
1

Second Scientific Conference on  

Sustainability and enhancing the creative environment of the technical sector 

Palestine Technical College - Deir Al Balah 

6-7 December 2017 

Social Networks and their Role in Achieving the 

Effectiveness of Electronic Marketing of 

Technical Colleges 

Samy S. Abu Naser, Suliman A. El Talla, Youssef M. Abu Amuna, Mazen J. Al Shobaki 
Al-Azhar University, Gaza, Palestine 

Email: abunaser@alazhar.edu.ps, Eltallasuliman@gmail.com, yabuamuna@gmail.com, 

mazen.alshobaki@gmail.com 

Abstract 

The study aimed to identify the social networks and their role in achieving the effectiveness of electronic 

marketing for technical colleges in the Gaza Strip, which included variables of social networks and their role in 

electronic marketing, as well as the recognition of the existence of differences of statistical significance in the 

attitudes of respondents towards the variables of the study, and using a descriptive analytical approach in the 

study. A questionnaire of 50 items was randomly distributed among the technical colleges in Gaza Strip. The 

sample of the study was composed of (275) employees of these colleges. The response rate was 74.5%. 

The results showed a high degree of approval for the dimensions of social networks and a relative weight 

(74.15%). There is a high level of social networking areas (site management (74.91%), content of the site: 

(73.38%)). The technical colleges achieved a high level of use of electronic marketing, where the total relative 

weight (70.24%). There is a high level of e-marketing (Electronic advertising (71.75%), electronic promotion 

(74.75%), news groups (66.03%), and communication with the audience (student) (68.73%)). There is a 

statistically significant relationship between the organization's smart dimensions and sustainability in the 

technical colleges in Gaza Strip. The results also confirmed that there is a statistically significant impact of social 

networks in e-marketing in the technical colleges in Gaza Strip. 

The researchers proposed a number of recommendations, the most important of which are: Adopting dealing 

with the various social media sites as a reality on the Palestinian and Arab technical colleges, using them in 

accordance with the objectives of the technical colleges. The need to direct marketing through social networks 

and the exploitation of this network in marketing through them, the follow-up of the pages of the colleges and 

open the door of dialogue, communication, and respond to all inquiries. Technical colleges should put electronic 

marketing in their strategic marketing plan. 
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 المؤتمر العممي الثاني

 االستدامة وتعزيـز البيئة اإلبداعية لمقطاع التقني

 دير البمح –كمية فمسطين التقنية 

 2017/  ديسمبر 6-7

 لمكميات التقنية""شبكات التواصل االجتماعي ودورها في تحقيق فاعمية التسويق االلكتروني 

 ممخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ودورها في تحقيؽ فاعمية التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية 
في قطاع غزة، حيث شممت متغيرات شبكات التواصؿ االجتماعي، ودورها فى التسويؽ االلكتروني، بجانب التعرؼ عمى 

ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثيف نحو متغيرات الدراسة، وقد تـ استخداـ المنهج الوصفي مدى وجود فروؽ 
( فقرة، تـ توزيعها عشوائيًا عمى عينه مف العامميف بالكميات التقنية 50التحميمي في الدراسة، وتـ استخداـ استبانة مؤلفة مف )

 %(.74.5فًا مف الكميات المذكورة. وقد كانت نسبة االستجابة )( موظ275بقطاع غزة. وكانت عينة الدراسة مكونة مف )
(. ووجود مستوى %74.15وأظهرت النتائج وجود درجة موافقه مرتفعه ألبعاد شبكات التواصؿ االجتماعي وبوزف نسبى )

يات ((. وأف الكم%73.38(، محتوى الموقع:)%74.91مرتفع مف مجاالت شبكات التواصؿ االجتماعي )إدارة الموقع)
(. ووجود مستوى %70.24التقنية حققت مستوى مرتفع مف استخداـ التسويؽ اإللكتروني حيث بمغ الوزف النسبى الكمى )

(، المجموعات %74.75(، الترويج االلكتروني:)%71.25مرتفع مف مجاالت التسويؽ اإللكتروني )اإلعالف االلكتروني:)
((. ووجود عالقة ذات داللة احصائية بيف %68.73ف )الطمبة(: )( التواصؿ مع جمهورالمستفيدي%66.03اإلخبارية:)

أبعاد المنظمة الذكية وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية بقطاع غزة. كما أكدت النتائج وجود أثر ذو داللة احصائية 
 لشبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ االلكتروني في الكميات التقنية بقطاع غزة.

التعامؿ مع مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة كحقيقية واقعة، وعمى تبني  :حثوف مجموعة مف التوصيات أهمهاويقترح البا
ر عبؽ يولتسالى إالتجاه الكميات التقنية الفمسطينية والعربية، إستخدامها بما يتفؽ مع أهداؼ الكميات التقنية. وضرورة ا

ب فتح بات الكميات وية لصفحاظلمحالمتابعة ، اخاللهاف مؽ يولتسا لشبكة فياه ذهؿ ستغالواالجتماعي ؿ اصوالتت اشبكا
تها طفي خؽ اإللكترونى يولتساتضع الكميات التقنية أف عمى ب يجرات. وأنه الستفسااعمى كافة رد لؿ واصوالتوار والحا
 تيجية.راالستايقية ولتسا

 الكميات التقنية.: شبكات التواصؿ االجتماعي، التسويؽ االلكتروني، الكممات المفتاحية
 

 مقدمة الدراسة
، الجتماعية، ايةدالقتصا)المختمفة ة الحيات اعية في كافة مجاالونقمة ندوث لى حر إلكبياجي ولولتكنا طورلتأدى ا

ـ، لعالء انحاأسع في كافة ؿ وابشكرت نتشالتي ت انرإلنتاشبكة ور هطور ظلتذا اهرز بؿ ألع، ها(رغيولثقافية ، السياسيةا
 رة.ية صغيركأنه قدو ويبلتي جعمته وا
لى وؿ إيقية تتحولتسؼ اائوظفالؽ، يولتسداف ابخاصٍة عمى ميرة ولتجاواية دارإلؿ األعماـ افي عالطور لتذا اهس نعكا
لى أدى إه دوربذي ل، ايقيةولتسالعممية الفاعمية في ءة والكفاافي وظ ممحٍف لى تحسؤدي إها تدورلتي بؿ، والتكامواألتمتة ا
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يًا في رهوالً  جوتحت نشأت أالتصاالت واماولمعماجيا ولوتكنورة ثإف يقية. ولتسـ المفاهيت واياظرلناي فر لتفكيدة اعاإ
 (.57، ص 2010ؽ، لعالؿ )اقبف مد حأيتخيمه ـ لو عمى نحؽ يولتسايفة وظ

رة جديػدة فػػي تمثػؿ شػبكات التواصػؿ اإلجتماعػي التػي انتشػرت وتزايد عددهػا وعػدد مسػتخدميها عمػى شػبكة الويب ثػػو 
ااالتصاؿ إالنساني، إذ أنهػػا أتاحت ربما لممرة االولي فػػي التاريػخ البشري التواصؿ المحظػي والتفاعمػي بيف النػاس المرتبطيف 
بشػبكة اإلنترنػت مف خػاؿ جماعػات مصنفػة ذات اهتمامات مشػػتركة ودوف وسيط كما كاف الحاؿ قبمهػػا فػػي وسائؿ اإلعاـ 

يػة أو حتى فػػي مواقػػع الويػب والصحؼ اإللكترونيػة التي أصبحت هػػي األخرى تقميديػة بمعيػار هػػذه الشػػبكات التقميد
 .الجديػدة

لى ؿ إحرامدة بعت نرإلنتاشبكة ر عبؿ صوالترت طرؽ امث يثة حيدلحت االتصاالرع طرؽ اسف أمت نرإلنتاشبكة ر تعتب
، ص 2013دادي، لمقت )انرلهامة لإلنتت اماداالستخدى احر إلتي تعتبوا، الجتماعيؿ اصوالتاقع واما يسمى بمر هأف ظ
لة ولخاصة بسهت الصفحار انشوضافة ء ٕوانشاإلمساهمة في واكة رلمشاف امدـ لمستخف التي تمكاقع والمؾ اهي تم(، و19
 (.24، ص 2013دادي، لمق)ا

ة طألنشالى ؿ إصؿ وبراد ألفف ابيت ماوعملمدؿ اعمى تباط فقر يقتصـ الجتماعي لؿ اصوالتت اشبكاداـ ستخر اثإف أ
ت شبكار ماتها عبدخوضها لمنتجاتها روعـ يدتق، وماتهاومعمر بنشت كارلشف امد يدلعت اقامث نية حيروإللكتايقية ولتسا
ت نرإلنتاشبكة ر عبؽ يوسيمة لمتسود وجوهمية إدراؾ ألنا ف يمك(. و349، ص 2012، عيدلصمي)االجتماعي ؿ اصوالتا
رب ما يقاـ أي لعالوؿ احدـ مستخوف بمي 3لى ت إنرإلنتامي دمستخدد بمغ عث لشبكة حياه ذلهف ميدلمستخدد اعف م

 ,Laudon, 2014 204الجتماعي )ؿ اصوالتت امي شبكادمستخدد عمى عس نعكاه دوربذي لـ، والعالف اسكاف % م50
P:.) 

تسويقية قوية وفعالة لمغاية ألصحاب  في الواقع مواقع التواصؿ االجتماعي لـ تعد لمجرد التعارؼ بؿ أصبحت أداة
األعماؿ، كونها منخفضة التكاليؼ، وتضمف سهولة االتصاؿ بها داخؿ و خارج مقر العمؿ، باإلضافة إلى سهولة االنضماـ 
إليها واالشتراؾ بها. حيث تتمتع بقابمية التصميـ والتطوير، وتصنيؼ المشتركيف حسب العمر والجنس واالهتمامات 

سهولة ربط األعماؿ بالعمالء وأيضا ربط أصحاب العمؿ بطالبي العمؿ وانتشار المعمومة واستثمارها، فتجربة والهوايات و 
التسويؽ عبر الشبكات تزيد مف التواصؿ مع المستهمكيف ومع الكفاءات كما أنها أصبحت مف بيف الوسائؿ لمبحث عف 

 (.Linkedinهو الحاؿ في شبكة لينكد إف )وظائؼ وفرص التطوير الوظيفي وتبادؿ الخبرات والكفاءات كما 
ومع تزايد اإلهتماـ العالمي والعربي بظاهػرة شبكات التواصؿ اإلجتماعي وتأثيراتها عمى الفػرد والمجتمع، ومع تعػدد المداخػؿ 

ي ودورها في البحثية التػي تػدرس هػذه الظاهػرة مف جميع أبعادهػا، تأتي هذه الدراسة لمكشؼ عف شبكات التواصؿ االجتماع
 تحقيؽ فاعمية التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع غزة.

 مشكمة الدراسة
إف مشكمة الدراسة تتمحور حوؿ تممس الباحثيف مف خالؿ دراستهـ ومتابعتهـ لمشبكة العنكبوتية، تراجع المواقع اإللكترونية 

كات عمى جمهور المتمقيف، حيث تشهد الحياة المعاصرة تغيرًا في نواح لحساب الشبكات اإلجتماعية، وقوة تأثير هذه الشب
متعددة إذ يواكب العالـ تقدمًا تقنيًا يصاحبه انفجار سكاني ومعرفي، وهناؾ إجماع بيف العديد مف الباحثيف عمى أف 

صاؿ والتفاعؿ بيف البشر تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة وفي مقدمتها شبكة االنترنت قد فتحت عصرًا جديدًا مف عصور االت
وفي وفرة المعمومات والمعارؼ التي تقدمها لمستخدميها، واستفاد كؿ متصفح لهذه الشبكة مف الوسائط المتعددة المتاحة 
فيها، وأصبحت أفضؿ وسيمة لتحقيؽ التواصؿ بيف األفراد والجماعات، ثـ ظهرت صفحات ويب عمى شبكة اإلنترنت، 

مع والخدمات أو لبيع المنتجات، وفرصة لمنقاش بيف المتصفحيف، حتى ظهرت شبكات يخصص بعضها لإلعالف عف الس
ليكند  –تاجد –أوركت –هاي فايؼ –اليؼ بووف –ماي سبيس –(Twitterتويتر ) –التواصؿ اإلجتماعية مثؿ: )الفيس بوؾ
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رًا عمى شبكة اإلنترنت، لما ( وغيرها(، حيث تعتبر مواقع التواصؿ اإلجتماعية هي األكثر انتشاYouTubeيوتيوب ) –إف
تمتمكه مف خصائص تميزها عف المواقع اإللكترونية، مما شجع متصفحي اإلنترنت مف كافة أنحاء العالـ عمى اإلقباؿ 
المتزايد عميها، حيث ربطت شبكة المعمومات األشخاص بعضهـ ببعض في جميع أنحاء العالـ لتجعؿ مف العالـ قرية 

نية كما هائال مف المعمومات في كافة مناحي الحياة، وقد تميزت مواقع التواصؿ بسهولة صغيرة إذا تتضمف تمؾ التق
االستخداـ وسرعة االنتشار، فأصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي تغزو كافة مجاالت الحياة االجتماعية كوسيمة لالتصاؿ 

 عميمية.وتبادؿ األفكار والمعمومات فضال عف المجاالت السياسية واالقتصادية، والت
رض مما يف، حتياجاتهاتمبية ور ولجمهت اغباؽ رتها عمى تحقيدرقدى مس مًا لقيات دوسساؤلمت واكارلشاكافة تسعى 
في دة يدسيمة جرة وألخيانة وآلافي رزت بد قدؼ، ولهذا الى هوؿ إصولمرة لمبتكؿ اسائولطرؽ والدث احداـ أستخاعميها 

ؿ صوالتت اهي شبكاوني ر وآمستمؿ بشكـ ئهآرافة رمعف، وبائزلالى وؿ إصولانجاحها في ت ثبتألتي ؿ والمجاذا اه
الجتماعي ؿ اصوالتت اشبكار نتشا(. فقد أدى ا2013، )حالسةـ لعالافي ر ألكبالتجمع ؿ اتشكت صبحألتي واالجتماعي ا
ف مر لكثيا يه عمىولما تحتت لشبكااه ذهر عبد جوالتالى ت إاعاطلقؼ العاممة في مختمت اكارلشف امد يدلعاجه ولى تإ
ور لمختمفة )نااتها طنشاوكافة منتجاتها رض لعب، واطستقة امها كقناداباستخت فقامت، كارلشاه ذفة لهدلمستهت الفئاا
الجتماعي ؿ اصوالتت اشبكاؿ خات إدماظلمناهمية تبني ألى ( إ2013، سة )حالسةرت دراشا(. وقد أ7، ص2014ف، يدلا

ور لعناية بالجمهاعمى ز كيرلتامع ، لمختمفةافها داهؽ ألممساهمة في تحقيؾ ل، وذلتشغيميواتيجي راالستاها طيطفي تخ
 منه.دة الستفاوا

وقد ظهرت العديد مف الدراسات التى تناولت ظاهرة إستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بعد أف دخمت هذه الشبكات إلى 
%( مف المبحوثيف 52إلى أف  نسبته )( 2011البيوت والمقاهي وزاد عدد مستخدميها، حيث بينت دراسة )المصري، 

( إف دوافع استخداـ 2009يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لمدة تصؿ إلى ساعتيف يوميًا، بينما أشارت دراسة )أميف، 
 ( هي الرغبة بإمدادهـ باألخبار الهامة المصورة والمقطات اإلخبارية النادرة.YouTubeالشباب الجامعي لموقع يوتيوب )

ف التسويؽ االلكتروني يمثؿ تخطيط وتنفيذ الفعاليات التسويقية المتعمقة بعناصر المزيج التسويقي لمكمية لاليفاء كما ا
بحاجات المستفيديف ورغباتهـ وتحقيؽ اهداؼ الكمية مف خالؿ التقنيات المستخدمة او عبر وسيمة االنترنت، وهذا يوسع 

ه التقميدية الى الفعاليات الجديدة التي تستفيد مف االنترنت كتقنية تسويقية ذات المفهـو التقميدي لمتسويؽ مف فعالياته وادوات
خصائص مميزة تعكس كؿ فعاليات المزيج التسويقي كالترويج واالعالف عبر المواقع وشخصنة العروض والمعرض الرقمية 

ودي الخدمة وغيرها مف االمور االخرى والعالمات التجارية الرقمية، واظهار البيئة المادية بشكمها الحقيقي عف طريؽ مز 
 التي افرزها التسويؽ االلكتروني.

طر، سة )خاؿ درامثث لبحوع اضولمتعمقة بموالسابقة ت اسادرالاعمى وف لباحثع االؿ اطخالف مؽ وعمى مما سبًء بنا
ـ عازة عمى غئيمي راإلسدواف العؿ االجتماعي خالؿ اصوالتت الشبكات لجامعاامبة داـ طستخدى امت لتي بين( ا2015
( التى أظهرت 2014ف، يدلور اسة )نت، ودرالشبكااه ذهر عميها عبوؿ لحصـ التي يتت اماوبالمعمـ ثقتهدى مـ و2014

ذا لوف، بزلء االووضا ؽ رها في تحقيراز دوربوف و ٕابزلالعالقة مع إدارة االجتماعي في ؿ اصوالتت اهمية شبكادى أم
شبكات التواصؿ االجتماعي ودورها في تحقيؽ فاعمية التسويؽ االلكتروني ة سدرابث لبحذا اهؿ خالف مثوف لباحيقـو اس

 لمكميات التقنية.

 أسئمة الدراسة
 : هؿ هناؾ دور لشبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية فى قطاع غزة؟سؤال الدراسة الرئيس

 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستوى استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في الكميات التقنية بقطاع غزة؟ األول:السؤال 
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 ما مستوى فاعمية التسويؽ االلكتروني في الكميات التقنية في قطاع غزة؟ السؤال الثاني:
 : ما هو الدور الذى تمعبة شبكات التواصؿ اإلجتماعى في التسويؽ االلكتروني؟السؤال الثالث

 سةأهداف الدرا
 األهداؼ التالية: تحاوؿ هذة الدراسة مف خالؿ محاورها أف تحقؽ

 .التعرؼ عمى واقع استخداـ الكميات التقنية فى قطاع غزة التسويؽ االلكتروني وتقنياته في عمؿ الكميات التقنية .1
 .فحص واقع استخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعى فى الكميات التقنية فى قطاع غزة .2
 الذي تمعبة شبكات التواصؿ اإلجتماعى فى التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية.الكشؼ عف الدور  .3
الكشؼ عف وجهة نظر العامميف فى الكميات التقنية نحو الخدمات التي تقدمها مواقع التواصؿ اإلجتماعى وٕالى  .4

 أي مدى ترتبط باهتماماتهـ.
الكميات التقنية نحو مواقع التواصؿ  التعرؼ عمى األسباب التي ساعدت في تنوع اتجاهات العامميف فى .5

 االجتماعي.
 .استكشاؼ واقع التسويؽ االلكتروني فى الكميات التقنية فى قطاع غزة .6
 .طرح أهـ القضايا التي تساهـ فى تسخير التكنولوجيا لتطوير أداء التعميـ التقني .7
 .التوصؿ الى اختبار صحة فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات الفرعية .8
 .فمسفة التسويؽ اإللكتروني تطبيؽ في تسهـ قد لمكميات التقنية المبحوثة وتوصيات استنتاجات بجممة الخروج .9

 أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة في محاولة إثراء الدراسات والبحوث التي أجريت في مجاؿ شبكات التواصؿ االجتماعي، والتي تعدُّ 

العربية، نظرًا لحداثة هذه الشبكات وتنوعها، كما تنبع أهمية هذه الدراسة ايضًا  قميمة إلى حد ما، وال سيما في المجتمعات
في تناولها بالدراسة والبحث لشريحة مهمة مف شرائح المجتمع، وهي شريحة الكميات التقنية فى قطاع غزة، لذا، فإنه يمكف 

 تي ُتجرى عمى الكميات التقنية فى قطاع غزة، ويمكفالقوؿ أف هذه الدراسة تعػدُّ مف الدراسات القالئؿ، إف لـ تكف األولى ال
 :يمي وكما منها، المتوقعة واإلضافة المساهمة مف الدراسة أهمية جوانب تحديد

 أوال : األهمية النظرية:

ب يع بسبرسؿ بشكد يتطور يدجوع ضوعمى موء لضاُيمقي وع ضولمذا اهأف في ث لعممية لمبحاألهمية ؿ اتتمّث .1
، حيث يمكفيد مًا بعويطور لتي تتاجيا ولوبالتكنوع ضولمط اتباار  الجديدة، المواضيع مف الدراسة موضوع عد ـو

العممية، وأف تفتح هذه الدراسة الباب واسعًا أماـ الدارسيف والباحثيف، لمخوض  إلى تحقيؽ اإلضافة جميعها تسعى
 أكثر في غمار شبكات التواصؿ اإلجتماعي.

ف، وأف هذه الدراسة ستسهـ في إثراء سيدارلف واجعًا مهمًا لمباحثيرسة مدرالاه ذهوف تكوف أف لباحثيتوقع ا .2
المكتبات والساحة األكاديمية العربية والعالمية بموضوعها وبدراسات ومشاركات بحثية جديدة، وتستفيد منها 

جتماعي، والتي بالتحديد الجهات البحثية العممية في الدراسات األكاديمية، خصوصا في مجاؿ شبكات التواصؿ اال
 تعدُّ قميمة إلى حد ما، وال سيما في المجتمعات العربية، نظرًا لحداثة هذه الشبكات وتنوعها.

تنبع أهمية هذه الدراسة ايضًا في تناولها بالدراسة والبحث لشريحة مهمة مف شرائح المجتمع، وهي شريحة الكميات  .3
الدراسة تعػدُّ مف الدراسات القالئؿ، إف لـ تكف األولى التي التقنية فى قطاع غزة، لذا، فإنه يمكف القوؿ أف هذه 

 ُتجرى عمى الكميات التقنية فى قطاع غزة.
 .إثراء الساحة األكاديمية العربية بدراسات ومشاركات بحثية جديدة في مجاالت التنمية اإلدارية .4
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 ثانيا : األهمية التطبيقية:

الكميات التقنية بقطاع غزة لألنظمة  مواكبة مدى عمى الضوء أنها ألقتفي ، بيقيةطلتا الدراسةهمية ف أتكم .1
وجه الخصوص التسويؽ اإللكتروني والدور الذي يمعبه في تحقيؽ  وعمى الحديثة، اإلدارية والنماذج والمفاهيـ

أهداؼ الكميات التقنية عف طريؽ استخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي في التعامؿ مع كؿ اإلطراؼ التسويقية، 
 إضافة إلى األساليب المختمفة التي تسمكها الكميات التقنية مف اجؿ زيادة رضا الزبائف عف تمؾ الكميات التقنية.

