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اســتهدف البحــث  التعــرف علــى اآلليــات الــى تتبعهــا  املنظمــات غــر الرحبيــة إلدارة عالقتهــا  
مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي  وقــت انتشــار فــروس كــوروان ىف اجملتمــع 
املصــري، وإذا مــا لعبــت إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر الفيســبوك  دور ىف تعزيــز والء اجلمهــور هلــا، 
وذلك ابلتطبيق على عدد )309( مفردة من مستخدمي صفحات املنظمات غر رحبية، حيث مت 
تقسيم الفئات اجلماهرية من ُمستخدمي صفحات املنظمات غر الرحبية إىل  )املترعني واملتطوعني 
،املســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة ،متابعــو الصفحــات بشــكل عــام(، ومت االعتمــاد علــى منــوذج  
“IDIC” الــذي يوضــح اجــراءات املنظمــات للحفــاظ علــى العالقــات مــع العمــالء 
 ،Differentiate و التميــز ،  Identify علــى املــدي الطويــل وهــي » اهلويــة
والتفاعل Interaction ، و التخصيص Customize« ، وتوصل البحث 
ىف أهــم نتائجــه إىل وجــود عالقــة  ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة 
عالقتهــا مــع العمــالء )مــن الفئــات اجلماهريــة حمــل التطبيــق( علــى الفيســبوك  وبــني 

والء اجلماهــر هلــا.
كمــا تبــني وجــود عالقــة بــني املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة ابلصفحات حمل 
التطبيــق وبــني كل مــن املتغــرات الــي متيــز الرســائل الــى توجههــا املنظمــات جلماهرهــا،  
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر و املنفعة املتوقعة والشعور ابلتقدير من قبل 
املنظمــة ، ووالء اجلمهــور للمنظمــة ، كمــا تبــني توجــد فــروق  ذات داللــة إحصائيــة بــني 
املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة  وبــني كل مــن )معــدل اســتخدام الصفحــة ، 

الثقــة ىف املضمــون املعــروض ، تقديــر املبحوثــني للجهــد املبــذول ( . 

فاعلية أساليب إدارة المنظمات غير الربحية 
لعالقتها مع العمالء خالل أزمة كورونا عبر  وسائل 
التواصل االجتماعي فى تعزيز والء الجمهور لها 

عالن   مدرس العالقات العامة والإ

هرام الكندية  
أ
عالم – جامعة ال بلكية الإ

ن عىل ن عالء الد�ي م�ي د . �ن

ملخص البحث : 
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مقدمة :
ىف ضــوء اإلمكانيــات الــى توفرهــا وســائل التواصــل االجتماعــي واعتمــاد قطــاع مجاهــري 
عريــض عليهــا،  أصبــح االعتمــاد علــى تلــك الوســائل مــن قبــل املنظمــات أحــد أهــم 
، وال  االفرتاضــي  الواقــع  ”Social Presence“  ىف  االجتماعــي  الظهــور  أشــكال 
يقتصــر األمــر فقــط علــى جمــرد التواجــد علــى تلــك الوســائل ولكــن أيًضــا متابعــة مــا يقــوم 
املســتخدمون مبشــاركته علــى احلســاابت اخلاصــة ابملنظمــات ، نظــرًا ألن تلــك الوســائل 
تلعــب دورًا كبــرًا ىف نقــل وتــداول املعلومــات بــني املســتخدمني بصــرف النظــر عــن مــدي 
صحــة تلــك املعلومــات ؛ لذلــك جيــب علــى الشــركات أن تقــوم ابالســتغالل األمثــل لتلــك 
الوســائل وحســن إدارهتــا مــن خــالل وضــع قواعــد واضحــة إلدارة عالقتهــا مــع العمــالء. 
أن  هبــا  اخلاصــة  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  خــالل  مــن  للمنظمــات  فيمكــن 
 “Social –Reputation القنــوات  تلــك  علــى  الســمعة  وإدارة  بتأســيس  تقــوم 
تلــك  علــى  األزمــات  إلدارة  وتصــورات  خطــط   ووضــع   ،  Management”
 “Social االنطبــاع  وإدارة   ، “Social – Crisis Management”الوســائل
 ”Reputation Management – أو إدارة العالقــة مــع عمالئهــا عــر قنــوت 
 ،  “Social- Customer Relation Management” التواصل االجتماعي
وذلــك هبــدف الوصــول إىل  عمــالء ُجــدد أو تعظيــم االســتفادة مــن العمــالء احلاليــني 
، والتعــرف علــى العمــالء املرتقبــني ، وذلــك ىف ضــوء  أن وســائل التواصــل االجتماعــي 
أصبحــت  ُتســهم يف تشــكيل انطباعــات وصــور مســتخدميها الذهنيــة عــن األشــياء 

)1( واألشــخاص.  واألفــكار  واألماكــن 
ومــن هنــا يهتــم هــذا البحــث بدراســة اآلليــات الــى تنتهجهــا عينــة مــن املنظمــات غــر 
 )CRM(اهلادفــة للربــح إلدارة عالقتهــا مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي
 ،“Covid-19” وقــت األزمــة احلاليــة الــى متــر هبــا البــالد ىف ظــل إنتشــار وابء كــوروان
للتعــرف علــى الكيفيــة الــى تقــوم مــن خالهلــا تلــك املنظمــات ابلتفاعــل علــى الفيســبوك  
مع مجاهرها املختلفة من حيث  طبيعة املضامني املنشورة ، واآلليات الـُمتبعة للرد على 
تلــك املنشــورات ، واجتاهــات اجلماهــر املختفــة حنــو تلــك املضامــني ، ودوافــع اســتخدام 

تلــك الصفحــات مــن قبــل اجلماهــر. 
وُيكــن تعريــف إدارة العالقــة مــع العمــالء ”CRM“ أبهنــا احملــرك الرئيســي للمنظمــات 
بــداًل مــن املنتــج ، مــع الرتكيــز علــى تســويق العالقــات؛ حيــث  للرتكيــز علــى العميــل 
ينصــب الرتكيــز علــى حتســني الربــح علــى املــدي الطويــل مــن خــالل التحــول مــن التســويق 
القائــم علــى املعامــالت إيل الرتكيــز علــى كســب ُعمــالء جــدد مــن خــالل اإلدارة الفعالــة 
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لعالقــات العمــالء)2( ، بينمــا يــري كل مــن »Chen & Popovich« أن إدارة العالقــة 
مــع العمــالء هــي عمليــة الدمــج بــني جمموعــة العمليــات املختلفــة واجلانــب التكنولوجــي  
لفهــم عمــالء املنظمــات مــن منظــور خمتلــف عــن املنظــور التقليــدي والــذي يقتصــر علــى 
مــن هــم ؟ ومــاذا يفعلــون؟ )3( ، كمــا أنــه يكــن تعريفهــا أبهنــا إدارة العمليــات التجاريــة 
بشــكل متكامــل وبطريقــة تكنولوجيــة؛ وذلــك لتعظيــم العالقــة بــني  كل مــن املبيعــات، 

وخدمــة العمــالء، وإدارة املــوارد البشــرية، والبحــث والتطويــر ، والتمويــل. )4( 
اآلليــات واالســرتاتيجيات  العمــالء أبهنــا  مــع  العالقــة  إدارة  تعريــف  ُيكــن  هنــا  ومــن 
املنظمــات  تتمكــن  مــع خمتلــف عمالئهــا، حبيــث  املنظمــات ىف عالقتهــا  تتبناهــا  الــى 
مــن التعــرف علــى احتياجــات العمــالء ورغباهتــم وأهــم املشــاكل الــى تواجههــم، هبــدف 

احملافظــة علــى تلــك العالقــة ألطــول فــرتة ممكنــة. 
تقــوم االتصــاالت ىف املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح علــى االتصــاالت الشــخصية مــع 
املســتفيدين و املاحنــني ، أي أهنــا تكشــف عــن درجــة عاليــة مــن التفاعــل ممــا ُيشــر إىل  
ــا ملمارســة وتطبيــق عمليــة إدارة العالقــة مــع العمــالء  أن تلــك املنظمــات تُعــد جمــااًل مثالًي
CRM ، ويــري ”Bennett“ أن العالقــة بــني املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح وبــني 
املاحنــني »املترعــني«  تقــوم علــى التبــادل ، أي أن املترعــني يقدمــون الدعــم املــادي لتلــك 
املنظمــات لكــي حيصلــوا ىف املقابــل علــى االحــرتام واالعــرتاف هبــم كأعضــاء فعالــني ىف 

اجملتمــع. )5(
مفاتيــح  أهــم  مــن  للربــح  اهلادفــة  غــر  املنظمــات  مجاهــر  تصنيــف  عمليــة  وتعــد 
املســتفيدين  بــني  مــا  العمــالء  مســميات  تتنــوع  حيــث   ، العمــالء  مــع  العالقــة  إدارة 
Beneficiaries ،  واملترعــني  Donators، والعاملــني Employees ، واهليئــات 

  .  Regulators التنظيميــة 
 وتــؤدي عمليــة إدارة العالقــة مــع العمــالء  )CRM( جمموعــة مــن الوظائــف تتمثــل ىف 

تقييــم والء العمــالء للمنظمــة ، وتعزيــز ُســبل التعــاون بــني العمــالء واملنظمــة .
 ويكــن حصــر أســباب اعتمــاد املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح علــى إدارة العالقــة مــع 
العمــالء ىف االســتهداف الدقيــق للجمهــور احملتمــل ســواء هبــدف التــرع أو التطــوع ، 
والتعــرف بدقــة علــى اجلهــات املاحنــة مــن حيــث ســلوكهم ، ومساهتــم الديوغرافيــة ، وحتديــد 
طــرق الدفــع األنســب هلــم ، وكذلــك حتديــد اجلهــات املاحنــة األكثــر رحبًــا ، ابإلضافــة 
إلمكانيــة توظيــف املعلومــات الــى يتــم احلصــول عليهــا لتصميــم اســرتاتيجيات جديــدة 
للتعامــل مــع خمتلــف اجلماهــر)6(، وتطويــر العالقــات مــع العمــالء احملتملــني و حتويلهــم 

لعمــالء حاليــني لديهــم التــزام حنــو املنظمــة وكســب والئهــم ىف املســتقبل. 
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 وفيمــا يتعلــق ابألهــداف الــى ترغــب املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ىف حتقيقهــا عــر 
إدارة عالقتهــا مــع العمــالء فتتمثــل ىف تطويــر عالقتهــا مــع املاحنــني ســواء كانــوا أفــراًدا 
 Relationship العالقــات  تســويق  إىل   ابإلضافــة  متطوعــني،  أو  جمموعــات  أو 
 Marketing الــذي يلعــب دورًا كبــرًا يف  املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح حيــث ينظــر 
املاحنــون إىل  خدمــات تلــك املنظمــات علــى أهنــا ذات قيمــة للمجتمــع ، وابلتــايل يرغبــون 
ىف الدخــول ىف عالقــة أعمــق مــع املنظمــات الــى تقــدم تلــك اخلدمــات ، وهنــا أييت دور 
إدارة العالقــة مــع العمــالء مــن حيــث التعــرف علــي املاحنــني عــن قــرب ودراســة احتياجتهــم 

واهتمامتهــم وتلبيتهــا لتطويــر العالقــة معهــم.   
تتحــدد نتائــج إدارة العالقــة مــع عمــالء املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ىف ضــوء إدارة 
عالقتهــا مــع اجلهــات املاحنــة »املترعــني« بشــكل رئيســي، والتأكــد مــن أن املاحنــني لديهــم 
عالقــة ذات معــي مــع املنظمــات، لذلــك ينبغــي األخــذ ىف االعتبــار تقييــم احتياجاهتــم 
ورغباهتــم وإظهــار ذلــك ىف األنشــطة املختلفــة الــى تقــوم هبــا املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح.  
 وتتمثــل التحــدايت الــى تواجــه تطبيــق إدارة العالقــة مــع العمــالء يف املنظمــات غــر 
اهلادفة للربح  ىف كوهنا تتطلب استثمارًا كبرًا ىف موارد املنظمات ، وتوافر اإلدارة الفعالة 
إلدارة الكــم  اهلائــل مــن املعلومــات والتنســيق بــني تلــك املعلومــات والعمليــات املختلفــة، 
ابإلضافــة الحتماليــة عــدم وجــود اخلــرة اإلداريــة والتكنولوجيــة لــدي العاملــني خاصــة إذا 
كانــت املؤسســات صغــرة احلجــم ، وتعقــد اجلماهــر الــى تتعامــل معهــا املنظمــات غــر 
اهلادفــة للربــح نظــرًا الختالفتهــم النوعيــة، و ابلتــايل تتبايــن أهــداف املنظمــات الــى ترغــب 

ىف الوصــول إليهــا ابختــالف اجلماهــر الــى تتعامــل معهــا . )7(
 

تطبيقات إدارة العالقة مع العمالء: 
 يــري ” Bennet ، 2004 “  أن اآلليــات املتبعــة مــن قبــل املنظمــات غــر اهلادفــة 

للربــح إلدارة عالقتهــا مــع خمتلــف مجاهرهــا تتمثــل يف :)8(
   Relationship Advertising أواًل- عالقة اإلعالانت

 تتخــذ املنظمــات غــر الرحبيــة أشــكاالً خمتلفــة مــن اإلعــالانت ســواء كانــت ىف الوســائل 
اإلعالميــة  أو مــن خــالل املطبوعــات كاملطــوايت والكتيبــات ، أو مــن خــالل املوقــع 
اإللكــرتوين أو وســائل التواصــل االجتماعــي ، حيــث تلجــأ تلــك املنظمــات إىل  القصــص 
اإلنســانية إلاثرة األفــكار واملشــاعر وخللــق عالقــة ضمنيــة بــني املؤسســة وبــني مجهورهــا ، 
وتتبايــن أهــداف إعــالانت املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح مــا بــني )التعــارف - والــذي يســعي 
جلــذب انتبــاه العميــل حنــو املنظمــة وتكويــن صــورة ذهنيــة وانطبــاع جيــد لــدي العمــالء( 
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، و)البنــاء-  واملقصــود بــه بنــاء عالقــة مــع العمــالء احملتملــني ، وىف هــذه املرحلــة تســعي 
املنظمــات إىل  بــث رســائل ذات طابــع شــخصي لتحفيــز اجلماهــر للتعامــل معهــا (،  و 
) االســتمرارية – وأتيت بعــد أن يتخــذ اجلمهــور قــراره ابلتعامــل مــع املنظمــة ســواء كانــوا مــن 
املســتفيدين أو املترعــني، فــإن تكــرار تفاعلــه معهــا جيعــل مــن الســهل علــى املنظمــة التنبــؤ 

بتصرفــات اجلماهــر ىف املســتقبل(. 
  Two Ways Communication اثنًيا – االتصال ىف اجتاهني

مــن  وذلــك  العمــالء  مــع  العالقــة  إدارة  اجتاهــني دورًا كبــرًا ىف  االتصــال ىف  يلعــب   
خــالل التعــرف علــى وجهــات نظــر وآراء وانطباعــات اجلماهــر، وابلتــايل إمكانيــة تغيــر 

السياســات اخلاصــة ابملنظمــات مبــا يتناســب مــع اجلماهــر املختلفــة. 
   Database Marketing اثلثًا- تسويق قواعد البياانت

واملقصــود هبــا  تطويــر قواعــد البيــاانت اخلاصــة ابلعمــالء حيــث تتمكــن املنظمــات مــن 
إدارة وتقييــم العالقــات مــع جمموعــات املســتفيدين املختلفــة بكفــاءة وفاعليــة، ووضــع 

اخلطــط املختلفــة إلدارة تلــك العالقــات مــع اجلماهــر.
  Face to Face Contacts رابًعا – التواصل وجًها لوجه

 يُعــد التفاعــل وجًهــا لوجــه بــني املنظمــات ومجاهرهــا ذا فائــدة كبــرة يف إدارة العالقــة مــع 
العمــالء  حيــث إنــه يعمــل علــى تطويــر عالقــة املنظمــة ابجلمهــور،  واالســتجابة ملتطلباهتــم 

واحتياجاهتــم حيــث تشــجيع املنظمــة علــى الظهــور مبظهــر امللتــزم.
 Listening خامًسا- االستماع

 يتطلــب االتصــال ثنائــي االجتــاه االســتماع للجماهــر املختلفــة ، ســواء كان االســتماع 
مــن خــالل املقابــالت املتعمقــة أو االســتبياانت أو عــر التليفــون، أو مــن خــالل رســائل 
الريــد املباشــر ، أو عــر وســائل التواصــل االجتماعــي ، وذلــك للتعــرف علــى احتياجاهتــم 
احملتــوي  تشــكيل  وإعــادة  املســتقبل،  ىف  ابملنظمــة  عالقتهــم  لشــكل  وتوقعاهتــم  الفعليــة 

املعــروض مبــا يتناســب مــع تلــك االحتياجــات املســتقبلية.
   PR Activities  سادًسا- أنشطة العالقات العامة

كتنظيــم األحــداث واملؤمتــرات والنــدوات املختلفــة ، واملشــاركة ىف األحــداث ذات الصلــة 
ابجملتمــع ، وتنــاول أحــداث تتضمــن أنشــطتها موضوعــات تتعلــق ابهتمامــات واحتياجــات 
اجلماهــر املســتهدفة ، حبيــث تســاعد تلــك األنشــطة علــى بنــاء صــورة ذهنيــة ومسعــة جيــدة 

للمنظمات. 
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 اإلطار النظري للدراسة :  
تســتند هــذه الدراســة يف إطارهــا النظــري إيل منــوذج ”IDIC“ والــذي مت تطويــره مــن 
قبــل كل مــن بيــرز    و روجــرز  ”Peppers and Rogers “  ويقــرتح النمــوذج أنــه 
ينبغــي علــى املنظمــات أن تتبــي أربعــة إجــراءات مــن أجــل احلفــاظ علــى العالقــات مــع 
 ،Differentiate و التميــز ، Identify  العمــالء علــى املــدي الطويــل وهــي » اهلويــة

. »Customize  و التخصيــص ، Interaction والتفاعــل
وفيما يلي عرض لتلك اإلجراءات : 

اهلويــة  Identify  أنــه جيــب علــى املنظمــات أن تقــوم بتحديــد هويــة عمالئهــا . 1
والتعــرف عليهــم عــن قــرب، وحتديــد اجلمهــور املســتهدف بدقــة وذلــك لكــي تســتهدفهم 
ابخلدمــات واملنتجــات الــى تقدمهــا، وتســتجيب لتوقعاهتــم ىف املســتقبل عنــد التعامــل مــع 

املنظمــة . 
 التميــز Differentiate فاملقصــود بــه التميــز بــني العمــالء  وفًقــا »للقيمــة  . 

ســيضيفها  الــى  القيمــة  تعــي  هنــا  فالقيمــة    »Need »احلاجــة  و   »Value
احلاليــة،  القيمــة  أي  احلــايل  الوقــت  ىف  معهــا  التعامــل  نتيجــة  للمنظمــة  العمــالء 
وكذلــك القيمــة املســتقبلية واملتوقــع أن حيققهــا العمــالء نتيجــة تعاملهــم مــع املنظمــة ، 
أمــا احلاجــة  فاملقصــود هبــا التمييــز بــني العمــالء وفًقــا الحتياجاهتــم املختلفــة مــن املنظمــة.

التفاعل Interaction فاملقصود به آليات تواصل املنظمة مع عمالئها لضمان . 3
الفهــم الكامــل الحتياجــات وتوقعــات العمــالء، وعالقتهــم ابلعالمــة التجاريــة ومــدي 

والئهــم هلــا ىف ضــوء القيمــة املتحققــة نتيجــة تعاملهــم مــع املنظمــة .
التخصيــص   Customize ويعــي تصميــم املنتجــات واخلدمــات الــى تقدمهــا . 4

املنظمــات لكــي تتــالءم مــع احتياجــات وتوقعــات  العمــالء املختلفــة  والــي مت التعــرف 
عليهــا ىف املراحــل الســابقة. 
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شكل رقم )1( منوذج  IDIC إلدارة العالقة مع العمالء

ويتبــني مــن العــرض الســابق أن تلــك اإلجــراءات متتاليــة حيــث ىف البدايــة جيــب علــى 
املنظمات حتديد اجلمهور املستهدف بدقة، والتعرف عليه عن قرب لتحديد احتياجاته، 
وأولوايتــه، و املنفعــة املتوقعــة املتكونــة لديــه نتيجــة اســتمراره  ىف التعامــل مــع املنظمــة ىف 
املســتقبل، لتــأيت بعــد ذلــك املرحلــة الثانيــة وهــي التمييــز واملقصــود بــه متييــز العمــالء وفًقــا 
للقيمــة الــى ســيحققوهنا للمنظمــة ىف املســتقبل ، واحتياجاهتــم الــى يرغبــون ىف حتقيقهــا 
نتيجــة تعاملهــم مــع املنظمــة ىف املســتقبل،  ويتحقــق ذلــك نتيجــة أليــات التفاعــل املختلفــة 
الــى تتبناهــا املنظمــة ، وأييت ختصيــص وتصميــم املنتجــات واخلدمــات الــى توفرهــا املنظمــة 

بشــكل يٌلــي احتياجــات عمالئهــا  ىف النهايــة كنتيجــة حتميــة للمراحــل الســابقة.

 أوجه االستفادة من  النموذج ىف البحث  احلايل : 
ىف ضــوء العــرض الســابق لنمــوذج IDIC يكــن االســتفادة مــن اجراءاتــه املختلفــة ىف 

الدراســة احلاليــة مــن حيــث: 
أواًل- حتديــد هويــة املســتخدمني لصفحــة الفيســبوك للمنظمــات عينــة الدراســة مــن 
الفئــات العمريــة األكثــر اســتخداًما  ، وطبيعــة اجلمهــور املســتهدف مــن تلــك الوســائل، 
وكذلــك نوعيــة اجلمهــور الــذي يتــم اســتهدافه ســواء كانــوا مــن  املترعــني، أو الرعــاة، أو 
املمولــني، أو املســتفيدين مــن اخلدمــات الــى تقدمهــا تلــك املنظمــات، بشــكل ينعكــس 
معــه قــدرة املنظمــة علــى  حتديــد الرســائل املوجهــة إيل كل فئــة مجاهريــة علــى حــده، ومتييــز 

اجلماهــر لتلــك الرســائل. 
 اثنيًــا- التميــز بــني العمــالء مــن حيــث حتديــد القيمــة الــى ســوف ُيضفيهــا اجلمهــور 
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علــى املنظمــات حمــل الدراســة ىف املســتقبل نتيجــة تعاملهــم مــن املنظمــات ، ســواء كانــوا 
مــن املترعــني املســتقلني، أو الرعــاة ، وكذلــك التميــز بــني العمــالء مــن حيــث التحديــد  

الدقيــق الحتياجاهتــم مــن تفاعلهــم مــع الصفحــات حمــل التطبيــق. 
 اثلثًــا- التفاعــل مــع العمــالء مــن حيــث االســتماالت املســتخدمة واالســرتاتيجيات الــى 
يتــم االعتمــاد عليهــا أثنــاء إدارة العالقــة مــع العمــالء مــن متابعــي صفحــات املنظمــات 
علــى الفيســبوك ، وكذلــك الرســائل املختلفــة الــى يتــم توجيههــا إليهــم، ومــدي حتقــق منفعــة 

للعمــالء مــن مســتخدمي تلــك الصفحــات. 
 رابًعــا- تصميــم اخلدمــات واملنتجــات املختلفــة الــى تنتجهــا تلــك املنظمــات بشــكل 
يتناســب مــع األزمــة احلاليــة وطبيعــة اجلماهــر املختلفــة الــى  تتعامــل مــع الصفحــات حمــل 

التطبيــق.

