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 :ملخص البحث

ناانورالبت ٌا ا اا البن  ٌانواالبتااًا تناول البحثاأااسوسااٌوااحناورالساات لتٌسٌيالبتسالٌااط ااًالساوبإلالبتلل،اا الـست اوطًيالمن

نستإلٌااانإلالـطت ااانو اط ٌشااانواـنـااانورالبيإلااانيالبتسلٌلٌااانيالب ـ ٌااانياب ت  ااايالبتسنااانو ٌييالب ااان ان ننااانل  ال ست لتٌسٌنااانيا

SOSTACب تنوبمااPR Smith ملا  اافض البن نو  البتًاتن ماح نت ماسللنبال سات لتٌسٌياح لٌايا ا ا  ث ايالـنـاوراا

ا-لوسااوبٌبااا-ل ساات لتٌسٌياا-لوماا لياا-إبااًا  ث اايا توحتاايالوماا لياللبتإلحٌااايالمااًاسااتيايإلااللاا تث ٌاا البلضااإلا

ل البحثأاسزراتإلحٌلاًاٌحاٌ اياثماتنوFacebookلب  لـحي(يالتماتلضٌحااسوسٌوااط  اإط  ا  ل اط ًاا–ل س لرلاا

يالـا اتاماط ا ااFacebookط ًال ست لتٌسٌيالبتسلٌلٌيابا ل انـا اساولن اط اًا لـاإلااSOSTAC ٌفٌياإسلوإلان  ٌيا

لحنوراط ٌشاواتامالساتنتو اام ٌايالساوبإلاال لو نتشواحوبتسلٌاا  اي  الـط  الب إلحلعياٌضوًاإط  ا  ل يال ، انتوبسها

ا ةافتوبٌياتسلٌاالب إلحلطوا.لبتلل، ال ست وطًافًازٌو

Abstract: 

The research focuses on the basics of building social media marketing strategy, There are a lot 

of theories that can be relied on to create a brand digital market plan, PR Smith’s SOSTAC 

strategy is one of the best models that deals with the most of strategy’s aspects, from the 

construction stage up till pursuing objectives and applying it, It consists of six steps (Situation 

Analysis - Objectives - Strategy - Tactics - Actions - and Control). the research also focus on 

the basics of creating a paid advertisement on Facebook, The practical side of the research 

focuses on applying the SOSTAC theory on the marketing strategy of Sound Publishing 

House on Facebook, The researcher  made a Paid advertisement on Facebook and compared 

the results of the campaign to the printed advertisement campaign, Hence, the importance of 

the social media in increasing the effectiveness of the prints marketing campaigns was 

concluded.  
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 مقدمة

ل ست وطًاح ل الضإلالست لتٌسٌياللضثياـ ل تشواط ىانس اا ا ثٌ ا  البـ  وااتنـااثسوحوااط ًا للـإلالبتلل، ا

ا ا  ا وانللماحهاطح السوبإلالبتلل، ال ست وطًيا ح اا اٌ ل اض  الست لتٌسٌياملاالبنثلالو ث يالب  الو  اححسوإلي

الـ اٌح  لايو،يياح تنىاا ا  ا ـو  يال  اإطسوبالتت ٌاا ح اا اٌ ل اض  ايإلياتلل اإبىاام ليا ث  ةا سحلوًي

لو  ا تل لًاحتضالبـًرياب  اإ لاي،،نواحتضالبلـااـح اح لٌيالبت  ابلضإلايإلياللضثياب نـ يافش لالو  اسٌلف ا

ا. ثٌ لًا  البسش اللبنفلوااط ًالب ؤسسي

 البحث مشكلة

ا وبنسننان  ث ٌثنناني لساوبإلاات نلبلسٌاي ب شال  نتٌسنني يو،ننني للب س ا طو ي لب إلحلطنننوا تلزٌنننإل نسحي لنيفنننوضا-

ا.لب إلحلطي   البنس  لبحسوإل لـب ت لنٌي(اسثحا لب س ا  ث  (لـب ت لنٌننني

لب ثٌ ا  البـ  وااتللماحت  اث  ااإط نٌيا  لبياط ًالسوبإلالبتلل، ال ست وطًا ل اط  الست لتٌسٌيا سحليا  واا-

اٌؤ يابفـ ات رالبث  االبتسلٌلٌي.

 البحث هدف

الب إلحلطوا. تسلٌا فوط ٌي ل ست وطًابزٌو ة لبتلل،  لسوبإل  ل  تتزٌز

 البحث فروض

اتنوساب  اد لة لب إلحلطاواي تسالٌا فتوبٌاي زٌاو ة فاً ح،ال ةاإٌسوحٌاي ل ست اوطًاتاؤث  لبتلل،  لسوبإل ا  لبحثأ ٌفت ض

البثوبً. لبت، 

 البحث أدوات

 لساوبإل لساتي لم فتوبٌاي  ا ياإط  اإب ت لنًاط ًالسوبإلالبتلل،ا ال ست اوطًاط اًا إلحلطاواا ل انـا ياابلٌاو  ط  

  إلحلطوتشو. تسلٌا ل ست وطًافً لبتلل، 

 البحث منهجٌة

 لبحثأ. ف لض لبل،فًاللبتس ٌحًاـثحوا لبحثأالب نشج ٌتحإل

 البحث حدود

ا. لبحثأ إط ل  فت ةازمنٌة: حدود

 . لبت حٌي  ،  س شل ٌيامكانٌة: حدود

ا. لبحثأ فت ة ي   لب توثي لبت نلبلسٌو لستي لم موضوعٌة: حدود

 البحث مصطلحات

مًالبتإلحٌلواالبلوب ياط ىالـنت نايالبتًاتسش اإنـوراـح واا ن  يا  الوف ل الب ت، ٌ ااوسائط التواصل االجتماعً: -

الالب ٌونااوااالالوـااٌورال فت لضااٌيالبلوب ااياط ااىالبساا واال ست وطٌااييالتسااش اتفااوط اا تتاا  ةاحااٌ اافاا ل اماا  البـااح واا

ا(3 ل ست وطٌيياح وافًا براإنـورال ـو  يالب ثتلىا  اـح الب ستي  ٌ .ا

ٌتاا يا ت  ٌااياحدناايا ـااو  يالت،ااوبٌياطحاا الـنت نااااثٌااأاٌااتمافٌشااواتاا لل الب،اال اللبفٌاا ٌلمواااالتواصللل االجتمللاعً: -

ا(2 االلويحو اللب لو ااطح السوبإلالبتلل، ال ست وطًالب يت في.
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 أوال: الدراسة النظرٌة

 أساسٌات بناء إستراتٌجٌة التسوٌق علً وسائط التواصل اإلجتماعً

 ط  الست لتٌسٌيالبتسلٌاابلسوبإلالبتلل، ال ست وطًا ح اا ان ل اط ًا  لٌياحث ونٌيانلوإل:طن ا

 (Productالبند األول: المنتج )

الب نتجاملا  ا واٌ   اط ضهافًالبسلااسللراس تيا   لسياالاي  ييابٌ ضًاثوسياالا غحهاالاإل باب ىالبت ٌ .

 (Demands، والطلبات ) (Wants( ، والرغبات )Needsالفرق بٌن اإلحتٌاجات ) 

 الـثتٌوسوا Needsاثو االبـتل احوبث  و .(:ا

  لب غحوااWantsالب،ٌغيالبتًاتدي موالـثتٌوسواالبحـ ٌياطن  واتـ  شوالبثلوفيياللبـي،ٌيالبف  ٌي.(:ا

  لبإل حوااDemandsا(1 لب غحواالبحـ ٌيالبتًات ط شواـلةالبـ لر.ا(:ا

 (Targetالهدف )البند الثانً: 

تيتن يال ست لتٌسٌنيالبتسلٌلٌنيالبتًاسٌتنمالضتشنواحثسبا اواإ لا ناواحثوسنانياإباىاحنننانورالبنلطنانًاحوبت  نانيالبتسو ٌننانيا

 Brand Awareness االازٌااو ةالب حٌتااواا)Sales Increasingياثااماٌااتماتث ٌاا ا لـااإلالبتلل،اا ال ست ااوطًا)

إ لا و البنـوإلاٌ حًاس شل الب شنٌٌ البتو  ٌ ياإ  اف  الب نإللًاا الب لـإلالب نوسبامالا لـاإلاالب نوسباب نـ اط ٌهياف ث ًا

Linkedinيا  اواا البفبايالبت  ٌايالبتاًاٌنت اًاإبٌشاوالبسا و الب ساتش فل ات تابا ل لًاثوسا وًافاًاليتٌاو ا لـاإلالبتلل،ا اا

ال ست وطًالب نوسب.

