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 المقدمة

 وأفضل الصالة والسالم على امام المجاهدين وخاتم النبيين         منين هللا رب العالمين و ولي المؤ      الحمد

  ..والمرسلين وآله وصحبه أما بعد 

 اإلعالن يمثل أحد االأنشطة الرئيسية في مجال تسويق السلع وتصريف الخدمات وأنه يعد أحد               إن

ألنواع النشاط اإلقتصادي البالغة األهمية من حيث كونها مصدراً رئيـسياً لـدخل العديـد مـن                 

المشروعات كدور الصحافة والمجالت ووسائل النشر واإلعـالم المختلفـة ووكـاالت اإلعـالن              
  )١(.إلخ ....المتخصصة١

 اعتبار أنه قديماًوحديثاً على حد سواء يعد وسيلة تعريف وترويج للسلع والخدمات لذلك البد               وعلى

  .لنا من التعرف على تاريخه القديم وعلى مراحل تطوره حتى وصوله إلي ماهو عليه اآلن

 مـن المـشروعات نتيجـة       لكثير أدى تزايد استخدام النشاط اإلعالني كأدة مؤثرة في نجاح ا          ولقد

إلنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع والخدمات من الطلب عليها ذلك باإلضافة إلي             لظهور ا 

تشتت األسواق التي تخدمها المشروعات واتساعها مما يتطلب معه اإلعتماد على وسيلة اتـصالية              

بـسوق  (تستطيع الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين فتزايد المنافـسة وظهـور مـا يـسمى                 

  )٢(. بالمستهلكينللتأثيرلى اعتماد المشروعات على اإلعالن كوسيلة أدي إ)المشترين

 ووسـائل   ماطه السنوات األخيرة تطوراً هائالً على اإلعالن مضمونه وأشكاله وأهدافه وأن          فشهدت

  )٣(.االنسانيةتأثيراته مجال اهتمام العديد من العلوم 

وهو في كـل    .لى العصور القديمة     يكن االعالن حديث العهد بل يرجع تاريخ ظهور اإلعالن إ          ولم

  )٤(.والمدنيةمرحلة من مراحل تطوره يعبر عن فترة يعيشها بكل ظروفها البيئية واإلجتماعية 

                                                            
  ١٠٤ص)١٩٩٧،للنشروالطباعة مجدالوى:عمان(١ط،العامة والعالقات الدعايةواالعالن،ناصر جودت محمد)١(
  ١٩٧ص)١٩٩٧،الدارالجامعية:القاهرة(،١ط،االعالن ،الصحن فريد محمد)٢(
  .١٠ص)١٩٨٧ والنشر للطباعة الفكرالعربى:القاهرة(ط بدون،المصرى التلفزيون فى االعالن،على وسلوى الحديدى منى)٣(
  ١٦ص)١٩٩٣ ،بغداد مكتبة ،العلوم دار :بيروت(١ط ،واالعالن للدعاية،العبدلى  الرازق عبد وسمير بدرالعبدلى قحطان)٤(
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 المراحل األولى من التاريخ القديم كانت المنداةواإلرشادات والرموز هى الرسـائل الفعالـة              وفي

 يستخدومنه لإلعالن عن    منادونان ال للوصول ألكبر عدد من الجمهور إلبالغ الرسائل اإلعالنية فك        

  .أخبار الدولة

 اخذ اإلعالن في بداياته شكل اإلعالن الشفهي المسموع ولجأ إلى هذا النـشاط طبقـة الحكـام          يأ

 إلى الجماهير وتحديد ما عليهم اتجاه الـسلطة بمـا يحقـق للحكـام               ملتوصيل أوامرهم وقرارته  

  )١(.مطالبهم

 القرن السابع عشر بدء اإلعالن في التطور بشكل يعكس التطور الذى طـرأ علـى الحيـاة                  وفى

اإلقتصادية في أوروبا ويعود السبب فى تطور اإلعالن إلى تطور المطبعة وانتشار التعلـيم فـي                

  )٢(.الثانيةالدرجة 

  )٣(.األرباح الفترة األخيرة أصبح اإلعالن وسيلة أكيدة من وسائل ترويج المبيعات وتحقيق وفي

ومع بروز مواقع الشبكات    ،  لتطور االعالن بشكل عام واالعالن االلكتروني بشكل خاص          ونتيجة

وما أحدثته من ثـورة فـي       ، االجتماعية وما لها من تأثيرعلى الشركات المعلنة وجمهورالمعلنيين       

  )٤( .المعلنيينوكان ال بد من دراستنا لهذه المواقع في التأثير على االعالن ، كافة المجاالت 

  

  

  

١  

  

                                                            
  ٦٤ص)١٩٩٩،اللبنانية المصرية الدار:القاهرة (ط بدون،االعالن،الحديدى سعيد مني)١(
  ١٥ص)١٩٩٨،اليازورى دار:عمان(١ط،والتطبيق النظرية بين االعالن،الفاغى منديل عبدالجبار)٢(
  ٢٢ص)م٢٠٠٢،دارالمناروالقادسية:غزة(،١ط،االعالن استراتجيات ،الصالح مروان)٣(
  .٢٣ ص ،نفسه السابق المرجع)٤(
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   السابقةالدراسات

لم ،  خالل البحث واالطالع على التراث الخاص بالعمل االعالني في المرافق التعليمية           من

  :يقع بين أيدينا إال مجموعة من الدراسات كانت على النحو التالي 

 لـدى   واقع استخدام التسويق االلكتروني   " األسطل رسالة ماجستير بعنوان      رند: األولى   الدراسة

  )١(. غزةعالبنوك العاملة في قطا

أما منهج الدراسة فهـو المـنهج الوصـفي          ،لوصفية هذه الدراسة في إطار البحوث ا      تقع

التحليلي وهو نوع من أساليب البحث ويدرس الظـواهر الطبيعيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية               

حيث اعتمدت فـى  ،واستخدمت الطالبة كأدة للدارسة صحيفة االستقصاء المقننة        .والسياسية الراهنة 

  .لمقابالت والدراسات العربية واألجنبيةاجراء بحثها على ا

  . اداري من البنوك العاملة في قطاع غزةموظف ٢٣٢ عينة الدراسة فقد اختارت الطالبة أما

  : أهم النتائج التي توصلت إليها الطالبةمن

 استخدام التجارة االلكترونية عبر األجهزة الخليوية أو الجوال ومدى استجابة األفراد            واقع )١

  اليها 

  . تطبيق أساليب الحماية المن المعلومات االلكترونيةمدى )٢

   االعتماد في المحالت التجاريةت التسوق االلكترونى على انتشار استخدام بطاقاأثر )٣

  . االلكتروني وأثره على حساسية استخدام الموقع االلكترونيالتسويق )٤

  .لمباشرة  مدى إقبال البنوك علي تبني البنوك اإللكترونية وإغالق الخدمة امقياس )٥

  : الدراسةتوصيات

 على العمالء ومعرفة الوسائل التي تعزز الوصول إليه وما يساعده على تحقيـق              التركيز )١

  .رغباته ومتطلباته

وتمكين إقبالهم على استخدام الطـرق االلكترونيـة        ، االهتمام االكثر بعمالء البنوك      تعزيز )٢

  .لالنتفاع من خدمات البنك االلكترونية 

 العمل التقليدي واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لممارسـة العمـل           يير علي تغ  العمل )٣

  .البنكي

                                                            
   الجامعة:غزة(منشورة غير ماجستير رسالة، غزة قطاع في العاملة البنوك لدى االلكتروني التسويق استخدام واقع،االسطل رند -1

 )٢٠٠٩ ،التجارة آلية،االسالمية
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 العاملين في البنوكمن استخدام الطرق الحديثة والمتنوعة فـي تطبيقـات التـسويق              تمكين )٤

  .االلكتروني للخدمات  البنكيةالمقدمة للعمالء

ـ طـرق وتـوفير أفـضل ال  ، االكترونية خدماتالبنك الثقة في  تعزيز )٥ ان فـي التـسويق    لألم

  .االلكتروني

 االدارة العليا على دعم خدمات االنترنت في التسويق االلكتروني والتركيز علـى             تشجيع )٦

أهمية التنسيق والتكامل  بين التسويق االلكتروني وبين استراتيجية التسويق حتى تتحقـق             

  .أفضل النتائج

  )١("التجارة االلكترونية:"بعنوان بحث ،عطا قويدر،محمد ابو رمضان، صبيحوسام:  الثانيةالدراسة

 هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية أما منهج الدراسة فهو المنهج الوصفي واستخدم             تنتمي

  . كأداة للدراسة صحيفة االستقصاء المقننة الطالب

  : النتائج التي توصل اليها الطالبأهم

 وملمـوس وفـي تطـور       د االلكترونية ليشت ظاهرة عابرة وانما هى واقع موجو        التجارة )١

  .وانتشار مستمر

  . مستقبل العالم بأكمله سوف يصبح متجه إلى التجارة االلكترونية أن )٢

 االلكرتونية ألغت الحدود وجعلت للعالم سوق مشترك يمكـن الى فـرد أو جهـة                التجارة )٣

  .وفي أى مكان من هذا العالم،وفى أى لحظة ، من خالله لتسوقا

 نتيجة النتشار التجارة االلكترونية دعت إلـى ضـرورة تـوفير التقنيـات الحديثـة                أنه )٤

  .والمتطورة  التي تلبى تلك االحتياجات والمتطلبات

الرغم منو وجود أنشطة للتجارة االلكترونية في الوطن العربي إال أنهـا ليـست               على   أنه )٥

  .كافية على المستوي المطلوب كما هو موجود على الساحة الدولية

  . فلسطين ال زالت في مرحلة مبتدئة من مراحل التجارة االلكترونيةأن )٦

  : الدراسةتوصيات

                                                            
  )٢٠٠٣ .التجارة آلية،االسالمية الجامعة:غزة( ،منشور غير تخرج بحث االلكترونية التجارة،قويدر،أبورمضان،صبيح وسام 1
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ك للنهوض بمستوي هـذا النـوع مـن          على تضافر الجهود بين األقطار العربية وذل       العمل )١

  .التجارة في المنطقة

 على وضع أنظمة وقوانين وتشريعات تحكم وتنظم التعامالت الخاصة بمثل هذا النوع             العمل )٢

  .من التجارة

  . المناهج التعليمية التي تالئم وتواكب العصر الذي نعيشه تطوير )٣

 )رات والمـؤتمرات الدراسـية    المناهج والبرامج والدو  ( المؤسسات التعليمية العليا   تخصيص )٤

  .التي تهتم بمثل هذا النوع من التجارة بكافة جوانبها

 المؤسسات المعنية بمثل  هذا النوع من التجارة بانشاء مراكز للبحث والتطوير للنهوض              قيام )٥

  .بمستوي هذه التجارة بالمنطقة

تأثيرات اعالنات االنترنت على مراحل اتخاذ قرار       :"  بعنوان   دراسة، تايه   نضال :  الثالثة الدراسة

  )١(".الشراء عند الشباب الجامعي الفلسطيني

 هذه الدراسة الى التعرف على تاثير اعالنات االنترنت على مراحل اتخاذ قرار الشراء عند               تهدف

بالبحث في تاثير االنترنتكقناة اعالنية تجارية على عملية اتخاذ قرار          ،  الجامعي الفلسطيني    لشبابا

ترنـت  الشراء بالنسبة للشباب الجامعي والتعرف على معدالت اسـتخدام الـشباب الجـامعي لالن             

واالنشطة التي يمارسونها والمنتجات التي يتابعون اعالناتها ومدى اهميـة عناصـر االعالنـات              

  .بالنسبة لهم والمواقع التي يفضلونها 

  - : هذه الدراسةئج اهم نتاومن

 االنترنت تؤثر تاثير كبير على معظم مراحل اتخاذ قرار الـشراء بالنـسبة              اعالنات .١

 . ذلك نجد عدد نادر وقليل يستخدم االنترنت في الشراءاال انه بالرغم من،للمستخدم 

 الشباب لمختلف المراحل العمرية في قرار الشراء تبعا للعمر والمستوى والجنس            يتاثر .٢

 .والتعليم والدخل 

                                                            
 غير ماجستير رسالة،الفلسطيني الجامعي الشباب عند الشراء قرار اتخاذ مراحل على االنترنت اعالنات تأثير ، تايه نضال  - ١

 ).٢٠٠٧ ، االسالمية الجامعة ، غزة(،منشورة
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 مستخدمي االنترنت من الشباب الجامعي يومياً أومرة في االسبوع من الـساعة             نسبة .٣

  .الثانية ظهرا وحتى الثانية صباحاً 

  - : الدراسةتوصيات

 اضافة االنترنت الى المزيج التسويقي للشركات المنتجة المهتمة بـاالعالن عـن             ضرورة .١

 .منتجاتها في قطاع غزة وعدم اهمال هذه الوسيلة 

 شبكة االنترنت مصدر هام لجمع المعلومات لذا علـى الـشركة المنتجـة المعنيـة                تعتبر .٢

 مواقعها االلكترونية بمعلومات تفصيلية عن      باالعالن عن منتجاتها في قطاع غزة ان تزود       

الشركة ومنتجاتها بحيث يعرف الزائر كل المعلومات التي يريدها مـن خـالل زيارتـه               

  للموقع االلكتروني 

  : االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدارسة الحاليةجوانب

  : االتفاقجوانب

 السابقة تناولت التسويق االلكتروني والتجارة االلكترونية حيث تتفق مع االعالن           الدراسات

 أن اإلعالن االلكترونـي     إلىباالضافة  ،االلكتروني والذى يعتبر أحد مكونات التسويق االلكتروني        

  .ساعد في تطوير التجارة االلكترونية

  : االختالفجوانب

وهى دارسة  ،جتماعية فى تحقيق مهام االعالن     الدراسة الحالية تناولت دور الشبكات اال      ان

حيـث أن   ، نوعية نظراُ لحداثة موضوع البحث والتطورات في هذا المجال بشكل دروى وسريع             

وأردنا من هـذا    .  والتطوير   بحثالموضوع ما زال ضمن البحث والدراسة وهو مجال خصب لل         

 ومدى قدرتها علـى مواكبـة   البحث وضع اضافة جديدة لمكتبة االعالم وخاصة دراسات االعالن       

  .التطور التكنولوجي 
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   الدراسةمشكلة

 االعالنات االلكترونية من العوامل المؤثرة على السلوك الشرائي لدى االفراد في اصبحت

ولذلك اهتمت الشركات واصحاب المنتجات بتصميم هذه االعالنات ونشرها عبر مواقع ، المجتمع 

نظراً لما لها من أثر في تسويق منتجاتها كونها وسيلة  ،لكترونية االجتماعية والمواقع االالشبكات

  .ترويجية فعالة في العصر الحاضر 

 هنا تكمن مشكلة الدراسة في معرفة حجم ومدى استخدامات الشبكات االجتماعية في ومن

االعالن منقبل بعض الشركات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة للتعرف على مدى متابعة 

  .الشركات للتطور التكنولوجي ومدى استغالله في أعمالها 

   الدراسةأهمية

الهائل والملحوظ في مواقع الشبكات االجتماعية وومع زيادة المنافسة بين           طور ظل الت  في

والوصـول  ،الشركات وجدت أن االعالن عبر هذه المواقع يحقق انتشار أكبر لمنتجاتها وخدماتها           

  .إلى أكبر شريحة من الجمهور

  :  إلى مايليدراسة ترجع أهمية الحيث

واقع الشبكات االجتماعية وانتشارها بين     حيث تدرس  االعالن عبر م     ، دراسة جديدة    كونها •

 .أوساط الشركات وعمالئها

وهذه أدت بـدورها إلـى      ، الهائلة في استخدام الجمهور لمواقع الشبكات االجتماعية         زيادة •

 .إيجاد بيئة خصبة للشركات المعلنة وتفعيل دور االعالن فيها

 االعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية والمزايا التي تقدمها مقارنة بمزايا           ة افضلي ابراز •

 . االعالنات اآلخرى

  



 

9  

   الدراسة وتساؤالتهاأهداف

 االعالن في مواقـع الـشبكات االجتماعيـة         تخدامات الدراسة إلى التعرف على اس     تهدف

 توصلوالصل مع جمهور المعلنين والشركات والمعلنة       كوسيلة اتصال فعال ومدى دورها في التوا      

،  كوسيلة  لنشر االعالنات عبرها     عية استخدام مواقع الشبكات االجتما    لية علمية تحدد أ   مؤشراتإلى

 . الشبكات االجتماعية مواقع في زيادة فعالية االعالن عبراهمو بعض التوصيات العلمية التي تس

 -:ساؤالت التالية  صياغة أهداف الدراسة في التويمكن

  الذي يقوم به ؟لدور وما ا؟ وانواعهومااشكاله؟ هو االعالن االلكتروني ما )١

  طرق قياس االعالن عبر االنترنت ؟ وما مدى مصداقيته؟ ومن هو جمهوره ؟ماهي )٢

 التقليدي ؟ ومـا مـدى اسـتخدام االعـالن           االعالن االلكتروني و  االعالن هوالفرق بين    ما )٣

 االلكتروني في فلسطين ؟

  هي المقترحات لالستفادة من التطور التكنولوجي في العمل االعالني ؟ما )٤

  االلكترونية ؟وماهي دوافع تعرضهم لها ؟قع مدى استخدام المعلنيين للمواما )٥

عالنـات والتـسوق مـن       مدى اعتماد المعلنيين على مواقع الشبكات االجتماعية على اال         ما )٦

 وسائل االعالم االخرى ؟

 ابرز المشكالت او المعوقات التي تواجه المعلنيين عند الرغبة باالعالن على مواقـع              ماهي )٧

 الشبكات االجتماعية ؟

  تساعد التجارة االلكترونية في عمليات االعالن ؟ وهل هناك عالقة تربط بينهما ؟هل )٨

  الشركات والجماهير في عملية التسويق االلكتروني ؟ المزايا والصعوبات التي تواجههاما )٩

  االسباب التي دعت الى التوجه الى التسويق االلكتروني ؟ماهي ) ١٠

 توفر الثقة الممنوحة في عرض وتقديم الخدمات للمعلنيين والجمهور في التسويق            مادرجة ) ١١

  االلكتروني ؟



 

10  

   الدراسة ومنهجهانوع

التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص      " هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية       تقع

 التحديد وذلك بهدف الحـصول علـى معلومـات           ةمجموعة معينة أوموقف معين يغلب عليه صف      

  )١(.عنهاكافية ودقيقة 

الذى يعتبر جهـدا علميـا      " االطار من البحوث استخدمت الطالبتان المنهج المسحي         وفى

منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضـوع              

  )٢( ".البحث

 للتعـرف علـى      الممارسـة  بأساليب منهج المسح اعتمدت الطالبتان أسلوب المسح        ومن

نظراُ لصعوبة اجراء المسح الـشامل لكبـر        ،  االعالن في مواقع الشبكات االجتماعية        استخدامات

اضافة إلى أن أسلوب المسح بالعينة يعد أسلوب علمى مستخدم في كم كبير             ،حجم مجتمع الدراسة    

  )٣(. العلميةالبحوثمن 

  :ة الدراسأدوات

  -: الدراسة على مجموعة من االدوات كان أهمها اعتمدت

 المقابلة •

 الطالبتان المقابلة مع عميد كلية تكنولوجيا المعلومات البروفيسور نبيل الحويحي           استخدمت

 ومدى استخدام المؤسسات في قطاع      الجتماعيةبهدف التعرف على اهمية مواقع الشبكات ا      

هي التي تتم بدون االعداد المـسبق  " ويقصد المقابلة غير المقننة     ،غزة في جانب االعالن     

كماتترك للمبحوث حرية االسترسال في عرض آرائـه        ، لألسئلة بطريقة دقيقة وتفصيلية     

  .ووجهة نظره وأفكاره

  

 

                                                            
 ١٢٣ص)١٩٧٦،الكتب عالم،القاهرة(،١ط،واألسس االعالم بحوث،حسين سمير -1
 ١٢٧ ص،نفسه السابق المرجع -2
 ١٩ص) ٢٠٠٣  الجماعية المطبوعات ديوان:الجزائر(،١ط ،واالتصال االعالم بحوث في العلمي البحث مناهج ،مرسلي بن أحمد.د -3
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  االستقصاءصحيفة •