الدراسات السابقة : 
يســتعرض البحــث عــدًدا مــن الدراســات والبحــوث الســابقة الــى تناولــت اتصــاالت 
املنظمــات عــر الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة ، وإدارة العالقــات عــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، ابإلضافــة إيل الدراســات الــى اهتمــت بتنــاول العالقــة بــني إدارة العالقــات 

االجتماعيــة ووالء اجلماهــر للمنظمــات؛ وذلــك علــى النحــو  التــايل: 
احملور األول : دراسات اهتمت ابتصاالت املنظمات غر اهلادفة للربح عر 

وسائل التواصل االجتماعي:
  اســتهدفت دراســة )جيليــت و شــاي ”Guillet& Shi“ ، 2019()9( التعــرف 
العمــالء،  إبدارة  وعالقتهــا  ابملنظمــات  اخلاصــة  اإلدارات  بــني  الدمــج  إمكانيــة  علــى 
ابســتخدام  وذلــك  هونــج كونــج،  ىف  الفنــادق  مــن  جمموعــة  علــى  ابلتطبيــق  وذلــك 
املقابــالت شــبه املنظمــة جلمــع املعلومــات مــن 9 مــن املديريــن التنفيذيــن، وتوصلــت 
الدراســة إيل أن الفنــادق ال تقــوم بتجزئــة العمــالء بشــكل منهجــي، كمــا أن القائمــني 
علــى إدارة الفنــادق حمــل التطبيــق يــرون أن إدارة العالقــة مــع العمــالء تقتصــر بشــكل 
أساســي علــى اجلــزء اإلداري فقــط ووضــع االســرتاتيجيات والسياســات، وســعت دراســة 
)بينــا ” Pena“، 2019( )10( للتعــرف علــى الــدور الــذي تلعبهــا وســائل التواصــل 
غــر  املنظمــات  مــن  عينــة  ىف  اإلدارة  مبجالــس  القــرار  اختــاذ  عمليــة  االجتماعــي، ىف 
الرحبيــة ىف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ، وذلــك مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع 25 
فــرًدا مــن أعضــاء جملــس اإلدارة والقيــادات ابملنظمــات، وخلصــت الدراســة ىف نتائجهــا 
ماتســتخدم  اندًرا  الدراســة  حمــل  الرحبيــة  غــر  للمنظمــات  التنفيذيــة  اجملالــس  أن  إىل  
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البيــاانت املتوافــرة علــى تلــك الوســائل ألغــراض صنــع القرار.وركــزت دراســة )ويــذرز  
التفاعــل األكثــر شــيوًعا  أنــواع  )11(علــى حتديــد   )2018  ،“WEATHERS ”
بــني مســتخدمي صفحــات الفيســبوك اخلاصــة ابملنظمــات غــر الرحبيــة، ابإلضافــة إىل  
التعــرف علــى أنــواع احملتــوي الــذي يُنشــئه املســتخدمون لبــدء التفاعــل مــع املنظمــات 
نتائــج  وتوصلــت  رحبيــة،  غــر  منظمــة   15 علــى  ابلتطبيــق  وذلــك  الفيســبوك،  علــى 
الدراســة إىل  أن أكثــر املضامــني الــى يتــم مشــاركتها علــى صفحــات املنظمــات غــر 
الرحبيــة هــي املضامــني اخلاصــة ابلتطــوع، ســواء كان اهلــدف منهــا توجيــه الشــكر، أو 
حتفيزهــم علــى املشــاركة، وأن %34.4 مــن املبحوثــني يســعون جلــذب االنتبــاه، وكانــت 
تنــال  الــى  الــى هتتــم ابجلوانــب اإلنســانية ىف املقدمــة ابلنســبة للمنظمــات  املنظمــات 
علــى إعجــاب األفــراد. أمــا دراســة )هبــايت »Bhati « ، 2018( )12( فحرصــت علــى 
دراســة التصــورات الــي تعكســها املنظمــات غــر الرحبيــة ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
األشــخاص ىف اجملتمعــات الناميــة عنــد مجــع الترعــات اخلاصــة هبــم، وإذا مــا كانــت تلــك 
التصــورات تؤثــر عــن تعامــل اجلهــات املاحنــة، وذلــك مــن خــالل التحليــل الســيميائي 
لعــدد 320 صــورة ، وقيــاس أبعــاد الوجــه ، كمــا مت تطبيــق البحــث علــى 750 مفــردة 
مــن متابعــون صفحــات تلــك املؤسســات، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل  أن القائمــني 
علــى إدارة صفحــات تلــك املنظمــات يقدمــون األشــخاص ىف الــدول الناميــة بصــورة 
منطيــة تعــزز مفهــوم االســتعمار لــدي اجلمهــور األمريكــي، كمــا تعكــس تلــك الصــور 
اجلانــب اإلجيــايب للفقــر، حيــث تصويــر الفقــراء ســعداء، كمــا مت الرتكيــز بدرجــة كبــرة 
املبحوثــون  وأكــد  املتزوجــني،  غــر  علــى  الرتكيــز  يتــم  ومل  واألطفــال،  األمهــات  علــى 
علــى تعاطفهــم األكــر مــن األفــراد ذوي البشــرة الســمراء، وينعكــس ذلــك علــى قيمــة 
ترعاهتم.بينمــا ســعت دراســة )هنــاء محــدي أمحــد،2017( )13( للتعــرف علــي كيفيــة 
اســتخدام املنظمــات غــر الرحبيــة املصريــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي كأداة اتصاليــة 
حديثــة ىف حتقيــق أهدافهــا، حيــث مت تطبيــق مبــادئ نظريــة االتصــال احلــواري ، ومت 
االعتمــاد علــى منهــج حتليــل املضمــون لعــدد 16 صفحــة فيســبوك ىف جمــاالت خمتلفــة، 
تلــك الوســائل ومت إجــراء  القائمــني علــى إدارة  كمــا مت عقــد مقابــالت متعمقــة مــع 
الدراســة ىف الفرتة من يوليو 2015 وحى مايو 2016 ، وتوصلت الدراســة إىل  أن 
املنظمــات هتــدف لتقويــة وتعزيــز العالقــات مــع اجلمهــور وتعريــف اجلمهــور أبنشــطتها 
أهــم  تقــدمي معلومــات مفيــدة للجمهــور هــو  الفيســبوك ، وكان  عــر صفحتهــا علــى 
مبــادئ نظريــة االتصــال احلــواري الــى ترغــب ىف حتقيقهــا، وأقــل املبــادئ تطبيًقــا كانــت 
إقامــة عالقــات حواريــة، وأكثــر االســرتاتيجيات تطبيًقــا كانــت االنفتاحيــة والشــفافية 



303

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

وأقلهــا تطبيًقــا كانــت مشــاركة املهــام، األمــر الــذي يــدل علــى عــدم قــدرة املنظمــات 
علــى االســتغالل األمثــل للتقنيــات التفاعليــة املتاحــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. 
 Christopher Hendrik « »أمــا  دراســة )» كروســتوفر هندريريــك و رويــل دايان
Ruehl Diana ، 2015«()14( فكشــفت عــن دوافــع اســتخدام عينــة مــن املنظمــات 
 ، األمريكيــة  املتحــدة  ابلــوالايت  واليوتيــوب  وتويــرت  للفيســبوك  الرحبيــة   وغــر  الرحبيــة 
وذلــك مــن خــالل إجــراء 65 مقابلــة مــع القائمــني علــى إدارة تلــك الوســائل  ومتثلــت 
الدوافــع ىف : ) دوافــع معرفيــة تضمنــت البحــث عــن املعلومــات حــول الســلع واخلدمــات 
البحــث  وتشــمل  نقديــة:  و)دوافــع  املختلفــة(،  املنظمــات  عــن  معلومــات  وكذلــك   ،
املــرح   : وتتضمــن  ترفيهيــة  (، و)دوافــع  العمــل  وفــرص  املســابقات واخلصومــات  عــن 
والرتفيــه ، ومشــاهدة الصــور املضحكــة (، كمــا أكــد القائمــون علــى إدارة حســاابت 
إلدارة  الوســائل  تلــك  أمهيــة  علــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  املنظمــات 
االتصــاالت مــع خمتلــف العمــالء ، وأن تكــون األنشــطة متوافقــة مــع األنشــطة الــي 
تقــوم هبــا املنظمــات ىف العــامل الواقعــي ، وركــزت دراســة )ســلوي العــواديل ،2015( )15( 
علــى اســتخدامات املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح ىف مصــر )مجعيــة رســالة ومستشــفي 
57357(  لصفحــات الفيــس بــوك وذلــك عــن طريــق تقــدمي توصيــف كيفــي هلــذه 
بــني  التفاعــل  أشــكال  لرصــد  ابإلضافــة  واملضمــون  الشــكل  حيــث  مــن  الصفحــات 
املؤسســة واجلمهــور وتوصلــت الدراســة إىل  اهتمــام املؤسســات حمــل التطبيــق ابســتخدام 
الــى  بــوك للتواصــل مــع اجلماهــر وتعريفهــم ابألنشــطة واخلدمــات  الفيــس  صفحــات 
يتــم تقديهــا ، حيــث جنحــت مجعيــة رســالة ىف خلــق حــوار مفتــوح بينهــا وبــني مجهورهــا 
مــن املتطوعــني، ىف حــني أن مؤسســة 57357 ركــزت علــى حــث اجلمهــور للتــرع 
عــن  يعــر  الفيســبوك  ملوقــع  اســتخدامها  يعــد  ولذلــك  املرضــي،  األطفــال  ومســاعدة 
النمــوذج األحــادي االجتــاه ىف االتصــال ابجلمهــور، كمــا حرصــت املنظمتــان علــى نشــر 
صــور وفيديوهــات عــن األنشــطة واخلدمــات الــى تقدمهــا خللــق مصداقيــة أكثــر لــدي 
اجلمهــور املســتهدف مــن املتطوعــني واملترعــني، واهتمــت دراســة )»حممــد خلــف هللا 
وشــي ســيو«  ”Mohamed Khalfalla & Che Su“ ،2014( )16( ابلتعــرف 
علــى األســاليب  الــى تتبعهــا عينــة مــن املنظمــات غــر الرحبيــة ابجملتمــع الليــي لتحفيــز 
 ، New Libya Foundation  املتطوعــني ، وحتــددت العينــة ىف )منظمــة نيــو ليبيــا
ومتطوعي ليبيا  Volunteer Libya ، ووان ليبيا 1Libya (، وتوصلت الدراسة 
ثقــة  لكســب  شــفافيه ووضوًحــا  األكثــر  املعلومــات  علــى  املنظمــات  اعتمــاد  لضــرورة 
اجلماهــر واحلصــول علــى دعمهــم املــادي واملعنــوي، كمــا أوضــح القائمــون علــى إدارة 
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املنظمــات عينــة الدراســة حرصهــم الدائــم علــى التواجــد بشــكل مســتمر وذلــك إلدمــاج 
واســتهدفت دراســة )»راثــي وآخريــن«   للمنظمــات،  املختلفــة  األنشــطة  اجلماهــر ىف 
Rathi &others  ، 2014()17(التعــرف علــى دور وســائل التواصــل االجتماعــي 
الــى  ىف تســهيل العالقــات اخلارجيــة بــني املنظمــات غــر الرحبيــة ومجاهــر اجملتمعــات 
ختدمهــا، ودور عمليــة مشــاركة املعلومــات، وذلــك ابلتطبيــق علــى عــدد 16 منظمــة 
غــر رحبيــة ىف كنــدا ، وتوصلــت الدراســة إىل  تبايــن أشــكال مشــاركة املعلومــات مــن 
وتباينــت  االجتــاه،  متعــددة  املعرفــة  االجتــاه، وتقاســم  وثنائــي  االجتــاه،  أحــادي  حيــث 
التواصــل االجتماعــي وابلتحديــد  الرمسيــة، وأن وســائل  الرمسيــة وغــر  مابــني  املصــادر 

تويــرت يلعــب دوًرا كبــرًا ىف تدعيــم العالقــة بــني املنظمــات ومجاهرهــا. 
 وحرصــت دراســة )» كريســن ابركــر« Kristin Parker ،2011( )18(  علــى حتديــد 
اســرتاتيجيات الرســائل الــى تســتخدمها صفحــات املنظمــات الرحبيــة وغــر الرحبيــة علــى 
الفيســبوك  مثــل فــورد وفيلبــس ومجعيــة الصليــب األمحــر األمريكيــة وأنــواع املضامــني الــى 
يتــم نشــرها وأتثــر الرســائل املختلفــة علــى أعضــاء الصفحــات ، حيــث اســتمرت هــذه 
الدراســة ملــدة 30 يوًمــا ، وتوصلــت الدراســة إيل أنــه ال يوجــد اختــالف كبــر ىف الرســائل 
املوجهــة جلمهــور القطــاع الرحبــي ومجهــور املنظمــات غــر الرحبيــة ، إال أن املنظمــات غــر 
الرحبيــة تركــز بشــكل أكــر علــى خلــق حالــة مــن احلــوار الدائــم بينهــا وبــني اجلمهــور ، 
و تعمــل املناقشــات احليــة ىف كال القطاعــني علــى توفــر فــرص الهنائيــة للمنظمــات ؛ 
للحصــول علــى املعلومــات اخلاصــة بتطويــر اخلدمــات واملنتجــات املقدمــة ، كمــا أوضحــت 
الدراســة أن ملفــات الفيديــو الــى مت رفعهــا علــى الصفحــات ال تشــرتط أن تكــون مرتبطــة 
مــع اجلمهــور  التواصــل  امللفــات هــو  تلــك  مــن  الرئيســى  اهلــدف  املنظمــة ألن  بنشــاط 

وأتكيــد الظهــور االجتماعــي للمنظمــة علــى الفيســبوك. 
احملور الثاين - دراسات اهتمت إبدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل 

االجتماعي:
ركــزت دراســة )حســن وآخريــن ”Hassan & others“ ،2019( )19( علــى التعــرف 
املنظمــات  العمــالء ىف  مــع  العالقــة  إدارة  االجتماعــي ىف  التواصــل  وســائل  دور  علــى 
الصغــرة واملتوســطة، وذلــك ابلتطبيــق علــى 135 ىف ماليــزاي و كواالملبــور، وتوصلــت 
الدراســة إيل أن املنفعة املتوقعة من ممارســة إدارة العالقة مع العمالء عر وســائل التواصل 
االجتماعــي هلــا أتثــر إجيــايب ىف تبــي املنظمــات للتكنولوجيــا احلديثــة، وإدارة معلومــات 
بــني إدارة املعلومــات وإدارة  العمــالء، كمــا أن تكنولوجيــا املعلومــات تتوســط العالقــة 
 )20()2019،  »Chatterjee« العالقــة مــع العمــالء، أمــا دراســة )شــاترجي وآخريــن



305

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

فســعت للتعــرف علــى الفوائــد املرتتبــة علــى ممارســة إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، والعوامــل الــى تؤثــر علــى جنــاح تلــك العالقــة، وذلــك ابلتطبيــق 
علــى عــدد 96 شــركة هنديــة متوســطة وصغــرة احلجــم، وذلــك خــالل عامــي 2017 
و2018، ومت تطبيــق علــى 357 مفــردة ، وتوصلــت نتائــج الدراســة لوجــود عالقــة 
بــني البيئــة التنظيميــة للمؤسســة وقدرهتــا االقتصاديــة و بــني القــدرة علــى املمارســة الفعالــة 
إلدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل االجتماعي، وأن املمارسة الفعالة إلدارة 

العالقــة مــع العمــالء تؤثــر بشــكل إجيــايب علــى عالقــة املنظمــة بعمالئهــا.   
 واهتمــت دراســة )ديفيلــي وآخريــن ”Diffley & others“،2018()21( ابلتعــرف 
علــى العوامــل الــى تؤثــر علــى إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، 
والــى تؤثــر تباًعــا علــى مســتوايت األداء الفندقــي، وذلــك ابلتطبيــق علــى 120 فندقًــا 
أبيرلندا، وخلصت ىف أهم نتائجها إيل أن إدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل 
إجيابيــة  هنــاك عالقــة  وأن  الفنــادق،  االبتــكار ىف خدمــات  أنشــطة  تعــزز  االجتماعــي 
بــني القــدرة علــى تطويــر العالقــات مــع العمــالء وبــني االعتمــاد علــى وســائل التواصــل 
أتثــر  انقشــت   )22()2018،  »Sigala« )ســيجاال  دراســة  أن  حــني  ىف  االجتماعــي. 
التكنولوجيــا علــى إدارة العالقــة مــع العمــالء وحتويلهــا إيل إدارة العالقــة االجتماعيــة مــع 
Jet Blue-Marriott- يف قطاع السياحة، وذلك ابلتطبيق على SCRM العمالء

Carson-Lufthansa، وتوصلــت الدراســة إيل أن التكنولوجيــا احلديثــة أثــرت علــى 
إدارة العالقة مع العمالء وحولت دورها من »اإلدارة« إىل  »اإلشراف« على العالقات 
مــع العمــالء، حيــث إهنــا عملــت علــى تعزيــز احلــوار مــع العمــالء، وشــجعتهم علــى مشــاركة 
جتارهبــم املختلفــة، وبذلــك تتمكــن املنظمــات مــن تفســر وحتليــل رؤيــة العمــالء،  وتطويــر 
خرة شخصية ىف التعامل مع العمالء، كما أهنا أثرت على دور العمالء والتعامل معهم 
كمبدعــني، ومشــاركني، وســفراء العالمــة التجاريــة. ســعت دراســة )ماجنونيــو وآخريــن “ 
Mang’unyi & others،”2018  ( )23( إىل  التعــرف علــى الــدور الوســيط لرضــا 
العمــالء ىف إدارة عالقــات العمــالء اإللكرتونيــة وعالقــة ذلــك بــوالء العمــالء، وذلــك 
ابلتطبيــق علــى 78 فــرًدا مــن املتعاملــني أبحــد أكــر البنــوك بكينيــا، وذلــك ىف الفــرتة 
مــن أغســطس وحــي ســبتمر 2016،  توصلــت نتائــج الدراســة إىل  أن هنــاك عالقــة 
بــني  مميــزات إدارة العالقــة مــع العمــالء اإللكرتونيــة وبــني رضــا ووالء العمــالء، كمــا تبــني 
أنــه التوجــد عالقــة بــني الــوالء للبنــك وبــني رضــا العمــالء عــن إدارة العالقــة اإللكرتونيــة.

أمــا دراســة )ابول وآخريــن Powell & others “،2018 ( )24( فاســتهدفت دراســة 
أتثــر التكنولوجيــا املســتخدمة ىف إدارة العالقــة مــع العمــالء ىف دعــم القــدرات اخلاصــة 
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ابلتســويق، واخلدمــات، وحتليــل البيــاانت، ودعــم املبيعــات، وااللتــزام بشــكل إجيــايب مــع 
العميــل ، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ اســتبيان علــى عينــة قوامهــا 276 مــن مديــري إدارة 
العالقــة مــع العمــالء مبجموعــة مــن الشــركات صغــرة ومتوســطة احلجــم ابلــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة ، وخلصــت يف أهــم نتائجهــا إىل  أن الطبيعــة املعقــدة للتكنولوجيــا تؤثــر علــى 
ممارســة إدارة العالقــة مــع العمــالء بشــكل صحيــح، ولكــن ابلرغــم مــن ذلــك تبــني وجــود 
العمــالء  مــع  العالقــة  إدارة  دعــم  التكنولوجيــا ىف  اســتخدام  مــدي  بــني  إجيابيــة  عالقــة 
وأتثــر ذلــك علــى زايدة املبيعــات وحتقيــق الربــح ، أمــا دراســة )إجنــي أبوســريع،2018( 
إدارة  قضيــة  املنشــورحول  العلمــي  اإلنتــاج  تطــور  وتقييــم  وحتليــل  برصــد  فاهتمــت   )25(

عالقــات املنظمــة مــع جمموعــات املصــاحل عــر االنرتنــت، وذلــك ىف الفــرتة مــن تســعينيات 
القــرن املاضــي وحــى عــام 2017، ابإلضافــة لتحديــد توجهــات البحــوث املســتقبلية 
ىف جمــال إدارة عالقــات املنظمــة عــر االنرتنــت ، وتوصلــت الدراســة إيل تنــوع قضــااي 
االهتمــام البحثــي حيــث تضمنــت املواقــع اإللكرتونيــة، مث املــدوانت، مث وســائل التواصــل 
االجتماعــي، ومتثلــت الــدول الــى هتتــم إبدارة عالقــات املنظمــة عــر االنرتنــت ىف الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا، وتنوعــت الفئــات اجلماهريــة مابــني العمــالء، واملســتثمرين، 
واملوزعــني، ومتثلــت املنظمــات ىف العالمــات التجاريــة الكــري، شــركات اإللكرتونيــات، 
واملنظمــات غــر الرحبيــة، أمــا املداخــل النظريــة الــى مت االعمتــاد عليهــا فــكان مدخــل 
إدارة العالقــات ، ومنــوذج توظيــف املبــادئ احلواريــة إلدارة العالقــات عــر االنرتنــت، أمــا 
توصيــات الدراســة فتمثلــت ىف إجــراء مزيــد مــن الدراســات الستكشــاف عمليــات إدارة 
العالقــة بــني املنظمــة ومجهورهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ىف جمتمعــات متباينــة 
مــن حيــث األنظمــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، يف حــني أن دراســة )كانــج 
وآخريــن ”Kang “، 2017()26( ســعت للتعــرف علــى أتثــر إدارة العالقــة مــع العمــالء 
عــر وســائل التواصــل االجتماعــي حنــو االحتفــاظ ابلعمــالء مــن قبــل جتــار التجزئــة الذيــن 
يعتمــدون علــى مــواد صديقــة للبيئــة، وذلــك ابلتطبيــق علــى 631 مفــردة، وتوصلــت 
الدراســة إيل أن وعــي املســتهلكني ومعلوماهتــم املدركــة أبمهيــة اســتخدام مــواد صديقــة 
للبيئــة تتوســط العالقــة  بــني إدارة العالقــات االجتماعيــة مــع العمــالء، وبــني االحتفــاظ 
هبــم، بينمــا ركــزت دراســة )فوجنســوان »Fongsuwan «،2015( )27( لدراســة أتثــر 
اســرتاتيجيات إدارة عالقــات العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، واســرتاتيجيات 
تســويق العالقــات، وذلــك ابلتطبيــق علــى فــروع البنــك التجــاري الــدويل بتايالنــد، حيــث 
تضمنت العينة 65 مديرًا، و185 مســئولني تســويق، وخلصت ىف أهم نتائجها لوجود 
عالقــة إجيابيــة بــني إدارة العالقــات عــر وســائل التواصــل االجتماعــي والتوجــه حنــو تســويق 
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العالقات )RMO-Relationship Marketing Orientation( ، والى تؤثر 
بدورهــا علــى فاعليــة األداء املصــريف، وأن وضــوح اســرتاتيجيات العمــل املوضوعــة مــن 
قبــل اإلدارة العليــا  هلــا دور إجيــايب ىف دعــم إدارة عالقــات العمــالء عــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي. أمــا دراســة )شــيماء ســامل،2015( )28( فركــزت علــى رصــد وحتليــل كيفيــة  
توظيــف عينــة مــن اجلامعــات اإلماراتيــة ) جامعــة اإلمــارات، جامعــة الشــارقة ، جامعــة 
عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا، واجلامعــة األمريكيــة ابلشــارقة( لصفحتهــا علــى الفيســبوك 
كأداة إلدارة العالقــة مــع اجلماهــر املســتهدفة وذلــك مــن خــالل حتليــل احملتــوي الكمــي 
لتلــك الصفحــات، وتوصلــت الدراســة ىف أهــم نتائجهــا إيل تعــدد االســرتاتيجيات الــى 
اســتخدمتها اجلامعــات مابني)اإلعــالم، والتهنئــة، والرتفيــه، والتكامــل، والصــورة الذهنيــة، 
والتوعيــة واإلرشــاد، والتواصــل، والتشــجيع والتحفيــز(، ومتثلــت أهــم املوضوعــات الــى مت 
طرحهــا علــى الصفحــات الرمسيــة يف)املعــارض واملؤمتــرات والنــدوات واحملاضــرات، وهتنئــة 
اجلمهورابملناســبات املختلفة، واألنشــطة الرتفيهية، واالتفاقيات ومذكرات التفاهم، ونشــر 
اإلنتــاج الطــاليب(، أمــا أدوات العــرض فكانــت )النــص املكتــوب، والصــور، ومقاطــع 

الفيديــو، والروابــط (. 