الجتماعي ؿ اصوالتت اشبكاداـ باستخـ الكميات التقنية هتمادة ايازسة في درالاه ذنتائج هـ تساهوف أف لباحثيأمؿ ا .2
، لمختمفةت الشبكااه ذهر عبف مختصيؿ قبف مدة معو سةدرويقية موة تسطخف ضمؽ لخدماتها يوسيمة لمتسوك

رار لقذي امتخوقد تساعد كما ؽ اإللكتروني، يولتسفى االجتماعي ؿ اصوالتت اشبكادور فة رفي معوقد تساعد 
مختمفة ؿ شكاطرؽ وأالجتماعي بؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتسوب اسمرة وأعمى تبني فكالكميات التقنية في 
 ة.ددمحوضحة واة طخف ضم

تكمف أهمية الدراسة في كيفية توفير الخدمات التي تقدمها الكميات التقنية عمى شبكة اإلنترنت وعمى موقع الكميات  .3
التقنية عمى الشبكة حتى يستطيع أكبر عدد ممكف مف االستفادة منها وعمى مدار الساعة، وهذه الفقرة بالذات 

كف مف الطمبة والمستفيديف والتعامؿ معهـ وذلؾ مف خالؿ تساعد الكميات التقنية عمى التواصؿ مع اكبر عدد مم
 معرفتهـ لدور التسويؽ االلكتروني في تقديـ الخدمات.

إف العمؿ بالتسويؽ االلكتروني مف الممكف أف يسهؿ األمر عمى الطمبة والمستفيديف في التعامؿ مع الكميات  .4
 .لتعميمية والمجوء إلى األسموب الحديث في تقديمهاالتقنية التي تخمت عف األسموب التقميدي في تقديـ الخدمات ا

 فروض الدراسة
 بهدؼ توفير إجابة مناسبة لمتساؤالت الدراسية المطروحة، وتسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية:

( بيف استخداـ شبكات التواصؿ α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض األول:
 الجتماعي )إدارة الموقع، محتوى الموقع( وتحقيؽ فاعميه التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية بقطاع غزة.ا

 :التاليةويتفرع منه الفروض الفرعيه 
وتحقيؽ فاعميه  ( بيف إدارة الموقعα ≤ 0.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الفرعي األول

 االلكتروني لمكميات التقنية بقطاع غزة.التسويؽ 
وتحقيؽ  ( بيف محتوى الموقعα ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الثاني:

 فاعميه التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية بقطاع غزة.
( لدور شبكات التواصؿ االجتماعي فى α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الثاني:

 تحقيؽ فاعمية التسويؽ اإللكتروني لمكميات التقنية في قطاع غزة.

 متغيرات الدراسة
 : شبكات التواصؿ االجتماعي ويشمؿ األبعاد التالية:المتغير المستقل

 إدارة الموقع .1
 محتوى الموقع .2

 ؿ األبعاد التالية:: تحقيؽ فاعمية التسويؽ االلكتروني ويشمالمتغير التابع
 اإلعالف االلكتروني .1
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 الترويج اإللكتروني .2
 المجموعات اإلخبارية .3
 التواصؿ مع جمهور المستفيديف .4

 نموذج الدراسة
يتمثؿ نموذج متغيرات الدراسة في التعبير عف العالقة بيف المتغير المستقؿ )شبكات التواصؿ االجتماعي( المتمثؿ في 

والمتغير التابع )التسويؽ االلكتروني( المتمثؿ في )اإلعالف االلكتروني، الترويج اإللكتروني، )إدارة الموقع، محتوى الموقع( 
المجموعات اإلخبارية، والتواصؿ مع جمهور المستفيديف(. وفي ضوء ما تـ صياغتة مف فروض فقد تـ صياغة متغيرات 

 (1الدراسة كما يوضحه الشكؿ رقـ )

  

 نموذج الدراسة (:1شكل رقم )
 : بناًء عمى تصورات الباحثيف.المصدر

 حدود الدراسة
الموضوعي عمى دراسة شبكات التواصؿ االجتماعي  حده في الدراسة اقتصر الموضوعي )األكاديمي(: الحد .1

 ودورها في تحقيؽ فاعمية التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية.
 تـ إجراء الدراسة عمى استجابات العامميف في الكميات التقنية محؿ الدراسة. الحد البشري: .2
دير البمح،  -أجريت الدراسة عمى كبرى الكميات التقنية بمحافظات غزة )كمية فمسطيف التقنية الحد المؤسساتي: .3

كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة األزهر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع 
 األقصى(.

التقنية بقطاع غزة )كمية فمسطيف  أجريت الدراسة في دولة فمسطيف، واقتصرت عمى الكميات الحد المكاني: .4
األزهر، الكمية الجامعية لمعمـو  -(، كمية الدراسات المتوسطةGTCدير البمح، كمية مجتمع تدريب غزة ) -التقنية

 التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(.
إلحصائية خالؿ تـ إجراء الدراسة وجمع البيانات األولية عف الكميات التقنية وٕاجراء التحميالت ا الحد الزماني: .5

 ( لذلؾ فهي تمثؿ الواقع الموجود في هذا الوقت.2017الفترة )

 مصطمحات الدراسة

 المتغير التابع
لتسويق اتحقيق فاعمية 

 االلكتروني
االلكتروني اإلعالف 
الترويج اإللكتروني 
المجموعات اإلخبارية 

التواصؿ مع جمهور 

 المتغير المستقل
 االجتماعيشبكات التواصل 

إدارة الموقع 
محتوى الموقع 
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 هي مواقع الكترونية اجتماعية عمى االنترنيت وتعتبر الركيزة األساسية لإلعالـ شبكات التواصل االحتماعي :
ذا الفضاء االفتراضي )صادؽ، الجديد أو البديؿ، التي تتيح لألفراد والجماعات التواصؿ فيما بينهـ عبر ه

(. وتعرؼ أيضا بأنها: شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التواصؿ لمستخدميها في أي وقت يشاءوف وفي أي 2008
مكاف مف العالـ، ظهرت عمى شبكة االنترنيت منذ سنوات وتمكنهـ أيضا مف التواصؿ المرئي و الصوتي وتبادؿ 

ف عرة نها عباأ(. كما 2011العالقة االجتماعية بينهـ )الدليمي، الصور وغيرها مف اإلمكانات التي توطد 
ف مرة فئة كبيذب تجت أف اعطستالتي ت، وانرإلنتاشبكة ود جب وبسبرت هظلتي دوات األف اعة مومجم

ع طمقاور، لصر اعبؾ لـ، وذفيما بينهؿ لتفاعؿ واصوالتاصة رفـ تمنحهث حير، ألعماافي كافة ف ميدلمستخا
زات لمميف امد يدلعت اتاحأنها أكما رى.  ألخانية روإللكتاقع والمامع ط برلالى إباإلضافة وت لصو، وايدلفيا
، ص 2015، بخربها )بف ميدلمستخر استئثاالى أدت إلتي واية رلحف امد يزلمدـ المستخت التي منحرى األخا

ؿ لالتصات نرتإلنداـ استخ"انها أيفها عمى رتعـ تث الجتماعي حيؿ اصوالتت الشبكار خؼ آيرفي تع(. و102
 (.24، ص 2013دادي، لمقر" )ابالغيؿ صوالتوا

 :هي مواقع اجتماعية تفاعمية عمى االنترنت، تتيح لمكميات  التعريف اإلجرائى لشبكات التواصل االحتماعي
والمستفيديف مف خالؿ إدارة الموقع ومحتواه التواصؿ فيما بينهـ عبر العالـ االفتراضي في أي وقت يشاءوف وفي 

اف، بحيث تمكنهـ مف التواصؿ المرئي والصوتي وتبادؿ الصور وغيرها مف اإلمكانات التي توطد العالقة أي مك
 ـ.لة فيما بينهدلمتبادة االستفاف امف ممكدر قر كبألى وؿ إصوباإلضافة لماالجتماعية بينهـ، 

 :ث حيت، كارلشا يقية فيولتسراض األغؿ اجف أالجتماعي مؿ اصوالتت اشبكاؼ يوظتهو  التسويق االلكتروني
خاللها ف مدى وعمى حوف بؿ زكت كياوسمت ولى حاجارؼ إلتعف وابائزلواكة رلشف ابيؿ صوالتاسيمة وتصبح 

( التسويؽ 427، 2006(. كما عرؼ )ابو قحؼ واخراف، 7، ص2014ف،يدلور ا)نوف بزلالعالقة مع ز ايزتعـ يت
الرقمية لتحقيؽ االهداؼ التسويقية لمشركات وتدعيـ االلكتروني بانه عممية استخداـ شبكة االنترنت والتكنولوجيا 

المفهـو التسويقي الحديث، وبالتالي يمكف لممسوقيف عبر االنترنت اف يقوموا بنشر المعمومات عف منتجاتهـ 
وشركاتهـ بسهولة اكبر وحرية اكبر مقارنة بالتسويؽ التقميدي . وبالتالي اصبحت المنافسة في عصر االنترنت 

 شكؿ ال يمكف تصديقه وال يمكف التنبؤ به.اقوى واشد ب
 :لى رؼ إلتعف الكميات والمستفيديف وابيهو أسموب الكتروني لمتواصؿ  التعريف اإلجرائى لمتسويق االلكتروني

المستفيد مف خالؿ المزيج التسويقى لعالقة مع ز ايزتعده بغرض عمى حؿ مستفيد كت كياوسمت وحاجا
االلكتروني، الترويج اإللكتروني، المجموعات اإلخبارية، التواصؿ مع جمهور اإللكتروني المتمثؿ فى )اإلعالف 

 المستفيديف( لتمبية حاجات المستفيديف.

 الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي تقـو عميها موضوع الدراسة، وتقدـ إفادة كبيرة في استكماؿ الخمفية النظرية 

أهدافة وصياغة فروضه وتفسير مدلوؿ ما يتـ التوصؿ إليه مف نتائج. ولقد أسفرت جهود الباحثيف عف لمبحث وتحديد 
ظهور العديد مف الدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ اإلجتماعى، وكذلؾ الدراسات التى تناولت التسويؽ اإللكترونى. 

ريخيا مف األحدث لألقدـ، ثـ يمي ذلؾ تحميؿ الدراسات السابقة ويتناوؿ هذا الجزء عرضا لمدراسات العربية واألجنبية مرتبة تا
 والنتائج العامة التي يمكف استخالصها منها، وقاـ الباحثوف بتقسيمها الى:

 الدراسات المتعمقة بشبكات التواصؿ اإلجتماعى -
 الدراسات المتعمقة بالتسويؽ اإللكترونى -
 والتسويؽ اإللكترونىالدراسات المتعمقة بشبكات التواصؿ اإلجتماعى  -
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 الدراسات المتعمقة بشبكات التواصل اإلجتماعى -أوال
 االجتماعي، التواصؿ شبكات التسويؽ عبر استخداـ بيف العالقة معرفة ( التى هدفت إلى2017دراسة )الحايؾ،  .1

 العديد إلى ثالبح وخمص غزة، قطاع في المعمومات تكنولوجيا شركات وذلؾ داخؿ الزبوف، مع العالقة وتعزيزٕادارة
ؿ صوالتت اشبكار عبؽ يولتسف احصائية بيإاللة ذات دعالقة د جوتبانه  :أهمها مف والتي النتائج، مف

روؽ ذات فد جوال يزة. وانه غع اطفي قت ماولمعماجيا ولوتكنت كارفي شوف بزلالعالقة مع ، ٕوادارة االجتماعيا
ر لمتغيزى ُتعوف  بزلالعالقة مع ، وٕادارة االجتماعيؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتسوؿ احصائية حإاللة د
وؿ حصائية حإاللة روؽ ذات دفد جويص(. وانه لتخص، العمميؿ اهؤلمرة، الخبوات اسنر، لعمس، انلج)ا
ع اطلق، ايفيوظلالمسمى ر )المتغيزى ُتعوف  بزلالعالقة مع ، وٕادارة االجتماعيؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتسا
 كة(.رلشافيه ؿ تعمذي لا

عالمة ؽ لخمداة الجتماعي كأؿ اصوالتت اشبكااـ دستخر افة تأثيرلى معت إفده( التى 2016ور، )عجدراسة  .2
ف كاؿ، وية لممشغرلتجاالعالمة ابية ذلجاؿ عمف عف لباحثيؿ إدراؾ اعؾ لر ذتأثيدي فة مرمعؿ، ية لممشغرتجا

ؿ، ٕوادراؾ لمشغؿ اقبف مة مدلمستخوالمختمفة ؿ اصوالتؿ اسائف وعالقة بيد جونه تأسة درالاه ذنتائج هرز بأ
ت سساؤلمداـ االستخرًا ثؾ أهناأف لى إباإلضافة ؿ، ية لممشغرلتجاالعالمة ابية ذلجا ؼائوظلف اعف لباحثيا

ؼ ائوظلف اعف لباحثيإدراؾ اعمى ؾ لر ذتأثيـ، وية لهرعالمة تجاء بنادؼ الجتماعي بهؿ اصوالتت الشبكا
ـ حاتهبصفـ الهتمات اكارلشاعمى ت أف سة كاندرالاه ذهت صياوترز بف أم، ويةرلتجاالعالمة اه ذبية هذلجا

ب وطرؽ ساليداـ أستخت اكارلشاعمى ، شبكةف مر كثأعمى ز كيرلتواالجتماعي ؿ اصوالتت اشبكار لمختمفة عبا
عمى رد لدرة ايه قدلدرب مري بشدر كار فيوتت كارلشاعمى ب يج، الجتماعيؿ اصوالتؿ اسائف ومختمفة م

 ور.لجمهرات استفسات واتعميقا
الجتماعي ؿ اصوالتت السياسية عمى شبكاالنخبة د اعتمادى اة مفرلى معت إفده( التى 2015، بخر)بدراسة  .3

ب سباـ وأمتابعتهدى فة مرمعـ و2014ـ عازة غع اطئيمي عمى قراإلسدواف العء اثنات أماوساسي لممعمدر أكمص
الجتماعي ؿ اصوالتاقع واعمى مدوا عتمف اثيولمبحف ا% م78أف سة درالاه ذنتائج هرز بف أمف كا، ولهاـ متابعته
عمى وؿ لحصدؼ االجتماعي بهؿ اصوالتاقع واموف يتابعوا كانـ % منه76نسبة ت، وأف ماولمعماعمى وؿ لمحص

وؿ لمحصدواف لعء اثناأعميها د العتماـ التي تاالجتماعي ؿ اصوالتت امة شبكادفي مقوؾ لفيسبء اجات، وماولمعما
 وب.تيويؾ لد ذبعر وتيوتـ ثف مت وماولمعماعمى 

لعالقة ادارة االجتماعي في ؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتسراز دور ابإلى ت إفدهالتى  (2014ف، يدلور ا)ندراسة  .4
د كما تعراد، ألفدى امكانة هامة لؿ الجتماعي تحتؿ اصوالتت اشبكاأف لى إسة درالت اصموتوف، وبزلامع 
فعالة داة ر أالجتماعي تعتبؿ اصوالتت اشبكاأف لى إباإلضافة ؽ يوبة لمتسذاسيمة جوالجتماعي ؿ اصوالتت اشبكا

ف طرؼ مًا مداستخواعًا وشير ألكثاهي وؾ لفيسباشبكة أف لى إسة درالت اصموكما توف بزلالعالقة مع دارة  اإل
 سة.درولمالعينة ا

ؿ صوالتت اها شبكارفولتي ترص الفافة رلى معت إفده( التى Aniemeka, Emmanuel, 2013دراسة ) .5
ث لباحـ اقاد، القتصااالجتماعي عمى ؿ اصوالتت اشبكار تأثيدى م، ويقيارفأفي ـ لتعميـ اعدالجتماعي في ا

ه ذهب الطية مع ؤرلبت اعاولمجمت والمقابالث الباحد اعتم، وايةرنيجيت جامعا 4سة عمى درالؿ ابعم
مها داستخف االجتماعي يمكؿ اصوالتت اشبكاأف سة درالاه ذنتائج هف مف كات، ماولمعمالجمع دوات كأت لجامعاا

ث حيدة، يدجب ساليطرؽ وأبـ لتعميؿ اخاللها فتح مجاف مف يمكب والطلت والجامعاد اتسعدة يدتعميمية جداة كأ
ت و لصفحاامتابعة ؽ ولتعميب االطلمف الجتماعي يمكؿ اصوالتت اعمى شبكارات لمحاضرض اعؿ خالف م

 زجهاف مف كاواءً  أسوؿ صولاالجتماعي سهمة ؿ اصوالتت اشبكاأف كما ، ةطبسيطرؽ لتعميمية بواد المامناقشة 
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رز بف أمف كاد، جهت أو قولى ج إال تحتاؿ وسهد يدجو مكانية متابعة ما هف إفإوؿ لمحموب أـ الحاسا
ؿ صوالتت اشبكاد عتماـ اثف مت ولتخصصااسة عمى كافة درالؿ امكانية عمو إسة هدرالاه ذهت صياوت
 عميها.د العتماـ ايتـ تعميداة الجتماعي كأا

ت لشبكازة غع اطألهمية في قت اسساؤلمداـ استخاقع والى رؼ إلتعالى ت إفده( التى 2013، )حالسةدراسة  .6
داـ ستخف اية بيطردعالقة ود جولى إسة درالت اصموتور. وعالقتها بالجمهز يزالجتماعي في تعؿ اصوالتا
دـ تستخت سساؤلماه ذهأف كما ور، لجمهاعالقتها مع ز يزالجتماعي لتعؿ اصوالتت األهمية شبكات اسساؤلما

نه عمى ألى إسة درالت اصموتور، لجمهوي اشكاف مد لحور والجمهاضى ؽ راعي لتحقيالجتمؿ اصوالتت اشبكا
ؿ صوالتت اشبكاداـ ستخاسة دروة مطخؽ فدي ووجؿ تتبني بشكزة أف غع اطلعاممة في قاألهمية ت اسساؤلما
 فها.داهؽ أالجتماعي لممساهمة في تحقيا

ب لشبااكة رالجتماعي في مشاؿ اصوالتا تشبكار تأثيدى فة مرلى معت إفده( التى 2013ودة، )حمدراسة  .7
، لمياهرى، األس، اينيةطلفمساية ولهع اضيادس ولقد ايوتهف، لالجئي)المختمفة: المجتمعية القضايا ايني في طلفمسا
دا توها رنشـ لتي يتب( واتروالء، ابارلكهود واقولاقضية ر، ألسعاع اتفا، ارنيةوطلالمصالحة ـ واالنقسا، االةطلبا
ف ثيولمبحاجميع أف سة درالاه ذنتائج هرز بف أمف كا، ولمختمفةاالجتماعي ؿ اصوالتا تلها عمى شبكاو

ت شبكاأف عمى دوا كف أثيولمبحف ا% م96.6نسبة وأف عها وانأالجتماعي بكافة ؿ اصوالتت اشبكاوف مديستخ
شبكة  دت أفكألنتائج أف الى إباإلضافة ، لمجتمعيةالقضايا افي ـ كتهرمشاف مد يزالجتماعي تؿ اصوالتا
ت مي شبكادنسبة مستخ،  وأف مًاداستخاالجتماعي ؿ اصوالتت اشبكار كثف أموؾ الجتماعي فيسبؿ اصوالتا
% 60.5نسبة أف سة درالت اضحف وكما%، 58.8ت كانـو ليؿ اخالر كثف و أساعتيدة الجتماعي لمؿ اصوالتا
، الجتماعيؿ اصوالتت اشبكار لها عبدا وتوها رنشـ لتي يتت اماوة بالمعمطسوجة متدربوف يثقف ثيولمبحف ام

ؿ خالف مف ثيولمبحاعمى ود لتي تعد ائوالفرز ابف أمر تعتبر ألخبااعمى وؿ لحصأف اسة درالت اضحوو
رؼ لمعراغ، الفت اقء وقضاف، يرآلخامع ؿ صوالتالي والتاعمى ـ ثف موالجتماعي ؿ اصوالتت الشبكاـ مهداستخا

 لعممي.ث البحرًا اخيت وأقاداصف يوتكص، لتخصافي 
ؽ يولتساالجتماعي في ؿ اصوالتت اشبكاداـ ستخاكيفية ور لى تصت إفده( التى 2012، لسميعد ا)عبدراسة  .8

، نجاحهاوؿ دورف لتي تحت اقاولمعت والشبكااه ذهداـ ستخايا زامراز بؿ اخالف م، ليدوسياحي د كمقصر لمص
سة عمى درالزت اك، رقعوالاأرض عمى ؽ بيطلتح انجارص فف مد يزلتي تائيسة رلؿ اموالعس واألسد ايدمع تح

ؼ تألت، نرإلنتاشبكة ر عبؽ يولتسـ أدوات اهد أالجتماعي كأحؿ اصوالتاقع وامـ هأنه أعمى وؾ لفيسباقع وم
لسياحة ت اكمياب ال، طلسياحةوزارة ابف فيوظلموف، السياحيراء الخبف، السياحييف ايمييدألكاف امث لبحامجتمع 

ؿ صوالتت اشبكاداـ الستخـ عمى تقبمهوا تفقف اثيولمبحف ا%( م88أف )سة درالاه ذنتائج هرز بف أمدؽ، ولفناوا
دوات ألـ اهف أالجتماعي مؿ اصوالتت اشبكاأف سة درالت اكما بين، سياحيد كمقصر مصؽ يوالجتماعي لتسا
ؿ صوالتت اشبكاداـ ستخرورة اسة عمى ضدرالت اكما بينت، ماولمعمر أو الخبؿ اعة نقرفي سـ لتي تساها
 ني.روإللكتؽ ايولتسف أدوات اماة دالجتماعي كأا

رة لصغيت اكارالجتماعي لمشؿ اصوالتت اشبكادـ ستخاضيح كيفية ولى تت إفده( التى Cox, 2012دراسة ) .9
وؾ لفيسباسة شبكتي درالاه ذهت فدستهرة، الصغيت اكارلشالصالح ت لشبكااه ذهؿ ستغالف ايمكؼ كيولناشئة ا
شبكتي داـ ستخف ايمكؼ ضح كيوتت تيجياراباستروج لخاي سة هدرالاه ذنتائج هرز بف أمف كار، ويتوتو
ذي لوى المحتاعمى ز كيرلتت، والمبيعاء والعمالاعمى ز كيرلترة، والصغيت اكارلشافي صالح ر تيوتوؾ ولفيسبا
 الجتماعي.ؿ اصوالتت الخاصة عمى شبكااحساباتها ر كة عبرلشاه ذهؿ قبف ه مرنشـ يت
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ـ لعارأي الاجيه والجتماعية في تؿ اصوالتاقع واهمية مأفة رلى معت إفده( التى 2012د، يو زبدراسة )أ .10
ز يزفي تعد تساعراد وألفدى السياسي لاعي ولد ايزقع توالماه ذهأف سة درالاه ذنتائج هـ هف أمف كا، وينيطلفمسا
في ر كبير لها تأثيوف يكوؼ الجتماعية سؿ التفاعاقع وامأف لى إسة درالت اكما بينـ، يهدالجتماعية لالية ولمسئا
 مة.دلقااينية طلفمست االنتخابااضح في ر واثألها وف يكوؼ س، ولسياسةة الحياا

