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 أواًل: المقدمة ومشكلة الدراسة :
تلعب الهيئات األهلية دوًرا رئيسًيا فى تخطيط وتقديم الخدمات االجتماعية فى مصر حيث تعتبر 
هذه الهيئات شريك للمنظمات الحكومية فى تحقيق أهدافها وأغراضها نحو تحقيق احتياجات 

 .(1) الناس
الجمعيات األهلية فى اآلونة األخيرة بأدوار هامة فى مجاالت الرعاية وتقديم تضطلع و   

الخدمات االجتماعية وتحقيق التنمية بل أصبحت تعبر عن الممارسة الديمقراطية وتطبيًقا لحق 
 المواطنين فى المشاركة وتنمية مجتمعهم والمساهمة فى الشأن العام به.

ية شريًكا حقيقًيا مع باقى قطاعات المجتمع األخرى فى تحقيق ولقد غدت الجمعيات األهل   
 التكافل االجتماعى وأداء أدوار رعائية وتنموية ضرورية بالمجتمعات المحلية .

وعلى الرغم من الدور الهام الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى عموًما والجمعيات األهلية   
مات مع التزايد المضطرد فى أعدادها أخيًرا فى خاصة فى سوق الخدمات بما توفره من سلع وخد

الكثير من الدول على اختالف أنواعها ، ما زالت هذه المنظمات تعانى الكثير من التحديات أو 
 .(2)نواحى القصور المختلفة التى تعوقها عن أداء دورها

ذا كانت الجمعيات األهلية منظمات تعمل فى بيئة اجتماعية داخلية وخارجية ذ   ات خصائص وا 
متغيرة وتملك عناصر األداء الخدمى من مدخالت ومخرجات وجمهور مستهدف فالبد لها من 

 آلية للتطوير المستمر حتى يمكنها البقاء والمنافسة مع غيرها من المنظمات األخرى  .
ويفرض هذا الوضع على الجمعيات األهلية األخذ بالمفاهيم الحديثة لتطوير خدماتها مثل :   

، بيدو  الخدمات وتسويق م الجودة الشاملة والتخطيط االستراتيجى أو التسويق االجتماعىمفاهي
أن هذا المفهوم األخير من المفاهيم التى دخلت مجاالت عديدة ربحية وغير ربحية  خاصة فى 
تسويق األفكار والقضايا االجتماعية والمنتجات المادية ) األسر المنتجة مثاًل( والخدمات 

 ية. االجتماع
 علىالتسويقية ألهمية تطبيق االستراتيجيات  (3) 2213حمد السيد أمجاهد ولقد أشارت دراسة   

كذلك ضرورة العمل على تالفى الصعوبات التى تعوق ذلك وتوصلت  هليةخدمات الجمعيات األ
 هلية.خدمات الجمعيات األعلى تسويق الاستراتيجيات الدراسة لتصور مقترح لتطبيق 

اسذتهدفت إمكانيذذة تطبيذذق  والتذذى (4) 2223أحمذد عبذذد الفتذاح نذذاجي  دراسذذةأكذدت عليذذه وهذذا مذذا   
التسذذذويق بالجمعيذذذات األهليذذذة كذذذأداة لتطويرهذذذا وتوصذذذلت الدراسذذذة لعذذذدم إمكانيذذذة تقذذذديم  إسذذذتراتيجية

خذذدمات المنظمذذذات التطوعيذذذة أو اسذذذتحداث خذذذدمات جديذذذدة دون وجذذذود سياسذذذة موضذذذوعة لتذذذرويج 
لدراسذة بنشذر ثقافذة التسذويق بذين منظمذات وأوصت اماعية ألفراد المجتمع وتسويق الخدمات االجت

 القطاع التطوعي .
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فلقد أصبح تسويق الخدمات على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للجمعيات األهلية ومن   
الوظائف االدارية الهامة التى ال يمكن اغفالها لتطوير العمل بالقطاع األهلى ومواجهة المشكالت 

 دواء العديدة خاصة ما تعلق منها بتمويل وتقديم الخدمات االجتماعية.واأل
تبنذي  التعذرف علذي العوامذل المذؤثرة فذي Nancy and et all 2004 (5)دراسذة  اسذتهدفتولقذد   

إستراتيجية تسويق الخدمات االجتماعية بالمنظمات التطوعية من خالل تطبيق الدراسة علي سذت 
غيرة وقد حددت النتائج هذه العوامل في المنافع المتوقعة من ممارسة من المنظمات التطوعية الص

 التسويق، الفاعلية ، المشاركة في المعلومات ، ممارسة التجارة اإللكترونية بالمنظمات التطوعية .
إن أحد الموضوعات األساسية عند الحديث عن اصالح أو اعادة هيكلة نسق توصيل    

 .(6)القطاع التطوعى هى ادخال ما يسمى بتسويق الخدمة  الخدمات االجتماعية من خالل
ال يعطون بالجمعيات األهلية القائمين على أن  (7) 2224عبد هللا الصهيبي  دراسة ولقد أكدت   

موضذوع التسذويق االهتمذام الذذذي يتطلبذه ممذا يذذؤثر سذلبًا علذي إنجذاز األهذذداف وتحقيذق رسذالة هذذذا 
ور هذذام فذذي التنميذذة الشذذاملة وبالتذذالي أولذذت اهتمامهذذا برصذذد النذوع مذذن المنظمذذات الذذذي يضذذطلع بذذد

الواقذذع الفعلذذي للتسذذويق بالجمعيذذات وتزويذذدها برؤيذذة علميذذة عنذذه وتوصذذلت ألهميذذة دوره فذذي تقذذديم 
الخذذدمات كمذذا أوصذذت بعقذذد الذذدورات التدريبيذذة التذذي تقذذوي الخبذذرات والمهذذارات لذذدي القذذائمين علذذي 

 .الجمعيات األهلية
ور السريع فى وسائل االتصال الحديثة ومنها شبكات التواصل االجتماعى التى ونظًرا للتط   

أحدتث تطوًرا كبيًرا فى حياة األفراد والجماعات والمؤسسات وعلى كافة المستويات الثقافية 
والشخصية واالجتماعية فقد غدت هذه من األدوات المؤثرة فى األحداث اليومية ووسيلة من 

 ة فئات وشرائح المجتمع .وسائل التواصل مع كاف
وبناء عليه مثلت شبكات التواصل االجتماعى أداة هامة تستخدم فى كافة المجاالت وخاصة   

االجتماعية منها من أجل التسويق االجتماعى للقضايا والمشكالت االجتماعية وكذلك تسويق 
 الخدمات والسلع المختلفة من خالل الفضاء االلكترونى المتاح.

ت في اآلونة األخيرة شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت وحظيت برز ولقد   
بانتشار كبير على الصعيد العالمي ، بل وقد بات بعضها من أكثر المواقع زيارة في العالم ، 
حتى إنها أصبحت تطغي على ما كان يعرف في علم االجتماع بذ )المكان الثالث( أي المكان 

بعد مكانه األول )البيت( ومكانه الثاني )العمل أو المدرسة أو الجامعة( ،  الذي يلجأ إليه اإلنسان
 . (8)لقد أصبح واضحًا أن المكان الثالث أصبح مكانًا الكترونيًا بامتيازو 
الشك أن مواقع التواصل االجتماعى تعد حالًيا من أكثر القنوات االتصالية التى يتفاعل من و   

العالم فى فضاء افتراضى يجتمع فيه الجميع يتبادلون األفكار خاللها الكثير من الناس عبر 
 . اوالخبرات والمعلومات وغيره
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مليار مستخدم يملكون  3فلقد بلغ عدد مستخدمى وسائل التواصل االجتماعى فى العالم اليوم    
مليار حساب وصفحة وال تزال هذه الوسائل تلقى الرواج واالنتشار السريع ألنها أصبحت  3

ة العصر أواًل وألن هناك من وضع الخطط لنشرها عن طريق توفيرها بأسعار زهيدة الثمن موض
 .(4)ثانًيا 
وبجانب كون مواقع التواصل االجتماعى منصات لالتصال والتفاعل بين األفراد والمؤسسات    

ونة األخيرة فى التسويق ومن ثم ظهرت إال أنها غدت أداة فعالة تستخدم بشكل واسع فى اآل
التسويق االجتماعى وتسويق الخدمات التى تنطلق مفاهيم التسويق االلكترونى والتسويق الشبكى و 

 .جميعها من المزيج التسويقى وتعتبره هدًفا لها للولوج إلى الجمهور المستهدف
كل المنظمات والمؤسسات سواء األهلية أو األخرى الهادفة للربح  أصبح من المهم سعىو   

مما يحقق لها االستمرارية فى قع التواصل االجتماعى للتعريف بها وبأهدافها موا لالستفادة من
 .األداء الخدمى

إلى وجود عالقة طردية بين  (12) 2213ولقد أشارت دراسة محمد منتصر وشعبان حالسة   
استخدام الجمعيات األهلية لشبكات التواصل االجتماعى وبين تعزيز عالقتها بالجمهور 

الجمعيات محل الدراسة استخدمت شبكات التواصل االجتماعى فى زيادة وعى  المستهدف ، وأن
الجمهور بها وبأهدافها وتحقيق الرضاء بين جمهورها وكذلك التواصل وتوفير الموارد المالية 

 للمشروعات الخيرية.
 Kenny, Kristin Ann 2012وهذا ما أيدته نتائج دراسة 

همية انشاء ألوالتى أشارت  (11) 
عداد أ على الشبكات االجتماعية خاصة فى مجال زيادة  يةهلية لمواقع الكترونعيات األالجم

فى نشر واالفادة منه التعامل مع الجمهور المتاح على مواقع التواصل االجتماعى و المتطوعين 
 تهدف هداف الجمعيات بين الجمهور المسأ وتسويق 

التواصل االجتماعى فى تحقيق التفاعل  ولقد بادرت الجمعيات األهلية باالستفادة من مواقع  
 والعمل على نشر رسائلها وأهدافها االجتماعية.  Targetواالتصال بالجمهور المستهدف

ولعل مواقع التواصل االجتماعى لما لها من انتشار واسع بين مختلف فئات المجتمع يمكنها أن   
ماعى بل تعد هى الوسيلة األفضل تكون وسيلة فعالة للحث على التطوع والتبرع والتكافل االجت

 من بين وسائل الدعاية والترويج لألفكار واألشخاص والمؤسسات االجتماعية .
ونظرًا لالعتماد الكبير من كافة شرائح المجتمع على مواقع التواصل االجتماعى بات من    

اعى الواجب على الجمعيات األهلية استخدام مثل هذه المواقع من أجل التسويق االجتم
لمشروعاتها وخدماتها التطوعية، وأن توليها مزيًدا من االهتمام ، وربما يتطلب األمر قدًرا من 

 المعارف والمهارات فى هذا الشأن .
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العوامل إلى  Nah, Seungah & Saxton, Gregory D (12). 2012ولقد توصلت دراسة   
لتواصل االجتماعى فى أنشطتها هلية إلى استخدام شبكات االمختلفة التى تدفع الجمعيات األ

سة وقدرات المؤسسة المتاحة سللمؤ  مةاة العيأربعة عوامل هامة هى: االستراتيجوحددتها فى 
همية التواصل مع الجمهور الخارجى شارت ألأبيئة المؤسسة وقد أخيًرا سلوب التحكم المتبع و أو 

 وارية.حمن خالل الرسائل ال
ذا كانت المنظمات الخاصة والر     بحية دأبت على توظيف وسائل التواصل االجتماعى فى وا 

عمليات الترويج والتسويق والعالقات العامة فمن األحرى بالجمعيات األهلية أن تدار بنفس 
المنطق خاصة وأنها تعمل فى مجاالت العمل الخيرى الذى يمس العديد من الفئات األولى 

 بالرعاية االجتماعية.
تمام الجمعيات األهلية بمواقع التواصل االجتماعى فى التسويق والبد من االعتراف بأن اه  

للخدمات التطوعية ما زال ضعيًفا وفى بدايته وهذا مرده ألسباب عديدة أهمها عدم قناعة ادارة 
مثل هذه الجمعيات بأهمية هذه الوسائل االلكترونية فضاًل عن الفقر فى المهارات واالمكانيات 

 الالزمة لذلك .
تاج هذا األمر إلى مزيد من االهتمام والتخطيط والعمل على استثمار ما هو متاح من ولذا يح  

ايجابية عن  Imageمن أجل رسم صورة ذهنية   Social Networksالشبكات االجتماعية
 الجمعية األهلية وتعريف الجمهور المستهدف بأنشطتها وخدماتها وبرامجها .

أشارت ألهمية استخدام حيث  eth 2010Scherer, Mary B (13)وهذا ما أوضحته دراسة 
الجمعيات األهلية لشبكات التواصل االجتماعى فى التسويق وزيادة الوعى لدى الجمهور 

  (5)المستهدف وتحقيق التواصل مع اآلخرين
وتستطيع الجمعيات األهلية توصيل صوتها لكافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة ونشر برامجها 

ة وأعمالها عبر العديد من الشبكات االجتماعية ويمكن فى ذلك االستفادة من وأنشطتها الخيري
مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب وجوجل والبريد االلكترونى وهذه المواقع وغيرها لها دورها فى نقل 

 الصورة للفئات المستهدفة.
توعية الجمهور وتفيد مواقع التواصل االجتماعى فى شرح أنشطة وبرامج الجمعيات األهلية و    

 بأهمية تحقق المساندة المادية والمعنوية لها.
وتحتاج الجمعيات األهلية إلى التعامل بحذر مع مثل هذه المواقع من خالل االهتمام بالرسائل   

المنشورة عليها والعمل على بناء الثقة مع جمهورها خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية ، فكما أن 
من االيجابيات على العمل األهلى ففى الوقت نفسه قد يترتب عليها آثاًرا  لهذه المواقع العديد
 سلبية غير مرغوبة .
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إن مزايا توظيف مواقع التواصل االجتماعى فى تسويق الخدمات االجتماعية للجمعيات األهلية   
ها فى كثيرة أهمها تسويق الجمعية ذاتها للناس ورؤيتها ورسالتها االجتماعية التى قامت من أجل

المجتمع وتمثل مبررات وجودها فى الوقت ذاته ، وهذا يتطلب منها أن يكون لها تواجًدا على 
 منصات التواصل االجتماعى والعمل على التحديث المستمر للمحتوى المنشور عليها.

