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حتى اصررر ح   انتشررررو مواقع التواصرررل االجتماعي وارررل افراد المالتمع ما  اال تررر  او االنترن  ملخص:ال

مألوفة للمالتمع كواررريلة للتواصرررل االجتماعي  وهما النمو السرررريع ترررالع بنش الشرررركاو ونشرررا  حسررراباو لمواقع 

تهدف الورقة ال حثية الى ت ييا  التواصل االجتماعي وااتخدامها في عملياو التواصل مع عمائها وترويج منتالاتها.

اعي عا غيرها ما واررائل االعاا التيليدية الشرري  المه ياهلها    المميزاو التي تتمتع بها مواقع التواصررل االجتم

ت و  االنسررإ إ ا اعتمدو عليها المااررسرراو كوارريلة لجعا  التالاره. وايتررا تناول  النوامل التي تسرراعد مواقع 

لت نولوجيا التواصل االجتماعي لت و  فنالة في نشر االعا  وركزو على عامليا ااااييا هما توفر ال نية التحتية 

المنلوماو واالتصرررراالو وااررررتخداا الهوات  المكية لتصررررقع همع المواقع. اعتمد ال احثا  منهج ال ح  االاررررتن ا ي 

( ما  اب ومنسرررررروبي 215لتحليل ال ياناو المتاحة وايتررررررا منهج ال ح  الميداني و لي با تيار عينة تت و  ما  

االحصائي لتحليل بياناو المسع الميداني.  رج  الدرااة بندة جامنة الالوف وأيتا ااتخدا ال احثا  منهج ال ح  

جنلها  او  التقاعليةاالق اال ال  ير على ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي ما الالمهور وتميزها بصقة  نتائج منها:

واالتصررررررراالو قدرة عالية في نشررررررر االعا  التالاره ب قا ة. و    أ  لتوفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو 

 وانتشار الالواال المكي دور ك ير في ازدياد ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي.

 
 الالواال المكي  التسويق  ت  ة االنترن  : مواقع التواصل االجتماعي  االعا  المفتاحيةكلمات ال

 

The role of social networking sites on marketing by using it as 

Advertising media (Case study): Saudi Arabia (2001-2016) 
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Abstract: Social media penetrated among society through network and became popular 

media for communication. The rapid growth of these media encourage some companies 

to create account of social media so as to communicate with their customers and also used 

them as advertising tool to promote their products. The paper aims to explain advantages 

of using social networking sites when we compare it with traditional media. this 

advantages qualifies it to be suited if adopted by the institutions as advertising media. 

And also it investigates the factors that help social networking sites to be effective in the 

advertising Spread and focused on two main factors, providing of information technology 

and communications infrastructure and the usage of smart phones to browse these sites. 

The researchers adopted the research method of deductive analysis of available data and 

also approach survey and by selecting a sample of (215) of the students and staff of Al-

Jouf University, and researchers used statistical methodology for the analysis of the 

survey data. The results are: The turnout of using social networking sites from public 

make it active media to advertising. Providing of the infrastructure for communications 

technology and spread of smart mobile make it to be growth.  
Key word: social media, advertising, smart phone, marketing, internet. 
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 ( مقدمة:1)

الشرري  المه أصرر ح  مواقع التواصررل االجتماعي ا كثر ااررتخداا بيا الشرر اب حوال النالم 

أهلها أ  ت و  الوايلة ا نسإ لحمل اوعا  االل تروني و اصة بند تراجع الواائل التيليدية التي 

تسررررتخدا في اوعا  التالاره. إ  التاور السررررريع في ت نولوجيا المنلوماو واالتصرررراالو ماتررررر 

ك يرع وانسإ وايلة  للتوجه نحو التسويق االل تروني المه ينتمد على ت نولوجيا المنلوماو بصورة

لحمل اوعا  االل تروني هي مواقع التواصل االجتماعي لتمتنها بصقة التقاعلية واالنتشار الوااع. 

وهما النمو الهائل لمواقع التواصل االجتماعي ااهم  فيه عدة عناصر منها ال نية التحتية لت نولوجيا 

  المكية واالزدياد ال  ير في االتتراك في المنلوماو واالتصاالو وزيادة انتشار االنترن  والهوات

إ  قتا  عدد ك ير ما  النااق النريش المتنيل زاد ما فرص ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي.

المسررررررتخدميا  وقاتهم في مواقع التواصررررررل االجتماعي ياهلها إلى إ  ت و  أكثر الواررررررائل اتاحة 

فروض الدراارة وهي: لما ا لم تنتمد الشرركاو لمشراهدة االعا . ويار  ال ح  اارةلة تاليإ على 

على مواقع التواصل االجتماعي بصورة أواع في اوعاناو التالارية وبنا  الصورة المهنية الاليدة 

والمشاهدة المت ررة  التيليديةللشركة واالاتقادة ما صقة التقاعلية التي تتميز بها ميارنة مع الواائل 

 ع لهمع المواقع ما ومستخدميها.لجعا  التي تتيحها مدة التصق

تناوال ال ح  فحص دور مواقع التواصرررررل االجتماعي كواررررريلة أفترررررل النتشرررررار اوعا  

االل تروني باالاررررررتقادة ما ال نى التحتية واوق اال ال  ير على ااررررررتخداا الهوات  المكية. تم ا تيار 

قع التواصل االجتماعي في نشر درااة حالة الممل ة النربية السنودية. لتسليل التو  على دور موا

اتخدا ال احثا  منهج ال ح  المسحي و لي ما  اال ا تيار عينة ما مالتمع  اوعا  االل تروني. ا

 ال ح  وهي  اب وموظقي جامنة الالوف. 

 

 مشكلة البحث:

بنش وارررائل نشرررر االعا  تأ رو كثيرا بثورة المنلوماو واالتصررراالو واصررر ح  مواقع 

ي على ت  ة االنترن  يزداد تداولها بصورة ك يرة. واتارو كثير ما الدراااو التواصل االجتماع

وال حوث الى تراجع اارررتخداا كثير ما وارررائل االعاا التيليدية في ظل انتشرررار تررر  او االنترن . 

 تتمثل مش لة ال ح  في السااال الرئيسي هو:

فنالة ا ا تم ااتخدامها كوايلة هل هناك دور لش  او التواصل االجتماعي في نشر االعا  بصورة 

 لجعا ؟ 

وااةلة فرعية تتنلق بالنوامل التي يم ا ا  تساعد مواقع التواصل االجتماعي في ادا  دورها كوايلة 

 لجعا  وهي:

 هل هناك دور النتشار الهات  المكي في زيادة مندال ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي؟  /1

التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصاالو في زيادة مندال تصقع مواقع  هل هناك دور لتوفر ال نية /2

 التواصل االجتماعي؟

لججابة على اارررةلة ال ح  قاا ال احثا  بوفرررع فروض ال ح  لت ييا دور مواقع التواصرررل 

 تم ااتخدامها وايلة لجعا . إ ااالجتماعي في انتشار وفنالية االعا  

 

 فروض البحث:

 واقع التواصل االجتماعي كوايلة اعانية له دور في انتشار االعا  االل تروني ااتخداا م /1

توجد عاقة بيا توفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصرررررراالو ومندال تصررررررقع مواقع  /2

 التواصل االجتماعي.
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 جتماعي.توجد عاقة بيا انتشار الالواال المكي وازدياد مندال ااتخداا مواقع التواصل اال /3

 

 أهمية البحث:

في تغير مستمر وارعة ك يرة وتتالإ ما المسوقيا مراق تها بااتمرار  الت نولوجيةال يةة 

لااررتقادة ما القرص التي تنتج منها  ومواقع التواصررل االجتماعي ما الواررائل الالديدة التي تولدو 

ما همع ال يةة ولها مندال نمو عالي ما  اال اق اال الناس عليها  واهمية ال ح  ـرررررررررتأتي ما تسرررليل 

حص اارررتخدامها كواررريلة لجعا  لاارررتقادة ما ما تتميز به ما صرررقاو تسررراعد الترررو  عليها وف

 المسوقيا في نشر اعاناتهم التالارية. ووفع ااتخدامها فما ااتراتيالياو التسويق.

 

 منهج البحث: 

 اعتمد الباحثان على مناهج البحث االتية:

ة المتوفرة في تيارير المنظماو منهج ال ح  االاتن ا ي و لي ما  اال تحليل ال ياناو الثانوي /1

 الدولية والمااساو  او الصلة.

