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 شكخ و عخفان

  

 كالعسل الحسجهلل عمى جسيع الشعع, كالحسجهلل عمى ىعسة العمع
ساىجىي ككقف هعي في ٌحا السذػار العمسي أشكخ كل هغ 

الحي لع يبخل بجسيع كخبالي بغجاد خاصة األستاذ السذخؼ 
ىرائحً كإرشاداتً ككقتً كالجٍج السبحكؿ إلتساـ ٌحا العسل 

زيان  إلى جسيع أساتحتي بجاهعةكاتقجـ بالذكخ كالتقجيخ 

, باإلضافة الى  ذلك أشكر جميع أعضاء لجنة عاشور بالجلفة
 المناقشة على إشرافهم وتوجيههم.
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 السمخز: 

سية كدكر هػاقع التػاصل اإلجتساعي هغ خبلؿ ٌحي الجراسة لمفخد كالسؤسدة بالشدبة  ضٍخت لشا ٌأ
تع بسعخفة هختمف السفاٌيع ال هٍسا كاف ىذاشٍا, حيث أف الجاىب الشطخي لٍحي الجراسة تي تشاكلت ٌإ

عٌحي السػاقع  تعتسج عمى األىتخىت بجرجة عالية  األساليب اإلترالية الحجيثة فٍي التي تعج هغ ٌأ
 الخبحية كغيخ الخبحية كتدٍل عمى األفخاد اإلتراؿ كتبادؿ السعمػهات كاألفكار , كسا أف السؤسدات

سٍا الشذاط التدػيقي الحي يعتبخ  إستصاعت إستغبلؿ ٌحي السػاقع في إستخجاهات هختمفة كلكغ ٌأ
ع األدكات التي تعتسج عميٍا السؤسدات في كتػشيج  تمبية حاجات كرغبات عسبلئٍا سة كدرا هغ ٌأ

أصبح الشذاط التدػيقي كتبادؿ السعمػهات كاألفكار, كهع ضٍػر شبكة األىتخىت العبلقة هعٍع 
إلكتخكىيا كأكثخ سخعة كتصػرا في تحقيق األٌجاؼ التدػيقية لٍحي السؤسدات , كهغ أجل تػضيح 

كالتي  عمى سبيل السثاؿ الجسعيات كعيشة دراسةالشذاط التدػيقي إختخت  دكر ٌحي السػاقع في تعديد
السديمة حيث  ,الجمفة , األغػاط  الػاليات التالية :التي تشذط في  ك  جسعية 154بمغ عجدٌا 

كزعت إستسارة إستبياف تٍجؼ الى إختبار الفخضيات السصخكحة في ٌحي الجراسة , كبعج تحميل 
تبيغ صحة   SPSSاالجتساعية  لمعمػـ اإلحرائية بخىاهج الحـد اإلستبياىات السجسعة عغ شخيق
ى إستخجاـ هػاقع التػاصل اإلجتساعي لٍحي الجسعيات في ىذاشٍا الفخضية األكلى التي تتعمق بسج

عشج هدتػى البأس بً ,كسا تبيغ أيزا صحة الفخضية الثاىية التي تتعمق بسجى هسارسة الشذاط 
جؿ عمى أف ٌشاؾ كعي كبيخ بأٌسية التدػيق في التدػيقي في ٌحي الجسعيات بشدبة هتػسصة هساي

تعديد أها الفخضية الثالثة التي تتعمق بجكر هػاقع التػاصل اإلجتساعي في إدارة ٌحي الجسعيات , 
كتتفخع الى أربعة فخضيات حيث تبيغ ىفي الفخضية الفخعية األكلى كالثاىية كالثالثة  الشذاط التدػيقي

ابعة التي تتعمق بسجى هداٌسة هػاقع التػاصل اإلجتساعي في كإثبات صحة الفخضية الفخعية الخ 
حا يجؿ عمى أف ٌحي السػاقع ساٌست بذكل كبيخ في دعع ا لسديج التدػيقي بشدبة هتػسصة ٌك

خاصة عشرخ التخكيج هغ خبلؿ ىذخ  التعخيف بعشاصخ السديج التدػيقي لجى عيشة الجراسة
جسيع السعمػهات كالبياىات التي تتعمق بشذاط ٌحي إعبلىات هكثفة كهرسسة بصخيقة جحابة كتطٍخ 

الجسعيات كهختمف الخجهات التي تقجهٍا عبخ صفحاتٍا في هختمف السػاقع اإلجتساعية حدب رأي 
 أفخاد عيشة الجراسة.

, السشطسات غيخ  , التدػيق اإللكتخكىي هػاقع التػاصل اإلجتساعي , التدػيقالكمسات السفتاحية :
 .الخبحية ,الجسعيات

 



 Abstract : 

Through this study we have shown the importance and role of social 

networking sites for the individual and the organization regardless of its 

activity. The theoretical aspect of this study is concerned with the 

knowledge of various concepts that dealt with these sites, which are one of 

the most modern communication methods that rely on the Internet And 

profit and profit institutions have been able to exploit these sites in 

different uses, but the most important marketing activity, which is one of 

the most important tools on which the institutions in the study and meet the 

needs of And the desire of its customers and to strengthen the relationship 

with them and the exchange of information and ideas, and with the 

emergence of the Internet has become an electronic marketing activity and 

more rapid and evolving in achieving the marketing objectives of these 

institutions , In order to clarify the role of these sites in promoting 

marketing activity, I chose, for example, associations as a sample of the 

154 study groups, Which is active in the following states: Djelfa, Laghouat, 

Musila, where a questionnaire questionnaire was distributed to test the 

hypotheses presented in this study, After the analysis of the questionnaires 

collected through the SPSS program, the first hypothesis concerning the 

extent to which the social networking sites of these associations are used in 

their activities is determined at a high level, The second hypothesis, which 

relates to the extent of marketing activity in these associations, was also 

proven by a medium percentage indicating that there is a great awareness 

of the importance of marketing in the management of these associations, 

The third hypothesis, which relates to the role of social networking sites in 

promoting marketing activity, is divided into four hypotheses. The first, 

second, third sub-hypothesis, The fourth sub-hypothesis, which relates to 

the extent to which social networking sites contribute to supporting the 

marketing mix by a medium percentage, is found to be correct, This 

indicates that these sites contributed significantly to the definition of the 

elements of the marketing mix in the study sample, especially the 

promotion element through the publication of ads intensive and designed in 

an attractive manner and show all the information and data relating to the 

activity of these associations and the various services provided by the pages 

in various social sites, The studied sample. 

Keywords: social networking sites, marketing, e-marketing, non-profit 

organizations, associations.. 
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 : مقجمة
ضٍػػر ك كالجبٍػات  السيػاديغجسيػع  فػي كالقزايا اكلالسذ هغ العجيج يحسل العرخف ٌحا إ    

مسؤسدػات هٍسػا كالبػج ل ,كاالجتساعيػة كاالقترػاديةالسجاالت الدياسية العجيج هغ  التكتبلت في
بجسيػع الػسػائل لٍحي التغيخات  كاالستجابةك القزايا  كاف هجاؿ ىذاشٍا هػاجٍة ٌحي السذاكل

ػع ىتػائج  تفػي السؤسدػا االتراالتك  السعمػهات ةثػر  اجتياحكسا أف  ,الستاحة لجيٍا يعػج هػغ ٌأ
السعمػهػات كالسعػارؼ كفػخت  اإلىتخىػتشػبكة الحجيثة ك  االتراؿتكشػلػجيا ك  ٌحا العالع الستصػر

أكثػػػخ  اترػػػاليةالتػػػي أصػػػبحت أدكات  ,االجتسػػػاعيٌػػػا هػاقػػػع التػاصػػػل خز لعػػػل أبلسدػػػتخجهيٍا ك 
ػػجاؼ ك  ,اسػػتخجاهاك  اىتذػػارا  فػػخاد أك السؤسدػػاتلؤل سػػػا تدػػتعسل لعػػجة أغػػخاض كتحقيػػق عػػجة ٌأ

فػي أغػخاض  فخادلؤل االجتساعيبعس السؤسدات ٌحي السػاقع الخاصة بالتػاصل  استغمتفمقج 
تمبيػػػة شمبػػػات ك  ,أخػػػخى هثػػػل التعخيػػػف بالسؤسدػػػة كالتعخيػػػف بشذػػػاشٍا كتقػػػجيع كعػػػخض خػػػجهاتٍا

 كضيفػػةر صػػبحت تمعػػب دك أذف ٌػػحي السػاقػػع إ ,كالحػػػار بيػػشٍع االترػػاؿزبائشٍػػا كتدػػٍيل عسميػػة 
 .االجتساعيةك  االقتراديةفي السؤسدات  كالتخكيج التدػيق

ػع األىذػصة التػي تعتسػج عميٍػا  السؤسك   دػات فػي تػخكيج ك تقػجيع السشتجػات التدػيق يعػج هػغ ٌأ
كفي كل هخحمة يطٍػخ تعخيفػً حدػب  ,ػيق بالعجيج هغ السخاحلفٍـػ التدفمقج هخ ه ,الخجهاتك 

كيقػـػ ٌػحا التػجػً عمػى إىتػاج  اإلىتػاجيفػأكؿ هخحمػة كاىػت السفٍػـػ  ,الطخكؼ التي ضٍػخ فيٍػا
ا التػجػً يختكػد ٌػح كالسخحمة الثاىيػة ,أكبخ كسية هسكشة هغ الدمع السصمػبة هغ قبل السدتٍمكيغ

 ,كتدػػػسى بسخحمػػػة السفٍػػػـػ البيعػػػي قػػػخار اإلدارة السخكديػػػةبشػػػا  عمػػػى عمػػػى بيػػػع هػػػا تػػػع إىتاجػػػً ك 
تستالسخحمة الثالثة ك   حاجػات تفٍػع عمػى هبشيػا يكػغ لع اإلىتاج ألف بالجاىب التدػيقي كذلظ ٌا

 تبشػي السؤسدػات عمػى كجػب لػحا ,اإلىتاجيػة القػجرات تحػجدي كاىػت بػل السدػتٍمكيغ, كرغبػات
 الذػخائية, قػجراتٍعك  الدبػائغ كرغبػات حاجػات تفٍػع خػبلؿ هػغ اإلىتػاج قبػل تشصمػق ججيجة فمدفة
بعػج ذلػظ ضٍػخت هخحمػة فٍػع السدػتٍمظ كالتػجػً ىحػػ  ,لمتدػػيق قابػل ٌػػ هػا إىتػاج ثػع كهػغ

ٍػػػادؼ إلشػػػباع الخغبػػػات حدػػػب أذكاؽ يختكػػػد ٌػػػحا التػجػػػً عمػػػى التدػػػػيق الك  ,كرغباتػػػًحاجاتػػػً 
إىسػػا عمػػى إىتػػاج هػػا يسكػػغ فيغ كلػػيذ عمػػى بيػػع هػػا تػػع إىتاجػػً ك إهكاىيػػات السدػػتٍمكيغ السدػػتٍجك 

ػ ,تدػيقً جاؼ هعيشػة هثػل كبعج ذلظ ضٍخت تػجٍات عجيجة كهفػاٌيع لمتدػػيق تدػعى لتحقيػق ٌأ
التدػػيق  ,التدػػيق بالعبلقػات ,التدػػيق اإلبتكػاري  ,التدػػيق االسػتخاتجي ,التدػيق االجتساعي

كأخيػػػػػخا التدػػػػػػيق االلكتخكىػػػػػي الػػػػػحي يعػػػػػج كليػػػػػج ثػػػػػػرة تكشػلػجيػػػػػا  ,تدػػػػػػيق الخػػػػػجهات ,الػػػػػجاخمي
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الخػػػػػجهات عبػػػػػخ السػاقػػػػػع حيػػػػػث يػػػػػتع تػػػػػخكيج كعػػػػػخض السشتجػػػػػات ك  ,االترػػػػػاالتالسعمػهػػػػػات ك 
 الذػخا  عبػخ كسػائلعسميػة البيػع ك  إتسػاـلسعمػهػات بػيغ السؤسدػة كزبائشٍػا ك االلكتخكىية كتبػادؿ ا

 األخبػػػارالتػػػخكيج ك ىذػػػخ ك  لئلعػػػبلفئل الحجيثػػػة كلعػػػل أبػػػدر الػسػػػا ,الػػػجفع الحجيثػػػة االلكتخكىيػػػة
 شػبكة عبػخ يػةإعبله كهشػابخ تصبيقػات التػي تعػج االجتسػاعيالسعمػهػات ٌػي هػاقػع التػاصػل ك 

كالتػي ضٍػخت فػي  ,السعمػهػات كتبػادؿ كالتعػاكف  التفاعػل تدػٍيل إلػى تٍػجؼ التػي االىتخىػت
هثػػػػػل هػقػػػػػع الفػػػػػيذ بػػػػػػؾ كالتػػػػػػيتخ كاليػتػػػػػػ   االجتسػػػػػاعيبقػػػػػػة فػػػػػي الػسػػػػػط  األخيػػػػػخةاآلكىػػػػػة 

ئفٍػػا حدػػب الخرػػائز التػػي تتستػػع فٍػػي عجيػػجة كهتشػعػػة كتختمػػف كضا ,الىدػػتغخاـ .....الػػ اك 
مفػة  هػغ شػخؼ العجيػج هػغ السشطسػات السخت استغمتفمقج  باستسخاركلكػىٍا هجاىية كهتػفخة  ,بٍا

ػجاؼ  ,في تحقيق العجيػج هػغ األٌػجاؼ كسػا أف  ,اقترػاديةياسػية أك أك س اجتساعيػةقػج تكػػف ٌأ
يعػػج إلغػػا ا لمتدػػػيق التقميػػجي كإىسػػا ٌػػػ تصػػػيخ كتػسػػيع كإضػػافة  التدػػػيق عبػػخ ٌػػحي السػاقػػع ال

 أك خجهات التي تقجهٍا السشطسات.  كالسعمػهات حػؿ هشتجات األفكارتقشية حجيثة لتػصيل 
يتستػػع بٍػػا لتحقيػػق التصػػػرات التػػي هػػخ بٍػػا التدػػػيق أبػػخزت هدايػػا عجيػػجة إف ٌػػحي التػجٍػػات ك  

هدػتعجة تحتػاج لمتدػػيق ك  كػاف ٌػجفٍا الػخبح أك غيػخ الػخبح فٍػي دائسػا ىجاح السؤسدات سػػا ا
الٍػجؼ الػحي أسدػت  إلػىلتجخبة ٌحي العمـػ كالػسائل الحجيثة التكشػلػجية فالسٍع ٌػ الػصػؿ 

 راألفكػػػاىذػػػخ  إلػػػىغيػػػخ الخبحيػػػة التػػػي تدػػػعى  كهػضػػػػع بحثشػػػا يتعمػػػق بالسشطسػػػات ,ًهػػػغ أجمػػػ
لسػجػػػػدة حاليػػػا فػػػي هجتسعشػػػا التػػػي ا ىسػػػػذج الجسعيػػػات اختخىػػػايػػػث ح ,كاألخػػػبلؽكتخسػػػي  القػػػيع 

ٌػي تدػعى  األخيػخكلكػغ فػي  ,ىذػاشٍا كاخػتبلؼعخفت حخكة كبيػخة كزيػادة هعتبػخة فػي عػجدٌا 
كتحقيػػػق  , الػػػى تذػػػجيع السجتسػػػع عمػػػى أعسػػػاؿ الخيػػػخ كالتعػػػاكف كالترػػػالح كالتػػػخابط بػػػيغ أفػػػخادي

 اسػػتغبلؿكيفيػػة  إلػػىكسػػػؼ ىتصػػخؽ هػػغ خػػبلؿ ٌػػحا البحػػث  ,كاالقترػػادية االجتساعيػػةالتشسيػػة 
حا لسا تعخفً جػل السؤسدػات هػغ  ,كأداة تدػيقية االجتساعيسػاقع التػاصل لٌحي الجسعيات  ٌك

خ هػغ الشذػاط إىاحية القرػر في الشذاط التدػيقي في  دارتٍا فٍي تجٍػل تساهػا الفائػجة كالجػٌػ
الدبػػػػائغ حدػػػػب  هتصمبػػػػاتكتػػػػخكيج كتمبيػػػػة  اترػػػػاؿىذػػػػاط حيػػػػػي ك أداة التدػػػػػيقي الػػػػحي يعػػػػج 

ػػجاؼ السؤسدػػة التػػي تتسثػػل فػػي البقػػا  كاالسػػتسخار  ,الخغبػػات كالحاجػػات الخاصػػة بٍػػع ككفػػق ٌأ
 كالشسػ كالخبح.
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 الجراسة شكاليةأوال : إ
ف السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة برػػػفة عاهػػػة كالجسعيػػػات أىقػػػػؿ  أفسػػػبق ىدػػػتصيع هػػػا هػػػغ خػػػبلؿ 

ا داخل السجتسع كخارجبرفة  عغ شخيػق االسػتعاىة بػالعمـػ الحجيثػة ,ًخاصة تقـػ بتفعيل دكٌر
 كسػػا ي الجراسػػةشػػكالية ٌػػحإلػػحلظ تتسحػػػر  االجتسػػاعيهثػل التدػػػيق عػػغ شخيػػق هػاقػػع التػاصػػل 

 يمي:
السشطســات غيــخ  فــي تعديــد الشذــاط التدــػيقي لــجى االجتســاعيمػاقــع التػاصــل مــا ىــػ دور 

 الخبحية ؟
 يجب شخح التداؤالت التالية: اإلشكاليةعمى ٌحي  اإلجابةجل أكهغ 

 هػػػػا ٌػػػػي  الخرػػػػائز االجتسػػػػاعي هػػػػغ حيػػػػث السفٍػػػػـػ كالشذػػػػأة ك ٌػػػػي هػاقػػػػع التػاصػػػػل  هػػػػا
 االستخجاهات السختمفة لٍحي السػاقع في السشطسات الستعجدة 

 ٌػػي عشاصػػخ السػػديج التدػػػيقي االلكتخكىػػي  ٌػػػ التدػػػيق االلكتخكىػػي برػػفة خاصػػة   هػا هػا
 الحجيث 

  شػػخؽ التدػػػيق عبػػخ ٌػػحي ٌػػي االجتسػػاعي   هػػا كيػػف يطٍػػخ التدػػػيق عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل
 ٌي السػاقع األكثخ شٍخة في العسمية التدػيقية  هاالسػاقع   ك 

 سيتٍػػػػا  ٌػػػػي السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة   كهػػػػا هػػػػا ػػػػجافٍا كٌأ ػػػػع القػػػػػاىيغ  ٌػػػػي ٌأ كهػػػػا ٌػػػػي ٌأ
 كالتذخيعات التي تشطع عسل الجسعيات الجدائخية  

   كيف تقـػ ٌحي السشطسات بسسارسة الشذاط التدػيقي 
 فػػػي االجتسػػػاعيهػاقػػػع التػاصػػػل كاسػػػتغبلؿ  كيػػػف تقػػػـػ السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة باسػػػتعساؿ 

  التدػيقية ىذاشاتٍا هسارسة
  لٍػا دكر فػي تدػػيق أعسػاؿ كأفكػار السشطسػات غيػخ الخبحيػة االجتساعيٌل هػاقع التػاصل 

جافٍا التدػيقية كاألٌجاؼ العاهة   كتحقيق ٌأ
  ٌل ٌحي السػاقع تداعج في ىجاح االستخاتيجيات التدػيقية لٍحي السشطسات 
  لٍحي السشطساتكيف يسكغ لٍحي السػاقع أف تداٌع في دعع السديج التدػيقي  
 في ٌحي السشطسات  االجتساعيخ هػاقع التػاصل كيف تطٍخ إدارة التدػيق عب 
 
 



 ممذمــــت
 

 
 د

 الجراسة فخضياتثانيا : 
عػجـ صػحتٍا  حيث يتع التأكج هػغ صػحتٍا أك ,تعج الفخضيات إجابات هبجئية أك حمػؿ هؤقتة 

 كتست صياغتٍا عمى الشحػ التالي:  ,هغ خبلؿ الجراسة السيجاىية
 الفخضية األولى:

الجسعيػػػات  )ػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي هػػػغ قبػػػل  السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة لس سػػػتخجاـإيػجػػػج 
 (ىسػذجا 

 الفخضية الثانية:
السسارسػػػػة التدػػػػػيقية, األٌػػػػجاؼ التدػػػػػيقية, االسػػػػتخاتيجية مشذػػػػاط التدػػػػػيقي )ليػجػػػػج إسػػػػتخجاـ  

 (الجسعيات ىسػذجا )في السشطسات غيخ الخبحية التدػيقية , السديج التدػيقي ( 
 :الثالثةالفخضية 

فػي تعديػد الشذػاط التدػػيقي لػجى السشطسػات  بذػكل إيجػابي االجتسػاعيهػاقع التػاصػل تداٌع 
 غيخ الخبحية

ي كالتالي : هغ خبلؿ الفخضية الثالثة  تشبثق لشا هجسػعة هغ الفخضيات الفخعية ٌك
 : الفخضية الفخعية األولى 
السشطسػػػػات غيػػػػخ  لػػػػجىالتدػػػػػيق هسارسػػػػة  لٍػػػػا دكر إيجػػػػابي فػػػػي  االجتسػػػػاعيػاقػػػػع التػاصػػػػل ه

 الخبحية.
 : الفخضية الفخعية الثانية 

السشطسػػات  لػػجىاألٌػػجاؼ التدػػػيقية  لٍػػا دكر إيجػػابي فػػي تحقيػػق االجتسػػاعيهػاقػػع التػاصػػل 
 غيخ الخبحية.

 : الفخضية الفخعية الثالثة 
السشطسػات  لػجىالتدػػيقية  سػتخاتيجيةاإل لٍػا دكر إيجػابي فػي ىجػاح االجتسػاعيهػاقع التػاصل 

 غيخ الخبحية.
 :الفخضية الفخعية الخابعة 
السشطسػػات غيػػخ  لػػجىالتدػػيقي  سػػديجالدعػػع  لٍػػا دكر إيجػابي فػػي  االجتسػػاعيػاقػع التػاصػػل ه

 الخبحية.
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 ثالثا : أنسػذج الجراسة 
كشػػخح الفخضػػية الخئيدػػية كالفخضػػيات ,بعػػج القيػػاـ بصػػخح اإلشػػكالية الخئيدػػية كاألسػػ مة الفخعيػػة 

كاإللساـ بسختمف الجراسات الدابقة تست صياغة أىسػػذج الجراسػة الػحي يحػجد الستغيػخ  ,الفخعية
 السدتقل عمى ىحػ التالي: الستغيخ التابع ك

 ( أنسػذج الجراسة السعتسج01الذكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة باالعتساد عمى الجراسات الدابقةالباحث إعجادالسرجر : مغ 

 رابعا : متغيخات الجراسة
هغ خبلؿ أىسػذج الجراسة الدابق ىدتصيع شػخح هتغيػخات الجراسػة كالستسثمػة فػي الستغيػخ التػابع 

 .كالستغيخ السدتقل
يطٍػػخ الستغيػػخ السدػػتقل الػػحي يتعمػػق بسػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي /الستغيــخ السدــتقل: 1

 الية:الشقاط الت

 االجتساعي التػاصل مػاقع

 

 اإلجتساعي مػاقع التػاصل

الستصمبات  ،العيػب  ،السدايا  ، االستخجامات)
 (استخجاماالسػاقع األكثخ 

 

 تعديد الشذاط التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية

 

 السسارسة التدػيقية

 

 تحقيق األىجاف التدػيقية

 

 نجاح اإلستخاتيجية التدػيقية

 

 دعع السديج التدػيقي
 

         تابعالستغيخ ال الستغيخ السدتقل
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 .السختمفة لٍحي السػاقع لجى عيشة الجراسة االستخجاهات -
 .هغ شخؼ عيشة الجراسة استعسالٍاالسدايا التي تتستع بٍا ٌحي السػاقع بعج  -
 .هػاقع التػاصل االجتساعي استعساؿالعيػ  التي تشتج عغ  -
 .ٌحي السػاقع لجى عيشة الجراسة استخجاـالستصمبات التي يجب أف تتػفخ هغ أجل  -
ع أىػاع هػاقع التػاصل  -  .السختمفة ك السدتخجهة لجى عيشة الجراسة االجتساعيٌأ
الػحي يسارسػً أفػخاد عيشػة الجراسػػة  يتعمػق الستغيػخ التػابع بالشذػاط التدػػيقي/الستغيـخ التـابع : 2

ع أبعادي ٌي :  الستسثمة في الجسعيات كٌأ
 .هسارسة التدػيق لجى عيشة الجراسة -
 .لجى عيشة الجراسةتحقيق األٌجاؼ التدػيقية  -
 .ىجاح اإلستخاتيجية التدػيقية لجى عيشة الجراسة -
 .السديج التدػيقي الخجهي لجى عيشة الجراسة -

 الجراسة خامدا: أىجاف
ي األٌجاؼ هغ العجيج تحقيق إلى ىصسح ٌحي الجراسة خبلؿ هغ  :ٌك
  سيتػػػً كتػضػػػيح خاصػػػة برػػػفة االلكتخكىػػػي كالتدػػػػيق عاهػػػة برػػػفة التدػػػػيق إلػػػى التصػػػخؽ  ٌأ

 .السختمفة كالسؤسدات السشطسات في ككضائفً
 التػػػػي كاألدكار الخرػػػػائز كهختمػػػػف كأىػاعٍػػػػا االجتسػػػػاعي التػاصػػػػل هػاقػػػػع التعػػػػخؼ عمػػػػى 

 .كالسجتسع الفخد ةحيا في تمعبٍا
 هػػػغ العجيػػػج فػػػي اسػػػتخجاهٍا كهػػػجى االلكتخكىيػػػة السػاقػػػع ٌػػػحي عبػػػخ التدػػػػيق عسميػػػة تػضػػػيح 

 .السختمفة التدػيقية األىذصة
  آليات كهفاٌيع التجارة االلكتخكىية كالتدػيق االلكتخكىي.تحجيج 
  ػػػا دكليػػػا ك تحجيػػػج هفٍػػػـػ السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة كلسحػػػة عخبيػػػا تاريخيػػػة عػػػغ كيفيػػػة ضٍػٌر

 كهحميا.
 ا الخبحية غيخ السشطسات هكاىة هعخفة  السجتسع. في كدكٌر
 ػػػع الرػػػعػبات التػػػي هػػػخ بٍػػػا ك التعػػػخؼ عمػػػى العسػػػل الجسعػػػػي فػػػي ال ػػػع جدائػػػخ كٌأ تػضػػػيح ٌأ

 القػاىيغ التي ضٍخت هغ أجل تشطيع ٌحا العسل.
 سية بياف  .الخبحية غيخ السشطسات أدا  رفع في  السػاقع ٌحي ٌأ
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 الخبحية غيخ السشطسات في عمى الشذاط التدػيقي السػاقع ٌحي دكر تػضيح. 
 لٍػػػػحي التدػػػػػيقية األٌػػػػجاؼ تحقيػػػػق فػػػػي االجتسػػػػاعي التػاصػػػػل هػاقػػػػع هدػػػػاٌسة هػػػػجى هعخفػػػػة 

 . السشطسات
  التعخؼ عمى اإلستخاتيجيات التدػيقية عبخ هػاقع التػاصل االجتساعي التي تدػتخجهٍا ٌػحي

 هع ىذاشٍا. عئيتبلالسديج التدػيقي الحي  إلىالسشطسات باإلضافة 
 جراسةأىسية السادسا : 

فػػي العجيػػج  اسػػتعسمتالتػػي  االجتسػػاعيهختمػػف هػاقػػع التػاصػػل  ٌػػحي الجراسػػة تدػػعى لسعخفػػةإف 
قية الستسثمػػػػة فػػػػي ىذػػػخ السعمػهػػػػات كاألفكػػػػار كعسميػػػػة هػػػغ األىذػػػػصة خاصػػػػة الشذػػػاشات التدػػػػػي

 السشطسػات غيػخ الخبحيػةك  ,حػؿ السشتجات كالخجهات في هختمػف السشطسػات اإلعبلفالتخكيج ك 
ػػا هػػغ السشطسػػات سيػػة ك  كغيٌخ ػػجاؼ غيػػخ  إلػػىفٍػػي تدػػعى فػػي السجتسػػع  ةهكاىػػلٍػػا ٌأ تحقيػػق ٌأ

أفػخاد السجتسػع كتذػجيع  ربػط التػاصػل بػيغالخيخية ك  األعساؿتذجيع ك  األفكارخ ربحية هثل ىذ
خػػجهاتٍع كتذػػجيع األىذػػصة ك الستػسػػصة فػػي تػػخكيج لسشتجػػاتٍع ك صػػشاعات الرػػغيخة الحػػخفيغ ك 

 األىذػػصةعمػػى التعػػخؼ  إلػػىضػػافة باإل ,الخياضػػية كالثقافيػػة كالجيشيػػة كالخعايػػة كالرػػحة كالبي ػػة
تحقيػػػق  إلػػػىكػػػأداة تدػػػػيقية تٍػػػجؼ  االجتسػػػاعيكدكر هػاقػػػع التػاصػػػل  التدػػػػيقية لٍػػػا اإلداريػػػة

جاؼ كأغخاض ٌحي السشطسات كأخحىا عمػى سػبيل السثػاؿ الجسعيػات كشسػػذج لجراسػة هدػاٌسة  ٌأ
 ىجاح كتفعيل قخارات ٌحي السشطسات.إٌحي السػاقع في 

 جراسة ومرادرىاأسمػب السابعا: 
سا: اعتسجىالقج   في ٌحي الجراسة عمى هرجريغ هغ البياىات ٌك

حػػػػػػث كالكتػػػػػب السعمػهػػػػػات هػػػػػغ البعػػػػػغ شخيػػػػػق جسػػػػػع البياىػػػػػات الثاىػيػػػػػة ك السرػػػػػجر الثػػػػػاىػي  
هػغ القػػاىيغ التذػخيعية اإللكتخكىيػة كالسجػبلت العمسيػة ك  كالسػاقع األجشبيةكاألشخكحات العخبية ك 

كالسفػػاٌيع التػػي تخػػز السػضػػػع  تقػػجيع صػػػرة عاهػػة لسختمػػف التعػػاريفك تحميػػل ف ك كصػػأجػػل 
 ككحلظ التحميل كالتعقيب كسخد هختمف التػاري  الخاصة بالسػضػع.

ػع أدكات البحػػث العمسيػة  االستبيافكالسرجر األكلي عغ شخيق ترسيع أداة  التي تعتبخ هػغ ٌأ
التي يعتسج عميٍا في عسمية جسع البياىػات كالسعمػهػات هػغ أجػل هعالجتٍػا إحرػائيا كالتػصػل 

لسػػػػجرا  كهدػػػػؤكلي ٌػػػػحي  ًٍػػػػكتػػػػع تػجي ,األفػػػػخاد اتجاٌػػػػاتىتػػػػائج إحرػػػػائية تخػػػػز هعخفػػػػة  إلػػػػى
كػػأداة تدػػػيقية فػػي   االجتسػػاعيهعخفػػة دكر هػاقػػع التػاصػػل  إلػػىجػػل التػصػػل أهػػغ  الجسعيػػات
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 الحػػػػـد"حيػػػػث تػػػػع تحميػػػػل البياىػػػػات السجسعػػػػة عػػػػغ شخيػػػػق بخىػػػػاهج  ,السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة
أك ىفػػػػػػي الفخضػػػػػػيات  إثبػػػػػػات إلػػػػػػىكالتػصػػػػػػل  SPSSv.25 "االجتساعيػػػػػػة لمعمػػػػػػـػ اإلحرػػػػػػائية

 السصخكحة سابقا.

 جراسةىيكل الثامشا: 
 إلػػىقسشػػا بتقدػػيع ٌػػحي الجراسػػة  ,الفخعيػػة  كاألسػػ مةالخئيدػػية   اإلشػػكاليةعمػػى  اإلجابػػةهػػغ أجػػل 

لجاىػػػب كالبعػػػج الشطػػػخي لٍػػػحا الثػػػاىي كالثالػػػث اك  األكؿيتزػػػسغ الفرػػػل   ,أربعػػػة فرػػػػؿ رئيدػػػية
كػػػأداة  االجتسػػػاعيلسػاقػػػع التػاصػػػل  أهػػػا الفرػػػل الخابػػػع فٍػػػػ يخػػػز الجاىػػػب السيػػػجاىي ,البحػػػث

كاسػعا فػي  اىتذػاراىسػػذج الجسعيػات التػي تعػخؼ  كاختخىػا ,تدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية
 الػاقع كعبخ االىتخىت.

ػػػػا  االجتسػػػػاعيكيتزػػػػسغ الفرػػػػل األكؿ لسحػػػػة عػػػػغ هػاقػػػػع التػاصػػػػل  ػػػػا كتصػٌر ككيفيػػػػة ضٍػٌر
تعمػق بالتدػػيق عبػخ ٌػحي السػاقػع أهػا الفرػل الثػاىي فٍػػ ي ,سالٍا في هختمف السجػاالت كاستع

ػا كأشػٍخ السػاقػع التػي تدػتعسل كػأداة تدػػيقية ك  ع شخؽ التدػػيق عبٌخ  ,التدػيق االلكتخكىي كٌأ
أهػػػا الفرػػػل الثالػػػث يتعمػػػق بساٌيػػػة السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة ككاقػػػع التدػػػػيق فيٍػػػا ككيفيػػػة إدارة 

ػع القػػاىيغ التػي هػاقع التػ  اصل فيٍا ك الفرل الخابع يٍتع بسعخفة الػاقع الجسعػػي الجدائػخي كٌأ
سيػػة  إلػػىتػػشطع الجسعيػػات فػػي الجدائػػخ باإلضػػافة  العخاقيػػل التػػي تعتػػخض ٌػػحا الشذػػاط كهعخفػػة ٌأ

آليات تفعيمً ككحلظ يتعمق ٌحا الفرل بالجاىب السيجاىي الحي يخػز تػأثيخ ٌػحي السػاقػع عمػى 
 يقي في هجسػعة هغ الجسعيات كعيشة هغ هجتسع السشطسات غيخ الخبحية.الشذاط التدػ 

 تاسعا: صعػبات الجراسة
ػع  ,ٌشاؾ بعس الرعػبات كالسذاكل التي يتعػخض لٍػا الباحػث أثشػا  القيػاـ بجراسػة هػا كهػغ ٌأ

 يمي : ٌحا البحث ها إجخا الرعػبات التي كاجٍتشا خبلؿ 
 كعبلقتٍا بالتدػيق. االجتساعيىقز السخاجع التي تتعمق بسػاقع التػاصل  -
عجـ كجػد دراسػات كاسػعة كشػاهمة حػػؿ السشطسػات غيػخ الخبحيػة ككاقػع التدػػيق فيٍػا عبػخ  -

 ٌحي السػاقع.
 عجـ كجػد إحرائيات هزبػشة لمجسعيات بالجدائخ. -
 ىقز ثقافة االستبياف كعجـ تجاك  أفخاد العيشة هع هحتػى االستبياف. -

 عاشخا : حجود الجراسة
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 تحجيج حجكد الجراسة البج هغ تػضيح الشقاط التالية:هغ أجل 
ػي فتػخة إىجػػاز سػػشػات  3لقػػج كاىػت الحػجكد الدهشيػػة لٍػحا البحػث خػبلؿ /الحـجود الدمشيـة : 1 ٌك

 .2018غاية  إلى 2015حيث بجأت هشح  ,أشخكحة الجكتػراي 
ت التاليػة: شػصة فػي الػاليػاأها الحجكد السكاىية فٍػي تخػز الجسعيػات الشا: /الحجود السكانية2

 اسػػتٍجاؼيػػجكيا هػػغ أجػػل كػػػف تػزيػػع االسػػتبياف إلكتخكىيػػا ك حيػػث ي ,السدػػيمة ,األغػػػاط ,الجمفػػة
 أكبخ عجد هسكغ هغ الجسعيات.

شػػسمت الحػػجكد البذػػخية جسيػػع هػػجرا  كهدػػؤكلي الجسعيػػات هحػػل الجراسػػة /الحــجود البذــخية: 3
 .كالتي حجدىاٌا سابقا

 : الجراسات الدابقةحادي عذخ
ٌشػػػاؾ دراسػػػات تشاكلػػػت هػضػػػػع السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة كلكػػػغ لػػػع تتشػػػاكؿ بزػػػبط هػضػػػػع 

ػػع ٌػػحي الجراسػػات ,االجتسػػاعيالتدػػػيق عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل  هػػايمي هػػع العمػػع أف ٌػػحي  كهػػغ ٌأ
 : الذخكحات هأخػذة هغ ىتائج السحكخات

ــــــــة عمى سةدرا ،ري ئزالجا بلشباا عمى رىــــــــاثوأ ياجتســــــــاعالا لصوالتا قعوام -1  نم عيش
 فػػي الػػجكتػراي  شػػٍادة لشيػػل هكسمػػة هػػحكخة ,البميــجة بػاليــة FACE BOOK قعوم ميدمستخ
خػػػػػػػبلؿ السػسػػػػػػػع  ,رعبػػػػػػػج القػػػػػػػاد بػدربالػػػػػػػة الباحػػػػػػػث قػػػػػػػجهٍا , كاالترػػػػػػػاؿ اإلعػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػـػ

  لشباا دىل ةاالترػػالي العسميػػة كصػػف  إلػػى الجراسػػة ٌػػحي ٌػػجفت , 2016/2017:الجػػاهعي
 ـلعاا السجػاؿبػيغ  التػجاخل فع اآلثػار الستختبػة تحجيػجك  ذاتلا رضعك صػيةك لخصا يةزاك  رعب
 فه هجسػعػػػػة عمى تعكز التػػػػيياىات اسػػػػتب عمى بشػػػػا اية االفتخاضػػػػ لسجتسعػػػػاتا في صلخاكا

 فػػي الجراسػػة بٍػػحي الخاصػػة تسثمػػت األبعػػاد , بػػػؾ الفػػيذبسشصقػػة البميػػجة السدػػتخجهيغ  الذػػبا 
 رضلع كاالجتساعيػػػػة كاآلثػػػػار الشفدػػػػية  ,لشباا دىليػػػػة االجتساعالعسميػػػػة االترػػػػالية كالتشذػػػػ ة 

  لفضاكا ـلعاا بػيغ الفزػا  ؿخدالتكا ,بػػؾ الفيذ هػقع رعب الخرػصية احتخاـ هجىك  ذاتلا
تسػػػت الجراسػػػة ٌػػػحي ,لشبكةا ٌػػػحي رعب صلخاا  بعيػػػجا لمذػػػبا  كاالجتسػػػاعي الشفدػػػي بالجاىػػػب ٌا

تست , التدػيقي الجاىب عمى  .  االجتساعي التػاصل هػاقع جػاىب هختمف بتحميل كٌا
 متسحـػر بحـث ،االجتسـاعي التػاصـل لسػاقـع الجدائخي  الخياضي الجسيػر استخجام آثار -2

 كاالترػػػاؿ اإلعػػػبلـ فػػػخع فػػػي الػػػجكتػراي  شػػػٍادة ليػػػلش هكسمػػػة هػػػحكخة ,االجتســـاعي الثقـــافي لمبعـــج
 الجػػػػاهعي السػسػػػػع خػػػػبلؿ ,03الجدائػػػػخ جاهعػػػػة ,كالبجىيػػػػة الخياضػػػػية التخبيػػػػة هعٍػػػػج ,الخياضػػػػي
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 جػاىػػػػب ٌشػػػاؾ أف الجراسػػػة ٌػػػحي استخمرػػػت  حسػػػدة فشجكشػػػي الباحػػػث قػػػجهٍا ,2014/2015
 القػيع فػي تػؤثخ االجتسػاعي التػاصػل كهػاقػع االىتخىػت شبكة استخجاـ في إيجابية كأخخى  سمبية
 كدػػػائخ كالذػػخ الخيػػخ فيٍػػا كيعػػخض يتػػجاكؿ كسػػيمة االجتسػػاعي التػاصػػل كشػػبكة كإيجابػػا سػػمبا

ػػػا حيػػػث ,الحجيثػػػة السختخعػػػات  القػػػيع فػػػي تػضيفػػػً يسكػػػغ ىػػػافع حػػػجيغ ذك سػػػبلح الباحػػػث أعتبٌخ
 تخػػالف ٌابصػػة بقػػيع السجتسػػع قػػيع اسػػتبجاؿ فػػي يدػػتخجـ قػػج كضػػار ,عميٍػػا كالسحافطػػة الفاضػػمة
 كتثقيػػف كالسجتسػػع األسػػخة عػػغ الرػػادر االجتسػػاعي الزػػبط أف كجػػج كسػػا ,كالذػػخيعة السجتسػػع
 هػػػغ الحػػػج فػػػي دكر لػػػً ىفػسػػػٍع فػػػي الحاتيػػػة الخقابػػػة كتعديػػػد اإلسػػػبلهية العقيػػػجة كغػػػخس الذػػبا 
 االسػػػػتخجاـ عمػػػػى كتذػػػػجيع االجتسػػػػاعي التػاصػػػػل هػاقػػػػع ك لئلىتخىػػػػت الدػػػػمبية اإلثػػػػارة خصػػػػػرة

تسػت الجراسػة ٌحي إف ,لٍا االيجابي  االجتسػاعي التػاصػل لسػاقػع االجتسػاعيك  الثقػافي بالبعػج ٌا
 . خاصة برفة الخياضي الجسٍػر هدتٍجفة

 مجــال فــي ةيــاالجتساع الخجمــة شــخق  ةيــتخق فــي ودورىــا الجدائــخ فــي ةيــالجسعػ  الحخكــة -3
 جاهعػػػػة ,بػصػػػػشػبخة هللا عبػػػػج الباحػػػػث ,الػػػػجكتػراي  شػػػػٍادة لشيػػػػل تخػػػػخج هػػػػحكخة ,الذــــباب ةايــــرع

تسػت ,2010/2011الجاهعي السػسع خبلؿ ,الجدائخ  يمعبػً الػحي الػجكر بػببخاز الجراسػة ٌػحي ٌا
 الخػػػجهات تخقيػػػة فػػػي هدػػػاٌستٍا كهػػػجى الجدائػػػخ فػػػي الجسعػيػػػة الحخكػػػة ككاقػػػع السػػػجىي السجتسػػػع

 أجػل هػغ جػا ت ٌػي بػل التدػػيق هجػاؿ عػغ البعػج كػل بعيػجة الجراسػة ٌػحي كلكػغ ,االجتساعيػة
 .فقط الجدائخ في الجسعػية الحخكة دكر تػضيح

- لمـخبح غيـخ اليادفـة السشطسـات فـي الستبـخعيغ أمـػال تثسيـخ و االجتسـاعي التدـػيق -4
وىـابي  ،السدـيمة و البـػيخة واليتـي جسعيـات مـغ لعيشـة ميجانيـة دراسـة  -نسػذجـا الجسعيات

 ,شػعبة عمػـػ التدػييخ ,تخرز تدػييخ هشطسػات ,خكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي أش ،كمثػم
قػجهتٍا الباحثػة  ,بػػهخداس دمحم بػػقخة جاهعػة ,عمػـػ التدػييخكمية العمػـػ االقترػادية كالتجاريػة ك 

ػػػابي كمثػػػػ  جػػػا ت ٌػػػحي الجراسػػػة بتػضػػػيح هفٍػػػـػ  ,2015/2016ـ خػػػبلؿ السػسػػػع الجػػػاهعي ٌك
غ السفػػػاٌيع الحجيثػػػة التػػػي ضٍػػػخت ىتيجػػػة لتصػػػػر الفٍػػػع التدػػػػيق االجتسػػػاعي الػػػحي اعتبختػػػً هػػػ

سل السشطسػػات غيػػخ تخػػخج هػػغ إشػػار السشطسػػات الخبحيػػة لتذػػ التدػػػيقي الحػػجيث, فحػػجكدي بػػجأت
ػ االٌتسػػػاـ لسفػػػاٌيع تشجػػػح  ىحػػػ , فأصػػػبحت ٌػػػحي السشطسػػػاتالٍادفػػػة لمػػػخبح كهشٍػػػا الجسعيػػػات

عمػػى  أدكات التدػػػيق الحػػجيث, حيػػث أف ٌػػحا األخيػػخ يجبػػخ الجسعيػػات عمػػى التخكيػػدات ك تقشيػػك 
ػػا حاجػػات الجسٍػػػر ك  حاجاتٍػػا الخاصػػة, كذلػػظ هػػغ خػػبلؿ عبلقػػات شػيمػػة السػػجى, كسػػا يجبٌخ
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أضٍػػخت  كسػػا ,السػػختقبيغية السػجٍػػة لمستبػػخعيغ الحػػالييغ ك ببخاهجٍػػا التدػػػيق عمػػى االٌتسػػاـ أكثػػخ
بػاقي إلػى تشسيػة هػاردٌػا الساليػة لتػاكػب  تدػعى السشطسػات غيػخ الٍادفػة لمػخبح ٌحي الجراسػة أف

عػػػػغ شخيػػػػق االسػػػػتثسار فػػػػي األهػػػػػاؿ الفائزػػػػة عػػػػغ  الخػػػػاص,السشطسػػػػات فػػػػي القصػػػػاع العػػػػاـ ك 
كسػػػا أىػػػً يقػػػػاـك  األعسػػػاؿ الخيخيػػػة, ألف االسػػػتثسار الخيػػػخي يتدػػػع برػػػػفة التػجػػػً االجتسػػػاعي,

ىكسػػػػاش الػػػػحي تعػػػػاىي هشػػػػً بعػػػػس القصاعػػػػات االقترػػػػادية األخػػػػخى, فػػػػبل بػػػػج عمػػػػى االالخكػػػػػد ك 
 تػضيػػػف هػاردٌػػػا بكيفيػػػة احتخافيػػػة لتحقيػػػق األٌػػػجاؼ التػػػي كضػػػعت هػػػغ أجمٍػػػا الجسعيػػػات هػػػغ

 تػصمت إليً الباحثة. حدب ها
هػحكخة تخػػخج  ,الجسعيػات الجدائخيػػة ىسػذجػا ,التدـػيق فــي السشطسـات غيــخ اليادفـة لمــخبح -5

ػػابي كمثػػـػ ,فػػخع تدػػييخ هشطسػػات ,فػػي العمػػـػ االقترػػادية لساجدػػتيخالشيػػل شػػٍادة   ,الباحثػػة ٌك
حيػػػػث أف ٌػػػػحي الجراسػػػػة تشاكلػػػػت  ,2010/2011خػػػػبلؿ السػسػػػػع الجػػػػاهعي ,جاهعػػػػة بػػػػػهخداس

 ,يتعمػػػػق بجػاىػػػػب تصبيػػػػق التدػػػػػيق فيٍػػػػاب الستعمقػػػػة بالجسعيػػػػات الخيخيػػػػة كهػػػػا هختمػػػػف الجػاىػػػػ
سػا: أف الجسعيػات تدػعى  كالسبلحظ في ٌحي الجراسة أىٍا قاهت فقػط بسشاقذػة فخضػيتيغ فقػط ٌك

جاؼ عاهة كالفخضية الثاىية ٌي أف لمتدػػيق دكر هٍػع  إلىلتقجيع خجهات تٍجؼ  إلى تحقيق ٌأ
العجيػج هػغ الشتػائج  إلػىالعاهة كالخاصة لمجسعيات كتػصمت ٌػحي الجراسػة  األٌجاؼفي تحقيق 
ا أف  ,الجدائػخ أف تصبيقػً ضػعيف فػي جسعيػات كاليػات: إالٌشاؾ كعي بأٌسية التدػػيق  كأبخٌز
 السديمة. ,البميجة ,البػيخة ,بػهخداس

 مغ عيشة دراسة ،االجتساعية العالقات في وتأثيخه االجتساعية الذبكات مػاقع مستخجاإ -6
 عمػـػ فػي الساجدػتيخ شػٍادة لشيػل هكسمػة هػحكخة ،الجدائـخ فـي الفـيذ بـػك مػقـع مدـتخجمي

 الباحثػة هػخيع إعػجاد ،الحجيثػة االترػاؿ كتكشػلػجيػا اإلعػبلـ تخرػز ,كاالترػاؿ اإلعػبلـ
خػبلؿ السػسػع الجػاهعي  ،اإلىدػاىية العمػـػ قدػع ،باتشػة ,لخزػخ الحػاج جاهعػة ,ىػهػار ىخيسػاف
تسػػػػػت ٌػػػػػحي الجراسػػػػػة بتػػػػػأثيخ هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل  ،2011/2012 عمػػػػػى العبلقػػػػػات  االجتسػػػػػاعيٌا

بعيػجة كػل البعػج عػغ الجاىػب  كركدت عمى هػقع الفيذ بػؾ في السجتسع الجدائخي  االجتساعية
تسػػػػتالتدػػػػيقي لٍػػػػحي السػاقػػػػع بػػػػل  كالتعػػػػخؼ عمػػػػى هػقػػػػع الفػػػػيذ بػػػػػؾ  االجتسػػػػاعيبالجاىػػػػب  ٌا

 بالتفريل. 
 لمسػاقـــع مقارنـــة دارســـة ،عمـــى جسيـــػر الستمقـــيغ االجتســـاعي التػاصـــل شـــبكات تـــأثيخ -7

 اإلعػبلـ عمػـػ فػي خيالساجدػت شػٍادة لشيػل هكسمػة هػحكخة ،اإللكتخونيـة والسػاقـع االجتساعيـة
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خػػبلؿ السػسػػع  ,الباحػػث دمحم السشرػػػر إعػػجاد ,السفتػحػػة فػػي الػػجىسارؾ األكاديسيػػة، كاالترػػاؿ
ٌػػحي  غاالسػػتغشا  عػػػف عيدػػتص ىػػتج عػػغ ٌػػحي الجراسػػة أف السمتقػػيغ ال ,2011/2012الجػػاهعي
 ,كهتشػعػػػة هفيػػػجة كهعػػػارؼ كهعمػهػػػات كعاجمػػػة شػػػاهمة كتغصيػػػة أخبػػػار هػػػغ تػػػػفخي لسػػػا ,السػاقػػػع

 كهقػػاشع كالرػػػر السمفػػات كتبػػادؿ العسػػلك  الجارسػػة كزهػػبل  كاألصػػجقا  اآلخػػخيغ هػػع كهحادثػػة
 ,التعميقػػػات تمػػػظ عمػػػى كالػػخدكد اآلرا  عمػػػى كالتعميقػػػات اآلرا  لتبػػػادؿ  أىٍػػا إلػػػى إضػػػافة الفيػػجيػ
تسػػػتإف ٌػػػحي الجراسػػػة  ,كتخفيػػػً كثقافػػة كاسػػػتخاحة ججيػػػجة افتخاضػػػية صػػػجاقات كخمػػق بالجاىػػػب  ٌا

كهقارىتٍػػػا بػػػالسػاقع االلكتخكىيػػػة  االجتسػػػاعيلسػاقػػػع التػاصػػػل  االجتسػػػاعيكالثقػػػافي ك  اإلعبلهػػػي
ع الجػاىب االيجابية ,األخخى   اإلعبلهػيكالدمبية لحلظ فٍػحي الجراسػة تخػز الجاىػب  كإضٍار ٌأ

 عبً ٌحي السػاقع التدػيقي الحي تمثقافي بعيجا عغ الجاىب التجاري ك كال
 الجامعي الشباب عند راءالش قرار اتخــــــــــاذ لمراح عمى االنتخنــــــــــت إعالنــــــــــات تأثير -8

إعػجاد الباحػث ىزػاؿ عبػج  ,الساجدػتيخ شػٍادة لشيػل هكسمػة هػحكخة ،غـدةقطاع  في  الفمسطيني
خػػبلؿ السػسػػع  ,جاهعػػة غػػدة فمدػػصيغ ,كميػػة العمػػـػ التجاريػػة ,تخرػػز إدارة أعسػػاؿ ,هللا تايػػً

  عمى االىتخىػتبلىػات إع تأثير عمى التعرف إلىٌجفت ٌحي الجراسة  ,2006/2007الجاهعي 
 كقشػاة االىتخىػت تأثير في بالبحث الفمسطيىي الجاهعي الشباب عىد را الش رارػػق اتخػاذ ػلهراح

 عمى َالتعرف ,الجاهعي لمشباب بالىسبة ا الشر قرار اتخاذ عهمية ىػػػػػػػػػػػعم تجاريةإعبلىيػػػػػػػػػػة 
 التي يهارسَىٍا َالهىتجات التي األىشطةك لبلىتخىػػػػػػػػت الجاهعي شبابػػػػػػػػػال تخدانػػػػػػػػػاس هعدالت

سيػة  ,ف إعبلىاتٍايتابعَ إف ٌػحي الجراسػة  ,يفضمَىٍا التي َالهَاقع ,إعبلىػات عىاصركهػجى ٌأ
تست الذػخا  لػجى الدبػػف ككيػف تػؤثخ عمػى قػخار  االىتخىتالتخكيجي عبخ  اإلعبلىيبالجاىب  ٌا

فمقػػج  ,ؼ حيػيػة كىذػاط كاسػع عبػخ االىتخىػتخاصػة عشػج الذػبا  الػحي يعػخ  ,هخحمػةخػبلؿ كػل 
 إلػػى باإلضػػافة ,ي عمػػى قػػخار الذػػخا  لػػجى ٌػػحي الف ػػةأضٍػػخت ٌػػحي الجراسػػة كجػػػد تػػأثيخ إيجػػاب

 .االىتخىتكجػد عجد قميل هغ ٌحي الف ة يقػهػف بعسمية الذخا  عبخ 
لشيػػل  هكسمػػة هػػحكخة ,كــأداة التدــػيق الدــياحي فــي مرــخ االجتســاعيمػاقــع التػاصــل   -9

كميػػة  ,سػػات الدػياحيةقدػع الجرا ,الذػيسا  ىذػأت الدػػيج هختزػى إعػػجادهػغ  ,الساجدػتيخ شػٍادة
تٍجؼ ٌػحي  , 2015/ 2014خبلؿ السػسع الجاهعي ,هرخ ,جاهعة الفيـػ ,الدياحة كالفشادؽ

 الػاقػػػع ك دراسػػػة ,اسػػػتخجاهٍا كفػائػػػج التػاصػػػل االجتسػػػاعي هػاقػػػع تحجيػػػج هاٌيػػػة إلػػػىالجراسػػػة 
 ,هرػخ فػي الدػياحية الذخكات داخل الدياحي التدػيق في ٌحي السػاقع استخجاـ لسجى الفعمي
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 داخػػػل الدػػياحي لمتدػػػػيق كػػأداة  اسػػتخجاـ ٌػػحي السػاقػػػع هعػقػػػات كتحميػػل دراسػػػة إلػػى باإلضػػافة
 داخػػل الدػػياحي التدػػػيقاإليجابيػػة لٍػػا عمػػى  اآلثػػار هرػػخ كتػضػػيح  فػػي الدػػياحية الذػػخكات
 أيزػا   تدػتغل ال االجتسػاعي التػاصل هرخ هػاقع في كسا أف  ,هرخ في الدياحية الذخكات

 يدػػاٌسػا أف يسكػػغ السدػػػقيغ بػػأف االعتقػػاد هػػغ الػػخغع عمػػى الدػػياحي التدػػػيق فػػي جيػػج بذػػكل
 هػاقػع خػبلؿ هػغ تدػػيقية إسػتخاتيجية كضػع شخيػق عػغ الحاليػة الفتػخة فػي هرػخ هكاىة ببعادة

 الدياحة. سػؽ  في السشافدة عمى السشطسات لٍحي فخصة لتػفيخ االجتساعي التػاصل
الخاصػػػػػػة بالجراسػػػػػػات الدػػػػػػابقة هػػػػػػأخػذة هػػػػػػغ همخرػػػػػػات  الذػػػػػػخكحات: إف جسيػػػػػػع  مالحطــــــة

فٍػػػي ىتػػػائج تػصػػػل إليٍػػػا البػػػاحثػف خػػػبلؿ  , األشخكحػػػات التػػػي عالجػػػت السػضػػػػعات الدػػػابقة
 إىجاز بحػثٍع العمسية.

: ىدػعى هػغ خػبلؿ ٌػحي الجراسػة  ىحه الجراسة مقارنة بالجراسات الدابقةجاءت بو  ما -10
ػع السػاقػع  إلى ػا فػي ت االجتساعيػةالتعػخؼ عمػى ٌأ  صػػيخ الشذػاشات التدػػيقية كالتخكيجيػةكدكٌر

هختمػف أىحػا   إلػىالػصػػؿ عبً ٌحي السػاقػع فػي تػصػيل األفكػار كالسعمػهػات ك كالجكر الحي تم
 ,السسيػػػدات كالخرػػػائز االيجابيػػػة كالدػػػمبية التػػػي تػػػؤثخ عمػػػى التدػػػػيق إلػػػى باإلضػػػافة ,العػػػالع

كالدػعخ  ,خاصة السديج التدػيق الحي يعج هحػخؾ الشذػاط التدػػيقي كالػحي يتكػػف هػغ السشػتج 
أصػػػبحت لٍػػػا كتشػػػػع ىذػػػاشٍا  اختمػػػفأف جسيػػػع السؤسدػػػات هٍسػػػا  كسػػػا ,ك التػػػخكيج ,كالتػزيػػػع

حت تعػػػخض هشتجاتٍػػػا ا دكف تكػػػاليف كأصػػػبهجاىػػػ االجتسػػػاعيصػػػفحات عمػػػى هػاقػػػع التػاصػػػل 
ادقػػػة كتفاصػػػيل عػػػغ شخيػػػق  كخػػػجهاتٍا بػػػأكثخ الػػػخكابط دكف كالرػػػػر كالسحادثػػػات ك  تالفيػػػجيٌػ
خرػػػػائز  اإلعبلىػػػػاتحيػػػػث تطٍػػػػخ ٌػػػػحي  التػػػػخكيج أك إعػػػػجاد هيداىيػػػػة هدػػػػبقة تحسػػػػل تكػػػػاليف

ػػػا ا ككيفيػػػة التدػػػجيج كهكػػػاف تػزيعٍػػػا كتػفٌخ لقػػػج أصػػػبح  ,السشتجػػػات ككيفيػػػة اسػػػتعسالٍا كأسػػػعاٌر
 الدبػف يدتصيع اقتشا  أي هشتج أك خجهة هغ أي هكاف عغ شخيق ٌحي السػاقع.

السشطسػات غيػخ  عمػى سػبيل السثػاؿ اختخىػاكهغ أجل تقييع االستخجاهات السختمفة لٍحي السػاقػع 
ػػاكالجسعيػػات برػػفة خاصػػة  ,الخبحيػػة برػػفة عاهػػة السشطسػػات األكثػػخ ىذػػاشا كتفػػاعبل  باعتباٌر

كالثقافيػػػػػػة   االجتساعيػػػػػػةهػػػػػػغ خػػػػػػبلؿ هسارسػػػػػتٍا لمعجيػػػػػػج هػػػػػػغ األىذػػػػػصة  ,فػػػػػي الػقػػػػػػت الحاضػػػػػخ
العجيػػػج هػػغ الػػػجكؿ كتدػػػاٌع بذػػػكل  هػػػجاخيلأصػػػبحت ٌػػػحي السشطسػػات تسثػػػل  فمقػػػج ,كاالقترػػادية

القزػػا  عمػػى كتدػػاعج أفػػخاد السجتسػػع فػػي  ,االقترػػاديةك  االجتساعيػػةكبيػػخ فػػي تحقيػػق التشسيػػة 
هتػػفخة  االجتسػاعيكبسػا أف هػاقػع التػاصػل  ,الدػمبية هثػل الفقػخ كالبصالػة االجتساعيػةالسطاٌخ 
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ػجا فٍا فػي لٍحي السشطسات اسػتصاعت اسػتغبللٍا فػي إسػتخاتيجيتٍا التدػػيقية هػغ خػبلؿ تحجيػج ٌأ
ٌػػحي السػاقػػع فػػي االسػػتخاتيجيات االترػػالية لٍػػحي  اسػػتخجاـكبالتػػالي  ,الخصػػة التدػػػيقية كتحقيقٍػػا

 ت تتفػؽ عمى السشطسات التجارية. السشطسات التي أصبح
 مػضػع الجراسة اختيارثاني عذخ: أسباب 

ي كسا اختيارٌشاؾ العجيج هغ األسبا  التي دفعتشا إلى   يمي : عشػاف الجراسة ٌك
دراسػة عمػع التدػػيق برػفتً ىذػاط  إلػىيتعمق بػاإلدارة التدػػيقية تػجٍشػا  اختراصشابسا أف  -

 ىػع الشذاط الحي تسارسً. أختمفعشً في جسيع السؤسدات هٍسا  االستغشا يسكغ  إداري ال
اكسػػػخعة  االجتسػػػاعيبسػاقػػػع التػاصػػػل  االٌتسػػػاـتدايػػػج  - عبػػػخ العػػػالع كضٍػػػػر هػاقػػػع  اىتذػػػاٌر

دػػػات فػػػي هػػػغ شػػػخؼ العجيػػػج هػػػغ األفػػػخاد ك السؤس اسػػػتغبللٍاعجيػػػجة ك هتشػعػػػة باإلضػػػافة إلػػػى 
 ,التخفيػً ,الثقافػة ,التعمػيع ,الرػحة ,الدػياحة ,أىذصة كهجاالت هتعجدة هثل: التدػيق كالتخكيج

 الدياسة...ال . ,البيع كالذخا 
كجػػػػػػد صػػػػػفحات إعبلىيػػػػػة جحابػػػػػة عبػػػػػخ هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل االجتسػػػػػاعي كىجػػػػػاح العجيػػػػػج هػػػػػغ  -

ػػػا هثػػػل خػػػ ٌػػػحي السػاقػػػع لئلعػػػبلف عػػػغ هشتجاتٍػػػا أك اسػػػتغبلؿالسؤسدػػػات فػػػي  جهاتٍا أك أفكاٌر
 ,خػػجهات الشقػػل ...الػػ  ,الخػػجهات التعميسيػػة ,الخػػجهات الرػػحية ,الفشػػادؽ كالسشػػاشق الدػػياحية

 األرباح. ارتفاعحيث أىٍا حققت زيادة هختفعة في السبيعات كبالتالي 
ػػحا لسػػا كاختخىػػاتٍػػتع ٌػػحي الجراسػػة بالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة  -  عمػػى سػػبيل السثػػاؿ الجسعيػػات ٌك

 -31ة هػع صػجكر القػاىػف كاسػع عبػخ التػخا  الػػششي خاصػ اىتذػارتعخفً ٌحي الجسعيات هغ 
 لمجسعيػػػات رقػػػع القػػػاىػف األساسػػػيك  , 1990 /09/ 4السػػػؤرخ فػػػي  ,الستعمػػػق بالجسعيػػػات 90
حيػػػػػث أف ٌػػػػػحي القػػػػػػاىيغ قاهػػػػػت بتدػػػػػٍيل إىذػػػػػا  ٌػػػػػحي  12/01/2012السػػػػػؤرخ فػػػػػي  12/06

 السشطسات كدعع أعسالٍا كتقجيع تدٍيبلت قاىػىية كإدارية.
 االقترػاديٌػحي الجسعيػات فٍػي تٍػتع بالشذػاط  تشػع األىذصة التي تقػـػ بٍػا إلىباإلضافة   -

األسػػاؽ التػي تقػـػ شتجات السحمية عغ شخيق السعػارض ك تذجيع السهغ خبلؿ تذغيل األفخاد ك 
الجسعيػػػات كالشذػػػاط الثقػػػافي كالػػػجيشي عػػػغ شخيػػػق األيػػػاـ الجراسػػػية ك الشػػػجكات العمسيػػػة  ببىذػػػائٍا
 األيتاـ. الفقخا  ك السحتاجيغ ك السخضى ك  يق هداعجةعغ شخ  االجتساعيكالشذاط 

الستحجة األهخيكية بمغ عجد الجسعيات فيٍا أكثخ هغ هميػػف  إف الجكؿ الستقجهة هثل الػاليات -
خ  ىالقزػا  عمػ استصاعتجسعية كحجع اإلىفاؽ فيٍا يفػؽ السبلييغ هغ الجكالرات فٍي  الطػػٌا
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ذات فػػػتح هخاكػػػد شبيػػػة كبيػػػخة جػػػجا ك  إلػػػىباإلضػػػافة  الدػػػمبية فيٍػػػا هثػػػل الفقػػػخ كالتذػػػخد كالبصالػػػة
فٍػػػػػل يجػػػػػػز أف تتفػػػػػػؽ الػػػػػجكؿ األجشبيػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػجكؿ  ,خػػػػػجهات هتصػػػػػػرة لسعالجػػػػػة السخضػػػػػى

هػاقػػع  اسػػتغبلؿلعػػل ٌػػحي الجراسػػة تفيػػج جسعياتشػػا الجدائخيػػة فػػي  ,اإلسػػبلهية فػػي أعسػػاؿ الخيػػخ 
كالتػسع كالتدػيق لخجهاتٍا كدفع الستبػخعيغ لمتبػخع كإقشػاعٍع  االىتذارفي  االجتساعيالتػاصل 

 بزخكرة السداٌسة في عسل الجسعيات.
 التعخيفات اإلجخائية :عذخ لثثا

ع السرصمحات الخئيدية التي كردت في ٌحي الجراسة ها  يمي : هغ ٌأ
 : مػاقع التػاصل االجتساعي 

عػػػػة هػػػػغ الخػػػػجهات لؤلفػػػػخاد هجسػ تقػػػػجـ  االىتخىػػػػتهشطػهػػػػة إلكتخكىيػػػػة عػػػػغ شخيػػػػق شػػػػبكة  ٌػػػػي
 ىطػػاـ خػػبلؿ هػػغ ربصػػً ثػػع كهػػغ بٍػػع خاصػػا هػقػػع كسػػا أىٍػػا تدػػسح لٍػػع ببىذػػا  ,كالسؤسدػػات

 .كالٍػايات االٌتساهات ىفذ لٍع آخخيغ أعزا  هع االلكتخكىي اجتساعي
   االجتساعيةأىع السػاقع: 

 هثل: االجتساعيةلقج ضٍخت في اآلكىة األخيخة العجيج هغ السػاقع 
هػقػػع  ,هػقػػع قػقػل بػبلس ,هػقػع االىدػتغخاـ ,هػقػع التػػػيتخ ,هػقػػع اليػتػػ  ,الفػيذ بػػؾهػقػع 

 ليشكشجف....ال  
 :التدػيق 

يعج الشذاط التدػيقي ذلػظ العمػع الػحي يٍػتع بجراسػة حاجػات كرغبػات الفػخد كتمبيتٍػا عػغ شخيػق 
تػع  السعمػهػات حػػؿ هػاإىتاج سمعة أك تقجيع خجهة أك فكخة هغ أجل تمبية تمظ الخغبػات كتقػجيع 

 تقجيسً لمدبػف الحي يعج أساس كهحػر العسمية التدػيقية.
 : السديج التدػيقي 

هػػػػغ أربعػػػػة عشاصػػػػخ أساسػػػػية التػػػػي تعػػػػج دعاهػػػػة األىذػػػػصة  يتكػػػػػف السػػػػديج التدػػػػػيقي التقميػػػػجي
ي السشتج ,التدػيقية  التخكيج. ,التػزيع ,الدعخ ,ٌك

 : التدػيق اإللكتخوني 
ى عػغ شخيػق عػالع األعسػاؿ أصػبحت جسيػع األىذػصة التدػػيقية تػؤد االىتخىتهع دخػؿ شبكة 

يختمػف هػغ خػبلؿ  تصػػر هفٍػـػ التدػػيق كلكػغ السبػجأ ال إلىأدى  هسا ,ٌحي الذبكة العشكبػتية
 .االىتخىتتحقيق حاجات كرغبات الدبائغ عغ شخيق 
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 : السديج التدػيقي اإللكتخوني 
ي: اتدع  السديج التدػيقي التقميجي حيث أصبح يتكػف هغ عذخة عشاصخ ٌك

 ,التػػػػخكيج اإللكتخكىػػػػي األهػػػػغ ,التػزيػػػػع اإللكتخكىػػػػي ,التدػػػػعيخ اإللكتخكىػػػػي ,السشػػػػتج اإللكتخكىػػػػي
 .ترسيع السػقع ,السجتسعات االفتخاضية ,التخريز ,الخرػصية

 خجهات الدبائغ.
 :السشطسات غيخ الخبحية 

اإلىدػاىية دكف جشػي األربػاح هػغ أىذػصتٍا ك  االجتساعيػةٌي تمظ السشطسػات التػي تٍػتع بالتشسيػة 
ػػػجاؼ سياسػػػية أك شخرػػػية هثػػػل الجسعيػػػات التػػػي تقػػػـػ بأىذػػػصة لسدػػػاعجة الفقػػػخا   أك تحقيػػػق ٌأ

تذػػغيل األفػػخاد ضػػسغ هؤسدػػات هرػػغخة كتذػػجيع هشتػجػػاتٍع  إلػػىكاأليتػػاـ كالسخضػػى باإلضػػافة 
 القزا  عمى البصالة في السجتسع.السحمية كبالتالي 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 األولالفرل 

ماىية مػاقع التػاصل 
االجتساعي
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 :   األولتسييج الفرل 
ػع  لقج ضٍخت في اآلكىة األخيخة هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي عمػى شػبكة اإلىتخىػت كػىٍػا هػغ ٌأ

ػػي هشتذػػػخة عمػػى الرػػػعيج العػػػالسي  ,كاإلعػػػبلـلحاصػػل فػػػي كسػػائل االترػػػاؿ ىتػػائج التصػػػػر ا ٌك
فػػػػي االترػػػػاؿ  كالسؤسدػػػػات فػػػػي جسيػػػػع السيػػػػاديغ األفػػػػخادبذػػػػكل كبيػػػػخ, كاسػػػػتغمت هػػػػغ شػػػػخؼ 

 ,يق ككػػػػحلظ تقػػػػجيع الخػػػػجهات كالبػػػػخاهجفػػػػي التػػػػخكيج كالتدػػػػػ  ,فػػػػي الدػػػػياحة ,كالتػاصػػػػل الثقػػػػافي
ا هغ الشذاشات إلى باإلضافة  االجتساعية كاالقترادية كالدياسية. تكػيغ صجاقات كغيٌخ

ٌػػحي السػاقػػع بالتفرػػيل هػػغ خػػبلؿ جسيػػع  عمػػىسػػػؼ ىقػػـػ بػػالتعخؼ  فرػػلكهػػغ خػػبلؿ ٌػػحا ال
 : يمي الفرل هايتزسغ ٌحا ك  ,الجػاىب

 مػاقع التػاصل االجتساعي ونذأتيا : األولالسبحث 
 التػاصل االجتساعي مػاقعػاع أن السبحث الثاني : 

 : خرائز ودور مػاقع التػاصل االجتساعيالسبحث الثالث
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 : مػاقع التػاصل االجتساعي ونذأتيا األول بحثالس
ػػع ىتػػائج ثػػػرة تكشػلػجيػػا االترػػاالت كال سعمػهػػات  فٍػػي تعػػج هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي هػػغ ٌأ

االقترػادية ت فػي جسيػع السجػاالت االجتساعيػة ك كالسؤسدا األفخادأصبحت تدتعسل هغ شخؼ 
حا لكػىٍػا هجاىيػة كال تكمػف جٍػجا ك  ,يةسكالثقافية كالديا كلكػغ قػج  ,سيػد بػبعس االيجابيػاتتتٌك

لسؤسدػات كعمػى ا ؤثخ عمػى حيػاة الفػخد داخػل السجتسػعتػتشجخ عشٍا بعس اآلثار الدمبية التػي 
 ٌحي السػاقع بالتفريل .بالتعخؼ عمى  بحثكسػؼ ىقـػ في ٌحا الس ,برفة عاهة

 : مفيػم التػاصل االجتساعي األول سصمبال
بعػػس السفػػاٌيع حػػػؿ  إلػػىهفٍػػـػ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي يجػػب التصػػخؽ  إلػػىقبػػل التصػػخؽ 

 أكثػػػػػخالسكػػػػػاف  اليػػػػػـػ ٌػػػػػيهػاقػػػػػع التػاصػػػػػل االجتسػػػػػاعي  ألف ,دي التػاصػػػػػل االجتسػػػػػاعي كأبعػػػػػا
 1فقط كسيمة اتراالت. كليذ ,اجتساعيا

 التػاصل االجتساعي : تعخيف األولالفخع 
ع عشاصخ الخػجهات اال جتساعيػة التػي تعتبػخ عمػع كفػغ تقػجـ إف التػاصل االجتساعي يعج هغ ٌأ

ٌػػػحي  أفكسػػػا  ,2بػاسػػػصتً السدػػػاعجة لسػػػغ يجػػػج صػػػعػبة فػػػي التكيػػػف كيحتػػػاج لٍػػػحي السدػػػاعجة
تحقيػػق  إلػىالخجهػة ليدػت هجػخد دفػع السعاىػاة عػغ شػػخائح السجتسػع السحتاجػة بػل يتجػاكز ذلػظ 

قة هذػت بأىٍػا الػخازي  أشػار كسػا المغػة فػي الذػبكات تعػخؼك  ,3الخفاٌيػة ك الدػعادة لمسجتسػع 
ار أشػ كسػا المغػة فػي فيعػخؼ التػاصػل أهػا ,اخػتمط الطػبلـ كاشػتبظ كالتػجاخل, الخمػطغ: هػ

ؿ تػػا كبيشٍسػا الٍجػخ, ضػج كالػصػل بػً, فاترػل بل  كصػ بغيػخي الذػي  كصػمت :بقػلػً الفيػػهي
عمػهػات سعمػى أىػً عسميػة ىقػل ٌادفػة لم أيزػاكيعخؼ التػاصل 4, يشقصع ال هدتسخ اتراؿ أي

يجػاد ىػػع هػغ التفػاٌع الستبػادؿ كلػحلظ إأخػخى بغػخض  إلػىآخخ كهغ هجسػعػة  إلىهغ شخز 

                                                           
1 - Daniel Miller ،Elisabetta Cost،Nell Haynes،Tom Mcdonald ، How The World Changed 

Social Media ،First Published  By Ucl Press2016 ،University College London، P110. 
, عالع الكتب الحجيث لمشذخ كالتػزيع, اربج, أساسيات العسل في الخجمة االجتساعية"سساح سالع , ىجبل  صالح:"  -2

 .14, ص 2010األردف, الصبعة األكلى, 
خاف لمشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, الصبعة األكلى, نطخي والتصبيقالخجمة االجتساعية بيغ دمحم أبػ سسخة:"  -3 ", دار الٌد

 .18, ص  2016
 , السجمة" )نسػذجا   تػيتخ(الجامعة  لجى شالب القيع عمى وأثخىا االجتساعي التػاصل شبكات:" الصيار عمي بغ فٍج - 4

 .201, ص2014 , سعػدية, الخياض  61/193/22 العجد .31السجمج كالتجريب. األهشية لمجراسات العخبية



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 4 - 

 ,1فكػػار بػػيغ الصػػخفيغخبللٍػػا ىقػػل كتبػػادؿ السعمػهػػات كاأل فالتػاصػػل ٌػػػ العسميػػة التػػي يػػتع هػػغ
 االىتخىت شبكة عبخ اإلعبلـككسائل  كالسشابخ بأىٍا التصبيقات(RICHTER & KOCH)  كيعخفٍا

 االجتسػاعي التػاصل تعخيف أها ,السعمػهات كتبادؿ كالتعاكف  التفاعل تدٍيل إلى تٍجؼ التي
ات الرػػر تػجاكؿ يػتع حيػث اإلىتخىػت خعبػ اترػالية هذػاركةٌػػ  كعسميػة  كاألخبػار كالفيػجيٌػ

 كيذػيخ ,"السختمفػة االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع عبػخ لمجسٍػػر الرػػتية كالسػجكىات كالسقػاالت
عسميػة التػاصػل هػع عػجد هػغ الشػاس )أقػار , بأىٍا جتسػاعياال التػاصػل عسميػة إلػى آخػخكف 

سػػخعة تػصػػيل السعمػهػػات زهػػبل , أصػػجقا ... ( عػػغ شخيػػق هػاقػػع كخػػجهات الكتخكىيػػة تػػػفخ 
 عمى ىصاؽ كاسع فٍي هػاقع ال تعصيظ هعمػهات فقػط بػل تتػداهغ كتتفاعػل هعػظ أثشػا  إهػجادؾ

بػػحلظ تكػػػف أسػػمػ  لتبػػادؿ السعمػهػػات بذػػكل فػػػري عػػغ بتمػػظ السعمػهػػات فػػي ىصػػاؽ شػػبكتظ ك 
 2شخيق شبكة االىتخىت.

بحيػػث  بػػيغ شػخفيغ أك أكثػخالتفاعػل االجتسػاعي ترػػػر صػػػرة أهػا العبلقػات االجتساعيػػة فٍػي 
هشٍسػػا كػػل يتكػػػف لػػجى كػػل شػػخؼ صػػػرة عػػغ اآلخػػخ, كالتػػي تػػؤثخ سػػمبا  أك إيجابػػا  عمػػى حكػػع 

كزهالػػػػػة العسػػػػػل  الرػػػػػجاقة, كالػػػػػخكابط األسػػػػػخية كالقخابػػػػػة آلخػػػػػخ, كهػػػػػغ صػػػػػػر ٌػػػػػحي العبلقػػػػػات:ل
 3كالسعارؼ أك األصجقا , كالعدلة.

ج تػشيػػػػ إلػػػػىالتػػػػي تٍػػػػجؼ  األفػػػػخادالتػاصػػػل االجتسػػػػاعي يعػػػػج هجسػعػػػػة هػػػػغ العبلقػػػػات بػػػيغ  إف
بطٍػػػر هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي ك  ,العبلقػػات االجتساعيػػة بيػػشٍع كدعػػع الرػػجاقات كالػػخكابط

ججد  أشخاصالخجهات االلكتخكىية زادت فاعمية كسٍػلة لبلتراؿ ك التػاصل كالتعخؼ عمى ك 
 هغ هختمف دكؿ العالع. صاألشخاكربط الرمة بيغ 

 دوافع التػاصل االجتساعي : الفخع الثاني
 :4يقػهػف بً كالتالي الحي لمجكر األفخاد شبقا   بيغ االجتساعي التػاصل دكافعترشف 

                                                           
", دار ىذخ العالع الكتب التػاصل االجتساعي مغ مشطػر نفدي واجتساعي وثقافي في الجدائخ:" عجىاف يػسف العتـػ- 1

 .72, ص 2011الحجيث, األردف, شبعة, 
 .24, ص 2013األكلى,, دار الشفائذ لمشذخ, األردف, الصبعة ثػرة الذبكات االجتساعيةخالج غداف يػسف السقجادي:"  -2
يع:" إعثساف - 3  . 98, ص2004دار الذخكؽ لمػشذخ كالتػزيع, عساف, األردف. ",مقجمة في عمـع االجتسـاعإبخٌا
 الدياحة , كميةدولي" سياحي كسقرج مرخ تدػيق في االجتساعي التػاصل مػاقع دور:" الدسيع عبج فخاج دمحم دمحم- 4

, هرخ,  كالفشادؽ, جاهعة  WWW.FAYOUM.EDU.EGهتػفخ عمى السػقع  13, ص 2012الفيـػ
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 أك اإلفػادة لتحقيػق السعمػهػات كيترػفحػف  يدػتٍمكػف  الػحيغ ٌػع :Watchers السذػاٌجكف   -
 .هحجدة هعمػهة عغ البحث

 لآلخػخيغ الستػاح السحتػػى  كإرسػاؿ ببرفػاؽ يقػهػػف  الػحيغ Sharers:دلػف ابالسخفقػف أك الست  -
 السػقع. عبخ
ػع عميٍػا تعميقػات بببػجا  كيقػهػػف  السعمػهػات يذػاٌجكف  : الػحيغCommenters  السعمقػػف  -  ٌك

 اآلخخيغ. هع تفاعبل   األكثخ
 كإرفاقػً هذػاٌجتً يػتع الػحي األصػمي السحتػى  ببىذا  يقػهػف  الحيغ :Producers  السدكدكف  -

 كالتعميق عميً. لآلخخيغ
يقػػـػ بعسميػػة التػاصػػل االجتسػػاعي قػػج يحرػػمػف  اإلىدػػافٌشػػاؾ العجيػػج هػػغ الػػجكافع التػػي تجعػػل 

صػفحات اجتساعيػة بيػشٍع كبػيغ أصػجقائٍع  كإىذػا كالتعميقات  األفكارعمى هعمػهات كيتبادلػف 
 .أقاربٍعزهبل ٌع في العسل أك  أك

 االنتخنتالسصمب الثاني : شبكات 
ي فاٌيع حػؿ االىتخىػت التػتحجيج هفٍـػ هػاقع التػاصل االجتساعي يتصمب تحجيج بعس الس إف

عمػى  يخكػد هػغ ٌشػاؾ أف خاصػة كاالترػاالت السعمػهػات ية لتكشػلػجيػةاألساسػتعػج القاعػجة 
 ,1البذػخي  الجاىػب عمػى يخكػد هػا كهشٍا ,األىذصة جاىب عمى يخكد هغ كهشٍا جاىب األجٍدة,

 حػؿ االىتخىت كالذبكات. األساسيةبعس السفاٌيع  إلىسػؼ ىتصخؽ ك 
 مفيػم الذبكات:  األولالفخع 

ٌػػي هجسػعػػة هػػغ الحاسػػبات تػػشطع شػػبكة الحاسػػب هعػػا كتػػختبط بخصػػػط اترػػاؿ بحيػػث يسكػػغ 
ي  :2لسدتخجهيٍا السذاركة في السػارد الستاحة كىقل كتبادؿ السعمػهات فيسا بيشٍع ٌك

 صة هعا, أك حاسبا كبيخا تػختبط بػًهجسػعة هغ الحاسبات قج تكػف حاسبات شخرية هختب  -
 شخفيات.

 هشصقة أك أكثخ. يكقج يكػف ٌحا الشطاـ هحميا كسا يتدع ليغص ,تذكل ىطاها كاحجا -

                                                           
, همتقى حػؿ الذفافية كىجاعة األدا  لبلىجهاج الفعمي في  أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى اتخاذ القخار"دمحم بػتيغ:"  - 1

 .08, ص2003االقتراد العالسي, كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ, جاهعة الجدائخ, 
, 2005, الصبعة األكلى ", دار كائل لمشذخ كالتػزيع, عساف, األردف,شبكات اإلدارة االلكتخونية:" عبل  عبج الخزاؽ - 2

 .107ص
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خصػط االتراؿ التي تخبط عشاصخ الشطاـ ببعزٍا, كقج تكػف سمكية أك السمكية,   -
 كتحجد شخيقة الخبط شكل الذبكة كبشيتٍا.

 السػاد الستاحة: كيقرج بٍا السعجات كالبخاهج كالسعمػهات .  -
 هذتخكة, كضيفة بيشٍا تجسع ببعزٍا فيسا تتعمق أجدا  بيغ ربط كسا تعخؼ عمى أىٍا كسيمة

 هغ ىػعيغ ككجج بيشٍا فيسا الحػاسب تخبط فٍي الحاسػبية, الذبكة عمى السبجأ حاٌ كيشصبق
يالذبكا  :  1ت ٌك

 في ببعزٍا السختبصة الحػاسيب تجعى ( local area network ):الشصاق محمية الذبكات - أ
كسا ٌػ شائع  ""LAN أك اخترارا هحمية شبكة أك ,هحمية هشصقة بذبكةهشصقة جغخافية كاحجة 

أك  البشا  أك السػقع ىفذ في هكاتبٍا تكػف  كاحجة شخكة إلى عادة الذبكات ٌحيكتعػد همكية 
في  صغيخة هحمية شبكات عمى بالسؤسدة الخاصة السحمية الذبكة كتحػي  كاحج, حـخ ضسغ

 هخكدي. بسحػؿالخبط  يتع السؤسدة أقداـ هغ قدع كل
ي اإلقميسية الذبكة تجعى ( wide area network ): الشصاق واسعة الذبكة - ب تخبط  شبكات ٌك

 تستج ،"WAN " اخترارا لٍا كيخهد جغخافيا هتباعجة هشاشق في هػجػدة شبكات عجة بيغ
 عسمية كتتع , األرضية الكخة عبخ حتى أك قارة أك دكلة أك هجيشة ضسغ الذبكات اإلقميسية

 .االتراالت بشية هغ خبلؿ ببعزٍا الذبكات كصل
 شبكة االنتخنتمفيػم الفخع الثاني : 

أىٍػػػػا هبليػػػػيغ هػػػػغ الحاسػػػػبات كالذػػػػبكات السشتذػػػػخة حػػػػػؿ العػػػػالع  تعػػػػخؼ شػػػػبكة االىتخىػػػػت عمػػػػى
 ,2كالسترػػػمة هػػػع بعزػػػٍا بػاسػػػصة خصػػػػط ٌاتفيػػػة لتذػػػكيل شػػػبكة عسبلقػػػة لتبػػػادؿ السعمػهػػػات

شاؾ هغ يعخفٍا بأىٍا شبكة دكلية تزػع هجسػعػة شػبكات عاهػة كخاصػة, أك ٌػي عبػارة عػغ  ٌك
شبكة عالسيػة تزػع هجسػعػة شػبكات هػغ الحاسػبات اآلليػة التػي ال تخزػع ألي تحكػع هخكػدي 

                                                           
, 2008كالتػزيع, عساف, األردف,  " , دار أساهة لمشذخالتجارة االلكتخونية و التدػيق االلكتخونيىاصخ خميل:"  - 1

 .60ص
 .22هخجع سبق ذكخي, ص , عبل  عبج الخزاؽ- 2
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تتذكل االىتخىػت هػغ كسبيػػتخات فيٍػا هعمػهػات ك  ,1كتعتبخ بسثابة شخؽ هعمػهات فائقة الدخعة
سػػػاؿ كاسػػػػتقباؿ ٌػػػػحي السعمػهػػػات كهػػػػغ بشيػػػػة تكشػلػجيػػػة إليجػػػػاد كىقػػػػل كهدػػػتخجهيغ يقػهػػػػػف ببر 

تػػتسكغ كػػل هشٍػػا هػػغ بػػث البػػخاهج ىفدػػٍا فػػي فٍػػي  ,2كهذػػاٌجة أك االسػػتساع لٍػػحي السحتػيػػات"
عمػػػػى أىٍػػػػا تمػػػػظ الذػػػػبكة االلكتخكىيػػػػة السكػىػػػػة هػػػػغ هجسػعػػػػة هػػػػغ  أيزػػػػاكتعػػػػخؼ 3,كقػػػػت كاحػػػػج

أجٍػدة الكسبيػػتخ كاألجٍػدة الخقسيػة, بحيػػث تػخبط الشػاس كالسعمػهػات, هػغ خػبلؿ  الذػبكات التػي
شػبكة  اليػـػ كتقػجـ ,4تدػسح باالترػاؿ بػيغ شػخز كآخػخ, كتدػسح باسػتخجاع ٌػحي السعمػهػات

كالعمسيػة,  كالتجاريػة الثقافيػة السجػاالت هختمػف فػي سعمػهػاتمل كثخيػة هتشػعة هرادر االىتخىت
 كسػا ,الذػبكة إلػى كتػصػيمة آلػي حاسب إلى سػى  عميٍا اإلشبلع أجل هغ الباحث يحتاج الك 
 التػي الخقابػة أعػيغ عػغ بعيػجا ,كاآلرا  األفكػار كتبػادؿ لشذػخخا ح هجاال لمذبا  االىتخىت فخػ ت

 أسػمػ  كجػػدة األفكػار كتشطيع كاإلبجاع المغػية الذخكط أك الدياسية, األىطسة بعس تفخضٍا
 فػي التفاعميػة بػخاهجال حتػى أك كالرػحافة التقميجيػة اإلعػبلـ كسػائل تفخضػٍا التػي العػخض
أف شػبكة االىتخىػت تسمكٍػا دكلػة أك هشطسػة دكليػة تقػـػ  ,5التمفديػػف  كقشػػات اإلذاعػة هحصػات

االىتخىػت ال يسمكٍػا أحػج, حيػث ال تػجػج ىقصػة اىصػبلؽ هخكديػة  ببدارتٍا, كلكغ الػاقع أف شػبكة
شػعػ  العػالع كأجٍػدة الحاسػػ  الحكػهيػة التػي تسمكٍػا هختمػف  بل أىٍا تػػخابط بػػيغ كػػل أجٍػػدة

الجاهعػػات كالكسبيػػػتخات الحكػهيػػة هػػغ قبػػل السؤسدػػات  الحاسػػػ  التػػي تػػجار هػػغ قبػػػل ه ػػػات
, فػبل يػجػج هػغ يدػيصخ عمػى ىذػاط عمػى االىتخىػت  هايكخكسػػفتك"IBM" التجارية الكبيخة هثل

 شبكة ألف 200 هو أكثػػخبيو  تربط التي الشبكات شبكة االىتخىػػت َأصبحت ,6 االىتخىػػت
 الهؤسسات هو الشديد اإلقبػػػػػػػػػاؿهػػػػػػػػػع  التزايد في حجهٍا َأخذ ,العالن ؿَػػػػػػػػػػح داًػػػػػػػػػػبم 150في

 حرػػػػػػائياتلئل ََفقاً الشبكة ٌذي عمىكػػػػػػات َالشر اثػػػػػػػاألبح اكػػػػػػدَهر ة كاألكاديسيػػػػػػةالتعميهي

                                                           
, دار الجاهعة الججيجة, اإلسكشجرية, هرخ, الصبعة األكلى, التدػيق باالنتخنت وتجارة االلكتخونية"شارؽ شً:" - 1

 278, ص 2004
 38ص ,2005دار الحاهج لشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, الصبعة األكلى,  ",التدػيق االلكتخوني:" دمحم شاٌخ الشريخ-2

 3- رضػاف السحسػد العسخ:" التدػيق الجولي", دار كائل لمشذخ, عساف, األردف, الصبعة األكلى,2007 ,ص319.
 , هجمة "استخـجام اإلنتخنت وتأثيخه عمى العالقات االجتساعية لـجى الذباب الجامعي: دراسة ميجانية :"فايد السجالي -4

 االىتخىت., هتػفخ عمى 172ص ,2007, 7, العجد 13السشارة, السجمج 
" , هجمة هخكد دور االنتخنت ومػاقعو في  تحخيخ السعمػمة و الخأي مغ القيػد التقميجيةحاـز عبج الحسيج الشعيسي:" - 5

 .78الجاهعة السدتشرخية, العخاؽ, ص , 32/2010السدتشرخية لمجراسات العخبية كالجكلية, اإلصجار: 
يع:"إبخام العقج االلكتخوني", الجار الجاهعية, اإلسكشجرية, هرخ, الصبعة األكلى,2007ص31.   6- خالج هسجكح إبخٌا
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 شٍركػػػػػػػل  االىتخىػػػػػػػت شبكة إلى يىضهَو هستخدن هميَو 2ٌىاك  بأو ؿالقَ يهكو الهىشَرة
هٍسػة جػجا عشػج هدػتعسميٍا حيػث تقػجـ  االىتخىػتإف  ,1كػل دقيقػة هدتخجـ ججيػج 46 ؿبهعد أي

ا ػا كشػٌخ شبيعػة عالسيػة ال وىي  ات   لٍع هزاهيغ هتشػعة تذسل جسيػع هجػاالت الحيػاة بخيٌخ
تقترػػخ عمػػػى هرػػػجر كاحػػػج فٍػػي كسػػػيمة لسشتجػػػات عقػػػػؿ بذػػخية قاشبػػػة كتعبيػػػخ عػػػغ أحبلهٍػػػا 

 .2الحجكد كالسدافات كالدهغكعػاشفٍا كأفعالٍا كإىجازاتٍا بمغات عجة تجاكز 
 ثبلث يتزسغ لمسعمػهات عالسي ىطاـ أىٍا عمى التكشػلػجية الشاحية هغ االىتخىتكتعخؼ 

 : 3أساسية هيدات
 جٍاز لكل البعس, بعزٍا هع هترمة أخخى  كأجٍدة حػاسيب عمى تحتػي  كاسعة شبكة -

 .األخخى  األجٍدة باقي عغ يسيدي خاص بً عشػاف
 .اإلرساؿ هخاقبة بخكتػكػؿ باستخجاـ االتراالت عسمية لجعع القابمية لٍا الػاسعة الذبكة -
 كالبشية االتراؿ في شبقات ذات السدتػى  عالية خجهات تدكد التي الػاسعة الذبكة  -

 .لمذبكة التحتية
 شبكة االنتخانتمفيػم الفخع الثالث : 

الجاخميػة كهػغ أجػل تبػادؿ ترسع لتمبية احتياجػات العػاهميغ هػغ السعمػهػات شبكة االىتخاىت  إف
البياىػػات كالسعمػهػػات عػػغ عسميػػات كأىذػػصة السشطسػػة , كسػػا يػػتع تشفيػػحٌا فػػي هقػػخ السؤسدػػة أك 
فػػػي فخكعٍػػػا ككحػػػجات أعسالٍػػػا اإلسػػػتخاتجية كتعتسػػػج سػػػخعة السعمػهػػػات فيٍػػػا عمػػػى ىػػػػع هعيػػػار 

هػػا إذا ف سػػخعتٍا تكػػػف هػػغ سػػخعة الذػػبكة السحميػػة, أبالذػػبكة, فػػبذا كاىػػت هبشيػػة عمػػى شػػبكة فػػ
االترػػػاؿ السحمػػػي لمػصػػػػؿ إلػػػى االىتخاىػػػت فػػػبف سػػػخعتٍا تعتسػػػج عمػػػى ت كاىػػػت تترػػػل باالىتخىػػػ

كاالىتخىػػت يسكػػغ أف تػػػفخ  ,, إذا كػػاف التذػػغيل العػػادي تختفػػع كالعكػػذ صػػحيحتسػػخعة االىتخىػػ

                                                           
", أشخكحة دكتػراي, جاهعة دراسة ميجانية-التدػق عبخ األنتخنت دوافع التبشي أو الخفسالىَىَ:"ؿ عهاد أحهد إسهاعي- 1

 www.riyadhalelm.com/researches/20/71_tsaoq.pdf هتػفخة عمى السػقع:  31, ص2008العالع األهخيكية,

آثار إستعسال التكشػلػجيات الحجيثة عمى أفخاد األسخة الجدائخية، دراسة لمتأثيخات الشفدية واالجتساعية صافة أهيشة:"  - 2
, أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي في عمع واألخالقية والرحية الستعسال االنتخنت عمى أبشاء األسخة الجدائخية نسػذجا

خاف الشفذ األسخي, كمي  .60, ص02,2015/2016ة العمـػ االجتساعية, جاهعة ٌك
 لشيل هقجهة أشخكحة "،االقترادية السؤسدات نذاط تفعيل في ودورىا التدػيقية االتراالت تكشػلػجيا دادك هخاد:" - 3

, 03جاهعة الجدائختدػيق, كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ,  تخرز ,التجارية العمـػ في دكتػراي  شٍادة
 .82ص



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 9 - 

مذػػخكة, ففػػي هعطػػع السشطسػػات ىجػػج أف االىتخاىيػػت ٌػػي الصخيقػػة األفزػػل لتػزيػػع ل كقػػت كهػػاؿ
خميػة لمذػػخكة الستشػعػة عمػػى ىصػاؽ كاسػع, كذلػػظ ألف إىتػاج كتػزيػػع الػػرؽ عػػادة السعمػهػات الجا

 1أكثخ تكمفة هغ استعساؿ االتراالت القائسة عمى أساس الػيب.
 شبكة االكدتخانتمفيػم الفخع الخابع : 

عمػػى عكػػذ شػػبكة االىتخاىػػت التػػي تقػػـػ بتجٍيػػد العػػاهميغ فػػي داخػػل السشطسػػة باحتياجػػاتٍع هػػغ 
فػي خػارج السشطسػة هػغ  غالسدػتفيجيالسعمػهات فبف شػبكة االكدػتخاىت ترػسع لتمبيػة احتياجػات 

السجٍػػػػديغ كالدبػػػػائغ كهجسػعػػػػات السػػػػؤتسخيغ كحسمػػػػة األسػػػػٍع, شػػػػبكة االكدػػػػتخاىت ٌػػػػي شػػػػبكة 
ترػػػسع لتمبيػػػة حاجػػػات الشػػػاس هػػػغ السعمػهػػػات كهتصمبػػػات السشطسػػػات السؤسدػػػة الخاصػػػة التػػػي 

 2األخخى السػجػدة في بي ة األعساؿ.
 إسػتخاتيجية, ألسػبا  لٍػا بالػجخػؿ الخػارجي العسػل شػخكا  لػبعس خارجيػة تدػسح ةشػبك ٌػي

 االىتخىػت بػيغ هتػسػصا ىػعػا بػحلظ تسثػل فٍػي, جدئيػا فيٍػا لمسعمػهػة الػصػػؿ يكػػف  هػا كعػادة
 شػخؼ هػغ داخميػا السػتخجاهٍا كاحػج كقػت فػي كالعسػهيػة بالخرػصية تتدع حيث ,كاالىتخىت

 االىتخىػت عبػخ يػجخمػا أف الخارجيػة األشػخاؼ لػبعس تتػيح ىفدػً الػقت كفي السؤسدة هػضفػ
 بٍػا الخاصػة الجاخميػة شػبكتٍا لػجيٍا البشػػؾ فسػثبل ,الجاخميػة الذػبكة فػي السػاضػع بعس عمى

 هدتخجـ اسع خبلؿ هغ الذخرية حداباتٍع إلى االىتخىت عبخ الجخػؿ لعسبلئٍا تتيح أىٍا إال
 هشػجكبي دخػػؿ هثػل أك أخػخى, حدػابات إلػى هبػالغ كتحػيل هعيشة عسميات كإجخا  سخي  كرقع

 الصيػخاف هؤسدػات رحػبلت عمػى الدػفخ تػحاكخ حجػد ىطػاـ إلػى كالدػفخ الدػياحة السؤسدػات
 شػبكة هػغ أكثخ لخبط االىتخىيت تقشية استخجاـ إال ٌي ها إذف تخاىتفاألكد كالعالسية, السحمية
 .3هعا اىتخىت

 4كيسكغ ترشيف االكدتخاىت أيزا إلى ثبلث أىػاع:
  Supplier Extranet  شبكات اكدتخانت التدويج أو التكسيل  -

تػػخبط ٌػػحي الذػػبكات السخػػازف كالسدػػتػدعات الخاصػػة بالبزػػائع لمػػتحكع فػػي السخػػدكف كتفػػادي 
 العجد فيً, ٌحا الشػع هغ الذبكات ٌػ األكثخ تػاجج. 

                                                           
 .57, ص 2006, الصبعة األكلى", دار السشاٌج, عساف, األردف, األعسال االلكتخونيةسعج غالب ياسيغ:" - 1
 .65ص ، السخجع ىفدً - 2
 .90, صهخجع سبق ذكخي دادك هخاد, - 3
 .42, ص هخجع سبق ذكخيعبل  عبج الخزاؽ,  -4
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 Distribution Exranetشبكات اكدتخانت التػزيع  -
ا هغ الخجهات.   فٍػ يقجـ خجهة الصمب االلكتخكىي لمعسبل  هغ حجد كاالشتخاكات كغيٌخ
 Peer Extranetشبكات اكدتخانت الشج  -

الدراعيػة, لتبػادؿ األسػعار كالسشتجػات ػع في هجاالت اإلىتػاج الرػشاعية ك يكثخ استخجاـ ٌحا الش
 بيغ السؤسدات الرغيخة كالكبيخة, كلتشطيع حخكة البيع كالذخا  لٍحي السشتجات.

 مشافع االنتخنتالفخع الخامذ : 
(  Cs6كيسكػػغ إيجػػاز السشػػافع الستأتيػػة هػػغ الحزػػػر عمػػى اإلىتخىػػت باسػػتخجاـ هػػا يدػػسى   ) 

ك التػي تسثػل الحػخؼ األكؿ لكػل عبػارة  BOCIJ ET AL )  1111)  التي أقتخحٍا بػسيج ك زهػبلؤي
 1:  أجشبية هغ العبارات التالية

 Cost  reduction 2تقميز التكاليف  -
بلستفدػػارات الستعمقػػة بالسبيعػػات كالتدػػػيق التػػي تػػخد الحاجػػة ليتحقػػق ذلػػظ هػػغ خػػبلؿ تقميػػل ك  

ضػػػافة إلػػػى تقميػػػل الحاجػػػة لصباعػػػة كتػزيػػػع هػػػػاد االترػػػاالت , باإلكتعػػػالج هػػػغ خػػػبلؿ الٍػػػاتف
ال هػػػغ كسػػػائل االترػػػاالت , حيػػػث تػػػتع ٌػػػحي العسميػػػة هػػػغ خػػػبلؿ السػقػػػع الذػػػبكي بػػػجالتدػػػػيقية

 .2 التقميجية
 :  Capabilityالقجرة  -

 ,سػاؽ الججيجةاأل الستغبلؿالخجهات الججيجة ك أيزا يػفخ اإلىتخىت فخص ججيجة لمدمع ك 
 3كيسكغ التدػؽ عغ شخيق الذبكة العالسية بػاسصة بصاقة االئتساف.

 : Competitive advantageالسيدة التشافدية  -
 تشافدػية هيػدة , فبىٍا تحققتقجيع قجرات ججيجة أهاـ هشافديٍاعشجها تكػف السؤسدة قادرة عمى  

 لشفذ قجرات ٌحي السؤسدة.  لحيغ اهتبلؾ السشافديغ
 Communication improvement 2تحديغ االتراالت  -

                                                           
 .42-40, ص 2002شذخ كالتػزيع, عساف, األردف, م, دار الػراؽ لاالنتخنت"التدػيق عبخ  بذيخ عباس العبلؽ:" - 1
 الدياحة حػؿ الػششي , السمتقىالدياحية" الخجمات تصػيخ في االتراالت  السعمػمات تكشػلػجيا أىسيةدمحم:"  تقخكرت - 2

 كعمـػ االقترادية العمـػ كمية, - 2009 أكتػبخ 26/25التشافدية كالتحجيات اإلهكاىيات الجدائخ, في الدياحي كالتدػيق
 .7ص ,قالسة – 1945 هاي 8 التجارية, جاهعة العمـػ قدع, التدييخ

يع أحسج, ٌالة عبج هللا أحسج - 3 , هجمة كمية دور اإلعـالم الججيج في تكػيغ الػعي الدياسي لجى الذباب":" ىادية إبخٌا
 .177العخاؽ , صشخؼ, , الشجف األ 2015/ 33اإلصجار:  اإلسبلهية الجاهعة



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 11 - 

 فاإلىتخىػػت السػػػزعيغاالترػػاالت السحدػػشة هػػع العسػػبل  كالعػػاهميغ كالسػػدكديغ ك  تذػػتسل عمػػىك   
األشػػػخاؼ رػػػاالت السباشػػػخة هػػػع ٌػػػحي تفعيػػػل هدػػػتػى االتيتػػػيح لمذػػػخكة فػػػخص ذٌبيػػػة لتحدػػػيغ ك 

الػاقػػػػع أف تكشػلػجيػػػػا السعمػهػػػػات ك  ,كافػػػػة أشػػػخاؼ العبلقػػػػةبذػػػكل يحقػػػػق األٌػػػػجاؼ السشذػػػػػدة لك 
بخهتٍا إىسا تدتٍجؼ بالجرجة األساس إداهػة أفزػل العبلقػات هػع ٌػحي األشػخاؼ هػغ خػبلؿ هػا 

 تتيحً هغ كسائل اتراؿ راقية .
 Control  2الخقابة  -
ػؾ دراسػػة سػػػمتدػػػيقية أفزػػل هػػػغ خػػبلؿ هتابعػػة ك ث شػػبكات اإلىتخىػػػت بحػػػ يػػػفخ اإلىتخىػػت ك  

 كيفية قياـ العاهميغ بتقجيع لمعسبل  .العسيل ك 
 Customer service improvisent 2تحديغ خجمة العسيل  -

لمتفاعػػل هػػع السؤسدػػة بذػػكل هباشػػخ يػػػفخ اإلىتخىػػت هجػػاالت أفزػػل ك فػػخص ذٌبيػػة لمعسػػبل  
تمبيػة اصػة بػالعسبل  لمتػاصػل هػع ٌػؤال  ك السؤسدػة هػغ قػاعػج البياىػات الخ دادػتفتكسا  ,كفّعاؿ

 ,اإليجػػا  عمػػى هدػػتػيات الخضػػا لػػجيٍعحاجػػاتٍع كرغبػػاتٍع بذػػكل أهثػػل األهػػخ الػػحي يػػشعكذ ب
تدػييخ أعسالٍػا )أي لػيذ لٍػا  تعتسج السؤسدات عمى االىتخىت اعتسادا كػاهبل فػي أصبحتكسا 

 الخػارجي, بالعػالع السؤسدػة ربط عمى القجرة لبلىتخىت ,1هتاجخ( أكعمى ارض الػاقع هخازف 
 2التكاليف. تجى ة عمى تعسل كسا لمتدػيق, جيجة ككسيمة

ع الػسائل التي جدجت تسجد كتػسع فزا  اإلعبلـ. االىتخىتتعتبخ شبكة  -    3هغ ٌأ
   السشافع التدػيقية لالنتخنت : -
  4:في الدػؽ االلكتخكىية ىحكخ اآلتي هغ أبخز أسبا  استخجاـ االىتخىت لزساف الػجػد    
 ػفخ االىتخىػػت لمسؤسدػػات التػػي تتحػػخؾ باتجػػاي الدػػػؽ االلكتخكىيػػة شػػػبكة هػػػغ االترػػػاالتتػػ -

 الكػىية التي تعتبخ حيػية لزساف حزػر كػىي لٍحي السؤسدات.
                                                           

يع بخػتي- 1 , أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي , دور اإلنتخنت وتصبيقاتو في مجال التدػيق دراسة حالة الجدائخ":"إبخٌا
 31, ص2002/2003جاهعة الجدائخ,  عمـػ التدييخ , قدع عمـػ التدييخ,كمية العمـػ االقترادية ك 

2 - CLAIRE BREEDS، MARKETING DIRECT SUR INTERNET  ، 2EME Édition، Paris، France، 2001 
،P21 

يع بعديد:"- 3 مذاركة الجسيػر في إنتاج محتػى وسائل اإلعالم وضيػر صحافة السػاشغ، دراسة عمى عيشة مغ إبخٌا
, أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي في عمـػ اإلعبلـ كاالتراؿ, مدتخجمي مػاقع التػاصل االجتساعي في الجدائخ"

 .63ص 2013/2014, 03جاهعة الجدائخ
, 2006", دار السشاٌج لمشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, األعسال االلكتخونيةسعج غالب ياسيغ , بذيخ عباس العبلؽ:"  - 4

 .28-27ص 
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 .دػػسح لمسؤسدػػات عمػػى اخػػتبلؼ أحجاهٍػػا بستابعػػة العسػػبل  عمػػى أسػػاس عػػالسيتفاالىتخىػت  -
اسػػػتخجاـ االىتخىػػػت كػػػأداة تدػػػػيقية يتػػػيح لمسؤسدػػػات فخصػػػة أكبػػػخ لتدكيػػػج السبليػػػيغ هػػػغ إف  -

السحتسمػػػػػيغ كالفعميػػػػػيغ بأحػػػػػجث السعمػهػػػػػات حػػػػػػؿ السشتجػػػػػات كالخػػػػػجهات كالتصػػػػػػرات  العسػػػػػبل 
كبالمجػ  إلى االىتخىت, تربح السؤسدػات أكثػخ قػجرة عمػى الػصػػؿ إلػى  التكشػلػجية كالبحػث

 البياىات الحكػهية كإحرائيات الرشاعة كهسارسة السشافديغ. جالسعمػهات بسا فيٍا قػاعػ
تػػػيح االىتخىػػػت السجػػػاؿ أهػػػاـ السؤسدػػػات التػػػي تتعاهػػػل الكتخكىيػػػا بػػػأف تفعػػػل ذلػػػظ بأقػػػل هػػػغ ت-

ػفخ عميٍػػػػا أهػػػػػاال شائمػػػػة ألىػػػػً يغشيٍػػػػا عػػػػغ إجػػػػخا  تػػػػالسسكشػػػػة, حيػػػػث إف االىتخىػػػػت  التكػػػػاليف
عػػبلكة عمػػى ذلػػظ  ,لتػػي تكمػػف جٍػػجا كهػػاال كبيػػخيغاألسػػاليب الػرقيػػة ا تعاهبلتٍػػا التجاريػػة كفػػق

فػػبف اسػػتخجاـ االىتخىػػػت يدػػػٍل عمػػى العسػػبل  إهكاىيػػة الحرػػػؿ عمػػى هعمػهػػات عػػغ السشتجػػات 
ػػا ػفخ فخصػػة ذٌبيػػة تك ,كالخػػػجهات كاإلعبلىػػػات كاألسػػػعار كالتدػػميع كخػػجهات هػػا بعػػج البيػػع كغيٌخ

كليػػػػة التػػػػي تدػػػػٍل االترػػػػاالت لمسؤسدػػػػات لمػصػػػػػؿ إلػػػػى شػػػػبكة االترػػػػاالت االلكتخكىيػػػػة الج
 كعسميات التفاعل بيغ العسػبل  كالسذػتخيغ كالسشافديغ في أقرى بقاع العالع.

الى غاية سـشة  2000الفخع الدادس : تصػر عجد مدتخجمي االنتخنت في العالع مغ سشة 
2017 

 2017سشةالى غاية  2000عجد مدتخجمي االنتخنت عبخ العالع مغ سشة  تصػر( 01الججول رقع )

 السشاشق العالسية
سشة  عجد الدكان العالع

2017 
ندبة عجد 
 الدكان العالع

في  عجد مدخجمي االنتخنت
 2017مارس  31

ندبة عجد مدتخجمي 
 االنتخنت

ندبة الشسػ 
 ندبة السدتخجميغ ( 2000-2017)

 %9.30 %7.557.20 %27.70 345،676،501 %16.6 1،246،504،865 إفخيقيا
 %50.20 %1.539.40 %45.20 1،873،856،654 %55.2 4،148،177،672 آسيا

 %17.10 %506.10 %77.40 636،971،824 %10.9 822،710،362 أوروبا
 %10.30 %2.035.80 %59.60 385،919،382 %8.6 647،604،645 الالتيشية أمخيكا

 %3.80 %4.220.90 %56.70 141،931،765 %3.3 250،327،574 األوسطالذخق 
 %8.60 %196.10 %88.10 320،068،243 %4.8 363،224،006 الذساليةامخيكا 
 %0.70 %261.50 %68.10 27،549،054 %0.5 40،479،846 استخاليا

 %100 %933.80 %49.60 3،731،973،423 %100 7،519،028،970 السجسػع

 رجر : مغ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى السػقع االلكتخونيالس
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 10:43عمى الداعة :  ، 01/06/2017تاريخ االشالع : 
 
هػػػغ سػػػكاف العػػػالع يدػػػتخجهػف  ةبالسائػػػ 49.60هػػػغ خػػػبلؿ الجػػػجكؿ الدػػػابق ىبلحػػػظ أف ىدػػػبة 

حا هػا أي ىرف سكاف العالع ال ,ةبالسائ 50يقار   االىتخىت أي ها  تدتغشي عمى االىتخىت ٌك
سيػػة بالغػػة لػػجى حيػػاة  تػػػفخي هػػغ هعمػهػػات  هػػغ خػػبلؿ هػػا األفػػخاديػػجؿ عمػػى أف االىتخىػػت لٍػػا ٌأ

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 إلػىحيث يطٍػخ الجػجكؿ الدػابق الػحي يقػجـ بياىػات  ,تخجاهات هتعجدة في جسيع السجاالتاسك 
هػػغ حيػػث اسػػتخجاـ االىتخىػػت ٌػػي  األكلػػىالجكلػػة التػػي تحتػػل السختبػػة  2017هػػارس  31غايػػة 
ثػػػع اسػػػتخاليا  ,ةبالسائػػػ 77.40ثػػػع تميٍػػػا أكركبػػػا بشدػػػبة  ةبالسائػػػ 88.10الذػػػسالية بشدػػػبة  أهخيكػػػا
بعػػػج ذلػػػظ يػػػأتي الذػػػخؽ  ,ةبالسائػػػ 59.60البلتيشيػػػة بشدػػػبة  أهخيكػػػاثػػػع  ,ةبالسائػػػ 68.10بشدػػػبة 

ك  ةبالسائػػػ 45.20تػػػػالي بشدػػػب العمػػػى  إفخيقيػػػاتميٍػػػا آسػػػيا ك  ,ةبالسائػػػ 56.70 بشدػػػبة األكسػػػط
كهػػغ خػػبلؿ ىفػػذ السػقػػع اسػػتصعشا الحرػػػؿ عمػػى عػػجد هدػػتخجهي االىتخىػػت  ,ةبالسائػػ 27.70
 ,2000ديدػػسبخ31هدػػتخجـ خػػبلؿ  50.000حيػػث بمػػغ عػػجد هدػػتخجهي االىتخىػػت  ,بػػالجدائخ
 36.80هدػػػػػتخجـ بشدػػػػػبة  15.105.000بمػػػػػغ عػػػػػجد هدػػػػػتخجهي  2017هػػػػػارس  31كخػػػػػبلؿ 

عػجد هدػتخجهي هػقػع  2016جػاف  30خبلؿ  اإلحرائياتكسا أضٍخت ىفذ  ,إفخيقيا ةبالسائ
ىبلحػػػظ أف ٌشػػػاؾ زيػػػادة كبيػػػخة  ,هدػػػتخجـ  15.000.000االجتسػػػاعي حيػػػث بمػػػغ  الفػػػيذ بػػػػؾ

يػػػػجؿ عمػػػػى التصػػػػػر السمحػػػػػس فػػػػي زيػػػػادة عػػػػجد هدػػػػتخجهي االىتخىػػػػت  خػػػبلؿ ٌػػػػحي السخحمػػػػة هسػػػػا
 بالجدائخ.

 مفيػم مػاقع التػاصل االجتساعي السصمب الثالث : 
 األىػػػاع إلػػى باإلضػػافةٌشػػاؾ العجيػػج هػػغ التعػػاريف التػػي تشاكلػػت تحجيػػج هفٍػػـػ هػاقػػع التػاصػػل 

التػي تحققٍػا ٌػحي السػاقػع  األٌجاؼٌحي السفاٌيع حدب  إلىحيث يشطخ  ,الستعجدة لٍحي السػاقع
ػػػجاؼ اجتساعيػػػة أك اقترػػػادية أك سياسػػػية ٌػػػحا السصمػػػب سػػػػؼ ىقػػػـػ كهػػػغ خػػػبلؿ  ,قػػػج تكػػػػف ٌأ

 بتػضيح ٌحي السفاٌيع.
 مػاقع التػاصل االجتساعي: تعخيف  األولالفخع 

صػػحبت تغصػػي أحيػػث  ,كالدػػخعة االجتساعيػػة تقػػـػ أساسػػا عمػػى السذػػاركة كالتفاعػػل لسػاقػػعإف ا
ٌػػػ  األكؿبعػػج هكاىػػً  اإلىدػػاف إليػػًالسكػػاف الثالػػث فػػي عمػػع االجتسػػاع أي السكػػاف الػػحي يمجػػأ 

, 1كاضػػحا السكػػاف الثالػػث هكػػاف الكتخكىيػػا باهتيػػاز أصػػبحهكاىػػً الثػػاىي ٌػػػ العسػػل لقػػج البيػػت ك 
كيسثػػل الستمقػػي هحػػػر العسميػػة التفاعميػػة, فالشرػػػص كالرػػػر كالفيػػجيػ كالخسػػـػ تتدػػع باىفتػػاح 

هشطػهػػػة  فٍػػػيالبشيػػػة, فٍػػػي هختبصػػػة بػصػػػبلت تكسيميػػػة تعتسػػػج عمػػػى إسػػػٍاهات السدػػػتخجهيغ, 
ا ب كالتػجكيغ كالقػخا ة خ االجتساعيػة الشذػ سػاقػعذكل هدػتسخ, كيطٍػخ فػي الاترالية يدداد تصػٌر

                                                           
دور مػاقع التػاصل االجتساعي في تفعيل السذاركة في االنتخابات :"دمحم حديغ عمػاف, حافظ ياسيغ البصخاف -  1

 -, الجاهعة السدتشرخية 94/2016اإلصجار:  22, هجمة كمية التخبية األساسية, السجمج: 2014خلسانية العخاقيةالب
 289العخاؽ, ص
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 هػاقػع كتعتسػج ,1كتبادؿ السعمػهات  كالسذاٌجة كاالستساع كالبحث كالصباعة كالكتابة كالجردشة
كتتبػع  ,2هحتػياتٍػا  كتغحيػة تذػغيمٍا فػي هدتخجهيٍا عمى األكلى بالجرجة االجتساعي التػاصل

ػػػ هػػا أدى إلػػى األثػػخ فػػي السػاقػػع  التػاصػػل كبشػػا  العبلقػػات كالتعبيػػخ عػػغ اآلرا  كاألفكػػار, ٌك
إذ قاهػػت  ,3اإلعبلهيػػةلترػػبح هػػادة جيػػجة لمسؤسدػػات  اإلعبلهيػػة كسػاقػػع الرػػحف كالتمفديػػػف 

عيػػػػة كتصبيػػػػق تحخيػػػػخي يدػػػػتٍجؼ تحػيػػػػل االجسك السػاقػػػػع اإلعبلهيػػػػة بػػػػجهج السزػػػػاهيغ الفخديػػػػة 
تصبيقػػػػػات ىذػػػػػخ الفيػػػػػجيػ فزػػػػػبل عػػػػػغ إدراج بػػػػػخاهج ك  غ لغػػػػػخؼ الجردشػػػػػة كالحػػػػػػار,السدػػػػػتخجهي
ػا هكػػاف  ،4الذخرػي شػاؾ هػغ يعتبٌخ السعاٌػج فػي الػقػػت يتجسػع فيػً شػػبل  الجاهعػات ك  آخػخٌك
عك  ،5الحاضخ  : يمي هاالتعاريف التي تشاكلت هفٍـػ هػاقع التػاصل االجتساعي  هغ ٌأ

 عاهػة ًشػب أك عاهػة شخرػية فػاتمه بشا ب لؤلفخاد تدسح االىتخىت شبكة ىمع خجهات يٌ -
ٍع بعزػ هػع ف يتذػاركػ  غالػحي غاآلخػخي غالسدػتخجهيغ هػ قائسػة كتتػيح هحػجد,ـ ىطػاغ ضػس

 غضػس اآلخػخكف  اٌأىذػأ التػي ميغالسترػ ئعقػػا هخاجعػة ك  جةٌهذػا خكتػػف صل,التػا في البعس
 6ٌحا الشطاـ.

كالتػاصػػػل هػػػع أصػػػجقائٍع  باألشػػػخاصٌػػػي السػاقػػػع التػػػي تدػػػسح ببىذػػػا  صػػػفحات خاصػػػة   -
 7هعارفٍع, هثل هػقع "هاي سبيذ", "فيذ بػؾ".ك 

                                                           
1 -Vala Ali Rohani ، Ow Siew Hock ، On Social Network Web Sites: Definition، Features، 
Architectures And Analysis Tools، Journal Of Advances In Computer Research، Volume 1  

،Issue 2/2010 ،P 42. 
أثخ العشدي,  سساح , هخضي الكخيجي عبج العديد الجعفذ, صالح عبج العديد هاجج صالح, هحسػد الحسيج عبج هحسػد - 2

 التجارية العالمة نحػ السدتيمكيغ اتجاىات عمى االجتساعية الذبكات مػاقع في السحتػى اإلعالني
, الخياض ,  02/2013, العجد 25اإلدارية, السجمج العمـػ سعػد, السمظ جاهعة , هجمة الدعػدية االتراالت شخكة حالة

 .227الدعػدية, ص
, هجمة الباحث اإلعالم البجيل..الػاقع واألفاق، دراسة نطخية في نساذج وأشكال اإلعالم البجيلسحخ خميفة الجبػري:" - 3

 .50, جاهعة بغجاد, العخاؽ,  ص15/2012العجد  ,اإلعبلهي
, السجمة السرخية لبحػث الخأي العاـ, القاٌخة, هػكد بحػث االنتخنت كفزاء مدتحجث لتذكل الحات"الرادؽ رابح:"  -  4

 .22 , ص2007الخأي العاـ بكمية اإلعبلـ بجاهعة القاٌخة, هرخ, ابخيل 
5 -Stefan wehrli ، Personality on social network sites: an application of the five factor model 

،eth Zurich sociology working ،Switzerland. September 5، 2008، p14 
6 -Eleanor t loiacono، self-disclosure behavior on social networking web sites، international 

journal of electronic commerce،vol. 19 /02 . 2015،p67 
 25, 24 , ص, هخجع سبق ذكخي, صخالج غداف يػسف السقجادي - 7
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كتبػػػادؿ السعمػهػػػات كالسحتػيػػػات بػػػيغ  إىذػػػا ٌػػػي أسػػػمػ  تػاصػػػل اجتسػػػاعي يدػػػٍل عسميػػػة  -
 1.األخخى تدسح بتبادؿ الرػر كالفيجيػ كالسمفات ك كالسشطسات  األفخادكالسجسػعات هغ  األفخاد

 بػً, خاص حدا  ببىذا  فيٍا لمسذتخؾ تدسح التياإللكتخكىية  الذبكات هغ هشطػهة ٌي -
 االٌتساهػات ىفػذ لػجيٍع آخخيغ أعزا  هع إلكتخكىي اجتساعي ىطاـ خبلؿ هغ ربصً ثع كهغ

 2.الثاىػية أك الجاهعة أصجقا  هع جسعً أك كالٍػايات,
 ضػسغ بعزػٍع هػع يتػاصػمػف  الػحيغ الفػاعميغ هػغ هجسػعػة هػغ الذػبكات ٌػحي تتكػػف  -

ػا, هعمػهػات تبػادؿ أك هذػتخكة أعسػاؿ صػجاقات, هثػل هحػجدة عبلقػات  السحافطػة كتػتع كغيٌخ
 3.بيشٍع فيسا األعزا  تفاعل استسخار خبلؿ هغ الذبكات ٌحي كجػد عمى
 كالسحتػى  اإلىتخىت شبكة عبخ االجتساعي التػاصل أدكات هغ تتألف التي العسمية تمظٌي  -

 / أك)أفػخاد ,( أفػخاد / السختمفػة )أفػخاد الجٍػات بػيغ القشػػات تمػظ عبػخ كالستبػادؿ السشذػػر
 .4هشطسات( /أك )هشطسات ,(هشطسات

ٌػػػي هرػػػصمح يذػػػيخ إلػػػى تمػػػظ السػاقػػػع عمػػػى شػػػبكة اإلىتخىػػػت كالتػػػي ضٍػػػخت هػػػع هػػػا يعػػػخؼ  -
حيػػث تتػػيح التػاصػػل بػػيغ هدػػتخجهٍا فػػي بي ػػة هجتسػػع إفتخاضػػي  (WEB2)بالجيػػل الثػػاىي لمػيػػب 

بحيػػث يػػتع ذلػػظ  ,شػػخكة...( ,صػػحافة ,بمػػج ,)جاهعػػة يجسعٍػػع كفقػػا  الٌتساهػػاتٍع أك اىتسػػا اتٍع
 عػػغ شخيػػق خػػجهات التػاصػػل السباشػػخ كبرسػػاؿ الخسػػائل أك السذػػاركة فػػي السمفػػات الذخرػػية

ع كهعمػهػػاتٍع التػػي يتيحػىٍػػا لمعػػخض ػػجاؼ  ,لآلخػػخيغ كالتعػػخؼ عمػػى أخبػػاٌر كتتشػػػع أشػػكاؿ كٌأ
تمػػظ الذػػبكات االجتساعيػػة فبعزػػٍا عػػاـ يٍػػجؼ إلػػى التػاصػػل العػػاـ كتكػػػيغ الرػػجاقات حػػػؿ 

                                                           
, التدػيق عبخ شبكات التػاصل االجتساعي في الجدائخ،دراسة تحميمية لستعاممي الياتف الشقالخخي عبج الشاصخ:" - 1

 . هتػفخ عمى االىتخىت.3ص
, الػششية, السكتبة ",السجتسع عمى الفيذ بػك أثخ هللا:" فزل خزخ هبارؾ كائل - 2 الدػداف, الصبعة األكلى الخخشـػ

 9, ص2011
 مغ عيشة، دراسة االجتساعية العالقات في وتأثيخه االجتساعية الذبكات مػاقع استخجام:"ىػهار ىاريساف هخيع - 3

 الحاج جاهعة اإلىداىية, العمـػ قدع هاجدتيخ, أشخكحة لمحرػؿ شٍادة  ,دائخ"الج في الفيذ بػك مػقع مدتخجمي
 .45, ص 2011/2012الجدائخ باتشة, لخزخ,

 . 10هخجع سبق ذكخي, ص  ,الدسيع عبج فخاج دمحم دمحم - 4
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العالع كبعزٍا اآلخخ يتسحػر حػؿ تكػيغ شبكات اجتساعيػة فػي ىصػاؽ هحػجكد كهشحرػخ فػي 
 1هجاؿ هعيغ هثل شبكات السحتخفيغ كشبكات السرػريغ كشبكات اإلعبلهييغ.

ا كبخهجتٍا هغ قبل شخكات كبخى لجسع اكبخ عجد هػغ السدػتخجهيغ خجهات يتع إىذ ٌي - اٌؤ
كاألصػػػػجقا  كهذػػػػاركة األىذػػػػصة كاالٌتساهػػػػات, كلمبحػػػػث عػػػػغ تكػػػػػيغ صػػػػجاقات كالبحػػػػث عػػػػغ 

تساهػػػػات كأىذػػػػصة لػػػػجى أشػػػػخاص آخػػػػخيغ يتذػػػػاركػف هعٍػػػػع بب حػػػػجى االشػػػػتخاكات الفكخيػػػػة أك ٌا
ػػا كالخػػاص كهذػػاركة  كتػػػفخ ٌػػحي الخػػجهات هيػػدات هثػػل السحادثػػة الفػريػػة كالتخاسػػل العػػاـ ,غيٌخ

ت ٌػحي الخػجهات هبليػيغ كالسمفػات, كقػج اسػتقصبك  هػغ صػػت كصػػرة كفيػجية الػسائط الستعػجد
 Face" شػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعي "فػػيذ بػػػؾ خكتعتبػػ ,هػػغ شػػتى بػػبلد العػػالع  السدػػتخجهيغ

book" "ك" تػتيخ Twitter" ك"جػجل "+Googlepluse ك"هاي سبيذ "My Space" "ك "ٌػاي فػايف 
Hi5"  "ك"اليػػف بػػػكفLife boon " ك" ليشكػػج إف "Linked In"  ػػا هػػغ أشػػٍخ السػاقػػع التػػي كغيٌخ

 2تقجـ خجهات لمسدتخجهيغ.
 هغ األصغخ لمسجسػعات يدسح بسا الخقسية البي ة في االتراؿ في الججيجة ٌي الصخؽ  -

ي كالسعمػهات, السشافع كتبادؿ اإلىتخىت عمى كالتجسع االلتقا  ببهكاىية الشاس  تدسح بي ة ٌك
 3اجسع. العالع إلى هجتسعاتٍع كصػت صػتٍع ببسساع كالسجسػعات لئلفخاد

 ثع كهغ بً خاصا هػقع ببىذا  لمسذتخؾ تدسح التي االلكتخكىية الذبكات هغ ٌي هشطػهة -
 االٌتساهات ىفذ لٍع آخخيغ أعزا  هع االلكتخكىي اجتساعي ىطاـ خبلؿ هغ ربصً

 4كالٍػايات.
تكػػف بشيػة اجتساعيػة افتخاضػية  أىٍػاحيث  ,كتخكىية حجيثة لمتػاصل االجتساعيٌي كسيمة ال  -

بشػػػػع هحػػػجد هػػػغ الػػػخكابط أك هشطسػػػات تتسثػػػل فػػػي ىقػػػاط التقػػػا  هترػػػمة  أشػػػخاصتجسػػػع بػػػيغ 

                                                           
, السؤتسخ العالسي الثاىي لئلعبلـ اإلسبلهي, اإلعالم الججيج وقزايا السجتسع :التحجيات والفخص"سعػد صالح كاتب:"  1

 هتػفخ عمى االىتخىت.,  13, ص 2011ديدسبخ15-13
دارسة مقارنة -دور شبكات التػاصل االجتساعي في تحقيق احتياجات الذباب األردني :"تحديغ هشرػررشيج هشرػر 2

, لمسشتجى الدشػي الدادس لمجسعية الدعػدية لئلعبلـ كاالتراؿ "اإلعبلـ الججيج..التحجيات الشطخية ي"في الشػع االجتساع
 .2012أفخيل  15-14الخياض , الدعػدية,  -سعػد كالتصبيقية" , جاهعة السمظ

- , هجمة الباحث اإلعبلهي دور مػاقع التػاصل االجتساعي في التغييخ/مجخل نطخي" :"بذخى جسيل الخاكي 3
  .96ص, جاهعة بغجاد ,العخاؽ .18/2012العجد

خ راضي:"- 4 , عساف, األردف, 2003/ 15", هجمة التخبية, العجد استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي في العالع العخبي زٌا
  24ص
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يجسػػػػع السذػػػػاركيغ فيٍػػػػا صػػػػجاقة أك قخابػػػػة أك هرػػػػالح هذػػػػتخكة أك تػافػػػػق فػػػػي  إذ ,االجتساعيػػػػة
أك  ,سعخفػػػي أك عبلقػػػات عقيجيػػػة أك ديشيػػػةالٍػيػػػة أك الفكػػػخ أك رغبػػػة فػػػي التبػػػادؿ السػػػادي أك ال

الذػػػبكة االجتساعيػػػة تسثػػػل فػػػي صػػػػرتٍا  أفكسػػػا  ,فػػػي السعخفػػػة أك السخكػػػد االجتسػػػاعي تشاسػػػق
كهػػغ بػػيغ الخرػػائز السذػػتخكة  ,هتعػػجدة أقصػػا ط بػػيغ السبدػػصة خخيصػػة لعبلقػػات هحػػجدة تػػخب
تجعػػل هترػػفحي االىتخىػػت عمػػى عبلقػػات دائسػػة هػػغ  أىٍػػالذػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعي عمػػى 

التػاصػل االجتسػاعي  هػاقػعكتتػيح  ,1تخػديغ السعمػهػاتكهذػاركة ك  ببىذػا خػبلؿ كسػيمة تدػسح 
خػػػػجهات التػاصػػػػل كإهكاىاتػػػػً فػػػػي بشػػػػا  العبلقػػػػات كالػصػػػػػؿ إلػػػػى اآلخػػػػخيغ كهعخفػػػػة األخبػػػػار 
كالػتخمز هػػغ هتاعػب الػاقػػع السجتسعػػي إلػى السجتسػػع االفتخاضػػي السستمػس بالدػػعادة كالدػػخكر, 

تحػاؿ االجتساعيػة قػػة هػجهخة ألكاصػخ عبلقػات األفػخاد تػجفعٍع إلػى الكػح  كاى السػاقعكقج تكػف 
الذخرػػيات كتزػػع األكقػػات كاالىذػػغاؿ بالتفاٌػػات كالحػػث عػػل اإلفدػػاد كاخػػتبلؽ السذػػكبلت, 

 ٌػػػحي السػاقػػػع أف ,2ألىػػػً هػػػختبط أصػػػبل بعػاهػػػل سياسػػػية كثقافيػػػة كاجتساعيػػػة تػػػتحكع فػػػي هرػػػيخي
 هػػػغ هكػػػاف أي كفػػػي يذػػػا كف  كقػػػت أي فػػػي لسدػػػتخجهيٍا التػاصػػػل تتػػػيح تفاعميػػػة االجتساعيػػػة

 كالرػػتي السخئػي التػاصػل هػغ أيزػا كتسكشٍع سشػات هشح االىتخىت شبكة عمى ضٍخت العالع,
ػػا الرػػػر كتبػػادؿ يجػػب التفخقػػة ك  ,3بيػػشٍع االجتساعيػػة العبلقػػة تػشػػج التػػي اإلهكاىػػات هػػغ كغيٌخ

بيغ هػاقع التػاصل االجتساعي كهػاقع هفزبلت االجتساعية فسػاقع التػاصل االجتساعي ٌػي 
ػػا فٍػػي  ,ديمذػػيػس ,السفزػػبلت االجتساعيػػة هثػػل ديػػجاقػػع هثػػل الفػػيذ بػػػؾ كتػػػيتخ كهػ  كغيٌخ

 ,األفػخادعبارة عغ عبلهات التجاكؿ كهػاقع كضيفية تٍجؼ الػخبط كىذػخ السحتػػى كلػيذ تذػبيظ 
: تذػػػبيظ االجتسػػػاعي بٍػػػاتيغ العسمتػػػيغبيشسػػػا تقػػػـػ هػاقػػػع ال ,لؤلفػػػخادأك تكػػػػيغ شػػػبكة اجتساعيػػػة 

   4.خخيغاآلكربط كهذاركة السحتػى هع  األفخادتذبيظ 

                                                           
 3خخي عبج الشاصخ, هخجع سبق ذكخي , ص - 1
", بحث هشذػر: هجمة الخائج, الذارقة, دائخة الثقافة في العالع العخبي الفيذ بػكسياقات انتذار يػسف الشعيسي:" - 2

 .92, ص 2011, هارس163كاإلعبلـ, العجد
, دار كائل لمشذخ, عساف ,األردف, الصبعة األكلى اإلعالم الججيج و الرحافة االلكتخونية"عبج الخزاؽ دمحم الجليسي:" - 3

 .183, ص2011
عمى , هتػفخ ("book faceالعالقات االجتساعية في ضػء استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي ) عبجالكخيع تفخقشيت:" - 4

 https://www.asjp.cerist.dz :تلووقغ 
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أيغ  االىتخىت شبكة هجتسعات عمى لبشا  يدتخجـ ٌشاؾ هغ يعخفٍا أيزا عمى أىٍا بخىاهج -
كسائل  أتاحت كها , 1الستشػعة األسبا  هغ لعجيج البعس ببعزٍع يسكغ لؤلفخاد أف يترمػا

 ,االىتخىت شبكة عمى لٍا كى هحت إىذا  في الذخكات أهاـ صةرف ياجتساعالا التػاصل
 2.كجً كهؿأ عمىـ العسمية التدػيقية ابٍجؼ إتس

اترالية هغ خبلؿ التعاريف الدابقة ىدتشتج أف هػاقع التػاصل االجتساعي ٌي أدكات 
 لؤلشخاصىذا  صفحات إيسكغ هغ خبللٍا  ,عغ شخيق شبكة االىتخىت تتع هتشػعة كهختمفة

العبلقات  كاالٌتساهات البحثية كتجعيع كاألفكاركالسؤسدات هغ أجل تبادؿ السعمػهات 
ا: الفيذ بػؾ كالتػيتخ كاليػتػ  فٍي عجيجة كهتشػعة ك  ,االجتساعية كالرجاقات أشٌٍخ

التجارية كالتدػيقية  األعساؿاستغبللٍا في  ااستصاعػ كالسؤسدات  األفخاد أفكسا  ,االىدتغخاـك 
تػاججٌا  هكاف إلى باإلضافة ,كهشتجاتٍع هغ خبلؿ التخكيج ألعسالٍع كىذاشاتٍع كخجهاتٍع

ا ك ك  كل ٌحي الشقاط سػؼ ىقـػ بالتعخض لٍا  ,شخؽ الحرػؿ عميٍا ككيفية التدجيجأسعاٌر
 بالتفريل في الفرل الثاىي. 

 مػاقع التػاصل االجتساعي أنػاعالفخع الثاني :
ٌشاؾ العجيج هغ السػاقع االجتساعية التي تتػاجج في شبكات االىتخىت كهشٍا هغ ىالت شٍخة 

ٍا لع تذتٍخ في جسيع السجاالت هثل الفيذ بػؾ ك تػيتخ ك اليػتػ  كهش كاسعة ك استخجهت
التي أىذأت  األٌجاؼالسػاقع تختمف حدب االستخجاهات ك ٌحي  إف ,كلع تحقق شٍخة كىجاح

 :3يمي  هغ أجمٍا ك ٌي كسا
 :االستخجام حدب تقدع  -1
 أصجقا  كهجسػعة كأفخاد هحجكدة شخريات تدتخجـ شبكات ٌي :شخرية شبكات -أ

 .بػؾ الفيذ هثل بيشٍع فيسا صجاقات كإىذا  التعارؼ تسكشٍع
  .هعيغ عمع اك بسػضػع السٍتسيغ كتجسع هعيغ بفغ تختز:  ثقافية شبكات -ب

                                                           
دور الذبكات االجتساعية في تفعيل التدػيق االفتخاضي لتخقية الدياحة الجبار سٍيمة, بغ عبج العديد سسيخ:" عبج- 1

, هجمة البذائخ االقترادية هجمة البذائخ االقترادية, كمية العمـػ االقترادية كالعمـػ التجارية كعمـػ التدييخ, بالجدائخ"
 .78, ص02/2015اٌخي دمحم, بذار, العجدجاهعة ش

صل والتاسائل دام وباستخق يولتسر اثأدات:" يازلكاد اعد هحهرة, لهىاصر اعاهري كسهكر, الىست احبل ببلؿ بٍج - 2
 .522, ص03/2016, العجد12السجمج  ", السجمة األردىية في إدارة األعساؿ,ردنألافي راء لشاعمى نية جتساعي الا
 ,العخاقية" الجامعات في التعميسية العسمية في وأثخىا االنتخنت عمى االجتساعي التػاصل شبكات الحكيع:" عبج ٌشا - 3

 .07, ص2015/األكؿ العجد, الدابع السجمج السعمػهات لتكشػلػجيا العخاقية السجمة
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 ة.فاعم كتجريبية تعميسية بي ة لخمق الستذابٍة السٍغ أصحا  بجسع تٍتع :ميشية شبكات -ج
 : تقدع االجتساعية شبكات 2-

 خاص  هجتسع تسثل الشاس هغ هجسػعة هغ الذبكات ٌحي كتكػف  خاصة داخمية شبكات -أ
 .هشطسة أك تعميسية هؤسدة داخل ها تجسع أك شخكة داخل األفخاد يسثل

ي عاهة خارجية شبكات -    خريرا صسست بل االىتخىت لسدتخجهي هتاحة شبكات ٌك
 .بػؾ ذيالف هثل بالسذاركة العجيج فيٍا يدسح لمذبكة السدتخجهيغ لجمب
 :التػاصل وشخيقة الخجمات حدب شبكات 3-

 الكتابي التػاصل تتيح شبكات -أ
 الرػتي التػاصل تتيح شبكات -  
 السخئي التػاصل تتيح شبكات - ج
 : نذأة مػاقع التػاصل االجتساعيسصمب الخابعال

 (BARNES) بارىد جػف  االجتساع عالع إلى االجتساعي التػاصل هػاقعهفٍـػ  ضٍػر يخجع
 العالسية السخاسمة ىػادي في تتسثل التقميجي بذكمٍا االجتساعية فالذبكات , 1954عاـ في

 الخسائل باستخجاـ الجكؿ هختمف هغ بيغ األفخاد عبلقات ربط في تدتخجـ كاىت التي
 االجتساعي التػاصل ضاٌخة اىتذار في االىتخىت شبكة ضٍػر كساٌع السكتػبة, االعتيادية

 عبخ االجتساعي التػاصل شبكات تدسى التيالسختبصة بذبكاتٍا  السسارسات كتصػيخ
 اجتساعية عبلقات أك اجتساعية شبكات بشا  عمى تخكد التيالتصبيقات  عمى السبشية االىتخىت

يتعاهل هدتخجهي شبكة  ,1السذتخكة الشذاشات أك السذتخكة, االٌتساهات ذكي  هغ البذخ بيغ
تمظ الذبكة هغ خبلؿ ىطاـ إجخائي يصمق عميً  ت هع السعمػهات التي تتزسشٍاىاالىتخ 

البخىاهج العالسي لمتعاهل هع االىتخىت كيشصػي ٌحا البخىاهج العالسي عمى هعاييخ هقبػلة 
لفخز كتذكيل كعخض السعمػهات  "WIDE WEB" WORDتاخترار كيدسى "WEB" عالسيا

الذبكة في شكل صفحات داخل بي ة االىتخىت, بيشسا يتع تخديغ السعمػهات كعخضٍا عمى 
استيعا  بياىات ىرية )هكتػبة(, رسـػ ك  ""WEB PAGES الكتخكىية تدسى صفحات االىتخىت

بياىية, رسائل صػتية, صػر هتشػعة, أها هجسػعة صفحات االىتخىت التي يتع خمقٍا عمى 

                                                           
 العجد اإلىداىية كالعمـػ الحقػؽ  هجمة ,الدياحي" لمسقرج التخويج في االجتساعي التػاصل شبكات دورفبلؽ:"  دمحم- 1

 .263عاشػر, الجمفة, ص زياف جاهعة, 2015, هاي 22, العجداالقترادي
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كيتزسغ كل  " PAGES HOME"أك الذبكة كصياىتٍا الكتخكىيا بػاسصة هشطسات األعساؿ 
األفخاد فيصمق عميٍا هػقع تعاهل تعخض في الغالب عمى " WEB SITE" هػقع صفحة رئيدية

الذاشة هعمػهات هكتػبة كرسػهات بياىية تخحب بسدتخجـ الذبكة كتػضح الجٍة التي قاهت 
ىذأة كضٍػر هػاقع التػاصل االجتساعي هخت بسخحمتيغ أساسيتيغ  حيث  أف ,1ببىذا  السػقع

كالسخحمة الثاىية تسثل الجيل الثاىي  "WEB1.0"لمػيب  األكؿتسثل الجيل  األكلىالسخحمة 
لمػيب

WEB2.0, : كيسكغ شخح ٌحي السخاحل في الشقاط التالية 
ا التي األكلى السػجٍة السعمػهات شبكة إلى WEB1.0" "يذيخ :األولىالسخحمة / 1  عجد كفٌخ

 كتتػيح ثابتػة كيػب صػفحات هغ أساسا تتكػف  هغ السدتخجهيغ ججا كبيخ لعجد الشاس هغ قميل
 االجتساعيػة, لمذػبكات التأسيدػية بالسخحمػة السخحمػة ٌػحي كصػف كيسكغ لمتفاعل صغيخ هجاؿ
ى  تكػىت التي الذبكات أبخز كهغ "WEB1.0"لمػيب األكؿ الجيل هع ضٍخت التي السخحمة ٌك
 إشػاريفػي  الستفػاعميغ لؤلفخاد هشح الحيSix degree دقخيد  سيكذ ع:هػق شبكة السخحمة ٌحي في

 كهػغ ,2000عػاـ السػقػع ٌػحا أخفػق صػجقاتٍع كقػج كإدراجفخصػة شػخح لسحػات عػغ حيػاتٍع 
 ,1995سػشة  ضٍػخ الػحي ت"هايػ كػبلس" هػقػع أيزػا االجتساعيػة لمذػبكات التأسيدية السػاقع

 هثل ,2هداعجة االصجقا  الحيغ جسعتٍع السجارس كالجاهعات في فتخة هعيشة الٍجؼ هشً ككاف
 هػا أبػخز ككػاف1999 سػشة كػريػا فػي أىذػس الػحي "كايػكرلػج " كهػقػع ؿ"جػرىػا اليػف" هػقػع
 3 .باألصجقا  كالخاصة القريخة الخسائل خجهة بجايتٍا في االجتساعية سػاقعال عميً ركدت

هػػػغ التصبيقػػػات عمػػػى الػيػػػب  إلػػػى هجسػعػػػة  "WEB2.0 "يذػػػيخ الػيػػػب :السخحمـــة الثانيـــة/2
ػػػػػػا...( ت, )هػػػػػػجكىا ٌتسػػػػػػت بتصػػػػػػػيخ التجسعػػػػػػات ا هػاقػػػػػػع السذػػػػػػاركة, الػسػػػػػػائط الستعػػػػػػجدة كغيٌخ

التعاكف, كلقج ارتبصت ٌحي السخحمػة كدة عمى درجة كبيخة هغ التفاعل كاالىجهاج ك االفتخاضية هخ 
االجتساعيػة, السػاقػع هخحمػة اكتسػاؿ  ٌحي تعتبخسي بتصػر خجهات شبكة االىتخىت, ك بذكل أسا

ٌػ السػقع األهخيكػي السذػٍػر, ك  -هاي سبايذ–حمة باىصبلقة هػقع يسكغ أف ىؤرخ لٍحي السخ ك 
االجتساعيػة عمػى اإلقبػاؿ الستدايػج هػغ  سػاقػعالسخحمػة تصػػر الٌحي تذٍج ك  ,الفيذ بػؾثع هػقع 

                                                           
 .157شارؽ شً, هخجع سبق ذكخي, ص  - 1
 - .سٍا تعطيع دكر السدتخجـ  ٌػ فمدفة كأسمػ  ججيج لتقجيع الخجهات االىتخىت يتسيد بخرائز هعيشة ٌأ
 العمسي , السمتقىالدياحي" السجال االفتخاضي في لمتدػيق أداة االجتساعية الذبكاتبػششافة احسج, ىاصخي ىفيدة:" - 2

 , هتػفخ عمى االىتخىت.6, صالجكلية االقتراديات عمى كاىعكاساتً االفتخاضي الخاهذ حػؿ االقتراد الجكلي
 .48ىػهار, هخجع سبق ذكخي, ص ىاريساف هخيع - 3
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عمػى  االىتخىػتب ذلػظ هػع تدايػج هدػتخجهي قبل السدتخجهيغ لسػاقػع الذػبكات العالسيػة, كيتشاسػ
1هدتػى العالع

 2العالسية. الذبكة هغ الثاىي الجيل كتعج ٌحي السخحمة بسثابة , 
االجتساعيػػة كسػػا ىعخفٍػػا  سػاقػػعحيػػث ضٍػػخت بعػػج السحػػاكالت األخػػخى إال أف السػػيبلد الفعمػػي لم

األهػخ  الحي حقق ىجاحػا "friendester"فخنجر  , حيث ضٍخ هػقع2002اليـػ كاف هع بجاية عاـ 
ع التػافػػػػق عمػػػػػى شػػػػػخكط , لكػػػػػغ لػػػػع يػػػػػت2003دفػػػػػع "غػغػػػػل" إلػػػػػى هحاكلػػػػة شػػػػػخائً سػػػػشة  الػػػػحي

ركؾ" كسشرػػة  فػػي الشرػػف الثػػاىي هػػغ ىفػػذ العػػاـ ضٍػػخ فػػي فخىدػػا هػقػػع "سػػكاياالسػػتحػاذ, ك 
, كقػػج اسػػتصاع هػقػػع "سػػكاي 2007ل إلػػى شػػبكة اجتساعيػػة سػػشة لمتػػجكيغ ثػػع تحػػػؿ بذػػكل كاهػػ

إلػػى السخكػػد الدػػابع فػػي تختيػػب السػاقػػع  2008 اىتذػػار كاسػػع ليرػػل فػػي جػػاىفيتحقيػػق " ركؾ
 االجتساعية كفقا لعجد السذتخكيغ.

"غػغػل" فػي " األهخيكػي الذػٍيخ الػحي تفػػؽ عمػى ضٍػخ هػقػع "هػاي سػبايذ 2005بجاية  هعك 
ػا  عجد هذاٌجات صفحاتً, كيعتبخ هػقػع "هػاي سػبايذ" هػغ أكائػل الذػبكات االجتساعيػة كأكبٌخ

الىتذػار الػحي كػاف قػج بػجأ فػي اك  faceboo  بػػؾ هعػً هشافدػً الذػٍيخ"فيذى هدػتػى العػالع ك عم
ببتاحػػػػة تكػػػػػيغ تصبيقػػػػات  2007بػػػػػؾ" فػػػػي  , حتػػػػى قػػػػاـ "فػػػػيذالستػػػػػازي هػػػػع "هػػػػاي سػػػػبايذ"

حا أدى إلى زيادة  بذكل كبيخ, كعمى هدػتػى العػالع, بػؾ"  هدتخجهي "فيذ عجدلمسصػريغ, ٌك
, أيزػػػا ضٍػػػخت عػػػجة هػاقػػػع أخػػػخى 2008" عػػػاـ "هػػػاي سػػػبايذ كىجػػػح بػػػالتفػؽ عمػػػى هشافدػػػً

"twitter " "youtube"3التصػر.الذبكات االجتساعية في التشػع ك  , لتدتسخ ضاٌخة هػاقع 
 تعسل حيث بياىات, كقاعجة الػيب كصف " WEB0.3يذيخ الػيب :لثةالسخحمة الثا /3

 كيتحػؿ اتً,يكسمػك الفخد تعاهل خبلؿ هغ ايتمقائ بحاتٍا تتعمع ذكي ليكعس البحث هحخكات
 عغ هتقجهة خصػة فٍي الشرػص. ةيبق هع تتفاعل أف ببهكاىٍا كحجة إلى السفخد الشز

 ةيتقش فبقػة االىتخىت, هترفحات خيغ األخخى  لمتصبيقات لمػصػؿ اىاتٍايب إلتاحة 0.2 بيالػ 
 ةيثبلث تعاكف   ةيب إلى الػصػؿ سكششاي 2 بيالػ  بجاىب ةيالتفاعم بيكالػ  االصصشاعي الحكا 

                                                           
 .48ىػهار, هخجع سبق ذكخي, ص ىاريساف هخيع - 1
 .30/05/2017تاري  االشبلع :  www.epa.govالسػقع االلكتخكىي :  - 2

خ راهي:"  - 3 , جاهعة عساف األٌمية, 15, هجمة التخبية, العجد استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي في العالع العخبي"زٌا
 .23, ص2003األردف, 
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 بيالػ  كتدتخجـ تخدد, كدخعة تيبا مػيك 50 حػالي تدتخجـ 1 بيالػ  كاىت شسايفب األبعاد,
 1.تيبا جايه 10 ستدتخجـ 3 بيالػ  فبف كاحج, تيبا جايه 2

 إف السػاقع االجتساعية تداعج عمى تػضيف السعمػهػات الستػػافخة لمسدػتخجـ بذػكل آىػي لغػخض
ت التػي تحرػل فػي حيػاتٍع هغ السدتخجهيغ بٍا إعبلهٍع بالتغيخا السذاركة في تدكد عجد آخخ

تسثػل ٍػا كسػا أى ,WEB2.0 "هػا يجػخي فػي السجتسػع هدػتفيجيغ هػغ التقشيػات الحجيثػة لػػاليػهيػة ك 
هػاقع تدسح لمسدػتخجهيغ بػاهتبلؾ صػفحة  شخرػية, كىذػخ هػا يخغبػػف هػغ هزاهيغ)صػػر, 

دراسػػة  ٍشػػاؾف ,ٌػػحي السػاقػػع بذػػكل هػػحٌل. كقػػج تدايػػج اسػػتعساؿ كىرػػػص .. الػػ ( ,كتدػػجيبلت
ا الحػػالي يذػػيخاف إلػػى  ػػا الدػػخيع كاىتذػػاٌر أعػػجٌا )ديػػػاف االترػػاالت البخيصػػاىي(, تؤكػػج أف ىسٌػ

إلػػػى درجػػػة أف هػػػغ ال يسمػػػظ صػػػفحة  ,2أىٍػػػا تقشيػػػات االترػػػاؿ الدػػػائجة حاليػػػا لكثيػػػخ هػػػغ الشػػػاس
)هػػغ ال يتػاجػػج عمػػى : DANAH BOYD ال عػػغ العػػالع, كسػػا تقػػػؿ داىػػا بػػػدخاصػػة يبػػجك هشعػػد 

يخ بعػػس األرقػػاـ ذػػكت ,3 صػػفحات هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي هػػاي سػػبيذ فٍػػػ غيػػخ هػجػػػد(
ك قػػػج عسػػػج  ,4 هػاقػػػع لمذػػػبكة االجتساعيػػػة 10هػقعػػػا األكثػػػخ زيػػػارة ىجػػػج  50إلػػػى أف هػػػغ بػػػيغ 

الكثيػػػخ هػػػغ األفػػػخاد كالسؤسدػػػات اإلعبلهيػػػة كغيػػػخ اإلعبلهيػػػة إلػػػى إىذػػػا  صػػػفحات عبػػػخ ٌػػػحي 
, كالحفػػػاس عمػػػى تػاصػػػمٍا هػػػع الجسٍػػػػر أك إثبػػػات الػجػػػػد فقػػػطالتصبيقػػػات هػػػغ أجػػػل التػاجػػػج 

التصػػػػػػرات  عبػػػػػػؾ ضػػػػػخكرة فػػػػػي إشػػػػػار التساشػػػػػي هػػػػػ فأصػػػػػبح التػاجػػػػػج عمػػػػػى صػػػػػفحات الفػػػػػيذ
 .5الحاصمة

 كفػخ الثػاىي كالجيػل صػػتية, هكالسػات كفػخ األكؿ الجيػل أف القػػؿ يسكػغ سػبق هػا خػبلؿ هػغ
 أهػا كالرػػرة, الرػػت كرسػائل االىتخىػت كخجهػة الشرػية الخسػائل الرػتية السكالسات بجاىب
 كبيػخة كسػخعة عاليػة بجقة كالرػرة الرػت كهكالسات الدخعة فائقة اىتخىت كفخ الثالث الجيل

                                                           
 .86هخجع سبق ذكخي, ص دادك هخاد , - 1

, دار ألفا لمػثائق, قدشصيشة, الجدائخ, الصبعة  "الفيذ بػكفمدفة التػاصل في مػقع هؤيج ىريف جاسع سعجي:"  - 2
 159, ص2016األكلى, 

3 -ROB NYLAND ، THE GRATIFICATION NICHES OF INTERNET SOCIAL NETWORKING، E-MAIL، 
AND FACE-TO-FACE COMMUNICATION، MASTER OF ARTS، DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS، 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY، 2007 ،  P3. 
4
-CHRISTIAN FUCHS،SOCIAL NETWORKING SITES AND THE SURVEILLANCE CIETY CRITICAL 

CASE STUDY OF THE USAGE OF STUDI VZ ،FACEBOOK ،AND MY SPACEM،  STUDENTS IN 

SALZBURG IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC SURVEILLANCE  ، RESEÂ GROUP UNIFIED THEORY OF 

INFORMATION VIENNA ،  2009  ، P 2. 
 159هؤيج ىريف جاسع سعجي,هخجع سبق ذكخي , ص-  5
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 أي عمػى قياسػي بػقػت كالحرػػؿ البياىػات أىػػاع كافػة بشقػل يدػسح فٍػػ الخػجهات هػغ كالعجيػج
 1 .كمً العالع إلى السحجكد هكاىً هغ حجث أي كىقل هعمػهة

كهػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ التػػالي الػػحي يمخػػز بعػػس السػاقػػع التػػي ضٍػػخت خػػبلؿ السخاحػػل التػػي تػػع 
 :2شخحٍا سابقا 

 2002الى  1997ججول تصػر ضيػر مػاقع التػاصل االجتساعي مغ ( 02الججول رقع )

 2002 2001 2000 1999 1111 انضنىاث

أنىاع 

 انمىالغ

Six 

Degrees.com 

Live journal  

Black Planet 

AsianAvenue 

LunarStorm - 

MiGente 

Cyword، 

Ryze 

Fotolog، Friendster، 

Skyblog 

  دراسة  الدياحية شتجاتسال تدػيق في االجتساعي التػاصل شبكات دور ،كخيسة  جالم ، العجال عجالة السرجر :
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/5/8/7988 متػفخ عمى السػقع : ،تحميمية إحرائية

 التػاصل االجتساعيمػاقع  نػاعأالثاني :  بحثالس
 ٌػػحي السػاقػػع حيػػث تعػػجدت كتشػعػػت ,األخيػػخةٌشػػاؾ العجيػػج هػػغ السػاقػػع التػػي ضٍػػخت فػػي الفتػػخة 

شػػاؾ هػاقػػع  ,األسػػمػ ك  كالخرػػائز األٌػػجاؼهػػغ حيػػث  حققػػت شػػٍخة كاسػػعة بدػػبب  أيزػػاٌك
فٍػػػحي  ,بالسقابػػػل ٌشػػػاؾ هػاقػػػع لػػػع تحقػػػق أي ىجػػػاح كال شػػػٍخة ,تعػػػجد االسػػػتعساالت الخاصػػػة بٍػػػا

خ ججيجة ىتجت عػغ تصػػر كسػائل االترػاؿ التكشػلػجيػة هثػل الٍػاتػف الشقالػة  السػاقع تعج ضػٌا
ة اسػتخجاـ ٌػحي السػاقػع اآللي كاأللػاح الحكيػة هػع كجػػد شػبكة االىتخىػت كسػٍػل اإلعبلـكأجٍدة 

   السؤسدات في هختمف االستعساالت.حيث استغمٍا األفخاد ك  ,ك األجٍدة
 بػك مػقع الفيذ : األولالسصمب 

  
 هػغ العقػج ٌػحا فػي ضٍػخت التػي االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع أبػخز هػغ هػقػع الفػيذ بػػؾ يعػج

 الذػخز, ٌػيػة تحػجد شخرػية صػفحة كضػع شخيقػً عػغ يػتع كالحي كالعذخيغ, الػاحج القخف 

                                                           
 .86هخجع سبق ذكخي, ص داكد هخاد , -  1

2 Boyd.D.M & Ellison.B.N ، Social Network Sites: Definition، History، and Scholarship، 
Journal of Computer-Mediated Communication، vol.13، 2008، 212. 

