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شكخ وتقجيخ
أشكخ هللا عد كجل أف كفقشي إلكساؿ ىحه الخسالة فمو’ الحسج عمى جديل فزمو كإنعامو ،ثع
الذكخ مػصػؿ ألىل الفزل اعتخافا بفزميع كتقجي اًخ لجيػدىع كسعييع.
كسا أتقجـ بخالز الذكخ كالتقجيخ ككافخ االمتشاف إلى أستاذي القجيخ الجكتػر عساد مدعػد عمى
ما بحلو مغ جيج متػاصل كدؤكب  ،كما قجمو مغ تػجيو سميع كرأي سجيج لسداعجتي في تخصي الكثيخ
مغ الرعاب  ،فجداه هللا خيخ الجداء كأمجه بجكاـ الرحة كالعافية .
كسا أتقجـ بخالز الذكخ كالتقجيخ إلى الدادة أعزاء لجشة السشاقذة السػقخيغ عمى ما تكبجكه
مغ عشاء في قخاءة رسالتي الستػاضعة كإغشائيا بسقتخحاتيع القيسة  ،ككحلظ ألعزاء ىيئة التجريذ في
جامعة الذخؽ األكسط  ،كأخز في الحكخ أعزاء التجريذ في قدع األعساؿ اإللكتخكنية عمى ما قجمػه
لي مغ جيج كمعخفة كمداعجة عمسية فميع خالز الذكخ كالتقجيخ .
كسا أتقجـ بذكخي لكل مغ ساعجني مغ قخيب أك بعيج كلػ بكمسة أك نريحة خالرة لػجو هللا .

ق

اإلهجاء
أىجي ىحا العسل الستػاضع إلى أبي كأمي الغالييغ الم ّحاف زكداني في ىحه الحياة بذغف البحث
عغ السعخفة كالصسػح العالي ككحلظ أىجي ىحا العسل إلى سشجي في ىحه الحياة إخػتي كأسختي الكخيسة
كإلى أمتي العخبية أجسع ككحلظ إلى كل مغ سانجني مغ أصجقائي أىجي ليع جسيعاً ثسخة جيجي ىحه.
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غيخ الخبحية في األردن
إعجاد  :األميؼ عثسان محسؽد العجمؽني
إشخاف  :الجكتؽر عساد مدعؽد
السمخص
ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ
) (Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.كلتحقيق أىجاؼ ىحه
الجراسة قاـ الباحث ببشاء نسػذج الجراسة باالعتساد عمى الجراسات الدابقة.ثع قاـ الباحث باعجاد استبانة
حيث تكػف مجتسع الجراسة مغ مجراء السذاريع كالسجراء السالييغ كمجراء الشطع السعمػماتية في
السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.كبمغت عيشة الجراسة  307مجي اخ في العاصسة عساف-االردف بشدبة
استجابة  %90.8مغ عجد االستبانات التي تع تػزيعيا كالبالغة  338استبانة.ك شكمت ندبة مجراء
السذاريع مغ ىحه الجراسة ( )%53.7كندبة السجراء السالييغ ) (24.1%كندبة مجراء نطع السعمػمات
) (11.4%كالحيغ يعسمػف بسدسى آخخ (.)%10.7
كتػصمت ىحه الجراسة الى كجػد أثخ ايجابي ذك داللة احرائية الستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي
الفيدبػؾ عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.حيث يطيخ مغ خبلؿ نسػذج
الجراسة التأثيخ بالذكل الستتالي مغ األعمى الى األقل حدب التحميل االحرائي الػارد في ىحه الجراسة
أف ترسيع السشذػر لو التأثيخ األكبخ ثع يميو نز السشذػر كمغ ثع كقت الشذخ لمسشذػر عمى التسػيل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف .كخخجت ىحه الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات اىسيا

ـ
:أف تقػـ السؤسدات غيخ الخبحية في استثسار السديج مغ االمػاؿ في نطاـ العخض لزساف مػاصمة
تحقيق نتائج ايجابية عمى مشرات التػاصل االجتساعي.كسا تػصي الجراسة السؤسدات غيخ الخبحية
بزخكرة اعصاء األكلػية لمسشذػرات التي تحسل رؤية السؤسدة كتقجيسيا بصخيقة جسيمة كأكثخ اقشاعا مع
استخجاـ مؤثخات بديصة ال تذتت انتباه السدتخجميغ.باالضافة الى ضخكرة ترسيع كتشفيح استخاتيجيات
ججيجة لبلستفادة مغ كسائل التػاصل االجتساعي بالتػاصل مع الجيات السانحة ليا كتػضيف تمظ
الػسائل في حسبلت التسػيل الجساعي كتحػيل الجاعسيغ كالسؤيجيغ الى متبخعيغ في السدتقبل.

كمسات مفتاحية  :كسائل التػاصل اإلجتساعي،الفيدبػؾ،التسػيل الجساعي،نطاـ العخض،السؤسدات
غيخ الخبحية،جسع التبخعات.
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The Impact of using social media website (Facebook) on
crowdfunding for non-profit organizations in Jordan
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Supervised By : Dr.Emad Masoud
Abstract
This study aimed at investigating the impact of using the social media
website (Facebook)on crowdfunding for non-profit organizations in Jordan.In
order to achieve the objectives of this study;the researcher built the study
model based on previous studies.Then prepared a questionnaire as the
population of the study included a group of project managers,financial and
information systems managers who work at non-profit organizations in
Jordan.338 questionaires were distributed , the response rate was 90.8% and
307 questionaires were valid.The ratio of project managers was (53.7%) while
the ratio of financial managers was (24.1%),and the ratio of information
systems managers was (11.4%) while others ratio was (10.7%).
(307)questionnaires were distributed among the managers.The results of
this study confirmed a positive effect for using facebook on crowdfunding in
non-profit organizations.The effect as shown in the study model revelaed that
post design has the highes effect then followed by the post text and post
creation time on crowdfunding for non-profit organizations in Jordan.
The study recommends that non-profit organizations should invest
money on display systems inorder to ensure the continuous positive results on

س
social media platforms.This study also recommends non-profit organizations
to give prioirity to posts that carry it’s mission and present it in an attractive
and more convicing ways without using many distracting effects.It also
recommends to design and create new strategies to employ social media
successfully in communication with the funding crowd and crowd funding
campagins to turn supporters into future donors.

Key Words : Social Media,Facebook,Crowd Funding,Display System,Non-

Profit Organizations,Fundraising.
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الفرل األول :خمفية الجراسة ومذكمتها
)  ( 1-1السقجمة
كل شيء في ىحا الػقت يتصػر بدخعة كالتكشػلػجيا ىي الجدء األكثخ سخعة في التغييخ ك
غيخ مغ مفيػـ التػاصل كاإلعبلف في
التصػيخ،لحلظ فاف ضيػر كسائل التػاصل االجتساعي قج ّ
العالع ،كنحغ جدء مغ ىحا التغييخ الحي يسارس كل يػـ حيث أف ىحه التكشػلػجيا فتحت لشا أبػاب
ججيجة لمتػاصل مع العسبلء كاألصجقاء كعائبلتشا حػؿ العالع.كمغ ىشا أصبح العسيل جدء ال يتج أد
مغ الحياة اليػمية التي يتذارؾ بيا مع السشطػمة ك أصبحت الخعاية التي تقجميا السؤسدات لمعسيل
سخيعة كفعالة كعسمية ،تشاسب احتياجاتو كالصسػحات التي يدعى مغ خبلليا إلى تحقيق ما يربػ
إليو .حيث تعخؼ كسائل التػاصل االجتساعي بأنيا مجاالت محتػى يتحكع بيا السدتخجـ كىي
تذسل :السجكنات  ،السشتجيات الكتخكنية  ،تجسعات لشذخ الرػر كالفيجيػىات.
باإلضافة إلى مشرات التػاصل االجتساعي كاالفيدبػؾ،كالتي تقجـ مجسػعة مغ جسيع ما ذكخ
أعبله مع التخكيد عمى العبلقات بيغ السدتخجميغ في ذلظ السجتسع)(Agichtein et al.,2008
كبسخكر الػقت كبطيػر أزمة البلجئيغ في الػشغ العخبي ( كخرػصا األزمة الدػرية )
متدامشة مع تصػر كسائل التػاصل االجتساعي كدكرىا الكبيخ في عكذ الػاقع الحقيقي الحي يعانيو
إخػانشا السرابيغ في الجمل فأصبح استخجاـ ىحه الػسائل كخرػصاً مػقع التػاصل االجتساعي
فيدبػؾ كىػ األكثخ شيخة بيغ العخب حيث أف حرة الفيدبػؾ مغ السدتخجميغ العخب لػسائل
التػاصل االجتساعي ىي  ، %91ككحلظ يدتخجـ لمتعخيف عغ السذاريع اإلندانية كاستقصاب
الجاعسيغ كالسيستيغ في دعع ىحه السذاريع كالحي يعكذ أداء الخجمات التي تقجميا السؤسدات كافة
كخرػصاً غيخ الخبحية مشيا ،كذلظ ليكػف الجاعع عمى عمع بكافة األنذصة كالسجخيات التي تقجميا

2
ىحه السؤسدات إلى السحتاجيغ .كلمػصػؿ إلى شخيحة أكبخ مغ الجاعسيغ كالسيتسيغ ،أستحجث
داخل نطاـ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ نطاـ العخض ،الحي يعشى بديادة التعخيف عغ
السشتج أك الخجمة مغ خبلؿ زيادة ارتباط السدتخجميغ ليحا السػقع مع ما تقػـ بالتعخيف عشو
كالتدػيق إليو  ،حيث يعتبخ االنتخنت مغ أكثخ كسائل التػاصل االجتساعي حيػية  ،فيتغيخ ىحا
الػسط مع استسخار دخػؿ جػانب ججيجة  ،فبيحه الحالة إف كانت السؤسدات غيخ الخبحية تخغب
بإشخاؾ أك انخخاشيا بالقخف الػاحج كالعذخيغ في ىحا الػسط الحيػي السدتسخ في التغييخ عمييا أف
تتأقمع مغ خبلؿ إستخجاـ شخؽ اتراؿ كإستخاتيجيات ججيجة كمتعمسة(اإلنداني. )2015،كقج بيّغ
مذخكع "السدتقبل الخقسي" التابع لجامعة كاليفػرنيا الجشػبية أف معطع مدتخجمي اإلنتخنت يعتبخكنو
مرجر ميع لمسعمػمات كالتدمية متفػقاً عمى التمفاز ،كبسا أف اإلنتخنت قج تغمب عمى التمفاز
كسرجر لمسعمػمات،غيخت السؤسدات غيخ الخبحية إستخاتيجياتيا لمتخكيد عمى ىحا الػسط
السيع(. )Masar, 2007
كىشا عميشا الشطخ إلى مػقع التػاصل االجتساعي فيدبػؾ حيث تتػافخ فيو قػائع ترشيف
لمرفحات حدب عجد السعجبيغ أك ندبة التفاعل في عجة مػاقع مختمفة كقائسة معجبيغ الرفحة،
كالخسع البياني لمفيدبػؾ الحي يسكغ استخجامو في كل صفحة كبحلظ يدتصيع مجيخ ىحه الرفحة أف
يخاقب السجاخبلت الستعمقة بسؤشخات األداء الخئيدية كمقارنتيا بتمظ السػجػدة برفحتو  ،كىحا
يشعكذ إيجابا عمى االستفادة عسمياً مغ ىحه التحميبلت كالخسػمات البيانية تعباً لسدتخجميغ
صفحات الفيدبػؾ(.)Coco, 2014كمغ ىحا السشصمق تدعى ىحه الجراسة إلى تػضيح مجى تبشي
كاستفادة السؤسدات غيخ الخبحية مغ استخجاـ مػقع الفيدبػؾ؛ كىػ أحج مػاقع التػاصل االجتساعي
عبخ اإلنتخنت لتحقيق التسػيل الجساعي الخاص بيا لسذاريعيا اإلندانية كاإلغاثة ككحلظ التشسػية
 ،كما ىي السذاكل أك العقبات التي مغ الستػقع أف تػاجيشا في استخجاـ مػقع الفيدبػؾ كتأثيخه
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عمى تحقيق التسػيل الجساعي  ،كالتي مغ السسكغ أف تعيق تبشيو مغ كجية نطخ العامميغ في ىحه
السؤسدات .

(  ) 2-1مذكمة الجارسة وأسئمتها
مغ خبلؿ الديارات السيجانية كالسقاببلت التي قاـ بيا الباحث مع مجسػعة مغ السجراء
كالعامميغ في بعس السؤسدات غيخ الخبحية التي ليا مقخ في العاصسة عساف – األردف ،كمشيا
مؤسدة قادة الغج ،كجسعية العػف الرحية الجكلية ،كالسجمذ الشخكيجي لمبلجئيغ .ككحلظ ىيئة
اإلغاثة الجنساركية ،كجسعية إنقاذ الصفل،ك مشطسة أرض البذخ .حيث ضيخ تبايغ في كجيات
الشطخ حػؿ أثخ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ عمى التسػيل الجساعي ليحه السؤسدات
باإليجاب أك بعجمو كأف السذكمة االساسية في ىحه السؤسدات ىي نقز التسػيل لمسذاريع.تع إرفاؽ
ممحق خاص بيحه السقاببلت(.ممحق رقع )3
كمغ خبلؿ اإلشبلع عمى بعس الجراسات التي تشاكلت مػضػع استخجاـ مػقع التػاصل
االجتساعي الفيدبػؾ كمشيا دراسة ( )Scherer,2010التي أكجت عمى أف السؤسدات التي تتبع
مبجأ البشاء كعجـ التصػيخ عبخ صفحاتيا التي أكججتيا عمى مػقع التػاصل االجتساعي فيدبػؾ
تتعخض إلى عجـ الرسػد كاالستس اخرية في التفاعل مع معجبييا أك زبائشيا؛ لحلظ فإف التػاجج عمى
الفيدبػؾ يتصمب كقت كجيج ككحلظ إبجاع فبل بج أف تدتسخ ىحه السؤسدات في التفكيخ في شخؽ
ججيجة كخبلقة لمتفاعل مع الجسيػر.
كمغ خبلؿ عسل الباحث في الجسعية األردنية لئلسعاؼ ،كىي أحجى السؤسدات غيخ
الخبحية العاممة في األردف،ككحلظ مغ خبلؿ بعس الجراسات الدابقة فقج تبيغ أف ىشاؾ مذاكل في
استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي خرػصاً مػقع التػاصل االجتساعي فيدبػؾ مغ قبل
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كبشاء عميو فإنو يسكغ تػضيح مذكمة الجراسة
السؤسدات لتحقيق التسػيل الجساعي لسذاريعيا ،
ً
باإلجابة عمى األسئمة التالية :
.1الدؤال الخئيدي األول :ىل يػجج أثخ الستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي  Facebookعمى
التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في األردف كيشبثق عشيا الدؤاليغ الفخعييغ التالييغ :
 1.1الدؤال الفخعي األول  :ىل يػجج أثخ لػقت الشذخ"لمسشذػر" ( ، )PostCreation Timeك
أثخ لترسيع السشذػر ( ، )Designككحلظ نز السشذػر)(Textعمى التسػيل الجساعي في
السؤسدات غيخ الخبحية.CrowdFunding
2.1الدؤال الفخعي الثاني :ىل يػجج أثخ لشطاـ العخض Display Systemعمى تشسية التسػيل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية .CrowdFunding

(  ) 3-1هجف الجراسة
تدعى ىحه الجراسة إلى دراسة أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي " الفيدبػؾ
 " Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في األردف لتحقيق األىجاؼ
التالية :
 التعخؼ عمى مدتػى مشذػرات الفيدبػؾ ) (Facebook Postsالسدتخجمة مغ قبل السؤسداتغيخ الخبحية في األردف.
 التعخؼ عمى مدتػى نطاـ العخض ) (Display Systemكالسدتخجمة مغ قبل السؤسدات غيخالخبحية في األردف.
 معخفة أثخ مشذػر الفيدبػؾ ) (Facebook Postsعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخالخبحية في األردف.
 معخفة أثخ نطاـ العخض ) (Advertising Systemعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخالخبحية في األردف.
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 معخفة أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي (فيدبػؾ) عمى التسػيل الجساعي في السؤسداتغيخ الخبحية في األردف.
 التعخؼ عمى مجى اىتساـ كاستخجاـ ادارات السؤسدات غيخ الخبحية لسػقع التػاصل االجتساعي(فيدبػؾ) في تحقيق التسػيل الجساعي .
زيادة التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية مغ خبلؿ االستخجاـ األمثل لػسائل التػاصلاالجتساعي.

(  ) 4-1أهسية الجراسة
تبخز أىسية ىحه الجراسة مغ خبلؿ:
-1تكسغ األىسية العمسية في ىحه الجراسة أنيا تعتبخ مغ السخاجع السيسة لمسيتسيغ في مجاالت
البحػث العمسية ،حيث أف تحقيق التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية مغ خبلؿ استخجاـ
مػاقع التػاصل االجتساعي عانت مغ قمة الجراسات العخبية ،كليحا الدبب تعتبخ ىحه الجراسة مغ
السخاجع السيسة في مجاؿ األعساؿ اإللكتخكنية.
-2كمغ الشاحية العسمية فتكسغ أىسية ىحه الجراسة في أنيا قج تداعج السج ارء كالعامميغ بالسؤسدات
غيخ الخبحية عمى التعخؼ عمى جػانب القػة كالزعف الستخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي
خرػصاً الفيدبػؾ بسا يخز األنطسة السدتخجمة حاليا في التعخيف عغ السذاريع كتحقيق التسػيل
الجساعي ليحه السؤسدات مغ خبلؿ الفيدبػؾ  ،ككحلظ تػفيخ الػقت كالجيج كالبعج السكاني في
تحقيق التسػيل الجساعي لمسؤسدات غيخ الخبحية كذلظ مغ خبلؿ إكساؿ عسميات عخض السذاريع
إلكتخكنياً بجكف حزػر السسػؿ سػاء فخد أك مؤسدة ،باإلضافة إلى تحقيق التسػيل السالي في
السؤسدات غيخ الخبحية لمسذخكعات ،كذلظ مغ أجل تشفيح ىحه السذخكعات مغ غيخ انقصاع.
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التصخؽ ألىسية ىحه الجراسة لمسجتسع السحمي حيث أنيا تعتبخ السؤسدات غيخ الخبحية
كال بج مغ
ّ
بكافة أشكاليا كاألذرع التابعة ليا مغ الخكائد األساسية التي تيتع في البلجئيغ كالسحتاجيغ ،ككحلظ
السذاريع الخيادية في كافة الشػاحي التعميسية كالرحية كالخجماتية ككحلظ التشسػية.

(  ) 5-1فخضيات الجراسة
الفخضية الخئيدة األولى ): (H01
ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α<= 0.05الستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي
 Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في األردف.
الفخضية الفخعية األولى ): (H01.1
ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α<= 0.05الستخجاـ (نز السشذػر  ،ككقت
الشذخ لمسشذػر ،كترسيع السشذػر)عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في األردف.
الفخضية الفخعية الثانية ): (H01.2
ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) (α<= 0.05الستخجاـ نطاـ العخض Display
 Systemعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في األردف.
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(  ) 6-1أنسؽذج الجراسة
الستغيخات السدتقمة
استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي Facebook
السشذؽرات Posts

H01.1

 .1نص السشذؽر Posts Text

 .2وقت الشذخ Post Creation Time
 .3ترسيػ السشذؽر Posts Design

H01

CrowdFunding

نعام العخض
Display System

التسؽيل الجساعي

H01.2

شكل رقػ ( :)1أنسؽذج الجراسة
قاـ الباحث بتصػيخ ىحا الشسػذج باإلعتساد عمى الجراسات (  ( Coco,2014ككحلظ
( )Alves,2014في الستغيخات السدتقمة  ،ك الستغيخ التابع فقاـ ببشاءه الباحث بالخجػع لمجراسات
( ) Mortiz & Block, 2016; Bergmann et al., 2016; Brüntje & Gajda, 2016
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(  ) 7-1حجود الجراسة:
تشقدع حجكد الجراسة الحالية إلى:
الحجود السكانية:تتسثل الحجكد السكانية ليحه الجراسة في السؤسدات غيخ الخبحية التي ليا مقخات
في العاصسة عساف-األردف.
الحجود البذخية :إف الحجكد البذخية ليحه الجراسة تتسثل في العامميغ بالسؤسدات غيخ الخبحية في
األردف .
الحجود الدمشية :تع إنجاز ىحه الجراسة خبلؿ العاـ الجراسي (( ، )2017-2016استغخؽ إنجاز
ىحه الجراسة مجة خسدة شيػر مغ شيخ كانػف الثاني كحتى شيخ حديخاف .)2017
الحجود العمسية :ركدت ىحه الجراسة عمى تحجيج أبعاد استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ
 ،كأثخه عمى تحقيق التسػيل الجساعي عمى السؤسدات الغيخ ربحية.

(  ) 8-1محجدات الجراسة:
 .1قمة السؤسدات غيخ الخبحية التي تدتخجـ كسائل التػاصل االجتساعي خرػصاً الفيدبػؾ
لتحقيق التسػيل الجساعي.
 .2عجـ إمكانية تعسيع نتائج ىحه الجراسة عمى جسيع السؤسدات كػف أف ىحه الجراسة اقترخت
عمى السؤسدات غيخ الخبحية التي تدتخجـ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ لتحقيق التسػيل
الجساعي.
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(  ) 9-1مرطمحات الجراسة:
التعخيفات االجخائية واالصطالحية )(Academic and operational definitions
السشذػرات  : Postsىي السداحة الستاحة لمسدتخجـ عبخ كسائل التػاصل االجتساعي
مغ خبلؿ الشرػص أك الرػر ككحلظ الفيجيػىات  ،كالتي يتع مغ خبلليا التفاعل بيغ الشاس عبخ
مشرات التػاصل االجتساعي كمذاشخة بعزيع البعس لؤلحجاث كإنذاء معمػمات كأفكار متبادلة
( دليل السذاريع السسػّلة في اإلتحاد األكركبي ) 2014 ،
كيعخؼ السشذػر اجخائيا بأنو العشرخ الحي تدتخجـ مغ خبللو الشرػص لجحب انتباه
مدتخجمي كسائل التػاصل االجتساعي كنذخ كل ماىػ ججيج مغ خبلؿ الحالة ) (Statusبصخيقة
مبجعة لمفت االنتباه كعكذ رؤية السؤسدة حيث تقػـ بشذخ أفكار ججيجة كغيخ مكخرة.كيتع ايزا
ارفاؽ الخكابط التفاعمية كجحب أفكار ججيجة مغ خبلؿ التعميقات.كترسع السشذػرات بألػاف جحابة
التذتت انتباه السدتخجميغ كيتع نذخىا خبلؿ اياـ نياية االسبػع كأياـ العصل التي يتػاجج فييا أكبخ
عجد مسكغ مغ السدتخجميغ عمى مشرات التػاصل االجتساعي.
نعام العخض : Display System
أسمػب مغ التػاصل  Communicationمع الكياف الجساىيخي العاـ أك بعس فئاتو ك
ذلظ لتحفيد الجسيػر عمى اتخاذ ردكد أفعاؿ في اتجاىات معيشة ؛ مثل :زيادة الحخكة الذخائية أك
السذاركة في نذاط ما ،ك برفة عامة اإلعبلف ىػ أسمػب لسخاشبة نفدية اإلنداف سػاء كاف
قارئا ،مدتسعا ،مذاىجا ،أك ضسغ جساعة محجدة مثل ىيئة عسل أك دراسة.
فاليجؼ مغ ترسيع نطاـ العخض  :يقػـ بتػصيل رسالة محجدة ك كاضحة إلى الجسيػر
عغ مشتج أك خجمة ،أك دعاية لفكخة مغ نػع خاص مغ خبلؿ األنطسة السختمفة التي تدتخجـ
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فعالة كمؤثخة ( األكاديسية العخبية
كسطمة لتصػيخ ىحه اإلعبلنات كإيراليا لمسذاىج بصخيقة ّ
البخيصانية لمتعميع العالي ) 2016 ،

.