منهج ال ح  المسحي و لي با تيار عينة ما مالتمع ال ح  الم و  ما  اب ومنسوبي جامنة  /2

 تاليإ على فروض ال ح . اات انةالالوف و ر  

 

 الدراسات السابقة:

زوايا عدة. منها درااة دور تناول  بنش الدراااو السابية مواقع التواصل االجتماعي ما 

اياحي دولي سويق مصر كميصد  سميع  مواقع التواصل االجتماعي في ت تناول   (.2012  ع د ال

الدرااة مقهوا مواقع التواصل االجتماعي ودورها كوايلة تستخدا لتسويق مصر كميصد للسياحة 

تناوال ال اح  عينة مختلقة وكي  يم ا ااررتغالها لما تتمتع به ما مميزاو تسرراهم في نالا  الق رة و

والخ را  و اب كلية السررياحة و ر  ااررت يا  تناوال فروض ال ح  و لي للتنرف  ا كاديميياما 

حوال الالهاو الميترحة لليياا بدور مهاا التسررويق للسررياحة الوافدة ع ر مواقع التواصررل  آرائهمعلى 

ي ين غي  رحها ع ر مواقع التواصررل االجتماعي. وايتررا منرفة ارا  الم حو يا تالاع المنلوماو الت

 رج  الدراارررة بندة ميترحاو منها: ميتر  انشرررا  واالجتماعي لالمب السررريا  للتقاعل مع الموقع. 

قسم للتنشيل السياحي ع ر مواقع التواصل االجتماعي. وايتا ميتر  للتنشيل السياحي ع ر مواقع 

تغاال مواقع التواصل لترويج السياحة ابرزو الدرااة اهمية ااو التواصل االجتماعي المتخصصة.

 لدولة مصر  ارجيا ودا ليا وكي  االاتقادة ما مواقع التواصل في  لي.

تناول  دور التسويق ع ر ت  او التواصل االجتماعي في ادرة الناقة مع  الدراسة الثانية

 (.2014الديا   نور  الزبو  وكان  لدرااررررررة حالة متناملي قاات الهات  المحموال النياال بالالزائر

تناول  الدرااة مقهوا مواقع التواصل والتسويق ع ر مواقنها االكثر تهرة وهي القيس وك وتويتر 

وقوقل بلس. ركزو الدرااررة على دور مواقع التواصررل االجتماعي في ترويج وابراز دورها القناال 

تناول  الدرااة عينة ما في الحوار بيا المنتج والمستهلي المه تتيحه همع المواقع ورفا  الزبو . 

ت  او التواصل االجتماعي ب ل فةاو المالتمع الالزائره.  مالتمع ال ح  المه يت و  ما مشتركي 

الدرااررررة تناول  تررررركاو قاات الهات  المحموال درااررررة حالة. ا تارو الدرااررررة عينة ما مالتمع 

لياليإ على  ما متت ني صرررررقحاو ترررررركاو الهات  المحموال. تم  ر  اارررررت يا  120ال ح  بندد 

و رج  بنتائج منها: تنت ر مواقع التواصرررل االجتماعي واررريلة  تسرررا الو ال ح  و  او القروض.

اهم  أحدبامتياز لتسررررويق المنتالاو والخدماو. تمثل االعاناو ع ر ترررر  او التواصررررل االجتماعية 

 الم وناو االاااية في التسويق ع ر ت  او التواصل االجتماعي 
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ننوا  ا ر المحتوى االعاني في مواقع الش  او االجتماعية على اتالاهاو ب الدراسة الثالثة

المسررتهل يا نحو النامة التالارية  حالة تررركة االتصرراالو السررنودية( تناول  الدرااررة الناقة بيا 

المحتوى االعاني وعاناو تركة االتصاالو السنودية في مواقع التواصل االجتماعي واتالاهاو 

اع عامتها التالارية و رج  بندة توصررياو منها اهمية ااررتقادة تررركة االتصرراالو المسررتهل يا تال

 .(2013السنودية ما مواقع التواصل االجتماعي في االعا  عا منتالاتها  صالع وا ريا 

 

 ( االطار النظري:2)

 ( التسويق:1 – 2)

مصرررردر  ا  التسررررويق هو النشررررا  المه تنتمد عليه الشررررركاو في انشرررراتها المختلقة وهو

ايراداتها وقيمتها السرررروقية. إ  التسررررويق في جوهرع عملية ت ادال بيا  رفيا ااررررااررررييا هما المنتج 

( وهما الت ادال ييوا على تيديم 23ا 2006والمسررررتهلي النهائي والمشررررتره الصررررناعي.  المسرررراعد  

 دفنه المستهلي.المنتج للسلنة او الخدمة الى المستهلي وت ات حاجته ورغ ته ميابل م لغ ما الماال ي

سويق الحدي  المه  سويق بندة مراحل تاور ما  الها حتى وصل مقهوا الت مر مقهوا الت

ينت ر ا  المستهلي هو الننصر االاااي في عملية التسويق  لما ركز هما المقهوا على منرفة رغ ة 

افق مع همع المسررررتهلي وما هي المواصررررقاو في المنتج التي تشرررر ع رغ ته  م تصررررميم المنتج بما يتو

( ولتحييق همع الغاية ركزو الشرررركاو على دراارررة ارررلوك المسرررتهلي 2016الرغ ة. ح يإ وا ر 

واكدو كثير ما الدرااررراو ا  اررر إ نالا  ترررركاو ك رى وتميزها كا  اارررااررره التنرف المسرررتمر 

لرغ او المسرررتهلي وانتال ارررلع تل ي همع الحاجاو والرغ او واعت رو ا  الرغ او والحاجاو هي 

 (.2009اة ال داية  ه عملية تسويق.  ااند  ياار ع د الحميد , ني

ا  الت ادال المه ييوا علية التسررويق يرت ز على اربنة عناصررر ااررااررية يتم ع رها النشررا  

 التسوييي وهي ما ينرف بمزيج التسويق وهي: 

يمثل السلنة او  : هو االااس ونياة ال داية التي تنتمد عليها بيية النناصر اال رى. هوالمنتج /أ

الخدمة التي ييدمها المنتج او المسوق للمستهلي اال ير او المشتره الصناعي  ويالإ ا  يتم تصميمها 

ما وجهة نظر المستهلي باوفافة الى الالوانإ القنية التي تيوا بها ادارة االنتال. وللمنتج عناصر 

نها دور في عملية التسويق للمنتج. ويمر يت و  منها وهي التغلي  والنامة التالارية والتمييز ول ل م

المنتج بدورة حياة ت دأ بمرحلة التيديم  م مرحلة النمو  النتج وا يرا مرحلة التدهور. وهمع النناصر 

 يتم ما  الها وفع ااتراتيالية للمنتج.

: حتى تتم عملية الت ادال في التسويق البد ما وفع قيمة لهما المنتج. والييمة التي يدفنها ب/التسعير 

المستهلي للمنتج ميابل حيازة السلنه تسمى السنر. والسنر المه يدفنه المستهلي او المشتره 

هناك  الصناعي يتتما كافة المنافع التي يحصل عليها المشتره بما فيها المنافع المادية والمننوية.

عدة  رق تت نها الشركاو لوفع السنر وهي تتد ل فيها عدة عوامل اهمها الت الي  للمنتج. وايتا 

يتأ ر وفع التسنير بالمنافسة اليائمة في اوق السلنه وتلنإ نظرية النرض والالإ دورا ك ير في 

(. وهناك 62ا 2010حالة المنافسة ال املة حي  يتحدد السنر عا  ريق نياة تواز  السوق  حنه 

 ااتراتيالياو عدة تصممها الشركاو لوفع السنر لمنتالاتها. 

