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Abstract 

Modern management works to keep abreast of developments in information and communication 

technology to address administrative problems and develop mechanisms and means to improve 

the administrative performance of organizations and institutions. With the rapid development of 

technology and its uses, organizations have been competing to take advantage of technological 

development regarding new tools and applications to address management problems, improve staff 

performance, and thereby improve the overall performance of the organization. Social networks 

have contributed to a qualitative and quantitative shift in communication between the components 

of organizations, their human resources, and their clients. Organizations in Islamic countries, like 

other international organizations, seek to benefit from the development of social media in order to 

reach the best applications in this field. The researchers used analytical, descriptive, and inductive 

methods, as well as previous studies in the field of Islamic management, which dealt with the 

importance of using social media in management in Islamic organizations. 
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 البحث ملخص

 وتطوير اإلدارية، املشاكل ملعاجلة واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا يف التطورات مواكبة على تعمل احلديثة اإلدارة    

 ،لتقنية واستخداماهتال التطور السريع  استمرارومع . واملؤسسات للمنظمات اإلداري األداء لالرتقاء والوسائل اآلليات

 املشكالتملعاجلة  اجلديدة    تطبيقاتالتطور التكنولوجي من حيث الوسائل وال  لالستفادة من  نافسأصبحت املنظمات تت

قد سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف لعام.    وطوير أداء املنظمة بشكل  املوظفني، وابلتايل،وتطوير أداء    ،اإلدارية

البشرية، وعمالءها كذلك. املنظمات   مواردهابني مكوانت املنظمات، و لتواصل  فيما يتعلق اب  نوعية وكميةقلة  إحداث ن

، تسعى إىل االستفادة من التطور يف وسائل التواصل االجتماعي العامليةيف الدول اإلسالمية، كغريها من املنظمات 

املنهج التحليلي، والوصفي، واالستقرائي، كما  ون الباحث استخدمهبدف الوصول إىل أفضل التطبيقات يف هذا اجملال. 

ابلدراسات والبحوث السابقة يف جمال اإلدارة اإلسالمية اليت تناولت أمهية استخدام وسائل التواصل االجتماعي استعان  

 . يف اإلدارة ابملنظمات االسالمية

  .املنظمات االسالمية،  : اإلدارة، وسائل التواصل االجتماعيكلمات مفتاحية
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 :مقدمة

من أهم ما مييز جمتمع املعلوماتية واملعرفة واإلدارة يف العصر  االجتماعيإن التطور التكنولوجي السريع لوسائل التواصل    

، اليت انتشرت  االجتماعيواإلنستجرام والواتس أب وغريها من شبكات التواصل  وتوتريالفيس بوك أن احلايل، حيث 

على ظهور الثورة اهلائلة يف املعارف واملعلومات عرب الوسائل احلديثة، حىت  تساعد قد  العامل؛بشكل واسع النطاق يف 

نولوجيا االتصاالت، وتبادل اخلربات والتسابق يف املعلومات وتك  ،ُعِرف القرن احلادي والعشرون بعصر السماوات املفتوحة

 مذهلة.بسرعة  

 مشكلة الدراسة 

احلديثة جمموعة من التحدايت، واملؤسسات واملنظمات على األفراد واجملتمعات احلديثة تكنولوجيا االتصال لقد فرضة 

والتطورات اليت طرأت التغريات فق مع كافة واتتلجلوهرية من حيث الشكل واملضمون، اليت تتطلب بعض التحوالت ا

على ثقافة ومنط حياة الشعوب واألنظمة، ولعل من أهم األمثلة هلذه التحوالت او الثقافات اليت جيب أن تتبدل وتتغري 

 من:لتحول  استجابة لتأثري وسائل التواصل االجتماعي، هو ا

 من ثقافة املستوى األدىن إىل ثقافة اجلودة واإلتقان. -

  ثقافة االبتكار.من ثقافة التكرار إىل -
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 من ثقافة القهر إىل ثقافة املشاركة. -

 من ثقافة األخذ واالستهالك إىل ثقافة العطاء واإلنتاج. -

 .واإلشاعاتمن ثقافة املعلومات اجلاهزة إىل ثقافة االستخدامات   -

 .1ثقافة البحث والنقد والتقومي  والتسليم إىلمن ثقافة القبول   -

التحوالت اليت احدثتها وسائل التواصل االجتماعي يف احلياة بشكل عام تتشكل مشكلة هذا البحث ومن خالل هذه  