كيعخؼ إجخائيا بأنو الشطاـ الحي تدعى مغ خبللو السؤسدات الى تدػيق مشذػراتيا عبخ
االعبلنات السجفػعة لجحب االىتساـ مغ خبلؿ ىحه الحسبلت كالتي تدتخجـ الفيدبػؾ كػسيمة
لمتػاصل مع الجساىيخ كعخض مشذػراتيا كبشاء العبلقات مع االشخاص السدتيجفيغ مغ أجل حثيع
عمى التبخع كدعع السؤسدات غيخ الخبحية.كيتع استخجاـ محتػى اعبلني مبتكخ كبمغات متعجدة.
التسؽيل الجساعي :Crowdfunding
يعخؼ بأنو دعػة عامة كمفتػحة لمجسيع

كبذكل رئيدي مغ خبلؿ االنتخنت مغ اجل التدكد

بسرادر دخل مالية مغ خبلؿ التبخعات أك أشكاؿ تبادؿ أخخ) . (Belleflamme, 2013حيث
يدسح التسػيل الجساعي لسؤسدي السؤسدات غيخ الخبحية ككافة األشخاص مغ تسػيل جيػدىع مغ
خبلؿ جحب مداىسات صغيخة ندبياً مغ أعجاد كبيخة مغ السدتخجميغ لئلنتخنت ،كمغ دكف الحاجة
إلى كسيط مالي كالسعتاد ). (Mollick&Kuppuswamy, 2014
كيعخؼ التسػيل الجساعي إجخائياً بأنو احجى الصخؽ السدتخجمة لتحقيق التسػيل في
الحسبلت مغ خبلؿ استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي،حيث استبجؿ ىحا الشػع مغ التسػيل
الػسائط التقميجية كاستخجـ بذكل أكبخ مغ خبلؿ كسائل التػاصل االجتساعي حيث اف ىحه الػسائل
تػضف بذكل كبيخ في السؤسدات لجسع التبخعات مغ الستابعيغ كتحػيل الجاعسيغ الى متبخعيغ في
السدتقبل.باالضافة الى استقصاب داعسيغ ججد لمسذاريع الخاصة بتمظ السؤسدات عغ شخيق
التبخعات السباشخة التي يتع جسعيا مغ خبلؿ كسائل التػاصل االجتساعي.
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الفرل الثاني :األدب الشعخي والجراسات الدابقة
)  ) 2-1السقجمة
سيتع استعخاض ما يخز متغيخات الجراسة مغ خبلؿ ما كرد في األدبيات الستخررة،
كذلظ مغ أجل صياغة اإلشار الشطخي ليحه الجراسة ،كتع تقديع ىحا الفرل إلى قدسيغ:
األكؿ :اإلشار الشطخي الستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي " الفيدبػؾ " مغ حيث
السشذػر كمغ حيث نطاـ العخض ك التسػيل الجساعي مغ حيث السفيػـ كاألبعاد كاألىسية .
الثاني :يتشاكؿ مخاجعة مزاميغ الجراسات الدابقة كتحجيج ما يسيدىا عغ الجراسات الحالية.

(  ) 2 -2مؽاقع التؽاصل االجتساعي والسشذؽرات )(Posts
تع تعخيفيا بأنيا ىي القػة الحقيقية لمشاس حيث لػحطت في الثػرة الججيجة لمقشػات العالسية
 ،كأفزل مفيػـ لسػاقع التػاصل االجتساعي يسكغ تعخفييا بأنيا مجسػعة أنػاع ججيجة مغ كسائل
اإلعبلـ اإللكتخكنية  ،التي تذتخؾ بسعطع أك كل مغ الخرائز التالية  :السذاركة كاالنخخاط
كاالنفتاح كالحػار كالتساثل.(Wan,Wang,&Haggerty,2008).
كسا يسكغ تعخيف مػاقع التػاصل االجتساعي بأنيا مجسػعة مغ التقشيات كالقشػات التي
تدتيجؼ تذكيل كتسكيغ السجتسع الزخع السحتسل مغ السذتخكيغ بذكل تعاكني مثسخ  ،كقج كججت
أدكات تكشػلػجيا السعمػمات لجعع التعاكف عمى مجى عقػد) .(Bradley, 2010كحلظ إف مػاقع
التػاصل االجتساعي تدسح لكل مغ األفخاد كالذخكات مغ التفاعل مع بعزيع البعس كبشاء
عبلقات بسجتسعاتيع السحمية عمى اإلنتخنت ). (Zhang,Jensen,&Chowdhury,2011
ككحلظ تعخؼ كسائل التػاصل االجتساعي بأنيا مجاالت محتػى يتحكع بيا السدتخجـ
كتذسل :مجكنات ،مشتجيات الكتخكنية ،تجسعات لشذخ الرػر كالفيجيػىات ،باإلضافة إلى مشرات
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التػاصل االجتساعي كالفيدبػؾ ،كالتي تقجـ مجسػعة مغ جسيع ما ذكخ أعبله مع التخكيد عمى
العبلقات بيغ السدتخجميغ في ذلظ السجتسع).(Agichtein et al., 2008
حيث أف أىسية السشذػرات يكسغ في تحميل السحتػى الخاص بيا الحي يؤدي إلى فيع
شبيعة الستابع العادي لمرفحة سػؼ يقػدنا إلى إيجاد إستخاتيجيات أفزل لمتػسع السجتسعي .
فإيجاد محتػيات جاذبة لفئة معيشو مغ الشاس سػؼ يديج فعمياً مغ احتسالية انزساـ السديج مغ
السدتخجميغ). (Coco, 2014
ككحلظ معخفة الخرائز الدكانية لمسدتخجميغ سػؼ يديج مغ سيػلة خمق محتػيات
اإلعبلف كالجعاية التي تخبط بيغ العالع الػاقعي كالعالع اإللكتخكني ) . )Fankhauser, 2014فإف
البعج ليحه السشذػرات يكسغ في زيادة

ندبة السذاركة مغ قبل السجتسع لديادة الػعي في

السؤسدات ،كىحا يؤثخ عمى ندبة الػالء تجاه ىحه السؤسدة ). (Coco, 2014

)  ( 1-2-2تاريخ مفهؽم وسائل التؽاصل االجتساعي
أصبحت كسائل التػاصل االجتساعي جدءا ال يتج أد مغ يػميات الجسيع .مغ خبلؿ
السحافطة عمى كجػدىع الذخري االلكتخكني أك التدػيق لسشتجاتيع كأفكارىع كاالىع حجيثا،القصاع
غيخ الخبحي .كلكغ كسا الحع كابمغ كىايشميغ "يػجج ىشاؾ لبذ بيغ السجراء كالباحثيغ األكاديسييغ
حػؿ ما يسكغ إدراجو بالزبط تحت ىحا السفيػـ ".يدكدنا كابمغ كىايشميغ بتعخيف مفيج لػسائل
التػاصل االجتساعي حدب عبلقتيا بسرصمح آخخ كىػ الػيب  ,2.0كبسا أف الػيب  2.0يدتخجـ
بالعادة مع الػيب  1.0كحجيثا مع الػيب  3.0أيزا,سػؼ نبجأ بتعخيف ىحه السرصمحات الثبلث
كمغ ثع ربصيا بػسائل التػاصل االجتساعي(Cole,2014) .
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 الؽيب )Web1.0 ( 1.0كيعخؼ أيزا ب )السشرة الثابتة أك الداكشة) ،حيث يقػـ السدتخجـ بخمق معمػمات كمغ
ثع نذخىا الى العجيج مغ الشاس مغ خبلؿ ىحه الذبكة.مثاؿ عمى ىحه السشرات  :السػاقع
االلكتخكنية (Cole,2014).
 الؽيب )Web 2.0( 2.0كيعخؼ أيزا ب "السشرة االجتساعية" كىػ مرصمح انصمق في العاـ  2004مغ الػيب
 ،2.0كيدتخجـ ىحا السرصمح لػصف السشرات التي يتع فييا تكػيغ محتػيات كتصبيقات كتعجيميا
مغ قبل جسيع السدتخجميغ بذكل مدتسخ .كمغ األمثمة عمى ذلظ  :مػاقع التػاصل االجتساعي
كالسجكنات (Cole,2014).
 الؽيب )Web3.0) 3.0كيعخؼ أيزا ب "السشرة الستحخكة أك الشقالة" ،كىػ يجسع مابيغ أدكات الػيب  1.0ك
الػيب  2.0كلكغ مع إضافة القجرة عمى التػاصل في أي مكاف كفي أي زماف .كمغ األمثمة عمى
ذلظ  :الخسائل الشرية،تصبيقات اليػاتف كاأللػاح الحكية(Cole,2014).
كعمى الخغع مغ كػف جسيع السشرات السحكػرة ال تداؿ قيج االستخجاـ،لػحع انتقاؿ مغ
استخجاـ الػيب  1.0إلى الػيب  2.0كحجيثا الػيب . 3.0كسا سجل ضيػر تكشػلػجيات الػيب 2.0
تحػال ميسا في شخيقة التػاصل االلكتخكني.
أصبح ىشاؾ "تحػؿ في التخكيد مغ شخكات إلى مدتيمكيغ،أفخاد إلى مجتسعات ،عقج إلى
شبكات ،نذخ إلى مذاركة ،تجخل إلى دعػة ".كقبل الجخػؿ في تعخيف مفرل لساىية كسائل
التػاصل االجتساعي ،يجب اعتبار مرصمح أخيخ كىػ السحتػى السػلج مغ قبل السدتخجـ .يعتبخ
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ىحا السحتػى ىػ القػة الجافعة لكل مغ مشرات التػاصل االجتساعي كبذكل عاـ الػيب . 2.0
)(Berthon,Pitt,Plangger,&Shapiro,2012
 ىشاؾ ثبلث شخكط العتبار السحتػى محتػى مػلج مغ قبل السدتخجـ:-1يجب أف يتع نذخه عمى مػقع الكتخكني متػفخ كسيل الػصػؿ مغ قبل العامة أك مػقع
تػاصل اجتساعي متػفخ لسجسػعة مختارة مغ الشاس.
-2يجب أف يبجي جيج خبلؽ ( تدتثى السحتػيات السعاد نذخىا مغ محتػيات مشذئة
مدبقا).
-3يجب أف يكػف مشذئ إلغخاض غيخ تجارية (تدتثشى السحتػيات اليادفة إلى التدػيق
اإلعبلني) )(Kaplan &Haenlein, 2010
عدز كجػد ىحه السحتػيات التحػؿ في الديصخة مغ الذخكة إلى السدتيمظ.ففي الدابق
كانت السؤسدات كالذخكات ىي الستحكسة في السعمػمات التي ترل إلى السدتيمظ ،كلكغ في
الػقت الخاىغ يتع الديصخة عمى الشتائج مغ قبل السحتػى عمى شكل أراء حػؿ السشتج.كسا يػلج كجػد
ىحه السحتػيات الكتخكنيا أراء مدتخجميغ مغ شخيحة اكبخ كأكثخ تشػعا كيؤثخ عمى أراء السدتيمكيغ
في العالع غيخ االلكتخكني(.مثاؿ عمى ذلظ عشجما يقػـ ىؤالء السدتيمكيغ باتخاذ القخار بذخاء مشتج
ما مغ الستجخ)(Cole,2014) .
كاالف بعج أف استعخضشا السرصمحات الجاخمة في العالع االلكتخكني,ندتصيع أف نزيق
السجاؿ في كصف كتعخيف كسائل التػاصل االجتساعي بحج ذاتيا .تعخؼ كسائل التػاصل
االجتساعي حدب كابمغ كىايشمغ بأنيا " :مجسػعة مغ التصبيقات مغ خبلؿ االنتخنت مبشية عمى
ايجكلػجيات كتكشػلػجيات الػيب  2.0كالتي تدسح بخمق كتبادؿ السحتػيات بيغ السدتخجميغ".
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يتكػف محتػى كسائل التػاصل االجتساعي مغ نرػص،صػر،فيجيػىات،كشبكات.كبذكل
أساسي فأف ىحه الػسائل تدسح بجرجة عالية مغ التفاعل االلكتخكني مغ خبلؿ خمق بيئة يدتصيع
مغ خبلليا "األفخاد كالسؤسدات تكػيغ محتػيات،مذاركتيا،مشاقذتيا كتعجيميا"(Cole,2014).

)  ( 2-2-2أنؽاع وسائل التؽاصل االجتساعي
تذسل مشرات التػاصل االجتساعي (Humphreys L. 2013) :
– )-(Twitterالسجكنات الرغيخة
– )-(Facebookمشرات التػاصل االجتساعي
– )-(Wikisالسػسػعات
)-(Youtube ,Flickerمشرات مذاركة الرػر كالفيجيػىات– ) -(Yelpمػاقع الشقج كاآلراء
– )-(Foursquareمػاقع مذاركة األماكغ
أف قجرة كسائل التػاصل االجتساعي عمى تدييل التػاصل السدتسخ,كالبيئات الستعاكنة
كتحػؿ التخكيد مغ الذخكة إلى السدتخجـ أعصاىا إمكانية االستغبلؿ مغ قبل مختمف الحقػؿ.
فحدب بػيغ ،يجب استخجاـ مشرات التػاصل االجتساعي في االنخخاط االلكتخكني كالحي مغ
خبللو تؤسذ السؤسدات عبلقات فعالة كمستعة مع العامة(Bowen, 2013).

)  ( 3-2-2أهسية وسائل التؽاصل االجتساعي
قج ال يفيع الكثيخ قيسة كسائل التػاصل االجتساعي,سػاء مغ الشػاحي الذخرية اك التصػر
السيشي أك نجاح السؤسدات التي يعسمػف بيا .فتعتبخ كسائل التػاصل االجتساعي ذات قيسة كبيخة
لمعجيج مغ األفخاد كالسؤسدات لمعجيج مغ األسباب(Cole,2014).
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فبالشدبة لكابمغ كىايشميغ"،تسثل كسائل التػاصل االجتساعي ثػرة ججيجة يجب أف تكػف ذات
اىتساـ مغ قبل الذخكات العاممة في السجاؿ االلكتخكني أك في إي مجاؿ آخخ".كعمى سبيل
السثاؿ,يستمظ الخئيذ األمخيكي الدابق باراؾ اكباما حداب تػيتخ فعاؿ يتابعو  87مميػف متابع.
)" .)Kaplan&Haenlein,2010تدسح كسائل التػاصل االجتساعي لمذخكات بالتفاعل بصخيقة
مباشخة كفعاؿ مع السدتيمظ بكمف قميمة كمدتػى أعمى مغ الكفاءة مغ استخجاـ كسائل التػاصل
التقميجية.مسا يجعل ىحه الػسائل ميسة ججا ليذ فقط لمذخكات العالسية الكبيخة،كإنسا أيزا
لمسؤسدات الستػسصة كالرغيخة ككحلظ السؤسدات غيخ الخبحية كالسؤسدات الحكػمية".
)(Cole,2014

)  ( 4-2-2أهسية وسائل التؽاصل االجتساعي لمسؤسدات غيخ الخبحية
تدتصيع كسائل التػاصل االجتساعي بصبيعتيا مداعجة السؤسدات غيخ الخبحية عمى تحقيق
أىجافيا التػاصمية  .فػجػد الكثيخ مغ الذبكات الستشػعة عمى كسائل التػاصل االجتساعي كالقجرة
عمى بشاء شبكات مغ خبلؿ تمظ الػسائل ىي أمػر حاسسة كميسة لمسؤسدات لمتفاعل مع شبكاتيا.
تعسل كسائل التػاصل االجتساعي عمى زيادة قجرة السؤسدات غيخ الخبحية عمى التػاصل مع
أصحاب السرمحة السختمفيغ(العسبلء،السشطسيغ،الستصػعيغ،اإلعبلـ كالػسائط التقميجية،كالعامة
بذكل عاـ) .كبالتػاصل االلكتخكني مع ىحه الجيات،تدتصيع السؤسدات غيخ الخبحية بتكػيغ
مجتسع،الػصػؿ إلى شخائح متشػعة مغ العامة،بشاء كمذاركة السعخفة،تحخيظ الشاس،تشديق السػارد
كتػليج أفعاؿ(Cole,2014).

17
كبالخجػع إلى ججكؿ كػنفيػ،ندتصيع استخبلص  10فػائج تقجميا كسائل التػاصل
االجتساعي لمسؤسدات غيخ الخبحية ))Convio,2010
-1معخفة ماذا يقػلو الستابعػف كالجاعسػف لمسؤسدة.
-2استقصاب االزدحاـ .
-3تحديغ مدتػى نتائج البحث بسحتػى غشي بالكمسات السفتاحية عمى الرفحات.
-4استقصاب الدائخيغ إلى مػاقع التبخع االلكتخكني.
-5تسكيغ الجاعسيغ مغ تػزيع رسائل عغ السؤسدة لآلخخيغ مغ خبلؿ كجػدىع االلكتخكني
الخاص.
-6تسكيغ الجاعسيغ األساسيغ كالذغػفيغ مغ التخكيج لمسؤسدة بأنفديع.
-7استقصاب جيات اتراؿ ججيجة.
-8إضفاء شابع إنداني عمى السؤسدة بخخكجيا مغ اإلشار التقميجي كالتػاصل عغ شخيق
الخسائل فقط.
-9زيادة كفاء ككالء الستابعيغ بإعصائيع الفخصة بإبجاء أرائيع كنقجىع .
-10تسكيغ حخكات القاعجة الذعبية كاالستجابة الدخيعة لئلحجاث غيخ الستػقعة.

)  ( 5-2-2الفيدبؽك Facebook
تع تأسيذ ىحه السػقع في البجاية لمتػاصل كدعع شبكات الكمية فقط كمغ ثع انتذخ انتذا ار
كبي اخ ) Ellison, 2008) .حيث يػفخ الفخصة لمسدتخجميغ لمتفاعل مع أصجقائيع كزمبلئيع في
العسل كأفخاد العائمة .تأسذ مػقع الفيدبػؾ في العاـ .2004يسكغ اعتبار ىحا السػقع كسشفعة
اجتساعية يذارؾ فيو أكثخ مغ  500مميػف شخز ).(http://www.facebook.com/
تتكػف مشرة الفيدبػؾ مغ العجيج مغ الخرائز التي تسكغ السدتخجـ مغ القياـ بعجة
ميسات  :كتكػيغ صفحات خاصة بو كعخض الرػر كمذاركة السحتػيات الخاصة بو مع اآلخخيغ
كالتػاصل معيع .باإلضافة إلى القجرة عمى إرساؿ الخسائل كالتػاصل السباشخ مع اآلخخيغ.
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) .(Papacharissi, 2009كحدب مػقع الفيدبػؾ االلكتخكني فأف السبلييغ مغ األشخاص
يدتخجمػف الفيدبػؾ كل يػـ لمتػاصل مع األصجقاء كمذاركة العجيج مغ الرػر كالخكابط
كالفيجيػىات باإلضافة إلى التعخؼ عمى أشخاص ججد .
تعتبخ الخرائز الستػفخة لسدتخجميغ الفيدبػؾ سيمة االستخجاـ كقادرة عمى تدكيجىع
بالعجيج كع االحتساالت".مغ أشيخ الخرائز السػجػدة عمى الفيدبػؾ ىي خاصية مذاركة الرػر
كقجرة السدتخجميغ عمى السداىسة بالتصبيقات السبلئسة لقاعجة الفيدبػؾ باإلضافة عمى القجرة عمى
الحرػؿ عمى السحتػيات كالسعمػمات الججيجة كمسا يتع تحجيث الرفحة جاعبل إياه أم اخ مذػقا
كقابل لئلدماف مغ قبل السدتخجـ ).(Papacharissi, 2009
يتألف الفيدبػؾ مغ مجسػعة مغ الخرائز التي تداعج السؤسدات عمى التػاصل مع
متابعيشا .يعتبخ الحائط ) (Wallىػ الجدء األساسي مغ صفحات الفيدبػؾ،حيث تدسح ىحه
السداحة لمسدتخجـ بسذاركة السحتػى الخاص بو كالرػر كالتعميقات كالفيجيػىات كتحجيثات الحالة
. (http://www.facebook.com/).
كباإلضافة الى الحائط،تػجج خاصية ميسة لمفيدبػؾ  :صفحة آخخ اإلخبار).(NewsFeed
تتحجث ىحه الرفحة باستسخار بالسحتػيات كالسشذػرات الخاصة باألشخاص كالرفحات األخخى
كتسكغ ىحه الخاصية السدتخجـ مغ متابعة كل ججيج خاص بالسؤسدة التي يجعسيا مانحا تمظ
السؤسدة الفخصة لجحب اىتساـ متابعييا بذكل مدتسخ.اختارت العجيج مغ السؤسدات تسثيل أنفديا
عمى الفيدبػؾ مغ خبلؿ استحجاث صفحة معجبيغ خاصة بيا عمى ىحه السػقع.تسكغ صفحات
الفيدبػؾ الذخكات كالسؤسدات كالسذاىيخ مغ الحرػؿ عمى متابعيغ كإضافة الرػر
السختمفة،باإلضافة إلى كجػد الحائط ليقػـ السعجبيغ بالتعميق كالكتابة عميو (Greenstein,
.2009).
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تعتبخ كسائل التكاصؿ االجتساعي كعمى رأسيا الفيدبػؾ كعاء يجمع عدد ىائؿ مف األفخاد ،كإذا تع
استغبلؿ ىحا الػعاء بالصخيقة الرحيحة  ،تستطيع المؤسسات التأثير عمى ىؤالء األفراد بذكل
كبيخ.كيمكف القكؿ أف الفيدبػؾ يعتبخ أرضية خصبة لممارسة األنشطة الجعائية ،مف خبلؿ
التقسيـ الجيد لمفئة السدتيجفة ،كقمة تكاليؼ اإلعبلف بيا بالمقارنة مع اإلعبلنات التقميدية .قامت
الكثير مف المؤسسات العالمية كالمحمية باستغبلؿ ىذا المنفذ اإلعبلني بشخؽ مختمفة كمبتكرة مغ
أجل التعريؼ بالمنتجات كالخدمات كالعركض التي تقدميا كالكصكؿ إلى أكبر شريحة ممكنة مف
الزبائف الحالييف كالمحتمميف ،حيث أثبتت ىذه الشخيقة فعاليتيا مف خبلؿ عمميات البيع كالشخاء
عف شخيؽ االنترنت خاصة في الدكؿ المتقدمة( .فػاز،كاضح،كالثخيخ،شيغ)2016.

الخؽارزميات الستحكسة بعخض السحتؽيات/صفحة اخخ االخبارEdgerank model-
مغ األمػر السيسة التي تع اعتبارىا ىػ كيف تعخض كسائل التػاصل االجتساعي
السحتػيات السشذػرة عمى السدتخجميغ .يصمق اسع صفحة أخخ األخبار عمى تدمدل السحتػيات
السشذػرة الطاىخة لكل مدتخجـ عشجما يجخل عمى حدابو في الفيدبػؾ .يتكػف ىحا العخض كيتع
تحجيثو تمقائيا في كل مخة يحجث فييا السدتخجـ صفحتو مغ خبلؿ نطاـ حمػؿ حدابية  /خػارزمية.
تكسغ أىسية ىحه الخػارزمية في أف السحتػيات لػ لع ترشف كتطيخ حدب أىسيتيا,سػؼ يغخؽ
السدتخجـ بكع ىائل مغ السحتػيات عجيسة األىسية كالفائجة(What Is EdgeRank, 2014).
تتسثل أىسية السحتػى بسجسػع العػامل السذسػلة بالخػارزمية.بعس ىحه العػامل معخكؼ
بيشسا األخخ لع تتع مذاركتو مغ قبل الفيذ بػؾ بدبب بعس الدياسات الجاخمية الخاصة بالذخكة.
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) (EdgeRankىي أكؿ خػارزمية في تاريخ الفيذ بػؾ كالتي تع تفعيميا في العالع 2006
كتقجيسيا إلى العالع في العاـ (Kincaid.2014).2010
يعتبخ الفيدبػؾ كل محتػى في داخمو "مادة" كأي تفاعل معيا "حافة أك شخؼ" .كلكغ ليذ
لكل السحتػيات األىسية ذاتيا ( مثاؿ  :الرػر أكثخ أىسية مغ تحجيثات الحالة ) كبالتأكيج ليذ
لكل التفاعبلت كالسذاركات األىسية ذاتيا (مثاؿ  :التعميقات أىع مغ االعجابات).

يخمد الحخؼ  U/Affinityإلى درجة الرمة ،يخمد الحخؼ W / Weightإلى الػزف ،كيخمد
الحخؼ d / decayإلى االنحجار أك التشاقز التمقائي). (Edge :Likes,Comments,share
كيسكغ فيع ىحه العبلقة بسجى قخب "العبلقة" بيغ عبلمة تجارية اك مشتج كالدبػف اك الستابع
الحي تسمكو .تبشى ىحه الرمة بالتفاعبلت الستكخرة مع الصخؼ الخاص بالعبلمة Brand’s Edge
أما السسارسات كاالعجاب كالتعميق كالشقخ كالخسائل تؤثخ بذكل كبيخ عمى درجة الرمة الخاصة
بالسدتخجـ(Coco, 2014).
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 الؽزن ()Weightىػ نطاـ قيسة تع إنذاؤه مغ قبل الفيدبػؾ لديادة/إنقاص قيسة مسارسة معيشة ضسغ
الفيدبػؾ.التعميقات تعتبخ ذات قيسة اكبخ مغ االعجابات ألنيا أعسق كبحكع نطاـ الػزف ىحا فاف
لمتعميقات كزف اكبخ مغ االعجابات.أما ) (Time Decayيداعج ىحا السرصمح عمى بقاء صفحة
أخخ األخبار حجيثة كمستعة كخالية مغ التكخار كالسمل (What Is EdgeRank ,2014).
تداعج ىحه الستغيخات الثبلث عمى تدكيجنا بأفكار حػؿ كيفية بشاء السذاركة كاالنخخاط نحػ
عبلمة اك سمعة معيشة .مثاؿ  :زيادة درجة الرمة بيغ صفحة مشطسة اككدفاـ ايصاليا كمتابعيشيا :
ستطيخ محتػيات اكثخ لرفحة ىحا السشطسة في صفحات اخخ االخبار الخاصة بالستابعيغ .سيحفد
ىحا عمى التفاعل مغ خبلؿ محتػيات تذجع عمى التعميق بجال مغ اإلعجاب بدبب تكخارىا كزيادتيا
كبالتالي زيادة قيسة الػزف(Coco, 2014).