دور الهام لشبكات التواصل االجتماعى العلى  Miller, David 2011 (14) وقد أكدت دراسة 
هداف االجتماعية لها وامكانية الوصول للفئات هلية فى تحقيق األلجمعيات األفى مساعدة ا

كما أوضحت وجود عدد من المعوقات التى تحول ،  معها المستهدفة وتحقيق التواصل المستمر
 .(15)ون ذلك د

وربما من المهم أن يكون لدى الجمعيات األهلية محتوى اعالمًيا يضمن نشر رسالة الجمعية    
تها وبرامجها وانجازاتها فى المجال االجتماعى والتعريف بسابق أعمالها وعدم قصر األمر وأنشط

 على الدعوة المباشرة لجمع التبرعات واألموال والهبات .

إن الجمعيات األهلية حالًيا أصبحت مجبرة على مسايرة التقنية الحديثة والعمل على التوظيف  
 الجيد لها فى مجاالت العمل الخيرى .

فقد أصبح استخدام مواقع التواصل االجتماعى فى التسويق للبرامج والمشروعات األهلية هو   
المعيار للحكم على مدى نجاح الجمعيات األهلية أو فشلها وهنالك العديد من الجمعيات األهلية 
 التى ال يعرف عنها شيًئا ألنها غير موجودة بالمرة على حسابات منصات التواصل االجتماعى.

حيث بات من المؤكد أنه ال يمكن اخفاء األثر الذى تركته شبكات التواصل االجتماعى والتى   
تحديًدا والتى أصبحت األداة التواصلية األكثر استخداًما نظًرا  Facebookفى مقدتها الفيس بوك 
 .(15)لقوتها التقنية والتفاعلية

ح تمارس التسويق االجتماعى أو تسويق والجمعيات األهلية باعتبارها منظمات غير هادفة للرب   
 الخدمات فى اطار الترويج للبرامج واألنشطة والمشروعات االجتماعية .

فالمنظمات الخدمية تمارس أنشطة تسويقية سواء كانت مدركة لذلك أم ال فهى تعمل فى     
م واألساليب أسواق متعددة وتطبق مفاهيم وأساليب معينة فى التعامل مع كل سوق ، وهذه المفاهي

تعرف بالتسويق فاستخدام تلك المنظمات لهذه المفاهيم واألساليب يرجع إلى أنه يساعدها على 
 .(16)اجراء عملية التبادل االختيارى لتحقيق أهدافها بأكثر قدر من الكفاية 

وانطالًقا من الحقائق التى فرضتها شبكات التواصل االجتماعى ودورها فى مختلف مجاالت    
اة يأتى هذا البحث ليتناول الدور الهام الذى يمكن أن تحققه فى تسويق الخدمات المختلفة الحي

بالجمعيات األهلية حتى يمكن الوصول لنتائج تساهم فى االستفادة ايجابًيا منها فى مجال العمل 
األهلى ولذا تشكلت القضية البحثية للدراسة الراهنة حيث البحث فى دور شبكات التواصل 

الالزمة للخدمات ، الترويج للخدمات، تقديم الخدمات ، تحقيق  الموارد تعبئةماعى فى: االجت
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 االجتماعى التواصل شبكات دور تفعيل آلياتالمشاركة ، أهم المعوقات التى تحول دون ذلك ، 
 . هليةاأل بالجمعيات الخدمات تسويق فى

    :للدراسة الراهنة فى تتحدد األهمية العلمية والعمليةثانًيا : أهمية الدراسة : 
الدور  وتنامي العصر بموضوعات تعنى التي البحوث من أّنه في البحث هذا أهمية تكمن -1

فى شتى مجاالت الحياة ومنها مجاالت العمل االجتماعي  التواصل لمواقع الهام والمتعاظم
 .األهلى

دعم الدور االجتماعى  في هماتس نأ وظفت ذاإ الممكن من التي االجتماعي التواصل مواقع -2
والخدمى الذى تضطلع به الجمعيات األهلية فى ظل المتغيرات المتالحقة التى لها تأثيرها القوى 

 على المواطنين .
مناسًبا لسد الفراغ الذى تعانى منه  بديالً أن تكون  االجتماعي التواصل مواقعتستطيع  -3

نقص الموارد المالية الالزمة  –لمتطوعين الجمعيات األهلية فى مجاالت عدة أهمها: قلة أعداد ا
 ... -عدم معرفة الناس بأنشطتها -للمشروعات

بين الجمعيات األهلية والجمهور المستهدف  للتواصل وسيلة االجتماعي التواصل مواقع تعدّ  -4
 شركاء التنمية... –سواء : المستفيدين أو المتبرعين 

االجتماعي فى تسويق خدماتها سر نجاحها  تواصلال تعد استخدام الجمعيات األهلية لمواقع -5
 .فى المجتمع  فى أداء دورها االجتماعى الذى قامت من أجله

 أهمية مواقع التواصل االجتماعى فى نشر العمل األهلى أو التطوعى. -6
أصبحت شبكات التواصل االجتماعى أداة لتطوير ودعم األعمال الخيرية ووسيلة لتحقيق  -7

 ت األهلية وليست وسيلة لالتصال فقط . أهداف الجمعيا
 الدراسة الراهنة فى : تتحدد أهداف : أهداف الدراسة :ثالثًا
 الجمعيات خدماتالالزمة ل تعبئة الموارد فى االجتماعى التواصل شبكات دور تحديد -1

 .األهلية
 . األهلية الجمعيات خدماتل الترويج فى االجتماعى التواصل شبكات دور تحديد -2
 . األهلية الجمعيات خدمات تقديم فى االجتماعى التواصل شبكات دور تحديد -3
 . األهلية لجمعياتبا المشاركةتحقيق  فى االجتماعى التواصل شبكات دور تحديد -4
 شبكات خدماتها من خالل استخدام تسويق تحديد المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى -5

 االجتماعى. التواصل
الخدمات بالجمعيات  تسويق فى االجتماعى التواصل شبكات دورد آليات تفعيل تحدي -6

 .االهلية
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 : فى الراهنة الدراسة تساؤالت تتحدد :الدراسة  تساؤالت رابًعا:
 . األهلية الجمعيات خدماتتعبئة الموارد ل فى االجتماعى التواصل شبكات دور ما -1
 . األهلية الجمعيات خدماتل رويجالت فى االجتماعى التواصل شبكات دور ما -2
 . األهلية الجمعيات خدماتتقديم  فى االجتماعى التواصل شبكات دور ما -3
 . األهلية لجمعياتبا المشاركةتحقيق  فى االجتماعى التواصل شبكات دور تحديد -4
 اتشبك خدماتها من خالل استخدام تسويق تحديد المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى -5

 االجتماعى. التواصل
 .خدمات بالجمعيات األهلية تسويق فى االجتماعى التواصل شبكات دورتحديد آليات تفعيل  -6
 : االطار النظرى للدراسة -

 مجموعة على يطلق مصطلح :  Social Networkاالجتماعى التواصل مفهوم شبكات -0
 بين التواصل تتيح حيث ،(World Wide Web) العالمية االنترنت شبكة على المواقع من

 في معينة، فئة أو مدرسة أو لبلد االنتماء أو االهتمام يجمعهم افتراضي، مجتمع بيئة في األفراد
 Social Networking) االجتماعية الشبكات تعريف وجاء. المعلومات لنقل عالمي نظام

Service  )تسمح كما لهم، ةشخصي ملفات وتنظيم بإنشاء للمستخدمين تسمح إلكترونية كخدمة 
 . اآلخرين مع بالتواصل لهم
ويعرفها البعض بأنها: منظومة من الشبكات االلكترونية التى تسمح للمشترك فيها بانشاء    

موقع خاص به ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعى الكترونى مع أعضاء آخرين لديهم 
 .(17)االهتمامات والهوايات نفسها

 تسهيل في اجدً  فعالة مواقع شبكة هي االجتماعية الشبكات:"  بأنها خليفة محمد هبة وتعرفها
 من القدامى األصدقاء تمكن كما واألصدقاء، المعارف من مجموعة بين االجتماعية الحياة

 وغيرها الصور وتبادل والصوتي المرئي التواصل من اأيضً  وتمكنهم البعض بعضهمب االتصال
 ".بينهم جتماعيةاال العالقة توطد التي اإلمكانات من
وينظر البعض للشبكات االجتماعية باعتبار أنها كيان يتكون من مجموعة من الوحدات   

االجتماعية وعالقات تربط فيما بينها مباشرة أو غير مباشرة من خالل سلسلة متباينة الطول، هذه 
المنظمات الرسمية  الوحدات االجتماعية قد تكون أفراًدا أو مجموعات غير رسمية لألفراد أو أيًضا

 .(18)كالجمعيات والشركات وحتى الدول 
 Flicker – Bebo : مثل  االجتماعي التواصل لشبكات الرئيسية األشكالوهناك العديد من 

Twiter – Digg 
– Leaks – My Space – Youtube – Linkedin – Face book – Google – 

Wikipedia            
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 . Wiki الويكي -3                                                       . المدونات -2
 .  المنتديات -5                                                    . كاست البود -4
 .  المصغر التدوين -7                                             . المحتوى مجتمعات -6
 : فى الدراسة الراهنة فيتمثل فى  االجتماعي التواصل لشبكات اإلجرائي التعريفأما عن  - 
 أي وفي وقت أي في لمستخدميها التواصل تتيح -2           . تفاعلية اجتماعية شبكات -1

 .العالم في مكان
 متاحة -4             .الناس بين االجتماعية العالقات تدعم لكونها اجتماعية شبكات هي -3

 .االنترنت عبر
 اآلخرين مع التواصل – العامة الحياة عن لمحة تقديم:  مثل األنشطة من الكثير في تستخدم -5
ممارسة  – االجتماعية المشكالت أو القضايا بعض مناقشة – النظر وجهات عن التعبير –

 والسلع والخدمات .التسويق للكثير من الموضوعات 
 واتساب . –يوتيوب  -التويتر -س بوكتنحصر هذه الشبكات بالدراسة الراهنة فى : الفي -6

 أواًل: أنواع شبكات التواصل االجتماعى:
مازال مفهوم شبكات أو مواقع التواصل االجتماعى من المفاهيم المثيرة للجدل بين    

المتخصصين فى هذا المجال وربما مرجع ذلك لعوامل عديدة منها تداخله مع مجموعة من 
البديل واالعالم االجتماعى ...إلخ ، والشك أن هذا المفهوم يشير  المفاهيم األخرى مثل : االعالم

لمرحلة متقدمة من استخدام التكنولوجيا فى مجاالت التواصل بين األفراد والجماعات والمجتمعات 
 بل أصبح يشير لمجموعة الوسائل المتاحة للتواصل على الشبكة الدولية أو االنترنت .

اصل االجتماعى فى تسويق الخدمات التى تقدمه الجمعيات والشك أن استخدام شبكات التو  
أن   Barry Berman ,Joel R. Evansاألهلية على درجة كبيرة من األهمية ويرى كل من 

أهمية التسويق بالنسبة لعمالء المنظمة تكمن فى : المساهمة فى جعل المستفيدين من الخدمة 
 .(14)ة، زيادة حجم التأثير بالنسبة للعمالء أكثر وعًيا ، العمل على ايجاد قنوت اتصال فعال

 وتقسم شبكات التواصل االجتماعى إلى مجموعة من األنواع هى:   
 شبكة االنترنت وتطبيقاتها مثل: الفيس بوك وتوتير واليوتيوب والمدونات والبريد االلكترونى . -
ذكاء والرقمية الشخصية تطبيقات تكنولوجية قائمة على األجهزة المحمولة تلك التى توصف بال -

 وغيرها.
أنواع مختلفة قائمة على منصة الوسائل التقليدية أو الكالسيكية المعتمدة على الراديو  -

 والتليفزيون والتى تمتاز بالرقمية والتفاعلية .
 ويمكن توضيح أهم أنواع شبكات التواصل االجتماعى واألكثرها شهرة وهى :  
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 المدونات : وتشمل مايلى : -1
: وهى عبارة عن منشورات على شبكة االنترنت تتكون من مقاالت منشورة Blogsالمدونات  -أ

  World press, Diary Openومن أشهرها 
: وتمتاز عن المدونات العادية بصغر ما ينشر عليها  Micro Blogsالمدونات الجزئية  -ب

حد شبكات التواصل يمثل أ ، والتويترGoogle Buzz ,Twitter من معلومات ومنها :  
االجتماعى الحديثة والتى تحظى بانتشار واسع فى اآلونة األخيرة ، ويعد على درجة كبيرة من 

 األهمية بعد موقع الفيس بوك.
ويوفر التويتر امكانية تبادل الرسائل القصيرة بين المستخدمين حيث يتم تبادلها عبر الصفحات   

 من خالل البريد االلكترونى . الشخصية وتوجد به ميزة التدوين والردود
مواقع الترابط الشبكى االجتماعى : ومن خاللها يمكن للشخص التواصل المباشر ومشاركة  -ج

غيره فى االجتماعيات والفعاليات والبحث عن األصدقاء وغيرها وهذه مثل : 
Instgram,Whatsapp, Facebook,Myface  والفيس بوك  يعد من أشهر شبكات ،

جتماعى على االطالق ورغم حداثته حيث اليزيد تاريخ انشائه عن العشر سنوات إال التواصل اال
 أنه قد حظى بشهرة كبيرة وغدا األكثر استخداًما فى العالم كله.

والفيس بوك شبكة اجتماعية تتيح لمستخدميها تبادل ومشاركة البيانات والمعلومات والرسائل    
 لخدمات للمشتركين أهمها:مع الغير على الموقع وبوفر عدد من ا

 خاصية الصور: حيث يسمح الموقع للمستخدمين اعداد الصور واستعراضها مع اآلخرين. -
خاصية الفيديو: حيث يتيح الموقع تحميل الفيديوهات ومشاركتها وارسالها مع المستخدمين  -

 اآلخرين .
 ة مع الغير.خاصية الحلقات : من خالل اجراء المناقشات فى الموضوعات المختلف -
خاصية األحداث الهامة: أى االعالن عن األحداث الهامة والجارية ومتابعة أخبار الناس  -

 واألصدقاء ومشاركتها.
 خاصية االعالن : حيث يتيح الموقع االعالن والتسويق للمنتجات والخدمات . -
لمترابطة مثل مواقع التعاون وبناء فرق العمل : وتشمل مواقع المشاركة فى المعلومات ا -2

Wiki   : والمواقع التى تختص باألخبار االجتماعية مثل ،New Puplic  ومواقع ادارة ،
 .Google Docالملفات مثل : 

من مواقع شبكات   ، واليوتيوب Flickr, Youtubeمواقع الوسائط المتعددة  مثل :  -3
والتعليقات وغيرها بين  التواصل االجتماعى التى تعتمد فى خصائصها على مشاركة الفيديوهات

 المستخدمين لهذه المواقع وهو يعد حديث نسبًيا.
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 Productالمواقع التى تختص بالرأى : وتشمل مواقع عرض السلع والتسوق مثل :  -4

Review : ومواقع االسئلة واألجوبة مثل ،Ask.Com وهذه المواقع وغيرها تساهم فى الترويج،
 للمنتجات والخدمات فى ذات الوقت.

