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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.
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أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير





التفاعلية عبر صفحات املؤسسات اخليرية على فيس بوك 

وتعزيز املسئولية االجتماعية لدى املستخدمني

أ.م.د/ فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

أستاذ اإلذاعة املساعد قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة سوهاج

hfatma69@yahoo.com

Interactivity on Charity organizations Facebook 

pages: and its correlation with promoting users’ 

social responsibility



التفاعلية عبر صفحات املؤسسات اخليرية على فيس بوك وتعزيز املسئولية االجتماعية لدى املستخدمني

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 116

انطلقــت مشــكلة هــذه الدراســة؛ للتعــرف علــى الســمات التفاعليــة لصفحــات املؤسســات االجتماعيــة اخليريــة يف 

مصــر، والكشــف عــن االســتراتيجيات االتصاليــة للقائــم باالتصــال يف تلــك املؤسســات، وكيفيــة توظيــف الفيــس بــوك 

يف دعــم قيــم املســئولية االجتماعيــة لــدى اجلمهــور؛ مبــا يضمــن اســتمرارية دعمــه ألنشــطة تلــك املؤسســات اخليريــة 

ســواء بالدفــع املالــي املباشــر، أو العمــل التطوعــي يف أنشــطتها، اعتمــد البحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومت 

ــة الدراســة  ــع اخليــري عين ــة ذات الطاب ــم باالتصــال يف املؤسســات االجتماعي ــى القائ ــة عل إجــراء الدراســة امليداني

»57357، مستشــفى بهيــه، مؤسســة مجــدي يعقــوب للقلــب، دار األورمــان، جمعيــة رســالة«، وهــي املؤسســات 

القائمــة علــى فكــرة التواصــل والتكافــل املجتمعــي، كمــا مت إجــراء دراســة حتليليــة لصفحــات تلــك املؤسســات عبــر 

فيــس بــوك، اعتمــدت الدراســة علــى أداتــي التحليــل البنائــي، واســتمارة االســتبيان الكيفــي، خلصــت الدراســة لعــدد 

مــن النتائــج مــن أهمهــا اهتمــام الصفحــات بالوظيفــة اخلبريــة، ورســم صــورة ذهنيــة طيبــة عــن املؤسســات وذلــك مــن 

خــال اطــاع اجلمهــور بأخبــار املؤسســة وأنشــطتها، وتدعيــم الثقــة مــع اجلمهــور مــن خــال النشــر املســتمر ألنشــطة 

املؤسســة، وأهدافهــا، وعــرض منــاذج حيــة للمســتفيدين مــن اخلدمــة.

الكلمات املفتاحية: املؤسسات اخليرية، التفاعلية، املسئولية االجتماعية.

This study aims to identify the interactive features of the pages of social charitable 
institutions in Egypt, and to reveals  the communication strategies of communica-
tors in these institutions, and how to use Facebook to support the values of social 
responsibility among the public; In order to guarantee continuity of its support for 
the activities of these charitable institutions, whether by direct financial payment or 
voluntary work in their activities, the research relied on the descriptive and analyti-
cal approach.

The research was based on the descriptive and analytical approach, and the survey 
was conducted on the communicators in social institutions of a charitable nature. 
The sample of the study represented in, “57357, Baheya Hospital, Magdi Yacoub 
Heart Foundation, Orman House, Resala Association”. An analytical study of the pag-
es of these institutions in Facebook was conducted. The study concluded a number 
of results, the most important of which are the pages ’interest in the news function 
and promoting a good image of the institutions through informing the public about 
the institution’s news and activities, and to support Trust with the public through the 
continuous publication of the institution’s activities, goals, and live models for the 
beneficiaries of the service.

Key words: Charity Organizations, Interactivity, Social Responsibility.

ملخص الدراسة
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بـاإلعالم  تعـرف  بـوك"  "الفيس  مثل  اإلنترنت،  عبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  أضحت 
يف   كان  وقد  واالنتشار،  التطور  من  ديناميكية  حركة  يشهد  الذي  اجلديد،  االجتماعي 
بداياته مجتمعـًا افتراضًيا على نطاق محدود، ثم ما لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من 

إلى أداة إعالمية سمعية وبصرية تؤثر يف قرارات املستخدمني   أداة إعالمية نصية مكتوبة
لتحقق رغبة  املشاركة  تفعيل  االجتماعي يف  التواصل  مواقع  ولقد أسهمت  واستجاباتهم، 
كل فئة مشتركة يف االهتمامات واألنشطة نفسها، ولها أيـضا دور يف التشبيك والتفاعل 

ملسئولية املجتمعية إذا ما أحسن استثمارها والتأثير بقيادات غيـر منظمـة، وفـي حتقيـق ا
جاهزة   عمل  مشروعات  إلى  األفكار  حتول  أن  اسـتطاعت  فقد  جيد،  بشكل  وتوجيهها 
للتنفيـذ، هذا ولقد أنشئت هذه املواقع يف األساس للتواصل االجتماعي بني األفراد، إال 

املعلوما تداول  خالل  من  االجتماعي  النشاط  ليشمل  امتد  استخدامها  اخلاصة  أن  ت 
اهتمام  على  يحوز  بات  والذي  اخليري،  االجتماعي  الطابع  ذات  االجتماعية  باملؤسسات 
متزايد يف الوقت احلاضر من خالل مجموعة املؤسسات والهيئات واملنظمات الالربحية  
والتي تشكل اإلطار املؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث يف االقتصاديات املعاصرة،  

ع اخليري يف جميع البلدان منًوا متسارًعا يف القرنني املاضيني، وأصبح حيث شهد القطا
النشاط اخليري والتطوعي ميثل حيًزا مهًما من الثروات الوطنية يف املجتمعات مبا ميلكه  
من أصول ومبا يوفره من خدمات اجتماعية مهمة، وبتمويله لشبكة واسعة من املؤسسات 

مثل التعليم والصحة وحقوق اإلنسان واألسرة ورعاية    اخلدمية، يف مجاالت حيوية متعددة
  .الطفولة وغيرها من اخلدمات

شبكات   على  لها  صفحات  اخليرية  االجتماعية  املؤسسات  أنشأت  السياق  هذا  يف  و 
للمستخدمني،   عديدة  فرًصا  وفرت  جديدة  اتصالية  بيئة  محدثة  االجتماعي،  التواصل 

العمل   يف  لإلسهام  يسعى  ومن  قيم  واملتطوعني  من  يعلي  الذي  اخليري  االجتماعي 
  املسئولية االجتماعية لألفراد يف املجتمع املدني. 
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املؤسسات تلك  اجلمهور   واستخدمت  مع  للتواصل  جديدة  وسائل  إليجاد  الشبكات  هذه 
تلك   طريق  عن  وذلك  واحلوار؛  واملشاركة  التفاعل  إمكانية  للمستخدمني  أتاح  مما 

اجلمهور مشارًكا فعاًال ولم يعد سلبًيا كما كان عليه من قبل، وهذا  الصفحات حيث أصبح  
استقاء  وسيلة  مجرد  ليست  الصفحات  تلك  من  جعلت  التي  التفاعلية،  عليه  يطلق  ما 

  .لألخبار فقط بل أداة للتسويق واملشاركة االجتماعية

ويف هذا السياق اهتمت هذه الدراسة مبناقشة كيف استطاعت منظمات املجتمع املدني  
"مؤسسة   الدراسة  عينة  مصر  يف  للقلب،  57357العاملة  يعقوب  مجدي  مؤسسة   ،

مؤسسة األورمان، مؤسسة بهية، جمعية رسالة" من االستفادة من إنشاء صفحات لها على  
" اإلنترنت  عبر  االجتماعي  التواصل  ودعم  وسائل  أنشطتها  وترويج  دعم  يف  بوك"  فيس 

القائم  عمل  آللية  رصد  مع  الصفحات،  تلك  عبر  إسهامه  عبر  لها  اجلمهور  تفاعلية 
باالتصال يف تلك املؤسسات، والتعرف على خطتهم االتصالية للتسويق لرؤيتهم االتصالية  
عليها  تعتمد  التي  االتصال  أدوات  كإحدى  االجتماعي  التواصل  صفحات  خالل    من 

  املؤسسة.  

 اإلطار الفكري للدراسة: 
  أوًال: املسئولية االجتماعية:

تعريف  منها  االجتماعية  للمسئولية  تعريفات  الفردية عن اجلماعة،    هناك عدة  املسئولية 
ذاتية   مسئولية  أنها  أي  إليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  عن  ذاته  أمام  الفرد  ومسئولية 

ما   األخالق  من  فيها  ومسئولية  داخلي  وأخالقية،  إلزام  إنه  إال  داخلًيا  امللزم  الواجب  يف 
   .)1(خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية، أو يغلب عليها التأثير االجتماعي

وأصدقائه وجتاه  أسرته  ومسئوليته جتاه  نفسه  الفرد عن  بأنها مسئولية  قاسم  ويعرفها 
م باآلخرين  واهتمامه  أهدافه  حتقيق  يف  لدورة  فهمه  خالل  من  ووطنه،  خالل  دينه  عه 

  .)2(  عالقاته اإليجابية معه ومشاركته يف حل مشكالت املجتمع، وحتقيق األهداف العامة

   أهداف املسئولية االجتماعية:
  . حتقيق النمو الشامل واملتكامل ألفراد املجتمع يف النواحي املختلفة -1

  بناء املجتمع حتت مسئولية اجلميع.- -2

  االجتماعي يف املجتمع.تعليم الفرد أهمية دوره   -3

لدى    -4 الكامنة  واملهارات  واالستعدادات،  اخلاصة،  القدرات  الكتشاف  الفرصة  تهيئة 
   األفراد، بحيث ميكن أعمالها يف مجالها.
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بعًضا،    -5 األفراد  مواجهة ضغوط احلياة، فيساعد بعض  للتدريب على  الفرصة  إتاحة 
  .ياة االجتماعيةوتساعد املسئولية االجتماعية على التكيف يف احل

العامة،   -6 اخلدمة  يف  الواقعي  والتفكير  واملخاطرة،  االبتكار،  على  القدرة  اكتشاف 
  . )2(واإلميان بالسالم العاملي 

 مبادئ املسئولية االجتماعية: 
  اجلميع يتحمل املسئولية جتاه النفس واألسرة واملجتمع.  -1
 االقتصادي. املشاركة يف العمل اخليري هو أساس االستقالل  -2
 سعي احلكومات إلى تشجيع أفراد املجتمع لكي يساعدوا أنفسهم.  -3
 ربط املسئولية االجتماعية باملعتقدات والقيم الدينية التي دعت إليها كافة األديان.  -4
 .رد اجلميل للمجتمع باإلنفاق على أعمال اخلير -5
ا -6 واملؤسسات  للشركات  اإليجابي  لاللتزام  وسيلة  االجتماعية  خليرية  املسئولية 

 .)3(والوقفية جتاه املجتمع من خالل تنمية املوارد البشرية
  مجاالت املسئولية االجتماعية:

املمتلكات   -1 وجتاه  املجتمع،  جتاه  الفرد  مسئوليات  وهي  املجتمعية:  املسئولية 
  واملرافق العامة وقضايا املجتمع.