احملــور الثالــث- دراســات اهتمــت بتشــكيل والء اجلماهــر للمنظمــات عــر وســائل 
التواصــل االجتماعي:

 )29(  )2019،“ Munandar & others”  وآخريــن )مواننــدار  دراســة  ركــزت 
علــى التعــرف علــى أتثــر اســرتاتيجيات إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي علــى والء العمــالء، وذلــك بتطبيــق اســتبيان علــى عينــة قوامهــا 100 مفــردة 
مــن عمــالء البنــوك التجاريــة والبنــوك اإلســالمية بتايالنــد، ابإلضافــة للتعــرف علــى أتثــر 
برامج التسويق املستمر على عمالء البنوك، وتبني أن %67 من عمالء البنوك التجارية 
يــرون أن ممارســة إدارة العالقــات مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي هلــا دور 
كبــر ىف زايدة وتدعيــم والئهــم حنــو البنــوك، بينمــا %42 مــن عمــالء البنــوك اإلســالمية 
العمــالء عــر  مــع  العالقــة  أنــه ال توجــد اي اســرتاتيجيات واضحــة ملارســة إدارة  يــرون 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وابلتــايل ال يشــعرون ابلــوالء حنــو تلــك البنــوك، واســتهدفت 
دراســة )هــي وآخريــن ”He & others“،2019( )30( التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام 
الشركات لوسائل التواصل االجتماعي، لتعزيز برامج والء العمالء، وذلك ابلتطبيق على 
برانمــج Shop YourWay ، والــذي يُعــد مــن أجنــح برامــج والء العمــالء علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي ، وتبــني أن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي يتفاعلــون مــع 
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الكلمــات الــى تتضمــن )نقــاط Points ، هــدااي Gifts ، إعجــاب Liks ، اســتبدال 
نقــاط Rdeem( ، كمــا أن وســائل التواصــل االجتماعــي توفــر بيئــة تفاعليــة للشــركات 
لتقويــة العالقــات واحلــوارات بينهــا وبــني عمالئهــا، كمــا أهنــا تشــجع الشــركات علــى توفــر 
أنشــطة خاصــة هبــم جتعــل العمــالء يشــعرون بتقديــر الشــركات هلــم، ابإلضافــة إيل تعامــل 
القائمــني إبجيابيــة معهــم، وتوفــر إجــاابت لتســاؤالهم، يُزيــد مــن والئهــم حنــو الشــركات 
 )31( )2018،  “Rahman& Yadav”  بينمــا ســعت دراســة )ايداف و رمحــان ،
للتعــرف علــى أتثــر أنشــطة التســويق عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، و والء العمــالء، 
وذلك ابلتطبيق على 371 طالب إبحدي اجلامعات اهلندية، وتوصلت الدراســة إيل أن 
املبحوثــني يــرون أن أبعــاد التجــارة عــر وســائل التواصــل االجتماعــي تتمثــل يف ) التفاعــل، 
املعلومــات، الكلمــة املنطوقــة، اخلصوصيــة، ومواكبــة التكنولوجيــا احلديثــة(، وأن النتائــج 
اإلجيابيــة املتصــورة للتجــارة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي، تؤثــر بشــكل إجيــايب 
وكبر على رغبة األفراد ىف ممارســة الشــراء عر تلك الوســائل، وأن العالقات الناجحة بني 
الشــركات الــى متــارس التجــارة عــر وســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر بشــكل إجيــايب علــي 
 ، “ Rehnen” والء العمالء حنو تلك الشركات وعالمتها التجارية. أما دراسة )رينني
2017( )32( فاســتهدفت التعرف على أتثر برامج املكافآت من خالل وســائل التواصل 
االجتماعــي ، علــى مشــاركة العمــالء ونواايهــم الشــرائية، ووالئهــم حنــو العالمــات التجاريــة 
املختلفــة، وذلــك مــن خــالل إجــراء دراســة جتريبيــة حيــث مت تصميــم برانمــج »نقــاط« ، 
وذلــك مــن خــالل تطبيــق اســتبيان علــى 1246 مفــردة،  وإجــراء جمموعــات املناقشــة علــى 
18 شــخًصا، وتوصلــت الدراســة إىل  أن املشــاركني الذيــن قامــوا جبمــع النقــاط مــن خــالل 
وســائل التواصــل االجتماعــي ، كان والؤهــم ونيتهــم الشــرائية أكــر حنــو العالمــات التجاريــة 
، مــن  العمــالء الذيــن مجعــوا النقــاط ىف العــامل الواقعــي، وخاصــة إذا كانــت تلــك النقــاط ىف 

صــورة أمــوال نقديــة . 
 ومبراجعة الدراسات السابقة يتبني ما يلي : 

 تباينــت اجتاهــات الدراســات الــي تناولــت العالقــة بــني املنظمــات غــر الرحبيــة ووســائل 1. 
التواصل االجتماعي، فهناك دراســات اهتمت ابلتعرف علي كيفية اســتخدام املنظمات غر 
الرحبية املصرية ملواقع التواصل االجتماعي كأداة اتصالية حديثة )هناء محدي،2017(،)سلوي 
العــواديل ،2015(، وتناولــت دراســات اخــري دوافــع اســتخدام املنظمــات غــر الرحبيــة لوســائل 
 Christopher Hendrik« التواصــل االجتماعــي) كرســتوفر هندريريــك و رويــل دايان
Ruehl Diana ،2015«(، وركــزت دراســات أخــري علــى األســاليب واالســرتاتيجيات 
الــى تنتهجهــا املنظمــات غــر الرحبيــة ىف التواصــل مــع عمالئهــا عــر الفيســبوك )»حممــد خليفــة 
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وشــي ســيو«  ”Mohamed Khalfalla & Che Su“ ،2014(  ودراســة )» كريســن 
 . )2011، Kristin Parker »ابركــر

أما الدراسات الى تناولت العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل االجتماعي، فتنوعت . 2
مــا بــني الدراســات الــى ركــزت علــى أتثــر التكنوجليــا احلديثــة علــى إدارة العالقــة مــع العمــالء 
 Sigala« 2019 (، و )ســيجاال،  »Chatterjee« مثــل دراســة  )شــاترجي وآخريــن
»،2018(، و)ابول وآخريــن Powell & others “،2018 (، وركــزت دراســات اخــري 
على أتثر إدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل االجتماعي حنو االحتفاظ ابلعمالء 
ووالئهم مثل دراســة )موانندار وآخرين  ”Munandar & others “،2019(، و )كانج 

.)2017 ،“ Kang” وآخريــن
على املســتوى املنهجي اعتمدت معظم الدراســات الســابقة على حتليل مضمون وســائل . 3

التواصل االجتماعي وماتضمنه من منشورات ) هناء محدي، 2017(، و )سلوي العواديل، 
2015(، و دراســة  » كريســن ابركر« Kristin Parker ،2011(، واعتمدت دراســات 
أخري على إجراء املقابالت مع القائمني على إدارة وســائل التواصل االجتماعي )فوجنســوان 
»Fongsuwan «،2015(، وجلأت دراسات أخري إىل  استبيان آراء العمالء ىف أساليب 
 “ Munandar إدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل االجتماعي)موانندار وآخرين
 ”others &،2019(، و)ايداف و رمحــان  ”Rahman& Yadav“ ،2018(، يف 
 “ Rehnen” حني اعتمدت دراسة واحدة فقط على املنهج التجريي وهى دراسة )رينني

.)2017 ،
توصلــت نتائــج الدراســات املتعلقــة إبدارة العالقــة عــر قنــوات التواصــل االجتماعــي ألمهيــة . 4

تلــك الوســائل ىف إدارة العالقــة مــع العمــالء، وحتقيــق االتســاق والتكامــل مــن خــالل إشــراك 
اجلماهر ىف عملية اختاذ القرار واالستجابة الفورية الحتياجاهتم ومتطلباهتم )ديفيلي وآخرين 
”Diffley & others“،2018(، كمــا تبــني وجــود عالقــة بــني البنيــة التنظيميــة للمنظمــات 
وبني قدرهتا على املمارسة الفعالة إلدارة العالقة مع العمالء عر وسائل التواصل االجتماعي 

)2019،  »Chatterjee« شــاترجي وآخريــن(
أما نتائج الدراسات اخلاصة بتأثر قنوات التواصل االجتماعي على تشكيل والء العمالء . 5

حنوهــا  فتبــني أنــه كلمــا كانــت إدارة العالقــات مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
“ Mu-  واضحة  كان هلا دور كبر ىف زايدة وتدعيم والئهم حنو املنظمات)موانندار وآخرين

 ”nandar & others،2019( ، كمــا أن وســائل التواصــل االجتماعــي توفــر بيئــة تفاعليــة 
“He & oth- نللمنظمــات لتقويــة وإدارة عالقتهــا مــع عمالئهــا بشــكل فعــال )هــي وآخريــ

.)2019،ers”
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : 
يكــن إمجــال االســتفادة الــى حققتهــا الباحثــة مــن االطــالع علــى الدراســات الســابقة 

ىف النقــاط التاليــة:
تعميــق مشــكلة البحــث والدراســة  ؛ وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى الكيفيــة الــى . 1

تــدار هبــا قنــوات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة ابملنظمــات غــر الرحبيــة،  وماهــى أكثــر 
العوامــل أتثــراً ىف إدارة تلــك القنــوات، وماهــي أكثــر املوضوعــات تفضيــاًل مــن جانــب 

مجهــور ومســتخدمي قنــوات التواصــل حمــل التطبيــق.
املســامهة ىف حتديــد اإلطــار النظــري للدراســة احلاليــة ، فمــن خــالل االطــالع علــى . 2

األدبيــات الســابقة اســتطاعت الباحثــة حتديــد اإلطــار النظــري اخلــاص ابلدراســة وهــو 
“IDIC” منــوذج 

أســهمت الدراســات الســابقة ىف صياغة تســاؤالت الدراســة احلالية وذلك من خالل . 3
رصــد أهــم نتائــج ماتوصلــت إليــه الدراســات الســابقة ىف نفــس موضــوع البحــث، وصياغــة 

التســاؤالت اخلاصة ابلدراســة.
ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة علــى االختيــار األمثــل ألدوات مجــع البيــاانت . 4

واملســامهة ىف صياغــة اســتمارات االســتقصاء ، والتحديــد الدقيــق للفئــات اجلماهريــة 
)املترعــني، واملســتفيدين، ومتابعــي الصفحــات بشــكل عــام(. 

تفسر نتائج الدراسة احلالية من خالل ربطها بنتائج الدراسات السابقة.  . 5

مشكلة البحث : 
يتبــني مــن موضــوع البحــث وإطــاره النظــري ومــن نتائــج الدراســات الســابقة أن وســائل 
التواصــل االجتماعــي تلعــب دورًا كبــرًا ىف إدارة العالقــة بــني املنظمــات غــر اهلادفــة  للربــح  
وبــني مجاهــر تلــك املنظمــات، حيــث يكــن مــن خــالل تلــك الوســائل توصيــل املعلومــات 
للجماهر، ابإلضافة إىل  التواصل الدائم بني القائمني على إدارة تلك الوسائل واملستخدمني 
من خالل متكينهم  من توصيل  آرائهم وتعليقاهتم وخمتلف االستفســارات اخلاصه هبم إىل  
القائمني على تلك الوســائل، بصرف النظر عن  طبيعة تلك اآلراء والتعليقات ، وبشــكل 

يتطلــب التواجــد الدائــم مــن قبــل القائمــني علــى إدارة تلــك الوســائل. 
ونظــرًا للــدور الــذي تلعبــه  قنــوات وســائل التواصــل االجتماعــي اخلاصــة ابملنظمــات ىف بنــاء 
وتشــكيل انطباعــات املســتخدمني عنهــا ، ومــن مث تشــكيل الصــورة الذهنيــة املتكونــة عــن 
تلــك املنظمــات  ، وإمكانيــة تشــكيل تلــك الوســائل  لســمعة املنظمــات لــدي مجاهرهــا مــن 
املســتخدمني ، كمــا يكــن لتلــك الوســائل أن تســاهم ىف حــل أو تفاقــم األزمــات الــى متــر هبــا 
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املنظمــات ، حيــث تُعــد تلــك الوســائل أداة هامــة لــدي املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح إلدارة 
األزمــة .

هــذا ابإلضافــة إىل  دور تلــك الوســائل ىف العمليــة التســويقية حيــث تعــد وســائل التواصــل 
االجتماعــي أداة هامــة تتمكــن مــن خالهلــا املنظمــات مــن التســويق ملنتجاهتــا وأفكارهــا  مــن 

خــالل التوظيــف األمثــل لإلمكانيــات املختلفــة الــى توفرهــا تلــك الوســائل . 
وبنــاء علــي مــا ســبق تتبلــور مشــكلة البحــث يف التعــرف علــى اآلليــات الــى تتبعهــا  
املنظمــات غــر الرحبيــة إلدارة عالقتهــا  مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي  وقــت 
انتشار فروس كوروان ، وذلك ابلتطبيق على موقع الفيسبوك ؛ بوصفه إحدي أهم وسائل 
التواصــل االجتماعــي واألكثــر انتشــارًا ىف مصــر ، ودراســة رد فعــل مجاهــر تلــك املنظمــات 
علــى آليــات إدارة العالقــة ، ومعــدالت اســتخدامهم لتلــك الصفحــات، واجتاهاهتــم  وآرائهــم 
حنــو املضامــني املنشــورة، وكذلــك الكشــف علــى املنفعــة املتوقعــة نتيجــة اعتمادهــم علــى تلــك 
الصفحات ، والكشــف عن العوامل الى تؤثر على مســتخدمي صفحات تلك املنظمات  
للتــرع مــن خالهلــا ، ورصــد تفاعــل اجلماهــر مــع القائمــني علــى صفحــات تلــك املنظمــات، 
وثقتهم ىف املضامني املعروضة، ومدي تقديرهم للجهد املبذول من قبل القائمني على إدارة 
الصفحــات ؛ ابإلضافــة للتعــرف علــى الــدور الــذي تلعبــه إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر 

تلــك الصفحــات ىف تعزيــز والء اجلمهــور للمنظمــات حمــل التطبيــق.  

أهداف البحث : 
التعرف على اجتاهات اجلماهر حنو املنظمات غر الرحبية وقت أزمة كوروان.. 1
الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة علــى املســتخدمني إلمكانيــة ترعهــم عــر الصفحــات حمــل .  

التطبيق.
تبعة من قبل املنظمات حمل الدراسة . 3

ُ
رصد رد فعل اجلماهر على أليات إدارة العالقة امل

ىف األزمة احلالية.
حتديد أهم آليات تواصل املنظمات مع عمالئها ومتيز الرسائل املوجهة إليهم.. 4
تنهجهــا . 5 الــى  العمــالء  مــع  العالقــة  األســاليب اخلاصــة إبدارة  فاعليــة  التعــرف علــى 

هلــا.  اجلمهــور  تعزيــز والء  ودورهــا ىف  الرمسيــة  علــى صفحاهتــا  املؤسســات 

تساؤالت البحث وفروضه :
لتحقيــق أهــداف البحــث  قامــت الباحثــة بوضــع جمموعــة مــن التســاؤالت والفــروض 

وهــى كاآليت:
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أوال : تساؤالت البحث :
ما كثافة استخدام املبحوثني لقنوات التواصل االجتماعي حمل التطبيق؟ . 1
ما دوافع استخدام املبحوثني للصفحات حمل التطبيق؟ .  
مامــدي درايــة القائمــني علــى إدارة وســائل التواصــل االجتماعــي مبفهــوم إدارة العالقــة . 3

مــع العمــالء؟ 
ما أكثر املضامني املعروضة تفضياًل من قبل املستخدمني؟. 4
ما أساليب إدارة العالقة  األكثر تفضياًل من قبل املبحوثني؟. 5
تلــك . 6 علــى  إعتمادهــم  نتيجــة  حتقيقهــا  املســتخدمون  يتوقــع  الــى  املنفعــة  هــي  مــا 

؟  الصفحــات 
ما السمات واخلصائص الديوغرافية للمستخدمي الصفحات حمل التطبيق؟. 7
املنظمــات حمــل . 8 علــى صفحــات  املعروضــة  املضامــني  املبحوثــني ىف  ثقــة  مــدي  مــا 

التطبيــق؟
ما هو تقدير املبحوثني للجهد املبذول من قبل القائمني على الصفحة ؟. 9
ما العالقة بني أساليب إدارة العالقة مع العمالء ووالئهم للمنظمة؟ . 10

اثنيا : فروض البحث :
الفــرض األول-  توجــد عالقــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء علــى 

الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا.
الفــرض الثــاين-  توجــد عالقــة دالــة إحصائيــا بــني عالقــة األفــراد ابملنظمــات حمــل التطبيــق 

وفًقــا للمتغــرات التاليــة:
املتغرات الديوغرافية 	 
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهداملبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة	 

     الفرض الثالث: توجد فروق  ذات داللة إحصائية بني املبحوثني من الفئات 
اجلماهرية الثالثة  )املستفيدون  من اخلدمات املقدمة، و املترعون أواملتطوعون، 

متابعو الصفحة بشكل عام  وبني كل من: 
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معدل استخدام الصفحة. 	 
الثقة ىف املضمون املعروض.	 
تقدير املبحوثني للجهد املبذول.	 
متيز الرسائل الي توجهها املنظمة جلماهرها.  	 
 املنفعة املتوقعة.	 
 الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة.	 
 والء اجلمهور للمنظمة. 	 

اإلطار املنهجي للبحث :
يتضمــن اإلطــار املنهجــي للبحــث اخلطــوات املنهجيــة الــي مت إتباعهــا يف إجرائــه بعــد 
حتديــد مشــكلته ووضــع تســاؤالته وفروضــه . وتشــتمل هــذه اخلطــوات علــى حتديــد منهــج 
البحــث ، وأســلوب اختيــار العينــة ، وأدوات مجــع البيــاانت ،  واألســاليب اإلحصائيــة 

املســتخدمة يف حتليــل البيــاانت .

أواًل- منهج البحث : 
تنتمي هذه الدراسات إىل البحوث الوصفية والى تستهدف وصف الظواهر اإلنسانية 
اجلماهــر  اســتخدام  البحــث يف  الظاهــرة موضــع  وتتمثــل   ،)33( واالجتماعيــة وحتليلهــا 
لصفحــات املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح علــى الفيســبوك ، وذلــك للتعــرف علــى اجتاهــات 
اجلماهــر حنــو آليــات تلــك املنظمــات إلدارة عالقتهــا مــع ُمتابعيهــا وقــت أزمــة كــوروان. 

اثنيًا- أسلوب اختيار العينة :
 يتمثــل جمتمــع هــذه الدراســة يف أعضــاء  مســتخدمي صفحــات الفيســبوك الرمسيــة 	 

للمنظمــات عينــة الدراســة  مــن املشــرتكني ىف الصفحــات أو متابعــي احلســاابت.
وذلــك  غرهــا  دون  املنظمــات  تلــك  صفحــات  علــى  الباحثــة  اختيــار  وقــع  وقــد 
موقــع  علــى  املســتخدمني  أعــداد  حيــث  مــن  األويل  املراتــب  ىف  جــاءت  لكوهنــا  نظــرًا 
قامــت  الباحثــة  اختارهتــا  الــى  املنظمــات  أن  إيل  ابإلضافــة    ،)34(Socialbakers
بتســخر جهودهــا، وصفحاهتــا الرمسيــة علــى الفيســبوك خلدمــة اجملتمــع املصــري واملتضرريــن 
مــن أزمــة كــوروان، وكانــوا كاآليت )مجعيــة مصــر اخلــر، مجعيــة األورمــان ، مجعيــة رســالة ، 
بنــك الشــفاء املصــري، بنــك الكســاء املصــري، بنــك الطعــام املصــري، مجعيــة د.مصطفــي 

حممــود اخلريــة، مؤسســة أهــل مصــر لعــالج احلــروق( 
حيــث قامــت الباحثــة بدراســة )309( مفــردة مــن خمتلــف مســتخدمي صفحــات 	 
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تلــك املؤسســات، موزعــة بواقــع )101 مفــردة مــن فئــة املترعــون، 104 مفــردة مــن 
املســتفيدين ، و104 مفــردة مــن ُمتابعــي الصفحــة بشــكل عــام ( وذلــك ملــدة شــهرين، 
وذلــك خــالل الفــرتة مــن 2020/4/15 وحــي2020/6/15، وذلــك مــن خــالل 
تصميم  ثالث استمارات إلكرتونية عر )مناذج جوجل Google form(  وإرسال 

الرابــط اخلــاص بــكل اســتمارة إىل  العمــالء الذيــن يتفاعلــون مــع تلــك الصفحــات. 
كمــا تواصلــت الباحثــة مــع القائمــني علــى إدارة صفحــات الفيســبوك مــن املنظمــات 	 

حمــل التطبيــق، ووضحــت أهــداف البحــث هلــم، وارســلت رابــط االســتمارة اإللكرتونيــة، اإل 
أن منظمــة واحــدة فقــط  قامــت مبلــئ االســتمارة، ووعــد بعضهــم ابإلجابــة عليهــا إال أهنــم 

مل يفعلــوا، ورفــض البعــض اآلخــر بســبب ســرية البيــاانت أو عــدم موافقــة اإلدارة العليــا.

جدول رقم )1( خصائص العينة املرتبطة مبتغرات الدراسة

املتـــغر

ك

املترعون أو 
املتابعون  بشكل املستفيدون املتطوعون

عام 

%ك%ك%

النوع

− 7069.34644.26663.5إانث	

− 3130.75855.83836.5ذكور	

101100104100104100اإلمجايل والنسبة املئوية

السن

− 1514.965.83735.6من 15 عاًما إىل  أقل من 25 عاًما	

− 6261.45048.14341.3من 25  عاًما إىل  أقل من  35عاًما	

− 1312.92826.92019.2من 35 عاًما إىل  أقل من  45 عاًما	

− 1110.92019.243.8أكر من 45 عاًما	

101100104100104100اإلمجايل والنسبة املئوية

التعليم

− --4644.2--مؤهل متوسط	

− 8079.25048.18076.9جامعي	

− 212187.72423.1فوق اجلامعي	

101100104100104100اإلمجايل والنسبة املئوية
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املتـــغر

ك

املترعون أو 
املتابعون  بشكل املستفيدون املتطوعون

عام 

%ك%ك%

املستوي 
االقتصادي 
االجتماعي

− 3130.73634.63432.7منخفض	

− 2726.76158.74038.5متوسط	

− 4342.676.73028.8مرتفع	

101100104100103100اإلمجايل والنسبة املئوية

اثلثًا- أدوات مجع البياانت:
اعتمــدت الباحثــة علــى صحيفــة اســتبيان الــرأي والــى تعــد أداة كميــة جلمــع البيــاانت  
لإلجابــة عــن تســاؤالت هــذه الدراســة واختبــار فروضهــا، ومت تصميــم بعــض هــذه األســئلة 
الصفحــات  هــذه  فاعليــة  لدراســة   ، مركبًــا  ليكــون  اآلخــر  وبعضهــا   ، بســيطة  لتكــون 
والقنــوات ودورهــا ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء ، والتعــرف علــى اجتاهــات اجلماهــر 
املختلفــة حنوهــا ، وأســباب اشــرتاك األفــراد عينــة الدراســة ىف تلــك القنــوات و أتثــر هــذا 
االعتمــاد علــى رؤيتهــم ىف مــدي جنــاح املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا معهــم، ودور ذلــك ىف 
تعزيــز والئهــم حنــو املنظمــات حمــل التطبيــق ، حيــث يهتــم منهــج املســح » بوصــف مجهــور 
املتلقــني ومساتــه وســلوكه االتصــايل مــع وســائل اإلعــالم وحمتواهــا ، وتوصيــف هــذا الوصــف 
ىف اإلجابــة علــى التســاؤالت  مثــل مــن ....؟ يفضــل مــاذا.......؟ أو مــن ........ 

أكثــر اهتمامــاً أو أكثــر اســتخداماً؟ أو أكثــر اســتجابة للمثــرات....؟«)35(
 كمــا قامــت الباحثــة إبعــداد صحيفــة اســتبيان آراء القائمــني علــى إدارة قنــوات التواصــل 

االجتماعــي اخلاصــة ابملنظمــات حمــل التطبيــق، للتعــرف علــى اآلليــات الــى تنتهجهــا تلــك 
املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء عــر تلــك الوســائل.

 وفيمــا يلــي عــرض ألهــم النقــاط الــى اشــتملت عليهــا صحيفــة االســتبيان املوجهــة 
جلماهــر وســائل التواصــل االجتماعــي:

واملســتوي 	− والنــوع  الســن  مثــل  للمســتخدمني  الديوغرافيــة  املتغــرات  علــى  التعــرف 
االقتصــادي ، وكذلــك التعــرف علــى أهــم أســباب اعتمــاد األفــراد علــى تلــك الصفحــات ، 
ومــدي اســتخدامهم هلــا وانتظامهــم ىف االعتمــاد عليهــا ، وهــل يعتمــدون علــى املعلومــات 

املتضمنــة ىف تلــك الصفحــات عنــد التــرع.
أهــم املضامــني الــى يفضــل األفــراد االعتمــاد عليهــا وأكثــر املوضوعــات الــى يتجهــون 	−

إليهــا، وهــل يعتمــد األفــراد علــى تلــك الصفحــات ىف احلصــول علــى معلومــات متعلقــة 
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ترعــة، ومــدي 
ُ
ابملؤسســة، أم االستفســار عــن أشــكال وطــرق الترعــات ، واجلهــات امل

مالءمــة املعلومــات املعروضــة لألزمــة احلاليــة ، 
مــدي ثقتهــم ىف املضامــني املعروضــة ، وتقييمهــم للجهــد املبــذول مــن قبــل القائمــني 	−

علــى الصفحــات، ووالئهــم للمنظمــات مــن خــالل األنشــطة املعروضــة علــى الصفحــة 
الرمسيــة للمنظمــة خــالل أزمــة كــوروان.

