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 مقدمة
ا علة   التطةوير أضحت المعرفة ثروة دائمةة األثةر ولقد          ثةروة ال تنبةم مةادام العقةل ال قةري قةادر 

مةةق قةةيم للمنتجةةا  وهةةو مةةا اعلاةةا عةةامال  فعةةاال  فةةي بنةةا  اقتصةةاد الةةدول لمةةا تبةةي    والتطةةوير االبتكةةار 

علةة  قةةدرة العقةةول علةة  الثةةروة يتوقةة   هةة   االقتصةةادية التةةي تلبةةع للمسةةا  التطةةوير  ومةةق ثةةم ف  تةةا 

وهةةو مةةا ترتةةم عليةة  لاةةور مصةةطل  اقتصةةاد  واسةةتثمارها ابتكارهةةا  وعلةة  تجديةةدها  وعلةة  تحسةةيناا  

 ال ي يعتمد عل  المعرفة كمحرك أساسي للنمو االقتصادي. المعرفة 

السةيما وسةائل  المعرفةة حد أهةم التحةديا  التةي توااة  اقتصةاد أ المعرفة الستثمار في وسائل  قر ولعل ا

ا لما تعرضت ل  عل  مدى العقود الماضية لثورا  وتطورا  هائلة أثر   اإلعالم علة  اقتصةاديا    ظر 

الة ي يقةوم فةي  االقتصةاد   األمر الة ي اعةل مواك تاةا ضةرورة حتميةة لاة ا النةو  مةق بقكل عام اإلعالم

 وأسالي اا.قر المعرفة ع ر ه   الوسائل بقت  أ واعاا أساس  عل   

سنحاول مق خالل ه   الورقة ال حثية تحديد مدى التوافق بيق معايير اقتصاد المعرفة    وفي ضو  ما تقدم

  خالةة ووسةائل التوالةل االاتمةاعي بصةورة  علة  واة  العمةوم اإلعةالموأوا  االستثمار في وسةائل 

شةرا  التةي يمكةق تصةني   مةق   والمؤوخصائصة   م اةوم اقتصةاد المعرفةة :وذلك مق خالل التطرق إل 

لنعةر  بعةدها   وأوا  االستثمار باةا  اإلعالم  ثم اال تقال إل  العالقة بيق اقتصاد المعرفة ووسائل خاللاا

  التي سةنحاول كة لك تماعيعق لاور مواقع التوالل االاالتي أثمر  اإلعالم وعل  الثورة الرقمية في 

ايةدا  لتحديةد حت  يتسن  لنا تط يق معايير اقتصةاد المعرفةة علياةا  تم  أهميت و عرض أوا  االستثمار باا

 .مدى التوافق بيناما

 

 مفهوم اقتصاد المعرفة

  خرى قد تتداخل معة أعدة مصطلحا   تعري  م اوم اقتصاد المعرفة أن  ميز بين   وبيق مق المام ق ل    

القتصةادية الم نيةة علة  المعلومةا عن  بط يعة القةرارا  اوال ي ي    ""اقتصاد المعلوماتمق بيناا  
1
ذلةك   

لناحية االقتصةادية فةي المعرفةة ألن الناحية االقتصادية في المعلوما  تكمق في الكق  عناا وحمايتاا  أما ا

فتكمق في إ تاااا وفي أ قطة التعلةيم والتةدريم والةتعلم الملحقةة باةا وإ تةا  المعرفةة هةو  قةاي تلقةائي يت ةع 
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يةتتي  تيجةة لل حةل العلمةي الة ي هةو  قةاي متعمةد يقةود إلة   يةادة   قايا آخر  وال يكون متعمةدا  إال عنةدما

. تصادي ال ي ال يمكق أن يجري إال بطريقة متعمدةالملزون المعرفي  عكس النقاي االق
2
 

ا  و هناك الة ي ين ةع مةق  knowledge-based economy االقتصاد المبني على المعرفة مصطل  أيب 

فاو يعت ر مرحلة متقدمة مق  اا في األ قطة اإل تااية ل  تط يقإدراك مكا ة المعرفة والتكنولوايا والعمل ع

االقتصةةةاد المعرفةةة ي  أي أ ةةة  يعتمةةةد علةةة  تط يةةةق االقتصةةةاد المعرفةةة ي فةةةي ملتلةةة  األ قةةةطة االقتصةةةادية 

جتمع "معلوماتي"مواالاتماعية في مجتمع يمكق القول بت   
3
. 

االقتصاااد االفتراضااي، واالقتصاااد الرقمااي، و ،اإلنترناا كاقتصاااد  هةة ا فبةةال  عةةق عةةدة مصةةطلحا  أخةةرى

ر فةي كليتاةا إلة  وهي تسميا  عةدة تقةي  االقتصاد الشبكي واقتصاد الالملموساتولكتروني، االقتصاد اإلو

لم اةوم تستلدم بطريقة مت ادلة  األمر الة ي يجعةل تحديةد تعرية  اةامع مةا ع  وفي الغالم اقتصاد المعرفة 

نظريق بعد عل  تعرية  موساي ال احثيق والا طالق ا مق عدم إاما  أ اآلن   غير ممكق حتاقتصاد المعرفة 

 :سنحاول عرض عدد مق ه   الم اهيم ل اواحد  

اقتصةاد اديةد فرضةت  يائ ةة اديةدة مةق األ قةطة المرت طةة " : ة بت التقرير االستراتيجي العربايفقد عرف   