والتسويق من خالل الوسائل المختلفة االلكترونية وغيرها يعد أكثر من كونه وسيلة ترويجية    
لمنتج أو خدمة بل هو وجد أصاًل لمقابلة رغبات واحتياجات عمالء المنظمة من خالل خدمات 
ذات أسعار وأماكن مناسبة مًعا ولذا وجب تضمين هذه االحتياجات فى المزيج التسويقى عبر 

 .(22)ت التواصل االجتماعىشبكا
 المواقع االجتماعية : وتتضمن المواقع االفتراضية ومواقع األلعاب . -5

 ثانًيا: نحو بناء استراتيجية تسويقية للجمعيات األهلية من خالل شبكات التواصل االجتماعى :
فى  لقد أثار مفهوم شبكات التواصل االجتماعى العديد من نواحى الجدل بين المتخصصين   

هذا المجال وغيرهم ومرجعه قد يكون التداخل الحاصل بين األبعاد االجتماعية والتكنولوجية 
 المتضمنة فى ذات المفهوم الواحد.

وتستطيع الجمعيات األهلية االفادة من االمكانيات الهائلة التى توفرها شبكات التواصل   
موعة الخدمات واألنشطة والمشروعات االجتماعى فى بناء استراتيجية تسويقية ناجحة وفعالة لمج

التى تنفذها من خالل التوظيف الجيد لصفحتها االلكترونية فى الترويج والتسويق من أجل 
 االستجابة لمطالب العمالء والمجتمع الذى تخدمه.

حيث تمثل االستجابة لمطالب العمالء بالمنظمة عاماًل أساسًيا فى االرتقاء بعملية تقديم الخدمة   
ا اضافة لتحقيق عنصر الفاعلية التنظيمية ، فمتلقى الخدمة ال ينظر إليه باعتباره مستهلًكا ذاته

 .(21)فقط للخدمة بل ال بد من الحرص على تحقيق رضائه أيًضا عنها فى ذات الوقت 
ولقد أصبح من الواجب على الجمعيات األهلية فى اآلونة األخيرة العمل على االستفادة وحسن   

ات التواصل االجتماعى فى تسويق خدماتها واستثمار امكانياتها فى الوصول ألكبر توظيف شبك
 شريحة ممكنة بالمجتمع فى اطار الدور االجتماعى الهام المنوط بها.

حيث تسعى الجمعيات األهلية ضمن دورها االجتماعى إلى ايجاد نوع من التوافق الثقافى   
لعمل على بناء رأس المال االجتماعى وتحقيق التماسك واالجتماعى بين أفراد المجتمع المحلى وا

والتضامن االجتماعى وتفعيل المشاركة الديمقراطية وتحسين جودة وكمية الخدمات االجتماعية 
 . (22)المقدمة للمستفيدين

ولبناء استراتيجية تسويقية ناجحة من خالل شبكات التواصل االجتماعى يتم ذلك من خالل   
 اآلتى:

ات االستراتيجية التسويقية الناجحة من خالل شبكات التواصل االجتماعى بالجمعيات )أ( متطلب
 األهلية :
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االهتمام باستخدام شبكات التواصل االجتماعى للتفاعل مع األطراف المتعاملة مع الجمعية  -1
 وفتح حساب الكترونى على أكثر من موقع.

اب والتعليق المتاحة على صفحة التفاعل واالعجاب من خالل عناصر المشاركة واالعج -
 الجمعية.

المتابعة المستمرة والنشر ألنشطة الجمعية فى جميع المراحل من التخطيط ومرورًا بالتنفيذ  -3
 وحتى التقويم.

 التنويع فى المواد المنشورة على صفخات الجمعية فى المجاالت التطوعية المختلفة. -4
ويق االجتماعى لخدماتها من أجل زيادة مواردها التوظيف الجيد لصفحة الجمعية فى التس -5

 والترويج وتحقيق المشاركة الفعالة من جانب أفراد المجتمع فى أنشطتها.
العمل على نشر األعمال التطوعية للجمعية وايجاد نوع من التفاعل من جانب جمهور  -6

 الشبكات معها وجذب أكبر عدد منهم .
ات أو الخدمات التى تقدمها الجمعية لجذب اهتمام الناس المشاركة بخبر أو بصورة للفعالي -7

 نحو الموقع.
التحديث المستمر لألخبار على صفحة الجمعية واالشارة إلى أى محتوى يتم نشره يتعلق  -8

 بأنشطة الجمعية التطوعية.
المتابعة والرد المستمر على جميع التعليقات من جانب المستخدمين تلك التى يثيرها  -4

 ء.األعضا
 .(23) ايجاد نوع من التالزم بين الصور واألخبار المنشورة على صفحة الجمعية -12
 االستفادة من هذه المواقع فى عملية االنتشار والوصول للعديد من شرائح المجتمع المدنى. -11
 االستقطاب االلكترونى وادارة المتطوعين. -12
     الخاصة بالعمل الخيرى  جمع وتوصيل وتخزين واسترجاع وتحليل المعلومات -13

 .(24)والتطوعى 
حيث يتطلب األمر من  :االجتماعى التواصل شبكات فيما يتعلق بصفحة الجمعية على( ب)

القائمين على الصفحات االلكترونية للجمعيات األهلية مراعاة ما يلى لنجاح عملية التسويق 
 االجتماعى للخدمة :

المستمر لألنشطة والمشروعات والخدمات التى تقدمها  توفير المعلومات : فالبد من النشر -
الجمعية وأن يراعى فى صفحة الجمعية احتوائها على كامل البيانات األولية عن الجمعية من 

 حيث :
المميز للجمعية ككيان المشير إليها والخلفية الخاصة بها والتى  الشعار أو الرمز أو اللوجو -1

 تشير للمعلومات العامة عنها .
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الصور المنشورة والفيديوهات والروابط المقترحة التى تخدم أنشطة الجمعية وكذلك الخدمات  -2
 المقدمة واالعالنات على الصفحة. 

الخلفية المستخدمة فى الصفحة: من خالل توافر شعار الجمعية والكلمات الداللية والعنوان  -3
 االلكترونى وغيره.

 صورة التعريف بالجمعية. -4
 ورات على الصفحة الخاصة بالجمعية ويراعى فيها ما يلى :المنش -5
 اللغة المستخدمة فالبد أن تكون سهلة وتناسب الجمهور المتابع للصفحة . -
نوع المنشور : فقد يكون صورة أو نص أو فيديو أو يجمع بين أكثر من نوع منها لكن البد  -

 ة التسويقية لجمهور الشبكات.من وجود نص يوضح أهمية المنشور ويساهم فى توصيل الفكر 
خط المنشور: يراعى فيه استخدام نوع الخطوط واأللوان والحجم المناسب الذى من شأنه جذب  -

 الجمهور. 
الروابط ذات الصلة حيث يحتاج األمر إلى احالة المتابعين للصفحة لعدد من الروابط لمتابعة  -

 الجمعية.
ع طبًقا للرسالة التسويقية سواء كانت تبرعات أو موضوع المنشور على الصفحة : وهذا يتنو  -

 مساعدات أو غيرها.
الهدف من المنشور ويتركز الهدف الرئيس للجمعية فى تنفيذ الحمالت التسويقية والتوعية  -

 والتبرع والتطوع . 
الجمهور المستهدف للجمعية: فقد يكون المتطوعين أو المستفيدين أو المتبرعين ورجال  -

 الجمهور العام لشبكات التواصل االجتماعى.  األعمال أو
يشار للتسويق بأنه أحد األنشطة  :  Services Marketingمفهوم تسويق الخدمات  -7

االنسانية الهامة التى مارسها البشر منذ قرون عديدة ولقد أصبح هذا العلم مثار اهتمام كل 
 الهادفة للربح .المنظمات الحكومية والخاصة الربحية واألخرى األهلية غير 

ويعرف التسويق بأنه عملية منطقية تتضمن عملية البحث عن الجمهور المستهدف والتحليل    
 .(25)والتسويق له وتجزئة السوق وتحديد األهداف واالستراتيجيات والوسائل 

التسويق بأنه : عملية ادارية واجتماعية تتم من خالل األفراد   Philip Kotlerكما يعرف    
جماعات هدفها الحصول على ما يحتاجونه ويريدونه عبر تبادل المنفعة والمنتجات والخدمات وال

 .(26)مع اآلخرين
ويتأثر التسويق بمستوى تقدم المجتمع حيث بحتاج األمر إلى تبنى أساليب واستراتيجيات   

 . ومداخل جديدة كلما تطورت المجتمعات وتنوعت احتياجاتها وتعقدت مشكالتها
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مر التسويق بمراحل عديدة منها: التوجه باالنتاح والتوجه بالمنتج وكذلك التوجه بالبيع  ولقد  
ن كان البعض يحددها فى ثالث مراحل هى: مرحلة االعالن التجارى  وأخيًرا التوجه بالتسويق ، وا 

   ومرحلة االتصاالت  االجتماعية ومرحلة التسويق االجتماعى وتسويق الخدمات.
 يق اجرائًيا بالدراسة الراهنة من خالل ما يلى :ويعرف التسو    
نشاط انسانى اجتماعى يستهدف اشباع احتياجات وحاجات العمالء أو المستفيدين   -

 بالجمعيات األهلية .
أحد االنشطة االدارية التى تستهدف تسويق كافة منتجات الجمعيات األهلية من منتجات مادية  -

 وغير مادية .
سلع والمنتجات المادية بل يتضمن تسويق الخدمات االجتماعية والقضايا ال يقتصر على ال -

 واألقكار والمشكالت .
يتضمن عدًدا من األنشطة الفرعية المتمثلة فى : المنتج أو الخدمة المقدمة والتسعير والتوزيع  -

 والترويج وعملية تقديم الخدمة واألدلة المادية والناس أو المشاركين.
  يق الخدمات بالجمعيات األهلية:أواًل: خطة تسو 

البد وأن يكون للجمعية األهلية وثيقة مكتوبة تمثل خطة واضحة لتسويق خدماتها وأنشطتها    
وبرامجها تحدد المالمح العامة لنهج المنظمة فى الوصول للجمهور المستهدف، وتستخدم فى 

 تماعى. ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها شبكات التواصل االج
 : (27)فالتسويق كعملية البد وأن يستهدف تحقيق مجموعة من العناصر هى    
 تحديد احتياجات العمالء الذين تخدمهم . -تعريف السوق الذى تعمل فيه المنظمة .          -
تحديد مسئولية المنظمة فيما يتعلق  -تحديد مقترحات العمالء فى الخدمات المقدمة.     -

 تياجات .باشباع االح
 عرض ومناقشة خطة المنظمة على جمهور العمالء عبر الوسائل المختلفة. -
 المراجعة والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمستفيدين. -
 ويبقى أمام المنظمة نوعين من الخطط عند وضع وصياغة خطة تسويق الخدمات بها هما :  
ثيقة عامة تتضمن تحديد وضعية المنظمة بين الخطة االستراتيجية العامة : وهى عبارة عن و  -

غيرها من المنظمات المناظرة لمدة طويلة قد تصل لثالث سنوات ، كذلك تشمل األهداف العامة 
التى ترغب الجمعية فى الوصول إليها واالستراتيجيات الالزمة للتنفيذ فضاًل عن النتائج المتوقعة 

Outcomes. 
حلية : وتعتبر هذه توضيح للخطة العامة أو الكلية للمنظمة خطة المنظمة التفصيلية أو المر  -

 فال يعدو كونها تفصياًل لألنشطة المتعلقة بتنفيذ األهداف .
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أما عن عناصر خطة تسويق الخدمات بالجمعيات األهلية فهى البد وأن تحتوى على العناصر 
 التالية :

وجودها وتغطى دورها وتعرف  الرسالة أو المهمة التى قامت من أجلها الجمعية وهى سبب -
 أنشطتها وبرامجها ومستقبلها وحجم المنافسة المتوقعة .

التمويل أو الميزانية: وهذا يلخص متطلبات التمويل والموارد الالزمة للصرف على األنشطة  -
 والبرامج .

مراجعة السوق: بمعنى تكوين صورة مختصرة عن مجاالت عمل الجمعية وتحديد الفئات  -
 دفة وتحديد االحتياجات وكيفية التعامل معها.المسته

حيث يساعد هذا التحليل العاملين على تحديد نواحى القوة والضعف   SWOTاجراء تحليل -
بالجمعية عند مقارنتها بغيرها، وكذلك تحديد حجم الفرص المتاحة فى المستقبل وحجم التحديات 

 االجتماعى ورسالتها فى المجتمع . أو المعوقات التى تواجه الجمعية أثتاء تأدية دورها
وتحديد   SWOTالخطة التفصيلية : والهدف منها حصر الحقائق التى نجمت عن تحليل  -

 النواحى االيجابية وعوامل القوة والجذب فى الجمعية .
أهدف خطة التسويق : وعادة ما يتم صياغة هذه األهداف فى صورة مصطلحات قابلة  -

 اشباع االحتياجات ... –لجمعية لتحقيقها مثل : تقديم الخدمة للتطبيق أو التى تسعى ا
االستراتيجيات المستخدمة فى التسويق: وهى التى تستهدف تحقيق األهداف وغالًبا ما تدور  -

  -الترويج–المكان  -السعر –حول عناصر المزيج التسويقى الخدمى وهى : المنتج أو الخدمة 
 قديم الخدمة.عملية ت -األدلة المادية –الناس 

  ثانًيا: عناصر المزيج التسويق الخدمى بالجمعيات األهلية:
 –Productالمتمثل فى : المنتج أو الخدمة  (4ps)يعد المزيج التسويقى الرباعى  

أحد أساسيات التسويق ، وعند الحديث  Promotionالترويج  –Placeالمكان  -Priceالسعر
ر يحتاج الضافة عناصر أخرى بجانب العناصر األربعة عن المزيج التسويقى للخدمات فإن األم

 السابقة .
عنصرين على األربعة السابقة وهما: المشاركة   Ardina Sargeantفقد أضافت 

Participation   و السياسةPolicy   بينما قال ،Neil Batten & John Macmanos  
انب المزيج الرباعى ثالثة بسبعة عناصر أساسية للمزيج التسويقى للخدمات فقد أضافا بج

 ، العملية  Phisical Evidence، األدلة المادية   Participantsعناصر هى: المشاركين 
Process   والبعض أضاف عنصًرا آخر لهذه العناصر السبعة وهو عنصر الجودة ،Quality  

 . (8ps)ومن ثم يصبح المزيج التسويق الثمانى ويرمز له بالرمز
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ق الخدمات االجتماعية تتطلب اعطاء األهمية للمزيج التسويقى بما يتوافق مع وعملية تسوي   
السمات الهامة المميزة للخدمات االجتماعية ويفيد فى ذلك ما اتفق على تسميته بالتسويق الفعال 

(28). 
ويعانى المزيج التسويقى بالجمعيات األهلية باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح من التعقيد    
ث ال يكاد العمالء يشعرون به وأنه فى حاجة إلى نوع من التبسيط والتوضيح للمنافع التى حي

 يحويها ، ويمكن توضيح عناصره فى التالى :
ويتضمن هذا العنصر التخطيط للمنتج أو الخدمة وتحسين : Service المنتج أو الخدمة  -أ

ؤدى فى النهاية إلى تحقيق خصائصها وتضمينها رغبات ومتطلبات الجمهور المستهدف بما ت
 المنافع المتوقعة منها.

