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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                

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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 نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  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 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  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

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

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

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    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

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

  ا جنيه    70حالة 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  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة 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 - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  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
 

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

 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 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

للنشر على   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  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، 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  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

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

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

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

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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        د. معين فتحي محمود الكوع                                                                      

        

                moeen.Koa@hotmail.com      

     النجاح الوطنيةجامعة                                                                                                                    
 

   األخرس شكري عبد اللطيف مجاهد                                                                          

       mojahedakhrasma@gmail.com    

          النجاح الوطنية جامعة                                                                                                                                      
   :خصلم

اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية    التعرف على أهم االستماالت   إلى هدفت هذه الدراسة       
البالغي،   االعتماد على مثلث أرسطو  خالل  من  الترويجية،  حمالتها  "جوال" في  تستخدمها شركة  التي 
المنشورات   من  الدراسة  مجتمع  تكون  حيث  االجتماعية،  لمسؤولية  االتصالية  االستراتيجيات  ونموذج 

كانون    7الخاصة بشركة "جوال"، خالل الفترة الزمنية الممتدة من    جميعها التي نشرتها صفحة "الفيسبوك"
ديسمبر   شهر  م2022شباط/فبراير    8  إلى  م2021أول/  تمثل  والتي  نهاية عام    ا،  وشهر  م2021قبل    ا ، 

بين   ما  انتقالية  فترة  تعد  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  الترويجية في  العروض  فيها  تكثر  فترة  وهي  بعدها، 
ا تم تحليلها  ( منشور  540اية عام جديد، حيث بلغ عدد منشورات الصفحة في هذه الفترة ) نهاية عام وبد 

بما   تصميمها  تم  التي  المحتوى  تحليل  استمارة  على  باالعتماد  الشامل،  المسح  عينة  ضمن  جميعها 
 يستجيب لألسئلة البحثية.

مواض أربعة  على  منشوراتها  في  ركزت  "جوال"  شركة  أن  الدراسة  نتائج  وهي:  بينت  رئيسية،  يع 
التذكير بخدمة موجودة؛ مواضيع اجتماعية؛ أنشطة المسئولية االجتماعية.    أوالعروض؛ التعريف بخدمة  

قصور في تناول شركة "جوال" في إبراز برامج المسئولية االجتماعية التي تديرها،    إلىوتشير هذه النتائج  
، فيما  %56تبة األولى من حيث التكرار بنسبة مقابل اهتمامها بالعروض الترويجية التي حصلت على المر 

على   للشركة  االجتماعية  المسئولية  برامج  على  تحتوي  التي  المنشورات  نتائج  فقط.    %2حصلت  وبينت 
االدراسة   حيث   ،أن شركة "جوال" لم تعتمد في منشوراتها على االستماالت اإلقناعية بشكل أساسي  أيض 

نسبته   ما  هناك  تحتو    %73أن  لم  المنشورات  التي    من  المنشورات  أما  االستماالت.  من  نوع  أي  على 
   Pathosمن المنشورات، وهي بشكل كامل اعتمدت على    %27احتوت على استماالت فكانت نسبتها  

لتملك فقط،  دون غيرها، أي االستماالت العاطفية فقط، وبالتركيز على عاطفة الرغبة في الربح وحب ا
وهذا قد يدل على عدم دراية في كيفية توظيف االستماالت اإلقناعية من خالل مثلث أرسطو البالغي  

أن المعرفة بمثلث أرسطو البالغي يمكن أن تساعد العالقات العامة لدى القائمين على الصفحة، حيث  
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جتماعي الخاصة بالشركة، من  بفعالية وكفاءة في هيكلة وتصميم أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل اال
 خالل تصميم األنشطة بشكل استراتيجي.  

أيض   النتائج  بنسبة  أظهرت  ركزت  "جوال"  شركة  أن  االجتماعية    %100ا  المسئولية  برامج  على 
كلي   وأهملت  االجتماعية  الخارجية،  المسئولية  برامج  حول  النشر  التحليل  فترة  خالل  منشوراتها  في  ا 

قص يعد  وهذا  للشركة،  ور  الداخلية،  االجتماعية  المسئولية  الستراتيجية  الترويج  في  بعض ا  أكدت  حيث 
الدراسات أن رسائل المسئولية االجتماعية الداخلية لها أثر أكبر على درجة الثقة والرضا وااللتزام تجاه  

 المنظمة بين أصحاب المصلحة من رسائل المسئولية االجتماعية الخارجية.  

ضرورة أن توازن شركة "جوال" في استراتيجيتها  عة من التوصيات منها:  مجمو   إلىخلصت الدراسة  
االتصالية للمسؤولية االجتماعية ما بين االستراتيجية اإلخبارية، واستراتيجية خلق االستجابة، واستراتيجية  

للشركة وتلك أن توازن في منشوراتها ما بين المسئولية االجتماعية الداخلية  إشراك جماعات المصالح، و 
أرسطو   مثلث  ألبعاد  يستجيب  بما  اإلقناعية  استراتيجياتها  "جوال"  شركة  تبني  أن  وضرورة  الخارجية، 
البالغي، وبالتالي تزويد المستهلك بأسباب االنخراط في أنشطة الشركة، والتأكيد على مصداقية العالمة  

 .التجارية في هذا السياق، وغرس المشاعر اإليجابية لدى المستهلك

 جوال، تحليل المحتوى، المسئولية االجتماعية، الفيسبوك، مثلث أرسطو. الكلمات المفتاحية:
 

 :مقدمة

استثمار         الماضية  السنوات  ملحوظ  شهدت  التواصل  ا  وسائل  في  الربحية  والمؤسسات  للشركات  ا 
ضرورات  من  ضرورة  المواقع  هذه  أصبحت  حيث  وأنشطتها،  وخدماتها،  لمنتجاتها،  للترويج  االجتماعي 

خدمات   من  توفره  ما  بسبب  وتسويقية،  إلكترونيةالحياة  االجتماعي  واجتماعية،  التواصل  وسائل  تتيح   .
على حد سواء التواصل مع العمالء المحتملين أينما كانوا من خالل   لممارسي العالقات العامة والمسوقين

التخطيط الجيد الستراتيجية وسائط اجتماعية، وإنشاء محتوى جذاب يتالءم مع الفئات المختلفة للجماهير  
 .  (Mohammadkazemi, 2015, p. 345)المحتملة 

تغيير عملية الترويج برمتها، حيث غّيرت   إلىووسائل التواصل االجتماعي    اإلنترنت أدى ظهور  
وأدوات التواصل مع العمالء، وأصبحت أحد األسس في التأثير    استراتيجيات وسائل التواصل االجتماعي  

المستهلك   سلوك  اهتمام .  (Özbölük, 2017, p. 217)على  على  الحصول  الشركات  حاولت  لطالما 
الشديدة   المنافسة  أجبرت  لذلك.  جديدة  أرضية  االجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  وفر  وقد  المستهلك، 

للوصول   جديدة  طرق  استكشاف  على  العامة  العالقات  وممارسي  والمسوقين  ما    إلىالشركات  عمالئهم 
التواصل االجتماعي. أصبحت وسائل التواصل االجتماعي  تطوير الترويج والتسويق عبر وسائل    إلىأدى  
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يتعلق   فيما  سلوكياتنا  من  مختلفة  جوانب  على  التأثير  في  مهم  عامل  ولها  حياتنا،  من  يتجزأ  ال  جزء ا 
جمهورها    إلىبقرارات الشراء، واآلراء، والتقييم، وقد مكنت الشركات على مختلف أنشطتها من الوصول  

ة، حيث أن االستخدام المتزايد لوسائل التواصل االجتماعي وفر منصة فعالة  المستهدف بشكل أكثر كفاء 
للترويج للعالمات التجارية والمنتجات والخدمات وأعطى الشركات قدرة في التأثير على القرارات الشرائية  

أدى   ما  االجتماعي    إلىللمستهلكين،  التواصل  وسائل  عبر  التسويق  نحو  الشركات   & Boone)توجه 
Kurtz, 2021, p. 120)  . 

ة ومنها شركة "جوال" كغيرها من الشركات التي بدأت تعتمد على  شركات االتصاالت الفلسطيني
مواقع التواصل االجتماعي لتسويق منتجاتها والترويج لها، لذلك من األهمية بمكان دراسة المحتوى الذي 

التي توظفها هذه    اإلقناعيةتروج له هذه الشركات من خالل صفحاتها على "الفيسبوك" لتبيان االستماالت  
االجتماعية التي تنتهجها    المسئولية   استراتيجيات الشركات في محاولة التأثير على الجمهور، وتبيان أهم  

 هذه الشركات. 
 :مشكلة الدراسة

، بلغت نسبة الشركات التي تعتمد على  م2021العالمي أنه في العام    Statistaتشير إحصاءات مركز  
في   االجتماعي  التواصل  حوالي  وسائل  التسويقية  عام  91.9أنشطتها  النسبة  كانت  حيث  ،  م%2013، 

أداة تسويق    إلى. يعلم الجميع أن وسائل التواصل االجتماعي بدأت كأداة ترفيهية وتطورت  %86.2فقط،  
قوية، فبعدما كان هدفها األساسي ربط األشخاص حول العالم، بدأت تلعب دور ا رئيسي ا في ربط المسوقين  

ال التواصل  بالعمالء  وسائل  أن  على  العامة  والعالقات  التسويق  محترفو  يتفق  والمحتملين.  حاليين 
ا ألحد استطالعات الرأي التي  منهم على ذلك وفق   % 63ا ألعمالهم، حيث وافق بشدة  االجتماعي مهمة جد  

مركز   ففي  Statistaأجراها  الوسيلة،  هذه  على  المتزايد  اإلنفاق  في  القناعات  هذه  تنعكس  الواليات  . 
مليار دوالر أمريكي   17المتحدة وحدها، تجاوز اإلنفاق على التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي  

بينما  (Statista, 2021)  م2014، أي ما يقرب من عشرة مليارات زيادة مقارنة بعام  م2019في عام    .
من خالل وسائل  تغيب اإلحصاءات الفلسطينية المتعلقة بحجم اإلنفاق على األنشطة الترويجية والتسويقية 

الشركات  كبرى  تنشره  الذي  المحتوى  على  الضوء  لتسليط  الدراسة  هذه  تأتي  االجتماعي،  التواصل 
الفلسطينية على صفحتها على "الفيسبوك"، والمتمثلة في شركة "جوال"، حيث حققت مجموعة االتصاالت  

لسطينية، صافي أرباح قدره من: جوال، حضارة، ريتش، شركة االتصاالت الف  الفلسطينية والتي تضم كال  
 . م2020مليون دوالر خالل العام  60.78

تعد شركة "جوال" من الشركات الفلسطينية التي تستخدم "الفيسبوك" في حمالتها الترويجية، بهدف   
األكثر    إلىالوصول   االجتماعية  المنصة  "الفيسبوك"  يعد  حيث  المستهدف،  الجمهور  من  شريحة  أكبر 

ورواج   للعام    اواستخدام    اشهرة   آيبوك  تقرير  يشير  حيث  فلسطين،  من    %95.16أن    إلى  م2021في 
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. أما بخصوص  (م2022)آيبوك،  في فلسطين لديهم حسابات على منصة "الفيسبوك"    اإلنترنت مستخدمي  
تاريخ  متابعي   حتى  أنه  للصفحة  األساسية  المعلومات  فتبين  "الفيسبوك،"  على  "جوال"  كانون    1شركة 

 مستخدما  يتابعون الصفحة.  1,812,378، كان هناك م2021األول/ ديسمبر 
االستماالت    أهم  التعرف  في  الحالية  الدراسة  مشكلة  تتمثل  شركة    اإلقناعيةوعليه  تستخدمها  التي 

االجتماعية التي تنتهجها الشركة للحصول   المسئولية  استراتيجيات ى الجمهور، وأهم  "جوال" في التأثير عل
 على والء الجمهور المستهدف.

االستماالت   هي  ما  اآلتي:  الرئيس  بالسؤال  الدراسة  مشكلة  تلخيص  واستراتيجيات    اإلقناعية ويمكن 
 االجتماعية التي تستخدمها شركة "جوال" في حمالتها الترويجية؟  المسئولية

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية، وهي: 

 ما هي المواضيع التي تتضمنها الحمالت الترويجية لشركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك"؟ .1
هي   .2 ع  المسئولية  استراتيجيات ما  "جوال"  شركة  تستخدمها  التي  "الفيسبوك" االجتماعية  منصة  بر 

 ضمن حمالتها الترويجية؟ 
 االجتماعية لشركة "جوال"؟ المسئوليةما هي أنواع  .3

 :أهداف الدراسة

التعرف       وهو  الرئيس  الهدف  لتحقيق  الحالية  الدراسة  االستماالت  أ على  تسعى    اإلقناعية هم 
 االجتماعية التي تستخدمها شركة "جوال" في حمالتها الترويجية.  المسئوليةواستراتيجيات 

 وينبثق عن هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية، وهي:

 تبيان أهم المواضيع التي تتضمنها الحمالت الترويجية لشركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك". .1
"جوال  المسئولية  استراتيجيات توضيح   .2 شركة  تستخدمها  التي  "الفيسبوك"  االجتماعية  منصة  عبر   "

 ضمن حمالتها الترويجية. 
 االجتماعية لشركة "جوال".  المسئوليةشرح أنواع  .3
االستماالت   .4 أهم  ضمن    اإلقناعيةتوضيح  "الفيسبوك"  منصة  عبر  "دوال"  شركة  تستخدمها  التي 

 حمالتها الترويجية. 
 :أهمية الدراسة

 ألهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية:      افيما يأتي عرض  
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 :أوالً: األمهية النظرية

االستماالت   .1 أهم  إبراز  في  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية    المسئولية واستراتيجيات    اإلقناعية تكمن 
 االجتماعية التي تستخدمها شركة "جوال" في حمالتها الترويجية. 

الحالية أهم .2 الدراسة  الترويجية على  كما تستمد  البحث في موضوع مهم متمثل في الحمالت  يتها في 
 وسائل التواصل االجتماعي. 

نقاشات   المسئولية  استراتيجيات تعد   .3 في  البارزة  المواضيع  من  الشركات  تستخدمها  التي  االجتماعية 
االجتماعية    المسئولية  استراتيجيات ممارسي العالقات العامة المعاصرة، وتأتي هذه الدراسة لتبيان أهم  

 لواحدة من كبرى الشركات الفلسطينية. 