 - " فيذ بػك"هرصمحfacebook في أكركبا يذيخ إلى دفتخ كرقي يحسل صػرا كهعمػهات ألفخاد في جاهعة هع هعيشة ,
الجاهعات السػقع, كتعتبخ ٌحي الصخيقة شائعة لتعخيف األشخاص خرػصا في  أك هجسػعة. كهغ ٌشا جا ت تدسية

 ببعزٍع حتى يترفح السشتدبػف في الجاهعة ٌحي الجفاتخ لسعخفة السديج عغ الصمبة. السػجػديغ في ىفذ الكمية. األجشبية

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/5/8/7988
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 كتكػيغ كاألخبار, السعارؼ لشقل السػقع ٌحا في السذتخكيغ جسيع هع كالتعارؼ التػاصل كيتع
 .1حجكد أك قيػد دكف  كالتػجٍات الخؤى 
 : لسحة عغ مػقع الفيذ بػك األولالفخع 

 حػيغ كػاف ,20042سشة  في الخابع هغ فبخايخ ًأشمق مارك زكخبيخج"" الفيذ بػؾ هؤسذ هػقع
ـــاردشالبػػػا فػػػي " ـــة ىارف ـــة" ككػػػاف السػقػػػع فػػػي البجايػػػة هخررػػػا فقػػػط لمصمبػػػة فػػػي جامع  "جامع

لكغ تع تصػيخي الحقا ليدػسح لصمبػة الجاهعػات بذػكل عػاـ باالشػتخاؾ فػي السػقػع هػغ  ,"ىارفارد
كيػػػخى . 3سػػػشة 13ثػػػع تػػػع الدػػػساح ليذػػػسل شمبػػػة السػػػجارس الثاىػيػػػة كأي شػػػخز يتعػػػجى عسػػػخي 

كلػيذ هجػخد أداة أك  ,بػؾ ٌػ حخكػة اجتساعيػة فيذالأف  "مارك زوكخيبخج"بػؾ  هختخع الفيذ
ح البخيػػج االلكتخكىػػي كيحػػل هحمػػً, كسػػػؼ يدػػيصخ عمػػى كػػل كسػػيمة لمتػاصػػل, كأىػػً سػػػؼ يػػدي

يػصػػػف بكػىػػػً "دليػػػل سػػػكاف  ًكبالتػػػالي فبىػػػ ,ىػػػػاحي الشذػػػاط البذػػػخي عمػػػى الذػػػبكة العشكبػتيػػػة
العػػالع" كأىػػً هػقػػع يتػػيح لؤلفػػخاد العػػادييغ أف يرػػشعػا هػػغ أىفدػػٍع كيػػاف عػػاـ هػػغ خػػبلؿ اإلدال  

ع الذخرػية كالسذاركة بسا يخيجكف هغ هعمػهػات حػػؿ أىفدػٍع  ع كصػػٌر تساهػاتٍع كهذػاعٌخ كٌا
كلقصات الفيجيػ الخاصة بٍع, كلحلظ فبف الٍجؼ هغ ٌحا االختخاع ٌػ جعػل العػالع هكاىػا  أكثػخ 

 .4اىفتاحا  
كالتذػبيكات بػيغ البذػخ فػي  ٌػحا الكػع هػغ التػاصػبلتيكتذػف بػػؾ  أف هغ يتأهل شبكة الفػيذ

أىحػا  العػالع,  عذخات األصجقا  هػغ شػتىجى كل شخز العالع كمً هغ شخقً كغخبً, كتجج ل
ػػ هػا يصػخح لػجى الذػبا  رغبػة  كلجى كل شخز صفحة خاصة بً يترخؼ فيٍا كسػا يخيػج ٌك

ال تقػاـك فػػي إضٍػار ذاتػػً كسػا يػػػد فٍػػ يفكػػخ كيػف يجعػػل صػػري هتفػػخدة كغخيبػة, ككيػػف يزػػع 
ب هػقػػع فػػي صػػفحتً أشػػيا  غخيبػػة تختمػػف عػػغ غيػػخي ليذػػج اىتبػػاي اآلخػػخيغ فٍػػػ هػػا داـ صػػاح

إىجػػاز التعبيػػخ, فمػػً أف يفعػػل فيػػً هػػا يذػػا  يكتػػب عمػػى الحػػائط الخػػاص بػػً كيػػجعػ أصػػجقا ي 

                                                           
 الشفدي بالتػافق وعالقتو )الفيذ بػك (االجتساعي التػاصل شبكة استخجام :"عباس خميل دمحم , ششاكي  أحسج ساهي- 1

 ., هتػفخ عمى االىتخىت76,ص 75-2014,118-2العجد  81السجمج جاهعة,, السخاىقيغ" لجى
, دار السحتدب لمشذخ كالتػزيع, الخياض, دور مػاقع التػاصل االجتساعي في االحتداب"هخكد هحتدب لئلستذارات:"  2

 .26, ص 2016الدعػدية , 
 .12هللا, هخجع سبق ذكخي , ص فزل خزخ هبارؾ كائل -3

, دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع, عساف, االردف شبعة السفاىيع والػسائل والتصبيقاتاإلعالم الججيج: صادؽ عباس,  - 4
 .15, ص 2008
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كيذيخ اسػع السػقػع  دليػل الرػػر الػحي  بػؾ كاجٍة سٍمة الفٍع يػفخ الفيذ ,1لمكتابة كالتعميق
التػػػػجريذ ك الصمبػػػػة  أعزػػػػا  إلػػػػىتقجهػػػػً الكميػػػػات كالسػػػػجارس التسٍيجيػػػػة فػػػػي الػاليػػػػات الستحػػػػجة 

ػػ هػا ,2الجػجد ػػ سػٍل  ,األعسػارهػغ جسيػع  األشػخاصيدػسح لػً باجتػحا   ٌك كغشػي  اإلدارةٌك
كالػػحي يسكػػشٍع االسػػتفادة بذػػكل  ,هعخفػػة تقشيػػة األقػػل األشػػخاص إلػػىبػػأدكات السدػػاعجة بالشدػػبة 

كالشذػاط عمػى  األشػيا الخيارات كهغ هخكىة السشرة في تذػارؾ ك  اإلعجاداتكاهل هغ تذكيمة 
بتمػػػظ  أعزػػػائًذ بػػػػؾ يعسػػػل بسشٍجيػػػة رقسيػػػة ججيػػػجة عمػػػى بمػػػػرة رأي هػقػػػع الفػػػي أف ,3السػقػػػع

 4االحتياجات كالسصالب الستسايدة ىدبيا عبخ عزػية هفتػحة دائسا.
 الفخع الثاني : تصػر عجد مدتخجمي الفيذ بػك

 800حػػػالي  2011بػػػؾ" الشذػػصيغ فػػي العػػالع إلػػى غايػػة جػيميػػة  يذفبمػػغ عػػجد هدػػتخجهي"ال
 % هػغ سػكاف العػالع يسمكػػف حدػا  فػي "الفػيذ 11اإلحرائيات أف كتذيخ  هميػف هدتخجـ,

 130بػؾ" يػهيا, كهتػسط عجد األصػجقا  لمسدػتخجـ الػاحػج  % إلى "الفيذ 50بػؾ", يجخل 
 60بػػػؾ",كخبلؿ  هميػػػف تصبيػػق يدػػجل يػهيػػا فػػي "الفػػيذ 20كتذػػيخ اإلحرػػائيات أىػػً  80ك

 :5ثاىية فقط 
 أالؼ هدتخجـ يزع تعميقات.  510  -
 . ألف حالة  293ع تحجيث يت -
 بميػف قصعة هحتػى يتع هذاركتٍا في الذٍخ. 30 -
 سػشة يفتحػػف صػفحة "الفػيذ 34ك  18هغ السذتخكيغ الػحيغ تتػخاكح أعسػار ٌػع بػيغ  %50 -

 قبل الشـػ .رفحػف % يت 28بػؾ" بسجخد استيقاضٍع هغ الشـػ في حيغ أف 
 عبخ صفحات السعجبيغ. إعجابٍعهبلييغ هدتخجـ كل يـػ عغ  8يعبخ  -
. هميػف هدتخجـ بتدجيل الجخػؿ الى حداباتٍع في الفيذ 120يقـػ   -  بػؾ كل يـػ

                                                           
, السؤتسخ الثالث عذخ الذبكات االجتساعية وتأثيخىا عمى األخرائي والسكتبة"أهيشة الديج, ٌبة عبج العاؿ:"  - 1

 .18, ص2009يػليػك حمػاف, هرخ  7-5ألخرائي السكتبات كالسعمػهات في الفتخة هابيغ
يع أحسج, ٌالة عبج هللا أحسج,  - 2  .180, صهخجع سبق ذكخيىادية إبخٌا
, ,الجار تعمع كيف ترسع حسمتظ التدػيقية القادمة" -الفيذ بػكالتدػيق عبخ جػستيغ ليفي, تخجسة أحسج حيجر:"  - 3

 .32, ص 2011العخبية لمعمـػ ىاشخكف, بيخكت, لبشاف, الصبعة األكلى 
يخ خزيخ عباس:"  - 4 هجمة مػاقع التػاصل االجتساعي والػضائف الدياسية واالجتساعية السفتخضة"،دمحم عصػاف, ٌز

 .312, ص, الجاهعة السدتشرخية , العخاؽ2015/ 50هخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية كالجكلية, اإلصجار: 
 33, هخجع سبق ذكخي, ص  جػستيغ ليفي - 5



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 26 - 

 هبلييغ هقصع فيجيػ. 10في كل شٍخ يتع تحسيل  -
 في كل أسبػع تتع هذاركة هميار عشرخ اجتساعي . -
 .األسبػعهميػف حجث في  2.5يتع تدجيل -
 لمسدتخجهيغ الفاعميغ.هميػف هجسػعة  45بػؾ  يػجج عمى الفيذ -
  .الفيذ بػؾ إلىفي كل شٍخ يتع تحسيل هميار صػرة  -

الستخرػز فػي هتابعػة شػبكات التػاصػل االجتسػاعي Socialbacker كحدػب إحرػائيات هػقػع 
عمػػى االىتخىػػتت تػػأتي الػاليػػات الستحػػجة األهخيكيػػة فػػي أكؿ القائسػػة هػػغ حيػػث عػػجد هدػػتخجهي 

 41هميػػػػف هدػػػتخجـ, تميٍػػػا اىجكىيدػػػيا كالٍشػػػج بػػػأكثخ هػػػغ  157بػػػأكثخ هػػػغ  بػػػػؾ" كذلػػػظ "الفػػيذ
هميػف هذتخؾ, أها في العػالع العخبػي فتترػجر هرػخ  35هميػف هذتخؾ ثع البخازيل بأكثخ هغ 

هبليػيغ  4الدػعػدية كالسغػخ  بػأكثخ هػغ  القائسة بعجد هدتخجهيغ فاؽ تدعة هبلييغ هذتخؾ ثع
كاإلهػارات بػأكثخ  لثبلثػة هبليػيغ هدػتخجـ ثػع تػػىذتميٍا الجدائخ في السختبة الخابعة بسا يقػار  ا

 1هغ هميػىي هدتخجـ.
ػػاؿ,  1.15بػػؾ حػػاجد الػػػ تخصػػى هجسػػػع هدػػتخجهي فػػيذ 2014كفػي عػػاـ  هميػػار هدػػتخجـ فع 

هميػػػف هدػػتخجـ يدػػتخجهػف هػقػػع التػاصػػل األكبػػخ عػػغ شخيػػق  751باإلضػػافة إلػػى أف ٌشػػاؾ 
بمػػػػغ عػػػػجد هدػػػػتخجهي  2017فيفػػػػخي  01خػػػػبلؿ  إحرػػػػائيات أخػػػػخكفػػػػي  ,2األجٍػػػػدة السحسػلػػػػة

ػػي ىدػػبة هختفعػػة جػػجا هقارىػػة هػػع الدػػشػات  1.800.000.000 الفػػيذ بػػػؾ هدػػتخجـ فعػػاؿ ٌك
 3. األخخى 

 العػػادييغ لؤلشػػخاص عبػػخي يتػػيح أىػػً أي االجتسػػاعي, لمتػاصػػل الكتخكىػػي هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ أف
 هػع لمتػاصػل السػقػع أدكات عبػخ هكاىتػً يعػّدز كأف ىفدػً يبػخز أف( كالسؤسدات) كاالعتبارييغ

 كإىذػا  , أخػخى  تػاصػل هػاقع هع التػاصل عبخ أك السػقع ذلظ ىصاؽ ضسغ آخخيغ أشخاص
4اآلخخيغ هع تػاصل ركابط

 التػي اإلىتخىػت شبكة عمى تفاعمية شبكة ٌػ بػؾ الفيذكبالتالي   ,

                                                           
 .56-55هخجع سبق ذكخي, ص  ىػهار, ىاريساف هخيع  -1
 11/08/2016تاري  االشبلع   www.albayan.ae:السػقع االلكتخكىي - 2
  01/06/2017تاري  االشبلع :  www.internetworldstats.com  السػقع االلكتخكىي - 3
ٌل تعيج إىتاج صػرتً أـ  الفيذ بػؾكجػي السثقف عمى  ،السثقف وسيختو العرخيةالفايدبػك" صػرة هٍا  ىرخ ,  -4

 .10, ص 2010ىػفسبخ  3, 13446ترشع أفقا هقابخا  جخيجة القيذ الكػيتية اليػهية , العجد 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 27 - 

 بػػؾفػيذ  اسػتثسخت كقػج ,1كاسػعة هداحة كاألفكار عمى السعمػهات لتبادؿ لمسدتخجهيغ تدسح
سيػػة حدػػا  إىذػػا  هشػػع هػػغ كػػل فػػي شػيمػػة فتػػخة هشػػح سيػػة حدػػابات كإزالػػة كتحجيػػج ٌك  هػػػغ ,ٌك

سيػػة حدػػابات هػػغ إىذػػا  هػػغ أجػػل الحسايػػة التقشػػي, التقػػجـ خػػبلؿ  تحميميػػة تقشيػػات كاسػػتخجاـ ٌك
 كػل التقشيػة األىطسػة كتحػجيث التعصػيبلت كبشػا  عػغ لمكذػف اآللػي الػتعمع ذلػظ فػي بسػا ججيػجة,

 فيٍػػػا السخغػػػػ  غيػػػخ الخسػػػائل عػػػغ كالكذػػػف االسػػػتخجاـ إسػػػا ة تقػػػاريخ عمػػػى الػػػخد لتدػػػٍيل يػػػـػ
 هػقع إذف ,2لمخصخ الحدابات تعخض كهشع عميٍا كالقزا  السديفة الحدابات كتحجيج كإزالتٍا

 هعمػهػات هػغ يقجهػً لسػا لمجسٍػػر كجػحبا اسػتقصابا التػاصػل هػاقػع أكثػخ هػغ الفػيذ بػػؾ
 أجخيػتكأثبتػت الجراسػات التػي  ,3السذػتخكيغ هػغ كبيػخ عػجد عمػى كاحتػائػً اسػتعساؿ, كسػٍػلة

ػػي:  04كجػػػد  إلػػىحػػػؿ أسػػبا  اسػػتخجاهً   األفػػخادالعبلقػػات الذخرػػية بػػيغ  إقاهػػةأسػػبا  ٌك
كسػائل  كتحقيػق اشػباعات هعيشػة التحققٍػا ,اىجاز هتصمبات العسػل ,تحقيق هكاسب شخرية ك 

   4.أخخى 
هػػػػغ خػػػػبلؿ التعخيفػػػػات الدػػػػابقة يطٍػػػػخ لشػػػػا هػقػػػػع "الفػػػػيذ بػػػػػؾ" كبػابػػػػة لمتػاصػػػػل االجتسػػػػاعي 

هػػػغ هشػػػاشق كبمػػػجاف  األفػػػخادالرػػػجاقات بػػػيغ هختمػػػف الرػػػفحات كتبػػػادؿ السعػػػارؼ ك  كإىذػػػا ات
سػٍػلة اسػتعسالً كتػػفخي عمػى تقشيػات يدػػتصيع  إلػى باإلضػافة ,هختمفػة كلغػات كثقافػات هتشػعػة

الدػػػػابقة ىبلحػػػػظ زيػػػػادة ىدػػػػبة  اإلحرػػػػائياتكهػػػػغ خػػػػبلؿ  ,تخجاهٍاخبػػػػخة اسػػػػ األقػػػػل األشػػػػخاص
كزيػػػػادة  ,يػػػػجؿ عمػػػػى ىجاحػػػػً كاسػػػػتسخاري حا السػقػػػػع كػػػػل فتػػػػخة بشدػػػػب هتفاكتػػػة هسػػػػاٌػػػػهدػػػتخجهيغ 

كبيػػع الدػػمع كالسشتجػػػات  ,كالتػػخكيج ,كاإلعػػبلف ,اسػػتعسالً فػػي هجػػاالت هختمفػػة هثػػل: التدػػػػيق
كالذػػػكل التػػػالي يػضػػػح كاجٍػػػة هػقػػػع الفػػػيذ  كالسعمػهػػػات كاألفكػػػاركتقػػػجيع الخػػػجهات  ,السختمفػػػة

 ي سػؼ ىقـػ بذخح عشاصخي بالتفريل.بػؾ عمى االىتخىت كهغ خبلؿ الفرل الثاى
 

                                                           
   31/05/2017تاري  االشبلع :  www.naco.org   السػقع االلكتخكىي :  - 1
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 الفداد قزايا إزاء لمسعمػمات كسرجر االجتساعي التػاصل مػاقع أىسية حديغ:" عمي عمي , دحاـ عاصي هعج - 3
, جاهعة كخكػؾ, العخاؽ, 15/2015اإلصجار: 4كالدياسية, السجمج:  القاىػىية لمعمـػ القاىػف  كمية ", هجمةالدياسي

 .737ص
هجمة "، وتأثيخىا في العالقات االجتساعية( facebookاستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي الـ ):"أفشاف دمحم شعباف- 4

 .228, جاهعة بغجاد, العخاؽ, ص2015/ 44البحػث التخبػية كالشفدية, العجد: 

http://www.naco.org/
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 ( واجية مػقع الفيذ بػك عمى االنتخنت02الذكل)

 
 05/00/2011تاريخ االطالع" 2www.downloadyarab.comالسرجر:السػقع االلكتخوني 

 الفيذ بػك الفخع الثالث : حقائق حػل مػقع
ض ببعدي يػػلى تهدكر حػلػػً إلتي تكارات الحتػػً كايفاعمالفػػيذ بػػػؾ هػػغ حيػػث قع كهؿ تأه راشػػأ
 : 1كهشٍا األساسية قلحقائا

يدسح هػقع الفيذ بػػؾ فػي هػغ يسكشػً رؤيػة السعمػهػات الذخرػية :  عالطالافي  التحكع -1
ػػا هجسػعػػة  األىذػػصةالستاحػػة, إذ يسكػػغ لرػػاحب الرػػفحة كضػػع قيػػػد عمػػى بعػػس  بحيػػث يخٌا

ع فقػػػط,  إلػػػى إهكاىيػػػة رفػػػس صػػػجاقة أي شػػػخز بدػػػٍػلة,  باإلضػػػافةاألصػػػجقا  الػػػحيغ يختػػػاٌر
 األصػػػجقا ف اأخبػػػار اآلخػػػخيغ إال إذ كػػػ يترػػػفح أففسػقػػػع الفػػػيذ بػػػػؾ ال يدػػػسح ألي شػػػخز 

ذلػػػظ هػػػجى حػػػخص السػقػػػع عمػػػى حسايػػػة  كيعكػػػذالسذػػػتخكيغ الػػػحيغ يشتسػػػػف لػػػشفذ السجسػعػػػة, 
ػػػ هػػا يػلػػج خرػصػػية أعزػػائً ك  بػػحلظ شػػكل ٌػػحا السػقػػع ىقمػػة فػػي عػػالع شػػبكت السعمػهػػات, ٌك

 عمى األهػر خبلؿ استخجاهً بالديصخةلجى السدتخجـ إحداسا 
 عمى ؾ لكذ ,شػيمػػػػة كتعشػػػػي بقػػػػا  السعمػهػػػػات الستعمقػػػػة برػػػػفحة الذخرػػػػية لفتػػػػخة : دواملا -2

 ةالتقميجيػػػلية عكػػػذ الحػػػجيث أك السعمػهػػػات السؤقتػػػة التػػػي تتػػػجفق هػػػغ خػػػبلؿ الػسػػػائط االترػػػا
 .كجػدٌا بسجخد الفخاغ هشٍاعسػها كالتي تشتٍي 

                                                           
قع ومي مدمستخن معيشة سة عمى ري، درائزالجب الشبااعمى رىا ثاجتساعي وأالل اصوالتاقع وامبػدربالة عبج القادر:" - 1

FACE BOOK 03,جاهعة الجدائخ تػراي في عمـػ اإلعبلـ كاالتراؿ لشيل شٍادة الجك ", أشخكحة هكسمةبػالية البميجة ,
 .107, ص2017/ 2016خبلؿ السػسع الجاهعي :
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 أدكات البحػػػث كاالكتذػػػاؼ فػػػي هػقػػػع الفػػػيذ بػػػػؾ أفالقـــجرة عمـــى العـــدل و الترـــشيف :  -3
 بيشٍسػػػػا, أك قهيالسذػػػابٍة التػػػػي لٍػػػا كجػػػػػد ر تالػػػػحٌشياعمى يػػػا إرادكر لعثاعمى س لىاد اتساع

 تهاكلهعماعمى شبكة ر هباشؿ تصاا
كىعشي بً القجرة عمى الشد  الستكخر لؤلفكار التي شخحت عمى التفاعػل   :رارلتكا إمكانية -4

 اىصبلقا هغ أي صفحة هغ صفحاتً. الحادث عمى السػقع
 الجسٍػر غيخ السخئي. -5
 .ؿلتكاهكا التبياف دةقاع عمى ؿلتفاعا -6
 .التحخر هغ القيػد -7
 .1لمسؤسدات إعبلىيةصفحات  إىذا -8

 حداب شخري عبخ الفيذ بػكالفخع الخابع: مخاحل إنذاء 
 :2الفيذ بػؾ فيجب السخكر بالسخاحل التالية  حدا  شخري عبخ هػقع إلىذا 

 www.facebook.com/r.php إلى اىتقل -1
 هػػيبلدؾ كتػػاري  الدػػخ ككمسػػة السحسػػػؿ, ٌاتفػػظ رقػػع أك اإللكتخكىػػي كبخيػػجؾ اسػػسظ, أدخػػل -2

 .كجشدظ
 .تدجيل عمى اىقخ -3
 .السحسػؿ ٌاتفظ رقع أك اإللكتخكىي بخيجؾ تأكيج يجب حدا , إىذا  إلكساؿ -4
 .حدابظ إلى الجخػؿ تدجيل يسكشظ بالفعل, فيدبػؾ حدا  لجيظ كاف إذا

 فيدبػؾ( حدا  إلىذا  األقل عمى سشة 13 العسخ هغ تبمغ أف يجب: )هبلحطة
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ", هتػفخ عمى السػقع:االتراالت التدػيقية الحجيثة عبخ الذبكات االجتساعية: الفيذ بػك نسػذجاحجكش هشيخ:"  - 1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26846 
 .01/08/2017تاري  االشبلع : ar.facebook.com/help/basics-https://arالسػقع االلكتخكىي : - 2

https://ar-ar.facebook.com/help/basics
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 ( عسمية الجخػل لسػقع الفيذ بػك03الذكل رقع )

 
 https://ar-ar.facebook.com/help/basics:  السرجر:

 مػقع التػيتخالسصمب الثاني : 

 
ٌػػػ أحػػج الذػػبكات االجتساعيػػة التػػي تدػػسح بخجهػػة التػػجكيغ السرػػغخ الػػحي يدػػسح لمسدػػتخجهيغ 

ػػػػ خجهػػػة  ,1تحػػػجيثات عبػػػخ الخسػػػائل القرػػػيخة كالخسػػػائل الفػريػػػة كالبخيػػػج االلكتخكىػػػي ببرسػػػاؿ ٌك
 حخفػػا لمخسػػالة الػاحػػجة 140هرػػغخة تدػػسح لمسغػػخديغ إرسػػاؿ رسػػائل ىرػػية قرػػيخة ال تتعػػجى 

يجػػػز لمسػػخ  أف يدػػسيٍا ىرػػا هكثفػػا لتفاصػػيل كثيػػخة, كيسكػػغ لسػػغ لجيػػً , ك 2كتدػػسى التغخيػػجات
ػا  حدا  في هػقع تػيتخ أف يتبادؿ هع أصجقائً تمظ التغخيجات أك التػيتخات هغ خػبلؿ ضٍػٌر
عمػػػى صػػػفحاتٍع الذخرػػػية أك فػػػي حالػػػة دخػػػػلٍع عمػػػى صػػػفحة السدػػػتخجـ صػػػاحب الخسػػػالة, 

لػػػػػخدكد كالتحػػػػػجيثات عبػػػػػخ البخيػػػػػج ا اىيػػػػػةإهكة تػػػػػػيتخ خجهػػػػػة التػػػػػجكيغ السرػػػػػغخة, ك كتتػػػػػيح شػػػػػبك
ػػع األحػػجاث هػػغ خػػبلؿ خجهػػة االلكتخكىػػي  حيػػث 3,عبػػخ الخسػػائل الشرػػيةRSS »  », كػػحلظ ٌأ

  و يميامد بٌزستونواٌفانو "Jack Dorsey"  شخؼ هغ 2006 هارس في الذبكة ٌحي أىذأت

 "EvanWilliams" ىفذ هغ جػيمية شٍخ خبلؿ رسسية برػرة إشبلقٍا كتع ,4 تخخج كسذخكع 
                                                           

 .ًتػتيخ ٌػ  هرصمح "تػيت" الحي يعشي "التغخيج" كاتخح هغ العرفػرة رهدا ل 
 .8ذكخي, صهخجع سبق , ششافة احسج,ىاصخي ىفيدة بػ- 1
 .  31/05/2017تاري  االشبلع :  www.naco.org   السػقع االلكتخكىي :-   2
 RSS لكمسات األكلى  الحخكؼ اخترار ٌي Really Simple Syndicatio  

وسائط االترال الججيجة وأنساط التبميغ  الحسالت االنتخابية و شبكات التػاصل االجتساعي في الجدائخ بيغسميسة رابحي:" - 3
 .2012سبتسبخ  9/10", همتقى دكلي حػؿ شبكات التػاصل االجتساعي, بدكخة, التقميجية

اتجاىات أساتحة الجامعات نحػ دور مػاقع التػاصل االجتساعي في تذكيل الخأي العام األهيخ:" عبج الٍادي عبج عمي - 4
جاهعة بغجاد, العخاؽ. , 2016/ 1995اإلصجار:  32, هجمة الباحث اإلعبلهي, السجمج: االلكتخوني إزاء األزمات األمشية"

 .120ص 

https://ar-ar.facebook.com/help/basics
http://www.naco.org/
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 هدػتخجهيٍا عػجد بمػغ حيػث بػػؾ الفػيذ لذػبكة الذػخس السشافذ الذبكة ٌاتً كأصبحت الدشة
ػحي الخجهػة هجاىيػة, كالسػقػع إلػى اآلف ال يحسػل أي شػكل  ,1هدػتخجـ هميػػف  800 هػغ أكثػخ ٌك

 هغ أشكاؿ اإلعبلف السأجػر فيً.
 أك السؤسدػات أك السجسػعػاتكيتع استخجاـ ٌحا السػقع في الػقت الحالي هغ قبل األشػخاص 

القى تػيتخ استحداف السبلييغ هغ السدتخجهيغ كالعجيج هػغ  ,2لتبادؿ األفكار كاألخبار كخبلفً
السؤسدػػات العاهمػػة فػػي هجػػاؿ اإلعػػبلـ كاإلىتخىػػت كبػػالخغع هػػغ تكػػػيغ خػػجهات أخػػخى هشافدػػة 
لتػيتخ إال أف السدتخجهيغ قج ارتبصػػا بعبلقػة كثيقػة هػع تػػيتخ تػخغسٍع عمػى اسػتخجاهً, إال أف 

بديػادة فتػخات تػقػف  2008األكؿ هػغ عػاـ  السػقع تعخض لمكثيخ هغ الرػعػبات فػي الشرػف
السػقع عغ العسل لعجة أسبا , إها لديادة عجد السدتخجهيغ عمى السػقع أك بدبب أعصػاؿ فػي 

 يػػبل ـخػػػادـ السػقػػع أك قػاعػػج البياىػػات, هسػػا اضػػصخ الكثيػػخكف إلػػى البحػػث عػػغ بػػجيل لتػػػيتخ 
بلـ السختمفػػػة حيػػػث يسكػػػغ كلقػػػج أصػػػبح "تػػػػيتخ" جػػػد ا هػػػغ ىطػػػع كسػػػائل اإلعػػػ ,3تمبيػػػة رغبػػػاتٍع

 4السعمػهات الػاردة هغ كل كسائل اإلعبلـ. السدتخجهيغ هغ استقباؿ تجفق
أصػػػبح تػػػػيتخ األكثػػػخ اسػػػتخجاها  فػػػي  ,كفػػػي دراسػػػة حجيثػػػة صػػػادرة هػػػغ هخكػػػد األبحػػػاث الساليػػػة

قيغ األهػػخيكييغ هتخصيػػا  هشافدػػً هػقػػع  أكسػػاط  8600الجراسػػة  كقػػج شػػسمت ,الفػػيذ بػػػؾالسػػخٌا
اسػتخجاـ تػػيتخ  % هػشٍع تفزػيل 26أكػج خبللٍػا  ,في الػاليات الستحجة األهخيكيػة شا  كشابة

األقػخ  إلػى  بيشسػا رصػجت إحػجى الجراسػات أف تػػيتخ ٌػػ ,بػػؾ % لتفزيل الفػيذ 23هقابل 
ػي الشتيجػة ىفدػٍا  ,استخجاـ الذبا  الحكػر بيشسا حّل ثاىيا  عشج الذابات اإلىػاث  زفيسػا يخػٌك

 فػي سػخيعة برػػرة العخبيػة المغػة هدػتخجهي عػجد كازداد ,5تػأثيخ تػػيتخ كارتباشػً أكال  بالذػبا 

                                                           
1 - Hollis Thomases، Twitter Marketing: An Hour A Day، Wiley Publishing،2010، P60. 

 .202ص  هخجع سبق ذكخي, الصيار, عمي بغ فٍج - 2
 .  12/08/2016تاري  االشبلع www.faculty.mu.edu.sa السػقع االلكتخكىي-3
 .59ص  ىػهار, هخجع سبق ذكخي, ىاريساف هخيع- 4
استخجامات الذباب الدعػدي لسػقع التػاصل االجتساعي)تػيتخ( وتأثيخىا عمى درجة دمحم بغ عمي بغ دمحم الدػيج:" -5

..التصبيقات كاإلشكاالت السٍشية,كمية ,  هقجـ في هؤتسخ كسائل التػاصل االجتساعية عالقتيع بػسائل اإلعالم التقميجية"
 20, ص2015هارس  10.11, الخياض, الدعػدية,اإلعبلـ كاالتراؿ ,جاهعة اإلهاـ دمحم بغ سعػد اإلسبلهية
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 صػفحتً عمػى لتكػػف  العخبيػة بالمغػة اعتػخؼ أخيػخا هػقػع التػػيتخك  ة,لغػ 25 بػيغ هػغ التػػيتخ
 1الخئيدة.

السدػػتخجهيغ عمػػى تػػػيتخ يتدايػػج بذػػكل همحػػػس خػػبلؿ األحػػجاث الٍاهػػة كسػػا تػضػػحً  إقبػػاؿ إف
 :2األهثمة التالية

 2940  تغخيػػػجة فػػػي الثاىيػػػة بعػػػج تدػػػجيل اليابػػػاف ٌجفػػػً فػػػي هباراتػػػً ضػػػج الكػػػاهيخكف ضػػػسغ
 .2010هباريات كأس العالع لكخة القجـ 

 3085 يػىيػػػ  17لدػػمة فػػي تغخيػػجة فػػي الثاىيػػة بعػػج فػػػز فخيػػق لػػػس أىجمػػذ ليكػػخز بكػػأس ا
2010. 

 3282  تغخيػػجي فػػي الثاىيػػة بعػػج فػػػز اليابػػاف عمػػى الػػجىسارؾ ضػػسغ بصػلػػة كػػأس العػػالع لكػػخة
 .2010يػىيػ  25القجـ في 

  بػيغ  2011الخقع القياسي الحالي تع تدجيمً خبلؿ ىٍائي بصػلة العػالع لمدػيجات لكػخة القػجـ
 تغخيجي في الثاىية.  7196ع بػاق 2011الػاليات الستحجة األهخيكية كالياباف في 

  50كحػػػجٌا زاد هتػسػػػط عػػػجد التغخيػػػجات اليػهيػػػة إلػػػى ثبلثػػػة أضػػػعاؼ هػػػغ  2010فػػػي عػػػاـ 
 هميػف تغخيجة. 140هميػف تغخيجي في اليـػ الى 

  ػػػ اليػػـػ الػػحي ضػػخ  فيػػً الدلػػداؿ كالتدػػػىاهي اليابػػاف زاد عػػػجد 2011هػػارس  11فػػي ـ ٌك
جي عػػغ السعػػجؿ اليػػػهي السعتػػاد حيػػث تػػع إرسػػاؿ هميػػػف تغخيػػ 37تغخيػػجات السدػػتخجهيغ بػاقػػع 

 هميػف تغخيجي في يـػ كاحج. 177
   الشسػػػ لػػع يقترػػخ فقػػط عمػػى التغخيػػجات, كلكػػغ أعػػجاد السذػػتخكيغ فػػي السػقػػع تدايػػجات أيزػػا, 

ػػػػ اليػػػـػ التػػػالي لدلػػػداؿ اليابػػػاف أضػػػاؼ السػقػػػع  2011هػػػارس  12ففػػػي  ألػػػف  572كحػػػجي ٌك
الججيػجة اليػهيػة فػي  االشػتخاكاتبمػغ هتػسػط  2011 هػغ عػاـ افهذتخؾ ججيج, كفػي شػٍخ جػػ 

كفي ٌحا الذٍخ أيزا  أعمغ تػيتخ أف عجد السغػخديغ بػاسػصة  ,ألف حدا  ججيج 460السػقع 
كالذػػػكل  ,% عػػػغ العػػػجد الػػػحي كػػػاف عميػػػً فػػػي العػػػاـ الدػػػابق182ٌػػػػاتفٍع الجػالػػػة زاد بسعػػػجؿ 

 التالي يػضح كاجٍة هػقع التػيتخ عمى االىتخىت.
                                                           

يع -1  اإلسالمية الجامعة لصالب ا جتساعيا الصالب في االجتساعي    التػاصل وسائل أثخ:"عسخ زكخيا , أحسج سميساف إبخٌا
 أيمػؿ /سبتسبخ ,2العجد ,1السجمج كالتقشية, الحاسب عمع في اإلسبلهية لمتصبيقات الجكلية السجمة ,جا"انسػذ بساليديا العالسية
 .83, ص 78-90, 2013

 .18سعػد صالح كاتب, هخجع سبق ذكخي , ص -2
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 ( واجية مػقع التػيتخ عمى االنتخنت04)الذكل 

 
 05/08/2017تاريخ االشالع" www.downloadyarab.comالسرجر:السػقع االلكتخوني :

   مػقع اليػتػبالسصمب الثالث : 

تأسذ هػقػع  YouTube.com 1كعشػاىً  االىتخىت شبكة عمى االلكتخكىية السػاقع أشٍخ أحج ٌػ
ػػع هػضفػػػف سػػابقػف فػػي شػػخكة  يػتيػػػ  عػػغ شخيػػق تذػػاد ٌخلػػي, كسػػتيف تذػػغ, كجػػاكد كػػيع, ٌك

PayPal,  قبػػل ذلػػظ درس ٌخلػػي الترػػسيع فػػي جاهعػػة إىػػجياىا بػاليػػة بشدػػيمفيشيا, بيشسػػا درس تذػػغ
, 2005فبخايػػخ 15ٌػػحا السػقػػع ىذػػصا  فػػي ككػػخيع عمػػـػ الحاسػػػ  فػػي جاهعػػة إيميشػػػي. أصػػبح 

, 2005افتػتح السػقػع كتجخبػة فػي هػايػ  ,عسػل عمػى ترػسيع السػقػع لبزػع أشػٍخكهغ ثع تػع ال
كافتتح رسسيا  بعج ستة أشٍخ, كأصبح هػقع كيب هعخكؼ هتخرػز بسذػاركة الفيػجيػ, يدػسح 

هػقػػػػع لسقػػػػاشع فٍػػػػػ  ,2لمسدػػػػتخجهيغ بخفػػػػع كهذػػػػاٌجة كهذػػػػاركة هقػػػػاشع الفيػػػػجيػ بذػػػػكل هجػػػػاىي
 ,التحسيػل عميػً أك هشػً لعػجد ٌائػل هػغ هقػاشع الفيػجيػالفيجيػ هتفخع هغ )غػغل( يتيح إهكاىية 

شاؾ أعجاد كبيخة لمسذتخكيغ فيً كيدكري السبلييغ يػهيػا   كتدػتفيج هشػً كسػائل اإلعػبلـ بعػخض  ,ٌك
كفػػق اليػتػػػ   يعسػػل ,3التػػي لػػع تػػتسكغ شػػبكات هخاسػػيمٍا هػػغ الحرػػػؿ عميٍػػا ,هقػػاشع الفيػػجيػ

 : 4السشطػهة التالية

                                                           
 .120ص  األهيخ, هخجع سبق ذكخي, عبج الٍادي عبج عمي -1
   12/08/2016تاري  االشبلع www.faculty.mu.edu.sa السػقع االلكتخكىي -2

تأثيخ شبكات التػاصل اإلجتساعي عمى جسيػر الستمقيغ دراسة مقارنة لمسػاقع اإلجتساعية والسػاقع  ,دمحم السشرػر 3-
, هتػفخ  2012,األكاديسية العخبية في الجاىسارؾ,أشخكحة هاجدتيخ في اإلعبلـ كاالتراؿ ",اإللكتخونية "العخبية أنسػذجا  

 146االتخىت ,صعمى 
 65ىػهار, هخجع سبق ذكخي,ص  ىاريساف هخيع -4
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ل كتبػػػػادؿ هقػػػػاشع الفيػػػػجيػ كتدػػػػسيتٍا فػػػػي جسيػػػػع أىحػػػػا  العػػػػالع, يدػػػػتصيع السدػػػػتخجهػف تحسيػػػػ -
 1كترفح هبلييغ السقاشع األصمية التي قاـ بتحسيمٍا السدتخجهػف األعزا .

 ,العثػػر عمػى جساعػات فيػجيػ كااللتحػاؽ كتدػػٍيل االترػاؿ هػع هػغ لػجيٍع االٌتساهػات ىفدػػٍا -
األعزػا  كحفػظ السقػاشع السفزػمة كاالشتخاؾ فػي خجهػة تبػادؿ هقػاشع الفيػجيػ السقرػػرة عمػى 

 ككضع قػائع تذغيل السقاشع.
هػع هػاقػع الذػبكة التػي تدػتخجـ تقشيػات حجيثػة كأيزػا  بػاليػتػ دهج هقاشع الفيجيػ الخاصػة  -

 2جعل هقاشع الفيجيػ عاهة أك خاصة.
يدتصيع السدتخجهػف اختيار كعخض هقػاشعٍع بذػكل عػاـ أك بسذػاركة أصػجقائٍع كعػائبلتٍع  -

 3خاصة عشج التحسيل. فيٍا برػرة
يحتػػي السػقػػع عمػى السقػػاشع: األحػجث كالحاصػػمة عمػى أعمػػى تقيػيع كالتػػي تحطػى بػػأكبخ قػػجر  -

 4 هغ الشقاش كاألكثخ تفزيبل كاألكثخ اتراال بسػاقع أخخى.
ترػػشف أيزػػا هقػػاشع الفيػػجيػ إلػػى أبػػػا  هختمفػػة هػػغ الكػهيػػجيا كالفػػغ كالخسػػـػ الستحخكػػة إلػػى  -

 5العمـػ كالتكشػلػجيا.
 االىتخىت: عمى اليػتػ  هػقع كاجٍة يػضح التالي كالذكل

 عمى االنتخنت اليػتػب( واجية مػقع 05الذكل )

 
 www.youtube.com السرجر:السػقع االلكتخوني :

 05/08/2017تاريخ االشالع"

                                                           

 .120.ص هخجع سبق ذكخي االهيخ, عبج الٍادي عبج عمي1-
2 - Alan mislove، massimiliano marcon، krishna p. Gummadi peter druschel، bobby 

Bhattacharjee.  measurement and analysis of online social networks imc’07، octob24-26، 
2007، san diego، california، usa. 
3

-min hu، nayeoung kim، rebecca yu .Social network analysis youtube . 

Www.personal.umich.edu/~ladamic/courses/.../youtube.pdf. 
4
-thelwall، m. Social network sites: users and uses. In: m. Zelkowitz (ed.)، advances in 

computers 76. Amsterdam: elsevier .2009. P12. 
5 - kristina lerman، social networks and social information filtering on digg، icwsm. 2007 

boulder، colorado، usa. 
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 السصمب الخابع : مػاقع أخخى 
ٌشػػػاؾ العجيػػػج هػػػغ السػاقػػػع الخاصػػػة بالتػاصػػػل االجتسػػػاعي التػػػي ىالػػػت شػػػٍخة كاسػػػعة كتعػػػجدت 

 استعساالتٍا كشخؽ استخجاهٍا كيسكغ ذكخ ٌحي السػاقع في الفخكع التالية: 

 مػقع ليشكجن: األولالفخع 
سحتخفػػػات فػػػي ٌػػػػ شػػػبكة اجتساعيػػػة هخترػػػة بالعسػػػل كالتجػػػارة تزػػػع العجيػػػج هػػػغ السحتػػػخفيغ كال

تساهػػات هػغ يتذػػاركػف هجسػعػػةهػػغ السجػاالت ك العجيػج  تأسػػذ فػي ديدػػسبخ كػػاىػف األكؿ   ,1ٌا
ػػا كذػبكة تػاصػػل  ,2003هػايػ  5أ التذػػغيل الفعمػي فػػي كبػج 2002عػاـ  يدػػتخجـ السػقػع أساس 

هميػػػف عزػػػ هػػغ  176بمػػغ عػػجد السدػػجميغ فػػي السػقػػع أكثػػخ هػػغ  2012هٍشيػػة. فػػي يػىيػػػ 
لغػػة عالسيػػة, هشٍػػا العخبيػػة كاإلىجميديػػة كالفخىدػػية  24السػقػػع هتػػػفخ بػػػ  ,دكلػػة 200أكثػػخ هػػغ 

بحدػػػب شػػػخكة كػاىتكاسػػػت فػػػي  ,كاأللساىيػػػة كاإلسػػػباىية كالبختغاليػػػة كالخكسػػػية كالتخكيػػػة كالياباىيػػػة
هميػػػف زائػػخ فخيػػج هػػغ داخػػل  42.7يػػدكري شػػٍخي ا أكثػػخ هػػغ  جففػػبف ليشكػػ 2012شػػٍخ أكتػػػبخ 

بػجأت أسػٍع  2011هميػػف زائػخ فخيػج هػغ أىحػا  العػالع   فػي هػايػ  117.2أهخيكا, كأكثػخ هػغ 
قاهػػػػت شػػػػخكة هايكخكسػػػػػفت  2016يػىيػػػػػ  13كفػػػػي  ,ليشكػػػػج بالتػػػػجاكؿ فػػػػي بػرصػػػػة ىيػيػػػػػرؾ 

 2هميار دكالر. 26في صفقة بمغت  فباالستحػاذ عمى ليشكج
كتدػسح  هػقع ليشكجف ٌػ أداة شائعة لمذبكات االجتساعية تخكػد عمػى جٍػات االترػاؿ السٍشيػة

, كإضػػػػافة أشػػػػخاص آخػػػػخيغ 3لمسدػػػػتخجهيغ إىذػػػػا  الدػػػػيخة الحاتيػػػػة الذخرػػػػية عمػػػػى اإلىتخىػػػػت
كعبلقػػات اترػػاؿ هٍشيػػة, كالسذػػاركة فػػي السشاقذػػات الستعمقػػة بالعسػػل كهتابعػػة فعاليػػات هختمػػف 

فػي السقػاـ األكؿ لسذػاركة السعمػهػات السٍشيػة هػع اآلخػخيغ عبػخ اإلىتخىػت ُيدػتخجـ  ,السشطسات
كيسكػغ أف يكػػف هػغ السفيػج اسػتخجاـ هػقػع  , كالبقا  عمى اتراؿ هع جٍات االتراؿ السٍشيػة

ليشكػػجف إذا كشػػت تخغػػب فػػي عػػخض سػػيختظ الحاتيػػة عمػػى صػػاحب العسػػل السحتسػػل, أك البقػػا  
تعسل فيٍا أك آخخيغ كشت تعسػل هعٍػع كجػد  هػغ  عمى اتراؿ هع أشخاص في السشطسة التي

ػػػا القػػػجرة عمػػػى أف يقػػػجـ األشػػػخاص الػػػحيغ تػػػختبط هعٍػػػع بعبلقػػػات   ,كضيفتػػػظ كسػػػا تتػػػػافخ أيز 
   4تػصية عشظ, ككحلظ يسكشظ أىت أف تقجـ تػصية عغ اآلخخيغ.

                                                           
 .61ص  سبق ذكخي,ىػهار, هخجع  ىاريساف هخيع- 1
  12/08/2016تاري  االشبلع  ar.wikipedia.org/wiki: السػقع االلكتخكىي  -2

3 - Thelwall، M. op.cit.p09 

  12/08/2016تاري  االشبلع  www.mada.org.qa السػقع االلكتخكىي : 4-

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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لبلىزػػساـ إلػػى هػقػػع ليشكػػجف, تحتػػاج إلػػى إىذػػا  حدػػا  فػػي هػقػػع ليشكػػجف اذٌػػب إلػػى السػقػػع 
" كأتبػػع التعميسػػات  ,www.linkedin.com  لكتخكىػػي هػقػػع ليشكػػجفاإل حػػجد العشػػػاف "أىزػػع اليػػـػ

 :   1التالية
 في هخبع "االسع األكؿ", أدخل اسسظ األكؿ.  (1
 في هخبع "االسع األخيخ", أدخل اسسظ األخيخ.  (2
 في هخبع "البخيج اإللكتخكىي", أدخل عشػاف بخيج إلكتخكىي.  (3
 في قدع "كمسة هخكر ججيجة", أدخل كمسة هخكر صعبة (4
 ".  فحجد زر "أىزع إلى ليشكج (5

كعمػػى السدػػتخجـ السػافقػػة عمػػى اتفاقيػػة السدػػتخجـ كالذػػخكط كاألحكػػاـ التػػي هػػغ خبللٍػػا سػػػؼ 
إضػػػػػافة إلػػػػػى ذلػػػػػظ فاىػػػػػً يجػػػػػب عميػػػػػً السػافقػػػػػة عمػػػػػى اتفاقيػػػػػة  ,يدػػػػػتخجـ خجهػػػػػة هػقػػػػػع ليشكػػػػػجف

كهػػػغ  ,الخرػصػػػية كالتػػػي تحػػػجد الترػػػخفات كاألىذػػػصة التػػػي ال يسكػػػغ لمسدػػػتخجـ أف يقػػػـػ بٍػػػا
السٍػػػع أف يقػػػػـػ السدػػػتخجـ بقػػػػخا ة كفٍػػػع تمػػػػظ الذػػػخكط كاألحكػػػػاـ ألف أي خػػػخؽ لٍػػػػحي الذػػػػخكط 

قبػػل السدػػتخجـ أك يسكػػغ أف يشػػتج كاألحكػػاـ يسكػػغ أف يػػؤدي إلػػى إزالػػة السحتػػػى السشذػػػر هػػغ 
كهػغ السٍػع أف يكػػف السدػتخجـ عمػى عمػع بأىػً قػج  ,فعشً إيقػاؼ حدػا  السدػتخجـ لػجى ليشكػج

يقـػ بخخؽ القػاىيغ في حاؿ قياهً بأىذصة هعيشة كحتى لػ كػاف همتدهػا  بأحكػاـ كشػخكط خجهػة 
ي كسا LinkedInعغ  لبلٌتساـبعس الحقائق السثيخة ٌشاؾ ,فليشكج  :2يمي  ٌك
 أي قبل الفيذ بػؾ كتػيتخ. 2003هػجػد هغ سشة  -
 % هغ السؤسدات تدتخجهً كػسيمة هبجئية لمتػضيف.80 -
 هميػف هدتخجـ حػؿ العالع. 187ٌشاؾ اكثخ هغ  -
 ,البختغػػػػػالي ,األلسػػػػػاىي ,الفخىدػػػػػي ,هتػػػػػػفخ فػػػػػي سػػػػػت لغػػػػػات) اإلىجميػػػػػدي   LinkedInهػقػػػػػع  -

 اإليصالي كاإلسباىي(
 ثاىية. كل LinkedInيشزع عزػ ججيج ؿ  -
 LinkedInشخكة كبخى هػجػديغ عمى  500الخؤسا  التشفيحييغ ؿ  -

 
                                                           

 12/08/2016تاري  االشبلع  www.mada.org.qa السػقع االلكتخكىي :  -1
 . 12/08/2016تاري  االشبلع   www.tech-wd.comالسػقع االلكتخكىي :  2-
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 مػقع جػجل بالس  الفخع الثاني :
بػاسػصة  إىذػائٍا( ٌي شبكة اجتساعيػة تػع Google Plusجػجل + أك جػجل بمذ )باإلىجميدية: 

كلكػػػغ لػػػع يكػػػغ التدػػػجيل هدػػػسػح إال  2011يػىيػػػػ 28شػػػخكة جػجػػػل كتػػػع إشبلقٍػػػا رسػػػسيا  يػػػـػ 
 20كلكػػػػػغ فػػػػػي يػػػػػـػ  التجخيبػػػػػي بػاسػػػػػصة الػػػػػجعػات فقػػػػػط بدػػػػػبب كجػػػػػػد الخجهػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػػر

فسػػا فػػػؽ لمتدػػجيل بػػجكف الحاجػػة ألي  18ُفػػتح جػجػػل+ ألي شػػخز هػػغ سػػغ  2011سػػبتسبخ
خػػػػبلؿ شػػػػخح خػػػػجهات ججيػػػػجة هثل:الػػػػجكائخ  جػجػػػػل+ ىذػػػػأ هػػػػغ ,دعػػػػػة هػػػػغ أي شػػػػخز آخػػػػخ

Circles هكالسػػػات الفيػػػجيػ ,Hangouts،  االٌتساهػػػاتSparks  كالسحادثػػػات الجساعيػػػةHuddles 
ا الكثيخ هع دهج بعػس خػجهات جػجػل القجيسػة  كتعتػـد جػجػل  ,كالسشتجيات كالرفحات كغيٌخ

تصػػػػيخ شػػػبكتٍا االجتساعيػػػة الججيػػػجة لكػػػي تكػػػػف هشافدػػػا شخسػػػا ضػػػج الفػػػيذ بػػػػؾ أكبػػػخ شػػػبكة 
 حيث سبق لٍا تقجيع بعس الخجهات . ,اجتساعية في العالع 

 مػقع ماي سبيذ الفخع الثالث :
( ٌػػػ هػقػػع إلكتخكىػػي أحػػج كسػػائل تػاصػػل اجتسػػاعي يقػػجـ MySpaceهػػاي سػػبيذ )باإلىجميديػػة: 

لذػػبكات االجتساعيػػة عمػػى الػيػػب تقػػجـ شػػبكة تفاعميػػة بػػيغ األصػػجقا  السدػػجميغ فػػي خػػجهات ا
كالسػسػػيقى كهقػػاشع الفيػػجيػ  الخجهػػة باإلضػػافة إلػػى خػػجهات أخػػخى كالسػػجكىات كىذػػخ الرػػػر

سػػػشة  أىذػػػأت ,1كالسجسػعػػػات البخيجيػػػة كهمفػػػات السػاصػػػفات الذخرػػػية لؤلعزػػػا  السدػػػجميغ 
السؤسدة في سػاىتا هػىيكػا خ يقع هق ،(TOM ANDERSON) "تػماس أنجرسػن "عمى يج  2003

فػػػي كاليفػرىيػػػا بالػاليػػػات الستحػػػجة األهخيكيػػػة حيػػػث تػػػع فػػػي هػػػا بعػػػج بيػػػع السػقػػػع لػػػػذخكة "ىيػػػػز 
 كػربػريذغ"  في هجيشة ىيػيػرؾ.

دػػػتػى عمػػى ه 144عمػػى هدػػػتػى العػػالع ك الػػػػ  204يعػػج هػقػػع هػػػاي سػػبيذ ٌػػػػ التختيػػب الػػػػ ك 
كتصػػيخ السػقػع السشػافذ  إىذػا ح كسػا أىػً فقػج الكثيػخ هػغ زكاري هشػ ,ةالػاليات الستحجة األهخيكيػ

ٌػ السػقع صػاحب أعمػى  هاي سبيذهػقع كاف  ,الفيذ بػؾ  صاحب التختيب األكؿ عالسياك 
 2004زيارة لسػاقع التػاصل االجتساعي في الػاليات الستحجة األهخيكية في الفتخة السستجة بػيغ 

 2.0هاي سبيذ يػفخ كافة السيدات التي تتػقعٍا هػغ هػقػع كيػب كسا أف هػقع  ,20072إلى 

                                                           
1
-Thelwall، M .op.cit.p09 
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شبكات اجتساعيػة بسػا فػي ذلػظ همفػات تعخيػف قابمػة لمتخرػيز, كهػجكىات كهجسػعػة هتشػعػة 
 1هغ خيارات الػسائط الستعجدة.

ػػػحي  ( home page) سػػػبيذ يشفرػػػل عػػػغ صػػػفحة السشػػػدؿ  السمػػػف الذخرػػػي فػػػي هػقػػػع هػػػاي ٌك
ي عبارة عغ لػحة قيادة حيث يسكػغ لمسدػتخجـ فٍخسػة كتشطػيع  الرفحة ال تعخض ألي أحج ٌك
ػػػا  كػػػل ىذػػػاشً فيٍػػػا إذ يسكػػػغ أف يصمػػػع عمػػػى هقػػػاشع فيػػػجيػ ألغػػػاىي كىغسػػػات هػسػػػيقية كغيٌخ

, كيسكػػػغ هػػػغ يذػػػاٌج كػػػل هػػػا ٌػػػػ هفزػػػل لػػػجى أصػػػجقائًكيسكشػػػً أف يدػػػتسع ك  ,2السفزػػػمة لجيػػػً
 كيحتػػػي  ,3كىذػػخ كلرػػق صػػػر لٍػػع لخاصػػة بٍػػع كالخسػػائل الشرػػيةاىػػات االرػػفحة تحػػجيث البي

هػػاي سػػبيذ عمػػى هحػػخؾ بحػػث خػػاص بعػػخض كىطػػاـ بخيػػج الكتخكىػػي داخمػػي, كيدػػتصيع  هػقػػع
الشػاس هػغ جسيػع أىحػا  العػالع صػشع همفػات الكتخكىيػة عػغ حيػاتٍع, كااللتحػاؽ بسجتسػع خػػاص 

سػػاؿ, كهذػػاركة االٌتساهػػات, كالعثػػػر كتحجيػػج هػاعيػػج لبللتقػػا , كالتذػػابظ السٍشػػي كالتػػخكيج لؤلع
السػقػػع هدػتخجهيً بسدػاحة لمخرػصػػية  عمػى أصػجقا  الجراسػة القػػجاهى كاألصػحا , كسػا يسػج

كاالىػػػجهاج الثقػػػافي كيتحػػػاكر هبليػػػيغ الذػػػبا  هػػػع اإلعػػػبلـ هػػػغ خبللػػػً, كيعبػػػخكف عػػػغ قػػػيسٍع 
اف ٌػػػحا السػقػػػع يسكػػػغ هػػػغ  ,4الذخرػػػية كالثقافيػػػة هػػػغ خػػػبلؿ شػػػبكة هػػػاي سػػػبيذ االجتساعيػػػة

 ٌػػي كالتػػي الفػػيذ بػػػؾ, هػػغ أكثػػخ كالتخرػػيز السحتػػػى  إىتػػاج خػػبلؿ هػػغ الذخرػػي التعبيػػخ
 5السباشخ. االتراؿ عمى تخكيدا أكثخ

 مػقع االندتغخام الفخع الخابع : 
اجتسػاعي أيزػا , هػقػع ( ٌػ تصبيػق هجػاىي لتبػادؿ الرػػر ك Instagramإىدتغخاـ )باإلىجميدية: 

كإضػػافة فمتػػخ رقسػػي إليٍػػا,  يتػػيح لمسدػػتخجهيغ التقػػاط صػػػرة, ,2010أكتػػػبخ عػػاـ أشمػػق فػػي 
كهػػغ ثػػع هذػػاركتٍا فػػي هجسػعػػة هتشػعػػة هػػغ خػػجهات الذػػبكات االجتساعيػػة, كشػػبكة إىدػػتغخاـ 

كػػػداؾ كصػػػر بػالركيػػج,  Instamaticكتزػػاؼ الرػػػر عمػػى شػػكل هخبػػع, عمػػى غػػخار  ,ىفدػػٍا
ففػػي  ,6عػػادة بػاسػػصة كػػاهيخات الٍػػاتف السحسػػػؿ  تدػػتخجـ 4:3عمػػى الشقػػيس هػػغ ىدػػبة أبعػػاد 
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تػع  2012البجاية كاف دعع إىدتغخاـ عمػى اآلي فػػف, كاآلي بػاد, كاآلي بػػد تػاتر, فػي أبخيػل 
 ,جػجػل بػبلييتع تػزيعً عبخ هتجخ آيتػىد ك  ,أك أعمى فة إىدتغخاـ دعع لسشرة األىجركيجإضا

 .1جخى كضع تصبيق ترػيخ الفيجيػ بالذكل الستقصع لمسدتخجهيغ 2013في يػىيػ 
يك   :2يتسيد االىدتغخاـ بالعجيج هغ السدايا ٌك
, إال إىػػً فػػي يػىيػػػ بجايػػة إشبلقػػً لسذػػاركة الرػػػر فقػػط خاـ يدػػتخجـ فػػيغكػػاف تصبيػػق اىدػػت -

غ أجػػػػل هػػػػشح تػػػػع إضػػػػافة هيػػػػدة ترػػػػػيخ هقػػػػاشع الفيػػػػجيػ كهذػػػػاركتٍا عبػػػػخ التصبيػػػػق, هػػػػ 2013
 السدتخجهيغ السديج هغ الخجهات كالخيارات.

يعتبػخ التصبيػػق هػػغ أفزػػل الػسػػائل التػػي تسػشح لمسدػػتخجهيغ إهكاىيػػة التفاعػػل هػػع األصػػجقا   -
 هغ خبلؿ ىذخ التعميقات عمى الرػر كهقاشع الفيجيػ أك تدجيل اإلعجا  بٍا.

ر التػػي يػػتع هذػػاركتٍا لمسدػػتخجهيغ لئلشػػارة إلػػى األصػػجقا  فػػي الرػػػ  خاـغاىدػػت هػقػػع يدػػسح -
 سا يديج التفاعل بيغ السدتخجهيغ.ه
 أيزا بأىً يسشح لمسدتخجهيغ إهكاىية رفع عجد ال ىٍائي هغ الرػر. خاـغاىدت هػقعيتسيد  -
بذػػػػػكل أساسػػػػػي عمػػػػػى فكػػػػػخة التتبػػػػػع, حيػػػػػث يقػػػػػـػ السدػػػػػتخجـ بتتبػػػػػع  خاـغاىدػػػػػت هػقػػػػػع يعتسػػػػػج -

ع, كسترػػمً تمقائيػػا كافػػة  ع التػػي يقػهػػػف بخفعٍػػا عبػػخ األشػػخاص الػػحيغ يعجػػب برػػػٌر صػػػٌر
 التصبيق لئلشبلع عميٍا.

خاـ التصبيق السثػالي لسذػاركة الرػػر كهقػاشع الفيػجيػ, ألىػً يعسػل بكفػا ة غاىدت هػقع يعتبخ -
كفاعميػػػة عمػػػى كافػػػة أىطسػػػة تذػػػغيل الٍػاتػػػف الحكيػػػة كاألجٍػػػدة المػحيػػػة, فزػػػبل عػػػغ الحػاسػػػيب 

التػػػابع لذػػػخكة آبػػػل  IOSعمػػػى ىطػػػاـ تذػػػغيل فػػػي البجايػػػة كػػػاف التصبيػػػق يعسػػػل فقػػػط  ,السكتبيػػػة
أصػػبح اىدػػتغخاـ يعسػػل  2012السشتجػػة لٍػاتػػف آيفػػػف كالحػاسػػيب المػحيػػة آيبػػاد, كفػػي أبخيػػل 

أيزا عمى ىطػاـ تذػغيل أىجركيػج الػحي شػرتػً شػخكة جػجػل, كفػي الذػٍخ الساضػي تػع إشػبلؽ 
 3التابع لذخكة هايكخكسػفت. 8ىدخة تجخيبية هشً لشطاـ تذغيل كيشجكز

التػاصػل االجتسػاعي هثػل  هػاقػعلمسدػتخجهيغ بسذػاركة الرػػر عبػخ هختمػف  سػقعدسح الي -
 فيدبػؾ كتػيتخ.

                                                           

  12/08/2016تاري  االشبلع  ww.ar.wikipedia.orgالسػقع االلكتخكىي :1-
 13/08/2016تاري  االشبلع :www.ts3a.com  السػقع االلكتخكىي : 2-

 السخجع ىفدً 3-



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 40 - 

أيزا لمسدتخجهيغ تعجيل الرػر حيث يحتػي عمػى العجيػج هػغ الفبلتػخ  خاـغاىدت هػقعيتيح  -
كيحتػػػي التصبيػػق أيزػػا عمػػى  ,كاألدكات التػػي تدػػسح بتعػػجيل الرػػػر كإضػػافة التػػأثيخات عميٍػػا

 أدكات لتعجيل الفيجيػ.
عمػػػى خيػػػار ُيسكػػػغ السدػػػتخجـ هػػػغ حجػػػب البػهػػػات هعيشػػػة كجعمٍػػػا  خاـغاىدػػػت هػقػػػع يحتػػػػى  -

 خاصة لسغ يخغب ببعصائً إهكاىية االشبلع عمى الرػر .
 Flagلمسدػػتخجهيغ إهكاىيػػة التبميػػغ عػػغ التصبيقػػات السدػػي ة عػػغ شخيػػق خيػػار  سػقػػعيسػػشح ال -

comment. 
 خاـ ترسيع فخيج كهسيد, يزسغ سٍػلة االستخجاـ.غاىدت هػقع يستمظ  -
 عمى جائدة أحدغ تصبيق. 2011عاـ  سػقعحرل ال -

عػػغ عيػبػػً فٍػػػ تػػأخخ كصػػػلً إلػػى األجٍػػدة المػحيػػة كالٍػاتػػف التػػي تعسػػل بشطػػاـ تذػػغيل  أهػػا
كسػا أف كأىجركيػج,  IOS, حيث إىً استغخؽ كقت أقل بكثيخ ليتع إشبلقً عمى ىطاهي 8كيشجكز

الشدػػػػخة التجخيبيػػػػة التػػػػي أشمقػػػػت الذػػػػٍخ الساضػػػػي لػيشػػػػجكز فػػػػػف تفتقػػػػخ لمعجيػػػػج هػػػػغ السسيػػػػدات 
كالخيػػارات هثػػل ترػػػيخ هقػػاشع الفيػػجيػ, كتشبيػػً السدػػتخجهيغ عػػغ األشػػخاص السػجػػػديغ فػػي 

 1 الرػر, يزاؼ إلى ذلظ إىٍا ال تدسح لمسدتخجهيغ بالتقاط الرػر هغ خبلؿ التصبيق.
 ع فميكخمػقالفخع الخامذ: 

 الفيجيػ كهقاشع الرػر بتبادؿ خاص اجتساعي هػقع ٌػ (Flickrباإلىجميدية: ) "فميكخ" هػقع
 األصػجقا , بػيغ الذخرػية الرػػر تبػادؿ فػي كبيػخ بذػكل السػقػع كيدػتخجـ ,االىتخىػت عمػى
ػا التػي الرػػر ىقػل فػي يخغبػػف  الػحيغ الٍػػاة  أك الخبػخا  شػخؼ هػغ ككحا  ,2العػالع إلػى التقصٌػ

يتع استخجاـ السػقع هغ قبػل  باإلضافة إلى كػىً هػقعا هذٍػرا لمتذارؾ في الرػر الذخرية
السػػػجكىيغ هػػػغ خػػػبلؿ إعػػػادة اسػػػتخجاـ الرػػػػر السػجػػػػدة فيػػػً. أخػػػح السػقػػػع شػػػٍختً هػػػغ خػػػبلؿ 

تػع تقخيػخ  ,2010في سػبتسبخ  ,ابتكاراتً كبضافة التعميقات  هغ قبل الدائخيغ ككمسات السفاتيح
ببلييغ صػرة. يػجج بخىاهج رسسي لفميكػخ لؤلجٍػدة السحسػلػة:  5بأىً كاف يدتزيف أكثخ هغ 

تػع تصػػيخ  , 3 أىجركيج كلكغ ليذ ألجٍػدة هحسػلػة أخػخى  ,7كيشجكز فػف  ,ببلؾ بيخي  ,اآليفػف 
 ,فػي فػاىكػفخ فػي كشػجا (Ludicorp)هغ خبلؿ شػخكة لػػدي كػػر   2002هػقع فميكخ في سشة 

                                                           
 .13/08/2016تاري  االشبلع :www.ts3a.com السػقع االلكتخكىي :   -1
 .62ص ذكخي, ىػهار, هخجع سبق ىاريساف هخيع -2

3
-Thelwall، M .op.cit.p08. 
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ضٍػػػخت الخجهػػػة هػػػغ األسػػػاس  ,2004قاهػػػت السؤسدػػػة بػػػبشبلؽ فميكػػػخ ألكؿ هػػػخة فػػػي فبخايػػػخ 
 2005فػػي هػػارس ك  , ىتخىػػتعشػػجها قاهػػت السؤسدػػة بتأسػػيذ لعبػػة جساعيػػة عسبلقػػة عمػػى األ

يػىيػػػ تػػع ىقػػل جسيػػع  28خػػبلؿ أسػػبػع هػػغ  ,اشػػتخت شػػخكة يػػاٌػ شػػخكة لػػػدي كػػػر  كفميكػػخ
كشػػجا إلػػى الػاليػػات الستحػػجة, كىتيجػػة لػػحلظ خزػػعت  هحتػػػى السػقػػع هػػغ األجٍػػدة الخادهػػة فػػي
حػػػػؿ فميكػػػخ هػػػغ اإلصػػػجار  2006هػػػايػ  16فػػػي ك  ,1السعمػهػػػات لمقػػػػاىيغ الفيجراليػػػة األهيخكيػػػة

التػي يتػخدد شخحٍػا فػي  بحدب قدػع األسػ مة ,التجخيبي بيتا إلى غاها هع تغييخات في الترسيع
جاـ فػػي تصػػػيخ البػػخاهج, يعتبػػخ كمسػػة , فػػبف المفػػظ غاهػػا الػػحي يكػػػف ىػػادر االسػػتخهػقػػع فميكػػخ

ػػ دائػع التصػػيخ كاالزدٌػار  ,بسعشى أف السػقػع يػتع تجخيبػً هػغ خػبلؿ هدػتخجهيً بذػكل دائػع ٌك
فميكػخ بتغيػخ شػعاري هػقػع , قػاـ 2007فػي يػىيػػ ك  ,تعتبخ الشدخة غاها هغ فميكػخ ىدػخة ثابتػة

ٌػػحا السػقػػع , سػػسح 2008أبخيػػل  9فػػي ك  ,)فميكػػخ يحبػػظ( "Flickr loves you" هػػغ غاهػػا إلػػى
ي هحجكدة بسػجة   150ثاىيػة بػالصػؿ ك  90بتحسيل همفات فيجيػ لحكي الحدابات السجفػعة. ٌك

 هيغا بايت بالحجع.
فميكػػخ خجهػػة حفػػظ الرػػػر بذػػكل عػػاـ لمدائػػخيغ حيػػث يدػػتصيع أي هترػػفح لمسػقػػع  هػقػػع يػػػفخ

خ إال لرػػاحب الحدػػا  أك هػػغ هذػػاٌجتٍا أك يدػػتصيع هحسػػل الرػػػر جعمٍػػا خاصػػة فػػبل تتػػػف
يدػػػتصيع السدػػػتخجـ عشػػػج تحسيػػػل الرػػػػر أف يحػػػجد هػػػغ يدػػػتصيع  ,يدػػػسح ٌػػػػ لٍػػػع بسذػػػاٌجتٍا

الرػػػر الخاصػػة يذػػاٌجٌا هالػػظ الحدػػا  بذػػكل دائػػع كلكشػػً يدػػتصيع  ,هذػػاٌجة الرػػػر أك ال
ع ٌػ أيزا يدتصيع السدتخجـ هذػاركة  تحجيج الرػر السدسػح هذاٌجتٍا لمعاهة أك هغ يختاٌر

 2.ذلظ لرػر الخاصة في السجسػعات العاهة لػ أرادا
 مػقع الػتذ آبالفخع الدادس : 

( ٌػػػػ تصبيػػػق تخاسػػػل فػػػػري, هحتكػػػخ, كهتعػػػجد السشرػػػات WhatsAppكاتػػػذ آ  )باإلىجميديػػػة: 
كيسكػػػػغ باإلضػػػػافة إلػػػػى الخسػػػػائل األساسػػػػية لمسدػػػػتخجهيغ, إرسػػػػاؿ الرػػػػػر,  ,لمٍػاتػػػػف الحكيػػػػة

هػغ قبػل األهخيكػي  2009عػاـ  فػي WhatsAppػػ تأسذ ال ,طالخسائل الرػتية, الفيجيػ كالػسائ
بخياف أكتػف كاألككخاىػي جػاف كػـػ )الػخئيذ التشفيػحي أيزػا (, ككبلٌسػا هػغ السػػضفيغ الدػابقيغ 

ػػػا فػػػي سػػػاىتا كػػػبلرا, كاليفػرىيػػػا. يتشػػػافذ  هػػػع عػػػجد هػػػغ  WhatsAppفػػػي هػقػػػع يػػػاٌػ, كيقػػػع هقٌخ

                                                           
 . 13/08/2016تاري  االشبلع  ar.wikipedia.orgالسػقع االلكتخكىي :  -1

 .218 صادؽ,  هخجع سبق ذكخي  , ص هرصفى عباس 2-
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عذػػػػخة هميػػػػارات  إرسػػػػاؿتػػػػع  (،WeChatو ،LINE ،KakaoTalk هثػػػػلخػػػػجهات الخسػػػػائل اآلسػػػػيػية )
كهميػار  2012, كسا زادت همياريغ في ىيداف 2012في آ   WhatsAppػ رسالة يػهيً عمى ال

, أىٍػا قػج عمػى تػػيتخ WhatsApp, أعمشت 2013هغ يػىيػ  13كفي اؿ  ,في أكتػبخ الساضي 
كقػػج قاهػت شػػخكة الفػػيذ بػػػؾ بذػػخا   ,هميػػار رسػػالة 27ػهيػػة الججيػػجة إلػى كصػمت سػػجبلتٍع الي

 1هميار دكالر أهخيكي. 19بسبمغ  2014فبخايخ هغ العاـ  19آ  في  الػاتذ
اســتخجاما فــي الــػشغ  األكثــخحــػل مػاقــع التػاصــل االجتســاعي  إحرــائياتالفــخع الدــابع: 

 العخبي
اسػػػتخجاها فػػػي  األكثػػػخحػػػػؿ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي  إحرػػػائياتالجػػػجكؿ التػػػالي يػضػػػح 

 الػشغ العخبي :
 استخجاما في الػشغ العخبي األكثخمػاقع التػاصل االجتساعي :( 03الججول رقع )

 التػيتخ االندتغخام اليػتػب الػاتذ آب الفيذ بػك مػاقع التػاصل االجتساعي

 %32 %34 %39 %84 %87 العالع العخبي

متػفخ عمى السػقع  ،21ص،2015 األول التقخيخ ،العخبي العالع في االجتساعي التػاصل وسائل السرجر : تقخيخ
www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf 

اسػػػتخجاها كركاجػػػا فػػػي الػػػػشغ العخبػػػي ٌػػػػ  األكثػػػخهػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحا الجػػػجكؿ ىبلحػػػظ أف السػقػػػع 
ىطػخا لمخرػائز كاالسػتخجاهات السختمفػة التػي يتستػع بٍػا يميػً  ,ةبالسائػ 87الفيذ بػؾ بشدػبة 

 34ك  39ثػػػع اليػتػػػػ  كاالىدػػػتغخاـ كالتػػػػيتخ بشدػػػبة  ةبالسائػػػ 84بعػػػج ذلػػػظ الػػػػاتذ آ  بشدػػػبة 
 عمى التػالي. ةبالسائ 32ك

اسػػتخجاها فػػي  األكثػخحػػػؿ هػاقػػع التػاصػل االجتسػػاعي  إحرػائياتأهػا الجػػجكؿ التػالي يػضػػح 
 الجدائخ:

 استخجاما في الجدائخ األكثخ( مػاقع التػاصل االجتساعي 04رقع ) الججول
 انتىيتر جىجم + انيىتىب انىاتش آب انفيش بىن مىالغ انتىاصم االجتماػي

 %23 %27 %22 %93 %92 انجزائر

 مخجع سبق ذكخه ،21ص،2015 سشةاألول  التقخيخ ،العخبي العالع في االجتساعي التػاصل وسائل السرجر : تقخيخ
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 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 43 - 

حيػػث يحتػػل هػقػػع  ,اسػػتخجاها كاىتذػػارا فػػي الجدائػػخ األكثػػخيطٍػػخ ٌػػحا الجػػجكؿ هػاقػػع التػاصػػل 
كهػقػػع  ةبالسائػػ 92ثػػع يميػػً الفػػيذ بػػػؾ بشدػػبة , ةبالسائػػ 93بشدػػبة  األكلػػىالػػػاتذ آ  السختبػػة 

 .ةبالسائ 22ك  23ك  27جػجل بمذ كالتػيتخ كاليػتػ  عمى تػالي بشدب 
 و إستخجاماتيا السختمفة  التػاصل االجتساعي مػاقعمدايا : السبحث الثالث

قػػج تكػػػف هدايػػا تشفػػع بٍػػا هدػػػتخجهيٍا  ,اف هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي لٍػػا خرػػائز هتعػػػجدة
كسػا أف لٍػا أدكار هختمفػة  ,كقػج تكػػف عيػػ  تزػخ هػغ حػلٍػا ,أك هؤسدػات أفخادسػا ا كاىػ 

جاؼ هتعجدة كاستخجاهات هختمفة هػغ اجػل تحجيػج خرػائز هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي ك  ,كٌأ
 .بعس السدايا كالعيػ  التي تتسيد بٍا ٌحي السػاقع إلىيجب التصخؽ 

 : مدايا وعيػب مػاقع التػاصل االجتساعي األول سصمبال
بقا تتستػػع بالعجيػػج هػػغ السسيػػدات السػاقػػع االلكتخكىيػػة االجتساعيػػة التػػي تعخضػػشا لذػػخحٍا سػػا إف
كقػػػج تكػػػػف  ,ئز ايجابيػػػة تفيػػػج فػػػي خجهػػػة الفػػػخد كالسجتسػػػعتكػػػػف ٌػػػحي الخرػػػاالخرػػػائز قػػػج ك 

هػغ ك  ,خرائز سمبية تؤثخ عمى ىذاط الفخد داخل هجتسعً أك ىذاط هؤسدة ها داخل بي تٍػا
ٍػا بالتفرػيل كػل هػقػع سػػؼ ىتصػخؽ ل أجل تػضيح هدايا كعيػػ  هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي

 .عمى حجى
 بػك : مػقع فيذاألوللفخع ا

ػػي بجسمػػة هػػغ الخرػػائز ا ,كغيػػخي هػػغ السػاقػػع  الفػػيذ بػػػؾيتستػػع هػقػػع  اليجابيػػة كالدػػمبية ٌك
 يمي :  كسا

 : الفيذ بػكمدايا -1
ع السدايا كااليجابيات التي يتستع بٍا الفيذ  : 1يمي بػؾ ها هغ ٌأ

 .عغ ىفدظ بدخعة ٌائمة هعمػهات عغ هجسػعتظ ك  إيراؿ -
ع هع ك  أىفدٍعكسيمة لتعبيخ األشخاص عغ   -     .اآلخخيغهذاركة أرائٍع ك أفكاٌر
 .ججد ك التػاصل هع األقار  السدافخيغ أصجقا التعخؼ عمى   -
 2صجاقات ججيجة . كإقاهةقجاهى ال ألصجقا االتراؿ با إعادة -
 كسيمة لمتدمية.هعخض لمرػر ك   -

                                                           

 . 14/08/2016تاري  االشبلع   hschools.haifanet.org.il:  السػقع االلكتخكىي 1-
":االتجاىات  Face bookاستخجام شمبة كمية اآلداب لسػقع التػاصل االجتساعي الفيذ بػك "  :"سيشا  شساؿ -2

 129,جاهعة العخاؽ, ص 1,2/2015: اإلصجار 16, السجمة العخاقية لمسعمػهات , السجمج:  "والسعػقات
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 ,اليػػـػ ,الذػػٍخ ,)الدػػشة يكتػػب عميػػً هػػغ هعمػهػػات حدػػب التػػاري  إىػػً هػقػػع يحػػتفظ بكػػل هػػا -
 1الداعة (.

 ..الثػرات الججيجة الدياسة هغ خبلؿ كسيمة لعبت دكرا في  -
 الغيػخ يػةمالتفاع عػغ فزػبل كالخرػصػية كالذػفافية الدػخعة حيػثالسحتػػى هػغ  إثػخا  -

 2.العاـ لخأيا ىمع ثيخيأت قػة كبالتالي يغمالستعاه إعجاد تزاعف في عٌهاسا ػٌك  ,هحجكدة
ٌػػػػػ هػػػػغ أفزػػػػل كسػػػػائل ك  ,العػػػػالع فػػػػيهكػػػػاف  ييتػػػػيح لػػػػظ االترػػػػاؿ هػػػػغ أ الفػػػػيذ بػػػػػؾأف  -

 . 3ياالتراؿ السجاى
 : الفيذ بػكعيػب  -2

ي كسا الفيذ  :4يمي  بػؾ لً العجيج هغ العيػ  أك الدمبيات ٌك
رغػػع عػػجـ كجػػػد  ,ة هقابػػل هبػػالغ هاليػػة فػػي السدػػتقبلاحتساليػػة أف ترػػبح الخػػجهات األساسػػي -

  .خصط حالية لمذخكة بحلظ
 . Myspaceكسا حرل سابقا هع  ,بسعمػهاتً ألي جٍة ة لبيع السػقعٌشاؾ احتسالي  -

 .استبجالٍا بالتػاصل االلكتخكىيتجهيخ العبلقات كالسٍارات االجتساعية الفعمية ك   -
حتػػى لػػػ ,ترػػخيح السدػػؤكليغ عشػػً بأىػػً هػػغ السسكػػغ أف يدػػتخجهػا صػػػرؾ ألغػػخاض تجاريػػً   -

 .قست بسحيٍا هغ همفظ فٍع يحتفطػف بٍا
 5 عمى الفيذ بػؾ. اإلدهافك  تزيع الػقت  -
 .6كاالبتداز كالسزايقة كالفزيحة التذٍيخك  ىذخ لمسعمػهات الذخرية  -
 7سٍػلة اختخاؽ الخرػصية .  -

                                                           

 واتجاىاتيعفي حل السذكالت  التي تػاجو شالب التخبية العمسية  االجتساعيدور مػاقع التػاصل  :"هحدغ بغ جابخ 1-
, أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي في السشاٌج كشخؽ التجريذ, تخرز تقشيات التعميع, جاهعة أـ القخى, ا"نحػى

 .25, ص2013الدعػدية,
هدتشرخية,  آدا , هجمة "االجتساعي التػاصل مػاقع استخجام نحػ العامة العالقات مسارسي اتجاىات:"عمي هػفق فميح -2

 .11, جاهعة العخاؽ,  ص 61/2013: اإلصجار
 .14/08/2016االشبلع  تاريخwww.a5bar-technology.blogspot.com السػقع االلكتخكىي :  - 3
  14/08/2016تاري  االشبلع  hschools.haifanet.org.ilالسػقع االلكتخكىي:  -4
 .129, صهخجع سبق ذكخي سيشا  شساؿ , -5
 .08هخجع سبق ذكخي, ص, الحكيع عبج ٌشا  -6
 .11عمي هػفق فميح, هخجع سبق ذكخي,  ص -7
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 كسيمة لجسع السعمػهات عغ األشخاص.  -
التػجيً لمسػقع فٍػ ليذ بأيجيشا حتػى السجسػعػات التػي تشتسػي إليٍػا قػج تغيػخ غيا  الخقابة ك   -

 تػجٍاتٍا دكف إعبلهظ.
 ثاني : مػقع التػيتخالفخع 

 مدايا التػيتخ: -1
ع هدايا كايجابيات هػقع التػيتخ هايمي   :1هغ ٌأ

سػػخعة إضػػافة األصػػجقا  فػػي تػػػتيخ فيكفيػػظ أف تشقػػخ عمػػى زر هتابعػػة لتكػػػيغ صػػجاقة بذػػكل  -
 .آىي هع أي شخز

 .ال يػجج حج لعجد األصجقا  في تػيتخ -
, كذلػػظ بدػػبب هذػػاركة ىفػػذ  تػػػيتخ يتػػيح التػاصػػل كالتعػػخؼ عمػػى أشػػخاص لػػع ىكػػغ ىعػػخفٍع -

 .االٌتساهات هسا يتيح ىقل السعخفة
, كال يسكػػغ ألحػػجٌع أف تخ فػػبل تػجػػج بػػً ألعػػا  تزػػيع الػقػػتاالسػػتفادة هػػغ الػقػػت فػػي تػػػي  -

, كأخيػػػخا  لدػػػت هجبػػػخا  لشقػػػخ أعجبشػػػي هجاهمػػػة ظ بعسػػػل تػػػاؽ فػػػي صػػػػرة لدػػػت جػػػد  هشٍػػػايدعجػػػ
 .لرجيقظ

ألىػػً ال يػجػػج هعمػهػػات دقيقػػة عشػػظ كصػػػر لػػظ  ,شخ األهشيػػة فػػي تػػػيتخ أقػػل هػػغ غيػػخيالسخػػا  -
 كلعائمتظ ..........ال .

, كال يسكػػػػغ ألي عتظ فػػػػي تػػػػػيتخ بشذػػػػخ هػػػػا ال تخغػػػػب بػػػػًال يسكػػػػغ ألصػػػػجقائظ تذػػػػػيً سػػػػس  -
 شخز إرساؿ تغخيجي تحت حدابظ.

, كال تحتػػاج سػػػى أف تزػػيف الٍػػاش تػػاؽ فػػي الياشــتاق هػػغ أفزػػل هسيػػدات تػػػيتخ ٌػػي  -
 رسػائل كقػخا ة ببرسػاؿ دػتخجهيغسمل الدػساحك ,هتػابعي ٌػحا السػضػػعرسػالتظ لترػل إلػى 

 2ة.قريخ 
 .1العاهة األخبار لستابعة سخيعة شخيقةك  التحجيث الدخيع لؤلخبار كاألحجاث -

                                                           

 . 14/08/2016تاري  االشبلع : /www.almasiamarketing.comالسػقع االلكتخكىي:  -1
- الٍاشتاؽ يسكشظ هغ هتابعة أخبار أك أحجاث هعيشة كالتفاعل هعٍا, عغ شخيق كتابة التغخيجة التي تخيج عغ هػضػع هحجد

تػيتخ كاىت هغ أكائل السػاقع التي استخجهت الٍاشتاؽ, صحيح أف أغمب الذبكات “#” . هع كتابة الكمسة الخئيدة أهاـ رهد 
 أصبحت تجعع الٍاشتاؽ , لكغ ليذ كتػيتخ فالٍاشتاؽ في تػيتخ أكثخ تأتيخا كىذاشا. عيةاالجتسا

 .11عمي هػفق فميح, هخجع سبق ذكخي, ص -2

http://www.almasiamarketing.com/
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 ىذخ السعمػهة أصبح سٍل كسخيع كبديط.  -
بػػػؾ كيدػػسح بتكػػػيغ عبلقػػات جيػػجة هػػع شػػتى أىػػػاع البذػػخ  التػػػيتخ أكثػػخ اىتذػػارا  هػػغ الفػػيذ -

 .كل هكافهغ 
 يرل إليظ الخبخ سخيعا  كشازجا  كربسا هغ هػقع الحجث هباشخة . -
 اإلحاشة بأخبار هغ يٍسظ عغ شخيقً هباشخة . -
 االستفادة هغ تجار  اآلخخيغ كاستذاراتٍع . -
 تكػيغ صجاقات كهشاقذات هع شخريات ٌاهة أك هذٍػرة في كل هجاؿ تٍتع بً . -
كالػػخكابط السٍسػػة ألي هػضػػػع قػػج يٍسػػظ فػػي  الحرػػػؿ عمػػى زبػػجة الفػائػػج كأشػػٍخ السقػػػالت -

 2 اإلىتخىت هغ خبلؿ االشتخاؾ في السجسػعات الَسْعشية بحلظ .
 االجتسػاعيكالتػاصػل  ,كعاهػل التشػػع ,التعبيػخة كحخيػ ,ي اإلخبػار  كعاهػل ,االستخجاـسٍػلة  -

 .3كاإلثارة
 عيػب مػقع التػيتخ: -2

 :4يمي  كهغ بيغ العيػ  ها ,السػاقعغ العيػ  هثمً هثل هختمف ال يخمػ هػقع التػيتخ ه
 سخعة اىتذار الذائعات . -
 ٌشاؾ قمة يشتحمػف شخريات السذاٌييخ. -
 .كثخة التٍخيج كعجـ االستفادة الججية هشً بالشدبة لمبعس كهغ ثع ضياع األكقات -
إذا كػػػاف لػػػجيظ صػػػعػبة فػػػي التعبيػػػخ عػػػغ األفكػػػار  ,حخفػػػا 140كػػػل تغخيػػػجة تقترػػػخ عمػػػى  أف -

 الخاصة بظ في بزع كمسات, سػؼ يذكل تػيتخ تحجيا لظ.
كجػد إعبلىات هدعجة تطٍخ عمي صفحً السدتخجـ, كحاكؿ السػقع تػجارؾ هغ عيػ  تػيتخ  -

ٌػػحي السذػػكمة عػػغ شخيػػق خاصػػية حجػػب ٌػػحي اإلعبلىػػات حيػػث أصػػبحت ال تطٍػػخ لمسدػػتخجـ 
 5 تطٍخ لؤلشخاص السترفحيغ لحدابً لحلظ ال تداؿ السذكمة بجكف حل.كلكشٍا في السقابل 

                                                                                                                                                                                     

 .08هخجع سبق ذكخي, ص, الحكيع عبج ٌشا  1-
 . 14/08/2016تاري  االشبلع :  www.almasiamarketing.comالسػقع االلكتخكىي :  -2
 درجـة عمـى وتأثيخىـا  )تـػيتخ (االجتسـاعي التػاصـل لسػقع الدعػدي الذباب استخجامات :"دمحم بغ عمي بغ دمحم الدػيج -3

 اإلعػبلـ كميػة السٍشيػة, كاإلشػكاالت التصبيقػات االجتساعيػة التػاصػل كسػائل , هػؤتسخ"التقميجيـة اإلعـالم بػسـائل عالقـتيع
 .58ص ,2015هارس 10/11اإلسبلـ, الخياض, الدعػدية, سعػد بغ دمحم اإلهاـ جاهعة ,كاالتراؿ

 .14/08/2016تاري  االشبلع : www.almasiamarketing.comالسػقع االلكتخكىي :   -4
 .14/08/2016تاري  االشبلع : www.ts3a.com:  السػقع االلكتخكىي  -5

http://www.almasiamarketing.com/
http://www.almasiamarketing.com/
http://www.ts3a.com/
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 1 .الخجهة إذا ألغيت القجيع اشتخاكظ استعادة يسكغ ال -
 مػقع اليػتػب :الفخع الثالث 

ع هدايا ك   يمي : عيػ  اليػتػ  هاهغ ٌأ
 مدايا اليػتػب: -1

يكالسؤسدات  لؤلفخاديػفخ اليػتػ  العجيج هغ السدايا   :2يمي  كسا ٌك
كبػػػػجكف  اسػػػػتخجاـ خجهػػػػة يػتيػػػػػ  لمػصػػػػػؿ إلػػػػى كسػػػػائل اإلعػػػػبلـ ٌػػػػي رخيرػػػػة كسػػػػٍمة إف -

 3.تكمفة
 .خجهات يػتيػ  ىطيفة ككاضحة كسٍمة االستعساؿ كاالشتخاؾ -
 يػتيػ  لجيً هجسػعة كاسعة هغ أشخشة الفيجيػ في هختمف الف ات. -
 دائسا  الى يػتيػ  . إضافتٍايسكشظ البقا  هحجث هع أشخشة الفيجيػ الججيجة التي يتع   -
 يسكشظ عخض إبجاعظ كهٍارتظ هغ خبلؿ يػتيػ  كلٍحا فائجة كبيخة عميظ. -
 التعخؼ عمى الشاس هغ خبلؿ يػتيػ  . غيسك -
يسكشػػػػظ الػػػػتعمع هػػػػغ خػػػػبلؿ يػتيػػػػػ  كالحرػػػػػؿ عمػػػػى قػػػػجر كبيػػػػخ هػػػػغ السعمػهػػػػات كاعصػػػػا    -

 هغ الشاس في فتخة قريخة هغ الػقت. السعمػهات لكثيخ
 .يػفخ الساؿ كالجٍج  -
بػػخبط حدػػا  ادسػػشذ بقشػػاة يػتيػػػ  الخػػاص بػػظ  إهػػايسكشػػظ ربػػح السػػاؿ هػػغ يػتيػػػ  كذلػػظ  -

 .أخخى عسمية تدػيق الكتخكىي  أيعبخ  أكالسػجػدة فيٍا  كباألفبلـ
 عيػب اليػتػب : -2

ع عيػ  اليػتػ  هايمي  : 4هغ بيغ ٌأ
 أي شخز يسكشً هذاركة فيجيػ خاص بً هٍسا كاف هحتػاي. -
قيغ - ع  ٌشاؾ ىػع هغ العشف عمى بعس هػغ أشػخشة الفيػجيػ عمػى السػقػع يدػجمٍا السػخٌا كغيػٌخ

 التفاخخ باالعتجا  عمى البذخ كالحيػاف. أكلشذخي 
 العاهة. لآلدا ٌشاؾ أشخشة فيجيػ هخمة  -

                                                           
 .08هخجع سبق ذكخي , ص,  الحكيع عبج ٌشا  -1
 .14/08/2016تاري  االشبلع : www.ts3a.com:السػقع االلكتخكىي-2
 .11عمي هػفق فميح, هخجع سبق ذكخي,  ص -3
 .11,  صالسخجع ىفدً 4
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 غدك الخرػصية. إلى قج يؤدي استخجاـ الخجهة  -
 التعجي عمى حق السؤلف. إلىقج يؤدي استخجاـ الخجهة  -
أف غالبػػا هػػا يتمقػػي هػقػػع يػتيػػػ  ىقػػجا بػػيغ  التػػأليف حيػػثك  قػػػاىيغ حقػػػؽ الشذػػخ هخاعػػاة عػػجـ -

عمػػي االىتخىػػت لقػػػاىيغ حقػػػؽ  السعخكضػػةهحتػياتػػً  إخزػػاعبدػػبب فذػػمً فػػي  كاآلخػػخالحػػيغ 
 الشذخ كالتأليف.

ػػا   - عمػػي الػػخغع هػػغ أف بشػػػد خجهػػً يػتيػػػ  تسشػػع تحسيػػل اي هػػػاد هػػغ السحتسػػل اف يػػتع اعتباٌر
 1 االىتخىت. إلي إرسالٍافبف عجـ القجرة عمي فحز جسيع همفات الفيجيػ قبل  ئقةالغيخ 

 خابع : مػقع جػجل بالسالفخع ال
ي كسا جػجل يتستع هػقع  يمي : ببلس بسجسػعة هغ السدايا كالعيػ  ٌك

 السدايا :-1
ع هدايا ٌحا السػقع هايمي  : 2هغ ٌأ

ل لكػغ جػجػ الفػيذ بػػؾ: ٌػي السقابػل الدػٍل لشطػاـ قػػائع األصػجقا  فػي  circlesىطاـ الجكائخ  -
, حيث قجهت جػجل الجكائخ بذػكل بدػيط سػٍل الػتحكع هػغ خػبلؿ بالتأكيج لغ تقجـ شي ا تقميجيا

أيزػػا الخرػصػػية التػػي سػػشتحجث عشٍػػا غ دائػػخة ألخػػخى ك تقدػػيع الػػجكائخ ك سػػحب األصػػجقا  هػػ
 الحقا .

, حيػث يسكشػظ الػخد ككتابػة س تفاعميػة: التشػيٍات في جػجل ببلNotificationىطاـ التشػيٍات   -
إضػػافة األصػػجقا  لمػػجكائخ هػػغ خػػبلؿ صػػشجكؽ التشػيٍػػات بػػجكف فػػتح الرػػفحة الخاصػػة ك تعميػػق 

 .بػؾ الفيذهػقع بالسػضػع كسا في 
 : تػػػفخ جػجػػل العجيػػج هػػغ هسيػػداتفميكػػخ هػقػػعتػػػيتخ ك  هػقػػعبػػػؾ ك  الفػػيذهػقػػع الػػجهج بػػيغ   -

دكف أف يزػػػػصخ  حيػػػث يسكشػػػػظ هتابعػػػة أحػػػػج األفػػػخاد ,تػػػػػيتخ هػقػػػع أيزػػػػابػػػػؾ ك  الفػػػػيذ هػقػػػع
 فقط .لكشظ لغ تخى هغ هذاركاتً سػى ها يجعمً عاـ  ,إلضافتظ في دكائخي

جػل حيػث : ببداشة ٌػ زر لمسذاركة يراحبظ فػي اسػتخجاهظ لجسيػع خػجهات جػ  shareزر   -
لفػػتح جػجػػل  االضػػصخارأي رابػػط عمػػى صػػفحتظ الخاصػة دكف يسكشػظ هػػغ هذػػاركة أي شػي  ك 

 س .ببل

                                                           

 . 14/08/2016تاري  االشبلع  mynewsq.blogspot.com :السػقع االلكتخكىي  1
 . 14/08/2016تاري  االشبلع   www.exahost.com.saالسػقع االلكتخكىي :   2-

http://www.exahost.com.sa/
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جػجل تعير داخل هسمكتٍػا كثيػخا بػجهجٍا جسيػع الخػجهات هػغ  هػقع جعمظيس دهج الخجهات: -
بحيػػػث تدػػػتصيع التفاعػػػل هػػػع األعمى بحيػػػث تكػػػػف هختبصػػػة جسيعػػػا ك خػػػبلؿ الذػػػخيط األسػػػػد بػػػ

س فػػي أي هكػػاف فػػي جػجػػل أثشػػا  البحػػث أك أثشػػا  هخاجعتػػظ لبخيػػجؾ اإللكتخكىػػي أك جػجػل بػػبل
ا . Docsأك  calendarأك  reader استخجاهظ لخجهات  أك غيٌخ

ىعػػع يجػػب التحػػجث عػػغ كػػل ٌػػؤال    : Hangoutالسحادثػػات السكتػبػػة ك الرػػػتية ك السخئيػػة ك   -
في ىقصػة كاحػجة بدػبب التكاهػل بيػشٍع . حيػث تػػفخ لػظ جػجػل هػغ خػبلؿ السترػفح هحادثػات 

ذلػػػػظ بتشرػػػػيب إضػػػػافة ( ك  HDأيزػػػػا هحادثػػػػات فيػػػجيػ )هتػػػػػفخة بجػػػػػدة عاليػػػػة أيزػػػا صػػػػتية ك 
 1بديصة عمى السترفح .

ػا فػي : قجهت في جػجل ببل Privacyالخرػصية   - س إعجادات خرػصية هػغ الشػادر أف ىخٌا
حكع في خرػصيا كػل جػد  هػغ صػفحتظ أخخى . حيث تسكشظ جػجل هغ الت اجتساعيةشبكة 

  .هذاركاتظ بذكل هدتقل يزسغ كصػلً لسغ تخيج هغ األصجقا  ك 
هحتػخؼ ألقرػى ر هتصػػر ك عخض الرػر : قجهت جػجل لشا فػي شػبكتٍا ىطػاـ عػخض صػػ   -

جعمػت هدػاحة تخػديغ الرػػر غيػخ ك  Google photosنــ  Picasaدرجة كسػا أعػادت تدػسية خجهػة 
 هحجكدة .

ركة أك زر هػغ خػبلؿ صػشجكؽ السذػا سالسذاركة : ٌي أسػٍل هػا يسكػغ فعمػً هػع جػجػل بػبل  -
ؿ زر تتيح لظ جػجل تزسيغ أي صجيق في السذػاركة هػغ خػبلك  ,السذاركة في شخيط جػجل
أيزػػػػػػػا الػػػػػػػتحكع البدػػػػػػػيط فػػػػػػػي الخػػػػػػػط كجعمػػػػػػػً سػػػػػػػسيظ أك هائػػػػػػػل أك + قبػػػػػػػل اسػػػػػػػع الرػػػػػػػجيق ك 

 عبلهات. باستخجاـ  هذصػ 
: حيػػػث تػػػػفخ لػػػظ جػجػػػل هػػػغ أكؿ يػػػـػ لػػػظ فػػػي الخجهػػػة  Data Liberation تشديػػػل البياىػػػات  -

إهكاىية تحسيل همفظ لجيٍع كػاهبل أك تحسيػل جػد  هعػيغ فقػط كالرػػر أك الػجكائخ أك هعمػهػات 
يسكشػػػظ الػصػػػػؿ لمسيػػػدة هػػػغ لسمػػػف الذخرػػػي أك السذػػػاركات كذلػػػظ فػػػي همفػػػات هزػػػغػشة  ك ا

 .2خبلؿ صفحة إعجادات الحدا 
 العيػب  : -2

ع عيػ  ٌحا   : 3يمي السػقع  هاهغ ٌأ
                                                           

 .14/08/2016االشبلع  تاريخwww.exahost.com.sa السػقع االلكتخكىي 1- 
 .السخجع ىفدً -2
 .14/08/2016تاري  االشبلع   www.exahost.com.saالسػقع االلكتخكىي :  -3

http://www.exahost.com.sa/


 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 50 - 

أىػػػػً ال يتػػػػػفخ فػػػػي صػػػػفحات إعػػػػجادات عيػػػػػ  هثػػػػل  ىالذػػػػات بأىػاعػػػػً : يحتػػػػػى الذػػػػات عمػػػػ  -
ت تتحػػجث هػػع ٌػػحا العيػػب يعصمػػظ أحياىػػا إذا كشػػك  ,الحدػػا  أك صػػفحة إعػػجادات الخرػصػػية

 .حدابظ تجج أف السكالسة تع قصعٍا اىتقمت أثشا  الحجيث إلى إعجاداتأحج األصجقا  صػتيا ك 
قالػت جػجػل أىٍػا تعسػل بالفعػل عمػى الرػفحات فخ هجسػعات أك صػفحات تجاريػة: ك ـ تػاعج  -

ا لبزعة أسابيع ربسا ترل لذٍػر حيث تخيج جػجل إضػافة هسيػدات  لكغ سيتع تأجيل إصجاٌر
كسػػا أف ٌشػػا  ,الفػػيذ بػػػؾلتأكيػػج هػػغ هثيبلتٍػػا عمػػى فيٍػػا تجعمٍػػا جاذبػػة لمذػػخكات ك أفزػػل با

بػػحلظ يػػتع حػػل فػػي خجهػػة جػجػػل بمػػذ ك  Google groupsأخبػػار عػػغ دهػػج هجسػعػػات جػجػػل 
 هذكمة عجـ تػافخ هجسػعات لكشٍا أخبار غيخ أكيجة بعج .

 . الفيذ بػؾفي  Notesعجـ تػافخ ها يػازي   -
عػجـ كجػػد تبػايغ بػيغ السذػاركات  : الكثيخ هغ األصجقا  تزايقػا هغ ألػػاف الخجهػة كاأللػاف  -

 بعزٍا . ك 
س إضػػػافات تخبصػػػً بالسترػػػفحات بصخيقػػػة إضػػػافات السترػػػفحات:ها زاؿ يػػػشقز جػجػػػل بػػػبل  -

   بػؾ. الفيذ هػقعتػيتخ ك  هػقع أفزل كسا ىخى هغ
 .عجـ كجػد تصبيقات ك ألعا    -
 .عجـ كجػد رسائل شخرية   -

 الثاني : خرائز مػاقع التػاصل االجتساعي سصمبال
كأشػػكاؿ هتعػػجدة كتػػػفخ أىػػػاع  االىتخىػػت, عمػػى هختمفػػة هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي لٍػػا صػػفات

شػػاؾ االترػػاالت, هػػغ  ,السذػػاركة : ٌػػي( 2008) هايفيمػػج حػػجدٌا الخرػػائز العاهػػة بعػػس ٌك
 1التخابط. ,السجتسع ,السحادثة ,االىفتاح
 سػاقع التػاصل االجتساعيااليجابية ل خرائزال : األولالفخع 

 يمي : هػاقع التػاصل االجتساعي ها كهدايا كهغ بيغ خرائز
 صػفحة إىذػا  ٌػي االجتساعيػة سػاقػعال إلػى لمػجخػؿ األكلػى الخصػػة :بالـحات التعخيـف  -

ػي ,2ةشخرػي كهمفػات هعمػهػات ػا, السدػتخجـ يزػعٍا التػي الرػفحة ٌك  هػغ كيقػـػ كيصػٌر
ات السػسػيقى الرػػرك الػشز,  خػبلؿ هػغ بشفدػً بػالتعخيف خبللٍػا ػا كالفيػجيٌػ  هػغ كغيٌخ

                                                           
1
 -sylvia m. Chan-olmsted، moonhee cho، sangwon lee،  user perceptions of social media: a 

comparative study of perceived characteristics and user profiles by social media، online 

journal of communication and media technologies volume: 3 /04 october - 2013 ،p154  

 .08هخجع سبق ذكخي, ص,  الحكيع عبج ٌشا  2-
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 عبلقػاتٍع كتشطػيع بتعب ػة االجتساعيػة لؤلشػخاص سػاقػعال تدػسح كسػا ,األخػخى  الػضػائف
 1كصفحاتٍع الذخرية بالصخيقة التي يحب أصجقائٍع رؤيتٍع. االجتساعية

ػػ : الذخرـية الرـفحات / الذخرـية السمفـات -  الذػخارة كلعػل شػيػعا   األكثػخ االسػتخجاـ ٌك
 فػي األصػجقا  بػيغ الذخرػي التػاصل بٍجؼ كاىت اليـػ االجتساعي ى لسػاقع التػاصلاألكل

 الذػخز عاسػ ىمػع ؼالتعخ  ظيسكش الذخرية فاتمالس عبخك ,2هعيغ هجتسع أك هعيشة هشصقة
 كالرػػرة تساهػات,ٌاال ,لبمػجا السيبلد, كتاري  الجشذ,: ثله ًعش األساسية ػهاتمالسع كهعخفة

 3.ػهاتمالسع غه اٌغيخ  إلى باإلضافة الذخرية
 تغصيػة عمى قادرة التقميجية اإلعبلهية كالػسائل االجتساعية سػاقعال هغ كل تقشيات  ل:الػصػ -

 التقميجيػة اإلعبلهيػة الػسػائل أف إال ,عالسيػا الشػاس هػغ كبيخ عجد إلى الػصػؿك  ,كاسع ىصاؽ
 أقػل بصبيعتٍػا االجتساعيػة سػاقػعال بيشسػا كالتػزيػع كاإلىتػاج التشطػيع فػي هخكديػة تكػػف  هػا عػادة

 هشطساتٍػا أف كسػا ,كاالىتفػاع التػزيػع فػي الشقػاط هػغ العجيػج عمػى تعتسج بكػىٍا كتتسيد هخكدية
 4.ٌخهية غيخ

 الجكليػة حيػث الحػجكد فيٍػا حصعكتػت ,5كالسكاىيػةالجغخافيػا  الحػػاجد تمغػى حيػث: ة العالسيـ -
كسػا يسكػغ قػخا ة ,6كسػٍػلة بدػاشةب الغػخ  فػي الفػخد هػع لفػي الذػخؽ التػاصػ الفػخد يدػتصيع
   7العالسية كالسحمية. األخبار آخخكسساع 

                                                           
 .52ص ىػهار, هخجع سبق ذكخي, ىاريساف هخيع -1
, همتقى العسل "اإلنداني العسل خجمة في االجتساعي التػاصل شبكات دور :"الحخبي الراعجي هبارؾ هدفخ سمصاف -2

 .15, ص2013اإلىداىي, الدعػدية ,
 ,"مػقف أساتحة الجامعات العخاقية إزاء دور مػاقع التػاصل االجتساعي في نذخ ضاىخة اإلرىاب :"هجيغ عسخاف التسيسي 3-

 .8, الجاهعة السدتشرخية, العخاؽ , ص2016/ 75هجمة آدا  السدتشرخية, العجد 
ا هخكد الجراسات  -4 جاهعة السمظ  اإللكتخكىية, االجتساعي التػاصل كشبكات السعخفة, اإلستخاتيجيةسمدمة دراسات يرجٌر

 , هتػفخ عمى االىتخىت.2012 / 39 اإلصجار ,عبج العديد
 .08هخجع سبق ذكخي, ص, الحكيع عبج ٌشا  -5
جاهعة  ,ي"العخب الذباب لجى واالجتساعي الدياسي الػعي تشسية في اإلجتساعي التػاصل شبكات دور:"كرقمة بغ ىادية -6

 . 4, صهتػفخ عمى االىتخىت الجمفة,
آثار استخجام الجسيػر الخياضي الجدائخي لسػاقع التػاصل االجتساعي ، بحث متسحػر لمبعج الثقافي  ة:"فشجكشي حسد  -7

كاالتراؿ الخياضي, هعٍج التخبية الخياضية كالبجىية, , أشخكحة هكسمة لشيل شٍادة الجكتػراي في فخع اإلعبلـ "االجتساعي
 .102, ص2014/2015, السػسع الجاهعي 03جاهعة الجدائخ
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 الخهػػز المغػة, كبدػاشة حػخكؼمل باإلضػافة ـتدػتخج االجتساعية سػاقعفال : االستخجام سيػلة -
 1التفاعل. سدتخجـمل دٍلالتي ت كالرػر

كسائل اإلعبلـ االجتساعي عغ التقميجيػة لتػاصل االجتساعي ك حيث تتسيد هػاقع االسحادثة :   -
التفاعػػػل هػػػع الحػػػجث أك الخبػػػخ أك حادثػػػة فػػػي اتجػػػاٌيغ, أي السذػػػاركة ك هػػػغ خػػػبلؿ إتاحتٍػػػا لمس

 2السعمػهة السعخكضة.
ػي رسػائل  بالتفاعػل االجتسػاعي هػاقػع التػاصػل تتسيػد :التفاعميـة  - بػيغ السخسػل كالسدػتقبل ٌك

ا بجاية هشح االجتساعية سػاقعال سعت قجك  ,3عكذ كسائل إعبلـ التقميجية اتجاٌيغذات   ضٍػٌر
ا فالتفاعميػة  ,4االىفتػاحك  كالتصػػر االسػتسخارية لزػساف أفخادٌػا بػيغ التفاعميػة تجدػيج إلػى ضٍػٌر

أك هػػع تكشػلػجيػػا  اآللػػةأك هػػع  اإلعبلهيػػةتعشػػي أيزػػا تعشػػي تفاعػػل الفػػخد هػػع هحتػػػى الػسػػيمة 
 .5كتصبيقاتٍا 

كسػػا  ,كالسذػػاركة الفعػل لمػػخدكد هفتػحػة هػاقػع التػاصػػل االجتسػػاعي خػػجهات عطػعه: االنفتــاح   -
ذلػػظ  أهػػاـ عػائػػق أي تػجػػج هػػا كىػػادرا ,السعمػهػػات كتبػػادؿ كالتعميقػػات, تذػػجع الترػػػيت, أىٍػػا

 .6هشً كاالستفادة السحتػى  إلى الػصػؿ
 سػػؽ  السػسػيقى, األلعػا , هثػل هذػتخكة هرػمحة خػبلؿ هػغ تبشػى شػبكات ٌػي :االىتسـام  -

 كاالترػاالت,لمتفاعػل  أىٍػا جحابػة كسػا ,كغيػخي الخارجيػة كالذػؤكف  الرػحة ة.الدياسػ السػاؿ,
 7.كاألهغ الخرػصية هخاكؼ كرفع

شاؾ  :1خرائز أخخى ٌي  هغ يزيف ٌك
                                                           

 .4, صهخجع سبق ذكخي, كرقمة بغ ىادية 1-
 .26/27ص  ,2013, األكلىدار الشفائذ لمشذخ, األردف, الصبعة  ،"ثػرة الذبكات االجتساعية:" خالج غداف السقجادي 2-

يع  -3  استخجاميا خالل مغ التدػيق في االجتساعي التػاصل مػاقع دور :"الخزخ السجىي, أهيشة عبجالقادر عميإبخٌا
هجمة األكاديسية األهخيكية العخبية لمعمـػ  ,"2016-2001ةالدعػدي العخبية السسمكة حالة دراسةن: لإلعال  كػسيمة

 .64, ص28/2018كالتكشػلػجيا, العجد
 اإلصالح أولػيات تختيب في االجتساعي التػاصل مػاقع دور :"التسيسي كيػش كخيع الفتبلكي, خمف دمحم سعجي حديغ -4

 .103, ص8005/2015 – 1995: اإلصجار 30السجمج:  اإلعبلهي,, هجمة الباحث ت"الجامعا أساتحة لجى الدياسي
, هجمة دراسات, جاهعة عسار "الججيج اإلعالم عمى تصبيقاتياو  نطخية االستخجامات واالشباعات :"رايذ عمي إبتداـ -5

 .199, ص01/2016ثميجي, األغػاط, العجد
6 - Antony Mayfield. what is social media? an e-book. www.iCrossing. com/ebooks. 
7 - Alessandro Acquisti. Ralph Gross . Imagined Communities:Awareness، Information 

Sharing، and Privacy on the Facebook Pre-proceedings version. Privacy Enhancing 

Technologies Workshop (PET)، 2006.p01. www.heinz.cmu.edu. 
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إف ٌػػػػجؼ السػاقػػػػع االجتساعيػػػػة خمػػػػق جػػػػػ هػػػػغ التػاصػػػػل فػػػػي هجتسػػػػع افتخاضػػػػي تقشػػػػي يجسػػػػع   -
هجسػعػػػػة هػػػػغ األشػػػػخاص هػػػػغ هشػػػػاشق كدكؿ هختمفػػػػة عمػػػػى هػقػػػػع كاحػػػػج, تختمػػػػف كجٍػػػػاتٍع 

 كهدتػياتٍع كألػاىً, كتتفق لغتٍع التقشية.
االجتساع يكػف عمى كحجة الٍجؼ سػا  التعارؼ أك التعاكف أك التذاكر أك لسجػخد التخفيػً  إف  -

 فقط كتكػيغ عبلقات ججيجة, أك حب لبلستصبلع كاالكتذاؼ.
إف الذػػخز فػػي ٌػػحا السجتسػػع عزػػػ فاعػػل, أي أىػػً يخسػػل كيدػػتقبل كيقػػخأ كيكتػػب كيذػػارؾ,   -

كيدسع كيتحجث, فجكري ٌشا تجاكز الجكر الدػمبي هػغ االسػتساع كاالشػبلع فقػط, كدكر صػاحب 
السػقػػػع فػػػي ٌػػػحي الذػػػبكات دكر الخقيػػػب فقػػػط, أي االشػػػبلع كهحاكلػػػة تػجيػػػً السػقػػػع لمتػاصػػػل 

 اإليجابي.
سػتخجهٍا الصالػب لمػتعمع, كالعػالع لبػث عمسػً كتعمػيع الشػاس, : حيػث السـتعساالتالتشػع وتعـجد ا -

كػحا  السعمػهػات اتيػتقش اسػتخجاـ إتقػاف إلػى باإلضػافة , كالكاتػب لمتػاصػل هػع القػخا ... ٌك
 2.ةيسيالتعم سٍاراتال كتعديد

: اقترػػػػادية فػػػػي الجٍػػػػج كالػقػػػػت كالسػػػػاؿ, فػػػػي ضػػػػل هجاىيػػػػة االشػػػػتخاؾ التــــػفيخ واالقترــــادية  -
, فػػالفخد البدػػيط يدػػتصيع اهػػتبلؾ حيػػد عمػػى هػاقػػع  3كالتدػػجيل كالسجاىيػػة فػػي إىذػػا  الحدػػا 

التػاصػػل االجتسػػاعي, كليدػػت ذلػػظ حكػػخ ا عمػػى أصػػحا  األهػػػاؿ, أك حكػػخ ا عمػػى جساعػػة دكف 
 4 أخخى.

ــــة التجــــارة  -  التػاصػػػػل عمػػػػى هػاقػػػػع هشتجاتٍػػػػا بعػػػػخض كثيػػػػخة شػػػػخكات تقػػػػـػ حيػػػػث :اإللكتخوني
ع لؤلفخاد أف كسا ,االجتساعي  أيزا. الدمع التخكيج لبعس في دكٌر

 كفختػػً بسػػا االجتسػػاعي هػاقػػع التػاصػػل اسػػتصاعت فقػػج ,اإلعػػبلـ لػسػػائل الجكلػػة احتكػػار كدػػخ  -
 إعبلهيػة حخية هغ لٍا تػافخ كها ,هتصػرة بث إهكاىات هتعجدة كذات كإعبلـ اتراؿ قشػات هغ

 كدػخ ,السعشيػة الجكلػة كأجٍدتٍػا تػجخل دكف  كاألفكػار لػآلرا  الشذخ أك السدسػع أك لمبث السخئي
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 يتمقػاي أف فػي تخغػب الػحي السحتػػى  بث بٍجؼ كسائل اإلعبلـ عمى الجكؿ تفخضٍا التي القيػد
 1.الخأي العاـ

 االجتساعي التػاصل لسػاقع الدمبية الخرائز:  الثاني الفخع
ع الخرائز  2 :لمسػاقع التػاصل االجتساعي الدمبية كهغ ٌأ

 .الٍجاهة كاألفكار الجعػات بث  -
 .هخغػبة الغيخ السػاد عخض  -
 .كاالبتداز كالسزايقة كالفزيحة التذٍيخ  -
 .الخاصة الحقػؽ  اىتٍاؾ  -
 .الفذل اك القخاصشة لحاالت السػاقع ٌحي عخض إهكاىية  -
 .السػاقع ٌحي عمى اإلدهاف  -
سية شخريات هثل كاالحتياؿ الشرب هغ هشطسة عسميات خصأ في الػقػع إهكاىية  -  .ٌك
 .الذبكة داخل هعيغ بأفخاد كاالٌتساـ كالصبيعية االجتساعية العبلقات فداد  -

 االجتساعي التػاصل مػاقع دورالثالث : سصمبال
 :3يمي ٍا ٌي كساهدتخجهي حياة في كبيخ دكر االجتساعي التػاصل سػاقعل
 أف شػخز أي يدػتصيع حيػث كالشذػخ, كالتعبيػخ االختيػار فػي الػصػاية كاىعػجاـ الفخديػة إبخاز  -

 التعميقػات كيتمقػى كأفكاري, آرائً شخح في كصاية أي دكف  التػاصل االجتساعي هػاقع يدتخجـ
 . فيٍا أصحابً كيشاقر عميٍا

 تػػفخ كالسشتػجيات السػجكىات فػبعس السعمػهػات تػجاكؿ فػي كالدػخعة كالدػٍػلة الػػعي, ىذػخ  -
 دكؿ فػي تجػخي  التػي الدياسػية األحػجاث هثػل السثػارة القزػايا كالسػضػػعات عػغ هعمػهػات

 الفخصػة تتػيح إىٍػا بل اليسغ, في كالسغخ , ككحلظ كليبيا كهرخ تػىذ هثل اإلفخيقي الذساؿ
 شخيػق هثػل ٌػحي الحالػة فػي االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع كتعسػل عشٍػا, كاإلجابػة أسػ مة لتمقػي
 .األدكار تبادؿ هع هشٍا, يدتفيج كهغ السعمػهة يشذخ هغ تزع اتجاٌيغ, ذات

                                                           
 ,"الفيذ بػك إلى القبيمة مغ :السدتقبمية التحػالت في ودورىا االجتساعي التػاصل وسائل :"الدػيجي سشج جساؿ -1

 .27, ص2017العخبية الستحجة, الصبعة الخابعة  تااإلهار , اإلستخاتيجيةهخكد اإلهارات لمجراسات كالبحػث 
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صػػقل السعخفػػة كزيػػادة الثقافػػة, هػػغ خػػبلؿ التػاصػػل هػػع ثقافػػات ججيػػجة كأخػػخى غيػػخ هعخكفػػة,   -
 ككحلظ, فبف الشقاش الحي يجكر في فمظ كسائل االتراؿ يرقل السعخفة 

ات   - التدػػمية كالتخفيػػًت ألف ثػػخا  هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي كتشػػػع هػػا تبثػػً هػػغ أفػػبلـ كفيػػجيٌػ
 لمتدمية كالتخفيً .كهػسيقى كأغاٍف يػفخ الفخصة 

 1 االتراؿ. هٍارات غيكتحد السعمػهات اتيتقش عمى القائع عيالتعم قيتحق ضساف  -
سيػة هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي فػي العػالع العخبػي إف  -  الحيػاة هػغ أساسػيا   جػد ا   كػىٍػا ,ٌأ

سيػة تقػل كال اليػهيػة  تخّيػل األشػخاص هػغ العجيػج عمػى يدػتحيل حيػث كالسػا  الصعػاـ عػغ ٌأ
 "الدػحخية بالعرػا" االجتسػاعي التػاصػل كسػائل العػخ  السدتخجهػف  كيذّبً ,دكىٍا هغ الحياة
 التػاصػل كسػائل أف العػخ  السدػتخجهػف  كيعتقػج ,2 أيػجيٍع هتشػاكؿ فػي العػالع تجعػل التػي

 فبالشدػبة ع.حيػاتٍ إلػى اإلثػارة هػغ السديػج كتزػيف البٍجػة كتػجخل ,"الحياة تحّدغ" االجتساعي
 يذػعخكف  يجعمٍػع االجتسػاعي التػاصػل بػسائل اتراؿ عمى البقا  العخ , الذبا  هغ لمعجيج
 3."الحياة قيج عمى" بأىٍع

 أفأدكار هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي التػػػي عخضػػػشاٌا سػػػابقا ىدػػػتصيع هػػػغ خػػػبلؿ خرػػػائز ك 
فػػػي جسيػػػع السجػػػاالت فٍػػػي اعتبػػػخت فزػػػا   األدكارىقػػػػؿ أف ٌػػػحي السػاقػػػع لعبػػػت العجيػػػج هػػػغ 

المغػػات بػػيغ ثقػػافي لػػجعع الػػخكابط االجتساعيػػة كالرػػجاقة كالتعػػارؼ كىذػػخ الثقافػػات ك اجتسػػاعي ك 
اكحلظ عسمية التخفيً كالتدمية هػغ خػبلؿ الرػػر  ,حزاراتهختمف ال  ,كالسدػابقات تكالفيػجيٌػ

ع حػػػػػؿ هشرػػػػات سياسػػػػية تتبػػػػادؿ فيٍػػػػا الشػػػػاس هختمػػػػف آرائٍػػػػع ككج اعتبػػػػختكسػػػػا  ٍػػػػات ىطػػػػٌخ
تخكيجيػػػة هػػػغ خػػػبلؿ عػػػخض  خػػػخى لعبػػػت دكر أداة تدػػػػيقيةكهػػػغ جٍػػػة أ ,السػاضػػػيع الدياسػػػية

أف ٌػػػػحي  إال ,سػػػػتعساؿ كاألسػػػػعار كأهػػػػاكغ تػاجػػػػجٌااألفكػػػػار ككيفيػػػػة االالسشتجػػػػات كالخػػػػجهات ك 
عػجـ يات كالسزػار عمػى أفػخاد السجتسػع كالسؤسدػات هثػل التجدػذ ك تخمػػ هػغ الدػمب السػاقػع ال

اسػتغبلؿ ايجابيػات  األفػخادي يجػب عمػى كبالتػال ,ثقة كاىتٍاؾ الحقػؽ الخاصػة لمشػاسكال األهاف
 تشجخ عشٍا تكاليف كهجٍػدات. كفػائج ٌحي السػاقع خاصة أىٍا هجاىية كال
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 االستخجامات السختمفة لسػاقع التػاصل االجتساعي :خابعالسصمب ال
 ,اصل االجتساعي في هختمػف السجػاالتٌشاؾ العجيج هغ االستخجاهات التي تتيحٍا هػاقع التػ 

ػػحا ىػػاتج عػػغ الفػائػػج كالسدايػػا التػػي تتستػػع بٍػػا ٌػػحي السػاقػػع  التػاصػػل هػاقػػع تدػػتخجـك  ,ٌك
 1 .كالخاصة الحكػهية كالسػئدات السؤسدات قبل هغ تدايجه أساس ىمع االجتساعي

   مػاقع التػاصل االجتساعي والتعميع: األولالفخع 
ػع ٌػي التعمػيع فػي االجتساعية سػاقعال تصبيقات لعل  عمػى هباشػخ تػأثيخ لٍػا التػي التصبيقػات ٌأ

 تقخيػخ فػي األهخيكيػة الستحػجة بالػاليػات القػهيػة السػجارس ٌي ػات رابصػة سػجمت فمقػج ,السجتسع
 االجتساعيػةسػاقػع ال يدػتخجهػف  الػحيغ األهخيكيػة السػجارس تبلهيػح هػغ تقخيبػا % 60 أف لٍػا

 يتخػاشبػف  هػشٍع % 50 هػغ أكثػخ أف السفاجػتت هػغ كػاف بػل تعميسية, هػاضيع في يتحادثػف 
 السشػاشق إدارات غالبيػة فػبف ذلػظ كهػع ,الجراسػية بالػاجبػات خاصػة هػاضػيع فػي بالتحجيػج
 فتػخة أثشػا  االفتخاضػية االجتساعيػة االترػاالت كسػائل كػل تسشػع هتذػجدة لػائح تفخض التعميسية

 اآلبػا  الحطٍػا التػي السباشػخة الدػمػكية التجػاكزات ضػتلة عػغ رغسػا ٌػحا الجراسػي, الػجكاـ
 الستحػجة بالػاليػات القػهيػة السػجارس ٌي ػات رابصػةبٍػا  تقاهػ دراسػة كسػا خمرػت ,2كالتبلهيػح
 كالتي السجارس في لمسد ػليغ الزخكرية الشرائح بعس هشٍا الشتائج هغ العجيج إلى األهخيكية

 أضػخار أي هػغ شبلبٍػع حساية عغ كليتٍعؤ هد بيغ التػازف  تحقيق عمى هداعجتٍع إلى تٍجؼ
 العمػع إليػً كصػل هػا هع يتشاسب تعميع إعصائٍع عغ كليتٍعؤ كهد االىتخىت عمى تػاججٌع أثشا 

 :3يمي ها الشرائح تمظ كهغ ,كالعذخيغ الػاحج القخف  في كالتقشية
 السٍشية قجراتٍع كتصػيخ التجريذ ٌي ة أعزا  بيغ لمتػاصل االجتساعية السػاقع ـااستخج.   
  التعميسية العسمية في كتػضيفٍا االجتساعية لسػاقعا في التعميسية القجرات عغالبحث 
 الخجهة تػفخ عجالة عمى حخصال  . 
  االجتساعية لسػاقعا باستخجاـ الخاصة الدياسات تقييعإعادة . 

 هػغ خػجهاتٍا قيتدػػ  اتجػاي خصػػات تتخػح بػجأت السكتبػات بعػس أف الجراسػات بعػس تذػيخ
 عمػى الصػبل  هػغ خيػكث إقبػاؿ بعػج خاصػة االجتسػاعي, التػاصػل هػاقػع اسػتخجاـ خػبلؿ

 غيحػ كاحػج اتجػاي عمػى ركػدت السكتبات بعس أف إال بٍع, خاصة صفحات كإىذا  استخجاهٍا
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 فمػع ,سػاقػعال تمػظ تتيحٍػا التػي قػاتيالتصب تدػتثسخ كلػع فقػط صػفحات ببىذػا  باالٌتسػاـ قاهػت
 1.الستػافخة السعمػهات هرادر إلى لمػصػؿ كصبلت تتيح

 مػاقع التػاصل االجتساعي والسرالح الحكػمية:  الفخع الثاني
 كهيدػػرة سػخيعة كػسػيمة االجتساعيػة لسػاقػعا تػضيػف إلى حجيثا حكػهية هرالح عجة اتجٍت
 القػهيػة هرػمحة إدارة كقاهػت ,بػأكؿ أكال بأىذػصتٍا الشػاس كإلخصػار الشػاس آرا  عمػى لمتعػخؼ

 لمفػخد استكذػاؼ يسكػغ حيػث اليػف سػكشج عمػى افتخاضػية جديػخة ببىذػا  لمسحيصػات كاألجػػا 
 NASA ىاسا قاهت كبالسثل ,الكػف  دؼ  في الديادة تأثيخات اكتذاؼ أك األرض تحت كٍػؼ

 تعػخض التػي كفميكػخ ذلػظ تػػيتخ فػي بسػا االجتسػاعي التػاصػل آليػات بعػس هػغ باالسػتفادة
 األهخيكيػة البذػخية الػخحبلت لجشػة هخصصػات هخاجعػة فػي لمسدػاعجة الفػتػغخافيػة الرػػر

 تحقيػق إلػى هتػاصػل شخيػق فػي بعديسػة هزػي الجكلػة عمػى التأكيػج إلػى تٍػجؼ التػي لمفزا ,
  .2الفزا  استكذاؼ في الجخي ة التصمعات

 مػاقع التػاصل االجتساعي والدياسةالفخع الثالث : 
 بالسذػاركة السدتخجـ فيً يقـػ الحي الفزا  ذكلتاالجتساعية  التػاصل هػاقع أصبحت حيث

 حػػؿ االسػتفتا  كعسميػة السسارسػات كهختمػف تػجٍاتػً, ك آرائً إبجا  شخيق عغ هغ الدياسية
التػاصػل  سػاقػعكعشػج الحػجيث عػغ التػأثيخات الدياسػية ل ,3السػاقػع تمظ عبخ القزايا هغ العجيج

العخبيػػة كالتػػي دار فػػي الثػػػرات سػاقػػع االجتساعيػػة يتبػػادر إلػػى الػػحٌغ الػػجكر الػػحي لعبتػػً تمػػظ ال
ىذػخت الكثيػخ هػغ  2011فسشػح هصمػع العػاـ  ,حػلٍا كال يداؿ ججؿ كبيخ هغ قبل الستخرريغ

سيػػػػة   هػاقػػػػعالسقػػػػاالت كالجراسػػػػات كعقػػػػجت الكثيػػػػخ هػػػػغ السػػػػؤتسخات كالفعاليػػػػات التػػػػي ىاقذػػػػت ٌأ
ػػا عمػػى ىسػػاذ ج التػاصػػل االجتسػػاعي كقػػجرتٍا عمػػى التػػأثيخ فػػي تحفيػػد السذػػاركة الذػػعبية كتأثيٌخ

 سػاقػػػػعكقػػػػج كػػػػاف لمشسػػػػػ الكبيػػػػخ كالدػػػػخيع ل ,الحكػهػػػػة التذػػػػاركية كاآلليػػػػات السجتسعيػػػػة الججيػػػػجة
دكرا  ٌاهػػا  فػػي حذػػج كتذػػكيل  اسػػتخجاهٍا كاتجاٌػاتالتػاصػل االجتسػػاعي كالتحػػػالت فػػي أىسػػاط 

كقػج شػٍجت ٌػحي الفتػخة  ,اآلرا  كالتأثيخ السباشػخ عمػى التعبيػخ بػيغ الذػبا  فػي السشصقػة العخبيػة
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الت كاضػػحة فػػي اتجاٌػػات االسػػتخجاـ هػػغ األغػػخاض االجتساعيػػة كالتجاريػػة إلػػى األغػػخاض تحػػػ 
 .1 الدياسية عمى هدتػى السشصقة

 مػاقع التػاصل االجتساعي وقصاع الرحةالفخع الخابع : 
 الصػب بعػج عػغ الصػب الصبيػة, كالشرػائح باإلرشػادات الستعمقػة الرػفحات هختمف تتيح حيث

 كػسػيمة االجتساعيػةسػاقػع ال تبشػي الرػحية الخعايػة هجػاؿ فػي السٍشيػػف  بػجأ كلقػج،الػ ...البػجيل
 الخعايػة كهؤسدػات األشبػا  عمػى الزػػ  كلتدػميط ,خآخػ إلػى ىطيػخ هػغ السعخفػة كىذخإلدارة 

 القػجرة ٌػػ الصبيػة كف ؤ الذػ فػي هتخرػز اجتساعيػة شػبكة هػقػع اسػتخجاـ كهسيػدات ,الرحية
 االجتساعيةسػاقع ال كدكر ,2السٍشة لسسارسة السخخريغ قائسة كفق األعزا  كل فحز عمى
 هيداىيػة هػغ % 32 حػػالي يشفقػػف  إىٍػع حيػث الخرػػص كجػً عمػى األدكيػة شػخكات يٍػع

 3 .سػاقعال تمظ قادة آرا  عمى لمتأثيخ هحاكلة في الزخسة التدػيق
 مػاقع التػاصل االجتساعي و التدميةالفخع الخامذ : 

 بقزػا  السدػتخجـ خبللػً هػغ يقػـػ الػحي الستػشفذ تذػكل أصػبحت االجتساعي التػاصل هػاقع
 ٌػحي ذلػظ أصػبحت إلػى باإلضػافة كالتدػمية, األلعػا  هػاقػع هختمػف خػبلؿ هػغ فخاغػً كقػت

 جٍة أخػخى  كهغ كهباشخة, آخخيغ أفخاد هع المعبة ىفذ في اشتخاكً إهكاىية لمفخد تتيح األخيخة
تساهاتػً ٌػاياتػً هختمػف بسسارسػة السدػتخجـ خبللٍػا هػغ يقػـػ التػي البي ػة تذػكل أصبحت  ,4كٌا

 كحػخ  فارهفيػل أك الدراعيػة القخيػة االجتساعيػة الذػبكات صػاحبت التػي األلعػا  أهثمػة كهػغ
 تطٍػخ أىٍػا كسػا الفػيذ بػػؾ هػقػع عمػى كتػجػج ا.زيشجػ شػخكة أصػجرتٍا فارهفيػل السافيػا كلعبػة

 ألعزػا  تدسح كالمعبة تتر كآيبػد كآيباد فػف  آي ٌي أبل شخكة تشتجٍا أجٍدة عمى كتصبيق
 السحاصػيل كىسػػ ,كزراعتٍػا األرض بحػخث افتخاضػية هدرعػة بػبدارة االجتساعيػة الذػبكة

ػحي. الحيػاىػات كتخبيػة األشػجار زراعػة ككػحلظ كحرػادٌا االفتخاضػية  األكثػخ ٌػي المعبػة ٌك
 هميػػف  24.6 هػغ كأكثػخ شػخز هميػػف  62 الشذػيصيغ العبيٍػا عػجد بمػغ حيػث جساٌيخيػة

 حػػالي بػػؾ الفػيذ هذػتخكي إلػى العبيٍػا كىدػبة 2010 سػبتسبخ في بػؾ فيذال عمى هذجع
 البلعبػف  يحار  حيث ,هافيا تكػف  العرابات بعس تسثل لعبة فٍي ككرز هافيا أها % 10
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 كقػج المعبػة فػي قػػتٍع كتديػج جػػائد يخبحػػف  حيػث االجتساعيػة الذػبكة عمػى آخػخيغ العبػيغ
 ت 2009 لعػاـ كببػي جػائد كبػاألخز الكتخكىيػة لعبػة أحدػغ جػػائد عمػى ككرز هافيػا حػازت

ي  .1أىجركيج ٌاتف كعمي اآليفػف  كعمي االجتساعية الذبكات هغ العجيج عمى هػجػدة ٌك
 األعسال وإدارةاستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي في االستثسار الفخع الدادس : 

 الػجكر يسثػل اسػتثسارية هذػخكعات هجػاالت فػي االجتساعيػةسػاقػع ال خػجهات اسػتخجاـ كلعػل
ػا سػاقػعال تمػظ هػغ الستػقػع الكبيػخ سػاقػع ال ألف ٌػحا ,كالتجػارة األعسػاؿ عػالع عمػى كتأثيٌخ

 رجػاؿ عمػى بالسشفعػة يعػػد أف يسكػغ هسػا هتػاضػعة بتكمفػة الشػاس بػيغ ترػل االجتساعيػة
 السسكغ فسغ اتراالتٍع دائخة تػسعة إلى يتصمعػف  الحيغ الرغيخة األعساؿ كأصحا  األعساؿ

 تبيػع التػي لمذػخكات كبػاألخز الدبػائغ هػع العبلقػات إلدارة آليػة إلػى سػاقػعال تتحػػؿ أف
 عػغ اإلعػبلف فػي االجتساعية سػاقعال هغ االستفادة لمذخكات يسكغ كسا ,كالخجهات السشتجات
 كاىػت كلسػا ,فشيػة كإعبلىػات تجاريػة عبلهػات أك ىػز شخيػق عػغ سػػا  كبزػائعٍا خػجهاتٍا

 التػاصل فخصة لٍا تتيح االجتساعية سػاقعال فبف العالسي السحيط عمى ىذصة األعساؿ غالبية
 كرجػاؿ التجاريػة لمسؤسدػات الستاحػة األخػخى  الػسػائل كهػغ ,العػالع حػػؿ اترػالٍا حمقػات هع

 , Hub Culture  كمتذخ ٌب هثل اجتساعية شبكة ألعزا  الستاحة األهاكغ استخجاـ األعساؿ
ػي باإلىتخىػت, الػاقعيػة البي ػة يػجهج هػقػع كػأكؿ  2002 ىػػفسبخ فػي أىذػ ت التػي  خجهػة ٌك

 كأصػحا  األعسػاؿ رجػاؿ هػغ فيٍػا لبلشػتخاؾ هػجعػكف  أعزػا  عمػى تقترػخ اجتساعيػة شػبكة
 هخرػز لمعسػل هكاىػا تتزػسغ أجشحػة لٍػا كالتػي السختمفػة األعسػاؿ هجػاالت فػي الشفػػذ

ػىج سػيدخا في كجشيف الستحجة, السسمكة في لشجف هثل الكبخى  السجف في ألعزائٍا  كػىج ٌك
 فػي هتفخغػػف  هسثمػػف  لٍػا أف كسػا كسػشغافػرة, األهخيكيػة الستحػجة بالػاليػات فخاىديدػكػ كسػاف
 العػالع فػي التػاصػل فػخص لؤلعزػا  تتيح العيشية السػاقع ٌحي ,العالع في هػقع 60 هغ أكثخ

 2 .أعسالٍع إلى إضافية قيسة يزيف هسا االفتخاضي العالع جاىب إلى الػاقعي
 العبلقػات ةسمػح أك السػضػػعة الخصػة لشجػاح كسػيمة ٌاهػة االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع تعػجك 

 التػاصػل هػاقػع ىمػع الستػػفخة ػهػاتمالسع كسيػة أف إلػى باإلضػافة ,إشبلقٍػا سػخادال العاهػة
 بحيػث حاٌػ هػغ العاهػة العبلقػات قصػاع اسػتفاد فقػج كبالتػالي جاجػ كبيػخة أصػبحت االجتسػاعي
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 العاهػة العبلقػات لسدػؤكؿ يسكػغ فسثبل ,هعيغ هجتسع كضع هعخفة كاألدؽ لٍاألس هغ أصبح
 التػاصػل هػاقػع ىمػع الريشي الذعب تفاعل يجرس أف الريغ في عةملد التخكيج فيلخاغب ا

 يمػي كفيسػا ,ًتبلئسػ التػي التػخكيج ككسػائل الدػػؽ  كضػع ىمػع ؼسػيتعخ  كبالتػالي االجتسػاعي
 سػيحجث بعزػٍا االجتسػاعي التػاصػل لػسػائل هباشػخة كغيػخ هباشػخة ى أخػخ  تػأثيخات ىعػخض

 كالخػخكج العػالع فػي االقترادية التحػالت سخعة ىهج عمى هجتٍا تتػقف زهشية فتخة بعج تأثيخي
 1:كتذسل ,كالسالية االقترادية األزهات هغ
ا االجتسػاعي التػاصػلهػاقػع  تشػاهي دكر إف : السعخفـة اقترـاد نحػ التػجو  -  سػػؼ كاىتذػاٌر

 عمى لبلعتساد ىتيجة كالخجهات الدمع اقتراد حدا  عمى السعخفة اقتراد تعديد إلى يؤدياف
 ترػبح بحيػث ,كالسعمػهػات السعػارؼ عمػى الصمػب كازديػاد كتصبيقاتٍػا الستقجهػة التكشػلػجيػا

 الحػادي القػخف  فػي لمتشافدػية أساسػية كركيػدة األٌسيػة بالغػة إسػتخاتيجية" سػمعة "السعخفػة
 .كالعذخيغ

 االجتسػػاعي كهػاقػػع التػاصػػل عاهػػة اإلىتخىػػت شػػبكة تػػػفخ: االفتخاضــي االقترــاد إلــى التحــػل -
ػػػ  كتقمػػػيز ,الجسخكيػػػة الحػػػػاجد عمػػػى كالتغمػػػب ,االفتخاضػػػي االقترػػػاد لتشػػػاهي الفخصػػػة ,ةخاص 

هػغ  ىػػع ججيػج سػيطٍخ إىً أي ,االقتراد العالسي في االىجهاج عمى حدا  السحمي االقتراد
 شخديػا كإهػا إهػا فػي اآلخػخ هشٍسػا كل يؤثخ كربسا ,الػاقعي لبلقتراد لمػضع السػازي  االقتراد
 عكديا.

 عبػخ لسشتجاتٍػا إلى التػخكيج كالسحمية العالسية السؤسدات هعطع تدعى: التخويج تغيخ وسائل  -
 شميعػػة فػػي كالفعػػاؿ الستسيػػد هكاىٍػػا التػاصػػل االجتسػػاعي هػاقػػع تأخػػح كسػػػؼ ,هتعػػجدة كسػػائل

حػػاجدي  هتخصيػػة السدػػتٍجفيغ العسػػبل  إلػػى الػصػػػؿ فػػي سػػخعة تػػػفخي هػػغ لسػػا ,الػسػػائل ٌػػحي
 التقميجيػػة عمػػى الستػػاجخ يرػػعب هغخيػػة أسػػعار عػػخكض تقػػجيسٍا عػػغ فزػػبل ,كالسكػػاف الدهػػاف

 ,ىاحيػػػة هػػػغ إلكتخكىيػػػا إليٍػػػا الػصػػػػؿ شػػػخائٍا لدػػػٍػلة إلػػػى العسيػػػل يدػػػارع ثػػػع كهػػػغ ,هشافدػػػتٍا
بكبدػػة  كالذػػخا " عيشيػػً هتشػػاكؿ" فػػي أصػػبح قػػج فػػالسشتج ,أخػػخى  هػػغ ىاحيػػة تدػػػقً لػقػػت كتػػػفيخا

 .زر
 التػاصل هػاقع ججيجة الستخجاـ شخؽ  عغ باستسخار تبحث زالت ها األعساؿ شخكات إف 

 السدتٍمكيغ عمى األهخ ٌحا يشصبق كحلظ ,زيادة أعسالٍا في الحجيثة كالتكشػلػجيا االجتساعي

                                                           

 . 79, هخجع سبق ذكخي, صالدػيجي سشج جساؿ 1-



 انفصم األول2                                                      ماهيت مىالغ انتىصــم االجتماػي
 

 
- 61 - 

 أغخاض الذخا  في االجتساعي التػاصل هػاقع هغ السدتصاع قجر االستفادةيحاكلػف  الحيغ
 1.كغيخي

 االجتساعي الحخاك مػاقع التػاصل االجتساعي والفخع الدابع : 
ع هغ  التي االجتساعي الحخاؾ عسميات في تدتخجـ التي تكمفة كأقمٍا االتراؿ كسائل ٌأ

 هديخة هشطسػ استخجـ السثاؿ سبيلى فعم ,االجتساعية سػاقعال ٌي السجىية السشطسات تشطسٍا
 هغ أهكشتٍع هكثفة برػرة االجتساعية سػاقعال هغ هرفػفة 2009 عاـ الػششية السداكاة 
  ,األهخيكي العاصسة كاششصغ عمى هديخة في لمخخكج شخز ألف 200 هغ أكثخ تحخيظ
 هقارىة هذارؾ كل دعػة تكمفة هغ% 85 هغ أكثخ تػفيخ إلى األسمػ  ٌحا استخجاـ كأدى

 2 .هختمفة بصخيقة لمسديخة التخكيج فيٍا تع سابقة بسخات
 خبللٍا هغ يكػف  أف يدتصيع التي االفتخاضية البي ة االجتساعي التػاصل هػاقع أصبحت لقج

ا التي لمسعاييخ كفقا أصجقا ي السدتخجـ  في االستسخارية خبلؿ هغ تتيحً لسا ذلظ ,ٌػ يختاٌر
 3 .كاألصجقا  األسخة أفخاد هختمف هع كالفػري  الجائع االتراؿ

 .كالذكل التالي يػضح االستخجاهات السختمفة لسػاقع التػاصل االجتساعي في العالع العخبي
 االجتساعي التػاصل مػاقع  استخجام دواعي :(06الذكل رقع  )

 
 سػقعمتػفخ عمى ال ،03ص،2015 األول التقخيخ ،العخبي العالع في االجتساعي التػاصل وسائل تقخيخ السرجر :

fwww.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pd 

 

 

                                                           

 . 79هخجع سبق ذكخي, ص لدػيجي,ا سشج جساؿ1-
 .13,  صفميح, هخجع سبق ذكخيعمي هػفق  2-
 .69ص ىػهار, هخجع سبق ذكخي, ىاريساف هخيع -3

http://www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf
http://www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf
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 خالصة الفرل االول

ع السػاقع االجتساعية العالسية ك التي عخفت  هغ خبلؿ ٌحا الفرل القيشا ىطخة شاهمة عمى ٌأ
ا الى غاية  اىتذارا كاسعا عبخ كافة الجكؿ , كسا أف استعساالتٍا تعجدت كتشػعت , هشح ضٍػٌر

حا هغ خبلؿ الشذأة كالتصػر , أها عغ هدايا كعيػ  هػاقع التػاصل االجتساعي فٍي  اليـػ ٌك
 عجيجة كتؤثخ عمى االفخاد كالسؤسدات عمى حج سػا .

