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ممخص البحث
هدددهذ هدددحا البحدددث فلدددا الت ددد ذ عدددص اإلعدددالص عمدددا مواقدددع التواصدددس
االجتمدداعي الفدديس بددوز كلمددوحج لمواقددع التواصددس االجتمدداعي ،كول د الموقددع ا ك د

شه ة في مجاس جدح الببدا ص والشد كات والملظمدات لالددتفاهة مدص التوليدات والمميدبات

التددي وف هددا الموقددع فددي تصددميش اإلعددالص الخدداص بددز ووامكاليددة ب د مددص هوص التويدده
بم اي الوقت والحجش المخصص لإلعالص ،فضال عص المجالية التي يمتع بهدا الموقدع
،ا مددد الدددح ج مددد يحودددر لدددد عاليدددة فدددي مجددداس اعتمددداه الشددد كات فدددي تددددوير

وملتجاتها وخهماتها فلدا جمهدو مددتخهمي الفديس بدوز ،مددتفيهة مدص اددتطالعات
ال د

ال دداش التددي كددهت فص المدددتوبس الودداهش فددي المجدداس اإلعاللددي ددديكوص لمواقددع

التواصس االجتماعي)  ،فح دتكوص الهدهذ الموصدوه مدص قبدس كبد ر الشد كات ال الميدة
والمؤددات ،لحا فوه حاوس البحث توهيش ؤية مدتوبمية عص هو اإلعدالص فدي مواقدع

التواصددس فددي مجدداس تدددوير الخددهمات فلددا جالدد حلددز فمكاليددة االدددتفاهة ملدد فددي
اإلعالص الديادي والتدوير الديادي الشخصي.
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مــــــقدمــــــــة
يوددوش مبدده اإلعددالص عمددا ددداس فتاحددة الف صددة لمجمهددو لالطددالع عمددا الم مومددات
الخاصددة بالدددمع والخددهمات التددي تمبددي لد احتياجاتد وتلادد حوقد بدداختالذ دددمات

الهيموغ افيددة التددي تف د ض عمي د لوعددا مددص االختيددا يما د د فددي ضددو مددا م د وض
فمام د مددص ملتجددات ودددمع وخددهمات ،واليددوش فددي عص د تكلولوجيددا االتصدداس الحددهيث
وظهو مواقع التواصس االجتماعي التي غي ت مدص ملظومدة عمدس اإلعدالش فدي ف دداس

وادددتوباس الم مومددات ،فح صددبد الفدد ه كمتموددي يددؤه هو يددص فددي فص واحدده كم ددددس
ومدتوبس لمم مومة كمدتخهش لمواقع التواصس االجتماعي ،وهحا الدهو يما دد علدهما
يت د ض فلددا فعددالص مواقددع التواصددس االجتمدداعي االجتماعيددة بوصددف فعددالص صددبد
يمتداب بك افدة االلتشدا مدع اخدتالذ لواعد واخدتالذ الددمع والملتجدات الم مدص علهددا
ف لهما يبهر المتموي فعجاب بدم ة او خهمة م يلة ممكص فص يلوس فعجاب فلدا بويدة
ا صدددهقا المشدددت كيص م ددد عمدددا اخدددتالذ حواقهدددش وددددماتهش الهيموغ افيدددة .و جدددس

الت د ذ عمددا ماهيددة اإلعددالص عمددا مواقددع التواصددس االجتمدداعي فودده جددا هددحا البحددث
لمت د ذ عمددا اإلعددالص مددص خددالس مواقددع التواصددس االجتمدداعي و هميتد ومميباتد حتددا
صددددبحت الك يدددد مددددص الشدددد كات والملظمددددات والمؤددددددات ت تمدددده عميدددد فددددي تلفيددددح

اإلدت اتيجية التدويوية الخاصة بهدا ،فضدال عدص كدش اإلعاللدات الدياددية التدي بده ت
تظه كملط اتصالي مدتحهث في هحه المواقع مدتههفة ش يحة م يلة مص الجماهي
بهددهذ التد ي عمدديهش ومما دددة التدددوير الديادددي الشخصددي لهددش ،ومددص خددالس حلددز

يمكدددص تودددهيش مؤشددد ات مددددتوبمية حدددوس هو و هميدددة اإلعدددالص عمدددا مواقدددع التواصدددس
االجتماعي .
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االطار المنهجي للبحث
اوال :مشكمة البحث

تتطمددد تحهيددده مشدددكمة البحدددث تحهيددده اللوددداط ا داددددية والف عيدددة

لممشدددكمة باإلضدددافة فلدددا تحهيددده ال وامدددس ال يددددية التدددي هف دددت الباحدددث فلدددا اختيدددا
تداوس يس

المشكمة  ،وبحا فاص مشكمة البحث تحهه

ما هي مميبات االعالص

عمددا مواقددع التواصددس االجتمدداعي بوصددف لشدداط اتصددالي ظهدد حددهي ا بف ددس تطددو

تكلولوجيددا االتصدداس الحهي ددة وظهددو اإلعددالش الجهيدده الددح ادددهش فددي بيدداهة م ددهس
تفاعس المتموي مع اإلعالص .)).
ثانيا :أهمية البحث .
تتم س همية البحث الحالي في
 .1فضددافة لمه ادددات اإلعالميددة عامددة واله ادددات فددي مجدداس اإلعددالص وهو ه فددي
التد ي عمددا الدددموز االدددتهالكي خاصددة ،فضددال عددص االعتمدداه عمددا االعددالص

بوصف مصه دادي لم مومات الجمهو عص الدمع والخدهمات الموهمدة مدص
قبددس مختمددذ المؤددددات والملظمددات فددي عددالش تدددوه في د الملافدددة والتجددا ة
وتوهيش الخهمات التدي تحداوس كدد الببدوص وواقلاعد بالددمع الم وضدة كجدب
دادي مص حياتي المجتم ية وال يلبغي اص يواك الحها ة والتطو ..

