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1

 

 هقذهخ :

أؽددذصذ االًزشًددذ صددْسح فددٖ هغددبم االرظددبم فوددي لجلِددب ٗغددز ٘غ الغوِددْس الؾظددْم ػلددٔ الوؼلْهددبد 

لوغدجد   كودب اًدَ ٗغدز ٘غ الق٘دبم ثدبلزؼشا ػلدٔ الؼذٗدذ هدي ّاالؽجع ػلٔ الوْاقغ االلجبسٗخ ّهْاقغ الغشائذ ّا

لظبئض الغلغ ّالخذهبد ّالق٘دبم ثؼول٘دخ الشدشاء ّرؾو٘دف هلصدبد طدْد ّهلصدبد طدْسح ّاالعدزوبع ل راػدبد 

ّهشددبُذح هقددبؽغ هددي ثددشاهظ رلصضًْٗ٘ددخ   فبلًزشًددذ ّعدد٘لخ ارظددبم ػددبثشح للؾددذّد رغددوؼ ثزجددبدم الوؼلْهددبد  

وْػخ هي اعِضح الؾبعت اٙلٖ الوزظلخ ثجؼؼِب الجؼغّاالرظبم هي لجم هغ
(2)

. 

ّرؼذد اعزخذام الًزشًذ فٖ ػوف الؼجقبد الؼبهخ ؽ٘ش رجْأد هكبًًب ثبسًصا  فكدف الوئعغدبد اٙى ثدذًءا  

هي كجشٓ الششكبد الٔ الظغ٘شح هٌِب غ٘ش الشثؾ٘خ لِب هْاقغ ػلٔ شجكخ االًزشًذ  ّالدزٕ ثدذّسٍ ثوضبثدخ الْعدَ 

ك الوئعغخ أهبم هئبد الوجٗ٘ي هي الغوِْس  ّعخشد أقغدبم الؼجقدبد الؼبهدخ ألظدبئ٘٘ي ّهغوْػدبد األّم لزل

لز ددْٗش رلددك الوْاقددغ  ثٌ٘وددب اصدُددش ػوددف ّكددبالد الؼجقددبد الؼبهددخ الوزخظظددخ فددٖ ّعددبئف الػددجم الغذٗددذح 

ّاالرظبالد الوجبششح
(3)

. 

عوِْس ػبم ٗجؾش ػي الوؼلْهبد أّ ٗشغت ّٗغزخذم الًزشًذ فئز٘ي أعبع٘ز٘ي هي الغوِْس   األّلٔ 

فٖ االرظبم ثآلشٗي أّ ٗشغت فٖ الزغل٘خ ّعوِْس هزخظض ٗغزخذهِب لزؾق٘د  أُدذاا هؼٌ٘دخ هضدف الشدشاء أّ 

الجؾش الؼلوٖ. كوب رغزخذهِب الوٌظوبد الشثؾ٘خ ّغ٘ش الشثؾ٘خ ّالوٌظوبد الؾكْه٘خ ثِذا ًشدش هؼلْهدبد ػدي 

ب عددبُوذ فددٖ رؾْٗددف اعددزشار٘غ٘بد االرظددبم هددي اعددزشار٘غ٘خ الددذفغ الددٔ أًشدد زِب ّأداءُددب للػوددبم  كوددب أًِدد

اعزشار٘غ٘خ الغزة الوؼزوذح ػلٔ ؽشٗخ الز٘بس الغوِْس للشعدبلخ الزدٖ ٗزؼدشع لِدب. كودب أى الوٌظودبد أطدجؾذ 

أكضش قدذسح ػلدٔ رقدذٗن هؼلْهدبد ػدي أًشد زِب للغوِدْس ّأى رؾظدف هٌدَ ػلدٔ هؼلْهدبد ػدي ؽبعبردَ ّسغجبردَ 

بلَ رغبُِب. ّثبلزبلٖ ر ْسد الغلغ ّالخذهبد لزظجؼ ػول٘خ اًزبعَ٘ قبئوخ ػلٔ أعدبط هدي الز٘دبساد ّسدّد أفؼ

الؼوددجء ّلدد٘ظ الز٘ددبساد الوٌددزظ  كوددب أطددجؼ الؼوددجء قددبدسّى ػلددٔ الزؼج٘ددش ػددي ّعِددبد ًظددشُن ّهشاقجددخ أداء 

الوٌظوبد ّػول٘بد اًزبعِب
(4)

. 

ش ٗوكدي رؾذٗدذ أُدن ُدزٍ االعدزخذاهبد فدٖ الؼٌبطددش ّرزؼدذد اعدزخذاهبد الؼجقدبد الؼبهدخ ل ًزشًدذ ؽ٘د

الزبل٘دخ: الزْاطددف هددغ فئدبد هزٌْػددخ هددي الغوِدْس هضددف ؽولددخ األعدِن أّ الوددْسدٗي أّ الوددْصػ٘ي  اداسح عددوؼخ 

الوٌظوخ  الزؼبهف هغ األصهبد  هزبثؼخ هب ٌٗشش ػدي الوٌظودخ ّهدب ٗدزن رذاّلدَ ثد٘ي عوبػدبد الوٌبقشدخ هدي لدجم 

قخ هدغ الوغزودغ ّػشػدَ ألًشد خ الوغدئْل٘خ االعزوبػ٘دخ الزدٖ رقدْم ثِدب الوٌظودخ. ّرغدبُن الوْقغ  رذػ٘ن الؼج

الوْاقغ اللكزشًّ٘خ للوٌظوبد فٖ ثٌبء عوؼخ ع٘ذح ػٌِب ّرلك هي لدجم ػدشع لظدبئض الوٌزغدبد ّالخدذهبد 

دح ؽغدن الغدْ  ّالؾذٗش ػي كصبءح الؼبهل٘ي ّهِبسارِن ّاًغبصارِن ّالؾذٗش ػي ًوْ األػوبم ّالًغبصاد ّصٗب

ّكغت ّالء ؽولخ األعِن. فغوؼخ الوٌظودبد رزكدْى هدي صقدخ الؼودجء ّالوغزودغ فدٖ الوٌظودخ ّادساكِدن للق٘ودخ 

الزٖ رؼوف هي لجلِب ّر ج٘  هؼدبٗ٘ش الؼدذم ّالشدصبف٘خ هدغ الغوِدْس ّقدذسارِب ػلدٔ الز دْٗش ّاالثزكدبس ّػجقدخ 

الغدْدح ّالق٘ودخ ّهغدئْل٘خ الوٌظودخ رغدبٍ ػوجئِدب  كودب الوٌظوخ ثششكبئِب. فبلغوِْس ٗشٗدذ ادسا  هؼدبٗ٘ش هضدف 

ٗشٗدددذ الغدددْ  ّالوغزودددغ ادسا  سإٗدددخ الوٌظودددخ ّرو٘ضُدددب ّٗشٗدددذ الغو٘دددغ ادسا  صقبفدددخ الوٌظودددخ ّهغدددئْل٘زِب 

                                        
1

 جاعح جُىب انىادي  –كهُح االداب تقُا  -قسى االعالو  –تادثح ياجسرُش  

 فدٖ دساعدخ: الغوِدْس هدغ الؼجقدخ ثٌدبء فدٖ لؼشث٘دخا الشثؾ٘دخ للوٌظودبد اللكزشًّ٘خ الوْاقغ دّس,  2006,  سضىاٌ فاسوق ادًذ( 2)
 جايعؤؤح, االعؤؤالو كهُؤؤح, انقؤؤاةشج انعشتُؤؤح انًجرًعؤؤاخ ذذؤؤذَ  انثؤؤاٍَ انسؤؤُىٌ انعهًؤؤٍ انًؤؤمذًش,  الؼبهددخ للؼجقددبد االرظددبم ّظددبئ 
 1ص األول انجضء, انقاةشج

     ذاالًزشً شجكخ ػلٔ الؼبهخ الؼجقبد هوبسعخ الجق٘بد,  هللا خهف ونُذ( 3)
14/4/2013  http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986Available at :  

 . 1ص ساتق يشجع, سضىاٌ فاسوق ادًذ( 4)

http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986


االعزوبػ٘ددخ ّقددذسرِب ػلددٔ اداسح األصهددبد ّقددذسرِب ػلددٔ عددزة ػددبهل٘ي أكصددبء. ّثبلزددبلٖ عددبػذد ُددزٍ الْعدد٘لخ 

وخ أكضش قشثبً هي ػوجئِب ّغ٘شُن هي فئبد الغوِْس  كوب عوؾذ للصئبد الوِزوخ ثؼودف الؾذٗضخ ػلٔ عؼف الوٌظ

الوٌظوخ ثبلوشبسكخ ّالزؼج٘ش. ّثبلزبلٖ رغز ٘غ الوٌظوبد هي لجم هْاقؼِب اللكزشًّ٘دخ ّالْظدبئ  الزدٖ رئدِٗدب 

ْٗي طدْسح رٌُ٘دخ اٗغبث٘دخ الؼجقبد الؼبهخ الٔ كغت اُزوبم الغوِْس ثؤًش زِب ّالٔ ركْٗي ّػٔ ثوٌزغبرِب ّرك

ػٌِب ّرذػ٘ن الْالء لؼجهزِب الزغبسٗخ. ُّْ هب ٗز لت رؾذٗدذ اُزوبهدبد كدف فئدخ هدي فئدبد الغوِدْس ؽزدٔ ٗوكدي 

رقذٗن الشعبئف الوجئوخ ّالولج٘خ لِزٍ االُزوبهبد
(5)

. 

ٔ دساعدخ اصدش ًّظشا ألُو٘خ اعزخذام الوْاقغ االلكزشًّ٘خ فٖ هغبم الؼجقبد الؼبهخ   ارغِذ الجبؽضخ الد

 اعزخذام الوْاقغ االلكزشًّ٘خ لذٓ الششكبد الزغبسٗخ فٖ ثٌبء طْسرِب الزٌُ٘خ.

