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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 القاهرةجامعة                                                                                                                     

      

   :خصلمال
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في مبادرات المسئولية         

االجتماعية لدى شركتي نفط البحرين )بابكو( وألمونيوم البحرين )ألبا( باعتبارهما أكبر شركتين في القطاع  
على   نشرت  التي  المصورة  للمنشورات  )طوبولوجي(  كيفي  مضمون  تحليل  خالل  من  البحريني،  العام 

والبيئي للشركتين أثناء  الحساب الرسمي للشركتين عبر موقع إنستجرام، والتي لها صلة بالدور االجتماعي  
م )تاريخ إعالن أول حالة  2020فبراير    24منشوًرا، وذلك في الفترة من    64أزمة جائحة كورونا، بواقع  

 وشهر(.   عام كاملم )لمدة 2021مارس  25كورونا في مملكة البحرين( حتى  
التوعو        لالستراتيجية  وبابكو(  )ألبا  الشركتين  استخدام  إلى  الدراسة  في وخلصت  واضح  بشكل  ية 

المنشورات التي تم تحليلها لمدى عام وشهر، حيث جاءت أهم مبادرات المسئولية االجتماعية متمثلة في  
حمالت توعية لرفع الوعي الصحي للعاملين ومتابعي الصفحات بماهية الفيروس وطرق التصدي النتشاره  

ولتو  العالجية حال اإلصابة،  الوقائية واإلجراءات  لدى شركة واإلجراءات  االستراتيجية  تطبيق هذه  ضيح 
توجيهها   تم  التي  التوعوية  المحاضرات  على  بإنستجرام  صفحتها  عبر  الشركة  إعالن  فسنجد  "بابكو" 
أثناء   الوقائية  باالشتراطات  المرتبطة  واإلنفوجرافيكية  الجرافيكية  التصميمات  من  العديد  وكذلك  للعاملين 

طبقت الشركة هذه االستراتيجية في عدة أوجه مثل فيديوهات التوعية    ما بالنسبة لشركة "ألبا" فقد أالعمل،  
الثانية   الموجة  في  تدشينها  تم  التي  التوعية  وحمالت  أيًضا  للتوعية  مختلفة  وتصميمات  األطباء  من 

 للفيروس.
وتميزت صفحة شركة "ألبا" بالتحديث المستمر لرسائل التوعية وأخبار فيروس كورونا بشكل يفوق        

ب  شر  التبرع  مبادرة  في  "بابكو"  شركة  تفوقت  بينما  "بابكو"،  البحرين    4كة  فريق  لصالح  دينار  مليون 
 للتصدي لفيروس كورونا حيث لم تقدم "ألبا" أي تبرعات مالية طوال فترة التحليل. 

بفيروس        المتعلقة  المضامين  مع  الشركتين  حساب  على  عامة  بصفة  المستخدمين  تفاعل  وانخفض 
ألبناء    كورونا، "ألبا"  شركة  مسابقات  مبادرة  مع  المستخدمين  تفاعل  ارتفاع  إلى  اإلشارة  تجدر  ولكن 

العاملين   أطفال  قبل  من  الجائحة  وانتشار  العدوى  من  للحد  توعوية  فيديوهات  عمل  إطار  في  العاملين 
 بالشركة.

المفتاحية: االجتماعية    الكلمات  كورونا    –المسئولية  اال   –جائحة  اتصاالت   –تصالية  االستراتيجيات 
 تحليل مضمون كيفي.  –إنستجرام  -المسئولية االجتماعية  
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" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 مقدمة:
ا  يتعدى مفهوم المسؤولية االجتماعية منظور العمل الخيري والتطوعي والتبرعات بالمال ليصبح منهجً      

وبذلك  وأسلوبً  أبعادها وعناصرها،  بكل  المواطنة  والمنظمات من خالل ممارسة  المسئولية  ا لألفراد  تعتبر 
واجبً  للشركات  ملزمً االجتماعية  سواءً ا  به  القيام  من  البد  أو    ا  األخالقي  أو  االقتصادي  المستوى  على 

 أو البيئي أو الخيري. يالقانون
الطيبة نحو    االنطباعات توطيد وتدعيم وإدارة    فيلى دورها المهم  إوترجع أهمية المسئولية االجتماعية      

اال  وترسيخ  االشركات  نحوها  إلتجاهات  وأيًض   فييجابية  عامة،  بصفة  السلع  المجتمع  نوعية  تحسين  ا 
 يتم إنتاجها للمجتمع، والحفاظ على أبعاد استدامة المجتمعات والبيئة.  التيوالخدمات 

زمات  ألوقت ا  فيا والسيما  مبادرات وبرامج المسئولية االجتماعية حاليً   فيوتتبارى شركات األعمال      
ومع    التي المفاجئة   ما،  مجتمع  على  تحل  كوفيد    انتشار قد  عالمية،    واعتبار  19فيروس  جائحة  األمر 

بتوجيه برامجها ودورها   العديد من شركات األعمال  الوباء والحد منه   االجتماعيقامت  انتشار  لمكافحة 
الدور   إظهار  ومحاولة  األزمة  لمواجهة  والطبي  الصحي  للقطاع  العون  يد  مسؤول  ال  االجتماعيوتقديم 

 األوقات العصيبة.  فيللشركات 
ا     والسيما  االجتماعي  التواصل  مواقع  الوسائل  إل وتعتبر  أهم  من  استخدامها    التينستجرام    في يتم 

نظرً  األعمال  منظمات  داخل  المستمر  االجتماعي  العمل  إلبراز  االجتماعية،  المسئولية  لما  اتصاالت  ا 
صناعة    فية وتحديثات فورية مع إمكانية إشراك الجمهور  تتيحه هذه المواقع من تفاعلية وخدمات رقمي

 المحتوى وتشاركه.
  24أعلنتها وزارة الصحة بتاريخ    ومع ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل مملكة البحرين    
للتصدي   بدأت   م2020ر  فبراي الطبي  الوطني  والفريق  الصحة،  وزارة  في  متمثلة  البحرينية  الحكومة 

  1تباع أساليب مختلفة إلدارة األزمة ومحاولة الحد من انتشار الفيروس.ا لفيروس كورونا، في 
والعمل      االجتماعي  التباعد  قواعد  لتطبيق  جهود  بعدة   القيام  على  البحرينية  الحكومة  عمدت  حيث 

القطاعات   والدراسة بعض  في  بعد  وإعالنات    ،عن  اإلعالم  وسائل  مختلف  في  التوعية  حمالت  ونشر 
وا و إلالطرق  واالنتشار،  العدوى  وطرق  الفيروس  أعراض  لبيان  بإجراءات إنترنت  الجمهور  وتوعية  رشاد 

ا عبر  واعي  مجتمع  تطبيق  وتدشين  الطبية،  الكمامات  ارتداء  كأهمية  ساخنة  ندرويد إلالوقاية  وخطوط 
اإلعالم  ل عبر  مستمرة  اتصاالت  شبكة  وتطوير  والمخالطين،  للمصابين  الطبية  والمتابعات  الستشارات 

ا بحمالت التوعية للحث على  لنشر البيانات اإلخبارية عن حاالت اإلصابة والمتعافين من الفيروس، مرورً 
 ثره الطبي. الحصول على اللقاح الطبي للفيروس وأساليب تعاطيه على مرحلتين لضمان فاعلية أ 

مملكة البحرين بالقيام بمبادرات للمسئولية االجتماعية أثناء أزمة   فيكما بدأت منظمات األعمال المختلفة  
بها   العاملين  توعية  وبهدف  الفيروس  لمواجهة  الحكومي  المجهود  ودعم  مساعدة  بهدف  كورونا  جائحة 

 حة الفيروس. وكذلك حثهم على التطعيم وااللتزام باإلجراءات الوقائية لمكاف
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 في قامت بها شركات القطاع العام    التيومن هنا تأتى هذه الدراسة لرصد مبادرات المسئولية االجتماعية  
ا عبر  كورونا  إلالبحرين  جائحة  أزمة  أثناء  علىنستجرام  بابكو  بالتطبيق  شركة  البحرين(    شركتي  )نفط 

 . نأكبر شركتي قطاع عام داخل مملكة البحري باعتبارهماوشركة ألبا )ألومنيوم البحرين( 
 

 مسح التراث العلمي في موضوع الدراسة:  : أولا 
 تي:ل لى محورين كاإقام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة 

بالستراتيجيات   متعلقة  دراسات  األول:  الجتماعية  المحور  المسئولية  وبرامج  لمبادرات  التصالية 
 لشركات األعمال أثناء األزمات عامة.

رصد وتحليل االستراتيجيات االتصالية التي   2  (م2021استهدفت دراسة حسن نيازي مصطفى )  -1
في األجواء    737اتبعتها شركة بوينج، استجابة لألزمة التي واجهتها عقب تحطم طائرة ماكس  

االجتماعي    األثيوبية، الوسيط  ونظرية  األزمة،  التصاالت  الموقفية  النظرية  معطيات  ضوء  في 
التصاالت األزمة، وذلك باستخدام منهج دراسة الحالة، وتحليل موقع الشركة اإللكتروني ومواقعها 

مارس )بداية األزمة( وحتى نهاية يونيو    10عبر شبكات التواصل االجتماعي خالل الفترة من  
وأظهم2019 االتصال  .  استراتيجيات  وقصور  االتصالية،  األنشطة  ضعف  النتائج  رت 

الدولة   فعل  رد  وكان  االستباقية  االتصال  الستراتيجيات  بوينج  افتقدت  حيث  المستخدمة، 
والمؤسسات الحكومية أقوى من رد فعل الشركة مما جعلها تبدو سلبية، وأضر بمصداقيتها، كما  

 من أصحاب المصلحة. نتقادات الخلق فراًغا في المعلومات وعرضها 
2- ( نوريه  عبده  عيسى  دراسة  حديقة   3( م2019أهتمت  في  العامة  العالقات  دور  على  بالتعرف 

  الحتواء زمات المحتمل حدوثها كنتيجة  ألفي والية مستغانم الجزائرية في إدارة ا   "موستاالند "حيوان  
الحديقة على حيوانات برية غير أليفة، وقد اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان  بالمقابلة على  

النتائج على  ألمن عمال الحديقة في مجال ا   عامالً   72عينة قوامها   من والسالمة، وقد أسفرت 
اخلها،  وقت حدوث أزمات د   "موستاالند "تقوم بها حديقة    التيأهمية  برامج المسئولية االجتماعية  
العاملين داخلها وكذلك الزوار، كما    لمراعاة  الصناعيمن  ألحيث أهتمت الحديقة بتقديم وسائل ا

العالقات العامة والموارد    تازمة وإدارتها هي إدار ألن اإلدارات المخول لها حل اأأوضحت الدراسة  
دارات للخروج بأقل  زمة والتنسيق بين اإلأل البشرية، وتكون المهمة الرئيسية هي التخطيط إلدارة ا 

أوصت   كما  الحديقة،  صورة  على  للحفاظ  االجتماعية  المسئولية  برامج  دعم  مع  ممكنة  خسائر 
استراتيجيات   إيجاد  أهمية  على  ا  استباقيةالدراسة  إدارة  مثلألز في  الحديقة  داخل  عداد  إ   :مات 

اإلخالء،   المفترسة من  أسيناريوهات  الحيوانات  أزمات تخص  أو خروجها و سيناريوهات  هجوم 
  .ا ألي طارئ قد ينتجمن أماكنها تفاديً 
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زمة عبر  ألالضوء على مفهوم اتصاالت ا 4( م2019سلطت دراسة شيماء سالم، دينا الخطاط ) -3
التواصل   منهج    االجتماعيمواقع  على  الدراسة  واعتمدت  والسمات،  واألهمية  الماهية  حيث  من 

في    نشركتي هم وأكبر  أ ل وسامسونج، باعتبارهما  تحليل الحالة من خالل التطبيق على شركتي أب
الدراسة   وتوصلت  المحمولة،  الهواتف  إنتاج  في  استراتيجية  إالعالم  على  الشركتين  اعتماد  لى 

الحوار واستراتيجية المعلومات في إدارة األزمات التي تخص عيوب المنتجات ، كما تفوقت شركة  
م  فيسامسونج   االجتماعية  المسئولية  برامج  ادمج  إدارة  أساليب  تبني  ألع  خالل  من  زمة 

األفعال   هاتف    ةالتصحيحياستراتيجية  سحب  خالل  عيوب اوالذي     Note7من  على  حتوى 
ذلك   ساهم  حيث  األولويات،  أهم  ورضاهم  العمالء  سالمة  أن  على  مؤكدة  دعم   فيصناعية 

ا أدار األزمة بنجاح، قيمة وجودة وأيًض   ات تقديم منتجات ذ   فيمسئوليتها االجتماعية االقتصادية  
 االجتماعيزمات عبر مواقع التواصل  ألإلدارة ا   إعالميوقد أوصت الدراسة بأهمية وجود مركز  

 زمة.أل في الشركات الكبرى لتجنب التباطؤ في عمليات إدارة ا
الذي قامت    االجتماعي لى الدور  إ Liu, Wenlin  &   others  (2018 )5تشير دراسة تحليلية لـ    -4

المنظمات  تحليل    به  خالل  من  األمريكية،  تكساس  بوالية  هارفي  إعصار  أزمة  أثناء  الحكومية 
محاولة بلورة دورها في إغاثة المتضررين    فيشبكي لموقع تويتر لعينة من منظمات القطاع العام  

برامج   أن  النتائج  أوضحت  حيث  األمريكية،  تكساس  والية  ضرب  والذي  هارفي  إعصار  من 
تماعية لشركات القطاع العام قد تمثلت في العديد من المبادرات الخيرية  ومبادرات المسئولية االج

والتبرعات   اإلنقاذ  فرق  خالل  من  التطوعية  األعمال  على  واعتمدت  الوخيمة  النتائج  من  للحد 
 لألسر المتضررة بوجبات غذائية ومالبس وأغطية.

5-  ( طنطاوي  محسن  ميرهان  دراسة  "االتحاد  6(  م2016اعتمدت  لشركة  الحالة  دراسة  منهج  على 
التي تستخدمها الشركة في إطار العمل    االجتماعيإلى تنوع وسائل التواصل    ت “، وتوصلللطيران

ا لدعم اتصاالت المسؤولية االجتماعية للشركة من خالل وجود منصات رقمية  المسئول اجتماعيً 
، ومن خالل ذلك   Facebook ،Twitter ،YouTube ،Instagram ، + google لها في

براز المسئولية إاستطاعت الشركة إبراز برامج المسئولية االجتماعية لها عبر عدة محاور شملت:  
 تطوير الخدمة. يبراز دور الشركة فإ –براز النشاط الخيري للشركة إ  –البيئية وأنشطة االستدامة  

أن العديد من  7( م2014)    Di Giuli, Alberta, and Leonard Kostovetskyتؤكد دراسة   -6
تنتمي للقطاع الغذائي والمطاعم  تكرس أكبر حصة من ميزانية    التيالشركات األمريكية والسيما  

للبيئة(  )صديقة  خضراء  لشركة  تحولها  أو  البيئية  المسئولية  نحو  االجتماعية  مسئوليتها  برامج 
ته هذه الشركات من حمالت  هجظل أزمة االستخدام المفرط ألكياس البالستيك وما وا  فيوالسيما  

البالستيك   والعبوات  البالستيكية  األكياس  الستخدام  نتيجة  بها  وتشهير  تعبئة    فيمقاطعة 
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الشركات   هذه  ذهبت  حيث  تغليف  إلالمأكوالت،  مواد  واستخدام  البالستيك  من  التحول  خرى  أى 
 قابلة إلعادة التدوير بسهولة. 

لـ   -7 مسحية  دراسة  شركات   100على   Yasemin Zengin (2  8 (010وأظهرت  من  شركة 
زمات المالية أل فريقيا أن برامج المسئولية االجتماعية أثناء اأدول مختلفة بقارة  فيالقطاع الخاص 

نظرً  أشكالها  أضعف  في  تكون  تؤدي للشركات  حيث  لها،  المخصصة  الميزانيات  لتقليص  ا 
وتخصيص ألا االجتماعية  المسئولية  واتصاالت  لبرامج  الشركة  ميزانية  لخفض  المالية  زمات 

الدراسة   فتشير  ذلك  ورغم  والتوزيع،  واإلنتاج  بالتصنيع  ترتبط  تنوع  إالميزانية ألولويات أخرى  لى 
الب   بين  المالية  األزمات  أثناء  الدراسة  عينة  للشركات  االجتماعية  المسئولية   ياالقتصاد عد  أبعاد 

القانوني    القانونيعد  والب   الموقف  وبيان  لألزمة  االقتصادية  اإلدارة  لمحاولة  أساسيين  كبعدين 
 للشركة أمام الرأي العام وجماعات المصالح. 