 (Target Audiencالجمهور المستهدف )البند الثالث: 

ال ست لتٌسٌيا ا،ٌوغي افً انح ا اا  اـح  اتسو ٌي اط  ي اب   الوم ٌي احوبغ الب ستش ياا   اب س شل  البس ونٌي البشلٌي تث ٌ 

 لبتسلٌلٌيابلسوبإلالبتلل، ال ست وطًياثٌأاا اتث ٌ البت  رالب ثت  ٌ املالبيإللةالولبىاوياط  ياتسو ٌي.

 ( كٌفٌة تحدٌد العمالء المحتملٌنPotential Customer) 

 للعمٌل المستهدف:( 1)( Demographicsمعرفة المعلومات السكانٌة ) – 1

ال براحإل حاحتضالوسب ياللـسوحياط ٌشوا ث :ا

ال والبفبواالبت  ٌيالبتًانل البل،ل اإبٌشو؟ا(ي21   اسلياٌستفٌ ا نه؟ال والب ـو  البتًاٌث شوالبنـوإل؟اا-

ل اواماًات  فايالب ناتجاالالبي  اي؟الما الب ناتجاالالبي  اهاٌياأالب ساو ااما(ا7 وا تلسإلا ي البس شال الب ساتش ي؟ا ا-

ا(10حوبنسور؟الم امما تزلسل ؟الم اب ٌشماطوب ي؟ا  الب ياٌتي اـ ل لاالبـ لر؟يااٌ اٌتللس البت ٌ الب ستش ي؟ا 

لب ي ياللب لـإلالبسغ لفًياالحنوراط ىاإسوحواام  الوسب يياٌ   اتث ٌ البت  رالب ثت  ٌ اط ىااسو ا توٌٌ ا يت فييا ث 

للبشللٌوايالاٌضوًا  اي  البحثأافًاـوط ةالبت  رالب نوفسٌ يال  برالبت  رالبثوبٌٌ يالم  البلوب ياتتتح اا ث اتث ٌا لًيا

ا(21 .الح بران ل اـ ات  نوا  اتث ٌ البس شل الب ستش ياط ىالسوبإلالبتلل، ال ست وطً

                                           
انًعزوفت بعهى انسّكاٌ؛ وبشكم عاو هً عبارة عٍ دراست نًجًىعت يٍ خصائص انسّكاٌ، وهً  انذًٌىغزافٍا هً  Demography :الّديووغرافيا باإلًجليزيّة (1) 

ت، يثم  انتًٍُّت، ويُها انكثافت انسكاٍَّت، وانتّىسٌع، وانًُّى، وانذجى، وهٍكهٍّت انسّكاٌ، باإلضافت إنى انخصائص انُىعٍّت، ويُها انعىايم االجتًاعٍّ انخصائص انكًٍّت، 

ف انّذًٌىغزافٍا بأَّها اإلدصاءاث انتً تشًم انّذخم، وانًىانٍذ، وانىفٍاث، و ا ٌُساهى فً تىضٍخ انتغٍُّزاث انبشزٌّت، وهً وانتّعهٍى، وانتّغذٌت، وانثّزوة، وتُعزَّ ًّ غٍزها ي

ًُستقبهٍّت. ا ٌُساهى فً تذذٌذ انذاجاث انعاّيت انذانٍّت وان ًّ  تهتى بشزح انتّزكٍبت انسكاٍَّت نهًجتًع، ي
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 :فهم سٌكولوجٌة العمٌل المستهدف – 2

بفشماسٌ لبلسٌيالبت ٌا الب ساتش ياسٌا لًياٌتلساياحتاضاا،اثوبالب ـاو ٌإلالب،اغٌ ةابلضاإلان ال  ا ا الوساب ياب ال فًا

لبيإللإلالو و ٌياحوبـ  يياللب ٌ اٌت  ل احـ  ا حوـ ا إلالبت  ريالإل حاحتضالوسب ياط ٌشمالط ًالبت  رالبإل لثٌ ا

 والب ياٌنو اإطسوبالبت ا رال اوالبا يا اا:ث ياا انإل حام ةالوسب ييالٌ   ااٌضوًابفشماسٌ لبلسٌيالبت ٌ احلضلحاا (2 

ٌنو اإطسوحشم؟ا واانللعالبح ل جالبت فزٌلنٌيالبتًاٌـوم لنشو؟ا وامًالب س ااالالب للـإلالبتاًاـا اٌل النشاو؟ا اواماًاـاٌ شم؟ا

 ثا ا ا ا وان إلالبثٌوةالب ياٌفض لنه؟ا ٌياٌتنوسبالب ناتجا اإلان اإلاثٌاوتشم؟ا اوالب  ٌازلاالبتاًاتسا بالبت ا رالبثاوبٌٌ اا

غٌ مو؟ا تىاٌستي  ل الب نتج؟ام اٌستي  لنهاحإل ٌليا تٌني؟يالٌ   ااٌضوًاتث ٌ السات لتٌسٌيالب ثتاليالبسٌا اب  نوفساٌ ا

ا(10سٌ لًياب ت فيانلوإلالبللةاللبضتياب ٌشميالل ستفو ةا نشواطن الضإلالب ثتلىالبيوأاحوبت  يالبتسو ٌي.ا 

 التواصل االجتماعً  معرفة التقسٌمات الدٌموغرافٌة لمواقع - 3

 ت فيالبتلسٌ واالب ٌ لغ لفٌياب للـإلالبتلل، ال ست وطًات ال اتحتاوًابنلطٌايالن اإلالسا لرالبس شال الب ساتي مالإلحٌتايا

إستي ل هيافشنوراـوب ياللستيا  ا للـإلالبتلل، ال ست وطًيالنس اا ا  ا ن،ياإست وطٌيابا ٌشواملٌاياف ٌا ةا ا انلطشاوا

 ح يا  الب ستي  ٌ الإلحٌتتشمال ٌفٌياتفوط شمال ـو  وتشماط ًالب لـإليالط ًاسحٌ الب ثو :ط ىااسو ا  اٌستي مالبـ

نس اا ا ت ما ستي  ٌياممالو،غ اسنويالم لاٌتنًاا البت  واالبتسو ٌيالبتًاتت ا اطا البسا إلاا:Facebookموقع  -

 ثا ا ا البنساوحالـط ناًاط اًالساوبإلاللبي  واالبفاوي ةاتسا الب زٌا ا ا البنساوحالـط ناًافاًالب سا االلب إلحلطاوااا

لبتلل، ال ست وطًيافًاثٌ اٌ ل اا لرالونللعالوي ىا  البت  واالبتسو ٌاييا ثا البسا إلالـساتش  ٌياسا ٌتيالبث  ايا

 نسحياطوبٌيا  البتفوط الـط نً.اFacebookيالب  احـ  اطوماٌ ش ا ستي  للا لـإلااFacebookا لرلًاسٌ لًاط ًا

 إبىالستي ل هاب توحتيالويحو .ا Twitterٌ ٌ البس شل اط ًا: Twitterموقع -

ـوط ةالب ستي  ٌ ا  ا ليالب ي الب  تفإلاللب تت  ٌ اتت ٌ وًاطوبٌوًيالافض الـااب نـ ا ا اي باهاا: LinkedInموقع  -

 .ملاطن  واٌح ااالاٌننتشًالب شنٌٌ ا  اط  شم

حٌاا الب ثتاالىالب تت ااااحوب ااد ل االلب ـاا لحواال ااواٌتت ااااٌتـااو رافٌاايالب سااتي  ل احـاا  ا ا: Pinterestموقللع  -

 حووس ة.