يعد السعر أو التسعير أحد المصادر الهامة فى الحصول على ايرادات  : Priceالسعر -ب
المنظمة ومصدر أساسى فى تحقيق الميزة التنافسة للجمعية األهلية فى سوق الخدمات ، وينظر 

أو العميل فى سبيل الحصول على الخدمة لسعر الخدمة بأنه المقابل الذى يتحمله المستفيد 
واالنتفاع بها أو هو مقدار التضحية المبذولة للحصول على الخدمة ومن ثم فهو مقياس لحجم 

 المنافع الكامنة أو المتوقعة من الخدمات االجتماعية المقدمة.
تضمن قائمة مفيدة يمكن االعتماد عليها فى تقدير سعر الخدمات ت  James Haukولقد قدم    

ما يلى : هل اختالف الرغبات واحتياجات العمالء ذى أهمية فى هذا الشأن ، هل يوجد تنوع فى 
هذه االحتياجات ، مدى االهتمام بحصول العميل على الخدمة، تحديد السوق المستهدف من 

 .(24)الخدمات المقدمة 
 التوزيع أو قنوات  Distributionالتوزيعإن عنصر المكان أو  :  Placeالمكان -ج

Channel Distribution  أو التوصيلDelivery  كلها جميًعا تدور حول تقديم الخدمات
االجتماعية للمستفيدين أو المستحقين لها بطريقة مناسبة وترفع عنهم المشكالت التى تواجههم فى 

 الحصول على الخدمة مثل تكليف الوقت والجهد والتكاليف النفسية .
ل االجتماعى فى تسهيل مثل هذه االجراءات الخاصة بتقديم الخدمة من وتفيد وسائل التواص   

 لحظة انتاجها وحتى حصول المستفيدين عليها واالنتفاع بها .
فبإستخدام شبكة االنترنت فى تقديم الخدمة يسمح باتاحة الخدمات للعمالء فى الوقت والمكان    

لى الوسطاء بطريقة مباشرة مثل اعتماد المناسب وقد تعتمد بعض المنظمات فى تقديم خدماتها ع
 .(32)الجمعيات األهلية على المتطوعين 

: يختص مفهوم الترويج باألنشطة المختلفة التى تختص باعالم   Promotionالترويج -د
الجمهور المستهدف للجمعية األهلية من مستفيدين ومتبرعين بالخدمات واألنشطة والمشروعات 

بالخدمات القائمة واألخرى  Consciousnessل على زيادة الوعى التى تنفذها ومن ثم العم
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الجديدة والعمل على االعالن عنها فضاًل عن رسم صورة ايجابية عن الجمعية فى أذهان 
 المتعاملين معها ضماًنا لتحقيق المساندة المعنوية والمادية لها.

كافة متلقى الخدمات ممن هم ولذا من الضرورى بالنسبة للجمعيات األهلية العمل على شمول    
 .(31)فى حاجة للمساعدة ولديه حاجات ملحة لالشباع مع عدم تجاهل أى منهم 

: تعد العمليات أحد عناصر المزيج التسويقى للخدمات  Processعملية تقديم الخدمة  -ه 
ا من والتى تحدد كيفية أداء المنظمة ألنشطتها وبرامجها ، ولذا فإن تقديم الخدمة يتضمن عددً 

ذا لم تصمم تلك  العمليات وتحرص منظمات الخدمات على المشاركة الفعالة من جانب العمالء وا 
 العمليات بشكل جيد سوف تؤدى إلى التقديم غير الفعال للخدمة وفقد الوقت .

: فهى تشير للمظهر العام لمنظمة الخدمات   Physical Evidenceاألدلة المادية -و
جهزة المختلفة المتاحة وغيرها من العناصر األخرى الملموسة والمفيدة فى والمبانى واآلثاث واأل

تقديم الخدمات ، والمنظمة الجيدة فى حاجة للتوظيف الجيد لمثل هذه العناصر بما يعود 
 بااليجاب على توقعات العمالء من الجمعية .

ن التكنولوجيا : وهذ العنصر على درجة كبيرة من األهمية فعلى الرغم م  Peopleالناس -ز
تزال عملية الخدمة فى حاجة إلى العنصر  فالالتى دخلت كافة المجاالت االنتاجية والخدمية 

البشرى والعالقات االجتماعية والتفاعل المباشر مع العمالء ويشتمل هذه العنصر على كافة 
  األطراف المتعاملة مع الجمعية األهلية من مستفيدين ومتبرعين وغيرهم .

الرغم من األهمية القصوى للمزيج التسويقى الخدمى وعناصره األساسية المذكورة سابقًا  وعلى   
، فإن شبكات التواصل االجتماعى تفيد كثيًرا الجمعيات األهلية فى خدمة العناصر الفرعية لهذا 

 المزيج والمتداخلة معه وهى: 
 . ركةالمشاتحقيق ،  خدماتتقديم ،  خدماتل تعبئة الموارد ،  الترويج

نها منظمات غير هادفة للربح أو ما يطلق عليها أتعرف ب مفهوم الجمعيات األهلية : -3
تقلة مسنها ذات شخصية قانونية أب وتوصفالمنظمات الخيرية وهى تعمل فى مجاالت عديدة 

 .(32) الصالح العام تخدمنسبًيا وتسعى إلى تحقيق أهداف عامة 
تنظيمات حرة تنشأ باالرادة المستقلة ألعضائها وذلك فى  وأهم يميز الجمعيات األهلية أنها   

 .(33)اطار شروط يتوافقون ويتراضون عليها 
ويعرفها البعض بأنها منظمات غير حكومية تسعى إلى تعزيز برامج التنمية كما تعكس مصالح   

 .(34)واهتمامات األفراد والجماعات 
 التالية: مؤشراتالعيات األهلية اجرائًيا من خالل متعرف الجو    
 هيكل تنظيمى. اله -2منظمات أهلية أو تطوعية أو غير حكومية .  -1
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مد أساًسا على الجهود التطوعية ألفراد تعت -4          ل لتحقيق ربح .صال تهدف فى األ -3
 المجتمع.

تعمل فى مجاالت الرعاية االجتماعية  - 6           أغراض البر. وأتستهدف غرض  -5
 ت والتنمية.والخدما

 اواًل: عوامل تنامى اهتمام الجمعيات األهلية بتسويق الخدمات فى الوقت الحاضر:
عملية تقوم على التخطيط والتنفيذ لمفاهيم التسعير والترويج  ينظر للتسويق داخل المنظمة بأنه   

  (35)التبادل  والتوزيع لألفكار والخدمات والسلع لتحقيق أهداف األفراد والمنظمة مًعا فى اطار من
الحاضر قد تبين فى الوقت  هنإونظًرا ألهمية المفهوم التسويقى لكافة المنظمات العصرية ، ف   

أن معظم المنظمات غير الهادفة للربح والتى كانت ترفض الفكر التسويقى فى وقت ما نجدها قد 
ل تحقيق البقاء أتجهت نحو تطبيق المفهوم التسويقى على برامجها وأنشطتها وخدماتها من أج

 .(36)والنمو فى ذات الوقت 
ويعد التسويق من أهم المهارات االدارية التى يجب اتقانها حيث تتطلب ممارسته القيام   

بالتخطيط والتحليل وتخصيص الموارد واالستثمار فى مجاالت الموارد المالية والمادية والبشر 
 .(37)والتنفيذ واالشراف والتقويم

بال المنظمات األهلية على تبنى مفهوم التسويق االجتماعى وتسويق الخدمة وقد يفسر مدى اق
 فى ضوء مجموعة من العوامل أهمها:

زيادة حدة المنافسة والتبارى بين المنظمات التطوعية فى مجاالت العمل التطوعى أو األهلى  -
 والبحث عن متبرعين جدد .

 األهلية محلًيا واقليمًيا وعالمًيا . الزيادة المضطردة والملحوظة فى أعداد الجمعيات -
حاجة الجمعيات األهلية إلى تحسين صورتها الذهنية فى أذهان أصحاب المصلحة  -

 والمتعاملين معها .
رغبة الجمعيات األهلية فى حصول القبول لها لدى وسائل االعالم ومختلف العمالء من  -

 النهاية على نجاحها .متبرعين ومانحين حكوميين أو قطاع خاص مما ينعكس فى 
النجاحات المتكررة التى حققتها منظمات الخدمات وغيرها من المنظمات غير الهادفة للربح  -

والتى أكدت على امكانية استخدام المزيج التسويقى فى المجاالت األهلية وتسويق الخدمات 
 االجتماعية وتحقيق ممارسات جيدة .

منظمات التى تعمل فى القطاع األهلى وحجم التحديات تنامى الوعى بالفرص المتاحة أمام ال -
المستقبلية التى تواجهها مما يدفعها إلى االهتمام بعملية تسويق الخدمات والبحث عن وسائل 

 وأساليب جديدة لتقديم الخدمة .
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قلة المساعدات الحكومية المقدمة للجمعيات األهلية مما أدى إلى اعتماد هذه الجمعيات على  -
الذاتية فى تمويل أنشطتها وبرامجها واتجاهها نحو تبنى المفهوم التسويقى والتوجه نحو  مواردها

 العمالء من المستفيدين والمانحين والمتطوعين لتعويض النقص فى هذا التمويل.
 االجراءات المنهجية للدراسة : -
التى تهدف إلى  تنتمى الدراسة الراهنة لنوعية الدراسات الوصفية التحليليةنوع الدراسة:  -0

وصف وتحليل الدور الهام الذى يمكن أن تحققه شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق 
 الخدمات المختلفة بالجمعيات األهلية .                               

أعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعى الشامل للعاملين المنهج المستخدم:  -7
 الدراسة التى تمتلك حساًبا على شبكات التواصل االجتماعى.   بالجمعيات األهلية عينة

 : أعتمد الباحث فى جمع بيانات دراسته على أداة رئيسية هى:أدوات الدراسة -3
 استمارة قياس مطبقة على العاملين بالجمعيات األهلية محل الدراسة وتتكون من : -أ
 –سنوات الخبرة   -المستوى التعليمى -رية الفئة العم-النوع  –البيانات األولية وهى: االسم  -

شبكات التواصل  -آليات التواصل مع الجمعية -تاريخ اشهار الجمعية–طبيعة العمل بالجمعية 
االجتماعى التى تمتلك عليها الجمعية حساًبا ، والبيانات المرتبطة بدور شبكات التواصل 

تحديد  -تحقيق المشاركة  -م الخدمات تقدي -الترويج للخدمات  –االجتماعى فى تعبئة الموارد 
المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى تسويق خدماتها من خالل استخدام شبكات التواصل 

تحديد آليات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق الخدمات  -االجتماعى
 بالجمعيات األهلية .

  صدق وثبات أداة الدراسة: -
أعتمذد الباحذث فذى التأكذد مذن صذدق أداة الدراسذة علذى عرضذها علذى فقذد  اسةة:صدق أداة الدر  -أ

مجموعذذة مذذن المحكمذذين مذذن السذذادة أعضذذاء هيئذذة التذذدريس فذذى الخدمذذة االجتماعيذذة والخبذذراء فذذى 
مجال اهتمام الدراسة وتم تعديل أداة الدراسة فى ضوء مقترحذاتهم وصذياغتها فذى صذورتها النهائيذة 

وللتحقذذق مذذن صذذدق محتذذوى أداة الدراسذذة تذذم حسذذاب معامذذل ارتبذذاط بيرسذذون تمهيذذدأ لقيذذاس ثباتهذذا، 
للعالقة بين أبعاد األداة بعضها ببعض وارتباطها بالمجموع الكلذى ، وكذذلك حسذاب معامذل ارتبذاط 
بيرسون للعالقة بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحذور الذذي تنتمذي إليذه، والعالقذة بذين درجذة 

 لكلية لألداة.كل محور والدرجة ا
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 30 

 العدد العاشر

 والمجموع الكلى األداةبعاد أيوضح المصفوفة االرتباطية بين  (0جدول رقم )
 المجموع الكلى األبعاد م

**76.0 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهلية 1  

**76.7 األهلية دور شبكات التواصل االجتماعى فى الترويج لخدمات الجمعيات 2  

**76.1 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تقديم خدمات الجمعيات األهلية 3  

**76.3 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تحقيق المشاركة بالجمعيات األهلية .  

**.765 المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى استخدام شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق خدماتها 5  

**.765 آليات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق الخدمات بالجمعيات األهلية .  

 (2.21) مستوى عند دال االرتباط معامل أن على تدل** 

( ، 2.21يتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد االستمارة ببعضها البعض بمستوى داللة )     
 عالية من الصدق.وهذا يؤكد أن األداة تتمتع بدرجة 

تذذذذذذذم اسذذذذذذذتخدام معادلذذذذذذذة ألفذذذذذذذا كرونبذذذذذذذا  للتأكذذذذذذذد مذذذذذذذن االتسذذذذذذذاق الذذذذذذذداخلي لفقذذذذذذذرات : ثبذذذذذذذات األداة -ب
األداة، حيذذذذذذذذث تذذذذذذذذم اسذذذذذذذذتخراج معامذذذذذذذذل الثبذذذذذذذذات علذذذذذذذذى مسذذذذذذذذتوى األداة بالكامذذذذذذذذل وعلذذذذذذذذى مسذذذذذذذذتوى 

 المحاور، والجدول التالي يبين معامل الثبات ألداة الدراسة ومحاورها:
 بعاد ولألداة ككل لثبات لألمعامالت ا (2جدول رقم )

 معامل الثبات األبعاد م

 76.5 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهلية 1

 76.2 دور شبكات التواصل االجتماعى فى الترويج لخدمات الجمعيات األهلية 2

 7657 عيات األهليةدور شبكات التواصل االجتماعى فى تقديم خدمات الجم 3

 7655 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تحقيق المشاركة بالجمعيات األهلية .

 .765 المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى استخدام شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق خدماتها 5

 ..76 األهلية آليات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعى فى تسويق الخدمات بالجمعيات .