وفي هذه الدراسة   ،المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات     من أهم االساليب     تعد

استخدمت الطالبتان صحيفة االستقصاء المقنن ويقصد بها مجموعة من االسئلة المحـددة            

  :والمعدة مسبقا وتتنوع هذه االسئلة بين 

   أى تقييدونوبد،التي تتيح للمبحوث حرية االجابةبأسلوبه ولغته :  االسئلة المفتوحة-

  .بخيارات

تكون محددة باجابتين أو أكثر من إجابة وعلـى المبحـوث اختيـار             : المغلقة   االسئلة - 

  .األنسباالجابة

  : صحيفة االستقصاء إلى جزئين كما يلىتقسم

 .يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة : األولالجزء •

يتناول مدى استخدام مواقع الشبكات االجتماعية كوسيلة تستخدمها الشركات         :  الثاني الجزء •

 .في االعالن 

 الـصحافة واالعـالم فـى الجامعـة         قسم عرض االستبيان على مجموعة من أستاذة        وقدتم

وقـد قامـت الطالبتـان      ،االسالمية وذلك بغرض تحكيم صحيفة االستقصاء والتأكد من صالحيتها        

  )١(.ومالحظاتهمتوصياتهم بتعديلها بناء على 

   الدراسةحدود

   الزمنيةالفترة

  .٢٠١١أيار /آذار وحتى شهر مايو/ الدراسة تمتدمن شهر مارس مدة

   الدراسةمجتمع

 بالتسويق و العالقات العامة واالعالن فـي فلـسطين           العاملة الشركات مجتمع الدراسة من     يتكون

  .وخاصة قطاع غزة 

                                                            
 ٢٠٠ ص، حسين سمير ،سابق مرجع-1
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   الدارسة ونوعهاعينة

 العينة في البحث العلمي تعني الجزء الذي يختاره الباحث وفق طـرق محـددة ثمثـل                 إن

فيقوم الباحث باستخدام العينة بالبحث في حـاالت المجتمعـات          ،مجتمع البحث تمثيالً علمياً سليماً      

  )١(. باآلالفمفرداتهاالكبيرة التي تعد 

 هذه الدراسة سيتم اختيار العينة بطريقـة عـشوائية بـسيطة بمـا يخـدم البحـث                  وفي

وتجعل احتمال ظهور اي وحـدة      ،حيثتعتبر العينة العشوائية البسيطة ابسط انواع العينات        ،وأهدافه

معاينة مساوية الحتمال اي وحدة أخرى مما يساعد الباحث في تقدير اخطاء المعاينة تقديراً دقيقـاً                

ويتم اختيار العينات العشوائية عن طريق حصر جميع مفردات مجتمع البحث وتحديـد             ،ومحسوباً

ويـتم هـذا الـسحب عـادةً        ،حجم العينة المطلوبة ثم سحب وحدات المعاينة  بطريقة عـشوائية            

كما تـستخدم بـصفة     ، هذه الطريقة بخلوها من التحيز     يزوتتم، باستخدامجداول االرقام العشوائية    

  .انس مجتمع البحث اساسية في حالة تج

العاملين في دوائر التـسويق والعالقـات        من على ماسبق تم اختيار عينة عشوائية        وبناء 

تقريبأ مـن   %  ٢٠ بواقعالعامة واالعالن في الشركات المستهدفة ذات الدور البارز في المجتمع           

 تكون مناسبة مـع حجـم مجتمـع         بحيث استبانة   ٤٩وتم استرداد   ، مفردة   ٦٠مجتمع الدراسة أى    

وبعد تفحص االستبانات لم يستبعد أي منهما نظرا لتحقق         ،  تمثيل   ل الكلي ولكي تمثله افض    سةالدرا

  .المعاييير الالزمة لالجابة

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ١٨٠ ص ، مرسلي بن أحمد ،سابق مرجع -1
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  : العامة للمبحوثينالسمات

  النوع .١
  )١( رقم جدول

   نوع المبحوثينحيوضت

 المئويةالنسبة التكرار النوع

 ٦٥,٣ ٣٢ ذكر

 ٣٤,٧ ١٧ أنثى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من % ٣٤,٧وأن  ،من عينة الدراسة تمثل فئة الذكور       % ٦٥,٣ أن: ) ١( جدول رقم    يبين

  .عينة الدراسة تمثل فئة االناث

  العمر .٢
  )٢( رقم جدول

   العمر للمبحوثينحيضتو

 المئويةالنسبة التكرار العمر

 ٤٦,٩ ٢٣  سنة٣٠  أقل من –٢٠

 ٤٩,٠ ٢٤  سنة ٤٠أقل من  _  ٣٠

 ٤,١ ٢  سنة٥٠أقل من  _ ٤٠

  أقل من    –  ٢٠من عينة الدراسة تترواح أعمارهم من       % ٤٦,٩ أن   :)٢( جدول رقم    يبين

وأن ،   سـنة   ٤٠أقـل مـن      _  ٣٠من عينة الدراسة تترواح أعمارهم من       % ٤٩,٠وأن  ،سنة٣٠

  . سنة٥٠أقل من  _ ٤٠تتراوح أعمارهم من  % ٤,١
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   االجتماعيةالحالة .٣

  )٣( رقم جدول

   الحالة االجتماعية للمبحوثينيوضح

 المئويةالنسبةالتكرار  االجتماعية  الحالة

 ٢٨,٦ ١٤        أعزب

 ٦٧,٣ ٣٣         متزوج

 ٤,١ ٢      مطلق

 ٠,٠ ٠ أرمل

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

مـن  عينـة     % ٢٨,٦وأن  ،  لـدى المبحـوثين      ة الحالة االجتماعي  :) ٣( جدول رقم    يبين

من عينـة الدراسـة     % ٤,١وأن  ،من عينة الدراسة تمثل متزوج    % ٦٧,٣و،الدراسة  تمثل أعزب   

  %.٠,٠وأما أرمل فال تمثل أى نسبة من عينة الدراسة ،تمثل مطلق

  المنطقة .٤

  )٤( رقم جدول

   المنطقة للمبحوثينيوضح

 المئويةالنسبة التكرار المنطقة

 ٧١,٤ ٣٥        غزة

 ١٦,٣ ٨    الوسطى

 ١٠,٢ ٥     الشمال

 ٢,٠ ١ الجنوب

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

% ١٦,٣وأن  ،من عينة الدراسة يسكنون في مدينة غزة      % ٧١,٤ أن: )٤( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة يسكنون في منطقة      % ١٠,٢وأن  ،من عينة الدراسة يسكنون في المنطقة الوسطي      

  .من عينة الدراسة  يسكنون في منطقة الجنوب % ٢,٠وأن،الشمال
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   العلميالمؤهل .٥

  )٥( رقم جدول

   للمبحوثينعلمي المؤهل اليوضح

 المئويةالنسبة التكرار   العلميالمؤهل

 ١٤,٣ ٧      ثانوية

 ١٤,٣ ٧ متوسط       دبلوم

 ٦٧,٣ ٣٣  بكالوريوس

 ٤,١ ٢ عليا      دراسات

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينـة الدراسـة     % ١٤,٣  بنسبة للمبحوثين العلمي   المؤهلأن  : ) ٥( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسـة    % ٦٧,٣وأن  ،من عينة الدراسة تمثل دبلوم متوسط     % ١٤,٣وأن  ، تمثل ثانوية 

  .من عينة الدراسة تمثل دراسات عليا% ٤,١وأن ،تمثل بكالوريس 

 

   العلميالتخصص .٦

  )٦( رقم جدول

   التخصص العلمي للمبحوثينيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  العلميالتخصص

 ٣٤,٧ ١٧  أعمال  إدارة

 ١٠,٢ ٥  وإعالم  صحافة

 ٢٠,٤ ١٠  عامةعالقات

 ١٢,٢ ٦  انجليزيةلغة

 ٨,٢ ٤ هندسة

 ١٤,٣ ٧  حدد  أخرى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع
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% ١٠,٢وأن  ،من المبحوثين تخصصهم إدارة أعمال      % ٣٤,٧ أن: ) ٦( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة تخصص عالقـات      % ٢٠,٤و أن   ،من عينة الدراسة تخصص صحافة وإعالم         

من عينة الدراسة تخصص    % ٨,٢وأن  ،من عينة الدراسة تخصص انجليزى      % ١٢,٢وأن  ،عامة  

  .من عينة الدراسة تخصصات أخرى% ١٤,٣وأن ،هندسة

   العملمكان .٧

  )٧( رقم جدول

   مكان العمل للمبحوثينيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  العملمكان

 ٨٣,٧ ٤١ خدماتيةمؤسسة

 ١٦,٣ ٨  إنتاجيةمؤسسة

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

وأن ،من عينة الدراسة تمثل شركات خدماتية % ٨٣,٧ أن: ) ٧( جدول رقم يبين

  .من عينة الدراسة تمثل مؤسسات انتاجية% ١٦,٣

   العملطبيعة .٨

  )٨( رقم جدول

   طبيعة العمل للمبحوثينيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  العملطبيعة

 ١٠,٢ ٥ مدير

 ٢٤,٥ ١٢ قسم      رئيس

 ٤٩,٠ ٢٤          موظف

 ١٦,٣ ٨  أخرى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

% ٢٤,٥وأن  ،من  المبحوثين من طبيعة عملهم مـدير         % ١٠,٢أن  ) ٨( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسـة تمثـل طبيعـة عملهـم          % ٤٩,٠، من عينة الدراسة طبيعة عملهم رئيس قسم      

  .من عينة الدراسة تتمثل فى أخرى% ١٦,٣وأن ،موظف
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   الدراسةمصطلحات

  : االلكترونياالعالن

 االنترنت بمـا   Banner Ad عباة عن مساحة محجوزة لعرض رسائل أو صور أو هو

يسمى اعالنات الترويسة وهي اعالنات تجارية على مواقع االنترنت ومـساحتها تـأتي بأحجـام               

 )1(.مختلفة

  : االلكترونيالتسويق

 إدراة التفاعل بين المنظمة والمستهلك في قضاء البيئة االفتراضية من أجـل تحقيـق               هو

 التركز فقط على عمليات بيع المنتجات       لكترونىوالبيئة االفتراضية للتسويق اال   ،المنافع المشتركة   

بل تركز أيضا على إدارة العالقات بين المنظمة من جانب والمـستهلك وعناصـر    ،إلى المستهلك   

 )٢(.آخرالبيئة الداخلية والخارجية من جانب 

  : االلكترونيةالتجارة

 التجارية للسلع والخدمات عبر شـبكة االنترنـت والـشبكات           العمليات بعض أو كل     تنفيذ

وهى وسـيلة سـهلة     ،اى باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      ،التجارية العالمية األخرى    

أم فـي  ،سواء كانت التجارة في السلع والخـدمات  ،وسريعة إلبرام الصفقات التجارية االلكترونية   

  )٣(.الكمبيوترالمعلومات وبرامج 

  : االجتماعيةالشبكات

 مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجيل الثـاني               هي

  تتيح التواصل بين االفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهـم            ٢,٠للويب أو ما يعرف باسم ويب     

كل هذا يتم عن    ) الخ  ... شركة  ، مدرسة،جامعة، بلد( حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء       

اصل المباشر مثل ارسال الرسائل او االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين           طريق خدمات التو  

وتعيتد هذه الشبكات بالدرجة االولى علـى       ، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض       
                                                            

 7,8 ص2003)الجامعة االسالمية:غزة(بحث تخرج،التجارة االلكترونية،قويدر ،أبورمضان،وسام صبيح -1
 ).٢٠٠٩ ،التجارة كلية،االسالمية الجامعة:غزة(ماجستير رسالة،غزة قطاع في العاملة البنوك لدى االلكتروني التسويق استخدام واقع،االسطل رند -2
3-Danah M. boyd and Nicole B.Ellison ,Social network sites: Definition,history,and scholarship  
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كما وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعيـة        .  وتغذية محتوياتها    هامستخدميها في تشغيل  

ف الى التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها اآلخر يتمحور حول            فبعضها عام يهد  

تكوين شبكات اجتماعية في نظاق محدود ومنحصر في مجال معين مثـل شـبكات المحتـرفين                

 )١(.الجرافيكسوشبكات المصورين ومصممي 

  : HTML  الـلغةhtml إعالن

 أكثر لغة برمجة مستخدمة في مجال االنترنت ، حتى وقتقريب كانت كل صفحة تزورها               هي

ـ اختـصار  HTML  و، HTML مكتوبة بلغة  وهـي  Hyper Text Markup language  لـ

  )٢(. العالمحولصممت خصيصا لالنترنت ليمكن للمواقع أن تعرض المعلومات على االنترنت 

   :Facebook بوك الفيس

 . أكبر مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعة االنتشار والتوسعهو 

  :Myspace  سبيسماي

  . الذي كان األكثر رواجاً  قبل أن يدخل في منافسة شديدة مع الفيس بوك مؤخرا الموقع

  :Orkut أوركوت

  . منتج من جوجل والذي لم يلقَ رواج كبير في أمريكا لوجود العمالقين فيس بوك وماي سبيس

   : LinkedIn  إن لنكد

 شبكة اجتماعية للمحترفين ، يضم الموقع قرابة مليونين محترف ومحترفة في مجاالت هي

 .متنوعة

  :Artician أرتيكيان

 شبكة اجتماعية تجمع المصممين الرقميين على شبكة اإلنترنت على غرار الديفاين آرت هي

 .قان وبخصائص أكثر تنوع ولكن بشكل أكثر إت

  ٣(. للمتسخدمينالتدوين احد الشبكات االجتماعية التي تسمح بخدمة هو :Twitter تويتر

                                                            
1Danah M. boyd and Nicole B.Ellison ,Social network sites: Definition,history,and scholarship  

2www.3rbco.com/vb/t1389.html 
3- Intelligent positioning blog ,which site do people spend most time on , 12-3-200 
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   الدارسةتقسيم

،  على االجراءات المنهجية للدراسـة  األولالفصل تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول حيث يحتوى     تم 

ويضم المقدمة والدارسات السابقة ووجه الشبة واالختالف بـين الدراسـات الـسابقة والدراسـة               

ومـنهج الدراسـة    ،وتساؤالت الدراسة ونوعها  ،وأهدافها  ،وأهمية الدراسة   ، وتحديدالمشكلة،الحالية

  .باالضافة إليمجتمع وعينة الدراسة وكذلك مصطلحات الدراسة وتقسيم الدراسة،واتهاوأد

 مباحـث   ثالثة االلكتروني ويتكون من        والتسويق  وهو بعنوان االعالن    الثاني الفصل أما

 االلكترونية  لتجارة بعنوان ا   الثاني والمبحث،  االلكتروني  والتسويق  بعنوان االعالن   االول المبحث،

  . االعالن في الشبكات االجتماعيةدور الثالثوالمبحث ،والشبكات االجتماعية

  األول المبحـث ، الدراسة ويتكون من مبحثـين       حليل بعنوان نتائج وت   فهو الثالث الفصل أما

 الميدانية والتوصيات   ة بعنوان مناقشة الدراس    الثاني والمبحث،بعنوان تحليل نتائج الدراسة الميدانية    

  .ومن ثم إدارج المصادر والمراجع وكذلك المالحق
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   الثانيالفصل
  

  االجتماعية والشبكات االلكرتوني االعالن
  

  

  االلكتروني التسويق واالعالن : األول المبحث

   االجتماعيةالشبكات و االلكترونيةالتجارة: الثاني المبحث

  دور االعالن في الشبكات االجتماعية :  الثالث المبحث

  

  

  

  



 

21  

   األولاملبحث

   االلكترونياالعالن : أوالً

 التعريفات التي صيغت حول مصطلح االعالن االلكترونـي مـن المهتمـين بـه               تعددت

حيث تشابهت في الكثير من الجوانب الـى حـد االتفـاق            ،ختلفةوالباحثين في مجاالت العلوم الم    

  : االلكتروني نذكر منها ما يلي نفهناك عدة تعريفات لالعال، والتطابق

االعالن االلكتروني هو االعالن الذي يحتل مساحات واسـعة علـى           : جالل حسن    تعريف •

ويصل الـى أكبـر شـريحة       ، ويأخذ أنماطاَ متعددة وتصاميم مختلفة    ، الشبكة العنكبوتية   

وبهـذا  ،اجتماعية عبر البريد االلكتروني الشخصي على شكل رسالة شاردة أو مقـصودة           

اذا ،بعدد القراءوكمية المطبوع  ، يومية المحددة صار يزاحم االعالن المنشور في الصحف ال      

  )١(. يومياَ االنترنت سلفاَ أن أكثر من ستين مليون عربي يتابعون عرفنا

ويأتي في مقدمة هـذه     ، االلكتروني هو االعالن الذي يتم عبر الطرق االلكترونية        االعالن •

  )٢(. االنترنتشبكةالطرق 

 مساعد بن ناصر الشتوي على أنه عبارة عن حمالت دعائية تقـام علـى شـبكة                 ويعرفه •

تتنوع بتنوع االساليب والطرق فتأتي تارة على شكل بنرات دعائية في            ،يةاالنترنت العالم 

  )٣(. مكثفةبريديةالمواقع المشهورة والمواقع الدعائية وتارة على شكل رسائل 

 Banner االلكتروني هو عباة عن مساحة محجوزة لعرض رسائل أو صور أو االعالن •

Ad   االنترنت بما يسمى اعالنات الترويسة وهي اعالنات تجارية على مواقع االنترنـت 

  )٤(.مختلفةومساحتها تأتي بأحجام 

                                                            
  ٢٠١٠-٤-١٧ نشر،www.almadaa.netااللكتروني المدى جريدة موقع من مقال،حسن جالل1
 www.ar‐ad.com االلكتروني والتسويق لالعالن العربية مع بالتعاون www.ajeal.net  االلكترونية اجيال بوابة2
 ٢٠٠٩-١-٢٩ نشر،١ ط، ساين سعودي مجلة من مقال،الشتوي ناصر بن مساعد3
  www.ijschool.net االلكتروني المستقلة الصافة مدرسة موقع،االلكتروني االعالن مقال،السراي كطواف عادل الصحفي4
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 يمكن الخروج بتعريف جامع لالعالن االلكتروني على أنه مـصطلح           أنه طالبتين ال وترى

يطلق على االعالن عبر شبكة االنترنت وهو بمثابة أداة تسويقة فعالة لترويج الـسلع والخـدمات                

  .للشركات ذات العالقة

   االعالن االلكترونيخصائص

 االعالن على التكرار للوصول الى جماهيره المستهدفة ولتحقيق التأثير التراكمي ويعتمد

  .ومواجهة المنافسة وعوامل أخرى

  : وتتثمل أهم خصائصه فيما يلي

 تكاليف الحملة الترويجية االلكترونية إذ  أن تكلفة أكبر حملة ترويجية على االنترنت تقل               قلة .١

 .عن تكاليف الحملة االعالنية بالطرق التقليدية % ٢٠الى % ٤٠من 

أوقات قصيرة مقارنـة بغيرهـا مـن        [ انتشارها الى اعداد كبيرة تصل الى ماليين و        سرعة .٢

 .الطرق الدعائية 

 التفاعل الفوري مع االعالن حيث يمكن للمشاهد أن يشاهد معلومـات أكثـر عـن                امكانية .٣

وذلـك  ، أو حتى امكانية ان يشتري السلعة فـوراً       ،يرسل معلوماته  ليتم االتصال به     ،المنتج

 .بدوره يزيد من المبيعات ويقلل من تكاليف عمليات ما قبل البيع 

 .ها  قياس فاعلية الحملة االلكترونية أكثرمن غيردقة .٤

 . توجيهها الى الشريحة المستهدفة بطرق أدق من شقيقاتها إمكانية .٥

 . استخدام الوسائط المتعددة كالصور المتحركة واألصوات إمكانية .٦

 . تغيير االعالن بسهولة حتى بعد البدء بالحملة الدعائيةو في سحب أالمرونة .٧

 معين من اليوم أو أيـام        الزمني للحملة الدعائية من حيث ظهوره في وقت        البرنامج ب التحكم .٨