 وفيمــا يلــي عــرض ألهــم النقــاط الــى اشــتملت عليهــا صحيفــة االســتبيان املوجهــة 
للقائمــني علــى إدارة قنــوات التواصــل االجتماعــي: 

خــالل 	− مــن  إبرازهــا  علــى  حيرصــون  الــى  الشــكلية  اهليئــة  علــى خصائــص  التعــرف 
صفحــات الفيســبوك، ابإلضافــة  للتعــرف علــى معــدالت حتديــث املنشــورات، واألدوات 

التفاعليــة الــى يتــم توظيفهــا علــى تلــك الوســائل. 
  التعرف على أهم املضامني الى يتم الرتكيزعليها، واألهداف الى يسعون لتحقيقها 	−

من خالل تلك الصفحات، وأهم الفئات اجلماهرية املستهدفة.
مــدي درايــة القائمــني علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مبفهــوم إدارة العالقــة مــع 	−

العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 

رابعاً – إجراءات الصدق والثبات:
 ومت عــرض صحــف االســتبيان قبــل تطبيقهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــني)*(  لقيــاس 
صدقهمــا ، ومت إجــراء التعديــالت املطلوبــة علــى الصحيفتــني بنــاًء علــى آرائهــم وتوجيهاهتــم 

حبيــث أصبحــت تقيســا ابلفعــل مــا ُصممتــا لقياســه . 
وللتأكــد مــن ثبــات صحــف االســتبيان، قامــت الباحثــة ابســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ 
)Alpha cronbach(، لقيــاس ثبــات احملتــوى ملتغــرات الدراســة للعينــة اإلمجاليــة، 
العمــالء            مــع  لعالقتهــا  الرحبيــة  غــر  املنظمــات  إدارة  أســاليب  »فاعليــة  ملتغــرات 
)املترعــني أو املتطوعــني ، املســتفيدين، املتابعــني بشــكل عــام( خــالل أزمــة كــوروان 

ــز والء اجلمهــور هلــا«. عــر وســائل التواصــل االجتماعــي ىف تعزي
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جدول رقم )2( معامل الثبات  الذايت ملتغرات »فاعلية أساليب إدارة 
املنظمات غر الرحبية لعالقتها مع العمالء خالل أزمة كوروان 

عر وسائل التواصل االجتماعي ىف تعزيز والء اجلمهور هلا«  ابستخدام معامل 
  Alpha cronbach »ألفاكرونباخ

معامل ثبات املتغراتالعمالء من الفئات اجلماهرية
ألفا كرونباخ

معامل 
الصدق

املترعون

واملتطوعون

إمجايل فاعلية أساليب إدارة املنظمات غر الرحبية لعالقتها 
مع العمالء خالل أزمة كوروان عر وسائل التواصل 

االجتماعي ىف تعزيز والء اجلمهور هلا
0.8300.911

املستفيدون
إمجايل فاعلية أساليب إدارة املنظمات غر الرحبية لعالقتها 
مع العمالء )املستفيدين( خالل أزمة كوروان عر وسائل 

التواصل االجتماعي ىف تعزيز والء اجلمهور هلا
0.8150.902

املتابعون بشكل عام
إمجايل فاعلية أساليب إدارة املنظمات غر الرحبية لعالقتها 

مع العمالء خالل أزمة كوروان عر وسائل التواصل 
االجتماعي ىف تعزيز والء اجلمهور هلا

0.8530.923

   
 )Alpha cronbach( ومــن خــالل اجلــدول الســابق يتضــح أن معامــل ألفــا كرونبــاخ
)للمترعــني واملتطوعــني( ، و)املســتفيدين(، و)متابعــي صفحــات املنظمــات بشــكل عــام( 
قد بلغ على التوايل  )0.830(، )0.815(، 0.853(، ما يدل على الثبات املرتفع 
الــذى انعكــس أثــره علــى الصــدق الــذايت )الــذى يثــل اجلــذر الرتبيعــي ملعامــل الثبــات(،  
فبلــغ  )0.911( ابلنســبة للمترعــني واملتطوعــني ، وبلــغ  )0.902( للمســتفيدين مــن 
اخلدمــات املقدمــة عــر الصفحــة ، أمــا ابلنســبة ملتابعــي الصفحــات بشــكل عــام فبلــغ 

.)0.923(

  خامًسا- األساليب اإلحصائية املستخدمة ىف حتليل البياانت:
احلاســب  إىل   ترميزهــا  بعــد  إدخاهلــا  ، مت  الدراســة  بيــاانت  مــن مجــع  االنتهــاء  بعــد 
اآليل،  متــت معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة ابســتخدام برانمــج »احلزمــة 
 )Statictical لـــ للعلــوم االجتماعيــة« واملعــروف ابســم SPSS اختصــارًا  اإلحصائيــة 
املعامــالت  إىل   ابللجــوء  وذلــك   Package For the Social Sciences(

التاليــة: اإلحصائيــة  واالختبــارات 
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التكرارات والنسب املئوية .	−
−	 )Standard Division( واالحنراف املعياري )Means( املتوسط احلسايب
احلســابيني 	− املتوســطني  بــني  الفــرق  معنويــة  لدراســة   )T-Test( »ت«  اختبــار 

. البحــث  متغــرات  أحــد  يف  املبحوثــني  مــن  جملموعتــني 
−	 )One Way Analysis of Variance( حتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد

بــني  للفــروق  اإلحصائيــة  الداللــة  لدراســة   ANOVA ابســم  اختصــاراً  املعــروف 
املتوســطات احلســابية ألكثــر مــن جمموعتــني مــن املبحوثــني يف أحــد املتغــرات مــن نــوع 

)Interval or Ratio( النســبة  أو  املســافة 
−	 )Person Correlation Coefficient( برســون  ارتبــاط  معامــل 

لدراســة شــدة واجتــاه العالقــة االرتباطيــة بــني متغريــن مــن مســتوي املســافة أو النســبة 
 )Interval or Ratio(

نتائج البحث :
أواًل- النتائج اخلاصة ابلقائمني على إدارة صفحات الفيسبوك اخلاصة ابملنظمات 

حمل التطبيق:
القائمون على إدارة صفحة بنك الشفاء املصري: 	 

الــى مت الرتكيــز عليهــا مــن وجهــة نظــر القائمــني علــى إدارة   حتــددت عناصــر اهلويــة 
صفحــة الفيســبوك ىف اللوجــو ، الســلوجان ، املقــر الرئيســي ، رقــم اخلــط الســاخن، أرقــام 
التليفــون اخلاصــة ابملنظمــة، وكان يتــم حتديــث املنشــورات مبعــدل مــرة واحــدة ىف اليــوم، 
وال يتــم التمييــز بــني الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة مــن حيــث طبيعــة الرســائل ، ولكــن ىف 
العمــوم يكــن حتديــد طبيعــة اجلمهــور املســتهدف ىف املترعــني مــن األفــراد ، الشــركات ، 
املشــاهر ، مجهــور صفحــة الفيســبوك بشــكل عــام. وأكــد القائــم علــى إدارة الصفحــة أبن 
صفحــة بنــك الشــفاء املصــري كرســت كل اهتمامهــا للتعامــل مــع األزمــة احلاليــة حيــث 
توفــر أجهــزة التنفــس الصناعــي، نظــرا لوجــود عجــز يف الوقــت احلالــة ألجهــزة التنفــس 
الصناعــى و لوجــود مورديــن يتــم التعامــل معهــم منــذ نشــأة البنــك تقريبــا مــن بدايــة عــام 
2011، ومل يتــم اجلمــع بــني ابقــي األنشــطة الــى يقــوم هبــا بنــك الشــفاء حيــث توفــر 

العمليــات اجملانيــة والعــالج اجملــاين لغــر القادريــن.
ومتثلــت األهــداف الــى يســعي بنــك الشــفاء املصــري إىل  حتقيقهــا مــن خــالل منشــوراته 
املعروضــة علــى صفحــة الفيســبوك ىف إبــراز دور املنظمــة ىف اجملتمــع، أمــا أكثــر األدوات 
التفاعليــة الــى مت الرتكيــز عليهــا ىف املنشــورات املعروضــة فكانــت الصــور جبميــع أشــكاهلا 
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)الثابتــة واملتحركــة والبانورامــا( ، وأكــد القائــم علــى إدارة صفحــة الفيســبوك اخلاصــة ببنــك 
الشــفاء حرصهــم علــى الــرد علــى كل تعليــق علــى حــدة ،  وكانــت إدارة التســويق هــي 
مــن حيــدد املنشــورات الــى كان يتــم رفعهــا علــى صفحــة الفيســبوك خــالل أزمــة كــوروان 
واملتعلقــة إبدارة العالقــات مــع العمــالء، أمــا فيمــا يتعلــق بتقييــم القائــم ابالتصــال ألداء 
املنظمة إلدارة عالقتها مع مجاهرها على وســائل التواصل االجتماعي فكان جيًدا جًدا 
، وأن املنشــورات املعروضــة علــى صفحــة املنظمــة خــالل أزمــة كــوروان تســاعد ىف تعزيــز 
والء اجلماهــر هلــا بدرجــة كبــرة، وأن املنشــورات تســاهم إيل حــد مــا ىف ثقــة اجلماهــر ىف 
املنظمــة ، ومتثلــت املقرتحــات اخلاصــة بتحســني إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر صفحــة 
الفيســبوك فــكان التواصــل تليفونيــاً مــن خــالل مســئول اإلدارة حلــل مشــكلة العمــالء و 
املترعــني و املتابعــة حــى يتــم حلهــا، وليــس التواصــل عــن طريــق موظــف خدمــة عمــالء 

فقــط إلظهــار االهتمــام ابملترعــني وتقــدمي أعلــي خدمــة أو مســاعدة هلــم.  
  اثنًيا - النتائج العامة للدراسة امليدانية : 

للتعــرُّف علــى اآلليــات الــى انتهجتهــا املنظمــات غــر الرحبيــة إلدارة عالقاهتــا مــع العمــالء 
عــر الفيســبوك خــالل أزمــة كــوروان، ودراســة رد فعــل اجلماهــر مــن مســتخدمي تلــك 
الصفحــات علــى تلــك اآلليــات، واجتاهاهتــم حنوهــا، وأهــم املضامــني الــي يفضلهــا أعضــاء 
الصفحــات، والكشــف عــن طبيعــة اســتخدامهم هلــا، والعوامــل املؤثــرة يف هــذا االســتخدام 
وقــت أزمــة كــوروان، حــى نتمكــن مــن التعــرف علــى مــدي جنــاح عينــة مــن املنظمــات غــر 
الرحبيــة ىف إدارة عالقاهتــا مــع العمــالء عــر الفيســبوك، ودور تلــك اآلليــات ىف تعزيــز والء 
اجلماهــر للمنظمــات، صممــت الباحثــة ثــالث صحــف اســتقصاء؛ حيــث مت تصميــم 
كل صحيفــة منهــا الســتبيان آراء عينــة مــن أعضــاء جمموعــة مــن صفحــات املنظمــات 
غــر الرحبيــة ، ومتثلــت اجلماهــر ىف )املســتفيدون مــن اخلدمــات املقدمــة ، املتطوعــون و 
املترعــون، واملتابعــون لصفحــات تلــك املنظمــات بشــكل عــام( ، لتشــتمل كل صحيفــة 

علــى جمموعــة خمتلفــة مــن األســئلة تتناســب مــع طبيعــة كل مجهورعلــى حــده. 
وفيمــا يلــي عــرض ُمفصــل للنتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة ألعضــاء الصفحــات عينــة 
الدراســة، حيــث عرضــت الباحثــة نتائــج األســئلة املشــرتكة بــني الفئــات اجلماهريــة الثالثــة، 
مث عرضــت نتائــج األســئلة املشــرتكة بــني الفئــات اجلماهريــة ) املترعــون ومتابعــو الصفحــة 
بشكل عام( ، مث قامت الباحثة بعرض نتائج الدراسة امليدانية اخلاصة  مبتابعني الصفحة 
بشــكل عام ، وأخرًا مت عرض نتائج األســئلة اخلاصة ابملســتفيدين من اخلدمات املقدمة 
عــر صفحــات املنظمــات، وفيمــا يتعلــق بنتائــج اختبــارات الفــروض فقــد قامــت الباحثــة 

بعرضهــا  بشــكل منفصــل .
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الفئــات . 1 بــني  املشــركة  ابألســئلة  اخلاصــة  امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــج 
التطبيــق:  حمــل  اجلماهريــة 

     ىف هــذا اجلــزء قامــت الباحثــة ابســتعراض نتائــج اســتبيان آراء املبحوثــني مــن الفئــات 
اجلماهريــة الثالثــة، ومت عــرض النتائــج ىف صــورة جــداول مشــرتكة ، إلظهــار أوجــه االتفــاق 

واالختالف ىف ردود املبحوثني .
صفحات املنظمات الى اتبعها عينة املبحوثني خالل فرة الدراسة امليدانية 11

اخلاصــة  الفيســبوك  ملتابعــي صفحــات   ، امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــج  أفصحــت 
ابملنظمــات غــر الرحبيــة ) مــن املترعــني واملســتفيدين ، ومتابعــي الصفحــة بشــكل عــام 
(، أن صفحــة مجعيــة رســالة جــاءت ىف املرتبــة األويل بواقــع )107 تكــرارات بنســبة 
%23.2(،  وجــاءت ىف املرتبــة الثانيــة صفحــة بنــك الطعــام املصــري بواقــع )78 تكــرارًا 
بنســبة %16.8(، وىف املرتبــة األخــرة جــاءت صفحــة بنــك الكســاء املصــري )21 

تكــرارًا بنســبة 4.5%(. 
جدول رقم)3( صفحات املنظمات الى اتبعها املبحوثون على الفيسبوك خالل 

فرة الدراسة 
صفحات املنظمات 

متابعو الصفحة بشكل املستفيدوناملترعون واملتطوعونغر الرحبية
عام

اإلمجايل والنسب 
املئوية

%كالرتتيب%كالرتتيب%كالرتتيب%ك

2726.732019.251716.346413.8مؤسسة مصر اخلر 
مؤسسة مجعية 

األورمان  
2423.84272621110.656213.4

3231.72242336057.7110723.2مؤسسة رسالة 
3433.712927.911817.337816.8بنك الطعام املصري
98.971211.571110.65326.9بنك الشفاء املصري
449109.6876.76214.5بنك الكساء املصري

مجعية د.مصطفي 
حممود

76.981918.26---265.6

مصــر  أهــل  مؤسســة 
احلــروق  لعــالج 

1211.952322.1476.77429.1

2019.22316.7---1110.96أخري تذكر
463100اإلمجايل والنسب املئوية 
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من خالل البياانت املعروضة ىف اجلدول الســابق يتبني أن املترعني اتبعوا صفحة بنك 
الطعــام املصــري بواقــع )34 تكــرارًا بنســبة %33.7(، وىف املرتبــة الثانيــة جــاءت صفحــة 
مؤسســة مجعيــة رســالة بواقــع )32 تكــرارًا بنســبة %31.7(  ، أمــا املســتفيدون فجــاء 
اعتمادهــم علــى صفحــة بنــك الطعــام املصــري بواقــع )29 تكــرارًا بنســبة 27.9%( ، 
وىف املرتبــة الثانيــة جــاءات صفحــة مجعيــة األورمــان بواقــع )27 تكــرارًا بنســبة 26.0%(، 
أمــا متابعــو الصفحــات بشــكل عــام فاعتمــدوا ابلدرجــة األويل علــى متابعــة صفحــة مجعيــة 

رســالة بواقــع )60 تكــرارًا بنســبة 57.7%(.

معدالت استخدام املبحوثني لصفحات املنظمات حمل التطبيق: 1 
عينــة  مــن  العظمــي  الغالبيــة  أن  إىل   امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــح  توصلــت    
أايم  بعــض  ىف  الرحبيــة  غــر  املنظمــات  لصفحــات  اســتخدامهم  معــدالت  املبحوثــني 
األســبوع  ) أحيــاان( بواقــع )172 مفــردة بنســبة %55.7( ، وىف املرتبــة الثانيــة  كانــت 
معــدالت اســتخدام املبحثويــن اندرة بواقــع ) 100 مفــردة بنســبة 32.4( ، وىف املرتبــة 
األخــرة جــاءت معــدالت االســتخدام النــادرة بواقــع )372 مفــردة بنســبة 11.9%( .
جدول رقم )4( معدالت استخدام املبحوثني لصفحات املنظمات خالل أزمة 

كوروان
معدالت 

األستخدام 
متابعو الصفحة املستفيدوناملترعون واملتطوعون

بشكل عام
اإلمجايل والنسب 

املئوية 

%ك%ك%ك%ك

أايم  ىف  أي   : اندرًا 
قليلــة وأوقــات 

2625.71615.45855.810032.4

ىف  أي   : أحيــاان 
األســبوع   أايم  بعــض 

6665.36259.64442.317255.7

98.9262521.93711.9دائما : أي كل يوم

والنســب  اإلمجــايل 
املئويــة

101100104100104100309100

1.832.101.461.79املتوسط احلسايب =

0.560.630.530.32االحنراف املعياري =

 
مــن  العينــة  مفــردات  أن  الســابق  اجلــدول  ىف  املعروضــة  البيــاانت  خــالل  مــن  يتبــني 
ملتغــر »معــدل  وفًقــا  عــام(  بشــكل  الصفحــات  ومتابعــي  واملســتفيدين،   ، املترعــني   (
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االســتخدام« أشــارت إيل معــدل االســتخدام املتوســط ، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب 
علــى التــوايل )1.83، و2.10،و1.46(، ىف حــني أن االحنــراف املعيــاري كان علــى 
التــوايل )0.56، و0.63، و0.53( ،  وأن أعلــي معــدالت االســتخدام كانــت أحيــااًن 
ابلنســبة لــكل مــن املترعــني واملســتفيدين، وابلنســبة ملتابعــي الصفحــة بشــكل عــام كانــت 

بنســبة 55.8%.  اندرًا 

 معرفة املبحوثني بعناصر اهلوية اخلاصة ابملنظمات غر الرحبية حمل التطبيق 31
تشــر النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة  إىل  أن مفــردات عينــة الدراســة وفقــا إلمجــايل 
متغر«درجــة املعرفــة بعناصــر اهلويــة للمنظمــة« أشــارت بدرجــة معرفــة تراوحــت مــا بــني 
املتوســطة واملرتفعــه، هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل درجــة املعرفــة بعناصــر اهلويــة 
للمنظمــة )2.07( ابحنــراف معيــاري )0.42(، وذلــك فيمــا يتعلــق ابملترعــني ، وكذلــك 
املتوســطة واملرتفعــة  بــني  مــا  املنظمــة  تراوحــت درجــة معرفــة املســتفيدين بعناصــر هويــة 
للمنظمــة)1.86(  اهلويــة  بعناصــر  املعرفــة  العــام إلمجــايل درجــة  املتوســط  بلــغ  حيــث  
ابحنــراف معيــاري )0.43( . أمــا ابلنســبة للمتابعــني بشــكل عــام فرتاوحــت مــا بــني 
املتوســطة واملرتفعــه، هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل درجــة املعرفــة بعناصــر اهلويــة 

)0.37( معيــاري  للمنظمــة)2.03( ابحنــراف 
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جدول رقم )5( مدي إدراك املبحوثني لعناصر اهلوية اخلاصة ابملنظمات 
الفئات 
عناصر اهلويةاجلماهرية

أعرفها إيل ال أعرفها
املتوسط أعرفها جيًداحد ما

احلسايب
االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

املترعون واملتطوعون

  اللوجو “الشعار 
1615.81817.86766.32.500.753املرئي”

  السلوجان 
5352.52827.72019.81.670.786“الشعار اللفظي”

  املقر الرئيسي أو 
4948.52827.72423.81.750.815أحد فروعها

  رقم اخلط 
6463.42524.81211.91.490.707الساخن

  أرقام التليفون 
6968.31615.81615.81.480.758اخلاصة هبا

  أهم األلوان 
1514.92221.86463.42.490.744اخلاصة هبا

109.91514.97675.22.650.651 إعالانهتا

 املشاهر الذين 
يظهرون  ىف 

اإلعالن
1312.91817.87069.32.560.712

-2.070.42املتوسط الـعام لإلمجايل متغر درجة املعرفة بعناصر اهلوية للمنظمة

املستفيدون

 اللوجو “الشعار 
3028.83735.63735.62.070.804املرئي”

 السلوجان 
7370.21813.71312.51.420.708“الشعار اللفظي”

 املقر الرئيسي أو 
6663.53129.876.71.430.617أحد فروعها

51493533.71817.31.680.755 رقم اخلط الساخن

 أرقام التليفون 
6461.53432.765.81.440.606اخلاصة هبا

 أهم األلوان 
3028.82120.253512.220.873اخلاصة هبا

25241211.56764.42.400.851 إعالانهتا

 املشاهر الذين 
يظهرون  ىف 

اإلعالن
3937.5--6562.5

2.250.97 
2

-1.860.43املتوسط الـعام لإلمجايل متغر درجة املعرفة بعناصر اهلوية للمنظمة
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 املتابعون بشكل عام
 اللوجو “الشعار 

1110.64240.451492.380.673املرئي”

 السلوجان 
2221.252503028.82.080.705“الشعار اللفظي”

 املقر الرئيسي أو 
3937.53230.83331.71.490.836أحد فروعها

7370.22019.21110.61.400.677 رقم اخلط الساخن

 أرقام التليفون 
8581.71514.443.81.220.508اخلاصة هبا

 أهم األلوان 
1413.54644.24442.32.290.694اخلاصة هبا

54.83836.56158.72.540.591 إعالانهتا

 املشاهر الذين 
يظهرون ىف 

اإلعالن
1312.53028.86158.7

2.460.70
2

-2.030.37املتوسط الـعام لإلمجايل متغر درجة املعرفة بعناصر اهلوية للمنظمة

     
مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق يتضــح أن إعــالانت املنظمــات  هــي 
األكثــر متثيــاًل لعناصــر اهلويــة ابلنســبة  للمبحوثــني مــن خمتلــف الفئــات اجلماهريــة ، وجــاء 
ىف املركــز الثــاين املشــاهر الذيــن يظهــرون ىف اإلعــالانت ، أمــا املركــز الثالــث فتحــدد ىف 
لوجــو املنظمــة وذلــك ابلنســبة ملتابعــي الصفحــات بشــكل عــام واملتطوعــني، وجــاءات 
أهــم ألــوان املنظمــة ىف املركــز الثالــث ابلنســبة للمســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة. أمــا 
املرتبــة األخــرة فجــاء فيهــا كل مــن أرقــام التليفــون واخلــط الســاخن ابلنســبة للمتطوعــني ، 
ومتابعــي الصفحــة بشــكل عــام، وفيمــا يتعــل ابملســتفيدين فجــاء ىف املرتبــة األخــرة الشــعار 

اللفظــي واملقــر الرئيســي.  

 حتقــق املنفعــة املتوقعــة نتيجــة اســتخدام املبحوثــني لصفحــات املنظمــات غــر 14
الرحبيــة 

   تبــني مــن خــالل نتائــج الدراســة امليدانيــة أن الغالبيــة العظمــي مــن املبحوثــني مــن 
خمتلــف الفئــات اجلماهريــة توقعــوا حتقيــق منفعــة مــن اســتخدامهم لصفحــات املنظمــات 
غر الرحبية بواقع )261 مفردة بنسبة %84.5( ، بينما )48 مفردة بواقع 15.5%( 
توقعــوا عــدم حتقيــق املنفعــة املتوقعــة، حيــث بلغــت نســبة املترعــني الذيــن توقعــوا حتقيــق 
منفعــة واحلصــول علــى املعلومــات نتيجــة اســتخدامهم للصفحــات %90.1 ، بينمــا 
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توقــع مجهــور املســتفيدين  حتقيــق منفعــة متوقعــة  نتيجــة اســتخدامهم لصفحــات املنظمــة 
بنســبة %78.8، أمــا املتابعــون للصفحــات بشــكل عــام فتوقعــوا توافــر املعلومــات  علــى 

الصفحــة نتيجــة اســتخدامهم هلــا بنســبة 84.6%. 

