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Abstract: 

 
 This research focuses on the role of quality campaigns life in light of 

the social transformations in the Arab gulf in light of modern 

technologies and the readiness of the Gulf states to build 

communications infrastructures and provide electronic marketing 

services that changed the course to keep up with modernity with 
electronic shopping and know the factors that led to interaction 

through electronic shopping is considered an exploratory study to 

collect information and describe the variables in the Arabian Gulf. 
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و إلحمالت إإلدور  ي ضوء إلتحوالت إال  ية عىللترو
 
ي جتماعيجودة إلحياة ف ي إلخليج إلعرب 

 
ة ف  

ي إالستهالكي للتسوق إإل بالتطبيق عىل إلنمط
 
وب  عر  إليوتيوب( )لترو

 

 2 حليمة إلحبيب آدم عمر

 

 إلملخص
ي ضوء إلتحوإلت  عن دور جودة يتمحور هذإ إلبحث

 
ي  ةجتماعيإإل  إلحمالت إلحياة ف

 
ف

ي  جإلخلي ي ض إلعرب 
 
إلبنيات  لبناء ومدى إستعدإد دول إلخليج إلحديثة إلتقنيات وءف

ون تسويقية وصتقديم خدمات ت صتااإل لال  إلتحتية ت يةؤلكتر  موإكبة إلحدإثة ؤىل مسار  غتر
ي إؤل بالتسوق

وب  ي  ومعرفة إلعوإمل لكتر
ي إؤل إلتفاعل عت  إلتسوق ؤىلأدت  إلتر

وب  صتعتت   لكتر
ي إلخليج  لجمع إلمعلومات إإلستكشافيةهذه إلدرإسة من إلدرإسات 

 
إت ف ووصف إلمتغتر

ي   .إلعرب 
ي : إلكلمات إلمفتاحية ، إإلستهالك. إلخليج إلعرب  ي

وب   ، إلتسوق إؤللكتر

 

 إلمقدمة: 

ي مختلف
 
 مقوماتأحد أهم  ت صتااإل صبحت صتقنية إلمعلومات وإإل أحيث ، قطاعات إلحياة يعيش إلعالم ثورة صتقنية ف

ي صتقديم  وإلمستمر نتيجة للتطور إلرسي    عبيئة إإلعمال إلتجارية 
 
ي إبتكار أساليب ف

 
ي ساعدت ف

ي مجال إلتقنية وإلتر
 
ف

ي إإلسوإق إلمحلية وإلعالمية خدمات صتجارية وإنفتاح
 
 ف

نتشبكة إؤل  -1 ونإؤل زيادة إلتفاعل مع إلتطبيقات ؤىلوإسع مما أدى  انتشار صتتمتع ب نتر  إؤلنسانولقد إستطاع ، يةلكتر
ي من بينها ؤىلم مع هذه إلتقنية ووإكب إإلنتقال من إلتقليدية أقلإلت

ي إلتسوق إؤل إلحدإثة وإلتر
وب  يعد  إلذي لكتر

ونإلتجارية إؤل آإلف إلموإقع نتشار ظاهرة حديثة نسبيا نتيجة إل    .إلظاهرة ية وصتقبل إلمجتمعات لهذهلكتر

 :مشكلة إلدرإسة

ي إلكشف عن صتتمحور مشكلة إلدرإسة
 
ونية إؤلعالمإؤل  دور إلحمالت ف إت لكتر ي جودة إلحياة للتحوإلت وإلتغتر

 
ية ف

ي للتسوق إؤل ةجتماعيإإل 
وب  ي لكتر ي إلخليج إلعرب 

 
ي وما يي إلمعوقات وإلمعينات وإنعكاساصتها ف ي إلخليج إلعرب 

 
وصتقديم   ف

ونرؤية علمية صتحليلية لمعالجة هذه إلتحوإلت إؤل ي لكتر
إلتسوق عت   إلتفاعل ؤىلأدت  ية وإلكشف إلعوإمل إلتر

ي إؤل
وب   .لكتر

ي 
ي إآلبر

 
 :وصتقديم رؤية علمية ف

  ي إؤل عالممحور إؤل
وب  ي إدإرة جودة إلحمالت إؤل  لكتر

 
 ية. عالمف

  ي  إؤلعاليي إلحضور إؤل
وب  ي لكتر ي مجتمع إلخليج إلعرب 

 
إت ف  . للتغتر

 ي إلتسوق إؤل
 
ي درإسة وإقع إلحمالت ودورها ف

وب   . عت  صتطبي  إليوصتيو لكتر

  ي درإسة جودة إلحياة للنمط ي دول إلخليج إلعرب 
 
 .إإلستهاللي ف

  إت إإل ي  ةجتماعيوإقع جودة إلحياة للتغتر ي إلخليج إلعرب 
 
 .ف

 :أهدإف إلدرإسة

ي  ؤىلصتهدف إلدرإسة 
 :إآلبر

إت أثر  إلمعرفة -1 ي دول إلخليج  ةإجتماعيإلتقنيات إلحديثة وما أحدثته من صتغتر
 
ي ف  .إلعرب 

إت إإل  -2 ي ة للتسوق إؤلجتماعيإلكشف عن إلتغتر
وب   .لكتر

ي صتوضيح وإقع إلتسوق إؤل -3
وب   . لكتر

ونبيان جودة حياة إلحمالت إؤل -4  ية. لكتر

ي إلكشف عن إيجابيات إلتسوق إؤل -5
وب   . لكتر
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ي  إلكشف عن جودة إلحياة -6 ي إلمجتمع إلخليج إلعرب 
 
 ف

 :إلدرإسة أهمية

ي تسليطها عىل إلمشكالت 
 
ي صتكتسب إلبحوث إلعلمية أهميتها ف

 .صترصتبط بالمجتمع إلتر

ي صتحتاج  -1
ة لتوضيح إأل ؤىلحدإثة إلموضوع وإلتر ي إلحمالت إؤل  ثردرإسات كثتر

 
ي  وجودة إلحياة يةعالمف

 
دول  ف

ي  ي عت  إلتسوق إؤل إلخليج إلعرب 
وب   .لكتر

(.  إلمجتمع أهمية -2 ي ي صتناولته إلدرإسة )مجتمع إلخليج إلعرب 
 إلتر

ي فهم جودة إلحمالت إؤل نتائج وصتوصيات ؤىلإلتوصل  -3
 
ونتسهم ف إت أوما  يةلكتر ي إجتماعيحدثته من صتغتر

 
ة ف

ي إلتسوق إؤل
وب  ي مجتمع إلخليج لكتر

 
ي  ف  .إلعرب 

ي ذإت إلموضوع جرإء إلمزيد من إلدرإساتؤصتباين نتائج إلدرإسات عىل قلتها مما يؤكد عىل  -4
 
 .ف

ي  أهميةصتكمن  -5
 
ونإؤل يةعالمدور إلحمالت إؤل  إلدرإسة ف إت إإل  ية عىل جودة إلحياةلكتر ي إلتغتر

 
ي ة جتماعيف

 
ف

ي  ونإلحمالت إؤل إستخدإموإلتحق  من حدإثة  حضارية وما حققته من صتطورإت ونقالت إلخليج إلعرب   يةلكتر
إت إإل آو  ي دول إلخليج ةجتماعيثارها عىل إلتغتر

 
 ف

 :تساؤالت إلدرإسة

ونإلحمالت إؤل لمعالجة إلمشكلة إلبحثية صتقوم إلدرإسة عىل تساؤل رئيسي دور ي جودة إلحياة عىل  يةلكتر
 
إلتحوإلت ف

ي  ةجتماعيإإل  ي إلخليج إلعرب 
 
ي عت  إلتسوق إؤل ف

وب  ي إلمنطقة وصتتفرع عدة  يي   ومالكتر
 
إلمعينات وإلمعوقات وإنعكاساصتها ف

 :يىلي خرى كما أتساؤإلت 

 ما مفهوم جودة إلحياة.  -1

ونية إؤلعالمما يي إلحمالت إؤل  -2  .يةلكتر

ي ما إلتسوق إؤل -3
وب   .لكتر

إت إإل  -4 ي جتماعيما إلتغتر
ي ة إلتر ي إلخليج إلعرب 

 
 .أحدثتها إلتقنيات إلحديثة ف

ي إل  ما دوإفع -5 ي إلتسوق إؤل ستخدإممجتمع إلخليج إلعرب 
وب   . لكتر

ي  -6 ي إلتسوق إؤل لماذإ صتقبل مجتمع إلخليج إلعرب 
وب   . لكتر

ي هل إلتسوق إؤل -7
وب   .عىل إلتسوق إلتقليدي ضعفأ لكتر

إصتيجيات -8  .يةعالمللحمالت إؤل  ما نوع إإلستر

إصتيجياتما نوع  -9 ي للتسوق إؤل إإلستر
وب   .لكتر

ي هل صتوجد قوإنير  للتسوق إؤل -11
وب   .لكتر

ي إلحمالت إؤل  ما -11
 
ونية إؤلعالمنوع إللغة إلمتدإولة ف  .يةلكتر

ونية إؤلعالمنوع إشكال إلحمالت إؤل  ما -12   .يةلكتر

 :1 ظرية إلدرإسة

ي من خاللهاإلعملية  نتشارويقاد باإل  حدث إلنظرياتأإلمبتكرإت لروجرز من  إنتشار نظرية 
إلمعرفة بابتكار من  إلتر

