببور العببام المتببابع ألنشببطة المؤسسببات الخيريببة علببى

 المتبببابع عينبببة عمديبببة متاحبببة مبببن الجمهبببورالباح بببة واسبببتخدمت مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي، 
جبزه مبن المجتمبع "بأنهبا تعرف العينة االجتماعي، و  التواصل ابصات على التسويقية لألنشطة

 مفبردة مبن (400امهبا )بتحدعبد عينبة الدراسبة وقو  ةالباح ب ت، وقبد قامب"تجرى  يبه الدراسبة الذي
 االجتماعي. التواصل ابصات عبر الخيرية للمؤسسات التسويقية الجمهور المتابع لألنشطة

 البيانات:أسلوب جما 
د األسباليب األساسبية التبي تسبتخدم الباح ة على صحيفة االستبيان حي  تعد أحب اعتمدت     

فبببي جمبببع بيانبببات أوليبببة وأساسبببية مباابببرة مبببن العينبببة المختبببارة أو مبببن جميبببع مفبببردات مجتمبببع 
 .البح ، وذلك عن طريق توجيه مجموعة من األسللة المحددة والمعدة مقدما

 نتائج الدراسة الميدانية:   
 (1جدو  رقم )                                        

 لصفحات المؤسسات الخيرية المبحواين تعرض ضعفأسباب                     
 التكرار
 البدائل

 ت % ك

 1 60.5 242 الصفحة على أمامي تظهر ال
 4 11.7 47 المطروحة القضية حول األعضاء برأي تهتم ال
 3 23.2 93 نهائي بشكل القضية تعالج ال
 2 27.0 108 المطروحة لقضاياوا الموضوعات حول بالمصداقية تتسم ال

 المؤسسببات لصببفحات المبحببوثين تعببرض ضببعف أسببباب تشببير بيانببات الجببدول السببابق  إلببى
 % ،60.5" بنسببببة  الصبببفحة علبببى أمبببامي تيهبببر ال وجببباه فبببي الترتيبببب األول "  الخيريبببة، 

 ويشير ذلك إلى ضعف المستوى التسبويقي للقبائمين ببإدارات التسبويق بالمؤسسبات الخيريبة فبي
 تتسببببم العليهببببا "  دعببببم أنشببببطتهم االتصببببالية بإعالنببببات ممولببببة لصببببالح المؤسسببببات الخيريببببة،
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% ، وفبي الترتيبب ال الب  27.0"  بنسببة  المطروحبة والقضبايا الموضبوعات حول بالمصداقية
 ال“جبباه % ، وفببي الترتيببب الرابببع 23.2"  بنسبببة بل ببت  نهببائي بشببصل القضببية تعببالج ال جبباه"
 %11.7 "  بنسبة بل ت المطروحة القضية حول األعضاه برأي تهتم

 (2جدو  رقم )                                        
 الصفحات الخاصة بالمؤسسات الخيرية ةفي متابعالمبحواين  معد  انتظام           

 التكرار
 البدائل

أقللللللللل  لللللللل  

 جنيه 2000
 2000 للللللللللل  

جنيلله لقللل  لل  

4000 

 4000 للللللل  

إلللأ أقللل  لل  

 جنيه 6000

 6000 للللللل  

 فأكثر

  ال ج وع

 ت % ك % ك % ك % ك % ك 

  4.8 19 0.0 0 0.0 0 7.5 14 5.4 5 يوميًا

 ينننو  مننن 

 أقنننل إلنننى

 ثالثنة م 

 فننني أينننا 

 االسبوع

5 5.4 29 15.6 3 3.4 4 12.1 41 10.3 2 

 مننننننننننننن .

 أيا  ثالثة

 فأكثر

6 6.5 10 5.4 3 3.4 2 6.1 21 5.3 3 

 غيننننننننننر.

 منننننننننتظم

 حسنننننننن 

 وقننننننننننن 

 الفراغ

76 82.6 133 71.5 83 93.3 27 81.8 319 79.8 1 

  100.0 400 100.0 33 100.0 89 100.0 186 100.0 92 ال ج وع

 .  دالة003 ستوى الداللة= 9. درجة الحرية=243 عا ل التوافق=  25.048= 2كا

 

 الخاصبببة الصبببفحات متابعبببة فبببي المبحبببوثين انتيبببام السبببابق إلبببى معبببدلتشبببير بيانبببات الجبببدول 
 79.8الفبرا  " بنسببة  وقبت حسبب منبتيم الخيرية وجاه فبي الترتيبب األول " غيبر بالمؤسسات
%، وفبببي الترتيبببب 10.3االسببببوا " بنسببببة  فبببي أيبببام ثالثبببة مبببن أقبببل إلبببى عبببوم مبببن %، عليهبببا "