طبيعــة املعلومــات املرغوبــة مــن قبــل املبحوثــني عينــة الدراســة علــى صفحــات 51
املنظمــات غــر الرحبيــة 

يتضــح مــن خــالل النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة تبايــن املعلومــات الــى حبــث عنهــا 
فئــة  بــني  تشــاهبًا  أكثــر  ولكنهــا كانــت  اجلماهريــة،  فئاهتــم  العينــة ابختــالف  مفــردات 
املترعــني واملتطوعــني مــن جانــب وفئــة متابعــي الصفحــة بشــكل عــام مــن جانــب آخــر، 

واختلفــت فيمــا يتعلــق ابملســتفيدين.
جدول رقم )6 ( طبيعة املعلومات املرغوبة من قبل املبحوثني

طبيعــــــــــــة املعلومــــات
موافق إىل  غر موافق

حد ما
موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

املتطوعون واملترعون

التــرع  طــرق  علــى  التعــرف   
يل 1514.98685.12.850.351--املناســبة 

للتطــوع  ُســبل  عــن  البحــث   
املشــاركة  2019.82524.85655.42.360.793وإمكانيــة 

اآلخريــن  آراء  علــى  التعــرف   
املؤسســة   1615.84342.64241.62.260.714ىف 

مــع  خــرايت  مشــاركة   
آخريــن 2322.84544.63332.72.100.745مســتخدمني 

املنظمــة  أبعمــال  اإلملــام    
عــام  65.93433.76160.42.540.602بشــكل 

املتوسط الـعام لإلمجايل متغر طبيعة املعلومات الى تبحث عنها على صفحة املنظمة 
--2.420.40على الفيسبوك
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املستفيدون
البحث عن رقم تليفون 

1615.43533.753512.360.737للمنظمة 

التعرف على أماكن فروع 
4846.23028.826251.790.828املنظمة 

التعرف على كيفية احلصول 
87.72927.96764.42.790.633على دعم العمالة اليومية

التعرف على كيفية احلصول 
2423.18076.98076.92.770.422على شنطة رمضان

76.73331.76461.52.550.625البحث عن العالج اجملاين

البحث على شنط الوقاية 
43.83836.56259.62.560.574اجملانية من فروس كوروان

عرض مشكلي على صفحة 
1110.63230.86158.72.480.686املنظمة 

1615.48884.62.850.361--طرق دعم العمالة اليومية 

43.81615.48480.82.770.502إمكانية توفر مبلغ شهري

املتوسط الـعام لإلمجايل متغر طبيعة املعلومات الى تبحث عنها على صفحة املنظمة 
--2.520.24على الفيسبوك

املتابعون بشكل عام

طــرق  أحــدث  علــى  التعــرف 
الترعــات  87.72019.27673.12.650.621مجــع 

التعــرف علــى آراء اآلخريــن ىف 
109.63533.75956.72.470.663املؤسســة  

مــع  خــرايت  مشــاركة 
آخريــن 4846.23735.61918.31.720.756مســتخدمني 

اجلهــات  علــى  التعــرف 
ترعــة

ُ
امل 2221.23634.64644.22.230.775واملؤسســات 

التعــرف علــى أســاليب التطــوع 
1716.33634.651492.230.744واملشــاركة 

اإلملــام أبعمــال املنظمــة بشــكل 
98.73533.76057.72.490.652عام 

املتوسط الـعام لإلمجايل متغر طبيعة املعلومات الى تبحث عنها على صفحة املنظمة 
--2.310.46على الفيسبوك

           
يتبــني مــن خــالل البيــاانت الــواردة ىف اجلــدول الســابق أن املعلومــات املرغوبــة مــن قبــل 
املترعــني ومتابعــي الصفحــات بشــكل عــام كانــت علــى الرتتيــب التعــرف علــى أحــدث 
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آراء  علــى  والتعــرف   ، عــام  بشــكل  املنظمــة  ، واإلملــام أبعمــال  الترعــات  طــرق مجــع 
اآلخريــن ىف املنظمــة ، وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء طبيعــة اجلماهــر) املترعــني وُمتابعــي 
الصفحــات( حيــث رغبتهــم ىف التــرع للمنظمــات ملواجهــة أزمــة كــوروان وابلتــايل تعرفهــم 
علــى طــرق التــرع املناســبة هلــم ، كذلــك التعــرف علــى آراء اآلخريــن ىف املنظمــات حمــل 
التطبيــق، وفيمــا يتعلــق ابملســتفيدين مــن اخلدمــات فتمثلــت أكثــر املعلومــات الــى حبثــوا 
عنهــا خــالل فــرتة إجــراء الدراســة ىف طــرق دعــم العمالــة اليوميــة ، و إمكانيــة توفــر مبلــغ 
شــهري، والبحــث عــن طــرق احلصــول علــى شــنط الوقايــة اجملانيــة مــن فــروس كــوروان ، 
وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء تضــرر العديــد مــن )املتابعــني مــن فئــة املســتفيدين( ابألزمــة 
احلاليــة وظــروف احلظــر اجلزئــي الــى أثــرت علــى مســتوي دخــل بعــض األفــراد ، وىف نفــس 
الوقــت رغبتهــم ىف الوقايــة مــن فــروس كــوروان ولكــن عــدم توافــر اإلمكانيــات الالزمــة 

لذلــك .  
 
 آراء  املبحوثني ىف املعلومات املعروضة على صفحة املنظمات حمل التطبيق16

  أشارت النتائج العامة للدراسة امليدانية  حنو اجتاه املوافقة املرتفعة على طبيعة املعلومات 
ابلنســبة للفئــات اجلماهريــة الثــالث حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للمترعــني)2.64( 
ابحنــراف معيــاري )0.32(، وفيمــا يتعلــق ابملســتفيدين بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد 
)2.44( ابحنــراف معيــاري )0.35(، أمــا متابعــو الصفحــات بشــكل عــام فقــد بلــغ 

املتوســط احلســايب )2.53( ابحنــراف معيــاري )0.45(.
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جدول رقم )7( أراء املبحوثني ىف املعلومات املعروضة على الصفحات

املعلومات املعروضة
موافق إىل  غر موافق

حد ما
موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

املتطوعون واملترعون

1918.88281.22.810.391-- الرسائل واضحة 

2423.77675.22.740.442-- أصل إليها بسهولة

املتوافــرة  املعلومــات   
الحتياجــايت 2726.77473.32.730.443--مناســبة 

املتوافــرة  املعلومــات   
كثــرًا  3736.66463.42.630.484--أفادتــي 

مت كتابتهــا  املعلومــات   
ســهل 3837.66362.42.620.485--أبســلوب 

بشــكل  حتديثهــا  يتــم   
445049.54746.52.430.577دوري

املتوافــرة  املعلومــات   
مــن  أهــدايف  حققــت 

الصفحــة متابعــة 
--4544.65655.42.550.506

2.640.32املتوسط الـعام إلمجايل آراء املبحوثني يف املعلومات املعروضة على الصفحة

املستفيدون

109.61817.37673.12.630.651 الرسائل واضحة 

65.83533.76360.62.550.602 أصل إليها بسهولة

املتوافــرة  املعلومــات   
الحتياجــايت 65.84644.252502.440.605مناســبة 

املتوافــرة  املعلومــات   
كثــرًا  43.84745.253512.470.574أفادتــي 

مت كتابتهــا  املعلومــات   
ســهل 5451.95048.12.480.503--أبســلوب 

بشــكل  حتديثهــا  يتــم   
109.65653.83836.52.270.627دوري

املتوافــرة  املعلومــات   
مــن  أهــدايف  حققــت 

الصفحــة متابعــة 
109.65451.94038.52.290.636

2.440.35املتوسط الـعام إلمجايل آراء املبحوثني يف املعلومات املعروضة على الصفحة
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املتابعون بشكل عام
4139.46360.62.610.491-- الرسائل واضحة 

65.82927.96966.32.610.591 أصل إليها بسهولة

املتوافــرة  املعلومــات   
الحتياجــايت 43.84644.254512.480.573مناســبة 

املتوافــرة  املعلومــات   
كثــرًا  114745.25653.82.530.522أفادتــي 

مت كتابتهــا  املعلومــات   
ســهل 113937.56461.52.610.511أبســلوب 

بشــكل  حتديثهــا  يتــم   
43.84947.151492.450.574دوري

املتوافــرة  املعلومــات   
مــن  أهــدايف  حققــت 

الصفحــة متابعــة 
76.74543.352502.430.615

2.530.45 املتوسط الـعام إلمجايل اراء املبحوثني يف املعلومات املعروضة على الصفحة

          
يتبــني مــن خــالل اجلــدول الســابق أن فئــات املبحوثــني الثالثــة اتفقــوا علــى أن الرســائل 
املعروضــة علــى صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة كانــت واضحــة حيــث احتلــت املركــز 
األول ، وجــاء ىف املركــز الثــاين ســهولة الوصــول للمعلومــات وذلــك ابلنســبة لــكل مــن 
املســتفيدين واملتطوعني،أمــا ابلنســبة للمتابعــني بشــكل عــام فقــد تشــارك  ىف املركــز األول 
كل مــن )ســهولة الوصــول للمعلومــات، الرســائل واضحــة ، ومت كتابتهــا أبســلوب ســهل( 
، بينمــا جــاء ىف املركــز األخــر ابلنســبة لــكل مــن املتطوعــني واملســتفيدين أن املعلومــات 
يتــم حتديثهــا بشــكل دوري، وابلنســبة للمتابعــني فقــد جــاء ىف املركــز األخــر أن املعلومــات 

املتوافــرة حققــت أهــدايف مــن متابعــة الصفحــة. 

 الثقة ىف املضمون املعروض : 71
أفصحــت النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة لعينــة مــن مســتخدمي صفحــات املنظمــات 
غــر الرحبيــة، أن الغالبيــة العظمــي منهــم يثقــون إىل  حــد مــا ىف املعلومــات املعروضــة علــى 
صفحــات املنظمــات وذلــك بنســبة %53.7 ، بينمــا جــاء ىف املرتبــة األخــرة املبحوثــون 

الذيــن ال يثقــون علــى اإلطــالق بنســبة 3.9%.



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

330 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )8 ( مستوايت ثقة الفئات اجلماهرية حمل التطبيق ىف املعلومات 
املعروضة

 على صفحات املنظمات غر الرحبية

مستوايت الثقة ىف املضمون 
املعروض 

متابعو الصفحة املستفيدوناملترعن واملتطوعون
بشكل عام

اإلمجايل والنسب 
املئوية 

%ك
%ك%ك%ك

3365.832.9123.9ال أثق فيه على اإلطالق  

4241.65048.17471.216653.7أثق إىل  حد ما 

5655.44846.2272613142.4أثق بدرجة كبرة

101100104100104100309100اإلمجايل 

2.522.402.232.38املتوسط احلسايب = 

0.600.480.14 0.55االحنراف املعياري =

     
يتبــني مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق أن الغالبيــة العظمــي مــن   
املترعــني يثقــون بدرجــة كبــرة ىف املضامــني املعروضــة بنســبة %55.4 ، أمــا ابلنســبة 
للمســتفيدين ومتابعــي الصفحــة بشــكل عــام فيثقــوا ىف املضامــني املعــروض إىل  حــد مــا 

التــوايل.  علــى  %48.1 و71.2%  بنســبة 

األدوات التفاعلية األكثر تفضياًل من قبل املبحوثني على صفحات املنظمات 81
تبــني مــن خــالل النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة لعينــة مــن مســتخدمي صفحــات 
املنظمــات غــر الرحبيــة أن متغــر »األدوات التفاعليــة الــى يفضلهــا املترعــني« أشــارت حنــو 
)املوافقــة و املوافقــة حلــد مــا( حيــث بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد ابلنســبة للمترعــون 
)2.07( ابحنــراف معيــاري )0.45(، أمــا ابلنســبة للمســتفيدين  فقــد أشــارت حنــو 
املوافقــة املرتفعــة واملرتفعــه حلــد ماعلــى مالءمــة األدوات التفاعليــة، حيــث بلــغ املتوســط 
العــام إلمجــايل البعــد )2.00( ابحنــراف معيــاري )0.35( ، وكذلــك ابلنســبة ملتابعــي 
الصفحــات بشــكل عــام بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد )2.26( ابحنــراف معيــاري 

.)0.35(



331

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )9( أكثر األدوات التفاعلية تفضياًل من قبل املبحوثني

أكثر األدوات التفاعلية 
تفضياًل

موافق إىل  غر موافق
حد ما

موافق
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

املتطوعون واملترعون

أشــكاهلا  جبميــع  الصــور   
واملتحركــة  )الثابتــة 

) مــا نورا لبا وا
333130.76766.32.630.541

2221.84140.63837.62.160.753 ملفات الفيديو

بــني  جتمــع  الــى  امللفــات   
تفاعليــة  أداة  مــن  2019.85857.42322.82.030.654أكثــر 

ملوقــع  واإلحالــة  الروابــط   
 Hyper Links 4544.63938.61716.81.720.735آخــر 

الــى  املوابيــل  تطبيقــات   
جديــدة  أســاليب  توفــر 
Mobil App. للتــرع 

1817.83130.75251.52.340.762

املتوسط العام إلمجايل متغراألدوات التفاعلية  الى يفضلها املبحوثون عند متابعة 
2.070.45الصفحات 

املستفيدون

أشــكاهلا  جبميــع  الصــور   
واملتحركــة  )الثابتــة 

) مــا نورا لبا وا
43.81413.58682.72.790.491

3836.52423.14240.42.040.882 ملفات الفيديو

بــني  جتمــع  الــى  امللفــات   
تفاعليــة  أداة  مــن  26256865.4109.61.850.573أكثــر 

ملوقــع  واإلحالــة  الروابــط   
 Hyper Links 7269.22826.943.81.350.554آخــر 

املتوسط العام إلمجايل متغراألدوات التفاعلية  الى يفضلها املبحوثون عند متابعة 
2.000.35الصفحات
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املتابعون بشكل عام
أشــكاهلا  جبميــع  الصــور   
واملتحركــة  )الثابتــة 

) مــا نورا لبا وا
32.93331.76865.42.630.541

87.74341.353512.430.632 ملفات الفيديو

بــني  جتمــع  الــى  امللفــات   
تفاعليــة  أداة  مــن  2423.14240.43836.52.130.764أكثــر 

ملوقــع  واإلحالــة  الروابــط   
 Hyper Links 52503028.82221.21.710.795اخــر 

الــى  املوابيــل  تطبيقــات   
جديــدة  أســاليب  توفــر 
Mobil App. للتــرع 

1514.43230.85754.82.400.733

املتوسط العام إلمجايل متغراألدوات التفاعلية  الى يفضلها املبحوثون عند متابعة 
2.260.35الصفحات

     
يتضــح مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق أن أكثــر األدوات التفاعليــة 
الــى يفضلهــا املبحوثــون مــن الفئــات اجلماهريــة الثــالث كانــت الصــور جبميــع أشــكاهلا 
)الثابتــة واملتحركــة والبانورمــا( ، وفضــل املتطوعــون تطبيقــات املوابيــل الــى توفــر أســاليب 
جديــدة للتــرع حيــث جــاءت ىف املرتبــة الثانيــة، أمــا فيمــا يتعلــق ابملســتفيدين ومتابعــي 
الصفحــة بشــكل عــام فجــاءت ملفــات الفيديــو، ويف املرتبــة األخــرة جــاءت الروابــط 

واإلحالــة ملوقــع آخــر ابلنســبة للفئــات اجلماهريــة الثالثــة.
وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء ســهولة الصــور وعــدم أخــذ وقــت عنــد تصفــح املبحوثــني 

للصفحــات حمــل التطبيــق، بينمــا الروابــط تتطلــب مزيــًدا مــن اجلهــد والوقــت.

 تقدير املبحوثني للجهد املبذول على الصفحات حمل التطبيق 91
مــن خــالل النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة وفقــا لعبــارة »تقديراجلهــد املبــذول مــن قبــل  
القائمــني علــى إدارة صفحــة املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح« أشــارت حنــو التقديــر املرتفــع 
للجهــد املبــذول مــن قبــل القائمــني علــى إدارة صفحــة املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح، وقــد 
بلــغ املتوســط العــام املتوســط العــام )2.69( ابحنــراف معيــاري )0.52( وذلــك ابلنســبة 
للمترعــني واملتطوعــني ، أمــا فيمــا يتعلــق ابملســتفيدين فقــد أشــارت النتائــج حنــو التقديــر 
املرتفــع للجهــد املبــذول، حيــث بلــغ املتوســط العــام وقــد بلــغ املتوســط العــام )2.58( 
ابحنــراف معيــاري )0.60(. فــكان أيًضــا التقديــر املرتفــع حنــو اجلهــد املبــذول حيــث بلــغ 

املتوســط العــام )2.49( ابحنــراف معيــاري )0.60(.
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جدول رقم )10(  يوضح تقدير املبحوثني للجهد املبذول على الصفحات

تقدير اجلهد املبذول 
متابعو الصفحة بشكل املستفيدوناملترعون واملتطوعون

عام
اإلمجايل والنسب 

املئوية 

%ك%ك%ك%ك

3365.865.8154.9جمهود حمدود 

2524.83230.84139.49831.7جمهود متوسط

7372.36663.55754.819663.4جمهود كبر

101100104100104100309100اإلمجايل 

2.692.582.492.58املتوسط احلسايب =

0.520.600.600.10االحنراف املعياري 

          
 ، )املترعــني  الثالثــة  اجلماهريــة  الفئــات  أن  يتضــح  الســابقة  البيــاانت  خــالل  مــن 
املســتفيدين، متابعــي الصفحــة بشــكل عــام( يــرون أن اجلهــد املبــذول علــى الصفحــات 
يعد جمهوًدا كبرًا وذلك بنســبة )%72.3( و )%63.5( و)%54.8( على التوايل.

الفئــات .   بــني  املشــركة  ابألســئلة  اخلاصــة  امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــج 
عــام(: بشــكل  الصفحــة  وُمتابعــي  )املترعــون  اجلماهريــة 

 تقدمي املبحوثني القراحات جديدة على الصفحات حمل التطبيق )املترعني 101
–املتابعني(

مــن خــالل النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة يتضــح أن الغالبيــة العظمــي مــن املبحوثــني مل 
يقومــوا بتقــدمي اقرتاحــات علــى الصفحــات اخلاصــة ابملنظمــات غــر الرحبيــة وذلــك بواقــع ) 
170 مفــردة بنســبة %82.9( ، بينمــا املبحوثــون الذيــن قامــوا بتقــدمي اقرتاحــات وصــل 
عددهــم إيل )35 مفــردة بواقــع %17.1(، حيــث كان املترعــني واملتطوعــني هــم أكثــر 
الفئــات تقديًــا لالقرتاحــات )27 مفــردة بنســبة %26.7(، ومتثلــت تلــك االقرتاحــات 
ىف التخفيــف مــن حــدة اإلعــالانت وبشــاعتها ىف بعــض االحيــان، وكذلــك احلــرص علــى 
عــدم إظهــار صــور حقيقيــة للمســتفيدين مــن اخلدمــات وذلــك ملراعــاة شــعورهم، أمــا 
متابعــني الصفحــة بشــكل عــام فكانــت اقرتاحاهتــم إعــالم النــاس بكيفيــة التواصــل مــع 

املنظمــة وخاصــة أن هنــاك أرقــام بعــض املنظمــات مل يتــم الــرد عليهــا.  
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 طبيعــة اســتجابة القائمــني علــى الصفحــات حنــو االقراحــات املقدمــة مــن قبــل 111
املترعــني ومتابعــي الصفحــة بشــكل عــام.

    يتبــني مــن خــالل البيــاانت الــواردة ىف اجلــدول التــايل أن الغالبيــة العظمــي مــن 
املترعــني ومتابعــي الصفحــة اليعرفــون مــاذا حــدث القرتاحهــم، وكانــت النســبة املئويــة علــى 

التــوايل )%44.4( و )91.4%(.  
جدول رقم  )11( طبيعة استجابة القائمني على الصفحات 

طبيعة االستجابة 
متابعو الصفحة بشكل املترعون واملتطوعون

عام

%ك%ك

36.738.6مل يهتموا به على اإلطالق 

--1022.2مت  االكتفاء ابلرد  التقليدي علي اقرتاحي  )شكرًا القرتاحك(

تواصــل معــي أحــد القائمــني علــى الصفحــة وحدثــي عــن إمكانيــة تطبيــق 
--920االقــرتاح

2044.43291.4ال أعرف ما حدث لالقرتاح

مت تنفيــذ االقــرتاح مــن قبــل املنظمــة ، ومتــت اإلشــارة  علــى الصفحــة أنــه 
--36.7مــن أحــد األعضــاء. 

5410035100اإلمجايل والنسب املئوية 

 
وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء عــدم اهتمــام املترعــني واملتابعــني مبتابعــة اقرتاحهــم والتعــرف 

علــى ماحــدث لــه ، واكتفائهــم بتقــدمي االقــرتاح بصــرف النظــر عــن مــدي حتققــه.
 
 أسباب ثقة املبحوثني ىف املنظمة والترع هلا 1 1

     تباينت ثقة املبحوثني من املترعني ومتابعي الصفحات بشكل عام ىف صفحات 
املنظمــات غــر الرحبيــة وأســباب التــرع هلــا أو التطــوع ىف األنشــطة الــى قامــت هبــا خــالل 
أزمــة كــوروان، مــا بــني مسعــة املنظمــة اجليــدة  ،قدرهتــا علــى الوصــول إيل احملتاجــني ىف 

األماكــن األكثــر احتياًجــا، و اعتمــاد الشــركات الكــري عليهــا يف التــرع.
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جدول رقم )12( أسباب ثقة املبحوثني ىف املنظمة
األسباب 

متابعو الصفحة بشكل عام املترعون واملتطوعون 

الرتتيب%كالرتيب%ك

3433.762120.25أترع هلا منذ فرتة 

5857.425552.91مسعتها اجليدة 

األماكــن  ىف  احملتاجــني  إىل   الوصــول  علــى  قدرهتــا 
ملســتحقيه( التــرع  وصــول  )أضمــن  احتياًجــا  األكثــر 

6059.414442.34

4645.544644.22معتمدة من قبل وزارة التضامن االجتماعي 

اعتمــدت عليهــا الشــركات الُكــري ىف ترعهــا  خــالل 
األزمــة احلاليــة 

5554.532019.26

1918.881312.57جلأ إليها املشاهر للترع خالل األزمة احلالية 

3029.774543.33توضح أوجه إنفاق الترعات

4039.6565.88أخري تذكر

      
من خالل البياانت الواردة ىف اجلدول السابق يتبني أن أسباب ثقة املترعني واملتطوعني 
ىف املنظمــات غــر الرحبيــة كانــت قدرهتــا علــى الوصــول إيل احملتاجــني بواقــع 59.4%، 
وىف املرتبــة الثانيــة جــاءت الســمعة اجليــدة بواقــع %57.4، أمــا ىف املرتبــة األخــرة فجــاء 
ترع املشــاهر هلا خالل أزمة كوروان ، وابلنســبة ملتابعي الصفحات بشــكل عام فكانت 
أســباهبم ىف الثقــة ىف املنظمــات هــي الســمعة اجليــدة بنســبة %52.9، ومعتمــدة مــن قبــل 
وزارة التضامــن االجتماعــي بنســبة 44.2، أمــا ىف املرتبــة األخــرة فجــاء تــرع املشــاهر 
إليهــا خــالل أزمــة كــوروان وأخــري تذكــر. ويتضــح مــن ذلــك أن أهــم أســباب الثقــة ىف 
املنظمــات و التــرع  هلــا كانــت الســمعة اجليــدة للمنظمــات وقدرهتــا علــى الوصــول إىل  

احملتاجــني وأن تكــون معتمــدة مــن قبــل وزارة التضامــني االجتماعــي.