 ."أهم مالمح  التجارة االلكترو ية بالمعرفة وتكنولوايا المعلوما  ومق

: ذلةةك االقتصةةاد الم نةةي أساسةةا  علةة  إ تةةا  و قةةر بت ةة التعاااون والتنميااة االقتصااادية  منظمااةفيمةةا عرفتةة   

 والمعلوما .واستلدام المعرفة 

االقتصاد ال ي يعتمةد علة  اكتسةال المعرفةة وتوليةدها و قةرها واسةتثمارها  : "فيعرف  بت   لدوليالبنك ا أما

 ."ب اعلية لتحقيق تنمية اقتصادية وااتماعية متسارعة

فةر  مةق العلةوم  : "خلةص إلة  أ ة الة ي  Swanstrom Edward  فلةدينا ال ةاحثيق وفيما يلص تعري ةا  

األفراد  والمنظما   والمجتمع عق يريق دراسةة  ظةم إ تةا  وتصةميم األساسية  يادف إل  تحسيق رفاهية 

المعرفة ثم إاةرا  تن ية  التةدخال  البةرورية لتطةوير هة   الةنظم. ومةق ااةة أولة  يولةد هة ا ال ةر   مةاذ  

 ظرية مق خةالل ال حةل العلمةي. ومةق ااةة ثا يةة فاةو يطةور األدوا  العمليةة والتقنيةة التةي يمكةق تط يقاةا 

 4 ."  العالم الواقعيم اشرة عل

مةة  وهنةاك تعريةة  يقةةرن اقتصةةاد المعرفةة باقتصةةاد المنتجةةا  ال كيةةة  أي أن هة   المنتجةةا  هةةي بعةة  مال

اقتصةةاد المعرفةةة القةةائم علةة  تكتةةل المعلومةةا  وتراكماةةا فةةي ااةةا  الكم يةةوتر الةة ي يقةةوم بةةدور  بتحليلاةةا 
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  5.الراشدوتنسيقاا ليتعاي  مع أحداث الواقع بما يتناسم معاا تماما. كما يتعاي  معاا اإل سان 

ا باعت ار ما ينطةوي علية  مةق اسةتلدام كثية  للمعرفةة فةي القيةام بالنقةايا  االقتصةادية وفةي عر  وي   ف أيب 

وتطورها و موها. ويقصد بة  أيبةا  االقتصةاد المتميةز بنسة ة عاليةة مةق الولةائ  الكثي ةة المعرفةة   توسعاا

  .6ل المعرفي أو ال كري تكون أك ر مق  س ة رأس المال المادي س ة رأس الما باإلضافة إل  أن

 ةت  عةق التقةدم المعلومةاتي  ذلةك االقتصةاد الة ي": هةو اقتصااد المعرفاةن مق خالل ما س ق يمكننا القول بةت

 يقةكل فية  الحادث في أعقال العصر الصناعي  تمثل في  المعرفة الجز  األعظم مق القيمة المبافة  حيةل

ك الرئيس لعملية النمو المسةتدام ولللةق الثةروة وفةرص التولية  فةي  إ تاااا وتو يعاا واستلداماا  المحر ِّ

االتصال  قطة اال طالق األساسية بالنس ة اعت ار تكنولوايا المعلوما  و يقوم عل  أساس فاوالمجاال .  كل

 كة لك  لتصةنيع "المعرفةة " عنصةر وحيةد فةي العمليةة اال تاايةة والتي يتم مق خاللاا استلدام المعرفة ك  ل 

  7مجةاال  تسةويق هة ا المنةت و رصوفة اإل تةا سةاليم أوتحةدد التكنولوايةا   كمنت  وحيد في ه ا االقتصاد

يعرف بالمعرفة الصريحة التي تقتمل عل  قواعد ال يا ا  والمعلومةا   بحيل تقكل ه   المعرفة )سوا   ما

وال رمجيا  وغيرها  أو المعرفة البمنية التي يمثلاا اإلفةراد بل ةراتام ومعةارفام وعالقةاتام وت ةاعالتام  

   8."ئيسا  لثروة المجتمع ورفاهيت مصدرا  ر

 

 معرفةخصائص اقتصاد ال

  والتةي ورد  فةي األدبيةا  السةابقة  ل ال د  في ت صيل اللصائص التي تميز اقتصةاد المعرفةة ق

يتعيق علينةا اإلشةارة إلة  اللصةائص الثابتةة واألساسةية للمةورد األساسةي الة ي يمثةل رأس المةال فةي هة ا 

  كما هو الحال بالنس ة للموارد كو اا )ال تن د  و)ال تقِّل  و)ال ت حتكرتتميز ب فالمعرفة النو  مق االقتصاد؛

  مةق التةي ت تقةر إلة  المةوارد الط يعيةة  الصيق وتةايوانو ق دول شرق آسيا كاليابانوهو ما مك    9الط يعة

  الل ةةرا  الصةةناعيةو باالعتمةةاد علةة   قةةل وتطةةوير المعرفةةة  اعةةتال  قمةةة األسةةام االقتصةةادية الصةةاعدة

 .االست ادة مق الرب  ال ي ي وق بتشواي أرباح الثروا  الط يعيةو

 : 10فيرى أن خصائص اقتصاد المعرفة تتمثل فيما يلي  Galbreath بالنس ة ل 
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  العولمةGlobalization. 

  التكي  الموسع لموافقة رغ ا  الزبائقMass Customization 

 والماارا  الكوادر  تقليل Staff/Skill Shortage 

  التركيز عل  خدمة المستالكCustomer Services Emphasis 

  "خدمة "اللدمة ال اتيةService Self-Service 

  التجارة اإللكترو يةElectronic Commerce 

 : 11فيرى أن اقتصاد المعرفة يتميز بما يلي "الخضيري"أما 

 التةي تةدخل فةي كةل  قةاي  وفةي كةل  الحاجة إليه والرغبة والطلب علاى منتجاتاه المعرفياة تجدد

عمةةل  وفةةي كةةل ولي ةةة وبقةةكل متصةةاعد إلةة  دراةةة يمكةةق القةةول باسةةتحالة قيةةام  قةةاي مةةا بةةدون 

 المعرفة.