)  ( 3-2نعام العخض Display System
يعخؼ نطاـ العخض بأنو أحج الشذاشات الجعائية كالتخكيجية التي تدتخجـ لتذجيع
الجساىيخ (السذاىجيغ،القخاء،السدتسعيغ) عمى االستسخار أك البجء بشذاط ججيج أك استخجاـ مشتج ما
 ،كالشتيجة السخغػبة ىي قيادة ترخفات كمػاقف السدتيمظ تجاه الفكخة التي يخكج ليا اإلعبلف ،
كلكي ترل إلى الجساىيخ،يجب عمى تمظ اإلعبلنات أف تشذخ .أما عسمية نذخ تمظ السعمػمات
عمى السػاقع كالسشتجيات كالسجكنات فتدسى الشذخ عبخ االنتخنت ،كأف ازدياد أىسية اإلنتخنت بالشدبة
لئلعبلنات ىحه األياـ قج أدى إلى تغييخ كبيخ في شبيعة اإلعبلنات التي كانت تعتسج عمى مبجأ
قياس كاحج يشاسب الجسيع كالتي أصبحت اآلف مخررة كمرسسة بسا يشاسب الفئة
السدتيجفة(.)Bansal, 2012
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)  ( 1-3-2وسائل االعالنات
-1كسائل اإلعبلف السقخكءة كالسصبػعة( :الشادي كآخخكف(2011,،
الرحف  :كتتسيد بديػلة التشاكؿ كقمة التكمفة كبكػنيا كسيمة متاحة لمجسيع.السجبلت  :كتتسيد بكػنيا تدتقصب جسيػ ار معيشا كبامكانية ادراج التراميع الفشية الجحابةلمجساىيخ.
البخيج السباشخ  :كيتزسغ السصبػعات السخسمة في البخيج .إعبلنات لػحات الصخؽ ككسائل الشقل كالسػاصبلت.-2كسائل اإلعبلف السخئية كالسدسػعة ( :الشادي كآخخكف(2011,،
اإلذاعة  :كتتسيد بإتاحة الفخصة باستيجاؼ مشصقة جغخافية معيشة.التمفديػف  :كيتسيد بذعبيتو الكبيخة ككجػده في كل بيت تقخيبا.الديشسا  :حيث يعخض اإلعبلف قبل أك خبلؿ بجء الفمع.االنتخنت  :كىػ مغ الػسائل الحجيثة التي أصبح الجسيع يتػجو إلييا النتذارىا الػاسع كمسيداتياالكثيخة.
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)  ( 2-3-2اإلعالن عبخ االنتخنت والطخق التقميجية
يختمف اإلعبلف عبخ اإلنتخنت عغ اإلعبلف بإستخجاـ الصخؽ التقميجية بعجة جػانب أىسيا :
إف اإلعبلنات عبخ السػاقع اإللكتخكنية تعتبخ ذات صمة بالسدتخجـ أكثخ مغ اإلعبلنات التقميجية.
تشذخ اإلعبلنات التقميجية عبخ التمفاز أك الخاديػ لجسيع الشاس سػاء كانػا راغبيغ بحلظ أـ ال  ،في
حيغ أف اإلعبلنات عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي

تطيخ بشاءاً عمى اىتساماتيع كنذاشاتيع

الدابقة عمى كسائل التػاصل االجتساعي كبحلظ فيي ذات عبلقة كثيقة أكثخ بيؤالء األفخاد حيث
يدتصيع أصحاب اإلعبلنات استيجاؼ فئات معيشة مغ الشاس بشاءاً عمى السػقع الجغخافي،
العع،الجشذ كالمغة .كسػؼ تطيخ تمظ اإلعبلنات لؤلشخاص السدتيجفيغ كاألكثخ احتساال لبلقتشاع
كاالستجابة) Bansal, 2012 ( .
كتعتبخ الحسبلت الجعائية اإللكتخكنية مغ أكبخ الرخعات في عالع الجعاية كاإلعبلف اليػـ
 ،فالفػائج الػاضحة لئلعبلنات اإللكتخكنية كالتكاليف األقل كخيارات التتبع الستعجدة باإلضافة إلى
التقديسات األفزل أجبخت مجيخي التدػيق اليػـ عمى إعادة تخريز حرز أكبخ مغ ميدانيات
اإلعبلنات كتحػيميا مغ كسائل اإلعبلف الحي إلى االعئلنات السختبصة باإلنتخنت  ،إذ تذيخ الشتائج
أف الحسبلت التدػيقية عبخ البخيج اإللكتخكني تعتبخ األكثخ ربحاً كفعالية بالشدبة لػكاالت التدػيق
ألئللكتخكني التي تعسل تحت نساذج التدعيخ كالخبح كفق األداء  ،أما كسائل التػاصل االجتساعي
كالفيدبػؾ ،فإنيا تبجك فعالة أكثخ عشجما يكػف ىجؼ الحسمة ىػ جحب ازدحاـ أكثخ لسػاقع السعمشيغ،
أما جػجل كالبخيج اإللكتخكني فكاف لجييع نفذ األثخ عشجما يتعمق األمخ بجحب عجد أكبخ ،كلكغ
كانت تكاليف جػجل أكثخ(Alves, 2014).
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)  ( 3-3-2السؤسدات والتدؽيق االلكتخوني
ازدادت ندبة استخجاـ السؤسدات كالذخكات لمتدػيق االلكتخكني لمػصػؿ الى السدتيمكيغ
الحيغ يقزػف الكثيخ مغ الػقت عمى السشرات االلكتخكنية.كىحا يعشي اف السئات مغ السبلييغ
ترخؼ مغ قبل السعمشيغ لسحاكلة ادراج عبلماتيع كمشتجاتيع في سػؽ السػاقع االلكتخكنية السددحع.
)(Smith, 2011
تػجج ىشاؾ عشاصخ مختبصة بالسؤسدة كتؤثخ بذكل كبيخ عمى ثقة كاستجابة السدتيمكيغ
لئلعبلنات كمشيا ( :مخكى ،كالياس)2014،
-1سسعة السؤسدة .
-2حجع السؤسدة.
-3االستثسارات الخاصة بالسؤسدة.
-4الدمػؾ االناني لمسؤسدة.
-5سمصة السؤسدة.
-6الخبخة كالتعامل السدبق مع السؤسدة.
أما العشاصخ السختبصة بالسدتيمظ فيي ( :مخكى،كالياس)2014،
-1التعػد (االعتياد).
-2القابمية عمى الثقة.
-3الخضا بالسشتج.
أما العشاصخ السختبصة بالعبلقة بيغ السدتيمظ كالسؤسدة صاحبة اإلعبلف فيي ( :مخكى ،ك
الياس)2014،
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مجة العبلقة  :ككمسا زادت السجة زادت الثقة كاالشسئشاف لجى السدتيمظ.تبادؿ السعمػمات (التػاصل).تبادؿ كمذاركة القيع .كلكي يكػف االستثسار أكثخ كاقعية كفعالية،يجب عمى الذخكات أف تبلئع أىجاؼ الحسبلت
مع القشػات ذات األداء كالقجرة األعمى عمى تحقيق ىجؼ تمظ الحسمة.كعشجما يشجح ذلظ،لغ يعػد
مجراء التدػيق بحاجة إلى تزييع الػقت كالسرادر بذكل عذػائي مغ اجل التػصل إلى الخيار
األفزل لشجاح الحسمة.فدػؼ يربحػف قادريغ عمى اختيار مجسػعة مغ القشػات االلكتخكنية
خاصة بكل حسمة كىجفيا كبالتالي تحقيق اليجؼ السصمػب).(Edelman, 2010
تع تقديع اإلعبلنات حدب كػنيا مرجر لكمف خارجية أك مرجر أرباح كعائجات خارجية
لمذخكات كالسؤسدات.كبيحه الصخيقة،ىشاؾ ثبلثة أنػاع مغ اإلعبلنات – السجفػعة كالسسمػكة ك
السدتحقة ككل مشيا مختبط بشػع معيغ مغ القشػات اإلعبلنية ).(Edelman, 2010
إعبلنات البحث السجفػعة ىي األقخب لمػسائط اإلعبلنية التقميجية،بيشسا الػسائط السسمػكة
تختبط بالقشػات التي يستمكيا السعمغ نفدو كالسػاقع االلكتخكنية الخاصة بالذخكات أك صفحة
الفيدبػؾ .أما بالشدبة لمػسائط السدتحقة،فيي تتعمق باستغبلؿ الكمسة السشصػقة بذكل رئيدي عمى
مػاقع التػاصل االجتساعي).(Edelman, 2010
ازدادت أىسية الػسائط السجفػعة مع ازدياد احتسالية اإلعبلنات األفزل الستيجاؼ
السدتيمكيغ مغ خبلؿ عجة تشديقات مثل  :إعبلنات العخض،الفيجيػىات االلكتخكنية كإعبلنات
البحث .أصبحت الػسائط السسمػكة مػضػعا رائجا بذكل كبيخ ىحه الفتخة نتيجة لمشذاشات الجعائية
عمى كسائط التػاصل االجتساعي كتمظ السػجػدة عمى الفيدبػؾ مثبل).(Edelman, 2010
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يجب عمى السدػقيغ الديصخة عمى كبل الػسائط السجفػعة كالسسمػكة.تدسح الػسائط
السدتحقة اك السكتدبة لمسعمشيغ باإلعبلف بجكف اي كمفة عمى اإلشبلؽ بدبب كػنيا مػاقف تقػـ
فييا مرادر خارج الذخكة بالجعاية باستخجاـ قشػاتيا الخاصة بيا .السؤسدات التي تستمظ مدتػى
عالي مغ الجقة كالفخادة ىي فقط القادرة عمى استغبلؿ الػسائط السكتدبة بشجاح لكػنيا مرجر جيج
لؤلفكار

الججيجة

القادمة

مغ

السدتيمكيغ

كتػلج

ضجة

كبيخة

بدخعة

كفعالية

).(Edelman, 2010
يػضف البحث السجفػع محخكات البحث كالغػغل كالياىػ إلضيار كمسات مفتاحيو خبلؿ
نتائج البحث لسدتخجمي االنتخنت كبيحه الصخيقة يتع استغبلؿ عسميات بحث السدتخجميغ كنذاشاتيع
ألجل الغايات التدػيقية .في كل مخة يقػـ السدتخجـ باستخجاـ احج الكمسات السفتاحية عمى محخكات
البحث ،تطيخ إعبلنات البحث السجفػعة السبلئسة لتمظ الكمسات . (Google, n.d.).كلكغ ال
تطيخ جسيع اإلعبلنات بذكل عذػائي.يستمظ غػغل نطاـ مدايجة لتحجيج اإلعبلنات التي
تطيخ.حيث يػجج حدب غػغل مداد فكل مخة يكػف فييا إعبلف ما مؤىبل لمطيػر.حيث تكػف
اإلعبلنات ذات الختبة السبلئسة األعمى ىي السؤىمة لمطيػر  .يسكغ أف تجرج إعبلنات الفيدبػؾ في
الكثيخ مغ السحتػيات كالتصبيقات،الرػر كالسجسػعات تحت إشار العشاكيغ السجعػمة .كيسكغ أف
تكػف أفقية أك عامػديو اعتسادا عمى نػع الرفحة كشخيقة تشديقيا  . (Facebook, 2013).حيث
يختبط محتػى اإلعبلف بخدكد األفعاؿ عمى كسائل التػاصل االجتساعي  ،كػضع "إعجاب" عمى
صفحة احج ما.
وتؽجج ثالث اجداء ظاهخة لالعالن :
العشػاف (  25حخؼ كحج أقرى) ،السحتػى ( 135حخؼ كحج أقرى) كالرػرة (يقػـ
الفيدبػؾ بترغيخ الرػر الكبيخة) كجدء كاحج غيخ ضاىخ – الخابط السؤدي إلى الرفحة األساسية.
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)  ( 4-3-2خرائص التدؽيق االلكتخوني
خرائز التدػيق االلكتخكني ىي بحدب )(Pride&Ferrel,2008
-1العشػنة  :كيقرج بيا قجرة الجياز الخقسي عمى الخد بذكل فخدي عمى رسالة تع إرساليا إلى
العجيج مغ األجيدة السذابية كاليػاتف السحسػلة كأجيدة الكػمبيػتخ كغيخىا.
-2التفاعمية  :تدسح لمعسبلء بالتعبيخ عغ احتياجاتيع مباشخة لمذخكة ردا عمى االتراالت التدػيقية
لمذخكة كفي الػقت الحقيقي لمتفاعل مع العسبلء.
-3تغصية الدػؽ بانتذار أكسع ككمف اقل باإلضافة إلى الػصػؿ إلى جسيع فئات السجتسع
السترمة بالذبكة كالياتف الشقاؿ.
-4القجرة عمى تػضيح خرائز السشتجات كعخضيا في الخسائل الجعائية االلكتخكنية بذكل
أكضح.
-5كجػد قاعجة بيانات عغ الدبائغ كالتػاصل كالستابعة معيع بذكل دائع.
(حدغ)2014،

)  ( 5-3-2عشاصخ االترال االلكتخوني
-1السخسل  :الجية السخسمة لمخسالة الجعائية إلى الجية السدتيجفة  .مثل الذخكات
-2السدتقبل  :الجية السدتيجفة مغ اإلعبلف كالسدتقبمة لو عغ شخيق االنتخنت كاليػاتف الشقالة.
 -3الخسالة  :ما يخسل إلى السدتقبل مغ كمسات كرمػز كصػر لغخض الجعاية االلكتخكنية.
-4كسيمة االتراؿ  :الػسيمة التي يتع مغ خبلليا إرساؿ الخسائل الجعائية إلى الفئة السدتيجفة.
-5التغحية الخاجعة  :مجى السعخفة بخدكد أفعاؿ السدتيمكيغ تجاه الخسائل الجعاية كمجى تحقيقيا
لميجؼ السصمػب.
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-6التذػير:السؤثخ الخارجي الحي يسشع الخسالة مغ الػصػؿ كتحقيق اليجؼ كانقصاع الكيخباء .
(حدغ)2014 ،

)  ( 6-3-2الكمسة السشطؽقة
(العسخي)2016،
تعتبخ الكمسة السشصػقة كاحجة مغ السفاىيع الفعالة التي يعتسج عمييا األشخاص في نقل ردكد
األفعاؿ كالتجارب فيسا يتعمق بحياتيع اليػمية كحياة اآلخخيغ,كالتي قج تمعب دك ار مؤث اخ عمى سمػؾ
اآلخخيغ كمشو الدمػؾ الذخائي لسشتج ما(.العسخي) 2016،
ساىع انتذار كسائل التػاصل االجتساعي كاليػاتف السحسػلة بجفع العامميغ في مجاؿ
التدػيق إلى إعادة الشطخ بالخسائل الجعائية كترسيسيا بذكل يحفد السدتيمظ عمى نقل السعمػمات
السشذػرة فييا إلى اآلخخيغ (.العسخي)2016،
ليدت الكمسة السشصػقة كسيمة اتراؿ ججيجةػ ،بل ىي كسيمة مػجػدة مشح القجـ حيث أف
األشخاص يتحجثػف بذكل مدتسخ عغ خبخاتيع كتجاربيع كعػاشفيع حػؿ األحجاث التي يسخكف
بيا,كمشيا الدمع كالعبلمات التجارية.كلكغ نتيجة لتصػر التكشػلػجيا كاالنتخنت ككسائل التػاصل
االجتساعي,أصبح لمكمسة السشصػقة دك ار ميسا في التأثيخ عمى اختيار السشتجات مسا دفع السدػقيغ
إلى العسل عمى تػجيو الكمسة السشصػقة كإدارتيا في السجاؿ التدػيقي الحي يخجـ مرمحة مؤسداتيع
(.العسخي)2016،
أدركت السشطسات في الػقت الحاضخ أىسية الجكر الحي تمعبو عسمية االتراؿ في التأثيخ
عمى سمػؾ السدتخجميغ حيث يداعج ىحا االتراؿ السشطسات عمى بيع مشتجاتيا.تعج الكمسة
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السشصػقة شخيقة ميسة لبلتراؿ ال تداؿ مدتخجمة بيغ البذخ مشح القجـ كأصبحت ذات أىسية كبيخة
لمسدػقيغ في الػقت الحاضخ ألنيا تذسل العجيج مغ القزايا مثل :
يزاقبت ردود االفعال عهى االَشطت انخسىيقيت.االشخزاك في انًُاقشاث انخي حخعهق بانًُخجاث وانعالياث انخجاريت.انخعزف عهى انجهاث انًؤثزة ويحاونت جذبها.عًهج انًُظًاث عهى حىظيف وسائم انخىاصم االجخًاعي في حشجيع انًسخخذييٍ عهىحًزيز انكالو انًُقىل نآلخزيٍ عٍ خذياحها(Sernovitz et al.,2015) .

)  ( 7-3-2انخخاط السؤسدات غيخ الخبحية في عالػ وسائل التؽاصل االجتساعي
ركدت ىحه الجراسة عمى السشطسات اإلندانية غيخ الخبحية كانخخاشيا في عالع كسائل
التػاصل االجتساعي.فعمى الخغع مغ انيا أنذئت لتكػف ذات تػجيات غيخ ربحية إال انو تػضح أف
ىحه السشطسات تتشافذ فيسا بيشيا كبيغ السؤسدات األخخى

لكدب .الستصػعيغ ،التبخعات،

الذخعيو ،االنتذار ،التسػيل الحكػمي ).(Hatch,2012
كانت عسمية التدػيق كلعجة عقػد تعتبخ أداة تجارية بحتو كغيخ متاحة لمسؤسدات غيخ
الخبحية،حتى نياية الدتيشات عشجما بجأت البحػث األكاديسية بالتخكيد عمى استخجاميسا في الجانب
غيخ الخبحي.كمشح ذلظ الحيغ تع نذخ العجيج مغ األعساؿ األكاديسية التي تشاقر استخجاـ التدػيق
في األىجاؼ السختبصة بالسجتسع كالعامة خرػصا في حقػؿ الرحة كالتعميع كالفشػف كجسع
التبخعات.(Sargeant,2009b) .
كاليػـ،كبعج عجة عقػد مغ البحػث األكاديسية كعسميات التدػيق السشذئة مغ قبل السشطسات غيخ
الخبحية،أصبحت السدافة كالفخؽ في التدػيق بيغ السؤسدات الخبحية كغيخ الخبحية اقل بذكل
حداس كذلظ بدبب :
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اعتخاؼ مجراء السؤسدات غيخ الخبحية بػجػد مذاكل تدػيقية في مؤسداتيع.تػسع مفيػـ التدػيق لع يعج ام أخ مثي اخ لمججؿ كالدابق.استحجثت السؤسدات غيخ الخبحية أقداـ خاصة لمتدػيق ككضفت أشخاص مدئػليغ عغ ذلظ.ىحا األمخ ال يعشي شبعا أف السؤسدات الخبحية كغيخ الخبحية تسارس األنذصة التدػيقية
ذاتيا بل يعشي أف السؤسدات غيخ الخبحية يجب أف تيتع أكثخ ببعس الجػانب الخاصة بيا كالتي
تعتبخ مغ األساسيات .يسثل اؿ كيب  2.0كسا ذكخ سابقا الثػرة الكبخى في حقل العبلقات العامة
في العقػد الساضية ك الذخط األساسي لػالدة التدػيق عبخ كسائل التػاصل االجتساعي.
كفي مشاقذة مفيػـ ىحا السرصمح كتب كل مغ( لػريشدك)ك( كانتػني) ك (ستيفانػ تارديشي)
 :اؿ كيب  2.0ال يسثل كالدة تكشػلػجيا ججيجة (عمى الخغع اف الكثيخ مغ التكشػلجيات كلجت بعج
نذأتو) كلكشو يعشي االستخجامات السختمفة كالسصػرة لمتكشػلػجيا السػجػدة سابقاAlbertazzi .
)),2010
شيجت ثػرة اؿ كيب  2.0زيادة كبيخة في عجد السحتػى السػلج مغ السدتخجـ(األشخاص
أنفديع)  ،أصبح الجسيع قادركف عمى إنذاء كنذخ محتػيات خاصة بيع حتى بجكف كجػد األجيدة
التقميجية كالكػمبيػتخ التقميجي أك عجـ امتبلكيع ميارات خاصة كالتخقيع كميارات استخجاـ أنطسة
شبكات االنتخنت التقميجية) Albertazzi ,2010).
كاالىع مغ كل ذلظ أف مفيػـ اؿ كيب  2.0قج كلج الجعع التكشػلػجي لمتػاصل االجتساعي
 ،كىي عادة تيجؼ إلى خمق كدعع التبادؿ االجتساعي بيغ أشخاص يتذاركػف في االىتسامات
كالػسائط كمحتػياتيا)Albertazzi ,2010).
تػفخ ثػرة الػيب  2.0مرادر غشية كمكثفة لمسعمػمات جاعمة إياىا مكانا حيث السعخفة ال
تجسع فقط كإنسا تشاقر أيزا  .ىحه السعخفة شجدت الحاجة لمسؤسدات باف تتفاعل مع مدتخجميغ
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االنتخنت أكثخ .كلحلظ،يجب استغبلؿ مشرات التػاصل االجتساعي كدمجيا مع الػسائل التقميجية
السدتخجمة سابقا مغ قبل السؤسدات لمتػاصل .تقتخح كاتيسيشا أف اإلنتاج يكػف بػجػد السؤسدة
عمى أكثخ مغ كسط مقابل اجتياحيا لػسط كاحج فقط كاالنتخنت كمحاكلتيا الديصخة عمى جسيع
كسائل التػاصل االجتساعي (Wattimena, 2014).
اقتخح بػيج كاليدػف تعخيف مفرل لػسيمة التػاصل االجتساعي  :خجمات مبشية عمى أساس
االنتخنت تدسح لئلفخاد :
-1بشاء صفحة عامة أك شبو عامة ضسغ إشار نطاـ محجد.
-2تحجيج مجسػعة مغ السدتخجميغ اآلخخيغ الحيغ يخغب بالتػاصل كاالتراؿ معيع.
ىحه االتراالت بيغ السدتخجميغ يسكغ أف تكػف مبشية عمى االىتسامات السذتخكة فيسا
بيشيع,الدياسة كالتػجيات السختمفة ككجيات الشطخ كالقيع.كيسكغ أف تكػف ىحه العبلقات مبشية أيزا
حػؿ عبلمة تجارية آك ماركة معيشة كىػ ما يعخؼ ب "مجتسع العبلمة التجارية"
(Muniz & O’Guinn, 2001). Brand Community
أف خرائز مجتسع العبلمة التجارية تع تحجيجىا مغ قبل اكلػسػ كدعسيا مغ قبل
سفيجكل كسبيغميخ كميكاىيميذ في الجراسة التي أليست اإلشار السشيجي ليحه الجراسة  :اإلشار
التقييسي لػجػد العبلمة التجارية عمى كسائل التػاصل االجتساعي  .يجادؿ (اكلػسػ) بالتحجيج اف
أفخاد السجتسع يبجكف انفتاحا حػؿ إعبلنات العبلمات التجارية ،يذعخكف بانتساء لحلظ السجتسع
السشزسيغ إليو كيقبمػف شمبات الرجاقة مغ الذخكات السدئػلة عغ تمظ السشتجات كيقجركف أراء
األصجقاء حػليا(Ulusu ,2014).
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حجد كل مغ (ىػفساف) ك(فػدكر) التغييخ الحاصل في التدػيق عبخ كسائل التػاصل
االجتساعي مغ كػنو ييجؼ الى زيادة السبيعات الى ىجؼ ججيج كىػ زيادة انخخاط كمذاركة
السجتسعات (Hoffman & Fodor, 2010).
كليحا بشيت ىحه الجراسة عمى افتخاض (سفيجكل)(،سبيغمخ) ك(ميكاىيميذ) كالحي يمسح إلى
أف خمق مجتسعات عبلمات تجارية أك أصشاؼ كتغحية انخخاط األفخاد كمذاركتيع ىػ اليجؼ مغ
التدػيق عبخ كسائل التػاصل االجتساعي(Coco,2014).
أف تصػر مجتسع العبلمة أثخ بذكل ايجابي عمى كجػد مشطسة اككدفاـ عمى الفيدبػؾ
بدبب االنتذار الدخيع التراالت السشطسة الشاتج مغ السذاركات السذتخكة بيغ السدتخجميغ ك دعع
السشطسات السحمية الرجيقة التي تحسل نفذ التػجيات كالستخكدة في نفذ السشصقة.باالضافة الى
صفحات الفيدبػؾ التي تذارؾ اككدفاـ رؤيتيا كمعاركيا(Coco,2014).
أف ىحه الجيات سػؼ تقػـ بشذخ محتػيات صفحة اككدفاـ كبالتالي زيادة انتذارىا كتقػـ
بإثخاء السحتػى السػجػد كتذجيع متابعيغ الرفحة عمى التحخؾ كتصػيخ السعخفة لجى الجسيع حػؿ
القزايا التي تعالجيا السشطسة(Coco,2014).
يعتبخ التدػيق عبخ كسائل التػاصل االجتساعي أداة تع تصػيخىا مغ اجل إنتاج رسائل
بشيت لكي يتع نذخىا عمى كسائل التػاصل االجتساعي ألجل تحفيد كمسة المداف بيغ
السدتخجميغ.ىحه السبادرات تيجؼ إلى تحفيد السدتخجميغ عمى التحجث بايجابية عغ العبلمات
التجارية أك األصشاؼ آك السؤسدات آك السشتجات كالخجمات (Kirby & Marsden, 2006).
كلحلظ فاف استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي يجعل عسمية الحرػؿ عمى الشقج كردكد
األفعاؿ مغ السدتخجميغ ام أخ فػريا كمباش اخ كىػ مغ أىع األمػر في عسمية التصػيخ كالتقجـ.
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)  ( 8-3-2نعخية السفقؽدات الثالث
تع استشباط ثبلث نقاط يسكغ اف ترف الحقل الشطخي في مجاؿ تقييع كسائل التػاصل االجتساعي :
)(Coco,2014
-1انعجاـ الفيع كالػعي بالػسط التفاعمي
اف تػسع استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي كسساحيا لمجسيع بالتعبيخ عغ آراءىع قج إلى
تغييخ فكخة سيصخة الػسط نفدو عمى السحتػى كانو ليذ السالظ الػحيج ليا بعج أالف Brown,( .
 )2009كلحلظ فاف تصبيق ىحا السفيػـ الججيج في التدػيق أعصى السدتيمظ القػة لمتأثيخ عمى
فعالية الخسالة الجعائية كالتدػيقية(Hanna et al.,2011).
كلكغ ألسباب مختمفة كمغ ناحية أخخى,اختارت الذخكات كالسؤسدات االنزساـ إلى عالع التػاصل
االجتساعي لتػسيع كصػليا إلى السدتخجميغ بجكف امتبلكيا احتساؿ بشاء استخاتيجيات تػاصل كفق
نطخية مؤكجة أك مشيجية القػاعج اإلرشادية (Parent ,Michael,Plangger,&Bal,2011) .
ككانت الشتيجة تػثيق فذل الكثيخ مغ الحسبلت الجعائية عبخ كسائل التػاصل االجتساعي
كالتي كاجيتيا الكثيخ مغ الذخكات الكبيخة ؾ بيدي ،جاي بي مػرغاف ك كاي مارتذ .
)(Costill, 2014
 -2انعجاـ كجػد استخاتجيات تػاصل اجتساعي
حاكؿ الكثيخ مغ مدتخجمي كسائل التػاصل االجتساعي تجاكز فذل الحسبلت الجعائية كلكغ تع
مبلحطة فػرقات كبيخة في االقتخاحات التي تع تقجيسيا .يعتقج كػندتيغ أف السشطسات يجب عمييا أف
تشذخ كل  3ساعات  .(Constine ,2014),بيشسا ازريبل يعتقج أف السشذػرات الججيجة يجب أف
تشذخ مخة كاحجة فقط في اليػـ . (Zarrella, 2014).أما كػبخ فيخى أف أياـ الخسيذ كالجسعة ىي
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مغ افرل األياـ لمشذخ كالحرػؿ عمى مذاركات أعمى(Cooper, 2013).