أفراد   -2 جتاه  املتعلم  والتزامات  مسئوليات  وتعني  املدرسة:  مجال  يف  املسئولية 
 املدرسة.  

  املسئولية يف مجال األسرة: وتعني مسئوليات واجتاهات الفرد جتاه أفراد أسرته  -3
 ).4(وجيرانه، وأقاربه  

 عناصر املسئولية االجتماعية: 
 ياالهتمام التي  باجلماعة  العاطفي  االرتباط  به  ويقصد  الفرد  :  إليها  نتمي 

  صغيًرا أو كبيًرا.
 وفهم  الفهم ناحية،  من  احلاضرة  حالتها  يف  للجماعة  الفرد  فهم  ويعني   :

ملؤسساتها، ومنظماتها، وعاداتها، وقيمها، ووضعها الثقايف، وتاريخها، وأيًضا  
 فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعاله. 

 ل ما يساعد اجلماعة  : يقصد بها اشتراك الفرد مع اآلخرين يف عماملشاركة
رفاهيتها،   والوصول ألهدافها وحتقيق  وحل مشكالتها،  إشباع حاجاتها،  يف 

 .)5(واملحافظة على استمرارها  
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 مستويات املسئولية االجتماعية:
الفرد، فمن خالل دائرتي الشخصي  خالل  تظهر مستويات املسئولية من   دوائر اهتمام 

املسئولية   تظهر  مسئولية واخلاص  تظهر  والعام  اخلاص  دائرتي  خالل  ومن  األسرية، 
  اجلماعة.

إلصالحها  األاملسئولية    - ذاته  جتاه  الفرد  مسئولية  فتظهر  بامليالد  وتبدأ  سرية: 
شريك   اختيار  جتاه  الفرد  مسئولية  ثم  املجتمع،  يف  منتًجا  نافًعا  ليكون  وتزكيتها 

اه أطفالهما من القيام بتربية  احلياة إلنشاء أسرة صاحلة، ثم مسئولية األبوين جت
  .صاحلة إلخراج أفراد صاحلني يف املجتمع

حتمل   - على  تربيته  يف  الفرد  عن  اجلماعة  مسئولية  وهي  اجلماعية:  املسئولية 
أنهم   ومعرفتهم  بعضهم  عن  األفراد  ومسئولية  مبتطلباتها،  والقيام  مسئولياته 

اجلماع املسئولية  ومجال  بعضهم،  تصرفات  لتبعات  وضع  حاملون  وفق  يحدد  ية 
الفرد يف املجتمع، فهو يتسع ويزيد ويتدرج يف االرتفاع من الفرد إلى اجلماعة ثم  

 .) 6(إلى املجتمع 
 ثانًيا: نظرية ثراء الوسيلة: 

التكنولوجية وفقا   النظرية يف دراسة معايير االختيار بني الوسائل اإلعالمية  تبحث هذه 
التي   املتطلبات  بني  يربط  نظرًيا رصيًنا  إطارًا  النظرية  وتطرح  املعلوماتي،  ثرائها  لدرجة 
املتطلبات،   تلك  تلبية  على  اإلعالمية  الوسيلة  وقدرة  االتصال،  عملية  فعالية  تضمن 

  .)7(م االتصالية املنوطة بها بدرجات عالية من الكفاءة واالطالع باملها 
النظرية القرن    وقد مت تطوير  الثمانينات من  من قبل خبراء االتصال، وذلك خالل عقد 

املاضي، وقد أشار هؤالء الباحثون إلى أن جودة عملية االتصال تتوقف إلى حد بعيد على  
االتصا  تيسير  يف  ودورها  اإلعالمية  الوسيلة  من خالل  خصائص  اجلمهور،  أفراد  بني  ل 

إطار داللي  بناء  والعمل على  االتصالية،  العملية  للتغلب على معوقات  إمكانياتها  توظيف 
  .)8(مشترك بني أفراد اجلمهور مبا يحقق لهم مستويات عالية من الفهم وإدراك املعاني

و قياس على أن غاية نظرية الثراء ه  Alan R. Dennis et elويؤكد دينيس وآخرون   
كفاءة الوسيلة وتقييم خصائصها وقدرتها االتصالية، ويف ضوء تلك القدرات يتم اختيار  
والوجدانية  املعرفية  التأثيرات  لتحقيق  اإلعالمية  الرسائل  توصيل  وتوظيفها يف  الوسيلة 

  . )9( املستهدفة

من   األقل  إلى  األعلى  من  اإلعالمية  الوسيلة  لترتيب  أساسية  معايير  أربعة  حيث  وهناك 
  –درجة الثراء اإلعالمي، ولتتبع قدرة الوسيلة اإلعالمية على إزالة الغموض وهي: (الفورية  
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املعلومات لنشر  الرموز  الوسيلة  -تعدد  مع  الشخصي  املألوفة  –التركيز  اللغة  استخدام 
  .)10( والطبيعية)

  املتغيرات املؤثرة يف ثراء الوسيلة: 
  سهولة الوصول للوسيلة.   ) أ(

 يلة. سرعة الوصول للوس  ) ب(
 اخلبرة السابقة بالوسيط.   ) ت(
 .)11(التكلفة املالية    ) ث(

 الثراء اإلعالمي يف ضوء بنية مواقع التواصل االجتماعي: 
العنكبوتية حتمل سمات مشابهة لالتصال   الشبكة  أن  الدراسات،  العديد من  نتائج  تؤكد 
الشخصي، ومن ثم يتم تصنيفها ضمن أكثر وسائل اإلعالم ثراء وقدرة على تفعيل العملية  

  . )  12(االتصالية 

ممثلة يف النصوص والصوت والصور الثابتة والفيديو    Multimediaالوسائط املتعددة  
قبل واجلراف من  وفعالية  وضوًحا  أكثر  االتصال  عملية  جتعل  واخلرائط،  والرسوم  يك 

التواصل  شبكات  يستخدمون  الذين  أولئك  وبخاصة  العنكبوتية،  الشبكة  مستخدمي 
االجتماعي، التي تتسم بدرجات متزايدة من التفاعلية التي تعضد وتدعم بدائل التواصل 

   .)13(ة بتلك الشبكاتلدى األعضاء املنخرطني يف األنشطة االتصالي

اهتم الباحثون يف مجال نظرية الثراء اإلعالمي بطرح مفهوم احلضور االجتماعي، والذي 
خالل   ملستخدميها  االجتماعي  احلضور  دعم  على  اإلعالمية  الوسيلة  قدرة  حدود  يعني 
فرًصا   ملستخدميها  الوسيلة  أتاحت  فكلما  واملشاعر،  والرؤى  املعلومات  تبادل  عملية 

ة للحضور االجتماعي يف العملية االتصالية، زادت بالتالي قدرة مستخدميها على  متزايد
  تطوير إطار داللي متوافق وإجماع على أفكار ووجهات نظر بعينها. 

الوسيلة   قدرة  بوصفه  حتديده  مت  والذي  التفاعلية  متغير  بدراسة  اخلبراء  اهتم  كما 
خالل مستخدميها  بني  الصدى  رجع  توفير  على  هذا   اإلعالمية  ويف  االتصال،  عملية 

توفره   الذي  الصدد مت إجراء مقارنات بني االتصال الشخصي يف مقابل جودة االتصال 
الوسائل  وكذلك  واملرئية،  الصوتية  واملؤمترات  والتليفزيون  كالراديو  اإللكترونية  الوسائل 

  . )14(الرقمية وبخاصة الشبكة العنكبوتية

ال هذه  على  الباحثة  اختيار  وقع  املؤسسات ولقد  صفحات  ثراء  مدى  لتفسير  نظرية؛ 
الدراسة  االجتماعي محل  التواصل  مواقع  للربح يف مصر على  الهادفة  االجتماعية غير 
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باملعلومات واملعارف املختلفة، ومدى استخدام وتوظيف تلك الصفحات للتقنيات التفاعلية  
التفاعل االجتماعي   املعلومات وحتقق  والتي تقدم بدورها  لدى اجلمهور، وتثير  احلديثة، 

 املناقشات حول دور الصفحات يف تنمية املسئولية االجتماعية لدى اجلمهور. 

  ثالًثا: مدخل التفاعلية: 
تشير الدراسات اإلعالمية احلديثة إلى أن اإلعالم اجلديد إعالم ديناميكي تفاعلي يجمع  

دو أدت  احلديثة  التقنية  وأن  واحد،  ملف  يف  والصورة  والصوت  النص  يف بني  مهًما  رًا 
  ). 15(إضفاء التفاعلية على هذا النوع من اإلعالم

عن   متيزها  ببنية  تتمتع  حيث  التفاعلي،  بطابعها  االجتماعي  التواصل  شبكات  وتتسم 
غيرها من املواقع األخرى على شبكة اإلنترنت، نظًرا الحتوائها على عناصر تنعكس على  

اجلمهو  قبل  من  استخدامها  من  يعزز  مبا  مشترك  تصميمها  اهتمام  ذات  مجاالت  يف  ر 
تفاعلية   وأدوات  آليات  وفق  املتنوعة  والروابط  العالقات  من  أشكاًال  ويدعم  بينهم، 

  .)16(وارتباطات تشعبية ووسائط متعددة تقدمها املواقع للمستخدمني 

  أدوات التفاعل مبواقع التواصل االجتماعي:
 التعليقاتComments املستخدمني.: آلية نقل ردود أفعال  
   اإلشارةTags  اإلشارة عبر  األفراد  انتباه  استقطاب  للفرد  ميكن  حيث   :

 إليهم. 
   اإلعجابLike  حيث ميكن ألي فرد إبداء اإلعجاب بأي نص أو صورة أو :

 فيديو. 
   البحث املوقع  Search Engineمحرك  داخل  املوضوعات  عن  للبحث   :

 نفسه. 
   إثراء التواصل االجتماعي، وتسهم يف  تتيحها مواقع  خدمات تفاعلية أخرى 

االتصال والتفاعل، وحتقيق أكبر قدر من الترابط وتتضح فيما يلي: (خدمة 
تقنية   على  واملعتمدة  املحدثة  موقعي  Rssاألخبار   ،My profile  ،

الصور  Notsاملالحظات    ،photos sharing  الفيديو مشاركة   ،Video 
ngshari النكز ،pokes  غرف الدردشة ،Chat Room()17(  . 

للمشكلة    ولقد املعرفية  اخللفية  تدعيم  يف  السابق  الفكري  اإلطار  من  االستفادة  مت 
 البحثية، وتفسير النتائج التي تظهر من خالل الدراسة يف ضوء ذلك اإلطار الفكري. 
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 الدراسات السابقة:
لعلمية مدى إسهام مواقع التواصل االجتماعي أظهرت القراءة النقدية لبعض الدراسات ا 

وذلك فيما يتعلق بأنشطة   فيس بوك يف تعزيز قيم املسئولية االجتماعية لدى املتفاعلني،
الدراسة   تلك  يخدم  الدراسات مبا  هذه  تناول  ولقد مت  اخليري،  الطابع  ذات  املؤسسات 

  كالتالي:

ة اإللكترونية للجمعيات األهلية عن احلمالت اإلعالمي )18()2020دراسة هيام طلخان ( -
ودورها يف تدعيم ثقافة التكافل االجتماعي لدى اجلمهور املصري، من خالل التعرف على  
الدراسة  اعتمدت  إليه،  تهدف  الذي  االجتماعي  التكافل  وأنواع  احلمالت،  هذه  أهداف 
احلمالت  أن  الدراسة  أكدت  وامليداني،  الوصفي  بشقية  اإلعالمي  املسح  منهج    على 
أهداف   يف حتقيق  و  االجتماعي،  التكافل  قيم  تدعيم  يف  كبيرة  بدرجة  تسهم  اإلعالمية 

  اجلمعيات األهلية.