 76.5 دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهلية 0

 المقياس ككل

 المقياس ككل

7605 

وبذذذذذذالنظر إلذذذذذذى النتذذذذذذائج الموجذذذذذذودة بالجذذذذذذدول السذذذذذذابق يتضذذذذذذح أن معامذذذذذذل الثبذذذذذذات بالنسذذذذذذبة لمحذذذذذذاور 
نتيجذذذذذذة فذذذذذذإن مسذذذذذذتوى الثبذذذذذذات لمحتذذذذذذوى األداة األداة والمجمذذذذذذوع الكلذذذذذذي مرتفعذذذذذذة. وبنذذذذذذاء علذذذذذذى هذذذذذذذه ال

 يعد مالئمًا من وجهة نظر البحث العلمي. 
حيث استخدم الباحث مجموعة من االختبارات اإلحصائية خالل الدراسة المعالجات اإلحصائية:  -

 وشملت:

تحليل التباين  -3اختبار ت.              -2معامل بيرسون                    -1
 االحادي

النسب  -6القوة النسبية            -5لوزن المرجح .                 ا -4
 المئوية

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 32 

 العدد العاشر

 : مجاالت الدراسة -. 
نظًرا لصعوبة وتعذر الحصول على معلومات موثقة ودقيقة فيما يتعلق المجال المكانى :  -أ

نطاق بالجمعيات األهلية التى تمتلك حسابات على مواقع التواصل االجتماعى والواقعة فى ال
الجغرافى لمدينة الفيوم ، ففى ضوء طبيعة البحث وأهدافه فقد كان ذلك أدعى الختيار عينة 
عمدية من الجمعيات األهلية التى لديها حساًبا على أى من شبكات التواصل االجتماعى من 

ا جمعيات مختلفة النشاط تم مقابلة العاملين فيه 12أجل اجراء الدراسة الميدانية وقد تشكلت من 
 ( :3للحصول على االستجابات وهذه الجمعيات هى فى الجدول التالى رقم )

 مالحظات عدد العاملين العنوان اسم الجمعية م

  17 بجوار فيال المحافظ جمعية مصر الخير 1

  0 التأمين الصحى الجمعية العربية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع 2

  15 السهراية مجتمعجمعية صالح الدين األيوبى لتنمية ال 3

  12 بجوار المحافظة الجمعية العربية للتنمية البشرية والبحث العلمى .

  17 خلف فيال المحافظ جمعية صناع الحياة  5

  8 الصوفى جمعية الباهى للتنمية البشرية وتنمية المجتمع  .

  17 المسلة جمعية رسالة لألعمال الخيرية 0

  15 الكيمان جمعية األورمان 8

  17 الجون جمعية أبى بكر الصديق لتنمية المجتمع 9

  0 المسلة جمعية كيان لتنمية المجتمع 17

  .17 المجموع

: تم تطبيق الدراسة الراهنة على العاملين بالجمعيات األهلية ممن لهم عالقة المجال البشرى -ب
 ( مفردة 124بلغ عددهم ) بالتواصل مع عمالء الجمعية على اختالف أنواعهم محل الدراسة وقد

وحتى  2217: فترة اجراء الدراسة الميدانية التى تمت فى الفترة من مارس المجال الزمنى -ج
 . 2217يونيو 

 :الميدانية الدراسة نتائج وتفسير وتحليل مناقشة -
 :األولية لمجتمع البحث عرض وتحليل البيانات  -1

 (014=  ن)البحث                 ( يوضح البيانات األولية لمجتمع4جدول رقم )
 % ك المتغير م                                                                      

 ذكر  - النوع 1

 انثى -

.9 

35 

..63 

3360 

 177 .17 المجموع

 سنة           37سنة ألقل من  27من  -أ الفئة العمرية  2

                سنة 7.سنة ألقل من  37من  – ب

 سنة  57ألقل من 7.من  – ج

                        سنة فأكثر               57من  -د

00  

27  

0  

7 

0767. 

19623 

.603 

 177 .17 المجموع

 مؤهل متوسط    -ا المستوى التعليمى  3

 مؤهل فوق متوسط -ب

 مؤهل عال - ج

 دراسات عليا                            -د

22  

27  

.0  

15 

21615 

19623 

95619 

1.6.2 

 177 .17 المجموع

      سنوات 3أقل من  -أ سنوات الخبرة .

 سنوات 5سنوات ألقل من  3من   -ب

 سنوات 17سنوات ألقل من  5من   -ج

 سنوات فأكثر 17من  -د

.8  

2.  

10  

15 

..615 

23678 

1.635 

1.6.2 

 177 .17 المجموع
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     موظف دائم  -أ ةطبيعة العمل بالجمعي 5

                                                 موظف مؤقت  -ب

0.  

37 

01615 

28685 

 177 .17 المجموع

      سنوات 3منذ  -أ تاريخ اشهار الجمعية   .

 سنوات 5سنوات ألقل من  3من   -ب

 سنوات 17سنوات ألقل من  5من   -ج

 سنوات فأكثر17من  -د

1  

3  

33  

.0 

9.. 

2688 

31603 

..6.2 

 177 .17 المجموع          

     موقع الجمعية االلكترونى -أ آليات التواصل مع العمالء بالجمعية 0

 حسابات شخصية -ب

 أخرى تذكر -ج

03  

1.  

15 

07619 

15638 

1.6.2 

 177 .17 المجموع

شبكات التواصل االجتماعى التى تمتلك  8

 الجمعية عليها حسابًا

      الفيس بوك -أ

 التويتر -ب

 اليوتيوب -ج

 الواتساب -د

 أخرى تذكر -ه

.5  

9  

17  

12  

8 

.2657 

86.5 

96.1 

1165. 

06.9 

 177 .17 المجموع 

 يتضح من نتائج الجدول السابق والذى يوضح البيانات األولية لمجتمع البحث ما يلي:    
، بينما جاءت نسبة اإلناث فى  %66.3أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة من الذكور بنسبة -

 .  %33.7المرتبة الثانية  بنسبة 
 22وفيما يتعلق بمتغير العمر بالنسبة لمفردات مجتمع الدراسة ، فقد جاءت الفئة العمرية من  -

سنة ألقل من  32ويليها في المرتبة الثانية الفئة من  %72.24سنة بنسبة  32سنة ألقل من 
سنة  بنسبة 52ألقل من 42ليها فى المرتبة الثالثة الفئة العمرية من وت %14.23سنة بنسبة  42

6.73% . 
وبالنسبة لتوزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمى، فقد جاء الحاصلون على  -

، وتليها %21.15، وتليها فئة الحاصلين على مؤهل متوسط بنسبة%45.14مؤهل عال بنسبة 
وأخيرًا فئة دراسات عليا بنسبة  %14.23ق متوسط بنسبة فئة الحاصلين على مؤهل فو 

، وهذا يدل على الفراغ التى قد يعانى منه فئة الشباب الجامعى عقب التخرج وأن  14.42%
 كانت نسبة ما تتجه نحو العمل األهلى.

وفيما يتعلق بتوزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة ، فقد جاءت فئة من لديهم  -
 5سنوات ألقل من  3، وتليها فئة من لديهم خبرة من %46.15سنوات بنسبة  3أقل من خبرة 

سنوات بنسبة  12سنوات ألقل من  5، ثم فئة من لديهم خبرة من % 23.28سنوات بنسبة 
ن كان ذلك   %14.42سنوات فأكثر بنسبة  12لديهم خبرة من  وأخيرًا فئة من 16.35% ، وا 

فى فئة من لديهم خبرة ليست كبيرة ولكن فى المقابل يملك هؤالء  يشير إلى تركز عينة الدراسة
 امكانية التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت واالنترنت .

طبيعة العمل بالجمعية فقد بلغت نسبة  أما بالنسبة لتوزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب -
 . % 28.85بينما بلغت نسبة العاملين بصفة مؤقتة  %71.15العاملين بصفة دائمة 
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سنوات فأكثرنسبة 12فقد بلغ عدد الجمعيات المشهرة من  وفيما يتعلق بتاريخ اشهار الجمعية -
ثم  %31.73سنوات بنسبة  12سنوات ألقل من  5وتليها الجمعيات المشهرة من   64.42%

وأخيًرا الجمعيات المشهرة  % 2.88سنوات بنسبة  5سنوات ألقل من  3الجمعيات المشهرة من  
 . 46سنوات بنسبة  3أقل من فى 
أما بالنسبة آلليات التواصل مع العمالء بالجمعية فقد جاء الموقع االلكترونى فى المرتبة  -

وأخيًرا أخرى بنسبة  %15.38تليها الحسابات الشخصية بنسبة  % 72.14األولى بنسبة 
14.42% . 

ة عليها حساًبا فقد جاء الفيس أما فيما يتعلق بشبكات التواصل االجتماعى التى تمتلك الجمعي -
يليه  %4.61ثم اليوتيوب بنسبة  %11.54تليها الواتساب بنسبة  % 62.52بوك بنسبة  
 . % 7.64وأخيًرا أخرى بنسبة  % 8.65التوتير بنسبة 

بدور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد عرض وتحليل البيانات المرتبطة  -2

 . األهلية الالزمة لخدمات الجمعيات 

يوضح دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد الالزمة لخدمات  ( 5جدول رقم ) 

 (014)ن =                 هلية الجمعيات األ

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

 1 15682 856.0 82630 250 681. 5 3620. 5. 51692 .5 بالغ عن التبرع فى حاالت الطوارىء بالجمعيةاال 0

2 
اجتذذذذذاب شخصذذذذيات اجتماعيذذذذة جديذذذذدة تذذذذدعم المشذذذذروعات 

 الخيرية بالجمعية
.2 .7638 57 .8678 12 1165. 238 0.628 09633 1.6.5 3 

 0 13629 02677 9623. .21 23678 .2 615.. 8. 37600 32 تنفيذ حمالت جمع المال لمشروعات الجمعية  3

4 
الوصذول إلذذى المصذادر المختلفذذة فذى الحصذذول علذى المذذوارد 

 المالية لمشروعات الجمعية
3. 326.9 55 52688 15 1.6.2 220 0260. 056.0 13690 . 

5 
توعيذذذة أفذذذراد المجتمذذذع  باالحتياجذذذات الماليذذذة للمشذذذروعات 

 بالجمعية
3. 3.6.2 .. .2631 2. 23678 227 07651 03633 1365. 5 

6 
الحصذذول علذذى دعذذم جمهذذور الشذذبكات االجتماعيذذة ألنشذذطة 

 وبرامج الجمعية
5. 53685 32 37600 1. 15638 2.8 096.9 826.0 1562. 2 

 . 136.8 03677 07619 219 23678 .2 3620. 5. 336.5 35 الحصول على مشروعات ممولة من قبل المؤسسات المانحة  7

 

 

المؤشر      

 ككل

المتوسط 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االوزان 

 المرجحة

القوة 

النسبية 

)%( 

       23261. 156.3 1.25 5.16.0 0.6.7 

( والتت ي يوضتتح دور شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعى فتتى 5باستتتاراب بيانتتات الجتتدول الستتاب  رقتتم )

ات الجمعيات األهلية ويتضح من ه ه االستجابات أنها تتتوزع توزيعتا  تعبئة الموارد الالزمة لخدم

( ومتوستت  0625) بلتت إحصتتاايا  وفتت  مجمتتوع التكتترارات المرجحتتة لهتت ه االستتتجابات والتت ي 

( وه ا التوزيع االحصااي يدل علتى أن دور %74.41( وقوة نسبية بلغت )05.63حسابي عام )
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تم الموافاة عليه  وارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهليةشبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الم

 بنسبة كبيرة ، وجابت استجاباتهم مرتبة كما يلي وف  الاوة النسبية والنسبة المرجحة :

االبذذذذذالغ عذذذذذن التبذذذذذرع فذذذذذى حذذذذذاالت الطذذذذذوارىء جتتتتتابت عبتتتتتارة   ول األفتتتتتي الترتيتتتتت   -0

 ( .%05.82(  ونسبة مرجحة )%82.37  وباوة نسبية ) بالجمعية

الحصذذذول علذذذى دعذذذم جمهذذذور الشذذذبكات االجتماعيذذذة    عبتتتارة جتتتابت الثتتتاني الترتيتتت  فتتتي -2

 ( .%05.26) مرجحة ونسبة(  %79.49) نسبية باوة   ألنشطة وبرامج الجمعية

حيتتث أشتتارت  فتتى نتااجهتتا  (38) 2104وهتت ا متتا أكدتتته دراستتة حمايديتتة  ولتتة وقاستتم ريتتم     

دعتتتم  اتتتة العمتتتالب بالجمعيتتتات األهليتتتة ستتتواب كتتتانوا  لتتتدور شتتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعى فتتتى

 متبرعين أو متطوعين أو أي جهات أ ري متعاملة معها.

اجتذذذذذذاب شخصذذذذذيات اجتماعيذذذذذة جديذذذذذدة تذذذذذدعم    عبتتتتتارة جتتتتتابت الثالتتتتتث الترتيتتتتت  فتتتتتي -3

 ( %04.65) مرجحة ونسبة(  %76.28) نسبية باوة   المشروعات الخيرية بالجمعية

حيتتث أكتتدت  Hauswirth Megthan Ann 2010  (39)استتةوهتت ا أوضتتحته نتتتاا  در 

علتتى ضتتترورة استتتتخدام شتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعى فتتتى تنشتتي  عمليتتتة التبتتترع لمشتتتروعات 

 وبرام  الجمعيات األهلية وفى التروي  والتسوي  لها.

