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المستخلص
تكمن مشكلة الدةاسة في أنه لقد لوحظ أن مواقع التواصل االجتماعي في الشركات لم تكن بالصوة المثلى األمر الذي
قد يؤثر على مستوى التسويق اإللكتروني.
هدفت الدةاسة إلى التعرُّ ف على مدى العالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني ومعرفة العالقة التي تربط بين
الواتساب والتسويق اإللكتروني.
عليه يمكن صياغة مشكلة الدةاسة في األسئله اآلتية:هل توجد عالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني؟ ماهي
العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني؟.
من أجل التحليل والدةاسة الموضوعية لمشكلة الدةاسة فقد اختبر فرضيات الدةاسة ،وتمثلت في الفرضية األولى :توجد
عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني ،الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين
الواتساب والتسويق اإللكتروني.
اعتمدت الدةاسة على بعض المناهج البحثية اآلتية :المنهج االستنباطي ،للتعرُّ ف على طبيعة المشاكل وصياغة الفروض.
المنهج االستقرائي ،الختباة صحة الفروض ،المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاةيخي للدةاسات السابقة.
توصلت الدةاسة إلى عداد من النتائج الخاصة بالدةاسة أهمها إسهام المواقع في زيااد الكفاء المهنية والنجاح التسويقي،
ساهمت المواقع في إادخال ثقافات تسويقية واجتماعية في المجتمع السواداني ،تساهم المواقع في زيااد وعي التسويقي.
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كما توصلت الدةاسة لعداد من التوصيات منها ضروة اهتمام الدولة بمواقع التواصل االجتماعي من خالل ادمجهم في
 تجويد وتطوير الرسائل التسويقية،الخطط االستراتيجية لبرامجها الداعمة للتنمية والتطوير واستصحاب التسويق اإللكتروني
.عبر المواقع اإللكترونية
 التسويق االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي:الكلمات المفتاحية

.
The role of social networking sites on e-marketing
Case study:Amazone company for food products

Abstract
The problem of the study is that it was noticed that social networking sites in companies were
.not in the optimal way, which may affect the level of e-marketing
The study aimed to identify the relationship between Facebook and e-marketing, and to know
.the relationship between WhatsApp and e-marketing
Therefore, the study problem can be formulated in the following questions: Is there a
relationship between Facebook and e-marketing? What is the relationship between WhatsApp
؟and e-marketing
For the sake of objective analysis and study of the study problem, he tested the study
hypotheses. The first hypothesis is: There is a statistically significant relationship between
Facebook and e-marketing, the second hypothesis: There is a statistically significant
.relationship between WhatsApp and e-marketing
The study relied on some of the following research methods: The deductive approach, to identify
the nature of problems and formulate hypotheses. The inductive approach, to test the validity of
the hypotheses, the descriptive analytical method and the historical method of previous studies.
The study found a number of findings related to the study, the most important of which is the
website’s contribution to increasing professionalism and marketing success. The sites have
contributed to the introduction of marketing and social cultures in the Sudanese society. The sites
contribute to increasing marketing awareness.
The study also reached a number of recommendations, including the need for the state to pay
attention to social networking sites by integrating them into the strategic plans of its programs
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supporting the development and development and the use of e-marketing, improving and
developing marketing messages through websites.

Keywords: social networking sites, e-marketing.
أوالً :اإلطار المنهجي
تمهيد:
إن مساحات المعرفة تمتد يوما بعد يوم تحمل في طياتها تطوةا جديدا يخدم البشرية وييسر العسير لكل األبواب المغلقة
والمجهولة ،ويفتح آفاقا ةحبة لكل صاحب إبداع وابتكاة ليدلي بدلوه في ساحات العلم المختلفة.
تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر بوابة شبكة اإلنترنت من أحدث ما جاادت به أسواق المعرفة الحديثة من منتجات
تكنولوجيا االتصاالت واألكثر شعبية ،وةغم أنها أُنشئت في األساس للتواصل االجتماعي بين األفرااد فإن استخداماتها إمتدت
لتشمل جوانب أخرى كثير متعداد .
وقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي اليوم من المؤسسات المهمة التي استحوذت على التسويق مما أثر على عاادات
وسلوكيات المتعاملين في مجال التسويق.
يحاول الباحثان من خالل هذه الدةاسة الوقوف على كيفية تناول هذه المواقع للتواصل االجتماعي واستخدامها في
التسويق ومدى التحوالت التي أحدثتها والوقوف على الجوانب اإليجابية والسلبية التي أثرت وكيفية المعالجة.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في ماادوة مواقع التواصل االجتماعي على التسويق اإللكتروني ،وأيضا لوحظ أن مواقع التواصل
االجتماعي في الشركات لم تكن بالصوة المثلى األمر الذي قد يؤثر على مستوى التسويق اإللكتروني.
ولإلحاطة بجوانب األطروحة ولتوضيح مضامين المشكلة ةأيت أن أطرح التساؤالت التالية كتساؤالت (فرعية) مثل:
 .1هل توجد عالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني؟
 .2ما العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني؟

أهمية الدراسة:
أ .األهمية النظرية
تنبع أهمية هذه الدةاسة في محاولة تغطيتها للجوانب المعرفية التالية:
 .1على الرغم من وجواد بحوث وادةاسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي إال أن األمر في حاجة لمزيد من البحث في
هذا المجال.
 .2ابراز مفهوم مواقع التواصل االجتماعي وأبعااده المختلفة على المؤسسات الخدمية.
 .3إعدااد إطاة نظري يظهر مدى وجواد عالقة بىين مواقع التواصل االجتماعي و التسويق اإللكتروني وتحديد اتجاه هذه
العالقة.
 .4أنها ادةاسه تحليليه لواقع مواقع التواصل االجتماعي في المؤسسات الخدمية .
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ب .األهمية التطبيقية
يتوقع من هذه الدةاسة الةبط بين مواقع التواصل االجتماعي كوسـيلة اتصـال في مجال التسويق اإللكتروني كمسـتفياد
مـن هذه الوسائل من خالل اآلتي:
 .1سد فجو علميه تساعد في مواقع التواصل االجتماعي .
 .2توفير معلومات جيد لمتخذي القراة في التسويق اإللكتروني.
 .3توفير مراجع للدةاسه في التسويق اإللكتروني.
 .4إضافه علمية جديده في المكتبات.

أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى بلوغ مرامي وأهدف هي:
 .1مدى العالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
 .2معرفة العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني.

فرضيات الدراسة:
ُ
وضعت الفرضيات التالية:
لإلجابة على مشكلة الدةاسة المطروحة واألسئلة الفرعية
الفرضية الرئسة هناك عالقة بين مواقع التواصل االجتماعي والتسويق اإللكتروني في شركة امازون للمنتجات الغذئية التي
تتفرع منها الفرضيات التالية:
الفرضية األولي :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الواتساب والتسويق اإللكتروني االلكتروني.

مناهج الدراسة:
يعتمد البحث على المناهج اآلتية:
 .1المنهج التاةيخي ،لعرض الدةاسات السابقة.
 .2المنهج االستنباطي ،للتعرُّ ف على طبيعة المشاكل وصياغة الفرضيات.
 .3المنهج الوصفي التحليلي.
 .4المنهج االستقرائي ،الختباة صحة الفرضيات.

حدود الدراسة:
تتمثل في اآلتي:
الحدواد المكانية :شركة امازون للمنتجات الغذائية.
الحدواد الزمانية :الفتر من ( 2014م 2211 -م ).
الحدواد البشرية :عينة من الموظفين والعاملين بشركة امازون للمنتجات الغذائية.

مصادر جمع بيانات الدراسة:
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تتمثل في اآلتي:
 .1المصاادة الثانوية :الكتب والمجالت العلمية وشبكة المعلومات الدولية وأخرى.
 .2المصاادة األولية :الرسائل الجامعية واالستبانة.
شكل رقم ( )1نموذج الدراسة
المتغير المستقل

المتغير التابع

مواقع التواصل االجتماعي
 .1الفيسبوك
 .2الواتساب

التسويق اإللكتروني

المصدة إعدااد الباحثان 2211م.