ووجدإن هناك عالقة بير   وقد قام روجرز بمجموعة من إلدرإسات، جتمايي ية دإخل إلنس  إإل إصتاالخالل قنوإت 
ء إلمستحدث يي و  نتشار صتفرس نظرية إإل  عوإمل أربعةوحدوث إلتغتر إإلجتماع وهناك  إلمبتكرإت إنتشار  ي

أو  إلس 
ممارسة صتخضع عملية أو  ن يكون فكرةأوإإلبتكار من إلممكن  جتمايي وإلنس  إإل ، وإلوقت، صتاالوقنوإت إإل ، إلمبتكر 
ء إلجديد وصترى  إستخدإموجود درجات من إلمعرفة وإلوي وإإلقتناع وإصتخاذ إلقرإر لتبت   ؤىلإإلبتكارإت  إنتشار  ي

هذإ إلس 
  إنتشار إلباحثة إن نظرية 

ً
 نظريا

ً
 لمعرفة إلمبتكر صتعد إطارإ

ً
ي من خالل جتمايي إلتغتر إإل أثر  مناسبا ي إلخليج إلعرب 

 
 ف

 .جتمايي إلتقنيات إلحديثة للتسوق إإل  إستخدإم

 :مصطلحات إلدرإسة

 2جودة إلحياة 

ي من إلمفاهيم 
ي إلتناول إلعلىم حدإثة ؤىلويرجع  إلعمىلأو  إلباحثير  إلعلىم اهتماملم صتحظ ب إلتر

 
 يستخدم إلمفهوم ف

  أحيانا
ر
ي  للتعبتر عن إلرف
 
 لمدى قدرة فرإد درإك إألؤعن  كما يستخدم للتعبتر  ةجتماعيمستوى إلخدمات إلمادية وإإل ف

 192ص حاجاصتهم!  عىل إشباع هذه إلخدمات
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 3ية عالمإلحمالت إإل 

نتعىل إؤل  وإلحديثة إلتقليدية عالممن خالل وسائل إؤل  نشاط مكثف يي   وف   جتمايي وموإقع إلتوإصل إإل  نتر
ة زمنية إصتيجية وإحدة ويمتد لفتر  .محدد ويتعامل مع موضوع محددة إستر

ي إلتسوق إؤل
وب  نتنظام يتيح عت  إؤل  4لكتر إء إلسلع وإلخدمات نتر ي وإلمعلومات وهو سوق  بيع وش 

وب  يتوإصل فيه  ؤلكتر
ون إض  رقىم إلبائعون وإلمشتر ي شكل إفتر

 
وند إؤلعت  إلنقو  أحيانا ويدفع ثمنها  وصتقديم إلخدمة ف ي ، يةلكتر

 
وإلتسوق ف

ونعت  إلحمالت إؤل هذه إلدرإسة ي صتغيتر نمط إلحياة إإلستهالكية عت  إلتسوق إؤل يةلكتر
 
ي ف

وب  ودور فديوهات  لكتر
ي إقناع مجتمع إلخليج بذلك. 

 
 إليوصتيو  ف

و إلحمالت إإل  ية لترو

ي إلحمالت  يي 
نتصتطل  عت  إؤل  إلتر  .وإلفديوهات جتمايي وإلموإقع للمنظمات وموإقع إلتوإصل إإل  نتر

إض    5إلفضاء إؤلفتر

 إساسا من إإلشخاص يتكون إلذيوإلتبادل  للتعبتر  جديدة إنسانية صتكنولوجية فرينديريك إلفضاء بانها بيئة يعرفة
ي  يةصتاالإلبنية إإل  عن طري  وإلثقافات وإللغات وإإلعمار وإلمهن لكل إإلقطار ينتمون إللذين

وإلنقل  بالتبادل تسمح إلتر
 بطريقة رقمية 

 إليوتيوب

و إلتجارة إإل   6يةلترو

إء وبيع وبيع إلبضائع بعمليات صتنفيذ كل ما يتال نتإؤل  عت  شبكة وإلمعلومات وإلخدمات ش   إلتجارية وإلشبكات نتر
  إلعالمية

و إلمتاجر إإل   7ية لترو

ي  كما ذكر إلاتر 
 
ي بانة إلمتجر إؤلف

وب   وعمالئه إلتجارية بير  إلبائع إلعمليات كافة جرإءؤ مكانيةؤ يحق  إلذيهو  لكتر
إءصناف وإأل إأل  وقوإئم إلسلع وإلخدمات ويتضمن  سعار ونمازج طلبات إلرس 

 إلسلع

ي  إلمادية وإلمعنوية إلمنافع مجموعة يي  إئه لها حيث حال عليها إلمستهلك إلتتر صتعمل هذه إلمنافع عىل  من ورإء ش 
 شباع جزء من حاجاصته ورغباصته. ؤ

 إلخدمات: 

يقدمة طرف لطرف  أي أدإء وعرفت بانها  حاجاصته ورغباصته للزبون بحيث يحق  منفعة يخل  أدإء و أ عمل أييقاد بها 
 يكون.  إلأو  بمنتج ملموس مرصتبطا إنتاجة وإل ينتج عنة ملكية وقد يكون غتر ملموس ساسويكون باأل  خرآ

إتيجية إلتسوق   8إسرو

ي  حول إلمستهلك لرؤى إلمنظمة عملية صتطوير يي 
إمج هدإف وصتطويرهاصتهتم بها ووصف إأل إلتر  إلتسويقية وإعدإد إلت 

ي إلسوق إلمستهدف قيمة بما يحق  مكانة إلمنظمة وإإلستجابة لمتطلبات
 
 .إلزبون ف

 :منهج إلدرإسة

إت إإل  ي دول إلخليج جتماعيصتعتت  هذه إلدرإسة من إلدرإسات إإلستكشافية لجمع إلمعلومات ؤلعطاء وصف للمتغتر
 
ة ف

ي إلع ين رب  ي إلقرن إلوإحد وإلعرس 
 
 .ف

 :مجتمع وعينة إلدرإسة

ي إلظاهرة إلمقاود درإستها و  أفرإد يقاد بمجتمع إلدرإسة جميع 
ي هذه إلدرإسة مجموعة من فيديوهات  إلتر

 
صتتمثل ف

ي إليوصتيو   ي إؤل عالموممارسة إؤل  وإلهدف معرفة إساليب وممارسة إستهدفت إلدرإسة صتطبي  إليوصتيو  فقد عرب 
وب   لكتر

ي 
 
ي إلتسوق إؤل وجودة إلحياة ف

وب  ونية ؤعالمإعتمدت إلباحثة عىل إلعينة إلقادية من إلفيديوهات لحمالت  لكتر ية ؤلكتر
 .فيديو يوصتيو  21عدد 

 :أدوإت جمع إلمعلومات

  ي  دوإت جمع إلمعلوماتأصتمثلت
ي هذه إلدرإسة عىل إآلبر

 
 :ف

  ي إإلطالع عىل بعض إإلنتاج إلفكري ي وإأل  إلعرب   .جنت 

  ونإلبيانات إؤلقوإعد ونية من موإقع لكتر نتشبكة إؤل أو  يةؤلكتر  .نتر

  . مجموعة من فيديوهات إليوصتيو 
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ي إإل 
 
 : طار إلزماب

ة من ي إلفتر
 
إير  11 ؤىليناير  11ف  2121فت 

 
 
 :إإلطار إلمكاب

ي إؤل 
، إلعربية إلمتحدةمارإت إؤل ، سلطنة عمان، إلبحرين، إلمملكة إلعربية إلسعودية مجتمع دول إلخليج هو طار إلمكاب 

 قطر ، إلكويت

 :دوإت إلدرإسةأ

 لتحقي  فرضية. أو  جوبةأصتقويم  إبتغاء جرإء لمعالجة إلمعطياتؤ إستخدمت إلدرإسة صتحليل إلمضمون وهو 

  

ي 
 
و ية إإلعالمجودة إلحياة وإلحمالت إإل  :إلمبحث إلثاب  يةلترو

 جودة إلحياة 

ي يعتت  مفهوم جودة إلحياة من إلمفاهيم 
كل إلعلوم  وإسع عىل إلمستوى إلعلىمي وقد إستخدمته اهتمامب حظيت إلتر

ي  أحيانا  عىل حسب مفاهيمها حيث يستخدم
ر
ي مستوى للتعبتر عن إلرف
 
كما يستخدم  ةجتماعيإلخدمات إلمادية وإإل  ف

إلباحثة جودة لتعدد أبعاده وصترى أو  عىل ؤشباع حاجاصتهم إلمختلفة لمدى قدرة هذه إلخدمات فرإد للتعبتر عن ؤدرإك إأل
 من خالل ما إحتياجات إلمجتمع شباعؤة للسلع وإلخدمات وكيفية جتماعيإحتياجات إإل  حياة إلحمالت يي تشبع
ي صتلك إلحمالت

 
ي  يقدم ف

           فكارأو  من معاب 

و ية إإلعالمإلحمالت إإل    :يةلترو

صتيح له من وسائلوإستخدم عىل مر إلعاور  إؤلنسانوصتطورت مع صتطور  يةعالمشات إلحمالت إؤل ن
ُ
   يةإصتاال ما إ

 يةعالمإؤل  صتعريف إلحملة

  :منها ما يىلي  يةعالمللحملة إؤل  عدة صتعريفات هنالك

ي  وإلموحدة سقةاإلمتن سلسلة من إلنشاطات وإلرسائل يي : أوال
 من خالل عدة رسائل متنوعة عىل إلجمهور صتوزع إلتر

إصتيجية وإحدة.   وف  إستر

 :
ً
أو  فكار وإلسلوكياتإإلبتعاد عن بعض إألأو  صتعديلأو  بقبول مجموعة مستهدفة قناعؤجهود منظمة بهدف  يي  ثا يا
ي ؤصتجاهات وصتقوم به إإل 

 
 حدإث إلتغيتر أحدى إلجهات ف

  :يةعالمإلحمالت إإل  أهمية

ي إؤل هدإفمكانية صتحقي  إلمهام وإألإوقدرصتها عىل إلتأثتر و  يةعالمقدرة إلحمالت إؤل  ثبتت إلدرإساتأ 
 
قناع وجدوإها ف

  وإلتغيتر وصتخطيط سليم وإصتباع لألسس وإلخطوإت إلسليمة. 