 بةوااا سةوا   باالسةتعمال أو باالحت ةال  بةل  وا ديادهةا وعةدمو موهةا  تجدد المصادر المعرفية 

 ر الزمق وتعدد االستلدام تزداد المصادر المعرفية وتتراكم مجاالتاا.بمرو

 

فةي االسةتراتيجية التةي أعةدتاا  التخطاي  بالمملكاة العربياة الساعوديةو وزارة االقتصاادمق ااتاةا  قامةت 

 :12 واالقتصاد القائم عل  المعرفة  بتحديد خصائص اقتصاد المعرفة فيما يلي مجتمع المعرفةللتحول إل  

 عل  قوى عاملة ذا  إ تااية عالية ومستوى تعليمي رفيع. االعتماد -0

 ية.االرت اي الوثيق بمصادر المعرفة العالم -2

 داة الرئيسة ل عاليات . ل تقنية المعلوما  واالتصاال  األتقك -2

 .ااتماعية مح  زة وااذبة للمواهم )الوينية والعالمية توافر بيئة  -4

 ارت ا   صيم ال رد مق الدخل الويني. -1

 

 باقتصاد المعرفة اإلعالمعالقة 

  وثيق ةا بتكنولوايةا المعلومةا  ارت ايةا   يةرت ط  اهيم المتعددة القتصاد المعرفة اميتب  للعيان مق خالل ال

 اإلعةالمالتةي أحةدثت بةدورها ثةورة فةي  واالتصةاال  وأ   لم يكق ليتوااةد باألسةاس لةوال ثةورة المعلومةا  

. فالتجارة كا ةت أولة  األ قةطة التةي اسةت اد  مةق خةدما  الجديد" اإلعالماور ما يسم  ب  "ترتم علياا ل

ال  واستغاللاا في إبرام الص قا  واإلعالن والتةروي  والتسةويق والحصةول علة  لتعزيز االتصا اإل تر ت

 .المعلوما  عق المنافسيق حول العالم
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نيةا  الصةناعية التةي في العصر الحديل واحةدة مةق أقةوى ال  اإلعالمية أو لناعة اإلعالمتعت ر الصناعة و

  بةل أيبةا فةي هة ا اائلةة التةي تسةتثمر فياةاألمةوال ال  ومصدر قوتاا يكمق ليس فقةط فةي تلةك اعرفاا العالم

األ ظمةة  اهيةك عةق التطةورا  الجماعةا  والحكومةا  والتتثير اللطير ال ي تلع ة  علة  مسةتوى األفةراد و

 .13شدة تتثيرهااليوم والتي تزيد مق فاعليتاا و المتالحقة والتقنيا  المعقدة التي تقادها

 خالةد الحلةوةالتةي يعرفاةا الةدكتور  "اإلعةالماقتصةاديا  يعةرف ب ة  " اإلعةالماقتصادي لوسائل  هناك اا م

أ اةا تط ةق م ةادل علةم االقتصةاد علة   بمعنة ة  يةاإلعالمالدراسا  دراسة تجمع بيق علم االقتصاد و" بت اا

فاةةي تقةةرح كيةةة  تعمةةل الظةةروف االقتصةةادية علةة  توايةة  عمةةةل  المجتمةةع يةةة فةةي اإلعالمالمؤسسةةا  

وفقةا  لل ةرص  القةرارا   وكي ية اتلاذ ياإلعالموالمحتوى ية في يريقة إ تاااا لل رام  اإلعالمالمؤسسا  

  14.تواااااوالتحديا  االقتصادية التي 

سائل اإلعالم مةق  احيةة االختصاص ال ي يدرس كل ما ل  عالقة بتمويل و"بت    ساام القجيريفيما تعرف  

  الاةدف اةل إدارتاةا إدارة اقتصةادية  ااحةةيةة مةق أاإلعالم والمصةروفا  للوسةيلة  اإليةرادا  لرأس المةا

 15."وإ جاحاا اقتصادياي مستمر اإلعالممناا إبقا  المقرو  

ألن تكل ةةة  ربمةةا القةةديم  اإلعةةالملةةم يكةةق مثةةارا فةةي أشةةكال  اإلعةةالمأن موضةةو  اقتصةةاديا   يجةةد ال احةةل

علية  فقةد كةان و ال حةل تكةق شةيئا يسةتحق  والتل زيةون لةمق ل اختةرا  الط اعةة ثةم اختةرا  الراديةو  اإلعالم

أمةا اليةوم فة ن االهتمةام  عةدا   القةديم يغلةم علة  مةا اإلعةالماالهتمام بالقكل المثالي أو محتوى الرسالة فةي 

 .ية يق  إل  اا م االهتمام بمبمو اا كت ا بكت اإلعالم وبتكل ة الرسالةبالقكل المادي 

الحاضر كان  تيجة عدة عوامةل و بيق الماضي اإلعالمتحول شكل االهتمام بوسائل  تجدر اإلشارة إل  أنو 

  : 16يلي  للص أهماا فيما

  اإلعالمالنمو السريع لصناعة. 

  اإلعالمضلامة االستثمارا  في مجال. 