 وسؤاله الرئيس ملعرفة مدى أمهية وسائل التواصل االجتماعي على اإلدارة يف الدول اإلسالمية؟

 أهداف البحث

 .االسالميةالضوء على أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة ابلدول  بيان وتسليط   .1

 .بيان االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة ابلدول االسالمية .2

 أمهية البحث

 .أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة االسالميةيسلط هذا البحث الضوء على   .1

 استخداماهتا يف جمال اإلدارة.يف ظل استخدامات وسائل التواصل االجتماعي املتعدد يربز هذا البحث   .2

 اإلدارة االسالمية.أييت هذا البحث كمسامهة من الباحث خلدمة   .3

 

 
رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية جامعة  2012أمحــــد علـــي سعــد.  ،شباعات املتحققة منهاواال التصالاطالب اجلامعة لتكنولوجيا  استخدامات 1

 ر بنها. مص



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 186 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 منهج البحث

لوسائل التواصل االجتماعي كتاابت الباحثني الذين تطرقوا  فضالً عن االستفادة من  اعتمد الباحث على املنهج التحليلي  

 وأتثرياهتا على اإلدارة.

 

 نظرة عامة على وسائل التواصل االجتماعي  املبحث األول:

 وسائل التواصل االجتماعيوأنواع  املطلب األول: مفهوم  

إىل: "الطرق اجلديدة يف االتصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات مفهوم "وسائل التواصل االجتماعي" شري ي

فراد والتجمع على اإلنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، وهي بيئة تسمح لأل االلتقاءاألصغر من الناس إبمكانية 

 .  2مجعأواجملموعات إبمساع صوهتم وصوت جمتمعاهتم إىل العامل  

: "منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها أبهنا وسائل التواصل االجتماعيويعرف زاهر راضي 

واهلواايت    االهتمامات  ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم  ومن مثموقع خاص به،    إبنشاء

 .  3"نفسها

تعريفًا اجرائيًا لإلعالم اجلديد أبنه: "انواع االعالم الرقمي الذي يقدم  Sheridanوتضع كلية شريداين التكنولوجية 

فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية   والصوت،يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو  يف شكل رقمي وتفاعلي، و 

 
2  )1(http://computing dictionary. The freedictionary.com/new+media                               

 .23، ص2003جامعة عمان األهلية، عمان،  ،15الرتبية، ع ، زاهر راضي، جملةواصل االجتماعي يف العامل العرب استخدام مواقع الت 3
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وميكن تقسيم  .4ية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي اهم مساتهاما التفاعل والعرض،رئيسة له يف عملية االنتاج 

 مواقع التواصل االجتماعي ابالعتماد على التعريفات السابقة اىل االقسام اآلتية:

وتطبيقاهتا، مثل الفيس بوك، وتويرت، اليوتيوب، واملدوانت، ومواقع الدردشة، والربيد  Online شبكة االنرتنت -1

 االلكرتوين... فهي ابلنسبة لإلعالم، متثل املنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكالسيكية الثالث.

تطبيقات قائمة على االدوات احملمولة املختلفة ومنها اجهزة اهلاتف الذكية واملساعدات الرقمية الشخصية وغريها.  -2

 وتُعّد االجهزة احملمولة منظومة خامسة يف طور التشكل.

واع قائمة على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون "مواقع التواصل االجتماعي للقنوات واالذاعات نا -3

 والربامج" اليت اضيفت اليها ميزات مثل التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب.

يف االشكال والتكنولوجيا  وميكن ان خنلص إىل شبه اتفاق، أن مواقع التواصل االجتماعي تشري إىل حالة من التنوع

   Individualityحاالت الفردية    إبعالءواخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق  

. فإذا ما كان االعالم اجلماهريي واالعالم وأتتيان نتيجة مليزة رئيسة هي التفاعلية،  Customization  والتخصيص

فإن االعالم الشخصي والفردي هو اعالم القرن اجلديد. وما   العشرين،واسع النطاق وهو هبذه الصفة وسم اعالم القرن  

 ينتج عن ذلك من تغيري انقالب للنموذج االتصايل املوروث مبا يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إىل من يريد يف الوقت

 
 .9م، ص2011، عباس مصطفى صادق، البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال،  مداخله النظرية وخصائصه العامةاالعالم اجلديد: دراسة يف 4
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وفق النموذج االتصايل التقليدي. فضال عن تبين هذه   أسفلالذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعلى اىل  