 .2يهتش هحا البحث في تودهيش ؤيدة مددتوبمية عدص اإلعدالص عمدا مواقدع التواصدس
االجتماعي ،خاصة موقع الفيس بوز كولد ي ده مدص اك د المواقدع المددتخهمة
مص قبس الجمهو ،وا بت ت ي ه في المجاالت الحياتية المختمفة .
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ثالثا:هدف البحث
يهددهذ البحددث فلددا الت د ذ عمددا االعددالص عمددا مواقددع التواصددس االجتمدداعي
كلمط اتصالي مدتحهث ادتطاع اص يحور طف ة لوعيدة فدي مجداس االتصداس ،فدي مدهة

بملية قصي ة موا ل باإلعالص في ودا س االعالش االخ ر ،االم الح ا ا التبداه عدهه
مددص البدداح يص الددا اهميددة مواقددع التواصددس االجتمدداعي كودددا س اعالليددة حووددت لد د
م تف ددة فددي عددالش الدددمع والخددهمات ال ددديما ال د فددي عدداش  2007وجددهت اله ادددات
االدتوصا ية اك

مدص  70فدي الم دة مدص مدواطلي الواليدات المتحدهة االم يكيدة الدحيص

تت د واح عمددا هش بدديص ، )34-15يدددتخهموص مواقددع التواصددس االجتمدداعي ،وبم ددهس
موقع واحه ددوا كداص فديس بدوز  ،او مدا ددبيس) ،فضدال عدص اص  %)31مدلهش
مددص الددحيص شددمهمش االدددتطالع يوضددوص مبيدده مددص الوقددت عمددا االلت لددت ويدددتخهموص

مواقع 1التوصس االجتماعي لمت ذ عما ال المات التجا ية عب الشدبكات االجتماعيدة
مص خالس تددجيس فعجدابهش لصدفحات الشد كات والمؤدددات التجا يدة ،الدا جالد اص
الشبكات االجتماعية احه ا لشطة ش بية عما شبكة االلت لت .
رابعا:منهج البحث وأدواته
ي دده هددحا البحددث مددص البحددوث الوصددفية التددي تدددت يص بمددله المدددد بوصددف احدده
الملدداه المدددتخهمة فددي البحددوث الوصددفية التددي تدددتههذ وصددذ دددمات و ا و
اتجاهات و دموكيات عيلات مص ا ف اه مم مة لمجتمع مدا ،بمدا يددمد بت مديش لتيجدة

المددددد عمدددا المجتمدددع الدددح ددددحبت ملددد ال يلدددة  .باالعتمددداه عمدددا هوات مت دددههة
كالمالحظة التي تش اعتماهها في بح لا هحا ك حه ا هوات البح يدة التدي تمكدص الباحدث
مص توهيش ؤية واضحة لمفهدوش اتصدالي وصدياغة ؤيدة مددتوبمية يمكدص مدص خاللهدا

صددياغة قاعددهة دادددية يمكددص االلطددالر ملهددا فددي فعددهاه بحددوث عمميددة فددي مجدداس
اإلعالص عما مواقع التواصس االجتماعي وت ي اتها المختمفة عمدا ددموكيات الجمهدو

بمختمذ دمات الهيموغ افية واهتمامات الحياتيدة ،والبحدث فدي ال دالش االفت اضدي عدص
ما يمبي احتياجات مص الدمع والخهمات .
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االطار النظري للبحث
اوال:مواقع التواصل االجتماعً
ال الش فاص مواقع التواصس االجتماعي

ب ه ابهياه ش بية االلت لت في فلحا

وخصوصا الفيس بوز صبحت تدتخهش في كس لحا ال الش

modayi and

 )wallerع فا مواقع التواصس االجتماعي ب لها مجتم ات افت اضية تدمد لملاس
التواصس والتفاعس مع ب ضهش وبمواضيع و لمج ه اإلبحا مع ب ضهش في شبكة
االلت لت) فمواقع التواصس االجتماعي تبوه مدتخهميها بكتابة لمحات شخصية عص
لفدهش وتمكلهش مص تحميس ومشا كة الصو والموديوا ومختمذ لواع ال دا س
التي ي غبوص مشا كتها مع اآلخ يص فضال عص حلز فاص هحه المواقع تبوه بدله
عاطفي واجتماعي ومصاه لمم مومات و وابط لآلخ يص  .ومص الجهي بالحك ال

علهما يتش التح

عص اإلحصا يات التي تشي

فلا عهه مدتخهمي التواصس

االجتماعي ممكص فص ي تب كهليس هقير يظه ش بية هحه المواقع وواحا التح
ادتخهش ب ها عمر ممكص فص يشي بوضوح الا فص الفيس بوز هو مص ك المواقع
المدتخهمة عما شبكة االلت لت)1 .
ويمكددص اإلشددا ة فلددا فص تمددز المواقددع تصددلذ ضددمص مواقددع الجيددس ال ددالي

لموي وي  )2تووش عما المدتخهميص باله جة ا ولا وواتاحدة التواصدس بيدلهش ددوا
كالوا صهقا ت فهش عما ا ض الواقع و كالوا صهقا ع فتهش في ال الش االفت اضدي
فلددا جال د

لهددا ت تمدده عمددا مدددتخهميها فددي تشددغيمها وتغحيددة محتوياتهددا كمددا تتلددوع

اشددكاس و هددهاذ تمددز الشددبكات االجتماعيددة فب ضددها عدداش يهددهذ فلددا التواصددس ال دداش
وتكويص الصهاقات حوس ال الش وب ضها ا خ يتمحو حوس تكدويص شدبكات فدي لطدار
يلحصددد فدددي مجددداس م ددديص م دددس شدددبكات المحتددد فيص وشدددبكات المصدددو يص ومصدددممي

الج افكس2
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ويمكص الووس فص الفيس بوز جب مص شبكات التواصس االجتماعي يوصذ ب ل
موقع الكت ولي لشبكة التواصس االجتماعي يداعه ا ف اه عما االتصاس ب صهقا هش
وعا التهش و صهقا ال مس بفاعمية عب االلت لت )) ويشي ادش الموقع فلا و قة
 )face bookالتي تملد لمطال