  كةان لاةا أثرهةا ال اعةل فةي اسةتمرار  لتةي اللقاراتةلاور القةركا  المتعةددة الجنسةيا  أو العةابرة

بلوغاا مستويا  قياسية فةي التطةور بسة م التمويةل المةدفو  مةق هة   اإلعالم والعديد مق وسائل 

 AOL ) : يةة الك ةرى مثةلاإلعالممريكيةة مق بةيق هة   القةركا   جةد القةركا  األو .القركا 

Time Warner – Viacom – Disney- News corporation...) 

 دخول الحكوما  في ه ا النقاي االقتصادي, 

  س  اإلعالم)تعقد  قاي وسائل  اإلعالملعوبة مقاكل اال تا  في    

                                                 
 مدو ة األستاذة  رابط االيال   2101  مام بوسائل اإلعالم من منظور اقتصاديمدخل تمهيدي حول بداية االهت وهي ة  بو ي ي  13
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 االتصال الجديدةو تكنولوايا  المعلوما ) ثورة االتصال  

 

 اقتصاد المعرفة تصنيف معايير

تحديةد أبةر   يمكةق االقتصةاد مق خالل مرااعة األدبيا  السابقة التةي تناولةت دراسةة هة ا النةو  مةق 

ة داراةة تنةدر  ال احثيق عل  أن هناك فئا  رئيسة ات ق أغلمحيل   القتصاد المعرفةالمعايير و المؤشرا 

 :  17 أال وهي المؤشرا  تحتاا ه   

 :مؤشر البحث والتطوير 

تقكل بيا ا  األبحاث والتطوير المؤشرا  األساسية القتصاد المعرفة  حيل يتم استلدام مؤشريق 

  هة   األبحةاث تلبةع لاةابحاث والتطةوير وفريةق العمةل المسةتلدم أساسييق هما: الن قا  الملصصة لأل

 .دوليةمن  مدة يويلة لعملية امع منظمة ومعيارية لل يا ا  مما يسم  ب ارا  تحاليل ديناميكية ومقار ا  

 مؤشر التعليم والتدريب : 

طويرها خالة فةي لةل ويركز عل  أهمية الموارد ال قرية في عمل النقايا  االقتصادية وتنميتاا وت    

اقتصاد المعرفة وما يتبمن  مق تقنيا  متقدمة  وتسم  المؤشرا  القائمة علة  ال يا ةا  المتعلقةة بةالتعليم 

 خالل العملية الرسمية للتعليم. المكتس ةال قري   رأس المالوالتدريم بتقييم المعارف والماارا  أو )

ل  مق تتثير م اشر عل  ثورة التكنولوايا والمعرفة مق  ويعد ه ا المؤشر عل  دراة عالية مق األهمية لما

حيةةل  يةةادة  سةة ة المتلصصةةيق فةةي مجةةاال  المعرفةةة الملتل ةةة وبالتةةالي  يةةادة اإل تاايةةة  كمةةا أن مؤشةةر 

 التعليم والتدريم يسم  بتقديم الملزون واالستثمار في رأسمال ال قري.

  :مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ر  قر تكنولوايا المعلوما  واالتصاال  عل  قةدر ك يةر مةق األهميةة خالةة مةع تةزامق ي عد مؤش

الوقةةائع  حيةةل التقةة  االقتصةةاد القةةائم علةة  المعرفةةة بقاعةةدة تكنولوايةةة مالئمةةة وهةة ا مةةا أدى إلةة  تعزيةةز 

خيةرة مقترك بيق ا دهةار النقةايا  المكث ةة فةي المعرفةة واإل تةا  و قةر التكنولوايةا الجديةدة  ولاة   األ

 في االقتصاد  وهي: ثالثة تتثيرا 

 . أ اا تسم  بدر أرباح إ تااية خالة في مجال المعالجة  التلزيق وت ادل المعلوما 

  تعز  تكنولوايا المعلوما  واالتصاال  الجديةدة لاةور وا دهةار لةناعا  اديةدة مةثال: وسةائل

  ية...الخ.المتعددة  التجارة اإللكترو ية  الجداول اإللكترو اإلعالم

  أ اا تحل عل  اعتمةاد  مةاذ  تنظيميةة ألةلية باةدف اسةتلدام أفبةل لإلمكا يةا  الجديةدة لتو يةع

 و قر المعلوما .
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وقةةد وضةةع مةةؤتمر األمةةم المتحةةدة للتجةةارة والتنميةةة لتكنولوايةةا المعلومةةا  واالتصةةاال   مجموعةةة مةةق 

تصةةاال  بةةيق ال لةةدان  وهةة ا اسةةتنادا  إلةة  المؤشةةرا  تتةةي  بنةةا   القةةدرا  فةةي تكنولوايةةا المعلومةةا  واال

مجموعةةة مةةق المعةةايير التةةي بموا اةةا تتةةي  لصةةا عي القةةرار والسياسةةة اسةةتن اي سياسةةا  مناسةة ة ومالئمةةة 

 لوضع خطط عمل مستق لية.