 .5املواقع تطبيقات الواقع االفرتاضي وحتقيقه مليزات الفردية والتخصيص وجتاوزه ملفهوم الدولة الوطنية واحلدود الدولية

هلــا إبنشــاء الات اجتماعيــة، يقومــون مــن خد ابلتعريــف أبنفســهم واملشــاركة فــي شــبكهي مواقــع إلكرتونيــة تســمح لألفرا

 .التفاعل بينهم  استمراروتبادل املعلومات مع   ،وأعمال مشرتكة  ،عالقات كتكوين صداقات

بـح قاعـدة تكنولوجيـة ، وقد أصاالجتماعيأهـم مواقـع التواصل    حـدأموقع: الفيس بوك وهو  -ومن أبرز تلك الشبكات  

 6يشـاء(سـهلة إبمـكان أي شـخص أن يفعـل بواسـطتها مـا  

يسمح ملشرتكيه بتبادل الرسائل على أال تتجاوز الرسالة الواحدة  اجتماعيوكذلك موقع تويرت وهو موقع تواصل - 

وقد أجرى القائمون على املوقع عددا من التحديثات للتناسب مع رغبات مشرتكيها  ،حرفاً كرسائل قصرية (280)

 األخرى.وسوق املنافسة مع وسائل التواصل  

اإلنستجرام واليوتيوب والواتس اب والفايرب   ،خاصة يف اململكة العربية السعودية  ،وجدت مجهوراً واسعاً   واليتومن الوسائل  

 واإلسكاييب.

 
 . 17م، ص2008وق، ، عباس مصطفى صادق، عمان، دار الشر د: املفاهيم والوسائل والتطبيقاتاإلعالم اجلدي 5
رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم   م،2012  حسن،الفيسبوك ، هنادى    االجتماعي خدمات املكتبات اجلامعية السعودية املقدمة عن طريق مواقع التواصل   6

 جدة  داب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز،علم املعلومات ،كلية اآل
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 االجتماعي: أمهية وسائل التواصل  الثايناملطلب  

ومهارات التواصل بني األفراد مع تعزيز   االتصاليف رفع كفاءة    االجتماعيأكدت الدراسات على أمهية وسائل التواصل  

 االجتماعية.املشاركة  

 منها:تربز يف جوانب متعددة   االجتماعيأن أمهية وسائل التواصل    7وذكر زيد

 التطور العقلي والتقين والنفسي للعصر الذي نعيش فيهلغة العصر كجزء من   •

 والتواصل والتفاعل  لالطالعأهنا صارت حقيقة واقعة يستخدمها الكثريون  •

 تعطي املستخدمني ساحة مفتوحة للتعبري عن الرأي واملشاركة ابألفكار ومناقشتها •

 الناس.املكان والزمان مع تيسري الوصول لعدد كبري جدا من    ابخرتاقهاتيسري إدارة الوقت بشكل أفضل   •

 االجتماعيمزااي وسائل التواصل   :الثالثاملطلب  

 ومنها:إال أهنا تشرتك يف عدد من املزااي    االجتماعيوتعدد وسائل التواصل    اختالفرغم  

 
رسالة ماجستري غري منشورة. أكادميية م،  2015  ،عبد هللا مجعة وايف  االجتماعي،تعبئة الرأي العام لدعم احلقوق الفلسطينية عرب مواقع التواصل    اسرتاتيجية.  7

 غزة. اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. 
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راء واملعلومات ووجهات النظر حيث متتاز بسهولة التواصل والتفاعل بني مشرتكيها لتبادل اآل التفاعلية: -

 .  8يف حلقات "تفاعلية للتصحيح واإلضافة والتوضيح "  واألفكار،

حيث أن بناء احملتوى يقوم على فكرة التفاعل بني املشرتكني ابعتبار أهنم هم من يبنون احملتوى وليس   الالمركزية: -

 9وا املنصة " ومن مًث تتكون شبكة متفرعة ال هناية هلا من احملتوى اخلاص بكل مستخدم "مؤسس

ذات فضاء عاملي رحب ومفتوح ال حتده جغرافية املكان والزمان  االجتماعيةإذ أن مجيع املنصات  العاملية: -

على التحكم   املستخدمقدرة    ع قيود، موتصل الرسائل اىل مجيع أحناء العامل بسرعة كبرية للغاية " دون حواجز أو  

 10يف حتديد مجهور املتلقني "

مسمياهتا وأشكاهلا بسهول التواصل  اختالفوشبكاهتا على  االجتماعيإذ تتميز وسائل التواصل  السهولة: -

 بينهم.والتفاعل    االستخدامبني مجهورها وسهولة  

أنواعها واألجهزة املكتبية الثابتة  اختالفمن أجهزة خمتلفة كأجهزة احملمولة على  استخدامهاإذا ميكن  املرونة: -

 واملتنقلة.

