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ABSTRACT 

This research introduces the concepts of productive families and electronic marketing through social 

media as it clarifies the difference between traditional and electronic marketing by mentioning the 

advantages and obstacles of electronic marketing in general and the advantages of e-marketing through 

social media in particular. It also explains the importance of productive families and the difficulties they 

face through a given study, which is done by a questionnaire on Arabian productive families in the Republic 

of Turkey, to figure out the nature of their commercial activity and address the nature of the obstacles they 

faced while marketing their products and services through social media to show the effectiveness of social 

media in helping them achieve their goals. Moreover, this research aims to help them develop their projects 

and improve their income. Finally, it is concluded with the findings and presents the most important 

recommendations. 
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في  ةالعربي في زيادة دخل األسر المنتجة وسائل التواصل االجتماعيعبر  "دور التسويق اإللكتروني
 تركيا"

 نعمى حسن أبو غدة
 االقتصاد اإلسالمي والقانون  قسم_ معهد الدراسات العليا جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

 إسطنبول_ الجمهورية التركية
Noma.hasan.abughuddah@gmail.commail: -E 

 :الملخص

جتماعي، و التواصل اال لعبر وسائيقوم هذا البحث بداية  بالتعريف بمفهومي األسر المنتجة والتسويق االلكتروني 
توضيح الفرق بين التسويق التقليدي و اإللكتروني، و ذكر مزايا التسويق اإللكتروني بشكل عام وعوائقه إضافة إلى مزايا 

تماعي على وجه التحديد، ثم يوضح أهمية األسر المنتجة، والصعوبات التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االج
التي تواجهها عن طريق دراسة ميدانية وذلك بعمل استبيان لعينة من األسر المنتجة العربية في جمهورية تركيا، ومعرفة 

وسائل  دماتها عبرإلى طبيعة العوائق التي واجهتها من خالل تسويق منتجاتها وخ التجاري والتطرق طبيعة نشاطها 
التواصل االجتماعي، ومدى فاعلية وسائل التواصل االجتماعي في مساعدتها على تحقيق أهدافها وتطوير مشاريعها 

 وتنميتها وتحسين دخلها، وأخيرا  يختتم بالنتائج التي توصل إليها هذا البحث وأهم التوصيات.
 أسر منتجة، وسائل التواصل االجتماعي. تمويل إسالمي، قتصاد إسالمي،ا :كلمات مفتاحية

 المبحث األول:
 مقدمة البحث:أوال: 

من بعثه هللا رحمة للناس وهدى ومتمما لمكارم األخالق، وعلى آله وصحبه ومن  بسم هللا والصالة والسالم على سول هللا،
 وااله، أما بعد:

ال ي في مناكبها والبحث عن رزقه ورزق عياله، قخلق هللا اإلنسان واستخلفه في هذه األرض، وهيأ له األسباب للسع
 تعالى:

ع ل  ل ُكُم األرض ذ ُلوالا ف اْمُشوْا  ُهو   { ل ْيِه النُُّشورُ  فيالذي ج  ْزِقِه و اِ  ُكُلوْا ِمن رِ  ا و  ن اِكِبه   (.51)سورة الملك:}م 
حَّ  وع ْن ِرف اع ة  ْبِن ر اِفٍع: أ نَّ النَِّبيَّ  و اُه اْلب زَّاُر، وص  ْبُروٍر". ر  : ع م ُل الرَُّجِل ِبي ِدِه، وُكلُّ ب ْيٍع م  : أ يُّ اْلك ْسِب أ ْطي ُب؟ ق ال  ُه ُسِئل  ح 

اِكُم.  اْلح 

 االستشهاد المرجعي:
 العربية في زيادة دخل األسر المنتجة عبر وسائل التواصل االجتماعي التسويق اإللكتروني"دور  (2022) نعمى حسن أبو غدة

 .544-559ص  (،2022سنة ) (،02(، عدد )05مجلد ) واإلنسانية،، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية في تركيا"
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ى إلى تنمية األموال باستثمارها ونه ادعو  جعل ديننا اإلسالمي مقصد حفظ المال إيجادا وتحصيال من مقاصد الشريعة،و 
ا، واهتم بكرامة اإلنسان، فحث على السعي لكسب الرزق الحالل و رفع منزلة العمل والعمال و ونهى أن عن اكتنازه

يجلس اإلنسان بدون عمل ثم يمد يده للناس يسألهم المال، وقد أثنى هللا عز وجل وعلى فقراء المؤمنين ووصفهم بالعفة، 
يقول تعالى:}للفقراء الذين أحصروا في سبيل هللا ال  ب المال،فمهما اشتد بهم الحال ال يسألون الناس وال يلحُّون في طل

 (.272يستطيعون ضرباا في األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافاا{)البقرة: 
صاد، فع ْن االقتوقد وردت قصة صاحب الحلس واإلناء في السنة النبوية وكانت بمثابة درس ومنهج نبوي في التجارة و 

 : لَّم  ي ْسأ ُلُه ف ق ال  س  ل ْيِه و  لَّى اللَّهم ع  اِر أ ت ى النَِّبيَّ ص  : ب ل ى، ِحْلٌس »أ ن ِس بِن م اِلٍك أ نَّ ر ُجال ِمن  األ ْنص  ْيٌء؟ ق ال  أ م ا ِفي ب ْيِتك  ش 
ق ْعٌب ن ْشر ُب ِفيِه ِمن  اْلم   ُه و  ن ْبُسُط ب ْعض  ُه و  ا ق ال  ف أ ت اُه ِبِهم ا ، ق ال  «الحلس بساط والقعب إناء»اِء، ن ْلب ُس ب ْعض  : اْئِتِني ِبِهم 

: م ْن ي ْشت ِري ه ذ ْيِن؟ ق ال  ر ُجٌل أ ن ا ق ال  لَّم  ِبي ِدِه و  س  ل ْيِه و  لَّى اللَّهم ع  ذ ُهم ا ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ل ى آ ف أ خ  : م ْن ي ِزيُد ع  ُخُذُهم ا ِبِدْره ٍم ق ال 
ْيِن و  دِ  ْره م  ذ  الدِ  ا ِإيَّاُه و أ خ  ْيِن ف أ ْعط اُهم  ا ِبِدْره م  ت ْيِن أو ث الثاا ق ال  ر ُجٌل أ ن ا آُخُذُهم  ِدِهم ا أ عْ ْره ٍم م رَّ ق ال  اْشت ِر ِبأ ح  اِريَّ و  ط اُهم ا األ ْنص 

ِر ق ُدوماا ف ْأِتِني ا ف اْنِبْذُه إلى أ ْهِلك  و اْشت ِر ِباآلخ  اما لَّى ا ط ع  دَّ ِفيِه ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ا ِبي ِدِه ُثمَّ ق ال  ِبِه ف أ ت اُه ِبِه ف ش  لَّم  ُعودا س  ل ْيِه و  للَّهم ع 
ق   اء  و  ي ِبيُع ف ج  ر  ي ْوماا ف ذ ه ب  الرَُّجُل ي ْحت ِطُب و  ة  ع ش  ْمس  ي نَّك  خ  ِبْع و ال أ ر  اب  ع ْشر  ل ُه: اْذه ْب ف اْحت ِطْب و  ر اِهم  ف اْشت ر ى ْد أ ص  ة  د 

ْيٌر ل ك  ِمْن أ   لَّم  ه ذ ا خ  س  ل ْيِه و  لَّى اللَّهم ع  ا ط ع اماا ف ق ال  ر ُسوُل َّللاَِّ ص  ِبب ْعِضه  ا ث ْوباا و  ْسأ ل ةُ ِبب ْعِضه   ، رواه الترمذي.«ْن ت ِجيء  اْلم 
ستهلكا ودعوته ليكون عنصرا منتجا ال م من يسعى لكسب الرزق  لالحنيف لكمن هذا الحديث يتبين حث وتشجيع ديننا 

مهارات  بل قامت باستغالل ،أحدفي المجتمع وهنا تظهر مكانة األسر المنتجة وهي األسر التي قررت أال تكون عالة على 
 أفرادها في زيادة دخلها وسد عوزها وتحسين معيشتها وانتقالها من حد الفقر إلى حد الكفاف والكفاية.