كتسثل أياـ الدبت

حدب رأي ستيخف االياـ االمثل لمشذخ ), (Sterne, 2014بيشسا يعتقج بػالس كراي أف أياـ
األربعاء ىي األفزل لزساف السذاركات األعمى). (Bullas & Ray, 2014
-3انعجاـ كجػد شخؽ لمتقييع الفعاؿ لػسائل التػاصل االجتساعي
أف عسمية تقييع أداء كسائل التػاصل االجتساعي تتع أكال بتحجيج أىجاؼ كاضحة.ككسثاؿ :
في حسمة ضخائب ركبغ ىػد في عاـ ، 2014اختارت مشطسة اككدفاـ ايصاليا أف تجعع مشذػراتيا
لترل  10000شخز ككانت العسمية ناجحة حيث تع الػصػؿ الى  . 40000كعمى الخغع مغ
ذلظ فاف بعس مدؤكلي كسائل التػاصل االجتساعي قج يختمف مع مفيػـ الشجاح ىحا.
فعمى سبيل السثاؿ،قج يخى قدع االتراالت كالتػاصل زيادة االنزساـ كعجد الستابعيغ
كشجاح لمسؤسدة بيشسا يخى قدع جسع التبخعات زيادة التبخعات السادية مغ مدتخجمي تمظ الػسائل
ىػ الشجاح الػحيج(Coco,2014).

)  ( 4-2التسؽيل الجساعي CrowdFunding
يعتبخ التسػيل الجساعي كسيمة لجسع كسيات قميمة مغ الساؿ مغ مجسػعة كبيخة مغ
الشاس,كقج أصبح مسكشا الكتخكنيا مشح تصػر تكشػلػجيا االنتخنت(Freedman&Nutting,2015).
ككحلظ فانو يداعج التسػيل الجساعي رياديي األعساؿ كأصحاب األفكار الخبلقة عمى الحرػؿ عمى
الجعع البلزـ لتسػيل كاستسخار مبادراتيع كأفكارىع بصخيقة فعالة أكثخ،كيدتصيع ىؤالء األشخاص نذخ
مشتجاتيع كخجماتيع عبخ مشرات التسػيل الجساعي كجحب دعع السيتسيغ كالستسكشيغ.كيعتبخ اختيار
السشرة السشاسبة ىػ الخصػة األكلى في رحمة التسػيل الجساعي(.قػانجة.)2016،كيعتبخ مغ أىع
األبعاد اإلستخاتيجية في التسػيل الجساعي أنو يدتصيع ىؤالء األشخاص الشذخ عبخ السشرات
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لجحب دعع السيتسيغ كبشفذ الػقت يسكغ رائج األعساؿ مغ الحرػؿ عمى السبمغ السالي بعج بجء
الحسمة مباشخة كحتى بعج انتياء السجة الدمشية السحجدة لمحسمة (Ahlers et.al,.2015).
تعتسج الكثيخ مغ السؤسدات غيخ الخبحية عمى جسع التبخعات لجعع قزيتيا كميستيا.يداىع
الستبخعػف في تمظ السؤسدات إليسانيع بقجرتيا عمى تحديغ السجتسع كجعمو مكانا أفزل لآلخخيغ.
مغ أكبخ السخاكد في العالع لمسعمػمات حػؿ االحداف كالعصاء The Foundation

 ،Centerكصف االحداف بأنو السحخؾ كالقػة الجافعة لمتغييخ االجتساعي حػؿ العالع كبتصػر
كسائل التػاصل االجتساعي،أصبح مغ الصبيعي لمسؤسدات غيخ الخبحية المجػء لتمظ
السرادر لمتػاصل مع الستبخعيغ كالجاعسيغ السحتسميغ.حيث تخبط ىحه الػسائل السؤسدات
باالفخاد بكمف قميمة أك معجكمة(“About Foundation Center”, n.d., para. 4).

)  ( 1-4-2السؤسدات غيخ الخبحية – Non Profit Organization
تػجج في العالع عجة مرصمحات مبيسة تدتخجـ بالعادة بجكف تسييد كاضح بيشيا كمشيا " :القصاع
الثالث""،القصاع السدتقل"،القصاع غيخ الخبحي"،القصاع الخيخي""،القصاع التصػعي" ك"القصاع غيخ
الحكػمي".
فسثبل مشطسة اككدفاـ ايصاليا كالتي اعتسج الباحث عمى دراستيا بخسع أنسػذج الجراسة تعتبخ مشطسة
غيخ خاصة كغيخ حكػمية بشفذ الػقت،التيجؼ الى تحقيق األرباح كتجعع نفديا ماديا باالعتساد
عمى إحداف اآلخخيغ.
كمغ ناحية أخخى يػجج ىشالظ لبذ في حالة السشطسات التي عمى الخغع مغ كػنيا مدتقمة كلكشيا
مسػلة مغ أشخاؼ حكػمية أك خاصة(Coco,2014) .
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أف العبلقة بيغ السؤسدات الحكػمية كالخاصة تدكدنا بمسحة عغ تعخيف القصاع غيخ
الخبحي:تعتبخ السؤسدات غيخ الحكػمية في اغمب األحياف غيخ مشتسية الى جدء حكػمي أك
خاص.
كبحدب الشطخيات االقترادية السختمفة فأنو يجب عمى كل مغ القصاعات الحكػمية
كالخاصة تمبية االحتياجات اإلندانية.كاليػـ،في السجتسعات الغخبية،يتعاير كبل القصاعيغ مع
بعزيسا كيػفخاف خجمات كاحتياجات مجتسعية مختمفة.كفي عالع نطخي بحت،يجب عمى القصاع
الخاص مبلئسة كتمبية الخجمات كاالحتياجات لؤلشخاص غيخ القادريغ عمى ذلظ في البمجاف الشامية
).(Sargeant, 2009
أما القصاع الحكػمي،فيػ مكػف مغ السؤسدات السسػلة بذكل جدئي أك كامل مغ الحكػمة
بيجؼ تسكيشيا عمى االستس اخرية (القصاع العدكخي كالدياسي) كالحفاظ عمى مرمحة السػاشغ
(السجارس كالسدتذفيات) .يأتي ىحا التسػيل مغ الحكػمة عغ شخيق االقتصاع الزخيبي مثبل كلحلظ
فأف تعتبخ شخيقة إنفاؽ ىحه السؤسدات .لؤلمػاؿ أم اخ مجعاة لمقمق لجى السػاشغ أف التفخع في كجػد
السشطسات الحكػمية كالخاصة ال يشجح دائسا،كلحؾ كلج عالع السؤسدات غيخ الخبحية إلشباع
الحاجات االجتساعية التي ال تدتصيع تمبيتيا القصاعات الحكػمية أك الخاصة.حيث أف الكثيخ مغ
القزايا ذات الصػابع الدياسية اك االقترادية مسكغ اف تتعخض لئلىساؿ مغ تمظ الجيات.
)(Coco,2014
كمغ ىحه البيئة،ضيخ "القصاع الثالث" كشتيجة ألشخاص تجسعػا تصػعيا لمعسل عمى
مداعجة اآلخخيغ في كل مغ داخل كخارج الحجكد الػششية.حيث أف شبيعة ىحه التجسعات خارجة
عغ اإلشار الحكػمي أك الخاص(عمى الخغع مغ اف بعس الذخاكات قج تحرل في بعس األحياف)
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ككشتيجة لحلظ تع تدسية ىحا القصاع ب"السدتقل" في الػاليات الستحجة األمخيكية ك "غيخ الحكػمي"
في باقي انحاء العالع(Baker & Hart, 2008). .

)  ( 2-4-1جسع التبخعات في القطاع غيخ الخبحي Non Profit Fundraising
تختمف السؤسدات غيخ الخبحية عغ تمظ الخبحية بكػنيا مقيجة قانػنيا مغ تػزيع اإلرباح
الستبقية عمى األشخاص أصحاب الدمصة كالقػة في السؤسدة .فإذا حرمت تمظ السؤسدات عمى
أرباح،يجب عمييا اف تػضفيا في عسمية تصػيخ كاستسخار السؤسدة أك تػزيعيا.
)(The Urban Institute ,2007

لحلظ تعتسج السؤسدات غيخ الخبحية عمى السرادر الخارجية لبشاء قجراتيا.كعمى سبيل
السثاؿ  :الجسعيات الخيخية التي تخاقب مغ قبل دائخة اإليخادات الجاخمية في الػاليات الستحجة
األمخيكية،تسثل أتعاب الخجمات كمبيعات الدمع أكثخ مغ  % 70مغ اإليخادات .تذسل ىحه
اإليخادات :عائجات السدتذفيات،اإلقداط الجامعية،مبيعات تحاكخ السدخح باإلضافة إلى السبيعات
مغ التحف كاليجايا في الستاحف العامة .أما غالبية الستبقي مغ إيخاد السؤسدات فيأتي مغ
السداىسات الفخدية الخاصة أك السشح الحكػمية(The Urban Institue,2007).
تذسل السداىسات الفخدية الخاصة تمظ السقجمة مغ قبل األفخاد,السؤسدات الخاصة

كالػصايا الخيخية.أما السشح الحكػمية فتذسل التسػيل مغ الحكػمة نفديا أك الحكػمات السحمية.
ندبة صغيخة مغ اإليخادات في الجسعيات الخيخية العامة تأتي مغ رسػـ العزػية
كاالشتخاؾ(Massar,2007).
تدسح كسائل التػاصل االجتساعي لمسؤسدات بالتفاعل مع أصحاب السرالح بديػلة مسا
يداعج عمى بشاء العبلقات .تعتبخ ىحه العبلقات ميسة ججا لمسؤسدات التي تدعى التي تعتسج عمى
جسع التبخعات حيث أبجت األبحاث أف الجساىيخ الستفاعمة كالسػجػدة ىي األكثخ احتساال لجعع
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السؤسدة ماديا كاإلحداف إلييا كقج يأتي ىحا اإلحداف عمى شكل ىجايا صغيخة سشػية اك ىجايا كبيخة
في أكقات متفخقة(Dean,2015).
يعتبخ بشاء العبلقات االيجابية مع الستبخعيغ أم اخ حاسسا بالشدبة لمسؤسدات غيخ الخبحية
لمحرػؿ عمى الجعع السادي.أضيخت األبحاث أف التػاصل شػيل األمج مع الستبخعيغ يؤدي إلى
شعػر أكبخ بالخضي مغ قبميع.
في إحرائية الكتخكنية ؿ  120متبخع لسخكد كاليفػرنيا الرحي غيخ الخبحي،تع الصمب مغ
األفخاد تقييع عبلقاتيع مع السؤسدة كأبجت الشتائج أف الستبخع صاحب العبلقة األشػؿ مع السؤسدة
أبجا شعػ ار أفزل ككانت لجيو ثقة كإيسانا باف تبخعاتو تحىب إلى الجية التي تدتحق كلع يذعخ
باالستغبلؿ أبجا(Waters, 2008).
كباإلضافة إلى شعػر الستبخع بالخضى ،أضيخت األبحاث أف السؤسدات غيخ الخبحية
تدتصيع أف تحرل عمى ىجايا اكبخ عشج بشاء عبلقات مدتسخة مع الجساىيخ .عغ إحجى الحاالت
التي حرمت فييا احج السؤسدات عمى مشحة كل سشة كلسجة  4سشػات متػاصمة.ككمسا تصػرت
عبلقة ىحه السؤسدة مع الستبخعيغ كمسا ازداد كعييا بحاجتيا إلى أكثخ مغ عصايا سشػية لبلستسخار
بالعسل.كمغ ىحه الحالة استشتج الباحثاف كػكذ كسػكػلكذ أىسية تػشيج كتغحية العبلقات لديادة
التبخعات كالػالء مغ قبل الستابعيغ(Cooks & Sokolic,2009).
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)  ( 3-4-2ظهؽر وتطؽر مفهؽم التسؽيل الجساعي
في الدشيغ القميمة الساضية،ضيخ مفيػـ التسػيل الجساعي كسرجر تسػيل بجيل لمعجيج مغ
السذاريع.في البجاية،كاف التسػيل الجساعي يدتخجـ بذكل رئيدي لتسػيل الفشانيغ مغ القصاعات
السختمفة(Agrawal et al.,2013; Harzer, 2013), .
أدى استحجاث مشرات التسػيل الجساعي االلكتخكنية في قصاع السػسيقى الى جعل ىحه
الشػع مغ التسػيل ميسا بالشدبة لمفشانيغ .كتبعا لحلظ آمشت قصاعات فشية أخخى بيحا السفيػـ
كالرحافة كالديشسا.كمغ األمثمة عمى تمظ السشرات (ArtistShare ,SellaBand):
تسػيل السؤسدات كالذخكات مغ قبل الجساعات ىػ أمخ تع مشاقذتو مشح العاـ  2010حيث
يعتبخ ىحه الشػع مغ التسػيل شخيقة لتقميل الفجػة السالية في السخاحل السبكخة لمسذاريع الججيجة.
)(Hemer et al.,2011
كمغ خبلؿ مقابمة مع ريادييغ ذكي خبخة بالتسػيل الجساعي استشبصت أسباب الختيار
التسػيل الجساعي كسرجر تسػيل لمسذاريع .أجسع جسيع الخيادييغ أف الدبب الخئيدي الستخجاـ
التسػيل الجساعي كاف جسع االمػاؿ.أما الجكافع االخخى فكانت جحب اىتساـ العامة كالحرػؿ عمى
الشقج كردكد االفعاؿ تجاه مشتجاتيع كخجماتيع(Belleﬂamme et al., 2013b).
تػصل غيخبخ الى استشتاج مذابو كخسدو فئات مغ الجكافع لمتسػيل الجساعي :الحرػؿ
عمى الساؿ،تكػيغ عبلقات كشبكات،تأكيج كاثبات الػجػد،تكخار قرز الشجاح كازدياد الػعي
كالسعخفة بالسشتجات كالخجمات(Gerber et al.,2012).
أما الجكافع األخخى ليحا الشػع مغ التسػيل فيي سخعة كمخكنة التسػيل كقمة الفخكضات
الخسسية باإلضافة إلى استخجاـ "حكسة الجساعة" ألغخاض السؤسدة السختمفة.
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;(Hemer et al., 2011; Hienerth&Riar, 2013; Macht&Weatherston, 2014
 , Surowiecki, 2004).كفي الدشيغ القميمة الساضية,بجأت الذخكات كالسؤسدات باستخجاـ
معخفة زبائشيا بيا ألغخاض خاصة بيا(Kleemann et al., 2008).
يعصي التسػيل الجساعي الدبائغ في الػقت الحالي الفخصة لمعب دكر السدتثسخيغ.حيث اف
اكثخ االشخاص ميبل لبلستثسار ىع االشخاص الحيغ يؤمشػف بالسؤسدة كبالسشتجات كالخجمات التي
تقجميا(Ordanini, Miceli, Pizzetti, &Parasuraman, 2011).
يؤكج) (Mollick & Kuppuswamy ,2014عمى أف التسػيل الجساعي يؤدي الى زيادة
الطيػر كزيادة االستيبلؾ ك أف التسػيل الجساعي ىػ أكثخ مغ كسيمة لمتسػيل لمذخكات ألنو يديل
عسمية الػصػؿ إلى السدتيمظ كيدتقصب تغصية صحافية أكثخ باالضافة الى اىتساـ اكثخ مغ
مػضفيغ محتسميغ في السدتقبل كمسػليغ خارجييغ.
تستمظ السؤسدات كالسذاريع ذات الخمفية االجتساعية اك غيخ الخبحية فخصة اعمى بالحرػؿ
عمى التسػيل الجساعي.ييتع مقجمي رؤكس االمػاؿ كثي اخ بادراؾ كتحقيق السذاريع كلحلظ فأف
السؤسدات غيخ الخبحية ىي االقجر عمى تحقيق ىحه التػقعات عمى عكذ السؤسدات ذات
التػجيات الخبحية(Belleamme et al., 2013b) .
أصحاب السرمحة ليدػا فقط محفديغ مغ الشاحية السادية (Allison et al., 2014; Lin
 .et al., 2014).فالدسعة االجتساعية كغخيدة السذاركة كاالنزساـ يمعباف دك ار ميسا في ذلظ .
عشج مقابمة مػضفيغ كمؤسديغ لثبلثة مشرات تسػيل جساعي تع مبلحطة خرائز مذتخكة
الصحاب السرمحة ) :(Lin et al., 2014; Ordanini et al., 2011أنيع مػجييغ نحػ
االبجاع كاالبتكار،ميتسيغ بالتفاعل مع االخخيغ كالتعخيف عغ انفديع كالذخكات التي يعسمػف
بيا.باالضافة الى انيع ميتسيغ بالشتيجة السادية.
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أنؽاع التسؽيل الجساعي
-1التسؽيل الجساعي السبشي عمى نعام السكافأة Reward Based Crowdfunding
ىػ احج أنػاع التسػيل التي يقػـ مغ خبلليا األشخاص باالستثسار بسبمغ معيغ مغ الساؿ
مقابل الحرػؿ عمى مكافئات .ال يعتسج ىحا الشػع مغ التسػيل عمى السػقع.كسا أضيخت األبحاث
أيزا أف األصجقاء كالعائمة يسثمػف جدءا كبي اخ مغ السخاحل األكلى ليحا التسػيل.كعمى الخغع مغ أف
التسػيل ال يعتسج عمى السػقع،لػحع اف التسػيل مختبط بذكل كبيخ بسػاقع الخيارات التسػيمية
التقميجية.في التسػيل الجساعي السبشي عمى نطاـ السكافأة يتأمل السسػلػف بذكل كبيخ بعائجات
السذاريع التي يدتثسخكف بيا كالسكافئات كلحلظ فأنيع يعيجكف تقييع ق اخراتيع اف لع تمبى تمظ التػقعات
في نياية السذخكع(Agrawal et al.,2013) .
ك مغ اىع مشرات ىحا الشػع مغ التسػيل الجساعي ، Kickstarterحيث استزافت ىحه
السشرة اكثخ مغ  265000حسمة تسػيل جساعي ككانت  36بالسئة مشيا ناجحة.كجسعت الحسبلت
الشاجحة اكثخ مغ مميار دكالر مغ اكثخ مغ  9مبلييغ داعع .كيجخل ىحه الشػع مغ التسػيل بذكل
كبيخ في مجاؿ االفبلـ كالفشػف كالجيغ كالدياسية كالقزايا الرحية كالبيئية(Freedman & .
)Nutting,2015
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-2التسؽيل الجساعي بالجيؼ Debt Based Crowdfunding
ىػ أحج أنػاع التسػيل الجساعي التي تدسح بإقخاض الساؿ  .كالحي ضيخ في العالع 2006
في الػاليات الستحجة األمخيكية كفي كقت اسبق في السسمكة الستحجة.كيعخؼ أيزا باإلقخاض بالشج
لمشج). (Freedman & Nutting,2015
يدسح ىحه الشػع مغ التسػيل الجساعي لؤلفخاد الخاغبيغ باقتخاض الساؿ بالتقجيع عمى قخكض
غيخ مزسػنة  ,كإذا ماتع قبػليع مغ قبل مشرة التسػيل الجساعي يدتصيعػف اقتخاض الساؿ مغ
"الجساعة" كإعادتو الحقا مع فػائج.
تػلج ىحه السشرات إرباح عغ شخيق اخح ندب مغ القخكض مغ السقتخضيغ (ندبة مخة
كاحجة مغ مقجار القخض) باإلضافة إلى رسػـ خجمة القخكض(.كتكػف اما رسػـ سشػية ثابتة اك
ندبة مخة كاحجة مغ مقجار القخض) مغ السدتثسخيغ.كتكػف عسمية التقجيع مجانية لصالب القخض
كيكتدب السدتثسخكف فػائج مغ كل قخض اك مجسػعة قخكض متذابيو.
)(Freedman & Nutting,2015