 هشكلخ الذساعخ :

أصشد شجكخ الًزشًذ ػلٔ أداء الششكبد ّغ٘شد هي ال شٗقخ الزدٖ رزْاطدف ثِدب ُدزٍ الشدشكبد دالل٘دبً 

كْظ٘صدخ  الؼبهدخ الؼجقدبد وبسعدخه هغدبم ػلدٔ الز دْساد ُدزٍ ث٘ي هٌزغجِ٘ب  ّلبسع٘بً هغ عوِْسُب  ّاًؼكغذ

ّالوٌظوبد الوخزلصخ فٖ ظف هغبًذرِب ّرذػ٘وِب للوٌظوخ ّرؼضٗض طْسرِب الزٌُ٘دخ  للوئعغبد ّارظبل٘خ اداسٗخ

 الز دْساد ػدْء فدٖ االرظدبل٘خ اعزشار٘غ٘برِن فٖ الزصك٘ش اػبدح الؼجقبد الؼبهخ هوبسعٖ ػلٔ الصاًهب لزا أطجؼ

ذالًزشً ركٌْلْع٘ب فٖ الؾبل٘خ
(6)

. 

لزا رزجلْس هشكلخ الذساعخ فٖ ّط  ّرؾل٘ف الؼْاهف الزٖ ٗزؼوٌِب الوْقغ االلكزشًّٔ ّالودئصشح ػلدٔ 

الظْسح الزٌُ٘دخ للشدشكبد الزغبسٗدخ  ّهدذٕ رقدذٗش الغوِدْس الوغدزِذا لِدزٍ الؼْاهدف ّكدزلك دساعدخ الؼٌبطدش 

ُْب ثبالػبفخ الٔ ق٘بط عدْدح ّكصدبءح الوكًْخ للظْسح الزٌُ٘خ للششكبد الزغبسٗخ  ّكزلك ارغبُبد الغوِْس ًؾ

 هْاقغ رلك الششكبد.

 أُذاا الذساعخ :

رغزِذا الجبؽضخ الزؼشا ػلٖ الذّس الزٖ رقدْم ثدَ الوْاقدغ االلكزشًّ٘دخ للشدشكبد الزغبسٗدخ ػٌ٘دخ الذساعدخ ػلدٖ 

 شجكبد االًزشًذ فٖ ثٌبء طْرِب الزٌُ٘خ  ّٗوكي رؾذٗذ رلك هي لجم الؼٌبطش االر٘خ:

ّهؼوْى الوْاقغ االلكزشًّ٘خ للششكبد الزغبسٗخ فٖ هظش للزؼدشا ػلدٖ ّظدبئ  االرظدبم رؾل٘ف شكف  .1

 اللكزشًّٖ الوزجؼخ لزلك الششكبد ػلٖ هْقؼِب.

الزؼشا ػلٔ اُو٘خ اعزخذام الوْاقغ االلكزشًّ٘دخ لدذٓ عوِدْس الشدشكبد الزغبسٗدخ ّاعدجبة اعدزخذاهَ  .2

 ّاصشح ػلِ٘ن.

ص الغوِدْس ػلدٖ االؽدجع ػلِ٘دب ػلدٖ الوْاقدغ االلكزشًّ٘دخ الزؼشا ػلٖ ؽج٘ؼخ الوؼلْهبد الزدٖ ٗؾدش .3

 للششكبد الزغبسٗخ ػٌ٘خ الذساعخ.

الزؼشا ػلٔ هذٓ هغبُوخ الوْاقغ االلكزشًّ٘خ فٖ ثٌبء طْسح ع٘ذح للششكبد الزغبسٗخ ّاُدن الؼْاهدف  .4

ب الوددئصشح عددلجب ّاٗغبثددب ػلددٖ ثٌددبء الظددْسح الزٌُ٘ددخ ّهددذٓ اعددزخذام عوِددْس الشددشكبد الزغبسٗددخ لِدد

 ّاقجبلِن ػلِ٘ب.

الزؼشا ػلٔ اُن اعبل٘ت ّؽش  الزٖ رغِن فٖ ركْٗي الظْسح الزٌُ٘خ ّالغزة الوغزخذهخ فٖ الزدؤص٘ش  .5

 ػلٔ الوزشددٗي ػلٔ الوْاقغ االلكزشًّ٘خ للششكبد الزغبسٗخ ّهذٓ رؤص٘شُب ػلِ٘ن.

ذم للوْاقددغ الزؼددشا ػلددٔ الظددْسح الزٌُ٘ددخ للؼجهددخ الزغبسٗددخ ّهددذٓ رؤص٘شُددب ػلددٔ الغوِددْس الوغددزخ .6

 االلكزشًّ٘خ.

الزؼشا ػلٔ اُن الوِبساد االرظبل٘خ ّ األعبل٘ت القٌبػ٘خ الزٖ رغزخذم ػلٔ الوْاقدغ االلكزشًّ٘دخ فدٖ  .7

 الزؤص٘ش ػلٔ الغوِْس لجٌبء طْسح رٌُ٘خ ؽ٘جخ للششكخ.
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 هؼشفددددخ هددددذٓ فبػل٘ددددخ االرظددددبم رٓ االرغددددبُ٘ي ّهددددذٓ سػددددبء الغوِددددْس الوزددددشدد ػلددددٔ الوْاقددددغ  .8

 ّهب ُٖ اشكبم االرظبم ثبلؼوجء ّالوغزِلك٘ي. االلكزشًّ٘خ

الزؼشا ػلٔ هذٓ اعزخذام الشدشكبد الزغبسٗدخ للوْاقدغ االلكزشًّ٘دخ فدٖ ًشدش الوؼلْهدبد ػدي الشدشكخ  .9

ّؽج٘ؼخ ػولِب ّهذٓ ؽشطدِب ػلدٔ ًشدشُب ثظدصخ دّسٗدخ ّهدذٓ لذهدخ الوْاقدغ االلكزشًّ٘دخ للُدذاا 

 الزغْٗق٘خ ّالزشّٗغ٘خ ّالج٘ؼ٘خ.

اُن الوقزشؽبد لزؾغ٘ي ّ ر ْٗش الوْاقغ االلكزشًّ٘خ ّسفغ كصبءح ّعدْدح الوْاقدغ ّثٌدبء الزؼشا ػلٔ  .11

 طْسح رٌُ٘خ اٗغبث٘خ ّهب الظؼْثبد الزٖ رْاعَ هغزخذهَ٘.

 

 

 الوْاقغ االلكزشًّ٘خ الزغبسٗخ ػجش االًزشًذ:

ْ اعزخذام الؼجقبد الؼبهخ الؽظٌب ػلٖ هذاس الؼقذٗي الغبثق٘ي ارغبٍ هزضاٗذ هي قجف هوبسعٖ الؼجقبد الؼبهخ ًؾ

اللكزشًّ٘خ ّٗظِش رلك هي لجم رظو٘ن هْاقغ الششكبد ػلٖ األًزشًذ ّأًشبء ثشٗذ الكزشًّٖ للششكخ ّاطذاس 

ًششاد الجبسٗخ الكزشًّ٘خ
(7)

. ّقذ دلذ الذساعبد الغبثقخ ػلٖ أُو٘خ األًزشًذ ّهْاقغ الششكخ كؤدّاد الؼجقبد 

بئف ّالوْػْػبد ّاألدّاد االرظبل٘خ ّالوغئْل٘خ االعزوبػ٘خ رغبح الصشد الؼبهخ  هي لجم هغوْػخ هي الشع

ّالوغزوغ الوؾ٘ؾ ثبلششكخ ّالزٕ ِٗذا لجٌبء طْسح رٌُ٘خ ؽ٘جخ
(8)

  ّثوب أى اكضش ّعبئف االرظبم الزٖ ظِشد 

ص٘خ دهظ ّاكزغجذ شؼج٘خ ُٖ القبئوخ ػلٖ هْاقغ الْٗت  فؤًَ ٗزؼ٘ي ػلٖ هوبسعٖ هٌِخ الؼجقبد الؼبهخ فِن ك٘

ُزٍ األدّاد فٖ ّقذ هجكش
(9)

. 

 اّال: هصِْم الؼجقبد الؼبهخ ّأداسرِب للوْاقغ االلكزشًّ٘خ ػجش االًزشًذ:

الؼجقبد الؼبهخ ُٖ طْد ّطْسح الوئعغخ ّالغغش الزٕ رؼجش ػل٘خ للزْاطف هغ الغوِْس الذاللٖ      

قزِن  فصٖ الوبػٖ كبًذ اداسح الؼجقبد ّالخبسعٖ هي اعف كغت الشِشح ّالظْسح الزٌُ٘خ ال ٘جخ ّؽ٘بصح ص

الؼبهخ فٖ الوئعغبد الوخزلصخ رْطف اطْارِب ّطْسُب ثبلظْس الزقل٘ذٗخ  اهب فٖ ػظش الؼْلوخ اطجؼ 

االرظبم االلكزشًّٖ هغ الغوِْس ػشّسح هي ػشّسٗبد الؾ٘بح ّػجهخ هي ػجهبد الغشػخ ّالذقخ ّالزو٘ض فٖ 

لْثِن ّػقْلِن  ّثبلزبلٖ االعزوشاسٗخ فٖ رؾق٘  االُذاا الوئعغ٘خ  رقذٗن الخذهخ للؼوجء هي اعف كغت ق

 Effectiveّٗش٘ش هصِْم الؼجقبد الؼبهخ ثغغ الٌظش ػي الكلوبد الوكًْخ لَ الٖ الزْاطف الزصبػلٖ 

communication  الزٕ ٗقْم ثَ أؽذ هكًْبد الوئعغخ  عْاء كبى قغوب اّ اداسح فشدا اّ هغوْػخ هي

كبى الزْاطف كبهٌب فٖ ؽج٘ؼخ االش٘بء  فبى فبػل٘زَ ل٘غذ ثغِلخ الوٌبم ارا ٗظؼت رؾق٘قِب  اال فٖ االفشاد  ّارا 

ظف رْفش الؼذٗذ هي الششّؽ الزار٘خ ّالوْػْػ٘خ  رجذء ثبلؼٌظش الجششٕ صن الْعبئف
(11)

. 