 :يةعالمإلحمالت إإل  أ وإع

 إلحمالت إؤل  
ر
ي صتحقيقها ألهدإفها إلرئيسية و عالمصتتالف

 
 :أنوإع أربعة يي ية ف

. أوال  ي
 
 : حمالت إلتغيرر إلمعرف

ي و أصتعمل هذه إلحمالت عىل 
 
ي إلسلوك أنوإع أسهل يي حدإث صتغيتر إلمعرف

 
  إلحمالت ويحدث ف

ً
 مثل إلتغذية مثال

: حمالت تغيرر إلفعل 
ً
 ثا يا

ة زمنية مع بعض إلحوإفز مثل إلتطعيم أكت  قناع ؤ ؤىلوصتهدف   فتر
 
       عدد ممكن بالقيام بفعل معير  وف

: حمالت تغيرر إلقيم 
ً
 ثالثا

لدحض  يي يجابية و إلسلبية وصتعوضها بالقيم إؤل ة إلحمالت عىل نطاق إلمجتمع بأكمله وتستهدف صتغيتر إلقيم دصتكون ع
  إلعنرصية وإلعرق وإلدين وإلجنس

 إلتغيرر إلسلوكي  :رإبعا

 ذ ياعب صتغيتر إلنمط إلسلوكي ؤ يةعالمإلحمالت إؤل  أنوإعصعب أمن  يي صتغيتر بعض إنماط إلسلوك و  ؤىلصتهدف 
ي وإلعادإت 

 فرإددأ  عليها إأل إلتر

 :9ية عالمأهدإف إلحمالت إإل 

 :ؤجماىلي إهدإف إلحملة فيما يىلي يمكن 

  وصتدعيم صورصتها إلذهنية للمؤسسة إلسمعة إلطيبة صتحقي. 

 عند إلجماهتر هذه إلحمالت تسىع لتوطيد سمعة إلمؤسسة  تسىم باإلنطباعات إلشعورية وإلال شعورية 

 ها إنتشار و  إلمساعدة عىل صتروي    ج إلمبيعات 

 وي    ج تساعد إلحمالت ي إلتر
 
 لمنتجات إلمؤسسة  عىل نشاط إلتسوي  ف



206 Haleema Elhabib Adam OMAR 

 

 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
 p. 201-216 

 

 ي ؤ
 
 إلسلوكي أو  حدإث إلتغيتر إلمعرف

  ي إلسلوك إؤل  تصتثبي وأصتغيتر إلسلوك أو  دإث إلتغيتر ؤح ؤىلتسىع  وصتوطيده يجاب 

 رضائهؤوإلعمل عىل  مع إلجمهور صتدعيم إلعالقات إلطيبة ؤىلتسىع هذه إلحمالت    كسب ثقة إلجمهور.  

  :يةعالمأسس  جاح إلحمالت إإل 

  ية وإلعالممن إلحمالت إؤل صتوجد إلعديد 
 
إئح و   ؤىلحتر يسهل وصولها  من وضع ضوإبط لتحقي  إلتأثتر  بد   يي كل إلرس 

  .وضوح إلرسالة وبساطتها وفهم مضمونها 

 كتر إلوسائل شهرةأ  إستخدإم. 

  إصتها.  جتمايي إإل  عالمموإكبة وسائل إؤل  وإإلستفادة من ممتر 

  .صتحديد إلهدف من إلحملة 

 ية دإف إل وإلوقتهحيث إأل صتحديد حجم إلحملة من  .وإإلمكانات إلمادية وإلبرس 

 كتر  عىل إلفئات إلمستهدفة
 .إلتر

 للحملة يحدد إلمهمات وإإلولويات وضع مخطط عمل. 

 كتر  عىل شعار إلحملة
  إلتر

ً
 .ورسالتها وإن يكون وإضحا

 إإليجابية وإإلثار إلفوإئد إلحرص عىل طرح. 

 ية إإلستفادة من إلشخايات أو  من خالل إلحديث للحملة وصتقديمهم إلمكانة إلرفيعةوذإت  إلجماهتر
                 .إلاورة

            :وإلتسويق إلتجاري جتمايي إلتسويق إال  حمالت

ما يمكن تسميته أو  فرإد صتقاء بمستوى معيشة إألر  يستهدف إلاالح إلعام وإإلإصتااىلي نشاط  جتمايي إلتسوي  إإل 
  إلمكاسب إلماديةدون  بتحسينه جودة إلحياة

و إلحمالت إإل :إلمبحث إلثالث   يةلترو

 جيهجل صتو أمن  عالمصتقوم بتوظيف وسائل إؤل ، ية رإقيةؤعالممفهوما حديثا يعت  عن ممارسة  يةعالمصتعتت  إلحمالت إؤل 
ن وإلاحية ،وألة جتماعيية وإلسياسية وإإل قتاادبير  إلعلوم إإل إنتشار سلفا ، فنسمع عن  موإقف وقضايا ؤىلإلجماهتر 

 حقل علىمي  ؤىلية عالمفقد صتحولت إلحمالت إؤل  يإلجماهتر  صتاالوإإل  عالموظائف إؤل أحد  هو  هقناع وإلتوجيإأل
ي بكل إلمستجدإت  أثرفهو يت إلكتب هإه بالدرإسات وتسطر فيأثر  مستقل، يتم

ي عالم إإل  إلتر
 
إلمعارص  صتاالصتحال ف

ونإلثورة إؤلومن هذه إلمستجدإت صتلك  من صتقنيات وعولمة ي و  يةلكتر
إلتفاعىلي قطبها إألساسي حيث  صتاالإصبح إإل  إلتر

ت فيها إصتجاهات إإل  ي قفزإت وإسعة صتغتر
 
ة ف ي دإئري  ؤىلمن خىط  صتاالإستغرقت إلخمسون سنة إإلختر

ومن ثم ، أفقر
ت خاائص إإل  ت وظائف هذإ إإل  صتاالصتغتر نتإلتفاعىلي وعىل رإسها إؤل  عالموصتقع وسائل إؤل  صتاالوبالتاىلي صتغتر ي  نتر

 
ف

 صتاالمستخدمير  بوإسطتها من خاائص إإل  ؤىلحيث صتمكن إلجماهتر إللذين صتحولوإ ، إلخامسة يةصتاالقلب إلثورة إإل 
إيد عت  إلعالم. ،  ومعايشة صتطوره عت  إلعاور  إلتفاعىلي   

 كما إن عدد إلمستخدمير  متر

ية أ وإع   :إلحمالت إلجماهرر

  علماء إلعالقات إلعامة وفقا لوظيفة إلحملة همما رصد يإلغزإو يتحدث د. مهند 

ي حمالت إلتوعية و  -1
  صتامم لتعريف بقضية ما.  إلتر

إلرأي إلعام وإلقضايا  قحملة معلومات عامة تسىع ورإء معرفة إلجمهور مثال هشتا يي حمالت إلمعلوماصتية و  -2
 إلمجتمعية 

بوية يي للتعلم صتذهب بخطوة إضافية  -3 إلتفستر ومقدرة إلجمهور  ؤىلوإلمعلومات  خلف إلويي إلحمالت إلتر
 سلوك  ؤىلوصتحويلها  لتطبي  إلمعلومات

ي  إلموجودة حمالت صتعديل إلسلوك يي نوع من إلحمالت صتحاول صتغيتر وصتعديل إإلصتجاهات وإلسلوكيات -4
 
ف

إصتجاهات إلفرد مثل أو  كتر إلحمالت صعوبة وصتعقيد ألنها تستهدف صتغيتر إلسلوكأ  يي وإلمجتمع و  فرإد إأل
 إلتدخير  

 رها  مت  إلنشاطات إلمشبوهة بالجريمة وإؤلأ تستهدف خل  ويي  منيةإلحمالت إأل  -5

دورية حول إإلنتخابات لتوصيل إلرسالة إلسياسية للمرشح ومنهجيته إلقادمة بغية  يي إلحمالت إإلنتخابية و  -6
    إنتخابه
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إعات.  حمالت إلحر  إلدعائية -7 ي إلحرو  وإلت  
 