-3التسؽيل الجساعي السبشي عمى التبخعات Donations Based Crowdfunding
كانت الكثيخ مغ السؤسدات الخيخية تقػـ بجسع التبخعات عغ شخيق االنتخنت قبل ضيػر
مفيػـ التسػيل الجساعي عبخ شبكات االنتخنت.كلكغ في مصمع العاـ  2010ضيخت الكثيخ مغ
مػاقع التسػيل الجساعي السبشي عمى التبخعات كسسحت لمسؤسدات الرغيخة كاألفخاد بجسع التبخعات
مغ الجساعات(Freedman & Nutting,2015).
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-4التسؽيل الجساعي عبخ إصجار األسهػ Equity Crowdfunding:
يعتبخ ىحه الشػع مغ التسػيل كسيمة ججيجة مغ كسائل التسػيل تختمف عغ األساليب التقميجية
في الحرػؿ عمى التسػيل.يتسيد ىحا الشػع مغ التسػيل بعجة خرائز تفخقو عغ أنػاع التسػيل
الجساعي األخخى(Cole,2014).
كمغ أىع خرائز التسػيل الجساعي عبخ إصجار األسيع أف ىشاؾ نػع مختمف مغ
التفاعل مع السدتثسخيغ,حيث يتع إصجار أسيع يسكغ تػزيعيا لمعامة.كنتيجة لحلظ فاف السدتثسخ ال
يقػـ بتسػيل السذخكع فقط مغ أجل الحرػؿ عمى مكافئات أك خرػمات اك فػائج,بل يستمظ أيزا
أسيسا صغيخة في الذخكة كيحرل عمى جدء مغ األرباح اعتسادا عمى ندبة استثساره .كيعتبخ ىحا
الشػع مغ التسػيل أكثخ مغ مجخد اداة مبتكخة لمتسػيل شػرت الجل تحديغ فخص التسػيل لمسؤسدات
كالذخكات (Crowdsourcing.org, 2012).
تعتبخ مذاركة السدتثسخ أم اخ اساسيا في حخكية التسػيل الجساعي كبالشدبة لمكثيخ مغ
الذخكات جانبا ميسا لسداعجتيا في ايجاد افزل الصخؽ لتػفيخ مشتجاتيا كخجماتيا.كفي بعس
الحاالت يربح السدتثسخ زبػنا في السدتقبل.تدتفيج السذاريع التي تدتخجـ التسػيل الجساعي مغ
خبخة الجساعات كىػ مايعخؼ ب "خبخة الجساعة” )(Surowiecki, 2004فاألشخاص الخاغبيغ
باالستثسار يحسمػف بالعادة الكثيخ مغ الخبخات كاالىتسامات بالسذخكع كيخغبػف بالسداىسة فيو أكثخ
مغ مجخد مداىسة مادية,كانسا بالسعمػمات كالخبخات ايزا.
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التسؽيل ووسائل التؽاصل االجتساعي
يعتبخ جسع التبخعات عغ شخيق كسائل التػاصل االجتساعي مغ أىع التصػرات الحاصمة
في القخف الحادي كالعذخيغ ،حيث تدسح ىحه السشرات لمسؤسدات بالتفاعل كاالنزساـ لسحادثات
مع الستابعيغ الحيغ يأممػف بخمق عبلقات شػيمة األمج معيع(Moritz & Block,2016).
تػفخ كسائل التػاصل االجتساعي فخص أكثخ لجسع التبخعات،كالذخاكات مع مػاقع التجارة
االلكتخكنية،السدادات الخيخية،التبخعات كاليبات السباشخة باإلضافة الى بيع السشتجات كالخجمات.
يسكغ لػسائل التػاصل االجتساعي ايزا زيادة عجد الستبخعيغ الججد ك معجؿ االحتفاظ
بالدبائغ كندبة الػالء.كسا تديل كسائل التػاصل االجتساعي االشبلع السدتسخ عمى تصػرات
السذاريع كاشخاؾ الجساعات السسػلة في الشقاشات السختمفة كالحي يؤدي الى انزساـ جساعات اخخى
الى فكخة السذخكع.كمغ الصبيعي أف يخغب االشخاص السسػلػف بخؤية تصػرات السذاريع التي
يسػلػنيا كىحا يسكغ تحقيقو مغ خبلؿ التػاصل السباشخ كالستابعة الجائسة(Brunjte & .
)Gajda,2016
تعتبخ عسمية تدػيق السذاريع كاألفكار لؤلصجقاء كاالشخاص السيتسيغ أم اخ ميسا بالشدبة
لمجاعسيغ ،كقج أصبح سيبل مغ خبلؿ كسائل التػاصل االجتساعي السشتذخة في كل مكاف كالتي
سيمت عسمية نذخ األفكار كالسذاريع بيغ الجساىيخ كخمق الػعي بيا مسا يجعميا مغ أىع العػامل
السداعجة في تدػيق السذاريع(Brunjte & Gajda,2016).
الحع ) (Mollick,2014أف حجع شبكات التػاصل االجتساعي ككجػد فيجيػىات معبخة عغ
السذاريع كالسشتجات عمى تمظ الػسائط يديج بذكل كبيخ مغ احتسالية نجاح حسبلت التسػيل
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الجساعي كجحب االىتساـ ليا.ككسا الحع أف الباحثيغ عغ التسػيل في الحسبلت الشاجحة كانػا
يستمكػف عجد كبيخ مغ االصجقاء كالسعارؼ عمى الفيدبػؾ(Brunjte & Gajda,2016).
قاـ كل مغ )(Marelli & Ordanini,2015بجراسة مػقع  Kickstaerterكالحي يعتبخ
مغ أشيخ مػاقع التسػيل الجساعي كالحي يتع مغ خبللو أدخاؿ أكثخ مغ  100مذخكع ججيج في كل
يػـ.كانصبلقا مغ كعي السػقع بأىسية كسائل التػاصل االجتساعي،تع ادراج خاصية نذخ الحسبلت
عغ شخيق الفيدبػؾ كتػيتخ لتدييل امكانية انتذار السذاريع عالسيا(Brunjte & .
)Gajda,2016
لػحع أف أغمب الخيادييغ يقػمػف بانذاء كنذخ صفحات الفيدبػؾ الخاصة بيع عشج شخح
مذاريعيع ،كبالتالي فأف عجد األصجقاء عمى الفيدبػؾ يمعب دك ار كبي اخ في انتذار السذخكع.كليؤالء
األصجقاء دكر ميع في االنتذار عغ شخيق الكمسة السشصػقة كبالتالي خمق ضجة ككعي بيحه
السذاريع.ككمسا كاف التفاعل أكبخ،كانت امكانية انتذار كنجاح السذاريع أكبخ(Brunjte & .
)Gajda,2016
قاـ ) (Banhatti,2015بجراسة أحج السذاريع الخيادية لسجسػعة ركاد ألساف يعسمػف في
أفخيقيا.أشمق عمى السذخكع اسع ) (The GloW Projectكىػ عبارة عغ مػاقج صجيقة لمبيئة
كمػفخة لمصاقة يتع ترشيعيا كشحشيا الى أفخيقيا.كاجو ىؤالء الخيادييغ مذكمة في التسػيل كحاكلػا
البحث عغ شخؽ عجيجة لشذخ أفكارىع الفخيجة في ألسانيا كالحرػؿ عمى التسػيل كالجعع البلزـ لمبجء
كاالستسخار بالسذخكع.ككاف التػاجج عمى كسائل التػاصل االجتساعي مغ أىع الصخؽ التي تع المجػء
الييا،حيث قاـ الخيادييغ بالكتابة عغ السذخكع كالتعخيف عغ أصحابو مغ خبلؿ االشارة الى
صفحاتيع عمى الفيدبػؾ كتػيتخ كالسجكنات الذخرية.
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ثع قاـ الخيادييغ بانذاء صفحة فيدبػؾ خاصة بالسذخكع كنذخ الفجيػىات كالرػر
كاالحجاث الخاصة بالسذخكع مغ خبلليا،باالضافة الى الكتابات كالخكابط التي تذيخ الى احجاث
كمعمػمات خاصة بالسذخكع حيث ساعجت ىحه السشذػرات كالسرسسة بصخيقة ممفتة عمى انتذار
السذخكع بذكل أكبخ مغ الصخؽ التقميجية كالػصػؿ الى عجد أكبخ مغ الشاس كالحرػؿ عمى
التسػيل كالجعع مغ العجيج مغ السؤسدات التي تبشت أفكارىع كاألفخاد السيتسيغ أيزا (Brunjte .
)& Gajda,2016
ككسا ذكخنا سابقا فاف كسائل التػاصل االجتساعي تديل العػائق كالحجكد كتديل عسمية
الحرػؿ عمى السعمػمات كالتػاصل السباشخ بيغ الخيادييغ كالجاعسيغ كالجساىيخ السدتيجفة مسا
يجعميا الػسيط الجامع لبلفكار كالسذاريع الججيجة كيديل الػصػؿ الى شخيحة أكبخ مغ الشاس
الحيغ ليذ مغ الزخكري أف يكػنػا رجاؿ أعساؿ أك أشخاص مشخخشيغ في عالع االستثسار،فػسائل
التػاصل االجتساعي ىي الػعاء الجامع لبلفخاد السشتسيغ الى مختمف الثقافات كالتخررات
كاألصػؿ(Brunjte & Gajda,2016).
استشتجت دراسة ) (Beier&Wagner,2015أف مغ أىع اسباب نجاح السذاريع ىػ
التسثيل الغشي عبخ كسائل التػاصل االجتساعي عغ شخيق الفجيػىات كالرػر السحفدة لمسذاعخ
كالخكابط الجحابة التي تديج مغ انتذار الحسبلت كجحب االىتساـ مغ قبل السدتخجميغ عمى عكذ
الصخؽ التقميجية ،كأف السذاريع التي استخجمت ىحه السحتػيات قج حققت أرباحا أكثخ كاستقصبت
داعسيغ أكثخ.حيث أف الجاعسيغ قج أبجكا اىتساما أكبخ كرغبة في التبخع لمسذاريع التي كانت مسثمة
بصخيقة ممفتة كمعبخة عغ فكختيا كمختبصة بسحتػيات غشية كمختمفة كمفرمة.
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الجراسات الدابقة
 -1دراسة ) (Massar,2007بعشؽان:
Non-Profit Organizations‟ Use of the Internet to Tell Human Interest
Stories:A Content Analysis of Non-Profit Web Site
ىجفت ىحه الجراسة الى استكذاؼ كيفية استخجاـ السؤسدات غيخ الخبحية لبلنتخنت لتسثيل
قزاياىا عغ شخيق القرز الذخرية كاضيار العسل الشبيل الحي تقػـ بو.كانت عيشة الجراسة
متسثمة ب  26مشطسة غيخ ربحية في القصاع الرحي.تبيغ مغ ىحه الجراسة اف كاحجة مغ أنجح
األساليب السصبقة مغ قبل السؤسدات غيخ الخبحية ىي دمج اإلنتخنت مع نذاشات التسػيل الحية ،
كتقػـ العجيج مغ السشطسات غيخ الخبحية السعشية بذؤكف الرحة بإستزافة سباقات دراجات كمذي
لجسع التبخعات كبصػالت غػلف لديادة الػعي كتسػيل البحػث حػؿ مخض معيغ كدباؽ سػزاف
كػميغ لمذفاء،مجسػعة السذي الخاصة بحكخى الدىايسخ كفخيق مجتسع المػكيسيا كالميسفػما  ,كاليجؼ
ىشا ىػ تجشيج مجسػعة مغ الشاس الحيغ سيقػمػف بجكرىع بجسع التبخعات مغ أصجقائيع كأفخاد
عائبلتيع كدعسيع في تمظ الدباقات كاألحجاث  .كجػد اإلنتخنت قج جعل ىحا األمخ أساسياً كمكغ
األشخاص مغ جسع تبخعات كىجايا اكثخ ك إف تدخيخ اإلنتخنت في نذاشات جسع التبخعات
كالتسػيل يدسح لمسشطسة الػصػؿ إلى عجد أكبخ مغ الجاعسيغ مقارنة بالصخؽ التقميجية السدتخجمة
سابقاً كالجعػة عبخ الياتف .عشجما يجسع فخيق احجى السشطسات  20ىجية مغ األصجقاء كاألقارب
إلكتخكنيا فيحا يعشي أف  20شخرا قج زار السػقع اإللكتخكني كقج قزى كقتاً في اإلشبلع عمى
قزية السشطسة كنذاشاتيا األخخى كىحا يعشي أف ىحه الػسائط تداعج أيزا عمى نذخ قرة كقزية
السشطسة باإلضافة إلى تسػيميا مادياً كجسع التبخعات.

48
 -2دراسة ) (Scherer,2010بعشؽان:
Nonprofit Organizations and Facebook Use
تع اختيار خسذ مشطسات غيخ ربحية في ىحه الجراسة تعشى بذؤكف السخأة كالفتيات
الخياضيات كاجخاء مقاببلت عمى الياتف مع مسثمييا .إختيخت السشطسات غيخ الخبحية ألف العزػية
كالجعع يعتبخاف أمخاف ميساف لشجاحيا كإستس اخريتيا،كلكشيا تستمظ مرادر محجكدة  ،كسائل التػاصل
اإلجتساعي كالفيدبػؾ ىي أدكات فعالة مغ الشاحية السادية يجب أف تزاؼ إلى إستخاتيجيات تمظ
السشطسات الخاغبة بالتصػيخ كاإلنتذار.
كيسكغ تمخيز نتائج الجراسة كالتالي:تدتخجـ السشطسات الفيدبػؾ كاداة لديادة االنتذار
كالػصػؿ  ،تدسح الخاصية التفاعمية لمفيدبػؾ بخمق شخؽ متشػعة لمتدػيق .باالضافى الى اف
تصػر كسائل التػاصل االجتساعي كالفيدبػؾ قمل بذكل كبيخ مغ تكاليف الجعاية كاالعبلف كأثخ
كجػد مشرات التػاصل االجتساعي عمى الشبخة كاالسمػب الحي تتفاعل مغ خبللو تمظ السشطسات مع
الستابعيغ .في حالة عجـ تػفخ السػارد اإلضافية فاف تدخيخ الفيدبػؾ بصخيقة خبلقة ىػ أمخ
يدتحق التفكيخ كالسحاكلة .حيث أضاؼ السشدق اإلعبلمي في جامعة تػليجك كخيذ آنكشي عغ
إستخجاـ السشطسات لػسائل التػاصل اإلجتساعي بقػلو :سػؼ يتحجث الشاس عشظ عمى تمظ
السشرات في جسيع األحػاؿ,كلحلظ فاف تػاججؾ عمييا اصبح ضخكرة لسعخفة أرائيع كاإلستجابة ليا
كالخد عمييا  ،قج ال تستمظ تمظ السشطسات عبلمة تجارية معخكفة ؾ كػكاكبل مثبلً ،كلكغ ىحا اليعشي
بأنيا أصبحت أقل نجاحاً كقجرة عمى اإلنتذار خبلؿ مشرات التػاصل اإلجتساعي كتمظ الذخكات
الكبيخة  ،إتفقت أربعة مغ أصل خسدة مشطسات عمى أف تدخيخ مػارد ككقت اكثخ لمفيدبػؾ
ككسائل التػاصل اإلجتساعي أمخ ميع كمخبح ججاً كلػ كاف ليع الخيار السصمق كالقجرة فإنيع
سيفعمػف ذلظ .
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 -3دراسة )(Saxton&Wang ,2011بعشػاف:
The Social Network Effect: The Determinants of Giving through
Social Media
ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى أثخ كسائل التػاصل االجتساعي كمحجدات العصاء عبخ
ىحه الػسائل .استخجمت الجراسة معمػمات مغ الفيدبػؾ كشبكات التػاصل االجتساعي كالعصاءات
الخيخية ؿ  100مشطسة غيخ ربحية في الػاليات الستحجة لتحجيج السؤثخات عمى التبخع عبخ كسائل
التػاصل االجتساعي .استشتجت ىحه الجراسة اف مشرات التػاصل االجتساعي قج زكدت السؤسدات
بصخؽ ججيجة لجسع االمػاؿ كالتبخعات كغيخت مغ العػامل التي تؤثخ في عسميات التسػيل
التقميجية.حيث كججت اف ىشاؾ عبلقة كشيجة بيغ حجع شبكات السؤسدة كالتبخعات التي تحرل
عمييا ككصػليا لعجد اكبخ مغ الستابعيغ كاصجقائيع .كلحلظ يجب عمى السؤسات الخاغبة بالحرػؿ
عمى تبخعات اكثخ االىتساـ بيحه الػسائل كالتػاصل مع الجساىيخ كتػشيج العبلقات معيع لكي
تزسغ كالئيع كاىتساميع السدتسخ بالقزايا التي يؤمشػف بيا كيعخفػف عشيا اخخ السدتججات.

 -4دراسة  (Bansal, 2012).بعشػاف :
Advertisement management system
ناقذت ىحه الجراسة مفيػـ نطاـ االعبلنات كالحاجة الساسة لمسدػقيغ لػسائل تداعجىع
عمى ايراؿ مشتجاتيع لمدػؽ بكمف أقل كانتذار اكسع.حيث تػسعت في مفيػـ التدػيق عبخ
االنتخنت ككسائل التػاصل االجتساعية كاىسيتة الكبيخة كاثخه في نجاح الحسبلت الجعائية.زكدتشي ىحه
الجراسة بسقارنات بيغ نطاـ االعبلف التقميجي كاالعبلف عبخ االنتخنت كقجرتو عمى الػصػؿ الى فئة
اكبخ كاستيجاؼ فئات معيشة بدمعة معيشة اعتسادا عمى اىتساماتيع كنذاشاتيع عمى كسائل التػاصل
االجتساعي عمى عكذ االعبلنات التقميجية غيخ محجدة اليجؼ .باإلضافة ألف إعبلنات اإلنتخنت
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ليدت محرػرة بسشصقة جغخافية أك فتخة زمشية معيشة فيي ترل لمجسيع بسجخد نذخ اإلعبلف عمى
عكذ الػسائل التقميجية التي تحرخ بجسيػر التمفاز أك قشػات معيشة.
 -5دراسة) ( Davis, 2013بعشؽان:
AN ANALYSIS OF FINANCIALLY SUCCESSFUL SPECIAL
FUNDRAISING EVENTS
ىجفت الباحثة الى الحرػؿ عمى مفيػـ اكسع الستخاتيجيات جسع التبخعات كعسميات
التخصيط مغ اجل بشاء حجث جسع تبخعات ناجح لسؤسدة غيخ ربحية.تع دعع ىحه الجراسة عغ
شخيق عسل مقاببلت في السيجاف مع اشخاص محتخفيغ كيستمكػف قرز نجاح كتاريخ في عسميات
جسع التبخعات كتشطيع االحجاث ككاف ىؤالء االشخاص يعسمػف في  8مؤسدات مخترة في مجاؿ
الفشػف السختمفة.كسا ناقر البحث اساليب جسع التبخعات السختمفة.
استشتجت الباحثة كباالعتساد عمى دراسات سابقة ايزا اف التخصيط الديء لبلحجاث يؤدي
بذكل كبيخ الى خدارة االمػاؿ كالفذل في الحرػؿ عمى داعسيغ.يجب عمى السؤسدات اف تخصط
جيجا كتحجد ىجفيا كالجساىيخ السدتيجفة كاف تخرز كقتا لسعخفة ذلظ كبشاء العبلقات مع
الجساىيخ السدتيجفة.كتػصمت الى اف ىشاؾ تصػر يحجث كل يػـ لجى الخاغبيغ بجسع التبخعات في
ايجاد استخاتيجيات كشخؽ مبتكخة كججيجة لمحرػؿ عمى التسػيل .كاف مغ أىع االدكات السدتخجمة
لمتسػيل الجساعي في القخف الػاحج كالعذخيغ ىي كسائل التػاصل اإلجتساعي حيث تدسح بالتػاصل
مع عامة السجتسع مغ خبلؿ نقاشات كتفاعبلت خرػصاً مع األشخاص الحيغ يخغبػف بتكػيغ
عبلقات شػيمة األمج معيع ككدبيع كستبخعيغ كداعسيغ  ،حيث تتيح مشرات التػاصل اإلجتساعي
خيارات تسػيل أكثخ مغ الػسائل التقميجية  ,كعمى الخغع مغ أف لػسائل التػاصل االجتساعي فػائج
التعج كال تحرى كلكشيا تػاجو بعس العػائق مثل:كمفة السعجات االلكتخكنية،ربط
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الذبكات،مدتخجميغ أكفاء,كالحاجة السدتسخة الى التحجيث كالستابعة باإلضافة إلى أف تمظ السػاقع
تتبع لتذخيعات حكػمية كإلتدامات مالية مغ السسكغ أف تؤثخ عمى سيخ كسيػلة العسمية.

 -6دراسة ) (Alves, 2014بعشؽان:
Assessing the relative performance of online advertising media
ككاف اليجؼ العاـ مغ ىحه الجراسة ىػ مقارنة األداء الخاص بػسائل اإلعبلف السختمفة
مثل :التدػيق مغ خبلؿ البخيج اإللكتخكني ككسائل التػاصل اإلجتساعي  ,تع تقييع األداء مغ كجية
نطخ ككالة تدػيق إلكتخكني مغ ناحية فاعمية الحسمة كاألرباح السحققة مغ الحسمة  ,كاشارت الشتائج
الى أف الحسبلت التدػيقية عبخ البخيج اإللكتخكني تعتبخ األكثخ ربحاً كفعالية بالشدبة لػكبلت
التدػيق اإللكتخكني التي تعسل تحت نساذج التدعيخ كالخبح كفق األداء أما كسائل التػاصل
اإلجتساعي كالفيدبػؾ,فإنيا تبجك فعالة أكثخ عشجما يكػف ىجؼ الحسمة ىػ جحب إزدحاـ أكثخ
لسػاقع السعمشيغ  ,أما جػجل كالبخيج االلكتخكني فكاف لجييع نفذ األثخ عشجما يتعمق األمخ بجحب
عجد أكبخ كلكغ كانت تكاليف جػجل أكثخ.
 -7دراسة)( Coco, 2014بعشؽان:
Social media evaluation for non-profit organizations
تقجـ ىحه األشخكحة تقييع لرفحة الفيدبػؾ الخاصة بالسشطسة غيخ الخبحية اإليصالية
أككدفاـ إيصاليا مغ تاريخ نػفسبخ  2013إلى مارس .2014كاف اليجؼ مغ البحث ىػ تحميل
شبيعة السجتسع الستابع لمرفحة ككيف يتفاعل ذلظ السجتسع معيا ككيف يتفاعل مجراء تمظ
الرفحات مع متابعيشيا بيجؼ إيجاد شخؽ لديادة أداء ككجػد السشطسة عمى الفيدبػؾ  ،كتذسل
الصخؽ السدتخجمة في البحث عمى التشقيب عغ البيانات ك تحميبلت السحتػى  ,حيث كجج البحث
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أف :أككدفاـ تستمظ ندبة متابعة مغ اإلناث أكثخ مغ الحكػر  %62مقابل  , %36.2كمتػسط
االعسار يتخاكح بيغ  44-25سشة  ,باإلضافة لػجػد أككدفاـ,كبذكل مخرػص متخكد في مشصقة
تػسكاني (مكاف تػاجج مقخ السشطسة).
ساعجت ىحه الجراسة عمى تدكيجي بالسعمػمات لبشاء متغيخات انسػذج الجراسة كبسعمػمات
عغ ماىية السحتػيات عمى الفيدبػؾ ككيفية تػضيفيا بالذكل الرحيح لتحقيق اىجاؼ السشطسة
كأىسية تحميل السدتخجـ في تعخيف ىػيات الستابعيغ .حيث اف فيع شبيعة الستابع العادي لمرفحة
سػؼ يقػدنا إلى إيجاد إستخاتيجيات أفزل لمتػسع السجتسعي  ,فايجاد محتػيات جاذبة لفئة معيشو
مغ الشاس سػؼ يديج فعمياً مغ إحتسالية إنزساـ السديج مغ السدتخجميغ لمرفحة.
ساعج تحميل السحتػى عمى فيع كيفية إستخجاـ السعمشيغ كالستابعيغ لرفحات السؤسدات عمى
الفيدبػؾ  ,ركد الجدء األكؿ عمى الخسائل كالتعميقات الخاصة بالستابعيغ  ,بيشسا ركد الجدء الثاني
عمى الخسائل السخسمة مغ قبل أصحاب صفحة أككدفاـ  ،كيدتصيع مدؤكليغ العبلقات العامة مغ
خبلؿ تحميل السحتػى معخفة ماىي السػاضيع األكثخ شيخة كجحب لمستابعيغ كمغ ثع إعتساد ذلظ
كإلياـ لخمق السحتػيات الخاصة برفحاتيع.
 -8دراسة )( Dean , 2015بعشؽان:
Digital Engagement in D.C. How Nonprofits in the Nation‟s Capital
Use Social Media for Fundraising
ىجفت ىحه الجراسة الى فحز كيفية استخجاـ السؤسدات غيخ الخبحية في مجيشة كاششصغ
االمخيك ية لػسائل التػاصل االجتساعي لمتػاصل مع الجساىيخ كجسع التبخعات.تع اجخاء مقاببلت
مفرمة مع  13مذاركا مغ  11مؤسدة مختمفة كتػصمت الى اف السذاركيغ يستمكػف اراءا مختمفة
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حػؿ استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي لجسع التبخعات كلكغ االجساع االكبخ كاف حػؿ
استخجاميا السيع في بشاء العبلقات كزيادة الػعي كالتػاصل السباشخ مع الجساىيخ السدتيجفة.
كاف مؤسدات السذاركيغ في ىحه الجراسة تدتخجـ كسائل التػاصل االجتساعي لجسع
التبخعات كلكغ بصخؽ مختمفة.كاف بعس السذاركيغ مؤمشيغ بأىسية ىحه االداة كلكغ مؤسداتيع
مازالت بحاجة الى االيساف اكثخ كالتصػر بيحا السجاؿ.كاف جسيع السذاركيغ متحسديغ كمدتعجيغ
لبلنصبلؽ بيحا السفيػـ مع مؤسداتيع كالتػسع بو سػاء كاف في بشاء العبلقات,التػاصل السباشخ مع
الستابعيغ ككدب الستصػعيغ كجسع التبخعات .يعتبخ البشاء كالسحافطة عمى عبلقة إيجابية كمدتسخة
مع الستبخعيغ أمخ ميع ججاً يجب عمى السشطسات إدراكو  ,حيث أكضحت األبحاث بأف العبلقات
شػيمة األمج تؤدي الى كجػد متبخع راضي
 -9دراسة ) (Appleby ,2016بعشؽان:
Nonprofit Organizations and the Utilization of Social Media
Maximizing and Measuring Return of Investment
ىجفت ىحه الجراسة كباالعتساد عمى عجة دراسات سابقة الى تدكيج السؤسدات غيخ الخبحية
بسعمػمات مفيجة عغ كيفية تػضيف كسائل التػاصل االجتساعي بصخيقة ناجحة كمفيجة.كنتج عغ
ىحه الجراسة معخفة فػائج كسائل التػاصل االجتساعي بالشدبة لمسؤسدات غيخ الخبحية مثل :
:إستخجاـ أمثل لؤلمػاؿ  ,كمقارنة بتكاليف الجعاية التقميجية كصباعة السشذػرات كلػحات اإلعبلنات
كاإلعبلف عبخ قشػات التمفاز السذيػرة  ،كتػفيخ الػقت حيث الصخؽ الدخيعة تتصمب مجيػداً بذخياً
أقل كتكخيذ كقت أقل مغ قبل السػضف  ،كفخص أكثخ لمتسػيل كالػصػؿ الى داعسيغ كأف اخد
مؤمشيغ بقزية السؤسدة  ,كشفافية ككضػح الجعع , .كعمى الخغع مغ أف السؤسدات غيخ الخبحية
تتحخؾ بذكل أبطء مغ مؤسدات القصاع الخاص عشجما يتعمق األمخ بتػضيف كسائل التػاصل
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االجتساعي الى انيا قج بجأت تقجر اىسيتيا كضخكرتيا إقتجاءاً بتجخبة القصاع الخاص كنجاحو بجحب
الستابعيغ  ،كبحمػؿ العاـ  2009إنخخشت  200مغ أكبخ الجسعيات الخيخية في الػاليات الستحجة
األمخيكية بشذاشات التػاصل اإلجتساعي كىحا األمخ يسكغ تفديخه بطاىخة تدسى بالسحاكاة بالتقميج ،
تحجث ىحه الطاىخة في حاالت عجـ التأكج البيئي أك التكشػلػجي حيث تقػـ السؤسدات بتقميج
كإستخجاـ األدكات السدتخجمة مغ قبل مؤسدات أخخى ناجحة ألجل الشجاح .
-10دراسة (