يا  اواٌست اها35ماما ل اسا اا Instagram٪ا  البنو البا ٌ اٌساتي  ل ا لـاإل90ا ث ا  اا: Instagram موقع -

ا(11 اطو وً.اا34-18 ن،ياس لحياب ت ٌ ا  الب  ح اللبت فٌهياللبت  واالبتسو ٌيات  زاط ىالبفبيالبت  ٌيا واحٌ ا

 Contentالمحتوى البند الرابع: 

حت اتث ٌ ا للـإلالبتلل، ال ست وطًالبتًاٌلضًافٌشوالبت  رالب ثت  ل ا ت مالبلـاياٌسباحت ا براتث ٌ انلعالب ثتلىا

لب فض اب ىالبس شل يافت ىاسحٌ الب ثو :انس اا الب ثتلىالب  باًا لب،ال ال لاوإلإلالبفٌا ٌل(اٌسا بالب زٌا ا ا البتفوطا ا

 اا الب ثتاالىالب تت اا اط ااًالباانأيافااًاثااٌ اا الب ثتاالىالباا ياٌنـاابهالب سااتي مافااًاثسااوحهاط ااًا لـااإلالبتلل،اا اا ثاا ا

ل ست وطًابهاتدثٌ اإٌسوحًاا ح اط ىا ، لـٌيالبت  يالبتسو ٌيا  الب ثتلىالب ياتنـبهالبت  اواالبتسو ٌايانفساشوااٌضاوًيا

 (21يالبس شل الب ستش يالٌؤث افٌه.ا لب براف ح ا  اإيتٌو الب ثتلياإطت و لًاط ىا واٌفض 

                                           
 هى شخص قذ ال ٌشتزي انًُتج أو انخذيه انٍىو، ونكٍ ربًا يستقبالً ٌىد شزاؤها. العويل الطووح: (2)
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 Timmingتوقٌت النشر البند الخامس: 

نـ اط ًالساوبإلالبتلل،ا ال ست اوطًافاًاافضا االـاواالبنـا ياسالياٌساوط امنورالبت ٌ ا  الب  لسواالبتًااثحتااا الب

 (16.ا (Trafficط ًالب لـإلال ب ت لنًا اط ىاتثلٌاااـ،ىاـ  ا  البتفوط الزٌو ةاط  الب توحتٌ الزٌو ةاث  يالب  ل 

فوبلـاالب ثوبًاٌيت يا  انـوإلاآلي ال  اـ  ياوي ىيالفًا إسوحيا ثوبٌياوفض الـااب نـ يا اٌلس الب  افًالبللـإل

لبللـااإلاٌتت اا البتلـٌاااالب ثااوبًاب نـاا افااًا ثٌاا ا اا الوثٌااو اط ااىا ن،اايالبتلل،اا الب سااتي  ييال ٌفٌااهاتفوطاا البس شاال ا

 (15يا تشوياللب نوإلاالب ستش فيالتلـٌتشوالبز نًياللوم ليالب إل لحيا  البث  يالب طوبٌي.ا لب ستش 

لٌ   ا ت فياافض الولـوااحإيتحو اس ل ا للطٌ البنـ يال براحإستي لماا للااتث ٌا اط ٌا ةيال باراحشا ياـٌاو ا ا ىا

ا(16نسوحات رالولـواافًازٌو ةا ت  البتفوط .ا 

  عوامل تحدٌد الوقت األمثل للنشر علً الشبكات اإلجتماعٌة 

 (19 معرفة الصناعة والمجال والنشاط جٌداً   – 1

 ( لموقع التواصل اإلجتماعDemographicsًالخصائص الدٌموغرافٌة ) - 2

ٌساتي  لنشواا  ا لـإلاتلل، اإست وطًاب ٌهاسو حٌيا يت فهاط الآلي يا  اثٌأاـي،ٌهاس شل  اللبإل االب تنلطيالبتً

(اياللبتااًاتتضا  الب ت ل ااواا17ط ٌاييالمناورا  لسااوااط ٌا ةافااًاي،اوبأا سااتي  ًالبـاح واالـست وطٌاايالب يت فايا 

لبس ونٌيالبتـ ٌثٌيالب و  هاطا البس شال الب ساتي ماب لـاإلالبتلل،ا ياللبتاًاتت ثا افاًالبفباواالبت  ٌايالب ساتي  ياب  لـاإلا

س ونٌيابشميال واملالب ستليالبثلوفًاللبتت ٌ ًاللــت،و ييالسنتنول الآل احتاأاللبسن اللب لـإلالبسغ لفًاللبت  ٌحيالب

طاااا ااـااااش ا للـااااإلالبتلل،اااا ال ست ااااوطًا  ثااااو ياللب اااا  ل ةافااااًا لـااااإلاا2016بتااااومالـث،ااااوبٌواالب ٌ لغ لفٌاااايا

Sproutsocialا:ا

لبت  ٌحيالبس ونٌياب فبواالبت  ٌاياملالبـ  يالب لب ةافًا للـإلالبتلل، ياثٌأاسس ااإث،وبٌواا: Facebookموقع  -

 :ا2016فًا

 ..................................................................... 88ا  ا ستي  ًا لـإلا%Facebookاسني.ا29-18  اا

 ..................................................................... 84ا  ا ستي  ًا لـإلا%Facebookاسني.ا49-30  اا

 ..................................................................... 72ا  ا ستي  ًا لـإلا%Facebookاسني.ا64-50  اا

 ..................................................................... 62ا  ا ستي  ًا لـإلا%Facebookا+اسني.65  اا

ا.٪ا ا الب ساو 75٪ايا لوحا ا83لب ساتي  ٌ ا ا البنساورالبحوبغاوااحنساحياالـ اسس االبت  ٌحيالبس ونٌياب سن اتزلٌ انساحي

ا(9 

 (Audience Location) موقع الجمهور المستهدف – 3

ب  اط  ياتسو ٌياس شل ا ستش يابهاس ل ٌوااإست وطٌيالطو لاات،فحا يت فيياحنورااط ًا لـاإلاتللسا مميالبا برانسا ا

 الب سااتش يافااًالبل ٌااواالب تثاا ةاـاا اتنإلحااااالا اتنإلحااااط ااىالبس شاال اا انتااوبجالب  لساايالبتااًااس ٌااااط ااًالبس شاال

لب ستش يافًاال لحواالاايا  و اآي يالم  لاٌ   الـساتفو ةا ا ا ٌ لغ لفٌاواالب ساتي  ٌ ال الـتشمافاًاتث ٌا البلـااا

بتسو ٌيال اتنإلحااط ًانـوإلالو ث اب نـ يال ح ا  اإيتحو ام  الولـوااـح اتإلحٌلشوياونشواـ اتنإلحااط ىااث الونـإليال

 (17آي ا 
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 (Hashtagsالهاشتاج )البند السادس: 

(اياتستي مابت،نٌيالويحو ا لاالب لضالعالبللثا ياحثٌاأاتلا اا ا ا#ملاطحو ةاط اط  يات،نٌياتح ااحت  يالبـحورا 

اـح الب توحتٌ االاغٌ الب توحتٌ ابش  الويحو .ا

 أهمٌة الهاشتاج 

لبل،ل اإبًا ما  الب ت ل وااثل الوث لأيااثانٌاً:تن ٌمالت تٌبالب ت ل وااض  اطنولٌ ا تح ةاط اتي،،شويااأوالً:

لولبلٌياب شوـتو اطن البلٌوماحت  ٌاياحثاأا اويالحوبتاوبًافشاًاتساوممافاًازٌاو ةاطا  الب تاوحتٌ ابيحا ا Tweeterا لـإلالفً

ا تٌ .ا

 :ا(5 الب لضلعيالغٌ ا نـدا  اـح يالـ،ٌ لًاـ  الب ستإلوع.ا ا اٌ ل البشوـتو ا تح لًاطاخصائص الهاشتاج

 (Brand Identity) البند السابع: هوٌة العالمة التجارٌة

ياثما  ا اوا ا اـادنهاا اٌ ٌازا نتساواا”لـسم“ فشل وًاللستوًيافشًاتتنًاحوب  سيالولبىااٌت ا فشلماملٌيالبت  يالبتسو ٌي

لي  واا ؤسسٌياط اغٌ مويا  اتسسٌ اب شلٌيالبح، ٌياللبـتو ال  ا واٌ ىاحوبتٌ يال  ا واٌتماتلسٌشاهاب س شال ا ا ا

 فٌ يال  ا واٌت لاو البس شال اساللرا او اإست لتٌسٌوايال واٌت لل ا  اطحو لاا طوبٌييال  ا واٌ ث ام  الب نـآاا  ا ل

 اا ابغاايال،االاال،اال يال باارات ثااٌ ًابـي،ااٌيالـااٌمالف ساافيالبت  اايالبتسو ٌااييااطحاا اـنااللااي  اايالبت اا راالاغٌ مااو

ا اوزل ا لبشلٌايالب ؤسساٌياـا  ياللب،ل ةالب منٌيالب ت سييا  الب ـوط اللوثوساٌ ابا ىالبس شال يا  اواـاو ا ؤسا ا

ا(4ـحهاس تيالـنسو ياللبتًاتحنًاطن  وانللماحت  الوـٌورالب،تحياحإل ٌليا،ثٌثي(.ا ب ت  يالبتسو ٌيات

 ًكٌفٌة الحفاظ على هوٌة العالمة التجارٌة فً العدٌد من وسائط التواصل اإلجتماع 

اإيتٌو البـح يالب تنوسحيا إلالبت  يالبتسو ٌيياللبنـوإلاياللوم ليياللبفشمالبسٌ اب س شل الب ستش ي.ا-ا1

ا(ا13إنـوراملٌياح، ٌياثوحتياط ًالسوبإلالبتلل، ال ست وطًيا إلاإنـوران ل  اثوحااويات، ٌماسٌتمانـ  .ا ا-ا2

ا(14(.ا Brand Voiceثحواا،لاالبت  يالبتسو ٌيا ا-3

فًامٌبوااس ٌ ة.اا(Repurpose Content يالإطو ةالستي لمالب ثتلىا(Post Consistently لبنـ احإست  ل ٌياا-4