 

الثان الجتماعية  يالمحور  المسئولية  وبرامج  لمبادرات  التصالية  بالستراتيجيات  متعلقة  دراسات   :
 كورونا.عمال أثناء أزمة جائحة أللشركات ا

لـ -1 مسحية  دراسة  خالل  المسئولية   9   (2021)نيوآخر     Teng Xومن  ممارسة  ألساليب 
الصين تبين أن العديد من شركات االعمال قامت بمبادرات    فياالجتماعية أثناء جائحة كورونا  

 BYDا بهدف مكافحة الوباء، ورصدت الدراسة عدة أمثلة على ذلك مثل شركة  مسؤولة اجتماعيً 
للمعقمات والمطهرات اليدوية   إنتاجحيث قامت الشركتان بفتح خط    Foxconnللسيارات وشركة  

مجانً  وتوزيعهم  )الكمامات(  الوجه  التوصيل  وأقنعة  شركة  قامت  كما  وذويهم،  العاملين  على  ا 
ووهان    SF express  اللوجيستيوالشحن   مدينة  فى  للمقيمين  الرئيسية  المستلزمات  بتوصيل 

بهدف تنبيه الصينين بأماكن    baidu mapالصينية تطبيق    Baiduالصينية، كما طورت شركة  
تواجد الفيروس لمحاولة تالشيهاـ هذا باإلضافة لتطوع العديد من سالسل الفنادق الصينية لتحويل  

 ين.الفندق ألماكن عزل وحجر صحي للمصاب 

2- ( علي  زكي  محمد  مها  دراسة  قطاع   10( م2021استعرضت  على  كورونا  فيروس  جائحة  تأثير 
جزءً  التأمين  قطاع  يعتبر  حيث  مصر،  في  والقطاع  التأمين  األوسع  االقتصادي  النظام  من  ا 

وأوضحت الدراسة تأثير الجائحة   ة،المنوط به تقديم استجابة سريعة لألحداث المفاجئة أو الكارثي
إدارة العمل في شركات التأمين وما أحدثته من تكاليف إضافية أو انقطاع في األعمال مع  على  

 زيادة التعويضات المسددة وانخفاض األقساط المحصلة والتغيرات في عمليات االكتتاب وزيادة
التأمين  إعادة  على  ا  .االعتماد  إلدارة  مستقبلية  سيناريوهات  ثالثة  الدراسة  توضح ألوقدمت  زمة 
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ستسير األحداث في حالة انحسار الفيروس أو انتشاره على نطاق أوسع أو ظهور الموجة  كيف  
 .ا لكل سيناريوالثانية المتطورة منه، وما يجب على شركات التأمين فعله وفقً 

لى رصد التأثيرات السلبية لكورونا على  إ 11( م2020أحمد محيي الدين التلباني )  توصلت دراسة -3
االقتصاد المصري، حيث تمثلت هذه التأثيرات في إظهار عيوب هيكلية في االقتصاد المصري 

اللجوء   دون  الريعية  المصادر  من  مجموعة  على  يعتمد  الدولية،  إوالذي  والتنافسية  اإلنتاجية  لى 
ا جراء  كبير  بشكل  المصري  الخاص  القطاع  تضرر  قد  الصغرى  ز ألكما  الشركات  والسيما  مة 

ن أا أدى إلى إغالق بعضها وإعالن اإلفالس، وقد أكدت الدراسة  والمتوسطة والتي واجهت كسادً 
ا شركات  بين  دورها  غاب  التعاونية  االجتماعية  المسئولية  الدراسة  ألبرامج  توصي  حيث  عمال، 

الشركات المحدودة    عمال المصرية بهدف مساندةأل بين شركات ا  تعاونيبأهمية حدوث تضامن  
 ظل هذه األزمة. فيالموارد لتفادي اإلفالس 

زمة جائحة كورونا بشكل تشاركي  أعلى أهمية إدارة   12( م2020أكدت دراسة إيمان عبد العال ) -4
)سواءً  الفيروس  انتشار  من  الحد  في  الحكومية  الجهود  بين  أو   يجمع  الصحة  مستوى  على 

المجتمعية   المشاركة  أهمية  مع  لتحجيم  التوعية(  والرأي  والمال  بالجهد  المشاركة  في  المتمثلة 
كدت الدراسة على أهمية توفير احتياجات العمالة غير  أ، كما  مجتمعيوخلق وعي    ى انتشار العدو 

حالة   من  المتضررة  الفئات  أكثر  ألنهم  الحرة(  المهن  وأصحاب  اليومية  عمال  )مثل  المنتظمة 
كورون  االقتصاديالكساد   جائحة  خلفتها  و التي  مع  أا،  والتنسيق  التعاون  بأهمية  الدراسة  وصت 

األزمة  القيادات   من  للخروج  االجتماعية  الحماية  برامج  في  ونواب(  ومشايخ  )عمد  من  الشعبية 
 بأقل خسائر ممكنة. 

5- ( الجريتلي  محمد  سلوى  الصياد،  محمد  إبراهيم  دراسة  نتائج  أغلب   إلى 13( م2020أشارت  أن 
المبادرات الخاصة بالمسئولية االجتماعية للشركات المصرية أثناء جائحة كورونا تدخل في إطار  
الصحي  القطاع  لدعم  متجهة  أغلبها  وكانت  المؤسسي  العمل  عن  بعيدة  فردية  مبادرات 

ومثل كفالة أسرة داخل مستشفيات العزل،   الصناعي،والمستشفيات، مثل التبرعات بأجهزة التنفس  
 والتبرع ألسر العاملين المصابين.

6-  ( الكريم  العبد  إبراهيم  بنت  صفية  دراسة  ممارسي  إ 14( م2020سعت  دور  على  التعرف  لى 
العالقات العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة في إدارة أزمة كورونا عبر مواقع التواصل 

شملت   استبانة  بتطبيق  وذلك  في    ا مبحوثً   110االجتماعي  العاملين  العامة من  العالقات  إدارة 
الدراسة   توصلت  وقد  السعودية،  الرياض  مدينة  من  إبمستشفيات  األكبر  النسبة  اعتماد  لى 

جائحة   نحو  المعلومات  على  للحصول  كمصدر  االجتماعية  الشبكات  مواقع  على  الممارسين 
الثانية، وقد أكد الممارسون على   القنوات اإلخبارية العربية في المرتبة  أهمية احتواء كورونا، ثم 

على   ينطوي  بشكل  وباء كورونا  المتضرر من  الجمهور  تهم  على معلومات  االتصالية  الرسائل 
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التواصل  مواقع  استخدام  أهمية  على  أكدوا  كما  اإلعالمي،  الطرح  في  ومصداقية  شفافية 
 االجتماعي في توعية الجمهور من مخاطر اإلصابة بالفيروس. 

أن طالب الجامعات المصرية لديهم   15(م 2020زهري )أوضحت دراسة فاطمة مصطفي أحمد ال -7
لتزم الطالب بارتداء الكمامات  اوعي ومسئولية اجتماعية تجاه أزمة كورونا وكذلك أمهاتهم، حيث  

ة كورونا، وقد زادت نسبة تعرضهم  حوالحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء الموجة األولى لجائ
 ا إعالنات الطرق.شاشات التليفزيون المصري وأيًض لحمالت التوعية اإلعالمية عبر 

إلى     Rajvikram M. Elavarasana    &Rishi Pugazhendhi  (2020)16هدفت دراسة -8
باإلضافة    ،التعرف على االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا

الجماهير   مع  التواصل  في  بها  االستعانة  تمت  التي  التكنولوجية  التقنيات  على  التعرف  إلى 
مفردة من   856المتنوعة للوقاية من انتشار الفيروس، وذلك من خالل دراسة مسحية على عينة  

الدراسة  من وتوصلت  الهند،  في  مختلفة  الهندي  ألى  إاطق  الجمهور  تعرض  زيادة  موقع  إن  لى 
كبير بشكل  العالمية  الصحة  اإلخباري   ؛منظمة  النشر  لتكثيف  استراتيجية  أن هناك  حيث يرون 

العينة   ترى  كما  الفيروس،  من  للتوعية  الموقع  هذا  توظيفً أعبر  هناك  الصدمة  ال  ا ن  ستراتيجية 
Risk perception   لخلق سريع،  بشكل  الجائحة  تفاقم  بمدى  للتعريف  المعلومات  عرض  في 

حالة من الخوف اإليجابي أو االحترازي من أضرار انتشار الفيروس وأساليب العدوى، كما لجأت 
ندرويد والتي دشنتها وزارة الصحة الهندية  إللى استخدام التطبيقات الرقمية عبر اإعينة الدراسة  

 ات األخبار لهذا الفيروس.للتعرف على مستجد 

للتعرف على االستراتيجيات االتصالية     Marc Andre & others (2020)  17عمدت دراسة -9
  35لمنظمة الصحة العالمية في إدارة جائحة كورونا حيث أجرى الباحثون مقابالت متعمقة مع  

الصحة العالمية  في منظمة الصحة العالمية ومن خالل نتائج الدراسة وجد اعتماد منظمة    اخبيرً 
وعى  زيادة  بهدف  لها  المختلفة  اإلعالمية  المنصات  بين  والتكامل  التنسيق  استراتيجية  على 
المكاشفة   على  العالمية  الصحة  لمنظمة  االتصالية  الرسائل  اعتمدت  كما  المستخدم،  الجمهور 

الصحة   حول العالم، كما استخدمت منظمة  والمصارحة في عرض النسب اإلحصائية لإلصابات 
لبيان الثار السلبية الناجمة عن التهاون    Intimidationالعالمية استراتيجية التخويف والترهيب  

 تباع اإلجراءات االحترازية للحد من الفيروس. افي 

تحليل      Qiang Chen  (2020)  18أوضحت دراسة   -10 على شبكة    امنشورً   1411من خالل 
صفحة  والس   Sina Weiboالصينية    االجتماعيالتواصل   وزارة  أ،  Healthy Chinaيما  ن 

مثل   إلكترونيا،  كورونا  أزمة  إلدارة  اتصالية  استراتيجيات  عدة  استخدمت  الصينية  الصحة 
بث   النقاش    االطمئناناستراتيجية  دوائر  واستراتيجية  المرضي،  والخوف  الذعر  نشر  وتجنب 

ا في بعض منشوراتها  يًض ، كما استعانت الوزارة أDiscussion loopوالتفاعل مع االستفسارات،  
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باالستراتيجية االستشهادية بالشخصيات الشهيرة واالستشهاد بأقوالهم للتوعية من مخاطر الفيروس 
 وأساليب انتقاله. 

إلى رصد وتحليل وتفسير اتجاهات الجمهور 19( م2020نادية محمد عبد الحافظ )هدفت دراسة   -11
مكافحة  لقرارات  وتقييمه  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  اإلعالمية  المعالجة  نحو  المصري 

المسح   منهج  على  الدراسة  واعتمدت  المستجد،  كورونا  لجمع    اإلعالمي فيروس  االستبانة  وأداة 
م جاء  أهمها:  النتائج  من  لعدد  الدراسة  وتوصلت  المواقع  المعلومات،  أهم  من  السابع  اليوم  وقع 

باستخدام   الدراسة  وتوصي  الفيسبوك،  على  متابعتها  على  الدراسة  عينة  تحرص  التي  اإلخبارية 
متكاملة   تقديم رؤية  على  قادر  وحواري  واستقصائي  تحليلي  تفسيري  ذات طابع  أساليب معالجة 

 .ومتوازنة ألزمة كورونا
زيدان -12 محمد  إسماعيل  آمال  دراسة  االستراتيجيات   20( م 0202) سعت  فعالية  مدى  لقياس 

واإلدارية   كورونا  التياالتصالية  أزمة  إدارة  في  الحكومة  على   ،استخدمتها  التعرف  إلى  إضافة 
بالمعايير   لألزمة  تناوله  في  التزامه  ومدى  الشائعات  مواجهة  في  الرسمي  اإلعالم  استراتيجيات 

باحثة على منهج المسح بشقه الميداني، وتم  المهنية من وجهة نظر النخبة المصرية، اعتمدت ال
قوامها   والطبية  واألكاديمية  النخبة اإلعالمية  الدراسة على عينة عمدية من   . مفردة  120إجراء 

كشفت نتائج الدراسة عن وجود تراخي من جهة الحكومة في اتخاذ بعض القرارات التي كان من  
في وجاءت  األزمة،  بداية  مرحلة  في  اتخاذها  االتصالية    المفترض  االستراتيجيات  مقدمة 

زمة من وجهة نظر النخبة المصرية، استراتيجية تقديم المعلومات المتمثلة  ألالمستخدمة في إدارة ا
في اإلفصاح عن الوباء وخطورته وكيفية التعامل معه، ثم استراتيجية تحويل اللوم إلى المواطنين  

 عية في محاربة الشائعات.بسبب سلوكياتهم الخاطئة، ثم االستراتيجيات الدفا
13- ( عجوة  على  نرمين  دراسة  اتصال  إ21(  م2020هدفت  استراتيجيات  أهم  على  التعرف  لى 

المخاطر التي استخدمتها وزارة الصحة والسكان المصرية في مراحل أزمة كورونا في االتصال  
الفيس بوك المصري عبر موقع  الوزارة    ،بالجمهور  نتائج أهمها استخدام  لعدة  الدراسة  وتوصلت 

عبر صفحتها الستراتيجية توضيح اإلجراءات الحكومية في غالبية المنشورات في مرحلة ما قبل 
للتأكيد   الطمأنة  استراتيجية  تالها  األزمة،  للتعامل مع  االستعداد  إجراءات  توضيح  بهدف  األزمة 

ثم بمصر،  مصابة  حاالت  أي  رصد  عدم  المخاطر  على  من  التحذيرات  في   .استراتيجية  أما 
لألزمة،   األولية  األحداث  استراتيجيةمرحلة  ترويج    جاءت  استراتيجية  ثم  الغموض،  تخفيض 

ها جاءت استراتيجية تصحيح  سزمة نفألالسلوكيات الفّعالة، ثم استراتيجية الطمأنة، أما في مرحلة ا
خالل نشر تقارير الحاالت اليومية بانتظام  الشائعات وتخفيض الغموض في المرتبة األولى من  

بأعداد حاالت اإلصابة والوفاة والشفاء، وتعريف الجمهور بمصادر المعلومات الرسمية، ودعوة 
 الجمهور لطرح استفساراتهم، تالها استراتيجية ترويج السلوكيات الفعالة في المركز الثاني. 
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إلي أنه مع نمو حاالت اإلصابة   Richard, B.; Beatrice, M . (2020)  22توصلت دراسة   -14
عام   منتصف  في  وبريطانيا،    م2020بسرعة  وألمانيا،  وإيطاليا،  المتحدة،  الواليات  في  وخاصة 

االقتصاد العالمي بصورة مدمرة حيث تمثل هذه الدول الست    ى، فقد أثر ذلك علسبانياإو وفرنسا  
ا الرتباط الصناعات فيها بعدد كبير من % من العرض والطلب العالمي نظرً   55التي تضررت  

وتوص الدولية،  التوريد  تفشي    يسالسل  على  المترتبة  الثار  من  التخفيف  لغرض  أنه  الدراسة 
الوقاية  الفيروس، يجب توجيه اإلنفاق الحكومي على   والتخفيف   واالحتواءقطاع الصحة بهدف 

 من حدة انتشار الفيروس. 
  Sánchez A. (2020) -M, García-Sánchez I-Garcíaومن خالل دراسة تحليلية لـ   -15

لـ   23 الرسمية  المواقع  مضمون  تحليل  الدراسة    إسبانيةشركة    34عبر  نتائج    التزاملى  إتشير 
حيث شاركت بعض   ،الشركات ببرامج المسئولية االجتماعية المعتمدة على االستراتيجية الخيرية

تقديم تبرعات لصالح تحسين الرعاية الطبية للمرضى، والتبرع باألغذية والمطهرات   فيالشركات  
با  فيوالمشاركة   الشركات  هذه  تهتم  لم  بينما  العامة،  لألماكن  التطهير    ستراتيجيات العمليات 

 التوعوية حيث انخفضت بشكل ملحوظ اهتمام المبادرات بالتوعية ضد الوباء. 
   David Talbot &Eduardo Ordonez (2020)ومن خالل الدراسة المسحية التي أجراها   -16

أثناء جائحة كورونا  ةثالثألساليب ممارسة المسئولية االجتماعية داخل   24 ، تمثلت  بنوك كندية 
شهور،   5العمل لمدة    بإيقافولى قامت البنوك  ألالمرتبة ا  فيا  المسؤولة اجتماعيً أهم المبادرات  

لمدة   العمالية  الطاقة  بنصف  العمل  ثم    3مع  الجائحة،  عام من  المرتبة   في  يأتي شهور خالل 
الجامعات  ببعض  وعلمية  بحثية  مراكز  تمويل  مع  العزل  لمستشفيات  النقدية  التبرعات  الثانية 

 لوزارة الصحة لمحاولة ايجاد لقاح وعالج للفيروس. والمراكز التابعة
 

  السابقة:الستفادة المتحققة من الدراسات 

يعم  ا -1 أن  السابقة  الدراسات  خالل  من  الباحث  ويصيغ  ستطاع  البحثية  المشكلة  أبعاد  ويحدد  ق 
 أهداف الدراسة بعناية. 