رة المنصرمة شهد العالم ثورة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت غيرت المفهوم التقليدي للتجارة والتسويق، وفي األعوام األخي
 فأصبحت التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني من أهم أساليب التجارة الحديثة وأكثرها فاعلية.

مكانياتها المادية توجها ملحوظا نحو التسويق قد و  شهدت الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية على اختالف حجمها وا 
اإللكتروني، ومنها المشاريع المتناهية الصغر كاألسر المنتجة ذات رؤوس األموال المحدودة، كما استبدلت هذه األسر 

المتجر اإللكتروني" وأصبحت تروج لمشاريعها االستثمارية الصغيرة “ب الدكان الصغير بما يسمى  بسطة" أو“ال المنتجة 
 عبر اإلنترنت من المنزل.

يدور حولها محور  ومن الجدير بالذكر أن أهم منصات التسويق عبر اإلنترنت هي منصات وسائل التواصل وهي ما
 البحث األساسي.

 مشكلة البحث:ثانيا: 
من األفراد إلى مجال العمل والتسويق عبر اإلنترنت، وغدى التسويق اإللكتروني  في السنوات األخيرة السابقة لجأ الكثير

عن طريق وسائل التواصل االجتماعي من أهم وسائل التجارة المعاصرة للتجار ورواد األعمال عامة، ولألسر المنتجة 
ة ا المنطلق كانت مشكلخاصة، باعتبارهم أصحاب رؤوس أموال متواضعة، وذلك تبعا لمميزاتها وخصائصها، ومن هذ

 البحث هي السؤال التالي:
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 ركيا؟في ت العربية التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة دخل األسر المنتجة هو دور ما
 ولحل هذه المشكلة سيحاول البحث اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 تواصل االجتماعي؟ما هو مفهوم التسويق اإللكتروني عبر وسائل ال (5
 هو مفهوم األسر المنتجة؟ ما (2
 في تركيا؟ العربية ما هو دور التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة دخل األسر المنتجة (2

 أهداف البحث:ثالثا: 
 التعريف بمفهوم التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي. .5
 المنتجة.التعريف بمفهوم األسر  .2
 في تركيا.العربية  إبراز دور التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة دخل األسر المنتجة .2
 أهمية البحث:رابعا: 

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
أهمية اجتماعية فمن خالل هذا البحث يمكن التعرف على الصعوبات التي تواجه األسر المنتجة ومحاولة إيجاد  .5

حلول تساهم في معالجتها وتساعد على العمل على زيادة الدخل الذي يحصلون عليه من مشاريعهم المتواضعة 
 بل وتطويرها. ،استمراريتهاوالحفاظ على 

 بالواقعية ومبني على وجهة نظر عينة من األسر المنتجة.كون هذا البحث يتصف  .2
 .المساهمة في ترك إضافة ذات منفعة إلى األبحاث االقتصادية اإلسالمية  .2

 
 مصطلحات البحث:خامسا: 
 :لغة واصطالحا التسويقتعريف 

ق  ي(، و سوَّ ق )للمتعدِ  ق، والمفعول ُمسوَّ ق، تسويقاا، فهو ُمسوِ  ق  يسوِ  وق، البضاع ة : أوجد لها مشتري"س و ق سوَّ ن في الس 
ق مستحضراا: عرضه للبيع، أرسله إلى األسواق التجاري ة" )عمر،  وق "سو  ي إلى سرعة بيعها في الس  قام بكل  ما يؤدِ 

 (.527، ص2002
ت من اهو: "ذلك النشاط الذي يعمل على تدفق السلع والخدم اصطالحا تعددت تعاريفه، فقد عرف على أنهالتسويق أما 

 .(9م، ص2009المنتج إلى المستهلك". )كافي، 
( على أنه: "جميع أنشطة األعمال التي توجه تدفق السلع والخدمات من AMAوقد عرفته الجمعية األمريكية للتسويق )

تخطيط م بأنه: "عملية 5991المنتج إلى المستهلك النهائي أو المستعمل الصناعي" ثم أعادت تعريفه تعريفا أوسعا عام 
وتنفيذ عمليات تطوير وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات بغية خلق عمليات التبادل التي تحقق أهداف األفراد 

 .(27م، ص2055والمنشآت")المؤذن، 
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كما يمكن أن يعرف التسويق بأنه: "عملية اكتشاف رغبات وحاجات المستهلكين، وترجمتها إلى سلع وخدمات، ثم إتاحة 
 .(55م، ص2005لى أكبر عدد ممكن من المستهلكين" )بازرعة، استهالكها إ

وهو من أبرز المفكرين االقتصاديين في العالم فقد عرف التسويق كاآلتي: " الجهود التي يبذلها  Philip Kotlerأما 
جات، المنتاألفراد والجماعات في إطار إداري واجتماعي معين، للحصول على حاجاتهم ورغباتهم، من خالل إيجاد تبادل 

 .(59م، ص2052الخدمات والقيم مع اآلخرين" )عبد النبي، 
 وهذان التعريف هو األكثر دقة وشمولية من وجهة نظري.

إذا؛ من الممكن أن أقول بشكل مبسط أن التسويق: هو علم وعملية إدارية واجتماعية تهدف إلى تحقيق األرباح، وتهتم 
 بر تعريفهم بالمنتجات والخدمات، وتحفيزهم للقيام بعملية التبادل إلشباعبمعرفة احتياجات المستهلكين، ثم جذبهم ع

 حاجاتهم ورغباتهم والعمل على إرضائهم.
 التسويق اإللكتروني: تعريف

رف التسويق اإللكتروني بأنه: " االستخدام األمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل يع
إنتاجية التسويق وعملياته المتمثلة في الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات األسواق المستهدفة 

 (. 57، ص2050ء وذوي المصلحة في المنظمة" )عالق، وتقديم السلع والخدمات إلى العمال
ويعرف أيضا بأنه:" إدارة التفاعل بين الشركة والمستهلك، ضمن البيئة المتوقعة )االفتراضية(، من أجل التبادل المشترك 

 (.  440، ص2009من منافع مشتركة" )عزام، 
لتواصل مع الزبائن، ودعم وتعزيز المكانة التجارية كما يعرف أيضا على أنه" مفهوم شامل ومتكامل يتضمن اإلعالن وا

للمشروع من أجل جذب انتباه الزبائن وكسبهم، واالحتفاظ بهم وجعلهم زبائن دائمين وألطول فترة ممكنة، ويعبر كذلك عن 
 (. 105، ص2002مجموعة األنشطة التسويقية التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية وشبكات اإلنترنت" )طه، 

عرفته أيضا الجمعية األمريكية للتسويق بأنه "وظيفة تنظيمية ويمثل مجموعة من العمليات التي تهدف تحقيق االتصال  كما
دارة عالقة الزبون بالطرق التي تحقق المنافع واألهداف للمنظمة وأصحاب الحصص والتي  وتسليم القيمة إلى الزبون وا 

 (. 22، ص2051الزغبي، تتم من خالل األدوات والوسائل اإللكترونية" )
أما التعريف األمثل من وجهة نظري هو تعريف التسويق اإللكتروني على أنه: "الترويج للعالمة التجارية أو المنتج عبر 

 (.54، ص2057كل طرق ووسائل اإلعالن الرقمي للوصول إلى أهداف التسويق" )عبد الكريم، 
 وسائل التواصل االجتماعي: تعريف

ية تسمح لمستخدمي اإلنترنت بإنشاء صفحات خاصة بهم، وربطها من خالل نظام اجتماعي إلكتروني "منظومة إلكترون
مع األعضاء اآلخرين الذين لديهم نفس االهتمامات والهوايات، لتوعية وتعريف اآلخرين بالمعلومات، والمنتجات والخدمات، 