 :ا: األمهية التطبيقيةاثنيً 

من المتوقع أن تخرج هذه الدراسة بتوصيات قد تساعد شركة "جوال" بشكل خاص والمؤسسات الفلسطينية  
 .  اء محتوى رقمي أكثر حيوية وتأثير  الربحية على بنا
 :حدود الدراسة

 وتتمثل حدود الدراسة بما يأتي:   

اآلتي:   .1 الرابط  عبر  اليها  الوصول  يمكن  والتي  "جوال"،  لشركة  "الفيسبوك"  صفحة  المكاني:  الحد 
https://www.facebook.com/Jawwal.059   

  8  إلى  م 2021ديسمبر    /أولكانون    7، أي من  2021الحد الزماني: خالل الشهر األخير من العام   .2
وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية كون الشركات الربحية بشكل عام تكثف من    م2022شباط/ فبراير  

 .  حمالتها الترويجية في الشهرين اآلخرين من كل عام
 

 :النظري  اإلطار
 :اإلقناعمثلث أرسطو في 

قبل الميالد( منذ زمن بعيد أن إقناع اآلخرين بفكرة ما   322  -384الفيلسوف اإلغريقي أرسطو )حدد     
الرسالة المكتوبة يتمثل في مثلث تتكون زواياه    أومشروع سواء بالمحادثة الشفوية    أوبرنامج    أومنتج    أو

التقنية   المسارات  تسمى  عناصر  ثالثة  الفنية     أومن  جوانب    -" اعاإلقن"أنماط   أو "البراهين  على  تركز 
باالتصال والجمهور   القائم  بين  الديناميكي  التفاعل  .  (Baumlin & Scisco, 2018, p. 203)مختلفة من 

 تتمثل هذه الزوايا في اآلتي: 
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وتجارب   :Ethosاألخالق   .1 والخبرة،  والشخصية،  والسمعة،  المصداقية،  البند  هذا  تحت  ويندرج 
المتحدث، كما يتضح من خالل    ethosالمتحدث، ومكانته االجتماعية، ومظهره. تصف   شخصية 

 .  (Baumlin & Scisco, 2018, p. 201)النص المكتوب  أوالملفوظ   الكالم

العربية بشكل مباشر: يمكن إعادة صياغتها في    أو كلمة واحدة معادلة باللغة اإلنجليزية    Ethosليس ل  
اإلشارة   مع  حتى  للترجمة.  قابلة  غير  تظل  نفسها  لكن  والدقيقة،  المتنوعة  "الشخصية"،    إلىاستخداماتها 

أخالقيات   مجرد  من  أكثر  يستلزم  تعريفها  المصداقية    أوفإن  أخالقية:  والجدارة  credibilityشخصية   ،
السليم"  trustworthinessبالثقة   و"الحس   ،good sense  "النية و"حسن   ،goodwill والخبرة  ،

expertise  والسلطة ،authority  والكاريزما ترتبط جميعها بهذا المصطلح، كما هو الحال مع الهوية ،
الشخصي"   و"األسلوب  والشخصية  ا  أو  personal styleوالسمعة  )مثل  الشخصية  لعادات، صفات 

(. ضمن هذا النطاق من المعاني، يمكن  prejudicesوالميول، والمخاوف، والرغبات، واألحكام المسبقة  
مجموعة. وعلى الرغم من الكشف عن الشخصية عن    إلى  أوفرد    إلى  characterأن ُتنسب "الشخصية"  

في النص. في هذا الصدد، يهدف الكثير   constructedطريق الكالم، فمن المرجح أن تكون "مبنية"  
 ,Baumlin & Scisco)خلق صورة الشركة والحفاظ عليها وإصالحها أحيان ا    إلىمن الخطاب التنظيمي  

2018, p. 201)  وبالتالي، فإن الغرض من ال .ethos  باالتصال على القضية    هو ترسيخ سلطة القائم
الجمهور   دفع  للمتحدث  يمكن  السلطة  هذه  ومع  الجمهور؛  ثقة  وكسب  وقيادته    إلىالمطروحة،  االتفاق، 

 .(Baumlin & Scisco, 2018, p. 203)نحو السياسات الداعمة للمؤسسة 
فقط   يفتقرون  ال  الجماهير  أن  أرسطو  أنهم   إلىيفترض  كما  المطروحة؛  بالقضايا  كالخبراء  المعرفة 

المتحدث   إلىيفتقرون   الجمهور،    معرفة  برفاهية  واهتمامه  األخالقية،  وشخصيته  الخبير  وبسلطة  نفسه، 
، حيث يفترض أرسطو أن الجمهور ليس لديه سوى الكالم الذي يستخلص منه اإلقناعيمكن أن تتم عملية 

 . (Baumlin & Scisco, 2018, p. 203)المنتج  أوفي تطوير انطباعاته حول المنظمة 

و"الشخصية   النية"  و"حسن  السليمة"  "الفطرة  إظهار  خالل  من  المصداقية  يكتسب  المتحدث  أن  كما 
األخالقية الجيدة"، بالمثل، فأن المنظمة ُتظهر المصداقية والكفاءة من خالل إشراك الجماهير في أنواع  

ومخاوف عمالئها  اهتمامات  استطالع  خالل  فمن  معها،  والعالقات  التفاعالت  من  وتفضيالتهم  محددة  هم 
  ethosوتوقعاتهم؛ ونجاحها في تلبية تلك التوقعات، تصبح في نظر عمالؤها منظمة إيجابية أي ذات  

أنشطة   في  والمشاركة  البحوث،  وإجراء  والخدمات،  السلع  توفير  خالل  من  بالمثل،  ذلك  يمكن  مرتفع. 
قد تعلن شركة مستحضرات  ميدانية أخرى محددة تستجيب لمصالح الجمهور وقيمه. على سبيل المثال،  

تجميل متخصصة في العناية الطبيعية بالبشرة أنها ال تستخدم حيوانات في اختبار منتجاتها؛ من خالل  
ذلك تعرض الشركة "الشخصية األخالقية الجيدة" في تعاملها مع أصحاب المصلحة والعمالء والموردين، 
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االستغالل بأي شكل آخر    أوالتضليل    أوغش  وهذا سيشجع اآلخرين على االعتقاد بأنهم ال يتعرضون لل
(Baumlin & Scisco, 2018, p. 209) . 

 التأثير من خالل العاطفة كمشاعر الحب، والخوف، والقلق.   :Pathosالعاطفة  .2

أرسطو        يشير  ذلك،  ومع  العقالني.  التفكير  أساس  على  قراراتنا  نتخذ  أننا  معظمنا  أن    إلىيعتقد 
المشاعر مثل الغضب والشفقة والخوف وأضدادها تؤثر بقوة على أحكامنا العقالنية. نتيجة لهذه الحقيقة،  

ت نحو  موجهة  نشاهدها  التي  اإلعالنات  من  والكثير  السياسي،  خطابنا  من  الكثير  مشاعرنا.  فإن  حريك 
االستهالكية   السلع  عن  اإلعالنات  تهدف  ما  جاذبيتنا    إلىغالب ا  بشأن  آمنين  غير  قبولنا    أوجعلنا 

ا لهذا الشعور في شكل منتج. هذه   شائعة لبيع غسول الفم ومعجون    استراتيجية االجتماعي، ثم تقدم عالج 
إن مالحظات أرسطو حول العاطفة مناسبة   األسنان والعلكة والمالبس وحتى السيارات على سبيل المثال.

لمفهوم الدعاية اليوم كما كانت مناسبة للبالغة في عصره. إنه يدرك أن األحكام التي نتخذها عندما نكون  
عندما   تلك  نفسها  هي  ليست  وودودين  الجمهور   أو نتألم  سعداء  كان  إذا  ما.  ألمر  معادي  شعار  لدينا 

يتم استخدام هذا   يقدمها هذا الشخص.  التي قد  الحجج  يتقبل حتى أفضل  فلن  غاضب ا من شخص ما، 
تخلق   التي  اإلعالنات  في  الحديثة،  اإلعالنات  في  العاطفي  التأثير  على  مثل    أوالتركيز  أشياء  تستغل 

 .Marlin, 2013, p)مشاعر الحسد من شخص لديه سيارة أكثر قوة    أو  الخوف من رائحة الجسم الكريهة
40) . 

قد المتحدث،  وشخصية  العاطفة  قوة  حول  بأفكاره  يتعلق  مساهمة في   فيما  أكبر  ألرسطو  يكون 
نظرية الخطابة الحديثة. عندما يقول إن الشخصية التي يعرضها المتحدث "ربما تكون تقريبا  أكثر وسائل  

ولكن    اإلقناع المفهومة  غير  التي يمكن لألصوات  بالطريقة  يذكرنا  فإنه  فاعلية"،  المتحدث  يمتلكها  التي 
الصادقة أن تسود غالب ا في االجتماعات العامة ضد المتحدثين البارعين في الكالم. كما أنه يدرك ضرورة  

على منطق الخطاب   معرفة الجمهور، حيث أن للجماهير المختلفة تصورات وميول مختلفة، والتي ستؤثر 
logos  العاطفية االستماالت  طبيعة  على  ستؤثر  والتي  المختلفة،  العاطفية  والحساسيات   ،pathos  

(Marlin, 2013, p. 41 ) . 

فتشير   االجتماعي  التواصل  العالمة    إلى  pathosأما في شبكات  اتجاه  الجمهور  يثيرها  التي  المشاعر 
 .Panigyrakis et al., 2020, p)التجارية، والتي يتم التعبير عنها من خالل االرتباط بالعالمة التجارية  

6) . 

خالل   :Logosالمنطق   .3 من  الكالم  إثبات  يعني  المنطق،  استخدام  خالل  من  اقناع  وسيلة  وهي 
العقالنية"   "االستمالة  باسم  ا  أيض  تعرف  بالمصادر.  واالستدالل  والحقائق،  استخدام    أوالدالئل، 

الوجيهة"   المنطق   .(Baumlin & Scisco, 2018, p. 203)"األسباب  المجتمعات، يحظى  في بعض 
مميز ا أكثر من االعتماد   اإلقناعية والعقالنية بتقدير كبير، وعادة ما يكون هذا النوع من اإلستراتيجية  
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المتحدث   شخصية  والتفكير   أوعلى  الرسمي  المنطق  فإن  ذلك،  ومع  الجمهور.  مشاعر  استمالة 
لذلك يجب أن نعتمد على نوع أكثر بالغية من    العلمي عادة ما يكونان غير مناسبين للجمهور العام،

وتشير   .(Mshvenieradze, 2013)التفكير   السليمة  الفطرة  عن  تعبر  المنطقية  االستماالت    إلى إن 
 . (Oeppen Hill, 2020)وضوح الحجة، ويمكن أن تشمل البيانات واإلحصاءات لتقديم حجة عقالنية 

االجتم  التواصل  شبكات  عصر  المنطقية  ,في  االستماالت  االتصال    logosاعي  لتقوية  المؤيدة  الحجج 
بسبب التعرض ألنشطة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتي يتم التعبير عنها من خالل تقييم  

 . (Panigyrakis et al., 2020, p. 4)المستهلكين ألنشطة التسويق عبر هذه الشبكات 

الثالثة أضالع بتوازن مدروس يتناسب مع متلقي الرسالة؛ وإن  وأفضل رسائل التأثير تلك التي تجمع بين  
 كان أرسطو نفسه لديه جرعة أكبر من المنطق في أطروحاته. 

تقنيات    وفق ا الحالية  الدراسة  تستكشف  سبق  التجارية    اإلقناعلما  اإلعالنات  في  المستخدمة 
ثالث   إلى  اإلقناعيةلذلك تصنف الدراسة التقنيات    وفق االمستخدمة في حمالت شركة "جوال" الترويجية.  

( المنطقي  بالتفكير  المتعلقة  تلك  الشركة logosمجموعات:  عن  إيجابية  صورة  تقدم  التي  وتلك   ،)
(ethosالعاطفي المكون  على  تنطوي  التي  وتلك   ،)  (pathos  بأساليب الشركات  وعي  إن    اإلقناع(. 

دون   خفية  بطريقة  وسلوكياته  الجمهور  تفضيالت  على  يؤثر  الذي  اإلعالن  جودة  تحسين  في  يساعد 
 فرض. وبالتالي فإن نتائج الدراسة الحالية ستكون مفيدة لصناع اإلعالن، وكذلك لجميع المهتمين بالحقل. 

 :المسئولية االجتماعية للشركات
االجتماعية للشركات شائعة بشكل متزايد بين الشركات الفلسطينية. قسم    المسئوليةأصبحت مبادرات      

العامة   العالقات  والمسؤولية   المسئوليةنوعين:    إلىاالجتماعية    المسئوليةباحثو  الداخلية  االجتماعية 
تشير   الخارجية.  الداخلية    المسئوليةاالجتماعية  وممارس  إلىاالجتماعية  تتعلق  سياسة  التي  المنظمة  ات 

لموظفيها   والفسيولوجية  النفسية  الفيسبوك  (Turker, 2009)بالرفاهية  شركة  بدأت  المثال،  سبيل  على   .
ا على أنها ارتباط  م2015سياسة إجازة األمومة مدفوعة األجر لموظفيها في عام   . وايضا  تم تعريفها أيض 

بالمؤسسة   العاطفي  ناحية أخرى، فإن  (Jayabalan, Appannan, Low, & Ming, 2016)الموظف  . من 
االجتماعية الخارجية هي الممارسة البيئية واالجتماعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز شرعية    المسئولية

. بينت  (Brammer, Millington, & Rayton, 2007)الشركة وسمعتها بين أصحاب المصلحة الخارجيين  
رسائل      Nan and Heo  (2007)  دراسة على    المسئوليةإن  أكبر  أثر  لها  كان  الداخلية  االجتماعية 

رسائل   من  المصلحة  أصحاب  بين  المنظمة  تجاه  وااللتزام  والرضا  الثقة  االجتماعية    المسئوليةدرجة 
 الخارجية.  
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نظر ا لزيادة االهتمام بالمسؤولية االجتماعية الداخلية للشركات، بدأ العديد من باحثي العالقات العامة  
االجتماعية الخارجية. أظهرت األبحاث   المسئوليةاالجتماعية الداخلية مقابل    المسئولية ت  في مقارنة تأثيرا

وجدت   المسئولية أن   البعض.  بعضهما  يعززان  الخارجية  االجتماعية  والمسؤولية  الداخلية  االجتماعية 
أن جميع األبعاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية      Al-bdour, Nasruddin, and Lin  (2010)  دراسة

العمل والحياة  ا بين  والتوازن  والتعليم  والتدريب  للشركات، وهي الصحة والسالمة وحقوق اإلنسان  لداخلية 
للجمهور   والمعياري  العاطفي  بااللتزام  وإيجابي  كبير  بشكل  مرتبطة  كانت  العمل،  مكان  في  والتنوع 

 الداخلي. 