 )١( .األسبوعمحددة من 

                                                            
 ٢٠٠٩-١-٢٩ نشر،١ ط، ساين سعودي مجلة من مقال،الشتوي ناصر بن مساعد -1

 www.ijschool.netااللكتروني المستقلة الصافة مدرسة موقع،االلكتروني االعالن مقال،السراي كطواف عادل الصحفي- 2
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 ظهور االعالن لفئة مستهدفة أو تحديده للظهور في أوقات محددة من اليوم أو من               تخصيص .٩

  )١(.األسبوعأيام 

 بعض الدراسات السابقة نجد أن بعضها اختصر خصائص االعالن االلكتروني في عدد             وبمراجعة

  : من النقاط على النحو التالي ودمحد

 . المنخفضة لالعالن االكتروني التكلفة .١

 . استخدام الوسائط الفنية والتقنية المتعددةتوفير .٢

 . وسرعة االنتشار المرونة .٣

 . الرقعة الجغرافية لالعالن االلكتروني اتساع .٤
  

  تروني االعالن االلكأشكال

وهي التي تعرض إعالنات بسيطة أي أنها ال تشمل الرسوم البيانيـة             :  النصية اإلعالنات .١

  .والصوروتكون اما عن طريق المواقع الفردية او خدمات اعالنية خاصة بالناشر 

كثيرا ما تكون االعالنات متاحة في العديد مـن األشـكال واألحجـام             :  اإلعالنات عرض .٢

وتكون ، القياسية ،بحيث يتم استخدام صور الفتة للنظر للحصول على اهتمام زوار الموقع           

 .اما عن طريق المواقع الفردية او خدمات اعالنية خاصة بالناشر 

دة للمستخدمين عنـد تـصفح      وهي االعالنات التي تظهر في نافذة جدي       :  منبثقة إعالنات .٣

  .موقع على شبكة االنترنت وهي المعروفة باسم اإلعالنات المنبثقة

 األنواع من اإلعالنات يتم فيهـا إدراج فـالش للرسـوم            هذه : DHTMLإعالن   / فالش .٤

التي قد تكون بأشكال وأحجام تقليدية ،أو كما في اآلونـة االخيـرة باسـتخدام               ، المتحركة

  . بشكل متكامل أكثر عمقاً في التصميم العام للموقعاعالنات متطورة تعمل
                                                            

١-Harve de Grace, Web Ad. vantage,Copyright 1998‐2011,Webadvantage.net ،  

   االلكتروني والتسويق لالعالن العربية مع بالتعاون www.ajeal.net  االلكترونية اجيال بوابة_٢
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مع شعبية مشاهدة الفيديو على االنترنت ، أصبحت إعالنـات الفيـديو             :  الفيديو إعالنات .٥

وسيلة ناجعة لتوزيع محتوى اعالني جيد وتستخدمه محركات البحث الكبرى مثل غوغل            

  .من خالل يوتيوب 

وهي اإلعالنات التـي    ) : اإلعالنات المبوبة وإعالنات النشرة    ( البريد اإللكتروني  إعالنات .٦

  .يتم توزيعها من قبل ناشر من خالل البريد اإللكتروني 

 اإلعالنات على أساس محتوى ذو صـلة بـصفحة          تقديمبحيث يتم    :  استهدافية إعالنات .٧

قرأ مقاال على   على سبيل المثال ، إذا كنت ت      ، االنترنت التي يقوم المستخدم بقرائتها حالياَ       

، موقع أخبار عن الرياضة ، قد تشاهد إعالنات للمعدات الرياضية ، أو تذاكر المبـاراة              

ويتم شراء االعالنات في مواقع المحتويات من خالل خصائص البحث الرئيـسية مثـل              

  .غوغل ، ياهو ، ام اس ان ، ومن خالل العديد من الشبكات اإلعالنية

،  فيها تقديم اإلعالنات على أساس سلوك المستخدم       يتم و    :  االستهداف السلوكي  إعالنات .٨

ويقوم على مجموعة متنوعة من العوامل على االنترنت مثل الـشراء عبـر اإلنترنـت               

ـ               سنمؤخرا ، وعمليات التفتيش ، وتاريخ التصفح ، وكذلك تفاصيل الديموغرافية مثل ال

عقـارات ، قـد تـشاهد       على سبيل المثال ، إذا قمت بزيارة مؤخرا موقع          ، أو الجنس   

 )١(.العقاريإعالنات السلوكية ببيع عقود الرهن 

حيـث يـرتبط    ،   تعتبر شبكة االنترنت الوسط االكبر الذي يحتضن االعالن االلكتروني         .٩

لما تتميز به هذه الشبكة من نمو وتطـور         ،مصطلح االعالن االلكتروني بشبكة االنترنت    

يدة واالزدياد المطرد فـي     مستمر ساوء من حيث االنتشار أو من حيث ظهور تقنيات جد          

وقد أجرت الشركة العربية لالعـالن والتـسويق        ،  المواقع االلكترونية على الشبكة      عدد

محـددة فـي البدايـة      ، االلكتروني دراسة لواقع االعالن االلكتروني في السوق السورية       

                                                            
1)١(Harve de Grace, Web Ad. vantage,Copyright 1998‐2011,Webadvantage.net .الطبع حقوق ،الفضل. اإلعالنويب ،آفرديغريس 

  Advantage.netويب ،٢٠١١-١٩٩٨والنشر

   االلكتروني والتسويق لالعالن العربية مع بالتعاون www.ajeal.net  االلكترونية اجيال بوابة) ٢(

 



 

25  

، االشكال الرئيسية التي تندرج تحت بند االعالن االلكتروني وهي الالفتـة االعالنيـة              

 الرسـائل نيواالعالن عبر محركات البحث واالعـالن عبـر         والبريد االلكتروني االعال  

 1.القصيرة

   االعالن االلكترونيمشاكل

 يبحثـون  كـانوا  تلك التي ير الخاطئ في ارسال العمالء الى مواقع ويب أخرى غ     التوجيه .١

 ٢عنها

 ٣.االلكتروني ال يثقون في االعالن المستهلكون .٢

 الدراسة التي أجريت في مجال االعالن االلكتروني الى المقارنة  بـين وسـائل               تطرقت .٣

وبين االعالن االلكتروني فوجـدت     ) االذاعة والتلفزيون و المطبوعات     (االعالن التقليدية   

 المشاكل التي يعانيها االعالن االلكتروني مقارنةَ بسواه  هي ضـعف البنيـة              مان من اه  

التحيتة لشبكة االنترنت وضعف االتصال وقلة مـستخدمي الحزمـة العريـضة لـشبكة              

 4.المجاورةاالنترنت مقارنة مع الدول 

 الزائـر وعـدم     ه االعالنات في بعض المواقع االلكترونية قد تؤدي الى تشتيت انتبا          كثرة .٤

عدا عن الطرق غير االحترافية التي يقوم بها بعض اصحاب المواقـع            ،اهتمامه باالعالن 

  ٥.ا بدخولهالزائركالنوافذ المنبثقة التلقائية اواالنتقال التلقائي الى مواقع أخرى قد ال يرغب 

 ٦. االعالن يعاني من نقص في قيمة العالمة التجارية المعلن عنهاان .٥

 ٧. صناعة االعالن االلكتروني من عدم الكفاءة واالقتصاد الضعيفتعاني .٦

  

  

  

                                                            
 ٢٠٠٩-٣-٢٢نشر  ، Tsch cranchشرآة ، ايريك آليمونز استاذ ادارة العمليات في آلية وارتون في جامعة بنسلفانيا - 1
 .المرجع السابق نفسه  - 2
 com.ad-ar.www بالتعاون مع العربية لالعالن والتسويق االلكتروني net.ajeal.www بوابة اجيال االلكترونية  - 3
 ٢٠٠٩-٣-٢٢نشر  ، Tsch cranchشرآة ، ايريك آليمونز استاذ ادارة العمليات في آلية وارتون في جامعة بنسلفانيا -4
 .المرجع السابق نفسه  -5
 com.ad-ar.www بالتعاون مع العربية لالعالن والتسويق االلكتروني net.ajeal.wwwبوابة اجيال االلكترونية   -6
 ٢٠٠٩-٦-٤٢نشر  ، Imedia Connectionشرآة ، ايريك بيكار  -7
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  كتروني اإللالتسويق : ثانياً

 والممارسين على السواء هل هو التسويق       ين التساؤل الذي يشغل ذهن كثير من األكاديم       إن

من خالل األساليب االلكترونية الحديثة يختلف عن التسويق باستخدام األساليب التقليدية المتعارف            

ـ             فـي هـذا الخـصوص نظـراً         افيةعليها وبالرغم من أنه من الممكن أن نحصل على إجابة ش

ترونية باإلضافة إلى ظهـور      استخدام هذه األساليب االلك    ومحدوديةــــــــــــةلحداث

إال أنه يمكن القول بأن التسويق االلكتروني سوف يترتـب          ،بعض الصعوبات المتوقعة في التطبيق    

على استخدامه تغير العديد من المفاهيم وزيادة األهمية النسبية للعديد من األدوات مقارنة بانخفاض              

 التظيـف الجديـد لـبعض األدوات    األهمية ألدوات أخرى متعارف علي استخدامها باإلضافة إلى     

  .المستخدمة حالياً في النشاط التسويقي

  : التسويق االلكترونيتعريف

وترويج وبيع منتجاتها   .والتواصل، وصف الجهود التي تبذلها الشركة إلبالغ المشترين         هو •

 .وخدماتها على شبكة اإلنترنت

 إدراة التفاعل بين المنظمة والمستهلك في قضاء البيئة االفتراضية من أجـل تحقيـق               هو •

والبيئة االفتراضية للتسويق االلكترونى التركز فقط على عمليات بيـع          ،المنافع المشتركة   

بل تركز أيضا على إدارة العالقات بين المنظمـة مـن جانـب             ،المنتجات إلى المستهلك    

 . الداخلية والخارجية من جانب آخروالمستهلك وعناصر البيئة

بحيـث توظـف هـذه      ، استخدام خواص اإلنترنت في التسويق عن طريق اإلنترنت          هو •

الخواص لبناء خطط للمنظمة ومنتجاتها وخدماتها ليساعد من ذلك على سرعة في تحقيق             

 .أهدافها 

الـشركات  :  أسلوب تجاري يبحـث فـي الحاجـة التـي يـشعر بهـا كـل مـن                    هو •

المستهلكين  على حد سواء لخفض التكاليف وفي نفس الوقـت تحـسين الـسلع               و،التجار،

 . وزيادة سرعة تقديم الخدمةلخدماتوا
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  : التى تسعى المنظمات لتحقيقها من خالل التسويق االلكترونياالهداف

  .تحسين الصورة الذهنية للمنظمة.١

  .تقديم الخدمات وتحسين العناية بالزبائن.٢

  .ين جددالبحث عن مستهليك.٣

  .زيادة نظاق السوق وانتقالها من سوق محلية إلى سوق عالمية.٤

  .تحقيق السرعة في أداء األعمال.٥

 .تقديم قيمة مضافة وفائدة حقيقية للمستهلكين.٦

  : التي تواجه الشركات المسوقة عبر اإلنترنتالتحديات

  .التكلفة ونقص مزودي الخدمة على الشبكة.١

  . عالمية والمنافسة شديدةوجود عالمة تجارية.٢

  .األفضالية التنافسية والتحدى االستراتيجي .٣

 وسريتها وتقنية التشفير    معلوماتمشكلة األمان واالنضباط على االنترنت والتي تتمثل قي أمن ال         .٤

  )١(.المروروالترميز وكلمات 

  : التسويق االلكترونيخصائص

  .التعامل مع جميع فئات المجتمع عبر الحدود.١

  .التحول من الحدود المحلية واإلقليمية إلى الحدود العالمية والتسويق الدولي.٢

  .التفحص المجاني للويب من قبل الزوار والمستهلكين ومستخدمي االنترنت.٣

                                                            
 ٢١ص).٢٠٠٩،آلية التجارة ،الجامعة االسالمية:غزة(رسالة ماجستير، غزةواقع استخدام التسويق االلكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع، رند االسطل 1
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العدد الهائل من المعلومات والنسخ االعالنية التي يمكن توزيعها على هـذه الـشبكة وخاصـة عـن                  .٤

  )١(.استراتيجيات الشركة المتعلقة بمنتجاتها وأنواع الخدمات المقدمة وغيرها من المعلومات الضرورية

  : التي يحققها استخدام التسويق االلكتروني لمنظمات األعمالالمزايا

تواجد انتشار جغرافي للمنظمة عند استخدامها لالنترنت كقناة توزيع واسـع النطـاق يتخطـى           .١

  .الحدود تكلفة الجغرافية للدولة التي تعمل فيها

 مقيد زمنياً فالمنتجات المعروضة على الشبكة على مـدة           في السوق غير   مةيحقق تواجد للمنظ  .٢

  .أربع وعشرين ساعة في السوم دون توقف

تكلفة االنترنت كقناة توزيع وترويج تقل كثيراً عن تكلفة انـشاء وإدارة منافـذ توزيـع تابعـة             .٣

ع غيـر   للمنظمة في حالة االعتماد على التزيع المباشر أو االعتماد على الوسطاء في حالة التوزي             

  .المباشر

استخدام أحدث التقنيات االلكرونية في تصميم الرسائل الترويجية مما يزيد من فاعلية وكفـاءة              .٤

  .العملية الترويجية 

 متدفق من المعلومات عن رتدعيم متخدى القرار من خالل توفير تيا.٥

أسعارهم ،منتجاتهم (والمنافسين ) ردود أفعالهم،احتياجاتهم،خصائصهم(العمالء

  .والموردين والوسطاء وكافة األطراف ذات العالقة)استراتيجياتهم،

رفع كفاءة االتصاالت التسويقية للمنظمة حيث تتيح تبادل رسائل الكترونية تفاعلية نصية .٦

  .رسائل مكتوبة أو صوتية مكالمة هاتفية بصورة سريعة وفورية مع العمالء

  .البيعية بسرعة هائلة المقترحات يرالسرعة في إضافة منتجات أو تغي.٧

  ٢.منافسينالوصول إلى جمهور محدد في بيئة ليست مزدحمة بعدة .٨

  : المتحققة من استخدام التسويق االلكتروني بالنسبة للمستهلكالمزايا

                                                            
 ٢٩ص،مرجع سابق ، رند االسطل 1
 .٣١مرجع سابق ص  ، رند االسطل-2
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حيث يستطيع المستهلك أن يطلب ما يحتاجه من منتجات على مدار ساعات اليوم :المالئمة .١

  .ولكامل األسبوع 

يستطيع المستهلك من الوصول إلى أدق التفاصيل المعروضة باإلعالن عن المنتج :المعلومات.٢

  .اتومن دون الحاجة إلى مغادرة منزله وال مكان عمله وهذه المعلومات تتمثل بالمعلوم

 يحتاجه دون أن يجرى أى ماهذه الوسلة تجعل المستهلك قادر على أن يقرر :التفاوض.٣

  .مفاوضات مع رجل البيع وما يمكن أن يمارسه علسه من ضغط بيعى 

بإمكان الشركات تحديث كافة المعلومات عن أنشطتها ومنتجاتها :االستجابة ألوضاع السوق .٤

  .وخدماتها بسرعة وسهولة

إن مخازن االنترنت ليست لها تكاليف باهظة وخاصة المتعلقة بتنظيم واجهات :تكاليفتقليص ال.٥

  .والتأمين وغيرها،اإليجارات ،المخازن والمحالت التقليدية 

ال يترتب على المستهلكين في التسويق عبر االنترنت التعامل مع رجال البيع            :تقليل المشاحنات   .٦

  .شاحنات والمشاداتمما قد يحدثه هذا التعامل من بعض الم

يمكن للشركات أو المسوقون التعامل مع المستهلكين وفتح حـوارات تـؤجى            : عالقة طيبة  اءبن.٧

  )١(. األمدوطويلةبالنتيجة إلى بناء عالقات طيبة 

  : التسويق االلكترونيسلبيات

  .العوامل البيئية وأثرها المباشر على عمليات التسويق االلكتروني.١

  .التطور التكنولوجي السريع وعدم إمكانية متابعته من قبل الزبائن.٢

  .المسائل القانونية واإلدارية،السياسة األمنية والخصوصية .٣

  )١(.االنترنتومدى تقبل بعض الدول لما تظهره شبكة ،المسائل اإلجتماعية .٤

                                                            
 ٣٣مرجع سابق ص، رند األسطل - 1
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  الثانياملبحث

   اإللكترونيةالتجارة : أوالً

  : التجارة االلكترونية نشأة

  ".سلم واستلم" األفراد يستخدون أسلوب التعامل المباشر وجهاً لوجه في تعامالتهم التجارية أى كان

 مرور الزمن ونتيجة لما طرأ على العالم من تحول عظيم نتيجة الثورة التي شهدها مجـالى                 ومع

حيـث تـم    ، وما نتج عن ذلك من ظهور الوسائط اإللكتورنية المختلفـة            لتكنولوجياالمعلومات وا 

وهذه الشبكة عبارة عـن     ،استخدام هذه الوسائط في البداية على شكل شبكة المعلومات االلكترونية         

ولقد انطلق مع ظهور هذا النظام عمليات إرسال واستقبال طلبـات           ،لتبادل البيانات الكترونيا    نظام  

  )٢(.المختلفةالشراء ونقل البيانات الدفع وغيرها من العمليات 

 تم استخدامه من خالل التحويالت المالية االلكترونية واسـتخدامها فـي شـركات              وكذلك

الطيران والبنوك تلك الوسائط من أجهزة وشبكات الكمبيوتر في عملياتها المختلفة التي كانت تتسم              

فكانت تلك الشركات بحاجـة ماسـة لمثـل هـذا النـوع مـن               ،بسرعة واستمرارية تغير بيانتها   

  .هذا النظام بطبيعة الحال من األشكال البدائية لما ستعرف بالتجارة االلكترونيةولقد كان .البيانات

 بقست هذه األشكال األولى من التعامالت االلكترونية محدودة النطاق وكانت ولكـن             ولكن

بقست هذه األشكال األولى من التعامالت االلكترونية محدودة النطاق وكانـت إجراءاتهـا معقـدة            

عينة للمعلومات مقتصرة على أصحابها فضالً عن كونهـا مكلفـة لـذلك كـان       وكانت تتم بنظم م   

  .انتشارها محدوداً

                                                                                                                                                                                 
 

 ) .٢٠٠٣الجامعة االسالمية :غزة(بحث تخرج،التجارة االلكترونية،قويدر ،أبورمضان، وسام صبيح-١ )١

٢(  
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واالنتشار الهائل لهذا   ، تطور شبكة األربانت ووصولها إلى ما يعرف حاليا باالنترنت           وبعد

  .االنترنت في منصف التسعينات ليشمل جميع أنحاء العالم وحتى مجاهل القارات

ر التعامالت التجارية عبر االنترنت وهى مايعرف اليـوم باسـم التجـارة              فشيئا بدأت تظه   وشيئا

  ١.االلكترونية

  : التجارة االلكترونيةمفهوم

 ولكن التعريف األكثر شيوعا لكترونية العديد من التعريفات لما هو المقصود بالتجارة االهناك

  :للتجارة اإللكترونية هو تعريف منظمة التجارة العالمية لها وهى

 بعض أو كل العمليات التجارية للسلع والخدمات عبر شبكة االنترنت والشبكات تنفيذ •

وهى وسيلة ،اى باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،التجارية العالمية األخرى 

سواء كانت التجارة في السلع ، وسريعة إلبرام الصفقات التجارية االلكترونية سهلة

 2.الكمبيوترأم في المعلومات وبرامج ،والخدمات 

 الموقع االلكتروني معلومات للشركة لتسهيل الصفقات أو بيع المنتجات والخدمات تقديم •

 . االلكتروني والتجارة االلكترونيةلشراءوقد أدى بدروه إلى رفع مستواه ا.عبر االنترنت 

 إجراء معامالت البيع وشراء السلع والخدمات الكترونياً والتي تنطوى على استخدام            عملية •

 3. الرقميةالتكنولوجياوغيرها من ،االنترنت والشبكات

 استخدام وسائل الكترونية لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك بيع وشـراء المنتجـات               هي •