الوصذذذذول إلذذذذى المصذذذذادر المختلفذذذذة فذذذذى الحصذذذذول    عبتتتتارة جتتتتابت الرابتتتتع الترتيتتتت  فتتتي -4

 مرجحتتتتة ونستتتتبة(  %72.76) نستتتتبية باتتتتوة   ليذذذذة لمشذذذذروعات الجمعيذذذذةعلذذذذى المذذذذوارد الما

(03.97%. ) 

 الماليذذذذة باالحتياجذذذذات  المجتمذذذذع أفذذذذراد توعيذذذذة   عبتتتتارة جتتتتابت الختتتتام  الترتيتتتت  فتتتتي -5 

 ( .%03.54) مرجحة ونسبة(  %71.50) نسبية باوة  بالجمعية للمشروعات

 قبذذذذل مذذذذن ممولذذذذة عاتمشذذذذرو علذذذذى الحصذذذذول   عبتتتتارة جتتتتابت الستتتتاد  الترتيتتتت  فتتتتي -6

 ( .%03.48) مرجحة ونسبة(  %71.09) نسبية باوة   المانحة المؤسسات

   الجمعيذذذة لمشذذذروعات المذذذال جمذذذع حمذذذالت تنفيذذذذ   عبتتتارة جتتتابت الستتتابع الترتيتتت  فتتتي -7

 ( .%03.29) مرجحة ونسبة(  %69.23) نسبية باوة

اعى فى الترويج لخدمات بدور شبكات التواصل االجتمعرض وتحليل البيانات المرتبطة  -3

 الجمعيات األهلية.
يوضح دور شبكات التواصل االجتماعى فى التروي  لخدمات الجمعيات األهلية     (6جدول رقم )

 (014)ن = 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

 5 13689 9633. 6.0.. 278 29681 31 7638. 2. 29681 31 يذ حمالت التسويق االجتماعى للمشروعات المختلفة بالجمعيةتنف 0

2 
تعريف جمهور شبكات التواصذل االجتمذاعى بمشذروعات وبذرامج 

 الجمعية
3. 3.6.2 .0 .5619 21 27619 223 016.0 0.633 1.697 2 

3 
ومشذروعات الجمعيذة بذين بناء صورة ذهنيذة ايجابيذة عذن بذرامج 

 جمهور شبكات التواصل 
.2 .7638 .2 .7638 27 19623 237 03602 0.6.0 1563. 1 

4 
عرض المحتوى الدعائى للجمعية من برامج وأنشطة ومشروعات 

 وانجازات و...إلخ
3. 326.9 .2 .7638 28 2.692 21. .8659 01633 1.637 . 
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

5 
تمذع علذى شذبكات التواصذل الترويج لثقافة التطوع بين أفذراد المج

 االجتماعى
33 31603 .5 .3620 2. 25677 215 .8691 016.0 1.63. 3 

6 
تعبئذة أفذراد المجتمذذع لألعمذال واألنشذطة التطوعيذذة مثذل : التبذذرع 

 بالدم و... إلخ
37 28685 .1 396.2 33 31603 275 .5601 .8633 136.9 . 

 0 136.9 0633. .60.. 272 336.5 35 ..386 7. 20688 29 مية والدوليةالتواصل المستمر مع الهيئات المحلية واالقلي 7

 

 

المؤشر      

 ككل

المتوسط 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االوزان 

 المرجحة

القوة 

النسبية 

)%( 

       21368. 1.639 1.90 .99677 .865. 

( وال ي يوضح دور شبكات التواصل االجتماعى فى  6باستاراب بيانات الجدول الساب  رقم ) 

التروي  لخدمات الجمعيات األهلية يتضح من ه ه االستجابات  أنها تتوزع توزيعا  إحصاايا  وف  

( ومتوس  حسابي عام 0497) بل مجموع التكرارات المرجحة له ه االستجابات وال ي 

حصااي يدل على أن دور شبكات ( وه ا التوزيع اال%68.54( وقوة نسبية بلغت )04.39)

التواصل االجتماعى فى التروي  لخدمات الجمعيات األهلية تم الموافاة عليه بنسبة كبيرة ، 

 وجابت استجاباتهم مرتبة كما يلي وف  الاوة النسبية والنسبة المرجحة :

 بذذذذذذرامج عذذذذذذن ايجابيذذذذذذة ذهنيذذذذذذة صذذذذذذورة بنذذذذذذاءجتتتتتتابت عبتتتتتتارة   ول األفتتتتتتي الترتيتتتتتت   -0

(  ونستتتبة %73.72  وباتتتوة نستتتبية ) التواصذذذل شذذذبكات جمهذذذور بذذذين معيذذذةالج ومشذذذروعات

 ( .%05.36مرجحة )

 االجتمذذذذاعى التواصذذذذل شذذذذبكات جمهذذذذور تعريذذذذف   عبتتتتارة جتتتتابت الثتتتتاني الترتيتتتت  فتتتتي -2

 ( .%04.91) مرجحة ونسبة(  %70.47) نسبية باوة   الجمعية وبرامج بمشروعات

 علذذذى المجتمذذذع أفذذذراد بذذذين التطذذذوع لثقافذذذة جالتذذذروي   عبتتتارة جتتتابت الثالتتتث الترتيتتت  فتتتي -3

 ( .%04.36) مرجحة ونسبة(  %68.90) نسبية باوة   االجتماعى التواصل شبكات

حيتتث أكتتدت  Neil 2014,Julie O (41)وهتت ه النتتتاا  تتفتت  متتع متتا توصتتلت إليتته دراستتة   

علتتتتى أهميتتتتة استتتتتخدام المنبمتتتتات ايتتتتر الربحيتتتتة لشتتتتبكات التواصتتتتل االجتمتتتتاعى فتتتتى بنتتتتاب 

تكتتتتتوين شتتتتتبكة عالقتتتتتات اجتماعيتتتتتة متتتتتع جمهتتتتتور المتبتتتتترعين والمتطتتتتتوعين والشخصتتتتتيات و

 االجتماعية مما يسهم فى التروي  لثاافة التطوع والعمل األهلى.

 بذذذرامج مذذذن للجمعيذذذة الذذذدعائى المحتذذذوى عذذذرض   عبتتتارة جتتتابت الرابتتتع الترتيتتت  فتتتي -4

 مرجحتتتتتة ستتتتتبةون(  %68.59) نستتتتتبية باتتتتتوة   إلذذذذذخ...و وانجذذذذذازات ومشذذذذذروعات وأنشذذذذذطة

(04.31%. ) 

 للمشذذذروعات االجتمذذذاعى التسذذذويق حمذذذالت تنفيذذذذ   عبتتتارة جتتتابت الختتتام  الترتيتتت  فتتتي -5

 ( .%03.89) مرجحة ونسبة(  %66.67) نسبية باوة   بالجمعية المختلفة

 واألنشذذذذذطة لألعمذذذذذال المجتمذذذذذع أفذذذذذراد تعبئذذذذذة   عبتتتتتارة جتتتتتابت الستتتتتاد  الترتيتتتتت  فتتتتتي -6

 مرجحتتتتتة ونستتتتتبة(  %65.70) نستتتتتبية باتتتتتوة   إلذذذذذخ... و مبالذذذذذد التبذذذذذرع:  مثذذذذذل التطوعيذذذذذة

(03.69%. ) 
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 المحليذذذذذة الهيئذذذذذات مذذذذذع المسذذذذذتمر التواصذذذذذل   عبتتتتتارة جتتتتتابت الستتتتتابع الترتيتتتتت  فتتتتتي -7

 ( .%03.49) مرجحة ونسبة(  %64.74) نسبية باوة   والدولية واالقليمية

تقذذديم خذذدمات شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعى فذذى  بذذدورعذذرض وتحليذذل البيانذذات المرتبطذذة  -.
  .الجمعيات األهلية 
يوضح دور شبكات التواصل االجتماعى فى تاديم  دمات الجمعيات األهلية        ( 7جدول رقم ) 

 (014)ن = 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

0 
لمسذذتمر مذذع األطذذراع المتعاملذذة مذذع الجمعيذذة لتقذذديم التواصذذل ا

 الخدمة
2. 25677 .. .2631 3. 326.9 277 ..617 ..6.0 136.2 . 

2 
تعريف المجتمع المحلى بأنواع الخدمات المختلفذة التذى تقذدمها 

 الجمعية
37 28685 5. 53685 18 10631 227 07651 03633 1.699 2 

3 
ممكذن مذن أفذراد المجتمذع  نشر خدمات الجمعيذة بذين أكبذر عذدد

 المحلى
28 2.692 .9 .0612 20 2569. 279 ..699 .96.0 1.62. 3 

 5 1.610 9633. 6.0.. 278 20688 29 623.. .. 20688 29 فتح أسواق جديدة لتقديم خدمات الجمعية 4

5 
سذذذهولة توصذذذيل مسذذذاعدات أو خذذذدمات الجمعيذذذة للمسذذذتفيدين 

 المحتاجين إليها
 م 3 .1.62 96.0. 699.. 279 23678 .2 52688 55 .2.67 25

6 
تنمية المسئولية االجتماعية بذين أفذراد المجتمذع للمشذاركة فذى 

 أنشطة الجمعية 
2. 25677 .3 .1635 35 336.5 199 .3608 ..633 1365. 0 

7 
تذذذوفير التبرعذذذات والمسذذذاعدات العينيذذذة وجيرهذذذا للمحتذذذاجين 

 بالجمعية 
.. .2631 31 29681 29 20688 223 016.0 0.633 15619 1 

 

 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االوزان 

 المرجحة

القوة 

النسبية 

)%( 

       279601 1.612 1..8 .89633 .0622 

( والتت ي يوضتتح دور شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعى فتتى 7باستتتاراب بيانتتات الجتتدول الستتاب  رقتتم )

وفت   اإحصتااي   ايتضتح متن هت ه االستتجابات  أنهتا تتتوزع توزيع ت تاديم  دمات الجمعيتات األهليتة

( ومتوستتت  حستتتابي عتتتام 0468) بلتتت مجمتتتوع التكتتترارات المرجحتتتة لهتتت ه االستتتتجابات والتتت ي 

( وهتت ا التوزيتتع االحصتتااي يتتدل علتتى أن دور شتتبكات %67.22( وقتتوة نستتبية بلغتتت )04.02)

تاديم  دمات الجمعيات األهلية تم الموافاتة عليته بنستبة كبيترة ، وجتابت التواصل االجتماعى فى 

 استجاباتهم مرتبة كما يلي وف  الاوة النسبية والنسبة المرجحة :

 وجيرهذذذذا العينيذذذذة والمسذذذذاعدات التبرعذذذذات تذذذذوفيرجتتتتابت عبتتتتارة   ول األفتتتتي الترتيتتتت   -0

 ( .%05.09)(  ونسبة مرجحة %70.47  وباوة نسبية ) بالجمعية للمحتاجين

 الخذذذذذدمات بذذذذذأنواع المحلذذذذذى المجتمذذذذذع تعريذذذذذف   عبتتتتتارة جتتتتتابت الثتتتتتاني الترتيتتتتت  فتتتتتي -2

( %04.99) مرجحتتتتة ونستتتتبة(  %71.50) نستتتتبية باتتتتوة   الجمعيذذذذة تقذذذذدمها التذذذذى المختلفذذذذة

. 

 خذذذذذدمات أو مسذذذذذاعدات توصذذذذذيل سذذذذذهولة   العبارتتتتتتان  جتتتتتابت الثالتتتتتث الترتيتتتتت  فتتتتتي -3

 ممكذذذن عذذذدد أكبذذذر بذذذين الجمعيذذذة خذذذدمات نشذذذرو      هذذذاإلي المحتذذذاجين للمسذذذتفيدين الجمعيذذذة

 ( .%04.24) مرجحة ونسبة(  %66.99) نسبية   باوة المحلى المجتمع أفراد من
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 باتتوة   الجمعيذذة خذذدمات لتقذذديم جديذذدة أسذذواق فذذتح   عبتتارة جتتابت الرابتتع الترتيتت  فتتي -4

 ( .%04.07) مرجحة ونسبة(  %66.67) نسبية

 مذذذع المتعاملذذذة األطذذذراع مذذذع المسذذذتمر التواصذذذل   عبتتتارة تجتتتاب الختتتام  الترتيتتت  فتتتي -5

 ( .%03.62) مرجحة ونسبة(  %64.01) نسبية باوة   الخدمة لتقديم الجمعية

حيتتث  Waters Richard Burnett & et al 2009 (40)وهتت ا متتا أكتتدت عليتته دراستتة  

رستتتالتها  أشتتارت إلتتتى استتتتخدام الجمعيتتتات األهليتتتة لشتتبكات التواصتتتل االجتمتتتاعى فتتتى توصتتتيل

االجتماعيتتتة والتواصتتتل الفعتتتال متتتع كافتتتة األطتتتراع  ات العالقتتتة فضتتتال  عتتتن توطيتتتد عالقتهتتتا 

 مع كافة المتعاملين معها.

 أفذذذذذراد بذذذذذين االجتماعيذذذذذة المسذذذذذئولية تنميذذذذذة   عبتتتتتارة جتتتتتابت الستتتتتاد  الترتيتتتتت  فتتتتتي -6

 مرجحتتتتتة ونستتتتتبة(  %63.78) نستتتتبية باتتتتتوة   الجمعيذذذذذة أنشذذذذطة فذذذذذى للمشذذذذذاركة المجتمذذذذع

(03.56%. ) 

 المشذذاركة تحقيذذق فذذى االجتمذذاعى التواصذذل شذذبكات بذذدورعذذرض وتحليذذل البيانذذات المرتبطذذة -5
 . هليةاأل بالجمعيات

( يوضح دور شبكات التواصل االجتماعى فى تحاي  المشاركة بالجمعيات  8جدول رقم ) 
 (014األهلية )ن = 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

(%) 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

 . .1369 9677. 635.. 270 2.692 28 0612. 9. .2569 20 توفير أساليب جديدة لتحقيق المشاركة فى أنشطة الجمعية 0

2 
جذذذب متطذذوعين جذذدد للمسذذاهمة فذذى أنشذذطة ومشذذروعات 

 الجمعية 
28 2.692 51 .967. 25 2.67. 211 .06.3 07633 1.623 3 

 0 12688 36.0. 1622. 191 ..386 7. 396.2 1. 22612 23 ابراز قيادات تطوعية فى العمل األهلى 3

4 
االستفادة من أراء ومقترحات األعضاء فى زيادة المشذاركة 

 بأنشطة وبرامج الجمعية
31 29681 .2 .7638 31 29681 278 ..6.0 .9633 1.673 . 