ثانيأ :الدراسات السابقة:
بعض الدةاسات التي تناولت أمر مواقع التواصل االجتماعي في مجاالت مختلفة كانت كمايلي:
دراسة :حميديــة قاســم 2014م:
هـــــدفت الادةاســـــة إلـــــى تبيـــــان أهميـــــة الفيســـــبوك كوســـــيلة العصـــــر وتبيـــــان أهميـــــة
العمـــــاللتطـــوعي والـــربط بـــين مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي كوســـيلة اتصـــال والعمـــل التطـــوعي كمستفياد من هذه
الوسيلة وقاد توصل الباحث لعاداد من النتائج منها :التوجــه نحـــو اســـتخادام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي كوســـيلة إعـــالم
وأعـــالن وتواصـــل لتحقيق األهاداف التطوعية الخيةية للجمعية ،تمنح مواقع التواصل االجتماعي لمستخادميها خاصية متابعة
نشاطات الجمعية قبل وأثناء وبعاد االنتهاء من اأنشطة مما يادعم كسب ثقة المتابعين في أعضاء الجمعية و تعـــداد وتنـــوع
المنشـــوةات والتطبيقـــات عبـــر صـــفحة الفيســـبوك وذلـــك يبـــرة أن أهـــداف الجمعية متنوعة وان عنصة الحيااد ال يطغى
على المنشوةات و يســــاهم التوجــــه المباشــــر لمســــتخادمي مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي باســــتعمال اللغــــة
العةبيــة إلــى زيــااد التفاعــل والتواصــل علــى اعتباةهــا اللغــة األكثــر انتشــاةا أو اســتعماال للجميع مقاةنة باللغات األخةى
وأهم التوصيات لهذه الادةاسة -:االستخادام األمثل للوسائل المتاحة التي توفةها مواقع التواصـل االجتمـاعي بـاألخص خاصية
الفياديو واســـتقطاب أكبـــر عـــداد مـــن مســـتخادمي مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وذلـــك مـــن خـــاللخاصية نشة
المناشية انطالقا من صفحة الجمعية و ضـــروة االســـتمةاةية لزيـــااد الـــوعي للمجتمـــع بﺄفكـــاة األعمـــال التطوعيـــة
وذلـــك مـــن خالل تكثيف الجهواد والنشة الادائم عبة مواقع التواصل االجتماعي.
دراسة :سلطان مسـفر5112م:
هدفت الادةاسة لإلجابـــة عـــن الســـؤال مـــا ادوة شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي خادمـــة العمل اإلنساني
ويتفةع عنه األسئلة التالية -:ما العمل اإلنساني وأهميته؟ ما شبكات التواصل االجتماعي وأهميتها؟ما الادوة اإيجابي لشبكات
التواصل االجتماعي في حالة السـلم واالسـتقةاة وفـي حـاالت ضطرابات والنكبات وقاد أظهةت الادةاسة النتائج التالية  -:أن
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العمل اإلنساني مطلب اجتماعي وفةادي في القاديم والحاديث وشــبكات التواصــل االجتمــاعي شــبكات تفاعليــة تنــتج التواصــل
بــين المســتخادمين فــي اي وقت ومن أي مكان والعمل اإلنساني شكل من أشكال التكافل اإلنساني المتمثل في تقاديم الخية و
مـــن أادواة شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي حـــال االضـــطرابات والنكبـــات قســـمت لقســـمين أادواة اداخليـــة
وأخـــرى خاةجيـــة فـــي حـــال األادواة الاداخليـــة عليهـــا بيـــان الحقيقـــة وتسليط الضوء علي األضةاة والخسائة وتوضيح
طرق وأساليب الادعم والمسـاعاد وأمـا فـي حالـة األادواة الخاةجيــة عليهـا التوعيــة الادينيـة والصـحية واألمنيــة باإلضـافة
للتنســيق الخيةي وتتميـــــــز شـــــــبكات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي بالعالميـــــــة والتفاعليـــــــة باإلضـــــــافة
لســـــــهوله االستخادام وتوفية الوقت والجهاد والمال.
واهم التوصيات لهذه الادةاسة -:نشة ثقافة االستخادامات اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي وادعماألبحاث
والمشةوعات العلمية التي تسهم في بناء منظومة اجتماعيـة تواصـلية افتةاضية تتسع حادوادها لجميع العالم والســـعي فــــي
توحيــــد الجهـــواد اإلعالميــــة فــــي جانــــب العمـــل اإلنســــاني وتــــوفية قاعــــد بيانات ألهم مواقع التواصل االجتماعي
وطرق استخادامها وإنشاء أو تطوية المواقع المهتمة بالعمل اإلنساني والعمــل المشــتةك والتعــاون البنــاء مــن أجــل الخــروج
بمنظومــة عالميــة وتواصــلية بــين تلك الشبكات االجتماعية.
دراسة :ايمان عبدالرازق5112م:
هــــدفت الادةاســــة إلــــى التعــــرُّ ف علــــى ادوة االنســــتقةام فــــي تحفيــــز الشــــباب علــــى العمــــل التطوعي
ومادى فاعلية االنستغرام في التﺄثية على مواقف الشباب تجاه العمل التطوعي وتوصلت الادةاسة إلى النتائج التالية -:أن أكثــر
أنــواع العمــل التطــوعي انتشــاة علــى مواقــع االنســتغرامهــي مســاعاده الفقــراء المحتاجين و تادةجت بعاده المشاةكة فـي
تنظـيم الفعاليـات واالهتمـام باألةامـل وقضـايا المعاقين ثم قضايا العمالة الوافاد  ،وأشـــاةت الادةاســـة إلـــى إن أســـباب
االعتمـــااد علـــى مواقـــع االستغرام فـــي نشـــر العمـــل التطوعي هي سةعة وسهولة الوصول إليها وسعة انتشاةه ،إن
مســتوى متابعــة الشــباب البحةينــي لمواقــع التواصــل االجتمــاعي كــان مةتفعــا فقــط)(0.6%مــــن العينــــة ال يتــــابعون
مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي و( (99.4%مــــن الشــــباب البحةيني يتابعون مواقع التواصل االجتماعي )(%89.7
مـــن عينـــة الشـــباب البحةينـــي تعجبـــه األفكـــاة التطوعيـــة المطروحـــة عبـــراالستغرام ( (%96.5من العينة يةون أن
االنستقةام وسيلة مناسبة لنشة األعمال الخيةية والبعض يتﺄثةون بما ينشة خالل االنستقةام عن األعمال التطوعية ،إن عالقــة
االنســتقةام بالعمــل التطــوعي تمثلــت فــي المةتبــة األولــى بعــرض المشــاةيع المنجز واألعمال التي تحققت ثم اطالع
المتابعين علي آخـر المسـتجادات ولإلنسـتقةام تـــﺄثية علـــى وعـــي المجتمـــع حـــول التطـــوع كمـــا ســـاعاد علـــى زيـــااد
الـــراغبين فـــي العمـــل التطوعي وتعةض صفحاته أعمال تطوعية حقيقية أهم التوصيات :ضةوة عمل ناادي للمتطوعين
لتطوية مهاةتهم التطوعية،
عمــــل حســــاب يجمــــع كافــــة األعمــــااللتطوعيــــة المحليــــة والخليجيــــة لســــهولة وصــــول المتطوعين له الى جانب
عمل تجمع إلكتةوني للمتطوعين لتباادل الخبةات ،ضةوة االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي في توثيق كل األموة المتعلقـة
بالعمـل التطوعي.
دراســة :إيميلـــي ال كــاس و أﺧـــرون5112م:
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منـــذ إن ســـمحت مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي مثـــل الفيســـبوك ومـــاي ســـبيس للمنظمـــات بالحصـــــــول
علـــــــي صـــــــفحات أو المشـــــــاةكة كﺄعضـــــــاء بـــــــدأت المنظمـــــــات بضـــــــم هـــــــذه االســــتةاتجيات الــــى
بــــرامج العالقــــات العامــــة الخاصــــة بهــــا وبــــدأت المنظمــــات الةبحيــــة باستخادام هذه المواقع للمساعاد في تعزيز
واطالق العالمات التجاةية القائمة عليها في المقابــــل ال يعلــــم إال القليــــل بكيفيــــة اســــتفااد المنظمــــات الغيــــر ةبحيــــة
والحصــــول علــــىإيجابيــــات شـــــبكات التواصــــل االجتمـــــاعي ،ومــــن خـــــالل تحليــــل مضـــــمون 275صـــــفحة
للمنظمات غير ةبحية عبة الفيسبوك بعينه عشوائية للصفحات القانونية في الفيسـبو ك بحثــــت هــــذه الادةاســــة كيفيــــة
اســــتخادام المنظمــــات للشــــبكات االجتماعيــــة لتعزيــــز المهــــام والبـرامج الخاصــة بهــا وتبــين أن وجـواد الصــفحات
بحــد ذاتهــا ال تـوادي الــى زيــااد الــوعي أو المشاةكة في المقابل فإن التخطيط الجياد والبحث يؤاديان إلى إفااد المنظمات
غيرالربحيـــة فـــي محـــاوالتهم لتطـــوية عالقـــات التواصـــل االجتمـــاعي مـــع عمالئهـــم وأصـــحاب المصلحة.
وتوصلت الادةاسة للنتائج التالية  )%74( :يقومون بمناقشة ونشة المعلومات االستةاتيجية عبة صفحاتها في حين  %36لم
يقمن بذلك ،قلــــة مــــن المنظمــــات الغيــــر ةبحيــــة اســــتخادمت الفيســــبوك كمتــــنفس لتقــــديم التبةعــــات الخيةية بنسبة
%13أو اإلعالن عن فةص التطوع الحالية ،الةعايـــة الصـــحية والتعليميـــة غيرالربحيـــة لهـــا النصـــيب األوفـــر مـــن
الحصـــول علـــي التبةعات عبة الفيسبوك عوضا عن القطاعات أالخةى.
دراسة :محمد عائض المحطاني5111م:
هدفت هذه الدةاسة إلى التعرُّ ف على أثر استخدام البرمجيات االجتماعية على كفايات التعليم اإلكتروني لدى مجتمع
المماةسة من أعضاء الهيئة التدةيس في جامعة الملك خالد.
اعتمدت على المنهج التجريبي ،وذلك بدةاسة أثر المتغير والمستغل(البرمجيات االجتماعية) على المتغير التابع
(اكتساب كفاءات التعليم اإلكتروني) المتعلمة بموضوعات التعليم في مجتمع المماةسة .وتكوّن مجتمع الدةاسة من جميع
أعضاء مجتمع مماةسة التعليم اإلكتروني بجامعة بجامعة الملك خالد وعدادهم ( (42عضوا أجريت عليهم الدةاسة ،وذلك
بتقسيم إلى مجموعتين إحداهما تجربية تفاعلت باستخدام البرمجيات االجتماعية ،واألخرى ضابطة تفاعلت بالطرادية للمجتمع
والمابمة على استراتيجية التعليم المدمج وتمثلت أادوات الدةاسة في إختباة تحصيلى للجانب المعرفي اتجاه لموضوعات التعليم،
واختباة الفروض تم تحليل البيانات واستخدام تحليل التباين.
وتوصلت الدةاسة إلى نتائج أهمها توجد فروق بين المجموعتين لصالح التجريبية فياالختباة التحصيلي لصالح
المجموعة التجريبية ولم وجد فروق بين المجموعتين فينفس االتجاه.

المبحث األول
مواقع التواصل االجتماعي
أوالً :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
إن مواقع التواصل االجتماعي ،واحد من برامج اآللية التفاعلية التي ظهرت في المجتمع الحديث كناتج من نواتج شبكة
اإلنترنت ،تلك الشبكة التي يسرت للشعوب للتواصل واالندماج مما تسبب في ظهوةها ووجدت كثير من التداول والتناول وقد
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إزادااد اإلهتمام األكااديمي بقضايا المواقع االجتماعية والمجتمع االفتراضي منذ أن شكل اإلنترنت فضاءه المعلوماتي ونجاحه في
تﺄسيس جماعته االفتراضية وعبوةه إلى الماليين(.بشري2212 ،م)
ويرجع مفهوم مصطلح المجتمع االفتراضي إلى هاواةاد ةينجولد ) (Rhngoldالذي كتب الكتاب األول والرائد في هذا
السباق بعنوان المجتمع االفتراضي ) (VirtualCommunityوالذي عرفه على أنه تجمعات اجتماعية تشكلت من أماكن متفرقة
في أنحاء العالم يتقاةبون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر والبريد اإللكتروني يتباادلون المعاةف ويكونون
الصداقات ،تجمع بين هؤالء األفرااد إهتمامات مشتركة ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من تفاعالت ولكن ليس عن قرب،
وتتم هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي اإلنترنت الذي بدوةه ساهم في حركات التشكيل االفتراضية.
يشكل المجتمع االفتراضي مجال نمو المواقع االجتماعية ،ويشكل الفضاء المعلوماتي )Cyber) Spaceالحيز واإلطاة
الذي تتم في سياقه تجميع خيوط المواقع االجتماعية وقد عرفتهذه المجتمعات العالم الفضائي غير المرئي وغير المرتبط بمكان
وزمان والذي تتداول اداخله المعلومات اإللكترونية.
وهي عباة عن أنظمة مةتبطة بنـوع أو أكثـر مـن أنـواع التـرابط التـي تشـمل القـيم والـرؤى واألفكــاةالمشـــتةكة واالتصـــال
االجتمـــاعي ،القةابــة ،الصـــراع ،التبـــاادالت الماليـــة ،التجاةيـــة والعضــوية المشــتةكة فــي المنظمــات ،والمجموعــات
المشــاةكة فــي حــدث معــين وجوانــب أخةى عادياد في عالقات اإلنسان.
وتسعى عموم المواقع االجتماعية إلى خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي تقني ،يجمع مجموعة من األشخاص من
مناطقوادول مختلفة في موقع واحد ،تختلف وجهاتهم ومستوياتهم وألوانهم ،وتتفق لغتهم التقنية ،يهدفون إلى التعاةف أو التعاون
أو التشاوة أو االستطالع واالكتشاف ،أو لمجراد الترفيه وتكوين عالقات جديد  ،والشخص المنتمي إلى هذا المجتمع عضو
فاعل ،أي أنه يرسل ويستقبل ويقرأ ويكتب ويشاةك ،ويسمع ويتحدث.
تعرف مواقع التواصل االجتماعي بﺄنها“ :منظومة من المواقع اإللكرتونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص
به ،ومنثم ةبطه عن طريق نظام اجتماعي اإللكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها ،وهذا االةتباط نتج
عنه نوع من اإلعالم يختلف عن اإلعالم التقليدي القديم ،وهو ما يعرف باإلعالم االجتماعي ،أو اإلعالم الجديد أو البديل ،وهو
يطلق عااد على كل ما يمكن استخدامه وتباادله من معلومات من قبل األفرااد والجماعات على الشبكة العنكبوتية(.بشري ،
2212م)
ويعرف اإلعالم االجتماعي بﺄنه المحتوى اإلعالمي الذي يتميز بالطابع الشخصي ،والمتناقَل بين طرفين :أحدهما مستقبِل،
واالخر مرسل عبر وسيلة (شبكة اجتماعية) مع حرية اإلةسال للمرسل ،وحرية التجاوب معها للمستقبل.
وتضع كلية شريدان التكنولوجية تعريفا إجرائيالإلعالم الجديد بﺄنه“ :اإلعالم الذي يقدم في شكل ةقمي وتفاعلي ،ويعتمد
على اندماج النص والصوة والفيديو والصوت ،فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية ةئيسة له في عملية اإلنتاجوالعرض .أما
التفاعلية فهي تمثل الفاةق الرئيس الذي يميزه ،وهو من أهم سماته"(عباس2211 ،م)
ثانياً :أهميّة مواقع التواصل االجتماعي
تلعب مواقع التّواصل االجتماعي ادوةا مه ّما في الكثير من األموة ،منه( :ابراهيم1113 ،م)
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 .1تسم ُح لألشخاص إمكانيّة مشاةكة اآلخرين في أيّ مكان حول العالم مناسباتهم الخاصّة وأفراحهم وأتراحهم ،األم ُر الذي
كان صعبا جدا في السّابق لبُعد المسافات.
مجال اهتمامه وتخصّصه.
عمل لمن يرغب في البحث عن عم ٍل ضمن
ث عن
 .2تُتيح ال َعديد من مواقع التّواصل إمكانيّة البح ِ
ٍ
ِ
ُ
ُ
حيث تت ّم هذه العمليّة بسرعة وبجه ٍد
تبحث الكثير من ال ّشركات والمؤسسات عن موظّفين مؤهّلين عبر هذه المواقع ،
.3
قليل ،وقد ُخصّص مواقع ب ُمجملها لمثل هذه األغراض كموقع LinkedIn.
ُ
 .4تتيح لإلنسان تطوي َر نفسه في مجال عمله وفي مجال تخصصه؛ إذ يمكن أل ّ
ت الخاصّة
شخص
ي
البحث عن المجموعا ِ
ٍ
في مجاله والتي تحوي أفراادا لديهم الكثير من الخبر ليستفيدوا منهم.
 .5تُشجّع األفرااد وخاصة ال ّشباب على المشاةكة في األعمال الخيرية وال َحمالت التطوعية.
 .6تؤ ّادي مواقع التّواصل االجتماعي ادوةا مه ّما في بلوة الوعي السياس ّي لدى الشباب عبر تزويدهم بال َمعلومات السياسيّة
مما يقو ُاد إلى تدعيم أو تغيير أو تكوين ثقافتهم السياسية.
 .7تنق ُل األحداث واألخباة سواء كانت سياسيّة أو اقتصااديّة أو اجتماعية أو ةياضيّة أو فنيّة حال وقوعها؛ إذ يمكنُ تبااد ُل
ُ
حيث لم تتم ّكن وسائل اإلعالم الحديثة من مجاةاتها.
سريع،
بشكل
المعلومات والصّوة ومقاطع الفيديو
ٍ
ٍ
أشكال الدعاية واإلعالن.
بشكل إلكترون ّي ،وهذا أحد
 .8تعتبر مكانا لتسويق المنتجات ،والسلع ال ُمختلفة لل َعديد من الشركات
ٍ
ِ
واضح ومن ُمختلف الجوانب.
بشكل
 .9استطاعت التﺄثير على الرأي العام
ٍ
ٍ
على الرُّغم من أهميّة مواقع التّواصل االجتماعي وادوةها الفعّال في حياتناّ ،إال ّ
أن هناك الكثير من األفرااد الذين يحسون
استخدام هذه المواقع لتحقيق مصالح فاسد  ،مما يقو ُاد لتضييع الوقت بال فائد
أشهر مواقع التواصل االجتماعي
ثالثاً :ﺧصائص مواقع التواصل االجتماعي
لقد أصبح لمواقع التواصل االجتماعية شﺄن عظيم ،فقد تمكنت في السنوات األخير من لم شمل المستخدمين وجمعهم
تحت مظالتها ،بعد أن كانوا تائهين في المنتديات وبين المواقع المتفرقة ،كانت المنتديات سابقا المكان الوحيد الذي يسمح للمستخدم
أن يعبر عن ةأيه ويخرج ما بداخله على هيئة حروف وكلمات وكانت تقدم وسيلة بسيطة للتواصل بين البشر المنتشرين في
أةجاء المعموة  .لكن بعد أن ظهرت المواقع االجتماعية،
تمكنت في وقت قصير أن تجذب قطاع كبير من المستخدمين وأصبحت هذه المواقع هي وجهة التصفح الرئيسة لكثير من
المستخدمين والمواقع المفضلة لقضاء أوقاتهم على شبكة اإلنترنت .السؤال هنا كيف تمكن موقع مثل الفيسبوك أن يتعدى الملياة
مستخدم؟ ،وماهي المميزات أو الخصائص الرئيسة ا لتي تجذب المستخدمين إلى هذا الموقع وإلى غيره من مواقع التواصل؟،
وبغض النظر عن الحمالت الدعائية التي تقوم بها هذه المواقع من أجل جذب المزيد من المستخدمين ،إال أن هنالك خصائص
ةئيسة ومشتركة بين هذه المواقع ساهمت في شهرتها وانتشاةها الواسع من أهم هذه الخصائص( :ابراهيم1113،م)
 .1المستخدمون هم من يصنعون المحتوى
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المحتوى قد يكون له أكثر من صوة  ،فهو محتوى نصي في الكثير من المواقع  ،وهو كذلك محتوى صوةي كما في موقع
فليكر ،وهو محتوى صوتي كما في ساوند كالواد ،وهو كذلك على هيئة فيديو كما في اليوتيوب ،تلك المواقع االجتماعية متخصصة
في نوعية محداد من المحتوى لكن طبعا ال يمنع هذا ان يكون هنالك أشكال أخرى للمحتوى.
المحتوى في مواقع التواصل االجتماعية مصنوع من قبل المستخدمين أنفسهم ،ليس من قبل المطوةين أو مالك الشبكة
االجتماعية ،ال يستطيع صاحب الشبكة االجتماعية أن يضيف المحتوى إلى الشبكة إال بصفته مستخدم ،لذلك عندما يقوم أحدهم
ببناء شبكة اجتماعية جديد فإنها في البداية تكون فاةغة من المحتوى ،يجب عليه أن يجذب المستخدمين الذين سيشاةكون في
صناعة المحتوى اداخل الموقع ،المطوة عليه أن يقوم بتوفير األادوات الالزمة والجو المالئم كي يحفز المستخدمين أن يساهموا
في أنشاء وبناء المحتوى اداخل الشبكة.
هذه الخاصية من الخصائص الرئيسة التي تفرق بين مواقع التواصل االجتماعية )ومعها المواقع التشاةكية مثل المنتديات)
وبين المواقع األخرى مثل المدونات والمواقع األخباةية التي تكون مسئولية إضافة المحتوى فيها هي لإلاداة  ،أما المستخدم فما
عليه إال التلقي والقراء  ،أو المساهمة في تعزيز المحتوى )عبر التعليقات مثال(.
 .5الصفحات الشخصيةProfiles
هي الصفحة التي تمثل الفراد أو المؤسسة اداخل الشبكة االجتماعية ،فكل مستخدم يجب أن يكون له صفحة شخصية
تمثله ،هذه الصفحة الشخصية سيتم االعتمااد عليها عند إنشاء المحتوى وبناء العالقات اداخل الشبكة ،النظام الذي يدير شبكة
التواصل االجتماعية ال يعرف من هو الشخص الذي يجلس خلف شاشة الحاسوب وال يتعامل معه ،إنما يتعامل مع الصفحة
الشخصية ،فهذه الصفحة هي الوسيطة بين الشبكة وبين المستخدم ،فالمستخدم يمكنه ،أن يقوم بالكتابة والتفاعل مع اآلخرين
والتواصل معهم عبر هذا الـ(بروفايل).
يجب أن يكون كل جزء من المحتوى اداخل شبكة التواصل االجتماعية مرتبط بصفحة شخصية ) ، (Profileفهو الذي
يتم االعتمااد عليه في أي عملية تفاعلية يقوم بها المستخدم اداخل الشبكة (مثل طلب الصداقات والتعليقات والتقييمات و…إلخ،
)لذلك تجد أن مواقع التواصل االجتماعي تحفزك ادائما وتطلب منك أن تسجل من أجل إنشاء صفحة شخصية خاصة بك ،وإال
فإنك لن تتمكن من التفاعل بﺄي شكل من األشكال أو إضافة المحتوى إلى الشبكة ،سوف تتمكن فقط من القراء وقد يتم حجب
خاصية اإلطالع حتى (أو جزء منها) حتى تقوم بإنشاء صفحة شخصية خاصة بك اداخل الشبكة.
 .3العالقات بين المستخدمين
هذه الخاصية تعتمد على الخاصية السابقة ،ألن العالقات تتم بين الصفخات الشخصية ) (Profilesوليس بين األشخاص
الحقيقيين ،الصفحة الشخصية قد تكون معبر نوعا ما عن شخصيتك وعن ذاتك لكنها أيضا قد تكون بعيده كل البعد عن شخصيتك
الحقيقة ،لذلك العالقات التي تبنى اداخل الشبكة االجتماعية هي عالقات بين صفحات شخصية ) (Profilesوليس بين أفرااد
حقيقيين ،وهذه الصفحات الشخصية قد تعبر عن أفرااد وقد تكون صفحات وهمية او مخالفة للواقع.
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أي شبكة اجتماعية يجب أن توفر أي شكل من أشكال صنع العالقات بين المستخدمين ،هذه العالقات ليست بال فائد ،
فهنالك الكثير من الخصائص االجتماعية المرتبطة بها والمعتمد عليها ،من أهمها إيصال المحتوى من مستخدم إلى آخر،
فالعالقات في مواقع التواصل تحداد أي محتوى سوف يتم عرضه في الصفحات الرئيسة لكل مستخدم ،لكن بشكل عام هنالك
نوعين ةئيسن من العالقات اداخل مواقع التواصل االجتماعي( .بشير2222 ،م)