الوافهيص في الح ش الجام ي في الواليات المتحهة

والمها س والكميات ليت ا ذ كال ملهش عما ا خ  .وي ه مص اكب مواقع الشبكات
االجتماعية مص لاحية د عة االلتشا والتودع ،قيمت الدوقية عالية وتتلافس عما
ضم الش كات ،لوطة الووة ا دادية التي تاحت الشبكة فيها لممب مجيص مص
مختمذ لحا

ال الش ب مج تطبيواتهش المختمفة وواضافتها لمموقع ا دادي)3 ،

والح داعه عما توهيش الخهمات اإلعاللية بشكس ف اس وايجابي .
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ثانٌا:اإلعالن من خالل مواقع التواصل االجتماعً
ي ه اعالص الشبكات االجتماعيدة مدص بديص دد ع مجداالت اإلعدالص االلكت ولدي
لمو ووا ا ة لاللتباه فح يت ض ل بشكس يومي جمهو مدتخهمي الفيس بوز ،بوصف
جب مص ت كي صفحاتهش الشخصية يمتداب بصدفة هواش الظهدو عمدا الجالد ا يدد
ملهددا ،ليلوددس دددالة اتصددالية بشدداص مؤددددة و شددخص و قا دده ديادددي و هيلددي ،
وبددحا فدداص موقددع الفدديس بددوز يتضددمص ل دواع مت ددههة مددص االعاللددات ملهددا الديادددية
واالجتماعية والتجا ية .
ومص ا همية بمكاص اإلشا ة فلا فص مفهوش اإلعالش الجهيه غي مدص مفهدوش االعاللدات
،فح صدددبد مدددص الددددهس اددددتههاذ ف دددات م يلدددة بفضدددس قددده ة اإلفددد اه عمدددا تجميدددع
اإلحصددددا يات والم مومددددات حددددوس المدددددتخهميص لإلعددددالش الجهيدددده  ،والت دددد ذ عمددددا

تفضدديالتهش ل دواع م يلددة مددص الدددمع والخددهمات ،بهددهذ ال مددس عمددا تصددميش دددالة
عالليدددة قددداه ة عمدددا قلددداعهش بالددددم ة و الخهمدددة الم مدددص علهدددا .وتمتددداب ال ددددالة

اإلعاللية عب موقع الفيس بوز،بالجمع البلدا ي بديص مكولدات عدهة لغويدة وتصدوي ية
فضال عص محمية المضموص بوصفها لغة ق يبة فلا لغة الف ه ال داه وتمتداب ددالتها
بكولها جممة قصي ة وتو ي ية م س فعاللات ش كات الهاتذ اللواس اديا دديس ،بيدص)

 ،وواعاللات البلز ا همي المص
الظاه يضمص الباطص ).
وفددي هددحا يشددي

 ،مما ي طي هاللدة واضدحة عمدا لهدا تدلهض بمبده

محمدده عبدده الحميدده) فلددا فص موقددع الفدديس بددوز صددبد صد حا

كبيد ا لإلعددالص ،فح يجمددع عمددا صددفحات وممفاتد اكبد حشدده عمددا مدددتور ال ددالش مددص
الشبا

 .)1وهحا يتفر مع ما شا فلي احه البداح يص فلدا فص الشدبكات االجتماعيدة

جلة ل يش عالليدة بفضدس قده تها عمدا جمدع م تداهيص وفيدا وغالبدا متصدموص بشدبكة
االلت لددت عمددا الددهواش فهددحه الشددبكات تددبوه بم طيددات عهيددهة عددص مدددتخهميها الددحيص
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يشددكموص جماعددات حات اهتمامددات مشددت كة .كمددا بود د ها الدددماح بتوجيد اإلعاللددات
بهقددة عالية.وعمي د طمددر فيدددبوز ب لامج د الخدداص باإلعددداللات ال قميددة اإلعاللددات
االجتماعيددة) social Adsفددي لددوفمب  2007وبفضددس هددحا اللظدداش ي د ض الم مددص
فعالل ويحهه الم مومات الشخصية لمببا ص الحيص يهمول

الجلس وال م والجلددية

والمدددتور اله ادددي الددي) ددش يوددوش ب لددام اإلعددالص االجتمدداعي بإ ددداس اإلعددالص فلددا
عضدا الفدديس بدوز الددحيص يختدا وص عمددا ددداس هدحه الواعددهة مدص بدديص  70مميددوص
عضو لشط وقه اضط فيدبوز فلا الت اجدع فمداش اعت اضدات المددتخهميص الدحيص لدش
يوبموا بهحا التدهخس فدي حيداتهش الخاصدة فمددتخهش االلت لدت لد

ه ف دس تدوجيهي لكدص

لديس ا مد دددور ت جيددس حتددا موعدده خد .ويلبغددي فص يوددهش وكددال االعاللددات الددهليس
عما لفاح بصي تهش ك د ممدا هدو الحداس اليدوش فمددتخهمو االلت لدت مدص ف دة الشدبا
عمددا وجد الخصددوص يدددتخهموص بشددكس متبايدده بد ام لتحاشددي الوصددالت اإلعالليددة
،ويوولددوص لهددش ك د حدادددية

ا

صددهقا هش مددص اإلعاللددات )2وبددحا لكددي يضددمص

الم مص إلعال ل اللجاح عب الفيس بوز البه مص االبت اه عص المؤ ات التي يمكدص فص
تدهش في فض جمهو مدتخهمي الفيس بوز لإلعالص والتي تتم س :د
 .1كتابة جميدع الكممدات باه دة بحد وذ كبيد ة :كتابدة جميدع الكممدات فدي اإلعدالص
باه ة بحد وذ كبيد ة ،غيد صدحيد قواعدهيا وتمدلد الم مدص ميدبة تلافددية غيد

عاهلة .