 مدي مالءمة طرق الترع الى توفرها صفحة املنظمة مع أزمة كوروان  131
املترعــني  مــن  املبحوثــني  لعينــة  امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــج  خــالل  مــن  يتبــني 
واملتطوعــني  لصفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان عــن مــدي مالءمــة  
طــرق التــرع الــى توفرهــا املنظمــات علــى صفحتهــا خــالل أزمــة كــوروان حنــو )املوافقــة  
البعــد )2.09( ابحنــراف  العــام إلمجــايل  املتوســط  بلــغ  مــا(، هــذا وقــد  واملوافقــة حلــد 
معيــاري )0.33(، أمــا فيمــا يتعلــق مبتابعــي الصفحــة بشــكل عــام فأشــارت النتائــج حنــو 
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)املوافقــة املرتفعــة واملوافقــة حلــد مــا(، هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد )2.19( 
)0.31( معيــاري  ابحنــراف 

جدول رقم )13( مدي مالءمة طرق الترع الى توفرها صفحات املنظمات من 
وجهة نظر املبحوثني

طرق الترع 
مالئمة بدرجة مالئمة إىل  حد ما غر مالئمة 

املتوسط كبرة
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

املتطوعون واملترعون

مــن خــالل  تطبيــق 
 Mobil املوابيــل 
 Application

2221.82625.75352.52.310.804

رابــط  خــالل  مــن   
 Direct مباشــر 

Link
3130.73433.73635.62.050.817

رســالة  خــالل  مــن 
املوابيــل  1312.93029.75857.42.450.711علــى 

الدفــع  عــر 
ين  و لكــرت إل 1918.82221.86059.42.410.792ا

التوجــه ألقــرب فــرع 
1211.91.240.659--8988.1للمنظمــة 

املنظمــة  حســاب 
لبنــك  7473.365.92120.81.480.828اب

التواصــل مــن خــالل 
1514.93433.75251.52.360.733رقــم تليفــون املنظمــة  

منــدوب  إرســال 
الترعــات 2019.83130.75049.52.300.785جلمــع 

بوقــي  التــرع 
ىف  واملشــاركة 
املنظمــة أنشــطة 

3130.71514.95554.52.240.896

املتوسط الـعام إلمجايل متغر مدى مالءمة طرق الترع الى توفرها املنظمات على 
--2.090.33صفحتها على الفيسبوك يف ازمة كوروان
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املتابعون بشكل عام
مــن خــالل  تطبيــق 
 Mobil املوابيــل 
 Application

1514.425246461.52.470.733

رابــط  خــالل  مــن   
 Direct مباشــر 

Link
3230.84947.12322.11.910.728

رســالة  خــالل  مــن 
املوابيــل  54.84442.35552.92.480.592علــى 

الدفــع  عــر 
ين  و لكــرت إل 43.83937.56158.72.550.571ا

التوجــه ألقــرب فــرع 
535127262423.11.720.819للمنظمــة 

املنظمــة  حســاب 
لبنــك  3735.62927.93836.52.010.857اب

التواصــل مــن خــالل 
1615.44644.24240.42.250.705رقــم تليفــون املنظمــة  

منــدوب  إرســال 
الترعــات 2221.23230.85048.12.270.794جلمــع 

بوقــي  التــرع 
ىف  واملشــاركة 
املنظمــة أنشــطة 

2221.24846.23432.72.120.726

املتوسط الـعام إلمجايل متغر مدى مالءمة طرق الترع الى توفرها املنظمات على 
--2.190.31صفحتها على الفيسبوك يف ازمة كوروان

مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق يتضــح أن أكثــر طــرق التــرع مالءمــة 
للظــروف احلاليــة مــن وجهــة نظــر املبحوثــني كانــت مــن خــالل الدفــع اإللكــرتوين وإرســال 
الرســائل عــر املوابيــل، وىف املرتبــة األخــرة جــاء التوجــه ألقــرب فــرع، ويتبــني مــن ذلــك 
ارتفــاع نســبة الوعــي لــدي املبحوثــني مــن املترعــني ومتابعــي الصفحــة بشــكل عــام أبمهيــة 

التباعــد االجتماعــي للحــد مــن انتشــار فــروس كــوروان.  

النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة اخلاصــة ابألســئلة املتعلقــة مبتابعــو الصفحــة . 3
بشــكل عــام: 

 مــدي مالءمــة األنشــطة الــى نفذهتــا صفحــات املنظمــات لألزمــة احلاليــة مــن 141
وجهــة نظــر املبحوثــني 

أشــارت  نتائــج الدراســة امليدانيــة اخلاصــة مبتابعــي الصفحــة بشــكل عــام حنــو درجــة 
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مالءمــة مرتفعــة ، هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد )2.51( ابحنــراف معيــاري 
.)0.48(

جدول رقم) 14( مالءمة األنشطة ألزمة كوروان من وجهة نظر املتابعني 
للصفحة

األنشطة اخلريـــــــــــــةم
مالئمة بدرجة مالئمة إىل  حد ماغر مالئمة

املتوسط كبرة
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

 دعم العمالة اليومية 1
1312.53331.75855.82.430.705ماداًي 

2

 توفر صناديق 
تتضمن املواد 

الغذائية للمتأثرين 
ابألزمة 

98.73836.55754.82.460.654

3

 توفر صناديق 
تتضمن املواد 
الغذائية لغر 

القادرين بشكل عام

1312.53634.65552.92.400.706

4
 توفر وجبات طعام 
لألطباء مبستشفيات 

احلميات والعزل
98.72221.27370.22.620.641

5
 دعم املستشفيات 

أبجهزة التنفس 
الصناعي

65.82826.97067.32.620.591

 توفر شنط احلماية 6
65.84341.35552.94.470.603الطبية لغر القادرين 

7

 توفر أجهزة 
ومستلزمات 

ومعدات وقائية  
لألطباء مبستشفيات 

العزل واحلميات.

1211.51615.47673.12.620.681

87.73230.86461.52.540.632توفرشنط رمضان8

-2.510.48املتوسط الـعام إلمجايل متغراألنشطة اخلريـــــــــــــة للمنظمة يف أزمة كوروان

مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق أن أكثــر األنشــطة مالءمــة للظــروف 
أزمــة كــوروان هــي توفــر وجبــات طعــام لألطبــاء مبستشــفيات احلميــات والعــزل و دعــم 
املستشــفيات أبجهــزة التنفــس الصناعــي ، جــاء ىف املرتبــة الثانيــة توفــر شــنط رمضــان 
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وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء أن فــرتة انعقــاد الدراســة التحليليــة تالقــت مــع بــدء شــهر 
رمضــان وهــو نفــس التوقيــت الــذي متــت فيــه إجــراءات احلظــر اجلزئــي وتوقــف العديــد مــن 

األفــراد عــن أداء أعماهلــم. 

 املضامني األكثر تفضياًل من قبل متابعي الصفحات بشكل عام  151
أوضحــت نتائــج الدراســة امليدانيــة أن إمجــايل متغــر »املنشــورات الــى يفضــل املبحوثــون 
متابعتهــا علــى صفحــة املنظمــة وقــت األزمــة« أشــارت حنــو املوافقــة واملوافقــة إىل  حــد 
مــا، هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل البعــد )2.20( ابحنــراف معيــاري )0.43(.
جدول ) 15( املضامني األكثر تفضياًل من قبل متابعي الصفحات بشكل عام 

املنشوراتم
أفضلها إىل  ال أفضلها

حد ما
أفضلها بدرجة 

املتوسط كبرة
احلسايب

االحنراف 
الرتيباملعياري

%العدد%العدد%العدد

1514.43028.85956.72.420.732اإلعالانت بشكل عام1

جهود املنظمة املختلفة ىف 2
43.83937.56158.72.550.571التعامل مع أزمة كوروان

109.64543.34947.12.380.653ترعات املؤسسات املختلفة3

رسائل الشكر الى توجهها 4
1312.54644.24543.32.310.684إىل  املؤسسات الداعمة

املنشورات الى تركز على 5
3331.752501918.31.870.697املترعني من الشركات

املنشورات الى تركز على 6
4139.43937.52423.11.840.778ترعات املشاهر

توجيه الشكر للمترعني 7
2826.9514925241.970.716واملتطوعني

توجيه الشكر للعاملني 8
2120.23129.852502.300.785ابملنظمة

املتوسط الـعام إلمجايل متغراملنشورات الى تُفضل متابعتها على صفحة املنظمة وقت 
-2.200.43األزمة

           
ويتضــح مــن خــالل البيــاانت املعروضــة ىف اجلــدول الســابق أن أهــم املنشــورات الــي   
القــت متابعــة علــى الرتتيــب )جهــود املنظمــة املختلفــة ىف التعامــل مــع أزمــة كــوروان(، 
حســابية   مبتوســطات  املختلفــة(  املؤسســات  )ترعــات  عــام(،  بشــكل  )اإلعــالانت 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

340 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

)2.55(، )2.42(، )2.38( ، وأقــل املنشــورات الــي القــت متابعــة علــى الصفحــة 
هي)املنشــورات الــى تركــز علــى تــرع املشــاهر هلــا( مبتوســط حســايب  ) 1.84(.

ويكــن ربــط النتيجــة احلاليــة ابلنتيجــة اخلاصــة أبســباب ثقــة املبحوثــني ىف املنظمــات حمــل 
التطبيــق حيــث جــاءت تــرع املشــاهر وتــرع الشــركات ىف املراتــب األخــرة ابلنســبة ملتابعــي 

الصفحــات بشــكل عام. 

النتائــج العامــة للدراســة امليدانيــة اخلاصــة ابألســئلة املتعلقــة ابملســتفيدين مــن . 4
اخلدمــات الــى قدمتهــا الصفحــات حمــل التطبيــق هلــم:

 حتقق استفادة املبحوثني من اخلدمات املقدمة حمل التطبيق 161
مــن  العظمــي  الغالبيــة  أن  امليدانيــة  للدراســة  العامــة  النتائــج  مــن خــالل  تبــني        
املبحوثــني اســتفادوا مــن اخلدمــات املقدمــة عــر تلــك الصفحــات بواقــع )94 مفــردة 
بنسبة %90.4(، بينما )10 مفردات فقط بنسبة %9.6( مل يستفيدوا من اخلدمات 

املقدمــة عــر الصفحــات. 
 مــدي اســتفادة املبحوثــني مــن اخلدمــات املقدمــة هلــم خــالل الصفحــات حمــل 171

التطبيــق
أشــارت  نتائــج الدراســة امليدانيــة لعينــة اجلماهــر للمســتفيدين مــن اخلدمــات إيل أن 
املتوســط احلســايب )2.37( ابحنــراف معيــاري  بلــغ  اســتفادهتم مرتفعــة، حيــث  درجــة 

.)0.73(
جدول رقم) 16( مدي االستفادة من اخلدمات املقدمة عر الصفحات

%العددالتوزيعم

1615.4مل أستفد منها على اإلطالق 1

3432.7استفدت إىل  حد ما 2

5451.9استفدت بدرجة كبرة 3

104100اجملموع

املتوسط احلسايب= 2.37

االحنراف املعياري= 0.73
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من خالل البياانت الواردة ىف اجلدول السابق يتضح أن الغالبية العظمي من املبحوثني 
اســتفادوا بدرجــة كبــرة مــن اخلدمــات املقدمــة وذلــك بنســبة %51.9 ، ويتفــق ذلــك مــع 

درجة ثقتهم ىف املنشورات املعروضة والى جاءات  بنسبة  46.2%.

 استفسار املبحوثني عن اخلدمات املقدمة 181
يتضح من خالل نتائج الدراسة امليدانية أن الغالبية العظمي من املبحوثني ) املستفيدين( 
مــن اخلدمــات املقدمــة عــر الصفحــات قامــوا ابالستفســار عــن إحــدي اخلدمــات املقدمــة 
عــر الصفحــة بواقــع )79 مفــردة، بنســبة%76(، وأن )25 مفــردة بنســبة %24( مل 
يستفســروا عــن اخلدمــات املقدمــة علــى الصفحــات حمــل التطبيــق، ويتبــني مــن ذلــك اعتمــاد 
قطــاع كبــر مــن فئــة املســتفيدين علــى االستفســار واالســتفادة مــن اخلدمــات املقدمــة عــر 

صفحــات املنظمــات.

19( تلقي املستفيدين استجابة من قبل القائمني على الصفحة
توصلــت نتائــج الدراســة إىل أن الغالبيــة العظمــي مــن فئــة املســتفيدين تلقــوا اســتجاابت 
مــن قبــل القائمــني علــى إدارة الصفحــات بشــأن استفســاراهتم وذلــك بواقــع )61 مفــردة 
بنســبة %58.7( ، أمــا )43 مفــردة بواقــع %41.3( مل يتلقــوا اســتجابة مــن قبــل 

القائمــني علــى الصفحــات. 

20( طبيعة االستجابة الى تلقاها املستفيدون من قبل القائمني على الصفحات 
جدول رقم) 17 ( طبيعة االستجاابت الى تلقها املستفيدون من قبل القائمني 

على الصفحة
الرتيب%العددالتوزيعم

26252مت تنفيذ طلي ابلفعل 1

3129.81الرد اإللكرتوين “سيتم الرد على طلبك”2

2221.23مت إعطائي رقم تليفون لكي أتصل به 3

65.85مت توجيهي إيل أقرب فرع4

1918.34تواصل معي أحد القائمني على الصفحة من خالل خدمة الرسائل املباشرة5

-104100االمجايل
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أفــادت املعلومــات الــواردة ىف اجلــدول الســابق  أبن أكثــر أســاليب االســتجابة علــى 
الرتتيب متثلت يف )الرد اإللكرتوين »سيتم الرد على طلبك«(، )مت تنفيذ طلي ابلفعل(، 
بنســبة )%29.8(، )%25( ،أمــا أقــل أســاليب االســتجابة علــى الرتتيــب فتمثلــت يف 
)تواصــل معــي أحــد القائمــني علــى الصفحــة مــن خــالل خدمــة الرســائل املباشــرة(، )مت 
توجيهــي إيل أقــرب فــرع(، بنســبة )%18.3(، )%5.8(. ويتضــح مــن تلــك النتيجــة 
وعــي القائمــني علــى الصفحــات وحرصهــم علــى تنفيــذ قواعــد التباعــد االجتماعــي ، 

التعامــل اإللكــرتوين مــع العمــالء. 

اثلثًا- نتائج اختبارات الفروض  : 
الفئــات اجلماهريــة  مــن  فئــة  لــكل  وفًقــا  الفــروض  نتائــج  الباحثــة ابســتعراض  قامــت 
املختلفــة علــى حــدة ، حيــث تناولــت فئــة املترعــني واملتطوعــني ، مث قامــت ابســتعراض 
نتائــج الفــروض اخلاصــة ابملســتفيدين، وأخــرًا نتائــج الفــروض خلاصــة مبتابعــي صفحــات 

املنظمــات بشــكل عــام.
نتائــج الفــروض اخلاصــة مبســتخدمي  وســائل التواصــل االجتماعــي مــن املترعــني 

واملتطوعــني
الفــرض األول -  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة 

عالقتهــا مــع العمــالء )املترعــني واملتطوعــني( علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا
 Pearsonبرســون ارتبــاط  معامــل  ابســتخدام  الفــرض  هــذا  دراســة  متــت 
Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس 
مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان 
مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
جدول رقم ) 18( العالقة بني » كفاءة املنظمات ىف إدارة عالقتها مع العمالء 

على الفيسبوك وبني والء اجلماهر هلا« ابستخدام معامل ارتباط برسون
النتيجة مستوى املعنويةمعامل االرتباط)r(العالقة

)الداللة(

كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء علــى الفيســبوك 
للمنظمــة اجلماهــر  دالة0.7500.01ووالء 
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من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
إدارة  ىف  املنظمــات  »كفــاءة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد   -
عالقتهــا مــع العمــالء علــى الفيســبوك« و«والء اجلماهــر مــن »املترعــني واملتطوعــني  

للمنظمــة« ، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.750( مبســتوى معنويــة )0.01(.
 إثبات الفرض:

 مت قبــول الفــرض اإلحصائــي القائــل » بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة 
املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا  مــع العمــالء علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا«. 

الفرض الثاين - توجد عالقة دالة إحصائيا بني عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات 
حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :

 املتغرات الديوغرافية )النوع-  املستوى التعليمي(.	 
متت دراسة هذا الفرض ابستخدام كل من : 

اختبار »ت« لقياس معنوية الفرق ىف عينتني مستقلتني	 
 	 One Way ANOVA “F” Test اختبار حتليل التباين أحادى االجتاه

لقياس مدي الفروق بني أكثر من عينتني مستقلتني.
جدول رقم )19( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول 
بعد عالقة املبحوثني )مترعني أو متطوعني( بصفحات املنظمات حمل التطبيق 

ابختالف متغر )النوع واملستوي التعليمي ( ابستخدام اختبار »ت«
التوزيعاألبعاد

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ت

t

القــرار

الداللةمستوى املعنوية
702.360.48ذكورالنوع

0.6950.562
غر  دالة

312.310.29إانث
802.320.43جامعياملستوى التعليمي

0.9300.355
غر دالة

212.420.43فوق اجلامعي

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني عالقــة املبحوثــني )مترعــني أو متطوعــني( 	 

بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغــر )النــوع( حيــث بلغــت قيمــة »ت« 
)0.695(، عنــد مســتوى معنويــة  )0.56(. 

متطوعــني( 	  أو  )مترعــني  املبحوثــني  عالقــة  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق، ابختــالف متغر)املســتوى التعليمــي(، حيــث بلغــت 
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قيمــة »ت« )0.930( عنــد مســتوى معنويــة  )0.355(.  
بصفحــات  املبحوثــني  عالقــة  بــني  إحصائيــا  دالــة  عالقــة  توجــد   - الثــاين  الفــرض 

: التاليــة  للمتغــرات  وفًقــا  التطبيــق   حمــل  املنظمــات 
 املتغرات الديوغرافية )السن - املستوى االقتصادى واالجتماعي(.	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام:
 اختبــار »ف« حتليــل التبايــن أحــادى االجتــاه لتحديــد مــدي الفــروق اجلوهريــة بــني 
آراء املبحوثــني علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى وجــود فــروق 
جوهريــة بــني التطبيــق ىف الفئــات حمــل الدراســة، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن 

)0.05( دل ذلــك علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بــني الفئــات حمــل الدراســة. 
جدول رقم )20( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول متغر 

»عالقة املبحوثني )مترعني أو متطوعني(« بصفحات
 املنظمات حمل التطبيق ابختالف  متغرات )السن واملستوى االقتصادي 

االجتماعي( ابستخدام اختبار »ف« حتليل التباين أحادى االجتاه
التوزيعاملتغرات

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

152.330.30من 15 عاًما إىل  أقل من 25 عاًما السن

دالة2.7900.04
622.270.49من 25  عاًما إىل  أقل من  35عاًما

132.480.17من 35 عاًما إىل  أقل من  45 عاًما

112.630.27أكر من 45 عام
 املستوى 

االقتصادي 
واالجتماعي

312.270.51مستوى منخفض

غر دالة0.6590.52 272.400.35مستوى متوسط

432.360.42مستوى مرتفع

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني عالقــة املبحوثــني )مترعــون أو متطوعــون( 	 

بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق، ابختــالف متغر)الســن( حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
)2.790(، عنــد مســتوى معنويــة  )0.04(. لصــاحل الفئــات العمريــة )أكــر مــن 45 
عاًمــا(، )مــن 35 عاًمــا إىل  أقــل مــن  45 عاًمــا(، )مــن 15 عاًمــا إيل أقــل مــن 25 
مــن  35عاًمــا(، مبتوســطات حســابية )2.63(،  أقــل  عاًمــا(، )مــن 25 عاًمــا إىل  

)2.48(، )2.33(، )2.27( علــى الرتتيــب.
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أو 	  )مترعــني  املبحوثــني  بعــد عالقــة  حــول  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
متطوعــني( بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغر)املســتوى االقتصــادي 

.)0.52( معنويــة  مســتوى  عنــد  واالجتماعــي(، 
إثبات الفرض:

مت قبــول الفــرض جزئًيــا حيــث تبــني عــدم وجــود عالقــة إحصائيــة بــني عالقــة املبحوثــني 
بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق طبقــاً خلصائصهــم الديوغرافيــة )النــوع - املســتوى 
التعليمــي- املســتوى االقتصــادى واالجتماعــي( ، ىف حــني أنــه توجــد عالقــة بــني ذات 

داللــة إحصائيــة بــني عالقــة املبحوثــني بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق الســن . 
الفرض الثاين - توجد عالقة دالة إحصائيا بني عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات 

حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهد املبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة .	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام : 
معامــل ارتبــاط برســونPearson Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن 
مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى 
وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك 

علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
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جدول رقم )21( العالقة بني » عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات حمل 
التطبيق وبني املتغرات التالية« ابستخدام معامل ارتباط برسون

معامل عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات و بني كل من
)r(االرتباط

مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

دالة0.6430.01متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها

دالة0.5740.01الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر

دالة0.8250.00تقدير املبحوثني للجهد املبذول

دالة0.5500.01املنفعة املتوقعة

غر دالة0.1400.358الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة

دالة0.7470.01والء اجلمهور للمنظمة

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد 

املنظمــات حمــل التطبيــق ومتيــز الرســائل الــى توجهــا املنظمــة جلماهرهــا حيــث بلــغ 
.)0.01( معنويــة  مبســتوى   )0.643( االرتبــاط  معامــل 

بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد 
املنظمــات حمــل التطبيــق و الثقــة يف الرســائل الــى تبثهــا املنظمــات جلماهرهــا حيــث 

بلــغ معامــل االرتبــاط )0.574( مبســتوى معنويــة )0.01(.
بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد 

املنظمــات حمــل التطبيــق و بــني تقديــر اجلهــد املبــذول مــن قبــل املنظمــة » حيــث بلــغ 
معامــل االرتبــاط )0.582( مبســتوى معنويــة )0.00(.

بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد 
االرتبــاط  معامــل  بلــغ  حيــث   « املتوقعــة  املنفعــة  بــني  و  التطبيــق  حمــل  املنظمــات 

.)0.01( معنويــة  مبســتوى   )0.550(
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني بصفحــات املنظمــات 	 

حمــل التطبيقوالشــعور ابلتقديــر مــن قبــل املنظمةحيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.140( 
مبســتوى معنوية )0.35(.

بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  اجيابيــة  عالقــة  توجــد 
االرتبــاط  معامــل  بلــغ  حيــث  للمنظمــة  اجلمهــور  ووالء  التطبيــق  حمــل  املنظمــات 

.)0.01( معنويــة   مبســتوى   )0.747(
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إثبات الفرض: 
قبول الفرض جزئًيا القائل بوجود عالقة دالة إحصائيا بني عالقة املبحوثني بصفحات 

املنظمات حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهد املبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة 	 

نتائــج الفــروض اخلاصــة مبســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي مــن املســتفيدين 
مــن اخلدمــات املقدمــة  

الفــرض األول -  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة 
عالقتهــا مــع العمــالء )املســتفيدين مــن اخلدمــات ( علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر 

هلــا
متت دراسة هذا الفرض ابستخدام:

 معامــل ارتبــاط برســونPearson Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن 
مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى 
وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك 

علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
جدول رقم )22( العالقة بني » كفاءة املنظمات ىف إدارة عالقتها مع العمالء 

على الفيسبوك وبني والء اجلماهر هلا« ابستخدام معامل ارتباط برسون
معامل العالقة

)r(االرتباط
مستوى 
املعنوية

النتيجة 
)الداللة(

علــى  العمــالء  مــع  عالقتهــا  إدارة  ىف  املنظمــات  كفــاءة 
للمنظمــة اجلماهــر  ووالء  دالة0.6750.01الفيســبوك 

       
من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

توجــد عالقــة اجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا 	 
مــع العمــالء علــى الفيســبوك ووالء اجلماهــر مــن املســتفيدين للمنظمــة ، حيــث بلــغ 
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معامــل االرتبــاط )0.675( مبســتوى معنويــة )0.01(.
 إثبات الفرض:

 مت قبــول الفــرض اإلحصائــي القائــل » بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة 
املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا«. 

)املســتفيدين(  املبحوثــني  بــني عالقــة  دالــة إحصائيــا  توجــد عالقــة  الثــاين -  الفــرض 
 : التاليــة  للمتغــرات  وفًقــا  التطبيــق   املنظمــات حمــل  بصفحــات 

 املتغرات الديوغرافية )النوع(	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام  : 
اختبار »ت« لعينتني مستقلتني independent sample t-Test  لتحديد 
مدي الفروق اجلوهرية بني آراء املبحوثني على أساس مستوى معنوية أقل من )0.05( 
ليــدل علــى وجــود فــروق جوهريــة بــني التطبيــق القبلــي والبعــدى »، وإذا كان مســتوى 
املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بــني الصفحــات  

حمــل الدراســة. 
جدول رقم )23( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول متغر 

عالقة املبحوثني )مستفيدين( 
بصفحات املنظمات حمل التطبيق ابختالف متغر )النوع( ابستخدام اختبار »ت«

األبعاد
التوزيع

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ت

t

القــرار

الداللةمستوى املعنوية

النوع
غر  دالة462.280.591.2600.102ذكور

582.410.40إانث

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متغــر عالقــة املبحوثــني )مســتفيدون( 	 

بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق فيمــا يتعلــق ابختــالف متغــر )النــوع( ذكــورًا وإاناًث، 
حيــث بلغــت قيمــة »ت« )1.260(، عنــد مســتوى معنويــة )0.1.2(. 