  تستخدم ف

         حمالت إلدعاية إلمضادة.  -8

     ية إلعسكريةعالمإلحمالت إؤل  -9

                  ية إلخاصةعالمإلحمالت إؤل  -11

ي دول إلخليج جتمايي إلتغرر إال 
 
 :ف

ي و  ي دول إلخليج إلعرب 
 
ول ف  ثرة عىل إلمجتمعأإلبرو

ي بدإية إلسبعينات
 
كان  وسبقتهم إلسعودية وإلكويت نكلتر  من إلنفوذ إؤل  إستقلت كل دول إلخليج ونالت إستقاللها ف

ةقتااديعتمد إللؤلؤ وإلمرجان وبعض إإل قتااد إإل ت حياة دول  يات إلمحلية وإلاناعات إلاغتر ول صتغتر
وبظهور إلبتر

ي إلخليج  كل إلرؤساء إ  وتسارعو  وإلتنمية وإإلجتماع قتااد إلحضارة وإهتم كل رؤساء باإل ؤىلوإنتقلت من إلبدإوة  إلعرب 
ي بناء بالدهم وإإلوإلملوك 
 
إلتعليمية  لبناء إلنوإحي  بكل إلكفاءإت إلعالمية إ وإستعانو  بكل يخل  سبل إلرإحة هتمامف

إت إؤل  ةجتماعيية وإإل قتاادوإإل ي  ظهور إلتقنيات إلحديثة يجابيةومما زإد من قوة إلتغتر
وإستطاعت  طرت للحدإثةأ إلتر

      ن صتؤثر برسعة وصتفاعليةأ

ي إإل عالمإإل : إلمبحث إلرإبع
 
وب  لترو

ي إؤل عالممفهوم إؤل 
وب   :11لكتر

 لحدإثة ماطلح إؤل 
ً
ي إؤل عالمنظرإ

وب  ي وضع صتعريف محدد إ فقد لكتر
 
إء ف لكن صتعريف إللجنة ، ختلف إلعلماء وإلخت 

ي صتتيح نشأةعالمإؤل  يقول )بأنه إلخدمات وإلنماذج عالمإلعربية لل 
 صتاالإإل  وصتطوير محتوى وسائل، ية إلجديدة إلتر

 عاليي إؤل 
ً
ي إلعملية إؤل آشبه أو   آليا

 
 ف
ً
ونإلتقنيات إؤل استخدإمية بعالمليا ي ؤعالم أقل عية كنو لكتر

 
ية غنية بإمكاناصتها ف

ي إؤل عالمإلشكل وإلمضمون ويمكن وضع صتعريف مخترص لل 
وب  ي إلفضاء  عالم هو نوع جديد من إؤل لكتر

 
ينشط ينرس  ف

ي إإل
إض  ونويستخدم إلوسائط إؤل فتر يتمتر  برسعة ، بقدرإت وإمكانيات متباينة أفرإد دول ومؤسسات و  ية صتديرها لكتر

إدفات مثل إؤل ، وقلة إلتكاليف وشدة إلتأثتر  نتشار إإل  ، إلبديل عالموإؤل ، إلرقىمي  عالمإلجديد وإؤل  عالموله عدة متر
 .جتمايي إلرقىمي وموإقع إلتوإصل إإل  عالموإؤل 

ي إؤل عالمإؤل  High techDictionaryويعرف قاموس إلتكنولوجيا إلرفيعة
وب  ندماج إلكمبيوصتر وشبكات إلكمبيوصتر إ بأنه لكتر

ي وإلاوت و وإلطباعة وإلتاوير إلفوصت عالموإلوسائط إلمتعدد وهو صتزإوج بير  إلكمبيوصتر وإلوسائل إلتقليدية لل 
 
غرإف

ي إؤل عالمأن إؤل  ؤىلوإلفيديو وتشتر إلباحثة 
وب  بل أضىح ، متخااونأو  يونالمؤعقادة أو   لم يعد نخبة متحكمةلكتر

 لكل 
ً
ظهور  ؤىلمما أدى ، ستفادة منه طالما صتمكنوإ وأجادوإ أدوإصتهه وإإل إستخدإمإلمجتمع وإلدخول فيه و  أفرإد متاحا

ي ومؤسسة إأل
 إلاحفية.  فرإد ماطلح إلموإطن إلاحق 

ي إإل عالمإلعوإمل إلرئيسة لظهور إإل 
 
وب  :لترو

نتفرض إؤل  ي إؤل عالمبعد ظهور إؤل  عالمسيطرة كاملة عىل إؤل  نتر
وب   لها بل وسيلة لكتر

ً
حتوت كل ما إ فهو إل يعد صتطويرإ

ونوأضافت له وسائل أخرى  عالمسبقها من وسائل إؤل  إلمستقبل خاصة بعد ظهور ثورة  ؤعالمية مما يبرس  بأنه ؤلكتر
ي إلدمج بير  وسائل إؤل 

 
ي صتتجسد ف

 .صتاالوإإل  عالمإؤلنفوميديا إلتر

كم إلجمهور وإنما صتعدإه لطبيعة هذإ إلجمهور وموقعه من إلعملية أو   ية فقطعالمعىل إلوسيلة إؤل لم يتوقف إلتغتر 
ت هذه إلعنارص وصار بينها نوع من إلتدإخل وإلتطور ، يية من مرسل ومستقبل ورسالة ورجع إلادعالمإؤل  وصتغتر

صبح أية ومرسل لها فعالمللرسالة إؤل  له إختفاء إلحدود بير  إلمرسل وإلمستقبل فأصبح إلجمهور هو صانعأو  إلنويي 
 .ينرس  موإده حسبما يريد يةؤعالمإلفرد عبارة عن مؤسسة 

نتبعد إلنجاح إلكبتر وإلرسي    ع لل  ي جميع إنحاء إلعالم بلغ عدد  ؤىلصتحولت  نتر
 
جزء من إلحياة إليومية لعدد كبتر ف

نتمستخديي إؤل  ي مما أدي  3211) نتر ي مجال إلتوإصل إلبرس 
 
ي إلعالم لقد أحدث ثورة غتر مسبوقة ف

 
ظهور  ؤىلمليار( ف
ي إؤل عالمهو متفاعل مع إؤل  إلتقليدي بقدر ما عالمجيل جديد لم يعد يتفاعل مع إؤل 

وب  نت وسىمي بجيل إؤل لكتر  نتر
 وسيلة للتوإصل  جتمايي صبحت موإقع إلتوإصل إإل أو 

ي إؤل معال ؤن ورإء ظاهرة إؤل 
وب  ي إقتااد عوإمل صتقنية و لكتر

ي إإلبر
 
 :12ية وسياسية نلخاها ف

ي  -1
 :إلعامل إلتقن 

ي صتكنولوجيا إلكمبيوصتر  
 
ي إلتقدم إلهائل ف

 
إصتهو  إلمتمثل ف صطناعية وإألقمار إإل ، ت صتااإل صتكنولوجيا إإل و  ،برمجياصتهو  ،صتجهتر 

ي صتوليفة إوشبكات إأللياف إلضوئية فقد 
 
نتية يي إؤل إصتاالندمجت ف  يطوي جميع وسائل  نتر

ً
فأصبحت وسيطا

ية وإلشخاية، وإلمرئية، وإلمسموعة، إلمطبوعة صتاالإإل    .وإلجماهتر
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 :يتقتصادإلعامل إال -2

ي عولمة إإل
 
ي حركة رؤوس إألموإل وصتدف  إلمعلومات لسلعة  قتااد إلمتمثل ف

 
أي  ية صتتعاظم أهميتها إقتاادوإؤلشإع ف

عة إإل قتااديي وسيلة إلقوى إإل صتاالؤن عولمة نظم إلمعلومات وإإل  ستهالكية وصتوزي    ع ية لعولمة إألسوإق وصتنمية إلت  
 .سلع صناعة إلثقافة من موسيقر وبرإمج

 :إلعامل إلسياسي  -3

ستقرإر إوإلمحافظة عىل ، مور من قبل إلقوى إلسياسية بهدف ؤحكام قبضتها عىل ستر إأل  عالمتستخدم وسائل إؤل 
ي عالم شديد 

 
  .إلتناقضاتموإزين إلقوى ف

ي إإل عالم ظرية إإل 
 
وب  :(13 )لترو

ي إؤل عالمؤن نظرية إؤل 
وب  ي إلمعارص ) يورغن هاربرماس( لكتر

ي صاغها إلفيلسوف إأللماب 
 مبنية عىل أساس إلنظرية إلتر

ة إلحوإرإت وإلمناقشات ي تسىم بمجال نظرية إلمجال إلعام حيث كتر
إلعلمية حول مفهوم إلمجال إلعام ؤإل أن  وإلتر

تشكيل إلرأي  ؤىليمكنهم أن يتبادلوإ إآلرإء وهو ما يؤدي  فرإد هايرماس طور مفهوم إلمجال إلعام عندما أكد عىل أن إأل
كة وقدم بذلك  حيث يظهر إلمجال إلعام للوجود عندما يجتمع، إلعام إلناس لكي يناقشوإ إلقضايا إلمجتمعية إلمشتر

 دإخل إلعلم إإل 
ً
 جديدإ

ً
إلعمل بالطرح إلخاص  ؤىلبتخاااصته مما دفع إلباحثير  وإلساسة وإلعلماء  جتمايي مفهوما

  بالنظرية ومفهومها إلجديد. 

