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متناين و اخلالصة بتشكرايت أ تقدم   بوعاممة، العريب ل س تاذان ا 

 علينا يبخل مل اذلي و العمل هذا عىل يرشف أ ن قبل اذلي

جناز يل مسحت اليت التوجهيات و ابملالحظات  هبذا البحث اب 

 .الشلك

 ساعدوين اذلين الزمالء و ال صدقاء لك أ شكر أ ن أ نىس ال كام
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هــــــــداء  ا 

 

ىل املتواضع العمل هذا أ هدي  الكرميني وادلي ا 

ىل العرفان، و الشكر و اال متنان بلك هلام ُأدين الذلين  لك وا 

 أ فراد

 ماكنياتا من أ وتوا ما بلك عيل يبخلو مل اذلين العزيزة عائليت

ىل والوصول دراس يت، ال متام  جيزهيم أ ن هللا فأ رجوا املقام، هذا ا 

 القيامة يوم حس ناهتم مزيان يف هلم جيعهل أ ن و جزاء، خري عين

نه  .عليه القادر و ذكل ويل ا 

ىل كذكل العمل هذا أ هدي كام  حرفا لو و منه تعلمت من لك ا 

 .واحدا



 

 خلود فاضل بن

 الملخص

ن اإلجتماعي، التواصل مواقع إستخدام إن        اليوم جيل لدى الفتة صيحة يعتبر كان وا 
 مكنه الذي األمر اإلجتماعي، التسويق في كبير بقدر فهويساهم تويتر، موقع بالذكر ونخصص

بداء المواقف بعرض سواء العالم، حول األحداث من العديد في الفرق  يصنع أن من  أو األراء وا 
 من تويتر موقع يصبح وبذلك المطروحة، والمواضيع القضايا مختلف حول لجماهيرا بتفاعل

 BDS اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة بحركة دفع مما اإلجتماعي التسويق وسائل أهم بين
 مثل استغالل إلى األخيرة هذه تسعى حيث اإلجتماعي، تسويقها في كبير بشكل عليه لإلعتماد

 .المنشودة أهدافها لتحقيق إحترافي بشكل الوسائل هذه

 كيفية مثل الحركة، هذه عمق من المستمدة التساؤالت من العديد طرح إلى دفعنا ما وهذا     
 أهمية عن وكذا منتجاتها، مقاطعة إقتصادياعبر إسرائيل مقاطعة لفكرة اإلجتماعي تسويقها
    .تويتر موقع وخاصة للحركة بالنسبة اإلجتماعي التواصل مواقع

 إخترنا وقد المعاينة أسلوب على وا عتمدت الوصفية، الدراسات إلى الدراسة هذه تنتمي      
 كماتم ، BDS إسرائيل مقاطعة لحركة تويتر صفحات من عدد تشمل التي القصدية، العينة

ستغرقت البيانات لجمع المحتوى  تحليل أداة على اإلعتماد  يوما،  40حوالي الميدانية الدراسة وا 
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت الميدانية المعطيات لتحلي وبعد

 نظرا عالية ومتابعة مشاهدة نسبة على تويتر موقع في المقاطعة صفحات تحتوي  •
 .العالمي المدني المجتمع عبر للضغط وممارستها المتنوعة لنشاطاتها



 وكذا اإلسرائيلية كاتالشر  ومقاطعة إسرائيل مع التعامل أشكال كل وقف المقاطعة تشمل •
 واألكاديمية والثقافية الرياضية والنشاطات المؤسسات ومقاطعة معها، المتواطئة الدولية

 حقوق  إنتهاك في ومشاركة تواطؤ تعتبر النشاطات هذه كل ألن اإلسرائيلية،
 .الفلسطينيين

 .متفاوتة بنسب المشاركة أو التعليق أو باإلعجاب سواء الصفحات متابعي يتفاعل •

 .النقصان أو بالزيادة سواء التفاعل على مباشر بشكل يؤثر المنشورات عدد •

 النسبي الجمهور تفاعل على مباشر بشكل يؤثر نسبيا المطروحة المواضيع تنوع إن •
   .اإليجاب أو بالسلب سواء

Englich summary 

   The use of social networking sites,even though it is a remarkable 
appeal to today s generation and is dedicated to twitter, contributes 
greatly to social marketing, which enable it to make a difference in 
many events around the world, whether by presenting opinions, the 
various issues and topics that are presented, so that twitter becomes 
one of the most important means of social marketing, which led the 
movement of the boycott of Israel BDS to rely heavily on social 
marketing as the latter seeks to exploit such means professionally to 

archieve its objectives. 



   This led us to ask a number of questions derived from the depth 
of this movement, such as how to socialize the idea of boycotting 
Israel economically by boycotting its products, as well as the 
importance of social networking sities for the movement, especially 
twitter pages for the BDS movement the data analysis tool was used 

to collect the data and the field study took about 40 days. 

   After analyzing the field data the study reached a number of 
results, the most important of which are: 

1-the pages of the movement in twitter has a high rate  of observation 
and follow-up due to its varions activities and exercise pressure 
through the global civil society. 

2-the boycott includes stopping all froms of dealing with Israel, 
boycotting Israel sports, cultural and academic institutions because all 
these activites are considered as complicity and participation in the 
violation of Palestinian rights. 

 3-followers of the pages whether admiring or participating in varying 
proportions. 

4-the number of publications directly affects the interaction,either 
increase or decrease. 



5-the diversity of subjects raised relatively directly affects the 
interaction of the public relative, whether negative or positive. 
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 :مقدمة

 عميقة تغيرات وأحدثت جديدة أفاق فتحت قد واإلتصال اإلعالم تكنولوجيا به ماجاءت إن      
 على كبير بشكل أثرت كما اإلجتماعية، ومنها الفكرية الثقافية اإلنسان حياة جوانب مختلف في
 .اإلنساني اإلتصال أنماط كافة

 شهدتها التي التاريخية المراحل خالل من التغيرات هذه تتجلى كثيرة، بتغيرات يمر والعالم   
 الصناعية والثورة غوتنبرغ مع والطباعة الكتابة إكتشاف منذ السنين أالف منذ البشرية

 .مرحلة كل ميزت المعطيات هذه وكل التكنولوجية، والتطورات

 واإلتصال، اإلعالم تكنولوجية ثورة أحدثت والعشرون  واحدال القرن  يشهدها التي المحطة أما   
 هي األخيرة وهذه وغيرها، واإلنترنت الصناعية واألقمار العولمة منها مظاهر عدة خلقت التي
 تحويلها تم والتي وتلفزيون، وراديو صحف من السابقة الوسائل كل إختصرت التي السمات من
 من جديد شكل إيجاد في اإلنترنت متصفحي من زاد مما ،الرقمي النظام إلى التماثلي النظام من

 والتفاعل اإلجتماعي التواصل شبكة يشمل الذي البديل، باإلعالم عليه أطلق اإلعالم،



 ترويج في دورا لعبت التي وغيره، التويتر شبكة خالل من المجتمعية النشاطات مع اإللكتروني
 .بأنواعها األخبار

 المنتجات وتسعير الزبائن حاجات فهم في عليها يعتمد ماعياإلجت التسويق أصبح حيث   
 اإلجتماعيين، المسوقيين وواجبات مهام وتسهيل اإلجتماعي التسويق بحمالت وقيام اإلجتماعية

 ذلك من إنطالقا و فكرة، تكون  أن يمكن أيضا بل لمنتجات التسويق بالضرورة ليس أنه حيث
 العام لشعوب موجها 2005 عام في تاريخيا نداءا يالفلسطين المدني المجتمع أغلبية أصدرت
 التواصل مواقع وعبر إجتماعيا الفكرة هذه تسويق خالل من إسرائيل مقاطعة دعم بطلب

 الصهيوني اإلستيطاني اإلستعمار ضد الفلسطيني الشعب نضال تبيان خالل من اإلجتماعي،
 ظل في للفلسطين قمعها في مرةمست فإسرائيل  يومنا، حتى الماضي القرن  مطلع منذ المستمر
 للقانون  وانتهاكها الفلسطين ضد جرائمها في بمساعدتها العالمية والمؤسسات الشركات استمرار
 .الدولي

 :أطر ثالث إلى هذا بحثنا قسمنا جوانب، بجميع واإللمام الموضوع هذا ولدراسة   

 إسرائيل إدانة لفكرة التسويق يتم كيف :وهي فيه اإلشكالية تحديد تم الذي المنهجي اإلطار ضم
 المنتجات مقاطعة لحركة تويتر صفحات عبر إلكترونيا العالم عبر منتجاتها ومقاطعة

 اإلسرائيلية؟

 التقنية واألداة المعتمد والمنهج وأهميته وأهدافه الموضوع إختيار أسباب على شمل كما
 .السابقة ودراسات مصطلحات وتحديد المستخدمة

 :أولهم فصول ثالث يضم والذي لبحثنا كأساس النظري  طاراإل إلى باإلضافة



 أهم ذكر مع وتطورها نشأتها وتبيان تعريفها تم حيث اإلجتماعي، التواصل مواقع في تمثل   
 عنه تاريخية نبذة ذكر مع التويتر فيه خصصنا الثاني أما األول المبحث في وأنواعها سماتها

 حيث اإلجتماعي والتسويق اإللكتروني التسويق في لتمث الثاني الفصل أما مميزاته، أهم مع
 تعريف فيهم ذكر مطالب ثالث إلى مبحث وكل مبحثين إلى أيضا الفصل هذا قسمنا

ستراتيجيات وخصائص  نبذة و تعريف ذكرنا اإلجتماعي التسويق أما اإللكتروني التسويق وا 
ستراتيجياته، أنواعه ذكر مع التاريخية  مقاطعة بحركة لتعريف صناهخص الثالث الفصل أما وا 
نجازات نشأة حيث من مبحث في  BDS اإلسرائيلية المنتجات  الثاني المبحث أما وفروعها، وا 
ستراتيجية إقتصادية الهيمنة حيث من اإلحتالل لدولة خصص  واإلنجازات المضادة وا 

 .اإلسرائيلية

 ولك اإلشكالية وتحليل شةمناق فيه عرضنا الذي الميداني، للبحث التطبيقي اإلطار يأتي ثم   
 .العامة النتائج إستخالص

 اجلانب



 املنهجي

 

 : اإلشكالية

 شهدتها التي التارخية المراحل خالل من ذلك يتجلى وعميقة كبيرة بتغيرات يمر اليوم عالم     
 مرحة وتليها الصناعية الثورة إلى والطباعة الكتابة مرحلة من السنين آالف منذ البشرية

 .المتسارعة لتكنولوجيةا التطورات

 نعيش أننا الحاضر الوقت في واإلتصال االعالم وسائل في المتخصصين معظم ويؤكد     
نتشرت األخير هذا وسائل تعددت أن بعد خاصة اإلتصال، تطور مراحل من جديدة مرحلة  وا 
 .الحديثة المجتمعات بين

 حيث من سواء واالتصال عالماال تكنولوجيا مجال في هائال تقدما الحديث العصر وشهد     
 مما  استخدامها، وسهولة الوسائل هذه فعالية مدى حيث من أو التقنيات حيث من أو الوفرة
 مختلف شمل والذي سهولة، بكل األخبار انتقاء و المعلومات جمع عملية المجتمع على سهل

 .بأنواعها اإلجتماعي التواصل شبكات



 أحد من يعتبر اليومية، النشاطات في ملحوظ بشكل مهايستخد أصبح اليوم جيل أن وبما     
 مع اإللكتروني التفاعل زاد مما اإلجتماعي، التسويق حمالت نشر على المساعدة الوسائل أهم

 تكنولوجيا منتجات أحدث يعد الذي التويتر رأسها وعلى خاللها من المجتمعية النشاطات
 لكن االفراد بين للتواصل األساس في ُأنشئت المواقع هذه أن ورغم شعبية، وأكثرها االتصاالت
 بحركة يتعلق فيما خاصة  المعلومات، تداول خالل من أخرى  أنشطة ليشمل إمتد إستخدامها
 الحرية لتحقيق تسعى التي العالمي اإلمتداد ذات الفلسطينية الحركة  BDSالمدني المجتمع
نهاء الفلسطنيين الالجئين حقوق  حماية أجل من وتعمل المساواة و والعدالة  اإلحتالل وا 

 .العربية األراضي لكل واستعماره اإلسرائيلي

 وتوفر لفعالا اإلجتماعي للتغيير تسعى كونها اإلجتماعي بالتسويق الحركة إهتمام إن     
 من محاولة اإلجتماعية والمواقف والقيم السلوكيات في تتمثل التي مجدية، إجتماعية خدمات
 .بفاعلية أهدافها مع والتجاوب المشاركة ضرورة على العالمية المدنية مجتمعات إقناع خالله

 التسويق ميت كيف : التالي التساؤل لطرح دفعنا والذي دراستنا هومحور اإلجتماعي التسويق إن
 لحركة تويتر صفحات عبر إلكترونيا العالم عبر منتجاتها مقاطعة و إسرائيل إدانة لفكرة

 ؟ اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة

 :الفرعية التساؤالت 

 صفحاتها عبر الرقمي محتواها  BDS اإلسرائيلية منتجات مقاطعة حركة تعرض كيف •
 ؟ التويتر في

 تويتر؟ على صفحتها منشورات مع الحركة صفحات متابعي يتفاعل كيف •

 : الفرضيات

 التويتر في صفحاتها عبر الرقمي محتواها اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة حركة تعرض •
 .بعناية



 . التويتر في منشوراتها مع الحركة صفحات متابعي بين التفاعل يتفاوت •

 : الدراسة أسباب

 الذاتية •

  األكاديمي الطابع الموضوع طاءإع في الرغبة •

 التحضير مستوى  في ليكون  يرقى أكاديميا جهدا يتطلب الموضوع في البحث في الرغبة •
  ماستير لشهادة

  الموضوع هذا دراسة إختيار في المعرفي الفضول •

 : الموضوعية •

 والجزائرية عامة العربية الدراسات قلة جانب إلى وحديث حيوي  الدراسة موضوع يعتبر •
 .  BDS حركة تدرس التي خاصة

 .واإلجتماعية اإلعالمية للدراسات إثراء بمثابة الدراسة هذه تكون  أن يمكن •

 .اإلعالمية ساحة في الجديد المجال هذا على الضوء تسليط •

 الدراسة أهمية

 الذي تويتر، في تتمثل والتي الحديثة اإلتصال وسائل من مهمة وسيلة الدراسة تناولت •
 . BDS حركة ألهداف ومكمال ومتزايد واسع إنتشار ذا أصبح

 مواقع عبر اإلجتماعي التسويق بدراسة تهتم كونها أهميتهامن الدراسة هذه تستمد •
  .تويتر خاصة اإلجتماعي التواصل

 اإلستثمارات سحب و لمقاطعة اإلجتماعي التسويق من تقدمه اوم BDS بحركة التعريف •
 . اإلحتالل ضد الفلسطيني  لشعب والدعم والتضامن إسرائيل على العقوبات وفرض



 في تويتر خاصة اإلجتماعي التواصل لمواقع الكبير الدور في الدراسة هذه أهمية تكمن •
 األهداف وكذا والنجاح التميز تحقيق بغية BDS لحركة اإلجتماعي التسويق مجال

 وتكنولوجيا الحديثة التقنيات من جديد ماهو كل مواكبة ألزمها الذي األمر المرجوة،
 بجمهورها والتواصل االتصال بهدف التسويقية، إستراتيجياتها مختلف في المعلومات
 .النجاح مستويات أعلى وتحقيق المستهدف

 : الدراسة أهداف

 .اإلسرائيلية المنتجات لمقاطعة BDS حركة عن ميدانية ومعطيات بيانات جمع •

 .BDS لحركة اإلجتماعي التسويق في تويتر به يقوم الذيب الدور تحديد محاولة •

 .BDS حركة مع الجمهور تفاعل أهمية توضيح إلى الدراسة هذه تهدف •

 .جرائها من الحاصلة والتغيرات BDS حركة أضافته ما على اإلطالع •

 .إلكترونيا عليها إقبالهم ومدى الحركة تابعيم تفاعل حجم  معرفة محاولة •
 

 

 البحث منهج

 والوصول لمشكلة دراسة أو بحثه في العالم ينتهجه الذي األسلوب أو الطريقة هو المنهج     
 .النتائج بعض أو لها حلول إلى

 يعرف أو " معينة غاية إلى توصل محددة وسيلة" بأنه للمنهج تعريفا الفلسفي المعجم يقدم     
 عن الكشف بصدد بها نقوم التي العقلية للعمليات الصائب الترتيب أنه عامة بصفة المنهج
 .عليها والبرهنة الحقيقة



 العقلية والعمليات المبادئ وتنظيم منسق تحليل بأنه تعريفه فيمكن العلمي المنهج أما     
 .الخاصة العلوم بنية تؤلفه ما أو العلمي للبحث بالضرورة توجه التي والتجريبية

 من به تقوم وما BDS حركة حول معلومات جمع إلى نسعى هذه دراستنا في أننا وبما     
 الوصفية البحوث ضمن تندرج منتجاتها، ومقاطعة إسرائيل إلدانة اصةخ تويتر عبر تسويق
 كيفيا تحديدا خصائصها وتحديد دقيقا وصفا الظواهر ووصف الوقائع إكتشاف إلى تهدف التي
 الحالية صورتها إلى وصلت وكيف للظواهر، السابقة الحالة عن بالكشف تقوم وكما كميا أو

 وحاضرها الظواهر بماضي تهتم فهي وبإختصار لمستقبل،ا في عليه تكون  بما التنبؤ وتحاول
 .ومستقبلها

 : DESCRIPTIVE STUDIES الوصفية البحوث

 صفة عليه تغلب موقف أو معينة ظاهرة خصائص تقرير تستهدف التي الدراسات هي     
 ذلك طريق عن وتصل داللتها الستخالص وتفسيرها وتحليلها الحقائق جمع على وتعتمد التحديد

 البحوث من النوع وهذا بدراستها الباحث يقوم التي ظاهرة أو الموقف بشأن تعميمات إصدار لىإ
 .الباحثين لخدمة البيانات لتوفير اإلعالمية الدراسات مجال في يستخدم

 ظواهره لفهم كبديل اإلجتماعي للواقع مالئمة البحث مناهج أكثر الوصفي المنهج ويعد     
 تحتوي  التي والصياغة اإلستكشاف مرحلة األولى :مرحلتين عبر ويأتي سماته، واستخالص

 البحث بموضوع يتعلق فيما اإلجتماعية العلوم تراث تلخيص هي خطوات ثالث على بدورها
 التي الحاالت بعض تحليل ثم الدراسة بموضوع والعملية العلمية الخبرة ذوي  من إليه واإلستناد

 التشخيص مرحلة فهي الثانية المرحلة أما عليها وءالض وتلقي بالمشكلة، إتصالها من تزيد
 العالقة إكتشاف إلى يؤدي تحليال جمعها تم التي والمعلومات البيانات بتحليل وذلك والوصف

 .لها مالئم تفسير وتقديم المتغيرات بين

 أوموقف ظاهرة بطبيعة المتعلقة الراهنة الحقائق دراسة تتضمن التي هي الدراسة إن " يثني يقول
 المحلية المجتمعات وأحوال ومظاهر سمات بوصف إلهتمامه  ،" األوضاع من مجموعة أو



 بين ومن الوصفية، دراساتهم في للباحثين مختلفة إهتمامات عن تعبر أخرى  بأسماء يسمى فإنه
 بدراسة إلهتمامها "الوضع " بدراسة تسميتها الوصفية الدراسات بها تسمى التي األسماء هذه

 .دراسته المراد لألمر رالحاض الوضع

  البيانات جمع أدوات

 األدوات هذه على اإلعتماد وتم المحتوى، والتحليل المالحظة على هذه دراستنا في إعتمدنا لقد
 .معمق بشكل معلومات بجمع لنا تسمح التي األدوات أكثر بإعتبارها

  : المالحظة  •

 وهي الظواهر بين تربط وعميقة هادفة، موجهة منظمة، دقيقة، مقصودة، مشاهدة هي
 علمية وأدوات بأالت تستعين وقد لها الخاضعة بالظواهر باإلهتمام ممزوجة منظمة رؤية
 .دقيقة

 قرب، عن ومشاهدته الموضوع معايشة في الملموسة بالجوانب يمتاز المالحظة وأسلوب
 في المؤثرة  اإلنسانية والجماعات األفراد بين الموجودة القاتوالع بالصور واإلستعانة
 . الموضوع

 مكمال جزءا  ليصبح الظواهرة في جديد هو عما الكشف إلى تهدف العلمية المالحظة
 المباشرة األدوات بمثابة تعد التي الحواس على وتعتمد العالم عن الباحث معرفة لنسق

 . للمالحظة

 :المحتوى  تحليل  •

 و منطقها و لغتها و أومضمونها محتواها أو اإلتصال مادة تتناول التي البحوث
 وهو لإلتصال الظاهر للمحتوى  الكمي المنظم الموضوع الوصف إلى تهدف تسلسلها،

 و المصورة و اللفظية ) الرموز طريق عن تنتقل التي المعاني كل يشمل
 . نفسها اإلتصال مادة تكون  التي (إلخ... الحركية



 "وكمي منتظم أسلوب في النماذج من محدد شكل في المعاني لتجسيد محاولة"

 خالل من عليها الحصول يمكن صادقة، نتائج على حصول إلى يهدف بحثي أسلوب"
  "المحتوى  في تتمثل المعلومات من وذلك ، الدراسة إعادة

 ." اإلعالمية المادة محتوى  توضح وكمية منتظمة موضوعية بحثية طريقة"

  الدراسة تمعمج و  عينة

 البحث مشكلة موضوع يكونون  اللذين األشياء أو األحداث أو األفراد جمع هو " البحث مجتمع
". 