عالقة من طرف واحد :بحيث تتاح بعض الخصائص االجتماعية ألحد الطرفين ادون اآلخر (مثال يتم عرض منشوةات
المستخدم الثاني في صفحة المستخدم األول والعكس غير صحيح) ومن أمثلة هذا النوع خاصية المتابعة في موقع
تويتر.



عالقة تباديلة :وهي إتاحة بعض الخصائص االجتماعية لكال المستخدمين على حد سواء (مثال عرض المنشوة
المستخدم األول في صفحة المستخدم الثاني والعكس صحيح) ومن أمثلة هذا النوع خاصية (الصداقة) في الفيسبوك.

 .4محتوى متغير حسب المستخدم
افترض أنك تجلس بجواة صديقك ،وقام كال منكم بفتح موقع الفيسبوك ،فهل ستجد المحتوى الذي ظهر لك هو نفس
المحتوى الذي ظهر لصديقك؟ بالطبع ال ،هذا هو ما يميز المواقع االجتماعية بشكل باةز عن بقية المواقع التي تعتمد على
المشاةكة ،في الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع ،كل مستخدم يظهر له محتوى مختلف عن اآلخر ،محتوى مخصص له
بالذات ،هذا يعتمد في الغالب على العالقات بين المستخدمين ،ألنه كما هو معروف أن المحتوى يتشكل من خالل منشوةات
األصدقاء والصفحات التي يتابعها المستخدم.
كان موقع اليوتيوب من قبل أعوام موقعا عااديا لمشاةكة الفيديوهات ونشرها ،لكنه أصبح في اآلونة األخير شبكة
اجتماعية ألنه وفر الخصائص األساسية السابقة وخاصة الخاصية الرابعة التي تم تطويرها مؤخرا ،لقد أصبحت اآلن تشاهد
مقاطع الفيديو من القنوات التي أنت مشترك فيها في الصفحة الرئيسة ،وكل مستخدم يشاهد فيديوهات أخرى في صفحته الرئيسة
بناءا على اشتراكاته.
رابعاً :مميزات مواقع التواصل االجتماعي
التغيرات الحالية التي تعيشها تكنولوجيا اإلعالم هي التغيرات الرئيسة الرابعة من نوعها في العصر الحديث ،وذلك
عقب اختراع الطابعة  -وبشكل ةئيس الطابعة البخاةية السريعة التي جعلت توزيع الصحف والمجالت والكتب للعموم حقيقة
واقعة(1833م) -ومن بعدها اختراع الرااديو )1920م( ،ثم التليفزيون )1939م)( .جمال)2214 ،
أما التغير الذي نشهده اليوم فإنه يعتمد على استخدام الكمبيوتر في التسلية وفي إنتاج وتخزين وتوزيع المعلومات،
هذه الخاصية  -وهي عملية توفير مصاادة المعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل ميسر وبﺄسعاة منخفضة -هي في الواقع
خاصية مشرتكة بين اإلعالمين :القديم ،والجديد ،والفرق هو أن اإلعالم الجديد قاادة على إضافة خاصية جديد ال يوفرها اإلعالم
القديم ،وهي التفاعل ) (Interactivityويُعرف بﺄنه قدة وسيلة االتصال الجديد على االستجابة لحديث المستخدم ،تماما كما
يحدث في عملية المحاادثة بين شخصين .وقد أضافت هذه الخاصية بعدا جديدا ومهماألنماط وسائل اإلعالم الجماهيري الحالية،
والتي تتكون في العااد من منتجات ذات اتجاه واحد ،يتم إةسالها من مصدة مركزي مثل :الصحيفة أو قنا التلفزيون أو الرااديو
إلى المستهلك ،مع إمكانية اختياة مصاادة المعلومات والتسلية التي يريدها ،متى أةاادها وبالشكل الذي يريده.
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وفي السابق كانت قدة المستخدمين على التفاعل تقتصر على ادائر ةجع الصدى للمحتوى المنشوة على المواقع
االلكرتونية ،عبر إضافة التعليقات ،وتدوين المالحظات على سجالت الزواة مثاال ،ثم انتقلت العالقة بعد ذلك إلى التحرة نسبيا
مع وجواد المنتديات ومجموعات األخباة والقوائم الربيدية ،غير أنها لم تتح للجمهوة حرية المماةسة اإلعالمية المطلقة ،والتي
لم تتوافر لهم إال بعد ظهوة المدونات ،وما تبعها بعد ذلك من ظهوة لمواقع التواصل االجتماعي ومواقع الفيديو التشاةكية:
كاليوتيوب ،والموسوعات الحر مثل :ويكيبيديا ،وهذه المواقع تمثل عناصر االنتقال إلى مرحلة ما بعد التفاعلية
وتعتبر هذه المرحلة انقالبا على نموذج االتصال التقليدي؛ حيث أصبح بمقدوة الفراد العاادي إيصال ةسالته إلى من
يريد ،في الوقت الذي يريد ،بطريقة متعداد االتجاهات ،وليس من أعلى إلى أسفل فقط ،وفق النموذج االتصالي القديم.
إن كثيرا من األبحاث التي تدةس أنماط سلوك مستخدمي وسائل اإلعالم الجماهيري القديمة ،توضح أن معظم أولئك
المستخدمين ال يلقون انتباها كبيرا لوسائل اإلعالم التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقرأونها ،كما أنهم ال يتعلمون الكثير منها،
وفي واقع األمر فإنهم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر مروةا سطحيا عليهم ادون تركيز منهم لفحواها ،فمشاهدو التلفزيون مثال
قد يقضون ساعات في متابعة برامج التلفزيون ،ولكنها غالبا ما تكون متابعة سلبية ) (Passiveبحيث لو سﺄلتهم بعد ساعات
بسيطة عن فحوى ما شاهدوه ،فإن قليال منهم سيتذكر ذلك ،لكن تكنولوجيا اإلعالم الجديد غيرت أنماط السلوك الخاصة بوسائل
اإلتصال؛ من حيث تطلبها لدةجة عالية من االنتباه ،فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل ) (activeيختاة فيه المحتوى الذي
يريد الحصول عليه ،وبذلك يكون اإلعالم الجديد قد غير العاادات القديمة بتحقيقه لدةجة عالية من التفاعل بين المستخدم والوسيلة،
(زيااد2222 ،م)  .ساهم اإلعالم الجديد أيضا في تفتيت جماهير وسائل اإلعالم ) (media fragmentationويقصد بذلك زيااد
وتعداد الخياةات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم ،والذين أصبح وقتهم موزعا بين العديد من الوسائل ،مثل :المواقع اإللكرتونية ،و
المواقع التواصل االجتماعية ،والهواتف الذكية ،وألعاب الفيديو اإللكرتونية ،بجانب الوسائل التقليدية من صحف ،وإذاعة،
وتلفزيون.
أنواع المواقع التواصل االجتماعي
أوالً :أشهر مواقع التواصل االجتماعي (خديجة2214،م)
 .1فيسبوك ):(Facebook
يعد فيسبوك واحدا من أوائل المواقع التواصل االجتماعيويزيد عمره على عشر سنوات ،وله شهر واستخدام وتﺄثير
على مستوى العالم.
تم إنشاء موقع فيسبوك في فبراير /شباط عام )2004م ) بواسطة ماةك زوكربرغ في جامعة هاةفاةاد ،وكان الموقع
في البداية متاحا لطالب جامعة هاةفاةاد فقط ،ثم افتتح لطلبة الجامعات ،وبعدها لطلبة الثانوية ولعداد محدواد من الشركات ،ثم
أخيرا تمت إتاحته ألي شخص يرغب في فتح حساب به ،يرى مؤسس الموقع أن فيسبوك حركة اجتماعية (Social
) Movementوليس مجراد أادا أو وسيلة للتواصل ،ويوصف الموقع بﺄنه “ادليل سكان العالم” ،وأنه موقع يتيح لألفرااد العااديين
أن يصنعوا من أنفسهم كيانا عاما من خالل اإلادء والمشاةكة بما يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتماماهتم ومشاعرهم
وصوةهم الشخصية ،ولقطات الفيديو الخاصة بهم؛ وحسب الدةاسات الحالية في مجال اإلعالم الجدي ُد ينظر لموقع الفيسبوك أنه
سوف يزيح البريد اإللكرتوني ويحل محله؛ ولذلك فإن الهدف من هذا االختراع هو جعل العالم مكانا أكثر انفتاحا.
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بلغ العداد الشهري للمستخدمين النشطين للموقع ) (1.44ملياةا نهاية ) ، (12015/3بحوالي ) (75لغة ،ويقضي هؤالء
المستخدمون جميعا أكثر من ) (700ملياة ادقيقة على الموقع شهريا ،وحقق الموقع ةقما قياسيا يوم اإلثنين )2015 /8/24م(
حيث ادخل الموقع ملياة مستخدم في يوم واحدومن اإلحصاءات األخرى لموقع فيسبوك والتي نشرتها مدونة
) (digitalbuzzblogفي يناير (2211م)( .عالء2212 ،م)
 يبلغ متوسط عداد األصدقاء لكل مستخدم ) (130صديقا.
 (%48) من مستخدمي الموقع ترتاوح أعماةهم بين ) (34-18سنة ،ويقومون باالطالع عليه بعد استيقاظهم من النوم،
و( (%28يفعلون ذلك قبل قيامهم من السرير.
 نسبة المستخدمين الذين تزيد أعماةهم عن ) (35سنة تزيد باطرااد ،وهي تمثل حاليا أكثر من ) (%30من إجمالي
المستخدمين.
 شريحة المستخدمين الذين تتراوح أعماةهم بين ( )24-18سنة هي األسرع نموا بنسبة ) (%74سنويا.
 (%72) من مستخدمي اإلنترنت في الواليات المتحد األمريكية موجوادين على فيسبوك ،ويمثل مستخدمو الموقع من
خاةج الواليات المتحد األمريكية ) (%70من إجمالي المستخدمين.
 أكثر من ) (200مليون شخص يدخلون على الموقع بواسطة هواتفهم الجوالة.
 (%48) من الشباب ذكروا أن الفيسبوك أصبح مصدةهم الستقاء األخباة.
 في كل ) (20ادقيقة تتم مشاةكة مليون ةابط على فيسبوك ،ويتم قبول صداقة ) (2مليون شخص ،كما يتم إةسال حوالي
) (3ماليين ةسالة.
 .5انستغرام )(INSTAGRAM
انستغرام تطبيق مجاني لتباادل الصوة ،وشبكة اجتماعية أيضا،أطلق في أكتوبر /تشرين األول عام )2010م( ويتيح للمستخدمين
التقاط صوة  ،وإضافة فلتر ةقمي إليها ،ومن ثم مشاةكتها في مجموعة متنوعة من خدمات المواقع االجتماعية( .عالء،
2212م)
في البداية كان ادعم انستغرام على اآلي فون ،واآلي بااد ،واآلي بواد ،وفي أبريل /نيسان ) 2012م(أضيف انستغرام لمنصة
األندوةيد ) (Androidثم تطوة في يونيو/حزيران )2013م( ليوضع في تطبيق تصوير الفيديو بالشكل المتقطع للمستخدمين.
من التطوةات المهمة في تطبيق االنستغرام استحواذ شركة فيسبوك في أبريل /نيسان )2012م( على التطبيق بصفقة بلغت
ملياة ادوالة.
وأما عن تطوة عداد المتابعين فقد حصل التطبيق في اديسمبر /كانون األول عام )2010م( على مليون مستخدم ،وفي عام
)2011م( حصل على زيااد ) (%500من المستخدمين ،ليصل العداد إلى ) (5ماليين مستخدم ،ثم تضاعف العداد مع إطالق
التطبيق لمنصة ) (Androidليتخطى عداد المستخدمين ) (30مليون مستخدم ،ثم في اديسمبر /كانون األول )2014م( أعلنت
خدمة انستغرام للصوة التابعة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك أنها تجاوزت عتبة ( )322مليون مستخدم .في يوليو /تموز
عام )2011م( ،قام مستخدمو التطبيق برفع ) (100مليون صوة  ،وفي شهر أغسطس من نفس العام وصل عداد الصوة