 
 ملرجع السابق االجتماعي،تعبئة الرأي العام لدعم احلقوق الفلسطينية عرب مواقع التواصل  اسرتاتيجية ا  8
جملة  م،2012 عابد،دراسة وصفية حتليلية، زهري  -دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري االجتماعي والسياسي 9

 6العدد  ،26جامعة النجاح ألحباث العلوم اإلنسانية، اجمللد 
 املرجع السابق ة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري االجتماعي والسياسي دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئ   10
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حيث أهنا توفر الوقت واجلهد واملال يف التواصل بني األفراد مقارنة بوسائل التواصل القدمية املكلفة  التوفري: -

 واملال.للوقت واجلهد  

 عياالجتماتصنيف وسائل التواصل    :الرابعاملطلب  

حيث هناك وسائل تواصل داعمة للغات املتعددة ومنها غري  11يف جوانب متعددة االجتماعيتتباين وسائل التواصل 

 أهتاشأنوسائل  واملتخصصة، ومنهاومن الوسائل العامة  اجملاين،جمانية ومنها غري  اجتماعيومنها وسائل تواصل  داعم،

  .ومنها ما يغلب عليه الرتاسل والتبادل النصي ومنها الصور ومنها مقاطع الفيديوهات  أفراد،وأخرى   ،مؤسسات

 اإلجيابيات والسلبيات  :اخلامساملطلب  

"إاتحة تكوين الصداقات   2015بعدد من اإلجيابيات ومنها ما ذكره كامل    االجتماعيمتتاز وسائل وشبكات التواصل  

 .  12عملية التواصل مع اآلخرين"  األفراد، وتسهلاليت هتدف اىل التقارب بني    واالجتماعيةوممارسة األنشطة الثقافية  

 التالية:اإلجيابيات    2012  13ويف دراسته رصد التميمي

 واإلبداع لدى اجلمهورحتريك الطاقات واملواهب   -

 
 .مكتبة الشروق، القاهرةم، 2008، صادق ، عباس مصطفىوالتطبيقاتاملفاهيم والوسائل  :اجلديد  اإلعالم 11
،  االجتماعية دراسة ميدانية يف األنثروبولوجيا ، م 2015 ،علياء احلسني كاملعلى وعي الشباب يف املشاركة السياسية،  االجتماعيوسائل التواصل  ردو  12

 . مصر311-235، ص ص 50داب جامعة املنوفية، مج جملة مركز اخلدمات البحثية بكلية اآل
شباعات املتحققة، دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة عجمان ابإلمارات العربية  واال االجتماعيالشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم  استخدامات 13

 مصر.، 313-293ص  ، ص40مج  مشس،عني  باأد، حوليات م2012،عبد هللا عبد املؤمن التميمياملتحدة، 
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 تشجيع احلوار واملناقشات بني املسئولني واجلمهور -

 تقدمي اخلدمات للمستخدمني -

والقيادات -وأعضاء هيئة التدريس )كالطالبحتقيق التواصل بني أطراف جيمع بينها عوامل مشرتكة  -

 واملرؤوسني(.

 عالجها.فشل اإلعالم التقليدي يف   اليتتغيري بعض السلوكيات   -

 ومنها:من انحية أخرى مت رصد عدد كبري من السلبيات  

 عدم التحكم يف خصوصية املشرتكني ابلقدر الكاف واملأمول  -

 إضاعة الوقت وإهداره بشكل كبري فيما ال جدوى منه وال فائدة -

 للفردوغلبتها على واجبات الوقت واألعمال األكثر أمهية   استخدامهاإدمان   -

 14" التعرض للجرائم اإللكرتونية واخلداع " -

 

 

 

 
 املرجع السابق  14
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 أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف االدارةاملبحث الثاين:  

 االجتماعيالتوظيف اإلداري لوسائل التواصل    األول:املطلب  

وابلعرب  2013وكونزالس  2013وعوض  2012و الدحدوح  2010روبلري – )كدراساتأثبتت عدة دراسات 