 ) 2016عشاد قشانجة بعشؽان:أثخ التسؽيل جساعي عمى السذاريع دراسة

استطالعية مؼ وجهة نعخ رجال األعسال في حاضشات األعسال في األردن
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة تأثيخ التسػيل الجساعي عمى ريادة األعساؿ .حيث مثل
رياديي األعساؿ في األردف مجتسع الجراسة.تع تػزيع  100استبانة كاستخجاـ شخيقة الجراسة الكسية.
كاستشتجشا مغ ىحه الجراسة تعخيفا لسفيػـ التسػيل الجساعي ك التأثيخ االيجابي ليحا الشػع مغ التسػيل
في ريادة األعساؿ عمى قيسة الخمق كحخية اإلبجاع .
-11

دراسة ) (Mortiz& Block ، 2016بعشؽان
CrowdFunding : A litretrature Review and Research Direction

تصخقت ىحه الجراسة بالتفريل الى مفيػـ كنذأة كتصػر التسػيل الجساعي ككيف أصبح ىحا
صخؽ إلى العجيج
الشػع مغ التسػيل ذك أىسية كبيخة في الدشػات األخيخة  ،غح قامت ىحه الجراسة بالت ّ
مغ الجراسات اإلقترادية الدابقة في ىحا السػضػع  ،كقامت بمفت الشطخ إلى التسػيل الجساعي
كتعخيف ككحلظ إلى األجداء الخئيدية السدتفيجة مغ التسػيل الجساعي ككسا قجمت ىحه الجراسة
األسئمة البحثية اليامة لئلستشاد عمييا في السدتقبل .
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-12دراسة ))Bergmann & Burton &Klaes,2016بعشؽان
Survey of personal investment choices – characteristics of economic
Agents’ Decisions in the crowd funding Marketplace
ىي أحج الجراسات التي تمقت تسػيل مغ اإلتحاد األكركبي مغ قدع البحث كاإلبجاع كىي ال
تعكذ رأي اإلتحاد األكركبي إنسا تدمط الزػء نحػ عشػاف السػضػع في الجراسة .حيث تمخرت
كيتصػر ليأخح مكاف استخاتيجي كأساسي في قصاع الصاقة
الجراسة باف التسػيل الجساعي يتػسع
ّ
الستججدة في اإلتحاد األكركبي مسا حث اإلدارات في اإلتحاد األكركبي عمى العسل عمى تصػيخ
األنطسة كالتعميسات بيحا السجاؿ ألنو أصبح السرجر األساسي كاألكؿ لمتسػيل في ىحه السذخكعات
الحجيثة الستعمقة بجانب الصاقة الستججدة .
-13دراسة (سيخيؼ دمحم العسخي ) 2016،بعشػاف  :أثخ الكمسة السشطؽقة عمى الدمؽك الذخائي
لسدتحزخات التجسيل (دراسة تطبيقية عمى فئة الذابات في مجيشة الدرقاء)
ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى مفيػـ كأثخ الكمسة السشصػقة كالجكر الحي تمعبو في
الػقت الحالي كػسيمة اتراؿ بيغ االفخاد لتبادؿ االراء كالخبخات كنقل االحجاث كالتجارب الخاصة
بيع مسا يجعميا تمعب دك ار فعاال في التأثيخ عمى سمػؾ االفخاد الذخائي .كسا ناقذت ىحه الجراسة
دكر كسائل التػاصل االجتساعي السحفد كالسعدز لجكر الكمسة السشصػقة ككيف اصبحت السؤسدات
تيتع كثي اخ بيحه الػسيمة كتدخخىا لخجمة األىجاؼ الجعائية كالتدػيقية ليا  .تع استخجاـ األسمػب
الػصفي التحميمي كتػزيع  500استبانة عمى عيشة الجراسة متسثمة بالفتيات في محافطة الدرقاء
كاعتساد  398استبانة صالحة مشيا .كمغ ثع استخجاـ االساليب االحرائية السبلئسة.SPSS
كتػصمت الجراسة الى اف ىشاؾ أث اخ لمكمسة السشصػقة بكافة متغيخات الجراسة السدتقمة (الكمسة
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السشصػقة مغ قبل العائمة/االصجقاء/زمبلء العسل/السذاىيخ/كسائل التػاصل االجتساعي)عمى الدمػؾ
الذخائي لمسخأة  .كخخجت الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات كمشيا :يجب عمى مؤسدات تدػيق
مدتحزخات التجسيل اف تخكد عمى ىحه العػامل كتدخخىا لسا فيو مغ مرمحة السؤسدة لجكرىا
الكبيخ كالسؤثخ عمى الدمػؾ كالقخار كاستساع الفتيات كثقتيغ بكبلـ معارفيع.
-14دراسة (عبجالخحسؼ دمحم سميسان حدؼ) 2014،بعشؽان :أثخ االعالن االلكتخوني عمى
الدمؽك الذخائي لمسدتهمغ االردني لمديارات (دراسة تطبيقية عمى فئة الذباب في محافعة
عسان/االردن)
ناقذت ىحه الجراسة أثخ اإلعبلف االلكتخكني عمى الدمػؾ الذخائي لمسدتيمظ األردني
لمديارات في محافطة عساف/األردف .كتػسعت في مفيػـ التدػيق االلكتخكني كخرائرو كعشاصخه
باإلضافة الى مفيػـ الخسائل االلكتخكنية ككسائل االتراؿ.
استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي كاالنحجار البديط كالستعجد الختبار الفخضيات.أما
عيشة الجراسة فكانت مجسػعة مغ الذباب في محافطة عساف الحامميغ لخخز القيادة.كأضيخت
نتائج ىحه الجراسة اف ىشاؾ تأثيخ لبلعبلف االلكتخكني كخرائرو كمحتػاه عمى الدمػؾ الذخائي
لمسدتيمظ االردني مغ فئة الذباب كاكصت عمى ضخكرة االىتساـ بو كتعديد دكره بذكل اكبخ.كسا
تبيغ مغ نتائج الجراسة الجكر الكبيخ لػسائل التػاصل االجتساعي في تحقيق االتراؿ االلكتخكني
كحرػؿ السدتخجميغ عمى السعمػمات الذخائية مغ خبلليا في الػقت الحالي النتذارىا الكبيخ
كالػاسع.
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-15دراسة (واضح فؽاز وشيؼ الخثيخ )2016,بعشؽان  :االبتكار في االعالن عبخ مؽاقع
التؽاصل االجتساعي (دراسة االعالنات االجشبية والسحمية)
تشاكلت ىحه الجراسة مػضػع اإلبتكار في اإلعبلف عبخ مػاقع التػاصل اإلجتساعي كأىسيتو
بالشدبة لمسؤسدات السبتكخة التي تدعى لمتعخيف بسشتجاتيا كخجماتيا ،كالػصػؿ إلى اكبخ شخائح في
الدػؽ السحمي كالجكلي ،معتسجة بحلظ عمى كسائل االتراؿ االجتساعي

السختمفة.

كانت عيشة الجراسة ىي بعس االعبلنات السبتكخة لعبلمات تجارية محمية كاجشبية عبخ الفيدبػؾ
مثل عبلمة نػتيبل السذيػرة كمؤسدة كػنجكر

الجدائخية.

تػصمت ىحه الجراسة الى اف السؤسدات العالسية تقػـ باستخجاـ االساليب السبتكخة في
االعبلف عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي لجحب الدبائغ كاكتدابيع كالتأثيخ عمييع مغ خبلؿ الخخكج
عغ االشار التقميجي كاضفاء جانب مغ االبتكار كالسخح لجحبيع كبشاء عبلقات معيع كاكصى
بزخكرة تػجو السؤسدات الى اعتساد ذلظ الجانب كالتخكيد عميو الىسيتو الكبيخه خرػصا في
عسمية البيع كالذخاء.

-16دراسة( يحيى مخوى و قذؽط الياس ,) 2014،بعشؽان تأثيخ االعالن عمى الثقة لجى
السدتهمكيؼ-دراسة حالة عيشة مؼ مشتجات بالط
ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى تأثيخ االعبلف عمى الثقة لجى السدتيمظ كناقذت مفيػـ
االعبلف كاىجافيو كالػسائل السدتخجمة في االعبلف ككيف تػثخ صيغة االعبلف كصجقو كنداىتو
عمى الثقة لجى السدتيمكيغ.تكػف مجتسع الجراسة مغ  50مدتيمكا تع مقابمتيع في محبلت بيع
الببلط كعيشة مغ التجار كالبائعيغ في السحبلت الكبيخة .كانت ىحه الجراسة استكذافية تيجؼ الى
معخفة تأثيخ اإلعبلف عمى الثقة لجى السدتيمكيغ كلحلظ لع يسكغ تحجيج الشتائج كالتػصيات مغ
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كجية نطخ مشيجية كلكغ اعتسادا عمى إجابات السقاببلت استخمرت الباحثة اف االعبلف يؤثخ
بذكل عاـ عمى الثقة كاف اإلعبلف يعتبخ مغ اىع الػسائل التدػيقية التي تعخؼ الدػؽ بالسشتجات
كتييئ السدتيمظ لمدمعة كبالتالي السداىسة في عسمية الثقة كالتقبل.

ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة
إف مغ أىع ما يسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة يسكغ تمخيرو باآلتي :
 لع تخبط أي مغ الجراسات الدابقة أثخ إستخجاـ مػقع التػاصل اإلجتساعي الفيدبػؾ عمىالتسػيل الجساعي لمسؤسدات غيخ الخبحية عمى حج عمع الباحث .
 لع تخبط أي مغ الجراسات الدابقة اىسية السشذػر كنطاـ العخض لو عمى التسػيل الجساعيعمى حج عمع الباحث .
 نجرة الجراسات بالمغة العخبية في مجاؿ مػاقع التػاصل اإلجتساعي خرػصا الفيدبػؾكالتسػيل الجساعي عمى حدب عمع الباحث .
التعخؼ عمى مفيػـ مػاقع
كأما محاكر إستفادة الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة فتتسثل في ّ
التػاصل اإلجتساعي  ،كالسشذػرات  ، Postsكنطاـ العخض  Display Systemككحلظ التسػيل
الجساعي  ،مسا يفيج في تكػيغ اإلشار الشطخي لمجراسة  ،كتحجيج إنسػذج الجراسة  ،إضافة إلى أنو
تع اإلستفادة مغ الجراسة الدابقة في بشاء نسػذج الجراسة الحالية.
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الفرل الثالث  :مشهجية الجراسة (الطخيقة واإلجخاءات )
)  ( 1-3مشهج البحث السدتخجم
في ىحه الجراسة تع إتباع السشيج الػصفي التحميمي السعتسج عمى جسع البيانات كذلظ
إلختبار الفخضيات كاإلجابة عمى أسئمة الجراسة مغ خبلؿ االستبانة كالتي تع تصػيخىا مغ خبلؿ
الجراسات الدابقة كلجشة السحكسيغ كعشج إتساـ تعبئة اإلستبياف كتجقيقيا تع تحميميا بإستخجاـ الحدمة
اإلحرائية لمعمػـ اإلجتساعية.SPSS

)  ) 2-3مجتسع وعيشة الجراسة
يتمخز مجتسع الجراسة بكافة مجيخي كل مغ الجكائخ السالية كنطع السعمػمات الحاسػبية
ككحلظ ادارة السذاريع في السؤسدات غيخ الخبحية التي ليا تػاجج عمى مػاقع التػاصل االجتساعي
عساف – األردف كالبالغ عجدىا  736مؤسدة غيخ ربحية حدب دليل
ك تستمظ مقخ ليا في العاصسة ّ
مشطسات السجتسع السجني في األردف  ،عمسا بأف عجد السؤسدات غيخ الخبحية تبعا لدجل
الجسعيات في ك ازرة التشسية االجتساعية يبمغ  2,856مؤسدة ,أما بالشدبة لعيشة الجراسة فقج بمغت
 307مغ مجتسع الجراسة  ،كتع الػصػؿ إلييا عغ شخيق تػزيع إستبياف في مجسػعة مغ
عساف – األردف ،كالججكؿ ( )1يبيغ تػزيع افخاد العيشة تبعا
السؤسدات غيخ الخبحية في العاصسة ّ
لستغيخات الجراسة.
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الججول( )1وصف خرائص عيشة الجراسة
الستغيخات

الفئة

التكخار

الشدبة السئؽية

اقل مغ  25سشة

112

36.5

 29 – 25سشة

16

5.2

 34– 30سشة

34

11.1

 39 – 35سشة

35

11.4

 40سشة فاكثخ

110

35.8

السجسؽع

307

100.0

 5سشػات اك اقل

37

12.1

 – 6اقل مغ  10سشػات

23

7.5

 – 10اقل مغ  15سشة

301

4.24

 – 15اقل مغ  20سشة

51

16.6

 20سشة فاكثخ

66

.122

السجسؽع

307

100.0

دبمػـ اك اقل

24

7.8

التحريل

ماجدتيخ

38

12.4

االكاديسي

بكالػريػس

205

66.8

دكتػراه

40

13.0

العسخ

الخبخة
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الستغيخات

السدسى
الؽظيفي

الفئة

التكخار

الشدبة السئؽية

السجسؽع

307

100.0

مجيخ مذخكع

165

53.7

مجيخ مالي

74

24.1

مجيخ نطع معمػماتيو

35

11.4

غيخ ذلظ

33

10.7

السجسؽع

307

100.0

يطيخ مغ الججكؿ رقع ( )1ما يمي:
بالشدبة لستغيخ العسخ ,نبلحع أف السجراء مغ اعسار ( 40سشة فاكثخ) ىساألعمى تك اخ اًر كالحي بمغ( )110بشدبة مئػية ( ،)%35.8بيشسا السجراء مغ عسخ ( 30 – 25سشة) ىع األقل تك اخ اًر كالحي
بمغ ( )16بشدبة مئػية (.)%
 بالشدبة لستغيخ سشؽات الخبخة ,نبلحع أف السجراء الحيغ تتخاكح خبختيع مغ ( -10أقل مغ )15سشة ىع األعمى تك اخ اًر كالحي بمغ ( )10بشدبة مئػية ( ,)%42.4بيشسا الحيغ خبختيع  5سشػات اك
اقل ىع األقل تك اخ اًر كالحي بمغ ( )37يغ بشدبة مئػية (.)%12.1
 بالشدبة لستغيخ التحريل االكاديسي ,نبلحع أف السجراء الحاصميغ عمى شيادة ماجدتيخ ىعاألعمى تك اخ اًر كالحي بمغ ( )205بشدبة مئػية ( ,)%66.8بيشسا الحاصميغ عمى دبمػـ اك اقل ىع
األقل تك اخ اًر كالحي بمغ ( )24يغ بشدبة مئػية (.)%7.8
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 بالشدبة لستغيخ السدسى الؽظيفي ,نبلحع أف السجراء الحيغ يعسمػف كسجيخ مذخكع ىع األعمىتك اخ اًر كالحي بمغ ( )165بشدبة مئػية ( ,)%53.7بيشسا الحيغ يعسمػف مدسى آخخ ىع األقل تك اخ اًر
كالحي بمغ ( )33بشدبة مئػية (.)%10.7

)  ( 3- 3أداة الجراسة
السعسقة كمغ ثع اإلستبانة ،كالتي تع تصػيخىا
إف أداة الجراسة التي تع إعتسادىا ىي السقابمة
ّ
الستعسقة كمغ ثع تػزيع اإلستبانة عمى عيشة مغ السجراء
مغ الجراسات الدابقة كنتائج السقاببلت
ّ
كالعامميغ في السؤسدات غيخ الخبحية التي ليا تػاجج عمى مػاقع التػاصل اإلجتساعي  ،بحيث تع
سؤاؿ السدتجيب قبل البجء بتعبئة اإلستبياف حػؿ تعاممو أك عجـ تعاممو مع صفحات الفيدبػؾ عمى
مػاقع التػاصل اإلجتساعي لغايات التسػيل كبشاءاً عميو تع تعبئة اإلستبياف .

)  ( 4-3صجق األداة
تع عخض اإلستبانة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ تتألف مغ عجد مغ األساتحة مغ أعزاء
الييئة التجريدة أصحاب اإلختراص كسا كرد في السمحق أسساء السحكسيغ ،كتع اإلستجابة آلراء
السحكسيغ ،ك إجخاء ما لدـ مغ ححؼ كتعجيل كإضافة إف كججت.

(  ( 5-3ثبات األداة
قاـ الباحث بإجخاء اختبار مجى االتداؽ الجاخمي ،لفقخات أداة الجراسة ،مغ خبلؿ حداب
معامل كخكنباخ ألفا( ،)Cronbachalpha Coefficientحيث أف أسمػب كخكنباخ ألفا ،يعتسج
عمى اتداؽ أداء الفخد مغ فقخة إلى أخخى ،كىػ يذيخ إلى قػة االرتباط كالتساسظ بيغ فقخات
السقياس ،إضافة لحلظ فإف معامل ألفا يدكد بتقجيخ جيج لمثبات .كعمى الخغع مغ عجـ كجػد قػاعج

63
قياسية بخرػص القيع السشاسبة لسعامل كخكنباخ ألفا لكغ مغ الشاحية التصبيقية يعج
( ) 0.60=>Alphaمعقػال في البحػث الستعمقة في اإلدارة كالعمػـ اإلندانية ،كالججكؿ ( )2يبيغ
قيع معامبلت كخكنباخ الفا لسجاالت الجراسة.
الججول رقػ ( )2معامل ثبات االتداق الجاخمي كخونباخ الفا لالستبانة بسجاال تها
السجال

عجد الفقخات

معامل كخونباخ ألفا

نز السشذػر

10

0.74

ترسيع السشذػر

7

0.81

كقت الشذخ

7

0.84

نطاـ العخض

7

0.69

التسػيل الجساعي

7

0.70

االداة ككل

38

0.80

يطيخ مغ الججكؿ ( )2أف معامبلت كخكنباخ ألفا لسجاالت الجراسةتخاكحت بيغ (-0.84
 )0.69كاف أعبلىا لسجاؿ "كقت الشذخ"  ،كأدناىا لسجاؿ "نطاـ العخض" ،كبمغ معامل كخكنباخ الفا
لبلداةككل( .)0.80؛ كجسيع معامبلت الثبات مختفعة كمقبػلة ألغخاض الجراسة ,حيث يعتبخ معامل
الثبات (كخكنباخ الفا) مقبػؿ إذا زاد عغ (.)0,60

)  ( 6-3متغيخات الجراسة
الستغيخات السدتقمة  :مشذػرات مػقع التػاصل اإلجتساعي الفيدبػؾ Facebook Posts
 :ىػ الشز أك الرػر أك الفيجيػ الحي يشذخ مغ خبلؿ اإلنتخنت عمى كسائل التػاصل اإلجتساعي
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 ،مثل  :الفيدبػؾ
خبلؿ

 ،Facebookألغخاض زيادة العبلقات بيغ السدتخجميغ ليحه السػاقع مغ

الرفحات الخاصة بيع عمى ىحه السػاقع)Miller, David , 2011

Agichtein.,

.)2008
نطاـ العخض في الفيدبػؾ  :Display Systemىػ نذاط دعائي كتخكيجي يدتخجـ
لتذجيع الجساىيخ (السذاىجيغ,القخاء,السدتسعيغ) عمى اإلستسخار أك البجء بشذاط ججيج أك إستخجاـ
مشتج مامغ خبلؿ اإلنتخنت بحيث أف الشتيجة السخغػبة ىي قيادة ترخفات كمػاقف السدتيمظ تجاه
الفكخة التي يخكج ليا اإلعبلف كلكي ترل الى الجساىيخ ) .( Neha Bansal, 2012
الستغيخ التابع  :التسػيل الجساعي  : Crowdfundingكيعخؼ بأنو دعػة مفتػحة ،
كبذكل رئيدي مغ خبلؿ اإلنتخت مغ أجل التدكد بسرادر دخل مالية مغ خبلؿ التبخعات اك
يسكغ
أشكاؿ تبادؿ أخخى) . (Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2010حيث ّ
التسػيل الجساعي مؤسدي السشطسات غيخ الخبحية ككافة األشخاص مغ تسػيل جيػدىع مغ خبلؿ
جحب مداىسات صغيخة ندبيا مغ أعجاد كبيخة مغ السدتخجميغ لئلنتخنت ،كمغ دكف الحاجة الى
كسيط مالي كالسعتاد). )Mollick, 2014

)  ) 7-3السعالجة اإلحرائية
تع إستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة لتحميل بيانات الجراسة كالػصػؿ إلى نتائج كتػصيات
الجراسة كمشيا :
 تع إستخجاـ اإلحراء الػصفي ؛ لػصف عيشة الجراسة . التك اخرات كالشدب السئػية لتسثيل خرائز العيشة . -الستػسصات الحدابية لتحجيج مدتػى إستجابة أفخاد عيشة الجراسة عغ متغيخاتيا .
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 اإلنحخاؼ السعياري لقياس درجة تباعج إستجابات أفخاد عيشة الجراسة عغ كسصيا الحدابي . تحميل اإلنحجار البديط . Simple Regression تحميل اإلنحجار الستعجد . Multiple Regression اختبار معامل كخكنباخ الفا  Cronbach Alphaلمتحقق مغ التػزيع الصبيعي لمعيشة . اختبارKolmogorov–Smirnov معامل  VIF - Variance Inflation factorلعجـ كجػد تعجد قي القيع الخصيةMulticollinearity
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الفرل الخابع  :تحميل ومشاقذة نتائج الجراسة
يتزسغ ىحا الفرل نتائج الجراسة التي ىجفت إلى التعخؼ إلى اثخ استخجاـ مػقع التػاصل
االجتساعي  Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف ,كسيتع عخض
الشتائج باالعتساد عمى فخضيات الجراسة.