175

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

المرفوعة إلى ) (150مليون صوة  ،أي :بزيااد ) (%50خالل شهر واحد ،ثم في مايو /أياة من عام )2012م( تم اإلعالن
عما يلي( :جريد عكاز)
 في كل ثانية ،يتم إضافة ) (58صوة جديد .
 في الثانية الواحد تحصل الشبكة على مستخدم جديد.
 تخطى التطبيق حاجز الملياة صوة مرفوعة منذ أن تم إنشاؤه.
ومع نهاية عام )2015م( تجاوز عداد المشتركين في الموقع( )422مليون شخص ،منهم ( )182مليون مشترك نشط
شهريايرفعون ) (80مليون صوة يوميا ،وبلغ مجموع اإلعجابات ) (5.3ملياة منذ إنشائه

.

 .3قوقل بلس ):)Google Plus
قوقل بلس شبكة اجتماعية تم إنشاؤها بواسطة شركة قوقل ،وتم إطالقها تجريبيا في) (28يونيو /حزيران
)2011م(،وفي) (20سبتمرب /أيلول )2011م( أصبح متاحاإلى شخص فوق ( )18عاما التسجيل بدون ادعو (.زاهر2212 ،م)
يقدم قوقل بلس خدمات مثل :الدوائر) )Circlesومكالماتالفيديو ) (Hangoutsواالهتمامات ) (Sparksوالمحاادثات
الجماعية ) (Huddlesوالمنتديات والصفحات ..وغيرها الكثير ،مع ادمج بعض خدمات قوقل القديمة ،مثل :صدى قوقل
) (Google Buzzالملف الشخصي ) (Google profileوجوجل ).(1+
تتيح الدوائر ) (Circlesللمستخدمين القيام بعملية تقسيم األصدقاء واألقاةب في حلقات ،وفقا لتصنيفاتهم فعلى سبيل المثال:
يمكن وضع أشخاص تنوي مقابلتهم في حلقة معا ،بينما يتم وضع األقاةب واألهل في حلقة خاصة بهم ..وهكذا ،ثم يمكن للمستخدم
أن يقوم بتحديد المعلومات التي يمكن أن تراها كل مجموعة.
تضمن مكالمات الفيديو ) (Hangoutsللمستخدم التعرُّ ف على األشخاص الموجوادين على شبكة اإلنرتنت ،وهي تشبه
إلى حد ما خدمة المحاادثة المرئية ،فبمجراد االنضمام إلى إحدى حلقات ) (Hangoutsستتمكن من الدخول في محاادثة مرئيةمع
كل الموجوادين ،من ناحية أخرى،
فالخدمة مزواد بخاصية ) (Instant Uploadالتي تقوم تلقائيا برفع كل الصوة ومقاطع الفيديو الموجواد على الهاتف الشخصي
للمستخدم إلى ملفه الشخصي في الخدمة؛ بحيث يمكنه تحديد األشخاص الذين يمكنهم تباادل وةؤية هذا المحتوى.
تتيح خاصية االهتمامات ) (Sparksللمستخدم كتابة وإادخال اهتماماته؛ لكي يتم تزويده بكافة الموضوعات ذات الصلة،
بما في ذلك األخباة ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع المحتوى ،وهي شبيهة بخدمة ).(RSS
من مميزات قوقل بلس :الخصوصية ،فعند متابعة شخصمعين من طرفك فﺄنت تراه ،ولكن لكي يرى هو منشوةاتك اال بد أن
يضيفك إلى ادوائره ،كما أن قوق ل بلس ليس بها قبول طلبات صداقة ،فبمجراد إضافة شخص أو صفحة للدوائر فإنك ترى
منشوةاهتم ،وبالتالي جمعت الشبكة بين تويرت والفيس بوك .ولكن حتى يكون استخدام قوقل بلس فعاال البد أن تكون سرعة
اإلنرتنت عالية(.جمال2214 ،م)
بعد انطالقه وخالل شهره األول تجاوز عداد مستخدمي قوقل بلس حاجز ) (25مليون مستخدم ،وهو ما لم يحققهالفيسبوك
في بداياته ،ولكن بدأت قوقل تفقد صيتها شيئا فشيئا من خال تراجع أاداء الشبكة ،خاصة بعد اإلعالن عن اإلحصائية التي أثبتت
أن معدل التوقيت الذي يقضيه المستخدم ال يتجاوز الثالث ادقائق في الشهر مقابل ) )7ساعات لمستخدمي الفيس بوك.
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 .4يوتيوب):)YouTube
يوتيوب موقع إلكتروني يسمح لمستخدميه برفع التسجيالت المرئية ومشاهدتها ،ومشاةكتها والتعليق عليها وغير ذلك.
أسس الموقع في) (14فرباير /شباط )2005م( من قبل ثالثة موظفين سابقين من شركة" :باي بال" ،هم :تشااد هيرلي،
وستيف تشين ،وجاواد كريم ،في مدينة سان برونو ،في مقاطعة سان ماتيو ،بوالية كاليفوةنيا األمريكية ،ويعمل فيه حاليا)(67
موظفا ،وينتشر بــ ) (54لغة.في أكتوبر /تشرين األول)2222م) أعلنت شركة ) (Googleعن الوصول االتفاقية لشراء الموقع
مقابل ) (1.65ملياة ادوالة أمريكي ،واختاةت مجلة "تايم" األمريكية موقع يوتيوب على اإلنرتنت ةجل عام )2006م( لدوةه
في إعطاء الفرصة لزواةه في إنتاج الموااد التي يعرضونها في الموقع(.حسن1113 ،م)
بحسب موقع أليكسا ،يوتيوب هو ثالث أكثر المواقع شعبية في العالم بعد فيسبوك وقوقل ،في يوليو /تموز )2006م( صرح
المسئولون عن الموقع بﺄن عداد مشاهد األفالم من قبل الزواة ككل يصل إلى ) (100مليون يوميا ،وقد بلغ عداد مستخدمي موقع
اليوتيوب أكثر من ملياة مستخدم في عام )2015م(.في أغسطس /آب )2006م( ،ذكرت الوول سرتيت جوةنال أن الموقع
يستضيف ) (6.1مليون فيلم ،بسعة ) (600تيرابايت ،في)2007م( ،استهلك الموقع قدةا من حجم تدفق البيانات ،ممثال االستهالك
العالم لجميع مواقع اإلنرتنت في عام )2000م( ،ويتم ةفع ) (13ساعة تقريبا من األفالم في كل ادقيقة.
بعد إطالق يوتيوب أصبح من السهل نشر األفالم ليشاهدها المستخدمون حول العالم ،وأصبح العديد من الهوا ينشرون
مقاطع مصوة بشكل مستمر ،واليسمحيف يوتيوب بوضع أفالم لها حقوق نشر محفوظة من ادون إذن صاحب العمل ،كما ال
يسمح بوضع األفالم اإلباحية ،أو اإلفالم التي تسيء لشخصيات معينة ،أو األفالم الفاضحة ،أو اإلعالنات التجاةية ،أو األفالم
التي تشجع على اإلجرام( .جمال2214 ،م)
وبالنسبة للوجواد السعوادي في اليوتيوب ،فالسعواديون حاضرون فيه بقو ؛ إذ قال ةئيس شركة غوغلفي ادول الخليج العربي
ألفونسو ادي جيتانو ،في ادةاسة أنجزتها مؤسسته :إن السعوادية حلّت في المرتبة الثالثة عالميافي عداد مشاهدات يوتيوب في اليوم
الواحد ،وذلك بعد أمريكا والبرازيل ،ووصل عداد مشاهدات الموقع في المملكة إلى ) (90مليونافي اليوم الواحد.
وبذلك تتفوق السعوادية على الواليات المتحد في عداد المشاهدات للشخص الواحد؛ إذ إنها أكثر بثالث مرات من عداد
المشاهدات للمستخدمين في أمريكا ،موضحا أن السبب الوحيد في تفوق أمريكا في إجمالي عداد المشاهدات هو الفرق الكبير في
التعدااد السكاني بين البلدين.
 .2سناب شات ):)SNAPCHAT
سناب شات تطبيق ةسائل مصوة  ،وضعه إيفان شبيغلو ةوبرت موةيف ،ويمكن للمستخدمين عن طريق التطبيق التقاط
الصوة ،وتسجيل الفيديو ،وإضافة نص وةسومات ،وإةسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين .يعين المستخدمون مهلة
زمنيةللقطاتهم من ثانية واحد إلى ) (10ثوان وبعد إةسالها تبقى مد ) (24ساعة فقط ،ثم تختفي من الجهاز المستلم ،وتحذف
من الخواادم الخاصة بسناب شات(.حسنين2228 ،م)
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وقد ةفض الرئيس التنفيذي لتطبيق سناب شات في نوفمبر /تشرين الثاين )2013م( ،العرض المقدم من شركة قوقل
الستحواذ على تطبيقه بقيمة) (4ملياة ادوالة أمريكي ،بعدما تلقى عرضا من قبل فيسبوك بقيمة ) (3ملياة ادوالة ،وقد ةفض
شبيغل كال العرضين ،إيمانا منه بﺄن قيمة تطبيقه سرتتفع في ال ُمستقبل؛ نتيجة للنمو ال ُمتزايد الذي يحققه التطبيق.
بالنسبة للوجواد السعوادي في سناب شات فقد أظهرت ادةاسة قامت ببا أةامكو السعوادية ضمن وةشة عمل" :مستقبل
اإلعالم االجتماعي" أن ) (%33من مستخدمي البرنامج يخصصون له ساعتين يومياو()%21من المستخدمين يخصصون
ساعة واحد  ،كما تبين أن ) (%50من المستخدمين في مدينة الرياض ،وتعد المملكة في المرتبة الثامنة عالميا لعداد مستخدمي
البرنامج بالنسبة للمراهقين ،وقد بلغت نسبتهم .26%
 .6واتس أب))WhatsApp
واتس أب تطبيق مراسالت فوةية ،ويمكن باإلضافة إلى الرسائل األساسية للمستخدمين ،إةسال الصوة الرسائل
الصوتية ،الفيديو والوسائط( .حسين2223 ،م)
تﺄسس في عام )2009م( من قبل األمريكي بريان أكتون واألوكراين جان كوم الرئيس التنفيذي أيضا ،وكالهما من
الموظفين السابقين في موقع ياهو! ،ويقع مقرها في سانتا كالةا ،كاليفوةنيا .يتنافس واتس أب مع عداد من خدمات الرسائل
اآلسيوية ،مثل ،LINE، KakaoTalk) :و ،(WeChatوهو متاح لكل من :آي فون ،بالك بيري ،أندةويد ،سمبيان ،ويندوز
فون ) (7فقط ،وعلى آي بااد بصوة غير ةسمية ،ويتزامن مع جهات االتصال فيالهاتف؛ لذلك ال يحتاج المستخدم إلضافة
األسماء في سجل منفصل.
تم إةسال عشر ملياةات ةسالة يوميا على الواتس أب في أغسطس /آب )2012م( ،كما زاادت ملياةين في أبريل /نيسان
)2012م( ،وفي) (13يونيو /حزيران )2013م( ،أعلنت واتس أب أنها وصلت إلى ) (27ملياة ةسالة .واستحوذت شركة
الفيس بوك على الواتس أب في) (19فرباير /شباط من العام )2014م( بمبلغ ) (19ملياة ادوالة أمريكي،
وفي يناير /كانون الثاين )2015م( أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن بلوغ عداد المستخدمين النشطين شهريا أكثر من )(700
مليون مستخدم(.حسين2223 ،م)
 .7تويتر):(Twitter
يقدم موقع توتير خدمة تدوين مصغر تسمح لمستخدميه بإةسال تغريدات ) (Tweetsعن حالتهم بحد أقصى )(140
حرفا للرسالة الواحد  ،وذلك مباشر عن طريق موقع تويرت ،أو عن طريق إةسال ةسالة نصية قصير ) (SMSأو برامج
المحاادثة الفوةية ،أو التطبيقات التي يقدمها المطوةون ،مثل :الفيس بوك،و(TwitBirdو TwitterrificوTwhirl
و( .(Twitterfoxحلمي2222 ،م)
وتظهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم ،ويمكن للمتابعين قراءتها مباشر من صفحتهم الرئيسة ،أو زياة ملف
المستخدم الشخصي ،وكذلك يمكن استقبال الرادواد والتحديثات عن طريق الريد اإللكرتوين ،وخالصة األحداث ) (RSSوعن
طريق الرسائل النصية القصير ) (SMSوذلك باستخدام أةبعة أةقام خدمية تعمل في الواليات المتحد وكندا والهند ،باإلضافة
للرقم الدولي ،والذي يمكن لجميع المستخدمين حول العالم اإلةسال إليه في المملكة المتحد .
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ظهر موقع تويرت في أوائل عام )2006م( كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة ) (Odeoاألميركية في مدينة سان
فرانسيسكو ،وبعد ذلك أطلقته الشركة ةسميا الستخدام العام في أكتوبر /تشرين األول )2006م( وفي أبريل /نيسان )2007م(
قامت شركة ) (Odeoبفصل الخدمة ،وتكوين شركة جديد باسم ) (Twitterوبدأ الموقع في االنتشاة عالميا كخدمة جديد من
حيث تقديم التدوينات المصغر  ،ومنذ ماةس /آذاة )2012م(أصبح موقع تويرت متوافرا باللغة العربية(.حلمي2222 ،م)
تطوة موقع تويرت كثيرا خالل السنوات القليلة الماضية ،ولم يعد مجراد أادا تواصل شخصي بين األصدقاء بل أصبح
نافذ يطل منها مشاهير السياسيين والكتاب والرياضيين وغيرهم مع جمهوةهم ،كما أصبح منصة إعالمية يتسابق من خاللها
الصحفيون مع المدونين في تسجيل السبق ،وأصبح منصة تسويقية تحقق الكثير من الفائد لمن يعرف كيف يستخدمها بشكل
سليم .ومن األموة االلفتة للنظر أن تويرت أبدأ ادائما على إضافة إمكانات جديد لمستخدميه؛ ولذلك صاة موقع التواصل
االجتماعي “تويرت” يتيح الفرصة للجميع للقيام بمسئولياهتم المناظة بهم اداخل المجتمع.