 

  اإلعالماالستثمار في وسائل 

عةةد اإل تةةااي باةةا بال و مؤسسةةا  اقتصةةادية يةةرت ط ال عةةد االقتصةةادي اإلعةةالمألةة حت وسةةائل 

ية كيا ا  اقتصادية يةتحكم اإلعالمبحكم كون ه   المؤسسا   األساس ي ال ي يستادف مستالكا في اإلعالم

 –المعلنةون و القةرا  –يعد الجماور المسةتالك و أ قطة ه   الكيا ا و قرارا و ال عد االقتصادي في سلوك

الل مةا خةمةق و يةار المةواد الم بةلةاختو الل تحديةدخةأحد العوامل المامة في التةتثير فةي هة   الكيا ةا  مةق 

 .عل  حد سوا  اإلعال يةو يةاإلعالميدفعو   في مقابل اللدمة 

األول يتمثةل فةي ال عةد الة ي يتعلةق بمبةمون الرسةالة  ملتل ةيق:يةة هةدفيق اإلعالمللمؤسسةا   وعلي  أل  

ل واألسس التي يقوم دعم الم اد اإلخ ار يتبمق عددا مق األهداف ال رعية يمكق حصرها في: و يةاإلعالم

 اإلمتةا  مسةتنير الثقةافي و قةر الةوعي السياسةي لتكةويق رأي عةام و رفع المستوى ال كةري المجتمع علياا 

 أمةا الاةدف الثةا ي فاةو يتمثةل فةي ال عةد الة ي يتعلةق بتحةول الصةحافة إلة  لةناعة لاةا متطل اتاةا التروي .و

: التاليةةةةةيقةةةةمل مجموعةةةةة األهةةةةداف ال رعيةةةةة و بالتةةةةالي ارت ةةةةاي بقائاةةةةا بالةةةةدخولو أدواتاةةةةا المكل ةةةةةو

بما يبمق عائدا استثماريا عل  رأس المال يك ل لاةا االسةتمرار فةي تقةديم خةدماتاا وتحقيةق  الربحية تحقيق

يةة ومتابعةة اإلعالماالستقالل المالي بما يبمق لاا االستقاللية التامة في خدمةة رسةالتاا  ية اإلعالمرسالتاا 

 18.ة الصحافةالتطور السريع في تقني

الصدد يؤكد ال ع  أهمية الرب  ك عد اقتصادي ل  تتثير  الك ير عل  ه   الصناعة حيل  وفي ه ا

مةق الكلمةا  التةي  أخةرى فةي ذلةك شةتن أي لةناعة  شةت اا  اإلعةالملم تعد كلمةة الةرب  فةي مجةال لةناعة 

فالرب  هو مقياس اإل تااية ومقياس لمةدى تحقيةق الصةناعة لاةدفاا  الماضي يلجل مناا المر  كما كان في 

 .19ولدورها في المجتمع
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 الجديد اإلعالموسائل ار استثم

  حاولت المؤسسا  بقةت  تواااتاةا اتية  والتحول إل  العصر الرقميبعد حدوث الط رة المعلوم

 التةي تت ةع شةركا  أو المواقاع المؤسسااتيةتحقيةق االسةت ادة القصةوى منة   فظاةر  و مواك ة ه ا التطةور

المسةةاعدة علةة  بيعاةةا أو و الن عناةةاعةةاإلو تقةةدم معلومةةا  حولاةةا لةةدعم منتجاتاةةا أو خةةدماتااو مؤسسةةا 

 .20 ترويجاا

ةا للةزو ا  والتةي تعت ةر سةوق  E-Commerceكترونياة التجارة اإللولار  ك لك مواقع  ار  تعةرض م توح 

تةةةداول و سةةةرعة  قةةةرو اإلعال يةةةةلزوارهةةةا  مسةةةتغلة مزايةةةا قلةةةة التكل ةةةة  اإللكترو يةةةةخةةةدماتاا ومنتجاتاةةةا 

ةا    Amazonحققت شركة  تاريليا؛  21إلحداث ثورة في عالم التسوق  المعلوما  عل  س يل المثةال أرباح 

  واستمر  حت  أل حت 022622ر عام مليون دوال 06  بلغت اإل تر تمق م يعا  الكتم ع ر 

مةر الة ي ي سةر اسةتمرار ا دهةار هة ا األ مق القركا  الك رى في مجةال التجةارة اإللكترو يةة 

وتطورها بتطور الوسيلة التةي تسةتلدماا  اإللكترو يةالنو  مق التجارة حت  وقتنا ه ا وتعدد المتاار 

  souq.comقةوك كوسةيط بةيق المسةتلدميق لعةرض منتجةاتام وبيعاةا مثةل فظاةر  بعة  المواقةع التةي ت

توفير و في عرض محتويا  السلعة اإللكترو يالتي تستغل ال با   المواقعوغيرهم مق   eBayو jumiaو

 .توليل المنتجا  إل  المستالكو بل  امكا ية الدفع ع ر ال طاقا  ال كية

  فقامةت اإللكترة ةيإل  استغالل ال بةا   مد  بع  الصح   حيل عالمواقع اإلخبارية ك لك كما لار 

تةي  افسةت فيمةا بعةد ال اإل تر ةت  سةاعدتاا فةي تطةوير محتواهةا باسةتلدام تقنيةا  كترو ية لااإلسخ ب  قا   

وقد ساهم هة ا النةو  فةي   ليس لاا ألل ورقي إلكترو ية  األمر ال ي استت ع  لاور لح  النسخ الورقية

أهمية ه   المواقع وقاموا باالسةت ادة  والمستثمرون حيل أدرك المعلنون  سسا  الصح يةتحقيق أرباح للمؤ

 اإلعال يةةعلة  المسةاحا   عال ةاتامإ  لعةرض اسةتقطال الجمةاهيرقدرتاا عل  و مق ارت ا  معدل  ياراتاا

 .المتاحة لدى ه   المواقع

ا  ولةوال  إلة  مو المتسةار  تطور الورغم  تعةدد واقةع التوالةل االاتمةاعي   ولاةور وسةائل أكثةر تطةور 

ومق   بقدرتاا عل  ا ل المستلدميق ة ظ الت محتن المواقع االخ ارية ما إال أ  المتاحة اإلعال ية الوسائل