بالسبب   المرتبط  التسويق  باسم  إليه  ُيشار  النشاط،  هذا  لمثل  الشائعة  األشكال  -causeأحد 
related marketing  (CRM  ا من الشركة بالتبرع بمبلغ معين من المال لمنظمة (، والذي يتضمن وعد 

ربحية   برامج    أوغير  بين  من  خدماتها.   / منتجاتها  العمالء  يشتري  عندما  اجتماعية    CRMلقضية 
 Save Lids to Saveوالتي تحمل شعار "  General Millالمستمرة لشركة    Yoplaitلمعروفة حملة  ا

Lives  بمبلغ بالتبرع  تعد  والتي  الثدي    10"  لسرطان  كومين  سوزان  لمؤسسة   .Susan Gسنتات 
Komen Breast Cancer Foundation    م 2007مقابل كل غطاء زبادي يعيده العمالء. حتى عام  ،

حملة   من    CRMجمعت  أكثر  للمؤسسة    10هذه  دوالر  صنف  (Nan & Heo, 2007)ماليين   .
االجتماعية للشركات التي "تعمل بشكل    المسئوليةضمن مبادرات    CRM(  1988فارانداراجان ومينون ) 

“ الخير"  فعل  خالل  من  إدارة Do Better by Doing Goodأفضل  نظام  يزيد  ال  آخر،  بمعنى   ”.
ا في رفاهية المجتمع. يعّرفون   بأنه:   CRMعالقات العمالء من عائدات الشركة فحسب، بل يساهم أيض 

عرض من الشركة للمساهمة بمبلغ محدد في قضية عملية صياغة وتنفيذ األنشطة التسويقية التي تتميز ب
والفردية  التنظيمية  األهداف  تلبي  لإليرادات  مدرة  تبادل  عمليات  في  العمالء  ينخرط  عندما  معينة 

(Varadarajan & Menon, 1988, p. 60) . 

بين   تكامل  هناك  أن  وجدت  السابقة  الدراسات  بعض  أن  الداخلية    المسئوليةحيث  االجتماعية 
لدى   المؤسسة  صورة  من  يعزز  الداخلية  االجتماعية  بالمسؤولية  االهتمام  أن  وجد  وبعضها  والخارجية، 
جماهيرها الداخلي والخارجي، تسعى الدراسة الحالية من خالل تحليل مضمون صفحة شركة "جوال" على 

االجتماعية من خالل منشوراتها على    ليةالمسئو الفيسبوك لمعرفة مدى اهتمام الشركة بكال النوعين من  
 هذه المنصة.    

االجتماعية، حيث    المسئوليةيعد نموذج االستراتيجيات االتصالية، من النماذج االتصالية لنظرية  
 اآلتي:  إلىيقسم هذا النموذج االستراتيجيات التي تستخدمها الشركات في إطار مسؤوليتها االجتماعية 

اإلخبارية: .1 وهي اتصال يتميز أنه باتجاه واحد، وذلك إلعالم جماعات المصالح    االستراتيجيات 
 االجتماعية للشركة، ويكون الهدف خلق الوعي بها.  المسئوليةبمعلومات عن 
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االستجابة:    استراتيجية  .2 اتجاهين غير متوازنين، يهدف  خلق  الوعي   إلى وهي اتصال ذو  خلق 
 ماعات المصالح. والحصول على رد فعل من ج

خلق الوعي    إلىوهي اتصال ذو اتجاهين متوازيين يهدف    إشراك جماعات المصالح:  استراتيجية .3
 والحصول على رجع الصدى، وخلق التفاعلية بين جماعات المصالح والشركة.

اإلخبار تصلح في حال التعامل مع وسائل اإلعالم، وتستخدمها    استراتيجيةوعليه، يمكن القول أن  
لب المنظمات البيئية، اتحادات العمال، المنافسين، وتطبق هذه االستراتيجية من خالل البيانات  بالغا

وإعالنات   تصلح    المسئوليةاإلخبارية  بينما  الترويجية.  والمطبوعات  اإلخبار    استراتيجية االجتماعية 
األشكال   معها  وتستخدم  الشركات،  مديري  المجتمع،  قادة  الموردين،  مع  التعامل  حال  في  والتفاعل 

عبر   التفاعلية  الوسائل  المؤتمرات،  الندوات،  التالية:  تصلح  اإلنترنت االتصالية  كما    استراتيجية ، 
الحكومة    -المساهمين    -المستهلكين    -اآلراء في حال التعامل مع الموظفين    إلىاإلخبار واالستماع  

 (. 54، ص  2019)حسن، 

"جوال"   شركة  صفحة  محتوى  لفحص  االتصالية  االستراتيجيات  نموذج  الحالية  الدراسة  تطبق 
 االجتماعية للشركة.  المسئولية استراتيجيات لتحديد 

 :الدراسات السابقة

قسمين رئيسيين؛ أهم الدراسات التي تناولت مثلث أرسطو البالغي، وتم    إلىتنقسم الدراسات السابقة        
األحدث   من  زمانيُا  موضوع    إلىترتيبها  ناقشت  التي  الدراسات  بعض  فتناول  الثاني  الجزء  أما  األقدم. 

ااألقدم  إلىاالجتماعية وتم ترتيبها زمانيُا من األحدث  المسئولية  . أيض 
 

 استخدام مثلث أرسطو البالغي في الحمالت الدعائية.المحور األول: دراسات بحثت في 

 .Panigyrakis et al (2020) دراسة .1

Title: All we have is words: applying rhetoric to examine how social media 
marketing activities strengthen the connection between the brand and the self. 

كل ما لدينا هو الكلمات: تطبيق البالغة لفحص كيف تعزز أنشطة التسويق   العربية:   إلىترجمة العنوان  
 عبر وسائل التواصل االجتماعي العالقة بين العالمة التجارية والذات. 

الدراسة        هذه  من    وفق ابنيت  مزيج  على  يعتمد  الفعال  الخطاب  بأن  أرسطو  نظر    logosلوجهة 
هدفت    Ethosو  Pathosو التواصل    إلىحيث  وسائل  عبر  التسويق  أنشطة  تساعد  كيف  فحص 

االجتماعي في تعزيز العالقة بين المستهلك نفسه والعالمة التجارية. اعتمدت الدراسة على مثلث ارسطو 
المؤسسة. ولتحقيق هدف الدراسة    أوالبالغي، والذي يبين الوسائل المتاحة لإلقناع لتحقيق هدف الشركة  
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  إلىا على مستهلكين يتبعون عالمة تجارية على منصة الفيسبوك. أشارت النتائج  استبيان    183تم توزيع  
أن أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي تؤثر بشكل إيجابي على ارتباط المستهلك بالعالمة  

في  التجارية. وبينت الدراسة أن المعرفة بمثلث أرسطو البالغي يمكن أن تساعد المديرين بفعالية وكفاءة  
هيكلة وتصميم أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بشركاتهم، ما يعني أنه يمكن  
البالغي   مثلث أرسطو  أبعاد  لتلبية  استراتيجي  االجتماعي بشكل  التواصل  وسائل  على  األنشطة  تصميم 

logos  وPathos  وEthos و ما،  نشاط  في  االنخراط  بأسباب  المستهلك  تزويد  وبالتالي  على  ،  التأكيد 
 مصداقية العالمة التجارية في هذا السياق، وغرس المشاعر اإليجابية لدى المستهلك.

 . Iqbal et al (2020) دراسة .2

Title: Persuasive power concerning COVID-19 employed by Premier Imran 
Khan: A socio-political discourse analysis. 

التي يستخدمها رئيس الوزراء عمران   COVID-19فيما يتعلق بـ  اإلقناعقوة  العربية:  إلى ترجمة العنوان  
 خان: تحليل الخطاب االجتماعي والسياسي. 

ا      هذه  بالتوعية  تبحث  يتعلق  فيما  لألمة  خان  عمران  الباكستاني  الوزراء  رئيس  خطابات  في  لدراسة 
(. حتى تاريخ هذه الدراسة، COVID-19بأسباب وتأثيرات واحتياطات وحلول فيروس كورونا المستجد )

ا فعلنا  لم يكن الخبراء متأكدين مما إذا كان اللقاح سيتم تطويره أم أنه سيتعين علينا التعايش مع هذا كم
مخاطبة دولهم،  إلى. وبالتالي، سيحتاج القادة Dengueحمى الضنك  أو HIVمع فيروس نقص المناعة 

أدوات أرسطو   الحالي  البحث  التركيز بشكل خاص على االحتياطات. يستخدم  والبالغية،    اإلقناعيةمع 
االجتماعي والسياسي    اإلقناع(، لفهم أسلوب  SPDAودمجها مع تحليل الخطاب االجتماعي والسياسي )

أن عمران    إلىالمستخدم. قام الباحثون بتحليل البيانات باستخدام النهج نوعي. هناك نتائج موثوقة تشير  
باتباع اإلجراءات االحترازية باعتبارها    خان قد استخدم ميزات لغوية مستقرة إلقناع عقول الناس، وإقناعهم

ا إلقناع األفراد.   أو"العالج الوحيد". كانت الحجج الدفاعية حول شبه اإلغالق   اإلغالق الذكي محددة جيد 
الحق ا،  المعارضة.  من  انتقادات  وواجه  األول  خطابه  خالل  الذكي  اإلغالق  اقترح  المثال،  سبيل  على 

تقد  عن  والعالم  المعارضة  من  أعربت  واحد  شهر  بعد  باكستان.  وزراء  رئيس  خان،  عمران  لسياسة  يرها 
عن   الدول   أولاإلبالغ  معظم  الذكي  اإلغالق  سياسة  اتبعت  الصين،  في  كورونا  بفيروس  إصابة  حالة 

. عالوة على ذلك، نجح رئيس الوزراء في إقناع المنظمات المالية الدولية  COVID 19التي تقاتل ضد  
الدولي  - النقد  للعام    صندوق  النامية  للبلدان  المعلقة  المدفوعات  عن  بالتنازل  والتنمية،  الدولي  والبنك 

 المقبل.
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المنطقية        االستماالت  على  اعتمد  خان  عمران  أن  الدراسة  والتي    كاستراتيجية  Logosبينت  مقنعة 
جيد   مصاغة  الوزراء  رئيس  عناوين  في  المنطقية  التفسيرات  المنطقية.  الجاذبية  على  ومدعومة تؤكد  ا 

ا مميز ا لكل ما قام  بالعقل. لقد قارن منطقي   العالم وقدم شرح  ا استراتيجياته مع األفضل من جميع أنحاء 
الموثوقة  والمعلومات  للقياس  القابلة  والحقائق  األرقام  على  التأكيد  في  محدد  أسلوب  لديه  كان  بتنفيذه. 

 والنقاط ذات الصلة. 

 .  Hamzah, Johan, and Rahmat (2019) دراسة .3

Title: Ethos, Pathos, Logos: The Versatility of a Hijab Video Advertisement. 

 عناصر المثلث البالغي: براعة إعالن فيديو الحجاب. العربية: إلىالترجمة 

فحص كيفية استخدام عناصر مثلث أرسطو البالغي في إعالنات الفيديو لعالمة    إلىهدفت هذه الدراسة  
د من المنظمات تميل نحو استخدام إعالنات الفيديو حيث ُيعتقد أنها قادرة  تجارية خاصة بالحجاب. العدي

أقصى عدد من الجماهير في أي وقت من األوقات. لذلك، اعتمدت هذه الدراسة على   إلىعلى الوصول  
البالغية   لمنتجات   Ethosو  Pathosو  logosالعناصر  المخصص  الفيديو  إعالن  تحليل  في  كأداة 

هذ  تعد  حيث  القدرة  الحجاب،  ولديها  مختلفة  وظائف  تخدم  نداءات  أنها  على  المذكورة أعاله  العناصر  ه 
مستوى   زيادة  في  المساعدة  تم  اإلقناععلى  والتي  الكيفي،  المحتوى  تخليل  أداة  على  الدراسة  اعتمدت   .

لعدة مواصفات منها   وفق اتم اختيارها    YouTubeتطبيقها على عينة قصدية من اإلعالنات على موقع  
تحتاج   التي  البالغية  أرسطو  عناصر  على  يحتوي  اإلعالن  كان  ما  وأال    إلىإذا  الدراسة،  في  تحليل 

ا بحيث يتعذر تحليلها. بينت النتائج أن     logosيتجاوز اإلعالن مدة دقيقة واحدة ألنها ستكون طويلة جد 
 للتأثير على الجمهور. يتم استخدامها بشكل تآزري كأدوات مقنعة  Ethosو Pathosو

 .  Romanova and Smirnova (2019) دراسة .4

Title: Persuasive techniques in advertising. 

 في االعالنات.  اإلقناعتقنيات  ترجمة العنوان:

المستخدمة في اإلعالنات التجارية، واألدوات اللغوية المستخدمة   اإلقناعمعرفة تقنيات    إلىهدفت الدراسة  
تقنيات   لمثل أرسطو البالغي. أجريت الدراسة باالعتماد    وفق ا  اإلقناعلتحقيقها، حيث تحلل هذه الدراسة 

التحليل   عينة  شملت  بحيث  البراغماتي،  اللغوي  النهج  )حوالي    60على  تجاري ا  كلمة(    5964إعالن ا 
لن ا  عام  ونصوص  من  الباحثون  جمعها  التي  اإلعالنات  شركة    م2000ماذج  بها  أوصت  والتي  ا  فصاعد 

Voices.com    .اإلعالن لوكاالت  الصوتي  بالتعليق  تقنيات  المختصة  مجموعة  وجود  النتائج  بينت 
لعناصر مثلث أرسطو. نظر ا ألن العناصر البالغية   وفق اثالث مجموعات  إلىأساسية لإلقناع تم تصنيفها 
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logos  وPathos  وEthos   تحديد الصعب  من  يكون  فقد  المقنع،  التفاعل  سياق  وتتعايش في  تتداخل 
األساليب   من  مجموعات  استخدام  الضروري  من  اإلعالن،  في  المرغوب  التأثير  لتحقيق  بينهما.  الحدود 

لتحقيق التأثير    العاطفية.  أوالمنطقية    أوالمقنعة للحفاظ على التوازن بين مكونات االستماالت األخالقية  
يعد   المختلفة.  المستهلكين  بأنواع  دراية  على  باالتصال  القائم  يكون  أن  ا  أيض  الضروري  من  المطلوب، 
استخدام   أن  حين  اإلعالنات، في  لمعظم  أساسي ا  أمر ا  الشخصية  والمشاركة  مشتركة  أرضية  عن  البحث 

ا على    -الوعي بالوقت    أوالرغبات    أومثل جذب المنفعة    -األساليب العاطفية   يمكن أن يختلف اعتماد 
 نوع العميل المحتمل.