غ٘ش هجبششح ػي ؽشٗ  فبلؼجقبد الؼبهخ ػجش الوْاقغ االلكزشًّ٘خ رؼذ هي الؼجقبد الوشكجخ الزٔ رزن ثظْسح      

ّعبئف االرظبم الغوبُ٘شٗخ ُّٖ الوِوخ اطجؼ ٗقْم ثِب الْ٘م لجشاء ّهزخظظْى فٖ الؼجقبد الؼبهخ. فزوضف 

الوْاقغ االلكزشًّ٘خ 
11

للؼجقبد الؼبهخ الظشػ الزٕ رقْم ثَ لزْف٘ش االرظبالد ث٘ي الوٌظوخ ّالغوبُ٘ش  هي 

                                        

((
7

 .6ص, انكرة عانى,  انقاةشج, 1ط, ّاالرظبم الزخ ٘ؾ ث٘ي الؼبهخ الؼجقبد, 2014, انثكشٌ انًُعى عثذ فماد 

(
8
)  Paul Capriotti and Angeles Moreno, 2007, Corporate citizenship and public relations: 

The importance and interactivity of social responsibility issues on corporate websites, 
Public Relations Review 33, P 86. 
(
9
) Lance V.Porter & Kaye D. Sweetser Trammell & Deborah change & Eunseong kimd, Blog 

Power, 2007, Examining the effects of practitioner blog use on power in public 
relations, Public Relation Review 33, P 92. 

(
10

, الؼشثٖ الْؽي فٖ الؼبهخ الؼجقبد هئروش,  الوؼلْهبر٘خ الْعبئؾ ػظش فٖ الؼبهخ الؼجقبد هغزقجف, 2006, يىسٍ االيٍُ دمحم( 
 .4ص, 37 انعذد,  انشاسقح جايعح

(
11

)  Sora Kima, Jae-Hee Parkb, Emma K. Wertz, 2010, Expectation gaps between 
stakeholders and web-based corporate public relations efforts: Focusing on fortune 
500 corporate websites, Public Relations Review 36, p 218. 



الزٖ رغؼٖ الٖ رؾغ٘ي الزْاطف هغ الغوِْس ٌّٗجغٖ أى ٗشوف  لجم الْقذ ّاالدّاد ّاالعزشار٘غ٘بد الؼبهخ

اداسح الؼجقبد الؼبهخ ل٘ظ فقؾ رغضئخ اطؾبة الوظلؾخ الٖ الغوبُ٘ش  ّلكي اٗؼب اًشبء الشعبئف الوٌبعجخ 

لزلك الغوبُ٘ش ثوغشد رؾذٗذُب
(1)

. 

لوئعغخ  ّهب ٗقْلَ الوغزوغ ّرؼشا الؼجقبد الؼبهخ ػجش االًزشًذ ثؤًِب ًزبط هب ٗقْم ثَ الصشد أّ ا     

ّااللشّى ػٌك  ُّٖ الغِْد الوخ  خ ّالوغزوشح لجٌبء الظْسح الزٌُ٘خ ال ٘جخ  ّالؾصبظ ػلِ٘ب  ّاٗغبد 

الزصبُن ّالذػن الوزجبدم ث٘ي الوئعغخ ّعوِْسُب  ػي ؽشٗ  اعزخذام ّعبئف االرظبم الؾذٗضخ لٗغبد الؼجقبد 

الؼجقبد الؼبهخ ػجش االًزشًذ ثؤًِب هغوْػخ هي  Mohamed Kiratالٌصؼ٘خ ث٘ي ال شف٘ي. ّٗؼشا 

االرظبالد الووزبصح  الزٖ رغِف الؼجقخ ث٘ي الوٌظوخ ّالغوبُ٘ش ثبعزخذام اعزشار٘غ٘بد ّر ج٘قبد ّاعؼخ 

للًش خ الؼجقبد الؼبهخ ػجش الْٗت
(12)

. 

ؾذٗش لوصبُ٘ن ّعبئف االرظبم ؽ٘ش فقذ اطجؼ االًزشًذ االداح الصبػلخ لٌشبؽ الؼجقبد الؼبهخ هغ الز ْس ال     

رقْم اداح الؼجقبد الؼبهخ ثبلوئعغخ ثبعزخذام شجكخ الوؼلْهبد الذّل٘خ فٖ الؼذٗذ هي الْظبئ  ّاالدّاد 

للْطْم للغوِْس الوغزِذا ثبلظْس الوٌبعجخ هؾقق٘ي ثزلك ػذح هضاٗب ّفْائذ هي االرظبم الغذٗذ ػجش 

رلك االعزخذاهبد ف٘وب ٗلٖاُن الوْاقغ االلكزشًّ٘خ  ّٗوكي اعوبم 
(13)

: 

اعزخذام قْاػذ الج٘بًبد ػلٖ الشجكخ للؾظْم ػلٖ الوؼلْهبد فقذ رؼوٌذ شجكخ االًزشًذ فٖ اّاعؾ  .1

% 11ال  قبػذح الج٘بًبد  ُّزا الشقن ٗشرصغ ثوؼذم  31الزغؼٌ٘٘بد هي القشى الوبػٖ اكضش هي 

 عٌْٗب.

 ل٘ب ّلبسع٘ب.اعزخذام الجشٗذ االلكزشًّٖ كْع٘لخ ارظبم شخظٖ دال .2

 الؾؼْس الذائن ػلٖ االًزشًذ هي لجم اًشبء الوْاقغ الخبطخ ثبلششكبد. .3

اعشاء الجؾْس ّاعز جع سأٓ الغوِْس ػي ؽشٗ  الوقبثجد ػجش الشجكخ: فبل بثغ الزصبػلٖ لشجكخ  .4

االًزشًذ ٗؼ ٔ لووبسعٖ الؼجقبد الؼبهخ فشطخ فشٗذح ثغوغ الوؼلْهبد  ّسطذ الشإ الؼبم ثشؤى 

 ؼبٗب ّالذلْم فٖ ؽْاس هجبشش هغ الغوِْس الوغزِذا.الق

 الزؼشا ػلٖ طْسح الششكخ هي لجم هب ٗؼشع ػلٖ االًزشًذ. .5

 ّرغزِذا عوِْسا هؾذدا. dark websitesاًشبء الوْاقغ الخبطخ أصٌبء االصهبد: ّٗ ل  ػلِ٘ب  .6

أظِشد ػذح دساعبد اُو٘خ فصٖ فزشح صهٌ٘خ قظ٘شح اطجؼ االًزشًذ اداح اعبع٘خ لجرظبم الزٌظ٘وٖ؛ ّ     

شجكخ االًزشًذ ّهْاقغ الششكبد كؤدّاد لجٌبء الؼجقبد هغ الغوبُ٘ش الوخزلصخ. لزلك ّػغ ػذح هئلص٘ي فٖ 

هغبم الؼجقبد الؼبهخ ًِغ٘ي اعبع٘ي للزصبػف ػجش الوْقغ االلكزشًّٖ
(14)

: 

  الوٌظوخ االلكزشًّ٘خ الٌِظ االّم : اعزخذام االرظبم اؽبدٕ االرغبٍ ثٌشش الوؼلْهبد ػجش هْاقغ

لوؾبّلخ الزؤص٘ش ػلٖ طْسح الششكخ الزٖ لذِٗب عوبُ٘ش هخزلصخ ّٗكْى الزصبػف فٖ ُزا الٌِظ 

 هٌخصغ.

  الٌِظ الضبًٖ : اعزخذام االرظبم صٌبئٖ االرغبٍ ّرؤع٘ظ ّثٌبء ػجقبد هغ الغوبػ للؾْاس ّالزصبػف

 زصبػف فٖ ُزا الٌِظ هخزل .ث٘ي الوٌظوخ الزٖ لِب اًْاع هخزلصخ هي الغوبُ٘ش ّٗكْى ال

ّكوب ُْ هؼشّا فج ْٗعذ شكف هؾذد لزؾذٗذ القْٕ الوئصشح فٖ الوغزوغ الوؼبطش ّرْط٘صِب  اال اى ر ْس      

ركٌْلْع٘ب االرظبم الوزُف ٗؼذ هي اكضش الؼْاهف الزٖ رغِن ثشكف كج٘ش فٖ الزؤص٘ش ػلٖ ًشبؽبد الؼجقبد الؼبهخ 

ارغبُبد أُوِبّأعبل٘جِب  ّرلك هي لجم ػذح 
(15)

: 

                                        

(
12

) Mohamed Kirat, 2007, Promoting online media relations: Public relations 
departments' usa of Internet in the USA, Public Relations Review 33, p 168. 

(
13

 ّاًؼكبعِب ال٘وٌ٘خ ثبلغوِْسٗخ االرظبالد ثششكبد الؼبهخ الؼجقبد فٖ الؾذٗضخ الزقٌ٘بد اعزخذام, 2012, انثُىيٍ عثذهللا دمحم( 
 .41-40ص,  اسُىط جايعح, داباال كهُح, يُشىسج غُش ياجسرُش سسانح, الؼبهل٘ي اداء ػف

(
14

) Paul Capriotti & A'ngeles Moreno, (2007) op, cit, p 86. 
(

15
 .106ص, ساتق يشجع, 2012,  انثُىيٍ هللا عثذ دمحم( 



أى ركٌْلْع٘ب االرظبم عوؾذ للششكخ أى رؾذد ُْٗزِب كْؽذح هغزقلخ قبئوخ ثزارِب ثصؼف الؼجقبد  .1

الشاعخخ ّالقبئوخ ث٘ي اػؼبئِب  ؽ٘ش ٗؼشا كف فشد ثؼو  ّّػْػ دّس كف ػؼْ الش  ٗؼولْى 

زق٘ذ ثؤًظوخ االًزشًذ كصشٗ  ّاؽذ هكزوف هي أعف ر ْٗش الششكخ ّاالسرقبء ثِب ّثؤدائِب هي لجم ال

 ّالزْاطف ثبلخؾ الوجبشش الزٕ ٌٗظن ػوف الوغوْػبد الوخزلصخ.

 كزبثخ الشعبئف ّالٌششاد ّالزقبسٗش ّالشاط االػجًبد ّاًزبط الوْاد االػجه٘خ الكزشًّ٘ب. .2

رخضٗي الج٘بًبد ّاعزشعبػِب ّؽصظ الولصبد الوِوخ  االهش الزٕ ٗغوؼ لخج٘ش الؼجقبد الؼبهخ ػوي هب  .3

غوؼ ثَ ُزٍ الزكٌْلْع٘ب ثكزبثخ قْائن الجشٗذ الخبطخ ثؼٌبّٗي االفشاد أّ الوٌظوبد أّ الظؾ  ر

ّرغذٗذُب ثشكف رلقبئٖ كوب روكي ُزٍ الزكٌْلْع٘ب هي ؽجبػخ الؼٌبّٗي ثؤًوبؽ ّأشكبم هخزلصخ 

 ّالغوبػ ثؤسفب  كن ُبئف هي الظْس ّ الص٘ذُْٗبد.