بصفحــات  املبحوثــني  عالقــة  بــني  إحصائيــا  دالــة  عالقــة  توجــد   - الثــاين  الفــرض 
: التاليــة  للمتغــرات  وفًقــا  التطبيــق   حمــل  املنظمــات 

 املتغرات الديوغرافية. ) السن و املستوي التعليمي واملستوي االقتصادي واالجتماعي(	 
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متت دراسة هذا الفرض ابستخدام :
بــني  الفــروق اجلوهريــة  التبايــن احــادى االجتــاه لتحديــد مــدي  اختبــار »ف« حتليــل 
آراء املبحوثــني علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى وجــود فــروق 
جوهرية بني التطبيق الفئات حمل الدراسة، وإذا كان مستوى املعنوية أكر من )0.05( 

دل ذلــك علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بــني الفئــات حمــل الدراســة.
جدول رقم )24( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول متغر 

»عالقة املبحوثني )املستفيدين(« بصفحات املنظمات حمل التطبيق ابختالف 
متغرات )السن واملستوي التعليمي واملستوى االقتصادي واالجتماعي( 

ابستخدام اختبار »ف« حتليل التباين احادى االجتاه

التوزيعاملتغرات
املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

من 15 عاًما إىل  أقل من 25  السن
عاًما

62.550.17

دالة6.7790.001
من 25  عاًما إىل  أقل من  

35عاًما
502.140.52

من 35 عاًما إىل  أقل من  45 
عاًما

282.540.41

202.560.40أكر من 45 عام
 املستوي 
التعليمي 

462.310.64مؤهل متوسط

غر 0.3230.725
دالة 502.400.35جامعي

82.33035فوق اجلامعي
املســتوى   
ي  د قتصــا ال ا
عــي جتما ال وا

362.270.06مستوى منخفض

غر 1.8530.162
دالة 612.370.07مستوى متوسط

72.660.00مستوى مرتفع

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
 توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول عالقــة املبحوثــني )املســتفيدين( بصفحــات 	 

»ف«  قيمــة  بلغــت  حيــث   ، )الســن(  متغــر  ابختــالف  التطبيــق  حمــل  املنظمــات 
 .)0.001( معنويــة  مســتوى  عنــد   ،)6.779(

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لبعــد عالقــة املبحوثــني )مســتفيدين( بصفحــات 	 
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املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغــر )املســتوي التعليمــي( ، حيــث بغــت قيمــة 
»ف« )0.323( عنــد مســتوى معنويــة )0.725(.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لبعــد عالقــة املبحوثــني )مســتفيدين( بصفحــات 	 
املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغر)املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي(، حيــث 

بلغــت قيمــة »ف«)1.853( عنــد مســتوى معنويــة )0.162(.
)املســتفيدين(  املبحوثــني  بــني عالقــة  دالــة إحصائيــا  توجــد عالقــة  الثــاين -  الفــرض 

: التاليــة  للمتغــرات  وفًقــا  التطبيــق   املنظمــات حمــل  بصفحــات 
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهداملبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة 	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام : 
معامــل ارتبــاط برســونPearson Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن 
مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى 
وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك 

علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
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جدول رقم )25 ( العالقة بني » عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات حمل 
التطبيق وبني املتغرات التالية«

 ابستخدام معامل ارتباط برسون
النتيجة )الداللة(مستوى املعنويةمعامل االرتباط)r(عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات و بني كل من

دالة0.2200.02متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها

دالة0.8940.01الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر

دالة0.8540.01تقدير املبحوثني للجهد املبذول

دالة0.4120.01املنفعة املتوقعة

دالة0.3970.01الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة

دالة0.9210.01والء اجلمهور للمنظمة

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
املبحوثــني 	  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  متوســطة   إجيابيــة  عالقــة  توجــد 

)املســتفيدين( بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ومتيــز الرســائل الــى توجهــا املنظمــة 
جلماهرهــا« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.220( مبســتوى معنويــة )0.02(.

املبحوثــني بصفحــات 	  بــني »عالقــة  إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة  توجــد عالقــة 
املنظمــات حمــل التطبيــق والثقــة ىف الرســائل الــى يتــم بثهــا للجماهــر« حيــث بلــغ 

.)0.01( معنويــة  مبســتوى   )0.894( االرتبــاط  معامــل 
املبحوثــني بصفحــات 	  بــني »عالقــة  إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة  توجــد عالقــة 

املنظمــات حمــل التطبيــق وتقديراملبحوثــني للجهداملبــذول« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط 
)0.854( مبســتوى معنويــة )0.01(.

املبحوثــني بصفحــات 	  بــني »عالقــة  إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة  توجــد عالقــة 
املنظمــات حمــل التطبيــق واملنفعــة املتوقعــة« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.412( 

مبســتوى معنويــة  )0.01(.
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني بصفحــات املنظمــات 	 

االرتبــاط  بلــغ معامــل  املنظمــة« حيــث  قبــل  مــن  التطبيــق والشــعور ابلتقديــر  حمــل 
.)0.01( معنويــة  مبســتوى   )0.397(

توجــد عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني )املســتفيدين( 	 
بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ووالء اجلمهــور للمنظمــة« حيــث بلــغ معامــل 

االرتبــاط )0.921( مبســتوى معنويــة )0.01(.



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

352 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

إثبات الفرض:
املبحوثــني  بــني عالقــة  دالــة إحصائيــا  القائــل »بوجــود عالقــة  الفــرض جزئيًــا  قبــول   

: التاليــة«  للمتغــرات  وفًقــا  التطبيــق  حمــل  املنظمــات  بصفحــات  )املســتفيدين( 
املتغرات الديوغرافية	 
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهداملبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة 	 

متابعــي  مــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أبعضــاء  اخلاصــة  الفــروض  نتائــج 
عــام بشــكل  الصفحــات 

الفــرض األول -  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة 
عالقتهــا مــع العمــالء )املتابعــني بشــكل عــام ( علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام:
 معامــل ارتبــاط برســونPearson Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن 
مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى 
وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك 

علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
جدول رقم )26 ( العالقة بني » كفاءة املنظمات ىف إدارة عالقتها مع العمالء 

على الفيسبوك وبني والء اجلماهر هلا« ابستخدام معامل ارتباط برسون
النتيجة مستوى املعنويةمعامل االرتباط)r(العالقة

)الداللة(

كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء علــى الفيســبوك ووالء 
دالة0.4340.01اجلماهــر للمنظمــة

     
     من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

 توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني »كفاءة املنظمات ىف إدارة عالقتها 	 
مــع العمــالء علــى الفيســبوك ووالء اجلماهــر للمنظمــة« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط 

)0.434( مبســتوى معنوية )0.01(.
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 إثبات الفرض:
مت قبــول الفــرض اإلحصائــي القائــل » بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة 	 

املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا«. 
الفرض الثاين - توجد عالقة دالة إحصائيا بني عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات 

حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :
 املتغرات الديوغرافية ) النوع و املستوي التعليمي( 	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام كل من : 
اختبــار »ت« لعينتــني مســتقلتني independent sample Test t  لتحديــد 
مدي الفروق اجلوهرية بني آراء املبحوثني على أساس مستوى معنوية أقل من )0.05( 
ليــدل علــى وجــود فــروق جوهريــة بــني التطبيــق القبلــي والبعــدى »، وإذا كان مســتوى 
املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بــني اإلذاعــات 

حمــل الدراســة.
جدول رقم )27( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول متغر 

عالقة املبحوثني )متابع بشكل عام(
 بصفحات املنظمات حمل التطبيق ابختالف متغرات )النوع واملستوى 

التعليمي( ابستخدام اختبار »ت«
التوزيعاملتغرات

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ت

t

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

النوع
662.030.27ذكور

1.2570.562
غر  
دالة 382.100.26إانث

املستوى 
التعليمي

802.020.08جامعي
2.5020.01

دالة

فوق 
242.180.16اجلامعي

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لبعــد عالقــة املبحوثــني )متابــع بشــكل عــام( 	 

بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق فيمــا ابختــالف متغــر )النــوع( ذكــورًا وإاناًث، حيــث 
بلغــت قيمــة »ت« )1.257(، عنــد مســتوى معنويــة )0.562(. 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لبعــد عالقــة املبحوثــني )متابعــني بشــكل عــام( 	 
بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغر)املســتوي التعليمــي(، حيــث بلغــت 
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قيمــة »ت« )2.502(، عنــد مســتوى )0.01(. لصــاحل فئــة مســتوى تعليمــي )فــوق 
اجلامعــي(، مث )اجلامعــي(.

 
الفرض الثاين - توجد عالقة دالة إحصائيا بني عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات 

حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :
 املتغرات الديوغرافية ) السن واملستوي االقتصادي االجتماعي( 	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام :
 اختبــار »ف« حتليــل التبايــن أحــادى االجتــاه لتحديــد مــدي الفــروق اجلوهريــة بــني 
آراء املبحوثــني علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى وجــود فــروق 
جوهريــة بــني الفئــات حمــل الدراســة، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل 

ذلــك علــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بــني الفئــات حمــل الدراســة.
جدول رقم ) 28( قياس معنوية الفروق بني استجاابت عينة الدراسة حول 
متغر«عالقة املبحوثني )متابع بشكل عام(  بصفحات املنظمات حمل التطبيق 

ابختالف متغرات )السن واملستوى االقتصادي واالجتماعي( ابستخدام اختبار 
»ف« حتليل التباين احادى االجتاه

التوزيعاملتغرات
املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

من 15 عاًما إىل  أقل  السن
من 25 عاًما

371.940.31

دالة5.5200.002
من 25  عاًما إىل  أقل 

من  35عاًما
432.070.23

من 35 عاًما إىل  أقل 
من  45 عاًما

202.180.17

42.330.01أكر من 45 عاًما
املســتوى   
ي  د قتصــا ال ا
عــي جتما ال ا و

342.100.19مستوى منخفض

غر دالة0.7530.474 402.030.22مستوى متوسط

302.040.38مستوى مرتفع

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
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بــني عالقــة املبحوثــني )متابعــني بشــكل عــام( 	  توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ابختــالف متغر)الســن(، حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
مــن  )أكــر  العمريــة  الفئــات  لصــاحل   .)0.002( معنويــة  مســتوى  عنــد   ،)5.520(
45 عاًمــا(، )مــن 35 عاًمــا إىل  أقــل مــن 45 عاًمــا(، )مــن 25 عاًمــا إىل  أقــل مــن 

35عاًمــا(، )مــن 15 عاًمــا إىل  أقــل مــن 25 عاًمــا(.
بشــكل 	  )متابعــني  املبحوثــني  عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

االقتصــادي  متغر)املســتوى  ابختــالف  التطبيــق  حمــل  املنظمــات  بصفحــات  عــام( 
مــن  اكــر  قيمــة ف )0.753( عنــد مســتوى معنويــة  بلغــت  واالجتماعــي(، حيــث 

.)0.474(
الفــرض الثــاين - توجــد عالقــة دالــة إحصائيــا بــني عالقــة املبحوثــني )املتابعــني بشــكل 

عــام( بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق  وفًقــا للمتغــرات التاليــة :
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهداملبذول.	 
املنفعة املتوقعة.	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة 	 

متت دراسة هذا الفرض ابستخدام : 
معامــل ارتبــاط برســونPearson Correlation إلجيــاد العالقــة بــني متغريــن 
مث حســاب معنويــة االختبــار علــى أســاس مســتوى معنويــة أقــل مــن )0.05( ليــدل علــى 
وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا، وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05( دل ذلــك 

علــى عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــا.
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جدول رقم )29( العالقة بني » عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات حمل 
التطبيق وبني املتغرات التالية«  ابستخدام معامل ارتباط برسون

النتيجة )الداللة(مستوى املعنويةمعامل االرتباط)r(عالقة املبحوثني بصفحات املنظمات و بني كل من

غر دالة0.0300.766متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها

دالة0.4710.01الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر

دالة0.6360.01تقدير املبحوثني للجهد املبذول

غر دالة0.1780.071املنفعة املتوقعة

دالة0.3630.032الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة

دالة0.5480.01والء اجلمهور للمنظمة

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
ال توجــد عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني )املتابعــني 	 

بشــكل عــام( بصفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق ومتيــز الرســائل الــى توجههــا املنظمة 
جلماهرهــا« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.030( مبســتوى معنويــة )0.766(.

بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  إجيابيــة  عالقــة  توجــد 
املنظمــات حمــل التطبيــق والثقــة ىف الرســائل الــى يتــم بثهــا للجماهــر« حيــث بلــغ 

.)0.01( معنويــة   مبســتوى   )0.471( االرتبــاط  معامــل 
بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  إجيابيــة  عالقــة  توجــد 

املنظمــات حمــل التطبيــق وتقديراملبحوثــني للجهداملبــذول« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط 
)0.636( مبســتوى معنويــة )0.01(.

ال توجــد عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني بصفحــات 	 
املنظمــات حمــل التطبيــق واملنفعــة املتوقعــة« حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.178( 

مبســتوى معنويــة  )0.071(، وهــي درجــة ضعيفــة.
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني »عالقــة املبحوثــني بصفحــات املنظمــات 	 

االرتبــاط  بلــغ معامــل  حيــث  املنظمــة«  قبــل  مــن  التطبيــق والشــعور ابلتقديــر  حمــل 
.)0.032( معنويــة   مبســتوى   )0.363(

بصفحــات 	  املبحوثــني  »عالقــة  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  إجيابيــة  عالقــة  توجــد 
االرتبــاط  معامــل  بلــغ  حيــث  للمنظمــة«  اجلمهــور  ووالء  التطبيــق  حمــل  املنظمــات 

.)0.01( معنويــة   مبســتوى   )0.548(
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 إثبات الفرض:
قبــول الفــرض جزئيًــا القائــل بوجــود  عالقــة دالــة إحصائيــا بــني عالقــة املبحوثني )املتابعني 

بشكل عام ( بصفحات املنظمات حمل التطبيق  وفًقا للمتغرات التالية :
املتغرات الديوغرافية.	 
متيز الرسائل الى توجهها املنظمة جلماهرها.   	 
الثقة ىف الرسائل الى يتم بثها للجماهر.	 
تقديراملبحوثني للجهداملبذول.	 
املنفعة املتوقعة. 	 
الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة. 	 
والء اجلمهور للمنظمة.	 

 الفــرض الثالــث: توجــد فــروق  ذات داللــة احصائيــة بــني املبحوثــني مــن الفئــات 
اجلماهريــة الثالثــة  وبــني كل مــن :

معدل استخدام الصفحة 	 
الثقة ىف املضمون املعروض	 
تقدير املبحوثني للجهد املبذول	 
متيز الرسائل الي توجهها املنظمة جلماهرها  	 
 املنفعة املتوقعة	 
 الشعور ابلتقدير من قبل املنظمة	 
 والء اجلمهور للمنظمة 	 

 متت دراسة هذا الفرض ابستخدام : 
 )One Way Anova( مت استخدام اختبار »ف« حتليل التباين أحادى االجتاه
ألكثــر مــن عينتــني )فئتــني(، لقيــاس معنويــة الفــروق طبًقــا للمتغــرات حمــل الدراســة فــإذا 
كان مســتوى املعنويــة أقــل مــن )0.05( ، دل علــى وجــود فــروق ذات أتثــر معنــوي، 
وإذا كان مســتوى املعنويــة أكــر مــن )0.05(، دل علــى عــدم وجــود فــروق ذات أتثــر 

معنــوي.
أواًل- معــدل اســتخدام املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة )املترعــني ، 
املســتفيدين، متابعــي الصفحــة بشــكل عــام( لصفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل 

أزمــة كــوروان .
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جدول رقم )30( اختبار »ف«  حتليل التباين احادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات 

حول »معدل استخدام صفحة الفيسبوك اخلاصة ابملنظمات«
التوزيعاملتغر

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

اســتخدام  معــدل 
صفحــة 

الفيســبوك اخلاصــة 
غــر  ابملنظمــات 
الرحبيــة خــالل أزمــة 

ان   كــورو

  دالة1011.830.0531.3830.001مترع أو متطوع

مستفيد للحصول على 
1042.100.06اخلدمات

1041.460.53متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمــات( وفقــا ملتغــر )معــدل اســتخدام صفحــة الفيســبوك اخلاصــة ابملنظمــات( 
حيــث بلغــت قيمــة »ف« )31.383(، عنــد مســتوى معنويــة )0.001(. وذلــك 
لصاحل الفئات )مســتفيد للحصول على اخلدمات(،)مترع أو متطوع(،  )متابع بشــكل 

عــام(، مبتوســطات حســابية )2.10(، )1.83(، )1.46( علــى الرتتيــب.
وُيكن تفســر تلك النتيجة أن معدالت اســتخدام املبحوثني من املســتفيدين جاءت 	 

ىف املقدمــة تالهــا اســتخدام املتطوعــني ، مث املســتفيدون بشــكل عــام ،  ىف ضــوء أن 
مســتخدمي الصفحــة مــن املســتفيدين اســتخدموا صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل 
تلــك الصفحــات وكيفيــة  يتــم تقديهــا عــر  الــى  أزمــة كــوروان لبحثهــم عــن اخلدمــات 
االســتفادة منهــا، وطــرق دعــم العمالــة اليوميــة،  وكذلــك ابلنســبة للمتطوعــني ، الذيــن 
يســتخدموا الصفحــات للتعــرف علــى طــرق التطــوع، واإلملــام أبعمــال املنظمــة بشــكل 

عــام. 
اثبات الفرض

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــة  فــروق  بوجــود  االحصائــي  الفــرض  قبــول  مت 
الفيســبوك  صفحــة  اســتخدام  متغر)معــدل  حــول  املنظمــات،  صفحــات  مســتخدمي 

ابملنظمــات(. اخلاصــة 
اثنيًــا - ثقــة املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة )املترعــني ، املســتفيدين، 
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متابعــي الصفحــة بشــكل عــام(  ىف املضامــني املعروضــة علــى صفحــات املنظمــات 
غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان .

جدول رقم ) 31( اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات حول »الثقة ىف املضمون 

املعروض على صفحة الفيسبوك اخلاصة ابملنظمة«
التوزيعاملتغر

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

املضمــون  ىف  الثقــة 
علــى  املعــروض 
الفيســبوك  صفحــة 
ابملنظمــة اخلاصــة 

  دالة1012.520.557.4010.001مترع أو متطوع

مستفيد للحصول على 
1042.400.60اخلدمات

1042.230.48متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمــات( وفقــا ملتغــر )الثقــة ىف املضمــون املعــروض علــى صفحةاملنظمــة( حيــث 
لصــاحل  وذلــك   .)0.001( معنويــة  مســتوى  عنــد   ،)7.401( قيمــة »ف«  بلغــت 
الفئات )املترعني و املتطوعني(، مث )املستفيد من اخلدمات(، وىف املرتبة األخرة )متابع 

بشــكل عــام(، مبتوســطات حســابية )2.52(، )2.40(، )2.23( علــى الرتتيــب.
يــدل ذلــك علــى ثقــة املترعــني واملتطوعــني ىف املضامــني املعروضــة علــي صفحــات 	 

املنظمــات خــالل أزمــة كــوروان ، وهــذا يُفســر أســباب ترعهــم لتلــك املنظمــات.
اثلثًا – تقدير املبحوثني من الفئات اجلماهرية املستهدفة )املترعني ، املستفيدين، 
القائمــني علــى إدارة  مــن قبــل  املبــذول  متابعــي الصفحــة بشــكل عــام(  للجهــد 

صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان .



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

360 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم ) 32( اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات

 حول »تقديرك للجهد املبذول من قبل  القائمني على إدارة صفحة املنظمات 
غر اهلادفة للربح الى تتابعها«

التوزيعاملتغر
املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

اجلهــد  تقديــر 
قبــل   املبــذول مــن 
علــى  القائمــني 
صفحــة  إدارة 

ت ملنظمــا ا

  دالة1012.690.523.1490.04مترع أو متطوع

مستفيد للحصول 
1042.580.60على اخلدمات

1042.490.60متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمات( وفقا ملتغر )تقديرك للجهد املبذول من قبل  القائمني على إدارة صفحة 
املنظمــات( حيــث بلغــت قيمــة »ف« )3.149(، عنــد مســتوى معنويــة  )0.04(. 
وذلــك لصــاحل الفئــات )متــرع أو متطــوع(، )مســتفيد للحصــول علــى اخلدمــات(، )متابــع 

بشــكل عام(، مبتوســطات حســابية )2.69(، )2.58(، )2.49( على الرتتيب.
ويتبــني مــن ذلــك أن املترعــني واملتطوعــني هــم األكثــر تقديــرًا للجهــود املبذولــة مــن 	 

قبــل القائمــني علــى إدارة الصفحــات، تليهــا املســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة ، وىف 
املرتبــة األخــرة جــاء املتابعــون للصفحــات حمــل التطبيــق، وُيكــن تفســر ذلــك ىف ضــوء 
أن املتطوعــني علــى درايــة كاملــة بكافــة اجلهــد املبــذول مــن قبــل املنظمــات غــر الرحبيــة ىف 

ظــل أزمــة كــوروان. 
 إثبات الفرض:

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــة  فــروق  بوجــود  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتــم 
مستخدمي صفحات املنظمات، حول متغر)تقديرك للجهد املبذول من قبل  القائمني 

علــى إدارة صفحــة املنظمــات غــر اهلادفــة للربــح الــى يتابعهــا املبحوثــون(.
املســتهدفة  اجلماهريــة  للفئــات   املنظمــة  توجههــا  الــى  الرســائل  متيــز  رابًعــا- 
)املترعــني ، املســتفيدين، متابعــي الصفحــة بشــكل عــام(  علــى صفحــات املنظمــات 

غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان .
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سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )33( اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية الفروق 
بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات 

حول » متيز الرسائل الي توجهها املنظمة جلماهرها  »

التوزيعاملتغر
املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

متيــز الرســائل 
الــي توجههــا 
ملنظمــة  ا
هــا   هر جلما

  دالة1012.360.2511.1680.001مترع أو متطوع

مستفيد للحصول على 
1042.220.24اخلدمات

1042.200.300متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمــات( وفقــا ملتغــر )متيــز الرســائل الــي توجههــا املنظمــة جلماهرهــا( حيــث بلغــت 
قيمــة »ف« )11.168(، عنــد مســتوى معنويــة  )0.001(. وذلــك لصــاحل الفئــات 
)متــرع أو متطــوع(، مث )مســتفيد للحصــول علــى اخلدمــات(، مث )متابــع بشــكل عــام(، 

مبتوســطات حســابية )2.36(، )2.22(، )2.20( علــى الرتتيــب.
ويتضــح مــن ذلــك أن املترعــني واملتطوعــني يــروا أن صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة 	 

حمــل التطبيــق تعمــل علــى متيــز الرســائل الــى توجههــا لفئتهــا اجلماهريــة املســتهدفة.
 إثبات الفرض: 

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــة  فــروق  بوجــود  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتــم 
املنظمــة  توجههــا  الــي  الرســائل  متغــر متيــز  حــول  املنظمــات،  صفحــات  مســتخدمي 

. جلماهرهــا
خامًســا- املنفعــة املتوقــع احلصــول عليهــا مــن قبــل الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة 
)املترعــني ، املســتفيدين، متابعــي الصفحــة بشــكل عــام(  نتيجــة اعتمادهــم صفحات 

املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان .



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

362 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )34( اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات حول »املنفعة املتوقعة«

التوزيعاملتغر
املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

املنفعة املتوقعة
  دالة1011.760.198.6560.001مترع أو متطوع

مستفيد للحصول 
1041.860.25على اخلدمات

0.25 1041.73متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

 ،)8.656( »ف«  قيمــة  بلغــت  حيــث  املتوقعــة(  )املنفعــة  ملتغــر  وفقــا  املنظمــات( 
علــى  للحصــول  الفئــات )مســتفيد  لصــاحل  معنويــة )0.001(. وذلــك  عنــد مســتوى 
حســابية  مبتوســطات  عــام(،  بشــكل  )متابــع  مث  متطــوع(،  أو  )متــرع  مث  اخلدمــات(، 

الرتتيــب. علــى   )1.73(  ،)1.76(  ،)1.86(
يتبــني مــن ذلــك أن املســتفيدين مــن اخلدمــات هــم الفئــات الــى تتوقــع حتقيــق منفعــة 	 

نتيجــة اســتخدامهم لصفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة حمــل التطبيــق.
 إثبات الفرض:

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــه  فــروق  بوجــود  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتــم 
املتوقعــة. متغــر املنفعــة  حــول  املنظمــات،  صفحــات  مســتخدمي 

سادًســا- شــعور املبحوثــني  مــن خمتلــف الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة )املترعــني ، 
إدارة  علــى  القائمــني  قبــل  مــن  عــام( ابلتقديــر  بشــكل  الصفحــة  متابعــي  املســتفيدين، 

الصفحــات حمــل التطبيــق خــالل أزمــة كــوروان 
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ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )35( اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات حول » الشعور ابلتقدير من 

قبل املنظمة«
التوزيعاملتغر

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

ــر  الشــعور ابلتقدي
مــن قبــل املنظمــة

مترع أو 
  دالة1013.221.0877.2190.001متطوع

مستفيد 
للحصول 

على 
اخلدمات

1041.750.54

متابع بشكل 
1042.750.44عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمــات( وفًقــا ملتغــر )الشــعور ابلتقديــر مــن قبــل املنظمــة( حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
او  )متــرع  الفئــات  لصــاحل  وذلــك   .)0.001( معنويــة  مســتوى  عنــد   ،)77.219(
متطــوع(، مث )متابــع بشــكل عــام(، مث )مســتفيد للحصــول علــى اخلدمــات(، مبتوســطات 

حســابية )3.22(، )2.75(، )1.75( علــى الرتتيــب.
 إثبات الفرض:

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــة  فــروق  بوجــود  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتــم 
مســتخدمي صفحــات املنظمــات، حــول متغــر الشــعور ابلتقديــر مــن قبــل املنظمــة.

الفئــات اجلماهريــة املســتهدفة )املترعــني ، املســتفيدين، متابعــي  ســابًعا- والء 
الصفحــة بشــكل عــام( للمنظمــات حمــل التطبيــق



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

364 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )36(اختبار »ف«  حتليل التباين أحادى االجتاه لقياس معنوية 
الفروق بني طبيعة مستخدمي صفحات املنظمات حول » والء اجلمهور 

للمنظمة«
التوزيعاملتغر

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ف

F

القــرار

مستوى 
الداللةاملعنوية

اجلمهــور  والء 
  دالة1012.170.469.8330.001مترع أو متطوعللمنظمــة

مستفيد للحصول 
1042.490.67على اخلدمات

1042.380.37متابع بشكل عام

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق مبتغــر )طبيعــة مســتخدمي صفحــات 	 

املنظمــات( وفقــا ملتغــر )والء اجلمهــور للمنظمــة( حيــث بلغــت قيمــة »ف« )9.833(، 
علــى  للحصــول  الفئــات )مســتفيد  لصــاحل  معنويــة )0.001(. وذلــك  عنــد مســتوى 
حســابية  مبتوســطات  متطــوع(،  او  )متــرع  مث  عــام(،  بشــكل  )متابــع  مث  اخلدمــات(، 

الرتتيــب. )2.49(، )2.38(، )2.17( علــى 
 إثبات الفرض:

بطبيعــة 	  يتعلــق  فيمــا  إحصائيــا  دالــة  فــروق  بوجــود  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتــم 
للمنظمــة. اجلمهــور  والء  متغــر  حــول  املنظمــات،  صفحــات  مســتخدمي 

مناقشة نتائج البحث :
اهتــم هــذا البحــث بدراســة عينــة مــن صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة ىف مصــر خــالل 
أزمــة كــوروان وذلــك للتعــرف علــى آليــات إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل 
االمجتاعــي ، الــى تبنتهــا تلــك املنظمــات خــالل األزمــة، وفاعليــة تلــك األســاليب ىف تعزيــز 
والء اجلماهــر هلــا ، حيــث يتضمــن البحــث اســتبيان رأي عينــة مــن ُمتابعــي ومســتخدمي 
تلــك الصفحــات مــن )املتطوعــني أو املترعــني ، واملســتفيدين مــن اخلدمــات الــى تقدمهــا 
صفحــات املنظمــات علــى الفيســبوك ، وكذلــك متابعــو تلــك الصفحــات بشــكل عــام( 
، وخلصــت الدراســة ىف أهــم نتائجهــا امليدانيــة إىل  أن معــدالت اســتخدام املبحوثــني 
للصفحــات جــاءت مبعــدل متوســط بنســبة %55.7 ، وجــاءت اإلعــالانت واملشــاهر 
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علــى رأس عناصــر اهلويــة الــى تعــرف عليهــا املبحوثــون مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة ، 
ولكــن ابلرغــم مــن ذلــك اختلفــت املعلومــات الــى حبــث عنهــا الفئــات اجلماهريــة حيــث 
بينمــا ســعي  هلــم،  املناســبة  التــرع  طــرق  علــى  للتعــرف  املترعــون  أو  املتطوعــون  ســعي 
املســتفيدون للتعــرف علــى طــرق دعــم العمالــة اليوميــة ، أمــا متابعــو الصفحــة بشــكل عــام 
فســعوا للتعــرف علــى أحــدث طــرق التــرع الــى وفرهتــا املنظمــات خــالل أزمــة كــوروان . كمــا 
تبني من خالل نتائج الدراسة امليدانية  أن الغالبية العظمي من املبحوثني وثقوا إيل حد 
مــا ىف املعلومــات املقدمــة عــر صفحــات الفيســبوك بنســبة %53.7، ، وأن  63.4% 
مــن املبحوثــني يــرون أن  اجملهــود املبــذول علــى الصفحــات حمــل التطبيــق يُعــد جمهــوًدا 
كبــرًا ، وأن الســمعة اجليــدة واعتمــاد املنظمــات مــن وزارة التضامــن االجتماعــي جــاءت 
علــى قمــة أســباب ثقــة املبحوثــني ىف املنظمــات . وأوضحــت  النتائــج أيًضــا أن طــرق 
الدفــع اإللكــرتوين والدفــع مــن خــالل رســائل املوابيــل هــى الطــرق األكثــر مالءمــة للتــرع 
خاصــة ىف ظــل أزمــة كــوروان وضــرورة التباعــد االجتماعــي. وأن نســبة %51.9 مــن فئــة  
املســتفيدين مــن خدمــات املنظمــة اســتفادوا ابلفعــل مــن اخلدمــات املعروضــة عــر صفحــة 
املنظمــة علــى الفيســبوك خــالل األزمــة. وفيمــا يتعلــق بنتائــج اختبــار الفــروض فخلصــت 
الدراســة ىف أهــم نتائجهــا إيل وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات 
ىف إدارة عالقاهتــا مــع  خمتلــف العمــالء علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا ، وبوجــه 
عــام تبــني عــدم وجــود عالقــة بــني املبحوثــني مــن املترعــني وبــني كل مــن الشــعور ابلتقديــر 
مــن قبــل املنظمــة، وبعــض املتغــرات الديوغرافيــة، ىف حــني توجــد عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة بــني املبحوثــني مــن املترعــني وبــني كل مــن والء اجلمهــور للمنظمــة، وتقديرهــم 
للجهــد املبــذول ، واملنفعــة املتوقعــة ، أمــا فيمــا يتعلــق ابملبحوثــني مــن املســتفيدين فتبــني 
وجــود عالقــة بينهــم وبــني كل مــن )الفئــات العمريــة، ومتيــز الرســائل الــى توجههــا املنظمــة 
هلم، والثقة ىف املضمون املعروض، وتقدير املبحوثني للجهد املبذول ، واملنفعة املتوقعة ، 
وشــعور املبحوثــني ابلتقديــر، ووالء اجلماهــر للمنظمــة( ، يف حــني أنــه التوجــد عالقــة بــني 
املبحوثــني مــن املســتفيدين وبــني كل مــن بعــض املتغــرات الديوغرافيــة كالنــوع، واملســتوي 
التعليمــي، واملســتوي االقتصــادي االجتماعــي.  بينمــا املبحوثــون مــن متابعــي الصفحــات 
بشــكل عــام فتبــني وجــود عالقــة بينهــم وبــني كل مــن الثقــة ىف املضمــون املعــروض، املنفعــة 
املتوقعــة ، والــوالء للمنظمــة ، والشــعور ابلتقديــر مــن قبــل املنظمــة ، بينمــا ال توجــد عالقــة 
بــني متابعــي الصفحــات بشــكل عــام وبــني متيــز الرســائل الــى توجههــا املنظمــة جلماهرهــا، 

وبعــض املتغــرات الديوغرافيــة كالنــوع واملســتوي االقتصــادي . 
كمــا تبــني وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة 
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الثالثــة وبــني كل مــن  )معــدل اســتخدام ومتابعــة صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة علــى 
الفيســبوك( و )الثقة ىف املضمون املعروض( لصاحل فئة املســتفيدين من اخلدمات املقدمة 
عــر الصفحــات، كمــا تبــني وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــني املبحوثــني مــن الفئــات 
اجلماهريــة الثالثــة  وبــني تقديرهــم للجهــد املبــذول مــن قبــل القائمــني علــى الصفحــات 

حمــل التطبيــق لصــاحل فئــة املترعــني واملتطوعــني.
ومبقارنة نتائج هذا البحث بنتائج الدراسات السابقة تبني اآليت: 

أكثــر . 1 أن  إيل    )2018  ، »WEATHERS« )ويــذرز  دراســة  توصلــت 
املضامــني الــى يتــم مشــاركتها واخلاصــة إبدارة العالقــة مــع العمــالء كانــت املضامــني اخلاصــة 
ابلتطــوع، ســواء كان هبــدف توجيــه الشــكر أو حتفيــز اجلماهــر للتطــوع ، وهــو ماتوصلــت 
إليــه نتائــج الدراســة احلاليــة مــن حيــث طبيعــة املعلومــات الــى يبحــث عنهــا املتطوعــون 
التــرع أو التطــوع املناســبة،  ومجهــور الصفحــة بشــكل عــام وهــي التعــرف علــى طــرق 
واإلملــام أبعمــال املنظمــة بشــكل عــام، أمــا فيمــا يتعلــق برســائل الشــكر الــى توجههــا 

املنظمــة إىل  مجاهرهــا فــايف البحــث احلــايل فقــد جــاءت  ىف املرتبــة الرابعــة. 
أوضحــت دراســة )ســلوي العــواديل،2015( أن املنظمــات غــر الرحبيــة هتــدف لتعزيــز .  

عالقتهــا مــع خمتلــف اجلماهــر، وتعريفهــم أبهــم األنشــطة الــى تقــوم هبــا، وهــو ماتوصلــت 
إليه الدراســة احلالية حيث ركزت الرســائل املوجهة إىل  املســتفيدين على توفر معلومات 
متعلقــة بكيفيــة االســتفادة مــن خدمــات املنظمــات حمــل التطبيــق خــالل أزمــة كــوروان مثــل 
)طــرق دعــم العمالــة اليوميــة، املبالــغ الشــهرية الــى توفرهــا املنظمــات للجماهــر، شــنط 

الوقايــة اجملانيــة(.
3 . )2011، Kristin Parker كشفت نتائج الدراسات السابقة )كريسن ابركر

و)هنــاء محــدي،2017( أن املنظمــات تســعي خللــق خالــة مــن احلــوار الدائــم بينهــا وبــني 
اجلمهــور، وهــو مــا كشــفت عنــه نتائــج الدراســة احلاليــة حيــث تلقــي املســتفيدون اســتجابة 
مــن القائمــني علــى إدارة الصفحــات بواقــع )61 مفــردة بنســبة %58.7( وتباينــت 
طبيعــة االســتجابة مــا بــني )الــرد اإللكــرتوين ، وتنفيــذ طلبــات املســتفيدين، أو اعطائهــم 

رقــم تليفــون للتواصــل، وكذلــك توجيههــم ألقــرب فــرع، أو التواصــل  املباشــر معهــم(.
أشــارت دراســة )راثــي وآخريــن Rathi &others ، 2014( لضــرورة تبايــن . 4

أشــكال مشــاركة املعلومــات ، وهــو ماتوصلــت إليــه نتائــج الدراســة احلاليــة حيــث تبايــن 
األدوات التفاعلية لصفحات املنظمات ، ولكن ابلرغم من ذلك تبني أن اجلماهر حمل 

التطبيــق يفضلــون الصــور جبميــع أشــكاهلا.
توصلــت دراســة كل مــن  )شــاترجي وآخربــني »Chatterjee«،2019( علــى . 5
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أن املمارســة الفعالــة إلدارة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر 
بشــكل إجيــايب علــى عالقــة املنظمــة بعمالئهــا ، وأشــارت دراســة )ماجنونيــو وآخريــني “ 
Mang’unyi & others،”2018  ( أن هناك عالقة بني مميزات إدارة العالقة 
العمــالء ، كمــا أكــدت دراســة )مواننــدار  العمــالء اإللكرتونيــة وبــني رضــا ووالء  مــع 
وآخرين  ”Munandar & others “،2019 ( أن %67 من املبحوثني يرون 
أن ممارســة إداة العالقــة مــع العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتماعــي هلــا دور كبــر ىف 
زايدة وتدعيــم والئهــم حنــو البنــوك،  وهــو مــا أكدتــه فــروض الدراســة احلاليــة  حيــث تبــني 
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء  

علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا.
أكــدت دراســة )ســيجاال »Sigala« ،2018( أن وســائل التواصــل االجتماعــي . 6

حولــت دور إدارة العالقــة مــع العمــالء إىل  اإلشــراف علــى العالقــات مــع العمــالء ، وأن 
التعامــل معهــم كأهنــم مبدعــون ومشــاركون وســفراء للعالمــة التجاريــة ،  كمــا توصلــت 
إىل  وجــود   )2018،“Diffley & others” )ديفيلــي وآخريــن  دراســة  نتائــج 
عالقــة إجيابيــة بــني اعتمــاد املنظمــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وقدرهتــا علــى 
تطويــر العالقــات، بينمــا تبــني مــن خــالل نتائــج الدراســة احلاليــة أن املبحوثــني يتعاملــون 
مــع صفحــات املنظمــات حمــل التطبيــق لتحقيــق منفعتهــم اخلاصــة ، وأهنــم إذا مــا قامــوا 

بتقــدمي اقرتاحــات فإهنــم اليســعون ملعرفــة مــاذا حــدث لالقــرتاح. 
توصلــت دراســة )هــي وآخريــن ”He & others“،2019( إىل  أن املنفعــة . 7

املتوقعــة تلعــب دورًا كبــرًا ىف التأثــر اإلجيــايب علــى عالقــة املنظمــة بعمالئهــا عــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي ، وهــو ماتوصلــت إليــه الدراســة احلاليــة حيــث إن هنــاك عالقــة دالــة 
إحصائيــا بــني عالقــة املبحوثــني مــن خمتلــف الفئــات اجلماهريــة  بصفحــات املنظمــات 

حمــل التطبيــق وبــني املنفعــة املتوقعــة.
أشــارت دراســة )ابول وآخريــن Powell & others ،2018( لوجــود عالقــة . 8

إجيابيــة بــني اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة ىف دعــم إدارة العالقــة مــع العمــالء ، وكذلــك 
توصلــت نتائــج الدراســة احلاليــة إيل اعتمــاد املنظمــات حمــل التطبيــق علــى التكنولوجيــا 
احلديثــة مثــل  توفــر املنظمــات حمــل التطبيــق طــرق تــرع أكثــر مالءمــة لألزمــة احلاليــة 

ومتثلــت  يف رســالة علــى املوابيــل والدفــع االلكــرتوين وتطبيقــات املوابيــل. 
   وللتعــرف علــى مــدي حتقــق عناصــر النمــوذج املســتخدم ”IDIC“ ىف البحــث 
احلــايل، قامــت الباحثــة ابســتعراض كل عنصــر مــن عناصــر النمــوذج وتوضيــح إذا كان 

حتقــق مــن خــالل نتائــج البحــث احلــايل أم ال:  
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أواًل- عناصــر اهلويــة  Identify - أوضحــت نتائــج الدراســة احلاليــة أن القائمــني 
علــى إدارة صفحــات املنظمــات غــر الرحبيــة خــالل أزمــة كــوروان وخــالل تطبيــق الدراســة 
امليدانيــة أهنــم ركــزوا بدرجــة كبــرة، مــن خــالل املنشــورات املعروضــة علــى الصفحــة علــى 
تقــدمي الدعــم لفئتــني وهــم ) املتضــررون مــن األزمــة كالعمالــة اليوميــة ، ومستشــفيات العــزل 
واألطقــم الطبيــة(، ويتبــني مــن ذلــك قــدرة القائمــني علــى إدارة الصفحــات حمــل التطبيــق 
علــى التحديــد الدقيــق لفئاهتــم اجلماهريــة ، حيــث أشــارات نتائــج الدراســة إىل  معرفــة 

املبحوثــني املتوســطة واملرتفعــة بعناصــر اهلويــة.  
اثنيًــا- التميــز Differentiate - فاملقصــود بــه التميــز بــني العمــالء  وفًقــا »للقيمــة 
Value » و »احلاجــة Need«  فالقيمــة هنــا تعــي القيمــة الــى ســيضيفها العمــالء 
للمنظمــة نتيجــة التعامــل معهــا ىف الوقــت احلــايل ، أمــا احلاجــة  فاملقصــود هبــا التمييــز بــني 

العمــالء وفًقــا الحتيجاهتــم املختلفــة مــن املنظمــة.
مــن خــالل النتائــج الــى توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة تبــني أن املبحوثــني مــن )املترعــني 
ومتابعــي الصفحــات بشــكل عــام( اليســعون لتقــدمي اقرتاحــات علــى الصفحــات  حمــل 
التطبيــق بواقــع %82.9 ، وأن الغالبيــة العظمــي مــن مقدمــي االقرتاحــات اليســعون 
للتعــرف علــى ماحــدث القرتاحهــم، ومــن خــالل تلــك النتيجــة عكســت عــدم اهتمــام 
املبحوثــني إبضافــة قيمــة حمــددة لصفحــات املنظمــات خــالل تلــك الفــرتة ، أمــا فيمــا 
يتعلــق ابحلاجــات فنجــد أن نتيجــة الدراســة احلاليــة توصلــت إيل %84.5 مــن املبحوثــني 
مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة توقعــوا حتقيــق منفعــة نتيجــة اعتمادهــم علــى الصفحــات 
حمــل التطبيــق، أكــد املبوحوثــون مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة علــى ســهولة الوصــول 
للمعلومــات املعروصــة ، كمــا أنــه مت عرضهــا أبســلوب واضــح،  وأن أكثــر املعلومــات الــى 
حبــث عنهــا املتطوعــون ومتابعــو الصفحــة بشــكل عــام هــي أكثــر طــرق التــرع والتطــوع 
الــى حبــث  اليوميــة هــي أكثــر املعلومــات  العمالــة  بينمــا كانــت طــرق دعــم  املناســبة ، 
عنهــا املســتفيدون مــن اخلدمــات ، كمــا أكــد %53.7 مــن املبحوثــني علــى ثقتهــم ىف 
اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل الصفحــات خــالل أزمــة كــوروان ، وتوضــح النتائــج الســابقة  
قدرة القائمني على إدارة تلك الصفحات على ختصيص ومتييز الرسائل الى مت توجيهها 

للجماهــر خــالل فــرتة الدراســة التحليليــة. 
اثلثًــا- آليــات التفاعــل املســتخدمة  Interaction - مــن خــالل اســتبيان آراء 
أزمــة كــوروان،  الصفحــات  خــالل  تلــك  الــى وفرهتــا  التفاعليــة  املبحوثــني يف األدوات 
أشــكاهلا  جبميــع  الصــور  أن  ُوجــد  قبلهــم  مــن  تفضيــاًل  األدوات  أكثــر  علــى  والتعــرف 
توفــر  الــى  املوابيــل  تطبيقــات  الفيديــو ، و  البانورامــا، وملفــات   ، الثابتــة  )املتحركــة و 
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 )Mobil App. للتــرع  جديــدة  أســاليب 
رابعا التخصيص  Customize : توصلت نتائج الدراسة احلالية إىل أن القائمني 
علــى إدارة صفحــات املنظمــات قامــوا بتصميــم خدمــات وطــرق تــرع تتناســب مــع األزمــة 
إرســال  خــالل  مــن  التــرع  أو   ، اإللكــرتوين  الدفــع  توفــر  خــالل   مــن  وذلــك  احلاليــة 
عــام  بشــكل  الصفحــات  متابعــي   وأن  املختلفــة،   التطبيقــات  أو   ، املوابيــل  رســائل 
وجــدوا أن االنشــطة الــى اتبعتهــا املنظمــات وقــت أزمــة كــوروان مناســبة للظــروف احلاليــة 
حيــث متثلــت يف توفــر وجبــات طعــام لألطبــاء مبستشــفيات احلميــات والعــزل ، دعــم 
املستشــفيات أبجهــزة التنفــس الصناعــي ، توفــر أجهــزة ومســتلزمات ومعــدات وقائيــة 

لألطبــاء مبستشــفيات العــزل واحلميــات.

خامتة وتوصيات البحث :
تنــاول هــذا البحــث  إدارة عينــة مــن املنظمــات غــر الرحبيــة لعالقتهــا مــع العمــالء عــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، خــالل أزمــة كــوروان ، وذلــك للتعــرف علــى أهــم املضامــني 
الــى مت الرتكيــز عليهــا وانطبــاع العمــالء عنهــا ، وكذلــك ثقتهــم ىف املضامــني املعروضــة 
هــم  مجاهريــة  فئــات  ثــالث  البحــث  واســتهدف  املبــذول،   للجهــد  تقديرهــم  ومــدي 
املترعــون واملتطوعــون واملســتفيدون مــن اخلدمــات الــى يتــم تقديهــا عــر تلــك الصفحــات، 
ابإلضافــة إىل  ُمتابعــي الصفحــات بشــكل عــام ، واعتمــد ىف إطــاره النظــري علــى  منــوذج 
 IDIC الختبــار مــدي كفــاءة إدارة العالقــة مــع العمــالء عــر جمموعــة مــن العناصــر 
وهــي: )اهلويــة ، التمييــز، آليــات التفاعــل، التخصيــص(، وتؤكــد نتائــج البحــث علــى أن 
هنــاك عالقــة  ذات داللــة إحصائيــة بــني كفــاءة املنظمــات ىف إدارة عالقتهــا مــع العمــالء 
)مــن الفئــات اجلماهريــة حمــل التطبيــق( علــى الفيســبوك  وبــني والء اجلماهــر هلــا ، كمــا 
حمــل  الثالثــة ابلصفحــات  اجلماهريــة  الفئــات  مــن  املبحوثــني  بــني  تبــني وجــود عالقــة 
التطبيــق وبــني كل مــن املتغــرات الــي متيــز الرســائل الــى توجههــا املنظمــات جلماهرهــا،  
الثقــة ىف الرســائل الــى يتــم بثهــا للجماهــر و املنفعــة املتوقعــة والشــعور ابلتقديــر مــن قبــل 
املنظمــة ، ووالء اجلمهــور للمنظمــة ، كمــا تبــني توجــد فــروق  ذات داللــة إحصائيــة بــني 
املبحوثــني مــن الفئــات اجلماهريــة الثالثــة  وبــني كل مــن )معــدل اســتخدام الصفحــة ، 

الثقــة ىف املضمــون املعــروض ، تقديــر املبحوثــني للجهــد املبــذول ( . 
وىف إطــار العــرض الســابق يتبــني ضــرورة االهتمــام ابلرتكيــز علــى الــدور الــذي تلعبــه 
  )Social Word of Mouth( الكلمــة املنطوقــة عــر وســائل التواصــل االجتماعــي
، وابلتحديــد دورهــا ىف التأثــر علــى املنظمــات غــر الرحبيــة ىف مصــر ، وكذلــك االهتمــام 
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  )Socialاالجتماعــي التواصــل  وســائل  علــى  املعرفــة  إدارة  تتنــاول  الــى  ابلدراســات 
)Knowledge Management، وكذلــك االهتمــام مــن قبــل القائمــني علــى 
إدارة صفحــات تلــك املنظمــات بتخصيــص الرســائل املوجهــة ملختلــف اجلماهــر، والرتكيــز 
علــى رســائل الشــكر والتقديــر املوجهــة للمترعــني واملتطوعــني، والــى تدعوهــم وحتفزهــم 
للتطــوع مــن خــالل املنظمــات ، ابإلضافــة إىل  ضــرورة االهتمــام مــن قبــل املنظمــات غــر 
الرحبية بوضع خطط اســتباقية إلداراة األزمات على وســائل التواصل االجتماعي، وعدم 

االكتفــاء ابلرســائل الــى هتــدف لتحقيــق الظهــور االجتماعــي.  
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