 صياغة تساؤالت الدراسة بشكل يحقق أهدافها. -2
نستجرام والتعرف على أهم  إالمساعدة في التحليل الكيفي للحسابات الرسمية لشركتي الدراسة عبر   -3

 أساليب التحليل الكيفي المتبعة.
يت -4 حتى  السابقة  الدراسات  عليها  تركز  لم  التي  النظرية  الجوانب  تعميقها  ستحديد  للباحث  نى 

مجال المسئولية االجتماعية أثناء    تضيف الدراسة معلومات نظرية جديدة في كيا  وتأصيلها نظريً 
  .زمات األ

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 " االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين  ". محمد محرم. د 280 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 الدراسة:مشكلة 
المستخدمة       االتصالية  االستراتيجيات  على  التعرف  في  الدراسة  هذه  مشكلة  مبادرات    فيتتبلور 

( وألمونيوم البحرين )ألبا( باعتبارهما أكبر شركتين  المسئولية االجتماعية لدى شركتي نفط البحرين )بابكو
على   نشرت  التي  المصورة  للمنشورات  كيفي  مضمون  تحليل  خالل  من  البحريني،  العام  القطاع  في 
الحساب الرسمي للشركتين عبر موقع إنستجرام، والتي لها صلة بالدور االجتماعي والبيئي للشركتين أثناء  

ول حالة كورونا في مملكة  أ)تاريخ إعالن    م2020فبراير    24الفترة من  أزمة جائحة كورونا، وذلك في  
 وشهر(.  عام كامل)لمدة  م2021مارس   25البحرين( حتى  

 

 الدراسة: أهمية 
محاولته      خالل  من  الدراسة  أهمية  عامة  ل  اتأتي  بالعالم  ألمت  التي  العالمية  الصحية  األزمة  عرض 

وآثارها االقتصادية على قطاع األعمال العام في المملكة، مع   م2020ومملكة البحرين خاصة في مطلع  
على الضوء  الجائحةال  تسليط  أثناء  األعمال  لشركات  المسئول  االجتماعي  أهمية   دور  توضيح  ويمكن 
 الدراسة على شقين: 

 المعرفية:األهمية  -أ
الدراسات  -1 ضمن  من  الدراسة  هذه  المسئولية    العربية  تعتبر  بين  الربط  في  نوعها  من  األولى 

 عمال وإدارة األزمات والسيما أثناء جائحة كورونا. ألاالجتماعية والبيئية لمنظمات ا
المواكبة البحثية لمشكالت العصر من خالل تركيز الدراسة على فترة جائحة كورونا وتداعياتها   -2

 المختلفة. 
 

 األهمية التطبيقية:  -ب
الدراسة أهم مبادرات المسئولية االجتماعية والبيئية التي قامت بها شركة ألمونيوم البحرين  تعكس   -1

ا منظمات  استفادة  خاللها  من  يمكن  والتي  البحرين  نفط  العام  أل وشركة  القطاعين  في  عمال 
 . أثناء جائحة كورونا والخاص من تجاربهم في حقل المسئولية االجتماعية والبيئية

جائحة   -2 فترة  أثناء  الدراسة  محل  للشركات  االتصالية  واالستراتيجيات  اإلجراءات  على  التعرف 
الخاص   ستفادةالكورونا   الرقمي  المحتوى  إدارة  أساليب  على  والتعرف  منها،  األعمال  منظمات 

 بالمسئولية االجتماعية عبر حساباتهم الرقمية بموقع إنستجرام.  
ة  ه عيل دور الشركات البحرينية للوفاء بالمسئولية االجتماعية لمواجلتف امقترحً  اتضع الدراسة تصورً  -3

 أزمة وباء كورونا في المجتمع البحريني. 
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 طار المعرفي:اإل

 تي: لويمكن استعراض اإلطار المعرفي للدارسة عبر عدة محاور رئيسية كا 

 المسئولية الجتماعية للشركات )المفهوم واألبعاد(  -1

الوطنية  تعتبر        والمؤسسات  الشركات  عاتق  على  الواقعة  الواجبات  أهم  من  االجتماعية  المسؤولية 
والثقافي   التعليمي  المستوى  وتحسين  تطوير  في  المؤسسات  هذه  من  مستمر  التزام  وهي  بالدول، 

 .واالقتصادي والضمان االجتماعي ألفراد المجتمع وذلك من خالل توفير الخدمات المتنوعة
على أنها جميع المحاوالت التي  غرفة التجارية العالميةلا لتعريف المسئولية الجتماعية وفقا ويمكن       

تســاهم فــي تطـــوع الشــركات لتحقيــق تنميـــة بســبب اعتبـــارات أخالقيــة واجتماعيــة. وبالتـــالي فــإن المســـؤولية 
ا. ولــذلك فــإن االجتماعيــة تعتمــد علــى المبــادرات الحســنة مــن الشــركات دون وجــود إجــراءات ملزمــة قانونيًــ 

 .25المسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم
االلتـزام المسـتمر مـن قبـل مؤسسـات   كما عرفها مجلس  اععمساا العسالمل للتنميسة المسستدامة ب نهسا     

ا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل علـى تحسـين نوعيـة الظـروف األعمال بالتصرف أخالقيً 
 26المحلي.عيشية للقوى العاملة وعائالتهم، إضافة إلى المجتمع الم

المسـؤولية االجتماعيـة علــى أنهـا مفهـوم تقـوم الشـركات بمقتضـاه بتضــمين  ويعرر  التحراد األوروبري     
اعتبــارات اجتماعيــة وبيئيــة فــي أعمالهــا وفــي تفاعلهــا مــع أصــحاب المصــالح علــى نحــو تطــوعي. ويركــز 
االتحــاد األوروبــي علــى فكــرة أن المســؤولية االجتماعيــة مفهــوم تطــوعي ال يســتلزم ســن القــوانين أو وضــع 

 27تزم بها الشركات للقيام بمسؤوليتها تجاه المجتمعقواعد محددة تل
العالمية     التقييس  لقراراتها   ISO أما منظمة  المترتبة  المؤسسة عن الثار  بأنها: مسؤولية  فقد عرفتها 

المجتمع   الشفافية    والبيئةعلى  المستدامة    والسلوكعبر  التنمية  المتناسق مع  المجتمع    ورفاهيةاألخالقي 
 28بعين االعتبار توقعات المساهمين. عن أخذ  فضالً 

 29لى:إا لما أسماه "هرم المسئولية االجتماعية" أبعاد المسئولية االجتماعية وفقً  Carrollصنف  وقد 
القتصادي - : يتمثل في عمل المنظمات على تحقيق األرباح وزيادة العائد على االستثمار  البعد 

عن   فضاًل  الشركة،  في  من  للمساهمين  العاملين  وحماية  المناسب  العمل  توفير  في  مسؤوليتها 
 أخطار العمل مع ضمان حقهم في العمل.

القانوني - أو البعد  الدول  تسنها  التي  واألنظمة  والتشريعات  بالقوانين  المنظمة  التزام  في  يتمثل   :
في    ومقبوالً   مسؤوالً   االمجتمع، والتي تعتبر بمثابة تشجيع والتزام لهذه المنظمات بأن تنتهج سلوكً 

بأن البعد القانوني في    كوال شأنشطتها ومخرجاتها المقدمة للمجتمع وأال ينتج عنها أي ضرر،  
يعمل   بل  المجتمع،  أو  بالمستهلك  المنظمة  فقط بحدود عالقة  ينعكس  االجتماعية ال  المسؤولية 
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على حماية المنظمات بعضها من البعض الخر من جراء أساليب المنافسة غير العادلة التي قد 
 . واإلداري والفساد المالي  االحتكارتحصل، أو من 

القول   يمكن  المسؤولية   إنوعمومًا  تحقيق  في  األساس  هما  والقانوني  االقتصادي  البعدين 
نسانية وبالشكل  إل ال للقيام باألنشطة األخالقية واا ال يمكن للمنظمة االنتقماالجتماعية، إذ بدونه

 المطلوب.  
األخالقي - أفراد البعد  من  والعامة  المساهمون،  يثيره  الذي  المقبول  التسويقي  بالسلوك  يتمثل   :

المجتمع، والمستثمرون، والمستهلكون، والمنظمات الصناعية ذاتها، ومعظم هذه المفاهيم التي يتم 
بمثابة قوان المجتمع، وعلى هذا  اعتمادها هي  المسوقون في تعاملهم مع  بها  يلتزم  ين أو أعراف 

عالقات   لبناء  القانونية  الجوانب  إلى جنب مع  تعمل جنبًا  الجوانب األخالقية  األساس أصبحت 
 تسويقية طويلة األجل.  

)الخيري( - اإلنساني  أحد  البعد  يمثل  ال  قد  والذي  االجتماعية  المسؤولية  في  الهرم  قمة  وهو   :
تحتلها  متط التي  والمكانة  والشهرة  الرفاهية  يمثل  حقيقته  في  أنه  إال  الشركة  في  العمل  لبات 

 نسانية. إلواالشركة، عبر ما تقوم به من فعاليات خيرية لخدمة المجتمع والبيئة 
 الفئات المستهدفة من مبادرات وبرامج المسئولية الجتماعية:  -2

 تي:لالشركات لتستهدف عدة شرائح وفئات كا فيتتجه برامج ومبادرات المسئولية االجتماعية 
المحلي:   - المجتمع  تجاه  الجتماعية  لمنظمات المسؤولية  بالنسبة  المحلي  المجتمع  يعتبر 

يتطلب  الذي  األمر  وتعزيزها،  العالقات معه  متانة  تجسيد  إلى  تتطلع  إذ  األعمال شريحة مهمة 
تجاهه،   نشاطاتها  مضاعفة  المحلي:  منها  المجتمع  تجاه  االجتماعية  المسئولية  أنشطة  ومن 

مشكلة   من  الحد  في  المساهمة  والحدائق،  الجسور  إنشاء  التحتية،  البنية  دعم  في  المساهمة 
البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية الترفيهية، دعم مؤسسات المجتمع المدني، تقديم العون  

الخاصة االحتياجات  البحوث   لىإباإلضافة    ، لذوي  كمراكز  العلمية  للمراكز  المتواصل  الدعم 
الخيرية،  و والمستشفيات   األعمال  والفن،  و رعاية  وإقامة و الرياضة  المؤسسات،  وتدريب  التعليم 

 30المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي. 
من خالل   البشري، تولي المنظمات اهتمامها لرأس المال  :  تجاه الموظفين  المسؤولية الجتماعية -

التدريب والتطوير المستمر وتحقيق العدالة الوظيفية بهدف خلق رضا وظيفي وبناء عاملين مهرة،  
  يفضلون أن أكثر العاملين  إلى   Sharma, R., & Sharma, M. (2011)   31وتشير دراسة  

 .العمل في المنظمة التي لديها سياسات بيئية ومجتمعية جيدة
تجاه - الجتماعية  المجتمع ذات أهمية كبيرة لكل  العمالء:    المسؤولية  الشريحة من  تعتبر هذه 

بأسعار   المنتجات  تقديم  الشريحة  لهذه  الموجه  االجتماعي  األداء  ومن  استثناء  بدون  المنظمات 
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ونوعيات مناسبة، واإلعالن لهم بكل صدق وأمانة وتقديم منتجات صديقة لهم وأمينة باإلضافة  
بشأن واضحة  إرشادات  تقديم  التي    إلى  األضرار  بمعالجة  المنظمات  والتزام  المنتج،  استخدام 

تحدث بعد البيع وتطوير مستمر للمنتجات هذا باإلضافة إلى االلتزام األخالقي بعدم خرق قواعد 
 32العمل مثل االحتكار.  

الموردين:   - تجاه  الجتماعية  ينظر إلى العالقة ما بين الموردين ومنظمات األعمال المسؤولية 
إن تطلعاتهم  على  األعمال  منظمات  تحترم  أن  الموردون  يتوقع  لذلك  متبادلة،  مصالح  عالقة  ها 

المواد   أنواع  لبعض  وخاصة  التوريد  في  باالستمرار  تلخيصها  يمكن  التي  المشروعة  ومطالبهم 
األعمال   لمنظمات  المجهزة  للمواد  ومقبولة  عادلة  وأسعار  اإلنتاجية،  للعمليات  الالزمة  األولية 

طرق  باإلضافة   مختلف  على  الموردين  وتدريب  التعامل،  في  والصدق  االلتزامات،  تسديد  إلى 
 33تطوير العمل. 

البيئة: - تجاه  الجتماعية  ا حماية  حيث تستهدف مبادرات المسئولية االجتماعية أيًض   المسؤولية 
ومكافحة   البيئية  االستدامة  وضمان  التلوث  أالبيئة  األعمال    البيئي،نواع  شركات  توجه  حيث 

بمنتجات   البيئة  على  الحفاظ  ومحاولة  المختلفة  بأنواعه  البيئي  التلوث  من  الحد  نحو  جهودها 
 34ا من خالل تطبيق اإلدارة البيئية بعناصرها الفعالة. يًض أوأنشطة صديقة للبيئة، و 

المساهمين - تجاه  الجتماعية  تعد فئة المساهمين فئة مهمة من أصحاب المصالح  :  المسؤولية 
تعظيم   ربح،  أقصى  بتحقيق  تجاههم  المنظمة  مسؤولية  وتكمن  المنظمة.  نشاط  من  المستفيدين 

 35قيمة السهم، زيادة حجم المبيعات، باإلضافة إلى حماية أصول المنظمة. 
   ماعية:الجتاستراتيجيات المسئولية  -3

   36للشركات:ستراتيجيات أساسية للمسئولية االجتماعية اهناك أربع 
المعرقلة   - المتطلبات  Obstructionist Strategy الستراتيجية  بتلبية  هنا  الشركة  تهتم 

 االقتصادية فقط، أما المتطلبات االجتماعية فيتم مقاومتها ومحاربتها من قبل إدارة الشركة. 
الدفاعية    - بالقيام  Defensive Strategy الستراتيجية  تهتم الشركة وفقًا لهذه االستراتيجية 

القتصادية والقانونية. فمع زيادة الضغوط بالمطلوب منها قانونيا ، من خالل تطبيق المسئوليات ا
إلى  الشركات  تلجأ  والبيئة،  المستهلك  بحماية  تنادي  التي  األصوات  وزيادة  والسوقية  التنافسية 

 المناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل االلتزامات االجتماعية والبيئية. 
االستراتيجية إلى تبني الحد  تشير هذه   Accommodative Strategyالستراتيجية التكيفية  -

وكذا   والقانونية  االقتصادية  بالمسئوليات  االلتزام  خالل  من  األخالقية،  المتطلبات  من  األدنى 
المسئولية   فرضية  من  االستراتيجيات  من  النوع  لهذا  المستخدمة  الشركة  وتنطلق  األخالقية. 

الحكوم  الملقاةاالجتماعية   التشريعات  تجاوز  عاتقها في عدم  لمساءلة على  تتعرض  ية حتى ال 
ا مع المعايير السائدة للمجتمع والقيم والتوقعات السائدة. وسلوك الشركة يكون منسجمً  .  القانونية
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أحيان أخرى قد ينشأ هذا السلوك نتيجة للضغوط الخارجية فقط وليس نابعًا من ثقافة    فيولكن  
 الشركة. 

المبادرة   - توفير    Proactive Strategyاستراتيجية  في  المبادرة  زمام  الشركات  تأخذ  وهنا 
والقانونية   االقتصادية  المسئوليات  من  كل  لتلبية  مصممة  وتكون  االجتماعية  المتطلبات 

إمكانية    واألخالقية، وكذا  إليها،  توجه  التي  االتهامات  مع  للتعامل  االستعداد  لديها  ويكون 
االستجابة للضغوط الخارجية والتهديدات وكذا التشريعات الحكومية، كما تقوم الشركات من خالل  

 أن تعزز سمعتها في السوق.  شأنهاهذه االستراتيجية بمساندة األعمال والمبادرات التي من 
 األداء الجتماعي المسئول للشركات: مؤشرات قياس -4

 هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خاللها تقييم وقياس األداء االجتماعي المسئول للمؤسسات: 
ــر  مؤشرررر األداء الجتمررراعي للعررراملين بالمؤسسرررة: - ــاليف األداء بخـــالف األجـ ــع تكـ ــمل جميـ ويشـ

األساســـي الـــذي تقدمـــه المؤسســـة للعـــاملين فيهـــا بغـــض النظـــر عـــن مـــواقعهم التنظيميـــة أو نـــوع أو 
طبيعــة أعمــالهم وتقــوم المؤسســة بــااللتزام بتــوفير كافــة العوامــل الالزمــة لخلــق وتعميــق حالــة الــوالء 

يبهم وتحســـــين وضـــــعهم الثقـــــافي واالهتمـــــام وانتمــــاء العـــــاملين كاالهتمـــــام بحـــــالتهم الصـــــحية وتــــدر 
 37بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم.

لحمايــة الموجــه : يشــمل كافــة تكــاليف األداء االجتمــاعي مؤشررر األداء الجتمرراعي لحمالررة البيئررة -
أفــــراد المجتمــــع المحــــيط الــــذي تعمــــل المؤسســــة داخــــل نطاقــــه الجغرافــــي حيــــث تحــــاول جاهــــدة رد 

محيطـة والمتولـدة مـن أنشـطتها الصـناعية، وهـذه تشـمل علـى تكـاليف حمايـة األضرار عن البيئة ال
 38تلوث الهواء والبيئة البحرية والمزروعات واألعشاب الطبيعية وتلوث المياه.