 منه إختيارها تم التي العناصر بعض على يحتوي  األصلي المجتمع من جزء فهي "  عينة أما
 ."األصلي المجتمع خصائص دراسة يقصد وذلك معينة بطريقة

 العينة " ب تعرف والتي القصدية العينة ضمن تندرج بحثنا يف المستخدمة العينة وكانت
 في تحيزا هناك أي معينة نوعيات من الوسط من العينة هذه في اإلختيار يتم "القصدية
 على بناء سليما تمثيال المجتمع تمثل أنها يعرف لكونه العينة هذه الباحث يختار  اإلختيار،
 .سابقة إحصائية معلومات

 المجتمع تمثل أنها منه إعتقادا معينة وحدات من تتكون  أن فيها الباحث يعتمد يالت العينة وهي
 ومزايا بخصائص تتميز محددة مناطق يختار قد الحالة هذه في فالباحث تمثيل، خير األصلي
 يصل أن يمكن التي النتائج إلى ماتكون  أقرب نتائج تعطي وهذه للمجتمع، تمثيلية إحصائيا

 .كله لمجتمعا بمسح الباحث إليها

 شملت والتي العالم، عبر اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة لحركة تويتر صفحات عدد في وتمثلت
 BDSالرسمية الصفحة و العربية باللغة الناطقة إسرائيل مقاطعة لحركة الرسمية الصفحة

MOVEMENT اإلنجليزية باللغة الناطقة.  

 :للوحدات األتي التقسيم على الصفحات هذه لمحتوى  تحليلنا في قمنا حيث



 للخصوصيات وفقا معه ونتعامل األداة تطبيق وميدان الدراسة عينة تمثل :الصفحة وحدة
 :التالية

 الصفحة إسم*

 الصفحة رمز*

 للصفحة المتابعون *

 .تحتويها التي والخصوصيات الصفحة لشكل توصيف نقدم خالله من :الشكل وحدة

  الصفحة شكل*

 الشخصية المعلومات*

 المستعملة والصور األلوان*

 التي واألوقات طرحها وكيفية الصفحة تطرحها التي المواضيع على التعرف :المواضيع وحدة
 .المواضيع لعرض تفضلها

 المطروحة المواضيع*

 المواضيع عرض أوقات*

 المواضيع عرض شكل*

 المواضيع مع للصفحة المتتبعين تفاعل مدى تقييم يتم خالله من :المتابعة و التفاعل وحدة
 .المطروحة

 باإلعجاب التفاعل*

 بالتعليق التفاعل*



 بالمشاركة التفاعل*

 : البحث إنجاز مدة

 في وى المحت تحليل إجراء تم حيث 2018/2019 الجامعي الموسم خالل البحث هذا أنجزنا
  .أفريل شهر من إبتداءا يوما 40 مدة

 : المفاهيم تحديد

 والدعاية والتسعير المبادئ ووضع التخطيط عملية أنه على األمريكية الجمعية تراه : التسويق
 :الطرفين كال رغبات ترضي تجارية معامالت أجل من والخدمات والبضائع لألفكار والتوزيع

 .(ئعالبا ) والشركة (المشتري  ) الفرد

 مستوى  وتحقيق السوق  دراسات على بناءا للمستهلكين وخدمات منتجات توفير هو : اإلجرائي
 .معين ربحي

هتمامات ورغبات حاجات تحديد المنظمة على يجب بأنه تقضي فكرة* : اإلجتماعي التسويق  وا 
 بطريقة المنافسيين من أكثر وكفاءة بفاعلية المأمولة اإلشباعات وتوفير المستهدفة األسواق
 .والمجتمع المستهلك مستوى  من كل وترفع تحافظ

 عبر تسويقية قرارات إتخاذ الشركة على يجب بأنه يقضي المستنير التسويق مبادئ من مبدأ*
 والمجتمع المستهلكين وا هتمامات الشركة، ومتطلبات المستهلكين، رغبات اإلعتبار في األخذ
 .البعيد األمد على

 أو إتجاه تغيير قصد إجتماعية فكرة أو إجتماعي منتج تقديم في يتمثل إتصال هو : اإلجرائي
 .المرجوة األهداف لتحقيق موقف أو سلوك

 من منظومة بأنها اإلجتماعي التواصل مواقع "راضي زاهي "يعرف : اإلجتماعي التواصل مواقع
 طريق عن ربطه ثم ومن به، خاص موقع بإنشاء فيها للمشترك تسمح التي اإللكترونية الشبكات

 الترابط وهذا نفسها، والهوايات اإلهتمامات لديهم أخرين أعضاء مع إلكتاروني إجتماعي نظام



 اإلجتماعي باإلعالم مايعرف وهو القديم، التقليدي اإلعالم عن يختلف اإلعالم من نوع عنه نتج
 معلومات من وتبادله هإستخدام مايمكن كل على عادة يطلق وهو البديل، أو الجديد اإلعالم أو
 . العنكبوتية الشبكة على الجماعات و األفراد قبل من

 الناس يستعملها والتي العنكبوتية الشبكة على المتاحة المواقع من مجموعة هي : اإلجرائي 
 .والتفاعل التواصل بغايات

 و الإرس لمستخدميها تتيح المصغر للتدوين ومنصة إجتماعية إعالمية واسطة هو : التويتر
 نجاح ارتفع وقد  أقصى، كحد حرف 140 بطول تويت بإسم تعرف محدثة، بيانات قراءة

 األكثر الثالث الشبكات من واحدة وغدت كالصاروخ اإللكترونية الشبكية األداة هذه وشعبية
 . سبيس ماي و فيسبوك شبكتي بعد استخداما،

 جدا الهامة األخبار وتلقي رسالإ بسرعة يتميز عالمية إجتماعية تواصل شبكة هو : اإلجرائي
 حدوثها فور الهامة العالم أحداث كل ومتابعة

 جمهورها و اإلجتماعية المنظمة بين التفاعلية العملية بها يقصد : اإلجتماعي التسويق حمالت 
 السلوك تبني عملية بعد ما إلى اإلنتاج ماقبل مرحلة من تمتد التي التسويق عملية مراحل عبر
 تسعى أنها بل الخدمة، طلب أو السلوك تبني تحقيق على أهدافها والتقتصر مة،الخد طلب أو
 . المجتمع في لها والمؤثرة المميزة الصورة تكوين إلى

 المجتمع في االفراد سلوكات و إتجاهات في تأثير تستهدف إعالمية حمالت هي :اإلجرائي
 .ويرهوتط المجتمع تنمية إطار في إجتماعي منتج أو فكرة تبني قصد

 جهود الشركة تبذل حيث  اإللكترونية، التجارة من التسويقي الجانب هو : اإللكتروني التسويق
 . األنترنت عبر المنتجات وبيع والترويج اإلتصال،

 والمنتجات أفكار تبادل لتسهيل تهدف مباشرة إلكترونية أنشطة إنشاء عملية هو : اإلجرائي
 .والشركات العمالء أهداف تحقق التي والخدمات



 باإلنجليزية ) العقوبات وفرض اإلستثمارات وسحب المقاطعة حركة : BDS حركة
BOYCOTT. DIVESTMENT AND SANCTIONS MOVEMENT)   المعروفة 

 بدءا 2005 يوليو 5 في بدأت التي اإلقتصادية الدولية الحملة إلى تشيرو  BDS وباإلختصار
 ضد العقوبات وفرض اإلستثمارات وسحب لمقاطعة حكومية غير فلسطينية منظمة 171 من

 . اإلنسان العالميةلحقوق  والمبادئ الدولي للقانون  تنصاع حتى إسرائيل

 التي والمؤسسات الشركات وكذلك ئيلإسرا مع التعامل وقف في تتمثل مقاطعة هي : اإلجرائي
 بذلك إلشتراكها واإلقتصادية، والثقافية واألكاديمية الرياضية األنشطة حيث من معها، تتعامل

 .السلمية بطرق  اإلحتالل لمقاومة تسعى الفلسطنيين حقوق  إنتهاك في
 

 

 : السابقة الدراسات

 كأداة العقوبات فرض و ثماراتاإلشت وسحب لمقاطعة الفلسطينية الحركة : األولى الدراسة
 حسن الباري  عبد نجاح – اإلفريقية الجنوب المقاطعة حركة مع بالمقارنة الالعنفية للمقاومة

 جامعة في العليا الدراسات كلية من الدولية الدراسات في الماجستير درجة -فلسطين – مسلم
 2015 بيرزيت

 أحدثته الذي التأثير ماهو : وهي يةرئيس أسئلة عدة على اإلجابة دراسته حاولت حيث     
 العنصري  الفصل بنية في اإلفريقي الوطني المؤتمر بقيادة والمقاطعة عموما الالعنفية المقاومة

 خدمة في منها استفادت وكيف ؟ المكاسب تلك على حصلت وكيف ؟ إفريقيا جنوب في
 وفرض اإلستثمارات حبوس للمقاطعة الفلسطينية الحركة تلعبه الذي الدور هو وما مطالبها؟
 الرسمي، الفلسطيني السياسي بالفكر تأثرها ومدى شعبية؟ العنفية مقاومة كأداة BDS العقوبات
 وماهي  الدولية؟ البيئة على التأثير في  BDS حركة قدرة على ذلك ينعكس بالمقابل وكيف



 تحقق أن كنيم وكيف ؟ إفريقي والجنوب الفلسطيني النموذجين بين واإلختالف الشبه أوجه
  إفريقيا؟ جنوب في المقاطعة وتحديدا الالعنفية المقاومة حققته ما BDS حركة

 كانت اإلفريقي والجنوب الفلسطيني الطرفيين كال : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت     
 منهما لكل السياسية مطالب أن إال والعنصرية، واإلحتالل الظلم إنهاء وهي لغاية نفس لهما
 غير ديمقراطية دولة إقامة إلى يدعو نشأته منذ اإلفريقي الوطني فالمؤتمر  مختلفة، كانت

 بحقوق  جنب، على جنبا والملونيين لسودوا البيض فيها يتعايش البالد، جميع على عنصرية
 في جاء المطلب هذا على طرأ -الذي الوحيد ربما- التغيير، موحدة، دولة مظلة تحت متساوية،

 بالمقابل اإلقتصادي، ونظامها الدولة لتركيبة الحزب برؤية المتعلق الجزء بالدات الحرية، وثيقة
 بين الكاملة المساواة وتحقيق اإلسرائيلي اإلحتالل إنهاء هو إسرائيل مقاطعة حملة أهداف من

 الدولتيين حل مع ضمنيا يتوافق ما وهو اليهود السكان وبين إسرائيل سكان من الفلسطينيين
 عام المحتلة األراضي على فلسطينية دولة إقامة إلى الداعي الفلسطينية الدولة قبل من المطروح
1967. 

 الفلسطيني المستهلك باتجاهات وعالقتها اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة حمالت : الثانية الدراسة
 شاكر غزة، محافظات في الغذائية السلع على تطبيقية حالة محليا، المصنعة المنتجات نحو
 .2006التجارة كلية  األعمال، إدارة قسم األعمال إدارة في ملجستير جودة، عادل

 المنتجات مقاطعة حمالت كنتتم مدى أي إلى :التالي اإلشكال الدراسة طرحت حيث     
ستبدالها اإلسرائيلية المنتجات بمقاطعة المحلي المستهلك إقناع من اإلسرائيلية  محلية بمنتجات وا 

  ؟

  :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 يمكن وبذلك %83.0 العينة من المقترح المقاطعة تعريف مع للمتفقين النسبي الوزن  بلغ •
 عن السلمية الدفاع أسلحة أحد بأنها الفلسطينية بالمقاطعة لخاصا التعريف هذا إعتماد
 .الفلسطيني الشعب يستخدمها التي النفس



 بحمالت الفلسطيني المستهلك لدى المعرفي البعد بناء من المقاطعة حمالت تمكنت •
  %66،4 النسبي الوزن  بلغ حيث المقاطعة

 المستهلك أولويات سلم في يةالمحل اإلرتقاءبالمنتجات طرق  على العينة افراد إتفق •
 المنتج في رغبتهم على أكدوا العينة أفراد من %91،21 أن تبين حيث الشرائية المحلي
 .المحلي المنتج جودة زيادة حالة في الوطني

 دراسة – اإلجتماعي التسويق نظرية ضوء في الخيري  العمل قيم تسويق :الثالثة الدراسة
 السعودية، العربية المملكة في الخيرية المؤسسات في يةاإلجتماع للجهود تقويمية تحليلية
 .2013 إعالم تخصص الشهري  بنعلي ياسر محمد

 التسويق مفهوم أصالة عن تكشف أن النظري  إطارها في الدراسة هذه إستطاعت     
 بحاجات إلرتباطها ومستوياتها أبعادها بمختلف البشرية اإلتصالية الظاهرة في اإلجتماعي

 والتكاملية بالدائرية إنصافها اإلتصالية للعملية يضمن الذي الطرف ولكونه رغباتهو  اإلنسان
 المفهوم تبني من ينطلق وتطبيقيا عمليا النظرية هذه تبني أن الميدانية الدراسة نتائج وأكدت
 الخيرية والجمعيات المؤسسات في اإلتصال أن النتائج وكشفت النظرية عليه تنطوي  الذي

ن الحديثة اإلجتماعية المؤسسات في اإلتصال مفاهيم نحو لحوظام تطورا يتطور  كان وا 
 هذا من ويعزز مستقبال المفاهيم بهذه األخذ نحو اإلتجاه على مؤشر إالأنه ضعيفا يبدو

  :التوجه

 كسب إلى اإلستراتيجية اإلتصالية أهدافها خالل من تسعى وجمعيات مؤسسات وجود •
 .مؤسسة جمهور رضا

 بالتسويق مختصة إدارية وحدات بها يوجد العينة مؤسسات من %15.7 وجود •
 . عامة للعالقات إدارات لديها %95.6و باإلعالن مختصة وحدات لديها %48.9و

 بمتوسطات التسويقي اإلتصال أنشطة تستخدم العينة وجمعيات مؤسسات جميع أن تبين •
 . القيم تبني لتنشيط بالنسبة 5 من 3.9 أحوائها أقل في بلغت مرتفعة



  : السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع

 منها واإلستفاذة وفروضها الدراسة تساؤالت تحديد في السابقة الدراسات ساعدت وأخيرا     
 على والتعرف للدراسة البحثية المشكلة صياغة في ومساعدة الدراسة، هذه في إلستخدامها

 . وأهدافها الدراسة متغيرات

 يعزز و يشيرها الحالية بالدراسة ربطها على والعمل السابقة الدراسات نتائج من اإلستفاذة    
 تراكميا يكون  أن البد العلمي البحث أن وحيث األخرون  إنتهى حيث من نبدأ أننا وبما أهميتها،
 .الغير إليه ماتوصل ويكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلانب

 النظري

 

 .اإلجتماعي التواصل مواقع •



 

 .اإلجتماعي التواصل مواقع تعريف1.1

 .اإلجتماعي التواصل مواقع وتطور نشأة2.1

 . اإلجتماعي التواصل مواقع وأنواع سمات 3.1

 

 .التويتر تعريف 1.2

 .التويتر عن تاريخية نبذة 2.2

 .التويتر مميزات 3.2
 

 

 جديد نمط المعلومات وتلقي بث إمكانية لمستخدميها اإلجتماعي التواصل مواقع أعطت  
 . للتواصل

 : اإلجتماعي التواصل مواقع تعريف •

 تقدم إلكترونية مواقع  SOCIAL UETWORKING SITES اإلجتماعي التواصل مواقع    
 كبرى  شركات سسهاتؤ  واإلجتماعي، اإلنساني التواص ألغراض لمشتركيها إجتماعية خدمات
 وهوايات إهتمامات عن البحث أو صدقات تكوين لخدمة تبرمجها واألصدقاء المستخدمين لجمع
 يوتوب المواقع هذه أشهر ومن بينهم، فيما يبادلونها أخرين أشخاص لدى وأنشطة وأفالم وصور
 .وغيرها وتويتر

 على موقع أي لوصف تخدمتس عبارة :بأنها اإلجتماعية الشبكات ويكيبديا موسوعة وتعرف    
 اللذين األخرين المستخدمين مع شخصية صفحة وضع لمستخدميه يتيح العنكبوتية الشبكة
 .الشخصية الصفحة تلك على بالدخول يقومون 



  : اإلجتماعي التواصل مواقع منشأة 2.1

 مستخدميها تزويد على تقوم التي األنترنت مواقع صناعة راجت التسعينات سنوات خالل     
 كبير وعدد ،(مرسلة )أنترنت مواقع من مكونة بث شبكة عبر محتويات، من عنه يبحثون  بما
 وبالتدريج ذلك وبعد البث هذا تستقبل العالم، حول األنترنت متصفحي من بالماليين يعد