: البد ما التواصل بيا قا ي الت ادال في التسويق وهما المنتج والمستهلي حي  ييوا ج/ الترويج

المنتج بإعاا المستهلي والمشتره الصناعي بوجود السلنة او الخدمه وهمع االلية في التسويق تسمى 

ينرف باالتصاالو التسوييية المت املة. للترويج دور ك ير في نيل المنلوماو  أص ع الترويج والمه

عا السلنة والتأ ير على المستهلي وبنا  اتالاع موجإ ما  اال بنا  صورة  هنية ايالابية عا المنتج 

والمااسة. وللترويج عدة عناصر وهي تتمثل في االعا  وال يع الشخصي وتنشيل الم يناو 

 ا(2009.  ع د الحميد  والدعاية
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عملية الت ادال حتى ت تمل عملية ال يع والشرا  البد ما آلية لنيل السلنة ما  إ ارفي  د/ التوزيع:

ا( وهمع المهمة ييوا بها عنصر 2009المنتج للمستهلي لخلق المنقنة الزمانية والم انية  التمور 

هما انتياال السلنة والخدمة ما المنتج  المزيج التسوييي وهو التوزيع. وينتمد في  لي على محوريا

الى المستهلي ع ر ما يسمى بيناة التوزيع التي تتأل  ما عدة وااا  ييومو  بنيل السلنة ما منا ق 

االنتال الى منا ق االاتهاك. والمحور الثاني هو الالانإ الماده وهو ما يسمى بالتوزيع المادى 

وايتا ما الدفع الخلقي هو ايصاال المواد الخاا ليتم وهو حمل السلع على واائل النيل وتخزينها 

 تصنينها.

همع النناصررر االربنة تت امل مع بنتررها ليتم نشررا  التسررويق المه ي نى على الت ادال. ول ل 

عنصرررر ما عناصرررر المزيج التسررروييي  اة اارررتراتيالية تتناغم مع اهداف الخاة التسررروييية والتي 

 بدورها تت امل مع اهداف المااسة.

 العالن: ا

االعا  هو االتصرراال غير الشررخصرري مدفوت االجر وييوا بتيديم منلوماو السررلنة والخدمة 

تأ ير واالقنات. عناصررررررر الترويج  أحد( وهو 2009 ع د الحميد  للالمهور المسررررررتهدف بغرض ال

الرئيسرررية واهمها وييوا بنيل المنلومة عا المنتج للمسرررتهلي المسرررتهدف عا  ريق صرررياغة رارررالة 

تخا إ المسررتهلي وتا ر فيه حتى يصررل مرحلة ا تيار السررلنة وترررائها. وهمع الراررالة حتى  فنالة

تاده الغرض البد ا  تلق  انت اع المسررررررتهلي اوالك ليدرك ما تحويه ما منلوماو وتيننه وال يتم  لي 

ي إال ا ا قمنا بدراارررة المسرررتهلي المسرررتهدف حتى نتنرف على االتررريا  التي تا ر عليه لتترررمينها ف

الرارررررررالة. في صررررررياغة الرارررررررالة البد ما مراعاة كل الالوانإ القنية ما حي  الننوا  والميدمة 

والما راو القنية المصاح ة لالمب االنت اع ومخا  ة الشنور الدا لي للمستهلي وتثير الحاجة للسلنة. 

الة ما إ   البد ما وارررريلة تحمل همع الرارررر والراررررالة الناجحة هي التي تترك ا ر في المسررررتهدف.

المراررل وهو المنتج الى المسررتي ل وهو المسررتهلي. وهمع الوارريلة تلنإ دور ك ير في فنالية االعا  

وتحييق اهدافه. ال تيار الوايلة المناا ة لجعا  البد ما المقافلة بيا واائله المتاحة على ااس 

عنها.و همع االارررس تنسرررالم مع وفرررع المنظمة والمسرررتهدفيا بالرارررالة والسرررلنة التي يتم االعا  

 اكثرها ااتخداما هي الت الي  ومندال المشاهداو لجعا . هناك نوعيا ما الواائل تستخدا وهي:

واائل تيليدية: وهي الواائل التي ال تنتمد في ااتخدامها بصورة ااااية على ت نولوجيا  /1

ا ما الواائل التي المنلوماو واالتصاالو مثاال التلقزيو  واال اعة والالرائد والمالاو وغيره

 تستنمل في نشر االعا .

واائل حديثه: وهي الواائل تنتمد بصورة رئيسية على ت  ة االنترن . واالعا  نقسه اص ع  /2

ينرف باوعا  االل تروني مثل مواقع االعا  في االنترن  التي تستخدمها الشركاو في مواقنها 

 وت  او التواصل االجتماعي.

: وهو ينتمد بصورة كاملة على ت  ة االنترن  ولالأو اليه الشركاو لما يتميز نياالعالن االلكترو

به ما صقاو كثيرة منها صقة االنتشار ال  ير والسرعة في الوصوال وقلة الت الي  ميارنة بالواائل 

 اال رى.

 ويأتي في عدة صور منها: 

ا  موقع ال تروني يتم ما مواقع الشركاو على ت  ة االنترن : قام  كثير ما الشركاو بإنش /1

  اله التواصل مع النما  واعا  السلع والرد على ااتقساراتهم بصورة فوريه.

محركاو ال ح  على ت  ة االنترن : هي مواقع لش  ة االنترن  تظهر فيها إعا  الشركاو  /2

 و لي ميابل اجر.

االل تروني ما جهة الشركاو التي ال ريد االل تروني: وهو ظهور للراائل االعانية على ال ريد  /3

 تيوا بدفع م الغ للشركاو المنظمة لهمع الراائل.
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و يتميز االعا  االل تروني بندة صقاو تتمثل في كثافة االنتشار وقلة الت الي  وارعة الوصوال 

 للمستهلي وصقة التقاعلية بيا المرال والمستي ل للراالة..و يم ا متابنة نتائاله بصورة فورية. 

 ( شبكات التواصل االجتماعي:2-2)

هي مواقع على ترررر  ة االنترن  بدأو بتيدا  دمة التواصررررل بيا افراد المالتمع ع ر ترررر  ة 

وكا  التواصل فيه محدود بيا مالموعاو  2003عاا  my spaceاالنترن  وكان  ال داية هي موقع 

لها تتيع للمسرررتخدا ت ادال محددة. تاورو همع المواقع بقترررل التا يياو التي تتررراف اليها وما  ا

االرا  والصررررررور والقيديوهاو وهما جنل االق اال عليها بصررررررورة ك يرة تظهر في مواقنها واكثرها 

face book  م تلته عدة مواقع تم ااتخدامها في التواصل االجتماعي. 2004عاا  

ا بندد 2004ما اكثر مواقع التواصل االجتماعي ااتخداما. كان  بداية ظهورع عاا  فيسبوك: /1

محدود ال يتالاوز مليو  مشترك وكلما تزداد التا يياو التي تتيع للمستخدا التقاعل مع اصدقائه تزيد 

وافاف  ال اميرا وغيرها ما االفافاو  2008اعداد المشتركيا. حي  ا لي  الشركة الدردتة في 

شتركيا عندما ااتحو و التي كا  لها اال ر ال  ير في االق اال على موقع فيس وك. وازداد عدد الم

 ا. 2014على واتساب في 

 ( 2015 – 2004( المشتركيا في موقع فيس وك  1جدوال رقم  

 عدد المشتركين  العام عدد المشتركين  العام

 مليون 600 1/12/2010 مليون 1 1/12/2004

 مليون 850 6/11/2011 مليون  6 1/12/2005

 واحد بليوناكثر من  4/10/2012 مليون 12 1/12/2006

 بليون مستخدم في اليوم  24/8/2015 مليون 58 1/12/2007

   مليون  360 1/12/2009

 

% بيا 43.5انتشر ااتخداا فيس وك في الممل ة النربية السنودية بمندالو عالية حي  بلغ 

السرررر ا . و لي لما تميزو به الممل ة النربية السررررنودية ما بنية تحتية ارررراهم  في انتشررررار مواقع 

س وك للتواصل مع  اتخدم  المااساو في الياات الناا والخاص مواقع في التواصل االجتماعي. ا

  واالل  نسإ عالية في هما الشأ  حي  اتارو درااة اوق االتصاالو وتينية المنلوماو النما

% ما المااساو التي تم ااتااعها أفادو بأنها تستخدا موقنها فيس وك للتواصل 81ا ا  2014

 (.2014مع جمهورها. هيةة االتصاالو وتينية المنلوماو  

  

ا.ييدا الموقع  دمة التدويا  21/3/2006أاس  في :احدى ت  او التواصل االجتماعي تتويتر /2

حرف للراالة وتسمى التغريدع. وهي وايلة للتواصل بيا افراد المالتمع.  140بما ال يزيد عا 

وافيق  له تا يياو زادو ما نمو ااتخدامه وال ا ا  النالم حي  بلغ عدد المستخدميا مليو  

س نشا ها والالدوال ادناع ي يا درجة التقاعل بيا . ينتمد على التغريداو في قيا2014مستخدا عاا 

 االعتا .