  :وإلمجال إلعام عالمإإل 

ك إلذي يجمع  عالمدعمت وسائل إؤل  ي حالة ، إلمجتمع أفرإد ساحات إلنقاش حول إلمجال إلعام إلمشتر
 
ويدخلهم ف

ي يهتمون بها 
ي ، حوإر حول إلقضايا إلتر

نتشبكة إؤل وصتأبر ي مقدمة إلوسائل إإل  نتر
 
ي صتعتمد عىل إؤلصتاالف

ونية إلتر ، يةلكتر
ي إلتوإصل إإل 

 
ي ف  ( 14 .)نتشارمن حيث إإل  جتمايي وإلتفاعلية أحدثت ثورة كت 

ي إلمجال إلعام
 
  :إلجدلية ف

ي كتابة إلتحول  Kollerأكد ) 
 
ي إلمجال إلعام تستند عىل أفكار يورغن هايرماس ف

 
( أن معظم إلتاورإت إلمعارصة ف

ي إلمجال إلعام حيث ركز عىل قضية إلتحول إلديمقرإطي مع إلتأكيد عىل إلمشاركة إلسياسية بإعتبارها 
 
ي إلهيكىلي ف

إلبناب 
 :نتقادإت للنظرية ومنها ما يىلي إلجدلية ونتج عنها صتوجيه إإل وهو ما أثار إلعديد من إألفكار ، جوهر إلمجتمع إلديمقرإطي 

ي 1 إت بعينها من إلتاري    خ إألوروب 
 .  ؤن رؤية هايرماس صتنطب  عىل فتر

ة مما يفقد إلحوإر سمة إلمناقشة إلعقالنية إلخالية من إلسيادة وإلسلطة مما يسبب جتماعي  ظهور إلتناقضات إإل  2
 بير  إلدولة وإلمجتمع

ً
إقا  .ؤختر

ي إؤل عالماائص إؤل خ
وب    )( لكتر

ي إؤل عالمسمات إؤل 
وب   لكتر

ي إؤل عالميتسم إؤل 
وب   : بعدة سمات منها ما يىلي لكتر

  يحة مع إلمتابعة وإلتحديث أكت   ؤىلوصولها و  إلمعلومات إنتشار عة ش  .ش 

 وإلمال، وإلجهد ، صتوفتر للوقت. 

 إلحاول عىل ؤحاائيات دقيقة عن إعدإد زوإر إلموقع. 

  إئح إلمجتمع للمساهمة بإبدإعاصتهم وهوإياصتهمؤصتاحة إلفرص  .للشبا  وش 

  ون بير  إلموإقع وإلمنتديات وإلاحف إؤلعاليي صتوسيع دإئرة إلتنافس إؤل  .يةلكتر

  ي مجال إلعمل إؤل
 
 .عاليي صتنايي دور إلقطاع إلخاص ف

ي إإل عالمؤيجابيات إإل 
 
وب  :11 لترو

إلتقليدية بسبب محدودية  عالمأن صتقدمها وسائل إؤل  ة ؤيجابيات ربما لم تستطعجتماعيإإل  عالمحققت وسائل إؤل 
 :إلوسيلة وإلتفاعلية، ومنها

  نتإل يتطلب صتكاليف مادية كبتر )جهاز كمبيوصتر، وخط  .(ؤنتر

  .
ً
 أعىطي إلناس فرصة للتعبتر عن أنفسهم وصتقديم صتقرير عن عالم كان إل يمكن صتاوره حتر وقت قريب جدإ

  وجهات إلنظر إلمختلفة وحقائ  منعت من قبل.  إنتشار 

  ي
 
 .إلتكنولوجيا إستخدإمجعلت إلناس أكتر ثقة ف

 ي بناء إلعالقات إإل  ؤىلإلذين يفتقرون  فرإد مساعدة إأل
 
ع بمقابلة إألصدقاء جتماعيإلثقة ف ة، ليرس  ة إلمباش 

 ت عن بعد. صتااإل وإإل 
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  .كة  عزز إلتضامن بير  إلجماعات وأصحا  إلقضايا إلمشتر

  ي مجال إإل
 
 أشصته. و  إلمغتر  :ت، عىل سبيل إلمثالصتااإل ساعد عىل إلتغلب عىل طغيان إلمسافة ف

 ي معرفة إصتجاهات إلرأي إلعام
 
 .يساعد إلاحفيير  ف

  ي إلبلدإن إلسلطوية. إستخدإمساعد إلقوى وحركات إلتحرر عىل إلتوإصل و
 
 ه كمناة ؤخبارية ف

 كته مع إآلخرين بسهولة. فرد من ؤنشاء إلمحتوى إلخاص به ومشار أي  صتمكن 

  فيه ، إلتسوي .  عالمصتقوم بوظائف إؤل  إألخبار، إلتر

 

 :16ة جتماعيموإتقع إلتوإصل إال 

 :صتوجد إلكثتر من إلموإقع وإلتطبيقات ولكن أشهرها ما يىلي  جتمايي إلعالم كله يتعايش مع موإقع إلتوإصل إإل 

   Facebook فيسبوك -1

 Twitter    صتويتر  -2

     linkedInلينكد إن -3

يست  -4    Pinterestبينتتر

     +Googleغوغل بلس  -5

 Tumblr      صتمبلر  -6

 Instagram    إنستغرإم -7

ي كي   -8
 
        VKف

       Vine فاين -9

    Flickr    فليكر -11

 إليوصتيو   -11

كة سابقير   من قبل ثالثة موظفير   2115إنس   عام  ي ش 
 
ىل وستيف ف  تشير   )بال بال ( للتقنيات إلحديثة وهم تشاد هتر

إء موقع إليوصتيو   وإلموسيقر  وإلتلفاز فالميتنوع محتوى إلبوصتيو  بير  مقاطع إأل، كريموجادو   وقد قامت قوقل يرس 
ي إلحمالت إؤل  2116عام 

 
ي إلعالم ونتيحة للمشاهدة إلعالية إستفيد منة ف

 
ي دول ويعتت  إكتر إلموإقع مشاهدة ف

 
عالنية ف

ي عدة قضايا منها يةؤعالمرسائل  هإلخليج لتوجي
 
 ..وع إلدرإسةموض ف

          

ي إلتسويق : إلمبحث إلخامس
 
وب  ؤلترو

ي مفهوم إلتسوي  إؤل
وب   :Electronic Marketing Concept لكتر

ي يعتت  إلتسوي  إؤل
وب  نتعت  إؤل أو  لكتر ة ويي أهم  من نتر ي فرضت نفسها بقوة خالل إلحقبة إإلختر

إلتطورإت إلعالمية إلتر
 ستخدإمإلجديد يركز عىل إإل  قتااد (( أن إإلCotlerإلعالىمي إلجديد وأكد كوصتلر قتااد ؤحدى إلدعائم إألساسية لال

إمن لل  نتإلمتر   )(. نتر

نتوإلتسوي  عت  إؤل  كات وإلمؤسسات إلعرصية نتر  .كافة إألنشطة إلتسويقية استخدإمب، هو مفتاح لتحقي  أهدإف إلرس 
كات وإلمستهلكير  م ونن خالل وسائل وأشكال إلتبادل إلتجاري إلذي يتم بير  إلرس    ية. ؤلكتر

ونأن إألعمال إؤل ي عملية إلتسوق إؤللكتر
 
ي ية صتتكون من جانبير  هما جانب إلطلب إلذي يتجسد ف

وب  وجانب ، لكتر
ي إلتسوي  وإلبيع وإلتوزي    ع وإلتسليم وإلمحاسبة وإلتسوي  إؤلو  إلعرض )ويشمل عمليات إؤلنتاج

وب   هو مجموعة لكتر
ي عت  

ي يبذلها إلمشتر
نتإؤل  إلجهود إلتر ي إلمتاجر  نتر

 
للبحث عن منتوجات محددة سلع وخدمات وإلمفاضلة بينها ف

ونإؤل ي إؤل لكتر
 
ة ف نتية إلمنترس  ي إؤل .نتر ي وإلمشتر

وب   لكتر
ً
 صتجاريا

ً
يا وقد  Business to Business B2B قد يكون مشتر

 إستهالكيا 
ً
يا ي إل Business to Consumer B2Cيكون مشتر ي هذإ إلبحث يهمنا إلمشتر

 
 .مستهلك للسلعوف

ي خصائص إلتسويق إإل
 
وب  :لترو

ي إلخاائص إألساسية للتسوي  إؤلأهم  من
وب   : ما يىلي لكتر

ي يتم تسويقها عت  شبكة إؤل  -1
نترخص أسعار إلمنتجات إلتر  .نتر

ي يمنح إلتسوي  إؤل -2
وب  إءها مقارنة بالتجوإل لكتر  إلمستهلكير  إلفرصة ؤلجرإء مقارنة ألسعار إلمنتجات قبل ش 

ي إلمحالت 
 
 .إلتجارية إلتقليديةف

ي إلتسوي  إؤل -3
وب   .إلعالمات إلتجاريةأو  إلماركاتأو  يوفر تشكيالت من إلمنتجاتو  ساعة24 عىل مدإرلكتر