  ٤.ألخروالخدمات التي تتطلب النقل بصورة رقمية أو مادية من مكان 

                                                            
 .٧٥ص)٢٠٠١،الفاروق دار:القاهرة(١ط،االلكترونية التجارة وآخرون روب،سيمس -1
 ٥،٦ص ٢٠٠٣)االسالمية الجامعة:غزة(تخرج بحث،االلكترونية التجارة ،قويدر،أبورمضان ،صبيح وسام2
 ٧،٨ص ٢٠٠٣)االسالمية الجامعة:غزة(تخرج بحث،االلكترونية التجارة ،قويدر،أبورمضان ،صبيح وسام3
  ١٥ ص سابق مرجع،رند االسطل4
 ١٦ص ،سابق مرجع،االسطل رند5
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  : وخصائص التجارة االلكترونيةأقسام

 استنتاج أنه لكل    ويمكن; التجارة االكترونية هي إدارة جميع األعمال التجارية عبر االنترنت ك          إن

ومن هنا تنقسم التجارة    ،عملية تجارية تتم بالطرق التقليدية هناك مقابل لها في التجارة االلكترونية          

  :االلكترونية إلى

  

 : األعمال مع المستهلكينتجارة •

وتتوجه نحو المستهلك حيـث تكـون العالقـة بـين           ، أن تسمى باسم التسوق االلكتروني       ويمكن

ويقوم المستهلك بالبحث عنها    ،ئع عالقة مباشرة يتم من خاللها تسويق السلعة         المستهلك كفرد والبا  

  .ومقارنة المواصفات واألسعار مع المواقع األخرى

  : األعمال مع األعمالتجارة •

 األعمال بين الشركات التي تتعامل مع بعضخا البعض          هذا النوع من التجارة االلكترونية     مكّن

وهنا تختلف أساليب التعامل عن تعامل مع بعضها البعض وهنا تختلف أساليب التعامل عـن               

وتـتم  ،حيث أن التعامل بين الشركات يتجاوز عملية البيع والشراء المباشر           ،تجارة المستهلك   

ؤسسة من خالل احتياطات  أمان تتمثل فـي         هذه التعامل ال من خالل االتصال بالشركة أو الم        

  .كلمات سر للولوج وعناوين ويب  خاصة

  : التجارة االلكترونيةخصائص

ال يوجد عالقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم االتصال بينهما عـن طريـق                .١

من التفاعل بغـض النظـر عـن         شبكة االتصاالت ويتميز هذا األسلوب بوجود درجة عالية         

   في نقس الوقت على الشبكةالطرفينوجزد 
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 إرسـال   طـراف حيث يستطيع أحد األ   ، التعامل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسه          يمكن. ٢

وبذلك تتوفر إمكانـات بـال      ، في نفس الوقت   المستقبلينرسالة الكترونية إلى عدد النهائي من       

  ١.وهو شئ غير مسبوق،حدود للتفاعل الجمعى أو المتوازي

ات التفاعـل تـتم     حيث كافة عملي  ،اليوجد اى وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعامالت          .٣

  .ودون استخدام ورق،بطريقة الكترونية

ممكن تطبيق كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادية على الشبكة وذلـك                .٤

  .بخالف أى من وسائل اتصالية سابقة

  

ـ ،فهى ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين في الدول النامية          .٥ ب حيث تمكن من التغل

  ٢. التصديريةالفرصعلى كافة الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن 

حيث تعتبر بديالً عن تخصيص جزء كبير من        ،تقليل النفقات اإلدارية ونفقات االتصال وغيرها     .٦

كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع      ،رأس المال في إقامة عالقة مستمرة بين البائعين والمشترين          

  ٣.للمستهلكرأساً 

واسـتحداث اسـتخدمات جديـدة      ،دة قدراتها وإمكانياتهـا      تطور وانتشار شبكة االنترنت وزيا     ان

مما لفت نظر الشركات    ،مثال البريد االلكتروني والمواقع االلكترونية المتخصصة على الشبكة       ،لها

والمؤسسات التجارية إلى أهمية استخدام الشبكة في توسيع حج السوق وتسويق السلع والخـدمات              

  .٤ بمعدل سريعااللكترونيةعن طريق االنترنت واتساع حجم التجارة 

  

  : نجد أن التجارة االلكترونية تتوافر لديها العديد من المزايا أهمها من يلىلذا

                                                            
 .٢٥ص)٢٠٠١،الجامعة االسالمية:غزة(بحث تخرج ،انشاء موقع تجاري الكتروني،عبد الغنى،مشتهي،هللودمحم-1
 .٢٥ص ،مرجع سابق ، محمد هللو-2
 .١٢مرجع سابق ص ، وسام صبيح-3
  .مرجع سابق،  محمود الحاج -4
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 إلى السوق العالمى بسهولة حيث إن كل مستخدمي االنترنـت يمكـن أن يـشاهدوا                النفاذ .١

المعلومات عن المنتج أو الخدمة مما يتيح الفرصة لتسويق المنتج أو الخدمة في الـسوق               

  .المحلي والخارجي

 كافة المعلومات عن المنتج أو الخدمة سواء في شكل صور أو رسومات أو كتابـة                إتاحة .٢

لمنتج أو الخدمة صوتياً  مع اتاحة طرح أسئلة مـن العمـالء والـرد               كما يمكن وصف ا   ،

  .عليها

 ساعة وعلى مدار السنة أمام اى شـخص يـستخدم           ٢٤ وجود المعلومات طوال     استمرار .٣

  . تعديالت بسهولة وبسرعةدخالاالنترنت مع اماكنية إ

مكانيـة البيـع     الوقت والتكلفة في البحث عن السلعة أو الخدمة المناسبة مما يوفر إ            توفير .٤

  .والشراء

  . اآلراء الختبار منتج أو خدمة جديدةستطالع اإمكانية .٥

  . فرص لالتصال بوسائل االعالم المختلفةوجود .٦

  . فرصة أكبر لإلختيار أمام المستهلك إتاحة .٧

  ١. والحاضرالماضي قاعدة للمعلومات عن الوضع في إتاحة .٨

  : االلكترونية لتجارة وسلبيات اعيوب

  : الرغم من أهمية التجارة االلكترونية إال أنه يبقى هناك عيوب وسلبيات ومنهاعلى

  . في مصداقية العارض والمعروض مع عدم ثقة المستهلك بدرجة الجودةالتشكيك .١

  . تمويل أوامر الشراء والتخوف من التالعبات التي قد تحدثخطر .٢

  .التي  قد تنجم من التسوية في مجالى الدفع واالستالم المشاكل .٣

 الخدمات التي يمكن تقديمها في ظل تزايد وتوسيع شبكة المستهلكين ومدى مقدرة             مستوى .٤

  .الشركة على تلبية هذه الطلبات التي يكون لها زمان أو مكان محددين

  . المعلومات التي تعرضها الشركات أو محاولة العبث بهاسرقة .٥

                                                            
 ١٥، ١٦ ص سابق مرجع صبيح وسام -1
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عدم ممارسة عادة التسويق التقليدية التي يعتبرها العديد من الناس فرصة للترويج وكسر حالة .٦

  .الجمود في حياتهم الروتينية اليومية

  .ارتفاع التكلفة بالنسبة للشركات الكبيرة.٧

  ١( Amazon. امازونتحتاج إلى جهد كبير بالنسبة للمتاجر الكبيرة أمثال .٨

  

  

  
  

  ماعية اإلجتالشبكات : ثانياً

  : الشبكات االجتماعية نشأة

فإن اسـتخدامها   ،  البشرية في تاريخها   عرفتها اإلنترنت هي أهم وسيلة تواصل       أن ورغم

كأداة تواصل مباشر بين الناس ظل محدودا إلى أن قام المبرمج خالد مردام بي بابتكـار برنـامج                  

"mIRC "    فاتحا بذلك الباب أمام المستخدمين لتصميم برامجهم وقنواتهم        ، ١٩٩٥للدردشة في العام

  .الخاصة بهم

 مهد ذلك للمنتديات التي أتاحت فرصة التواصل بين المستخدمين ونشر تعليقاتهم على             كما

ألولية ومهد كذلك لبزوغ عدد من مواقع الشبكات االجتماعية شكلت اإلرهاصات ا          ، مواضيع معينة 

  .للشبكات المذكورة كما نعرفها اليوم

 أول موقع علـى اإلنترنـت يـستحق أن يطلـق عليـه اسـم شـبكة اجتماعيـة                    ولعل

Classmates.com        وكان الهدف منـه مـساعدة       ١٩٩٥ الذي صممه راندي كونرادز في العام ،

 أن تفرق بينهم    قبل، األصدقاء الذين جمعتهم المدارس والجامعات في فترة معينة من تاريخ حياتهم          

  .في التواصل فيما بينهم من جديد، صروف الدهر

                                                            
 .١٦ص ،سابق مرجع،صبيح وسام -1
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ففتح البـاب أمـام     ، ١٩٩٧ العام   في SixDegress.com جاء موقع الدرجات الست      ثم

مستخدميه إلعداد قائمة بأصدقائهم وأفراد عائالتهم والتواصل فيما بين أفراد هذه القوائم وما بينها              

  .وبين غيرها

ربما سبق عـصره    ، كما يقول مصممه  ،  ألنه ٢٠٠٠وقع في العام     استخدام هذا الم   وتوقف

 أصـدقاء موسـعة علـى       شـبكات خاصة أن مستخدميه لم تتوفر لدى معظمهم في ذلك الوقـت            

  .١اإلنترنت

  

فإنها لم تظهـر بـشكلها الحـالي إال مـع           " ٢,٠الويب  " كان بعض هذه الشبكات سبق تقنية        ولئن

  .إذ أتاح لألفراد والجماعات البيئة المناسبة للتواصل فيما بينهم عبر العالم االفتراضي، ظهوره

  

  

  

  

  
 ٢٠٠٩-٦-٢٨نشر  ،www.aljazeera.netموقع الجزيرة نت ، "شبكات اجتماعية على اإلنترنت.. نيو ميديا:"  بعنوان مقال -1

التي أصبحت تستقطب أكثر من ثلثي مستخدمي اإلنترنت ، الشبكات أهم هذه ومن

 مواقع) NielsenOnline(حسب موقع نيلسون أون الين ، من وقت المتصفحين% ١٠وتستغرق 

  ١ وغيرهاوتويترماي سبيس وفيس بوك ويوتيوب 

   : الشبكات االجتماعيةتعريف

 الدراسات التي طرحت مفهوم الشبكات االجتماعية حيث تشابهت فيـبعض الجوانـب             تعددت

  -:واختلفت في بعضها اآلخر فهناك عدة تعريفات نذكر منها 

 اإلنترنت يلتقي عبرهـا أشـخاص أو جماعـات أو           على اقع االجتماعية هي مو   الشبكات •

 سواء تعلق األمر بالقيم أو الرؤى أو        أكثر أو منظمات تتقاطع اهتماماتهم عند نقطة معينة     
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األفكار أو التبادالت المالية أو الصداقة أو العالقات الحميمـة أو القرابـة أو الهوايـة أو                 

 1. أو غيرهاالتجارةالبغض أو العداوة أو 
 

 االجتماعية هي عبارة عن مواقع ويب تقدم مجموعة من الخدمات للمـستخدمين             الشبكات •

مثل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد االلكتروني والفيديو والتدوين ومـشاركة           

والتي أحدثت تغير كبير في كيفية االتصال والمشاركة بين         ،الملفات  وغيرها من الخدمات      

ل المعلومات بحيث تجمع الماليين من المستخدمين في الوقت         االشخاص والمجتمعات وتباد  

الحالي وتنقسم تلك الشبكات االجتماعية حسب االغراض فهناك شبكات تجمـع اصـداقاء             

ومـن اشـهر    .  وأخرى تجمع اصدقاء العمل باالضافة لشبكات التدوين المصغرة        الدراسة

هاي ،واليف بوون ،وتويتر   ،وماي سبيس ، الشبكات االجتماعية الموجودة حالياَ فيس بوك       

 .٢وأوركت، فايف 
  

 االجتماعية هي حلقات اجتماعية بين االهل أو اصدقاء أو غيرهم التي يتبـادلون              الشبكات •

والفرق الوحيد أنها عبر االنترنت وهي تضم مواضيع خاصـة          ، فيها اهتماماتهم المشتركة  

 .٣ وصور وفيديو ودردشات وتعارفوعامة من كتابات

 

 باركر على انها عبارة عن أفراد أو جماعات تربطهم روابط مشتركة سواء ثقافية              وعرفها •

   .٤مماثلةوظائف ، أ، جغرافية ، اجتماعية ، 
 

 مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهـرت مـع الجيـل                هي •

  تتيح التواصل بين االفراد فـي بيئـة مجتمـع            ٢,٠الثاني للويب أو ما يعرف باسم ويب      

شركة ، مدرسة،جامعة، بلد( افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء         

اصل المباشـر مثـل ارسـال الرسـائل او          كل هذا يتم عن طريق خدمات التو      ) الخ  ... 

االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التـي يتيحونهـا            
                                                            

 .سابق مرجع ،ميديا نيو مقال -١
 Planet Google ، Randall strossكتاب من -٢
 www.internetbasedbusinessarticles.com موقع من مقال ، والتكينز جوليان -٣
 :NASW،Barker, Robert L. (Ed.). (1999). The social work dictionary(4th Ed.). Washington, DCمطبعة:العاصمة، واشنطن.-4

NASW Press،روبرتالم، بارآر)ed. .()٤إد (العمل االجتماعيالقاموس. )١٩٩٩.( 
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 على مستخدميها فـي تـشغيلها وتغذيـة         ولىوتعيتد هذه الشبكات بالدرجة اال    ، للعرض  

ف الـى   كما وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية فبعضها عام يهد         . محتوياتها  

التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات            

اجتماعية في نظاق محدود ومنحصر في مجال معين مثل شبكات المحتـرفين وشـبكات              

  .١الجرافيكسالمصورين ومصممي 

   الشبكات االجتماعيةأنواع

 :   أساسي نوع )١(

 النوع يتكون من ملفات شخصية للمستخدمين وخـدمات عامـة مثـل المراسـالت               وهذا

الشخصية ومشاركة الصور والملفات الصوتية والمرئية والروابط والنصوص والمعلومات         

 العمل أو النطاق الجغرافي مثـل مواقـع         بناء على تصنيفات محددة مرتبطة بالدراسة أو      

  .فيس بوك و ماي سبيس  

  

  

 

 :  بمميزات اضافية شبكات )٢(

 بعض الشبكات االجتماعيـة تـوفر مميـزات اخـرى مثـل التـدوين المـصغر                 هناك

MicroBlogging٢ كايـت برايت موقع تويتر وبالرك والشبكات الجغرافية مثل موقع        مثل 

. 

 :  شخصية شبكات )٣(

 يتواجد شخص فقط لتبادل معلوماته الشخصية مع أصدقائه ومثال على ذلـك موقـع               وهنا

Nearbie    الذي يتيح طرح ونشر االحداث والمناسبات االجتماعية وربطهـا بزمـان  ،

 والذي يعد فريداَ من  نوعه فهو شبكة اجتماعية خاصة باألموات  Tributesوكذلك موقع 
                                                            

 ، والتاريخ تعريف:مواقع الشبكة االجتماعية، باءإليسوننيكول بويدالدانةمومقال  -1
 راندال ،الكوكبجوجل،Planet Google ، Randall strossكتاب من2
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حيث سيكون الموقع كجريدة نعي كبيرة حيث سيتمكن المـستخدمون مـن كتابـه نعـي                

 كلمة بشكل مجاني وكذلك بإنشاء ملف خـاص         ٣٠٠ألحبائهم وأفاربهم النتوفين يصل الى      

 .بهم 

 :  ثقافية شبكات )٤(

 IMedix كل انحاء العالم ومثال على ذلك ن مثقفين م ثورة معلوماتية حيث تستقطبوتعد

 . خاص بكل شخص يريد الحديث عن الصحة وهو

 :  مهنية شبكات )٥(

 من أنواع الشبكات االجتماعية األكثر أهمية فهي تربط أصـدقاء العمـل وأصـحاب               هو

االعمال والشركات وكذلك هي تتضمن ملفات شخصية للمستخدمين تحتوي على سـيرتهم            

ومـن أشـهرها    . ما قاموا به في سنوات دراستهم وعملهم ومن قام بالعمل معهم            الذاتية و 

  .١ التوظيفشركات الذي يعد مقر  للعديد من  LinkedInموقع 

  : شعبية الشبكات االجتماعية أسباب

 الشبكات االجتماعية ثورة في االتصال وذلك لجمعها لماليين من المستخدمين الذين            أحدثت

فعلى سبيل المثـال وصـل حجـم المـشتركين فـي موقـع              ، كمية هائلة من المعلومات    يتبادلون

Facebook  وكـذلك فقـد   . التـايمز   مليون مشترك حول العالم حسب جريدة ٥٢ الى أكثر من

  زيادة مطردة في اعداد المـشتركين   my space و tagged .comشهدت مواقع اخرى مثل 

وقد كان لمستخدمي االنترنت في الدول العربية نـصيباَ         . للسنة الواحدة     % ١٠٠فيها بنسب تفوق    

فمن يـسجل   ،  تقل فيها عن بقية انحاء العالم      كبيراَ من االستفادة من خدمات الشبكات االجتماعية ال       

                                                            
  NASWمطبعة:العاصمة ،واشنطن). ٤ إد( االجتماعيالقاموسالعمل. )١٩٩٩(). .ed(روبرتالم ،باركر،   مرجع سابق.1
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 سيجد اعداداَ هائلة من المـشتركين مـن الـسعودية ومـصر والكويـت       Facebookفي موقع 

  .معظمهم من طلبة المدارس والجامعات والشباب ، واالمارات وسوريا

  :  تتمثل اسباب اهتمام هذا العدد المهول بالشبكات االجتماعية فيما يلي وبالتالي

والتي نتجت من نمط الحياة المعاصرة حيث ان جميع افراد االسـرة            :  االجتماعية   عزلةال .١

 .يعملون خارج المنزل وفي نفس الوقت يبحثون عن اشخاص يشاركوهم اهتماماتهم 

من المعروف ان هذه المواقع تسمح لألشـخاص بحريـة          :  الرأي وحرية الموقف     مساحة .٢

 .تعبير عن آرائهم وقضاياهم 

بعض الشبكات االجتماعية تتيح فرصـة      : و الرغبة في تحسين الظروف المهنية        أ البطالة .٣

 ومن اشـهرها  ماالحصول على وظيفة مناسبة او حتى مجرد تسهيل انجاز عمل او مهمة        

  . LinkedIn قعمو

الشبكات االجتماعية لها اهمية كبيرة بالنسبة للمثقفـين        :  المعلومات واكتساب الخبرة     جمع .٤

الحصول على احدث االتجاهات الثقافية والتجارية وقد تكون أكثر تحديثاَ          حيث تمكنهم من    

  . IMedixمن الكتب والدوريات مثل موقع 

الدعاية واالعالن ليست فقط في المجالت والصحف واالنترنـت بـل           :  واالعالن   الدعاية .٥

يتدعي االمر الى احاديث الناس مع بعضهم البعض وهو يعتبر اكثر دعاية مثرة ألنها تولد               

 يللدى الشخص رغبة ملحة لمعرفة ما يتحدث عنه الناس وبالتالي يقوم بتجربته على سـب              

   .١الفضول

   مواقع الشبكات االجتماعية العالميةأبرز

وهو أكبر مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعة  : Facebook بوك الفيس •

االنتشار والتوسع ، قيمته السوقية عالية وتتنافس على ضمه كبيرات الشركات ، 

  في الفيس بوك هيساسيةنقطة القوة األ

                                                            
  NASWمطبعة:العاصمة ،واشنطن). ٤ إد( االجتماعيالقاموسالعمل. )١٩٩٩(). .ed(روبرتالم ،باركر.ه  المرجع السابق نفس- 1

 



 

41  

التي أتاحت الشبكة فيها للمبرمجين من مختلف أنحاء العالم ببرمجة " التطبيقات  " 