ؿ الجتماعي في تشكيؿ اصوالتت ابه شبكاـو تقذي لدور الطور الى متابعة تت إفده( التى 2012د،)عابدراسة  .11
داث ألحراء والآلت لشبكااه ذهوؿ تنا دى مدرس لت، ويني خاصةطلفمسب الشعواعامة وب لشعدى الـ لعارأي الا
وؽ ني يتفروإللكتد ايرلبأف الى إسة درالت اصموت، وينيطلفمسرأي الاها عمى رفة تأثيرها لمعرتفسيوتحميمها و

الجتماعي في ؿ اصوالتت اشبكاوى دور مستأف سة درالت اكما بين، الجتماعيؿ اصوالتت اقع شبكاواعمى باقي م
 ًا.طسومتف كالسياسي واالجتماعي ر التغييو انحـ لعاراي الاتعبئة 

ت لعالقااالجتماعي في ؿ اصوالتت اشبكاداـ ستخر اثأفة رلى معت إفده( التى 2012ر، ماو)ندراسة  .12
الجتماعي ؿ اصوالتامي شبكة دمستخف عة موعمى مجمر ئزالجافي ت سة تمؿ دراخالف مؾ ل، وذالجتماعيةا
وؾ لفيسباعمى ت ساعا 3رب قاما يوف يقضف ثيولمبحب اغمأف أسة درالاه ذنتائج هرز بف أمف كاوؾ، ولفيسبا
دؼ لهأف الى إباإلضافة ف، يرآلخامع ؿ صوالتاشة في دردلت والتعميقاداـ استخوف ايفضمف ثيولمبحب اغم، أميًاوي
أف سة درالت اكما بينث، إلناور واكذلداـ استخف ابيروؽ فف كما تبيء، قادألصوالعائمة ؿ واألهامع ؿ صوالتو اه
كما ، لعائمةراد واألفف الشخصي بيؿ االتصاف امؿ يقمرد، والجتماعية لمفت العالقاافي ر ثؤيوؾ لفيسبداـ استخا

مى دالقاقائه دصامع ء بااللتقارد لفد التي تساعاالجتماعية اقع والمف امر يعتبوؾ لفيسباقع ومأف سة درالت ابين
 لمختمفة.ف األماكالعائمة في راد افوأ

قيؽ عف تجربة الفتيات السعوديات في تعاممهف والتى هدفت إلى الخروج بوصؼ د Al-Saggaf, 2011)دراسة ) .13
(. وقد توصمت الدراسة إلى أف الفتيات السعوديات يستخدمف فيسبوؾ Facebookمع شبكة فيسبوؾ )

(Facebook بهدؼ الحفاظ عمى روابط الصداقة القائمة مع أقرانهف الجدد والقدامى، ولمتعبير عف شعورهف )
ة اآلخريف أفكارهـ مف خالؿ تحديث محتوى سيرتهف الذاتية عمى الموقع، تجاه مختمؼ القضايا المطروحة ومشارك

باالضافة الى الترفيه عف انفسهف مف خالؿ االجابة عمى أسئمة المسابقات واختبار المعمومات. كما توصمت 
الدراسة إلى أنه وبالرغـ مف اف معمومات المشاركات في الدراسة متاحة لمجميع مف مستخدمي فيسبوؾ 

(Facebook فانهف قمقات جدا عمى خصوصيتهف، وحتى تتمكف المشاركات مف االدالء بآرائهف حوؿ األحداث ،)
الجارية، فقد عمدف الى المشاركة في بعض المجموعات الحوارية عمى الشبكة. كما توصمت الدراسة ايضا الى انه 

عرف بالثقة أكثر، وبانهف ( بجعمهف يشFacebookوبالرغـ مف اف بعض المشاركات اعترفف بفضؿ فيسبوؾ )
اصبحف اجتماعيات أكثر، إال أف البعض اآلخر منهف أبديف تخوفهف مف أف هذه الشبكة يمكف أف تؤثر عمى 

 عالقتهف باسرهف وعمى تحصيمهف الدراسي.
وؾ قعي فيسبوفي مراؾ الشتو افع نحدلتي تب األسباافة رلى معت إفده( التى 2010ري، لشهدراسة )ا .14

(Facebookو )يتوت( رTwitterو ،)ر آلثاافة رمعوقع والماه ذهر الجتماعية عبت العالقاابيعية طفة رمع
قع والى مت إالباطلاجه وفع تأف دالى إسة درالت اصموت، وقعوالماه ذهداـ ستخف الناتجة عالسمبية واجابية إالا
ت الباطلاجه وتب اسبد أحف أيضًا كا، أيةرلفكف اتجاهاتهف وائهف آراعر لتعبيالة وسهو الجتماعي هؿ اصوالتا
قع وامأف عمى دؿ يذا هدات ولمستجر اخاعمى ع الطالالة وسهب بسبت إلعالناامتابعة و هت لشبكااه ذلى هإ
 د.يدجو ما هؿ لمتابعة كؿ ألفضر الخيات اصبحأالجتماعي ؿ اصوالتا

 الدراسات المتعمقة بالتسويق اإللكترونى -ثانيا
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عمى التسويؽ الداخمي وعالقته باألداء التسويقي )دراسة ( التى هدفت إلى التعرؼ 2015دراسة )الترتوري،  .1
إف الجامعات  قطاع غزة(، ومف أهـ النتائج التى توصؿ إليها البحث -تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة

الخاصة في قطاع غزة تعمؿ عمى توظيؼ األفراد المناسبيف، حيث تقـو تمؾ الجامعات بتعييف موظفيف ذوى خبرة 
ومناسبة ومف أصحاب المؤهالت العممية وذلؾ مف أجؿ منافسة الجامعات األخرى مف أجؿ تطوير أداء جيدة 

وسعي الجامعات الخاصة في  .الجامعات بما يحقؽ لها أعمى أداء تسويقي يضمف لها منافسة الجامعات األخرى
ؿ وذلؾ مف أجؿ تطوير األداء قطاع غزة إلى تطوير قدرات العامميف بها مف خالؿ الدورات والندوات وورش العم

التسويقي لكف يمكف القوؿ أف ذلؾ الدور ال زاؿ ضعيفًا وبحاجة الى مزيد مف التطوير. تبيف مف الدراسة عدـ 
 -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ التسويؽ الداخمي تعزى لمتغيرات )الجنس

اتضح مف الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة  " لمسمى الوظيفي(ا -سنوات الخبرة  -المؤهؿ العممي -العمر
 -المؤهؿ العممي -العمر -إحصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ األداء التسويقي تعزى لمتغيرات )الجنس

 .المسمى الوظيفي( -سنوات الخبرة
لميزة التنافسية في بنؾ ( التى هدفت الى دراسة أثر الترويج االلكتروني في تحقيؽ ا2015دراسة )بعموشة،  .2

فمسطيف في قطاع غزة، مف وجهة نظر عمالء البنؾ. وقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج مف أهمها: أف 
هناؾ أثر لعناصر الترويج االلكتروني )اإلعالف االلكتروني، العالقات العامة االلكترونية، تنشيط المبيعات 

بنؾ فمسطيف، أف هناؾ أثر ألدوات الترويج االلكتروني )الترويج باستخداـ االلكتروني( في تحقيؽ الميزة التنافسية ل
المواقع االجتماعية، الترويج باستخداـ محركات البحث، الترويج باستخداـ الموقع االلكتروني لبنؾ فمسطيف، 

ة التنافسية لمبنؾ، الترويج باستخداـ البريد االلكتروني، الترويج باستخداـ شبكات الهاتؼ المحموؿ( في تحقيؽ الميز 
توجد فروؽ في استجابات المبحوثيف حوؿ أثر الترويج االلكتروني في تحقيؽ الميزة التنافسية في بنؾ فمسطيف 

 .تعزي لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس، المؤهؿ العممي، سنوات الخبرة، واسـ المحافظة(
ؽ يولتساعمى ت نرإلنتر اعبؽ يولتسداـ استخار تأثيدى سة م( التى هدفت الى دراPawar, 2014دراسة ) .3

ت ماولمعماسيمة لجمع وويقة ف طرمر كثد أيعتمؾ لمستهمأف اسة درالاه ذنتائج هز بف أمف، وبائزلامع ؿ صوالتوا
كة عمى رلشت اعالناأو إية دلتقميت اإلعالناؾ الذلتي بفضمها بما في اية رلتجاالعالمة ف التي تهمه عا
د جواتب بسبف كات نرإلنتر اعبؽ يولتسالى ـ إلهوخت، ودكارلشاغبة أف رة سدرالت اضحوكما ت، نرإلنتا
ؿ تسهد وتساعو يدلفيورة والصوت والصداـ اباستخت إلعالنات وأف انرإلنتت اعمى شبكاد يزامتؿ بشكف بائزلا
 يةدلتقميؽ ايولتسؿ اسائونية عمى روإللكتؽ ايولتسؿ اسائؿ ويفضوف بزلأف اكما ف، بائزلمت ماولمعمؿ اصيوت

في ، ونيروإللكتؽ ايولتسالى عممية إجه ولتاعميها ب يجت كارلشد أف ايجوف بزلأف اكما ز، لتمفاو وايرادلؿ امث
 ب.لنصؿ واالحتيات اعمميادة يازلى ؤدي إيد قف، ومر آني غيروإللكتؽ ايولتسوف أف ابزلد انفسه يجت قولا

رؼ لمصااني في روإللكتافي رلمصؿ العمت اماومقر فوتدى فة مرلى معت إفده( التى 2013ف، )شاهيدراسة  .4
ه ذنتائج هرز بف أمف كاد ق، ونيةروإللكترة التجاوافع دلظـ انر يطوتز ويزها في تع، ودورينيةطلفمسالمحمية ا
في ور قصد جويف لكء، ولشخصية لمعمالت البياناالتي تحمي ت ايعارلتشف وانيوالقض ابعؾ هنالو أف سة هدرالا
سة درالاه ذهت صياوترز بف أمطر، ولخالى ء إلعمالت ابيانارض مما يعوب لحاسار و تولكمبيـ ائراجف لحماية ما
نسبة د يزبالتالي ت، ونيةروإللكتت الهجماطر امخاف مب سيوالحايثة لحماية دمة حماية حظنر أفيوتب نه يجأ
 ت.ماولمعمف امو أة عمى سالمة ظلمحافا

ت لعالقاف ايوني لتكروإللكتد ايرلبر اعبؽ يولتساهمية أضيح ولى تت إفده( التى Rautanen, 2012دراسة ) .5
سة عمى درالت اتمدد، جء عمالذب جف ولحالييء العمالاة عمى ظلمحافرى واألخت اكارلشامع ت كارلمشدة لجيا
نتائج ف مف كا، والستضافةت امادخدـ يق، ونيروإللكتافع دلز والحجامنها ف بائزلمت مادلخف امدد عدـ يقدؽ فن
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كة مع رلشاعالقة دة ياف وزفي تحسير كبيدور له س ني ليروإللكتد ايرلبار عبؽ يولتسأف اسة درالاه ذه
ث أف ني حيروإللكتد ايرلبر اعبؽ يولتسر اعناصـ هف أمت لبيانادة اقاعر يضا تعتبف، أبائزلرى واألخت اكارلشا
صبح ف أئبازلف المختمفة عت اماولمعمامكانية جمع ؿ ٕو اسهأصبح ت أماولمعمظ احفت ولبياناد اعوامع قؿ لتعاما
د يرلبر اعبؽ يولتسف امدؼ لهس اليث اف لمباحف كما تبيت، ماولمعماجيا ولوتكنظؿ في رع سؿ وأسهأ
 دد.جف بائزعمى وؿ لحصامنه دؼ لهانما ف والحالييف ابائزلـ اني هروإللكتا

افسية في لتنزة الميز ايزفية في تعرلمصانية روإللكتت امادلخدور افة رلى معت إفده( التى 2012د، )عبيدراسة  .6
لتنافسية زة الميدة ايازفي زز نية تعروإللكتت امادلخأف اسة درالاه ذنتائج هرز بف أمف، وة جنيظفي محافوؾ لبنا

ر لى متغيزى إتعؾ لبنف امة مدلمقانية روإللكتت امادلخاحصائية في إاللة روؽ ذات دفد جونه ال توؾ، وألمبن
 لعممي.ؿ اهؤلم، والمهنةر والعما

ؽ ه في تحقيرتأثيوني روإللكتؽ ايولتسداـ استخدى افة مرلى معت إفده( التى 2011، روفخش وآ)شالدراسة  .7
لى ردف إألافي دواء لت اكارجه شوتو سة هدرالاه ذنتائج هـ هف أمردف، وألافي دواء لت اكارشدى تنافسية لزة مي
لى إباإلضافة ـ، وحاجاتهـ وئهآرافة رمعف وبائزلامتابعة دؼ بهؽ يولتسافي ت نرإلنتواجيا ولولتكنداـ استخا

 وؽ.منافسة لمسر بأسعات مادخت ومنتجاـ يدتقوقية ولساتمنية حصتها ؿ جف أتنافسية مزة ميت كارلشؽ اتحقي
، ماتيةدلخت اكارلشدى الت مادلخؽ ايوتسؿ في مجات نرإلنتف دور الى بيات إفده( التى 2011، )عاليةدراسة  .8

ر تأثيد جونه ال يوأيثة دلحؽ ايولتست امادعمى خد تمال تعت التصاالت اكارشأف سة درالاه ذنتائج هرز بف أكا
ت لزاالوف بزلالى ت إمادلخؿ اصيوعممية تأف لى إباإلضافة ت، التصاالت اماديع خوزتر وعمى تسعيت نرلإلنت

ت مادلخؿ اصيوية لتدلتقميب األسالياعمى د نها تعتمؽ، وأيويثة لمتسدلحب األساليداـ استخف اعدة شخصية بعي
 ف.بائزلم

فية في رلمصت امادلخودة اني عمى جروإللكتؽ ايولتسر اثف ألى بيات إفده( التى 2010، مة)فضيدراسة  .9
ودة جف لمتبعة في تحسيطرؽ الب واألساليافة رلى معإباإلضافة ر، ئزالجت االيادى وحإهي ، وينةطلقسنا
فية رلمصات مادلخف امت جعمت التصاالورة اثوجيا ولولتكنطور اتأف سة درالاه ذنتائج هـ هف أكات، ومادلخا
ف عالقة بيؾ نه هنالث ألباحاستنتج اكما ، فيةرلمصت امادلخانفسه عمى رض يفوؼ محتمًا سرًا مأنية روإللكتا
كما ، فيةرلمصت امادلخودة اعمى جؽ يولتساتيجية راستر، وايطولتث والبحف ابيؽ، ويولمتست بيانادة قاعر فوت
 فية.رلمصت امادلخودة اني عمى جروإللكتؽ ايولمتسر تأثيد جونه يأ

ف مؾ لري، وذئزالجب اني لمكتاروإللكتؽ ايولتسر اتأثيدى فة مرلى معت إفده( التى 2010ؿ، قالرز)مدراسة  .10
ر مة لنشدلمستخت اتيجياراالستطرؽ والافة ما هي رمعف، وييرئزاجب لخاصة بكتار النشاقع واسة مؿ دراخال
نية رولكتإقع والمب لكتاء االؤهداـ ستخى ادفة مرمعـ، ويهدلؼ لضعوامة ولقط افة نقارمعت ونرإلنتر اعبـ كتبه
نتائج ـ هف أمف كارى، وخأقع مشابهة وانتها مع مرمقاوى ولمحتـ والتصمير العالمي في معاييـ ااظلناعمى د تعتم

وؿ خدلف يرلناشب والكتاؾ الذعى دستت انرإلنتاشبكة ود جر، وولكبياجي ولولتكنطور التو أف اسة هدرالاه ذه
داـ ستخرًا، اكبيف يكـ لت نرإلنتاعمى شبكة ف يدجوالمتف ايرلناشدد اعف فإؾ لذمع ، ونيةروإللكترة التجاـ اعال

يقة طربف لكب ولكتابيع رض وعطػ، فقب لكترض اهي عت وماداستخافي ثالثة ر نحصاني روإللكتاقع ولما
ؿ الحتالواقة رلسف اموؼ خز وجواحد جوي، نيرولكتؿ إبشكب لكتابيع رض وع، لماليةت المستحقاافع دية لدتقمي
ر أداة تعتبت نرإلنتاقع وامـ، أف يقية لهوتسداة قع كأوالمب الكتادـ استخ، انيرولكتؿ إبشكب لكتراء اشؿ خالف م
 ـ.غباتهـ ورفة حاجاتهرمعر ومباشؿ بشكف بائزلامع ؿ صوالمت

ية، حيث دراسة ميدان -الشراء قرار الفيروسي عمى التسويؽ اثر (. التى هدفت الى قياس2009دراسة )يوسؼ،  .11
 الوظائؼ تنفيذ والبحوث التسويقية، وفي الدراسات مجاؿ في الحديثة المفاهيـ مف يعد الفيروسي التسويؽ مفهوـ اف
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 عمى باالعتماد التسويقية االنشطة الكممة المنطوقة في تنفيذ استخداـ عمى المفهـو هذا ظهور واستند .التسويقية
 االخص وعمى جدا قميمة الفيروسي التسويؽ تناولت البحوث والدراسات التياالفراد. اف  بمواقع واالتصاؿ االنترنيت

، مف بهذا االهتماـ منا استوجب الذي العربية، االمر الدوؿ البحثية في قبؿ المؤسسات مف  خالؿ التطرؽ المفهـو
 خالؿ مف نية ايضاميدا واجراء دراسة المفهوـ لهذا والفمسفي المفهومي تشكؿ االطار التي االساسية ألهـ المحاور

 الزرقاء جامعتي في التسويؽ طمبة قسـ مف شبكة االنترنيت مستخدمي مف عينة عمى يتـ توزيعها استبانة تصميـ
مف  ( طالب46و) الزيتونة جامعة مف ( طالب52موزعه ) طالب ( 98مف ) مكونة الخاصة الخاصة والزيتونة

 لمتسويؽ الفيروسي وعالقة تأثير هناؾ اف هي لدراسة ا هذه اليها التي توصمت النتائج الزرقاء، وكانت اهـ جامعة
ويمكف االعتماد  اهمية ومصداقية ذات االلكترونية المواقع عبر المرسمة المعمومات واف. شراء المستهمؾ قرار عمى
 وانتشار الفيروسي مفهـو التسويؽ عالقة بيف وأف هناؾ. المرسمة المنظمة عف ايجابية صورة تكويف وبالتالي عميها

 المواقع. عبر االعالنية الرسائؿ
 الدراسات المتعمقة بشبكات التواصل اإلجتماعى والتسويق اإللكترونى -ثالثا

( التى هدفت إلى التعرؼ عمى دور مواقع التواصؿ االجتماعي، في حفز المواطنيف 2012دراسة )عالونة،  .1
%( مف 74،7، وقد توصمت الدراسة إلى أف ما نسبته )األردنييف لممشاركة في فعاليات الحراؾ الجماهيري
%( منهـ يستخدمونها ألنها تتيح الفرصة لمتعبير عف 24،3النقابييف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي، و)

%( يستخدموف التويتر 27،1( و)Facebook%( مف النقابييف يستخدموف فيسبوؾ )50،6اآلراء بحرية. وأف )
(Twitterوأف دواف ،)( 28،5ع استخداماتهـ لهذه المواقع تتمثؿ بأنها تسمح بالتواصؿ مع األصدقاء بنسبة ،)%

%( مف النقابييف 56،6%(. كما بينت النتائج أف )21،8وتتيح الفرصة لمتعبير عف  اآلراء بحرية مطمقة بنسبة )
لتغيير في األردف، مف خالؿ يشاركوف )دائمًا وأحيانًا ونادرًا( في الحراؾ الجماهيري الذي يطالب باإلصالح وا

مواقع التواصؿ االجتماعي. وأوضحت النتائج عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف السمات الديموغرافية 
 لمنقابييف وبيف المشاركة في الحراؾ الجماهيري عبر مواقع التواصؿ االجتماعي.

بوؾ وعالقته باتجاهات الشباب نحو ( التى هدفت إلى معرفة المشاركة بموقع الفيس 2011دراسة )جرار،  .2
العالقات األسرية، عمى اعتبار أف طبيعة عالقة الشاب بأسرته مف أهـ المؤشرات عمى طبيعة تفاعمه مع مجتمعه 
الحقيقي، ولكوف األسرة أحد أهـ الركائز األساسية لتوارث الذاتية الثقافية لمشعوب واستمرارها. وقد أظهرت نتائج 

( مف مجمؿ 74.4( تبمغ )%Facebookلشباب األردني الذي لديه إشتراؾ في فيسبوؾ )الدراسة، أف نسبة ا
%(، 44%( وهي أكبر مف نسبة مشاركة اإلناث )56الشباب األردني، وأف نسبة الذكور المشتركيف في الموقع )

الشباب  %(، وأف أكثر مف نصؼ73.8وأف ما يقرب مف ثالثة أرباع المشتركيف يقوموف بتفقد الموقع يوميا )
%( 45.6%( يعتقدوف أف اشتراكهـ قمؿ مف الوقت الذي يقضونه مع أسرهـ، ورأى )57.4المشترؾ في الموقع )

%( لـ يستطيعوا أف يحددوا فيما إذا كاف 14.2مف المشتركيف أف إشتراكهـ في الموقع أثر عمى حياتهـ إيجابيا، و)
 إشتراكهـ في الموقع  أثر أو لـ يؤثر عمى حياتهـ. 