 .2كتابددة كممددات كاممددة بح د وذ كبي د ة :كتابددة كممددات ال دددالة اإلعالليددة بح د وذ
كبي ة يج س ال دالة تبهو وك لها ب يه عشوا ي.
 .3ا خطا الوواعهية كالتهج ة وال كاكة :مص المفت ض فص يدتخهش الم مص قواعه
صددحيحة فددي كتابددة كممددات ال دددا س اإلعالليددة واالبت دداه عددص الكممددات ال اميددة

وال كيكة .
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 .4لددص فعاللددي غي د هقيددر :ي د فض موقددع الفدديس بددوز اإلعددالص الددح اليص د ح
و ال ض.

بوضوح عص ادش الش كة و الملت

 .5الغش فدي ال د وض والتلدبيالت :هلداز ب دض ا شدخاص يحداولوص الغدش عدص
ط يدددر تودددهيش عددد ض يجدددح المددددتخهميص  ،دددش فعطدددا هش شدددي ا مختمفدددا عدددص
الت ض فلا اإلعالص،وهحا ما يدب اإلدا ة فلا دم ة الش كة و المؤددة.

 .6الصددو غي د الال وددة :عمددا الم مددص اص اليدددتخهش باعالل د دددور الصددو حات
الصددمة بإعالل د ،فمددص الض د و

فص تكددوص الصددو لظيفددة وحات هاللددة تولددع

جمهددو المدددتخهميص بمبايددا وفوا دده الدددم ة اوالخهمددة التددي فددي الليددة اإلعددالص

علها )3 .

ولالدددتفاهة مددص موقددع الفدديس بددوز فددي توددهيش اإلعددالص عددص المؤددددة و
الملت الح تحاوس فص توهيم فلا الجمهو البه مص االدت الة بالصو لجدح التبداه

جمهددو مدددتخهمي الفدديس بددوز ،كادددتخهاش ش د ا صددو تز و صددو ة ملتجددز و

صو خ ر تتضدمص موداطع جالبيدة لمملتدوج ف لدا اددتخهاش المددتهمكيص لد و شد ح
الفوا دده التددي يمكددص فص تحوددر مددص خددالس ادددتخهاش هددحا الملتددوج ،فضددال عددص فتبدداع

الخطوات اآلتية:د

.1صمممإ النكن م  :مددص خددالس اللددبوس فلددا دددفس الصددفحة واختيددا ابددط المبيدده مددص
االعاللات يصس الم مص بحلز فلا ملصة اإلعاللات ومص دش اختدا فلشدا فعدالص لكدي

يصس فلا محو اإلعاللات فهو المكاص الح يصمش اعالل باختيا ز ال لدواص والهدهذ
مص اإلعالص.
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 .2استهدف جمهور :

يدمد الفيس بوز بتحهيه الجمهدو المد اه توجيد ال ددالة االعالليدة فليد بلدا ا عمدا

 11م يدددا ا مختمفدددا كدددالموقع وال مددد وتدددا يي المولددده والجدددلس والكممدددات المفتاحيدددة
والمدتور الت ميمي .

 .3أنشئ حملة وحدد طرٌق التسعٌر
يتيد الفديس بدوز خيدا تحهيده ميباليدة يوميدة وتحهيده مدا فحا كداص الم مدص ي غد

فدي

تشددغيس اإلعددالص بادددتم ا  ،ش ال د ي يدده توجي د اإلعددال ص بدديص ت دوا يي وتواقيددت م يلددة
فبيلما تو

الموها الح ت يه لفاق يوميدا والمدهة التدي ت يده تشدغيس فعاللدز خاللهدا

،ت يه ص ت ذ لوا ماحا تهفع .
.4المراجعة والتسليإ

ب ه ص يووش المدتخهش بإلشا فعالل ،ديتش اللو عما تدميش الطم لتددميش فعاللدز

فلا الفيس بوز ،فب ه تدميش اإلعالص فلا الفيس بوز ديم اإلعالص بم اج دة لمجدوهة
لمت كدده مددص تحويددر فعاللددز لم ددايي الجددوهة التددي يض د ها موقددع الفدديس بددوز ،وعلدده
الموافوددة عمددا االعددالص ددديتش لش د ه وفوددا لمم ددايي وخيددا ات الددهفع واالدددتهالز التددي
حههتها عله فلشا

)4 .

ومص خالس تمز اللواط لدتطيع الووس باص الفيس بوز يم س فضا حهيث يت هه عميد
الك ي مدص اإلفد اه ،وبالتدالي فإلد تم دس مصده ا لمك يد مدص التصدو ات والتمد الت التدي

يحممها هؤال عص ال الش مص حولهش .وال تشكس المؤددات كيذ كداص حجمهدا وطبي دة
لشطتها ادت لا في هدحا الصدهه حيدث يمكدص لهدح فص يدداهش بهدحا الوده و حلدز فدي
االتجاه و حلز فدي تشدكيس صدو تها الحهليدة مدص خدالس كدش اإلعاللدات التدي يمكدص ص

تلش ها عما الفيس بوز التي تتلداوس لشدطتها بالشد ح والتفصديس فضدال عدص فمكاليدة
ادتغالس تولية توييش اإلعالص المباشد ) التدي يوف هدا فدي م فدة مدهر توبدس الجمهدو
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مضموص ال دالة اإلعاللية ،فح يوف الفيس بوز التوييمات التالية لمجمهدو فدي حالدة
فضهش ل دالة اإلعالص غيد م يد لالهتمداش ،مضدمس ،حات فيحدا جلددي ،تت دا ض

مددع ا ددي ،مدددي  ،متك د  ،غي د حلددز) ،ممددا يددوف

جددع صددهر فددو

لجهددة اعيددة

االعالص  ،يمكلهدا االددتفاهة ملهدا فدي عداهة تطدوي شدكس ومضدموص اإلعدالص المودهش
بما يضمص لجاح اإلعالص وتحوير التفاعس االيجابي مع جمهو المدتخهش فضال عدص
ص الم مددص بحاجددة فلددا م فددة جددع الصددهر الخدداص بت د ي اإلعددالص عمددا جمهددو
المددددتهمكيص المحتممددديص  .)5ويمكدددص اإلشدددا ة فلدددا ص جمهدددو مددددتخهمي الشدددبكات
االجتماعية ومواقع االلت لت يه كوص بداص اإلعدال ص ودديمة اتصداس غيد شخصدية للودس

الم مومددات الخاصددة بالدددم ة و الخهمددة الغ د ض مددص حلددز قلدداع المدددتهمز بش د ا

الدم ة الم مص علها ،وبهحا فاص كدس مدا ي يدهه الجمهدو مدص ا لشدطة الت ويجيدة هدو
حصدولهش عمدا الم مومددات عدص الدددمع والخدهمات واص لهددحه الم مومدات ا د فاعدس فددي

اتخاح ق ا الش ا .