 .رغِ٘ف هِوخ االرظبم دالف الششكخ ّلبسعِب .4

 صبً٘ب: أدّاد الؼجقبد الؼبهخ ّأداسح الوْاقغ االلكزشًّ٘خ ػجش االًزشًذ:

ٗؼذ االًزشًذ أّم ّع٘ؾ ث٘ي االػجم ّالؼجقبد الؼبهخ الزٕ ٗغوؼ ثبالرظبالد الوجبششح ث٘ي الوٌظوبد      

شٗذح هي ّعوبُ٘شُب الوخزلصخ دّى الوشّس ػجش الجبس ّعبئف االػجم ّالظؾص٘٘ي ّالوؾشسٗي فِٖ ّع٘لخ ف

ًْػِب رز٘ؼ لووبسعٖ الؼجقبد الؼبهخ الزْاطف الوجبشش هغ الغوِْس ثشصبف٘خ
(16)

  فقذ رٌْػذ الْعبئف 

االرظبل٘خ الوغزخذهخ ػلٖ الوْاقغ االلكزشًّ٘خ  ّٗوكي رْػ٘ؼ رلك هي لجم االرٖ
(17)

: 

 الجشٗذ االلكزشًّٖ كؤداح ارظبم ػجش الوْقغ االلكزشًّٖ: -1

 جع سأٓ أى شجكخ الوؼلْهبد الذّل٘خ ّالجشٗذ االلكزشًّٖ عضء ال ٗزغضأ هي ػوف اعز 2111أشبس ًزبئظ      

الؼجقبد الؼبهخ  فقذ ّعذ هوبسعْ الؼجقبد الؼبهخ أى الجشٗذ االلكزشًّٖ ّع٘لخ ػشّسٗخ فٖ ركْٗي الؼجقبد هغ 

لؼذٗذ هي الجبؽض٘ي ػبم أطجؼ الجشٗذ االلكزشًّٖ هشكض اُزوبم ا 21ّعبئف االػجم  ّػلٖ هذاس هب ٗقشة هي 

أهضبم "عجشاّم ّ ك٘غلش" الزٗي رٌجئْا ثؤى االرظبم االلكزشًّٖ ع٘كْى لَ رؤص٘ش ػو٘  ػلٖ ك٘ص٘خ ثٌبء ُّ٘كلخ 

الوٌظوبد هي لجم الوْقغ االلكزشًّٖ لجرظبم ثبلغوِْس الخبسعٖ. ّٗغزخذم االػجى هي لجم الجشٗذ 

فؼبلخ ّػذٗذح رغزخذم االػجى هي لجم الجشٗذ    فٌِب  ؽش  Advertising Via e-mailااللكزشًّٖ 

االلكزشًّٖ  ُّٖ: قْائن الوٌبقشخ الوكصْلخ ّالشعبئف االلجبسٗخ فٖ الجشٗذ االلكزشًّٖ  الجشٗذ االلكزشًّٖ 

الوجبشش  االػجى الشاػٖ للجشٗذ االلكزشًّٖ  ّٗوكي رْػ٘ؼ أشكبم االػجًبد ػلٖ الْٗت هي لجم االرٖ
(18)

: 

ُّٖ ػجبسح ػي طْس صبثزخ ػلٖ هْقغ الْٗت  ُّٖ  : Static bannersؾ الضبثذ اػجًبد الششٗ -

اّلٖ اػجًبد الششٗؾ الزٖ رن اعزخذاهِب  ّٗو٘ضُب عِْلخ اًزبعِب ّقجْلِب ػبلو٘ب هي عبًت كف 

 الوْاقغ ّٗؼ٘جِب اًِب رْلذ ًغت اعزغبثخ أقف هي اػجًبد الششٗؾ راد الشعْم الوزؾشكخ أّ الزصبػل٘خ.

ّرغزخذم ُزٍ االػجًبد ًْع هي  : Animated bannersد الششٗؾ راد الشعْم الوزؾشكخ اػجًب -

ّرغ٘ش الظْس اللق بد ٗؼ ٖ االؽغبط  Animation Gif 89اًْاع الشعْم الوزؾشكخ ٗ ل  ػلِ٘ب 

ثؤى االػجى ثَ ػٌظش الؾشكخ  ّٗؾق  ُزا الٌْع هي االػجًبد ًغت ًقش أػلٖ هي االػجًبد الضبثزخ 

 ًَ غ٘ش هكل  فٖ اًزبعخ.كوب ا

رغبُن اػجًبد الششٗؾ الزصبػل٘خ فٖ  :  Interactive bannersاػجًبد الششٗؾ الزصبػلَ٘ -

الؾظْم ػلٖ هشبسكخ هي الوغزخذم هي لجم الوشبسكخ فٖ لؼجخ هؼٌ٘خ أّ ادلبم هؼلْهبد أّ رؾو٘ف 

بد اكضش ؽضب ػلٖ الوشبسكخ هي قبئوخ هؼٌ٘خ أّ الق٘بم ثوفء اعزوبسح أّ الششاء  ُّزا ًْع هي االػجً

 هغشد ق٘بم الوغزخذم ثوغشد الٌقش.

                                        

(
16

) Mohamed kirat, 2007, op, cit, p 169. 
(

17
 اعزذػبء أصهخ ػلٖ دساعخ: وٌظوخلل االلكزشًّٖ الوْقغ لجم هي االصهخ ارظبالد اداسح, 2010, سضىاٌ فاسوق ادًذ( 

 19-18,  انًرذذج انعشتُح االياساخ دونح,  انشاسقح جايعح,  االذصال كهُح, االصهبد ّاداسح االػجم هئروش, رْْٗرب لششكخ الغ٘بساد
 .27ص, دَسًُثش

(
18

 .57ص,  ساتق يشجع, 2014,  غالب انشاصق عثذ سًاح( 



: ُْ اػجى ْٗػغ ث٘ي اهب هؾزْٗبد أّ اؽذاس ٗشبُذُب  .Interstitial Advاػجًبد الصْاطف  -

الوغزخذم  ُّزٍ االػجًبد رقزشة هي ؽ٘ش الوصِْم هي اػجًبد الشادْٗ ّالزلصضْٗى  ّرلك الى 

 شبُذح االػجى.الوشبُذ ال ٗولك ل٘بسا عْٕ ه

 

 الْعبئؾ الوزؼذدح : -2

ّقذ ػشفذ الْعبئؾ الوزؼذدح هي قجف الجبؽض٘ي ػلٖ أًِب ؽبئصخ هي ر ج٘قبد الؾبعت االلٖ الزٖ ٗوكٌِب      

رخضٗي الوؼلْهبد ثؤشكبم هزٌْػخ رزؼوي الٌظْص ّالظْس الغبكٌخ ّالوزؾشكخ ّالشعْم الوزؾشكخ 

لوغبساد الوغزخذم  ّٗوكي ؽظش الخذهبد الزٖ رقذهِب الْعبئؾ  ّاالطْاد  صن ػشػِب ث شٗقخ رصبػل٘خ ّفقب

الوزؼذدح للؼجقبد الؼبهخ ف٘وب ٗلٖ
(19)

: 

رخضٗي كو٘بد كج٘شح هي الوؼلْهبد ػلٖ األقشاص الوذهغخ هغ اهكبً٘خ رؾذٗش ُزٍ الوؼلْهبد  -

 ثغِْلخ ّاهكبً٘خ رؾو٘لِب ػلٖ أداح صبثزخ ّرْف٘شُب ثبعزخذام الشجكخ.

 رْط٘ف الوؼلْهبد ثغشػخ كوب أًِب قل٘لخ الزكلصخ فٖ اداسرِب. ٗوكي هي لجلِب -

 رْفش الْعبئؾ الوزؼذدح ػذح ؽش  ل ؽجع ػلٖ الوؼلْهبد ؽغت فئخ الغوِْس الوغزِذا. -

هي لجم الْعبئؾ الوزؼذدح ٗوكي الغوغ ث٘ي الظْس ّالٌظْص ّالظْد ػلٖ ؽبهف ّاؽذ هوب ٗضٗذ  -

 بس.ّٗصؼف هي ػول٘خ الغزة ّاالقٌبع ّااللج

 اى اعزخذام الْعبئؾ الوزؼذدح ٗوضف ّاعِخ ركٌْلْع٘خ للششكخ. -

 

 الٌظْص االلكزشًّ٘خ: -3

ُٖ الشعبلخ الوشئ٘خ ػلٖ ششٗؾ ف٘ذْٗ رؼبلظ هْػْػب رشفِ٘٘ب اّ سٗبػ٘ب اّ ػلو٘ب  ّٗغزغش  ػشػِب هب      

ثزخ اّ ّعبئف اٗؼبػ ث٘ي دق٘قخ اّ دق٘قز٘ي  ّقذ لغؤد ثؼغ الوئعغبد الٖ ؽلْم ثذٗلخ هزوضلخ فٖ ششائؼ صب

رظبؽت الؼشع الوغوْع  ّػف الؼوْم فؤى لكف هئعغخ ؽشٗقزِب فٖ اػذاد ّاًزبط هْاد الؼشع ّلكٌِب رزص  

فٖ اى الٌض ٗغت اى ٗكْى هشرجؾ ثبلظْس الضبثزخ اّ الوزؾشكخ ػلٖ هْقغ الوٌظوخ ثؾ٘ش رظجؼ الكلوخ 

رْػ٘ؾب للظْسح
(21)

لوٌظوبد رقْم ثبلذفغ لظبؽت هْقغ هب ػلٖ . ٌُّب  الكض٘ش هي الششكبد ّالوئعغبد ّا

الشجكخ لكٖ ٗؼغ لْؽبد اػجً٘خ لبطخ ثبلوٌظوخ ػلٖ هْقؼِب اّ هب ٗغوٖ ثبلششٗؾ االػجًٖ الوزؾش  دالف 

الوْقغ  ُّزٍ االػجًبد رغبػذ ػلٖ رؼضٗض الؼجقخ ث٘ي الوٌظوخ الزٖ ٗؼوف ثِب هْظ  الؼجقبد الؼبهخ ّث٘ي 

الوْقغ الزٕ رشػبح
(21)

. 