ي يساعد إلتسوي  إؤل -4
وب  ي للتسوي لكتر

 
 . إلمستهلكير  إلذين إل يتوفر لهم إلوقت إلكاف
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ي يساعد إلتسوي  إؤل -5
وب  ن للمستهلكير  معرفة إلمتاح  عىل إلتغلب عىل إلحوإجز إلجغرإفية حيث يمكلكتر

 
ً
 وعالميا

ً
 .محليا

ي معايرر  جاح إلتسويق إإل
 
وب   :لترو

ي صتوجد معايتر عامة إلبد من ؤصتباعها لنجاح إلتسوي  إؤل 
وب   :لكتر

 .صتحديد إلجمهور إلمستهدفو  ،عىل إلمؤسسة صتحديد ما صترغب ؤنجازه -1

 .إلخدمةأو  لخدمة إلمنتجوأكتر إلطرق مالئمة ، إلجمهور إلزإئر  إهتمامإلتجديد للحفاظ عىل  -2

 .صتناس  إلرسائل إلتسويقيةو  تسهيل إلعرض للزبون -3

نتإلمؤسسة عىل إؤل أو  باؤلحاائيات إلخاصة بعدد ونوع زوإر إلموقع هتمامإإل -4 وأوقات زيارصتهم وصتكرإرها  نتر
ونبرأي إلزبون عن منتجات إلمؤسسة  هتماموإإل  ؤلكتر

ً
 .يا

إنية إلمحددة للتسوي  إؤل -5 ي إلمتر 
وب  ي إلحمالت إلتسويقية عن إلمنتج لكتر

 
ي عىل أساسها يتم إلبدء ف

 .وإلتر

ة إلمسوق إؤل -6 ي خت 
وب  ي إلتعامل مع آليات إلتسوي  إؤللكتر

 
ي  ف

وب   .لكتر

 :تقوإعد إلتسويق إلفعال

ي إلتسوي  إؤل
وب   : نشاط مهم ومتمتر  وهنالك عدة قوإعد صتضمن نجاح هذه إلوظيفة ويي لكتر

ي إلوقت إلمناسب صتقديم إلخدمة لغاية جذ  زوإر جدد  -1
 
وإلمحافظة عىل إلموجودين وصتقديم إلمعلومات ف

 للفت إألنظار. 

 مع رغبات إلزبائن -2
ً
 .إلتغذية إلرإجعة عن طري  بقاء موقع إلمؤسسة عىل إلشبكة متفاعال

 .ؤعطاء إلزبون معلومات كافية عن إلسلع وإلخدمات إلمعروضة عىل إلموقع -3

ي إلتسويق إإل أ وإع
 
وب  :لترو

ي إلتسوي  إؤللقد أصبح 
وب  كات إلتجارية إلمحلية أهم   منلكتر ي حياة إلمؤسسات وإلماانع وإلرس 

 
وريات ف إلرص 

نتأن صتحول إؤل  ؤىلبالشبكة  إصتاالفالماليير  عىل ، وإلعالمية قناة تسويقية بفضل إألدوإت إلمستخدمة لفتح  ؤىل نتر
ي  أنوإعمنافذ وأسوإق جديدة وصتوجد عدة 

 :منها إآلبر

 ي إلتسوي  إؤل
وب   .جتمايي  عن طري  موإقع إلتوإصل إإل لكتر

 إلتسوي  عن طري  موإقع إؤلعالنات إلمجانية. 

  ونإلتسوي  عن طري  أدلة وفهارس موإقع  .يةؤلكتر

 إلتسوي  عن طري  موإقع إلفديوهات وإليوصتيو . 

 إلتسوق عن طري  إلمدونات وإلمجالت وإلاحف. 

 ونإؤل إلدرإسة بالحمالت وصتعت  هذه .إلمدفوعة عن طري  موإقع إؤلعالنات  عت  إليوصتيو   يةلكتر

إتيجية إلتسويق إإل ي ؤسرو
 
وب  :لترو

إصتيجية إلتسوي  عىل مجموعة من إلعنارص و   :يي إلبد أن صتبت  ؤستر

 قوإئم إلسلع وأصنافها وإوصافها وأسعارها لتسهيل إلمهمة.  -1

  .ؤعالنات عن إلمنتجات إلجديدة -2

 .طلبها معلومات صترويجية عن مبيعات محددة لزيادة -3

 .ستعمالإإل و  عرض وثائ  خاصة باؤلنتاج ودإلئل إلتشغيل -4

ي إلحوإر. أعرض درإسات إلسوق وإلزبائن و  -5
 
إكه ف  بحاث إلزبون وإش 

ي تحديات إلتسويق إإل
 
وب  :لترو

 .إللغة وإلثقافة وإلعادإت وإلتقاليد صتعوق إلتفاعل بير  كثتر من إلعمالء -1

ي حركة إلسوق ؤىليحتاج إلتسوي   -2
 
وإلتسوي  مجال ياعب ، ؤدإرة جيدة وخطط لموإجهة إلتغيتر إلمستمر ف

ي هذإ إلمجال
 
 .ممارسته ؤذإ لم يتوفر فيه مختاون ف

يعات إلمناسبة لتنظيم عمليات إلتسوي  إؤل -3 ي ومن إلتحديات وضع إلقوإنير  وإلترس 
وب   وحماية حقوق لكتر

نتإلملكية إلفكرية وإلنرس  عىل إؤل   ، نتر
ً
 .عن صتطوير إألنظمة إلمالية وإلتجارية لتسهيل إلتسوي فضال

ي مزإيا إلتسويق إإل
 
وب  :لترو

 .وصتطوير إلسياسات وخدمات إلمنظمة، صتوسيع منطقة إلبيع للمؤسسة -1

ي إلحاة إلتسويقية إلخارجية   -2
 
ي إلعالم ف

 
 لحاجات إلعمالء.  كسب زبائن جدد ف

ً
 وصتقديم إلسلع وإلخدمات وفقا
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ي إلوسائل إإل   -3
 
.  صتاالية من خالل صتفعيل ديناميكية وإستمرإرية إإل صتاالمرإقبة إلتطورإت إلحديثة ف  إلمباش 

ونؤنشاء إلمناط  إلحرة إؤل  -4  .يةلكتر

 للتوزي    ع وإألسعار وإلتعامل بمرونة.  قلة إلتكاليف -5

 .أساليب صتروي    ج صتفاعلية إستخدإم -6

ي إلسوق  -7
 
ي ف إصتيىح  ة صتنافسية وموقع ؤستر  .صتحقي  متر 

ي عيوب إلتسويق إإل
 
وب  :لترو

ي قاور إلقوإنير  صتجاه إلتسوي  إؤل -1
وب   .لكتر

وإلمتخلفة كتقنية إلقرصنة ، تساع إلفجوة إلتقنية بير  إلدول إلنامية وإلمتقدمةإإلمشاكل إلتقنية إلناجمة عن   -2
ي وإمكانية إلتجسس إؤل، إلمعلوماصتية

وب  وسات لكتر  ية. ؤعالم عىل إلحياة إلخاصة ونرس  فتر

ي تجعل إلتسويق إإلإلحوإجز 
ي إلثقافية إلنو

 
وب   لترو

 :رصتفاع صتكاليف ؤقامة إلموإقعإ -1

إء ومتخااير   ؤىليحتاج صتاميم ؤنشاء إلموقع  ة إل، خت   .إلعمالء هتمامبحيث صتكون جذإبة ومثتر

 :صتطور صتكنولوجيا إلموإقع -2

ي ستمرإرية نجاح إلتسوي  إؤلبد من موإكبة إلتطورإت للموإقع وصتعزيز قدرإصتها إل  إل
وب    لكتر

ي إلمجتمع إإل إستخدإم
إض    Uses of Virtual Communities :فتر

إضيمختلفة للمجتمعات إإل إستخدإماتهنالك  ي فتر
  :ة عىل حسب ميولهم عىل إلنحو إآلبر

  ها ألسبا  صترفيهيةستخدإمأ  مجموعة صتميل إل. 

   ة وثقافية وإكاديميةإجتماعي    وهناك من يستخدمها ألسبا. 

  ية وسياسيةإقتاادتستخدمها ألسبا  سياحية و ج   ومجموعة. 