يتضــمن كافـــة تكــاليف األداء التــي تهـــدف إلــى إســـهامات  :مؤشررر األداء الجتمررراعي للمجتمررع -
ــى ا ــذلك علـ ــتملة بـ ــع مشـ ــة المجتمـ ــة فـــي خدمـ ــة المؤسسـ ــات التعليميـ ــاهمات للمؤسسـ ــات والمسـ لتبرعـ

والثقافيــــة والرياضــــية والخيريــــة ثــــم تكــــاليف اإلســــهامات فــــي بــــرامج التعلــــيم والتــــدريب االجتمــــاعي 
 39ومشاريع التوعية االجتماعية.

تشــمل كافــة تكــاليف األداء التــي تنصــب فــي خدمــة  مؤشررر األداء الجتمرراعي لتطرروير اإلنتررا : -
ــتهلكين ــم  ؛المسـ ــوير ثـ ــاليف البحـــث والتطـ ــاج وتكـ ــودة اإلنتـ ــى جـ ــاليف الرقابـــة علـ حيـــث تتضـــمن تكـ

وتــدريب وتطــوير العــاملين وغيرهــا مــن الخــدمات التــي  ،تكــاليف ضــمانات المتابعــة مــا بعــد البيــع
  40تحقق حالة الرضا عن المنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلكين.

 : اتصالت المسئولية الجتماعية -5
ا تنتهجه المنظمة بهدف تقديم الذات  مً مها  بداعيً إا و ا إداريً وتعد اتصاالت المسئولية االجتماعية نشاطً      

واإلعالن عن دورها االجتماعي المسؤول بشفافية ولتعزيز سمعتها وصورتها الذهنية وبناء مكانة لها لدى  
 41أصحاب المصالح. 
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 42زات وهي:مرتك  10وتعتمد اتصاالت المسئولية االجتماعية على 
من خالل ذكر الحقائق والمعلومات المجردة في تقارير    :Transparencyالشفافية واإلفصاح   .1

 المعلومات والرسائل االتصالية. 
والبداع   .2 فكلما كانت اتصاالت المسئولية االجتماعية متسمة باإلبداع    :Authenticityالحداثة 

 والحداثة كلما نجحت في تحقيق أهدافها.
األخالقية   .3 بالمواثيق  األخالقيات    سواءً   :Ethicalityاللتزام  أو  ملزمة  مهنية  أخالقية  مواثيق 

 العامة أو أخالقيات اإلعالم والتواصل مع الجمهور لتحقيق الصالح العام للمجتمع. 
رسائل    : Interctivity التفاعلية .4 تطوير  خالل  من  المصالح،  جماعات  إشراك  على  قائمة 

 ئي االتجاه. ثنا  تفاعلية بشكل
جماعات   :Continuityالستمرارية   .5 مع  تنقطع  وال  المؤسسات  بدوام  دائمة  اتصاالت  فهي 

 المصالح والمستهدفين. 
والتناسق   .6 متضاربة،   :Consistencyالتناغم  ال  متكاملة  االتصالية  الرسائل  تكون  بحيث 

نشاط   ولكل  المسؤول،  بالنشاط  يرتبط  االتصالية  الرسائل  رسائله    اجتماعيفصياغة  للشركة 
لخدمة   معا  متناسقة  كلها  الرسائل  هذه  تكون  أن  البد  الشاملة  الكلية  النظرة  في  ولكن  الخاصة 

 سمعة الشركة وصورتها. 
التصا .7 القنوات  من نجاح اتصاالت المسئولية االجتماعية عدم    :  Multichannelلية  تعددلة 

االعتماد على وسيلة اتصالية واحدة بل تعدد قنوات ووسائل االتصال كي تصل الرسالة المطلوبة  
 بأكثر من وسيلة وللشرائح المستهدفة.

عن   :Simplicityالبساطة   .8 والبعد  األسلوب  وسالسة  االتصالية  الرسائل  صياغات  في 
 التعقيدات.

المحتوى التصالي   .9 من الرتابة اإلبقاء على المحتوى االتصالي    : Refresh Contentتجديد 
عبر   التعريفي  محتواها  لتحديث  االجتماعية  المسئولية  برامج  تحتاج  حيث  وتحديث،  تجديد  دون 

 .االجتماعيمنظمة وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الرسمي لل اإللكترونيالموقع 
كسفراء    .10 الموظفين  على  كبير من    :Employees as Ambassadorsالعتماد  جزء 

الرسمين  المتحدثين  أفضل  فهم  الشركة  موظفي  من  يتحقق  االجتماعية  المسئولية  اتصاالت 
موظف  للشركة، لخلق  كبيرة  أولوية  لها  الداخلية  االتصاالت  أينما  فعملية  للشركة  سفراء  بمثابة  ين 
 وجدوا. 

وكي تولد اتصاالت المسئولية االجتماعية من األساس فالبد من المزاوجة بين استراتيجية المنظمة        
بمعنى   بها،  االجتماعية  المسئولية  أبعاد  أوبرامج  على  مشتملة  المنظمة  وقيم  ورسالة  رؤية  تكون  ن 

ب المسؤول،  االجتماعي  العمل  نحو  المبادرة  استراتيجية  وتتبني  االجتماعية  خطط  المسئولية  تأتى  التالي 
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وبرامج وأنشطة المسئولية االجتماعية لها متناغمة مع االستراتيجية العامة، ومتكاملة مع مسارات العمل 
 43واإلنتاج وإدارة الموارد البشرية بالشكل الفعال. 

  44ولذلك لمكن تحديد عناصر العملية التصالية للمسئولية الجتماعية للشركات في العناصر التالية: 
ويقصد به رؤية ورسالة الشركة وقيمها ومدى اتفاق هذا التوجه مع    توجه الستراتيجي للشركة:ال •

 أبعاد المسئولية االجتماعية.
والتصالت • العامة  العالقات  وإدارة  للشركة  العليا  حيث تعتبر اإلدارة العليا    :المؤسسية اإلدارة 

واالتصاالت   العامة  العالقات  إدارة  من  بدعم  االتصالية  السياسات  واضعو  هم  )القيادات( 
يقومو  من  وهم  وتحديد   ن المؤسسية،  والتوقيتات  االتصالية  والخطط  األهداف  بصياغة 

 ا. المخصصات المالية أيًض 
التصالية: • الرسائل االتصالية بشكل كبي  الرسائل  المسئولية وترتبط  بأنشطة وبرامج ومبادرات  ر 

وتصنف   للشركة،  للبعد   الرسائلاالجتماعية  اتصالية  رسائل  األول:  نوعين  الى  هنا  االتصالية 
رسائل األداء البيئي والحفاظ    –)رسائل لخدمة المجتمع    :االجتماعي للمسئولية االجتماعية مثل

رسائل مرتبطة بمساندة الحكومات أو   –رسائل مرتبطة بالعمل الخيري والتطوعي    –على البيئة  
 الرياضي نحو قضايا المجتمع أو إبراز الدور    التوعوي رسائل للدور    –  المدنيمنظمات المجتمع  

العمل    ،(  والثقافي بيئة  داخل  أو  للعمالء  موجهة  االقتصادي  للبعد  اتصالية  رسائل  الثاني:  أما 
 لتعزيز الموارد البشرية أو المادية للمنظمة. 

موقع    التصالية:  الوسائل • بين  االجتماعية  المسئولية  اتصاالت  في  االتصالية  الوسائل  تتنوع 
المطبوعات والتقارير السنوية وكذلك تقارير   –مواقع التواصل االجتماعي    –  اإللكترونيالشركة  

االجتماعية   للمسئولية  المحاسبي  المصالح    –اإلفصاح  أصحاب  مع  الدورية    –االجتماعات 
 المؤتمرات والندوات وأنشطة العالقات العامة المختلفة.  –التقليدي وسائل اإلعالم 

المستهد : • الجماهير  الجمهور  من  نوعين  االجتماعية  المسئولية  اتصاالت  تستهدف    : حيث 
 موجهة للخارجيين.  ى خر أو اتصاالت موجهة ألصحاب المصالح الداخليين 

والتحاور: • الحو   التشارك  وإدارة  الصدى  رجع  عملية  بع  المصالح  ويقصد  مجموعات  مع  ار 
 ومحاولة غمسهم في حوار مستمر بين الشركة والمستهدفين.

المستمر: • االتصالي    وهي  التقييم  المسار  لتصحيح  وبعدها  االتصال  عملية  مع  متزامنة  مرحلة 
 وتقييم مدى جودته في تحقيق أهدافه.

 مبادرات المسئولية الجتماعية للمؤسسات البحرينية أثناء جائحة كورونا:    -6
مارس  ( حسب منظمة الصحة العالمية في  )جائحة، ثم اعتباره  م2019مع تفشي وباء كورونا أواخر       

، بدأت جهود الدول والمؤسسات الصحية في العمل للحد من انتشار الفيروس وتوعية المواطنين  م2020
 .بأساليب العدوى واالنتقال، خاصة مع بعض التصريحات المقلقة لقادة العالم حول الفيروس
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فبراير أول حالة    24فقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ    البحرين،وبالنسبة ألزمة جائحة كورونا في مملكة  
في   بيــن    المملكة،كورونا  الفاعــل  والتنســيق  التكامــل  في  الحكومية  األجهزة  شرعت  التاريخ  ذلك  ومنذ 

مؤسســات المملكة ضمــن الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الفيــروس ولمواجهــة االضــرار الناجمــة عــن انتشــاره  
اوم المؤسســات  ألنهــا  مــن  العديــد  وبـادرت  طبيعــي.  بشــكل  الحيــاة  ســير  تعطــل  علــى  المترتبــة  ضــرار 

علــى  الجائحــة  آثــار  تحجيــم  فــي  للمشــاركة  وجماعيــة  فاعلــة  بمســاهمات  والخاصــة  واألهليــة  الرســمية 
  45يلي: لى محورين كما هم المبادرات عأ ويمكن استعراض  الوطني،المستوى 
 إجراءات ومبادرات على الصعيد المؤسسي:  -أ
الفريق   • وكذلك  البحريني  العهد  ولى  برئاسة  الحكومية  التنسيقية  اللجنة  للتصدي   الوطنيتأسست 

 زمة والخروج بأقل خسائر ممكنة. أللفيروس كورونا والهدف األساسي لهما هو إدارة ا
العا • التعليميــة  المؤسســات  فيهــتــم غلق  بمــا  العالــي، واســتئناف    امــة والخاصــة  التعليــم  مؤسســات 

عــد. كمــا وفــرت حكومــة مملكــة البحريــن منصــات العمليــة التعليميــة بتطبيــق نظــام التعليــم عــن ب  
 لهــذه الفتــرة.تعليميــة مختلفــة لتدريــس الطلبــة لتفــادي انقطــاع تعليمهــم خــال 

صدور قــرار ديــوان الخدمــة المدنيــة بحــث الجهــات الحكوميــة أن تعطــى األولويــة لتطبيــق سياســة  •
ا مــن  يعانــون  ممــن  للموظفيــن  المنــزل  مــن  والموظفــات  أل العمــل  والمزمنــة،  التنفســية  مــراض 

 اعات الرعايــة.الحوامــل والموظفــات المســتحقات لســ
إغالق أغلــب األماكــن العامــة لتقليــل التجمعــات وتنظيــم عمــل المحــال التجاريــة والمطاعــم ودور   •

الســينما وصــاالت الرياضــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــال التــي توفــر الســلع األساســية والتمويــن مثــل 
أصـ  محالت  فقــد  فيهــا  األغذيــة،  للعامليــن  صارمــة  إرشــادات  البحريــن  مملكــة  حكومــة  ـدرت 

للفئــات األكثــر عرضــة للخطــر عنــد   وتــم تخصيــص أول ســاعة مــن فتحهــا،  إليهــا،  والمرتاديــن 
 فيــروس مثــل كبــار الســن والنســاء الحوامــل. بالاإلصابــة 

فواتيــ • بدفــع  الحكومة  والمــاء  قامت  الكهربــاء  تأجيــل  لر  تــم  كمــا  أشــهر،  لثالثة  والشــركات  ألفــراد 
جميــع  أقســاط  وتأجيــل  أشــهر،  لثالثة  والشــركات  شــهور  لســتة  للمواطنيــن  القــروض  أقســاط 

 لمــدة ســتة أشــهر. الخدمــات اإلســكانية بمــا فيهــا الوحــدات والبيــوت والشــقق والقــروض اإلســكانية 
أشــهر • لثالثة  البلديــة  الرســوم  مــن  التجاريــة  المؤسســات  إعفــاء  المؤسســات    ،تــم  إعفــاء  تــم  كمــا 

إعفــاء  إلــى  إضافــة  والحكوميــة،  الصناعيــة  األراضي  اســتئجار  رســوم  من  والتجاريــة  الصناعيــة 
 ـن رســوم الســياحة لثالثة أشــهر.  المنشــآت والمرافــق الســياحية مـ

 إجراءات ومبادرات على الصعيد التوعوي: -ب
البحريـن        مملكة  والوافديـن    بإطالققامت  للمواطنين  الموجهة  والمبتكرة  النوعية  المبادرات  مــن  جملة 

هم الحـس الوطني  علــى حد سـواء وتركـز علــى تفعيــل دور جميـع أفـراد المجتمع البحرينـي وبما يرفع لدي
 والمسـئولية التشــاركية فــي مواجهة جائحـة كورونـا ومــن أبرزها: 
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إطالق حملة إعالمية بعنوان " مجتمع واعي" بهدف توعية المجتمع البحريني بالمرض وأعراضه   •
 والهندي.وسبل الوقاية منه وقد تم ترجمة الحملة للغات كثيرة مثل اإلنجليزية واألوردو 

تطبي • اتدشين  المعلومات والحكومة اإلق "مجتمع واعي" عبر  بمبادرة من هيئة  لكترونية  إلنترنت 
مواعيد للفحص أو تلقى التطعيم وتحديد    زخبار وحجألوالذي يتيح عدة خدمات إلكترونية مثل ا

 المجال الجغرافي لإلصابات وتتبعها.
للمقيمين   • وتتيح  الحكومة  قبل  من  تدار  رقمية  منصة  وهي  للتطوع  الوطنية  المنصة  تدشين 

مثل التطوع في التجارب السريرية   الميدانيوالمواطنين التطوع في مجال الخدمات الطبية والعمل  
 والنفسي للمصابين.  والمعنوي  الماديؤسسات وتقديم الدعم وتعقيم المناطق والم

أطلق المجلس األعلى للمرأة حملة توعية بشعار " متكاتفين ألجل سالمة البحرين" لرفع جاهزية   •
انتشار   بأساليب  العاملة  والمرأة  األمهات  ولتوعية  معه  والتأقلم  الفيروس  مع  التعامل  في  األسر 

 م للبيوت. الفيروس وأساليب التعقيم السلي
المؤسسة الملكية لألعمال الخيرية حملة "فينا الخير" بهدف حشد التبرعات لصالح األسر    ت أطلق •

 المتعففة والعمالة الوافدة التي تأثرت باألزمة. 
إطالق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بشعار التطعيم وقاية، بهدف حث المقيمين   •

 المجاني للوقاية من الفيروس. والمواطنين بأهمية تلقى التطعيم
 

 اإلطار المنهجي: 

الدراسة    نوع الدراسة: .أ البحثية مع  إتنتمي هذه  الظاهرة  تهتم بوصف  التي  الوصفية  الدراسات  لى 
أجزائها   على  للتعرف  للظاهرة  الدقيق  التحليل  لتشمل  تمتد  ولكن  بالتوصيف  فقط  االكتفاء  عدم 

 ومكوناتها ومسببات حدوثها. 
الكيفياعتمدت الدراسة على    منهج الدراسة: .ب  المضمون  تحليل  حيث تم توظيفه من خالل    منهج 

ل مضمون كيفي للمنشورات المتاحة على الحسابات الرسمية لشركتي الدراسة عبر موقع  إجراء تحلي
نستجرام، حيث لم يكترث الباحث بالتحليل الكمي للمضمون بقدر ما تم التركيز على التحليل الكيفي  إ

للمضمون للتعرف على طبيعة االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في مضامين المنشورات الخاصة  
وتأطير أهم المبادرات التي حدثت   ،نستجرامإعبر    "ألبا وبابكو"ادرات المسئولية االجتماعية لدى  بمب

المستخدمين معها، كما   تفاعل  بالمنشورات ورصد كيفية  التفاعلية  السمات  التحليل ورصد  أثناء فترة 
المقارن تستند الدراسة في منهجها على   ي أسلوب  عرض النتائج فإلى  حيث عمد الباحث    األسلوب 

بهدف مقارنة ممارسات ومبادرات المسئولية االجتماعية في    "ألبا وبابكو"المقارنة بين شركتي الدراسة  



                                                                                                                             www.epra.org.eg                            www.jprr.epra.org.eg                         األوسطمجلة بحوث العالقات العامة الشرق  - ثالثونوال السادس العدد  289 

www.epra.org.eg                      

والجوانب  وأيًض   ،الشركتين والتصميمات  الشكلية  الجوانب  حيث  من  المنشورات  جودة  مقارنة  ا 
 الموضوعية المرتبطة بمحتوى المنشور. 