ستقبال إلرسال األنترنت متصفحات يستخدمو أن األنترنت مطوروا إستطاع  نفس في البيانات وا 
 حداثة األكثر إلكترونية بتطبيقات بداية للبيانات أعمى كمستقبل األصلي دورها نع بدال الوقت
 األنترنت متصفحات مع التعامل طريقة تغيير في القفزة هذه كانت وقد الويكيبديا، مثل وثورية
 3 2.0الويب بتطبيقات يعرف لما الحقيقية البداية هي

 GOOGLE موقع من أكثر صفحاته تمشاهدا عدد يبلغ موقع ظهر 2005 عام بداية مع    
 على اإلجتماعية الشبكات وأكبر أوائل من ويعتبر الشهير األمريكي  MY SPACE موقع وهو

 ماي، مع المتوازي  اإلنتشار في أيضا بدأ والذي  فيسبوك، الشهير منافسه ومعه العالم، مستوى 
 إلى أدى ما وهذا ين،للمطوري التطبيقات تكوين بإتخاذه 2007 عام في الفيسبوك قام حتى 

 كبير بشكل الفيسبوك مستخدمي أعداد زيادة

  : اإلجتماعي التواصل مواقع وأنواع سمات 3.1

طالق  فيمابينهم، واألراء واإلهتمامات الخبرات تبادل لمستخدميها الشبكات هذه أتاحت  وا 
 من الشباب يطل التي النوافذ تمثل الشركات هذه أصبحت حيث الكامنة، ومواهبهم إبداعاتهم
 .الخارجي العالم على خاللها

 األحداث وخاصة بعينها ألحداث مهمة أخبار وسيلة اإلجتماعية الشبكات أصبحت •
 .ومجرياتها السياسية

 الفيسبوك عبر الشباب أراء إستطالع يمكن وسيلة أصبحت اليوم اإلجتماعية الشبكات •
 . وغيرها وتويتر

 .اإلجتماعي محيطه أو المستخدم عن الفيديو وأفالم الصور ونشر تحميل •



 .المناسبات وبطاقات لوحات ونشر POST فقرة ضمن واألراء التعليقات نشر •

 .فورية بصورة ومعطياتهم وتحديثاتهم األخرين مشاركات على اإلطالع •

 .والسياسية اإلجتماعية القضايا حول اإلحتياجية والتعبئة اإلعالمية الحمالت ترويج •

 . إعالمي يمثل فرد كل أصبح بحيث ونشرها المعلومات إيصال سرعة •

 في األخبار عبرها تنتقل التي الطرق  أكثر من اإلجتماعي التواصل وسائل أن دراسة بينت     
 األخبار معرفة في اإلجتماعية المواقع على يعتمدون  سالنا من %50 من فأكثر الحالي، الوقت

 في األمريكيين، من %27.8 لنحو االخبار مصدر اإلجتماعية الشبكات تعتبر كما الجديدة،
  . %28.8 هي األخبار تناقل في الصحف على يعتمدون  اللذين نسبة أن حين

 من وتصفحا إنتشارا كثرأ أصبحت اإلجتماعي التواصل مواقع أن  أمريكية دراسة أفادت     
 األهم اإلنجاز المعلومات عن البحث كان إن " الدراسة كتاب وقال الرسمية، والصحف الجرائد

 ."المقبل العقد في أهمها أحد تكون  قد المعلومات مشاطرة فإن الفائت العقد في

 سبةبن والمتصفحيين الزوار من االكبر العدد يسجل إن إن سي موقع أن الدراسة أفادت كما
 .%16نيوز فوكس ويليه 18%

 نقل في جوهريا دورا لعبت  اإلجتماعي، التواصل مواقع أن الدخيل سلطان ويرى      
 لألخبار أساس كمصدر فيها الوثوق  ويمكنه باألحداث الخاصة والصور واألراء المعلومات
 لألخبار مصادر هناك : إن ويقول متميزة ودقة عالية مصداقية تملك التي خصوصا المختلفة،

 والناس، المتابعين عند عالية مصداقية وتملك بالسرعة تتميز اإلجتماعي، التواصل وسائل عبر
 .المتابعيين مع وتتجاوب سريع بشكل األخبار تنقل فهي 

 -ما حد إلى -المشاركة في الديمقراطية منطق على الجماعي الحوار فضاءات تقوم     
 ويتمثل الحوار، أو الدردشة شكل الجماعي الحوار اتفضاء وتأخذ الجمهور، مابين بالتواصل

 ضمن اإلئتالف يقرون  مشتركة، وهواجس شواغل تجمعهم أفرادا أن في يميزها الذي العام المبدأ



 المعنى بهذا فيشكلون   ما، موضوع حول ألراء ويتبادلوا  ويتناقشو ليتحدثوا إفتراضية، مجموعة
 و مرسل ذاته الوقت نفس في هو عضو كل أن اإذ  أفقيا، فيها األعضاء يتواصل جماعة
 .مستقبل

 تلك أهم وتتمثل إجتماعية، شبكات موقع 400 من أكثر األنترنت على حاليا يوجد     
  WIKI الويكي مثل عديدة مواقع إلى إضافة والمنتديات المدونات في اإلجتماعية الشبكات
 الفكر لدعم الكبرى  الشركات بعض قدمتها التي التطبيقات تلك إلى إضافة والفيسبوك
 إهتما واللذان وياهو قوقل مثل  مواقعهم، مستخدمين مع والمشاركة التفكير، في اإلجتماعي
 وا عادة الصور وتخزين خدمات ومواقع المشتركة العروض وبتنفيذ والكتابة، الجمعي بالتحرير
رسالها، عرضها  والتقنيات خدمات من وغيرها يوتوب مثل الفيديو مقاطع ونشر فيلكر مثل وا 

 . المستخدمين بين والنشر المشاركة تبادل مع فرديا إهتماما تجد التي

 أو تطبيقات عدة اإلجتماعية الشبكات ثورة كتابه في المقدادي غسان خالد يضيف كما     
  : هي أهمها مواقع

  صباألشخا خاصة صفحات بإنشاء تسمح التي المواقع وهي : اإللكترونية التواصل مواقع
 .الفيسبوك و سبيس مي : مثل ومعارفهم أصدقائهم مع والتواصل

 مفتوحة وهي الجماعات أو لألفراد تمثل إلكترونية مواقع وهي : BLOGSاإللكترونية المدونات
 .الجميع أمام

 على مخزنة مفتوحة موسوعة موقع عبر العامة ينشئها التي الصفحات وهي :  WIKIS الويكيز
 تسمح وهي "ويكيبيديا " موقع أشهرها (مجانا للجميع متوفر ري تجا سيرفر) عام جهاز

 هذه على معين تعريف أو معلومة عن صفحات تعديل أو تدقيق أو بإضافة العاديين لألشخاص
 .المفتوح المصدر ذات اإللكترونية الموسوعة



 خدمة توفر التي المواقع وهي  اإللكترونية، البث مواقع أو : PODCASTS البودكاستس
 أبل" موقع مثل التنزيل برنامج أو الموقع هذا في للمشتركيين واألفالم األغاني تنزيل أو حميلت

 . "تيوتر أي

 عن للتعبير إلكترونية فسحات أو مناطق توفر مواقع وهي : FORUMS اإللكترونية المنتديات
 منتدى لكل أي معين، موضوع حول ماتدور عادة وهي العامة، المواضيع وكتابة الرأي

 ألنها إنتشارا، اإلجتماعي التواصل مواقع أكثر من وهي للموسيقى، منتدى مثل معين، تخصص
 .مثال المدونات في كما وعالموض إلضفاء كبيرة لتقنية والتحتاج اإلشتراك سهلة

 أنواع وتبادل تنظم التي المجتمعات هي : CONTENT COMUNITIES المجتمعات محتوى 
 روابط تشكيل إلى تميل التي المجتمعات محتوى  هو منها شعبية واألكثر المحتوى، من معينة
 .(يوتوب) فيديو فيلم أو ،(filkr) صورة حول روابط أو (  del.icio.usكتاب

 التواصل مواقع ميزات بين تجمع مواقع هي :  MICROBLOGGING وبلوجزالمايكر 
 من اإللكترونية المدونات ميزات وبين الخاصة، بمعلوماتك صفحة إنشاء حيث من اإلجتماعي

 updates التحديثات وهذه بك خاصة إعالمية قناة وتوفير الخاصة أخبارك نشر سهولة حيث
 .عليها مثال خير هو التويتر وموقع المحمول، فالهات عبر أو األنترنت عبر إما تتم 

 الغير واإلعالم لألخبار جديدة وسائل أفرز اإلتصال مجال في الهائل التطور أن إلى أشرنا   
 فيه ُتنشر موقع منها برز بل فحسب هذا وليس اإلجتماعي، التواصل شبكات في تمثلت تقليدية
 فيه يشاركون  والذي اآلنية األخبار عرض في السبق له كان الذي تويتر موقع األخبار، جميع
 .به يتميز الذي وما أكثر الموقع هذا على نتعرف وسوف بقوة،

 : التويتر تعريف  1.2

 حالتهم عن TWEETS تغريدات بإرسال لمستخدميه مصغر تدوين خدمة تويتر موقع يقدم     
 طريق عن أو تويتر، موقع طريق عن مباشرة وذلك الواحدة، للرسالة حرفا 140 أقصى بحد



 يقدمها التي التطبيقات أو الفورية، المحادثة برامج أو SMS قصيرة نصيية رسالة إرسال
 .المطورون 

 وهي األنترنت عالم في القصيرة الرسائل عبر للتواصل مجانية جديدة تقنية يقدم موقع     
 المتتابعة، بالزقزقة المعروف الوروار طائر وتعني تويتر، عليها يطلق الجوال لرسائل مشابهة
 190 الزوار وعدد مليون  100 فيها المشتركين عدد ويصل م،2006 عام الخدمة تأسست
 عام فبراير شهر خالل باليوم مرة مليون  60 بمعدل يوميا زائر مليون  50و شهريا مليون 

 .مجانية غير وهي خدمة طريق عن إرسالها بإمكانية الخدمة هذه وتتميز م 2010

  : التويتر عن تاريخية نبذة 2.2

 في األمريكية OBVIOUS شركة أجرته بحثي تطوير كمشروع 2006 عام الموقع ظهر     
 وأخذ عام، بشكل للمسخدمين رسميا أطلقته العام نفس من أكتوبر وفي فرانسيسكو، سان مدينة
 بتقديم للمستخدمين سمح 2007 عام في الساحة على جديدة كخدمة اإلنتشار في الموقع

 يدر ضخما مشروعا يمكن أنه أدركت عليه كبيرا إقباال الشركة رأت ولما المصغرة، التدوينات
 بإسم جديدة شركة إلى وتحويله الشركة عن الخدمة بفضل 2007 أبريل في فقامت وفيرا ربحا

TWITTER   . 

 أي لمتابعة تويتر حالة أو  twitter status خدمة بتقديم الموقع قام 2008 مايو وفي     
 توقف إذ للعمل الموقع عودة بوقت المستخدمين وتبليغ الموقع مع تحدث مشكلة

http//status.twitter.com 

 للموقع الرئيسية الصفحة طريق عن مباشر بشكل تويتر في اإلشتراك للمسخدمين يمكن     
 حيث الحساب، بإسم شخصي ملف لديهم يتكون  وبذلك ، الفيسبوك على حساب إنشاء يتم مثلما
 .زمني بترتيب التحديثات أخر تظهر



 التتجاوز والتي what are you doing األن تفعل ماذا" السؤال حول التحديثات تدور      
 لديه المسجلين ألى التحديثات ترسل حالته بتحديث المستخدم يقوم أن وبعد حرفا، 140

 .كأصدقاء

 المحادثة وبرامج ن sms القصيرة الجوال رسائل طريق عن التواصل يتم كما     
 طريق وعن ،goolge talkوكذلك yahoo massenger أيضا و  messenger msnك

 يمكن ملفات في المحتويات لنشر وسيلة توفير غيره عن الموقع يميز ومما مباشرة، الموقع
 .قراءتها

 وذلك العصفورة، أمام الفضائيات انهزمت أن بعد الثري  الطائر بعبارة إن إن سي :ال وصفت
 لوحة على يتحرك بشري  إصبع لكل مضمارا صار الذي الموقع إنطالق من سنوات سبع بعد

 .شاء ومتى شاء كيفما مايشاء ليقول المفاتيح

 مع وخاصة ائل،الوس من وغيرها الوسيلة هذه بين المقارنات نستذكر أن علينا يصعب ولن
 ولم بباله، خطرت رسمة في فكر الذي الجزائري  الفنان ومثال المؤسساتية، الرقابة قصص
 هاتفه رفع أن إال رئيسه من وماكان تلك، جريدته تحرير رئيس وفاتح فقط، فكربها ولكنه يرسمها
 ةإهان بوصفها رأسه في فكرة مرور على محاكمته وتمت الفنان مكنون  عن السلطات وأبلغ
 (18/04/2014 في ، 24 فرانس ) البالد لرئيس

 في القمعية السلطة مقابل في تويتر، في الذاتية الحرية مستوى  فروق  تكشف مقارنة وهي  
 .المؤسساتية الوسائل من يماثلها وما الورقية، الصحفية المؤسسة

  : التويتر مميزات 3.2 

 أي وفي دائما أصدقائهم به يقوم ما عرفةم : منها عديدة إمكانيات لمستخدميه تويتر يوفر     
 باإلضافة الفورية، اإلجابات وتلقي األصدقاء على التساؤالت لطرح وسيلة أسرع أنه كما وقت،
 عن اإلخبار أو كاإلستغاثة والسريعة جدا الهامة األخبار إرسال إمكانية للمستخدم يتيح أنه إلى

 فور الهامة العالم أحداث كل متابعة مستخدمينلل التويتر يتيح ذاته الوقت وفي جدا، مهم حادث



 و أخبارهم ومتابعة أمرهم يهمه الذين أصدقاءهومعارفه معرفة أيضا المستخدم ويستطيع وقوعها،
 العمل وزمالء العائلة وأفراد األصدقاء تساعد خدمة' :بأنه له تعريفا تويتر موقع ويقدم شؤونهم،

دامة التواصل على  واحد لسؤال ومعتادة سريعة أجوبة تبادل عبر  ببعض، بعضا اإلتصال وا 
  األن؟ تفعل ماذا :بسيطهو

 موقع ومن وقوعه حال بالخبر يعلمك :منها عديدة ميزات لتويتر أن نجد ماتقدم ضوء في     
 خالله من وتستطيع بهم، تهتم الذين أخبار عنن دائمة معرفة في يضعك أنه كما ، الحدث

 صداقة عالقات إقامة أسضا ويتيح األصدقاء،ن تجارب من تفاذةواإلس األستشارة على الحصول
جراء جديدة  تهمك، التي تلك وخاصة المجاالت مختلف في مشهوريين أناس مع حوارات وا 
 بها ترتبط التي ، اإللكترونية المواقع تنشره لما وافية خالصة على الحصول إمكانية إلى إضافة
 .أصدقائك خالل من أو مباشرة

 هذه أحد وسأل السابقة، العطلة في والدته لمنزل الذهاب ينوي  كان أنه  الدخيل، فويضي     
 استطاع وبذلك الفور، على الرد وأتاه الشوارع إزدحام عن تويتر، موقع عبر اإلخبارية المصادر

 تلك عبر الرسمية الجهات حسابات إنتشار البوعينين عبدهللا ويالحظ اإلزدحام يتجنب أن
 طريق على وترد والتصاريح األخبار خاللها من المؤسسات و الرسمية الجهات بأغل " المواقع
 .وسريعة متميزة وا عتبارها "الناس أسئلة

 تملك  والعالم، الوطن مستوى  على والمعروفة العامة الشخصيات " : إن شهد أم وتقول     
 عن عوضا منها، الجديدة األخبار أخذ ويمكن اإلجتماعي التواصل موقع عبر رسمية حسابات
 محمد بالشيخ شهد أم وتستشهد التلفزيون، وبرامج األخبار نشرات أو المحلية الصحف إنتظار

 في جديدة حكومة تشكيلة عن باإلعالن الجمهور فاجأ الذي األمارات، رئيس نائب  راشد بن
 اإلجتماعي التواصل مواقع وظائف في نوعي تطور على دليل أنها وتؤكد تويتر عبر بالده

 .اإلخبارية
 

 



 

 

 يزيد ال الذي اإلجتماعي التواصل شبكات أحد هو التويتر أن نجد سبق قد ما على بناءا     
 .العالم مستوى  على وتأثيرا إستخداما واألكثر األشهر أصبح موقعه أن إال سنة، 13 عن عمره
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 المؤسسات تلك أكانت سواء المختلفة المؤسسات في أهمية ذو اإللكتروني التسويق يعتبر     
 خاصة المعاصر مجتمعنا في حتمية ضرورة وأصبح بل إنتاج، أو خدمة تحقيق إلى تهدف
 نتطرق  سوف ما وهذا األحيان، من كثير في المصالح فيه تتضارب و تتشابك أصبحت بعدما
 .إليه

  :اإللكتروني ويقالتس تعريف1.1

 بهدف مباشرة إلكترونية أنشطة خالل من العمالء على والمحافظة إنشاء عملية هو   
 .الطرفيين أهداف تحقق التي الخدمات; المنتجات; األفكار تبادل تسهيل

 اإلجتماعي، التواصل وسائل عبر البحث لكيفية متكاملة خطة تتضمن  إستراتيجية ويشمل
 . الرقمي التسويقي العمل عزيزلت اإللكتروني البريد

 اإللكتروني التسويق خصائص2.1

 .العالية السرعة •

 .الكفاءة وعالي سريع المنتج •

 .وشفاف تفاعلي التسعير •

 .والخدمات السلع لبعض بالنسبة مباشر وتوزيع أكثر تكامل •

 األنترنت تكنولوجيات على الكبير إعتماده إلى إضافة اإللكتروني التسويق يعتبر •
 التقليدية األدوار عن واستغنى الصدارة مركز في العميل وضع فإنه واإلكسترانيت
 .والوسطاء للموزعيين



 

 

 

 : اإللكتروني التسويق إستراتجيات 3.1

 B2C(business toالنهائي للمستهلك الموجه اإللكتروني التسويق – 1

customer) 

 يعتمد ولكنه  التقليدي التسويق في التجزئة تجارة كبير حد إلى يشبه الحالة هذه في
 أشكال ومن بالتجزئة، اإللكترونية بالتجارة التسمية ومنه اإللكترونية الوسائل على هنا
 مىويس اإللكتروني العلني المزاد بواسطة التسويق ذكر يمكن التسويق من النوع هذا

e-auction   ، تقليديا مالكيه يمتلك الويب، على مخزن  طريق عن التسويق 
brick and mortar، من التسويق فقط، إلكتروني متجر طريق عن التسويق 

 من النوع هذا على األمثلة أشهر ومن ،usent groupاألخبار مجموعة خالل
 إلكتروني متجر عن عبارة وهو amazon.com كوم دوت أمازون  متجر التسويق

 .العالم في مكان أي إلى أصنافها بمختلف الكتب بيع في متخصص

 