ا(20 

(:احلضإلا بٌ اإست ـو ياوس لبالبت  يالبتسو ٌيا  اVisual Guidelines  لطوةالب حو ئالبتلسٌشٌيالبح، ٌيا ا–ا5

ثٌأ:اابللنشويالانللعالبيإللإلاللب سل واالب ستي  ييالت  ٌحواالوبلل الب نوسحياب  ا لـإلاتلل، اإست وطًياللضإلا

ا(14 ،ل اب ـ  يالوطضورالبف ٌااللبـتو لاالب ستي  ي.ا

اإيتٌو الب لضلطواالب  تحإليال تحوإلوًالثٌلوًاحوب،نوطي.ا-ا6

ا(13حنوراط ـواا إلالب ؤث ٌ ا  البس شل اللب ستش  ٌ اللبتفوط ا ته.ا ا–ا7

ا(14إستي لماموـتو ا نوسباط ًاس ٌإلا ـو  واالسوبإلالبتلل، الـست وطً.ا ا–ا8

اتسوم ا–ا9 ا   اح  ً اللبس شل  الب نوفسٌ  افت  ا  ل  ال ست وطًا توبسي اب  لـإل البلونلنٌي الـطتحو لا ا  لطوة ا إل شوي

الب ستي م.

ا

 ( فرٌق عمل وسائط التواصل االجتماعً Tasksالبند الثامن: مهام )

لفًالبف ٌاا (:ال ٌفتيالضإلالست لتٌسٌيالبف ٌايSocial Media Manager  ٌ السوبإلالبتلل، ال ست وطًا ا-ا1

ا. ث انـ الب ثتلىياللب  اط ىالبتت ٌلوااللبتث ٌ االب،غٌ اـ اٌتث  ااٌضوا سبلبٌواااي ي
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الب ثتلىا ا-ا2 ًْ ا(:ال ٌفتياإنـورالب ثتلىالب  ل انـ ةا ث الب،ل ال لوإلإلالبفٌ ٌل.Content Creator نـ

ا(:ا ش تيالبتلل، ا إلالبس شل ط ىا للـإلالبتلل، .Community Manager  ٌ البتلل، ال ست وطًا ا-ا3

(:ال ٌفتيات، ٌمالـط نوايالتث ٌ انتوبجاإط نواالبـح واال ست وطٌييالتثسٌ البث  ااAdvertisorلب ت  ا ا–ا4

 .لـط نٌيابتثلٌاااـ،ىاطوب الستث و 

(:ال ٌفتياتث ٌ احٌونواال لوٌٌ البسشل الب ح لبيافًالبـح واال ست وطٌييا ث ا ت  االبتفوط ياAnalystلب ث  ا ا–ا5

 (8  االب شل الغٌ  .ا لط  البزٌو لايال ت

ا

 للتسوٌق علً وسائط التواصل اإلجتماعً (SOSTAC)سوستاك  إستراتٌجٌة

ننورالبت ٌ ا  البن  ٌنواالبتًانستإلٌإلال طت نو اط ٌشواـنـاورالبيإلايالبتسالٌلٌياب ت  ايالبتسو ٌاياط اىالـنت ناايالب ا ا من

لبتاًاتن اماح نت اماسللنابال سات لتٌسٌيالإنـاوبشواثاماملا ا اافضا البن انو  ا(ا3 ا PR Smithب توبم (SOSTACن ل  ا 

ا(18 .اا توحتياام لفشوالتإلحٌلشنو

 
 للتسوٌق( SOSTAC)ٌوضح محاور استراتٌجٌة  - 1شكل رقم 

ا
حللساإليا لبتسالٌاي ط  ٌاوا تيإلاٌإل فاً ب  ساوط ة فاًالبتساتٌنٌوا تإلالٌ   تام تيإلاٌإلي مالان اوم (SOSTACن ال  ا 

 Paul R Smithيالمالان ال  الضاإلابت امالبتيإلاٌإلاللـ ل ةياب ساوط ةالبيحا لراللب ا  لرافاًالضاإلالساتٌ لتٌسٌواا)

 (SOSTACط اىا   ايا  نث،  لب يإلإل اسزلر    سزر       لولبى لوث ي لبتيإلٌإلاللبتسلٌااحـ  اطوميالحدي 

 لوساب ي إلا ح حثٌاأاٌ  ا  لبت  ٌايي بتلٌاٌم ساتي ل هل ط ٌناو لبيإّلييالٌساب ب توبسي  نإللٌوًا تس س ًا لب يإلإلاٌتإلً يالم ل

ا ث : لبتوبٌي

 SOSTACٌوضح شرح مبسط الستراتٌجٌة  – 1جدول رقم  

 المعنً (SOSTACمحاور االستراتٌجٌة )

(Situation Analysisتحلٌل الوضع )  ٌيال واملالبلضإلالب يانث اط ٌه؟ نث  ا 

(Objectives )ن ٌ اا ان ل ؟ا اٌ  األهداف 

(Strategyاالستراتٌجٌة ) ٌياٌ   اا ان، ابت رالوم لي؟  

(Tacticsاألسالٌب )  بألم لياحسشلبه؟ ايالوسوبٌباافض اب ل،ل 

(Actionsاإلجراءات )  مًايإليالبت  ؟  و 

(Controlالمراقبة ) م ام ةالوم ليالبتًان ٌ اا ان، اإبٌشو؟ا  

 

                                           
 

(3 )
  ونذ فً دبهٍ، ٌعٍش فً نُذٌ، وٌذًم شهادة انًاجستٍز فً إدارة األعًال يٍ جايعت سٍتً )نُذٌ(، وهى خزٌج يعهذ PR Smith ىانعان 

 انتسىٌق فً أٌزنُذا.
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ا:اللب ياٌت يأافًاسؤل يااٌ انث الآل اطح ا ؤـ لاالو لر؟اي(Situation Analysisتحلٌل الوضع ) البند األول:

ا ا ث : البنلوإل احتض ا  لسي اي   ا   البسؤل  اط  الـسوحي الب نوفسٌ يالتتم التث ٌ  البسلاي اللتسوة الب ستش ري   لسي

ا.لـ  ونٌوااللب لل  الب توثيل

الوم ليالبي سيا: (Objectivesالبند الثانً: األهداف ) ان ل   اطح  ان ل ؟ ال  ان ٌ  ااٌ  اٌت يأافًاسؤل : للب ي

 5S.) 

:اللب ياٌت يأافًاسؤل :ا ٌياٌ  ننوالبل،ل اإبًالوم لي؟ايال براحإستي لما(Strategyالبند الثالث: االستراتٌجٌة )

ا ـوم اب ـت ياالا ستش ر(.ا ؤـ لاالو لريال  لـحيالب ستش  ٌ يال ت  البتثل ا حتثلٌ ا ـوم الـط  ا  ا س  

للب ياٌت يأافًاسؤل :ا ٌياٌ  ننوالبل،ل ات و وًاإبًالوم لي؟ايال برا  اي  ا: (Tacticsالبند الرابع: األسالٌب )

ايالتحو  الوف و ياللبتسلٌاالب ـ ًاياليإليال ت،و .(The 8-Step Change Model(ا 8Sلبتغٌٌ ا  ن ل  

اتنوـشاتفو،ٌ البيإللةالبسوحليا ث ا تلزٌإلالب سؤبٌواياللون  يياللب لل  (.: (Actionsالبند الخامس: اإلجراءات )

ا  لـحيالو لراط اإل ٌاان وما : (Controlالبند السادس: التحكم ) (ال ؤـ لاالو لرالوي ييال  لـحيا5S’sٌ  ننو

 (12للوط و البتًاتمالبلٌوماحشوا  لًاط ٌشو.اا آ لرالب ستش  ٌ يال ت  البتثل يا  يات  ل الـح غواياط  ٌواالـح غا

 Facebookكٌفٌة عمل إعالن ناجح علً موقع 

 تحدٌد األهداف - 1

اح ت فيالبش يا  الـط  ؟ام املازٌو ةالبلطًاحوبت  يالبتسو ٌي؟االالبت لٌجابث أا تٌ ؟االازٌو ةالب حٌتوا؟الم  ل

 الجمع بٌن االستهداف واإلبداع - 2

ل ساااتش ليالـط ناااًياثٌاااأاا ال ساااتش ليالب لساااهابس شااال ا تاااٌ ياٌت ااا اط اااىازٌاااو ةالبتت ٌلاااوااا ااا ايااا  اضاااحإل

 Comments ياللـطسااوبا)Like اللب ـااوم لاا)Impressionsيالٌزٌاا ا اا انسااحيالباازلل البنـااإلٌ ياثٌااأاٌتااٌحا)