5 
ع المؤسسات واألطراع المتعاملة مع بناء عالقات شراكة م

 الجمعية
51 .967. 33 31603 27 19623 239 0.6.7 096.0 1.612 1 

 م. 1.673 9633. 6.0.. 278 37600 32 ..386 7. 37600 32 ابراز دور الجمعية فى القضايا والمشكالت االجتماعية  6

7 
اقنذذذذاع أكبذذذذر عذذذذدد مذذذذذن أفذذذذراد المجتمذذذذع للمشذذذذاركة فذذذذذى 

 الحمالت االنسانية بالجمعيةالمشروعات و
33 31603 .9 .0612 22 21615 219 07619 03677 1.600 2 

 

 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االوزان 

 المرجحة

القوة 

النسبية 

)%( 

       21168. 1.62. 1.83 .9.633 .0697 

( والت ي يوضتح دور شتبكات التواصتل االجتمتاعى فتى  8الستاب  رقتم ) باستاراب بيانات الجدول 

تحاي  المشاركة بالجمعيات األهلية يتضح من ه ه االستجابات  أنها تتوزع توزيعا  إحصاايا  وفت  

( ومتوستتت  حستتتابي عتتتام 0483) بلتتت مجمتتتوع التكتتترارات المرجحتتتة لهتتت ه االستتتتجابات والتتت ي 

هتت ا التوزيتتع االحصتتااي يتتدل علتتى أن دور شتتبكات ( و%67.91( وقتتوة نستتبية بلغتتت )04.26)

التواصتتل االجتمتتاعى فتتى تحايتت  المشتتاركة بالجمعيتتات األهليتتة تتتم الموافاتتة عليتته بنستتبة كبيتترة ، 

 وجابت استجاباتهم مرتبة كما يلي وف  الاوة النسبية والنسبة المرجحة :
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 واألطذذذراع المؤسسذذذات مذذذع شذذذراكة عالقذذذات بنذذذاءجتتتابت عبتتتارة   ول األفتتتي الترتيتتت   -0

 ( .%06.02(  ونسبة مرجحة )%76.61  وباوة نسبية ) الجمعية مع المتعاملة

 فذذذى للمشذذاركة المجتمذذع أفذذذراد مذذن عذذدد أكبذذذر اقنذذاع   عبتتارة جتتتابت الثتتاني الترتيتت  فتتي -2

 مرجحتتتتة ونستتتتبة(  %71.09) نستتتتبية باتتتتوة   بالجمعيذذذذة االنسذذذذانية والحمذذذذالت المشذذذذروعات

(04.77%. ) 

 أنشذذذذطة فذذذذى للمسذذذذاهمة جذذذذدد متطذذذذوعين جذذذذذب   عبتتتتارة جتتتتابت ثالتتتتثال الترتيتتتت  فتتتتي -3

 ( .%04.23) مرجحة ونسبة(  %67.63) نسبية باوة   الجمعية ومشروعات

 فذذذى األعضذذذاء ومقترحذذذات أراء مذذذن االسذذذتفادة   العباراتتتتان  جتتتابت الرابتتتع الترتيتتت  فتتتي -4

 القضذذذذذايا فذذذذذى الجمعيذذذذذة دور ابذذذذذرازو      الجمعيذذذذذة وبذذذذذرامج بأنشذذذذذطة المشذذذذذاركة زيذذذذذادة

 ( .%04.13) مرجحة ونسبة(  %66.67) نسبية   باوة االجتماعية والمشكالت

 فذذذذى المشذذذذاركة لتحقيذذذذق جديذذذدة أسذذذذاليب تذذذذوفير   عبتتتتارة جتتتابت الختتتتام  الترتيتتتت  فتتتي -5

 ( .%03.96) مرجحة ونسبة(  %66.35) نسبية باوة   الجمعية أنشطة

 باتتتوة  األهلذذذى العمذذذل فذذذى طوعيذذذةت قيذذذادات ابذذذراز   عبتتتارة جتتتابت الستتتاد  الترتيتتت  فتتتي -6

 ( .%02.88) مرجحة ونسبة(  %60.22) نسبية

 اسذذتخدام فذذى األهليذذة الجمعيذذات تواجذذه التذذى المعوقذذاتبعذذرض وتحليذذل البيانذذات المرتبطذذة -.
 . خدماتها تسويق فى االجتماعى التواصل شبكات

م شبكات التواصل يوضح المعوقات التى تواجه الجمعيات األهلية فى استخدا ( 9جدول رقم ) 
 (014=  ناالجتماعى فى تسوي   دماتها   )

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

0 
عذذدم قناعذذة الجمعيذذات األهليذذة بأهميذذة وجذذود حسذذاب للجمعيذذة علذذى 

 شبكات التواصل االجتماعى
35 336.5 33 31603 3. 3.6.2 270 ..635 .9677 1.617 . 

2 
عذذدم الجديذذة بتحذذديث المحتذذوى المنشذذور علذذى الصذذفحات الخاصذذة 

 بالجمعيات 
29 20688 .. ..623 29 20688 278 ..6.0 .9633 1.610 5 

3 
عذذدم وجذذود مسذذئولين عذذن موقذذع الجمعيذذة أو صذذفحتها علذذى مواقذذع 

 التواصل االجتماعى
18 10631 .9 .0612 30 35658 189 .7658 .3677 12680 0 

4 
نقذذم مهذذارات اسذذتخدام مواقذذع التواصذذل االجتمذذاعى فذذى التذذرويج 

 والتسويق
.2 .7638 32 37600 37 28685 227 07651 03633 1.699 1 

5 
افتقذذار صذذفحات الجمعيذذات األهليذذة لعوامذذل الجذذذب وفنيذذات التصذذميم 

 المتاحة 
3. 3.6.2 3. 3.6.2 32 37600 212 .0695 076.0 1.6.. . 

6 
االعتمذذذاد علذذذى أشذذذخال جيذذذر مذذذؤهلين الدارة الحسذذذاب االجتمذذذاعى 

 للجمعية
.1 396.2 29 20688 3. 326.9 215 .8691 016.0 1.6.5 3 

7 
قصر شبكات التواصل االجتماعى على جمع التبرعات فقذط ممذا يقفذد 

 الجمعية مصداقيتها
38 3.65. 30 35658 29 20688 210 .9655 02633 1.608 2 
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)%( 

       279601 1.612 1..8 .89633 .0622 

( وال ي يوضح المعوقات التتى تواجته الجمعيتات األهليتة 9باستاراب بيانات الجدول الساب  رقم ) 

خدام شبكات التواصتل االجتمتاعى فتى تستوي   تدماتها يتضتح متن هت ه االستتجابات  أنهتا فى است
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( 0468) بلت تتوزع توزيعا  إحصاايا  وف  مجموع التكرارات المرجحتة لهت ه االستتجابات والت ي 

( وهتت ا التوزيتتع االحصتتااي يتتدل %67.22( وقتتوة نستتبية بلغتت )04.02ومتوست  حستتابي عتتام )

تواجته الجمعيتتات األهليتة فتى استتتخدام شتبكات التواصتتل االجتمتاعى فتتى علتى أن المعوقتات التتتى 

تستتوي   تتدماتها تتتم الموافاتتة عليتته بنستتبة كبيتتر ، وجتتابت استتتجاباتهم مرتبتتة كمتتا يلتتي وفتت  الاتتوة 

 والنسبة المرجحة : النسبية

 التواصذذذذذذل مواقذذذذذذع اسذذذذذذتخدام مهذذذذذذارات نقذذذذذذمجتتتتتتابت عبتتتتتتارة   ول األفتتتتتتي الترتيتتتتتت   -0

(  ونستتتتتتبة مرجحتتتتتتة %71.50  وباتتتتتتوة نستتتتتتبية ) والتسذذذذذذويق يجالتذذذذذذرو فذذذذذذى االجتمذذذذذذاعى

(04.99%. ) 

حيتتتث أوضتتتحت أن  (42) 2107وهتتت ا متتتا أكدتتتته دراستتتة أمتتتال عتتت ري وجمتتتال بتتتن زرو    

الجمعيتتتتات األهليتتتتة لتتتتم تصتتتتل بعتتتتد للمستتتتتوي المطلتتتتو  أو االحترافتتتتى فتتتتى تو يتتتت  شتتتتبكات 

 اصتتتتة علتتتتى هتتتت ه التواصتتتتل االجتمتتتتاعى فتتتتى العمتتتتل األهلتتتتى فبعضتتتتها ال يمتلتتتت  صتتتتفحات 

 المواقع اضافة لناص المهارات الالزمة للتعامل مع ه ه الشبكات.

 جمذذذذع علذذذذى االجتمذذذذاعى التواصذذذذل شذذذذبكات قصذذذذر   عبتتتتارة جتتتتابت الثتتتتاني الترتيتتتت  فتتتتي -2

 مرجحتتتة ونستتتبة(  %69.55) نستتتبية باتتتوة   مصذذذداقيتها الجمعيذذذة يقفذذذد ممذذذا فقذذذط التبرعذذذات

(04.78%. )  

حيتتث أوضتتحت أن Das. Antaru 2008  (43)تتتاا  دراستتةوهتت ه النتتتاا  أكتتدت عليهتتا ن 

استتتتتتخدام شتتتتتبكات التواصتتتتتل االجتمتتتتتاعى وتو يفهتتتتتا بالجمعيتتتتتات األهليتتتتتة ال ياتصتتتتتر علتتتتتى 

االعتتتتتالن أو التستتتتتوي  أو التبرعتتتتتات فاتتتتت  بتتتتتل يمتتتتتتد ليشتتتتتمل نشتتتتتر الرستتتتتالة االجتماعيتتتتتة 

 هلية .والتواصل مع العمالب وايرها من األهداع االجتماعية األ ري للجمعيات األ

 الدارة مذذذذؤهلين جيذذذذر أشذذذذخال علذذذذى االعتمذذذذاد   عبتتتتارة جتتتتابت الثالتتتتث الترتيتتتت  فتتتتي -3

 ( .%04.65) مرجحة ونسبة(  %68.90) نسبية باوة   للجمعية االجتماعى الحساب

 الجذذذذب لعوامذذذل األهليذذذة الجمعيذذذات صذذذفحات افتقذذذار   عبتتتارة  جتتتابت الرابتتتع الترتيتتت  فتتتي -4

 ( .%04.44) مرجحة ونسبة(  %67.95) نسبية ةباو   المتاحة التصميم وفنيات

 علذذذى المنشذذذور المحتذذذوى بتحذذذديث الجديذذذة عذذذدم   عبتتتارة جتتتابت الختتتام  الترتيتتت  فتتتي -5

 ( %04.07) مرجحة ونسبة(  %66.67) نسبية باوة   بالجمعيات الخاصة الصفحات

 وجذذذذود بأهميذذذذة األهليذذذة الجمعيذذذذات قناعذذذذة عذذذدم   عبتتتتارة جتتتتابت الستتتاد  الترتيتتتت  فتتتي -6

 ونستتتتبة(  %66.35) نستتتتبية باتتتتوة   االجتمذذذذاعى التواصذذذذل شذذذذبكات علذذذذى للجمعيذذذذة حسذذذذاب

 ( .%04.01) مرجحة

 أو الجمعيذذذذة موقذذذذع عذذذذن مسذذذذئولين وجذذذذود عذذذذدم   عبتتتتارة جتتتتابت الستتتتابع الترتيتتتت  فتتتتي -7

 مرجحتتتتة ونستتتتبة(  %61.58) نستتتتبية باتتتتوة   االجتمذذذذاعى التواصذذذذل مواقذذذذع علذذذذى صذذذذفحتها

(02.87%. ) 
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ليات تفعيل دور شذبكات التواصذل االجتمذاعى فذى تسذويق آبيانات المرتبطة عرض وتحليل الب-0
 .الخدمات بالجمعيات األهلية

( يوضح آليات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعى فى تسوي  الخدمات 01جدول رقم )
 بالجمعيات األهلية  

 (014)ن =                                                                                  

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % ك % ك % ك

0 
امذتالك الجمعيذات األهليذة ألكثذذر مذن حسذاب علذى  شذذبكات 

 التواصل االجتماعى
37 28685 .3 .1635 31 29681 270 ..635 .9677 1369. . 

2 
االهتمذذذذام بذذذذالمحتوى االعالمذذذذى المنشذذذذور علذذذذى مواقذذذذع 

 التواصل االجتماعى وتحديثه باستمرار
35 336.5 .. .2631 25 2.67. 218 .9680 026.0 1.6.8 3 

3 
ايجاد كوادر قادرة على ادارة حمالت التسويق االجتمذاعى 

 لمشروعات وأنشطة العمل األهلى
.2 .7638 31 29681 31 29681 219 07619 03677 1.605 2 

4 
وضع خطة تسويقية واضحة للتواصل مع جمهور الجمعية 

 من المستهدفين والمستفيدين معًا
.. ..623 30 35658 21 27619 233 0.6.8 006.0 156.9 1 

5 
تنفيذذذذ حمذذذالت اعالنيذذذذة تسذذذويقية ألنشذذذطة ومشذذذذروعات 

 الجمعية
33 31603 .. ..623 25 2.67. 21. .9623 02677 1.655 . 

6 
مواصذذلة نشذذر فعاليذذات وانجذذازات الجمعيذذة علذذى شذذبكات 

 التواصل االجتماعى
38 3.65. 35 336.5 31 29681 215 .8691 016.0 1.6.8 5 

7 
اسذذذذذتخدام الوسذذذذذائط المتعذذذذذددة عنذذذذذد صذذذذذياجة المحتذذذذذوى 

 التسويقى المنشور على شبكات التواصل
1. 15638 .1 396.2 .0 .5619 100 5.603 59677 11692 0 
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       21261. 1.628 1.85 .95677 .0699 

( والتت ي يوضتتح آليتتات تفعيتتل دور شتتبكات التواصتتل 01باستتتاراب بيانتتات الجتتدول الستتاب  رقتتم )

يتضح من ه ه االستجابات  أنها تتوزع توزيعا   الجمعيات األهليةاالجتماعى فى تسوي  الخدمات ب

( ومتوستت  0485) بلتت إحصتتاايا  وفتت  مجمتتوع التكتترارات المرجحتتة لهتت ه االستتتجابات والتت ي 

( وهتت ا التوزيتتع االحصتتااي يتتدل علتتى أن %67.99( وقتتوة نستتبية بلغتتت )04.28حستتابي عتتام )

تسوي  الخدمات بالجمعيات األهليتة تتم الموافاتة آليات تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعى فى 

 عليه بنسبة كبير ، وجابت استجاباتهم مرتبة كما يلي وف  الاوة النسبية والنسبة المرجحة :

 مذذذذع للتواصذذذذل واضذذذذحة تسذذذذويقية خطذذذذة وضذذذذعجتتتتابت عبتتتتارة   ول األفتتتتي الترتيتتتت   -0 

(  ونستتتبة %74.68  وباتتتوة نستتتبية ) معًذذذا والمسذذذتفيدين المسذذذتهدفين مذذذن الجمعيذذذة جمهذذذور

 ( .%05.69مرجحة )

 التسذذذويق حمذذذالت ادارة علذذذى قذذذادرة كذذذوادر ايجذذذاد   عبتتتارة جتتتابت الثتتتاني الترتيتتت  فتتتي -2

 ونستتتتتبة(  %71.09) نستتتتتبية باتتتتتوة   األهلذذذذذى العمذذذذذل وأنشذذذذذطة لمشذذذذذروعات االجتمذذذذذاعى

 ( .%04.75) مرجحة

 علذذذذى منشذذذذورال االعالمذذذذى بذذذذالمحتوى االهتمذذذذام   عبتتتتارة جتتتتابت الثالتتتتث الترتيتتتت  فتتتتي -3

 ونستتتتتبة(  %69.87) نستتتتتبية باتتتتتوة   باسذذذذذتمرار وتحديثذذذذذه االجتمذذذذذاعى التواصذذذذذل مواقذذذذذع

 ( .%04.68) مرجحة



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 42 

 العدد العاشر

 ألنشذذذذذطة تسذذذذذويقية اعالنيذذذذذة حمذذذذذالت تنفيذذذذذذ   عبتتتتتارة  جتتتتتابت الرابتتتتتع الترتيتتتتت  فتتتتتي -4

 ( .%04.55) مرجحة ونسبة(  %69.23) نسبية باوة   الجمعية ومشروعات

حيتتث أكتتدت  Maureen Taylor & et al 2001 (44)وهتت ا متتا أشتتارت إليتته دراستتة  

نتااجهتتا علتتتى متتدي حاجتتتة الجمعيتتات األهليتتتة إلتتتى استتتخدام شتتتبكات التواصتتل االجتمتتتاعى فتتتى 

االعتتتالم عتتتن أنشتتتطتها المختلفتتتة وضتتترورة دعمهتتتا والعمتتتل علتتتى تحايتتت  أهتتتدافها االجتماعيتتتة 

 من  الل توفير التمويل لبرامجها .