 بوك الفيسسهل العاملين في . إضافتها للموقع األساسي تطبيقاتهم المختلفة و

 الكثير عليهم تختصر – برمجية مساعدة أكواد - API المهمة للمبرمجين بإنشاء

  . في الوصول لملفك الشخصي وبناء تطبيق تستفيد منهوتساعدهم

الموقع الذي كان األكثر رواجاً  قبل أن يدخل في منافسة : Myspace  سبيسماي •

  .شديدة مع الفيس بوك مؤخرا 

منتج من جوجل والذي لم يلقَ رواج كبير في أمريكا لوجود : Orkut أوركوت •

  .العمالقين فيس بوك وماي سبيس

هي شبكة اجتماعية للمحترفين ، يضم الموقع قرابة  : LinkedIn  إن لنكد •

مليونين محترف ومحترفة في مجاالت متنوعة ومختلفة يتشاركون في مجموعات 

 أو زمالئك ديركو له خاصية متميزة وهي خاصية التزكيات ، فبإمكان م،اهتمام 

  .السابقين في وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك في الشركة

هو الموقع األشهر لعرض التصاميم الرقمية في شتى : Deviantart  آرتديفاينت •

  .المجاالت

هي شبكة اجتماعية تجمع المصممين الرقميين على شبكة : Artician أرتيكيان •

 أكثر وبخصائص ولكن بشكل أكثر إتقان اإلنترنت على غرار الديفاين آرت

 .١تنوع

  

 احد الشبكات االجتماعية التي تسمح بخدمة التدوين هو :  Twitter تويتر •

وظائف تستند إلى نص ، " (تحديثات"المصغر الذي يسمح للمستخدمين بإرسال  

عبر الرسائل القصيرة والرسائل الفورية والبريد )  حرفا١٤٠وتصل إلى 

                                                            
‐1Intelligent positioning blog ,which site do people spend most time on , 12-3-2009،الموقع الذي ذآيبلوقتحديد المواقع ، و

 ٢٠٠٩/١٢/٠٣يفعل الناسيقضون معظمالوقت ،



 

42  

 تأسست التغريد . Twitterrificاإللكتروني ، إلى موقع تويتر ، أو تطبيق مثل 

  .١ فرانسيسكو من قبل سان ٢٠٠٦مارس

   الشبكات االجتماعيةايجابيات

 على التفكير االبداعي وبأنماط وطرق مختلفة بسبب التواصل مع أشخاص مثقفين يحفز - 

  .ومن بيئات مختلفة

 .  مفهوم المشاركة والتواصل مع اآلخرين وتعلم أساليب تواصل الفعال يعمق - 

 . على قبول القضايا الخالفيةيساعد - 

  . على التعلّم وذلك عن طريق تبادل المعلومات مع اآلخرينيساعد - 

 .أيضاً) المحسوسيات(و ) الرمزيات( فرصة التعلّم بـ يوفر - 

  . في تنشيط المهارات لدى المستخدميساعد - 

  . قدراً ال بأس به من الترفية والتسليةيحقق - 

 . في الحصول على وظيفة مناسبةيساعد - 

 . أفضل السبل للبقاء على اتصال مع االصدقاء والزمالء واالسرة توفير - 

 . شبكات اتصال خاصة بالفرد تتجاوز االختالفات الجغرافية والثقافية انشاء - 

 . االهتمامات من كل االطراف في العالم مشاركة - 

 . كأدوات لتعزيز مواقعهم على شبكة االنترنت والمنتجات والخدمات مال رجال االعتفيد - 

 . قرارات مستنيرة في اشنطة التواصل االجتماعي الخاصة بالفرد اذاتخ - 

  .٢ العالممع من حيث التكلفة للبقاء على اتصال الية االكتر فعالطريقة - 

   الشبكات االجتماعيةسلبيات

  . الجلوس عليها مما يعطّل الكثير من األعمالإدمان .١

 . العنف والمشاركة فيه، و الجنس والتورط في مباذلهويج ألفكار الضالة مثل ترنشره .٢
                                                            

 ٢٠٠٩/١٢/٠٣يفعل الناسيقضون معظمالوقت ،الموقع الذي ذآيبلوقتحديد المواقع ، و.نفسه السابق المرجع1
 .Advantage.net،Harve de Grace, Web Adويب ،٢٠١١-١٩٩٨ الطبع والنشرحقوق ،الفضل. اإلعالنويب ،آفرديغريس2

vantage,Copyright 1998‐2011,Webadvantage.net  
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 ٤٣ أكثر مـن       للجرائم االلكترونية كما أخبر بذلك موقع كاسبرسكي الذي رصد         التعرض .٣

 ).فيس بوك( تم نشرها عبر الشبكات االجتماعية مثل ٢٠٠٨ألف ملف خبيث عام 

 فـي  ”سـاوثرن كاليفورنيـا  “ دراسة أجرتها جامعـة    الحس األخالقي كما ورد فيفتور .٤

 مليئة بدمار والعنـف     ت الهائلة من المعلوما   الواليات المتحدة األمريكية وذلك نتيجة للكمية     

والتي من شأنها أن تعود الناس على مشاهد األلم والعذاب عند البشر، مما يجعلـه أمـرا                 

    .مألوفا

 لغة جديدة بين الشباب كما أخبر بذلك الدكتور علي صالح محمـود مـن خـالل                 ظهور .٥

" ٢ "والهمـزة  "٧" الحاء دراسته أن حروف لغة العربية تحولت إلى رموز وأرقام وباتت

 .الخ "so3ad"  تكتبعاد سوكلمة "war"7 وكلمة حوار تكتب" ٣"والعين 

 الهوية واالحتيال باعتبارها من المخاوف المزعجـة التيتـسببها مواقـع الـشبكات              سرقة .٦

 المعلومات الشخصية بحيث يمكن استخدامها  كأدوات أنشطة غير          ناالجتماعية والكثير م  

 .١ مشروعة

  

                                                            
 الواحدة الساعة تمام في،السبت ،٢٠١١-٥-١٤،االسالمية الجامعة في المعلومات تكنولوجيا آلية عميد،مقننة غير مقابلة ، الحويحي نبيل -1

  .ظهرًا
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  الثالث المبحث

  االجتماعية الشبكات في االعالن دور
  

  ي الشعبي وانتهاء االعالن التقليد االعالنحقبة ظهور

تزاحمت الشركات في وضـع إعالناتهـا       ، ارتفاع وصعود مواقع الشبكات االجتماعية       مع

والوصول إلى األشخاص والتواصل معهـم علـى        ، بحيث مكّنت من تضمين المعلومات التجارية     

فالوقت الذى انتهى فيه عصر االعالن التقليدى بظهور الشبكات االجتماعية على           ، أقرب مستوي   

وهو الذي يعتمد على تقنية جديدة تعرف بالتسويق        .عصر االعالن الشعبي  االنترنت  الذى أوجدت     

الشعبى هذه التقنية نعيشها االن في عصر المعرفة الرقمية واالنترنت،فبظهور الشبكات االجتماعية            

أصبح ترويج المنتج يعتمد على الناس أنفسهم عبر تداول وتبادل المعلومات حول المنتج فيما بينهم               

  ١. المختلفةااللكترونيةوالرسائل ،الكتب االلكترونية ،ل الفيديو كليبمن خالل تباد

 نجد أن االعالن التقليدى يتراجع لصالح االعالن الشعبي حيث أن االعالن التقليدى             وبهذا

و ، وني أو المطبوع يعيش أزمة حالية حيث أصبح يفقد اهميته وقيمته لدى المـستهلك             سواء التلفزي 

من ميزانية االعالنات عالمياً لإلعالن في وسائل االعـالم التقليديـة    % ٩٠على الرغم من  إنفاق    

إال  أن تأثير االعالن عبر االنترنت علـى المـستهلك           ،فقط العالن على االنترنت     % ١٠وذهاب  

  . بعده اإلعالن التلفزيونيتىتبة األولى ويأيحتل المر

 االعالن الشعبى له تأثير قوى وخاصة في مجاالت شراء أجهزة الكترونيـة جديـدة               إنف

حيث إن المستخدمين يأخدون آراء بعضهم البعض       ،وعروض شركات السياحة والخدمات الصحية    ،

 تحميل الفيـديوهات مثـل      ومواقععبر المنتديات أو صفحات االنترنت الخاصة بتقييم المنتجات أ        

  .اليوتيوب

                                                            
  االعمال ادارة آلية ،هارفرد لجامعة االجتماعية الشبكات خالل من االعالن مقال،ساره،جبيبن،جليبرت -1
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 ال بد من استثمار هذا التأثير القوي لإلعالن الشعبي والبحث عن طرق أفضل لتحقيق               لذا

خاصة وأنه ما زال هناك مستخدمين ال يثقون  فـي صـحة المعلومـات التـى                 ،أعلى فائدة منه    

  ١. شبكة االنترنتمنيحصلون عليها 

 والتى تساعد   ت وكاالت االنباء دوراً هاماً في تسويق االعالن بين مستخدمي االنترن          وتقوم

  .الشركات على ترويج منتجاتها عبر االنترنت

 خبراء التسويق أنه من المهم اختيار أنسب المواقع لزرع منتجات الشركات حتـى              ويذكر

مما يساهم في انتشارها واالعـالن عنهـا   ،يراها المستخدمون ويشرعوا بفتح حوار ونقاش حولها  

خاصة أن الـشبكات االجتماعيـة       ،بصورة كبيرة عبر حمالت تسويقية يقودها المستهلكين أنفسهم         

كمـا أن االعـالن   ، هامة وستزداد فاعليتها بصورة أكثر في المستقبل القريب   يةعالنأصبحت قناة ا  

مما يعطيهم الفرصة   ،عبر االنترنت يجعل أصحاب الشركات يتابعون أراء العمالء حول منتجاتهم           

  ٢. التقليديةاالعالنيةلالستجابة والتغيير على عكس الوسائل 

   من خالل الشبكات االجتماعيةونيتر اإلعالن االلكدور

 باستخدام الـشبكات    روني العديد من الشركات المتخصصة باالعالن والتسويق االلكت       قامت

حيث تقوم هذه الشركات بـإدارة حمـالت اعالنيـة          ،االجتماعية لالعالن والترويج عن المنتجات    

 نظراً لتنوع شـرائح مـستخدمي هـذه    facebook, linkedin,youtube الكترونياً على كل من 

ـ          ،المواقع والموارد واالحصائيات التى توفرها       ن وبذلك يكون الوصول إلـى شـريحة معينـة م

 الفائدة الحقيقية من االعالن     وتنبع، اهتماماتهم أمر سهل ودقيق    يطابقاألشخاص واستهدافهم بإعالن    

 كبير ومـستمر هـذه الخـدمات وبـشكل          لعلى هذه المواقع من تعدد الشرائح التي تستخدم بشك        

فعندما ترغب الشركات باالعالن على اى من هذه المواقع نستطيع تحديد شريحة مشاهدى              ،مكثف

  ٣. حتى اآلنأخريعالن بشكل دقيق جدا وبشكل لم توفره اى خدمة إعالنية اال

على لـسان مـارك     ، االجتماعي صدر أخيراً من نيويورك     كتروني ان االعالن االل   ويذكر

الذي اعلن ايضاً عن اعتقاده بـأن عـصر االعالنـات           ) مؤسس موقع فيسبوك ومديره   (زوكربرغ

                                                            
 .هيالرد فاليشمن لشرآة الشعبى االعالن خقبة وبدء التقليدى عالناال نهاية مقال،دايف،سيفرى -1
 .www.almasalla.travel ٢٠٠٨ ،سياحية الكترونية صحيفة ،المستهلك يديرها تسويقية حمالت مقال ، المسلة -2
 .www.ijschool.net يااللكترون المستقلة الصافة مدرسة موقع،االلكتروني االعالن مقال،السراي آطواف عادل الصحفي -3
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كما توقع ان تـصبح االعالنـات       . العريضة الموجهة الى الجمهور العام بات جزءاً من الماضي        

عات وزمر ومنتديات بعينها وصوالً الـى       خصوصاً االلكترونية أكثر ديقاً بحيث تتوجه الى مجمو       

ومن جهة اخرة صرح المشرفون علـى الموقـع بـأنهم           ، االعالن الفردي المباشر عبر الوسائل      

الحظوا ميل المنتمين اليه الى تبادل الرأي والنصح عن االشياء التي يستعملونها في الحياة اليومية               

سبوك مع المنتمين اليه وصـلت الـى مرحلـة           عالقة موقع فاي   بانوتدفع االمور السابقة التفكير     

تتجاوز مجرد االستضافة ويبدو ان المقيمين على الموقع يماسون مسحاً منظمـاً لالفكـار التـي                

والمعلوم ان تقـصي ميـول الجمهـور        ،يتبادلها جمهوره الذي فاق عدده الخمسين مليون مشترك       

اسبة لمجموعة محددة مـن البـشر       وخصوصاً من النوع الدقيق الذي يصل الى معرفة الذائقة المن         

  .يعتبر من اهم ما تسعى اليه الشركات

 هذه المعلومات على الشركات عملية الترويج وربما اعطتها سبالً جديدة للوصول            وتسهل

الى الجمهور خصوصاً ان باستطاعتها اعطاء معلومات محددة مثل العمر والجنس ومكان االقامة             

 المعلومات التي يضعها المشتركون على صفحاتهم في شكل         والعمل ومستوى الدراسة وغيرها من    

ويذكّر االمر ايضاً بالشكوك التي  أثارتها جماعات المحافظـة علـى الحقـوق الفرديـة                ، مفتوح

 مواقـع التعـارف علـى       تعدادااللكترونية في الواليات المتحدة وبعض الدول  االوروبية عن اس         

والتي ) ياهو  ، جوجل  (لمعلومات على االنترنت مثل     االنترنت لعقد صفقات مع مواقع البحث عن ا       

  .اعتبرت انتهاكاً قوياً للحريات الشخصية وحقوقها على الشبكة االلكترونية 

مبادرته في االعالنات االلكترونية جاء بعد ايام قليلة        ) فيسبوك( ان اطالق موقع     والمفارقة

اعربت خاللها عن قلقلها العميـق      )  للتجاة اللجنة الفيديرالية االمريكية  ( من جلسات استماع عقدتها     

من استهداف الحياة الشخصية وخصوصياتها من االعالنات االلكترونية خصوصاً تلك التي تسعى            

للوصول الى مجموعات بعينها من الناس يمكنها من الحصول على حق ويزيد في حدة المفارقـة                

ات من النوع االجتماعي في     اعالن مؤسس الموقع عن صفقة مع شركة مايكروسوف وضع اعالن         

  . مليون دوالر٢٤٠الموقع بلغت قيمتها 
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 ان حياة الجمهور االلكتروني على المستويين الفردي والجماعي باتت موضعاً ويبدو

لصفقات شتى بين شركات معلوماتية مما يجعها تتحول الى تجارة عبيد الكترونية من وحي القرت 

  .١ ومحتوياتهوالعشرينالحادي 

   االعالن عبر الشبكات االجتماعيةفوائد

 للشركات تعقب العمالء وفهم افكارهم ومشاعرهم بشكل افضل والتعامل مع الشكاوي            يتيح .١

 .بكفاءة وتحسين المشاركة العامة فضالً عن مبيعات الشركة

 . المبيعات وانخفاض قاعدة التكاليف زيادة .٢

 . جذابة للمتخصصين في التسويق عبر االنترنت والمعلنيين منصة .٣

 . على االنترنت يعتبر منبر ليكون واحد من افضل مكان لالعالن عبر االنترنتاالعالن .٤

 اسنخدام الشبكات االجتماعية كوسيلة ناجعة للحمالت االعالنية بحيث يمكن اغـراء            يمكن .٥

  .المستخدم للدخول في المنافسة 

  : أهم الفوائد فيما يلي خيص تلويمكن

 . من تكلفة التسويق يقلل .١

 .ع الشوق المستهدف  المباشر ماالتصال .٢

 . على اقامة عالقة قوية مع الجمهور يساعد .٣

  ٢ التجاريةبالعالقة من خلق وعي يمكّن .٤

  المواقع التى تستخدم لإلعالن من خالل الشبكات االجتماعيةأبرز

 من اكثر المواقع إنتشارا حول العالم فهو الشبكة االجتماعية االسرع نمـوأ              الفيسبوك يعد

ويقـدم الفيـسبوك خدمـة التـشبيك        ،  مليون مـستخدم     ٥٠٠والتي تجاوز عدد مستخدميها الـ      

ويحتل المقام األول من قبل الشباب لسهولة التعامل معه         ، االجتماعي بين االشخاص بشكل مجاني      

 برنامج إعالني مثـل العديـد مـن         الفيسبوكويمتلك، تي توزاي اهتماماتهم     الفريدة وال  يقاتهولتطب

                                                            
 www.ijschool.netااللكتروني المستقلة الصافة مدرسة موقع،االلكتروني االعالن مقال،السراي كطواف عادل الصحفي ، السابق نفسهالموقع -1
 الواحدة الساعة تمام في،السبت ،٢٠١١-٥-١٤،االسالمية الجامعة في المعلومات تكنولوجيا آلية عميد،مقننة غير مقابلة، الحويحي نبيل -2

   .ظهرًا
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المواقع كـ قوقل ادورد و كلمات مكتوب ، ولكنه بمميـزات أكثـر تخصـصا ونفعـاّ للجهـات       

 يعرف معلومـات اكثـر      فالفيسبوك يملك معلومات دقيقة جدا عن مستخدميه ، فقد اصبح         .المعلنة

 ذلك من األمور التي     وغيرخصوصية عنهم فهو يعلم جنسهم وفئتهم العمرية ودولتهم واهتماماتهم          

  .تسهل توصيل االعالنات إلى المستخدمين لطريقة اكثر فعالية

 والـذي   الفيسبوك قليلة وبسرعة تستطيع االن الوصل للجمهور المستهدف عبر االعالن في            بتكلفة

  .يحقق النجاح للحملة االعالنية والتفوق على  المنافسين

  : مزايا االعالن عبر الفيس بوك ومن

  .أقل تكلفة مقارنة بالمواقع االخري خاصة للشركات المعلنة الصغيرة.١

يمكن للشركات المحلية   ، واالعالنات المستهدفة    العمالمناسبة للتسويق المحلي خاصة مع ميزة ا      .٢

  .التواصل مع العمالء من مواقع جغرافية ومالمح شخصية محددة

حيث أن الفيس بوك يختوى على قاعـدة بيانـات ضـخمة مـن              ،تحديد الفئة المستهدفة بدقة       .٣

ل االمـر   وهذا يـسه  ،المعلومات الشخصية بما فى ذلك السن والجنس والعنوان والحالة االجتماعية         

  . مباشربشكلحيث يتيح الوصول للعمالء ،لالعالنات المستهدفة

 حرف على االعالن فضال عن      ١٣٥أكثر مرونة من المواقع االخرى من حيث امكانية استخدام          .٤

  . استخدام  الصور

تستفيد الشركات من هذه الميزة وذلك عندما يقوم مستهلك بعمل اليك           ،)اليك (زةاالستفادة من مي  .٥

اعالناتها بالتالى يظهر لدى مجموعات االصدقاء لدى المستهلك وبذلك تزدادت فرصة نـشر             على  

  .ومشاهدة االعالن

 الالعالنات من المواقع االخرى وذلك بسبب نمو عدد مستخدمى الفيس بوك وهذا ويجياًأكثر تر.٦

خترق كافة  عن أنه متعدد اللغات ويفضال’بدوره يمكن من الوصول إلى قاعدة أكبر من العمالء

  ١. فى العالمالمستهلكينالحدود الجغرافية وبالتالي وصول االعالنات إلى جميع 

  

  

                                                            
 ٢٠٠٩ ،صدف مدونة،بووك الفيس عبر االعالن مزايا ’الجبور،ابراهيم-1
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  لث الثاالفصل

   االعالن في الشبكات االجتماعيةاستخدامات
  

  الميدانية ومناقشة نتائج الدراسة تحليل: األول المبحث

   اهم النتائج والتوصياتمناقشة: الثاني المبحث
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   األولاملبحث
   الميدانيةة نتائج الدراستحليل

  