" )التابعةةةة NBC Universalيةةةة األميركيةةةة "اإلعالمثةةةم اةةة ل المسةةةتثمريق  فقةةةد أعلنةةةت المجموعةةةة 

ا عق استثمار Comcast Corporationل "  0,1ة التةي تحظة  بنحةو مليون دوالر في شرك 211"  مؤخر 
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" هةي Century Fox 21  كمةا أن مجموعةة "23مليار مقاهدة شاريا  لمقايع ال يديو المنقةورة التةي ت ثاةا 

 Mashable". 24" هي مق بيق ممولي "Time Warner" و"Vice Mediaمق بيق المستثمريق في "

 

خةالل  الحاليةة والمتوقعةة دوالر أمريكةي اإل تر ت بالمليةارعل  ش كة  اإلعال ا  يوض  عائدا   4شكل ) 

2102  :2102 25  

 

 التواصل االجتماعي شبكاتاالستثمار في 

 "يوتيةةةةول"و "تةةةةويتر"و  وك"مواقةةةةع التوالةةةةل االاتمةةةةاعي ك ةةةة "فيستزايةةةةد معةةةةدل اسةةةةتلدام  مةةةةع

ايا التةي تتمتةع باةا استغالال  للمز  الت تت المؤسسا  التجارية إل  محاولة االست ادة  غيرهاو جرام""ا ستو

ا ل ةاض تكل تاةا كوسةيلة إعال يةة وتسةويقية  و مةق سةرعة تلقةي راةع الصةدى الجمةاهيري   تلك المواقةع

مةق  وقيةاس مةدى النجةاح فةي أي حملةة إعال يةة وتحديةد  قةاي البةع  والقةوة فياةافبال  عق ساولة تقييم 

األهةداف  اة   الحمةال   وغيةر ذلةك مةقتواي  أو تحديد التو يع الجغرافي للقرائ  المقصةودة بو  خاللاا

والتي ت دو لع ة التحقيق عند استلدام الوسائل التقليدية  حينما كا ت يوما تن ق م الغ يائلة للقيام بتبحاث 

                                                 
 and-release/nbcuniversal-http://www.nbcuniversal.com/press- 2101اغسطس  02بيان اعالمي   ان بي سي يو ي رسال   23

investment-strategic-announce-buzzfeed   2106مارس  2  تاريخ االيال 
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أهم التتثيرا  االقتصادية لوسائل التوالةل وعلي  يمكق تلليص  . 26عل  آرا  الجماور  السوق والتعرف

 فيما يلي  :  االاتماعي

  التوا   حو اقتصاد المعرفة عل  حسال اقتصاد السلع واللدما. 

  ي للوضع الواقعي لالقتصادالتحول  حو االقتصاد االفتراضي أو االقتصاد الموا. 

 تغير وسائل التروي  لمصلحة مواقع التوالل االاتماعي. 

 ت د ل اعتمادية التجارة  حيل أل   المستالك شريكا  فاعال  في تحديد موال ا  السلع المطلوبة. 

 ا تقار السلع العابرة للحدود ب بل وسائل التوالل االاتماعي. 

 27تالكيق والمستثمريق  مق خالل وسائل التوالل االاتماعيالتعامل مع العمال  والمس. 

" الرائدة  Forresterترى "فوريستر   ئل التوالل االاتماعيلوسا االستثماريةوللتتكيد عل  ه   المزايا 

بحاث السوق ك لك أن الق كا   االاتماعية لار  أكثر قوة في بنا  العالمةا  التجاريةة  والعالقةا  أفي 

األمر ال ي حةول هة   المواقةع إلة    28 أ ظمة إدارة عالقا  العمال  بااو مق مواقع المؤسسا  ذاتاا

وهةو مةا   يةةواإلعالم ساحة إعال ية باألساس فطغت قيمتاا التجارية علة  قيمتاةا االاتماعيةة

  عال يةة شةرعيةإاتمةاعي تمثةل مواقةع مواقةع التوالةل االدفع أحد محللي األسةواق إلة  القةول بةتن 

 سةل اير علية  ثللمستلدم دون التةتماماما هو إيجاد الطريقة المثل  لعرض اإلعالن المناسم ولكق التحدي أ

29. 

 

 اإلعالن في وسائل التواصل االجتماعي 

If you are not paying for the product, the product is you 

 المنت  هو أ تف لم تكق تدفع لقا  المنت   إن

 

ا  وسةةائل التوالةةل  التسةةويق ع ةةرو بقةةكل عةةام  اإللكترو ةةيبةةيق أوسةةاي التسةةويق  تتةةردد هةة   المقولةةة كثيةةر 

كةان البةد مةق اسةتغالل هة ا   فمةع تزايةد قبةا  الوقةت علة  هة   المواقةع  االاتماعي عل  وا  اللصوص

ولةةار  قةةاي المسةةتلدميق عةةامال    المسةةتثمريقو مسةةتلدميااو الوقةةت بقةةكل يعةةود بةةالن ع علةة  مؤسسةةياا

                                                 
ية اإلدارية، معهد اإلدارة العامة السعودي، ، مجلة التنمهل تغير شبكات التواصل االجتماعي توجهات االقتصاد واإلدارة ؟عيد  مروى محمد    26

 هــ 7341ربيع اآلخر، 
مركز اإلمارا  للدراسا   ، ل االجتماعي ودورها في التحديات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوكن وسائل التواصالسويدي  امال سند   27