 وْػبد الٌقبػ:هغ -4

ؽ٘ش رز٘ؼ شجكخ االًزشًذ الصشطخ لوغزخذهِ٘ب لزجبدم االساء ّاالفكبس ؽْم  1996ظِشد عٌخ      

الوْػْػبد الوخزلصخ  هغزخذهخ ثزلك الجشٗذ االلكزشًّٖ لًشبء هغوْػبد ًقبػ رزغن ثبلؼبلو٘خ  فِٖ أؽذٕ 

هي الوْاقغ رؼلي ػي ّعْد ُزٍ الخذهخ أكضش الخذهبد ؽلجب ػلٖ االًزشًذ ثغجت شؼج٘زِب لزا ًغذ الؼذٗذ 

لذِٗب
(22)

  ّرزْفش ػلٖ الٌظبه٘ي الزبل٘٘ي:

 هغوْػبد االلجبس:  -

ّروضف هغوْػخ االلجبس ًْػب هي اللْؽبد الٌشش االلكزشًّٖ ّٗوكي الٕ هشزش  فٖ الشجكخ اى ٗذلف 

ؽ٘ي الٖ فٖ هٌبقشبد هغ اكضش هي هغوْػخ ؽغت اُزوبهَ كوب ٗغز ٘غ هشاعؼخ ُزٍ الوغوْػبد هي 

الش  أٗؼب روٌؼ ُزٍ الخبط٘خ اهكبً٘خ اػبفخ لجش اّ هزكشح ّكزلك ؽ  الشد ػل٘خ  ؽ٘ش ٗغز ٘غ 

هوبسط الؼجقبد الؼبهخ االعزصبدح هي لبط٘خ الوغوْػخ االلجبسٗخ فٖ رْصٗغ الوؼلْهبد للغوِْس 
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 ياجسرُش سسانح, ّالوزْع خ الظغ٘شح الوئعغبد اداء ػٖ ّاالرظبم دالوؼلْهب ركٌْلْع٘ب اعزخذام اصش, 2008, شىقٍ شادنٍ( 
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قِن ػلٖ ػي أًش خ الششكخ ّلذهبرِب  ّقذ ٗغزخذم لْؽبد اػجً٘خ ػلٖ هْقغ الششكخ لغشع رؼل٘

الشعبئف ّااللجبس ّالؾظْم ػلٖ رغزٗخ ػكغ٘خ هي الغوِْس الزٕ ٗضّس الوْقغ
(23)

. 

 القْائن الجشٗذٗخ: -

رشوف القْائن الجشٗذٗخ االلكزشًّ٘خ ػلٖ هغوْػخ كج٘شح فٖ هخزل  الزخظظبد ّالوغبالد لؼشع 

ثظْسح أل٘خ  ّٗزن  االلجبس ّل شػ االعئلخ أّ ًشش الوزكشاد الوخزلصخ ّرزن اداسح ثؼغ ُزٍ القْائن

ثؼؼِب االلش هي القْائن الجشٗذٗخ ػي ؽشٗ  شخض عبث  ٗزلقٖ الشعبئف الجشٗذٗخ االلكزشًّ٘خ 

لجشخبص الزٗي ٗشغجْى فٖ االشزشا  فٖ الوغوْػبد الوخزلصخ  ّٗخزل  الؼٌْاى الخبص ثِزٍ 

ّؽ الخبطخ ثبلجشٗذ الوؼلْهبد ػي ًظجشح الخبص ثوغوْػبد االلجبس  ار اى القْائن رٌ ج  ػل٘خ الشش

االلكزشًّٖ
(24)

. 

 الْطجد الزشؼج٘خ: -5

ُّٖ لذهخ رْفش ّطجد الٖ ًظْص هزظلخ ثبلوْػْع فٖ ًصظ الوْقغ  ّفٖ ُزٍ الؾبالد فٖ الٌض      

ًغزص٘ذ هي هو٘ضاد االًزشًذ فٖ رزجغ هظبدس الوْػْع
(25)

. 

 رظو٘ن االؽذاس الخبطخ ػجش هْاقغ الْٗت: -6

سا ُبهب فٖ رؾغ٘ي طْسح الوٌظوخ ػٌذ عوبُ٘شُب  لوب رزؼوٌَ هي ػٌبطش عزة رلؼت االؽذاس الخبطخ دّ     

رض٘ش اُزوبم االفشاد  ّرشغف رصك٘شُن فزشح اؽْم هي قشاءح هْػْع اّ االعزوبع لجشًبهظ هزاع
(26)

. فوضج فٖ 

  ّرقْم ششكخ ساًظ joun updikeرش  الوغزخذه٘ي ٗغبُوْا فٖ كزبثخ قظخ ثذءُب الوئل  amazonهْقغ 

ّفش كف ػبم ثزجٌٖ عجبقبد الغوبم فٖ الوٌبؽ  الغشٗجخ هي الؼبلن ّرقْم ثزضّٗذ هغزؼولِ٘ب ثبلوؼلْهبد الغذٗذح س

الزٖ قبهذ  victoria secretم 1999فٖ ّقزِب ػلٖ هْقغ الْٗت الخبص ثِب  ّالؾذس االكضش اًزشبسا رن فٖ 

ؾذس فٖ الٌْْ٘ٗس  ربٗوض ّهجبسٗبد ثؼشع االصٗبء ػلٖ االًزشًذ ؽظشٗب ؽ٘ش قبهذ ثبالػجى ػي ُزا ال

% صٗبدح فٖ ػذد 82هلْ٘ى صائش إٔ هب ٗؼبدم  1.2الغْثش ثْم ّأعِضح اػجه٘خ الشٕ ؽ٘ش عزة الؾذس 

صّاس الوْاقغ  ف٘وب قذ عِف الز ْس الكج٘ش لجقوبس الظٌبػ٘خ فٖ ًقف الؾذس ثبلظْد ّالظْسح الٖ عبًت 

كظ ّالوؼلْهبد هي هشاكض الوؼلْهبد ّشجكزِب الٖ كف عشػخ ّطْم الؾذس ّاالرظبالد الِبرص٘خ ّالصب

هكبى
(27)

. 

 ساثؼب: ّظبئ  ّاعزخذاهبد الؼجقبد الؼبهخ ػجش هْقغ الْٗت:

اى االُزوبم ثْط  ؽج٘ؼخ ّظ٘صخ الؼجقبد الؼبهخ ْٗػؼ الزشاثؾ الْص٘  ث٘ي الوٌظوخ ّعوبُ٘شُب هي لجم      

غ قذسح الوٌظوخ ػلٖ الْفبء ثوز لجبد اداسح هِوزِب أدٕ الٖ ثٌبء ّر ْٗش ّط٘بًخ ُزٍ الؼجقخ  ؽ٘ش أى رْع٘

رؾْم الؼجقبد الؼبهخ فٖ ثؼغ الوٌظوبد للزشك٘ض ػلٖ ك٘ص٘خ ثٌبء ّر ْٗش ّط٘بًخ ػجقبد ًبفؼخ ّهزجبدلخ هغ 

ُزٍ الغوبُ٘ش
(28)

  ؽ٘ش رقذم هْاقغ الْٗت الخبطخ ثبلوٌظوبد فشطخ كج٘شح ّرؾذٕ كج٘ش أهبم هوبسعٖ 

بهخ  ؽ٘ش ٗقغ ػلٖ كبُلِن ك٘ص٘خ اعزخذام الوٌظوخ لوضف ُزٍ الوْاقغ لخذهخ ػوجئِب ّأطؾبة الؼجقبد الؼ

الوظبلؼ االلشٗي رّ الظلخ ثبلوٌظوخ  ّك٘ص٘خ ثٌبء ؽْاس ع٘ذ هغ الغوبُ٘ش الوخزلصخ  كوب أى لوْاقغ الْٗت 

ل  ثؼول٘خ االرظبمالقذسح ػلٖ الزؼج٘ش ػي هخزل  هْاق  أطؾبة الوظبلؼ رّ الظلخ ثبلوٌظوخ ف٘وب ٗزؼ
(29)

. 
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فبلكزبثخ للؼجقبد الؼبهخ ال رؼٌٖ رغو٘غ الوْاد االػجه٘خ الوزٌبصشح هغ ثؼؼِب الجؼغ  اًوب الوقظْد ثِب      

ط٘بغخ ّاػذاد سعبئف هخظظخ ّهؾذدح لْعبئف اػجه٘خ ّلغوبُ٘ش هؼٌ٘خ
(31)

  ّرْاعَ الؼجقبد الؼبهخ 

غ الغوبُ٘ش الوخزلصخ  ًوْرط ّكبلخ االلجبس  ًوْرط الوؼلْهبد  الغوِْس ػجش أسثؼخ هذالف ارظبل٘خ للزْاطف ه

ًوْرط االرظبم الوزوبصف صٌبئٖ االرغبٍ  ؽ٘ش ٗؼزجش ًوْرط ّكبلخ االلجبس أؽبدٕ االرغبٍ ث٘ي الوظذس ّعِبد 

االرظبم فؼج ػي افزقبسٍ الٖ الظذ  لزا ٗزو٘ض ًوْرط الوؼلْهبد ػٌَ فٖ رذف  االرظبالد ث٘ي الوظذس 

االرظبم  اال اًَ ٗخزل  ػي ًوْرط ّكبلخ االلجبس فٖ هظذاق٘خ ًشش الوؼلْهبد ّااللجبس  ّٗؼزوذ  ّعِبد

الٌوْرط غ٘ش الوزوبصف صٌبئٖ االرغبٍ ػلٖ رذف  االرظبالد ث٘ي الوظذس ّعِبد االرظبم  ّلكي ث شٗقخ غ٘ش 

ػلٖ رق٘٘ن ّفِن الشعبئف ث٘ي هزْاصًخ رصزقش الذقخ ّسعغ الظذٓ  ف٘وب ٗشكض ًوْرط الوزوبصف صٌبئٖ االرغبٍ 

الوظذس ّعِبد الرظبم
(31)

  ّػلٖ رلك ٗوكي رظٌ٘  ؽش  االرظبم ػجش االًزشًذ ػلٖ الٌؾْ االرٖ
(32)

: 

االرظبم صٌبئٖ الرغبٍ : ُّْ ٗشجَ االرظبم الشخظٖ الزٕ ٗزجبدم فَ٘ الوزكلن ّالوغزوغ االدّاس   -1

لذسدشخ الزٖ رزن هي لجم االًزشًذ روكي هي ّٗغوٖ االرظبم الزصبػلٖ ثبالرظبم الزضاهٌٖ  فوضج ا

 ؽذّس ارظبم رضاهٌٖ رصبػلٖ.