الطوبولوجي نموذج    في للمضمون:النموذج العلمي المتبع في التحليل الكي .ج   التحليل 
ypologicalT    لـ والتركيب(  البنية  وتحليل   ، Hatch,J. (2002)  46)تحليل  رصد  به  ويقصد 

المحتوى إلى فئات معينة لخدمة أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته أو اختبار فروضه لتحقيق فهم  
النموذج في الدراسة من خالل عدة خطوات إجرائية أكثر عمًقا للظاهرة البحثية، وقد تم تطبيق هذا  

 كالتي:
تحديد معلم التحليل )أو وحدة المفردة( وهو المنشور عبر موقع إنستجرام، ونظًرا لخصوصية   -1

هذا الموقع فيعتبر معلم التحليل هنا مركًبا، حيث يشتمل المعلم على أكثر من مكون )صورة  
 + نص+ وسم+ وربما وصالت فائقة(.

كل المعالم )المنشورات عبر حسابات الشركتين عبر إنستجرام( في فترة الدراسة بعناية  قراءة   -2
 ثم االختيار العمدي لكل المنشورات التي لها صلة بموضوع الدراسة فقط.

الدراسة  -3 لشركتي  االجتماعية  المسئولية  بمبادرات  مرتبط  منشور  كل  لمضمون  متعمقة  قراءة 
 حظات عن كل منشور.أثناء جائحة كورونا ثم تسجيل مال

ومضمون   -4 بشكل  مرتبطة  فئات  عدة  تحديد  خالل  من  )مكوناته(  المنشور  تراكيب  تحليل 
المنشور   )موضوع  مثل  المنشور    –المنشور  المرفقة    -لغة  أو    –الوسوم  الصور  طبيعة 
 الهدف منه(.  –أساليب التفاعل مع المنشور  –التصميمات أو الفيديوهات المرفقة 

الموضوعات   -5 الموضوعات تجميع  أهم  واستخالص  المنشورات  بين  عالقات  لبناء  المتشابهة 
 المرتبطة بمبادرات المسئولية االجتماعية للشركتين. 

على  -6 التعرف  بهدف  حدة،  على  شركة  لكل  الواحد  الحساب  منشورات  بين  العالقات  تحليل 
للع مبادراتها  عن  اإلعالن  في  شركة  كل  تنتهجها  التي  االتصالية  مل االستراتيجيات 

 االجتماعي المسئول أثناء جائحة كورونا. 
كتابة التقرير النهائي للنتائج، مع مقارنة النتائج بين الشركتين، واختيار بعض االقتباسات من   -7

 المنشورات التي تم تحليلها لدعم النتائج وتعميقها. 
ن على  أجريت الدراسة داخل مملكة البحري  الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية للدراسة: . د 

أكبر شركتين من شركات القطاع العام البحريني، شركة ألمونيوم البحرين )ألبا( وشركة بترول البحرين  
ول حالة كورونا  أ )تاريخ إعالن    م2020فبراير    24)بابكو(، وذلك في مدة زمنية محددة بدأت منذ  

حتى   البحرين(  مملكة  وشهر(  م2021مارس    25في  كامل  عام  كيفي    )لمدة  تحليل  خالل  من 
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نستجرام عن موضوع محدد وهو إلمضمون المنشورات التي تم نشرها عبر حسابات الشركتين على  
 . مبادرات المسئولية االجتماعية للشركتين أثناء جائحة كورونا فقط

شورات المتاحة  ينحصر مجتمع الدراسة التحليلية في كل المن  :ةمجتمع وعينة الدراسة التحليلي .ه
نستجرام، وقد قام الباحث بسحب عينة غير  إعبر موقع    " بابكو وألبا" عبر الحسابات الرسمية لشركتي  

العمدية العينات  نوع  من  مبادرات    ؛احتمالية  ناقشت  التي  المنشورات  اختيار  الباحث  تعمد  حيث 
،  امنشورً   64وبلغ قوام العينة  وأنشطة المسئولية االجتماعية للشركتين أثناء فترة التحليل )عام وشهر(  

 . "ألبا"على حساب شركة  امنشورً  46، و"بابكو"على حساب شركة  امنشورً  18بواقع 

 اإلطار النظري: 

  "نموذ  التصال الستراتيجي المسئول للشركات"

يقوم  كإطار نظري لها، و   نموذج االتصال االستراتيجي المسئول للشركات تعتمد هذه الدراسة على        
العالقة والمعنيين بالرسائل االتصالية    ات هذا النموذج على ركيزتين األولى: تحديد الجهات واألطراف ذ 

ملتزمة    المختلفة، رسائل  تكون  بحيث  نشرها  على  ويعمل  يقدمها  التي  والرسائل  الموضوعات  الثانية: 
  47ا.ا وبيئيً ومسؤولة اجتماعيً 

نوعواالتصال   له  أساسيا المسئول  البيئة  ا ن  على  الحفاظ  في  المنظمة  دور  إبراز  هدفه  بيئي  اتصال  ن: 
للمنظمة مثل أعمالها الخيرية ودورها    االجتماعيبراز الدور  إ واتصال اجتماعي هدفه    ،والتنمية المستدامة

 48في تطوير الموارد البشرية بها وإفادة مجتمعها.
وفقً  المسؤول  االتصال  تعريف  على  ويمكن  للنموذج  بعين  أا  يأخذ  الذي  االتصال  ذلك  هو    االعتبارنه: 

وأيًض  ينشرها  التي  للرسائل  والمجتمعية  البيئية  المنظمة  الجوانب  توجهها  التي  الرسالة  نقل  طرق  في  ا 
 49لجماعات المصالح المستهدفة.

  50النموذ  في اآلتي: ا لهذا ويمكن إجمال مبادئ التصال الستراتيجي المسؤول للشركات وفقا 
 اإلعالن حول شروط تصنيع المنتجات وعرض آثار نشاطات المنظمة على البيئة والمجتمع.  -1
 ترويج السلوكيات التي لها تأثيرات إيجابية على المجتمع.  -2
 استخدام وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة بتكامل وتناغم. -3
 وتعميق سبل االتصال الحواري معهم.فتح قنوات تفاعلية مع جماعات المصالح  -4
األقوال  -5 بين  واالتساق  والمصداقية  الشفافية  مبادئ  تطبيق  خالل  من  والتضليل  الغش  تجنب 

 واألفعال.
  51وتتمثل أهدا  التصال الستراتيجي المسئول في اآلتي:



                                                                                                                             www.epra.org.eg                            www.jprr.epra.org.eg                         األوسطمجلة بحوث العالقات العامة الشرق  - ثالثونوال السادس العدد  291 

www.epra.org.eg                      

المعرفي .1 البيئية والقضايا االج الهد   تماعية  : من خالل نقل المعلومات والبيانات عن المشاكل 
 . تشغله المنظمة لجماعات المصالح الذيفي المحيط 

التوعوي: .2 نشر    الهد   خالل  مختلف    واالجتماعيالبيئي    الوعيمن  عن  المصالح  لجماعات 
 واالجتماعية.القضايا البيئية 

الرقابي: .3 أيًض   الهد   المسئول  االتصال  لتقويم  يعتبر  المنظمات  داخل  للعاملين  رقابية  وسيلة  ا 
 مع البيئة والمجتمع المحيط.  مءواتيدائهم بما  آ

  .لتغيير وتوجيه السلوكيات نحو األفعال السليمة المواتية للبيئة والمتجمع الهد  اإلقناعي: .4
المن      مبادرات  إبراز  خاللها  من  لمكن  اتصالية  استراتيجيات  عدة  المسئول  في  ولالتصال  ظمات 
 52الجتماعي والبيئي، ومن هذه الستراتيجيات:  إطارها
اإلخبارية: .1 أو  والتي تعتمد على تقديم حقائق ومعلومات عن مبادرات المنظمة في   المعلوماتية 

 المجال البيئي واالجتماعي بشفافية ومصداقية.
التوجيهية:إلا .2 الحمالت   قناعية  بعض  مثل  واألفعال  السلوكيات  على  التأثير  هدفها  من  والتي 

  .قناعية التي تقوم بها المنظمات للحد من سلوكيات خاطئة في المجتمعات إلا
اإلرشادلة: .3 بيئي    التوعوية  بناء وعى  والمجتمع    ومجتمعيمن خالل  البيئة  نحو مختلف قضايا 

 مثل بعض المنظمات التي تقوم بحمالت توعية بيئية.  
الجماهيرية: .4 والمشاركة  حوار    الحوار  لغة  خلق  خالل  قائم    بين  تبادليمن  وجمهورها  المنظمة 

 على التشارك واالستماع للجمهور. 
الذهنية:استراتيجية   .5 من خالل محاوالت الحفاظ على سمعه الشركة ودحض الشائعات   الصورة 

 حولها وبناء ودعم صورتها اإليجابية في أذهان الجمهور.  
بناء   .6 وداعم لجهود المنظمة وبناء شراكات    محابىبهدف تكوين رأى عام    اإلجماع:استراتيجية 

 عالم أو الحكومات.إل أو وسائل ا المدنيمجتمعية مع منظمات المجتمع 
  للشركات:مكونات نموذ  التصال المسئول   يليوفيما 

رئيسية،   عناصر  عدة  توافر  على   للشركات  المسئول  االستراتيجي  االتصال  استراتيجية    أولهايعتمد 
المنظمة في االتصال المسئول والتي تعتبر حجر الزاوية، فعلى المنظمة تحديد أهدافها االتصالية وخطتها  

ا لرؤيتها ورسالتها  ا بعناية، بحيث تبنى هذه االستراتيجية من خالل توجه الشركة العام وفقً المجدولة زمنيً 
بعناصر التنمية  ت داخل المؤسسة من خالل التزامهم  توجه القيادا  وثانيهاوما تؤمن به من قيم تنظيمية،  

التزامها من خالل المسؤولية االجتماعية والبيئية،   مبادرات المنظمة للمسئولية   وثالثهاالمستدامة واحترام 
والبيئة،   المجتمع  لخدمة  بها  تقوم  التي  األنشطة  وأهم  الداخلية    ورابعهااالجتماعية  االتصالية  الوسائل 

العامل  الخارجية لتوعية  االتصالية  والوسائل  تطبيقها،  وكيفية  بالمؤسسة  المستدامة  التنمية  منهج  حول  ين 
مثل استخدام وسائل اإلعالم الستهداف جميع األطراف ذوي العالقة بالمنظمة وكذلك منظمات المجتمع  
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وأيًض  لها.  المدني،  السنوية  االجتماعية  المسئولية  وتقارير  للمنظمة  البيئية  اإلعالنات  ختصر اوقد   53ا 
 :الباحث مكونات النموذج في الرسم التالي

 

 

 

 

 

 

 (  1شكل )
 مكونات نموذج االتصال االستراتيجي المسئول للشركات 

 

 :تساؤالت الدراسة

 نستجرام؟ إما التوصيف العام للحسابات الرسمية للشركتين على  .1
نستجرام أثناء  إ ما مبادرات المسئولية االجتماعية المعلن عنها لدى شركتي الدراسة عبر موقع  .2

 جائحة كورونا؟ 
ما طبيعية الجوانب الشكلية في المضامين االتصالية الخاصة بمبادرات المسئولية االجتماعية   .3

 كورونا؟ للشركتين أثناء جائحة 
ار مبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركتي  ما االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في إط .4

 نستجرام أثناء جائحة كورونا؟ إالدراسة عبر 
نستجرام مع المحتوى الخاص بمبادرات المسئولية االجتماعية لدى إ ومستخدم كيف يتفاعل  .5

 كورونا؟ شركتي الدراسة أثناء جائحة  

 نتائج الدراسة:

 ؤالتها: تساسيتم عرض نتائج الدراسة في ضوء اإلجابة على  
 نستجرام؟إما التوصيف العام للحسابات الرسمية للشركتين على التساؤل األول: 

لشركتي الدراسة )ألومنيوم    نستجرامإللحسابات الرسمية على موقع    العام  يمكن استعراض التوصيف الكيفي
 محاور:نفط البحرين( من حيث عدة  –البحرين  
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 معلومات أساسية عن الشركتين:  -1
 ( 1جدول )

 المعلومات األساسية عن شركتي الدراسة 

معلومات  

 الشركة

 55ألومنيوم البحرين )ألبا( 54نفط البحرين )بابكو( 

النشاط   طبيعة 

 والمنتجات 

صناعة النفط، التي  تعمل الشركة في مجال  

النفط   عن  والتنقيب  االستكشاف  تشمل 

والحفر واإلنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات  

بيع  إلى  باإلضافة  الطبيعي،  والغاز  النفطية 

 .وتصدير النفط الخام والمشتقات البترولية

طاقتها  النفط  لتكرير  مصفاة  الشركة  تملك 

الواحد،    267.000 اليوم  في  برميل 

م إلى  من  باإلضافة  أكثر  لتخزين   14رافق 

المنتجات   لتوزيع  ومركز  برميل،  مليون 

المحلية، ورصيف بحري لتصدير منتجاتها  

 النفطية.  

  " بابكو" ومن أهم األسواق التي تستورد نفط  

الشرق   أسواق  هي  البترولية  ومنتجاتها 

وجنوب   األقصى  والشرق  والهند  األوسط 

بأن   علماً  وأفريقيا،  آسيا  من    %95شرق 

إلى   تصدر  المكررة  النفطية  المنتجات 

 الخارج. 

باسم   المشهورة  البحرين  ألمنيوم  شركة  تعتبر 

الشرق   في  الصناعية  الشركات  أكبر  هي  البا 

األلومنيو صهر  مجال  في  وإنتاجه،  األوسط  م 

بعد    وثاني العالم  في  لأللومنيوم  مصهر  أكبر 

منتجات    الصين، من  مجموعة  الشركة  تنتج 

األلمنيوم، منها قضبان السحب، المعدن السائل،  

 السبائك المعيارية، قوالب الدرفلة، وغيرها.  

للصناعة    50ويباع   البا  ألمنيوم  من  المائة  في 

ا  تصدير  يتم  بينما  البحرين  في  لباقي  التحويلية 

والشرق   الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى 

وجنوب   األقصى  والشرق  وأوروبا  األوسط 

 .آسيا

 

عام   تاريخ اإلنشاء الشركة  تأسيس  قبل    1929تم  من 

وفى  كاليفورنيا، ستاندرد أويل كومبني أوف 

في    1932عام   للنفط  اكتشاف  أول  كان 

كانت أول شحنة    1934وفي عام    البحرين،

 تصدير من النفط الخام. 

عام   الشركة  عملياتها    م1968تأسست  وبدأت 

عام   تبلغ    1971في  سنوية    120,000بطاقة 

 طن متري.  

اإلنتاج   وصل  المصهر  وتوسيع  التحديث  بعد 

إلى   عام    450,000السنوي  في  متري  طن 

مارس  م 1992 في  خط    م2005.  ألبا  أنشأت 

جدي  خامس  القدرة  إنتاج  زيادة  إلى  أدى  مما  د 

طن    860,000اإلنتاجية للشركة إلى أكثر من  

المصممة  القصوى  السعة  األلمنيوم.  من 

 مليون طن/ سنة.  1.2للمصهر حوالي 

التوجه  

 االستراتيجل 

 السعي للتميّز في صناعة النفط   :الـرؤيــة

نفطية  :الرسالة مؤسسة  وتشغيل  إدارة 
والمحلية   العالمية  األسواق  لتزويد  متكاملة 

وا رقم  الشركة  أن  كمورد الرؤية:  عالميا  حد 

 رئيسي لأللومنيوم في العالم. 

للشركة  التنظيمية  المواطنة  تحقيق  الرسالة: 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 " االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين  ". محمد محرم. د 294 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

البترولية   والمشتقات  والغاز  الخام  بالنفط 
وزبائن   لمالّك  العائد  تحسين  بهدف 

  .وموظفي الشركة

واالقتدار  :  الـِقـيَــم  -االحتـرام    -الجدية 
 اإلبداع   -النزاهـة -العمل الجماعي 

مع   المصالح  للجماعات  حقيقية  قيمة  وتحقيق 

 الحفاظ على البيئة. 

البيئة   على  الحفاظ  الحفاظ    –التعاون    –القيم: 

 المرونة.  –التفوق  –على األخالقيات المهنية 

المسئولية  

 االجتماعية 

شركة   المساهمين    "بابكو"تعتبر  أكبر  من 

خالل   من  البحريني  للمجتمع  والداعمين 

تقوم   التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد 

عن التبرعات التي    بدعمها ورعايتها فضالً 

 تقدمها للمعوزين والمحتاجين.  

أحد الرواد في دعم برنامج   "بابكو" كما أن  

إنجاز البحرين والذي يهدف إلى إلهام وحث  

تحقيق   نحو  السعي  على  البحريني  الشباب 

 النجاح.  