 .  Han, Shin, Chung, and Koo (2019) دراسة .5

Title: Which appeals (ethos, pathos, logos) are the most important for Airbnb 
users to booking? 

( األكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي  Ethosو  Pathosو logosما هي االستماالت ) العربية:  إلىالترجمة  
 للحجوزات؟  Airbnbموقع 

  اإلنترنت للحجوزات عبر    Airbnbشرح عملية قرار الشراء لدى مستخدمي موقع    إلىهدفت هذه الدراسة  
من منظور مثلث أرسطو، وذلك من خالل فحص االستماالت التي ينظر إليها مستخدمو الموقع بشكل  

من المفترض أن يتأثر قرار الشراء بعناصر مثلث أرسطو البالغي وهي    كبير. افترضت الدراسة على أنه
ethos, pathos, logos  تم تحديد موقع .Airbnb    لجمع البيانات وكمصدر أساسي للبيانات في الفترة

تم جمع  م2015ديسمبر/ كانون األول    24  إلى  م 2015ديسمبر/ كانون األول    12من     854، حيث 
إ تم  معلومات  عن  تم  إعالن ا  حيث  ونيويورك،  ولندن  بانكوك  في  بأماكن  تتعلق  الموقع  بواسطة  نشاؤها 

تصنيف هذه المدن على أنها أفضل وجهات سياحية في العالم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا  
اإللكتروني، يتم البحث عن األماكن حسب الموقع بدون    Airbnbوالواليات المتحدة األمريكية. في موقع  

 64من األماكن في كل مدينة؛ تم استبعاد    306عوامل تصفية أخرى. تم البحث عن إجمالي    أو  تواريخ
مفردة ألن بعضها عبارة عن نتائج مكررة وأن المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة المضيف لم تتم كتابتها  

خضع   أخير ا،  اإلنجليزية.  و  291باللغة  بانكوك  في  و   288مكان ا  لندن  نيويورك  275في  لتحليل    في 
بالنسبة   أنه  الدراسة  نتائج  بينت  تأثيرات  ethos  إلىالبيانات.  الموقع  المتميز وتقييم  الموقع  ، كان لشارة 

، فإن التأثير اإليجابي الستخدام الكلمات االجتماعية كان  pathosإيجابية على عملية الشراء؛ بالنسبة ل  
، بين الباحثون أنه على الرغم  logosبالنسبة لل    كبير في التأثير على الجمهور فيما يتعلق بقرار الشراء.

إيجابية على   تأثيرات  لها  النجوم كان  المكان، وتصنيف االوتيل من حيث عدد  السعر، وصورة  من أن 
 احتمالية الشراء، إال أن حجم اإلشغال كان له تأثير سلبي عليه.  
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 .  Bene (2017) دراسة .6

Title: Sharing is caring! Investigating viral posts on politicians’ Facebook 
pages during the 2014 general election campaign in Hungary. 

صفحات   العربية:  إلىالترجمة   على  الفيروسية  المنشورات  في  التحقيق  االهتمام!  تعنى  المشاركة 
 في المجر. م2014السياسيين على الفيسبوك خالل حملة االنتخابات العامة لعام 

. تم  م2014منشور ا فيروسي ا خالل حملة االنتخابات العامة المجرية في عام    25بحثت الدراسة في      
من  اختيا مكونة  بيانات  قاعدة  من  المنشورات  لـ  منشور    7294ر  كانت  مرشح    184ا  المنشورات  هذه  ا. 

أعداد مشاركاتها أعلى بكثير من متوسط عدد مشاركات المنشورات األخرى. تناولت الدراسة مسألة نوع  
األ السمات  في  الدراسة  بحثت  أوال ،  ذلك.  يحدث  وكيف  فيروسي ا  تنتشر  قد  التي  ا المحتويات  تحديد  كثر 

واألكثر شيوع ا لمحتويات هذه المنشورات. ثاني ا، فحصت طريقة مشاركتها والتأثيرات التي قد تثيرها داخل 
الدراسة هو فهم سبب وكيفية مشاركة هذه   الرئيسي من  الغرض  بعبارة أخرى كان  الشخصية.  الشبكات 

يقة مشاركتها. بينت الدراسة أن  المحتويات بشكل كبير. لهذا، تم فحص خصائص محتوى المنشورات وطر 
  أو المستخدمين يشاركون هذه المنشورات في الغالب دون تقديم مساهمتهم الخاصة )أي دون كتابة وصف  

أن   حيث  المشارك(،  المنشور  على  بواسطة  8رأي  مكتوب  نص  على  احتوت  المشاركات  من  فقط   %
للمشاركات الفيروسية هي السلبية. الغالبية  المستخدم. بشكل عام، أظهرت النتائج أن السمة األكثر شيوع ا  

العظمى من هذه المحتويات سلبية بشكل واضح، وتهاجم المعارضين السياسيين. كأداة بالغية، غالب ا ما  
لتوضيح الظلم الواقع.   logosيستخدم المرشحون اليساريون المعارضون للحكومة اإلحصاءات والبيانات  

الحسابات البارزة في تحقيق االنتشار. بينما    أوهم الذي تلعبه الصفحات  أخير ا، أظهرت النتائج الدور الم
مشاركات   فإن  األصلي،  للمحتوى  إضافية  مشاركات  العاديين  المستخدمين  مشاركات  تنشئ  ما  نادر ا 

 الحسابات البارزة قد تعزز االنتشار.   أوالصفحات 

 . Çam (2015) دراسة .7

Title: Aristotle is Still Persuading Us: Content Analyses about the Rhetorical 
Structure of Magazine Advertisements in Turkey. 

ال يزال أرسطو يقنعنا: تحليالت المحتوى للبنية البالغية إلعالنات المجالت   العربية:  إلىترجمة العنوان  
 في تركيا. 

الدراسة       في    إلىهدفت  المجالت  إعالنات  في  التصويرية  واللغة  الخطابية  الهياكل  استخدام  معرفة 
أخذها  ، وتم  م2015  إلى  م2012إعالن ا عن السيارات مؤرخة من عام    150تركيا. أجريت الدراسة على  

والتي تعد واحدة من أكثر المجالت انتشار ا والتي    جميعها من إحدى المجالت الرائدة للسيارات في تركيا، 
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العناصر   لفحص  المحتوى  تحليل  أسلوب  استخدام  تم  تركيا.  في  فئتها  من  إعالني  عائد  أعلى  حققت 
أحدهما البراهين البالغية  المقنعة المستخدمة في اإلعالن، حيث تم فحص جانبين مختلفين من البالغة:  

تتخذه   أو الذي  الشكل  في  باالنحرافات  تتعلق  التي  البالغية  األشكال  هو  واآلخر  البالغي،  المثلث 
العبارات. بينت النتائج أن عناصر أرسطو الخطابية كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع اإلعالنات. 

 ات عاطفية وبراهين منطقية لإلعالنات. كمصادر ونداء Ethosو Pathosو  logosتم استخدام عناصر 

 .  Toppano and Toppano (2014) دراسة .8

Title: Ethos in Sound Design for brand advertisement. 

 االيثوس في تصميم الصوت إلعالن العالمة التجارية. العربية: إلىترجمة العنوان 

  إلى أجري هذا البحث حول استخدام ودور تصميم الصوت في اإلعالن عن المنتجات. هدف البحث      
استكشاف وظائف التصميم السليم للصوت في إيصال رسالة العالمة التجارية وكيفية نقل الصوت للمعنى 

وهو   الخطابية  أرسطو  عناصر  أحد  على  الدراسة  ركزت  لإلعالن.  با  Ethosالبالغي  تتمتع  لقدرة ألنها 
الباحثون   حلل  الدراسة،  هذه  إجراء  في  ومصممه.  اإلعالن  مؤلف  وشخصية  هوية  استحضار  على 

عام   من  النكوم  التجارية  للعالمة  فيديو  في  م2010عام    إلى  م1990إعالنات  الدراسة  عينة  تمثلت   .
ات الصوت من  المسح الشامل إلعالنات التجميل في الفترة الزمنية المذكورة، إليضاح كيفية استخدام ميز 

ليتناسب مع   إنشاؤه  تم  النتائج أن تصميم الصوت قد  الرمزية لإلعالنات. أظهرت  المعاني  أجل إيصال 
 الخصائص المحددة لكل عنصر بالغي بحيث يمكنه إقناع الجمهور أثناء مشاهدة اإلعالن. 

 .  English, Sweetser, and Ancu (2011) دراسة .9

Title: YouTube-ification of political talk: An examination of persuasion appeals 
in viral video. 

العنوان   لنداءات    العربية:  إلىترجمة  فحص  يوتيوب:  موقع  على  السياسي  الحديث  في    اإلقناعتحويل 
 الفيديو الفيروسي. 

ار مقطع فيديو  ملي  14في الواليات المتحدة األمريكية    اإلنترنت ، شاهد مستخدمو  م2008في عام       
موقع   لعام  YouTubeعلى  الرئاسية  الحملة  خالل  الفيديو  م2008.  مقاطع  مشاهدة  الناخبون  صنف   ،

على   أنشطة سياسية شعبية على    YouTubeالسياسية  ثالثة  أكثر  من  ولكن  اإلنترنت كواحد  أي    إلى. 
على   السياسية  الفيديو  مقاطع  تؤثر  يكون    YouTubeدرجة  درجة  أي  وإلى  المشاهدين،  تصورات  في 

تأثير؟ على غرار جميع األشكال الجديدة األخرى لالتصال عبر   الفيديو  تأثيرات اإلنترنت لمصدر  ، فإن 
مها بعد. تأخذ على مستهلكي المعلومات السياسية ومصداقية هذه الرسائل، لم يتم فه  YouTubeمقاطع  
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هذه الدراسة خطوة في هذا االتجاه من خالل تصميم تجريبي مكون من ثالث خاليا لالختبار الالحق فقط  
حول الرعاية الصحية، كل مقطع يحتوي على    YouTubeوالذي يعرض المشاركين لثالثة مقاطع على  

( مختلفة  مقنعة  الجاذب Ethosو  Pathosو  logosجاذبية  أن  النتائج  كشفت  األخالقية  (.    Ethosية 
حد ما أن المستخدمين    إلى، وهي نتيجة واعدة  Pathosو  Logosاحتلت المرتبة األكثر جاذبية، تليها  

بالعواطف   التأثر  يتم العثور على عالقة بين    أويقاومون  األرقام الصعبة واالهتمام بمصدر الرسالة. لم 
 ياسية للمشاركين. السخرية الس  أواالستماالت وفعالية المعلومات السياسية 

 :المحور الثاني: الدراسات السابقة التي ناقشت استراتيجيات المسئولية االجتماعية في الشركات

 .  Luuدراسة   (2020) .10

Title: The effect of internal corporate social responsibility practices on 
pharmaceutical firm's performance through employee intrapreneurial behaviour. 

االجتماعية الداخلية على أداء شركة األدوية من خالل    المسئوليةتأثير ممارسات  العربية:    إلىالترجمة  
 سلوك الموظف داخل الشركة.

الدراسة       ممارسات    إلىهدفت  بين  العالقة  التي    المسئوليةمعرفة  للشركات  الداخلية  االجتماعية 
يتصورها الموظف وأداء شركات األدوية مع الدور الوسيط لسلوك الموظف داخل الشركات. تكونت عينة  

من   البيانات    607الدراسة  تحليل  تم  فيتنام.  في  مينه  تشي  هو  مدينة  في  األدوية  شركات  في  موظف 
( الهيكلية  المعادلة  نمذجة  النSEMبواسطة  كشفت  لتصور (.  هامة  إجمالية  تأثيرات  هناك  أن  تائج 

االجتماعية الداخلية على أداء شركات األدوية من خالل آلية التأثير على    المسئوليةالموظف لممارسات  
سلوك الموظف داخل الشركات. إن رفاهية الموظفين هي عامل أساسي لألداء التنظيمي، وعليه قد تحقق  

الل سلوك الموظف المبتكر. يجب على الشركات بناء هيكل وآلية  المنظمات األخالقية االزدهار من خ
االجتماعية الداخلية ودعم التزام ريادة األعمال الداخلية. ريادة األعمال الداخلية هو مجال   المسئوليةلتنفيذ 

التغيير   إدارة  في  ا  متزايد  اهتمام ا  يجذب  والذي  التنظيمي،  والسلوك  األعمال  ريادة  أبحاث  في  ناشئ 
نظيمي. إن الفهم المتعمق للظاهرة والسوابق وعواقبها لسلوك الموظفين داخل الشركات أمر بالغ األهمية  الت

االجتماعية مرتبط بنجاح األعمال على    المسئوليةللشركات في تعزيز القدرة التنافسية المستدامة. إن تنفيذ  
ة للشركات دور ا أساسي ا في مساعدة  االجتماعي  المسئوليةالمدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تلعب مبادرات  

وتنفيذ   تطوير  على  لممارسات   استراتيجيةالشركة  الموظف  تصور  أن  النتائج  كشفت  وكذلك  العمل. 
والحماية    المسئولية العمل  وظروف  والتوظيف،  العمل  عالقات  ذلك  في  بما  الداخلية،  االجتماعية 

ا في  والسالمة  والصحة  االجتماعي،  والحوار  مكان االجتماعية،  في  والتدريب  البشرية  والتنمية  لعمل، 
 العمل، كان له عالقة إيجابية كبيرة وقوية مع الشركات.  
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 :  Wang and Huang (2018)دراسة  .11

Title: Communicating corporate social responsibility (CSR) on social media: 
How do message source and types of CSR messages influence stakeholders’ 
perceptions? 