-  ) جودة  أحمد  أسماء  وسائل   )19() 2020دراسة  عبر  اإلعالمية  احلمالت  بعنوان 
من   عينة  على  حتليلية  دراسة  اخليري  العمل  دعم  يف  ودرها  االجتماعي  التواصل 

م على  املصرية  التواصل احلمالت  وسائل  أن  الدراسة  أكدت  بوك،  الفيس  وقع 
أعمالهم   كل  لنشر  املجال  هذا  رواد  كل  يستخدمها  مهمة  نافذه  أصبحت  االجتماعي 

 ومبادرتهم التطوعية ومسابقتهم ومستجداتهم عبر هذه القنوات.  

دور الفيس بوك يف نشر ثقافة العمل التطوعي    )20()2019دراسة منتهي الكيالني (   -
دراسة مسحية على عينة من طلبة اجلامعات األردنية، واعتمدت على املنهج الوصفي 
أن  الدراسة  نبهت  الشرق األوسط،  األردنية، وجامعة  مت تطبيقها على طلبة اجلامعة 

ل التطوعي الفيس بوك وسيلة فعالة للترويج للعمل التطوعي، وأن منشوراته عن العم
  لها دور مهم يف تعزيز روح األخوة.

عن متييز محتوى وسائل اإلعالم وآثارها  )et.a,xiaoya jiang  l(2019)  )21دراسة    -
من   محتوى،  االجتماعي حتليل  التواصل  منصات  على  باألعضاء  التبرع  موضوع  على 

العا الوعى  تعزيز  يف  فائدة  األكثر  اإلعالمية  املوضوعات  على  التعرف  بهذه خالل  م 
التبرع   قيم  تعزيز  يف  أسهمت  بوك  الفيس  منصات  أن  الدراسة  توصلت  القضية، 

  باألعضاء يف ضوء ضوابط ومعايير قانونية مبا يضمن سالمة املجتمع.

لشبكة   )al(2019),et,Cathy ure  )22دراسة    - اخليرية  اجلمعيات  استخدام  عن 
كدت الدراسة أن اجلمعيات تويتر يف تقدمي الدعم االجتماعي ملرضى سرطان الثدي، أ
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من   للسيدات  والعاطفي  الثقايف  الدعم  لتقدمي  مكثف  بشكل  تويتر  تستخدم  اخليرية 
  مرضى سرطان الثدي. 

املنظمات غير  )al(2019),di lauro et    Stefano)23دراسة  - كيفية استخدام  عن 
بتحليل محت  الدراسة  التبرعات، قامت  التواصل االجتماعي جلمع  وى  الربحية وسائل 

من املستوى الثالث لعدد من الدراسات يف هذا املجال على مدى ثالث سنوات يف عدد 
واملشاركة   الشفافية  أن عوامل  إلى  الدراسة  توصلت  املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  من 
ثقة   عوامل  أهم  من  الربحية  غير  للمؤسسات  التنظيمية  الصورة  وحتسني  والتشغيل 

  ن العوامل املهمة جلمع التبرعات لتلك املنظمات. م smsاجلمهور، وأن استخدام الــ 

عن حمالت التسويق االجتماعي يف وسائل   )24()2018دراسة مي مصطفى محفوظ (  -
اإلعالم اإللكترونية ودورها يف حتفيز الشباب املصري على املشاركة املجتمعية، أكدت  

عن   االجتماعي  العمل  يف  املشاركة  ثقافة  تنمية  أهمية  على  وسائل الدراسة  طريق 
  اإلعالم ودور العبادة.

شبكات    )Heaher Draper(2018),Greg Moorlock  )25دراسة    - توظيف 
استهدفت   باألعضاء،  التبرع  مشروع  جتاه  التعاطف  كسب  يف  االجتماعي  التواصل 
الدراسة استكشاف اجلوانب األخالقية فيما يخص االجتاه نحو تبرع األحياء بالكلى  

ال وتعزيز  التواصل للمحتاجني  وسائل  باستخدام  وذلك  معهم،  اإلنساني  تعاطف 
االجتماعي، نبهت الدراسة إلى الدور املهم الذي قامت به وسائل التواصل االجتماعي 
األفكار   كبير من  باألعضاء، وطرح عدد  التبرع  لقانون  االجتماعية  املناقشة  تعزيز  يف 

استغال وعدم  التبرع  عمليات  ضبط  يف  تسهم  التي  غير  والضمانات  أغراض  يف  لها 
  إنسانية . 

الشبكات    )song yang (2018)  ,Patricia Snell Herzog)26دراسة    - عن 
االجتماعية والتبرع اخليري، وتغيير األولويات لدى اجلمهور، اهتمت الدراسة بالبحث  
يف الشبكات ودورها يف تعزيز رأس املال االجتماعي لدى املتبرعني لألعمال اخليرية،  

الدر اخليري أكدت  العمل  فكرة  نحو  االجتاه  تنمية  االجتماعية يف  الشبكات  دور  اسة 
  ودوره يف تنمية املجتمعات. 

بعنوان دور شبكات التواصل االجتماعي يف دعم    )27()2018دراسة مجدي الداغر (  -
العمل التطوعي لدى الشباب اجلامعي يف أوقات األزمات يف اململكة العربية السعودية  

مفردة. توصلت    500رأس املال االجتماعي، دراسة وصفية على عدد  يف ضوء نظرية  
العمل  نحو  إيجابية  اجتاهات  لدية  اململكة  يف  اجلامعي  الشباب  أن  إلى  الدراسة 
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التطوعي، كما تبني كثافة استخدام الشباب لوسائل التواصل االجتماعي فيما يخص  
  مجال العمل التطوعي اإللكتروني. 

عبد    - رشا  (دراسة  إبراهيم  وإجني  املقيمني    )28()2017العظيم  املصريني  اجتاهات 
املشاركة   بشأن  العام  الرأي  حشد  يف  اإلعالمية  احلمالت  فعالية  نحو  واملغتربني 
الدراسة منهج املسح اإلعالمي،   املجتمعية حمالت شهر رمضان منوذًجا. استخدمت 

للمؤسسات اخليرية طوال  نبهت الدراسة لكثافة متابعة اجلمهور للحمالت اإلعالمية  
  شهر رمضان. 

الترويج )Mi Lee (2017)-Eun,Tugba Orton Tugrul   )29دراسة    -  بعنوان 
استهدفت   االجتماعي،  التواصل  شبكات  خالل  من  اخليرية  التبرعات  حلمالت 
حمالت   رسائل  استخدام  من  اإلقناع  زيادة  كيفية  من  التحقق  التجريبية  الدراسة 

متطوًعا، مت تقسيمهم    120تواصل االجتماعي على عينة من  التبرعات عبر وسائل ال
على أربع مجموعات جتريبية. أظهرت الدراسة عدد من استراتيجيات الترويج املهمة  
وفًقا  التوظيف  آليات  وحتديد  والبعيد  القريب  املدى  على  وذلك  اخليري،  العمل  يف 

  لهدف كل حملة على حدة. 

تستخدم هدف  )Evie Lucas (2017)  )30دراسة    - كيف  استكشاف  إلى  الدراسة  ت 
التبرعات،   جمع  يف  بوك  الفيس  بريطانيا  يف  للسرطان  خيرية  جمعيات  ثالث  أكبر 
أظهرت النتائج أن الفيس بوك يستخدم يف كسب ثقة املؤيدين للعمل اخليري، وإضفاء 
تعزيز   يتم  ذلك  ومن خالل  االجتماعي  والتفاعل  االلتزامات  وتعزيز  اإلنساني  الطابع 

تراتيجيات مقنعة مبا يف ذلك االعتراف العام والسلطة وتعزيز الشعور باالنتماء بني  اس
  املعجبني مما يؤدى لكسب التأييد العام جتاه العمل اخليري يف تلك املؤسسات.

-  ) الشهري  املؤثرة يف    )31()2017دراسة ياسر بن علي  العوامل  بتحليل  والتي اهتمت 
لتواصل االجتماعي منطلقة من نظرية النظم العامة االستخدامات التسويقية لوسائل ا

الدراسة  دراسة مسحية على عينة عمدية من املؤسسات اخليرية السعودية، أظهرت 
واالستعانة   االجتماعي،  التواصل  لوسائل  السعودية  املؤسسات  استخدام  تزايد 

  باملشاهير لدعم تلك احلمالت اإللكترونية. 

حتليل رسائل وسائل   )Eppler (2017) Martin,fabienne Bunzli)32دراسة    -
التواصل االجتماعي ومشاركة املتطوعني يف اللجنة الدولية للصليب األحمر، وذلك من 
كدراسة  أفريقيا  يف  األحمر  الصليب  لدى  املتطوعني  رسائل  من  عدد  حتليل  خالل 
التواصل االجتماعي تسمح لطائفة واسعة من   حالة، توصلت الدراسة إلى أن وسائل 
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االتصاالت بني املتطوعني يف كافة أنحاء العالم، كما أنها توفر قدر كبير من البيانات 
  مما يسهم يف دعم واتخاذ القرارات . 

  التعليق على الدراسات السابقة:

قله الدراسات املصرية التي ربطت بني توظيف الفيس بوك يف تدعيم املسئولية   -1
  اخليرية.االجتماعية يف إطار عمل املؤسسات 

معظم الدراسات حتليلية؛ وذلك للكشف عن دور تلك احلمالت يف تدعيم العمل  -2
 اخليري، أو ميدانية لقياس مدى استجابة اجلمهور. 

بأهمية   -3 اإلحساس  تنمية  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  الدراسة  أكدت 
 العمل االجتماعي.

اإللكت -4 اإلعالمية  احلمالت  دور  على  الدراسات  معظم  تعزيز  أكدت  يف  رونية 
 األهداف من تلك احلمالت. 

أظهرت الدراسات الدور اجليد الذي ميكن أن تؤديه وسائل اإلعالم اجلديد يف  -5
 تنمية املجتمع.