للبرنامج    "بابكو" وتقوم   دعمها  خالل  من 

والجامعات   للمدارس  متطوعين  بإرسال 

إلعطاء النصائح وتقديم اإلرشاد فيما يتعلق  

 بالعمل. 

التبرع بما ال عن ذلك تقوم الشركة ب  فضالً 

 .اآالف دوالر سنويً  10يقل عن 

توفر   نفسه،  الوقت  الفرصة    "بابكو" وفي 

لمواصلة  البحرين  في  الخريجين  لبعض 

ابتعاثهم   طريق  عن  الخارج  في  الدراسة 

إطار  في  المتحدة  المملكة  في  للدراسة 

 البريطاني.  "شفينينج" برنامج منح 

ة  ترتكز استراتيجية المسئولية االجتماعية لشرك

والتنمية  "  ألبا" المحلى  المجتمع  دعم  على 

التوعية   وحمالت  والتبرعات  االجتماعية 

 المجتمعية بشتى القضايا واألمراض المختلفة.

منظمات إلباإلضافة   مع  شراكات  بناء  ى 

التعليم    المدنيالمجتمع   ومؤسسات  والحكومة 

 لتدريب الطالب في الشركة.  العالي

باإلضافة   جهود  إ هذا  البشرية لى  التنمية 

ا حقوق  ودعم  بالشركة،  في إلللعاملين  نسان 

 مملكة البحرين. 

 

المسئولية  

 البيئية 

بحماية  )بابكو(  البحرين  نفط  شركة  تلتزم 
جماعات   وسالمة  صحة  وبمتطلبات  البيئة 

 . المصالح المختلفة

برامج توعية وتدريب    "بابكو" تطرح  حيث  
فهم   والمقاولين  والموظفين  لإلدارة  تتيح 
البيئة   بمتطلبات  المتعلقة  مسئولياتهم 

 .والصحة والسالمة داخل الشركة وخارجها

خاصً قسمً   "بابكو" وتمتلك   بالترويج  ا  ا 
 .الصحي يترأسه أخصائي يعمل بدوام كامل

ويعمل هذا القسم على نشر الوعي الصحي  
موظفي   عائالتهم    "بابكو"بين  وأفراد 

البحريني الشركة   ،والمجتمع  دشنت  كما 

من    "ألبا " استثمرت   دوالر   589أكثر  مليون 

على   وحصلت  البيئة  على  للمحافظة  أمريكي 

بتنفيذ   ملتزمة  لكونها  الدولي  واالعتراف  الثناء 

 .أعلى المعايير البيئية في جميع أرجاء المصنع

منحت ألبا جائزة األمم المتحدة    م 1997في عام  

عام   وفي  البيئة،  حصلت    م 2000لحماية 

الص  األلفية  جائزة  على  للحماية  الشركة  ناعية 

 البيئية. 

من بين كل    "لبا"أ  فاختيرت  م 2005أما في عام  

مؤسسات المنطقة لتُعطى جائزة مجلس التعاون  

المعايير   مع  متوافق  صناعية  مؤسسة  ألفضل 
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حمالت  مثل  الصحية  الحمالت  بعض 
بسرطان   اإلصابة  ضد  للفحص  التوعية 
والتدخين   والسمنة  السكري  وداء  الثدي 

 وحمالت التوعية من فيروس كورونا.

 والمواصفات البيئية.

اهتمامً  الشركة  الخاصة وتولي  باألحداث  ا 

الدولية مثل يوم األرض ويوم التوعية بسرطان  

 وغيرها. الثدي 

على   "بابكو"عنوان شركة   : عنوان الصفحة وعنوان الويب  URLنستجرام  إل عنوان الحساب على ا -2
  bapco.bhوتحمل الصفحة عنوان    /https://www.instagram.com/bapco.bh:    "نستجرام"إ

شركة   وتحمل    /https://www.instagram.com/alba4worldنستجرام:  إعلى    "ألبا"عنوان 
 .alba4worldالصفحة عنوان  

ها  ر : وضعت الشركة شعا  "بابكو"بالنسبة لحساب   : Profile Photo الصورة الشخصية للحساب  -3
وا العربية  باللغتين  اسمها  و نجليزيةإلمع  لحساب  ،  مع    ":ألبا"بالنسبة  شعارها  الشركة  سمها  اوضعت 

 ."Aluminium for the world " باإلنجليزية  امكتوبً  اوشعارً  باإلنجليزية
للحساب   -4 المتابعين  : بلغ عدد المتابعين للحساب بتاريخ  "بابكو"بالنسبة لحساب    :  followersعدد 

: بلغ عدد المتابعين للحساب  "ألبا"بالنسبة لحساب  ا، و متابعً  12991من    ب ما يقر  م2021إبريل    4
 .امتابعً  12824من  ب ما يقر   م2021إبريل   4بتاريخ  

بالنسبة لحساب بابكو: بلغ عدد الحسابات التي    :followingن  اعدد الحسابات التي تتابعها الشركت -5
على   الشركة  من   م2021إبريل    4بتاريخ    نستجرامإتتابعها  يقرب  معظمها ا حسابً   40ما  كان   ،

حسابات   وكذلك  أرامكو،  مثل  بترولية  وشركات  عليا  ومجالس  وهيئات  لوزرات  حكومية  حسابات 
وأيًض  إخبارية،  ومواقع  البحرين  أنباء  ووكالة  البحريني  والتليفزيون  بحرينية  صحف  مثل  ا  إعالمية 

: "ألبا"بالنسبة لحساب  ، و "بابكو"ونادى    "بابكو" نقابة العاملين في    :مثل  "بابكو "خرى لشركة  أحسابات  
الشركة على   تتابعها  التي  الحسابات  بتاريخ  إبلغ عدد  من   م2021إبريل    4نستجرام  يقرب    68ما 

وهى    "ألبا"ونادى    " ألبا"حساب ورش    :نستجرام مثلإخرى للشركة على  أ، كان أهمها حسابات  احسابً 
، كما تتابع  "ألبا"والقطاع الطبي    "ألبا"واإلدارة الهندسية    "ألبا"وتسويق    "ألبا"وكربون    "ألبا"  ومالية  "ألبا"

 ."طيران الخليج"و "غاز البحرين"و  "بابكو" :خرى بحرينية مثلأالشركة شركات 
للحساب -6 التعريفي  بابكو  : Bio description  التوصيف  لحساب  في بالنسبة  الشركة  ذكرت   :

شركة نفط البحرين    -  Bahrain Petroleum Company - BAPCO نستجرام:إتوصيفها على  
#بابكو" . بالنسبة لشركة    bapco_bahrain#   دومًا نرتقي   Empowering Progress بابكو  -
 Aluminium Bahrain BSC (Alba) Official نستجرام:إ : ذكرت الشركة في توصيفها على "ألبا"

Account   / Based in the Kingdom of Bahrain, Alba is the world's largest 
Aluminium smelter ex-China. Making Bahrain Proud. www.albasmelter.com 
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ت  أيقونا 6الصفحة على  اشتملت : "لبابكو" بالنسبة  :Basic icons األلقونات العلوية الرئيسية   -7
 :تيل علوية رئيسية كا

- BMPا هذه  وفى  من  أل:  كتيب  تحديث    9يقونة  ببرنامج  مرتبطة  معلومات  عن    المصفاة صفحات 
  .بالشركة

- About BABCO  من مكون  كتيب  األيقونة  هذه  وفى  وا  24:  بالعربية  معً إل صفحة  عن  نجليزية  ا 
 الشركة ومنتجاتها وتاريخها. 

- Careers  وأسلوب    "بابكو"صفحات عن أسلوب العمل داخل    9: وفى هذه األيقونة كتيب مكون من
 التواصل لمعرفة فرص العمل داخلها وأسلوب التدريب والتعلم داخلها.

- Operations  والتخزين التكرير  بها  رئيسية  عمليات  ثالث  الشركة  تستعرض  األيقونة  هذه  وفى   :
 نجليزية. إل العربية وا تصميمات باللغتين 3والتسويق على شكل  

- Responsibility  وفى هذه األيقونة تستعرض الشركة دورها في المسئولية االجتماعية والبيئة على :
 صفحات باللغتين. 9هيئة كتيب من  

-  Facilities  وهنا تستعرض الشركة أهم التسهيالت واألبنية المرفقة بها مثل: منتزه األميرة سبيكة :–  
 عوالي.مستشفى   –مكتب بريد عوالي  –والي مكتبة ع –ونادى عوالي  

 : كالتيأيقونات علوية رئيسية  5الصفحة على   اشتملت : "ألبا"بالنسبة لشركة و 
- Vaccination  في هذه األيقونة يظهر تصميمان عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، تصميم :

وا العربية  لك  باإلنجليزيةخر  لباللغة  سالمة  "التطعيم  شعار  إتاحة    يحمالن  مع  بالعمل"  ولزمالئك 
 التسجيل في خدمة حجز موعد للتطعيم. 

- Pioneer    أما لالطالع "ألبا": في هذه األيقونة يظهر تصميم واحد لصفحة الغالف من كتاب رواد ،
كامالً  الكتيب  كتيب    على  على  لالطالع  للشركة  الرسمي  الموقع  على  للدخول  ألعلى  السحب  فيتم 

 الرواد بأكمله. 
- Publicationتصميم األيقونة  وتتضمن  الشركة    :ني :  منتجات  كتيب  إرشادات    والثانياألول  كتيب 

 استخدام شعار الشركة .
- ALBA’S Code  وف العربية    ي:  باللغتين  الشركة  داخل  المهنية  األخالقيات  كتيب  األيقونة  هذه 

 نجليزية.إلوا
- Albayan  لى العدد الجديد لمجلة البيان  إ: وفى هذه األيقونة يمكن للمستخدم الضغط عليها للوصول

 وهى المجلة الرسمية الدورية للشركة وتصدر باللغتين. 
نستجرام على نشر الصور في األساس والتي  إ بطبيعة الحال يعتمد موقع  : Postsطبيعة المنشورات   -8

إبريل    4في    "بابكو"بلغ عدد منشورات حساب شركة  يمكن أن يرفق بها هاشتاج ونصوص، ومن ثم  
شركة  3,028  حوالي م2021 منشورات  عدد  بلغ  بينما  التاريخ    "ألبا"،  نفس  وتتنوع    ،6,677في 
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بيانات   بين  الشركتين  المسئولية    ةخباريإمنشورات  وبرامج  العمل  في  األحداث  مستجدات  عن 
وتقارير   بالمناسبات    ومسابقات االجتماعية  والدعم  والتهاني  التحفيز  وعبارات   المعنوي المختلفة 

 للعاملين. 
الفيديوهات   -9 إبريل    4بتاريخ    " بابكو" جاء إجمالي الفيديوهات المنشورة على صفحة    :IGTV طبيعة 

حوالي    "ألبا"ما إجمالي الفيديوهات في نفس التاريخ على صفحة  أفيديو،    11ما يقرب من     م2021
شركة    35 فيديوهات  أهم  تمثلت  المرأة    "بابكو"فيديو،  يوم  مثل  المناسبات  ببعض  االحتفال  في 

برنامج تحديث   أما فيديوهات شركة  المصفاةالبحرينية وفيديوهات عن  تنوعت مضامينها    "ألبا"،  فقد 
للشركة التنفيذي  الرئيس  يلقيها  التي  المسجلة  األسبوعية  والرسائل  االحتفاالت  السنوية    بين  والتقارير 

وفيديوهات لمسابقة إبداعية ألبناء العاملين عن التوعية    كوروناللشركة وفيديوهات توعوية من فيروس  
 ا. ضد الفيروس أيًض 

لشركة    :Taggedاإلشارات   -10 بالمستخدمين    "بابكو"بالنسبة  الخاصة  اإلشارات  على  الدخول  عند 
المستخدمين بشكل كبير جدً  اهتمام  للوهلة األولى  باإلشارة  فنجد  الجانب  إا  الذي ترعاه    الرياضيلى 

تكررت  اإلشارات  هذه  ونفس  السيارات،  سباق  وفريق  بها  الخاص  الدرجات  فريق  والسيما  الشركة 
لشركة   ا  "ألبا"بالنسبة  غالبية  جاءت  أيًض حيث  مرتبطة  الرياضة  إلشارات  لألنشطة  الشركة  برعاية  ا 

 ا. أيًض كركوب الدرجات وسباقات السيارات والفروسية 
للصفحة -11 المرئية  والهوية  صفحة    :Visual ID  التصميمات  لتصميمات  المرئية  للهوية  بالنسبة 

هوية متكاملة  الفاتح في كل التصميمات مما يحقق    الرمادياللون األحمر مع    اختيارفنجد    "بابكو"
أيًض  المتكون  الشركة  شعار  المرئية  مع  الهوية  فكانت  ألبا  شركة  في  أما  السابقين،  اللونين  من  ا 

تغيرت   م2021ومع مطلع عام    م2020الفاتح واألزرق طوال عام    الرماديللتصميمات من اللونين  
مع   األحمر  لتصبح  أيًض   الرمادياأللوان  يتناسب  بما  شعار  الفاتح  لون  مع  من  ا  يتكون  والذي  ألبا 

 األحمر واألبيض والذهبي. 
فكان تحديث الصفحة على مدد زمنية    "بابكو"بالنسبة لشركة    :Updatingمعدل التحديث الدوري   -12

ا يتم  وأحيانً   جديد،ا حيث يوجد منشور أسبوعي  أن التحديث يتم مرة أسبوعيً   لا يمكن القو متباعدة تقريبً 
ا ما  التي تتسم صفحتها بالتحديثات اليومية، فغالبً   "ألبا"ا وعلى النقيض شركة  نشر منشورين أسبوعيً 

 أو لكل يومين منشور واحدة. يومية،ينشر بصفة  
المنشورات   -13 على  المستخدمين  جدً   :Commentsتعليقات  ملحوظ  نسب    انخفضت ا  بشكل 

تفاعل المستخدمين  التعليقات على المنشورات من قبل المستخدمين لحسابات الشركتين ولكن لوحظ  
 عجاب دون تعليق. إلمع المنشورات من خالل إبداء ا

 : لم تتضح طبيعة شخصية مديري الحسابات للشركتين. Adminشخصية مدير الصفحة     -14
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ال يوجد بحسابات الشركتين قواعد وال أحكام التواصل مع   قواعد وأحكام التواصل مع المستخدمين: -15
 المستخدمين. 

بلغ عدد المنشورات المرتبطة   "بابكو"بالنسبة لشركة   إجمالي عدد المنشورات عن فيروس كورونا: -16
خالل عام من    امنشورً   18  حواليفيروس كورونا    انتشاربالمسئولية االجتماعية للشركة تجاه الحد من  

منشورات شركة    إلجمالي ( وبالنسبة  م2021مارس    25حتى    م2020فبراير    24س )الفيرو   انتشار
 خالل العام.  امنشورً  46عن الفيروس فبلغت  "ألبا"

وبصفة عامة يمكن إيجاز طبيعة محتوى منشورات  طبيعة محتوى المنشورات عن فيروس كورونا: -17
في: منشورات توعية بأهمية اتباع اإلجراءات االحترازية ومنشورات التبرع    " بابكو"فيروس كورونا لدى  

للعاملين عن   مقدمة  الفيروس، ومنشورات عن محاضرات توعوية  لمكافحة  الخير  فينا  لصالح حملة 
وأساليب   الفيروس  و   انتشارطبيعة  مواجهتهالعدوى  ولكن  اطرق  االستعانة ،  ملحوظ  بشكل    انخفض 

أما ،  ت وهاشتاجامجرد صور ونصوص  مرفقة بالمنشورات، حيث جاءت معظم المنشورات  فيديوهات  ب
شركة   لدى  كورونا  فيروس  منشورات  محتوى  بين    "ألبا "عن  واضح  بشكل  المنشورات  تنوعت  فقد 

وال والكمامات  المعقمات  استخدام  على  والحث  فيديوهات  التوعية  عدد  بلغ  كما  االجتماعي،  تباعد 
فيديوهات توعوية من أبناء العاملين في إطار مسابقة ألفضل فيديو    6فيديو منهم    16التوعية حوالى  

التوعية   3للصغار، كما وجد    توعوي  األسبوعية عن  للشركة في رسائله  التنفيذي  للرئيس  فيديوهات 
ضد   للعاملين  التوعية  لمحاضرات  شاملة  المنشورات  جاءت  كما  اللقاح،  على  الحصول  أهمية  وعن 

مع   بعد،  عن  االجتماعات  صور  نشر  على  الشركة  عمدت  وقد  أثناء   ارتداءالفيروس،  الكمامات 
وصو  شعار العمل،  المعقمات  عبوات  على  ويظهر  العاملين  قبل  من  المعقمات  استخدام  أثناء  ر 

 الشركة. 
 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) شكل رقم 
 نستجرام إألبا الرسمي على شركة حساب 
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 ( 3) شكل رقم 

الثاني:   موقع  التساؤل  عبر  الدراسة  شركتي  لدى  عنها  المعلن  الجتماعية  المسئولية  مبادرات  ما 
 نستجرام أثناء جائحة كورونا؟إ