العربية:   على  العنوان  التواصل االجتماعي:    المسئوليةرسالة  ترجمة  للشركات على وسائل  االجتماعية 
رسائل   وأنواع  الرسائل  مصدر  يؤثر  أصحاب   المسئوليةكيف  تصورات  على  للشركات  االجتماعية 

 المصلحة؟ 

االجتماعية للشركات على تصور    المسئوليةفحص آثار مصدر الرسالة وأنواع رسالة    إلىهدفت الدراسة  
االجتماعية للشركات والنية السلوكية تجاه الشركة. لتحقيق هذا الهدف    ةالمسئوليأصحاب المصلحة تجاه  

ا من الواليات المتحدة األمريكية   242تم استخدام المنهج التجريبي من خالل تجنيد ما مجموعه   مشارك 
. اسُتخدمت في هذه الدراسة شركة تقنية متخيلة ناشئة تدعى  Amazon Mechanical Turkمن شركة  

"Formular  "" ُيدعى  وهمي  تنفيذي  أن  Max Codyورئيس  قبل  أوال   الغالف  قصة  المشاركون  قرأ   ."
يتعرضوا للحالة التجريبية. تم استخدام الرئيس التنفيذي والشركة الوهميين للتأكد من أن أصحاب المصلحة  

ا على  منشور    12لن يكون لديهم أي تصور مسبق تجاه الشركة والمدير التنفيذي. تم إنشاء ما مجموعه  
Facebook  جاءت ست منشورات من حساب الرئيس التنفيذي، بينما جاءت المنشورات الست المتبقية .

من الحساب الرسمي للشركة. تم إنشاء ما مجموعه ست رسائل مسؤولية اجتماعية مختلفة )اثنتان حول  
الداخلية  المسئولية االجتماعية  للمسؤولية  واثنتان  للشركة،  الخارجية  لغير    االجتماعية  واثنتان  للشركة، 
االجتماعية(. قرأ كل مشارك منشورين على منصة الفيسبوك قبل أن ُيطلب منهم ملء استبيان    المسئولية

االجتماعية الخارجية للشركة على فعل الخير للمجتمع. تدور إحدى    المسئوليةآخر. أكدت رسالتان حول  
حول توفير التعليم المجاني للفتيات الصغيرات،   االجتماعية للشركة   المسئوليةالمنشورات الخارجية حول  

موظفي   تطوع  عن  أكدت    Formularواآلخر  للطالب.  األموال  لجمع  المسيحية  الشبان  جمعية  في 
حول   إحدى   المسئوليةرسالتان  كانت  الشركة.  لموظفي  الخير  فعل  على  للشركة  الداخلية  االجتماعية 

مة المدفوعة، بينما كانت الرسالة األخرى تتعلق بسياسة  إلجازة األمو   Formularالرسائل تتعلق بسياسة  
Formular    األليفة الحيوانات  بالمسؤولية    إلى"إحضار  المتعلقين  غير  الرسالتان  أكدت  العمل". 

عادة   تقديم  حول  الرسائل  إحدى  كانت  التنفيذي.  للرئيس  الشخصية  الحياة  على  للشركات  االجتماعية 
وعرضت الرسالة األخرى هدية عيد األم من ابنة الرئيس التنفيذي. تم    -قراءة الكتب    -الرئيس التنفيذي  
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ا   اتجاهات الشركات التي تروج    إلىتصميم الرسالة غير المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات استناد 
التواصل  وسائل  على  التنفيذي  للمدير  ودية  صورة  تكوين  أجل  من  التنفيذي  للرئيس  الشخصية  للحياة 

 عي. االجتما 
االجتماعية على النية السلوكية    المسئوليةأظهرت النتائج وجود تأثير رئيسي معنوي لنوع رسالة  

االجتماعية الداخلية كان لها أثر أكبر على درجة الثقة والرضا وااللتزام    المسئوليةتجاه الشركة. إن رسائل  
خارجية والرسالة التي تدور حول  االجتماعية ال  المسئوليةتجاه المنظمة بين أصحاب المصلحة من رسائل  

الحياة الشخصية للمدير التنفيذي. وبالتالي دعمت نتائج الدراسة بشكل عام أبحاث االتصال السابقة حول 
االجتماعية للشركات التابعة    المسئوليةاالجتماعية للشركات من خالل إظهار أن تعزيز أنشطة    المسئولية

المصلحة عن المنظمة. واألهم من ذلك، أن النتائج قدمت   لمنظمة ما، يمكن أن يعزز تصورات أصحاب 
التصاالت   النظري  لإلطار  تجريبي ا  محتوى    المسئوليةدعم ا  أن  إثبات  خالل  من  للشركات  االجتماعية 

االجتماعية للشركات. فيما يتعلق    المسئوليةالرسالة ومصدر الرسالة يمكن أن يؤثر على فعالية اتصاالت  
الشركة على مبادرات   تأكيد  الحالية أن  الدراسة  الرسالة، أظهرت  الداخلية    المسئوليةبمحتوى  االجتماعية 

والخارجية من خالل وسائل التواصل االجتماعي له تأثيرات مختلفة على العالقات العامة للمنظمة، حيث  
االجت مسؤوليتها  حول  الشركة  رسالة  حول  أن  الشركة  رسالة  من  فاعلية  أكثر  كانت  الداخلية  ماعية 

 االجتماعية الخارجية عندما يتعلق األمر بتعزيز العالقات العامة للمنظمة. المسئولية

 .  Mory, Wirtz, and Göttel (2016) دراسة .12

Title: Factors of internal corporate social responsibility and the effect on 
organizational commitment.  

 االجتماعية الداخلية للشركة وأثرها على االلتزام التنظيمي.  المسئوليةعوامل العربية:  إلىترجمة العنوان 

االجتماعية للمنظمات. ومع   المسئوليةاالجتماعية الداخلية للشركات جزء ا أساسي ا من    المسئوليةأصبحت  
ذلك، تم إهمال البعد الداخلي للمسؤولية االجتماعية للشركات على نطاق واسع في األدبيات. تستكشف  

مفهوم   تجريبي  بشكل  الدراسة  التنظيمي    المسئوليةهذه  بااللتزام  وعالقتها  للشركات  الداخلية  االجتماعية 
االجتماعية الداخلية للشركات، تم اشتقاق سبعة عوامل    المسئوليةالعاطفي والمعياري للموظفين. لتصور  

بناء  على نظرية التبادل االجتماعي، وهي: االستقرار الوظيفي، بيئة العمل، تطوير المهارات، تنوع القوى  
اختبار   خالل  من  واختبارها  والتمكين،  الملموسة،  الموظف  مشاركة  العمل،  مع  الحياة  توازن  العاملة، 

ا من شركة ألمانية نشطة في قطاع الطاقة المتجددة. تم إجراء االستطالع   386تمهيدي يتكون من  مشارك 
موظف ا. أظهرت النتائج أن العوامل ذات    2081استجابة    إلىالرئيسي في شركة أدوية دولية، مما أدى  

تشكل   التي  ع  المسئوليةالصلة  قوي  تأثير  لها  األخيرة  وأن  موجودة  للشركات  الداخلية  لى  االجتماعية 
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االلتزام التنظيمي العاطفي للموظفين، وتأثير منخفض نسبي ا على االلتزام التنظيمي المعياري. عالوة على  
 ذلك، تم الكشف عن دور وسيط للعاطفة على االلتزام التنظيمي المعياري. 

 

 :  Nan and Heo (2007)دراسة  .13

Title: Consumer responses to corporate social responsibility (CSR) initiatives: 
Examining the role of brand-cause fit in cause-related marketing.  

العنوان   االجتماعية للشركات: دراسة دور    المسئوليةاستجابات المستهلكين لمبادرات  العربية:    إلىترجمة 
 العالمة التجارية المالئمة في التسويق المرتبط بالسبب. 

معرفة فيما إذا كان التعرض لرسالة إعالنية لعالمة تجارية ما مع مكون مسؤولية    إلىهدفت هذه الدراسة  
يؤدي   تجاه   إلىاجتماعية  والموقف  التجارية،  العالمة  وتجاه  نفسه،  اإلعالن  تجاه  مالءمة  أكثر  موقف 

تجربة   أجريت  ولهذا  اجتماعية.  مسؤولية  مكون  بدون  لرسالة  مماثل  إلعالن  التعرض  بمقابل  الشركة 
جامعات الخ إحدى  في  تمهيدية  اتصال  فصول  من  تجنيدهم  تم  جامعي  طالب  مائة  بمشاركة  ذلك  تبار 

 ثالث   إلىالغرب األوسط الكبيرة. أجريت التجربة في معمل بحثي. تم تعيين المشاركين بشكل عشوائي  
مالئم،   سبب   / منخفضة  تجارية  وعالمة  مالئم،  سبب   / عالية  تجارية  عالمة  تجريبية:  مجموعات 

معمل البحث، تم إعطاء كل مشارك كتيب ا    إلىجموعة تحكم )أي حالة إعالن عادية(. عند الوصول  وم
يحتوي على المحفزات التجريبية واستبيان ا. تم إخبار المشاركين أن الغرض من الدراسة هو معرفة كيفية  

البرتقال تم طرحها مؤخر ا   في السوق وأنهم استجابة طالب الجامعات لعالمة تجارية جديدة من عصير 
التحفيز التجريبي   سيشاهدون إعالن ا عن هذا المنتج الجديد واإلجابة على بعض األسئلة بعد ذلك. كان 
للمنتج على خلفية   باألبيض واألسود مكون من صفحة واحدة. ظهرت صورة  على شكل إعالن مطبوع 

عصير برتقال الشمس الغني  زرقاء، مع عنوان )"غني طبيعي ا بفيتامين ج"( ووصف المنتج بخط أصغر ) 
بشكل طبيعي بفيتامين ج المضاد لألكسدة، وهو مكون معروف بمنع بعض أمراض القلب( في منتصف  
استبيان   بملء  المشاركون  قام  اإلعالن،  مشاهدة  بعد  اجتماعية.  مسؤولية  رسالة  إدراج  تم  ثم  اإلعالن، 

 تضمن مقاييس التأثيرات اإلعالنية.  
النتائج   الشركة عند احتواء إعالنها أن هن   إلىبينت  تجاه  المستهلكين  إيجابي على مواقف  تأثير  اك 

على مكون مسؤولية اجتماعية. وجدت التجربة أن المشاركين الذين تعرضوا إلعالن يحتوي على رسالة  
مسؤولية اجتماعية كان لديهم مواقف أكثر تفضيال  تجاه الشركة مقارنة  مع أولئك الذين تعرضوا إلعالن  

العالمة    عادي مستوى  عن  النظر  بغض  الشركات  جميع  على  األمر  هذا  ينطبق  المكون.  هذا  بدون 
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عالية   تجارية  عالمة  يتضمن  كان  سواء  اجتماعية،  مسؤولية  مكون  إضافة  إن  وشهرتها.    أوالتجارية 
 رسالة إعالنية عادية مفيد في تعزيز الصورة العامة للشركة الراعية.   إلىمنخفضة 

 :راسات السابقةالتعقيب على الد
محورين: دراسات بحثت في استخدام مثلث أرسطو البالغي في    إلىقسم الباحثان الدراسات السابقة       

االجتماعية في الشركات. فيما   المسئولية  استراتيجيات الحمالت الدعائية، والدراسات السابقة التي ناقشت  
البالغي    "أرسطو"ا مع الدراسة الحالية في استخدامها لمثل  يتعلق بالمحور األول، تشابهت الدراسة جزئي  

الدراسة   أو تبني  وبالتالي  باالتصال،  القائم  برسالة  المتعلقة  االستماالت  لفحص  نظري  كإطار  اإلقناعي 
التي تستخدمها شركة "جوال" في حمالتها   اإلقناعيةستماالت من حيث فحص اال اإلطارالحالية على هذا 

االجتماعية    المسئولية.  أما بخصوص المحور الثاني فقد ناقش دور برامج  الدعائية على منصة الفيسبوك
الداخلية والخارجية في تعزيز الوالء للعالمة التجارية. وبما أن هذه الدراسات بينت ضرورة تكامل البرامج  

للمسالداخلية   برامج  ئو والخارجية  أن  أكد  ما  ومنها  االجتماعية،  تأثير    المسئوليةلية  لها  كان  االجتماعية 
الحالية   الدراسة  تسعى  التجارية،  العالمة  اتجاه  الجمهور  ميول  على  أنواع    إلىأكبر    المسئولية معرفة 

تكامل   مدى  لمعرفة  بها  الخاصة  الفيسبوك  صفحة  محتوى  تحليل  خالل  من  "جوال"  لشركة  االجتماعية 
 لية االجتماعية.  ئو منشورات الصفحة فيما يتعلق بالمس

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها
 :منهج الدراسة

الدراسة     يدرسها    استخدمت  التي  الظاهرة  دراسة  على  يعتمد  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الحالية 
كيفي   عنها  والتعبير  لها،  شامل  وصف  وتقديم  وكمي  الباحثان،  البحثية،  ا  الظاهرة  الكيفي  التحليل  يصف  ا. 