ية كالتخفيً كالتػاصل هع االصجقا  كسا أف لٍا أدكار عجيجة بالشدبة لبلفخاد هثل التدم
كاالقار , كالسؤسدات االقترادية كاالجتساعية ايزا استفادت هشٍا كػىٍا أداة تخكيجية 
كاعبلىية ك تػلج عبلقات هع الدبائغ كالستعاهميغ , خاصة كأىٍا هجاىية ال تكمف الػقت 

التدػيقي عبخ  كالساؿ كالجٍج , كهغ خبلؿ الفرل الثاىي سػؼ ىتعخؼ أكثخ عمى الشذاط
 ٌحي السػاقع بالتفريل.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثاني
 التػاصل االجتساعيالتدػيق عبخ مػاقع 
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 تسييج الفرل الثاني: 
ىػػاع كهختمػف األ ,لقج تصخقشا الى هاٌية هػاقع التػاصل االجتساعي هغ حيث السفٍـػ كالشذػأة 

السدػػتخجهيغ  فػػخادككػػحلظ خرائرػػٍا كالػػجكر الػػحي تمعبػػً فػػي السؤسدػػات كلػػجى األ ,االٍاهػػة لٍػػ
هاٌيػػػة التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي كتصػػػػر السػػػديج  سػػػػؼ ىتصػػػخؽ الػػػى فرػػػلخػػػبلؿ ٌػػػحا الكهػػػغ  لٍػػػا

هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي التدػيقي ككيفية استخجاـ السػاقع اإللكتخكىيػة فػي التدػػيق خاصػة 
كيحتػػػي  ,الػػحي يعػػج هحػػػر هٍػػع لٍػػحي الجراسػػة  فػي هختمػػف السجػػاالت  خاصػػة هجػػاؿ التدػػػيق

يدػػية تتسحػػػر كمٍػػا فػػي السفٍػػـػ التدػػػيقي لسػاقػػع التػاصػػل رئ باحػػثعمػػى ثبلثػػة ه فرػػلٌػػحا ال
ي كالتالي :االجتساعي   ٌك

 اإللكتخوني :  ماىية التدػيق األولالسبحث 
 التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيأبعاد  السبحث الثاني :
 كيفية التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي ) الفيذ بػك نسػذجا( السبحث الثالث :
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 اإللكتخوني  التدػيق ماىية :  األولسبحث ال
 حيػػث أصػػبحت أداة تدػػػيقية ,لقػػج تعػػجدت االسػػتعساالت السختمفػػة لسػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي

جػػخا  أىذػػصة التدػػػيقية هثػػل دراسػػة سػػمػؾ السدػػتٍمظ ك تدػػتخجهٍا السؤسدػػات فػػي األ الكتخكىيػػة
السعخكضػػػػة عبػػػػخ ٌػػػػحي السػاقػػػػع كعسميػػػػة بحػػػػػث كهعخفػػػػة اآلرا  حػػػػػؿ السشتػجػػػػات  االستقرػػػػا 
العبلقػػػػات هػػػػع الدبػػػػائغ  إدارةك يجيات التخكيجيػػػػة هثػػػػل اإلعبلىػػػػات ياغة االسػػػػتخاتصػػػػالتدػػػػػيق ك 

 ,كتمبيػػة الخغبػػات كالحاجػػات لسختمػػف الدبػػائغ عبػػخ ٌػػحي السػاقػػع السػػجى الصػيػػل ىكتػشيػػجٌا عمػػ
 الجفع اإللكتخكىية الحجيثة. الذخا  اإللكتخكىي عغ شخيق بصاقاتبيع ك عسميات ال إتساـكحلظ 

 : مفاىيع حػل التجارة اإللكتخونية األولالسصمب 
 السفػاٌيع بعػس عمػى التػقػف ارتأيشػا اإللكتخكىػي لمتدػػيق السختمفػة لؤلبعػاد التصػخؽ  قبػل

 .لػً الستػجاخل كالتػأثيخ السعػاىي لٍػحي الرػحيح بػالفٍع الفعالػة السسارسػة الرتباط ىطخا السختبصة
    1: السفاٌيع ألٌع هخترخ عخض يمي كفيسا

 : مفيػم التجارة اإللكتخونية األولالفخع 
 الشقاط التالية : إلىجل تحجيج هفٍـػ التجارة اإللكتخكىية يجب التعخؼ أهغ 

 لسؤسدات السختمفة األىذصة لسسارسة االىتخىت استخجاـتعخؼ بأىٍا اإللكتخونية:  /األعسال1
 فػي االىتخىػتفيٍا بسػا اإللكتخكىيػة لمػسػائط األهثػل االسػتخجاـ أىٍػا عمػى تعػخؼ كسػا األعسػاؿ,

 السعمػهػػات تكشػلػجيػػا اسػػتخجاـ تعشػػي اإللكتخكىيػػة األعسػػاؿ إف ,السشطسػػة أعسػػاؿ أدا 
 السعػاهبلت إىجػاز فػي كالدػخعة اليدػخ أجػل هػغ فقػط لػيذ األعسػاؿ هجػاؿ فػي كاالترػاالت

 . األعساؿ شخؽ أدا  في كيفي تحػؿ إحجاث أجل هغ كلكغ السعمػهات كتبادؿ
تعخيفٍػا  إلػىهغ أجل تحجيػج هفٍػـػ التجػارة اإللكتخكىيػة يجػب التصػخؽ  : اإللكتخونية /التجارة2

ي كسا  يمي : كأىساشٍا كهختمف هخاحمٍا ٌك
 السشتجػات بيػع ك شػخا  فػي االىتخىػتاسػتخجاـ  بأىٍػا تعػخؼأ/ تعخيـف التجـارة اإللكتخونيـة : 

 البػائعيغ بػيغ السعمػهػات كتبػادؿ آلخػخ, هػقػع هػغ حدػابيا أك هاديػا إهػا ىقمٍػا يػتع كالتػي
 االتراالت بيغ تكاهل ابأىٍ تعخؼ التكشػلػجية ىطخ كجٍة كهغ ,الذبكة خبلؿ هغ كالسذتخيغ

 بسبيعػات الستعمقػة السعمػهػات بتبػادؿ لمسشطسػة تدػسح التػيك  الحسايػة كإهكاىيػات البياىات كإدارة
                                                           

 عمى لمحرػؿ أشخكحة ,"الجدائخ اتراالت حالة دراسة الجدائخ في تفعيمو شخوط و االلكتخوني التدػيقؿ:"هشا سساحي -1
خاف دمحم بغ أحسج جاهعة,التدييخ عمـػ ك التجارية االقترادية العمـػ كمية ,االقترادية  العمـػ هاجدتيخ في شٍادة  ,2ٌك

 .71ص , 2014/2015
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 أك كبيعٍػا كتدػػيقٍا كتػزيعٍػا كالخػجهات الدػمع إىتػاج أىذػصة أيزػاكتعػج  ,الخػجهات ك الدػمع
 أشػسل اإللكتخكىيػة األعسػاؿ أف ٌشػا كىشبػً ,1اإللكتخكىيػة الػسػائط خػبلؿ هػغ لمسذػتخي  تدميسٍا

 أف لمسؤسدػات تدػسح التػي الػيػب هطمػة تحػت يعسػبلف االثشػيغ كأف اإللكتخكىيػة, التجػارة هػغ
 ججيػجة أسػػاؽ تصػػيخ الدػٍل هػغ يرػبح حيػث قبػل هغ هتاحة تكغ لع بصخيقة أعسالٍا تسارس
 قبػل هػغ تػتع التػي التجاريػة السعػاهبلتفٍػي تعتبػخ  ,الحالية األسػاؽ في إضافية فخص كخمق
 كالرػػت الرػػرة فيٍػا بسػا الخقسيػة, البياىػات كىقػل هعالجػة عمى تعتسج كالتي كالٍي ات األفخاد

 2.االىتخىت هثل هفتػحة هػاقع خبلؿ هغ
 التحميميػة, التدػػيق ىسػاذج خػبلؿ هػغ التدػػيق كإىتاجيػة السعمػهػات تكشػلػجيػا بػيغ العبلقػة إف

 هجػاؿ فػي اسػتخجاها التحميميػة التدػػيق ىسػاذج أكثػخ هػغ لمدػػؽ  االسػتجابة ىسػاذج تعػج حيػث
 اإلجػخا ات هختمػف فعاليػة كزيػادة التكػاليف تجى ػً عمػى السؤسدػة تدػاعج فٍػي التدػػيق,
 هػغ السبيعػات تخصػيط ىطاـ يعتبخ كسا ,األحياف أغمب في فعاليتً الشتائج أثبتت كقج الستخحة,

 اسػتخجاهٍا أسػاليبك  البيعيػة لمقػى  األهثل بالحجع السختبصة القخارات تحديغ في الشساذج أىجع
ا,  يتػيح اإلعػبلف لتقيػيع التحميميػة السػجاخل اسػتخجاـ فػبف اإلعػبلف هجػاؿ فػي أهػا كاىتذػاٌر
 تأثيخاتػً تعطػيع الػقػت ىفػذ كفػي اإلعػبلف عمػى اإلىفػاؽ تقمػيز أجػل هػغ اؿلسجػا لمسؤسدػات

 القيػاـ عسمٍػا يتزػسغ أف بػج فػبل اإللكتخكىيػة التجػارة السشطسػة تسػارس كحتػى ,3السبيعػات عمى
سٍا كهغ التجاري, التبادؿ عسميات في الػضائف هغ بعجد  : 4ٌأ

 .السعمػهات تػفيخ  -
 .التجاري  التبادؿك  التدػيق  -
 .الرفقات كعقج السفاكضات  -
 .كالذخا  البيع أكاهخ إعصا   -
 .التخخيزك  زاالهتيا هشح  -

                                                           

يع العيدػ  1-  .11ص  ,الصبعة األكلى , هرخ,القاٌخة  ,السكتبة األكاديسية ,"التجارة اإللكتخونيةي:"إبخٌا
لمشذػخ , دار السدػيخة "مبادئ التدػيق الحجيث بيغ الشطخيـة والتصبيـق :"هرصفى الذي  ,عبج الباسط حدػىة ,زكخيا عداـ -2

 .417ص  ,2008,الصبعة األكلى ,األردف كالتػزيع, عساف,
, هاجدػتيخ, أشخكحػة "بالسؤسدـة شذـاط التدـػيقياالترـاالت ودورىـا فـي تفعيـل التكشػلػجيا السعمػمـات و  :"همكي جسػاؿ -3

 .125ص ,2010/2011 ,جاهعة الجدائخ كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ,

 .72ص ,هخجع سبق ذكخي ,هشاؿ سساحي 4-
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 .اإللكتخكىية الشقػد ك السجفػعات تدػية ك الحدابات  -
 تشطخ عسمية, بحث أىساط هغ هجسػعة اإللكتخكىية لمتجارة إفب/ أنساط التجارة اإللكتخونية: 

 هػغ أكثػخ فػي كاسػتخجاهً تصبيقً يسكغ األبعاد هتعجد هفٍـػ أىٍا عمى اإللكتخكىية التجارة إلى
 .شكل أك ىسط

 اإللكتخكىية التبادالت إلى كتذيخ :والسدتيمظ األعسال مؤسدات بيغ اإللكتخونية التجارة .1
 لمدبػائغ كخػجهاتٍا هشتجاتٍػا كتدػػيق بعػخض السؤسدػة تقػـػ حيػث كالدبػائغ, السؤسدػات بػيغ

 التجدئػة ببيػع كتتسثػل الكتخكىيػا استفدػاراتٍع عػغ كاإلجابػة كالخجهات الجعع كتقجيع لٍع, كبيعٍا
 الػجكلي أك السحمػي الدػػؽ  هدػتػى  عمى سػا  كاألفخاد السؤسدة بيغ التعاهل كيتع اإللكتخكىي,

 ببصاقػة ثسشٍػا كيػجفع ,االىتخىػت شػبكة عمػى السؤسدػة هػقػع هغ السشتج بصمب الفخد يقـػ حيث
 1.التدميع عشج ىقجا أك اإللكتخكىية الذيكات أك االئتساف

 السؤسدػات بػيغ تػتع التػي التبػادالت كتذػيخ :األعسـال مؤسدـات بـيغ اإللكتخونية التجارة  .2
 كاالترػاؿ كالخػجهات السشتجػات تػزيػع قشػػات كتشدػيق السػػرديغ هػغ األكليػة السػػاد كذػخا 

ا كالذحغ الشقل جٍات هع كالتشديق كتدػتعسل السؤسدػات  ,الخقسيػة التكشػلػجيػا باستخجاـ كغيٌخ
هػغ أجػل اكتدػا  زبػائغ  االىتخىػتالسػاقع التجارية عمى كالبخيج اإللكتخكىي ك  ,اقع الكتخكىيةالسػ 

 2خجهة الدبائغ الحالييغ بأكثخ فعالية ك البيع بأكثخ فعالية. ,األعساؿججد في هجاؿ 
 بيغ العبلقة إيجاد عمى الذكل ٌحا يعسل :والسدتيمظ السدتيمظ بيغ اإللكتخونية التجارة  .3

 كالدساح السدتٍمكيغ بيغ كالذخا  البيع عسميات إجخا  تتيح حيث أىفدٍع, السدتٍمكيغ
 :3  لمسدتٍمكيغ

 · .االىتخىت شبكة عبخ كخجهاتٍع هشتجاتٍع عخض -
 ·.كالجفع الذخا  عسميات تدٍيل -

                                                           

 ,2010,, الصبعة األكلىاألردف ,عساف  ,دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ,"التجارة اإللكتخونية :"دمحم عبج حديغ الصائي 1-
 30ص

 جاهعة هشتػري قدشصيشة, ,ة"االترال التدػيقي لمسؤسد األداءدور السػاقع االلكتخونية في تحديغ  ع:"سفياف بػسال -2
 .109ص , 2011/2012,تخرز تدػيق ,كمية العمـػ االقترادية كالتدييخ

السمتقى العمسي الجكلي الخابع حػؿ عرخىة  ",كأداة لتسيد الخجمات السرخفية االنتخنت تكشػلػجيا :"بػدي عبج القادر -3
أفخيل  27/ 26,الجدائخ ,السخكد الجاهعي لخسيذ همياىة ,ىطاـ الجفع في البشػؾ الجدائخية كإشكالية التجارة اإللكتخكىية

 .5ص ,2011
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 ·.السدتٍمكيغ بيغ االىتخىت عمى عمشية هدادات إجخا  -
 أىفدٍع. السدتٍمكيغ بيغ قػية تبادؿ عبلقات ربط -

 كهػششيٍػا الحكػهػات بػيغ التفاعػل كتذػسل :والسدتيمظ الحكػمة بيغ اإللكتخونية التجارة  .4
 كالخػجهات الدػمع كتمقػي شمػب هػغ السػػششيغ تسكػيغ هػغ تشبػع ٌشػا الخئيدػية كالفكػخة الكتخكىيػا

 هكػاف أي فػي أك هشػازلٍع هػغ استفدارات أية عمى كاإلجابة الحكػهة تقجهٍا التي كالسعمػهات
 اإلهكػاف, قػجر الحكػهػة دكائػخ هخاجعػة كدكف  الخسػسي الػجكاـ أكقػات خػارج كقػت أي فػي آخػخ
 الػثػائق كاسػتبلـ الكتخكىيػا الزػخائب دفػع هػغ كتسكيػشٍع ٌػيػة أك رخرػة لصمػب التقػجـ هثػل

 .الػضائف عمى الحرػؿ في كهداعجتٍع
 التكشػلػجيػا اسػتخجاـ كتذػسل :األعسـال ومؤسدـات الحكػمـة بـيغ اإللكتخونيـة التجـارة  .5

 السشطسػة كالتعميسػات كاألىطسػة القػػاىيغ كعػخض كالسعػاهبلت اإلجػخا ات ىجػازإ فػي الخقسيػة
 كخػجهاتٍا هشتجاتٍػا لمحكػهػة األعسػاؿ هؤسدػات كبيػع السختمفػة, األعسػاؿ قصاعػات ألعسػاؿ

 هؤسدػات هػع تفاعبلتٍػا أتستػة إلػى السجسػعػة ٌػحي خػبلؿ هػغ الحكػهػة كتدػعى الكتخكىيػا,
 كجسػع كإدارة الكتخكىيػا األعسػاؿ لقصػاع كالخػجهات السعمػهػات تقػجيع خػبلؿ هػغ األعسػاؿ
 .1الزخائب

ػػػػع ىتػػػػائج التصػػػػػر  هػػػػغ خػػػػبلؿ هػػػػا سػػػػبق ىدػػػػتصيع القػػػػػؿ بػػػػأف التجػػػػارة اإللكتخكىيػػػػة تعػػػػج هػػػػغ ٌأ
ججيػجة فػي ىقػل كتبػادؿ السعمػهػات كاألفكػار التكشػلػجي كالعمسي الحي أدى إلى ضٍػر أساليب 

حيػػث ٌػػحي األسػػاليب التكشػلػجيػػة سػػاٌست فػػي تصػػػيخ كتحػػجيث األىذػػصة  ,الخػػجهات كالدػػمع ك 
 التجارية كتدٍيل السعاهبلت التجارية كالسالية لمسؤسدات ك األفخاد.

 الفخع الثاني : مخاحل التجارة اإللكتخونية
ػػع السخاحػػل التػػي    هػا االىتخىػػت شػػبكة اسػػتخجاـ التػػي صػػاحبتهػػخت التجػػارة اإللكتخكىيػػة هػغ ٌأ

 2:يمي
ت عمػػػػى ىذػػػػخ الكتيبػػػػات هػػػػغ قبػػػػل السؤسدػػػػا االىتخىػػػػت اقترػػػػخ اسػػػػتخجاـ السخحمــــة األولــــى: .1

 أىذصتٍا عمى هػاقعٍا عمى شبكة االىتخىت.الخاصة بٍا ك 

                                                           

 .31/32دمحم عبج حديغ الصائي, هخجع سبق ذكخي, ص ص  1-
 ,2000, اإلسكشجرية, هرخ,, الجار الجاهعية"مقجمة في األعسال في عرخ التكشػلػجيا":دمحم صالح الحشاكي  2-
 .163ص
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ي تػضػح فػي ىذػخ السعمػهػات التػ االىتخىت تع استخجاـ السػاقع عمى شبكة السخحمة الثانية: .2
ا األىذصة كاالستثسارات ك   السؤسدات.البياىات الجكرية التي ترجٌر

ة عمػى اسػتخجاـ أىػػاع البخهجيػات كالتقشيػات فػي عسميػة اىصػػت ٌػحي السخحمػ السخحمة الثالثة: .3
 جسل بديصة كأدكات ترفح.كمسات ك  استخجاـك الشذخ كهعخفة السػاقع, 

في تخسي  التجػارة  استخجاهٍاك  االىتخىت تعكذ ٌحي السخحمة هدتقبل شبكة السخحمة الخابعة: .4
تشصػػي السػاقػع عمػى كافػة السعمػهػات عػغ السؤسدػات التػي تسثمٍػا السػاقػع عمػػى اإللكتخكىيػة, ك 

 .االىتخىتشبكة 
ع تصػرات ضٍػر  حيػث بػجأت ٌػحي  ,التجارة اإللكتخكىية في السؤسداتتسثل السخاحل الدابقة ٌأ

كذبكة عالسية تدتصيع تغصيػة جسيػع السشػاشق كتػػفيخ السعمػهػات  االىتخىتالسخاحل هع ضٍػر 
 كالبياىات في كل زهاف كهكاف كعبخ كسائل هختمفة كبخهجيات كتقشيات.

 التدػيق اإللكتخوني إلىالفخع الثالث : التحػل مغ التجارة اإللكتخونية 
تدػتخجـ اإلعبلىػات  حيػث ,عمى التدػيق اإللكتخكىػي األكلىتختكد التجارة اإللكتخكىية بالجرجة 

لتػػػخكيج السشتجػػػات بػاسػػػصة هجسػعػػػة هتشػعػػػة هػػػغ اآلليػػػات التػػػي تسيػػػد التدػػػػيق التقميػػػجي عػػػغ 
هحخكػػات البحػػث فػػي عسميػػة إشػػٍار السػاقػػع كالتػػخكيج أك  باسػػتخجاـالتدػػػيق اإللكتخكىػػي كذلػػظ 

 ,هػةلخجاستخجاـ تقشيات الخسػائل اإللكتخكىيػة لكدػب السديػج هػغ الدبػائغ كلمتعخيػف بالدػمعة أك ا
 :1لحلظ ىجج أف  أخخى  إلىكيختمف استخجاـ التدػيق اإللكتخكىي هغ هؤسدة 

الكبلسػيكي  حيث تعتبخي جد  هغ التدػيق السباشػخ أك  هؤسدات تعتسج عميً اعتسادا جدئيا  -
 كيشجرج تحت هفٍـػ التخكيج.

ػي هؤسدػات افتخاضػية كيقػـػ عسمٍػا  االىتخىػتهؤسدات تعتسػج عميٍػا اعتسػادا كميػا عمػى   - ٌك
 ككسائل التجارة اإللكتخكىية الحجيثة. االىتخىتكميا عمى 

 كأصػػبح هػػا االىتخىػػت اسػػتخجاـالتدػػػيق اإللكتخكىػػي الطٍػػػر بحمػػة ججيػػجة عػػغ شخيػػق  سػػتصاعا
كلكغ قبل ذلظ البج هػغ  ,لحي سػؼ ىتعخض لً الحقا بالتفريليدسى بالتدػيق اإللكتخكىي كا

ػع األىذػصة التػي تػجرس تمبيػة حاجػات كرغبػات األفػخاد هعخفة الشذ اط التدػيقي الحي يعج هغ ٌأ
 كتمبيتٍا عغ شخيق بيع هشتج أك تقجيع خجهة.

                                                           
العجد  , هجمة االبتكار كالتدػيق,"التدػيق االلكتخوني في تحقيق والء الدبػن دور  :"قخير بغ عبلؿ ,العذعاشي هخيع  -1

 .215ص ,جاهعة سيجي بمعباس ,الثاىي
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 السصمب الثاني :مفيػم التدػيق اإللكتخوني
هػػػغ أجػػػل هعخفػػػة هفٍػػػـػ التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي سػػػػؼ ىقػػػـػ بعػػػخض بعػػػس السفػػػاٌيع الستعمقػػػة 

 :بالتدػيق في العشاصخ التالية 
 : تعخيف التدػيق  األولالفخع 

ع التعاريف التي أكردت هفٍـػ التدػيق ها  يمي : هغ ٌأ
السشطسػػػػات التػػػػي تدػػػػتٍجؼ الػػػػخبح أك ال  العسميػػػػة الخئيدػػػػية التػػػػي تدػػػػتعيغ بٍػػػػاالتدػػػػػيق ٌػػػػػ  -

حيػػػث يسثػػػل ٌشػػػا  ,تدػػػتٍجؼ الػػػخبح لمتكيػػػف كاالسػػػتجابة لمتغيػػػخات الحاصػػػمة فػػػي فػػػخص الدػػػػؽ 
كاالسػػتجابة كالتػػػي يسكػػغ لمسشطسػػة هػػغ خبللٍػػا التكيػػف هػػػع  لمتغييػػخ التدػػػيق عسميػػة ديشاهيكيػػة

 1التغيخ الحاصل في العػاهل البي ية.
العميػػا   اإلدارةكتػجيػً  ببشػخاؼهتخررػة  إدارةيسػارس هػغ قبػل  إىدػاىيىذػاط التدػػيق ٌػػ  -

رغباتً هغ السشتػجات )السادية كالخجهية كالفكخيػة( هػع حاجاتً ك  ببشباعكيتػجً ىحػ السدتٍمظ 
االلتػػػداـ بالسدػػػؤكلية تجػػػاي السجتسػػػع لتحقيػػػق هبػػػخر كجػػػػد السشطسػػػة )سػػػػا ا كاىػػػت ٌادفػػػة كغيػػػخ 

 2البي ة. إشارٌادفة لمخبح( في 
 بالدػػػمع  أك األفػػػخادعػػػاـ يقػػػـػ عمػػػى الفكػػػخة الخئيدػػػية القائمػػػة بأىػػػً لػػػع يخغػػػب  بذػػػكلالتدػػػػيق  -

ا تقػػجـ لٍػػع الخػػجهات التػػي  هػػا إىتػػاجلػػحا البػػج التخكيػػد عمػػى  ,أك تعػػخض عمػػيٍع فػػأىٍع لػػع يذػػتخٌك
   3يسكغ تدػيقً فقط.

 4الشذاط التدػيقي فيسا يمي:تتجدج شبيعة  -
 :يعتبخ التدػيق ىذاط هثيخ ألىً يسثل هجاال عمسيا هعاصخا, فٍػ  شبيعة الشذاط التدػيقي

 ال ...ة كاإلعبلىات, السشتجات الججيجةهثيخ  يتعمق بعسمية إشباع حاجاتشا السختمفة التي تعج

                                                           

 دار حاهج لمشذخ كالتػزيع, عساف, ,هجخل كسي كتحميمي ,"استخاتيجيات التدػيق ي:"لرسيجعهحسػد جاسع دمحم ا 1-
 .31ص ,2007 ,الصبعة الثاىية ,األردف

الصبعة  ,األردف , دار كائل لمشذخ عساف,"استخاتيجيات التدػيق :"احسج دمحم فٍسي البخزىجي السجيج البخكاري,ىدار عبج 2- 
 .25ص ,2008 الثاىية

يعدمحم  -3  ,2009 ,الصبعة الخابعة ,األردف , هجخل سمػكي, دار كائل لمشذخ عساف,"التدػيق إستخاتيجية:"عبيجات إبخٌا
 .22ص
 2002هرخ, سشة  هكتبة اإلشعاع لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ,ة"التدػيق وجية نطخ معاصخ :"عبج الدبلـ أبػ قحف 4-
 .28 27ص ص
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  :يعتقػج الػبعس هشػا أف الشذػاط التدػػيقي ىذػاط بػجيٍي  التدػيق يتكػن مغ أنذصة مخكبـة
يعخفً العاـ كالخاص, أي أىً هخئي, لكغ ٌحا االعتقاد خاشس, فالشذػاط التدػػيقي لػيذ بػجيٍيا 

 بل ٌػ ىذاط هخكب.
 :يق يتػاجج في كل حياتشا اليػهية, فٍػػ هتػاجػج فػي التدػ  التدػيق يتخمل كل جػانب حياتشا

عسػػػػػػػخة كالدػػػػػػػيارات, السشتجػػػػػػػات كالخػػػػػػػجهات التػػػػػػػي ىدػػػػػػػتٍمكٍا سػػػػػػػػا  تعمػػػػػػػق األهػػػػػػػخ بالدػػػػػػػمع الس
..ال  أك الدػػػػمع غيػػػػخ السعسػػػػخة كاألشعسػػػػة كالسذػػػػخكبات...ال , كيتػاجػػػػج فػػػػي الثبلجػػػػة,الٍاتف.

بي ػة, الرػحة اإلىدػاىية, تشطػيع حياتشا االجتساعية كاإلعبلىات التي تٍجؼ إلػى الحفػاس عمػى ال
كالشذػػاط التدػػػيقي هتػاجػػج أيزػػا فػػي السؤسدػػات التػػي ال تٍػػجؼ إلػػى تحقيػػق األربػػاح  األسػػخة.

كالسدػػػاجج, كالشػػػػادي االجتساعيػػػة كالخياضػػػية, كيسكششػػػا أف ىقػػػػؿ أف التدػػػػيق قػػػج يسػػػارس هػػػغ 
 ذاط التدػيقي.شخؼ األفخاد فعشجها تقـػ بسداكهة رجاؿ البيع فبىظ تذارؾ في هسارسة الش

 :ــافع فٍػػػ ىػػافع لمفػػخد, السشطسػػة كالسجتسػػع ككػػل, فٍػػػ يديػػج هػػغ  الشذــاط التدــػيقي نذــاط ن
جػدة حياة الفخد بتحقيق الخفاٌية لً, كلمسشطسة عمػى حػج سػػا  كيدػاعج السجتسػع عمػى المحػاؽ 

 بخكب التصػر. 
 :الشذػػاط التدػػػيقي ىذػػاط ديشػػاهيكي يتغيػػخ بستغيػػخات البي ػػة  الشذــاط التدــػيقي نذــاط متغيــخ

كيؤثخ فيٍا, كرجل التدػيق الشاجح ٌػ الحي يبحث عغ شخؽ ججيػجة إلشػباع رغبػات كحاجػات 
السدػػتٍمكيغ, كذلػػظ بتقػػجيع الججيػػج لٍػػع إلشػػباع حاجػػاتٍع السدػػتججة كالستجػػجدة. أهػػا جسػػػد رجػػل 

فذػػػػل السشطسة.كهشػػػػً شبيعػػػػة الشذػػػػاط  إلػػػػى التدػػػػػيق فػػػػي هػاجٍػػػػة التغيػػػػخات البي يػػػػة قػػػػج يػػػػؤدي
 التدػيقي تتدع بالتغيخ كالجيشاهيكية لكل جػاىبً.

أك  األفكػػار ببيرػػاؿىذػػاط يٍػػتع  إالٌػػػ  ىدػػتصيع القػػػؿ أف التدػػػيق أك الشذػػاط التدػػػيقي هػػا
هغ أجل تحقيق ٌحي الحاجات  ,شخيق دراسة حاجات كرغبات الدبائغعغ  ,الدمع أك الخجهات

جاؼ السؤسدة.  كالخغبات كتحقيق ٌأ
 الفخع الثاني : التػجيات التي مخىا بيا مفيػم التدػيق

لػً تعخيػف خػاص فػي كػل  أعصػتلقج هخ هفٍـػ التدػيق بالعجيج هغ السخاحل كالتػجٍات التي 
 يمي : تػجً كسػؼ ىقـػ باستعخاضٍا كسا

سػاد ٌػحا التػجػً أثشػا  ك بعػج الحػخ  العالسيػة الثاىيػة هباشػخة, كيقػـػ ٌػحا  التػجو اإلنتـاجي:/1
قػج كػاف لٍػحا ع السصمػبػة هػغ قبػل السدػتٍمكيغ, ك التػجً عمى إىتاج أكبػخ كسيػة هسكشػة هػغ الدػم
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التػجً ك هازاؿ هبخراتً هشصقية حيث أف ها كاف يػتع إىتاجػً كػاف هصمػبػا ك بذػكل هتػػازف هػغ 
دتٍمكيغ سػؼ يذػتخكف كػل هػا ػؽ, كسا أف االعتقاد الدائج ٌػ أف السقبل السدتٍمكيغ في الد

ٌػػحا لعػػجـ كجػػد هذػػاكل فػػي التػزيػػع ألف السصمػػ  غالبػػا أكبػػخ هػغ السعػػخكض هػػغ جٍػػة يشػتج ك 
, كسػا أف اإلدارة كاىػت تخكيحية فعمية هغ جٍة أخػخى أك أية ضخكرات عسمية لتخصيط هحبلت 
سية كبخى لخجاؿ اإلىتاج ك الٍشج  .1سةتعصي ٌأ

بشػػػػا  عمػػػػى قػػػػخار اإلدارة ا التػجػػػػً عمػػػػى بيػػػػع هػػػػا تػػػػع إىتاجػػػػً ك : يختكػػػػد ٌػػػػحلبيعــــي االتػجــــو /2
السخكدية, في ضل ٌحا التػجً تع التخكيد عمػى عشرػخي التػزيػع عػغ شخيػق التػسػع فػي هػاقػع 
كهشافػػح التػزيػػع فػػي هختمػػػف السشػػاشق الجغخافيػػة, هػػع التػػػخكيج السكثػػف عػػغ شخيػػق تخرػػػيز 

 .2ٍا عمى هختمف هػاقع التخكيج ك باستخجاـ هختمف السػاقع الستاحةهبالغ أكبخ إلىفاق
 هػغ اإلىتػاج قبػل تشصمػق ججيػجة فمدػفة تبشػي السؤسدػات عمػى جػبك  /التػجـو التدـػيقي :3

 لمتدػػيق, قابػل ٌػػ هػا إىتػاج ثػع كهػغ الذػخائية, عتٍكقػجر لدبػائغ ا كرغبػات حاجػات تفٍػع خػبلؿ
سيػة هػغ زاد هسػا السعمػهات, لجسع ىطاـ شخيق عغ كذلظ  لمتدػػيق كأصػبح التدػػيق ىذػاط ٌأ
 التدػػيق كأصػبح اإلىتػاج هػجيخ هثػل هثمػً األىذػصة هػغ هجسػعػة أدا  يتػػلى هدػؤكؿ هػجيخ

 3. السؤسدة قخارات هعطع فمكً في يجكر رئيديا ىذاشا
ٍػادؼ إلشػباع الخغبػات حدػب يختكػد ٌػحا التػجػً عمػى التدػػيق ال التػجو نحـػ السدـتيمظ:/4

ىسػػا عمػػى إىتػػاج هػػا إفيغ كلػػيذ عمػػى بيػػع هػػا تػػع إىتاجػػً ك إهكاىيػػات السدػػتٍمكيغ السدػػتٍجأذكاؽ ك 
الخغبػات دٌػا أىػً البػج هػغ تحجيػج الحاجػات ك يقػـػ ٌػحا التػجػً عمػى فخضػية هفايسكغ تدػيقً, ك 

ػيقي الدػػػػمعي أك الخػػػػجهي السػافػػػػق لمسدػػػػتٍمكيغ السدػػػػتٍجفيغ أكال ثػػػػع إىتػػػػاج ذلػػػػظ السػػػػديج التدػػػػ
ا بشػا  عمػى دراسػات كبحػػث التػقعػات التػلحاجػات كالخغبػات ك كالسشدجع هع تمظ ا ي يػتع تقػجيٌخ

 4 دكرية لسختمف السدتججات البي ية.التدػيق كبرػرة هشتطسة ك 
ـــاعي :5 تػسػػػعا لسجػػػاؿ التدػػػػيق عػػػغ اإلشػػػار التقميػػػجي تسثػػػل ٌػػػحي السخحمػػػة  /التػجـــو االجتس

 األساسػػيٌجفػػً  أفهشٍػػا التدػػػيق االجتسػػاعي حيػػث ري إلػػى هجػػاالت غيػػخ ٌادفػػة لمػػخبح ك التجػػا

                                                           

  .182, ص 2008زيع, عساف, األردف, التػ لمشذخ ك  السشاٌج, دار "االجتساعيالتدػيق الرحي و :"رديشة عثساف يػسف 1-
 .56, ص 2008هرخ, , دار الجاهعية الججيجة, اإلسكشجرية, "إدارة التدػيق:"شارؽ شً -2

 .16ص ,2010 , هرخ,اإلسكشجرية , دار التعميع الجاهعي,"التدػيق االلكتخونيالتدػيق الجولي و  :"ىفيغ حديغ شست 3-
, 2007التػزيع, هرخ, السكتبة العرخية لمشذخ ك ، "، اإلستخاتيجيات، التصبيقاتهيمإدارة التدػيق، السفا :"أحسج جبخ -4

 .22ص 
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خي ٌػػػػػ تغييػػػػخ الدػػػػم التدػػػػػيق  أفكسػػػػا  ,ػؾ بذػػػػكل شػػػػػعي لتجشػػػػب الخصػػػػخ الذخرػػػػيكالجػػػػٌػ
عمػػػػػػػى  القػػػػػػػائسيغف كػػػػػػػاف ذلػػػػػػػظ عمػػػػػػػى حدػػػػػػػا  أيعسػػػػػػػل لمرػػػػػػػالح العػػػػػػػاـ حتػػػػػػػى ك  االجتسػػػػػػػاعي

 .1( السدػقيغالتدػيق)
لشػػا التشػػػع فػػي هفػػاٌيع التدػػػيق فػػي كػػل هخحمػػة كحدػػب  أضٍػػختجسيػػع التػجٍػػات الدػػابقة  إف
لدػػج  إىتاجيػػة أداة اعتبػػخ  اإلىتػاجيحيػػث أىػً فػػي التػجػػً  ,تيػاج تمػػظ السخحمػػة لػضيفػة التدػػػيقاح

كبيػػػػع بيشسػػػػا فػػػػي التػجػػػػً البيعػػػػي اعتبػػػػخ التدػػػػػيق أداة بيعيػػػػة لترػػػػخيف  ,حاجػػػػات السدػػػػتٍمكيغ
ـ عمػػػى ىطػػػاـ السعمػهػػػات حػػػػؿ الدػػػػؽ أهػػػا التػجػػػً التدػػػػيقي أصػػػبح التدػػػػيق يقػػػػ  ,السشتجػػػات

هفٍػػـػ ججيػػج لمتدػػػيق  ىأعصػػكالتػجػػً ىحػػػ السدػػتٍمظ  ,حدػػب حاجػػاتٍع  كاإلىتػػاجكالسدػػتٍمكيغ 
كالتػجػػػػػً االجتسػػػػػاعي اضٍػػػػػخ السدػػػػػؤكليات  ,ركػػػػػد عمػػػػػى حاجػػػػػات كرغبػػػػػات السدػػػػػتٍمكيغحيػػػػػث 

االجتساعيػػػػػة لمسؤسدػػػػػات كركػػػػػد عمػػػػػى هسارسػػػػػة التدػػػػػػيق االجتسػػػػػاعي هػػػػػغ خػػػػػبلؿ السشطسػػػػػات 
كهػػع تصػػػر كسػػائل  ,الرػػحيحة التػػي تخػػجـ السجتسػػع كافػػة األفكػػارٍي ػػات االجتساعيػػة لشذػػخ كال

ٍػػػػخ هفػػػػاٌيع ججيػػػػجة حػػػػػؿ التدػػػػػيق هثػػػػل: التدػػػػػيق تط بػػػػجأتاالترػػػػاؿ التكشػلػجيػػػػة الحجيثػػػػة 
 التدػيق اإللكتخكىي الحي سػؼ ىتعخض لً بالتفريل الحقا.  ,التدػيق بالعبلقات ,السباشخ

 التدػيق اإللكتخونيالفخع الثالث : تعخيف 
 كالدػػؽ  السشػَتج صػعيج عمػى الستخػحة فػي الخصػػات اإللكتخكىػي التدػػيق إسػتخاتيجية تتجدػج

 فاعميػة أكثػخ الدػػؽ  لجعػل كذلػظ األهػج شػيمػة تدػػيقية خصػة كضػع أك تصػػيخ إلػى كالٍادفػة
 ٌػحا هػغ بػظ, الخػاص السشػتج إلػى كالسؤسدػات األفػخاد اىتبػايلجػح   هخررػةألىٍػا  كذلػظ

 كيػف العاهػة بػالخصػط تقػخر أف يجػب اإللكتخكىػي التدػػيق إسػتخاتيجية أف لشػا يتبػيغ السفٍػـػ
 هػغ التدػػيقي السػديج كتحجيػج أكلػى, جٍػة هػغ السدتٍجؼ الدػؽ  كتحميل اختيار يتع أف يجب
 2.ثاىية جٍة

ت هػػػغ أىذػػػصتً فػػي العجيػػػج هػػػغ الشقػػػاط عمػػػى عػػالع التدػػػػيق التقميػػػجي غيػػخ  االىتخىػػػتدخػػػؿ  إف
سٍا  3 :يمي  ها ٌأ

                                                           

 .9-8ص ,2011هرخ  ,القاٌخة  ,اإلداريةهشذػرات السشطسة العخبية لمتشسية  ,"التدػيق االجتساعي:"العبلؽ بذيخ 1-
, هجمة الحقػؽ "الدياحية السؤسدات خجمات وتخقية لتفعيل كآلية االلكتخوني التدػيق :"عيدى بػراكي  , عاـ عيداىي -2
 .9ص  جاهعة زياف عاشػر بالجمفة, ,2014/افخيل 18, العجد االقترادي, العجد اإلىداىيةالعمـػ ك 

  3-دمحم شاٌخ ىريخ:" التدػيق االلكتخوني", دار الحاهج لمشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, 2010, ص ص40 -41.
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: أصػبح السذػتخكف سػػا  كػاىػا أفػػخادا أـ تحػل مػازيغ القػى مغ البائع لسرمحة السذـتخي  -
 .هؤسدات يتصمبػف خجهة كهشفعة أكثخ هغ أي كقت هزى

فالسػقع الجغخافػي لػع يعػج عػاهبل هٍسػا يؤخػح بعػيغ االعتبػار عشػج التعػاكف  :مػت السدافات  -
بػػيغ الذػػخكا  التجػػارييغ, هؤسدػػات سبلسػػل التدكيػػج, أك الدبػػائغ, أك حتػػى عشػػج السحادثػػة بػػػيغ 

 األصػجقا  عمى الذبكة.
هػا  االىتخىػت فالػقت ليذ عػاهبل هٍسػا أيزػا فػي االترػاالت التػي تػتع عبػخ :ضغط الػقت  -

 سؤسدات كزبائشٍا.ال بيغ
 .أصبحت ٌي السفتاح:  إدارة السعخفة -
ــة السختمفــة - ــى السعــارف العالسي فعمػػى رجػػػاؿ التدػػػػيق أف يفٍسػػػػا التكشػلػجيػػػا  : التخكيــد عم

 ليدتفيجكا هغ قػتٍا, كهعخفة ها يكفي الختيار السػرديغ السشاسبيغ بصخيقة صحيحة.
ػػا أصػػبحت اآلف هرػػادر لػػخأس السػػػاؿ أكثػػػخ : الخيػػاؿ, اإلبػػجاع قػاعــج رأس مــال ذكيــة - كغيٌخ

سية هغ رأس الساؿ   الشقجي. ٌأ
هفٍػػػـػ التدػػػػيق عبػػػخ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي البػػػج هػػػغ هعخفػػػة هفٍػػػـػ  إلػػػىقبػػػل التصػػػخؽ 

 تحػلػت لقػجك  ,1فٍػػ التدػػيق السبشػي عمػى هفٍػـػ االترػاؿ اإللكتخكىػي ,التدػػيق اإللكتخكىػي
 الخقسية إال التكشػلػجيا هع فاعمية أكثخ شكبل تأخح كباتت ججيج هفٍـػ إلى التدػيقية الػضائف

 تصػيخ في هشٍا االستفادة استصاعت كإىسا التقميجية, التدػيق ىطخيات تشكخ أك تدتبعج لع أىٍا
 االىتخىػت أفكسػا  ,2اإللكتخكىػي التدػػيق تدػسى ججيػجة ضػاٌخة كأخخجػت لسذاكمٍا حمػؿ إيجادك 

 تدػتخجـ الكبيػخة كالرػغيخة السؤسدػات كصػارت اإللكتخكىيػة, التجػارة فػي رئيدػيا عػاهبل أصػبح
 أداة  اإللكتخكىػي كصػار التدػػيق فعميػة, كسػجػػدات التكشػلػجيػة كاالبتكػارات الكػىيػة السػاقػع

كهػغ بػيغ التعػاريف التػي أكردت ٌػحا السفٍػـػ  ,3التشافدػية السيػدة عمػى الحرػػؿ لزػساف أكيػجة
 يمي : ها

                                                           
يعأحسج هخسي أ -1 , األكلى, دار الكتا  الجاهعي, اإلهارات, الصبعة "الججيجة األلفيةآليات التدػيق في :"حسج إبخٌا

 .352, ص 2015
التدػيق االلكتخوني في الجدائخ وسبل تفعيمو في ضل التصػرات التكشػلػجية وتحجيات السشافدة :" عبجهللا عمي -2

 .3, صفع  في البشػؾ الجدائخية, السمتقى الجكلي الخابع بعشػاف عرخىة ىطاـ الج"العالسية
ػج عبج الحسيج الدػػاهخائي -3 ة هجل, "األعسالالتدػيقي لسشطسات  األداءفي البيع االلكتخوني وزيادة فاعمية  الخيادة :"زٌا

 .171, صالعخاؽ ,كمية بغجاد لمعمـػ االقترادية ,37/2013:اإلصجاركمية بغجاد لمعمـػ االقترادية 
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كالتقشيػػات الخقسيػػة السختبصػػة بػػً فػػي  االىتخىػػت يعػػخؼ التدػػػيق اإللكتخكىػػي  عمػػى اىػػً اسػػتخجاـ   -
 اإللكتخكىػي التدػػيق كعسميػات ,2كتػجعيع هفٍػـػ التدػػيق الحػجيث ,1تحقيق األٌػجاؼ التدػػيقية

 كعبػخ الشقػاؿ, كالجٍػاز اإلكدتخاىت, كهػاقع االىتخىت, هثل كافة الخقسية التقشيات عبخ ككضائفً
 3 كافة. كالبلسمكية الدمكية االتراالت هػاقع

 بػيغ التبادليػة التجاريػة تأجػدا  العسميػا فػي اإللكتخكىيػة السػاقػع اسػتخجاـ ٌػػ أيزػاكيعػخؼ  -
 4.السباشخ االتراؿ عسميات هغ بجال السعشية األشخاؼ

تعاهػػػػل تدػػػػػيقي قػػػػائع عمػػػػى تفاعػػػػل أشػػػػخاؼ التبػػػػادؿ  يعػػػػخؼ التدػػػػػيق اإللكتخكىػػػػي عمػػػػى أىػػػػًك   -
الكتخكىيػا بػجال هػػغ االترػاؿ السػػادي السباشػخ بسػػا فػي ذلػظ عسميػػة بيػع كشػػخا  الدػمع كالخػػجهات 

 هػغ كالبػائعػف  السذػتخكف  يدػتصيع التػي اإللكتخكىيػة األسػػاؽعبػخ ك  ,5االىتخىػت  عبػخ شػبكة
 الكتخكىيػا, بالػجفع كالقيػاـ السشتجػات, تػػفخ هػجىباألسػعار ك  الستعمقػة السعمػهػات تبػادؿ خبللٍػا
 افتخاضػي عػالع ٌػػ اإللكتخكىػي الدػػؽ  أف قػل,أ كتكمفػة كبػخأ بدػخعة ٌػحي العسميػات تتع بحيث
 قشػػات خػبلؿ كتػزيعٍػا تدػػيقٍا كيسكػغ رقسيػة كسعمػهػات هػجػػدة السشتجػات كالخػجهات حيػث
 6السعمػهات. عمى هبشية

7ٌػػجاؼ التدػػػيقيةاالترػػاالت كالسعمػهػػات فػػي تحقيػػق األاسػػتخجاـ تكشػلػجيػػا  أيزػػاكسػػا يعػػج   -
 

 تحقيػق أجػل هػغ االفتخاضػية الستػقعػة البي ػة ضػسغ كالسدػتٍمظ السؤسدػة بػيغ التفاعػل إدارةك 
 1.هذتخكة هشافع هغ السذتخؾ التبادؿ

                                                           
تأثيخ التدػيق االلكتخوني عمى عشاصخ السديج التدػيقي  :"درهاف سميسا  صادؽ الشسخ, عاكف يػسف دمحم زيادات -1

جاهعة  ,23/2009:اإلصجار, اإلدارية, السجمة العخاقية لمعمـػ  "نطخ اإلدارة السرخفية لمخجمة السرخفية ومغ وجية
 .127كخببل , العخاؽ, ص

الصبعة  هرخ, , دار الجاهعية,اإلسكشجرية,"تػاصل ججيجة لمعسالء آليةالتدػيق االلكتخوني :"دمحم عبج العطيع أبػىجا -2
 .34, ص 2008 األكلى

 .16, ص 2010, األكلى, دار اليازكري لشذخ كالتػزيع, عساف, األردف, الصبعة االلكتخوني التدػيقؽ:" بذيخ العبل -3
 ,األكلىالصبعة  ,األردفالتػزيع,عساف, العمسية لمشذخ ك دار االعرار  ,ي"التدػيق االلكتخون:"سسيخ تػفيق صبخة -4

 .44, ص2009
, 2014, الصبعة األكلى, ديػاف السصبػعات الجاهعية, الجدائخ, "التجارة االلكتخونية والتدػيق االلكتخوني :"ىػري هشيخ 5

 .85ص 
 .189ص  ,2010لى, الصبعة األك  األردف التػزيع ,عساف,كائل لمشذخ ك  دار ,"االلكتخوني التدػيقف:"يػس فارة أبػ -6

 .133, ص2009, األكلى الصبعة, دار السديخة لمشذخ كالتػزيع عساف, األردف, "التدػيق االلكتخوني:"دمحم سسيخ احسج 7-
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التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي عسميػػػة تشصػػػػي عمػػػى التخصػػػيط كالتشفيػػػح لسفػػػاٌيع السشػػػتج كالتدػػػعيخ  يعػػػج  -
كالتػزيع الستعمقة باألفكار كالسشتجات أك الخجهات إليجاد عسمية التبادؿ كالتػي تدػاعج كالتخكيج 

ػػػجاؼ األفػػػخاد كالسشطسػػػات كسػػػا أىػػػً عسميػػػة إىذػػػا  كالسحافطػػػة عمػػػى عبلقػػػات  ,2عمػػػى تحقيػػػق ٌأ
العسبل  هغ خبلؿ أىذصة الكتخكىية هباشخة بٍجؼ تدٍيل تبػادؿ األفكػار كالسشتجػات كالخػجهات 

جاؼ  . 3الصخفيغ التي تحقق ٌأ
 اسػتخاتيجيات فػي تصػػيخ التدػيق هجاؿ في كالخبخا  الخبخة هغ االستفادةكيسكغ تعخيفً بأىً   -

 التدػػيق هػغ أسػخع بذػكل الحاليػة كالغايػات األٌػجاؼ تحقيػق هغ تسكغ كفػرية كىاجحة ججيجة
 أقػل كباسػتثسار قرػيخ كقػت فػي كبيػخة بجرجػة األعسػاؿ كىسػػ تػسػع إلػى باإلضػافة التقميػجي,

 4.الساؿ لخأس
عميػػً فػػػبف كػػل أىذػػػصة فػػػي أدا  األىذػػصة التدػػػػيقية, ك  االىتخىػػت بأىػػً اسػػػتخجاـ أيزػػػا يعػػخؼك   -

التػي  , إال أف تمػظ األىذػصة التدػػيقيةعساؿ اإللكتخكىيػةالتدػيق اإللكتخكىي تعج هغ أىذصة األ
 .   5الذخا  ٌي التي تعج جد ا هغ التجارة اإللكتخكىيةتختكد عمى هعاهبلت البيع ك 

عسميػػة تشفيػػح األىذػػصة  هػػغ خػػبلؿ التعػػاريف الدػػابقة يسكػػغ أف ىدػػتشتج التدػػػيق اإللكتخكىػػي ٌػػػ
التدػيقية عبخ هػاقع الكتخكىيػة حجيثػة تٍػجؼ الػى اكتذػاؼ ك تمبيػة حاجػات ك رغبػات العسػبل  

 التدػيقية لمسؤسدات . األٌجاؼتحقيق  إلىالتي تؤدي 
 : 6كيتكػف التدػيق اإللكتخكىي هغ العشاصخ التالية 

                                                                                                                                                                                     
يبة ليازيج -1  هجمة القادسية لمعمـػ اإلدارية كاالقترادية  ,"ةالسرخفي الخجمات جػدة في االلكتخوني التدػيق تأثيخ:"ٌك

 .158ص العخاؽ, جاهعة القادسية, 4/2016 اإلصجار
الصبعة , دار الشذخ لمجاهعات, هرخ, "التدػيق االلكتخوني في العالع العخبي:"خالج بصي الذسخي , هخكة شبل عديدة -2

  .13, ص 2012, األكلى
, 2014, الصبعة األكلى , دار كشػز السعخفة العمسية لمشذخ كالتػزيع, األردف,"مبادئ التدػيق االلكتخوني:"حسج اهججؿأ 3-

 .28ص 
 ,2007,هرخ ,القاٌخة ,"واإللكتخوني التقميجي التدػيق في ودورىا السعمػمات تكشػلػجيا:" فخغمي هللا عبج هػسى, عمي -4

 .128ص
الصبعة  , هرخ,اإلسكشجرية ,, الجار الجاهعية"التدػيق السعاصخ ي:"ف إدريذ, جساؿ الجيغ دمحم السخسثابت عبج الخحسا -5

 .  435, ص 2004, األكلى
 تصبيقية دراسة الدبائغ بخضا العخاق وعالقتيا في االلكتخونية السرخفية الخجمات تدػيق مذكالت :"عبجهللا فارس -6

 ,2013العخاؽ,  ,الكمية بسؤتسخ الخاص العجد ,الجاهعة االقترادية لمعمـػ بغجاد كمية هجمة ,"السرارف مغ لعيشة
 .181ص
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 هجٍػدي  هػع أساسػا كالسختبصػة االىتخىػت شػبكة لعسػل التحتيػة البشيػة تسثػل حيػث ت:االترـاال  -
 .لبلىتخىت الخجهة

 هثػل العشكبػتيػة الذػبكة عمػى كالخػجهات الدػمع لعػخض السعػجة البػخاهج كتسثػل ت:البخمجيـا  -
 االىتخىت خصػط عمى السرخفية الخجهات الخقسي, العسبلت ترخيف الكتمػجات اإللكتخكىية,

 .اإللكتخكىية ةالفائج أىطسة االىتخىت, الػساشة عبخ خجهات
 السباشخ البحث أسػاؽ العمشي, اإللكتخكىي السداد في ٌػ كسا هختمفة أشكاؿ كتأخح اق:األسػ   -

 .السشطسات بيغ التجٍيد سمدمة إدارة ٌياكل
 اإللكتخوني التدػيقعشاصخ  السصمب الثالث :

ػعهغ أجل تػضيح هفٍـػ التدػيق اإللكتخكىي البج هغ ذكخ  العشاصػخ األساسػية التػي تكػػف  ٌأ
ي كسا  يمي : التدػيق اإللكتخكىي ٌك

 : مخاحل التدػيق اإللكتخونياألولالفخع 
 ٌػػحي كتتكػػػف  اإللكتخكىػػي التدػػػيق دكرة عػػغ يعبػػخ ىسػذجػػا "ARTHUR.D. LITTLE"قػػجـ لقػػج

 :ٌي أساسية هخاحل أربع هغ الجكرة
 كاألسػػػػػاؽ السدػػػػتٍمظ كرغبػػػػات حاجػػػػات تحجيػػػػج يجػػػػخي  السخحمػػػػة ٌػػػػحي فػػػػي: األعــــجاد مخحمــــة -

 الحرػػؿ سػخعة األهػخ يتصمػب ذلػظ فػي الشجػاح أجل كهغ السشافدة, شبيعة كتحجيج السدتٍجفة
 البياىػػػػات جسػػػػع إلػػػػى السؤسدػػػػة تمجػػػػأ قػػػػج العػػػػخض كلٍػػػػحا البلزهػػػػة كالسعمػهػػػػات البياىػػػػات عمػػػػى

 شػخح فػي السشطسػة يدػاعج هسػا ,التدػػيق بحػػث هػشٍج باسػتخجاـ االىتخىػتعبػخ  كالسعمػهػات
جافٍا تحقق كالتي االىتخىت عمى السبلئسة كالخجهات السشتجات  .1 ٌأ

 السدػػتٍمظ/الدبػػػف  هػػع االترػػاؿ عسميػػة السؤسدػػة تحقػػق السخحمػػة ٌػػحي فػػي: االترــال مخحمــة -
 2. اإللكتخكىية الدػؽ  إلى شخحٍا يجخي  التي الججيجة بالسشتجات لتعخيفً

ػػي: التبــادل مخحمــة -  أي كالسدػػتٍمظ, البػػائع أك السؤسدػػة بػػيغ هػػا كاالتفػػاؽ القبػػػؿ هخحمػػة ٌك
 الػػجفع أسػػاليب كتتعػػجد بالذػػخا  قػػخاري السذػػتخي  يرػػجر ثػػع كهػػغ بػػالقبػؿ العػػخض التقػػى قػػج يكػػػف 
 . 3االىتخىتعبخ  االئتساىية البصاقة استخجاـ: هثل

                                                           
 72ص ,هخجع سبق ذكخي ,هشاؿ سساحي -1

 .427ص ,هخجع سبق ذكخي ,هرصفى الذي  ,عبج الباسط حدػىة,زكخيا عداـ  2-
, الصبعة األكلى ,األردف ,عساف ,هؤسدة الػراؽ لمشذخ كالتػزيع ,"التدػيق اإللكتخوني:"الصائييػسف حجيع سمصاف  -3

 .57ص  ,2009
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 عمػى السحافطػة الزػخكري  هػغ بػل بدبػىٍا, السؤسدة تكتفي أال يشبغي: البيع بعج ما مخحمة -
 جػجد, زبػائغ كاسػتقصا  كدػب عشػج تتػقػف ال التدػػيقية فالعسميػة السذػتخي, هػع فاعمة عبلقات

 هػغ اإللكتخكىيػة السػاقع كل السؤسدة تدتخجـ أف كيشبغي الدبائغ بٍؤال  االحتفاس هغ بج بل ال
 . الدبائغ ٌؤال  عمى السحافطة أجل

 االحتفاس بٍع هغ بج ال بل ججد, استقصا  عسبل  ك كدب عشج تقف ال التدػيقية العسمية إف
سٍا هغ لتحقيق بحلظ اإللكتخكىية السػاقع كل السشطسة تدتخجـ أف يشبغي ك   1 :ٌأ
 .السحادثة كغخؼ االفتخاضية السجتسعات  -
 .السشتػج حػؿ ججيج بكل العسبل  تدكيج ك اإللكتخكىي البخيج عبخ التػاصل  -
 .الستكخرة األس مة قائسة تػفيخ  -
 .التحجيث ك الجعع خجهات -

 الفخع الثاني : الخرائز الخئيدية لمتدػيق اإللكتخوني 
ع الخرائز التي يتستع بٍا التدػيق اإللكتخكىي ها  :            2يمي هغ ٌأ

                                                                 إعصا  السعمػهات لدكار الذبكة حػؿ السشتجات. القجرة عمى السخاشبة: -
تسشح الدبػائغ حخيػة تحجيػج حاجػاتٍع كرغبػاتٍع بذػكل هباشػخ هػع الستجػخ االفتخاضػي  التفاعمية: -

                                                                                               التي تحقق االستجابة كفق االتراالت التدػيقية لٍا.
كإيرػػػاؿ  ,3كيقرػػج بٍػػػا ٌشػػا قػػػجرة السؤسدػػػة الحرػػػؿ عمػػػى هعمػهػػػات عػػغ الدبػػػائغ  الـــحاكخة:  -

البياىات الخئيدية أك السخدكىة كالتي تزع في هحتػياتٍػا كجٍػات ىطػخ الدبػائغ الذخرػية عػغ 
 كليتع استخجاـ ٌحي البياىات.                                                                                  حاالت الذخا  الدابقة,

تساه الخقابة:  -        ٍع كالحفاس عميٍع دكف اىتقالٍع إلى هػاقع أخخى هشافدة.                                                                         جمب الدبائغ كإثارة ٌا
ــة الػصــػل:  - إهكاىيػػة الػصػػػؿ تديػػج كبرػػػرة كبيػػخة هػػغ فخصػػة التشػػافذ لغػػخض جػػح   إمكاني

تساـ هدتعسمي االىتخىت.                                                                   ٌا
القػػػجرة التأثيخيػػػة التػػػي يخمقٍػػػا السػقػػػع فػػػي الذػػػبكة عمػػػى الدبػػػائغ بقبػػػػؿ الخرػػػائز  الخقسيـــة: -

 .    1كالسسيدة لمسشتج عبخ ىتائج رقسية
                                                           

 .76ص ,هخجع سبق ذكخي ,هشاؿ سساحي -1
2
 .418ص ,2005, مصر ,, هؤسدة حػرس لمشذخ كالتػزيع, اإلسكشجرية"التجارة اإللكتخونية :"دمحم الريخفي - 

استصالعية لعيشة مغ شخكات عمى وفق التدػيق االلكتخوني دراسة  األعسالتشافدية مشطسات  :"عاهخ حديغ رشيج 3-
 .130ص , كمية الخافجيغ, العخاؽ,31/2013: إصجار ,مة كمية الخافجيغ الجاهعة لمعمـػهج ,غ"التامي
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شاؾ  : 2التالية الخرائز يزيف هغ ٌك
 .اإللكتخكىي لمتدػيق الػاسعة الخجهة  -
 .اإللكتخكىي التدػيق عالسية  -
 .السفاٌيع تغييخ سخعة  -
سية  -  3.الجكلية الذبكة عبخ اإلعبلف ٌأ
 .السؤسدات بيغ السدافة تزييق -
 .الذبكة عبخ التخكيج هػاقع تقبل  -
   .الػرقية السدتشجات غيا   -
 4كفخة السعمػهة كسخعة الحرػؿ عميٍا.  -

 اإللكتخوني فػائج التدػيقالفخع الثالث : 
ع الفػائج التي  كالسدػتٍمكيغ  التدػيق اإللكتخكىي لكل هغ رجػاؿ التدػػيق كالعسػبل  ٌايػفخ هغ ٌأ

 5ٌسٍا ٌي:أ العجيج 
 والسدتيمكيغ: بالشدبة لمعسالء التدػيق اإللكتخوني فػائج -1
 .سا24ي كقت خبلؿ أالذخا  في سعار ك جخا  السقارىة بيغ الساركات كالتعخؼ عمى األإ -
   .تجشب السدتٍمظ هػاجٍة رجل البيع كاالحتكاؾ بً -
 هعمػهات تفريمية عغ السشتجات.التدػؽ السيدخ ك  لمسدتٍمظ االىتخىت ػفخت -
كلي البيػػػػػع كالعسػػػػػبل  ؤ هكتػبػػػػػة كسػػػػػخيعة كفعالػػػػػة بػػػػػيغ هدػػػػػ اترػػػػػاؿكسػػػػػيمة  االىتخىػػػػػت ػفختػػػػػ -

 .هغ خبلؿ خجهة البخيج اإللكتخكىي كالسدتٍمكيغ
 عبلقتٍا إدارة عمى السؤسدة تداعج E-CRMالكتخكىيا  الدبػف  هع العبلقة إدارة خبلؿ هغ -

 تعسػل حيػث العسػبل  كخجهػة التدػػيق هجػاالت عمػى كتخكػد كالسػختقبيغ الحػالييغ العسػبل  هػع
                                                                                                                                                                                     

االلكتخوني )دراسة في القجرة التشافدية لمسرارف العخاقية الحكػمية في ضل التدػيق السرخفي  :"كفا  احسج دمحم 1-
 .443ص , الجاهعة السدتشرخية, العخاؽ,95/2013 اإلصجار كاالقتراد, اإلدارةهجمة  ,"مرخفي الخشيج والخافجيغ(

يع, هخجع سبق ذكخي, ص  2-  .358احسج هخسي احسج إبخٌا
 السجمة العخاقية لبحػث الدػؽ كحساية السدتٍمظ  ,"حساية السدتيمظ في عقػد التدػيق االلكتخوني:"سالع دمحم عبػد -3

 .55ص ,العخاؽ  ,بغجاد  , 01/2015االصجار
هجمة الجاهعة  ,"أىسية ومدايا البشػك االلكتخونية في قصاع غدة بفمدصيغ ومعػقات انتذارىا:"كادي رشجي عبج المصيف -4

 .899ص ,02/2008, العجد16االصجار ,اإلسبلهية سمدمة الجراسات اإلىداىية
 .134دمحم سسيخ احسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -5
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 حيػاة دكرة رفػع , غالدبػائ عػجد رفػع ,زبػػف  كػل ٌػاهر رفػع شخيػق عػغ هزاعفة أرباحٍا عمى
 1.كالئً عمى الحفاس أي الدبػف 

 بالشدبة لخجال التدػيق:التدػيق اإللكتخوني فػائج  -2
داة ججيػػجة يدػػتخجهٍا رجػػل التدػػػيق لبشػػا  عبلقػػات هػػع العسػػبل  أيعتبػػخ التدػػػيق اإللكتخكىػػي  -

 كالسدتٍمكيغ ىطخا لقجرة ٌحا الشذاط عمى تقخيب السدافة بيشٍع كبيغ رجاؿ التدػيق.
ػػػع السؤسدػػػة بػػػيغ التدػػػػيقية العبلقػػػات تحدػػػيغ إلػػػىالتدػػػػيق اإللكتخكىػػػي يػػػؤدي  -  عشاصػػػخ كٌأ

 2كالسػرديغ. الدبائغ هثل بي تٍا
 .عغ الػسصا  لبلستغشا عساؿ ىطخا دا  األألى تخفيس التكاليف إيؤدي  -
سػػػتخاتيجية التػزيػػػع السػػػادي اإللكتخكىػػػي عمػػػى تحدػػػيغ كفػػػا ة بعػػػس الػضػػػائف هثػػػل إتدػػػاعج  -
 الذخا . كاهخأ صجارإ
 .السشافدة ة التخكيد داخل الدػؽ كزيادةجعمى در  االىتخىت استخجاـيؤثخ  -
العسػبل  الحػالييغ كالسػػختقبيغ لبلشػتخاؾ فػي حػػػار يتزػسغ تقيػيع السشتجػػات  القػجرة عمػى دعػػػة -
كيدػاعج ٌػػحا الحػػار التفػاعمي العسػبل  كالسدػتٍمكيغ لمتعػخؼ عمػػى  االىتخىػتتعػخض عمػى  يلتػا

 خرائز السشتجات.
بحػاث كالجراسػات الخاصػة لمتعػخؼ يسكغ التدػيق اإللكتخكىػي رجػاؿ التدػػيق هػغ القيػاـ باأل -

       3 لعسبل .ا اتإدراكعمى 
 حيػث تدػعى ,اعي يجعل السشتػػج فػي هشافدػة حػادةعبخ هػاقع التػاصل االجتس التدػيق إف -

  السشتجػات اعتسػاد عمػى قػخار لمتػأثيخ فعاليػة األكثػخ التدػػيق إسػتخاتيجيات إلػى تبشػي السؤسدات
   4.االجتساعية الذبكة في

                                                           
شٍادة  عمى لمحرػؿ أشخكحة ,"تأىيل السؤسدة لالنجماج  في االقتراد العالسيو االنتخنت  تكشػلػجيا :"ىػفيل حجيج -1

ص     ,2006/2007 ,جاهعة الجدائخ ,التدييخ كعمـػ التجارية االقترادية العمـػ كمية ,االقترادية العمـػ في الجكتػراي 
148.  

يعشارؽ أحسج قشجكز, بمحيسخ  2- )دراسة هدحية آلرا   ,ي"تخوني في صشاعة االمتياز التشافدتأثيخ التدػيق اإللك:"إبخٌا
السخكد  ,12/2017, العجد سات القاىػىية كاالقتراديةهجمة االجتٍاد لمجرا ,عيشة هغ زبائغ ككالة السؤسدة الػششية لمتأهيغ(

                                  .276ص ,لتاهشغدتالجاهعي 
 .134دمحم سسيخ احسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -3

4 - Cen Chen، Zhiling Guo،  Shih-Fen Cheng ،Hoong Chuin Lau ،An Experimental 

Investigation Of Product Competition And Marketing In Social Networks، The 10th China 

Summer Workshop On Information Management، June 25-26، 2016،P41. 
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اإللكتخكىػػي تعػػجدت كضائفػػً هػػغ خػػبلؿ عػػخض فػائػػج التدػػػيق االلكتخكىػػي ىبلحػػظ أف التدػػػيق 
سيػػة كبيػػخة فػػي  ,جيػػجة بالشدػػبة لمسدػػتٍمظ كالسؤسدػػاتكتشػعػػت فٍػػي لٍػػا فػائػػج ع  إيرػػاؿكلػػً ٌأ

 قج تكػف ٌحي السعمػهات أفكار أك سمعا ك خجهات. ,كتبادؿ السعمػهات بيغ السؤسدة كالفخد
 اإللكتخوني التدػيقالفخع الخابع: سسات وركائد 

 في رًكخرائ جيالجج الشطاـ ع شبيعةفٍت هغ البج جيجج ىطاـ إلى ىطاـ هغ التحػؿ عشج
 العسل ىطاـ هع التعاهل اتيهعص هغ كاىصبلقا ,حًإىجا في سٍاـاإل جلأ هغ كالقبػؿ التعاهل

  1:ةياآلت بالدسات ترفي كالحي اإللكتخكىي قيالتدػ  عتسجيي الحي
تصبيقاتٍػا ك  ةيػااللكتخكى لمحاسػبات بالشدػبة كػاف سػػا  ثػةيالحج جٍػدةاأل عمػى خيالكب االعتساد -

 عٍا.أىػا  هختمف عمى االتراالت أك
 ,هعيٍػاف الػضػائف عيػتػز  كإعػادة البذػخي  السػػرد تأٌيػلك  السشطسػة فػي الكاهمةلٍيكمة ا إعادة -

 اسػتخجاـهٍػارات   عمػى جيالذػج ديػالتخك هػع الستسيػدة كالكفػا ة سٍػارةال عػاهػل باالعتبػار األخػح
 .السعمػهات تقشيات

 . السشطسة داخل ةياإلدار  العسميات لجسيع الكاهمة األتستة -
 السشفػحة, اتيػالعسم حجػع هػع هقارىػة السدتخجهة ةيالبذخ  السػارد حجع في خيالكب االىخفاض -

مػةكالس الكفػػ ة العسالػة هػغ آخػخ عىػػ  إلػى التحػػؿىيو  األغمػب االتجػاي ىٍػاأ بػل  السػتخجاـ ٌؤ
 .ثةيالحج شياتالتق
 العسميػات ز ٌػحيتستػا لػحا الصمػب, حدػب هشتجػات ىي  الستجاكلػة السشتجػات أف السبلحػظ -

 . ةياإلىتاج بالكفا ة
 التعاهل الىحرار ىطخا ةيالتدػيق التجارية اتيالعسم إلدارة السخررة السداحات اىخفاض -

 .اىاتيالب كتبادؿ تخديغ في ةيااللكتخكى الػسائط عمى كاالعتساد الػرقي
ػات التػي العػاهبلت كافػة فػي كالػضػػح ةيالذػفاف -  االعتبػار غيبعػ األخػح هػع السشطسػة سيٌد

 سٍايكتقػج بٍػاتصم التػي اتيالسدػتػ  لكافػة لٍارػايكإ السعمػهػاتالتقشيػات  اسػتخجاـ ضػخكرة
 . حثبال ةيعسم أثشا  خيلمغ فٍايكتعخ 

                                                           
ا   عبج دمحم ,جخي  الجخ دمحم سافيسم أحسج -1  السال رأس ةيتشس ضل في االلكتخوني قيالتدػ  قيتصب ةيإمكان :"العداكي الٌػ

 .247ص , العخاؽ,11/2014العجد  ,اإلداريةلمعمـػ االقترادية ك  هجمة جاهعة االىبار ,ي"البذخ 
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 بشػا  خػبلؿ هػغ الدبػػف  كدػب حػػؿ تسحػػري ةيػالتجار  السشطسػة اتيػعسم ارتكػاز ـػيػال بػات -
 .يًعم السحافطة اجل هغ تًرغبا كإشباع تًهتصمبا لتمبية عًه الحكي التعاهل تكفل هشطػهة

 : 1ٌي ركائد أربعة ٌي اإللكتخكىي لمتدػيق األساسية الخكائد إف
 كالسرخؼ. لمدبػف  هزافة قيسة كخمق ججيجة هشتجات البتكار هٍع تعتبخهرجر السعمػمة: .1
 عمى فاالعتساد ىجاحٍا كهفتاح لمسرخؼ بالشدبة عشرخ ٌاـ يعتبخ:  البذخية السػارد .2

 .الدبائغ هغ عجد أكبخ كجح  لمسرخؼ االهتياز فخصة يسشح البذخية السجربة السػارد
 الدػػػػػقية الحرػػػػة هػػػػغ تديػػػػج خػػػػجهات كإدخػػػػاؿ كالتصػػػػػر اإلىتػػػػاج فػػػػي تدػػػػاعج:  التكشػلػجيــــا .3

 . لمسرخؼ
 بػيغ هػا الرػجاقة إلػى بٍػا كاالرتقػا  العبلقة تحديغ يزسغ الحي االتراؿ تحقق:  التػاصل .4

 خػػػػجهاتٍا لتقػػػػجيع السرػػػػارؼ تعخضػػػػٍا التػػػػي السختمفػػػػة القشػػػػػات خػػػػبلؿ هػػػػغ السرػػػػخؼ كالعسيػػػػل
   . 2السرخفية

  اإللكتخوني التدػيق يخجميا التي السجاالتالفخع الخامذ : 
 أك التدػػيقية كالعسميػات األىذػصة كافة اإللكتخكىية األساليب تصبيق هجاالت تذسل أف يسكغ 
 3:األتي الشحػ عمى كذلظ السدتخجهيغ الدبائغ خجهة في  ة(التدػيقي غيخ(
 الترػسيع عػغ فزػبل   الحجيثػة التكشػلػجيػة األسػاليب أتاحػت : السشتجـات ترسيع مجال في -

 كفػق عمػى السشتجػات بترػسيع تقػـػ أف السؤسدػات هػغ لمعجيػج الفخصػة الحاسػب بسدػاعجة
 لمدبػػف  يسكػغ إذ ,االىتخىػت هػاقػع شخيػق عػغ الحاضػخ الػقػت فػي لمدبػػف  الفخدية االحتياجات

 فػي يخغبٍػا التػي السختمفػة كاإلضػافات السكػىػات بتحجيػج يقػـػ أف السشتجػات هػغ العجيػج فػي
 . السشتج

 السشتجػات بأسػعار الخاصػة السعمػهػات االىتخىػت شػبكة تتػيح : التدـعيخ مجـال فـي -
 هػع العبلقػة فػي ىذػصا  دكرا  يؤدكف  الدبائغ أف كشالسا ,لمتعاقج السختمفة كالذخكط كالخرػهات

                                                           
الجاهعة  ,3/2013: اإلصجارهجمة الجىاىيخ, ,"ثخ التدػيق اإللكتخوني عمى جػدة الخجمات السرخفيا:"هخاد حدغ إياد -1

 .320ص العخاؽ, ,العخاقية
 .320ص ,السخجع ىفدً 2-
يخي  ,الكخيع ٌادي البمجاكي  عبل  عبج 3- السديج  االلكتخوني في عشاصختأثيخ التدػيق :"أحسج خمف حديغ عمي الٌد

 .156ص , جاهعة بغجاد, العخاؽ, 22/2013:اإلصجار , هجمة دراسات هحاسبية كهالية,ية"التدػيقي لمخجمة التأميش
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 ٌػحا فب,فػ بػالسشتج الخاصػة السكػىػات ككضػع بالسعمػهػات السؤسدػة هػج شخيػق عػغ السشتجػيغ
  بالدعخ السختبصة الجػاىب بذأف السؤسدة هع التفاكض ليتزسغ يستج أف يسكغ الجكر

 عػغ التػخكيج فػي بكثافػة اإللكتخكىيػة لمسػاقػع السؤسدػات اسػتخجاـ إف : التـخويج مجـال فـي -
 بشفدػٍا بترػسيسٍا تقػـػ التػي اإللكتخكىيػة كالرػفحات السػاقػع, شخيق عغ كهشتجاتٍا السؤسدة

 بػل الستشػعػة, التخكيجيػة كالسػػاد السعمػهػات, كافػة كعػخض ,االىتخىػت عمػى هػقػع ذػخا ب أك
 هػجة فػي البيػع عسميػة لتشذػيط كالسرػسسة األهػج قرػيخة التحفيديػة األدكات هػغ حدهػة كتقػجيع
 . هعيشة زهشية

 كالدهاىيػة السكاىيػة اإلتاحػة هػغ عاليػا   قػجرا اإللكتخكىػي التدػػيق أسػاليب اسػتخجاـ يتػيح -
 هػجى عمػى الدبػائغ هػع السباشػخ التفاعػل هػغ السؤسدػات يسكػغ االىتخىػت فاسػتخجاـ لمسشتجػات

 فػاف ىفدػً الػقػت كفػي , هعٍػع لمتعاهػل ايػزهاى حػجا   يػجػج ال ثػع كهػغ سػاعة كالعذػخيغ األربػع
 ٌػؤال  سػيسا ال التدػػيقييغ الػسػصا  اسػتخجاـ هػغ كبيػخ حػجٍ  إلػى يقمػل قػج االىتخىػت اسػتخجاـ

 كقػج لمدبػائغ السباشػخ بػالتػزيع يقػهػػا أف لمسشتجػيغ يسكػغ إذ السشتجػات بتػزيػع يقػهػػف  الػحيغ
 إذ اإللكتخكىػي التدػػيق كضػاٌخة االفتخاضػية األسػػاؽ ضٍػػر االىتخىػت خػجهات اسػتخجاـ يتػيح

 . هباشخة كتدميسٍا السصمػبة بالسشتجات قائسة يقجهػا أف الدبائغ يدتصيع
 بج ا   اإللكتخكىية السػاقع باستخجاـ العسبل  خجهة هجاالت تتػزع ء:العسال خجمة مجال في -

هػخكرا  ً(خرائرػ السشػتج, حجػع) الدبػػف  يشاسػب كهػا االحتياجػات تحجيػج فػي السدػاعجة هػغ
 هػا بخػجهات كاىتٍا    السمكية كاىتقاؿ ذاتٍا البيع بعسمية السختبصة الخجهات تقجيع في بالسداعجة

 الفخصة السؤسدات عسبل  هع المحطي كالتفاعل السعمػهات هغ الكبيخ القجر كيػفخ البيع بعج
 1 .عسيل لكل إلكتخكىية همفات كإىذا  العسبل  خجهة هجاؿ في التسايد لتحقيق

 
 
 
 
 
 

                                                           
يخي  ,ٌادي البمجاكي  عبج الكخيععبل   -1  .157ص ,هخجع سبق ذكخي ,أحسج خمف حديغ عمي الٌد
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  السصمب الخابع: السديج التدػيقي اإللكتخوني
التدػػػػػيقي التقميػػػػجي هػػػػغ أربعػػػػة عشاصػػػػخ أساسػػػػية التػػػػي تعػػػػج دعاهػػػػة األىذػػػػصة يتكػػػػػف السػػػػديج 

ػػي السشػػتج ,التدػػػيقية كهػػغ خػػبلؿ دخػػػؿ التصػػػرات التكشػلػجيػػة  ,التػػخكيج ,التػزيػػع ,الدػػعخ ,ٌك
يج التدػيقي أكثخ اتدػاعا التجارية كخاصة التدػيق أصبح السد  األعساؿعمى  االىتخىتكشبكة 
 الشقاط التالية: كسػؼ ىقـػ بحكخي في ,ك تصػرا

 اإللكتخوني السشتج: األولالفخع  
 هشٍػػا تػػألف التػػي السمسػسػػة كغيػػخ السمسػسػػة الخرػػائز هػػغ السشػػتج ٌػػػ عبػػارة عػػغ هجسػعػػة

ػػعكهػػغ  ,1 السدػػتٍمظ كرغبػػة حاجػػة عػػغ تعبػػخ كالتػػي بٍػػا كيػػختبط السحػػاكر التػػي تحػػجد هفٍػػـػ  ٌأ
 :2السشتج ٌي 

خ األساسي السحػر   - ػ جٌػ  يخيػجي ألىػً عميػً لمحرػؿ السذتخي  يدعى كالحي السشتػج : ٌك
خ تقرػج فٍػي الذػفاي أحسػخ الدػيجة تذػتخي  عشػجها ذلظ عمى كهثاؿ بالحات  ثػع أكال السشتػػج جػٌػ
 . ال …  كالجػدة األلػاف عغ تبحث

ـــاني السحـــػر  -  لمسشتػػػػج التجاريػػػة كالعبلهػػػة الغػػػبلؼ يتزػػػسغ كالػػػحي السشتػػػػج هطٍػػػخ ٌػػػػ :الث
خ يكسل بجكري كالحي كشكمً كىػعً كجػدتً  . هعيغ شابع كيعصيً السشتػج جٌػ

 كالدػجاد التػصػيل كخػجهات التخكيػب هثل لمسشتػج اإلضافية السشافع : يتزسغالثالث السحػر  -
 هػػػغ حدهػػة" بأىػػػً السشتػػػج تعخيػػف يسكػػػغ كعميػػً ,عػػاـ بذػػػكل البيػػع بعػػج هػػػا كخػػجهات كالزػػساف
 ."  السدتٍمظ حاجات كإشباع لتعديد السرسسة كالخجهة كالسعشػية كالسادية الصبيعية الرفات

ع القزايا التي تصخح في هجاؿ التدػيق اإللكتخكىي كالتي لٍػا عبلقػة كبيػخة بػالسشتج هغ إف    ٌأ
فبالشدػبة لخجهػة السدػتٍمظ, فبىٍػا تػدداد  ىجج قزية خجهة السدتٍمظ كقزية السشتجػات السقمػجة,

سية في هجاؿ التدػيق اإللكتخكىي حيث أىٍا تذسل أهػر كثيخة  : ترػسيع العسميػات التػي هثلٌأ
العسػػل عمػػى إرضػػائً هػػغ  تسشػع حػػجكث السذػػاكل الستػقعػػة كالسعخفػػة السدػػتسخة بتػقعػػات العسيػػل,

لسشتجػػات السقمػجة فػػيسكغ حمٍػػا أهػػا قزػية ا خػبلؿ اإلجابػػة عمػى استفدػػاراتً عمػى الخػػط هباشػخة,
الف  السشػتج هقمػج, يعغ شخيق تػفيخ خصػط ٌاتفية لبلتراؿ السجػاىي فػي حالػة كجػػد شػظ فػ

                                                           
 .312ص   ,2009 ,هرخ ,اإلسكشجرية السكتب الجاهعي الحجيث,,  "التدػيق االستخاتيجي :"دمحم الريخفي -1
يعشفيق  -2  www.researchgate.net: سػقعهتػفخ عمى ال ,63ص ,أساسيات التدػيق":"الحجاد إبخٌا
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يػػػد السشػػػتج فػػػي كيتس ,1ٌػػػحا األهػػػخ يٍػػػجد الرػػػػرة الحٌشيػػػة لسشتجػػػات السؤسدػػػة لػػػجى السدػػػتٍمكيغ
 : 2بالخرائز التالية التدػيق اإللكتخكىي

 كالػحي ج االفتخاضػيبػالسشت يدػسى بسػا السشػتج تصػػيخ إلػى تػؤدي عبلقػات فػي الدبػائغشػخاؾ إ -
 . السمسػسة كغيخ السمسػسة الجػاىب تػحيج يعشي

 .فخيجة اقترادية بسيدات حيث يتسيد ,يارقس السشتج تدميع -
صػبح أ حيث,ًاسػتخجاه قبػل السشتج تجخبة كإهكاىية ل الذخا قب كاهمة هعمػهات عمى الحرػؿ  -

 .3جيمعب دكرا بالغا في ىجاح تدػيق السشتهدتػى تػفخ البياىات كالسعمػهات 
  السعمػهات استخجاع تكاليف تحسل عمى كالقجرة الدٍػلة بفزل كذلظ الذخا  عسمية تدٍيل  -
 . الػيب تصبيقات كخاصة التفاعمية السعمػهات ىػعية زيادة  -
 كبي ػة السشػتج خرػائز عمػى اعتسػادا التقميجيػة عػغ اإللكتخكىيػة التدػػيق تخاتيجيةإسػ اخػتبلؼ  -

 .الدػؽ 
التسييػػد: ٌػػي همرػػقات السشػػتج التػػي تػػػفخ تعميسػػات عػػغ هكػىػػات السشػػتج كشخيقػػة اسػػتخجاهً   -

 .4ىتخىت تداعج عمى كضع همرق هباشخ عمى هػاقع الذبكةفبالشدبة لخجهات األ
يمػي  بادرت بعس السؤسدات إلى ابتكار بسا يدسى بالعسمية السخىة لتصػيخ السشتجػات كفػي هػا

 5:العسميةعشاصخ تمظ 
كتتسثػػل فػػي هعخفػػة السؤسدػػات لسػػجى اسػػتجابة ترػػسيع السشػػتج كحاجػػات  :الدــػق  ذتحدــ -1

كهتصمبػػات الحقيقػػة لعسػػبل  كتمجػػأ ٌػػحي السؤسدػػات لعػػجد هػػغ األسػػاليب السبتكػػخة التػػي تتزػػسغ 
 حالة هغ تجفق السدتسخ لسعمػهات هثل:

 قػاعج البياىات التفاعمية الخاصة بالعسبل .  -
 اإللكتخكىي لبياىات بيغ السؤسدات كالعسبل .ىطع التبادؿ   -

                                                           
ص  ,2004, الصبعة األكلى, دار الجاهعية, اإلسكشجرية, هرخ,"األعسال في عرخ التكشػلػجيا:"دمحم صالح الحشاكي  - 1

174. 
دراسة تصبيقية في جامعة  لسديج التدػيقي االلكتخوني لمسحتػى الخقسي:ا:"االلً جعفخ ضيا  عبج رحيسً هحدغ, صباح 2

العخاقية لمسكتبات  الجسعية ,1,2/2016: اإلصجار السجمة العخاقية لمسعمػهات, ,"تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت
 .32ص ,العخاؽ  ,كالسعمػهات

 .99ذكخي, ص احسج أهججؿ, هخجع سبق  3
 .281دمحم شاٌخ ىريخ, هخجع سبق ذكخي, ص  4-
 .138-137دمحم سسيخ احسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -5
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 هجسػعات األخبار  -
سيػػػة كبيػػػخة فػػػي إرسػػػا   اختبـــار الحمـــػل الفشيـــة:  -2 تعتبػػػخ اختبػػػارات التقشيػػػات البجيمػػػة ذات ٌأ

   .هدار أي هذخكع لتصػيخ السشتجات 
تقػـػ العسميػة السخىػة بتصػػيخ السشػتج عمػى فمدػفة  :دمج حاالت العسالء مـع الحمـػل الفشيـة -3

جػػػً لعسيػػػل التػػػي  تقػػػخ بزػػػخكرة تزػػػسيغ الحاجػػػات كالخغبػػػات الحقيقيػػػة لعسػػػبل  فػػػي السشػػػتج التػ 
   .تحت تصػيخ

: تتػيح العشاصػخ الدػابقة لعسميػة السخىػة لتصػػيخ السشػتج لذػخكة وضع السخونة قيج االختبـار -4
فخصة االستجابة لستغيخات التػي تحػجث فػي األسػػاؽ هػغ خػبلؿ التفاعػل السدػتسخ هػع حاجػات 

 . 1 لعسبل  كالسدتٍمكيغكالخغبات ا
  اإللكتخوني الفخع الثاني :التػزيع

 التػي السشطسػات هجسػعة شخيق عغ العسبل  إلى السشتجات إيراؿ يعخؼ التػزيع بأىً عسمية
 التػزيػع قشػػات تسثػل ثػع كهػغ لمدػمع كالحيازيػة كالسكاىيػة الدهشيػة السشػافع خمػق خبللٍػا هػغ يػتع

 السشطسػة هػغ السشتػػج اىدػيا  عسميػة فػي الػبعس بعزػٍا عمػى السعتسػجة السشطسػات هجسػعػة
2الرػشاعييغ أك الشٍػائييغ العسػبل  إلػى

 إلوىة أدى إن تطوور واوا ا اصتصواا التكنولوجيو ، 

التقليوديين و أمميوتهم  الواوطاء دور مون تقلويص
3
 دون أصوبح  توتم عمليوة التبوادا حيو  ,

 واطاء. الحاجة

 حيػث ,4إلكتخكىيػة أي تجػارة لشجػاح األساسية العشاصخ هغ التػزيع قشػات سمدمة إدارة تعتبخو
 السشاسػبة بالكسيػات السػاقػع إلػى السشاسػبة السشتجػات تػصػيل إلػى التػزيػع قشػػات إدارة جؼتٍػ

أصػبح  كاإلكدػتخىت االىتخىػت شػبكة كباسػتخجاـ تكمفػة كبأقػل السشاسػب الػقػت فػي السبلئسػة

                                                           
 .138-137حسج سسيخ احسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -1
 لشيل هقجهة أشخكحة ,"الجدائخ في الجواء لرشاعة صيجال مجسع  حالة دراسة التشافدية والسدايا التدػيق:"لحػؿ ساهية -2

 الدشةلخزخ باتشة,  الحاج جاهعة ,التدييخ كعمـػ االقترادية العمـػ كمية ,السؤسدات تدييخ شعبة ,العمـػ دكتػراي  شٍادة
 .210ص ,2008-2007ة,الجاهعي

االقترادية  تسساؤلمالتنافسية في ا ةزلميا كلتحقي كسجخل االلكتخوني كيولتسا :"بغ ىاهة ىػرية كخبالي بغجاد, 3-
 :االىتخىتهتػفخ عمى  ,هجيخية هدتغاىعالجدائخية درسة حالة شخكة اتراالت الجدائخ"، 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/3/5/7515 
يع -4  ,غ"لمشاشخي اإللكتخونية لمسػاقع تقييسيو دراسة، الجدائخ في لمكتاب اإللكتخوني التدػيق إستخاتجية:"هخزقبلؿ إبخٌا

  كمية  السكتبات, عمع قدع السعمػهات, كأىطسة تدػيق تخرز السكتبات, عمع في هاجدتيخ شٍادة لشيل هقجهة أشخكحة
 . 38ص ,2010 - 2009,قدشصيشة  هشتػري, جاهعة  ,كاالجتساعية اإلىداىية العمـػ

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/3/5/7515
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/3/5/7515
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 لمسذػاركة التجدئػة كبػائعي كالسرػشعيغ السػػرديغ هػغ شػخكائٍا دهػج الحكيػة السؤسدػات ببهكاف
 السدتقبل لتػقعات التخصيط عشج العسل كتكخار كالتأخيخ األخصا  عمى لمقزا  في السعمػهات

 فػي أكبػخ تكػػف  الدبػائغ إلػى السشتجػيغ هػغ السعمػهػات كسػا أف  قشػػات ,1كلتخصػيط اإلىتػاج 
فػي هيػجاف األعسػاؿ اإللكتخكىيػة عسميػة التػزيػع تػأتي هباشػخة كرا  عسميػة  ,2اإللكتخكىيػة الدػػؽ 

شػػػا يختمػػػف أسػػػمػ  التػزيػػػع بػػػاختبلؼ صػػػػرة كشبيعػػػة ىتخىػػػتالاالبيػػػع كالذػػػخا  عبػػػخ شػػػبكة  , ٌك
 : 4كتسيد التػزيع اإللكتخكىي بالخرائز التالية ,3السشتج سػا  كاف سمعة أك خجهة

 . اخخ جاىب هغ الدبائغ هع عبلقات كبشا  جاىب هغ العسمية تدٍيل  -
 هػع عبلقػات بشػا  عمػى قجرتٍا إلى السشتجات لبيع تجارية تبادالت كػىٍا هجخد العسمية تتعجى  -

 . الدبائغ
 .العسبل  عبلقات إدارة خبلؿ هغ كفعالية كفا ة أكثخ ىطع تشفيح  -
 كتػتع السشتجػة لمجٍػة اإللكتخكىػي السػقػع عبػخ تػتع كالتػي التعػاهبلت كهكػاف بالتدػٍيبلت تٍػتع  -

 .الدبػف  إلى السشتج هغ هباشخة
 الدػػػػمعة إيرػػػػاؿ عمػػػػى كتعسػػػػل التدػػػػػيقية القشػػػػػات تخفػػػػيس عمػػػػى تدػػػػاعج االىتخىػػػػتشػػػػبكة  إف

 هدػػػتٍمظ إلػػػى السشػػػتج هػػػغ قاعػػػجة تصبيػػػق إلػػػى كتػػػؤدي السشاسػػػبيغ كالسكػػػاف بالدهػػػاف لمسدػػػتٍمظ
 الكثيػخ باخترػار سػاٌع كالػحي التػزيػع عمػى اإللكتخكىػي التدػػيق أثػخ كاضحا   بجأ كلقج ,هباشخة

 التػزيػع قشػػات اخترػار كسػا أف , اإلىتػاج تكػاليف عمى أىعكذ الحي األهخ التػزيع قشػات هغ
ػػحا السػػػضفيغ عػػجد تخفػػيس شػػأىً هػػغ كػػاف  بحيػػث كػػـػ دكت أهػػازكف  شػػخكة فػػي الحػػاؿ ٌػػػ ٌك

 السػػػػضفيغ هػػػغ الكبيػػػخ لمعػػػجد حاجػػػة ٌشػػػاؾ يعػػػج فمػػػع السدػػػتٍمكيغ هػػػع هباشػػػخة العبلقػػػة أصػػػبحت
 بيػع فػي الرػفقات هػغ% 60 عقػج تػع بحيػث لٍػلشػجا بالشدبة الحاؿ ككحلظ ,األعساؿ لترخيف

 الػقػػػت فػػػي أهيخكػػػا فػػػي السدػػػتٍمظ إلػػػى ترػػػل الػػػػركد فأصػػػبحت االىتخىػػػتخػػػبلؿ  هػػػغ الػػػػركد
 االىتخىػتعبػخ  التػزيػع إفالدبػائغ,  خجهػة كسخعة السبيعات بديادة ساٌع الحي األهخ السشاسب,

شػػػبكة  عبػػخ ىقمػػة يػػتع بحيػػث رقسيػػا   السشػػتج يكػػػف  عشػػجها كخرػصػػا   لمشقػػل بػػجائل ببيجػػاد سػػاٌع
                                                           

يع1-  .39ص ,هخجع سبق ذكخي ,هخزقبلؿ إبخٌا
ص  ,2009 هكتبة السجتسع العخبي  لمشذخ كالتػزيع, هرخ, ,"مبادئ التدػيق لمفشػن التصبيقيةي:" تػفيق صبخ  سسيخ -2

65. 
 .249دمحم سسيخ أحسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -3
 .32ص ,هخجع سبق ذكخي, االلً جعفخ ضيا  عبج ,صباح رحيسً هحدغ  4
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 أدى كقػج الػسػصا , عػغ االستغشا  ىًأش هغ كاف التػزيع قشػات اخترار إف ,هباشخة االىتخىت
 العسػػػبل  شمبػػػات عمػػػى بػػػالخد سػػػاٌع الػػػحي األهػػػخ كالتػزيػػػع, اإلىتػػػاج تكػػػاليف تخفػػػيس إلػػػى ذلػػػظ

 الػثػػائق كصػػػؿ تػػأهيغ فػػي الدػػخعة تػػػفخ االىتخىػػتشػػبكة  أف ,الدػػاعة هػػجار عمػػى السدػػتعجمة
ػػػحا الشٍػػػائي السدػػػتٍمظ إلػػػى السشػػػتج كصػػػػؿ كهتابعػػػة بٍػػػا كالػفػػػا  كالصمبػػػات السصمػبػػػة  يدػػػاٌع ٌك

 ,السصمػبػة كبالدػخعة السختجعػة الدػمع كإعػادة كقبػػؿ البيػع بعػج هػا خػجهات كزيػادة بدػخعة أيزا  
شػػا  التػزيػػع قشػػػات تقمػػيز فػػي أساسػػي كعاهػػل التػزيػػع عمػػى اإللكتخكىػػي التدػػػيق أثػػخ يطٍػػخ ٌك
 1 .األرباح زيادة إلى تؤدي شأىٍا هغ ىالتح التكاليف تقميل ثع كهغ

 الفخع الثالث :التخويج اإللكتخوني 
 أك الذػػػخيحة الغيػػػخ) إلػػػى السشذػػػأة هشػػػتج تقػػػجيع عػػػغ أساسػػػا   عشرػػػخ التػػػخكيج ٌػػػػ السدػػػؤكؿ إف

 اإلقبػاؿ فػي يدػتسخ ثػع عميػً, يقبػل ثػع يتقبمػً, الغيػخ كجعػل بػً, كالتعخيػف الذخائح السدػتٍجفة(,
ككمسػػة التػػخكيج هذػػتقة هػػغ  ,2حخكتٍػػا كاسػػتسخارية كزيػػادة التبػػادؿ عسميػػة تدػػٍيل ثػػع كهػػغ. عميػػً

ػػػحا يعشػػػي أف التػػػخكيج ٌػػػػ االترػػػاؿ بػػػاآلخخيغ  الكمسػػػة العخبيػػػة )رّكج لمذػػػي ( أي عػػػَخؼ بػػػً, ٌك
 رؤيػػة األكثػػخكعشرػػخ التػػخكيج ٌػػػ  ,3 كالخػػجهات التػػي بحػػػزة البػػائعكتعػػخيفٍع بػػأىػاع الدػػمع 

 الػضػائف األخػخى, ففػي التدػػيق كضػائف هػغ بػيغ السؤسدػة لثقافػة تأكيػجا األكثػخ كالػضيفػة
 التخكيجيػة الػضيفػة فػي أكثػخ سػمبية, بيشسػا كبأسػمػ  جك بٍػ بالدػػؽ  السؤسدػة تترػل األخػخى 
 كهخئيػة هدػسػعة تكػػف  أف فػي الخارجية كالجكلية رغبػة لمبي ة ػتٍاص كتدسع السؤسدة تشٍس

 يتع ججيجة إضافية تدػيقية اتراالت قشاة االىتخىتكتػفخ  ,كشخكات" أفخاد " اآلخخيغ قبل هغ
 كيسكػغ الذػخا , قػخار اتخػاذ عسميػة فػي السشػتج لسدػاعجتٍع بسشػافع العسػبل  إبػبلغ خبللٍػا هػغ

اإلعػبلف,  هثػل التخكيجيػة ىصػاؽ الشذػاشات أك لسجسػعػة هػتسع أك كسكسػل االىتخىػت اسػتخجاـ
كيتسيػػد التػػخكيج اإللكتخكىػػي  ,4السباشػػخ كالتدػػػيق العاهػػة كالعبلقػػات السبيعػػات تشذػػيط

  : 5 بالخرائز التالية 
                                                           

  00/06/2012تاريخ تالطالع :.4pcs-solutions.blogspot.com  .wwwتلووقغ تاللكتزون :  - 1
يعشفيق  -2  . 104, ص هخجع سبق ذكخي ,الحجاد إبخٌا
3 -  , ـػ أثخ التخويج في تدػيق خجمات الشقل الجػي نسػذج: مؤسدة  :"ىغع هشيخ بخكاتدمحم عباس ديػ , أديب بٌخ

 ,28السجمج  العمـػ االقترادية كالقاىػىيةسمدمة  ,هجمة جاهعة تذخيغ لمجراسات كالبحػث العمسية "،الصيخان العخبية الدػرية
 .65ص ,2006 ,3العجد

يع -4  .39ص ,هخجع سبق ذكخي ,هخزقبلؿ إبخٌا

 .33ص , هخجع سبق ذكخي, االلً جعفخ ضيا  عبج ,صباح رحيسً هحدغ  5-
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 التخكيج هػاقع هغ غيخي عغ االىتخىت ختمفت حيث الخقسية االتراالت هغ التفاعمية الجػاىب  -
 .كهذتت هتعجد جسٍػر إلى كصػلً قابمية حيث هغ الجساٌيخي  االتراؿ كسػاقع

 . الستعجدة الػسائط خرائز بدبب السعمػهات لتسثيل أعمى قجرة  -
 عبلقػة بشػا  إلػى السشػتج عػغ اإلعػبلف هجػخد اإللكتخكىػي التػخكيج االىتخىػت اسػتخجاـ يتعػجى  -

 . العسيل في الثقة كخمق
 الدبػائغ هػغ لمعجيػج هتعػجدة ىسػاذج تقػجيع شخيق عغ يتع لمججيج التخكيج فبف االىتخىت بي ة في  -

 . الدبائغ هغ العجيج إلى كاحج ىسػذج هغ بجال
  .الدبائغ إلى هػجٍة رسائل ببرساؿ يدسح كالحي الذخري التفاعل  -
 كػالخكابط الحجيثػة األسػاليب بعػس إعبلىيػة, الفتػات االىتخىػت, إعبلىػات التػخكيج أسػاليب هػغ  -

 .الفيخكسي التدػيق الرادر, اإللكتخكىي كالبخيج البحث, هحخكات عمى الجعائية
هجسػعػػػة هػػػغ  كيتكػػػػف هػػػغ ,بسػػػديج االترػػػاالت التدػػػػيقية أيزػػػاالسػػػديج التخكيجػػػي يدػػػسى  إف

كتعػػخؼ االترػػاالت التدػػػيقية بأىٍػػا كافػػة السػاقػػع الدػػائجة التػػي تدػػتخجهٍا  ,التخكيجيػػة األدكات
كيطٍػػػخ  ,1ٍػػػا أك لٍػػػا ككػػػلهشتجات إلػػػىالسؤسدػػػة هػػػع السجػػػاهيع السدػػػتٍجفة كالجسٍػػػػر لمتػػػخكيج 

 : 2تأثيخ التدػيق اإللكتخكىي عمى السديج التخكيجي في الشقاط التالية
كالخػجهات  بزػائعالػسػيمة غيػخ الذخرػية لتقػجيع اليعتبػخ اإلعػبلف : اإلعالن اإللكتخوني  -1

اإلعػػبلف عبػػخ االىتخىػػت يػػػفخ لمسعمشػػيغ ك  ,3عجػػخ هػػجفػ أبػاسػػصة جٍػػة هعمػهػػة كهقابػػل  كاألفكػػار
ججيجة حيث يتسكغ السدتٍمكػف هغ التعػخؼ عمػى السشتجػات برػػرة دقيقػة دكف أف يكػػف هدايا 

كقػػػػػج أصػػػػػبحت هشطسػػػػػات األعسػػػػػاؿ  ,ًهحػػػػػجد زهشػػػػػي عمػػػػػى كقػػػػػت اإلعػػػػػبلف أك تػقيػػػػػت عخضػػػػػ
اإللكتخكىية تدتفيج هغ ىطع هعمػهات التدػػيق اإللكتخكىػي فػي تشطػيع حسبلتٍػا اإلعبلىيػة سػػا  

السشطسػػػة أك هػاقػػػع أخػػػخى عمػػػى الذػػػبكة كذلػػػظ عػػػغ  كاىػػػت ٌػػػحي اإلعبلىػػػات تعػػػخض فػػػي هػقػػػع
شخيق كضع أشخشة إعبلىية لسشتجاتٍا فػي السػاقػع السذػٍػرة تتزػسغ بياىػات هخترػخة كجحابػة 
بحيث تجفع الدبػف لمزغط عميٍا, كحلظ يسكغ لمسشطسة أف تدػتخجـ أسػمػ  الخعايػة اإلعبلىيػة 

شطسػػة أك جػػد  هشػػً بحيػػث تكػػػف كػػأف تدػػسح إدارة السػقػػع إلحػػجى السشطسػػات بخعايػػة هػقػػع الس
                                                           

 ,2009, شبعة الثاىية ,األردف دار حاهج لمشذخ كالتػزيع, عساف, ,"االتراالت التدػيقية والتخويجي:"ثاهخ البكخ  1-
 .66ص

يعاحسج هخسي احسج  -2  .366, هخجع سبق ذكخي, ص إبخٌا
 .66ص, هخجع سبق ذكخي ,ثاهخ البكخي  3-
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كهػػػغ خػػػبلؿ السبحػػػث السػػػػالي سػػػػؼ ىتعػػػخؼ  ,السشطسػػػة السعمشػػػة هتخررػػػة فػػػي ىفػػػذ السجػػػاؿ
 1 عمى هخاحل اإلعبلف عبخ االىتخىت.

التدػػػػػيقية  ةػالسٍسػػػػ"  بأىػػػػً الذخرػػػػي البيػػػػع يّعػػػػخؼ :اإلنتخنــــت عبــــخ الذخرــــي البيــــع -2
 عسميػػة بأىػػً يعػػخؼكسػػا  ,2السدػػتٍجؼ لػجػػً هػػع العسيػػل كجٍػػا   السباشػػخ التسػػاس ,الستزػػسشة

 اك بالدػمعة تعخيفػً بٍػجؼ السختقػب كالدبػػف  البيػع رجػاؿ بػيغ هباشػخة شػفٍية شخرػية اترػاؿ
كيعػخؼ  ،3كرغباتػً حاجاتػً إلشػباعاك  ,لذػخائٍا كدفعػً بٍػا إقشاعػً كهحاكلػة الفكػخة أك الخجهػة

 ,4بعسميػة شػخا  السشػتج كإقشاعػًالسدػتٍمظ  أخبػار إلػىبأىً االتراالت الذخرػية الٍادفػة  أيزا
 كقػج كالعسػبل  السدػػقة السؤسدػة بػيغ السدػافة تقرػيخ عمػى سػاعج قج االىتخىتشبكة  كجػد أف

 بػػخاهجفػػي  الحجيثػػة التقشيػػات اسػػتخجاـ هػػع األشػػخاؼ بػػيغ كفعاليػػة حيػيػػة أكثػػخ االترػػاؿ جعمػػت
 إلػى السعمػهػات ببيرػاؿ تداٌع االىتخىتشبكة  إف الحية, كالرػرة كالرػت الستعجدة الػسائط

 عمػػػى الحرػػػػؿ لػػػً يتيدػػػخ بحيػػػث السخكػػػد, عػػػغ بعيػػػجةٍ  بمػػػجٍ  فػػػي هكمفػػػا   يكػػػػف  الػػػحي البيػػػع رجػػػل
  .5لحدابٍا يعسل التي األـ السؤسدة هخكد هغ االىتخىتشبكة  عبخ الدخيعة السعمػهة

أك  السعمػهػػات لتقػػجيع شخرػػية غيػػخ هجاىيػػة كسػػيمة ةػػػػالجعاي أك الشذػػخ: والجعايــة الشذــخ  -3
 هٍسػػة كسػػيمة االىتخىػػتكشػػبكة  هعمػهػػة, جٍػػة بػاسػػصة لمجسٍػػػر كالخػػجهات الدػػمع عػػغ األفكػػار

 تقػػػجـالتػػي  األخبػػار كهجسػعػػات السعمػهػػات بشػػػؾ بلؿػخػػػ هػػغ العػػالع فػػي لمشذػػخ ٌػػاـ كهرػػجر
ع عغ هدتسخة هعمػهات  الدياسػي الرػعيج عمػى سػػا  الشػػاحي جسيػع في العالع في يجكر ها ٌأ

 6 .االقترادي أك

                                                           
يعاحسج هخسي احسج  -1  .366, هخجع سبق ذكخي, ص إبخٌا
 السجمج, دهذق جاهعة هجمة ,ة"سػري في شخكات اإلعالن في السبيعات وإدارة الذخري البيع واقع:"تخجساف غياث- 2

 .474ص  ,2010ي, الثاى العجد خ,عذ الدابع
 العاهة السؤسدة في تصبيقي بحث, اإلستخاتيجية" التدػيق أىجاف تحقيق في الذخري البيع :"حمػ حدغ سشا  -3

 .172ص , 2009 ,جاهعة العخاؽ ,22 العجد الجاهعة االقترادية لمعمـػ بغجاد كمية هجمة الكٍخبائية, لمرشاعات
 .255ص ,هخجع سبق ذكخي ,ثاهخ البكخي  -4
يعاحسج هخسي احسج  -5  .366, هخجع سبق ذكخي, ص إبخٌا

 .366, ص السخجع ىفدً 6-
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 جسػعػة هػغ الحػػافد القرػيخة السػجى التػي تذػجع عمػى الذػخا  أكهٌػي  :السبيعـات تشذيط -4
 هػػغ تػػتع التػػي السبيعػػات بتشذػػيط الستعمقػػة السػاقػػع هػػغ العجيػػج بػػخزت لقػػج ,1خجهػػة بيػػع سػػمع أك

ػػػػي اسػػػػتخجاهٍا السدػػػػػقة لمسؤسدػػػػة يسكػػػػغ كالتػػػػي اإللكتخكىػػػػي التدػػػػػيق خػػػػبلؿ  عمػػػػى تخكػػػػد ٌك
 عػغ هعمػهػات عمػى يحتػػي  الػحي الميػدر كقػخص) الٍػجايا ىسػاذج بعػس هثػل األخيػخ السدتٍمظ
 شػػػػبكة عمػػػى الدػػػاعات هػػػغ لعػػػجد السجػػػاىي الػػػخبط خػػػبلؿ هػػػغ أك السدػػػػقة السؤسدػػػة هشتجػػػات

ػا السختمفػة كاأللعػا  اإللكتخكىيػة القػػاهيذ هثػل األخػخى  الخػجهات أك اإلىتخىػت, ػحي ,(كغيٌخ  ٌك
 هشفرمة كضيفة تؤدي كسا الستخددة البذخية شبيعتٍع عمى التغمب عمى الدبائغ تداعج الحػافد
 التدػػيق لخصػة هؤقتػة اسػتثشا ات أىٍػا عمػى الطخفيػة غػخا اتاإل ٌػحي كتدػسى التدػػيق لسػجيخ

 2 .هعيغ لطخؼ الجارية
 آرائػػػػً كاسػػػػتشتاج الجسٍػػػػػر سػػػػمػؾ فٍػػػػع إلػػػػى العاهػػػػة العبلقػػػػات تدػػػػعى: العالقــــات العامــــة -5

 كذلػظ رضػاي كدب عمى كالعسل كالخغبات االتجاٌات بٍحي السشطسة باٌتساـ كإشعاري كاتجاٌاتً
 العاهػػػة العبلقػػػات عسػػػل صػػػسيع إف ,3 كالتعػػػاكف  كالرػػػجاقة الػػػػد هػػػغ كدائسػػػة ثابتػػػة أسػػػذ عمػػػى

ػػجاف كتحقيػػق كضائفيػػا اىجػػاز فػػي األبػػخز ككسػػيمتٍا  يدػػاٌع كالػػحي االتجػػاٌيغ ذك االترػػاؿ ٌػػػ اٌأ
تساـ يأتي ٌشا كهغ عميٍا  كالحفاس لمسؤسدة الصيبة الدسعة بشا  في  العاهػة العبلقػات أقداـ ٌا

 البياىػػات إتاحػػة عمػػى سػػاعجت الستعػػجدة كتصبيقاتٍػا االىتخىػػتشػػبكة  فبهكاىيػػات االىتخىػػتبأٌسيػة 
 . 4 التكاليف كبأقل هسكغ كقت بأسخع كتجاكليا كالسعمػهات

 الفخع الخابع :التدعيخ اإللكتخوني 
 الػػػجفع ككسػػػائل الػرقيػػػة الشقػػػػد  اسػػػتخجاـ عمػػػى يعتسػػػج التقميػػػجي التدػػػػيق ضػػػل فػػػي التدػػػعيخ إف

 لمػػػجفع كالػسػػػائل اإللكتخكىيػػػة الشقػػػػد اسػػػتخجاـ عمػػػى التدػػػعيخ اإللكتخكىػػػي يعتسػػػج بيشسػػػا العاديػػػة
 أف يشبغػي اإللكتخكىػي التدػعيخ إسػتخاتيجية كسػا أف ,5الحكيػة كالبصاقػات البشكيػة, كالبصاقػات

خيػة األساسػية السبػاد  هػع تشدػجع ػجافٍا كهػع السشطسػة ألعسػاؿ كالجٌػ  كهػع اإلسػتخاتيجية ٌأ
                                                           

- 
 ,األردف دار السديخة لمشذخ كالتػزيع, عساف, ,"التدػيق االستخاتيجي:"هحسػد جاسع دمحم الرسيجعي, رديشة عثساف 1

 .338ص ,2011 ,األكلىالصبعة 

 .33ص ,هخجع سبق ذكخي ,جعفخ اإللً ضيا  عبج صباح رحيسً هحدغ, -2

يعشفيق  3-  . 121, صهخجع سبق ذكخي ,الحجاد إبخٌا

 .12ص  ,هخجع سبق ذكخي ,عمي هػفق فميح  4-
 ,2017-07العجد اقترادية, أبعادهجمة  ,ت"مى عشاصخ السديج التدػيقي لمخجماع االنتخنت تأثيخ :"هتالي ليمى -5

 .304ص
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 القيػاـ يشبغػي آخػخ جاىػب كهػغ السدػتٍمكيغ, تجػاي عمػى ىفدػٍا السشطسػة تقصعٍػا التػي الػعػػد
 سػػقية اختبػارات كإجػخا  السدػتٍجفة األسػػاؽ كالسعمػهات عػغ البياىات لجسع هدتسخة بعسميات
 تحقيػق عمػى القػادرة كالتدػعيخ األسػعار اعتساد ىطع يشبغي كسا الفاعمة, األسعار حجكد لسعخفة

 عسميػةبأىٍػا  االىتخىتشبكة  عبخ تباع التي السشتجات تدعيخ عسمية كتتدع. التشافدي التدعيخ
 الػاحػج, اليػـػ فػي تتغيػخ قػج كأحياىػا يػهيػا تتغيػخ قػج كاألسػعار ,ثابتػة كغيػخ كهخىػة ديشاهيكيػة

 إجػخا  بعػج لمسذػتخي  تتحقػق التػي كالفػائػج السدايػا هتعػجدة هثػل لستغيػخات كفقػا األسػعار كتتقمػب
 : 2يمي كساشخأت  التي يخاتالستغ ٌعأ  تحجيج كيسكغ ,1السشتػج هبيعات كحجع الذخا  عسمية

 الحقيقػي الػقػت فػي األسػعار هقارىػةػف الدبػ ببهكػاف حيػث األسػعار تصػابق عػجـ هػغ الحػج  -
 . الذفافية هغ السديج ككدب

 . تمقائية السشتج يداتكه األسعار هقارىات لجعل االصصشاعي الحكا  ككيل تشفيح  -
التكيػف  أي,األسػعار فػي خصػخة هشافدػة إلػى يػؤدي قػج هسػا الحقيقي الػقت في األسعار تعجيل  -

  الدخيع في االستجابة لمتغيخات الدػقية.
 .لمسشتج التسايد كسسات الشػعية الجػاىب ىحػ هباشخة تتجً الخقسية االتراالت  -
 الجاخميػػػػػة كالسعمػهػػػػػات البياىػػػػػات تػػػػػػفخ بدػػػػػبب كذلػػػػػظ األسػػػػػعار هدػػػػػتػيات تحجيػػػػػج فػػػػػي الجقػػػػػة  -

 .3قياسي كقت في كالخارجية
 أك السػخف  فالتدػعيخ ,االىتخىػت خػبلؿ هػغ التدػعيخ فػي اإلبجاعيػة الصػخؽ  اسػتخجاـ تشػاهي  -

 هجػاؿ ففػي االىتخىػت خػبلؿ هػغ تصبيقاتػً يجػج ججيػج فٍػـػه "FLUID PRICING"  الخشػيق
 أك تقشيػة اسػتخجاـ هػغ السذػتخي  تسكػغ االىتخىػت عبػخ هتصػػرة تقشيػات تتػػفخ بالتحجيػج األسعار
حا عميٍا, العثػر ثع االىتخىت عبخ الستػفخة األسعار عغ البحث في يداعجي صغيخ بخىاهج  ٌك

 "SHOP BOT" 4.  يعخؼ البخىاهج

                                                           

يع 1-  .39ص ,هخجع سبق ذكخي ,هخزقبلؿ إبخٌا
 .33ص ,هخجع سبق ذكخي ,جعفخ اإللً ضيا  عبج صباح رحيسً هحدغ, -2

 .101احسج اهججؿ, هخجع سبق ذكخي, ص  3-
 في التسػيل مرادر عمى انعكاساتو و الخياضي التدػيق عسمية في االستخاتيجي التخصيط:"القادر عبج ىاصخي  -4

 تخرز ,كالخياضية البجىية التخبية كهشٍجية ىطخية عمـػ في الجكتػراي  شٍادة هقجهة لشيل أشخكحة ,"الخياضية السؤسدة
 .97ص ,2015 -2014 /03, جاهعة الجدائخ ,يالخياض التدييخاإلدارة ك 
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 جسػع إلػى تمجػأ بل التدعيخ, في كاحجة إستخاتيجيةت االىتخى عبخ العاهمة السشطسات تعتسج ال  -
 أك القصاع كتحجد هتعجدة, هرادر كهغ السختمفة الدػقية القصاعات عغ كالسعمػهات البياىات

جافٍا فيٍا كتحقق تشاسبٍا التي باألسعار تدتٍجفٍا سػؼ التي الدػقية القصاعات  .1ٌأ
 الخرػصيةالفخع الخامذ :

دراكٍػػػع إتقػػػجيع السعمػهػػػات يتػقػػػف عمػػػى  ىساسػػػي فػػػي تقػػػجيخ السدػػػتخجهيغ لسػػػجألالعاهػػػل ا إف 
ف يػػتع تػػػفيخ إخػػخيغ ك ىٍػػا لػػغ تكػػػف هجػػاال لمتبػػادؿ هػػع اآلأبػػالغخض لجسعٍػػا هػػغ جٍػػة كثقػػتٍع ب

كالتجػػارة اإللكتخكىيػػة هتخافقػػة هػػع سياسػػة  االىتخىػػت سياسػػة عاهػػة لحسايػػة الخرػصػػية فػػي بي ػػة
ف تكػػػػػػف كافيػػػػػة لبشػػػػػا  الثقػػػػػة لػػػػػجى أهػػػػػغ الباعػػػػػة كهقػػػػػجهي الخػػػػػجهات يسكػػػػػغ  كاضػػػػػحة كهعمشػػػػػة

 بشطػخ تؤخػح أف يجػب ,2دػتػي هقبػػؿ هػغ حسايػة خرػصػياتٍع عبػخ الذػبكةالسدػتخجهيغ بس
 األهػػر أكثػخ هػغ القاىػىيػة األهػػر كتعػج كغالبػا السجتسع في الدياسة صشاع قبل هغ االعتبار

 السعمػهػات جسػع عمػى تقػـػ حيػث العػالسي التدػػيق السػديج هػغ الجاىػب ٌػحا إدارة فػي تعقيػجا
عػغ حػق األفػخاد  كتعػخؼ الخرػصػية بأىٍػا تعبيػخ ,3خرػصػياتٍع هخاعػاة هػع الدبػائغ عػغ

كالجساعات كالسؤسدات في تقخيخ هجسػعة هغ القزػايا بخرػػص البياىػات كالسعمػهػات التػي 
 .4"تخرٍع

 أمغ األعسال اإللكتخونية الفخع الدادس :
 هثػل االىتخىػت عمػى حداسػة فالسعمػهػات العسميػة أثشا  األكؿ : جاىبيغ األهغ قزية كتتزسغ

 التػي بالبياىػات يتعمػق الثػاىي الجاىػب أهػا لمخصػخ الدبػػف  تعػخض قػج كالتي االئتساف بصاقة رقع
 الحفػاس لمسدػػقيغ البػج لحلظ الستدمميغ هغ األهاف هخاعاة يجب حيث الدبائغ عغ تدجيمٍا يتع

 .5 السؤسدة ىٍاية إلى يؤدي أف يسكغ إخبلؿ أي فأك  األهشي الجاىب عمى
 
 

                                                           
كمية  ,في عمـػ التدييخ الجكتػراي  شٍادة هقجهة لشيل أشخكحة ,"آفاقالجدائخ واقع و  في اإللكتخوني التدػيق :"ليمى هصالي -1

 .66ص ,2015 -2014 /03جاهعة الجدائخ كالتجارية كعمـػ التدييخ, العمـػ االقترادية
 .283دمحم سسيخ أحسج, هخجع سبق ذكخي, ص  -2
 .34ص ,هخجع سبق ذكخي ,جعفخ اإللً ضيا  عبج ,صباح رحيسً هحدغ  -3
 ,الصبعة األكلى ,2005 األردف, عساف, كالتػزيع, لمشذخ كائل دار ,"االلكتخوني التدػيق:"فارة أبػ احسج يػسف -4

 .341ص
 .34ص ,هخجع سبق ذكخي ,جعفخ اإللً ضيا  عبج ,صباح رحيسً هحدغ  -5
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 السػقعترسيع  الفخع الدابع :
ػ عشرخ هٍع كحيػي, فالسشطسة تدػعى إلػى  ٌػ أحج عشاصخ السديج التدػيقي اإللكتخكىي, ٌك

 ,تحقيػػق زيػػارات الدبػػائغ إلػػى هػقػػع الػيػػب كتعطيسٍػػا هػػغ خػػبلؿ األىذػػصة التدػػػيقية الخارجيػػة
سيػػة ترػػسيع السػقػػع إذ كمسػػا كػػاف جػػحابا كاىػػت القػػجرة عمػػى اسػػتقصا  الدبػػائغ  كهػػغ ٌشػػا تبػػخز ٌأ

 :1كهغ العشاصخ السٍسة لترسيع السػقع اإللكتخكىي ,طة عميٍع أكثخكالسحاف
ٌػػحي الرػػفحة ٌػػي كاجٍػػة السػقػػع, كتعصػػي االىصبػػاع األكؿ حػػػؿ ٌػػحا  الرــفحة الخئيدــية: -

 لى باقي الرفحات بدٍػلة.إهحتػياتً, كيسكغ االىتقاؿ هشٍا ك السػقع كهشتجاتً كسياساتً 
االٌتسػػاـ بترػػسيع كتختيػػب جسيػػع صػػفحات : يجػػب ترــسيع وتختيــب بــاقي صــفحات السػقــع -

كذلػظ عػغ  ,السػقع ألىً قج يرل الدبػف إلى الرفحات الفخعية دكف السػخكر بالرػفحة األكلػى
شخيػػق إحػػجى هحخكػػات البحػػث, فيقػػػدي إلػػى الرػػفحة التػػي تتزػػسغ ٌػػحا السػضػػػع أك السشػػتج 

 هباشخة.
يػجػػج ضػػسغ الرػػفحة : يعػػج هكػىػػا هٍسػػا فػػي ترػػسيع السػقػػع, شــخيط االستكذــاف والبحــث -

 الخئيدية بحيث يدتصيع الدبػف هغ خبللً التعخؼ عمى هحتػيات السػقع.
تدعى إدارة السػقع اإللكتخكىي بتدٍيل الػصػػؿ إليػً كإهكاىيػة  سيػلة وإمكانية االستخجام: -

استخجاهً بدٍػلة هغ خبلؿ: العخض الفاعػل لمسشتجػات كالعشاصػخ عبػخ السػقػع تحقيػق عسميػة 
لمدبػػػف, تحقيػػق هدػػار سػػمذ كسػػٍل فػػي عسميػػة التحػػخؾ كالتشقػػل فػػي صػػفحات البحػػث الفاعمػػة 

 السػقع.
: يسكػغ قيػاس هدػتػى أدا  السػقػع هػغ اختبار مدتػى سيػلة السػقـع وقابميتـو لالسـتخجام -

سػخعة  ,خبلؿ هقاييذ كثيخة هثل: عجد الشقػخات البلزهػة الىجػاز عسميػة تدػػيق الكتخكىػي كاهمػة
بػػف أهػاـ الحاسػػ  لتحسيػل صػفحة فػي اىتطػار شػخا  الدػمعة أك إتساـ الرفقة دكف اىتطػار الد 

 الخجهة.
: هشٍا هػا يتعمػق باىجػاز عسميػات البيػع كالذػخا  بحيػث استخجام األدوات والشطع التكشػلػجية -

تدػػعى إدارة السػقػػع هػػغ خبللٍػػا عسميػػة البيػػع كالذػػخا  عسميػػة آليػػة: الػػشطع الخاصػػة بالصمبيػػات, 
كسػا أف ترػسيع السػقػع يٍػتع بالجاىػب الفشػي لػً هػغ  ,يل كالتػزيػعىطع الجعع السالي, ىطع التحس

                                                           

 .260/263, ص هخجع سبق ذكخي , "التجارة االلكتخونية والتدػيق االلكتخوني:"ىػري هشيخ  1-
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كيٍػػتع بالجاىػػب الستعمػػق بػػالسحتػى,  ,حيػػث الذػػكل, الحخكػػات, األلػػػاف, بػػخاهج الػػجعع كاإلسػػشاد
 1 .أي هاذا تخيج السشطسة أف تشتج, تعخض كتدػؽ...إل 

 الفخع الثامغ :التخريز
ػػػع عشاصػػػخ السػػػديج التدػػػػيقي اإل ػػػػ يخكػػػد عمػػػى اسػػػتخجاـ  ,لكتخكىػػػييعػػػج التخرػػػيز هػػػغ ٌأ ٌك

 إلػػػىهػػػغ أجػػػل ترػػػسيع هشتجػػػات أفزػػػل كشخحٍػػػا  ,البياىػػػات كالسعمػهػػػات التػػػي تخػػػز الدبػػػػف 
السشػتج قػادرا عمػى تمبيػة حاجػات  فيكػػف ٌػحا ,الدبػػف  إلػىكالتػجػً بٍػا  االىتخىػتعبخ  األسػاؽ

ٌحا الدبػف برػرة عالية هغ الجقة بدبب االعتساد العالي عمػى بياىػات كهعمػهػات ٌػحا الدبػػف 
 الدػؽ.  إلىكشخحً  كإىتاجًفي ترسيع السشتج 

 الفخع التاسع :السجتسعات االفتخاضية
تساهػػات هذػػتخكةيعشػػي جساعػػة  كال تػػخبصٍع بالزػػخكرة حػػجكد جغخافيػػة أك  ,هػػغ البذػػخ تػػخبصٍع ٌا

هػاقػػع التػاصػػل يتفػػاعمػف عبػػخ هػاقػػع االترػػاؿ ك  ,قيػػة أك قبميػػة أك سياسػػية أك ديشيػػةأكاصػػخ عخ 
جساعػػػة ك قػاعػػػج الػػػجخػؿ  إلػػػىكيصػػػػركف فيسػػػا بيػػػشٍع شػػػخكط االىتدػػػا   ,االجتسػػػاعي الحجيثػػػة

السجتسػع االفتخاضػي ٌػػػ  ,اتٍػاالتػي يشبغػي هخاع األخبلقيػاتاهػل كالقػاعػج ك آليػات التعكالخػخكج ك 
  2ىطاـ اجتساعي تكشػلػجي. 

 الفخع العاشخ : خجمات الدبائغ
التصبيقػػػات لدػػػمبية الشاجسػػػة عػػػغ االسػػػتخجاهات ك ا اآلثػػػارعسميػػػة التدػػػػؽ اإللكتخكىػػػي ٌػػػي أحػػػج 

كالتدػػؽ اإللكتخكىػي ٌػػ هجسػعػة هػغ الجٍػػد التػي يبػحلٍا السذػتخي  ,االىتخىتالتجارية لذبكة 
 السفاضػػمة بػػيغ ٌػػحي السشتجػػات السعخكضػػة لمبيػػع فػػيلمبحػػث عػػغ هشتجػػات حػػجة ك  ىػػتاالىتخ  عبػػخ

ػع عشاصػخ خػجهات الدبػػف  السشتذخة فػي فزػا الستاجخ اإللكتخكىية السختمفة ك  األىتخىػت كهػغ ٌأ
 3 يمي: ها
 .السذتخي عبخ االىتخىت-1
 .الستجخ اإللكتخكىي إلىكدب كاستقصا  زبائغ -2
 .أدكات خجهات دعع الدبػف -3

                                                           

 .260/263, ص هخجع سبق ذكخي , "االلكتخونيالتجارة االلكتخونية والتدػيق :"ىػري هشيخ 1-
 .273, ص سخجع ىفدًال 2
 266, ص السخجع ىفدً  3
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هػػديج تجػػار  إلػػىكالذػػكل التػػالي يػضػػح تصػػػر عشاصػػخ السػػديج التدػػػيقي هػػغ السػػديج التقميػػجي 
 السديج التدػيقي اإللكتخكىي: إلىالتجدئة 

 تصػر السديج التدػيقي( 07الذكل رقع : )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 المزٌج التسوٌقً اإللكترونً            مزٌج تجار التجزئة          المزٌج التسوٌقً  التقلٌدي  

 :نقال عن، 119, ص هخجع سبق ذكخي, "التجارة اإللكتخونية والتدػيق اإللكتخونيخ:"ىػري هشي

Source:Kaly،anam،and shelley،mclntyre،the E-marketing mix :a contribution of the E-

tailing wars،(S.P):santo clara university،2002. 

 

هفٍػػـػ  إلػػىهػػغ خػػبلؿ الذػػكل أعػػبلي ىبلحػػظ أف السػػديج التدػػػيقي تصػػػر هػػغ هفٍػهػػً التقميػػجي 
التػػػي تسثػػػل  األكلػػػىالسػػػديج التدػػػػيقي اإللكتخكىػػػي, حيػػػث أىػػػً فػػػي السخحمػػػة  إلػػػىتجػػػار التجدئػػػة 

ػيالسفٍـػ التقميجي كاف السديج التدػيقي يتكػف هغ أربعة  : السشػتج, الدػعخ, عشاصػخ هٍسػة ٌك

 منتجال

 السعر

 التوزٌع

 التروٌح

 تصمٌم المتجر

 خدمات الزبون

 الموقع

 التروٌج

 السعر

 التصنٌف

 

 الموقعتصمٌم 

 خدمات الزبون

 التوزٌع

 التروٌج

 المنتج وتصنٌفه

 التخصٌص

 األمن

المجتمعات 

 االفتراضٌة

 



 مىالغ انتىاصم االجتماػي انتضىيك ػبر                                            انفصم انثاني2 
 

 
- 98 

- 

تصػػر  إلػىتميٍا السخحمة الثاىية لتجػار التجدئػة هسػا أدى  األكلىكبعج السخحمة التخكيج, التػزيع 
 ,السػقػػػع ,خػػػجهات الدبػػػػف  ترػػػسيع الستجػػػخ, ك أصػػػبح خسدػػػة عشاصػػػخ : السػػػديج التدػػػػيقي

 هخحمة التدػيق اإللكتخكىي التي تع شخح عشاصخ هديجً سابقا. كأخيخا ,الدعخ ,التخكيج
   التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي أبعاد السبحث الثاني :

فأصػػػػػبح السدػػػػػػقػف  ,ئل االترػػػػػاؿ كتكشػلػجيػػػػػا السعمػهػػػػػاتلقػػػػػج تػػػػػأثخ التدػػػػػػيق بتصػػػػػػر كسػػػػػا
لسشتػػػج أك إبتػػجا ا هػػغ عسميػػة عػػخض ا ,التدػػػيقية األىذػػصةيدػػتخجهػف تقشيػػات حجيثػػة لسسارسػػة 

عسميػػة البيػػع ك الػػجفع  إتسػػاـغايػػة  إلػػىهدايػػاي الخجهػػة ك التػػخكيج لػػً كاإلعػػبلف عػػغ خرائرػػً ك 
ػحا هػا أهػا هػاقػع التػاصػل  ,يعػخؼ بالتدػػيق اإللكتخكىػي عغ شخيق هػاقػع الػجفع اإللكتخكىيػة ٌك

فٍي هػاقع الكتخكىية استخجهت فػي  األكؿاالجتساعي كالتي تعخضشا لٍا بالتفريل في الفرل 
هفٍػػـػ  إلػػىعػػخض كسػػػؼ ىت ,جػػاالت االجتساعيػػة ك االقترػػادية كالثقافيػػة كالدياسػػيةجسيػػع الس

 بالتفريل في السصالب البلحقة. استخجاـ هػاقع التػاصل االجتساعي كأداة تدػيقية
 التػاصل االجتساعي في األعسال التجارية مػاقعدوافع استخجام  : األولسصمب ال

 هجػػػاؿ فػػػي ىدػػػبيا ججيػػػج هػضػػػػع ٌػػػػ التػاصػػػل االجتسػػػاعيهػاقػػػع  هػضػػػػع التدػػػػيق عبػػػخ إف
تػػػػع  التػػػػي ػعػػػػػػالسػض ٌػػػػحا حػػػػػؿ األبحػػػػاث هػػػػغ قميػػػػل عػػػػجد سػػػػػى  يػجػػػػج كال ,التجاريػػػػة األعسػػػػاؿ

ا ع هػع لمبقػا  لؤلفػخاد كسيمة اتراؿ هجخد هغ تقجهت ٌحي السػاقع قجو ،1ىذٌخ كأصػجقائٍع  أسػٌخ
 لػػجيٍع السفزػػمة عػػغ السؤسدػػات السديػػج هعخفػػة لمسدػػتٍمكيغ يسكػػغ حيػػث فٍػػي هكػػاف أهػػا اآلف

 أخػػػػخى  كصخيقػػػػة ٌػػػػحي السػاقػػػػع تعػػػػج أف ,التجدئػػػػة كتجػػػػار السدػػػػػقيغ يبيعػىٍػػػػا التػػػػي كالسشتجػػػػات
يسكػػغ تمخػػيز الػػجكافع الخئيدػػية و ،2لمتدػػػؽ  ججيػػجة شخيقػػة كتػػػفيخ السدػػتٍمكيغ إلػػى لمػصػػػؿ

 :3الستخجاـ هػاقع التػاصل االجتساعي في األعساؿ كسا يمي
 التجارية األعسال نسػ: 
 التػأثيخ االجتسػاعي فػي التػاصػل هػاقػع قػػة بأكسمٍػا العخبيػة السشصقػة فػي السؤسدػات أدركػت  -

 .التجارية األعساؿ ىسػ عمى
 .العسل كتيخة تدخيع عمى تداعج أىٍا عمى االجتساعي التػاصل هػاقع إلى يشطخ  -

                                                           
1  -Charity Pradiptarini.  Social Media Marketing: Measuring Its Effectiveness and 

Identifying the Target Market. Journal of Undergraduate Research XIV (2011). . 
https://www.uwlax.edu/urc/jur-online/pdf/pradiptarini.mkt.pdf p10 
2 - Holly Paquette. Social Media 

asMarketingTool.2013.http://digitalcommons.uri.edu/tmd_major_papers.p04. 
 هخجع سبق ذكخي. ,العخبي العالع في االجتساعي التػاصل هػاقع تقخيخ -3
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 التجاريػة األعسػاؿ تعديػد ك االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع عمػى تجاريػة هذػاريع فػي البػج  -
 1بالسؤسدات. الخاصة

 بدػٍػلة كسػخعة التصبيقػات عبػخ الستعػاهميغ هػع التػاصػل ت:كالسبيعػا األعسػاؿ تحفيػد -
 عسميػات كتدػٍيل التجاريػة العبلهػات عػغ السشتجػات, كاإلعػبلف لبيػع جحابػة صػػر كاسػتخجاـ

  .الجفع
 التجارية العالمة سفخاء /السؤسدة صػرة تحديغ: 
 .االجتساعي التػاصل هػاقع عمى تعمغ التي لمذخكات العرخية الرػرة -
 كبالتػالي هػع الستعػاهميغ, السباشػخة التفػاعبلت هػغ بسديػج االجتسػاعي التػاصػل هػاقع تدسح -

 .العسيمة السؤسدات هع العبلقة تقػية
 .فػري  بذكل الستعاهميغ هبلحطات هغ االستفادة -
 .كتفاعمية كسخيعة سٍػلة أكثخ أصبحت :الستعاهميغ خجهة -
 ااسػتخجاهٍإ يػتع لػع إذا السؤسدػة سػسعة تذػػيً إلػى االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع تػؤدي قػج -

 .صحيح بذكل
 التػاصػػػػػل هػاقػػػػػع  ىعمػػػػػ االجتسػػػػػاعي التفاعػػػػػل فيٍػػػػػا لمسذػػػػػاركة لمسدػػػػػتٍمكيغ ججيػػػػػجة فخصػػػػػا

 أيزػا يسكػغ ,اإلىتخىػت شػبكة االجتساعي التػاصل هػاقع كفخت لقج االجتساعي كأداة لمتدػيق:
 السػػتخجاـتتسثػل الػجكافع ك  ,2األعسػاؿ رجػػاؿ قبػل هػغ عميٍػا الحرػػػؿ يسكػغ التػي السدايػا تحجيػج

 هػاقع التػاصل االجتساعي كأداة تدػيق فيسا يمي:
كالسشتجػػات  زيػػادة الػػػعي باألصػػػشاؼ فػػي زيػػادة حجػػع السبيعػػات هػػغ خػػبلؿ االىتخىػػت دػػاٌعت -

عػغ أرباحٍػا   Google فقػج أعمشػت شػخكة  , 3كدعػع قػخارات الذػخا  كتسكػيغ الذػخا  عمػى الخػط
ا  592بمغػػػت  2006عػػػاـ  لمخبػػػع األكؿ هػػػغ  ىػػػة بػػػشفذ ر اق% ه60هميػػػػف دكالر كبديػػػادة قػػػجٌر

ا  25.2 تاإليػخادامغ أجسالي بك  ,2005الفتخة هغ العاـ الساضي % عػغ 79دكالر,بديػادة قػجٌر
هػػغ أجسػػالي عسميػػات Google شػػخكة  تبعػػج أف ىفػػح  كذلػػظ ىفػػذ الفتػػخة فػػي العػػاـ الساضػػي 

%  فػػػػي العػػػػاـ الساضػػػػي ,إلػػػػى جاىػػػػب ذلػػػػظ أكػػػػج هكتػػػػب  50هقابػػػػل  االىتخىػػػػت البحػػػػث عمػػػػى

                                                           
1  - www.gov.pe.ca/photos/original/IPEI_ebiz_smmkt.pdf 
2
-Nick Hajli  ،A study of the impact of social media on consumers ، International Journal of 

Market Research ،Vol 56 Issue3/ 25 January; 2013،p387. 
  .41-39ص  ,2002 ,األردف ,لشذخ كالتػزيع, عساف, دار الػراؽ  "األنتخنت التدػيق عبخ:"بذيخ عباس العبلؽ -3
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اإلعبلىات التفاعميػة أف أكثػخ هجػاالت اإلعػبلف اإللكتخكىػي تحقيقػا لئلربػاح ٌػي تمػظ السختبصػة 
  1اسسً في أعمى القائسة. إلدراجبسحخكات البحث,إذ يجفع العسيل 

اإلعبلىػػػات غيػػػخ هكمفػػػة عمػػػى هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي, هػػػغ هشتجػػػات كعبلهػػػات تجاريػػػة   -
ا.  كأحجاث كغيٌخ

 كقشػػاة ججيػػجة لمعبلقػػات العاهػػة, حيػػث تػػػفخ ٌػػحي القشػػاة فخصػػة ىذػػخ االىتخىػػت يسكػػغ اسػػتخجاـ  -
 2 السشتجات كالدػؽ كالشاس.كبث آخخ األخبار حػؿ 

 استٍجاؼ هباشخ لمستعاهميغ السشاسبيغ.  -
 استٍجاؼ شخيحة كاسعة هغ الستعاهميغ.  -
 سخعة إيراؿ الخسالة.  -
هػػػػػع ذلػػػػػظ يعتقػػػػػج أف الصخيػػػػػق ال يػػػػػداؿ شػػػػػػيبل  قبػػػػػل االعتسػػػػػاد الكّمػػػػػي عمػػػػػى هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل   -

 3 االجتساعي هغ أجل زيادة السبيعات.
شاؾ هغ يعتبخ   :4بالذكل التالي  السػاقع االجتساعية الستخجاـالفػائج التدػيقية ٌك

كزيػػػػادة الحخكػػػػة عميػػػػً ترػػػػحيح السفػػػػاٌيع عػػػػغ  لكتخكىيػػػػةالتعخيػػػػف بسػقعػػػػظ عمػػػػى السػاقػػػػع اإل  -
 .السشطسة

 .التعخيف بالسشتج كبشا  اسع تجاري   -
 .استشباط كفا ات ججيجة كالتعخؼ عمى السػضفيغ هغ خبلؿ هػاقعٍع كصفحاتٍع  -
 .ة فاعمة لمعبلقات العاهة كىذخ أخبار السؤسدةأدا   -
 .الػاسع بجكف هعػقات كتشػع شخائح السدتخجهيغ ذارتاالى  -
بػػػػؾ أك تػػػػيتخ أك  هخكىػػػة االسػػػتخجاـ: يسكػػػغ اختيػػػار األداة السشاسػػػبة كفقػػػا لمحاجػػػة هثػػػل فػػػيذ  -

ا.  ليشكجاف أك غيٌخ
ػػا ال يدػػتمـد   - قصعػػا لؤلشػػجار أك تمػيثػػا لمبي ػػة السػاقػػع االجتساعيػػة صػػجيقة لمبي ػػة: التدػػػيق عبٌخ

 كاستخجاـ السحخكقات كسا ٌػ الحاؿ في التدػيق التقميجي.
                                                           

 ,2012بيخكت, لبشاف,  كالتػزيع, دار السشٍل المبشاىي لمشذخ ,ة"والتشسية االقترادي اإلعالم :"دمحم هرصفى كساؿ 1-
 .41ص

  2- بذيخ عباس العبلؽ:"التدػيق عبخ األنتخنت", هخجع سبق ذكخي, ص 41-39. 
3 - www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf. 

 .48 -47ص , هخجع سبق ذكخي,سعػد صالح كاتب -4
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 :فخص العسل/ البحث عغ السػاىب 
 هػاقع التػاصل االجتساعي.زيادة فخص التػضيف كعخكض العسل عبخ  -
 ىذخ ىبحة عغ السؤسدة كذكل هغ أشكاؿ اإلعبلف. -
 تخقػى كخػجهات سػمع تقػجيع فػي فعػبل سػاٌع قج االىتخىتكسا أف  ,السشطسة سسعة كتحديغ بشا  -

 حالػػػة فػػي أدى ذلػػظ فػػبف كبالتػػالي العسيػػل, يتػقعػً الػػحي الخجهػػة هدػػتػى  إلػػى كثيػػخة حػػػاالت فػي
 1 .العسبل  لجى الخضا هغ عالية هدتػيات تحقيق إلى االىتخىتاسػتخجاـ  حدػغ

 خمق هشاصب ججيجة, السيسا في هجاؿ هػاقع التػاصل االجتساعي. -
إلػػػى عػػػجد أكبػػػخ هػػػغ السػػػػضفيغ لمعسػػػل فػػػي هجػػػاؿ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي عمػػػى  الحاجػػػة -

 2 السدتػى التقشي.
 :تسكػػػغ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي الرػػػشاعات كالسؤسدػػػات  التخكيـــد أكثـــخ عمـــى العســـالء

 يمي: العخبية هغ فٍع سمػؾ السدتٍمكيغ بذكل أفزل هغ خبلؿ ها
 هغ خبلؿ هبلحطات كآرا  الستعاهميغ . -
 الحرػؿ عمى هعمػهات حػؿ سمػؾ الستعاهميغ . -
 تحميل أفكار كآرا  الستعاهميغ كترشيفٍا. -
كيشصبػػق ذلػػظ بذػػكل خػػاص عمػػى السؤسدػػات فػػي دكؿ هجمػػذ التعػػاكف, لكشػػً كاعػػج أيزػػا  فػػي  -

 3 هشصقتي ببلد الذاـ كشساؿ أفخيقيا.
   :سدػات هػغ يتع استخجاـ هػاقع التػاصل االجتساعي هغ قبػل بعػس السؤ تجريب السػضفيغ

 .أجل تجريب السػضفيغ, هثل الدساح بتتبع ىطخائٍع في الجكؿ األخخى كهعخفة السديج عشٍع
  :تدػاعج عمػى تحدػيغ العبلقػات داخػل السكتػب هػغ خػبلؿ  تحديغ العالقات داخـل السكتـب

  إتاحة السجاؿ لمتػاصل الجاخمي بيغ الدهبل  لتحقيق هدتػى تعّمع أفزل.
  يشطػػػخ إلػػى هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي فػػػي جسيػػػع : بالخجمـــةتحدـــيغ العسميـــات الستعمقـــة

أىحػػا  السشصقػػة العخبيػػة عمػػػى أىٍػػا تدػػاعج فػػػي تحدػػيغ العسميػػات الستعمقػػػة بالخجهػػة هػػغ خػػػبلؿ 
تػػػفيخ شخيقػػة ججيػػجة لتقػػجيع الخجهػػة هسػػا يتػػيح لمستعػػاهميغ تقػػجيع شمبػػاتٍع كحجػػد الخػػجهات كهػػا 

   إلى ذلظ عبخ هػاقع التػاصل االجتساعي.
                                                           

  .41-39ص  هخجع سبق ذكخي,, "األنتخنت التدػيق عبخ :"بذيخ عباس العبلؽ -1
2 - www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf. 
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  اليػـػ دكرا حيػيػا فػي تسكػيغ السشطسػات هػػغ إجػػخا  بحػػػث  األىتخىػت معػبت :التدػيقبحػث
التدػػػيق بذػػكل سػػخيع كفعػػاؿ كبتكػػاليف أقػػل بالسقارىػػة هػػع تمػػظ الستختبػػة عمػػى أسػػاليب بحػػػث 

لتقيػػيع القيسػػة اإلسػػتخاتيجية كالتذػػغيمية لمسػقػػع  االىتخىػػت كسػػا يسكػػغ اسػػتخجاـ ,التدػػػػيق التقميجيػػة
 1 .الذػبكي

  األعسال: ةريادتحفيد 
 إىذا  أعساؿ تجارية ججيجة عبخ اإلىتخىت. -
شخيقػػػػة أسػػػػٍل كأسػػػػخع كأقػػػػل تكمفػػػػة إلىذػػػػا  أعسػػػػاؿ تجاريػػػػة ججيػػػػجة, ) عػػػػجـ تكّبػػػػج التكػػػػاليف  -

 السختبصة بالسؤسدات التقميجية(.
تغّيػػخ التدػػػيق فػػي عرػػخ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي بذػػكل ديشػػاهيكي, ليعصػػي لمذػػخكات  -

  لبلزدٌار.الرغيخة فخصة 
 :شخؽ هبتكخة لمقيػاـ باألعسػاؿ هثػل أكبػخ كآبػل بػاي, حيػث يػتع  االبتكارات والتقشيات الحجيثة

  استخجاـ الٍاتف لمدجاد.
  :يدػػػاعج عمػػػى الػػػجخػؿ فػػػي أسػػػػاؽ ججيػػػجة كأكثػػػخ اتدػػػاعا , هػػػغ خػػػبلؿ األعسػػػاؿ  العػلســـة

 2 االجتساعي.التجارية عبخ اإلىتخىت, كالتصبيقات, كاإلعبلىات عمى هػاقع التػاصل 
 ارتفاع اإلنفاق عمى التدػيق واإلعالنات: 
يؤدي ذلظ إلى تحفيد التجفقات الشقجية, بسا يعػػد بالفائػجة عمػى االقترػاد. كيطٍػخ تػأثيخ ذلػظ  -

ا هغ السشاشق.  في هشصقة دكؿ هجمذ التعاكف أكثخ هغ غيٌخ
عمػػى هػاقػػع  لػػحلظ هػػغ الزػػخكري أف تتدػػع بالذػػفافية بسػػا أف الشػػاس يقزػػػف كثيػػخ هػػغ الػقػػت  -

 التػاصل االجتساعي لمحرػؿ عمى السعمػهات.
 السصمب الثاني : عشاصخ تحجيج مفيػم التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي

الكثيػخ  كيبػػ, كتػيتخ الفيذ بػؾ هثل ,التػاصل االجتساعي هػاقع أثارت األخيخة, الدشػات في
السعمػهػػػػػات  لشذػػػػخ كبيػػػػػخة فخصػػػػة غلمسدػػػػػػقي ٌػػػػحي السػاقػػػػع حيػػػػث تتػػػػػيح ,هػػػػغ اإلثػػػػارة كاالىتبػػػػػاي
 الػػحيغ هدػػػؽ  400.000 هػػغ أكثػػخ ٌشػػاؾ السثػػاؿ سػػبيل عمػػى ,ألعسػػالٍع لمسدػػتٍمكيغ كالتػػخكيج

                                                           
  .41-39ص  هخجع سبق ذكخي,, "االنتخنت التدػيق عبخ :"بذيخ عباس العبلؽ -1

2 -www.arabsmis.ae/assets/frontend/images/ASMISArabicReport.pdf. 
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السػاقػع  ٌػحي حيث تدسح ,الريغ في  هػقع أكبخ كيبػ, عمى التجارية العبلهة صفحات لجيٍع
 .1بٍع الخاصة التجارية العبلهة صػرة بشذخ السعمػهات كبشا  لمسدػقيغ

 : تعخيف التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي األولالفخع 
اسػػتخجاـ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي  بأىػػً هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعيالتدػػػيق عبػػخ  ؼعػػخ ي 

بٍػػػجؼ التدػػػػيق أك البيػػػع أك العبلقػػػات  االىتخىػػػت كالسػػػجكىات كأي أدكات تذػػػاركية أخػػػخى عمػػػى
ٌحي األدكات تتيح لمعسبل  إهكاىيػة التفاعػل هػع السشطسػات التجاريػة  ,2العاهة أك خجهة العسبل 

بػػجال  هػػػغ أف يكػىػػػا هجػػػخد ٌػػػجؼ لسػاقػػع أحاديػػػة االتجػػػاي هػػغ تمػػػظ السشطسػػػات, كسػػا أىٍػػػا تتػػػيح 
الذػعبية  أف ,هع العسبل  كالتػاصل هعٍع بذػكل تحػاكري  اتراؿلمسشطسات إهكاىية فتح قشػات 

اعي فػي العػالع كفػخت لمذػخكات فخصػا  غيػخ هدػبػقة إليرػاؿ الستشاهية لسػاقع التػاصل االجتسػ
 الٍػجؼ بػأف الجراسػة أشػارت كقػج ,رسػائمٍع التدػػيقية إلػى عسبلئٍػع السدػتٍجفيغ بذػكل هباشػخ

 3 :ٌػ االجتساعية السػاقع عمى التدػيق هغ لمذخكات الخئيذ 
 .٪29 بشدبة التجاري  االسع دعع  -
 .٪26 بشدبة بٍا كالتعخيف االىتخىت عمى هػاقعٍع عمى الحخكة زيادة  -
 .٪18 بشدبة الججيج الجيل رغبات تمبية  -
 .٪11 بشدبة السباشخة السبيعات  -

 رئيدػي هكػػف  اآلف أصػبحت التػاصػل كأدكات هػاقػع أف إلػى (Yoo، and Gretzel2012) يذػيخ
 and creation Social عػغ دراسػتٍع كفػى الدػياحية, لمسقاصػج التخكيجػي السػديج هكػىات ضسغ

Media By Travellers" use"، التػاصػل بسػاقػع اترػالٍع السبحػػثيغ هػغ % 8.1 أكػج 
 كالسػاقع باألدكات يتعمق فيسا أها لخحبلتٍع, بالتخصيط السختبصة السعمػهات لتػفيخ االجتساعي

 االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع هػع تفػاعمٍع عمػى األكبػخ التػأثيخ ذات السػاقػع تمػظ عبػخ الستاحػة
 % 98.3التغخيػجات % 60.2 الدػفخ, رحػبلت اسػتعخاض % 95.2 :كالتػالي الشتػائج فكاىت

ات,%82.4الرػر,  بسػاقػع لبلتراؿ الستاحة الخكابط % 44.4السجكىات,% 95.7 الفيجيٌػ
                                                           

1
 Fei Wan  ،Fei Ren .Yong Tan ، What strategy is effective? Opening the black box of social 

media marketing  ،The 10th China Summer Workshop on Information Management، June 25-

26، 2016.p48. 
 ,هجمة آدا  السدتشرخية  , الفيذ بػك نسػذجا ،االعالن عمى مػاقع التػاصل  ,عمي عبج الٍادي عبج االهيخ  2

 8ص ,العخاؽ  ,الجاهعة السدتشرخية  ,2014/ 67االصجار: 
 46ص,هخجع سبق ذكخي  ,سعػد صالح كاتب 3
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 هػغ تسكشػت تػايػاف أف أكػج Lun Hsu 2011ؿ دراسػة كفػى ،الرػػتية السمفػات 83% ,أخػخى 
 عسػبل  هػغ قػيػة شػبكة بشػا  هػغ اإللكتخكىػيق لمتدػػي كػأداة  فيدػبػؾ هػقػع اسػتخجاـ خػبلؿ

 كقػج الػجكلي, السدػتػى  عمػى الشجػاح ىفػذ تحقػق لػع أىٍػا إال السحمػى, السدػتػى  عمػى الفشػادؽ
 فشادقٍػا لتدػػيقالػاضػحة  التدػػيقية اإلسػتخاتيجية الخؤيػة افتقػار إلػى ذلػظ Lun Hsuعػدى 

% هػغ السؤسدػات 43أشػار  2009اإلشػارة إلػى اىػً فػي سػشة  السٍػعكهػغ  ,1 الػجكلي السدتػى 
الخاصة فػي الػاليػات الستحػجة األهخيكيػة إف هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي كاىػت هٍسػة جػجا إلػى 

هػػجى اإلقبػػاؿ  ا% هػػغ ٌػػحي السؤسدػػات أشػػارت إلػػى أىٍػػع رصػػجك 68التدػػػيقية ك  عاسػػتخاتيجياتٍ
ػػحا جػػا  يتفػػق هػػع هػػا  عمػػى أصػػشاؼ هشتجػػاتٍع هػػغ خػػبلؿ هتابعتٍػػا عمػػى السػاقػػع االجتساعيػػة ٌك

 سػاقػػػعال إعػػػبلفعمػػػى  لئلىفػػػاؽبميػػػػف دكالر  3يغ رصػػػجكا حالػػػ غاألهػػػخيكييذٌػػػب إليػػػً السدػػػػقيغ 
ا  إف ,20102عػػػػاـ  اإلعبلىػػػػي اإلىفػػػػاؽ% عػػػػغ هػػػػا كػػػػاف عميػػػػً 55 االجتساعيػػػػة بديػػػػادة هقػػػػجاٌر

ػػػع شػػػخؽ التدػػػػيق االجتساعيػػػة  التدػػػػيق عبػػػخ السػاقػػػع كأداة ٌاهػػػة لػػػجفع السذػػػتخيغ  ٌػػػػ هػػػغ ٌأ
يقػػة كهحػػجدة يجػػب أف تخرػػز لسعمػهػػات دق األكلػػىكالرػػفحة  ,لبلىخػػخاط فػػي عسميػػة الذػػخا  

ػػي حتسػػا سػػتطٍخ فػػي أكثػػخ هػػغ كسػػيمة ىذػػخ  ,كتدػػتٍجؼ جسٍػػػرا هحػػجدا كتحتػػاج  ,لكتخكىيػػةإٌك
 تحػػػي العشػػاكيغ الخئيدػػية لسػػا سػػتقجهً عمػػى الرػػفحات ,كسقجهػػة الكتػػا  األكلػػىلكتابػػة صػػفحة 

ػػحي الرػػفحة تقػػػد  ,كتعػػخؼ بالسزػػسػف  ,األخػػخى   باٌتسػػاـالخصػػػة التاليػػة عشػػجها تدػػتأثخ  إلػػىٌك
تقجهػػػػً لػػػػً كػػػػي يتٍيػػػػأ رجػػػػاؿ  تعخضػػػػً كهػػػػا حػػػػاكؿ أف تثيػػػػخ فيػػػػً الخغبػػػػة لسعخفػػػػة هػػػػا ,جسٍػػػػػرؾ

ي تخغيبً بالذخا  كاإل ,السبيعات لمقياـ بالخصػة الثالثة لرفحة الذػخا   ةباالستذار  ,قجاـ عميًٌك
 جيػجة ةيجيسػتخاتإ االجتسػاعي التػاصلهػاقع   خبلؿ هغ التدػيق عسمية تعجكسا ,3اإللكتخكىية

ػا السكتبػة خػجهات عيلتقػج  هػاقػع اسػتخجاـ بػأف (landis) خى يػ السثػاؿ ليسػب فعمػى ,كتعديٌد
 السدػتخجـ الػقػت هػغ خا  يػكث ػفخيػ قػج السكتبػة, خػجهات قيتدػػ  ةيػعسم فػي االجتسػاعي التػاصػل

 هػغ خيػكث خيتذػ كلػحلظ العاهػة, ةيػداىيالس فػي خيتػػف عػغ فزػبل   ة,يػالتقميج قيالتدػػ  اتيػعسم في
اكتدػخ قػات,يالتصبٌػحي  هػغ لبلسػتفادة تدعى أصبحت السكتبات بعس بأف األبحاث  لخجهػة ٌخ

                                                           
 .16ص  هخجع سبق ذكخي, ,الدسيع عبج فخاج دمحم دمحم -1
 2009 ,الصبعة األكلى ,هرخ ,اإلسكشجرية , دار السعخفة الجاهعية,"الجساىيخي االترال  إلىمجخل  :"جساؿ هجاٌج -2

 .226ص

الكتا  العخبي, بيخكت, , دار "القػاعج الججيجة لمتدػيق والعالقات العامة:"تخجسة ديب القيذ ,ديفيج هيخهاف سكػت 3-
 .246ص ,2009 لبشاف,
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 غ,يالسدػتفيج هػع لمتػاصػل كقشػػات السػاقػع ع ٌػحيهاسػتخجا خػبلؿ هغ كذلظ ,ٌاجيكهدتف السكتبة
اك  السكتبة بخجهاتغٍع كإببل التػصػل االجتسػاعي  هػاقػع التدػيق عبػخ أف1 ,ةالسختمف هرادٌر
كلقػج كجػػجت السؤسدػػات  ,األعسػػاؿالخائجػة لٍػػحي التقشيػات الحجيثػػة فػػي هجػاؿ  تاالسػػتخجاهاهػغ 

كيسكششػا حرػخ  ,ساعي هتاحة لغخض صػػر السشتػجػات كالتعخيػف بٍػاقع التػاصل االجتاف هػ أ
 ,الدبػائغ اىصبػاع إدارة ,التخكيج لمدمع ك الخجهات :في العشاصخ الخسذ التاليةستخجاـ ٌحا اال

الحرػػػػػػؿ عمػػػػػى التعػػػػػخؼ عمػػػػػى التقشيػػػػػات الحجيثػػػػػة كالسشافدػػػػػة ك  ,كفػػػػػا أالبحػػػػػث عػػػػػغ عػػػػػاهميغ 
 :3كالذكل التالي يػضح ذلظ ,2السعمػهات

 
 .مػاقع التػاصل االجتساعيالتدػيق عبخ ( 08الذكل رقع : )

 
 نقال عغ: ،7ص ،مخجع سبق ذكخه  ،الشاصخالسرجر :خخي عبج 

Hélène Westphalen-Thierry Libaert et Marie،Communicator ،6ème édition ،édition  

Dunod، : Paris، France، 2012، P197 

 

التػاصػػػل االجتسػػػاعي يػػػتع هػػػغ خػػػبلؿ  هػاقػػػعيتزػػػح هػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحا الذػػػكل أف التدػػػػيق عبػػػخ 
أجٍػػدة االيبػػاد كأجٍػػدة أخػػخى هترػػمة  ,الٍػاتػػف الحكيػػة ,الحػاسػػيباسػػتخجاـ أربعػػة أجٍػػدة ٌػػي 

 كإجػخا  ,هغ خبلؿ ىذػخ السعمػهػات كهذػاركتٍا ,كذلظ عغ شخيق السحادثة كالتفاعل باالىتخىت
كالتعػػخؼ عمػػيٍع كالتػػأثيخ فػػي قػػخاراتٍع الستعمقػػة بالذػػخا  كتحجيػػج هػاقػػع  ,هدػػابقة بػػيغ السذػػتخكيغ

                                                           
 .53ص ,هخجع سبق ذكخي الرقخي, عمي ىاصخ دمحم الكشجي, عمي سعيج سالع -1

 .5ص جع سبق ذكخي,هخ  ,خخي عبج الشاصخ 2-
 .7ص السخجع ىفدً, 3
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الحجيثػػة القائسػػة عمػػى التفاعػػل بػػيغ السدػػتخجهيغ هثػػل  اإلعػػبلـف هػاقػػع بكعسػهػػا فػػ , تػاجػػجٌع
السػاقع االجتساعية تذارؾ في عبلقات هفتػحة هع العجيج هغ شخائح الدػؽ في عػجة هجػاالت 

االستفادة هغ الحػارات هػع السدػتٍمكيغ  إلىحيث تدعى السؤسدات  ,التدػيقك  لئلعبلفكذلظ 
 قيسػػػة عسميػػة تقػػػجيع ٌػػػي التػاصػػل االجتسػػػاعي التدػػػيق عبػػػخ هػاقػػػع إف ,1ىتخىػػػتهػػغ خػػػبلؿ اال

 قشػػػػػات عبػػػػخ تقػػػػجيع القيسػػػػة أف ,يتػاصػػػػمػف فيٍػػػػا التػػػػي االىتخىػػػػت لمسجتسعػػػػات عبػػػػخ لمسدػػػػتٍمظ
 هؤسدػػػتظ كتبػػػادؿ فػػػي الثقػػػة بشػػػا  إلػػػىالسحتسمػػػيغ سػػػػؼ يػػػؤدي  االجتسػػػاعي لمعسػػػبل  التػاصػػػل

 عمػى كبالتػالي التدػػيق ,2 هؤسدػتظ هغ كالخجهات السشتجات كاىتٍا  العسمية بذخا  السعمػهات
ىػعٍػا لٍػا  هػغ فخيػجة إضػافة قشػاة ٌػػ كإىسػا ,التقميػجي بجيبل لمتدػػيق ليدت االجتساعية السػاقع

 3.قشاة كل فعالية كبالتالي زيادة ,األخخى  التدػيق أىذصة تكسل خرائز
هػػغ خػػبلؿ التعػػاريف الدػػابقة يتزػػح لشػػا التدػػػيق عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل االجتساعيػػة بأىػػً آليػػة 
اسػتصاعت السؤسدػػات اسػػتغبللٍا عػػغ شخيػػق تمػػظ السػاقػع لمػػجخػؿ فػػي أذٌػػاف السدػػتٍمكيغ عػػغ 

ا كشػػخؽ  كاألفكػػارشخيػػق عػػخض السشتجػػات كالخػػجهات  كالسعمػهػػات كأهػػاكغ تػاجػػجٌا ك أسػػعاٌر
 ع كفخت عمى السؤسدة كالسدتٍمظ العجيج هغ التكاليف كاألعبا .   استعسالٍا فٍحي السػاق

 أسذ نجاح التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيالفخع الثاني: 
 بسػا السعاصػخة السجتسعػات أعادت تذكيل السفٍـػ التدػيقي فػي هػاقع التػاصل االجتساعيإف 

 كقمػػػػة الػسػػػػائط كتعػػػػجد كالتفاعػػػػل الػصػػػػػؿ كسػػػػخعة كاالىتذػػػػار عالسيػػػػة خرػػػػائز هػػػػغ تحسمػػػػً
جاؼ ,4التكمفة  السدػتٍجؼ لمجسٍػػر هػقػع كترػسيع لمسؤسدػة التجػاري  الشذػاط كسا أف تحجيج ٌأ

كالسطٍػػػخ السػقػػػع  الذػػػكل تدػػػسى هػػػا غالبػػػا الذاشػػػة, كالتػػػي عمػػػى ضٍػػػػر السػقػػػع كيفيػػػة كتحجيػػػج

                                                           
 .8ص , هخجع سبق ذكخي,خخي عبج الشاصخ -1

2 - paul slack،  social rules! For entrepreneurs and small business: a common sense guide to 

social media marketing  ،Published by wheatmark.usa.2012.p33. 