   إض  :of Virtual Communityخاائص إلمجتمع إإلفتر

ي يتمتع إلمجتمع إإل
إض  ي  فتر

 :بمجموعة من إلخاائص منها إآلبر

ر إهتمام  صتجمع عدد من إألعضاء ذوي أهدإف و 1 كة صتت 
 .نضمامهم للتجمعإات ونشاطات مشتر

 .فعالة بير  أعضائه وصتفاعل وقد يتضمن عالقات ودية وعاطفيةومشاركة ،   هذإ إلتجمع متكرر 2

 .بير  أعضائه   صتبادل إلمعلومات وإلبيانات وإلدعم وإلخدمات3

ك بير  إألعضاء من حيث إللغة وبروصتوكوإلت إإل 4
 ة. جتماعيوإلتعامل وإلتقاليد وإألعرإف إإل  صتاال  ؤطار عام مشتر

 
     

 إلدرإسة إلميدإ ية: إلسادس إلمبحث

 منهجية إلبحث

 بالتطبي  عىل برنامج إليوصتيو  

 قتضت إلموضوعية إلعلمية لهذه إلدرإسة أن صتحتوي عىل صتحليل إلمضمونإ إؤلجرإءإت إلمنهجية للدرإسة إلميدإنية: 
ي إإل عاليي وؤلثرإء إلبحث إؤل 

 . إل بد من صتدعيمه بتحليل مضمون للمناقشة إلجماعيةصتااىلي  إلتقت 

 
ا
 تحليل إلمضمون :أول

ه   ه عن غتر يعرفه سمتر دمحم حسير  بأنه بحث ، صتحليل إلمضمون هو درإسة مفادها أن لكل شخص بامة فكرية صتمتر 
كما عرفه ،  إلمضمونو  ية إلمرإد صتحليلها من حيث إلشكلعالمإلمضمون للمادة إؤل و  وصف إلمحتوى ؤىلعلىمي يسىع 

 إلمضمون وصتنقيته. و  بلورة إلوصف للمحتوى ؤىلوييلزوبرلسون ؤنه يسىع 

:  ستخدمت إلباحثة صتحليل إلمضمون لعينة قاديةإ   ي
 كاآلبر

ً
ي عينة إلبحث   صتحليال علميا

 
 من إلرسائل إلمتبادلة ف

 صتحليلهو  وصف إلمضمون ، 
ً
 و  موضوعيا

ً
ي صتوصيل إلرسائل. و  ،شكليا

 
 إألساليب ف

 فيديوهات. ، صور ، ناية، صتحليل عينة من إلرسائل 

 :أهدإف تحليل إلمضمون

 .إلمضمون بالتطبي و  إلمحتوى وسائلو  تسىع هذه إلدرإسة لمعرفة أساليب

 إلعينة:  إختيار 

ة إلدرإسة    مجموعة إلرسائل إلمتبادلة بير  مجتمع من إلعمدية إلعينة إختيار صتم     إلبحث أثناء فتر
 إلفيديو. و  إلاور و  إلاوصتيةو  شملت إلرسائل إلناية، يوصتيو  بثت عت  إليوصتيو  فديو 21ويي عبارة عن 
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 حليل تصتحديد فئات إل

 ،ستخدمت إلباحثة فئة إلشكل )ماذإ قيل( وفئة إلمضمون )كيف قيل(إ، إلشكلو  فئات إلتحليل صتدور بير  إلمادة  
 صتحتوي كل فئة عىل مجموعة صتندرج صتحتها. و 

و : فئات تحليل موضوع محتوى رسائل إلحمالت إإلأوال   )ماذإ تقيل( يةلترو

 لتقديم:  تصالفئة إلهدف من إال  -1

 علمية معلومات. 

 سلعية معلومات. 

 خدمية معلومات. 

 :فئة مصادر إلمعلومة -2

 موإضيع علمية. 

 إلعمل لمنظمات موإقع. 

  عالنوكاإلت لل  

  إلرسائل أ وإع -3

 رسائل ناية. 

 رسائل مكتوبة. 

 رسائل فيديو. 

 رسائل ماورة.  

: فئات تحليل
ً
 )كيف تقيل(  تصالمضمون شكل إال  ثا يا

ي لمعرفة أشكال إلرسائل 
: ، إلفديوهات صتبث عت  صتطبي  إلتر  ويي كما يىلي

ي رسائل إلحمالت إؤل -1
 
ونفئة إللغة إلمستخدمة ف  .يةلكتر

  .إللغة إلعربية 

  .ية  إللغة إؤلنجلتر 

  .أخرى 

إألدإة لقياس ما يرإد قياسه لتحقي  أهدإف إلدرإسة أو  يقاد بالادق صالحية إألسلو  مقياس إلادق وإلثبات: 
 ( من أدإة إلقياس. 33) ستقالل إلبيانات وإلمعلوماتإوإلثبات هو قياس درجة 

ي 
 
 :إلتحليل إإلحصاب

ح ما صتم مالحظته  ي عىل ش 
ي إؤلطار إلمطلو و  صتفستر إلنتائجو  بعدهو  قياسهو  يساعد إلتحليل إؤلحااب 

 
ي و ،وضعها ف

 
ف

ح ذلكإلافحات إلتالية   .يتم ش 

 

 .صتااليوضح فئة إلهدف من إإل 1إلجدول رقم 

 

 إلنسبة صتكرإر إلهدف إلتسلسل

 %11 2 معلومات علمية 1

 %51 11 معلومات سلعية  2

 %41 8 معلومات خدمية  3

 %111 21 إلمجموع 

ي 1 رقم من إلجدول
 :نستنج إألبر

مما يوضح أن إألخبار إلمتدإولة ، مجتمع إلبحث% من 51ستحوذت عىل نسبة إ ؤن إألخبار إلمعلومات إلسلعية
ي  أن إلمجتمع ؤىلتشتر إلباحثة و  ،مدة إلحملة مستمرة طوإلو  متجددة  أصبح يتابع عن كسب  إلخليىح 

 .% بها معلومات علمية2، % من إلعينة صتحمل معلومات سلعية11وإن 
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 فئة ماادر إلمعلومات إلحمالت يوضح2جدول رقم 

 إلنسبة صتكرإر إلمادر إلتسلسل

 %35 5 موإقع لمنظمات إلعمل 1

 %75 15 وكاإلت إإلعالنات    2

 %111 21 إلمجموع 

 :يىلي نقرأ ما  2من إلجدول رقم 

ونماادر إلمعلومات للحمالت إؤل 2إلجدول رقم  صتوضح عالنات % وإن وكاإلت إؤل 5إن منظمات إلعمل تسهم   يةلكتر
 عالنات. نتاج إلحمالت وإؤل كجهات صتخااية ؤل  يؤكد نجاح إلوكاإلت % من إلمعلومات مما 75إلمتخااة صتمتلك 

 

 إلرسائل عت  إليوصتيو   أنوإعيوضح  3جدول رقم 

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

 %5 1 رسائل ناية 1

 %75 15 فيديوهات 2

 %5 1 صور 3

 %15 3 مقاطع صوصتية 4

 %111 21 إلمجموع 

:  نالحظ 3 رقم من إلجدول  إآلبر

وإن  إلفديوهات ؤىل% تستمع 15وإن ، % من عينة إلبحث75إلفديوهات بنسبة  مشاهدة ؤىلأن عينة إلبحث صتميل  
 متدإولة.  قرأ ويي إنحن أمة  ر %فال غرو 5بنسبة  وصور ثابتة إلرسائل فديوهات ناية

ي إلمرصتبة إلثانية بنسبة   
 
ي أما إلرسائل ، % 21أما مشاهدة إلاور فقد جاءت ف

 فيديوهاتو  اطع صوصتيةصتحمل مق إلتر
 % من عينة إلبحث. 11كانت نسبتها 

أن أي  ؛أفرإد صتالك إلرسائل متكررة من عدة  أحيانا و  ،كما إلحظت إلباحثة أن إلرسائل إلناية صتكتب بعناية فائقة  
ين إلرسائل برسوم،  إلتطبي  ليست له إلقدرة عىل حجب إلرسائل إلمكررة مزدإنة زهور زإهية ترس إلناظرين و  كما صتتر 

ة و ،  صتحايا صباحة ومسائيةو  بألوإن ذلك عىل حسب نوعية و  ،طويلة أحيانا كما أن إلرسائل يمكن أن صتكون قاتر
 ما صتدعو للملل. إ فكثتر  ةإلموضوع وإلمضمون وإلمحتوى إما إلرسائل إلمكرر 

 

 :إللغة يوضح 4رقم  جدول

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

 %91 18 إللغة إلعربية 1

ية 2  %11 2 إللغة إؤلنجلتر 

 %111 21 إلمجموع 

 :بر من إلجدول يتبير  إآل

 .%91  أن إللغة إلعربية أخذت إلمرصتبة إألوىل بنسبة 1

ي إلمرصتبة إلثانية بنسبة و   2
 
ية جاءت ف  .%11أن إللغة إؤلنجلتر 

 

 ( يوضح نوعية إلسلع 5جدول رقم ) 

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

 %75 15 إلسلع 1

 %25 5 إلخدمات 2

 %111 21 إلمجموع 

ي يتضح إآل 5من إلجدول رقم
 :بر

هن عىل صتغتر نمط إلحياةأ ن إلحمالت إلسلعية أ  من إلخدمية مما يت 
 سلع جديدة.  دإمخاستإإلستهالكية ب كتر
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ي إلمرصتبة إلثانية وهو يؤكد من إلمجتمع ةن إلحمالت للخدمات من خالل إلعينأ
 
 ؤىلمن خالل إلنسب إنتقل  جاءت ف

 .لوفة من قبلأخدمات لم صتكن م

 

ي ( يوضح إلفائدة من إلتسوق إؤل6جدول رقم )
وب    لكتر

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

 %21 4 صتوفرإلوقت 1

 %81 16 إلمال 2

 %111 21 إلمجموع 

ي إآلأمن إلجدول نرى 
 
ي ن فائدة إلتسوق صتتضح ف

 :بر

ي أ
 
ي ن إلتسوق إؤلؤأي  %61بنسبة وىلإلمرصتبة إألن صتوفتر إلوقت جاء ف

وب  ز  لكتر يوف وقتا للسادة إلمتسوقير  مما يت 
ي  هإلوقت وإستثمار  أهمية

 
  ىخر أمور أف

ي إلمرصتبة إلثانية
 
ي يمكنك عت  إلتسوق إؤلأي  صتوفتر إلمال جاء ف

وب  ن إلتسوق أعت  يجزء من إلمال وهذإ  إن صتوفر لكتر
ي إؤل

وب  إ للمال.  لكتر  يمنحك صتوفتر

 