)6

فاعتمدداه الشددبكات االجتماعيددة وااللت لددت فددي التجددا ة االلكت وليددة ددديوف لمجمهددو
الم مومات المطموبة وهدش جالددوص فدي بيدوتهش ،ومدا عمديهش ددور اددتخهاش الخطدوات

الملاددددبة لمبحدددث عدددص اإلعاللدددات التدددي تمبدددي اهتمدددامهش مدددص عمدددا مواقدددع االلت لدددت
والشددبكات االجتماعيددة عامددة والفدديس بددوز خاصددة وبهددحا فودده تحددوس اإلعددالص فلددا
دددالح عالمددي اجتمدداعي ف دداس عب د شددبكات التواصددس االجتمدداعي فمددص خددالس هددحا
التطدددو التكلولدددوجي الها دددس فدددي مجددداس وددددا س االتصددداس ووددددا س اإلعدددالش وخاصدددة

اإلعددالص الددح يصددس حاليددا فلددا ماليدديص البش د مددص خددالس االلت لددت ب دددالي توليددة
متطو ة جها تحهث ت ي ات كبي ة عمدا المددتهمكيص وال مدال عمدا اخدتالذ لدواعهش ،
فودده ادددتطاعت ودددا س التواصددس االجتمدداعي ص ت خددح 10الددا  %15مددص الميباليددات
اإلعالليددة لمصددحافة التوميهيددة وكالددت الدددب فددي حصددوس بمددات ماليددة لددب ض هددحه
الصحذ )7 .عدص ط يدر اددتخهاش صدفحاتها تجا يدا بط يودة ف الدة بإلشدا حمدالت
عالليددة موجهددة تتدديد صددحا الملتجددات التجا يددة و الف اليددات توجي د صددفحاتهش

وواظها ها لف ة يحههولها مص المدتخهميص ،وتووش الفيس بوز بادتوطاع مبمغ عص كدس
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لو ة يتش الوصوس لهدا مدص قبدس

مددتخهش قداش بداللو عمدا اإلعدالص  ،فح تودوش فكد ة

هحه الصفحات عما لشا صفحة يتش فيها وضع م مومات عص الملدت

و الشخصدية

و الحهث ويووش المددتخهميص ب ده حلدز بتصدفد تمدز الصدفحات عدص ط يدر تودديمات
محههة ش يووش مدتخهمي الفديس بدوز بإضدافتها فلدا ممفهدش الشخصدي )8وفدي هدحا
يددددحه

ليكددددوالس كيدددد ) مددددهي التح يدددد الدددددابر لهو يددددة ها فددددا ه بيددددبلس يفيددددو

 )Harvard Business Reviewالددا ص شد كة لمملتجددات الطبيددة مدددت هة لمددهفع
لظي كس لو ة عما فعاللات ملتجاتهدا التدي تكدوص فدي جوالد ا خبدا الملشدو ة ،الص
الوا ر الح يلو عما اإلعالص هو عما ا جد ببولها الواهش )9 .

فودده عملددت ش د كة

 ))Googleع دص باحهددا لم بددع ا وس مددص عدداش  2006بمغددت

 592مميددددددوص هوال وببيدددددداهة قدددددده ها  %60موا لددددددة بددددددلفس الفتدددددد ة مددددددص ال دددددداش
الماضدددي ، )2005وبمدددغ جمدددالي اإليددد اهات  2552هوال ،ببيددداهة قددده ها  %79عدددص
لفددس الفت د ة فددي ال دداش الماضددي ،وحلددز ب دده ص لفددحت ش كدددددددددددة

 )) Googleمددص

جمددالي عمميددات البحددث عمددا االلت لددت موابددس  %50فددي ال دداش الماضددي ،فلددا جال د
حلددز كدده مكت د اإلعاللددات التفاعميددة ص ك د مجدداالت اإلعددالص االلكت ولددي تحويوددا
لإل بدداح هددي تمددز الم تبطددة بمح كددات البحددث،فح يددهفع ال ميددس إله اج ادددم فددي عمددا

الوا مة)10 .
وال يوتص د هددحا عمددا اإلعددالص التجددا

فوددط ب دس عمددا االعاللددات ا خ د ر كدداإلعالص

الدياددي فوده ظهد ت عدهه مدص االعاللددات الدياددية التدي تد وج لشخصديات ديادددية
ع اقيددة فددي التخابددات مجددالس المحافظددات ال اقيددة ل دداش ، 2013ممددا ي طددي مؤش د

عمددا ص اإلعددالص ضددمص الشددبكات االجتماعيددة بددها ي خددح حيددب مددص اهتمدداش المدددؤوليص

عص تلظيش الحمالت اإلعاللية الخاصة بالم شحيص الديادييص مدتفيهيص في حلدز مدص
التوليات والمميبات التي تتيحها الشدبكات االجتماعيدة باإلضدافة فلدا اإلعدهاه المتبايدهة
مددص المدددتخهميص بشددكس مدددتم .وبحا فدداص اإلعددالص مددص خددالس الفدديس بددوز يمكددص ص
يحودددر فوا ددده شدددال شددداص االعاللدددات فدددي الوددددا س اإلعالليدددة ا خددد ر ،م دددس الفا دددهة
الم فية التي تتم س بكمية الم مومات التي تتضملها ال دالة اإلعالليدة بشداص الددم ة
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ومص