 .2102ة  دبي   وال حوث االستراتيجي

 The rise o social network, 2010 , http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/06/35.aspx 28  
29 How Do Social Media Companies Like Facebook and Twitter Make Money? , Oct , 20, 

http://www.marketoracle.co.uk/Article42647.html10 
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اعي تسةتتار مقلتةي المسةتلدم بحيةل يمكةق القةول بةتن مواقةع التوالةل االاتمة  مستادفا  يةتم رلةد  رسةمي ا

تستلدم "فيس بةوك" فةي تقريرهةا المقةدم إلة  هيئةة األوراق الماليةة   فعل  س يل المثال  اإلعال ا لمقاهدة 

ممةا   30متوسةط العائةد لكةل مسةتلدم والة ي يقةير إلة  ARPU  مصةطل  SEC)  وال ورلا  األمريكيةة

 تيجةةة تعةةرض هةة ا المسةةتلدم   مسةةتلدم علةة  هةة   المواقةةع قيمةةة ماديةةة تةةدخل ضةةمق عائداتةة يعنةةي أن لكةةل 

هم حول ما يقدم  مق سلع أو خدما   وتداول  ومقاركة المستلدميق آرا  المنقورة عل  الموقع لإلعال ا 

أعةةاد و ئال  األمةةر الةة ي أحةةدث تطةةورا  هةةا أو غيةةر الم اشةةرة فيةةا بيةةنام  الم اشةةرةسةةوا   اإلعال يةةةالمحتويةةا  

بةةل ولةةار  هةة   المواقةةع مؤشةةرا  دالةةة علةة   جةةاح   لةةياغة خطةةط التسةةويق للعديةةد مةةق المؤسسةةا 

 .تحليلااو حظت باهتمام ملحول لدى ك رى المجموعا  المعنية بدراسة ألسواقو المؤسسا 

  2102الرائةةدة فةةي تحليةةل  قةةاي المسةةتالكيق فةةي تقريرهةةا الصةةادر عةةام  Nielsenفقةةد رلةةد  مؤسسةةة 

  اإل تر ةتتصلام ع ر  التي اإلعال يةفي ملتل  الوسائل  اإل تر تت ا  ثقة  المستالكيق مق مستلدمي ار

مرااعةا  و آرا و  اللالةة بالعالمةا  التجاريةة كترو يةةاإلللمنقورة علة  المواقةع ا اإلعال ا ما وال سي

حظيةت بنسة ة  ثقةة بلغةت  عال ا  مواقع التوالل االاتمةاعي التةيإو  المصورة اإلعال ا و  المستالكيق

  علة  عةالن المةدفواستت ع  قةرار بعة  المعلنةيق بزيةادة  قةايام فةي اإل وهو ما  بحسم التقرير % 12

بةل   مق المعلنيق يستلدمون االعةالن المةدفو  % 21حيل ألار التقرير أن   موقع  الق كا  االاتماعية

 .31في وسائل التوالل االاتماعي اإلعال يةمنام حجم ميزا ياتام  % 64حو وتوقع أن يزيد  

شة كا  و اإللكترو ةيع ةر ال ريةد  اإللكترو ةياال  ةاق علة  التسةويق  يزيةد معةدلأن وتوقعت )فوريسةتر  

  بالمئةة 02مليةار دوالر بزيةادة سةنوية قةدرها  012ليصل حجم  إلة   2102 االاتماعي بحلولالتوالل 

عال ية حتة  ال ي يواا  رغم كو   أك ر منصة إ مليار دوالر ستن ق للتسويق ع ر التل زيون 26مقار ة ب  

متزايةةدة للتكيةة  مةةع تغيةةر العةةادا  االسةةتاالكية. حيةةل غةةد  الجمةةاهير اآلن ترغةةم فةةي اآلن  ضةةغوي ا 

سةاعد خةدما  اديةدة  لمقاهدة ال يديو واالستما  إل  الموسيق   وهو األمر الة ي” حسم الطلم“خدما  

كة لك إلة  أن المعلنةيق سةيرفعون  ”فوريسةتر“  وتقير توقعةا  عل  النمو” س وتي اي“و  ”يوتيول“مثل 

  اإل تر ةتعل  ش كة  اإلعال ا  ظرا لقدرتام شرا  المزيد مق مواضع  اإل تر تميزا يا  اإلعالن عل  

 اإلعال ةا كما تتوقةع القةركة أن ت قة  .ا ا  ال ي كان في السابق يقدم خدمة اإلعالن مج”تويتر“مثل عل  

  ولكةةق اإلعةةالن ع ةةر شةة كا  التوالةةل اإل تر ةةتع ةةر محركةةا  ال حةةل أكثةةر مةةا يحظةة  باإل  ةةاق ع ةةر 

                                                 
30   Greg McFarlane, How Facebook, Twitter, Social Media Make Money From You, September 02, 

2014http://goo.gl/6OD5BV  
31 Nielsen Report, THE PAID SOCIAL MEDIA ADVERTISING REPORT 

2013,http://www.nielsen.com/eg/en/insights/reports/2013/the-paid-social-media-advertising-report-2013.html  

http://goo.gl/6OD5BV
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” فيسة وك“  وذلةك سيصةم فةي مصةلحة اإل تر ةتاالاتماعي ستنمو عل   حو أسةر  مةق أي شةي  علة  

 .32 التي تعد أك ر ش كة ااتماعية في العالم

التسةويق  ا اةا تعتمةد و ومق المزايا المت ردة لدى وسائل التوالل االاتماعي فيما يلص اإلعالن

دون واةود     Likeفعنةد النظةر إلياةا  جةد أن هنةاك  را  لإلعجةال   عل  ما يسم  ب  "التسويق اإليجةابي"

المسةتالكيق و ول ألك ةر قةدر مةق المسةتلدميقاألمر ال ي يبمق الولة   Dislike آخر للن ور أو الكراهية 