Www.writerjournalist.files.wordpress.com 
3 - waad assaad، jorge marx gómez ،Social network in marketing (social media 

marketing)opportunities and risks ، International journal of managing public sector 

information and communication technologies، Vol. 2، no. 1، september 2011.p15. 

قدع  ,كاإلىداىية االجتساعيةاألكاديسية لمجراسات  ,"دور شبكات التػاصل االجتساعي في التدػيق السعاصخ :"دمحم فبلؽ 4-
 .23ص  ,2017, 8العجد ,شمف , جاهعة حديبة بغ بػعمي,القاىػىيةك  االقتراديةالعمـػ 
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ػع عػاهػل ىجػاح التدػػيق عبػخ االىتخىػت االىتخىتعمى  لمستجخ التدػيقية كالجػاىب  1تعػج هػغ ٌأ
ع أسذ ىجاح التدػيقك   :                                  2يمي  عبخ هػاقع التػاصل االجتساعي ها هغ ٌأ
 هػاقػع عبػخ التدػػيق حسمػة ببػج  القػخار اتخػاذ فقػط يكفػى ال :العميـا لـإلدارة التامـة القشاعـة  -

 التدػػيق بأٌسيػة تساهػا   هقتشعػة السؤسدػة إدارة تكػػف  أف أيزػا   يجػب بػل االجتسػاعي التػاصػل
 حجػع عمػى تػشعكذ سػػؼ كليغؤ السدػ قشاعػة هػجى ألف االجتسػاعي, التػاصػل عبػخ هػاقػع

كدليػل ذلػظ  , اإلدارة أكلػيػات ضػسغ بخهتػً السػضػع ككضػع لئلىفػاؽ, الساليػة السخررػات
 السشتجػات عمػى الصمػب كتمبيػة العسػبل  إلػى الػصػػؿك  االىتخىػتشػخكات عمػى  هغ بعسىجاح 

 3األهازكف. هثل شخكة األسػاؽغيخ هتػفخة في 
سيػة تػأتى ة:إسـتخاتيجي لخصـط وفقـا   التدـػيق  - جافػً تحقيػق هػغ االسػتخاتيجي التدػػيق ٌأ  ٌأ

 اإلسػتخاتيجي التدػػيق يحققػً ٌػحا هػا,األجل كالصػيػل كالستػسػط القرػيخ السػجى عمى الستعجدة
 حيػث ججيػجة, أسػػاؽ اجتػحا إلػى  باإلضػافة حاليػا   السدػتٍجفة القصاعػات هػغ العائػج زيادة في

سيتً تطٍخ  االسػتخجاـ شخيػق أهػاـ السؤسدػة عػغ الستاحة الفخص هغ لبلستفادة فاعمة كأداة  ٌأ
 كالحجػع الحالي الدػؽ  بيغ حجع اإلستخاتيجية الفجػة تحميل خبلؿ هغ كذلظ لسػاردٌا, األهثل

   .السشذػد
-
 إتباعٍػا يجػب التػي التػجابيخ كاإلجػخا ات هػغ ٌشػاؾ عػجد :التدـػيق فخيـق وتـجريب تأىيـل  

سٍػا, هػغ كالتػي التػاصل االجتساعي, عهػاق عبخ التػاصل في التدػيق فخيق ىجاح لتحقيق  ٌأ
 التػاصل سيتع التي عغ السػضػعات كالسعمػهات لمبياىات كتسمكً كتسكيشً العسل فخيق تأٌيل
 المغة لسٍارات الفخيق االجتساعي, اهتبلؾ التػاصل هػاقع عبخ الجسٍػر هع كهشاقذتٍا بذأىٍا

 عمػى كتأٌيمػً التػاصػل االجتسػاعي, بسػاقػع الفخيػق كعػى زيػادة اآلخػخيغ, هػع التػاصػل أك
 اترػاؿ عمػى البقػا  بزػخكرة السػضػف كإقشػاع تػجريب بٍػا, السػجػػدة التػاصل أدكات استخجاـ

 هػع الخسػسية,كالتعاهل العسػل أكقػات خػارج االجتسػاعي التػاصػل قشػػات عبػخ الجسٍػػر هػع
, هجار عمى آخخ إجخا  أي أك الخد تتصمب قج التي السػاقف  الفخيػق أعزػا  عمػى يشبغػي اليـػ

 التػاصػل هػاقػع عمػى الحكػهيػة الجٍػة لتسثيػل أسػسائٍع اسػتخجاـ صػبلحية هػشحٍع تػع هتػى
                                                           

1 -Jan Zimmerman ، Web Marketing For Dummies، Published by John Wiley & Sons، Inc.، 
Hoboken، New Jersey، USA،  3rd Edition ، 2012،p47 

 .17ص , هخجع سبق ذكخي,الدسيع عبج فخاج دمحم -2
3 - David Meerman Scott، The New Rules of Marketing and PR ، Published by John Wiley & 

Sons، Inc.، Hoboken، New Jersey. Second Edition.2010.p17 
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 الكاهمػة االترػاؿ كهعمػهػات الكاهػل باالسػع أىفدٍع تعخيف عشٍا, ىيابة كالتػاصل االجتساعي
 بالػجكرات تدكيػجٌع عبػخ االجتسػاعي التػاصػل بػأدكات السػػضفيغ كعػي زيػادة بػً كبالسؤسدػة,

 التػاصػل أدكات باسػتخجاـ يتعمػق فيسػا السسارسػات كأفزػل كالدػمػؾ بالدياسػة الخاصػة
 1 ..  ياالجتساع

 السعمػهػات تقػجيع يدػاعج حيػث ي:االجتسـاع التػاصـل مػاقـع عبـخ التدـػيقية األدوات تشػيع  -
 يػتع أف يجػب لػحلظ ,أكبػخ كبدػخعة أفزػل بذػكل تقػجيسٍا عمػى اإللكتخكىيػة األدكات(عبػخ

 كالسجػبلت كالكتيبػات الكتالػجػات هثػل ياإللكتخكىػ التدػػيق أدكات بعػس عمػى االعتسػاد
 أدكات إلػى باإلضػافة اإللكتخكىيػة كالسدػابقات الجردشػة, كغػخؼ اإلىتخىػت, كىػادي اإللكتخكىية

 الجغخافيػة, السعمػهػات ىطػع تصبيقػات خػبلؿ هػغ السقرػج هػع يالسكػاى التعػاير تجخبػة خمػق
 تمػظ أف كالشػظ السػقػع, لسترػفحي الدػياحي لمسقرػج يالسكػاى التفرػيمي العػخض تتػيح يكالتػ

 فػي إلكتخكىيػا   تجػالػً إهكاىيػة إلػى باإلضػافة كالخػجهات, بالدػمع الدبػف  تعخيف تدٍل األدكات
 .إليٍا الدفخ يخيج التي األهاكغ

 هػقػع بػيغ العبلقػة تفعيػل لديػادة: االجتسـاعي التػاصـل مػاقـع عبـخ الستاحـة السعمػمـات تشػع  -
 االجتسػػاعي التػاصػػل هػاقػػع ضػخكرة أف تتزػػسغ األعزػػا  كالسدػػتخجهيغ االجتسػػاعي التػاصػل

 السقرػج هػع يتػاصػل يالسػقػع كالػح عػغ السدػتخجـ رضػا تحقػق التػي السػضػػعات هغ العجيج
 تجعػل التػي السعمػهات كافة الدبػف ككحلظ تػفيخ كال  زيادة ذلظ عغ يشتج ثع كهغ خبللً هغ

 كاألخبار الشقل كشخكات الخجهات عغ هػردي هعمػهات هثل بالرفحة يتعمق الدبػف السختقب
 السؤسدة. أك السؤسدة االجتساعية لسػضفيغ كاألخبار كالفشية, كالخياضية االقترادية

 هػاقػع عبػخ التدػػيق جٍػػد العسػبل  لشجػاحى عمػ التخكيػد ضػخكرة :العسـالء عمـى التخكيـد -
 عمػى القزػا  فػي كافيػا   سػببا   يكػػف  قػج رغباتػً عُتذػب ال كاحػج فعسيػل االجتسػاعي التػاصػل

 كالبعس الرفحة, إلغبلؽ السؤسدة صفحة ضج حسمة السدتخجـ يقػد فخبسا صفحة السؤسدة
 الذخرػية صػفحتً يخفػق كأف الحقيقيػة, بياىاتػً الرفحة هجيخ يدتخجـ أف البج,في ذلظ يشجح

 .2 هعً يتعاهمػا هغ شخرية عمى يتعخفػا أف يخيجكف  العسبل  هغ الحاتية فكثيخ بديختً

                                                           
 .18ص , هخجع سبق ذكخي,الدسيع عبج فخاج دمحم - 1
 .18ص ,السخجع ىفدً -2
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ٌػػػحي السػاقػػػع  اسػػتغبلؿأك  االجتسػػػاعيهػػغ أجػػػل ضػػساف ىجػػػاح التدػػػيق عبػػػخ هػاقػػػع التػاصػػل 
أسػػذ تتخػػحٌا كتعتسػػجٌا ية البػػج هػػغ أف تكػػػف ٌشػػاؾ قػاعػػج ك فػػي األىذػػصة التدػػػيق االجتساعيػػة

تمػػظ القػاعػػج كالتػػي تعتبػػخ هبػػاد  ببتبػػاع  همدهػػةكتشػػػع ىذػػاشٍا فٍػػي  أختمػػفالسؤسدػػات هٍسػػا 
كتزػػػسغ زيػػػادة أكبػػػخ لستتبعػػػي ٌػػػحي  ,أسػػػذ تزػػػسغ ىجػػػاح عسميػػػة التدػػػػيق عبػػػخ ٌػػػحي السػاقػػػعك 

 األرباح كالحرز الدػقية لٍا. ارتفاع إلىيؤدي  السؤسدات هسا
 التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي  ومعػقات مداياالسصمب الثالث : 

ػاصػػل االجتسػػاعي فػػي ٌشػػاؾ العجيػػج هػػغ السدايػػا ك العيػػػ  التػػي تشجػػخ عشػػج اسػػتعساؿ هػاقػػع الت
العجيػج هػغ السعػقػات ك السذػاكل كسػػؼ ىقػـػ  إلػىكسػا تتعػخض ٌػحي العسميػة  ,عسميػة التدػػيق

 بعخضٍا في الفخكع التالية.
 التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي  مدايا:  األولالفخع 

تتػػػفخ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي عمػػى العجيػػج هػػغ السدايػػا التػػي تجعمٍػػا أداة تدػػػيقية تحتاجٍػػا 
ع ٌحي السدايا ٌي : ,االتراالت التدػيقية لجيٍا إدارةالسؤسدات في   1كهغ ٌأ

   الدبائغ عبخ هػاقع التػاصل االجتساعي شخكا  فعميػيغ  أصبح:  (رأيوالدبػن يتكمع )يبجي
 إلػػػػى باإلضػػػػافة ,فيسػػػػا يخػػػػز هشتجػػػػات كخػػػػجهات السؤسدػػػػات االىتخىػػػػت لمحػػػػػار الػػػػجائخ عمػػػػى

 ,اقتخاحػاتٍع التػي تفيػج كثيػخا العػاهميغ فػي هجػاؿ التدػػيق بالسؤسدػات السعشيػةتعميقػاتٍع عميٍػا ك 
شجج تعميقػػات الدبػػائغ عمػػى هػػا تشذػػخي ي صػػفحة لسؤسدػػة هػػا عمػػى الفػػيذ بػػػؾ سػػدخمشػػا أل فػػبذا

قػػج  أككقػػج تكػػػف ٌػػحي التعميقػػات عبػػارة عػػغ شػػكخ كاهتشػػاف  ,دارة ٌػػحي الرػػفحة هػػغ هعمػهػػاتإ
فممسذػتخؾ فػي الرػفحة  )الدبػػف( الحخيػة  ,غيخ ذلظ أكتكػف اىتقادات كسا قج تكػف اقتخاحات 

 يً حػؿ ها تشذخي السؤسدة هغ هعمػهات .أر  إبجا التاهة في 
  )عمػى اشػبلع دائػع بسػا يحػجث  ػف : يكػػف الدبػ الدبػن يدتسع )يدتقبل الخسائل اإلعالنيـة

 إالبالسؤسدػػة )السشتجػػات ك الخػػجهات( حتػػى كلػػع يذػػارؾ ٌػػؤال  الدبػػائغ بتعميقػػاتٍع كهػػجاخبلتٍع 
كبالتػالي يكػىػػف فػي  ,االجتسػاعي يدػتقبمػف كػل هػا تشذػخي السؤسدػة عمػى هػاقػع التػاصػل إىٍع

)السدػػتقبل( كيتسكشػػػف هػػغ االشػػبلع عمػػى هشذػػػرات السؤسدػػة كعمػػى تعميقػػات كضػػع السدػػتسع 
ػحا هػا يدػاعجٌع عمػ ,اىتقػاداتثمث التعميقات تسثل  أفع مهع الع اآلخخيغالسذتخكيغ  ى اتخػاذ ٌك

                                                           

 .7ص خخي عبج الشاصخ, هخجع سبق ذكخي, 1-
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بتكػػػيغ صػػػرة فػػي ذٌػػغ الدبػػػف حػػػؿ هػػا تقجهػػً ٌػػحي السؤسدػػات هػػغ قػػخارات هتعمقػػة بالذػػخا  ك 
 سمع كخجهات.

  هػغ ضػػسغ هدايػا التدػػيق عبػػخ هػاقػع التػاصػػل االجتسػاعي ىجػػج  بالسؤسدــة :الدبـػن يثــق
اكتدػػا   ك  ,الججيػػج فػػي التدػػػيق األسػػمػ عشرػػخ الثقػػة التػػي يكتدػػبٍا الدبػػائغ هػػغ خػػبلؿ ٌػػحا 

عاهػل ىفدػي  بأىػًغ هغ خبلؿ ها يعخؼ بػ 'اثخ السرجر' السعخكؼ فػي التدػػيق سٌحي الثقة يك
السدتٍمظ يتقبل الخسالة هػغ السرػجر 'ا'  أفالسرجر  أثخبكيقرج  ,يؤثخ في سمػؾ السدتٍمظ 

 هثبل كال يتقبل ىفذ الخسالة هغ السرجر' ' . 
    اإلجتساعي التػاصل مػاقع عبخ التدػيق نجاح معػقاتالفخع الثاني : 

ع هعػقات ىجاح التدػيق عبخ ٌحي السػاقع هايمي  :1هغ ٌأ
 هشٍػا كالتػي االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع عبػخ التدػػيق  كخاصػة التدػػيق فخيػق قػجرة عػجـ  -

 العجيػج كإغفػاؿ هعٍػع, السدتسخ كالتػاصل العسبل  إلى اإلىرات عمى السػقع صفحات هجيخك
 .بالسشتج الستعمقة التعميقات عمى الخد كعجـ هغ االستفدارات

 فقػط, التدػػيق قدع عمى قاصخة االجتساعي هػاقع التػاصل عبخ التدػيق هٍسة أف االعتقاد  -
 الخاصة. صفحاتٍع عبخ لٍا تدػيق بالسؤسدة هشجكبي السػضفيغ كل يربح أف يجب بل
 .كاالتراالت تكشػلػجيا السعمػهات لسٍارات السػضفيغ بعس افتقار  -
 عبخ العسبل  هع لمتدػيق كالتفاعل السدتخجهة كهػاقع أدكات كعجد لشػع الجقيق التحجيج عجـ  -

 .ياالجتساع التػاصل هػاقع
ػا دكف  االجتسػاعي التػاصػل هػغ هػاقػع هحػجكد عػجد عمػى التخكيػد  -  بػػؾ فػيذال هثػل:  غيٌخ

 كيػتيػ . كتػيتخ
 هػا العػالع حػػؿ الكبػخى  السؤسدػات هػجيخي  بعػس أف ٌػػ سػبق هػا كػل هػغ األخصػخ كالكارثػة  -

لػحلظ  التدػػيق, فػي فاعمػة غيػخ كسػيمة أىٍػا عمى االجتساعي التػاصل هػاقع إلى يشطخكف  زالػا
 2 .عميٍا لئلىفاؽ السشاسبة السبالغ يخررػف  ال فٍع

                                                           
 .19ص , هخجع سبق ذكخي,الدسيع عبج فخاج دمحم -1
 .19ص ,السخجع ىفدً -2
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كجػػد اسػع هذػتخؾ أك عبلهػة أك رهػد هػحػج لكافػة  أيعبلهػة تجاريػة عالسيػة :  إيجػادهذكمة   -
 لشفدػػٍا التجاريػػة لمسؤسدػػة عسميػػة التػػخكيج العبلهػػة كيعػػج بشػػا  ك تذػػجيع  ,1هشتجػػات السؤسدػػة

 2. التػاصل االجتساعي هػاقع أهاكغ عجة في
   التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيمحجدات السصمب الخابع: 

ػحا  ,حققت ىجاحا ٌاها في هجاؿ التدػػيقٌشاؾ العجيج هغ هػاقع التػاصل االجتساعي التي  ٌك
حيػػػػث اسػػػػتصاعت السؤسدػػػػات اسػػػػتغبلؿ ٌػػػػحي  ,ىٍػػػػا تتػػػػػفخ عمػػػػى خرػػػػائز عجيػػػػجة كهٍسػػػػةأل

ػػػا كالػصػػػػؿ التػػػخكيج لسشتجاتٍػػػا ك الخرػػػائز فػػػي التدػػػػيق ك  أكبػػػخ عػػػجد هسكػػػغ هػػػغ  إلػػػىأفكاٌر
السػاقػػػع هػػػغ أجػػػل تمبيػػػة حاجػػػاتٍع  عبلقػػػات هعٍػػػع كالتػاصػػػل هعٍػػػع عبػػػخ ٌػػػحي كإقاهػػػة ,الدبػػػائغ

 رغباتٍع.ك 
 التػاصل االجتساعي مػاقعدعائع نجاح التدػيق عبخ  : األولالفخع 

ٌشػػػػاؾ  االىتخىػػػػت التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي عبػػػػخ هػاقػػػػعلتشفيػػػػح هخصصػػػػات ىاجحػػػػة لمتدػػػػػيق عبػػػػخ 
الػػجعائع كالشتػػائج التػػي تػصػػمت إليٍػػا العجيػػج هػػغ الجراسػػات كاألبحػػاث كالخبػػخات هجسػعػػة هػػغ 

سٍا ها يمي:  3العالسية في ٌحا السجاؿ, كلعل هغ ٌأ
ػػػػػا ك  االىتخىػػػػػػت التشػػػػػاهي السدػػػػػػتسخ كالستدايػػػػػج لسدػػػػػػتخجهي•  التػاصػػػػػػل  هػاقػػػػػػعفػػػػػي العػػػػػػالع عسػه 

فػػي العػػػالع  خىػػػتاالىت حيػػػث اقتػػخ  عػػػجد هدػػتخجهي ,بذػػػكل خػػاص االىتخىػػت االجتسػػاعي عبػػػخ
ا إلى قخابة  أها بالشدبة لسػاقػع التػاصػل االجتسػاعي فػبف شػبكة الفػيذ  ,هميار هدتخجـ 2عسػه 

كتحتػػػل الػاليػػػات  ,هميػػػػف هدػػػتخجـ 700بقخابػػػة  2012بػػػػؾ تحتػػػل السخكػػػد األكؿ بشٍايػػػة عػػػاـ 
هميػػػف هدػتخجـ حتػػى  165الشذػػيصيغ بحػػالي  االىتخىػت الستحػجة السخكػػد األكؿ بػيغ هدػػتخجهي

هميػػػف هدػػتخجـ. كقػػج كصػػل عػػجد هدػػتخجهي  66, كتميٍػػا البخازيػػل بحػػػالي 2012ىٍايػػة عػػاـ 
 هميػف هدتخجـ. 900إلى حػالي  2013بػؾ بسشترف عاـ  يذالف
% هػػغ 77التػاصػػل االجتسػػاعي ٌػػػ الرػػػر بشدػػبة  هػاقػػعالتشاقػػل السفزػػل بػػيغ هدػػتخجهي • 

% لمسذػػاركات عمػػى 93ترػػل إلػػى بيشسػػا تختفػػع تمػػظ الشدػػبة ل ,بػػػؾ يذالشذػػاط عمػػى شػػبكة الفػػ
 بػؾ تكػف هغ ىريب الرػر كحجٌا.  يذالف

                                                           
 ,2005 ,02/العجد 01, السجمج اإلداريةلمعمـػ االقترادية ك هجمة تكخيت  ,"االنتخنت التدػيق عبخ :"غداف فيرل عبج -1

 .44ص  , العخاؽ,كاالقتراد اإلدارة ةيكم  تيتكخ  جاهعة
2 - Jon rognerud، How To Nail Social Media Marketing (Without Fail) ،Los Angeles، 

California – October، 2010. http://www.jonrognerud.com.p88. 
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الدبػف كإشػباع رغباتػً, أكثػخ هػغ االٌتسػاـ  احتياجاتاالٌتساـ بػصف فػائج السشتج في تمبية • 
ػػػ األهػػخ األكثػػخ هػػغ الشاحيػػة العسميػػة لمدبػػائغ كاألكثػػخ قبػػػال  لٍػػع  ,بالػصػػف الفشػػي لمسشتجػػات ٌك

   كاىتذار ا كتجاكال  بيشٍع.
% هػػغ السدػػتخجهيغ يفزػػمػف الػػجخػؿ عمػػى 61تػصػػمت هجسػعػػة هػػغ الجراسػػات إلػػى ىدػػبة • 

هػاقع التػاصل االجتساعي هغ خبلؿ الٍػاتف الحكية عػغ الػجخػؿ هػغ خػبلؿ أجٍػدة الكسبيػػتخ 
 العادية.

ىخفػػػػاض السيداىيػػػػة البلزهػػػػة إلىذػػػػا  كتذػػػػغيل صػػػػفحات السؤسدػػػػات عمػػػػى هػاقػػػػع التػاصػػػػل ا• 
ا هػغ البػجائل األخػخى  كسػا أف تمػظ التكػاليف فػي حالػة اىخفػاض هدػتسخة  ,االجتساعي عغ غيٌخ

بدبب زيادة العخض هغ السؤسدات التي تتػلى إدارة عسميات اإلىذا  لمغيػخ بػل كاإلدارة لمغيػخ 
 أحياى ا.

الخصأ الكبيخ أف تقـػ شخكة ببىذا  صفحتٍا عمػى هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي ثػع يعتبخ هغ • 
كقػػػج تذػػيخ بعػػػس الجراسػػػات إلػػػى أف  ,ال تقػػـػ بالتفاعػػػل كالػػػخدكد عمػػػى أسػػ مة الػػػدكار بالرػػػفحة

% تقخيب ػػػػا هػػػػغ أسػػػػ مة زكار الرػػػػفحات عمػػػػى هػاقػػػػع التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي ال يػػػػتع اإلجابػػػػة 70
السؤسدات بتمظ الرفحات إلػى هػا  الٌتساـاتحدغ هدتسخ اآلف عميٍا, إال أف تمظ الشدبة في 

 1 األحجث. اإلحرا ات% هغ األس مة في 48يقتخ  هغ 
قياـ السؤسدات التي تعتـد إىذا  صػفحات لٍػا عمػى هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي بػأف تكمػف • 

ا هحتخفيغ بسجاالت الترسيع كالتدػػيق كاإلحرػا  كاإلدارة ألف إدارة  ,إلدارة صفحاتٍا أشخاص 
الرػػفحة أبعػػج بكثيػػخ هػػغ هجػػخد إىذػػا  أكلػػي لمرػػفحة كإدراج بعػػس اإلعبلىػػات كالػػخدكد كغيػػخ 

حتخافيػػة عاليػة بتمػػظ السجػاالت عمػػى األقػل, كاألفزػػل أف يػتع تذػػكيل فخيػػق ذلػظ كإىسػػا تحتػاج إل
   إلدارة الرفحة ليجسع بيغ كل تمظ التخررات كتخررات إضافية عميٍع أحياى ا.

جػػا  التػػي يقػػـػ بٍػػا األعزػػا  السدػػتخجهػف لرػػفحات التػاصػػل االجتسػػاعي هتػسػػصات اإلع• 
هػػػخة إعجػػػا  كستػسػػػط عػػػاـ, كعمػػػى هػػػجيخ الرػػػفحة أف يحػػػيط بالستػسػػػط العػػػاـ  36فػػػي حػػػجكد 

 إلعجا  السدتخجهيغ بالسػاد السعخكضة عمى الرفحات السخررة بالتػاصل االجتساعي.
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 االىتخىػت تػاصػل االجتسػاعي عمػى شػبكةزيادة التحجي أهاـ هجيخي الرػفحات عمػى هػاقػع ال• 
تديػػج بديػػػادة أعػػػجاد السعجبػػػيغ بالرػػػفحة لتصمػػػب ذلػػظ السديػػػج هػػػغ الجٍػػػػد إلرضػػػا  أعػػػجاد أكبػػػخ 

ا.  بصسػحات أكثخ اختبلف ا كتشػع 
 الفخع الثاني : أىع مػاقع التػاصل االجتساعي السدتخجمة في التدػيق  

ع هػاقع التػاصل االجتساعي ال  :1هايمي  ٌيسدتخجهة في التدػيق ٌشاؾ هغ يخى أف ٌأ
 حػػؿ كاإلعبلىػات السعمػهػات لجسػع هشاسػبة كاإلعبلىػات, لمسعمػهػات قشػاة : بـػك فـيذال  -

 التجارية كالعبلهات السشتجات
 بػيغ هجاىيػة كهخئيػة صػػتية هكالسػات ك لمتػاصػل ػاتقشػ : وسـكايب آب وواتـذ فـايبخ  -

 .سكايب عبخ كاالجتساعاتالتػضيف  كهقاببلت السػضفيغ كبيغ السؤسدات
 .السؤسدة حػؿ كسخيعة قريخة أخبار تقجيع : إهكاىيةتػيتخ  -

ع هػاقع التدػيق عبخ ك   : 2التػاصل االجتساعي حدب السػسػعة الحخة كيكيبيجيا ٌع هػاقعٌأ
حيػث يسكػغ  ,تػيتخ يدسح لمذخكات بالتخكيج لسشتجػاتٍع عمػى هدػتػى فػخدي :Twitterتػيتخ   -

تجعػل هػغ  ,أك كصف بديط عشً في رسائل قريخة استعسالًشخيقة  أك السشتجلية عسل آشخح 
صػػػر أك  ,ركابػػط باسػػتخجاـيسكػػغ لمسدػػػؽ أيزػػا أف يقػػـػ  ,عمػػى الستػػابعيغ قخا تٍػػا  األسػػٍل

ات لمتخكيج لسشتجً عبخ تػيتخ .  فيجيٌػ
 فػػػيذ بػػػػؾ أكثػػػخ تفرػػػيبل بكثيػػػخ هػػػغ حدػػػابات تػػػػيتخالصػػػفحات :  facebookفـــيذ بـــػك ال  -

إضػافة إلػى أشػخشة فيػجيػ أك  ,أىٍا تدسح لظ بشذخ أي قجر هغ السعمػهات حػؿ هشتجظحيث 
كسا أىٍػػا تعػػخض السشذػػػر التخكيجػػي هباشػػخة بعػػج ىذػػخي فػػي الرػػفحة ,صػػػر دكف حػػجكد هعيشػػة

 الخئيدية لعجد هغ السعجبيغ ها يجعمٍا الذبكة االجتساعية السفزمة لكثيخ هغ السدػيقيغ .
جػجػػل بمػػذ عمػػى عػػجد هػػغ السدايػػا الستػاجػػج فػػي  احتػػػا بػػالخغع هػػغ  :+googleجػجــل بمــذ   -

ثػل إال أىً يتسيد ببهكاىية دهػج الرػفحة التدػػيقية هػع عػجد هػغ خػجهات جػجػل ه ,فيذ بػؾال
يدػػػػاٌع فػػػػي أكبػػػػخ ك  اىتذػػػػاراهػػػػا يعصػػػػي  ,جػجػػػػل أدكرد ك خػػػػخائط جػجػػػػل بػػػػل كحتػػػػى اليػتيػػػػػ 

 . الػصػؿ بذكل أكثخ تفريبل إلى هعمػهات حػؿ السشتج

                                                           
 .64ص ,هخجع سبق ذكخي  ,العخبي العالع في االجتساعي التػاصل هػاقع تقخيخ -1

 28/10/2016االشبلع  .تاري   www.ar.wikipedia.orgالسػقع االلكتخكىي : 2-
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يحرل اليػتيػ  عمى هميار زائخ فخيج شػٍخيا بسعجلػة سػاعة هذػاٌجة كاحػجة شػٍخيا  :يػتيػبال  -
هميػػار سػػاعة هػػغ الفيػػجيػ يػػتع هذػػاٌجتٍا شػػٍخيا هػػغ  6ٌػػي ك  األرضلكػػل إىدػػاف عمػػى كػكػػب 

ات كػل دقيقػة 100ك يػتع رفػع  ,جسيع أىحا  العالع قػج تكػػف أقػػى شػبكة ك  ,سػاعة هػغ الفيػجيٌػ
حيػػث يسكػػغ هػػغ خػػبلؿ ٌػػحي  ,السدػػػؽ يدػػتخجـ الفيػػجيػ فػػي التػػخكيج لسشتجػػً تدػػػيقية إذا كػػاف

بالذػكل الرػحيح شػبكة  اسػتخجاهٍاحػؿ العالع إذا تػع  األشخاصالذبكة الػصػؿ إلى هبلييغ 
 1 عمػهي التعميسية.

 أداة تدػيقيةالتػاصل االجتساعي التي تجعميا  مػاقع خرائزالفخع الثالث : 
ػػع هيػػدات  أساسػػية لؤلعسػػاؿ أداة تدػػػيقية  التػاصػػل االجتسػػاعي التػػي تجعمٍػػا هػاقػػعكفيسػػا يمػػي ٌأ

 :2التجارية كالسؤسدات
حيػاؿ خجهػة أك هشػتج هػا, كيػاجػً هذػكمة, أك  باىدعػاجعشجها يذعخ العسيل  االترال الفػري:  -

سػػػاعة كػػػي يقػػػخأ هػضفػػػػ  24 االىتطػػػارعشػػػجها يحتػػػاج إجابػػػاٍت فػريػػػة, فبىػػػً يخيػػػج ردا  فػريػػػا , ال 
ػػػػا  ع يػػػخدكا عميٍػػػػا, كسػػػػا ال يفّزػػػػل ثػػػػالسؤسدػػػة رسػػػػالة البخيػػػػج اإللكتخكىػػػػي التػػػي أرسػػػػمٍا كيفخزٌك

ػع هػا يسّيػد  ,دقيقة عمى الٍػاتف 30االىتطار  التػاصػل االجتسػاعي ٌػي خاصػية  هػاقػعكهػغ ٌأ
فسػػثبل  إذا  ,3حػػة كالدػػٍػلةاكػىٍػػا تتػػيح فػريػػة الذػػخا  كهدػػتػى عػػالي هػػغ الخ   ,ي التػاصػػل الفػػػر 

إلى هؤسدتظ, سيتمقى السذخؼ إشعارا  التخػاذ الفيذ بػؾ أشار أحجٌع في هشذػري عمى هػقع 
اإلجػػخا  الػػبلـز كهػػغ ٌشػػا تبػػخز ضػػخكرة تٍيػػؤ فخيػػق العسػػل السدػػؤكؿ عػػغ التػاصػػل االجتسػػاعي 

كتبػػػخز ضػػػخكرة  , لػػػجيظ لمػػػخد فػػػي غزػػػػف دقػػػائق لتتأكػػػج هػػػغ إبقػػػا  عسبلئػػػظ سػػػعجا  كهختػػػاحيغ
الػػػخد الدػػػخيع عمػػػى العسػػػبل  عبػػػخ هػاقػػػع التػصػػػل االجتسػػػاعي عشػػػجها يكػػػػف لػػػجى أحػػػج  فعاليػػػة

   العسبل  هذكمة همحة, هثل تأخيخ رحمة, أك عصل تكشػلػجي قبل اجتساٍع هٍع.
تتػيح هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي إهكاىيػة الحػػار السباشػخ, هػا يسّكػغ  تحديغ خجمة العسـالء:  -

العسػبل  كالتػاصػل هعٍػع لحمٍػا, أك التعػخؼ باحتياجػاتٍع السؤسدات هغ التعػخؼ عمػى هذػاكل 
بالٍػػػاتف أك  كاالترػػػاؿعمػػػى التفاعػػػل الذخرػػػي,  االىتخىػػػت كيسيػػػل السدػػػتٍمكػف إلػػػى تفزػػػيل

الخسػػػػائل الفػريػػػػة, كالسشذػػػػػرات كالتعميقػػػػات, كجسيػػػػع هػاقػػػػع  كباسػػػػتخجاـ ,الػػػػحٌا  إلػػػػى الستجػػػػخ
                                                           

 .28/10/2016االشبلع . تاري   www.ar.wikipedia.orgالسػقع االلكتخكىي : -1
 . 28/10/2016تاري  االشبلع . www.albawaba.comالسػقع االلكتخكىي :  2-
 ,الصبعة األكلى ,2009 ,هرخ السكتبة العرخية, السشرػرة,, "االترال الجساىيخي  إلىمجخل  :"أحسج دمحم هػسى -3
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ػػػا هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي, يسكػػػغ سػػػـػ  الحػػػػار التػػػي تػفٌخ لمذػػػخكات الػػػخد عمػػػى هذػػػاكل ٌك
تسػاـ السؤسدػة كالجٍػػد اإلضػافية التػي تقػجهٍا فػي االىتخىػتالعسبل  عبػخ  , كسػيقّجر العسػبل  ٌا

ٌػػػحي السػاقػػػع خجهػػػة  يحتتػػػكسػػػا  ,سػػػبيل خػػػجهتٍع كبالتػػػالي سػػػػؼ تتحدػػػغ خجهػػػة العسػػػبل  لػػػجيٍا
فػػػي عػػػجد هػػػغ  االىتخىػػػت لمتدػػػػؽ عبػػػخ االئتساىيػػػةالتدػػػػؽ األهػػػغ هػػػغ خػػػبلؿ اسػػػتخجاـ البصاقػػػة 

 ججيػػػجة قشػػػػات االىتخىػػػتٌػػػحي السػاقػػػع تػػػػفخ عبػػػخ  إف ،1السػاقػػػع التجاريػػػة السذػػػٍػرة فػػػي العػػػالع
كااللتداهػػػات  االترػػػاالت بٍػػػحي تدػػػسح  ذلػػػظ هػػػغ كاألٌػػػعالسدػػػتٍمكيغ  هػػػع لمتػاصػػػل لمسؤسدػػػات

ا.  2كىذٌخ
العبلقػػػات بدػػػخعة بػػػيغ هػػػع زيػػػادة التػاصػػػل كتحدػػػغ خجهػػػة العسػػػبل , تتصػػػّػر  بشـــاء العالقـــات:  -

ػػػػػا, فسػػػػػغ الزػػػػػخكري أف يذػػػػػعخ العسػػػػػبل  كالسدػػػػػتٍمكػف بػػػػػأٌسيتٍع بالشدػػػػػبة  السؤسدػػػػػة كجسٍػٌر
 األعسػػػاؿ رجػػػاؿ هػػػغ كالعجيػػػج ,السجٍػػػػليغ لمذػػػخكة, كأىٍػػػع ليدػػػػا أرقاهػػػا  فػػػي حذػػػػد السدػػػتٍمكيغ

 العسػػػػبل  عبلقػػػػات تعسيػػػػقٌػػػػي ل االجتساعيػػػػة اإلعػػػػبلـ لسػاقػػػػع األساسػػػػية القيسػػػػة بػػػػأف يجػػػػادلػف 
   3الػال . دفع عمى تداعجك 
ـــادة السبيعـــات: - تتػػػيح لػػػظ فخصػػػة تحفيػػػد جسٍػػػػرؾ لمذػػػخا  باسػػػتسخار, فيسكشػػػظ هػػػثبل  تدكيػػػج  زي

بعػػػجد السدػػػتٍمكيغ  كسػػػتفاجأعسبلئػػػظ األكليػػػا  بكػبػىػػػات تخفيزػػػات خػػػبلؿ هشاسػػػباٍت هعيشػػػة, 
 4 الحيغ يدتخجهػف الكػبػف لمذخا .

ٌشػػاؾ بعػػس الخرػػائز التػػي تتستػػػع بٍػػا ٌػػحي السػاقػػع ك التػػػي تجعمٍػػا كسػػيمة تدػػػيقية فعالػػػة 
ي   :5بالشدبة لمسؤسدة ك الدبػف ٌك

تدٍل ٌحي السػاقع إهكاىية السقارىة بيغ أكثػخ هػغ هػقػع يعػخض ىفدػً الدػمعة لحػيغ الحرػػؿ   -
 عمى الدعخ األكثخ تشافدا.

                                                           
 40ص ,هخجع سبق ذكخي ,أحسج دمحم هػسى  -1

2
 -chunxiao li benjamin shao bin gu ، product sales through social media:alignment of 

firm-consumer communication and online social networking platforms،  the 10th china 

summer workshop on information management، june 25-26، 2016.p75. 
3
- american marketing association . Social media success 

Metrics،2014.p17 www.ama.org. 
 28/10/2016تاري  االشبلع   . www.albawaba.comالسػقع االلكتخكىي : -4

 .14ص ,هخجع سبق ذكخي ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج  5-
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هشػػػظ هغػػادرة هشدلػػػظ أك تحسػػل ىفقػػػات اىتقػػػاؿ أك ال يتصمػػب  ةاالجتساعيػػػ لسػاقػػعالتدػػػؽ عبػػػخ ا  -
ي ال تتػػػػفخ فػػػي تػػػع المالعجيػػػج هػػػغ الدػػػ جىػػػظ فػػػي كثيػػػخ هػػػغ األحيػػػاف قػػػج تجػػػأ, بػػػل رةكقػػػػد الدػػػيا

 الستاجخ السحمية.
  اهعخفػػة أر  ة بػػيغ السشتجػػات لتػػػفخ جسيػػع السعمػهػػات عشٍػػا كهيداتٍػػا كإهكاىيػػةمسػػٍػلة السفاضػػ  -

 اآلخخيغ فيٍا.
 االجتساعي في التدػيق مػاقع التػاصل استخجامات بيالفخع الخابع : سم

أبعج بكثيخ هغ هجخد تكػػيغ صػجاقات كهعجبػيغ  التػاصل االجتساعي هػاقع إف التدػيق عبخ 
عمػػى صػػفحات السؤسدػػات إلػػى تحقيػػق الغايػػة الخئيدػػية كاألٌػػجاؼ التدػػػيقية الفعميػػة هػػغ كرا  

كالشتػائج البحثيػة  التػي هػغ بيشٍػا هػا  كسا أىً ال زاؿ ٌشاؾ هجسػعة هغ األرقاـ ,تمظ الرفحات
 1 يمي:

ال زاؿ ٌشػػػاؾ عػػػجد كبيػػػخ هػػػغ السؤسدػػػات ال يدػػػتخجـ صػػػفحات هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي • 
 %.75لدبب أك آلخخ, كقج ترل ىدبة تمظ السؤسدات بالعالع إلى حػالي  االىتخىت عمى

التػاصػػل بذػػكل  بذػػكل عػػاـ كصػػفحات االىتخىػػت ٌشػػاؾ قصاعػػات هػػغ الدبػػائغ قػػج ال يدػػتخجـ• 
 خاص ألسبا  قج تكػف ثقافية أك تعميسية أك غيخ ذلظ.

% هػغ 20ىدبة ىجاح السؤسدات هغ خػبلؿ صػفحات التػاصػل االجتسػاعي لػع تتعػج حػػالي • 
 بيغ إجسالي الجٍػد التدػيقية لمذخكات عبخ تمظ السػاقع.

فػػي تحقيػػق هعػػجالت تدػػارع تدايػػج أعػػجاد تمػػظ الرػػفحات كالسػاقػػع يػلػػج صػػعػبة بالغػػة أحياى ػػا • 
 اىتذار هخضية لرفحات السؤسدات كخاصة الججيجة هشٍا.

التشػع الكبيخ ألعجاد الدكار كاختبلفاتٍع تذكل تحجي ا كبيػخ ا أهػاـ إدارة تمػظ الرػفحات لسخاعػاة • 
 احتياجات كرغبات كل قصاعات تمظ الدبائغ.

أهػػاـ صػػفحات التػاصػػل  يسثػػل كػػحلظ تحػػجي ا إضػػافي ا االىتخىػػت اخػػتبلؼ المغػػة بػػيغ هدػػتخجهي• 
 .االجتساعي

اختخاقػات السػاقػع اإللكتخكىيػة كصػػفحات التػاصػل االجتسػاعي قػج يسثػػل هذػكمة كبيػخة كسػػمبية • 
 هغ سمبيات استخجاـ تمظ الرفحات.

                                                           

 .28/10/2016تاري  االشبلع www.altadreeb.net. السػقع االلكتخكىي :   1-
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سػػٍػلة إىذػػا  صػػفحات هػػدكرة شػػبيٍة بالرػػفحة الخسػػسية لمذػػخكة إلػػى حػػج كبيػػخ هػػغ خػػبلؿ • 
ات السػػدكرة أحياى ػػا لتػػخكيج الذػػائعات الدػػمبية عػػغ هدػػتخجهي اإلىتخىػػت, كاسػػتخجاـ تمػػظ الرػػفح

 السؤسدة.
الحػػػػػارات التفاعميػػػػة السعمشػػػػة هػػػػع بعػػػػس الدبػػػػائغ عمػػػػى الرػػػػفحة فػػػػي بعػػػػس السػضػػػػػعات • 

الحداسػػة التػػي تخػػز السؤسدػػة كبعػػس أخصائٍػػا قػػج تسثػػل تحػػجي ا كسػػمبية لرػػفحات التػاصػػل 
 االجتساعي عمى اإلىتخىت.

سػػاؿ الرػػفحة هػػغ خػػبلؿ هػػغ يػػجي •  خكىٍا, أك األخصػػا  التػػي قػػج تحػػجث هػػشٍع تدػػبب حالػػة ٌإ
ا فػػي ذات  هتدػػارعة كاسػػعة االىتذػػار بذػػكل سػػمبي عػػغ السؤسدػػة بقػػجر قػػػة الرػػفحة كاىتذػػاٌر

 1 الػقت كبشفذ الجرجة تقخيب ا.
البػػج عمػػى  ,تأثيخات عمػػى ىذػػاط السؤسدػػة كالفػػخدبسػػا أف ٌػػحي السػاقػػع ال تخمػػػ هػػغ الدػػمبيات كالػػػ

ٌػػحي السؤسدػػات أك األفػػخاد الػػحيغ يدػػتعسمػف ٌػػحي السػاقػػع أف يتجشبػػػا ٌػػحي اآلثػػار الدػػمبية بكػػل 
أك  اقترػاديةإيجابياتٍا في هختمف أىذػصتٍع سػػا ا كاىػت  باستغبلؿكيقػهػف  ,حيصة ك ححر 

 أك ثقافية أك سياسية. اجتساعية
 بػك نسػذجا( ) الفيذ جتساعيالثالث: كيفية التدػيق عبخ مػاقع التػاصل اال بحثالس
 عمػى شػخأت التػي كالتقشيػة اإلعبلهيػة التصػػرات أحػجث هػغ االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع تعػج

 كبيػخة االجتسػاعي تعػج قفػدة كهػاقػع التػاصػلتخىػت, االى خػبلؿ هػغ هػؤخخااالجتساعيػة  حياتشػا
 هػغ أكبػخ تفػاعمي بذػكل العشكبػتيػة الذػبكة خبلؿ هغ الشاس هغ ججا كبيخة أعجاد بيغ لمتػاصل
 هذػتخكي جسيػع بػيغ بالسعمػهػات التذػارؾ هشٍػا عجيجة فخصا   ت ٌحي السػاقعأتاح كسا الدابق,
كػىٍػا  إلػى إضػافة ,االجتساعيػة السػاقػع عمػى كالحػخ السباشػخ التفاعػل إهكاىيػات هػع الذػبكة

فٍػحي  ,أدكات تدػيقية فعالة لسغ يحدغ استخجاهٍا كاستغبللٍا في التعخيف بشذػاشات هؤسدػتً
 إعبلىيػػػةشػػػٍخة كاسػػػعة كهدػػػاحة هػاقػػػع ذات  إلىذػػػا السػاقػػػع تتصمػػػب تقشيػػػات كخصػػػػات هتتابعػػػة 

 .كبيخ تدتصيع السؤسدة هغ خبلؿ ٌحي السداحة استغبلؿ فخص تدػيقية كثيخة
 نذاء حدابات السشطسات عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيإ إعجادات:  األولسصمب ال

ع السبلحطات التي يجب التقيج بٍا عشج   حدا  لسشطسػة هػا عبػخ ٌػحي  السػاقػع هػا إىذا هغ ٌأ
 : 1يمي

                                                           
 .28/10/2016تاري  االشبلع  www.altadreeb.net .السػقع االلكتخكىي :   -1
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سيػة -1  ككػحلظ االجتسػاعي, التػاصػل هػاقػععمػى  السػتخجاهً لمسشطسػة هػحػج اسػع تحجيػج ٌأ
 URLهػحج رابط إعجاد


 التػاصػل عمػى هػاقػع السشطسػة الػصػػؿ إلػى صػفحات كذلظ لدػٍػلة ،

 .االجتساعي
سيػة -2  بػالسػقع كربصٍػا الػبعس, بعزػٍا هػع االجتسػاعي التػاصػل حدػابات هػاقػع دهػج ٌأ

 .بالسشطسة الخاصة اليػتيػ  قشاة ككحلظ بالسشطسة, ة الخاصةكالسجكى لمسشطسة, اإللكتخكىي
ػػػػػ تدػػػػجيل قشػػػػاة  -3 ػػػػع السشطسػػػػات التػػػػي ىجحػػػػت فػػػػي اسػػػػتخجاـ التكتيػػػػظ الثػػػػاىي, ٌك إف هػػػػغ ٌأ

 Boys and Girls" club ofوهنظوي " ، United way World wide:"اليػتيػ  كعبلهة تجارية, ٌػي

America ، " وكذلك هنظو ""America Jewish World service. 
هػػػػغ األفزػػػػل تحجيػػػػج خمفيػػػػة هػحػػػػجة كترػػػػسيع هعػػػػيغ يػػػػختبط بشذػػػػاط السشطسػػػػة عمػػػػى هػقػػػػع  -4

 Highveld Horse:""تػيتخ", كهغ السشطسات السٍسة التي ىجحت في اسػتخجاـ ٌػحا التكتيػظ ٌػي

Car Unit" 
سيػػػة االسػػػتعاىة بسرػػػسع  -5 ا عمػػػى هػقػػػع  الرػػػػرٌأ لترػػػسيع صػػػػر كشػػػعارات لمسشطسػػػة كىذػػػٌخ

 The Foundation For:"ً ٌػػػي "الفػػػيذ بػػػػؾ", كهػػػغ السشطسػػػات التػػػي ىجحػػػت فػػػي اسػػػتخجاه

Jewish" 

إف تعيػػػػيغ أكثػػػػخ هػػػػغ هدػػػػؤكؿ إلدارة صػػػػفحات التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي الخاصػػػػة بالسشطسػػػػة  -6
كالتشدػػػػيق هػػػػع الػػػػجاعسيغ,كالستابعيغ لمرػػػػفحة, ككػػػػحلظ لتػػػػأهيغ سيدػػػػاٌع فػػػػي سػػػػخعة التػاصػػػػل 

 الرفحات عبخ هػاقع التػاصل االجتساعي.
ا هػػػػغ  -7 إف سػػػػخعة االسػػػػتجابة كالػػػػخد عمػػػػى التعميقػػػػات, كاألىذػػػػصة الخاصػػػػة التػػػػي يػػػػتع ىذػػػػٌخ

الجاعسيغ كالستابعيغ, أهخ في غاية األٌسية, كاآللية األفزػل فػي ذلػظ ٌػي عسػل تشبيٍػات عشػج 
اط عمػػى الرػػفحة الخاصػػة  بالسشطسػػة, كهػػغ السػاقػػع التػػي ىجحػػت فػػي اسػػتخجاـ حػػجكث أي ىذػػ

 MediaFeedia.comٌحا التكتيظ ٌػ هػقع :
إف كضػػػع أيقػىػػػات لئلعجػػػا  كهذػػػاركة السحتػػػػى الػػػحي تزػػػيفً السشطسػػػة عمػػػى هػاقعٍػػػا,  -8

ػػجاؼ السشطسػػة, كزيػػادة عػػجد  حيػػث يدػػاٌع فػػي زيػػادة التػاصػػل, ,شػػي  هٍػػع لمغايػػة كتػضػػيح ٌأ

                                                                                                                                                                                     
1 -Beth Kanter ،Chad Norman ،Melanie Mathos 101،Social Media Tactics for Nonprofits 2A 

Field Guide ، Edition kingdom of Saudi Arabia –jddah 2012.p5 

URL  ٌػ اخترارUniform Resource locator  ػ رابط هخترخ لرفحة السشطسة عمى هػاقع التػاصل  ٌك
لمسشطسة, كالسجكىة الخاصة بٍات تدٍيبل  عمى الدائخيغ, كالجاعسيغ,  اإللكتخكىياالجتساعي, يجب كضعً عمى السػقع 

 .االجتساعي اصلالتػ كهػاقع هػاقع  صفحاتأىذصتٍا عمى  كالستابعيغ, لمػصػؿ لمسشطسة كهتابعة
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يغ كالدائخيغ لمرفحات, هع ضخكرة تحجيج كضبط هغ لً حق عسمية السذاركة لمسحتػػى الجاعس
 1 الحي يتع إضافتً عمى صفحات السشطسة.

 بػك  الفيذنسػ وتصػرمػقع : ثانيال سصمبال
 ؿك هدػػؤ , أعمػػغ 2010 ـػف الثػػاىي هػػغ عػػاىكػػا شػػٍخ يفػػف اخيعسػػ اسػػػ ى الفػػيذ بػػػؾشػػٍج هػقػػع 

األخػح  هػغا شػكال بػج ٌ ,خجـتدػهف هميػػ  400سػع جقػج  بػػؾ يذفػالأف  "وكخبـخ ز  كمـار " عقلسػ ا
ػقػػع إلػػى سكصػػػؿ ال 2009كػػاف قػػج أعمػػغ فػػي أيمػػػؿ هػػغ عػػاـ  " خ خبــمــارك زوك"اف أف ببالحدػػ
 بػػخ, أعمػغ ع9200ذ شػػيبل أي فػي تسػػػز هػغ عػاـيخجـ كقبػل ذلػظ بػقػػت لػتدػههميػػف  300

ع فػي قػإشػبلؽ السػ  هشػحهميػػف هدػتخجـ  250بػؾ أف الذبكة قج تجاكزت حػاجد ذ يفهجكىة ال
عػػػت سط, قػػػج جفقػػػعيػػػة, كفػػػي ىحػػػػ الذػػػٍخيغ ساكة االجتبأي أف الذػػػ ,ـ2004شػػػباط هػػػغ عػػػاـ 

بعػػػج, ال بػػػج هػػػغ  اكلػضػػػع ٌػػػحا الػػػخقع فػػػي إشػػػار أكثػػػخ تحجيػػػج ,خسدػػػيغ هميػػػػف هدػػػتخجـ ججيػػػج
قػػج تجػػاكز  قػػعػ س, أف ال2009دػػاف هػػغ عػػاـ يقػػج أعمػػغ فػػي ى "مــارك زوكخبــخ "اإلشػػارة إلػػى أف 

ىحػػػػ  ,هميػػػػف هدػػػتخجـ  250إلػػػى  200خؽ ٌػػػحا الشسػػػػ هػػػغ غكقػػػج اسػػػت ,خجـتدػػػههميػػػػف  200
خجـ أكثػػػخ هػػػغ  تدػػػههميػػػػف  300إلػػػى  250خؽ الشسػػػػ هػػػغ تغدػػػيفػػػي حػػػيغ لػػػع  ,ايغ يػهػػػلتدػػػعا

ػػ ,يغ يػهػأتس كلػضػع ٌػحا الػخقع فػي إشػار  ,خجـ فػي اليػـػتدػهألػف  833 مػغيب هعػجؿ ىسػػ ٌك
 كػػػل دقيقػػػة. كتزػػػع بعػػػس 578خجـ كػػػل سػػػاعة, أك تدػػػهألػػػف  35, فبىػػػً يعشػػػي دخػػػػؿ أدؽ

فػػي كػػل هػػخة يتجػػاكز  ,خجـ ججيػػج فػػي اليػػـػتدػػهألػػف  750التقػػجيخات هعػػجؿ الشسػػػ لمسػقػػع عشػػج 
جػػػازات ىإلاهقارىػػػة ب يقػػػق ذلػػػظ فػػػي كقػػػت قياسػػػحبػػػػؾ عتبػػػة ىسػػػػ هعيشػػػة, ىجػػػجي ي يذفػػػفيٍػػػا ال
ع هػغ خػبلؿ قػالػحي يػضػح ىسػػ لسػ ( 06ذج الشسػ الدهشي في الجػجكؿ رقػع )سالشأخح ى ,الدابقة

بػؾ بسقػجار ذ يفال زاد, 2009ك  2008كيغ بً, فبيغ عاهي خ الديادة الحاصمة في عجد السذ
تقبل دػػؾ يػ بػػذ يفػػ, كػػاف ال2009تخجـ. كفػػي أيمػػػؿ هػػغ عػػاـ دػػهميػػػف ه 208 ابػػذ% جا157

كلػػع فػػي حيشٍػػا,  خ هػقػػع فػػي العػػالعبػػأك بػػعهميػػػف هدػػتخجـ فػػي الذػػٍخ هسػػا جعمػػً را 300ػ ىحػػ
 .2ػى غػغل كهايكخكسػفت كياٌػسع األخخى قػاسيكغ يفػقً هغ ال

 
 
 

                                                           
1
 Beth Kanter ،Chad Norman ،Melanie Mathos.op.cit.p5 
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2
 .30-29ص  ليف ، هزجغ سبق اكزه،جوستن  
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حػػؿ  يػجيػاؿ, قػاـ ببىتػاج هقصػع فعػهميػف هدتخجـ ف 200بػؾ إلى حاجدذ فعشجها كصل الفي
 : 1قارىة التاليةستخجـ كقجـ الدهميػف ه 200 ىباؽ عمدال
هميػػػػف  200كاف إلػػػى دػػػالع ػ لمػصػػػػؿ بسجسػػػ عػػػاـ20.000خؽ سػػػكاف األرضغلقػػػج اسػػػت  -1

 سة.ىد
 .  اعاه 465خؽ األهخ تغديفي الػاليات الستحجة,  فلهميػف ش 200كلكي يػلج   -2
خ بػػأك أيكاف, دػػذ بمػػج فػػي العػػالع هػػغ حيػػث عػػجد اله, لكػػاف خػػاابػػػؾ بمػػجذ يفػػف الاكػػ لػػػ -3

 .افبكاليا كركسا البخازيل
جيػج فػي العػالع جدػتخجـ ههميػػف  25دػتخجـ, كبسعػجؿ ىسػػ حػالي يبمػغ ههميػف  200كببضافة 

حطػى بػً ياـ الػحي سػالٌتاب إدراؾ سبب كل ٌػحا عأك شي  هغ ٌحا القبيل, لغ يكػف هغ الر
هميػار هدػتخجـ  تحقيػقيػة األكلػى, إلػى عاسبكة االجتذػػؾ, البػ ذيبػؾ. فٍل سيرل الف ذيالف

                                                           

   .31, ص جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي 1-

 الذيخ الدشة عجد السدتخجميغ لمسػقع
 شباط 2004 انصالق السػقع

 كانػن األول 2004 مميػن مدتخجم فعال 1،000،000
 كانػن األول 2005 مميػن مدتخجم فعال 5،500000
 كانػن األول 2006 مميػن  مدتخجم فعال 12،000،000
 نيدان 2007 مميػن  مدتخجم فعال 20،000،000
 تذخيغ األول 2007 مميػن  مدتخجم فعال   50،000،000

 آب 2008 مميػن  مدتخجم فعال  100،000،000
 كانػن الثاني 2009 مميػن  مدتخجم فعال  150،000،000
 شباط 2009 مميػن  مدتخجم فعال  175،000،000
 نيدان 2009 مميػن  مدتخجم فعال  200،000،000
 تسػز 2009 مميػن  مدتخجم فعال  250،000،000
 أيمػل 2009 مميػن  مدتخجم فعال  300،000،000
 كانػن الثاني 2010 مميػن  مدتخجم فعال  400،000،000
 تسػز 2011 مميػن  مدتخجم فعال  800،000،000

 166ص ،مخجع سبق ذكخه ،مؤيج نريف جاسع سعجي السرجر
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, فدػػػيكػف هألػػػف  830عشػػػج ىحػػػػ ااؿ  إذا اسػػػتقخ هعػػػجؿ ىسػػػػي كبقػػػي ثابتػػػعػػػف دػػػتخجـ فػػػي اليػػػـػ
 السػقػع الفػيذ بػػؾج يعػ ,1220ي عػاـ فػاؿ عػهدػتخجـ ف الفػيذ بػػؾ أف يزػع هميػار بسقػجكر

 األىجػع الػسػيمة ٌػػ ًأىػ خالتقػاري كتذػيخ ؾ,تخ هذػ بسميػار االجتسػاعي التػاصل هػاقع في األكؿ
ا هع التػاصل ك اىتذار أكسع, تحقيق في الخيخية لمسؤسدات  لمسشطسة ببىذا  صفحة جسٍػٌر

ػا هػغ تسّكػغ  كهعخفػة الفعاليػات, ٌػحي كىذػخ كفعالياتٍػا, ىذػاشاتٍا عمػى التعػخؼ جسٍػٌر
 البحػث فيػً يػتع حيػث بػػؾ, لمفػيذ السخجعيػة الصبيعػة إلػى باإلضػافة عشٍػا, الشػاس اىصباعػات

بجػػدة  االٌتسػاـ ىذػيخ إلػى أف السٍػع. ىذػاشٍا كحقيقػة السؤسدػات الخيخيػة ٌػحي جّجيػة عػغ
 السؤسدػة عمػى صػفحة لمعسػل سػاعات أسػبػعي اثػبلث  إلػى تخرػيز سػاعتيغك  السشذػػرات,

 السحادثػات فػي بفعاليػة يذػاركػف  بػػؾ يذفػال هدػتخجهي إف ,1اآلرا  اسػتصبلعلمشذػخ ك 
 كالسؤلف كالسجكف  الفكخي, الدعيع سػليد, بخياف أدلى كقج ,ذلظ في كقتٍع هغ الكثيخ كيسزػف 

 :2التالية بالسعمػهات السعخكؼ,
 (.العالع هدتػى  ىعم) يـػ كل الفيذ بػؾ ىعم تعخؼ دقيقة هميارات ةدخس هغ أكثخ -1
 .األقل ىعم اليـػ في هخة حالتٍع بتحجيث خجـتده هميػف  30 يقـػ  -2
 .بيغجالسع عبخ إحجى صفحات إعجابٍع عغ ـػل يك خجـهدت هبلييغ8 بخعي  -3
 .يـػ لك الفيذ بػؾ في عتٍابادح إلى ؿجخػ ال لدجيتب هميػف هدتخجـ 120 يقـػ  -4
 .بػؾ ذفي قعهػ  إلى ػرةص هميار تحسيل يتع ٍخش كل في  -5
 .فيجيػ هقصع هبلييغ 10 تحسيل يتع شٍخ كل في  -6
 .عيتسااج خعشر هميار ذاركةه تتع عػ أسب كل في  -7
 .الفعاليغ تخجهيغدلمس هجسػعة هميػف  45 بػؾذ يفال ىعم يػجج -8
 .الشقاؿ الٍاتف أجٍدة بػاسصة بػؾذ يفال يـػ كل هدتخجـ هميػف  30 أجمي  -9
 ح,بالػخا ٌػػ كالعسػل البدػيط الترػسيع يػًف أصػبح كقػت فػي كػاف الفػيذ بػػؾ عقػهػ  ضٍػػر إف 

 عمػى هشطسػة هدػتخجـ كاجٍػة ىعمػ بالسحافطػة الفػيذ بػػؾ أسػتسخ الدػشػات, يٌػح هػجى مػىفع
ػػ الججيػجة السدايػا هػغ اآلالؼ إضػافة هػغ لػخغعا   الفػيذ بػػؾ عقػهػ  بػيغ خؾتهذػ ي شػ ٌك

 البحػث بسحػخؾ هقارىػة ؽ ػ فػهت بحػث هحػخؾ كػىػً جاىػب فػبلى ,( Google) حػثبال كهحػخؾ

                                                           
1
-Lura Quinn   ، The Nonprofit Social Media Decision Guide ، CreateSpace Independent 

Publishing Platform.kingdom of Saudi Arabia –jddah .2015.p5 
 . 32ص سابق, هرجر جػستغ لتفي,- 2
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(yahoo ،MSN ) ,ػا   كسػٍػلة بدػاشة ىتيجػة السدػتخجهيغ بعػجد ( Google) يتفػػؽ  كغيٌخ
ػ استخجاهً,  هجػاؿ فػي ىفدػً السبػجأ الفيذ بػؾ كيسثل .قػي  بحث هحخؾ ىفدً الػقت في ٌك

 هػغ عػجد أكبػخ الستحػجة الػاليػات تزػع ,كػمدـكػر شػخكة إحرػائية ككفػق ,1جتساعيػةاالهػاقع 
 االجتسػػاعي التػاصػػل شػػبكة بحدػػب عػػاـ فػػي هميػىػػا   169 العػػالع فػػي بػػػؾ  هدػػتخجهي الفػػيذ

 كيزػػع ,2لمسػقػػع  رئيدػػياف ىسػػػ هخكػػدا ٌسػػا هميػىػا   45 كالبخازيػػلهميػىػػا  51الٍشػػج بػػأف تفيػػج التػي
 ,كػهدػكػر كفػق إىجكىيديا في هميػىا   11ك السكديظ في هدتخجـ هميػف  20 أيزا   بػؾ الفيذ
 كمٍػػا البمػػجاف فػػي االجتسػػاعي التػاصػػل هػاقػػع الئحػػة عمػػى األكلػػى السختبػػة بػػػؾ الفػػيذ كيحتػػل
 :التالي الذكل في هبيغ ٌػ كسا تقخيبا  

 مػقع الفيذ بػك ثالث أكبخ دولة في العالع ) مقارنة مدتخجمي الفيذ بػك بالجول ( (09الذكل رقع )

 
 .98ص ،مخجع سبق ذكخه ،شخيف القادر عبج درقاوي  السرجر:

 الفيذ بػك مػقع مكػنات السصمب الثالث :
ع ىذخح أف يحب الفيذ بػؾ هػقع عسل كلسعخفة ي السػقع هكػىات ٌأ  :3ٌك

 المػح : األولالفخع 

                                                           
 .171ص ,هخجع سبق ذكخي  ,جاسع سعجيهؤيج ىريف  -1
 جيل هجمة ,"الفيذ بػك في الػشغ العخبي: دراسة عمسية لطاىخة السشطسات االفتخاضية:"شخيف القادر عبج درقاكي  -2

 .98ص , جاهعة خشذمة,2015, العجد االكؿالجكلية كالعبلقات الدياسية الجراسات
 . 13ص ,2009لبشاف  بيخكت, ,ىاشخكف  لمعمـػ العخبية الجار ,"لمجسيع الفيذ بػك :"أكليغ عػكي -3 
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 يعصػي  هسػا هدػتخجـ, ألي فػي الفػيذ بػػؾ صػفحة كػل فػي ىفدػٍا ٌػي عشاصػخ ٌشػاؾ ثبلثػة
 التصبيقػات  كشػخيط التحيل, األزرؽت الذخيط ٌي: بػاسصتٍا الستشاغسة السخجعية الشقاط بعس

 .المػح  هجتسعة العشاصخ ٌحي كتدسى
 يسثػل سػاشع أزرؽ  شػخيط الفػيذ بػػؾ فػي صػفحة كػل أعمػى فػي يػجػج :األزرق  الذـخيط  . أ

 األزرؽ  الذػخيط فػي االرتباشػات كتدػاعج السدػتخجـ كاجٍػة فػتح عشػج كالثابػت األسػاس الذػخيط
   :هغ كيتألف الػقع في التشقل عمى

 ي ة:الخئيدي الرفحة  السدػتخجـ إلػى السشزػسيغ األصػجقا  هذػاركات كػل تزع صفحة ٌك
 .الفيذ بػؾ في بجايتظ إلى الرفحة ٌحي كتأخحؾ

 سػيخة تزػع التػي الخاصػة السدػتخجـ صػفحة كتسثػل السدـتخجم(: الذخرية)أسـع الرفحة 
 الخاصة. كهذاركاتً الحاتية سختً كتزع إىذا ٌا التي السدتخجـ

 ػي :أصـجقاء عغ البحث  السدػتخجـ أصػجقا  بكػل الئحػة رؤيػة فيٍػا يسكػغ التػي الرػفحة ٌك
 عػغ أصػجقا  البحػث لخيػارات أخػخى  قائسػة هشٍػا تشبثػق القائسػة ٌػحي فػتح كعشػج الفيذ بػؾ في

 1 لً. لبلىزساـ كدعػتٍع لمسدتخجـ ججد
 ػ :الػارد البخيج  البخيػج بجاىػب الػحي الخقع كيبمغ الفيذ بػؾ, في السدتخجـ رسائل هخكد ٌك

 . كججت( )إذا لمسدتخجـ الػاردة الججيجة الخسائل عجد عغ الػارد
 تشطػيع كإعػجاد عسميػة فػي السدػتخجـ تدػاعج التػي األدكات هػغ هجسػعػة كتسثػل ت:اإلعـجادا 

 تتػيح لمسدػتخجـ قائسػة تطٍػخ سػػؼ عميٍػا الزػغط كعشػج يخيػجٌا التػي الكيفيػة كفػق حدػابً
 هػغ السدػتخجـ هفتػاح خػخكج كتزػع كسػا الخرػصػية, إعػجادات أك الحدػا  إعػجادات صػفحة

 .ىٍائيا كإغبلقً الػقع
 لً. الػاردة الرجاقة بصمبات السدتخجـ تذعخ : الرجاقة شمبات 
 ػ م:العا البحث حقل  السدػتخجـ عميػً بالحرػػؿ يخغػب هػا كل عغ بالبحث خاص حقل ٌك

 عمػى ىتػائج عػغ لمبحػث استعسالً عغ فزبل أحجاث, هجسػعات, أشخاص, هثل, السػقع هغ
 . الػيب

 السدػتخجـ إشػعار شخيقٍػا عػغ يػتع التػي اإلشػعارات هػغ هجسػعػة كيذػسل ت:إلشـعاراا 
 . هحتػى  بأي األصجقا  بسذاركات

                                                           
 .173ص ,هخجع سبق ذكخي ,هؤيج ىريف جاسع سعجي -1
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 تدػسى التػحيل أفقيػة ارتباشات الئحة الفيذ بػؾ في صفحة كل أسفل في يػجج التحييل :.ب 
 :السعمػهات السفيجة ك ٌي بعس يقجـ كلكشً ,هغ الدٍل التغاضي عشً

 استعسالٍا. في السدتخجـ يخغب كالتي السدتخجهة المغة ىػع لتحجيج المغة قائسة تتيح ة:المغ 
  إعبلىػات كتبػيغ كسػا الفػيذ بػػؾ حػػؿ تعميسػات صػفحة كتذػسل :الفـيذ بـػك حـػل  

ا التػضيف  .بالسؤسدة الستعمقة السعمػهات هغ كغيٌخ
 1 لمسعمشيغ. اإلعبلف كيفية تخز كأدكات بسعمػهات السدتخجـ بخبط كتقـػ :إلعالناتكع 
  الفيذ بػؾ تصبيقات إلىذا  بسػارد كيختبط : السصػرون. 
 أي أك بً, خاص هذخكع أك بسٍشتً خاصة صفحة إىذا  كيتيح لمسدتخجـ :صفحة إنذاء 

 .جسٍػري هع العبلقة لتػشيج عشً باإلعبلف السدتخجـ يخغب آخخ جاىب
 لبلشبلع عمى السٍغ السػجػدة في شخكة الفيذ بػؾ. السيغ : 
 كشػكل ىػػع اختيػار هػغ السدػتخجـ تسكػغ التػي األدكات هػغ هجسػعػة كتسثػل ة:الخرػصـي  

 .بٍا يخغب التي كالدخية الخرػصية 
 بػج  عػغ هؤشػخات يعصػي الػحي السدػتخجـ هخكػد هدػاعجة كيذػتسل  :)التعميسـات( الذـخوط 

 األهاف. عغ كهعمػهات العسل
 تزع الئحة بالذخكط التي كضعتٍا شخكة الفيذ بػؾ لقبػؿ عزػية السدػتخجـ السداعجة :

 .  في السػقع 
ػػػ شػػخيط يزػػع التصبيقػػات العاهػػة التػػي يسكػػغ لمسدػػتخجـ اسػػتعسالٍا  :شــخيط التصبيقــات -ج  ٌك

ػػػ يحتػػػي عمػػى قائسػػة تعصيػػظ كصػػػال سػػخيعا إلػػى تصبيقاتػػظ فػػي الفػػيذ  كيكػػػف هخئيػػا دائسػػا, ٌك
كهدػػػاحة فػػػي الػسػػػط إلىذػػػا  أزرار ارتبػػػاط سػػػخيع إلػػػى التصبيقػػػات السفزػػػمة. كسػػػا يػجػػػج بػػػػؾ, 

ػع هكػىػات  ,2بػؾ عمػى شػخيط التصبيقػات أيزػا فيذال بخىاهج دردشة كالذػكل التػالي يػضػح ٌأ
 ك عشاصخ هػقع الفيذ بػؾ:

 
 
 

                                                           

 .176ص هخجع سبق ذكخي, ,هؤيج ىريف جاسع سعجي 1-
 . 14ص  هخجع سبق ذكخي, ,عػكي أكليغ - 2
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 وعشاصخىا بػك لمفيذ الخئيدية لمرفحة الخئيدية الػاجية (10الذكل رقع )

 

 

 

 

 

 www.lbac4u.blogspot.comالسرجر: السػقع اإللكتخوني: 

 (الذخرية) صفحة الشبحة الفخع الثاني :
ي الرفحة الذخرية الخاصة بالسدتخجـ كتتزسغ   : 1ٌك
 .تحجيث حالة السدتخجـ - أ

 :2ٌي عبلهات التبػيب: هغ  عبلهات التبػيب -  
يدتصيع هذػتخكػ السػقػع الشطػخ عبػخي إلػى  ,السعايشة االفتخاضية لحائط السدتخجـ: ٌػ الحائط -

هحتػى السدتخجـ ككل ها قج قاـ بشذخي كسسح بالجخػؿ لً, كيعخض حائط السدتخجـ  الخسػائل 
   القريخة, أك هػجد أخبار, لسا قاـ بً السدتخجـ هغ ىذاشات.

ػػػي هجسػعػػػة هػػػغ السعمػهػػػات الخاصػػػة لسعمػمـــاتا - بالسدػػػتخجـ قػػػاـ بتثبيتٍػػػا هدػػػبقا عشػػػج : ٌك
االشػتخاؾ فػي السػقػع كتسثػل بػابػة لحرػػؿ السذػتخكيغ بالسعمػهػات الخاصػة بالسدػتخجـ عشػػجها 
ػػي عمػػى شػػكل بياىػػات هثػػل هكػػاف الػػػالدة, كالسجيشػػة التػػي يدػػكغ فيٍػػا, كهعمػهػػات  يدػػسح بٍػػا ٌك

تػػػػاري  السػػػػيبلد,  االترػػػػاؿ بالسدػػػػتخجـ هثػػػػل البخيػػػػج اإللكتخكىػػػػي أك رقػػػػع الٍػػػػاتف, فزػػػػبل عػػػػغ
كالتحرػيل الجراسػي, كالسجرسػة أك الجاهعػة التػي تخػػخج فيٍػا, كهكػاف العسػل, كلػػائح السػسػػيقى 

 كالكتب كاألفبلـ كبخاهج التمفديػف السفزمة لمسدتخجـ.
عشػػجها يقػػـػ  ,: ىذػػخ كهذػػاركة الرػػػر ٌػػػ أحػػج أشػػٍخ أشػػكاؿ التخفيػػً فػػي الفػػيذ بػػػؾالرــػر  -

يسكشػػً تختيبٍػػا فػػي ألبػهػػات كدعػػػة األصػػجقا  إللقػػا  ىطػػخي  السدػػتخجـ بالسذػػاركة برػػػر هعيشػػة

                                                           
1
 -Dave Awl،  op.cit، p 5. 

 .177ص هخجع سبق ذكخي, ,هؤيج ىريف جاسع سعجي -2

http://www.lbac4u.blogspot.com/


 مىالغ انتىاصم االجتماػي انتضىيك ػبر                                            انفصم انثاني2 
 

 
- 126 

- 

الرػػفحة لكػػل  عميٍػػا كربسػػا كتابػػة بعػػس السبلحطػػات الدػػاخخة عمػػى شػػكل تعميقػػات فػػي أسػػفل
 صػرة. 

ػ يتزػسغ هجسػعػة هػغ العبلهػات الدػخيعة كالف عالمات العسػد األيسغ  - التػي سػاعجؾ  شيػة: ٌك
عمػى عبلهػة الخسػائل تطٍػخ لػظ أىػػاع هختمفػة في ترفح الفيذ بػؾ بدخعة ,كهثبل عشػج الشقػخ 

هػػػغ السحتػػػػى االترػػػالي كسػػػا يسكػػػغ لمسدػػػتخجـ إرسػػػاؿ الخسػػػائل كاسػػػتقباؿ الخسػػػائل هباشػػػخة هػػػع 
هدػتخجهي الفػػيذ بػػػؾ اآلخػػخيغ, كعبلهػة البخيػػج الػػػارد تخشػػج السدػتخجـ لسػػا كرد لػػً هػػغ رسػػائل 

شػػاؾ عبلهػػة األلعػػا  كالتػػي تزػػع هجسػعػػة هػػغ األلعػػا  ال تػػي تجػػج فيٍػػا دعػػػي خػػاص ججيػػجة ٌك
لسدتخجـ لبلىزساـ هع السذاركيغ آخخيغ في السػقع, أها فيسػا يخػز العبلهػات كالسبلحطػات 
كالرػػػر ككتابػػات السدػػتخجـ فٍػػي قػػج تكػػػف غيػػخ هتاحػػة لكػػل األصػػجقا  أك السذػػتخكيغ كتتبػػع 
شػػػاؾ االشػػػتخاكات التػػػي يسكػػػغ عػػػغ شخيقٍػػػا هعخفػػػة السذػػػتخكيغ  درجػػػة خرػصػػػية السدػػػتخجـ ٌك

ع حتػػػى كلػػػع تكػػػغ لمسدػػػتخجـ صػػػجاقات هعٍػػػع هثػػػل السذػػػاٌيخ هػػػغ الػػػح يغ يٍػػػع السدػػػتخجـ أهػػػٌخ
ع.  الدياسييغ كالفشاىيغ كهعخفة آخخ أخباٌر

: ٌشػػاؾ بعػػس العبلهػػات الٍسػػة عمػػى الجٍػػة اليدػػخى هػػغ صػػفحة عالمــات العســػد األيدــخ -
 :1السدتخجـ الخئيدية ٌي

ػػػػػي تتػػػػػيح لمسدػػػػػتخجـ هعخفػػػػػة األحػػػػػجاث  - القادهػػػػػة كالػػػػػجعػات السػجٍػػػػػة األحػػػػػجاث العاهػػػػػة : ٌك
 لمسدتخجـ فزبل عغ هعخفة أكقات أعياد هيبلد األصجقا .

إضٍػػػار الػػػجعػات الخاصػػػة بالسدػػػتخجـ: كالتػػػي تزػػػع آخػػػخ الػػػجعػات التػػػي تمقاٌػػػا السدػػػتخجـ  -
 كالتي كصمت إلى الرفحة الخئيدية.

ي ىػع خاص هغ رسائل التخحيب في الفيذ بػؾ. -  الػكدة: ٌك
 األخخى مغ الرفحات األنػاعالفخع الثالث : 

فزػػبل عػػغ صػػفحة ىبػػحة السدػػتخجـ الخئيدػػة ٌشػػاؾ هجسػعػػة هػػغ األهػػاكغ  /أنــػاع الرــفحات:1
ا السد  : 2ٌيتخجـ هغ كقت ألخخ في الفيذ بػؾ ك السٍسة التي يدكٌر

حػػػج االرتباشػػػات فػػػي هخبػػػع الصمبػػػات عمػػػى الرػػػفحة الخئيدػػػة  أىقػػػخ  عشػػػج:صـــفحة الصمبـــات - أ
ع الػػجعػات السختمفػة التػػي تمقاٌػا السدػػتخجـ ا يسكػغ ركيػػة أىػػ يأخػحؾ إلػى صػػفحة الصمبػات حيػػث 

                                                           
 .178ص كخي,هخجع سبق ذ ,ىريف جاسع سعجيهؤيج  -1
 .179ص ,السخجع ىفدً-2
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ػحا ٌػػ السكػاف الػحي سػيتمقى فعشج دعػػة عزػػ آخػخ لػً ليرػبح صػجيقً  يطٍػخ الصمػب فيػً, ٌك
فيػػػً أيزػػػا السدػػػتخجـ دعػػػػات لحزػػػػر األحػػػجاث, كاالىزػػػساـ إلػػػى هجسػعػػػات, كلعػػػب ألعػػػا  

 .هذخكة, كالتفاعل هع أصجقا  السدتخجـ باستعساؿ التصبيقات
ـــــػارد  -   ـــــج ال قػػػػػى م: ٌػػػػػػ هخكػػػػػد رسػػػػػائل السدػػػػػتخجـ فػػػػػي السػقػػػػػع فٍػػػػػػ يسثػػػػػل هكاىػػػػػا يتالبخي

 فيً,السدتخجـ رسائل خرػصية هغ كإلى أصجقائً, في الفيذ بػؾ .
: اإلشػػعارات ٌػػي إعبلىػػات صػػغيخة تبمػػغ السدػػتخجـ أف شػػي ا قػػج حرػػل صــفحة اإلشــعارات -ج

 .ٍا كأف هػقع الفيذ بػؾ أك أحج التصبيقات تبمغ السدتخجـ ب
هػػػع  ,صػػػغيخة فػػػي الفػػػيذ بػػػػؾ يدػػػتصيع فيٍػػػا األعزػػػا  الػػػتكمع ي: ٌػػػي ىػػػػادالسجسػعـــات -د 

 .بعزٍع البعس ك ىذخ السعمػهات عغ شي  هذتخؾ هشٍع
, ك يسكػغ لمسدػتخجـ أىذػا  سػاس صػفحات رئيدػية ألحػجاث التقػػيع: ٌػي فػي األاألحجاث  -ق

, أك أي أىػػػػاع  كالسحاضػػػخاتلتسثيػػػل , ك الحفػػػبلت السػسػػػيقية, , ك عػػػخكض اات أحػػػجاثصػػػفح
ع   .هغ التجسعات كإرساؿ دعػة إلى األصجقا  الحيغ يخغب السدتخجـ بحزػٌر

ػا أصػجقائً فػي الفػيذ بػػؾ مالحطات -ك ا السدػتخجـ ليقخٌأ : ٌي هقاالت قريخة يكتبٍا كيشذٌخ
هػػػأخػذ هػػػغ الئحػػػة  ,كيسكػػػغ أف ىتخيمٍػػػا كبدخػػػاالت هجكىػػػة تكػػػػف هػجٍػػػة إلػػػى جسٍػػػػر هحػػػجد 

 في الفيذ بػؾ.أصجقائً 
ــــيذ -ز ــــػك صــــفحات ف : يػػػػتع تسثيػػػػل أعزػػػػا  الفػػػػيذ بػػػػػؾ الفػػػػخدييغ بشبػػػػحات كيػػػػتع تسثيػػػػل ب

الذخرػػػيات  العاهػػػة كالكياىػػػات كالفشػػػاىيغ كدكر السدػػػارح كبػػػخاهج التمفديػػػػف كالكتػػػب كاألفػػػبلـ 
برػػفحات, تبػػجك صػػفحة الفػػيذ بػػػؾ كرػػفحة ىبػػحة لكػػغ بػػجال هػػغ أف يرػػبح السدػػتخجـ صػػجيقا 

 1 الرفحة. هعجبيربح هغ هع الكياف الحي تسثمً الرفحة سيشقخ ارتباشا لي
 فػي الذخرػي الحدػا  الذخرـي: الفـيذ بـػك وحدـاب الفـيذ بـػك صـفحة بيغ /الفخق 2

ػ لؤلفخاد هخرز الفيذ بػؾ  افتخاضػية, هادة أك هعيشة جٍة كليذ فعمي إىداف عغ يعبخ ٌك
 ببىدػػاف لػػيذ هػػا ككػػل كالجساعػػات كالٍي ػػات الجٍػػات عػػغ تعبػػخ فٍػػي الفػػيذ بػػػؾ صػػفحة أهػػا

 إف الحدػػػػػػا  ,(السذػػػػػػٍػرة الذخرػػػػػػيات لتسثيػػػػػػل الفػػػػػػيذ بػػػػػػػؾ صػػػػػػفحات اسػػػػػػتخجاـ باسػػػػػػتثشا )
 أيقػىػػة عمػػى فتحتػػػي  الفػػيذ بػػػؾ صػػفحة أهػػا( الرػػجاقة شمػػب) أيقػىػػة عمػػى يحتػػػي  الذخرػػي

 بػيغ العبلقػة أها( صجاقة) ٌي آخخ شخري كحدا  شخري حدا  بيغ العبلقة ,(أعجبشي)

                                                           

 .180ص هخجع سبق ذكخي, ,هؤيج ىريف جاسع سعجي 1-
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 عػجد إضػافة يسكػغ ,الذخري الحدا  في (إعجا ) ٌي فيذ بػؾ كصفحة شخري حدا 
 ال هعجبػػيغ عػػجد كدػػب فػػيسكغ الرػػفحة فػػي أهػػا آالؼ صػػجيق, 5 عػػغ يديػػج ال هحػػجد أصػػجقا 

 1.ىٍائي
ا يسكػغ الفػيذ بػػؾ صػفحةالفيذ بـػك:  ومجسػعة الفيذ بػك صفحة بيغ /الفخق 3  إىذػاٌؤ

 فػػػيسكغ الفػػيذ بػػػؾ هجسػعػػة أهػػا هذػػٍػرة شخرػػية أك تجاريػػة عبلهػػة أك هعيشػػة جٍػػة لتسثيػػل
ا  إضػػػافة يػػػتع الفػػػيذ بػػػػؾ صػػػفحة فػػػي ,عجيػػػجة قزػػػايا أك هعيشػػػة قزػػػية حػػػػؿ لمشقػػػاش إىذػػػاٌؤ

 السشزػػسيغ لكػػل هفتػحػػة فٍػػي السجسػعػػة أهػػا ,الرػػفح إدارة قبػػل هػػغ فيٍػػا الججيػػجة السشذػػػرات
 عمػػى كالخقابػػة اإلشػػخاؼ ٌػػي السجسػعػػة إدارة كهٍسػػة السجسػعػػة, فػػي فػػخد كػػل فيٍػػا يكتػػب إليٍػػا

 .هخغػبة الغيخ السشذػرات كححؼ السجسػعة
 أهػػا ,كسػا أشػخىا سػابقا (أعجبشػي) أيقػىػة عمػى بػػالشقخ إليٍػا االىزػساـ يكػػف  الفػيذ بػػؾ صػفحة

 إلػػػػػى االىزػػػػػساـ شمػػػػب) أيقػىػػػػػة عمػػػػى بػػػػػالشقخ إليٍػػػػػا االىزػػػػساـ فيكػػػػػػف  الفػػػػػيذ بػػػػػؾ هجسػعػػػػة
 السشذػػر) اإلضػافة تػاري  حدػب يكػػف  السشذػػرات تختيػب  الفػيذ بػػؾ صفحة في (السجسػعة

 حدػب التختيػب فيكػػف  الفػيذ بػػؾ هجسػعػة فػي أهػا ,(السقجهػة فػي يطٍػخ هػؤخخا   أضػيف الحي
 .2(السقجهة في يطٍخ هؤخخا   عميً التعميق تع الحي السشذػر)  تعميق آخخ تاري 

 الفيذ بػك ومجسػعة الذخري الفيذ بػك وحداب الفيذ بػك صفحة بيغ الفخق  (11الذكل رقع )

 

 
 

 www.thawratalweb.com السرجر:
 السصمب الخابع : خصػات التدػيق عبخ مػقع الفيذ بػك

كالخصػػػات الستتاليػػػة اف صػػفحة الفػػيذ بػػػؾ التدػػػيقية لمسؤسدػػة تسػػػخ بسجسػعػػة هػػغ السخاحػػل 
تقػػـػ السؤسدػػة كػػحلظ يجػػب أف كسػػا أف لٍػػا تقشيػػات خاصػػة ك  ,كالستكاهمػػة هػػع بعزػػٍا الػػبعس

 الجحا  عبخ الفيذ بػؾ لكي تشجح الحسبلت التدػيقية عبخ ٌحا السػقع.باإلعبلف السدتسخ ك 
 : مخاحل إنذاء صفحة تدػيقية عبخ الفيذ بػك األولالفخع 

                                                           

 .31/02/2012تالطالع :. تاريخwww.thawratalweb.com تلووقغ تاللكتزون  : 1-

 تلوزجغ نفسو 2-
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ػػػػع سػػػػتٍا عػػػػغ االشتػػػػائج التػػػػي تػصػػػػمت إليٍػػػػا الباحثػػػػة )هػػػػخكة هحػػػػي سػػػػيج األٌػػػػل( فػػػػي در  هػػػػغ ٌأ
االجتسػػػػػػػػاعي كعبلقتٍػػػػػػػػا بالدػػػػػػػػمػؾ  التػاصػػػػػػػػل هػاقػػػػػػػػعاإلعبلىػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػة السقجهػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 

 :1االستٍبلكي,إذ أشارت إلى 
ات داللػة إحرػائية بػيغ ىػػع تعمػيع السبحػػثيغ كشػخائٍع لمدػمع كالخػجهات هػغ ذتػجج عبلقػة . 1

 يذ بػؾ.فخبلؿ ال
 81السبحػػثيغ لٍػا  تأييػجكصػمت ىدػبة  إذ األكلػىحرمت االستساالت العقمية عمى السختبة . 2

ي بشدػػبة فثػػع اسػػتساالت السػػديج بػػيغ العقمػػي كالعػػاش اإلعبلىػػاتهػػغ  64.92هتٍا %% كاسػػتخج
تمتٍػا االسػػتساالت العاشفيػػة كالتػي حرػػمت عمػػى ىدػػبة  64.21% كتػع اسػػتخجاهٍا بشدػػبة71.9
% بيشسػػػػا 12.68بشدػػػػبة  اإلعبلىػػػػات% هػػػػغ السبحػػػػػثيغ كتػػػػع اسػػػػتخجاهٍا فػػػػي  50.03 تأييػػػػج

هػػػغ الػػػخفس كالسعارضػػػة حيػػػث كصػػػمت ىدػػػبة كبػػػخ أعمػػػى ىدػػػبة  التخػيػػػفحرػػػمت اسػػػتساالت 
 عجدٌع. إجسالي% هغ 54  إلىهعارضيٍا 

% ككاىػػػت 31.5يذ بػػػؾ فػػ  السشتجػػات هػػغ خػػبلؿ إعبلىػػات هػقػػع الا.ىدػػبة هػػغ قػػاهػا بذػػخ 3
يذ فػػػهػقػػع ال إعبلىػػاتئٍا هػػغ خػػػبلؿ اي تػػػع شػػخ تػػالسشتجػػات ال أكثػػػخالستعمقػػات الذخرػػية ٌػػي 

 الدياحية كالتخفيٍية.ثع الخجهات  تميٍا السبلبذ, بػؾ,
ي زائػػػػخي السػاقػػػػع التدػػػػػيقية الجحابػػػػة السرػػػػسسة بذػػػػكل هػػػػتقغ تجػػػػح  اىتبػػػػا إفهسػػػػا الشػػػػظ فيػػػػً 

تسػػاهٍع كاالٌػػع هػػغ ذلػػظ كمػػً أف يكػػػف السػقػػع قػػادرا عمػػى تقػػجيع شػػس فخيػػج  ,االىتخىػػت كتثيػػخ ٌا
هقػاص شػاهمة أك هعمػهػات هفرػمة عمػى )هثل هعمػهات كاضػحة كدقيقػة ك  يجركً الدائخ كيقجري

 ,كفػػػػؽ ٌػػػحا كذاؾ ,الدائػػػخ أك ىػػػػع هػػػغ السحفػػػدات التػػػي تقػػػجـ لمدائػػػخ ىطيػػػخ زيارتػػػً لمسػقػػػع....(
بل لتقػػجيع قيسػػة  فالسؤكػػج أف العبلقػػات الستيشػػة هػػع  ,لمعسيػػل إضػػافيةيشبغػػي أف يكػػػف السػقػػع هػػٌؤ

 ,2 لمتفػؽ عمى السشافديغ في أي قصػاع كػاف األٌعٌي السيدة التشافدية  السػقع كالعسبل  زائخي 
ال يذػػػكل كحػػػجي أداة فعالػػػة لبشػػػا  ٌػػػحي العبلقػػػات كالحفػػػاس  االىتخىػػػتكلكػػػغ اىذػػػا  السػقػػػع عمػػػى 

كهػغ سػٍل عمػى العسػبل  التشقػل  ,العسػبل  هػغ خػبلؿ الػيػب شػجيج جػجا فالتشافذ لجػح  ,عميٍا
يحػتع عمػػى السؤسدػات التػي تعتسػج عمػى التجػػارة  آخػػخ عمػى الػيػب  هسػا إلػىبدػخعة هػغ هػقػع 

كهسػػا الشػػظ فيػػً أف  ,أف تجػػج لشفدػػٍا أسػػاليب ججيػػجة كهتقشػػة لزػػساف كال  العسػػبل اإللكتخكىيػػة 
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التقشيػػات الججيػػجة ي السؤسدػػات بالسديػػج هػػغ األدكات ك تكشػلػجيػػا السعمػهػػات لػػغ تبخػػل عمػػى ٌػػح
شػػاؾ  ,حاجػػاتٍع ككدػػب رضػػاٌع كإشػػباعالتػػي تتػػيح لٍػػا الفخصػػة أكبػػخ لمتػاصػػل هػػع العسػػبل   ٌك

ػػا فػػي الشقػػاط   هخاحػػل ك خصػػػات تسػػخ بٍػػا عسم يػػة التدػػػيق عبػػخ هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ كيسكػػغ ذكٌخ
 :1التالية 
 بػك اشمب صفحتظ عمى فيذاوال: 

ا أكؿ خصػػػة تقػػـػ بٍػػا ٌػػي شمػػب صػػفحتظ عمػػػى فػػيذ  كهػػغ أسػػػٍل  ,بػػػؾ كترػػشيفٍا كإىذػػاٌؤ
كتػػػحٌب إلػػػى أسػػػفل  بػػػػؾ الصػػػخؽ الىجػػػاز ذلػػػظ أف تبحػػػث عػػػغ صػػػفحة هشذػػػأة هدػػػبقا فػػػي فػػػيذ

اىقػػخ عمػػى ٌػػحا  ,يقػػػؿ إىذػػا  صػػفحة رابػػطالرػػفحة فػػي الداكيػػة اليدػػخى, حيػػث سػػتبلحظ كجػػػد 
 ,الفػيذ بػػؾ في ججيجة صفحة إىذا  صفحة إلى الخابط ٌحا بظ سيشتقل  الخابط لمبج  بالعسمية

 أـ هحميػة كأعسػاؿ ترػشيفٍا تخيػج كشػت إذا ها كحجد تحتٍا, صفحتظ لتجرج الف ات أفزل اختخ
 تتخػحي, الػحي الخيػار عمػى كبشػا  ,عاهة شخرية أـ فخقة أـ فشاف أـ هشطسة أـ هشتج أـ عبلهة
 أف عميػظ الفػيذ بػػؾ عمػى صػفحة إلىذػا  ,الترػشيف هػغ آخػخ هدػتػى  اختيػار عميػظ سيكػف 
 ذلػػظ بعػػج ,لذخرػػظ أك تقػػجهٍا التػػي الخجهػػة أك لعبلهتػػظ هبلئسػػة األكثػػخ الترػػشيف ف ػػة تختػػار

 الفػيذ بػػؾ, صػفحة عمى يطٍخ أف تخيجي كسا االسع كتابة هغ تأكج ,هؤسدتظ إسع ببدخاؿ قع
 الرػػػفحة حػػػحؼ ٌػػػػ أهاهػػػظ الػحيػػػج الخيػػػار كسػػػيكػف  االىتٍػػػا  بعػػػج االسػػػع تغييػػػخ يسكشػػػظ ال إذ

 عميػػظ سػػيكػف  بعشايػػةكأدخمتػػً  االسػػع اختػػخت قػػج تكػػػف  أف كبعػػج ,ججيػػج هػػغ شػػي  كػػل كإعػػادة
 اآلف أىػػػت ,إلكتخكىػػػي تػقيػػػع تقػػػجيع خػػػبلؿ هػػػغ كذلػػػظ الرػػػفحة ٌػػػحي ببىذػػػا  هفػػػػض أىػػػظ تأكيػػػج
 همػف إىذػا  هػع هقارىػة ٌشػا هختمفػة سػتججٌا التػي األشػيا  كهػغ ,الرػفحة ببعػجاد لمبػج  جاٌد

ا يػػتع لػػغ صػػفحتظ أف, شخرػػي  أف ذلػػظ يعشػػي ,الشذػػخ خيػػار أىػػت تختػػار أف قبػػل لمعسػػـػ ىذػػٌخ
 كتصبيػػػق الستاحػػػة الخيػػػارات إعػػػجاد كفػػػي صػػػفحتظ تسييػػػد فػػػي الػقػػػت بعػػػس إهزػػػا  ببهكاىػػػظ
 ٌػحي فػي كبيػخة خصػػة تشجػد أف فحػاكؿ ,رؤيتٍػا إلػى العػالع تجعػ أف قبل الرفحة عمى رغباتظ
ٌػػحي السخحمػػة لتشتقػػل بعػػجٌا إلػػى تحدػػيغ  ,الػقػػت هػػع األهػػػر تحدػػيغ إلػػى بعػػجٌا لتشتقػػل السخحمػػة

فػي تقخيػخ  االىتخىػتتعػج بسثابػة التخصػيط لؤلعسػاؿ عمػى  األكلػىالخصػػة  أف ,األهػر هع الػقت
السصمػبػػػة هشػػً حتػػى يغصػػػي  األٌػػجاؼكتحجيػػج  ,االىتخىػػػتالسصمػػػ  هػػغ السػقػػػع التجػػاري عمػػى 
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ػػااالحتياجػػات كيعكػػذ السعمػهػػات السصمػبػػة  لمدبػػائغ لزػػساف تصػػػيخ كفػػا ة العسميػػات  كإضٍاٌر
 1 كتحرل العػائج.

 إعجاد الخياراتثانيا : 
ػؾ بػػػػالتحكع بػػػػالكثيخ هػػػػغ بػػػػ لػػػػظ الفػػػػيذح شهػػػػخة أخػػػػخى, ككسػػػػا فػػػػي الحدػػػػابات الذخرػػػػية, يسػػػػ

فأهس بعس الػقت في االشبلع عمى كل هغ األقداـ الستػػفخة كتصبيػق هػا تخغػب  اإلعجادات
 2 بً هغ خبللٍا.

 تحسيل شعاركثالثا : 
 سػػػا أف الرػػػفحة هعػػػجة كتػسػػػعة لعبلهتػػػظ عمػػػى الفػػػيذ بػػػػؾ, فبىػػػظ سػػػتحتاج إلػػػى اسػػػتخجاـ.ب 

عجؿ حجع شعارؾ بحيث يطٍخ كاهبل في الشدػخة  ,شعارؾ التجاري كرػرة لسمفظ االفتخاضي
سػػػيتع عػػػخض ٌػػػحي الرػػػػرة السرػػػفخة إلػػػى جاىػػػب جسيػػػع  ,الفػػػيذ بػػػػؾ السرػػػفخة التػػػي سيشذػػػ ٍا

 3تحجيثات الحالة الخاصة بظ, كبالتالي فبىظ بحاجة إلى إضٍار كاهل شعارؾ إف أهكغ.
 لمسالحطات تبػيب عالمة أضفرابعا : 

 أهػػا , السبلحطػػات أداة  عبػػخ أس أس أر هػػجاخبلت سػػحب يسكشػػظ هجكىػػة, لسؤسدػػتظ كاىػػت إذا
 سػػيكػف  ذلػػظ بعػػج,ذلظ لتغييػػخ الخصػػػات بعػػس اتخػػاذ أكال فعميػػظ هجكىػػة لسؤسدػػتظ يكػػغ لػػع إذا

 األخبػػػار قدػػػع هؤسدػػػتظ,هثل لػػػجى تكػػػػف   قػػػج أس أس آر هػػػجاخبلت أي تدػػػحب أف ببهكاىػػػظ
 .هػقعظ عمى التجارية

 تحسيل الرػرخامدا : 
هؤسدػػػتظ أك لسػضفيٍػػػا أك ألي شػػػي  آخػػػخ هتعمػػػق بسؤسدػػػتظ  قػػػع  ٌػػػل لػػػجيظ صػػػػر لسكاتػػػب

ػػػا الجس كتػػػحكخ أىػػػظ ال تؤسػػػذ  ,عيػػػببىذػػػا  هجسػعػػػة هػػػغ ألبػهػػػات الرػػػػر كحسػػػل الرػػػػر ليخٌا
هػػغ  ,عبلهتػػظ تػػخكيجتعاكىيػػا لعبلهتػػظ عمػػى الفػػيذ بػػػؾ فقػػط, بػػل إىػػظ تحػػاكؿ أيزػػا ر حزػػػ 

قيػة التػي تدػاعج هؤسدػتظ عمػى لمقياـ بحلظ أف تطٍخ األشػخاص كالسكاتػب الحقي ؽ أسٍل الصخ 
إضػػافة إلػػى ذلػػظ, إذا كاىػػت السكاتػػب لػػجيظ هشفػػخدة, فمخبسػػا تكػػػف ٌػػحي هشاسػػبة  ,العسػػل اليػػػهي

إضػػافة إلػػى ذلػػظ إذا كاىػػت لػػجيظ صػػػر لسشتجاتػػظ, كخاصػػة فػػي حالػػة  ,لتغييػػخ بعػػس األشػػيا 
يف يسكشػػظ كضػػع تػصػػ ,اسػػتخجاـ,أك لقصػػات هػػغ بخهجيػػة تدػػػؽ لٍػػا, أىذػػس ألبػهػػا لٍػػا أيزػػا
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هػػػجد عمػػى كػػل صػػػرة أك لقصػػة, كبالتػػالي فػػبف ٌػػحي شخيقػػة جيػػجة لبلسػػتسخار فػػي إعػػبلـ الشػػاس 
أك إلػى  االىتخىػت الحيغ يحط لٍع الخحاؿ عمى صفحتظ قبل أف تحػاكؿ ىقمٍػع إلػى هػقعػظ عمػى

فػػبذا  ,عميػػظ أف تكػػػف هػجػػػدا فػػي األهػػاكغ التػػي يختػػاح الجسيػػع لتػاجػػجٌع فيٍػػا ,صػػفحة أخػػخى 
  اليػف كالسدػػػتقبميػف كهعجبػػػػؾ يدػػػتستعػف ببهزػػػا  الػقػػػت عمػػػى الفػػػيذ بػػػػؾكػػػاف زبائشػػػظ الحػػػ

فعميػػظ أف تػػػػفخ لٍػػػع جسػػع السرػػػادر السسكشػػػة عمػػى صػػػفحة الفػػػيذ بػػػؾ كإحػػػجى الصػػػخؽ التػػػي 
 يسكشظ لٍا إىجاز ذلظ أف تحسل الرػر كالمقصات لسشتجاتظ أك خجهاتظ.

 تحسيل مقاشع الفيجيػسادسا : 
ٌل لجيظ شٍادات زبائغ أك عخكض هشتجات أك هقاشع فيجيػ لسا يجػخي كرا  الكػػاليذ لػجيظ  

هػا سػبق إلػى  أك إعبلىات تجارية لظ أك هقاببلت  قػع بتفعيػل عبلهػة تبػيػب الفيػجيػ كحسػل كػل
, فبىً هغ الٍاـ أف تأخح فػي الحدػباف أف تحسيػل هقػاشع الفيػجيػ ٌػػ صفحتظ عمى الفيذ بػؾ

لكشً شكل آخخ رائػع هػغ أشػكاؿ الػسػائط التػي يسكشػظ  ,يخ هغ تحسيل الرػرعسمية أشػؿ بكث
فػػػبذا كشػػػت ال  ,هذػػػاركتٍا هػػػع زبائشػػػظ الحػػػالييغ كالسدػػػتقبمييغ كهعجبيػػػظ, بػػػل كهػضفيػػػظ أيزػػػا

تعػػخض كػػل ٌػػحي السقػػاشع هدػػبقا عمػػى هػقعػػظ الخػػاص, فػػبف صػػفحة الفػػيذ بػػػؾ ٌػػي السكػػاف 
 ,كجسعٍػػا هعػػا فػػي هكػػاف كاحػػج األىتخىػػت عمػػىالسشاسػػب إلحزػػار كػػل ٌػػحي السقػػاشع الستشػػاثخة 

كتحػؿ هقاشعظ إلى العجيػج هػغ خػجهات الفيػجيػ األخػخى,  يسكشظ استخجاـ خجهات هثل يػتػ 
كيسكشػػػظ بعػػػج ذالػػػظ أف تحسػػػل ٌػػػحي  ,بسػػػا فيٍػػػا اليػتيػػػػ , هسػػػا سيػسػػػع إهكاىيػػػة الػصػػػػؿ إليٍػػػا

شػػظ أف تقػػجـ هقػػاشع كبٍػػحي الصخيقػػة يسك ,السقػػاشع هػػغ يػتيػػػ  إلػػى صػػفحتظ عمػػى الفػػيذ بػػػؾ
الفيجيػ التػي لػجيظ عمػى العجيػج هػغ هشرػات الفيػجيػ كتػسػع إهكاىيػة الػصػػؿ إليٍػا كتديػج عػجد 

 .السجسػعات التي تتذاركٍا عمى االىتخىت
 إعجاد باب السشاسبات سابعا : 

إذا كاىػػػػت هؤسدػػػػتظ تخعػػػػى هشاسػػػػبات هعيشػػػػة أك تجػػػػخي كرشػػػػات عسػػػػل عمػػػػى الػػػػػ  أك تعقػػػػج  
أـ فػػي الػاقػػع, فعميػػظ أف  االىتخىػػت اجتساعػػات أك تقػػـػ بػػأي ىذػػاشات أخػػخى سػػػا  أكاىػػت عمػػى

تشذػػس هشاسػػبة داخػػل الفػػيذ بػػػؾ لتزػػسغ ترػػيف صػػفحتظ عمػػى الفػػيذ بػػػؾ عمػػى أىٍػػا هػػشطع 
الفػػيذ بػػػؾ بالتدػػجيل  فػػي السشاسػػبة كهذػػاركتٍا فػػي  السشاسػػبة سيدػػسح ذلػػظ لمسدػػتخجهيغ عمػػى
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قشػػػػاتٍع اإلخباريػػػة لمسدػػػاعجة عمػػػى تػسػػػيع هجػػػاؿ الحػػػجث. كإذا كشػػػت تدػػػتخجـ خجهػػػة تدػػػجيل 
 1.االىتخىت أحجاث عمى

 التصبيقات الستاحة استكذف ثامشا :
ؾ عمػػػػى تخرػػػػيز , كالتػػػػي تدػػػػاعجاسػػػػتخجاهٍاثسػػػػة هجسػعػػػػة هػػػػغ التصبيقػػػػات التػػػػي يسكشػػػػظ  

فػػػبذا كػػػاف لػػػجيظ هصعػػػع, سػػػتجج تصبيقػػػات يسكشػػػظ إدراجٍػػػا ضػػػسغ  ,الفػػػيذ بػػػػؾصػػػفحتظ عمػػػى 
صفحتظ. كإذا كشت أىت, أك شخز آخخ فػي السؤسدػة, تجػخي الكثيػخ هػغ األحاديػث العاهػة, 
فيسكشػػػػظ أف تحسػػػػل عخكضػػػػظ التقجيسيػػػػة عمػػػػى هػقػػػػع سػػػػبليج شػػػػيخ ىػػػػت لتػػػػجرجٍا هػػػػغ ثػػػػع فػػػػي 

إيجػاد تصبيقػات تدػسح لػظ ببىذػا   صفحتظ. كإذا كاىت هؤسدتظ هػجػدة عمى تػػيتخ, فيسكشػظ
عبلهػػػة تبػيػػػب عمػػػى صػػػفحتظ تخررػػػٍا لسػػػجاخبلت تػػػػيتخ. كثسػػػة أيزػػػا تصبيقػػػات لخػػػجهات 
الرػػػر هثػػل فميكػػخ, كلخػػجهات الفيػػجيػ هثػػل يػتيػػػ , كاالقتخاعػػات هثػػل بػػػؿ دادي, كسػػا ىاقذػػشا 

ػػا هػػغ الخيػػارات التػػي ستدػػاعجؾ عمػػى تخرػػ يز سػػابقا, كتصبيقػػات لشذػػخ التقػػػيع, كآالؼ غيٌخ
 صفحتظ.
 السشاقذات تفعيل بابتاسعا : 

لمسدػػاعجة عمػػى تغحيػػة الػسػػط االجتسػػاعي لػػجيظ يقػػجـ لػػظ الفػػيذ بػػػؾ هيػػدة السشاقذػػات التػػي  
ػػا ٌػػي لػحػػة هشتػػجى هخررػػة  ٌخ ػػحي األداة فػػي جٌػ يسكشػػظ تفعيمٍػػا كإضػػافتٍا إلػػى صػػفحتظ ٌك
ػي شخيقػً رائعػة لبلىصػبلؽ بالسحادثػات كهتابعتٍػا كتقػجيع  تحػيٍا صفحتظ عمى الفػيذ بػػؾ, ٌك

كيسكشػػظ بػػالصبع  ,اعػػل هػػع زبائشػػظ الحػػالييغ ك السدػػتقبميغ كهػػع هعجبيػػظالسعمػهػػات فيٍػػا, كلمتف
كلآلخػػػخيغ( (كلكػػغ هيػػػدة السشاقذػػات تدػػػسح لػػظ  ,بػػػػؾ التفاعػػل هعٍػػع هباشػػػخة عبػػخ حػػػائط فػػيذ

فػبذا لػػع يكػغ لػػجيظ هدػػبقا  ,بصػخح األسػػ مة التػي يسكػػغ  لسػغ تبقػػى هػغ األعزػػا  السذػاركة فيٍػػا
 هظ اآلف شخيقة رائعة لبلىصبلؽ بالسحادثات.هشتجى في هكاف آخخ عمى االىتخىت فأها

 نذخ صفحتظعاشخا : 
أخيػػخا, كلػػػيذ آخػػػخا, تحتػػػاج إلػػػى ىذػػػخ صػػػفحتظ عمػػػى الفػػػيذ بػػػػؾ بعػػػج أف تكػػػػف قػػػج حزػػػخت 
اإلعجادات كالتصبيقات ال تقمق إذا لع يكغ عسمظ هكػتسبل, فمػيذ ٌػحا ٌػػ السصمػػ . فػبذا قسػت 

عمػػػى الفػػػيذ بػػػػؾ, إلػػػى هػقعػػػظ عمػػػى باالىتطػػػار حتػػػى يرػػػبح كػػػل شػػػي  تاهػػػا هػػػغ صػػػفحتظ 
االىتخىػػت, إلػػى هػػػجكىتظ, إلػػى هشتجػػظ أك أي شػػػي  آخخ,فبىػػظ لػػغ تتػصػػػل أبػػجا إلػػى ىذػػػخ أي 

                                                           
 .76, ص جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي-1
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كستعمق في دائخة هغ التعجيبلت األبجية, هحاكال دائسا إيجاد شي  غيػخ صػحيح يحتػاج  ,شي 
 فػػػي كهشافدػػػيظ التجاريػػػة بالعبلهػػػة الستعمقػػػة السحادثػػػة حجػػػع قيػػػاس يسكػػػغ أيزػػػا ,1 إلػػػى تعػػػجيل
 2. الفيذ بػؾ

 لتتبػػع الرػػفحة رؤى  اسػػتخجاـ يسكشػػظ السشذػػػرات, ىذػػخ كبػػج  صػػفحتظ إىذػػا  هػػغ االىتٍػػا  بعػػج
 األشػػخاص كعػػجد اسػتجابة, أفزػػل يحقػق الػػحي كالسحتػػػى  إلػيٍع, ترػػل الػحيغ األشػػخاص عػجد

ػػػا إجػػػخا ات اتخػػػحكا الػػػحيغ  فػػػي الرػػػفحة أدا  هدػػػتػى  عمػػػى االشػػػبلع كيدػػػاعجؾ ,الكثيػػػخ كغيٌخ
جافظ تحقيق في الرفحة دكر كفٍع السحتػى  إستخاتيجية تحجيج  3.التجارية ٌأ

 الفخع الثاني : اإلعالن عبخ الفيذ بػك
 األخػػخى األكثػػخ شػػعبية ضػػسغ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي  شػػظ بػػبل ٌػػػ هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ إف

لتعديػػد  قػيػػة كػػأداة  اسػػتخجاهً يسكػػغ ذلػػظ كهػػع ,اجتسػػاعيهػقػػع  األكؿالستاحػػة فٍػػػ فػػي السقػػاـ 
 إىذػػا  أك لسؤسدػػة تدػػػيق أك تجاريػػة لعبلهػػة لمتػػخكيج كاسػػتخجاهً ,التجاريػػة لؤلعسػػاؿ اإلعػػبلف

حيػػث يػػػفخ اإلعػػبلف عبػػخ الفػػيذ بػػػؾ عسميػػة تججيػػجي فػػي أي  ,4هشػػتج أك خجهػػة حػػػؿ الػػػعي
كهػػغ أجػػل تػضػػيح عسميػػة اإلعػػبلف عبػػخ الفػػيذ  ,5كقػػت كإهكاىيػػة اإلبػػجاع كتػليػػج أفكػػار ججيػػجة

 ,اإلعػػبلف عبػػخ االىتخىػػت برػػفة عاهػػة كالسدايػػا التػػي يتستػػع بٍػػاالبػػج لمتصػػخؽ الػػى هفٍػػـػ  ,بػػػؾ
 هختمف أشكاؿ كخصػات  اإلعبلف عبخ االىتخىت.  إلى باإلضافة

 االنتخنتمفيػم اإلعالن عبخ  أوال :
 ةكإثػار ا السػاقع االجتساعية هغ بيغ أسخع هجاالت اإلعػبلف اإللكتخكىػي ىسػػ  اإلعبلف عبخيعج  

بػصػػفً جػػد  هػػغ تخكيػػب ؾ يذ بػػػ فػػلبلىتبػػاي إذ يتعػػخض لػػً بذػػكل يػػػهي جسٍػػػر هدػػتخجهي ال
ليشقػػػػل رسػػػػالة  صػػػػفحاتٍع الذخرػػػػية يستػػػػاز برػػػػفة دكاـ الطٍػػػػػر عمػػػػى الجاىػػػػب األيدػػػػخ هشٍػػػػا

 ؾيذ بػػػػ فػػػا فػػػاف هػقػػػع الٍػػػحأك قائػػػج سياسػػػي أك ديشػػػي, كب هؤسدػػػة أك شػػػخزاترػػػالية بذػػػاف 

                                                           
 79جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي , ص -1
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 لؤلفػخادبالشدػبة ك  , 1شٍا الدياسػية كاالجتساعيػة كالتجاريػةه اإلعبلىاتيتزسغ أىػاع هتعجدة هغ 
ػحا هػا ػا عػغ اإلعػبلف  يتع اإلعبلف هجاىيا أك بأسعار رهدية عػغ الصمبػات أك العػخكض ٌك يسيٌد

أف كقػت عػخض  كسػا ,ختفػع فيٍػا تكمفػة اإلعػبلف الذخرػيةفي هػاقع اإلعبلف التقميجيػة كالتػي ت
ػا أيزػا بيشسػا هحػجكد  ,اإلىتخىػتسػاعة فػي  24حيػث أف اإلعػبلف يكػػف خػبلؿ  ,اإلعبلف يسيٌد

لدػػابق لجكريػػة كفػػي ٌػػحا يػػحٌب )ىيكػػػالس كيػػخ( هػػجيخ التحخيػػخ ا ,2التقميجيػػة اإلعػػبلـفػػي هػاقػػع 
إلػى أف شػخكة لمسشتجػات الصبيػة هدػتعجة  ( Harvard Business Review) ٌارفػارد بيػخىذ ريفػي

ف أل هشتجاتٍػػا التػػي تكػػػف فػػي جػاىػػب األخبػػار السشذػػػرة,يػػخ كػػل ىقػػخة عمػػى إعبلىػػات طلمػػجفع ى
 االىتخىػػت اإلعػػبلف عبػػخك  ,3القػػار  الػػحي يشقػػخ عمػػى اإلعػػبلف ٌػػػ عمػػى األرجػػح زبػىٍػػا القػػادـ

الفػيذ  أف ,4يعتبخ كل فزا  هجفػع الػثسغ عمػى السػقػع الذػػبكي أك عمػى شػكل بخيػج إلكتخكىػي
كيدػاعجؾ  ,اإلىتخىػت كدػب السػاؿ عمػى شػبكة  بػؾ يتػيح لػظ اإلعػبلف عػغ عسمػظ لتػتسكغ هػغ

لٍػػع ك  أكثػػخ فائػػجة حيػػث يدػػسح لػػظ باسػػتٍجاؼ أشػػخاص لٍػػع ىفػػذ العسػػخ ظإعبلىاتػػعمػػى جعػػل 
كالعثػػر عمػى  ,الخػجهات الستشػعػة تػخكيج السشتجػات أككيتػيح لػظ بيػع ك  ,يغخافجىفذ السػقع ال
تدػػػػتخجهً بعػػػس السؤسدػػػػات لعقػػػج اجتساعػػػػات قرػػػػيخة  بعػػػػس األحيػػػاف يفػػػك  ,شمبػػػات ججيػػػػجة

 اإلعػبلـ هػاقػع هختمػف خػبلؿ هػغ لسعمػهات شخري غيخ ىقل اإلعبلف يعتبخك  ,5تلمسشاقذا
 السشتػػج أك السؤسدػة, عػغ هعمػهػات لتقػجيع يٍػجؼ هػجفػع شخرػي غيػخ اترػاؿ بأىػً كعػخؼ
 كػالتمفديػف, اإلعػبلـ هػاقػع خػبلؿ هػغ السدػتٍجؼ الجسٍػػر إلػى كإيرػالٍا ببثٍػا كتٍػتع
ػػ",ػالخاديػ  هػا كعػادة أفكػار, أك (خػجهات ك سػمع) هشتجػات حػػؿ شبيعتػً فػي إقشػاعي عػادة ٌك
 الذػبكة, هػقػع عمػى الػثسغ السجفػعػة السداحات كافة أف كسا هعخكؼ هسػؿ أك راعي لً يجفع

 هػاقػع فػي اإلعػبلف يػػازي  االىتخىػت عمػى كاإلعػبلف ,إعبلىػا تعتبػخ إلكتخكىػي بخيػج فػي أك
 فػبذا خارجييغ, لسعمشيغ هداحات بيع ك هادة بػضع السؤسدات تقـػ حيث التقميجية, اإلعبلف

 تعتبخ التي السادة عميٍا لتزع هداحة هقابل بزائع هقايزة أك هاؿ بجفع ها هؤسدة أقاهت
                                                           

 .8ص ,هخجع سبق ذكخي ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج  -1
يع أحسج 2-  .368ص ,هخجع سبق ذكخي ,ٌالة عبج هللا أحسج ,ىادية إبخٌا

 , دار الػراؽ لمشذخ كالتػزيع, عساف,"التدػيق االلكتخوني :"يػسف حجيع سمصاف شائي ,ٌاشع فػزي دباس العيادي -3
 .278ص ,2009 ,الصبعة األكلى ,األردف

عساف   التػزيع,هؤسدة الػراؽ لمشذخ ك  هجخل تحميمي تصبيقي", ,"االتراالت التدػيقية االلكتخونية:"بذيخ عباس العبلؽ -4
  .  118ص ,2005 األردف,

 . 14/08/2016تاريخ اصطالع www.a5bar-technology.blogspot.com .الموقع اصلكتروني :  5-
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ع أف كىجج إعبلىا عادة  تخجػع هػا بقػجر العػادي كاإلعبلف اإللكتخكىي اإلعبلف بيغ الفخكقات ٌأ
 1.االىتخىت خرػصية إلى تخجع فبىٍا ذاتٍا, حج في اإلعبلىية السادة هحتػى  إلى
 التمفديػىيػة لئلعبلىػات ُيخرػز( العػالع أىحػا  جسيػع فػي الحػاؿ ٌػ كسا) الستحجة الػاليات في

ػػا الكبػػخى, السيداىيػػات  شػػبكات السيداىيػػات ٌػػحي تسػػػؿ لئلعػػبلف, الخئيدػػية األداة  الكثيػػخكف  كيعتبٌخ
 2012 لعػػػاـ األكؿ الشرػػػف فػػػي ,العسػػػل فػػخص هػػػغ اآلالؼ عذػػػخات هػػػػفخة عسبلقػػػة تمفديػىيػػة

 الفتػخة كلػشفذ ,دكالر هميػار 22 الستحػجة الػاليػات في التمفديػىية اإلعبلىات عمى الشفقات بمغت
 أف هػػػغ الػػػخغع كعمػػػى ,دكالر هميػػػار 17األىتخىػػػتشػػػبكة  عمػػػى اإلعبلىػػػات عمػػػى الشفقػػػات بمغػػػت
ػػػ دكالر, هميػػارات 5 ٌػػػ الفػػارؽ   الكبيػػخة الحرػػة بػضػػػح يطٍػػخ أىػػً إال القميػػل, بػػالخقع لػػيذ ٌك

 جاىػػب إلػػى لئلعػػبلف ٌاهػػة كػػأداة  التدػػػيق عػػالع فػػي اإللكتخكىػػي اإلعػػبلف عميٍػػا يدػػتحػذ التػػي
سيػػػة كتػػػدداد ,التقميػػػجي التمفديػػػػىي اإلعػػػبلف  فػػػي أدخمشػػػا إذا اإلىفػػػاؽ حجػػػع فػػػي التقػػػار  ٌػػػحا ٌأ
 بسرػػاريف تقػػارف  ال التمفديػىيػػة السحصػػات تذػػغيل فسرػػاريف كالػػدهغ, الكمفػػة عػاهػػل حدػػاباتشا

 ككضػعت الكثيػخ تعػاىي فسازالت السصبػعة كالسجبلت الرحف أها ,اإللكتخكىية السػاقع تذغيل
 عمػػى اإلعبلىػػات لعائػػجات شػػجيج تخاجػػع ىتيجػػة حػػخج هػقػػف فػػي التقميػػجييغ الشاشػػخيغ هػػغ العجيػػج

 .20122 لعاـ األكؿ الشرف في% 4 بسقجار اىخفزت التي كالرحف السجبلت
 االنتخنت عبخ اإلعالن أشكالثانيا:
 :3األشكاؿ التالية يأخح اإلعبلف عبخاألىتخىتها عادة 

ٌػػػ شػػخيط إعبلىػػي هػجػػػد عمػػى صػػفحة الػيػػب ك Banner): البػػاىيخ ( الذــخيط اإلعالنــي.1
 بسؤسدػػػػة ها,كسػػػػا يعتبػػػػخ البػػػػاىيخ بسثابػػػػة كصػػػػبلت يدػػػػتخجـ فػػػػي ىذػػػػخ رسػػػػالة إعبلىيػػػػػة خاصػػػػػة

 داخػل طيشػخ  شػكل فػي ةيػجيتخك  رسػالة عػخض فػي تسثػليك  ,هخجعية ىحػ هػقع ٌحي السؤسدػة
 الدبػػف  لػجى الػػعي لخمػق تٍػجؼ كىرػػص كرسػػهات صػػر الخسػالة ٌػحي تحػػي  السػقػع,
 لػحا غالبػا كاحػجة بػصػة كعخضػً بػصػة5 إلػى 2,5 غيب شػلً تخاكحيك  ,) سترفح)ال السحتسل

                                                           
 لشيل تخّخج أشخكحة ,"التدػيقي السديج خالل مغ الدبػن  نحػ التػجو وتفعيل االلكتخوني التدػيق ي:"سعاد الخشدا  -1

 ,خجة بغ يػسف بغ جاهعة التدييخ كعمـػ االقترادية العمـػ كمية ,التدػيق فخع التجارية, العمـػ في الساجدتيخ شٍادة
 .107ص ,2006 -2005الجدائخ 

 .02/00/2012تاريخ تالطالع : www.y2d.me/ar/blog . تلووقغ تاللكتزون  : -2
 الساجدتيخ شٍادة لشيل أشخكحة ,"االتراالت قصاع حالة دراسة الخجمات تدػيق مجال في األنتخنت دور ة:"عالي بػباح -3

 ,2011-2010 ,قدشصيشة ي,هشتػر  جاهعة ,التدػيق تخرز , التديي كعمـػ االقترادية العمـػ كمية التجارية, العمـػ في
 .111ص

http://www.y2d.me/ar/blog
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ػحا السؤسدػة عػغ هػؤثخ ذٌشػي اىصبػاع خمػق عمى هحجكدة قجرة ذك األشكاؿ هغ عجي  لرػغخ ٌك
 .1اإلعبلىي طيالذخ  حجع

 يبقػى اختيػار ٌػحا السقيػاس أك ك  :الذخيط اإلعالني فزاء لإلبجاع التدـػيقي و التكشػلـػجي
كإتبػػػػاع إجػػػػخا ات تدػػػػػيقية  ذاؾ, حدػػػػب رغبػػػػة السعمشػػػػيغ كسػػػػا يسكػػػػشٍع تصػػػػػيخ أحجػػػػاـ ججيػػػػجة,

 حثٍع عمى الشقخ.ػلػجية بٍجؼ جمب اىتباي الدكار ك تكشك 
هثػل ضٍػػر  يسكغ تصبيق ٌحي اإلجخا ات عمػى هدػتػى شػكل البػاىيخ,:اإلبجاعات التدػيقية-أ 

يقية ت إذ أف التحفيػػدات التدػػػ كالتذػػكيل, ك كػػحا الػعػػػد اإلعبلىيػػة البػػاىيخ العسػػػدي ك فػػي الخسػػع
األلعػػػػا  غ أف تعتسػػػػج فػػػػي ذلػػػػظ عمػػػػى يسكػػػػ هدػػػػتػى الشقػػػػخ, رفػػػػعالٍادفػػػػة إلػػػػى جمػػػػب االٌتسػػػػاـ ك 
 أك اىقخىػي cliqez ici  "  اىقػخ ٌشػا " , هثػلالسحفػدة , كالخسػائلكالسدابقات, كالٍجايا التخكيجية

(  (cliquez-moiهخة كاحجة. أك بالجسع بيغ عجة تقشيات 
 تتسثػػل فػػي اسػػتخجاـ التقشيػػات السدػػػتحجثة, التػػػي تزػػػفي عمػػػى ة:اإلبــجاعات التكشػلػجيــ- 

 :اإلبٍار, هثلاإلعبلىات عشرخ االبتكار ك 
 : LE GIF ANIME عميػً , لجمػػب اإلقبػػاؿية تدػسح بتحخيػظ اإلعػبلف عمػى الخػطٌحي التقش, 

الستحػػخؾ يحطػػى بسعػػجؿ  ت أقػػػخت أف البػػػاىيخشػػػخيط إعبلىػػػي30عمػػى ZDNet) فحدػػب تجخبػػة)
فػػي بعػػس األحيػػاف تختفػػع ٌػػحي ك  أعمػػى هػػغ البػػػاىيخ الثابػػػت % 15ىقػػخ يقػػجر عمػػى األقػػل   

 %. 40 الديادة إلى
 : les Applets Java بػاسػػػصة ٌػػحي التقشيػػة يػػػجعػ الذػػخيط اإلعبلىػػي األكؿ السترػػػػفح 

كعشػج تفعيػل ٌػحا الػدر يديػج , "إلى تمقي كع ٌائػل هػغ السعمػهػات, بػالشقخ عمػػى زر" لمعمػػع أكثػػخ
يػة يسكػغ لمدائػخ هػاصػمة العسمك  تفريبل, حجع اإلعبلفت فيفدح السجاؿ لطٍػػر هعمػهػات أكثػخ

يتحػػػؿ الذػػخيط اإلعبلىػػي إلػػى هدػػاحة  JAVAةتقشيػػ ت فبفزػػػلأف يرػػل إلػػى قدػػيسة الذػػػخا إلػػى 
 تجارية.

  التــــــــجفق(:(Streamin تدػػػػػػػػسح ٌػػػػػػػػحي التقشيػػػػػػػة بعػػػػػػػػخض إعبلىػػػػػػػػات تحتػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى لقصػػػػػػػػػات 
اسػػتكساؿ  فيػػجيػ هحػػجدة زهػػغ تحسيمٍػػات فيذػػاٌج السدػػتخجـ أكلػػػى الرػػػػر السحسمػػػة دكف اىتطػػػار

                                                           
 ةياالقتراد السؤسدات مغ شةيع حالة دراسة  قييالتدػ  جيالسد  عمى السعمػمات ايتكشػلػج أثخ :"فةيقجا شةيأه -1

 ةياالقتراد العمـػ ةيكم ,ةيقيالتدػ  اإلدارة تخرز ,ةياالقتراد العمـػ في الجكتػراي  شٍادة ليلش هقجهة أشخكحة ,"ةيالجدائخ 
 .168ص ,2014 -2013,بػهخداس  بػقخة أدمحم جاهعة ,التدييخ كعمـػ ةيكالتجار 
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السدتزػيفة لئلعػبلف   التجفق يديج هػغ سػيػلة الرػػر, كرشػػاقة الرػػفحةعسمية التحسيل, إذ أف 
 . كخفة كزىٍا

  تقشيــة ) فــالش  :(Flash,هػػغ الرػػػػر تعسػػل ٌػػحي التقشيػػة عمػػى تفعيػػل المقصػػات الستحخكػػػة 
 كاألصػات, هحجدة كزف الباىيخ.

 ( ــة  أىػػًك  تدػػسح بتشذػػيط الذػػخيط اإلعبلىػػي بأخػػحي عػػجة أشػػكاؿ, كػػأف يطٍػػػخDHTML):تقشي
 .يدبح في أعمى الرفحة, أك يصػى بسجخد الشقخ

 عالنــاتإ(:(html شػػارح  تػػجعى أيزػػا الذػػخائط اإلعبلىيػػة التفاعميػػة, كتقػػـػ بتحزػػيخ جػػػجكؿ
عميػػً, ليطفػػخ  لمسعمػهػػات التػػي تٍػػع الدائػػخ, فيقػػجـ ٌػػحا األخيػػخ شمباتػػً كفػػق هػػا ٌػػػ هعػػػخكض

 .بالخجهة, أك الدمعة السػافقة لحلظ
 إلػػػػى حػػػػػج كبيػػػػخ يذػػػػبً اإلعػػػػبلف الفاصػػػػل عمػػػػى الخػػػػط (l'interstitiel):اإلعــــالن الفاصــــل .2

الػلػػج إلػى  االىتخىػت فػي الػقػت الػحي يدػعى فيػً هدػتخجـ التمفديػف, فػي االشٍارية الػهزات
عػػخض ٌػػحي الرػػفحة عمػػى الذاشػػة تيطٍػػخ اإلعػػبلف  اىتطػػارفػػي ك  صػػفحة هعيشػػة هػػػغ السػقػػػع

هػػػغ اإلعػػػبلف يحتػػػل كاهػػػل الذاشػػػة,  ٌػػػحا الشػػػػع ,الػػػػجيد خػػػبلؿ تمػػػظ السػػػجة الدهشيػػػة الفاصػػػل,
 ..كبيخا في الػاليات الستحجة األهخيكية يعخؼ ٌحا الشػع هغ اإلعبلىات اىتذاراك 
بسػجػب ٌػحا الػشسط تدػسح إدارة السػقػع إلحػجى السؤسدػات التػي  Le Sponsoring): (الخعايـة.3

هشػػً, أي أف تخعػػى إحػػجى بخعايػػة ٌػػحا السػقػػع أك بخعايػػة جػػد   تخغػػب فػػي اإلعػػبلف عػػغ ىفدػػػٍا
سػيسا ال, الخعايػة ىذػاط إعبلىػي كاسػع إف ,1 ٍاارتباط بشذاش زكاياي التي تكػف في األغمب ذات

بػيغ عبلهػة فػالخاعي يقػـػ هؤلف ىاشخ ك  عشجها يكػف عمى الخط فٍػ: "ضاٌخة تتع بالذخاكة بيغ
هػغ اإلعػبلف  الشاشػخ "يعتبػخ ٌػحا الشػػع العبلهػة بسزػسػف إعبلهػي هشجػد هػغ شػػخؼ اسػعبخبط 

كقػػج ترػػل الخعايػػة إلػػى درجػػة الذػػخاكة, إذا هػػا كاىػػت رعايػػػة  ,بأىػػً غيػػخ دخيػػل بعػػس الذػػي 
 .قـػ بشفدً ببىتاج السادة التحخيخية, أك أىً يتعاكف هع الشاشخ عمى ذلظيكبيخة إذ  السعمػغ

قػالػب تتجدج بالزخكرة فػي قج يتخح اإلعبلف في الذبكة أشكاال هختمفة,ال  :أشكال أخخى . 4
بػػل يسكػػغ تسخيػػخ الخسػػائل اإلعبلىيػػة هػػغ خػػبلؿ السػاقػػع بصػػخؽ هختمفػػة, يذػػار  هباشػػػخة,ضػػاٌخة ك 
 :ايمي إليٍا فيع

                                                           

 .113ص ,ذكخي هخجع سبق ,عالية بػباح 1-
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تعبػخ  :(l'événementiel et les opérations spéciales ) السشاسـبات والعسميـات الخاصـة .1.4
شػػكل  تحػػػتٌػػحي السرػػصمحات عػػغ كػػل أشػػكاؿ االترػػاؿ اإلشػػٍاري,التي تقػػجـ رسػػالة السعمػػػغ 

هختمف غيخ الذخيط اإلعبلىيت حيث يتع إدراجٍا في صػرة هبتكخة إلػى حػػج بعيػػج داخػل هػقػع 
لشاشخ, لكغ ليدت هغ خبلؿ الذػخيط , أك الخعايػة , أك حتػى الذػخاكةت فسػػثبل يسكػغ أف يكػػف ا

 أي هػقع هػضع ترخيف هشتػج السعمغ برفة هذابٍة لسػا يحػجث فػي األفبلـ.  
عمػى الخػط ذلػظ الػحي  الخيبػرتػاجيذػبً  : ( le publi - reportage )الخوبػرتاج السشذـػر . 2.4

بصمػػب إىجػػاز هقالػػة صػػحفية تكتػػب هػػغ  يشذػػخ فػػي الرػػحافة السكتػبػػة , ك ٌػػػ يدػػسح لمعبلهػػػة
هثمسػا ٌػػ األهػخ فػي األخيػخ. ك  قبل هحخري الجعاهػة, بصخيقػة تػتبل ـ هػع اتجػاي ك جسٍػػر ٌػحا

بػضػػػػح, قرػػػج التعخيػػػف  فسػػػغ الزػػػخكري عػػػخض ٌػػػػحا الشػػػػػع اإلعبلىػػػػي الرػػػحافة التقميجيػػػةت
كأف ال  التحخيػخ, ة بصبيعة السقالػة لمدائػخ كسػا عميػً أف يحقػق لمعبلهػة الزػساف الكػافي هػغ ٌيػػ

 يحيج في ىفذ الػقت عغ الدياؽ العاـ لمشذخ.
 هدػػتخجـٌػػي سياسػػة تدػػػيقية تٍػػجؼ إلػػى دفػػع السعمػهػػة ىحػػػ   ( le push ) :. الــجفع3.4

هبلئسػػػة, بصخيقػػػة هباشػػػخة دكف أف يصمبٍػػػا, بػػػل يكفػػػي أف يدػػػجل  كتدػػػػتخجـ تكشػلػجيػػػػا االىتخىػػػت
عمػهػػات حػػػؿ السػاضػػيع ه باىتطػػاـرغباتػػً, ليدػػتقبل  ىفدػػً ضػػسغ السرػػمحة السصمػبػػة, كيحػػجد

تتسيػد ٌػحي القشػاةت ك الخسػائل اإلشػٍارية ضػسغ ٌػحي  بالسػازاة هع السعمػهػة, يػػتع ىذػػخالسختارة, ك 
 ,صمبػػػات سػػػابقاجسٍػػػػر هدػػػتٍجؼ هعػػػخكؼ ال الصخيقػػة ببهكاىيػػػة تصػػػابق هحتػػػػى العػػػػخض هػػػع

أف يتدػػػع بتػػػػازف بػػػيغ السحتػػػػى  , شػػػػخيصةع أسػػػمػ  ىذػػػخ فيػػػً كثيػػػخ هػػػغ اإلبػػػجاعكيعتبػػػخ الػػػجف
 1 .السعمػهاتي كاالتراؿ التجاري 

ي فػي اإللكتخكىػ اإلعػبلف كسػائط عمػى هميػار 9.3الػػ بٍػا تػزعت التي الكيفية عمى ىطخة سشمقي
 عمػى حرػمت التػي البحػث لسحخكػات كاىػت الكبػخى  حيػث الحرػة ,الػاليات الستحجة االهخيكية

 السخكػد السػاقػع, عمػى إعبلىيػة كلػحػات كبشػخات ضٍػخت% 21ثػع الػاردات, إجسالي هغ% 48
 اإلعػبلف تميٍػا ثػع السحسػؿ, الٍاتف أجٍدة عمى كاإلعبلف السبػبة لئلعبلىات كاف% 7 الثالث
 عمػػػى اإلعػػػبلف عائػػػجات هرػػػادر تػػػػزع التػػػالي الذػػػكل كيػضػػػح ,2الخقسػػػي الفيػػػجيػ هػاقػػػع عمػػػى

 :الذبكة

                                                           
 113ص ,هخجع سبق ذكخي  ,عالية بػباح 1
 02/00/2012تاريخ تالطالع : www.y2d.me/ar/blog  تلووقغ تاللكتزون  : 2

http://www.y2d.me/ar/blog
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 األمخيكيةفي الػاليات الستحجة  االنتخنتعمى  اإلعالن عائجات مرادر تػزع (12الذكل رقع )

 
 07/08/2017تاريخ االشالع : www.y2d.me/ar/blog  السػقع اإللكتخوني : السرجر:

 ػاصل االجتساعي توضائف اإلعالن عبخ مػاقع الثالثا :
 ,أصػػبح اإلعػػبلف عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي كسػػيمة أكثػػخ فعاليػػة هػػغ تػػخكيج السبيعػػات 

البػػػاحثيغ بػػػبجخا  الجراسػػػات حػػػػؿ دكر اإلعػػػبلف عبػػػخ هػاقػػػع التػصػػػل  إلػػػىاألهػػػخ الػػػحي أدى 
ػع  , 1التػأثيخ عمػى اتجاٌػات السدػتٍمكيغ ىحػػ العبلهػات التجاريػةاالجتساعي هغ حيث  كهػغ ٌأ

 :2يمي  كضائف اإلعبلف عبخ ٌحي السػاقع ها
 . كاإلدراؾبشا  الػعي   -
 ي العاـ.ألخ االتأثيخ في االتجاٌات ك   -
 .الحٌشية السدتٍجفة  ةبشا  الرػر   -
السجتسػػػػػع يذ بػػػػػػؾ فػػػػػي فػػػػػالػصػػػػػػؿ إلػػػػػى هختمػػػػػف شػػػػػخائح كقصاعػػػػػات جسٍػػػػػػر هدػػػػػتخجهي ال  -

 االفتخاضي.
 .زيادة السبيعات ك اإلقشاع  -
 .تعخيف السدتٍمظ السختقب بالسشتج الدمعي أك الخجهي   -
 .زيادة الصمب عشج السدتٍمظ الحالي   -
لتثبيػت الفكػخ فػي ذٌػغ الستمقػي  اإلعبلىيػةفي عخض الخسالة  اركيخ كذلظ هغ خبلؿ التكخ حالت  -

 .كاستجعائٍا عشج الحاجة إليٍا 
                                                           

أثخ السحتػى االعالني في مػاقع الذبكات االجتساعية  :"هاجج عبج العديد الجعفذ ,هحسػد عبج الحسيج هحسػد صالح  1-
 ,الدعػدية , الخياض,اإلداريةمظ سعػد, العمـػ هجمةجاهعة الس ,"عمى اتجاىات السدتيمكيغ نحػ العالمة التجارية 

 .228ص ,25,2014العجد
 16ص ,هخجع سبق ذكخي ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج  -2

http://www.y2d.me/ar/blog
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 االنتخنت شبكةخصػات اإلعالن عبخ رابعا : 
أهػا عػغ خصػاتػػً فٍشالػظ هػػغ  ,االىتخىػػتهفٍػـػ اإلعػػبلف عبػخ  إلػىسػبق تصخقشػػا  هػغ خػبلؿ هػػا 

 : 1يخى أىٍا تتكػف هغ السخاحل التالية
ػػػػي السؤسدػػػػة التػػػػي تػػػػدكد خجهػػػػة االرتبػػػػاط بالذػػػػبكة عبػػػػخإ .1  االىتخىػػػػت يجػػػػاد هػػػػدكد خجهػػػػة ٌك

هكاىيػة رؤيػة اإلعػبلف كاضػحا بالرػػت السػاصػفات إللى هدكد خجهػة عػالي إكالسدػؽ يحتاج 
 .ف يكػف الترسيع الفشي عالي السدتػى إكالرػرة ك 

عػػغ صػػياىتً  كهدػػ ػلة االىتخىػػت سػػيذ السػقػػع عبػػخأتقػػـػ بت التػػييجػػاد السؤسدػػة اإلعبلىيػػة إ .2
 كهعخفػة الحقػػؽ  غيالسؤسدػت كػبل غيبػ االتفػاؽ اغةيصػ عشػج بعشايػة االىتبػاي جػبي ,كتحجيثػً

 ةيالسدػؤكل خيػكث الػقػت كبػشفذ سػٍل االىتخىػتعبػخ  فػاإلعبلف ,يػقكالتصب التكمفػة كالػاجبػات,
 2خخاجً.ا اإلعبلف اغةيص في بشفدٍا تقـػ السؤسدات هغ خيأف كث عمسا

 خامدا : مدايا اإلعالن عبخ االنتخنت
ا في الشقاط التالية االىتخىتعبخ  اإلعبلف إف  : 3لً العجيج هغ السدايا يسكغ ذكٌخ
,يػال فػي الدػاعة هػجار عمى لحطة بأي لئلعبلف الجخػؿ سكغي  -  السػاقػع لكػل الكمفػة كبػشفذ ـػ

 .اإلعبلف ٍايإل رلي التي
شالظ بسحتػاي, االٌتساـ بسػجب كاستجعاؤي لئلعبلف الجخػؿ  -  اإلعبلف راؿيإل خةيكب فخصة ٌك

تساهات حدب  .الدبائغ ٌا
 .الدبػف  هع الذخري أك السباشخ باإلعبلف لبلٌتساـ الستاحة الفخصة  -
 قبػل هػغ ٍػايإل الشطػخ عشػج حقيقػة كجاذبيػة هتعػة اإلعػبلف عمػى تزػفي الستعػجدة الػسػائط  -

 .الدبػف 
 زبػػف  عمػى الحرػػؿ كمفة ىفذ لً الدبائغ غييهبل عمى الحرػؿ كبالتالي ,أقل عيالتػز  كمفة  -

 .كاحج
 .لحطة بأي بالكاهل عجؿي أف سكغي اإلعبلف هحتػى   -

                                                           

يعاحسج هخسي احسج  1-  .168سبق ذكخي, ص , هخجع إبخٌا
 .171ص ,"قييالتدػ  جيالسد  عمى السعمػمات ايتكشػلػج أثخ :"فةيقجا أهيشة -2
 عساف, يع,كالتػز  لمشذخ العخبي السجتسع هكتبة ,"االنتخنت عبخ قيالتدػ  :"الشادي أحسج غيالج ىػر عقل, جسعة سعج -3

 .85ص , 2007 ,الصبعة األكلى األردف,
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 عمػى جيػخ ي هتػى بالفػأرة الدبػػف  زغطي ثيح أخخى, إلى صفحة هغ السشصقي االىتقاؿ سٍػلة  -
 يػخاي  هػا الػقػت هػغ قزػييك  السػقػع, عمى السػجػدة السعمػهات هغ جيدتفيل جييخ ي الحي السكاف

 .اإلعبلف كقت ًيعم فخضًي ها ال اجاتً,يالحت هشاسبا ٌػ
 فػبف كعميػً الفعػاؿ,ح ك الشػاج االىتخىػت إعػبلف صػفات هػغ هسيػدة صػفة التغيػخ ك الجكراف يعتبخ  -

 االىتخىػت إعػبلف فقػجرة هعجلػة, إعػبلف ىدػخة هػغ أكثػخ السعمػغ لػجى تكػػف  أف تقتزي الزخكرة
 ألي بالشدػبة بدػخعة تتبلشػى هػا غالبػا السدػتخجـ قبػل هػغ عميػً كالشقػخ االىتبػاي جػح  عمػى

 الػحي الٍػجؼ عمػى اعتسػادا دكري  بذػكل اإلعػبلف تغييػخ إلػى السعمػغ يزػصخ كقػج هدػتخجـ,
  .اإلعبلف كرا  هغ تحقيقً إلى يدعى

االسػتجابة  هػاقػع عػغ آلياتٍػا فػي تختمف لكشٍا هباشخة, استجابة كسيمة االىتخىتإعبلف  يعتبخ  -
بالػجعػة  يدػسى هػا يتزػسغ أف يجػب الذػبكة عمػى هعمػغ فسػقػع الحكخ, سابقة األخخى  لسباشخةا

بأىػػً  السختقػػب الدبػػػف  إقشػػاع عمػػى قػػادرا اىتخىػػت إعػػبلف يكػػػف  أف بسعشػػى هعػػيغ, إجػػخا  تخػػاذال
 الخجهػة هػغ االىتفػاع أك الدػمعة التاليػة شػخا  الخصػة اتخح ها إذا قيع شي  عمى يحرل سػؼ

 1 .حػلٍسا إضافية هعمػهات شمب أك
شاؾ هغ يزيف الخرائز التالية   :2ٌك

ىػة ر عمى السػاقع االجتساعية هغ الشاحية التقشية يػدكد السدػتٍمكيغ بتجخبػة هختمفػة هقا اإلعبلف  -
 .في العقج الساضي هغ الدهغ  األكاديسيةالحي كاف هػضػع البحػث  االىتخىتببعبلف 

 اإلعػبلفالسػاقع االجتساعيػة لمسدػتٍمكيغ بالتفاعػل بذػكل ىذػيط هػع هزػاهيغ  إعبلىاتتدسح   -
 اإلعبلىػػػات أىػػػػاعيسػػػشح السدػػػتٍمكيغ تفزػػػيل بعػػػس كسػػػا  ,األخػػػخى  عبلىيػػػةاإلبػػػالسػاقع  ةىػػػر هقا

 . األصجقا كالسذاركة بٍا هع 
يسكػػػغ  إذيسثػػػل الذػػػبا  الجػػػد  األكبػػػخ هػػػغ هدػػػتخجهي اإلعبلىػػػات عمػػػى السػاقػػػع االجتساعيػػػة,   -

يدػػػػػتخجهػف السػاقػػػػػع  %60ك االىتخىػػػػػت يغ عمػػػػػىغ% هػػػػػغ األهخيكػػػػػاف البػػػػػال80إلػػػػػى  ةر ااإلشػػػػػ
اإلعبلىيػػػة هػػػغ خػػػبلؿ إبػػػجا   ٍبلكية لمخسػػػالةتكإبػػػجا  اإلعجػػػا  بالسزػػػاهيغ االسػػػ يػػػة.عالجتساا

   .يػ تليػ ا  هغ خبلؿ الفيذ بػؾ ك ااإلعجا  كالشقخ عميٍا سػ 
 سادسا : دعامات اإلعالن عبخ االنتخنت

                                                           

 .110ص ,ذكخيهخجع سبق  سعادي, الخشدا  1-
 .16ص سبق ذكخي,هخجع  ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج  -2
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ي ي اإلشٍار أربع هداحات أساسية لبلتراؿ  ىتخىتيػجج عمى اال   : 1 يسكغ استغبللٍا ٌك
 التػي كأفزػمٍا السػاقػع أحػجث هػغ اإللكتخكىػي جيػالبخ  عتبػخي( e–mail ):  اإللكتخونيالبخيج .1

ػػ ,غيالسحتسمػ الدبػائغ هػغ خيػكب لعػجد ةيػجيالتخك  الخسػالة رػاؿيإ هػغ تسكػغ  عػغ عبػارة ٌك
 ٌػػ اإلعػبلف ٌػحاهدايػا  كهػغ , ةيػالسجاى اإللكتخكىػي جيػالبخ  ىذخة باستخجاـ الدمع عغ اإلعبلف

 :3  اإللكتخكىي جيالبخ  ستازيك ,2االستخجاـ كسٍػلة التكمفة, اىخفاض اتراؿ, مةيكس أبدط
 تكمفتٍا كاىخفاض ضياعٍا كعجـ الخسالة كصػؿ سخعة  -
 إرسالٍا إعادة أك كشباعتٍا حفطٍا إهكاىية تسشح  -
 التذفيخ استعساؿ عشج االتراؿ في ةيالدخ  -
 كاحجة دفعة قيالرشاد هغ عجد إلى الخسالة عيتػز  ةيإهكاى  -
 ةيااللكتخكى كالسؤتسخات الشجكات في االشتخاؾ  -

 : ك تأخح العسمية اإلشٍارية عبخ البخيج اإللكتخكىي شكميغ 
اإلعػػػبلف,  هزػػػػسػف  عػػػخض بغػػػػخض ضػػػسغ بخيػػػج إلكتخكىػػػػي إخبػػػػاري  إشػػػٍاري إدراج رسػػػائل  -

 ., أك الستخررةهية العاهةرفقة هجسػعة هغ األخبار اإلعبل
هػقػػػػع إحػػػػجى  ازارك تػجيػػػػً رسػػػػائل تجاريػػػػة إلػػػػى أشػػػػخاص هدػػػػتٍجفيغ بػػػػحاتٍع , كػػػػاىػا قػػػػج   -

كتخكػػػا هعمػهػػات بياىيػػة خاصػػة بٍػػع , كإهػػا أشػػخاص قػػاهػا بذػػخا  أيػػة سػػمعة عمػػى  السؤسدػػات
 .4الخط

سٍا: شاؾ عجة أساليب الستخجاـ ٌحي األداة التخكيجية ' البخيج اإللكتخكىي' ك ٌأ  ٌك
  السؤسدػة فػي إحػجى قػػائع السخاسػمة اسعاالستعاىة بسػاقع البخيج اإللكتخكىي السجاىي إلدراج 

 في هقابل هالي هجفػع.
 ع ك  السػػػزعيغييغ ك السدػػتثسخيغ ك السػػػرديغ ك أف تخبط السؤسدػة هػقعٍػا بالدبػائغ الحػػال غيػٌخ

هعٍػػع ك  ائػػعهػػغ أصػػحا  السرػػالح هػػغ خػػبلؿ بخيػػجٌا اإللكتخكىػػي بحيػػث تكػػػف عمػػى اترػػاؿ د
 تمبي شمباتٍع ك تتفاعل هعٍع برػرة فاعمة.