مواه صدل ت ومدهر جوهتهدا ومدهر ملافددتها لمدهوس ا خد ر المتميدبة بصدلع

هحه الدم ة  ،ا م الح يحفب المدتهمكيص لش ا الدمع و الخهمدة الم مدص علهدا و

الت يددذ بالشخصدديات الديادددية فددي ددديار فعاللاتهددا الديادددية الموجهددة لجمهددو
مددتخهمي الفدديس بدوز بوصددذ اإلعدالش الجهيدده ف صدة لمشد كات والملظمدات فص توددهش
ملتجاتها لم الش ،فاإلعالش الجهيه وبشكس خاص االلت لت والشبكات االجتماعيدة فتحدت

المجدداس مددداش الجميددع بدددهوص ادددت لا وبدددهوص قيدددوه لوضددع مدددا ي يددهوص عمدددا شدددبكة
االلت لددت ليكددوص متاحددام لم ددالش ؤيتدد ،وهددحا يتطمدد ادددت ما االهوات اإلعالليددة عبدد
االلت لددت بشددكس ايجددابي ،لدداجع وف دداس  )11خاصددة واص هددحه المواقددع ال تف د ض

دددوش ماليددة عمددا االلضددماش فددي عضددويتها  ،و هفددع موابددس مدداه للش د االعاللددات

عما صدفحاتها  ،ومدص ا هميدة بمكداص اإلشدا ة فلدا ص موقدع م دس الفديس بدوز خمدر
لموحج اقتصاه ملاد لها مص خالس تبلي فك ة التدور االلكت ولدي عبد تخصديص

قدش لمتددوير يطمدر عميد
فلا الد غدش عدهش تدواف

 )12 . )facebook,sMarkplaceوهلالدز مدص يشدي

قداش واضدحة حدوس ا لفدار اإلعاللدي عبد وددا س التواصدس

االجتماعي ،فال فص ش كة ايكو ال بية) تؤكه فص هلداز لمدوا متبايدها فدي هدحا الوطداع

،وهحا اللمو هدو مدبي مدص اددت اتيجيات التددوير ولشد ال المدات التجا يدة وحمدالت
ال القدددات ال امدددة واالتصددداس بالمددددتهمكيص مدددص خدددالس ها ة المجتم دددات االفت اضدددية
،ادددتخهاش الفددديس بدددوز مدد ال لإلغددد اض الهعا يدددة ال يوتصدد عمدددا اإلعدددالص التجدددا

المباشد  )13 .وبددحلز فهلدداز عددهه مددص الدددمات الخاصددة بدداإلعالش االجتمدداعي وملد
الفيس بوز في عممية التدور :)14
 .1صددبحت ودددا س اإلعددالش االجتمدداعي وملهددا ودددا س الكت وليددة كولهددا تتدديد فو يددة
الش ا ومدتور عالي مص ال احة والدهولة .

.2تتيد لز هحه الودا س خهمة التدور ا مص مدص خدالس اددتخهاش البطاقدة اال تماليدة
لمتدور عب االلت لت في عهه مص المواقع التجا ية المشهو ة في ال الش.

.3تدهس هحه المواقع فمكالية الموا لة بيص ك
الحصوس عما الد

ا ك

تلافدا .
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مص موقع ي ض لفد الدم ة لحديص

.4التدددور عب د اإلعددالش االجتمدداعي ال يتطم د ملددز مغدداه ة ملبلددز و تحمددس لفوددات
التواس و وقوه الديا ،بمبس الز في ك ي مص ا حياص قه تجه ال هيده مدص الددمع التدي

ال تتوف في المتاج المحمية.
.5دددهولة المفاضددمة بدديص الملتجددات لتددوف جميددع الم مومددات علهددا وميباتهددا ووامكاليددة

م فة ا اآلخ يص فيها.

ومص االهمية بمكاص االشا ة فلا اللتا

التي توصمت فليها الباح دة مد وة محدي دديه

ا هس) في ه ادتها عص اإلعاللات التجا ية الموهمة عما مواقدع الشدبكات االجتماعيدة
وعالقتها بالدموز االدتهالكي ،فح شا ت فلا )15

.1توجددده عالقدددة حات هاللدددة فحصدددا ية بددديص لدددوع ت مددديش المبحدددو يص وشددد ا هش لمددددمع
والخهمات مص خالس الفيس بوز.
.2حصمت االدتماالت ال وميدة عمدا الم تبدة االولدا اح وصدمت لددبة تاييده المبحدو يص

لها  )%81وادتخهمتها  )64592مص االعاللات دش اددتماالت المدبي بديص ال ومدي
وال ددداطفي بلددددبة  )%7159وتدددش اددددتخهامها بلددددبة  )21564تمتهدددا االددددتماالت
ال اطفية والتي حصدمت عمدا لددبة تاييده  )%50.3مدص المبحدو يص وتدش اددتخهامها
في االعاللات بلدبة  )%12568بيلما حصمت ادتماالت التخويذ عمدا لددبة اكبد

مدددص الددد فض والم ا ضدددة حيدددث وصدددمت لددددبة م ا ضددديها الدددا  )%54مدددص اجمدددالي
عهههش .

.3لدبة مص قاموا بش ا الملتجات مص خالس فعاللدات موقدع الفديس بدوز )%3155
وكالت المت موات الشخصدية هدي اك د الملتجدات التدي تدش شد ا ها مدص خدالس اعاللدات
موقع الفيس بوز ،تميها المالبس  ،ش الخهمات الدياحية والت فيهية .
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ثالثا:وظائف اإلعالن على الشبكات االجتماعٌة()66
 .1بلا الوعي واإله از .
 .2الت ي في االتجاهات وال

ال اش.

 .3بلا الصو ة الحهلية المدتههفة .