( التى هدفت إلى التعرؼ عمى دور شبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في 2011سة )الرعود، درا .3
تونس ومصر مف وجهة نظر الصحفييف األردنييف. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف أهمها: جاء 

دور شبكات التواصؿ االجتماعي  مجاؿ "مقاومة الرقابة والحجب والدعاية في اإلعالـ الرسمي" وهو مف مجاالت
(، في حيف جاء مجاؿ 2.75في التغيير السياسي في تونس ومصر في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي بمغ )

(. أما مجاؿ 2.68"التأثير عمى الرأي العاـ المحمي واإلقميمي والدولي" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بمغ )
(. كما توصمت 2.67فجاء في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بمغ )"التهيئة والتحريض عمى االحتجاجات" 

الدراسة إلى أنه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير المبحوثيف لدور شبكات التواصؿ االجتماعي في 
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التغيير السياسي في تونس ومصر تعزى لممتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، المؤهؿ العممي، الخبرة الصحفية، 
نوع المؤسسة اإلعالمية، الفترة الزمنية لعضوية الصحفي في النقابة(. بينما أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية في تقدير المبحوثيف لدور الشبكات التواصؿ االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر 

 تعزى لمتغير التخصص وكانت الفروؽ لصالح تخصص اآلداب. 
( التى هدفت إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ الطمبة الجامعييف الفمسطينييف لمواقع  2011دراسة )المصري،  .4

التواصؿ االجتماعي، وأثر ذلؾ عمى متابعتهـ لوسائؿ االعالـ االخرى، كما هدفت الدراسة ايضا إلى التعرؼ عمى 
%( مف 52توصمت الدراسة إلى أف ما نسبته )االثار السمبية واإليجابية الستخداـ الطمبة لهذه المواقع. وقد 

المبحوثيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لمدة تصؿ إلى ساعتيف يوميًا، كما بينت الدراسة أف اهـ سمبيات 
استخداـ المبحوثيف لمواقع التواصؿ االجتماعي تكمف في تغذية األزمات السياسية وتهيئة الفرصة لعمميات 

%(. أما أهـ 78خريف، وزيادة االحتقاف وتعميؽ الخالفات، وبنسبة وصمت إلى )اإلستقطاب مف قبؿ اآل
االيجابيات فقد تمثمت في تعريؼ المستخدميف بموضوعات تساعدهـ عمى النقاش مع اآلخريف وبنسبة بمغت 

فقد  %(. أما ما يتعمؽ بتأثير استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى وسائؿ االعالـ واالتصاؿ األخرى،47)
أظهرت الدراسة أف هناؾ انخفاضا ممحوظا في مطالعة الكتب وقراءة الصحؼ والمجالت واالستماع لمراديو 

 %(. 84 -%76ومشاهدة الفضائيات وبنسب تراوحت ما بيف )
( عمى اإلنترنت YouTube( التى هدفت إلى معرفة خصائص مستخدمي موقع يوتيوب )2009دراسة )أميف،  .5

معرفة أنماط االستخداـ وأسسه ومدى انتشاره بيف هذه الفئة العمرية الهامة، وٕاسهامهـ في مف الشباب الجامعي و 
انتاج الرسائؿ االعالمية التي تبث مف خالؿ الموقع. وقد توصمت الدراسة إلى أف الشباب الجامعي في مممكة 

في البحريف يعرفوف تمؾ  البحريف، يستخدموف االنترنت بشكؿ كثيؼ، وأف كؿ الشباب الجامعي مف عينة الدراسة
المواقع التي تسمح لمستخدميها مشاهدة وٕارفاؽ مقاطع الفيديو وتبادؿ مشاهدتها عمى االنترنت والذي يأتي في 

(، كما بينت الدراسة أف الوسائؿ التي عرؼ بها الشباب الجامعي موقع YouTubeمقدمتها موقع يوتيوب )
االخرى، ثـ االصدقاء، ثـ الصحؼ الورقية، وأخيرا التمفزيوف،  ( كانت المواقع االلكترونيةYouTubeيوتيوب )

وهو ما يشير إلى أهمية  االنترنت كمصدر رئيسي في  الحصوؿ عمى المعمومة، خاصة لدى الشباب. وقد تمثمت 
( في الرغبة بإمدادهـ باالخبار الهامة المصورة YouTubeدوافع استخداـ الشباب الجامعي لموقع يوتيوب )

ت اإلخبارية النادرة، ثـ التسمية والترفيه والفضوؿ في التعرض لنمط إعالمي جديد، أما فيما يتعمؽ والمقطا
باالشباعات المتحققة، فقد جاءت االشباعات المعرفية في مقدمة االشباعات التي تحققت لعينة الدراسة تالها 

 .تحقيؽ إشباعات التسمية والترفيه وشغؿ أوقات الفراغ عند هؤالء الطمبة
( التى هدفت إلى التعرؼ عمى التأثيرات النفسية واالجتماعية التي يتركها تواصؿ الشباب 2009دراسة )الساري،  .6

( شابا وشابة ممف 472مع بعضهـ بعضا مف خالؿ االنترنت، وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة عشوائية مكونة مف )
وصمت الدراسة إلى أف االنترنت كوسيمة اتصاؿ يستخدموف االنترنت في حياتهـ اليومية بمدينة الدوحة/قطر. وقد ت

الكترونية تنفرد بمزايا وخصائص اتصالية يندر أف تجدها في الوسائؿ األخرى، حيث أحدثت تغيرا ممموسا في 
طبيعة التواصؿ االسري والعائمي، تبّدى ذلؾ في تراجع مقدار الوقت الذي يقضيه الشباب في الجموس والتفاعؿ 

في تراجع عدد الزيارات التي ألفوا القياـ بها ألقاربهـ قبؿ تعودهـ عمى استخداـ االنترنت مف مع أسرهـ مف جهة، و 
جهة أخرى. وعمى الرغـ مف التأثيرات االيجابية التي تتركها اإلنترنت عمى الشباب، إال أنها في الوقت نفسه تركت 

ف لديهـ عمى االنترنت، وتسببت أيضا بعض التأثيرات السمبية التي تمثمت في بداية ظهور بعض أعراض اإلدما
في خمؽ بعض الصدمات العاطفية لبعض مستخدميه مف العزاب والمتزوجيف، انعكست سمبا عمى عالقاتهـ 



16 
 

االسرية والعائمية والزوجية، وساهمت في بروز بعض مظاهر االغتراب النفسي واالجتماعي لدى بعضهـ، 
 تجسدت في تمنيهـ العيش خارج مجتمعهـ المحمي.

( التى هدفت إلى رصد وتوصيؼ أثر الوسائؿ االتصالية الحدثية )االنترنت بكافة 2009دراسة )حسف،  .7
استخداماتها والفضائيات والمدونات( عمى طبيعة وحجـ العالقات والتفاعالت االجتماعية واالتصالية داخؿ االسرة 

بيف معدؿ استخداـ المواقع االجتماعية  المصرية والقطرية. وقد توصمت الدراسة إلى أف هناؾ ارتباطًا سمبياً 
ومستوى التفاعؿ االجتماعي بيف االفراد، كما أف هناؾ ارتباطا سمبيا ايضا بيف معدؿ االستخداـ وانخفاض مستوى 
التحصيؿ الدراسي لدى أفراد العينة، وأف هناؾ عالقة ارتباطية ايجابية بيف زيادة معدؿ االستخداـ واتجاه 

عالقات اجتماعية ثابتة ومستقرة وليست عابرة، وأنه كمما شعر االفراد بالخصوصية  المبحوثيف نحو تكويف
باستخداـ جهاز الكمبيوتر زاد انعزالهـ عف الواقع وانخفض مستوى تفاعمهـ االجتماعي، بعكس اقرانهـ الذيف 

أو عمى االقؿ يستخدموف الكمبيوتر في مكاف ال يتمتع بالخصوصية ويستطيع المحيطوف بالفرد الوصوؿ إليه 
( والمايسبيس احتمت YouTube( واليوتيوب )Facebookمشاهدته، كما توصمت الدراسة إلى أف فيسبوؾ )

مواقع  الصدارة كشبكات اجتماعية مفضمة ألفراد العينة الذيف يعتبروف أف أصدقاءهـ يعدوف المرجع االوؿ في 
 حالة حدوث مشكمة لهـ.

تعرؼ عمى دوافع استخداـ الشباب المصري لموقع فيسبوؾ ( التى هدفت إلى ال2009دراسة )خضر،  .8
(Facebook والكشؼ عف طبيعة العالقات االجتماعية والصداقات التي يكونها الشباب المصري، كما هدفت ،)

ايضا إلى رصد وتحميؿ اآلثار النفسية واالجتماعية )السمبية وااليجابية( المترتبة عمى تعامؿ عينة الدراسة مع 
(، وقد توصمت الدراسة إلى أف دافع التسمية والترفيه يأتي عمى رأس دوافع استخداـ Facebookوؾ )موقع فيسب

%( مف إجمالي عينة المبحوثيف، بينما 69.9(، وبنسبة مقدارها )Facebookطالب الجامعة لموقع فيسبوؾ )
معهـ في المرتبتيف الثانية  جاء دافع خمؽ صداقات جديدة، ودافع التواصؿ مع اآلخريف وتطوير عالقات اجتماعية

%( لكؿ منهما عمى التوالي، كما أوضحت الدراسة أف تقديـ المبحوثيف 37.5%( و)41.2والثالثة، وبنسبة )
%(، مقابؿ 82.4ألنفهسـ كما هـ بصدؽ وبدوف أي تمويف أو خداع لآلخريف، كاف لها النصيب األكبر وبنسبة )

باستخداـ اسـ مستعار. كما توصمت الدراسة إلى أف العبارات التي  %( لتقديـ المبحوثيف أنفسهـ لآلخريف19.9)
حظيت بأعمى أهمية نسبية لدى طالب جامعة القاهرة والجامعة البريطانية بمقياس ليكرت الثالثي تمثمت في 

ها (، يمي90.44العبارات  التالية: "التعامؿ مع الموقع جعمني أشعر باالنفتاح عمى أخبار اآلخريف بوزف نسبي )
( بوزف نسبي Facebookبروز عبارة " أتخمص مف  الشعور بالوحدة عندما أجمس عمى موقع فيسبوؾ )

%(، ثـ ظهور عبارة "لقد قمت بتطوير عالقات اجتماعية عديدة مف خالؿ التعامؿ مع الموقع" في 83.09)
االجتماعية المترتبة عمى %(، مما يعني غمبة الطابع اإليجابي عمى اآلثار 75.25المركز الثالث بوزف نسبي )

 (.Facebookاستخداـ طمبة الجامعات لموقع فيسبوؾ )

 التعميق عمى الدراسات السابقة
ال شؾ أف لمدراسات السابقة أهمية كبيرة لدى كافة الباحثيف األكاديمييف، أو المعاهد والجامعات ومراكز األبحاث، أو 

عممي معتمد ورصيف، وقد يستفيد مف هذه الدراسات الباحثوف أو الجهات الشركات والمؤسسات البحثية عند القياـ بأي بحث 
البحثية األخرى، إذا كانت تتعمؽ بمواضيع بحوثهـ أو تقترب منها في اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة وصياغة فروضها 

ء مواضيعهـ البحثية، وتحقيؽ أهدافها، ومف خاللها يتوصؿ الباحثوف إلى نتائج واستنتاجات ومقترحات قد تسهـ في إثرا
والتي مف شأنها أف تعوض النقص الحاصؿ في الدراسات التي سبقتها، ويالحظ أف معظـ الدراسات السابقة التي أعتمدها 

جعة رامد بعوف في هذه الدراسة وبالرغـ مف قمتها، قد تناولت إلى حد ما بعض الجوانب األساسية مف هذه الدراسة، ولباحثا
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الجتماعي ؿ اصوالتت اشبكاداـ ستخ، واالجتماعيؿ اصوالتت افي شبكاـ الهتمادى امـ لهف لسابقة تبيت اسادرالوف الباحثا
ؼ، الختالوالتشابه اجه أو ما هي ، ولسابقةت اسادرالف امدة الستفادى اموف لباحثييعرض افيما يمي ؽ، يولمتسداة كأ

 ه.رغيف عث لبحذا اهز ما يميرض لى عإباإلضافة 
 لسابقة:ت اسادرالن امدة إلفااجه أو  .1

، سةدرالاه ذهز نجاإفي وف لباحثدت التي ساعد وائوالفف امد يدلعت السابقة حققت اسادرالاعمى وف لباحثع االؿ اطخالف م
 د:ئوالفاه ذهف مو

 سة.درالاسئمة وأمشكمة د يدعمى تحوف لباحثدة امساع -
 سة.درالرات امتغيد يدتح -
 ت.ضيارلفاصياغة  -
 سة.درالامجتمع د يدتح -
 ؟إلحصائيةاساليبه وأته ، أدواسةدرالامنهجية ر ختياا -
 ظري.لنر ااطإلء ابنا -
 الستبانةاسئمة د أيدتحوصياغة  -
 لسابقة:ت اسادرالن ابيق التفاف واالختالاجه أو  .2
(، ودراسة 2015ؿ دراسة )الترتوري، ني مثروإللكتؽ ايولتساهمية ت أضحوبية رلعوالمحمية ت اسادرالف امد يدلعا -

(، Rautanen, 2012(، ودراسة )2013ف، )شاهي(، ودراسة Pawar, 2014(، ودراسة )2015)بعموشة، 
(، 2010، )فضيمة(، ودراسة 2011، )عالية(، ودراسة 2011روف، خش وآ)شال(، ودراسة 2012د، )عبيودراسة 
 (2010ؿ، قالرز)مودراسة 

ر عبؽ يولتساة هميت أضحوسة ـ ودراعاؿ ني بشكروإللكتؽ ايولتساهمية ت اضحوألجنبية ت اسادرالف امد يدلعا -
بية رلعت اسادرالظـ ا(. معRautanen, 2012ني )روإللكتؽ ايولتسف أدوات امداة ني كأروإللكتد ايرلبا
ت ساؿ درانية مثروإللكتافية رلمصت امادلخب اجانف ني مروإللكتؽ ايولتسوع اضومت لولمحمية تناوا

هي ردف وألافي دواء لت اكارشمته عمى دقدة حواسة ( ودرا2010، )فضيمة(، 2009طؿ، ألس(، )ا2012د،)عبي
هي ت والتصاالاكة رشت مادخاصٍة  خت ومادلخامته عمى دقرى خأسة (، ودرا2011روف خش واسة )شالدرا
ت لتي تم( وا2010ؿ، قالرزسة )مدراهي ر، وئزالجب امته عمى ُكتادقرى خأسة (، ودرا2011، سة )عاليةدرا

 ت.نرإلنتاعمى شبكة ـ بهص ني خارولكتإقع وموف يمتمكف يذلر وائزالجب اعمى ُكتا
 لسابقة:ت اسادرالن اسة عدرالاه ذهز ما يمي .3
، لتعميميةواالجتماعية احي منها واندة عف الجتماعي مت الشبكااهمية ت ألوتناد مها قظلسابقة معت اسادرالا -

 ؽيولتسؿ اسائولعميا لدارة اإلاهمية تبني ، وأهدئوافوني روإللكتؽ ايولتساهمية وؿ أمنها تنار آلخض البعوا
ض بع، والجتماعيؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتسب وطرؽ اساليألى إلسابقة ت اسادرالطرؽ اتتـ ل، ونيروإللكتا
ظر جهة نر والعتباف ابعيذ ألخـ ايتـ ل، والجتماعيؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتساهمية ت ألولتي تنات اسادرالا
 نفسها.ت سساؤلمافي ف لعامميا

ت لسابقة كانت اسادرالفإف معظـ االجتماعي ؿ اصوالتت اشبكار عبؽ يولتست الولتي تنات اسادرالاناحية ف م -
ؿ تفصير أي غيف ني مروإللكتؽ ايولتسدـ استخامنها ض لبعـ، واعاؿ الجتماعي بشكؿ اصوالتت اشبكاص تخ
 عميها. ز كيرلتـ ايتـ لث ولبحز ايزلتعداة الجتماعي كأؿ اصوالتت اشبكاداـ ستخـ اتو
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ؿ صوالتت اشبكار عبؽ يولتسف ابيط برلتي توف، والباحثـ اعمد عها عمى حونف لى موألاسة هي درالاه ذه -
قه رض طرتعؽ اإللكترونى ويولتسودورها فى االجتماعي ؿ اصوالتت اشبكادرس ت، حيث أنها الجتماعيا
 الجتماعي.ؿ اصوالتت اها شبكارفولتي تاساليبه وأ

 )اإلطار النظري( اإلطار العام لمدراسة
 االجتماعيشبكات التواصل  -أوال

شبكة اإلنترنت هي عبارة عف مجموعة مف المواقع اإللكترونية تحتوي عمى كـ هائؿ مف المعمومات الرئيسية في مختمؼ 
المجاالت وعمى كافة األصعدة، ويتألؼ الموقع اإللكتروني الواحد عادة مف صفحة واحدة أو عدة صفحات، ويحتوي عمى 

صور وغيرها، وبإمكاف أي مستخدـ لشبكة اإلنترنت الدخوؿ إلى هذه المواقع مجموعة مف المواضيع وممفات الفيديو وال
المتاحة في أي وقت يشاء، والوصوؿ بثواف معدودة إلى أية معمومات يريدها ومف مصادرها الرئيسية وفي أي مكاف مف 

 العالـ.
استطعنا الوصوؿ إلى هذا التقدـ والتي بدونها ما كنا  Web 2.0تعتبر شبكات التواصؿ االجتماعي أحد مخرجات تقنية  

( حيث تستمد تمؾ Social Networksالرقمي في كافة مجاالت الحياة. تعتمد هذه التقنية عمى الشبكات االجتماعية )
 المواقع قوتها مف تفاعؿ المستخدميف أنفسهـ فيما بينهـ.

يف في الموقع و يتـ نشر هذه البيانات بشكؿ تقـو الفكرة الرئيسية لمشبكات االجتماعية عمى جمع بيانات األعضاء المشترك
عمني حتى يجتمع األعضاء ذوي المصالح المشتركة والذيف يبحثوف عف ممفات أو صور ...الخ، أي أنها شبكة مواقع فّعالة 
تعمؿ عمى تسهيؿ الحياة االجتماعية بيف مجموعة مف المعارؼ واألصدقاء، كما تمكف األصدقاء القدامى مف االتصاؿ 

هـ البعض وبعد طوؿ سنوات تمكنهـ أيضا مف التواصؿ المرئي والصوتي وتبادؿ الصور وغيرها مف اإلمكانات التي ببعض
(. وتعرؼ مواقع التواصؿ االجتماعي أيضا عمى أنها منظومة مف 38، ص2011توطد العالقة االجتماعية بينهـ )جرار، 

نشاء موقع خاص فيه ومف ثـ ربطه مف خالؿ نظاـ اجتماعي الشبكات االلكترونية عبر االنترنيت تتيح لممشترؾ فيها إ
 (.2003الكتروني مع أعضاء آخريف لديهـ االهتمامات و الهوايات نفسها )راضي، 

وتعرؼ عمى أنها تمؾ المواقع االجتماعية التي تتيح لمتصفحيها إمكانية مشاركة الممفات و الصور وتبادؿ مقاطع الفيديو، 
المدونات االلكترونية، وٕاجراء المحادثات الفورية، وارساؿ الرسائؿ، وتصدرت الشبكات االجتماعية وكذلؾ مكنتهـ مف إنشاء 

("، وموقع مقاطع الفيديو "اليوتيوب Twitter(" "تويتر )Facebookهذه ثالثة مواقع هامة ورئيسية هي : "فيسبوؾ )
(YouTubeفقد أصبحت الوسيمة األساسية لتبادؿ المعمومات واألخبا .") ر الفورية في متابعة مسار وتطورات األحداث

( أهـ شبكات التواصؿ االجتماعي بالعالـ وعدد مستخدميها حتى تاريخ 1(. ويوضح الشكؿ التالي )2012)المنصور، 
 ـ( مبرزا أهمية هذه الشبكات في ربط العالـ مع بعضه البعض.1/2017)
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 أهـ  شبكات التواصؿ االجتماعي (:1شكل رقم )

Sourcs:https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-

of-users, (2017)    

(، تويتر YouTube(، يوتيوب )Facebookفيما يمي نستعرض أهـ ستة شبكات تواصؿ اجتماعي مؤثرة وهي فيسبوؾ )
(Twitter( وانستغراـ ،)Instegram( وجوجؿ بمس ،)Google+ و ،)( لينكد إفLinkedin.) 

منذ الظهور األوؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي تعددت وتنوعت بيف شبكات شخصية وعامة تطمح لتحقيؽ أهداؼ محددة 
"تجارية مثال" و منذ بدايتها اختمفت المواقع التي تتصّدر القائمة بيف سنة وأخرى، فتاريخيا كاف لموقع "سكس ديفريز" أهمية 

بداياته األولى، وكذلؾ موقع "أوماي نيوز" وغيرها، ومع تطور مواقع التواصؿ االجتماعي أصبح  كبيرة وصدى واسع مع
("، "تويتر Facebookتصنيفها يأتي بالنظر إلى الجماهيرية حيث تتصدر القائمة عدد مف الشبكات وأهمها: "فيسبوؾ )

(Twitter( يوتيوب" ،")YouTubeوهي المواقع التي نتحدث عنها باعتبا ") رها أهـ مواقع التواصؿ االجتماعي في الوقت
 الحالي و كذا بالنظر إلى اختالؼ تخصص كؿ موقع.