وبالتةالي فاة ا الةزر يبةمق للمعلةق ولةول   فتولئك فقط هم مق سيبغطون علة   ر اإلعجةال  المحتمليق

ةا ةا لةدى   إعال   واهتمام المستالك ب   وقد يصل إل  ضمان والئ  واستاالك  أيب  األمةر الة ي لةم يكةق متاح 

 .33التقليدية اإلعالموسائل 

 

 حجم اإل  اق عل  إعال ا  ش كا  التوالل االاتماعي )بالمليار دوالر  34 0) شكل

                                                 
32 Forrester Report, US Digital Marketing Forecast, 2014 To 2019, November 18, 2014 

https://www.forrester.com/report/US+Digital+Marketing+Forecast+2014+To+2019/-/E-RES116965  
33 Carter, Brian, The Like Economy: How Businesses Make Money With Facebook, 2011, و, Pearson 

Education. 
34  E markter Report, Social Network Ad Spending to Hit $23.68 Billion Worldwide in 2015, April, 15, 2015, 

http://www.emarketer.com/Article/Social-Network-Ad-Spending-Hit-2368-Billion-Worldwide-2015/1012357  

https://www.forrester.com/report/US+Digital+Marketing+Forecast+2014+To+2019/-/E-RES116965
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مةةر  بعةةدة  مراحةةل  بدايةةة مةةق فقةةد   اإلعال ةةا فةةي عةةرض  فةةي اإلبةةدا وتت ةةارى القةة كا  االاتماعيةةة 

ولوال  إل    الحسابا  المدفوعةو ال يديوها  والص حا و الجا  ية  مرورا  بالصور اإلعال يةالمساحا  

 التةي تعةرض أثنةا  مقةاهدة مقةايع ال يةديو ويمكةق تلطياةا    In-Stream Adsأثنةا  ال ةل  اإلعال ةا 

 .وغيرها  إعال ا  ال حلو

 

 سيلة تطور اإلعالن بتطور الو

ةا يتخ  أشةكاال  اديةدة  بل  وحسمعال ي في وسائل التوالل االاتماعي إلا اإل  اقال ينمو  أيب 

  المتنقل ال ي يواكم ا تقال المستلدميق مق الحواسم المكت ية إلة  الاواتة  المحمولةة كالقكل

تزيةد  نأالتط يقا  باستلداماا  حيل مق المتوقع و وقبا  المزيد مق الوقت في تص   المواقع

 .35 2102بحلول عام  % 21 س ة قبا  الوقت عل  الاوات  المحمولة بنس ة 

 

 

اتجاةةت غال يةةة مواقةةع التوالةةل االاتمةةاعي إلةة  االعتمةةاد علةة    وا طالق ةةا مةةق هةة   التوقعةةا 

وهةو مةا يتجلة    بقكل ي ةوق اهتماماةا بةالمواقع األساسةية  تط يقاتاا المرت طة بالاوات  ال كية

  لملتل ةةة للاواتةة فةةي تطويرهةةا الةةدائم لوااااتاةةا وتحةةديل تط يقاتاةةا بمةةا يتناسةةم مةةع األ ةةوا  ا

                                                 
35 Salesforce blog, Key Trends Which are Transforming the Advertising Industry in 2016, Feb 19, 2016 

 https://www.salesforce.com/blog/2016/02/key-trends-transforming-advertising-2016.html  

https://www.salesforce.com/blog/2016/02/key-trends-transforming-advertising-2016.html
https://www.salesforce.com/blog/2016/02/key-trends-transforming-advertising-2016.html


01 

 

  بحيةةل أتاحةةت بعبةةاا ك ةة "فيس بةةوك" إمكا يةةة اإلعال ةةا وبةةالط ع تطةةوير أسةةلول عةةرض 

 36ي يعة  قاي   و المناس ة لكل مستلدم عل  حدة وفق اهتمامات  اإلعال ا   customizingتلصيص  

 

 

 

ربةةاح بلغةت أمواقةع التوالةل فعلةة  سة يل المثةةال؛ لتوقعةةا  ال يا ةا  الرسةةمية ألربةاح شةةركا  وتث ةت هة   ا

  وال سيما عال ا اإلبقكل أساسي مق عائدا     مست يدةمليار دوالر 17.9 حو  2101عام   وك بناايةفيس

 اإلعال يةةة مةةق مجمةةو  العائةةدا   % 21التةةي شةةكلت  "اعال ةةا  الاواتةة  المحمولةةة" " المتنقلةةة اإلعال ةةا 

 640مةق بيناةا   مليةار دوالر 2.2بلغةت  اباحةأر. فيمةا حقةق تةويتر 37في العام السةابق  % 62مقار ة بنس ة 

مةق إامةالي عائةد  % 26المتنقلةة التةي شةكلت  سة ة  اإلعال ةا وال سيما   اإلعال ا  دمليون دوالر مق عائ

رغةم ارت ةا   سة ة خسةائر  هة ا   % 12العةام بنسة ة  هة ا 2101ال ي ق ز في الربع االخير لعام  اإلعال ا 

 .38العام مقار ة بالعام السابق

 

                                                 
36 Clarke, Tara, How Does Facebook Make Money? Money Morning, October 9, 2014 

http://moneymorning.com/2014/10/09/how-does-facebook-make-money/  
37  Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2015 Results , January 27, 2016 

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=952040  
38Twitter Q4 and Fiscal Year 2015 Shareholder Letter, February 10, 2016 
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9AC1-F880C5EA06F1/Q415_Shareholder_Letter.pdf  
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