المبحث الثاني
التسويق اإللكتروني
أوالً :مفهوم التسويق اإللكتروني
إن مفهوم التسويق بشكل عام قد تطوة من المفهوم القائم على البيع إلى المفهوم القائم على العميل أنه بقي يعمل في
سوق المكان من خالل المتجر واإلعالن الصوتي أو المكتوب من خالل المنتج .وفي خضم هذا التطوة ظهر التسويق اإللكتروني
الذي مثل قفز نوعية ومهمة في اجتذاب عمالء جداد من مناطق أوسع في العالم مع زيااد االتصال بالعمالء الحاليين وتخفيض
تنقالت ةجال البيع ،وبالتالي يعد التسويق اإللكتروني القنا التسويقية األوسع واألسرع واألةخص واألكثر تفاعلية من المكان
السوقي إلى الفضاء الرقمي ومن المتجر الماادي إلى المتجر االفتراضي ومن اإلعالن التقليدي بكل أنواعه بسبب اإلعالن
اإللكتروني ومن التسعير الثابت إلى التسعير الديناميكي(.ةائد2213 ،م).
ومن القنوات المحلية إلى اإلنترنت القنا األكثر شمولية .وهذا ما أشاة إليه كوتلر بﺄن "الثوة الرقمية قد غيرت بطريقة
أساسية مفهومنا عن الفضاء والوقت والكتلة وبالتالي ال تحتاج أية منظمة إلى ملء فراغ كبير فهي يمكن أن تكون موجواد وفي
أي مكان ويمكن إةسال الرسائل واستالمها في نفس الوقت ،ويمكن شحن األشياء على شكل ومضات بدال من شحنها ككتلة
معينة"(.سمر2221 ،م)
وأضاف ميشال بوادوك أن" مفهوم التسويق هو مصطلح قابل للتغيير وذلك لتكيفه مع التطوة التكنولوجي فالتسويق
التقليدي المبني على أساس طلب العمالء المقسم إلى قطاعات سوقية والمبني على أساس التسويق المختلط لم يعد كافيا ،أن
المتغيرات :السعر ،التوزيع ،المنتوج واإلعالنات الهاادفة إلى ةفع الحصة السوقية وةقم األعمال للمؤسسات لم تعد قاادة على
إادماج المشاةيع التكنولوجية في إطاة سياسة تطوير المنظمات وعليه فإن التسويق اإللكتروني يتطلب أةبعة متغيرات تعتبر
المفاتيح القياادية له وهي :المعلومة ،التكنولوجيا ،التوزيع األفرااد كل هذه المتغيرات يمكن أن تعتبر كمصدة مستقل لتطوة عمالء
جداد أوعروض جديد "(.يوسف2212 ،م) كل هذه التطوةات تجعل النظر إلى التسويق اإللكتروني على أنه المكافئ للتسويق
التقليدي مضاف إليهالخصائص الجديد المترافقة مع اإلنترنت ،ويمكن تلخيص مراحل تطوة مفهوم التسويق من التقليدي إلى
اإللكتروني أوما يسمى بالتسويق عبر اإلنترنت في الجدول التالي( :يوسف2212 ،م)
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ثانياً :تعريف التسويق اإللكتروني
يعرف التسويق اإللكتروني مصطلح عام يطبق على استخدام الحاسب وتكنولوجيا االتصاالت لتسويق السلع والخدمات.
ويعرف التسويق اإللكتروني على أنه (استخدام تكنولوجيا المعلومات للربط بين الوظائف التي يوفرها البائعون والمشترون).
(حسن1112 ،م).
ويستخدم التسويق اإللكتروني العديد من التقنيات مثل تباادل المعلومات اإللكترونية (ElectronicDataExchange
 (EDEالبريد االلكتروني  E-mailوتحويل األموال إلكترونيا( )ElectronicFundsTransferring E F Tعلى نطاق واسع
.
لقد تعدادت مفاهيم التسويق اإللكتروني وتنوعت اإلأن كلها تستخدم تكنولوجيا االنترنت والتقنيات الرقمية لتحقيق
األهداف التسويقية للمنظمة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالء لكسب والءهم وةضاه وسوف استعرض مجموعة
مما ذكره علماء التسويق وذلك على النحو التالي:
يعرف التسويق اإللكتروني بﺄنه:
إن التسويق اإللكترونى يتضمن كافة األنشطة التى تنفذ من خالل اإلنترنت إليجااد حل وجذب العمالء واالحتفاظ بهم
وجلب االةباح(.محمواد وةادينة2212 ،م)
"عملية االستخدام والتطوير الفعال وفق ةؤية ةقمية واضحة ومقدة جوهرية للمواةاد التسويقية الرقمية (الخبرات،
المعاةف ،األفرااد ،القواعد ،البيانات ،العالقات...وغيرها) واألادوات المتاحة على اإلنترنت من أجل تحقيق ميز تنافسية في
سوق األعمال اإللكتروني( .نجم2224 ،م)
"االستخدام األمثل للتقني ات الرقمية ،بما في ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل إنتاجية التسويق وعملياته
المتمثلة في الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات األسواق المستهدفة وتقديم السلع والخدمات إلى
العمالء وأصحاب المصلحة في المنظمة( .حميد2222 ،م)
"عملية استخدام شبكة اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية للشركات وتدعيم المفهوم التسويقي
الحديث وبالتالي يمكن للمسوقين عبر اإل نترنت أن يقوموا بنشر المعلومات عن منتجاتهم وشركاتهم بسهولة أكبر وحرية أكبر
مقاةنة بالتسويق التقليدي وبالتالي أصبحت المنافسة في عصر اإلنترنت أقوى وأشد بشكل ال يمكن تصديقه وال يمكن التنبؤ به.
(عبدالسالم2222 ،م)
ومن خاللما تقدم يرى الباحثان أن التسويق اإللكتروني هو مماةسة األعمال واألنشطة المتكاملة التي تقوم بها إاداة
متخصصة في المنظمات المعاصر والتي تهدف أساسا إلى توفير المنتجات للعمالء والمستهلكين بالجواد المطلوبة وذلك بالكمية
المناسبة وفي المكان والزمان المناسبين وبما يتالئم مع أذواق وةغبات واحتياجات هؤالء العمالء والمستهلكين بﺄيسـر الطرق
وأسهلها وبﺄقل التكاليف عن طريق استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة ،وبالتالي فإن التسويق اإللكتروني يحقق
الجواد في المنتوج من خالل بحوث التسويق اإللكتروني لتحليل أذواق المستهلكين مما سمح بخدمة العميل بالدةجة األولى إلى
أن أصبح العميل هو المنتج.
ثالثاً :أهداف التسويق اإللكتروني:
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هنالك مجموعة من األهداف الرئيسة التى تسعي الشركات لتحقيقها من وةاء تطبيق إلكتروني نذكر منها على سبيل
المثال ال الحصر( :نجم2212 ،م)
أ.