 (Facebookفيسبوك ) -أوال
ـ( عمى 2005( أشهر وسيمة تواصؿ اجتماعية عمى مستوى العالـ، بدأ كمشروع مدرسي عاـ )Facebookيعتبر فيسبوؾ )

( Hravardـ(. وبرغـ أف جامعة )2006انطمؽ لمعالـ في عاـ )( عاما، ثـ 19( وهو بعمر )Mark Zuckerbergيد )
 رفضت تمويؿ صاحب الفكرة باألمواؿ الالزمة الطالؽ مشروعه إال أنه تحداها وقرر أف يقـو بها هو وأصدقاء دراسته

(Kirkpatrick, 2010( ففي العصر الحالي ال يوجد مستخدـ انترنت ال يمتمؾ حسابا عمي فيسبوؾ .)Facebook و ) هو
متوفر بجميع لغات العالـ، ولـ يعد مجرد وسيمة لمتعارؼ بؿ أصبح منصة إعالنية وتسويقية وترويجية تأتي في المرتبة 

( الهائمة كأداة لمتغيير االجتماعي نابعة مف قدرته Facebook(. حيث إف امكانيات فيسبوؾ )Googleالثانية بعد شركة )
( بميوف شخص، جعمته أداة تسويقية لمشركات 1.6فراد يبمغ عددهـ )عمى الوصوؿ وربط هذا العدد الكبير مف األ

 (.Duffy, 2016االجتماعية وبناء المجتمعات االفتراضية التي تتشارؾ بمجاؿ أو اهتماـ معيف )
 (YouTubeيوتيوب ) -ثانيا

الستحواذ عميها مف ـ( تعمؿ عمى مشاركة الوسائط المتعددة بيف مشتركيها، تـ ا2005هي منصة أمريكية تأسست سنة )
( بميوف دوالر. يسمح الموقع لممستخدميف بتحميؿ الوسائط المتعددة، 1.65ـ( مقابؿ )2006( عاـ )Googleقبؿ شركة )



21 
 

عرض، تقييـ، مشاركة، إضافة إلى المفضمة والتعميؽ عمى مقاطع الفيديو. وقد أصبحت مشاهدة أشرطة الفيديو عمى 
، ويرجع ذلؾ إلى انتشار حـز اإلنترنت ذات النطاؽ العريض، زيادة استخداـ اإلنترنت أكثر شعبية مف أي وقت مضى

( والقدرة عمى تضميف روابط Twitter( وتويتر )Facebookالشبكات االجتماعية، التحديث المستمر لممواقع مثؿ فيسبوؾ )
 ( ضمف أعداد هائمة مف مواقع الويب.YouTubeيوتيوب )

 (Twitterتويتر ) -ثالثا
ـ( في الواليات المتحدة األمريكية، ثـ تحولت إلى شبكة اجتماعية بعد 2006بكة إخبارية بالبداية في عاـ )تأسست كش

( رمز، وحاليا يستخدـ تمؾ الخدمة 140نجاحها نظرا الستخدامها نظاـ الرسائؿ القصيرة )التغريدة( االتي ال تتجاوز )
بالعالـ. بالرغـ مف أف البعض ال يعتبرها شبكة تواصؿ  ( مميوف شخص بالعالـ وتعتبر مصدر األخبار العاجمة317)

( العتمادها عمى األخبار بشكؿ أساسي، إال أف الكثير مف المنظمات تعتبرها ذات Facebookاجتماعي مثؿ فيسبوؾ )
 Lovejoy andقيمة كبيرة في الحصوؿ عمى معمومات تسويقية ودعائية خاصة بهـ مف خالؿ متابعة ردود فعؿ المغرديف )

Saxton, 2012( وقد تمكنت تويتر .)Twitter مف خمؽ مجتمعات متخصصة قوية عمى شبكتها االجتماعية، ولكف ال )
يتـ استخداـ تمؾ المجتمعات بشكؿ جيد مف قبؿ المنظمات االجتماعية. يتـ بدال مف ذلؾ ارساؿ تغريدات لجمع تبرعات أو 

 تغريدات تحتوى معمومات ورسائؿ إعالمية.
 (Instegramانستغرام ) -رابعا

( بشكؿ واسع بيف مستخدمي شبكة اإلنترنت ليصؿ خالؿ شهريف مف انطالقه Instegramانتشر استخداـ موقع انستغراـ )
إلى المميوف مستخدـ، وخالؿ عاـ واحد مف انطالقه تضاعؼ عدد مستخدميه ليبمغوا الخمس مالييف مستخدـ في أواخر عاـ 

( نموًا كبيرًا وضخمًا في أعداد مستخدميه منذ بدء تحميمه عمى األجهزة Instegramـ )، كما شهد موقع انستغرا2011
الداعمة لنظاـ أندرويد، ليبمغ عدد مستخدميه ثالثيف مميوف مستخدـ، وخالؿ عاـ واحد فقط بمغ العدد الكمي. ومف خالؿ 

( في كاّفة أنحاء Instegramرسمي ألنستغراـ )شبكات التواصؿ االجتماعية المنتشرة عمى شبكة اإلنترنت، بدأ االستخداـ ال
قامت شركة انستغراـ  2012ـ لحاممي هواتؼ اآلي فوف واآلي باد، وفي عاـ  2010العالـ خالؿ الربع األخير مف عاـ 

(Instegram( بتطوير الموقع ليشمؿ الهواتؼ الداعمة لنظاـ األندرويد، ويمكف تحميؿ انستغراـ )Instegram مف خالؿ )
 .ث عنه في غوغؿ بالي وآيتونزالبح

 (+Googleجوجل بمس ) -خامسا
( العمالقة المعروفة، وهذه الخدمة هي Google( هي إحدى الخدمات التي تقّدمها شركة )+Googleإّف جوجؿ بمس )

( وفيسبوؾ Twitterإحدى الخدمات التي لها عالقة بالتواصؿ االجتماعي العديدة عمى شبكة اإلنترنت مثؿ تويتر )
(Facebook( وجوجؿ بمس .)Google+ لها مف المّيزات اإليجابّية والتقنية ما تمتاز به، ويمّيزها عف شبكات التواصؿ )

( اإليجابّية هي امتالكها +Googleاالجتماعي األخرى، وفي نفس الوقت يوجد لديها ما يعيبها. ومف ميزات جوجؿ بمس )
؛ حيث نجد عندها خصوصّيًة ال تمتمؾ حجمها شبكات التواصؿ مساحًة قصوى مف الخصوصّية لمستخدمي هذه الخدمة

( وغيرها، كذلؾ تتمّيز بامتالكها لتقنيات وأساليب وطرؽ Twitter( وتويتر )Facebookاالجتماعي األخرى مثؿ: فيسبوؾ )
و، وٕاجراء عديدة وغير موجودة عند البقّية مف شبكات التواصؿ االجتماعي، مثؿ التنّوع في شكؿ عرض الصور والفيدي

المحادثات المرئّية بيف المستخدميف، باإلضافة إلى مّيزات تحديد وتقسيـ المعارؼ واألصدقاء واألقارب إلى دوائر وحمقات؛ 
بحيث يمكف منح كّؿ دائرة أو حمقة صالحّيات ولوج محدودة ومحّددة مف قبؿ صاحب األكاونت في جوجؿ بمس 

(Google+.) 
 (Linkedinلينكد إن ) -سادسا

ءة كفاف ذوي فيوظمف عث بالبحت كارلشاخالله ف مـو تقث حيت لشبكار اشه( مف أLinkedinلينكد إف )شبكة ر عتبت
، 2012ورة، لشبكة )فاه ذهر لشخصي عبافي ممفه ص لشخايمه دبتقـو عمى ما يقد باالعتماف معيؿ عمؿ في مجارة خبو
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ما ـ ه، وألمتسميةس ليوفه داهؿ وأجه لمعمولكنه مو وؾ،لفيسبامشابه لشبكة و ه، وجتماعية مهنيةاشبكة (، فهى 32ص 
ص ألشخاافة رمعث ولبحؿ السهف امث حيؿ لعمف أو العامميالى وؿ إصولالة وسهو لشبكة هاه ذهر منه عبدة الستفاـ ايت
( Linkedin(. فشبكة لينكد إف )96، ص 2015، بخرلشبكة )باه ذعمى هـ يهدلشخصية لت الممفاب احسؿ لمعمف لمناسبيا
ر يرتقاف لشبكة ماه ذه هرفولما ت، وخاللهاف عة موفدمت عالنار إمكانية نشت ٕوامادلخؽ ايوتسؿ وجهة لألعماوم

 دـ.لممستخ
 التسويق االلكتروني -ثانيا

يعد التسويؽ االلكتروني احد المفاهيـ األساسية المعاصرة الذي استطاع وخالؿ السنوات القميمة الماضية مف األلفية الحالية 
يقفز بمجمؿ الجهود واألعماؿ التسويقية وبمختمؼ األنشطة إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع العصر الحالي مف أف 

ومتغيراته.وذلؾ باالستعانة بمختمؼ األدوات والوسائؿ المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ العمميات واألنشطة التسويقية 
جيا المعمومات وتقديـ المنتجات وٕاتماـ العمميات التسويقية عبر وسائؿ خاصة فيما يتعمؽ باالتصاالت التسويقية وتكنولو 

 .متعددة ، يأتي في مقدمتها تسويؽ الخدمات المتنوعة إلى مختمؼ األطراؼ عبر تمؾ الوسائؿ
تطور اف مفهـو التسويؽ بشكؿ عاـ قد تطور مف المفهـو القائـ عمى البيع الى المفهـو القائـ عمى الزبوف، ولكف في هذا ال

 .السوؽ( مف خالؿ المتجر واالعالف الصوري أو الصوتي أو المكتوب ومف خالؿ المنتج -ظؿ التسويؽ يعمؿ في ) المكاف
وخالؿ كؿ هذا التطور ظؿ الفضاء السوقي بعيد بدرجة كبيرة.ولكف التسويؽ االلكتروني الذي مثؿ قفزة نوعية ومهمة في 

وزيادة االتصاؿ بالزبائف الحالييف وتخفيض تنقالت رجاؿ البيع بحوالي  اجتذاب الزبائف ومف مناطؽ اوسع في العالـ
%(، وبالرغـ مف كؿ هذا يعد التسويؽ االلكتروني القناة التسويقية االوسع واالسرع 30وزيادة المبيعات بحوالي )  (50%)

ي بسبب الفضاء الرقمي ومف واالرخص واالكثر تفاعمية واالكثر تحررا مف الماديات بسبب الرقميات ومف المكاف السوق
الفهارس الورقية بسبب الفهارس الرقمية ومف المتجر المادي بسبب المتجر االفتراضي ومف االعالف التقميدي بكؿ انواعه 
بسبب االعالف االلكتروني ومف التسعير الثابت الى التسعير الديناميكي ومف القنوات المحمية الى االنترنيت القناة االكثر 

الى اف الثورة الرقمية قد غيرت بطريقة اساسية مفهومنا عف الفضاء والوقت والكتمة Kotler, 2006) قد اشار )عولمة. و 
وبالتالي التحتاج اية منظمة الى مؿء فراغ كبير، يمكف اف تكوف موجودة وفي أي مكاف، ويمكف ارساؿ الرسائؿ واستالمها 

 .( بدال مف شحنها ككتمة معينةBitsفي نفس الوقت، ويمكف شحف االشياء عمى شكؿ ومضات )
كؿ هذه التطورات تجعؿ النظرة الى التسويؽ االلكتروني هو المكافئ لمتسويؽ التقميدي مضاؼ اليه الخصائص الجديدة 
 .المترافقة مع االنترنيت. وايضا يمكف تحديد مفهـو التسويؽ االلكتروني باالعتماد عمى التسويؽ التقميدي ومزيجه التسويقي

ف تعريؼ التسويؽ االلكتروني بانه تطبيؽ االنترنيت والتقنيات الرقمية ذات الصمة لتحقيؽ االهداؼ التسويقية ويمك
(. ويعرؼ بانه االستخداـ االمثؿ لمتقنيات الرقمية، بما في ذلؾ تقنيات المعمومات واالتصاالت لتفعيؿ 19، 2002)العالؽ،

التنظيمية والعمميات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات االسواؽ المستهدفة اتاجية التسويؽ وعممياته المتمثمة في الوظائؼ 
(. فالتسويؽ االلكتروني 2006وتقديـ السمع والخدمات الى العمالء واصحاب المصمحة في المنظمة )الطائي واخروف، 

ويقية كاإلعالف / في ممارسة كافة األنشطة التس (Internet Based Marketing) يعتمد بشكؿ أساسي عمى االنترنت
 . البيع/ التوزيع، بحوث التسويؽ، تصميـ المنتجات الجديدة، التسعير وغيرها

 ثالثا: الكميات التقنية
 دير البمح -كمية فمسطين التقنية 

ـ، بإمكانيات متػواضػعة فػي تجهيػػزاتػها وتخصصاتها إال أف الحاجة إلى التعميـ لتقني والتدريب 1992نشأت الكمية عاـ 
ني ازدادت ألجؿ مواكبة هذا التطور الهائؿ في نظاـ الحياة والمجتمع الذي صاحبه نقص حاد في المهندسيف والفنييف الف

المتخصصيف المؤهميف تقنيًا. وبدت الحاجة إلى إيجاد كوادر ماهرة وقادرة عمى القياـ بمهػػاـ المهنػػػدس المتخػػصص والفنػػي 
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العوامؿ برزت كمية فمسطػػيف التقنيػة كمؤسسة تقنيػة تعميميػة متخصصة رائدة تعمؿ فػي مختمؼ التخصصات، واستجابة لتمؾ 
المبدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات   عؿ دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العقمية العممية

ا لمنهج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة دير البمح مف خالؿ تبنيه -العممية المتسارعة. وتسعى كمية فمسطيف التقنية
واضحة لمكمية لمسنوات الخمس القادمة، وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتها في خدمة وتنمية المجتمع المحمي. وتمتـز كمية 

نولوجيا دير البمح بتقديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساهـ في إعداد مخرجات وطنية مؤهمة وتوظيؼ تك -فمسطيف التقنية
 .(www.ptcdb.edu.psالمعمومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائه مف أجؿ الرفعة والتطور )

 ( كمية مجتمع تدريب غزةGTC) 
طمبة محترفيف لتمبية  كمية مجتمع تدريب غزة كمية رائدة تقدـ برامج تقنية ومهنية مميزة في بيئة تعميمية إيجابية لتخريج

وتسعى كمية مجتمع تدريب غزة إلى تقديـ برامج  .حاجات سوؽ العمؿ والمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيؽ العيش الكريـ
مهنية وتقنية متنوعة ومركزة التخصص، إلكساب أبناء الالجئيف الفمسطينييف الكفايات ومهارات الحياة عمى قاعدة المساواة 

نسيف ودمج ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة، مف خالؿ استراتيجيات تعميمية متقدمة وفاعمة، والعدالة بيف الج
مستثمرة كؿ اإلمكانات والوسائؿ الحديثة المتاحة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحمي، 

خمؽ فرص عمؿ تحقؽ العيش الكريـ لصناعة التنمية وتمبية حاجات سوؽ العمؿ المحمي واإلقميمي، و 
(www.gtc.edu.ps.) 

 األزهر -كمية الدراسات المتوسطة 
هي مؤسسة أكاديمية تهدؼ إلى خدمة المجتمع المحمي واحتياجاته، تواكب التطور والحداثة العممية النوعية عمى المستوى 

تعمؿ عمى توفير فرص التعميـ والتعمـ لكافة المحمي واإلقميمي والدولي حرصًا منها عمى رفع مستوى التعميـ الجامعي، و 
شرائح أبناء شعبنا الفمسطينػي، لتمكيف المتعمميف والمتعممات مف المشاركة في بناء أسس المجتمع الفمسطيني ومؤسساته في 

، عاـ  إلعالـ ـ في مجاالت الحاسوب وصيانته والسكرتارية التنفيذية، وا1996كافة المجاالت. بدأت الكمية كبرنامج دبمـو
إلى كمية الدراسات المتوسطة نتيجة لمجهود المتواصمة إلدارتها المتعاقبة  1999/2000والعالقات العامة، ثـ تحولت عاـ 

في تقويـ برامج تخصصية جديدة تواكب متطمبات المجتمع المحمي واحتياجاته، وحرصًا عمى االستمرار في مد حاجة 
، ونتيجة لالحتياجات تـ توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح آفاقًا المجتمع المحمي بالكوادر الفنية المؤهمة

 .جديدة نحو المستقبؿ
تعتمد الكمية منذ تأسيسها عمى الدواـ الدراسي لمطمبة في الفترة المسائية وفي إطار الخطط الرامية لمتطوير، وٕاتاحة الفرصة 

راتهـ وتفضيالتهـ؛ تستمر الكمية بالدواـ الدراسي في الفترة المسائية، بينما أماـ الطمبة لاللتحاؽ بالكمية وتوسيع قاعدة اختيا
تتيح الفرصة أماـ الطالبات فقط لمدواـ في الفترة الصباحية، حيث يقتصر الدواـ في الفترة الصباحية "لمطالبات فقط" في 

وتمريض نساء ووالدة "قبالة"، والصحافة البرامج األكاديمية التالية: تمريض عاـ، وسكرتارية وسجؿ طبي، وفني عمميات، 
 (.www.cis.psوالعالقات العامة، والتصميـ والمونتاج، وٕادارة وأتمتة مكاتب، وٕادارة األعماؿ، والمحاسبة )

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 
لعالي حيث ُأنشئت في العاـ الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية هي مؤسسة أكاديمية تعمؿ بإشراؼ وزارة التربية والتعميـ ا

ـ( لتقدـ خدمة التعميـ التقني والمهني لممجتمع الفمسطيني تحت اسـ كمية مجتمع العمـو المهنية والتطبيقية، ثـ 1998)
( اختصاًصا في مختمؼ 64) إلى كمية جامعية تمنح درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط لنحو 2007تّحولت في العاـ 
ؽ رؤية الكمية بالوصوؿ إلى العالمية، تسعى حثيثًا إلى توطيد عالقاتها عمى المستوى الدولي واإلقميمي المجاالت، ولتحقي

مف خالؿ إقامة جسور مف التعاوف األكاديمي والثقافي بيف الكمية والمؤسسات التعميمية واألكاديمية المختمفة والمنظمات 
التطبيقية مف أكبر الكميات التقنية في فمسطيف والتي تقدـ خدماتها األكاديمية الكمية الجامعية لمعمـو ُتعتبر و  العربية والدولية.

اختصاص في درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط والدبمـو المهني، وذلؾ لتمبية  64طالب وطالبة، في  8000لنحو 

http://www.ptcdb.edu.ps/
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تحت مسمى كمية مجتمع العمـو  1998حاجات ورغبات سوؽ العمؿ الممحة، ُأنشئت بقرار مف وزارة التعميـ العالي في عاـ 
 (.www.ucas.edu.psالمهنية والتطبيقية )

 كمية مجتمع األقصى 
ـ، وخالؿ هذه األعواـ 2007مضى عمى كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة ستة أعواـ فقط منذ إنشائها عاـ 

أنها تفوقت عمى الكثير ممف سبقها  البسيطة تثبت هذه الكمية الوليدة نفسها بيف نظيراتها مف الكميات المتوسطة بؿ
بخريجيها كمًا ونوعًا، فهذه الكمية هي كمية أكاديمية حكومية تمنح درجة الدبمـو المتوسط، وتمثؿ إحدى كميات جامعة  عمراً 

 وقد أنشئت الكمية لتقدـ خدمة التعميـ التقني والمهني لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت بمقريها الرئيس .األقصى
مدينة غزة )المعهد األسباني سابقًا(، تتيح الكمية لمطمبة خريجي الثانوية العامة والعامميف   مدينة خاف يونس وفرعها في  في

في مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة اكتساب المهارات التقنية والفنية الرفيعة مف أجؿ مواكبة التطور المتالحؽ 
كمية مجتمع األقصى بيف جنباتها عددًا مف التخصصات المتميزة والتي تعتبر في مجممها في تضـ  و .الذي يشهده العالـ

مجاالت تطبيقية يتـ التركيز فيها عمى الجانب العممي إلكساب الطمبة المهارة الالزمة مما ينعكس بشكؿ ايجابي عمى 
الخدمات األكاديمية أف ُتَخرج جيًال قادرًا عمى المجتمع المحمي ورفده بخريجيف مؤهميف تقنيا . تسعى الكمية مف خالؿ هذه 

كما أف الكمية تسعى  .االنخراط في سوؽ العمؿ الفمسطيني، وتقديـ خدمات تعود بكؿ ما هو نافع عمى لممجتمع الفمسطيني
العالي ويعمؿ جاهدة لفتح المزيد مف التخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة وذلؾ بعد اعتمادها مف وزارة التربية والتعميـ 

في الكمية كادر أكاديمي وٕاداري متخصص، حيث أف إدارة الكمية تجتهد دائما الستقطاب الكفاءات العممية مما يؤثر إيجابا 
 (.www.alaqsa.edu.psعمى نوعية الخريجيف مف حيث الكفاءة العممية )

 الدراسة الميدانية
 منهجية الدراسة -أوالً 

الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ وبياف الظاهرة المراد دراستها كما توجد في الواقع، والباحثوف في تعتمد هذه الدراسة المنهج 
هذا المنهج يتناولوا دراسة أدوات وظواهر وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما هي، دوف تدخؿ الباحثوف 

 حمموها بشكؿ عممي وموضوعي.في مجرياتها، ويستطيع الباحثوف أف يتفاعموا معها فيصفوها وي
 :البيانات مف أساسييف نوعييف عمى الدراسة وتعتمد
 وحصر وتجميع الدراسة مفردات لدراسة استبانات بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث : وذلؾاألولية البيانات .1

 واستخداـ برنامج اإلحصائي باستخداـ وتحميمها تفريغها ثـ ومف الدراسة، موضوع في الالزمة المعمومات
 الوصوؿ بهدؼ المناسبة اإلحصائية SPSS (Statistical Package for Social Science) االختبارات 

 .الدراسة موضوع تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت
بعض المقابالت الشخصية التي أجراها الباحثوف مع المعنييف؛ بهدؼ الحصوؿ عمى بعض البيانات غير الموثقة 

 عض اآلراء. كتابة، وٕايضاح ب
 العممية والمهنية والمجالت الخاصة والمنشورات والدوريات الكتب مراجعة خالؿ مف وذلؾ :الثانوية البيانات .2

 مف الباحثوف عممي، وهدؼ بشكؿ إثراء  الدراسة في تسهـ مراجع وأية الدراسة، بموضوع المتعمقة المتخصصة
 الدراسات، كتابة في السميمة والطرؽ العممية األسس عمى التعرؼإلى  الدراسة في الثانوية لممصادر المجوء خالؿ
 .الدراسة مجاؿ وتحدث في حدثت التي المستجدات آخر تصور عاـ عف أخذ وكذلؾ

 الدراسة: مجتمع -ثانياً 
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البمح، كمية دير  –يتألؼ مجتمع الدراسة مف الطمبة جميع الموظفيف في الكميات التقنية في قطاع غزة )كمية فمسطيف التقنية 
األزهر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(. وقد تكوف  -مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة

 ( مف العامميف فى الكميات التقنية محؿ الدراسة وذلؾ حسب الجدوؿ التالى:964مجتمع الدراسة مف )
 : يوضح مجتمع الدراسه(1جدول رقم )

 النسبة % د العاممينعد الكمية
%20 193 دير البمح –كمية فمسطيف التقنية   

%12.34 119 كمية مجتمع تدريب غزة  

%19.09 184 األزهر -كمية الدراسات المتوسطة  

%34.75 335 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية  

%13.79 133 كمية مجتمع األقصى  

%011 469 المجموع  

 العالي التعميـ السنوي لمؤسسات اإلحصائي بالرجوع الى الكتاب اإلحصائى والدليؿ : مف اعداد الباحثيفالمصدر
 (.2016العالي الفمسطينية، ) والتعميـ التربية الفمسطينية، وزارة

 عينة الدراسة: -ثالثاً 
 عينة استطالعية طبؽ عميها الباحثوف أدوات الدراسة، لمتحقؽ مف صدؽ وثبات هذه األدوات وبمغ حجـ العينة .1

 ( موظفا.32)
 %(.74.5( موظفًا مف الكميات المذكورة.وقد كانت نسبة االستجابة )275عينة الدراسة ومكونة مف ) .2

 : توزيع المستجيبيف مف أفراد عينة الدراسة(2جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد الفئة البيانات الشخصية

 الجنس
%85.3 157 ذكر  
%23.4 48 أنثى  

 %100 205 المجموع

 العمر

 %17.07 35 سنة 30أقؿ مف 
 %56.58 116 سنة 40أقؿ مف -30
 %17.07 35 سنة 50إلى أقؿ مف  40مف
 %9.26 19 سنة فأكثر 50

 %100 205 المجموع

 المؤهل العممي

 %1.73 22 دكتوراه
 %46.34 95 ماجستير

 %37.07 76 بكالوريوس
 %5.85 12 دبمـو

 %100 205 المجموع

 سنوات الخدمةعدد 
 %8.78 18 سنوات 5أقؿ مف 

 %31.7 65 سنوات10-5مف 
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 %59.51 122 سنوات فأكثر 10
 %100 205 المجموع

 المستوى الوظيفي

 %2.43 5 عميد/ نائب
 %8.29 17 رئيس قسـ اكاديمي

 %10.24 21 رئيس قسـ إداري
 %37.07 76 إداري

 %28.78 59 محاضر متفرغ
 %13.17 27 متفرغمحاضر غير 

 %100 205 المجموع

 الكمية

 %14.63 30 كمية فمسطيف التقنية
 %15.12 31 كمية مجتمع تدريب غزة

 %22.92 47 االزهر -كمية الدراسات المتوسطة
 %21.95 45 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية

 %25.36 52 كمية مجتمع األقصى
 %100 205 المجموع

 ( يتضح أف:2بيانات جدوؿ رقـ )بالنظر إلى 
%( مف اإلناث، وأف ما نسبتة 23.4%( مف أفراد عينة الدراسة هـ مف الذكور، وأف ما نسبتة )85.3أف ما نسبتة )

 40أقؿ مف  –30( تتراوح أعمارهـ مف %56.58سنة، و) 30( مف أفراد العينة بمغ متوسط أعمارهـ أقؿ مف 17.07%)
سنة، وأف ما نسبتة  50إلى أقؿ مف  40( تتراوح أعمارهـ مف مف%17.07وأف ما نسبته ) سنة حيث كانت الفئة األعمى،

سنة فأكثر. وهذا يدؿ عمى أف الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات حديثة العهد  50( مف الذيف تتراوح أعمارهـ 9.26%)
 وأنها تستقطب الفئة الشبابية لمعمؿ وأنها تدعـ فئة الشباب.