 .(125، ص2051والقضايا المختلفة" )النسور والمناصرة والزيادات، 
 التسويق اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي: تعريف
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"استخدام تلك المواقع والمدونات وأي أدوات مشاركة أخرى عبر الشبكة العنكبوتية بهدف التسويق والبيع وتقديم الخدمة 
ك أن االتجاه، ذلللزبائن، حيث أن تلك األدوات تمكن الزبون من التفاعل مع الشركات كبديل عن التسويق األحادي 

، 2057التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي، يتيح التواصل والتحاور بين الزبون والشركة بشكل مباشر" )عبد الكريم، 
 .(22-20ص 

 األسر المنتجة: تعريف
تحسين و  تم تعريف األسر المنتجة كاآلتي: هو السعي لترقية المستويات االجتماعية واالقتصادية ألسر محتاجة أو معسرة

مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية، عن طريق تطوير قدراتها لممارسة مهن بسيطة توفر لها العيش الكريم والكفاية من 
يا مشروع وطني يحمل طابعا اقتصاد ، كما تم تعريفه على أنهخالل برامج تدريبية وتأهيلية ومساعدات مالية محدودة

مكانياتها من المنزل، بما يساعد في زيادة دخلها وملء أوقات فراغها، سواء في واجتماعيا، هدفه استثمار قدرات األسر  وا 
 (. 1-4، ص2052منتج تصنعه أو خدمة تنجزها )العلوي، 

أما مفهوم اإلنتاج األسري فقد عرف على أنه: ما ينتجه أفراد األسرة الواحدة المنخفضة الدخل من مختلف المنتجات 
 (.  9، ص2059ا واالستفادة من عائدها المادي بهدف سد احتياج األسرة )الخيال، والصناعات الحرفية بغرض بيعه

مما سبق وبحسب مفهومي لمصطلح األسر المنتجة يمكن القول بأنها: هي األسر التي تستخدم مهاراتها وبراعتها في أداء 
 يتها اقتصاديا.عمل معين من المنزل، يساهم في إدرار دخل وعائد مادي لسد احتياجاتها وتحقيق كفا

 :وعينته منهج البحثسادسا: 
ي المنهج اإلحصائي والتحليلو ، الوصفي فيما يخص الجانب النظري و سوف يتم االعتماد على المنهج االستقرائي 

 واالستنتاجي فيما يخص الجانب الميداني من خالل جمع البيانات وتحليلها عن طريق إنشاء استبانة للشريحة المستهدفة.
في تركيا،  العربية من األسر المنتجة 10الباحثة أسلوب العينة العشوائية، حيث قدرت العينة المستهدفة بعدد اتبعت 

وتم إنشاء استبانة إلكترونية ونشرها عبر رابط إلكتروني في وسائل التواصل االجتماعي، وتم تلقي اإلجابات عبر 
 للتوصل للنتائج. لهاالرابط اإللكتروني وتجميعها وتحلي

 أدوات جمع البيانات:سابعا: 
ووزعت عبر اإلنترنت على عينة البحث حيث احتوى  google formsتم تصميم استمارة استبيان غوغل فورمز

االستبيان على مجموعة من األسئلة الشخصية ذات الخيارات المتعددة مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي وطبيعة 
يع األسر المنتجة وتسويقها عبر وسائل التواصل االجتماعي، ثم احتوى على المشاريع... الخ، وجزء متعلق بمشار 

سؤالين مفتوحي اإلجابة حول مميزات وصعوبات التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي حسب وجهة نظر العينة 
نشاء جداول توضح نتيجة االستبيانالمدروسة  .، وتم تفريغ البيانات يدويا وا 

 السابقة:الدراسات ثامنا: 
بعد البحث والمراجعة في حدود علم الباحثة، لم تجد دراسات سابقة ترتبط ارتباطا مباشرا بالبحث أو تغطيه بشكل كامل، 

 وهي كالتالي:، بل هناك أبحاث تغطي بعض الجوانب فيه دون األخرى 
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 الدراسة األولى:
لزيادات، بعنوان:" أثر التسويق باستخدام وسائل دراسة حال هالل بهجت النسور، اكسمري عامر المناصرة، ومحمد عواد ا

(، 120-159،)2، ع52التواصل االجتماعي على نية الشراء في األردن"، مقال في المجلة األردنية في إدارة األعمال، م
2051. 

ى و هدفت الدراسة في اختيار أثر التسويق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، من خالل بعدي محتوى الشركة ومحت
المستخدم على نية الشراء في األردن، وأهم ما توصلت له الدراسة من نتائج وجود أثر للتسويق باستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي على نية الشراء، وأوصت بأهمية تبني الشركات وسائل التواصل االجتماعي في أعمالها وبشكل خاص في 

 محتواها على مواقع التواصل االجتماعي.مجال التسويق، وتركيز جهودها في تحسين فاعلية 
 الدراسة الثانية:

دراسة قطاع الشؤون االقتصادية مركز المعلومات والدراسات، بعنوان: "آليات تطوير مشاريع األسر المنتجة وتحويلها إلى 
 .2057مشاريع تجارية"، ورقة عمل، غرفة الشرقية، 

والمشاريع من المنزل، وألقت الضوء على آليات تطوير قطاع األسر أهم ما تناولته الدراسة التعريف باألسر المنتجة 
 المنتجة والمشاريع من المنزل، ثم استعرضت متطلبات تطوير مشاريع األسر المنتجة لتكون مشاريع تجارية ناجحة.

 الدراسة الثالثة:
لدى  اقع التواصل االجتماعيدراسة عمر تيسير عبد اللطيف عبد الكريم، بعنوان: "دور التسويق اإللكتروني عبر مو 

شركات تزويد خدمة اإلنترنت )كول يو، حضارة، مدى( في تحقيق ميزة تنافسية"، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 
 م.2057

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور التسويق اإللكتروني وعناصره السبعة في التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ة اإلنترنت )كول يو، حضارة، مدى( في تحقيق عناصر الميزة التنافسية الستة، وتطرق فيها لدى شركات توزيع خدم

الباحث إلى المفاهيم األساسية للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي من خالل عرض مفاهيمه ومزاياه، وأهم أسس 
 نجاحه ومعوقاته.
 الدراسة الرابعة:

ي التحديات الجديدة للمؤسسة في عصر اإلنترنت"، بحث ف -لتسويق اإللكترونيدراسة فاطمة الزهراء عبيدي، بعنوان: " ا
 .2052(، 211-247، )ص50، ع2مجلة الحقائق للدراسات النفسية واالجتماعية، م

هدفت الدراسة إلى تناول موضوع التسويق اإللكتروني، حيث جاءت الدراسة الحالية موضحة واقع التسويق اإللكتروني 
ي تواجهها المؤسسات في عصر اإلنترنت، ومن أهم ما توصلت له الدراسة، وصف وتحديد أهم اإلمكانات والتحديات الت

 المتاحة والعوائق المفروضة والخصائص المميزة للتسويق اإللكتروني.
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 الدراسة الخامسة:
 االحتياج إلى اإلنتاج"، بحثدراسة ماجد بن سمران مزعل العلوي، بعنوان: "األعمال الحرفية ودورها في نقل األسر من 

 .2052(، خريف 52-5، )ص2، ج9ع، 59في مجلة البحث العلمي في اآلداب، م
براز اآلثار االقتصادية لبرامج األسر  هدفت الدراسة عن البحث عن مدى أثر برامج األسر المنتجة على اقتصاد األسر، وا 

 رة، المنتجة التي تقدمها جمعية بصمة التعاونية بالمدينة المنو 
إلى أسر  اآلخرين غيرومن أهم ما توصلت له الدراسة إلى أن برامج األسر المنتجة من أسر تعيش على اإلعانة من 

تعتمد على نفسها برامج األسر المنتجة تستطيع تحسين مستوى معيشة األسر ومعالجة البطالة، ومن أهم التوصيات التي 
 تعريف بها وبأهميتها وا عطائها الفرص وتذليل الصعاب لها.أوصت بها الدراسة، التسويق لألسر المنتجة وال

 الدراسة السادسة:
دراسة هدى أحمد الخيال، بعنوان: الفرص التسويقية إلنتاج األسر المنتجة ومقترحات تنميتها دراسة ميدانية لألسر المنتجة 