 :" تمثلت أهم مبادرات المسئولية االجتماعية أثناء الجائحة في التيألبا"بالنسبة لشركة 
لتعقيم جميع الدوائر واألقسام بالشركة لجميع    " ألبا"مبادرة تعقيم الشركة: حيث تم اإلعالن عن مبادرة   -1

، ويعتبر هذا المنشور هو أول منشور  م2020مارس    16الموظفين وعمال المقاولين وذلك بتاريخ  
نجليزية  إلوا  المنشور باللغتين العربية  ت للشركة في سلسلة منشوراتها عن فيروس كورونا، وقد عرض

 مع مجموعة صور مدمجة في صورة واحدة إلجراءات التعقيم.
#معً  -2 هاشتاج  وتحت  البحرين:  فريق  لدعم  الشركة  وهاشتاج  مبادرة  الكورونا  ا_ضد_ 

معً  يرددون  بداخلها  وقادة  لموظفين  فيديو  الشركة  قدمت  وكلنا كلنا_فريق_البحرين،  الكورونا  ضد  ا 
كومة البحرينية للقضاء على كورونا، كما نشر فيديو آخر بتاريخ  فريق البحرين بهدف دعم جهود الح

بين الموظفين أثناء العمل   االجتماعيبنفس الشعار عن اتباع إرشادات التباعد    م2020مارس    25
خر لتطبيق قواعد التباعد االجتماعي  آنشر فيديو    م2020مارس    29وعدم المصافحة باليد، وفى  

 عد. ب  ى نشر صور عديدة عن اجتماعات العمل عن إلضافة داخل حافالت نقل العمال، باإل
بتاريخ   -3 الشركة  قدمت  حيث  الشركة:  أطباء  عبر  التوعية  مقطعين    م2020مارس    22فيديوهات 

و  بالعربية  أحدهما  كورونا  فيروس  عن  بمعلومات  للعاملين  يتقدمون  وهم  الشركة  ر  الخ ألطباء 
الدكتورة    باإلنجليزية، العربي  المقطع  الباقرفا"قدم  الدكتور أ  "طمة  قدمه  اإلنجليزي  المقطع  ما 

 ."كريستوفر"
ب   -4 عن  للعمل  الداخلية  اإلدارية  ب  التعميمات  عن  العمل  باب  الشركة  فتحت  في  عد:  مارس    24عد 

ب   م2020 عن  العمل  في  الراغبين  للموظفين  إدارة  تعميم  خالل  العامالت من  للنساء  والسيما  عد 
وال عددهن    الئيبالشركة  يعان  ة مرأ ا  117بلغ  ممن  الحوامل    ينوخاصة  أو  مزمنة  أمراض  من 

 والمرضعات. 
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حيث قرر رئيس مجلس إدارة الشركة   :"سكانألبا  "التعميمات اإلدارية الداخلية لتأجيل سداد قروض   -5
قروض   سداد  تأجيل  سلمان  بن  دعيج  الشركة    "ألبا" الشيخ  داخل  للعاملين  للظروف   مراعاةسكان 

 ة.فترات محاسبي  6ة أثناء فترة كورونا وذلك لمدة االقتصادي 
بعض   -6 جاءت  حيث  المخالطة:  للحاالت  الطبي  الفحص  بأهمية  الداخلية  اإلدارية  التعميمات 

بالفيروس   إصابتهم  تأكدت  الذين  الزمالء  لبعض  المخالطين  للعمال  مخاطبة  اإلدارية  التعميمات 
 للمتابعة الطبية والعزل المنزلي.  444بأهمية إجراء الفحص الطبي من خالل االتصال على 

 إداري الكمامة: حيث خاطبت الشركة عمالها عبر تعميم    ارتداءالتعميمات اإلدارية الداخلية بأهمية   -7
 الكمامة أثناء العمل وأهم خطوات وطريقة االستخدام والتخلص منها. ارتداءعن إلزامية 

ببث    "علي بقالي  أ."الرئيس التنفيذي للشركة    الرسائل األسبوعية للرئيس التنفيذي للشركة: حيث قام -8
عبر    3 األسبوعية  رسائله  من  وأهمية  انستجرام  إفيديوهات  الفيروس  ضد  التوعية  عن  منهما  ثنين 

 ، والخر عن أهمية تعاطى اللقاح للوقاية من اإلصابة.ةااللتزام باإلجراءات الوقائية كنمط حيا
: حيث دشنت الشركة عدة تصميمات تحت شعار م2020حملة توعية أثناء فترة شهر رمضان لعام   -9

مكافحة منً آ#ابق_ وطرق  السليمة  الغذائية  بالعادات  العاملين  توعية  بهدف  ا_في_شهر_رمضان 
  3فيروس كورونا وأهمية شرب كميات كبيرة من الماء بعد اإلفطار، وقد تكونت الحملة من    انتشار

 تصميمات.
نفوجرافيك للتوعية  إفيديو    م2020يونيو    23ة بتاريخ  نفوجرافيك التوعوي: حيث نشرت الشركإلا -10

محاور، النظافة الشخصية وأهمية غسل اليدين بصفة مستمرة    ةضد فيروس كورونا من خالل خمس
االلتزام بقواعد تناول الطعام أثناء فترات   االجتماعي،بالماء والصابون، التعقيم المستمر لليد، التباعد  

 عد. االلتزام باالجتماعات عن ب   بالمطعم،الراحة 
فيديوهات    4بتدشين    م 2020  يوليو   19تدشين حملة سالمتنا بيدنا: حيث قامت الشركة بتاريخ   -11

وأيًض  #سالمتنا_بيدنا  شعار  تحت  و لحملة  عيالك  #حافظ_على_سالمتك_عشان_  شعار  هلك،  أ ا 
هدفت الحملة بالتوعية ضد فيروس كورونا أثناء فصل الصيف واتباع اشتراطات الصحة والسالمة 

 المهنية مع ارتفاع درجات الحرارة. 
بعنوان   -12 العاملين  ألبناء  مسابقة  عن تدشين  باإلعالن  الشركة  قامت  حيث  السالمة":  "مسابقة 

خالل   من  كورونا  فيروس  ضد  الجمهور  لتوعية  مسابقة  إطار  في  توعوي  فيديو  ألفضل  مسابقة 
نشر   تم  وبالفعل  العاملين  ألبناء  فيديو  نشر    6تصوير  حيث  الحملة،  هذه  في  للفائزين  فيديوهات 

سن  امقطع في  للفائزين  ومقطع  6لـ    4ن  لاسنوات،  سن  ن  في  ومقطع  7لـ    9لفائزين  ن ا سنوات، 
 . اعامً   12لـ  10للفائزين في سن  
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  م2020سبتمبر    7توفير حافالت لنقل المتطوعين في التجارب السريرية على لقاح كورونا: في   -13
لقاح كورونا  لا للعاملين بداخلها عن أهمية المشاركة في التجارب السريرية الثالثة  نشرت الشركة إعالنً 

 لشركة حافالت لنقل العاملين ألماكن التجارب.وقد وفرت ا
الشركة في   -14 اللقاح: حيث نشرت  بالحصول على  الشركة  قادة  ا  خبرً   م2020ديسمبر    22مبادرة 

وذلك تحت   التطعيمبصورة للقيادات وهم يحملون شهادة التطعيم ضد كورونا كمبادرة للحصول على  
 حرين  #معا_ننتصر #فريق_الب  TeamBahrain #COVID19شعار #

حملة   -15 العمل"تدشين  في  ولزمالئك  لك  سالمة  خالل  "التطعيم  من  الحملة  نشرت  حيث   :4 
العمل لموظفين يحملون   تصميمات بهوية مرئية متشابهة وشعار التطعيم سالمة لك ولزمالئك في 

 شهادة التطعيم للحث على التطعيم. 
حيث   -16 للفيروس:  الثانية  الموجة  ظهور  مع  جديدة  توعية  حملة  بتدشين  تدشين  الشركة    8قامت 

أولها   لفيروس كورونا كان  الثانية  الموجة  التوعية ضد  متشابهة بهدف  بهوية مرئية    في تصميمات 
لى ثالث إوعلى فترات متباعدة ، وتحت شعار نلتزم للبحرين، وترجمت الحملة    م 2021فبراير    12

تجنب الزحام عند البوابات    التصميمات السبعة على:  واشتملت نجليزية،   إللغات العربية والهندية وا
اليدين  -  الرئيسية باليد    -  تعقيم  المصافحة  الكمامة  -تجنب  ارتداء  برامج    -  أهمية  استخدام 

ب   عند  باستمرار  -  عد االجتماعات  والمعدات  األدوات  سجادة    -  تعقيم  الشخصية    الصالةاستخدام 
 م. أهمية الحصول على التطعي  - الصالةأثناء 
 :  تيآلفهي كا "بابكو"شركة مبادرات بالنسبة ل

 العوالي في    "بابكو"  بنادي  م2020فبراير    13تنظيم محاضرتين توعويتين للعاملين بالشركة في يوم   -1
 نجليزية. إلوا وقد نشرت الشركة فعاليات المحاضرتين باللغة العربية 

ا -2 على  الصحة  تعزيز  وحدة  فيديو  إلنشرت  بتاريخ  إنستجرام  توعوي    م 2020مارس    16نفوجرافيك 
اليدين    7بعنوان   أهمية غسل  مقاطع متحركة عن  الفيديو  الفيروس، وتتضمن  انتشار  لمنع  خطوات 
السعال    بانتظام أثناء  الفم  وتغطية  المزدحمة  األماكن  وتجنب  الوجه  لمس  العطس،  أوتجنب  و 

 عالمية. ومنظمة الصحة ال يوالحرص على متابعة معلومات برنامج واع
وأهمية متابعته    يدعمت الشركة جهود الحكومة البحرينية من خالل عدة منشورات داعمة لبرنامج واع  -3

 . ا_ضد_الكوروناوتسجيل البيانات عليه وذلك تحت شعار #معً 
تدشين حملة داخلية مكونة من مطبوعات )منشورات وملصقات حائط( توعوية للعاملين داخل أبنية   -4

 نجليزية. إلوا، وقد ترجمت كل المطبوعات باللغتين العربية م2020مارس  9الشركة وذلك في 
التبرع لحملة #فينا_الخير )الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين( وذلك بمبلغ   -5

 .م2020إبريل   18باللغتين بذلك في  امترجمً  انستجرام بيانً إمليون دينار وقد نشرت الشركة على  4
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لعام   -6 رمضان  شهر  خالل  وذلك  #خليك_في_البيت_وشاركنا  بعنوان  قا  م2020مسابقة  مت  حيث 
  :بجوائز للعاملين، وكانت الحملة تتبنى شعار  المصفاةأسئلة عن برنامج تحديث    10الشركة بتدشين  

 عد. وشاركنا بهدف حث العاملين على االلتزام في البيوت والعمل عن ب   "خليك في البيت "
ان   -7 بالذكر  والجدير  الفيروس  من  الوقائية  اإلجراءات  بأهم  للتوعية  مختلفة  تصميمات  تدشين 

تأخذ هوية مرئية واحدة أي تنوعت األلوان والشعارات المكتوبة بداخلها فبعضها    تصميمات كانت الال
 ا_وخليك_بالبيت، وشعار #خليك_في_البيت. منً آحمل شعار #كن_

تصميمً  -8 الشركة  شعار    اواحدً   ادشنت  تحت  اللقاح  تلقى  أهمية  عن 
 مان. أاح وقاية و اللق :آخر ا_وأقطع_سلسلة_فيروس_كورونا، وشعارً #كن_مسؤوالً 

بيانً  -9 الشركة  لنفم2021فبراير    6بتاريخ    ا صحفيً   ادشنت  التواصل   ي،  مواقع  على  ترددت  شائعات 
عن   في    ةصابإاالجتماعي  "  "الواحة"  محطتيالعاملين  البنعليومحطة  السيارات   "سلطان  لخدمات 

ا لنقص العمالة فتم إغالق المحطات في بفيروس كورونا، ولكن نفت الشركة الشائعات وأكدت أنه نظرً 
 الفترات المسائية فقط. 

الثالث:   المسئولية  التساؤل  بمبادرات  الخاصة  التصالية  المضامين  في  الشكلية  القوالب  طبيعية  ما 
 ا؟ الجتماعية للشركتين أثناء جائحة كورون

بموقع   التحليل  القول  إبحكم تعلق عملية  فيمكن  تحليلها  أنستجرام  تم  التي  للمنشورات  الشكلية  القوالب  ن 
 :يت لا لشيوع التكرار كا لشركتي الدراسة يمكن ترتيبهم وفقً 

ا للمنشورات هو وجود وشيوعً   امنشور نصي مع صورة معنونة: حيث كان الشكل األول األكثر تكرارً  -1
وقد تم توظيف هذا   المنشور،ب مزيل ببعض الهاشتاجات مع صورة عليها عنوان  منشور نصي مكتو 

صور   من  الصور  استخدام  تباين  حيث  تحليلها  تم  التي  المنشورات  معظم  في  كبير  بشكل  القالب 
قادة،   أو  كأطباء  لمسئولين  للتباعد  إشخصية  أو  التطهير  لعمليات  صور  مثل  موضوعية  صور  لى 

 عد عبر التطبيقات البرامجية المختلفة.  و صور االجتماعات عن ب  أأثناء العمل  االجتماعي
المنشور على وجود نص مع صورة   -2 يعتمد  ا على  أيًض   تحتوي منشور نصي مع صورة نصية: وهنا 

نص ولكن لها تصميم جرافيكي تابع للهوية المرئية للشركة، وقد تم توظيف هذا القالب في البيانات 
 ادرة عن الشركتين، أو التنويهات واإلعالنات الموجهة للعاملين.اإلخبارية الص

نفوجرافيك شارح وقد إنفوجرافيك شارح: ويعتمد المنشور على وجود نص مع تصميم  إ منشور نصي مع   -3
 نفوجرافيك التوعية من الفيروس.إتم توظيف هذا القالب في 

فيدي -4 مع  النص  وجود  على  المنشور  ويعتمد  فيديو:  مع  نصي  من  منشور  القالب  هذا  توظيف  وتم  و 
العاملين   بين  التمثيلية  والمشاهد  والمسابقات  التوعية  فيديوهات  عرض  التباعد ال خالل  إجراءات  تباع 

 ."ألبا"االجتماعي والرسائل األسبوعية المصورة للرئيس التنفيذي لشركة 
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مع   -5 نصي  فيديو  إ منشور  مع  النص  على  المنشور  ويعتمد  متحرك:  الرسوم  نفوجرافإنفجرافيك  من  يك 
 المتحركة وتم توظيف هذا القالب في منشورات التوعية بالفيروس. 

ما الستراتيجيات التصالية المستخدمة في إطار مبادرات المسئولية الجتماعية لدى التساؤل الرابع:  
 نستجرام أثناء جائحة كورونا؟ إشركتي الدراسة عبر 

تصنيف   يمكن  التساؤل  هذا  عن  المسئولية  ولإلجابة  مبادرات  إطار  في  االتصالية  االستراتيجيات 
وفقً  الدراسة  شركتي  لدى  الاالجتماعية  العلمي  للنموذج  الدراسة  إتستند    ذيا  هذه  التصال  ليه  )نموذ  

   الستراتيجي المسئول(
التوعوية: -1 بزوغً   الستراتيجية  األكثر  هي  االستراتيجية  هذه  تحليلها وتعتبر  تم  التي  المضامين  في    ا 

ى تقديم المضامين التوعوية لرفع الوعي  إلالدراسة    اشركتحيث عمدت    ؛نستجرامإلشركتي الدراسة عبر  
التصدي   وطرق  الفيروس  بماهية  الصفحات  ومتابعي  للعاملين  الوقائية    النتشارهالصحي  واإلجراءات 

شركة   لدى  االستراتيجية  هذه  تطبيق  ولتوضيح  اإلصابة،  حال  العالجية  فسنجد    "كوباب"واإلجراءات 
للعاملين وكذلك  تم توجيهها  التي  التوعوية  المحاضرات  بإنستجرام على  الشركة عبر صفحتها  إعالن 

وا الجرافيكية  التصميمات  من  المرتبطة  إلالعديد  العمل،    باالشتراطات نفوجرافيكية  أثناء  ما أالوقائية 
لشركة   أوج  "ألبا"بالنسبة  عدة  في  االستراتيجية  هذه  الشركة  طبقت  من  فقد  التوعية  فيديوهات  مثل  ه 

أيًض  للتوعية  مختلفة  وتصميمات  تدشيناألطباء  تم  التي  التوعية  وحمالت  الثانية    هاا  الموجة  في 
 للفيروس.