  B2B( business) األعمال لمنشأت الموجه اإللكتروني التسويق -2

 األعمال منظمات من منظمتين تخص التجارية التبادل عالقة فإن الحالة هذه في
 بحكم واحد أن في والمشتريين لبائعينا من اعتبارها يمكن األخيرة هذه جل أن حيث



 من إليه تحتاج مما وغيرها اإلنتاج ووسائل والتجهيزات الخام المواد من إحتياجاتها
 .الخدمية أو اإلنتاجية أهدافها تحقيق أجل

 يمثل أصبح التسويق من النوع هذا أن إلى الحديثة اإلحصائيات من كثير وتشير
 .متواصلين ومنو تطور في هوو  اإللكتروني التسويق من حصة أكبر

 

 B2B2C( business to business to المزدوج اإللكتروني التسويق -3

consumer) 

 نفس في يوجه التسويق من النوع هذا فإن اسمه ذلك على يدل وكما الحالة هذه وفي
 المنتجات أن أي ،(المؤسسي )الصناعي والمشتري  النهائي المستهلك إلى الوقت

 جملة )والمنشأت (التجزئة ) النهائي، للمستهلك تباع أن يمكن (دماتالخ أو السلع )
 التسويق مع تتناسب التجارية االنشطة من كثير أن والمالحظ (جملة ونصف

 .اإللكتروني التسويق من السابقيين النوعين عن يختلف ال المزدوج اإللكتروني

 

 

  G2B( government to business) االعمال لمنشات الحكومي اإللكتروني التسويق -4

 صفقات في يتعامل بات اإللكتروني التسويق من النوع هذا فإن الحال وبطبيعة
 وزارات مثل الكبيرة الحكومية الجهات مع المزودة األعمال منشأت تربط ضخمة
 -e الحكومي اإللكتروني بالتزويد يسميه بعض وأصبح إلخ...والصحة والتعليم الدفاع

public procuement تعامالت دخلت الحكومية المشتريات إلى باإلضافة 



 من وغيرها  VAT المضافة القيمة ضريبة مثل الضريبة عوائد مثل جديدة إلكترونية
 .اإللكترونية بالحكومة مايسمى تشكل أصبحت التي المجالت

 النجاح فرص زيادة على ساعد اإللكتروني التسويق أن القول يمكننا سبق ما على بناءا   
مكانياته العمل ظروف تحسين إلى واألعمال للمؤسسات  المتزايدة الزبائن بحاجات واإلهتمام وا 
 .الطرفيين تخدم وبهذا إلكترونيا لها والترويج

 

 

 عبر سلوكات، تغيير على تحفيزهم خالل من األفراد التسويق علم إهتمامات إحدى بين من  
 .اإلجتماعي بالتسويق يسمى ما بإشباع أو إجتماعية لفكرة تسويق

  :اإلجتماعي التسويق تعريف1.2

 والمعلومات البيانات لتقديم يهدف بأنه "اإلجتماعي التسويق موسى األمين محمد عرف    
 في المتبعة األساليب بعض على اعتمادا المجتمع في التأثير بقدر وترويجها ارواألفك
 التسويق تنفيذ ويتم والشخصي الجماهيري  اإلتصال وسائل بإستخدام المنتجات تسويق

 .المجتمع في محددة قطاعات تستهدف إعالنية توعوية حمالت شكل في اإلجتماعي

 يستهدف إتصالي نشاط بأنه " اإلجتماعي ويقالتس إمام سلوى  و الحديدي منى وعرفت     
 مكاسب عن البحث دون  الحياة جودة وتحسين األفراد معيشة بمستوى  واإلرتقاء العام الصالح
 .مادية

 لمعالجة معينة وقواعد تقنيات استخدام "هو اإلجتماعي التسويق أن وبيرتو كوتلر عرف     
  .المجتمع يف الخاطئة السلوكات تغيير بهدف إجتماعية قضايا



 رغبة عند نزوال إجتماعي لمنتج ترويج فهو مستقلة إتصالية كعملية اإلجتماعي التسويق أما
حتياجاته المستهدف الجمهور  في تترجم ممارسة أو فكرة اإلجتماعي المنتج هذا فيكون  وا 

 أو حالي إتجاه تدعيم يستهدف إتجاها تكون  قد لها المروج اإلجتماعية فالفكرة فعل أو إتجاه
 لتحقيق واحد بفعل للقيام كالترويج فعل في تترجم ممارسة تكون  قد كما موجود إتجاه تغيير
  .المرجوة النتائج

 الغايات لتعزيز وتقنيات مبادئ من المعرفي التسويق بتطبيق يعني اإلجتماعي التسويق
 قرارات من التسويق لسياسات اإلجتماعية النتائج بتحليل يعني كما اإلقتصادية و اإلجتماعية
  .ونشاطات

 

 

  : اإلجتماعي التسويق عن تاريخية نبذة 2.2

 األنظمة مختلف في الحالي الوقت في إستخدامه يكثر مصطلح اإلجتماعي التسويق     
 العشريين القرن  من السبعينيات بداية في المصطلح هذا ظهر وقد  واألوقات، والمجتمعات

 فكرة أو إجتماعية قضية تقديم أجل من سويقالت ومبادئ تكتيكات استخدام ليصف 1971
 التسويق عن دولي مؤتمر أول بروكسل مدينة في عقد 1975 عام وفي سلوك أو

 ذلك من الرغم وعلى وأساليبه، ونظرياته وقواعده أسسه من الكثير نوقش حيث اإلجتماعي،
 فكرة تعد رالتغيي هذا لتحقيق معينة أنشطة وتوجيه اإلجتماعي التغيير إحداث فكرة فإن

 وفي العبيد، تحرير حمالت مثل القدماء، والرومان اليونان عند عرفذلك فقد قديمة،
 المديونيين، المسجونيين سراح إلطالق الصناعية الثورة خالل الحمالت انجلتراانطلقت

 اإلصالح حمالت شملت كما األطفال، عمالة مع التعامل و للمرأة، التصويت حق وا عطاء



 في واالعتدال العبودية و الرق  محاربة حركات أمريكا في عشر التاسع لقرن ا في اإلجتماعي
 األطعمة تجارة تنظيم ضمان على الحكومات حث حركات الى باإلضافة الكحوليات، شرب

 . واألدوية

 عالم مع كانت اإلجتماعي التسويق لمجال الحقيقية البداية أن الباحثين من العديد ويرى      
 بيع إمكانية عن تساؤلة قدم عندما 1952 عام العام الرأي دورية يف WIEBE اإلجتماع
 ماتواجه غالبا اإلجتماعية المشكالت ان إلى وأشار الصابون، من قطعة بيع مثل الصداقة
 مع التعامل حالة في أنه وأضاف  التسويق، أنشطة إلى توجه التي الجهود عن تقل بجهود

 إال فعالية، أكثر ستكون  النتائج فإن تسويقية مشكلة بوصفها وأسبابها اإلجتماعية المشكالت
 دفعت عندما السبعينات وأوائل الستينات أواخر في كان المفهوم بهذا الحقيقي اإلهتمام أن

 و اإلجتماعية، األفكار الترويج ألى األمريكي المجتمع في القطاعات من العديد فيتنام حرب
 ركز الذي 1964 عام الهند في األسرة متنظي مشروع مع كانت البداية أن HARVEY يرى 
 "يونيرسال" شركة في ككثال الخاص القطاع من بدعم NIRODH الذكري  الواقع تسويق على

 اإلجتماعي التسويق مجال في الجهود من العديد المشروع هذا وتال "بوند بروك" "شاي و"
 وقد الدول من يدالعد في نجاحا وحققت باألسرة، متعلقة وخدمات منتجات بتسويق ارتبطت
 مجال في مماثل إهتمام اإلجتماعي التسويق مجال في العملية الخطوات هذه صاحب

 موسع مفهوم إلى  LEVY و  KOTLER من كل دعا 1969 عام ففي األكاديمي،
 المعجون  بيع وراء ما إلى يرمي إقناعي إجتماعي نشاط هو التسويق أن بن مؤكد للتسويق،
 التسويق لمجال األولى اإلنطالقة المقالة إعتبارهذه كنيم و المعدن، و والصابون 

 فقط اليقتصر  PRODUCT المنتج مصطلح أن على التأكيد على ساعدت إذ اإلجتماعي،
نما المادية، البضائع على  أن كما واألفكار والمؤسسات واألشخاص الخدمات ليشمل يمتد وا 
  .  general public العام الجمهور تشمل بحيث تتسع أن يمكن التسويق جهود



 

  :اإلجتماعي التسويق إستراتيجيات و أنواع 3.2

 وخلق التوعية عملية في دور اإلجتماعي للتسويق :اإلجتماعية األفكار تسويق  •
 تكريس خالل من التغيير عملية في الجمهور إشتراك على تعمل إجتماعية ديناميكية

 حلول وتقديم اإلقتصادية التنمية مكاسب على الحفاظ و الوطنية، والوحدة الهوية قيم
 البنية طبيعة في عميقة تغييرات اإلقتصادية الطفرة أحدثت لقد الديمغرافي، للتحدي

 وظهور المدن، سكان عدد زيادة إلى أدى مما الثقافية والمكونات  اإلجتماعية
 والعميقة السريعة التحوالت لهذه ونظرا جديدة، وثقافية إجتماعية وممارسات سلوكيات

 القضايا وتعددت تنوعت الدخيلة والممارسات التفكير وأنماط اإلجتماعي النسق في
 .فيها أساسيا دورا اإلجتماعي للتسويق صبحأ التي والمواضيع

 من الثاني المجال اإلجتماعية الخدمات تسويق يمثل :اإلجتماعية الخدمات تسويق •
 اإلجتماعي، بالتسويق المختصة الدراسات بحسب اإلجتماعية التسويق مجالت
 المادي الربح إلى التهدف اإلجتماعية الخدمات بتسويق القائمة المنظمات باعتبار

 وعلى ملموسة، غير منتجات اإلجتماعية الخدمات كون  إلى إضافة  مباشر، شكلب
 أن إال التجارية، والخدمات المادية السلع بتسويق التسويقي إرتباطالفكر من الرغم
 والعناية المجتمع، تطور صور من صورة بعد المنظمات، في اإلداري  الفكر تطور
 .وتكامله المجتمع تقدم أشكال من شكل وهو وبمجتمعه، بالفرد

 :منها اإلجتماعي التسويق إلنجاز إتباعها يمكن تسويقية إستراتيجيات عدة توجد

  : MASS MARKETING العام التسويق إستراتيجية •



 القرن  في النجاح قصص أكبر من واحدة هي (الشامل ) العام التسويق إستراتيجية     
 إلى تهدف التي الجنسيات متعددة والشركات الضخمة السوق  بشركات محاطون  نحن العشرين،

 السلع من األكبر الجزء التسويقية الشركات هذه توفر هائلة، حصة وزيادة األرباح زيادة
 تكاليف إرتفاع في لتتمث مساوئ  اإلستراتيجية لهذه أن حيث نستهلكها، التي والخدمات
بقائها التجارية العالمات إلنشاء اإلعالنات  المنتجات، تطوير تكاليف وارتفاع الواجهة، في وا 

 إلى يؤدي ما وهذا السوق  نحو موجهة تكون  أن ينبغي الشركات شرسة، المنافسة ماتكون  غالبا
 ربحي عائد في لتتمث اإلستراتيجية هذه محاسن عن أما واإلبتكار، التطوير تكاليف إرتفاع
 القطاعات تنمية خالل من عائداته تعويض يتم أن باإلمكان القطاعات، أحد إنخفض إذا مرتفع،

 للعالمة يسمح اإلقتصادي، السلم منخالل التكاليف متوسط في بالتخفيض يسمح األخرى،
 MASS العام التسويق إستراتيجية العموم وعلى الكاملة، قيمتها باستخدام التجارية

MARKETING ومقياس الخطر وتقاسم قيمتها و التجارية بالعالمة الوعي ضمنها يندرج 
 العلمي البحث وتكاليف التسويق وكلفة السوق  أبحاث وتكاليف المنافسة، وزيادة إقتصادي
  .والتطوير

  :  INCH STRATEGY اإلنش إستراتيجية  •

 والخصائص المعالم محددة عيةإجتما تسويقية رسالة توجيه على اإلستراتيجية هذه وتعتمد     
تجاهاتها مواقفها على التأثير بهدف ناحية أو صغيرة بلدة أو قرية المجتمع من محدد لجزء  وا 

 أو التغير مدى بعدها يقاس محددة زمنية فترة وخالل محددة لقضية بالنسبة السلوكية وأنماطها
 أو المحدد الجزء هذا في يعيشون  الذين لألفراد اإلجتماعي السلوك في حصل الذي التعديل
 جزء أو إنش على اإلستراتيجية هذه إتباع يتم صغيرة، بلدة أو قرية -الصغيرة الجغرافية المنطقة
 معروفة فيه واألسر األفراد وقيم ومواصفاته خصائصه تكون  (المجتمع )الكلي سوق  من محدد



 الموارد كون  إلى بإضافة ،اإلجتماعي السلوك في المقصودة التعديل بعملية المعنية للجهة تماما
 تطبيق على والتساعد محدودة اإلجتماعي التسويق بعملية المعنية للجهة المتاحة الخبرات و

 اإلستراتيجية هذه إتباع أن إلى هنا اإلشارة وتجدر  أوسع، إجتماعية ولشرائح أخرى  إستراتيجيات
 يمكن أنه إال أولية وةكخط مطلوبة تكون  قد المطلوب اإلجتماعي التعديل عملية إحداث في

 نوع إلى بعد فيها تحويلها يتم قد تجريبية إختباريه كإستراتيجية إجتماعية إستراتيجيات تطبيق
تساعا شمولية األكثر اإلستراتيجيات أنواع من أخر  .وا 

  THE STRAT OF SEGMENTING  المجتمع تجزئة إستراتيجية •

 بخصائص التشابه أو التجانس عدم بأن القائلة بالفرضية اإلستراتيجية هذه ترتبط     
 وتنفيذ تصميم يفرض وغيرها المجتمع ألفراد اإلجتماعية الشريحة وعادات وقيم ومواصفات
 من مجموعة أو شريحة لكل والمضمون  التركيز في مختلفة إجتماعية تسويقية إستراتيجيات
 إجتماعية شريحة أو زءج بكل الخاصة واألذواق القدرات أن باعتبار الكلي، المجتمع مجموعات

 مفهوم لنشر الهادفة والتسويقية اإلجتماعية اإلستراتيجية مضمون  كبيرة بدرجة تحدد التي هي
 يميز ما أهم إن المطلوب، السلوكي التعديل إلى وصوال معينة إجتماعية قضية من ومحدد جديد
 من شريحة لكل المناسبة اإلجتماعية التسويقية البرامج توجه أنها اإلستراتيجيات من النوع هذا

 التسويق بعملية  المعنية الجهات يكلف اإلستراتيجيات من النوع هذا أن إال المجتمع، شرائح
 .كبيرة وتسويقية ومالية بشرية موارد توفير إلى تحتاج أن إلى باإلضافة كبيرة مبالغ اإلجتماعي

 المواضيع من العديد في فرق  إحداث إستطاع اإلجتماعي التسويق أن القول يمكننا وعليه   
 التغيير إحداث  إلى هادف مؤثر تسويق لكونه خدمة أو لفكرة تسويق سواء اإلجتماعية
 .وتبنيه اإلجتماعي

 



 

 

 

 

 

 .إسرائيل مقاطعة حركة •
 

 .إسرائيل مقاطعة حركة تعريف1.1
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  :(BDS)اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة حركة تعريف •

 الشركات ومقاطعة إسرائيل، مع التعامل وقف تشمل : BOYCOTT مقاطعة •
 ومقاطعة الفلسطنيين، لحقوق  إنتهاكاتها في المتواطئة الدولية وكذلك اإلسرائيلية
 .اإلسرائيلية واألكاديمية والثقافية الرياضية والنشاطات المؤسسات

 إلى اإلستثمارات سحب حمالت تسعى : DIVESTMENT اإلستثمارات سحب •
 المتورطة والدولية اإلسرائيلية الشركات مع والمتعاقدين مستثمرينال على الضغط

 هذه مع تعاقدهم إنهاء أو استثماراتهم بسحب واألبارتهايد اإلحتالل دولة جرائم في
 صناديق  مؤسسات، أفرادا، المتعاقدون  أو المسستثمرون  يكون  وقد  الشركات،
 خاصة، جهات ة،محلي مجالس بنوك،  كنائس،  تقاعد، صناديق  سيادية،
 .جامعات أو خيرية، جمعيات

 التي العقابية اإلجراءات بالعقوبات المقصودة : SANCTIONS العقوبات فرض •
 حقوق  تنتهك جهة أو دولة ضد واألممية الرسمية والمؤسسات الحكومات تتخدها
 العسكرية العقوبات تشمل  األنتهاكات، هذه وقف على إجبارها بهدف اإلنسان

 التعاون  وقف طريق عن مثال سبيل على وغيرها، والثقافية واإلقتصادية
 الدولية المحافل من إسرائيل طرد أو الحرة، التجارة إتفاقيات وقف أو العسكري،

 .غيرها أو الفيفا أو  الدولي البرلماني اإلتحاد أو المتحدة األمم مثل

 



 

 

 

 

 

 :وأهدافها BDS حركة نشأة 2.1

 والجرائم اإلنتهاكات تفاقم ومع الثانية، الفلسطينية تفاضةاإلن في األحداث تصاعد بعد   
 السالم، عملية بجدوى  التوقعات وتراجع الفلسطنييين، بحق اإلسرائيلي اإلحتالل قبل من المرتكبة
 على ووقعت شعبية، وحمالت حكومية، غير ومنظمات فلسطينية، جهة 170من أكثر اجتمعت
 اإلحتالل دولة بمقاطعة فيها طالبت  ،2005العام من (يوليو )تموز من التاسع في عريضة

 بمواثيق وتلتزم الدولية، للقوانين وتنصاع  اإلنتهاكات، عن تتوقف حتى  كافة، المستويات على
 وسحب مقاطعة حركة " إنطالق أساس هي العريضة هذه وكانت اإلنسان، حقوق  ومعاهدات

 . (BDS)ب ختصارا‘ فتعر  التي ، "إسرائيل على العقوبات وفرض اإلستثمارات

 قائمة  الفلسطينية، السلمية الشعبية المقاومة أشكال من شكال باعتبارها نفسها الحركة قدمت   
 دولة إسرائيل اعتبار من انطلقت حيث  اإلنسان، حقوق  ومبادئ الدولي القانون  احترام على
 نيلسون  بقيادة  إفريقيا، جنوب في المقاطعة تجربة من مستلهمة  ،(أبارتهايد )عنصري  فصل

 البشرة ذات واألغلبية البيض من األقلية بين العنصري  الفصل نظام لمناهضة نموذجا  مانديال،
 بإنهاء الستينيات في طالبت التي لوثركينغ، مارتن بقيادة المدنية الحقوق  حركة ومن  السمراء،
 .األمريكية المتحدة الواليات في السود ضد العنصري  التمييز



 المجاالت، شتى في ودوليا، وعربيا محليا إسرائيل لعزل مساعيها مباشرة في لحركةا وشرعت   
 والدعوة اإلحتالل دولة ممارسات فضح في الحركة باشرت 2005 العام في إنطالقها منذ