االرظبم أؽبدٕ الرغبٍ : ّٗغوٖ االرظبم غ٘ش الزضاهٌٖ  ؽ٘ش رْعذ فزشح صهٌ٘خ ث٘ي اسعبم الشعبلخ  -2

 ّاعزقجبلِب هضف الجشٗذ االلكزشًّٖ.

الْعبئف الصبئقخ ٗوكي أى  ارظبم ٗذهظ ث٘ي الٌْػ٘ي "الزصبػلٖ ّاؽبدٕ الرغبٍ": فوْاقغ الْٗت أّ -3

رؾزْٕ ػلٖ أشكبم هزٌْػخ هي االعزغبثبد الصْسٗخ كٖ رؼ ٖ االرظبم ثؼغ الظصبد الزصبػل٘خ 

 الزضاهٌ٘خ.

لزا فؤػزوبد هغئّم الؼجقبد الؼبهخ ػلٖ االرظبم رٕ االرغبُ٘ي ٗز لت رؾل٘ف الشإٔ الؼبم ّؽبعبد الوغزوغ      

ُزٍ الوؼلْهبد االًغ٘بة الٖ الوئعغخ لزقذٗن الٌظ٘ؾخ ّالوشْسح ل داسح ّٗصزؼ قٌْاد االرظبم الزٖ رز٘ؼ لوضف 

ثشؤى الغ٘بعبد راد الٌصغ الوزجبدم ث٘ي الوئعغخ ّالغوِْس أّ ػلٖ االقف الزٖ ركْى هقجْلخ ارا لن ركي ًبفؼخ 

د االعزوبػ٘خ للغوِْس  فبلجبؽض٘ي فٖ هغبم الؼجقبد الؼبهخ ٗش٘شّا الٖ كصبءح الرظبالد الزصبػل٘خ ّالزؾْال

ثزجٌٖ االرظبم فٖ ارغبُ٘ي هي لجم شجكخ االًزشًذ ثغ٘خ رؾغ٘ي الؼجقبد الؼبهخ للوٌظوخ  فٌغبػ الوٌظوخ ُْ 

غبلجب ٌٗؼكظ هي رؼبهف الوذٗشٗي هغ الو بلت الوزؼذدح هي اطؾبة الوظلؾخ ّلزلك رلضم الووبسع٘ي الػزشاا 

خثؤُو٘خ الداسح ّاعزغبثبرِب لو بلت اطؾبة الوظلؾ
(33)

  ّرش٘ش االرظبالد راد االرغبُ٘ي للؼجقبد الؼبهخ 

ػجش هْاقغ الوٌظوبد ػلٖ الْٗت الٖ لل  ًْع هي الؼجقبد ؽْٗلخ األهذ هغ الغوبُ٘ش هي لجم غشا الذسدشخ 

ّالجشٗذ االلكزشًّٖ ّهغوْػبد االلجبس  ّالزٖ رغؼف هي االرظبالد فؼبلخ ّهغزوشح ث٘ي الوٌظوخ 

ّعوِْسُب
(34)

. 

ى اعزخذام الزكٌْلْع٘ب الغذٗذح ثبلوْاقغ االلكزشًّ٘خ لوٌِخ الؼجقبد الؼبهخ رؼغ هذٗش الؼجقبد الؼبهخ فٖ فؤ     

هغئْل٘خ سطذ القؼبٗب الِبهخ ّهجؽظخ الزغ٘شاد الؾغبعخ ث٘ي الغوبُ٘ش الوغزِذفخ ف٘وب ٗقْم هغئّلٖ 

٘ي االًزبع٘خ ّرؼضٗض االًش خالؼجقبد الؼبهخ ػجش هْاقغ الْٗت ثبلذّس االرظبلٖ هغ الغوِْس ّرؾغ
(35)

. 

 لبهغب: الؼجقبد الؼبهخ ّاداسح الؼجقخ هغ عوبُ٘ش الوٌظوخ:

اى اداسح الؼجقبد الؼبهخ ػجش االًزشًذ ُٖ هوبسعخ لجٌبء ػجقخ قْٗخ هغ الغوبُ٘ش االعبع٘خ للوٌظوخ      

٘ي الوْظص٘ي ّاالداسح االؽغبط هزؼوٌخ الوْظص٘ي ّالغوِْس الخبسعٖ ؽ٘ش ٗئدٕ الزذف  االرظبلٖ الضشٕ هب ث
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ثبلضقخ ثٌِ٘ن  ٌّٗزظ ػي رلك االلزضام القْٕ لكج هٌِوب رغبٍ االلش  ّثبلػبفخ الٖ رلك عزئدٕ هشبػش الضقخ 

ّااللزضام ُزٍ الٖ ّعْد عوؼخ اٗغبث٘خ أكضش للوٌظوخ الى الوْظص٘ي ع٘كًْْ عؼذاء ثبلؼوف فٖ الوٌظوخ ّثبلزلٖ 

بث٘خ لغ٘شُن هي الغوبُ٘ش األعبع٘خ  ؽ٘ش ٗزظف هوبسعْ الؼجقبد الؼبهخ هغ كف عْ٘طلْى ُزٍ الوشبػش الٗغ

هي الغوبُ٘ش الذالل٘خ ّالخبسع٘خ للوٌظوخ لز ْٗش ػجقبد اٗغبث٘خ هؼِن ّلخل  الزٌبغن ّاالرغب  ث٘ي اُذاا 

الوٌظوخ ّرْقؼبد عوبُ٘شُب لِب
(36)

. 

 :هغ الغوبُ٘ش الذالل٘خ للوٌظوخ 

ٌْلْع٘خ الٖ ظِْس أًظوخ ارظبل٘خ ؽذٗضخ للؾذ هي هخزل  الؼْائ  ّاالًؾشافبد الزٖ ادد الز ْساد الزك     

رؼزشع الؼول٘خ االرظبل٘خ دالف الوئعغبد هغ رْف٘ش ظشّا أؽغي لٌقف الشعبئف ّرجبدلِب فٖ اعشع ّقذ  لزا 

ؼ ثزٌظ٘ن الؼوف ادٕ سثؾ أعِضح الكوجْ٘رش الوزْاعذح فٖ أقغبم الوئعغخ ثكبثجد لزكْٗي شجكخ هؼلْهبر٘خ رغو

ثشكف هزٌبع  رغوٖ ُزٍ الشجكخ ثبالًزشًذ  ّفٖ ُزٍ الشجكبد رشرجؾ كف الشجكبد الوؾل٘خ هغ شجكبد الوغبم 

Bridges, routers, gatewaysثبعزخذام أدّاد ػوف االًزشًذ هضف  Wansالؼشٗغ 
(37)

. 

ضُن الْظ٘ص٘خ اّ هغو٘برِب  فؤػلٖ ّٗؼشا الغوِْس الذاللٖ ثؤًَ كف فشد دالف اؽبس الوٌشؤح اٗب كبًذ هشاك     

الِشم هي ُزا الغوِْس ُْ سئ٘ظ هغلظ االداسح ّهي ؽْلَ  ّٗوزذ الزغلغف ل٘ظف الٖ الؼبهف الزٕ ٗزْلٖ اقف 

الوِبم الْظ٘ص٘خ  ثف أى الٌظشح األؽذس فٖ ُزا الوغبم رشٕ أى هْظصٖ الغِبد األلشٕ الزٗي ٗؼولْى أّ 

ّى ثِب ثشكف دائن أّ عضئٖ ٗؼزجشّى ػوي ع٘بط الغوِْس الذاللٖٗقذهْى لذهبد دالف الوٌشؤح ّٗزْاعذ
(38)

. 

ّرْفش شجكخ االًزشًذ للوئعغبد الؼذٗذ هي الخذهبد  رزلخض فٖ االرٖ
(39)

: 

الوشبسكخ فٖ الولصبد: ؽ٘ش ٗغز ٘غ الؼبهلْى ثبلوئعغخ الؾظْم ػلٖ عو٘غ الوؼلْهبد الوشاد  -

زٖ ر شأ ػلِ٘ب اّم ثؤّم ثشكف ٗغبػذ ػلٖ اروبم الؾظْم ػلِ٘ب فٖ إٔ لؾظخ ّهزبثؼخ الوزغ٘شاد ال

 ػول٘بد الج٘غ ّالششاء ّهؼشفخ ّػغ الوْسدٗي ّالؼوجء ّل ْؽ االًزبط.

ًقف ّرؾْٗف الولصبد: هي لجم ُزٍ الؼول٘خ ٗغز ٘غ الوغئّلْى ًقف الولصبد هي قغن الٖ الش  ّهي  -

 لصشّع ػلٖ عْاء.فشع الٖ الش ّرؾْٗف الوؼلْهبد الغذٗذح الٖ عو٘غ االقغبم اّ ا

الوشبسكخ فٖ الز ج٘قبد: قذ ٗكْى ٌُب  ثشاهظ ركلصزِب غبل٘خ الضوي  فوي الووكي اى رقْم الوئعغخ  -

ثْػغ رلك الجشاهظ ػلٖ أؽذ االعِضح  ّٗقْم الؼبهلْى ثبلوئعغخ ثوشبسكخ صهجئِن فٖ ُزٍ الجشاهظ 

 دّى صٗبدح ًغخ اػبف٘خ هي ُزٍ ّرلك للؾذ هي الزكلصخ.

كزشًّٖ: الجشٗذ االلكزشًّٖ ػولٖ ّهص٘ذ فٖ الوئعغبد الزٖ رز لت أػوبلِب ارظبالد الجشٗذ االل -

 هغزوشح ّعشٗؼخ ث٘ي االفشاد  ؽ٘ش ٗزن االرظبم ػجش الشجكبد ّأعِضح ؽْاع٘ت هي هٌبؽ  هزؼذدح.

اهكبً٘خ االرظبم ػي ثؼذ: أطجؼ فٖ اهكبى الوْظص٘ي الرظبم ػي ثؼذ هي لجم االرظبم ػلٖ الخؾ  -

 ّالوشبسكخ فٖ الْقذ ّالجشٗذ االلكزشًّٖ. الوجبشش

الوشبسكخ ػلٖ لؾ ّاؽذ: رز٘ؼ االًزشًذ دلْم الوغزخذه٘ي هي اعِضح كوجْ٘رشاد ػلٖ لؾ ّاؽذ هي  -

 ل ْؽ االًزشًذ ّرْف٘شس ركلصخ الششاء.