رقمي   وصفا   فيعطي  الكمي  التعبير  أما  خصائصها.  فيها ويوضح  يبحث  التي  الظاهرة  مقدار  يوضح    ا، 
. في الدراسة  (م2020)عبيدات، عبد الحق، وعدس حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى    أوالباحث،  

الحالية تتمحور ظاهرة الدراسة حول معرفة على الدور الذي تلعبه صفحة شركة "جوال" على "الفيسبوك"  
لمنتجاتها، وتبيان أهم االستماالت   الترويج  الجمهور، وأهم  التي تستخدمها    اإلقناعية في  التأثير على  في 

 االجتماعية التي تنتهجها الشركة للحصول على والء الجمهور المستهدف. المسئولية استراتيجيات 
 :أداة الدراسة

مفاهيم معينة ضمن    أو موضوعات    أوتحليل المحتوى هو أداة بحث ُتستخدم لتحديد وجود كلمات       
وتحليل   تحديد  للباحثين  يمكن  المحتوى،  تحليل  باستخدام  النص(.  )أي  المحددة  النوعية  البيانات  بعض 

الكلمات   بين  وعالقات  معاني  تقييم   أو الموضوعات    أووجود  للباحثين  كمثال، يمكن  المحددة.  المفاهيم 
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ي الخروج باستنتاجات حول الرسائل داخل  اللغة المستخدمة في مقال إخباري للبحث عن التحيز، وبالتال
 .  (Krippendorff, 2018)، والكاتب )الكتاب(، والجمهور، وحتى الثقافة والوقت المحيط بالنص ص النصو 

أحد   الكيفي  المحتوى  تحليل  يعد  والكمي.  الكيفي  المحتوى  تحليل  الحالية  الدراسة  استخدمت 
من   اتصال  كأداة  اللغة  خصائص  على  بالتركيز  النصوص،  تحليل  في  تستخدم  التي  البحثية  األساليب 

للنص   السياقي  المعنى  في  البحث  هذا   .( Hsieh & Shannon, 2005, p. 1278)خالل  يتجاوز  وعليه 
فحص المحتوى بشكل دقيق بغرض تصنيف النصوص    إلىالنوع من التحليل من مجرد فحص التكرارات  

متشابهة    إلى معاني  تمثل  المدروسة  (Weber, 1990)فئات  للظاهرة  حول  المعرفة  توفير  بهدف   ،
(Downe‐Wamboldt, 1992, p. 314)  .  في البحث الحالي، استخدم الباحثان تحليل المحتوى الكيفي من

الموضوعات   وتحديد  الترميز  لعملية  منتظم  تصنيف  خالل  من  النصي  للمحتوى  الذاتي  التفسير  أجل 
(Hsieh & Shannon, 2005)  صة "الفيسبوك".  في صفحة شركة "جوال" على من 

  أو أما تحليل المحتوى الكمي فهو طريقة بحث يتم فيها تصنيف وتسجيل ميزات المواد النصية   
تحليلها، فهو أسلوب بحث لوصف موضوعي ومنهجي    أوالمرئية   السمعية بشكل منهجي بحيث يمكن 

لالتصال   الواضح  للمحتوى  تحليل  (Berelson, 1952)وكمي  توظيف  يتم  سوف  الدراسة  هذه  وفي   .
 المحتوى الكمي من خالل عرض التكرارات لفئات التحليل المختلفة ونسب ظهورها. 

 وحدات التحليل:

 منشورات صفحة شركة جوال على منصة "الفيسبوك" ضمن الفترة الزمنية المذكورة.    وحدة المنشور أي

 :استمارة تحليل المحتوى 
الدراسة    أسئلة  مع  يتناسب  بما  المحتوى  تحليل  استمارة  الباحثان  االستمارة  صمم  هذه  تكونت  حيث   ،
 عدة مدخالت، وهي:من

"  الموضوع: • تبرزها صفحة شركة  التي  "الفيسبوك" في حمالتها وتعني الموضوعات  جوال" على 
 الترويجية. 

وقد صممت استمارة تحليل المحتوى بما يتضمن المدخالت  االجتماعية،  المسئولية  استراتيجيات •
 اآلتية:

اإلخبارية: .1 باتجاه واحد، يهدف    االستراتيجية  بمعلومات عن    إلىاتصال  الجمهور  إعالم 
 االجتماعية للشركة، بهدف خلق الوعي بها.  المسئولية

االستجابة:    استراتيجية .2 خلق الوعي    إلىاتصال ذو اتجاهين غير متوازنين، يهدف  خلق 
 والحصول على رد فعل من الجمهور.
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خلق   إلى وهي اتصال ذو اتجاهين متوازيين يهدف  إشراك جماعات المصالح:  استراتيجية .3
 الوعي والحصول على رجع الصدى، وخلق التفاعلية بين الجمهور والشركة. 

 
 ، وتشمل:االجتماعية  المسئوليةأنواع  •

 االجتماعية الداخلية وهي البرامج الموجهة للجمهور الداخلي. المسئولية .1
 االجتماعية الخارجية وهي البرامج الموجهة للجمهور الخارجي.  المسئولية .2

 ، وتشمل ما يلي: اإلقناعيةاالستماالت  •
1. Pathos .التأثير من خالل العاطفة كمشاعر الحب، والخوف، والقلق : 
2. Logos .وهي استخدام المنطق، والدالئل، والحقائق، واالستدالل بالمصادر : 
3. Ethos  : المصد الفئة  هذه  تحت  وتجارب ويندرج  والخبرة،  والشخصية،  والسمعة،  اقية، 

 المتحدث، ومكانته االجتماعية، ومظهره كما تظهر في الحملة الترويجية. 
 غير ذلك: وهو المنشور الذي ال يحتوي على أي من االستماالت أعاله.  .4

 :مجتمع الدراسة

ــن       ــة مـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ ــركة يتكـ ــة بشـ ــبوك" الخاصـ ــفحة "الفيسـ ــرتها صـ ــي نشـ ــا التـ ــورات جميعهـ المنشـ
، م2022شــباط/فبراير  8 إلــى م2021ديســمبر  /أولكــانون  7"جــوال"، خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 

 ا. ( منشور  540حيث بلغ عدد منشورات الصفحة في هذه الفترة )
 :عينة الدراسة

استخدمت الدراسة الحالية المسح الشامل لجميع منشورات الصفحة خالل فترة الدراسة، وبالتالي شمول     
ويتميز   دراستها.  تمت  التي  الزمنية  الفترة  خالل  "جوال"  "الفيسبوك" لشركة  صفحة  على  المنشورات  كافة 

يمكن الحصول   الدراسة، وانه  ا حقيقي ا لمجتمع  يوفر مقياس  بأنه  الشامل  البيانات  المسح  من خالله على 
المعيارية للدراسات المستقبلية، حيث تكون المعلومات التفصيلية والفرعية الصغيرة حول المجتمع ضمن  

 . (Riazi, 2016, p. 31)المجتمع متاحة 
 :صدق أداة الدراسة

تحليل       الستمارة  الظاهري  الصدق  من  التحقق  من  تم  مجموعة  على  عرضها  خالل  من  المحتوى 
  المحكمين.
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 :عرض النتائج

 المواضيع التي تتضمنها الحمالت الترويجية لشركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك".
خالل  المواضيع  من  مجموعة  على  منشوراتها  في  ركزت  "جوال"  شركة  أن  المحتوى  تحليل  نتائج  بينت 

والتي تمثل    م2022شباط/ فبراير    8  إلى  م2021ديسمبر    /أولكانون    7الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ  
نهاية عام   قبل  الترويجية في  م2021شهر  العروض  فيها  تكثر  فترة  وهي  بعدها،  وشهر  أنحاء  ،  جميع 

مواضيع   بأربعة  المواضيع  وتمثلت  جديد،  عام  وبداية  عام  نهاية  بين  ما  انتقالية  فترة  تعد  حيث  العالم، 
بخدمة   التعريف  العروض؛  وهي:  أنشطة    أو رئيسية،  اجتماعية؛  مواضيع  موجودة؛  بخدمة  التذكير 

 (.  1االجتماعية. انظر جدول رقم ) المسئولية
 ( 1) جدول 

 ركزت عليها صفحة شركة "جوال" على "الفيسبوك" المواضيع التي 

 الترتيب النسبة المئوية  التكرار الموضوع #
 1 % 56 302 الترويج من خالل العروض   .1
 2 % 28 152 سلعة موجودة  أوالتذكير بخدمة  أوالتعريف بخدمة   .2
 3 % 14 76 مواضيع اجتماعية   .3
 4 % 2 10 أنشطة المسئولية االجتماعية  .4

 %100 540 المجموع

  إلى ا بنسبة وصلت  يبين الجدول السابق أن قضية الترويج من خالل العروض كانت األكثر تكرار       
وجاء في المرتبة الثانية من حيث  من حجم المواضيع التي تم تداولها عبر صفحة شركة "جوال".    56%

من    %28سلعة موجودة بنسبة تكرار    أوالتذكير بخدمة    أوتكرار الموضوعات، موضوع التعريف بخدمة  
بنسبة   الثالثة  بالمرتبة  فجاءت  االجتماعية  المواضيع  أما  األخرى.  تقوم    %14الموضوعات  حيث  فقط، 

التي تهمه المواضيع  الجمهور بعض  الوطنية  شركة جوال بمشاركة  المناسبات  المعايدات في    أوم، مثل 
الوطنية،   األحداث  بعض  وكذلك  الرسمية،  الجمهور.    أوالعطل  لدى  بأهمية  تحظى  التي  أما  األحداث 

االجتماعية للشركة فجاءت في المرتبة األخيرة من حيث الموضوعات وبنسبة    المسئوليةالمنشورات حول  
 فقط.   %2ضئيلة قدرها  

 

 استراتيجيات المسئولية االجتماعية التي تستخدمها شركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك".
اعية، االجتم  المسئولية  استراتيجياتالبحث في ثالثة أنواع من  ركز التحليل ضمن هذه الفئة على       

إشراك جماعات المصالح، وغير   واستراتيجيةخلق االستجابة،    استراتيجيةوهي: االستراتيجية اإلخبارية،  
منشورات فقط، أي ما نسبته    10االجتماعية الصريحة في    المسئوليةوجدت منشورات األنشطة  .  ذلك
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برامج    2% أنشطة  تمثل  الفئة  المنشورات. هذه  رعايتها    المسئوليةفقط من  مثل  االجتماعية للشركة، 
 االجتماعية لشركة "جوال".   المسئولية استراتيجيات ( 2يبين الجدول رقم )لألنشطة الرياضية. 

 ( 2) جدول 
 استراتيجيات المسئولية االجتماعية لشركة "جوال" خالل فترة التحليل. 

 التكرار استراتيجيات المسئولية االجتماعية #
المئوية من  النسبة 

منشورات المسئولية  
 االجتماعية

النسبة المئوية من  
منشورات شركة  

 جوال 
 % 2 % 100 10 االستراتيجية اإلخبارية   .1
 % 0 % 0 0 خلق االستجابة استراتيجية  .2
 % 0 % 0 0 إشراك جماعات المصالح  استراتيجية  .3
 % 0 % 0 0 غير ذلك   .4

 %2 %100 10 المجموع

يبين الجدول السابق أن االستراتيجية اإلخبارية كانت هي االستراتيجية الوحيدة التي اعتمدت عليها       
  المسئولية شركة "جوال"، أي أن شركة "جوال" اعتمدت على االتصال باتجاه واحد في اإلخبار عن أنشطة  

 االجتماعية للشركة. 
شركة "جوال" في مناسبات مختلفة مثل    ولكن إذا اعتبرنا أن المنشورات االجتماعية التي تنشرها 

مسؤولية   أنها  على  فيها  تصرح  ال  والتي  المواطن،  تهم  التي  واألحداث  والوطنية  الدينية  المناسبات 
  86االجتماعية    المسئوليةاجتماعية، هي عبارة عن مسؤولية اجتماعية، يصبح مجموع المنشورات حول  

نسبته   ما  أي  المنشورا  %16منشورا ،  مجموع  )من  رقم  الجدول  يبين    المسئولية  استراتيجيات (  3ت. 
 االجتماعية الصريحة وغير الصريحة لشركة "جوال".

 ( 3جدول )
 استراتيجيات المسئولية االجتماعية الصريحة وغير الصريحة لشركة "جوال" خالل فترة التحليل 

# 
استراتيجيات المسئولية االجتماعية الصريحة وغير 

 الصريحة
 التكرار

النسبة المئوية من  
منشورات المسئولية  

 االجتماعية

النسبة المئوية من  
منشورات شركة  

 جوال 
 % 2 % 12 10 االستراتيجية اإلخبارية   .1
 % 0 % 0 0 خلق االستجابة استراتيجية  .2
 % 0 % 0 0 إشراك جماعات المصالح  استراتيجية  .3
 % 14 % 88 76 غير ذلك   .4

 %16 %100 86 المجموع

شركة "جوال" فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية. فيما يتعلق ببرامج    استراتيجيات يبين الجدول أعاله       
على   المسئولية الشركة  فقط  اعتمدت  الرياضية  للنوادي  دعمها  مثل  للشركة  الصريحة  االجتماعية 
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وأهملت   اإلخبارية،  االستجابة    استراتيجيةاالستراتيجية  أما    واستراتيجيةخلق  المصالح.  جماعات  إشراك 
مسؤ  برامج  ليست  ولكن  اجتماعية  مسؤولية  هنا  اعتبرت  والتي  االجتماعية  بالمنشورات  يتعلق  ولية فيما 

اشراك    أوخلق االستجابة    أواالخبار    إلىاجتماعية، فتم تصنيفها ضمن فئة "غير ذلك" ألنها ال تسعى  
الدينية   بالمناسبات  التهنئة  حول  صماء  منشورات  تضمنت  ولكن  المصالح،  في   أوجماعات  المشاركة 

 حول القضايا المجتمعية.   أوهموم المجتمع، 

 :"جوال" أنواع المسئولية االجتماعية لشركة
االجتماعية الداخلية والمسؤولية االجتماعية    المسئوليةمجموعتين، وهما:    إلىتم تصنيف هذه الفئة       

تتبناها الشركة، وليس    المسئوليةبرامج    إلىالخارجية، وضمن هذا التصنيف تم النظر   االجتماعية التي 
( الجدول  يبين  االجتماعية.  على  4أنشطتها  فقط  ركزت  الشركة  أن  الخارجية    المسئولية (  االجتماعية 

 االجتماعية الداخلية ضمن منشوراتها.  المسئوليةوأهملت 
 ( 4جدول )

 ةأنواع المسئولية االجتماعية في برامج شركة "جوال" للمسؤولية االجتماعي 

النسبة المئوية من منشورات المسئولية  التكرار أنواع المسئولية االجتماعية  #
 االجتماعية

 % 100 10 المسئولية االجتماعية الخارجية  .1
 % 0 0 المسئولية االجتماعية الداخلية   .2

 %100 10 المجموع
بنسبة       ركزت  "جوال"  شركة  أن  السابق  الجدول  برامج    %100يبين  االجتماعية    المسئوليةعلى 

كلي   وأهملت  برامج  الخارجية،  حول  النشر  التحليل  فترة  خالل  منشوراتها  في  االجتماعية    المسئوليةا 
 الداخلية.