 .البلدان و األوساط مختلف في عملها كثفت حيث لمقاطعتها

 مع الحركة نشاطات إلى اهاإلنتب لجذب اإلجتماعي التواصل وسائل منصات تستخدم   
 باإلضافة ومقاالت، عرائض، إحتجاجات،  اإلجتماعي، التواصل وسائل على عامة مكالمات

 إسرائيلية، مستوطنات في أو إسرائيل في أحداث في مشاركاتهم إللغاء األفراد على ضغط إلى
 .األكاديمية األحداث أو الموسيقية الحفالت مثل

 ألمانيا، فرنسا،  كندا، :تشمل العالم حول األقل على مدينة 55 ىإل أنتشر الحين ذلك ومنذ   
 المملكة ماليزيا، بوتسوانا، البوسنة، البرازيل، كوريا، اليابان، األردن، النمسا، إيطاليا، الهند،

 .فلسطين و إستراليا النرويج، ، المكسيك أفريقيا، جنوب األمريكية، المتحدة الواليات المتحدة،

 الثقافي جانب إلى واإلقتصادي السياسي الضغط وممارسة والدعم للحشد الحركة تهدف    
  :أساسية مطالب ثالثة في تدرجها أهداف تحقيق يتم أن إلى إسرائيل على واألكاديمي

 والتخلي اإلحتالل إنهاء من الدولي المجتمع به مايطالب وتنفيذ الدولية بالقوانين اإللتزام •
 .إسرائيل تمارسها التي العنصرية التفرقة نظام عن

 .اليهود بالسكان الكاملة ومساراتهم حقوقهم إسرائيل سكان من الفلسطنيين منح •

  .194 رقم متحدةال األمم لقرار انصياعا الفلسطين االجئين بحق اإلقرار •

 

 

 



 

  : BDS حركة إنجازات 3.1

 :األكاديمية و الثقافية المقاطعة إنجازات •

 الثقافية للمقاطعة ميثاق على بريطانية وفنية ثقافية شخصية 1000 توقيع  •
 .إلسرائيل

 بجامعة واألفريقية الشرقية الدراسات كلية وعاملي وطلبة أساتذة من /73تصويت •
 .إلسرائيل األكاديمية المقاطعة دعم على لندن

 البوليفي الرئيس ودعم مقاطعة، لحركة االتينية أمريكا في المثقفين مئات انضمام •
 .التحرك لهذا موراليس إيفو

 يمثل الذي بريطانيا، في للطلبة الوطني لإلتحاد التنفيذي المجلس إنضمام •
 .المقاطعة لحركة  طالب، ماليين7

 و األنثروبولوجيا علماء ومئات ا،إسباني جامعات في أكاديمي 1200 توقيع •
 األكاديمية المقاطعة إلى تدعو بيانات على المتحدة الواليات في التاريخ

 .إلسرائيل

 المتحدة والمملكة أفريقيا جنوب في الطلبة اتحادات من كبير عدد إنضمام •
 .المقاطعة لحركة المتحدة الواليات وجامعات وكندا وبلجيكا

 ومنظمة أسود ناشط 100من أكثر من المقاطعة ركةح لدعم تاريخي نداء إصدار •
 .األمريكيين السود بحقوق  تعنى



 لدعم عريضة على بريطانيا، أكاديميا 343 إيطاليا، أكاديميا 168 توقيع •
 .إلسرائيا األكاديمية المقاطعة

 هيرون، سكوت، وغيل كوستيلو، وألفيس نهيل لوري  بينهم من كبار فنانين إقدام •
 .باألساس إقامتها رفضوا أو أبيب، تل في عروضهم إلغاء على دوغ، وسنوب

 ضمنهم ومن  إلسرائيل، الثقافية المقاطعة العرب والمتثفين الفنانين غالبية دعم •
 .وغيرهم سويف وأهداف خليل وأميمة خليفة مرسيل

 بناء إسرائيلية، رعاية صفقة بإنهاء "باولو ساو " مهرجان قام ،2004 عام في •
 .المشاركين الفنانين غالبية من لذلك داعمة نداءات على

 جولتها من أبيب تل في حفلتها lorde لورد العالمية النيوزالندية الفنانة ألغت •
 سرائيلإ مقاطعة حركة ناشطي من لمناشدات استجابة ،2018 لعام العالمية

BDS  . 

 حفلتها تلغي الشهيرة princess nokia نوكيا برنسيس األمريكية الراب مغنية •
  BDS المقاطعة حركة من إقناع حملة بعد أبيب تل في

 كولتور بوب مهرجان من فنية عروض تسعة انسحبت للمقاطعة، دعوات بعد •
 .للمهرجان اإلسرائيلية السفارة رعاية بسبب برلين في الموسيقي

 : اإلقتصادية المقاطعة إنجازات •

 من (crh)و (orange) وأورانج (veolia) فيوليا األوروبية الشركات إنسحاب •
 .ضدها كبيرة حمالت بعد بالكامل اإلسرائيلي السوق 



 في طالبي اتحاد أكبر تبني بعد  دوالر، مليون  120 لخسارة (HP)شركة تعرض •
 . المقاطعة لحركة الهند

 ضغط تحت  إسرائيل، مع دوالر مليون  500 بقيمة يةعسكر  صفقة الهند ألغت •
 .اإلسرائيلي – الهندي التعاون  على الشعبية اإلحتجاجات

 شركة مع الدوالرات بماليين تعاقدا  air canada الكندية الطيران شركة أنهت •
 .والعسكرية الجوية لألنظمة اإلسرائيلية "ستريز إند إيروسبيس"

 جرائم في المتورطة األمنية GUS شركة مع عقودها أرندية شركات 7أنهت •
 .اإلحتالل

 واألرجنتين البرازيل في عقودا "ميكوروت"العامة اإلسرائيلية المياه شركة خسرت •
 .ضدها المقاطعة حمالت نتيجة وهولندا والبرتغال

 فيهم بمن وأثرياد،  دانسكي، و نوريدا ضمنها من كبرى، أوروبية بنوك قامت •
 تستهدفها التي الشركات من استثماراتهم بسحب  ،غيتش وبيل  سوروس، جورج

 .المقاطعة

 ، المتحدة الواليات في المشيخية، الكنيسة فيهم بمن دوليون، مستثمرون  أقدم •
 النرويج وحكومات ، PGGM الهولندي التقاعد وصندوق  المنهجية، والكنيسة

 في متورطة شركات من أستثماراتهم سحب على  ونيوزلندا، ولوكسمبورغ
  .الدولي للقانون  اإلسرائيلية نتهاكاتاإل

 

 



 

 

 

 

 

 

  :الصهيوني للكيان اإلقتصادية الهيمنة 2.1

 دوالر بليون  110.2مقداره قوميا ناتجا الصهيوني الكيان حقق فقد 2000 إحصاءات حسب    
 18900 فبلغ الفرد لدخل السنوي  المعدل أما ، %5.9 نفسه للعام النمو نسبة بلغت و أمريكي،
 تتوزع ألف 400 و مليونان العمل قوة وتبلغ ، العالم في الدخول أعلى من وهو أمريكي دوالر
 والتجارة ،%13.1واألعمال والمال ،%20.2والصناعة ، %31.2 الخدمات قطاع على

 ،أما%2.6 عن تزيد فال والغابات األسماك وصيد الزراعة أما وغيرها، %7.5والبناء ،12.8%
 40 مقدارها إيرادات إلى 2000 سنة ميزانية وتشير %9.1 فتبلع لعملا عن العاطلين نسبة
لى أمريكي دوالر بليون   الصادرات قيمة وتبلغ أمريكي دوالر بليون  42.4 مقدارها نفقات وا 

 33303.2 والواردات أمريكي، دوالر مليون  29058.8 نحو (2001 سنة حسب )السنوية
 من %38.2) أ الوم هو منه وتستورد إليه رتصد تجاري  شريك وأكبر أمريكي دوالر مليون 

  (2001 سنة حسب الواردات من %20.1 و الصادرات

 وتتلقى (2000 إحصائيات  حسب )دوالر بليون  38 إلسرائيل الخارجية الديون  قيمة وتبلغ    
 األجهزة و األليات فهي اإلسرائيلية الصادرات أهم يبلغ أ الوم من وعسكريا إقتصاديا سنويا دعما

 للنظر الملفت ومن الحمضية، والفواكه والكيمياويات واألسلحة والجواهر والكمبيوتر، الكهربائية



 مناجم إطالقا توجد ال أنه رغم  العالم، في األلماس مصدري  أكبر من هو الصهيوني الكيان أن
 من سنويا أمريكي بليوندوالر عن قيمته تزيد ما الصهاينة يستورد إذ فلسطين، في للجواهر
 وهي سنويا، أمريكي دوالر باليين ستة من أكثر قيمته وتصديرما بتصنيعها ويقومون  األلماس
 .كثيرة قرون  منذ اليهود بها ارتبط التي الصنعة

 ومصنوعاته، لمنتجاته واإلسالمية العربية المقاطعة حاجز لكسر الصهيوني الكيان ويسعى    
 العربية الشعوب أن من الرغم وعلى بيع،التط وبرامج الدبلوماسية العالقات عقد خالل من

 خالل من ذلك على يحتالون  الصهاينة أن إال اإلسرائيلية، المنتجات شراء ترفض واإلسالمية
 ومسلمين عرب وكالء خالل من أو ، وسنغافورة قبرص مثل البلدان من منعدد التصدير إعادة
 ما سنويا يصدر الصهيوني الكيان أن إلى التقديرات بعض وتشير ، لمنتوجاتهم الترويج يتولون 
 .العربية الدول إلى دوالر مليون  500-300قيمته

 كبيرا إزدهارا يشهد كان والذي اإلقتصادي وضعه تدهور من الصهيوني الكيان عانى وقد    
 التي وهي لإلنتفاضة، األوليين السنتين في تقريبا السياحة تعطلت فقد  اإلنتفاضة، بدء قبل
 في %22نحو إلى الفقر خط تحت اإلسرائليين عدد وارتفع  للدخل، مصدر أكثر تاني تمثل
 مليون  عددهم إن الحكومية،ذكر الوطني التأمين مؤسسة نشرته تقرير حسب ،2004 سنة أخر
 سنة فإن اإلسرائيلية المركزية اإلحصاء دائرة عن صادر رسمي تقرير وحسب ، ألف 534 و

 عاما خمسين منذ الصهيوني الكيان تاريخ في ديةاإلقتصا الناحية من األسوأ كانت 2002
 . (1953 سنة )

  :المضادة الصهيوني الكيان إستراتيجية 2.2

 أو الشركات بعض قبل من الفعلية العالمية اإلعالم وسائل قبل من المتزايد اإلهتمام أدى    
 باتت التي رائيليةاإلس القيادة اضطراب إلى اإلسرائيلية للنشاطات الكبيرة األكادمية التجمعات



 2013 حزيران /يونيو في اإلسرائيلية الحكومة إعتبرت فقد العالم في مكانتها فقدان من تتخوف
 اإلسرائيلي القلق وظهر اإلسرائيلي للوجود "استراتيجيا تهديدا " تشكل باتت أنها المقاطعة حركة
 لبيد، بانير صرح فقد  ،اإلسرائلين المسؤولين من العديد لسان على المقاطعة حركة تنامي من

 عملية أنها سببه حاليا المقاطعة بتأثير الشعور عدم بأن األسبق، اإلسرائيلية المالية وزير
 يتنبه لم إفريقيا جنوب في العنصري  الفصل فنظام  جدا، خطير الحالي الوضع لكن تدريجية،

 تقريرا اصدرت قد ئيليةاإلسرا المالية وزارة وكانت لها، تعرض التي المقاطعة حملة بداية إلى
 اإلسرائليين القادة فعل ردة اإلسرائيلي، اإلقتصاد على خطر أكبر هي المقاطعة ان على نص

 .اللعبة قواعد تغيير على وقدرتها الحركة حققتها التي المتتالية النجاحات ابرزت الغاضبة

 داخليا، الحركة معق :مترابطتين إستراتيجيتين إسرائيل تبنت ونشاطيها الحركة ولمواجهة    
 .خارجيا الحلفاء وتحفيز

 صادقت والذي ، "المقاطعة قانون  " ب مايعرف 2011 عام اإلسرائيلي الكنسيت سن فقد    
 إسرائيل بمقاطعة يطالب من كل ضد 2015 نيسان/إبريل في اإلسرائيلية العليا المحكمة عليه
 اإلسرائيلية الهوية يحمل شخص كل من تعويضات وطلب القانونية المالحقة القانون  ويتيح
 عقوبات فرض في الحق المالية وزير القانون  يمنح كما كان، شكل بأي للمقاطعة ويدعو

 من تمويال تتلقى بينما للمقاطعة، تدعو التي اإلسرائيلية الكؤسسات على كبيرة إقتصادية
 بحق مستمرة قمع حملة بشن إسرائيل قامت ذلك إلى إضافة وهيئاتها، اإلسرائيلية الحكومة
 .مالحقتهم في اإلستخباري  العمل وتصعيد الحملة في الفاعليين الناشطين

 األراضي نطاق ضمن ليست معركتها أن جيدا تدرك فإسرائيل الخارجي، الصعيد على أما    
 ومراكز اإلعالم وسائل وفي الدولية ساحة على األساس في تخاض معركة هي المحتلةبل
 مبلغ لها خصصت التي الضخمة اإلعالمية ماكينتها وتحفيز بتجنيد ائيلإسر  قامت لذلك التأثير،



 الحركة تنامي لمواجهة العالم مستوى  على سفاراتها استنفار جانب إلى شيكل، مليون  100
 وذلك أوروبا، و األمريكية المتحدة الواليات في بحلفائها لإلستعانة سعت كما ودوليا، محليا

 أجل من المقاطعة،وذلك تجرم قوانين وتشريع للمقاطعة الداعية الحمالت ضد قانونيا للتحرك
 اقترح الحصر، المثال سبيل فعلى المقاطعة، عن المختلفة المجموعات ثني ثم ومن التأثير
 الماضي أذار /مارس في لييينسكي، ودان روسكام بيتر إلينوي، والية عن الكونغرس في النائبان
 المشاركة األكادمية للمؤسسات الفيدرالي التمويل درمصا جميع وقف على ينص قانون  مشروع

 للمؤسسات األمريكية الدراسات جمعية مقاطعة على ردا وذلك إلسرائيل، األكاديمية المقاطعة في
 مؤسسة ألي الحكومي التمويل تحظر مادة المشروع بنود أحد يتضمن كما اإلسرائيلية األكاديمية
 إلى إضافة إلسرائيل، األكاديمية بالمقاطعة تنادي التي تالحركا فيها تنشط جامعية أو تعليمية

 معاداة إلسرائيل األكاديمية المقاطعة نشاطات تعتبر قوانين إلقرار إسرائيل حلفاء يسعى ذلك
 أو ، الماضي أذار / مارس في إلينوي  والية في حصل كما عليها، المعاقبة تجب للسامية
 .الفرنسية المحاكم قررت كما كراهية جريمة اإلسرائيلية المنتجات المقاطعة اعتبار

 و الشركات على للتأثير مستمرة بحمالت أ م الو في إسرائيل حلفاء يقوم ذلك إلى إضافة    
 يسعى :المثال سبيل فعلى دوليا، الحملة مواجهة و إسرائيل مقاطعة قررت التي المؤسسات
 خالل من المتحدة الواليات في المقاطعة حملة لوقف أدلسون  شيلدون  األمريكي الملياردير

 .واشنطن في والمالية السياسية السلطة على التأثير

 :الحركة عن الصهيوني الكيان فعل رد3.2

 في وخاصة  النجاحات، بعض عن  "إس دي بي "مواجهة في اإلسرائيلية الجهود أسفرت    
 المحال من وعةمجم مع مثال سبيل على حصل كما المقاطعة، لقرارات الشركات بعض إلغاء

 سابقا قرارا ألغت والتي البالد، أنحاء كافة في فرعا 655 تضم والتي السويد شمال في التجارية



 بين األخير النزاع على الضوء تسليط يمكن السياق هذا وفي اإلسرائيلية، المنتجات بمقاطعة لها
 لتجنيد إسرائيل عيس يظهر والذي إلتصاالت، الفرنسية أورانج ومجموعة اإلسرائيلية الحكومة

 أورانج مجموعة إدارة مجلس رئيس ريتشارد ستيفان أعلن فقد الحركة لمواجهة طاقاتها كافة
 السوق  من لإلنسحاب شركة استعداد عن القاهرة في 2015 حيزران /يونيو مطلع الفرنسية

 في برغبته ذلك معلال الشركتيين مابين المبرمة العقود بذلك سمحت إذا "الغد صباح "اإلسرائيلية
 التي تصريحاته عن سريعا تراجع ريتشارد ولكن العربي العالم في الشركة زبائن مشاعر مراعاة
 التي بارتنر أورانج اإلسرائيلية شريكتها مع عالقتها عن للتخلي شركة استعداد خاللها أبدى

 شديدة ضغوطات بعد وذلك إسرائيل، في الالسلكية اإلتصاالت سوق  من %28 على تسيطر
 أنها على بعد فيما الفرنسية الشركة تأكيد من وبالرغم الفرنسية، أو اإلسرائيلية الحكومة من سواء
 من الضوء تسلطت أنها إال عليها المقاطعة حمالت ترفض وأنها اإلسرائيلية، السوق  في باقية
 .اإلسرائيلية للقيادة مؤلم كسالح المقاطعة فعالية على جديد

 بعض على الضفط في األن حتى إسرائيل نجحت األكاديمية المقاطعة صعيد وعلى    
 حظر إلى :المثال سبيل على أدى ما وهو حلفائها، خالل من وجامعاتهم الناشطين الطالب
 العدالة أجل من طالب" مع حصل كما الفلسطينية، للحقوق  الداعمة الطالبية المنظمات بعض
 الطالب ضد قضائية أحكام إصدار أو بوسطن، في إيسترن  نورت جامعة في "SJP فلسطين في

 .كاليفورنيا في حصل كما الناشطين

 يمكننا العالم عبر واسع نطاق وذات بشعبية تحظى إسرائيل مقاطعة حركة أن أشرنا كما   
 على إسرائيل وعزل اإلنسان حقوق  مبادئ و الدولي القانون  إحترام على قائمة حركة أنها القول
 و األنشطة مختلف لتشمل اإلجتماعي التواصل مواقع إستخدامب الميادين و األصعدة جميع

 .العالم عبر قطاعات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلانب



 التطبيقي

 الصفحة وحدة (1) رقم الجدول

 للصفحة المشاهدين عدد الصفحة رمز  الصفحة إسم

 ألف  BDS 41.5 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT BDS 133.1 ألف 

 وعدد ورمزها الصفحة إسم إلى قسمناه الذي الصفحة وحدة (1) رقم الجدول خالل من     
 BDS MOVEMENT و إسرائيل مقاطعة حركة صفحة صفحتين، تشمل حيث لها المشاهدين

 إسرائيل مقاطعة حركة لصفحة فكان المشاهدين عدد عن أما BDS رمز لكليهما كان حيث
 الناطقة الصفحة أن يتبين مما ألف BDS MOVEMENT 133.1 بينما مشاهد ألف 41.5
 .العربية باللغة الناطقة الصفحة على المشاهدة حيث من واسع نطاق ذات اإلنجليزية باللغة

 2018سبتمبر لشهر الصفحة منشورات عدد (2) رقم الجدول

 2018 سبتمبر لشهر المنشورات عدد  الصفحة



 27  إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 35 

 الصفحتين، لكال سبتمبر شهر في منشورات عدد يوضح الذي (2) رقم الجدول خالل من     
 BDS بينما 27 إسرائيل مقاطعة لحركة 2018سبتمبر شهر منشورات عدد أن يتبين

MOVEMENT 35 منشور 

 

 

 2019 جانفي لشهر الصفحة منشورات عدد (3) الجدول

 2019 جانفي لشهر المنشورات عدد الصفحة

 11 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 27 

 لكال 2019لسنة جانفي شهر في منشورات عدد يوضح الذي (3) رقم الجدول خالل من    
 BDS حين في منشور 11 إسرائيل مقاطعة لحركة منشورات عدد أن يبين الصفحتين

MOVEMENT 27 منشور. 