، جامعة 2،ع5دراسات وبحوث تطبيقية، م-في المملكة العربية السعودية"، بحث محكم، المجلة العلمية للخدمة االجتماعية
 .2059أسيوط مصر،

هدفت الدراسة إلى رصد الفرص التسويقية والصعوبات التي تواجه األسر المنتجة في تسويق منتجاتهم، باإلضافة للخروج 
 ةبمقترحات حول الحد من هذه الصعوبات، للحصول على آلية يتم من خاللها بناء شراكات بين القطاعات الحكومي

واألهلية المعنية ببرامج التنمية المحلية بما يساعد على فتح منافذ تسويقية إلنتاج األسر السعودية منخفضة الدخل، 
وأوضحت النتائج إلى وجود فرص تسويقية وخاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو 

صالت وتوزيع المنتجات، وأوصت الدراسة بإنشاء جهة حكومية الصعوبات التي تواجه هذه األسر وهي مشكلة الموا
لالهتمام بالمشاريع الصغيرة واألسر المنتجة، وأوصت أصحاب األسر المنتجة باالهتمام  بالتدريب وتحسين المنتج 

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق.
 الدراسة السابعة:

وسائل التواصل االجتماعي كأداة تسويقية معاصرة ودورها في نجاح إدارة دراسة شريف مراد، فرحات صفا، بعنوان: " 
 .2059(، ديسمبر52-5، )ص59، م5العالقة مع الزبائن"، بحث محكم في مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير،ع

رة العالقة مع اح إداهدفت الدراسة إلى معرفة الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل االجتماعي كأداة تسويقية في نج
الزبائن، وتناولت المفاهيم األساسية إلدارة العالقة مع الزبائن، وذلك من خالل عرض مراحل تطورها، مفهومها، مكوناتها، 
مستوياتها وأهدافها الرئيسية، ثم تناولت المفاهيم األساسية للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي ومزاياه، أهم األسس 

نجاحه وأهم معوقاته. وعرضت بعض االستراتيجيات التي يجب أن تطبقها المؤسسات من أجل ضمان  التي تمكن من
تحقيق أهداف إدارة العالقة مع الزبائن، وأهم ما توصلت له تمكن وسائل التواصل االجتماعي كأداة تسويقية معاصرة ، 

ح يثق بالمؤسسة، وتوصلت إلى أن التسويق الناجمن تحقيق العديد من المزايا و أهمها: أن الزبون يبدي رأيه، يستمع و 
فريق تسويق  يقوم على مجموعة من األسس، أهمها: وضع خطة استراتيجية دقيقة ووجود عبر وسائل التواصل االجتماعي
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جيدا وتنويع األدوات التسويقية والمعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومن أهم توصيات الدراسة  مؤهل ومدرب
 مال األدوات التسويقية التقليدية والحرص على تنويع مواقع التواصل االجتماعي، ووضع كل العروض الجديدةعدم إه

 عليها إضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتفاعل مع الزبائن عبرها.
 الدراسة الثامنة:

 ل خير هللا ناصر بن عبد هللا، بعنوان: "أثر وسائل التواصل االجتماعي على، عادعبد هللادراسة فايزة خير هللا ناصر بن 
 دراسة تطبيقية على بعض المشروعات الصغيرة"، بحث-كفاءة وفاعلية المشروعات الصغرة والمتوسطة في دولة الكويت

 .2020رسما-(، يناير209-211، )ص7م، 20، 29محكم في مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين إعالنات وسائل التواصل االجتماعي على كفاءة وفاعلية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في دولة الكويت، وركزت على هذه العالقة من حيث وسائل التواصل االجتماعي ونوعها وا عالناتها ومضمون 

ل كمتغير تابع، وأهم ما توصلت له وجود ارتباط وتأثير بين وسائل التواصإعالناتها وكفاءة وفاعلية المشروعات الصغيرة 
 مضمون إعالناتها وكفاءة وفاعلية تلك المشروعات. االجتماعي، نوعها، إعالناتها،

وأهم ما أوصت به إنشاء منصة وطنية لوسائل التواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، وصقل مهارات 
 المشروعات وأوصتهم بتطبيق استراتيجيات تسويقية وترويجية عبر مزايا إعالنات وسائل التواصل االجتماعي.أصحاب هذه 

 المبحث الثاني: الجانب النظري: 
 (:858، ص8102)عبيدي،  الفرق بين التسويق اإللكتروني والتقليديأوال: 

 فيكون في عدة جوانب:في التسويق اإللكتروني والتقليدي المضمون واحد، أما االختالف 
 من حيث اآللية، يتم التسويق التقليدي وفق آلية معقدة، بعكس التسويق اإللكتروني الذي يتم وفق آلية بسيطة. (أ

في التسويق التقليدي، عملية التبادل تتمحور حول المسوقين فقط أي تبدأ بهم وتنتهي بهم، وبيدهم زمام السيطرة،  (ب
ئن والعمالء هم من بيدهم زمام العملية فهم يحددون رغباتهم والعروض التي أما في التسويق اإللكتروني الزبا

تشبع احتياجاتهم واألسعار المالئمة لهم، ومن هذا المنطلق أطلق على التسويق اإللكتروني مصطلح )التسويق 
 المعكوس(.

ي تم اختصار هذه اإللكترونفي التسويق التقليدي يتم االعتماد في الترويج على منافذ التوزيع، أما في التسويق  (ت
اإلجراءات، وأصبح الترويج يتم عن طريق مواقع إلكترونية للشركات عبر اإلنترنت، وأدى بالتالي إلى انخفاض 

 األسعار تبعا لزيادة المنافسة كما أدى لزيادة المبيعات.
 ثانيا: أهم مزايا التسويق اإللكتروني:

في كفة المشتري، فباستطاعته سواء كان فردا أو مؤسسة، أن يتصفح  إن أهم خاصية لإلنترنت أن ميزان القوى أصبح
الكثير من المواقع اإللكترونية بكبسة زر واحدة، مما زاد من حدة المنافسة، وجعل أصحاب المشاريع يسعون جاهدين 

 .(45-40، ص2004)نصير،  للحصول على اهتمام المشتري وتكوين عالقة جيدة معه
 :(212، ص2059)عبيدي، أهم مزايا التسويق اإللكتروني ما يلييمكن القول بأن من و 
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 استطاعة الوصول إلى المستهلكين في بيئة خالية من المنافسة. (أ
 الدقة في استهداف المستهلكين. (ب
 إمكانية التحاور مع المستهلكين بشكل مستمر. (ج
 أداء المعامالت بشكل إلكتروني بتكلفة منخفضة مقارنة بالتسويق التقليدي. (د
يات البيع تتم بانسيابية عن طريق االتصال المباشر بين المنتج والمستهلك النهائي دون الحاجة إلى عمل (ه

 االعتماد على أساليب التوزيع التقليدية.
 القدرة على تحديث قائمة المنتجات وتغييرها بسرعة فائقة. (و
 متابعة معامالت البيع وما يتبعها. (ز
 ساتهم التسويقية.القدرة على معرفة تصرفات المنافسين وسيا (ح
 توزيع كل من منتجات المعلومات والبرمجيات عبر اإلنترنت بسرعة هائلة. (ط
 القيام بالتغذية العكسية عن طريق إجراء استطالع أراء الزبائن والمستهلكين. (ي

 :(852، ص8102)عبيدي،  أهم تحديات وعوائق التسويق اإللكترونيثالثا:
عمال من خالل التسويق اإللكتروني وتطويرها يحتاج إلى إحداث تحوالت التحديات التنظيمية، إذ أن النهوض باأل (أ

جذرية وأساسية في هيكلية ونظام الشركة األساسي لدمج األنشطة التسويقية التقليدية باإللكترونية بما يتناسب مع 
 التطورات والفورات التقنية الحديثة المستمرة والمتجددة.