أوالً :وصف متغيخات الجراسة
الستغيخ األول :السشذؽرات
 -1نص السشذؽر
الججول رقػ ( )3الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات متغيخ نز السشذػر مختبة تشازليا
الختبة
1
2
3
4
5
6
7

الخقػ
2
6
1
7
4
8
3

الـفـقـخة
تحخص السؤسدة عمى نذخ الحالة مدتخجمي كسائل
التػاصل االجتساعي بصخيقة مبجعة لمفت انتباه
تدعى السؤسدة الى شمب السذاركة مغ االفخاد الستفاعميغ
عمى الفيدبػؾ مغ خبلؿ شخح أسئمة بديصة.
تقػـ السؤسدة باستخجاـ الرػر لجحب انتباه مدتخجمي كسائل
التػاصل االجتساعي
تدعى السؤسدة الى نذخ أفكار كاىجاؼ ججيجة كغيخ مكخرة
تحخص السؤسدة عمى استخجاـ الرػر السحفدة لمسذاعخ
لديادة عجد الستفاعميغ عمى كسائل التػاصل االجتساعي
ترسع السؤسدة الخصط لتحديغ جػدة السشذػرات بشاء عمى

تقييسات ك ردكد افعاؿ االفخاد

تشذخ السؤسدة الشرػص مخفقا بيا الخكابط التفاعمية لديادة
عجد الستػاصميغ عمى كسائل التػاصل االجتساعي

الؽسط

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الشدبية

4.69

0.8

مختفعة

4.6

0.87

مختفعة

4.43

0.99

مختفعة

4.21

1.17

مختفعة

3.89

1.13

مختفعة

3.68

1.27

مختفعة

3.62

1.14

متػسصة
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الختبة
8
9
10

الخقػ
10
9
5

الـفـقـخة
تخكد السؤسدة عمى عشػاف السقالة السشذػرة عمى الفيدبػؾ
لتحفيد عسل اعجاب كمذاركة
تذجع السؤسدة االفخاد عمى اقتخاح أفكار ججيجة في الفيدبػؾ
مغ خبلؿ التعميق عمى السشذػر
تعصي السؤسدة أكلػية لمسشذػرات التي تحسل رؤية السؤسدة
السعجؿ الػعػاـ

الؽسط

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الشدبية

3.12

1.39

متػسصة

3.1

1.43

متػسصة

2.8

0.96

متػسصة

3.82

.62

مختفع

تع االعتسػاد عمػى الػسػط الحدػابي بذػكل أساسػي فػي تحميػل االسػتبياف ,كمػغ خػبلؿ الػسػط الحدػابي ىشػا
يدتشتج أف تأثيخ نز السشذػر عمى التسػيل الجساعي ىػ تأثيخ كبيخ ،حيث تحىب معطع اآلراء نحػؿ مػافػق
(الػسط الحدابي =  .)3.814حيث يطيخ مػغ الجػجكؿ ( )3أف الستػسػصات الحدػابية لفقػخات السجػاؿ " نػز
السشذػر " تخاكحت بيغ ( ،)4.69-2.8كاف أعبلىا لمفقخة رقع ( )6كالتي تشز عمى " تحخص السؤسدػة عمػى
نذػػخ الحالػػة بصخيقػػة مبجعػػة لمفػػت انتبػػاه مدػػتخجمي كسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي" .بستػسػػط حدػػابي ()4.69
كبجرجة مختفعة ،كبالسختبة األخيخة الفقػخة رقػع ( )5كالتػي تػشز عمػى " تعصػي السؤسدػة أكلػيػة لمسشذػػرات التػي
تحسل رؤية السؤسدة " بستػسط حدابي ( )2.80كبجرجة متػسصة .كمغ خػبلؿ إيجػاد قػيع االنحػخاؼ السعيػاري
يتع االستشتاج أف اآلراء بالسجسل كانت متقاربة مسا يجؿ عمػى اتفػاؽ اآلراء بالسجسػل عمػى تػأثيخ نػز السشذػػر
عمى التسػيل الجساعي إيجابا.
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 -2ترسيػ السشذؽر
الججول رقػ ( )4الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات متغيخ ترسيع السشذػر مختبة تشازليا
الختبة
1

الخقػ
1

الـفـقـخة
تخفق السؤسدة الخكابط التفاعمية بػصف ممفت لبلنتباه لجحب

الؽسط
الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الشدبية

3.31

1.36

متػسصة

2

2

تدعى السؤسدة الى نذخ مشذػرات بصخيقة عاشفية

3.06

1.34

متػسصة

3

3

تحخص السؤسدة عمى تقجيع مشذػراتيا بصخيقة مقشعشة

2.95

1.32

متػسصة

4

6

ترسع السؤسدة مشذػراتيا بصخيقة جسيمة

2.8

1.26

متػسصة

5

7

تدتخجـ السؤسدة مؤثخات بديصة ال تذتت انتباه السدتخجميغ

2.77

1.24

متػسصة

6

4

تيجؼ السؤسدة الى كضع مشذػرات قريخة

2.71

1.08

متػسصة

7

5

تحخص السؤسدة عمى اختيار التراميع بألػاف جحابة

2.62

1.07

متػسصة

2.89

.84

متػسط

تفاعل مدتخجمي كسائل التػاصل االجتساعي

السعجؿ الػعػاـ

يتبيغ لشا مغ خػبلؿ قػيع الػسػط الحدػابي الطػاىخ فػي الجػجكؿ أعػبله أف السؤسدػات باإلجسػاؿ ال تيػتع بترػسيع
السشذػر مغ حيث :
إرفػػاؽ ركابػػط تفاعميػػة ،نذػػخ السشذػػػرات بصخيقػػة عاشفيػػة ،تقػػجيع السشذػػػرات بصخيقػػة مقشعػػة ،ترػػسيع السشذػػػرات
بصخيقة جسيمة ،استخجاـ مؤثخات بديصة ال تذتت االنتباه ،كضع مشذػرات قريخة مخترخة ،كاختيار التراميع
بألػاف جحابة.حيث تحىب قيع الػسط الحدابي إلى  3-2كالتي تعشي محايج كغيخ مػافق .
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يطيػػخ مػػغ الجػػجكؿ ( )4أف الستػسػػصات الحدػػابية لفق ػخات السجػػاؿ " ترػػسيع السشذػػػر" تخاكحػػت بػػيغ (-2.62
 ،)3.31كاف أعبلىا لمفقخة رقع ( )1كالتي تشز عمى " تخفق السؤسدة الخكابط التفاعمية بػصف ممفت لبلنتباه
لجحب تفاعل مدتخجمي كسائل التػاصػل االجتسػاعي " بستػسػط حدػابي ( )3.31كبجرجػة متػسػصة ,كبالسختبػة
األخيػخة الفقػخة رقػػع ( )5كالتػػي تػػشز عمػػى " تحػػخص السؤسدػػة عمػػى اختيػػار الترػػاميع بػػألػاف جحابػػة " بستػسػػط
حد ػػابي ( )2.62كبجرج ػػة متػس ػػصة ،كبمػ ػػغ الستػس ػػط الحد ػػابي لمسجػػػاؿ " التر ػػسيع السشذ ػػػر" ككػ ػػل ()2.89
كبجرجة متػسصة.
 -3وقت الشذخ
الججول رقػ ( )5الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات متغيخ كقت الشذخمختبة تشازليا
الختبة
1

الخقػ

الـفـقـخة

الؽسط

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الشدبية

3

تقػـ السؤسدات بشذخ السشذػرات الججيجة عجة مخات في اليػـ

3.44

1.08

متػسصة

2

4

تدعى السؤسدة الى نذخ السشذػرات في اكقات السداء

3.29

1.07

متػسصة

3

6

تقيذ السؤسدة األكقات السثمى لمشذخ

3.29

1.23

متػسصة

4

5

تحخص السؤسدة عمى تحجيث مشذػراتيا في الػقت السشاسب

3.21

1.16

متػسصة

2.79

1.2

متػسصة

2.54

1.19

متػسصة

ترسع السؤسدة مشذػرات خاصة بأياـ العصل

2.37

1.04

متػسصة

السعجؿ الػعػاـ

2.99

.81

متػسط

5
6
7

7
1
2

تشذخ السؤسدة في األكقات التي سجمت أكبخ ندبة مغ

التفاعل عمى الرفحة

تحخص السؤسدة عمى ججكلة مشذػراتيا خبلؿ اياـ نياية
االسبػع

70
يػضػػح الجػػجكؿ أعػػبله قػػيع متػسػػصة باإلجسػػاؿ لمػسػػط الحدػػابي حيػػث تػػحىب القػػيع ؿ  3كالتػػي تعشػػي
محايػػج ,كىػػحا يػػجؿ عمػػى أف الذػػخكات ال تعػػي أىسيػػة كقػػت الشذػػخ كتػػأثيخه عمػػى التسػيػػل الجسػػاعي .االنح ػخاؼ
السعياري قميل ندبيا مسا يعشي اتفاؽ آراء السجسل كعجـ االختبلؼ عمى كل األسئمة في االستبياف.
حيػػث أف الستػسػػصات الحدػػابية لفق ػخات السجػػاؿ " كقػػت الشذػػخ" تخاكحػػت ب ػيغ ( ،)3.44-2.37كػػاف
أعبلىػػا لمفق ػخة رقػػع ( )3كالتػػي تػػشز عمػػى " تقػػػـ السؤسدػػات بشذػػخ السشذػػػرات الججيػػجة عػػجة م ػخات فػػي اليػػػـ "
بستػس ػػط حد ػػابي ( )3.44كبجرج ػػة متػس ػػصة ،كبالسختب ػػة األخيػ ػخة الفقػ ػخة رق ػػع ( )2كالت ػػي ت ػػشز عم ػػى " تر ػػسع
السؤسدة مشذػرات خاصة بأياـ العصل " بستػسط حدابي ( )2.37كبجرجة متػسصة.
ثانيا :نعام العخض
ً
الججول رقػ ( )6الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات متغيخ نطاـ العخض مختبة تشازليا
الختبة

الخقػ

1

6

2

3

3

7

4

1

5

4

6

2

الـفـقـخة

الؽسط

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الشدبية

تحخص السؤسدة عمى استخجاـ محتػى إعبلف مبتكخ في
تذكيل كتحقيق الجػدة الحىشية اإليجابية حػؿ تسػيل

4.7

0.82

مختفعة

السشطسات غيخ الخبحية.
تعتسج السؤسدة عمى كسائل التػاصل االجتساعي لمتػاصل مع
الجساىيخ السدتيجفة

تحخص السؤسدة عمى أف تكػف الحسمة الجعائية عمى
الفيدبػؾ بمغات متعجدة
تحخص السؤسدة عمى تدػيق مشذػراتيا عبخ االعبلنات
السجفػعة عمى محخكات البحث كالجػجل
تقػـ السؤسدة باستخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي لبشاء
العبلقات مع الجساىيخ السدتيجفة

تعسج السؤسدة الى جحب االىتساـ لمحسبلت الجعائية مغ
خبلؿ استخجاـ الفيدبػؾ كػسيمة اعبلنية

4.63

0.87

مختفعة

4.43

1.01

مختفعة

4.3

1.07

مختفعة

4.29

1.08

مختفعة

4.28

1.11

مختفعة
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الختبة

الخقػ

7

5

الـفـقـخة

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الؽسط

3.83

1.17

مختفعة

4.35

.60

مختفعة

تقػـ السؤسدة بحث االفخاد عمى التبخع مغ خبلؿ استخجاـ
كسائل التػاصل االجتساعي في الحسبلت الجعائية
السعجؿ الػعػاـ

الشدبية

يػضػح الجػجكؿ أعػبله أىسيػػة نطػاـ العػخض لمسشذػػػر كتػأثيخة عمػى التسػيػل الجسػػاعي ,حيػث تػحىب قػػيع
الػسط الحدابي بالسجسل لمقيع  5 – 4كالتي تعشي مػافق ك مػافق بذجة .
الستػسصات الحدابية لفقخات السجاؿ "نطاـ العخض" تخاكحت بيغ ( ،)3.83-4.70كاف أعبلىا لمفقػخة
رقع ( )6كالتي تشز عمى " تحخص السؤسدة عمى استخجاـ محتػى إعػبلف مبتكػخ فػي تذػكيل كتحقيػق الجػػدة
الحىشية اإليجابية حػؿ تسػيػل السشطسػات غيػخ الخبحيػة ".بستػسػط حدػابي ( )4.70كبجرجػة مختفعػة ،كبالسختبػة
األخيخة الفقخة رقع ( )5كالتي تشز عمػى " تقػػـ السؤسدػة بحػث االفػخاد عمػى التبػخع مػغ خػبلؿ اسػتخجاـ كسػائل
التػاص ػػل االجتس ػػاعي ف ػػي الحس ػػبلت الجعائي ػػة " بستػس ػػط حد ػػابي ( )3.83كبجرج ػػة مختفع ػػة ،كبم ػػغ الستػس ػػط
الحدابي لمسجاؿ " نطاـ العخض" ككل ( )4.35كبجرجة مختفعة.
ثالثا :التسؽيل الجساعي
الججول رقػ ( )7الستؽسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية لفقخات متغيخ التسػيل الجساعي الشذخمختبة تشازليا
الختبة

الخقػ

1

5

2

3

الـفـقـخة
تدتقصب السؤسدة العجيج مغ الجاعسيغ لسذاريعيا مغ خبلؿ
كسائل التػاصل االجتساعي
تدتقصب السؤسدة تسػيبل اكثخ مغ خبلؿ استخجاـ كسائل
التػاصل االجتساعي

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الؽسط

4.29

1.08

مختفعة

4.21

1.17

مختفعة

الشدبية
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الختبة

الخقػ

3

4

4

2

5

7

6

6

7

1

الـفـقـخة
تػضف السؤسدة كسائل التػاصل االجتساعي في جسع التبخعات
مغ الستابعيغ
تدتبجؿ السؤسدة التسػيل الجساعي بالػسائط التقميجية في
التسػيل
تجسع السؤسدة تبخعات مباشخة عبخ كسائل التػاصل االجتساعي
مغ خبلؿ حسبلت التسػيل الجساعي الجعائية

تيجؼ السؤسدة الى تحػيل الجاعسيغ الى متبخعيغ في السدتقبل
مغ خبلؿ عبلقات كسائل التػاصل االجتساعي
تحخص السؤسدة عمى استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي في
حسبلت التسػيل الجساعي
السعجؿ الػعػاـ

الحدابي

االنحخاف
السعياري

األهسية
َّ

الؽسط

3.62

1.14

متػسصة

3.31

1.36

متػسصة

2.8

1.26

متػسصة

2.79

1.2

متػسصة

2.54

1.19

متػسصة

3.37

.72

متػسصة

الشدبية

تػضح قيع الػسط الحدابي لمدؤاليغ األكؿ كالثاني :
 تدتقصب السؤسدة العجيج مغ الجاعسيغ لسذاريعيا مغ خبلؿ كسائل التػاصل االجتساعي
 تدتقصب السؤسدة تسػيبل اكثخ مغ خبلؿ استخجاـ كسائل التػاصل االجتساعي
أىسيػػة مػقػػع التػاصػػل االجتسػػاعي الفػػيذ بػػػؾ كتػػأثيخه الكبيػػخ عمػػى التسػيػػل الجسػػاعي ،حيػػث أف قػػيع
الػسط الحدابي سجمت األعمى ىشا كالتي تتخاكح بيغ  5-4مسا يعشي مػافق كمػافق بذجة في االستبياف.
يطيػػخ مػػغ الجػػجكؿ ( )7أف الستػسػػصات الحدػػابية لفق ػخات السجػػاؿ " التسػيػػل الجسػػاعي" تخاكحػػت بػػيغ
( ،)4.29-2.54كػػاف أعبلىػػا لمفق ػخة رقػػع ( )5كالتػػي تػػشز عمػػى " تدػػتقصب السؤسدػػة العجيػػج مػػغ الػػجاعسيغ
لسذ ػػاريعيا م ػػغ خ ػػبلؿ كس ػػائل التػاص ػػل االجتس ػػاعي " بستػس ػػط حد ػػابي ( )4.29كبجرج ػػة مختفع ػػة ،كبالسختب ػػة
األخيػخة الفقػخة رقػػع ( )1كالتػػي تػػشز عمػػى " تحػػخص السؤسدػػة عمػػى اسػػتخجاـ كسػػائل التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي
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حسػػبلت التسػيػػل الجسػػاعي" بستػسػػط حدػػابي ( )2.54كبجرجػػة متػسػػصة ,كبمػػغ الستػسػػط الحدػػابي لمسجػػاؿ "
التسػيل الجساعي " ككل ( )3.37متػسصة.

تحميل اسئمة الجراسة
قبل اجخاء التحميل قاـ الباحث باجخاء االختبارات القبمية التالية لمتأكج مغ مجى صحة استخجاـ نسػذج
االنحجار الستعجد لبلجابة عمى اسئمة الج ارسة كسا ىػ مبيغ عمى الشحػ التالي:

أوال :اختبار التؽزيع الطبيعي لستغيخات الجراسة (.)Normality
تع إجخاء اختبار التػزيع الصبيعي ( )Kolmogorov-Smirnovلمتاكج مغ تػزيع البيانات كالججكؿ
( )8يبيغ ذلظ.
ججول رقػ ()8
نتائج اختبار التؽزيع الطبيعي لستغيخات الجراسة ()Kolmogorov-Smirnov
السجاؿ

Kolmogorov-Smirnov
قيسة االختبار

الجاللة االحرائية

نز السشذػر

.065

.003

ترسيع السشذػر

.099

.000

كقت الشذخ

.155

.000

نطاـ العخض

.206

.000

يػضح الججكؿ ( )8باف بيانات الجراسة تتػزع تػزيعا شبيعا تبعا لشتائج اختبار (Kolmogorov-
 ،)Smirnovكذلظ مغ خبلؿ قيع مدتػى الجاللة لجسيع السجاالت كانت اقل مغ .0.05
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ثانياً :اختبار االرتباط الخطي Multicolinirity
ججول رقػ (: )9معامالت االرتباط الخطي بيؼ الستغيخات السدتقمة
السجال

Collinearity
VIF

Tolerance

نز السشذػر

1.885

.530

ترسيع السشذػر

2.273

.440

كقت الشذخ

1.795

.557

نطاـ العخض

1.126

.888

يسثل الججكؿ أعبله مقياس تأثيخ االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة عمى زيادة تبايغ معامل الستغيخ
السدتقل ( ، )VIFككسا ىػ مبيغ في الججكؿ أف قيسة  VIFلستغيخات الشسػذج تذيخ إلى عجـ تأثخ أي مشيا
بسذكمة التعجد الخصي .Index Condition
ككحلظ يبيغ الججكؿ أعبله استخجاـ االرتباط الخصي  Multicolinirityالختبار فخض عجـ كجػد ارتباط
عالي بيغ الستغيخات السدتقمة حيث قاـ الباحث بعسل اختبار معامل تزخع التبايغ ( )VIFكاختبار التبايغ
السدسػح بػ  Toleranceلكل متغيخ حيث يجب أف ال يتجاكز معامل التزخع عجا القيسة ( )10ك Tolerance

أف يكػف أ كبخ مغ (.)0.05حيث أف معطسيا لع تتجاكز ىحا الحج.

تحميل أسئمة الجراسة
الدؤاؿ الخئيدي " :ىل يػجج أثخ إلستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي  Facebookعمى التسػيل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف؟"
لئلجابة عمى سؤاؿ الجراسة الخئيدي قاـ الباحث تحميل فخضية الجراسة الخئيدية كذلظ عمى الشحػ التالي:
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الفخضية الخئيدة:
تشز ىحه الفخضية عمى " اليػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػى داللة  0.05الستخجاـ مػقع
التػاصل االجتساعي  Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف".
كلسعخفة أثخ ىل يػجج أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي  Facebookعمى التسػيل الجساعي
في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف تع استخجاـ اختبار االنحجار البديط .Simple Regression
ججكؿ ( )10تحميل االنحجار الستعجد لسعخفة ىل يػجج أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي Facebook
عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
معامل
الستغيخ السدتقل

االنحجار

T

T

مدتؽى

الججولية

الجاللة
Sig.*t

β

الحج

االرتباط

الثابت

R

مدتؽى

معامل
التحجيج
2

F

R

الجاللة
Sig.*F

مػقع التػاصل
االجتساعي

.878

31.976

2.65

.000

.256

.878

.770

1022.484

.000

Facebook

يػضح الججكؿ ( )12أثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي  Facebookعمى التسػيل الجساعي
في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف .إذ أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي كجػد تأثيخ ذك داللة إحرائية
االستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي  Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في
االردف  ،حيث بمغ معامل االرتباط  )0.878( Rعشج مدتػى داللة ( .)0.05≤αأما معامل التحجيج  R2فقج
بمغ ( ،)0.77اي اف استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي Facebookيفدخ ما ندبتو  % 77مغ التغيخات
في التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف ،كسا بمغت قيسة  )1022.484( Fكىي دالة
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عشج مدتػى داللو ( )0.05≤αكىحا يؤكج صحة رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ الفخضية البجيمة كالتي تشز
عمى ":يػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػى داللة  0.05الستخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي
 Facebookعمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف"
الدؤاؿ الفخعي األكؿ ":ىل يػجج أثخ كقت الشذخ “ لمسشذػر ،ك أثخ لترسيع السشذػر ،ككحلظ نز
السشذػر عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية , CrowdFunding .لبلجابة عمى الدؤاؿ
الفخعي االكؿ قاـ الباحث بتحميل الفخضيى الفخعية االكلى ،عمى الشحػ التالي:
الفخضية الفخعية األكلى :اليػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػى داللة  0.05الستخجاـ ) نز السشذػر،
ككقت الشذخ لمسشذػر ،كترسيع السشذػر (عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
كلسعخفة أثخ ىل يػجج أثخ ااستخجاـ ) نز السشذػر ،ك كقت الشذخ لمسشذػر ،كترسيع السشذػر)
عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف تع استخجاـ اختبار االنحجار الستعجد
Multiple Regression
ججكؿ ( )11تحميل االنحجار الستعجد لسعخفة ىل يػجج أثخ استخجاـ ) نز السشذػر ،ك كقت الشذخ لمبػست ،كترسيع السشذػر (
عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف
T

مدتؽى الجاللة

الستغيخ السدتقل

معامل االنحجار β

T

نز السشذػر

.325

8.819

2.65

ترسيع السشذػر

.396

9.619

2.65

.000

كقت الشذخ

.295

8.075

2.65

.000

الحج الثابت

.173

االرتباط R

.879

الججولية

Sig.*t

.000
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معامل التحجيج R2

.774

F

344.926

Sig.*F

.000

يػضح الججكؿ ( )11أثخ السشذػر مغ ( نز السشذػر ،كقت الشذخ لمسشذػر ،ترسيع السشذػر (
عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف .إذ أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي كجػد
تأثيخ ذك داللة إحرائية الستخجاـ ) نز السشذػر ،ك كقت الشذخ لمبػست ،كترسيع السشذػر (عمى التسػيل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف ،حيث بمغ معامل االرتباط  )0.879( Rمسا يعشي كجػد
عبلقة شخدية كقػية بيغ السشذػر( كشز كترسيع ككقت نذخ) كالتسػيل الجساعي عشج مدتػى داللة
( .)0.05≤αأما معامل التحجيج  R2فقج بمغ (،)0.774اي اف استخجاـ ) نز السشذػر ،ك كقت الشذخ
لمبػست ،كترسيع السشذػر( يفدخ ما ندبتو  % 77.4مغ التغيخات في أثخ التسػيل الجساعي في السؤسدات
غيخ الخبحية في االردف ،كسا بمغت قيسة  )344.926( Fكىي دالة عشج مدتػى داللو ( )0.05≤αكىحا
يؤكج صحة رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ البجيمة كالتي تشز عمى ":يػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج
مدتػى داللة  0.05الستخجاـ ) نز السشذػر ،ككقت الشذخ لمبػست ،كترسيع السشذػر (عمى التسػيل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف".
الدؤاؿ الفخعي الثاني ":ىل يػجج أثخ لشطاـ العخض  Display Systemعمى تشسية التسػيل الجساعي في
السؤسدات غيخ الخبحيةCrowd Funding .
لبلجابة عمى الدؤاؿ الفخعي الثاني قاـ الباحث بتحميل الفخضية الفخعية الثانية ،عمى الشحػ التالي:
الفخضية الفخعية الثانية :اليػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػى داللة  0.05الستخجاـ نطاـ العخض عمى
التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
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كلسعخفة أثخ ىل يػجج أثخ استخجاـ نطاـ العخض عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية
في االردف تع استخجاـ اختبار االنحجار البديط .Simple Regression
ججكؿ ( )12تحميل االنحجار الستعجد لسعخفة ىل يػجج أثخ استخجاـ نطاـ العخض عمى التسػيل الجساعي في
السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
الستغيخ
السدتقل
نطاـ العخض

معامل
االنحجار

T

الججولية

β
.431

T

8.332

2.65

مدتؽى
الجاللة
Sig.*t
.000

الحج

االرتباط

الثابت

R

1.129

.431

مدتؽى

معامل
التحجيج
2

F

R

.185

الجاللة
Sig.*F

69.421

.000

يػضح الججكؿ ( )12أثخ استخجاـ نطاـ العخض عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية
في االردف .إذ أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي كجػد تأثيخ ذك داللة إحرائية االستخجاـ نطاـ العخض عمى
التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف  ،حيث بمغ معامل االرتباط  )0.431( Rعشج
مدتػى داللة ( .)0.05≤αأما معامل التحجيج  R2فقج بمغ ( ،)0.185اي اف استخجاـ نطاـ العخض يفدخ ما
ندبتو  % 18.5مغ التغيخات في التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف ،كسا بمغت قيسة
 )69.421( Fكىي دالة عشج مدتػى داللو ( )0.05≤αكىحا يؤكج صحة رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ
الفخضية البجيمة كالتي تشز عمى ":يػجج أثخ ذك داللة احرائية عشج مدتػى داللة  0.05الستخجاـ نطاـ
العخض عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
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الفرل الخامذ :مشاقذة الشتائج والتؽصيات