الدراسة ميكن   -6 موضوع  من  قريب  علمي  تراث  من  استعراضه  مت  ما  خالل  من 
الرسمية ألكبر  الصفحات  لتحليل  الدراسة تطرقت بشكل مباشر  تلك  إن  القول 

بنسبة  خم وحتظى  مصر،  يف  والتطوعي  اخليري  العمل  يف  تعمل  مؤسسات  س 
متابعة وثقة مرتفعة لدى املصريني واألجانب من داخل وخارج مصر يف محاولة  
عبر   تظهر  والتي  املؤسسات  لتلك  االتصالية  االستراتيجيات  عن  للكشف 

ل يف  صفحاتهم الرسمية، وكذا من خالل إجراء دراسة متعمقة مع القائم باالتصا
هذه املؤسسات مما يعد تأصيل لدور وسائل التواصل االجتماعي الفيس بوك يف  

 دعم أهداف تلك املؤسسات.
 مشكلة الدراسة:

أن مصر يعمل    2017أكدت غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي املصرية يف نوفمبر   
ليار جنيه  جمعيات أهلية يف مصر تنفق م  ١٠جمعية أهلية، وأن أكبر    300ألف و    48بها  

كما أعلنت اللجنة التنفيذية لصندوق حتيا مصر   )،33(سنوًيا على دعم برامج رعاية الفقراء
مليار   5،7املصريني بلغ  أن إجمالي ما حصل عليه الصندوق من تبرعات 2018يف يناير 

يوليو   يف  الصندوق.  عمل  بداية  منذ  وزارة    )34(2014جنيه  شكلته  الذي  التقرير  أعلن 
مستشفى   مخالفات  بخصوص  وعوائد    57357التضامن  التبرعات  التي   ستثماراالأن 

وأكد اللواء ممدوح   )35( مليار جنيه سنوًيا  3.1وصلت للمستشفى يف الفترة األخيرة بلغت  
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األورمان-شعبان   جمعية  عام  واملؤسسات -مدير  األعمال  ورجال  املصريني  تبرعات  أن 
%، الفًتا إلى أن ميزانية جمعية األورمان كانت    300خالل الفترة األخيرة ارتفعت بنسبة  

ويف ذات السياق أكد  -خيرة  ألسنوات وبلغت قرابة املليار يف الفترة ا  3مليون منذ    300
الشنيطي   بلس لالستثمار  –عمر  مالتي  التنفيذي ملجموعة  له بجريدة    - املدير  يف مقال 

إجمالي أن  إلى   الشروق  يصل  اخليرية  للمؤسسات  رمضان  يف  السنوي  التبرعات  حجم 
  . )36(مليار جنيه  30

يف إطار هذا السياق يتضح لنا حجم االستثمار يف العمل األهلي التطوعي يف مصر وكيف 
الكيانات  هذه  عمر  يتجاوز  لم  حيث  إنشائه  حداثة  من  الرغم  على  ضخم  كيان  أنه 

الــ ( التبرعات بشكل ممنهج ومدروس وفق  ) عاًما، وظاهرة  15املؤسسية  احلصول على 
الــ لزيادة  منظمة  خ  ))Fundraising  خطط  من  بالتحديد  حديًثا  مؤسسة الل  ظهرت 

  .)37( ويليها مؤسسة مجدي يعقوب 2004يف عام  57357مستشفى سرطان األطفال  

ا  ويف إطار سعي تلك املؤسسات لتعظيم نصيبها من التبرعات التي تسهم يف دعم أنشطته 
قيم   دعم  إطار  يف  اخليري  العمل  لفكرة  للترويج  وأدواتها  االتصالية  برامجها  من  كثفت 
فيه،   يعيشون  الذي  واملجتمع  وأسرهم  أنفسهم  لدي اجلمهور جتاه  االجتماعية  املسئولية 
االسم   حتمل  املؤسسات  لتلك  صفحات  إنشاء  اإلعالمي  التواصل  أدوات  أهم  من  وكان 

ثابة منصة إعالمية دائمة تتميز بالفورية، وسهولة الوصول  والشعار اخلاص بها، وتكون مب
  للمستخدم، وغير مكلفة وذلك لدعم العالقة االتصالية بني املؤسسة وجمهور املتفاعلني. 

لصفحات   التفاعلية  السمات  ملعرفة  الدراسة  هذه  مشكلة  تبلورت  اإلطار  هذا  ومن 
والكشف عن االس للقائم  املؤسسات االجتماعية اخليرية يف مصر،  االتصالية  تراتيجيات 

صفحات   عبر  للتواصل  التفاعلية  للسمات  توظيفه  وكيفية  املؤسسات  تلك  يف  باالتصال 
لدعم قيم املسئولية االجتماعية لدى اجلمهور    -فيس بوك   -شبكات التواصل االجتماعي

  اخليرية سواء بالدفع املالي املباشر،   مبا يضمن استمرارية دعمه ألنشطة تلك املؤسسات
  أو العمل التطوعي يف أنشطتها.  

 أهمية الدراسة:
املسئولية  قيم  تنمية  عن  االجتماعي  اإلعالمي  البحث  إطار  يف  الدراسة  هذه  تأتي 
االجتماعية التي تترتب على تفاعلية اجلمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك  
لصفحات املؤسسات االجتماعية ذات التوجه اخليري لدى قطاع كبير من مستخدمي تلك  

اال إمكانية  إلى  إشارة  اإليجابية الوسائط يف  القيم  لدعم  وتوظيفها  الوسيلة  بتلك  هتمام 
التي يحتاجها املجتمع ليس فقط فيما يخص دعم العمل اخليري والتطوعي، ولكن أيًضا  
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يف توظيف تلك الوسيلة مبا يسهم يف تدعيم حتمل املجتمع املدني مسئولياته جتاه تنمية  
  املجتمع.  

  أهداف الدراسة:
نوعية   -1 على  بالعمل  التعرف  االهتمام  ذات  املؤسسات  صفحات  على  املترددين 

  اخليري.
 رصد أهم قيم املسئولية االجتماعية التي تضمها صفحات املؤسسات اخليرية.  -2
قيم   -3 تعزيز  ودورها يف  املؤسسات  املستخدمة يف صفحات  اإلقناع  وسائل  معرفة 

 املسئولية االجتماعية لدى املتفاعلني. 
 تساؤالت الدراسة التحليلية: 

  التي تناولتها صفحات املؤسسات على الفيس بوك؟  ما القضايا -1
 ما القوالب اإلعالمية التي مت توظيفها يف الدعاية عبر الصفحات؟  -2
 ما مدى مصاحبة الصورة للمادة اإلعالمية؟ -3
 ما مدى تفاعلية اجلمهور مع املادة املقدمة؟  -4
 ة؟َمْن اجلمهور املستهدف من احلمالت اإلعالمية للمؤسسات اخلدمي -5

 القائم باالتصال يف الصفحات: تساؤالت
  ما مدى التفاعلية على صفحات املؤسسات اخليرية؟  -1
 ما نوعية األشخاص املتفاعلني عبر صفحات التواصل؟  -2
 ما أهم قيم املسئولية االجتماعية التي تطرحها هذه الصفحات ؟  -3
 ما االستراتيجيات املتبعة للتواصل يف تلك الصفحات؟  -4

 - للدراسة: اإلجراءات املنهجية
  نوع الدراسة: 

دراسة وصفية تستهدف وصف صفحات املؤسسات االجتماعية ذات الطابع اخليري على  
لدى   االجتماعية  املسئولية  دعم  يف  ودورها  املحتوى  طبيعة  حيث  من  بوك  الفيس 
املستخدمني، ولقد مت استخدام الفيس بوك على اعتباره الوسيلة األكثر استخداًما لدى  

موقع   أعلنه  ملا  وفًقا  اإللكترونية    Alexaاملصريني  املواقع  أكثر  بتصنيف  اخلاص 
 استخداًما. 
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  منهج الدراسة:
من   نوعني  من خالل  وذلك  والتحليلي،  الوصفي  بشقيه  املسح  منهج  على  البحث  اعتمد 

  املسح:  
من   - لعينة  الرئيسة  الصفحات  محتوى  مضمون  حتليل  خالل  من  املضمون:  مسح 

رم شهر  مصر خالل  تعمل يف  التي  اخليرية  الفيس   2020ضان  املؤسسات  عبر 
بوك من حيث الشكل واملضمون ولم تهتم الدراسة بكم املنشورات وتكرارها، ولكن  

  كان الهدف الرئيس هو نوع املحتوى ومضمونه. 
يف   - باالتصال  القائم  مع  متعمقة  مقابله  دليل  خالل  من  باالتصال:  القائم  مسح 

اال االستراتيجيات  ومعرفة  الدراسة  عينة  اخليرية  لدعم  املؤسسات  املتبعة  تصالية 
 أهداف املؤسسات لتحقيق تلك الصفحات الهدف منها.

 - أدوات الدراسة: 
 أ/ أداة التحليل البنائي:

الطابع   - ذات  االجتماعية  للمؤسسات  الرسمية  الصفحات  ملضمون  الكيفي  للتحليل 
الدراسة" وهي األداة األفضل من حيث قدرتها على حتليل محتوى  اخليري "عينة 

اإلنترنت واخلروج مبؤشرات كمية وكيفية، ميكن من خاللها رصد قدرة  صفحات  
وقد  املؤسسة،  أنشطة  مع  املتفاعل  للجمهور  رسالتها  توصيل  على  الصفحات  تلك 
قياس  خاللها  من  ميكن  التي  التحليل  فئات  من  عدد  على  االستمارة  اشتملت 

  تفاعلية الصفحات يف دعم املسئولية االجتماعية لدى املستخدمني.
  ب/ استمارة القائم باالتصال:

مت تصميم استمارة استبيان للتطبيق على القائم باالتصال، وتكونت االستمارة من  -
لهم   وتركها  الدراسة  عينة  املؤسسات  يف  اإلعالم  ملسئول  وإرسالها  تساؤالت،  أربع 

  ) يوًما لضمان اإلجابة املتأنية على التساؤالت.  15مدة (
  - عينة الدراسة: 

لدراسة التحليلية على الصفحات الرسمية على الفيس بوك للمؤسسات عينة  مت إجراء ا
"مستشفى   دار  57357الدراسة  للقلب،  يعقوب  مجدي  مؤسسة  بهيه،  مستشفى   ،

  األورمان، جمعية رسالة" وهي املؤسسات القائمة على فكرة التواصل والتكافل املجتمعي، 
ككل، للمجتمع  منافع  إلى حتقيق  تسعى  ربحية  املهمشة  وهي غير  بعض اجلهات   ) 38(  أو 

  . 5/2020/ 30حتى  1/5/2020خالل الفترة من 
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كما مت إجراء الدراسة امليدانية على القائم باالتصال يف املؤسسات اخليرية عينة الدراسة 
) مفردة مسح شامل، وهم املسئولون عن إدارة االتصال والتسويق على  15وبلغ عددهم ( 

  سات عينة الدراسة.صفحات الفيس بوك الرسمية للمؤس

  أسباب اختيار العينة:
  أوال عينة الدراسة التحليلية: 

مت اختيار عينة الدراسة التحليلية لصفحات عدد من املؤسسات األهلية املدنية العاملة يف  
مؤسسة    " وهي  بوك"  "الفيس  على  مجدي  57357مصر  مؤسسة  بهيه،  مستشفى   ،

  يعقوب للقلب، جمعية األورمان، جمعية رسالة " 

ألف جمعية تعمل يف املجال اخلدمي إال أن هناك    48بالرغم من أن مصر بها أكثر من  
مجموعة ال تتجاوز العشر مؤسسات هي األشهر والتي حتصل على تبرعات تتجاوز املليار  
جنيه سنوًيا، وتقوم بدور قوي يف دعم مؤسسات الدولة خاصة الصحية، ومتتلك ميزانية  

الـ  ضخمة تساعدها يف   أحياًنا  تتجاوز  قوية  إعالنية  مليون جنيه    200تدشني حمالت 
الــ   عن  تزيد  نسبة  بإنفاق  املؤسسات  لتلك  يسمح  الذي  القانون  وفق  من   20سنوًيا   %