تطوير العالمات :يسعى هذا الهدف إلى ضروة توصيل صوة جيد عن الشركة فى أذهان عمالئها الحاليين
والمرتقب ين .فنوعية التصميم ووضوح األسلوب ولمسة األثاة والجذب وتشكيل األلوان وتوقيت بث المعلومات يسهم
في توصيل صوة الشركة للعميل ،لذلك تنفق الشركات الكبرى مبالغ طائلة لتطوير صوة العالمات التجاةية على
الشبكة.

ب .توليد اإليرااد ات :أن التسويق اإللكتروني يؤادي الى توليد أةباح تجميعية غير عاادية لحملة األسهم بالشركات التى
تستخدمه عن الشركات التى ال تستخدمه كوسيلة لتنفيذ برامجها التسوييقية.
ج .توفير التكلفة :يستطيع التسويق اإللكتروني خفض التكاليف من خالل مايلي:
 .1تخفيض عداد موظفي المبيعات :حيث يؤادي التسويق اإللكتروني إلى تخفيض عداد ةجال البيع اأساسيين كم يتم تخفيض
عداد الموظفين المعاونيين لهم ،فمعظم اإلتصاالت تتم من خالل العناوين اإللكترونية على الشبكة.
 .2تخفيض تكاليف التوزيع :فالبيع بالكتلوج يحتاج إلى مجهواد كبير وتكلفة عالية ،خصوصا في الطباعة بينما يمثل التسويق
اإللكتروني وسيلة لتوزيع كمية هائلة من المعلومات وبتكلفة منخفضة.
 .3تخفيض تكاليف اإلعالن :نظرا لتزايد أعدااد الوكالء التجاةيين المستخدمين للشبكة بغرض التجاة والتسوق ونظرا
لتوفر المنتجات التى فى عداد المواقع واإلعالن على شبكة ادليل على انخفاض اإلعالن بها عن الوسائل األخرى.
 .4تخفيض التكاليف البداية :فعندما نقاةن بين تكاليف تﺄسيس متجر إلكتروني يعتمد على التسويق اإللكتروني وبين تكلفة
افتتاح متجر لبيع أي منتج نجد أن األول أقل تكلفة بكثير.
 .2ادعم العالقات مع العمالء :هو التركيز على ةغبات وتنمية العالقات معهم بالتالي البد أن يكون هذا العامل أحد األهداف
الرئيسة لمعظم المواقع على الشبكة.
رابعاً :ﺧصائص التسويق إاللكتروني
 .1الخدمة الواسعة :التسويقاإللكتروني يتميز بﺄنه يقدم خدمات واسعة:mass serviceويمكن للعمالء المتعاملين مع الموقع
التسويقي التعامل معه في أي وقت وادون أن تعرف الشركة صاحبة الموقع من قرأ ةسالتها اإللكترونية اإل إذا اتصل العميل
بها كما ال يمكنها مراقبة الزائـرين لموقعها( .ةائد)2213 ،
 .2عالمية التسويق اإللكتروني :أن الوسائط المستخدمة في التسويق اإللكتروني ال تعرف بالحدواد الجغرافية بحيث يمكن
التسوق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه الشخصي على الموقع المخصص للشركة ،مع وجواد محذوة من
عدم تبلوة القوانين التي تحكم التجاة اإللكترونية وخصوصا ما يتعلق منها بﺄمان الصفقات التجاةية.
 .3سرعة تغير المفاهيم :يتميز التسويق اإللكتروني بسرعة تغير المفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما يحكمه من قواعد؛ ذلك أن
التجاة اإللكترونية مرتبطة بوسائل وتقانات االتصال اإللكتروني وتقانات المعلومات التي تتغير وتتطوة بشكل متساةع
لذلك فإن الترتيبات القانونية التي تخضع لها قابلة للتغير السريع بشكل متوافق مع تطوةات التقانات واالتصاالت
والمعلومات.
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 .4الخداع والشركات الوهمية :تزادااد أهمية الحذة من التسويق غير الصاادق الذي اليحمل مضمونا؛ إال أنه من السهل نشر هذه
المعلومة عن الشركة عبر اإلنترنت وأن أحد الزبائن قد يتعرض لحالة خداع من هذه الشركة الوهمية أو غير الملتزمة؛
مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقديم ضمانات خدمات مابعد التصنيع ادون االلتزام بالتنفيذ الفعلي ،أوعن طريق
إادعاء صفة المصرف لتجميع األموال وتقديم إغراءات بالحصول على عوائد مجزية وغير ذلك من األساليب؛ ذلك أن
مسﺄلة تسديد مبالغ الشراء للسلع والخدمات بواسطة إةسال أةقام البطاقات االئتمانية عبر الشبكة ماتزال غير آمنة.
ﺧامساً :سلبيات التسويق اإللكتروني
ال يمكننا تجاهل الجانب السيئ أوالمظلم للتسويق اإللكتروني على الرغم من الحديث السابق عنه كﺄحد اآلليات المهمة
اداخل عناصر المزيج التسويقي وسوف نقوم في هذا الصداد بذكر بعض سلبيات التسويق اإللكتروني( :نيفين2212 ،م)
 .1عمليات األمن والخصوصية أثناء تطبيق عمليات التسويق اإللكتروني.
 .2تطوة تكنولوجيا اإلنترنت بشكل سريع وعدم القدة على متابعتها من قبل الزبائن.
 .3الثقافة والعاادات والتقاليد االجتماعية ومدى تقبل بعض الدول لما تقدمه شبكة اإلنترنت.
 .4التشريعات القانونية وعمليات الحماية للعملية التسويقية عبر اإلنترنت.
يالحظ أنه بإضافة إلى قضايا الخصوصية واألمن ،فقد يهتم العمالء ببعض القضايا األخرى مثل( :محمد2212 ،م)
أ .الغش والتدليس الذي قد تنطوي عليه بعض الصفقات والمعامالت التى تتم عبر اإلنترنت.
ب .التمييز بين هؤالء ألفرااد الذين تكون لديهم القدة على الدخول على اإلنترنت واستخدام التقنيات التكنولوجية للمعلومات،
بين هؤالء ممن ال يملكون نفس هذه القدة .
ج .سهولة إجراء مماةسات تسويقية غير سليمة عند التعامل مع مستخدمي اإلنترنت من صغاة السن.
وتتمثل وأيضا أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الويب إلى المستهلكين في اآلتي( :الخضر2222 ،م)
 .1إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات بدعم االستفساةات المتعلقة بعملية صنع القراة لدى المستهلك.
 .2إجراء مقاةنة للتسوق والعثوة على األصناف المرااد شراؤها من خالل التسهيالت التي تقدمها الشبكة .
 .3معاينة المنتجات مباشر من حيث الشكل واللون والسعر ....إلخ.
 .4توفير المنتجات التي يصعب الحصول عليها للمستهلك.
 .2الشراء والمستهلك اداخل بيته.
 .2التسلية من خالل ادخول المستهلك للشبكة والبحث عن كل ما هو جديد.
 .7زيااد حد المنافسة في السوق اإللكتروني المفتوحة تؤادي إلى انخفاض في األسعاة والتكاليف وتحسين في مستوى
الجواد والقدة على تقديم منتجات تحقق أقصى إشباع ممكن لحاجات وةغبات المستهلكين.
وتتمثل أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة للشركات في اآلتي( :الخصر2222 ،م)
أ .القدة علي التوزيع وبتكاليف متدنية جدا.
ب .إمكانية المقابلة المباشر بين الشركات والمستهلكين ومهما بعدت المسافة.
ج .االستثماة الجيد للوقت والذي يؤادي إلى زيااد فعالية الشركات.
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اد .تحويل ونقل مهام البيع من ةجال البيع إلى الزبون مباشر من خالل تقديم الطلبات أو استخدام نماذج مكتملة وجاهز
.
ه .جمع معلومات استقصاء عن األسواق ومتابعة اختباةات الزبائن من خالل التعرُّ ف على أفضلياتهم في مجريات
عملية الشراء.
و .إمكانية االتصال بين الشركات المختلفة والتعرُّ ف على ما تقدمه الشركات المنافسة من منتجات من حيث الخصائص
والمواصفات واألسعاة ...الخ.
ز .فتح حواةات مختلفة بين الشركات والزبائن أو الزبائن مع بعضهم البعض حول منتج معين من أجل الحصول على
معلومات من الزبائن تساعد الشركات في إمكانية تطوير المنتج وتقديم خدمات أفضل لهم.
ح .تمنح الشبكة شركات التنافس على أساس محوة التخصص وليس السعر وهذا بحد ذاته يمنح الشركات فرص التميز.
ط .تقدم الشبكة فائد تشغيلية تتمثل في انخفاض معدل األخطاء بالنسبة للموةادين من خالل الوصول المباشر إلى قواعد
البيانات الخاصة بغرض االشتراك في العطاءات.
ي .استحداث أسواق وقطاعات سوقية جديد وزبائن متزايدين من خالل منافذ البيع وإمكانية اختراق أسواق جديد .
أما سلبيات التسويق اإللكتروني فتتمثل في اآلتي( :الطائي2221 ،م)
 .1العوامل البيئية وأثرها المباشر في عمليات التسويق اإللكتروني.
 .2التطوير اإللكتروني السريع وعدم إمكانية متابعته من قبل الزبائن.
 .3السياسات األمنية والخصوصية.
 .4المسائل القانونية واإلاداةية.
 .2المسائل االجتماعية ،ومدى تقبل الدول لما تظهره شبكة اإلنترنت.
 /1أنواع التسويق اإللكتروني
يوجد أنواع عديد للتسويق اإللكتروني وهنا سﺄذكر أهمها( :طاةق2228 ،م)
أوالً :تحفيز محركات البحث))Search Engine Optimization
وهو يهدف إلى ظهوة موقعك اإللكتروني على محركات البحث من خالل جعله موقع صديق لتلك المحركات وهنا
يجب عليك االهتمام بالموقع بدءا من حجز النطاق الخاص به ومرحلة التصميم وكتابة المحتوى وصوال إلى مرحلة تطوير
الموقع لحظة بلحظة ليطابق المعايير القياسية المتفق عليها في هذا المجال والتي تجعل قدة موقعك على إجتذاب محركات البحث
أكثر وأكثر.
ثانياً :تسويق المواقع االجتماعية))Social Media Marketing
هنا نحن نتحدث عن المواقع االجتماعية وهي ببساطة كل موقع أو منصة يتواجد بها أفرااد وشركات ومجتمعات من
ادول مختلفة تتحدث لغات مختلفة ليتشاةكو سويا االهتمامات والخبرات واألعمال والهوايات وما شابه ذلك.
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التسويق على تلك المواقع يﺄتي من خالل استخدام أادوات اإلعالنات والنشر المتوفر على كل شبكة واجتذاب فئة محداد
من المستهلكين للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أنت ويتم ذلك مع متابعة ادقيقة للنتائج والتحليالت توفرها الكثير من تلك المواقع
وتجعلك قاادةا على فعل ماتريد.
ثالثاً :التسويق اإلعالني()Oline Advertising
وهو من أهم وسائل وأنواع التسويق على شبكة اإلنترنت حيث يوفر مزيج متكامل من الخطط اإلعالنية تكون بمثابة
لوحات إعالنية مضيئة أو متحركة أو ثابتة أو كيفما تشاء أنت تستطيع أن تفعل ذلك وتتعامل أنت مع تلك اإلعالنات بتحديد
ميزانية محداد ومواقع مستهدفة أو برامج محداد لتظهر بها تلك اإلعالنات.
رابعاً :التسويق بالبريد))Email Marketing
من أقدم أنواع ووسائل التسويق اإللكترونيإلللكتروني حيث يتميز بالسرعة وقلة التكلفة والقدة على ضمان الوصول
إلى المستهلكين ومتابعة ومراقبة مايحدث حيث يوجد العديد من البرامج والشركات التي تقدم خدمة إةسال البريد بكميات كبير
من خالل سيرفرات مخصصة لهذا العمل.
ﺧامساً :اإلعالن المرئى التفاعلي((Digital Marketing
وهو نوع حديث نوعا ما من أنواع التسويق اإللكتروني يهتم بجذب ولفت أنظاة العمالء من خالل االعتمااد على
التﺄثيرات البصرية من خالل الفيديوهات التي تعرض المنتجات والعروض وكذلك إعالنات الفالش المتحرك والعديد من األشكال
األخرى ،وهناك العديد من المواقع االجتماعية التي توفر خدمات التسويق المرئي الفاعلى وأشهرهم اليوتيوب.
سادساً :تسويق المحتوى))Content Marketing
تسويق المحتوى ظهر في السنوات الخمسة الماضية وهو يهتم بجملة شهير تقول إن المحتوى هو الملك وهو مايعني
أنك قاادة على إنشاء مدونة أو منتدى أو نظام إاداةي محتوى واذا استطعت االهتمام بمحتوى تلك المواقع تستطيع جذب الكثير
من العمالء والقدة على إقناعهم بشراء مالديك من منتجات.
سابعاً :التسويق الشبكي وبرامج اإلنتساب)(Network & Referrel Marketing
من األنواع الشهير والجذابة في العالم العربي للتسويق اإللكتروني ويهتم ببناء شبكة من األفرااد القاادةين على تسويق
منتجك من أ جل الحصول على نسبة من األةباح في شكل هرمي وكلما زااد عداد الشبكة الخاصة بك كلما استطعت بيع المزيد
والمزيد من المنتجات وتسويق خدمتك بشكل جيد أو من خالل مشاةكة األصدقاء وأخذ عمولة على ماتقوله وماتفعله.