 %،  5.3فأك ر " بنسبة بل ت  أيام ثالثة ال ال  جاه" من



 الباحثة/دعاء رشاد السيد حسن  

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

16 

 فبأك ر أيبام ثالثبة مبنببين ذات داللبة احصبائية  ضتوضح بيانبات الجبدول السبابق، وجبود فبرو 
، درجبة .،243معامبل التوافبق=  25.048= 2، حي  بل ت قيمبة كباومستوى دال المبحوثين

 إحصائية.دالة  قيمة ، وهي.003مستوى الداللة=  ،9الحرية=
 (3جدو  رقم )

وم بهوا ا نشو)ة التسوويقية التوي تقوترتيب وسائل االتصا  التوي يتابعهوا المبحوواين لمعرفوة 
 الخيرية عينة الدراسة اتالجمعي
 التكرار
 البدائل

 ت % ك

 3 17.2 69 هاتفي اتصال

 SMS 58 14.5 5 رسائل
 2 26.2 105 الخيرية بالمؤسسة الخاصة االلكترونية المواقع
 4 21.5 86 االجتماعية المواقع على المؤسسة حسابات

 1 47.7 191 ...أنستجرا  -تويتر -فيسبوك
 7 4.2 17 االلكتروني البريد
 عنن  المعلومننات كافننة تشننمل التنني بالمؤسسننة الخاصننة التبننرع روابنن 

 المؤسسة
47 11.7 6 

 لمعرفببة  المبحببوثين عتابعهببا التببي االتصببال وسببائل ترتيبببتشببير بيانببات الجببدول السببابق  إلببى 
 ول "وجباه فبي الترتيبب األ الدراسبة، عينبة الخيريبة الجمعيبات بها تقوم التي التسويقية األنشطة

 الخاصببببة االلكترونيببببة المواقببببع % ، عليهببببا " 47.7 ... " بنسبببببةأنسببببتجرام -تببببويتر - يسبببببوك
"  بنسبببة  هبباتفي اتصببال % ، وفببي الترتيببب ال البب  جبباه" 26.2 "  بنسبببة الخيريببة بالمؤسسببة

"   االجتماعيبببة المواقبببع علببى المؤسسبببة حسببابات % ، وفبببي الترتيببب الراببببع جببباه" 17.2 بل ببت
%،  14.5 " بنسبببة بل ببت SMS رسببائلترتيببب الخببامس جبباه" %، وفببي ال21.5 بنسبببة بل ببت

 عبن المعلومبات كافبة تشمل التي بالمؤسسة الخاصة التبرا روابطوفي الترتيب السادس جاه " 
 %11.7"  بنسبة بل ت  المؤسسة

 (4جدو  رقم )                           
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 ا الخودمات االنشو)ة،الخيرية في تحقيا أهدافها من  ال  تسوي اتالمؤسس حانجمستوى 
 المشكالت، إقامة مشروعات بالشكل ا مثلالقضايا، 
 التكرار
 البدائل

 

 ت % ك 

 1 55.5 222 دائ ا
 2 39.0 156 أحيانا

 3 5.5 22 ال
  100.0 400 ال ج وع

الخيريوة فوي تحقيوا أهودافها مون  اتالمؤسس حانجمستوى السابق إلى تشير بيانات الجدول 
 ،المشووكالت، إقامووة مشووروعات بالشووكل ا مثوولات االنشوو)ة، القضووايا،  ووال  تسووويا الخوودم

%، وفبببي  39.0%، عليهبببا "أحيانبببا " بنسببببة  55.5وجببباه فبببي الترتيبببب األول " دائمبببا" بنسببببة 
 %. 5.5الترتيب ال ال  جاه" ال" بنسبة بل ت 

 
 (5جدول رقم )                                                            

 تفعيل دور مواقا التواصل االجتماعيفي  ات عينة الدراسةنجاح المؤسس ستوى م
 التكرار
 البدائل

 

 ت % ك 

 2 28.8 115 نعم
 1 71.3 285 ال

  100.0 400 ال ج وع

 مواقبع دور تفعيبل فبي الدراسة عينة المؤسسات السابق إلى مستوى نجاحتشير بيانات الجدول 
%، عليهبببا " نعبببم" بنسببببة 71.3لترتيبببب األول " ال " بنسببببة االجتمببباعي، وجببباه فبببي ا التواصبببل

28.8% 
 (6) جدول رقم
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سات معامل ارتباط بيرسو" إلابات العالقة بين وجود حلقات حوارية على صفحات المؤس
نة ت عيالخيرية على الةيس بوك واتجاهات الجمهور لفاعلية ا نش)ة التسويقية للمؤسسا

 الدراسة
 قوة العالقة اتجاه العالقة  توى الداللةمس معامل ارتباط بيرسون 

 متوسط طردي .000 .**596
يرين تشير بيانات الجدول السابق و استخدام معامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين مت 

وجود حلقات حوارية على  كمين عتضح لنا أن هناك عالقة ارتباط طردية متوسطة بين
ة ك واتجاهات الجمهور لفاعلية األنشطة التسويقيصفحات المؤسسات الخيرية على الفيس بو 