ألنٌ إقامة المواقع اإللكترونية تحتاج إلى تصميم وتطوير مستمر تحت أيدي  ارتفاع تكلفة إنشاء موقع إلكتروني، (ب
ثارة اهتمامهم، )وهذا ماال نجده في  مختصين حتى تكون على درجة من الجودة التي تتيح لها جذب المستهلكين وا 

جميع منصات وسائل التواصل االجتماعي  إنوسائل التواصل االجتماعي وهو ما يتعلق به هذا البحث، حيث 
 مجانية، وال يكلف إنشاء حساب فيها أي قيمة مادية(.

عوائق اللغة والثقافة ومن هنا تتبين أهمية ترجمة النصوص إلى لغات يفهمها الزبائن والعمالء، ومراعاة الفروقات  (ج
 الثقافية والتقاليد للمجتمعات.

التبادل اإللكتروني قد تكون محكومة ببعض المعلومات التي تخضع السرية والخصوصية وخاصة أن عمليات  (د
 للخصوصية كطلب االسم والبريد اإللكتروني ... الخ.

طريقة الدفع اإللكترونية، وذلك ألن التحويالت المالية ووسائل السداد اإللكترونية هي ركن أساس في التجارة  (ه
 ي جلب ثقة العمالء.اإللكترونية لذلك وجب استخدم برمجيات آمنة تساهم ف

وجود القوانين والتشريعات الضرورية لحماية الحقوق الفكرية وحقوق النشر، والتي تعد ركنا هاما في تنظيم عمليات  (و
 التسويق اإللكتروني. 

 رابعا: الركائز الخمس التي ترتكز عليها وسائل التواصل االجتماعي:
 (: 1، ص2059)مراد وصفا، ز ركائ سعلى خميرتكز مصطلح وسائل التواصل االجتماعي 
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أ( المشاركة: وذلك بإتاحة األدوات التي تجعل المستخدمين يساهمون ويتفاعلون ويبدون آرائهم، مما يؤدي إلى إزالة 
 الحواجز بين الجمهور المتلقي ووسائل التواصل االجتماعي.

يع لمعلومات والمشاركة والتعاون بين الجمب( االنفتاح: وذلك لعدم وجود أي حواجز للدخول، بل تتم إتاحة التبادل في ا
 دون استثناء.

ج( المحادثة: بعكس وسائل التواصل التقليدية التي قد تعتمد على نقل الرسائل أو اإلعالم، فإن وسائل التواصل 
 االجتماعي ترتكز على الحوار واالستماع.

 وسائل التواصل االجتماعي تقوم بإنشاء مجتمعات متشابهة في الميول واالهتمامات والمصالح. إند( المجتمع: حيث 
وسائل التواصل االجتماعي تعنى بالربط بين شبكات االتصال التابعة لمقدم الخدمة أو بينه  إنه( الربط البيني: حيث 

 وبين آخرين عن طريق الروابط والمواقع وغيرها.
 عبر وسائل التواصل االجتماعي: مزايا التسويق خامسا:

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي جزءا مهما في حياة األفراد والمجتمعات، وأصبحوا يمضون أوقاتا طويلة في تصفحها 
 (.212، ص2020والتسوق عن طريقها )فايزة بن عبد هللا وناصر بن عبد هللا، 

لومات حول موضوع معين، ووسيلة شراء منتجات أو خدمات، تعد وسائل التواصل االجتماعي طريقة سهلة الكتشاف المعو 
 أو للبحث عن فرص للعمل، أو حتى لمجرد التصفح ال غير.

ن أهم ما يميز وسائل التواصل االجتماعي عن غيرها من شبكات اإلنترنت أنها تمكن المستخدمين من االبتكار والتحكم  وا 
تواصل االجتماعي بجماهيرية بين األفراد ألنها تجعلهم قادرين على بالمحتوى والتفاعل معه ونقده، كما تحظى وسائل ال

جعل الشركات تولي أهمية لمواقعها عبر وسائل التواصل االجتماعي، وتسعى جاهدة  التفاعل وتبادل المعلومات، وهذا ما
يجاد الطرق للتفاعل معهم حت وسائل فقد أصب، لترويج منتجاتها عبرها، كما تسعى لبناء عالقات جيدة مع عمالئها، وا 

القنوات اإلعالنية حيث وجد المعلنون أن هناك عدة طرق لترويج ما يشاؤون عبر وسائل  التواصل االجتماعي تقوم مقام
ُتعرف به وتتميز بعالمتها التجارية، ومنتجاتها وخدماتها، وتعتبر  التواصل االجتماعي، كإنشاء محتوى خاص بالشركة،

تشارا وشيوعا من طرق التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي، إذ أن  إنشاء محتوى للشركة هذه الطريقة أكثر الطرق ان
على وسائل التواصل االجتماعي أصبح ظاهرة اجتماعية منتشرة على نطاق واسع تسمح  باتصال متعدد االتجاهات بين 

 .(2051ور والمناصرة والزيادات، )النسالعمالء والمنتجين والتي تتيح إتمام العمليات التسويقية على أكمل وجه
 تلى ثبو إوفي إحدى الدراسات التي أوردتها من ضمن الدراسات السابقة، توصلت الباحثة بعد قيامها بدراسة إحصائية 

وبين المشروعات  صحة العالقة اإلحصائية المعنوية بين وسائل التواصل االجتماعي نوعها وا عالناتها ومضمون إعالناتها
 الكويت.توسطة بدولة الصغيرة والم

كما تبين أن هناك ارتباط أساسي وجوهري بين وسائل التواصل االجتماعي وتحسين أداء الشركات والمشاريع الصغيرة، 
حيث كان لها أثرا كبيرا في تحقيق هذه المشاريع ألهدافها والمساهمة في مرونة أدائها ألعمالها وأنشطتها، كما عززت 
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ي المشاريع والعمالء والذي يعتبر من أهم االستراتيجيات التسويقية، إضافة لتعزيز األداء التنافس التواصل والترابط بين هذه
 (.2020فايزة بن عبد هللا وناصر بن عبد هللا، ) المشاريعومخرجات 

، 2057)عبد الكريم،  كاآلتي ومن الممكن تلخيص أهم مزايا وخصائص التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي
 :(25ص

الزبائن شركاء حقيقيون في الحوار وتقديم النقد واالقتراحات والتعليق على المنتجات والخدمات ولديهم إمكانية التعبير  (أ
 عن آرائهم بحرية تامة.

يكون الزبون على اطالع دائم بالمستجدات الخاصة بأنشطة المشاريع وكل ما تنشره حساباتها على وسائل التواصل  (ب
اقي المشتركين والعمالء من ثناء أو انتقاد أو تجارب مما يساعد في تكون الصور الذهنية االجتماعي، وما ينشره ب

 قرارات الزبائن بالشراء أو عدمه. عن المنتجات أو الخدمات ويؤثر بشكل مباشر في اتخاذ
اء بين و عنصر الثقة الذي يمكن أن ينشأ عبر تصفح وسائل التواصل االجتماعي ودوره في تغيير سلوك المستهلك، س (ج

 الزبون والزبون اآلخر عند إبداء رأيه أو كتابة تعليقه، أو بين الزبون والمؤسسة عندما تصف منتجاتها وتسوق لها.
 :وعوائقها أهمية األسر المنتجة سادسا:

حداث الوظائف وفرص العمل،  تعتبر األسر المنتجة تعتبر من أهم محركات النمو االقتصادي، ألنها تساهم في ابتكار وا 
وتسهم في تعزيز الصادرات ودعم الناتج المحلي وتسهم في تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي على المستوى الكلي 

 .(1، ص2052)العلوي،  والجزئي
اتفق المختصين الذين يعملون في المشاريع  وبحسب دراسة دعمتها وزارة الشؤون االجتماعية في المملكة العربية السعودية،

لى حد متوسط إشباعا ماديا ساهم في انتشالهم من الصغيرة  لألسر المنتجة، أن هذه المشاريع حققت لألسر المنتجة وا 
 . (21، ص2055)الطريف،  الضوائق المالية وحسن من دخلهم وساهم في تحقيق استقاللية اقتصادية لهذه األسر

لها دور إيجابي مهم في االقتصاد الوطني  كما أكدت دراسة أخرى أن مشروعات األسر المنتجة والصناعات الحرفية
 .(1، ص2059)الخيال،  وتساهم في خفض البطالة والفقر وتمكين المرأة اقتصاديا وتحسين جودة المعيشة