ا -2 التوجيهية:إل الستراتيجية  الدراسة على توظيف هذه االستراتيجية عبر   ا حيث عمدت شركت  قناعية 
بهدف الحث على بعض األفعال والسلوكيات السليمة    موسع،نستجرام بشكل  إل مضامينها االتصالية با

اللقاح    الفيروس،لتجنب انتشار   لتلقى  وطبقت هذه االستراتيجية    والتطعيم.وكذلك الحث على الذهب 
البيت والتي أخذت شكل مسابقة مكونة من عدة أسئلة   من خالل حملة خليك في "بابكو"من قبل شركة 

ن من المنزل لحثهم على أهمية االلتزام في البيوت وعدم الخروج منها في الموجة  و يشارك فيها العامل
وكذلك من خالل تصميم جرافيكي لتوجيه العاملين لتلقى اللقاح في اسرع وقت للحد    ،األولى للفيروس

شركة   أما  العدوى،  التي نشرت   " ألبا"من  اإلدارية  التعميمات  خالل  من  االستراتيجية  هذه  طبقت  فقد 
التباعد  إعبر   أثناء العمل وعلى  وعلى   االجتماعينستجرام والتي تحث العاملين على ارتداء الكمامة 

ا تعميمات إدارية بسرعة العزل الطبي للمخالطين لزمالء تم وأيًض   ،مام بوابات الدخولأعدم التكدس  
حملة التطعيم  "  :مثل  أوجهلفيروس،  وكذلك حث العاملين على تلقى اللقاح من خالل عدة  إصابتهم با

ا من خالل تسليط  وأيًض   "،مباردة قيادات الشركة ورئيسها التنفيذي بتلقي التطعيم"و  "وقاية لك ولزمالئك
 الضوء على الموظفين الذين تلقوا التطعيم. 

المعلوماتية   -3 ن بإعالم الجمهور بكل مبادرات المسئولية  التزمت الشركتاحيث    اإلخبارية:الستراتيجية 
الشركت بها  تقوم  التي  نشاط  ااالجتماعية  لوحظ  ولكن  المبادرات،  عن  إخبارية  بيانات  شكل  على  ن 
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أوالً   "ألبا"صفحة   المحدثة  بالمعلومات  الجمهور  تزويد  في  واضح  الشركة   بشكل  دور  عن  بأول 
  " بابكو " من خالل معدالت تحديث أعلى من شركة    داخلها،الجائحة    انتشارمن  نحو الحد    االجتماعي 

 ومن خالل مبادرات مستمرة في هذا الصدد. 
اإلجماع:  -4 بناء  مختلف    استراتيجية  مع  وتحالفات  شراكات  بناء  بهدف  االستراتيجية  هذه  وتستخدم 

من   الحد  بهدف  حكومية  والغير  الحكومية  طب  ،الفيروس  انتشارالجهات  الشركتوقد  هذه اقت  ن 
حيث قامت   ؛االستراتيجية من خالل دعم فريق البحرين الحكومي والمنوط به التصدي لفيروس كورونا

مليون دينار لصالح حملة فينا الخير التي دشنها فريق البحرين للتصدي   4بالتبرع ب    "بابكو"شركة  
ن عاملين الشركة يرددون شعار فقد دعمت الفريق من خالل تصوير فيديو م  "ألبا"للفيروس، أما شركة  

ن بتنفيذ قرارات الحكومة البحرينية مثل تطبيق العمل عن بعد التزمت الشركتاكلنا فريق البحرين، كما  
في   الحكومة  مع  والتعاون  واالنتماء  الوطنية  قيمة  الشركتين  إبراز  مع  للفيروس  األولى  الموجة  أثناء 

 التصدي للفيروس.
في تطبيق هذه   "بابكو"على شركة  "ألبا"حيث تفوقت شركة  والمشاركة الجماهيرية:استراتيجية الحوار   -5

االستراتيجية من خالل بناء لغة للحوار والتفاعل ومشاركة الجمهور في مبادرات الشركة أثناء جائحة  
فيديو   تصوير  بهدف  ألبا  بشركة  العاملين  ألبناء  كبيرة  مسابقة  تنظيم  خالل  من  ذلك  وظهر  كورونا، 

التصدي  تو  إجراءات  عن  ألبناء   النتشارعوي  مصورة  فيديوهات  الشركة  عرضت  وبالفعل  الفيروس، 
لى فيديوهات الرسائل األسبوعية للرئيس  إالعاملين الفائزين بالمسابقة من أعمار مختلفة، هذا باإلضافة  

ف مباشر  بشكل  إدارتهم  رؤساء  مع  الحوار  على  العاملين  يحث  كان  والذي  للشركة  حالة التنفيذي  ي 
 أو العزل في المستشفيات. المنزليأعراض مرضية، للقيام بإجراءات العزل  بأيشعورهم 

الذهنية: -6 الصورة  حيث تم تطبيق هذه االستراتيجية من الشركتين من خالل إبراز عملهم    استراتيجية 
أ  االجتماعي  متابعيها  ث المسئول  أذهان  في  للشركة  إيجابية  وصورة  سمعة  لبناء  الجائحة  عبر  ناء 

ينفى بعض الشائعات المضللة    إخباري بنشر بيان    "بابكو"نستجرام،  فعلى سبيل المثال قامت شركة  إ
صابات بالجملة وسط صفوف العاملين بالشركة وأكدت الشركة على عدم صدق الشائعة للحفاظ  إ عن  

البحريني،  أعلى مصداقيتها   المجتمع  أبرزت مسئوليتها االجتم  "ألبا"ما شركة  أمام  اعية بمبادرات  فقد 
الشركة   قيادات  قيام  وعبر  التنفيذي  للرئيس  األسبوعية  الرسائل  عبر  قادتها  قبل  من    بتلقي واقعية 

 التطعيم بشكل مبادر، كل هذا ساهم في بناء صورة طيبة عن الشركتين إبان الجائحة.
الخامس:   يتفاعل  التساؤل  المسئولية    نستجرامإ  ومستخدمكيف  بمبادرات  الخاص  المحتوى  مع 

 كورونا؟ الجتماعية لدى شركتي الدراسة أثناء جائحة 
نستجرام يتيح عدة أدوات تفاعلية مع المنشورات مثل  إولإلجابة عن هذا التساؤل يجدر اإلشارة أن موقع  

بالمنشور   المنشور    –)إبداء اإلعجاب  المنشورات أو  سمها في  اتوسيم الصفحات بذكر    –التعليق على 
 .و نشرها(أ مشاهدة الفيديوهات  – التفاعليالهاشتاج  –التعليقات  
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  ا نه يمكن القول أن التفاعل مع صفحتي الدراسة جاء منخفًض أال  إورغم توافر هذه األدوات التفاعلية      
 ن في فترة عام الدراسة. ا بشكل واضح على المنشورات التي دشنتها الشركت

المستخاحيث       المسئولية  كتفى  بمبادرات  المرتبطة  المنشورات  مع  بالتفاعل  أثناء    االجتماعية دمون 
بالمنشورات   اإلعجاب  إبداء  في  كورونا  على    األولى،المرتبة    فيجائحة  التعليقات  لكتابة  بالنسبة  أما 

 ا.المنشورات فالحظ الباحث عزوف المستخدمين على التعليق حيث جاءت التعليقات بكثافة منخفضة جدً 
المتابعون       الموجودة في    لصفحتيوقد حرص  الفيديوهات  لكل صفحة    IGTVالدراسة على مشاهدة 

متابع الفيديو التوعوي     1500شاهد ما يقرب من   "بابكو"على حدة، فعلى سبيل المثال في صفحة شركة  
الفيروس"   أنتشار  لمنع  خطوات  سبع  بعنوان  الفيروس  من  التوعية  بهدف  دشنته  الذي  أبدى  الوحيد  كما 

وعلق    امتابعً   890 بالفيديو،  هذا   امتابعً   14اإلعجاب  عن  للشركة  والشكر  الثناء  بعبارات  الفيديو  على 
كثر من فيديو عن أساليب مكافحة الفيروس،  أوالتي دشنت    "ألبا" خر في شركة  لالفيديو، وعلى الجانب ا

المستخدمين جاء أكبر ألعداد مشاهدة أو مسابقات أبناء العاملين للتوعية من الفيروس، فنجد أن تفاعل  
، وبالذات لفيديوهات األطفال المشاركين في حملة التوعية من الفيروس 2500لى  إ  1800تراوحت من  

ن مع هذه المسابقة بشكل كبير بتعليقات  و حيث تفاعل المتابع  ؛في إطار مسابقة الشركة ألبناء العاملين
 عجابات ومشاهدات عالية. إ و 

الشركت عمدت  بالفيروس،    إلىن  اوقد  بالتوعية  المرتبطة  المنشورات  في  متباينة  هاشتاجات  عدة  تدشين 
التي   الهاشتاجات  أهم  المثال  سبيل  #    الكورونا،ا_ضد_#معً   ":بابكو"شركة    دشنتهاوعلى 

 الخير.، #فينا_كن_مسئوالً #خليك_في_البيت،  
شركة   دشنت  هاشتاجات    "ألبا"بينما  مثلأعدة  #التطعيم_وقاية_لك_ولزمالئك،   :خرى  #فريق_البحرين، 

#TeamBahrain #COVID19_ا_ضد_الكورونا. #معً   وأهلك،، #حافط_على_سالمتك_علشان_عيالك 
بصفحة   المرتبطة  المنشورات  كل  أن  فسنجد  المستخدمين،  قبل  من  الصفحات  اسم  لتوسيم  وبالنسبة 

Tagged  ن  و ية المنشورات التي ذكر فيها المستخدملشركتي الدراسة بينهما اتفاق واضح من حيث نوع
مضمون   ذات  كونها  في  المنشورات  مضمون  نوعية  تتفق  حيث  الشركتين،  أوجه    رياضياسم  يعكس 

الدراجات والمشاركة في مسابقات سباق   الفائزين في مسابقات ركوب  للشركتين وتهنئة  الرياضي  النشاط 
 السيارات في حلبة البحرين.

 

 العامة للدراسة:ملخص النتائج 

الدراسة       لإخلصت  وبابكو(  )ألبا  الشركتين  استخدام  في اللى  واضح  بشكل  التوعوية  ستراتيجية 
المنشورات التي تم تحليلها لمدى عام وشهر، حيث جاءت أهم مبادرات المسئولية االجتماعية متمثلة في  

توعية     بماه حمالت  الصفحات  ومتابعي  للعاملين  الصحي  الوعي  التصدي لرفع  وطرق  الفيروس  ية 
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واإلجراءات الوقائية واإلجراءات العالجية حال اإلصابة، ولتوضيح تطبيق هذه االستراتيجية لدى    النتشاره 
فسنجد إعالن الشركة عبر صفحتها بإنستجرام على المحاضرات التوعوية التي تم توجيهها    "بابكو"شركة  

الجرافيكي التصميمات  من  العديد  وكذلك  واللعاملين  المرتبطة  إلة  أثناء    باالشتراطات نفوجرافيكية  الوقائية 
فيديوهات التوعية    :فقد طبقت الشركة هذه االستراتيجية في عدة أوجه مثل  "ألبا"ما بالنسبة لشركة  أالعمل،  

أيًض  للتوعية  مختلفة  وتصميمات  األطباء  تدشينه من  تم  التي  التوعية  وحمالت  الثانية    اا  الموجة  في 
 للفيروس.

التوعية وأخبار فيروس كورونا بشكل يفوق شركة    "ألبا"ت صفحة شركة  تميز  بالتحديث المستمر لرسائل 
تفوقت شركة  "بابكو" بينما  التبرع ب    "بابكو"،  للتصدي   4في مبادرة  البحرين  دينار لصالح فريق  مليون 

 بأي تبرعات مالية طوال فترة التحليل.  "ألبا"لفيروس كورونا حيث لم تقم  
انخفض تفاعل المستخدمين بصفة عامة على حساب الشركتين مع المضامين المتعلقة بفيروس كورونا، 

دمين مع مبادرة مسابقات شركة ألبا ألبناء العاملين في إطار  لى ارتفاع تفاعل المستخإولكن تجدر اإلشارة 
 عمل فيديوهات توعوية للحد من العدوى وانتشار الجائحة من قبل أطفال العاملين بالشركة.

ال     شكل  أخذت  المنشورات  معظم  أن  فنجد  المنشورات  لشكل  بوسوم  نصي  ال   منشوروبالنسبة  المزيل 
 . مع صورة معنونة )هاشتاج( معينة

 

 تصور تطبيقي مقترح للدراسة )مبادرات المسئولية الجتماعية أثناء جائحة كورونا(: 

سواًء القطاع  -وفًقا لما تم عرضه في نتائج الدراسة تقترح الدراسة تصوًرا متكاماًل لشركات األعمال      
خارجها أو  البحرين  مملكة  داخل  وسواًء  الخاص،  أو  ومبادرات   -العام  برامج  بلورة  المسئولية   بهدف 

االجتماعية للشركات قابلة للتطبيق أثناء جائحة كورونا، والسيما مع بداية انتشار الموجة الثالثة لها في  
 بعض دول العالم، ويضم هذا التصور أربعة محاور رئيسية كالتي: 

كورونا: -1 جائحة  أثناء  القتصادي  المجال  في  الجتماعية  المسئولية  على    مبادرات  الحفاظ 
، وليس الرفع منها للتهافت عليها للضرورة الملحة، المرض وتفشيهاألسعار نفسها أوقات انتشار  

وعدم استغالل محتاجيها، كما يجب العمل على خفض أسعار المنتجات الضرورية خاصة لفئة  
سوق المنتجات أو حجبها في الاألطفال وذوي االحتياجات الخاصة. باإلضافة إلى عدم احتكار  

 السوداء. 
 مبادرات المسئولية الجتماعية في مجال تنمية الموارد البشرية للشركات أثناء جائحة كورونا:  -2

التعامل في  العاملين  مهارات  والتباعدية  تنمية  الوقائية  اإلجراءات  مراعاة  مع  بينهم    السليم  فيما 
ب   عن  الرقمية  بالدورات  وتزويدهم  الجائحة،  العملأثناء  كفاءة  لرفع  ب    عد  تتأثر    عد عن  ال  بحيث 

 عملية تطوير وتدريب الموارد البشرية داخل المنظمات أثناء الجائحة.
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 مبادرات المسئولية الجتماعية في مجال تنمية المجتمع المحلي للمنظمة أثناء جائحة كورونا: -3
المعنوي  أو  ومعدات(  )أدوات  المادي  أو  المالي  الدعم  تقديم  من  للمنظمات  يمكن  حيث 

على  للمستشف والسيطرة  الجائحة  لمكافحة  والحكومات  البحثية  والمراكز  الصحية  والمراكز  يات 
بالعدوى   الجمهور  توعية  شأنها  من  التي  الفنية  األعمال  دعم  يمكن  وكذلك  العدوى،  انتشار 

 وأساليب الوقاية والعالج، ومحاولة توفير فرص عمل بأسلوب الدوام عن بعد للشباب.
البـد مـن أن  ماعية في مجال توعيرة العراملين بالشرركات أثنراء جائحرة كورونرا:مبادرات المسئولية الجت

تــؤمن شــركات األعمــال بــأن صــحة العــاملين بهــا أهــم مــن الصــفقات واألربــاح والســيما أثنــاء فتــرة الجائحــة، 
ومن هنا يمكن للشركات أن تدشن حمالت توعوية مستمرة عن المرض وأساليب انتشاره والوقاية منه، كمـا 

د أن تـوفر الشـركات بـداخلها األدوات الوقائيـة والمعـدات الالزمــة للحـد مـن انتشـار العـدوى بـين العــاملين البـ
بهــا، وأهميــة تفعيــل الفحوصــات المســتمرة العشــوائية للعــاملين، ومــن المهــم جــًدا أن تســتغل الشــركات مواقــع 

ع المسـتخدمين سـواًء العـاملين التواصل االجتماعي المختلفة لنشر حمالتها التوعويـة واالتصـال المسـتمر مـ
 لتتسع دائرة التوعية للجميع.أو الجمهور العام 

 
 مصادر الدراسة:هوامش و
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Abstract 

        This study aims to identify the communication strategies used in the 

social responsibility initiatives of the Bahrain Petroleum Company (Bapco) and 

Aluminum Bahrain (Alba), as they are the two largest companies in the 

Bahraini public sector, through a qualitative content analysis (topological) of 

the posts that were published on the official account of the two companies via 

Instagram, which is related to the social and environmental role of the two 

companies during the Corona pandemic crisis from February 24, 2020 (the date 

of announcing the first case of Corona in the Kingdom of Bahrain) until March 

25, 2021 (for a full year and one month).  

The study concluded that the two companies (Alba and Bapco) used the 

awareness strategy clearly in the posts that were analyzed, as the most important 

social responsibility initiatives were represented in awareness campaigns to 

raise health awareness for workers and page followers. In order to clarify the 

implementation of this strategy at Bapco, we will find the company's 

announcement on its Instagram page on the awareness lectures that were 

directed to the workers, as well as many graphic and infographic designs related 

to the preventive requirements during work. As for Alba, the company has 

applied this strategy in several aspects, such as awareness videos from doctors 

and Various designs for awareness also and awareness campaigns that were 

launched in the second wave of the virus.  

The Alba company page was distinguished by the continuous update of 

awareness messages and Corona virus news more than Bapco, while Bapco 

excelled in the initiative to donate 4 million dinars for the benefit of the Bahrain 

team to address the Corona virus, as Alba did not make any financial donations 

throughout the analysis period. 

The users' interaction in general decreased at the expense of the two companies 

with the contents related to the Coronavirus, but it should be noted that the 

users' interaction increased with the Alba Company competitions initiative for 

the children of workers within the framework of educational videos to reduce 

infection and the spread of the pandemic by children of the company's 

employees.  
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