اإلعالنية احلمالت  على  التبرعات  يف )39(إجمالي  املؤسسات  ألهم  عرًضا  يلي  وفيما   ،
  ية صفحاتها على الفيس بوك. مصر عينة الدراسة واألعلى متثيًال من حيث تفاعل

األورمان - تأسست عام  جمعية  والتي  العاملة يف مصر  أقدم اجلمعيات  ، 1993: وهي 
الغارمني   ديون  (سداد  متنوع  نشاط  ذات  جمعية  أكشاك    –وهي  رؤوس   –إقامه  توزيع 

اليتيمات    –املاشية   أيتام    –زواج  شفاء    –رعاية  مستشفى  إلى  ،  )األورمانباإلضافة 
  . )40(تبرعات تقارب املليار جنيه سنوًيا  وحتصل على

األطفال    - سرطان  إنشاء مؤسسة    57357مستشفى  من رحم    57357خرجت فكرة 
املعهد القومي لألورام ومن خالل السيدة "عال غبور" إحدى مؤسسي مستشفى سرطان  

) منذ عام  العمل  املستشفى يف  بدأت  وقد  التبرعات 2007األطفال،  إجمالي  بلغ  وقد   (
  )41() مليار 1,3( 2018عام 

جراح    -السيد مجدي يعقوب   –ألمراض وأبحاث القلب أسسهامؤسسة مجدي يعقوب    -
) عام  أبريل  يف  افتتاحها  ومت  أسوان  مبحافظة  العاملي  املصري  هي  2009القلب   (

ألطفال، وليس معروًفا  امستشفى متخصصة يف مجال جراحات وأبحاث القلب خصوًصا  
  ) 42(حجم التبرعات 
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اخلير  - مصر  ( مؤسسة  عام  علي جمعة  الدكتور  مجال 2007أسسها  تعمل يف  وهي   (
إلى   وصلت  فقد  للتبرعات  وبالنسبة  الفقراء،  وكفالة  والصحة  والتعليم  البشرية  التنمية 

  .2016مليون جنيه عام  600

) وهي جمعية تعتمد على التطوع  2000مت تأسيس جمعية رسالة عام ( جمعية رسالة  - 
) ألف شاب متطوع منتشرين على  60، وتؤكد اجلمعية أنها تعمل من خالل (وليس التبرع

) مليون جنيه  200مستوى اجلمهورية، وقد بلغت تبرعات التي حصلت عليها اجلمعية ( 
  )43(2016عام 

) وهي 2015لالكتشاف املبكر وعالج سرطان الثدي ظهرت يف عام (  مستشفى بهية  -
الثدي للسيدات، وليس هناك أي مؤشرات حول    من املراكز املتخصصة يف عالج سرطان

ميزانية املؤسسة، ولكنها أصبحت تسيطر على مساحة إعالمية كبيرة جعلتها يف صدارة  
  ). 44(املؤسسات غير احلكومية املتخصصة يف مجال اخلدمة الصحية

  ثانًيا: عينة القائم باالتصال:
لتعميق وذلك  باالتصال  القائم  عينة  اختيار  املعلومات  نتائج    مت  على  واحلصول  الدراسة 

التي متكن من قياس تفاعلية صفحات املؤسسات ذات الطابع اخليري عبر الفيس بوك  
التي   االستراتيجيات  ومعرفة  اجلمهور،  لدى  االجتماعية  باملسئولية  اإلحساس  تنمية  يف 

  تقوم عليها تلك الصفحات لتنمية هذه القيم لدى زوار تلك الصفحات. 

  حدود الدراسة:
  احلدود الزمنية:

وحتى    1/5/2020مت إجراء الدراسة التحليلية للصفحات عينة الدراسة يف الفترة من  
30/5/2020  ) العام  لهذا  رمضان  لشهر  الزمنية  الفترة  املعروفة  2020وهي  وهي   (

  بكثافة نشاط تلك اجلمعيات.

الفترة يف  اخليرية  اجلمعيات  يف  االتصال  مبسئولي  اخلاصة  الدراسة  الزمنية    وإجراء 
  م. 15/6/2020وحتى  1/6/2020

  احلدود املوضوعية:
املسئولية   تنمية  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  تفاعلية  بقياس  الدراسة  قامت 

التحليل   عملية  يف  رصده  مت  ما  خالل  من  وذلك  اخليرية،  املؤسسات  جتاه  االجتماعية 
باالتص القائم  لرؤية  الكيفي  التحليل  وكذا  بالصفحات،  تلك  اخلاصة  صفحات  على  ال 

  اجلمعيات التي تقوم على فكرة التكافل والتواصل املجتمعي.
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  إجراءات الصدق:
  للتأكد من صدق األداة مت اتباع اآلتي: 

  حتديد فئات التحليل حتديًدا دقيًقا. -
لتحكيمها   - اإلعالم  أساتذة  من  عدد  على  وامليدانية  التحليلية  االستمارتني  عرض 

)46(. 
 تفريغ البيانات:

االعتماد على اجلداول التكرارية البسيطة لتفريغ البيانات الواردة من عملية التحليل  مت  
  البنائي لصفحات املؤسسات عينة الدراسة .

اخليرية   املؤسسات  يف  باالتصال  للقائم  املتعمقة  املقابلة  استمارات  بتحليل  يتعلق  وفيما 
االستبانة باتباع اإلجراءات عينة الدراسة حيث مت حتليل تساؤالت الدراسة التي تضمنتها  

  املنهجية يف البحوث الوصفية على النحو اآلتي: 

  القراءة الفاحصة لألفكار واإلجابات الواردة من قبل املبحوثني.  
   جمع أداة  تضمنتها  التي  األساسية  املحاور  حسب  األفكار  تلك  تصنيف 

 البيانات والتي أجابت عن تساؤالت الدراسة. 
  عرض النتائج وتقدمي رؤية ألسلوب التعامل مع الظاهرة موضوع الدراسة. 

  نتائج الدراسة:
  أوال: نتائج الدراسة التحليلية:

املؤس لصفحات  البنائي  التحليل  نتائج  عرض  دعم  مت  على  تقوم  التي  االجتماعية  سات 
املستخدمني، لدى  االجتماعية  املسئولية  وتنميه  املسح   املجتمع  بطريقة  أجريت  والتي 

من   الفترة  يف  الدراسة  عينة  للمؤسسات  الرسمية  الصفحات  ملحتوى  الشامل 
خالل شهر رمضان حيث يتسم هذا الشهر بتكثيف   30/5/2020وحتى    1/5/2020

وذلك من خالل عدد من املحاور نعرضها يف   واإلعالني لتلك اجلمعياتالنشاط االتصالي  
 نتائج التحليل اآلتي: 
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  القيم التي تناولتها صفحات املؤسسات على الفيس بوك:

) اهتمام كل املؤسسات عينة الدراسة بإنشاء صفحات لها  1يتبني من خالل الشكل رقم (
التوعية  يف:  املؤسسات  تلك  إليها  دعت  التي  القيم  أهم  ومتثلت  بوك،  فيس  موقع  على 
بني   التعاون  قيمة  جاءت  وأخيًرا  األفراد،  بني  االجتماعي  التكافل  أهمية  يليها  الصحية، 

  ض. األفراد جتاه بعضهم البع
والتكافل  التواصل  سلوك  عززت  والتي  االجتماعية  القيم  على  الصفحات  اهتمام  وتركز 
واملحتاجني   األيتام،  وكفاله  والعالج،  والتعليم  الصحة،  مجاالت  يشمل  والذي  االجتماعي 
من الفقراء ودعم غير القادرين على توفير حياة كرمية، كما دعمت صفحات مثل مصر  

ة رسالة، قيمة دعم الشباب ومساعدته على بناء حياة اجتماعية اخلير، واألورمان، وجمعي
 كرمية. 
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  القوالب اإلعالمية التي وظفتها الصفحات:

) تنوع القوالب اإلعالمية التي استعانت بها املؤسسات يف عرض  2اتضح من الشكل رقم (
مادتها اإلعالمية وكان من أهمها اخلبر، والفيديوهات، والتنويهات، ظهر ذلك من خالل  
عن   تعلن  التي  البوسترات  خالل  من  األول  الترتيب  يف  التنويهات  جاءت  حيث  التحليل 

ليها الفيديوهات ذات الطابع العاطفي يف الترتيب الثاني من  أنشطة املؤسسة وزوارها، ي
والتي  القوالب اإلعالمية يف الصفحات من إجمالي املنشورات على الفيس بوك  إجمالي 
األعمال اخليرية   وكذا  لها  االتصالية  األنشطة  وفعاليات  املؤسسة،  تناولت شرح ألنشطة 

إنت يتم  التي  الفلمية  واإلعالنات  بها  تقوم  على  التي  اخلبر  جاء  ثم  املؤسسة.  لدعم  اجها 
الصفحات حيث اهتمت تلك املؤسسات بعرض كافه األخبار اخلاصة باملؤسسة وأنشطتها  

 مع احلرص على حتديث األخبار.
لم تهتم الصفحات باستخدام صيغة البيانات كأداة إعالمية وذلك لطبيعة تلك الصفحات  

  ل املعلومات.والتي تتسم يف األساس بالطابع اخلبري وتباد
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  مصاحبة الصورة للمادة اإلعالمية: 
رقم( الشكل  يف  الترتيب  3يظهر  املوضوعية  بالصور  املصحوبة  اإلعالمية  املادة  تصدر   (

للمؤسسات  الرسمية  املنشورات على الصفحات  األول على موقع فيس بوك من إجمالي 
واحلاالت   املؤسسات،  أنشطة  وعرض  التليفزيونية،  اللقاءات  تغطية  يف  ُوظفت  والتي 



                135 

ن خالل املؤسسة، والصور الشخصية ألنشطتها من دور  اإلنسانية التي يتم التعامل معها م
مياه   مثل  الفقيرة  للقرى  اخلدمات  توصيل  وخدمة  املرضى،  األطفال  وصور  الرعاية، 
احلمالت   وكافة  والكسوة،  الطبية،  واحلمالت  أغطية،  وتوزيع  أسقف،  وتركيب  الشرب، 

يليها املادة اإلعالمية   التي تتبناها تلك املؤسسات وتروج لها على صفحات الفيس بوك، 
مصحوبة   بوسترات  بعرض  اهتمت  والتي  الثاني  الترتيب  يف  بصورة شخصية  املصحوبة 
وكذا  املؤسسة،  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  من  املستفيدة  الشخصية  النماذج  بصور 
املصحوبة   غير  املادة  جاءت  ثم  املؤسسة،  أنشطة  لدعم  املتطوعة  العامة  الشخصيات 

والتي استخدمت لنشر األخبار والبيانات الرسمية الصادرة عن    بصورة يف الترتيب الثالث
  املؤسسة.
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  تفاعلية اجلمهور مع املادة اإلعالمية املقدمة على الصفحات:

) رقم  الشكل  بيانات  املؤسسات 4توضح  صفحات  على  اجلمهور  تفاعلية  حجم   (
الطابع اخليري عال أنا وابن عمي  االجتماعية ذات   " ية خاصة يف صفحة جمعية رسالة 

التي تطلب   املنشورات  تفاعلية مرتفعة جًدا خاصة  والتي حققت نسبة  الغريب"  بنساعد 
املفقودين حازت   األشخاص  أو  بالدم،  للتبرع  يحتاج  أو مريض  ملتوفى،  بالدعاء  املساعدة 