بتت اٌميال مت و اوا(يا اإلاليتٌو الب  يالب ٌ لغ لفًاوياس شل ا ستش يا لبت  يالبسن يالب  و يالاFacebook لـإلا

لبت ااماا البث،اال اط ااىاطاا  اـ ٌاا ا اا الباازلل الب سااتش فٌ ياافضاا اح ثٌاا ا اا البث،اال اط ااىاآ ياحاا اـٌ اايا اا اغٌاا ا

الب ستش فٌ .ا

 إستخدم النصوص والصور ذات الشعبٌة - 3

ٌإلالبضلراط ىا ح اا اٌ ل ا لانأا لسزاللضحاٌتث أا حوـ ةاإبىالبس شل الب ستش ييا إلاتس اFacebookإط  ا

لبت لضاالالبي،وبأالبف ٌ ةالبتًات ٌزالبت  يالبتسو ٌياط الب نوفسٌ يالمنوراحتضالبيح لرالب ٌ اٌن،ثل احد اٌ ل ا

(ياتـ حاب ت  را  ٌزلاالب نتسوااليلل،اشويال حا اBoldلـط  اطحو ةاط اسؤل ياالاس  ياإط نٌياحيإلاا ث ا ثوفيا 

(ياٌـسإلالبازلل اط اىالبتفوطا ا اإلالـطا  ياCTA: Call to Actionس لرا وا ث  ا   الضإلان لراإبىالتيو افت االاإ

النلضحاب  ستي ما وانتلـإلا نهاا اٌللماحفت ه.

إبىالب،ل البن ل سٌيالبتل ٌ ٌييالإستح لبشواحوب،ل البإلحٌتٌيالبثٌلٌيالبث ٌثاياااFacebookلٌسباا اٌ سدالب ت نل اط ىا

ايالسو حياب ن  ا ث الوث  اللو،ف .Facebookتتحوٌ ا إلالب ل الوز اافًالبث، ٌييالبتًاتثتلياط ىاابلل ا

 إنشاء واختبار العدٌد من اإلعالنات - 4

  الويإلورالبـوبتياإنـوراإط  اللث ا إلا  اث  يياب براف  الوفض اا انللماحت  ان و  ا تتا  ةا ا الـطا  يالباٌ  ا

نف البث  ياب  ةاٌلماالا واـوحهياثامالساتت لضاإث،اوبٌواالـط ناوااط اىاإط نواا يت فيابا4ط ًاسحٌ الب ثو ياإإل اا
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Facebookبنست ـيااياإط  اٌؤ ياحـ  اافض يالٌسباتغٌٌ الـط نواا  افت ةاـ،ٌ ةا نتاوًاب   ا يافإلحلاوًاب لـاإلااا

WebTrendsااٌوم.ا3:5فإ الـط نواال ست وطٌيابشوااـ، ا  ةاثٌوةاط ىالـنت نايافتت لسإلافوط ٌتشواحت اا

 تجدٌد المحتوي – 5

يافإنها  الويإلورالبـوبتيالبتًاٌتماط  شوا اإلااFacebookحـ  ا لبماط ًا،فثياا  الو ل البشو ياملاتس ٌ الب ثتلي

ماالاا الب ثٌاا اٌلل اال احت اا اث اا ااإط نٌاايا تسااوم ٌ الب ثتاالىالب تساا  اط ااىااFacebookلبث اا االـط نٌااياط ااىا

ا(6ب،فثياط  ا حٌ ا  الب تسحٌ .ا يا  واٌفل الاFacebook،فثوتشماط ىا

 العملٌةثانٌاً: الدراسة 

  حإلاسنلٌي(يابا ل انـا اساولن احإساتي لمالسات لتٌسٌيااFacebookط  اإست لتٌسٌياتسلٌاا حسإلياط ًا لـإلااالتطبٌق:

 SOSTAC)يا ااإلاط اا ا إطاا  ا  اال (اياتثتاالياط ااًاحتااضانلااوإلا  ااجالسااوبإلالبتلل،اا ال ست ااوطًاحوب إلحلطااوا

اتس ٌحً.

 لدار نشر ساوند Sostacإستراتٌجٌة سوستاك 

 (Situation Analysisاألول: تحلٌل الوضع )البند 

 من نحن: -

ا01100000000 ل انـ اسولن ا ل موالبش ميات،  ا تباتت ٌ ٌيايو،ياحوب  ل  البت حٌياللب غوايالموتفشو:ا (1

 /www.facebook.com/SoundForPublishing:اFacebook لحإلا لـإلا (2

الب   وااتنإلااإح لطوً.اشعارنا: (3

اااتدبٌيالب تبالبتت ٌ ٌيالإي لسشواح لاا لـًا إلالـ تلوراحوب ثتليالبت  ً.االمهمة: -

ااالمنافسون: - البتت ٌ ٌي ا نومج ااح زممي الب   الب نوفسٌ  ا   ا ثٌ  الوإلفو اا–ٌلس  البا-ا و ٌ ٌي الب  ٌزلا: نـ ا لل ي

اط ً ا تس   ا ثتلي الست لتٌسٌياFacebookالب ست  ي السل  اط م اس لبي اغٌ  اتل ٌ ي ال ثتلي ات، ٌم البتٌلب: ي

اللضثي.ا

اسنللااإبًالب  ث يالبثونلٌي(يا ،  ًالبس لفٌر.ا3لبثضونيالب تزلسل الب ٌشماال  ا   اا:المستهدف الجمهور -

 ظروف البٌئة: -

 (SWOT Analysisتحلٌل البٌئة الداخلٌة ) -أ

 (S: Strength pointsنقاط القوة ) -

 لسل ا ل البنـ اط ًالسوبإلالبتلل، ال ست وطًايو،يا لـإلاFacebook.ا

 1996سنيا ن اتدسٌسشواطوماا22ا،وبيالب ل اثٌأاانشوا ست  ةا  ا. 

 .الب تبا لاا ثتليا ت ٌزيا  فاا تشوالسإلللنوااتت ٌ ٌيياحدستو اسٌ ة

 (W: Weaknessنقاط الضعف ) -

افًاح لٌيان لمويالتثتو اإبًاط  ا  ثياط ٌشوابتنـٌإلشو.اFacebook،فثيا (1

إنيفوضاسات البسنٌايا لوحا البا ل  الحوبتاوبًال تفاوعاسات البث ا االبتسالٌلٌياط اًالـنت ناايالل تفاوعاسات البال اا (2

  تفوعالوستو .للبثح يا  واٌضإلالب ل افًاتث يافًالبثفو اط ًاسل ةالب تبالبتًالطتو اط ٌشوالبت ٌ ا لوح ال

 ط مالسل ا لـإلاإب ت لنً. (3

ا(افًالب تباللسل مواححتضالب تبالب نوفسي.Augmented Reality  لبللـإلالب تززط مالسل اتلنٌيا (4

http://f.cl.ly/items/2m1y0K2A062x0e2k442l/facebook-advertising-performance.pdf
http://f.cl.ly/items/2m1y0K2A062x0e2k442l/facebook-advertising-performance.pdf
http://www.facebook.com/SoundForPublishing/
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 (O: Opportunitiesنقاط التنافس ) -

اتلزٌإلالب تبافًاط ةا  ل  ا حٌ ةيا  واٌتتح ا ٌزةاتنوفسٌيافًالبتو ٌ البتسلٌلً. (1

 س لًافًالب ثتليالبتت ٌ ًاللبإلحوطًيال ثتلياط  ًاسش .تل ماسل ةاطوبٌيا (2

لـا حاباحتضا للـاإلالبتلل،ا ايا (3ds Max(الا ا Adobe After Effectsتلا ماـا حابحا ل جاتنوفساٌيا ثا ا  (3

الـست وطًياللبتًاتتتح اغٌ ا لسل ةافًالب ل الب نوفسي.

اللو ـوما توثي.ااFacebookس طيال،ل البت ٌ اإبٌنوا  اي  ا،فثيا (4

  (T: Threats)لتهدٌدات ا -

اإستش لياس شل الب ثوف وااٌتإل باط  ٌياـث يالحوبتوبىاست تفإلالبت  فياط ًالبت ٌ . (1

حتاضالب اا ل  ات ٌا اإبااًالبتتوـا ا ااإلا ل البنـا البتااًاتلاا ما ثتالياط  ااًا لاليا ل افنااًالإلحاوطًاضااتٌيان اا لًا (2

  نيفوضالبت  فيياللب ثسلحٌوا.

حوـضوفياإبًالبتللسا البضاتٌياط اًا للـاإلالبتلل،ا ال ست اوطًا  اواٌاؤ ياإباًافلا ل اط مالسل ا لـإلاإب ت لنًيا (3

اـ ٌثيالبت  رالب ست  ٌ اب  ت فيا  الـنت نا.