                                                           

 .114ص ,هخجع سبق ذكخي ,عالية بػباح 1-
 .231ص ,2005, الصبعة األكلى ,هرخ ع,يكالتػز  لمشذخ رؼالسعا دار ,"ةيااللكتخون والتجارة قيالتدػ  :"شً شارؽ  -2
يعإ -3  :السػقع عمىهتػفخ  ,"والستػسصة خةيالرغ السؤسدات في السعمػمات ونطع ايتكشػلػج :"بختي بخٌا

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf 
4
 - François-Xavier Husserr er autres، La publicité sur internet، Dunod،Paris، france .1999 

.p101. 
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  تساهػاتٍع هػغ خػبلؿ تشطػيع بعػس األىذػػصةالحرػؿ عمى أسسا  زبائغ ججد ك  عشاكيشٍع ك ٌا
 .)...هذاركاتهثل عقج هدابقات كاستفتا ات ك )التخكيجية عمى صفحة هػقع السؤسدة 

 الستسيػػدة ٌػػػي إحػػػجى السػاقػػعك  ائغ الحػػػالييغإرسػػاؿ رسػػائل إلػػى زبػػائغ جػػجد هػػػغ خػػػبلؿ الدبػػػ 
 الشسػػػػػذج فػػػػي األغمػػػػب يحسػػػػل عشػػػػػاف: أرسػػػػل رسػػػػالة إلػػػػى صػػػػجيقظ, أك أخبػػػػخ صػػػػجيقظ عػػػػغ

 .السػقع...ال 
  البيع.يدية التي يخسمٍا شاقع التخكيج ك التحفالخسائل التػضيحية ك 
  السخاشبة هغ خبلؿ السؤسدة برػرة آلية.السخاسمة ك 

  بعػػػػس الخػػػػجهات التػػػػي تتعػػػػخؼ هػػػػغ خبللٍػػػػا أف تػػػػػفخ السؤسدػػػػة لمدبػػػػائغ ضػػػػسغ صػػػػفحتٍا
 ك عشاكيغ أصجقائٍع اإللكتخكىية كخجهة إرساؿ بصاقات التٍش ة بالسشاسبات السختمفػة عشاكيشٍع

. 1  
 كاسػع هػقػع ,@إشػارة , السدػتخجـ اسػع :2أجػدا  ثبلثػة هػغ يتكػػف  اإللكتخكىػي البخيػج كعشػػاف
 في كيدتخجـ ,الخادـ اسع األكؿ الجد  يسثل حيث هشفرمتيغ, كمستيغ هغ يتألف الحي الخادـ
 ac:  أكاديسيػة /هؤسدػة com: تجاريػة هؤسدػة :هثػل االخترػارات أحػج الثػاىي الجػد 

  Net : السػاقع /هرادر
يدػػتخجـ ٌػػحا السرػػصمح فػػي  : file transfer protocol- FTP))نقــل السمفــات  .بخوتػكــػل2

ػػػ  هجػػاالت االترػػاالت بػػيغ الحاسػػبات اإللكتخكىيػػة هجسػعػػة القػاعػػج ك األسػػذ التػػي تحػػجد ٌك
ىتقالٍػػا عبػػخ خصػػػط االترػػاالت هػػغ كسبيػػػتخ آلخػػخ ككيفيػػة اسػػتقباؿ اشخيقػػة إرسػػاؿ البياىػػات ك 

 .3"ٌحي البياىات عشجها ترل إلى هحصتٍا األخيخة
ػػػ يسثػػل بخكتػكػػػؿ لشقػػل  يتػػيح لمعسيػػل إرسػػاؿ السمفػػات إلػػى كسبيػػػتخ بعيػػج كيفػػخغ همفػػات هشػػً, ٌك

إلػػى حاسػػػ  هػػدكد فػػي شػػبكة  , كيػػػفخ شخيقػػة لمػلػػػجاألىتخىػػتالسمفػػات بػػيغ هػػػقعيغ فػػي شػػبكة 
يدػػػػسح ٌػػػػحا البخكتػكػػػػػؿ  ,4"بٍػػػجؼ جمػػػب همفػػػات هخدىػػػة فيػػػً أك إرسػػػاؿ همفػػػات إليػػػً األىتخىػػػت

ػػػػ فػػػي ىفػػػذ الػقػػػتإلػػػى , كالبػػػخاهج هػػػغ ك اتبتحسيػػػل السدػػػتشج , يدػػػتعسل الحاسػػػػ  السػػػدكد ٌك

                                                           
 .115ص ,هخجع سبق ذكخي ,عالية بػباح -1
 .33ص ,هخجع سبق ذكخي سعادي, الخشدا  -2
 .232ص  ,2004, الصبعة األكلى, الجار الجاهعية, اإلسكشجرية, هرخ, "التجارة االلكتخونية:"شارؽ عبج العاؿ حساد-3

 .114عبل  عبج الخزاؽ, هخجع سبق ذكخي, ص  4-



 مىالغ انتىاصم االجتماػي انتضىيك ػبر                                            انفصم انثاني2 
 

 
- 145 

- 

األىتخىػػػت, إذ أف  سػػػيسا أىػػػً يسػػػذ ف ػػػة هحػػػجدة هػػػغ هدػػػتخجهيالكسدػػػػاحة لمتعبيػػػخ اإلشػػػٍاري, 
أهػاـ األشػخاص  –إذا ها اختػارت ٌػحا األسػمػ  االترػالي  –لمعبلهػة فخصػة الحزػر اليػهي

يجػب  كحتػى تمقػى الخسػالة اإلشػٍارية ىفػذ القبػػؿ, ,االحيغ يحسمػف ببرادتٍع همف أك بخىاهج هػ
هثػػل: لعبػػة, أك بخهجيػػة, أك هدػػتشج ذا هحتػػػى  أف تػػجرج ضػػسغ هػػادة ذات قيسػػة إضػػافية لمدبػػػػف 

, الػحي أىفػق احتسػاؿ تػليػج الخيبػة لمسدػتخجـ إعبلهي هسيد لكغ يسكغ أف يقتزي ٌحا اإلعبلف
 .1الساؿ لتحسيل ٌحا السمفالكثيخ هغ الػقت ك 

الجسٍػر السدػػتٍجؼ لكػػغ لػػيذ كأشػػخاص  بػػل بػػ يتعمػػقnewsgroups): )مجسػعــات الشقــاش .3
 ٍايلسذػتخك الخجهػة ٌػحي تدػسح ثيح حػؿ هػضػع هعيغ هذتخؾ فيسا بيشٍا, كجساعات همتفػة

ٍ ايف ذتخطيك  هجسػعة في االشتخاؾ أساس عمى غ يحجديهع هػضػع حػؿ رائٍعأ عغ خيبالتعب
كذلػظ ببرسػاؿ الخسػائل اإلشػٍارية إلػى هختمػػف  ,2الشقػاش هػضػػعكاحتػخاـ  غياآلخػخ  احتػخاـ أرا 

كيسكػػػغ اسػػػتعخاض كيفيػػػة اسػػػتخجاـ هجسػعػػػات الشقػػػاش لئلعػػػبلف عمػػػى الشحػػػػ  القػػػػائع, أعزػػػػا 
  :التالي

تجشيج هختريغ هػغ السؤسدػة ىفدػٍا عغ شخيق خمق السؤسدة هجسػعة ىقاش خاصة بٍا:  - أ
هسػا يدػػسح  ,ة عمى التداؤالت السصخكحػة فػي السشتػجى برػرة سخيعة كهبلئس قادريغ عمى الخد

تعبيخيػػػة خاصػػػة بدبائشٍػػػا, ك هػػػشحٍع هػػػػاد إعبلهيػػػة ك تجاريػػػة , هػػػع إهكاىيػػػة  بػػػػاقتخاح فزػػػػا ات
 .الصخيقة ٌي تكخيذ الػفا  أكثخ هغ استسالة األشخاص كغاية ٌػحي , الحػار هعٍع

ٌػػحا الذػػكل االترػػػالي  هذػػاركة هخترػػيغ فػػي هجسػعػػات الشقػػاش باسػػع السؤسدػػة: يتػجػػً -  
, قػػػج ال يعػػخؼ السؤسدػػة كال العبلهػػة , لمسذػػػاركة فػػي الشقػػاش ك ٌػػحا بغيػػػة جسٍػػػر هحػػجد إلػػػى

تسػػػاـ كدػػب كفػػائٍع فػػي ىفػػذ الػقػػت, دكف أف يكػػػف بذػػكل دخيػػل فالخصػػا  ك  ٌػػؤال , جمػػب ٌا
لمسدػػػػتٍمظ, كأف يتستػػػػع بقػػػػػة الصػػػػخح فػػػػي  يحتػػػػػي عمػػػػى قيسػػػػة إضػػػػافية اإلعبلىػػػػػي يجػػػػػب أف

السعمػهػػػػات الستعمقػػػػة بالشقػػػػاش السفتػػػػػح ك عمػػػػى هسثػػػػل السؤسدػػػػة أف يخمػػػػق هكاىػػػػا يؤكػػػػج عمػػػػى 
 حػػػػػؿ ىقاشػػػػا فيٍػػػػا خاصػػػػة بٍػػػػا يصػػػػخح ىقػػػػاش هجسػعػػػػة تصػػػػخح أف لمسؤسدػػػػات يسكػػػػغ ,خبختٍػػػػا

ػا كجٍػات عمػى التعػخؼ أك لدبائشٍػا تعػخض قػج التػي السذػاكل عمػى لمتعخؼ هشتجاتٍا  كهػا ىطٌخ

                                                           
 .115ص ,هخجع سبق ذكخي ,عالية بػباح -1
 .52ص ,"قييالتدػ  السديج عمى السعمػمات ايتكشػلػج أثخ :"فةيقجا شةيأه -2
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شػػػػػاؾ الحػػػػػخة, السشافدػػػػػة عمػػػػػى السؤسدػػػػػة قػػػػػجرة يعػػػػػدز هسػػػػػا تعػػػػػجيبلت هػػػػػغ يقتخحػىػػػػػً  بعػػػػػس ٌك
 1 .لمتػزيع كسيمة الشقاش هجسػعات هغ تتخح السؤسدات

 السػختقبيغ هػػغ خػػبلؿسؤسدػات تترػل بالدبػائغ الحػالييغ ك الكثيػخ هػغ الchat ): السحادثة ).4
بذػػػخا  إقشػػػاعٍع لبيػػػع بالعسػػػل عمػػػى إعػػػبلـ الدبػػػائغ ك اسحادثػػػة, إذ يقػػػـػ أفػػػخاد التػػػخكيج ك غػػػخؼ ال
شاؾ ىػعاف أساسياف لغخؼ السحادث  ,السؤسدة هشتجات    :2ةٌك

خاصػة  غخؼ السحادثة خاصة بالسؤسدة, إذ تقـػ بعس السؤسدات ببىذػا  غػػخؼ هحادثػػة -
الغػػػخؼ, أك  بٍػػػا, كهػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحي الغػػػخؼ تدػػػتصيع التحػػػاكر هػػػع الدبػػػائغ الػػػحيغ يػػػػدكركف ٌػػػػحي

ع لديارتٍا.  تجعٌػ
 تقػػػـػلسحادثػػة, ك اغػػخؼ هحادثػػة عاهػػة ك ٌػػي تابعػػة لسػاقػػع يكػػػف ترػػشيفٍا األساسػػي ٌػػػ   -

 ذلػػظ. بتقدػيع السحادثػة إلػى هجػاهيع هختمفػة حدػػب السػضػػعات أك الػجكؿ أك المغػػات أك غيػػخ
السػاقػع  أها األسمػ  السعتج فػي ٌػحي الحالػة فٍػػ أف تقػـػ السؤسدػة غخفػة أك أكثػخ ضػسغ ٌػحي

كيدػػتصيع هػػػجيخ  ,تسػػارس ىذػػاشٍا التدػػػػػيقي هػػػغ خبللٍػػػػاـػ غيػػخ هختفعػػػة, ك العاهػػة هقابػػل رسػػػ
الغخفػػة التػػي يتحػػاكركف  الغخفػػة أك األفػػخاد الستػاجػػجكف بٍػػا دعػػػة أفػػخاد هػػغ غػػخؼ أخػػخى لديػػارة

 فيٍا.
 مالحطات حػل اإلعالن عبخ مػقع الفيذ بػك سابعا :
 ىجػػػاحهػػػغ أجػػػل ك  ،3الجسٍػػػػر اسػػػتٍجاؼاإلعػػػبلف عبػػػخ هػقػػػع الفػػػيذ بػػػػؾ هػػػغ أجػػػل  سػػػيكػف 
ت التي يسكغ إف تدٍع فػي رفػس االفيذ بػؾ البج هغ االبتعاد عغ السؤثخ  هػقع عبخ اإلعبلف

 :4يذ بػؾ لئلعبلف كالتي تتسثل  فجسٍػر هدتخجهي ال
كتابػػػة كمسػػػات كاهمػػػة بحػػػخكؼ كبيػػػخ: كتابػػػة كمسػػػات الخسػػػالة اإلعبلىيػػػة بحػػػخكؼ كبيػػػخة يجعػػػل   -

 عذػائي.الخسالة تبجك ككأىٍا بخيج 
ف يدػتخجـ السعمػغ قػاعػج صػحيحة فػي أاألخصا  القػاعجيػة كالتٍج ػة كالخكاكػة :هػغ السفتػخض   -

 كتابة كمسات الخسائل اإلعبلىية كاالبتعاد عغ الكمسات العاهية كالخكيكة.

                                                           
 .63ص ,هخجع سبق ذكخي ,هشاؿ سساحي -1
 .115ص ,هخجع سبق ذكخي  ,عالية بػباح 2

3 - Phyllis Khare، Social Media Marketing and Managing Proposal،   2013.p03،Download 

on site www.images.template.net 

 .9ص هخجع سبق ذكخي, ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج  4-
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بػضػػػح عػػغ  حخ يرػػ يػػخفس هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ اإلعػػبلف الػػحي ال ىػػز إعبلىػػي غيػػخ دقيػػق :  -
 لعخض.اسع السؤسدة أك السشتج أك ا

تقػػجيع  شخيػػقٌشػػاؾ بعػػس األشػػخاص يحػػاكلػف الغػػر عػػغ  :التشػػديبلتالغػػر فػػي العػػخكض ك   -
ػػح ,اإلعػػبلفا عػػغ التعػػخض إلػػى فػػثػػع إعصػػائٍع شػػي ا هختم جػػح  السدػػتخجهيغ,بعػػخض  هػػا  اٌك

 يدبب اإلسا ة إلى سسعة السؤسدة أك السؤسدة.
 ,ات الرػمة ببعبلىػًذسػػى الرػػر  ببعبلىًيدتخجـ  ف الأعمى السعمغ  الرػر غيخ البلئقة:  -

يػػا كفػائػػج اات داللػػة تقشػػع جسٍػػػر السدػػتخجهيغ بسد ذفسػػغ الزػػخكري إف تكػػػف الرػػػر ىطيفػػة ك 
 ي في الشية اإلعبلف عشٍا .تهة الاالخج كأالدمعة 

 ثامشا : خصػات اإلعالن عبخ مػقع الفيذ بػك 
ي كساخصػات أربع  اإلعبلف عبخ الفيذ بػؾ صمبتيك    : 1يمي ٌك

بعج أف تدجل دخػلظ في الفيذ بػؾ, اىػدؿ إلػى أسػفل الرػفحة كاختػخ  : يع اإلعالنترس /1
اختػػخ إىذػػا   كهػػغ ٌشػػاؾ رابػػط السديػػج هػػغ اإلعبلىػػات سيرػػل بػػظ ذلػػظ إلػػى هشرػػة اإلعبلىػػات
باختيػػارؾ العشػػػاف  إعبلىػػًإعػػبلف لكػػي ترػػل إلػػى هحػػخر اإلعبلىػػات فٍػػػ السكػػاف الػػحي يرػػسع 

فػػاختخ العشػػػاف الٍػػجؼ  ٌػػػ السكػػاف الػػحي ستشذػػس فيػػً إعبلىػػظ. ك القدػػع األكؿ ,2هشػػً كالٍػػجؼ
الػػػػحي يسكػػػػغ أف يكػػػػػف هػقعػػػػا  (URL)أي هحػػػػجد السعمػهػػػػات السػجٍػػػػة يػػػػػ آر أؿ إلعبلىػػػػظ,

أك يسكشظ تخؾ إعبلىظ يذػيخ إلػى صػفحتظ أك هجسػعتػظ أك تصبيقػظ  خارجيا أك صفحة إىداؿ,
حدػػب شخيقػػة  ,صػػػرة إذا أردتكحّسػػل  حخفػػا( 35عمػػى الفػػيذ بػػػؾ اختػػخ عشػاىػػا كىرػػا)حتى 

حدا  التكمفة التي اختختٍا, أي حدب هخات العخض أـ حدب الشقػخات, عميػظ التأكػج هػغ أف 
إعبلىظ هرسع بصخيقة تحقق أكبخ الفائجة هسا ستشفقً لتحقيق ٌجفظ إهػا بتػجيػً السدػتخجـ إلػى 

كبيػخا فػي ىجاحػً.  هػقع, أك بديادة السعخفة بعبلهتظ فصخيقة ترػسيسظ إلعبلىػظ قػج تػػثخ تػأثيخا
كعمى التػازي هع ذلظت سيكػف عميظ التأكج هغ أف ترسيع إعبلىظ يشاسػب تحجيػجا األشػخاص 
تساهػػظ  الػػحيغ تتػجػػً إلػػيٍع. فالخيػػارات الستػػػفخة فػػي إعبلىػػات الفػػيذ بػػػؾ تدػػسح لػػظ بتخكيػػد ٌا

 بعػج أف تختػار ,عمى جسٍػر هعيغ تدتٍجفً, كبالتالي فبف عمػى إعبلىػظ أف يعكػذ ذلػظ أيزػا
العشػػػػاف كالػػػشز األساسػػػي إلعبلىػػػظ, احػػػحر أف تكثػػػخ الكػػػبلـ, فمػػػيذ لػػػجيظ الكثيػػػخ هػػػغ الػقػػػت 

                                                           

 .122, صهخجع سبق ذكخي جػستغ ليفي, 1-
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لجشػػػب جسٍػػػػرؾ, أي عميػػػظ أف تجعػػػل ىرػػػظ هػجٍػػػا كبدػػػيصا كهػػػػجدا كيػػػجخل فػػػي السػضػػػػع 
كإذا كاف ٌجفظ إقشاع السدتخجهيغ بفعل شي  هعػيغ هثػل الشقػخ عمػى اإلعػبلف لمتػجػً  ,هباشخة

فدتحتاج إلى التأكج هغ أف يكػف فػي رسػالتظ ىػجا  قػػي يػجفعٍع عبخ رابط داخمي أك خارجي, 
 1 إلى استكساؿ عسمٍع هثل: اىقخ ٌشا لمتدجيل في السشاسبة.

إذ يدػسح لػظ الفػيذ بػػؾ تحجيػج  ,حػجد هػغ تػخد أف تدػتٍجؼ ببعبلىػظ: استيجف جسيػرك/ 2
العسػػػػخ كتػػػػاري  السػلػػػػج كالجػػػػذ ك هعيػػػػارا هختمفػػػػا كػػػػالسػقع ك  11الجسٍػػػػػر الٍػػػػجؼ بشػػػػا  عمػػػػى 

هػػع عخكجػػظ عمػػى ٌػػحي السعػػاييخ السختمفػػة تأكػػج هػػغ  ,2الكمسػػات السفتاحيػػة ك السدػػتػى العمسػػي 
تخرػػيز كقػػت كػػاؼ لمتفكيػػخ  فػػي هػػغ ستدػػتٍجفً, ككيػػف يسكػػغ لٍػػحي السعػػاييخ أف تدػػاعجؾ 

ػػحي إحػػجى أعطػػع السيػػدات التػػي تتستػػع بٍػػا هشرػػ ,عمػػى حرػػخ إعبلىػػظ بػػالجسٍػر السصمػػػ  ة ٌك
اإلعبلىات عمى الفيذ بػؾ هقارىة بأدككردز هػغ غػغػل. فتأكػج هػغ أف تدػتفيج هػغ ٌػحي السيػدة 
كهػػػغ تصبيػػػق هعػػػاييخ الترػػػفية السشاسػػػبة. فعمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ إذا كشػػػت تدػػػتٍجؼ الشػػػاس فػػػي 
الذػػساؿ الذػػخقي, تأكػػج هػػغ تصبيػػق ٌػػحي السعػػاييخ كال تتػػخؾ السػقػػع هفتػحػػا بحيػػث يػػخى إعبلىػػظ 

 لػاليات الستحجة.جسيع هغ ٌع في ا
ها صغخت السجسػعة التي تخاشبٍا. كعمى الػخغع هػغ أىػظ قػج كمسا استخجهت هعاييخ أكثخ كبل

تسيػػػػل إلػػػػى إبقػػػػا  هعػػػػاييخؾ كاسػػػػعة بحيػػػػث يسكشػػػػظ الػصػػػػػؿ إلػػػػى ه ػػػػات هبليػػػػيغ إضػػػػافية هػػػػغ 
فكمسػا ركػدت إعبلىػظ, كمسػا اىخفػس  ,السدتخجهيغ عمى الفيذ بػؾ, فبل تتبػع ٌػحي الفصػخة أبػجا

الخقع, لكشً هغ السػخجح عشػجٌا أف يختفػع هعػجؿ السحادثػات لػجيظ بفزػل تخكيػدؾ عمػى الذػخائح 
 الجيسػغخافية الٍجؼ.

بعج أف تشذس إعبلىظ كتقػخر هػغ ستدػتٍجؼ بػً, عميػظ :أنذئ حسمة وحجد شخيقة التدعيخ /3
يػهيػة يتيح لظ الفيذ بػؾ خيػار تحجيػج هيداىيػة  ,أف تشذس حسمة حقيقية كتحجد شخيقة التدعيخ

كتحجيػػػج هػػػا إذا كشػػػت تخغػػػب فػػػي تذػػػغيل اإلعػػػبلف باسػػػتسخار أـ أىػػػظ تخيػػػج تػجيػػػً اإلعػػػبلف بػػػيغ 
قػػج يكػػػف ذلػػظ هفيػػجا  عمػػى ىحػػػ ال يرػػجؽ كفقػػا لؤلسػػبا  التػػى تقػػف  ,تػػػاري  كتػاقيػػت هعيشػػة

كرا  تذػػغيل اإلعػػبلف. فبيشسػػا تقػػخر السقػػجار الػػحي تخيػػج إىفاقػػً يػهيػػا كالسػػجة التػػي تخيػػج تذػػغيل 
يدػسح لػظ الفػيذ بػػؾ باالختيػار بػيغ الػجفع  ,3 خبللٍا, تخيػج أف تعػخؼ لقػا  هػاذا تػجفع إعبلىظ

                                                           

 .124, ص جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي1-
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أك حدػػب الشقػػخات التػػي تجػػخي عمػػى اإلعػػبلف ك بسػػا أف  عمػػى آالؼ هػػخات العػػخض لئلعػػبلف,
غ عميً اآلخخكف لجى السجسػعة السدتٍجفة ىفدٍا  .1  كبل الخياريغ يعتسج عمى ها يخٌا

ح راضػػيا عػػغ بأف أىذػػأت إعبلىػػظ, عميػػظ هخاجعتػػً. كعشػػجها ترػػ بعػػج:  السخاجعــة والتدــميع/4
في كثيػخ هػغ األحيػاف يفػخؽ  ,اىقخ عمى تدميع الصمب لتدميع إعبلىظ إلى الفيذ بػؾ اإلعبلف,

فممتأكػج هػغ تحقيػق  ,السعمشػف كالسدػػقػف فػي ٌػحي العسميػة لجرجػة يشدػػف هعٍػا خبػخة السدػتخجـ
تجخبة إيجابية لمسدتخجـ, قع بتجخيب اإلعبلف كسدتخجـ, أي هغ اإلعبلف عمى صفحة الفػيذ 

كاشمػػب هػػغ زهبلئػػظ كأصػػجقائظ أف يدػػيخ فػػي ٌػػحي الخصػات,كاجسػػع  ,بػػػؾ إلػػى صػػفحة اإلىػػداؿ
 2 آرا ٌع.

قيػق إعبلىػظ بعج تدميع إعبلىظ إلى الفيذ بػؾ, سػيسخ اإلعػبلف بسخاجعػة لمجػػدة لمتأكػج هػغ تح
كعشػج السػافقػة عمػى إعبلىػظ, سػيتع ىذػخي كفقػػا  ,لسعػاييخ الجػػدة التػي يزػعٍا هػقػع الفػيذ بػػػؾ

يقػػجـ الفػػيذ بػػػؾ تحمػػيبلت ك  ,3 لمسعػاييخ كخيػػارات الػػجفع كاالسػػتٍجاؼ التػػي حػػجدتٍا عشػج إىذػػائً
التحمػػػيبلت فػػػي ٌػػػحي إبحػػػث  ,فاسػػػتخجـ ٌػػػحي التحمػػػيبلت,كال تتجاٌمٍػػػا ,هتيشػػػة حػػػػؿ أدا  حسمتػػػظ

لتحرل عمى هعخفة تداعجؾ عمػى إجػخا  التغييػخات الزػخكرية لزػساف أف يػتع اسػتخجاـ هالػظ 
 4 اىفع استخجاـ.

 الفيذ بػك قعمػ  بخع اإلعالنالسؤشخات السدتقبمية الخاصة بتصػر تاسعا : 
كػحلظ يػجػج تشػافذ فػي البي ػة  ,لػاقعيػة يػجػج تشػافذ بػيغ السؤسدػاتكسا ٌػػ الحػاؿ فػي البي ػة ا

ع السؤشخات ك الشقاط التي تجعل عسميػة اإلعػبلف عبػخ  ،5 االفتخاضية بيغ ٌحي السؤسات هغ ٌأ
 :  6يمي  هػقع الفيذ بػؾ ىاجحة ك فعالة كهدتسخة ها

  جسٍػػػري إلػػى الخػػجهات كالدػػمع حذػػاط اترػػالي هٍػػع يدػػعى إلػػى جػػىيذ بػػػؾ فػػيعػػج إعػػبلف ال  -
 ياالفتخاضػػالجسٍػػػر هتخػػحة هػػغ السجتسػػع  إلػػىة فػػكالسؤسدػػات السختمالتػػي تقػػجهٍا السؤسدػػات 

 .  اإلعبلىيذاشٍا ىأساس الىصبلؽ 
                                                           

 .125, ص جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي1-
 .125جػستغ ليفي, هخجع سبق ذكخي, ص  2-
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 .127, ص ق ذكخيجػستغ ليفي, هخجع سب4-
 , هجمة هيبلؼ لمبحػث كالجراسات,"عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي اإلعالناالبتكار في :" , شيغ الخثيخكاضح فػاز -5

 .https://www.asjp.cerist.dz : هتػفخ عمى السػقع ,128ص ,هيمة, جاهعة 2016ديدسبخ  /4العجد 
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 اإلعػػػبلف ةاسػػػتصاعت عػػػجد هػػػغ السشطسػػػات كالسؤسدػػػات كالذخرػػػيات الدياسػػػية تػضيػػػف هيػػػد   -
ؼ بل  اىتبػاي الجسٍػػر عمػى اخػتحراهيع هختمفػة لغػخض جػكبتالسجاىي لشذخ أكثخ هغ إعبلف 

   .  كاف إعبلف تجاري أـ سياسي سػا اإلعبلفىػعي 
ػػ هػا يسثػل  اإلعػبلفػري بسزػسػف فػيػً الأيذ بػؾ يتيح لمسدتخجـ إبجا  ر فعمى ال اإلعبلف  - ٌك

يػػة االترػػالية يسكػػغ عمػػى أساسػػٍا التعػػجيل فػػي هزػػاهيغ الخسػػالة مفػػي العس التفاعػػلىػعػػا هػػغ 
 .بسا يحقق ىػعا هغ التفاعمية بيغ الجسٍػر كالقائع باالتراؿ  اإلعبلىية

االجتساعيػػة عمػػى هػاقػػع السؤسدػػات فػػي  تػاصػػلالدػػابقة إلػػى تفػػػؽ هػاقػػع ال تالجارسػػاأشػػارت   -
تقػػػجيع السعمػهػػػات عػػػغ العبلهػػػة التجاريػػػة لمسدػػػتٍمكيغ حيػػػث يبحػػػث السدػػػتٍمظ عػػػغ السعمػهػػػات 

ئية كتقػػجـ السػاقػػع االجتساعيػػة هعمػهػػات قيسػػة االذػػخ ت ار االقػػخ  ذي تدػػاعجي عمػػى اتخػػاتػػالٍادفػػة ال
 كهػضػعية. 

هػاقػػػػع التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي سػػػػيدداد اسػػػػتخجاهٍا فػػػػي السدػػػػتقبل حيػػػػث سػػػػاعجت عمػػػػى إلغػػػػا    -
بكػػع كبيػػخ هػػغ السعمػهػػات حيػػث يسكػػغ لمسدػػػقيغ اسػػتخجاـ  األفػػخاد تدكيػػجك فيػػة اخ غالسدػػافات الج

 الفيذ بػؾ كػسيمة لمتػاصل هع الجساٌيخ .
بػػػػػؾ أداة هٍسػػػة ٌػػػػػ تػسػػػيع اسػػػػتخجاهً  يذفػػػاألسػػػبا  السٍسػػػػة الخئيدػػػية لجعػػػػل هػقػػػع ال هػػػغ  -

هميػػػػف شػػػخز يػػػجخمػف عمػػػى  200إذا هػػػا عمسشػػػا إف أكثػػػخ هػػػغ  بػاسػػػصة الٍػػػاتف السحسػػػػؿ,
 1 .السػقع بػاسصة ٌػاتفٍع السحسػلة 

يذ بػػػػؾ ىػػػػعيغ هػػػغ اإلعبلىػػػات أهػػػاـ السدػػػتثسخيغ كأصػػػحا  رؤكس األهػػػػاؿ ٌسػػػا فػػػيػػػػفخ ال  -
ي تسكػػػغ هػػػغ اختيػػػار السدػػػتخجهيغ تػػػات االجتساعيػػػة, الاإلعبلىػػػيذ بػػػػؾ الجكريػػػة ك فػػػإعبلىػػػات ال

تٍع السجكىػػػػة عمػػػػى صػػػػفحاتٍع,هسا يدػػػػاعج حيغ تخيػػػػجٌع هػػػػغ خػػػػبلؿ كمسػػػػات هػجػػػػػدة فػػػػي ىبػػػػحالػػػػ
 2 يغ سيٍتسػف بً عمى األرجح.حيذ بػؾ الفاإلعبلف عمى الػصػؿ إلى أعزا  ال

كهػػا ٌػػي  ,يبػػيغ فيٍػػا السدػػتججات عمػػى إعبلىػػً دكريػػة يذ بػػػؾ يػػدكد السعمػػغ ببحرػػائياتفػػال  -
ع. ً أكثخ هغىيغ يشقخك حيذ بػؾ الفف ات هدتخجهي ال  3غيٌخ

 تعرػف التػي االقترادية األزهات رغع االىتخىتشبكة  عمى اإلعبلىات لدػؽ  الكبيخ الشسػ إف
سيػػة عمػػى كبيػػخ دليػػل الكبػػخى, تباالقترػػاديا  كتدػػػيق تػاصػػل كػػأداة  اإلعػػبلف هػػغ الشػػػع ٌػػحا ٌأ

                                                           
 .173ص ,2013, األردفكالتػزيع, عساف,  اليازكري العمسية لمشذخدار  ,"جتسعسو ال اإلعالم ح:"الفتا عمي عبج -1
 .19ص هخجع سبق ذكخي, ,األهيخعمي عبج الٍادي عبج - 2
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 السيداىيػػػػات ٌػػػحي كػػػػل التدػػػػيق هػػػػجرا  خرػػػز لسػػػػا الفعػػػاؿ كالػػػػجكر األٌسيػػػة ٌػػػػحي لػػػػالفعالػػػة ك 
 لمذػػػخكات األرقػػػاـ ٌػػػحي تذػػػكل بيشسػػػا ,االىتخىػػػت شػػػبكة خػػػبلؿ هػػػغ لدبػػػائشٍع لمػصػػػػؿ كالجٍػػػػد

 يػضػح ,األعسػاؿ عػالع فػي لمشسػػ كاعجة فخص اإللكتخكىي كاإلعبلف التدػيق قصاع في العاهمة
 كيطٍػػػخ الستحػػػجة, الػاليػػػات فػػػي االىتخىػػػتشػػػبكة  عمػػػى اإلعػػػبلف إيػػػخادات تصػػػػر التػػػاليالذػػػكل 
 هػػػغ أكبػػػخ لمعػػػاـ الثػػػاىي الشرػػػف فػػػي اإلعػػػبلف هخررػػػات تكػػػػف  تقميػػػجيا   أىػػػً كيػػػف بػضػػػػح

 أعمػػى 2012 لػػ الخابػع الخبػع أرقػػاـ تػأتي بػأف التػقعػات يعػػدز هسػا األكؿ, الشرػف هخررػات
 .1العاـ ىٍاية هع الخقسي اإلعبلف لعائجات قياسي رقع تدجيل هججدا يتع كأف

 الستحجة الػاليات في األنتخنتشبكة عمى اإلعالن إيخادات ( تصػر13الذكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 07/08/2017تاريخ االشالع : www.y2d.me/ar/blog  السرجر: السػقع اإللكتخوني :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .02/00/2012تاريخ تالطالع : www.y2d.me/ar/blog . تلووقغ تاللكتزون  : - 1

http://www.y2d.me/ar/blog
http://www.y2d.me/ar/blog
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 ثانيالفرل الخالصة 
كالسشتجػات  األفكػارآليػة لتػصػيل  باعتبػاريلقج رأيشا في ٌحا الفرل هاٌيػة التدػػيق اإللكتخكىػي 

السدتٍمظ عػغ شخيػق السػديج التدػػيقي باسػتعساؿ احػجث الػسػائل  إلىكالخجهات هغ السؤسدة 
كبالتػػػػالي التدػػػػػيق عسميػػػػة كتقشيػػػػة خاصػػػػة بتمبيػػػػة الحاجػػػػات كالخغبػػػػات  ,التكشػلػجيػػػػة كاالىتخىػػػػت

كسػػػا أف التدػػػػيق عبػػػخ هػاقػػػع  ,قػػػات هعٍػػػع كالتػاصػػػل كاالترػػػاؿ بٍػػػععبل كإقاهػػػةلمسدػػػتٍمكيغ 
سػػٍمة كغيػػخ هكمفػػة لشذػػخ أفكػػار كخػػجهات ػاصػػل االجتسػػاعي يعػػج أيزػػا تقشيػػة كآليػػة سػػخيعة ك الت

زيػادة السبيعػات كاالترػاؿ  إلػىفٍػي تػؤدي  ,اكهشتجات السؤسدات هٍسػا اختمػف هجػاؿ ىذػاشٍ
لكػػغ  ,لستشػعػػة كتمبيػػة الخغبػػات كالحاجػػاتكالستعػػاهميغ كتػػػفيخ الخػػجهات ا الفػػػري بالسدػػتٍمكيغ

ٌػػػحي السػاقػػػع ال تخمػػػػ هػػػغ العيػػػػ  كالدػػػمبيات هػػػغ الجاىػػػب التدػػػػيقي لٍػػػا فسػػػثبل ٌشػػػاؾ بعػػػس 
ٌشػػاؾ هتعػػاهميغ كهدػػتٍمكيغ  آخػػخكهػػغ جاىػػب  ,فػػي ىذػػاشاتٍا االىتخىػػتتدػػتخجـ  السؤسدػػات ال

اختػخاؽ السػاقػع  إلػى باإلضػافةيثقفػػف بٍػا  ال يدتخجهػف ٌحي السػاقػع كال يٍتسػػف بٍػا كال أيزا
فقجاف الثقة بيشٍػا  إلىهسا يؤدي  ,سسعة السؤسدة كالسشتجكتذػيً  األشخاصهغ شخؼ بعس 

ا.  كبيغ جسٍػٌر
عبػػخ ٌػػحي السػاقػػع باعتبػػاري ضػػسغ كلقػػج اختخىػػا هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ كسثػػاؿ عمػػى عسميػػة التدػػػيق 

لٍػا تقشيػة حي العسميػة تسػخ بخصػػات هتتاليػة ك فٍ ,لالتدػيق اإللكتخكىي الحي تعخض لً بالتفري
حدػػا  أك صػػفحة تدػػػيقية عبػػخ الفػػيذ بػػػؾ كسػػا أف عسميػػة التدػػػيق  إىذػػا خاصػػة فػػي كيفيػػة 

 إعػػبلف ىذػػا إيجػػب عمػػى السؤسدػػة  إىسػػاحدػػا  فقػػط ك  إىذػػا تتػقػػف عمػػى  عبػػخ ٌػػحا السػقػػع ال
ككػػػحلظ  ,ر ٌػػػحي السؤسدػػػةالف ػػػة السدػػػتٍجفة التػػػي تتسثػػػل فػػػي جسٍػػػػ  إلػػػىتػجيٍػػػً خػػػاص بٍػػػا ك 

ل تػػػػحكيخ جسٍػػػػػر هػػػػغ أجػػػػ أخػػػػخى  إلػػػػىضػػػخكرة االسػػػػتسخار فػػػػي الحسػػػػبلت التخكيجيػػػػة هػػػػغ فتػػػػخة 
   خجهاتٍا.السؤسدة بعخكضٍا ك 
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 مػاقع التػاصلالتدػيق عبخ 
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 ثالث :تسييج الفرل ال
ػػا أد إف اة لتحقيػػق التشسيػػة السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة تعػػخؼ اىتذػػارا كاسػػع عخبيػػا كعالسيػػا باعتباٌر

تساهٍػاهػغ خػبلؿ  ,االقتراديةاالجتساعية ك   األفػخادبالخػجهات االجتساعيػة كتحقيػق هتصمبػات  ٌا
أها هػغ الشاحيػة  ,ادرات كجمب الستصػعيغ كالستبخعيغكتحديغ أكضاع السحتاجيغ كتذجيع السب

ادية  فٍػػحي السشطسػػات تديػج فػػي الصمػػب عمػػى هشتجػات السؤسدػػات الرػػشاعية كتذػػجيعٍا االقترػ
بػة األفػخادكاكتذػاؼ  اإلىتػاجعمػى  القزػا  عمػى البصالػة كالفقػػخ  إلػىإضػافة  ,ذكي الخبػخة كالسٌػ

خاد التصػعيػػػة كإعػػػػادة تػزيػػػػع الثػػػػخكة كالػػػػجخل عمػػػػى أفػػػػ األعسػػػػاؿفػػػػي  األفػػػػخادهػػػغ خػػػػبلؿ تذػػػػغيل 
 كتدػيق السشتجات السحمية التي تشتجٍا الجسعيات كالٍي ات. كأيزا تذجيع ,السجتسع

كهػػػػغ خػػػػبلؿ ٌػػػػحا الفرػػػػل سػػػػػؼ ىتعػػػػخؼ عمػػػػى ٌػػػػحي السشطسػػػػات كعمػػػػى دكر هػاقػػػػع التػاصػػػػل 
 االجتساعي كأداة تدػيقية فيٍا هغ خبلؿ السباحث التالية :

 ومكانتيا العالسية والعخبية غيخ الخبحية اتالسبحث األول : ماىية السشطس
 متدػيق  في السشطسات غيخ الخبحية البعج الشطخي ل: بحث الثاني الس

التدـــػيق عبـــخ مػاقـــع التػاصـــل االجتســـاعي  فـــي السشطســـات غيـــخ  إدارة:  لـــثالسبحـــث الثا
 الخبحية
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 ومكانتيا العالسية والعخبية غيخ الخبحية اتالسبحث األول : ماىية السشطس
ألف  ,جسيػع عشاصػخ السشطسػات غيػخ الخبحيػة إلػىهغ خبلؿ ٌحا السبحث سػؼ ىقـػ بػالتصخؽ 

تساهػػػا كاضػػحا هػػػغ شػػػخؼ الكتػػا  كالبػػػاحثيغ  ػػػاٌػػحي السشطسػػػات عخفػػػت تصػػػرا كبيػػػخا كٌا  باعتباٌر
 قصاع حجيث كهٍع بالشدبة لؤلفخاد ك السجتسع.

 وخرائريا غيخ الخبحية اتالسصمب األول : مفيػم  السشطس
لٍػػػا كيػػػاف ك خرػػػائز كعشاصػػػخ  األخػػػخى إف السشطسػػات غيػػػخ الخبحيػػػة هثمٍػػػا هثػػػل السشطسػػػات 

ا عغ باقي السشطسات هغ حيث هجاؿ ىذاشٍا .  تسيٌد
 غيخ الخبحية اتالسشطس  الفخع األول :

ي  إلىهغ أجل التعخؼ عمى هفٍـػ السشطسات غيخ الخبحية يجب التصخؽ   بعس السفاٌيع ٌك
 مفيػم السشطسة :-1

 الجراسػات عسػجت كسػا ,هخخجػات إلػى هػجخبلت تحػيل عمى يعسمػف  األفخاد هغ هجسػعة ٌي
 الباحثيغ أكبخ بيغ االتفاؽ السشطسة, ككاف تعخيف في شسػلية أكثخ صػرة إعصا  إلى الحجيثة

جاؼ تحقيق إلى يدعػف  أكثخ أك فخديغ تجسع عغ عبارة السشطسة أف عمى  يخكدك  ،1 هحجدة ٌأ
 تبػادالت, ك عبلقػات عػجة شخيػق عػغ بيشٍػا, فيسػا هتخابصػة عشاصػخ تػاجػج عمػى الشطاـ هفٍـػ

 .2هػحج ٌجؼ تحقيق بغية هتداىجا ك هشطع الكل بقا  هع
 فيسػا الستخابصػة الفخعيػة األىطسػة هػغ هجسػعػة إال ٌػي هػاأك السشطسػة  السؤسدػة فػبف كعميػً
 اإلىتػاج, ىطػاـ البذػخية, السػػارد ىطػاـ هػثبل التبادليػة العبلقػات هػغ هجسػعػة شخيػق عغ بيشٍا,
ػػ كمػي, ىطاـ في كجػدٌا إلى باإلضافة السعمػهات, كىطاـ السالي, الشطاـ التدػيق, ىطاـ  ٌك

 الخارجي. السحيط
 :3التالية الخرائز لجيً كشطاـ السؤسدة ىعتبخ أف إذف ىدتصيع 

                                                           
 في دكتػراي  شٍادة لشيل هقجهة أشخكحة ,"قياس الفعالية التشطيسية  مغ خالل التقييع التشطيسي :"ريخيتأك ت الجيغ ىػر - 1

 هحسػد جاهعة ,التخبية كعمـػ الشفذ عمع قدع ,االجتساعية كالعمـػ اإلىداىية العمـػ كمية ,كالتشطيع العسل ىفذ عمع في العمـػ
 .74ص ,2006 -2005قدشصيشة هشتػري 

قدع عمع  ,الساجدتيخ شٍادة لشيل تخخج أشخكحة ,"االجتساعية العالقات شبيعة و السؤسدة ثقافة :"فػزي  بػدراع -2
خاف  ,كمية العمـػ االجتساعية ,تخرز عمع اجتساع العسل كالتشطيع  ,اجتساع  .32ص , 2014-2013,جاهعة ٌك

 .32ص, السخجع ىفدً 3-
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 بذػكل تعسػل أف يجب كلكغ هتفخقة, خجهات ك كضائف الشطاـ, ٌحا تكػف  هختمفة عشاصخ -
 .السؤسدة هرمحة ترب في ك جساعي

 .البعيج السجى عمى التصػر ك الجيسػهة ك لمبقا  تحقيقً يجب ٌجؼ لجيً الشطاـ ٌحا  -
 .احتخاهٍا يجب التي الزبط لقػاعج يخزع الشطاـ حاٌ -
 .هعً يتفاعل ك الخارجي السحيط هع حجكد لجيً الشطاـ ٌحا -
 تعخيف السشطسات غيخ الخبحية :  -2

تتعجد السدسيات التي يصمقٍػا البػاحثػف عمػى السشطسػات غيػخ الخبحيػة, فسػشٍع هػغ يصمػق عميٍػا 
هدػػسى "قصػػاع التصػػػع" كالػػحي يػػجؿ عمػػى قػػيع هذػػتخكة بػػيغ األعزػػا  أكثػػخ هػػغ هشػػافع كحػػػافد 

في حيغ يصمػق الػبعس اآلخػخ عميٍػا هرػصمح "القصػاع  ,السػارد الستغبلؿاقترادية كسياسية 
ىي يعشػػػػي القصػػػػاع األكؿ يعشػػػػي القصػػػػاع العػػػػاـ أك الحكػػػػػهي كالقصػػػػاع الثػػػػا أف باعتبػػػػارالثالػػػػث" 

كتتعجد السدسيات كالسفاٌيع التي تصمق عمى السشطسػات التػي تقػع  ,القصاع الخاص أك التجاري 
, كتختمػػف ٌػػحي السدػػسيات كالسفػػاٌيع هػػغ ت الحكػهيػػة كهشطسػػات القصػػاع الخػػاصبػػيغ السشطسػػا

ى, فأحياىػػػػػا  تدػػػػػسى "السشطسػػػػػات غيػػػػػخ الخبحيػػػػػة" أك هجتسػػػػػع كثقافػػػػػة إلػػػػػى هجتسػػػػػع كثقافػػػػػة أخػػػػػخ 
"السشطسػػات غيػػخ الحكػهيػػة" أك "السشطسػػات كالجسعيػػػات األٌميػػة" أك "هشطسػػات الشفػػع العػػػاـ" أك 

 1"السشطسات الخيخية كالتصػعية" كأحياىا  يصمق عميٍا هدسى "القصاع السدتقل".
األكثػػػخ شػػػيػعا  لمسشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة ٌػػػػ  االسػػػعأهػػػا فػػػي السسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػعػدية فػػػبف 

"الجسعيػػات كالسؤسدػػات األٌميػػة" تسييػػدا  لٍػػا عػػغ هؤسدػػات القصػػاع الحكػػػهي كشػػخكات القصػػاع 
عػػّخؼ القػػاىػف األردىػػي الجسعيػػات كالٍي ػػات االجتساعيػػة بأىٍػػا أيػػة ٌي ػػة هؤلفػػة هػػغ ك  ,2الخػػاص

خػػػػػجهات االجتساعيػػػػػة سػػػػػبعة أشػػػػػخاص فػػػػػأكثخ غخضػػػػػٍا األساسػػػػػي تشطػػػػػيع هدػػػػػاعيٍا لتقػػػػػجيع ال
لمسػػػاششيغ دكف أف تدػػتٍجؼ هػػغ ىذػػاشٍا, أك عسمٍػػا جشػػي الػػخبح السػػادي كاقتدػػاهً أك تحقيػػق 

جاؼ سياسية  عخؼ تقخيخ التشسيػة البذػخية الرػادر عػغ ك  ,3السشفعة الذخرية أك تحقيق أية ٌأ
ميػػػػة تصػعيػػػػة بأىٍػػػػا " هعٍػػػػج التخصػػػػيط القػػػػػهي بالقػػػػاٌخة السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة هشطسػػػػات ٌأ

                                                           
يع بػػػغ عمػػػي السمحػػػع- 1  ,العمسػػػي كالسصػػػابع الشذػػػخ إدارة ,"السشطســـات غيـــخ ربحيـــة ،أســـذ الشطخيـــة و تصبيقاتيـــا إدارة:"إبػػخٌا

 .7ص , 2004 الخياض,
 .7, ص السخجع ىفدً 2-
 .دار حاهػج لمشذػخ كالتػزيػع ,"التدـػيق فـي السشطسـات غيـخ الخبحيـة إدارة:" عبػج السجيػج البػخكاري , ىطاـ هػسى الدػيجاف -3

 .17ص   ,2009, األردف ,عساف
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تعبخ عغ رغبة األفخاد عمى األخح بالسبادرة كالسباد  في القيػاـ بأىذػصة ك ,  لعزػية ك الشذاطا
ك إىدػػػاىية هحميػػػة كدكليػػػة باالعتسػػػاد عمػػػى الجٍػػػػد  ائتساىيػػػةاجتساعيػػػة هتشػعػػػة لخجهػػػة أغػػػخاض 

كػػػػػحلظ سقػػػػػاـ األكؿ عػػػػػغ شخيػػػػػق حػػػػػث األفػػػػػخاد كالسشطسػػػػػات السختمفػػػػػة ك التسػيػػػػػل الػػػػػحاتي فػػػػػي الك 
 الستحػػػجة األهػػػع كتعػػػّخؼ ,1  تخرػػػيز تسػيػػػل أكبػػػخ ألدا  أىذػػػصتٍا السختمفػػػةالحكػهػػػات عمػػػى 

 لمجساعػػػات خػػػجهاتٍا بتقػػػجيع تٍػػػتع هحػػػجدة رؤيػػػة لٍػػػا هشطسػػػات بأىٍػػػا الحكػهيػػػة غيػػػخ السشطسػػػات
ػػا التػػي الف ػػات أكضػػاع كتحدػػيغ كاألفػػخاد,  فػػي عسمٍػػا يتحػػجد كسػػا اإلىسائيػػة, التػجٍػػات تتجاكٌز

 عػغ كالػجفاع السجتسػع بثقافػة تٍػتع ككػحلظ التأٌيػل, كإعػادة كالصػػار   اإلىسائيػة السذاريع هياديغ
شاؾ هغ يعخفٍػا عمػى أىٍػا ىدػيج غيػخ حكػػهي ,فيً كاالجتساعية االقترادية الحقػؽ  )غيػخ   ٌك

ربحػي( كقػػج تكػػػف كبيػػخة أك صػػغيخة دىيػيػػة أك ديشيػػة كقػػج تعسػػل لرػػالح أعزػػائٍا فقػػط, أك لكػػل 
عمػػػػى قزػػػػايا هحميػػػػة كبعزػػػػٍا اآلخػػػػخ يعسػػػػل عمػػػػى هػػػػغ يحتػػػػاج إلػػػػى هدػػػػاعجة, بعزػػػػٍا يخكػػػػد 

خيػػة تمػػظ التػػػي  ,2 هدػػتػيات كششيػػة أك إقميسيػػة أك دكليػػة عالسيػػة كأكثػػخ التعخيفػػات كاقعيػػة كجٌػ
تذػػػيخ إلػػػى أف السشطسػػػات غيػػػخ الحكػهيػػػة تختمػػػف هػػػغ حيػػػث هٍاهٍػػػا كتصبيقاتٍػػػا العسميػػػة عػػػغ 

ػػا عػػغ القصػػاعيغ إال أىٍػػا تتزػػسغ بعػػس  ,القصػػاعيغ الجكلػػة كالخػػػاص كلكػػغ بػػالخغع هػػغ تسيٌد
الخرػػػائز ,كذلػػػظ الرتباشٍػػػا بقػػػػى الدػػػػؽ هػػػغ خػػػبلؿ األىذػػػصة السػلػػػجة لمػػػجخل, إلػػػى جاىػػػب 

تساهٍػػا بقزػػايا اجتساعيػػة . كهفػضػػية األهػػع الستحػػجة لذػػؤكف البلج ػػيغ أشػػارت بػػأف الذػػخكط 3ٌا
ػػا إلىذػػا  هشطسػػة عيػػخ ربحيػػة أف تكػػػف هشطسػػة ال كأف تكػػػف غيػػخ  ,تتػػػخى ربػػح الػاجػػب تػفٌخ

 4كهمتدهة بالقيع كالسسارسات اإلىداىية العالسية. ,ارية كغيخ حكػهية كهدجمة قاىػىياتج

                                                           

, هجمػة اقترػاديات "دور السشطسـات غيـخ الحكػميـة فـي حسايـة السدـتيمظ:" هرصفى هحسػد دمحم عبج العاؿ عبج الدػبلـ 1-
ا هخبخ العػلسة ك اقتراديات شساؿ إفخيقيا, جاهعة حديبة بػغ  شساؿ إفخيقيا, هجمة عمسية دكرية هتخررة هحكسة, يرجٌر

 .  681, ص 2006بػعمي بالذمف, العجد الخابع, جػاف 
السمتقى ", الحكػمية )األىمية(اإلبجاع السؤسدي وتشسية السػرد البذخي في السشطسات غيخ :" شاد ىايف الرالحر  أسسا  - 2

هػاي  19-18لمفتػخة  كالتغييخ التشطيسي في السشطسات الحجيثة دراسػة كتحميػل تجػار  كششيػة كدكليػة " اإلبجاعالجكلي كالحي " 
 .16ص  البميجة,, جاهعة سعج دحمب, كمية العمـػ االقترادية كعمـػ التدييخ ,2011

, هجمػػة العمػػـػ اإلىدػػاىية, "التصــػعيدورىــا فــي عػلســة الشذــاط الخيــخي و  السشطســات غيــخ الحكػميــة و:" كسػػاؿ هشرػػػري  -3
 .2ص ,30العجد  ,سبتسبخ 2006هجمة الكتخكىية شٍخية 

4
 , 2014 اإلدارية, القاٌخة, هرػخ, العخبية لمتشسية السشطسة ,ة"ع الجػدة في السشطسات غيخ الخبحينط :"عاصع دمحم حدغ - 

 .4ص
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هػػػغ خػػػبلؿ التعػػػاريف الدػػػابقة ىدػػػتصيع أف ىعػػػخؼ السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة أىٍػػػا قصػػػاع يٍػػػتع 
الػحي يػجكر هزػسػىٍا فػي تحقيػق الخفػاي لمسجتسػع ك القزػا   ,بالتشسية االجتساعية كاالقترػادية

تحدػػيغ السدػػتػى  إلػػىأي أىٍػػا تٍػػجؼ  ,بية هثػػل الفقػػخ كاألهػػخاض كالبصالػػةٌخ الدػػمعمػػى الطػػػا 
ػػب  لؤلفػػخادالسعيذػػي  عػػغ شخيػػق أسػػاليب حزػػارية هثػػل التصػػػع كالعسػػل الخيػػخي كتذػػجيع السػٌا

الػػػػجفاع عػػػػغ حقػػػػػؽ األفػػػػخاد سػػػػػا ا كاىػػػػت اجتساعيػػػػة أك كالخجهاتيػػػػة ك  اإلىتاجيػػػػةالرػػػػشاعية ك 
 قاىػىية. اقترادية أك

 غيخ الخبحية اتخرائز السشطسالفخع الثاني :
الستشػعػة ذات  الجسعيػاتلسشطسات كالسؤسدات ك تسثل السشطسات غيخ الحكػهية هجسػعة هغ ا

 :1التي تتدع بجسمة هغ الخرائز هشٍاالسٍاـ السختمفة ك 
أىٍػػػػا تشطيسػػػػات رسػػػػسية تٍػػػػتع بتقػػػػجيع خػػػػجهات هباشػػػػخة أك غيػػػػخ هباشػػػػخة إلشػػػػباع احتياجػػػػات  -

 االجتساعية لمسػاششيغ. السجتسع كتحقيق الخفاٌية
 أىٍا تحكع ىفدٍا هغ خبلؿ هجمذ أهشا .أىٍا تشذأ هدتقمة عغ الجكلة, ك  -
ع بالػقػػت أك الذػػخكات أك التبػػخ أىٍػػا تدػػتفيج هػػغ الرػػجقات كالٍبػػات الشقجيػػة هػػغ قبػػل األفػػخاد ك  -

 التخكات .استقصاع هغ الخاتب ك 
هشٍػػػػا ف ػػػػات خاصػػػػة أك جسيػػػػع أىٍػػػػا تكػػػػػف أدكات جمػػػػب هشػػػػافع لآلخػػػػخيغ أي هشػػػػافع تدػػػػتفيج  -

 الشاس.
 2غيخ ٌادفة لمخبح. هشطسات أىٍا -
الحػػػخص عمػػػى تػػػخؾ هجػػػاؿ كاسػػػع هػػػغ حخيػػػة التحػػػخؾ كالسبػػػادرة لسجػػػالذ األهشػػػا  التػػػي تػػػجيخ  -

 في كل زهاف أكلػيات العسل كهػاششً.  السشطسات  لتقخر  ٌحي
الستبػخعيغ  هدػتػى ٌحي السشطسات عادة بالزػسيخ الحػي لػجى العػاهميغ خاصػة عمػى  ارتباط -

ػػػػحي  ,بعػػػػس قيػػػػادات العميػػػػا لٍػػػػحي السشطسػػػػاتبالعسػػػػل ك  بأىٍػػػػا أكثػػػػخ كفػػػػا ة  تعػػػػخؼ السشطسػػػػاتٌك
 كخجهاتٍا أكثخ جػدة هغ السؤسدات الحكػهية. 

                                                           
 .19ص رشاد ىايف الرالح, هخجع سبق ذكخي, أسسا - 1
2
هجمة اقتراديات  ,"دور السشطسات غيخ الحكػمية في حساية السدتيمظ :"عبج الدبلـ العاؿ هرصفى هحسػد دمحم عبج - 

 .188ص الجدائخ, ,العجد الخابع جاهعة حديبة بغ بػعمي بالذمف ,إفخيقياشساؿ 
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تتمقػػػى السشطسػػػػات الحكػهيػػػػة دعسػػػػا حكػهيػػػػا يأخػػػػح أشػػػػكاال هختمفػػػػة كاإلعفػػػػا ات الزػػػػخيبية   -
حكػهػػة السخكديػػة إضػػافة إلػػى دعػػع الدػػمصات سػػـػ كسػػا تتمقػػى هشحػػا هػػغ الالــخ فػػي كاإلعفػػا ات 

 السحمية.
شبقػػػا لمتذػػػخيعات السجىيػػػة فػػػي السجتسعػػػات الغخبيػػػة الحجيثػػػة تحطػػػى جسيػػػع هشطسػػػات القصػػػاع  -

بالذخرػػػػية االعتباريػػػػة إضػػػػافة إلػػػػى ضػػػػخكرة الحرػػػػػؿ عمػػػػى إذف الدػػػػمصة اإلداريػػػػة   الثالػػػػث
 السخترة عشج التأسيذ كاالستثسار لٍا.

مية كاالعتساد عمى التسػيل الػحاتي كالتستػع باالسػتقبلؿ اإلداري القياـ عمى أساس هبا - درات ٌأ
  فزبل عغ تعجد األىذصة كاألعساؿ كالسذخكعات.

هػضفيٍػػا كفقػػا حجدتػػً قػػػاىيغ العسػػل بحيػػث يكػىػػػف  اختيػػارتتستػػع  بدػػمصة أكسػػع هػػغ حيػػث  -
الفشيػػػيغ هػػػغ الستخررػػػيغ فػػػي هجػػػاؿ الخجهػػػة االجتساعيػػػة, باإلضػػػافة إلػػػى االسػػػتعاىة بػػػبعس 

     اآلخخيغ الحيغ يتصمب كجػدٌع ىػعية الخجهات السقجهة.
أسػػمػ  العسػػل فيٍػػا  يستػػاز بالسخكىػػة حيػػث تدػػتصيع تعػػجيل ىطاهٍػػا كقػاعػػج العسػػل فيٍػػا بػػل  -

ػػػا اإلداري, فٍػػػي التػػػي تحػػػجد لشفدػػػٍا الػػػشطع كالقػاعػػػج اإلداريػػػة الساليػػػة السخىػػػة,  ػػػجافٍا كجٍاٌز كٌأ
   هتصمبات أي تغيخ يحجث في السجتسع.كبأسمػ  أكثخ شػاعية لتشاسب 

تقػـػ عمػػى الجٍػػػد التصػعيػػة لجساعػػة هػػغ األفػخاد السٍتسػػيغ بالخجهػػة العاهػػة يتػلػػػف تشطيسٍػػا  -
ـ أك القػػػػػػاىيغ كالتذػػػػػخيعات التػػػػػي تػػػػػشطع العسػػػػػل االجتسػػػػػاعي اكإدارتٍػػػػػا فػػػػػي إشػػػػػار الشطػػػػػاـ العػػػػػ

 التصػعي. 
 .مجكلة تسارس عسمٍا في إشار الدياسة االجتساعية العاهة ل -
 هػغ ضػغط أك قيػج دكف  العػاـ الرػالح كفػق بشذػاشاتٍا تقػـػ أىٍػا أي الدياسػية, اسػتقبلليتٍا -

 .1السشذأ دكلة كاىت كلػ دكلة أي
تشرب خجهاتٍا عمى أعزائٍا هغ الجرجػة األكلػى سػػا  هػغ األسػػيا  أك ذكى االحتياجػات  -

الخاصة هػغ هعػاقيغ أك هكفػػفيغ أك هػغ الرػع كالػبكع, أك هػغ السدػشيغ أك األشفػاؿ السذػخديغ 
 2 ع.هاأليتاأك 

                                                           
1
 لشيل هقجهة أشخكحة ,"التجخل إلى اإلندان حقػق  عغ الجفاع مغ اإلندانية الحكػمية غيخ السشطسات:" ساسي عمي بغ - 

 ,الجكلية الجراسات قدع , الجكلية كالعبلقات الدياسية العمـػ كمية ,الجكلية كالعبلقات الدياسية العمـػ في الجكتػراي  شٍادة
 .30ص ,2015-2014/ 03الجدائخ جاهعة

 .20ص رشاد ىايف الرالح, هخجع سبق ذكخي, أسسا  - 2
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 ىجافياأنػاع السشطسات غيخ الخبحية و أ:  نيالسصمب الثا
الشذػاشات التػي تسارسػٍا خبحية حدب العجيػج هػغ السعػاييخ ك اللقج تعجدت أىػاع السشطسات غيخ 

ػػجاؼ تأسدػػت هػػغ أجمٍػػا كتدػػعى  تحقيقٍػػا كفػػق خصػػط إسػػتخاتيجية هػضػػػعة  إلػػيكسػػا أف لٍػػا ٌأ
 في الخصة الكمية لٍا.

 السشطسات غيخ الخبحية أنػاع الفخع األول :
هفٍػػػـػ السشطسػػػات غيػػػخ الحكػهيػػػة بالسعػػػاييخ التػػػي اسػػػتخجهت ,كػػػالحجع كالعزػػػػية  ارتػػػبطلقػػػج 

 :1كالػضيفة كالتي عمى أساسٍا تع ترشيفٍا إلى األىساط التالية 
 : هشطسات هحمية, هشطسات كششية, هشطسات أجشبية كدكلية.التػزيع الجغخافي -
 خفي.: زراعي, خجهي, صشاعي أك حالسعيار الػضيفي ونػعية األنذصة -
 : رجاؿ, ىدا .معيار حدب الجشذ -
 : كبيخة, صغيخة.معيار الحجع -
 شبقة كسصى. ,: هدارعيغ, عساؿالسعيار الصبقي -
 اثشي.  ,: ديشي, عخفي, قخابيالسعيار الثقافي -

  : 2كسا أف ٌشاؾ تقديسات أخخى لمسشطسات تتزسغ أربع جػاىب ٌي
كبٍػػا هػػػضفيغ هثػػل هكاتػػب الزػػساف  ,يزػػسٍا تذػػخيع كتسػيػػل حكػػػهي مشطســات حكػميــة: -

 االجتساعي.
 يسػلٍا األٌالي هثل الجسعيات الخيخية الخاصة.: تقـػ بالجٍػد األٌمية ك مشطسات أىمية -
 يذتخؾ في إدارتٍا كتسػيمٍا الحكػهة كاألٌالي. مشطسات مذتخكة: -
ػػػي هشطسػػػات الخفاٌيػػػة االجتساعيػػػة هثػػػل هشطسػػػة اليػىدػػػكػ كالسشطسػػػمشطســـات دوليـــة - ات : ٌك

 التابعة لؤلهع الستحجة.
ا, لكشٍػا الخبحية في العالع شخقا ك تتشػع السشطسات غيخ ك   غخبا إلى درجة يرعب هعٍا حرػٌخ

  :3ال تخخج عغ األىػاع الثبلثة التالية

                                                           
 .3ص كساؿ هشرػري, هخجع سبق ذكخي, -1
 .3ص السخجع ىفدً- 2
ابي كمثـػ - 3 تخخج لشيل شٍادة  أشخكحة ,"الجسعيات الجدائخية نسػذجا ،اليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخ:"ٌك

 .9ص .2011-2010, جاهعة بػهخداس ,فخع تدييخ هشطسات ,في العمـػ االقترادية الساجدتيخ
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ٌػػػي التػػػي تشذػػأ بتخرػػػيز هػػػاؿ هعػػػيغ لسػػػجة غيػػػخ هعيشػػػة : ك السشطســـة الخيخيـــة الخاصـــة - 1
الخعايػػة أك أك ألي عسػػل آخػػخ هػػغ أعسػػاؿ البػػخ ك  فشيػػة,لمعسػػل ذي صػػفة إىدػػاىية أك عمسيػػة أك 

تشحرػخ تقترخ هشفعتٍا عمػى أفػخاد أك جٍػات هعيشػة أك ع العاـ دكف قرج الخبح السادي, ك الشف
 ذلظ كفق ىطاهٍا.عزػيتٍا في أشخاص هعيشيغ ك 

الخػػػػجهات خػػػػجهات االجتساعيػػػػة ىقػػػػجا أك عيشػػػػا ك : تٍػػػػجؼ إلػػػػى تقػػػػجيع الالجسعيــــة الخيخيــــة - 2
أك الثقافيػػػة أك الرػػػحية هسػػػا لػػػً عبلقػػػة بالخػػػجهات اإلىدػػػاىية دكف أف يكػػػػف ٌػػػجفٍا  التعميسيػػػة

 الحرػؿ عمى الخبح السادي.
ٌػي كػل جسعيػة أك هشطسػة : ك السشطسات الخيخية و الجسعية الخيخية ذات الرفة العامـة - 3

عيػػػة يتػػاـ أك جسبغيػػػة تحقيػػق هرػػمحة عاهػػة, هثػػػل إىذػػا  دار لخعايػػة األ ٍائببىذػػايقػػـػ األفػػخاد 
سيتٍا في أىٍا تدتٍجؼ تحقيق السرمحة العاهة شأىٍا في ذلظ شػأف لمجفاع السجىي, ك  تتجمى ٌأ

 .اإلدارات العاهة
 الترشيف الجولي لمسشطسات غيخ الخبحية : الفخع الثاني: 

 :1يمي يتسثل الترشيف الجكلي لمسشطسات غيخ الخبحية فيسا
 .كالتخفيٍيةالثقافية السشطسات  السجسػعة األكلى:  -
 .التعميسية كالبحثيةالسشطسات  السجسػعة الثاىية : -
 .الرحية السشطسات السجسػعة الثالثة:  -
 .الخجهات االجتساعية : هشطساتالسجسػعة الخابعة  -
 .البي ية السشطسات السجسػعة الخاهدة:  -
 .كاإلسكافالتصػيخ هشطسات  السجسػعة الدادسة:  -
 .االستذارات القاىػىية كالدياسية هشطساتالسجسػعة الدابعة:   -
  .الخيخية كالتصػعية السشطساتالسجسػعة الثاهشة:   -
 .الجكلية األىذصة السشطساتالسجسػعة التاسعة:   -
 .الجيشية السشطسات السجسػعة العاشخة :   -
 .ت كاالتحادات السٍشيةاالسجسػعة الحادية عذخ :السشطس  -
 

                                                           
 .18/19/20ص ,ىطاـ هػسى الدػيجاف هخجع سبق ذكخي - 1
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 .الفخع الثالث :أىجاف السشطسات غيخ الخبحية 
يتدعى لتحقيقٍا ٌحي السشطسات هجسػعة هغ األٌجاؼ التي  ٌشاؾ  :1ٌك

 خجهة السجتسع كتقجيع أكجً الخعاية االجتساعية ألفخادي كجساعاتً السحتاجة.  -
 القياـ بجكر ريادي في التشسية السحمية. -
 الفقيخة كالسحتاجة.  ختقجيع السداعجات كالجعع السالي كالعيشي لؤلس -
ع. االٌتساـ -  بتصػيخ القجرات الفشية كالعمسية لؤلعزا  كغيٌخ
 ككبار الدغ. كجدجيا   هداعجة السعاقيغ عقميا   -
اإلسػػػػٍاـ فػػػػي رفػػػػع كشػػػػسػؿ هدػػػػتػى الخػػػػجهات الصبيػػػػة كالرػػػػحية لكػػػػل السشػػػػاشق الجغخافيػػػػة  -

 السختمفة.
ا هغ الشاحي -  االجتساعية كالثقافية . تيغالشٍػض بالسخأة كتصػيٌخ
 القياـ بالسذاريع الخيخية . -
 اىة كرياض األشفاؿ كهخاكد ألعا  االٌتساـ بالصفػلة كرعايتٍا عغ شخيق إىذا  دكر لمحز -

بيشيـــا وبـــيغ  واالخـــتالفوأوجـــو الذـــبو  لسشطســـات غيـــخ الخبحيـــةا: أىسيـــة ثالـــثالسصمـــب ال
 السشطسات الخبحية

تساهاتٍػا باختبلؼتختمف هجاالت ىذاط عسل السشطسات غيخ الحكػهية   جافٍا ككسػائمٍا كٌا  ٌأ
ذلػػظ أىٍػػػا تخكػػػد عمػػػى عػػجد كبيػػػخ هػػػغ االٌتساهػػػات االقترػػادية كاالجتساعيػػػة كالرػػػحية كالبي ػػػة 

كػػػحلظ هشٍػػػا هػػػغ يتػػػػزع ىذػػػاشٍا هحميػػػا كهشٍػػػا هػػػغ يتػسػػػع  ,كاإلىدػػػاىية عمػػػى اخػػػتبلؼ أىػاعٍػػػا 
 2 .ششية, كهشٍا هغ يكػف ىذاشٍا عالسياخارج الحجكد الػ 

 األىسية االجتساعية لمسشطسات غيخ الخبحيةالفخع األول : 
سية السشطسات غيخ ال   :3هغ الشاحية االجتساعية هغ خبلؿ األبعاد التالية خبحية تتجمى ٌأ

 .حخية التجسع  -
 .التداهحالتعجدية ك  -

                                                           
خة بشت فٍج الداهل ,عثساف  اإللًعدة عبج العديد عبج  -1  ,ة"فة الدعػدية نحػ الجسعيات الخيخياتجاىات الرحا:"الجٌػ

 جاهعة السمظ سعػد, ,اإلىجازات كالسعػقاتة, السسمكشػاف الجسعيات الخيخية في بع ,الشجكة الكبخى التابعة لسخكد البحػث
 .4ص ,هتػفخ عمى االىتخىت ,الدعػدية ,هخكد الجراسات الجاهعية

 .21ص , هخجع سبق ذكخي,رشاد ىايف الرالح  أسسا  -2
ابي كمثـػ 3-  .17ص هخجع سبق ذكخي,, ا"،الجسعيات الجدائخية نسػذجاليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخ :"ٌك



 ربحيتانانتضىيك ػبر مىالغ انتىاصم في انمنظماث غير                      انفصم انثانث2 
 

 
- 163 - 

 .سيادة القاىػف االستقخار االجتساعي ك   -
 .التشسية االجتساعيةتكاهمة في كافة هجاالت الخعاية ك هتشفيح بخاهج  -
 .التػاصل بيغ هختمف شبقات السجتسع  -

 .: األىسية االقترادية لمسشطسات غيخ الخبحيةالفخع الثاني 
سية السشطسات غيخ الخبحية هغ الشاحية االقترادية هغ خبلؿ األبعاد التالية   :1كتتجمى ٌأ

  السداٌسة في هكافحة الفقخ .1

 الكفا ة في تقجيع الخجهات بسدتػيات جيجة .2
   السداٌسة في إعادة تػزيع الجخل ك الثخكة بيغ ف ات السجتسع .3

 زيادة الخفاي االجتساعي  .4
 زيادة الصمب عمى الدمع ك الخجهات  .5
 2لجسيع الستصػعيغاالستثسار لػقت الفخاغ  .6
 االرتباط الػثيق بيغ حجع العسل الخيخي ك الجخل القػهي   .7
 العسل الخيخي في زيادة فخص العسل في االقتراد يداٌع قصاع .8

سيػػػة كبيػػػخة فػػػي جسيػػػع السيػػػاديغ  حدػػػب هػػػا  االجتساعيػػػةسػػػبق ىبلحػػػظ أف ٌػػػحي السشطسػػػات لٍػػػا ٌأ
يغ هعاهمػػة السحتػػاجفٍػػي كسػػيمة تجعػػل األفػػخاد يتعػػاهمػف هػػع الفقػػخا  ك  ,ك الثقافيػػة االقترػػاديةك 

أهػػػا هػػػغ الشاحيػػػة  ,هدػػػاعجة السخضػػػى كالسحتػػػاجيغ إلػػػى باإلضػػػافة ,جيػػػجة كيحدػػػػف بسعاىػػػاتٍع
خ الدمبية في السجتسع  االقترادية فٍحي السشطسات ساعجت في القزا  عمى العجيج هغ الطػٌا
 السحمي. اإلىتاججتساعي كتذجيع السشتجيغ الرغار ك البصالة كزيادة الخفاي اال,هثل: الفقخ

 ة والسشطسات الخبحيةالفخع الثالث : أوجو الذبو بيغ السشطسات غيخ الخبحي
 :3في الشقاط التالية  السشطسات غيخ الخبحية كالسشطسات الخبحية تتذابً

سػا ىفدػً االقترػادي الشطػاـكبلٌسػا جػد ا هػغ   - إلىجػاز  كالبذػخية الساليػة السػػارد يدػتخجهاف ٌك
 أعسالٍع.

                                                           

ابي كمثـػ 1-  .18ص هخجع سبق ذكخي,, ا"اليادفة لمخبح،الجسعيات الجدائخية نسػذج التدػيق في السشطسات غيخ :"ٌك
2
يع السبلكي  - د الػششي لؤلبحاث كالجراسات هجاد, السخك ,ي"يخي في تعديد االستقخار االقتراددور العسل الخ:" أحسج إبخٌا

 .16ص األردف, الكخؾ,

", لمـخبح اليادفـة غيـخ الػحـجات فـي الحكـػمي السحاسـبي الشطـام لييكمـة مقتـخح أنسـػذج :"القخيذػي حدػيغ عمػي ٌشػا -3
 .22, ص2015أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي في السحاسبة, كمية االقتراد, جاهعة دهذق, سػريا, 
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 . كخجهات سمع إلى كيحػلٍا الشادرة السػارد عمى يحرل ٌساكبل  -
خ   - ككبلٌسػػا يشغبػػي أف يسمػػظ ىطػػاـ عسميػػات اإلدارة الساليػػة تتذػػابً فيسػػا بيشٍسػػا هػػغ حيػػث الجػػٌػ

  هػةبالسبل تترػفي التػ اتالبياىػ لتدػمع كاآلخػخيغ الحكػهيػة كاألجٍػدة لمسػجيخيغ هعمػهػات
 . الشادرة السػارد استخجاـ كتقػيع , كالخقابة التخصيط غخاضأل كالػقتية

 فأ لزػسافا أساسػ يعج تاالتقشي كتقػيع , كالخقابة الكمف تحميل بفف درةاى السػارد كػف  بدبب  -
 . ككف  كفعاؿ اقترادي بذكل استغمت السػارد

 قػج صاالخػ عاكالقصػ الحكػهػة هثػل بٍةاهتذػ تاهشتجػ يشػتج قمػجا ٌسػكبل الحػاالت بعػس فػي  -
 . الكٍخبا  أك الرحية الخجهات أك الشقل أىطسة تذغل

 بيغ السشطسات غيخ الخبحية والسشطسات الخبحية االختالفالفخع الثالث : أوجو 
 : 1في الشقاط التالية السشطسات غيخ الخبحية كالسشطسات الخبحية طٍخ أكجً االختبلؼ بيغت

 بيغ السشطسات غيخ الخبحية والسشطسات الخبحية ختالفأوجو اإل(  06الججول رقع )
 السشطسات غيخ الخبحية السشطسات الخبحية الدسة
 وثقافي اجتساعي وخيخي  شابع ذات وخجمات مشافع تقجيع السمكية لحقػق  الثخوة وتعطيع الخبحية تعطيع الغخض

 قميل بسقابل أو مقابل بجون 
 أو حرز صػرة في السال رأس يتسثل السمكية

 السديسيغ – الذخكاء مغ مقجمة أسيع
 السشافع فخادهأ يقجم الحي السجتسع أو لمجولة

 االجتساعية والسشتجيات الجسعيات مثل والخجمات
 الخجمات أو / و السشتجات وبيع إنتاج العسميات

 الترشيع تكمفة يتجاوز بدعخ
 التبخعات جسع و الخجمات تقجيع

 ،االستثسار عمى والعائج ، الخبح مقجار مقاييذ الشجاح
 السالي والػضع

 عميياالتي الحرػل تع التي يخاداتواإل األمػال كسية
 ورضا السعمغ الغخض حدب أنفقت

 الخجمة ومتمقي العسالء
 تخزع أساسي أمخ ىػ العسالء رضا الفائجة والعالقات

 السدتثسخ إدارة عمى لمديصخة
 لمديصخة تخزع زخائبال دافعػ ، السداىسػن 

 الدياسية اإلدارة عمى
 معاييخ ومجمذ الحكػمية السحاسبة معاييخ مجمذ السالية السحاسبة معاييخ مجمذ السعاييخ السحاسبية

 السالية السحاسبة
 الستبخعػن  – الجولة السسػلػن  – السالكػن  مرجر التسػيل

 .21ص ,هخجع سبق ذكخي ,القخيذي حديغ عمي ٌشا  السرجر :

 

 
                                                           

 .21ص ,هخجع سبق ذكخي القخيذي, حديغ عمي ٌشا  -1
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 خبحية عالسيا وعخبياال: مكانة السشطسات غيخ صمب الخابع الس
تساهػػا اىتذػػارلقػػج عخفػػت السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة  ػػ كٌا حا بدػػبب زيػػادة كاسػػعا عخبيػػا كعالسيػػا, ٌك

هػػػػػجى هدػػػػػاٌستٍا فػػػػػي زيػػػػػادة التشسيػػػػػة كعػػػػػي أفػػػػػخاد السجتسػػػػػع باألعسػػػػػاؿ التصػعيػػػػػة كالخيخيػػػػػة ك 
 االجتساعية كاالقترادية.

 األول : وضع السشطسات غيخ الخبحية عالسيافخع ال
لٍػػا  , إال أفر فػػي تعػػجاد السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػةبسػػا أف الػقػػت الحاضػػخ عػػخؼ ضٍػػػر كتصػػػ 

ػػػا خػػػبلؿ الحػػػخك  التػػػي عاشػػػتٍا الذػػػعػ  ميػػػكجػػػحكر عخق اهتػػػجاد ة كتاريخيػػػة حيػػػث بػػػجأ ضٍػٌر
 العخبية كالحخك  األٌمية التي شٍجٌا العالع هغ قبل.

 أوال : التصػر التاريخي لمسشطسات غيخ الخبحية
ػع ٌػحي التصػػرات هػا لقج  حجثت تصػرات هٍسة في هيجاف الخجهػة االجتساعيػة التصػعيػة كهػغ ٌأ
 :                                                  1يمي

التػػي بػػجأت  (CHARITY ORGANIZATION)ضٍػػػر حخكػػة جسعيػػات اإلحدػػاف /1
حي الجسعيات قج كسعت هغ دائخة السذاركة السجتسعيػة ـ 1869عاـ  في هجيشة لشجف ببىجمتخا ٌك

فقخا  عمػػػى بعػػػس األسػػػذ كاسػػػتصاعت تشطػػػيع الجٍػػػػد األٌميػػػة فػػػي هيػػػاديغ البػػػخ كاإلحدػػػاف بػػػال
                    .اإلىداىية الدمسية 

ٌػػي هؤسدػػة ك حػخكػػػة اإلصػػبلح فػػي الجاهعػػػات إلػػػى قيػػاـ حػخكػػػة السحػػػبلت االجتساعيػػة /أدت 2
   .اجتساعية تشذأ في األحيا  الذعبية الفقيخة التي يشتذخ فيٍا الفقخ كاآلفات االجتساعية األخخى 

التػي ىذػأت بٍػا  ج هرخ هغ أكائل الػجكؿ العخبيػةع  , كتُ تيغ الحخكتيغالببلد العخبية بٍا تأثخت/3
, حخكػػػػة جسعيػػػات اإلحدػػػػاف فػػػي إىجمتػػػػخا , فبػػػػجأت فػػػي هرػػػػخ حخكػػػة تذػػػبًالجسعيػػػات الخيخيػػػة

ثػع  ,ثع الجسعية القبصية كجسعية العخكة الػثقى ,فأىذ ت في القاٌخة الجسعية الخيخية اإلسبلهية
ػي تذػبً حخكػة السحػبلت , كسا السػاساة اإلسبلهية جسعية أىذ ت هحػبلت الػخكاد فػي القػاٌخة ٌك

 .االجتساعية

, فبف ىذأة الجسعيات األٌميػة فػي البحػخيغ كالكػيػت تعػػد إلػى الفتػخة هػا أها في الجكؿ الخميجية
ػػ, كتُ اتيات كالدػػتيشيبػػيغ الخسدػػيش التػػي  1985كعػػاـ  1968 يج الحقبػػة السستػػجة هػػا بػػيغ عػػاهع 

سػػػاف األٌميػػػة فػػػي دكلػػػة اإلهػػػارات العخبيػػػة الستحػػػجة كسػػػمصشة عُ  شػػػٍجت ىذػػػأة هعطػػػع الجسعيػػػات

                                                           
خة بشت فٍج الداهل عثساف, اإللًعدة عبج العديد عبج - 1  .1ص هخجع سبق ذكخي, ,الجٌػ
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كالسسمكة العخبية الدعػدية كجسعية الٍبلؿ األحسخ بفخعٍا الشدػي فػي قصػخ كبعػس الجسعيػات 
كبعػج ذلػظ اىتذػخت الجسعيػات  ,السٍشية في البحخيغ ككحلظ بقية الجسعيػات األٌميػة فػي الكػيػت

ىذػػاشٍا فػػي بػػاد   اىحرػػخكهػػع أف غالبيػػة ٌػػحي الجسعيػػات  عػػالع,الخيخيػػة فػػي هختمػػف أىحػػا  ال
خػػػجهاتٍا سػػػخعاف هػػػا تصػػػػرت فتعػػػجدت  األهػػػخ عمػػػى تقػػػجيع السدػػػاعجات الساليػػػة كالعيشيػػػة إال أف

كقػػػج تصػػػػرت أعسػػػاؿ الخيػػػخ فػػػي السسمكػػػة, كاتخػػػحت أشػػػكاال   ,1هجػػػاالت السدػػػاعجة كالخػػػجهات 
, ثػػػع اتخػػػحت هػػػجى أكسػػػع فيسػػػا يعػػػخؼ هتعػػػجدة بػػػجأت بػػػالجٍػد الفخديػػػة كبالذػػػكل العػػػائمي القبمػػػي

ثػػػع , التػػػي تػػػػزع حرػػػيمتٍا عمػػػى السحتػػػاجيغ فػػػي السشاسػػػبات الجيشيػػػة كاألعيػػػاد برػػػشاديق البػػػخ
ككػحلظ  ,تػسعت خجهات ٌحي الرشاديق فاهتجت إلى رعاية السخافق العاهة هػغ هدػاجج كهقػابخ

خ ذلػػظ هػػغ السدػاعجات الرػػحية كهدػاعجات اإلعاىػػة عمػى الػػدكاج كتحدػػيغ أهػاكغ الدػػكغ كغيػ
 2 .الخجهات التي تقجهٍا في جسيع هشاشق السسمكة

تستكسا  كلية تشطػيع الجٍػػد األٌميػة باسػع ىطػاـ الجسعيػات كالسؤسدػات الخيخيػة ؤ الػزارة بسد ٌا
بػضع المػائح األساسية كالتعميسات الخاصة بتأسيذ الجسعيات الخيخية  كقاهت أيزا   ,األٌمية

, فشذػػأت فػػي الػػببلد جسعيػػات هتعػػجدة كدعسٍػػا فشيػػا   كهعشػيػػا   كهدػػاعجتٍا هاديػػا   كتدػػجيمٍا رسػػسيا  
ػػجاؼ ىبيمػػة كهتشػعػػة بعػػج أف شػػعخ السػاششػػػف بسدػػ كلياتٍع ككاجبػػاتٍع تجػػاي إخػػػاىٍع هػػغ ؤ ذات ٌأ

عمػػػى تذػػػجيع السػػػػاششيغ لتأسػػػيذ السديػػػج هػػػغ الجسعيػػػات  ذكي الحاجػػة. كتحػػػخص الػػػػزارة دائسػػػا  
لصاقػات  اسػتثسارا   كفشيػا   تعسػل عمػى دعسٍػا هاديػا  ك  ,الخيخية لتشتذخ في هختمف هشاشق السسمكػة

اإلسػػبلهي  كالحػػب الكػػاهغ لمػػػشغ تحقيقػػا لمتكافػػل االجتسػػاعي الػػحي يحػػس عميػػً الػػجيغ الخيػػخ
 .3 الحشيف

 ثانيا:مخاحل ضيػر السشطسات غيخ الخبحية
ا فػػػػي  إف السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة هػػػػخت بالعجيػػػػج هػػػػغ التصػػػػػرات كالسخاحػػػػل كيسكػػػػغ اخترػػػػاٌر

 4 األجياؿ التالية: السخاحل أك 
                                                           

ت االجتساعية كالعسالية, سمدمة الجراسا ,"العسل االجتساعي التصػعي في الجول العخبية الخميجية:"باقخ سمساف الشجار - 1
 .16ص ,1992 ,( 11, العجد )جتساعية بالجكؿ العخبية الخميجية, هكتب الستابعة لسجمذ كزرا  العسل كالذ ػف االالبحخيغ

خة بشت فٍج الداهل عثساف, لًاإلعدة عبج العديد عبج - 2  .2ص هخجع سبق ذكخي, ,الجٌػ

 السعػقيغ تأىيل مجال في السرخية األىمية الجسعيات دور لتفعيل مقتخح ترػر :"الباقي عبج الطاٌخ عبج ىادي عدة- 3
ا , تخرز تخبية هقارىة, كمية التخبية, جاهعة الساجدتيخهقجهة لشيل شٍادة  أشخكحة ,"الجول بعس خبخات ضػء في حخكي 

,  .142ص  , هتػفخة عمى االىتخىت,هرخ الفيـػ
 . 2, ص 2007 ,, كتا  األٌخاـ االقترادي, هرخ"تشسية مػارد السشطسات غيخ الحكػمية:"عصية حديغ أفشجي- 4
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  تبجأ رسػالتٍا, التػي عػادة هػا كاىػت تسثػل السجتسػع : ككاىت تقـػ السشطسة فيً ك الجيل األول
حيػث كاىػت ", إلغاثػةجيػل اتػجريجي, ك قػج سػسي ٌػحا الجيػل   " في االىتذػار بذػكل السحمي,

تمظ السشطسات ىتاجا ألزهات هحجدة في السجتسعات السحمية يشتج عشٍا تجخل حكػػهي ال يقػجـ 
ششيغ كػخد فعػل لئلخفػاؽ الحكػػػهي, حمػػال هشاسػبة فيبػجأ العسػل التصػػػعي فػي الطٍػػر بػيغ السػػػا

 قج اقترخ عسل هشطسات ٌحا الجيل عمى تقجيع السداعجات ألفخاد السجتسع.ك 
  تدػاع خػارج ىصػاؽ السجتسػع السحمػي فػي االالخبحيػة  أخػحت السشطسػات غيػخ: الجيل الثـاني
ألهػػخ الػػحي دفػػع الػػبعس ليصمػػق بػػجأ العاهػػل االقترػػادي يػػجخل بعػػس الذػػي  فػػي أعسالٍػػا, اك 

 شبكات األعساؿ الرغيخة ."" عميٍا
 :القػجرة عمػى سشطسات أفزل هغ ىاحيػة السؤسدػية ك أصبحت هغ خبللً تمظ ال الجيل الثالث

ػا كاحػجة التغمغػل فػ هػغ هؤسدػػاتً كيعػخؼ ٌػحا الجيػػل ي السجتسػع كسػػا تػع االعتػخاؼ بٍػػا باعتباٌر
 .  "السشطسات التشسية السؤسدية الستػاصمة  "

ع هخاحػل ضٍػػر السشطسػات غيػخ الخبحيػة حيػث أىػً فػي كػل هخحمػة  إف السخاحل الدابقة تسثل ٌأ
ػا هػع الحػخك  تسيدت بٍا ٌحي السشطسات بسسيدات هعيشة فسثبل في السخحمة أكلػى تػ داهغ ضٍػٌر

هسا أدى إلى تػجً عسمٍا حػؿ اإلغاثة كالعسل التصػعي كهكافحػة األهػخاض كالسجاعػة كالفقػخ 
 الثقافة.ك  االقترادأها السخحمة الثاىية كالثالثة دخمت ٌحي السشطسات هجاالت أخخى هثل 

 عالسيا السشطسات غيخ الخبحية انتذار ثالثا :
, ك  لقػػج ىسػػت السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة  اد عػػجد أعزػػائٍا ك تشػعػػت ف اتٍػػا ز فػػي العقػػج السشرػػـخ
هشطسػػات شػػعبية هػػغ  ابتػػجا عبػػخ الحػػجكد الجكليػػة  اترػػاالتذػػابكا ك  كازدادتهدػػتػيات عسمٍػػا, ك 

السػارد إلى هشطسات دكلية ضخسة ذات ىفػػذ كبيػخ, هشطسػة العفػػ الجكليػة هحجكدة اإلهكاىات ك 
ي أكثػػخ هػػغ هػػع هشطسػػات هساثمػػة فػػ تعػػاكف لٍػػا هكاتػػب أك ميػػػف عزػػػ ك كثػػخ هػػغ ههػػثبل لػػجيٍا أ

ع السػؤثخ بمجا حػؿ العالع, كلجيٍا هػضفيغ كباحثيغ يبحثػف كيشدقػف ك  90 يزػغصػف بحزػػٌر
كػػحلظ الدػػبلـ األخزػػخ التػػي تقػػجر ك  ,غ السػػؤتسخات كالسؤسدػػات الجكليػػة كاإلقميسيػػةفػػي العجيػػج هػػ

األخيػخة هػغ القػخف العذػخيغ  ةفخبلؿ العقػد الثبلث ,هميػف دكالر 400هيداىيتٍا الدشػية بحػالي 
أربع هخات حيػث بمػغ عػجد السشطسػات غيػخ الخبحيػة فػي  تزاعف عجد السشطسات غيخ الخبحية

% هشٍػا قائسػة  48هميػف هشطسة, ثمثيٍا هشطسات خيخيػة  1.5الػاليات الستحجة األهخيكية إلى 
اإلىدػػاىية, فػػي جسيػػع األعسػػاؿ الجيشيػػة كاإلغاثػػة ك  عهميػػػف هتصػػػ  90لػػجيٍا عمػػى أسػػاس ديشػػي ك 
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سػػاعات أسػػبػعيا تصػػػع فػػي جسيػػع التخررػػات حيػػث بمػػغ حجػػع التبخعػػات فػػي عػػاـ  5بػاقػػع 
ٌػػػحا غيػػػخ هيداىيػػػات % ألغػػػخاض ديشيػػػة ك  83الر أهخيكػػػي, هميػػػار دك  212هػػػا يعػػػادؿ  2002

 1.هجمذ الكشائذ العالسي
هػػػع  بتعػػػاكف ي هعطػػػع دكؿ الجشػػػػ , فيػػػتع فػػػ أهػػػا فيسػػػا يخػػػز إىذػػػا  السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة

فػػػي قيػػػاـ ٌػػػحي السشطسػػػات السشطسػػػات العالسيػػػة كالٍي ػػػات الجكليػػػة, حيػػػث تدػػػاٌع األهػػػع الستحػػػجة 
ٌكػػػحا أصػػػبحت السشطسػػػات غيػػػخ كسػػػا سػػػاٌست فػػػي ربػػػط بعزػػػٍا الػػػبعس, ك الػػػجعع بالتسػيػػػل ك 

التشفيحيػػة لبخىػػاهج األهػػع الستحػػجة فػػي تشفيػػح سياسػػتٍا لمتغييػػخ فػػي دكؿ العػػالع,  تالخبحيػػة األدكا
 .2 خاصة في العالع الثالث

شػػػخكات هتعػػػجدة الجشدػػػيات فٍػػػي تقػػػـػ بف السشطسػػػات العالسيػػػة الجكليػػػة, ك إضػػػافة إلػػػى ذلػػػظ فػػػ 
 مػػة عالسيػػةتذػػكل تجسعػػا قػيػػا لٍػػحي السشطسػػة تحػػت هطل السشطسػػات غيػػخ الٍادفػػة لمػػخبح, ك بتسػيػػ

فػػػي إيجػػػاد  االىتخىػػػتشػػػبكة  اسػػػتغمتالذػػػخكات العػػػابخة لمقػػػارات, حيػػػث هػػػغ السشطسػػػات الجكليػػػة ك 
تخصػط بعػس ٌػحي خبػخات ك تكػػيغ بشػػؾ السعمػهػات, ك الفيسا بيشٍا كتبادؿ السعمػهات ك  تشديق

كشبكات التمفديػػف كالرػحف  االىتخىتالسشطسات ضسغ إستخاتيجية هتصػرة لمتأثيخ عمى شبكة 
جػػل التػػأثيخ عمػػى الػػخأي العػػاـ حيػػث اسػػتصاعت بعزػػٍا أف تغيػػخ فػػي سياسػػة السجػػبلت هػػغ أك 

ٍا تٍتع بحقػػؽ العػاهميغ عغ شخيق جعم NIKE بعس الذخكات الستعجدة الجشديات هثل شخكة
 ROYAأيزػػا شػػخكة ك  MANSANTO  كػػحلظ هخاقبػػة السشتجػػات السعجلػػة جيشيػػا لذػػخكةلػػجيٍا, ك 

DUTCH SHELL .الكثيػخ هػغ الحكػهػات الغخبيػة, تجػج الثقػة فػي حيػث أف  حػؿ قزػايا البي ػة
كفػا ة أىٍا تذكظ في هرػجاقية الحكػهػات ك لتسػيل بخاهجٍا, في حيغ  السشطسات غيخ الخبحية

ا لؤلهػاؿ السقجهة لٍا في تحقيق بخاهجٍا  .3استثساٌر
تساهاتٍػػػػا  اسػػػػتجابة لديػػػػادةك  الصمػػػػب عمػػػػى خػػػػجهات ٌػػػػحي السشطسػػػػات كتػسػػػػع أىذػػػػصتٍا كتشػػػػػع ٌا
ػػجافٍا,ك  فقػػج رصػػج بٍػػا أهػػػاؿ ضػػخسة, حيػػث قػػجهت ٌػػحي السشطسػػات عذػػخ هبليػػيغ دكالر هػػغ  ٌأ

دكالر هداعجات عبخ البحار, ك أصبحت ٌحي السشطسات تؤتسغ عمى السبػالغ  هميار 60أصل 
 التػسػػع فػػػي إىذػػا  هشطسػػػات غيػػخ الخبحيػػػةك  االىتذػػػارإف ٌػػحا  ,العػػػالع الكبيػػخة يػػتع تػزيعٍػػػا فػػي
تساهاتٍػاا كلػج تػسػعا فػي دعسٍػكاالٌتساـ الستدايج بٍا ك  أىذػصتٍا, حيػث ضٍػخت أىػػاع ججيػجة ك  ٌا

                                                           
ابي كمثػ  -1  .22ص هخجع سبق ذكخي, ,"الجسعيات الجدائخية نسػذجا ،لمخبحاليادفة  التدػيق في السشطسات غيخـ:"ٌك

 .9ص كساؿ هشرػري, هخجع سبق ذكخي, 2-
 .22ص هزجغ سبق اكزه، ،"انجمؼياث انجزائريت نمىرجا،انهادفت نهربح انتضىيك في انمنظماث غير:" وىاب  كلثوم - 3
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ات الجيسقخاشيػػة, كحقػػػؽ اإلىدػػاف كالػػخأي العػػاـ تخكػػد عمػػى السسارسػػ هػػغ هشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة
التغييػػػخ الدياسػػػي بػػػل كصػػػل األهػػػخ إلػػػى كشػػػؤكف السػػػخأة كحقػػػػؽ االقتػػػخاع كهخاقبػػػة االىتخابػػػات ك 

 1 السصالبة بالتجخل األجشبي.
 فػي رسػسيا ُأىذػس حيػث الػثبلث القصاعػات أحػجث ع الثالػثالقصػا الخبحػي غيخ القصاع كيعتبخ

 أف فشجػج الستحػجة الػاليػات في كجػدي بجاية هشح ٌائبل ىسػا القصاع ٌحا شٍج كقج ,1980 عاـ
 هشطسػة 13.000 هػغ أرتفػع قػج الزػخائب هػغ كالسعفػاة السدجمة الخبحية غيخ السشطسات عجد
 التبخعػات كصػمت 2005 عاـ كفي الحالي, القخف  هصمع في هشطسة هميػف  1.5هغ أكثخ إلى

الخبحػي  غيػخ القصػاع فػي الٍائػل الشسػػ ٌػحا كيفدػخ دكالر, بميػػف  60 إلػى الخيخيػة  اتكالعصػا
 الحكػهػة هػغ الخبحيػة غيػخ السشطسػات عميػً تحرػل الػحي الزػخيبي اإلعفا  الستحجة بالػاليات
 سػبيل عمػى الخيػخي, العصػا  عمػى تذػجع تذػخيعات هػغ الحكػهػة ترػجري هػا إلػى باإلضػافة

 الجخل هغ %5يػازى  قج بسا بالتبخع لمذخكات سسح كالحي 1936 لعاـ الزخيبة قاىػف  السثاؿ
  .االتحادية لمزخيبة الخاضع

 ال أىػً أك لمػخبح هػجرة أىذػصة يػؤدى ال أىػً لمػخبح ٌػادؼ غيػخ القصػاع ٌػحا أف هعشػى كلػيذ
 تحرػل التػي األربػاح أف هعشػاي ذلػظ كلكػغ يؤديٍػا التػي الخػجهات هقابػل رسػـػ أي يتقاضػى

 أك السشطسػات ألصػحا  كلػيذ السقجهػة كالخػجهات لؤلىذػصة تػحٌب السشطسػات ٌػحي عميٍػا
 ىجػجٌا بػل هحػجدة هٍػاـ فػي أىذػصتٍا تكػخس ال السشطسػات ٌػحي فبفػ ظلػحل كتبعػا ,السدػتثسخيغ

 1.6حػػالي يذػسل القصػاع فٍػحا األهخيكػي السجتسػع حيػاة فػي كهتشػعػة كاسػعة ىصاقات تبلهذ
 تػضػف عاهػة خيخية جسعيات السشطسات ٌحي هغ هميػف  ىحػ 2006 عاـ حتى هشطسة هميػف 
 يفػ الخبحيػة غيػخ السشطسػات كجػجت لقػج ,الستحػجة الػاليػات فػي العسػل قػػة هػغ %7 هػغ أكثػخ

 كصػػال السبكػخة االسػتعسارية الفتػخات فػي التصػعية السشطسات ضٍخت أف هشح الستحجة الػاليات
 هػغ الحيػيػة السشطسػات ٌػحي هثػل كججت كقج الحالي, الػقت في هشطسة هميػف 1.7حػالي إلى
 السكاىػة الجيشيػة السشطسػات احتمػت بيشسػا , السحميػة لمسجتسعػات األساسػية الخجهات تػفيخ أجل

 بػالسعػقيغ االٌتسػاـ تدايػج كهػع ,البخيصاىي االستعسار عٍج في خبحيةال غيخ كسشطسات األكلى
 فػي البخيصػاىي االسػتعسار تحػت كقػعٍػا أثشػا  الستحػجة الػاليػات خاضػتٍا التػي الحخك  ىتيجة

 هدتذػفيات كأسدػت السعػػقيغ الجشػػد هعاشػات هغ%50 بجفع الػالية هجمذ قاـ 1886 عاـ

                                                           
 .9ص كساؿ هشرػري, هخجع سبق ذكخي,- 1
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 كالتأٌيل الخعاية أىذصة أصبحت ثع كالسعػقيغ السخضى البحاريغ لخعاية 1897 عاـ البحخية
ا لمسعػػقيغ  كاحػجة الستحػجة الػاليػات أصػبحت الساضػي القػخف  كخػبلؿ ,العاهػة الخجهػة هػغ جػد  

 ٌحي عجد كاف الساضي القخف  هغ الخسديشات ففي الخبحية عجد السشطسات في الجكؿ أكبخ هغ
 1 الدتيشات. هشترف في هشطسة ألف250 إلى كصل ثع هشطسة ألف 50 السشطسات

 2009الى1999 مغ الفتخة في األمخيكية الستحجة بالػاليات الخبحية غيخ السشطسات عجد (:يػضح07الججول)

 147ص  ،مخجع سبق ذكخه،الباقي  عبج الطاىخ عبج نادي عدة السرجر:
 

 مسشطسات غيخ الخبحية في الػشغ العخبيالتصػر التاريخ ل الثاني :فخع ال
 الجيشيػة بػالقيع تػأثخت التػي األٌميػة الجسعيػات هػغ عجيػجة أشػكاال   تاريخيا   العخبية البمجاف عخفت
 بشػى كتصػػر االجتسػاعي الػػعي تصػػر هػع ثػع كالسحتػاجيغ, الفقػخا  الخيػخ كهدػاعجة كعسػل
يكمٍا الجكؿ,  شػسػال, األكسع الحكػهية غيخ السشطسات إلى األٌمية السشطسات هفٍـػ تصػر ٌك
 كسػا   أىذػصتٍا كتػسػعت العخبية الحكػهية غيخ السشطسات عجد عارتف األخيخيغ العقجيغ كخبلؿ
 كإيجػاد ,كالدياسػية كاالقترػادية االجتساعيػة السجػاالت هختمػف فػي فعاليتٍػا كازدادت ككيفػا ,
 ٌػحي اعتبػار هػغ يسكششػا الػحي األهػخ هدػتػياتً بسختمػف كتعمػيع كتأٌيػل تػجريبك  العسػل, فػخص

 االقترػادي الشطػاـ هػع يػتبل ـ بسػا االقترػادية السػػارد تػزيػع إعػادة كسػائل إحػجى السشطسػات
  2العخبية. لمدػؽ 

 لػع فالسدػجج عذخ التاسع القخف  في األٌمية الجسعيات ىذأة قبل ٌاها   دكرا السداجج لعبت كقج
 خبلؿ هغ كاجتساعية, كثقافية تعميسية هؤسدة كاف بل الجيشية الذعائخ ألدا  هكاف هجخد يكغ

 ذلػظ إلػى باإلضػافة كالسحتدػبيغ, العمسػا  هغ الستصػعيغ هغ هجسػعة يؤديً كاف الحي الجكر
تساها ٌشاؾ كاف كسا لمسدتحقيغ, السعاشات كتقجيع لمعصا  خاصة دكاكيغ ٌشاؾ كاف  خاصا   ٌا

                                                           
 .146ص  ,هخجع سبق ذكخي الباقي, عبج الطاٌخ عبج ىادي عدة- 1
، ية"الغخب الزفة في الخارجي التسػيل عغ بعيجا   الخبحية غيخ السؤسدات استجامة نحػ :"العجاربة خميل أحسج إسساعيل -2

 .7ص ,2011فمدصيغ, ,القجس ,هاجدتيخ هقجهة لشيل شٍادة أشخكحة

 الديادة ندبة 2009 1999 السشطسات أنػاع
 

 1.581.111 1.202.573 خبحيةال غيخ السشطسات
 

31.5% 
 

 العامة الخيخية الجسعيات
 

631.902 1.006.680 59.3% 
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 كالسػخيس كالعػاجد لمكفيػف يخرػز فكػاف الذخرػية, كضػخكفٍع احتياجػاتٍع كفػق بالزػعفا 
 ,يعػلػً قخيػب أك هػاؿ لػً يكػغ لػع إذا السػاؿ, بيػت عمػى ىفقتٍع ككاىت بخعايتً يقـػ هغ كالسدغ
 كالكتاتيػب السػجارس هغعجد كبيخ  في الستسثمة الخيخية السؤسدات هغ ىديج ذلظ بعج كتذكل
 االسػتقبللية هػغ جراقػ السؤسدػات تمػظ كحققػت كاالجتساعيػة, كالجيشيػة الخيخيػة كالٍياكػل كالدكايا

 كػاف لػحلظ , بٍػا الشٍػػض عمػى تقػجر لػع بسٍػاـ كالشٍػػض , السخكديػة الدػمصة عػغ التشطيسيػة
 كالبرػخة كبغػجاد القاٌخة هثل السخكدية, الجكلة سمصة تغيب حيغ الخيخية السؤسدات دكر يبخز

 لمجسعيػات التػاريخي التذػكل حػجث الجيشيػة الخمفيػة تمػظ ضػل كفػي ,كتػػىذ كفػاس كدهذػق
 الثاىي الشرف في خاصة عذخ, التاسع القخف  في هبلهحٍا تأخح بجأت كالتي العخبية األٌمية

 فالعقيػجة  السدتػييغ بيغ كتكاهل الجيشية, كالحياة االجتساعية الحياة بيغ تفاعل ٌشاؾ فكاف هشً
 ,كالخيخيػة الجيشيػة الرػفة ذات الجسعيات األٌمية كخاصة الجسعيات لعسل السػجٍة ٌي الجيشية

 ىسػا العخبي السجتسع في الخيخية الجسعيات كاىتذار تأسيذ ضاٌخة أخحت األخيخة اآلكىة كفي
 الساضػي, القػخف  هػغ األخيػخ العقػج فػي كبيػخا تصػػرا العخبػي الخيػخي  العسػل شػٍج كقػج همحػضا,

 الحياتيػة الخبػخات عمػى القائسػة القجيسػة الصػخؽ  هػغ الخيخيػة الجسعيػات فػي العسػل اىتقػل حيػث
 الػسػائل احػجث هدػتخجها السؤسدػي العسػل إلػى عميػً, كالقػائسيغ لمستصػػعيغ كالذخرػية
ا شػٍجت التػي الساليػة الشاحيػة هػغ أك اإلداريػة بالشاحية يتعمق فيسا سػا  التكشػلػجية  ىسػػا بػجكٌر

 يدػسى هػا كضٍػػر كالتبخعػات السػاؿ جسػع بصػخؽ  الستعمػق كالكيػف الكػع حيػث هػغ كبيػخا
 .1كالستمقية الساىحة الخيخي  العسل بسؤسدات

 لسشطسات غيخ الخبحية في الجدائختاريخ ا الثالث :فخع ال
 السبػادرة فػي هتقجهػة كخصػػة فقػط الجدائػخييغ شػخؼ هػغ كالجسعيػات الشػػادي بعػس تأسدػت
 االجتساعيػة بالسدػائل بػجاياتٍا فػي فاٌتسػت بػالشفذ, الثقػة كاكتدػا  بٍسػػهٍع الػحاتي بالتكفػل

 الثقافػػة عمػػى كالحفػػاس الدػػكاف هػػغ لمسحتػػاجيغ كالسدػػاعجة السعػىػػة تقػػجيع كهحاكلػػة
 لدػشة الفخىدػي الجسعيػات قػاىػف  الجدائخيػػف صػجكر الػششيػػف  اسػتغل ثػع الػ ,...الجدائخيػة
 بعج االحتبلؿ ضج الشزاؿ هغ ججيج لذكل التأسيذ في لٍع الحخية بعس أتاح الحي 1901

 ,الػششيػة الحخكػة بفتػخة السخحمػة ٌػحي ذلػظ خػبلؿ عخفػت الدػابق فػي السدػمحة السقاكهػات فذػل
 سػشة بقدػشصيشة بػاي صػالح كحمقػة العاصػسة, بػالجدائخ الخاشػجية جسعيػة تأسدػت 1902 هشػحك 

                                                           
 .46ص ,هخجع سبق ذكخي ,الحخبي دمحم حبا  غالب -1
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ػا...بعشابػة التقػجـ كىػادي بتمسدػاف الجدائػخييغ الذػباف كرابصػة , 1907  الػجكافع تحخكٍػا كغيٌخ
 ىػػادي بطٍػػر الجدائػخ فػي الجسعػيػة الحخكػة ازدٌػخت الحػخبيغ هابيغ هخحمة كخبلؿ ,الػششية

ع كالتجار كالسعمسيغ كاألشبا  بالسحاهيغ خاصة هٍشية  الخياضية الجسعيات لعبت كسا , كغيٌخ
 خاصػة الجدائػخييغ كتػأشيخ تجسيػع فػي ٌاهػا دكرا هػثبل كالسبلكسػة القػجـ كػخة فػخؽ  فػي هسثمػة

 الخياضػية الجسعيػات ٌػحي كاىػت كقػج الػػششي, التزػاهغ هػغ ىػعػا هذػكميغ هػشٍع, الذػبا 
 التػأثيخ قػػة فػي األبػخز كالسثػاؿ ,الجدائخيػة الػششيػة الحخكػة عميٍا تأسدت التي الفعمية القاعجة

 التػي الجدائػخييغ السدػمسيغ العمسػا  جسعيػة ٌػػ الحقبػة تمػظ فػي لمجسعيػات األدا  فػي كالفعاليػة
 لكػغ الخخافػات كهحاربػة الجدائػخييغ كتعمػيع الػجيشي اإلصػبلح بػجافع 1931 سػشة تأسدػت

 كيقيػج الجدائخيػة, الجسعيػات عمػى يزػيق فػخاح لمقاىػف  التداهح ىقاط بعس كذفت االستعسار
 الجسعػيػة لمحخكػة الشزػالي الػجكر كأزداد ,لسرػمحتً كتػجيٍٍػا احتػائٍػال تحخكٍػا حخيػة هػغ

 الصمبػة كإتحػاد كالسٍشيػة كالثقافيػة الخياضػية الجسعيػات بقيػاـ السدػمحة التحخيخيػة الثػػرة خػبلؿ
 كالػجعػة التعب ػة عسميػات بػاسػصة االسػتعسار هحاربػة فػي السباشػخة غيػخ بالسدػاٌسة كالكذػافة

 .1 الجكلية السحافل في بٍا كالتعخيف الثػرة لرالح األهػاؿ كجسع لئلضخابات
  2 :ٌي هخاحل بعجة الجدائخ في الجسعػية الحخكة هخت فقج االستقبلؿ بعج أها 
  60/157قػاىػف  بسػجب ساريا لمجسعيات الفخىدي القاىػف  بقي 1971 إلى 1962 مغ  -1

 الفتيػة, الػششيػة دكلػة لدػمصة الحجيجيػة القبزػة تذػجيج هػع لكػغ ,31/12/1962السػؤرخ فػي 
 ,لمسػػاششيغ السدػتقمة الحاتيػة كالسبػادرات الشذػاشات أهػاـ الحخيػة ٌػاهر هػغ التزػييق تػع حيػث
 أداة  اعتبػخ الػحي الػاحج الحد  ىطاـ عمى كاعتسجت صارهة, هخكدية سياسة تبشت الجكلة لكغ

 شػكل أي فسشعػت كالدياسػية, كاالجتساعيػة االقترػادية السدػتػيات جسيػع فػي الػحيػجة التعبيػخ
 الخؤيػة بحدػب اىتقائيػا 1901قػاىػف  تصبيػق كػاف لٍػحا الػحاتي, التشطػيع أك التعبيػخ أشػكاؿ هػغ

 القػاىػف  عشػػاف ضٍػخك  ,التحخريػة ركحػً كصػادرت هحتػػاي  هػغ أفخغتػً التػي لمدػمصة األحاديػة
ػ الجسعية عقج بتدسية  السػػاد عػجد عشػػاف بػجكف  فرػؿ ثبلثة في جا  فخىدي ججيج هفٍـػ ٌك

 الجدائػخ في كسا فخىدا في تصبيقً كبجأ كتدييخي, القصاع تشطيع فيٍا تحجد قاىػىية هادة 20  
                                                           

 ةيارع مجال في ةياالجتساع الخجمة شخق  تخقية في ودورىا الجدائخ في ةيالجسعػ  الحخكة:" بػصشػبخة هللا عبج -1
  سػقع :هتػفخة عمى ال, 97ص 2011/2010. الجكتػراي شٍادة  ليلش هقجهة أشخكحة ,ب"الذبا

bu.umc.edu.dz/theses/sociologie/ABOU3771.pdf  
 .97ص ,السخجع ىفدً -2
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 أي هشػع الػحي 1964 هػارس هخسػـػ جػا  ثػع ,1فخىدػية هدػتعسخة أىٍػا بسػا التػقيػت ىفػذ فػي
 بػأهغ هداسػا ذلػظ كاعتبػخ كالخياضػية, كالثقافيػة االجتساعيػة الجسعيػات عمػى سياسػي ىذػاط

 بالجكلػة السختبصػة غيػخ التسثيميػة كالقػػى  التعبيخيػة األشػكاؿ جسيػع تعخضػت لٍػحا الجكلػة,
  .  2 الجكلة كغايات اتجاٌات ىفذ لتأخح بشائٍا إعادة هحاكلةك  القسع ك لمسزايقات

 العسل أىٍى الحي 03/12/1971في 71/79/ قاىػف  صجر:  1980 إلى 1971 غم  -2
 الجسعػػي  العسػل تػشطع بسػجبٍػا التػي القػػاىيغ يحػجد ك يػشطع , 1901 لعػاـ الفخىدػي بالقػاىػف 

 الجسعػػي  الشذػاط كتشطػيع تأسيذ أكضح بذكل تفرل عشاكيغ أربعة في ك هادة 28 يف جا 
 ٌػحا اشػتخط فقػج .أصػبل الٍديمػة الجسعػيػة الحخكة هخاقبة في صخاهة أكثخ كاف , 3الجدائخي ف

 هشٍػا العجيػج أجبػخ هسػا هعػا, كالػاليػة الجاخميػة كزارة شػخؼ هػغ السددكج االعتساد شخط القاىػف 
 إلحػاؽ تػع كسػا ,تحػل أك الػاحػج لمحػد  عزػػيا تخزػع رسػسية تاتحػاداإ تذػكل أف عمػى

ػا رغػع عبلهاتٍػا, حسػل هع الكبخى  االقترادية بالسؤسدات الخياضية كالشػادي الجسعيات  دكٌر
 ذات سػخية جسعيػات ٌشػاؾ ضػمت ٌػحا هػع لكػغ الػششيػة, الحخكػة فتػخة خػبلؿ الكبيػخ الشزػالي

 قػاىػف  فػاف لٍػحا ,السعدكلػة كالسدػاجج الجاهعػات فػي خفيػة تعسػل كديشيػة إيجيػلػجيػة دكافػع
 ف ات هختمف في كالتحكع التأشيخ في الحاكع كالحد  الجكلة أداة  شكل 1971 لعاـ الجسعيات

 عػجة ٌيػأ لكشػً الذػجيجة صػخاهتً رغػع التشطيع في ىػعية ىقمً ككاف تػجٍاتٍع, كهخاقبة السجتسع
ي الشطاـ هع كصجاها هػاجٍة أكثخ تالية لسخحمة تشطيسات   4 .الثساىيشات هخحمة ٌك

 فػي تسثمػت أيجيػلػجيػة تغييخات السخحمة ٌحي في تطٍخ بجأت : 1990 إلى 1980 مغ  -3
 الجكلػة كاىدػحبت التدػييخ, فػي السخكديػة عػغ كػالتخمي اقترػادية إصػبلحات ببدخػاؿ القيػاـ

 ت,الثساىيشا أكاسط االقترادية األزهة بعج خاصة االستثسار, كهغ السياديغ بعس هغ تجريجيا
 بػبعس بالقيػاـ لٍػا كسػسحت التصػػعي, كالعسػل الجسعيػات عمػى هػا ىػعػا الدػمصة اىفتحت كسا

 5. لعػا21  بتػاري  87 /07/ شػجع الػحي 1987الػػششي السيثػاؽ تبشػي بعػج كذلػظ األعبػا ,
                                                           

1
 ,الطٍخة لجسعية أىثخكبػلػجية دراسة ,"االجتساعية والخجمة الثقافي الفعل بيغ الجسعػية الحخكة:" ىرخالجيغ عػايذية- 

خاف جاهعة كمية العمـػ االجتساعية, ,األىثخكبػلػجية في الساجدتيخ شٍادة لشيل هقجهة أشخكحة بسازكىة, الثقافية  ,2 ٌك
 . 42ص ,2016 -2015

 .102ص ,هخجع سبق ذكخي ,بػصشػبخة هللا عبج- 2

3
 42ص ,هخجع سبق ذكخي ,ىرخالجيغ عػايذية 

 .100ص ,هخجع سبق ذكخي ,بػصشػبخة هللا عبج -4
5
 .48ص ,هخجع سبق ذكخي ,ىرخالجيغ عػايذية -
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ميػة جسعيػات تأسػيذ عمػى السػػاششيغ15 القػاىػف  صػجكر ثػع 1986  السجػاالت فػي ٌأ
 لسصالػب الدػمصة بػحلظ فاسػتجابت ,السٍشيػة ك كالخياضػية كالثقافيػة كاالقترػادية االجتساعيػة

 هشطسة أكؿ ضٍخت الدياؽ ٌحا كفي , 1986 قدشصيشة أحجاث االجتساعية الحخكات كضغػط
ػي 1985 سػشة اإلىدػاف لحقػػؽ   بٍػا االعتػخاؼ تػع كالتػي اإلىدػاف لحقػػؽ  الجدائخيػة الخابصػة ٌك

 التشطيع في كبيخة قػة لٍا أصبحت التي االهازيغية الثقافية الجسعيات إلى إضافة ,1987 سشة
ا كالسٍشية العمسية الجسعيات كسا ضٍخت الذبا , أكساط في خاصة شيخأكالت  بمغ حتى كغيٌخ

 كبعج 1987 سشة فيك  ,جسعية الف 11 حػالي 12/05/1988السجاٌج جخيجة حدب عجدٌا
 العسػل اتجػاي كالتدػاهح التفػتح بعػس الجدائخيػة الدػمصات أضٍػخت قدػشصيشة أحػجاث عمػى سػشة

 بكاهػل تتستػع لػع ٌػحا هػع لكػغ ذاتػي, ترػر ىحػ السجتسع خبللً هغ يتصمع كفزا  الجسعػي 
 بدػبب كالسٍسذػيغ الذػبا  ثػػرة أك 1988 أكتػػبخ أحػجاث جػا ت حتػى كاالسػتقبللية الحخيػة

 كإصػبلحات جحريػة سياسػية بتغييػخات الجدائػخي  الشطػاـ قابمٍػا كالتػي التشسيػة سياسػات فذػل
 الجدائخي, السجتسع عخفً الحي الجسػد األحجاث ٌحي فحخكت ككل, بشائً هغ غيخت اقترادية

 . 1 ججيجة عػالع عمى كاىفتح
 كحخية كالتشطيع التجسع كحخية الحدبية بالتعجدية تسيدت : 2008 إلى 1990 مغ  -4

 السثقفة الشخب كاىجفعت الفتية, السدتقمة, الرحافة عبخ قرػى  هدتػيات بمغت التي التعبيخ
ع كهشطساتً الػاحج الحخ  في الشزالية الدػابق أصحا  كخاصة  تأسيذ في كغيٌخ

 اإلىداف كحقػؽ  كالبي ية كالرحية كالثقافية كاالجتساعية الخياضية السياديغ شتى في الجسعيات
ا,  حاجتٍع كهجى الجدائخييغ ىفػس في كاهشة كاىت التي الكبت درجة عمى يجؿ هسا كغيٌخ
 تأسدت لقجك  ,تٍسٍع التي القخارات اتخاذ في السذاركة في كرغبتٍع آهالٍع, عغ الحخ لمتعبيخ
 الحخكة أهاـ فتح الحي 90-31 القاىػف  صجكر هع 1990 سشة الجدائخية الجسعيات هعطع

 كالسداٌسة االجتساعية الخعاية خجهات كتقجيع كالتصػع كالشذاط لمعسل كاسعة آفاقا الجسعػية
 في خاصة القاىػىي, السشاخ تحديغ ىاحية هغ كبيخة هكاسب عمى حرمت كبحلظ ,التشسية في

ا  كالعشف الفػضى دكاهة الجدائخ دخػؿ قبل أي التدعيشات بجاية  كياف ٌجد الحي كاإلٌر

                                                           
 .102ص ,هخجع سبق ذكخي ,بػصشػبخة هللا عبج -1
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 السجىي السجتسع كهشٍا كهٍشية اجتساعية قػى  صسػد ال لػ باالىٍيار, هعا كالسجتسع الجكلة
 . 1الجسعػية كالحخكة

 تغيػخت الػحي 1989 دسػتػر كفمٍػا التػي كالتعجديػة الػجيسقخاشي الػشٍج إلػى التحػػؿ بعػج إذا
 الجسعػي  االىفجار الستدارعة,كضٍخ اإلصبلحات رحمة كبجأت لمببلد الدياسية الػاجٍة بفزمً

 الجيسقخاشيػة الحيػاة هػغ ججيػجة ديشاهيكيػة فػي السجتسػع فػجخل الدياسػية, األحػدا  غػخار عمػى
 لمجسعيػات الحقيقػي العػجد تقػجيخ حاكلشػا كإذا ,كاقترػاديا كاجتساعيػا سياسػيا السختمفػة بأكجٍٍػا

 الجدائػخ, فػي اإلحرػائيات كهػضػػعية هرػجاقية لعػجـ ىطػخا الرػعبة, األهػػر هػغ ذلػظ فػبف
 إلػى تذػيخ الجسعػيػة الحخكػة عمػى األكلػى الػصػاية برػفتٍا الجاخميػة لػزارة الخسسية فالتقجيخات

 48 إلى 1992سشة جسعية ألف 30 هغ تصػر حيث ججات كبيخ الجدائخية الجسعيات عجد أف
 ألػف 75 حػػالي إلػى 2001 سػشة ليشقػل ,2000 سػشة ألػف 53 إلػى ثػع , 1997 سػشة ألػف

 كعمػى السجاالت, جسيع في هدجمة باألحخى  أك تشذط كششية جسعية 830 ىحػ هشٍا جسعية,
 ثػع جسعيػة 200 بػػػ ,ال ...هقاكليغ تجار, هحاهيغ, أشبا , جسعيات السٍشية الجسعيات رأسٍا

 الصبػي السجػاؿ فػي كششيػة جسعيػة 73 ك كششيػة, جسعيػة 80 بػػ كالثقافيػة الخياضػية الجسعيات
شاؾ كالرحي  ك بػالسخأة, خاصة جسعية 19 ك كالتكشػلػجي, العمسي السيجاف في جسعية50 ٌك

 جسعيػة 16 تػجػج كالتخفيٍػي الدػياحي السجػاؿ كفػي الصبيعي, كالسحيط بالبي ة تٍتع جسعية 15
 قبػل كػالسعػقيغ السحخكهػة االجتساعية بالف ات الخاصة الػششية الجسعيات جاىب إلى كششية,

 الجسعيػات ككػحلظ كششية, جسعية 15 ٌشاؾ حيث ,السدشيغ السدعفيغ كاألشفاؿ اإلعاقة أىػاع
  2 .اإلىداف حقػؽ  حػؿ جسعيات 07 ك جسعيات 10 بعجد الجيشية

 اإلشػاركهغ خبلؿ الفرل الخابع سػؼ ىقػـػ بػالتعخؼ عمػى هفٍػـػ الجسعيػات الجدائخيػة كعمػى 
ػػػػع شػػػػخؽ القػػػػاىػىي كالتذػػػػخيعي الػػػػحي يتعمػػػػق بالجسعيػػػػات الجدائخيػػػػة ككيفيػػػػة إىذػػػػا ٌا كح مٍػػػػا كٌأ

ػػاجسيػػع األهػػػر الخاصػػة بالجسعيػػات الجدائخيػػة  إلػػىكالتعػػخؼ  ,كهرػػادر التسػيػػل بٍػػا  باعتباٌر
 .هجتسع الجراسة

 
 

                                                           
1
 .48ص ,هخجع سبق ذكخي ,ىرخالجيغ عػايذية- 
 .104ص ,هخجع سبق ذكخي ,بػصشػبخة هللا عبج - 2



 ربحيتانانتضىيك ػبر مىالغ انتىاصم في انمنظماث غير                      انفصم انثانث2 
 

 
- 176 - 

 السبحث الثاني : البعج الشطخي لمتدػيق  في السشطسات غيخ الخبحية
ٍػػ فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة فالتدػػيق التدػيق في السؤسدات االقترادية يختمف عغ  إف

ىذػػػاط تخكيجػػػي لؤلفكػػػار كالقػػػيع اإلىدػػػاىية اإليجابيػػػة كيٍػػػجؼ إلػػػى تحدػػػيغ الطػػػخكؼ السعيذػػػية 
لؤلفػػخاد هػػغ خػػبلؿ التػػخكيج ألسػػاليب إيجابيػػة فػػي الحيػػاة كلدػػمػكيات هٍسػػة إلىقػػاذ البذػػخ كإىقػػاذ 

 السعمػهات التي تخجـ األفخاد كالسجتسع كافة.لخسائل ك كتػصيل ا دية الجاهجةالسجتسع هغ السا
 السصمب األول: مفيػم التدػيق في السشطسات غيخ الخبحية

ٌشاؾ العجيج هغ السفاٌيع كالعشاصخ التػي تػضػح السفٍػـػ كالسسيػدات التػي تخػز التدػػيق فػي 
كتػاجػػجٌا بكثػػخة فػػي  لمجسعيػػات  السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة كخيػػخ دليػػل عمػػى ذلػػظ الشذػػاط الػػخائج

السجتسع كتحقيقٍا لشجاحات كبيخة خاصة هع ضٍػر كسائل االتراؿ التكشػلػجية الحجيثة فٍػي 
سػػػؼ  األسػػاسكعمػػى ٌػػحا  ,تعػػج هثػػاؿ جيػػج لمسسارسػػات التدػػػيقية فػػي السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة

 ٌحي السفاٌيع في الفخكع التالية . إلىىتصخؽ 
 الخبحية غيخات في السشطسالتدػيق  الفخع األول : تعخيف

التدػيق يجػب أف يٍػتع بقزػايا كهػاضػيع  أفاقتخح العجيج هغ الكّتا  في بجاية الدتيشيات إلى 
  Levyك   Philip Kotler, ككػاف هػغ ركاد ٌػحا التػجػً هػغ السجػاؿ ذي التػجػً الخبحػي أكثػخ

يزػػػع القصاعػػػات غيػػػخ حيػػػث بّيشػػػا ضػػػخكرة أف يتزػػػسغ التدػػػػيق هفٍػهػػػا  أشػػػسل كأكسػػػع بحيػػػث 
كالسؤسدػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة تذػػػػسل هؤسدػػػػات الشفػػػػع العػػػػاـ كػػػػالػزارات  ,الخبحيػػػػة فػػػػي السجتسػػػػع

ػػ هثػػاؿ ك  ,اكالشقابػػات السٍشيػػة كالجسعيػػات الخيخيػػة السحميػػة كالجكليػػة كٍي ػػة األهػػع الستحػػجة كغيٌخ
ككػػحلظ تقػػجيع  ج هػػادي همسػػػس "كبيػػع شػابػػع البخيػػجذلػػظ هؤسدػػة البخيػػج  فٍػػي تقػػـػ بتدػػػيق هشػػت

كقػػػج تػسػػػع السفٍػػػـػ التدػػػػيقي  ,خػػػجهات غيػػػخ هاديػػػة ك غيػػػخ همسػسػػػة خجهػػػة تػصػػػيل الخسػػػائل
, دػػػػيق السشتجػػػات هثػػػل تدػػػػيق األفػػػخاد, كتدػػػػيق السكػػػاف, كتدػػػػيق األفكػػػارالحػػػجيث ليتعػػػجى ت
 1.كتدػيق السشطسة

حا راجع لمتفعيل دكري كاف هتأخخا ججا, إف دخػؿ التدػيق إلى الجسعيات ك  الخػاشس هػغ  فٍػعٌك
أىٍػا ال كسيمة لمبيع ك التأثيخ كاالقتشاع فقػط, ك  اعتبخبل ٌحي الجسعيات لسعشى التدػيق بحيث ق

الصمب عمػى خػجهاتٍا أكبػخ هػغ العػخض السقػجـ التدػيق كػىٍا في سػؽ البائعيغ ك تحتاج لحلظ 
التأثيخ كاالقتشاع فحدب, فالتدػيق ٌػػ تمػظ الػضيفػة التػي قيقة أف التدػيق ال يعشي البيع ك كالح

                                                           

 .8ص شفيق حجاد, هخجع سبق ذكخي, 1-
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تسكػػغ السشطسػػة هػػغ ترػػسيع السشتجػػات ك الخػػجهات ك تدػػميسٍا ك االحتفػػاس باالترػػاؿ السدػػتسخ 
بشػا  بػخاهج هشتجات لتمبيػة تمػظ االحتياجػات ك  تصػيخسبل  ك التعخؼ عمي احتياجاتٍع, ك هع الع

جافٍا اتراالت لتعبخ  السالي الخبح إلى تٍجؼ ال خجهة أك لسشتج ػيقفٍػ تد,1السشطسة عغ ٌأ
 أرباحٍػا فأ حيػث ,خاص كضع لٍا غيخ الخبحية السؤسدات فبف عاـ, كبذكلل أساسي بذك
إىػً يعشػي الجٍػػد التػي  ,2السؤسدػة كفعاليػة بقػا  لزػساف ذاتٍػا السؤسدػة أعسػاؿ لتغحيػة تبقػى

باع السدػػػتٍجفة بحيػػػث يػػػتع إشػػػ األسػػػػاؽتبػػػحلٍا تمػػػظ السشطسػػػات إلتسػػػاـ هبػػػادالت هخضػػػية هػػػع 
تحقيػق األٌػجاؼ التػي تدػعٍا  أيزػافي الػقت الػحي يػتع فيػً  ,حاجات السدتفيجيغ هغ خجهاتٍا

 ثبلثػة فػي سشطسػات غيػخ الخبحيػةال يفيػج أف يسكػغ التدػػيق أفكأخيػخ يسكػغ القػػؿ  ,3إليٍػا
السشطسػات ٌػحي عمي الػخغع هػغ تبػايغ ك  ,4 السجتسع في أثخي كتعطيع كالشسػ البقا  ٌي :ر هحاك 

جمػػً, كالبي ػػات السختمفػػة التػػي تعسػػل أبذػػكل كبيػػخ هػػغ حيػػث الحجػػع ك الغػػخض الػػحي تشذػػأ هػػغ 
 5فيٍا, إال أىشا ىجج هعطسٍا يؤدي األىذصة التدػيقية التالية:

   تحجيج السدتٍمكيغ الػحيغ تخغػب فػي خػجهتٍع أك جػحبٍع ) ٌػحي السشطسػات عػادة هػا تدػتخجـ
 خخى لكمسة السدتٍمكيغ هثل: العسبل , السخضى, األعزا , الخعاة(.هخادفات أ

  .التحجيج الرخيح أك الزسشي لؤلٌجاؼ التي تشذج تحقيقٍا 
   إدارة كاستعاد البخاهج ك الخجهات التي تدٍل هغ تدػيق عخكضٍا.تصػيخ ك 
   تحجيج الدعخ الحي تحرػل عميػً فػي هقابػل خػجهاتٍا) عمػى الػخغع هػغ أىٍػا تدػتخجـ بعػس

الجػػػػػػاز عػػػػػات, الشدػػػػػب, الخعايػػػػػة, التعخيفػػػػػة ك االصػػػػػصبلحات ألخػػػػػخى هثػػػػػل السرػػػػػخكفات, التبخ 
 الشقجي(.

  .ججكلة األحجاث أك البخاهج ك تحجيج السكاف الحي سػؼ تقجـ فيً الخجهات 
  ٍا هػػغ خػػبلؿ الشذػػخات, اإلعبلىػػات حجيػػج هػػا ٌػػػ هتػػاح لػػجياسػػتخجاـ االترػػاالت البلزهػػة لت
 أىبا  الخجهات العاهة التي تقجهٍا.ك 

                                                           

ابي كمثـػ 1-  .50ص  سبق ذكخي, هخجع ,"الجسعيات الجدائخية نسػذجا،اليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخ:"ٌك
2 -Stacy Grau ،Marketing For Nonprofit Organizations: Insights and Innovation، Edition 

Lyceum Books.kingdom of Saudi Arabia ،jddah .2015.p3. 
 .136-135ص  2008ة, هرخ, ية, اإلسكشجر ي, الجر الجاهع"قجمتق السيالتدػ ا:"دمحم عبج العطيع أبػ الشج -3
يع -4  تاريخ . https://tslibrary.org/wp:عمى السػقع هتػفخ .  10ص ,ي"الخيخ  التدػيق:"الحيجري  سميساف بغ إبخٌا

 02/02/2018االشبلع :
 .السخجع ىفدً 5-

https://tslibrary.org/wpتاريخ
https://tslibrary.org/wpتاريخ
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دراسػػة حاجػػات كرغبػػات السجتسػػع فػػي  إلػػىتٍػػجؼ  التػػيإف التدػػػيق يعػػج هػػغ األىذػػصة الحيػيػػة 
كالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة كاحػػجة هػػغ ٌػػحي السشطسػػات  ,ىذػػاشٍا أختمػػفجسيػػع السشطسػػات هٍسػػا 

السحتػػػػاجيغ عػػػػغ شخيػػػػق تذػػػػجيع الستبػػػػخعيغ ق حاجػػػػات السدػػػػتفيجيغ ك جؼ الػػػػى تحقيػػػػفٍػػػػي تٍػػػػ
 كالستعاهميغ هعٍا عمى القياـ باألعساؿ التصػعية.

 الخبحي غيخ التدػيق الفخع الثاني : أنػاع
 :1أىػاع التدػيق غيخ الخبحي  التالييبيغ الججكؿ 

 نػاع التدػيق غيخ الخبحي(أ 08الججول )
 مثال وصف الشػع
 *تدػيق الفخد

Person 
Marketing 

* تمظ الجٍػد التدػيقية السرسسة لمدعي لمحرػؿ عمى 
االٌتساـ كاالىتباي , كتفزيل الدػؽ السدتٍجؼ اتجاي 

 شخز

حػ الحسبلت الصبلبية كالشيابية شهخ 
 كالخئاسية .

 تدػيق السكان
Place Marketing 

* تمظ الجٍػد التدػيقية السرسسة لجح  الدكار لسشصقة 
صػرة الجساٌيخ بالشدبة لسجيشة أك دكلة هحجدة كتحديغ 

 أك شعب .

 دعػات زيارة األهاكغ الدياحية

 تدػيق الفكخة
Idea Marketing 

* تمظ الجٍػد التدػيقية السرسسة لتدػيق قزية أك 
 هػضػع اجتساعي لقصاع سػقي هختار

 بخىاهج هحػ االهية , تخصيط االسخة

 تدػيق السشطسة
Organization 

Marketing 

تمظ الجٍػد التدػيقية لسشطسات ذات هرالح هذتخكة : * 
هشطسات خجهية , كهؤسدات حكػهية تدعى لمتأثيخ عمى 
جافٍا كشمب خجهاتٍا كالسداٌسة هعٍا  االخخيغ لقبػؿ ٌأ

 بصخيقة هغ الصخؽ 

كزارة التشسية االجتساعية ٌي ة االهع 
 الستحجة رعاية الصفػلة

 .9ص ،مخجع سبق ذكخه  ،السرجر :شفيق حجاد 
 

 غيخ الخبحية شطساتخرائز التدػيق في الس الفخع الثالث :
خرائز تسيد التدػيق في السؤسدات غيخ الخبحية عشٍا فػي التدػػيق فػي السؤسدػات ٌشاؾ 

 :   2الخبحية
اذ القػػخار   تقػػـػ السؤسدػػات غيػػخ الخبحيػػة بتدػػػيق خػػجهاتٍا إلػػى قصاعػػات هتعػػجدة هسػػا يعقػػج اتخػػ  -

لتدػػػػيقي باتجػػػاي الصمبػػػة فسػػػثبل  يسكػػػغ لمجاهعػػػة أف تػجػػػً بخىاهجٍػػػا ا ,حيػػػاؿ الدػػػػؽ السدػػػتٍجؼ

                                                           
 .9ص  شفيق حجاد, هخجع سبق ذكخي, -1
 .السخجع ىفدً -2
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, أعزػػػػػا  ٌي ػػػػػة التػػػػػجريذ, السػػػػػػضفيغ اإلداريػػػػػيغ  السحتسمػػػػػيغ, الصمبػػػػػة الحػػػػػالييغ, أبػػػػػا  الصمبػػػػػة
 هؤسدات األعساؿ ككحا الدمصات الحكػهية السختمفة .

بيشسػػا الخبحيػػة ,أف الدبػػػف أك هدػػتخجـ الخجهػػة لجيػػً سػػيصخة أقػػل عمػػى هدػػتقبل السؤسدػػة غيػػخ   -
 ىججي قج يتحكع في السؤسدة الخبحية. 

, فالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة السؤسدػػات إلػػى ٌيكػػل تشطيسػػي كاضػػح افتقػػار, الخاصػػية األخيػػخة  -
بل قػػػج يكػػػػف لػػػً ٌيكػػػل خػػػاص بػػػاإلدارة, كآخػػػخ : فالسدتذػػػفى هػػػثعػػػجدةلػػػجيٍا ٌياكػػػل تشطيسيػػػة هت

فيػة التعاهػل هػع اسػتخاتيجية صٍػع فػي كي" ٌؤال  األفػخاد قػج تتعػارض خصلمسٍشييغ "الصاقع الصبي
كػػحا عمػػى كػػل حػػاؿ , فدػػػا  أكاىػػت السشطسػػات تدػػعى لمػػخبح أـ غيػػخ ربحيػػة , يجػػب تدػػػيق, ٌك

 حاجات كرغبات زبائشٍا. إلشباعتدػيق ال إستخاتيجيةعميٍسا تصػيخ 
 خمػق إلػى يٍػجؼ كلكػغ العسيػل, هع لمتػاصل فقط يٍجؼ ال الخبحية غيخ لمسشطسات التدػيق  -

 هتبػخعيغ,( السؤسدػة هػع بػتخخ أك بذػكل صمة هسغ لٍع باألهخ, السعشييغ لجسيع حقيقية قيسة
 1.هعٍع األجل شػيمة عبلقات كبشا  ,) عسبل  زبائغ, هتصػعيغ,

 الفخع الخابع : فػائج التدػيق بالشدبة لمسشطسات غيخ الخبحية
ي   : 2يمي كسايػفخ الشذاط التدػيقي لمسشطسات غيخ الخبحية هجسػعة هغ الفػائج ٌك

 .الدبائغ قبل هغ الستحقق رضا هدتػى  رفع ك تحديغ  -
 هثل جسع التبخعات. خبحيةال غيخ لمسشطسات السػارد ح ج  -
 .التشافدية هيداتٍا ك قجراتٍا تحجيجيداعج التدػيق السشطسات غيخ الخبحية في   -
 تمػظ لسقابمػة كالتخصػيط األٌػجاؼ, كضػعك  الحاجػات,عسميػة البحػث عػغ  يػػفخ التدػػيق  -

 كػل لٍػا, خصػط كسػا األىذػصة تشفيػح لزػساف الخسػسية الخقابيػة األىذصة عمى كالتأكيج ؼاألٌجا
 .القيسة ةالتدػيقي السػارد إضافة هغ ستقمل العشاصخ ٌحي

تحقيػػق  إلػػىتمبيػػة رغبػػات كحاجػػات األفػػخاد فٍػػػ أيزػػا يػػؤدي  إلػػىبسػػا أف التدػػػيق ىذػػاط يػػؤدي 
ػػػجاؼ السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة كتمبيػػػة هتصمبػػػات زبائشٍػػػا كتحقيػػػق رضػػػاٌع كبالتػػػالي   اكتدػػػا ٌأ

كسػػا أف لمتدػػػيق القػػجرة عمػػى  ,كالئٍػػع عمػػى السػػجى الصػيػػل سػػػا ا كػػاىػا هتبػػخعيغ أك هحتػػاجيغ
جعػػل ٌػػػحي السشطسػػات أكثػػػخ تسيػػدا هػػػغ هشافدػػػيٍا كجعػػل عسميػػػة التبػػخع بالشدػػػبة لمجسعيػػػات ذات 

                                                           
1
- Stacy Grau.op.cit.p3. 

2
 .33ص , هخجع سبق ذكخي, عبج السجيج البخكاري , ىطاـ هػسى الدػيجاف -
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السحافطػة  إلػىحيث أف إقاهة عبلقة هع الستبػخعيغ تػؤدي  ,خ هغ الجسعيات السشافدةهػارد أكب
 عميٍع ككدبٍع كبالتالي السحافطة عمى هػارد الجسعية.

 الفخع الخامذ: صعػبات مسارسة التدػيق في السشطسات غيخ الخبحية
ػحا ٌشاؾ العجيج هغ الرعػبات التي تعتػخض الشذػاط التدػػيقي فػي السشطسػات غيػخ الخبح يػة ٌك

ع ٌحي الرعػبات كاألفكارىطخا لمخجهات   :1الستسيدة التي تقجهٍا ٌحي السشطسات كهغ ٌأ
 الساديػة كالػسػائل األدكات بكافػة التدػػيقية السػػارد تتسثػل : التدـػيق مػارد عمى أقل سيصخة  -

 عمػى الدػيصخة ضػعف فػي هػثبل كاضػح ٌػػ كسػا التدػػيقي األدا  لتحقيػق البذػخية كاإلهكاىػات
 ك السشطسػة رغبػة هػع يتفػق كبسػا السختمفػة االترػاؿ كسػائل عبخ العاهة اإلعبلىات بثت تػقي

جاؼ هغ إليً تخهي ها  العيػادات أك كاألشبػا  الػسػصا  عمػى الدػيصخة تدػتصيع ال أىٍا كسا ,ٌأ
 هػا إيرػاؿ فػي العاهة الرحية لمسشطسات كسيصة تكػف  التي االجتساعية السخاكد أك الخاصة

 .إليٍا تٍجؼ أك تخغبٍا التي الرػرة كفق الجسٍػر إلى رسائل ك خجهات هغ تخغبً
 كاسػعخبحيػة ال غيػخ السشطسات عسل كػف  في أساسا ذلظ يتأثخ :الدػق  تجدئة في الرعػبة  -

 الدػػؽ  تجدئػة فػي السعتسػجة األسػذ ىفػذ االعتسػاد يرػعب سػػقٍا فػاف كبالتػالي ,ككبيػخ
 كصعػبة لسشطساتالٍحي  الدػؽ  أجدا  بيغ ها الحاصل لمتجاخل ىطخا خ الخبحيةغي لمسشطسات

 تحجيػج فػي هػثبل ٌػػ كسػا لمتجدئػة, كأسػاس اعتسادٌػا السسكػغ الستغيػخات بػيغ فيسػا الفرػل
 تستػج قػج كالتػي البشػا , فػي السدػتخجهة السػػاد بعػس اسػتخجاـ عػغ الشاجسػة الرػحية األخصػار

 تحجيػج يرػعب كبالتػالي كالعسػاؿ العسػل هػغ أخػخى  أصػشاؼ كإلػى أخػخى  صػشاعات إلػى أثػاري
 .الدػؽ  هغ السدتٍجؼ الجد 

 الحاالت بعس في ىفدٍا السشطسات ٌحي تجج : السدتيجفة السجسػعات في التأثيخ صعػبة  -
 عمػى السصمػػ  التػأثيخ خمػق فػي إخفػاؽ حتػى أك صػعػبة ٌشالػظ تجػج عشػجها كبيخ تحجي أهاـ

 يبػجيٍا كالتػي أصػبل الخاش ػة ك الذػجيجة لمسعارضػة ىتيجػة األفػخاد هػغ السدػتٍجفة السجسػعػات
 .لرالحٍع السػجٍة بخاهجٍا تجاي ٌؤال 

                                                           
1
ابي كمثـػ  -  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيق:"ٌك

التجارية كمية العمـػ االقترادية ك  , تخرز تدييخ هشطسات, شعبة عمـػ التدييخ,هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي  أشخكحة
 .43, ص2016-2015, بػهخداس دمحم بػقخة جاهعة ,عمـػ التدييخك 
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 فعاليػة قيػاس فػي صػعػبة خ الخبحيػةغيػ السشطسػات تجػج :التدـػيق فاعميـة تقيـيع صـعػبة  -
 الستحققػة التػأثيخات ك تقػجهٍا التي لمخجهات األحياف أغمب في السمسػسية لعجـ ىطخا ىذاشاتٍا

 . الخجهة تمظ جخا  هغ
 تػاجٍٍػا التػي السذػكبلت لكثػخة ىطػخا : السشطسـات ىـحه لـجى التدـػيقي التػجـو ضـفف -

 األٌجاؼ تحقق ال قج التي ك التصبيق في التدػيق تقشيات اعتساد عشجالخبحية  غيخ السشطسات
 ك عسمٍا هدار في التدػيقي لمتػجً فاعل بذكل الػلػج عغ ىدبيا ابتعجت فبىٍا هشٍا السخجػة

 :هشٍا األسبا  هغ جسمة إلى يعػد ذلظ لعل
 ال السػجرا  ٌػؤال  أف إال لمجسٍػػر, هشاسػبة خػجهات لتقػجيع جاٌػجيغ يدػعػف  السشطسػات هػجرا  -

 التدػػيق بحػػث اعتسػاد شخيػق عػغ السدػتٍمكيغ رغبػات ك لحاجػات كػافي ٌتسػاـإ  يػلػػف 
 .كتػجٍاتٍع أرائٍع الستقرا 

 عمى سمبا يشعكذ هسا التسػيل في هحجدة هرادر خ الخبحيةغي السشطسات هغ العجيج اعتساد  -
 جٍػة هػغ السدػتقبمية لؤلبعػاد الٍادفػة ك الصسػحػة لمبػخاهج تشفيػحٌا ك جٍػة هغ التشافدية قجراتٍا
 1 .أخخى 

 أىجاف التدػيق  في ميشة الخجمة االجتساعيةالفخع الدادس : 
 :2االجتساعية في اآلتي ق هغ خبلؿ هٍشة الخجهةجاؼ التدػيج ٌأغ تحجييسك 
جاؼ التدػػيق ٌػػ تعمػيع أفػخاد كجساعػات السجتسػع سػمػكيات ججيػجة,  : حيث إف أحجالتعميــع  - ٌأ

 أك هٍارات ججيجة يتصمبٍا تصبيق بخىاهج اجتساعي ها.
ـــــة  - : يسكػػػػغ أف تػضػػػػف إسػػػػتخاتيجيات التدػػػػػيق فػػػػي التػعيػػػػة بالسخػػػػاشخ الستختبػػػػة عمػػػػى التػعيـ

األقػػار ,  هسارسػػات سػػمػكية هعيشػػة )التػػجخيغ, تعػػاشي السخػػجرات, األكػػل غيػػخ الرػػحي, زكاج
 العشف األسخي ...(.

ع السػخأة, حسايػػة ار , تعمػيتغييخ تػجٍات كأفكػار هعيشػة هثػل التػجػً ىحػػ )زكاج األقػ التغييــخ:  -
 البي ة(.

                                                           
1
ابي كمثـػ -   ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيق:"ٌك

 .44هخجع سبق ذكخي, ص
2
 اإلىداىيةلمعمـػ  , هجمة جاهعة الذارقة,"التدػيق االجتساعي في إشار ميشة الخجمة االجتساعية :"هجيجة دمحم الشاجع - 

 .68ص ,01/2016العجد ,13السجمج  كاالجتساعية,
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جٍػػات  ت تدػػػيقية هػػغ أجػػل تشطػػيع جٍػػػد هعيشػػة هثػػل تشطػػيعيسكػػغ أف تػػشطع حسػػبل التشطــيع :  -
ػػػػػػػحا يتشاسػػػػػب هػػػػػع  هتعػػػػػجدة لسكافحػػػػػة الفقػػػػػخ, أك تشطػػػػػيع الجٍػػػػػػد حػػػػػػؿ هكافحػػػػػة السخػػػػػجرات, ٌك

تقػػجـ هػػغ جٍػػات هتعػػجدة حيػػث ال بػػج هػػغ التشطػػيع بيػػػػغ تمػػظ الجٍػػات لتشفيػػح  إلػػيالسػضػػػعات 
 الحسبلت التدػيقية كإحجاث التغييخات السصمػبػػة.

ــجفاع   - هػػػػا هثػػل )حقػػػؽ  لػػجفاع عػػغ قزػػية: قػػج يحتػػاج السدػػػؽ حسػػبلت تدػػػيقية هػػغ أجػػل اال
 ل(.ة, حقػؽ الصفخأ السعاقيغ, حقػؽ السدشيغ, حقػؽ الس

: يفيج التدػيق في تشفيػح إسػتخاتيجيات الزػغط حػػؿ بعػس السػضػػعات هثػل إصػجار الزغط  -
ا هثػػػل )قػػػػاىيغ الحسايػػػة هػػػغ العشػػػف, تذػػػخيعات هتعمقػػػة غ أك تذػػػخيعات حػػػػؿ هػضػػػػع هػػػقػػػػاىي

ا هغ, ك قيبالصفل أك السخأة أك السعا  غ السػضػعػػات(.غيٌخ
يدػػاعج التدػػػيق فػػي تحقيػػق اسػػتسخارية الخػػجهات كاسػػتجاهتٍا, فعشػػػػج كعػػي أفػػخاد  تسخارية:االســ  -

السجتسػػع بٍػػا كاسػػتسخار حسػػػبلت التدػػػيق االجتسػػاعي لٍػػا يجعمٍػػػا تدػػتسخ هػػغ االسػػتفادة هشٍػػػا 
 برػرة أكبخ. 

 الخبحيةالسصمب الثاني : السديج التدػيقي في السشطسات غيخ 
لمسشطسات غيخ الخبحيػة هػديج تدػػيقي خػاص يختمػف فػي هزػسػىً عػغ السػديج التدػػيقي فػي 

ىذػػػاط  اختمػػػفٌػػػػ هٍسػػا  لكػػغ هبػػػجأ السػػديج التدػػػػيقي الحقيقػػي يبقػػػى كسػػا ,األخػػػخى السشطسػػات 
أي تخػتز  يػةخجهاتكسا أف أغمب الػضػائف التػي تسارسػٍا ٌػحي السشطسػات كضػائف  السشطسات

ػػي  إلػػىخػػجهات كبالتػػالي ىزػػيف أغمبٍػػا فػػي تقػػجيع ال السػػديج التدػػػيقي ثبلثػػة عشاصػػخ أخػػخى ٌك
يمي ىدتعخض جسيع عشاصػخ السػديج التدػػيقي الػحي  كفيسا ,الجاىب السادي كالعسمياتالشاس ك 

 يخز ٌحي السشطسات :
 الفخع األول : السشتج

يعتبخ السشتػػج ٌػػ العشرػخ األكؿ كاالٌػع هػغ عشاصػخ السػديج التدػػيقي حيػث هػغ خبللػً يػتع  
ع االجتسػػاعيحاجػػات كرغبػػات السدػػتٍ إشػػباعالعسػػل عمػػى  هػػغ خػػبلؿ  ,مكيغ كالشٍػػػض بسدػػتػٌا

التقشيػػة الحجيثػػة كهػػع التصػػػر الكبيػػخ فػػي إىتػػاج الدػػمع كالخػػجهات كػػاف البػػج هػػغ كضػػع  اهػػتبلؾ
شػػػباع هسكػػػغ لحاجػػػات إػ ة كفعالػػػة لمسشتػػػػج ليعسػػػل عمػػػى تحقيػػػق أقرػػػى سػػػتخاتيجية كفػػػإكتبشػػػي 

جاؼ السشطسات السشتجة بذكل عاـ  غيخ لمسشطساتة بالشدب ،1 كرغبات السدتٍمكيغ كتحقيق ٌأ

                                                           
يعشفيق  - 1   .62ص الحجاد, هخجع سبق ذكخي, إبخٌا
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 شػي  أك هقجهػة, خجهػة أك ,ت"لمسخػجرا ال " :هثػل فكػخة, عػغ  عبػارة السشػتج يكػػف  قػج الخبحية
 قيسػة " لتصػػيخ الدػعي الخبحيػة غيػخ السشطسػات عمػى يجػب األحػػاؿ كػل فيحدػس, ه هادي

ي ,"العخض ا عغ كهشتجاتٍا سشطسةال يسيد ها ٌك كقػج  ،1السشػتج هػغ الشػػع ىفذ يقجـ هسغ غيٌخ
خي غيػػخ  يكػػػف تقػػجيع خجهػػة التػػي تسثػػل فػػي أدا  يحققػػً شػػخؼ هػػا إلػػى شػػخؼ آخػػخ كيكػػػف جػػٌػ

ٌشػاؾ  ,2يكػػف  هػادي أك ال يشػتج عشػً أي تسمػظ كأف إىتاجػً قػج يكػػف هػختبط ببىتػاج همسػس كال
السشطسػػات الغيػػخ الخبحيػػة هختبصػػة بقػػخارات السشػػتج, ك ة اختبلفػػات بػػيغ هشطسػػات الخبحيػػة ك ثبلثػػ

 3تتمخز فيسا يمي:
: فػي الػقػت الػحي تتدػع فيػً هفػاٌيع السشػتج بالبدػاشة ىجػج أف السشطسػات غيػخ تعقج السشفعة -

هػغ قبػل  أفكػار هعقػجة هثمسػا قمشػا الخبحية تعسل في الغالب عمى تدػيق قزايا أك سػمػكيات أك
لظ كثيخة هثل الحاجة إلى تشسية كتصػيخ العادات كالدمػكيات الغحائية الدػميسة, األهثمة عمى ذك 

كتذجيع اإلقبلع عغ التجخيغ كالتخكيح ألفكػار تشطػيع األسػخة كالسدػاعجة فػي األعسػاؿ الخيخيػة. 
شػيمػة األجػل ك جة ك ػف ذات شبيعػة هعقػبالتالي يبلحظ أف السشافع التي يدتقبمٍا الفػخد ٌشػا تكػك 

 .قشاع السدتٍمكيغ بٍاإف ٌشالظ صعػبة أكبخ في تػصيمٍا كىقمٍا ك غيخ همسػسة, كهغ ثع تكػ 
: تترػػػف السشفعػػػة التػػػي تقػػػـػ بتقػػػجيسٍا العجيػػػج هػػػغ السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة  قـــػة السشفعـــة -

شػػجها يقصػػع هدػػافة أك بأىٍػػا هشفعػػة غيػػخ هباشػػخة أك شخرػػية التػػي تعػػػد عمػػى الفػػخد ع بالزػػعف
بس ػػات الكيمػػػهتخات لتقػػجيع بعػػس األشػػيا  التػػي يتبػػخع بٍػػا لػػجار أيتػػاـ, أك عشػػجها يقػػـػ بػػالتبخع 

ة أك بالػػجـ إلحػػجى السدتذػػفيات, أك عشػػجها يصمػػب هػػغ جيخاىػػً تسػيػػل أك إعصػػا  هعػىػػات هاليػػ
عمػػػػى العكػػػػذ هػػػػغ ذلػػػػظ فسعطػػػػع هشطسػػػػات القصػػػػاع الخػػػػاص عيشيػػػػة لحدػػػػا  جسعيػػػػة خيخيػػػػة, ك 

   .  عبلقات السبادلة التي تتع هعٍعشخرية لعسبلئٍا أثشايع هشافع هباشخة ك ة يسكشٍا تقجالخجهي
ــة(: - ــل الشفدــي ) الدــيصخة الفكخي تدػػػؽ السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة أحياىػػا هشتجػػات ال  التغمغ

أفكػار ذات  , بسعشػى أىٍػا هشتجػات أكيجة هشخفزة ججا هػغ التغمغػل الشفدػتشصػي إال عمى در 
-سػل عمػى تدػػيق هشتجػات ذات تػػأثيخ قػج ىجػجٌا فػي أحيػػاف أخػخى تعسػيصخة فكخيػة هحػجكدة ك 

تجػجر اإلشػارة ٌشػا االهتشػاع عػغ التػجخيغ, ك  ىفدي هختفع كالتصػع لمسجٍػد الحخبػي أك -تغمغل

                                                           
1
- Stacy Grau.op.cit.p8. 

2
هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي  أشخكحة , "واقع جػدة الخجمات الرحية في السؤسدات الرحية العسػمية :"اف هخيدؽ ىعج- 

 .36ص ,2008-2007 االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ, جاهعة الجدائخ,كمية العمـػ  ,في عمـػ التدييخ

 .  139ع أبػ الشجا, هخجع سبق ذكخي, ص يدمحم عبج العط 3-
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 بأف هجى التغمغل الشفدي أك الديصخة الفكخية لمدمع كالخػجهات التػي تقػجهٍا السشطسػات الخبحيػة
يكػػػف أقػػل اتدػػاعا هػػغ ذلػػظ السػػجى الػػحي تقجهػػً السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة إذ ٌػػحا هػػغ شػػأىً أف 
يجعػػػػل هػػػػغ األدكات التخكيجيػػػػة التقميجيػػػػة أدكات غيػػػػخ هشاسػػػػبة لتحفيػػػػد األفػػػػخاد لتبشػػػػي كػػػػل هػػػػغ 

سيػػة  ىىشدػػ كسػػا ال ,1السشتجػػات ذات التغمغػػل الشفدػػي السػػشخفس أك السختفػػع لتمػػظ السشطسػػات ٌأ
 شػي  أك أي رهػد, أك ترػسيع, أك هرػصمح, أك اسػع عبػارة عػغالتػي ٌػي  العبلهػة التجاريػة

 ٌػحي قيسػة تكػػف  خػجهات هتذػابٍة تقػجـ التػيت االسؤسدػ بػاقي عػغ هػا خجهػة هقػجـ يسيػد آخخ
 إيراؿ ٌي التجارية العبلهة أك لمذعار العاهة الفكخة ,هعشػية أك هادية عادة التجارية العبلهة

 القيسػة ٌػحي إيرػاؿ اسػتسخارية كهػع الخبحيػة, غيػخ السؤسدػةخ بػأه السعشيػيغ لكػل قيسػة هعيشػة
 ككال  البعيػج, السػجى عمػى عبلقػة كتتصػػر ,"العبلهػة التجاريػة" ُتبشػى هػخةت بعػج هػخة بشجػاح,
 2.التجارية العبلهة لتمظ خاص

 الفخع الثاني : الدعخ
سية كتدتسج الذخكة ىجاح عمى تؤثخ التي اإلستخاتيجية القخارات هغ يعج الدعخ   الدػعخ قخار ٌأ

ػػا يستػػج كلكػػغ عشاصػػخي, كأحػػج التدػػػيقي السػػديج عمػػى التػػأثيخ هػػغ فقػػط لػػيذ  األدا  ليذػػسل آثاٌر
 اسػػتخجاهً فػػيسكغ الخبحيػػة, زيػػادة فػػي التدػػعيخ قػػخارات هدػػاٌسة إلػػى فباإلضػػافة لمذػػخكة, الكمػػي

 تػػتع ,3 الدػػمع هػػغ هعيشػػة ألىػػػاع بالشدػػبة لمذػػخكة جػػجد هدػػتٍمكيغ لجػػح  كهػػؤثخ فعػػاؿ كعشرػػخ
 البزػاعة قيسػة أف كجػج إذا الستبخع جاىب هغ التبخع عسمية أك العسيل جاىب هغ الذخا  عسمية

 بالقيسػة يػختبط فالدػعخ سػيجفعً, الػحي الدعخ يداكي  أك أكبخ السذخكع قيسة أك الخجهة قيسة أك
 ككمسػػػػا هباشػػػػخ, بذػػػػكل الذػػػػخائية بقجرتػػػػً يػػػػختبط كسػػػػا الستبػػػػخع, أك العسيػػػػل ذٌػػػػغ فػػػػي كالسشفعػػػػة

 أك الذػػخا  عسميػػة زادت كمسػػا الدػػعخ هقابػػل لسشتجاتٍػػا أكبػػخ قيسػػة كضػػع هشطسػػة أي اسػػتصاعت
 أربػػاح زادت كمسػػا السشتجػػات أسػػعار زادت ككمسػػا السشطسػػة إىجػػازات أك أربػػاح كبالتػػالي التبػػخع,

 هػغ السباعػة الكسيػة فػي هزػخكبا   الدػعخ يدػاكي  هشطسة أك شخكة ألي الكمي فاإليخاد السشطسة,
 الدػعخ, فػي الستبػخع كيػؤثخ ,الخبح  ٌاهر يذكل التكاليف كاىخفاض اإليخادات كارتفاع السشتج,

 :4رئيديتيغ قػتيغ خبلؿ هغ بالغا   تأثيخا  

                                                           

 .  139دمحم عبج العطيع أبػ الشجا, هخجع سبق ذكخي, ص  1-
2
 -Stacy Grau.op.cit.p4. 