الزؾظ٘ف الوشزش : ؽ٘ش ٗئدٕ رلك الٖ رْف٘ش قذساد ركٌْلْع٘ب هزقذهخ  رخذم اؽز٘بعبد الوغزخذه٘ي  -

ػلٖ رْاصى الخ بء الزار٘خ ث٘ي هخزل  الوؾبّس الوشزشكخ فٖ الشجكخ هوب ٗئدٕ الٖ الزكبهف  ّرؼوف

فٖ الج٘بًبد ّالجشاهظ  ّثزلك ٗظجؼ فٖ اهكبى إ فشد االرظبم ػي ثؼذ هغ اعِضح الكوجْ٘رش 

 الوزْاعذح فٖ الشجكخ لجعزصغبس ػي هؼلْهخ هؼٌ٘خ.

 :هغ الغوِْس الخبسعٖ للوٌظوخ 
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ؼ الغوِْس الخبسعٖ للوٌظوخ الٖ االشخبص الزٗي ال ٗشرج ْى ثبلوٌشؤح ثشكف هجبشش ّلكي ٗش٘ش هظ ل     

لِن رؤص٘ش قْٕ ػلٖ ثلْسح ّثٌبء اعزشار٘غ٘زِب ّالزؤص٘ش ػلٖ قشاسارِب
(41)

  ّٗقذم االًزشًذ فشطخ هزو٘ضح 

قبد الؼبهخ  ّّاعؼخ الٌ ب  للْطْم ثبلشعبلخ الٖ الغوِْس الوغزِذا ثشكف دق٘  هي لجم هوبسعٖ الؼج

االهش الزٕ دػٖ الؼذٗذ هي الششكبد الغ٘ش ُبدفخ للشثؼ ّالوغزقلخ فٖ االؽزصبظ ّثٌبء الوْقغ االلكزشًّٖ لِب 

ػلٖ شجكخ االًزشًذ لزْع٘غ ً ب  الششكخ ّػجهبرِب الزغبسٗخ ّرؼضٗض هٌزغبرِب ّلذهبرِب ّاػبفخ الٌض 

كي هي رْػ٘ؼ الشعبلخ الوغزِذفخ للوغزِلك٘ي ّالظْد ّالص٘ذْٗ ّااللجبس ّالٌششاد ّغ٘شُب  الزٖ رو

الوغزِذف٘ي هجبششح ّالوغزضوشٗي ّافشاد الوغزوغ ّالؼبهل٘ي دّى الؾبعخ الٖ الوشّس ػجش إٔ ؽشاط ّعبئف 

اػجم
(41)

. 

 ّٗوكي رْػ٘ؼ أُن أُذاا الؼجقبد الؼبهخ هغ ُزٍ الصئبد هي الغوِْس ف٘وب ٗلٖ:     

ء: رؼذ فئخ الوغزِلك٘ي أّ الؼوجء هي أُن الصئبد الزٖ رجغٖ الؼجقبد هغ الوغزِذف٘ي أّ الؼوج -

الوٌشؤد الوخزلصخ الْطْم الِ٘ب ّالزؼشا ػلٖ عوبرِب ّسغجبرِب ّرؾق٘  رلك الشغجبد ّاعززاثِن 

كؼوجء دائو٘ي للوٌشؤح
(42)

  فوي لجم الْٗت ّرْعغ آفب  ّؽذّد الغوِْس الوغزِلك  ًوذ الؾبعخ 

ن ثبالرظبم ػجش الوْقغ االلكزشًّٖ ّهب ُٖ االعزشار٘غ٘خ االرظبل٘خ الٖ ػشّسح هشػبٍ هي ُْ قبئ

الوزجؼخ ػجش الوْقغ االلكزشًّٖ  ّهؼوْى ّرْق٘ذ الشعبلخ الوشعلخ الٖ الغوِْس الوغزِلك رجؼب 

لزلك  ِّٗذا الوْقغ االلكزشًّٖ الؾصبظ ػلٖ الوغزِلك الؾبلٖ ّكغت الوغزِلك الوشرقت الٖ عبًت 

أّ الخذهبد الزٖ رقذهِب الوئعغخ ّهْاطصبرِب ّأعؼبسُب ّاهبكي ث٘ؼِب الزؼشٗ  ثبلوٌزغبد 

ّرقذٗوِب
(43)

. 

الؼجقبد هغ ّعبئف االػجم: ّٗقظذ ثِب الؼجقبد هغ عوِْس الوؾشسٗي ّالٌبششٗي فٖ الظؾ  ّ  -

ّكجد االًجبء ّالوزٗؼ٘ي ّالوؼلق٘ي فٖ الشادْٗ الزلصضْٗى ؽ٘ش رؼزجش ػجقخ الظؾبفخ ثبلوئعغبد 

بًت كج٘ش هي االُو٘خ   ؽ٘ش رؼذ الظؾبفخ هي اُن ؽش  االرظبم ّرؼوف الؼجقبد الؼبهخ ػلٖ ػلٖ ع

كغت صقخ سعبم الظؾبفخ ّرؤٗ٘ذُن ّلل  الْد ّالزصبُن هؼِن
(44)

. 

ّٗؼذ عُْش ػول٘خ عوغ االلجبس ُْ هذٕ الؼجقخ ث٘ي هوبسعٖ الؼجقبد الؼبهخ ّالظؾص٘٘ي ؽ٘ش اًِب 

الزٖ رظجؼ الجبسا للغشٗذح اّ الوغلخ ّلزلك ٌٗجغٖ اى ركْى اّلْٗخ  رغِف ػول٘خ رجبدم الوؼلْهبد

الؼبهل٘ي فٖ الؼجقبد الؼبهخ ُٖ رؼضٗض ػجقبد عل٘وخ هغ الظؾص٘٘ي ثبػزجبسُب ّع٘لخ لزؼضٗض عِْد 

الؼجقبد االػجه٘خ الوئعغخ ثشكف ػبم  فبالًزشًذ هظذس الوؼلْهبد للظؾص٘٘ي ّّعبئف االػجم فِْ 

الزٕ ٗزُت ال٘خ الوؾشسّى للؾظْم ػلٖ الج٘بًبد ّالْصبئ  ّالجبس الوئعغخ عْاء الوظذس االّم 

فٖ اّقبد االصهبد أّ غ٘ش رلك  ؽ٘ش ٗضّس الظؾص٘٘ي الوْاقغ االلكزشًّ٘خ للوئعغبد ألعجبة هضف 

رغو٘غ الوؼلْهبد للقظض االلجبسٗخ ّالزؤك٘ذ ػلٖ الشبئؼبد ّكزلك الزؼشا ػلٖ الغوبد ّالوجهؼ 

للوئعغبد  ّْٗعَ الوْقغ االلكزشًّٖ للوئعغبد الٖ ّعبئف الػجم ػي ؽشٗ  لٌ٘كبد الشئ٘غ٘خ 

هزؼذدح الزغو٘بد  ؽ٘ش ٌُب  هي ٗ ل  ػلِ٘ب غشا االلجبس  هشكض الظؾبفخ  هشكض ّعبئف االػجم  

ػلٖ اعبط أًَ ٗش٘ش الٖ الغوِْس الزٕ ٗغزِذفَ هْقغ  ّاٗؼب ّعبئف االػجم أّ الظؾبفخ

الوئعغخ
(45)

. 

ؼجقبد هغ الوغزضوشٗي: لن رؼذ الششكبد الوغبُوخ هولْكخ لقلخ هي الٌبط فبلجؼغ ٗظف ػذد ال -

الوغبُو٘ي فَ٘ الٖ االالا ّالوجٗ٘ي لبطخ ثؼغ ظِْس الششكبد هزؼذدح الغٌغ٘بد ّاًزشبسُب  ؽ٘ش 

ٗؼذ هي ؽ  أطؾبة سأط الوبم ّالوغزضوشٗي هؼشفخ ك٘ص٘خ اعزضوبس أهْالِن ّهذلشارِن ّالغلغ 

                                        

(
40

 . 60ص, انعشتٍ انعانى داس, انقاةشج, 1ط ,الوٌظوبد عوؼخ الداسح االرظبل٘خ االعزشار٘غ٘بد, 2014, انطُطاوٌ يذسٍ يُشةاٌ( 

(
41

) Glen T. Cameron, Dennis L. Wilcox, Bryan H. Reber, Jae-Hwa Shin, 2008, Public 
relation today managing competition and conflict, 2nd edition, the united states of 
America, pearson education .inc, pp 263-264. 

(
42

 .6ص, انكرة عانى,  انقاةشج, 1ط, ّاالرظبم الزخ ٘ؾ ث٘ي الؼبهخ الؼجقبد, 2014, انثكشٌ عثذانًُعى فماد( 

(
43

) Alan charlesworth, 2009, Internet marketing Apractical Approach first edition, 
solvenia, Elsevier,itd,p111.  

(
44

 .263ص, ساتق يشجع, 2014, انثكشٌ انًُعى عثذ فماد( 

(
45

 .92ص, ساتق يشجع, 2014, غالب انشاصق عثذ سًاح( 



خذهبد الزٖ رٌزغِب الششكخ ّالغ٘بعخ الؼبهخ الزٖ رغ٘ش ػلِ٘ب ّػجقخ الششكخ ثصئبد الغوِْس ّال

ّغ٘شُب هي الوغبئف
(46)

  فوي لجم الوْقغ االلكزشًّٖ للششكخ ٗوكي رْػ٘ؼ كبفخ الوؼلْهبد ػي 

 الْػغ الوبلٖ للوئعغخ ّاالًش خ ّالوٌزغبد ّالخذهبد الزٖ رقذهِب ّاٗؼب القْاً٘ي ّاالعشاءاد

الزٖ رؼوف هي لجلِب الٖ عبًت أّعَ الز ْٗش ّاالثزكبس القبئوخ ثِب
(47)

. 