 (Objectivesالبند الثانً: األهداف )

  ـشل ةايال لـإلاإب ت لنً.’ا  ٌزةاBrand Nameط  اط  ياتسو ٌيا (1

 ـشل يا ث اا نً.ا3فًا  ةااFacebookآبياط ٌ ا توحإلاط ًا،فثياا60س با (2

(ياط ًالب تبالبتت ٌ ٌياب لل حيالبتإلل يا  واٌتززاAugmented Realityإضوفيا ٌزلااتنوفسٌيا ث اتلنٌيالبللـإلالب تززا  (3

اتسلٌاالب تباط ًالـنت ناالٌضٌيابشوا ٌزةاتنوفسٌي.

 (Strategyالبند الثالث: االستراتٌجٌة )

ا.Brand Awarnessط  اث  اام فشوازٌو ةالبلطًاحوبت  يالبتسو ٌيا (1

اـشل يا ث اا نً.ا3ابياط ٌ ا توحإلافًا  ةاا60(اإبًاReachل  اثمالبل،ل ا  (2

ا(يابتثلٌاالب ححالب و ى.Salesط  اث  ااتش ياب  حٌتواا  (3

 والثالث نقاط ٌتحققوا من خالل النقاط التالٌة:

الب نوفسياحووستو الحوبسل ةيالتل ٌمام لٌوا  زٌيالب نشوا ؤث ةالنوفتي.ااا-ا

ازٌو ةالبتفوط ا إلالبت  را  اي  اـح واالبتلل، ال ست وطً.اا-ب

اتٌسٌ البـث احتث  اسزرا نهاللاتلفٌ ا ل يا سبل اط البـث .ا- 

 (Tacticsالبند الرابع: تكتٌكات التنفٌذ )

 (.Hosting(يال سوثيالستضوفيا Domainزالسمانإلواا لثسالموقع اإللكترونً:  (1

 Instagram لاFacebookط اًاـاح واالبتلل،ا ال ست اوطًاليو،ايااعملل حملالت مموللة وغٌلر مموللة: (2

 سنياتتللس اح ث ةاط ًام ةالب للـإل.ا50سنيا ا22 ،ثلحياحت لضات لٌسٌيياثٌأاا البـ ٌثيالب ستش فيا  ا

  للـإلالبتلل، اب  ل اب  جالسوبإلالبتلل، ال ست وطًاحوب إلحلطوا.الٌ ل اط ٌشواحٌونوااعمل مطبوعات: (3

  تو ضالب  ل  اللب توبا لي اليو  ا ، يالإستش ليالب  ل  البيو،ياااإللتزام بالحضور الدائم للمعارض: (4

 لب ح ياللب  تحوايال نوف احٌإلالب تب.ا

 ةالغٌ مواط ٌشواحٌونواا للـإلالبتلل، اب  ل . ث ام لٌواح لٌيالبتوما ث البنتٌسياللوسن اتوزٌع هداٌا مجانٌة: (5



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

311 

 (Actionsالبند الخامس: اإلجراءات )

 يا سااؤل الب شااوما  اا ٌ ا للـااإلا2018ٌلبٌاالاا1إبااًاا2018اح ٌاا اا1ط اا اإساات لتٌسٌياتساالٌاا حااإلااساانلٌيا اا ا

 لبتلل، (.

 ( مواصفات المحتويContent) 

اسو ةياثسباـ ٌثيالبس شل الب ستش ي.اسٌ ل الب ثتليا لابشسياالانح ةاإلٌحيال ل ةيالاثٌونوًاا-

 .ط م_لحنر_بغي_لب ستلح ا#ياااٌنننإللب توب_فً_ٌ _لبس #يا ل _نـ _سولن ا#إستي لمالبشوـتو :اا-

 لبتتو  اط ىا،فثياFacebookاحلستوااٌل ٌوً:ا4تللماط ىا ت  ااا

 2احلسااثوحاا ،حوحالبيٌ الا سورالبيٌ (ا إلاس  اـٌلي.ا

 2حلساا تغٌ اثسباإلحٌتيالبٌلمالل تسوةالبسوب ااTrendالـتشو.ا

 
 ٌوضح أجندة المحتوي لدار نشر ساوند )ربع سنوٌة( - 2جدول رقم  

 التكرار الٌوم (Postطبٌعة المنشور )

اح ل اٌل ٌوا،حوحالبيٌ ا إلاس  ياـٌلي

اح ل اٌل ٌوا ت ل ياس ٌ ةايو،هاحوب  حٌلت 

اح ل ااح ٌ ا9اتشنبياـمالبنسٌما إلاط ضافٌ ٌلاب  حٌلت اسولن ا   جا إلا  وم اـمالبنسٌم

اح ل ااح ٌ اا25اتشنبياحتٌ اتث ٌ اسٌنورا إلاط ضا ل الب  حٌلت افًات نٌ واالبث ب.

تشنبياحتٌ البت و ا إلا ت ل يايفٌفياط الب نوسحييالفوب ةالب  حٌلت افًا سوط ةا

ااط وبشم.لبت و افًا

اح ل ا وٌلا1

فٌ ٌلاب  حٌلت اسولن ا ا  جا اإلاا2تشنبياحل باـ لماـش ا  ضو ا إلاط ضا

ا  وم الوسللرالب  ضونٌي.

اح ل ا وٌلا16

تشنبياحدل اٌلما  ضو ا إلاط ضا ت ل يا فٌ ةاط البٌلمافًا،ل ةا طحاو ةا

اط ابلسلا  حٌلت اسولن ا  سلماط ًافونل (.

اح ل ا وٌلاا17

ٌل ٌوافًااإللل ا  ضو اب  فإلال فإلو ا إلاط ضا ت ل واا لط ال فإلو اللبسثل .ت، ٌما  فاا

ا  ضو 

طلاا ا سااوحلياٌل ٌااياثلوفٌااياطاا الب  حٌاالت ا ااإلاطاا لضابشاا لٌواطٌنٌاايال  زٌاايا

استلزعافًانشوٌيا  ضو اب فوبزافًالب سوحليالب  ضونٌي.

ٌل ٌوافًااإللل ا  ضو 

ا  ضو 

ااٌوما3اٌلنٌلا17:15اتشنبياحتٌ البفإل ا إلات، ٌماس لب.

اح ل اٌلنٌلا16اتشنبياحتٌ البس را إلات، ٌماس لب.

اح ل اٌلنٌلا30اٌلنٌلا إلات، ٌماس لب.ا30تشنبياحتٌ اثل ةا

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/دار_نشر_ساوند?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/الكتاب_في_يد_الجميع?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/علم_ابنك_لغة_المستقبل?source=feed_text
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 (Controlالبند السادس: التحكم )

اآ لرالب ستش  ٌ يال ت  البتثلٌ .حلضإلاإست لتٌسٌياتف،ٌ ٌياب  ااسحلعيا إلا  لـحيا ؤـ لاالو لرال  لـحيا

 

 مثال ألجندة المحتوي لألسبوع الثالث )علً سبٌل المثال( من الحملة اإلعالنٌة - 3جدول رقم  

 حالته النوع (Postالمنشور) الوقت الٌوم الرقم

البسحاا1

ااح ٌ ا14

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،حوحالبيٌ اأا10

اغٌ ا  فلعا،ل ةا ت ل يا ش ياما1

اغٌ ا  فلع ،ل ةالبيٌ  سورااما5

ا  فلعا،ل ةاا،ل ةا لاات، ٌماس لبال لحإلاحهاإ، ل تنوا  الب تب.اما9

الوث ا2

ااح ٌ ا15

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،حوحالبيٌ اأا10

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،ل ةاط اح نو جالبفلتلـلبالام ٌتياما1

اغٌ ا  فلعافٌ ٌلا سورالبيٌ اما5

اغٌ ا  فلعا،ل ةالـتب الملاف، الب حٌإل.ت، ٌماحو تسو البسوب ااما9

الـثنٌ ا3

ااح ٌ ا16

اغٌ ا  فلعا،ل ةاا،حوحالبيٌ ااأا10

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،ل ةاس لحياط ا ت ل يا ش ياما1