 .469ص  , هخجع سبق ذكخي,"أساسيات التدػيقف :"عبج الدبلـ أبػ قح 3-
4
 .05/01/2018تاري  االشبلع  .hammam.com-www.baااللكتخكىي : السػقع - 
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 ذلػظ كيػتع الدػعخ, كيفدػخ السدػتٍمظ يخى  خبللً هغ الحي باألسمػ  كيتعمق: الدعخ إدراك -1
 :خبلؿ هغ
 هػػػشخفس, بٍػػػا كهعػػػخفتٍع الخيخيػػػة باألسػػػعار الستبػػػخعيغ فػػػػعي: بالدػػػعخ السعخفػػػة أك الػػػػعي -

 .أكبخ بذكل فيٍا يفاكضػف  كلحا باألسعار أعخؼ فٍع الػسصا  بخبلؼ
 تغيػخ فيػً يقبػل كهػجى السعػيغ لمسشػتج العػادي الدػعخ هدػتػى  الستبخع فيزع: الدعخ تػقعات -

 األقػػل أف العتقػػادي كضػػعً الػػحي السػػجى هػػغ أكثػػخ أك أقػػل كػػاف إذا هػػا كيػػخفس السشػػتج, أسػػعار
 .الدعخ في السبالغة يعشي األكثخ كأف التشفيح هسكغ غيخ أك جػدة أقل يعشي

 هدػػتػى  عمػػى كسؤشػػخ الدػػعخ إلػػى يشطػػخ الستبػػخعيغ هػػغ فكثيػػخ: كالجػػػدة الدػػعخ بػػيغ العبلقػػة -
 قػجرتٍا فػي التدػػيق إدارة بخاعػة كتبقػى ,اىخفزػت الجػدة أف شعخ الدعخ خفس فكمسا الجػدة

ا خفس عمى ا جػجد, هتبخعيغ لكدب أسعاٌر  فػي تخفػيس بػجكف  تػع ٌػحا بػأف يٍػاهتبخع كإشػعاٌر
 يغيػب الجتساعيػة,خ الستصمبات اشاالعتبا غيبع تأخح التيار السشتجات ألسع بالشدبة ,الجػدة 

 .1كجػدة ٌحي السشتجات القيسة جػاىب السدتٍمكيغ إدراؾ عمى لحاالتا هغ يخكث في
 الستبػخع شمػب عبلقػة هعخفػة التدػػيق إدارة عمػى يجػب كلػحا: لمدـعخ السدتيمظ استجابات -2

 الصمب . في السذخكع تكمفة تؤثخ كيف أي ,بالتدػيق
 الفخع الثالث : التػزيع 

 التدػػٍيبلت عمػػى كبيػػخ بذػػكل السشطسػػات ٌػػحي لػػبعس الخجهػػة بتػزيػػع الخاصػػة القػػخارات كتعتسػج
ا يجب التي الثابتة  العجيػج فيػً تعتسػج ال الػحي الػقت في ٌحا كيحجث الخجهة, أدا  أثشا  تػفيٌخ

 .2ثابتة هادية تدٍيبلت أي عمى ألعسالٍا أدائٍا الخبحية في غيخ الخجهية السشطسات هغ
 لسجػػػخد إال تحتػػػاج ال ىجػػػجٌا حيػػػث هعيشػػػة, استذػػػارية خػػػجهات تقػػػجـ التػػػي السشطسػػػات تمػػػظ هثػػػل

 هػػػػغ الشػعيػػػػة تمػػػػظ بتقػػػػجيع سػػػػيقػهػف  الػػػػحيغ االستذػػػػارييغ كالخبػػػػخا   العسػػػػبل  فيػػػػً يمتقػػػػي هكػػػػاف
 3. الخجهات

                                                           
1
شٍادة ل , أشخكحة هقجهة لشي"مداىسة السسارسات التدػيقية في تجعيع البعج البيئي لمتشسية السدتجامة :"عمي دحساىي  -
 , جاهعة حديبة بغ بػعمي, الذمف,كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ جكتػراي في عمـػ التدييخ,ال

 .38ص , 2015/2016
 .  139ع أبػ الشجا, هخجع سبق ذكخي, ص يدمحم عبج العط -2
 .السخجع ىفدً -3



 ربحيتانانتضىيك ػبر مىالغ انتىاصم في انمنظماث غير                      انفصم انثانث2 
 

 
- 186 - 

 كشخيقػػػة خاصػػػة برػػػفة التبخعػػػات جسػػػع ألهػػػاكغ التػزيػػػع يشطػػػخ فػػػي الستبػػػخع هػػػع العبلقػػػة كفػػػي
 :1هثل أهػر, عجة ذلظ كيسثل الستبخع, هغ الخيخية لمسشطسة التبخع كصػؿ كقشػات

 .كالفخكع السكاتب  -
 .التبخعات جسع أكذاؾ  -
 .التبخعات جسع صشاديق  -
 .التبخعات لجسع اإللكتخكىي الرخاؼ  -
 .الصمب تحت أك الستجػؿ السشجك  السػضف  -
 .ىدبة يأخح الحي السشجك   -
 .خبللٍا هغ اإليجاع يسكغ التي البشػؾ  -
 .الػسصا   -
 .التبخعات جسع شخكات  -

 هثػل هثمٍػا يػجي هتشػاكؿ فػي كجعمػً الستبػخع, عمػى التبػخع تدٍيل في الخيخية السشطسات كتتشافذ
 تدػػػعى ذلػػػظ كلتحقيػػػق لمسذػػػتخي  هشتجاتٍػػػا تقخيػػػب جعػػػل فػػػي تتشػػػافذ التػػػي التجاريػػػة الذػػػخكات

 ذلػػظ كػػاف كإف لمسشطسػػة, الخيخيػػة التبخعػػات كأهػػاكغ قشػػػات كتػسػػيع لتكثيػػخ الخيخيػػة السشطسػػات
ج كلحا كإداريا , هاليا   كضبصٍا األهاكغ ٌحي لستابعة هتكاهمة هشتذخة لفخؽ  يحتاج  بعػس فيٍا تٌد

 .2ضبصٍا عمى قجرتٍا لعجـ أك جيج بذكل إدارتٍا عمى قجرتٍا لعجـ السشطسات
 الفخع الخابع : التخويج 

 السشطسػة بسشتػػج العسيل يخكتحك كإقشاع إعبلـ إلى يٍجؼ الحي االتراالت هغ الجد  ذلظ يعج
 ببهػجاد الخاصػة التدػػيقية الجٍػػد هجسػعػة بأىػً يعػخؼ كسػا , كاسػتخجاهً لقبػلػً فيػً كالتػأثيخ
تساهػً كإثػارة بػالسشتػج الخاصػة السدايػا عػغ بالسعمػهػات العسيػل  عػغ بسقػجرتٍا كإقشاعػً بٍػا ٌا
ػا  كاالسػتسخار شػخائً قػخار اتخػاذ إلػى دفعػً بٍػجؼ كذلػظ احتياجاتػً ببشػباع السشتجػات هػغ غيٌخ

ػ ايزا  ،3 هدتقببل استعسالً في كل صػػر االترػاؿ الستاحػة لػجي هقػجـ السشػتج ك السػجٍػة ٌك
ا في اإلقشاع, فٍػ عسمية اتراؿ هباشػخ أك غيػخ هباشػخ هػجػً  ىحػ الدػؽ ك التي يتسثل دكٌر
إلػػى السدػػتٍمكيغ الحػػالييغ كالسػػختقبيغ كسػػا قػػج يكػػػف هػجٍػػا إلػػى جسعيػػات أخػػخى إليجػػاد هشػػاخ 

                                                           

-
1
 .05/01/2018االشبلع تاري  .  www.ba-hammam.comالسػقع االلكتخكىي :  

2
 السخجع ىفدً -

 .218ص ,هخجع سبق ذكخي ,لحػؿ ساهية 3-
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ػجاؼ,1هبلئع لتشسيػة ك تػجعيع هخكػد السشطسػة  كضػعٍا يسكػغ الخيخيػة السشطسػات فػي خكيجالتػ كٌأ
 :2كالتالي

 .الخيخي  الشذاط عغ بالسعمػهات كالسختقب الحالي الستبخع تعخيف  -
تساـ إثارة  -  .الخيخي  بالسشتج الستبخع ٌا
تساـ إثارة  -  .الخيخية بالسشطسة الستبخع ٌا
 .قخاري باتخاذ الستبخع عمى التأثيخ  -

 إلػى كتشقدػع السدػتٍجؼ الجسٍػر إلى رسالة تػصل أف يسكغ التي االتراؿ أدكات كل كتذسل
 :عخيزة أىػاع خسدة

 خيػغ ةيقيالتدػػ  االترػاالت اتيػعسم هػغ ةيػفشال ةيػتمػظ عسم اإلعػبلفيعػج  اإلعـالن:  -1
 كسػائلشخيػق   عػغ ٍعيفػ خيكالتػأث غيالسدػتٍمك إلػى السعمػهػات لشقػل ةيالذخرػ خيػكغ السباشخة
, هثػل : اإلعبلىػات السصبػعػة, 3السعمػغ ةيػٌػ  عػغ اإلفرػاح هػع غيهعػ أجػخ هقابػل هسمػكػة

إعبلىػػػػات التمفديػػػػػف السصػيػػػػات كالكتيبػػػػات لػحػػػػات اإلعبلىػػػػات, الػسػػػػائل الدػػػػسعية كالبرػػػػخية, 
تفاعميػػة بػػيغ هقػػجهي الخػػجهات كهشتجػػي  ٌػػػ عسميػػة اإلعبلىػػي, كهشػػً فاالترػػاؿ شػػخائط الفيػػجيػ

الدمع كجسٍػر السدتٍمكيغ في األسػاؽ السدتٍجفة هغ قبػل تمػظ السشطسػات عػغ شخيػق كسػائل 
 .4الشذخ السختمفة

 التحكاريػة الٍجايا ,كالخيخية العاهة السعارض ,الخيخية كتتع في األسػاؽ :تشذيط التبخعات  -2
ي كسا كتتكػف عسمية جسع كتشذيط التبخعات ,التقديط  :5يمي هغ اثشي عذخ خصػة ٌك

 جيػتحج ألف ,تحقيقٍػا السشطسػة إلػى تدػعى التػي األٌػجاؼ تحجيػج يجػب :األولـى الخصـػة 
 كعشػج كالفعاليػات, األىذػصة تشفيػح هكػاف كتحجيػج تحجيج السدتٍجفيغ, في سيداعج بجقة األٌجاؼ

                                                           
 . 216ىدار عبج السجيج البخكاري, احسج دمحم فٍسي البخزىجي, هخجع سبق ذكخي, ص  -1
2
 .05/01/2018تاري  االشبلع  . www.ba-hammam.comالسػقع االلكتخكىي :  -

3
 .133, صهخجع سبق ذكخي دادك هخاد, -

4
أشخكحة هقجهة لشيل  ,"ياشوزبائ السؤسدة غيب االعالني االترال ليتفع في قالتدػي بحػث دور :"بغ زخخكفة بػعبلـ - 

 /02بميجةة كعمـػ التدييخ, جاهعة الالتجاري, كمية العمـػ االقترادية ك  تدػيق, تخرز تجاريةعمـػ شٍادة الجكتػراي في 
 .140, ص2015 -2014

5 -Penny Hallett ، .A guide to Fun Ways to Fundraise for your community، church or 

charity.Create Space Independent Publishing ، 1 Edition. kingdom of Saudi Arabia –jddah 

2015.p3. 
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 كرسػالتٍا السشطسػة رؤيػة هػع هتػافقػة تكػػف  االعتبػار أف فػي األخػح يجػب األٌػجاؼ تحجيػج
  .كقيسٍا

  ػجاؼ يسكػغ التػي األفكػار اختيػار حدػغ  :الثانيـة الخصـػة  السشطسػة تشفيػحٌا لػجعع ٌأ
, هػغ أكثػخ شسػحػةاألفكػار  ػف كػت يجػب أف كال كرسػالتٍا,  األفكػار تحقػق أف يجػب كسػا الػبلـز

 هع العاـ السجتسع ك الخأي تفاعل هجى االعتبار في األخح كيجب بتشفيحٌا, يقـػ الدعادة لسغ
  .األفكار ٌحي

 األسػػبػع ىٍايػة )عصمػة األىذػصة كالفعاليػات لتشفيػح السشاسػب الػقػت تحجيػج :الثالثـة الخصـػة 
( الخاتػب تحرػيل بعج – األىذػصة  تشطػيع تػقيػت تعػخض عػجـ االعتبػار فػي األخػح كيجػب ,بيػـػ

 كالسػشطع الجيػج لئلعػجاد هغ الػقت هتدع ٌشاؾ يكػف  أف كيجب كبيخة, هشاسبات هع كالفعاليات
 .كتػزيعٍا الجعػات شباعة السكاف كحتى تأجيخ هغ لمفعاليات بجاية

 كالفعاليػات, األىذػصة الػحي سػتشعقج فيػً لمسكػاف السشاسػب االختيػار   :الخابعـة الخصـػة 
 السدػتٍجؼ, لمعػجد يتدػع أىػً هػغ كالتأكػج ,ًإهكاىياتػكافػة  هػغ كالتأكػج الحجػد, قبػل كزيارتػً
 تدٍيبلت إضافية. كجػد كهغ الرػت, سبلهة أجٍدة هغ ىطافتً كهغ كالتأكج

 يدػاعج سػػؼ ذلػظ بسعػاييخ هػضػػعية ألف السدػتٍجؼ الجسٍػر تحجيج: الخامدة الخصػة 
ا, التػحاكخ ك عػجد تحجيج في بأىذػصة  درايػة عمػى السدػتٍجؼ الجسٍػػر يكػػف  أف كيجػب أسػعاٌر

 عػػػغ السدػػػتٍجؼ لمجسٍػػػػرالػصػػػػؿ  كيسكػػػغ لحمٍػػػا, تدػػػعى التػػػي كالقزػػػية كرسػػػالتٍا, السشطسػػػة
 شباعػػة خػػبلؿ هػػغ كالجاهعػػات, السػػجارس فػػي الصػػبل بػػيغ  كالفعاليػػات األىذػػصة تدػػػيق شخيػػق

 ".تػيتخ" ك" الفيذ بػؾ"االجتساعي  التػاصل كهػاقع هشرات كاستخجاـ البلفتات كالبػستخات,
 كالفعاليػػػات, األىذػػػصة تشفيػػحعػػػغ  السدػػؤكؿ العسػػػل فخيػػق كتشطػػػيع تحجيػػػج: الدادســـة الخصــػة 

 كاألدكار عميٍع. كالسٍاـ السدؤكليات كتػزيع
 كالفعاليات. األىذصة البلزهة لتشفيح كاألهػاؿ الشفقات كافة تقجيخ: الدابعة الخصػة 
 كذلػظ كالفعاليػات األىذػصة كهؤسدػات لخعايػة عػغ شػخكات البحػث ضػخكرة: الثامشة الخصػة 

 الشفقات السباشخة. هغ جد  لتغصية
 األىذػػػصة كتشفيػػػح عقػػػج يػػػتع كالقػػػػاىيغتحتى القػاعػػػجالمػػػػائح ك  إتبػػػاع يجػػػب :التاســـعة الخصـــػة 

 1 كقاىػىية. آهشة بصخيقة كالفعاليات

                                                           
1
 -Penny Hallett.op cit.p3. 
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 كالتػاصػل  لئلترػاؿ كذلظ كاؼ, قبمٍا بػقت كالفعاليات لؤلىذصة التدػيق :العاشخة ةػ الخص
 تختيبػػػػػات لكافػػػػػة الجيػػػػػج كالػػػػجاعسيغ,كالساىحيغ, كاإلعػػػػػجاد السدػػػػػتٍجؼ, الجسٍػػػػػػر هػػػػػع كالتشدػػػػيق
 األقػػػػػػار , كالتدػػػػػػػيق بػػػػػػيغ هػاقػػػػػػع التػاصػػػػػػل االجتسػػػػػػاعي, كاسػػػػػػتخجاـ كالفعاليػػػػػػات, األىذػػػػػػصة

 كالسحبلت. السكتبات كفي كالشػادي الخياضية, الجاهعات, كفي السجارس, كفي كاألصجقا ,
 كالفعاليات. األىذصة في ىجاح أسٍع هغ لكل الذكخ تػجيً: عذخ الحادية الخصػة 
 جافٍا كالفعاليات, األىذصة تقييع: عذخة الثانية الخصػة  فػي األخح الخئيدية هع ٌل حققت ٌأ

 لتصػػػػػيخ الخصػػػػة كالفعاليػػػػاتت األىذػػػػصة فػػػػي سػػػػاٌع هػػػػغ كػػػػل آرا  كهبلحطػػػػات كافػػػػة الحدػػػػباف
  1 .كالفعالية الكفا ة هغ عاؿ هدتػى  هدتقبمية عمى أخخى  كفعاليات لتشفيح أىذصة اإلستخاتيجية

 عبػخ تدػػيق,الكتخكىيػة  تبخعػات ,الٍػاتف ,بخيجيً رسائل عغ شخيق ::السباشخ التدػيق -3
 .2 الخيخية الكػبػىات ,االستسارات ,اإللكتخكىي البخيج,التمفديػف 

 .3اجتساعية عبلقات ,خيخية حفبلت ,أحاديث ,صحفية هثل ترخيحات:العامة العالقات -4
ع الشقاط التي يجب هعخفتٍا حػؿ العبلقات العاهة في الجسعيات   الخيخية هايمي :كهغ ٌأ

لمعبلقات العاهة العجيػج هػغ الػضػائف فػي  وضائف العالقات العامة في الجسعيات الخيخية: -أ
ي كسا    :4يمي الجسعيات ٌك

  تعخيػػػف الجسٍػػػػر بالجسعيػػػة ألحاشتػػػً عمسػػػا بأٌػػػجافٍا كسياسػػػتٍا, كإعبلهػػػً بػػػأي تغييػػػخ فػػػي
 بيشٍع كبيغ السؤسدة.  التعاكف بغية إدراؾ الجسٍػر لٍا كخمق فخص   سياسات السؤسدة

  هدػػاعجة الجسٍػػػر عمػػى تكػػػيغ رأيػػً عػػغ الجسعيػػةت كذلػػظ بتدكيػػجي بكافػػة السعمػهػػات ليكػػػف
   .رأيً هبشيا عمى أساس هغ الػاقع كالحقائق

 حيػػث  لمجسٍػػػر صػػحيحة كسػػميسة هػػغ التأكػػج هػػغ أف جسيػػع السعمػهػػات كاألخبػػار التػػي تقػػجـ
 الذكل كالسػضػع. 

                                                           
1
 - Penny Hallett.op cit.p4. 

-
2
 .05/01/2018تاري  االشبلع .  www.ba-hammam.comالسػقع االلكتخكىي :  

-
3
 السخجع ىفدً 

دراسة هقجهة الستكساؿ هتصمبات درجة  ,"دور العالقات العامة في الجسعيات الخيخية:" فالح فػاز سميساف السصيخي  4-
هشذػرة في  ,15-16ص 2009 ,جاهعة البحخيغ ,قدع اإلعبلـ كالعبلقات العاهة كالعمـػ كالتخبية,كمية اآلدا   ,الساجدتيخ

 .االىتخىت

http://www.ba-hammam.com/
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 تبػػخعيغ كهدػتفيجيغ, كآرائٍػػع كاتجاٌػاتٍع إلػػى اإلدارة العميػا فػػي إيرػاؿ أفكػار الجسٍػػػر هػغ ه
الجسعيات الخيخية كذلػظ كػي تعيػج الشطػخ فػي سياسػتٍا بسػا يحقػق التػافػق بيػشٍع, كتقػجيع صػػرة 

 صادقة كحقيقية عغ أفكار الجسٍػر كاتجاٌاتً ىحػ سياسة السؤسدة. 
 عية كخجهاتٍا. هتابعة اقتخاحات الجسٍػر كهبلحطاتٍع حػؿ ها يتعمق بالجس 
  تذػػػػجيع ركح االىتسػػػػا  لػػػػجى العػػػػاهميغ فػػػػي الجسعيػػػػات الخيخيػػػػة كزيػػػػادة كالئٍػػػػع, عػػػػغ شخيػػػػق

ع   الشطػخ فػػي تحقيػػق تصمعػػاتٍع كتمبيػة رغبػػاتٍع الثقافيػػة أك االقترػػادية أك  كهعػاكىتٍعفػػي شػػكػٌا
 الشفدية كي تخمق هشٍع سفخا  لٍا ىاشقيغ باسسٍا هخمريغ ألٌجافٍا في هجتسعاتٍع. 

 جة كتذجيع االتراؿ بيغ السدتػيات اإلدارية داخل الجسعيات الخيخية.هداع 
  ػػجاؼ الجسعيػػة كأعسالٍػػا تمقػػى االٌتسػػاـ كالقبػػػؿ الكػػافي هػػغ ف ػػات الجسٍػػػر التأكػػج هػػغ أف ٌأ

 السختمفة. 
  العسل كسشدق بيغ اإلدارات السختمفة داخل الجسعيػة لتحقيػق االىدػجاـ بػيغ بعزػٍا الػبعس

   .لخارجيكبيشٍا كبيغ الجسٍػر ا
  تػػأهيغ التػاصػػل بػػيغ الجسعيػػة كالجسعيػػات األخػػخى سػػػا  تمػػظ التػػي تسػػارس ىفػػذ الشذػػاط أك

 التي تعير في بي تٍا عغ شخيق تبادؿ الشذخات كالسصبػعات ككافة كسائل االتراؿ. 
  إتبػػاع أسػػمػ  البحػػث العمسػػي كإجػػخا  الجراسػػات كاألبحػػاث فػػي حػػل هذػػاكل العبلقػػات العاهػػة

 1 التخسيغ كالحجس كالتعسيع.دكف االعتساد عمى 
  السعخكفػػػة حيػػػث أف الجسعيػػػة مجسعيػػػة ل تصػػػػيخ السػػػػارد الساليػػػةتدػػػاعج العبلقػػػات العاهػػػة فػػػي

بدػػػػبب تػاصػػػػمٍا هعٍػػػػع سػػػػيكػف أسػػػػٍل عميٍػػػػا شمػػػػب الػػػػجعع السػػػػالي هػػػػشٍع  السجتسػػػػعلؤلفػػػػخاد ك 
عمى القزايا التي تتشاكلٍا الجسعية هغ خبلؿ العبلقػات  السجتسعاألفخاد ك  باإلضافة إلى تعخؼ

فػي  العاهة يَكػف لجيٍع تعاشفا  هعٍا خاصة إذا كاىت ٌػحي القزػايا تٍسٍػع كبالتػالي لػغ يتػخددكا
 .2تقجيع الجعع السالي

التػي تخػز  األٌػجاؼٌشػاؾ العجيػج هػغ  أىجاف العالقات العامة فـي الجسعيـات الخيخيـة: -ب
ي :  3العبلقات العاهة في الجسعيات ٌك

                                                           

 .17ص ,هخجع سبق ذكخي ,فالح فػاز سميساف السصيخي  1-
2
 :إلكتخكىية ىدخة التشسػية, اتكالدياس لبلتراؿ الفمدصيشي السخكد ػراتهشذ هغ كتا , "العامة العالقات في السخشج:"  -

http://www.pccds.com/sites/default/files/issues/The%20Guide%20to%20Public%20Relations

.pdf. 

 .17ص ,هخجع سبق ذكخي ,سميساف السصيخي  ,فالح فػاز -3
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  .دعع الرمة هع أجٍدة اإلعبلـ 
  العسػػػل عمػػػى كدػػػب تأييػػػج الػػػخأي العػػػاـ كثقتػػػً ببهػػػجادي بالسعمػهػػػات الرػػػحيحة كالحقػػػائق عػػػغ

 هذخكعات الجسعيات الخيخية كخجهاتٍا. 
  .تكػيغ صػرة شيبة كهخكد هستاز لمجسعيات الخيخية لجى الجسٍػر الخارجي 
 جاؼ الجسعية كأكجً ىذاشٍا. اإل  عبلـ عغ ٌأ
   .ىذخ الػعي بأٌسية الخجهات التي تقجهٍا الجسعيات الخيخية 
  .ىذخ الػعي بسا يتعمق بشذاط الجسعية عمى السدتػى الػششي 
  كتعاكىٍعكدب ثقة الستبخعيغ  . 
  .ربط العاهميغ بعبلقات كشيجة كإيجاد ركح التفاٌع بيشٍع 
 ت الخيخية كاألجٍدة األخخى. دعع العبلقة بيغ الجسعيا 
  .دعع العبلقات اإلىداىية بيغ جسػع العاهميغ بالجسعيات الخيخية 
  السثسخ بيغ العاهميغ كاإلدارة.  التعاكف دعع 
   .إيجاد درجة عالية هغ التخابط بيغ إدارات الجسعية 
   .تشسية السدتػى الثقافي كاالجتساعي لمعاهميغ بالجسعيات الخيخية 
   .1رفع الخكح السعشػية لمعاهميغ كتمبية هصالبٍع 
يدػتخجـ االتراؿ الفعالة هع الستبػخعيغ ك  يعج البيع الذخري هغ كسائل :البيع الذخري -5

د قميػػػل هػػػغ الستبػػػخعيغ البيػػػع الذخرػػػي بٍػػػجؼ الحرػػػػؿ عمػػػى تبخعػػػات ضػػػخسة هػػػغ قبػػػل عػػػج
تػػؤدي ك  لكػػل هػػاىح. هفرػػمةاـ رسػػالة إعبلىيػػة هعتسػػجة هػجٍػػة ك السعػػخكفيغ باسػػتخجالسحتسمػػيغ ك 

 2عسمية البيع غخضيغ أساسييغ:
كػف في الغالب هديج هػغ اإلعػبلف هجرا  السبيعات الستصػعيغ: فٍحا الجح  يجح  البائع ك  -
 البيع الذخري, حيث تػجً الجٍػد لؤلفخاد الحي سبق لٍع العسل في ٌحا السجاؿ هغ قبل.ك 

 هخحمتيغ:ٌحا الشذاط بحج ذاتً ٌػ عسمية هغ جسع األهػاؿ: ك  -
جعمٍػػع يخفعػػػف  هحاكلػػةالسخحمػػة األكلػػي: الحرػػػؿ عمػػى التبخعػػات األكليػػة هػػغ الستبػػخعيغ هػػع  

 هقجار هداٌستٍع باالتراؿ بٍع برػرة دكرية عغ شخيق البخيج السباشخ أك البيع الذخري.

                                                           
 .17ص ,هخجع سبق ذكخي ,فالح فػاز سميساف السصيخي - 1

ابي كمثـػ 2-  .64ص هخجع سبق ذكخي, ,ا"الجدائخية نسػذج،الجسعيات اليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخ:"ٌك
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ٌػػحي الصخيقػػة هفيػػجة يػػع الذخرػػي كسػػيمة لجػػح  العسػػبل , ك السخحمػػة الثاىيػػة: يسكػػغ اعتبػػار الب 
لكػغ يكػػف غيػخ هتأكػج هػغ العسػل سل االٌتساـ بالسشطسة ك ىذػاشٍا ك يبجي العسيل السحت اعشجه

 .السصمػ  هشً
 الفخع الخامذ :الجسيػر ) الشاس (

 سكػغي ثيػح لمخجهات, السختمط قيالتدػ  في هٍسة هكاىة" أك الشاس األشخاص " اسةيس تحتل
 تخفػف خيتػجاب تتخح أف لئلدارة سكغيك  ة,يهاد دعاهات في السختبصة الخجهات عغ الدمع فرل

 دكر فػبف ذلػظ, عكػذ عمػى كلكػغ ة.السعخكضػ اىػاتيالك عمػى غيلمسػػضف السباشػخ خيالتػأث هػغ
 كال ,الخػجهات عيػكتػز  اإلىتػاج فػي طٍػخي العسػبل  هع هباشخ اتراؿ عمى ٌع غيالح األشخاص

 الحفػاس عمػى الدػٍخ بسكػاف السٍػع هػغ ذلػظ, هػغ العكػذ عمػى بػل ختػدؿ,ي أف إذف لػً شبغػيي
ايتصػ  ككحا كفا اتٍع عمى  العسػبل  كثقػة الذػخكات, كصػػرة الخػجهات جػػدة أف عمسشػا ها إذا ٌخ

 عمػى أجػخا تقاضػػا اسػا " السشطسة" ٌعكالشاس  ,1الخجهات هقجهي عمى كبيخ جد  في تتػقف
شػا هتصػػعيغ, كػاىػا أـ عسمٍػع  خجهػة تقػجيع هػشٍع هصمػػ  السػػضفيغ أف عمػى التأكػج يجػب ٌك

 البي ػة كفػي ,2الخيخيػة السشطسػات فػي كالسحػريػة األساسػية القزػية يسثػل يعػال هدػتػى  ذات
سيػػػة عمػػػى الرػػػشاعات جسيػػػع فػػػي السشطسػػػات جسيػػػع تؤكػػػج اليػػػـػ التشافدػػػية  بػػػالعسبل  العشايػػػة ٌأ

ع حا االستخاتيجي, التخصيط في كدكٌر سيتً تدداد الجكر ٌك  الخجهػة لػتبلـز الخجهات قصاع في ٌأ
ػػي اإلىدػػاىي, العشرػػخ هػػع  إال يقػػجهٍا ال الخجهػػة أف إذ تبلزهػػا   أكثػػخ الخيخيػػة السشطسػػات فػػي ٌك

, بذكل أفخاد سيػة ة إىدػاىية كتػددادشبيعػ بصبيعتٍا الخجهة أف كسا هتبلـز  فػي العػاهميغ الشػاس ٌأ
 تمسػػذ كال خػػجهات ألىٍػػا تمسػػذ ال الخيخيػػة كالخػػجهات الخجهػػة, همسػسػػية قمػػت كمسػػا هشطسػػة أي

ا سيػة يعصػي هسػا لغيػخي, تقجـ ألىٍا لمستبخع غالبا   آثاٌر  الخيخيػة السشطسػات فػي لمعػاهميغ بالغػة ٌأ
 هػغ بحػاؿ السشطسػة عػغ ذلػظ فرػل يسكػغ كال الستبػخع, هػع كتفػاعمٍع اترػالٍع كشخيقػة كشبيعة
 .3األحػاؿ

 

                                                           
1
 لشيل هقجهة أشخكحة ,"الػششي االقتراد عمى وانعكاساتيا الدياحية الخجمات تدػيق استخاتيجيات:"العديد عبج عخا - 

 .40ص, 2012 -2011/ 03جاهعة الجدائخ , التحميل االقترادي,في العمـػ االقترادية دكتػراي  شٍادة

2
ابي كمثػ  -  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيقـ :"ٌك

 .99هخجع سبق ذكخي, ص
3
 .05/01/2018تاري  االشبلع  .hammam.com-www.baالسػقع االلكتخكىي :  -
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 الفخع الدادس : الجانب السادي )البيئة السادية (
 ,1لمخجهػة كاإلىتػاج االترػاؿ عسميػة فػي السدػتخجهة الساديػة الخهػػز كل ٌػ السادي إف الجاىب

 كالعػاهػل االعتبػارات ٌػحي بػيغ كهػغ كثيػخة, اعتبػارات هػغ السشطسػة عػغ العسيل اىصباع كيتذكل
 فػي أكثػخ كيقػػى  الخجهيػة السشطسات في العاهل ٌحا اعتبار كيقػى  يحدً, أك يدسعً أك يخاي  ها

شػػاؾ,أقػػل  لٍػػا كسػػساعً لٍػػا كرؤيتػػً بالخجهػػة الستبػػخع إحدػػاس أف حيػػث الخيخيػػة السشطسػػات  ٌك
 :2ٌسا التدػيق, في السادية البي ة أك السادي لمجليل ىػعاف

ػػػ:الذــكمي الــجليل -1  التقػػػاريخ ك القػػبس سػػشج هثػػل بعػػجي, أك التبػػخع عشػػج فعميػػػا   يستمػػظ هػػا ٌك
 .التبخع ككػبػىات الجكرية,

ػ:األساسي الجليل -2  شػكل هثػل الستبخع, عمى كبيخ تأثيخ ذك كلكشً الستبخع, يستمكً ال ها ٌك
 .كتأثيثٍا السشطسة كهقخ لمستبخع, يشقل الحي اليتيع كبلـ الرػر, في الستبخع بشاي الحي السدجج
 الستبػخع غيػخ هشٍػا السدػتفيج ألف بػارزا   دكرا   الخيخية السشطسات خجهات في البلهمسػسية كلرفة

 :3لػ شخيقة يكػف  أف يجب الحي السادي, لمجليل الحاجة تدداد
 سػشج أك كػبػػف  أك تقخيػخ إلػى السمسػسػة غيخ الخجهة فتتحػؿ: همسػسية أكثخ الخجهة جعل -1
ػػػحا لسدػػػً, يسكػػػغ هسػػػا ذلػػػظ غيػػػخ أك خصػػػا  أك  الحدػػػية الشػػػاس بعػػػس شبيعػػػة هػػػع يتػافػػػق ٌك

 .شي  كل لسذ في كرغبتٍع
 :هشٍا بصخؽ, ذلظ كيتع:  ذٌشيا   الخجهة إدراؾ عسمية تدٍيل -2
 .إدراكٍا الستبخع عمى يدٍل هسا همسػس بذي  الخجهة إقخاف -
 .كالسدتفيج التبخع بيغ العبلقة عمى التخكيد -
ػػػحا: حاجاتػػػً كتمبيػػػة الستبػػػخع اسػػػتفادة عمػػػى التخكيػػػد -3 سيػػػة يعشػػػي ٌك  كتصمعاتػػػً دكافعػػػً فٍػػػع ٌأ

 .كرغباتً كآرا ي
 هجركسػػة بصخيقػػة بترػػسيسٍا يٍػػتع أف يجػػب ذلػػظ الساديػػة البي ػػة أك السػػادي الػػجليل يحقػػق كحتػػى
 التخػػاذ يجفعػػً إيجػػابي بذػػكل العسيػػل لػػجى هجركػػة صػػػرة كتذػػكل العسػػل تػػجفع هخيحػػا   جػػػا تخمػػق
ػحا التبخع, قخار سيػة يؤكػج ٌك  الشفدػية كاتجاٌاتػً كثقافتػً الحدػي كإدراكػً الستبػخع سػمػؾ دراسػة ٌأ

 هصػياتٍػا كأشػكاؿ السشطسػة بسكاتػب بالغػا   تػأثخا   يتػأثخ الستبػخع أف ىجج لحلظ كتصبيقا   ,ذلظ كغيخ
                                                           

 .35ص, 2005 األردف, عساف, لمشذخ, اليازكري  دار ,ة"الرحي الخجمات تدػيق :"البكخي  ثاهخ -1
 .05/01/2018تاري  االشبلع  .hammam.com-www.baالسػقع االلكتخكىي :  -2

3
 .السخجع ىفدً- 
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ػػا,  كالسصػيػػػات لمتقػػػاريخ خاصػػة أقدػػػاها تزػػػع تدػػػيقيا   الستسيػػػدة السشطسػػػات يجعػػل هسػػػا كتقاريٌخ
 .لمسشطسة الخسسية كاألكراؽ

 الفخع الدابع : العسميات 
تعػػج العسميػػات الخصػػػات التػػي هػػغ خبللٍػػا يػػحٌب الجسٍػػػر السدػػتٍجؼ ليحرػػل عمػػى السشػػػتج 

 كتدمدػبلت بػأدكار تسػخ فبىٍػا السخضػي بالذكل لمستبخع الخجهة هغ أجل أف تقجـ ,1االجتساعي
 كهخيحػػة سمدػػة العسميػػات ٌػػحي كاىػػت كمسػػا كالعسيػػل, الخجهػػة هقػػجـ بػػيغ تترػػل حتػػى كعبلقػػات
 كاىػػت كمسػػا أىػً كسػػا السؤسدػة, عػػغ كرضػى ارتياحػػاُ  أكثػػخ الستبػخع كػػاف كمسػا كسػػخيعة كاىدػيابية

 ,رضػػى أكثػػخ الستبػػخع كػػاف كمسػػا الخجهػػة عسميػػات فػػي شخرػػية كخجهػػة صػػادقة عاشفػػة ٌشػػاؾ
 كشتيجػة لػً قػجهت التػي الخجهػة ٌػ الستبخع يٍع الحي بيشسا كعسميات, لمعسميات السدػؽ  كيشطخ
 يٍػع هػا لكػغ الخجهة تدميع عسمية قبل العسميات هغ ضخسة تدمدبلت ٌشاؾ كاف فخبسا ىٍائية,
 ىػػػػػعيغ, ذات الخيخيػػػة السشطسػػػة بٍػػػا تقػػػػـػ التػػػي كالعسميػػػات ,الشٍايػػػة فػػػػي الخجهػػػة ٌػػػػ الستبػػػخع
 قػػجهت التػػي بالخجهػػة كتعخيفػػً الستبػػخع هػػع لمتعاهػػل كعسميػػات لمسدػػتفيج الخجهػػة لتقػػجيع عسميػػات
سية العسميات  ,2لمسدتفيج  :3يمي  في السؤسدات الخجهية كساكتتسثل ٌأ

 .كالكمفة ليكقت اىتطار العس ليجػدة الخجهة السقجهة بتقم قيتحق  -
 .خجهيةال السؤسدة دخػؿ لحطة دتفيجالس لجى االىصباع ػلجي  -
 .ة السدتفيج لمسؤسدةكهغادر  لجخػؿ ةيشيالخكت اإلجخا ات ليتقم  -
 . اتيالعسم صً هخص لججكلة كفقا جيبالسػاع االلتداـ  -
 . عٍكالئ كضساف غييالحال رضا ككدب غيهحتسم عسبل  جح   -
 السعػاييخ هصابقػة هخاعػاة هػع قيكالتػجق طيالتخص باعتبار لمسؤسدة, ةيكالفاعم فا ةالك قيتحق  -

 .غٌياالتجا في اٌألثخ  ايجابيكا ايسمبٌا تجاكز  كعجـ السحجدة,

                                                           
1
دة الػجكتػراي أشخكحػة هقجهػة لشيػل شػٍا ,"دور التدػيق االجتساعي في تشسية السخاكد اإلستذفائية الجامعيـة :"ياسيغ قاسي -

 -2012 , 03جاهعػػة الجدائػػخ  كميػػة العمػػـػ االقترػػادية كالتجاريػػة كعمػػـػ التدػػييخ, ,تخرػػز تدػػػيق فػػي العمػػـػ التجاريػػة,
 .156ص , 2013

2
 .05/01/2018تاري  االشبلع  .www.ba-hammam.comالسػقع االلكتخكىي :  - 

3
أشخكحػة هقجهػة لشيػل  "،الخاصـة الرحية لمسؤسدات التشافدية السيدة لتجعيع كسجخل الرحي التدػيق:"رضػاف أىداعج - 

, جاهعػػة حدػػيبة بػػغ كميػػة العمػػـػ االقترػػادية كالتجاريػػة كعمػػـػ التدػػييخ ,, تخرػػز تدػػػيقشػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ التدػػييخ
 .103, ص2014/2015الذمف  بػعمي,
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 .1الدخعة في االستجابة لمصمب السقجـ لمحرػؿ عمى الخجهةتحقيق  -
ػحا  هغ خبلؿ ها سيػة السػديج التدػػيقي الخػجهي فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة ٌك سػبق الحطشػا ٌأ

دعػػع الخجهػػة أىٍػػا تقػػجـ خػػجهات هتشػعػػة قػػج تكػػػف هرػػحػبة بأشػػيا  هاديػػة تدػػاٌع فػػي  باعتبػػار
بسديجٍػا التدػػيقي كتصػػيخي كجعمػً فػي  االٌتسػاـيجب عمى ٌحي السشطسػات  إلىلحلظ  ,السقجهة

جافٍا التدػيقية كىجاح إستخاتيجياتٍا.  خجهتٍا هغ أجل تحقيق ٌأ
 غيخ الخبحية اتلسشطسا في  التدػيقية اإلستخاتيجيةالسصمب الثالث : 

التدػػػيقية التػػي  اإلسػػتخاتيجيةالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة فػػي ىذػػاشاتٍا التدػػػيقية تتبػػع هخاحػػل  إف
 السدصخة لٍا هدبقا كفق خصة تدػيقية كاضحة. األٌجاؼتحقيق  إلىتؤدي 

 يةالفخع األول : مفيػم اإلستخاتيجية التدػيق
أف اإلستخاتيجية ٌي الػسػيمة السدػتخجهة لمػصػػؿ إلػى الغايػات كاألٌػجاؼ كلػيذ هجػخد خصػة  

أك خصػػط هشفرػػمة بػػل ٌػػي خصػػة هػحػػجة تػػخبط جسيػػع أجػػدا  السشطسػػة هعػػا كتكػػػف شػػاهمة أي 
ػػػجاؼ السشطسػػػة فٍػػػي  ،2تغصػػػي جسيػػػع أىذػػػصة السشطسػػػة الستكاهمػػػة كهتجاىدػػػة كصػػػػال لتحقيػػػق ٌأ

كتعػػػػػػخؼ  ،3 حٌا السػػػػػػجيخيغ لتحقيػػػػػػق األٌػػػػػػجاؼ السذػػػػػػتخكةعبػػػػػػارة عػػػػػػغ اإلجػػػػػػخا ات التػػػػػػي يتخػػػػػػ
إلػػػى األٌػػػجاؼ  األدكات التػػػي تسكػػػغ السشطسػػػة هػػػغ التػصػػػل عمػػػى أىٍػػػااإلسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية 

هجسػعػػػة هػػػغ  صػػػياغة اإلسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية عمػػػى عتسػػػجالسػضػػػػعة فػػػي األجػػػل الصػيػػػل, كت
سػػػؼ تتعاهػػل  شػػخائح الدػػػؽ التػػي الشقػػاط الحاكسػػة التػػي تبػػجأ بتحجيػػج الدػػػؽ السختقبػػة, كتحجيػػج

بالسشافدػيغ فػي أذٌػاف  هعٍا, ككػحا تحجيػج السخكػد الدػػقي السصمػػ  أف تحتمػً السشطسػة هقارىػة
لمػصػػػؿ إلػػى العسػػبل   العسػػبل , كبالتػػالي يسكػػغ تحجيػػج هبلهػػح السشػػافع التػػي يػػتع التخكيػػد عميٍػػا

عسميػػػات  ىتيجػػػة إالي ٌػػػ التدػػػػيقية هػػػا اإلسػػػتخاتيجية إلػػػى MC CARTHYكيذػػػيخ . 4السػػػختقبيغ

                                                           
1
 عيشػة هػغ األحػدا  الدياسػية, دراسػة حالػة ,"الدياسـية السشطسـة أداء تحدـيغ فـي الدياسـي التدـػيق دور ر:"فػخق ىػاؿ - 

, جاهعػة حدػيبة بػغ كميػة العمػـػ االقترػادية كالتجاريػة كعمػـػ التدػييخ شٍادة الجكتػراي في عمـػ التدييخ,أشخكحة هقجهة لشيل 
 .40, ص2016 -2015 ,الذمف  بػعمي,

, األردف, عسػاف ,دار حاهػج لمشذػخ كالتػزيػع ,  هػجخل كسػي كتحميػل,"اسـتخاتيجيات التدـػيقي:" هحسػػد جاسػع الرػسيجع  2-
 .19ص, 2007

3
يعبػغ الصيػب  -   أشخكحػة ,ة"دية الحدائخيـة فـي األسـػاق الجوليـعػلسـة اإلسـتخاتيجية التدـػيقية لمسؤسدـات االقترـا:"إبػخٌا

جاهعة حدػيبة بػغ بػػعمي  ,كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ ,في العمـػ االقترادية دكتػراي  شٍادة ليلش هقجهة
 . 202ص,  2015/2016 مف,ش

 .187, ص2000 اإلسكشجرية, هرخ, ,الذسذ عيغ هكتبة ,ل"الفعا التدػيق :"الحسيج عبج أسعج شمعت -4
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السدػػػتػى الػػػػضيفي.  ,األعسػػػاؿكحػػػجة  ,العميػػػا اإلدارة: خصػػػيط تدػػػػيق فػػػي السدػػػتػيات الثبلثػػػةت
ا  كإسػػػػػتخاتيجية السػػػػػديج  كإسػػػػػتخاتيجية ,القصػػػػػاع السدػػػػػتٍجؼ إسػػػػػتخاتيجيةالتدػػػػػػيق تشقدػػػػػع بػػػػػجكٌر

 أف يسكػغ ,1ة هػع هػاردٌػا دػىذػصة السؤسأالتدػػيق هصابقػة  إسػتخاتيجيةكتدػتمـد  ,التدػػيقي
 السشطسػة يخػز بسػا السدايػا تمػظ كتتػأثخ التدػػيق إسػتخاتيجية السدايػا هػغ عػجد السشطسػة تحقػق
حي ,خاص بذكل التدػيقي ىذاشٍا أك ككل  :2في تتسثل السدايا ٌك

 لمتعاهػل دقيػق بذػكل تػجٍاتٍػا تحجيػج فػي السشطسػة إلدارة أداة  التدػػيقية اإلسػتخاتيجية تعج -1
 .بٍا تعسل التي الخارجية البي ة الستغيخات هع
 األعساؿ بي ة في يحرل أف يسكغ لسا األهج بعيجة ىطخة عغ التدػيقية اإلستخاتيجية تعبخ -2

 .السدتٍمظ لجى هكاىتٍا كبشا  الدػؽ  لحاجات االستجابة في كقجرتٍا السشطسة, بٍا تعسل التي
ػجافٍا إعػجاد فػي السشطسػة إدارة أهػاـ فعػاؿ كبذػكل السجػاؿ تتػيح -3  هػع يتػافػق بذػكل ٌأ

خ ٌػػ السدػتٍمظ أف راعتبػاإ عمػى الدػؽ  هع كتعاهمٍا سمػؾ في السؤثخة الستغيخات  عسػل جػٌػ
 .لعسمٍا الفعمي السيجاف ٌػ كالدػؽ  العسل, في كغايتٍا

 الجاخمية بي تٍا كتقييع لتحجيج السشطسة إدارة أهاـ السجاؿ التدػيقية اإلستخاتيجية تتيح كحلظ -4
 .السشطسة في السختمفة األقداـ بيغ األدا  في الستحقق التػافق كهجى

 االسػتخاتيجي التخصػيط لجقػة كاضػح هؤشػخ يعصي التشفيح في التدػيقية اإلستخاتيجية ىجاح -5
 .االستخاتيجي كتػجيٍٍا السشطسة لخسالة الرحيح التػجً عغ ذلظ فزبل في السعتسج

ػػػػجافٍا كرسػػػػع  خصصٍػػػػا إف اإلسػػػػتخاتيجية التدػػػػػيقية تعػػػػج هػػػػشٍج تدػػػػتخجهً السشطسػػػػات لتحقيػػػػق ٌأ
فٍي عسمية هختبصة بجسيع عشاصخ السشطسة كىجاحٍا يعشػي ىجػاح  ,السدتقبمية كتحجيج هػاردٌا

 اإلستخاتيجية العاهة كتحقيق األٌجاؼ األساسية لٍا.
 ستخاتيجية التدػيقية أىسية اإلالفخع الثاني :

سيتٍػا كتدػتسج سشطسػاتلم عجيػجة هدايػا التدػػيقية اإلسػتخاتيجية تحقػق   يتعمػق فيسػا خاصػة ٌأ
سٍا الشقاط هغ جسمة في األعساؿ بي ة كتحجيات بفخص  :3ٌأ

                                                           
يعبغ الصيب  -1  األكاديسيػة ,االستخاتيجيات التدػيقية في دعع السيدة التشافدـية لمسؤسدـات االقترـاديةدور تكييف  :"إبخٌا

 .29ص ,2015جاىفي  ,13العجد لعمـػ االقترادية كالقاىػىية,قدع ا كاالجتساعية, اإلىداىيةلمجراسات 
هجمة العمـػ االقترادية  ,"التدػيقية اإلستخاتيجية وإعجاداستخجام بحػث التدػيق كأداة لمتخصيط  :"شخيف هخاد -2

 .176ص جاهعة دمحم بػضياؼ, السديمة, ,2012سشة  12كالتدييخ العجد 
يع, هخجع سبق ذكخي, -3  .29ص بغ الصيب إبخٌا



 ربحيتانانتضىيك ػبر مىالغ انتىاصم في انمنظماث غير                      انفصم انثانث2 
 

 
- 197 - 

ػجافٍا كبالتػالي لمسؤسدػة التدػػيقية األٌػجاؼ خبللٍػا هػغ تتحقػق التػي الػسػيمة كػىٍا  -  الكميػة ٌأ
 .السؤسدة لشذاط أساسيا ٌجفا ذاتً حج في يعتبخ التدػيق أفّ  عمسا

 السؤسدة في القػة كىقاط التدػيقية الفخص عغ الكذف خبللً هغ يتع حيالّ  اإلشار تعتبخ  -
 .الشقاط تمظ كتفعيل الفخص ٌحي استغبلؿ خبللٍا هغ يتع تيالّ  اإلدارة ككحا

 ىقاط كعغ التدػيقية البي ة في كالسخاشخ التحجيات هختمف عغ الكذف في بالسقابل تداٌع  -
 .الشقاط تمظ كهعالجة تجاكز عمى كتعسل الزعف

 : عشاصخ اإلستخاتيجية التدػيقية لثالفخع الثا
  1 هغ العشاصخ التالية: سشطساتتتكػف اإلستخاتيجية التدػيقية لم 
سشطسات :فالخصة يجب أّف تحجد السٍسة األساسية إلدارة التدػيق في الالسيسة األساسية /1

 كالشابعة أصبل هغ السٍسة اّلتي أىذس هغ أجمٍا الذخكة.
 كتذػػيخ ٌػػحي األٌػػجاؼ إلػػى هجسػعػػة الشتػػائج اّلتػػي  :سشطســةلماألىــجاف التدــػيقية الخئيدــة /2

تحقيقٍا في السدتقبل, كيجػب أّف تػضػع ٌػحي األٌػجاؼ بذػكل يسكػغ  سشطسةيتعيغ عمى إدارة ال
 هعً قياسٍا.

كيتزػسغ ذلػظ عبػارات  :معيشة حػل البيئة السحيصة وبالحات الدػق الرشاعي افتخاضات /3
 السدتقبمية في القصاعات اإلستخاتيجية في الدػؽ. االتجاٌاتكاضحة حػؿ 

التدػػيقية يجػب أّف تشصػػي عمػى تقيػيع كاقعػي  اإلسػتخاتجية: سشطسـةتقيـيع القـػة التشافدـية لم/4
جافػً فػي  سشطسةلسجاالت القػة كالزعف بالشدبة لمعػاهل اّلتي تؤثخ عمى قجرة ال عمى تحقيق ٌأ

 ضل الطخكؼ الستػقعة في الدػؽ.
 الخبحية لمسشطسات غيخ التدػيقية االستخاتيجية تعخيف:بعالخا الفخع

تصػػػيخ لخؤيػػا السشطسػػة حػػػؿ األسػػػاؽ التػػي تٍػػتع بٍػػا   تعتبػػخ عسميػػةاإلسػػتخاتيجية التدػػػيقية  إف
ػػػا كإعػػػجاد البػػػخاهج التدػػػػيقية بسػػػا يحقػػػق السكاىػػػة لمسشطسػػػة كتدػػػتجيب  ككضػػػع األٌػػػجاؼ كتصػيٌخ

 .لستصمبات الدبػف في الدػؽ السدتٍجؼ 
 أوال: اليجف الدػقي 

                                                           
الصبعة  األردف, , عساف ,كالتػزيع لمشذخ اليازكري  دار ,"استخاتيجي  تصبيقي مشطػر,التدػيق إدارة:" الدعبي فبلح عمي -1

 .64ص  ,2009األكلى 
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الٍػػجؼ الدػػػقي الػاجػػب تحجيػػجي فػػي السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة يستػػاز بجػاىػػب قػػج تختمػػف عمػػى 
, ذلػػظ أف الٍػػجؼ التدػػػيقي فػػي السشطسػػات خبحيػػةىحػػػ كاضػػح هػػغ تمػػظ التػػي فػػي السشطسػػات ال

إال أف السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة قػػج تجػػج صػػعػبة  يسكػػغ حرػػخي كتػقعػػً كفػػق هؤشػػخات, الخبحيػػة
كهػػػغ ٌشػػػا يكػػػػف هػػػغ ,فػػػي تحجيػػػج ذلػػػظ بدػػػبب أف الٍػػػجؼ الدػػػػقي يخزػػػع لجاىػػػب التػقعػػػات 

الستػقػػع أف تقػػـػ هعطػػع ٌػػحي السشطسػػات بتقػػجيع خػػجهات عادلػػة, ككػػف  كفعالػػة بالذػػكل الػػحي 
 1 ميغ هعٍا.يسكغ هغ خبللً االستجابة لحاجات كتفريبلت هختمف ف ات األفخاد الستعاه

 ثانيا: األسػاق السدتيجفة 
يبلحػػظ أف ٌشػػاؾ ثبلثػػة قزػػايا تجعػػل هػػغ خصػػػة التعاهػػل هػػع األسػػػاؽ السدػػتٍجفة لمسشطسػػات 

 :2غيخ الخبحية خصػة هختمفة كهتفخدة, كتتسثل تمظ القزايا في اآلتي
تعصػي هشطسػات  : استيجاف الفئات التي قج ال تذـعخ بالسشطسـة، والسعارضـة لخـجماتيا - 1

القصػػاع الخػػاص األكلػيػػة إلػػى تشسيػػة كتصػػػيخ تمػػظ القصاعػػات الدػػػقية التػػي يسكػػغ أف تدػػتجيب 
 لمعخكض السحجدة التي تقجهٍا لٍع, كعمى العكػذ هػغ ٌػحا, حيػث يجػب عمػى السشطسػات غيػخ

ٌػػؤال  األفػػخاد الػػحيغ قػػج ال يذػػعخكف بٍػػا أك السعارضػػيغ بقػػػة  باسػػتٍجاؼأف تقػػـػ غالبػػا  الخبحيػػة
لخػػػػجهاتٍا هثػػػػل, خػػػػجهات التصعػػػػيع أك القزػػػػا  عمػػػػى اإلدهػػػػاف هػػػػغ السخػػػػجرات أك السذػػػػخكبات 

 حاربة التجخيغ, أك اإلرشاد كالتػجيٍات الستعمق باألهخاض الشفدية .ه الكحػلية, أك
غالبػػا هػػا تتبشػػى  الدــػقية السدــتيجفة:تبشــي اســتخاتيجيات غيــخ متســايدة مــع القصاعــات  - 2

السشطسات غيخ الخبحية اسػتخاتيجيات غيػخ هتسػايدة, حيػث تفذػل عػادة فػي إدراؾ هدايػا التعاهػل 
هػػع كػػل قصػػاع بصخيقػػة هختمفػػة, كتخكػػد فقػػط عمػػى هػػا يسكػػغ أف تحرػػجي هػػغ هدايػػا اقترػػاديات 

سػػايدة فػػي التعاهػػل هػػع الحجػػع كاىخفػػاض التكػػاليف السرػػاحبة إلتباعٍػػا اإلسػػتخاتيجيات غيػػخ الست
 األسػاؽ السدتٍجفة .

يتسثػػل الػػجكر الخئيدػػي لمعجيػػج هػػغ السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة فػػي  السخكــد الــحىشي السكســل: - 3
تقػػجيع الخػػجهات لٍػػؤال  األفػػخاد الػػحيغ ال يػػتع خػػجهتٍع بذػػكل هشاسػػب بػاسػػصة هشطسػػات القصػػاع 

ـػ بتكسيػل الجٍػػد التػي يقػـػ الخاص ككشتيجة لحلظ, يكػف عمى السشطسات غيخ الخبحية أف تقػ
 بٍا اآلخخكف كليذ هشافدتٍا. 
                                                           

ابي كمثـػ -1  .55ص هخجع سبق ذكخي, ,"اليادفة لمخبح،الجسعيات الجدائخية نسػذجا التدػيق في السشطسات غيخ ,ٌك
 .137ع أبػ الشجا, هخجع سبق ذكخي, صيدمحم عبج العط2- 
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 السدتيجفة األسػاقثالثا: خصػات تحجيج 
العجيػػػج هػػػغ الخصػػػػات كالتػػػي يسكػػػغ فػػػي سػػػػاقٍا أتحػػػجد  تبعػػػس السشطسػػػات كالجسعيػػػا أفىجػػػج 

ا كسا  1يمي: ذكٌخ

: هثػػل أساسػػية السشتفػػع كذلػػظ هػػغ خػػبلؿ عػاهػػل تحجيػػج الدػػػؽ األكليػػة السدػػتٍجفة لمجسٍػػػر -1
 األساسػػػػيةكالفػائػػػػج  ,قػػػػخار االىتفػػػػاع بالخػػػػجهات السشافدػػػػةكدرجػػػػة التػػػػأثيخ عمػػػػى  ,حجػػػػع الدػػػػػؽ 

لمخػػػجهات التػػػي تقػػػجهٍا السشطسػػػة السعشيػػػة بالشدػػػبة لكػػػل قصػػػاع سػػػػقي هدػػػتٍجؼ كحجػػػع الصمػػػب 
كبعػج تحجيػج الجسٍػػر السشتفػع كفػق العػاهػل  ,الخجهة هغ قبل الجسٍػػر السشتفعػيغالستػقع عمى 

الدابقة الحكخ تقـػ السشطسة السعشية بسقارىػة سػػقٍا السدػتٍجفة بالجػاىػب الجيسغخافيػة كالدػمػكية 
. بعػجٌا تقػػـػ تعػجيل إلػىكػاف هػقعٍػا بحاجػة  إذاكذلػظ الكتذػاؼ هػا  ,كالجغخافيػة لمدػػؽ الكميػة

  عمى االىتفاع بخجهاتٍا . كاألقجر األكبخة السشطسة بتحجيج قصاعاتٍا الدػقية ذات الكثاف
 السؤسدات كذلػظ هػغ خػبلؿ تحجيػج العسػبل أك تحجيج الدػؽ األكلية السدتٍجفة لمسشطسات  -2

 تاالحتسػػاالاسػػتٍجاؼ عسػػبل  جػػجد هػػغ ذكي  إلػػى باإلضػػافةالقػػائسيغ  أكالحػػالييغ أك الخئيدػػيغ 
 الكبيخة في االىتفاع بخجهات ٌحي السشطسات.

التػػي اسػػتبعجتٍا السشطسػػة  األسػػػاؽ إلػػىالثاىػيػػة السدػػتٍجفة كذلػػظ بػػالعػدة  األسػػػاؽتحجيػػج  -3
قيسػة  لية السدتٍجفة لكػىٍا لع تكغ تسثل ثقػل كبيػخا فػي حجػع أكاألك سػاقٍا أالسعشية عشج تحجيج 

ػػػػجاؼتحجيػػػػج  تعاهبلتٍػػػػا.  األٌػػػػػجاؼكاسػػػػتخاتيجيات التدػػػػػيق االجتسػػػػاعي حيػػػػث تذػػػػكل ٌػػػػحي  ٌأ
 لتدػيق االجتساعي الخاص بالسشطسة .خصة ا أساسكاالستخاتيجيات 

 رابعا : أىع إستخاتيجيات التدػيق في السشطسات غيخ الخبحية
 /إستخاتيجية اإلحالل:1

 التشافدػية, السدايػا هػغ عػجد عمػى التخكيػد تدػػيقي بخىػاهج ألي ية اإلحػبلؿإسػتخاتيج تتزػسغ
 هشٍػا التشافدية السدايا هغ عجد االجتساعي اإلحبلؿ إستخاتيجية تتزسغ قج الخجهة, أك لمدمعة

 تكمفة خفس أك لمخبح, الٍادفة غيخ السشطسات في تدػيقً السخاد السفٍـػ أك فكخة تأصيل هثبل
 إلػى يػؤدي لمػخبح الٍػادؼ غيػخ التدػػيق بخىػاهج هػغ السدػتٍجفة لمجٍػات تدػػيقً السػخاد السشتج

                                                           
 121,122ص هخجع سبق ذكخي,.ص ,بذيخالعبلؽ 1
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 عمػى دخيمػة أك هخغػبػة غيػخ اجتساعيػة قػيع أك أفكػار هػغ تقجيسػً يصمػب هػا ىذػخ إهكاىيػة
 . 1لؤلفخاد القيسة هشطػهات

 تخاتيجية التدػيق العام :/إس2
 كعشاصػخ األفػخاد لكافة التدػيقية اإلستخاتيجيةيتع بسقتزاٌا تػجيً ىفذ  اإلستخاتيجيةفي ٌحي 
 التػي كالقزػايا األفكػار ك السفػاٌيع ىاحيػة هػغ اإلسػتخاتيجية هزػسػف  أف باعتبػار السجتسػع
 هػغ درجػة إحػجاث ٌػػ السصمػػ  يكػػف  حيػث ك السجتسػع, عشاصػخ ك أفػخاد كػل تٍػع تصخحٍػا
 كقػت فػي االٌتسػاـ هػضػػع القزػية ىحػػ األفػخاد كافػة كأرا  اتجاٌػات أك هػاقػف عمػى التػأثيخ
 إيحا ات ك شعارات كاحجة رسالة تبث كالتي العاهة االتراؿ كسائل استخجاـ خبلؿ هغ كاحج,

 . 2السدتفيجيغ أك السذاٌجيغ لكافة هتذابٍة
 /إستخاتيجية اإلنر :3

 كالخرػائز السعػالع هحػجدة ةجتساعيػإ تدػػيقية رسػالة تػجيػً عمػى اإلسػتخاتيجية ٌػحي تعتسػج
 بالشدػبة الدػمػكية كأىسػاط اتجاٌاتٍػا ك هػاقفٍػا عمػى التػأثيخ بٍػجؼ السجتسػع هػغ هحػجد لجػد 

 فػي حرػل الػحي التعجيل أك التغيخ هجى بعجٌا يقاس هحجدة زهشية فتخة كخبلؿ هحجدة لقزية
 الجغخافيػة السشصقػة أك السحػجد الجػد  ٌػحا فػي يعيذػػف  الػحيغ لؤلفػخاد االجتسػاعي الدػمػؾ

 ,)السجتسػع( الكػل الدػػؽ  هغ هحجد جد  أك اإلىر عمى اإلستخاتيجية ٌحي إتباع يتع الرغيخة,
 بعسميػة السعشيػة لمجٍػة تساهػا هعخكفػة فيػً كاألسػخ األفػخاد قػيع ك كهػاصػفاتً خرائرػً تكػػف 

 .3االجتساعي الدمػؾ في السقرػدة التعجيل
 السصمب الخابع : التخصيط االستخاتيجي لمتدػيق في السشطسات غيخ الخبحية

 :ت غيخ الخبحية في الشقاط التاليةتطٍخ عسمية التخصيط االستخاتيجي التدػيقي في السشطسا
 : مفيػم التخصيط االستخاتيجي لمتدػيق األولالفخع 

                                                           
1
 105ص ,هخجع سبق ذكخي ,ياسيغ قاسي  

-
2
يع عبيجا  الصبعة  ,األردف عساف, ,كائل لمشذخ كالتػزيع دار ,"التدػيق االجتساعي األخزخ والبيئي ت:"دمحم إبخٌا

 .97ص  ,2011,الثاىية
3
ابي كمثـػ -   ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيق :"ٌك

 .47ص ,هخجع سبق ذكخي
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 الػسائل كاىتقا  ,السشطسية الغايات خبللٍا هغ تتحجد التي العمسية االستخاتيجيج التخصيط يع 
 ,1الغايػات لبمػػغ األهػج بعيػجة الخصػط كتصػػيخ السػػارد كتخرػيز كالدياسػات االسػتخاتيجيات

ػجاؼ بػيغ العبلقػة بػضػع الخاصػة العسميػة اإلداريػةعمػى أىػً  أيزػاكيعػخؼ   السشطسػة, ٌأ
 كإعػادة رسػع إلػى التخصػيط ٌػحا يدػعى حيػث الستغيػخة, التدػػيقية كفخصػٍا السػػارد السٍػارات,

يذػسل  ,2السدػتٍجفة كاألربػاح الشسػػ يحقػق الػحي بالذػكل السشطسػة كهشتجػات أىذػصة تختيػب
كضػع األٌػجاؼ شػيمػة األجػل ( ك التٍجيػجات ,الدػؽ كالبي ة التدػػيقية )الفػخص التخصيط تحميل

 فٍػ ,3التدػيقية كترسيع السديج التدػيقي األىدبكقريخة األجل كالدياسات كاإلستخاتيجيات 
  4.لمخقابة هعاييخ يػفخ كسا الفاقج كيقمل األكادة عجـ كيقمل التػجً هدار يحجد

 الفخع الثاني : أىجاف التخصيط االستخاتجي لمتدػيق
 :5يمي  ها إلىيٍجؼ التخصيط االستخاتيجي لمتدػيق في أي هشطسة  
 كالدياسات التدػيقية.تحجيج كاضح كدقيق لؤلٌجاؼ  -
 كضع هعاييخ لقياس األدا  ك هتابعتٍا هغ خبلؿ ىطاـ رقابة فعاؿ . -
 استغبلؿ الفخص الستاحة كتجشب التٍجيجات. -
 األهثل لمسػارد الستاحة. االستخجاـتحقيق  -
 يحجد إشار الدهشي لتشفيح البخاهج كالدياسات التدػيقية. -

   متدػيقلمدايا التخصيط اإلستخاتيجي الفخع الثالث : 
 : 1في الشقاط التاليةمتدػيق ل بالشدبةهدايا التخصيط اإلستخاتيجي يسكغ تحجيج 

                                                           
 .32ص ,2004 لىك األ الصبعة ,األردف ,عساف كالتػزيع, لمشذخ الثقافة دار ,اإلستخاتيجية اإلدارة"ي:الخفاج عباس ىعسة -1
خاف دار ,"السقجم التدػيق مجاخل ي:"الرسيجع جاسع هحسػد -2  . 4ص ,1999 لى,ك األ ةعالصب ,عساف, األردف ,ٌز
3
أشخكحػة هقجهػة لشيػل شػٍادة الػجكتػراي فػي عمػـػ  ,"االقترـاديةإشـكالية الشذـاط التدـػيقي فـي السؤسدـات  :"جشػادي كػخيع - 

 ,2016-03/2015جاهعػػة الجدائػػخ عسػػاؿ  كميػػة العمػػـػ االقترػػادية كالتجاريػػة كعمػػـػ التدػػييخ,تخرػػز إدارة األ ,التدػػييخ
 .41ص

4
ػالي -  الػجكتػراي أشخكحػة هقجهػة لشيػل شػٍادة  ,"اإلسـتخاتيجي  التخصـيط ضـل فـي الجامعـة مخخجات جػدة تحديغ :"رتيبة بٌػ

 -2014/ 03جاهعػة الجدائػخ دية كالتجاريػة كعمػـػ التدػييخ,كميػة العمػـػ االقترػا ,, تخرز إدارة األعساؿفي عمـػ التدييخ
 .45ص ,2015

-
5
( عمــى تفعيــل الحرــة ، بالعالقــاتاالجتساعييثــة لــإلدارة التدــػيقية ) الــجاخمي،الحج أثــخ تصبيــق األســاليب:" ىاديػػة ٌيسػػة 

دمحم أجاهعػة  التدػػيقية, اإلدارةتخرػز  ,فػي العمػـػ االقترػادية دكتػػراي  شػٍادة ليػلش هقجهػة أشخكحػة ,"األداءالدػقية ورفع 
 .07ص, 2016 -2015 ,بػقخة بػهخداس
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 كتحجيج الدبل كالػسائل الكفيمة بحلظ.سشطسة السداعجة في تحقيق األٌجاؼ األساسية لم -
  بشػػػػا  ركح الفخيػػػػق الػاحػػػػج , حيػػػػث أّف عسميػػػػة التخصػػػػيط تدػػػػتجعي جٍػػػػػد كثيػػػػخة هػػػػغ األفػػػػخاد  -

 .الذخكةكاإلدارات داخل 
الػصػؿ إلى خصط كبخاهج عسل يتصمب الكثيخ هغ التشديق بيغ ٌحي الجٍػد هّسػا يتػيح جػػ  -

ػػػػػ هػػػػا يػػػػؤدي فػػػػي الشٍايػػػػة إلػػػػى تشسيػػػػة ركح الفخيػػػػق الػاحػػػػج داخػػػػل  أفزػػػػل لمتعػػػػاكف كالتذػػػػاكر ٌك
 سشطسة.ال
إّف التخصػػيط اإلسػػتخاتيجي يػػػفخ درجػػة أعسػػق هػػغ الفٍػػع كاإلدراؾ لكثيػػخ هػػغ جػاىػػب العسػػل  -

  عي هّسػػا يػػؤدي إلػػى إثػػخا  هعخفػػة السدػػ ػليغ عػػغ التخصػػيط كيػلػػج لػػجيٍع درجػػة أعمػػى هػػغالرػػشا
بػاقػػع كهقتزػػيات العسػػل الػػحي يقػػػد بالتػػالي إلػػى إضػػفا  قػػجر كبيػػخ هػػغ الػاقعيػػة عمػػى  االلتػػداـ

 الخصط اّلتي يتع إعجادٌا.
تػليػػج حػػذ هذػػتخؾ لػػجى القػػائسيغ عمػػى عسميػػة التخصػػيط بأٌسيػػة الغػػخض كضػػخكرة تحقيػػق  -

يدػاعج ذلػظ عمػى زيػادة الذػعػر بأٌسيػة التكاهػل فػي  بً أك كااللتداـاألٌجاؼ األساسية لمذخكة 
 العسل اإلداري.

شاؾ هغ يزيف السدايا كالخرائز التالية  : 2ٌك
 عمػى ليتعػخؼ فيٍػا الػتحكع يسكػغ التػي األشػيا  حػجكد يتعػجى أي :والتكامـل الذـسػل -

 فػي تؤخػح كػي كالتكشػلػجيػة كاالجتساعيػة كاالقترػادية السحيصػة كالدياسػية البي يػة الستغيػخات
 القخارات.  اتخاذ عشج االعتبار

 كػل بػيغ السدػتسخ كالتفاعػل العكدػية التغحيػة كتقػجيع التخصـيط، مدـتػيات بـيغ التفاعـل -
 .هقػهيغ أك أك هشفحيغ هخصصيغ سػا  السعشييغ,

ي :السخونة  -  عسميػة تصػػرات لػجػػد التعميسيػة لمبي ػة الستغيخ الصابع بدبب أساسية سسة ٌك
 .هتدارعة كاترالية كصشاعية كتقشية

 التشفيح. سبلهة عمى يعتسج فالتخصيط  :والتشفيح التخصيط بيغ التفاعل  -
 

                                                                                                                                                                                     

, الصبعػة األكلػى, األردف , عسػا كالتػزيػع, لمشذػخ اليػازكي  دار كتصبيقػات, هفػاٌيع ,"التدـػيقي التخصـيطؽ:" العػبل بذػيخ1 
 .45ص  ,2008

2
 فػي العمػـػ دكتػػراي  ادةٍشػ ليػلش قجهػةه أشخكحػة ,"ةيـالسحم ةيالبذـخ  السـػارد ةيـلتشس االسـتخاتيجي طيالتخصـ :"جػعيجع مةيىب -

 .25ص ,2016 -2015, مةيالسد ,اؼيبػض دمحم جاهعة ,خييالتد كعمـػ ةيكالتجار  ةياالقتراد العمـػ ةيكم ,ةيالتجار  العمـػ
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 غيخ الخبحية الفخع الخابع : صعػبات مسارسة التخصيط االستخاتيجي لمتدػيق في السشطسات
ػػع الرػػعػبات التػػي تػاجػػً السدػػؤكليغ فػػي  تصبيػػق هفٍػػـػ التخصػػيط االسػػتخاتيجي فػػي  هػػغ ٌأ

 :1السشطسات ٌي 
 ىقز السػارد الحاتية كفذل الجٍػد في الحرػؿ عمى هػارد خارجية. -
 عجـ الججية في تشفيح الخصة كتجىي حساس العاهميغ لٍا. -
 البيخكقخاشية كتباشؤ اإلجخا ات اإلدارية. -
 في الخصة بسا يفػؽ القجرات الفعمية لتشفيح لٍا.الصسػح السفخط  -
ػع أك أل التعقيج الدائج كالسفرل في صياغة الخصة هّسا يخمق سػػ  تفػاٌع لػجى السشفػحيغ - دكاٌر

 عجـ التفاعل اإليجابي هعٍا.
 عجـ تػفخ البياىات كالسعمػهات بالذكل الكافي لمعسمية التخصيصية. -
 عجـ كفاية الدهغ البلـز لتشفيح الخصة. -
 أسعار الدمع كالخجهات البلزهة لتشفيح الخصة بسدتػيات غيخ هتػقعة رتفاعا -
 هّسا يخفع التكاليف كيؤدي إلى عجد في السػازىة السخصصة. -
 هقاكهة الػاقع القائع لمتغييخات اّلتي يخيج التخصيط إحجاثٍا. -
الذػػخكط كبحػػجى  الدياسػػي االسػػتقخاركعمػػى رأسػػٍا  كاالجتساعيػػةعػػجـ تػػػفخ البي ػػة الدياسػػية  -

 السصمػبة إلىجاح تشفيح الخصة.
جاؼ. -  سخعة التقجـ التكشػلػجي قج يخمق كضعا يختمف عسا كضعتً الخصة هغ ٌأ

 لمتدػيق في السشطسات غيخ الخبحية  االستخاتيجي التخصيط مفيػمالفخع الخامذ : 
 هحجدة, هٍسة لتحقيق كالعسل الجٍج تػجيً ٌػ االستخاتيجي التخصيط غه الخئيدي الٍجؼ إف 

 العسػل السؤسدػة لقائػج يدػٍل إشػار رسػع ٌػي االسػتخاتيجي التخصػيط عسميػة إفخػخ آ كبسعشػى
فػي  األساسػييغ كالسدػاٌسيغ الخارجيػة السعصيػات باعتبػار القػخارات, التخػاذ اإلشار, ٌحا خبلؿ

 فػبف رسػالتٍا, لتحقيػق السؤسدػة لقيػادة االسػتخاتيجي لمتخصػيط الكبيػخة األٌسيػة كرغػع السؤسدػة
 أسػبا , لعػجة االستخاتيجيت التخصيط تصبيق بخفس هدتسخة الخبحية غيخ السشطسات هغ كثيخا
 2 :هشٍا

 .الػقت هغ الكثيخ يدتٍمظ االستخاتيجي التخصيط  -
                                                           

1
 .31ص  , 2009, قصخ, , هصبعة الخياف"الشتائج عمى السبشي ط الستخاتيجيالتخصي:"الكخخي هجيج -

2
 -Stacy Grau.op.cit.p5- 
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 .االستخاتيجي لمتخصيط الكافية الخبخات اىعجاـ أك قمة  -
 هاديا. هكمف االستخاتيجي التخصيط  -

  :1أساسية هخاحل خسذ هغ االستخاتيجي التخصيط عسمية تتكػف و
 ٌػحي ٌػي هػا اآلتيػة: عمػى األسػ مة باإلجابػة يكػػف  قػج لسشطسـة:ا ورسـالة ميسـة تعخيـف -1

 بخػجهات السعشيػػف  ٌػع هػغ  سشطسػةال ٌػحي إىذػا  هػغ الٍػجؼ هػا تعسمػً  الػحي كهػا   السشطسة
  سشطسةال
 فـي والسشذـػد والػضـع السحتسـل الـخاىغ، الػضـع باعتبـارالسشطسـة  وضـع تحميـل  -2

 :السدتقبل
ػيSWOT باسػتخجاـ يػتع كقػج   داخميػة ىطػخ هختمفػة كجٍػات أربػع هػغ السشطسػة تحمػل أداة  ٌك

 :فتحمل كخارجية,
 .داخميا السشطسة قػة ىقاط ك هػاشغ - أ

 لمسشطسة الجاخمي كالقرػر الزعف كىقاط هػاشغ -  
 .الستاحة الفخص تحميل -ج
 .خارجٍا هغ السشطسة تٍجد قج التي السخاشخ تحميل -د

 :   2كيسكغ تحجيج هعشى ٌحي العشاصخ هتزسشاتٍا باآلتي
   STRENGFHSالقػة : نقاط    -

تمػػظ األشػػيا  السمسػسػػة كغيػػخ السمسػسػػة التػػي تستمكٍػػا السشطسػػة كتكػػػف قػػادرة عمػػى اسػػتخجاهٍا 
جافٍابذكل إيجابي إلىجاز   كبسا يجعمٍا هتفخقة عمى الستشافديغ  ٌأ

  WEGKNES الزفف :نقاط   -
في اإلهكاىات كالقجرات التي تسكغ السشطسة هغ بمػغ هػا تدػعى إلػى تحقيقػً قياسػا   ٌػ الشقز 

 بالسشافديغ, كها يشعكذ بالتالي عمى هدتػى األدا  الستحقق فيٍا.
    2OPPORTUNITIES  الفخص -

ٌػػي السجػػاالت أك األحػػجاث السحتسػػل حرػػػلٍا حاليػػا أك هدػػتقببل  فػػي الدػػػؽ كالتػػي يسكػػغ أف 
ا  جافٍا عبخ اعتساد خصة إستخاتيجيةتدتثسٌخ  .السشطسة لتحقيق ٌأ

  THREATSالتيجيجات :    -
                                                           

1
- Stacy Grau.op.cit.p5. 

-
2
 .220ص  ,2008, األردف ,عساف ,دار اليازكري لمشذخ كالتػزيع ,"استخاتيجيات التدػيق:" ثاهخ ياسخ البكخي   
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تمظ العػاهػل أك اإلحػجاث التػي تحػػؿ دكف تحقيػق السشطسػة ألٌػجافٍا بالذػكل الػحي تدػعى إليػً 
 كيكػف لٍا أثخ سمبي عمى السشطسة.

 لمقيػاس قابمة ,بجقة هحجدة تكػف  أف :1اآلتية الشقاط األٌجاؼ في كيخاعى :األىجاف تحجيج-3
 .كاضح زهشي هجى لٍا ,كاقعية ,لمتشفيح قابمة

 هػغ اإلسػتخاتيجية ٌػحي تتػألف :األىـجاف ىـحه لتحقيق تدػيقية وتصػيخ إستخاتيجية بشاء  -4
 ,كالسػديج التدػػيقي ,سشطسػةال تقػجهٍا التػي التشافدػية كالسيػدة السدػتٍجؼ, لمدػػؽ  كاضػح تعخيف

 كسا ذكخىا سابقا.
 الجٍػػد كافػة تػجيػً خػبلؿ ذلػظ هػغ كيػتع  :بيا والتحكع وتصػيخىا، ،اإلستخاتيجية تصبيق -5

كترػحيح  األٌػجاؼ, تحقيػق هقػجار كقيػاس السعتسػجة, الخصػة التشفيحيػة لتصبيػق كاإلهكاىػات
 هرػفػفة تحميػل ضػسغ عجيػجة اسػتخاتيجيات ٌشػاؾك  ,التشفيػح كفػا ة لزػساف جٍػجت ألي السدػار
SWOT ي  : التالي الججكؿ في هبيشة ٌك

 SWOT( االستخاتيجيات السعتسجة ضسغ تحميل مرفػفة  09رقع )الججول 
 نقاط الزفف نقاط القػة تقػيع البيئة الجاخمية

 إستخاتيجية عبلجية إستخاتيجية ٌجػهية الفخص
 اىدحا  إستخاتيجية دفاعية إستخاتيجية التيجيجات

 .223، صمخجع سبق ذكخه"، استخاتيجيات التدػيقي :"السرجر: ثامخ ياسخ البكخ 
 في السشطسات غيخ الخبحية ػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعيالتد إدارة :لثالسبحث الثا

يػة تتسيػد  التدػػيق عبػخ هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي لػجى السشطسػات غيػخ الخبح إدارةعسمية  إف
الشرػائح التػي يجػب أخػحٌا فٍشاؾ العجيج هػغ السبلحطػات ك  ,األٌسيةبالعجيج هغ الخرػصية ك 

التدػيق عبخ ٌػحي السػاقػع كسػػؼ ىتعػخض لٍػا فػي الفػخكع  إدارةبعيغ االعتبار هغ أجل ىجاح 
 .التالية

فـي السشطسـات غيـخ  خصػات ىامة إلدارة مػاقع التػاصل االجتساعي بفعاليةالسصمب األول : 
 الخبحية

 كيمتقػػف  كالجساعػات األفػخاد بٍػا يجتسع التي الذعبية هػاقع التػاصل االجتساعي القشػات تعتبخ
 كاالختيػار العػخض فػي لٍع الحخية كشسػحاتٍع كأتاحت كهػاقفٍع آرائٍع عغ لمتعبيخ خبللٍا هغ

                                                           
1- Stacy Grau.op.cit.p5. 
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ال زاؿ ٌشػػاؾ الكثيػػخ هػػغ السؤسدػػات أك الجسعيػػات التػػي ك  ,1السختمفػػة  كالسػاقػػف لؤلفكػػار لمسػػػاد
ىذػا  ىافػحتٍا عبػخ إكالدكاؿ, كتتخدد فػي التبلشي  إلىفي شخيقٍا  ها تداؿ تعتقج أف ٌحي السػاقع

االجتسػاعي أحػج أفزػل الصػخؽ  اإلعػبلـهػتبلؾ هشرػة فػي شػبكة إبيشسا يعتبػخ  كسائل التػاصل
أك  مجسعيػػػاتلكخرػصػػػا  ,ىذػػػاشظ أك خػػػجهاتظ أك فعالياتػػػظ التػػػي تقػػػجهٍا أك تخعاٌػػػا لتػػػخكيج

يسكػػػغ أف  هػػػا اجتساعيػػػةعبلىيػػػة كبيػػػخة. كلػػػحلظ فمكػػػل هشرػػػة إ الجٍػػػات التػػػي ال تسمػػػظ هيداىيػػػات 
 :2لمشجاح كلمحرػؿ عمى أعمى فائجة هسكشة” الخمصة الخاصة“ىدسيً   

 فقط. إرساؿأداة  يذتفاعل هع الجسٍػر كل يجب أف يكػف ٌشاؾ  -
 .الخبط اآللي لجسيع حدابات الذبكات االجتساعيةعجـ   -
 .هتابعي ك هعجبي حدابظ أك صفحتظ ةتابعيجب ه  -
 الجسعية في حمٍا أك اىجازات اجتساعية أك خجهية تعتد بٍا .تحجث عغ قرز ىجحت ال  -
 ./ حدب ىذاط أك فعالية جسعيتظ ة/ تدػيقي ةالقياـ بحسبلت إعبلىية / تػعػي  -
 .بٍػيتظي لكل ها يخز الرػر كالتراهيع الخاصة بظ ك اىتباال  -
 .لعجد الستابعيغ بل لشػعيتٍع عجـ االٌساـ -
 .الٍجاياد عمى السدابقات ك تقجيع اعتساال  -
 .كقت تػاجج هتابعيظ عمى خؼالتع  -
 .بالترسيع السذػؽ كالسبدط لخسالتظ اـٌتسالا  -
 رسالتظ . إلرساؿاختار الػقت السشاسب   -
ع كالخد عمى استفداراتٍعلا  -  .حخص عمى حل شكػٌا
 لع تكغ هتأكجا هغ صحتً. تدتعجل بالخد عمى بعس االستفدارات ها ال  -
 صاحب الربلحية بالخد. أيسيل كأرفق, اشكخ الدائل دارلع يكغ لجيظ ردا عمى استف إذا  -
 قع بعسل استبياف عغ ها يخغبػي أك جذ ىبس لبعس لقخارات أك فعاليات الجسعية هدتقببل  -
 .3حمل ىتائج عسمظ -

                                                           
1
ػهً -   العجد هجمة الباحث لمجراسات األكاديسية, ,"السجتسع السجني في مػاقع التػاصل االجتساعي :"هيدػف عدالجيغ بٌخ

 .62ص ,03/2014

 . 28/12/2016:  شبلعتاري  اال  .www.riyadhchamber.org.saالسػقع االلكتخكىي :  -2
3
 تلوزجغ نفسو  -

http://www.riyadhchamber.org.sa/
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فـــي السشطســـات غيـــخ  التػاصـــل االجتســـاعي مػاقـــع اســـتخجامســـتخاتيجية السصمـــب الثـــاني : إ
    الخبحية   

تبػػػػاع الخصػػػػػػات إالتػاصػػػػػل االجتسػػػػاعي يجػػػػػب  هػاقػػػػع اسػػػػػتخجاـسػػػػتخاتيجية إهػػػػغ أجػػػػل ىجػػػػػاح 
 :1كالشرائح التالية 

 عمػى تػػفيخ سػاعتيغ يجػب :التػاصـل االجتسـاعي وسائل العسل عمى في الػقت السبحول -1
 كهتابعػة آرا  لمشذػخ االجتسػاعي التػاصػل كسػائل هػغ كسػيمة لكػل العسػل أسػبػعيا هػغ األقػل

 ابتػجا  , كافيتػاف فػسػيمتاف الػسػائل, هػغ الخيخيػة السؤسدػة تدػتكثخ يفزػل أال كسػا الشػاس,
  .أقل بفعالية كسائل أكثخ عمى أكبخ كقت تزييع هغ خيخ كتخكيد بجج عميٍسا كالعسل

إف هشذػػراتظ خػبلؿ كسػائل التػاصػل ٌػي  تحجيج صػت السؤسدة عمـى مػاقـع التػاصـل: -2
شخيقػػة هخاعػػاة المغػػة السدػػتخجهة, ك زػػخكري فسػػغ ال التػػي تتػػػلى رسػػع صػػػرتظ لػػجى الجسٍػػػرت

 إف كاف ثسة أكثخ هغ عاهل يتػلػف هػضػع الشذخ في كسائل التػاصل السشتقاة. الشذخ,
 التػاصػل االجتسػاعي عمػى شػكل كسػائل فػي ظإسػتخاتيجيتإ تبشػي أف الجيػجغ هػ :الحسـالت -3

 تتعمػق هعيشػة حسػبلت بتحجيػج السشػػاؿ ٌػحا عمػى إسػتخاتيجيتظبشػا   إف ,زهشيػةل كهخاحػ حسػبلت
  .سالقيا ك لمخصج قابمية ذا يجعل أدا ؾ ٍا,ت لكق تحجيجع ه هعيغ, بٍجؼ

 هػغ هعيشػة كسػائل اختيػار إلػى اىتٍيػت إذا :باختيارىا قست التي القشػات اختيارات فحز -4
 هع الحسبلت, كشبيعتٍا هشاسبة في تفكخ أف عميظ الػاجب فسغ التػاصل االجتساعي, كسائل

 عمػى سػبيل اإللكتخكىػي البخيػج فاسػتخجاـ لتمظ الػسيمة, السبلئسة كالصخيقة السدتخجهة, الػسيمة
 ك التكخار بدسة ,المحيغ يتدساف"تػيتخ" بػؾ أك الفيذ" استخجاـ عغ هختمفة لً شبيعة  السثاؿ

سا اليػهي خالشذ  .لمسجكىة استخجاهظ عغ يختمفاف الحاؿ بصبيعة السدتسخ,ٌك
  ابتػجا    يتعمػق االجتسػاعي التػاصػل كسػائل فػي الشجػاح قيػاس إف :ونجاحـظ قيـاس أدائـظ -5

ػا فيٍػا ك الجقػة تخاعػي يجػب أف التػي السحػجدة باألٌػجاؼ كسػا أسػمفشا  ٌػحا بعػج ,بعشايػة تختاٌر
 السػقػع زيػارات ك كالسذػاٌجات, الستػابعيغ عػجد خػبلؿ قيػاس هػغ الشجػاح األثػخ ك فقيػاس

 .كفعاليتٍا إستخاتيجيتظ ىجاح هجى تحجد التي الصخؽ  هغ أيدخ يعج الخسسي,
 احتياجاتٍػا السؤسدػات هػغ هؤسدػة لكػل :التػاصـل مػاقـع مـعالسؤسدـة  تحجيج سياسـة -6

لتحجيػج  العسػل بفخيػق فاالجتسػاع كعميػً االجتسػاعي, التػاصػل لػسػائل كرؤيتٍػا الخاصػة,
                                                           

1
-Lura Quinn  ،The Nonprofit Social Media Decision Guide، CreateSpace Independent 

Publishing Platform.kingdom of Saudi Arabia ،jddah .2015.p9. 
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 :الػسائل ٌحي إدارة شخيقة عمى يذتسل التػاصل كسائل هع السؤسدة بتعاهل الستعمقة سياستٍا
 لمعاهميغ يجب ال التي الحسخا  الخصػط ٌي ها هػضفيغ  عجة كاحج أك هػضف ُتػكل إلى ٌل
 الدػمبية التعميقػات هػع التعاهػل كيفيػة الجسٍػػر  هػع كهشاقذػتٍا التصػخؽ إليٍػا الػسائل ٌحي في

ا ٌحي الػسائل  عمى العسل في السرخكفة الداعات عجد الجسٍػر  هغ كاالىتقادات  هغ كغيٌخ
  .الػسائل ٌحي بدارةب  الستعمقة القزايا

 ومدايا التدػيق عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي الخبحية غيخ السصمب الثالث :السشطسات
ع  هغ   الجسعيات عسل تصػيخ في الفزل لٍا ككاف الحجيثة التكشػلػجيا أفخزتٍا التي الفػائجٌأ

 :1الخيخية كهشٍا
 ىطػع كتػػفيخ كالتصػػعي الخيػخي  العسػل إدارة شخيػق عػغ تحدػيغ جػػدة العسميػات الجاخميػة .1

 التقميجية باألساليب كذلظ كالخقابة كالتشطيع التخصيط عسمية كفا ة في تداعج لمسعمػهات فاعمة
 .كاإللكتخكىية

 عسميػة فػي تفيػج فٍػي ,الكتخكىيػا   الخيػخي  العسػل تدػػيق فػي التكشػلػجيػا هػغ االسػتفادة  .2
 يسكػغ كسػا ,2كالفقػخا  السدػتحقيغ لمتبخعػات كالسدػاعجات كالسخضػى ىإلػ كالػصػػؿ االىتذػار
 هرػجاقية هػغ لمتحقػق كتحميمٍػا كدراسػتٍا الكتخكىيػا   السحتاجػة كالحػاالت كي االذػك اسػتقباؿ

 .الحالة
 الستصػعيغ. كإدارة االلكتخكىي االستقصا   .3
 تػػفيخ خػبلؿ هػغ السػجىي السجتسػع كتشسيػة تصػػيخ فػي يدػٍع كشذػاط التقشيػة هػغ االسػتفادة .4

 .كاالىتخىت الحاسب هٍارات هع التعاهل كيفية عغ تجريبية دكرات
 كاسػتخجاع كتخػديغ كتػصػيل بجسػع تتعمػق الخيخيػة السشطسػات فػي السعمػهػات تكشػلػجيػا  .5

 إدارة فػي الحاسػب اسػتخجاـ أف حيػث كالتصػػعي, الخيػخي  بالعسػل الخاصة السعمػهات كتحميل
 كفػا ة بحدػب الفاعمػة كبػالجػدة السشاسػب الػقػت في هتاحة السعمػهات يجعل السعمػهات ىطع

 .الستاحة البياىات

                                                           
 45ص ,هخجع سبق ذكخي  ,سعػد صالح  1

, "االلكتخونيةاستخجام جسعيات السجتسع السجني في الجدائخ لمذبكات االجتساعية  :"زرَق نجهاؿ ب, ريزع أهاؿ- 2
, العجد ,دراسة هيجاىية عمى جسعيات السجتسع السجىي في كالية سكيكجة() , , جاهعة الجمفة2017/هارس7هجمة آفاؽ لمعمـػ

  . 233ص
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 االسػتثسارية البػجائل بػيغ السفاضمة في البياىات قػاعج في الستاحة السعمػهات هغ االستفادة .6
   .كالسسكشة الستاحة

 كفحرػٍا السدػتػيات هختمػف عمػى القزػايا كافػة لصػخح االترػاؿ تكشػلػجيػا هػغ االسػتفادة .7
 التحػػالت هػع كاتدػاقا   كهػضػػعية عمسيػة أكثػخ كأسػذ عالسية اتراالت عمى بشا ا   ٍاكهشاقذت
 السذػكبلت كؿاكتشػ كالعالسيػة السحميػة السػجىي السجتسػع هشطسػات تعيذػٍا التػي السشاخيػة

 الخيخية األعساؿ كهشطسات السؤسدات كياىات كتحديغ كتصػيخ التشسية كهعػقات االقترادية
 السجتسعػات كفكػخ ثقافػة عمػى االشػبلع خػبلؿ هػغ العالسيػة التيػارات هقابمػة عمػى قجرتٍا كدعع

 البياىػات قاعػجة كدعػع السعمػهػات تمقػي كقشػػات هرػادر كاستكذػاؼ كالحكػهػات كالػجكؿ
 .1القخارات اتخاذ فخص كتحديغ

االجتسػػػاعي  حػػػً السشطسػػػة خػػػبلؿ هػاقػػػع التػاصػػػلييدػػػٍع التػاصػػػل كالحػػػػار الػػػجائع الػػػحي تت .8
 التػػي يػاجٍٍػػا العسػػبل  كالجػاىػػػب الجاذبػػة فيسػػا تقجهػػً هػػغ عػػخكض فدػػػساحبسعخفػػة التحػػجيات 

 كبػػجكف قيػػػد عػػغ الخػػجهات التػػي تقػػجهٍا, أريػػً السشطسػػة لمعسيػػل بػػالتكمع بحخيػػة تاهػػة ككػػحا إبػػجا 
ػػػف فخصػػةاإلىقػػاذ كأ اإلعجػػا عػػغ شخيػػق كتابػػة تعميقػػات تطٍػػخ جػاىػػب  بالشدػػبة  , ٌػػػ هػػا يك 

كتػػػجاركٍا, كبالتػػػالي بشػػػا  عبلقػػػة جيػػػجة هػػػع عسبلئٍػػػا كالسحافطػػػة  اآلرا ٌػػػحي  راسػػػةلمسشطسػػػة لج
 2عميٍع.

ػا دراسػة خمرػت  حػػؿ ت"دارتسػأك  هاساشػسػتذ" بجاهعػة التدػػيقية الجراسػات هخكػد أجخٌا
 الستحػجة الػاليػات فػي الخبحيػة غيػخ السشطسػات فػي االجتسػاعي التػاصػل شػبكات اسػتخجاهات

 لتمػظ االترػاؿ اسػتخاتيجيات هػغ أساسػيا   جػد ا   أصػبحت الذػبكات تمػظ أف إلػى األهخيكيػة
 كاصػمت األهخيكيػة الخبحيػة غيػخ السشطسػات كبػخى  أف إلػى أشارت الجراسةك  الخيخية السشطسات

 كهعخفػة إدراؾ حيػث هػغ التعميسيػة السؤسدػات عمػى ككػحلظ التجاريػة السشطسػات عمػى تفػقٍػا
 قمػػ  إلػى لمػصػػؿ شػيقة ججيػجة كسػائل كتػضيػف إيجػاد هػغ تسكشػت أىٍػا حيػث بٍػا الشػاس

 الخيخيػة السشطسػات هػغ ٪89 أف كجػجت الجراسػة اف ٌػحي  ,كالستبػخعيغ السػاىحيغ كجيػػ 

                                                           

 .46, صهخجع سبق ذكخي ,سعػد صالح  1-
أشخكحة هقجهة لشيل  ,"أثخ تقشيات التدػيق اإللكتخوني في تحديغ فعالية التػاصل مع العسالء :"سميساف عجىاف ساـ -2

 .83, ص2015شٍادة الجكتػراي في إدارة اإلعساؿ, تخرز تدػيق, كمية االقتراد, جاهعة دهذق, سػريا, 
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ا كالبػدكاست السجكىات هثل االجتساعية الذبكات أشكاؿ هغ شكبل   تدتخجـ  أشػكاؿ هػغ كغيٌخ
 .1 االجتساعية الذبكات

االجتسـاعي  لسػاقـع التػاصـل الخبحيـة غيـخ السشطسـات عـغ اسـتخجام :  أمثمـةالسصمـب الخابـع
 كأداة تدػيقية) السحمية و الجولية(
ىجػػػج أف ٌشػػػاؾ العجيػػػج هػػػغ السشطسػػػات الخبحيػػػة  االجتسػػػاعيهػػػغ خػػػبلؿ ترػػػفح هػاقػػػع التػاصػػػل 

ػع األىذػصة  ,كغيخ الخبحية التي لٍا صفحات إلكتخكىية عمى ٌحي السػاقع  حيث تعخض فيٍا ٌأ
ػػػع السشتجػػػات كالخػػػجهات التػػػي تقػػػجهٍا باإلضػػػافة السعمػهػػػات كالبياىػػػات التػػػي تزػػػعٍا ٌػػػحي  ,كٌأ
كسػػا تدػػتصيع ٌػػحي السشطسػػات هعخفػػة عػػجد السعجبػػيغ  ,السشطسػػات فػػي أيػػجي هتتبعػػي صػػفحاتٍا

كأخػحىا عمػى سػبيل السثػاؿ  ,تجػاك  هعٍػع كالػخد عمػى اىذػغاالتٍعكتدتصيع ال ,كالستفاعميغ هعٍا
 عبخ ٌحي السػاقع .بعس السشطسات غيخ الخبحية الجكلية ك الػششية الشاشصة 

االجتســاعي  لسػاقــع التػاصــل واســتخجاماتياالفــخع األول : السشطســات غيــخ الخبحيــة الجوليــة 
 كأداة تدػيقية  

ع السشطسات العالسية الشاشصة عبخ هػاقع التػاصل   يمي : ها االجتساعيهغ ٌأ
 :الجولية العفػ /مشطسة1
 الذبكات هغ لعجد بتػضيفٍع www.amnesty.org الجكلية العفػ هشطسة هػقع زيارة عشج يبلحظ 

ػي السػقػع عمػى ركابصٍػا كضػعت كالتػي االجتساعيػة  كفميكػخ, كيػتيػػ  كتػػيتخ فيدػبػؾ ٌك
 الٍػاتػف هدػتخجهي إلػى لمػصػػؿ فػػف  اآلي كتصبيقػات RSS كخجهػة السػجكىات إلػى إضػافة
 لشذػخ تدػتخجـ هتعػجدة لػجكؿ اإلعجػا  صػفحات هػغ عػجد ٌشػاؾ الفػيذ بػػؾ فعمػى ,الجػالػة
 السبلحطػات كتػجكيغ الشقػاش خرػائز إلػى إضػافة التعميقػات, كاسػتقباؿ كالسعمػهػات األخبار

تزػع صػفحة هشطسػة العفػػ الجكليػة عبػخ ك  ,2 تػػيتخ عمػى كالسشاسػبات األحػجاث عػغ كاإلعػبلف
كتزػػػػػػع فػػػػػػي   ,(19:04عمػػػػػػى الدػػػػػػاعة  16/12/2017هعجػػػػػػب) يػػػػػػـػ K 542الفػػػػػػيذ بػػػػػػظ 

   كهػقعٍػػػػػػػا عمػػػػػػػى السترػػػػػػػفح قػقػػػػػػػل : , mena@amnesty.orgصػػػػػػػفحتٍا البخيػػػػػػػج االلكتخكىػػػػػػػي : 
http://amnesty.org/ar, : كعمػى تػػيتخ AmnestyAR,  صػفحتٍاعمى هشطسػة العفػػ الجكليػة كتطٍػخ

 :3الفيذ بػؾ في الذكل التالي 
                                                           

 .49ص ,هخجع سبق ذكخي ,سميساف عجىاف ساـ -1
 السخجع ىفدً. - 2
3
 .16/12/2017@( يـػAmnestyArabic) عمى هػقع الفيذ بػؾ هشطسة العفػ الجكليةصفحة  - 

http://amnesty.org/ar
http://amnesty.org/ar
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 الفيذ بػكمشطسة العفػ الجولية عمى مػقع  صفحة (14الذكل رقع )
 

 

 

 

 

 .16/12/2017( يػم@AmnestyArabic)الفيذ بػك مػقع عمى مشطسة العفػ الجوليةصفحة  السرجر :

2/ SOS Childrens Village   2 

ػي   تدػتخجـ السشطسػة .السٍجػػريغ كاألشفػاؿ األيتػاـ لخعايػة العػالع فػي خيخيػة هشطسػة أكبػخ ٌك
 السجكىيغ خبلؿ فسغ ,التبخعات كجسع صػتٍا إليراؿ كيػتيػ  كالسجكىات كتػيتخ الفيذ بػؾ

 التػي كاألحػجاث باألىذػصة التعخيػف يػتع العػالع هػغ هختمفػة أىحػا  فػي السشطسػة هػػضفي هػغ
 عبػخ بػً القيػاـ يػتع الذػي  ىفػذ ت.التبخعػا لجسػع السػاىحيغ إلػى كالػصػػؿ بمػج كػل فػي تجػخي 

 ,1 يػتيػػ  عمػى كقشاتٍػا تػػيتخ عمى السشطسة هػقع كعمى بػؾ فيذال عمى اإلعجا  صفحات
اصػػة بالػاليػػات الستحػػجة كاختخىػػا عمػػى سػػبيل السثػػاؿ صػػفحة ٌػػحي السشطسػػة عبػػخ الفػػيذ بػػػؾ الخ

عمػى  16/12/2017) يػـػهعجب 64685حيث بمغ عجد السعجبيغ لٍحي الرفحة  ,األهخيكية
 :كالبخيػػج االلكتخكىػػي  , http://www.sos-usa.org كهػقعٍػػا عمػػى قػقػػل ٌػػػ: ،(19:20الدػػاعة 

info@sos-usa.org, 2صفحتٍاعمى الفيذ بػؾ في الذكل التالي سشطسة كتطٍخ ٌحي ال: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49ص بق ذكخي,هخجع س صالح,سعػد  - 1
2
@( SOS.Childrens.Villages.USA)عمى هػقع الفيذ بػؾ SOS Childrens Villageهشطسة صفحة  -

 16/12/2017يـػ

http://www.sos-usa.org/
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 بػك الفيذ مػقع عمى SOS Childrens Village مشطسة :صفحة( 15) رقع الذكل

 
 

( @SOS.Childrens.Villages.USA)الفيذ بػك مػقع عمى SOS Childrens Villageمشطسة صفحة 
 16/12/2017يػم

The Salvation Army/32 

 فػي خيخيػة هشطسػات عذػخ كأشػٍخ أكبػخ أحػج ٌػي السشطسػة ٌػحي فػبف فػػريد هجمػة لتقيػيع كفقػا   
 بأىذػصتٍا لمتعخيػف كيػتيػػ  كفميكػخ كتػػيتخ كفيدػبػؾ السػجكىات تدػتخجـ السشطسػة .العػالع

 فػي السدػتفيجيغ هػع كالتػاصػل السػاىحيغ إلػى كالػصػػؿ كالسعمػهػات األخبػار كىذػخ كإىجازاتٍػا
 .العالع أىحا 

 :اإلسالمية اإلغاثة ىيئة /4
 صػفحات لػجيٍا اإلسػبلهية اإلغاثػة ٌي ػة فػبف العشكبػتيػة الذػبكة عمػى هػقعٍػا إلػى باإلضػافة

 السػاىحيغ إلػى كالػصػػؿ بأىذػصتٍا لمتعخيػف اليػتيػػ  عمػى كقشػاة كتػػيتخ بػػؾ الفػيذ عمػى
 العخبػي الخيػخي  بالعسػل ارتبصػت التػي تمػظ خاصػة عشٍا الحٌبية الرػرة كتحديغ كالسدتفيجيغ
 تمػظ تترػجر التػي العبػارة هػغ كيبلحػظ.سػبتسبخ هػغ عذػخ الحػادي أحػجاث بعػج كاإلسػبلهي
 بتخفيػف تٍػتع هحايػجة كتشسػيػة إىدػاىية "هشطسػة:1بأىٍػا ىفدػٍا تعػخؼ السشطسػة أف الرػفحات

 تمظ كهغ أىٍا إال إسبلهية ٌي ة اسع تحسل أىٍا رغع العالع". فٍي في الشاس أفقخ كفقخ هعاىاة
 الٍي ػة هػقػع.كاىػت أيا   تفخقة دكف  اإلىداىية السعاىاة لتخفيف هػجً عسمٍا أف أكضحت العبارة

 المقصات تمظ هذاٌجات بمغت كقج .هذتخؾ 267ك فيجيػ لقصة 91 عمى يحتػي  يػتيػ  عمى
 .هخة 81,372

 
                                                           

 .49ص سعػد صالح, هخجع سبق ذكخي, - 1
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 اإلسالمية عمى مػقع التػيتخ اإلغاثة ىيئة صفحة (16الذكل رقع )

 
 49ص ،مخجع سبق ذكخه  ،السرجر: سعػد صالح 

 : البخ جسعية /4
 في الكبيخ الزعف يتزح www.albr.org.sa البخ جسعية هػقع إلى الجخػؿ بسجخد 

 اإلعبلـ لخرائز تػضيفً إلى كهحتػاي  السػقع ترسيع هغ بج ا   التقشية كتػضيف استخجاـ
 في التقميجي االستخجاـ كيبلحظ  ,السػقع عمى أثخ أي لٍا يػجج ال كالتي السختمفة الججيج
 هػقع ككجػد التفاعل هغ كالخمػ البشػؾ في الحدابات أرقاـ عبخ التبخعات جسع كيفية

 صفحة عغ هثبل   فالبحث.ربط أك تشديق أدىى دكف  الجسعية فخكع هغ فخع لكل هدتقل
 شخز 16 يتبعٍا بسحايل البخ جسعية باسع صفحة سػى  يطٍخ ال تػيتخ عمى الجسعية

الفيذ  عمى كبالسثل .كالسعمػهات كالتحجيث لمتفاعل كتفتقج تغخيجة 11 تغخيجاتٍا كعجد
 التشديق هغ كتخمػ هتخابصة غيخ البخ جسعية باسع الرفحات  هغ العجيج ٌشاؾ بػؾ

 .1االىجميدية بالمغة االسع كتابة شخيقة في حتى كالتخابط
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .50ص سعػد صالح, هخجع سبق ذكخي, - 1
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 البخ جسعية مػقع صفحة( 17) رقع الذكل

 
 

 

 

 

االجتسـاعي  لسػاقـع التػاصـل واسـتخجاماتياالفخع الثـاني : السشطسـات غيـخ الخبحيـة السحميـة 
 كأداة تدػيقية  

 : اإلصالحو  اإلرشادجسعية / 1
: ػؾ ىجج أف رسالتٍا تشز عمى هػا يمػيصفحة الجسعية عبخ هػقع الفيذ ب إلىعشج الجخػؿ  

 الخيخيػػػة كالسذػػػاريع الخػػػجهات تقػػػجيع خػػػبلؿ هػػغ السجتسػػػع كخجهػػػة السػػػػاشغ, تخقيػػػة فػػػي اإلسػػٍاـ
 األهػػػػة, لثػابػػػػت كفقػػػػا الفاضػػػػمة كاألخػػػػبلؽ القػػػػيع إلػػػػى الػػػػجعػة بػاجػػػػب كالقيػػػػاـ الف ػػػػات, لسختمػػػػف
 يحقػػػق بسػػػا ,ًاتػػػقيكأخبل الثقػػػافي الشذػػػاط كتصػػػػيخ كالسجتسػػػع, الشاشػػػ ة كتخبيػػػة باألسػػػخة كالعشايػػػة
 القزػػػػية رأسػػػػٍا كعمػػػػى العادلػػػػة القزػػػػايا كىرػػػػخة السػاششػػػػة ثقافػػػػة كتعديػػػػد االجتساعيػػػػة العجالػػػػة

 .1الفمدصيشية
 يمي : أها فيسا يخز الخؤية ىججٌا كسا

 كالشذػػاشات الخيخيػػة االجتساعيػػة الخػػجهات تقػػجيع فػػي كالسغػػاربي الػػػششي السدػػتػى  عمػػى الخيػػادة
 التعميسيػػػة, الخػػػجهات كتقػػػجيع الشاشػػ ة كتخبيػػػة الفاضػػػمة األخبلقيػػػة القػػيع كىذػػػخ اإلغػػػاثي, كالعسػػل
 ثقافػػػػة ىذػػػخ عمػػػى كالعسػػػل ,ًاتػػػػقيكأخبل الثقػػػافي الشذػػػاط كتشسيػػػة كهعشػيػػػػا, هاديػػػا األسػػػخة كدعػػػع

 السذػػػاركة ككػػػحلظ الجدائػػػخي  لمسجتسػػػع الحزػػػاري  البشػػػا  فػػػي يدػػػٍع بسػػػا البي ػػػة عمػػػى السحافطػػػة
 .اإلغاثي العسل في الجكلية

 العسل االستخاتيجي لٍا فٍي في الشقاط التالية : هجاالتأها 
 اإلغاثي كالعسل الخيخية كالشذاشات االجتساعية الخجهات هجاؿ  . 

                                                           
1
 14/12/2017يـػ (@irchad.wa.islah)الفيذ بػؾ هػقع صفحة جسعية االرشاد ك االصبلح عمى 
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 كالتعميسية التخبػية الخجهات هجاؿ. 
 التقميجية كالحخؼ السؤسدات كتذجيع التسٍيغ هجاؿ . 
 كالجعاية كاإلعبلـ الثقافي الشذاط هجاؿ. 
 الشبػية بالدشة كالعشاية القخآىي التعميع هجاؿ. 
 الخيخية السذاريع 

 14/12/2017هعجػب ) يػػـػ 61157يمػي الرػفحة : ك يطٍػخ عػجد السعجبػيغ بالرػفحة كسػػا
 .(9:55عمى الداعة 

 عمى الفيذ بػؾ في الذكل التالي : صفحتٍا كاإلصبلح اإلرشادكتطٍخ جسعية 
 عمى مػقع الفيذ بػك اإلصالحو  اإلرشادجسعية  صفحة( 18) رقع الذكل

 @irchad.wa.islahالسرجر: مػقع صفحة جسعية االرشاد و االصالح عمى الفيذ بػك : 
 .14/12/2017بتاريخ : 

 الجدائخييغ: السدمسيغ العمساء /جسعية2
 األكؿ الشرػػف خػػبلؿ الجدائػػخييغ العمسػػا  هػػغ هجسػعػػة أسدػػٍا جدائخيػػة إسػػبلهية جسعيػػة ٌػػي 

ػػجافا الجسعيػػة سػػصخت ,العذػػخيغ القػػخف  هػػغ ػػي لٍػػا ٌأ  بػػً كالشٍػػػض الجدائػػخي  الذػػعب إحيػػا  ٌك
 أف أجػل هػغ ٌػيتػً عمػى كالسحافطػة الخفيعػة اإلسبلهية كاألخبلؽ القيع كزرع هجتسعً كإصبلح

 ديششػا اإلسػبلـ» الجسعيػة كاتخػحت ,كالعخبيػة اإلسػبلهية ٌػيتػً كفػق األهػع بػيغ رائػجة هكاىة يتبػ 
صػػػفحة ٌػػػػحي الجسعيػػػػة عبػػػخ الفػػػػيذ بػػػػػؾ ٌػػػػي  ,1لٍػػػػا شػػػػعارا «كشششػػػا كالجدائػػػػخ لغتشػػػػا كالعخبيػػػة

oulamaalg@,  أهػػػػا البخيػػػػج االلكتخكىػػػػي ٌػػػػػoulama.alger@gmail.com،  كهػقعٍػػػػا عبػػػػخ هػقػػػػع
                                                           

1
 14/12/2017بتاري  :  https://ar.wikipedia.orgالسػسػعة الحخة : 

mailto:oulama.alger@gmail.com
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 14/12/2017يػػػـ) k 351أهػػا عػػجد هعجبػػيغ صػػفحتٍا ٌػػػ ،http://www.oulamadz.orgقػقػػل 
 :1كتطٍخ صفحتٍا عبخ الفيذ بػؾ في الذكل التالي ،(21:07عمى الداعة 

 عمى مػقع الفيذ بػكالجدائخييغ  السدمسيغ العمساء جسعية صفحة( 19) رقع الذكل

 @irchad.wa.islahالجدائخييغ عمى الفيذ بػك :  السدمسيغ العمساء السرجر: مػقع صفحة جسعية
 14/12/2017بتاريخ : 

 : /جسعية ناس الخيخ3
 تقػػػػجـ كأف كجػدٌػػػػا تفػػػػخض أف اسػػػػتصاعت التصػػػػػعي الذػػػػبا  هػػػػغ هجسػعػػػػة ٌػػػػي الخيػػػػخ ىػػػاس

 إلػػػى كلكػػػغ الػسػػػائل, هػػػغ الكثيػػػخ إلػػػى تحتػػػاج ال هدػػػألة الخيػػػخ فعػػػل أف عمػػػى الػػػجليل لآلخػػػخيغ
 كػادت التػي التصػعيػة الثقافػة إحيػا  إشػار فػي ظكذلػ العصا , كحب كالعديسة اإلرادة هغ الكثيخ

 العسػػل كاجٍػػة العجيػػجة بسبادراتٍػػا تحتػػل أصػػبحت'' الخيػػخ ىػػاس'' هجسػعػػة بببلدىػػا, تشقػػخض أف
ػا بجأت الجدائخ, في كاليات بعجة الخيخي   هػقػع فػي كالسػيسا االىتخىػت شػبكة عبػخ تتػػالى أخباٌر

 التعخيػف فػي األضػػا  تدػمط أخػحت التػي اإلعػػبلـ كسػائل ثػع بػػؾ الفػيذ االجتساعي التػاصل
 شػسمت كبعػجها الػاليػات, هػغ العجيػج عبػخ اىتذػخت بعػجها السػػاشغ لػجى الػػعي ثقافة كىذخ بٍا

رسػػالة ٌػػحي تطٍػػخ  ,كالخػػاص العػػاـ حػػجيث صػػارت فبىٍػػا هختمفػػة, اجتساعيػػة هيػػاديغ ىذػػاشاتٍا
كهػقعٍػػػا عبػػػػخ الفػػػيذ بػػػػؾ ٌػػػػػ  ,لمخيــــخ""مـــغ أجــــل الخيـــخ و : الجسعيػػػة عبػػػخ الفػػػيذ بػػػػػؾ

naselkhire.dz@   كالبخيػػػػػػػػػػػػػج االلكتخكىػػػػػػػػػػػػػي: ,18/05/2012الػػػػػػػػػػػػػحي أىذػػػػػػػػػػػػػأ بتػػػػػػػػػػػػػاري 

malouka1977@gmail.com كعبػػػػػػػخ السترػػػػػػػفح قػقػػػػػػػل http://www.naselkhire.com  أهػػػػػػػا عػػػػػػػجد

                                                           
1
 14/12/2017يـػ) @oulamaalgعمى هػقع الفيذ بػؾ) جسعية العمسا  السدمسيغ الجدائخييغصفحة  

http://www.oulamadz.org/
mailto:malouka1977@gmail.com
http://www.naselkhire.com/
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كتطٍػػػخ  ،(9:36عمػػػى الدػػػاعة  15/12/2017هعجػػػب ) يػػـػ 45262ٌػػػػ هعجبػػيغ صػػػفحتٍا
 :1صفحتٍا عبخ الفيذ بػؾ في الذكل التالي 

 جسعية ناس الخيخ عمى مػقع الفيذ بػك صفحة( 20) رقع الذكل

 

 

 
 
 
 
 
 

 @naselkhire.dzعمى الفيذ بػك :  السرجر: مػقع صفحة جسعية ناس الخيخ
 15/12/2017بتاريخ : 

 /جسعية كافل اليتيع :4
 اجتسػػػػاعي شػػػػابع ذات كششيػػػػة هجىيػػػػة ٌي ػػػػة ٌػػػػي الػششيػػػػة,"  اليتػػػػيع كافػػػػل" الخيخيػػػػة الجسعيػػػػة 

 الجسعػيػة بالحيػاة الستعمػق 14/12/1990 بتػاري  11/90 القاىػف  إشار في أىذأت كإىداىي,
 كتسػت 17/12/2011 يػـػ ,340:رقػع تحػت السحميػة كالجساعػات الجاخمية كزارة هغ كاعتسجت
 رقػػع تحػػت بالجسعيػػات الستعمػق 2012 جػػاىفي 12 فػػي الرػادر 12/06 القػػاىػف  هػػع هصابقتٍػا

 هػػػغ السدػػػتقبمي زادٌػػػا تأخػػػح التػػػي الجسعيػػػة رسػػػالة تتسثػػػل ,2014 أكتػػػػبخ 16 بتػػػاري  14/72
 حػػق حسايػػة إلػػى الٍادفػػة اإلىدػػاىية القػػيع ككػػل الحشيػػف ديششػػا قػػيع كهػػغ العخيػػق البمػػج ٌػػحا تػػاري 

 هػػػغ كيحخهػػػػف  كالسعػػػيغ الكافػػػل يفقػػػجكف  الػػػحيغ الزػػػعفا  كخاصػػػة الكخيسػػػة الحيػػػاة فػػػي اإلىدػػػاف
 لشسػػ البلزهػة كالخعايػة الػجافس الحزػغ إلػى الحاجة أهذ في فيً يكػىػف  كقت في األبػة حشاف
ػخاف كشسػػذج  ،2سػمي كبجىي عقمي كهػقعٍػا عبػخ الفػيذ  ,كاختخىػا جسعيػة كافػل اليتػيع لػاليػة ٌك

 http://www.kafelelyatim-oran.orgكعبػػػخ السترػػػفح قػقػػػل: , kafilyatimwahran@ بػػػؾ ٌػػػػ

                                                           
1
 .15/12/2017:يـػ) @naselkhire.dz) عمى هػقع الفيذ بػؾ جسعية ىاس الخيخصفحة  - 

2
 16/12/2017:تاري   http://www.kafilelyatim.dz/index2.htmlااللكتخكىي : السػقع  

http://www.kafilelyatim.dz/index2.html
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عمػػػػػػى الدػػػػػػاعة  16/12/2017هعجػػػػػػب ) يػػػػػػـػ 18577أهػػػػػػا عػػػػػػجد هعجبػػػػػػيغ صػػػػػػفحتٍا ٌػػػػػػػ,
 :1كتطٍخ صفحتٍا عبخ الفيذ بػؾ في الذكل التالي ،(16:57

 
 جسعية كافل اليتيع عمى مػقع الفيذ بػك صفحة( 21) رقع الذكل

 kafilyatimwahran@السرجر: مػقع صفحة جسعية كافل اليتيع عمى الفيذ بػك : 
 16/12/2017بتاريخ : 

ػػػػع ال ػػػػع ك  اسؤسدػػػػات األٌميػػػػة الشاشػػػػصة عالسيػػػػكالجػػػػجكؿ التػػػػالي يبػػػػخز ٌأ التػػػػي تعػػػػج هػػػػغ بػػػػيغ ٌأ
الػقايػػػػة  ,حسايػػػػة الصبيعػػػػة ,التػػػػي تعسػػػػل فػػػػي هجػػػػاالت عجيػػػػجة هشٍػػػػا السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة

ػػػػػػػا هػػػػػػػغ  إلػػػػػػػىالتخبيػػػػػػػة ... ,الحخيػػػػػػػة ,التغحيػػػػػػػة ,هػػػػػػػغ األهػػػػػػػخاض السػاضػػػػػػػيع االجتساعيػػػػػػػة غيٌخ
 االقترادية :كالثقافية ك 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 16/12/207:يـػ  kafilyatimwahran@ؾعمى هػقع الفيذ بػ  جسعية كافل اليتيعصفحة  
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 باستخجام مػقع الفيذ بػك 2009األولى مغ حيث التسػيل في سشة  السؤسدات األىمية الخسذ(10) رقع الججول

 عالقتيا تعديد في االجتساعي التػاصل لذبكات غدة قصاع في األىمية السشطسات استخجام واقع :"السرجر:دمحم هشترخ
 ,31ص ,2013 ,فمدصيغ ,غدة ,اإلسبلهيةالجاهعة  ,كمية التجارة ,أعساؿ إدارة ,الساجدتيخهحكخة لشيل شٍادة  ،"بالجسيػر

 ىقبل عغ :
Holland& others ،2010Nonprofit Social Media Benchmarks Study ، 2012 ،available on 

www.e-benchmarksstudy.com/socialmedia.p11 

الػػحي يبػػيغ السؤسدػػات األٌميػػة الخسػػذ األكلػػى هػػغ حيػػث التسػيػػل  10هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ رقػػع 
 2009هبػػالغ التبخعػػات خػػبلؿ  إجسػػاليىبلحػػظ  ,الفػػيذ بػػػؾ باسػػتخجاـ هػقػػع 2009شة فػػي سػػ
سيػة اسػتعساؿ  1.165.395 كاف أكبخ هبمغ ٌػ حيث ػ هبمػغ هختفػع  هسػا يبػيغ لشػا ٌأ دكالر ٌك

جػػح  الستبػػخعيغ كزيػػادة ٌػػحي السػاقػػع االجتساعيػػة خاصػػة هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ الػػحي يعتبػػخ أداة ل
حي السػاقػع أفزػل اسػتغبلؿ خاصػة أىٍػا ٌحي السشطسات استصاعت اسػتغبلؿ ٌػ أف ,حجع التبخع

 اإلعػػػبلففعاليػػػة خ عمػػػى خرػػػائز كثيػػػخة هشٍػػػا الػصػػػػؿ كاالترػػػاؿ كسػػػخعة االسػػػتجابة ك تتػػػػف
 أداة تدػيقية حجيثة كفعالة كغيخ هكمفة. يثبت لشا أف ٌحي السػاقع تمعب دكر التخكيج هساك 
 
 
 
 
 
 

 عجد إجسالي اسع السؤسدة األىمية 
 األعزاء

 حتى التبخعات إجسالي
 16/11/2009تاريخ:

 التبخع متػسط
  لكل بجوالر
 عزػ

Aflac Cancer Center and Blood 

Disorders Service of Children’s 
1.047.021 1.165.395 1 

The Nature Conservancy 155.753 333.630 2 
TPRF: Food for People 4.233 224.330 53 

Overseas China Education Foundation 

OCEF" 
4.876 189.157 39 

Tibetan Freedom Movement 52.874 162.709 3 
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 : خالصة الفرل الثالث

ا عخبيػا  عمػى السشطسػات غيػخ الخبحيػةهغ خبلؿ ٌػحا الفرػل اسػتصعشا التعػخؼ  ككيفيػة اىتذػارٌا
أهػػا عػػغ  ,فػػي السجػػاؿ االجتسػػاعي كاالقترػػادي ككػػحلظ تعخفشػػا عمػػى الػػجكر الػػحي تمعبػػً كعالسيػػا

التدػػػيق فػػي ٌػػحي السشطسػػات فٍػػػ لػػً دكر كبيػػخ فػػي تمبيػػة حاجػػات كرغبػػات السجتسػػع بأفزػػل 
شػخؽ اسػتغبلؿ هػاقػع  إلػى ضػافةباإل ,عغ شخيق تذكيل هديج تدػػيقي هحػجد الػسائل كالصخؽ 

 كاإلعبلىيػةكالتػي تعػج هػغ أبػخز التقشيػات التخكيجيػة  ,لمتدػػيق إدارتٍػاالتػاصل االجتساعي فػي 
خكػة ىسػػ كاسػعة لجح  الستعاهميغ هع ٌحي السشطسات خاصة الجسعيات الخيخيػة التػي تعػخؼ ح

كالتي سػؼ ىتصخؽ لٍا فػي الجراسػة السيجاىيػة فػي الفرػل الخابػع  لسعخفػة  ,عبخ التخا  الػششي
 .التدػيقية لٍحي الجسعيات األىذصةهجى استغبلؿ ٌحي السػاقع في 

 



 

 

 
 
 
 

 الفرل الخابــع
سػاقع الجراسة السيجانية ل

االجتساعي كأداة  التػاصل
في السشطسات غيخ  تدػيقية

 الخبحية
 -الجسعيات نسػذجا-
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 خابع :تسييج الفرل ال
هػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحا الفرػػػل الػػػحي يخػػػز الجراسػػػة السيجاىيػػػة لػاقػػػع التدػػػػيق عبػػػخ هػاقػػػع التػاصػػػل 
االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية اختخىا عمى سبيل هثاؿ هجسػعة هغ الجسعيػات سػػؼ 

هجسػعػػػة هػػػغ  إلػػػىىقػػػـػ ببسػػػقاط الجاىػػػب الشطػػػخي عمػػػى الجاىػػػب السيػػػجاىي هػػػغ أجػػػل التػصػػػل 
ػػا قػػع هػػغ شػػخؼ الجسعيػػات كػػأداة تدػػػيقية,ٌػػحي السػا اسػػتغبلؿالحقػػائق كالشتػػائج حػػػؿ   باعتباٌر

الػضػائف كسا أف لٍا العجيج هغ الخرػائز ك  السشطساتهتػفخة لجسيع األفخاد ك  اتراليةكسائل 
حػػؿ التدػػيق  باستقرػا تعخفشا عميٍا في الفرل الثالػث كهػغ خػبلؿ ٌػحا الفرػل سػػؼ ىقػـػ 

ػػػع أدكات البحػػػث العمسػػػي التػػػي  بيافاالسػػػتعبػػػخ ٌػػػحي السػاقػػػع عػػػغ شخيػػػق أداة  التػػػي تعػػػج هػػػغ ٌأ
إلكتخكىيػػا عمػػى هختمػػػف تػػع تػزيػػػع ٌػػحي االسػػتسارات يػػػجكيا ك حيػػث  جسػػع البياىػػػات, تدػػتخجـ فػػي

كتسػػت هعالجػػة البياىػػات عػػغ شخيػػق األسػػاليب  الشاشػػصة التػػي تسثػػل عيشػػة الجراسػػة, الجسعيػػات
 :ي سػؼ ىذخحٍا في السباحث التاليةاإلحرائية الت

 األول : واقع الجسعيات الجدائخيةالسبحث 
 السبحث الثاني : اإلشار السشيجي لمجراسة السيجانية

 السبحث الثالث : تحميل نتائج الجراسة
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 واقع الجسعيات الجدائخيةالسبحث األول : 
بسػػا أف هجتسػػع ٌػػحي الجراسػػة يتعمػػق بالجسعيػػات البػػج هػػغ هعخفػػة كاقػػع الجسعيػػات بػػالجدائخ التػػي 

تدػييخ عسػػل ٌػػحا القصػػاع كسػػػؼ قػػػاىيغ هختمفػة سػػاٌست فػػي تشطػػيع ك  تصػػػرات كضٍػػػر شػٍجت
كيفيػة تدػييخ شػؤكىٍا يػة إىذػا  جسعيػات هختمفػة الشذػاط ك كيفقـػ بالتصخؽ ألٌع ٌػحي القػػاىيغ ك ى

 اإلدارية ك السالية.
 السصمب األول: قػانيغ تشطيع الجسعيات في الجدائخ 

األشػػخاص السعشػػػييغ يتأسػػذ عمػػى قاعػػجة غ أك الصبيعيػػيالجسعيػػة ٌػػي تجسػػع هػػغ األشػػخاص 
يزػػػع ٌػػػؤال  األشػػػخاص برػػػفة تصػعيػػػة ة, ج تكػػػػف هحػػػجكدة أك غيػػػخ هحػػػجكدتعاقجيػػػة لسػػػجة قػػػ

تذػػػػجيع الشذػػػػاشات فػػػػي هختمػػػػف هعػػػػارفٍع ك هػػػػػاردٌع لغػػػػخض تخقيػػػػة ك  لٍػػػػجؼ غيػػػػخ ربحػػػػي,ك 
الثقافيػػة, البي يػػة, الخيخيػػة ة, السيػػاديغ ال سػػيسا السٍشيػػة, االجتساعيػػة, العمسيػػة, الجيشيػػة, التخبػيػػ

الجسعيػػة االتفاقيػػة التػػي عػػغ شخيقٍػػا يذػػتخؾ األشػػخاص فػػي تدػػخيخ هعػػارفٍع عػػج كت1اإلىدػػاىية,ك 
ػػػجاؼ أخػػػخى غيػػػخ تٍكىذػػػاشا ػػػي خاضػػػعة فػػػي  اقتدػػػاـع برػػػفة دائسػػػة هػػػغ أجػػػل ٌأ األربػػػاح, ٌك

 كاىػػت لقػػج, 2هذػػخكعيتٍا إلػػى السبػػاد  العاهػػة لمحقػػػؽ كالػاجبػػات الدػػارية عمػػى االتفاقيػػات
 األشػخاص هػغ عػجد يعقػجٌا اتفاقيػة أسػاس عمػى تقػـػ 31/90رقػع القػاىػف  حدػب الجسعيػة
 أجػل كهػغ رادتٍػعإ بسحػس السؤسديغ األعزا  بيغ االتفاقية ٌحي كتتع هعشػييغ, أك شبيعييغ

 الخػاص التذػخيع عمػى جحريػة تعػجيبلت عػجة القػاىػف  ٌػحا أدخػل لقػج هذػتخؾ, ٌػجؼ تحقيػق
سٍا بالجسعيات,  هصخكحػة كاىػت التػي العخاقيػل غالبية كرفع الجسعيات, إىذا  حخية تكخيذ ٌأ

 الجدائخيػة الجكلػة شػخؼ هػغ الدػاعة كهػضػػع حػجيث أصػبح الجسعػيػة الحخكػة فإ3. قبػل هػغ
 شبقػا 2012 فيفػخي  هػغ بجايػة ىذػاشٍا هداكلػة هػغ كإىقاصػٍا تقميرػٍا فػي حسبلتٍػا كبجايػة

                                                           
1
اإلشػبلع  .تػاري   www.interieur.gov.dz كالجساعػات السحميػة كالتٍي ػة العسخاىيػة :السػقػع اإللكتخكىػي لػػزارة الجاخميػة  -
:10/02/2018. 

2
ة, سػكيكج 1955أكت  20 جاهعػةة, هجمة البحػث كالجراسات اإلىداىي "،الذباب والسذاركة في الجسعيات :"جيسمي بػبكخ -

 .142, ص 13/2016العجد
 ػٌجػخي السػافػق لػ 1411جسػادى األكلػى  17السػؤرخ فػي  ,الستعمق بالجسعيات 90 -31قاىػف :  01أىطخ السمحق رقع  -*
 العجد ,الجخيجة الخسسية ,1990ديدسبخ 4
 .10ص ت, االىتخىهتػفخ عمى , "التشسػي  األداء وصػرية الفاعمية بيغ الجدائخ في الجسعػية الحخكة :"ي حسدةأك عد  - 3

http://www.interieur.gov.dzتاريخ/
http://www.interieur.gov.dzتاريخ/


 انرابغ2 انذراصت انميذانيت نمىالغ انتىصم االجتماػي كأداة تضىيميت في انمنظماث انفصم 
 -انجمـــؼياث نمىرجا  –ير انربحيت غ
 

 
- 224 - 

 , بالجسعيػات الستعمػق  2012 جػاىفي 12 فػي السػؤرخ 12/06رقػع تحػت الججيػج لقػاىػف 
 هػغ الػػشغ كػل هدػت كىذػاشٍا فعاليتٍػا فػي جحريػة تغيػخات شػٍجت التػي الجسعيػات كخاصػة

 عػجة هدػت جحريػة أخػخى تغيػخات  كأدخمػت ,1بٍػا الخػاص ك العػاـ القػاىػف  تصبيػق عػجـ حيػث
ا كتشطيسٍا الجسعيات تأسيذ ككيفياف شخكط بتحجيج تعمق ها خرػصا جػاىب  كهجاؿ كسيٌخ
 :2يمي فيسا ىمخرٍا تصبيقٍا

 48 السػادة فػي عميٍػا السشرػػص الخػاص الصػابع ذات الجسعيػات أيزػا جسعيػات تعتبػخ -أ
 .كالخياضية الصبلبية كالجسعيات كالػداديات السؤسدات كتزع

 بسػجػب تثبػت تأسيدػية عاهػة جسعيػة إجػخا  بعػج أعزػائٍا قبػل هػغ الجسعيػة تؤسػذ - 
 كجػا  القػاىػف, ٌػحا هػغ الخاهدػة السادة تبيشً ها كفق قزائي هحزخ يحخري اجتساع هحزخ

 .العزػية اكتدا  عمى الذفافية هغ ىػع إلضفا  القاىػىيٌحا اإلجخا  
 21 ك لمػالئيػة بالشدػبة عزػػ 15 ك البمجيػة لمجسعيات 10   الجسعية أعزا  عجد حجد -ج

 لػجى يػػدع لترػخيح التأسػيذ يخزػع لمػششية, بالشدبة عزػا 25 ك الػاليات بيغ لسا عزػا
 حػجد التأسػيذ بيخكقخاشيػة كلتجشػب الجاخميػة, كزارة أك كاليػة أك كاىػت بمجيػة الػصػية الجٍػة

 هػغ حػجد هػا خػبلؿ عميٍػا بػالخد اإلدارة تمػـد التأسػيذ شمبػات همفػات عمػى لمػخد آجػاال القػاىػف 
 .األجل ٌحا باىقزا  قاىػىا هؤسدة الجسعية تعتبخ إذ جل,أ
 الحرػػؿ األهػبلؾ, اقتشػا  الذػخاكة, ىذػاشات كاتفاقيػات, عقػػد فػي إبػخاـ الحػق لمجسعيػة - د

ػجافٍا, هػع تتقػاشع جسعيػات أجشبيػة هػع الذػخاكة الٍبػات, عمػى  كالشػجكات, السمتقيػات أجػخا  ٌأ
 كالثػابػت بػالقيع ذلػظ يخػل أال شػخيصة ىذػاشٍا هسارسػة إشػار في كالشذخيات السصػيات تحخيخ

 .الجكلة دستػر احتخاـ  ضل كفي الػششية
 السدػاس أك لمػببلد الجاخميػة الذػؤكف  فػي التػجخل حالػة فػي تحػلأك  جسعيػة ىذػاط يعمػق -ق

 الجٍػات أك األساسػي القػاىػف  لشرػػص األعزػا  بيغ الشداعات تخزع الػششية,كسا بالديادة
 3 .االقتزا  عشج القزائية

                                                           
-  القاىػف األساسي 12/01/2012السؤرخ في  12/06القاىػف  :02أىطخ السمحق رقع. 
1
 .49ص ,هخجع سبق ذكخي ,ىرخالجيغ عػايذية - 
 11ص ,جع سبق ذكخيهخ  ة,عدأكي حسد  -2

. 

 .12ص السخجع ىفدً, -3
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إف ضٍػػػػر القػػػػاىيغ الدػػػابقة تعػػػج تغيػػػخات شػػػخأت عمػػػى ىطػػػاـ عسػػػل الجسعيػػػات الخيخيػػػة بٍػػػجؼ 
ا هغ أجل أف تػاكب التصػرات الحاصمة في هختمف السياديغ التػي تشذػط بٍػا  تشطيسٍا كتدييٌخ

 ٌحي الجسعيات. 
 في الجدائخ وإجخاءات حميا شخوط تأسيذ الجسعية السصمب الثاني :

ىػػب القػػاىػىي لمجسعيػػات الجدائخيػػة البػػج هػػغ التصػػخؽ إلػػى الذػػخكط هػػغ أجػػل هعخفػػة هاٌيػػة الجا
ػػػا هػػػغ أجػػػل تأسػػػيذ ٌػػػحي الجسعيػػػات هعخفػػػة اإلجػػػخا ات الػاجػػػب  إلػػػى باإلضػػػافة ,الػاجػػػب تػفٌخ

 هغ أجل حمٍا أي التػقف عغ ىذاشٍا. اتخاذٌا
 في الجدائخ شخوط تأسيذ الجسعية الفخع األول :

ع شخكط تأسيذ الجسعيات بالجدائخ ه  :1يمي اهغ ٌأ
: يذتخط في األفخاد الحيغ يخغبػف فػي الذخوط الػاجب تػفخىا في األشخاص السؤسديغ - 1

 2 تأسيذ جسعيات أف تتػفخ فيٍع الذخكط التالية:
 .يذتخط في األشخاص السؤسديغ أف يكػىػا راشجيغ 
 . أف يتستعػا بالجشدية الجدائخية 
 الدياسية .كػىػا هتستعيغ بالحقػؽ السجىية ك أف ي 
 ال يكػىػا قج سبق لٍع القياـ بدمػؾ هخالف لسرالح كفاح التحخيخ الػششي. أف 
ػا فػي الذخوط السػضػعية لتأسيذ الجسعية - 2 : تتسثل الذػخكط السػضػػعية الػاجػب تػافٌخ

 تأسيذ الجسعية فيسا يمي:
 .أف ال تٍجؼ الجسعية إلى تحقيق الخبح 
 ك الشطػاـ العػاـ, أك اآلدا  العاهػة أف ال يخالف ٌجؼ تأسيدٍا الشطػاـ األساسػي لمجسعيػة, أ

 أك القػاىيغ كالتشطيسات السعسػؿ بٍا.
 ( عزػػػا, يعمشػػف برػػفة إداريػػة عػػغ 15أف يكػػف عػػجد األعزػػا  السؤسدػيغ خسدػػة عذػػخ )

 هيبلد الجسعية في جسعية عاهة.

                                                           
ابي كمثػ  -1  .32صي, هخجع سبق ذكخ  ",الجدائخية نسػذجاالجسعيات ، اليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخـ:"ٌك
 ,1990ديدسبخ 4 ػٌجخي السػافق ل 1411لى ك جسادى األ 17السؤرخ في  ,الستعمق بالجسعيات 90 -31قاىػف  -2

 .53العجد  ,لخسسيةالجخيجة ا
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إيػػػجاع ترػػػخيح التأسػػػيذ لػػػجى كالػػػي كاليػػػة هقػػػخ  :الذـــخوط اإلجخائيـــة لتأســـيذ الجسعيـــة - 3
التي يٍع ىذاشٍا السجاؿ اإلقميسي لبمجية كاحػجة أك لعػجة بمػجيات داخػل كاليػة كاحػجة, لمجسعيات 

 أك لجى الػزيخ الجاخمية بالشدبة لمجسعيات التي يكػف ىذاشٍا هذتخكا بيغ الػاليات أك كششيا.
  1عمى ىفقة الجسعية.جخيجة إعبلهية ذات تػزيع كششي ك  إشٍار تأسيذ الجسعية في 
  السؤسدػػيغ كأعزػػا  الٍي ػػات القياديػػة كتػقيعػػاتٍع كحػػاالتٍع السجىيػػة قائسػػة تذػػسل األعزػػا  
 هداكشٍع . كعشاكيغكضائفٍع ك 
 .يجب أف تذسل القػاىيغ األساسيةاألساسي ك  ىدختاف هصابقتاف لؤلصل هغ القاىػف  

 الفخع الثاني : شخق حل الجسعيات 
أف تخػػؿ ٌػحي الرػبلحية  , ) يسكػغبالبػث الشٍػائي فػي قزػايا االىزػباطتقـػ الجسعية العاهة  

, باإلضػػافة إلػػى كيفيػػات كهٍاهٍػػا أعزػػائٍاعػػجد شػػة اىزػػباط شػػخيصة تحجيػػج تذػػكيمٍا ك إلػػى لج
ت شبيعتٍػػػا لتصبيػػػق القػػػاىػف , هٍسػػػا كاىػػػالشداعػػػات بػػػيغ أعزػػػا  الجسعيػػػة تخزػػػعكسػػػا , عسمٍػػػا(

ي , كعشػػج االقتزػػا  لمجٍػػات القزػػائية الخاضػػعة لمقػػاىػف العػػاـ فػػي حالػػة ىػػداع قزػػائساسػػياأل
يقػخر  األخيػخكفػي  ,بدعي هغ الصخؼ الػحي يٍسػً األهػخ ااهتبلكٍتعيغ هحزخ قزائي لجخد 

 حػػل كيػػتع ,2, بعػػج تقخيػػخ هكتػػب الجسعيػػةلعاهػػةالحػػل اإلداري لمجسعيػػة هػػغ قبػػل الجسعيػػة ا
 حكػهيػة غيخ هشطسات أك أجشبية جسعيات هغ هالية هػارد عمى حرػلٍا حاؿ في الجسعيات

 ,أشٍخ6 تتجاكز ال لسجة الجسعية ىذاط تعميق كيكػف  ,التعاكف  عبلقات عغ الشاتجة تمظ غيخ
 تػاري  هػغ أشػٍخ ثبلثػة هزػي كبعػج كالقػاىػف  ىذػاشٍا تعميػق قبػل كجػبػا الجسعيػة اعػحرا كيػتع

 السخترػة العسػهيػة الدػمصات تتخػح األعحار لسزسػف  الجسعية تدتجب كلع ,باألعحار التبميغ
 بػالقخار التبميػغ فػر لمجسعية كيحق. بالقخار الجسعية كتبمغ , الجسعية ىذاط بتعميق إداريا قخارا

 .3السخترة اإلداري  القزا  جٍات أهاـ فيً الصعغ
 
 

                                                           

 الستعمق بالجسعيات, هخجع سبق ذكخي . 90 -31قاىػف  1-
2
 .42 السادة ,41السادة  ,40السادة  ,لمجسعيات القاىػف األساسي 12/01/2012السؤرخ في  12/06القاىػف - 

 هخباح قاصجي جاهعة ,هجمة دفاتخ الدياسة كالقاىػف , "الجدائخ في لمجسعيات القانػني الشطام :"بػشيب ىاصخ بغ -3
 .263ص ,10/2014العجد ,كرقمة
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 السػارد السالية لمجسعيات السصمب الثالث:
ع السػارد ك   : 1يمي السرادر السالية لمجسعيات كساتتسثل ٌأ

  :لمجسعيػػػػات ٌػػػػػ  األكؿا ٌػػػػػ هعػػػػخكؼ فػػػػبف السػػػػػرد األساسػػػػي ك كسػػػػ اشــــتخاكات األعزــــاء
ٌشػػا السذػػخع الجدائػػخي لػػع يقػػجـ سػػقف هعػػيغ لمسبمػػغ السػػالي الػاجػػب دفعػػً اشػػتخاكات األعزػػا  ك 

 هغ قبل العزػ في الجسعية كاشتخاؾ .
 : ــة ــجات الســختبط بأنذــصة الجسعي لقػػج سػػسح السذػػخع لمجسعيػػة بالقيػػاـ بأىذػػصة هختمفػػة  العائ

ٌحي العائػجات كسػػرد هػالي يدػاٌع فػي تحقيػق  تدتعسلا أف تعػد عميٍا بسبالغ هالية, ك يسكغ لٍ
ػجاؼ الجسعيػػة هثػػل أف تقػػـػ الجسعيػة بعقػػج ىػػجكة أـ هػػؤتسخ يػجفع السذػػاركػف فيػػً هبػػالغ رهديػػة  ٌأ

  أك تمظ العائجات التي تكػف ىتيجة ىذخ الجسعية هجبلت أك ىذخات.
  لمجسعيػات الػصػايا هرػجرا هاليػا هٍسػا خاصػة بالشدػبة تعتبػخ الٍبػات ك  :اليبات و الػصايا

 التي صفتٍا تدسح لٍا بتمقي هثل ٌحي السػارد بذكل كبيخ, لكغ كضػع السذػخع بعػس الذػخكط
البج هػغ أف ال تكػػف ٌػحي الٍبػات , إذ التي يتػقف عميٍا قبػؿ الٍبات كالػصايا هغ الجسعيات

 الػصايا هثقمة بأعبا  أك هتػقفة عمى شخكط .ك 
كصػايا هػغ جسعيػات أك ٌي ػات أجشبيػة, ٌبػات ك  قاىػف لمجسعيػات بػأف تتمقػىكسا أىً قج سسح ال

لتػػي تتحقػػق هػػغ هرػػجر ٌػػحي الػصػػايا لكػػغ بذػػخط أف تػافػػق عمػػى ذلػػظ الدػػمصات السخترػػة ا
ػجاؼ الجسعيػة ك الٍبك  أىذػصتٍا ات إف كاف هذخكع أك غيخ هذػخكع, ككػحا هبمغٍػا كتػافقٍػا هػع ٌأ
. 2 
  :إهكاىيػة أف تحرػل الجسعيػة لقػج ىػز القػاىػف عمػى  إعانات الجولة أو الػاليـة أو البمجيـة

ػجاؼ  عمى إعاىػات هػغ الجكلػة أك السجسػعػات السحميػة إذا كاىػت الجسعيػة تدػعى إلػى تحقيػق ٌأ
لمجكلة أك الجساعات السحمية أف تقجـ تمظ اإلعاىػات بذػخكط كاقفػة تحػجدٌا عاهة, ك  ذات هشفعة

 اإلدارة هدبقا .
 

ٌػػحا ضػػػسغ سػػػع التبخعػػات ك مػػى عائػػجات هاليػػة بجيسكػػغ لمجسعيػػة أف تتحرػػػل ع التبخعــات: 
ٌشػػػػا يجػػػػب أف تجسػػػػع التبخعػػػػات بشػػػػا  عمػػػػى التذػػػػخيع لجسػػػػع التبخعػػػػات, ك  شػػػػخكط التػػػػي حػػػػجدٌا

                                                           
ابي كمثـػ -1  .35ص, هخجع سبق ذكخي "،الجدائخية نسػذجاالجسعيات ، اليادفة لمخبح التدػيق في السشطسات غيخ:"ٌك
 .الستعمق بالجسعيات, هخجع سبق ذكخي 90 -31قاىػف  -2
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تػػػدع  ,1تػػخخيز ك تمتػػـد الجسعيػػة بالترػػخيح عػػغ حرػػيمة تمػػظ التبخعػػات لمدػػمصات العسػهيػػة 
السػارد في حدا  كحيج بشكي أك حدا  هفتػػح لػجى هؤسدػة هاليػة عسػهيػة كيفػتح بشػا ا عمػى 

تحرػػيل أهػػػاؿ صػػادرة عػػغ  تمتػػـد الجسعيػػة بعػػجـو ،الجسعيػػة كباسػػعشمػػب هػػغ رئػػيذ الجسعيػػة 
السؤسدػة  التعػاكف هشطسات غيخ حكػهيػة أجشبيػة هػا عػجا تمػظ الشاتجػة عػغ عبلقػات تشطيسات ك 

 2.ػف ٌحا التسػيل هحل هػافقة هدبقة هغ الدمصة السخترة, عمى أف يكقاىػىا
 :التسػيل األجشبي 

أجشبيػة, فػبف  فيسا يتعمػق بػبجخا ات حرػػؿ جسعيػة جدائخيػة عمػى تسػيػل هقػجـ هػغ شػخؼ ٌي ػة
التعػػاكف السػػخخز بٍػػا  ٌػػحا التسػيػػل يجػػب أف يشػػجرج هػضػػػعً فػػي إشػػار تشفيػػح أحكػػاـ اتفاقيػػة

كالٍي ػػة األجشبيػػة, كذلػػظ فػػي إشػػار احتػػخاـ التذػػخيع السعسػػػؿ بػػً هدػػبقا بػػيغ الجسعيػػة الجدائخيػػة 
يسػشح التػخخيز السدػبق هػغ شػخؼ ك ت ككحا إجخا ات تعييغ هحافظ حدػابا كالستعمق بالرخؼ

الدػػمصة السخترػػة السبيشػػة أعػػبلي, بشػػا  عمػػى شمػػب هقػػجـ هػػغ شػػخؼ الجسعيػػة الجدائخيػػة كالػػحي 
 :3يذيخ إلى

ااالتفاقية اإلشار لمتعاكف التي  -  .ىجرج التسػيل في إشاٌر
 .تػصيف لمسذخكع السخاد تسػيمً -
 .السيداىية السخررة لتسػيل ٌحا السذخكع تقجيخات -
 .كيفيات الجفع  -
 السػارد البذخية كالسادية السخررة الىجاز السذخكع . -

يسكغ أف تتزسغ اتفاقيات التعاكف كالتسػيل أحكاها إضافية غيخ تمػظ السػحكػرة سػابقا عمػى أف 
 .هخالفة لمتذخيع كالتشطيع السعسػؿ بٍساال تكػف 

 
 
 

                                                           
ابي كمثـػ  1  36هخجع سبق ذكخي ,ص ,اليادفة لمخبح،الجسعيات الجدائخية نسػذجا التدػيق في السشطسات غيخ,ٌك
2
  . 36, السادة  35لمجسعيات, السادة القاىػف األساسي 12/01/2012السؤرخ في  12/06القاىػف  
3
اإلشبلع  تاري   www.interieur.gov.dz السػقع اإللكتخكىي لػزارة الجاخمية كالجساعات السحمية كالتٍي ة العسخاىية : 
:10/02/2018 . 

http://www.interieur.gov.dzتاريخ/
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 وآليات تفعيمياالسصمب الخابع: السعػقات التي تعتخض الشذاط الجسعػي في الجدائخ 
كقػػج تكػػػف ٌػػحي  ,فػػي الجدائػػخ ٌشػػاؾ العجيػػج هػػغ القيػػػد كالعخاقيػػل التػػي يعخفٍػػا الشذػػاط الجسعػػػي 

 أك سياسػػية أك إداريػػة كسػػػؼ ىتصػػخؽ لٍػػا بالتفرػػيل, اجتساعيػػةالقيػػػد أك السعػقػػات قاىػىيػػة أك 
 كسا أف ٌشاؾ آليات كىذاشات تجعل هغ العسل الجسعػي أكثخ فعالية في التشسية السحمية.