 (2013 – 2007( تغريداو تويتر في اليوا للقترة  2جدوال رقم  
 عدد التغريدات في اليوم العام عدد التغريدات في اليوم العام

 مليون تغريده 200 2011 تغريده 5000 2007

 مليون تغريده 340 2012 تغريده 300000 2008

 مليون تغريده 500 2013 مليون تغريده 2.5 2009

   مليون تغريده 25 2010
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ية السررررررنودية ما الدوال االكثر ااررررررتخداا لموقع تويتر وكا  نسرررررر ة  تنت ر الممل ة النرب

ا  قم  2015% في عاا 53المسررررتخدميا النشررررايا لتويتر ما اجمالي مسررررتخدمي االنترن  بلغ  

وااررررررتخدمته كثير ما المااررررررسرررررراو في الياات الناا   (4رواد التواصررررررل االجتماعي النرب ص 

 والخاص للتواصل مع الالمهور المستهدف.

 ( البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:3 -2)

تنت ر الممل ة النربية السرررنودية ما الدوال التي اهتم  بال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو 

 2012مليار لاير وفي عاا  21م لغ  2002صررراالو في عاا واالتصررراالو وانقي  على  دماو االت

 2011مليار لاير وظهر نتائج هما االهتماا في ماتررررررراو ترتي ها بيا دوال النالم في عاا  94بلغ 

الى الحادية والثا و  في ماتر جاهزية الش  ة و هيةة  2012الرابع والثا و  وتحسا ترتي ها عاا 

 (2012االتصاالو وتينية المنلوماو  

إ  االعداد الاليد لل نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصررراالو هو االاررراس المه ينتمد 

علية انتشررررررار االنترن . وما  اال توفر ترررررر  او االنترن  تتوفر  دماو الياات النريش الثاب  

ة النربية والمتنيل. وهما التوفر لانترن  وانخقاض االارررنار يحقز الياات الناا والخاص في الممل 

السرررنودية الارررتخداا االنترن  في انشررراتها. وبتوفر همع ال نية التحتية يزداد مندال انتشرررار االنترن  

وارررل اررر ا  الممل ة النربية السرررنودية واارررتخداا االجهزة التي تنتمد عليه مثل اجهزة الحااررروب 

 والهوات  المكية. 

ل االجتماعي وكلما كان  متوفرة زاد عدد : هي التي تنتمد عليها مواقع التواصشبكات االنترنت /1

ويرت ل مندال انتشار مواقع التواصل االجتماعي  المشتركيا وزاد مندال تصقع مواقع التواصل.

 بانتشار ت  او االنترن  حي  يوجد مندال انتشار عالي في الدوال المتيدمة ميارنة بالدوال النامية.

يصل عدد المستخدميا لش  او  2015اية عاا ورد في تيارير االتحاد الدولي لاتصاالو ا  بنه

(. لملي نالد itu , 2015,1  بليو  ما الدوال الصناعية 2بليو  مستخدا منها  3.2االنترن  في النالم 

وأيتا  إ  اقل مندال النتشار ت  او التواصل االجتماعي يرت ل بالدوال النامية مثل دوال أفريييا وآايا.

على ال نية التحتية التي توفر ت نولوجيا المنلوماو واالتصاالو انتشار ااتخداا االنترن  يتوق  

بصورة تسمع بتوفرها للمستخدميا وما وفرته الممل ة النربية السنودية ما بنية تحتية قوية أدو إلى 

 ا2016% وال ا ا  الممل ة النربية السنودية في علم 64.7انتشار ااتخداا االنترن  بمندال 

 internet worldststs,2016.) 

: ينت ر الهات  المحموال ما الواائل التي وجدو ق وال وااع بيا ا ا  النالم الهاتف المحمول /2

(. هما النمو ال  ير في ااتخداا itu , 2015  2015% عاا 97وانتشرو بصورة ممهله حي  بلغ 

رغ ة الهات  المحموال و اصة االجهزة المكية كا  نتيالة لسهولة حملة والتا يياو التي تش ع 

وأظهر ااتخداا الهوات  المكية  المستهلي الشي  المه جنله يتقوق على بيية االجهزة في االاتخداا.

في الممل ة النربية السنودية نموا ك يرا حي  بلغ نس ة االنتشار لاتصاالو المتنيلة على مستوى 

نن س على ااتخداا ( وهما النمو ال  ير ي1438ا  النشرة االل ترونية 2016% في عاا 153الس ا  

% 99أ   ت  او التواصل االجتماعي. اظهرو درااة الهيةة الو نية لاتصاالو وتينية المنلوماو 

ما جميع مستخدمي االنترن  في الممل ة النربية السنودية يستخدمو  مواقع التواصل االجتماعي. 

السنودية الخدماو  وما النوامل التي زادو ما انتشار الهات  المحموال في الممل ة النربية

االل ترونية للموا نيا التي  رحتها الح ومة على بواباو الش  ة النن  وتية وانزل  لها تا يياو في 

 (2012الهوات  المكية جنلتها متاحة واهلة االاتخداا.  هيةة االتصاالو وتينية المنلوماو  

 عي:استخدام مؤسسات القطاع العام والخاص لمواقع التواصل االجتما /3

تأقلم  في عالم ارررررريارو فيه  ورة ت نولوجيا المنلوماو على منظم مناحي الحياة وحتى ت

الماارررررسررررراو مع همع ال يةة الت نولوجية اررررررينة التغير اتاله  كثير ما ماارررررسررررراو الياات الناا 



 

 2018 (28  9  ماللة ا كاديمية ا مري ية النربية للنلوا والت نولوجيا -أماراباك 64

 

 

والخاص الي التواصل مع جمهورها ع ر الواائل االل ترونية. وااتخدم  منظم المااساو مواقع 

% ما 80الجتماعي للتقاعل مع جمهورها. واظهرو دراارررة للشرررركاو االارررترالية ا  التواصرررل ا

مالموت الشررررررركرراو التي ترررررررراركرر  في الرردرااررررررررة بررأ  لهررا حتررررررور في مواقع التواصررررررررل 

(. وتنت ر الممل ة النربية السررررررنودية ما الدوال senses social report ,2015 pاالجتماعي. 

حي  انزل  النديد ما  دماتها للموا نيا ع ر بواباو تررررر  ة  الرائدع في تيديم الخدماو االل ترونية

االنترن . وهمع ال يةة الت نولوجية تزيد ما اارررتخداا همع الماارررسررراو لمواقع التواصرررل االجتماعي 

 للتقاعل مع جمهور ما المستقيديا ما الخدماو لمنرفة رفا المستهدفيا بالخدمة. 

اتخداا االنترن  في الممل ة النرب س ا  حتى بلغ انتشر ا سنودية وال ال % عاا 64.7ية ال

ا و لي نتيالة ال نية التحتية التي وفرتها دولة الممل ة النربية السرررررنودية وهما االنتشرررررار دعم 2016

جانإ ااررررتخداا الهات  المكي وغيرع ما االجهزة اللوحية لسررررهولة حملها حتى بلغ انتشررررار النااق 

ل يةة الت نولوجية تحقز انتشررررار التالارة االل ترونية % واررررل السرررر ا . همع ا106النريش المتنيل 

حي  اتررررررراراو درااررررررراو اقتصرررررررادية الى نمو ك يرا في التالارة االل ترونية وا  حالم التناماو 

ا( إ  انتشررار التالارة االل ترونية ينتمد 2014االل ترونية ييارب المليار لاير تررهريا  الالزيرة ن   

والنمو المتسارت المه اظهرته مواقع التواصل االجتماعي  يرع.على االعا  االل تروني بصورة ك 

 وتميزها بالتقاعلية ميارنة بالواائل التيليديه مما جنل المنظماو اتخدمها للتواصل مع جمهورها.

 

 ما تتميز به مواقع التواصل االجتماعي:

 او تتميز مواقع التواصرررررل االجتماعي بالتقاعل بيا المرارررررل والمسرررررتي ل وهي رارررررائل 

اتالاهيا ع س وارررائل االعاا التيليدية. تشرررارك اال راف في مواقع التواصرررل االجتماعي بالتن ير 

وتتميز ايتررررررا بسرررررررعة  عا آرائهم ب ل حرية وهمع الميزة جنل  االق اال عليها يزيد بوتيرة عالية.