ي دول إلخليج  مكانيةؤ( يوضح 7)جدول رقم ي وإلتقنية صتمهيدإ للتسوق إؤل ت صتااإل لال  للبنية إلتحتية إلعرب 
وب    لكتر

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

إمكانيات إلدولة إلخليجة إلتقنية  1
ي 
وب   تساعد عىلي إلتسوق إؤللكتر

19 95% 

إلبد من قوإنير  صتحفظ ح   2
 إلموإطن

1 5% 

 %111 21 إلمجموع 

ي 
 : من إلجدول نالحظ إآلبر

ي ن دول إلخليج أ  1  يجعل موإطنيها يوإكبون إلتقية.  إلذيمر ية عالية إأل إصتاالمكانيات صتقنية و ؤصتمتلك  إلعرب 

 .من إلقوإنير  لحماية موإطنيها من إلقرصنة وإلرسقات ن تسن مجموعةأ  عىل إلدولة 2

 
 

ي مستقبل إلتسوق إؤل (8) جدول رقم
وب  ي  لكتر

 
. ف ي  إلخليج إلعرب 

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

ي  1
وب   %91 18 مستقبل إلتسوق إؤللكتر

ي  2
وب  إلتسوق إلعادي وإؤللكتر

إن مع بعضهم إلبعض  يستر

2 11% 

 %111 21 إلمجموع 

 : ي
 من إلجدول إلساب  نقرأ إآلبر

ي إلتسوق إؤل إن مستقبل ؤىلتشتر 
وب  ي دول إلخليج  مزدهر ومتنايي  لكتر

 
ي نتيجة إلمتالك إلدولف  .إلخليجية إلعرب 

ي نستقرئ من إلوإقع إن إلتسوق إؤل
وب    إلتقليدية وإلتقنية مستمرإن مع بعضهما إلبعض. لكتر

 

ي ( إلهدف من إلتسوق إؤل9جدول رقم )
وب    لكتر

 إلنسبة صتكرإر نوع إلرسالة إلتسلسل

 %41 11 إلرسعة 1

 %31 5 إلماركات إلعلمية 2

 %31 5 إنخفاض إلتكلفة 3

 %111 21 إلمجموع 
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ي 
 :من إلجدول نقرأ إآلبر

إن ن إلعلمأ -1 ي مع عنرص إلرسعة حتر إلتسوي  إؤل وإلعالم يستر
وب   .لكتر

ي إلحمالت إؤل  إثبتت إلعالمية إلماركات -2
 
ونية إؤلعالمإفضليتها ف  يةلكتر

 

  تائج إلدرإسة 

ي 
ي عكست من خالل إلدرإسة وما صتضمنته من معاب 

ي حاجة  ومعلومات وإلتر ي للتوإصل إؤل إلمجتمع إلخليىح 
وب  وقد  لكتر

 :إلنتائج إإلصتيةؤىل ات خل

ي طياصتها يةعالمإلحمالت إؤل  -1
 
ي  معلومات صتحمل ف  .لاالح إلموإطن إلخليىح 

ونية إؤلعالمإلحمالت إؤل  -2  .هدإف تسويقية للخدمات وإلسلعأية بها لكتر

ي ن إلتسوي  إؤلأثبتت إلدرإسة أ -3
وب  ي مجتمع إلخليج  لكتر

 
 .إلتقليديضعف إلتسوق أف

ي إن إلتسوق إؤل وضحت إلدرإسةأ -4
وب  ي ونتيجة لتوفر جودة إلحياة كانت إلفرصة لكتر  يجمع مجتمع إلخليج إلعرب 

 .موإصتية للتغيتر وصتقبل إلمجتمع إلتغتر إلجديد مثلما صتقبل إلتقنيات إلحديثة

ونن إلحمالت إؤلأبينت إلدرإسة  -5 ي  صتطبي  يةلكتر
إض  ي صتغيتر إلمجتمع هثبت نجاحأ إفتر

 
.  ف ي  إلخليىح 

إت إؤل -6 ونإلتحوإلت وإلتغتر  إإل  تساعد يةلكتر
ر
ي للعبور نحو إلرف  .جتمايي إلمجتمع إلخليىح 

ي إلتسوق إؤل -7
وب   .وفر للوقتأيا و إقتاادكتر فائدة أ  لكتر

ي إلمجتمع إلتقنيات إلحديثة -8
 
ي  ف  إإل إلإلحضارة و  ؤىلوصتغيتر إلمجتمع  ساعد عىل جودة إلحياةتإلخليىح 

ر
 .جتمايي رف

ي إؤلن إلتسوي  ؤ -9
وب   .إلوقت يوفر لكتر

ي بالتسوق إؤل  -11
وب   .وإلزبائن بير  إلموقع عالقات صتفاعليةأ  صتنشلكتر

ي إلتسوق إؤل -11
وب  ي   وإقع معاشلكتر ي إلخليج إلعرب 

 
 .ف

ي دول إلخليج  -12  .إلحديثة وربطهم بالعولمة وصتطورإصتها تساعد موإطنيها بموإكبة إلتقنيات إلعرب 

 

  :توصيات إلدرإسة

إء وإلمختاير  إلذين قابلتهم إلباحثةأ جانب ؤىلستقتها إلباحثة إعدة صتوصيات  ؤىلخلات إلدرإسة   فادت بعض إلخت 
 :مع مجموعة وخرجت بعدة صتوصيات ومن مجموعة إلنقاشات إجتمعت لمناقشة

ي دعم إلحمالت صتطبي  دإمخإستيجب  -1
 
ونية إؤلعالمإؤل  إليوصتيو  ف  .يةلكتر

ي إلتسوق إؤل وضع قوإنير  لحماية -2
وب   .لكتر

 .ونحوإ وصتهجئة سلوباأكتابة و  باللغة إلعربية هتمامإإل -3

 .بها هتماملذلك يجب إإل ومتطورة عملية مستمرة جودة إلحياة -4

 ية ويجب صتطويرها. عالمدليل عىل نجاح إلحمالت إؤل  زيادة عملية إلتسوي  -5

يعات هتمامإإل -6 إئية.  بالنوإحي إلقانونية ووضع ترس   لتنظيم إلسياسات إلرس 

 

 :إلمرإجعإلمصادر و 

ي دإر إلمنهج.  عالم(إؤل 2115)  وديع، يإلعزعز 
 إلجديد مفاهيم ونظريابر

ي ، يةعالم( إلحمالت إؤل  2114) عبد هللا، بدرإن
 .دإر مكتبتر

ي ( إلحوإر إؤل2114 ) ودإد، سميس
وب  ي وإلفضاء إلعام إإل لكتر

إض    فتر

ي إلتسوق إؤل
وب  ي عرص  إإلشة وإثرة عىل إصتجاهات لكتر

 
رسالة ماجستتر غتر منشورة جامعة إم ، إلمعلوماصتيةإإلستهالكية ف

 .إلقرى

نتعت  إؤل  ( إلتسوق2114إحمد إلسيد) ، كردى  .نتر

             .إلدإر إلمرصية، ونظرياصتها إلمعارصة صتاال(إإل 2112حسن ) ، مكاوى

إصتيجية مركز إلدرإسات ونإؤل جتمايي إلتوإصل إإل  ( إلمعرفة وشبكات2112)  إإلستر جامعة إلملك عبد إلعزيز  يةلكتر
 .29إإلصدإر 

               عمان ،مطبعة متحدون ( إلتسوق إلدوىلي 1999) ، هاب  ، عبد إلابور 
ي دإر إلفكر ، ية بير  إلنظرية وإلتطبي  إلقاهرةعالم( صتحليل إلمضمون إلدعاية إؤل 2111) ، مختار ، إلتهاي                                 .إلعرب 
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 .للنرس  وإلتوزي    ع إلمنهل، ( مبادئ إلتسوي 2112) ، دمحم، عبيدإت

 .2111، إإلهلية للنرس  ، عجمان يةعالمإلعولمة إؤل ، مؤيد ، إلحديتر 

ي دإر إلفكر ، إلقاهرة، بير  إلنظرية وإلتطبي  يةعالمإلدعاية إؤل  صتحليل إلمضمون، مختار ، إلتهاي  .إلعرب 

 .إلدإر إلجامعية، إلقاهرة، إلتسوي  إلدوىلي  (2119)، عبد إلسالم، إبوقحف

نت( إلتسوي  باؤل 2112، طارق، طه  .مجموعة إلنيل إلعربية، إلقاهرة، نتر

ونإلتجارة إؤل عبد إلحميد، بسيوب     .دإر إلكتب إلعلمية، ( إلقاهرة2113) يةلكتر

نتعت  إؤل  ( إلتسوي  وإلبع2116)، صتوفي ،  عبد إلمحسن              .إلعربية دإر إلنهضة، إلقاهرة، نتر

  
  

 

 