( مف %46.34( مف الحاصميف عمى شهادة الدكتوراه، وأف ما نسبته )%1.73هؿ العممي فاف ما نسبتة )وبالنسبة المؤ 
( هـ مف الحاصميف عمى %37.07الحاصميف عمى مؤهؿ شهادة الماجستير حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتة )

( كوف طبيعة عممهـ إدارية وال ( هـ مف الحاصيف عمى مؤهؿ عممى )دب%5.85شهادة بكالوريوس، وأف ما نسبته ) مـو
 تتطمب الحصوؿ عمى مؤهالت أعمى مف ذلؾ.

( حيث كانت الفئة األقؿ. وقد %8.78سنوات عمى نسبة ) 5أما بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة حصمت الفئة أقؿ مف 
( حيث %59.51ه )سنوات فأكثر عمى ما نسبت 10(، والفئه مف %31.7سنوات عمى ما نسبته )10-5حصمت الفئه مف 

كانت الفئة األعمى وهذا يدؿ عمى حداثة الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات أصيمه تقـو عمى خدمه المجتمع وال زاؿ هناؾ 
اقباؿ مف قبؿ الخريجيف لالنضماـ اليها وكذلؾ يؤكد سعي هذه الكميات الى استقطاب أكبر عدد ممكف مف المؤهميف 

 كميات التقنية.القادريف عمى تحقيؽ أهداؼ ال
(، والفئه رئيس قسـ اكاديمي بنسبة %2.43وبالنسبة لممستوى الوظيفي فقد جاءت الفئه عميد/ نائب فى ما نسبته )

( حيث كانت الفئة األعمى وهذا يدؿ %37.07(، وفئه إداري بنسبة )%10.24(، وفئه رئيس قسـ إداري بنسبة )8.29%)
دارييف قادريف عمى النهوض بكمياتهـ وخدمه شريحه الطالب والتسهيؿ عميهـ، عمى حرص الكميات التقنية عمى إستقطاب إ

( وهذا ما يدؿ عمى حرص الكميات التقنيه عمى توفير %28.78كما جاءت فئه محاضر متفرغ فى المرتبة الثانية وبنسبة )
لقدر الكافى مف العمـو أجواء عممية متخصصه بوجود كادر أكاديمي متفرغ له القدرة عمى تطوير الطالب وٕاعطائهـ ا
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( حيث أف الكميات التقنية ال تزاؿ %13.17األكاديميه بشكؿ منهجي وصحيح، كما جاءت فئه محاضر غير متفرغ بنسبة )
 بحاجه الى المزيد مف المتخصصيف فى المجاالت المختمفه.

( حيث أنها كمية حكوميه ومف %25.36بالنسبة لمتغير لمكمية فقد جاءت كمية مجتمع األقصى فى المرتبة األولى وبنسبة )
ضمف التوجهات العامه لوزارة التربية والتعميـ هو التوجه نحو التعميـ التقنى لذلؾ نجد اف هناؾ حرص مف الوزارة عمى رفد 

االزهر فى المرتبة الثانية بنسبة  -الكميات الحكوميه بما يحتاجونه مف الموظفيف، وجاءت كمية الدراسات المتوسطة
(، ثـ يميهـ فى المرتبة %21.95(،  وكذلؾ جاءت الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية فى المرتبة الثالثة بنسبة )22.92%)

(، ومف ثـ جاءت فى المرتبة األخيرة كمية فمسطيف التقنية التى %15.12الرابعه كمية مجتمع تدريب غزة وبنسبة بمغت )
 (%14.63حصمت عمى ما نسبته )

 :ةأداة الدراس -رابعاً 
لما كانت طبيعة الفروض والمتغيرات المتضمنة فيها هي التي تتحكـ في اختيار األداة المناسبة، تبعًا لذلؾ قاـ الباحثوف 
بإعداد مقياس لتمؾ الدراسة يتناسب وأهدافها وفروضها. وقد مرت عممية تصميـ وٕاعداد مقياس الدراسة بعدة مراحؿ 

 وخطوات وهي كما يمي:
 التسويؽ االلكتروني، والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية. االطالع عمى أدبيات .1
 جمع وتحديد فقرات المقياس. .2
 صياغة عبارات المقياس بما يتناسب مع عينة الدراسة. .3
 وضع تعميمات المقياس. .4
 طريقة تصحيح المقياس. .5
 إجراء دراسة ثبات وصدؽ لممقياس. .6

 طريقة تصحيح المقياس:
 مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ التالي:تـ استخداـ 

 : درجات مقياس ليكرت الخماسي(3جدول )
 موافؽ بشدة موافؽ محايد ال أوافؽ ال أوافؽ بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 قاـ الباحث بحساب صدؽ المقياس بالطرؽ التالية :  صدق المقياس:
: قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ األداة ظاهريًا مف خالؿ عرضها عمى نخبة مف الحاصميف عمى الظاهريالصدق  .1

(، والصدؽ الظاهري يدؿ عمى المظهر العاـ لالختبار مف حيث 8درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، وعددهـ )
 تعميمات.مدى مناسبته لممفحوصيف، وانتماء العبارة لممجاؿ، ومدى وضوح الصياغة وال

: وقد قاـ الباحثوف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ إيجاد معامالت صدق االتساق الداخمي .2
االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس حيث أجرى الباحثوف الصدؽ والثبات عمى عينة استطالعية قوامها 

 بالمجاؿ الذي تنتمي إليه، كما في الجداوؿ التالية:( موظفًا، وذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط لكؿ فقرة 32)
 : معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة له في مقياس شبكات التواصؿ االجتماعي(3جدول )

 محتوى الموقع إدارة الموقع
 م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة

1 0.427 0.05 1 0.768 0.01 

2 0.518 0.01 2 0.711 0.01 
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3 0.517 0.01 3 0.804 0.01 

4 0.524 0.01 4 0.832 0.01 

5 0.417 0.05 5 0.778 0.01 

6 0.468 0.01 6 0.772 0.01 

 
 معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة له في مقياس التسويؽ االلكتروني (:4جدول )

التواصل مع الجمهور  المجموعات االخبارية الترويج االلكتروني االلكترونياإلعالن 
رقم  )الطمبة(

 الفقرة
م. 

 الصدق
م. 

 الداللة
رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 0.01 0.764 1 0.01 0.828 1 0.01 0.897 1 0.01 0.719 1 الداللة

2 0.843 0.01 2 0.805 0.01 2 0.924 0.01 2 0.908 0.01 

3 0.843 0.01 3 0.878 0.01 3 0.826 0.01 3 0.908 0.01 

4 0.859 0.01 4 0.829 0.01 4 0.863 0.01 4 0.866 0.01 

 
 ثبات المقياس:

أو األفراد إذا ما تكررت عممية إف مفهـو الثبات يعني مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيـ لنفس الفرد 
 القياس.

 ولمتأكد مف ثبات المقياس  قاـ الباحثوف باستخداـ الطرؽ التالية:
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .1

وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية واألسئمة الزوجية ، وحصموا عمى معامالت الثبات التي 
 يوضحها الجدوؿ التالي:

 معامؿ ثبات مقياس شبكات التواصؿ االجتماعي(: 5جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط بعد التعديل معامل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات المجاالت م
 0.01داٌح ػٕذ  0.803 0.709 6 إدارة الموقع  .1

 0.01داٌح ػٕذ  0.865 0.762 6 محتوى الموقع  .2

السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  جميعها كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 معامؿ ثبات مقياس التسويؽ االلكتروني (:6جدول رقم )
 الداللةمستوى  معامل االرتباط بعد التعديل معامل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات المجاالت م
 0.01داٌح ػٕذ  0.884 0.792 4 اإلعالف االلكتروني  .1

 0.01داٌح ػٕذ  0.780 0.640 4 الترويج االلكتروني  .2

 0.01داٌح ػٕذ  0.865 0.762 4 المجموعات االخبارية  .3

 0.01داٌح ػٕذ  0.910 0.834 4 التواصؿ مع الجمهور  .4

بطريقة التجزئة النصفية  جميعها كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامالت الثبات 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.
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  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .2
 قاـ الباحثوف بإجراء معامؿ ثبات ألفا كرونباخ بيف عبارات كؿ مجاؿ عمى حدة وهو موضح في الجدوؿ التالي:

 يبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس شبكات التواصؿ االجتماعي (:7جدول رقم )
 

عالية مف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ جميعها مرتفعة وهذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة
( وهو معامؿ ثبات عالي يشير 0.924الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقها عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )

إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 كرونباخ.

 يبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس التسويؽ االلكتروني (:8جدول رقم )
 

ألفا كرونباخ جميعها مرتفعة وهذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت 
( وهو معامؿ ثبات عالي يشير 0.934الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقها عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )

تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا  إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف
 كرونباخ.

 خامسًا/ األساليب اإلحصائية:
، حيث تـ إدخاؿ جميع البيانات (SPSS)تـ استخداـ الحاسوب في المعالجة اإلحصائية، وخاصة برنامج الرـز اإلحصائية 

ذلؾ وأهـ ما استخدـ في هذه التي حصؿ عميها الباحثوف ومف ثـ استخراج النتائج مف خالؿ المعادالت العممية الالزمة ل
 الدراسة:
 المتوسطات والتكرارات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. .1
 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعامؿ ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات االستبانة. .2
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف المتغيرات. .3
 معرفة الفروؽ بيف المتوسطات.ل T testاختبار  .4
 معادلة االنحدار المتدرج .5

 اختبار أسئمه وفروض الدراسة
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة وحيث تـ استخداـ مقياس ليكارت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة الجدوؿ 

 التالي لمحكـ عمى االتجاه عند استخداـ مقياس ليكارت الخماسي.

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.861 إدارة الموقع  .1

 0.869 محتوى الموقع  .2

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.831 اإلعالف االلكتروني  .1

 0.872 الترويج االلكتروني  .2

 0.881 المجموعات االخبارية  .3

 0.884 التواصل مع الجمهور
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 : سمـ المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة(9) جدول رقم
 المستوى 

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً  األسموب

المتوسط 
 الحسابي

 (1.80أقؿ مف )
( : 1.80مف )

(2.59) 
( : 2.60مف )

(3.39) 
( : 3.40مف )

(4.19) 
 (4.20أكبر مف )

 الوزف النسبي
أقؿ مف 

36.00% 
:  36.00مف 

51.90% 
:  52.00 مف

67.90% 
:  68.00مف 

83.90% 
أكبر مف 

84.00% 
( تدؿ عمى وجود درجة منخفضة  جدًا في عناصر 1.80وهذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف )

( فهي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة في توافر عناصر المجاؿ، 2.59: 1.80المجاؿ، أما المتوسطات التي تتراوح بيف )
( فهي تدؿ عمى وجود درجة متوسطة في عناصر المجاؿ، والمتوسطات 3.39:2.60بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )

( فيدؿ عمى 4.20( فهي تدؿ عمى وجود درجة كبيرة في عناصر المجاؿ، أما ما يزيد عف )4.19:3.40التي تتراوح بيف )
 المقياس المستخدمة في الدراسة المبيف في الجدوؿ السابؽ.وجود درجة كبيرة جدًا في عناصر المجاؿ، وذلؾ عمى سمـ 

 اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى: 
 ما مستوى استخدام شبكات التواصل االجتماعي في الكميات التقنية بقطاع غزة؟

. ”T“ والترتيب وقيمةوالختبار هذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية 
 وكانت النتائج كما توضحها الجداوؿ التالية:

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:10جدول رقم )
 في إدارة الموقع

 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ   .1
 االجتماعي لمتواصؿ مع طمبتها.

4.01 0.980 14.615 80.20% 1 0.000 

تتابع الكمية استجابات الطمبة عمى   .2
 منشورات الكمية.

3.78 0.904 12.292 75.60% 2 0.000 

3.  
تجيب الكمية عمى استفسارات الطمبة 

التواصؿ مف خالؿ شبكات 
 االجتماعي.

3.77 0.988 11.042 75.40% 3 0.000 

4.  
يتـ الترويج لمواقع الكمية عمى 
شبكات التواصؿ االجتماعي مف 

 خالؿ موقعها عمى االنترنت.
3.77 0.962 11.335 75.40% 4 0.000 

5.  
تستخدـ الكمية أسموب "انشاء حدث" 
لتمقي االستجابة مف الطمبة عف 

 أنشطتها القادمة.
3.54 0.943 8.152 70.80% 6 0.000 
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تهتـ الكمية باستمرار بتقييـ صفحتها   .6
 عمى شبكته التواصؿ االجتماعي.

3.61 0.947 9.143 72.20% 5 0.000 

 0.000  %74.91 12.926 0.81977 3.7455 إجمالي المجاؿ 

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
” T“لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ إدارة الموقع كانت قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 10يتضح مف خالؿ جدوؿ )
فحصمت الفقرة األولى  الجدولية، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لفقرات المجاؿ،” T“المحسوبة اكبر مف قيمة 

( وهي %80.20)تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ مع طمبتها( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
نسبة تبيف مدى التأثير القوي لهذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة  الخامسة )تستخدـ الكمية أسموب "انشاء حدث" لتمقي االستجابة 

%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف 70.80نشطتها القادمة( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )مف الطمبة عف أ
%( وهي درجة مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع إلدارة مواقع التواصؿ االجتماعي في الكميات 74.91نسبي وقدره )

 التقنية.
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:11جدول رقم )

 في مجاؿ محتوى الموقع

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ”T“قيمة 
الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

 يتـ تحديث محتوى مواقع التواصؿ االجتماعي  .1
 باستمرار.

3.76 0.939 11.468 75.20% 2 0.000 

تستخدـ الكمية الوسـ "الهاشتاج" لنشر أفكار   .2
 معينة.

3.53 0.995 7.584 70.60% 6 0.000 

تستخدـ الكمية مقاطع الفيديو لتوصؿ أفكار   .3
 معينة لمطمبة.

3.68 0.979 9.872 73.60% 3 0.000 

تستخدـ الكمية الصورة كوسيمة لتوصيؿ   .4
 أفكارها لمطمبة.

3.80 0.945 11.941 76.00% 1 0.000 

تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي   .5
 كمنصة حوار بيف الطمبة.

3.63 0.951 9.342 72.60% 5 0.000 

يتـ استخداـ التحديثات الجديدة باستمرار   .6
 لتغيير المحتوى.

3.64 0.971 9.300 72.80% 4 0.000 

 0.000  %73.38 11.334 0.83911 3.6691 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
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الموقع كانت لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ محتوى ” T“( ومف خالؿ اختبار قيمة 11يتضح مف خالؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لفقرات هذا المجاؿ، فحصمت ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“قيمة 

( وهي %76.00الفقرة الرابعة )تستخدـ الكمية الصورة كوسيمة لتوصيؿ أفكارها لمطمبة( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
ر القوي لهذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة  الثانية )تستخدـ الكمية الوسـ "الهاشتاج" لنشر أفكار معينة( في نسبة تبيف مدى التأثي

%( وهي درجة 73.38%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )70.60المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 جتماعي في الكميات التقنية في قطاع غزة.مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع لمحتوى مواقع التواصؿ اال

 
الستجابات أفراد العينة ” T“: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (12جدول رقم )

 في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ”T“قيمة 
الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 1 %74.91 12.926 0.81977 3.7455 إدارة الموقع  .1

 0.000 2 %73.38 11.334 0.83911 3.6691 محتوى الموقع  .2

 0.000  %74.15 12.579 0.79919 3.7073 الدرجة الكمية لشبكات التواصل االجتماعي

 1.65( =0.05مستوى داللة )( وعند 204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
المحسوبة اكبر ” T“لمعينات المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 12يتضح مف خالؿ جدوؿ )

النسبي لهذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ االوؿ )إدارة الموقع( الجدولية، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف ” T“مف قيمة 
(، بينما جاء المجاؿ الثاني )محتوى الموقع( في المرتبة الثانية بوزف نسبي %74.91عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )

ة مرتفعة، %( وهي درج74.15%(، وحصمت الدرجة الكمية لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى وزف نسبي وقدره )75.75)
 أي أف هناؾ مستوى مرتفع مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في الكميات التقنية محؿ الدراسة.

 اإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص عمى: 
 ما مستوى فاعمية التسويق االلكتروني في الكميات التقنية في قطاع غزة؟

. ”T“ والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمةوالختبار هذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات 
 وكانت النتائج كما توضحها الجداوؿ التالية:

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:13جدول رقم )
 في مجاؿ اإلعالف االلكتروني

لوسط ا الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر 

 إعالناتها.
3.98 0.943 14.693 79.60% 1 0.000 

 0.000 3 %68.60 5.398 1.116 3.43 تستخدـ الكمية اإلعالنات الممولة.  .2
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3.  
الكمية اإلعالف الفيروسي )مشاركة تستخدـ 

 اإلعالف مف أعضاء صفحة الكمية(.
3.33 1.035 4.520 66.60% 4 0.000 

4.  
تستخدـ الكمية رابط عمى شبكات التواصؿ 
االجتماعي لموصوؿ إلى اإلعالنات عمى صحفة 

 الكمية عبر االنترنت.
3.52 0.911 8.126 70.40% 2 0.000 

 0.000  %71.25 9.323 0.85717 3.5623 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 13يتضح مف خالؿ جدوؿ )

في جميع الفقرات لمجاؿ اإلعالف االلكتروني ، باستثناء الفقرة الثالثة وبالتالي هناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي لهذه 
الفقرات، فحصمت الفقرة األولى )تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر إعالناتها( عمى المرتبة األولى بوزف 

جاءت الفقرة الثالثة )تستخدـ الكمية اإلعالف الفيروسي )مشاركة اإلعالف مف أعضاء صفحة (، بينما %79.60نسبي بمغ )
%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ اإلعالف االلكتروني عمى وزف نسبي 66.60الكمية( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )

عالف االلكتروني في الكميات التقنية %( وهي درجة مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع مف استخداـ اإل71.25وقدره )
 محؿ الدراسة.
الستجابات أفراد العينة ” T“: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (14جدول رقم )

 في مجاؿ الترويج االلكتروني

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

تستخدـ الكمية شبكات التوصؿ االجتماعي   .1
 لمترويج لبرامج الكمية.

3.90 0.969 13.064 78.00% 1 0.000 

تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي إلبراز   .2
 أنشطة الكمية.

3.86 0.905 13.429 77.20% 2 0.000 

االجتماعي تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ   .3
 لمتواصؿ مع سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي.

3.67 0.937 10.140 73.40% 3 0.000 

تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي إلبراز   .4
 خططها المستقبمية.

3.54 1.027 7.370 70.80% 4 0.000 

 0.000  %74.75 12.086 0.86521 3.7376 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204حرية ) الجدولية عند درجة” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 14يتضح مف خالؿ جدوؿ )

االلكتروني، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لهذه الفقرات، فحصمت الفقرة في جميع الفقرات لمجاؿ الترويج 
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األولى )تستخدـ الكمية شبكات التوصؿ االجتماعي لمترويج لبرامج الكمية( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ 
إلبراز خططها المستقبمية( في المرتبة (، بينما جاءت الفقرة الرابعة )تستخدـ الكمية شبكات التواصؿ االجتماعي 78.00%)

%( 74.75%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ الترويج االلكتروني عمى وزف نسبي وقدره )70.80األخيرة بوزف نسبي )
 وهي درجة مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع مف الترويج االلكتروني في الكميات التقنية محؿ الدراسة.

الستجابات أفراد العينة ” T“والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (: التكرارات 15جدوؿ رقـ )
 في مجاؿ المجموعات االخبارية

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

يتـ فتح منصات حوار حوؿ مساؽ معيف عبر   .1
 التواصؿ االجتماعي.شبكات 

3.41 0.982 5.864 68.20% 1 0.000 

يتـ إعداد تقييمات لمحتوى االمتحانات عبر   .2
 شبكات التواصؿ االجتماعي.

3.12 1.026 1.589 62.40% 4 0.114 

يشترؾ أعضاء هيئة التدريس في النقاشات   .3
 المطروحة بخصوص مساقاتهـ.