سوقيا يلتقتو  همع الميزاو جنل  الم االنتشار وكثافة التغاية و لي العتمادها على ت  ة االنترن .

اليها لااتقادة منها في الترويج لمنتالاتهم ومااساتهم. وبما ا  ا تيار وايلة االعا  التالاره ت نى 

 على المقافلة بيا واائل االعاا المختلقة وتنتمد في  لي على عدة عناصر اهمها:

 درجة الوصررررروال لالمهور المسرررررتهل يا المسرررررتهدف  التغاية الشررررراملة لهم  درجة ت رار 

المشرررراهدة لجعا . ودرجة اال ر. همع النناصررررر تالنل مواقع التواصررررل االجتماعي اكثر كقا ة في 

ومواقع التواصل االجتماعي تميزو بهمع النناصر حي  نالدها تغلغل وال  نشر االعا  التالاره.

  السررررر ا  بنسررررر ة ك يرة متقوقة على وارررررائل االعاا التيليدية. وفي مالاال ت رار المشررررراهدة نالد ا

ااو ا   تارو بنش الدرا المتصقحيا لمواقع التواصل االجتماعي ي لغ درجة عالية ما الت رار وا

مليو ( ما ارر ا  النالم ينانو  ما إدما  تصررقع مواقع التواصررل االجتماعي  400هناك ما ييارب  

ن   ية بي2015 الالزيرة  قاعل بالت ماعي تتميز  فإ  مواقع التواصرررررررل االجت ما ما حي  اال ر  ا (. ا

اال راف المشرررررراركة وهما ياده الى ت ادال االرا  ويزيد ما التيارب بيا اال راف المشرررررراركة في 

الحوار وما  اال هما التقاعل يسررتايع المنلا ا  يييم رأه المسررتهلي فوريا واحصررا  الميا تقاعلوا 

ة ما ا ر مع االعا  بصورة اهلة وارينة ع س الواائل التيليدية التي تحصل على التغمية الراجن

االعا  بند فترة  ويلة وت و  النتائج تيري ية. بما ا  الت نولوجيا د ل  منظم مناحي الحياة بدأو 

كثير ما الشررررررركاو ت ح  عا واررررررائل ت نولوجية تتواصررررررل ع رها مع عمائها ت و   او كقا ة 

 ليها يتناقص. وتقاعل اكثر ما الواائل التيليدية المستخدمة التي اص ع االق اال ما هما الاليل ع

ما  اال ما تميزو به مواقع التواصررل االجتماعي أد ل  بنش الشررركاو ااررتخداا بنش 

 ت  او التواصل االجتماعي فما واائل االعا  المتاحة.
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 ( تحليل البيانات إلثبات الفروض: 3)

 ( تحليل البيانات الثانوية المتاحة إلثبات الفروض:1 -3)

التواصل االجتماعي كوسيلة اعالنية له دور في انتشار االعالن  استخدام مواقع: الفرض االول

. ونتناوال هما الدور في محوريا: المحور ا وال: مندال االنتشار النالي في ااتخداا مواقع االلكتروني

التواصل االجتماعي وال ا ا  النالم حي  اظهرو التيارير ا  نس ة انتشار ااتخداا مواقع التواصل 

 ا.2014% في عاا 26 االجتماعي بلغ 

 (2013 – 2004( مندال ااتخداا مواقع التواصل  4جدوال رقم  

 االستخدام العام معدل االستخدام العام موقع التواصل

,facebook 2004 1 بليون مستخدم في اليوم 1 2015 مليون مستخدم 

Twitter 2007 5000 مليون تغريدة في اليوم 500 2013 تغريدة في اليوم 

LinkedIn 2012 175 مليون مشترك   

 

 

ما  اال الالدوال اعاع نخلص باالتي: نسررررر ة النمو النالي لهمع المواقع ونسررررر ة االنتشرررررار 

ال ثافة عندما يت ادال المشررررررتركو  الراررررررائل مع  ازديادالوااررررررع لمواقع التواصررررررل حوال النالم مع 

اصدقائهم. بما ا  مواقع التواصل االجتماعي اعاع بها تصميم يسمع بنشر االعا   هما باوفافة 

الى ال ثافة النالية ودرجة النمو المتسرررررارعة مما يالنل مواقع التواصرررررل االجتماعي قادرة ا  ت و  

المسررتهدفيا باوعا  وهما ينت ر احد عوامل نالا  وارريلة منصرراو لنشررر االعا  بنسرر ة ك يرة الى 

االعا  في مالاال التغاية ال  يرة. وايترررررررا مندال االاررررررتخداا النالي في القةاو النمرية المختلقة 

لمواقع التواصررل االجتماعي و اصررة القةاو النمرية لل الغيا التي تتصرراعد بنسرر ة ااررتخداا اكثر ما 

 القةاو اال رى.

 نما ل الاتخداا ال الغيا لمواقع التواصل االجتماعي: (5جدوال رقم  

 العام نسبة المستخدمين  الفئة العمرية الموقع م

 2014 % 90 (29 – 18) الواليات المتحدة االمريكية 1

 2013 %92 (24 – 16) بريطانيا 

 2013 %77 (34 – 16) الوطن العربي 

 

عالية له دالله على ا  المسررتهدفيا في المسررتي ل انتشررار ااررتخداا همع القةة النمرية بصررورة 

اليريإ ما المسرررتهل يا هم الميا يسرررتخدمو  مواقع التواصرررل االجتماعي. لما على الشرررركاو التي 

 تسنى ل قا ة االعا  عليها ااتخداا منصاو التواصل االجتماعي كواائل لجعا .

وايتررررا مندال التصررررقع النالي المه تشررررير إلية التيارير بأ  هناك مندالو عالية للزما في 

اة اوق االتصاالو  تارو درا التصقع ما منظم المستخدميا لمواقع التواصل االجتماعي حي  ا

% 43اظهرو نتائج الدرااررررة ا   2015التي قام  بها هيةة االتصرررراالو وتينية المنلوماو في عاا 

ميا لمواقع التواصل االجتماعي ييتو  ااعتيا او اكثر يوميا في تصقع مواقنهم وهما ما المستخد

ياده الرتقات مندال ت رار مشراهدة االعا  ويصرإ في اتالاع كقا ة مواقع التواصرل االجتماعي في 

 نشر االعا .
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 المحور الثاني: نمو استخدام الشركات لمواقع التواصل االجتماعي.

ش الدرااررراو ما منظماو تهتم بدراارررة تررر  او التواصرررل االجتماعي ورد في تيارير بن

% ما 48( جا و بنترررها تشرررير الى ا  kellenبوااررراة   وأمري يةاجري  على منظماو اوربية 

الشررررركاو افادو با  ادارة ترررر  او التواصررررل االجتماعي عندها تدار دا ليا تح  مسرررراولية مدير 

% ما الشررركاو االوربية التي تم ااررتااعها في الدرااررة افادو بأنها 56االتصرراالو. ايتررا نسرر ة 

 (.kellen,2015,p12,23تدير ت  او التواصل دا ليا. 

% ما مالموت الشررررركاو ال  يرة التي 80ااررررة للشررررركاو االاررررترالية افادو بأ  و في در

 senses , social report (تررررارك  في ال ح  لها حتررررور في ترررر  او التواصررررل االجتماعي.

,2015 p) . هما ماترررر على قناعة نسررر ة عالية ما المنظماو بأهمية تررر  او التواصرررل االجتماعي

% ما المنظماو 86% ما المنظماو االمري ية و94ة ا  نسرر ة وايتررا ما نتائج الدراارر لنشررا ها.

االوربية التي تم ااررررتااعها افادو بأ  ارررر إ ااررررتخدامها لشرررر  او التواصررررل االجتماعي هو بنا  

( هما ماترررررر على قدرة مواقع التواصررررل kellen,2015,p18,29صرررررورة ترررررخصرررررية المنظمة.  