مركز المعلومات والدراسات في المملكة العربية السعودية، فإن األهمية -وبحسب دراسة أجراها قطاع الشؤون االقتصادية
قطاع الشؤون االقتصادية مركز المعلومات ) يلييع الصغيرة من المنزل يمكن اختصار أهمها فيما االقتصادية للمشار 

 :(4، ص2059ت، والدراسا
 توفير فرص عمل والحد من البطالة وآثارها السلبية والمساهمة في عملية توازن التنمية. (أ

 الرئيسي كأم ومربية. دعم للمرأة ووسيلة الكتسابها الدخل بما ال يتعارض وال يؤثر على دورها (ب
تسهل الطريق أمام الشباب من الجنسين في البدء بأعمالهم الحرة  إنهالالتجاه إلى األعمال الحرة، حيث  خطوة (ج

ومشاريعهم التجارية بتكاليف منخفضة، وكذلك المتقاعدين وذوي االحتياجات الخاصة وكل من يرغب بالمساهمة 
تمع والمشاركة في تشغيل عجلة التنمية االقتصادية، إضافة إلى توفير في العملية اإلنتاجية من جميع فئات المج
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فرص العمل لذوي الدخل المحدود من األسر المنتجة ولمن يرغب في تحسين مستواه المعيشي واالنتقال من االحتياج 
 إلى اإلنتاج.

عف التمويل تسويقية، تتمثل في ضو تدريبية و المعوقات التي قد تواجه األسر المنتجة بشكل عام هي معوقات مجتمعية  أما
 .(1، ص2059 2)الخيال، وعدم توفر رأس المال الالزم ونقص الخبرة التنظيمية وصعوبة التسويق

 وسيتم التعرف على أهم الصعوبات والمعوقات التسويقية التي تواجهها األسر المنتجة حسب وجه نظر العينة المدروسة.
 المبحث الثالث: الدراسة اإلحصائية:

 جداول االستبيان:أوال: 
من األسر المنتجة العربية في تركيا، وتم إنشاء استبانة إلكترونية ونشرها عبر رابط  10قدرت العينة المستهدفة بعدد  

 إلكتروني في وسائل التواصل االجتماعي، وتم تلقي اإلجابات عبر الرابط اإللكتروني وتجميعها وتحليلها للتوصل للنتائج.
 أفراد العينة حسب الجنس.: توزيع 0 .3

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %21 15 أنثى
 %51 9 ذكر

 %500 10 المجموع
من أفراد العينة من  %21م، يتضح من خالل الجدول أن 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 منها من الذكور. %51اإلناث و
 : توزيع أفراد العينة حسب العمر.8 .3

 النسبة المئوية التكرار العمر
 %1 2 20أقل من 

 %2232 20 20-20من 
 %4137 22 40-20من 
 %232 1 10-40من 
 %137 4 10-10من 

 %0 0 10أكثر من 
 %500 10 المجموع
الجدول أن أغلب أفراد العينة المدروسة م، يتضح من خالل 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 20من أفراد العينة، وأقل نسبة هي لمن هم أقل من  %20عاما بنسبة  20-20و، عاما40-20تتراوح أعمارهم بين 
 من أفراد عينة البحث.  %0عاما فنسبتهم معدومة  10أما من أعمارهم أكثر من  %1عاما بنسبة 

 وى التعليمي.: توزيع أفراد العينة حسب المست3.  3
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 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %537 5 أساسي
 %1 2 متوسط
 %2137 51 ثانوي 
 %1537 25 جامعي

 %51 9 دراسات عليا
 %500 10 المجموع
أن أغلب أفراد العينة المدروسة  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 .%21ثم يليه التعليم لثانوي بنسية  %15حصلوا على التعليم الجامعي بنسبة 
 : توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية.2 .3

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية
 %2137 51 أعزب/عزباء
 %1232 45 متزوج/ة
 %537 5 أرمل/ة
 %232 2 منفصل/ة
 %500 10 المجموع

أن أغلب أفراد العينة المدروسة من  م، يتضح من خالل الجدول2025إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو المصدر: 
 . %1232المتزوجين أو المتزوجات بنسبة 

 .توزيع أفراد العينة حسب طبيعة النشاط االستثماري : 1 .2
 النسبة المئوية التكرار طبيعة النشاط االستثماري 

 %2537 49 تجاري 
 %5232 55 خدمي
 %500 10 المجموع

من العينة  %2537أن نسبة  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 
 فقط يعملون في مشروع ذو نشاط خدمي. %5232المدروسة تعمل في مشروع ذو نشاط تجاري، ونسبة 
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: توزيع أفراد العينة حسب عمر المشروع6 .   

 النسبة المئوية التكرار عمر المشروع
 %20 52 أقل من سنة

 %4232 21 سنوات 2من سنة إلى 
 %5137 50 سنوات 1سنوات إلى  2من 

 %50 1 سنوات 1أكثر من 
 %500 10 المجموع
أن غالبية العينة المدروسة أعمار  من خالل الجدولم، يتضح 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 سنة.لمن أعمار مشاريعهم أقل من  %20، تليها نسبة %4232سنوات بنسبة  2مشاريعهم تتراوح من سنة إلى 
 : توزيع أفراد العينة حسب عدد األشخاص في األسرة الذين يساهمون في المشروع.7. 3

 النسبة المئوية التكرار وعالمشر  عدد األشخاص في األسرة الذين يساهمون في
5 22 1232% 
2 57 2232% 
2 7 5537% 

 %137 4 2أكثر من 
 %500 10 المجموع
أن عدد أفراد األسرة الذين يعملون  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 المدروسة. من العينة %12في المشروع هو شخص واحد فقط بنسبة 
 : توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كانت األسرة تعتمد على مشروعها كمصدر دخل وحيد.2 .3

 النسبة المئوية التكرار هل تعتمد أسرتك على هذا المشروع كمصدر دخل وحيد؟
 %21 15 ال
 %51 9 نعم

 %500 10 المجموع
يتضح من خالل الجدول أن غالبية العينة المدروسة من  م،2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 .من العينة المدروسة %21األسر المنتجة ال يعتمدون على مشروعهم اإللكتروني كمصدر دخل وحيد وذلك بنسبة 
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 : توزيع أفراد العينة حسب اللغة التي يسوق للمشروع بها.2.  
 %500النسبة المئوية الجديدة  %510النسبة المئوية  التكرار تسوق لمشروعك ب

 %1534 %9232 19 العربية
 %5932 %2537 59 التركية

 %5232 %20 52 اإلنجليزية
 %500 %510 91 المجموع

أنه تم طرح سؤال اختياري متعدد  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 
 510÷( 500×إجابة، وتبعا لتحليل االستبيان وا عادة حساب النسب عن طريق المعادلة )سمع إمكانية اختيار أكثر من 

 %1534يتضح من خالل الجدول أن أكثر لغة تم التسويق بها للمشاريع في العينة المدروسة هي اللغة العربية بنسبة 
 .%5232تليها اإلنجليزية بنسبة  %5932تليها التركية بنسبة 

 العينة حسب توفر خدمات الشحن. : توزيع أفراد01 .3
 النسبة المئوية التكرار تتوفر خدمات الشحن لمنتجاتك

 %2232 20 داخل مدينتك فقط
 %20 52 داخل دولتك

 %4137 22 لجميع دول العالم
 %500 10 المجموع
النسبة األكبر من العينة ( أن 50)الجدول م، يتضح من خالل 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبيان مايو 

 .%41.7المدروسة توفر خدمات التوزيع والشحن لجميع دول العالم بنسبة 
 مساهمة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة أرباحهم من وجهة نظرهم. : توزيع أفراد العينة حسب00 .3

 النسبة المئوية التكرار يساهم التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في زيادة أرباحك
 %1232 22 أوافق بشدة
 %2537 59 أوافق
 %5232 2 محايد
 %537 5 ال أوافق

 %0 0 ال أوافق بشدة
 %500 10 المجموع
أن نسبة موافق بشدة وموافق كانت  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