 شاركة. تلك املنشورات على نسبة تفاعلية مرتفعة سواء بالتعليق أو امل
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، ومؤسسة بهية واألورمان 57357جاءت أقل املنشورات حصوًال على تعليقات مستشفى  
وذلك على الرغم من ارتفاع عدد املتفاعلني على الصفحات والذي بلغ عددهم مع صفحة  

  مليون متابع للصفحة.  3مؤسسة بهية أكثر من 
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  املستهدف من احلملة: اجلمهور 

) رقم  الشكل  املوجهة  5يوضح  تلك  على  العام  للجمهور  املوجهة  اإلعالمية  املواد  تفوق   (
كافه   تخاطب  التي  بالشعبوية  الصفحات  تلك  وصف  حيث ميكن  النوعي،  اجلمهور  لفئة 
فئات اجلمهور دون اللجوء لتجزئتها، وهو ما ميكن تفسيره يف إطار هدف تلك الصفحات  

تهدف مخاطبة اجلمهور من كافة الفئات، ودعم قيم املسئولية االجتماعية لدى  والتي تس
يعقوب   مجدي  مستشفى  ومرضى  السرطان،  مرضى  من  أقرانهم  جتاه  خاصة  األطفال 

  للقلب. 
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  الوظائف التي أدتها الصفحات على الفيس بوك:

) تفوق الوظيفة التعبوية كأهم الوظائف التي تقوم بها تلك الصفحات  6يبني الشكل رقم (
املؤسسة  لدعم  املتبرعني  ودعوة  املؤسسة،  جتاه  إيجابية  ذهنية  برسم صورة  يتعلق  فيما 
مالًيا أو باجلهود التطوعية والتي تسهم يف زيادة عدد الداعمني للمؤسسة، يليها الوظيفة  

ات والتي تهتم بعرض املعلومات واألخبار اخلاصة باملؤسسة ودعم قيم  اإلخبارية للصفح
  املسئولية االجتماعية.  

إظهار   على  لتحفيزهم  روادها  مع  االتصالية  الوظيفة  سمات  بتدعيم  الصفحات  اهتمت 
  الدعم للمؤسسة.

معها  املتفاعل  اجلمهور  إلحاطة  اإلخبارية  بالوظيفة  الصفحات  اهتمام  تفسير  وميكن 
  خبار املؤسسة مما يضمن استمرارية الدعم املادي واملعنوي لها. بكافة أ
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  نوع التفاعل على صفحات املؤسسات االجتماعية على موقع فيس بوك: 

) رقم  الشكل  اآلراء 7يوضح  إبداء  فئة  وجاءت  املستخدمني،  قبل  من  التفاعل  نوعية   (
تيب األول يف كل الصفحات وظهر هذا يف التعليق على املنشورات  ووجهات النظر يف التر
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التي تظهر من قبل مسئولي الصفحات بالتأييد أو حتى الرفض. يليها االستفسارات يف  
الترتيب الثاني حيث يهتم املستخدمني بتوجيه استفساراتهم فيما يتعلق بأنشطة املؤسسة 

  وله من حاالت. عبر الصفحات، وكذا االستفسار على ما يتم تدا
كما جاءت فئة اإلرشادات والنصح يف الترتيب الثالث من حيث النقاشات على صفحات  
من  والوقاية  الصحية،  املعلومات  حول  باحلديث  النصائح  معظم  واهتمت  التواصل 
األدوية،   مع  التعامل  وكيفية  الصحي،  الغذاء  مثل  السليمة  الصحية  والعادات  األمراض، 

  رها من املمارسات اجليدة للحماية من األمراض.وممارسة الرياضة، وغي
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  الشخصيات املحورية للمادة اإلعالمية املقدمة على صفحات تلك املؤسسات:

) رقم  الشكل  اإلعالمية 8يوضح  املادة  عرض  يف  محورية  كشخصيات  املشاهير  ظهور   (
عرض  خالل  من  وذلك  الصفحات  جميع  باستخدام   على  التليفزيونية  اإلعالنات 

الصفحات   على  تظهر  التي  التنويهات  يف  االشتراك  وكذا  الصفحات،  على  الفيديوهات 
املشاركة ودعم   الفيس بوك لإلميان بفكر  إيجابي تدعو رواد  والتي تستهدف خلق اجتاه 

االجتماعية املسئولية  لقيم  تدعيم  يف  املجتمع  أفراد  من  املحتاج  ومساعدة  لدى    اخلير 
املجتمع   أبناء  من  واملتطوعني  احلملة  وأعضاء  واملفكرين،  الكتاب  يليها  املجتمع،  أفراد 

  الذين اهتموا بالفكرة وآمنوا بها. 
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  األساليب اإلقناعية املستخدمة على صفحات املؤسسات: 

) كثافة استخدام الفيديوهات يف تقدمي املادة اإلعالمية على الفيس 9يبني الشكل رقم (
بوك من خالل الصفحات عينة الدراسة، يليها الصور والتي دعمت أداء ممثلي احلمالت  

واملشاهدا األمثلة  بفئة  االستعانة  ثم  أنشطتها،  الثالث  ونقلت  الترتيب  يف  الواقع  من  ت 
والتي عبرت من خاللها الصفحات عن اخلدمات التي تقدمها للمجتمع من خالل عرض  
مناذج لصور املرضى الذين يقومون برحلة العالج أو الذين أمت اهللا عليهم الشفاء وتشير  

لنابعة من هنا الصور على أن كالهما يحتاج ملساعدة ودعم اجلمهور املتابع تلك املساعدة ا
  فكرة كلنا واحد.
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  األساليب الدعائية التي تستخدمها صفحات املؤسسات اخليرية على موقع الفيس بوك:

) تنوع األساليب الدعائية التي استخدمتها الصفحات  10يظهر من خالل الشكل رقم ( 
وكان يف مقدمتها األسلوب العاطفي والذي مت توظيفه على سبيل املثال من خالل عرض  
املستحقة   تلك  أو  املرضى،  من  سواء  معها  التعامل  يتم  التي  للحاالت  وفيديوهات  صور 

مي الدخل، أو الفيديوهات اإلعالنية التي يتم إنتاجها  للمساعدة من املحتاجني من معدو
خصيًصا لدعم قيم املسئولية االجتماعية لدى اجلمهور املتفاعل وتأكيد أهمية االشتراك  
يف مثل هذه املشروعات والتي تعود على املحتاج يف هذه اللحظة، وقد تعود على املتبرع  

الترتيب الثاني وذلك من خالل تكرار نشر  نفسه يف يوم من األيام، يليه أسلوب التكرار يف  
املجتمع   وممثلي  املشاهير  من  عدد  فيها  باالشتراك  يقوم  التي  اإلعالنية  الفيديوهات 
املدني من كافة الطوائف، وكذا الفيديوهات املعبرة عن أنشطة تلك املؤسسات سواء من  

تها املؤسسة، أو عرض رحلة عالج املرضى الذين تعافوا بفضل الدعم واملساندة التي تلق
صور االمتنان للحاالت التي استقبلت املساعدات العينية لتكمل رحلة احلياة بصورة أمنه  

  وبدعم من املجتمع. 
ثم جاء أسلوب الشهادة يف الترتيب الثالث والذي مت توظيفه على سبيل املثال من خالل  

كان ما  والتي  املؤسسات  تلك  بخدمات  متتعوا  ممن  مواطنني  شهادات  أن    عرض  لهم 
من   أقرانهم  جتاه  االجتماعية  باملسئولية  وإحساسهم  املتبرعني  دعم  لوال  عليها  يحصلوا 
غير القادرين على القيام بذلك، بينما جاء أسلوب الهاشتاج يف الترتيب الرابع والذي مت 
التي تدعمها تلك املؤسسات خاصة الصحية منها مثل "أدعم   توظيفه يف دعم احلمالت 

ب "صعيد  املدني  بهية"  املجتمع  قوى  تدعو  التي  الهاشتاجات  من  وغيرها  سرطان"،  ال 
  للتكاتف والوقوف صًفا واحًدا ملحاربة الفقر واملرض يف املجتمع.
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  مصادر املادة اإلعالمية املقدمة على الصفحات:

لى أخبار املؤسسة وأنشطتها وعلى  ) اعتماد مسئولي الصفحات ع 11يوضح الشكل رقم (
شهادات كافة أطراف املجتمع املدني الداخلي واخلارجي الداعمة لها يف الترتيب األول،  
التي   اإلعالنية  الفيديوهات  نشر  خالل  من  وذلك  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  يليها 

ملؤسسة، كما  تذاع على التليفزيون وغيره من وسائل اإلعالم، وعرض مناذج من أنشطة ا
التي تقوم مبراقبة تلك   التقارير الصادرة من اجلهات الرسمية  اعتمدت الصفحات على 

  املؤسسات مما يعد شهادة أمان لطمأنة املواطنني وتشجيعهم للتبرع لها.
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  مدى حتقق الفورية:  
 معدل التحديث على الصفحاتمت قياس معيار الفورية من خالل رصد 

  ) فئة التحديث: 1(

) مدى قيام الصفحات ببعد التحديث للمعلومات، حرصت معظم 12يوضح الشكل رقم (
يف  منشورات  ثالث  من  بأكثر  التحديث  جاء  حيث  املعلومات  حتديث  على  الصفحات 

الثا الترتيب  يف  منشورات  بثالثة  التحديث  يليها  الصفحات،  كل  على  األول  ني  الترتيب 
عمي   وابن  "أنا  صفحة  رسالة"  جمعية  بهية،  "مؤسسة  من  كٍل  صفحات  يف  هذا  وضح 
اليومي  التحديث  حيث  من  األعلى  املؤسسات  كانت  حيث  األورمان"  الغريب،  بنساعد 

، واألورمان، وهو ما يعد أحد أوجه االتفاق مع نظرية  57375للصفحات، يليها مؤسسة  
حيث الفورية  مبعيار  يتعلق  فيما  يف    الثراء  بوك  الفيس  تفاعلية  املؤسسات  تلك  وظفت 

  التحديث املستمر للمنشورات بها.  
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  مدى حتقق معيار تعدد الرموز والوسائط لتقدمي املادة اإلعالمية: 

 ) استخدام الرموز:2(

) رقم  الشكل  املتعددة 13يوضح  للوسائط  الدراسة  عينة  املؤسسات  صفحات  توظيف   (
مقارنة   الوسائط  هذه  ظهور  نسب  خالل  من  وذلك  اإلعالمية،  املادة  تقدمي  رموز  وتنوع 
شبكات  إمكانيات  من  الصفحات  معظم  استفادت  حيث  الثابتة  النصوص  ظهور  بنسب 

الو متعددة  وسيلة  لكونها  االجتماعي  يف التواصل  نوعية  ثورة  ظهورها  أحدث  سائط 
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الصوت   وملفات  والنصوص  الصورة  من  مزيًجا  يتضمن  أصبح  والذي  االتصالي  املحتوى 
ولقطات الفيديو، مما يجعل املعلومة أكثر قوة وتأثيًرا، حيث اتضح اعتماد الصفحات على  