.**، وعند مستوى 596للمؤسسات عينة الدراسة، حي  بل ت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
 .وهى قيمة دالة إحصائية.000داللة 

ود صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين وج جدوبذلك ن
سات الخيرية على الةيس بوك واتجاهات الجمهور حلقات حوارية على صفحات المؤس

 لفاعلية ا نش)ة التسويقية للمؤسسات عينة الدراسة.
 نتائج عامة للدراسة:

 أواًل: من حيث تعرض الجمهور لصفحات المؤسسات الخيرية:
 أسباب ضعف تعرض المبحبوثين لصبفحات المؤسسبات  تشير النتائج إلى

%، 60.5ال تيهببببر أمببببامي علببببى الصببببفحة " بنسبببببة  الخيريببببة،   وجبببباه فببببي الترتيببببب األول "
يق بالمؤسسبات الخيريبة فبي سبو ويشير ذلك إلى ضعف المستوى التسبويقي للقبائمين ببإدارات الت

دعببببم أنشببببطتهم االتصببببالية بإعالنببببات ممولببببة لصببببالح المؤسسببببات الخيريببببة، عليهببببا " ال تتسببببم 
، وفبي الترتيبب ال الب   %27.0بالمصداقية حول الموضبوعات والقضبايا المطروحبة "  بنسببة 

% ، وفببي الترتيببب الرابببع جبباه "ال 23.2ال تعببالج القضببية بشببصل نهببائي "  بنسبببة بل ببت  جبباه"
 %.11.7تهتم برأي األعضاه حول القضية المطروحة "  بنسبة بل ت 
 اانًيا: من حيث المواقا ا كثر استخداًما من قبل المبحواين:



 اتجاهات الجمهور نحو االتصاالت التسويقية للمؤسسات الخيرية                                  

                      
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

19 

  لترتيبب اأنسبتجرام(   -تبويتر –ك أثبتت نتبائج الدراسبة احبتالل )الفبيس ببو
 المواقببع % ، عليهببا " 47.7 " بنسبببةاألول فببي  متابعببة  الجمهببور ألنشببطة المؤسسببة الخيريببة 

 % ، وفببببي الترتيببببب ال البببب  جبببباه" 26.2 "  بنسبببببة الخيريببببة بالمؤسسببببة الخاصببببة االلكترونيببببة

 علبى المؤسسبة حسبابات % ، وفبي الترتيبب الراببع جباه" 17.2 "  بنسببة بل بت هباتفي اتصبال
"  SMS رسبببائل%، وفببي الترتيبببب الخبببامس جببباه" 21.5 "  بنسببببة بل بببت االجتماعيبببة المواقببع

 التببي بالمؤسسببة الخاصببة التبببرا روابببط%، وفببي الترتيببب السببادس جبباه "  14.5 بنسبببة بل ببت
 .%11.7"  بنسبة بل ت  المؤسسة عن المعلومات كافة تشمل

 االًثا: من حيث درجة التعرض:
 وجبببود فبببروض ذات داللبببة احصبببائية ببببين مسبببتوى متابعبببة المبحبببوثين ائج أثبتننن  النتننن

الخاصببة بالمؤسسببات الخيريببة عبببر ابببصات التواصببل االجتمبباعي وفقببا     للصببفحات الرسببمية 
 .لمستوى الدال

 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيات الدراسة:     
تببوفير كببوادر قببادرة علببى إدارة حمببالت التسببويق االجتمبباعي لمشببروعات  -1

 الخيرية. وأنشطة المؤسسات
قيببام مسببؤول التسببويق بالعدعببد مببن الحمببالت ارعالنيببة الممولببة ألنشببطة  -2

 المؤسسة الخيرية.
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يجببببب علببببى المؤسسببببات الخيريببببة التنويببببع فببببي المواقببببع االجتماعيببببة باعتبارهببببا أدوات  -3
تسببويقية وترويجيببة وذلببك مببن أجببل اسببتهداف الجمهببور وجذبببه، كمببا أن المواقببع األاببرى لهببا 

  توجد في موقع الفيس بوك.اصائ  متنوعة قد ال
يجببببب علببببى مسببببؤولي المؤسسببببات الخيريببببة القيببببام بالتحببببدع ات المسببببتمرة للمعلومببببات  -4

 الموجودة في صفحاتهم والتأقلم مع األحداا والمستجدات والمناسبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة: ومراجامصادر 

                                                 
وتأثيرها  اإللكترونيالتسويق  فيأحمد السيد طه كردى، " المخاطر المدركة لدى المستهلك النهائي  1

لسلع شراء ا بمصرفياالنترن   مستخدميإنقاذ قرار الشراء عبر االنترن : بالتطبيق على  في

 .2014عمال، بنها، كلية التجارة، قسم إدارة األ ،( جامعةرسالة ماجستير غير منشورة ،“المعمرة 
2 Shear lean duke, " Wired science: Use of World Wide Web and e-mail in 

science public relations", Science Communication, Vol.24, No. 3, (2002), p. 
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