المبحث الثالث
الدراسة الميدانية

منهج الدراسة وإجراءتها
أوالً منهج الدراسة
يري الباحثان ان المنهج الذي يتناسب مع هذه الدةاسة هو المنهج الوصفي ،إذ أن المنهج الوصفي يقوم على أساس تحديد
خصائص الظاهر ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها وما إلى ذلك من جوانب تدوة حول سير مشكلة او
ظاهر معينة والتعرف على حقيقتها في أةض الواقع .ويعتبر بعض الباحثين أن المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج األخري
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بﺄستثناء المنهجين التاةيخي والتجريبي ،يعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم  ،وتحدي الظروف والعالقات الموجواد
بين المتغيرات ،كما يتعدى المنهج الوصفي مجراد جمع بيانات وصفية حول الظاهر الى التحليل والربط والتفسير لهذه البايانات
وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع وعينة الدةاسة من قياادات ،إاداة شركة امازون للمنتجات الغذائية ،وأقسامها المختلفة ،ومديرو اإلاداةات،
وةؤساء األقسام ،والعاملين .أما عينة الدةاسة فقد تم اختياةها بطريقة عشوائية من مجتمع الدةاسة حيث قام الباحثان بتوزيع
عداد ( )22استماة استبيان على المستهدفين من بعض الجهات ،وقد استجاب ( )22فرادا حيث أعاادوا االستبيانات بعد ملئها بكل
المعلومات المطلوبة أي ما نسبته تقريبا ( )%122من المستهدفين.

.5أداة الدراسة:
أادا البحث عباة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحثان في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهر موضوع الدةاسة ،ويوجد
العديد من األادوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة للدةاسة ،وقد اعتمد الباحثان
على االستبيان كﺄادا ةئيسة لجمع المعلومات من عينة الدةاسة.

وصف االستبيان:
أةفق مع االستبيان خطاب للمبحوث تم فيه تنويره بموضوع الدةاسة وهدفه وغرض االستبيان ،واحتوى االستبيان على
قسمين ةئيسين:
أ .القسم األول :تضمن عباةات عن البيانات الشخصية ألفرااد عينة الدةاسة ،حيث يحتوي هذا الجزء على عباةات حول النوع،
العمر بالسنوات ،الخبر العملية ،الوظيفة ،المؤهل العلمي ،طبيعة العمل ،عداد الدوةات التدةيبية ،أي من المواقع التواصل
االجتماعي تستخدم.
ب .القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عداد ( )12عباة  ،طلب من أفرااد عينة الدةاسة أن يحدادوا استجابتهم عن ما تصفه كل
عباة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدةج الذي يتكون من خمس مستويات (أوافق بشد أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق
بشد ) ،وتم توزيع هذه العباةات على فرضيات الدةاسة االثنان بواقع ( )2عباةات لكل فرضية.
 .3ثبات وصدق أداة الدراسة :
أ .الثبات والصدق الظاهري
للتﺄكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية عباةاته من حيث الصياغة والوضوح قام الباحثان بعرض عباةات
االستبيان على عداد من المحكمين األكااديميين والمتخصصين بمجال الدةاسة ،وبعد استعاادت االستبيان من المحكمين تم إجراء
بعض التعديالت التي اقترحت عليه.
ب .الثبات والصدق اإلحصائي
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يقصد بثبات االختباة أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مر واحد تحت ظروف مماثلة .ويعني
الثبات أيضا أنه إذا ما طبق اختباة ما على مجموعة من األفرااد وةصدت ادةجات كل منهم ،ثم أعيد تطبيق االختباة نفسه على
المجموعة نفسها وتم الحصول على الدةجات نفسها يكون االختباة ثابتا تماما .كما يعرف الثبات أيضا بﺄنه مدى الدقة واالتساق
للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه االختباة .ومن أكثر الطرق استخداما في تقدير ثبات المقياس هي:
 .iطريقة التجزئة النصفية باستخدام معاادلة سبيرمان -براون.
 .iiمعاادلة ألفا-كرونباخ.
 .iiiطريقة إعااد تطبيق االختباة.
 .ivطريقة الصوة المتكافئة.
 .vمعاادلة جوتمان.
أما ا لصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة ادةجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقياس معين ،ويحسب الصدق
بطرق عديد أسهلها كونه يمثل الجذة التربيعي لمعامل الثبات ،وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد
الصحيح .والصدق الذاتي لالستبانة هو مقياس األادا لما وضعت ،وقياس الصدق هو معرفة صالحية األادا لقياس ما وضعت
له ،قام الباحثان بإيجااد الصدق الذاتي لها إحصائيا باستخدام معاادلة الصدق الذاتي هي:
الصدق = الثبات
وقام الباحثان بحساااب معامل ثبات المقياس المسااتخدم في االسااتبيان بطريقة التجزئة النصاافية حيث تقوم هذه الطريقة
على أسااااااس فصااااال إجابات أفرااد عينة الدةاساااااة على العباةات ذات األةقام الفرادية عن إجاباتهم على العباةات ذات األةقام
الزوجية ،ومن ثم يحساااب معامل اةتباط بيرساااون بين إجاباتهم على العباةات الفرادية والزوجية وأخيرا يحساااب معامل الثبات
وفق معاادلة سبيرمان -براون بالصيغة اآلتية:
معامل الثبات =

×2ة
 +1ة

حيث ( :ة) يمثل معامل اةتباط بيرسون بين اإلجابات على العباةات ذات األةقام الفرادية واإلجابات على العباةات
ذات األةقام الزوجية.
ولحساب صدق وثبات االستبيان كما في أعاله قام الباحث بﺄخذ عينة استطالعية بحجم ( )2أفرااد من مجتمع الدةاسة
وتم حساب ثبات االستبيان من العينة االستطالعية بموجب طريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم ()1
الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد
العينة االستطالعية على االستبيان
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الفرضيات

عدد العبارات

معامل الصدق الذاتي

االولي

2

2.782
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الثانية

2

21818

الثبات العام

11

11216

المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يتضح للباحثان من الجدول ةقم ( )1أن معامل الثبات العام عال،حيث بلغ ( ،)21112وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدةجة
عالية من الثبات يمكن االعتمااد عليها في التطبيق الميداني للدةاسة.
 /4األساليب اإلحصائية المستخدمة
لتحقيق أهداف الدةاسة وللقبول من فرضياتها ،تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
األشكال البيانية ،التوزيع التكراةي لإلجابات ،النسبة المئوية ،معامل اةتباط بيرسون ،معاادلة سبيرما -براون لحساب معامل
الثبات ،الوسيط ،اختباة مربع كﺄي الداللة بين اإلجابات.
وللحصول على نتائج ادقيقة قدة اإلمكان ،تم استخدام البرنامج اإلحصائي SPSSوالذي يشير اختصاةا إلى الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ،Statistical Package for Social Sciences

إجراءات الدراسة:
للقيام بهذه الدةاسة وإخراجها بصوة علمية ،قام الباحثان بإلجراءات التالية:
 .1مسح أادبيات الدةاسة النظرية وأادةاجها في االطاة النظري للدةاسات السابقة.
 .2إعدااد أادا الدةاسة(االستبانة) والتﺄكد من صدقها وثباتها .تحديد مجتمع الدةاسة وعينتها.
 .3عرض أادا الدةاسة على المختصيين للتﺄكد من صالحيتها للتطبيق.
 .4تطبيق أادا الدةاسة أوال على عينة استطالعية للتحقق من ثباتها ،ثم على عينة الدةاسة بصوةتها النهائية.
 .2عرض نتائج أادا الدةاسة .التوصل إلى أهم النتائج والتوصيات.

ثالثاً :عرض نتالئج الدراسة ومناقشتها
تمهيد:
يعتبر هذا المبحث هو األهم في هذه الدةاسة ،ألنه يمثل خالصة الجهد الذي بذل وسوف يقوم الباحثان فيه بعرض
وتحليل ومناقشة نتائج الدةاسة الميدانية.
تحليل عبارات الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
جدول رقم()5
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العباررات الفرضية األولى
أوافق
م
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العباة

ال أوافق

أوافق

محايد

ال أوافق

التكراة

التكراة

التكراة

التكراة

التكراة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

بشد

بشد
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.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.
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المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
 .1يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%42وافقوا على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة
بوضوح ،كما وافقوا بشد ( )21فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يوافق ( )2فرادا وبنسبة ( )%12على ذلك،
بينما كانت هناك ( )3فرادا ال يدةي بنسبة ( ،)%3بينما اليوجد ال أوافق على االطالق.
 .2يتبين للباحثان أن ( )22فرادا من عينة الدةاسة وبنسبة ( )%50وافق بشد على أن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة
المتعلقة بالتسويق ،كما وافق ( )12فرادا وبنسبة ( )%32على ذلك ،بينما ال يوجد من ال يدةي على ذلك،
بينما كان هناك ( )2فرادا ال يوافق على ذلك بنسبة ( ،)%12بينما كان هناك ( )2افرااد ال يوافق على ذلك بنسبة (،)%12
على ذلك.
 .3يتبين للباحثان أن ( )12فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%32وافقوا بشد و وافقوا على أن يعمل الفيس بوك على
نشر الثقافة التسويقية ،بينما ال يوجد من لم يدة على ذلك ،بينما كان هناك ( )12فرادافي عينة الدةاسة وبنسبة ()%22
لم يوافقوا و لم يوافقوا على االطالق بنسبة وعلى ذلك.
 .4يتبين للباحثان أن ( )21فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%28وافقوا بشد على أنيسهم الفيس بوك على نشر المعلومة
بتكلفة اقل ،كما وافقوا ( )22فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يدة على ذلك ( )1فرادا وبنسبة ( ، )%2بينما
اليوجد من لم يوافقوا و لم يوافق على االطالق على ذلك.
يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%42وافقوا بشد على أن الفيس بوك اسرع وسيلة للتسويق

.2

في الوقت الحالي  ،كما وافق ( )22فرادا وبنسبة ( )%22على ذلك ،بينما ال يوجد من لم يدة على ذلك ،بينما لم يوافق
( )3فرادا بنسبة ( )%2على ذلك ،بينما لم يوافقواعلى االطالق ( )2فرادا وبنسبة ( )%4على ذلك.
 /5تحليل عبارات الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواتساب والتسويقاإللكتروني.
جدول رقم()3
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العباررات الفرضية الثانية
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أوافق
م

.1
.2
.3

العباة

يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في
الوقت الحالي.

.4

يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة
أقل.

.2

يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.

ال أوافق

أوافق

محايد

ال أوافق
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المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
 .1يتبين للباحثان أن ( )12فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22وافقوا على أن يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح
 )12( ،فرادا وبنسبة ( )%32موافقوا بشد على ذلك ،بينما ( )11أفرااد وبنسبة ()%11غير موافقين وال يدةون على ذلك،
بينما يوجد ( )3أفرااد وبنسبة ( )%2افرااد لم يوافقوا على االطالق على ذلك.
 .2يتبين للباحثان أن ( )12فرادا من عينة الدةاسة وبنسبة ( )%32موافق على أن يساعد الواتساب على سرعة ترويج
المنتجات ،حيث وافق بشد ( )22فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يوافق فرادان وبنسبة ( )%4على ذلك ،بينما كان
هناك ( )2أفرااد و بنسبة ( )%12غير موافقين على االطالق على ذلك ،بينما كان هنالك ( )8أفرااد وبنسبة ( )%12اليدةون
على ذلك.
 .3يتبين للباحثان أن ( )33فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22موافقونبشد على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات
بسرعة فائقة في الوقتالحالي ،كما أن ( )17فرادا وبنسبة ( )%34وافقوا على ذلك ،بينما كان اليوجد من اليدةي وغير
موافق و غير موافق على االطالق على ذلك.
 .4يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%44موافقون على أن يساعد الواتساب على عرض السلع
والخدمات بتكلفة اقلة )22( ،فرادا وبنسبة ( )%44وافقوا بشد على ذلك )3( ،افراد وبنسبة ( )%2غير موافقين على ذلك،
بينما يوجد فرادان ونسبة( )4ال يوافقون على االطالق على ذلك ،بينما يوجد فرادا واحدا بنسبة()%2اليدةي على ذلك.
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 .2يتبين للباحثان أن ( )32فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22موافقون بشد على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي
تتمتع بالخصوصية ،كما كان ( )22فرادا وبنسبة ( )%42موافقون على ذلك ،بينما اليوجد من اليدةي وغير موافق و غير
موافق على االطالق على ذلك.