املسئ  فكرة  وتدعيم  للجمهور،  إيصالها  تود  التي  الرسالة  توصيل  يف  الوسائط  ولية هذه 
املدني يف   املجتمع  أفراد  وتفاعلية  املؤسسة  املوضوعية ألنشطة  الصور  باستخدام  لديهم 
اهتمام  حيث  من  متقدم  ترتيب  يف  املصورة  الفيديوهات  جاءت  أيًضا  األنشطة،  تلك 

  الصفحات بالنشر وإبراز أنشطة املؤسسة، واإلعالن عن أهدافها.
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  مدى حتقق معيار التركيز الشخصي: 

 ) التركيز الشخصي: 3(

) الشكل رقم  التركيز الشخصي يف دعايتها  14يوضح  لبعد  املؤسسات  إتاحة صفحات   (
والرد   املستخدمني،  أمام  الشخصي  االتصال  إمكانية  الصفحات  أتاحت  ولقد  اإلعالمية، 

الصفحة أو من خالل االتصال  على استفساراتهم وتعليقاتهم من خالل الرد املباشر على  
باألفراد عبر البريد اخلاص بهم، مما يعد اتفاق مع نظرية ثراء الوسيلة وذلك فيما يتعلق  

  مبعيار حتقق التركيز الشخصي مع احلمالت اإلعالمية للمؤسسات. 
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  مدى حتقق معيار اللغة:  

  - ) اللغة:4(
) احلرص على استخدام اللغة املألوفة لدى كافة فئات مستخدمي 15يبني الشكل رقم (

الصفحة، على اعتبار أنها اللغة األكثر سهولة "فهًما وكتابة"، ورَصد التحليل متيز أسلوب  
اللغة باللياقة وعدم وجود ألفاظ خادشة أو معيبة يف أي من الصفحات وهو ما يعد أحد 

ية الثراء فيما يتعلق بتحقق معيار استخدام وتوظيف اللغة املألوفة  أوجه االتفاق مع نظر
التي   للقيم  الصفحات  مع  املتعاملني  احترام  على  هذا  يدلل  كما  اإلعالمية،  الدعاية  يف 

  قامت من أجلها تلك املؤسسات، والتعاطف الشخصي مع رواد تلك املؤسسات.
  ثانًيا: نتائج دراسة القائم باالتصال:

املؤسسات اخليرية   باالتصال يف  القائم  للتطبيق على  كيفي  استبيان  استمارة  مت تصميم 
) معها  التواصل  مت  التي  العينة  "مستشفى  15وبلغت  مؤسسات  يف  اتصال  مسئول   (

وذلك 57357 رسالة"  اخلير، جمعية  بهية، مؤسسة مصر  األورمان، مؤسسة  ، مؤسسة 
) يوًما لإلجابة املتأنية عليها ومت حتليلها بعد  15بتسليمهم التساؤالت وتركها معهم ملدة ( 

 جتميع كافة االستمارات وجاءت نتيجة التحليل كالتالي: 
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  : مدى تفاعلية اجلمهور على صفحات املؤسسة.املحور األول

نشر   تسهيل  يف  كبير  بشكل  أسهمت  للمؤسسات  الرسمية  الصفحة  أن  العينة  ذكرت 
بال يتسم  بشكل  والفعاليات  عبر صفحات  املعلومات  التواصل  أسهم  واألنية، حيث  سرعة 

الفيس بوك يف توسيع نطاق االتصال االجتماعي لدى األفراد الذين تزيد لديهم النزعة  
الفيس  عبر صفحات  االفتراضي  االجتماعي  بالتفاعل  اجلزء  هذا  تعويض  فيتم  الفردية 

نشاط بوك، حيث استطاعت املؤسسات عينة الدراسة عرض وجهة نظرهم فيما يخص  
املؤسسة والقائم على مسئولية كافة أفراد املجتمع جتاه بعضها البعض وذلك من خالل  
تقدمي صور ومناذج حلاالت إنسانية تبدو قريبة الشبة من أنفسنا؛ مما ساعد يف إيجاد  
املؤسسات،   لتلك  الدعم  توجيه  بدورة على  وانعكس  احلاالت  تلك  مع  التعاطف  من  حالة 

مسئ أكد  الصدد  هذا  مت ويف  أنه  الدراسة  عينة  اخليرية  املؤسسات  يف  االتصال  ولو 
أسباب  عدة  وذكروا  املجتمع  مع  التواصل  وسائل  أهم  كأحد  بوك  الفيس  من  االستفادة 

  وهي:
   أنه وسيلة مفتوحة تعتمد على التكنولوجيا احلديثة منخفضة التكاليف مما

  وسع من دائرة مستخدميه.
 ل وخارج مصر. تخطى احلدود اجلغرافية والثقافية داخ 
 .حرية وسهولة النفاذ إلى املعلومة 
   السمة التفاعلية التي متيز صفحات الفيس بوك جتعل من اجلمهور شريك

 أساسي يف صناعة املحتوى اإلعالمي واإلسهام يف زيادة النشر. 
  .توثيق أعمال املؤسسة اخليرية 
   املؤسسات من ترسيخ كثافة التفاعلية التي بات يحظى بها الفيس بوك مكّن

منوذج العمل التطوعي من خالل كثافة النشر عبر الصفحات مما يسهم يف  
 تنمية قيم املسئولية االجتماعية لدى اجلمهور. 

 املحور الثاني: نوعية األشخاص املتفاعلني عبر صفحات الفيس بوك:  

ية وخاصة  يتسم رواد صفحات املؤسسات اخليرية بأنهم من املهتمني بالقضايا االجتماع
اإلنسانية منها، وتسمح لهم الصفحات بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مشكالتهم، تتسم  
على   املترددين  وهؤالء  املؤسسة  بني  الفعال  االتصال  وتعمق  باإلبداع  املشاركات  معظم 
الصفحة من حيث إبداء آرائهم يف أنشطة املؤسسة وانتهاء برغبتهم يف العمل التطوعي  

  ؤسسة من خدمات.فيما تقدمه امل 
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املتوسط   االقتصادي  املستوى  أصحاب  من  بأنهم  الصفحات  مع  املتفاعلني  معظم  يتسم 
  وبالرغم من ذلك يسارعون بتقدمي العون املادي واملعنوي ألنشطة املؤسسة.

ويف هذا داللة على جناح تلك املؤسسات يف تنميه فكرة املسئولية االجتماعية لدى أبناء 
  املجتمع. 

  الث: القيم االجتماعية التي تدعمها الصفحات.املحور الث
من    بعدد  تهتم  الرسمية  الصفحات  أن  اخليرية  املؤسسات  يف  االتصال  مسئولو  ذكر 

فيه  يعيش  الذي  املجتمع  جتاه  للفرد  االجتماعية  املسئولية  قيم  تدعم  التي  األهداف 
املجتمع   أن  أكدوا  كما  مساعدات،  أو  تأميني  غطاء  بال  معه  يتواجدون  الذين  واألفراد 

ه من تبرعات وذلك كونه مجتمع متماسك ولدية قدرة  املدني داعم قوي من خالل ما يقدم
مليار سنوًيا لدعم املؤسسات العاملة يف القطاع   20متويلية كبيرة حيث يسهم بأكثر من  

  ).47( اخليري هذا بخالف ما يقدم لألعمال اخليرية بشكل غير منظم
يصنعه أن  ميكن  التي  القوة  مكامن  املؤسسات  لتلك  املصرية  التجربة  يف  العمل تتجلى  ا 

تلك   استطاعت  حيث  املجتمع،  أبناء  بني  االجتماعي  التكافل  مبدأ  من  انطالًقا  اخليري 

  املؤسسات أن تقدم الدعم لقطاعات كثيرة يف املجتمع. 

  املحور الرابع: االستراتيجيات االتصالية املتبعة يف الصفحات. 
أساسية   عناصر  على  تعتمد  الصفحات  هذه  معظم  أن  باالتصال  القائم  يف أكد 

اإلعالم  االستهداف،  املستهدف، طرق  مثل حتديد اجلمهور  لها  االتصالية  االستراتيجية 
ناشطني،   أو  اعتماًدا   وقياساملساعد سواء مؤسسات  الصفحات  وتقوم هذه  الفعل،  رّدة 

املوضوعة   أهدافها  إلى  العام  الرأي  توجيه  أو  إقناع  مبحاولة  السابقة  العناصر  على 
  مسبًقا. 

ا مختصًرا للخطة اإلعالمية التي تقوم عليها الصفحات وفقا ملا ورد يف  نعرض هنا منوذجً 
    - إجابات القائم باالتصال وما وضح من نتائج التحليل البنائي للصفحات ومتثلت يف:

  : للحملة العامالهدف  -1

يتم إنشاء الصفحة خدمة ألهداف املؤسسة الراعية لها، مثل تسليط الضوء على حق من 
اإلنسان سواء حقه يف الرعاية الصحية، التعليم، املسكن اآلمن، توفير مستلزمات  حقوق  

 احلياة وهي أساس اخلطة اإلعالمية.
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  : املستهدفاجلمهور  -2

أكدت العينة تنوع الفئات املستهدفة يف كل صفحة سواء كانت فئة واحدة أو أكثر من فئة،   
التي   الرسائل  بعض  يتم    تكونوهناك  وعليه  اإلناث  أو  للذكور  خاص  بشكٍل  موجهة 

الدرجات  حسب  على  الفئات  تقسيم  إلى  البعض  يتجه  كما  اجلنس،  على  بناًء  تقسيمها 
  العلمية أو االنتماء املجتمعي.

  :املستهدفاهتمامات اجلمهور  -3

أشبه بخطة تقييم احتياجات الفئات التي تستهدفهم الصفحة،    تكوناهتمامات اجلماهير  
وتنّوع االهتمامات يساعد على وضع خطط مختلفة آللّية العمل يف كل جزئّية من اخلطة  

  اإلعالمية وطرق اخلطاب واألدوات التي سيتم استخدامها.

  :الوصولطرق  -4

والتي  ذكر   املستهدف  اجلمهور  إلى  الفرعّية  الرسائل  إيصال  أساليب  باالتصال  القائم 
وقسم   ميدانّية،  نشاطات  وجود  حال  يف  وهذا  ميداني  قسم  وهما:  قسمني  إلى  تنقسم 

  إلكتروني وهو حديثنا الرئيس وتتعدد الوسائل اإللكترونية املستخدمة و نذكر منها: 
ميتل  -أَ الذي  املوقع  وهو  خيارات  الفيسبوك:  يتيح  كما  مصر،  يف  وصول  نسبة  أكبر  ك 

أوسع يف املشاركة والتفاعل مع اجلمهور عبر ميزة التعليقات سواء على الصفحات العامة 
أو   الدراسة   احلساباتأو يف املجموعات  الشخصية ولذا تهتم به جميع املؤسسات عينة 

  وتهتم بتحديث تفاعلية الصفحة بشكل يومي.
يتم االعتماد عليه يف نشر األخبار واملعلومات يف حالة االحتياج لنشر    تويتر: كثيًرا ما  -بَ 

  النقاشات الطويلة.  عناملعلومات امللّخصة بعيداً 

  انستجرام: ويستخدم لتوجيه الرسائل للجمهور خاصة املقيمني خارج مصر.   -ج

  : الرعاة -5

  يندرج يف هذا القسم بندان أساسيان: 
التي    -أ   واألشخاص  رئيًسا يف اجلهات  جزًءا  وتكون  مباشر  بشكٍل  املؤسسة  مع  تتعاون 

  الدعم املالي لها.
اإلعالمية   -ب للرسائل  االستجابة  نتيجة  املؤسسة  مع  تتعاون  التي  واألشخاص  اجلهات 

يف   للمشاركة  يتطوعون  الذين  واملشاهير  النشطاء  مثل  اإلعالم  وسائل  عبر  املوجهة 
ة القدم والفنانني يف احلمالت اإلنسانية التي  الصفحة مثل مشاركة العديد من العبي كر
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نشاط   لدعم  مصورة  صوتية  رسائل  بتصوير  وذلك  اخليرية  املؤسسات  تلك  تخص 
  املؤسسة.