3.38 1.049 5.057 67.60% 2 0.000 

تبادؿ المعمومات والممخصات عبر شبكات يتـ   .4
 التواصؿ االجتماعي.

3.32 1.055 4.289 66.40% 3 0.000 

 0.000  %66.03 4.661 0.91412 3.3013 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01داللة )( وعند مستوى 204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 15يتضح مف خالؿ جدوؿ )
في جميع الفقرات لمجاؿ المجموعات االخبارية، باستثناء الفقرة الثانية  وبالتالي هناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي لهذه 

الفقرة األولى )يتـ فتح منصات حوار حوؿ مساؽ معيف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي( عمى المرتبة الفقرات، فحصمت 
(، بينما جاءت الفقرة الثانية )يتـ إعداد تقييمات لمحتوى االمتحانات عبر شبكات %68.20األولى بوزف نسبي بمغ )

الدرجة الكمية لمجاؿ المجموعات االخبارية  %(، وحصمت62.40التواصؿ االجتماعي( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
%( وهي درجة متوسطة، أي أف هناؾ مستوى متوسط مف استخداـ المجموعات االخبارية 66.03عمى وزف نسبي وقدره )

 في الكميات التقنية محؿ الدراسة.
الستجابات أفراد العينة ” T“ (: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة16جدوؿ رقـ )

 في مجاؿ التواصؿ مع جمهور المستفيديف )الطمبة(

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
تستخدـ شبكات لتواصؿ االجتماعي 
لمتواصؿ بيف الطمبة وأعضاء هيئة 

 التدريس.
3.57 0.985 8.185 71.40% 1 0.000 
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2.  
يقـو أعضاء هيئة التدريس باإلعالف 
عف مواعيد وأماكف المحاضرات عبر 

 شبكات التواصؿ االجتماعي.
3.44 1.042 5.919 68.80% 2 0.000 

يتـ طرح واجبات لمطمبة لحمها مف   .3
 خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي.

3.38 1.096 4.840 67.60% 3 0.000 

مقترحات الطمبة عبر يتـ استقباؿ   .4
 شبكات التواصؿ االجتماعي.

3.38 1.055 4.997 67.60% 4 0.000 

 0.000  %68.73 6.531 0.94770 3.4366 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34= (0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 16يتضح مف خالؿ جدوؿ )

في جميع الفقرات لمجاؿ التواصؿ مع جمهور المستفيديف )الطمبة(، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لهذه 
شبكات لتواصؿ االجتماعي لمتواصؿ بيف الطمبة وأعضاء هيئة التدريس( عمى  الفقرات، فحصمت الفقرة األولى )تستخدـ

(، بينما جاءت الفقرتيف الثالثة )يتـ طرح واجبات لمطمبة لحمها مف خالؿ شبكات %71.40المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
تماعي( في المرتبة األخيرة بوزف التواصؿ االجتماعي( والرابعة )يتـ استقباؿ مقترحات الطمبة عبر شبكات التواصؿ االج

%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ التواصؿ مع جمهور المستفيديف )الطمبة( عمى وزف نسبي وقدره 67.60نسبي )
%( وهي درجة مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع في التواصؿ مع جمهور المستفيديف )الطمبة( في الكميات 68.73)

 التقنية محؿ الدراسة.
الستجابات أفراد العينة ” T“: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (17م )جدول رق

 في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس )التسويؽ االلكتروني(

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 ”T“قيمة  المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 2 %71.25 9.323 0.85717 3.5623 اإلعالف االلكتروني  .1

 0.000 1 %74.75 12.086 0.86521 3.7376 الترويج االلكتروني  .2

 0.000 4 %66.03 4.661 0.91412 3.3013 المجموعات اإلخبارية  .3

 0.000 3 %68.73 6.531 0.94770 3.4366 التواصؿ مع جمهورالمستفيديف )الطمبة(  .4

 0.000  %70.24 9.334 0.77939 3.5119 الدرجة الكمية لمتسويق اإللكترونى

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )204الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
المحسوبة اكبر ” T“المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة  لمعينات” T“( ومف خالؿ اختبار 17يتضح مف خالؿ جدوؿ )

الجدولية، وبالتالي هناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لهذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ الثاني )الترويج ” T“مف قيمة 
مرتبة الثانية (، بينما جاء مجاؿ )اإلعالف االلكتروني( في ال%74.75االلكتروني( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
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%( 68.73%(، وجاء مجاؿ )التواصؿ مع جمهورالمستفيديف )الطمبة( في المرتبة الثالثة بوزف نسبي )71.25بوزف نسبي )
%( وحصمت الدرجة الكمية 66.03وقد جاء المجاؿ الثالث )المجموعات اإلخبارية( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره )

%( وهي درجة مرتفعة، أي أف هناؾ مستوى مرتفع مف التسويؽ 70.24ي وقدره )لمتسويؽ االلكتروني عمى وزف نسب
 االلكتروني في الكميات التقنية محؿ الدراسة.

( بين α ≤ 0.05اختبار الفرض األول والذي ينص عمى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
محتوى الموقع( وتحقيق فاعميه التسويق االلكتروني لمكميات التقنية استخدام شبكات التواصل االجتماعي )إدارة الموقع، 

 بقطاع غزة.
وتحقيؽ فاعميه  ( بيف إدارة الموقعα ≤ 0.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الفرعي األول

 التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية بقطاع غزة.
ثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ إدارة الموقع ومجاالت التسويؽ االلكتروني مف خالؿ معامؿ والختبار هذا الفرض لجأ الباح

 ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:
 معامالت االرتباط بيف مجاؿ إدارة الموقع ومجاالت والدرجة الكمية لمتسويؽ االلكتروني(:18جدول رقم )

اإلعالن  المجال
 االلكتروني

الترويج 
 يااللكترون

المجموعات 
 اإلخبارية

التواصل مع جمهور 
 المستفيدين

الدرجة الكمية لمتسويق 
 االلكتروني

**0.699 إدارة الموقع  0.747**  0.597**  0.606**  0.753**  

 ( 0.05* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة ) 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ إدارة الموقع مع مجاالت التسويؽ االلكتروني ( ومف خالؿ 18يتضح مف خالؿ جدوؿ )
( وهذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف إدارة 0.01والدرجة الكمية لها أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )

تقنية وهذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، موقع شبكة التواصؿ االجتماعي مع مجاالت التسويؽ االلكتروني في الكميات ال
ويمكف تفسير هذه النتيجة أف إدارة موقع شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ جيد ومناسب يساعد الكميات في التسويؽ 
االلكتروني لها مف خالؿ اإلعالف والترويج االلكتروني، وانشاء المجموعات االخبارية، والتواصؿ مع جمهور المستفيد 

 والطمبة.
وتحقيق  ( بين محتوى الموقعα ≤ 0.05رض الفرعي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الف

 فاعميه التسويق االلكتروني لمكميات التقنية بقطاع غزة.
 والختبار هذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس معامالت ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:

 االرتباط بيف مجاؿ محتوى الموقع ومجاالت والدرجة الكمية لمتسويؽ االلكتروني معامالت :(19جدول رقم )

اإلعالن  المجال
 االلكتروني

الترويج 
 االلكتروني

المجموعات 
 اإلخبارية

التواصل مع جمهور 
 المستفيدين

الدرجة الكمية لمتسويق 
 االلكتروني

**0.763 محتوى الموقع  0.747**  0.641**  0.602**  0.785**  

 ( 0.05* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة ) 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ محتوى الموقع مع مجاالت التسويؽ 19يتضح مف خالؿ جدوؿ )
( وهذا يدؿ عمى قوة العالقة 0.01داللة )االلكتروني والدرجة الكمية لها أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى 

بيف محتوى موقع شبكة التواصؿ االجتماعي مع مجاالت التسويؽ االلكتروني في الكميات التقنية وهذا يؤكد صحة الفرض 
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الفرعي، ويمكف تفسير هذه النتيجة أف وجود محتوى موقع شبكات التواصؿ االجتماعي مناسب يساعد الكميات في التسويؽ 
روني لها مف خالؿ اإلعالف والترويج االلكتروني، وانشاء المجموعات االخبارية، والتواصؿ مع جمهور المستفيد االلكت

 والطمبة.
والختبار الفرض الرئيس لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف الدرجة الكمية لشبكات التواصؿ االجتماعي ومجاالت والدرجة 

 معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:الكمية لمتسويؽ االلكتروني مف خالؿ 
: معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لشبكات التواصؿ االجتماعي ومجاالت والدرجة الكمية لمتسويؽ (20جدول رقم )

 االلكتروني

اإلعالن  المجال
 االلكتروني

الترويج 
 االلكتروني

المجموعات 
 اإلخبارية

التواصل مع 
 جمهور المستفيدين

 جة الكمية لمتسويقالدر 
 االلكتروني

**0.759 محتوى الموقع  0.775**  0.641**  0.627**  0.798**  

 ( 0.05* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة ) 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

االجتماعي مع ( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لشبكات التواصؿ 20يتضح مف خالؿ جدوؿ )
( وهذا يدؿ 0.01مجاالت التسويؽ االلكتروني والدرجة الكمية لها أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )

عمى قوة العالقة بيف الدرجة الكمية لشبكات التواصؿ االجتماعي مع مجاالت التسويؽ االلكتروني في الكميات التقنية وهذا 
يس، ويمكف تفسير هذه النتيجة أف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ مناسب  يساعد يؤكد صحة الفرض الرئ

الكميات في التسويؽ االلكتروني لها مف خالؿ اإلعالف والترويج االلكتروني، وانشاء المجموعات االخبارية، والتواصؿ مع 
 جمهور المستفيد والطمبة.

( لدور شبكات α ≤ 0.05اختبار الفرض الثاني والذي ينص عمى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 التواصل االجتماعي فى تحقيق فاعمية التسويق اإللكتروني لمكميات التقنية في قطاع غزة.

ستخدـ الباحثوف تحميؿ االنحدار المتعدد ولقياس أثر مجاالت شبكات التواصؿ االجتماعي معًا في التسويؽ االلكتروني فقد ا
 كما في الجداوؿ التالية: stepwiseبطريقه 
 تحميل التباين: . أ

 : تحميؿ التبايف لمتسويؽ االلكتروني(21جدول رقم )

مجموع  البيان المتغيرات لتابعة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 .F Sigقيمة  المربعات

 التسويق االلكتروني
 39.127 2 78.255 بيف المجموعات

 0.220 199 43.842 داخؿ المجموعات 0.000 177.598

  201 122.097 اإلجمالي

ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح وجود عالقة ارتباطية دالة معنويًا بيف مجاالت شبكات التواصؿ االجتماعي مجتمعة معُا، 
 االنحدار جيد.مما يعني اف نموذج والدرجة الكمية لمتسويؽ االلكتروني، 

 
 

 معامل التحديد: . ب
 : معامؿ التحديد لمتسويؽ االلكتروني(22جدول رقم )
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 الخطأ المعياري   مربع عامل التحديد المعدل  مربع عامل التحديد  Rمعامل التحديد  المتغير
 0.46938 0.637 0.641 0.801 التسويق االلكتروني

وهو يعني أف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي تفسر  0.641=     يوضح الجدوؿ السابؽ أف مربع معامؿ التحديد 
%، التي تعني أف التغير في المتغير التابع )التسويؽ االلكتروني( يحدث 64.1التسويؽ االلكتروني لمكميات التقنية بنسبة 

التواصؿ االجتماعي( أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لـ تدخؿ في  نتيجة التغير في المتغيرات المستقمة )شبكات
 متغيرات االنحدار، باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عف أسموب جمع البيانات ودقة القياس.

 ج. تحميل نتائج االنحدار:
 : نتائج تحميؿ االنحدار لتعزيز التسويؽ اإللكتروني(23جدول رقم )

معامالت االنحدار غير  المتغيرات لتابعة
 القياسية

الخطأ 
 المعياري

معامالت االنحدار 
 الترتيب .T Sigقيمة  القياسية

  0.000 4.075  0.158 0.642 المقدار الثابت

 1 0.000 6.402 0.527 0.076 0.490 إدارة الموقع

 2 0.000 3.658 0.301 0.078 0.286 محتوى الموقع

 يمكف استنتاج ما يمي: Stepwiseمف نتائج االنحدار المتعدد بطريقة 
أف التسويؽ االلكتروني )المتغير التابع( يتأثر بصورة جوهرية دالة إحصائيًا بكؿ مف المتغيرات التالية حسب  .1

 الترتيب:
 إدارة الموقع. -
 محتوى الموقع. -
لمجاالت شبكات التواصؿ االجتماعي كانت دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  T-TESTقيـ اختبار "ت"  .2

 ، وتبيف قوة أثر شبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ االلكتروني.0.05
 تشير إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي بأبعاده يؤثر في التسويؽ االلكتروني بنسب مختمفة. Betaقيـ معامؿ  .3
يمكف وضع معادلة نموذج االنحدار التي توضح أثر شبكات التواصؿ االجتماعي  Betaمف خالؿ قيـ معامالت  .4

 في التسويؽ االلكتروني، حيث يكوف معادلة االنحدار كالتالي:
Y=0.642+0.490 X1+0.286 X2 

 حيث أف :
Y=التسويؽ االلكتروني 
X1= إدارة الموقع 
X2= محتوى الموقع   

 التواصؿ االجتماعي يفسر التسويؽ االلكتروني بنسبة معينة، أي أف: وهذا يعني أف كؿ مجاؿ مف مجاالت شبكات
  مف التسويؽ االلكتروني.49.0مجاؿ إدارة الموقع يفسر % 
  مف التسويؽ االلكتروني.28.6مجاؿ محتوى الموقع يفسر % 

( لدور α ≤ 0.05ومما سبؽ يتضح صحة الفرضية والتي تنص عمى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 ني لمكميات التقنية في قطاع غزة.شبكات التواصؿ االجتماعي فى تحقيؽ فاعمية التسويؽ اإللكترو 

 الدراسةنتائج وتوصيات 
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 الدراسةنتائج  -أولا 
( %74.15دسظح ِٛافمٗ ِشذفؼٗ ألتؼاد شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ ٚتٛصْ ٔغثٝ )أوذخ إٌرائط ػٍٝ ٚظٛد  .1

 ؼغة ٚظٗ ٔظش اٌؼا١ٍِٓ فٝ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح اٌّثؽٛشٗ فٝ لطاع غضج.
ٚظٛد ِغرٜٛ ِشذفغ ِٓ ِعاالخ شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ )ئداسج اٌّٛلغ، ِؽرٜٛ اٌّٛلغ(  ت١ٕد ٔرائط اٌذساعح .2

(، %74.91غضج، ؼ١س ظاء ِعاي )ئداسج اٌّٛلغ( فٟ اٌّشذثح األٌٚٝ ٚتٛصْ ٔغثٟ )فٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح تمطاع 

 (.%73.38ٚفٝ اٌّشذثح اٌصا١ٔح ٚاألخ١شج ظاء ِعاي )ِؽرٜٛ اٌّٛلغ( ٚتٛصْ ٔغثٝ )
اظٙشخ ٔرائط اٌذساعح أْ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح ؼممد ِغرٜٛ ِشذفغ ِٓ اعرخذاَ اٌرغ٠ٛك اإلٌىرشٟٚٔ ؼ١س تٍغ اٌٛصْ  .3

 (.%70.24ٍٝ )إٌغثٝ اٌى
ٚظٛد ِغرٜٛ ِشذفغ ِٓ ِعاالخ اٌرغ٠ٛك اإلٌىرشٟٚٔ )اإلػالْ االٌىرشٟٚٔ، اٌرش٠ٚط  ت١ٕد ٔرائط اٌذساعح .4

االٌىرشٟٚٔ، اٌّعّٛػاخ اإلخثاس٠ح، اٌرٛاطً ِغ ظّٙٛساٌّغرف١ذ٠ٓ )اٌطٍثح( فٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح تمطاع غضج، ؼ١س 

(، ٚفٝ اٌّشذثح اٌصا١ٔح ظاء ِعاي %74.75ٝ ٚتٛصْ ٔغثٟ )ظاء ِعاي )اٌرش٠ٚط االٌىرشٟٚٔ( فٟ اٌّشذثح األٌٚ

(، ٚفٝ اٌّشذثح اٌصاٌصح ظاء ِعاي )اٌرٛاطً ِغ ظّٙٛساٌّغرف١ذ٠ٓ %71.25)اإلػالْ االٌىرشٟٚٔ( ٚتٛصْ ٔغثٝ )

(، ٚأخ١شا ظاء ِعاي )اٌّعّٛػاخ اإلخثاس٠ح( فٝ اٌّشذثح اٌشاتؼح ٚاألخ١شج %68.73)اٌطٍثح( ٚتٛصْ ٔغثٝ )

 (.%66.03ٝ )ٚتٛصْ ٔغث
أوذخ إٌرائط ٚظٛد ػاللح راخ دالٌح اؼظائ١ح ت١ٓ أتؼاد إٌّظّح اٌزو١ح ٚذؽم١ك االعرذاِح فٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح  .5

 تمطاع غضج.
أوذخ إٌرائط ٚظٛد أشش رٚ دالٌح اؼظائ١ح ٌشثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرغ٠ٛك االٌىرشٟٚٔ فٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح  .6

 تمطاع غضج.

 الدراسةتوصيات  -ثانياا 
 في ضوء ما توصؿ اليه الباحثوف مف نتائج فإنه يوصي بما يمي:

( ِٚٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ األخشٜ، ٚرٌه ِٓ خالي ػمذ Facebookضشٚسج اٌرٛػ١ح تأ١ّ٘ح ف١غثٛن ) .1

اٌّرشذثح ػٍٝ اٌذٚساخ ٌٍؼا١ٍِٓ فٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح، ٚذؼش٠فُٙ تطشق االعرخذاَ األِصً ٌّصً ٘زٖ اٌّٛالغ، ٚاٌفٛائذ 

 ٘زا االعرخذاَ، ٚتّا ٠ٕؼىظ ا٠عاتاً ػٍٝ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح.
اٌرؼاًِ ِغ ِٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ اٌّخرٍفح وؽم١م١ح ٚالؼح، ٚػٍٝ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح اٌفٍغط١ٕ١ح ٚاٌؼشت١ح، رثٕٟ  .2

 ئعرخذاِٙا تّا ٠رفك ِغ أ٘ذاف اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح.
، خالٌٙاْ ّق ١ٌٚرغاٌشثوح فٟ اٖ ر٘ي غرغالٚاالعرّاػٟ ي اظٚارٌخ اشثواس ػثق ١ٌٚرغاٌٝ ئالرعاٖ ضشٚسج ا .3

 ساخ.الغرفغااػٍٝ وافح سد ٌي ٚاظٚاٌرٚاس ٚاٌؽب افرػ ثاخ اٌى١ٍاخ ١ٚح ٌظفؽاظٌٍؽاٌّراثؼح ا
سد ٌٚس ٚاٌعّٙاالعرّاػٟ ٌّراثؼح ي اظٚاٌرخ اػٍٝ شثواَ ٘دعٚاٌرخ لؼس ئداسج اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح ػٍٝ ذخظ١ض ٚ .4

 َ.رٙساغرفغااػٍٝ 
ي ظٚاٌرخ اشثواس غرصّا، ٚا١حٚؽ١ٚفاػٍح دساخ لخ ّٚوا١ٕاْ ئٖ ّسفّٚا رٚالعرّاػٟ ي اظٚاٌرخ اشثواداَ غرخا .5

 ٌّخرٍفح.ج اٌؽ١اخ إّٙا فٟ ع١ّغ ّعاالدج الغرفاٚاالعرّاػٟ ا
وّا ، فؼاٌحّّٚٙح ي رظااغ١ٍح س ٚألٕٙا رؼرث، العرّاػ١حالغ ٚاثاٌّساس فٝ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح ٌمع اظٕاَ ٘رّاسٚسج اض .6

 ساس.ٌمع اظٕاْ اٌّغرف١ذ٠ٓ ٚث١ي ظٌٚاؽٍمح س ٕٙا رؼرثأ
١صح دٌؽاع١ا ٌٌٚٚروٕي اغائٚوافٟ ثاٌَ ػٍٝ ػٍٚأْ ٠ىْٛ اٌّغرف١ذ ٌّخرٍفح ق ا١ٌٚرغي اغائٚفٟ اٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح ١غ ٚرٕ .7

رم١ٕح أْ اٌى١ٍاخ اٌػٍٝ ب ١عق، ٚأٔٗ ١ٌٚرغاّٗ فٟ داغرخخ ٚإسإلٕراٌٝ ئعٗ ٌٚراٌى١ٍاخ اٌرم١ٕح اػٍٝ را ٌخ ٕسإلٕرٚا

 ر١ع١ح.ساالغرا١م١ح ٌٚرغارٙا طفٟ خق اإلٌىرشٚٔٝ ١ٌٚرغارضغ 
ْ ّء تاٌى١ٍح ٌؼّالط ارثاد اس١اسٚسج اصدضي، ٌٚؼّا١صح فٟ دٌؽا١ٕح سٚإلٌوري اغائٌٚداَ اغرخص ا١صػٍٝ رؼي ٌؼّا .8

 ٌرٕافغ١ح.صج ا١ٌّصص ا٘ا رؼدٚسٌرٟ ث، ٚا١ٕحسٚإلٌورخ اّادٌخي اخال
ٌٝ ْٚ ئٌثاؽصاظٝ أٚوّا ق، ١ٌٚرغا١صح فٟ دٌؽاع١ح ٌٌٚٚروٕب األغا١ٌداَ اغرخاػٍٝ دسج ٌما١ٗ دٌسٞ ثشدس واس ف١ٚر .9

 ٌّخرٍفح.اغا١ٌثٗ ٚإٟٔ سٚإلٌورق ا١ٌٚرغداَ اغرخْ اّْ اٌى١ٍاخ ٌرٟ رّوٚاث١ٕح رؽر١ح ّٕاغثح س ف١ٚرسٚسج ض

 خاتمه الدراسة
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الجهود الممكنة، واف  نبذؿ فيه كؿ في خاتمة هذة الدراسة نستطيع اف نتبيف اف هذا الموضوع شديد االهمية، وينبغى أف
التى تفيد المجتمع واالفراد،  وكؿ االهتماـ المستطاع تقديمه، وينبغى عمينا أخذ الدروس والعبرات يحظى بكؿ العناية المتوفرة

تواصؿ وفى نهاية الدراسة تـ التوصؿ لمجموعة مف النتائج والتوصيات التى يتعيف مراعاتها مف قبؿ المتعامميف عمى شبكة ال
اإلجتماعى بقصد التأثير عمى األخريف أو التبادؿ الثقافي والمعرفي والمعموماتي بيف افراد المجتمع الواحد وبيف مجتمع 

 ومجتمع اخر وتبادؿ الخبرات والمهارات المختمفة.
لكميات التقنية، ويمكننا القوؿ أيضا بأف شبكات التواصؿ اإلجتماعي قد اسهمت في رفع مستوى التسويؽ اإللكتروني لدى ا

 وأف هذه الشبكات قد أفرزت قيما جديدة، فقد أصبح لديها تأثيرا أكبر فى االتجاهات التسويقيه الحديثة.