 .العينة المدروسة وهي نسبة كبيرة من 21%
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 : توزيع أفراد العينة حسب مساهمة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي08 .3

 في انتشار منتجاتهم من وجهة نظرهم.
 النسبة المئوية التكرار يساهم التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في انتشار منتجاتك

 %1131 24 أوافق بشدة
 %21 25 أوافق
 %232 1 محايد
 %0 0 ال أوافق

 %0 0 ال أوافق بشدة
 %500 10 المجموع
م، يتضح من خالل الجدول أن نسبة موافق بشدة وموافق كانت 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

 .وهي نسبة كبيرة جدا من العينة المدروسة 9531بمجموع 
 : توزيع أفراد العينة حسب فاعلية كل من منصات وبرامج التواصل االجتماعي في التسويق لمشروعهم اإللكتروني.03 .3

 %500النسبة المئوية الجديدة  %52732النسبة المئوية  التكرار منصات وسائل التواصل االجتماعي
 %42 %2037 41 إنستغرام
 %29 %1434 25 فيسبوك
 %039 %532 5 يوتيوب

 %539 %2.1 2 سناب تشات
 %5237 %2135 20 واتس أب
 %237 %7 4 تيك توك
 %039 %532 5 لينكد إن
 %539 %231 2 تلغرام
 %0 %0 0 تويتر
 %500 %52732 507 المجموع

م، تم طرح سؤال اختياري متعدد مع إمكانية اختيار أكثر من 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 
 يتضح من خالل الجدول 52732÷( 500×إجابة، تبعا لتحليل االستبيان وا عادة حساب النسب عن طريق المعادلة )س

 %42أن أكثر منصة من منصات التواصل االجتماعي فاعلية من وجهة نظر العينة المدروسة هو برنامج إنستغرام بنسبة 
 يليها باقي برامج التواصل االجتماعي. %5237أب بنسبة  يليها الواتس %29يليها الفيسبوك بنسبة 
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: توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كان مشروعهم اإللكتروني الذي يسوقونه عبر وسائل التواصل االجتماعي يحقق لهم العائد 05 .3
 المرجو والمتوقع.

 النسبة المئوية التكرار مشروعك اإللكتروني يحقق العائد المرجو والمتوقع:
 %232 2 أوافق بشدة
 %2232 57 أوافق
 %40 24 محايد
 %2232 54 ال أوافق

 %1 2 ال أوافق بشدة
 %500 10 المجموع
من العينة المدروسة  %40أن نسبة م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

تسوقه عبر وسائل التواصل االجتماعي يحقق لها العائد المرجو ذات رأي محايد أحول أن مشروعها اإللكتروني التي 
أما مجموع من ال يوافقون وال  %2531والمتوقع ومجموع نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة على أنه يحقق العائد المرجو 

 .%2232يوافقون بشدة فهم بنسبة 
 لذي يسوقونه عبر وسائل التواصل االجتماعي.: توزيع أفراد العينة حسب ما يحقق لهم مشروعهم اإللكتروني ا06 .3

 النسبة المئوية التكرار مشروعك يحقق لك
 %2537 52 الكفاية )مستوى معيشة مقبول(
 %7232 47 الكفاف )الحد األدنى للمعيشة(

 %500 70 المجموع
أن النسبة الكبرى تعتقد أن مشروعها  م، يتضح من خالل الجدول2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

والنسبة األقل تعتقد أنه  %7232اإللكتروني التي تسوقه عبر وسائل التواصل االجتماعي يحقق لها حد الكفاف بنسبة
 ،ةالرفاهيوهذا يدل على أن مقدار الدخل الوارد من مشاريعهم اإللكترونية ال يحقق لهم  %2537يحقق لها الكفاية بنسبة 

 األدنى لمتطلبات المعيشة.بل الحد 
 : توزيع أفراد العينة حسب أثر جائحة كورونا على مشروعهم اإللكتروني.06.  3

 النسب المئوية التكرار لجائحة فايروس كورونا أثرا:
 %5131 50 إيجابيا
 %40 24 محايدا
 % 4234 21 سلبيا

 500 10 المجموع
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أن النسبة األكبر من العينة المدروسة  م، يتضح من خالل الجدول2025مايو المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة 
يعتقدون أن  %40تليها نسبة  %4234تعتقد أن لجائحة فايروس كورونا أثرا سلبيا على مشروعهم اإللكتروني بنسبة 

ن الجائحة أثرت بشكل وهي النسبة األقل التي تعتقد أ %5131الجائحة ليس لها أي تأثير سلبي أو إيجابي تليها نسبة 
 إيجابي.

 : توزيع أفراد العينة حسب الترويج للمشروع بمقابل مادي.07 .3
 النسبة المئوية التكرار هل سبق أن روجت لمشروعك من خالل اإلنترنت بمقابل مادي؟

 %41 27 نعم
 %11 22 ال

 %500 10 المجموع
م، يتضح من خالل الجدول أن النسبة األكبر من العينة المدروسة 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

 بل اعتمدت على وسائل التسويق والترويج المجانية. %11لم تقم بالترويج لمشروعها بمقابل مادي وذلك بنسبة 
 : توزيع أفراد العينة حسب وسائل الدفع المتاحة في المتجر اإللكتروني.02 .3

 النسبة المئوية التكرار ي:متجرك اإللكترون وسائل الدفع المتاحة في
 %5137 50 التحويل البنكي المسبق
 %5137 50 الدفع نقدا عند االستالم

 %1537 27 كل ماسبق
 %4.9 2 غير ذلك
 500 10 المجموع
العينة من  %5137( أن نسبة 52م، يتضح من خالل الجدول )2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 

 اعتمدت على أسلوب الدفع نقدا عند االستالم، %5137المدروسة اعتمدت على أسلوب التحويل البنكي المسبق، ونسبة 
اختارت إجابة غير ذلك والتي  %439التي اعتمدت األسلوبين معا، أما النسبة المتبقية  %1537والنسبة األكبر وهي 

 تمثلت في اإلجابات التالية:
 حال الزبون أتى ليشتري مباشرة.الدفع نقدا في -
 الدفع عن طريق منصة أيضا.-
 لتجهيز الطلب وتسديد المبلغ عند إشعار الشحن. )عربون( دفعة صغيرة-
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 : توزيع أفراد العينة حسب دور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة دخل األسر المنتجة.02 .3

 النسبة المئوية التكرار زيادة دخل األسر المنتجة؟برأيك، هل وسائل التواصل االجتماعي لها دور في 
 %2131 12 نعم/ بالتأكيد/طبعا

 %50 1 أحيانا/نوعا ما/في بعض األحيان/من الممكن/نعم لكن على حسب/نعم لكن تدعم فقط
 %537 5 ال أعرف/محايد

 %537 5 ال
 %500 10 المجموع

م، يتضح من خالل الجدول وعبر طرح سؤال ذا إجابة مفتوحة 2025المصدر: إعداد الباحثة من بيانات االستبانة مايو 
وحساب النسب يدويا أن النسبة األكبر من اإلجابات تعتقد أن التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي مطلقا له دور 

 في زيادة الدخل.
 نتائج االستبيان:طبيعة السلع والخدمات التي تسوقها األسر المنتجة الخاضعة للدراسة حسب ثانيا: 

 تم طرح سؤال ذا إجابة مفتوحة على العينة المدروسة وهو اآلتي:
 ماهي السلع أو الخدمات التي تسوقها في مشروعك؟

وتنوعت اإلجابات كالتالي: بيع الكتب والقرطاسية، تقديم خدمات التحرير والكتابة، تقديم دروس أونالين، مجال التصوير، 
الطبخ وصنع الحلويات وتصميم وصنع قوالب الكيك، بيع األواني المنزلية ومستلزمات  ة،أعمال يدوية وحرفية متنوع

ألعاب أطفال، تنسيق هدايا وتنظيم حفالت، بيع األلبسة والعطور واألحذية والحقائب، بيع منتجات و الديكور، بيع هدايا 
 التجميلية والعطور، تقديم خدمات غسيل المفروشات والسجاد.