 سبتمبر لشهر العرض شكل  ( 4 ) رقم الجدول

 كتابي الصفحة

 النسبة   التكرار
 المئوية

 صورة

 النسبة  التكرار
 المئوية

 فيديو

 النسبة  التكرار
 المئوية

 مقاطعة حركة
 إسرائيل

27 55.56% 12 44.44% 0 0% 

BDS 35 55.56% 34 97.14% 0 0% 



MOVEMENT 

 حيث الحركة، هذه لصفحات المنشورات عرض طريقة في فيتمثل (4) رقم الجدول عن أما    
 أما مرة 27 إسرائيل مقاطعة لحركة كتابي عرض شكل فكان وفيديو، صورة كتابي، في تمثل
 .اليوجد فيديو أما %44.44 مايعادل مرة 12 صورة

 فكان صورة أما مرة 35 كتابي عرض شكل فكان BDS MOVEMENT يخص فيما أما
 .أيضا اليوجد فيديو أما %97.14 بنسبة ةمر  34 تكرارها

 

 

 

  جانفي لشهر العرض شكل  ( 5 ) رقم الجدول

 كتابي الصفحة

 المئوية النسبة التكرار

 صورة

 المئوية النسبة التكرار

 فيديو

 المئوية النسبة التكرار

 %0 0 %45.45 5 %54.55 11 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS 
MOVEMENT 

27 10.12% 24 88.88% 1 1% 

 المنشورات عرض طريقة في فيتمثل جانفي شهر في العرض لشكل (5) رقم الجدول عن أما  
 لحركة كتابي عرض شكل فكان فيديو، صورة، كتابي، في تمثل حيث الحركة هذه لصفحات
 مقاطعة لحركة هذا فيديو يوجد وال %45.45 بنسبة 5 الصورة أما مرة،11إسرائيل مقاطعة
 بنسبة 24صورة أما مرة 27 كتابي وأما واحد فيديو BDS MOVEMENT أما إسرائيل

88.88%  

 سبتمبر لشهر األلوان  ( 6 ) رقم جدول  



 األلوان     

 أسود  الصفحة

 المئوية النسبة        التكرار

 أزرق 

 المئوية النسبة        التكرار

 %74.07 20 %65.85 27 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 35 26.31% 22 62.85% 

 سبتمبر شهر خالل المنشورات في الموظفة لأللوان المخصص (6)رقم الجدول خالل من   
 بينما إسرائيل مقاطعة لحركة مرة 27مكرر األسود اللون  كان حيث وأزرق  أسود في تمثلت

BDS MOVEMENT 35 ،إسرائيل مقاطعة حركة صفحة في تكرر األزرق  اللون  عن أما مرة 
 .%62.85 مايعادل BDS MOVEMENT في مرة 22 بينما  %74.07 يعادل ما مرة 20

  جانفي لشهر األلوان ( 7 ) رقم جدول

 األلوان     

 أسود  الصفحة

 المئوية النسبة        التكرار

 أزرق 

 المئوية النسبة        التكرار

 %90.90 10  %26.50 11 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 27 20.28% 13 48.14% 

 األسود في تمثلت جانفي شهر خالل المنشورات في الموظفة لأللوان (7)رقم الجدول خالل من 
 BDS حين في 11 إسرائيل مقاطعة لحركة األسود اللون  تكرار حيكان واألزرق 

MOVEMENT 27 حركة في % 90.90 يعادل ما مرات 10 تكرر االزرق  اللون  عن أما 
 . %74.07 في تتمثل مئوية بنسبة مرة BDS MOVEMENT 13 أما إسرائيل مقاطعة

 سبتمبر لشهر المستعملة الصور  ( 8 ) رقم الجدول



 باألسود الصور الصفحة
 

 المئوية النسبة  التكرار

 باأللوان الصور
 

 النسبة  التكرار
 المئوية

 صورة يوجد ال
 

 النسبة  التكرار
 المئوية

 %55.55 15 %37.03 10 %7.40        2 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 4 11.42% 31 88.57% 0 0% 

 منشورات فيوجد الصفحات، في المستعملة الصور يوضح الذي (8) رقم الجدول خالل من  
 منشورات كانت حيث صورة، بها توجد ال ومنشورات باأللوان وصور باألسود صور بها

 أما %7.40 يعادل فيما مرتين تكررت إسرائيل مقاطعة لحركة باألسود الصور فيها المستعمل
 BDS عن أما تماما، منعدمة ورةص بها التوجد التي المنشورات وأما %37.03 باأللوان

MOVEMENT أما %11.42بنسبة مرات 4متكررة باألسود الصور ذات المنشورات 
 .يوجد ال أيضا صورة بها توجد ال التي المنشورات أما %88.57 يعادل ما مرة 31باأللوان

 جانفي لشهر المستعملة الصور (9) رقم الجدول

 باألسود الصور الصفحة
 

 المئوية النسبة  التكرار

 باأللوان الصور
 

 النسبة  التكرار
 المئوية

 صورة يوجد ال
 

 النسبة  التكرار
 المئوية

 %54.55 6 %36.36 4 %9.09       1 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 3 11.11% 22 81.48% 2 7.41% 

 منشورات يوجد جانفي لشهر صفحات في المستعملة للصور (9)رقم الجدول خالل من   
 لحركة األسود باللون  الصور فيها المستعملة المنشورات كانت حيث بااللوان و باألسود بالصور
 BDS عن وأما %36.36 بنسبة 4 تكرارها باأللوان أما واحدة، إسرائيل مقاطعة



MOVEMENT 11.11 يعادل ما مرات ثثال متكررة األسود باللون  صور ذات المنشورات% 
 .%81.48 يعادل ما مرة 22 باأللوان أما

 

 

 

 سبتمبر شهر في المطروحة المواضيع  ( 10 ) رقم الجدول

 والفنية الثقافية الصفحة
 

   %     التكرار

 الرياضية
 

 %      التكرار

 سياسية
 

 %      التكرار

 إقتصادية
 

 %    التكرار

 مقاطعة حركة
 إسرائيل

10     
37.03% 

3        
11.1% 

6       
22.2% 

7       
25.92% 

BDS 
MOVEMENT 

16     
47.71% 

3       
8.57 % 

12     
34.2% 

8       
97.14% 

 في تمثلت سبتمبر، لشهر المطروحة المواضيع يوضح الذي (10)رقم الجدول عن أما   
قتصادي وسياسي رياضي جانب ذات المواضيع  المواضيع نسبة فكانت وفني، ثقافي وحتى وا 
 أما BDS MOVEMENT 45.71% أما %37.03 إسرائيل مقاطعة لحركة الفنية الثقافية

 أما BDS MOVEMENT 8.57% أما %11.11 إسرائيل مقاطعة لحركة الرياضية المواضيع
 BDS MOVEMENT أما %25.92 إسرائيل مقاطعة لحركة السياسية المواضيع يخص فيما

 .%22.85 بنسبة

قتصادية الرياضية المواضيع إلى تطرأت قد إسرائيل مقاطعة صفحة أن يدل مما     أما أكثر وا 
BDS MOVEMENTأكبر بنسبة وسياسي وفني ثقافي جانب طرحت. . 



  

 

 

 

 

 جانفي لشهر المطروحة المواضيع  ( 11 ) رقم الجدول

 والفنية الثقافية الصفحة
 

   %     التكرار

 الرياضية
 

 %      التكرار

 سياسية
 

 %      التكرار

 إقتصادية
 

 %    التكرار

 مقاطعة حركة
 إسرائيل

5     45.4% 5       
45.4% 

6       
54.5% 

2       
18.18% 

BDS 
MOVEMENT 

9     33.3% 0         0 % 14     
51.8% 

7       
25.92% 

 في تمثلت جانفي لشهر المطروحة المواضيع يوضح الذي (11)رقم الجدول عن أما    
 نسبة فكانت والفني الثقافي وحتى اإلقتصادي و والسياسي الرياضي الجانب ذات المواضيع
 نسبتها كانت الرياضية و والفنية الثقافية المواضيع حين في %54.54السياسية المواضيع

 BDS MOVEMENT أما إسرائيل مقاطعة لحركة %18.18 اإلقتصادية أما 45.45%

 أما %33.33 الفنية و الثقافية المواضيع حين في %51.89 نسبة السياسية المواضيع تناولت
 .يوجد فال الرياضية المواضيع أما %25.92 اإلقتصادية

 شهر في األخرى  المواضيع من أكثر الصفحة لها تطرقت السياسية المواضيع أن يدل مما   
 .2019لسنة جانفي



 

 

 

 

 

 سبتمبر لشهر الجمهور تفاعل (12) رقم الجدول

 مشاركة تعليق إعجاب الصفحة

 مقاطعة حركة
 إسرائيل

5254 125 3112 

BDS 
MOVEMENT 

18309 942 13422 

 عدد أن تبين 2018 سبتمبر لشهر الجمهور تفاعل يوضح (12) رقم الجدول خالل من   
 مقاطعة لحركة فقط تعليق 125 بينما 3112 كان المشاركات عدد حين في 5254 اإلعجابات

 صفحة من أكثر إعجاب 18309 اإلعجابات عدد تمثل BDS MOVEMENT أما إسرائيل
 مقارنة مشاهدة ذات نيةالثا الصفحة أن يدل مما تعليق 942 و مشاركة 13422 و األولى

 لكال المطروحة المواضيع و منشورات لعدد نظرا وذلك سبتمبر لشهر األولى بالصفحة
 .الصفحتين

 جانفي لشهر الجمهور تفاعل  (13) رقم الجدول

 مشاركة تعليق إعجاب الصفحة

 1426 86 2460 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 9720 766 6897 



 يتبين إسرائيل مقاطعة لحركة 2019 جانفي لشهر الجمهور لتفاعل (13) الجدول خالل من   
 BDS أما مشاركة 1426 و تعليق 86يوجد حين في 2460 لها اإلعجابات عدد أن

MOVEMENT مشاركة 6897و تعليق 766 و 9720ب اإلعجابات عدد تمثل. 

 

 سبتمبر لشهر المنشورات لعدد الحسابي المتوسط حساب (14) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 27 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 35 

 62 المجموع

 31 الحسابي المتوسط

 النزعة مقاييس ضمن ويدخل البيانات من لمجموعة المركز الحسابي المتوسط يمثل   
 قرب أو بعد مدى معرفة هو دراستنا في الحسابي المتوسط إستعمال من والغرض المركزية،
 المتوسط عن (من أكبر ) BDS MOVEMENT أن نجد حيث مركزها، قيمة حول الفئات

 .الحسابي المتوسط قيمة من أصغر إسرائيل مقاطعة حركة أما الحسابي،

 جانفي لشهر المنشورات لعدد الحسابي المتوسط حساب ( 15 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 11 إسرائيل مقاطعة حركة

BDS MOVEMENT 27 

 38 المجموع

 19 الحسابي المتوسط

 



 

 

 

 النزعة مقاييس ضمن ويدخل البيانات من لمجموعة المركز الحسابي المتوسط يمثل   
 قرب أو بعد مدى معرفة هو دراستنا في الحسابي المتوسط إستعمال من والغرض المركزية،
 المتوسط عن (من أكبر ) BDS MOVEMENT أن نجد حيث مركزها، قيمة حول الفئات

 .الحسابي المتوسط قيمة من أصغر إسرائيل مقاطعة حركة أما الحسابي،

 

 إسرائيل مقاطعة لحركة المطروحة للمواضيع الحسابي المتوسط حساب ( 16 ) رقم الجدول
 سبتمبر لشهر

 التكرار الفئات

 10 وفنية ثقافية

 3 رياضية

 6 سياسية

 7 إقتصادية

 26 المجموع

 6.5 الحسابي المتوسط

 النزعة مقاييس ضمن ويدخل البيانات من لمجموعة المركز الحسابي المتوسط يمثل   
 قرب أو بعد مدى معرفة هو دراستنا في الحسابي المتوسط إستعمال من والغرض المركزية،
 إقتصادية والمواضيع والفنية الثقافية المواضيع فئة أن نجد حيث مركزها، قيمة حول الفئات



 قيمة من أصغر والرياضية السياسية المواضيع الفئات أما الحسابي، المتوسط (من أكبر )
 .الحسابي المتوسط

 شهر في BDSل المطروحة للمواضيع الحسابي المتوسط حساب ( 17 ) رقم الجدول
 سبتمبر

 التكرار الفئات

 16 وفنية ثقافية

 3 رياضية

 12 سياسية

 8 إقتصادية

 39 المجموع

 9.75 الحسابي المتوسط

 المتوسط من أكبر الفئات كل أنه BDS MOVEMENT الخاص (17)رقم الجدول في نجد   
 .الحسابي المتوسط قيمة أصغرمن الرياضية بالمواضيع الخاصة الفئة ماعدا الحسابي

 إسرائيل  مقاطعة لحركة المطروحة للمواضيع الحسابي المتوسط حساب ( 18 )رقم الجدول
 جانفي لشهر

 التكرار الفئات

 5 وفنية ثقافية

 5 رياضية

 6 سياسية

 2 إقتصادية

 18 المجموع



 4.5 الحسابي المتوسط

 فئة عدا ما الحسابي المتوسط من أكبر الفئات كل أن (18) رقم الجدول في نالحظ   
 لشهر الرياضية المواضيع فئة عكس الحسابي المتوسط قيمة من أصغر إقتصادية المواضيع
 لتلك الحسابي المتوسط قيمة (أصغرمن ) أيضا كانت التي BDS MOVEMENT ل سبتمبر
 .الفترة

 

 

 

 

 لشهر BDS لحركة المطروحة للمواضيع الحسابي المتوسط حساب (19  )رقم الجدول
  جانفي

 التكرار الفئات

 9 وفنية ثقافية

 0 رياضية

 14 سياسية

 7 إقتصادية

 30 المجموع

 7.5 الحسابي المتوسط

 

 

 



 

 

 السياسية والمواضيع والفنية الثقافية المواضيع فئة أن (19) رقم الجدول خالل من نالحظ   
 فئة حين في (من أصغر )اإلقتصادية المواضيع فئة عكس الحسابي المتوسط قيمة من أكبر

 .تماما منعدمة الرياضية المواضيع

 لشهر  إسرائيل ةمقاطع لحركة العرض لشكل الحسابي المتوسط حساب ( 20 ) رقم الجدول
 سبتمبر

 التكرار الفئات

 27 كتابي

 12 صورة

 0 فيديو

 39 المجموع

 13 الحسابي المتوسط

 المتوسط قيمة (أكبرمن) الكتابي العرض شكل فئة أن نالحظ (20) رقم الجدول خالل من   
 .منعدم فيديو العرض شكل حينن في من، أصغر "صورة" العرض شكل فئة عكس الحسابي

 سبتمبر لشهر BDSل العرض لشكل الحسابي المتوسط حساب ( 21) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 35 كتابي

 34 صورة

 0 فيديو

 69 المجموع



 23 الحسابي المتوسط

 قيمة أكبرمن وصورة كتابي العرض  شكل فئة أن (21)رقم الجدول خالل من نالحظ   
 .تماما منعدم فيديو عكس الحسابي المتوسط

  لشهر إسرائيل مقاطعة حركة ل العرض لشكل الحسابي المتوسط حساب (22) رقم الجدول
  جانفي

 التكرار الفئات

 11 كتابي

 5 صورة

 0 فيديو

 16 المجموع

 5.33 الحسابي المتوسط

 

 قيمة أكبرمن وصورة كتابي العرض  شكل فئة أن نالحظ (22)رقم الجدول خالل من    
 .تماما منعدم فيديو عكس الحسابي المتوسط

 

 

  جانفي لشهر BDSل العرض لشكل الحسابي المتوسط حساب ( 23 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 27 كتابي

 24 صورة

 0 فيديو



 51 المجموع

 17 الحسابي المتوسط

 فئة حين في الحسابي المتوسط قيمة من أكبر صورة و كتابي العرض شكل فئة أن نالحظ   
 .الحسابي المتوسط قيمة من أصغر فيديو العرض شكل

 سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة أللوان الحسابي المتوسط حساب ( 24 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 27 أسود

 20 أزرق 

 47 المجموع

 23.5 الحسابي المتوسط

  

 عكس الحسابي المتوسط قيمة أكبرمن األسود اللون  أن يتبين (24) رقم الجدول خالل من  
 .منه أصغر األزرق  اللون 

 

 

 

 سبتمبر لشهر BDSل الحسابي المتوسط حساب ( 25 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 35 أسود

 22 أزرق 

 57 المجموع



 28.5 الحسابي المتوسط

 عكس الحسابي المتوسط قيمة أكبرمن األسود اللون  أن يتبين (25) رقم الجدول خالل من  
 .منه أصغر األزرق  اللون 

  جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة أللوان الحسابي المتوسط حساب ( 26 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 11 أسود

 10 أزرق 

 21 المجموع

 10.5 الحسابي المتوسط

 عكس الحسابي المتوسط قيمة أكبرمن األسود اللون  أن يتبين (26) رقم الجدول خالل من  
 .منه أصغر األزرق  اللون 

  جانفي لشهر BDSل أللوان الحسابي المتوسط حساب ( 27 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 27 أسود

 13 أزرق 

 40 المجموع

 20 الحسابي المتوسط

 

 عكس الحسابي المتوسط قيمة أكبرمن األسود اللون  أن يتبين (27) رقم الجدول خالل من  
 .منه أصغر األزرق  اللون 



 في األزرق  اللون  على الغالب اللون  هو األسود اللون  أن تبين السابقة الجداول خالل من   
 المنشورات

  سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة حركة لصور الحسابي المتوسط حساب ( 28 ) رقم الجدول

 التكرار اتالفئ

 1 باألسود الصور

 4 باأللوان الصور

 0 صورة يوجد ال

 5 المجموع

 1.66 الحسابي المتوسط

 

 فيها التوجد التي المنشورات أن و باأللوان الصور فيها أستخدم التي المنشورات أن يتبين   
 باللون  صور فيها أستخدم التي المنشورات حين في الحسابي المتوسط قيمة من أكبر صورة
 .قيمته من أصغر األسود

 

 

 

 

 

  سبتمبر لشهر BDS حركة لصور الحسابي المتوسط حساب ( 29 ) رقم الجدول

 التكرار  الفئات



 3 باألسود الصور

 22 باأللوان الصور

 0 صورة يوجد ال

 25  المجموع

 8.33 الحسابي المتوسط

     