 .4الوصددوس فلددا مختمددذ ش د ا د وقطاعددات جمهددو مدددتخهمي الفدديس بددوز فددي
المجتمع االفت اضي.
 .5اإلقلاع .
 .6ت يذ المدتهمز الم تو بالملت الدم ي و الخهمي .
 .7بياهة الطم عله المدتهمز الحالي .
 .8بياهة المبي ات

 .9التحكي وحلز مص خالس التك ا في ع ض ال دالة اإلعاللية لت بيدت الفكد ة فدي
حهص المتموي وادتهعا ها عله الحاجة فليها .
رابعا:مميزات انكنات الشبكات االجتمانية()71
 .1االعددالص عمدددا الشدددبكات االجتماعيدددة مددص اللاحيدددة التوليدددة يدددبوه المددددتهمكيص
بتج بددددة مختمفددددة موا لددددة بدددداعالص االلت لددددت الددددح كدددداص موضددددوع البحددددوث
االكاهيمية في ال وه الماضي مص البمص .

 .2تدددمد اعاللددات الشددبكات االجتماعيددة لممدددتهمكيص بالتفاعددس بشددكس لشدديط مددع
مضاميص االعالص موا ل بالودا س االعاللية االخ ر .
 .3االعددالص عمددا الشددبكات االجتماعيددة يمددلد المدددتهمكيص تفضدديس ب ددض ال دواع
االعاللات والمشا كة بها مع االصهقا .

 .4يم دددس ال لصددد اللددددو جدددب ها دددش ومتبايددده مدددص مددددتخهمي اعدددالص الشدددبكات
االجتماعيدددة  )%58عمدددا الفددديس بدددوز و  )%57مدددص )MYSPACE

و  )%64عما توتي .
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 .5يم ددددس الشددددبا الجددددب ا كبدددد مددددص مدددددتخهمي اإلعاللددددات عمددددا الشددددبكات
االجتماعية ،فح يمكص اإلشا ة فلا  %80مص ا م يكاص البالغيص عمدا االلت لدت

و )%60يددددددتخهموص الشدددددبكات االجتماعية .ووابدددددها اإلعجدددددا بالمضددددداميص
االدتهالكية لم دالة اإلعالليدة مدص خدالس فبدها اإلعجدا واللود عميهدا ددوا
مص خالس الفيس واليوتيو

خامسا:التسوٌق عبر الشبكات االجتماعٌة
ي ذ التدوير عب الشبكات االجتماعية
التواصس االجتماعات والمهولات والويكيب و

ادتخهاش شبكات

هوات تشا كية خ ر عما االلت لت

بههذ التدوير و البيع و ال القات ال امة و ال مال )  )17وقه ظه ت لتا
خمص فليها مؤتم مؤددة

مت كس لمتدوير عاش 2009ش ب ص  :42مص

ش كات التدوير في ال الش تخطط لبياهة فلفاقها التدويوي عب شبكات التواصس
االجتماعي .اله ادة شا ت فلا ص اإللفار اإلعاللي ال المي عما شبكات التواصس
االجتماعي ابهاه بم هس  :10دلويام فح وصس فلا  3.5مميا

هوال

دلة

2013ش.وقه شا ت اله ادة ب ص الههذ ال يس لمش كات مص التدوير عما
الشبكات االجتماعية هو)18 :
هعش االدش التجا

 Brandingبلدبة .:29

بياهة الح كة عما مواق هش عما اإللت لت والت يذ بها بلدبة .:26
تمبية غبات الجيس الجهيه بلدبة .:18
المبي ات المباش ة بلدبة .:11

ومص ا همية بمكاص اإلشا ة فلا ال في دلة  2009شا

 )%43مص الش كات

الخاصة في الواليات المتحهة ا م يكية فص مواقع التواصس االجتماعي كالت
مهمة جها فلا ادت اتيجياتهش التدويوية و  )%68مص هحه الش كات شا ت فلا
لهش صهوا مهر اإلقباس عما صلاذ ملتجاتهش مص خالس متاب تها عما الشبكات
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االجتماعية وهحا جا يتفر مع ما حه
 )3بميوص هوال

فلي المدوقيص االم يكيص الحيص صهوا

لاللفار عما اعالص الشبكات االجتماعية ببياهة موها ها

 )%55عص ما كاص عمي االلفار االعاللي عاش  )19 . 2010وقه شههت
الملطوة ال بية افتتاح ك

مص  )12266حدابام في المواقع االجتماعية مص

بيلها  8212في الخمي ال بي وبمغت حصة اإلما ات مص هحا ال قش )4952

بم هس  %60وداهمت طف ة الشبكات االجتماعية في فقباس المدوقيص عميها
لالدتفاهة الموضوعية مص البيا ات الكبي ة التي تدجمها هحه المواقع فوفوا ل ابطة
الم مليص الهولية ادتخهش  )%66مص المدوقيص احه لماط الودا س االجتماعية

خالس عاش  2011بيلما كالت هحه اللدبة ال تبيه عما  %20في عاش 2010

 )20وبحلز فاص الودا س االجتماعية توف اتجاه جهيه لمتدوير مص خالس
الدماح لمش كات بالحهيث مع المدتهمكيص بهال مص الحهيث فليهش حيث ت تمه

عما التفاعالت بيص المدتهمكيص مص خالس الحوا واللواش وتكامس الكممات لبلا

م الي مشت كة عص ملتجات وخهمات المؤددات والملظمات ،فضال عص فص هحه
الودا س تداعه المؤددات والملظمات عما اال تباط بجماهي ها مص خالس تحوير

التواصس والتفاعس مع المدتهمكيص وواقامة عالقات تباهلية م هش حوس ملتجات
المؤددة و الملظمة و الش كة )21 .
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سادسممما :المؤشمممرات المسمممتابلية التاصمممة بتطمممور اعنمممك نلممم مو ممم
الفيس بو
.1ي دده فعددالص الفدديس بددوز لشدداط اتصددالي مهددش يد د ا فلددا جددح جمهددو ه فلددا
الخهمات والدمع التي توهمها الش كات والمؤددات المختمفة فلا الجمهو متخدحة
مص المجتمع االفت اضي داس اللطالر لشاطها اإلعاللي.
.2ادتطاعت عهه مص الملظمات والمؤددات والشخصيات الديادية توظيذ ميدبة
اإلعددالص المجددالي للشد ك د مددص فعددالص وبتصدداميش مختمفددة لغ د ض جددح التبدداه
الجمهو عما اختالذ لوعي اإلعالص دوا كاص فعالص تجا
.3اإلعالص عما الفيس بوز يتيد لممدتخهش فبها