ات التسويق عن طريق اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي برأي األسر المنتجة الخاضعة للدراسة وذلك إيجابيثالثا: 
 حسب نتائج االستبيان:

 تم طرح سؤال ذا إجابة مفتوحة على العينة المدروسة وهو اآلتي:
 ؟ووسائل التواصل االجتماعي برأيك، ماهي أهم إيجابيات التسويق عن طريق اإلنترنت

 جابة عن هذا السؤال وأعدت صياغة اإلجابات وتوصلت للنتائج التالية:تمت اإل
المتاجر اإللكترونية هي منصات فعالة تقوم مقام المتجر التقليدي في عرض المنتجات والخدمات وتعريف  (أ

 المستهلكين بها.
 توفير فرص عمل عبر اإلنترنت. (ب
 إلغاء الحدود المكانية والزمانية. (ج
 ل إلى أكبر عدد من المستهلكين.االنتشار السريع والوصو  (د
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انخفاض التكاليف مقارنة بالمتجر التقليدي حيث ال يحتاج المتجر اإللكتروني إلى مقر عمل أو موظفين، وبالتالي  (ه
 يوفر الكثير من المصاريف اإلدارية والتنظيمية والتسويقية.

 التفاعل بين البائع والمشتري وبناء الثقة المتبادلة بينهما. (و
 العالقات بين األفراد سواء بين المنتج والمستهلك أو بين المنتجين وبعضهم البعض.بناء  (ز
 التعرف على جديد السوق ومواكبة التطورات. (ح
الحصول على مزايا العمل من المنزل وتحقيق الراحة للنساء خاصة، دون التأثير على دورهم كأمهات ومربيات  (ط

 وربات منازل.
التسويق عن طريق اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي برأي األسر المنتجة  معوقات وصعوبات وتحدياترابعا: 

 الخاضعة للدراسة وذلك حسب نتائج االستبيان:
 تم طرح سؤال ذا إجابة مفتوحة على العينة المدروسة وهو اآلتي:

 في حال وجود تحديات وعوائق واجهتك في مشروعك اإللكتروني، اذكر أهمها.
 السؤال وأعدت صياغة اإلجابات وتوصلت للنتائج التالية: تمت اإلجابة عن هذا

 قلة السيولة النقدية. (أ
 .ضعف الخبرة التقنية (ب
 قوانين وخوارزميات المنصات إللكترونية المتغيرة والتي تجعل الوصول للجمهور محدودا. (ج
 ازدياد المنافسة وكثرة المنافسين. (د
 قلة تفاعل الكثير من المستهلكين اإللكترونيين. (ه
 .احتكار السوق من طرف بعض المستوردين (و
 مشاكل في الشحن والتوزيع. (ز
 فترات اإلغالق الكامل بسبب جائحة كورنا. (ح
 .عائق اللغة (ط
 عائق الثقة بين الزبون والبائع. (ي
 قلة الزبائن وصعوبة الوصول إلى المستهلكين بالنسبة للمشاريع المبتدئة. (ك
 ع في المشروعات.بعض القوانين واألنظمة المحلية التي تعيق التوس (ل
 إرجاع السلع من قبل الزبائن. (م
 قلة فاعلية اإلعالن والترويج المدفوع بمقابل مادي. (ن
 ضعف القوة الشرائية والوضع االقتصادي العام بسبب جائحة فايروس كورونا. (س
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 النتائج:
 .يالتعليم الجامع شهادة من حملةمعظم أصحاب مشاريع األسر المنتجة من النساء، من الفئة العمرية الشابة، و  (5
زيادة دخولهم للمساهمة  معظم أصحاب مشاريع األسر المنتجة من المتزوجين، الذين يعملون من المنزل بهدف (2

 في مواجهة ظروف المعيشة ومصاريف األسرة.
 معظم مشاريع األسر المنتجة تعود لفرد واحد فقط من أفراد األسرة. (2
 د.لدخل األسر المنتجة وليست مصدر دخل وحي يإضاف مشاريع األسر المنتجة تعمل كعنصر داعم (4
 ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في انتشار المشاريع ووصولها لجميع دول العالم. (1
 في إنشاء مشاريع جديدة لألسر المنتجة خالل السنوات الثالث األخيرة.المستمر التزايد  (1
 يغلب النشاط التجاري على طبيعة مشاريع األسر المنتجة. (7
 كونه تسويقا مجانيا.وسائل التواصل االجتماعي أهم مميزات التسويق عبر  (2
 .فاعلية واستخداما في تسويق مشاريع األسر المنتجةالمنصات االنستغرام هو أكثر  (9

 .وال الرفاهية مشاريع األسر المنتجة تحقق حد الكفاف لألسر وال تحقق حد الكفاية (50
 .ر المنتجةاألس كورونا أثر سلبي على مشاريعلجائحة  (55
 ها.دخلزيادة للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي دور مهم في زيادة أرباح األسر المنتجة و  (52
لغاء حدود الزمان والمكان. (52  ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في زيادة فرص العمل وتقليل التكاليف وا 
 .ر األسر المنتجةالتي تؤثر على استمرارية وتطو هناك الكثير من العوائق التقنية والتمويلية والقانونية والتسويقية  (54

 التوصيات:
توصي الباحثة األسر المنتجة بتركيز جهودها في تطوير محتواها وزيادة فاعليته التسويقية على وسائل التواصل  (5

 االجتماعي.
 توصي الباحثة بالتوعية بأهمية مشاريع األسر المنتجة ودورها المهم في التقدم االقتصادية. (2
وتقديم خطط تمويلية تساهم في تمكين أصحاب هذه المشاريع  اإلسالمية إلى دعم األسر المنتجة المصارف دعوة (2

 اقتصاديا.
إزالة العوائق التي قد تتسبب في الحد من تمويل المصارف لألسر المنتجة، بل يجب عليها دعوة الحكومات إلى  (4

 سر المنتجة ودعمها.أن تشجع المصارف بحوافز وتساندها بمخصصات لتمويل هذه األ
 التقليل من العوائق التنظيمية والقانونية التي تقيد عمل االسر المنتجة. تقديم التسهيالت و دعوة الحكومات إلى  (1
توفير منظمات مزودة بقواعد بيانات ومراكز تدريبية وتقنية لتهيئة األسر المنتجة لجعلها قادرة على إنشاء مشاريعها  (1

 لتحقيق دخل جيد يجعلها تعيش في كفاية ورفاهية. والحفاظ على استمراريتها
 قائمة المصادر والمراجع:

 . المكتبة األكاديمية.الدقي. القاهرة.5. طالتسويق ةإدار  (.2005با زرعة. محمود صادق. ) .5
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(. "أثر وسائل التواصل االجتماعي على 2020)ناصر. بن عبد هللا. فايزة خير هللا ناصر. وعادل خير هللا  .2
دراسة تطبيقية على بعض المشروعات -وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويتكفاءة 

 .209-211(: 29)7الصغيرة". مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية: 
نية دراسة ميدا-(."الفرص التسويقية إلنتاج األسر المنتجة ومقترحات تنميته2059الخيال. هدى أحمد. ) .2

دراسات وبحوث -جة في المملكة العربية السعودية. المجلة العلمية للخدمة االجتماعيةلألسر المنت
 (.2)5:تطبيقية

. دار الكتاب 5ط .اإللكتروني: منطلقات نظرية وتطبيقات عملية ناإلعال (.2051الزغبي. علي فالح. ) .4
 الجامعي. العين. اإلمارات.

المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة في الضمان االجتماعي". (. "فعالية 2055الطريف. غادة عبد الرحمن. ) .1
 وزارة الشؤون االجتماعية. المركز الوطني للدراسات والتطوير االجتماعي.

 الفكر. اإلسكندرية. مصر. ر. دااإللكترونيةالتسويق باألنترنت والتجارة  (.2002طه. طارق. ) .1
تسويق اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي (. "دور ال2057عبد الكريم. عمر تيسير عبد اللطيف. ) .7

لدى شركات تزويد خدمة اإلنترنت )كول يو، حضارة، مدى( في تحقيق ميزة تنافسية". رسالة ماجستير، 
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