  . المبحث من الدراسة يتناول التحليل االحصائي من نتائج الدراسة الميدانيةوهذا

  )٩( رقم جدول

  لشركات موظفي الدى وجود حساب على االنترنت يوضح

 المئويةالنسبة التكرار  يوجد لك حساب على االنترنتهل

 ٨٩,٨ ٤٤              نعم

 ١٠,٢ ٥ ال

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينة الدراسة يوجد لديهم حساب علـى االنترنـت، بينمـا            % ٨٩,٨أن    ) ٩ ( جدول رقم  يبين

وهذا يدلل على النسبة الكبيـرة      . من عينة الدراسة ال يوجد لديهم حساب على االنترنت         % ١٠,٢

  .الستخدام  االنترنت واالستفادة منه

  

  )١٠( رقم جدول

  ترنت الساعات التي يقضيها موظفي الشركات في استخدام االنيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  عدد الساعات التي تقضيها في استخدام االنترنت ؟كم

 ٦,١ ٣  واحدة        ساعة

 ١٦,٣ ٨      ساعاتان

 ٢٤,٥ ١٢  ساعات    ٣

 ١٤,٣ ٧  ساعات     ٤

 ٣٨,٨ ١٩  ساعات٤ من أكثر

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع
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 داممن عينة الدراسة بلغ عدد الساعات التي تقضيها في اسـتخ          % ٦,١أن    ) ١٠( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة بلغ عدد الساعات التـي تقـضيها فـي            % ١٦,٣، و   " ساعة واحدة   " االنترنت  

 فـي من عينة الدراسة بلغ عدد الساعات التي تقضيها         % ٢٤,٥، و   " ساعاتان" استخدام االنترنت   

 يمن عينة الدراسة بلغ عدد الساعات التي تقضيها ف        % ١٤,٣، و "  ساعات   ٣" نترنت  استخدام اال 

من عينة الدراسة بلغ عدد الساعات التي تقـضيها         % ٣٨,٨، و   "  ساعات     ٤" استخدام االنترنت   

 ساعات وهذا يـدل     ٤ اكبر نسبة تفوق     نويالحظ أ " .  ساعات   ٤أكثر من   " في استخدام االنترنت    

  . االنترنت فى تلبية حاجة الجماهير في مختلف المجاالتعلى مدى اهمية 

  

  )١١( رقم جدول

   مدى قدرة االنترنت في سد حاجة الشركة الى اإلعالن ؟يوضح

 ترى أن اإلعالن عبر االنترنت يسد حاجة الشركة في اإلعالن           هل

 ؟
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

 ١٨,٤ ٩  نعم

 ٢٠,٤ ١٠ ال

 ٦١,٢ ٣٠  حد ماإلى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينة الدراسة يرون ان  اإلعالن عبر االنترنت يسد حاجة           % ١٨,٤أن  ) ١١( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة  ال يرون ان  اإلعالن عبر االنترنـت يـسد              % ٢٠,٤الشركة في اإلعالن ، و      

من عينة الدراسة يرون ان  اإلعالن عبر االنترنـت يـسد            % ٦١,٢حاجة الشركة في اإلعالن و      

هذا يوضح دور االنترنت الفعال فى تلبية حاجة الشركات         .  اإلعالن الى حد ما      حاجة الشركة في  

  .المعلنة لالعالن
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  )١٢( رقم جدول

   وجود حساب للشركات على أحد مواقع الشبكات االجتماعيةيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  يوجد لك حساب على أحد مواقع الشبكات االجتماعيةهل

 ٨٥,٧ ٤٢  نعم

 ١٤,٣ ٧ ال

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينة الدراسة يوجد لديهم  حـساب علـى أحـد مواقـع              % ٨٥,٧أن    ) ١٢( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة  ال يوجد لديهم  حساب على أحد مواقع الـشبكات              % ١٤,٣الشبكات االجتماعية   

وهذا يعـود   ، ومن هنا يالحظ وجود نسبة كبيرة لمستخدمى مواقع الشبكات االجتماعية          .االجتماعية

  .لما لها من دور بارز في كافة المجاالت 

  

  )١٣( رقم جدول

   مدى اشباعمواقع الشبكات االجتماعية لرغبات الجمهور في الحصول على معلومات حول االعالنيوضح

 االجتماعيةتشبع رغبات الجمهور للحصول على معلومات        ترى أن مواقع الشبكات    هل

 حول االعالن ؟
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

 ٩١,٨ ٤٥  نعم

 ٢,٠ ١ ال

 ٦,١ ٣  حد ماإلى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينة الدراسة يعتبرون  أن مواقع الـشبكات االجتماعيـة           % ٩١,٨أن    ) ١٣( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسـة  ال       %٢,٠ و ، رغبات الجمهور للحصول على معلومات حول االعالن         تشبع

 ، رغباتهم للحصول على معلومات حول االعـالن         تشبعيعتبرون  أن مواقع الشبكات االجتماعية       

 رغباتهم للحصول على    تشبعمن عينة الدراسة يعتبرون  أن مواقع الشبكات االجتماعية           % ٦,١و
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ويدل هذا على  الدور البارز  التي تقوم به  مواقع الشبكات االجتماعيـة               . معلومات حول االعالن  

  .فى وصول االعالنات إلى الجماهير وقدرتها على إشباع رغباتهم

  )١٤( رقم جدول

   االجتماعيةالشبكات عبر االعالن أهم المواقع التي يمكن استخدامها في يوضح

 المئويةالنسبة التكرار  أهم المواقع التي يمكن استخدامها في ذلكما

 ٣٦,٠ 44  طريق الفيسبوكعن

 ١٦,٠ 20  طريق تويتر  عن

 ٢٠,٠ 24  طريق اليوتيوبعن

 ٢٠,٠ 25  طريق المواقع االلكترونيةعن

 ٧,٠ 9 أخرى

 1.00 122 المجموع

  

 اهم المواقع التـي يمكـن       نمن عينة الدراسة يعتقدون با    % ٣٦,٠أن    ) ١٤( جدول رقم    يبين

استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في االعالن عن منتجات أو خدمات             

من عينة الدراسة يعتقـدون بـان اهـم         % ١٦,٠، و   " عن طريق الفيسبوك    " مؤسستكم هي   

عالن عن  المواقع التي يمكن استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في اال           

مـن عينـة الدراسـة      % ٢٠,٠، و     " عن طريق تويتر      " منتجات أو خدمات مؤسستكم هي      

يعتقدون بان اهم المواقع التي يمكن استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها             

من % ٢٠,٠، و     " عن طريق اليوتيوب    " في االعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم هي           

سة يعتقدون بان اهم المواقع التي يمكن استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعيـة             عينة الدرا 

عن طريـق المواقـع     " يمكن استخدامها في االعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم هي             

من عينة الدراسة يعتقدون بان اهم المواقع التي يمكن استخدامها في           % ٧,٠، و   " االلكترونية  

اعية يمكن استخدامها في االعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم هي           مواقع الشبكات االجتم  

 جهـة   مـن ويالحظ مدى شعبية الفيسبوك في استخدمه بالنسبة للجمهـور          " . مواقع أخرى   " 

  .وبالنسبة للشركات من جهة أخرى بالمقارنة مع المواقع االجتماعية االخرى 
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  )١٥( رقم جدول

  ة في التأثير على الجمهور في اإلعالن؟ دور مواقع الشبكات االجتماعييوضح

 ترى أن مواقع الشبكات االجتماعية لها دور هام في التأثير على            هل

 الجمهور في اإلعالن؟
 التكرار

 النــــسبة

 المئوية

 ٧٣,٥ ٣٦  نعم

 ٢,٠ ١ ال

 ٢٤,٥ ١٢  حد ماإلى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

من عينة الدراسة يرون ان مواقع الشبكات االجتماعيـة لهـا           % ٧٣,٥أن    ) ١٥( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة ال يرون ان مواقع       % ٢,٠دور هام في التأثير على الجمهور في اإلعالن، بينما          

مـن عينـة   % ٢٤,٥الشبكات االجتماعية لها دور هام في التأثير على الجمهور في اإلعـالن، و   

رون ان مواقع الشبكات االجتماعية لها دور هام في التأثير على الجمهور في اإلعـالن                ي راسةالد

ويدل هذا على الدور الهام التي تقدمه مواقع الشبكات االجتماعية فى التأثير الواضـح               . الى حد ما  

  . على الجماهير من خالل االعالنات التي تنشرها
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  )١٦( رقم جدول

   االجتماعية على الوسائل االعالنية التقليديةالشبكات اثر يوضح

 حد ماإلى ال نعم اإلحصاءات  اإلعالنيةالوسائل

 ١٢ ١١ ٢٦ التكرار
  مطبوعةصحف

 ٢٤,٥ ٢٢,٤ ٥٣,١  المئويةالنسبة

 ١٧ ١٢ ٢٠ التكرار
 تلفزيون

 ٣٤,٧ ٢٤,٥ ٤٠,٨  المئويةالنسبة

 ٢١ ١١ ١٧ التكرار
 راديو

 ٤٢,٩ ٢٢,٤ ٣٤,٧  المئويةالنسبة

 ١١ ٣٠ ٨ التكرار
  إعالنيةلوحات

 ٢٢,٤ ٦١,٢ ١٦,٣  المئويةالنسبة

 ١٤ ٢٩ ٦ التكرار
SMS 

 ٢٨,٦ ٥٩,٢ ١٢,٢  المئويةالنسبة

 ١٥ ٢٥ ٩ التكرار
  والفتاتملصقات

 ٣٠,٦ ٥١,٠ ١٨,٤  المئويةالنسبة

 ١٤ ١٤ ٢١ التكرار
 مجالت

 ٢٨,٦ ٢٨,٦ ٤٢,٩  المئويةالنسبة

نمن عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في          % ٥٣,١أن    ) ١٦( جدول رقم    يبين

نمن عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل فـي           % ٤٠,٨، و   " صحف مطبوعة   " 

" راديو  " من عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            % ٣٤,٧، و   " تلفزيون  " 

، " لوحات إعالنية   " ة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في           نمن عين % ١٦,٣، و 

% ٤٢,٦، و  " SMS" نمن عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            % ١٨,٤و
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ويالحظ أن مواقـع     " . مجالت" نمن عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            

شعبية وانتشار من وسائل االعالن التقليدية  في وصـول          الشبكات االجتماعية أكثر تأثيرا و    

  .االعالن للجماهير 

  )١٧( رقم جدول

   االجتماعية من حيث نشرها لإلعالنشبكات رأي الشركات في اداء مواقع اليوضح

 رأيك في أداء مواقع الشبكات االجتماعيـة مـن حيـث نـشرها              ما

 لإلعالن؟
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

 ١٢,٢ ٦ ممتاز

 ٤٠,٨ ٢٠  جدا         جيد

 ٤٠,٨ ٢٠         متوسط

 ٦,١ ٣        مقبول

 ٠,٠ ٠ ضعيف

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

  

من عينة الدراسة يعتقدون ان أداء مواقع الشبكات االجتماعية         % ١٢,٢أن    ) ١٧( جدول رقم    يبين

من عينـة الدراسـة يعتقـدون ان أداء مواقـع           % ٤٠,٨، و   " ممتاز  " من حيث نشرها لإلعالن     

من عينة الدراسة يعتقدون    % ٤٠,٨، و   " جيد جدا   "  لإلعالن   هاالشبكات االجتماعية من حيث نشر    

مـن عينـة    % ٦,١، و   " متوسط  " ان أداء مواقع الشبكات االجتماعية من حيث نشرها لإلعالن          

 ويتـضح " مقبول  "  حيث نشرها لإلعالن     منالدراسة يعتقدون ان أداء مواقع الشبكات االجتماعية        

ماعيةجيد جدا  في نشرها لالعالن ولكن تحتاج الى المزيـد           مماسبق ان اداء مواقع الشبكات االجت     

  . ادائها بكفاءة اعلى ويرمن تط
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  )١٨( رقم جدول

   مدى مساعدة التجارة االلكترونية في إعالنات الشركاتيوضح

 المئويةالنسبة التكرار ساعدت التجارة االلكترونية في إعالناتك هل

 ٤٩,٠ ٢٤  نعم

 ١٨,٤ ٩ ال

 ٣٢,٧ ١٦  حد ماإلى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

  

من عينة الدراسة يعتقدون بـان التجـارة االلكترونيـة          % ٤٩,٠أن    ) ١٨( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة ال يعتقدون بان التجارة االلكترونية ساعدت         % ١٨,٤ كساعدت في إعالنات  

من عينة الدراسة يعتقدون بان التجارة االلكترونية سـاعدت فـي           % ٣٢,٧في إعالناتك و    

ويتضح مماسبق ان اداء مواقع الشبكات االجتماعيةجيـد جـدا  فـي             . إعالناتك الى حد ما   

  . تطوير ادائها بكفاءة اعلى نشرها لالعالن ولكن تحتاج الى المزيد من

  )١٩( رقم جدول

   مدى ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الشركات عبر مواقع الشبكات االجتماعيةيوضح

 مدى ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الـشركة عبـر            ما

 مواقع الشبكات االجتماعية ؟
 التكرار

 النـــسبة

 المئوية

 ١٠,٢ ٥ ممتاز

 ٤٤,٩ ٢٢  جدا         جيد

 ٣٢,٧ ١٦         متوسط

 ٨,٢ ٤        مقبول

 ٤,١ ٢ ضعيف

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع
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 فـي اإلعالنـات     ورمن عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقة الجمه       % ١٠,٢أن    ) ١٩( جدول رقم    يبين

مـن عينـة    % ٤٤,٩، و   " ممتـاز   " التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة         

الدراسة  يعتقدون ان ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الـشركة عبـر مواقـع الـشبكات                  

 فـي   من عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقـة الجمهـور          %٣٢,٧، و   " جيد جدا   " االجتماعية بدرجة   

من % ٨,٢، و   " متوسط  " اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة          

عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الـشبكات                

 الجمهـور فـي   قـة من عينة الدراسـة  يعتقـدون ان ث  % ٤,١، و " مقبول  " االجتماعية بدرجة   

ونجد من هنا   " . ضعيف  " اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة          

ان مدى ثقة الجمهور في االعالنات المقدمة عبر مواقع الشبكات االجتماعية جيد جدا وهذا يعـود                

  .الى درجة اداء مواقع الشبكات االحتماعية في االعالن عبرها

  

  )٢٠( رقم جدول

   االجتماعية التي تستخدمها الشركات لإلعالنع أكثر المواقيوضح

 بـك   الخاصـة  أكثر المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشركة        ما

  ؟لإلعالن
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

youtube 16 ٢٠,٠ 

LinkedIn 1 ١,٠ 

Twitter 16 ٢٠,٠ 

Facebook 47 ٥٩,٠ 

 1.00 80 المجموع

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم المواقع االجتماعيـة التـي   % ٢٠,٠أن    ) ٢٠( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة يعتبرون    % ١,٠، و    " youtube"  هي   لإلعالن بك   الخاصةتستخدمها الشركة   

، و  " LinkedIn " هـي  لإلعـالن  بك الخاصةان اهم المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشركة 

 بك  الخاصةعينة الدراسة يعتبرون ان اهم المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشركة           من   %٢٠,٠
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من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم المواقع االجتماعية التي % ٥٩,٠، و " Twitter " هي لإلعالن

ويالحظ مدى شعبية الفيسبوك فـي       " . Facebook"  هي   لإلعالن بك   الخاصةتستخدمها الشركة   

 للجمهور من جهة وبالنسبة للشركات من جهة أخرى بالمقارنـة مـع المواقـع               بةلنساستخدمه با 

  .االجتماعية االخرى 

  )٢١( رقم جدول

   شكل اإلعالن التي تستخدمه الشركات مع الجماهير في مواقع الشبكات االجتماعيةيوضح

 شكل اإلعالن التي تستخدمه مع الجماهير في مواقـع الـشبكات            ما

 االجتماعية ؟
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

 ٦٥,٣ ٣٢  نصي         إعالن

 ٦,١ ٣  منبثق        إعالن

 ٢,٠ ١  فيديو        إعالن

 ١٨,٤ ٩  بريد الكترونيإعالن

 ٨,٢ ٤ أخرى

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

  

من عينة الدراسة يعتبرون بان شكل اإلعالن التي تـستخدمه          % ٦٥,٣أن    ) ٢١( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسـة    % ٦,١، و   " إعالن نصي     " مع الجماهير في مواقع الشبكات االجتماعية هو        

إعالن " يعتبرون بان شكل اإلعالن التي تستخدمه مع الجماهير في مواقع الشبكات االجتماعية هو              

 فـي  جماهيرمن عينة الدراسة يعتبرون بان شكل اإلعالن التي تستخدمه مع ال% ٢,٠ ، و  "منبثق  

من عينة الدراسة يعتبرون بان شـكل       % ١٨,٤، و   " إعالن فيديو " مواقع الشبكات االجتماعية هو     

، " إعالن بريد الكتروني    " اإلعالن التي تستخدمه مع الجماهير في مواقع الشبكات االجتماعية هو           

من عينة الدراسة يعتبرون بان شكل اإلعالن التي تستخدمه مع الجماهير فـي مواقـع               % ٨,٢و  

هذا يوضح أبرز أشكال االعالنات المستخدمة مـن        " . اعالنات أخرى   " الشبكات االجتماعية هو    

  .قبل الشركات الذى تمثل في االعالن النصي وهذا يرجع إلى سهولة فهمه من قبل الجماهير
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  )٢٢( رقم جدول

   ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية من وجهة نظر الشركاتيوضح

 ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية مـن           ما

 وجهة نظرك ؟
 التكرار

 النــــسبة

 المئوية

 ١٤,٠ 13  مصداقيتها و موضوعيتهاضعف

 ١٤,٠ 13  في تحديث اإلعالناتبطئها

 ١٣,٠ 12  استخدامها لوسائط متعددة كالفيديو والصورعدم

 ١٤,٠ 13 ).الشكل الفني ( جاذبيتها قلة

 ١٩,٠ 18  للمستخدمينإزعاجها

 ٢٧,٠ 26 أخرى

 1.00 95 المجموع

  

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانـب القـصور فـي            % ١٤,٠أن    ) ٢٢( جدول رقم    يبين

مـن  % ١٤,٠، و   " ضعف مصداقيتها و موضـوعيتها      " إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي       

" عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعيـة  هـي                 

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانب القـصور         % ١٣,٠، و   " نات  بطئها في تحديث اإلعال   

، " عدم استخدامها لوسائط متعددة كالفيديو والصور       "  الشبكات االجتماعية  هي      عفي إعالن مواق  

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانب القصور فـي إعـالن مواقـع الـشبكات                % ١٤,٠و  

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز      % ١٩,٠، و   )." الشكل الفني    (قلة جاذبيتها " االجتماعية  هي    

% ٢٧,٠إزعاجها للمستخدمين ، و   " " جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي          

" من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي                

 أن من ابرز جوانب القصور لدى مواقع الشبكات االجتماعية في           ومن هنا يتضح  " . جوانب اخرى 

اعالناتها يرجع إلى كثرة ازعاجها بالنسبة للمستخدمين نظرا لما ترغـب بـه مواقـع الـشبكات                 

  .االجتماعية من زيادة الترويج لالعالنات التى تنشر من خاللها
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  )٢٣( رقم جدول

   الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبكات االجتماعية ابرز المعوقات التي تواجه الشركات عنديوضح

 ابرز المعوقات التي تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن           ما

 المنشور على مواقع الشبكات االجتماعية
 التكرار

ــسبة  النـ

 المئوية

 ١٩,٠ 16  تحديث موادها اإلعالنية باستمرارعدم

 ١٦,٠ 13  استخدام وسائط متعددة كالفيديو والصورعدم

 ٢٤,٠ 20  ترتيب وتنسيق المواد اإلعالنية المقدمة في مواقع الشبكات االجتماعيةقلة

 ٣٦,٠ 30  اإلعالناتكثرة

 ٥,٠ 4 أخرى

 1.00 83 المجموع

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابـرز المعوقـات التـي           % ١٩,٠أن    ) ٢٣( جدول رقم    يبين

" تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبكات االجتماعية هي              

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابـرز       % ١٦,٠، و   " عدم تحديث موادها اإلعالنية باستمرار      

ك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الـشبكات            المعوقات التي تواجه  

مـن عينـة    % ٢٤,٠، و   "  والـصور    يديوعدم استخدام وسائط متعددة كالف    " االجتماعية هي   