 حين في الحسابي المتوسط قيمة من أكبر باأللوان صور فيها أستخدم التي المنشورات أن يتبين
 .تماما منعدمة صور فيها يوجد ال التي المنشورات أما منه أصغر فقط أسود باللون  الصور

 جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة حركة لصور الحسابي المتوسط حساب ( 30 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 2 باألسود الصور

 10 باأللوان الصور

 0 صورة يوجد ال

 12 المجموع

 4 الحسابي المتوسط

 المتوسط قيمة مع تماما مساوية باأللوان صور فيها استخدم التي المنشورات أن يتبين    
 صور ذات المنشورات أما منه أكبر صور فيها يوجد ال التي المنشورات أن حين في الحسابي
 .الحسابي المتوسط قيمة من أصغر فقط أسود باللون 

 جانفي لشهر BDSةحرك لصور الحسابي المتوسط حساب ( 31 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 4 باألسود الصور



 31 باأللوان الصور

 0 صورة يوجد ال

 35 المجموع

 11.66 الحسابي المتوسط

 المنشورات عكس الحسابي المتوسط قيمة من أكبر باأللوان الصور ذات المنشورات أن يتبين   
 قيمة (من أصغر )إطالقا صور فيها اليوجد التي والمنشورات فقط أسود باللون  صور ذات

 .الحسابي المتوسط

 هرلش إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور لتفاعل الحسابي المتوسط حساب ( 32 ) رقم الجدول
 سبتمبر

 التكرار الفئات

 5254 إعجاب

 125 تعليق

 3112 مشاركة

 8491 المجموع

 2830.33 الحسابي المتوسط

 

 

 

 

 سبتمبر لشهر BDSل الجمهور لتفاعل الحسابي المتوسط حساب ( 33 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات



 18309 إعجاب

 942 تعليق

 13422 مشاركة

 32673 المجموع

 10891 الحسابي المتوسط

 لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور لتفاعل الحسابي المتوسط حساب ( 34 ) رقم الجدول
  جانفي

 التكرار الفئات

 2460 إعجاب

 86 تعليق

 1426 مشاركة

 3972 المجموع

 1324 الحسابي المتوسط

 

 جانفي لشهر  BDS لحركة الجمهور لتفاعل الحسابي المتوسط حساب ( 35 ) رقم الجدول

 التكرار الفئات

 9720 إعجاب

 766 تعليق

 6897 مشاركة

 17383 المجموع

 5794.33 الحسابي المتوسط



 2019وجانفي 2018سبتمبر لشهر الصفحتين لكلتا المشاركة و اإلعجاب الفئات أن يتبين  
 .الحسابي المتوسط قيمة من أكبر أنها

 لحركة سبتمبر لشهر المطروحة للمواضيع  المتوسط اإلنحراف حساب (36) رقم الجدول
 إسرائيل مقاطعة

 ( تكرار  فئات
 

        6.25 6.25- 16 وفنية ثقافية

        6.75 6.74 3 رياضية

         2.25 2.25- 12 سياسية

         1.75 1.75 8 إقتصادية

 1.7                                 المجموع                

 4.5                              المتوسط اإلنحراف               

    

 المتوسط اإلنحراف قيمة عن بعيدة المواضيع فئات قيم أن نالحظ (36)رقم الجدول خالل من

 

 

 

 

 إسرائيل مقاطعة لحركة المطروحة للمواضيع المتوسط  اإلنحراف حساب ( 37 ) رقم الجدول
 سبتمبر لشهر



 (       تكرار  فئات
 

             3.5 3.5- 10 وفنية ثقافية

             3.5 3.5 3 رياضية

             0.5 0.5 6 سياسية

             0.5 0.5- 7 إقتصادية

 8                                                                      المجموع

 2 المتوسط اإلنحراف

 اإلنحراف قيمة عن بعيدة المواضيع فئات قيم أن نالحظ (37) رقم الجدول خالل من   
 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 

 إسرائيل مقاطعة لحركة المطروحة للموتضيع المتوسط اإلنحراف حساب ( 38 ) رقم الجدول
 جانفي لشهر

 (      تكرار  فئات
 

           0.5 0.5- 5 وفنية ثقافية



           0.5 0.5- 5 رياضية

           1.5 1.5- 6 سياسية

           2.5 2.5 2 إقتصادية

 5 المجموع 

 1.25 المتوسط اإلنحراف

 السياسية المواضيع و والفنية الثقافية المواضيع فئات قيم أن نالحظ الجدول خالل من     
 . بعيدة اإلقتصادية المواضيع عكس المتوسط اإلنحراف من قريبة

 

 

 

 

 

 

 BDS ل المطروحة للمواضيع المتوسط اإلنحراف حساب ( 39 ) رقم الجدول
MOVEMENT جانفي لشهر 

 (      تكرار  فئات
 

         1.5 1.5- 9 وفنية ثقافية

         7.5 7.5 0 رياضية

         6.5 6.5- 14 سياسية

         0.5 0.5 7 إقتصادية



 16                                                               المجموع

          4 المتوسط اإلنحراف

 اإلنحراف قيمة عن بعيدة المواضيع فئات قيم أن نالحظ (39) رقم الجدول خالل من   
 المتوسط

 إسرائيل مقاطعة لحركة المستعملة للصور المتوسط اإلنحراف حساب ( 40 ) رقم الجدول
 سبتمبر لشهر

 (       تكرار فئات
 

             2  2 2 باألسود الصور

             6 6- 10 بااللوان الصور

             11 11- 15 صورة يوجد ال

 19 المجموع       

 6.33 المتوسط اإلنحراف

 عكس المتوسط اإلنحراف من قريبة باأللوان الصور الفئة قيمة أن الجدول خالل من نالحظ   
 األخرى  القيم

 BDS MOVEMENT ل المستعملة للصور المتوسط اإلنحراف حساب ( 41 ) رقم الجدول

 سبتمبر لشهر

 (       تكرار فئات
 

             7.66 7.66 4 باألسود الصور

             19.34 19.34- 31 بااللوان الصور



             11.66 11.66 0 صورة يوجد ال

 38.66 المجموع       

 12.88 المتوسط اإلنحراف

 جدا بعيدة األخرى  القيم عكس المتوسط اإلنحراف من قريبة صورة اليوجد فئة قيمة أن نالحظ

 إسرائيل مقاطعة لحركة المستعملة للصور المتوسط اإلنحراف حساب ( 42 ) رقم الجدول
  جانفي لشهر

 (       تكرار فئات
 

          0.66 0.66 1 باألسود الصور

           2.34 2.34- 4 بااللوان الصور

           4.34 4.34- 6 صورة يوجد ال

 7.34 المجموع       

 2.44 المتوسط اإلنحراف

 عكس المتوسط اإلنحراف من قريبة باأللوان الصور الفئة قيمة أن الجدول خالل من نالحظ   
 األخرى  القيم

 BDS ل المستعملة للصور ل المتوسط اإلنحراف حساب ( 43 ) رقم الجدول
MOVEMENT جانفي لشهر 

 (       تكرار فئات
 

         5.33 5.33 3 باألسود الصور

          13.67 13.67- 22 بااللوان الصور



          6.33 6.33 2 صورة يوجد ال

 25.33 المجموع 

 8.44 المتوسط اإلنحراف

   

 المتوسط اإلنحراف قيمة عن بعيدة المواضيع فئات قيم أن نالحظ (43) رقم الجدول خالل من 

 

 

 

 

 

 

  سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة لأللوان المتوسط اإلنحراف حساب ( 44 ) رقم الجدول

 (       تكرار فئات
 

           3.5 3.5- 27 أسود

           3.5 3.5 20 أزرق 

 7 المجموع    

 3.5  المتوسط اإلنحراف  

 

 المتوسط اإلنحراف قيمة مع متساوية الفئات قيم أن نالحظ الجدول خالل من



  سبتمبر لشهر BDS MOVEMENT ل المتوسط اإلنحراف حساب ( 45 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

           6.5 6.5- 35 أسود

           8.5 8.5 20 أزرق 

 15  المجموع                             

 7.5  المتوسط اإلنحراف                      

 المتوسط اإلنحراف من قريبة الفئات قيم أن نالحظ

 

  جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركو لأللوان المتوسط اإلنحراف حساب ( 46 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

            7 0.5- 11 أسود

            7 0.5 10 أزرق 

 14  المجموع                    

 7  المتوسط اإلنحراف                  

 المتوسط اإلنحراف مع متساوية كلها الفئات قيم أن نالحظ

 جانفي لشهر BDS MOVEMENT ل المتوسط اإلنحراف حساب ( 47 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

            7 7- 27 أسود

            7 7 13 أزرق 



 14  المجموع                    

 7 المتوسط اإلنحراف                  

 المتوسط اإلنحراف مع متساوية كلها الفئات قيم أن نالحظ

 

 

 

 لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة العرض لشكل المتوسط اإلنحراف حساب ( 48 ) رقم الجدول
 سبتمبر

 (       تكرار  فئات
 

 14 14- 27 كتابي

 1 1 12 صورة

 13 13 0 فيديو

 28  المجموع                 

 9.33                                       المتوسط اإلنحراف                   

 المتوسط اإلنحراف عن بعيدة القيم جميع أن نالحظ

 سبتمبر لشهر  BDS MOVEMENTل المتوسط اإلنحراف حساب ( 49 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 12 12- 35 كتابي

 14 14- 34 صورة



 23 23 0 فيديو

 49  المجموع                 

 16.33                                       المتوسط اإلنحراف                   

 المتوسط اإلنحراف عن بعيدة القيم جميع أن نالحظ

 جانفي لشهر  BDS MOVEMENT ل المتوسط اإلنحراف حساب (50) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 10 10- 27 كتابي

 7 7- 24 صورة

 16 16 1 فيديو

 33 المجموع                 

 11                                           المتوسط اإلنحراف                   

 

 المتوسط اإلنحراف عن بعيدة القيم جميع أن نالحظ

 لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة العرض لشكل المتوسط اإلنحراف حساب ( 51 ) رقم الجدول
 جانفي

 (       تكرار  فئات
 

 5.67 5.67- 11 كتابي

 0.33 0.33 5 صورة

 5.33 5.33 0 فيديو



 11.33  المجموع                 

 3.77                                       المتوسط اإلنحراف                   

 المتوسط اإلنحراف عن بعيدة القيم جميع أن نالحظ

 إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور لتفاعل المتوسط اإلنحراف حساب ( 52 ) رقم الجدول
 جانفي لشهر

 ( تكرار  فئات
 

 370.33 370.33 2460 إعجاب

 2744.33 2744.33 86 تعليق

 1404.33 1404.33 1426 مشاركة

 4518.99  المجموع                 

 1506.33                                       المتوسط اإلنحراف                   

 األخرى  الفئات عكس المتوسط اإلنحراف من قريبة المشاركة فئة قيمة أن نالحظ

 جانفي لشهر BDS MOVEMENTل المتوسط اإلنحراف حساب ( 53 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 3925.67 3925.67- 9720 إعجاب

 5028.33 5028.33 766 تعليق

 1102.67 1102.67- 6897 مشاركة

 119221  المجموع

 39740.33                                       المتوسط اإلنحراف                   



 .المتوسط اإلنحراف عن جدا بعيدة القيم كل أن نالحظ

 إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور لتفاعل المتوسط اإلنحراف حساب ( 54 ) رقم الجدول
 سبتمبر لشهر

 ( تكرار  فئات
 

 2423.67 2423.67- 5254 إعجاب

 2705.33 2705.33 125 تعليق

 281.67 281.67- 3112 مشاركة

 5410.67  المجموع                 

 1803.55                                       المتوسط اإلنحراف                   

 .المتوسط اإلنحراف عن جدا بعيدة القيم كل أن نالحظ

 سبتمبر لشهرBDS MOVEMENT ل المتوسط اإلنحراف حساب ( 55 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 7418 7418- 18309 إعجاب

 9949 9949 942 تعليق

 2531 2531- 13422 مشاركة

 19898  المجموع                 

     6632.66                                 المتوسط اإلنحراف                   

 المتوسط اإلنحراف عن جدا بعيدة القيم كل أن نالحظ

 



 سبتمبر لشهرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 56 ) رقم الجدول

 ( تكرار  فئات
 

 39.06 6.25- 16 وفنية ثقافية

 45.56 6.74 3 رياضية

 5.06 2.25- 12 سياسية

  3.06 1.75 8 إقتصادية

 92.74          المجموع 

 4.81 المعياري  اإلنحراف

 أن كما المعياري  اإلنحراف من أصغر اإلقتصادية المواضيع قيم أن تبين الجدول خالل من   
  منه أكبر األخرى  فئات

 إسرائيل مقاطعة لحركة المطروحة للمواضيع المعياري  اإلنحراف حساب ( 57 ) رقم الجدول
 سبتمبر لشهر

 ( تكرار  فئات
 

 12.25 3.5- 10 وفنية ثقافية

 12.25 3.5 3 رياضية

 1 0.5- 6 سياسية

  1 0.5 7 إقتصادية

 26.5          المجموع 

 2.57 المعياري  اإلنحراف



 اإلنحراف من أصغر اإلقتصادية و السياسية المواصيع قيم أن تبين الجدول خالل من
 بقيمة لكن منه أكبر الرياضية المواضيع جانب إلى والفنية الثقافية المواضيع قيمة أما المعياري 
 .الموضوعين بين متساوية

 إسرائيل طعةمقا لحركة المطروحة للمواضيع المعياري  اإلنحراف حساب ( 58 ) رقم الجدول
 جانفي لشهر

 ( تكرار  فئات
 

 0.25 0.5 5 وفنية ثقافية

 0.25 0.5 5 رياضية

 2.25 1.5 6 سياسية

  6.25 2.5 2 إقتصادية

 9          المجموع 

 1.5 المعياري  اإلنحراف

 حين في أكبر واإلقتصادية السياسية المواضيع من كل أنه تبين الجدول خالل من
 .المعياري  اإلنحراف من أصغر والرياضية والفنية الثقافية المواضيع

 

 

 

 

 



 BDS ل المطروحة  للمواضيع المعياري  اإلنحراف حساب ( 59 ) رقم الجدول

MOVEMENT جانفي لشهر 

 (       تكرار  فئات
 

 2.25 1.5 9 وفنية ثقافية

 56.25 7.5 0 رياضية

 42.25 6.5 14 سياسية

 0.25 0.5 7 إقتصادية

 101          المجموع 

 5.02 المعياري  اإلنحراف

 أصغر اإلقتصادية جانب إلى والفنية الثقافية المواضيع قيم أن تبين الجدول خالل من
 .منه أكبر والسياسية الرياضية المواضيع قيم حين في المعياري  اإلنحراف من

 لشهرسبتمبرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب (60) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 55026724 7418 18309 إعجاب

 98982601 9949 942 تعليق

 2536405961 2531 13422 مشاركة

      24.0415645  المجموع
 4.90322921 المعياري  اإلنحراف

                    

 المعياري  اإلنحراف أصغرمن القيم كل أن تبين الجدول خالل من



 

  سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب ( 61 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 5874176.26 2423.67 5254 إعجاب

 7318810.40 2705.33 125 تعليق

 79337.98 281.67 3112 مشاركة

 12372324.64  المجموع                 

     2103.35                             المعياري  اإلنحراف                   

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

 جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب ( 62 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 137144.30 370.33 2460 إعجاب

 7531347.14 2744.33 86 تعليق

 1972142.74 1404.33 1426 مشاركة

 9640634  المجموع                 

 1792.63                               المعياري  اإلنحراف                   

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

 جانفي لشهرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 63 ) رقم الجدول

 ( تكرار  فئات
 



 10884.94 3925.67 9720 إعجاب

 84102.58 5028.33 766  تعليق

  5881128 110267 6897 مشاركة

 1257516   المجموع                 

 20466.3                                 المعياري  اإلنحراف                   

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

 جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب ( 64 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

 0.43 0.66 1 باألسود الصور

 5.47 2.34 4 بااللوان الصور

 18.83           4.34 6 صورة يوجد ال

 24.73 المجموع

 2.87 المعياري  اإلنحراف

 أكبر األخرى  القيم أن حين في أصغر باألسود الصور فئة قيمة أن تبين الجدول خالل من   
 المعياري  اإلنحراف من

 

 

 جانفي لشهرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 65 ) رقم الجدول

 (       تكرار فئات
 



 28.40 5.33 3 باألسود الصور

     186.86 13.67 22 بااللوان الصور

 40.06 6.33 2 صورة يوجد ال

 255.32 المجموع

 9.22 المعياري  اإلنحراف

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

  سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب ( 66 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

 4 2 2 باألسود الصور

 36 6 10 بااللوان الصور

 121 11 15 صورة يوجد ال

 161 المجموع       

  7.32 المعياري  اإلنحراف

 المتوسط اإلنحراف من أكبر بألوان وصور صور وجود عدم قيمة أن تبين الجدول خالل من   
 .أصغر باألسود الصور حين في

 

 لشهرسبتمبرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 67 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

 58.67 7.66 4 باألسود الصور



 374.03 19.34 31 بااللوان الصور

 135.95  11.66 0 صورة يوجد ال

  568.65 المجموع       

  13.76 المعياري  اإلنحراف

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

  سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب ( 68 ) رقم الجدول

 ( تكرار فئات
 

 12.25 3.5- 27 أسود

 12.25 3.5 20 أزرق 

 24.5 المجموع                    

  3.5  المعياري  اإلنحراف                  

 المعياري  اإلنحراف من أكبر لكن متساوية الفئات قيم أن تبين الجدول خالل من

 

 

 

 لشهرسبتمبرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 69 ) رقم الجدول

 (       تكرار فئات
 

 42.25 6.5 35 أسود

 72.25 8.5 20 أزرق 



  114.5 المجموع                    

 7.566   المعياري  اإلنحراف                  

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

 جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركة المعياري  اإلنحراف حساب (70) رقم الجدول

 (       تكرار فئات
 

 0.25 0.5 11 أسود

 0.25 0.5 10 أزرق 

  0.5 المجموع                    

 0.5   المعياري  اإلنحراف                  

 المعياري  اإلنحراف من أصغر لكن متساوية القيم أن تبين الجدول خالل من

 

 

 

 جانفي لشهرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 71 ) رقم الجدول

 (       تكرار فئات
 

 49 7 27 أسود

 49 7 13 أزرق 

  98 المجموع                    

 7   المعياري  اإلنحراف                  



 المعياري  اإلنحراف من أكبر لكن متساوية الفئات قيم أن تبين الجدول خالل من

  سبتمبر لشهر العرض لشكل المعياري  اإلنحراف حساب ( 72 ) رقم الجدول

 ( تكرار  فئات
 

 196 14 27 كتابي

 1 1 12 صورة

 169 13 0 فيديو

 366  المجموع                 

 10.58                                       المعياري  اإلنحراف                   

 في المعياري  اإلنحراف من أكبر فيديو و كتابي العرض شكل قيم أن تبين الجدول خالل من   
 .منه أصغر صورة العرض شكل حين

 

 

 لشهرسبتمبرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب (  73 ) رقم الجدول