لمنظماو وجمهور المسررررررتخدميا لمواقع التواصررررررل االجتماعي على التأ ير اليائم على التقاعل بيا ا

االجتماعي. منظم الخدماو الح ومية في الممل ة النربية السرررررنودية تم تنزيلها علي بواباو تررررر  ة 

االنترن  وتتم ع ر تا يياو يتم انزالها في االجهزة التي تتنامل مع ترررررر  او االنترن  و اصرررررررة 

اتنان  منظمها الهوات  المكية وحتى تنرف همع المااساو مدى  رفا النميل ما همع الخدماو ا

بااررررتخداا مواقع التواصررررل االجتماعي. ا   تسررررتايع ا  تيوا ترررر  او التواصررررل االجتماعي بدور 

الوارررريلة الناجحة لنشررررر االعا . وكل التحليل للمنلوماو الثانوية المتاحة في مواقع المنظماو  او 

 نتائاله تث   القرض االوال. الصلة

 

ني: توجد عالقة بين توفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومعدل تصفح مواقع الفرض الثا

 التواصل االجتماعي 

تنتمد تررررر  او التواصرررررل االجتماعي على تررررر  ة االنترن  والتي ال تتوفر إال بتوفر ال نية 

اررررررائل لما توجد عاقة  ردية بيا مندال ااررررررتخداا و التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصرررررراالو.

ت  او التواصل االجتماعي وتوفر ال نية التحتية  وتظهر همع الناقة في مندالو ااتخداا االنترن  

بيا ارررررر ا  النالم في الدوال المتيدمه والدوال النامية. في تيرير االتحاد الدولي لاتصرررررراالو ورد ا  

بليو  ما الدوال  2هم ا من2015بليو  في نهاية  3.2عدد الميا يستخدمو  االنترن  ما الس ا  بلغ 

( واررر إ همع القالوة الرقمية هو توفر ال نية التحتية [The World in 2015 - ITUالصرررناعية.  

في الدوال النامية. وتظهر همع الناقة  لت نولوجيا المنلوماو واالتصاالو في الدوال الصناعية وقلتها

 في نمو ل الميارنة في الش ل ادناع:

 ا 2014(. نس ة انتشار االنترن  وت  او التواصل االجتماعي في النالم احصا  1ت ل رقم  
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نالد في الالدوال اعاع اقاليم النالم التي فيها الدوال المتيدمه تتصرردر اليائمه في مندال انتشررار 

 او التواصرررل االجتماعي اما الدوال النامية تأتي في  يل اليائمة في انتشرررار االنترن  االنترن  وتررر 

 وت  او التواصل االجتماعي.

هما الت ايا ارررررر  ه القالوة الرقمية بيا ال لدا  المتيدمة والنامية لندة اارررررر اب منها عدا توفر 

نولوجيا المنلوماو زادو فرصرررررررة ال نية التحتية. ويم ننا اليوال بأنه كلما توفرو ال نية التحتية لت 

ااررررتخداا ترررر  او التواصررررل االجتماعي وزيادة مندال ااررررتخدامها يدعم قدرتها لت و  ما الواررررائل 

القنالة لجعا  االل تروني. بما أ  الممل ة النربية السررررررنودية قد وفرو بنية تحتيه قويه والزال  

ا وهمع 2016% في عاا 64.7بلغ  تنمل في هما المالاال لما كا  نسرررررر ة تغلغل االنترن  عالية 

 النتائج تدعم القرض االوال.

 

الفرض الثالث: توجد عالقة بين انتشار الجوال الذكي وازدياد معدل استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي.

ا  الهات  المحموال ما اكثر االجهزة التي وجدو ق وال وال المستخدميا لواائل االتصاال 

أ  نسرررررر ة المشررررررتركيا في الهات   2015ي لاتصرررررراالو ا  نهاية عاا وورد في تير االتحاد الدول

  itu, 2016).% ما ا ا  النالم97المحموال بلغ 

ا  الهات  المحموال له مميزاو جنل  السرررررر ا  يي لو  عليه تتمثل في اررررررهولة حمله في 

التالواال وبه تا يياو تشرر ع حاجة المسررتهلي. عندما ظهرو ترر  او التواصررل االجتماعي كا  أكثر 

ا جهزة التي يتم ع رها تصقع ت  او التواصل االجتماعي و اصة فةاو الش اب. وأص ع الهات  

ساعد وتسهل عملية تصقع المستخدميا لمواقنهم في ت  او التواصل المحموال ما ال واائل التي ت

االجتماعي. في الصرريا بلغ عدد الميا يسررتخدمو  اجهزة الهات  المحموال لتصررقع مواقع التواصررل 

( وتزداد (kellen,2015,p.35مليو  ما مستخدمي ت  او التواصل االجتماعي  400االجتماعي 

%  83ع التواصل االجتماعي في أواا  الش اب. وفي الو ا النربي نس ة نس ة المتصقحيا لمواق

ما الميا لهم حسررراب في مواقع التواصرررل االجتماعي يسرررتخدمو  جهاز الهات  المحوال في تصرررقع 

وفي اارررتراليا بلغ نسررر ة الميا يسرررتخدمو   2015مواقنهم. قمة رواد التواصرررل االجتماعي النربي 

 (. senses 2015,p.27%( 70مواقنهم في التواصل االجتماعي الهات  المحموال في الد وال ل

إ  توفر ال نيرة التحيرة لت نولوجيرا المنلومراو االتصررررررراالو التي انالزتهرا الممل رة النربيرة 

السنودية نتج عنها نس ة نمو عالي لتغلغل ااتخداا االنترن  وال الس ا  وهمع محقزاو للشركاو 

رة االل ترونية التي تنتمد على االعا  االل تروني بصرررورة في الياات الخاص ا  تتوارررع في التالا

س ا  ونمو ممهل الاتخداا  اية. وما اظهرته مواقع التواصل االجتماعي ما نمو عالى وال ال اا ا

الهوات  المكية المه له دور ك ير في زيادة مندال تصررررررقع مواقع التواصرررررررل االجتماعي  كل همع 

الجتماعي المه تيوا به في نشرررر االعا  التالاره. هما يدعم الدالئل تشرررير لدور مواقع التواصرررل ا

 فروض ال ح .

 ( نتائج المسح الميداني:3-2) 

تم ا تيرار عينرة ما مالتمع ال حر  يتمثرل في  اب ومنسرررررروبي جرامنرة الالوف برالممل ة 

%. وبااررتخداا 100م حوث تم جمنها بنسرر ة  215ااررت انه لندد  215النربية السررنودية وتم توزيع 

 جا و النائج ادناع: SPSSهج ال ح  االحصائي عا  ريق برنامج من

 أوالً: خصائص مجتمع الدراسة:

تم تصني  مالتمع الدرااة وفيا متغيراو هي: الالنس  النمر  الماهل الدرااي. وفي ما  /1

 يلي توفيع لخصائص أفراد الدرااة في فو  همع المتغيراو:



 

 2018 (28  9  ماللة ا كاديمية ا مري ية النربية للنلوا والت نولوجيا -أماراباك 68

 

 

 للمتغيراو الديموغرافية (: توزيع أفراد الدرااة وفيا7جدوال رقم  
 النسبة % التكرار فئات المتغير المتغير

 %34.9 75 ذكر الجنس

 %65.1 140 أنثى

 %89.3 192  25 - 18 العمر

26 - 35  13 6.0% 

36 - 45  5 2.3% 

46 – 54  5 2.3% 

 %94.0 202 بكالوريوس المؤهل الدراسي
 %1.9 4 ماجستير 
 %4.2 9 دكتوراه

 

( ا  الدراارة ترمل  كل فةاو المالتمع وكان  اك ر نسر ة للقةاو 7تشرير نتائج الالدوال رقم  

% ما عينة الدرااررررررة وهي االكثر ااررررررتخداما لمواقع التواصررررررل 89( وتمثل 25-18النمرية هي  

 االجتماعي.