الدراسة يعتقدون بان ابرز المعوقات التي تواجهك عند الرغبة في االسـتفادة مـن اإلعـالن                

قلة ترتيب وتنسيق المواد اإلعالنية المقدمة في       " ة هي   المنشور على مواقع الشبكات االجتماعي    

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز المعوقات التـي         % ٣٦,٠، و " مواقع الشبكات االجتماعية    

" تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبكات االجتماعية هي              

راسة يعتقدون بان ابرز المعوقات التي تواجهك عند        من عينة الد  % ٥,٠، و   " كثرة اإلعالنات   

معوقـات  "  االجتماعية هـي     الشبكاتالرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع         

وما سبق نستنتج ان ابرز المعوقات التي تواجه الشركات في اعالناتهـاهي كثـرة              " . أخرى  

  .ركات االعالنات نتيجة ازدحام المنافسة االعالنية بين الش
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  )٢٤( رقم جدول

   أهم مزايا الخدمات اإلعالنية التي تقدمها مواقع الشبكات االجتماعية للشركاتيوضح

 أهم مزايا الخدمات اإلعالنية التي تقدمها لك مواقـع الـشبكات            ما

 االجتماعية؟
 التكرار

ــسبة  النــ

 المئوية

 ١٣,٠ 16  المستهلك إلى أدق التفاصيل المعروضة في اإلعالن عن المنتجوصول

 ٢٤,٠ 29  درجة إقبال الجمهور على الخدمات التي تقدمها الشركةقياس

 ١٤,٠ 17  في تعديل أو تغيير اإلعالن بسهولةالمرونة

 ٢٢,٠ 27  تعرض لإلعالن في أي وقت يناسب المستهلكإمكانية

 ٢٤,٠ 30  في الوصول إلى الجمهورالسرعة

 ٣,٠ 4 أخرى

 1.00 123 المجموع

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنيـة          % ١٣,٠أن    ) ٢٤( جدول رقم    يبين

وصول المستهلك إلى أدق التفاصيل المعروضـة       " التي تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية هي        

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنية         % ٢٤,٠، و   " في اإلعالن عن المنتج     

قياس درجة إقبال الجمهور على الخدمات التـي        "  الشبكات االجتماعية هي     قعي تقدمها لك موا   الت

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنيـة التـي            % ١٤,٠، و   " تقدمها الشركة   

، و  " المرونة في تعديل أو تغيير اإلعـالن بـسهولة          " تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية هي       

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنية التـي تقـدمها لـك مواقـع                 % ٢٢,٠

% ٢٤,٠، و   " إمكانية تعرض لإلعالن في أي وقت يناسب المـستهلك          " الشبكات االجتماعية هي    

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنية التي تقـدمها لـك مواقـع الـشبكات                  

من عينة الدراسة يعتبـرون ان      % ٣,٠، و   " السرعة في الوصول إلى الجمهور       " هيية  االجتماع

ومن " . مزايا اخرى "  االجتماعية هي    تاهم مزايا الخدمات اإلعالنية التي تقدمها لك مواقع الشبكا        

هنا نالحظ ان ابرز مزايا الخدمات االعالنية التي تقدمها مواقع الشبكات االجتماعية تتمثـل فـي                
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 على اعالنات   ماهيرعة وصول الجمهور لتلك االعالنات باالضافة الى معرفة درجة اقبال الج          سر

  .الشركة وهذا الجانب يخدم الشركات بشكل كبير في الوصول الى اكبر عدد ممكن من الجماهير 

  

  )٢٥( رقم جدول

   دوافع الشركات لإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعيةيوضح

 المئويةالنسبة التكرار  دوافعك لإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية ؟ما

 ٣٧,٠ 39  عن مستهلكين جددالبحث

 ٣٠,٠ 32  الصورة الذهنية للشركةتحسين

 ٢٧,٠ 28  عالمات تجارية منافسةوجود

 ٦,٠ 6 أخرى

 1.00 105 المجموع

  

من عينة الدراسة كانت دوافعهم لإلعالن عبر مواقـع         % ٣٧,٠أن    ) ٢٥( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسة كانت    % ٣٠,٠، و   " البحث عن مستهلكين جدد     " الشبكات االجتماعية هي    

، " تحسين الصورة الذهنية للشركة     " دوافعهم لإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية هي        

"  هـي  الجتماعية كانت دوافعهم لإلعالن عبر مواقع الشبكات امن عينة الدراسة% ٢٧,٠و  

من عينة الدراسة كانت دوافعهم لإلعالن عبـر        % ٦,٠، و " وجود عالمات تجارية منافسة     

وهذا يدل على ابرز دوافـع الـشركات        " . دوافع أخرى   " مواقع الشبكات االجتماعية هي     

  .ولى والتي تتمثل في استقطاب مستهلكين جدد بالدرجة اال
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  )٢٦( رقم جدول

   وسائل تقيم  فعالية إعالن الشركات عبر مواقع الشبكات االجتماعيةيوضح

 التكرار  وسائل تقيم  فعالية إعالنك عبر مواقع الشبكات االجتماعية ؟ما
ــسبة  النـ

 المئوية

 ٣٠,٠ 46  خالل استطالعات رأي الشركة للمستهلكينمن

       من خالل مالحظة الزيادة المستمرة في عـدد المتطلعـين علـى            

 إعالنات الشركة     في المواقع من خالل العداد االلكتروني
50 ٣٣,٠ 

 ٣٤,٠ 52  خالل تلقي شكاوي أو اقتراحات المستهلكين عبر مواقع الشبكاتمن

 ٣,٠ 4 أخرى

 1.00 152 المجموع

  

من عينة الدراسة يعتبرون ان وسائل تقيم  فعالية إعالنك عبر           % ٣٠,٠أن    ) ٢٦( جدول رقم    يبين

% ٣٣,٠، و   " من خالل استطالعات رأي الشركة للمـستهلكين        " مواقع الشبكات االجتماعية هي     

 "      من عينة الدراسة يعتبرون ان وسائل تقيم  فعالية إعالنك عبر مواقع الشبكات االجتماعية هـي                 

من خالل مالحظة الزيادة المستمرة في عدد المتطلعين على إعالنات الشركة     في المواقع مـن               

من عينة الدراسة يعتبرون ان وسائل تقيم  فعالية إعالنـك      % ٣٤,٠، و   " خالل العداد االلكتروني    

واقع من خالل تلقي شكاوي أو اقتراحات المستهلكين عبر م        " عبر مواقع الشبكات االجتماعية هي      

من عينة الدراسة يعتبرون ان وسائل تقيم  فعالية إعالنـك عبـر مواقـع               % ٣,٠، و   " الشبكات  

وهذا يوضح أن ابرز وسائل تقييم فعالية االعالنـات         " . وسائل أخرى   "  الشبكات االجتماعية هي    

ات  االجتماعية يكون من خالل تلقي شكاوي أو اقتراحات المستهلكين  للشرك           كاتعبر مواقع الشب  

وكذلك من خالل مالحظة الزيادة المستمرة في عدد المتطلعين علـى           ،المعلنة عبر مواقع الشبكات     

  .(like)فيما يعرف بميزة ،إعالنات الشركة في المواقع من خالل العداد االلكتروني
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  )٢٧( رقم جدول

   الوسائل التقليديةعبر الشبكات االجتماعية بالنسبة لالعالن مواقع الفرق في تاثير االعالن على يوضح

 تجد أن اإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية يحقق نتائج أكثر من            هل

 اإلعالن عبر الوسائل التقليدية
 التكرار

 النـــسبة

 المئوية

 ٢٠,٤ ١٠ نعم

 ١٤,٣ ٧ ال

 ٦٥,٣ ٣٢ أحياناً

 ١٠٠,٠ ٤٩ المجموع

  

من عينة الدراسة يعتبرون ان اإلعالن عبر مواقع الـشبكات          % ٢٠,٤أن    ) ٢٧( جدول رقم    يبين

من عينة الدراسـة ال     % ١٤,٣ أكثر من اإلعالن عبر الوسائل التقليدية، و         ئجاالجتماعية يحقق نتا  

يعتبرون ان اإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية يحقق نتائج أكثر من اإلعالن عبر الوسـائل               

من عينة الدراسة يعتبرون ان اإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية يحقق           % ٦٥,٣قليدية، و   الت

 أن االعالن عبر مواقـع الـشبكات        ويالحظ. نتائج أكثر من اإلعالن عبر الوسائل التقليدية احيانا       

لى تأثير  وهذا يدل ع  ،االجتماعية يحقق نتائج أكبر من وسائل االعالن التقليدية فى كثير من األحيان           

  .مواقع الشبكات االجتماعية على االعالن
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   الثانياملبحث

  مناقشة أهم نتاائج الدراسة : أوالً

 الدراسة فيما يخص سد حاجة الشركات في االعـالن عبـر االنترنـت حيـث                أوضحت - 

من عينة الدراسة يرون ان اإلعالن عبر االنترنت يـسد حاجـة الـشركة فـي                % ١٨,٤

من عينة الدراسة  ال يرون ان  اإلعالن عبر االنترنت يسد حاجـة              % ٢٠,٤اإلعالن ، و    

ان  اإلعالن عبر االنترنت يـسد        يرون   ةمن عينة الدراس  % ٦١,٢الشركة في اإلعالن و     

ومن هنا نالحظ ان االعالن عبـر االنترنـت ال          . حاجة الشركة في اإلعالن الى حد ما        

  .يسدحاجة الشركة كلياً العالناتها في الوصول الى كافة الجماهير 

 الدراسة فيما يتعلق باستخدامات الشركة لمواقع الشبكات االجتماعية في االعـالن            كشفت - 

 مواقع الشبكات   أنمن عينة الدراسة يعتبرون       % ٩١,٨ أو منتجاتها حيث أن      عن خدماتها 

من  %٢,٠االجتماعية يمكن استخدامها في اإلعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم، و            

عينة الدراسة  ال يعتبرون  أن مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في اإلعـالن               

من عينة الدراسـة يعتبـرون  أن مواقـع          %  ٦,١عن منتجات أو خدمات مؤسستكم، و     

الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في اإلعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم الـى             

وهذا يدل على اهتمام الشركات الكبير باعالنات مواقـع الـشبكات االجتماعيـة             . حد ما   

 . عن منتجاتهم او خدماتهم يجواثرها في الترو

 عينة الدراسة يرون ان مواقع الشبكات االجتماعية لها دور          من% ٧٣,٥ الدراسة أن    بينت - 

من عينة الدراسـة ال يـرون ان        % ٢,٠هام في التأثير على الجمهور في اإلعالن، بينما         

% ٢٤,٥مواقع الشبكات االجتماعية لها دور هام في التأثير على الجمهور في اإلعالن، و              

 فـي التـأثير علـى       ماعية لها دور ها   من عينة الدراسة يرون ان مواقع الشبكات االجتم       

ويتضح مما سبق أن هناك تاثير واضح على الجمهـور          . الجمهور في اإلعالن الى حد ما     

 . مواقع الشبكات االجتماعية برمن اعالنات الشركات المنشورة ع
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من عينة الدراسة يعتقدون بان اهم المواقـع التـي يمكـن            % ٣٦,٠ الدراسة الى ان     تشير - 

واقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في االعالن عـن منتجـات أو            استخدامها في م  

من عينة الدراسة يعتقـدون     % ١٦,٠، و   " عن طريق الفيسبوك    " خدمات مؤسستكم هي    

بان اهم المواقع التي يمكن استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في             

مـن  % ٢٠,٠، و     "  عن طريق تويتر       "االعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم هي        

عينة الدراسة يعتقدون بان اهم المواقع التي يمكـن اسـتخدامها فـي مواقـع الـشبكات                 

عـن  " االجتماعية يمكن استخدامها في االعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم هـي               

من عينة الدراسة يعتقدون بان اهم المواقع التـي يمكـن     % ٢٠,٠، و     " طريق اليوتيوب   

استخدامها في مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في االعالن عـن منتجـات أو              

من عينة الدراسـة    % ٧,٠، و   " عن طريق المواقع االلكترونية     " خدمات مؤسستكم هي      

يعتقدون بان اهم المواقع التي يمكن استخدامها في مواقع الـشبكات االجتماعيـة يمكـن               

وهـذه  " . مواقع أخـرى    " جات أو خدمات مؤسستكم هي      استخدامها في االعالن عن منت    

 الـشبكات االجتماعيـة وعلـى رأسـها         مواقـع النتيجة تدلل على سعة انتشار واستخدام       

 ).الفسيبوك(

" من عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثـل فـي              % ٥٣,١ الدراسة أن      أكدت - 

" من عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            % ٤٠,٨، و   " صحف مطبوعة   

" راديو  " من عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            % ٣٤,٧، و   " تلفزيون  

، " لوحات إعالنية   "  يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في          من عينة الدراسة  % ١٦,٣، و 

% ٤٢,٦، و  " SMS" من عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            % ١٨,٤و

ويالحظ أن مواقـع     " .مجالت" نمن عينة الدراسة يرون ان الوسائل اإلعالنية تتمثل في            

ار من وسائل االعالن التقليدية  في وصول        الشبكات االجتماعية أكثر تأثيرا وشعبية وانتش     

 . للجماهير االعالن

من عينـة الدراسـة يعتقـدون ان أداء مواقـع الـشبكات             % ١٢,٢ الدراسة ان  اوضحت - 

من عينة الدراسة يعتقدون ان     % ٤٠,٨، و   " ممتاز  " االجتماعية من حيث نشرها لإلعالن      
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مـن  % ٤٠,٨، و   " جيد جدا   " أداء مواقع الشبكات االجتماعية من حيث نشرها لإلعالن         

" عينة الدراسة يعتقدون ان أداء مواقع الشبكات االجتماعية من حيث نـشرها لإلعـالن               

من عينة الدراسة يعتقدون ان أداء مواقع الشبكات االجتماعية مـن           % ٦,١، و    " وسطمت

 ويتضح مماسبق ان اداء مواقع الشبكات االجتماعيةجيـد       " .مقبول  " حيث نشرها لإلعالن    

 . اعلى بكفاءةجدا  في نشرها لالعالن ولكن تحتاج الى المزيد من تطوير ادائها 

من عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقة الجمهور في اإلعالنات التي           % ١٠,٢ الدراسة ان    تشير - 

من عينـة   % ٤٤,٩، و   " ممتاز  " تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة        

الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات         الدراسة  يعتقدون ان ثقة      

من عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقة الجمهـور   %٣٢,٧، و   " جيد جدا   " االجتماعية بدرجة   

، و  " متوسط  " في اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة           

لجمهور في اإلعالنات التي تقـدمها الـشركة        من عينة الدراسة  يعتقدون ان ثقة ا       % ٨,٢

من عينة الدراسة  يعتقدون     % ٤,١، و   " مقبول  "  بدرجة   ةعبر مواقع الشبكات االجتماعي   

ان ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الشركة عبر مواقع الشبكات االجتماعية بدرجة             

قدمة عبر مواقع الشبكات    ونجد من هنا ان مدى ثقة الجمهور في االعالنات الم         ". ضعيف" 

 االحتماعية فـي االعـالن      اتاالجتماعية جيد جدا وهذا يعود الى درجة اداء مواقع الشبك         

  .عبرها

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم المواقع االجتماعيـة التـي           % ٢٠,٠ الدراسة ان    أكدت - 

اسـة  من عينة الدر  % ١,٠، و    " youtube"  هي   لإلعالن بك   الخاصةتستخدمها الشركة   

 " هـي  لإلعالن بك الخاصةيعتبرون ان اهم المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشركة 

LinkedIn "    من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم المواقع االجتماعيـة التـي            %٢٠,٠، و

من عينة الدراسـة  % ٥٩,٠، و " Twitter " هي لإلعالن بك الخاصةتستخدمها الشركة 

"  هـي    لإلعـالن  بك   الخاصةيعتبرون ان اهم المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشركة         

Facebook. "             ويالحظ مدى شعبية الفيسبوك في استخدمه بالنسبة للجمهور مـن جهـة

 .وبالنسبة للشركات من جهة أخرى بالمقارنة مع المواقع االجتماعية االخرى 
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من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز المعوقـات التـي          % ١٩,٠دراسة ان أن       ال وضحت - 

 يـة تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبكات االجتماع           

من عينة الدراسة يعتقـدون     % ١٦,٠، و   " عدم تحديث موادها اإلعالنية باستمرار      " هي  

الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنـشور علـى         بان ابرز المعوقات التي تواجهك عند       

، و  " عدم استخدام وسائط متعددة كالفيـديو والـصور         " مواقع الشبكات االجتماعية هي     

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز المعوقات التي تواجهك عند الرغبـة فـي              % ٢٤,٠

 قلة ترتيب وتنـسيق     "االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبكات االجتماعية هي          

من عينة الدراسـة    % ٣٦,٠، و " المواد اإلعالنية المقدمة في مواقع الشبكات االجتماعية        

 عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنـشور         واجهكيعتقدون بان ابرز المعوقات التي ت     

من عينـة الدراسـة     % ٥,٠، و   " كثرة اإلعالنات   " على مواقع الشبكات االجتماعية هي      

عتقدون بان ابرز المعوقات التي تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنـشور              ي

وما سـبق نـستنتج ان ابـرز        " . معوقات أخرى   " على مواقع الشبكات االجتماعية هي      

المعوقات التي تواجه الشركات في اعالناتهاهي كثرة االعالنات نتيجة ازدحام المنافـسة             

 .االعالنية بين الشركات 

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنية التي تقدمها لـك             % ١٣,٠  أن - 

وصول المستهلك إلى أدق التفاصـيل المعروضـة فـي          " مواقع الشبكات االجتماعية هي     

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهـم مزايـا الخـدمات    % ٢٤,٠، و " اإلعالن عن المنتج  

قياس درجة إقبـال الجمهـور      " اقع الشبكات االجتماعية هي     اإلعالنية التي تقدمها لك مو    

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا       % ١٤,٠، و   " على الخدمات التي تقدمها الشركة      

المرونة في تعديل أو    "  هي   ماعيةالخدمات اإلعالنية التي تقدمها لك مواقع الشبكات االجت       

الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخـدمات       من عينة   % ٢٢,٠، و   " تغيير اإلعالن بسهولة    

إمكانية تعرض لإلعالن في أي     " اإلعالنية التي تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية هي         

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخـدمات         % ٢٤,٠، و   " وقت يناسب المستهلك    
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 فـي الوصـول إلـى       السرعة" اإلعالنية التي تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية هي         

من عينة الدراسة يعتبرون ان اهم مزايا الخدمات اإلعالنية التـي           % ٣,٠، و   " الجمهور  

 اياومن هنا نالحظ ان ابرز مز     " . مزايا اخرى " تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية هي       

الخدمات االعالنية التي تقدمها مواقع الشبكات االجتماعية تتمثل فـي سـرعة وصـول              

ر لتلك االعالنات باالضافة الى معرفة درجة اقبال الجماهير على اعالنات الشركة            الجمهو

  .وهذا الجانب يخدم الشركات بشكل كبير في الوصول الى اكبر عدد ممكن من الجماهير 

من عينة الدراسة كانت دوافعهم لإلعالن عبر مواقع الـشبكات          % ٣٧,٠ الدراسة أن      تفيد - 

من عينـة الدراسـة كانـت       % ٣٠,٠، و   " ستهلكين جدد   البحث عن م  " االجتماعية هي   

" تحسين الصورة الذهنية للشركة     " دوافعهم لإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية هي        

من عينة الدراسة كانت دوافعهم لإلعالن عبر مواقع الـشبكات االجتماعيـة   % ٢٧,٠، و   

ة كانت دوافعهم لإلعالن    من عينة الدراس  % ٦,٠، و " وجود عالمات تجارية منافسة     " هي  

وهذا يـدل علـى ابـرز دوافـع         " . دوافع أخرى   " عبر مواقع الشبكات االجتماعية هي      

 . االولى بالدرجة استقطاب مستهلكين جدد في تتمثل والتيالشركات 

من عينة الدراسة يعتقدون بان التجارة االلكترونية ساعدت في         % ٤٩,٠ الدراسة أن      بينت - 

ينة الدراسة ال يعتقدون بان التجارة االلكترونيـة سـاعدت فـي            من ع % ١٨,٤إعالناتك  

من عينة الدراسة يعتقدون بان التجارة االلكترونيـة سـاعدت فـي            % ٣٢,٧إعالناتك و   

ويدل ذلك على الدور الكبير لالعالن فى تنـشيط حركـة التجـارة             .إعالناتك الى حد ما   

 .االلكترونية 

يعتقدون بان ابرز جوانب القصور في إعـالن        من عينة الدراسة    ١٣,٧ الدارسة أن      أكدت -

مـن  % ١٣,٧، و   " ضعف مصداقيتها و موضوعيتها     " مواقع الشبكات االجتماعية  هي      

عينة الدراسة يعتقدون بان ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الـشبكات االجتماعيـة               

ـ     % ١٢,٦، و   " بطئها في تحديث اإلعالنات     " هي   ان ابـرز   من عينة الدراسة يعتقدون ب

عـدم اسـتخدامها لوسـائط    " جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي       

من عينة الدراسة يعتقدون بـان ابـرز جوانـب          % ٢٦,٣، و   " متعددة كالفيديو والصور    
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، و  )." الشكل الفنـي    (قلة جاذبيتها   " القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي         

سة يعتقدون بان ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الـشبكات           من عينة الدرا  % ٣١,٦

من عينة الدراسة يعتقدون بان ابـرز       % ٢,٠ و ،“إزعاجها للمستخدمين   " االجتماعية  هي    

ومـن هنـا   "جوانب اخـرى " جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية  هي      

جتماعية في اعالناتها يرجـع     يتضح أن من ابرز جوانب القصور لدى مواقع الشبكات اال         

إلى كثرة ازعاجها بالنسبة للمستخدمين نظرا لما ترغب به مواقع الشبكات االجتماعية من             

 .زيادة الترويج لالعالنات التى تنشر من خاللها
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  توصيات الدراسة: ثانياً

 االهتمام بمواقع الشبكات االجتماعية واالستفادة منها في جميـع          ضرورة الدراسة ب  توصي - 

 .النواحي وخاصة االعالن 

 الدراسة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمعلنيين عبر مواقع الشبكات االجتماعية           توصي - 

. 