رابعأ :اﺧتبار الفرضيات
تمهيد:
لإلجابة على تساؤالت الدةاسة والقبول من فرضياتها سيتم حساب الوسيط لكل عباة من عباةات االستبانة والتي تبين
آةاء عينة الدةاسة بخصوص ادوة مواقع التواصل االجتماعي في التسويق اإللكتروني حيث تم إعطاء الدةجة ( )2كوزن لكل
إجابة " أوافق بشد " ،والدةجة ( )4كوزن لكل إجابة " أوافق" ،والدةجة ( )3كوزن لكل إجابة " ال أادةي" ،والدةجة ()2
كوزن لكل إجابة "ال أوافق" ،والدةجة ( ) 1كوزن لكل إجابة " ال أوافق على االطالق" إن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات
التحل يل اإلحصائي هو تحويل المتغيرات االسمية إلى متغيرات كمية ،وبعد ذلك سيتم استخدام اختباة مربع كﺄي لمعرفة اداللة
الفروق في إجابات أفرااد عينة الدةاسة على عباةات كل فرضية.
 /1عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى
تنص الفرضية األولى من فرضيات الدةاسة على اآلتي:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آةاء عينة الدةاسة بخصوص كل عباة من العباةات المتعلقة بالفرضية
األولى ،ويتم حساب الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على كل عباة من ثم على العباةات مجتمعة،
والوسيط هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهر والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد
ترتيب اإلجابات تصاعديا وتنازليا كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم()4
الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى
الوسيط

التفسير

العبارات

ت
.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

4

أوافق

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

4

أوافق

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

4

أوافق

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

4

أوافق

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.

4

أوافق

4

أوافق

جميع العباةات
المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسةالميدانية5112 ،م
يتضح للباحث من الجدول ةقم( )4مايلي:
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 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة األولى ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثانية ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون على
أن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثالثة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون على
أن يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الرابعة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة اقل.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الخامسة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن الفيس بوك اسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي .إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفرااد عينة الدةاسة متفقون على
ذلك ،حيث أن هناك أفراادا ال يدةون أو غير موافقين على ذلك ،والختباة وجواد فروق ذات اداللة إحصائية بين أعدااد الموافقون
والذين ال يدةون ولم يوافقوا للنتائج أعاله تم استخدام اختباة مربع لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عباة من عباةات
الفرضية األولى ،الجدول ةقم( )2يلخص نتائج االختباة لهذه العباةات.

جدول رقم ()2
نتائج اﺧتبارات مربع كأي لدالة لإلجابات على عبارات الفرضية األولى
ت

العبارات

درجة

قيمة مربع كأي

الحرية
.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

4

62.48

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

2

40.11

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

4

35.76

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

4

34.90

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.

4

31.89

المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م.
يستطيع للباحث تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
األولى( ،)22148وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة(،)1148
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واعتماادا على ما وةاد  ،فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثانية( ،)42111وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)11127
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية ،وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد علىﺄن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثالثة ( ،)32172وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة ،إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقون على ما جاء بالعباة
الرابعة( ،)34112وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أنيسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة المحايدين وغير الموافقين على ما جاء بالعباة
الخامسة( ،)31181وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)2111
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.
مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدةاسة األولى والتي نصت على أن " توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك
والتسويق اإللكتروني" قد قبلت.
/5عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية
تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدةاسة على اآلتي:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواتساب والتسويق اإللكتروني".
وللتحقيق من صحة هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آةاء عينة الدةاسة بخصوص كل عباة من العباةات المتعلقة بالفرضية
الثانية ،ويتم حساب الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على كل عباة من ثم على العباةات مجتمعة ،والوسيط هو أحد مقاييس
النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهر  ،والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب اإلجابات تصاعديا
وتنازليا كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم ()7
الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية
ت
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.1

يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.

4

موافق

.2

يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.

4

موافق

.3

يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في

4

الوقتالحالي.

أوافق

.4

يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.

4

موافق

.2

يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.

4

موافق

المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يتضح للباحثان من الجدول ةقم( )7مايلي:
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة األولى ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقين على
أن يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثانية ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثالثة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة غير موافقين
على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في الوقت الحالي.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الرابعة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقين
على أن يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الخامسة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.
إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفرااد عينة الدةاسة متفقون على ذلك ،حيث إنه وكما وةاد أن هناك أفراادا محايدين
أو غير موافقين على ذلك ،والختباة وجواد فروق ذات اداللة إحصائية بين أعدااد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج
أعاله تم استخدام اختباة مربع لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عباة من عباةات الفرضية الثانية ،الجدولرقم ( )8يلخص
النتائج االختباة لهذه العباةات:
جدول رقم()8
نتائج اﺧتبارات مربع كأي لدالة لإلجابات على عبارات الفرضية الثانية
درجة الحرية

قيمة مربع كأي

العبارات

ت

 .1يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.

4

35.47

يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.

4

55.97

2

46.19

.2
.3
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 .4يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.

4

41.66

 .2يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.

4

42.21

المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يستطيع الباحثان تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
األولى ( ،)32147وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد  ،فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين
إجابات العينة ولصالح الموافقين بشد على أنيساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثانية(،)22117وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد علىﺄن يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء في العباة
الثالثة ( ،)42111وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)2111
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في الوقت الحالي.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء في العباة
الرابعة( ،)41122وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( ،)4ومستوى اداللة ( ،)%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى عملية ( )%1بين إجابات
العينة ولصالح الموافقين بشد على أن يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة مربع كﺄيالمحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة المحايدين وغير الموافقين على ما جاء في العباة
الخامسة(،)42121وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( ،)4ومستوى اداللة ( ،)%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات
العينة ولصالح الموافقين بشد على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.
مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدةاسة الثانية والتي نصت على أن":توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الواتساب
والتسويق اإللكتروني ".قد قبلت.

الخاتمة
أوالً:النتائج-:
من خالل عرض الدةاستين النظرية والميدانية توصل الباحثان إلى النتائج التالية-:
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(أ) النتائج الخاصة بالدةاسة
 .1الواتساب أكثر التطبيقات استخداما لالعالم التسويقي.
 .2تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تعميق الروابط التسويقية وانتشاة العقول االفتراضية واالنتقال من المطلق
إلى النسبي.
 .3إسهام المواقع مساهمة ايجابية في المنحى التسويقي ،حيث شجعت على التوجه نحو التسويق اإللكتروني
 .4اسهام المواقع في زيااد الكفاء المهنية والنجاح التسويقي.
 .2ساهمت المواقع في إادخال ثقافات تسويقية واجتماعية في المجتمع السواداني.
 .2تساهم المواقع في زيااد وعي التسويقي.
ثانيا ً التوصيات:
من ﺧالل عرض الدراستين النظرية والميدانية توصل الباحثان إلى التوصيات التالية-:
 .1ضروة اهتمام الدولة بمواقع التواصل االجتماعي من خالل ادمجهم في الخطط االستراتيجية لبرامجها الداعمة
للتنمية والتطوير واستصحابو التسويق اإللكتروني.
 .2تجويد وتطوير الرسائل التسويقية عبر المواقع اإللكترونية.
 .3وضع البدائل للمواقع اإللكترونية العالمية وتجويد ةسالة هذه البدائل.
 .4تكثيف البحوث العلمية القائمة على قياس توجيه نحو السوق العالمي وتﺄثيراتهاعلى المجتمع وخاصة على األسواق.
 .2إثراء المكتبة العلمية بمثل هذه البحوث.

المصادر والمراجع
أوالً :الكتب العربية:
 .1جميل ،بشري الراوي2212 ،م ،ادوة التواصل االجتماعي في التغيير ،مدخل نظري ،مجلة الباحث اإلالمي ،العداد
،18

 .2مصطفى ،عباس الصاادق2211 ،م ،االعالم الجديد ،ادةاسة في مداخلة النظرية وخصائصه العامة ،البوابة العربية
لعلوم االعالم واالتصال.

 .3أبوعرقروب ،إبراهيم 1113،م ،االتصال اإلنساني وادوةه في التفاعل االجتماعي ، ،اداة جدالوي للنشر والتوزيع،
االةادن.
 .4بشير،عبد الرحيم ،الكلوب2222،م ،تكنولوجياعملية التع ُّلم والتعليم ، ،اداة الشروق للنشرو التوزيع ،األةادن.
 .2سند ،جمال السويدي2214،م ،وسائل التواصل االجتماعي وادوةها في التحوالت المستقبلية من القبيلة إلى الفيسبوك،
ط.4
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 .2ابراهيم ،خديجة عبدالعزيز علي(2214م) ،واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بجامعات
صعيد مصر ،مجلة العلوم التربوية ،معهد الدةاسات التربوية ،ع ،3ج ،2جامعة القاهر .
 .7القاضي ،زيااد وآخرون2222،م ،مقدمة إلى اإلنترنت ،اداة صفاء للنشرو التوزيع ،عمان.
 .8عمااد ،حسن مكاوي1113،م ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،الداة المصرية اللبنانية ،القاهر ،

مصر.
 .1شفيق ،حسنين2228،م ،التصميم الجرافيكي في الوسائط المتعداد  :،اداة فكر وفن للطباعة والنشر ،القاهر  ،مصر.
 .12محمد ،حسين نصر2223،م ،اإلنترنت واإلعالم والصحافة اإللكترونية :،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،اإلماةات.
 .11خضر ،حلمي ساةي2222،م ،ثقافة اإلنترنت ادةاسة في التواصل االجتماعي ،اداة مجدالوي للنشر والتوزيع  ،عمان،
األةادن
 .12محمد ،ةائد عبد ةبه2213،م ،التسويق اإللكتروني ،الجناادةية للنشر والتوزيع.
 .13عبدهللا ،حسن1112،م ،إاداة التسويق : ،اداة الشروق للنشر ،مكة  ،السعوادية.
 .14جاسم ،محمواد و ةادينة عثمان2212،م ،التسويق اإللكترونى ،اداةالمسير للنشر ،عمان ،االةادن.
 .12عبواد ،نجم نجم2224،م ،اإلاداة اإللكترونية – اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت ،اداة المريخ للنشر ،الرياض،
السعوادية.

 .12الطائ ،حميدي وآخرون2222،م ،األسس العلمية للتسويق الحديث – مدخل شامل ،اداة اليازوةي العلمية للنشر
والتوزيع ،القاهر  ،مصر.
 .17أبوقحف ،عبدالسالم وآخرون2222م - ،التسويق ،المكتب الجامعي الحديث ،القاهر  ،مصر.
 .18حسين ،نيفين شمت2212،م ،التسويق الدولي االلكتروني ،اداة التعليم الجامعي2212 ،م .االسكندةية ،مصر.
 .11عبدالعظيم ،محمد أبو النجا2212،م ،التسويق اإللكتروني،آليات التواصل الجديد مع العمالء ،القاهر  ،مصر.
 .22علي ،الخضر ترجمان2222م ،التسويق الدولي ،منشوةات جامعة ادمشيق ،ادمشق.
 .21حميد ،الطائي بشير العالق2221،م ،التسويق الحديث(مدخل شامل) ،عمان :اداة وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األةادن.
 .22طه ،طاةق2228،م ،التسويق باإلنترنت والتجاة اإللكترونية ،اداة الفكر الجامعي ،االسكندةية.

 .23فرحان ،عالء وآخرون2212 ،م ،المزيج التسويق وأثره في الصوة المدةكة للزبائن ،عمان اداة صفاة للنشر 2212م،
عمان ،االةادن.
 .24توفيق ،سمر صبر 2221 ،م ،التسويق االلكتروني  ،اداة االعصاة للنشر والتوزيع ،عمان ،االةادن.
 .22أحمد ،يوسف أبوفاة 2212 ،م ،التسويق االلكتروني عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت ،اداة االوائل للنشر،
ط ،4عمان ،االةادن.
 .22عبدالرحيم ،زاهر عاطف2212،م ،تسويق الخدمات ،اداة الراية للطباعة والنشر 2212م ،عمان ،االةادن.
ثانياً:الرسائل العلمية
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 .1حمياديــة قاســم2214،م ،ادوة مواقــع التواصـل االجتمــاعي فـي تنميــة العمــل التطوعي -ادةاسة وصفية تحليلية
لصفحة الفيسبوك لجمعية ناس الخية(الخرطوم :جامعة السوادان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدةاسات العليا ،ةسالة
ماجستير غير منشوة .
 .2سلطان مسـفة2212،م ،ادوة شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل االنساني ،ةسالة ادكتوةاه غير منشوة .
 .3إيمان عبدالرازق2212،م ،ادوة االنستغرام فـي تحفيـز الشـباب البحةينـي علي العمل التطوعي ،ةسالة ماجستية غير
منشوة .
 .4إيميلـــي ال كــاس وأخـــرون2221 ،م ،جــذب أصـــحاب الشــﺄن عبــر مواقـــع التواصل االجتماعي ،وكيف يمكن
للمنظمات الغية ةبحية استخادام الفيسبوك.
 .2محمد عائض المحطاني2212 ،م ،ادكتوةاه جامعة أم القرى منشوة بعنوان ،أثر استخدام البرمجيات االجتماعبة على
كفايات التعليم اإللكتروني لدى مجتمع المماةسة من أعضاء هيئة التدةيس في جامعة الملك خالد.
ثالثاً :المجالت الدورية
جريد عكاظ  ،النسخة اإلكرتونية ،العداد( ،) 2221الخميس 21/1/ 1437
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