يلي  وفيماتصرررررني  مالتمع الدراارررررة وفيا الارررررتخدامهم لمواقع التواصرررررل االجتماعي.  /2

 ائص أفراد الدرااة في فو  همع المتغيراو:توفيع لخص

 (: توزيع أفراد الدرااة وفيا الاتخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي8جدوال رقم  
 النسبة % التكرار فئات المتغير المتغير م

هللل لللك حسللللللللاب في مواقع التواصللللللللل  1
 االجتماعي

 %100.0 215 نعم

 %9.3 20 اقل من ساعة في اليوم  معدل تصفحك لمواقع التواصل االجتماعي 2

 %34.4 74 ساعات في اليوم 4الى  3ما بين 

 %6.0 13 ساعات في اليوم  6الى  5ما بين 

 %15.3 33 ساعات في اليوم  7اكثر من 
 %34.9 75 حسب الظروف

 

( %100( ما أفراد عينة الدرااة يمثلو  ما نس ته  215( أ   8ويتتع ما الالدوال رقم  

ما إجمالي أفراد عينة الدراارررة لهم حسررراب على مواقع االتصررراال االجتماعية مما يدال على انتشرررار 

( ما أفراد عينة الدرااررة يمثلو  75ااررتخداا مواقع التواصررل االجتماعي لده افراد المالتمع. وأ   

( ما إجمالي أفراد عينة الدرااررة ارريتصررقحو  مواقع التواصررل االجتماعي على %34.9نسرر ته  ما 

( %34.4( منهم يمثلو  ما نس ته  74حسإ ظروفهم وهم القةة ا كثر ما أفراد النينة  في حيا أ   

اراعاو. هما ماترر على مندال االق اال على  4إلى  3ما إجمالي أفراد النينة مندال تصرقحهم ما بيا 

 .لجعا تصقع مواقع التواصل االجتماعي وهما يزيد ما فناليتها في ااتخدامها وايلة 

 

 ثانياً: نتائج أسئلة الدراسة:

ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي كوايلة اعانية له دور في انتشار االعا   الفرض االول: 

 االل تروني.

يهدف هما الالز  بدراارررة دور مواقع التواص االجتماعي كواررريلة لنشرررر االعا  التالاره 

وميارنته مع واائل االعا  التيليدية وقد تم ااتخداا الت راراو والنسإ المةوية والمتوال الحسابي 

  واالنحراف المنياره لمنرفة آرا  أفراد عينة الدرااة حوال هما الدور 
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 ال: دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر االعا  التالاره وفناليته( المحور االو9جدوال  

متوسط  العبارة الرقم
 اإلجابة

االنحراف 
 المعياري

 1.131 3.67 اإلعالن التجاري في مواقع التواصل االجتماعي له القدرة على جذب المتصفح  1

 1.025 2.80 وسائل اإلعالم األكثر استخداما في وقت الفراغ هي القنوات الفضائية  2

أكثر الوسائل االلكترونية في الشبكة استخداما في وقت الفراغ هي مواقع  3
 التواصل االجتماعي 

4.24 0.909 

اإلعالن على التلفزيون أكثر جذب من اإلعالن على مواقع التواصل   4
 االجتماعي

2.84 1.165 

 1.080 3.47 يتم التفاعل مع اإلعالنات التجارية في موقع التواصل االجتماعي  5

اإلعالن التجاري على الشبكة أكثر تأثير على المستهلك من اإلعالن على  6
 الوسائل التقليدية

3.60 1.027 

 0.867 4.30 الموبايل الذكي يساعد على التسوق االلكتروني  7

 0.895 4.09 امتالك حساب في مواقع التواصل االجتماعي يسهل التواصل مع الشركات  8

اإلعالن على الوسائل التقليدية يلفت االنتباه أكثر من اإلعالن على شبكة  9
 االنترنت

2.58 1.173 

 0.846 4.35 امتالك الجوال الذكي يزيد من معدل تصفح مواقع التواصل االجتماعي 10

 0.461 3.59 العباراتجميع 

 

( اعاع تأييد القرض االوال ما الدراارررررة حي  أ  منظم 9اظهرو النتائج في الالدوال رقم  

الن ارة " اوعا  التالاره في مواقع التواصررررررل االجتماعي له  أفراد عينة الدرااررررررة يوافيو  علي

( وايتا منظم أفراد عينة 3.67اليدرة على جمب المتصقع " و لي    قيم الوال الحسابي كان   

الدرااة يوافيو  علي الن ارة " اوعا  التالاره على الش  ة أكثر تأ ير على المستهلي ما اوعا  

( علي حسررررإ ميياس لي رو 3.60"و لي    قيم الواررررل الحسررررابي كان   .على الواررررائل التيليدية

الخمااي. وايتا الن ارة " أكثر الواائل االل ترونية في الش  ة ااتخداما في وق  القراغ هي مواقع 

( وهما ماتر على االق اال عليها 4.24التواصل االجتماعي " و لي    قيم الوال الحسابي كان   

 كقا ة.مما يالنلها اكثر 

 

 : ترتيإ الواائل المستخدمه في االعا  التالارهالمحور الثالث

(: توزيع إجاباو أفراد الدرااررررررة وفيا لواررررررائل اوعا  التي تالنلي أكثر 10جدوال رقم  

 تقاعا مع الشركاو والمااساو

 الترتيإ الرابنة الثالثة الثانية ا ولى الالهاز الرقم

 الثانية  %7.9 %14.4 %58.6 %19.1 إعا  التلقزيو   1

 الرابنة  %50.2 %28.8 %13.1 %7.9 إعا  الالرائد  2

 ا ولى %2.3 %9.8 %18.6 %69.3 إعا  مواقع التواصل االجتماعي 3

 الثالثة %36.7 %48.4 %11.2 %3.7 إعا  او اعة 4

 

اوعا  على ( أ  أغل ية أفراد عينة الدرااررررة اتقيوا على أ  10ويتتررررع ما الالدوال رقم  

مواقع التواصل االجتماعي هو المه يالنل المستخدا أكثر تقاعا مع الشركاو والمااساو المنلنة. 

 وجا  ترتيإ الواائل كالتالي:
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 الوسيلة في االعالن الترتيب 

 اعالن مواقع التواصل االجتماعي المرتبة االولى 1

 اعالن التلفزيون المرتبة الثانية 2

 اعالن االذاعة الثالثةالمرتبة  3

 إعالن الجرائد المرتبة الرابعة 4

مما يدال على تقوق مواقع التواصرررل االجتماعي على الوارررائل اال رى لاعا  في التقاعل 

 وهما يث   القرض االوال. بيا الشركاو والمستهلي.

 أوقاتهم( توزيع إجاباو أفراد الدرااة وفيا لواائل التي يمتوا فيها منظم 11جدوال رقم  
 الثانية %5.1 %10.2 %77.3 %7.4 الينواو القتائية 1

 ا ولى  %0.9 %4.7 %7.0 %87.4 مواقع التواصل االجتماعي  2

 الرابنة %58.6 %31.2 %5.1 %5.1 الالرائد الورقية 3

 الثالثة %35.3 %54.5 %10.2 %0.0 او اعة 4

 

الدرااة اتقيوا على أ  مواقع التواصل ( أ  أغل ية أفراد عينة 11ويتتع ما الالدوال رقم  

 االجتماعي هي التي يمتو  فيها أغلإ أوقاتهم. وجا  ترتيإ الواائل كالتالي:

 الوسيلة في االعالن الترتيب 

 مواقع التواصل االجتماعي المرتبة االولى 1

 القنوات الفضائية المرتبة الثانية 2

 االذاعة المرتبة الثالثة 3

 الجرائد الرابعةالمرتبة  4

 

وهما يدال على تقوق مواقع التواصررررررل االجتماعي على الواررررررائل االعانية اال رى وهما 

 يالنلها ت و  االفتل ما بيا واائل االعا  وق اال الالمهور عليها. وهما يث   القرض االوال 

 

واالتصاالو ومندال تصقع : توجد عاقة بيا توفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو الفرض الثاني

 مواقع التواصل االجتماعي.

(: المحور الثاني: توفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصاالو ومندال 12  جدوال رقم

 انتشار االتتراك في مواقع التواصل أالجتماعي.
متوسط  العبارة الرقم

 اإلجابة
االنحراف 
 المعياري

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشجع على االشتراك توفر البنية التحتية  1
 في مواقع التواصل االجتماعي

3.75 0.864 

 0.924 4.02 تشجع على استخدام الجوال الذكي لإلنترنتالسعات الكبيرة  2

 0.935 3.81 تتأثر معدالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي بمعدالت استخدام االنترنت  3

االنترنت ال تؤثر على معدل تصفحي لموقعي في شبكات التواصل سرعة  4
 االجتماعي

2.40 1.296 

عدد شركات االتصاالت تؤثر على معدل استخدام مواقع شبكات التواصل  5
 االجتماعي

2.28 1.008 

 0.506 3.45 جميع العبارات

 

( اعاع تأييد القرض الثاني ما الدرااة حي  أ  منظم 12ظهرو النتائج في الالدوال رقم  أ

أفراد عينة الدرااررررة يوافيو  علي الن ارة " توفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصرررراالو 
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تشرررررالع على االترررررتراك في مواقع التواصرررررل االجتماعي " و لي    قيم الوارررررل الحسرررررابي كان  

تشررالع  لجنترن وايتررا منظم أفراد عينة الدرااررة يوافيو  علي الن ارة " السررناو ال  يرة  (.3.75 

 على ااتخداا الالواال المكي.