ي الفو

ش ديادي .
بمضدموص اإلعدالص

وهو مدا يم دس لوعدام مدص جدع الصدهر فدي ال مميدة االتصدالية يمكدص عمدا داددها
الت دددهيس فدددي مضددداميص ال ددددالة اإلعالليدددة بمدددا يحودددر لوعدددا مدددص التفاعميدددة بددديص

الجمهو والوا ش باالتصاس .
 .4صدبد اإلعدالص الديادددي عمدا الفدديس بدوز جددب داددي مددص حمدالت الهعايددة
االلتخابية التي يطموها الم شحوص وقه ا بت فاعمية هحا الموضوع فدي االلتخابدات

الب لماليدددة خدددالس عددداش ،2014ومدددص قبمهدددا فعاللدددات مجدددالس المحافظدددات ل ددداش
2013.

 .5شددا ت اله ادددات الدددابوة فلددا تفددور مواقددع الودددا س االجتماعيددة عمددا مواقددع
الش د كات فددي توددهيش الم مومددات عددص ال المددة التجا يددة لممدددتهمكيص حيددث يبحددث
المدددتهمز عددص الم مومددات الهاهفددة التددي تددداعهه عمددا اتخدداح الو د ا ات الش د ا ية

وتوهش الودا س االجتماعية م مومات قيمة وموضوعية.

 .6مواقددع التواصددس االجتمدداعي ددديبهاه ادددتخهامها فددي المدددتوبس حيددث ددداعهت
عما فلغا المدافات الجغ افية وتبويه اإلف اه بكش كبي مص الم مومات حيدث يمكدص
لممدوقيص ادتخهاش الفيس بوز كوديمة لمتواصس مع الجماهي .
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.7مص ا دبا المهمة ال يددية لج دس موقدع الفديس بدوز هاة مهمدة هدو تودديع
ادددتخهام بوادددطة الهدداتذ المحمددوس ،فحا مددا عمملددا فص ك د مددص  200مميددوص

شخص يهخموص عما الموقع بوادطة هواتفهش المحمولة )26 .
.8يلضدددش يوميدددا مدددا يودددا

. 2007

 )2505000مددددتخهش يلضدددموص يوميدددا ملدددح يلددداي

.9يددوف الفدديس بددوز لددوعيص مددص اإلعاللددات مدداش المدددت م يص و صددحا

ؤوس

ا مواس هما فعاللات الفديس بدوز الهو يدة واإلعاللدات االجتماعيدة  ،الدح تمكدص
مددص اختيددا المدددتخهميص الددحيص ت يددههش مددص خددالس كممددات موجددوهة فددي لبددحتهش
المهولة عما صدفحاتهش ،ممدا يدداعه اإلعدالص عمدا الوصدوس فلدا عضدا الفديس

بوز الحيص ديهتموص ب عما ا جد.
.10الفدديس بددوز يددبوه الم مددص بإحصددا يات هو يددة يبدديص فيهددا المدددتجهات عمددا
فعاللدددد ،ومددددا هددددي ف ددددات مدددددتخهمي الفدددديس بددددوز الددددحيص يلو ولدددد ك دددد مددددص

غي هش)27 .
مدددص خدددال س هدددحه اللوددداط لددددتطيع الخددد وج بمؤشددد هددداش هدددو فص فعدددالص الشدددبكات
االجتماعيدددة هدددو اإلعدددالص الدددح دددديغي الخا طدددة اإلعالليدددة لموددددا س اإلعالليدددة

وددددديغي الددددحور واالهتمامددددات لددددهر ف ددددات الجمهددددو عمددددا اخددددتالذ دددددماتهش
الهيموغ افية ،فضال عص تصه ه قا مة االهتمامدات مدص قبدس الشخصديات الدياددية
في بث فعاللاتهش وتلفيح حمالتهش االلتخابية كجدب مدص يليدات التددوير الدياددي

الم تمددهة .ومددص ا هميددة بمكدداص اإلشددا ة فلددا فص فعددالص الفدديس بددوز هددو اعددالص
المدتوبس لمم حمة الموبمة وهحا ما يمكص فص يلداقش فدي بحدوث وه اددات خد فدي
مجاس االتصاس واإلعالش دللاقش الجوال المختمفة لإلعالص عما وددا س التواصدس

االجتماعي
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.25سلوو االسوامالر مصمه سجبق ص 6139.
.26تلر تبم اال،رجح كنسجي االت،ج واالمترمض (تمجي لماه االمعج وه االسلممع اللنشعه
واالرو مض  )2163ص 673.
.27اوالمععع تععوكر اجمسععبو اللتممععض مالمععع االععع االرسععلم مععض االصععمقجء واالععع االرععهوم
اللمشجهمض تلع اجمسبو (بمهوتلاالماه االسهبم اللسلوج نجشهوي  )2119ص 219
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abstract
This research aims to recognize advertisiting on social media
sites,face book ,as amodel as it is the most popular in
attracting costumors,companies and organizations to benefit
from the techniques and features it provides to your
advertisement design and the ability to broadcasting it
without adherence to the standards of time and size specified
for the advertisement as when as that it is free which made it
achieve high proportion in the area of companies dependence
in it marketing of their production and services to the
facebook users . the companies benefit from the questionaires
of

public opinion which confirm the future in advertitising

domain is for the social media and it will be the tangent of the
biggest global firms therefore the research attempts to present
a future vision to the the role of the advertising in social
media sites in the area of marketing service as well as the
ability to use it in the political advertising and personal
political marketing.
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