الؼجقبد هغ الوغزوغ الوؾلٖ: لكف هٌشؤح هغزوغ هؾلٖ ٗؾ٘ؾ ثِب ال رغز ٘غ أى رٌصظف ػٌَ فِٖ فٖ  -

ؽبعخ دائوخ ال٘خ فوٌخ رغزوذ هغزخذهِ٘ب ّرْصع هٌزغبرِب ّرغوغ هْادُب االّل٘خ ّاهْالِب عْاء فٖ 

أّ قشّع هي الوْسدٗي  فبلوغزوغ الوؾلٖ ُْ رغوغ هي الغكبى فٖ ثقؼخ عغشاف٘خ هؾذدح شكف اعِن 

ٗزو٘ض ث بثغ صقبفٖ هؼ٘ي قْاهخ هظبلؼ ّاُذاا هشزشكخ ّق٘ن ّاػشاا هزشبثِخ ّلذهبد 

هزجبدلخ
(48)

  ّػلٖ ُزا ِٗذا الوْقغ االلكزشًّٖ للوٌظوخ الٖ الزْعَ للغوِْس الوغزِذا ػي ؽشٗ  

بفزَ ّق٘وخ ّالخذهبد الزٖ ٗؾزبط الِ٘ب ّرقذٗوِب فٖ شكف هٌبعت للج٘ئخ ّالوغزوغ ق٘بط ؽبعبرَ ّصق

الوؾلٖ لِزا الغوِْس
(49)

. 

الؼجقبد هغ الوْصػ٘ي: ُن ؽلقخ االرظبم ث٘ي الوٌشؤح ّالوغزِلك األل٘ش ّٗزْق  ًغبػ الغ٘بعخ  -

هي الؼوجء  ِٗذا  الزغْٗق٘خ للوٌشؤح ػلٖ الؼجقخ القبئوخ ثٌِ٘ب ّث٘ي الوْصػ٘ي ُّن فئخ لبطخ

الوْقغ االلكزشًّٖ للوٌظوخ فٖ رغِ٘ف دّس الوْصػ٘ي فٖ رظشٗ  الغلغ ّالخذهبد  فِن ٗؾلْى هؾف 

اداسح الوج٘ؼبد ثبلٌغجخ للوٌزظ ؽ٘ش اُو٘خ الوْصػْى ؽبل٘ب ثؼذ صٗبدح الوغبفخ ث٘ي الوٌزغ٘ي 

ي هوب ٗجشص دّس الوْصع فٖ ّالوغزِلك٘ي صكضشح ػذد الغلغ الوٌبفغخ الزٖ رئدٕ الٖ رؾ٘ض الوغزِلك٘

الوغبػذح ّاالسشبد
(51)

. 

الؼجقبد هغ الؾكْهخ: ٗش٘ش هصِْم الؾكْهخ الٖ الغل ز٘ي "الزششٗؼ٘خ ّالزٌص٘زٗخ" ثوب رؼوٌِب هي  -

ُ٘ئبد ّاداساد ّهْظص٘ي ّهغزخذه٘ي ّغ٘شُن هي الوغئْل٘ي الؾكْه٘٘ي هي هغزشبسٗي 

ّهزخظظ٘ي ًّْاة ّاداسٗ٘ي
(51)

هْقغ رلك الوٌظوبد هي لجم الزؼبهف هغ رلك    ّرقْم الؼجقخ ػجش

الصئبد لذػن ػجقخ الوئعغخ ثوئعغبد الوغزوغ ّهشاقجخ القْاػذ ّالزششٗؼبد الؾكْه٘خ ّالوشبسكخ 

فٖ هششّػبد الؾكْهخ االعزوبػ٘خ ّاالًغبً٘خ الٖ عبًت الزؤص٘ش فٖ القشاس الؾكْهٔ ّالزؼشٗ  

ب ّهظبلؾِبثبلوغئْل٘خ ّهٌصزٕ القشاس ثبلوئعغخ ّأًش زِ
(52)

. 

 :الوشاعغ

 اّال: الوشاعغ الؼشث٘خ:

 الشعبئف الغبهؼ٘خ: -1

 بُاء في االنكخروَيت انًىاقغ دور, 5102, انُجار انشارني ادًذ اسالو .1

 جايؼت,  االػالو كهيت,  يُشىرة غير ياجسخير رسانت,  انًُظًت سًؼت

 .انقاهرة

 في اػهيتوانخف  االػالييت انبىابت دراست, 5105, حالدًت دمحم ثائر .2

 ياجسخير رسانت, االَخرَج شبكت ػهي انفهسطيُيت االخباريت انًىاقغ

 .االوسط انشرق جايؼت, االػالو كهيت, يُشىرة غير

 انًصريت انًُظًاث سًؼت ادارة, 5102, دمحم ػاشىر سهيًاٌ دػاء .3

 كهيت, يُشىرة غير ياجسخير رسانت, َذىها انجًهىر بثت وػالقخها

 .انقاهرة جايؼت, االػالو

                                        

(
46

 .242ص ,ساتق يشجع,2014, تكشٌ انًُعى عثذ فماد( 

(
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 .92ص, ساتق يشجع, 2014, غالب عثذانشاصق سًاح( 

(
48

 .260ص, ساتق يشجع, 2014, تكشٌ انًُعى عثذ فمادج( 

(
49

) Bob Franklin, Mike Hogan, Quentin Langley, Nike Mosdell and Elliiot pill, 2009, Key 
concepts in public relations, first edition, india, SAGE Publication Ltd, p 183. 

(
50

 .253ص, ساتق يشجع, 2014, تكشٌ عثذانًُعى فمادج( 

(
51

 .266ص,  انساتق انًشجع( 

(
52

 .93ص, ساتق يشجع, 2014,  غالب انشاصق عثذ سًاح( 



 واالحصال انًؼهىياث حكُىنىجيا اسخخذاو اثر, 5112, شىقي شادني .4

 غير ياجسخير رسانت, وانًخىسطت انصغيرة انًؤسساث اداء ػي

 يرباح قاصذي  جايؼت,  االقخصاديت وانؼهىو انذقىق كهيت, يُشىرة

 .ورقهت

كزشًّٔ   دّس اعِضح الؼجقبد الؼبهخ  فٖ الزغْٗ  االل2114ػجذح قٌبّٓ اؽوذ ػجذالؼضٗض  .5

ّاًؼكبعبرخ ػلٔ رٌش٘ؾ الغ٘بؽخ الخبسع٘خ فٖ هظش: دساعخ ر ج٘ق٘خ  سعبلخ هبعغز٘ش غ٘ش هٌشْسح 

   كل٘خ االداة قغن اػجم  عبهؼخ عٌْة الْادٓ.

  اعزخذام الزقٌ٘بد الؾذٗضخ فٖ الؼجقبد الؼبهخ ثششكبد االرظبالد 2112دمحم ػجذهللا الجْ٘هٖ   .6

ف اداء الؼبهل٘ي  سعبلخ هبعغز٘ش غ٘ش هٌشْسح  كل٘خ االداة  عبهؼخ ثبلغوِْسٗخ ال٘وٌ٘خ ّاًؼكبعِب ػ

 اعْ٘ؽ.

 :الذّسٗبد -2

 في انؼايت انؼالقاث اقساو وظائف حقييى, 5112, سهيًاٌ صانخ دسيٍ .7

: انذاخهي انجًهىر َظر وجهت يٍ االردَيت انخاصت انًسخشفياث

 52 و,  واالدارة اقخصاد, انؼسيس ػبذ انًهك جايؼت يجهت, حذهيهيت دراست

 .5ع

,  انؼايت انؼالقاث يجهت, االَخرَج ػبر انؼايت انؼالقاث, 5101, بذير دمحم .8

 ابريم,  انثانث انؼذد

 :الكزت -3

  القبُشح   ػبلن 1  الؼجقبد الؼبهخ ث٘ي الزخ ٘ؾ ّاالرظبم  ؽ2114فئاد ػجذ الوٌؼن الجكشٕ   .9

 الكزت.

, واالحصال طيطانخخ بيٍ انؼايت انؼالقاث, 5102, انبكري ػبذانًُؼى فؤاد .11

 .انكخب ػانى,  انقاهرة, 0ط

,  0ط, انًؼهىياث وشبكت االحصاالث حكُىنىجيا, 5110, انهادي دمحم دمحم .11

 .االكاديًيت انًكخبت,  انقاهرة

 الدارة االحصانيت االسخراحيجياث, 5102, انطُطاوي يذسٍ ييرهاٌ .12

 .انؼربي انؼانى دار, انقاهرة, 0ط, انًُظًاث سًؼت

,  انقاهرة, 0ط, نهًؼهىياث انذذيثت انخقُياث, 5112, يرسي دمحم َبيم .13

 ,.انجذيذة انجايؼت دار

 كزت هزشعوَ: -4

  الكزبثخ فٖ الؼجقبد الؼبهخ الشكف ّاالعلْة  رشعوخ  فبٗذ سثبػ  2113دسط ًْ٘عْم  ثْة كبسٗف   .14

 داس الكزبة الغبهؼٖ.

 :الوئروشاد -5

لوٌظوبد الشثؾ٘خ الؼشث٘خ فٖ ثٌبء الؼجقخ    دّس الوْاقغ اللكزشًّ٘خ ل2116اؽوذ فبسّ  سػْاى    .15

هغ الغوِْس: دساعخ فٖ ّظبئ  االرظبم للؼجقبد الؼبهخ   الوئروش الؼلوٖ الغٌْٕ الضبًٖ : رؾذٗش 

 الوغزوؼبد الؼشث٘خ   القبُشح  كل٘خ االػجم  عبهؼخ القبُشح  الغضء األّم.

 ًىقغان خالل يٍ االزيت احصاالث ادارة, 5101, رضىاٌ فاروق ادًذ .16

 نشركت انسياراث اسخذػاء أزيت ػهي دراست: نهًُظًت االنكخروَي

,  انشارقت جايؼت,  االحصال كهيت, االزياث وإدارة االػالو يؤحًر, حىيىحا

 .ديسيًبر 02-02,  انًخذذة انؼربيت االياراث دونت

 ػصر في انؼايت انؼالقاث يسخقبم, 5116, يىسي االييٍ دمحم .17

, انؼربي انىطٍ في انؼايت انؼالقاث ؤحًري,  انًؼهىياحيت انىسائط

 .23 انؼذد,  انشارقت جايؼت



 الوْاقغ االلكزشًّ٘خ: -6

  ونُذ خهف هللا , اخالقُاخ يًاسسح انعالقاخ انعايح عهً شثكح االَرشَد .18
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 دمحم تذَش انجهة , اسرخذاياخ انعالقاخ انعايح و االعالو نإلَرشَد    .19
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