 ( تكرار  فئات
 

 144 12 35 كتابي

 196 14 34 صورة

 529 23 0 فيديو

 869  المجموع                 

 17.01                                       المعياري  اإلنحراف                   



 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من

 جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة لحركو المعياري  اإلنحراف حساب ( 74 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 32.14 5.67 11 كتابي

 0.10 0.33 5 صورة

 28.40 5.33 0 فيديو

 60.64  المجموع                 

 4.49                                       المعياري  اإلنحراف                   

 في المعياري  اإلنحراف من أكبر فيديو و كتابي العرض شكل قيم أن تبين الجدول خالل من   
 .منه أصغر صورة العرض شكل حين

 

 جانفي لشهرBDS MOVEMENT ل المعياري  اإلنحراف حساب ( 75 ) رقم الجدول

 (       تكرار  فئات
 

 100 10 27 كتابي

 49 7 24 صورة

 250 16 1 فيديو

 405  المجموع                 

 11.61                                       المعياري  اإلنحراف                   

 المعياري  اإلنحراف من أكبر القيم كل أن تبين الجدول خالل من



 

 التكرار التفاعل التكرار  المواضيع

 3112 مشاركة 10 وفنية ثقافية

 125 تعليق 3 رياضية

قتصادية سياسية  5254 إعجاب 13 وا 

 إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور وتفاعل المطروحة المواضيع بين الترابط (76)رقم الجدول 
  سبتمبر لشهر

 

 

 

 

     

10 3112 31120 100 968454 

3 125 375 9 15625 

13 5254 68302 169 27604516 

26 8491 99797 278 
 

 

 

 

 

 المطروحة المواضيع تنوع بين اإلرتباط أن يعني 0.002- يساوي  بيرسون  اإلرتباط معامل   
 جدا، ضعيف عكسي إرتباط هو سبتمبر لشهر إسرائيل مقاطعة حركة لصفحة الجمهور وتفاعل



 التفاعل نقص سبب كان المطروحة المواضيع عدد ونقص التنوع ضعف أن نستنتج هنا ومن
 .الجمهور

 

 

 

 إسرائيل مقاطعة لحركة الجمهور بتفاعل المطروحة المواضيع بين الترابط (77) رقم الجدول
 جانفي لشهر

 xالتكرار التفاعل xالتكرار لمواضيعا

 1426 مشاركة 5 وفنية ثقافية

 86 تعليق 5 رياضية

قتصادية سياسية  2460 إعجاب 8 وا 

 

     

5 1426 7130 25 
 

5 86 430 25 7396 

8 1460 19680 64 
 

18 3972 27240 114 
 

 

 

 

 

0.8 



 المطروحة المواضيع تنوع بين اإلرتباط أن يعني 0.8 يساوي  بيرسون  اإلرتباط  معامل   
 هنا ومن جدا، قوي  إرتباط هو جانفي لشهر إسرائيل مقاطعة حركة لصفحة الجمهور وتفاعل
 .الجمهور تفاعل زيادة في ساهم شهرجانفي في المواضيع تنوع أن نستنتج

 BDS لصفحة الجمهور تفاعل و المطروحة المواضيع بين الترابط (78) رقم الجدول

MOVMENT  سبتمبر لشهر 

 التكرار التفاعل التكرار لمواضيعا

 13422 مشاركة 16 وفنية ثقافية

 942 تعليق 3 رياضية

قتصادية سياسية  18309 إعجاب 20 وا 

 

     

16 13422 214752 256 
 

3 942 2826 9 
 

20 18309 366180 400 
 

39 32673 583758 665 
 

 

 

 

1 

 



 وتفاعل المطروحة المواضيع تنوع بين اإلرتباط أن يعني 1 يساوي  بيرسون  اإلرتباط معامل   
 سبتمبر شهر في المواضيع تنوع أن نستنتج هنا ومن تام، إرتباط هو سبتمبر لشهر الجمهور

 .الجمهور تفاعل زيادة في ساهم

 BDS MOVMENT ل الجمهور وتفاعل المطروحة المواضيع بين الترابط (79) رقم الجدول
  جانفي لشهر 

 

 التكرار التفاعل التكرار لمواضيعا

 6897 مشاركة 9 وفنية ثقافية

 766 تعليق 1 رياضية

قتصادية سياسية  9720 إعجاب 21 وا 

 

     

9 6897 62073 81 
 

1 766 766 1 
 

21 9720 204120 441 
 

31 17383 
 523 

 

 

 

 

0.9 



 المطروحة المواضيع تنوع بين اإلرتباط أن يعني ،0.9 يساوي  بيرسون  اإلرتباط معامل   
 أن نستنتج هنا ومن جدا، قوي  طردي إرتباط هو جانفي شهر خالل للصفحة الجمهور وتفاعل
 .الجمهور تفاعل زيادة في تساهم جانفي شهر في المطروحة المواضيع تنوع

 

 

 وتفاعل المطروحة عالمواضي بين بيرسون  اإلرتباط معامل مالحظة خالل من لنا يتضح   
 تنوع ضعف أن سبتمبر لشهر العربية باللغة الناطقة إسرائيل مقاطعة لصفحة الجمهور
 األمر المواضيع، وتنوع التفاعل بين اإلرتباط ضعف في سببا كان نسبيا المطروحة المواضيع

 نسبيا المطروحة المواضيع تنوع جانفي الثاني الشهر في أما الجمهور، لتفاعل سلبا أثر الذي
 الجمهور تفاعل من زاد الذي األمر المواضيع وتنوع التفاعل بين اإلرتباط زيادة في سببا كان

 خالل نسبيا المطروحة المواضيع فتنوع اإلنجليزية باللغة الناطقة لصفحة بالنسبة أما النسبي،
 يؤكده ذيال األمر الجمهور تفاعل زيادة على إيجابي أثر له كان بالدراسة المعنيين الشهريين
 .القوي  اإلرتباط معامل

 سواء النسبي الجمهور تفاعل مباشرعلى بشكل يؤثر نسبيا المطروحة المواضيع تنوع إن   
 .باإليجاب أو بالسلب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الكيفي التحليل •

 مقاطعة حركة فإن اإلحصائي، الكمي التحليل في عليها تحصلنا التي للنتائج إستنادا     
 الحساب العربية، باللغة ناطقة واحدة التويتر، على رئيسيتين صفحتين على تحتوي  إسرائيل
   the official BDS movement arabec اإلسرائلية المنتجات مقاطعة لحركة الرسمي
 ناطقة وأخرى  (...مصر كويت، مغرب، أردن، خليجية، مجموعة )منها اتصفح عدة إلى تتفرع
 official occount of the palestinian BDS national اإلنجليزية باللغة

committee ( BNC). We re the palastinian leader ship of global 

boycott.divestment and sanctios (BDS) movement. 

 -turkiye- Colombia) منها اإلنجليزية لغات بكل ناطقة صفحات هاضمن تندرج أيضا   
india- network- chile – italia – geneve – Madrid – mexico- 

Amsterdam…) 

 :فهي تحتويها التي الخصوصيات و الصفحة شكل ناحية من أما   

 الشخصيات أشهر يعتبر الذي و لها كشعار حنطلة كاريكاتير تتخذ طولي الصفحة شكل   
 في صبيا يمثل و كاريكاتيراته، في العلي ناجي الفنان الفلسطينية، المقاومة أيقونة رسمها التي

 حنطلة أصبح م،1973 عام ظهره خلف يديه وعقد للقارئ  ظهره حنطلة أدار عمره، من العاشرة
 ذا الصبي أن العلي ناجي يقول الفلسطينية، للهوية رمزا اصبح كما العلي ناجي قيعتو  بمثابة



 إلى العودة يستطيع حتى عمره يزيد ولن فلسطين ترك على أجبر حين سنه يمثل أعوام العشرة
 مرقعة لمالبس لبسه الخارجية، للحلول الشخصية لرفض يرمزان اليدين وعقد الظهر إدارة وطنه،

 الحجارة راميا المرات بعض بعد فيما حنطلة ظهر للفقر، إلنتمائه يرمزان القدمين حافي ظهوره و
 إمضاءا حنطلة اصبح الحائط على وكانت ( األولى اإلنتفاضة منذ الحجارة ألطفال تجسيدا )

 .الشخصية مؤلف موت بعد حتى التحدي و الفلسطينية للهوية رمزا ظل كما العلي، لناجي

 على الصفحة ندرس أننا وبما فيديو، او صورة أو كتابي يكون  لعرضا شكل ناحية من أما   
 على تكون  التي التغريدات عدد على يعتمد فهو الفيديو، ميزة على يحتوي  ال فإنه التويتر، موقع
 .بصورة مرات مرفقة و كتابي شكل

 هذه ان على يدل مما الكمي، تحليل في ذكرنا كما ألف 41.4ب لها المشاهدين عدد يتراوح   
 في تأثيرها و المتنوعة لنشاطاتها نظرا العالم حول إنتشار و شعبية و مشاهدة نسبة لها الحركة
 المقاطعة، حركة لدعم غيرها، و ثقافية شخصيات فنانين، منهم الرأي قادة خالل من العام الرأي
 ياإلسرائيل النظام عزل في عديدة إنجازات تحقق جعلها للمواضيع طرحها طريقة أن حيث

 :ثقافيا،منها و أكادميا سياسيا،

 لإلتحاد رعايتها بإنهاء "بوما" شركة يطالب فلسطيني رياضي نادي و مركز 200 من أكثر   
 حقوق  و الدولي للقانون  اإلسرائيلية اإلنتهاكات في األخير تواطؤ بسبب القدم، لكرة اإلسرائيلي

 الراعي تعد لم (ADIDAS)يداسأد شركة ضاغطة، عالمية حملة بعد أيضا الفلسطيني، الشعب
 و الفلسطينية، للحقوق  الجسمية اإلنتهاكات في المتورط اإلسرائيلي القدم كرة إلتحاد التجاري 
 أربيل، جامعة في علمية عمل ورشة في المشاركة إلى المدعوين نصف من أكثر إنسحاب
 و األكاديمية اطعةللمق الفلسطينية الحملة مناشدة بعد مسلوبة، فلسطينية أراض على المقامة
 الحملة دعوة بسبب اإلسرائيلي "ميتيور" مهرجان من إنسحاب 16 ونحو إلسرائيل، الثقافية



 من اإلحتالل، جرائم تبييض في المشاركة عدم و المهرجان من باإلنسحاب للمقاطعة األكادمية
 والمغني كس،فولفو  األمريكية الموسيقية و ري، الناديل األمريكية، المغنية :المنسحبين بين

 أوروبي فنان 100مقاطعة هو أيضا الحركة ماحققته أبرز ومن ،"شلومو " األمريكي اليهودي
 التي المجزرة على إحتجاجا وذلك اإلحتالل، دولة في إقامته بسبب 2019يوروفيجن مهرجان
 (رجانالمه إقامة مكان إعالن من أيام بعد أي )النكبة ذكرى  مع تزامنا غزة في إسرائيل إرتكبتها
 يشرب من كل بتمثيل إسرائيل إقتصاد تكسيير على عازميين نشطاءاوروبيين قام ومؤخرا

 أما الصفحة، تطرحها التي المواضيع يخص فيما هذا الفلسطنيين، دم يشرب كمن الكوكاكوال
 وبالتعليق بإعجاب  التفاعل فكان المطروحة، المواضيع مع للصفحة المتتبعين تفاعل مدى عن

 بالمشاركة للتفاعل بالنسبة أما بالتعليق، مقارنة أكثر باإلعجاب التفاعل أن حيث ة،وبالمشارك
 .اإلعجاب من بقليل وأقل ، التعليق من أكثر متوسط، ما نوعا كان

 :الفرضيات مناقشة •

 من يتجزأ ال جزء خاصة بصفة التويتر و عامة بصفة اإلجتماعي التواصل مواقع أصبحت   
 لدى الميدان هذا في بحوث لعدة إجراءنا و اإلستطالعية دراستنا لخال و الناس، عامة حياة

 الحركة، لنشاطات المشاهدين تفاعل مدى معرفة ومحاولة إسرائيل، مقاطعة حركة صفحة
ستنادا  و مجملها في تحققت التي و الميداني البحث عملية لنا سهلت التي و فرضيات على وا 

 .معتبرة بنسب لو

  :األولى الفرضية •

 شبكة وبظهور الحاي، عصرنا يشهده الذي المعلومات التدفق من الهائل الزخم ظل في   
 رواجا تلقى انها الحظنا ماليين، العشر مشتركيها عدد تجاوز التي و اإلجتماعي التواصل
 يجعل ما اليومية، حياتهم من يتجزا ال جزء و الكبير الوقت منهم يأخذ اصبحت التي و كبيرا،



 مما المستعملة الصور و األلوان و العرض شكل في سواء  بعناية المواضيع تطرح الحركة
 النظام عزل في الحركة حققتها التي إنجازات عدد في مايالحظ وهذا تتحقق الفرضية يجعل

 .المجالت شتى في اإلسرائلي

 :الثانية الفرضية •

 فقط نسبيا الثانية فرضيةال تحقق أن تبين الميدانية، الدراسة جميع و الدقيقة مالحظتنا خالل   
 و بالمعلومات التزود في اإلخباري  الطابع وذات تصب، التي األخبار من الهائل للكم وذلك

 ومنابر ذهبية ساحة أصبحت المواقع هاته أن مابين وهذا المتعددة، الثقافات وحتى االخبار
 تتضارب إبداعي وملتقى فكري  كنتاج التويتر بات حيث المعلومات خاللها من تروج إعالمية

 حركة مواضيع مع التفاعل في منقسمين المتتبعين ماجعل األخبار، فيه تصب و المعلومات فيه
BDS بشكل يؤثر نسبيا المطروحة المواضيع تنوع أن كما والمشاركة، والتعليق اإلعجاب بين 
 .اإليجاب أو بالسلب النسبي الجمهور تفاعل على مباشر

 :النتائج •

 :التالية النتائج إلى التوصل تم واختبارها الفرضيات مناقشةو  وتفسير تحليل بعد

 التويتر، على رئيسيتين صفحتين على تحتوي  اإلسرائلية المنتجات مقاطعة حركة إن  •
 تتفرع الصفحتين من وكل اإلنجليزية باللغة ناطقة أخرى  و العربية باللغة ناطقة واحدة
 .اللغات بمختلف لها تابعة صفحات منها

 لنشاطاتها نظرا ألف 41.4 ب  تتراوح عالية مشاهدة نسبة على صفحةال تحتوي  •
 .العالمي الشعبي للضغط وممارستها المتنوعة



 الدولية وكذلك اإلسرائيلية الشركات مقاطعة و إسرائيل مع التعامل وقف المقاطعة تشمل •
 اضيةالري النشاطات و المؤسسات مقاطعة و الفلسطنيين لحقوق  إنتهاكاتها في المتواطئة

 .اإلسراائيلية االكاديمية و الثقافية و

 و الموضوع مع يتناسب بشكل التويتر صفحة على مواضيعها الحركة تعرض •
 والصورة % 87.79بنسبة الكتابي الشكل تعرض أنها حيث الموقع خصوصيات

 . %68.97ب

 المواضيع نسبة كانت حيث للمتابعين بالنسبة أهميتها حسب المواضيع الحركة تطرح •
 والمواضيع %81.76بنسبة الفنية و الثقافية والمواضيع %83.58ب قتصاديةاإل

 تراعي الصفحة أن على يدل مما %32.56 الرياضية والمواضيع %81.44السياسية
 .المجاالت شتى في مقاطعتها و إسرائيل عزل على يعمل الذي المجال

 صور وراتللمنش طرحها خالل المستخدمة للصور بالنسبة محتوى  الحركة تعرض  •
 لطبيعة طبقا وذلك %19.51بنسبة األسود باللون  الصور أما %58.75 بنسبة بألوان

 .بصورة يرفق أن يستدعي منشور فهناك بنشره تقوم التي الموضوع

 التعليق، باإلعجاب، )سواء المطروحة المواضيع مع للصفحة المتتبعين يتفاعل  •
 للتفاعل بالنسبة أما بالتعليق، نةمقار  أكثر باإلعجاب التفاعل أن حيث ،(والمشاركة
 يدل مما اإلعجاب من بقليل أقل و التعليق، من أكثر متوسط نوعاما كان بالمشاركة

 .المتابعة و التفاعل في تفاوت على

 سواء النسبي الجمهور تفاعل على مباشر بشكل يؤثر نسبيا المطروحة المواضيع تنوع  •
 .اإليجاب أو بالسلب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة •

 ومتنوعة، جديدة إتصال وسائط إنتاج اإلتصال،إلى تكنولوجيا في الهائل التقدم أفضى لقد   
 وحتى البعض، بعضهم مع تفاعلهم وأشكال اإلجتماعية الناس عالقات تغيير على عملت



 الوقت يختزل أن شأنه من الذي اإلجتماعي، التسويق منه التسويق مجال في العمل عالقات
 .بينهم سافاتالم وحتى

 اإلتصال، وسائل خدمات و تقنيات أهم من أضحى التويتر أن البحث هذا في معنا مر وكما   
 المنتجات مقاطعة لحركة اإلجتماعي التسويق على إنعكاسات و أثر ذا يكون  أن يمكن

 أفراد طرف من التواصل مواقع و التكنولوجيات هذه إستعمال كثر حيث ،(BDS) اإلسرائيلية
 و النقد و للتغيير واسع بشكل المجال فتح في التويتر ساهم فقد شرائحه، بمختلف معالمجت

 المجتمعات بين العالقات لربط وأيضا األصعدة، جميع على اإلسرائيلي النظام لسلط الرفض
 بين العالقات بعض تغيرت وبذلك والمعلومات، األخبار وتبادل والتعارف الدولية المدنية

 اإلنتهاكات في تورطها جراء اإلحتالل دولة مع اإلستثمارات ذات اتالشرك و المؤسسالت
 في اإلجتماعي التواصل مواقع إستخدام أن القول يمكننا حيث الدولي، للقانون  اإلسرائيلية
 للتغيير الضوابط و بالتناقضات المثقل الواقع عنه يعجز ما أتاحت قد اإلجتماعي التسويق
 .والنقد والتعليق

 اإلجتماعية األنشطة في للمشاركة جديدة بقنوات الحركة تمد أن المواقع هذه عتإستطا حيث   
 وجاءت اإلجتماعي، محيطهم ضمن للمتتبعين اليومية الحياة على أثر مما جديدة، وروابط
 على المجال يفتح إفتراضيا عالما إستخدامها زخم في لتشكل اإلجتماعي التواصل مواقع

 .واعهاأن بمختلف للتجمعات مصرعييه

 :المراجع قائمة •

 :القواميس •



 إنجليزي  – عربي اإلسالمي، اإلعالم و الدعوة – مصطلحات معجم الزيدي، أحمد طه •
 .2010 العراق الفجر دار ،1ط

 .التعليمية – شاميا توت مدرسة – التسويق مصطلحات •

 :العربية باللغة الكتب •

 .2014 ،1ط األردن، أسامة، دار ،(العمومي )اإلجتماعي اإلتصال عميرات، أمال •

 وزارة ، 1ط أخالقياته، تأثيراته -مهاراته -ووسائله المعاصر اإلعالم إسماعيل، إبراهيم •
 .2014 قطر، الدوحة، والثراث، الفنون  و الثقافة
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