 ( يوفع منامل االرت ا  بيا جميع محاور الدرااة13جدوال رقم  

 الثاني ا وال اوحصا او المحور

 307,0 1 منامل االرت ا  ا وال

 0.000 ـ مستوى الداللة

 1 307,0 منامل االرت ا  الثاني

 ـ 0.000 مستوى الداللة

 

الناقرة بيا المحور ا وال والمحور الثراني عاقرة  رديره ال  منرامرل االرت را  يسررررررراوه 

(. و لي يدال على 0.01( اقل ما  0.000( وهي موج ة. و او داللة إحصرررائية عالية جداك  307,0 

ية لت نولوجيا والمنلوماو واالتصررررررراالو زادو فرصرررررررة توفر مواقع  ية التحت ما توفرو ال ن أ  كل

 التواصل االجتماعي. وهما يايد القرض الثاني 

 

 وازدياد معدل استخدام مواقع التواصلالفرض الثالث: توجد عالقة بين انتشار الجوال الذكي 
 .االجتماعي

( اعاع تأييد القرض الثال  ما الدرااررررة حي  أ  منظم 9اظهرو النتائج في الالدوال رقم  

أفراد عينة الدراارررررررة يوافيو  علي الن ارة " امتاك الالواال المكي يزيد ما مندال تصررررررقع مواقع 

 (4.35ي كان   التواصل االجتماعي " و لي    قيم الوال الحساب

ك في مواقع التواصل االجتماعي14جدوال رقم    ( توزيع أفراد الدرااة وفيا لألجهزة ا كثر ااتخداما
 الترتيإ الرابنة الثالثة الثانية ا ولى الالهاز الرقم

 الثالثة %6.0 %69.3 %21.9 %2.8 الب توب 1

 الثانية %5.6 %17.2 %73.5 %3.7 آه باد 2

 ا ولى %0.0 %3.7 %2.3 %94.0 الموبايل المكي 3

 الرابنة %89.8 %7.9 %2.3 %0.0 كم يوتر  اب  4

 

( اتقيوا على أ  %94.0( أ  أغل ية أفراد عينة الدرااررررررة  14ويتتررررررع ما الالدوال رقم  

 الالواال المكي هو ا كثر ااتخداما على موقع التواصل االجتماعي. وجا  ترتيإ ا جهزة كالتالي:

 التي تستخدم في تصفح مواقع التواصل االجتماعيالوسيلة  الترتيب 

 الموبايل الذكي المرتبة االولى 1

 آي باد المرتبة الثانية 2

 الب توب المرتبة الثالثة 3

 كمبيوتر ثابت المرتبة الرابعة 4

 

وهما يدال على دور الالواال المكي في انتشار مواقع التواصل االجتماعي وهما يث   القرض 

 الثال 
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 ( يوفع آرا  عينة الدرااة حوال مالمل محاور الدرااة بش ل عاا:15جدوال رقم   
مستوى 

 الداللة
 tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م المحاور

0.000 114.257 0.461 3.59 
دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر اوعا  

 التالاره وفناليته
1 

0.000 99.976 0.506 3.45 

توفر ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو دور 

واالتصاالو في زيادة مندال انتشار االتتراك في 

 مواقع التواصل االجتماعي

2 

 جميع المحاور 3.52 0.391 132.007 0.000

(  3.52بالنظر إلى الالدوال اعاع يتتع أ  المتوال الحسابي لالميع محاور الدرااة بلغ  

الالدولية  وبلغ  قيمة مسررررررتوى  t( وهي أك ر ما قيمة 132.007المحسرررررروبة   tكما وبلغ  قيمة 

(. مما يدال على أ  محاور الدراارررررة صرررررادقه فيما وفرررررن  0.05( وهي اقل ما  0.000الداللة  

 لييااه.

 

تم ااتخداا منامل الث او "كرون اخ ألقا" ليياس   او ا داة  ومنامل الصدق صدق وثبات األداة: 

 يافيا الالزر التربيني لمنامل الث او  وكان  النتائج كاآلتي:المه يساوه ر

 ( قياس صدق و  او االداة.16جدوال رقم  
 الصدق الثبات عدد العبارات المحور الرقم

 0.943 %89.0 10 األول 1

 0.935 %87.5 5 الثاني 2

 

الثاني ( للمحور %78.5( للمحور ا وال و %89.0ما الالدوال السررررررابق نالد أ  قيمة ألقا  

 وهي درجة لث او االداة.

 

 ( الخاتمة:4)

 ( النتائج 4-1) 

 كقا ة ما التيليدية في نشر االعا  التالاره. أكثرالواائل االل ترونية  /1

على انشرررا  واارررتخداا مواقع التواصرررل االجتماعي ما الالمهور  متسرررارعةاالق اال ال  ير بوتيرة  /2

 تالاره ب قا ة.جنلها  او قدرة عالية في نشر االعا  ال

 تتميز مواقع التواصل االجتماعي بالتقاعلية مما جنلها  او كقا ة عالية في نشر االعا   /3

التوجه نحو التسويق االل تروني يزيد ما اهمية ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي في االعا   /4

 التالاره.

االعا  االل تروني ع ر مواقع  توفر ال نيرررة التحتيرررة لت نولوجيرررا المنلومررراو يزيرررد ما كقرررا ة /5

 التواصل االجتماعي.

 هناك عاقة  ردية بيا انتشار الهات  المكي وزيادة ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي. /6

( وهما 29- 18 النمرية نسررررر ة ما المسرررررتخدميا لمواقع التواصرررررل االجتماعي هي القةاو  أك ر /7

  ل ينتمد بصورة ك يرة على االعا  االل تروني.ماتر على ا  المستهلي المستهدف في المستي

المسررتخدميا لشرر  او االنترن  منظم اوقاتهم في تصررقع مواقع التواصررل االجتماعي مما  يمترري /8

 يالنلها قادرة على عرض االعا  التالاره وت رارع بصورة ك يرة.

 المستهدف. تتميز واائل االعا  االل تروني بيلة الت الي  وارعة الوصوال للمستهلي /9

 تراجع واائل االعا  التيليدية اماا واائل االعا  االل تروني. /10
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 ( التوصيات:4-2)

على المنظماو في الياات الناا والخاص االتالاع نحو ااررررررتخداا مواقع التواصرررررررل االجتماعي  /1

 كمنصاو وعانها في الترويج للمنظمة ومنتالاتها.

ل االجتماعي  اصررررة بها وادارتها بواارررراة وحدة ادارية على المنظماو انشررررا  مواقع للتواصرررر /2

 مختصة حتى تستقيد ما بنا  صورة ايالابية لها.

إجرا  المزيد ما ال حوث في مالاال التسرررويق االل تروني واارررتخداا مواقع التواصرررل االجتماعي  /3

 في االعا  االل تروني لتتواكإ مع رغ او الاليل الرقمي الحافر والمستي ل.

لدوال النامية توفير ال نية التحتية لت نولوجيا المنلوماو واالتصرراالو حتى يتم االاررتقادة ما على ا /4

 الواائل االل ترونية في االعا  التالاره.

 بما ا  نتائج همع الدرااررررررة تدال على التوجه نحو التسررررررويق االل تروني واق اال المسررررررتهلي علي /5

الواائل االل ترونية لما يالإ على المنظماو وفع ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي فما 

 ااتراتيالياتها.

االعتماد بصررررررورة اك ر على واررررررائل االعا  االل ترونية لما تتمتع به ما تقاعلية وقلة ت الي   /6

 وقدرة على وصوال المستهلي المستهدف بصورة واانة وارينة.

 

 المراجع العربية:
 ( اال  ار  ادما  ااتخداا مواقع التواصل االجتماعي.2015/8/16الالزيرة ن    /1 
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