 الجسعػي في الجدائخ  الشذاط تعتخض التي الفخع األول : السعػقات
ع السذاكل كالسعػقات التي يتعخض لٍا العسل الجسعػي بالجدائخ ها  :1يمي  هغ ٌأ

ػػػػا كفاعميتٍػػػػا الجسعيػػػػات تأسػػػػيذ هػػػػغ تحػػػػج التػػػػي :القانػنيــــة القيــــػد -1 ا عمػػػػى كأثٌخ  اىتذػػػػاٌر
 .  السشطسات لٍحي الٍيكمية البشية كعمى كأىذصتٍا

ػع هغ السقخ يذكل : السقخ -2 ػحا ألىػً الجدائػخ فػي الجسعػػي  العسػل تػاجػً التػي العخاقيػل ٌأ  ٌك
 عمػى لٍػا القػجرة الدػمصة يجعػل هسػا فتػخة, هشػح الجدائػخ هشػً تعػاىي الػحي العسخاف ببشكاؿ هختبط
 .  عميٍا كالزغط الجسعية ىذاط في التحكع

 :أحػجٌا هرػادر ثػبلث عمػى لمجسعيػات الستاحػة التسػيػل هرػادر تذػسل :التسػيل مدألة -3
 دعػع هػغ يػخد هػا فٍػػ الثػاىي السرجرك  ة,الحكػهي غيخ لمسشطسات تسػيل هغ الحكػهات تػفخي

 ٌػحا يكػػف  أف كالسفتػخض لمجسعيػات كالتجاريػة كالرػشاعية االقترػادية كهؤسدػاتً السجتسػع
 تقجهٍا التي االحتياجات لتمبية هداىجتً عغ يعبخ حيث لمتسػيل, ر األساسيالسرج ٌػ الجعع

سٍػا عػائػق عػجة يػاجػً السرػجر ٌػحا لكػغ السشطسات, ٌحي  تذػجع ال القائسػة التذػخيعات أف ٌأ
 أهػات, الجسعيػا هدػاىجة ثقافػة عػغ البعػج كػل بعيػجة االقترػادية السؤسدػات أف كسػا التػجػً ٌػحا

 هعطع كتخزعً الغسػض هغ الكثيخ بً يحيط كالحي األجشبي التسػيلب يتعمق الثالث السرجر
 2.صارهة لذخكط الجكؿ

   كالتدييخ. اإلدارة هغ هعيغ لشسط الجسعيات تحتاج والتدييخ: اإلدارة إشكالية -4
 هيجاف إلى تتدخ  أف الجدائخ في الدياسية األحدا  بعس استصاعت:الجسعيات تحدب  -5

 .اإلسبلهي التيار  ركد فسثبل السجتسع إلى خبللً هغ تسخ جدخا كتجعمً الجسعػي  ىذاط

                                                           
 العجدع, كالسجتس اإلىداف هجمة "،بالجدائخ الجسعػية بالحخكات االجتساعي التزامغ أشكال تصػر عالقة :"هٍجية ٌاهل - 1

 .15ص  ,جاهعة تمسداف ة,كالعمـػ االجتساعي اإلىداىيةكمية العمـػ   ,2014 جػاف / الثاهغ
 .15صالسخجع ىفدً , - 2
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 الحكػهػة بػيغ خاصػة الصػخفيغ بػيغ الثقػة كاىعػجاـ التػػتخ يدػػدٌا بالجكلػة الجسعيػة عبلقػةإف 
 إلخزػاعٍا الجكلػة أجٍػدة تجخل أهاـ استقبلليتٍا عمى لمحفاس كتدعى تحاكؿ التي كالجسعيات

 ترػر كفق بشيت كاجتساعية ثقافية تاريخية أخخى  عػاهل إلى باإلضافة كسياستٍا إرادتٍا أهاـ
 االىفتػاح بعػج حتػى الجسعيػات كهشٍػا هجتسعاتٍػا عمػى كالػصػاية الٍيسشػة عمػى يقـػاستخاتيجي 

 غيػخ كإداريػة سياسػية هسارسػات شػكل كفي قاىػىي شكل في الترػر ٌحا تجمى كقج السطٍخي 
 تػداؿ ال الجكلػة أف ٌػػ كالدػبب السجتسػع في شي  لكل االحتكاري  السشصق عمى تدتشج قاىػىية
 الذخعية تٍجد التغييخية الصاقة ذات التعبيخية كالثقافية الدياسية األدكار أف هفادي اإدراكإ تحسل

 تدػسح ال كلٍػحا الجكلػة كسياساترػرات ت تداحعك  قخاراالست ككحلظ الدياسي لمشطاـ الدياسية
 البشػا ة كالجساعية الفخدية دراتالسبا يصمق الحي بالذكل كالتشطيع التعبيخ بحخية العخبية الجكلة

 الػػعي ىقػز خػبلؿ هػغ الجسعيػات ىذػاط فعاليػة غيػا  هشٍػا أخػخى  عػاهػل إلػى إضػافة
 1. الجسعياتتخافق   التي الشخب كغيا  كاالستقبللية الجسعػي 

 آليات تفعيل نذاط الجسعياتالفخع الثاني : 
ػػجاؼ  ٌشػػاؾ هجسػعػػة هػػغ األسػػاليب كاآلليػػات التػػي تفعػػل ىذػػاط الجسعيػػات هػػغ أجػػل تحقيػػق ٌأ

ا في الشقاط التالية  :2التشسية السحمية كيسكغ ذكٌخ
 الحػاؿ ٌػػ كسػا عميٍػا, الخيخيػة هشذػأتٍا إلقاهػة األراضػي هػغ حاجاتٍا الجسعيات ٌحي هشح -

 .الدعػدية العخبية السسمكة في
 ذكي  ك األشفػاؿ رعايػة تػلػت إذا خاصػة ك الحكػهيػة باإلغاثػات الخيخيػة الجسعيػات شسػؿ -

 .حكػهي تجخل أي ذلظ يخافق أال عمى الخاصة, االحتياجات
 هػغ أك السػا  أك الكٍخبػا  فػػاتيخ هػغ سػػا  الجسعيػات, لٍػحي تخفيزػات أك إعفػا ات تقػجيع -

 .  الجسخكية التعخيفة ك الزخائب

                                                           
1

 ,االجتساعية كالبحػث جراساتال هجمة ",الجدائخي  السجتسع في الجسعػية الحخكة واقع :"شعاـ عسخ, بغ يحي فاشسة -
 .209, ص2015/ 11 العجد الػادي ,لخزخ حسة الذٍيج جاهعة

2
ابي كمثـػ -  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيق :"ٌك

 .184, ص2015/2016, هخجع سبق ذكخي
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 أك أفػخاد كػاىػا سػػا  الزػخائب دافعي قبل هغ لمجسعيات بٍا التبخع يتع التي السبالغ إعفا   -
 لػجافعي قػيػا حػافدا يعػج ذلػظ ألف "كػىػغ ٌػىػغ" فػي الحاؿ ٌػ كسا الجخل ضخائب هغ شخكات

 .  الجسعيات ٌحي لسثل تبخعاتٍع لديادة الزخائب
 كأجٍدة كالمػاـز كاألثاث السعجات ك الكتب تػفيخ هجاؿ في لمجسعيات الحكػهي الجعع تقجيع -

ا الكسبيػتخ  .كغيٌخ
 التدػٍيبلت تقػجيع يكفػل بسػا الخيػخي, بالعسػل الستعمقػة التذػخيعات القػاىيغ تصػيخ ك تحجيث -

 هثػل كتػسػيع تصػػيخ ك ببىذػا  الخاصػة الخكتيشيػة, اإلدارية اإلجخا ات هغ كالتخفيف السبلئسة
 .  الجسعيات ٌحي

 فػي الحجيثػة األسػاليب تصبيػق هػغ لتسكيػشٍع الخيػخي  العسػل هشطسػات قػادة تػجريب ك تأٌيػل -
 .السخسػهة األٌجاؼ ك الخصط لتشفيح العسل آلية كتصػيخ اإلدارة,

 كهخبيػة السجتسػع ىرػف السػخأة  هذػاركة دكف  تحػػؿ التػي الرػعػبات تػحليل ك العخاقيل إزالة -
 .الخجل

األسػػػخة كالسجرسػػػة هػػػغ خػػػبلؿ قيػػػاـ كػػػل هػػػغ ذلػػػظ األبشػػػا  تشذػػػ ة اجتساعيػػػة سػػػميسة, ك تشذػػػ ة  -
دكر العسػػل ل الجػاىػػب, هػغ زرع قػػيع التزػحية كاإليثػػار ك هتكاهػبػجكر هشدػػق ك  كسػائل اإلعػػبلـك 

 هشح هخحمة الصفػلة. الجساعي في ىفػس الشاش يغ
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 السشيجي لمجراسة السيجانية اإلشار:  ثانيال بحثالس
كهػغ خػبلؿ ذلػظ البػج  السشٍجػي لٍػا, اإلشػارهغ أجل القياـ بالجراسػة السيجاىيػة البػج هػغ تحجيػج 

هػغ تحجيػػج هجتسػػع الجراسػة كالعيشػػة السػػأخػذة هػغ ٌػػحا السجتسػػع  التػي حػػجدىاٌا بػػأٌع الجسعيػػات 
ػػػػاالشاشػػػػصة فػػػػي هجتسعشػػػػا  ػػػػع الشسػػػػاذ باعتباٌر ج التػػػػي تجدػػػػج السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة, هػػػػغ ٌأ

كسػػػا أف ٌػػػحي  سػػػة,غ العيشػػػة السجرك أدكات البحػػػث السدػػػتعسمة لجسػػػع البياىػػػات هػػػ إلػػػى باإلضػػػافة
كتحميمٍا عغ شخيق أساليب إحرائية هعتسػجة فػي  لسجسعة البج هغ تدجيمٍا كتبػيبٍاالبياىات ا

، (SPSSv25)االجتساعيػػػة لمعمػػػـػ اإلحرػػػائية الحػػػـدبخىػػػاهج  اسػػػتخجهشاالبحػػػػث العمسيػػػة حيػػػث 

 كهغ خبلؿ السصالب القادهة سػؼ ىقـػ بذخحٍا بالتفريل.
 وعيشة الجراسةالسصمب األول : تحجيج مجتسع 

يتسثػػل هجتسػػع الجراسػػة فػػي جسيػػع السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة الشاشػػصة فػػي الجدائػػخ كأخػػحىا عمػػى 
ػػػاٌػػػحا ك  الشاشػػػصة عبػػػخ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي الجسعيػػػاتسػػػبيل السثػػػاؿ   األكثػػػخ باعتباٌر

تساهػػػػا ػػػػع  فػػػػػي الجدائػػػػخ كالتػػػػي قسشػػػػػا اىتذػػػػارا كٌا القػػػػػػاىيغ بذػػػػخحٍا سػػػػػابقا هػػػػغ خػػػػبلؿ هعخفػػػػػة ٌأ
 تشطع العسل الجسعػي بالجدائخ. كالتذخيعات التي تحكع ك 

كتتسثػػػػػل عيشػػػػػة الجراسػػػػػة فػػػػػي عيشػػػػػة عذػػػػػػائية تسثػػػػػل هختمػػػػػف الجسعيػػػػػات الشاشػػػػػصة بالػاليػػػػػات 
)الػػػحي يعػػػج أداة الجراسػػػة  االسػػػتبياف اسػػػتسارةحيػػػث تػػػع تػزيػػػع  السدػػػيمة  ,التالية:الجمفػػػة األغػػػػاط

 ,هػػجرا  كهدػػؤكلي الجسعيػػات الدػػابقة كسػػػؼ ىقػػـػ بذػػخحً فػػي السصمػػب السػػػالي( عمػػى جسيػػع
 اسػػػتبياف, اسػػػتسارة154 اسػػػتخجاعكتػػػع  ,يػػػجكياإلكتخكىيػػػا ك  اسػػػتبيافإسػػػتسارة 160حيػػػث تػػػع تػزيػػػع

 يػضح ذلظ :كالججكؿ التالي  ,فخدا154 كبالتالي أصبحت عيشة الجراسة تتكػف هغ
 السػزعة حدب الػاليات االستبيان استسارات( : عجد  11الججول رقع ) 

 السجسػع السديمة االغػاط الجمفة الػالية
 154 30 30 94 عجد االستسارات السػزعة

 مغ إعجاد الباحثة
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 السصمب الثاني : مرادر بيانات الجراسة

سا: اعتسجىالقج   في ٌحي الجراسة عمى هرجريغ هغ البياىات ٌك
 أوال: السرادر الثانػية

حػث كالكتب كاألشخكحات العخبيػة السعمػهات هغ البعغ شخيق جسع البياىات الثاىػية ك كذلظ  
كالسػاقػػػع اإللكتخكىيػػػة كالسجػػػبلت العمسيػػػة كالسمتقيػػػات الػششيػػػة كالجكليػػػة سػػػػا ا بالمغػػػة  األجشبيػػػةك 
 القػاىيغ التذخيعية التي لٍا عبلقة بالسػضػع.ك  ةعخبية أك هختمف المغات األجشبيال

 : السرادر األوليةثانيا
ع أدكات البحػػث العمسيػة التػي يعتسػج  االستبيافكذلظ عغ شخيق ترسيع أداة  التي تعتبخ هغ ٌأ

ىتػائج  إلػىعميٍػا فػي عسميػة جسػع البياىػات كالسعمػهػات هػغ أجػل هعالجتٍػا إحرػائيا كالتػصػل 
ىفػي الفخضػيات الخاصػة بالجراسػة  أكاألفخاد ك هعخفة صػحة  اتجاٌاتإحرائية تخز هعخفة 

كهػغ أجػل  ,ب إحرائية سػؼ ىتعػخؼ عميٍػا بالتفرػيل فػي السصالػب السػاليػةعغ شخيق أسالي
 بالتفريل. االستبيافٌحي الجراسة البج هغ التعخؼ عمى أداة  استبيافشخح 

 ( االستبيانشخح أداة الجراسة )السصمب الثالث : 
 حدػية هثيػخات تتزػسغ التػي  سيجاىيػةال بياىػاتال جسػعل أداة  عػغ عبػارةٌػي  االسػتبيافأداة 

يعػخؼ  كسػا ,1الغيػخ ىحػػ أك الػحات ىحػػ كبسػاقفػً العسيػل بػاقػع السػصػػلة كاسػتجاباتٍا كلفطية
 قائسػػة تتزػػسغ هجسػعػػة هػػغ األسػػ مة ذات الصػػابع الخسػػسي يػػتع تحجيػػجٌا كصػػياغتٍا عمػػى أىػػً

 2.تختيبٍا كفق أسذ عمسية بٍجؼ تػفيخ هعمػهات ك بياىات تخجـ ٌجؼ البحثك 

                                                           
1
 ,غدة  فمدصيغ ,الجخاح أبشا  هصبعة ",االستبيان لبشاء التخبػية السشيجية القػاعج :"الجخجاكي  هحسػد بغ عمي بغ زياد - 

 .17ص ,2010, الصبعة الثاىية

 
2
- Chantal Ammi, le marketing : un outil de decision face a l'incertitude, ed marketing. 

Paris,France1993, p 91. 
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 األكليػة, البياىػات جسػع فػي اسػتخجاها ؽ الصػخ  أكثػخ غهػ) االستبياف (االستقرا  شخيقة كتعتبخ
 ميٍػاع اإلجابػة عليػت ةماألسػ  غه هجسػعة عترسي مىع السبدط امٍشك في الصخيقة حيٌ كتعتسج

 .1ًهش  السدتقرى ؼشخ  غه
ػػع أدكات البحػػث  االسػػتبيافهػػغ خػػبلؿ التعػػاريف الدػػابقة ىدػػتصيع أف ىقػػػؿ أف أداة  تعػػج هػػغ ٌأ

أك  اسػػتسارةالعمسػػي التػػي تدػػاعج البػػاحثيغ عمػػى جسػػع البياىػػات هػػغ عيشػػة الجراسػػة , حيػػث تزػػع 
خجهػػػة  إلػػػىهجسػعػػػة هػػػغ األسػػػ مة هػجٍػػػة ألفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة التػػػي تٍػػػجؼ  االسػػػتبيافكثيقػػػة 

 تخخج عغ ىصاؽ البحث.  البحث كتخجـ فخضياتً فٍي أس مة ال
 (03: ) السمحق رقعقدسيغ ٌي هغالجراسة  يٌح استبيافكيتكػف 

 /القدع األول: معمػمات حػل الجسعية) عيشة الجراسة(1
ػع السعمػهػات التػي تتعمػق بالجسعيػات هػغ أجػل الحرػػؿ لسحػة حػػؿ  يحتػي ٌحا القدع عمى ٌأ

ػػػع الشقػػػاط , هٍػػػاـ ٌػػػحي الجسعيػػػة كهختمػػػف الشذػػػاشات  التػػػي تقػػػـػ بٍػػػا كالجػػػجكؿ التػػػالي يبػػػيغ ٌأ
 التي تداٌع في إثخا  ٌحا البحث.األساسية 

 
 ( معمػمات حػل عيشة الجراسة )الجسعيات(12الججول رقع )

 مجال عمل الجمعٌة عدد سنوات العمل بالجمعٌة الجنس

 اجتماعٌة رٌاضٌة دٌنٌة ثقافٌة تعلٌمٌة سنوات 3من  ثرأك سنوات 3أقل من  أنثى ذكر

 السرجر: مغ إعجاد الباحثة         
 

سا : الثاني :/القدع 2  يحتػي عمى هحػريغ ٌك
 ( االجتساعيالسحػر األول : معمػمات حػل الستغيخ السدتقل )مػاقع التػاصل 

ػ حيػث قدػع  االجتسػاعيهػاقع التػاصل  يزع ٌحا السحػر هعمػهات حػؿ الستغيخ السدتقل ٌك
ي : أجدا  ككل جد  يزع أس مة خاصة بًخسدة  إلىٌحا السحػر   ٌك

                                                           
1
في  الساجدتيخأشخكحة هقجهة لشيل شٍادة  ,"إتخاذ و تفعيل القخارات التدػيقيةأىسية بحػث التدػيق في :"رشيج عدكؽ  - 

 ,جاهعة دمحم بػقخة بػهخداس ,كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ ,العمـػ التجارية تخرز تدػيق
 .125ص , 2014/2015

-  االستبياف استسارة :04أىطخ السمحق رقع. 
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 .4 إلى 1كيزع أس مة هغ الخقع السختمفة لٍحي السػاقع  االستخجاهات -
 .8 إلى 5كيزع أس مة هغ الخقع السدايا التي تتستع بٍا ٌحي السػاقع  -
 9كيزػػػع أسػػػ مة هػػػغ الػػػخقع هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي  اسػػػتعساؿالعيػػػػ  التػػػي تشػػػتج عػػػغ  -

 . 12الى
 13ٌػحي السػاقػع كيزػع أسػ مة هػغ الػخقع  اسػتخجاـالستصمبات التي يجب أف تتػفخ هػغ أجػل  -

 .16 إلى
ع أىػاع هػاقع التػاصل  -  إلػى 17السدػتخجهة كيزػع أسػ مة هػغ الػخقع السختمفة ك  االجتساعيٌأ

20. 
ــاني : معمػمــات حــػل  ــخالسحــػر الث ــخ  الستغي ــي السشطســات غي ــابع )الشذــاط التدــػيقي ف الت

 الجسعيات نسػذجا( -الخبحية
ػػػيزػػع ٌػػحا السحػػػر هعمػهػػات  الشذػػاط التدػػػيقي فػػي السشطسػػات غيػػخ  حػػػؿ الستغيػػخ التػػابع ٌك

أجػػػدا  ككػػػل جػػػد  يزػػػع أسػػػ مة  4 إلػػػى( حيػػػث قدػػػع ٌػػػحا السحػػػػر الجسعيػػػات ىسػذجػػػا )الخبحيػػػة
 :1)03خاصة بً كيسكغ شخحً في الشقاط التالية) السمحق رقع

 .28 إلى 21كيزع أس مة هغ الخقعهسارسة التدػيق  -
 .36 إلى 29كيزع أس مة هغ الخقع تحقيق األٌجاؼ التدػيقية  -
 .43 إلى 37ىجاح اإلستخاتيجية التدػيقية كيزع أس مة هغ الخقع  -
 .76 إلى 44السديج التدػيقي الخجهي كيزع أس مة هغ الخقع -

 السصمب الخابع : أساليب الجراسة اإلحرائية
تػػػع إخزػػػاع البياىػػػات إلػػػى عسميػػػة التحميػػػل اإلحرػػػائي باسػػػتخجاـ بخىػػػاهج التحميػػػل اإلحرػػػائي 

( كتع االعتساد عمى بعس االختبػارات, باإلضػافة إلػى  SPSS.V 25لمعمـػ االجتساعية )  
 :األشكاؿ البياىية كسايمي  كحلظك األساليب اإلحرائية الػصفية كاألساليب االستجاللية 

                                                           
1
ابي كمثـػ : استبيافتست االستعاىة ببعس أس مة    غيخ السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيق :"ٌك

 ,شعبة عمـػ التدييخ ,تخرز تدييخ هشطسات ,أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح اليادفة
 .2016-2015 ,جاهعة دمحم بػقخة بػهخداس ,التدييخعمـػ كمية العمـػ االقترادية كالتجارية ك 

 SPSS :   Statistical Package for the Social Sciences. 
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: لسعخفة البياىات األكلية لسجتسع الجراسػة كتحجيػج اسػتجابات السئػيةالتكخارات والشدب  .1
 أفخادٌا اتجاي عبارات السحاكر الخئيدية التي تتزسشٍا أداة الجراسةت

ػا اسػتخجاها, حيػث الستػسط الحدابي .2 ػع هقػاييذ الشدعػة السخكديػة كأكثٌخ : يعتبػخ هػغ ٌأ
سيػة الفقػخة عشػج أف استخجاهً إلجابات عيشػة الجراسػة عمػى االسػتباىة يعبػخ  عػغ هػجى ٌأ

 أفخاد العيشةت
ػػػ هقيػػاس هػػغ هقػػاييذ التذػػتت, يدػػتخجـ لقيػػاس كبيػػاف تذػػتت االنحــخاف السعيــاري  .3 : ٌك

إجابػػات هفػػخدات عيشػػة الجراسػػة حػػػؿ كسػػصٍا الحدػػابي, كيكػػػف ٌشػػاؾ اتفػػاؽ بػػيغ أفػػخاد 
 العيشة عمى فقخة هعيشة إذا كاف اىحخافٍا السعياري قميبلت

: كذلػظ الختبػار هػجى االعتساديػة عمػى أداة جسػع البياىػات كخونبـاخمعامل الثبات ألفا  .4
 السدتخجهة في قياس الستغيخات التي اشتسمت عميٍا الجراسةت

: لتأكيػج الرػجؽ البشػائي كإثبػات أف السقيػاس يقػيذ هػا كضػع معامل االرتبـاط بيخسـػن  .5
هتغيػػػخات لقياسػػػً, كسػػػا تػػػع اسػػػتخجاـ هعاهػػػل االرتبػػػاط لتحجيػػػج العبلقػػػة ك االرتبػػػاط بػػػيغ 

 الجراسةت
: تػضػػيح كيػػف يػػؤثخ الستغيػػخ السدػػتقل فػػي الستغيػػخ التػػابع,   تحميــل االنحــجار البدــيط .6

كيزع في عيغ االعتبار ٌاهر الخصأ, كالػحي يػؤكؿ إلػى الرػفخ عشػج تقػجيخ هعمسػات 
الشسػذج. كهغ خبللً يػتع الحكػع عمػى قبػػؿ الفخضػية أك عػجـ قبػلٍػا هػغ خػبلؿ تحميػل 

 .Fيسة اإلحرائية كالق  ANOVAالتبايغ 
ــــج  .7 يقػػػػيذ هػػػػجى هدػػػػاٌسة الستغيػػػػخ التػػػػابع فػػػػي الستغيػػػػخ السدػػػػتقل,  :R²معامــــل التحجي

كيكذػػف لشػػا الشدػػبة التػػي يػػؤثخ بٍػػا الستغيػػخ السدػػتقل عمػػى الستغيػػخ التػػابع حيػػث كمسػػا 
دػاٌسة أكبػخ, كتعػػدى الشدػبة الستبقيػة لستغيػػخات سكاىػت ٌػحي الشدػػبة كبيػخة كمسػا كاىػػت ال

 .ككحا لمخصأ العذػائي أخخى خارج الجراسة
ــة الػاحــجة One Sample T testاختبــار) .8 : كيدػػتخجـ ٌػػحا االختبػػار    ( لمعيش

ات السدتقرػػى هػػشٍع الختبػػار بغػػخض التأكػػج هػػغ هػػجى كجػػػد داللػػة إحرػػائية فػػي إجابػػ
الجراسػػة, حيػػث يقػػارف األكسػػاط الحدػػابية لعيشػػة الجراسػػة بقيسػػة كسػػط حدػػابي  فػػخكض

 ( كاستخخاج هدتػى داللتٍا.Tالفخضي , إذ يتع احتدا  قيسة)
 التحميل الػصفي  التجاٌات كأرا  أفخاد عيشة الجراسة ىحػ عبارات االستبياف   .9
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هغ خبلؿ تحميػل  عبػارات   قبل اختبار الفخضيات ىحاكؿ هعخفة اآلرا   كاتجاٌات أفخاد العيشة
كل هحػر هغ هحاكر السقياس  حيث ارتبصت الفقخات بسقيػاس ليكػخت الخساسػي  كالػحي يعبػخ 

جـ هػػافقتٍع ك عػي كرأي ايجابي ألفخاد العيشة( أهغ خبللً أفخاد العيشة عغ هجى هػافقتٍع  )اتجا
خسػذ درجػات  كسػا )اتجاي كرأي سمبي ألفخاد العيشة ( لكل عبارة هػغ عبػارات السقيػاس ضػسغ 

 يمي :
 غيخ مػافق بذجة غيخ مػافق محايج مػافق مػافق بذجة 
5 4 3 2 1 

 كلتحجيج هدتػيات السػافقة استخجهشا األدكات اإلحرائية التالية :
  الستػسػػػط الحدػػػابي بغيػػػة التعػػػخؼ عمػػػى هتػسػػػط إجابػػػات السبحػػػػثيغ حػػػػؿ عبػػػارات

 السقياس كهقارىتٍا.
   االىحػػخاؼ السعيػػاري كيػضػػح التذػػتت فػػي اسػػتجابات أفػػخاد الجراسػػة فكمسػػا اقتخبػػت

قيستػً هػغ الرػفخ فٍػحا يعشػي تخكػد اإلجابػات حػػؿ درجػة الستػسػط الحدػابي كعػجـ 
 تذتتٍا.

   )أدىػى درجػة )غيػخ  –السجى  لتحجيج شػػؿ الف ػة  ) ) أعمػى درجػة ) هػافػق بذػجة
ػػحا لت حجيػػج اتجػػاٌٍع ىحػػػ كػػل عبػػارة ٌػػل ٌػػع :  هػافػػق بذػػجة( (/ عػػجد السدػػتػيات, ٌك

 هػافقػف بجرجة ججا , هختفعة , هػافق ىػعا ها , هشخفزة, هخفزة ججا
     ( :1-5تحجيج  شػؿ الف ػة  باسػتخجاـ السػجى حيػث/)حيػث ىحرػل   0.8)  5

 عمى هجاالت كسا يمي :
 درجة السػافقة مقياس لكخت مجال الستػسط الحدابي

 1.80إلػػػػػػػػػػػػػى   01 هػػػػػػػػػػػػػغ [1.80    -       1]  
 درجة

 درجة هشخفزة ججا غيخ هػافق بذجة

 2.60إلػػػػػػػػػى  1.80هػػػػػػػػػغ  [2.60    - 1.80[ 
 درجة

 درجة هشخفزة غيخ هػافق

 3.40إلػػػػػػػى  2.60هػػػػػػػغ   [   3.40 - 2.60[  
 درجة

 درجة هتػسصة هحايج

 4.20إلػػػػػػػى  3.40هػػػػػػػغ   [4,20      - 3.40[
 درجة

 درجة عالية هػافق

 درجة عالية ججا هػافق بذجة درجة 5إلى  4.20هغ   [5         -   4.20[ 
 الػزف الشدبي يحدب بصخيقة الثبلثية 
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 % 36.00س ) الػزف الشدبي ( )                               % 100 ------) أعمى درجة في هقياس ليكخت ( 5
 س -----------) هتػسط الحدابي (  1.80

  سيتٍػػا فػػي السحػػػر باالعتسػػاد عمػػى اكبػػخ قيسػػة هتػسػػط تختيػػب العبػػارة هػػغ خػػبلؿ ٌأ
حدػابي فػػي السحػػر كعشػػج تدػاكي الستػسػػط الحدػػابي بػيغ عبػػارتيغ فبىػً يأخػػح بعػػيغ 

 االعتبار اقل قيسة لبلىحخاؼ هعياري بيشٍسا.
 السبحث الثالث : تحميل نتائج الجراسة

ختمػف الجسعيػات بعج عسمية تػزيع استسارات أداة اإلستبياف عمػى عيشػة الجراسػة كالستسثمػة فػي ه
كتدػػػػػجيل الشتػػػػػائج فػػػػػي بخىػػػػػاهج الحدهػػػػػة  السػػػػػحكػرة سػػػػػابقا , قسشػػػػػا بتبػيػػػػػب تالشاشػػػػػصة بالػاليػػػػػا

حيػػػث قسشػػػا أكال بتحميػػػل الشتػػػائج الخاصػػػة بعيشػػػة الجراسػػػة كالستسثمػػػة فػػػي  25spssاالحرػػػائية 
هعمػهػػات عاهػػة حػػػؿ العيشػػة ثػػع قسشػػا بتحميػػل السعمػهػػات الخاصػػة بسػضػػػع الجراسػػة كتػصػػمشا 

 التصبيقية. هجسػعة هغ الشتائجالى 
 : صجق و ثبات أداة الجراسة ولالسصمب األ 

ٍػحي تٍجؼ الجراسة األكلية لمتحقق هغ درجة بشا  االسػتبياف قبػل الذػخكع فػي تصبيقػً الشٍػائي, ف
هػػغ التعػػخؼ عمػػى ىقػػاط الزػػعف فػػي اسػػتبياىً كالتعػػخؼ عمػػى  الجراسػػة األكليػػة تسكػػغ الباحػػث

درجػػة كضػػػح هقػػاييذ االسػػتبياف بالشدػػبة لمسبحػػػثيغ, كتعػػج الجراسػػة األكليػػة دراسػػة غيػػخ رسػػسية 
ألىٍػػػا هازالػػػت فػػػي شػػػػر التجخيػػػب كقابميتٍػػػا إلػػػى التعػػػجيل, كيػػػتع تصبيػػػق الجراسػػػة األكليػػػة إلػػػى 

تسػع الجراسػة أك أف تكػػف خرائرػٍع قخيبػة هجسػعة هغ السبحػػثيغ شػخيصة أف يكػىػػا هػغ هج
كبعػػػجها تسػػػت صػػػياغة االسػػػتبياف  فػػػي شػػػكمً  قػػػجر اإلهكػػػاف هػػػغ خرػػػائز هجتسػػػع الجراسػػػة,

فػػػخد كتػػػع اخزػػػاع  30األكلػػػي قسشػػػا بتػزيعػػػً عمػػػى عيشػػػة الجراسػػػة االسػػػتصبلعية كالبػػػالغ عػػػجدٌا 
 ىتائج اجاباتٍع  الختباري الرجؽ كالثبات.

 االستبيانصجق  الفخع االول :
هػػػا كضػػػعت لقياسػػػً, كقسشػػػا  االسػػػتبياففقػػػخات  , ٌػػػػ عسميػػػة قيػػػاسيقرػػػج برػػػجؽ أداة الجراسػػػة

السمحػق  )صػجؽ السحكسػيغ لبلسػتبيافالرجؽ الطػاٌخي  هغ خبلؿ االستبيافبالتأكج هغ صجؽ 
 .االستبياف, كالرجؽ البشائي لسحاكر االستبيافالجاخمي لعبارات  االتداؽ, كصجؽ (05رقع

                                                           
 قائسة األساتحةالسحكسيغ 05أىطخ السمحق رقع: 
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 الرجق الطاىخي:-1
كيقػػـػ ٌػػحا الشػػػع هػػغ الرػػجؽ عمػػى فكػػخة هػػجى هشاسػػبة االسػػتبياف كفقخاتػػً كهحػػاكري  لسػػا يقػػيذ 

كلمتأكػػػػج هػػػػغ ذلػػػػظ تػػػػع عػػػػخض االسػػػػتبياف االكلػػػػي عمػػػػى هجسػعػػػػة هػػػػغ  كلسػػػػغ يصبػػػػق عمػػػػيٍع, 
عمى اعتبار أف السحكع شخز هختز في ٌػحا السجػاؿ كيسمػظ  (04) السمحق رقع السحكسيغ 

مػً ألف يقػيع الفقػخات السػضػػعة فػي االسػتبهغ الخمفية العمسية كالعسمية  اف  كالتأكػج هػغ يها تٌؤ
أىٍػػا تقػػيذ فعػػبل هػػا كضػػعت لقياسػػً كهػػجى سػػبلهة كدقػػة الرػػياغة المفطيػػة كالعمسيػػة , كهػػجى 

ػػػجافٍا ,  كالتحقػػػق هػػػغ هػػػجى هبلئسػػػة كػػػل عبػػػارة    ةشػػػسػؿ االسػػػتبياف لسذػػػكم الجراسػػػة كتحقيػػػق ٌأ
ع آلمسحػػػر الػػحي تشتسػػي إليػػً كعميػػً كفػػى ضػػػ   را  الدػػادة السحكسػػيغ تػػع األخػػح بػجٍػػات ىطػػٌخ

كاالستفادة هغ آرائٍع في تعجيمً حيث تع إعادة صياغة بعس العبارات كإضافة عبارات أخػخى 
شػػً خمرػػشا إلػػى بشػػا  االسػػتبياف اكثػػخ تػػع اخزػػاعً لمرػػجؽ  كصػػجؽ هك   لتحدػػيغ أداة الجراسػػة

 اكر االستبياف.االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبياف, كالرجؽ البشائي لسح
 : صجق االتداق الجاخمي -02

تع حدا  االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبياف عمى عيشة الجراسػة االسػتصبلعية كالبػالغ عػجدٌا 
 فخد كذلظ بحدا  هعاهل االرتباط بيغ كل عبارة كالجرجة الكمية لمسحػر التابعة لً. 50

  قاعجة : إذا كاىتr  السحدػبة أكبخ هغr  الججكلية  , فاىً يػجج ارتباط هعشػي 
  أك  قاعجة أخخى : إذا كاىت قيسة االحتساؿ الخصػأ(Sig. or P-value)  أقػل هػغ أك

 فاىً يػجج ارتباط هعشػي.   0.05, 0.01تداكي هدتػى الجاللة
الجتساعي فـي مػاقع التػاصل اصجق االتداق الجاخمي لعبارات السحػر االول :   -02/01

 ةيالخبح السشطسات غيخ
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 مغ االستبيانالسحػر االول ( مجى االتداق الجاخمي لعبارات 13الججول رقع )

 الفقخة
Pearson 

Correlatio
n 

Sig. الشتيجة 

 

 الفقخة
Pearson 

Correlatio
n 

Sig. الشتيجة 

 داؿ 0,004 **0,396 12الفقخة رقع  داؿ 0,029 *0,308 01الفقخة رقع 
 داؿ 0,029 *0,309 13الفقخة رقع  داؿ 0,048 *0,281 02الفقخة رقع 
 داؿ 0,023 *0,321 14الفقخة رقع  داؿ 0,001 **0,449 03الفقخة رقع 
 داؿ 0,005 **0,391 15الفقخة رقع  داؿ 0,002 **0,437 04الفقخة رقع 
 داؿ 0,014 *0,344 16الفقخة رقع  داؿ 0,004 **0,401 05الفقخة رقع 
 داؿ 0,001 **0,459 17الفقخة رقع  داؿ 0,003 **0,414 06الفقخة رقع 
 داؿ 0,048 *0,281 18الفقخة رقع  داؿ 0,018 *0,333 07الفقخة رقع 
 داؿ 0,002 **0,437 19الفقخة رقع  داؿ 0,048 *0,281 08الفقخة رقع 
 داؿ 0,003 **0,413 20الفقخة رقع  داؿ 0,030 *0,307 09الفقخة رقع 
-Sig. or P)قػػػػػػػػػػػػػاعجة: إذا كاىػت قيسػة االحتسػاؿ الخصػأ  داؿ 0,041 *0,290 10 الفقخة رقع

value) 0.05, 0.01أقػػل هػػغ أك تدػػاكي هدػػتػى الجاللػػة  
 داؿ 0,000 **0,476 11الفقخة رقع  فاىً يػجج ارتباط هعشػي.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sigتعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(** 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

اأي يػ   : داؿ  جج ارتباط هعشػي بيغ الفقخة كالجرجة الكمية لسحػٌر
 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث

 االكؿ السحػػر تطٍػخ ىتػائج حدػا  الرػجؽ االتدػاؽ الػجاخمي لفقػخاتأعػبلي  هغ خبلؿ الجػجكؿ
الجرجػة الكميػة بػيغ كػل فقػخة  ك   Pearson Correlation ىجػج  هعػاهبلت االرتبػاط حيػث

دالة إحرػائيا حيػث   االكؿ :  هػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية لمسحػر
كاقػل قيسػة   11الفقػخة رقػع  لػجى 0.476قيسػة  ى) اعمػهحرػػرة بػيغ   السحدػػبة لمفقػخة r قيسػة

السحدػػػػبة  فػػػي كػػػل  rقػػػيع )هدػػػتػى السعشػيػػة( ل SIG (  كقيسػػػة  18الفقػػػخة رقػػػع لػػجى  0.281
السحػػػػر االكؿ :   فقػػػخاتكهشػػػً تعتبػػػخ   0.01,   0.05قػػػل هػػػغ هدػػػتػى داللػػػة   أقيسٍػػػا ٌػػػي 

لقياسػً  صادقة كهتدقة , لسا كضػعت  هػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية
 . شكالية الجراسة إلضسغ هتغيخات السسثمة 
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تعديــد الشذــاط التدــػيقي فــي   :الثــاني صــجق االتدــاق الــجاخمي لعبــارات السحــػر-02/02

 السشطسات غيخ الخبحية
/ السسارســـة التدـــػيقية فـــي 01صـــجق االتدـــاق الـــجاخمي لعبـــارات البعـــج  -02/02/01

 السشطسات غيخ الخبحية
 / السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية01( مجى االتداق الجاخمي لعبارات البعج 14الججول رقع )

 Pearson الفقخة الخقع
Correlation 

Sig. الشتيجة 

 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,004 **0,402 21الفقخة رقع   .1 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,002 **0,425 22الفقخة رقع   .2
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,000 **0,609 23الفقخة رقع   .3
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,001 **0,453 24الفقخة رقع   .4
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,002 **0,429 25الفقخة رقع   .5

 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,043 *0,287 26الفقخة رقع   .6 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,027 *0,313 27الفقخة رقع   .7 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,012 *0,351 28الفقخة رقع   .8 

فاىػً   0.05, 0.01أقػل هػغ أك تدػاكي هدػتػى الجاللػة (Sig. or P-value)قػػػػػػػػػػػػػاعجة: إذا كاىػت قيسػة االحتسػاؿ الخصػأ 
 يػجج ارتباط هعشػي.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig** تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

اأي يػجج ارتباط هعشػي بيغ الفقخة كالجرجة ال  : داؿ  كمية لسحػٌر
 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث

 االكؿتطٍػػخ ىتػػائج حدػػا  الرػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي لفقػػخات البعػػج أعػػبلي  هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ
 Pearson ىجػػج هعػاهبلت االرتبػاط حيػثالسسارسػة التدػػيقية فػي السشطسػػات غيػخ الخبحيػة 

Correlation  قيسػػةدالػػة إحرػػائيا حيػػث  مبعػػجالجرجػػة الكميػػة لبػػيغ كػػل فقػػخة  ك r  السحدػػػبة
الفقػخة لػجى  0.287كاقل قيسة   23الفقخة رقع  لجى 0.609قيسة  ى) اعملمفقخة هحرػرة بيغ  

السحدػػبة  فػي كػل قيسٍػا  ٌػي اقػل هػغ  r قػيع )هدػتػى السعشػيػة( ل SIG(  كقيسػة   26رقػع 
/ السسارسػػػة التدػػػػيقية فػػػي 01البعػػػج فقػػػخات  كهشػػػً تعتبػػػخ   0.01,   0.05هدػػػتػى داللػػػة   



 انرابغ2 انذراصت انميذانيت نمىالغ انتىصم االجتماػي كأداة تضىيميت في انمنظماث انفصم 
 -انجمـــؼياث نمىرجا  –ير انربحيت غ
 

 
- 242 - 

صػػػادقة كهتدػػػقة , لسػػػا كضػػػعت لقياسػػػً ضػػػسغ هتغيػػػخات السسثمػػػة لػػػػػػ  السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة 
 .  إشكالية الجراسة

األىــــجاف التدــــػيقية  فــــي /02صــــجق االتدــــاق الــــجاخمي لعبــــارات البعــــج  -02/02/02
 السشطسات غيخ الخبحية

 األىجاف التدػيقية  في السشطسات غيخ الخبحية/02مجى االتداق الجاخمي لعبارات البعج ( 15الججول رقع )
 Pearson الفقخة الخقع

Correlation 
Sig. الشتيجة 

 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,042 *0,289 29الفقخة رقع   .1 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,026 *0,314 30الفقخة رقع   .2
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,013 *0,349 31الفقخة رقع   .3
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,003 **0,406 32الفقخة رقع   .4
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,004 **0,396 33الفقخة رقع   .5

 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,042 *0,289 34الفقخة رقع   .6 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,027 *00,313 35الفقخة رقع   .7 
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,002 **0,425 36الفقخة رقع   .8 

فاىػً   0.05, 0.01أقػل هػغ أك تدػاكي هدػتػى الجاللػة (Sig. or P-value)قػػػػػػػػػػػػػاعجة: إذا كاىػت قيسػة االحتسػاؿ الخصػأ 
 يػجج ارتباط هعشػي.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sigهقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(** تعشي 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

اأي يػجج ار   : داؿ  تباط هعشػي بيغ الفقخة كالجرجة الكمية لسحػٌر
 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث

الثػػاىي تطٍػػخ ىتػػائج حدػػا  الرػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي لفقػػخات البعػػج أعػػبلي  هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ
 Pearson هعػػاهبلت االرتبػػاط جىجػػ ثحيػػ فػػي السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة األٌػػجاؼ التدػػػيقية

Correlation  قيسػةدالػة إحرػائيا حيػث الثاىي مبعج لالجرجة الكمية بيغ كل فقخة ك r  السحدػػبة
الفقػخة لػجى  0.289كاقل قيسة   36الفقخة رقع  لجى 0.425قيسة  ى) اعمبيغ  لمفقخة هحرػرة 

السحدػػػػبة  فػػػي كػػػل قيسٍػػػا  ٌػػػي اقػػػل هػػػغ  rقػػػيع )هدػػػتػى السعشػيػػػة( ل SIGكقيسػػػة    34رقػػػع 
األٌػػػجاؼ التدػػػػيقية  فػػػي الثػػػاىي فقػػػخات البعػػػج كهشػػػً تعتبػػػخ   0.01,   0.05هدػػػتػى داللػػػة   
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صػػػادقة كهتدػػػقة , لسػػػا كضػػػعت لقياسػػػً ضػػػسغ هتغيػػػخات السسثمػػػة لػػػػػػ   السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة
 .  إشكالية الجراسة

االســتخاتيجية التدــػيقية فــي الثالــث صــجق االتدــاق الــجاخمي لعبــارات البعــج  -02/02/03
 السشطسات غيخ الخبحية

 االستخاتيجية التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية /03مجى االتداق الجاخمي لعبارات البعج ( 16الججول رقع )

 الفقخة الخقع
Pearson 

Correlation 
Sig. الشتيجة 

 

 يػجج ارتباط داؿ احرائيا  0,004 **0,403 37الفقخة رقع   .1
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا  0,000 **0,502 38الفقخة رقع   .2
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا  0,005 **0,395 39الفقخة رقع   .3
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,010 **0,363 40الفقخة رقع   .4
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,005 **0,395 41الفقخة رقع   .5
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,000 **0,534 42الفقخة رقع   .6
 يػجج ارتباط داؿ احرائيا 0,026 *0,314 43الفقخة رقع   .7

فاىػً   0.05, 0.01أقػل هػغ أك تدػاكي هدػتػى الجاللػة (Sig. or P-value)قػػػػػػػػػػػػػاعجة: إذا كاىػت قيسػة االحتسػاؿ الخصػأ 
 يػجج ارتباط هعشػي.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig** تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05لة  (( بسدتػى دالP-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث
 الثالػػثتطٍػػخ ىتػػائج حدػػا  الرػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي لفقػػخات البعػػج أعػػبلي  هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ

 ىجػػػػج  هعػػػػاهبلت االرتبػػػػاط االسػػػػتخاتيجية التدػػػػػيقية فػػػػي السشطسػػػػات غيػػػػخ الخبحيػػػػة حيػػػػث 
Pearson Correlation  دالػػة إحرػػائيا حيػػث الثالػػث مبعػػج ل الجرجػػة الكميػػةبػػيغ كػػل فقػػخة  ك

كاقػل قيسػة   38الفقػخة رقػع لػجى  0.534) اعمػي قيسػة هحرػػرة بػيغ   السحدػػبة لمفقػخة r قيسػة
السحدػػػبة  فػػي كػػل  r قػػيع )هدػػتػى السعشػيػػة( ل SIG (  كقيسػػة  43الفقػػخة رقػػع لػجى  0.314

الثالػػػػػث فقػػػػػخات البعػػػػػج كهشػػػػػً تعتبػػػػػخ  0.01,   0.05قيسٍػػػػػا  ٌػػػػػي اقػػػػػل هػػػػػغ هدػػػػػتػى داللػػػػػة   
لقياسػػػً  صػػػادقة كهتدػػػقة ,  لسػػػا كضػػػعت االسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية فػػػي السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة

  .شكالية الجراسةضسغ هتغيخات السسثمة إل



 انرابغ2 انذراصت انميذانيت نمىالغ انتىصم االجتماػي كأداة تضىيميت في انمنظماث انفصم 
 -انجمـــؼياث نمىرجا  –ير انربحيت غ
 

 
- 244 - 

السديج التدػيقي في السشطسـات الخابع صجق االتداق الجاخمي لعبارات البعج  -02/02/04
 غيخ الخبحية

 السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية /04لعبارات البعج  ( يػضح  مجى االتداق الجاخمي17رقع )الججول 
 Pearson الفقخة

Correlation Sig. الشتيجة 

 

 Pearson الفقخة
Correlation Sig. الشتيجة 

 داؿ 0,041 *0,290 61الفقخة  رقع  داؿ 0,007 **0,375 44الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,497 62الفقخة  رقع  داؿ 0,034 *0,300 45الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,621 63الفقخة  رقع  داؿ 0,012 *0,354 46الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,665 64الفقخة  رقع  داؿ 0,014 *0,346 47الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,674 65الفقخة  رقع  داؿ 0,039 *0,293 48الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,675 66الفقخة  رقع  داؿ 0,013 *0,351 49الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,816 67الفقخة  رقع  داؿ 0,014 *0,346 50الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,789 68الفقخة  رقع  داؿ 0,000 **0,742 51الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,720 69الفقخة  رقع  داؿ 0,039 *0,293 52الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,721 70الفقخة  رقع  داؿ 0,039 *0,292 53الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,738 71الفقخة  رقع  داؿ 0,000 **0,629 54الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,791 72الفقخة  رقع  داؿ 0,013 *0,351 55الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,715 73رقع   الفقخة داؿ 0,000 **0,684 56الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,832 74الفقخة  رقع  داؿ 0,046 *0,283 57الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,821 75الفقخة  رقع  داؿ 0,001 **0,452 58الفقخة  رقع 
 داؿ 0,000 **0,776 76الفقخة  رقع  داؿ 0,038 *0,294 59الفقخة  رقع 

 داؿ 0,035 *0,299 60الفقخة  رقع 
-Sig. or P)قػػػػػػػػػػػػػػاعجة: إذا كاىػػت قيسػػة االحتسػػاؿ الخصػػأ 

value) 0.05, 0.01أقػػػػل هػػػػغ أك تدػػػػاكي هدػػػػتػى الجاللػػػػة  
 فاىً يػجج ارتباط هعشػي.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig** تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

ا  : داؿ  أي يػجج ارتباط هعشػي بيغ الفقخة كالجرجة الكمية لسحػٌر
 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث

 الخابػػعتطٍػػخ ىتػػائج حدػػا  الرػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي لفقػػخات البعػػج أعػػبلي  هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ
ىجػج  هعػاهبلت االرتبػاط بػيغ كػل فقػخة  ك  السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية حيػث 
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) السحدػػػبة لمفقػػخة  هحرػػػرة بػػيغ   r قيسػػةدالػػة إحرػػائيا حيػػث   الخابػػعمبعػػج لالجرجػػة الكميػػة 
  (  كقيسػػػة   57الفقػػػخة رقػػػع لػػػجى  0.314كاقػػػل قيسػػػة   74الفقػػػخة رقػػػع لػػػجى  0.832اعمػػػي قيسػػػة 

السحدػػبة  فػي كػل قيسٍػا  ٌػي اقػل هػغ هدػتػى داللػة    r قػيع )هدػتػى السعشػيػة( ل SIGقيسػة 
السديج التدػيقي في السشطسات غيػخ الخبحيػة الخابع فقخات البعج كهشً تعتبخ   0.01,   0.05

   .شكالية الجراسةلقياسً ضسغ هتغيخات السسثمة إل صادقة كهتدقة , لسا كضعت
 صجق االتداق البشائي ألداة الجراسة:  -03

البشػػػائي أحػػػػج هقػػػػاييذ صػػػجؽ أداة الجراسػػػػة, حيػػػػث يقػػػيذ هػػػػجى تحقػػػػق  يعتبػػػخ صػػػػجؽ االتدػػػػاؽ
األٌػػػجاؼ التػػػي تدػػػعى األداة الػصػػػػؿ إليٍػػػا, كيبػػػيغ صػػػجؽ االتدػػػاؽ البشػػػائي هػػػجى ارتبػػػاط كػػػل 
هحػػػػر هػػػغ هحػػػاكر أداة الجراسػػػة بالجرجػػػة الكميػػػة لعبػػػارات االسػػػتبياف هجتسعػػػة, كالجػػػجكؿ التػػػالي 

 يػضح ذلظ.
 االتداق البشائي ألداة الجراسةصجق (: 18ججول رقع  ) ال

 

Correlations 
 الجرجة الكمية لالستبيان

 قػػػػػػػػػػػػاعجة: 
إذا كاىػػػػػػػت قيسػػػػػػػة االحتسػػػػػػػاؿ الخصػػػػػػػأ 

(Sig. or P-value)  أقػل هػغ أك
  0.05, 0.01تدػػاكي هدػػتػى الجاللػػة

 فاىً يػجج ارتباط هعشػي.

 
Pearson 

Correlation Sig 

التػاصػل االجتسػاعي السحػر االكؿ :  هػاقػع 
 في السشطسات غيخ الخبحية

0,463** 0,001 

/ السسارسة التدػيقية في السشطسػات 01البعج 
 غيخ الخبحية

0,480** 0,000 

/األٌجاؼ التدػػيقية  فػي السشطسػات 02البعج 
 غيخ الخبحية

0,866** 0,000 

/ االسػػػػػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػػػػػيقية فػػػػػػػػػي 03البعػػػػػػػػػج 
 السشطسات غيخ الخبحية

0,468** 0,001 

/ السػػػديج التدػػػػيقي فػػػي السشطسػػػات 04البعػػػج 
 غيخ الخبحية

0,837** 0,000 

:  تعديػػد الشذػػاط التدػػػيقي فػػي  02السحػػػر 
 السشطسات غيخ الخبحية

0,755** 0,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig** تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 0.05(( بسدتػى داللة  P-valueأك قيسة االحتساؿ الخصأ ) sig* تعشي هقارىة قيسة) )هدتػى السعشػية(

 SPSS .V 25 باالعتساد عمى مخخجات بخنامج ةالسرجر: مغ  اعجاد الباحث
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بػيغ كػل السحػػر   Pearson Correlation ىجج  هعاهبلت االرتبػاطأعبلي  هغ خبلؿ الججكؿ
 ()هدػػتػى السعشػيػػة SIGأف  قيسػػة كالسعػػجؿ الكمػػي لعبػػارات االسػػتبياف دالػػة إحرػػائيا , حيػػث 

 .لسا كضعت لقياسً هحاكر صادقة كهتدقة ,خ , كهشً تعتب0.01هغ بسدتػى داللة اقل 
 ثبات االستبيان  الفخع الثاني:

 يقرج بثبات االستبيافت أىٍا تعصي ىفػذ الشتيجػة لػػ تػع إعػادة تػزيػع االسػتبياف أكثػخ هػغ هػخة,
تحػػػت ىفػػػذ الطػػػخكؼ كالذػػػخكط, أك بعبػػػارة أخػػػخى, أف ثبػػػات االسػػػتبيافت يعشػػػي االسػػػتقخار فػػػي 
ا بذػكل كبيػخ, فيسػا لػػ تػع إعػادة تػزيعٍػا عمػى أفػخاد العيشػة, عػجة  ىتائج االستبياف, كعجـ تغييٌخ

اسػتبياف الجراسػة,  كتػع تحقػق  شة, كقج تع التحقق هغ ثبات أبعػادهخات, خبلؿ فتخات زهشية هعي
كتقػػـػ فكػػخة ٌػػحي الصخيقػػة   شخيقػػة التجدئػػة الشرػػفية خػػبلؿ اسػػتخجاـ ات االسػػتبياف هػػغ هػػغ ثبػػ

عمى تصبيق االستبياف هخة كاحجة ثػع تقدػيع ىتائجػً إلػى أجػدا  كاألسػمػ  الذػائع فػي تقدػيع ٌػػ 
إلى قدسيغ يتزسغ احجٌسا العبارات الفخدية  كقدع الثاىي العبػارات الدكجيػة  كيحدػب هعاهػل 

قدسيغ  كيجب أال ىغفل  أف هعاهل الثبات الحي  ىحرل عميً بٍحي الصخيقة ٌػػ الثبات بيغ ال
هعاهل ثبات ىرف االختبار كليذ االختبار ككل  كلسعالجػة ٌػحا القرػػر قػجـ عمسػا  القيػاس 

هعادلػػػة  الشفدػػػي حػػػػال إحرػػػائية عمػػػى شػػػكل هعػػػادالت ترػػػحيح  كهػػػغ بػػػيغ ٌػػػحي السعػػػادالت :
كتأخػح   هعادلػة لترػحيح الثبػات السحدػػ   بػيغ ىرػفيغسبيخهاف / بخكاف حيػث اقتػخح بػخكاف 

شخيقػػة ك ,  ٌػػػ هعاهػػل االرتبػػاط بػػيغ القدػػسيغ R( حيػػث R*2  ( / )1-Rالرػػػرة التاليػػة ) 
فػي    spss.25ػ هبيغ في الججكؿ :   ) حيث  تع استخجاـ بخىػاهج كسا ٌالتجدئة الشرفية :

 (05السمحق رقعاىطخ حدا  هعاهل االرتباط 
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 : ثبات عبارات األبعاد  بصخيقة التجدئة الشرفية  19ججول رقع ال
ــــــاط الشرــــــف  السعامالت اإلحرائية ــــــل ارتب معام

 األول لمــــ
 العبارات الفخدية

معامـــــــل ارتبـــــــاط الشرـــــــف 
 الثاني

 لمـــ العبارات الدوجية

معامــــــــــــــــــــــل 
 االرتباط

 الشرفي 

ــــــــجيل باســــــــتخجام   تع
معامــــــــــل ســــــــــبيخمان 

 بخوان 
   

   
 

االكؿ :  هػاقػػػػػػػػػػػع السحػػػػػػػػػػػر 
التػاصػػػػػػل االجتسػػػػػػاعي فػػػػػػي 

 السشطسات غيخ الخبحية

0.654 0.604 0.464 0.634 

:  تعديػػػػػػػػػػػػػػد  02السحػػػػػػػػػػػػػػػر 
الشذػػػػػػػػػػػاط التدػػػػػػػػػػػػيقي فػػػػػػػػػػػي 

 السشطسات غيخ الخبحية

0.521 0.556 0.492 0.659 

 0.691 0.528 0.552 0.639 جسيع عبارات االستبياف
 SPSS .V 25باالعتساد  عمى بيانات االستبيان ومخخجات بخنامج باحثة السرجر: مغ إعجاد ال
تجدئػة الشرػفية  كالسرػحح بمػغ هعاهػل االرتبػاط باسػتخجاـ شخيقػة ال هغ الججكؿ أعبلي ىجج اىػً

السحػػػػػػر االكؿ :  هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل االجتسػػػػػاعي فػػػػػي هعادلػػػػػة سػػػػػبيخهاف / بػػػػػخكاف ) باسػػػػػتخجاـ
:  تعديػػػػػػػد الشذػػػػػػػاط التدػػػػػػػػيقي فػػػػػػػي  02 السحػػػػػػػػر( , r=0.634) السشطسػػػػػػػات غيػػػػػػػخ الخبحيػػػػػػػة

   (r=0.691(  كهعاهػل جسيػع عبػارات االسػػتبياف ) …( r=0.659) السشطسػات غيػخ الخبحيػة
ػػي  ػػي قػػيع هقبػلػػة  بػػالشطخ إلػػى القيسػػة الحػػج األدىػػى لمثبػػات ٌك . كهشػػً االسػػتبياف ثابػػت 0.60ٌك

السصخكحػة  ٌػي  االشػكاليةالتي أعػجدىاي لسعالجػة  اٌد لمتصبيق عمى العيشة الجراسةكصادؽ كج
ي جاٌدة لمتصبيق عمى عيشة الجراسة    .صادقة كثابتة في جسيع فقخاتٍا ٌك

 : تحميل بيانات العيشة ثانيسصمب الال
 هغ أجل هعخفة البياىات العاهة حػؿ عيشة الجراسة قسشا بتقديسٍا كتحميمٍا حدب هايمي :

 {عيشة الجراسة(معمػمات حػل الجسعية) }: القدع األول  األولالفخع 
 /الجشذ:1

 (تػزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ20الججول رقع)
 الشدبة التكخار الجشذ

 %77.92 120 ذكخ
 22.08% 34 انثى

 100% 154 السجسػع
 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  ةالباحثالسرجر: مغ إعجاد 
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, ىبلحظ أف ىدبة  هغ خبلؿ الججكؿ الدابق الحي يسثل تػزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ
 %22.08كىدبة االىاث 77.92%الحكػر  الحكػر أعمى هغ ىدبة اإلىاث ,حيث تسثل ىدبة

 الجشذ خمتغيالعيشة حدب  أفخادبياني لتػزيع تسثيل (22الذكل رقع )

 
 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  الباحثةالسرجر: مغ إعجاد 

 /عجد سشػات العسل:2
 عجد سشػات العسل(تػزيع أفخاد العيشة حدب 21الججول رقع)

 الشدبة التكخار عجد سشػات العسل بالجسعية
 %92.21 142 سشػات 3مغ  أكثخ

 7.79% 12 سشػات 3أقل مغ 
 100% 154 السجسػع

 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  الباحثةالسرجر: مغ إعجاد 
العيشة حدب عػجد سػشػات العسػل, ىبلحػظ أف هغ خبلؿ الججكؿ الدابق الحي يسثل تػزيع أفخاد 

سػػشػات  أعمػػى هػػغ ىدػػبة الجسعيػػات  3هػػغ  لٍػػا أكبػػخ خبػػخة كالستسثمػػة فػػي أكثػػخ الجسعيػػات التػػي
 .7.79%كىدبة االىاث %92.21سشػات ,حيث تسثل ىدبة األكلى  3األقل خبخة  

 عجد سشػات العسلالعيشة حدب  أفخادبياني لتػزيع (تسثيل 23الذكل رقع )

 
 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  الباحثةالسرجر: مغ إعجاد 
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 سعية: ج/مجال عسل ال3
 (تػزيع أفخاد العيشة حدب مجال عسل الجسعية22الججول رقع)

 الشدبة التكخار مجال عسل الجسعية
 %11.04 17 تعميسية
 %12.34 19 ثقافية
 %14.94 23 ديشية

 14.29% 22 رياضية
 %47.40 73 اجتساعية
 100.00% 154 السجسػع

 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  الباحثةالسرجر: مغ إعجاد 
ىبلحػظ  هغ خبلؿ الجػجكؿ الدػابق الػحي يسثػل تػزيػع أفػخاد العيشػة حدػب هجػاؿ عسػل الجسعيػة,

,ثػػع تميٍػػا  %47.40حيػػث بمغػػت  أعمػػى ىدػػبةأف الجسعيػػات التػػي لٍػػا ىذػػاط إجتسػػاعي تحتػػل 
ػي  , ثػع بعػجٌا السختبػة %14.94الجسعيػات التػي لٍػا ىذػاط ديشػي حيػث بمغػتالسختبة الثاىية ٌك

, كالسختبػػػػة الخابعػػػػة  14.29%الثالثػػػػة الجسعيػػػػات ذات الشذػػػػاط الخياضػػػػي حيػػػػث كاىػػػػت الشدػػػػبة
 .%11.04ك%12.34كالخاهدة لمشذاط الثقافي كالتعميسي عمى التػالي بشدبة

 عجد سشػات العسلالعيشة حدب  أفخادبياني لتػزيع (تسثيل 24الذكل رقع )

 
 االستبيانعمى بيانات  باالعتساد  الباحثةالسرجر: مغ إعجاد 

 السصمب الثالث : تحميل نتائج أبعاد متغيخات الجراسة
هحػػػاكر اإلسػػػتبياف التػػػي  إجابػػػات األفػػػخاد حػػػػؿ هػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحا السصمػػػب سػػػػؼ ىقػػػـػ بتحميػػػل

 ىقـػ ببستعخاضٍا كسايمي:ككل بعج يطٍخ لشا ىتائج هختمفة سػؼ تتزسغ العجيج هغ أبعاد 
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 مـغ االسـتبيان  ر األولالسحـػ  عخض وتحميل إجابات أفخاد العيشة عمى  فقـخاتالفخع االول : 
 والستعمق بـــ  : مػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية 

: مػاقع التػاصل االجتساعي في  السحػر االولالستعمقة بــ فقخاتال( : نتائج تحميل إجابات أفخاد العيشة عمى 23ججول رقع)
 السشطسات غيخ الخبحية

خقع
ال

الستػســـــــــط   العبارة 
 الحدابي

انحـــــــــــــــخاف 
 السعياري 

الـــــــــــػزن 
الشدــــــــبي

% 

 االتجاه العام

هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي ٌػػػي أسػػػمػ  يدػػػتخجـ إلىذػػػا    01
 صفحات لجسعيتكع

 عالية ججادرجة  89,09 0,638 4,45

أسػػػمػ  يدػػػتخجـ لتبػػػادؿ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي ٌػػػي   02
 السعمػهات كاألفكار

 عالية درجة 80,91 1,173 4,05

هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي ٌػػػي أسػػػمػ  يدػػػتخجـ لجػػػح    03
 الستبخعيغ

 هتػسصة درجة 65,06 1,511 3,25

هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي ٌػػي أسػػمػ  يدػػتخجـ لمكذػػػف   04
 عغ حاجات السدتفيجيغ

 عالية درجة 82,21 1,213 4,11

هدايػػا ٌػػحي السػاقػػع بالشدػػبة لكػػع ٌػػي اإلعػػبلف عػػغ خػػجهات   05
 جسعيتكع

 عالية درجة 86,62 0,724 4,33

هدايا  ٌحي السػاقػع بالشدػبة لكػع ٌػي التػاصػل كالتفاعػل هػع   06
 جسٍػركع كالسحافطة عميً                                                     

 هتػسصة درجة 60,52 1,423 3,03

هدايػػػػػا ٌػػػػػحي السػاقػػػػػع بالشدػػػػػبة لكػػػػػع ٌػػػػػي تصػػػػػػيخ الخػػػػػجهات   07
 الخاصة بالجسعية                                          

 هتػسصة درجة 66,75 1,483 3,34

هدايػػػا  ٌػػػحي السػاقػػػع بالشدػػػبة لكػػػع ٌػػػي  التػسػػػع كالشسػػػػ فػػػي   08
 خجهات جسعيتكع                                        

 عالية درجة 72,86 1,476 3,64

 عالية درجة 77,79 1,191 3,89 عيػ   ٌحي السػاقع بالشدبة لكع اىتٍاؾ الحقػؽ الخاصة  09
عيػػػ   السػاقػػع بالشدػػبة لكػػع ىذػػخ االفكػػار الدػػي ة كتزػػميل   10

 الحقائق
 عالية درجة 79,48 0,977 3,97

 هشخفزةدرجة  42,21 1,118 2,11 عيػ  ٌحي السػاقع بالشدبة لكع ٌي زيادة التكاليف كالجٍج  11
عيػ  ٌحي السػاقع بالشدبة لكع فدػاد العبلقػات االجتساعيػة   12

 كالعسمية
 هشخفزةدرجة  49,22 1,469 2,46

تػػػػفخ إدارتكػػػع السػػػػارد البذػػػخية كالساديػػػة إلسػػػتعساؿ هػاقػػػع    13
 التػاصل اإلجتساعي

 هشخفزةدرجة  45,84 1,003 2,29

تتبشػػػى إدارتكػػػع خصػػػط إسػػػتخاتيجية لشجػػػاح إسػػػتخجاـ هػاقػػػع    14
 التػاصل اإلجتساعي

 هشخفزةدرجة  57,27 1,456 2,86
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اليػجػػػج تعػػػارض بػػػيغ هبػػػاد  عسمكػػػع كالعسػػػل عبػػػخ هػاقػػػع    15
 التػاصل اإلجتساعي

 هشخفزةدرجة  57,66 1,423 2,88

تذػػػػػػػجعػف األفكػػػػػػػار السصخكحػػػػػػػة عبػػػػػػػخ هػاقػػػػػػػع التػاصػػػػػػػل    16
 اإلجتساعي 

 هتػسصة درجة 62,86 1,488 3,14

السػقػػع األكثػػخ فعاليػػة  كإسػػتخجاها لػػجيكع ٌػػػ هػقػػع الفػػيذ   17
 بػؾ

 عالية ججادرجة  84,68 1,077 4,23

 هشخفزةدرجة  38,57 0,984 1,93 السػقع األكثخ فعالية  كإستخجاها لجيكع ٌػ هػقع التػيتخ  18
 هشخفزةدرجة  59,22 1,318 2,96 اليػتػ السػقع األكثخ فعالية  كإستخجاها لجيكع ٌػ هػقع   19
 هشخفزةدرجة  45,84 1,137 2,29 السػقع األكثخ فعالية كإستخجاها لجيكع ٌػ هػقع االىدتغخاـ  20

 بجرجة هتػسصة    0,24976 3,2617 هػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية
 65,23 % الػزف الشدبي لبلتجاي العاـ

 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةإعجاد الباحثالسرجر: مغ 
هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي ٌػػي أسػػمػ  ":  01أف "العبػػارة رقػػع هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ أعػػبلي ىجػػج 

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد " يدػػتخجـ إلىذػػا  صػػفحات لجسعيػػتكع ىبلحػػظ أّىٍػػا كاىػػت األكلػػى هػػغ حيػػث ٌأ
 كأف قيسػػة الستػسػػط 0,638 :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 4.45:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيعيشػػة الجراسػػة ب

هػافقػػف بػػػ  درجػة هختفعػة فػي إجػابتٍع   اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلػى تذػيخ  حدابيال
حا بشدبة الدابقة  عمى العبارة ع % 89.09بػجرجة هختفعة ٌك العبػارة  ككػحلظ حدب كجٍة ىطٌخ

 " التػػي كاىػػتلكػػع ٌػػي اإلعػػبلف عػػغ خػػجهات جسعيػػتكعهدايػػا ٌػػحي السػاقػػع بالشدػػبة : " 05رقػػع 
سيتٍػػػا لػػػجى أفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة بالثاىيػػػة  االىحػػػخاؼ ك 4.33:  بمػػػغ ستػسػػػط حدػػػابيهػػػغ حيػػػث ٌأ
  اتجاٌػػػات )تقيػػػيع( أفػػػخاد العيشػػػة أف إلػػػى تذػػػيخ  حدػػػابيال ف قيسػػػة الستػسػػػطأ 0.724 :هعيػػػاري 

ػػػحا بشدػػػبة الدػػػاب هػافقػػػػف بػػػػػ  درجػػػة هختفعػػػة فػػػي إجػػػابتٍع عمػػػى العبػػػارة قة بػػػػجرجة هختفعػػػة ٌك
ع 86,62% السػقػػػع األكثػػػخ فعاليػػػة  كإسػػػتخجاها  :" 17ككػػػحلظ العبػػػارة رقػػػع حدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة  الثالثػػةكاىػػت التػػي  "لػػجيكع ٌػػػ هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ هػػغ حيػػث ٌأ
 تذػػيخ  حدػػابيال أف قيسػػة الستػسػػط 1.077 :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 4.23:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيب

 هػافقػػػف بػػػػ  درجػػة هختفعػػة فػػي إجػػابتٍع عمػػى العبػػارة  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى
ػحا بشدػػبة  ع %84.86الدػابقة بػػػجرجة هختفعػػة ٌك  :" 04ككػػحلظ العبػػارة رقػػع  حدػػب كجٍػػة ىطػٌخ

 التػي كاىػت " هػاقع التػاصل االجتساعي ٌي أسمػ  يدتخجـ لمكذف عغ حاجػات السدػتفيجيغ
سيتٍػػا لػػجى أفػػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب الخابعػػة االىحػػػخاؼ ك 4.11:  بمػػغ ستػسػػػط حدػػابيهػػغ حيػػػث ٌأ

  اتجاٌػػػات )تقيػػػيع( أفػػػخاد العيشػػػة أف إلػػػى تذػػػيخ حدػػػابيال أف قيسػػػة الستػسػػػط 1.213 :هعيػػػاري 
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ػػػحا بشدػػػبة  هػافقػػػػف بػػػػػ  درجػػػة هختفعػػػة فػػػي إجػػػابتٍع عمػػػى العبػػػارة حدػػػب  %84.86الدػػػابقة ٌك
ع , أهػػا العبػػارات  ع ٌػػي العبػػارات رقػػع كجٍػػة ىطػػٌخ سيػػة بالشدػػبة لػجٍػػة ىطػػٌخ التػػي كاىػػت أقػػل ٌأ

سيػػة هتػسػصة بالشدػػبة لػجٍػة ىطػػخ , 20, كرقػػع  13, كرقػع 18 كالعبػارات الباقيػػة كاىػت ذات ٌا
الستػسػػط الحدػػابي اإلجسػػالي إلجابػػات أفػػخاد العيشػػة عمػػى  كأخيػػخا ىدػػتصيع القػػػؿ أف,   األفػػخاد

السحػػػر األكؿ  كالستعمػػق بػػػػػ : هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي السشطسػػات غيػػخ  فقػػخاتفقػػخات  
(  هسػػػػا يذػػػػيخ إلػػػػى (3,2617= كبػػػػاالىحخاؼ هعيػػػػاري بمػػػػغ   (0,24976=̅ )الخبحيػػػػة: بمػػػػغ  

ا حػؿ قيسػة الستػسػط الحدػابي العػاـ لمبعػج ٌػػ ضػسغ هجػاؿ )هػغ   تقار  أرا  األفخاد  كتسخكٌد
اٌػػػػػات أفػػػػػخاد العيشػػػػػة هػافقػػػػػػف عمػػػػػى أف هدػػػػػتػى هػاقػػػػػع درجػػػػػة( أي أف اتج 3.40إلػػػػػى 2.60

ػحا بشدػبة     65.23التػاصل االجتساعي في السشطسػات غيػخ الخبحيػة ٌػػ بجرجػة هتػسػصة ٌك
ع   % سيتٍػا  كفػق ألرا  أفػخاد العيشػة  حدب كجٍة ىطػٌخ كتختيػب فقػخات السحػػر األكؿ حدػب ٌأ

 ٌي كسا يمي :
يسثل عخض بياني تختيب فقخات البعج مػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية وفق أراء  :25الذكل رقع

 أفخاد العيشة

 
 

 SPSS .25السرجر: مخخجات بخنامج  .
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  مغ االسـتبيان الثاني السحػر عخض وتحميل إجابات أفخاد العيشة عمى  فقخاتالفخع الثاني : 
 "تعديد الشذاط التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية "الثانيالسحػر والستعمق بـــ  :  

 كسايمي :السحػر الثاىي   سػؼ ىقـػ بتحميل أبعاد
ــــخات/01 ــــى  فق ــــخاد العيشــــة عم ــــل إجابــــات أف ــــغ االســــتبيان األول البعــــج  عــــخض وتحمي  م

 "السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية " والستعمق بـــ  : 
لستعمقة بـــ  : السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ ا فقخاتال( : نتائج تحميل إجابات أفخاد العيشة عمى 24ججول رقع)

 الخبحية

خقع
ال

الستػســـــــــط   العبارة 
 الحدابي

انحـــــــــــــــخاف 
 السعياري 

الـــــــــــػزن 
الشدــــــــبي

% 

 االتجاه العام

 عالية درجة 70,39 1,526 3,52 هفٍـػ التدػيق لجيكع ٌػ كسيمة بيع كربح فقط  21
هفٍػػـػ التدػػػيق لػػجيكع ٌػػػ بحػػث ك تمبيػػة رغبػػات كحاجػػات   22

 السدتفجيغ
 هشخفزةدرجة  50,13 1,465 2,51

هفٍـػ التدػيق لجيكع ٌػ ىقل كتبادؿ االفكار ك السعمػهات   23
 السختمفة

 هتػسصةدرجة  59,35 1,553 2,97

صػػػػعػبة هسارسػػػػة التدػػػػػيق بالشدػػػػبة لكػػػػع ٌػػػػي عػػػػجـ كجػػػػػد   24
 الػسائل السادية

 هتػسصةدرجة  60,52 1,529 3,03

صعػبة هسارسة التدػيق بالشدبة لكع ٌي عجـ القػجرة عمػى   25
 تجدئة الدػؽ 

 عاليةدرجة  74,42 1,255 3,72

صػػػعػبة هسارسػػػة التدػػػػيق بالشدػػػبة لكػػػع ٌػػػي عػػػجـ التػػػأثيخ   26
 عمى السجسػعات السدتٍجفة

 عاليةدرجة  76,23 1,322 3,81

ٌػػػي عػػػجـ  تقيػػػيع  صػػػعػبة هسارسػػػة التدػػػػيق  بالشدػػػبة لكػػػع  27
 فاعمية التدػيق

 عاليةدرجة  78,57 1,144 3,93

صػػعػبة هسارسػػة التدػػػيق بالشدػػبة لكػػع ٌػػي ضػػعف التػجػػً   28
 التدػيقي لجيكع

 عاليةدرجة  73,12 1,452 3,66

 بجرجة هتػسصة 0,53761 3,3920 السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية
 67.84 % الػزف الشدبي لبلتجاي العاـ

 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث
صػػعػبة هسارسػػة التدػػػيق  بالشدػػبة لكػػع  : " 27العبػػارة رقػػع  أفىجػػج هػػغ خػػبلؿ الجػػجكؿ أعػػبلي 

سيتٍػا لػجى أفػخاد عيشػة "  ٌي عجـ  تقييع فاعمية التدػيق ىبلحظ أّىٍا كاىت األكلػى هػغ حيػث ٌأ
 كأف قيسػػػػػػة الستػسػػػػػػط 1.144 :االىحػػػػػػخاؼ هعيػػػػػػاري ك 3.93:  بمػػػػػػغ ستػسػػػػػػط حدػػػػػػابيالجراسػػػػػػة ب
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هػافقػػف بػػػ  درجػة هختفعػة فػي إجػابتٍع   اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلػى تذػيخ  حدابيال
حا بشدبة  عمى العبارة ع % 78.57الدابقة بػجرجة هختفعة ٌك العبػارة ككػحلظ  حدب كجٍة ىطٌخ

صػػػػعػبة هسارسػػػػػة التدػػػػػيق بالشدػػػػػبة لكػػػػع ٌػػػػػي عػػػػجـ التػػػػػأثيخ عمػػػػى السجسػعػػػػػات  : " 26رقػػػػع 
سيتٍػػػا لػػػجى أفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة ب ىبلحػػػظ أّىٍػػػا كاىػػػت الثاىيػػػة"  السدػػػتٍجفة ستػسػػػط هػػػغ حيػػػث ٌأ

 أف إلػى تذػيخ  حدػابيال كأف قيسػة الستػسػط 1.322 :االىحػخاؼ هعيػاري ك 3.81:  بمغ حدابي
الدػابقة بػػجرجة  قػف بػػ  درجة هختفعة في إجابتٍع عمى العبارةاتجاٌات )تقييع( أفخاد العيشة هػاف

ػػػحا بشدػػػبة  ع % 76.23هختفعػػػة ٌك صػػػعػبة  : " 25ككػػػحلظ العبػػػارة رقػػػع  ,حدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ
 ثالثػػةىبلحػػظ أّىٍػػا كاىػػت ال"  هسارسػػة التدػػػيق بالشدػػبة لكػػع ٌػػي عػػجـ القػػجرة عمػػى تجدئػػة الدػػػؽ 

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب  :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 3.72:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيهػػغ حيػػث ٌأ
هػافقػػف بػػػ    اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلى تذيخ  حدابيال كأف قيسة الستػسط 1.255

ػحا بشدػبة  درجة هختفعػة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة حدػب  % 74.42الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك
ع, التدػػػػيق بالشدػػبة لكػػػع ٌػػي ضػػػعف  صػػػعػبة هسارسػػة :" 28كتميٍػػا العبػػػارة رقػػع  كجٍػػة ىطػػػٌخ

سيتٍػػػا لػػػجى أفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة  الخابعػػػة " , حيػػػث كاىػػػتالتػجػػػً التدػػػػيقي لػػػجيكع هػػػغ حيػػػث ٌأ
 تذػػيخ  حدػػابيال كأف قيسػػة الستػسػػط 1.452 :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 3.66: بمػػغ ستػسػػط حدػػابيب

 ع عمػػى العبػػارةهػافقػػػف بػػػػ  درجػػة هختفعػػة فػػي إجػػابتٍ  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى
ػػػػحا بشدػػػػبة  ع, % 73.12الدػػػػابقة بػػػػػجرجة هختفعػػػػة ٌك أهػػػػا العبػػػػارات رقػػػػع  حدػػػػب كجٍػػػػة ىطػػػػٌخ

ع 21,22,23,24 سيػػػػة بالشدػػػبة لػجٍػػػة ىطػػػػٌخ الستػسػػػط الحدػػػػابي  كأخيػػػخا, التػػػي كاىػػػت أقػػػل ٌأ
البعػػػج األكؿ  كالستعمػػػق بػػػػػػ : السسارسػػػة  فقػػػخاتاإلجسػػػالي إلجابػػػات أفػػػخاد العيشػػػة عمػػػى فقػػػخات  

كبػػػػػػاالىحخاؼ هعيػػػػػػاري بمػػػػػػغ   (3,3920=̅ )التدػػػػػػػيقية فػػػػػػي السشطسػػػػػػات غيػػػػػػخ الخبحيػػػػػػة: بمػػػػػػغ  
ا  حػػؿ قيسػة الستػسػط الحدػابي (0,53761=  (  هسا يذيخ إلى تقار  أرا  األفخاد  كتسخكٌد

فػػػخاد العيشػػػة درجػػػة( أي أف اتجاٌػػػات أ 3.40إلػػػى 2.60العػػػاـ لمبعػػػج ٌػػػػ ضػػػسغ هجػػػاؿ )هػػػغ 
هػافقػف عمى أف هدتػى السسارسة التدػيقية فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة ٌػػ بجرجػة هتػسػصة 

ػػػحا بشدػػػبة  ع  %  67.84ٌك سيتٍػػػا  ,حدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ كتختيػػػب فقػػػخات البعػػػج األكؿ حدػػػب ٌأ
 كفق ألرا  أفخاد العيشة  ٌي كسا يمي :
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السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية وفق أراء أفخاد : يسثل عخض بياني تختيب فقخات البعج 26الذكل رقع 
 العيشة

 
 SPSS .25السرجر: مخخجات بخنامج  .

 مــــغ االســــتبيان الثــــاني البعــــج  عــــخض وتحميــــل إجابــــات أفــــخاد العيشــــة عمــــى  فقــــخات /02
 "األىجاف التدػيقية  في السشطسات غيخ الخبحية"والستعمق بـــ  : 

الستعمقة بـــ  : األىجاف التدػيقية  في السشطسات غيخ  فقخاتال( : نتائج تحميل إجابات أفخاد العيشة عمى 25ججول رقع)
 الخبحية

خقع
ال

الستػســـــــــط   العبارة 
 الحدابي

انحـــــــــــــــخاف 
 السعياري 

الـــــــــــػزن 
الشدــــــــبي

% 

 االتجاه العام

 عالية ججادرجة  85,45 0,938 4,27 األٌجاؼ التدػيقية ٌي تحديغ هدتػى الخجهات السقجهة  29
 عالية ججادرجة  88,70 0,740 4,44 األٌجاؼ التدػيقية ٌي تمبية حاجات كرغبات السدتفيجيغ  30
األٌجاؼ التدػيقية ٌي كدػب الستبػخعيغ الجػجد كالسحافطػة   31

 عمى الحالييغ 
 عاليةدرجة  83,38 0,989 4,17

االٌػػػػػجاؼ التدػػػػػػيقية بالشدػػػػػبة لكػػػػػع ٌػػػػػي تحدػػػػػيغ هػػػػػجاخيل   32
 الجسعية

 عالية ججادرجة  88,83 0,667 4,44

االٌػػػجاؼ التدػػػػيقية بالشدػػػبة لكػػػع ٌػػػي التػسػػػع كالشسػػػػ فػػػي   33
 ىذاشاتٍا

 عالية ججادرجة  87,92 0,671 4,40

 عالية ججادرجة  84,29 0,922 4,21 االٌجاؼ التدػيقية بالشدبة لكع ٌي البقا  كاالستسخارية   34
 عاليةدرجة  67,40 1,546 3,37 عسمية تحجيج الٍجؼ الدػقي لجيكع تستاز بالرعػبة   35
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 عاليةدرجة  73,51 1,427 3,68 عسمية تحجيج الٍجؼ الدػقي  لجيكع هبشية عمى التػقعات  36
 عاليةبجرجة  0,37729 4,1218 األٌجاؼ التدػيقية  في السشطسات غيخ الخبحية

 82.44 % الػزف الشدبي لبلتجاي العاـ
 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث

االٌػػػجاؼ التدػػػػيقية بالشدػػػبة لكػػػع ٌػػػي  :" 32أف العبػػػارة رقػػػع  هػػػغ خػػػبلؿ الجػػػجكؿ أعػػػبلي ىجػػػج
سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب" كاىػػت االكلػػى تحدػػيغ هػػجاخيل الجسعيػػة ستػسػػط هػػغ حيػػث ٌأ

 أف إلػى تذػيخ  حدػابيال كأف قيسػة الستػسػط 0.667 :االىحػخاؼ هعيػاري ك 4.44:  بمغ حدابي
الدػػابقة  هػافقػػػف بػػػػ  درجػػة هختفعػػة فػػي إجػػابتٍع عمػػى العبػػارة  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة
ػػحا بشدػػػبة  ع % 88.83بػػػجرجة هختفعػػػة ٌك األٌػػػجاؼ  : " 30, كالعبػػػارة رقػػع حدػػب كجٍػػػة ىطػػٌخ

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد  ", كاىػػت الثاىيػػةحاجػػات كرغبػػات السدػػتفيجيغالتدػػػيقية ٌػػي تمبيػػة  هػػغ حيػػث ٌأ
 كأف قيسػػة الستػسػػط 0.740 :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 4.44:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيعيشػػة الجراسػػة ب

هػافقػػف بػػػ  درجػة هختفعػة فػي إجػابتٍع   اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلػى تذػيخ  حدابيال
ػحا بشدػبة  عمى العبارة ع % 88.70الدابقة بػجرجة هختفعػة ٌك كالعبػارة رقػع  ,حدػب كجٍػة ىطػٌخ

هػغ  ثالثػة", كاىػت ال االٌجاؼ التدػيقية بالشدػبة لكػع ٌػي التػسػع كالشسػػ فػي ىذػاشاتٍا : " 33
سيتٍػػػػا لػػػػجى أفػػػخاد عيشػػػػة الجراسػػػػة ب  :االىحػػػػخاؼ هعيػػػػاري ك 4.40:  بمػػػػغ ستػسػػػػط حدػػػابيحيػػػث ٌأ

هػافقػػف بػػػ    اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلى تذيخ  حدابيال كأف قيسة الستػسط 0.671
ػحا بشدػبة  درجة هختفعػة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة حدػب  % 87.92الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك

ع, كالعبػػارة رقػع   األٌػػجاؼ التدػػػيقية ٌػػي تحدػيغ هدػػتػى الخػػجهات السقجهػػة : " 29كجٍػة ىطػػٌخ
سيتٍػػػػػػا لػػػػػػج خابعػػػػػػة", كاىػػػػػػت ال :  بمػػػػػػغ ستػسػػػػػػط حدػػػػػػابيى أفػػػػػػخاد عيشػػػػػػة الجراسػػػػػػة بهػػػػػػغ حيػػػػػػث ٌأ

اتجاٌػػػػات  أف إلػػػػى تذػػػػيخ  حدػػػػابيال كأف قيسػػػػة الستػسػػػػط 0.938 :االىحػػػػخاؼ هعيػػػػاري ك 4.27
الدػابقة بػػجرجة هختفعػة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة  )تقييع( أفخاد العيشة

حا بشدبة  ع, كالعبػارة رقػع  % 85.45ٌك االٌػجاؼ التدػػيقية بالشدػبة  : " 34حدب كجٍة ىطػٌخ
سيتٍػػػا لػػػجى أفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة  خاهدػػػة", كاىػػػت اللكػػػع ٌػػػي البقػػػا  كاالسػػػتسخارية  هػػػغ حيػػػث ٌأ

 تذػيخ  حدػابيال كأف قيسػة الستػسػط 0.922 :االىحػخاؼ هعيػاري ك 4.21:  بمػغ ستػسط حدابيب
 هػافقػػػف بػػػػ  درجػػة هختفعػػة فػػي إجػػابتٍع عمػػى العبػػارة  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى

ػػػحا بشدػػػبة  ع, % 84.29الدػػػابقة بػػػػجرجة هختفعػػػة ٌك  : " 31كالعبػػػارة رقػػػع  حدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ
دادسػػة ", كاىػػت الاألٌػػجاؼ التدػػػيقية ٌػػي كدػػب الستبػػخعيغ الجػػجد كالسحافطػػة عمػػى الحػػالييغ 



 انرابغ2 انذراصت انميذانيت نمىالغ انتىصم االجتماػي كأداة تضىيميت في انمنظماث انفصم 
 -انجمـــؼياث نمىرجا  –ير انربحيت غ
 

 
- 257 - 

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب  :االىحػػخاؼ هعيػػاري ك 4.17:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيهػػغ حيػػث ٌأ
هػافقػػف بػػػ    اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلى تذيخ  حدابيال كأف قيسة الستػسط 0.989

ػحا بشدػبة  درجة هختفعػة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة حدػب  % 83.38الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك
ع, أها العبػارات رقػع  سيػة بالشدػ 35.36كجٍة ىطٌخ عالتػي كاىػت أقػل ٌأ  اكأخيػخ , بة لػجٍػة ىطػٌخ

كالستعمػق بػػػػ الثػاىي البعػج  فقخاتالستػسط الحدابي اإلجسالي إلجابات أفخاد العيشة عمى فقخات  
كبػاالىحخاؼ هعيػاري  (4,1218=̅ ): األٌجاؼ التدػػيقية  فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة: بمػغ  

ػػػا  (0,37729= بمػػػغ   حػػػػؿ قيسػػػة الستػسػػػط (  هسػػػا يذػػػيخ إلػػػى تقػػػار  أرا  األفػػػخاد  كتسخكٌد
درجػػػة( أي أف اتجاٌػػػات أفػػػخاد  4.20إلػػػى 3.40الحدػػػابي العػػػاـ لمبعػػػج ٌػػػػ ضػػػسغ هجػػػاؿ )هػػػغ

سػػات غيػػخ الخبحيػػة ٌػػػ بجرجػػة العيشػػة هػافقػػػف عمػػى أف هدػػتػى األٌػػجاؼ التدػػػيقية  فػػي السشط
ػػػػحا بشدػػػػبة  عاليػػػػة ع  %  82.44ٌك حدػػػػب الثػػػػاىي  كتختيػػػػب فقػػػػخات البعػػػػج,حدػػػػب كجٍػػػػة ىطػػػػٌخ

سيتٍا  كفق   ألرا  أفخاد العيشة  ٌي كسا يمي :ٌأ
: يسثل عخض بياني تختيب فقخات البعج األىجاف التدػيقية  في السشطسات غيخ الخبحية وفق أراء أفخاد 27الذكل رقع 

 العيشة

 
 SPSS .25السرجر: مخخجات بخنامج  .
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 مــــغ االســــتبيان  03البعــــج   عــــخض وتحميــــل إجابــــات أفــــخاد العيشــــة عمــــى  فقــــخات/03
 االستخاتيجية التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحيةوالستعمق بـــ  :   

االستخاتيجية التدػيقية في السشطسات غيخ الستعمقة بـــ  :  فقخاتال( : نتائج تحميل إجابات أفخاد العيشة عمى 26ججول رقع)
 الخبحية

خقع
ال

الستػســـــــــط   العبارة 
 الحدابي

انحـــــــــــــــخاف 
 السعياري 

الـــــــــــػزن 
الشدــــــــبي

% 

 االتجاه العام

اإلسػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػيقية أداة تدػػػػػاعجكع فػػػػػي التعاهػػػػػل هػػػػػع   37
 هتغيخات البي ة الخارجية 

 عاليةدرجة  75,58 1,392 3,78

االسػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػيقية أداة تدػػػػػاعجكع فػػػػػي تحميػػػػػل البي ػػػػػة   38
 الجاخمية لكع

 عاليةدرجة  76,36 1,260 3,82

جافكع   39  عاليةدرجة  78,96 1,119 3,95 االستخاتيجية التدػيقية  أداة تداعجكع في تحجيج ٌأ
اإلسػػػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػػػػيقية أداة تدػػػػػػػاعجكع فػػػػػػػػي االسػػػػػػػػتجابة   40

 لحاجات الدػؽ 
 عاليةدرجة  71,04 1,419 3,55

اإلسػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػيقية أداة تدػػػػػاعجكع فػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػغ   41
 الفخص التدػيقية

 عاليةدرجة  78,05 1,277 3,90

ىجػػػاح اإلسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية يعصػػػي هؤشػػػخ كاضػػػح لجقػػػة   42
 التخصيط االستخاتيجي السعتسج لجيكع

 عاليةدرجة  74,42 1,398 3,72

ىجػػػاح اإلسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية هؤشػػػخ كاضػػػح عمػػػى تطػػػافخ   43
 جٍػد العاهميغ

 عاليةدرجة  80,13 1,129 4,01

 عاليةبجرجة  0,47486 3,8182 السشطسات غيخ الخبحيةاالستخاتيجية التدػيقية في 
 76.36 % الػزف الشدبي لبلتجاي العاـ

 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث
ىجاح اإلستخاتيجية التدػيقية هؤشػخ كاضػح  :" 43أف العبارة رقع  هغ خبلؿ الججكؿ أعبلي ىجج

سيتٍا لجى أفػخاد عيشػة الجراسػة ب" كاىت االكلى  تطافخ جٍػد العاهميغعمى  ستػسػط هغ حيث ٌأ
 أف إلػى تذػيخ  حدػابيال كأف قيسػة الستػسػط 1.129 :االىحػخاؼ هعيػاري ك 4.01:  بمغ حدابي

الدػػابقة  هػافقػػػف بػػػػ  درجػػة هختفعػػة فػػي إجػػابتٍع عمػػى العبػػارة  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة
ػػحا بشدػػبة  بػػػجرجة هختفعػػة ع % 80.13ٌك االسػػتخاتيجية :"  39, كالعبػػارة رقػػعحدػػب كجٍػػة ىطػػٌخ

جافكع سيتٍػا لػجى أفػخاد عيشػة ثاىيػة ال" , كاىػت التدػيقية  أداة تداعجكع في تحجيج ٌأ هػغ حيػث ٌأ
 كأف قيسػػػػػػة الستػسػػػػػػط 1.119 :االىحػػػػػػخاؼ هعيػػػػػػاري ك 3.95:  بمػػػػػػغ ستػسػػػػػػط حدػػػػػػابيالجراسػػػػػػة ب

هػافقػػف بػػػ  درجػة هختفعػة فػي إجػابتٍع   اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلػى تذػيخ  حدابيال



 انرابغ2 انذراصت انميذانيت نمىالغ انتىصم االجتماػي كأداة تضىيميت في انمنظماث انفصم 
 -انجمـــؼياث نمىرجا  –ير انربحيت غ
 

 
- 259 - 

ػػػحا بشدػػػبة  عمػػػى العبػػػارة ع % 78.96الدػػػابقة بػػػػجرجة هختفعػػػة ٌك كالعبػػػارة , حدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ
" , كاىػػت  اإلسػػتخاتيجية التدػػػيقية أداة تدػػاعجكع فػػي البحػػث عػػغ الفػػخص التدػػػيقية:"  41رقػػع

سيتٍػػػا لػػػجى  الثالثػػػة االىحػػػخاؼ ك 3.90:  بمػػػغ ستػسػػػط حدػػػابيأفػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة بهػػػغ حيػػػث ٌأ
  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى تذػػيخ  حدػػابيال كأف قيسػػة الستػسػػط 1.277 :هعيػػاري 

ػحا بشدػبة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة في إجابتٍع عمى العبارة  78.05الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك
ع % سيػة بالشدػبة لػجٍػة  37, 38,42, 40, أها العبارات رقع حدب كجٍة ىطٌخ كاىت أقػل ٌأ

ع البعػػج  فقػػخاتالستػسػػط الحدػػابي اإلجسػػالي إلجابػػات أفػػخاد العيشػػة عمػػى فقػػخات   كأخيػػخا, ىطػػٌخ
 (3,8182=̅ ): بمػغ  االستخاتيجية التدػػيقية فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة/ كالستعمق بػػػ :  03

ػا  حػػؿ (0,47486= كباالىحخاؼ هعياري بمغ   (  هسا يذيخ إلى تقار  أرا  األفػخاد كتسخكٌد
درجػة( أي أف  4.20إلػى 3.40 قيسػة الستػسػط الحدػابي العػاـ لمبعػج ٌػػ ضػسغ هجػاؿ )هػغ  

االسػػتخاتيجية التدػػػيقية فػػي السشطسػػات غيػػخ اتجاٌػػات أفػػخاد العيشػػة هػافقػػػف عمػػى أف هدػػتػى   
حا بشدبة عالية ٌػ بجرجة  الخبحية ع   %   76.36ٌك  حدب كجٍة ىطٌخ

سيتٍا  كفق ألرا  أفخاد العيشة  ٌي كسا يمي : 03كتختيب فقخات البعج   حدب ٌأ
وفق أراء أفخاد  االستخاتيجية التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية: يسثل عخض بياني تختيب فقخات البعج 28الذكل رقع 

 العيشة

 
 SPSS .25السرجر: مخخجات بخنامج  .
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ــــخات /04 ــــى  فق ــــة عم ــــخاد العيش ــــات أف ــــل إجاب ــــج   عــــخض وتحمي ــــغ االســــتبيان  04البع  م
 السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحيةوالستعمق بـــ  :   

السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الستعمقة بـــ  :  فقخاتال( : نتائج تحميل إجابات أفخاد العيشة عمى 27ججول رقع)
 الخبحية

خقع
ال

الستػســـــــــط   العبارة 
 الحدابي

انحـــــــــــــــخاف 
 السعياري 

الـــــــــــػزن 
الشدــــــــبي

% 

 االتجاه العام

 عاليةدرجة  71,04 1,353 3,55 تقػهػف بتقجيع خجهات هختمفة لمسدتفجيغ  44
 عاليةدرجة  69,09 1,491 3,45 تقػهػف بتقجيع أشيا  همسػسة لمسدتفجيغ   45
 ججا عاليةدرجة  90,39 0,607 4,52 تقػهػف بتقجيع التبخعات لمسدتفجيغ  46
 هتػسصةدرجة  57,53 1,505 2,88 سعخ ىذاشاتكع  يحجد عغ شخيق تكاليف   47
 هتػسصةدرجة  53,12 1,345 2,66 سعخ ىذاشاتكع يحجد عغ شخيق أسعار السشافديغ  48
جافكع الخاصة  49  عاليةدرجة  79,35 1,244 3,97 سعخ ىذاشاتكع  يحجد حدب ٌأ
 عاليةدرجة  70,78 1,264 3,54 القشػات الستشػعةتػزع ىذاشاتكع عبخ العجيج هغ   50
 عاليةدرجة  71,95 1,331 3,60 تػزع ىذاشاتكع عبخ قشاة كاحجة  51
 ججا عاليةدرجة  84,16 0,954 4,21 تػزع ىذاشاتكع حدب رغبة الستبخعيغ  52
يٍػػػجؼ التػػػػخكيج  الػػػػى تعخيػػػف الستبػػػػخع الحػػػػالي كالسختقػػػػب    53

 بالسعمػهات عغ الشذاط الخيخي 
 عاليةدرجة  79,87 1,207 3,99

تسػػاـ الستبػػخع بػػالسشتج الخيػػخي    54 يٍػػجؼ التػػخكيج  الػػى إثػػارة ٌا
 كبالجسعية

 عاليةدرجة  69,35 1,420 3,47

 عاليةدرجة  81,69 1,132 4,08 يٍجؼ التخكيج  الى التأثيخ عمى الستبخع ببتخاذ قخاري   55
 عاليةدرجة  79,61 1,123 3,98 تبث إعبلىاتكع عبخ كسائل إعبلهية هتعجدة  56
 عاليةدرجة  82,86 0,986 4,14 يتع ترسيع إعبلىاتكع بذكل جحا  كجيج  57
يعػػػػج اإلعػػػػبلف بالشدػػػػبة لكػػػػع عسميػػػػة ىقػػػػل السعمػهػػػػات إلػػػػى   58

 الجسٍػر
 عاليةدرجة  82,34 1,108 4,12

 ججا عاليةدرجة  86,36 0,898 4,32 يعج اإلعبلف بالشدبة لكع عسمية تأثيخ كجح  الجسٍػر  59
تػػػػػػػتع عسميػػػػػػػة تشذػػػػػػػيط التبخعػػػػػػػات فػػػػػػػي األسػػػػػػػػاؽ الخيخيػػػػػػػة   60

 كالسعارض العاهة كالخيخية كالٍجايا 
 عاليةدرجة  72,34 1,368 3,62

العبلقػػات العاهػػة لػػجيكع تٍػػجؼ إلػػى رسػػع صػػػرة جيػػجة لػػجى   61
ا   جسٍػٌر

 عاليةدرجة  79,22 1,125 3,96

العبلقػات العاهػة لػجيكع  تٍػجؼ إلػى هتابعػة اقتخاحػات كآرا    62
 الجسٍػر حػؿ ها يتعمق بالجسعية 

 عاليةدرجة  78,18 1,185 3,91

 عاليةدرجة  80,91 1,111 4,05العبلقػػػات العاهػػػة لػػػجيكع تٍػػػجؼ إلػػػى تذػػػجيع ركح االىتسػػػا    63
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 لجى العاهميغ في الجسعيات الخيخية كزيادة كالئٍع
ػػػجاؼ العبلقػػػات   64 العاهػػػة لػػػجيكع تٍػػػجؼ إلػػػى اإلعػػػبلـ عػػػغ ٌأ

 الجسعية كأكجً ىذاشٍا
 عاليةدرجة  81,43 0,978 4,07

العبلقػػات العاهػػة لػػجيكع تٍػػجؼ إلػػى تصػػػيخ السػػػارد الساليػػة   65
 لمجسعية 

 عاليةدرجة  79,87 1,223 3,99

ػػػػع كسػػػػائل االترػػػػاؿ   66 يعتبػػػػخ البيػػػػع الذخرػػػػي لػػػػجيكع هػػػػغ ٌأ
 الفعالة هع الستبخعيغ 

 عاليةدرجة  82,21 1,191 4,11

ػػػػػع كسػػػػػائل جػػػػػح    67 يعتبػػػػػخ البيػػػػػع الذخرػػػػػي لػػػػػجيكع هػػػػػغ ٌأ
 الستبخعيغ

 عاليةدرجة  82,73 1,274 4,14

ع كسائل جسع التبخعات  68  عاليةدرجة  83,38 1,251 4,17 يعتبخ البيع الذخري لجيكع هغ ٌأ
تحخصػف عمى تصػػيخ هٍػارات األفػخاد العػاهميغ بٍػا سػػا ا   69

 هػضفيغ أك هتصػعيغكاىػا 
 عاليةدرجة  81,69 1,313 4,08

تحخصػػػػف عمػػػى تقػػػجيع خػػػجهات ذات جػػػػدة عاليػػػة تعكػػػذ   70
 هٍارة هقجهي ٌحي الخجهات  

 عاليةدرجة  83,51 1,248 4,18

ػػا سػػػا ا كػػاىػا عػػاهميغ   71 تحخصػػػف عمػػى ضػػساف ثقػػة جسٍػٌر
 أكهتعاهميغ 

 عاليةدرجة  82,47 1,290 4,12

 عاليةدرجة  82,08 1,284 4,10 السادي لجيكع  عمى سمػؾ ك إدراؾ الستبخعيؤثخ الجاىب   72
 عاليةدرجة  80,39 1,402 4,02 تدعػف لجعل الجاىب السادي لٍا أكثخ جاذبية كراحة   73
تػػػػؤدي العسميػػػػػات لػػػػػجيكع إلػػػػػى تقميػػػػػل اإلجػػػػػخا ات الخكتيشيػػػػػة   74

 لجخػؿ كهغادرة السدتفيج كالستبخع هغ الجسعية
 عاليةدرجة  82,60 1,246 4,13

تػػؤدي العسميػػات لػػجيكع إلػػى االلتػػداـ بالسػاعيػػج كفقػػا لججكلػػة   75
 هخصط لٍا 

 عاليةدرجة  82,47 1,238 4,12

 عاليةدرجة  81,82 1,280 4,09 تؤدي العسميات لجيكع إلى تحقيق الكفا ة كالفاعمية لٍا  76
 عاليةبجرجة  0,44510 3,9193 السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية

 78.39 % الػزف الشدبي لبلتجاي العاـ
 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث

كاىػػػت " تقػهػػػػف بتقػػػجيع التبخعػػػات لمسدػػػتفجيغ :" 46العبػػػارة رقػػػعهػػػغ خػػػبلؿ الجػػػجكؿ أعػػػبلي ىجػػػج 
سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػةاالكلػػى  االىحػػػخاؼ ك 4.52:  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيب هػػغ حيػػث ٌأ
  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى تذػػيخ  حدػػابيال كأف قيسػػة الستػسػػط 0.607 :هعيػػاري 

ػحا بشدػبة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة في إجابتٍع عمى العبارة  90.39الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك
ع % بالشدػػػبة لكػػػع عسميػػػة تػػػأثيخ كجػػػح  يعػػػج اإلعػػػبلف  :"59, كالعبػػػارة رقػػػعحدػػػب كجٍػػػة ىطػػػٌخ

سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب كاىػػت الثاىيػػة ", الجسٍػػػر :  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيهػػغ حيػػث ٌأ
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اتجاٌػػػػات  أف إلػػػػى تذػػػػيخ  حدػػػػابيال كأف قيسػػػػة الستػسػػػػط 0.898 :االىحػػػػخاؼ هعيػػػػاري ك 4.32
الدػابقة بػػجرجة هختفعػة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة  )تقييع( أفخاد العيشة

ػػحا بشدػػبة  ع % 86.36ٌك تػػػزع ىذػػاشاتكع حدػػب رغبػػة  :"52كالعبػػارة رقػػع ,حدػػب كجٍػػة ىطػػٌخ
سيتٍػػا لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة ب ثالثػػةكاىػػت ال",  الستبػػخعيغ :  بمػػغ ستػسػػط حدػػابيهػػغ حيػػث ٌأ

اتجاٌػػػػات  أف إلػػػػى تذػػػػيخ  حدػػػػابيال كأف قيسػػػػة الستػسػػػػط 0.954 :االىحػػػػخاؼ هعيػػػػاري ك 4.21
الدػابقة بػػجرجة هختفعػة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة فػي إجػابتٍع عمػى العبػارة  )تقييع( أفخاد العيشة

حا بشدبة  ع, % 84.16ٌك تحخصػػف عمػى تقػجيع خػجهات  :"70كالعبػارة رقػع حدب كجٍة ىطػٌخ
سيتٍػا لػجى  خابعػةكاىػت ال", ذات جػدة عالية تعكذ هٍارة هقجهي ٌػحي الخػجهات   هػغ حيػث ٌأ

كأف قيسػػػػة  1.248 :االىحػػػػخاؼ هعيػػػػاري ك 4.18:  بمػػػػغ ستػسػػػػط حدػػػػابيأفػػػػخاد عيشػػػػة الجراسػػػػة ب
هػافقػػف بػػػ  درجػة هختفعػة فػي   اتجاٌػات )تقيػيع( أفػخاد العيشػة أف إلػىتذػيخ  حدابيال الستػسط

ػػػػػػػحا بشدػػػػػػػبة  إجػػػػػػػابتٍع عمػػػػػػػى العبػػػػػػػارة حدػػػػػػػب كجٍػػػػػػػة  % 83,51الدػػػػػػػابقة بػػػػػػػػجرجة هختفعػػػػػػػة ٌك
ع, ػع كسػائل جسػع التبخعػات :"68كالعبارة رقعىطٌخ كاىػت ",  يعتبػخ البيػع الذخرػي لػجيكع هػغ ٌأ

سيتٍػا لػجى أفػخاد عيشػة الجراسػة ب الخاهدة  االىحػخاؼ ك 4.17:  بمػغ ستػسػط حدػابيهغ حيػث ٌأ
  اتجاٌػػات )تقيػػيع( أفػػخاد العيشػػة أف إلػػى تذػػيخ  حدػػابيال كأف قيسػػة الستػسػػط 1.251 :هعيػػاري 

ػحا بشدػبة  هػافقػف بػػ  درجة هختفعة في إجابتٍع عمى العبارة  83.38الدػابقة بػػجرجة هختفعػة ٌك
ع, % سيػة حدب كجٍػة ىطػٌخ فاكتػة حدػب كجٍػة هت بالغػة ك أهػا العبػارات الباقيػة كاىػت ذات ٌأ

 فقػخاتالستػسط الحدابي اإلجسالي إلجابات أفخاد العيشة عمى فقخات   كأخيخاىطخ أفخاد العيشة, 
 (3,9193=̅ ): بمػغ  السديج التدػػيقي فػي السشطسػات غيػخ الخبحيػة/ كالستعمق بػػػ :  04البعج 

ػػػػا  (0,44510= كبػػػػاالىحخاؼ هعيػػػػاري بمػػػػغ   (  هسػػػػا يذػػػػيخ إلػػػػى تقػػػػار  أرا  األفػػػػخاد  كتسخكٌد
درجػة( أي  4.20إلى 3.40 حػؿ قيسة الستػسط الحدابي العاـ لمبعج ٌػ ضسغ هجاؿ )هغ  

السػػػػديج التدػػػػػيقي فػػػي السشطسػػػػات غيػػػػخ د العيشػػػة هػافقػػػػػف عمػػػػى أف هدػػػتػى أف اتجاٌػػػات أفػػػػخا
حا بشدبة  عاليةٌػ بجرجة  الخبحية ع   %   78.39ٌك  حدب كجٍة ىطٌخ

سيتٍا  كفق ألرا  أفخاد العيشة  ٌي كسا يمي : 03كتختيب فقخات البعج   حدب ٌأ
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 وفق أراء أفخاد العيشة التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحيةالسديج : يسثل عخض بياني تختيب فقخات البعج 29الذكل رقع 

 
 SPSS .25السرجر: مخخجات بخنامج  .

 
 السصمب الخابع : تحميل نتائج الفخضيات

 هػػغ خػػبلؿ ٌػػحا السصمػػب سػػػؼ ىقػػـػ بتحميػػل ىتػػائج إثبػػات أك ىفػػي الفخضػػيات السصخكحػػة سػػابقا
 اإلحرائية التي سشذخحٍا الحقا. عغ شخيق هجسػعة هغ االدكات

 اختبار الفخضية األولىالفخع االول :
يػجج إستخجاـ لسػاقع التػاصل اإلجتساعي هغ قبل  السشطسات غيخ الخبحية ) الجسعيات 

 ىسػذجا (
يػجػػػػج إسػػػػتخجاـ لسػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي هػػػػغ قبػػػػل  ال :       الفخضػػػػية الرػػػػفخية  -

    0.05عشج هدتػى الجاللة الجسعيات ىسػذجا (السشطسات غيخ الخبحية ) 
يػجج إستخجاـ لسػاقع التػاصل اإلجتساعي هػغ قبػل  السشطسػات  :       الفخضية البجيمة -

   0.05عشج هدتػى الجاللة غيخ الخبحية ) الجسعيات ىسػذجا (
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   اتختبار الفخضيلتحميل وإ دوات اإلحرائيةاألأوال :
ع األدكات اإلحرائية   الفخضيات ٌي: كإختبار السدتخجهة لتحميلهغ ٌأ

-one Sample t(  في حالة  العيشة الػاحجة ) T-TEST)استخجاـ اختبار ' ت'     -
test خي ) داؿ ( كيفيج ٌحا االختبار في الكذف  عغ ها إذا كاف ٌشاؾ فخؽ  جٌػ

لسحػر إلجابات أفخاد العيشة عمى إجسالي عبارات ا ̅  إحرائيا ( بيغ الستػسط الحدابي  
هغ االستبياف  ك  هػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحيةاالكؿ  :  

الستػسط الفخضي يسثل درجة هحايج في هقياس ليكخت  (03= )  الستػسط الفخضي 
  .الخساسي

   0.05هدتػى الجاللة السعتسج في البحث  الختبار الفخضية: تع اختيار هدتػى الجاللة  -
ػ األكثخ   شيػعا كاستخجاها في البحػث .ٌك

-DF(154إذف  01-عجد العيشة ( : فاف درجة الحخية تداكي :  DFدرجة الحخية ) -
1(153  

الججكلية : عشج هدتػى الجاللة   Tأك تدسى أيزا  قيسة    Tتحجيج القيع الحخجة لػػػ  -
 .Ttab) 1.97925فاف قيسة ت الججكلية تداكي   153كدرجة الحخية  0.05

 تخاذ القخار في اختبار الفخضية:قاعجة ا  -
( إذا Ttab( ك قيسػػػة ت الججكليػػػة )  Tcalالصخيقػػػة األكلػػػى :  ىقػػػارف بػػػيغ قيسػػػة ت السحدػػػػبة ) 

( كىقبػػػل الفخضػػػية H0كاىػػػت السحدػػػػبة اكبػػػخ هػػػغ الججكليػػػة فبىشػػػا ىػػػخفس  الفخضػػػية الرػػػفخية )
 (. H1البجيمة )

 (  السحدػػػػػػػػػ  باسػػػػػػػػتخجاـ sig:  ىقػػػػػػػارف بػػػػػػػػيغ قيسػػػػػػػة هدػػػػػػػػتػى السعشػيػػػػػػػة  ) الصخيقػػػػػػػة الثاىيػػػػػػػػة
 فػػػػبذا كاىػػػػت قيسػػػػة االحتسػػػػاؿ  0.05هػػػػع هدػػػػتػى الجاللػػػػة السعتسػػػػج هػػػػغ شخفشػػػػا   spssبخىػػػػاهج 
فبىشػػا ىػػخفس   0.05أقػػل هػػغ أك تدػػاكي هدػػتػى الجاللػػة   Sig)أك  P-value الخصػػأ )

 (. H1( كىقبل الفخضية البجيمة )H0الفخضية الرفخية )
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مػاقع إلجابات أفخاد العيشة عمى إجسالي عبارات السحػر االول  :   ̅  بيغ الستػسط الحدابي   الفخوق ( 28ججول رقع)
 (03= )  مغ االستبيان  و الستػسط الفخضي  التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية

Test Value = 3 

السحػػػػػػػر االكؿ  :  
هػاقػػػػػػػػع التػاصػػػػػػػػل 
 االجتسػػػػػػػػاعي فػػػػػػػػي

السشطسػػػػػػػات غيػػػػػػػخ 
 الخبحية

حجػػػػػػػػػػػػػع 
 العيشة

Moyenne 
الستػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحدابي

Ecart type 
االىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاؼ 

 السعياري 

Mean 
Difference 

 الفخؽ بيغ  ̅  
 ك(3= ) 

T السحدػبة 
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 القخار sig الحخية

 داؿ 0,000 153 13,002 0,26169 0,24976 3,2617 154

 DF(153كدرجة حخية   0.05.عشج هدتػى الجاللة Ttab) 1.97925الججكلية  :  Tقيسة

 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات  االستبيان ومخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث
أف الستػسط الحدابي لػػػػػ إلجابات أفخاد العيشػة عمػى إجسػالي  هغ خبلؿ الججكؿ أعبلي  تبيغ لشا

  التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة هػاقػػععبػػارات السحػػػر االكؿ  الستعمػػق بػػػػػػ 
ػػػػػ اكبػػػػخ هػػػػغ  الستػسػػػػط (0,24976= كبػػػػاالىحخاؼ هعيػػػػاري بمػػػػغ   (3,2617=̅ )بمػػػػغ  ( ٌك

(  ̅   -(3) 0,26169كالفػػخؽ بيشٍسػػا ٌػػػ هػجػػب, حيػػث بمػػغ      (3= )الحدػػابي الفخضػػي 
 –الخبحيػػػة سػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي هػػػغ قبػػػل  السشطسػػػات غيػػػخ لاسػػػتخجاـ   ً يػجػػػجأي اىػػػ

( السحدػػػػبة Tكىتػػػائج إجابػػػات العيشػػػة داؿ إحرػػػائيا حيػػػث  أف  قيسػػػة  )-الجسعيػػػات ىسػذجػػػا 
(13,002(Tcal( اكبػػػػػخ هػػػػػغ القيسػػػػػة  )T( الججكليػػػػػة  )1.97925 (Ttab كسػػػػػا أف قيسػػػػػة ,  )

0.001(Sig   0.05أقل هغ هدتػى الجاللة  . 
سػاقػع ل اسػتخجاـيػجػج :        ىػخفس الفخضػية الرػفخية  كىقبػل الفخضػية البجيمػةكبالتػالي 

شػػػج هدػػػتػى عالجسعيػػػات ىسػذجػػػا  –التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي هػػػغ قبػػػل  السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة 
   0.05الجاللة 

 ية الثانيةختبار الفخضإ الفخع الثاني :
السسارسػػػػة التدػػػػػيقية, األٌػػػػجاؼ التدػػػػػيقية, االسػػػػتخاتيجية مشذػػػػاط التدػػػػػيقي )ل يػجػػػػج إسػػػػتخجاـ

   -الجسعيات ىسػذجا –في السشطسات غيخ الخبحية التدػيقية , السديج التدػيقي ( 
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السسارسػػػة التدػػػػيقية, )يػجػػػج إسػػػتخجاـ لمشذػػػاط التدػػػػيقي ال :       الفخضػػػية الرػػػفخية  -
فػػػػي السشطسػػػػات غيػػػػخ األٌػػػػجاؼ التدػػػػػيقية, االسػػػػتخاتيجية التدػػػػػيقية , السػػػػديج التدػػػػػيقي ( 

   0.05عشج هدتػى الجاللة  -الجسعيات ىسػذجا –الخبحية 
السسارسة التدػػيقية, األٌػجاؼ )يػجج إستخجاـ لمشذاط التدػيقي :        الفخضية البجيمة -

 –فػػػي السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة التدػػػػيقية , السػػػديج التدػػػػيقي (  التدػػػػيقية, االسػػػتخاتيجية
  0.05الجسعيات ىسػذجا عشج هدتػى الجاللة 

 دوات اإلحرائية الختبار الفخضية األأوال : 
 لمتحقق هغ صحة الفخضية تع استخجاـ اختبار ' ت'    
(T-TEST ( فػي حالػة  العيشػة الػاحػجة  )one Sample t-test كيفيػج ٌػحا ) االختبػار فػي

خي ) داؿ إحرػائيا ( بػيغ الستػسػط الحدػابي  )  Xالكذف  عغ هػا إذا كػاف ٌشػاؾ فػخؽ  جػٌػ
إلجابات أفخاد العيشة عمى إجسالي عبػارات السحػػر الثػاىي الشذػاط التدػػيقي فػي السشطسػات    (

درجػػة  ( الستػسػػط الفخضػػي يسثػػلμ=03غيػػخ الخبحيػػة هػػغ االسػػتبياف  ك الستػسػػط الفخضػػي   )
 في هقياس ليكخت الخساسي هحايج

هدتػى الجاللة السعتسج هغ شخفشا في البحث  الختبار الفخضية: تع اختيػار هدػتػى الجاللػة  -
ػ األكثخ شيػعا كاستخجاها في البحػث .   0.05  ٌك

-DF=154إذف  01-( : فػػػاف درجػػػة الحخيػػػة تدػػػاكي :  عػػػجد العيشػػػة DFدرجػػػة الحخيػػػة ) -
1=153   

الججكليػػػة : عشػػػج هدػػػتػى الجاللػػػة   Tأك تدػػػسى أيزػػػا  قيسػػػة    Tتحجيػػػج القػػػيع الحخجػػػة لػػػػػػ  -
 .Ttab) 1.97925فاف قيسة ت الججكلية تداكي   153كدرجة الحخية  0.05

 قاعجة اتخاذ القخار في اختبار الفخضية:  -
( إذا Ttab( ك قيسػة ت الججكليػة )  Tcalالصخيقة األكلى :  ىقػارف بػيغ قيسػة ت السحدػػبة ) 

( كىقبػػل الفخضػػػية H0هػػغ الججكليػػة فبىشػػا ىػػخفس  الفخضػػية الرػػفخية ) كاىػػت السحدػػػبة اكبػػخ
 (. H1البجيمة )

 (  السحدػ  باستخجاـ sigالصخيقة الثاىية :  ىقارف بيغ قيسة السدتػى السعشػية  )
 فبذا كاىت قيسة االحتساؿ  0.05هع السدتػى الجاللة السعتسج هغ شخفشا   spssبخىاهج 
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فبىشػػػػػػا ىػػػػػػخفس   0.05أقػػػػػػل هػػػػػػغ أك تدػػػػػػاكي هدػػػػػػتػى الجاللػػػػػػة   Sigأك ) P-valueالخصػػػػػػأ ) 
 (. H1( كىقبل الفخضية البجيمة )H0الفخضية الرفخية )

تعديد السحػر الثاني  إلجابات أفخاد العيشة عمى إجسالي عبارات  ̅  بيغ الستػسط الحدابي   الفخوق ( 29ججول رقع)
 (03= )  الشذاط التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية مغ االستبيان  و الستػسط الفخضي 

Test Value = 3 

 

حجػػػػػػػػػػػػػع 
 العيشة

Moyenne 
الستػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحدابي

Ecart type 
االىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاؼ 

 السعياري 

Mean 
Difference 

 الفخؽ بيغ  ̅  
 ك(3= ) 

T السحدػبة 
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الحخية
sig القخار 

 
الشذػػػػػػػػػػػاط تعديػػػػػػػػػػد 
 التدػيقي

 داؿ 0,000 153 9,050 0,39205 0,53761 3,3920 154

السسارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التدػيقية

 داؿ 0,000 153 36,896 1,12175 0,37729 4,1218 154

تحقيػػػػػق األٌػػػػػجاؼ 
 التدػيقية

 داؿ 0,000 153 21,382 0,81818 0,47486 3,8182 154

ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخاتيجية 

 التدػيقية
 داؿ 0,000 153 25,632 0,91932 0,44510 3,9193 154

دعػػػػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػػػػديج 
 التدػيقي

 داؿ 0,000 153 35,841 0,86027 0,29786 3,8603 154

 DF(153كدرجة حخية   0.05.عشج هدتػى الجاللة Ttab) 1.97925الججكلية  :  Tقيسة
 داؿ : اي تػجج فخكؽ في اجبات العيشة 

 SPSS .V 25باالعتساد عمى بيانات  االستبيان ومخخجات بخنامج  ةالسرجر: مغ إعجاد الباحث
السسارسػػة التدػػػيقية فػػي السشطسػػات  :البعػػج األكؿ بالشدػػبة غ خػػبلؿ الجػػجكؿ أعػػبلي  تبػػيغ لشػػا: هػػ

أف الستػسط الحدابي لػػػػػ إلجابػات أفػخاد العيشػة عمػى إجسػالي عبػارات البعػج االكؿ    غيخ الخبحية
كبػاالىحخاؼ    (3,3920=̅ )بمػغ   ة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحيةالسسارسالستعمق بػػػػ 

ػػػ اكبػػخ هػػغ  الستػسػػط الحدػػابي الفخضػػي (0,53761= هعيػػاري بمػػغ   كالفػػخؽ    (3= )( ٌك
السسارسػة التدػػيقية فػي  تػجػج(  أي اف ̅   -(3) 0,04332بيشٍسا ٌػػ هػجػب, حيػث بمػغ   

الجسعيػات ىسػذجػا كىتػائج إجابػات العيشػة داؿ إحرػائيا حيػث  أف   –  السشطسات غيػخ الخبحيػة
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( Ttab) 1.97925(  الججكليػػة )T(  اكبػػخ هػػغ القيسػػة )Tcal)9,050( السحدػػػبة )Tقيسػػة  )
   .0.05أقل هغ هدتػى الجاللة   Sig)0.000, كسا أف قيسة 

أف الستػسػػط الحدػػابي  الخبحيػػةدػػػيقية  فػػي السشطسػػات غيػػخ : األٌػػجاؼ التالثػػاىي البعػػجبالشدػػبة 
األٌػجاؼ التدػػيقية  فػي الستعمػق بػػػػػ    02لػػػػػ إلجابات أفخاد العيشة عمى إجسالي عبارات البعػج 

ػػ (0,53761= كباالىحخاؼ هعياري بمػغ     (4,1218=̅ )بمغ  السشطسات غيخ الخبحية ( ٌك
جػػػػب, حيػػػػث بمػػػػغ   كالفػػػػخؽ بيشٍسػػػػا ٌػػػػػ هػ    (3= )اكبػػػػخ هػػػػغ  الستػسػػػػط الحدػػػػابي الفخضػػػػي 

تسػػػػاـ ب(  أي اف  ̅   -(3) 1,12175 األٌػػػػجاؼ التدػػػػػيقية  فػػػػي السشطسػػػػات تحقيػػػػق ٌشػػػػاؾ ٌا
( Tالجسعيات ىسػذجػا كىتػائج إجابػات العيشػة داؿ إحرػائيا حيػث  أف  قيسػة  ) – غيخ الخبحية
(  , كسػا أف Ttab) 1.97925(  الججكلية )T(  اكبخ هغ القيسة )Tcal)36,896السحدػبة )

    0.05أقل هغ هدتػى الجاللة   Sig)0.000قيسة 
أف الستػسػط الحدػابي  تدػيقية في السشطسػات غيػخ الخبحيػةاالستخاتيجية الالثالث بالشدبة البعج 

االسػػتخاتيجية التدػػػيقية الستعمػػق بػػػػػػ    03لػػػػػػ إلجابػػات أفػػخاد العيشػػة عمػػى إجسػػالي عبػارات البعػػج 
( (0,47486= كبػاالىحخاؼ هعيػاري بمػغ     (3,8182=̅ )بمػغ  في السشطسات غيػخ الخبحيػة

ػػػ اكبػػخ هػػغ  الستػسػػط الحدػػابي الفخضػػي  كالفػػخؽ بيشٍسػػا ٌػػػ هػجػػب, حيػػث بمػػغ      (3= )ٌك
تسػػػػاـ(  أي اىػػػػ̅   -(3) 0,81818 االسػػػػتخاتيجية التدػػػػػيقية فػػػػي السشطسػػػػات غيػػػػخ ب ً يػجػػػػج ٌإ

( Tالجسعيػػػػات ىسػذجػػػػا كىتػػػػائج إجابػػػػات العيشػػػػة داؿ إحرػػػػائيا حيػػػػث  أف  قيسػػػػة  ) – الخبحيػػػػة
(  , كسػا أف Ttab) 1.97925(  الججكلية )T(  اكبخ هغ القيسة )Tcal)21,382السحدػبة )

    0.05أقل هغ هدتػى الجاللة   Sig)0.000قيسة 
أف الستػسػػط الحدػػابي لػػػػػػػ  لتدػػػيقي فػػي السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػةالسػػديج ا الخابػػعبالشدػػبة البعػػج 

السػػػديج التدػػػػيقي فػػػي الستعمػػػق بػػػػػػػ    04إلجابػػػات أفػػػخاد العيشػػػة عمػػػى إجسػػػالي عبػػػارات البعػػػج 
ػػ (0,44510= كباالىحخاؼ هعياري بمػغ     (3,9193=̅ )بمغ  السشطسات غيخ الخبحية ( ٌك

   كالفػػػػخؽ بيشٍسػػػػا ٌػػػػػ هػجػػػػب, حيػػػػث بمػػػػغ   (3= )اكبػػػػخ هػػػػغ  الستػسػػػػط الحدػػػػابي الفخضػػػػي 
تساـ ب(  أي اى̅   -(3) 0,91932  – السديج التدػيقي في السشطسػات غيػخ الخبحيػةً يػجج ٌإ

( السحدػػػػػبة Tالجسعيػػػػات ىسػذجػػػػا كىتػػػػائج إجابػػػػات العيشػػػػة داؿ إحرػػػػائيا حيػػػػث  أف  قيسػػػػة  )
(25,632(Tcal( اكبػػػػػخ هػػػػػغ القيسػػػػػة  )T( الججكليػػػػػة  )1.97925 (Ttab كسػػػػػا أف قيسػػػػػة ,  )

0.000(Sig   0.05أقل هغ هدتػى الجاللة  . 
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أف الستػسػط الحدػابي لػػػػػػ إلجابػات أفػخاد  بالشدبة لمشذاط التدػيقي في السشطسػات غيػخ الخبحيػة
الستعمػػق بػػػػػ الشذػػاط التدػػػيقي فػي السشطسػػات غيػػخ  الثػاىيالعيشػة عمػػى إجسػالي عبػػارات السحػػػر 

ػػػ اكبػػخ (0,29786=   كبػػاالىحخاؼ هعيػػاري بمػػغ   (3,8603=̅ )بمػػغ  الخبحيػػة الخبحيػػة ( ٌك
 0,86027كالفخؽ بيشٍسا ٌػ هػجب, حيػث بمػغ      (3= )هغ  الستػسط الحدابي الفخضي 

الجسعيػات  –مشذاط التدػيقي في السشطسػات غيػخ الخبحيػة ً يػجج إستخجاـ ل(  أي اى̅   -(3)
( السحدػػػػػػػػػػػػبة Tىسػذجػػػػػػػػػػا كىتػػػػػػػػػػػائج إجابػػػػػػػػػػات العيشػػػػػػػػػػػة داؿ إحرػػػػػػػػػػائيا حيػػػػػػػػػػػث  أف  قيسػػػػػػػػػػة  )

(35,841(Tcal( اكبػػػػػخ هػػػػػغ القيسػػػػػة  )T( الججكليػػػػػة  )1.97925 (Ttab كسػػػػػا أف قيسػػػػػة ,  )
0.000(Sig   0.05أقل هغ هدتػى الجاللة    

 الثالثة الفخضية إختبارالفخع الثالث :
السسارسة تداٌع هػاقع التػاصل اإلجتساعي بذكل إيجابي في تعديد الشذاط التدػيقي) 

 لجى االستخاتيجية التدػيقية , السديج التدػيقي ( هعاالتدػيقية, األٌجاؼ التدػيقية, 
 السشطسات غيخ الخبحية. كتتفخع الى :

 السسارســة  لٍػػا دكر إيجػػابي فػػي  الفخضــية الفخعيــة األولــى : مػاقــع التػاصــل اإلجتســاعي
 .لجى السشطسات غيخ الخبحية التدػيقية

 تحقيـــق  لٍػػػا دكر إيجػػػابي فػػػي الفخضـــية الفخعيـــة الثانيـــة : مػاقـــع التػاصـــل اإلجتســـاعي
 لجى السشطسات غيخ الخبحية األىجاف التدػيقية

 نجـــاح  لٍػػػا دكر إيجػػػابي فػػػي الفخضـــية الفخعيـــة الثالثـــة : مػاقـــع التػاصـــل اإلجتســـاعي
 لجى السشطسات غيخ الخبحية. اإلستخاتيجية التدػيقية

  دعع السديج  لٍا دكر إيجابي في الفخضية الفخعية الخابعة: مػاقع التػاصل اإلجتساعي
 لجى السشطسات غيخ الخبحية. التدػيقي
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 خضي لمجراسةالف شسػذجال( :30) الذكل رقع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مغ اعجاد الباحثة
تػع اسػتخجاـ تحميػل االىحػجار الخصػي البدػيط  لكذػف عمػى  السػحكػرة أعػبلي اتالختبار الفخضي

هػاقػػػػع التػاصػػػػل كجػػػػػد ارتبػػػػاط بػػػػيغ الستغيػػػػخات ك كػػػػحلظ عػػػػغ هػػػػجى  تػػػػأثيخ كهدػػػػاٌسة كدكر 
هسارسػػػػة التدػػػػػيقة, تحقيػػػػق فػػػػي  الستغيػػػػخ التػػػػابع  فػػػػي تعديػػػػد الشذػػػػاط التدػػػػػيقي )اإلجتسػػػػاعي 

( لػػػجى السشطسػػػات غيػػػخ ج التدػػػػيقياألٌػػػجاؼ التدػػػػيقية, ىجػػػاح اإلسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية, السػػػدي
 . الخبحية

يعصػػػػػي لشػػػػػا  القػػػػػيع اإلحرػػػػػائية التاليػػػػػة لتفدػػػػػيخ العبلقػػػػػة بػػػػػيغ  سػػػػػػذج االىحػػػػػجار البدػػػػػيط أف  ى
 الستغيخيغ :

 معامل االنحجار لمستغيخ السدتقل معامل التفديخ R 2 معامل االرتباط R السحدػبة Fقيسة 
لسعخفة الجاللة 

اإلحرائية لمعبلقة بيغ 
 الستغيخيغ

لسعخفة قػة كاتجاي 
 العبلقة بيغ الستغيخيغ

لسعخفة ىدبة تفديخ الستغيخ 
السدتقل في التغيخات التي 

 تحجث في الستغيخ التابع

لسعخفة قيسة تأثيخ هتغيخ السدتقل في التابع  حيغ 
 زيادة كحجة كاحجة في الستغيخ السدتقل

 مػاقع

 التػاصل 

 اإلجتساعي 
 

 
𝐻  

 تعديد الشذاط التدػيقي 

 السسارسة التدػيقية

 الستغيخ التايع الستغيخ السدتقل

H0-1 

 H0-2 األىجاف التدػيقية

 االستخاتيجية التدػيقية
 التدػيقية

H0-3 

 H0-4 السديج التدػيقي
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ـــة  :  - شخفشػػػا  الختبػػػار الفخضػػػية: تػػػع اختيػػػار السدػػػتػى الجاللػػػة السعتسػػػج هػػػغ مدـــتػى الجالل
ػ األكثخ شيػعا كاستخجاها في البحػث . 0.05هدتػى الجاللة   ٌك

بخرػص داللة اإلحرائية لتأثيخ الستغيػخات السدػتقمة عمػى الستغيػخ  قاعجة اتخاذ القخار : -
 التابع:

( إذا Ftabالججكليػة ) F( ك قيسػة   Fcalالسحدػػبة )  F:  ىقػارف بػيغ قيسػة  الصخيقة األكلى -
( كىقبػل الفخضػية H0كاىت السحدػبة اكبخ هغ الججكليػة فبىشػا ىػخفس  الفخضػية الرػفخية )

 (. H1البجيمة )
(  السحدػػ  باسػتخجاـ بخىػاهج sig:  ىقارف بػيغ قيسػة السدػتػى السعشػيػة  ) الصخيقة الثاىية -

spss    الخصأ ) قيسة االحتساؿ فبذا كاىت 0.05هع السدتػى الجاللة السعتسج هغ شخفشا 
P-value  أك(Sig   فبىشػػا ىػػخفس  الفخضػػية الرػػفخية  0.05أقػػل هػػغ هدػػتػى الجاللػػة

(H0( كىقبل الفخضية البجيمة )H1 .) 
   ية الثالثةاختبار الفخضأوال : 

لػجى السشطسػات  تعديػد الشذػاط التدػػيقيتداٌع هػاقع التػاصػل اإلجتسػاعي بذػكل إيجػابي فػي 
 غيخ الخبحية 

(: ال تدػػػػاٌع هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي بذػػػػكل إيجػػػػابي فػػػػي تعديػػػػد الفخضػػػػية الرػػػػفخية )
0.05الشذاط التدػيقي لجى السشطسات غيخ الخبحية عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية      

(: تدػػاٌع هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي بذػػكل إيجػػابي فػػي تعديػػد الشذػػاط الفخضػػية البجيمػػة )
0.05التدػيقي لجى السشطسات غيخ الخبحية عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية   .   

 ) همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجكالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاكؿ 
اىطػػػػخ  )(b, الشتػػػػائج هعػػػػاهبلت االىحػػػػجار ) ANOVA(, تحميػػػػل التبػػػػايغ  R2 ,rاالىحػػػجار )  

 ( spssهخخجات بخىاهج   05رقع: همحق
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 نتائج اختبار الفخضية الثالثة (:30)ججول  رقع 

الجاللة  السعشػية الجدئية لسعامالت االنحجار القجرة التفديخية معشػية الكمية لشسػذج االنحجار
اإلحرائية 
لسعامالت 

 االنحجار
 Fقيسة 

 السحدػبة

مدتػى 
 السعشػية

 (SIG) 
r 2 R معامالت االنحجار B t 

مدتػى 
 السعشػية

(SIG) 

4,922 0,028  0,177  0,031 

 ثابت
Consta

nt 
=B0 3,171 

10,18
3 

 هعشػي  0,000

هػاقع 
التػاصل 
 اإلجتساعي

B ( 0,211 2,218 0,028  هعشػي 

 df1 (152),  ك,  df1(1الحخية )كدرجة  0.05عشج هدتػى الجاللة  3.9170السججكلة:    Fقيسة 
( إذا كاىت السحدػبة اكبخ هغ الججكلية   فاف عبلقة Ftabالججكلية ) F( ك قيسة   Fcalالسحدػبة )  Fقاعجة القخار :  ىقارف بيغ قيسة 

هع السدتػى الجاللة السعتسج   spss(  السحدػ  باستخجاـ بخىاهج sigبيغ الستغيخات دالة إحرائيا   أك ىقارف بيغ قيسة السدتػى السعشػية  )
 فاف عبلقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا.     0.05أقل هغ أك تداكي هدتػى الجاللة   Sig)فبذا كاىت ) 0.05هغ شخفشا  

 تدتخخج هغ الججاكؿ اإلحرائية باعتساد عمى هدتػى الجاللة كدرجات الحخية (Ftabالججكلية ) Fقيسة 
 SPSS.V25 باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج ةالباحث السرجر: مغ إعجاد

 بالشدػػػػبة  لجاللػػػػة اإلحرػػػػائية لمعبلقػػػػة االرتباشيػػػػة بػػػػيغ هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي ك -01
 Fاكبػػػػخ هػػػػغ قيسػػػػة   4,922السحدػػػػػبة:  F: ىجػػػػج  أف قيسػػػػة تعديػػػػد الشذػػػػاط التدػػػػػيقي

 1df ,152 (2) 1)كدرجػة الحخيػة  0.05عشػج هدػتػى الجاللػة  3.9170 السججكلػة :
df(  أيزا قيسػة السدػتػى السعشػيػة . )sig  (0.000 أقػل هػغ هدػتػى الجاللػة )0.05  

تعديػد أي تػجج عبلقة دالة إحرائيا  بيغ الستغيخ هػاقع التػاصػل اإلجتسػاعي كالستغيػخ 
ة )(  كىقػل الفخضػية البجيمػكعميً  فبىشا ىخفس الفخضػية الرػفخية )الشذاط التدػيقي 

(:تداٌع هػاقع التػاصل اإلجتساعي بذكل إيجػابي فػي تعديػد الشذػاط التدػػيقي لػجى 
0.05السشطسات غيخ الخبحية عشج هدتػى داللة إحرائية   . 

تعديػػػد  بالشدػػػبة  التجػػػاي كقػػػػة العبلقػػػة االرتباشيػػػة بػػػيغ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي ك -02
ػػ هػجػب أي  R  (0.177 بمػغ : ىجػج أف هعاهػل ارتبػاط بيخسػػف : الشذاط التدػيقي ٌك
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تعديػػػد الشذػػػاط  تػجػػػج عبلقػػػة  ايجابيػػػة ) شخديػػػة(  بػػػيغ  هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي ك
 لجى السشطسات غيخ الخبحية  التدػيقي

لػجى  تعديد الشذػاط التدػػيقي بالشدبة لتفديخ كهداٌسة هػاقع التػاصل اإلجتساعي في -03
ػػحا يعشػػي  0.031 بمػػغ:  2Rالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة ىجػػج  أف قيسػػة هعاهػػل التفدػػيخ  ٌك

% هػػغ التغيػػخات التػػي تحػػجث فػػي    3.10أف هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي كتدػػاٌع بػػػػػػػػػػ 
الجراسػة كالبػاقي  راجػع إلػى  هحػل لػجى السشطسػات غيػخ الخبحيػة تعديد الشذػاط التدػػيقي

 عػاهل أخخى 
لػػػجى  تعديػػػد الشذػػػاط التدػػػػيقيسػػػة تػػػأثيخ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي فػػػي بالشدػػػبة  لقي -04

   :هعادلة االىحجار البديط  بتعييغفبىشا ىقـػ السشطسات غيخ الخبحية 
          

هػاقػػػػع التػاصػػػػل  لمستغيػػػػخ   كهػػػػغ الجػػػػجكؿ أعػػػػبلي  ىجػػػػج  أف قيسػػػػة  هعاهػػػػل االىحػػػػجار 
أقػػل هػػغ هدػػتػى الجاللػػة  Sig))0.028ىجػػج أف قيسػػة )   b=0.211اإلجتسػاعي بمغػػت 

( لشسػػذج االىحػجار  مػاقـع التػاصـل اإلجتسـاعي) كهشػً هعاهػل االىحػجار لمستغيػخ 0.05
حا  ػ هػجب  )تأثيخ ايجابي ( ٌك مػاقـع )الستغيػخكحجة كاحػجة فػي   يعشي بديادةهعشػي ٌك

لػػجى السشطسػػات غيػػخ  تعديــد الشذــاط التدــػيقيفػػي زيػػادة تػػؤدي ( التػاصــل اإلجتســاعي
 0.211بقيسة    الجراسة هحل الخبحية

 معادلة االنحجار لشسػذج اختبار الفخضية: كعميً : فاف 
(هػاقع التػاصل االجتساعي)            
(  هػاقع التػاصل )             الشذاط التدػيقي          

أكبػخ هػغ  sig(0.000يػجخل فػي السعادلػة ألف قيسػة  هعشػػي ك  a0 3.171=السقػجر الثابػت
0.05 
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 الفخضية الفخعية األولى  ثانيا : اختبار

هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي لٍػػا دكر إيجػػابي فػػي  السسارسػػة التدػػػيقية لػػجى السشطسػػات غيػػخ  
 .الخبحية

هػاقع التػاصل اإلجتسػاعي لٍػا دكر إيجػابي فػي  السسارسػة التدػػيقية (:الفخضية الرفخية )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  السشطسات غيخ الخبحيةلجى    . 

هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي لػػػيذ لٍػػػا  دكر إيجػػػابي فػػػي  السسارسػػػة (: الفخضػػػية البجيمػػػة )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية   .   

 ) همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاكؿ 
.... اىطػػخ (b, الشتػػائج هعػػاهبلت االىحػػجار ) ANOVA(, تحميػػل التبػػايغ  R2 ,rاالىحػجار )  

 :  spssهخخجات بخىاهج   06رقع همحق
 االولى اختبار الفخضية الفخعيةنتائج   (:31)ججول  رقع 

الجاللة  السعشػية الجدئية لسعامالت االنحجار القجرة التفديخية لشسػذج االنحجارمعشػية الكمية 
اإلحرائية 
لسعاهبلت 

 االىحجار
 Fقيسة 

 السحدػبة

مدتػى 
 السعشػية

 (SIG) 
r 2 R معامالت االنحجار B t 

مدتػى 
 السعشػية

(SIG) 

0,943 0,333 0,079 0,006 

 ثابت
Const
ant 

=B0 2,841 4,989 0,000  هعشػي 

مػاقع 
التػاصل 
 اإلجتساعي

B ( 0,169 0,971 0,333  هعشػي 

 (df1 =152،  و،  df1=1ودرجة الحخية ) 0.05عشج مدتػى الجاللة  3.9170السججولة:    Fقيسة 
الججكلية   فاف عبلقة ( إذا كاىت السحدػبة اكبخ هغ Ftabالججكلية ) F( ك قيسة   Fcalالسحدػبة )  Fقاعجة القخار :  ىقارف بيغ قيسة 

هع السدتػى الجاللة السعتسج   spss(  السحدػ  باستخجاـ بخىاهج sigبيغ الستغيخات دالة إحرائيا   أك ىقارف بيغ قيسة السدتػى السعشػية  )
   فاف عبلقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا.   0.05أقل هغ أك تداكي هدتػى الجاللة   Sig)فبذا كاىت ) 0.05هغ شخفشا  

 تدتخخج هغ الججاكؿ اإلحرائية باعتساد عمى هدتػى الجاللة كدرجات الحخية (Ftabالججكلية ) Fقيسة 
    SPSS.V25 باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج ةالباحث السرجر: مغ إعجاد
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السسارسػػة  بالشدػػبة  لجاللػػة اإلحرػػائية لمعبلقػػة االرتباشيػػة بػػيغ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي ك
 3.9170 السججكلػة : Fاقػل هػغ قيسػة  0.943   السحدػػبة:  F: ىجػج أف قيسػة التدػػيقية

( . أيزػػا قيسػػة السدػػتػى 2 df) 1df ,152) 1كدرجػػة الحخيػػة ) 0.05عشػػج هدػػتػى الجاللػػة 
أي  ال تػجػػػػػج عبلقػػػػػة دالػػػػػة   0.05( أقػػػػػل هػػػػػغ هدػػػػػتػى الجاللػػػػػة 0.000)  sigالسعشػيػػػػػة  )

لػػػػػجى السسارسػػػػػة التدػػػػػػيقية  إحرػػػػػائيا  بػػػػػيغ الستغيػػػػػخ هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل اإلجتسػػػػػاعي كالستغيػػػػػخ
( كىقػػػل كعميػػػً  فبىشػػػا ىػػػخفس الفخضػػػية البجيمػػػة ) جراسػػػةال السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة هحػػػل

دكر إيجػػابي فػػي  السسارسػػة هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي لػػيذ لٍػػا  (  الفخضػػية الرػػفخية )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية    

 ة الثانيةالفخضية الفخعي اختبارثالثا:

هػاقػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي لٍػػا دكر إيجػػابي فػػي  تحقيػػق األٌػػجاؼ التدػػػيقية لػػجى السشطسػػات  
 .غيخ الخبحية

هػاقػػػع التػاصػػل اإلجتسػػػاعي لٍػػػا دكر إيجػػابي فػػػي  تحقيػػػق األٌػػػجاؼ (:الفخضػػية الرػػػفخية )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية   . 

إيجػػػػابي فػػػػي  تحقيػػػػق هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي لػػػػيذ لٍػػػػا  دكر (: الفخضػػػػية البجيمػػػػة )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  األٌجاؼ التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية    

 ) همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاكؿ 
.... اىطػػخ (b, الشتػػائج هعػػاهبلت االىحػػجار ) ANOVA(, تحميػػل التبػػايغ  R2 ,rاالىحػجار )  

 spssهخخجات بخىاهج  06رقع همحق
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 الثانيةاختبار الفخضية الفخعية نتائج  : (32)ججول  رقع 

الجاللة  السعشػية الجدئية لسعامالت االنحجار القجرة التفديخية معشػية الكمية لشسػذج االنحجار
اإلحرائية 
لسعاهبلت 

 االىحجار
 Fقيسة 

 السحدػبة

مدتػى 
 السعشػية

 (SIG) 
r 2 R  االنحجارمعامالت B t 

مدتػى 
 السعشػية

(SIG) 

0,477 0,491 0,056 0,003 

 ثابت
Const
ant 

=B0 4,397 10,98
 هعشػي  0,000 8

مػاقع 
التػاصل 
 اإلجتساعي

B ( -
0,085 

-
 هعشػي  0,491 0,691

 (df1 =152،  و،  df1=1ودرجة الحخية ) 0.05عشج مدتػى الجاللة  3.9170السججولة:    Fقيسة 
( إذا كانت السحدػبة اكبخ مغ الججولية   فان Ftabالججولية ) F( و قيسة   Fcalالسحدػبة )  Fقاعجة القخار :  نقارن بيغ قيسة 

مع السدتػى   spss(  السحدػب باستخجام بخنامج sigعالقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا   أو نقارن بيغ قيسة السدتػى السعشػية  )
 فان عالقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا.     0.05أقل مغ أو تداوي مدتػى الجاللة   Sig)فإذا كانت ) 0.05شخفشا  الجاللة السعتسج مغ 

 تدتخخج مغ الججاول اإلحرائية باعتساد عمى مدتػى الجاللة ودرجات الحخية (Ftabالججولية ) Fقيسة 
    SPSS.V25 باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالباحث السرجر: مغ إعجاد

تحقيػػػق  بالشدػػػبة  لجاللػػػة اإلحرػػػائية لمعبلقػػػة االرتباشيػػػة بػػػيغ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي ك
 السججكلػػة : Fاقػػل هػػغ قيسػػة  0.477السحدػػػبة:  F: ىجػػج / أف قيسػػة األٌػػجاؼ التدػػػيقية

( . أيزػا قيسػة 2 df) 1df ,152) 1الحخيػة )كدرجػة  0.05عشػج هدػتػى الجاللػة  3.9170
أي  ال تػجػػج عبلقػػة   0.05( أقػػل هػػغ هدػػتػى الجاللػػة 0.000)  sigالسدػػتػى السعشػيػػة  )

تحقيػػق األٌػػجاؼ التدػػػيقية دالػة إحرػػائيا  بػػيغ الستغيػػخ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي كالستغيػػخ 
( كىقػل فخضػية البجيمػة )كعميػً  فبىشػا ىػخفس ال الجراسػة لجى السشطسػات غيػخ الخبحيػة هحػل

هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي لػػػيذ لٍػػػا  دكر إيجػػػابي فػػػي  تحقيػػػق (  الفخضػػػية الرػػػفخية )
.عشػػػػػج هدػػػػػتػى داللػػػػػة بجاللػػػػػة إحرػػػػػائية األٌػػػػػجاؼ التدػػػػػػيقية لػػػػػجى السشطسػػػػػات غيػػػػػخ الخبحية

0.05     
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 الثالثةالفخضية الفخعية  إختباررابعا:

هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل اإلجتسػػػػػاعي لٍػػػػػا دكر إيجػػػػػابي فػػػػػي  ىجػػػػػاح اإلسػػػػػتخاتيجية التدػػػػػػيقية لػػػػػجى  
 .السشطسات غيخ الخبحية

هػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي لٍػا دكر إيجػابي فػي  ىجػاح اإلسػتخاتيجية (:الفخضية الرػفخية )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية   . 

هػاقػػػػػع التػاصػػػػػل اإلجتسػػػػػاعي لػػػػػيذ لٍػػػػػا  دكر إيجػػػػػابي فػػػػػي  ىجػػػػػاح (: الفخضػػػػػية البجيمػػػػػة )
عشػػػػػج هدػػػػتػى داللػػػػػة بجاللػػػػة إحرػػػػػائية اإلسػػػػتخاتيجية التدػػػػػػيقية لػػػػجى السشطسػػػػػات غيػػػػخ الخبحية

0.05   .  
 ) همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذجكالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاكؿ 

.... اىطػػخ (b, الشتػػائج هعػػاهبلت االىحػػجار ) ANOVA(, تحميػػل التبػػايغ  R2 ,rاالىحػجار )  
 :  spssهخخجات بخىاهج   06رقع همحق

 الثالثةاختبار الفخضية الفخعية نتائج  (:33)ججول  رقع 

الجاللة  السعشػية الجدئية لسعامالت االنحجار التفديخيةالقجرة  معشػية الكمية لشسػذج االنحجار
اإلحرائية 
لسعاهبلت 

 االىحجار
 Fقيسة 

 السحدػبة

مدتػى 
 السعشػية

 (SIG) 
r 2 R معامالت االنحجار B t 

مدتػى 
 السعشػية

(SIG) 

0,959 0,329 0,079 0,006 

 ثابت
Const
ant 

=B0 4,309 8,569 0,000  هعشػي 

مػاقع 
التػاصل 
 اإلجتساعي

B ( -
0,151 

-
 هعشػي  0,329 0,979

 (df1 =152،  و،  df1=1ودرجة الحخية ) 0.05عشج مدتػى الجاللة  3.9170السججولة:    Fقيسة 
( إذا كانت السحدػبة اكبخ مغ الججولية   فان Ftabالججولية ) F( و قيسة   Fcalالسحدػبة )  Fقاعجة القخار :  نقارن بيغ قيسة 

مع السدتػى   spss(  السحدػب باستخجام بخنامج sigالستغيخات دالة إحرائيا   أو نقارن بيغ قيسة السدتػى السعشػية  )عالقة بيغ 
 فان عالقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا.     0.05أقل مغ أو تداوي مدتػى الجاللة   Sig)فإذا كانت ) 0.05الجاللة السعتسج مغ شخفشا  

 تدتخخج مغ الججاول اإلحرائية باعتساد عمى مدتػى الجاللة ودرجات الحخية (Ftabالججولية ) Fقيسة 
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    SPSS.V25 باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج ةالباحث السرجر: مغ إعجاد
ىجػػػػاح  بالشدػػػػبة  لجاللػػػػة اإلحرػػػػائية لمعبلقػػػػة االرتباشيػػػػة بػػػػيغ هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي ك

السججكلػة  Fاقػل هػغ قيسػة  0.959   السحدػػبة:  F: ىجج / أف قيسػة اإلستخاتيجية التدػيقية
( . أيزػػا 2 df) 1df ,152) 1كدرجػػة الحخيػة ) 0.05عشػػج هدػػتػى الجاللػػة  3.9170 :

أي  ال تػجػػػج   0.05( أقػػػل هػػػغ هدػػػتػى الجاللػػػة 0.000)  sigقيسػػػة السدػػػتػى السعشػيػػػة  )
ىجػػاح اإلسػػتخاتيجية عبلقػػة دالػػة إحرػػائيا  بػػيغ الستغيػػخ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي كالستغيػػخ 

كعميػً  فبىشػا ىػخفس الفخضػية البجيمػة ) الجراسػة لػجى السشطسػات غيػخ الخبحيػة هحػلالتدػيقية 
لػػيذ لٍػػا  دكر إيجػػابي فػػي  هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي (  ( كىقػػل الفخضػػية الرػػفخية )

.عشج هدتػى داللة بجاللػة إحرػائية ىجاح اإلستخاتيجية التدػيقية لجى السشطسات غيخ الخبحية

0.05     
 الخابعةالفخضية الفخعية  خامدا:إختبار

هػاقع التػاصل اإلجتساعي لٍا دكر إيجػابي فػي  دعػع السػديج التدػػيقي لػجى السشطسػات غيػخ  
 .الخبحية

هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي لٍػػػػا دكر إيجػػػػابي فػػػػي  دعػػػػع السػػػػديج (:الفخضػػػػية الرػػػػفخية )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقي لجى السشطسات غيخ الخبحية   . 

هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي لػػيذ لٍػػا  دكر إيجػػابي فػػي  دعػػع السػػديج (: الفخضػػية البجيمػػة )
0.05عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية  التدػيقي لجى السشطسات غيخ الخبحية   .   

 ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذج) همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ همخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاكؿ 
.... اىطػػخ (b, الشتػػائج هعػػاهبلت االىحػػجار ) ANOVA(, تحميػػل التبػػايغ  R2, rاالىحػجار )  

 :spssهمحق  هخخجات بخىاهج 
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 الخابعة الفخعية نتائج اختبار الفخضية (:34)ججول  رقع 

الجاللة  السعشػية الجدئية لسعامالت االنحجار القجرة التفديخية معشػية الكمية لشسػذج االنحجار
اإلحرائية 
لسعاهبلت 

 االىحجار
 Fقيسة 

 السحدػبة

مدتػى 
 السعشػية

 (SIG) 
r 2 R معامالت االنحجار B t 

مدتػى 
 السعشػية

(SIG) 

6,842 0,010 0,208 0,043 

 ثابت
Const
ant 

=B0 2,713 5,865 0,000  هعشػي 

مػاقع 
التػاصل 
 اإلجتساعي

B ( 0,370 2,616 0,010  هعشػي 

 (df1 =152،  و،  df1=1ودرجة الحخية ) 0.05عشج مدتػى الجاللة  3.9170السججولة:    Fقيسة 
( إذا كانت السحدػبة اكبخ مغ الججولية   فان Ftabالججولية ) F( و قيسة   Fcalالسحدػبة )  Fقاعجة القخار :  نقارن بيغ قيسة 

مع السدتػى   spss(  السحدػب باستخجام بخنامج sigالسدتػى السعشػية  )عالقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا   أو نقارن بيغ قيسة 
 فان عالقة بيغ الستغيخات دالة إحرائيا.     0.05أقل مغ أو تداوي مدتػى الجاللة   Sig)فإذا كانت ) 0.05الجاللة السعتسج مغ شخفشا  

 مدتػى الجاللة ودرجات الحخيةتدتخخج مغ الججاول اإلحرائية باعتساد عمى  (Ftabالججولية ) Fقيسة 
    SPSS.V25 باالعتساد عمى بيانات االستبيان، مخخجات بخنامج  ةالباحث السرجر: مغ إعجاد

دعػع  بالشدبة  لجاللة اإلحرائية لمعبلقة االرتباشيػة بػيغ هػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي ك -01
 السججكلػة : Fاكبػخ هػغ قيسػة   6.842السحدػبة:  F: ىجج  أف قيسة السديج التدػيقي

( . أيزػا 2 df) 1df ,152) 1كدرجػة الحخيػة ) 0.05عشػج هدػتػى الجاللػة  3.9170
أي تػجػػػج   0.05( أقػػػل هػػػغ هدػػػتػى الجاللػػػة 0.000)  sigقيسػػػة السدػػػتػى السعشػيػػػة  )

دعػػع السػػديج عبلقػػة دالػػة إحرػػائيا  بػػيغ الستغيػػخ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي كالستغيػػخ 
(  كىقػػػل الفخضػػػية البجيمػػػة )الفخضػػػية الرػػػفخية ) كعميػػػً  فبىشػػػا ىػػػخفسالتدػػػػيقي 

فػػي تعديػػد الشذػػاط التدػػػيقي لػػجى  بذــكل إيجــابي(:تدػػاٌع هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي 
0.05السشطسات غيخ الخبحية عشج هدتػى داللة بجاللة إحرائية   . 

دعػع السػديج  االرتباشية بػيغ هػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي كالتجاي كقػة العبلقة  بالشدبة -02
ػػ هػجػب R  (0.177 بمػغ : : ىجػج أف هعاهػل ارتبػاط بيخسػػف التدػػيقي أي تػجػج  ٌك
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دعػػع السػػديج التدػػػيقي  عبلقػػة  ايجابيػػة ) شخديػػة(  بػػيغ  هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي ك
 لجى السشطسات غيخ الخبحية 

لػػجى دعػػع السػػديج التدػػػيقي  ػاصػػل اإلجتسػػاعي فػػيبالشدػػبة لتفدػػيخ كهدػػاٌسة هػاقػػع الت -03
ػػحا يعشػػي  0.043 بمػػغ:  2Rالسشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة ىجػػج  أف قيسػػة هعاهػػل التفدػػيخ  ٌك

% هػػغ التغيػػخات التػػي تحػػجث فػػي    4.30أف هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي كتدػػاٌع بػػػػػػػػػػ 
كالبػاقي  راجػع إلػى الجراسػة  هحػل لػجى السشطسػات غيػخ الخبحيػةدعػع السػديج التدػػيقي 

 عػاهل أخخى 
لػػػػجى  دعػػػػع السػػػػديج التدػػػػػيقي بالشدػػػػبة  لقيسػػػػة تػػػػأثيخ هػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي فػػػػي -04

 فبىشا ىقـػ بتعييغ  هعادلة االىحجار البديط السشطسات غيخ الخبحية 
          

هػاقػػػػع التػاصػػػػل  لمستغيػػػػخ   كهػػػػغ الجػػػػجكؿ أعػػػػبلي  ىجػػػػج  أف قيسػػػػة  هعاهػػػػل االىحػػػػجار 
أقػػػل هػػػغ هدػػػتػى الجاللػػػة  Sig))0.010ىجػػػج أف قيسػػػة ) b(0.370اإلجتسػػػاعي بمغػػػت 

( لشسػػػذج االىحػػجار  هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي) كهشػػً هعاهػػل االىحػػجار لمستغيػػخ 0.05
حا  ػ هػجب  )تأثيخ ايجابي ( ٌك هػاقػع )الستغيػخكحػجة كاحػجة فػي   يعشي بديػادةهعشػي ٌك

لػػػجى السشطسػػػات غيػػػخ دعػػػع السػػػديج التدػػػػيقي فػػػي زيػػػادة ؤدي تػػػ( التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي
 0.370بقيسة    الجراسة الخبحية هحل

 كعميً : فاف  هعادلة االىحجار لشسػذج اختبار الفخضية:
(هػاقع التػاصل االجتساعي)            
((هػاقع التػاصل االجتساعي))             دعع السديج التدػيقي        

أكبػخ هػغ  sig(0.000يػجخل فػي السعادلػة ألف قيسػة  هعشػػي ك  a0 2.713=السقػجر الثابػت
0.05 
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 الجراسة سيجانيشسػذج  الال (:31)الذكل رقع 
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 خالصة الفرل الخابع:

لمجراسة هغ خبلؿ تػزيع إستسارة إسػتبياف هغ خبلؿ ٌحا الفرل تعخضشا الى الجاىب التصبيقي 
ػا إحرػائيا كتبػيغ 04ة هغ شخؼ هجسػعة هغ األساتحة )السمحق رقعسهحك ( كتػع أيزػا إختباٌر

أىٍا صػادقة كثابتػة , بعػج عسميػة التحكػيع تػع تػزيػع اإلسػتبياف إلكتخكىيػا ك يػجكيا عمػى هجسػعػة 
دػػيمة , األغػػاط , حيػػث بمغػت عيشػػة هػغ الجسعيػػات الشاشػصة فػػي الػاليػات التاليػػة: الجمفػة , الس

, كبعػػػػج عسميػػػػة  ٍػػػػع هػػػػغ هدػػػػؤكلي ك هػػػػػضفي إدارة ٌػػػػحي الجسعيػػػػاتسفػػػػخدا هعط 154الجراسػػػػة 
, هػغ أجػل spss.v25التػزيع تست اإلستعاىة ببخىػاهج الحدهػة اإلحرػائية لمعمػـػ اإلجتساعيػة 

مفػػػػيغ يتعمػػػػق القدػػػػع األكؿ تتحميػػػػل الشتػػػػائج كإختبػػػػار الفخضػػػػيات ,يزػػػػع اإلسػػػػتبياف قدػػػػسيغ هخ
ػػػػ الستغيػػػخ التػػػابع  ػػػػ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي أهػػػا الستغيػػػخ الثػػػاىي ٌك بػػػالستغيخ السدػػػتقل ٌك
يتعمػػق بسسارسػػة الشذػػاط التدػػػيقي لػػجى أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة, أضٍػػخت الشتػػائج صػػحة الفخضػػية 

كسػػا أضٍػػخت هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي داخػػل ٌػػحي الجسعيػػات  ببسػػتخجاـ األكلػػى التػػي تتعمػػق 
 عمػػػق بسػػجى هسارسػػة ٌػػػحي الجسعيػػات لمشذػػاط التدػػػػيقي تالشتػػائج صػػحة الفخضػػػية الثاىيػػة التػػي ت

الػػي تتعمػػق  حيػػث كاىػػت ٌػػحي الشتػػائج هتػسػػصة كالبػػأس بٍػػا عمػػى العسػػـػ , أهػػا الفخضػػية الثالثػػة
فمقػج تػع  هػاقع التػاصػل اإلجتسػاعي بذػكل إيجػابي فػي تعديػد الشذػاط التدػػيقي بسجى هداٌسة

باتٍا لكشٍا بشدبة ضعيفة ىػعا ها خاصة في جاىب دعػع السػديج التدػػيقي بدػبب عػجـ كعػي إث
سيػة ٌػحي السػاقػع كإسػتغبلؿ فػي الشذػاط التدػػيقي كالتخكيجػي لخػجهات ٌػحي  أفخاد عيشػة بسػجى ٌأ

 الجسعيات.
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 الخاتسة:
تسػػت فػػي تعديػػد الشذػػاط التدػػػيقي فػػي  االجتسػػاعيٌػػحي الجراسػػة بسعخفػػة دكر هػاقػػع التػاصػػل  ٌا

عمػى سػبيل السثػاؿ الجسعيػات الجدائخيػة الشاشػصة فػي هجػاالت  كاختخىػاالسشطسات غيػخ الخبحيػة 
ػجافٍا ,هختمفة  حيث أف العسمية التدػػيقية فػي إدارة ٌػحي السشطسػات لٍػا دكر كبيػخ فػي تحجيػج ٌأ

ا كػػاىػا هتبػػخعيغ أك هعخفػػة حاجػػات كرغبػػات الدػػػؽ السدػػتٍجؼ سػػػا  إلػػىكتحقيقٍػػا باإلضػػافة 
هدػػػتفيجيغ كتمبيػػػة تمػػػظ الحاجػػػات عػػػغ شخيػػػق جسػػػع التبخعػػػات ككدػػػب أكبػػػخ عػػػجد هسكػػػغ هػػػغ 
الستبػػػخعيغ كالسحافطػػػة عمػػػيٍع ككػػػحلظ عسميػػػة التػػػخكيج كاإلعػػػبلف لسختمػػػف ىذػػػاشات الجسعيػػػات 
ع السعمػهات عبخ ٌحي السػاقع كبالتالي ىدتصيع القػػؿ أف ٌػحي السػاقػع لعبػت دكر أداة  كىذخ ٌأ

ػػا سػػػا ا كػػاىػا عػػاهميغ أك  االترػػاليةإدارة العسميػػة  إلػػىػيقية تٍػػجؼ تدػػ بػػيغ الجسعيػػة كجسٍػٌر
 هتبخعيغ أك هدتفيجيغ.