 االجتماعيقوة التأثري اإلجياب لوسائل التواصل  (2016وعواج وسامية  2015والبابطني  2014والسعيد  2014

 واإلبداع.اون  يف دعم ومساندة عمليات اإلدارة ورفع مستوى تفاعل املستفيدين واملشاركني وتطوير مهارات القيادة والتع

 يف املؤسسات احلكومية االجتماعيوسائل التواصل    استخدامحتدايت   :ثاينالاملطلب  

يف كافة اجملاالت ومع كافة الفئات اجملتمعية إال أنه يف بعض   االجتماعيالكبري لوسائل التواصل    االنتشارعلى الرغم من  

 :  15املؤسسات احلومية توجد حتدايت ميكن أن نربز أمهها على النحو التايل

 واإلعالمية  اإللكرتونيةعلى اخلدمات    االنفتاحاخلوف والرتدد من بعض القيادات العليا يف   -1

 املوظفني.عبء ضغوط العمل على   -2

 حدوث أخطاء أمام الرأي العاماملخاوف من  -3

الفورية وأسلوب اخلطاب   واالستجابةكالرصد    االجتماعياملتطلبات الالزمة إلدارة مواقع ووسائل التواصل   -4

 والشفافية.

 
15 E-Governance & Social Media, Special issue of European Journal of E-practice, No. 16 June/July 
2012. 110 pp. 
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وعدم قدرة بعض املؤسسات على  االجتماعيدرجة توقعات اجملتمع من خالل شبكات التواصل  ارتفاع -5

 للمجتمع.مواكبة املطالب اخلدمية  

 االجتماعياملؤسسات لشبكات التواصل    الستخدام: التأثري اإلجيايب  الثالثطلب  امل

وكذلك تعميق  ،يف حتسني األداء العام وتعزيز الشفافية وحتسني السمعة االجتماعيشبكات التواصل  استخداميساهم 

التفاعل بني املؤسسات احلكومية وقطاعات اجلمهور من املواطنني كما أكدته دراسات " هوارد والصبيحي " أبن شبكات 

 استخدامأصبحت أهم وسائل التواصل بني مؤسسات احلومة واملواطنني ومن أهم أجبدايت  االجتماعيالتواصل 

 :16يتاآل  االجتماعياملؤسسات احلكومية لشبكات التواصل  

  االجتماعيسرعة تقدمي اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية عرب شبكات التواصل   •

 رفع معدالت الوصول إىل شرائح املواطنني وتطوير عملية التواصل احلكومي •

 العمومية بتجاوز احلدود املكانية واجلغرافية لتقدمي خدمات للجمهور يف حمل اإلقامة •

 تلبية توقعات املواطنني فيما خيص تنظيم اخلدمات احلديثة وتعزيز مسعة املؤسسات  •

 تعزيز الشفافية بني املؤسسات احلومية واملواطنني •

 تعزيز العالقة بني احلكومة واملواطنني •

 
 هيئة تقنية املعلومات. سلطنة عمان.  .2013 يف القطاع احلكومي. االجتماعيأدوات التواصل  واستخدامالسياسة احلكومية للمشاركة اإللكرتونية   16
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 تعزيز األداء احلكومي من خالل الرتكيز على عملية التواصل وحتسينها •

 ة ابلتكلفة على املدى الطويلزايدة فعالية عملية التواصل مقارن •

 من فعالية القنوات غري احلكومية االستفادة •

 ومداخالهتم  املواطننيسرعة احلصول على ردود أفعال   •

 بشأن قضااي حمددة  املواطننيإمكانية الوصول إىل فئة معينة من   •

 على وسائل اإلعالم املعمول هبا ومواجهة التغطية الصحفية غري الدقيقة  االعتمادالتقليل من   •

شعبية بني املؤسسات احلكومية  اتصالقناة  االجتماعيكل هذا يف الوقت الذي أصبحت فيه الشبكات التواصل 

 واملواطنني.

 خامتة

اإلدارية بشكل عام ولذا فإنه يتطلب على كبرية يف العملية أمهية   لوسائل التواصل االجتماعيخلصت الدراسة إىل أن 

يف حتسني مستوى   االجتماعيمن وسائل ومنصات وشبكات التواصل    الستفادةا  املنظمات اإلدارية يف الدول اإلسالمية

 .املنشودةاألداء اإلداري مما ينعكس بشكل إجياب على مستوى األداء وحتقيق األهداف  
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