مناسبا في  "جوال"  شركة  تنشرها  التي  االجتماعية  المنشورات  أن  اعتبرنا  إذا  مثل  ولكن  مختلفة  ت 
يصبح   اجتماعية،  مسؤولية  عن  عبارة  هي  المواطن،  تهم  التي  واألحداث  والوطنية  الدينية  المناسبات 

حول   المنشورات  )منشور    86االجتماعية    المسئوليةمجموع  رقم  الجدول  يبين  أنواع  5ا.    المسئولية ( 
 لهذا التصنيف.  وفق ااالجتماعية لشركة "جوال" 

 ( 5جدول )
 المسئولية االجتماعية في برامج شركة "جوال" للمسؤولية االجتماعيةأنواع 

 التكرار أنواع المسئولية االجتماعية  #
النسبة المئوية من منشورات المسئولية 

 االجتماعية
 % 12 10 المسئولية االجتماعية الخارجية  .1
 % 0 0 المسئولية االجتماعية الداخلية   .2
 % 88 76 وخارجيةمسؤولية اجتماعية داخلية   .3

 %100 86 المجموع
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االجتماعية استهدفت فقط الجمهور الخارجي، أما األنشطة    المسئوليةيبين الجدول السابق أن برامج       
مع   وخارجية  داخلية  اجتماعية  مسؤولية  تصنيفها  تم  فقد  بالمناسبات  االجتماعية  التهنئة  أن  حيث    أو ا، 

أن   حيث  وخارجية،  داخلية  اجتماعية  مسؤولية  شكل  على  تكون  أن  يمكن  همومهم  الناس  مشاركة 
موجهة   االجتماعية  نسبة    ىإلالمنشورات  تكون  وبذلك  والخارجي؛  الداخلي    المسئولية الجمهورين 

 . % 88االجتماعية الداخلية والخارجية من المنشورات التي صنفت مسؤولية اجتماعية 

 :االستماالت اإلقناعية في منشورات شركة "جوال"
االستماالت       الباحثان  وهي:    وفق ا  اإلقناعيةصنف  اإلقناعي،  أرسطو    ,Pathos, Logosلنموذج 

Ethos( تكرار هذه االستماالت في منشورات الشركة.6، يبين الجدول ) 
 ( 6جدول )

 أنواع االستماالت اإلقناعية في منشورات شركة "جوال" 

 النسبة المئوية من المنشورات  التكرار االستماالت اإلقناعية #
1.  Pathos 145 27 % 
2.  Logos 0 0 % 
3.  Ethos 0 0 % 
 % 73 395 استماالت بال   .4

 %100 540 المجموع

( أن شركة "جوال" لم تعتمد في منشوراتها على االستماالت بشكل أساسي حيث أن  6يبين جدول )     
من المنشورات لم تحتوي على أي نوع من االستماالت. أما المنشورات التي احتوت   %73هناك ما نسبته  
استماالت  نسبته    على  ما  فقط  تضمنت  على    % 27فقد  اعتمدت  كامل  بشكل  وهي  المنشورات،  من 

Pathos    .دون غيرها، أي االستماالت العاطفية فقط 
 :المناقشة

 :مناقشة المواضيع التي تتضمنها الحمالت الترويجية لشركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك"
نتائج تحليل الم حتوى أن شركة "جوال" ركزت في منشوراتها على أربعة مواضيع رئيسية،  بينت 

بخدمة   التعريف  العروض؛  أنشطة    أووهي:  اجتماعية؛  مواضيع  موجودة؛  بخدمة    المسئوليةالتذكير 
االجتماعية    المسئوليةقصور في تناول شركة "جوال" في إبراز برامج    إلىاالجتماعية. وتشير هذه النتائج  

التكرار   حيث  من  األولى  المتربة  على  حصلت  التي  الترويجية  بالعروض  اهتمامها  مقابل  تديرها،  التي 
برامج  %56بنسبة   على  تحتوي  التي  المنشورات  حصلت  فيما  على    المسئولية،  للشركة    % 2االجتماعية 
 فقط. 
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من محتوى    % 69( التي أشارت أن نحو  م2020النتائج مع نتائج دراسة الطروة )  تتعارض هذه
حمالت   يمثل  "زين"  شركة  مواضيع    المسئوليةمنشورات  لتشمل  تنوعت  والتي  محيطها  تجاه  االجتماعية 

يم(، منها )نشاطات وفعاليات الشركة، والتبرعات، والتهاني، والمواساة، والتوعية، والتسلية، والترفيه، والتعل
للعمالء،   الخدمات  )تقديم  تتضمن  والتي  التجارية  الحمالت  عن  يعبر  الذي  المحتوى  نسبة  شكلت  فيما 

أن شركة زين توازن بين رغبات ومتطلبات    إلى، ما يشير  %30وإعالنات التي تقدمها للمشتركين( وحوالي 
فقد   الحالية  الدراسة  في  أما  تقدمه.  فيما  الربح  تحقيق  في  وهدفها  برامج  الجمهور    المسئولية حلت 

االجتماعية لشركة جوال بالترتيب األخير من المواضيع التي تنشرها على صفحتها على الفيسبوك بنسبة  
فقط، والتي    %14فقط. وحتى لو اعتبرنا أن المواضيع االجتماعية التي جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة    2%

ال بعض  الجمهور  بمشاركة  خاللها  من  "جوال"  شركة  في  تقوم  المعايدات  مثل  تهمهم،  التي  مواضيع 
األحداث التي تحظى بأهمية    أوالعطل الرسمية، وكذلك بعض األحداث الوطنية،    أوالمناسبات الوطنية  

االجتماعية غير الصريحة، تبقى شركة "زين" متفوقة على    المسئوليةلدى الجمهور، هي جزء من برامج  
أي   األمر.  هذا  في  "جوال"  مجم  %16شركة  مقابل  من  لجوال  المنشورات  دفع    %69وع  ما  وهذا  لزين. 

التي شملت فئات عديدة يحسب    المسئوليةاالستنتاج أن التنوع في أنشطة وبرامج    إلى(  م2020الطروة )
لشركة زين ويعزز من عالقاتها االستراتيجية مع مختلف الشرائح والفئات، إذ غطت زين من خالل هذه  

ة تجاه الدولة والمجتمع والبيئة والعمالء، حيث أن "زين" أولت أهمية أكبر  األنشطة مسؤولياتها االجتماعي
لمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع من خالل أنشطتها التي استهدفته وبالتحديد من خالل التركيز على  
أنشطة ذات مضمون تثقيفي ترفيهي توعوي خالل الظرف االستثنائي الذي مر به األردن خالل جائحة  

 نا. كورو 

  :استراتيجيات المسئولية االجتماعية التي تستخدمها شركة "جوال" عبر منصة "الفيسبوك"

االجتماعية الصريحة لشركة "جوال" جاءت في   المسئولية منشورات األنشطة  التحليل أن  بينت نتائج      
  % 100فقط من المنشورات، وقد اعتمدت بنسبة    % 2منشورات فقط خالل فترة التحليل، أي ما نسبته    10

االستجابة،   خلق  الستراتيجية  إهمالها  مع  اإلخبارية،  االستراتيجية  جماعات   واستراتيجيةعلى  إشراك 
( حسن  فحسب  التواز م2019المصالح.  إن  بين  (  يؤدي    المسئولية  استراتيجيات ن   إلىاالجتماعية 

االتصالية    استراتيجية االستراتيجية  تعزيز  في  عليه  العمل  "جوال"  شركة  تحتاج  ما  وهذا  فاعلية،  أكثر 
 للمسؤولية االجتماعية لديها.

 :مناقشة أنواع المسئولية االجتماعية في منشورات شركة "جوال"
االجتماعية الخارجية،   المسئوليةعلى برامج    %100أظهرت النتائج أن شركة "جوال" ركزت بنسبة       

االجتماعية الداخلية. إن إهمال    المسئوليةا في منشوراتها خالل فترة التحليل النشر حول برامج  وأهملت كلي  
لبرامج   "جوال"  قصور    المسئوليةشركة  يعد  منشوراتها  خالل  من  فاالجتماعية  الستراتيجية  ا  الترويج  ي 
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االجتماعية الداخلية    المسئوليةأن برامج    (م2020)   Luuبينت دراسة  لمسؤولية االجتماعية للشركة، فقد  
أساسي   عامل  هي  الموظفين  رفاهية  أن  حيث  الشركات،  داخل  الموظف  سلوك  على  مهمة  تأثيرات  لها 
لألداء التنظيمي، حيث تحقق المنظمات األخالقية االزدهار من خالل سلوك الموظف المبتكر، وبالتالي  

لتنفيذ   وآلية  هيكل  بناء  الشركات  على  األعمال  ا  المسئولية يجب  ريادة  التزام  ودعم  الداخلية  الجتماعية 
( إن  م2020)   Luuالداخلية، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية المستدامة للشركة. وعليه اكدت دراسة  

االجتماعية مرتبط بنجاح األعمال على المدى الطويل، حيث كشفت الدراسة أن تصور    المسئوليةتنفيذ  
لممارسات   وظروف   المسئوليةالموظف  والتوظيف،  العمل  عالقات  ذلك  في  بما  الداخلية،  االجتماعية 

العمل والحماية االجتماعية، والحوار االجتماعي، والصحة والسالمة في العمل، والتنمية البشرية والتدريب 
 Wang andذلك فقد أكدت دراسة    إلىفي مكان العمل، كان له عالقة إيجابية كبيرة وقوية. إضافة  

Huang  (2018م)    رسائل لها  المسئوليةإن  الداخلية  والرضا   االجتماعية  الثقة  درجة  على  أكبر  أثر 
االجتماعية الخارجية. وبالتالي فإن    المسئوليةوااللتزام تجاه المنظمة بين أصحاب المصلحة من رسائل  

أنشطة   أصحاب    المسئوليةتعزيز  تصورات  يعزز  أن  يمكن  ما،  لمنظمة  التابعة  للشركات  االجتماعية 
دراسة   أظهرت  فقد  المنظمة،  عن  على    (م2018)  Wang and Huangالمصلحة  الشركة  تأكيد  أن 

تأثيرات   المسئوليةمبادرات   له  االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من  والخارجية  الداخلية  االجتماعية 
ها االجتماعية الداخلية أكثر  مختلفة على العالقات العامة للمنظمة، حيث أن رسالة الشركة حول مسؤوليت

االجتماعية الخارجية عندما يتعلق األمر بتعزيز العالقات العامة    المسئوليةفاعلية من رسالة الشركة حول  
أكدته   ما  وهذا  اللمنظمة.  )Mory et alدراسة    أيض  نتائجها    (م2016.  أظهرت    المسئولية التي 

 االجتماعية الداخلية للشركات لها تأثير قوي على االلتزام التنظيمي العاطفي للموظفين.
برامج   معالجة  في  القصور  االستراتيجية    المسئوليةإن  خالل  من  "جوال"  لشركة  االجتماعية 

 Nan andالترويجية للشركة قد يؤثر على مواقف الجمهور اتجاه هذه االستراتيجية، فقد  بينت دراسة  
Heo   (2007م)    أن هناك تأثير إيجابي على مواقف المستهلكين تجاه الشركة عند احتواء إعالنها على

أجراها   التي  التجربة  بينت  فقد  اجتماعية،  مسؤولية  المشاركين    (م2007)  Nan and Heoمكون  أن 
الذين تعرضوا إلعالن يحتوي على رسالة مسؤولية اجتماعية كان لديهم مواقف أكثر تفضيال  تجاه الشركة 

   مقارنة  مع أولئك الذين تعرضوا إلعالن عادي بدون هذا المكون.

التوازن في منشوراتها حول أنواع  ووفقا  لما سبق فإنه يتوجب على شركة "جوال" إيجاد نوع من 
أن    المسئولية األبحاث  أظهرت  فقد  االجتماعية    المسئوليةاالجتماعية،  والمسؤولية  الداخلية  االجتماعية 

التي بينت أن   (م2010. )Al-bdour et alالخارجية يعززان بعضهما البعض، وهذا ما أكدته دراسة  
عاد الخمسة للمسؤولية االجتماعية الداخلية للشركات، وهي الصحة والسالمة وحقوق اإلنسان والتدريب األب
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والتعليم والتوازن بين العمل والحياة والتنوع في مكان العمل، كانت مرتبطة بشكل كبير وإيجابي بااللتزام  
 العاطفي والمعياري للجمهور الداخلي. 

 

 اإلقناعية في منشورات شركة "جوال" وكيفية استخدامها:مناقشة االستماالت 
بينت نتائج الدراسة أن شركة "جوال" لم تعتمد في منشوراتها على االستماالت بشكل أساسي حيث      

نسبته   ما  هناك  التي    %73أن  المنشورات  أما  االستماالت.  من  نوع  أي  على  لم تحتوي  المنشورات  من 
   Pathosمن المنشورات، وهي بشكل كامل اعتمدت على    %27سبتها  احتوت على استماالت فكانت ن

التملك فقط،   دون غيرها، أي االستماالت العاطفية فقط، وبالتركيز على عاطفة الرغبة في الربح وحب 
من خالل مثلث أرسطو البالغي    اإلقناعيةوهذا قد يدل على عدم دراية في كيفية توظيف االستماالت  

ال على  القائمين  دراسة  صفحة،  لدى  بينت  )Panigyrakis et alفقد  بمثلث   ( م2020.  المعرفة  أن 
أرسطو البالغي يمكن أن تساعد العالقات العامة بفعالية وكفاءة في هيكلة وتصميم أنشطة التسويق عبر  
لتلبية أبعاد  بالشركة، من خالل تصميم األنشطة بشكل استراتيجي  وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 

البالغي   أرسطو  تزويد  Ethosو  Pathosو  logosمثلث  وبالتالي  في ،  االنخراط  بأسباب  المستهلك 
أنشطة الشركة، والتأكيد على مصداقية العالمة التجارية في هذا السياق، وغرس المشاعر اإليجابية لدى 

 المستهلك. 
دراسة   نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  )Hamzah et alتتعارض  أن    (م2019.  بينت  والتي 

logos  وPathos  وEthos  الجمهور على  للتأثير  مقنعة  كأدوات  تآزري  بشكل  استخدامها  في   يتم 
إعالنات الفيديو لعالمة تجارية خاصة بالحجاب، حيث تعد هذه العناصر نداءات تخدم وظائف مختلفة  

بشكل    Pathos، فيما اعتمدت شركة "جوال" على  اإلقناعولديها القدرة على المساعدة في زيادة مستوى  
قصور   يعد  ما  في  رئيسي،  دراسة    اإلقناعية  استراتيجيتها ا  بينت    Romanova and Smirnovaحيث 

األساليب    (م2019) من  مجموعات  استخدام  الضروري  من  اإلعالن،  في  المرغوب  التأثير  لتحقيق  أنه 
ية، ما يحتم على  العاطف  أوالمنطقية    أو المقنعة للحفاظ على التوازن بين مكونات االستماالت األخالقية  

االقائم باالتصال أن يكون على دراية بأنواع المستهلكين المختلفة، فقد وضحت   .  Han et alدراسة    أيض 
تأثر بعناصر مثلث    اإلنترنت للحجوزات عبر    Airbnbأن قرار الشراء لدى مستخدمي موقع    (م2019)

أهمية هذه العناصر الثالثة في حمالت   إلى، ما يشير  ethos, pathos, logosأرسطو البالغي وهي  
من حيث تصميم الرسالة   (م2014)  Toppano and Toppanoالترويج، وهذا ما أكدت عليه دراسة  

يجب إنشاؤها لتتناسب مع الخصائص المحددة لكل عنصر بالغي بحيث يمكنها من إقناع الجمهور    التي
 أثناء مشاهدة اإلعالن. 
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اوتتعارض   دراسة    أيض  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  استخدام    (م2015)  Çamنتائج  بينت  والتي 
كمصادر ونداءات عاطفية وبراهين منطقية لإلعالنات في إعالنات    Ethosو Pathosو logosعناصر  

  المجالت في تركيا، حيث أوضحت النتائج أن عناصر أرسطو الخطابية كانت منتشرة على نطاق واسع 
افي جميع اإلعالنات. وتتعارض نتائج الدراسة الحالية     ( م2011. )English et alمع نتائج دراسة    أيض 

احتلت المرتبة األكثر جاذبية لمستهلكي المعلومات السياسية    Ethosاذبية األخالقية  التي كشفت أن الج
  أو ، وهي نتيجة تدل أن المستخدمين يقاومون التأثر بالعواطف  Pathosو  Logosعبر اليوتيوب، تليها  

 األرقام الصعبة ويهتمون بمصدر الرسالة. 