هجسػعػػػة هػػػغ الشتػػػائج فػػػي الجاىػػػب الشطػػػخي ك الجاىػػػب  إلػػػىكهػػػغ خػػػبلؿ ٌػػػحي الجراسػػػة تػصػػػمشا 
 السيجاىي :

 أوال : نتائج الجانب الشطخي 
مػف السرػػادر الثاىػيػػة البياىػػات كالسعمػهػات هػػغ هختيعػج الجاىػػب الشطػخي عسميػػة جسػع كتحميػػل 

 ,الجكليػة كالسػاقػع اإللكتخكىيػةالسمتقيات الػششية ك  ,عمسيةالسجبلت ال ,األشخكحات ,هثل: الكتب
ػػػػػحا,القػػػػػػاىيغ كالتذػػػػػخيعات  هػػػػػغ أجػػػػػل هعخفػػػػػة  هختمػػػػػف السفػػػػػاٌيع كالسرػػػػػصمحات الستعمقػػػػػة  ٌك

ع الشتائج التي تػصمشا لٍا في ا ,بالسػضػع  يمي: لجاىب الشطخي هاكهغ ٌأ
ػػػع التصػػػػرات الحاصػػػمة فػػػي ٌػػػحا العرػػػخ ىطػػػخا االىتخىػػػتتعػػػج شػػػبكة  - لسػػػا تػػػػفخي هػػػغ  هػػػغ ٌأ

 كاالجتساعيػػة االقترػػادية: السختمفػػة فػػي جسيػػع السيػػاديغ االترػػاالتدعػػع هعمػهػػات كبياىػػات ك 
ػػػػع ركػػػػائد السشطسػػػػات ك فٍػػػػحي الذػػػػ ,كالدياسػػػػية كالثقافيػػػػة األفػػػػخاد حيػػػػث أصػػػػبحت بكة تعػػػػج هػػػػغ ٌأ

 تدتعسل في كل هكاف كزهاف .
ثػػة هثػػل الٍػاتػػف تكشػلػجيػػة حجي اترػػاليةكسػػائل  اختػػخاع إلػػى االىتخىػػتأدى ضٍػػػر شػػبكة    -

 االسػتغشا هختمفة لٍحي الذبكة التي أصبح  استعساالتهسا ىتج عشً  ,الشقالة الحكية كالحػاسيب
 عشٍا هدتحيل.

التػي تعتبػػخ شػبكة داخميػػة  تخاىػػتاالىٌػػػ شػبكة  األكؿالشػع ,االىتخىػتيػجػج ىػعػػاف هػغ شػػبكة  -
التػػػي تخػػػز أىذػػػصة تمبيػػػة احتياجػػػات العػػػاهميغ هػػػغ السعمػهػػػات الجاخميػػػة صػػػسست هػػػغ أجػػػل 



 انخاتــــــــــــــــــــــــــــمت

 

 
- 285 - 

ي التي تعمق بالبي ػة الخارجيػة لمسشطسػة كالتػ كدتخاىتاألأها الشػع الثاىي ٌػ شبكة  ,السشطسات 
كهتصمبػػات تمبيػػة حاجػػات الشػػاس هػػغ السعمػهػػات صػػسست لتدػػسح لٍػػا باالترػػاؿ هػػع فخكعٍػػا ك 

 .السشطسات األخخى السػجػدة في بي ة األعساؿ
السشطسػػػات خاصػػػة كأىٍػػػا تتسيػػػد بػػػشقز التكػػػاليف ت بالشدػػػبة لؤلفػػػخاد ك تعػػػجدت هشػػػافع االىتخىػػػ -

كتػػػػػفيخ السعمػهػػػػات كإدارة  االترػػػػاالتكالقػػػػجرة كتحقيػػػػق السيػػػػدة التشافدػػػػية لمسشطسػػػػات كتحدػػػػيغ 
 عبلقات الدبائغ كتحديغ هختمف السعاهبلت.

 ,دهغتتدايج عبػخ الػ االستخجاـعجد هدتخجهي االىتخىت عبخ العالع في تصػر هدتسخ كىدبة  -
بشدػػػبة عاليػػػة فػػػي جسيػػػع  اسػػػتخجاهٍاكالجدائػػػخ كبػػػاقي دكؿ العػػػالع تػػػأثخت بٍػػػحي الذػػػبكة كتدايػػػج 

 .2017هارس  31إلى غاية  2000جاالت كسا شخحشا سابقا ىدبة ٌحي الديادة هغ سشة سال
ػػا االجتسػػاعيخيػػخة هػاقػػع التػاصػػل ضٍػػخت فػػي اآلكىػػة األ - ػػع ىتػػائج ثػػػرة االىتخىػػت باعتباٌر  ,ٌأ

إال أف ٌػػجفٍا هػػغ البجايػػة  اختمفػػت اسػػتعساالتٍاحيػػث أف ٌػػحي السػاقػػع تعػػجدت كتشػعػػت ككػػحلظ 
ػ دعع   بيغ الفخد كالبي ة الخارجية. االتراؿكاف كاضحا ٌك

إال أىٍػا تعػج هػاقػع  االجتساعيتعجدت هختمف التعاريف كالسفاٌيع الستعمقة بسػاقع التػاصل  -
بالجرجة األكلى كيقـػ األفخاد كالسشطسات ببىذػا  حدػابات  االىتخىتإلكتخكىية تعتسج عمى شبكة 

كتبػػػادؿ  االجتساعيػػػةخاصػػػة بٍػػػع هػػػغ أجػػػل التػاصػػػل هػػػع أصػػػجقائٍع ك أقػػػاربٍع كدعػػػع الػػػخكابط 
 .كاالٌتساهاتالسعمػهات كاألفكار 

ا: هػقػع الفػيذ بػػؾ كهػقػع  االجتسػاعياصػل ٌشاؾ العجيج هغ أىػػاع هػاقػع التػ  - كلكػغ أشػٌٍخ
ككػل  اسػتعساالتٍا اختمفػتإف ٌػحي السػاقػع  ,كهػقػع االىدػتغخاـ...ال   ,كهػقع اليػتػ  ,التػيتخ
 هعيغ. اتراؿفي أسمػ   اختزهػقع 

ػػػع السػاقػػػع  اعتبػػػخ - يػػػج  عمػػػى 2004الػػػحي ضٍػػػخ سػػػشة   االجتساعيػػػةهػقػػػع الفػػػيذ بػػػػؾ هػػػغ ٌأ
كسػػا أف هدػػتخجهي ٌػػحا السػقػػع فػػي تدايػػج هدػػتسخ سػػػا ا  ,شالػػب جػػاهعي كسػػا أكضػػحشا سػػابقا

 كاىػا أفخاد أك هؤسدات .
كتػػفخي عمػى جسيػع  االسػتخجاـيتستع هػقػع الفػيذ بػػؾ بالعجيػج هػغ الخرػائز هثػل سػٍػلة  -

ا دعػع خبػخة اسػتخجاهٍ األقل األشخاصكتػفخي عمى تقشيات يدتصيع  استخجاهًالمغات كهجاىية 
 .األٌلالذخري هع هختمف األصجقا  ك  االتراؿ
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 لٍػػا خرػػائز هختمفػػة قػػج تكػػػف ٌػػحي الخرػػائز إيجابيػػة أك االجتساعيػػةإف جسيػػع السػاقػػع  -
دايػا التػي تتستػع سمبية فٍػي تػؤثخ عمػى هدػتخجهيٍا سػػا ا كػاىػا أفػخاد أك هشطسػات كهػغ بػيغ الس

 إلىإهكاىية الػصػؿ  ,إىذا  الحدابات كالسمفات الذخرية ,: التعخيف بالحاتبٍا ٌحي السػاقع
سػػٍػلة  ,عػػجد هسكػػغ هػػغ األشػػخاصكالتػاصػػل هػػع أكبػػخ  االترػػاؿ ,جسيػػع السشػػاشق العالسيػػة

التفاعل هػع السػاضػيع السصخكحػة كهػع رسػائل األصػجقا   ,االتجاٌيغالسحادثة في  ,االستعساؿ
التخفيػػً كالتدػػمية  إلػػي باإلضػػافة ,األحػػجاثهػػع العػػالع الخػػارجي كالتفاعػػل هػػع هختمػػف  كاالىفتػػاح

كػحلظ تعػج هرػجر  ,عغ شخيق األلعا  كالسػسيقى كالبخاهج الثقافية التي تعخضػٍا ٌػحي السػاقػع
 ٌاـ لمسعمػهات كالبياىات بجكف تكاليف.

أهػػا التػػأثيخات الدػػمبية لٍػػحي السػاقػػع عمػػى األفػػخاد كالسشطسػػات فٍػػي قػػج تعػػخض األفػػخاد إىتٍػػاؾ  -
كبالتػػػالي  األفػػػخاد قػػػج يػػػجهشػف عميٍػػػا أفكسػػػا  ,كالتذػػػٍيخ كىذػػػخ القػػػيع الدػػػمبية اصػػػةحقػػػػقٍع الخ

يقعػػػػػػا فػػػػػي عسميػػػػػات الشرػػػػػب  كسػػػػػا يسكػػػػػغ لمسشطسػػػػػات كاألفػػػػػخاد أف ,ضػػػػياع أكقػػػػػاتٍع كأعسػػػػػالٍع
 .كاالبتداز كاالحتياؿ

هػػثبل فػػي هجػػاؿ التعمػػيع ٌشػػاؾ إحرػػائيات  ,فػػي جسيػػع السجػػاالت اسػػتخجهتإف ٌػػحي السػاقػػع  -
ة كالتػػػي أف ٌشػػػاؾ تفاعػػػل كبيػػخ بػػػيغ الصمبػػػة فيسػػػا يخػػز السػاضػػػيع العمسيػػػة كالثقافيػػػ إلػػػىتذػػيخ 

ع الجراسػػػي كجػػػػد العجيػػػج هػػػغ الرػػػفحات االجتساعيػػػة التػػػي  إلػػػى باإلضػػػافة ,تٍسٍػػػع فػػػي هدػػػاٌر
 .ةاألجشبيبشذخ الجركس كالكتب كالسحاضخات كتعميع هختمف المغات  ٌتستا 

ٌػػحي السػاقػػع فػػي تحػػجيث كتصػػػيخ خػػجهاتٍا هثػػل ىذػػخ  اسػػتغمتأهػػا الحكػهػػات فٍػػي أيزػػا  -
 .اىذغاالتٍعهعمػهات حػؿ ضاٌخة أك خصخ هعيغ كالتفاعل هع الشاس كالخد عمى 

كفػي هجػػاؿ الدياسػة كاىػػت ٌشػػاؾ آثػار كبيػػخة لٍػػحي السػاقػع حيػػث بػػخزت كسشػابخ إعبلهيػػة يػػتع  -
كحػػػػػؿ  إليٍػػػػاسػػػػػف تيشالتػػػػي  األحػػػػدا ك  كاتجاٌػػػػاتٍعفيٍػػػػا تعبيػػػػخ الشػػػػاس عمػػػػى أرائٍػػػػع الدياسػػػػية 

 تعخفٍا ببلدٌع. يتلااألكضاع  الدياسية كالقزايا 
تشذػخي السرػالح السخترػة فػي هجػاؿ  كسا لعبت دكرا ٌاها في قصاع الرحة هغ خبلؿ هػا  -

حلظ تقػجيع كػك  ,الرحة هغ إرشادات صحية كىرػائح حػػؿ أخصػار أك أهػخاض أك أدكيػة هعيشػة
 خجهات شبية هثل الحجد كالخعاية كالتػجيً.
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أهػػا عػػغ التدػػمية فٍػػحي السػاقػػع تحتػػػي عمػػى العجيػػج هػػغ هشػػابخ التدػػمية كالتخفيػػً هثػػل األلعػػا   -
كسا أىٍا أصبحت هػاقع تسارس فيٍا ٌػايات األفػخاد  ,كالسدابقات كالسػسيقى كالقرز...ال  

 . عأصجقائٍكيتذاركػف هع 
ٌػػػحي السػاقػػػع فػػػي األعسػػػاؿ  اسػػػتخجاـكفػػػي هجػػػاؿ إدارة األعسػػػاؿ كػػػاف ٌشػػػاؾ دكر كبيػػػخ فػػػي  -

حيػػػث أصػػػػبحت أداة هٍسػػػة إلدارة عبلقػػػػات الدبػػػػائغ  ,كقصػػػاع الخػػػػجهات كاالسػػػػتثساريةالتجاريػػػة 
 ,حاجػػات كرغبػػاتٍع عبػػخ ٌػػحي السػاقػػع كشػػخحٍع كتمبيػػة اىذػػغاالتٍعكالتفاعػػل هعٍػػع كالػػخد عمػػى 

حػػػؿ  تالعجيػػج هػػغ السشطسػػات هػػغ جعمٍػػا هػاقػػع لعػػخض اإلعبلىػػا اسػػتفادت أىػػً إلػػى باإلضػػافة
ا في هجاؿ العبلقات العاهة هػغ أجػل دعػع ثقػة  استخجهتكسا أىٍا  ,هشتجاتٍا كخجهاتٍا كأفكاٌر

 الجسٍػر بالسشطسة.
السعخفػػة الػػحي يػػؤدي بػػجكري  اقترػػادتشػػاهي  إلػػىأدى  االجتسػػاعيإف ضٍػػػر هػاقػػع التػاصػػل  -

كإف  ,ةث ترػػبح خػػجهات كسػػمع بالغػػة األٌسيػػزيػػادة الصمػػب عمػػى السعمػهػػات كالسعػػارؼ حيػػ إلػػى
سيػة كبيػخة فػي ضٍػػر هػا االفتخاضيالعالع  يعػخؼ  الػحي فخضػتً ٌػحي السػاقػع أصػبح عػالع لػً ٌأ

 السحمي . االقترادالحي قمز هغ عسل  االفتخاضي باالقتراد
 إلػىتشاهي األعساؿ اإللكتخكىية كدعع التجارة اإللكتخكىيػة التػي تٍػجؼ  إلىأدت ٌحي السػاقع  -

كتبػػػػادؿ السعمػهػػػػات بػػػػيغ الدبػػػػائغ  االىتخىػػػػتبيػػػػع كشػػػػخا  الدػػػػمع كالخػػػػجهات عػػػػغ شخيػػػػق شػػػػبكة 
 كالسشطسات.

إف عسميػػة التدػػػيق التقميجيػػة كاىػػت تقترػػخ عمػػى تمبيػػة رغبػػات كحاجػػات الدبػػائغ عػػغ شخيػػق  -
ترػػسيع هشتجػػات أك تقػػجيع خػػجهات تمبػػي تمػػظ الحاجػػات كتحقػػق األٌػػجاؼ التدػػػيقية لمسشطسػػات 

تحػػؿ التدػػيق التقميػجي  االىتخىتهثل الحرة الدػقية السختفعة كزيادة السبيعات كلكغ بطٍػر 
سػا ا كاىػت شػخا  أك  االىتخىتأصبحت السعاهبلت تتع عغ شخيق ىي حيث الى تدػيق إلكتخك 

 تقجيع خجهة أك تبادؿ هعمػهات .
تمبيػػػة حاجػػػات الدبػػػائغ كفػػػق هخاحػػػل هحػػػجدة حيػػػث تبػػػجأ  إلػػػىإف التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي يػػػؤدي  -

 االترػاؿبتحجيج حاجات الدبائغ كاألسػاؽ السدتٍجفة كالسشافدة الدائجة كبعج ذلظ تميٍػا عسميػة 
ثػع  ,لسصخكحػة عبػخ السػاقػع اإللكتخكىيػةبالدبائغ هغ أجل هعخفػة رأيػً حػػؿ السشتجػات الججيػجة ا

 ,بػػيغ السشطسػػة كالدبػػػف حػػػؿ الدػػعخ كشػػخؽ التدػػجيج االتفػػاؽعسميػػة التبػػادؿ عػػغ شخيػػق تحقيػػق 
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ػػػي تٍػػػجؼ  كآخػػػخ هخحمػػػة ٌػػػي عسميػػػة هػػػا السحافطػػػة عمػػػى زبػػػائغ عػػػغ شخيػػػق  إلػػػىبعػػػج البيػػػع ٌك
 كالتػاصل هعٍع. االتراؿ

ػػػع   - يتسيػػػد التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي بالعجيػػػج هػػػغ الخرػػػائز التػػػي تجعمػػػً آليػػػة فعالػػػة لعػػػخض ٌأ
شػػػاؾ هخكىػػػػة كحخيػػػػة تاهػػػة لمدبػػػػػف فػػػي  يخيػػػجي هػػػػغ الستجػػػػخ  هػػػػا اختيػػػػاركهختمػػػف السعمػهػػػػات ٌك

كسػا تدػتصيع  ,ع فخض شخا  السشتجات عمى الدبػائغاإللكتخكىي عكذ الستجخ التقميجي الحي يت
ات إىذػػػا  قػاعػػػج بياىيػػػة لدبائشٍػػػا تحتػػػػي عمػػػى هعمػهػػػات حػػػػلٍع كبالتػػػالي إدارة عبلقػػػة السشطسػػػ

 الدبائغ بفعالية هصمقة.
أصػػػػبح التدػػػػػيق اإللكتخكىػػػػي يحقػػػػق السيػػػػدة التشافدػػػػية لمسشطسػػػػات عػػػػغ شخيػػػػق التػسػػػػع فػػػػي  -

كتخفػيس التكػاليف  ,خض جح  أكبخ عجد هسكغ هػغ الدبػائغلغ االىتخىتىذاشاتٍا عبخ شبكة 
 ىية كالحسبلت التخكيجية.اإلعبل

ػػػا التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي لمدبػػػائغ ٌػػػي عػػػخض ال - سشتجػػػات عبػػػخ السػاقػػػع هػػػغ الفػائػػػج التػػػي يػفٌخ
تػػػػفيخ السعمػهػػػات حػػػػؿ األسػػػعار كشػػػخؽ التدػػػجيج كأهػػػاكغ  إلػػػى باإلضػػػافة ,سػػػاعة 24خػػػبلؿ 

 بعج البيع . التػزيع كهعمػهات حػؿ استخجاـ السشتجات كخجهات ها
ػػا التدػػػيق اإللكتخكىػػي  لخجػػاؿ التدػػػيق ٌػػي أف التدػػػيق اإللكتخكىػػي أهػػا الفػائػػج التػػي يػ  - فٌخ

كسا أىً يؤدي تخفيس تكػاليف تػضيػف  ,سٍل عسمية إدارة عبلقة الدبػف كإقاهة عبلقات هعٍع
كسػػػا يدػػػاعج التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي إجػػػخا  بحػػػػث التدػػػػيق عبػػػخ  ,بالشدػػػبة لمسشطسػػػة رجػػػاؿ البيػػػع

 .االىتخىت
البػج هػغ تػػفخ ركػائد أساسػية هثػل  ياإللكتخكىطسات عمى التدػيق هغ أجل أف تعتسج السش  -

كتػػفخ  ,االىتخىػتتػفيخ البشية التحتية لتكشػلػجيا التدػيق االلكتخكىي خاصة فيسا يتعمق بذبكة 
إعػادة ٌيكػل السشطسػة  ,السختمفػة االترػاؿالػسائل التكشػلػجية الحجيثػة هثػل الحػاسػيب كأجٍػدة 
 كتجريب العاهميغ عمى أساليب التدػيق اإللكتخكىي .

يقػػػػـػ التدػػػػػيق اإللكتخكىػػػػي بخجهػػػػة العجيػػػػج هػػػػغ السجػػػػاالت التدػػػػػيقية هثػػػػل عسميػػػػة ترػػػػسيع  -
 إدارة عبلقة زبػف إلكتخكىيا. ,خجهة العسبل  ,التخكيج ك اإلعبلف  ,التدعيخ  ,السشتجات 

صػػػػرا كبيػػػخا بطٍػػػػر التدػػػػيق اإللكتخكىػػػي حيػػػث بػػػجخػؿ عػػػخؼ السػػػديج التدػػػػيقي التقميػػػجي ت -
التجارية كخاصػة التدػػيق أصػبح السػديج  األعساؿعمى  االىتخىتالتصػرات التكشػلػجية كشبكة 

 ترػػسيع السػقػػعالدػػعخ كالتػزيػػع كالتػػخكيج ك اتدػػاعا ك تصػػػرا فٍػػػ شػػسل السشػػتج ك التدػػػيقي أكثػػخ 
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إف العشاصػػػخ  ,االفتخاضػػػيةجتسعػػػات كالس األهػػػغكالخرػصػػػية ك  التخرػػػيزك  خػػػجهات الدبػػػػف ك 
 .االىتخىتاإلضافية لمسديج تسثل دعاهة لتصػيخ كتحجيث العسمية التدػيقية عبخ 

تصػػػػػيخ أكثػػػػخ لمتدػػػػػيق اإللكتخكىػػػػي عػػػػغ  إلػػػػىأدى  االجتسػػػػاعيإف ضٍػػػػػر هػاقػػػػع التػاصػػػػل  -
ٌحي السػاقع في األىذصة التدػيقية السختمفة هثل تخسػي  العبلهػة التجاريػة عػغ  استغبلؿشخيق 

 هغ شخؼ األشخاص . استعساالشخيق تقجيع إعبلىات هتكخرة عبخ السػاقع األكثخ 
زيػادة السبيعػات فػي  إلػىأدت  االجتسػاعيأكجت العجيج هغ اإلحرائيات أف هػاقع التػاصل  -

دعػع ثقػة كصػػرة  إلػى باإلضػافةػ األعسػاؿ التجاريػة بٍػا ىس إلىالعجيج هغ السشطسات هسا أدى 
 السشطسة عبخ ٌحي السػاقع.

حيػػث تطٍػػخ هعمػهػػات  ,بػػخ ٌػػحي السػاقػػع أكثػػخ دقػػة كتفرػػيبلأصػػبحت خرػػائز السشػػتج ع -
ػػا ككيفيػػة تػصػػيمٍا  االسػػتخجاـق يػػعػػغ شخ  السكػػػاف  إلػػىكعػػغ األسػػعار كأهػػػاكغ تػاجػػجٌا كتػفٌخ

 الحي يخيجي الدبػف.
 باإلضػػافةع أصػػبحت هشػػابخ إعبلىيػػة كبيػػخة خاصػػة أىٍػػا هجاىيػػة كغيػػخ هكمفػػة إف ٌػػحي السػاقػػ -

كقشػػاة لمعبلقػػات العاهػػة هػػغ أجػػل التعخيػػف بالسشطسػػة كاألىذػػصة التػػي تسارسػػٍا  اسػػتخجاهٍا إلػػى
 كالخجهات التي تقجهٍا.

فخصا لتػضيف األفخاد كزيادة عخكض العسل كالبحث عػغ  االجتساعيتعتبخ هػاقع التػاصل  -
ػػػػب كتكػػػػػيشٍع فػػػػي هجػػػػاؿ التدػػػػػيق اإللكتخكىػػػػي ألف السػػػػػارد البذػػػػخية الستخررػػػػة فػػػػي  السػٌا

ع عػاهل ىجاح السشطسات. االتراؿ    كالتكشػلػجيا تعج هغ ٌأ
 عاقتشػاالبػج أف يكػػف ٌشػاؾ  االجتساعيهغ أجل ىجاح عسمية التدػيق عبخ هػاقع التػاصل  -

كضػع خصػط إسػتخاتيجية تدػػيقية تتزػسغ كيفيػة  إلػى باإلضػافةكاهل هغ شخؼ إدارة السشطسػة 
كتشػيػػع أدكاتٍػػا  اسػػتعسالٍاٌػػحي السػاقػػع ك كػػحلظ عسميػػة تػػجريب السػػػضفيغ عمػػى شػػخؽ  اسػػتغبلؿ

 كالتخكيد عمى زبائشٍا.
ػػع كأشػػٍخ أدكات التدػػػيق عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل  -  عياالجتسػػايعتبػػخ هػقػػع الفػػيذ بػػػؾ هػػغ ٌأ

أف عسميػػػة التدػػػػيق عبػػػخي لٍػػػا  إلػػػى باإلضػػػافةحيػػػث يتسيػػػد بسجسػعػػػة هػػػغ الخرػػػائز كالسدايػػػا 
 هخاحل هشطسة يجب عمى رجاؿ التدػيق التعخؼ عمى ٌحي السخاحل كتعمسٍا بسٍارة تاهة.

هػغ بػيغ أسػخع اإلعبلىػات اإللكتخكىيػة كالتػػي  االجتسػػاعييعػج اإلعػبلف عبػخ هػاقػع التػاصػل  -
كيخ كذلػػظ هػػغ خػػبلؿ حالتػػككػػحلظ لػػجى هتتبعػػي هػاقػػع التػاصػػل  االىتبػػايمػػق لٍػػا تفاعػػل كإثػػارة كخ
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فػي ذٌػغ الستمقػي كاسػتجعائٍا عشػج الحاجػة خة لتثبيػت الفكػ اإلعبلىيػةفي عػخض الخسػالة  ارالتكخ 
 .إليٍا

ٌشػػاؾ بعػػس السبلحطػػات أك الشرػػائح هػػغ أجػػل إدارة عسميػػة اإلعػػبلف عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل  -
فػػػي هتشػػػاكؿ جسيػػػع الف ػػػػات هثػػػل ضػػػخكرة تػضػػػيح الكتابػػػات بمغػػػػة كاضػػػحة تكػػػػف  االجتسػػػاعي
 باإلضػػافة ,ل أف يػػؤدي ٌػػجؼ الخسػػالة اإلعبلىيػػةتػضػػيح الػػشز اإلعبلىػػي هػػغ أجػػ ,السدػػتٍجفة

األلػػػاف كالرػػػر الجحابػػة التػػي تطٍػػخ حقيقػػة السشػػتج أك الخجهػػة بعيػػجا عػػغ الغػػر  اسػػتعساؿ إلػػى
 كالتزميل.

 اإلعػػبلفػري بسزػػسػف فػػيػػً الأيذ بػػػؾ يتػػيح لمسدػػتخجـ إبػػجا  ر فػػالإف اإلعػػبلف عبػػخ هػقػػع  -
ػػػػػ هػػػػا يسثػػػػل ىػعػػػػا هػػػػغ  يػػػػة االترػػػػالية يسكػػػػغ عمػػػػى أساسػػػػٍا التعػػػػجيل فػػػػي مفػػػػي العس التفاعػػػػلٌك

 اإلعبلىية.هزاهيغ الخسالة 
تسػػػتبسػػػا أف ٌػػػحي الجراسػػػة  - بالسشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة كشسػػػػذج لسعخفػػػة دكر كأثػػػخ هػاقػػػع  ٌا

كالتي عخفت عمػى أىٍػا تمػظ السشطسػات التػي  ,لشذاط التدػيقي فيٍاعمى ا االجتساعيالتػاصل 
ػػجاؼ التشسيػػة  االجتساعيػػةتٍػػتع بػػالقيع  دكف هسارسػػة الشذػػاشات الخبحيػػة  االجتساعيػػةكتحقيػػق ٌأ

فٍػػي هدػػجمة قاىػىيػػا  االجتساعيػػةفائػػجة األىذػػصة الخيخيػػة كاألعسػػاؿ  إلػػىفكػػل هػػجاخيمٍا تػػحٌب 
 التذخيع.جا  بً  كتسارس عسمٍا كفق ها

سٍػػػػا :إىٍػػػػا ال - إىٍػػػػا ,تٍػػػػجؼ لمخبح إف ٌػػػػحي السشطسػػػػات لٍػػػػا العجيػػػػج هػػػػغ الخرػػػػائز لكػػػػغ ٌأ
بخعػػات لٍػػا هػػجاخيل هتشػعػػة هثػػل الت ,يذ لػػجيٍا تػجٍػػات سياسػػية أك حدبيػػةلػػ ,سػػات رسػػسيةتشطي

 تقـػ بشذاشات لفائجة أفخاد السجتسع. ,كالتخكات كالٍبات كالذخكات
جة الفقػػػخا  كالسحتػػػاجيغ كالسخضػػػى هثػػػل هدػػػاع,سػػػع خجهػػػة السجت إلػػػىتٍػػػجؼ ٌػػػحي السشطسػػػات  -

خ الفقخ كالبصاكاأليتاـ ك   تذجيع أساليب التشسية السحمية .ك  ,لةالقزا  عمى ضػٌا
إف ضٍػػػػر السشطسػػػات غيػػػخ الخبحيػػػة فػػػي العػػػالع لػػػً أسػػػبا  عجيػػػجة هثػػػل الحػػػخك  كالثػػػػرات  -

األهػػخاض كالتدػػػؿ  كاىتذػػارهثػػل الفقػػخ كالجػػػع  اجتساعيػػةضٍػػػر آفػػات  إلػػىالذػػعبية التػػي أدت 
كهػػػع هػػػخكر الػػػدهغ بػػػجأت ٌػػػحي  ,خمػػػق تشطيسػػػات تدػػػاعج تمػػػظ الف ػػػات إلػػػىهسػػػا أدى  ,كالتذػػػخد

األىذػصة الثقافيػة  إلػىالتشػػع فػي الشذػاط حيػث بػجأت تتجػً  إلى باإلضافةالسشطسات في التدايج 
 بعجها كاىت تٍتع بالعسل التصػعي. االقتراديةك 
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ا هغ الجكؿ التي تعخضت  - ضٍػػر جسعيػات  إلػىاالسػتعسار الػحي أدى  إلىإف الجدائخ كغيٌخ
ػػتعالػػحي  1901هختمفػػة تداهشػػت هػػع ضٍػػػر أكؿ قػػاىػف فخىدػػي سػػشة  ل الجسعيػػات بتشطػػيع عسػػ ٌا

ػػي  1902كفػػي سػػشة ,كأعصػػى لٍػػا حخيػػة العسػػل تأسدػػت أكؿ جسعيػػة فػػي الجدائػػخ العاصػػسة ٌك
الثػػرة الجدائخيػة  اىػجالععػجد الجسعيػات فػي التدايػج خاصػة هػع كبعػج ذلػظ بػجأ  ,جسعية الخاشػجية

كهشاٌزػة  اإلضػخابات ,ػاؿكهذاركة العسل الجسعػي في الثػرة التحخيخية عغ شخيق جسع األه
 بكل الصخؽ. االستعسار

ىذاط السشطسات غيخ الخبحية كضٍخت العجيج هػغ القػػاىيغ التػي تػشطع  ازدٌخ االستقبلؿبعج  -
الػحي  ,2012جػاىفي 12 فػي السػؤرخ 12/06رقػعف أخخ قاىػف ٌػػ قػاىػف العسل الجسعػي ككا

تجسػػع هػػغ األشػػخاص الصبيعيػػيغ أك السعشػػػييغ يتأسػػذ عمػػى قاعػػجة عػػخؼ الجسعيػػة عمػػى أىٍػػا 
يزػػػع ٌػػػؤال  األشػػػخاص برػػػفة تصػعيػػػة  ,تعاقجيػػػة لسػػػجة قػػػج تكػػػػف هحػػػجكدة أك غيػػػخ هحػػػجكدة

تذػػػجيع الشذػػػاشات فػػػي هختمػػػف هعػػػارفٍع ك هػػػػاردٌع لغػػػخض تخقيػػػة ك ك  لٍػػػجؼ غيػػػخ ربحػػػي,اك 
يخيػػة السيػػاديغ ال سػػيسا السٍشيػػة, االجتساعيػػة, العمسيػػة, الجيشيػػة, التخبػيػػة, الثقافيػػة, البي يػػة, الخ

 .اإلىداىيةك 
لتي تشطع كيفيػة تأسػيذ الجسعيػات إف القاىػف األساسي لمجسعيات جا  بالعجيج هغ القػاعج ا -
ا كهرادر هػاردٌا ك  الذخكطك   حل الجسعيات.اعات ك حل الشد الػاجب تػفٌخ

خض العسػػػل الجسعػػػػي فػػػي الجدائػػػخ هثػػػل: ٌشػػػاؾ العجيػػػج هػػػغ السذػػػاكل كالسعػقػػػات التػػػي تعتػػػ -
 ,هذػػػاكل التدػػػييخ اإلداري  ,القيػػػػد القاىػىيػػػة ,صػػػعػبة الحرػػػػؿ عمػػػى السقػػػخ ,هذػػػاكل التسػيػػػل

 الدياسية السؤثخة عمى عسل الجسعيات . ٌاتااالتجتحد  الجسعيات كضٍػر 
كتشذػػيط العسػػل الجسعػػػي البػػج هػػغ تػػػفخ بعػػس اآلليػػات هثػػل تقػػجيع هػػشح كهػػغ أجػػل تفعيػػل  -

تػجريب كتكػػيغ  ,ات كتدػٍيبلت قاىػىيػةتقجيع إعفػا  ,عجات هالية كهادية هغ شخؼ الجكلةكهدا
 السػارد البذخية في إدارة العسل الخيخي.

ػػع األىذػػصة التػػي تػػجرس حاجػػات كرغبػػات أفػػخاد السجتسػػع هٍسػػا  -  اختمػػفيعػػج التدػػػيق هػػغ ٌأ
ىذاط السشطسات سػا ا كاىت ٌادفة لمخبح أك غيخ ٌادفػة لمػخبح كالسشطسػات غيػخ الخبحيػة تقػـػ 

ػج باسػتغبلؿ تذػجيع كجػح   ,افٍا التدػػيقية هثػل جسػع التبخعػاتالشذػاط التدػػيقي فػي تحقيػق ٌأ
كالتػػػخكيج عػػػغ شخيػػػق  ,تحقيػػػق حاجػػػات السدػػػتفيجيغ كرغبػػػاتٍعالستبػػػخعيغ كإدارة العبلقػػػة هعٍػػػع ك 

 تقجيع خجهات هختمفة. ,سختمف أىذصة السشطساتاإلعبلىات ل
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ٌشاؾ العجيج هغ الرعػبات التي تعتخض الشذاط التدػيقي داخل ٌحي السشطسات هثػل عػجـ  -
صػػعػبة الدػػيصخة عمػػى الف ػػات  ,صػػعػبة الػػتحكع فػػي تجدئػػة األسػػػاؽ ,تػػػفخ السػػػارد التدػػػيقية

 ضعف التػجً الدػقي لجى هدؤكلي ٌحي السشطسات. ,السدتٍجفة
ع األىذصة التدػػيقية التػي  يعج - السديج التدػيقي الخجهي لجى السشطسات غيخ الخبحية هغ ٌأ
ز فػػي تقػػجيع الخػػجهات الستشػعػة التػػي تحقػػق السشػػافع لمسدػتفيجيغ كتذػػجع الستبػػخعيغ كتٍػػتع خػتت

ع كآرائٍػػع عػػغ شخيػػق العسميػػات  السختمفػػة هثػػل اإلعبلىػػات كتشذػػيط التبخعػػات  االترػػاليةبأفكػػاٌر
 قات العاهة.كإدارة العبل

ػػجاؼ السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة  - ػػع األىذػػصة التػػي تتحقػػق ٌأ تعػػج اإلسػػتخاتيجية التدػػػيقية هػػغ ٌأ
فٍػػي تقػػـػ بتحميػػل عشاصػػخ البي ػػة الجاخميػػة  ,اإلسػػتخاتيجيكالسحػػجدة هدػػبقا فػػي عسميػػة التخصػػيط 

كسػا أف ٌشػاؾ صػعػبات تعتػخض  ,القػة كالزعف كالفػخص كالتٍجيػجات كالخارجية كتحجيج ىقاط
 اقتشػػاععػجـ  ,هثػل التكػػاليف الساديػة كالسعشػيػة عسػل التخصػيط اإلسػتخاتيجي فػػي ٌػحي السشطسػات

إف الرػعػبات الدػابقة تػؤثخ بذػكل  ,ة التدػػيق فػي ٌػحي السشطسػات...ال السػجرا  بعسميػالقػادة ك 
كقرػػر الشذػاط ضػعف  إلػىيػؤدي  كبيخ كهباشػخ عمػى إدارة التدػػيق فػي ٌػحي السشطسػات هسػا

ػػػع األىذػػػصة التػػػي تكتذػػػف الحاجػػػات  كتحقػػػق األٌػػػجاؼ كتػصػػػل  التدػػػػيقي الػػػحي يعػػػج هػػػغ ٌأ
 األفكار.

ػحا ألف ٌػحي السػاقػع  االجتسػاعيإف هػاقع التػاصل  - لٍػا أثػخ كبيػخ عمػى الشذػاط التدػػيقي ٌك
ػػي هتػػػفخة بدػػٍػلة كلٍػػا شػػعبية كبيػػخة هػػغ خػػبلؿ تعبيػػخ األفػػخاد عػػغ ع رأيٍػػع كتفػػاعمٍ هجاىيػػة ٌك

العجيػػج هػػغ السشطسػػات غيػػخ الخبحيػػة كخاصػػة الجسعيػػات  اسػػتصاعتحيػػث  ,حػػػؿ قزػػايا هعيشػػة
ٌػػػحي السػاقػػػع فػػػي تأديػػػة ىذػػػاشاتٍا التدػػػػيقية هثػػػل التػػػخكيج ألعسالٍػػػا كاإلعػػػبلف عػػػغ  اسػػػتغبلؿ

هػػع الستبػػخعيغ كالتػاصػػل هػػع  كاالترػػاؿخػػجهاتٍا كالتفاعػػل هػػع هعجبيٍػػا كالػػخد عمػػى هقتخحػػاتٍع 
 كتمبيتٍا عبخ ٌحي السػاقع. احتياجاتٍعتاجيغ كشخح السدتفيجيغ كالسح

ع عػاهل ىجاح التدػيق عبػخ هػاقػع التػاصػل  - أىػً البػج هػغ التفاعػل كالػخد  االجتسػاعيهغ ٌأ
تٍجؼ أكبػػػػخ عػػػػجد هسكػػػػغ هػػػػغ القيػػػػاـ بحسػػػػبلت إعبلىيػػػػة تخػػػػجـ السجتسػػػػع كتدػػػػ ,عمػػػػى الجسٍػػػػػر

 اسػػػتخجاـغػػػة كاضػػػحة كتجشػػػب ل اؿسكاسػػػتعترػػػسيع إعبلىػػػات جحابػػػة بػػػألػاف هختمفػػػة  ,الستتبعػػػيغ
الػقػػػػت  اختيػػػػار ,تعبػػػػخ عػػػػغ كضػػػػع السشطسػػػػة الخهػػػػػز الغاهزػػػػة كاإلشػػػػارات كالرػػػػػر التػػػػي ال

 قياس فعالية الشجاح كتحميل ىتائج العسل. ,ىيةالسشاسب لعخض الخسائل اإلعبل
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ا ٌحي السػاقع كأداة تدػيقية في السشطسات غيخ الخبحيػة أىٍػا تقػػ  - ع السدايا التي تػفٌخ ـ هغ ٌأ
كجسػػػع كتحميػػػل  ,جسيػػػع الف ػػػات إلػػػىكالػصػػػػؿ  كاالىتذػػػار ,بتحدػػػيغ جػػػػدة العسميػػػات الجاخميػػػة

 السعمػهات السختمفة حػؿ الدػؽ السدتٍجؼ. 
 ثانيا : نتائج الجانب السيجاني )التصبيقي (

خػػبلؿ الجراسػػة السيجاىيػػة تػصػػمشا الػػى هجسػعػػة هػػغ الشتػػائج التػػي سػػشتصخؽ اليٍػػا فػػي الشقػػاط هػػغ 
 التالية:

عيشػػة الجراسػػة كالتػػي تتعمػػق بالجسعيػػات أف هعطػػع هدػػؤكلي  أضٍػػخت الشتػػائج الخاصػػة بػػأفخاد -
سػػشػات , كلٍػػا  3ٌػػحي الجسعيػػات هػػغ ف ػػة الػػحكػر, كسػػا أف هعطسٍػػا ذك خبػػخة كبيػػخة تفػػػؽ 

رياضػػي كيميٍػػا  ديشػػيثػػع لكػػغ أغمبٍػػا ذك ىذػػاط إجتسػػاعي فػػي هجػػاؿ عسمٍػػا أىذػػصة هختمفػػة 
 .عمى تػالي كثقافي

الػحي  حميل ىتائج إجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ السحػر األكؿ هػغ اإلسػتبيافهغ خبلؿ ت -
مػ  يدػػػتخجـ ٌػػػي أسػػػ سػاقػػػعٌػػػحي ال  أضٍػػػخت أف يتعمػػػق ببسػػػتخجاهات السػاقػػػع اإلجتساعيػػػة

ػػػحا يػػػجؿ عمػػػى االٌسيػػػة إلىذػػػا  صػػػفحات لجسع ع بشدػػػبة هختفعػػػة ٌك يػػػاتٍع هػػػغ كجٍػػػة ىطٍػػػٌخ
ة هدايػػا ٌػػحي السػاقػػع بالشدػػبالجسعيػػات, كسػػا أف  البالغػػة لٍػػحي السػاقػػع فػػي التعخيػػف بشذػػاط 

ٍع هسايػػػػجؿ عمػػػػى أف ٌػػػػحي السػاقػػػػع ٌػػػػي اإلعػػػػبلف عػػػػغ خػػػػجهات جسعيػػػػت لػػػػخأي أفػػػػخاد العيشػػػػة
 إستخجهت كأدكات تخكيجية لسختمف الخجهات كالشذاشات.

 األكثػػخ فعاليػػة  كإسػػتخجاها السػقػػع لقػػج أضٍػػخ تحميػػل ىتػػائج إجابػػات أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة أف  -
ع  هسايػػػػجؿ أف ٌػػػػحا السػقػػػػع األكثػػػػخ إىتذػػػػارا  ٌػػػػػ هػقػػػػع الفػػػػيذ بػػػػػؾحدػػػػب كجٍػػػػة ىطٍػػػػٌخ

هقارىػػػػة هػػػػع السػاقػػػػع األخػػػػخى هثػػػػل التػػػػػيتخ كاليػتػػػػػ   كإسػػػػتخجاها بالشدػػػػبة لعيشػػػػة الجراسػػػػة
هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي ٌػػي أسػػمػ  يدػػتخجـ لمكذػػف , باالضػػافة الػػى أف كاالىدػػتغخاـ 

ع. عمػهات كاألفكارتبادؿ السك  عغ حاجات السدتفيجيغ  حدب كجٍة ىطٌخ
السػاقػػػع بالشدػػػبة لٍػػػع بسجسػعػػػة هػػػغ السدايػػػا هثػػػل  حدػػػب إجابػػػات أفػػػخاد العيشػػػة تتستػػػع ٌػػػحي  -

  كالسحافطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً                                                      رجسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الالتػاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالتفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
, كسػػا اف لٍػػا  التػسػػع كالشسػػػ فػػي خػػجهات جسعيػػتكع ,تصػػػيخ الخػػجهات الخاصػػة بالجسعيػػة

ىذػػخ االفكػػار ك  اىتٍػػاؾ الحقػػػؽ الخاصػػةتػػؤدي الػػى  عيػػػ  حدػػب رأيٍػػع كػػػف ٌػػحي السػاقػػع
 .فداد العبلقات االجتساعية كالعسميةك  زيادة التكاليف كالجٍجك  الدي ة كتزميل الحقائق
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                                        يػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػفخأف بعػػػػػػػػػس إدارات الجسع تتحميػػػػػػػػػل إجابػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػخاد العيشػػػػػػػػػة أضٍػػػػػػػػػخ  عشػػػػػػػػػج -
أفزػل إسػتعساؿ كتبشػي ٌػحي  السػارد البذخية كالسادية إلستعساؿ هػاقع التػاصػل اإلجتسػاعي

كالعسػل  ٍػعيػجػج تعػارض بػيغ هبػاد  عسمالسػاقع ضسغ خصصٍػا اإلسػتخاتيجية , كسػا أىػً ال
ع , فٍػػع يذػػجعػف  عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي األفكػػار السصخكحػػة  حدػػب كجٍػػة ىطػػٌخ

 .اقع سػ ٌحي العبخ 
 هغ اإلستبياف اد عيشة الجراسة حػؿ السحػر الثاىيهغ خبلؿ تحميل ىتائج إجابات أفخ  -

يل ىتائج البعج األكؿ الحي يتعمق تبيغ هغ خبلؿ تحم كالستعمق بالشذاط التدػيقي
كسيمة بيع  بالشدبة لٍع ٌػهفٍـػ التدػيق  الحطشا أف بالسسارسة التدػيقية في الجسعيات

بشدبة هختفعة هسايجؿ عمى أف هدؤكلي ٌحي الجسعيات لٍع تػجً تجاري كبيعي  كربح فقط
هفٍـػ التدػيق لجيكع ٌػ ىقل كتبادؿ االفكار ك لسفٍـػ التدػيق بيشسا ٌشاؾ هغ يخى أف 

ػ أيزا عسمية  السعمػهات السختمفة  .السدتفجيغبحث ك تمبية رغبات كحاجات ٌك
كهػغ بػيغ ٌػحي  داخػل إداراة الجسعيػات, أف ٌشاؾ صعػبات كبيػخة فػي هسارسػة التدػػيق كسا -

عػػجـ القػػجرة عمػػى ,عػػجـ كجػػػد الػسػػائل الساديػػة , عػػجـ  تقيػػيع فاعميػػة التدػػػيقالرػػعػبات: 
ضػػػػعف التػجػػػػً التدػػػػػيقي ,  عػػػػجـ التػػػػأثيخ عمػػػػى السجسػعػػػػات السدػػػػتٍجفة,  تجدئػػػػة الدػػػػػؽ 

 .لجيكع
يػػل ىتػػائج البعػػج الثػػاىي هػػغ السحػػػر الثػػاىي إلسػػتبياف الجراسػػة كالسػجػػً ؿ تحمتبػػيغ هػػغ خػػبل -

االٌػػػػػجاؼ  فػػػػػي الجسعيػػػػػات الحطشػػػػػا أف التدػػػػػػيقيةباألٌػػػػػجاؼ الػػػػػحي يتعمػػػػػق لعيشػػػػػة الجراسػػػػػة 
تمبيػة جسعيػاتٍع بشدػبة هختفعػة , باإلضػافة الػى  ٌػي تحدػيغ هػجاخيل ٍػعشدػبة لالتدػيقية بال

تحدػػػػيغ هدػػػػتػى ك  ,التػسػػػػع كالشسػػػػػ فػػػػي ىذػػػػاشاتٍاكتحقيػػػػق  ,حاجػػػػات كرغبػػػػات السدػػػػتفيجيغ
سٍا تحقيقكدب الستبخعيغ الججد كالسحافطة عمى الحالييغ , ك  الخجهات السقجهة البقػا   كٌأ

 .كاالستسخارية
تستػػاز  ٍععسميػػة تحجيػػج الٍػػجؼ الدػػػقي لػػجيكسػػا أف التحميػػل لػػشفذ البعػػج الثػػاىي أضٍػػخ أف  -

ػحا ىطػخا لشػػع الخػجهات التػي تقػجهٍا الجسعيػات كالتػي  هبشية عمى التػقعاتك بالرعػبة  , ٌك
 .رغبات كحاجات السدتفجيغصعبة كهختمفة كتتشػع حدب تستاز بخرائز 
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 أها عغ تحميل البعج الثالث لشفذ السحػر الحي يتعمق باإلستخاتيجية التدػيقية أضٍخ أىٍا -
جاف هدؤكلي الجسعيات أداة تداعج بشدب  الفخص التدػيقيةالبحث عغ ك  ٍعفي تحجيج ٌأ

ع , كسا تعتبخ عاهل هع في الت تداعجأداة  حدب إجاباتٍع هختفعة حدب كجٍة ىطٌخ
الخاصة لساتعخفً  االستجابة لحاجات الدػؽ هغ أجل الجاخمية ك  هتغيخات البي ة الخارجية

 ٌحي الجسعيات هغ شبيعة عسل حداسة كبي ة تستاز بالتغيخ السدتسخ كهشافدة شجيجة.
هؤشخ كاضح عمى  حدب رأي أفخاد عيشة الجراسة ىجاح اإلستخاتيجية التدػيقية كسا أف -

في إدارات الجسعيات هحل الجراسة , باالضافة الى أف ىجاح عسل  تطافخ جٍػد العاهميغ
تي تعتسج عميً ٌحي لتخصيط االستخاتيجي الا ٌحي الجسعيات دليل كاضح عمى دقة

جافٍا كتحقيقٍا.  الجسعيات في تحجيج ٌا
بالسحػر الثاىي كالحي يتعمق بالسديج التدػيقي  الخاصةأها عغ تحميل ىتائج البعج الخابع  -

ا  التي تقجهٍا ٌحي الجسعيات فبف ٌشاؾ العجيج هغ الخجهات داخل ٌحي الجسعيات ببعتباٌر
أشيا  , كتقجيع  جيغيتقجيع خجهات هختمفة لمسدتفهثل  العشرخ األكؿ هغ السديج التدػيقي

حا ىطخا لصبيعة  جيغيتقجيع التبخعات لمسدتفيقـػ ب, لكغ أغمبٍا  ٍعهمسػسة ل كالسحتاجيغ ٌك
 الشذاط االجتساعي التي تسارسً أغمب الجسعيات هحل الجراسة.

السديج  العشرخ الثاىي هغ  أها عغ تحميل ىتائج إجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ -
ػ عسمية تحجيج سعخ جاتتع حدب فبف ٌحي العسمية  الشذاط التدػيقي ٌك  الخاصة ٍعفٌأ

ثع  قج تكػف ٌحي االٌجاؼ زيادة هجاخيل الجسعيات كزيادة حجع التبخعات , بشدبة هختفعة
 .أسعار السشافديغ ثععغ شخيق تكاليف  تحجيج سعخ الشذاط تميٍا عسمية

السديج  العشرخ الثالث هغ  تحميل ىتائج إجابات أفخاد عيشة الجراسة حػؿ كسا أف -
ػ التدػيقي  حدب  تػزيع ىذاط الجسعيات التي بيشت أف عسمية التػزيع تكػف  عسميةٌك

حا هغ أجل كدب أكبخعجد هسكغ هغ الستبخعيغ كالسحافطة  رغبة الستبخعيغ بشدبة عالية ٌك
عبخ أك  عبخ العجيج هغ القشػات الستشػعةعمى الحالييغ , ككحلظ تػزيع هختمف الشذاشات 

 .قشاة كاحجة
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السديج التدػيقي  العشرخ الخابع هغ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ تحميل ىتائج إجابات كبعج -
ػ عسمية الحطشا أف أغمب إجاباتٍع كاىت تخكد عمى أف الٍجؼ هغ التخكيج  التخكيج ٌك

تعخيف الستبخع الحالي  ري كسا أىً كسيمة تٍجؼ الىالتأثيخ عمى الستبخع ببتخاذ قخاٌػ 
تساـ الستبخع بالسشتج الخيخي كبالجسعية إثارةك  كالسختقب بالسعمػهات عغ الشذاط الخيخي   ٌا

حا يجؿ عمى كجػد كعي لجى هدؤكلي ٌحي الجسعيات بأٌسية  ع , ٌك حدب كجٍة ىطٌخ
جافً التدػيقية هغ خبلؿ التعخيف بأىذصتٍع كجح  الستبخعيغ كإثارة  عشرخ التخكيج كٌأ

تساـ أفخاد السجتسع  .ٌإ
خ كجح  الجسٍػر حدب كجٍة ىطخ كسا أف عشرخ اإلعبلف يمعب دكرا كبيخا في التأثي -

ع عشرخ هغ عشاصخ السديج التخكيجي  أفخاد عيشة الجراسة ببعتبار أف اإلعبلف يعج ٌأ
كترسيسات  كسائل إعبلهية هتعجدة حيث أف هدؤكلي ٌحي الجسعيات أغمبٍع يدتعسمػف 

ا, فٍي أيزا تمجأ  السعمػهاتكتبادؿ  ىقل  جحابة إلعبلىاتٍع هغ أجل بيشٍا كبيغ جسٍػٌر
 .عسمية تشذيط التبخعات في األسػاؽ الخيخية كالسعارض العاهة كالخيخية كالٍجايا الى

جاؼ الجسعية ل يدتعيغ هعطع هدؤكلي الجسعيات بالعبلقات العاهة كأداة  - ئلعبلـ عغ ٌأ
 الئٍعتذجيع ركح االىتسا  لجى العاهميغ في الجسعيات كزيادة ك ك  كأكجً ىذاشٍا

ع تساـ هغ شخؼ السدؤكليغ بتػضيف  حدب كجٍة ىطٌخ حا يجؿ عمى أف ٌشاؾ ٌإ ٌك
جافٍع , فأغمب إجابات أفخاد العيشة تخى  عشاصخ السديج التخكيجي كإستغبللً في تحقيق ٌأ

 ٍعهتابعة اقتخاحاتك  عرسع صػرة جيجة لجى جسٍػٌرٌػ  بأف الٍجؼ هغ العبلقات العاهة
 الخاصة بٍا. تصػيخ السػارد الساليةك حػؿ ها يتعمق بالجسعية  ئٍعكآرا

حا ببعتبار أف البيع الذخري هغ   - ميغ ٌك تساها كبيخا بتػضيف أفخاد هٌؤ تػلي الجسعيات ٌإ
ع كسائل جسع التبخعات  كسا أىً كسيمة إتراؿ فعالة لمتفاعل هعٍع جح  الستبخعيغ ك ٌأ

ع , كسا يحخص هقجهي الخجهات تقجيع  بالجسعيات هحل الجراسة عمى حدب كجٍة ىطٌخ
سػا ا كاىػا  اتٍع كتؤدي الى تصػيخ كفا اتٍعلية تعكذ هٍار خجهات ذات جػدة عا
ا سػا ا كاىػا عاهميغ أكهتعاهميغ هغ أجل هػضفيغ أك هتصػعيغ  .ضساف ثقة جسٍػٌر
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إتزح أف الجاىب السادي لمجسعية لً دكرا  هغ خبلؿ تحميل إجابات أفخاد عيشة الجراسة -
ع, فٍع ي دعػف لجعل كبيخا في التأثيخ عمى سمػؾ كإدراؾ الستبخع حدب كجٍة ىطٌخ

هسايجؿ عمى أف ٌؤال  لجيٍع كعي فيسايخز  الجاىب السادي لٍا أكثخ جاذبية كراحة
  هة.الجاىب السادي السمسػس الحي يجعع الجاىب غيخ السمسػس لسختمف الخجهات السقج

لجخػؿ كهغادرة  ةيشياإلجخا ات الخكت ليإلى تقم بالشدبة ألفخاد عيشة الجراسة تؤدي العسميات -
كفقا لججكلة هخصط  جيااللتداـ بالسػاع , فٍي تداعج عمى السدتفيج كالستبخع هغ الجسعية

ع. لٍا ةيالكفا ة كالفاعم قيتحق هغ أجللٍا   حدب كجٍة ىطٌخ

 الفخضيات  إختبار نتائجثالثا : 
هػػػغ خػػػبلؿ تحميػػػل الجاىػػػب التصبيقػػػي تػصػػػمشا الػػػى إختبػػػار الفخضػػػيات السصخكحػػػة سػػػابقا كالتػػػي 

 سػؼ ىقـػ بذخحٍا في الشقاط التالية :
كالتػػي  الجسعيػػات صػػحة الفخضػػية األكلػػىأكػػجت إجابػػات أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة كالستسثمػػة فػػي  -

أي أف ٌػػػػحي سػاقػػػػع التػاصػػػػل اإلجتسػػػػاعي لػػػػجى عيشػػػػة الجراسػػػػة ل ً يػجػػػػج إسػػػػتخجاـتبػػػػيغ أىػػػػ
الجسعيات تدتخجـ هػاقع التػاصل االجتساعي في تدييخ ىذاشاتٍا , كسا أىٍا تدػتغمٍا فػي 

ا.  عخض خجهاتٍا كتبادؿ السعمػهات كىقل األفكار بيشٍا كبيغ جسٍػٌر
مق بالشذاط التدػػيقي التي تتع صحة الفخضية الثاىيةكسا أكجت إجابات أفخاد عيشة الجراسة  -

تخكيجػي  ج أف ٌشػاؾ هسارسػة تدػػيقية هعتبػخة كىذػاطفمقػج بيشػت الشتػائ داخل ٌحي الجسعيات
كتدػيقي البأس بً فٍػػ يػجؿ عمػى كعػي السدػؤكليغ بأٌسيػة التدػػيق فػي تدػييخ الجسعيػات 

جافٍا كتحقيقٍا أيزا.  كتحجيج ٌأ
 هدػػاٌسة هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعيأهػػا عػػغ إختبػػار الفخضػػية الخابعػػة التػػي تتعمػػق بسػػجى   -

كالػحي أخػحىا عمػى  في تعديد الشذاط التدػيقي لػجى السشطسػات غيػخ الخبحيػة بذكل إيجابي
حيػػػث أضٍػػػخت الشتػػػائج ىفػػػي سػػػبيل السثػػػاؿ الجسعيػػػات كالتػػػي تتفػػػخع الػػػى أربعػػػة فخضػػػيات , 

هسارسػػػػة  فػػػػي  االجتسػػػػاعيػاقػػػػع التػاصػػػػل الفخضػػػػية الفخعيػػػػة األكلػػػػى التػػػػي تتعمػػػػق بػػػػجكر ه
الجسعيػات هسايػجؿ عمػى أف إسػتخجاـ ٌػحي السػاقػع يكػػف برػفة عذػػائية ٌحي  لجىالتدػيق 

تبػػػادؿ السعمػهػػػات ك  رػػػفحاتالإىذػػػا   كلعػػػجة أغػػػخاض لػػػيذ فقػػػط هسارسػػػة التدػػػػيق هثػػػل
حدػػػػب رأي أفػػػػخاد عيشػػػػة  لكذػػػػف عػػػػغ حاجػػػػات السدػػػػتفيجيغغ كاجػػػػح  الستبػػػػخعير ك كاألفكػػػػا
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ق فػي ٌػػحي الجسعيػات تعتخضػػً هجسػعػة هػػغ الرػػعػبات , كسػػا أف هسارسػة التدػػػي الجراسػة
عػػجـ ك  عػػجـ القػجرة عمػػى تجدئػة الدػػػؽ ك  ةعػجـ كجػػػد الػسػػائل الساديػ كسػا ذكخىػػا سػابقا هثػػل :

....ال , كبالتػػالي سػػػؼ عػػجـ  تقيػػيع فاعميػػة التدػػػيقك  التػػأثيخ عمػػى السجسػعػػات السدػػتٍجفة
الجتسػػاعي أكثػػخ حدػػب رأي أفػػخاد تػػدداد صػػعػبات هسارسػػة التدػػػيق عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل ا

العيشػة عمػػى عكػػذ هاتصخقشػػا إليػً فػػي الجاىػػب الشطػػخي الػحي يبػػيغ أف ٌػػحي السػاقػػع لٍػػا دكر 
كبالتػػػالي أفػػػخاد ٌػػػحي العيشػػػة يجٍمػػػػف  ي هسارسػػػة التدػػػػيق كتعػػػج أداة تدػػػػيقية فعالػػػةكبيػػػخ فػػػ

 االٌسية التدػيقية لٍحي السػاقع.
التػػػي تتعمػػػق بػػػجكر هػاقػػػع التػاصػػػل  يػػػة الثاىيػػػةىفػػػي الفخضػػػية الفخعكأضٍػػػخت ايزػػػا الشتػػػائج  -

ٌػػحي الجسعيػػات هسايػػجؿ عمػػى أف تحقيػػق دػػػيقية لػػجى فػػي تحقيػػق األٌػػجاؼ الت اإلجتسػػاعي
ػػجاؼ ٌػػحي الجسعيػػات لػػيذ لػػً عبلقػػة بسػػجى إسػػخجاـ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي حدػػب  ٌأ

التػسػػع  كٍع تحدػػيغ هػػجاخيمتكسػػغ االٌػػجاؼ التدػػػيقية  رأي أفػػخاد العيشػػة بػػل ٌػػع يػػخكف أف
, عمػػى عكػػذ الجاىػػب الشطػػخي البقػػا  كاالسػػتسخارية ع هػػغ أجػػل ضػػسافكالشسػػػ فػػي ىذػػاشاتٍ

الحي تع التصخؽ حيث ضٍػخ أف ٌػحي السػاقػع لٍػا دكر كبيػخ فػي تحقيػق األٌػجاؼ التدػػيقية 
هثػػػػل عسميػػػػة جػػػػح  الستبػػػػخعيغ عػػػػغ شخيػػػػق التفاعػػػػل هػػػػع هشذػػػػػرات صػػػػفحات الجسعيػػػػات 

تسػػاـ كاضػػح هػػغ باالضػػافة الػػى عػػخض كتقػػجيع الخػػجه ات السختمفػػة ,كبالتػػالي ٌشػػاؾ عػػجـ ٌإ
جاؼ الجسعيات.  شخؼ أفخاد عيشة الجراسة حػؿ هجى هداٌسة ٌحي السػاقع في تجقيق ٌأ

اعي سػاقػع التػاصػل االجتسػكالتي تتعمق ب لفخضية الفخعية الثالثةىفي اكسا تبيغ هغ الشتائج  -
,حيث هػػػغ خػػػبلؿ عيشػػػة الجراسػػػة ىدػػػػيقية لػػػجيجػػػابي فػػػي ىجػػػاح اإلسػػػتخاتيجية التاإل ٌػػػادكر ك 

تبػػيغ أف أفػػخاد ٌػػحي العيشػػة  تحميػػل إجابػػات أفػػخاد عيشػػة الجراسػػة حػػػؿ اإلسػػتخاتيجية التدػػػيقية
سية اإلسػتخاتيجية التدػػيقية فػي تحجيػج كتحقيػق األٌػجاؼ التدػػيقية ببعتبػار  يعمسػف هجى ٌأ

كسػا أف  لبي ػة الجاخميػةتحميػل اك  عاهل هع هتغيخات البي ة الخارجيػةفي التأىٍا أداة تداعجٌع 
هدػػػػػؤكلي ٌػػػػػحي الجسعيػػػػػات يعتسػػػػػجكف عمػػػػػى التخصػػػػػيط اإلسػػػػػتخاتيجي لشجػػػػػاح اإلسػػػػػتخاتيجية 

فٍػػع يٍتسػػػف بتصبيػػق هبػػاد  اإلسػػتخايجية التدػػػيقية فػػي الػاقػػع دكف المجػػػ  الػػى التدػػػيقية, 
تػجػج  , لكػغ فػي الجاىػب الشطػخي  حدػب رأيٍػع العالع اإلفتخاضي كإسػتخجاـ هػاقػع التػاصػل

ػعػػػة هػػػغ الخصػػػػات تدػػػاعج السشطسػػػات كالجسعيػػػات فػػػي ىجػػػاح االسػػػتخاتيجية التدػػػػيقية هجس
فػػػي العسػػػل عمػػػى كسػػػائل التػاصػػػل  هثػػػل تػػػػفيخ الػقػػػت عبػػػخ هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي
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 كحدػغالحسػبلت ك التكثيػف هػغ  تحجيج صػت السؤسدة عمى هػاقع التػاصلك االجتساعي 
تحجيػػج سياسػػية السؤسدػػة هػػع هػاقػػع االدا  كػػل فتػػخة هػػع قيػػاس ك ضػػخكرة اختيػػارات القشػػػات 

, كبالتالي يجب عمػى افػخاد العيشػة أف يصمعػػا عمػى ٌػحي السخاحػل كفٍسٍػا كتصبيقٍػا التػاصل
  هغ اجل دعع اإلستخاتيجية التدػيقية عبخ ٌحي السػاقع.

 تعمقكالتي ت إثبات صحتٍافتبيغ هغ خبلؿ تحميل الشتائج  خابعةالفخضية الفخعية الأها  -
ػػاالتػاصػػل االجتسػػاعي سػاقػػع ب  جسعيػػات هحػػل الجراسػػةتدػػػيقي لػػجى الدعػػع السػػديج ال يفػػ كدكٌر

هسايجؿ عمى أف ٌحي السػاقع إستخجهت كعشرخ هغ عشاصخ السديج التدػيقي خاصػة عشرػخ 
ػع السػاقػع  التخكيج كدعع اإلعبلف عبػخ ٌػحي السػاقػع خاصػة هػقػع الفػيذ بػػؾ الػحي يعػج هػغ ٌأ

ػػػػا اإلجتساعيػػػػة التػػػػي تعتسػػػػج عميٍػػػػا ٌػػػػحي الجسعيػػػػات فػػػػي الػصػػػػػؿ الػػػػ ػػػػا كىذػػػػخ أفكاٌر ى جسٍػٌر
    .كخجهاتٍا كجح  الستبخعييغ

كفػػػي األخيػػػخ يسكػػػغ القػػػػؿ أف هػاقػػػع التػاصػػػل االجتسػػػاعي إسػػػتصاعت أف تدػػػاٌع فػػػي تعديػػػد 
عسمية دعع السديج التدػػيقي كلػػ بشدػبة قميمػة فػي ٌػحي الجسعيػات في خاصة  التدػيقيالشذاط 

السػاقػػػع هازالػػػت تدػػػاٌع فػػػي ىجػػػاح الشذػػػاط التدػػػػيقي فػػػي  التػػػي تعػػػج عيشػػػة الجراسػػػة إال أف ٌػػػحي
العجيػػػج هػػػغ السؤسدػػػات كالسشطسػػػات السختمفػػػة بػػػل أصػػػبحت عبػػػارة عػػػغ إسػػػتخاتيجيات تدػػػػيقية 

بب تدايػػج هدػػتخجهي ٌػػحي السػاقػػع اإلجتساعيػػة كتدايػػج ضٍػػػر أىػػػاع اليسكػػغ اإلسػػتغشا  عشٍػػا بدػػ
ػػػحا الشجػػػاح يعػػػػد الػػػى  هختمفػػػة بخرػػػائز ججيػػػجة كفعالػػػة , كسػػػا رأيشػػػا فػػػي الجاىػػػب الشطػػػخي ٌك

عػػغ شخيػػق تصبيػػق هبػػاد  التدػػػيق التقميػػجي عمػػى  أقدػػاـ التدػػػيق دات قػػاـ بٍػػا هدػػؤكليهجٍػػػ 
ػػػػا , كبالتػػػػالي أصػػػػبح تكشػلػجيػػػػا اإلترػػػػاالت كاألتقشيػػػػات حجيثػػػػة سػػػػاعجت  ىتخىػػػػت عمػػػػى ضٍػٌر

ا جعػػػل ٌػػػحي سػػػذػػػصة التدػػػػيقية كتحػػػجيثٍا هلتصػػػػيخ األى التدػػػػيق يدػػػتخجـ تكشػلػجيػػػا األىتخىػػػت
 أدكات تدػيقية ٌاهة لجى العجيج هغ السؤسدات السختمفة الشذاط. السػاقع

 ثالثا: التػصيات
كالتػصيات التػي تتعمػق  االقتخاحاتهجسػعة هغ  إلىئج الجراسة الدابقة تػصمت هغ خبلؿ ىتا

بسػضػػػػػػع الجراسػػػػػة لعمٍػػػػػا تفيػػػػػج هػػػػػجرا  كهدػػػػػؤكلي الجسعيػػػػػات ك السشطسػػػػػات فػػػػػي إدارة الشذػػػػػاط 
ي كسا ,االجتساعيالتدػيقي عبخ هػاقع التػاصل   يمي : ٌك

ضػػخكرة تحػػجيث الرػػفحات عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي الخاصػػة بالجسعيػػات برػػفة  -
 لمسٍتسيغ جسيع السعمػهات كالخجهات الٍاهة.هدتسخة كجعمٍا أكثخ جاذبية,حيث تػفخ 
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اإلٌتسػػاـ بترػػسيع السػقػػع اإلجتسػػاعي لمجسعيػػة بأفزػػل الصػػخؽ كتكػػػف ٌػػحي العسميػػة هبشيػػة  -
 عمى رغبات كتفزيبلت السعجبيغ هغ أجل كدب أكبخ عجد هسكغ هشٍع.  

ت اإلستغبلؿ األهثل لمجاىب اإليجػابي لٍػحي السػاقػع هػغ أجػل اإلعػبلف كالتػخكيج عػغ خػجها -
 الجسعيات كالسداعجات التي تقجهٍا لمسحتاجيغ.

جعػػػل هػاقػػػع التػاصػػػل اإلجتسػػػاعي كسػػػيمة ٌاهػػػة لجسػػػع التبخعػػػات عػػػغ شخيػػػق التػػػأثيخ فػػػي  -
ا بأحجث الرػر كالفيجيػات التي تخز السحتاجيغ.  جسٍػٌر

ع كآرائٍػػع بكػػل إحتػػخاـ  - التفاعػػل هػػع الجسٍػػػر كالػػخد عمػػى استفدػػارات االخػػخيغ كتقبػػل أفكػػاٌر
 عٍع بعيجا عغ التجخيح كاألفكار الدي ة.كتجاك  ه

التخكيج لرفحات الجسعيات عبخ جسيػع السػاقػع اإلجتساعيػة الستشػعػة كالسذػٍػرة هػغ أجػل  -
 كدب أكبخ عجد هسكغ هغ السعجبيغ كتحقيق إىتذار كاسع كفعالية لئلعبلىات. 

 تسػػػاعيالسػػػػارد البذػػػخية كالساديػػػة إلسػػػتعساؿ هػاقػػػع التػاصػػػل اإلج عمػػػى الجسعيػػػات تػػػػفيخ -
 ٌػػاالتػاصػػل كالتفاعػػل هػػع جسٍػر  أفزػػل إسػػتعساؿ كإسػػتغبللٍا لرػػالح خجهػػة الجسعيػػات ك

                                                      .كالسحافطة عميً

لشجػػػاح إسػػػتخجاـ  ضػػػسغ هخصصٍػػا العػػػاـ خصػػط إسػػػتخاتيجية ة الجسعيػػػاتإدار  بشػػػيتضػػخكرة   -
ا.ػسع كالشسػ في خجهاتالتهغ أجل  هػاقع التػاصل اإلجتساعي                                           ٍا كتصػيٌخ

قج يكػف الستبخع هغ كاليػة بعيػجة عػغ هقػخ الجسعيػة لػحلظ البػج هػغ تػػفيخ تقشيػة التبػخع عبػخ  -
الحدػػا  هػػغ خػػبلؿ جعػػل أرقػػاـ الحدػػا  هتػػػفخة فػػي صػػفحة جسعيػػة عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل 

 اإلجتساعي.

ػػع  - كسػػائل الحسايػػة اإللكتخكىيػػة لسػقػػع الجسعيػػة كالتػػي تزػػسغ األهػػغ كالثقػػة ضػػخكرة تػػػفيخ ٌأ
لمجسٍػػػػر الستعاهػػػل هػػػع الجسعيػػػة , خاصػػػة فيسػػػايتعمق بالسعمػهػػػات الذخرػػػية كالحدػػػابات 

 كأرقاـ الٍػاتف التي تتعخض لمدخقة أك اإلختخاؽ أك الفيخكسات.
ـ التدػػيق الحػجيث عبػخ البج عمى هدؤكلي السشطسات كالجسعيات الجدائخية اإلقتشػاع بسفٍػػ  -

ي الجسعيات , ألىً يػؤدي حهػاقع التػاصل اإلجتساعي كإقاهة قدع خاص بالتدػيق داخل ٌ
الى دراسة حاجػات كرغبػات الدػػؽ السدػتٍجؼ كتمبيتٍػا كإقاهػة عبلقػة كشيػجة هػع عسبلئٍػع 

جافٍا, بعيجا عغ السفٍـػ التقميجي لمتدػيق كالخبحي كالتجاري .  كتحقيق ٌأ
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رات الفكخيػػة التدػػػيقية عػػغ شخيػػق إقاهػػة أيػػاـ تكػيشيػػة كدراسػػية لفائػػجة هدػػيخي تصػػػيخ السٍػػا -
عاىي هغ قرػػر كبيػخ ٌحي الجسعيات ك اإلحتكاؾ بالخبخا  في هجاؿ إدارة التدػيق ألىٍا ت

 الشذاط التدػيقي. في فٍع

تذػػجيع هدػػؤكلي الجسعيػػات عمػػى حزػػػر السمتقيػػات الػششيػػة كالجكليػػة الستعمقػػة بسػضػػػع   -
ػػػحا هػػػغ أجػػػل  التدػػػػيق التػػػي تقيسٍػػػا الجاهعػػػات كالسعاٌػػػج فػػػي هختمػػػف أىحػػػا  الػػػػشغ , ٌك

 اإلستفادة هغ السجاخبلت كالتػصيات التي تعخضٍا ٌحي السمتقيات.

تحفيد األفخاد العاهميغ في ٌحي الجسعيات عمى تصػيخ هٍاراتٍع التدػػيقية كاإللكتخكىيػة هػغ  -
ػػع العمػػـػ اإلداريػػة التػػي ىػػادت  خػػبلؿ اإلسػػتعاىة بسبػػاد  التدػػػيق الػػجاخمي الػػحي يعػػج هػػغ ٌأ

 بتحديغ كتصػيخ السٍارات التدػيقية لمعاهميغ.

ضػػخكرة تبػػادؿ السعمػهػػات ك األفكػػار بػػيغ الجسعيػػات هػػغ أجػػل اإلسػػتفادة هػػغ بعزػػٍع هػػغ  -
 ىاحية الخصط التدػيقية كالحسبلت التخكيجية.

يقي عبػػخ هختمػػف تػػػفيخ جسيػػع الػسػػائل الساديػػة ك البذػػخية هػػغ أجػػل هسارسػػة الشذػػاط التدػػػ  -
السػاقػػع اإللكتخكىيػػة دكف صػػعػبات كعخاقيػػل التػػي تقػػع أهػػاـ ىجػػاح الخصػػط كاإلسػػتخاتيجيات 

 التدػيقية.

 ك لمسدػتٍمظ تحجيػج هػغ الزػخكرية السػجخبلت بتػػفيخ ذلػظك  الستكاهػل التدػػيقي الشطػاـ بشػا  -
ا التدػيق بحػث إجخا   ك التدػػيق إدارة خػبلؿ هػغ البلزهػة العسميػات إجػخا  ثػع هػغ ك , كغيٌخ
 . 1الجسعيات ألدا  الكاهل االرتقا  إلى يؤدي هسا السشذػدة السخخجات إلى لمػصػؿ ذلظ

 بػاسػصة تحميمٍػا ثػع كهػغ العسػبل , بياىػات تخػديغ هػغلجسعيػة ا يسكػغ هعمػهػات بشػظ تػػفيخ   -

ػا, التدػيققخارت ل السداىج كالتحميل الفخعية كاألىطسة التدػيقية السعمػهات ىطع  كالتػي كغيٌخ

 التػجػً فػي تدػاعج قػخارال لستخػحي هفيػجة هعمػهػات إلػى كتحػيمٍا البياىات هعالجة عمى تعسل

 هػع التػاصػل عسميػة فػي كالذخرػشة فخاديػةاالى هػغ ىػػع تزػفي التدػػيقية, قػخارتٍعل الدػميع

 كرغبػات تفزػيبلت عػغ ىػعيػة هعمػهػات عمػى دااعتسػا التدػػيقية العػخكض يػًكتػج العسيػل

 .2العسبل 

 

                                                           
ابي كمثـػ ,  1 هخجع  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح غيخاليادفة السشطسات في الستبخعيغ أمػال تثسيخ و االجتساعي التدػيقٌك

 248هخجع سبق ذكخي, ص
 160سميساف ,هخجع سبق ذكخي ,ص عجىاف ساـ 2
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 رابعا : آفاق الجراسة

هغ خبلؿ الجراسة الدابقة إستصعشا جسع هعمػهات قيسة هغ هختمف السرادر الستشػعػة , كسػا 
ي كسايمي :  ىصسح الى عخض هجسػعة هغ السػاضيع لعمٍا تكػف هفيجة لبعس الباحثيغ ٌك

أثػػخ اإلعػػبلف عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل اإلجتسػػاعي فػػي زيػػادة حجػػع التبخعػػات لػػجى الجسعيػػات  -
 يخية.الخ

سية العبلقات العاهة عبػخ هػاقػع التػاصػل اإلجتسػاعي فػي تعديػد ثقػة جسٍػػر الجسعيػات  - ٌأ
 الخيخية 

 دكر ىطاـ السعمػهات التدػيقي في تخشيج قخارات السشطسات غيخ الخبحية. -

سية بحػث التدػيق في حل هذاكل السشطسات غيخ الخبحية. -  ٌأ
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 قائسة السخاجع و السرادر:
 / بالمغة العخبية :1
 : الكتب 
يع العيدػي  .1 , بػجكف األكاديسية, القاٌخة, هرخ, الصبعػة األكلػى, السكتبة "التجارة اإللكتخونية:"إبخٌا

 سشة ىذخ.
يع بػغ عمػػي السمحػع .2  الشذػػخ إدارة ,أسـذ الشطخيــة وتصبيقاتيــا ،"السشطســات غيــخ ربحيــة إدارة:"إبػخٌا

 .2004 الخياض, العمسي كالسصابع,
, الصبعػػة األردف عسػاف, كائػػل لمشذػخ كالتػزيػػع, دار ,ي"االلكتخونــ التدــػيق:"يػسػف فػارة أبػػ .3

 . 2010األكلى,
 , دار كشػػز السعخفػة العمسيػة لمشذػخ كالتػزيػع, األردف,"مبادئ التدـػيق االلكتخونـي:"احسج اهججؿ .4

 .2014, الصبعة األكلى
ة لمشذػػػخ يالسكتبػػة العرػػخ قــات، يات، التصبيجي، اإلســتخاتهــيمإدارة التدــػيق، السفــا :"أحسػػج جبػػخ .5

 .2007ع, هرخ, يكالتػز 
 , السكتبػػػة العرػػػخية, السشرػػػػرة, هرػػػخ,"االترـــال الجســـاىيخي  إلـــىمـــجخل  ى:"أحسػػػج دمحم هػسػػػ .6

 .2009, الصبعة األكلى
يع .7 , دار الكتػػػا  الجػػػاهعي, "الججيـــجة األلفيـــةآليـــات التدـــػيق فـــي :"احسػػػج هخسػػػي احسػػػج إبػػػخٌا

 .2015, الصبعة األكلىاإلهارات, 
 .2009 ,لبشاف ىاشخكف بيخكت, لمعمـػ العخبية الجار ,ع"لمجسي الفيذ بػك:"أكليغ عػكي .8
 ,عسػاف كالتػزيػع, لمشذػخ اليػازكي  دار كتصبيقػات, هفػاٌيع ,ي"التدـػيق التخصـيط:"العػبلؽ بذػيخ .9

 .2008, الصبعة األكلى, األردف
 القػػاٌخة, اإلداريػػة,هشذػػػرات السشطسػػة العخبيػػة لمتشسيػػة  ,"التدــػيق االجتســاعي:"العػػبلؽ بذػػيخ .10

 .2011 ,هرخ
الصبعػػة , دار اليػػازكري لشذػػخ كالتػزيػػع, عسػػاف, األردف, "التدــػيق االلكتخونــي:"بذػػيخ العػػبلؽ .11

 .2010, األكلى
هؤسدػػة  هػػجخل تحميمػػي تصبيقػػي",, ة"االترــاالت التدــػيقية االلكتخونيــ:" بذػػيخ عبػػاس العػػبلؽ .12

 . 2005عساف األردف, الػراؽ لمشذخ كالتػزيع,
, األردف عسػػاف,مشذػخ كالتػزيػػع, ل, دار الػػػراؽ "التدــػيق عبــخ االنتخنـت ؽ:"بذػيخ عبػػاس العػبل .13
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 , الػػجار الجاهعيػػة,"التدــػيق السعاصــخ:"ثابػػت عبػػج الخحسػػاف إدريػػذ, جسػػاؿ الػػجيغ دمحم السخسػػي .14
  .2004الصبعة األكلى,  اإلسكشجرية, هرخ,

ــخويج:"ثػػاهخ البكػػخي  .15 , األردف دار حاهػػج لمشذػػخ كالتػزيػػع, عسػػاف, ,"االترــاالت التدــػيقية والت
 .2009, صبعة الثاىيةال

  2008, األردف , , دار اليازكري لمشذخ كالتػزيع, عساف"استخاتيجيات التدػيق:"البكخي ثاهخ  .16
 . 2005, دار اليازكري لمشذخ, عساف, األردف, "تدػيق الخجمات الرحية:"ثاهخ البكخي  .17
 مـغ :السدـتقبمية التحـػالت فـي ودورىـا االجتسـاعي التػاصـل وسـائل :"الدػػيجي سػشج جسػاؿ .18

العخبية الستحجة  اإلهارات, اإلستخاتيجية, هخكد اإلهارات لمجراسات كالبحػث "الفيذ بػك إلى القبيمة
 . 2017 ,, الصبعة الخابعة

, , هرػخاإلسػكشجرية, دار السعخفػة الجاهعيػة, ي"االترـال الجسـاىخ  إلـىمـجخل  :"جساؿ هجاٌػج .19
 .  2009 ,الصبعة األكلى
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جاهعػػة  قدػػع عمػػـػ التدػػييخ, ,العمػػـػ االقترػػادية كعمػػـػ التدػػييخ, كميػػة هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي 
 .2003-2002الجدائخ, 
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يع  .84  ،وضيػر صحافة السػاشغ مذاركة الجسيػر في إنتاج محتػى وسائل اإلعالم:"بعديػدإبخٌا
, أشخكحػة هقجهػة لشيػل خ"فـي الجدائـ االجتسـاعيدراسـة عمـى عيشـة مـغ مدـتخجمي مػاقـع التػاصـل 

 . 2013/2014 ,03جاهعة الجدائخ ,اإلعبلـ كاالتراؿشٍادة الجكتػراي في عمـػ 
 مـغ شـةيع حالـة دراسـة، قييالتدـػ  جيالسـد  عمـى السعمػمـات ايـتكشػلػج أثـخ:"فػةيقجا شػةيأه .85

, ةياالقترػاد العمػـػ فػي الػجكتػراي  شػٍادة ليػلش هقجهػة , أشخكحػةيـة"الجدائخ  ةياالقترـاد السؤسدـات
 ة,بػػقخ  أدمحم خ, جاهعػةييالتدػ كعمػـػ ةيػكالتجار  االقترػادية العمػـػ ةيػكم ,ةيقيالتدػػ  اإلدارة تخرػز
 . 2014-2013 بػهخداس,

أشخكحػة , "أثخ تفعيل السديج التخويج لسؤسدـات الصيـخان عمـى رضـا الدبـػن :"بغ الذايب دمحم .86
كميػػة العمػػـػ االقترػػادية  ,هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ التدػػييخ, تخرػػز إدارة األعسػػاؿ

 .2015-2014 /03, جاهعة الجدائخكالتجارية كعمـػ التدييخ
ــي تفع التدــػيقدور بحــػث  :"بػػغ زخخكفػػة بػػػعبلـ .87 ــف ــياالترــال  لي ــ اإلعالن السؤسدــة  غيب

كميػػة العمػػـػ  ,تخرػػز تدػػػيق , أشخكحػػة هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ تجاريػػة,"وزبائييــا
 .2015-2014, 02 , جاهعة البميجةاالقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ

 إلـى اإلندـان حقـػق  عـغ الـجفاع مـغ اإلندـانية الحكػمية غيخ السشطسات:"ساسػي عمي بغ .88
 العمػـػ الجكليػة, كميػة كالعبلقػات الدياسػية العمػـػ فػي الػجكتػراي  شػٍادة لشيػل هقجهة , أشخكحة"التجخل

 .2015-2014 /03الجدائخ الجكلية, جاهعة الجراسات قدع, الجكلية كالعبلقات الدياسية
مػاقع التػاصل االجتسـاعي وأثخىـا عمـى الذـباب الجدائـخي، دراسـة عمـى :" عبجالقادر بػدربالة .89

 فػي الػجكتػراي  شػٍادة لشيػل أشخكحة هكسمػة "،بػالية البػيخة  face bookعيشة مغ مدتخجمي مػقع 
 .2017-2016خبلؿ السػسع الجاهعي: ,03الجدائخ قجهٍا, جاهعة, كاالتراؿ اإلعبلـ عمـػ
أشخكحػة هقجهػة لشيػل  االقترـادية"،إشـكالية الشذـاط التدـػيقي فـي السؤسدـات :"جشادي كخيع .90

عمػـػ كمية العمـػ االقترادية كالتجارية ك  شٍادة الجكتػراي في عمـػ التدييخ, تخرز إدارة األعساؿ 
 . 2016-2015, جاهعة الجدائخ, التدييخ

 السؤسدــات نذــاط ليــتفع فــي ودورىــا ةيقيالتدــػ  االترــاالت ايــتكشػلػج:"دادك هػخاد .91
ق, كميػة العمػـػ يتدػػ  تخرػز ,ةيػالتجار  العمػـػ فػي دكتػراي  شٍادة ليلش هقجهة أشخكحة،"ةياالقتراد

 . 2015-2014 /03االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ, جاهعة الجدائخ
ػالي:" .92 أشخكحػة , "اإلسـتخاتيجي التخصـيط ضـل فـي الجامعـة مخخجـات جـػدة تحدـيغرتيبػة بٌػ

كميػػػة العمػػػـػ االقترػػػادية  ,تخرػػػز إدارة األعسػػػا الػػػجكتػراي فػػػي عمػػػـػ التدػػػييخ,هقجهػػػة لشيػػػل شػػػٍادة 
 . 2015-2014/ 03عمـػ التدييخ, جاهعة الجدائخكالتجارية ك 
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 الرـحية لمسؤسدـات التشافدـية السيـدة لتـجعيع الرـحي كسـجخل التدـػيق:"رضػػاف أىدػاعج .93
أشخكحػػة هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ التدػػييخ, تخرػػز تدػػػيق, كميػػة العمػػـػ  ،"الخاصــة

 .2014/2015االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ, جاهعة حديبة بغ بػعمي, الذمف 
دراســـة  ،اســـتعسال التكشػلػجيـــات الحجيثـــة عمـــى أفـــخاد األســـخة الجدائخيـــةآثـــار :"أهيشػػػة صػػافة .94

ـــأثيخات الشفدـــية و  ـــة االجتسلمت ـــاألو اعي ـــت الســـتعسالالرـــحية و  ةخالقي ـــاء األســـخة  االنتخن ـــى أبش عم
كميػػة العمػػـػ  , أشخكحػػة هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػع الػػشفذ األسػػخي,"الجدائخيــة نسػذجــا

خافاالجتساعية  . 2016-2015/ 02, , جاهعة ٌك
 الخجمـة شـخق  ةيـتخق فـي هـاودور الجدائـخ فـي الجسعػيـة الحخكـة:"بػصػشػبخة هللا عبػج .95

هتػػفخة , 2010-2011الػجكتػراي شػٍادة  ليػلش هقجهػة أشخكحة, ب"الذبا رعاية مجال في ةياالجتساع
  سػقع :عمى ال

bu.umc.edu.dz/theses/sociologie/ABOU3771.pdf 

, أشخكحػة "واقع جػدة الخـجمات الرـحية فـي السؤسدـات الرـحية العسػميـة:"عجهاف هخيػدؽ  .96
, عمػػـػ التدػػييخكميػػة العمػػـػ االقترػػادية كالتجاريػػة ك  عمػػـػ التدػػييخ,هقجهػػة لشيػػل شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي 

 .2008-2007 /03جاهعة الجدائخ
 االقترـاد عمـى وانعكاسـاتيا الدـياحية الخـجمات تدـػيق اسـتخاتيجيات:"العديػد عبػج عػخا  .97

كميػة  ,, التحميػل االقترػاديفػي العمػـػ االقترػادية دكتػػراي  شػٍادة لشيػل هقجهػة , أشخكحػة"الـػششي
 .2012-2011, 03جاهعة الجدائخ ,قترادية كالتجارية كعمـػ التدييالعمـػ اال

, ة"مداىسة السسارسات التدػيقية فـي تـجعيع البعـج البيئـي لمتشسيـة السدـتجام:"عمي دحساىي .98
, كميػػة العمػػـػ االقترػػادية كالتجاريػػة كعمػػـػ شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ التدػػييخأشخكحػػة هقجهػػة لشيػػل 

 .2016-2015, الذمف, جاهعة حديبة بغ بػعل التدييخ,
ـــخ :"الىَىَ ؿإسهاعي أحهد عهاد .99 ـــخفس االنتخنـــتالتدـــػق عب دراســـة  -دوافـــع التبشـــي أو ال

 سػقعهتػفخة عمى ال 31, ص2008 ,الع األهخيكيةدكتػراي , جاهعة الع أشخكحة, "-ميجانية
: www.riyadhalelm.com/researches/20/71_tsaoq.pdf 

، االجتســاعي التػاصــل لسػاقــع الجدائــخي  الخياضــي الجسيــػر اســتخجام آثــارحسػػدة:" فشجكشػػي .100
 اإلعػػبلـ فػػخع فػػي الػػجكتػراي  شػػٍادة ليػػلش هكسمػػة أشخكحػػة, ي"االجتســاع الثقــافي لمبعــج متسحــػر بحــث

-2014 الجاهعي السػسع, 03الجدائخ جاهعة, كالبجىية الخياضية التخبية هعٍج, الخياضي كاالتراؿ
2015. 
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 فـي الـجواء لرـشاعة صيجال مجسع  حالة دراسة التشافدية والسدايا التدػيق:"ساهيةلحػؿ  .101
 العمػـػ كميػة ,السؤسدػات تدػييخ شػعبة, العمػـػ دكتػػراي  شػٍادة لشيػل هقجهػة , أشخكحػة"الجدائـخ

 .2008-2007,باتشة لخزخ, الحاج التدييخ, جاهعة كعمـػ االقترادية
التـي تػاجـو شـالب  االجتسـاعي فـي حـل السذـكالتدور مػاقع التػاصـل  هحدغ بغ جابخ:" .102

جكتػراي فػػػي السشػػػاٌج كشػػػخؽ , أشخكحػػػة هقجهػػػة لشيػػػل شػػػٍادة الػػػا"نحػىـــ واتجاىـــاتيعالتخبيـــة العمسيـــة 
 .2013 ,الدعػدية ,اهعة أـ القخى , جتخرز تقشيات التعميع ,التجريذ

 شػٍادة لشيػلهقجهػة  , أشخكحػة"آفـاقدائـخ واقـع و الج فـي اإللكتخونـي التدـػيق:"ليمى هصالي .103
 /03, جاهعػة الجدائػخكعمػـػ التدػييخ فػي عمػـػ التدػييخ, كميػة العمػـػ االقترػادية كالتجاريػة ػراي الػجكت

2014-2015. 
، االجتساعي،لــــإلدارة التدــــػيقية )الــــجاخمي الحجيثــــة أثــــخ تصبيــــق األســــاليب:"ىاديػػػػة ٌيسػػػػة .104

فػي  دكتػػراي  شػٍادة ليػلش هقجهػة أشخكحػة ,"بالعالقـات( عمـى تفعيـل الحرـة الدـػقية ورفـع األداء
 .2016-2015, , بػهخداس, جاهعة ادمحم بػقخةاإلدارة التدػيقيةالعمـػ االقترادية, تخرز 

 عمـى وانعكاسـاتو الخياضي التدػيق عسمية في االستخاتيجي التخصيط:"القادر عبج ىاصخي  .105
 ك ىطخيػة عمػـػ فػي ػراي الػجكت شٍادة هقجهة لشيل أشخكحة ,الخياضية" السؤسدة في التسػيل مرادر
 /03, جاهعػة الجدائػخيالخياضػ التدػييخ ك اإلدارة الخياضػية, تخرػز  البجىيػة التخبيػة هشٍجيػة
2014-2015. 

 ليلش قجهةه , أشخكحة"ةيالسحم ةيالبذخ  السػارد ةيلتشس جيياالستخات طيالتخص:"جعيجع مةيىب .106
 خ, جاهعػةييالتدػ كعمػـػ ةيػكالتجار  ةياالقتراد العمـػ ةية, كميالتجار  العمـػ في العمـػ دكتػراي  ادةٍش

 . 2016-2015مة, يالسد ,اؼيبػض دمحم
دراسػة حالػة  ,"الدياسـية السشطسـة أداء تحدـيغ فـي الدياسـي التدـػيق دور :"فػخقر ىػػاؿ .107

, كميػػة العمػػـػ شػػٍادة الػػجكتػراي فػػي عمػػـػ التدػػييخ, أشخكحػػة هقجهػػة لشيػػل األحػػدا  الدياسػػية عيشػػة هػػغ
 .2016-2015, الذمف ,جاهعة حديبة بغ بػعمي التدييخ, االقترادية كالتجارية كعمـػ

 أشخكحػة,  قيـاس الفعاليـة التشطيسيـة  مـغ خـالل التقيـيع التشطيسـي,  تاكريخيت الجيغ ىػر .108
 كالعمػـػ اإلىدػاىية العمػـػ كميػة,  كالتشطػيع العسػل ىفػذ عمػع في العمـػ في دكتػراي  شٍادة لشيل هقجهة

 .2005/2006,  قدشصيشة هشتػري  هحسػد جاهعة,  التخبية كعمـػ الشفذ عمع قدع,  اإلجتساعية
,  تكشػلػجيــا االنتخنــت و تأىيــل السؤسدــة لالنــجماج  فــي االقترــاد العــالسيىػفيػل حجيػػج ,  .109

 ك التجاريػة االقترػادية العمػـػ كميػة, االقترػادية  العمػـػ فػي شػٍادة الػجكتػراي  لشيػل هقجهػة أشخكحػة
 . 2006/2007التدييخ,  جاهعة الجدائخ, عمـػ
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ابي كمثػـػ ,  .110  غيخاليادفـة السشطسـات فـي الستبـخعيغ أمـػال تثسيـخ و االجتساعي التدػيقٌك
أشخكحة هقجهة لشيل شٍادة الجكتػراي ,تخرز تدػييخ هشطسػات , شػعبة  ،"نسػذجا الجسعيات "لمخبح

 دمحم بػػػػػػػػقخة جاهعػػػػػػػة ,كميػػػػػػػة العمػػػػػػػـػ االقترػػػػػػػادية ك التجاريػػػػػػػة ك عمػػػػػػػـػ التدػػػػػػػييخ عمػػػػػػػـػ التدػػػػػػػييخ ,
 .2015/2016,بػهخداس

ـــةياسػػػيغ قاسػػػي,  .111 ـــد اإلستذـــفائية الجامعي ـــة السخاك ـــي تشسي ـــاعي ف ,  دور التدـــػيق االجتس
كميػػػػة العمػػػػـػ  أشخكحػػػػة هقجهػػػػة لشيػػػػل شػػػػٍادة الػػػػجكتػراي فػػػػي العمػػػػـػ التجاريػػػػة , تخرػػػػز تدػػػػػيق, ,

 .2012/2013, 03, جاهعة الجدائخ  لتجارية ك عمـػ التدييخاالقترادية ك ا
 فـي الحكـػمي السحاسـبي الشطـام لييكمـة مقتـخح أنسـػذجالقخيذػي ,  حدػيغ عمػي ٌشػا  .112

, أشخكحة هقجهة لشيػل شػٍادة الػجكتػراي فػي السحاسػبة , كميػة اإلقترػاد  لمخبح اليادفة غيخ الػحجات
 .2015, جاهعة دهذق , سػريا , 

أثـخ تقشيـات التدـػيق اإللكتخونـي فـي تحدـيغ فعاليـة التػاصـل مـع سػميساف ,  عػجىاف سػاـ .113
, أشخكحػػػػة هقجهػػػػة لشيػػػػل شػػػػٍادة الػػػػجكتػراي فػػػػي إدارة اإلعسػػػػاؿ , تخرػػػػز تدػػػػػيق , كميػػػػة  العســــالء

 .2015االقتراد, جاهعة دهذق ,سػريا ,
  الساجدتيخأشخوحات: 

يع .114  تقييسيـو دراسـة ،الجدائـخ فـي لمكتـاب اإللكتخونـي التدـػيق إسـتخاتجية:"هػخزقبلؿ إبػخٌا
 , تخرػزالسكتبػات عمع في هاجدتيخ شٍادة لشيل أشخكحة هقجهة ,"لمشاشخيغ اإللكتخونية لمسػاقع
 جاهعػة كاالجتساعيػة, اإلىدػاىية العمػـػ ,  كميػةالسكتبػات عمػع قدػع ,السعمػهػات كأىطسػة تدػػيق

 . 2009/2010 قدشصيشة,ي, هشتػر 
 التسػيـل عـغ بعيجا   الخبحية غيخ السؤسدات استجامة نحػ :"العجاربة خميل أحسج إسساعيل .115

,  2011فمدػصيغ, ,القػجس ,هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل أشخكحػة هقجهػة "،الغخبيـة الزـفة فـي الخـارجي
 .هتػفخة عمى االىتخىت 

, "االترـاالت قصـاع حالـة دراسـة الخـجمات تدـػيق مجـال فـي االنتخنـت دورة:" عالي بػباح .116
 التدػييخ, كعمػـػ االقترػادية العمػـػ , كميػةالتجاريػة العمػـػ فػي هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحة

 .2011-2010, قدشصيشةي, هشتػر  جاهعة ,التدػيق تخرز
 شػٍادة لشيػل أشخكحػة هقجهػة ,االجتساعيـة" العالقـات وشبيعة السؤسدة ثقافة:"فػزي  بػدراع .117

 ,العمػػػـػ االجتساعيػػػةكميػػػة  ,تخرػػػز عمػػػع اجتسػػػاع العسػػػل كالتشطػػػيع قدػػػع عمػػػع اجتسػػػاع, ,هاجدػػػتيخ
خاف  . 2014-2013 ,جاهعة ٌك
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 السـديج خـالل مـغ الدبـػن  نحـػ التػجـو وتفعيـل االلكتخونـي التدـػيق:"سػعادي الخشدػا  .118
 العمػـػ كميػة ,التدػػيق فػخع التجاريػة, العمػـػ فػي هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحػة, "التدػيقي

 . 2005/2006, الجدائخ خجة بغ يػسف بغ التدييخ جاهعة كعمـػ االقترادية
ــة بحــػث التدــػيق فــي رشػػيج عػػدكؽ:" .119 , أشخكحػػة "و تفعيــل القــخارات التدــػيقية اتخــاذأىسي

كميػػػػة العمػػػػـػ االقترػػػػادية  ,الساجدػػػػتيخ فػػػػي العمػػػػـػ التجاريػػػػة تخرػػػػز تدػػػػػيقهقجهػػػػة لشيػػػػل شػػػػٍادة 
 . 2015-2014 ,جاهعة دمحم بػقخة بػهخداس التجارية كعمـػ التدييخ,ك 

 اترـاالت حالـة دراسـة الجدائـخ فـي تفعيمـو وشـخوط االلكتخونـي التدـػيق:"هشػاؿ سػساحي .120
 االقترػادية العمػـػ كميػة, االقترػادية العمػـػ فػي هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحػة, "الجدائـخ
خاف دمحم بغ أحسج التدييخ,جاهعة كعمـػ التجارية  .2015-2014  ,2ٌك

 السرـخية األىميـة الجسعيات دور لتفعيل مقتخح ترػري:"الباق عبج الطاٌخ عبج ىادي عدة .121
 شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحػة ,"الـجول بعـس خبـخات ضـػء فـي حخكي ـا السعـػقيغ تأىيـل مجـال فـي

, هرخ, هتػفخة عمى االىتخىت تخرز تخبية هقارىة ,هاجدتيخ  ., كمية التخبية, جاهعة الفيـػ
 دراسػة, "االجتساعيـة الخجمـة  الثقـافي الفعـل بـيغ الجسعػيـة الحخكـة:"ىرػخالجيغ عػايذػية .122

 فػي هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل أشخكحػة هقجهػة ,بسازكىػة الثقافيػة, الطٍػخة لجسعيػة أىثخكبػلػجيػة
خاف , جاهعةكمية العمـػ االجتساعية األىثخكبػلػجية,  .2016 -2015 ,2ٌك

 بسجيشػة هيجاىيػة دراسػة ,"فـي الجسعيـات الخيخيـة اإلداريـةالقيـادة :"الحخبػي دمحم حبػا  غالب .123
, كميػة العمػـػ سػعػد السمػظ العاهػة, جاهعػة اإلدارة في هاجدتيخ شٍادة لشيل أشخكحة هقجهة ,الخياض
 ., هتػفخة عمى االىتخىت هتػفخة عمى االىتخىت ,اإلدارية

 أشخكحػة هقجهػة, "دور العالقات العامة في الجسعيات الخيخية:"فالح فػاز سميساف السصيػخي  .124
قدػػع اإلعػػبلـ كالعبلقػػات العاهػػة, جاهعػػة  ,كميػػة اآلدا  كالعمػػـػ كالتخبيػػة ,هاجدػػتيخ شػػٍادة لشيػػل

 .االىتخىت تػفخة عمىه 2009 البحخيغ,
عمــى جسيــػر الستمقــيغ دراســة مقارنــة  االجتســاعيتــأثيخ شــبكات التػاصــل :"دمحم السشرػػػر .125

 هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحة ",والسػاقع اإللكتخونية "العخبية أنسػذجا   االجتساعيةلمسػاقع 
 .تاالىتخى, هتػفخ عمى  2012 األكاديسية العخبية في الجاىسارؾ, ,في اإلعبلـ كاالتراؿ

 االجتساعية العالقات في وتأثيخه االجتساعية الذبكات مػاقع استخجام:"ىػهار ىاريساف هخيع .126
 شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحػة ,خ"دائـالج فـي الفـيذ بـػك مػقـع مدـتخجمي مـغ عيشـة، دراسـة 
 .2012-2011الجدائخ باتشة, لخزخ, الحاج جاهعة اإلىداىية, العمـػ قدع ,هاجدتيخ
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االترـــاالت ودورىـــا فـــي تفعيـــل الشذـــاط التدـــػيقي  تكشػلػجيـــا السعمػمـــات و ؿ:"همكػػػي جسػػػا .127
ادية كالتجاريػػة كعمػػـػ , كميػػة العمػػـػ االقترػػهاجدػػتيخ شػػٍادة لشيػػل هقجهػػة أشخكحػػة, "بالسؤسدــة

 .2011-2010, جاهعة الجدائخ, التدييخ
ػػابي كمثػػـػ .128 , "اليادفــة لمخبح،الجسعيــات الجدائخيــة نسػذجــا التدــػيق فــي السشطســات غيــخ:"ٌك

كميػة العمػـػ  فػخع تدػييخ هشطسػات, فػي العمػـػ االقترػادية, هاجدػتيخ شػٍادة لشيػل هقجهػة أشخكحػة
 .2011-2010, بػهخداس ,دمحم بػقخة جاهعة ,عمـػ التدييخاالقترادية كالتجارية ك 

 السقاالت : 
يع الخزػخ السػجىي , أهيشػة عبػجالقادر عمػي ,  .129  فـي االجتسـاعي التػاصـل مػاقـع دورإبػخٌا

-2001ةالدـعػدي العخبيـة السسمكـة حالـة دراسة :لإلعالن كػسيمة استخجاميا خالل مغ التدػيق
 .28/2018هجمة األكاديسية األهخيكية العخبية لمعمـػ كالتكشػلػجيا , العجد ,2016
يعإ .130 هتػػفخ  ,والستػسـصة الرـغيخة السؤسدـات فـي السعمػمـات ونطـع تكشػلػجيـا ،بختػي بػخٌا
 http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf :السػقع عمى

يع .131  ا جتساعيـا الصـالب في االجتساعي    التػاصل وسائل أثخ, عسػخ زكخيا , أحسج سميساف ابخٌا
 عمػع فػي اإلسػبلهية لمتصبيقػات الجكليػة السجمة, جانسػذ بساليديا العالسية اإلسالمية الجامعة اشالب

 .2013 أيمػؿ /سبتسبخ ,2 العجد ,االكؿ السجمج كالتقشية, الحاسب
يع السػػػبلكي , .132 ـــد االســـتقخار االقترـــاديأحسػػػج إبػػػخٌا , السخكػػػد  دور العســـل الخيـــخي فـــي تعدي

 الػششي لؤلبحاث كالجراسات هجاد , الكخؾ , االردف. 
 التدـػيق تصبيـق إمكانيـةالعػداكي ,  ا ىالػػ عبػج جػخي , دمحم الجػخ دمحم سػميساف أحسػج .133

, هجمػة جاهعػة االىبػار لمعمػـػ االقترػادية ك االداريػة البذـخي  السـال رأس تشسيـة ضـل في االلكتخوني
 ., العخاؽ  11/2014,العجد 

( وتأثيخىــا فــي facebook) ـخجام مػاقــع التػاصــل االجتســاعي الــاســت:"أفشػػاف دمحم شػػعباف .134
 , العخاؽ جاهعة بغجاد ,2015/ 44العجد:  ,هجمة البحػث التخبػية كالشفدية "،العالقات االجتساعية

استخجما جسعيات السجتسع السجني في الجدائخ لمذـبكات :"زرَق نب جهاؿ,  ريزع اؿػػػأه .135
هجمػة االجتساعية االلكتخونية )دراسة ميجانية عمى جسعيات السجتسع السـجني فـي واليـة سـكيكجة"، 

 , جاهعة الجمفة.2017/هارس7العجد ,آفاؽ لمعمـػ
 ,هجمػة الػجىاىيخ ,"ثخ التدػيق اإللكتخوني عمـى جـػدة الخـجمات السرـخفيا:"اياد هخاد حدغ .136

 العخاؽ. , الجاهعة العخاقية,3/2013: اإلصجار
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 هجمػػة, "نطــخي  مــجخل/ التغييــخ فــي االجتســاعي التػاصــل مػاقــع دور :"الػػخاكي  جسيػػل بذػػخى  .137
 . العخاؽ ,بغجاد جاهعة, 18/2012العجد ,اإلعبلهي الباحث

يع:"بػػػغ الصيػػػب  .138 دور تكييـــف االســـتخاتيجيات التدـــػيقية فـــي دعـــع السيـــدة التشافدـــية  إبػػػخٌا
دػػػع العمػػػـػ االقترػػػادية ق ,كاالجتساعيػػػة اإلىدػػػاىيةلمجراسػػػات  األكاديسيػػػة ,"لمسؤسدـــات االقترـــادية

 .2015, جاىفي 13العجد ,كالقاىػىية
 ,هجمػة دفػاتخ الدياسػة كالقػاىػف  ,"القانػني لمجسعيات فـي الجدائـخالشطام :"بغ ىاصخ بػشيب .139

 .10/2014, العجدجاهعة قاصجي هخباح كرقمة
 , هجمػةي"الجدائـخ  السجتسـع فـي الجسعػيـة الحخكـة واقـع :"بػغ يحػي فاشسػة , شعػاـ عسػخ .140

 .2015/ 11 العجد الػادي ,لخزخ حسة الذٍيج جاهعة ,االجتساعية كالبحػث جراساتال
 ,هجمػػة البحػػػث كالجراسػػات اإلىدػػاىية ،"السذــاركة فــي الجسعيــاتالذــباب و  :"بػػػبكخجيسمػػي  .141

 . 13/2016العجد ,سكيكجة 1955أكت 20جاهعة 
ــت دور :"الشعيسػػي الحسيػػج عبػػج حػػاـز .142 ــي ومػاقعــو االنتخن ــخ  ف ــخأي و السعمػمــة تحخي  مــغ ال

, 32/2010: اإلصػػػجار, كالجكليػػػة العخبيػػػة لمجراسػػػات السدتشرػػػخية هخكػػػد هجمػػػة, التقميجيـــة" القيـــػد
 . العخاؽ, السدتشرخية الجاهعة

 بـــػك الفـــيذ: االجتساعيـــة الذـــبكات عبـــخ الحجيثـــة التدـــػيقية االترـــاالت:"هشيػػػخ حػػػجكش .143
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26846:  السػقع عمى هتػفخ, "نسػذجا

 االجتسـاعي التػاصـل مػاقـع دور:"التسيسػي كيػػش كػخيع , خمػفكي الفػتبل دمحم سػعجي حديغ .144
السجمػج:  اإلعبلهػي,هجمػة الباحػث  ,ت"الجامعـا أسـاتحة لـجى الدياسـي اإلصالح أولػيات تختيب في
 .  8005/2015 – 1995: اإلصجار 30

ــخ التدــػيق حػػبل بػػبلؿ بٍجػػت الشدػػػر, اكدػػسخي عػػاهخ السشاصػػخة, دمحم عػػػاد الديػػادات :"  .145 أث
ــة  ــى ني ــي األردنباســتخجام وســائل التػاصــل االجتســاعي عم  إدارة فػػي األردىيػػة السجمػػة ",الذــخاء ف

 . 03/2016العجد, 12 السجمج ,األعساؿ
يع .146 شـبكات التػاصـل االجتسـاعي فـي العسميـة  اسـتخجامواقـع :" خجيجة عبج العديد عمي إبػخٌا

 .03/2014هجمة العمـػ التخبػية, هرخ, العجد  ,"التعميسية
 تحميميػة دراسػة ,"الجدائـخ فـي االجتساعي التػاصل شبكات عبخ التدػيق:"الشاصخ عبج خخي  .147

 االىتخىت. عمى هتػفخ, الشقاؿ الٍاتف لستعاهمي
الفيذ بػك في الػشغ العخبي: دراسة عمسية لطاىخة السشطسـات ف:"شخي القادر عبج درقاكي  .148

 جاهعة خشذمة . ,2015العجد االكؿ الجكلية, كالعبلقات الدياسية الجراسات جيل هجمة ,ة"االفتخاضي
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تـأثيخ التدـػيق االلكتخونـي عمـى  :"سميسا  صادؽ الشسخ, عػاكف يػسػف دمحم زيػاداتدرهاف  .149
, السجمػة العخاقيػة "عشاصخ السديج التدػيقي لمخجمـة السرـخفية ومـغ وجيـة نطـخ اإلدارة السرـخفية

 .العخاؽ ,جاهعة كخببل  ,23/2009اإلصجار:, اإلداريةلمعمـػ 
 ,"الججيـج اإلعـالم عمـى تصبيقاتيـا و واالشـباعات االستخجامات "نطخية ابتدػاـ:"رايذ عمي  .150

 .01/2016, العجداألغػاط , جاهعة عسار ثميجي,هجمة دراسات
ػج عبج الحسيج الدػػاهخائي .151 التدـػيقي  األداءالخيادة فـي البيـع االلكتخونـي وزيـادة فاعميـة :"زٌا

كميػػة بغػػجاد لمعمػػـػ  ,37/2013عمػػـػ االقترػػادية االصػػجار:ة كميػػة بغػػجاد لمهجل, "األعســاللسشطســات 
  ., العخاؽاالقترادية

ػػخ .152 ,  التخبيػػة هجمػػة,  العخبــي العــالع فــي االجتســاعي التػاصــل مػاقــع اســتخجام,  راضػػي زٌا
 .  االردف,  عساف,  2003/ 15 العجد
ػخ راهػػي .153 , هجمػػة التخبيػػة, العػػجد "اســتخجام مػاقــع التػاصــل االجتســاعي فــي العــالع العخبــي:"زٌا

 . األردف ,األٌمية, جاهعة عساف 15/2003
 كـأدوات االجتسـاعي التػاصـل شـبكات:"الرقخي  عمي ىاصخ الكشجي , دمحم عمي جيسع سالع .154
يػً العخاقيػة , الجسع"ةيقيالتدـػ  ةيـالعسم فـي جيالسدـتف ودور السعمػمـات مؤسدـات فـي ةيقيتدـػ 

 .2012/  2-1: اإلصجار 13, السجمج: العخاؽ ,لمسكتبات كالسعمػهات
السجمػة العخاقيػة لبحػػث  ,"حساية السدتيمظ في عقـػد التدـػيق االلكتخونـيد:"سالع دمحم عبػػ  .155

 ., العخاؽبغجاد ,01/2015االصجار ,الدػؽ كحساية السدتٍمظ
 )الفـيذ بـػك (االجتسـاعي التػاصـل شـبكة اسـتخجام:"عباس خميل دمحم ,ي ششاك  أحسج ساهي .156

هتػػفخ عمػى  ,2/2014العػجد  81,السجمػج جاهعػة,, "السـخاىقيغ لـجى الشفدـي بـالتػافق وعالقتـو
 .االىتخىت

 كأشػػكاؿ ىسػػاذج فػػي ىطخيػػة دراسػػة, "واألفــاق الػاقــع. البــجيل اإلعــالم:"الجبػػػري  خميفػػة سػػحخ .157
 .العخاؽ, بغجاد جاهعة, 15/2012 العجد, اإلعبلهي الباحث هجمة, البجيل  اإلعبلـ

 تصبيقي , بحث"اإلستخاتيجية التدػيق أىجاف تحقيق في الذخري البيع:"حمػ حدغ سشا  .158
 العػجد الجاهعػة االقترػادية لمعمػـػ بغػجاد كميػة , هجمػةالكٍخبائيػة لمرػشاعات العاهػة الذػخكة فػي
 , جاهعة العخاؽ.22/2009

 Face ػقع التػاصل االجتساعي الفيذ بـػكاستخجام شمبة كمية اآلداب لس :"سيشا  شساؿ .159
book2/2015-1: اإلصػجار 16, السجمػج: السجمػة العخاقيػة لمسعمػهػات ,":االتجاىات والسعػقات, 

 .جاهعة العخاؽ
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, "التدــػيقية اإلســتخاتيجية وإعــجاداســتخجام بحــػث التدــػيق كــأداة لمتخصــيط :"شػػخيف هػػخاد .160
 ., السديمة جاهعة دمحم بػضياؼ 2012سشة  12د هجمة العمـػ االقترادية كالتدييخ العج

 الػػخأي لبحػػػث السرػػخية السجمػػة ,"الــحات لتذــكل مدــتحجث كفزــاء االنتخنــت:"رابػػح الرػادؽ .161
 .  2007 ابخيل,, هرخ القاٌخة, بجاهعة اإلعبلـ بكمية العاـ الخأي بحػث هخكد القاٌخة, العاـ,
لســـديج التدــػيقي االلكتخونـــي لمسحتـــػى ا:"صػػباح رحيسػػً هحدػػغ , ضػػػيا  عبجااللػػً جعفػػخ .162

السجمػة العخاقيػة لمسعمػهػات, , "دراسة تصبيقية في جامعة تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت الخقسي:
 ., الجسعيً العخاقية لمسكتبات كالسعمػهات, العخاؽ 1,2/2016: اإلصجار

يع:" بمحيسػػػخ قشػػػجكز, أحسػػػج شػػػارؽ  .163  االمتيـــاز صـــشاعة فـــي اإللكتخونـــي التدـــػيق تـــأثيخإبػػػخٌا
 االجتٍػػاد هجمػػة ,(لمتػػأهيغ الػششيػػة الذػػخكة ككالػػة زبػػائغ هػػغ عيشػػة آلرا  هدػػحية دراسػػة) ,ي"التشافدــ

 لتاهشغدت. الجاهعي , السخكد12/2017العجد  كاالقترادية, القاىػىية لمجراسات
عمــى وفــق التدــػيق االلكتخونــي دراســة  األعســالتشافدــية مشطســات  :"عػػاهخ حدػػيغ رشػػيج .164

 31/2013: , اإلصػجارمة كمية الخافجيغ الجاهعة لمعمػـػ, هج"استصالعية لعيشة مغ شخكات التاميغ
 ., العخاؽكمية الخافجيغ ,

ــل التدــػيق :", بػػغ عبػػجالعديد سػػسيخعبػػجالجبار سػػٍيمة .165 ــي تفعي ــة ف دور الذــبكات االجتساعي
 كميػػة االقترػػادية, البذػػائخ االقترػػادية هجمػػة هجمػػة البذػػائخ ,"االفتخاضــي لتخقيــة الدــياحة بــالجدائخ

 . 02/2015بذار, العجد دمحم, شاٌخي  جاهعة التدييخ, كعمـػ التجارية كالعمـػ االقترادية العمـػ
 فـي السعمػمـات لتذـارك االجتسـاعي التػاصـل مػاقـع اسـتخجام:"سػمساف شػاكخ عبجالدػتار .166
 .جاهعة العخاؽ, 23 /2015 العجد ,السشرػر , هجمة"عيالتعم

اســــــتخجام مػاقــــــع التػاصــــــل العالقــــــات االجتساعيــــــة فــــــي ضــــــػء فخقشيػػػػػػت:"عبػػػػػػجالكخيع ت .167
  https://www.asjp.cerist.dz:, هتػفخ عمى السػقع "(face book)االجتساعي

ــق والء الدبــػن :", قػػخير بػػغ عػػبلؿالعذعاشػػي هػػخيع .168 ــي تحقي ــي ف , "دور التدــػيق االلكتخون
 .02هجمة االبتكار كالتدػيق, العجد

يػػػػخي  .169 ــــأثيخ التدــــػيق :"عػػػػبل  عبػػػػجالكخيع ٌػػػػادي البمػػػػجاكي, أحسػػػػج خمػػػػف حدػػػػيغ عمػػػػي الٌد ت
 ,هجمػػة دراسػػات هحاسػػبية كهاليػػة "،يــةالتدــػيقي لمخجمــة التأميشااللكتخونــي فــي عشاصــخ الســديج 

  ., العخاؽجاهعة بغجاد ,22/2013:اإلصجار
مػة هج ،"، الفـيذ بـػك نسػذجـاعمى مػاقع التػاصل اإلعالن :"عمي عبج الٍادي عبج االهيخ .170

 ., الجاهعة السدتشرخية, العخاؽ2014/ 67, االصجار: آدا  السدتشرخية
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الجامعــات نحــػ دور مػاقــع التػاصــل  أســاتحةاتجاىــات :"االهيػخ عبػػج الٍػػادي عبػػج عمػي .171
, اإلعبلهػػيهجمػػة الباحػػث  , "األمشيــة األزمــات إزاءاالجتســاعي فــي تذــكيل الــخأي العــام االلكتخونــي 

 ., العخاؽجاهعة بغجاد, 2016/ 1995االصجار:  32السجمج: 
 التػاصـل مػاقـع اسـتخجام نحـػ العامـة العالقـات مسارسـي اتجاىـاتح:"عمػي هػفػق فمػي  .172

 ., جاهعة العخاؽ 61/2013: اإلصجار, هجمة أدا  هدتشرخية ,"االجتساعي
 خـجمات وتخقيـة لتفعيـل كآليـة االلكتخونـي التدـػيق:"عيدػى بػػراكي  , عػاـ عيدػاىي .173

/افخيػػػػل 18, العػػػػجد العػػػػجد االقترػػػػادي ,اإلىدػػػػاىيةهجمػػػػة الحقػػػػػؽ كالعمػػػػـػ  ,"الدــــياحيةت السؤسدــــا
 .جاهعة زياف عاشػر بالجمفة  ,2014

, كاإلداريػػةهجمػػة تكخيػػت لمعمػػـػ االقترػػادية  ,"التدــػيق عبــخ االنتخنــت:"غدػػاف فيرػػل عبػػج .174
 .العخاؽ كاالقتراد, اإلدارة ةيكم تيتكخ  , جاهعة02/2005/العجد 01السجمج 

, "سـػرية فـي شـخكات اإلعـالن فـي السبيعـات وإدارة الذخرـي البيـع واقـع:"تخجسػاف غيػاث .175
  /2001.الثاىي العجد ,17السجمج, دهذق جاهعة هجمة
 بخضا وعالقتيا العخاق  في االلكتخونية السرخفية الخجمات تدػيق مذكالت:"عبجهللا فارس .176

 العػجد ,الجاهعػة االقترػادية لمعمػـػ بغػجاد كميػة هجمػة, "السرارف مغ لعيشة تصبيقية دراسة الدبائغ
 . 2013العخاؽ,  الكمية, بسؤتسخ الخاص

: الجامعي الذباب لـجى االجتساعية العالقات عمى وتأثيخه اإلنتخنت استخـجام:"السجالي فايد .177
 .2007 -7 العجد ,13 السجمج السشارة, هجمة, "ميجانية دراسة
 (الجامعـة لجى شالب القيع عمى وأثخىا االجتساعي التػاصل شبكات :"الصيار عمي بغ ٍجف .178
2014-61-193-العػجد, 31السجمػجيب كالتػجر  األهشيػة لمجراسػات العخبيػة , السجمػة" )نسػذجـا   تـػيتخ

 ., سعػدية الخياض  226
ق االنكترونـي كمـذ م نتحميـك انميـزة انتنافضـيت فـي يولتسا:"كخبالي بغجاد , بغ ىاهػة ىػريػة .111

ــر -انمؤصضــاث االلتصــاديت انجزائريــت ــت  ــركت اتصــاالث انجزائ , نهستغاى يةزيده "،-دراصــت لان
 : هتػفخ عمى االىتخىت

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/3/5/7515. 

, "التصـػعيالسشطسات غيخ الحكػمية ودورىا في عػلسـة الشذـاط الخيـخي و ي:"كساؿ هشرػػر  .180
 .30/2006هجمة العمـػ اإلىداىية, هجمة الكتخكىية شٍخية العجد 

يبػة ليازيػج .181 هجمػة القادسػية  ,"السرـخفية الخـجمات جـػدة فـي االلكتخونـي التدـػيق تـأثيخ:"ٌك
 ., العخاؽجاهعة القادسية, 4/2016راالصجا ,لمعمـػ اإلدارية كاالقترادية
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ـــأثيخ:"هتػػػالي ليمػػػى .182 ـــت ت ـــى االنتخن ـــديج عشاصـــخ عم هجمػػػة أبعػػػاد  "،لمخـــجمات التدـــػيقي الس
 .07/2017, العجداقترادية

هجمػة جاهعػة  ,"التدػيق االجتساعي في إشار ميشة الخجمـة االجتساعيـةع:"هجيجة دمحم الشػاج .183
 . 01/2016العجد 13السجمج  ,اإلىداىية كاالجتساعيةلمعمـػ  ,الذارقة

ـــع دور:"البصػػػخاف ياسػػػيغ حػػػافظ ,عمػػػػاف حدػػػيغ دمحم .184 ـــل فـــي االجتســـاعي التػاصـــل مػاق  تفعي
, 22: السجمػػج, األساسػػية التخبيػػة كميػػة هجمػػة, "2014العخاقيــة البخلسانيــة االنتخابــات فــي السذــاركة
 .العخاؽ السدتشرخية, الجاهعة, 94/2016: اإلصجار

ـػ دمحم عباس ديػ  , .185 أثـخ التـخويج فـي تدـػيق خـجمات الشقـل :"ىغع هشيػخ بخكػات ,أديب بٌخ
هجمػػػة جاهعػػػة تذػػػخيغ لمجراسػػػات كالبحػػػػث  ،"الجـــػي نســـػذج: مؤسدـــة الصيـــخان العخبيـــة الدـــػرية

 2006. /3, العجد28السجمج  العمـػ االقترادية كالقاىػىيةالعمسية, سمدمة 
يػػػخ خزػػػيخ عبػػػاسدمحم عصػػػػاف .186 ـــع التػاصـــل:", ٌز ـــاعي و الػضـــائف الدياســـية  مػاق االجتس

ـــة السفتخضـــة  50: اإلصػػػجارهجمػػػة هخكػػػد السدتشرػػػخية لمجراسػػػات العخبيػػػة كالجكليػػػة,   "،واالجتساعي
 ., العخاؽةي, الجاهعة السدتشرخ 2015/

 سـياحي كسقرـج مرـخ تدػيق في االجتساعي التػاصل مػاقع دورع:"الدػسي عبج فخاج دمحم .101
, هرػػػػخ, كالفشػػػػادؽ, جاهعػػػػة الدػػػػياحة , كميػػػػة"دولــــي  :هتػػػػػفخ عمػػػػى السػقػػػػع, 2012الفيػػػػـػ

WWW.fayoum.edu.eg 

ـــخويج فـــي اإلجتســـاعي التػاصـــل شـــبكات دور :"فػػػبلؽ دمحم .188  هجمػػػة, "الدـــياحي لمسقرـــج الت
 . الجمفة ,عاشػر زياف جاهعة, 2015 هاي/22العجد, االقترادي العجد اإلىداىية كالعمـػ الحقػؽ 

األكاديسيػة لمجراسػات , "دور شبكات التػاصل االجتسـاعي فـي التدـػيق السعاصـخ:"دمحم فػبلؽ .189
, 8العجد , شمف,جاهعة حديبة بغ بػعمي ,القاىػىيةك  االقتراديةقدع العمـػ , كاإلىداىية االجتساعية

2017 . 
أثـخ السحتـػى االعالنـي فـي :"هاجج عبج العديػد الػجعفذ, هحسػد عبج الحسيج هحسػد صالح .190

جاهعػة السمػظ  هجمػة ,مػاقع الذبكات االجتساعية عمى اتجاىات السدتيمكيغ نحػ العالمة التجارية
 .25/2014, الخياض, الدعػدية, العجدالعمـػ االدارية ,سعػد
العديػػػػد  صػػػػالح عبػػػػج ,العديػػػػد الػػػػجعفذ الحسيػػػػج هحسػػػػػد صػػػػالح, هاجػػػػج عبػػػػج هحسػػػػػد عبػػػػج .191

أثــخ السحتــػى اإلعالنــي فــي مػاقــع الذــبكات االجتساعيــة عمــى :"هخضػػي سػػساح العشػػدي  ,الكخيػػجيذ
, هجمػػة جاهعػػة "حالــة شــخكة االترــاالت الدــعػدية  اتجاىــات السدــتيمكيغ نحــػ العالمــة التجاريــة

 , الدعػديةالخياض ,02/2013العجد ,25السجمج السمظ سعػد, العمـػ اإلدارية,

http://www.fayoum.edu.eg/
http://www.fayoum.edu.eg/
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ــــع التػاصــــل :"يسػػػػيهػػػػجيغ عسػػػػخاف التس .192 ــــة إزاء دور مػاق ــــات العخاقي مػقــــف أســــاتحة الجامع
, الجاهعػػػة  2016/ 75هجمػػػة آدا  السدتشرػػػخية, العػػػجد  ,"االجتســـاعي فـــي نذـــخ ضـــاىخة اإلرىـــاب

 .السدتشرخية, العخاؽ 
ــة :"هرػػصفى هحسػػػد دمحم عبػػج العػػاؿ عبػػج الدػػبلـ .193 دور السشطســات غيــخ الحكػميــة فــي حساي

ا هخبػخ اقتراديات شساؿ إفخيقيا, هجمة عمسية دكرية هتخر, هجمة "السدتيمظ رة هحكسة, يرجٌر
  .2006اقتراديات شساؿ إفخيقيا, جاهعة حديبة بغ بػعمي بالذمف, العجد الخابع, جػاف العػلسة ك 
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 .2010ىػفسبخ 

ػهػً عدالجيغ هيدػف  .197  الباحػث هجمػة ,"االجتسـاعي التػاصـل مػاقـع فـي السـجني السجتسـع:"بٌخ
 .03/2014, العجداألكاديسية لمجراسات
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  . هتػفخ عمى االىتخىت جاهعة الجمفة, ,ي"العخب الذباب لجى االجتساعي

, سمدػػمة "العســل االجتســاعي التصــػعي فــي الــجول العخبيــة الخميجيــة:"بػػاقخ سػػمساف رالشجػػا .200
 , هكتب الستابعػة لسجمػذ كزرا  العسػل كالذػ ػف االجتساعيػةت االجتساعية كالعسالية, البحخيغالجراسا

 . 1992 ,11بالجكؿ العخبية الخميجية, العجد
, "بـالجدائخ الجسعػيـة بالحخكـات االجتسـاعي التزـامغ أشـكال تصـػر عالقـة:"هٍجيػة ٌاهػل .201
, جاهعػة ـػ االىدػاىية كالعمػـػ االجتساعيػة, كميػة العمػ2014 جػاف ,8دالعج ,كالسجتسع اإلىداف هجمة

 .تمسداف 
 التعميسيـة العسميـة فـي وأثخىـا االنتخنـت عمى االجتساعي التػاصل شبكات:"الحكيع عبج ٌشا  .202

 .2015/األكؿ الدابع, العجد السجمج السعمػهات لتكشػلػجيا العخاقية السجمة, "العخاقية الجامعات في
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, لمسشتػػجى الدػػشػي الدػػادس لمجسعيػػة "-دارســة مقارنــة فــي الشــػع االجتســاعي -الذــباب األردنــي 
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 :إستسارة اإلستبيان03السمحق رقع 

 الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية

 وزارة التعميع العالي والبحث العمسي

 2وىخان  –جامعة دمحم بغ احسج 

 كمية العمػم االقترادية والعمػم التجارية وعمػم التدييخ

 التجاريةقدع العمػم 

 تخرز : االدراة التدػيقية

 ة: الصالب

 ستبيانإ

مػاقع التػاصل االجتساعي كأداة تدػيقية في السشطسات  اىجاز هحكخة تخخج دكتػراي ادارة التدػيق  تحت عشػاف: في اشار
بػضع ,ىأهل اف تتكخهػا باالجابة عمى اس مة ٌحا االستبياف برخاحة تاهة كصجؽ الجسعيات نسػذجا -غيخ الخبحية

عمسا اف هاتجلػف بً هغ اجابات سيحاط بالدخية التاهة,كلغ يدتخجـ اال في اغخاض البحث ,  (في الخاىةالسشاسبةxالعبلهة)
 العمسي فقط.

 كشكخا لكع.

 :/ معمػمات عغ الجسعية1

 مجال عسل الجسعية عجد سشػات العسل بالجسعية الجشذ

 بيئية رياضية ديشية اجتساعية  ثقافية تعميسية سشػات 3مغ  ثخأك سشػات 3أقل مغ  أنثى ذكخ

          

 

       

          

 جراسة:/ معمػمات عغ ال2

 أوال :  مػاقع التػاصل االجتساعي في السشطسات غيخ الخبحية     

مػافق  العبارة ر.ع   البعج
غيخ  محايج مػافق بذجة

 مػافق
غيخ 
 مػافق
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 بذجة

عي
تسا

إلج
  ا

صل
لتػا

ع ا
مػاق

 

           مػاقع التػاصل االجتساعي ىي أسمػب يدتخجم إلنذاء صفحات لجسعيتكع 1 1
           مػاقع التػاصل االجتساعي ىي أسمػب يدتخجم لتبادل السعمػمات واألفكار 2 2
           مػاقع التػاصل االجتساعي ىي أسمػب يدتخجم لجحب الستبخعيغ 3 3
           ىي أسمػب يدتخجم لمكذف عغ حاجات السدتفيجيغ مػاقع التػاصل االجتساعي 4 4

           مدايا ىحه السػاقع بالشدبة لكع ىي اإلعالن عغ خجمات جسعيتكع 5 5
               مدايا  ىحه السػاقع بالشدبة لكع ىي التػاصل والتفاعل مع جسيػركع والسحافطة عميو                                                  6 6
           مدايا ىحه السػاقع بالشدبة لكع ىي تصػيخ الخجمات الخاصة بالجسعية                                           7 7
           مدايا  ىحه السػاقع بالشدبة لكع ىي  التػسع والشسػ في خجمات جسعيتكع                                         8 8
           عيػب  ىحه السػاقع بالشدبة لكع انتياك الحقػق الخاصة 9 9
           الحقائقعيػب  السػاقع بالشدبة لكع نذخ االفكار الديئة وتزميل  10 10
           عيػب ىحه السػاقع بالشدبة لكع ىي زيادة التكاليف والجيج 11 11
           عيػب ىحه السػاقع بالشدبة لكع فداد العالقات االجتساعية والعسمية 12 12
           تػفخ إدارتكع السػارد البذخية والسادية إلستعسال مػاقع التػاصل اإلجتساعي  13 13
           تتبشى إدارتكع خصط إستخاتيجية لشجاح إستخجام مػاقع التػاصل اإلجتساعي  14 14
           اليػجج تعارض بيغ مبادئ عسمكع والعسل عبخ مػاقع التػاصل اإلجتساعي  15 15
           تذجعػن األفكار السصخوحة عبخ مػاقع التػاصل اإلجتساعي   16 16
           السػقع األكثخ فعالية  وإستخجاما لجيكع ىػ مػقع الفيذ بػك 17 17
           السػقع األكثخ فعالية  وإستخجاما لجيكع ىػ مػقع التػيتخ 18 18
           السػقع األكثخ فعالية  وإستخجاما لجيكع ىػ مػقع اليػتػب 19 19
           ىػ مػقع االندتغخامالسػقع األكثخ فعالية وإستخجاما لجيكع  20 20

 ثانيا: السسارسة التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية     
حية

الخب
يخ 

 غ
ات

طس
لسش

ي ا
ة ف

ػيقي
تد

ة ال
رس

سسا
ال

 
           مفيػم التدػيق لجيكع ىػ وسيمة بيع وربح فقط 1 21
           مفيػم التدػيق لجيكع ىػ بحث و تمبية رغبات وحاجات السدتفجيغ 2 22
           مفيػم التدػيق لجيكع ىػ نقل وتبادل االفكار و السعمػمات السختمفة 3 23
           صعػبة مسارسة التدػيق بالشدبة لكع ىي عجم وجػد الػسائل السادية  4 24
           صعػبة مسارسة التدػيق بالشدبة لكع ىي عجم القجرة عمى تجدئة الدػق  5 25
           مسارسة التدػيق بالشدبة لكع ىي عجم التأثيخ عمى السجسػعات السدتيجفة صعػبة 6 26
           صعػبة مسارسة التدػيق  بالشدبة لكع ىي عجم  تقييع فاعمية التدػيق  7 27
           صعػبة مسارسة التدػيق بالشدبة لكع ىي ضفف التػجو التدػيقي لجيكع  8 28

 ثالثا : األىجاف التدػيقية  في السشطسات غيخ الخبحية     

ىجا
األ

ف  دػ 
الت

ة  
يقي ي 
ف

طس
لسش

ا
ت 

ا
يخ 

غ
خبح

ال            األىجاف التدػيقية ىي تحديغ مدتػى الخجمات السقجمة 1 29 ية
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           األىجاف التدػيقية ىي تمبية حاجات ورغبات السدتفيجيغ 2 30
           األىجاف التدػيقية ىي كدب الستبخعيغ الججد والسحافطة عمى الحالييغ  3 31
           االىجاف التدػيقية بالشدبة لكع ىي تحديغ مجاخيل الجسعية 4 32
           االىجاف التدػيقية بالشدبة لكع ىي التػسع والشسػ في نذاشاتيا 5 33
           االىجاف التدػيقية بالشدبة لكع ىي البقاء واالستسخارية  6 34
           عسمية تحجيج اليجف الدػقي لجيكع تستاز بالرعػبة  7 35
           عسمية تحجيج اليجف الدػقي  لجيكع مبشية عمى التػقعات 8 36

 رابعا: االستخاتيجية التدػيقية في السشطسات غيخ الخبحية    

حية
الخب

يخ 
 غ

ات
طس

لسش
ي ا

ة ف
ػيقي

تد
ة ال

يجي
تخات

الس
ا

 

           اإلستخاتيجية التدػيقية أداة تداعجكع في التعامل مع متغيخات البيئة الخارجية  1 37
           االستخاتيجية التدػيقية أداة تداعجكع في تحميل البيئة الجاخمية لكع 2 38
           االستخاتيجية التدػيقية  أداة تداعجكع في تحجيج أىجافكع  3 39
           اإلستخاتيجية التدػيقية أداة تداعجكع في االستجابة لحاجات الدػق  4 40

           اإلستخاتيجية التدػيقية أداة تداعجكع في البحث عغ الفخص التدػيقية 5 41

           التدػيقية يعصي مؤشخ واضح لجقة التخصيط االستخاتيجي السعتسج لجيكعنجاح اإلستخاتيجية  6 42

           نجاح اإلستخاتيجية التدػيقية مؤشخ واضح عمى تطافخ جيػد العامميغ 7 43

 خامدا: السديج التدػيقي في السشطسات غيخ الخبحية     

حية
الخب

يخ 
 غ

ات
طس

لسش
ي ا

ي ف
ػيق

تد
ج ال

سدي
ال

 

           تقػمػن بتقجيع خجمات مختمفة لمسدتفجيغ 1 44
           تقػمػن بتقجيع أشياء ممسػسة لمسدتفجيغ  2 45
           تقػمػن بتقجيع التبخعات لمسدتفجيغ 3 46
           سعخ نذاشاتكع  يحجد عغ شخيق تكاليف  4 47
           سعخ نذاشاتكع يحجد عغ شخيق أسعار السشافديغ 5 48
           سعخ نذاشاتكع  يحجد حدب أىجافكع الخاصة 6 49
           تػزع نذاشاتكع عبخ العجيج مغ القشػات الستشػعة 7 50
           تػزع نذاشاتكع عبخ قشاة واحجة 8 51
           تػزع نذاشاتكع حدب رغبة الستبخعيغ 9 52
           ييجف التخويج  الى تعخيف الستبخع الحالي والسختقب بالسعمػمات عغ الشذاط الخيخي   10 53
           ييجف التخويج  الى إثارة اىتسام الستبخع بالسشتج الخيخي وبالجسعية  11 54
           ييجف التخويج  الى التأثيخ عمى الستبخع بإتخاذ قخاره  12 55
           إعالناتكع عبخ وسائل إعالمية متعجدةتبث  13 56
           يتع ترسيع إعالناتكع بذكل جحاب وجيج 14 57
           يعج اإلعالن بالشدبة لكع عسمية نقل السعمػمات إلى الجسيػر 15 58
           يعج اإلعالن بالشدبة لكع عسمية تأثيخ وجحب الجسيػر 16 59
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           تتع عسمية تشذيط التبخعات في األسػاق الخيخية والسعارض العامة والخيخية واليجايا  17 60
           العالقات العامة لجيكع تيجف إلى رسع صػرة جيجة لجى جسيػرىا  18 61
           العالقات العامة لجيكع  تيجف إلى متابعة اقتخاحات وآراء الجسيػر حػل ما يتعمق بالجسعية  19 62

63 20 
العالقات العامة لجيكع تيجف إلى تذجيع روح االنتساء لجى العامميغ في الجسعيات الخيخية وزيادة 

           والئيع
           عغ أىجاف الجسعية وأوجو نذاشيا العالقات العامة لجيكع تيجف إلى اإلعالم 21 64
           العالقات العامة لجيكع تيجف إلى تصػيخ السػارد السالية لمجسعية  22 65
           يعتبخ البيع الذخري لجيكع مغ أىع وسائل االترال الفعالة مع الستبخعيغ  23 66
           الستبخعيغ يعتبخ البيع الذخري لجيكع مغ أىع وسائل جحب 24 67
           يعتبخ البيع الذخري لجيكع مغ أىع وسائل جسع التبخعات 25 68
           تحخصػن عمى تصػيخ ميارات األفخاد العامميغ بيا سػاءا كانػا مػضفيغ أو متصػعيغ 26 69
           تحخصػن عمى تقجيع خجمات ذات جػدة عالية تعكذ ميارة مقجمي ىحه الخجمات   27 70
           تحخصػن عمى ضسان ثقة جسيػرىا سػاءا كانػا عامميغ أومتعامميغ  28 71
           يؤثخ الجانب السادي لجيكع  عمى سمػك و إدراك الستبخع 29 72
           تدعػن لجعل الجانب السادي ليا أكثخ جاذبية وراحة  30 73
           تؤدي العسميات لجيكع إلى تقميل اإلجخاءات الخوتيشية لجخػل ومغادرة السدتفيج والستبخع مغ الجسعية 31 74
           تؤدي العسميات لجيكع إلى االلتدام بالسػاعيج وفقا لججولة مخصط ليا  32 75

           تؤدي العسميات لجيكع إلى تحقيق الكفاءة والفاعمية ليا 33 76
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 :قائسة األساتحةالسحكسيغ 04السمحق رقع
 الجامعة الختبة العمسية اسع السحكع الخقع

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ تعميع عالي كخبالي بغجاد 01
 02وىخان  –جامعة دمحم بغ أحسج 

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ تعميع عالي عمة مخاد 02
 الجمفة –جامعة زيان عاشػر  

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخ ا جػال سعيج 03

 الجمفة –جامعة زيان عاشػر  

 االقترادية والتجارية وعمػم التدييخكمية العمػم  أستاذ محاضخ ا كبيخ مػلػد 04

 الجمفة –جامعة زيان عاشػر  

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخ ا نػي شو حديغ 05

الجمفة –جامعة زيان عاشػر    

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخ ا جػدي دمحم عمي 06

الجمفة –عاشػر  جامعة زيان   

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخا يػندي مرصفى 07

الجمفة –جامعة زيان عاشػر    

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخا شػال ىبة 08

الجمفة –جامعة زيان عاشػر    

 العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخكمية  اأستاذ محاضخ  بغ نيمي جسيمة 09

 الجمفة –جامعة زيان عاشػر  

 كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ أستاذ محاضخ ب بغ عمي إحدان 10

 الجمفة –جامعة زيان عاشػر  
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 spss. V .25 االجتساعيةحرائية لمعمػم الحدمة اإلمخخجات بخنامج  :05سمحق رقعال

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 638, 4,45 5 3 154 01 رقم الفقرة

 1,173 4,05 5 1 154 02 رقم الفقرة

 1,511 3,25 5 1 154 03 رقم الفقرة

 1,213 4,11 5 1 154 04 رقم الفقرة

 724, 4,33 5 3 154 05 رقم الفقرة

 1,423 3,03 5 1 154 06 رقم الفقرة

 1,483 3,34 5 1 154 07 رقم الفقرة

 1,476 3,64 5 1 154 08 رقم الفقرة

 1,191 3,89 5 1 154 09 رقم الفقرة

 977, 3,97 5 2 154 10 رقم الفقرة

 1,118 2,11 5 1 154 11 رقم الفقرة

 1,469 2,46 5 1 154 12 رقم الفقرة

 1,003 2,29 5 1 154 13 رقم الفقرة

 1,456 2,86 5 1 154 14 رقم الفقرة

 1,423 2,88 5 1 154 15 رقم الفقرة

 1,488 3,14 5 1 154 16 رقم الفقرة

 1,077 4,23 5 1 154 17 رقم الفقرة

 984, 1,93 5 1 154 18 رقم الفقرة

 1,318 2,96 5 1 154 19 رقم الفقرة

 1,137 2,29 5 1 154 20 رقم الفقرة

 1,526 3,52 5 1 154 21 رقم الفقرة

 1,465 2,51 5 1 154 22 رقم الفقرة

 1,553 2,97 5 1 154 23 رقم الفقرة

 1,529 3,03 5 1 154 24 رقم الفقرة

 1,255 3,72 5 1 154 25 رقم الفقرة

 1,322 3,81 5 1 154 26 رقم الفقرة

 1,144 3,93 5 1 154 27 رقم الفقرة

 1,452 3,66 5 1 154 28 رقم الفقرة

 938, 4,27 5 1 154 29 رقم الفقرة

 740, 4,44 5 1 154 30 رقم الفقرة

 989, 4,17 5 2 154 31 رقم الفقرة

 667, 4,44 5 3 154 32 رقم الفقرة

 671, 4,40 5 2 154 33 رقم الفقرة

 922, 4,21 5 1 154 34 رقم الفقرة

 1,546 3,37 5 1 154 35 رقم الفقرة

 1,427 3,68 5 1 154 36 رقم الفقرة

 1,392 3,78 5 1 154 37 رقم الفقرة
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 1,260 3,82 5 1 154 38 رقم الفقرة

 1,119 3,95 5 1 154 39 رقم الفقرة

 1,419 3,55 5 1 154 40 رقم الفقرة

 1,277 3,90 5 1 154 41 رقم الفقرة

 1,398 3,72 5 1 154 42 رقم الفقرة

 1,129 4,01 5 1 154 43 رقم الفقرة

 1,353 3,55 5 1 154 44 رقم الفقرة

 1,491 3,45 5 1 154 45 رقم الفقرة

 607, 4,52 5 3 154 46 رقم الفقرة

 1,505 2,88 5 1 154 47 رقم الفقرة

 1,345 2,66 5 1 154 48 رقم الفقرة

 1,244 3,97 5 1 154 49 رقم الفقرة

 1,264 3,54 5 1 154 50 رقم الفقرة

 1,331 3,60 5 1 154 51 رقم الفقرة

 954, 4,21 5 1 154 52 رقم الفقرة

 1,207 3,99 5 1 154 53 رقم الفقرة

 1,420 3,47 5 1 154 54 رقم الفقرة

 1,132 4,08 5 1 154 55 رقم الفقرة

 1,123 3,98 5 1 154 56 رقم الفقرة

 986, 4,14 5 1 154 57 رقم الفقرة

 1,108 4,12 5 1 154 58 رقم الفقرة

 898, 4,32 5 1 154 59 رقم الفقرة

 1,368 3,62 5 1 154 60 رقم الفقرة

 1,125 3,96 5 1 154 61 رقم الفقرة

 1,185 3,91 5 1 154 62 رقم الفقرة

 1,111 4,05 5 1 154 63 رقم الفقرة

 978, 4,07 5 1 154 64 رقم الفقرة

 1,223 3,99 5 1 154 65 رقم الفقرة

 1,191 4,11 5 1 154 66 رقم الفقرة

 1,274 4,14 5 1 154 67 رقم الفقرة

 1,251 4,17 5 1 154 68 رقم الفقرة

 1,313 4,08 5 1 154 69 رقم الفقرة

 1,248 4,18 5 1 154 70 رقم الفقرة

 1,290 4,12 5 1 154 71 رقم الفقرة

 1,284 4,10 5 1 154 72 رقم الفقرة

 1,402 4,02 5 1 154 73 رقم الفقرة

 1,246 4,13 5 1 154 74 رقم الفقرة

 1,238 4,12 5 1 154 75 رقم الفقرة

 1,280 4,09 5 1 154 76 رقم الفقرة

N valide (liste) 154     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 24976, 3,2617 3,75 2,80 154 اصجتماعي التواصا مواقع

 53761, 3,3920 4,63 2,25 154 التاويقية المماراة

 37729, 4,1218 4,88 3,25 154 التاويقية األمداف

 47486, 3,8182 5,00 2,86 154 التاويقية اصاتراتيجية

 44510, 3,9193 4,67 2,82 154 التاويقي المزيج

 29786, 3,8603 4,68 3,11 154 التاويقي النشاط تعزيز

N valide (liste) 154     
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=XXXX y1 y2 y3 y4 y1234 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 02013, 24976, 3,2617 154 اصجتماعي التواصا مواقع

 04332, 53761, 3,3920 154 التاويقية المماراة

 03040, 37729, 4,1218 154 التاويقية األمداف

 03827, 47486, 3,8182 154 التاويقية اصاتراتيجية

 03587, 44510, 3,9193 154 التاويقي المزيج

 02400, 29786, 3,8603 154 التاويقي النشاط تعزيز

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la différence à 

95 % 

Inférieur Supérieur 

 3014, 2219, 26169, 000, 153 13,002 اصجتماعي التواصا مواقع

 4776, 3065, 39205, 000, 153 9,050 التاويقية المماراة

 1,1818 1,0617 1,12175 000, 153 36,896 التاويقية األمداف

 8938, 7426, 81818, 000, 153 21,382 التاويقية اصاتراتيجية

 9902, 8485, 91932, 000, 153 25,632 التاويقي المزيج

 9077, 8129, 86027, 000, 153 35,841 التاويقي النشاط تعزيز

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1234 

  /METHOD=ENTER XXXX. 

Régression 
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Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

اصجتماعي التواصا مواقع 1
b
 . Introduire 

a. Variable dépendante : التاويقي النشاط تعزيز 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,177
a
 ,031 ,025 ,29412 

a. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,426 1 ,426 4,922 ,028
b
 

de Student 13,149 152 ,087   

Total 13,575 153    

a. Variable dépendante : التاويقي النشاط تعزيز 

b. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,171 ,311  10,183 ,000 

 028, 2,218 177, 095, 211, اصجتماعي التواصا مواقع

a. Variable dépendante : التاويقي النشاط تعزيز 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y1 

  /METHOD=ENTER XXXX. 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

اصجتماعي التواصا مواقع 1
b
 . Introduire 

a. Variable dépendante : التاويقية المماراة 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,079
a
 ,006 ,000 ,53771 

a. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,273 1 ,273 ,943 ,333
b
 

de Student 43,948 152 ,289   

Total 44,221 153    

a. Variable dépendante : التاويقية المماراة 

b. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,841 ,569  4,989 ,000 

 333, 971, 079, 174, 169, اصجتماعي التواصا مواقع

a. Variable dépendante : التاويقية المماراة 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER XXXX. 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

اصجتماعي التواصا مواقع 1
b
 . Introduire 

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,079
a
 ,006 ,000 ,47493 

a. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,216 1 ,216 ,959 ,329
b
 

de Student 34,285 152 ,226   

Total 34,501 153    

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

b. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,309 ,503  8,569 ,000 

 329, 979,- 079,- 154, 151,- اصجتماعي التواصا مواقع

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y3 

  /METHOD=ENTER XXXX. 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

اصجتماعي التواصا مواقع 1
b
 . Introduire 

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,079
a
 ,006 ,000 ,47493 

a. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,216 1 ,216 ,959 ,329
b
 

de Student 34,285 152 ,226   

Total 34,501 153    

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

b. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,309 ,503  8,569 ,000 

 329, 979,- 079,- 154, 151,- اصجتماعي التواصا مواقع

a. Variable dépendante : التاويقية اصاتراتيجية 

Régression 
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Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

اصجتماعي التواصا مواقع 1
b
 . Introduire 

a. Variable dépendante : التاويقي المزيج 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,208
a
 ,043 ,037 ,43683 

a. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,306 1 1,306 6,842 ,010
b
 

de Student 29,005 152 ,191   

Total 30,311 153    

a. Variable dépendante : التاويقي المزيج 

b. Prédicteurs : (Constante), اصجتماعي التواصا مواقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,713 ,463  5,865 ,000 

 010, 2,616 208, 141, 370, اصجتماعي التواصا مواقع

a. Variable dépendante : التاويقي المزيج 
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 في الجراسة  ع السرصمحات واإلخترارات الػاردةأى: 06سمحق رقعال

 السرصمح باإلنجميدية السرصمح بالعخبية
 Watchers السذاٌجكف 

 Sharers السخفقػف أك الستابجلػف 

 Commenters السعمقػف 

 Producers السدكدكف 

 Terminals ىٍايات كشخفيات

 local area network الشصاؽ هحمية الذبكات

 wide area network الشصاؽ كاسعة الذبكة

 Supplier Extranet شبكات اكدتخاىت التدكيج أك التكسيل

 Distribution Exranet التػزيع اكدتخاىت شبكات

 Peer Extranet الشج اكدتخاىت شبكات

 Cost  reduction التكاليف تقميز

 Capability القجرة

 Competitive advantage التشافدية السيدة

 Communication االتراالت تحديغ

improvement 

 Customer service العسيل خجهة تحديغ

improvement 

 Wide Web Word الػاسعةالذبكة العالسية 

 Web Pages صفحات االىتخىت

 Home Page صفحات رئيدية

 Hangouts هكالسات الفيجيػ

 Sparks االٌتساهات

 Huddles السحادثات الجساعية

 Banner الذخيط اإلعبلىي

 Streaming التجفق

 Sponsoring الخعاية

 file transfer protocol- FTP بخكتػكػؿ ىقل السمفات
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 www.interieur.gov.dz  حدب السػقع: تعجاد الجسعيات الجدائخية وترشيفيا: 07سمحق رقعال

 

http://www.interieur.gov.dzتاريخ/
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