اغٌ ا  فلعا،لاا سورالبيٌ اما5

ا  فلع حأا حوـ ااحأا حوـ ا  ال ـيابألإلفو ابتت ٌمااسوسٌواالب  حٌلت اما9

البث ثورا4

ااح ٌ ا17

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،حوحالبيٌ ااأا10

اغٌ ا  فلعا،ل ةا،ل ةا س تياـ، ل تنواما1

اغٌ ا  فلعا،ل ةا سورالبيٌ اما5

اغٌ ا  فلعافٌ ٌلافٌ ٌلا س إلاـ، ل لاالب ل اما9

الو حتورا5

ااح ٌ ا18

اغٌ ا  فلعاGIFا،حوحالبيٌ اأا10

اغٌ ا  فلع  حوـ احأا حوـ ا  ا ت ضاـوطيالب ؤت  لااما1

اغٌ ا  فلعا،ل ةاا سورالبيٌ اما5

اغٌ ا  فلعا،ل ةالب إل ةاTrend نـل اط ال تسوةالبسوب البٌ  ا ث ااما9

البي ٌ ا6

ااح ٌ ا19

اغٌ ا  فلعا،ل ة ،حوحالبيٌ اأا10

اغٌ ا  فلع Gif ،ل ةاس لحياط ا ت ل يا ش ياما1

اغٌ ا  فلعا،لا  سورالبيٌ اما5

اغٌ ا  فلعا،ل ة  سوحليااسحلطٌياحسللبزا  زٌياما9

البس تيا7

ااح ٌ ا20

اغٌ ا  فلعانأ ،حوحالبيٌ ا إلاس تيا حو  ياأا10

اغٌ ا  فلعافٌ ٌل فٌ ٌلاس لباط اتو ٌ الب توباما1

اغٌ ا  فلعا،ل ة  سورالبيٌ اما5

اغٌ ا  فلعا حوـ احأا حوـ ا  ان لةاثلوفٌيايو،ياحوب  حٌلت ام9-10
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 المقارنة بٌن اإلعالن الممول لدار نشر ساوند واإلعالن المطبوع

مالاإطا  اتاماط  اايا إيتحاو اتس ٌحاًاب  لو ناياحٌناهالحاٌ الب إلحاالعا ا اثٌاأاساشلبيال  لنايالت  فاايااهلدف  اإلعلالن:

ثٌأاانهالو ث النتـاو لًالـاش ةافاًا ،ا ياحوـضاوفيابلسال البـا ٌثيااFacebookلبت  ٌيالبتسلٌلٌييالتماإيتٌو ا لـإلا

ا  البس شل الب ستش ياط ٌهاح ث ة.ا50-22لب ستش فيا  اس ا

  مواصفات اإلعالن الممول فً موقعFacebook  )تصمٌم الباحثة( 

 (.Engagmentتفوط ًا  إط  الهدف اإلعالنً:  (1

%يالتضاااحإلاحإساااتي لماا لةا20(يالنساااحيالبااانأاحشاااواPixle(احٌ سااا ا 628*1200،ااال ةاحوب لاااو ا االتصلللمٌم: (2

Facebookا:https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay 

 
 Facebookٌوضح تصمٌم اإلعالن الممول علً موقع  - 2شكل رقم 

ا

  ل ل الٌستي مالبإل ٌليالبتو ٌيافًا يوإلحيالبس شل الب ستش ي(المحتوي:  (3

بٌها شمانت ياط لمالب  حٌلت ؟البٌها لل البتوبماثوبٌوًازيا و رالحٌ اسٌت احٌتتح للا ا اط وبلايالبت نلبلسٌاوافاًالبتاوبم؟ا

س سا يا  حٌالت اساولن ابت المالب  حٌالت ا  احٌ سإلابتإللٌ ممالب ست  ابنفسشميابلاتثحللاتـلفللال   مازٌشمياإثناواسحناوب ما

لت نلبلسٌوالب ت ل وايال يالب ًاحتدم اال   ماإنشماٌ لنللا  اانسحالبنو افًاط المالب  حٌالت يالبس سا يا ياطحاو ةاطا ا

ا...................................ا:لٌهاحلً؟يا ةالب ًا لسل افًالب ٌنرا  

ا...نثلاسٌ اـو  اط ًالستي لمالل ت رالب ت في  ل _نـ _سولن #

اط م_لحنر_بغي_لب ستلح . #ااالب توب_فً_ٌ _لبس ٌإل#اااااا01100000000ا:لإل حشوالآل اط اإل ٌا

لب لـاإلا لبلاوم ةاللبسٌازة(ياللساتثنوراس شال الب،افثيا ا اسشاواالبتلل،ا يالاٌضاوًامواصفات الجمهور المسلتهدف:  (4

سنيياللستش ليالبللب ٌ ا  سو النسور(الب  ل ابا ٌشمااإلفاو ا ا اسا اا50-22لـنس ٌزٌياللبت حٌييااط و ا ستي  ًالب غيا

 لبثضونياب   ث يالبثونلٌياتل ٌحوًياللب شت ٌ احوبس لفٌر.

ا تلسإلاي سيااٌوم.ااااااااااااااااااامدة الحملة:اا-سنٌياا890االمٌزانٌة: (5

ل لو نتشاواحوب إلحلطاوا.ا اٌاتما باراحلسا يااFacebookنوتسايا ا اإطا  اثسوباط  الب ـوم لاالت  فتشوالبالهدف:  (6

 لبت  فيالب  ٌياب ث  يالـط نٌياط ىاط  الب ـوم لااالالبل،ل الح برانث، اط ىات  فيالب ـوم ةالبللث ة(

ثا ٌثواا(ا وٌليالمًااٌاوما تف ـايان ا لًابلسال ات1 ا-(ااح ٌ 28-27-17-16  اٌوميا5 تلسإلامدة الحملة وتوقٌتها:  (7

 فًالوٌومالبحٌنٌيافتماتلـٌيالبث  ياثفو وًاط ًالبنتوبج.اFacebookفًا لـإلا

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
https://www.facebook.com/hashtag/دار_نشر_ساوند?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/الكتاب_في_يد_الجميع?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/علم_ابنك_لغة_المستقبل?source=feed_text
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  نتائج اإلعالن الممول علً موقعFacebook 

ا سونً(ا256  فلعاياا23.000ل،ل ا ا23.256ا(:Reachإجمالً وصول اإلعالن للجمهور المستهدف ) (1

يلب ـااااو  يا133(:اComment  يلبتت ٌااااا2000(:اLike لـطسااااوبا ا(:Engagmentعللللدد التفللللاعالت ) (2

 Share:) 8) 

 .1041إبًاا924  ااإرتفاع عدد المعجبٌن بالصفحة: (3

 

 ( علً الموبٌلManager Pageٌوضح اإلعالن الممول ونتائجة علً برنامج ) – 3شكل رقم 

ا

 )مواصفات اإلعالن المطبوع )إفتراضٌاً ولم ٌتم عمله 

ا إللٌياحث أاإلٌوا.اشكل اإلعالن:ا-بل اا4االطباعة:ا- إلحلعالسهال ش ااA4س لميا لو اا280 لـٌهااالورق:

 

 وإعالن المطبوعات  Facebookمقارنة بٌن إعالن  -4  جدول رقم 

إعالن  إعالن المطبوعات

Facebook  

 وجه المقارنة

 لب ـوم لاااللب إلحلطواط  ا  ـوم ةا23.256  إلحلعا23.256

 لبت  فيالب  ٌياب ث  ي سنٌيا890 تل ٌحوسنٌياا14.000

اتل ٌحوـ شاا60 اـ لشاتل ٌحوا4 ات  فيا ـوم ةالـط  البللث 

ا اٌلس  اٌلس التماط  ي ال ستش ليالبتف،ٌ ًاب س شل 

ات  فتهي النيفوض ا إل الـط   ا ـوم ة انسحي ال تفوع البسوحلي الب لو ني ا   البللضح اتلف اال   ا إل ااٌضوًي البس طي  إل

البتلل، ا السوبإل احوستي لم اب إلحلطوتشو البتسلٌا ا ت   ازٌو ة ا   البنـ  ا ل  اٌ    ا  و اب س شل ي البتف،ٌ ً ل ستش لي

ال ست وطً.
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 النتائج

 كلدداة المطبوعلات، تسلوٌق فعالٌلة زٌلادة فلً بصلورة إٌجابٌله االجتملاعً تلرثر التواصلل وسلائط أن البحلث ٌفتلرض  -

 الحالً. العصر تناسب

ا:لمً لب  لسي ط ٌشو ـو ا لبتً لبف لض ،ثي للبتس ٌب لب  لسي    لتحٌ 

االمطبوعات. تسوٌق فعالٌة زٌادة فً بصورة إٌجابٌه االجتماعً ترثر التواصل وسائط أن البحث ٌفترضاأوال:

لب إلحلطاوايال باراحساحبازٌاو ةال تفاوعانساحيالـطساوبا تسالٌا فتوبٌاي زٌاو ة ل ست اوطًاا ااإباً لبتلل،ا  لساوبإلا-

با ل اساولن ا   اواتاما  ا ةافاًالبنتاوبج(يا  اواا ياإباًااFacebookللبتفوط االلبس شل الب ستش ياط ًا،فثيا لـاإلا

يازٌو ةاـش ةالبت  يالبتسو ٌيالإ، ل لتشويالإثٌورالب،فثيا  اس ٌ احت افت ةالنلإلوعا  واٌتإلًالبس شال اثلاياحوسات  ل ٌ

البنـوإل.