 المراجع
 المراجع العربية

ششوح  -(. "ِرطٍثاخ ذطث١ك ئداسج اٌعٛدج اٌرغ٠ٛم١ح "دساعح ؼاٌح 2010أتٛ سؼّح، اتشا١ُ٘ اؼّذ ِؽّذ ) .1

ظٛاي"، سعاٌٗ ِاظغر١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، لغُ اداسج األػّاي، و١ٍح اإللرظاد ٚاٌؼٍَٛ  -االذظاالخ اٌفٍغط١ٕ١ح 

 اإلداس٠ح، ظاِؼح األص٘ش، غضج، فٍغط١ٓ.
٘ا ػٍٝ سصٚأ١ٕٟ طٌفٍغَ اٌؼاسأٞ اٌاع١ٗ ٌٚرفاػ١ٍح فٟ راالعرّاػ١ح الغ ٚاٌّ(. "دٚس ا2012س )ا٘د، ط١ٚ صثأ .2

عّاػح داسج، إلَٚ اٌؼٍد ٚااللرظااو١ٍح ٚسج، ّٕشس غ١س ر١غاٌح ّاعغ، س١ٕح"داغح ١ّدسا –ٌغ١اغ١ح اوح سٌّشاا

  .١ْطفٍغصج، غس، ٘صألا

 .(. "اٌرغ٠ٛك"، اٌّىرة اٌعاِؼٟ اٌؽذ٠س، اإلعىٕذس٠ح، ِظش2006أتٛ لؽف، ػثذ اٌغالَ ٚآخشاْ ) .3
ٚن ثط ٌف١ا –العرّاػ١ح خ اٌؼاللاا١ٕح ػٍٝ سٚإلٌوري اظٚاٌرخ اشثواداَ غرخس اص(. "أ2014ْ )ؽٕاسٞ، ٌشٙا .4

س غ١س غاٌح ّاعغر١دج"، سثعص ١صٌؼد اػثن ٌٍّاعاّؼح خ اٌثاْ ط١ٕح ػٍٝ ػ١ٕح ّدغح ١ّدسا –عاً ٚرّٕس ١رٚرٚ

 ١ح.ٚدٌغؼاث١ح سٌؼاٌّّوٍح دج، اعص، ١صٌؼد اػثن ٌٍّاعاّؼح ، الٕغا١ٕحَٚ اٌؼٍداب ٚا٢او١ٍح ٚسج، ّٕش
ْ، ػّا، ثاػحطٌٚا١غ ٚصٌرس ٚإٌٍش سجٌّغ١، اٌطثؼح األٌٚٝ، إٟ"سٚإلٌورق ا١ٌٚرغ(. "ا2012ٚد )ّؽّ، ػٟدٌظ١ّا .5

 سدْ.ألا
ْ، ػّا، ١غٚصٌرس ٚاٌؼ١ٍّح ٌٍٕشصٚسٞ ا١ٌا، اٌطثؼح األٌٚٝ، داس إٟ"سٚإلٌورق ا١ٌٚرغ(. "ا2010س )ثش١ق، ٌؼالا .6

 سدْ.ألا
ْ، ػّا، ١غٚصٌرس ٚإٌٍشػ ٌٕما، اٌطثؼح األٌٚٝ، داس االعرّاػ١ح"خ اٌشثواٚسج ا(. "ص2013ْ )غغاد خاٌدادٞ، ٌّما .7

 سدْ.ألا
لغ  ٚإح ٌٍّسغح ّمادسا -ٌّْرٍم١ٚس اإلعرّاػٟ ػٍٝ عّٙي اظٚاٌرخ اشثواس (. "رأص2010١د )ّؽّٚس، ّٕظٌا .8

 ث١ح.سٌرداب ٚا٢او١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١، سعاً"ٚرّٕأث١ح سٌؼا –١ٕحسٚإلٌورالغ ٚاٌّٚاإلعرّاػ١ح ا
(" ػٍٝ شثىح YouTubeٛب )(. "اعرخذاِاخ اٌشثاب اٌعاِؼٟ ٌّٛلغ "٠ٛذ2009١أ١ِٓ، سضا ػثذاٌٛاؼذ ) .9

اإلٔرشٔد"، ٚسلح تؽص١ح لذِد ئٌٝ اٌّإذّش األٚي "اإلػالَ اٌعذ٠ذ: ذىٌٕٛٛظ١ا ظذ٠ذج ٌؼاٌُ ظذ٠ذ" ٚاٌزٞ ُػمذ فٟ 

 .536-511َ، ِٕشٛساخ ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ، ص2009ئتش٠ً  9-7سؼاب ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ فٟ اٌفرشج ِا ت١ٓ
خ ّاٌٍّٚؼٍدس العرّاػٟ وّظي اظٚاٌرخ ا١ٕ١ح ػٍٝ شثواطٌفٍغاٌغ١اغ١ح إٌخثح د اػرّا(. "ا2015ي )ٕضا، ثخسث .10

ٌعاّؼح ، اٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١َ"، س2014صج  ئ١ٍٟ ػٍٝ غساالغدٚاْ اٌؼء اصٕاأ

  .١ْطفٍغصج، غ، إلغال١ّحا
: دساعح ١ِذا١ٔح ػٍٝ (. "أشش اٌرش٠ٚط االٌىرشٟٚٔ فٟ ذؽم١ك ا١ٌّضج اٌرٕافغ١ح 2015تؼٍٛشح، اؼّذ سعّٟ اؼّذ ) .11

تٕه فٍغط١ٓ فٟ لطاع غضج"، سعاٌٗ ِاظغر١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، لغُ اداسج األػّاي، و١ٍح اإللرظاد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلداس٠ح، ظاِؼح األص٘ش، غضج، فٍغط١ٓ.
دساعح ذطث١م١ح ػٍٝ -(. "اٌرغ٠ٛك اٌذاخٍٟ ٚػاللرٗ تاألداء اٌرغ٠ٛم2015ٟاٌرشذٛسٞ، ِؽّذ اؼّذ ؼغ١ٓ ) .12

لطاع غضج"، سعاٌٗ ِاظغر١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، لغُ اداسج األػّاي، و١ٍح اإللرظاد -ٍغط١ٕ١ح اٌخاطحاٌعاِؼاخ اٌف

 ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠ح، ظاِؼح األص٘ش، غضج، فٍغط١ٓ.
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(. "اٌّشاسوح تّٛلغ اٌف١ظ تٛن ٚػاللرٗ تاذعا٘اخ طٍثح اٌعاِؼاخ األسد١ٔح ٔؽٛ 2011ظشاس، ١ٌٍٝ أؼّذ ) .13

 .١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، و١ٍح األػالَ، ظاِؼح اٌششق األٚعط، ػّاْ، األسدْاٌؼاللاخ األعش٠ح"، سعاٌح ِاظغر
 ئداسج ذؼض٠ض فٟ ٚػاللرٗ االظرٕاػٟ اٌرٛاطً شثىاخ ػثش (. "اٌرغ٠ٛك2017) ؼٍّٟ ٔث١ً اٌؽا٠ه، ِشٚج .14

غضج"، سعاٌٗ ِاظغر١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، لغُ اداسج  لطاع – اٌّؼٍِٛاخ ذىٌٕٛٛظ١ا ششواخ فٟ اٌضتْٛ اٌؼاللح ِغ

 األػّاي، و١ٍح اإللرظاد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠ح، ظاِؼح األص٘ش، غضج، فٍغط١ٓ.
(. "أشش شثىاخ اٌؼاللاخ االظرّاػ١ح ٚاٌرفاػ١ٍح تاإلٔرشٔد ٚسعائً اٌفضائ١اخ ػٍٝ 2009ؼغٓ، أششف ظالي ) .15

١اء دساعح ذشخ١ظ١ح ِماسٔح ػٍٝ اٌشثاب ٚأٌٚ -اٌؼاللاخ االظرّاػ١ح ٚاالذظا١ٌح ٌألعشج اٌّظش٠ح ٚاٌمطش٠ح

األِٛس فٟ ضٛء ِذخً اإلػالَ اٌثذ٠ً"، ِمذِح ئٌٝ أػّاي ِإذّش و١ٍح اإلػالَ، ظاِؼح  اٌما٘شج ٚ٘ٛ تؼٕٛاْ: 

 َ.2009فثشا٠ش  17-15"األعشج ٚاإلػالَ ٚذؽذ٠اخ اٌؼظش"، ٚاٌزٞ ػمذ فٟ اٌفرشج ِا ت١ٓ 
ص ١صالعرّاػٟ فٟ رؼي اظاٌٚرخ اٌشثواصج غع اطأل١ٍ٘ح فٟ لخ اّاظٌّٕداَ اغرخالغ (. "ٚا2013ْ )شؼثا، ؽالغح .16

 ْ.١طفٍغصج، غ، إلغال١ّحاٌعاّؼح ، اٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١ٚس"، سػاللرٙا ثاٌعّٙ

ٌمضا١ا ا١ٕٟ فٟ طٌفٍغب اٌشثااوح سالعرّاػٟ فٟ ر١ّٕح ّشاي اظٚاٌرخ اشثوا(. "دٚس 2013د )ؽّٚدج، أؽّ .17

 س. ّظسج، ٌما٘، اث١حسٌؼدٚي اٌاعاّؼح ، ٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج، ّٕشس غ١س غاٌح ّاعغر١، سٌّعرّؼ١ح"ا
دٚاْ ٌؼء اصٕااالعرّاػٟ ي اظٚاٌرا١ٕ١ح ػٍٝ شثوح طٌفٍغخ اٌعاّؼااٍثح د طػرّا(. "ا2015َ )١ٕسرطش، خا .18

ٌعاّؼح ، اٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج، ّٕشس غ١س غاٌح ّاعغر١، س١ٕح"داغح ١ّدسا - 2014َ ػاصج ئ١ٍٟ ػٍٝ غساالغا

 ْ.١طفٍغصج، غ، إلغال١ّحا
(. "ا٢شاس إٌفغ١ح ٚاالظرّاػ١ح العرخذاَ اٌشثاب اٌّظشٞ ٌّٛالغ اٌشثىاخ 2009خضش، ٔش١ِٓ صوش٠ا. ) .19

("، ِمذِح ئٌٝ ِإذّش و١ٍح االػالَ، ظاِؼح اٌما٘شج، ٚ٘ٛ Facebookدساعح ػٍٝ ِٛلغ ف١غثٛن ) -االظرّاػ١ح

 َ.2009فثشا٠ش  17-15رشج ِا ت١ٓ تؼٕٛاْ: األعشج ٚاإلػالَ ٚذؽذ٠اخ اٌؼظش، ٚاٌزٞ ُػمذ فٟ اٌف
(. اإلػالَ اٌعذ٠ذ ٚاٌظؽافح االٌىرش١ٔٚح، داس ٚائً ٌٍٕشش، اٌطثؼح األٌٚٝ، 2011اٌذ١ٌّٟ، ػثذ اٌشصاق ِؽّذ ) .20

  األسدْ.
، ظاِؼح  15(. "اعرخذاَ ِٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ"، ِعٍح اٌرشت١ح، ع2003ساضٟ، صا٘ش ) .21

 .ػّاْ األ١ٍ٘ح، ػّاْ
(. "دٚس شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ فٟ اٌرغ١١ش اٌغ١اعٟ فٟ ذٛٔظ 2011اٌشػٛد، ػثذهللا ِّذٚغ ِثاسن ) .22

ِٚظش ِٓ ٚظٙح ٔظش اٌظؽف١١ٓ االسد١١ٔٓ"، سعاٌح ِاظغر١ش )غ١ش ِٕشٛسج(، و١ٍح االػالَ، ظاِؼح اٌششق 

 األٚعط، ػّاْ، األسدْ.
ٟ اٌرٛاطً االظرّاػٟ، ِٕشٛساخ ٚصاسج اٌصمافح، دساعح ف -(. شمافح اإلٔرشٔد2009اٌغاسٞ، ؼٍّٟ خضش ) .23

 ػّاْ، األسدْ.
سج ٌرعاٚافغ دٌظُ إس ١طٛرص ١ٚصٌرؼداج ٕٟ وأسٚإلٌورافٟ سٌّظي اٌؼّخ اّاٚ(. "ّم2013ْ )١ّْ، أشا١٘ .24

خ غادساٌاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١، س١ٕ١حطٌفٍغاٌّؽ١ٍح سف اٌّظااث١م١ح ػٍٝ طغح ردسا -١ٕحسٚإلٌورا

 ْ.١طفٍغصج، غ، إلغال١ّحاٌعاّؼح ا ،ٌؼ١ٍاا
دٚاء ٌخ اواسرٕافغ١ح ٌشصج ١ّق ٕٟ فٟ رؽم١سٚإلٌورق ا١ٌٚرغداَ اغرخس اص(. "أ2011َ )١٘ساثس ئػٕثػ، شال .25

 38، 1، 143-١160ح: داسإلَٚ اٌؼٍاّعٍح ، ١ٕح"داغح ١ّدسا١ٕح سدألا
داس اٌششٚق، ػّاْ،  اٌّفا١ُ٘ ٚاٌٛعائً ٚاٌرطث١ماخ"، -(. "اإلػالَ اٌعذ٠ذ2008طادق، ػثاط ِظطفٝ ) .26

 األسدْ.
ِذخً شاًِ(، اٌطثؼح األٌٚٝ، داس ا١ٌاصٚسٞ -(. "األعظ اٌؼ١ٍّح ٌٍرغ٠ٛك اٌؽذ٠س2006اٌطائٟ، ؼ١ّذ ٚآخشْٚ ) .27

 .اٌؼ١ٍّح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، األسدْ
رّاػٟ العس اٌرغ١١ٚ ا١ٕٟ ٕؽطٌفٍغَ اٌؼاسأٞ اٌاالعرّاػٟ فٟ رؼثئح ي اظٚاٌرخ اشثوا(. "دٚس 2012س )١٘د، صػاث .28

 .6، 26الٕغا١ٕح(: َٚ اٌؼٍز )اٌألثؽاغ ٌٕعااّعٍح عاّؼح ، ظف١ح رؽ١ٍ١ٍح"ٚغح دسا –ٌغ١اغٟ ٚا
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غاٌح خ"، سالرظاالع ااطغح ؽاٌح لدسا –خ ّادٌخق ا١ٚرغي فٟ ّعاخ ٕسإلٕر(. "دٚس ا2011غ )ثاٚث، ػا١ٌح .29

  .سئصاٌع، ا١ٕحطلغٕٚسٞ، عاّؼح ّٕرس، ٌرغ١١ٚا١ح داللرظاَٚ اٌؼٍاو١ٍح ٚسج، ّٕشس غ١س ّاعغر١

 .4(، "االذظاالخ اٌرغ٠ٛم١ح اٌّرىاٍِح"، اٌما٘شج: سؤ٠ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش، ِظش، ط 2014ػثذ اٌؽ١ّذ، أعؼذ ) .30
َٚ، ٌف١، اٌٟ"دٚغ١اؽٟ د وّمظس ّظق ١ٚالعرّاػٟ فٟ رغي اظٚاٌرالغ ٚاّ(. "دٚس 2012د )ّؽّ، ٌغ١ّغد اػث .31

 س.ّظ
فٟ ٚن ٌثٕع ااطٌرٕافغ١ح فٟ لصج ا١ٌّص ا١صف١ح فٟ رؼسٌّظا١ٕح سٚإلٌورخ اّادٌخ(. "دٚس ا2012س )شا٘د، ػث١ .32

 ْ. ١طفٍغ، هللا، ساَ اؽحٌّٚفردط اٌماعاّؼح ، لح ثؽص١حْ"، ٚسح ع١ٕظّؽاف
ي ظٚاٌرخ اشثواس ػثي ١ح ٌٍّشغِسٌرعااٌؼالّح اث١ح رٌعاف ائْ ٚظػْ ٌثاؽص١(. "ئدسان ا2016ْ )١ٌدّٚس، ػع .33

صج، غ، إلغال١ّحاٌعاّؼح ، اٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١صج"، سغع اطالعرّاػٟ فٟ لا

 ْ.١طفٍغ
(. "اٌرغ٠ٛك ػثش االٔرش١ٔد"، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِإعغح اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ 2002اٌؼالق، تش١ش ػثاط ) .34

 .،ػّاْ، األسدْ
االظرّاػٟ فٟ ذؽف١ض اٌّٛاط١ٕٓ األسد١١ٔٓ فٟ اٌّشاسوح فٟ  (. "دٚس ِٛالغ اٌرٛاط2012ًػالٚٔح، ؼاذُ ع١ٍُ ) .35

اٌرؽذ٠اخ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١م١ح" ٚاٌزٞ ػمذذٗ  -اٌؽشان اٌعّا١٘شٞ"، ٚسلح تؽص١ح لذِد فٟ ِإذّش "األػالَ اٌعذ٠ذ

 .2012( د٠غّثش ٤- ٢اٌعّؼ١ح اٌغؼٛد٠ح ٌإلػالَ ٚاالذظاي، فٟ ِذ٠ٕح اٌش٠اع فٟ اٌفرشج ِا ت١ٓ )
ٚن ٌثٕع اغح ؽاٌح ثؼدسا –ف١ح سٌّظخ اّادٌخٚدج إٟ ػٍٝ عسٚإلٌورق ا١ٌٚرغس اص(. "أ2010) سٚفش، فض١ٍح .36

 س.ئصاٌعٚسٞ، اعاّؼح ّٕرس، ٌر١غ١١َٚ اػ١ٍٚح داللرظاَٚ اٌؼٍاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١س"، سئصاٌعافٟ 
فٟ ر١ّٕح  Facebookالعرّاػ١ح ا ٌشثوحداَ اثاغرخَ ٌرؼ١ٍاع١ا ٌٚٚروٕض ّٕٙاساء صا(. فاػ١ٍح 2012رٙإٟ )ٚسج، ف .37

س غ١س غاٌح ّاعغر١صج، سإلغال١ّح ثغاٌعاّؼح افٟ خ ٌّؼٍّاخ ااٌثاطٌدٜ اٌخ ٕسإلٕرٚب ٚاٌؽاغداَ اغرخساخ اّٙا

 ْ.١طفٍغصج، غ، إلغال١ّحاٌعاّؼح ، اٌؼ١ٍاخ اغادساٌاو١ٍح ٚسج، ّٕش
لغ ٚاغح رم١ّ١١ح ٌٍّس دسائصاٌعافٟ ب ٕٟ ٌٍوراسٚإلٌورق ا١ٌٚرغار١ع١ح ساغر(. "ا2010َ )١٘ساثي، ئلالسصّ .38

ٚسٞ، عاّؼح ّٕر، العرّاػ١حٚاإلٕغا١ٕح َٚ اٌؼٍاو١ٍح ٚسج(، ّٕشس )غ١س غاٌح ّاعغر١ْ"، س١س١ٕح ٌٍٕاشسٚإلٌورا

 س.ئصاٌع، ا١ٕحطلغٕ
(. "اعرخذاِاخ اٌطٍثح اٌعاِؼ١١ٓ ٌّٛالغ اٌرٛاطً االظرّاػٟ ٚأشش٘ا ػٍٝ ٚعائً االػالَ 2011اٌّظشٞ، ٔؼ١ُ ) .39

١ِذا١ٔح ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ طٍثح اٌى١ٍاخ اٌفٍغط١ٕ١ح"، ٚسلح تؽص١ح لذِد ئٌٝ ِإذّش و١ٍح االػالَ دساعح  -األخشٜ

-23تعاِؼح ا١ٌشِٛن، ٚػٕٛأٗ "اإلػالَ ٚاٌرؽٛالخ اٌّعرّؼ١ح فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ" ٚاٌزٞ ُػمذ فٟ اٌفرشج ِا ت١ٓ 

 َ، ظاِؼح ا١ٌشِٛن، ئستذ، األسدْ.2011/ذشش٠ٓ اٌصأٟ/25
(. "ذأش١ش شثىاخ اٌرٛاطً االظرّاػٟ ػٍٝ ظّٙٛس اٌّرٍم١ٓ"، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ 2012إٌّظٛس، ِؽّذ ) .40

 اإلػالَ  ٚاالذظاي، ِعٍظ و١ٍح االداب ٚاٌرشت١ح، االواد١ِح اٌؼشت١ح فٟ اٌذّٔاسن.
غح ْٚ  دساثصٌاٌؼاللح ّغ اداسج االعرّاػٟ فٟ ي اظٚاٌرخ اشثواس ػثق ١ٌٚرغ(. "دٚس ا2014سج )ّشاْ، ١دٌٚس إ .41

و١ٍح ٚسج، ّٕشس غ١س غاٌح ّاعغر١صٞ"، سعاط ٚث١ٍ١ّٚدٚ، ١أٚس –س ئصاثاٌعي ٌٕماف اٌٙارع ااطاٍّٟ لؽاٌح ّرؼ

 س.ئصاٌعغ، اثاسّدٞ عاّؼح لاظ، ٌؼ١ٍاخ اغادساٌا

ْ غح ػ١ٕح ّدسا –العرّاػ١ح خ اٌؼاللااٖ فٟ سرأص١ٚالعرّاػ١ح خ اٌشثواالغ ٚاّداَ غرخ(. "ا2012َ )١سّس، ّإٚ .42

 س.ئصاٌعس، اٌخضض ٌؽااعاّؼح ٚسج، ّٕشس غ١س غاٌح ّاعغر١س"، سئصاٌعافٟ ٚن ٌفا١غثالغ ّٟٚ ّدّغرخ

 ١ِذا١ٔح"، أعرارج دساعح -اٌششاء لشاس اٌف١شٚعٟ ػٍٝ اٌرغ٠ٛك اشش (. "ل١اط2009) ػصّاْ ٠ٛعف، سد٠ٕح .43
ح، اٌخاط اٌضسلاء ظاِؼح فٟ اٌؼ١ٍا ٚاٌذساعاخ اٌؼٍّٟ اٌثؽس اإلداس٠ح، ػّادج ٚاٌؼٍَٛ االلرظاد ِشاسن، و١ٍح

 .االسدْ
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