)  ( 1-5مشاقذة الشتائج
 -1كجػػد أثػخ ايجػابي ذك داللػة إحرػائية السػتخجاـ مػقػع التػاصػل االجتسػاعي  Facebookعمػى التسػيػل
الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف.
 -2كجػػد أثػخ ايجػابي ذك داللػة إحرػائية السػتخجاـ ) نػز السشذػػر ،ككقػت الشذػخ لمسشذػػر ،كترػسيع
السشذػػر (حيػػث تبػيغ اف لمترػسيع السختبػػة األكلػى ،ثػػع يميػو نػػز السشذػػر كمػػغ ثػع كقػػت الشذػخ لمسشذػػػر
عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف تبعا لتحميل االنحجار الستعجد.
 -3كجػد أثخ ايجابي ذك داللة إحرائية الستخجاـ نطاـ العخض كالحي يأخح السختبة الخابعة متتاليا بعج (نز
السشذػر،كقت الشذخ لمسشذػر ،كترسيع السشذػر) عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في
االردف.
 -4اتجاىات أفخاد العيشة عمى اثػخ اسػتخجاـ مػقػع التػاصػل االجتسػاعي ( Facebookنػز السشذػػر) عمػى
التسػيػل الجسػاعي فػي السؤسدػات غيػخ الخبحيػة فػي االردف جػاء ضػسغ السدػتػى السختفػع ،كمػغ اىػع
االسباب السؤثخة في ذلظ ىي اف السؤسدة تحخص عمى نذخ الحالة بصخيقة مبجعة لمفت انتباه مدتخجمي
كسائل التػاصل االجتساعي
 -5اتجاىػات أفػخاد العيشػة عمػى اثػخ اسػتخجاـ مػقػع التػاصػل االجتسػاعي ( Facebookكقػت الشذػخ) عمػى
التسػيػل الجسػاعي فػي السؤسدػات غيػخ الخبحيػة فػي االردف جػاء ضػسغ السدػتػى الستػسػط ،كمػغ اىػع

االسباب السؤثخة في ذلظ ىي اف السؤسدة تقػـ بشذخ السشذػرات الججيجة عجة مخات في اليػـ.
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 -6اتجاىات أفخاد العيشة عمى اثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي ( Facebookترسيع السشذػر) عمى
التسػيػل الجسػاعي فػي السؤسدػات غيػخ الخبحيػة فػي االردف جػاء ضػسغ السدػتػى الستػسػط ،كمػغ اىػع
االسػػباب السػػؤثخة فػػي ذلػػظ ىػػي اف السؤسدػػة تخفػػق الػػخكابط التفاعميػػة بػصػػف ممفػػت لبلنتبػػاه لجػػحب تفاعػػل
مدتخجمي كسائل التػاصل االجتساعي.
 -7اتجاىات أفخاد العيشة عمى اثخ استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي ( Facebookنطاـ االعبلنات) عمى
التسػيػل الجسػاعي فػي السؤسدػات غيػخ الخبحيػة فػي االردف جػاء ضػسغ السدػتػى السختفػع ،كمػغ اىػع
االسػػباب السػػؤثخة فػػي ذل ػػظ ىػػي اف السؤسدػػة تح ػػخص عمػػى اسػػتخجاـ محتػػػى إع ػػبلف مبتكػػخ فػػي تذ ػػكيل
كتحقيق الجػدة الحىشية اإليجابية حػؿ تسػيل السشطسات غيخ الخبحية.
 -8اتجاىات أفخاد العيشة عمى التسػيل الجساعي في السؤسدات غيخ الخبحية في االردف جاء ضسغ السدتػى
الستػسط ،كمغ اىع االسػباب السػؤثخة فػي ذلػظ ىػي اف السؤسدػة تدػتقصب العجيػج مػغ الػجاعسيغ لسذػاريعيا
مغ خبلؿ كسائل التػاصل االجتساعي.
 -9السؤسدات غيخ الخبحية تعي تساما أىسية مػقع التػاصػل االجتسػاعي فػيذ بػػؾ عمػى التسػيػل الجسػاعي،
كلكغ يشقريا التصبيق العسمي كاستخجاـ األساليب الجحابة كالسقشعة لمشذخ.
-10

تيتع السؤسدات بذكل كبيخ بالسشذػرات التفاعميػة ،مػغ خػبلؿ اسػتخجاـ الرػػر كشػخح االسػئمة كإرفػاؽ

ركابط تفاعمية.
 -11تفتقخ مشذػرات السؤسدات بذكل عاـ لعامل البداشة.
 -12تقػـ السؤسدات بتكػخار نذػخ السشذػػر عمػى صػفحتيا دكف األخػح بعػيغ االعتبػار األكقػات التػي تدػجل
أعمى ندبة مغ التفاعل عمى الرفحة.
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 -13تيػػتع السؤسدػػات بذػػكل كبيػػخ بسحتػػػى السشذػػػر بػػأف يكػػػف :مبتكػػخ ،ذك جػػػدة عاليػػة ،اسػػتخجاـ لغػػات
مختمفة.
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)  (2-5التؽصيات
بشاءاً عمى ما تقجـ مغ نتائج الجراسة ،أكصت الجراسة بالعجيج مغ التػصيات كالتي مغ أىسيا:
 -1اف تقػـ السؤسدات غيخ الخبحية في استثسار السديج مغ األمػاؿ في نطاـ العخض لزساف مػاصمة تحقيق
نتائج إيجابية عمى مشرات عسالقة التػاصل االجتساعي.
 -2االستفادة الفاعمة مغ الذبكات االجتساعية في التػاصل مع الجسيػر بذكل عاـ ،كمع جيل التكشػلػجيا
شباب الغج بذكل خاص.
 -3ضخكرة ترسيع كتشفيح استخاتيجية ججيجة في السؤسدات غيخ الخبحية لبلستفادة مغ شبكات التػاصل
االجتساعي بفاعمية لمتػاصل مع الجيات السانحة لمسؤسدة ،كذلظ مغ خبلؿ زيادة االىتساـ بالسؤسدة
كأنذصتيا كتسيدىا عغ غيخىا.
-4يجب عمى السؤسدات غيخ الخبحية أف تعصي أكلػية لمسشذػرات التي تحسل رؤية السؤسدة كأف تقجميا
بصخيقة مقشعة أكثخ.باالضافة الى كجػب ترسيسيا بصخيقة أجسل.
-5يتػجب عمى السؤسدات غيخ الخبحية أف تدتخجـ مؤثخات بديصة التذتت انتباه السدتخجميغ كتراميع
بألػاف جحابة مع كجػب أف التكػف السشذػرات شػيمة ججا.
-6يجب أف تحخص السؤسدات أكثخ عمى ججكلة مشذػراتيا خبلؿ أياـ نياية االسبػع كأف تشذخ مشذػراتيا في
األكقات التي تدجل أكبخ ندبة مغ التفاعل عمى صفحاتيا.
-7يجب أف تحخص السؤسدات عمى عمى تػضيف كسائل التػاصل االجتساعي في حسبلت التسػيل الجساعي
كتحػيل داعسييا الى متبخعيغ في السدتقبل.
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 -8يجب االىتساـ بإرفاؽ ركابط تفاعمية ،نذخ السشذػرات بصخيقة عاشفية ،تقجيع السشذػرات بصخيقة مقشعة،
ترسيع السشذػرات بصخيقة جسيمة ،استخجاـ مؤثخات بديصة ال تذتت االنتباه ،كضع مشذػرات قريخة
مخترخة ،اختيار التراميع بألػاف جحابة .
 -9االلتداـ بأكقات الشذخ التي تجحب أكبخ عجد مغ السعجبيغ كالسيتسيغ .
-10استخجاـ مشذػرات بديصة ذات محتػى قريخ كمخترخ.
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)  ( 3-5التؽجهات السدتقبمية
البحث في مؤثخات كأبعاد أخخى في الفيذ بػؾ كالتي تعج مغ ميداتو السيسة كالسؤثخة كالتي مغ السسكغ
أف يكػف ليا دكر كبيخ في زيادة التسػيل الجساعي كاستقصاب السسػليغ مثل ( Tag, Share, Hashtag,
)Timeline, Newsfeed
ككحلظ األمخ يسكغ العسل عمى دراسة أثخ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ في السؤسدات الخبحية في
األردف ،كالبحث أيزا عغ أثخ مػاقع التػاصل االجتساعي االخخى مثل Twitter,Snapchat,Instagram
Pinterest.
كباالمكاف كحلظ التعسق في دراسة االنػاع السختمفة مغ التسػيل الجساعي مثل التسػيل بالجيغ التي تتسثل في
االيجاعات البشكية كاألسيع ،ككحلظ في األعساؿ الخيادية التي تتخكد عادة في السذاريع الرغيخة.
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السالحق  :ممحق (/)1اداة الجراسة ( االستبانة)
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

استبانة

تحية شيبة كبعج -:
شك اخ الستقصاع جدء مغ كقتكع لمسذاركة في ىحا السدح الحي ىػ جدء مغ دراسة أكاديسية مخررة
لشيل درجة الساجدتيخ في األعساؿ االلكتخكنية مغ جامعة الذخؽ األكسط.
كالغخض مغ ىحه الجراسة معخفة أثخ مػقع التػاصل االجتساعي ) (Facebookعمى التسػيل الجساعي
في السؤسدات االجتساعي

غيخ الخبحية في االردف.ستػفخ نتائج ىحه الجراسة معمػمات ميسة لمباحث

كلمجامعة,كنط اخ لسا نأممو مغ تعاكنكع البشاء كدعسكع لمسديخة العمسية,فانشي ارجػا مشكع قخاءة االستبانة بتسعغ
كاالجابة عمييا بجقة كعشاية كسيتع التعامل مع ىحه السعمػمات بدخية تامة كستدتخجـ ألغخاض البحث العمسي
فقط.

شاك اخ لكػ حدؼ تعاونكػ

اشخاف  :د.عساد مدعؽد

الباحث  :األميؼ عثسان العجمؽني
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أوال -:الخرائص الجيسغخافية

الخجاء اختيار اإلجابة السشاسبة باإلشارة إلى السخبع الحي يسثل اجابتغ

 -الفئة العسخية

أقل مؼ  25سشة

 29 -25سشة

 39 - 35سشة

 35 - 30سشة

 40سشة فأكثخ

 سنوات الخبرة 5سنوات او اقل

من  6الى أقل من  11سنوات

من  15الى أقل من 21سنة

من  11الى أقل من  15سنة

 21سنة فأكثر

التحصيل األكاديميدبلوم او اقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

المستوى الوظيفيمدير مشروع

مدير مالي

مدير نظم معلوماتية

غير ذلك
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ثانيا  -:يخجى االشارة الى العسؽد الحي يسثل اجابتغ.
#

العبارة

الأتفق

الأتفق

محايج

1

2

3

بذجة

أوال  :الستغيخ السدتقل  :السشذؽرات – Posts
نص السشذؽر – Post Text
1

تقؽم السؤسدة باستخجام الرؽر لجحب انتباه مدتخجمي وسائل التؽاصل

2

تحخص السؤسدة عمى نذخ الحالة )  (Statusبطخيقة مبجعة لمفت انتباه

3

تشذخ السؤسدة الشرؽص مخفقا بها الخوابط ) (Linksالتفاعمية لديادة عجد

االجتساعي

مدتخجمي وسائل التؽاصل االجتساعي

الستؽاصميؼ عمى وسائل التؽاصل االجتساعي

4

تحخص السؤسدة عمى استخجام الرؽر السحفدة لمسذاعخ لديادة عجد الستفاعميؼ

5

تعطي السؤسدة أولؽية لمسشذؽرات التي تحسل رؤية السؤسدة

6

تدعى السؤسدة الى طمب السذاركة مؼ االفخاد الستفاعميؼ عمى الفيدبؽك مؼ خالل

عمى وسائل التؽاصل االجتساعي

طخح أسئمة بديطة.

7

تدعى السؤسدة الى نذخ أفكار واهجاف ججيجة وغيخ مكخرة

8

ترسػ السؤسدة الخطط لتحديؼ جؽدة السشذؽرات بشاء عمى تقييسات و ردود افعال

9

تذجع السؤسدة االفخاد عمى اقتخاح أفكار ججيجة في الفيدبؽك مؼ خالل التعميق

االفخاد

عمى السشذؽر

 10تخكد السؤسدة عمى عشؽان السقالة السشذؽرة عمى الفيدبؽك لتحفيد عسل اعجاب
ومذاركة

#

ترسيػ السشذؽر– Post Design

 11تخفق السؤسدة الخوابط التفاعمية بؽصف ممفت لالنتباه لجحب تفاعل مدتخجمي
وسائل التؽاصل االجتساعي
 12تدعى السؤسدة الى نذخ مشذؽرات بطخيقة عاطفية

أتفق أتفق

بذجة

4

5

99
 13تحخص السؤسدة عمى تقجيػ مشذؽراتها بطخيقة مقشعشة
 14تهجف السؤسدة الى وضع مشذؽرات قريخة
 15تحخص السؤسدة عمى اختيار التراميػ بألؽان جحابة
 16ترسػ السؤسدة مشذؽراتها بطخيقة جسيمة
 17تدتخجم السؤسدة مؤثخات بديطة ال تذتت انتباه السدتخجميؼ

وقت الشذخ – Post Creation Time

#

 18تحخص السؤسدة عمى ججولة مشذؽراتها خالل ايام نهاية االسبؽع
 19ترسػ السؤسدة مشذؽرات خاصة بأيام العطل
 20تقؽم السؤسدات بشذخ السشذؽرات الججيجة عجة مخات في اليؽم
 21تدعى السؤسدة الى نذخ السشذؽرات في اوقات السداء
 22تحخص السؤسدة عمى تحديث منشوراتها في الوقت المناسب
 23تقيذ السؤسدة األوقات المثلى للنشر
 24تنشر المؤسسة في األوقات التي سجلت أكبر نسبة من التفاعل على الصفحة

#

ثانيا  :الستغيخ السدتقل  :نعام العخض – Display System

 25تحخص السؤسدة عمى تدؽيق مشذؽراتها عبخ االعالنات السجفؽعة عمى محخكات
البحث كالجؽجل
 26تعسج السؤسدة الى جحب االهتسام لمحسالت الجعائية مؼ خالل استخجام الفيدبؽك
كؽسيمة اعالنية
 27تعتسج السؤسدة عمى وسائل التؽاصل االجتساعي لمتؽاصل مع الجساهيخ السدتهجفة
 28تقؽم السؤسدة باستخجام وسائل التؽاصل االجتساعي لبشاء العالقات مع الجساهيخ
السدتهجفة
 29تقؽم السؤسدة بحث االفخاد عمى التبخع مؼ خالل استخجام وسائل التؽاصل
االجتساعي في الحسالت الجعائية
 30تحرص المؤسسة على استخدام محتوى إعالن مبتكر في تشكيل وتحقيق الجودة
الذهنية اإليجابية حول تمويل المنظمات غير الربحية.
 31تحرص المؤسسة على أن تكون الحملة الدعائية على الفيسبوك بلغات متعددة

100

#

ثالثا  :الستغيخ التابع  :التسؽيل الجساعي – Crowd Funding

 32تحخص السؤسدة عمى استخجام وسائل التؽاصل االجتساعي في حسالت التسؽيل
الجساعي
 33تدتبجل السؤسدة التسؽيل الجساعي بالؽسائط التقميجية في التسؽيل
 34تدتقطب السؤسدة تسؽيال اكثخ مؼ خالل استخجام وسائل التؽاصل االجتساعي
 35تؽظف السؤسدة وسائل التؽاصل االجتساعي في جسع التبخعات مؼ الستابعيؼ
 36تدتقطب السؤسدة العجيج مؼ الجاعسيؼ لسذاريعها مؼ خالل وسائل التؽاصل
االجتساعي
 37تهجف السؤسدة الى تحؽيل الجاعسيؼ الى متبخعيؼ في السدتقبل مؼ خالل عالقات
وسائل التؽاصل االجتساعي
 38تجسع السؤسدة تبخعات مباشخة عبخ وسائل التؽاصل االجتساعي مؼ خالل حسالت
التسؽيل الجساعي الجعائية
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ممحق( / )2أسساء السحكسيؼ
الخقػ

االسػ

القدػ

الجامعة

1

الجكتػر كائل ىادي

نطع السعمػمات الحاسػبية

جامعة البتخاء

2

الجكتػر رائج اليشانجة

االعساؿ

جامعة البتخاء

3

الجكتػر خالج العسػش

االعساؿ

جامعة الديتػنة

4

الجكتػر سامي العجكاف

االدارة السقارنة

جامعة الذخؽ االكسط

5

الجكتػر احسج عمي صالح

االعساؿ

جامعة الذخؽ االكسط

6

الجكتػر سامي الجبالي

التدػيق

جامعة الذخؽ االكسط

7

الجكتػرة اسسياف الصاىخ

األعساؿ

جامعة الذخؽ األكسط

8

الجكتػر دمحم السعايصة

األعساؿ

جامعة الذخؽ األكسط

9

الجكتػر غيث ناصخ العيصاف

األعساؿ

جامعة آؿ البيت

10

الجكتػر سسيخ العسخك

السحاسبة

جامعة البمقاء التصبيقية

11

الجكتػر أحسج الصخاكنة

السحاسبة

جامعة البمقاء التصبيقية

12

الجكتػر عبجالقادر العبابشة

االدارة الدياحية

جامعة اليخمػؾ

13

الجكتػر بذار شكخي السعايعة

االدارة الدياحية

جامعة اليخمػؾ

14

الجكتػرة آماؿ السجالي

االدارة

جامعة البمقاء التصبيقية

15

الجكتػر ببلؿ سسيخات

السحاسبة

جامعة البمقاء التصبيقية

16

الجكتػر كايج العصار

السحاسبة

جامعة البمقاء التصبيقية

17

الجكتػر الفي صالح

السحاسبة

جامعة البمقاء التصبيقية

18

الجكتػرة ىبة ناصخ الجيغ

نطع العمػمات الحاسػبية

جامعة الذخؽ األكسط
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ممحق( / )3السقابالت السبجئية لمستخرريؼ في مجال الجراسة

-1األسع :أنذ عارؼ السحاسشة

الػضيفة  :مجيخ مالي

مكاف العسل  :جسعية مدتذفى لػزميبل

صفة التدجيل  :مؤسدة غيخ ربحية

األسئمة التي كجيت لمسحكػر أعبله :
سؤاؿ :ىل تعتقج أف لػسائل التػاصل األجتساعي تأثيخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟ لساذا؟نعع،برػرة أك بأخخى.حيث أف التػاصل االجتساعي أصبح لو دكر أساسي في حياتشا السجتسعية في ىحاالػقت كالسؤسدات غيخ الخبحية العاممة ىي جدء مغ ىحا السجتسع.
سؤاؿ :أي مغ كسائل التػاصل األجتساعي ليا تأثيخ مباشخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟لساذا؟ بأعتقادي،الفيدبػؾ.كلحلظ لحجع انتذاره الكبيخ بيغ الشاس صغيخىع ككبيخىع كسيػلة التعامل معو مغ قبلكبار الدغ.
سؤاؿ :ىل تقػـ مؤسدتكع باستخجاـ الفيدبػؾ لغايات االعبلف كالتسػيل الجساعي ؟نعع،مغ خبلؿ قدع العبلقات العامة كالحي يقػـ بجعػة الديجات الغخاض الفحػصات الصبية كخرػصافحز الثجي مغ أجل التػعية عمى الفحز السبكخ.كالحي يعػد بصخيقة غيخ مباشخة عمى زيادة دخل
السدتذفى.
سؤاؿ :ىل تعتقج أف استخجاـ ىحا السػقع يداعج السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا كالػصػؿ الى الػفخة السالية؟-الى حج ما كبصخيقة غيخ مباشخة لكشو ليذ بالذكل األساسي.
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-2األسع :لؤي الخداعي

الػضيفة  :مجيخ مذخكع

مكاف العسل  :اليبلؿ االحسخ القصخي – األردف

صفة التدجيل  :مؤسدة غيخ ربحية

األسئمة التي كجيت لمسحكػر أعبله :
سؤاؿ:ىل تعتقج أف لػسائل التػاصل األجتساعي تأثيخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟ لساذا؟نعع،يؤثخ بذكل مباشخ كذلظ لقخبي مغ ىحا السجاؿ في السؤسدة التي عسمت بيا كىي اليبلؿ األحسخالقصخي.
سؤاؿ:أي مغ كسائل التػاصل األجتساعي ليا تأثيخ مباشخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟لساذا؟بخأيي،تػيتخ.حيث لو شعبية كثقل كبيخ خرػصا مغ خبلؿ استخجاـ #الياشتاغ السػحج لقزايا معيشة لجمبالجعع ليا.
سؤاؿ:ىل تقػـ مؤسدتكع باستخجاـ الفيدبػؾ لغايات االعبلف كالتسػيل الجساعي ؟نعع ،يتع استخجاميا في االردف أكثخ مغ دكؿ الخميج كلحلظ لذعبية ىحا السػقع في األردف كدكره الكبيخ فيالػتأثيخ عمى الخأي العاـ.
سؤاؿ :ىل تعتقج أف استخجاـ ىحا السػقع يداعج السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا كالػصػؿ الى الػفخة السالية؟ نعع.حيث أف الفيدبػؾ أصبح بػابة لمتعخيف عغ السؤسدة كأىجافيا كرسالتيا كبحكع أف مؤسدتشا ليا عجةفخكع في الػشغ العخبي،فأف الفيدبػؾ كاف لو دكر أساسي في التعخيف عغ أنذصتشا.
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-3األسع :كسيع الجيظ

الػضيفة  :مجيخ مذخكع

مكاف العسل  :جسعية العػف الرحي األردني الجكلية

صفة التدجيل  :مؤسدة غيخ ربحية

األسئمة التي كجيت لمسحكػر أعبله :
سؤاؿ :ىل تعتقج أف لػسائل التػاصل األجتساعي تأثيخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟ لساذا؟ليذ بالذكل الكبيخ.حيث أف السؤسدات غيخ الخبحية تعتسج بذكل اساسي مغ تجخبتي في التعخيف عشياالسخاسبلت الخسسية مع الجيات الجاعسة في العالع.
سؤاؿ :أي مغ كسائل التػاصل األجتساعي ليا تأثيخ مباشخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟لساذا؟أصبح لمفيدبػؾ تأثيخ كبيخ في األردف كلكغ االندتاغخاـ أصبح يأخح حيد قػي في السؤسدات غيخالخبحية.كذلظ بخأيي بدبب ارتباشو السباشخ بالفيدبػؾ.
سؤاؿ:ىل تقػـ مؤسدتكع باستخجاـ الفيدبػؾ لغايات االعبلف كالتسػيل الجساعي ؟لع تدتخجـ مؤسدتشا ىحا السجاؿ في التعخيف عغ انذصتيا اال مؤخ اخ حيث تع انتاج بعس الفجيػىاتكنذخىا مغ خبلؿ الفيدبػؾ كذلظ الف سياسة تغييخ شخيقة االدارة تػصي بأف يتع استخجاـ مػاقع التػاصل
االجتساعي لمتعخيف عغ االنذصة كالسذاريع خرػصا في الجانب االنداني.
سؤاؿ:ىل تعتقج أف استخجاـ ىحا السػقع يداعج السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا كالػصػؿ الى الػفخة السالية؟-الى حج ما يدتصيع ايراؿ الخسالة كلكغ اليختبط بالػفخة السالية.
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-4األسع :السطفخ الذػبكي

الػضيفة  :مجيخ مذخكع

مكاف العسل  :قادة الغج

صفة التدجيل  :مؤسدة غيخ ربحية

األسئمة التي كجيت لمسحكػر أعبله :
سؤاؿ  :ىل تعتقج أف لػسائل التػاصل األجتساعي تأثيخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟ لساذا؟نعع،كبذكل كبيخ ججا حيث أنشي مغ خبلؿ تجخبتي الجامعية قبل العسل حيث أنشي تعخفت عمى العجيج مغالخجمات الصبلبية مغ خبلؿ مػاقع التػاصل االجتساعي كالتي قج ألتحقت بأحجىا كسافخت الى اكركبا كجدء
مغ بخنامج تبادؿ ثقافي ساىع عمى رفع قجرتي عمى التػاصل مع السجتسع الخارجي كزاد مغ قػة بشاء
شخريتي.
سؤاؿ:أي مغ كسائل التػاصل األجتساعي ليا تأثيخ مباشخ عمى السؤسدات غيخ الخبحية في األردف؟لساذا؟الفيدبػؾ.حيث أنشي مغ خبلؿ السذخكع الحي اديخه استخجـ الفيدبػؾ في أحج السبادرات التي نجيخىا كاسسيافخصة بذكل أساسي لمتعخيف عغ الفخص التي نقجميا لمصمبة كالسجتسع السحمي في األردف.
سؤاؿ :ىل تقػـ مؤسدتكع باستخجاـ الفيدبػؾ لغايات االعبلف كالتسػيل الجساعي ؟نعع،ندتخجـ الفيدبػؾ بذكل أساسي اليراؿ رسالة مؤسدتشا قادة الغج ككحلظ لمتعخيف بانذصتشا كتحقيقدخل مغ خبلؿ التبخعات كالسذاريع الخيادية التي تديج مغ الػفخة السالية لسؤسدتشا.
ىل تعتقج أف استخجاـ ىحا السػقع يداعج السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا كالػصػؿ الى الػفخة السالية؟نعع،فمػال دكر ىحا السػقع االساسي كالفعاؿ لسا بشت مؤسدتشا استخاتيجيتيا التعخيفية كالتدػيقية لسبادراتشا
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مثل فخصة كديػانية ككحلظ العجيج مغ السبادرات السحمية مغ خبلؿ مػقع التػاصل االجتساعي الفيدبػؾ
كاستسخت الى االف في ىحا الشيج.