 علذذذى الجمعيذذذة وانجذذذازات فعاليذذذات نشذذذر مواصذذذلة   بتتتارةع جتتتابت الختتتام  الترتيتتت  فتتتي -5

 ( .%04.48) مرجحة ونسبة(  %56.73) نسبية باوة   االجتماعى التواصل شبكات

  علذذى حسذذاب مذذن ألكثذذر األهليذذة الجمعيذذات امذذتالك   عبتتارة جتتابت الستتاد  الترتيتت  فتتي -6

 ( .%03.94) مرجحة ونسبة(  %66.35) نسبية باوة   االجتماعى التواصل شبكات

 صذذذذذياجة عنذذذذذد المتعذذذذذددة الوسذذذذذائط اسذذذذذتخدام   عبتتتتتارة جتتتتتابت الستتتتتابع الترتيتتتتت  فتتتتتي -7

 ونستتتبة(  %61.58) نستتتبية باتتتوة   التواصذذذل شذذذبكات علذذذى المنشذذذور التسذذذويقى المحتذذذوى

 ( .%00.92) مرجحة

 النتائج العامة للدراسة: -
االجتماعى فى تعبئة بدور شبكات التواصل النتائج المرتبطة بالتساؤل األول والمتعلقة  -0

حيث أوضحت الدراسة عددًا من األدوار المختلفة : الموارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهلية 
لشبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الموارد الالزمة لخدمات الجمعيات األهلية والتى جاءت 

 مرتبة تنازليًا كما يلى:
 معية .االبالغ عن التبرع فى حاالت الطوارىء بالج -
 اجتذاب شخصيات اجتماعية جديدة تدعم المشروعات الخيرية بالجمعية. -
 تنفيذ حمالت جمع المال لمشروعات الجمعية . -
 الوصول إلى المصادر المختلفة فى الحصول على الموارد المالية لمشروعات الجمعية . -
 توعية أفراد المجتمع  باالحتياجات المالية للمشروعات بالجمعية . -
 الحصول على دعم جمهور الشبكات االجتماعية ألنشطة وبرامج الجمعية . -
 الحصول على مشروعات ممولة من قبل المؤسسات المانحة. -
بدور شبكات التواصل االجتماعى فى الترويج النتائج المرتبطة بالتساؤل الثانى والمتعلقة  -7

أدوًرا هامة لشبكات التواصل حيث أوضحت الدراسة أن هناك : لخدمات الجمعيات األهلية
 االجتماعى فى الترويج لخدمات الجمعيات األهلية والتى جاءت مرتبة تنازليًا كما يلى:

 تنفيذ حمالت التسويق االجتماعى للمشروعات المختلفة بالجمعية. -
 تعريف جمهور شبكات التواصل االجتماعى بمشروعات وبرامج الجمعية. -
 عن برامج ومشروعات الجمعية بين جمهور شبكات التواصل . بناء صورة ذهنية ايجابية -
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 عرض المحتوى الدعائى للجمعية من برامج وأنشطة ومشروعات وانجازات و...إلخ.-
 الترويج لثقافة التطوع بين أفراد المجتمع على شبكات التواصل االجتماعى. -
 بالدم و... إلخ. تعبئة أفراد المجتمع لألعمال واألنشطة التطوعية مثل : التبرع -
 .التواصل المستمر مع الهيئات المحلية واالقليمية والدولية -
بدور شبكات التواصل االجتماعى فى تقديم النتائج المرتبطة بالتساؤل الثالث والمتعلقة  -3

حيث أوضحت الدراسة عددًا من األدوار المختلفة لشبكات التواصل :  خدمات الجمعيات األهلية
 تقديم خدمات الجمعيات األهلية والتى جاءت مرتبة تنازليًا كما يلى:االجتماعى فى 

 التواصل المستمر مع األطراف المتعاملة مع الجمعية لتقديم الخدمة. -
 تعريف المجتمع المحلى بأنواع الخدمات المختلفة التى تقدمها الجمعية. -
 لى.نشر خدمات الجمعية بين أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المح -
 فتح أسواق جديدة لتقديم خدمات الجمعية. -
 سهولة توصيل مساعدات أو خدمات الجمعية للمستفيدين المحتاجين إليها. -
 تنمية المسئولية االجتماعية بين أفراد المجتمع للمشاركة فى أنشطة الجمعية . -
 توفير التبرعات والمساعدات العينية وغيرها للمحتاجين بالجمعية . -
بدور شبكات التواصل االجتماعى فى تحقيق تائج المرتبطة بالتساؤل الرابع والمتعلقة الن -4

حيث أوضحت الدراسة عددًا من األدوار لشبكات التواصل المشاركة بالجمعيات األهلية : 
 االجتماعى فى تحقيق المشاركة بالجمعيات األهلية والتى جاءت مرتبة تنازليًا كما يلى:

 دة لتحقيق المشاركة فى أنشطة الجمعية.توفير أساليب جدي -
 جذب متطوعين جدد للمساهمة فى أنشطة ومشروعات الجمعية . -
 ابراز قيادات تطوعية فى العمل األهلى. -
 االستفادة من أراء ومقترحات األعضاء فى زيادة المشاركة بأنشطة وبرامج الجمعية. -
 ملة مع الجمعية.بناء عالقات شراكة مع المؤسسات واألطراف المتعا -
 ابراز دور الجمعية فى القضايا والمشكالت االجتماعية . -
 اقناع أكبر عدد من أفراد المجتمع للمشاركة فى المشروعات والحمالت االنسانية بالجمعية . -
النتائج المرتبطة بالتساؤل الخامس والمتعلقة بالمعوقات التى تواجه الجمعيات األهليةة فةى  -5

حيذث أوضذحت الدراسذة عذددًا مذن التواصةل االجتمةاعى فةى تسةويق خةدماتها :  استخدام شةبكات
المعوقذذات التذذى تواجذذه الجمعيذذات األهليذذة فذذى اسذذتخدام شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعى فذذى تسذذويق 

 خدماتها والتى جاءت مرتبة تنازليًا كما يلى:
 واصل االجتماعى.عدم قناعة الجمعيات األهلية بأهمية وجود حساب للجمعية على شبكات الت -
 عدم الجدية بتحديث المحتوى المنشور على الصفحات الخاصة بالجمعيات . -
 عدم وجود مسئولين عن موقع الجمعية أو صفحتها على مواقع التواصل االجتماعى. -



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 44 

 العدد العاشر

 نقص مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعى فى الترويج والتسويق. -
 عوامل الجذب وفنيات التصميم المتاحة .افتقار صفحات الجمعيات األهلية ل -
 االعتماد على أشخاص غير مؤهلين الدارة الحساب االجتماعى للجمعية. -
 قصر شبكات التواصل االجتماعى على جمع التبرعات فقط مما يقفد الجمعية مصداقيتها. -
ل بآليةةةةات تفعيةةةةل دور شةةةةبكات التواصةةةةالنتةةةةائج المرتبطةةةةة بالتسةةةةاؤل السةةةةادس والمتعلقةةةةة  -5

حيذث أوضذذحت الدراسذذة عذددًا مذذن آليذذات :  االجتمةةاعى فةةى تسةةويق الخةةدمات بالجمعيةةات األهليةةة
تفعيذذل دور شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعى فذذى تسذذويق الخذذدمات بالجمعيذذات األهليذذة والتذذى جذذاءت 

 مرتبة تنازليًا كما يلى :
 امتالك الجمعيات األهلية ألكثر من حساب على  شبكات التواصل االجتماعى. -
 االهتمام بالمحتوى االعالمى المنشور على مواقع التواصل االجتماعى وتحديثه باستمرار. -
 ايجاد كوادر قادرة على ادارة حمالت التسويق االجتماعى لمشروعات وأنشطة العمل األهلى. -
 وضع خطة تسويقية واضحة للتواصل مع جمهور الجمعية من المستهدفين والمستفيدين مًعا. -
 حمالت اعالنية تسويقية ألنشطة ومشروعات الجمعية. تنفيذ -
 مواصلة نشر فعاليات وانجازات الجمعية على شبكات التواصل االجتماعى. -
 استخدام الوسائط المتعددة عند صياغة المحتوى التسويقى المنشور على شبكات التواصل. -
 توصيات الدراسة :  -
وظيذذف شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعى فذذى التسذذويق بنذذاء قذذدرات الجمعيذذات األهليذذة فذذى مجذذال ت -1

 االجتماعى للخدمات المختلفة الصحية والتعليمية التى تقدمها.
عقد الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمذل مذن أجذل تطذوير مهذارات الجمعيذات األهليذة  -2

 فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتماعى فى العمل األهلى.
ت بذذذذين الجمعيذذذذات األهليذذذذة فذذذذى مجذذذذاالت العمذذذذل األهلذذذذى خاصذذذذة تلذذذذك المتعلقذذذذة تبذذذادل الخبذذذذرا -3

 باستخدام االنترنت فى األعمال التطوعية .
نشذر الذوعى لذذدى العذاملين بالجمعيذذات األهليذة حذول االمكانيذذات المختلفذة التذذى توفرهذا وسذذائل  -4

 روعات .التواصل االجتماعى خاصة فيما يخص توفير التمويل الالزم للبرامج والمش
العمذذذل علذذذى توظيذذذف شذذذبكات التواصذذذل االجتمذذذاعى فذذذى تحسذذذين الصذذذورة الذهنيذذذة للجمعيذذذات  -5

 األهلية .
تحسذين الخذذدمات األهليذذة المقدمذة مذذن خذذالل المتابعذة المسذذتمرة ألراء ومقترحذذات المسذذتخدمين  -6

 لشبكات التواصل االجتماعى فيها .
واالعذذالم والتسذويق للخذدمات االجتماعيذذة  اسذتخدام شذبكات التواصذل االجتمذذاعى فذى االعذالن -7

 والبرامج والمشروعات التى تتم بالجمعيات األهلية.
أن تعمذل الجمعيذات األهليذذة علذى امذتالك أكثذذر مذن حسذاب علذذى مواقذع التواصذل االجتمذذاعى  -8

واقامذذة شذذبكة مذذن العالقذذات االجتماعيذذة الفعالذذة مذذع األفذذراد والمؤسسذذات والعمذذالء المتعذذاملين معهذذا 
 لى شبكة االنترنت.ع



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 45 

 العدد العاشر

 المراجع المستخدمة فى البحث:  -

، المكت   ادارة وتنظيم المؤسسات االجتماعية فى الخدمة االجتماعيةهناب حافظ بدوي:  -0

 .287، ص 2112االسكندرية، ، الجامعى الحديث

2- Philip Michael : Development & Social Change " a Global 

Perspective" , a Sage Publications Co., London, 1996.P. 251. 

 هلية ،استراتيجيات التسويق االجتماعى لخدمات الجمعيات األحمد السيد  الد : أمجاهد  -3

الج ب الثامن ،  ، مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ، العدد الرابع والثال ون

 . 2103كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، 

، الطبعة الثانية، مكتبة الصفوة  : ادارة التنمية فى ظل عالم متغير أحمد عبد الفتاح ناجي -.

 . 523 – 503للطباعة والنشر والتوزيع، الفيوم، ص ص 

5- Nancy And et all : A model of Electronic Commerce  Adoption by 

Voluntary Organizations , European Journal of Information Systems , 

Macmillan Press ltd . , Basingstoke . U.K. , 2004 . P . p . 147 – 159 . 

 .  451، صمرجع سب   كره ،  ادارة التنمية فى ظل عالم متغيرأحمد عبد الفتاح ناجى:  -6

، رسالة ماجستير منشورة ، الجامعة  تسويق في الجمعيات األهليةال: عبد هللا الصهيبي  -7

 . 2114وطنية ، اليمن ، ال

، سلسلة عتالم المعرفتة ، المجلت  التوطني للثاافتة  علم االجتماع اآلليعلى ميالد بن رحومة :  -8

 .052، ص 2112واآلدا  والفنون ، الكويت ،

، شبكات التواصل االجتماعى " منصات للحرب األمريكية الناعمة"مرك  الحر  الناعمة:  -9

 ،  )المادمة( .2106ن قريش ، بيروت ، الطبعة األولى ، مكتبة مؤم

واقع استخدام المنظمات األهلية فى قطاع جزة لشبكات محمد منتصر وشعبان حالسة :  -01

، رسالة ماجستير منشورة ، كلية التجارة ، التواصل االجتماعى فى تعزيز عالقتها بالجمهور

 .2103الجامعة االسالمية، ا ة ،

11- Kenny, Kristin Ann.” Nonprofit Organizations and Social Media: 

Streamlining Communications to Build and Maintain Relationships” 

, Student Research, 2012 .                                

12- Nah, Seungah & Saxton, Gregory D: Modeling the adoption and 
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Society, 2012.   

13- Scherer, Mary Beth : Nonprofit Organizations and Facebook Use, 

a master thesis of Liberal Studies, University of Toledo, 2010 .  
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Vol. 6: Iss. 1, Article 4. 2011.      

، العربى للنشر  وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوكفتحى حسين عامر:  -05

 . 073، ص 2100والتوزيع ، الااهرة، 

 -طبعة األولى، دار المناه  ، عمان، ال تسويق الخدمات وتطبيقاتهزكى  ليل المساعد:  -06

 .25، ص  2113األردن ، 

، مجلة التربية ، العدد  استخدام مواقع التواصل االجتماعى فى العالم العربىزاهر راضى:  -07

 .23، ص2113، جامعة عمان األهلية ، عمان، 05

نى نحو التغيير دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الرأى العام الفلسطيزهير عابد:   -08

، 6، العدد 26، مجلة النجاح لألبحاث ، المجلد االجتماعى والسياسى " دراسة وصفية "

 .2102فلسطين، 
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