 الدراسة بضرورة االهتمام اكثر بترتيب وتنسيق المواد اإلعالنية المقدمة في مواقع            توصي - 

 . االجتماعية الشبكات

 تناسـب  الدراسة بوضع ضوابط للمعلنيين عند رغبتهم في االعالن وذلـك بمـا ي             توصي - 

 .مضمون االعالن مع فئات الجمهور المستهدفة 

 الدراسة بتحسين مزايا الخدمات المقدمة للشركات المعلنة ممـا يزيـد مـن ثقـة                توصي - 

 .الجمهور بهذه االعالنات 

وتمكين إقبالهم بشكل أكبـر علـى هـذه         ، الدراسة بتعزيز االهتمام أكثر بالمعلنين       توصى - 

 .المواقع للإلنتفاع بخدمات مواقع الشبكات االجتماعية

 عواختيار اوقات تتناسب م   ، الدراسة بتقليل استخدام االعالن بشكل يزعج الجمهور       توصى - 

 .الجمهور فى ظهوره

 وتطويره بشكل أفضل حتـى      ،للتسويق االلكتروني  الدراسة باالهتمام وتفعيل أكثر      توصى - 

 .يصبح ذو جماهيرية ومصداقية عالية

النها تـساعد فـي انتـشار       ، الدراسة بتفعيل دور التجارة االلكترونية بشكل أكبر         توصى - 

 .االعالن بشكل أكبر

 بضرورة االستفادة من الشبكات االجتماعية من قبل المعلنيين في فلسطين           اسة الدر توصي - 

.  
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  املـــــالحــــــق
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  االستبانة ) : ١ ( ملحق

   اهللا الرحمن الرحيمبسم

   غزة– االسالمية الجامعة

   اآلدابكلية

  عالقات عامة واعالن/  الصحافة واالعالم قسم

  

   بعنوانبحث

   الشبكات اإلجتماعية في اإلعالناستخدامات

  "دراسة ميدانية على عينة من المعلنيين " 

  : الكريمة تيأخ،  الكريم أخي

نضع بين أيديكم استبانة علميـة      ، أطيب التحيات ونتمنى لكم وافر الصحة والعافية         نهديكم

  .بغرض الحصول على نتائج بحثية هادفة 

 الدراسة العلمية تأتي ضمن متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العالقـات             هذه

  .في االعالن وتهدف الى التعرف على استخدامات الشبكات االجتماعية ، العامة واالعالن

 معنا والتفاعل من خالل تعبئة هذه االستبانة إلنجاز هذا الجهد العلمي            ل منكم التعام  ونرجو

علمـاً ان هـذه     ، المتواضع من اجل اثراء البيئة العلمية في مجال العالقـات العامـة واالعـالن             

حسن تعاونكم  شاكرين لكم   ،المعلومات التي سيتم االدالء بها ستكون ألغراض البحث العلمي فقط           

  .واهللا ولي التوفيق .. 

  :ني الطالبتعمل

   الخزندارندى     اللدعة بسمة

   :اشراف

  أمين وافي. د
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  : الدراسة مشكلة

 االعالنات االلكترونية من العوامل المؤثرة على السلوك الشرائي لدى االفراد في            اصبحت

ولذلك اهتمت الشركات واصحاب المنتجات بتصميم هذه االعالنات ونشرها عبر مواقع           ، المجتمع  

نظراً لما لها من أثر في تسويق منتجاتها كونها وسـيلة           ، والمواقع االلكترونية    ةالشبكات االجتماعي 

  .جية فعالة في العصر الحاضر تروي

 هنا ظهرت مشكلة الدراسة والتي تكمن في مدى التعرف على تـأثير اسـتخدامات               ومن

  .الشبكات االجتماعية في االعالن لدى بعض الشركات في قطاع غزة 

  : الدراسة تساؤالت

  هو االعالن االلكتروني ؟ ومتى نشأ؟ وماهي اشكاله وانواعه ؟ وما هو الدور الذي يقوم به ؟ما -

  طرق قياس االعالن عبر االنترنت ؟ وما مدى مصداقيته؟ ومن هو جمهوره ؟ماهي -

 هوالفرق بين االعالن االلكتروني واالعالن التقليدي ؟ وما مدى استخدام االعالن االلكتروني ما -

 ؟في فلسطين 

  مدى استخدام المعلنيين للمواقع االلكترونية ؟وماهي دوافع تعرضهم لها ؟ما -

 مدى اعتماد المعلنيين على مواقع الشبكات االجتماعية على االعالنات والتسوق من وسائل ما -

 االعالم االخرى ؟

 عند الرغبة باالعالن على مواقع المعلنيين ابرز المشكالت او المعوقات التي تواجه ماهي -

 الشبكات االجتماعية ؟

  تساعد التجارة االلكترونية في عمليات االعالن ؟ وهل هناك عالقة تربط بينهما ؟هل -

  التي تواجهها الشركات والجماهير في عملية التسويق االلكتروني ؟والصعوبات المزايا ما -

  االسباب التي دعت الى التوجه الى التسويق االلكتروني ؟ماهي -

 في عرض وتقديم الخدمات للمعلنيين والجمهور في التسويق منوحة توفر الثقة الممادرجة -

 االلكتروني؟
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      العامة السمات
   .أنثى  .ذآر  : النوع . ١
    .٣٠ من أقل – ٢٠  : العمر .٢
    .٤٠ من أقل – ٣٠    
    .٥٠ من أقل – ٤٠    
    .فوق فما ٥٠    
       
 أرمل  مطلق  متزوج  أعزب  : االجتماعية الحالة .٣
 الجنوب  الشمال  الوسطى  غزة  : المنطقة .٤
 عليا دراسات  بكالوريوس  متوسط دبلوم  ثانوية  : العلمي المؤهل .٥
     : العلمي التخصص .٦
   أعمال إدارة     
 وإعالم صحافة   
 عامة عالقات   
 انجليزية لغة   
 هندسة   
 ----------------------------- : أخرى    
   انتاجية مؤسسة  خدماتية مؤسسة  : العمل مكان .٧
 --------- : أخرى  موظف  قسم رئيس  مدير  : العمل طبيعة .٨

       التساؤالت
 ؟ االنترنت على حساب لك يوجد هل .٩
    ال   نعم  
 ؟ االنترنت استخدام في تقضيها التي الساعات عدد آم .١٠
 ذلك من أآثر  ساعات ٤  ساعات ٣  ساعتان   واحدة ساعة  
 هل ترى أناإلعالن عبر االنترنت يسد حاجة الشرآة في اإلعالن ؟ .١١
   .ما حد إلى  ال   نعم  
 هل يوجد لك حساب على أحد مواقع الشبكات االجتماعية ؟ .١٢
    ال   نعم  
  مواقع الشبكات االجتماعية يمكن استخدامها في اإلعالن عن منتجات أو خدمات مؤسستكم ؟هل ترى أن .١٣
   .ما حد إلى  ال   نعم  
 )يمكنك اختيار أآثر من إجابة( ما أهم المواقع التي يمكن استخدامها في ذلك ؟ .١٤
 . عن طريق الفيسبوك 
 . عن طريق تويتر 
 . عن طريق اليوتيوب 
 . عن طريق المواقع االلكترونية 
 .-----------------------------------: أخرى  
 هل ترى ان مواقع الشبكات االجتماعية لها دور هام في التأثير على الجمهور في اإلعالن ؟ .١٥
   .ما حد إلى  ال   نعم  
 :هل ترى إن مواقع  الشبكات االجتماعية أثرت على الوسائل اإلعالنية التقليدية اآلتية  .١٦
  .ما حد إلى  ال  نعم  : مطبوعة صحف 
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  .ما حد إلى  ال  نعم  : تلفزيون 
  .ما حد إلى  ال  نعم  : راديو 
  .ما حد إلى  ال  نعم  : إعالنية لوحات 
  .ما حد إلى  ال  نعم  : SMS قصيرة رسائل 
  .ما حد إلى  ال  نعم  : والفتات ملصقات 
  .ما حد إلى  ال  نعم  : مجالت 
 ما رأيك في أداء مواقع الشبكات االجتماعية من حيث نشرها لإلعالن؟ .١٧
 .ضعيف  .مقبول  .متوسط  .جدا جيد   .ممتاز  
 هل ساعدت التجارة االلكترونية في إعالناتك؟ .١٨
   .ما حد إلى  ال   نعم  
 ما مدى ثقة الجمهور في اإلعالنات التي تقدمها الشرآة عبر مواقع الشبكات االجتماعية ؟ .١٩
 .ضعيف  .مقبول  .متوسط  .جدا جيد   .ممتاز  
 )يمكنك اختيار أآثر من إجابة( ؟ لإلعالنالخاصة بك ما أآثر المواقع االجتماعية التي تستخدمها الشرآة  .٢٠
  
 

Twitter 
  تويتر      

Face Book 
 بوك فيس     

YouTube 
 يوتيوب      

LinkedIn  
 إن لينكد     

 ----------:أخرى 

 ما شكل اإلعالن التي تستخدمه مع الجماهير في مواقع الشبكات االجتماعية ؟ .٢١
 -------- : أخرى  Email إعالن  فيديو إعالن  منبثق إعالن   نصي إعالن  
 ) يمكنك اختيار أآثر من إجابة( ما ابرز جوانب القصور في إعالن مواقع الشبكات االجتماعية من وجهة نظرك ؟  .٢٢
 .ضعف مصداقيتها و موضوعيتها  
 .بطئها في تحديث اإلعالنات  
 .عدم استخدامها لوسائط متعددة آالفيديو والصور 
 ).الشكل الفني (قلة جاذبيتها  
 . إزعاجها للمستخدمين  
 --------------------------:  أخرى حدد  
يمكنك (ات االجتماعية ؟ ما ابرز المعوقات التي تواجهك عند الرغبة في االستفادة من اإلعالن المنشور على مواقع الشبك .٢٣

 ) اختيار أآثر من إجابة
 .عدم تحديث موادها اإلعالنية باستمرار  
 .عدم استخدام وسائط متعددة آالفيديو والصور  
 .قلة ترتيب وتنسيق المواد اإلعالنية المقدمة في مواقع الشبكات االجتماعية 
 . آثرة اإلعالنات  
 --------------------------:  أخرى حدد  
 )يمكنك اختيار أآثر من إجابة( التي تقدمها لك مواقع الشبكات االجتماعية؟ ما أهم مزايا الخدمات اإلعالنية .٢٤
 .وصول المستهلك إلىأدق التفاصيل المعروضة في اإلعالن عن المنتج  
 . الجمهور على الخدمات التي تقدمها الشرآة قياس درجة إقبال 
 .المرونة في تعديل أو تغيير اإلعالن بسهولة  
 . إمكانية تعرض لإلعالن في أي وقت يناسب المستهلك 
 .وصول إلى الجمهور السرعة في ال 
 --------------------------:  أخرى حدد  
 ).يمكنك اختيار أآثر من إجابة(ما دوافعك لإلعالن عبر مواقع الشبكات االجتماعية ؟ .٢٥
 .البحث عن مستهلكين جدد  
 .تحسين الصورة الذهنية للشرآة  
 .وجود عالمات تجارية منافسة  
 --------------------------:  أخرى حدد  
 ). لألهم١مع إعطاء رقم ( ما وسائل تقيم  فعالية إعالنك عبر مواقع الشبكات االجتماعية ؟  .٢٦
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 .من خالل استطالعات رأي الشرآة للمستهلكين  
 .النات الشرآة في المواقع من خالل العداد االلكتروني من خالل مالحظة الزيادة المستمرة في عدد المتطلعين على إع 
 .من خالل تلقي شكاوي أو اقتراحات المستهلكين عبر مواقع الشبكات  
 --------------------------:  أخرى حدد  
  عبر مواقع الشبكات االجتماعية يحقق نتائج أآثر من اإلعالن عبر الوسائل التقليدية ؟هل تجد أناإلعالن .٢٧
   .ما حد إلى  ال   نعم  
 
 

  ----------------------------------------------------------------------------- : السبب اذآر ) نعم ( بـ اإلجابة آانت إذا
 

 ما هي نظرتك المستقبلية لتطوير أداء اإلعالنات على مواقع الشبكات االجتماعية في فلسطين ؟ .٢٨
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   االجتماعيةات المعلنة في الشبكالشركات ) : ٢ ( ملحق

  

  

  : االجتماعية وتبلغ تسع شركات ات الشركات المعلنة في الشبكقائمة

 . االسالميةالجامعة .١

 . فلسطينبنك .٢

 . السقاشركة .٣

 . معاوكالة .٤

 . حضارةشركة .٥

 . جوالشركة .٦

 . شركة االتصاالت .٧

 . األعمالات تطوير خدمشركة .٨

 . الجامعية للعلوم التطبيقيةالكلية .٩
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   واملراجعاملصادر
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   والمراجع المصادر

  

  القرآن الكريم  : أوالً

  

  الكتب : ثانياً

   العربيةالكتب -

  ) .١٩٩٩،الدار المصرية اللبنانية:القاهرة(بدون ط ،االعالن، سعيد الحديدىمني )١

  ).١٩٩٨،دار اليازورى:عمان(١ط،االعالن بين النظرية والتطبيق، منديل الفاغىعبدالجبار )٢

  ).م٢٠٠٢،دارالمناروالقادسية:غزة(،١ط،استراتجيات االعالن، الصالح مروان )٣

 ).٢٠٠١،دار الفاروق:القاهرة(١ط،روب وآخرون التجارة االلكترونية،سيمس )٤

  ).١٩٧٦،عالم الكتب:القاهرة(،١ط،بحوث االعالم واالسس والمبادئ ، حسينسمير )٥

ـ             ،أحمد بـن مرسـلي      .د )٦ صال منـاهج البحـث العلمـي فـي بحـوث االعـالم واالت

  ).٢٠٠٣ المطبوعات الجماعية  واندي:الجزائر(،١ط،

  : االجنبية الكتب -

 Planet Google ، Randall strossكتاب )١

  

 :األبحاث العلمية  : ثالثاً

  

رسالة ، العاملة في قطاع غزةبنوكواقع استخدام التسويق االلكتروني لدى ال، االسطلرند )١

 ).٢٠٠٩،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية:غزة( غير منشورةماجستير

الجامعة :غزة( غير منشور تخرجبحث،التجارة االلكترونية،قويدر ،أبورمضان، صبيحوسام )٢

 ) .٢٠٠٣االسالمية 

 غيربحث تخرج ،انشاء موقع تجاري الكتروني،عبد الغنى،مشتهي، هللومحمد )٣

 ) .٢٠٠١،الجامعة االسالمية:غزة(منشور
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ر اعالنات االنترنت على مراحل اتخاذ قرار الشراء عند الشباب تاثي،  تايه نضال )٤

  ).٢٠٠٧،الجامعة االسالمية،غزة(،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعي الفلسطيني 

  

  :مقاالت عربية  : رابعاً

- ٤- ١٧نشر ،جريدة سياسية يومية_مقال من موقع جريدة المدى االلكتروني، حسنجالل )١

٢٠١٠ 

 ٢٠٠٩- ١- ٢٩نشر ،١ط ،  من مجلة سعودي ساينمقال، بن ناصر الشتويمساعد )٢

موقع مدرسة الصافة المستقلة ،مقال االعالن االلكتروني، عادل كطواف السرايالصحفي )٣

 www.ijschool.netااللكتروني 

موقع الجزيرة نت ، مقال ، " شبكات اجتماعية على اإلنترنت.. نيو ميديا" )٤

www.aljazeera.net،  ٢٠٠٩-٦- ٢٨نشر 

 ٢٠٠٨،صحيفة الكترونية سياحية ،مقال  حمالت تسويقية يديرها المستهلك  ،المسلة )٥

٢٠٠٨ www.almasalla.travel.  

 ٢٠٠٩،مدونة صدف ، االعالن عبر الفيس بووكمزايا,ابراهيم  ،الجبور )٦

  : مقاالت اجنبية 

شركة ، مقال ، كليمونز استاذ ادارة العمليات في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا ايريك )١

Tsch cranch ،  ٢٠٠٩- ٣-٢٢نشر 

 ٢٠٠٩- ٦-٤٢ نشر ، Imedia Connection شركة ،مقال،  بيكار ايريك )٢

كلية ،مقال االعالن من خالل الشبكات االجتماعية لجامعة هارفرد،ساره،جبيبن،جليبرت )٣

  ادارة االعمال 

  ٢٠٠٦- ١- ١٥نشر في ، مقال ، ) خبير تجاري( سنكلر كيفن )٤

 االعالن الشعبى لشركة فاليشمن قبةح نهاية االعالن التقليدى وبدء المق،دايف،سيفرى )٥

  fourm.illaftrain.co.uk في نشرهيالرد

 ٢٠١٠-٤- ١٥ www.planetsrk.comفينشر، مقال،  دايرتاكاترين )٦
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٧( Harve de Grace, Web Ad. vantage,Copyright 1998-

2011,Webadvantage.net– الطبع قوقح، ويب ادفانتيج، هارف دي جريس 

 Webadvantage.net. نشر في موقع ،٢٠١١- ١٩٩٨محفوظة لعام 

٨( Danah M. boyd and Nicole B.Ellison ,Social network sites: 

Definition,history.– االجتماعية التعريف اتالشبك، دانة بويد و نيكول إليسون 

 jcmc.imdian.edu فينشر. والتاريخ

٩( Barker, Robert L. (Ed.). (1999). The social work dictionary  

(4th Ed.). Washington, DC: NASW Press–قاموس العمل ،روبرت ، باركر

 amazon.com فينشر.ناسو برس ،واشنطن،جتماعياال

  :مقابالت: خامساُ

  ،عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة االسالمية،مقابلة، الحويحي نبيل. د.أ

  .في تمام الساعة الواحدة ظهراً ،السبت ،5-2011- 14

  

  : االنترنت مواقع: سادساُ

 يق بالتعاون مع العربية لالعالن والتسوwww.ajeal.net اجيال االلكترونية  بوابة )١(

 www.ar-ad.comااللكتروني 

 

  

 