لعنصر    "جوال"  شركة  إهمال  بينت    Logosإن  فقد  الترويجية  حمالتها  في  واضحا   قصورا   يعد 
مقنعة والتي تؤكد على    كاستراتيجية   Logosاالستماالت المنطقية  أن    (م2020. ) Iqbal et alدراسة   

الجاذبية المنطقية، من خالل أسلوب محدد في التأكيد على األرقام والحقائق القابلة للقياس والمعلومات 
الموثوقة والنقاط ذات الصلة والتفسيرات المنطقية قد يكون لها تأثير أكبر من االرتكاز على العواطف،  

دراسة   نتائج  تفسره  ما  أنه  (م2017)  Beneوهذا  أكدت  والتي  السياسي،  السياق  في  ولكن  ما  ،  غالب ا 
 لتوضيح الظلم الواقع.   logosيستخدم المرشحون اليساريون المعارضون للحكومة اإلحصاءات والبيانات 

 :الخاتمة

االجتماعية    المسئوليةواستراتيجيات    اإلقناعيةالتعرف على أهم االستماالت    إلى هدفت هذه الدراسة       
البالغي،   االعتماد على مثلث أرسطو  خالل  من  الترويجية،  حمالتها  "جوال" في  تستخدمها شركة  التي 
المنشورات   من  الدراسة  مجتمع  تكون  حيث  االجتماعية،  لمسؤولية  االتصالية  االستراتيجيات  ونموذج 

كانون    7الزمنية الممتدة من  جميعها التي نشرتها صفحة "الفيسبوك" الخاصة بشركة "جوال"، خالل الفترة
نهاية عام  م2022شباط/فبراير    8  إلى  م2021ديسمبر    /أول تمثل شهر قبل  ، وشهر  م2021، والتي 

بين   ما  انتقالية  فترة  تعد  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  الترويجية في  العروض  فيها  تكثر  فترة  وهي  بعدها، 
ا تم تحليلها  ( منشور  540صفحة في هذه الفترة ) نهاية عام وبداية عام جديد، حيث بلغ عدد منشورات ال 

بما   تصميمها  تم  التي  المحتوى  تحليل  استمارة  على  باالعتماد  الشامل،  المسح  عينة  ضمن  جميعها 
 يستجيب لألسئلة البحثية.

وهي:   رئيسية،  مواضيع  أربعة  على  منشوراتها  في  ركزت  "جوال"  شركة  أن  الدراسة  نتائج  بينت 
االجتماعية.    المسئوليةالتذكير بخدمة موجودة؛ مواضيع اجتماعية؛ أنشطة    أوة  العروض؛ التعريف بخدم

االجتماعية التي تديرها،    المسئوليةقصور في تناول شركة "جوال" في إبراز برامج    إلىوتشير هذه النتائج  
، فيما  %56مقابل اهتمامها بالعروض الترويجية التي حصلت على المتربة األولى من حيث التكرار بنسبة 

فقط.، ما تعارض مع   %2االجتماعية للشركة على    المسئوليةحصلت المنشورات التي تحتوي على برامج  
من محتوى منشورات شركة "زين" يمثل حمالت   %69( التي أشارت أن نحو م2020نتائج دراسة الطروة )
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التحليل    المسئولية نتائج  وبينت  محيطها.  تجاه  ااالجتماعية  ببرامج    أيض  المتعلقة  األنشطة  منشورات  أن 
فقط من المنشورات، وقد اعتمدت   %2االجتماعية الصريحة لشركة "جوال" جاءت فيما نسبته    المسئولية

إشراك    واستراتيجيةبارية، مع إهمالها الستراتيجية خلق االستجابة،  على االستراتيجية اإلخ  %100بنسبة  
  المسئولية  استراتيجيات ( بأن التوازن بين  م2019جماعات المصالح، وهذا يتنافى مع ما أشار إليه حسن ) 

 أكثر فاعلية.  استراتيجية إلىاالجتماعية يؤدي 
الدراسة   نتائج  ا وبينت  من  أيض  في  تعتمد  لم  "جوال"  شركة  بشكل  أن  االستماالت  على  شوراتها 

نسبته   ما  هناك  أن  حيث  أما   %73أساسي  االستماالت.  من  نوع  أي  على  تحتوي  لم  المنشورات  من 
من المنشورات، وهي بشكل كامل اعتمدت   %27المنشورات التي احتوت على استماالت فكانت نسبتها  

ز على عاطفة الرغبة في الربح وحب  دون غيرها، أي االستماالت العاطفية فقط، وبالتركي   Pathosعلى  
من خالل مثلث أرسطو   اإلقناعيةالتملك فقط، وهذا قد يدل على عدم دراية في كيفية توظيف االستماالت 

الصفحة،   على  القائمين  لدى  دراسة  البالغي  بينت  )Panigyrakis et alفقد  المعرفة  (م2020.  أن 
أنشطة    "طوأرس"بمثلث   وتصميم  هيكلة  في  وكفاءة  بفعالية  العامة  العالقات  تساعد  أن  يمكن  البالغي 

 التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة، من خالل تصميم األنشطة بشكل استراتيجي.  
النتائج   اأظهرت  بنسبة    أيض  ركزت  "جوال"  شركة  برامج    %100أن  االجتماعية   المسئولية على 

كلي   وأهملت  برامج  الخارجية،  حول  النشر  التحليل  فترة  خالل  منشوراتها  في  االجتماعية    المسئوليةا 
لبرامج   "جوال"  شركة  إهمال  إن  قصور    المسئوليةالداخلية.  يعد  منشوراتها  خالل  من  في  االجتماعية  ا 

  ( م 2018)   Wang and Huangفقد أكدت دراسة  لية االجتماعية للشركة،  ئو لمس اتراتيجية  الترويج الس 
االجتماعية الداخلية لها أثر أكبر على درجة الثقة والرضا وااللتزام تجاه المنظمة بين    المسئوليةإن رسائل  

 االجتماعية الخارجية.  المسئوليةأصحاب المصلحة من رسائل 

 وعليه يمكن استنتاج ما يلي: 

 :االستنتاجات
تعزيز احترام الجمهور للعالمة   إلىاالجتماعية الداخلية يؤدي    المسئوليةإن االهتمام بإظهار برامج   .1

التواصل االجتماعي   البرامج من خالل المنشورات على وسائل  لهذه  الترويج  التجارية، وبالتالي فإن 
 الجمهور الخارجي، ما يعزز من الوالء لهذه العالمة التجارية.  إلىيساعد في وصول هذه البرامج 

اشى مع ما جاءت به العديد من الدراسات حول النشر التي اتبعتها شركة "جوال" ال تتم  استراتيجية .2
االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي، وهذا قد يدل على عدم التزام العالقات العامة لشركة  

 وال" بمعايير االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي التي بنيت على دراسات أكاديمية. ج"
في   .3 واضح  قصور  حول    استراتيجيةهناك  قد    المسئوليةالنشر  وهذا  "جوال"  شركة  لدى  االجتماعية 

 ينعكس على تصور الجماهير جول الشركة. 
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 :محددات الدراسة
محددة   .1 زمنية  فترة  الدراسة  هذه  من  حللت    8  إلى   م2021ديسمبر    /أولكانون    7امتدت 

أن  م2022شباط/فبراير حيث  أخرى،  زمنية  فترة  دراسة  عند  الدراسة  نتائج  تختلف  قد  وبالتالي   ،
فترة    استراتيجيات  من  تختلف  ان  يمكن  ديناميكية  تعد  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر    إلى النشر 

 أخرى حسب توجهات الشركة. 
ا  د يكون جزء  لم تعالج الدراسة الحالية تفاعل الجمهور مع منشورات شركة "جوال"، وهذا بالتالي ق .2

 من دراسات أخرى، لباحثين مستقبليين.  
 :التوصيات

في   .1 "جوال"  شركة  توازن  أن  بين   استراتيجيتهاضرورة  ما  االجتماعية  للمسؤولية  االتصالية 
 إشراك جماعات المصالح.  واستراتيجيةاالستراتيجية اإلخبارية، والستراتيجية خلق االستجابة، 

االجتماعية الداخلية للشركة وتلك   المسئوليةضرورة أن توازن شركة "جوال" في منشوراتها ما بين   .2
 الخارجية. 

استرات .3 "جوال"  شركة  تبني  أن  مثلث    اإلقناعيةيجياتها  ضرورة  ألبعاد  يستجيب   "أرسطو"بما 
البالغي، وبالتالي تزويد المستهلك بأسباب االنخراط في أنشطة الشركة، والتأكيد على مصداقية  

 العالمة التجارية في هذا السياق، وغرس المشاعر اإليجابية لدى المستهلك.
فترات زمنية أخرى ومقارنتها بنتائج    توصي الدراسة الحالية بأهمية معالجة موضوع الدراسة في .4

أن   حيث  الحالية،  ديناميكية    استراتيجيات الدراسة  تعد  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  النشر 
 أخرى حسب توجهات الشركة.  إلىيمكن ان تختلف من فترة 

 فئة ضرورة معالجة الدراسات المستقبلية لتفاعل الجمهور مع منشورات شركة "جوال"، لتبيان أي  .5
 .أكثرمن المنشورات قد تحصل على مشاركات وتعليقات      

 : المصادر والمراجع

 أوال : المراجع العربية:
  /http://social.ipoke.coتم االسترجاع من  .2021الواقع الرقمي الفلسطيني (. 2022ايبوك. ) •

(. التطورات العلمية واألطر النظرية للمسؤولية االجتماعية. في منير بن دريدي )محرر(، 2019حسن، رضا. ) •

(. بررلين، 63-30)ص.ص.  المسئولية االجتماعية للمؤسسات والشركات بين المقاربات النظرية والممارسات التطبيقيةة

 يمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية.ألمانيا: المركز الد

 البحث العلمةي  ففووفةة وواوا ةأ ووسةاليبأ(.  2020عبيدات، ذوقان؛ عبد الحق، كايد؛ وعدس، عبد الرحمن. ) •

 (. عمان، األردن: دار الفكر.19)ط. 

)رسالة  حليلية لمحتوى حمالتوا اإلعالفية    وظيف زين األران للفيسبوك في الترويج  اراسة(. 2020الطروة، ناردين. ) •

 ماجستير غير منشورة(. رام هللا، فلسطين: الجامعة العربية األمريكية.

http://social.ipoke.co/
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information strategy, the response creation strategy, and the strategy of 

engaging stakeholders. Jawwal also has to balance the company's internal and 

external CSR posts. In addition, there is a need for Jawwal company to build its 

persuasive strategies in response to Aristotle's rhetorical triangle dimensions, 

thus providing the consumer with reasons to engage in the company's activities, 

emphasizing the brand's credibility in this context, and instilling positive 

feelings among consumers. 

 

Keywords: Jawwal, Content Analysis, Corporate Social Responsibility, 

                    Facebook, Aristotle's Rhetorical Model. 
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Abstract 

         This study aimed to identify the prominent persuasive appeals and 

social responsibility strategies used in the promotional campaigns of Jawwal 

company. The study relied on Aristotle's rhetorical model and communication 

strategies for the social responsibility model. The study analyzed all posts that 

Jawwal's "Facebook" page published from December 7, 2021, to February 8, 

2022. The number of page posts in this period was (540); the researchers 

analyzed all as a comprehensive sample. The results showed Jawwal focused on 

four main themes: offers, introducing a service or recalling an existing service, 

social themes, and social responsibility activities. These results indicate a 

shortcoming in Jawwal's approach to highlighting the social responsibility 

programs it manages, compared to its interest in promotions, which ranked first 

in frequencies with 56%. In comparison, the posts containing the company's 

social responsibility programs got only 2%. The study results also showed that 

Jawwal did not rely primarily on persuasive appeals in its posts, as 73% did not 

contain any compelling technique. The posts that included persuasive appeals 

were 27%, and they entirely depended on pathos alone, focusing on the passion 

for profit and the love of ownership only. This result may show that the page 

management lacks knowledge of employing persuasive techniques depending 

on Aristotle's rhetorical triangle. The ability of this triangle can effectively and 

efficiently help public relations structure and design the company's social media 

marketing activities. The results also showed that Jawwal focused 100% on 

external CSR programs and wholly neglected internal CSR programs in its 

posts. We can consider this posting mechanism a shortcoming in promoting the 

company's CSR strategy. Some studies confirmed that internal social 

responsibility messages significantly impact stakeholders' trust, satisfaction, and 

commitment to the organization than external CSR messages. The study 

concluded with a set of recommendations, including the necessity for the 

Jawwal company to balance its CSR communication strategy between the 
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