ٌلساا افاا اا حٌاا ا   اال افااًا اا يالب  لنااياللبااتث ماللنيفااوضالبت  فاايالل سااتش ليالب،ااثٌحاب س شاال اللبساا طيافااًاا-ا

لبث اا االب طوبٌااياط ااًالسااوبإلالبتلل،اا ال ست ااوطًاطاا ان ٌ تشااوا اا الب إلحلطااواياللبتااًا انسااتإلٌإلاا انغفاا اإٌسوحٌاايا

ا ةا  ا  ٌزلاا  ا نشم.تدثٌ موااٌضوًيالبش لاٌفض ا  سشماسلٌوًاب ستفو

 ولكن هذا النجاح ٌدتً من عمل عدة عوامل تم شرحها، أهمها:

 تث ٌ الب نوفسٌ اب ت  يالبتسو ٌياـح الضإلال ست لتٌسٌيالبتسلٌلٌي. (1

اتث ٌ اام ليا ل البنـ اللبث  يالـط نٌيياللضإلالست لتٌسٌياتسلٌاا ث  ييالت فًاطٌلبالب نوفسٌ اللبتفلااط ٌشم (2

ا (3 الط   الب إل لحيي الب توٌٌ  اس لباحوستي لم اب  ثتلىالبشو يالط  ات، ٌم الب ستش ياحتنوٌيااسن ة البس شل  ليتٌو 

 فوبلي.

الضإلا ٌزلنٌياسٌ ةاـ  ونٌيالبل،ل ابت  اا ح ا  البس شل الب ستش ي. (4

 شو.ط  اث  ياتس ٌحٌياب ث  يالـط نٌيالب حٌ ةا ًانت فًالويإلورالإم ل الب ٌزلنٌييال ، انتوبس (5

 الحالً. العصر تناسب االجتماعً تعتبر أداة التواصل وسائط أن البحث ٌفترض -ثانٌاً 

ل براحسحبالسل اـ لبحا ثٌ ةا  الب ست إلاتستي مالسوبإلالبتلل، ال ست وطًاٌ   الستش لفشويالم  البـ لبحا  ا (1

 لبسوحاا   مو.اFacebookب للـإلا ث البـحوباحنسحيا حٌ ةالاٌضوًا  الب حو ا  واتحٌ احإث،وبٌواا ٌ لغ لفٌوااـش ال

 ثالثاً: التطبٌق:

 إط  ا  ل اب ل انـ ال لو نتيانتوبسياحوب إلحلطوا.ا- 2لست لتٌسٌياتسلٌااب ل انـ ا  حإلاسنلٌي(يا - 1 

 التوصٌات

احنا: تل،ً لبحوثثي فإ  للبتس حي لبحثأ حت 

سٌ ةاس لًاب  إلحلطوااتسوممافًاتللٌيالبت ـياحٌ السوبإلالبتلل، ال ست وطًا لسٌ ياتسلٌلٌيا لستي لم ط ى لبتد ٌ  (1

 لبس شل الب ستش ياللبت  يالبتسو ٌي.

 ح ا  اتث ٌ البسلاالب نوف اسٌ لًالنلوإلالبللةاللبضتياب ت  يالبتسو ٌيااتحلٌل المنافسٌن ونقاط القوة والضعف: (2

  .ـح البح رافًاط  البث  يالـط نٌياللضإلال ست لتٌسٌيالبتسلٌلٌياللبنـ
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البس شل اا:Segmantationتقسٌم لشرائح الجمهور المستهدف  (3 اتلسٌم اٌسب اإط نٌي اث  ي ااي اح لٌي طن 

(يالحنوراط ًاـ ٌثيالبس شل الب ستش ياٌتماليتٌو الب ن،يالـست وطٌيالب نوسحيياSegmantationلب ستش يابـ لبحا 

 ااالالسوبإلالبتلل، الـست وطً.الليتٌو اإل ٌليالـط  الب نوسحياسللرا و ا براحإستي لمالب إلحلطو

 ٌسباط  الست لتٌسٌيا حإلاالان،ياسنلٌيابض و الست  ل ٌيالبنـ ا ل النلإلوع.ااالستراتٌجٌة التسوٌقٌة: (4

 ط  ا ثتليا لاـٌ يا ضوفياب ت ٌ ياتإلحٌلوًاب ح اا لب ثتلياملالب  ر(.االمحتوي: (5

الاالتصمٌم:  (6 البتلل،  السوبإل اط ً الـط نوا ات، ٌم ااس  البسٌ ا  لطوة الب ثتلي اليتٌو  اا  اثٌأ  ست وطًي

البنأا ا سوثي انسحي اتتت ي اا  احثٌأ ا  البتفوط ي ا  ي افً اٌؤث  البس لب افًا20للبت، ٌم البت، ٌم ا سوثي ا   %

Facebook.) 

البث  يااالجمهور المستهدف: (7 اام لي ا إل ا تنوسحي اللمت و وا ا نوسب اط   ا ل الب ستش ي البس شل  اإيتٌو  ٌسب

 .نتجيالاٌضوًاحنوراط ًاثلوفتيالتف ٌ ةالس ل ٌوتهالإمت و وتهلـط نٌيالنلطٌيالب 

افًال طتحو اح ؤـ لااسلس ا االتوقٌت الفعال للحملة: (8 اللوي  اليتٌو البتلـٌاالبفتو اب ث  يي اGoogle  لطوة

Trend.) 

ا االحملة اإلعالنٌة التجرٌبٌة: (9 اتس ٌحٌي اإط نٌي احث  ي البلٌوم ا   التي،ٌأا3 ح  الوـ ( اط ً ا  اااٌوم انسحي بشو

لب ٌزلنٌيالب  ٌيالب ث  ةاـح البح رافًالبث  يالـط نٌيالوسوسٌييال برابلٌو اثوبيالبسلاالليتحو ا،ثياطٌنيالبس شل ا

 لب ستش ييالحنوراط ًانتوبجات رالبث  ياٌتماط  البث  يالـط نٌيالوسوسٌي.

(ايو،ياInsightsللب ؤيا اFacebook ؤـ لااا ح ا  الب توحتيالب ـٌلياب ث  يا  اي  االمراقبة والتحلٌل:  (10

 فًالبسوطواالولبًاب ث  يياب نإلاإم ل الب ٌزلنٌياللبلـا.

 طن ا  ث ياـاايوإلااحوبث  يالـط نٌياسللرافًالستش رالب ٌزلنٌياالا ت  البل،ل اب س شل ياتحسٌن الحملة: (11

لب ستش ييال  اثمات،ثٌثشواللإل ـشوا س  لً.اٌسباتلـٌفشوالتثسٌنشوال  لستياسل ةالب ثتلياللبت، ٌماللبس شل ا  

ٌتت  انسوحالبث  ياط ًاط  الست لتٌسٌياتسلٌاا ث  يياحوـضوفياإبًالبتس حياللبتث ٌ اانجاح الحملة اإلعالنٌة: (12

 لل ستنتو الب ست  ا  تسوبالبيح ةابض و البل،ل ابنتوبجاسٌ ة.

الـاالبتث: Facebookمراقبة تحدٌثات موقع ا (13 اط ًاٌسبا  لـحي اتؤث اس حوً اونشو اثٌنشو  ٌثواالإٌلويالبث  ي

 نسوثشو.ا

 طن السل ايإلداالا ـ  ياحوبث  يافل لً.اFacebookٌسبا  لس ياا:Facebookمراسلة   (14

 حلسوبإلالبتلل، ال ست وطًابزٌو ةافتوبٌياتسلٌاالب إلحلطوا. ٌل،ًاح حإلالب إلحلطوااالدمج: (15

 المراجع

 أوالً: الكتب العربٌة

 .ا2011ياأساسٌات التسوٌقا.فٌ ٌبا لت  يا-ا1

 ثانٌا: الرسائل العلمٌة باللغة العربٌة

يااالعالن علً مواقع التواصل االجتماعً فً االنترنت ودورها فً تنشٌط السٌاحة فً مصلرا.ا  امونًاطح البث ٌ يا- 2

ا.ا2014 سوبها وسستٌ اغٌ ا نـل ةياـسماإط  ياا  ٌيالبفنل البتإلحٌلٌيياسو تياث لل يالبلوم ةيا

 ساوبها وسساتٌ اغٌا اايدراسلة األسلس الفنٌلة الملرثرة فلً تصلمٌم اإلعلالن عللً المجللة اإللكترونٌلةا.نٌفاٌ   ث ا يا- 3

ا.ا2009ةيا نـل ةياـسماإط  يا  ٌيالبفنل البتإلحٌلٌيياسو تياث لل يالبلوم 
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