  النشاط اإلعالمي للصفحة:  تقييم -6

مدى   قياس  يتم  معني،  ملوضوع  االتصالية  الرسائل  توجيه  بعد  أنه  باالتصال  القائم  أكد 
هداف التي أنشئت ألجلها سواء على املدى القريب أو التي تفاعلية الصفحة يف حتقيق األ

  يأمل القائمون على الصفحة حتقيقها على املدى البعيد.
يعمل القائم باالتصال بوضع مخططات بيانية للصفحات وإحصائيات عن عدد املتفاعلني  

  التي القت صدى إيجابي أكثر من غيرها. النشاطاتوالصدى الناجت عنها، وقياس أكثر 
من   باالتصال  القائم  يستفيد  يف    حتديدكما  عليها  التركيز  يتم  كي  املهتمة  الفئات 

هذا  مع  املتفاعلة  غير  األخرى  اإلعالم  وسائل  جلذب  خطة  ووضع  املشابهة  النشاطات 
النوع من األنشطة، باإلضافة لتحديد املدة الزمنية الكفيلة بإيصال رسالة كل نشاط مما 

  قبلية للمؤسسة.يساعد يف إعداد اخلطط املست
الفئة   هم  األفراد  ألن  املؤسسات   األكثرونظًرا  فإن  لذا  التبرعات؛  مسألة  يف  أهمية 

  تستخدم وسائل متعددة للوصول إلى اجلمهور وهي: 
االتصاالت الشخصية املباشرة، وهي األكثر فعالية حيث إن هناك العديد من األسئلة    -1

 إجابة يف اللقاء مع املستفيد.التي قد يطرحها املانح، والتي جتد لها 
  التبرع من خالل احلمالت يف الشوارع واألسواق.  -2
جميع    -3 عن  وجتيب  متناهية،  بدقة  وتعد  الشخصية  الصفة  تأخذ  التي  اخلطابات 

 األسئلة التي ميكن أن يطرحها املانح. 
 باملانحني. املناسبات اخلاصة كاألعياد أو يف رمضان حيث يتم االتصال   -4
اإلعالن   -5 يف  ذكية  وسائل  اعتماد  ذلك  ويتطلب  اإلعالن  طريق  عن  للتبرع  الدعوة 

 باإلضافة إلى البساطة. 
الدعوة لإلسهام يف تغطية نفقات اخلدمة، كما هو احلال يف الدعوة لكفالة اليتيم، أو   -6

اه للمنازل  تغطية تكاليف عالج مريض أو تغطية نفقات تعليم طالب جامعي، أو توصيل مي
من   التي  الغاية  ومعرفة  اخلدمة  لتقدمي  مباشر  أسلوب  أنه  أساس  على  الفقيرة  والقرى 

 أجلها يقدم الدعم.
بعمل   -7 املهتمون  إليها  يدعى  التي  التطوعية  املنظمات  تقيمها  التي  السنوية  احلفالت 

 اخلير.
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املقتر  -8 بتقدمي  اخليرية  املؤسسة  تقوم  عندما  املشاريع خاصة  املتعلقة  مقترحات  حات 
بطلب تبرع إلنشاء مشروع أو تكملته، أو تشغيل مشروع طبي أو تعليمي أو اجتماعي. وقد 
املانحة   املنظمات  املعتمدة خاصة من  الوسائل  أهم  املشاريع وصياغتها من  إعداد  أصبح 

 لتقدمي الدعم املتعلق بتنفيذ املشاريع اخليرية. 
برسو  -9 الفنانون  يسهم  حيث  الفنية  يخصص  املعارض  بحيث  الفنية  وأعمالهم  ماتهم 

 العائد ألعمال املنظمة التطوعية.
من    -10 التبرعات  جمع  وتستهدف  املدارس،  أو  األسواق  يف  وتوضع  اخلير  حصالة 

 الراغبني يف ذلك.
املسيرات الرياضية مثل تلك التي أقامتها جمعية األورمان لدعم بناء مستشفى شفا   -11

 سرطان".  األورمان حتت شعار "صعيد بال
 : Swot)مناقشة النتائج يف ضوء منوذج (

الرباعي   التحليل  منوذج  علي  للدراسة  العامة  النتائج  عرض  يف  االعتماد    (Swot)مت 
الفرص   التحديات،  أبرز  الضعف،  نقاط  القوة،  (عوامل  وهي  محاور  أربعة  علي  القائم 

املؤسسات   استخدام  تقييم  والتي ميكن من خاللها  الفيس املحتملة)،  اخليرية لصفحات 
كثافة   حتقيق  استطاع  كنموذج  املستخدمني  لدى  االجتماعية  املسئولية  دعم  يف  بوك 
تفاعلية من قبل جمهور يتميز بسعة تطلعاته وسرعة احلركة واجلنوح الدائم للتجديد يف 
املؤسسات لالستفادة   تلك  أمام  املتاحة  للفرص  برؤية  للخروج  األفكار واآلراء يف محاولة 

اإلمكانيات الهائلة التي باتت متاحة لتنويع وسائل االتصال مع اجلمهور بتقنيات عالية   من
  وتكاليف قليلة.

  أوًال: نقاط القوة:

  بالوظيفة اخلبرية ورسم صورة إيجابية عن املؤسسة. الصفحاتاهتمام  -1
  تدعيم الثقة مع اجلمهور.  -2
املؤسسة، وتسجيالت وفيديوهات تشرح  عرض الصور والنماذج املستفيدة من نشاط    -3

  األدوار املجتمعية التي تتبناها مما يرفع درجة مصداقية هذه الصفحات.
النجوم    -4 بتوظيف  وذلك  الدعائي،  النشاط  الدعاية اجلذابة يف  استراتيجية  استخدام 

  واملشاهير، وقيادات املجتمع املدني ذات التأثير على اجتاهات اجلمهور.
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املهتمني  مت توظيف اإل  -5 املتابعني  للفيس بوك وذلك من خالل حتويل  التقنية  مكانيات 
إلى فاعلني مع احلملة ومشاركة اجلمهور سواء بالرأي، أو صناعة املحتوى اإلعالمي ملا 

  يبث على الصفحات. 
مما    -6 اإلعالمية  مادتها  عرض  يف  الصفحات  وظفتها  التي  اإلعالمية  القوالب  تنوع 

  متابعة الصفحات.  أسهم يف ارتفاع كثافة
مع   -7 اجلمهور  تفاعلية  كثافة  يف  أسهم  الشعارات  ورفع  العاطفي  األسلوب  استخدام 

  املؤسسات.
تلك    -8 تتلقاها  التي  التبرعات  حجم  خالل  من  مصر  يف  املدني  املجتمع  قوة  توضيح 

  املؤسسات.

 ثانيًا: نقاط الضعف: 

خدمات   مستحقي  من  كثير  لدى  مادية  إمكانية  وجود  للتفاعل  عدم  اخليرية  املؤسسات 
  عبر اإلنترنت. 

ضعف خدمات اإلنترنت يف كثير من القرى واملناطق النائية مما يؤثر على تفاعلية الفئات 
 املستحقة للخدمة.

، 57357تأخر الرد على بعض االستغاثات خاصة تلك الواردة على صفحات مستشفى  
 ومستشفى مجدي يعقوب، ومؤسسة مصر اخلير.

املنشورات   ضياع  يف  يتسبب  الصفحات  على  مكثف  بشكل  املصورة  اإلعالنات  عرض 
 اخلاصة باالستغاثات اخلاصة بالفئات املحتاجة. 

يفتح   اخليرية  املؤسسات  تتلقاها  التي  التبرعات  حجم  عن  دقيقة  بيانات  عرض  عدم 
 املجال لتداول املعلومات غير الدقيقة عن موضوعية ونزاهة تلك املؤسسات.

  : ًا: الفرص املتاحةثالث

الفيس بوك ساعد املؤسسات اخليرية يف إنتاج إعالنات مصورة تتسق واخلصائص الفنية  
لتلك الوسيلة، وذلك من خالل مزج الصور والنصوص وملفات الصوت ومقاطع الفيديو،  
كما أن تقنية الفيس بوك مكنت املستخدمني من تبادل تلك الوسائط املتعددة مع بعضهم  

  البعض.
املؤسسات يت صفحات  تنشره  الذي  للمضمون  املستمر  التحديث  ميزة  بوك  الفيس  يح 

 اخليرية وذلك متاشًيا مع ما تقدمة املؤسسة من خدمات.
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حتديد  يف  اخليرية  املؤسسات  يف  باالتصال  القائم  تساعد  بوك  الفيس  عبر  التفاعلية 
إلعالنات للمؤسسة أعداد املتابعني على الصفحة، وإمكانية إثباتها مما يسهم يف جذب ا

 وتوفير املوارد املالية التي تضمن استمرار تقدمي اخلدمات بها.  
واستقبال  إرسال  إمكانية  حيث  من  بوك  الفيس  عبر  التواصل  يتيحها  التي  الالتزامنية 

 الرسائل يف وقت مناسب للمستخدم.
من   كبير  بعدد  وتدعيمها  املؤسسات  تلك  املصورة يف  اإلعالنات  إنتاج  مشاهير احترافية 

املجتمع يرفع عدد متابعي الصفحات الرسمية للمؤسسات، ومن َثم كسب درجة كبيرة من  
  التعاطف الوجداني معها.

االهتمام مبصداقية املؤسسات اخليرية يقوم بتكوين ارتباط وجداني مع اجلمهور ويؤثر   
قرارً  يكون  غالًبا  املؤسسات  تلك  أهداف  تبنى  قرار  إن  نحوها حيث  توجهاتهم  ذاتًيا يف  ا 

 يتخذه الفرد بناًء على قناعته ودرجة ثقته الشخصية. 

  تواجه املؤسسات: التيرابعًا: التحديات 

ضعف خدمات اإلنترنت يف معظم القرى واألماكن النائية يف مصر مما يجعل مد خدمة 
  اإلنترنت غير متاحة أمام قطاع كبير من املستفيدين من خدمات املؤسسة.

املستوى التقني واملهني للقائم باالتصال مبا يساعد يف االستجابة  ضرورة االهتمام برفع  
 للتغيير واإلسهام يف إنتاج رسائل تخدم أهداف املؤسسات اخليرية. 

 نشر بيانات موثقة عن مصادر متويل املؤسسات.
قد   الصفحات  تلك  أنشطة  من  املستهدفة  للفئات  واالقتصادي  التعليمي  املستوى  طبيعة 

 يعيق استقبالهم الرسائل املوجهة عبر الصفحات. 
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