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 :اللوحات العمومٌة االلكترونٌة كوسٌلة للتواصل.كموضوع  ناأختر

الى تنمٌة المسار الذي ٌسعى  "LMDالهدف منه: هو تجسٌد مشروع وفق الغاٌة من  "

 التدرٌب و التكوٌن. الفردي من خالل العملً 

  ألجل ذلك :

  :تصورا عاما حول المشروع الذي ٌشمل ناوضع

  العمومٌة  اللوحاتالمساحات التً توضع فٌها  .1

 مجاالت االستخدام .2

  :هذا المشروع ٌقتضً دراسة  

 المزاٌا  .1

 وسائل التجسٌد .2

 األطر القانونٌة  .3

 :كما تقتضً الدراسة التقنٌة 

 استخدام وسائل االتصال و تكنولوجٌا االعالم الجدٌدة.   

و تطبٌقه فً المستقبل فً  هذا المشروع على مستوى "الماكرو" من أجل تعمٌم 

   مشروع مصغربتجسٌد  ناقم مجال النشاط و األعمال و تنمٌة المسار العملً الفردي 

micro-projet    un   التمثٌل"عن طرٌقune simulation  على مستوى قسم علوم "

 خاللها  من  نعرض الكترونٌة  ٌفترض تنصٌب لوحة اعالنٌة بحٌث  االعالم و االتصال

االعالم و االتصال، بدال من الطرٌقة قسم و المعلومات الخاصة بطلبة  االعالنات

جلب هذه التقنٌة المتمثلة  عدم امكانٌةالكالسٌكٌة التً تعرض بها ، لكن مع تعذر ذلك و 

 ." Data show"  استخدام بتحوٌل العرض من خالل نافً اللوحة االلكترونٌة قم

 بتقسٌم هذا العمل الى: ناتجسٌد هذا المشروع قممن أجل الفصل فً امكانٌة  

فٌه االجراءات المنهجٌة للدراسة و تقنٌات البحث اضافة  ناالجانب المنهجً الذي تناول

، وفً األخٌر الجانب العملً األساس النظري الذي انطلقنا منهثم ،الى المفاهٌم االجرائٌة 

 التطبٌقً.
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 التصور العام حول المشروع:

: توضع  االلكترونية  المساحات التي توضع فيها اللوحات االعالنية-  1         

ماكن العمومٌة منها ما هو داخلً، داخل المسار  قاعات األاللوحات االعالنٌة فً 

و المطارات و   ومنها ما ٌوضع على األرضٌات قاعات الرٌاضة  ،و التدرٌب  الدراسة 

و تعلٌقها على الحائط أً المساحة الواسعة على واجهة المبانً لتغطمنها ما هو خارجً 

 و ارشادات. لجذب العمالء أو لتقدٌم معلومات وتثبٌتها  فً الشوارع العامة

حٌث  تتعدد وتختلف مجاالت استخدام اللوحات االعالنٌة :مجاالت االستخدام -  2

 :ٌتم االستعانة بها فً جمٌع المجاالت لعدة أغراض

قة متحركة تزٌد من قدر لبث مهارات تعلٌمٌة بطرٌقاعات التعلٌم و التدرٌب  -

 االستٌعاب.

  .فً الندوات و االجتماعاتوسٌلة مهمة  -

    .أحد أسالٌب االشهار والتسوٌق -

  .الحفالت والمسار  من أجل االمتاع -

  .المراكز الطبٌة و المستشفٌات و الصٌدلٌات لعرض المعلوماتوسٌلة ناجحة فً   -

  .و البطوالت و المسابقات فً المبارات -

  .الدعاٌة و الحمالت االنتخابٌة -

 .المطارات و الموانئ -

  دراسة الجدوى و خرٌطة األسعار التكاليف:- 3 

 نذكر منها: اللوحات االعالنٌة لها مجموعة من الخصائص و المزاٌا المزايا: - 4 

  .متحركةمحتوى اعالنً من كتابة أو صور أو فٌدٌوهات أو رسوم  -

 .قدرة االستٌعاب و التخزٌن -

 بطرٌقة ممتعة.العرض علٌها ٌعتمد على الحركة واالضاءة و األلوان الجذابة  -

 الصور فٌها حٌة و معبرة تلفت االنتباه. -

 سهولة اجراء التعدٌالت على الشاشة للمحتوى. -

 مقاومة الظروف الجوٌة. -
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 قوة التحكم عن بعد. -

    .عرض المحتوى بأكثر من طرٌقة جانبٌا، رأسٌا و أفقٌا -

 وسائل التجسيد:  -5 

شاشات لعرض المحتوى سواء عن طرٌق التسجٌل أو بصفة مباشرة على اللوحة  - 

 .االلكترونٌة

شاشات نصٌة وهنا ٌتم كتابة المحتوى باستخدام برنامج شاشات " اللٌد" على جهاز   - 

   الكمبٌوتر وبرمجته.

تحد بعض دول  ،على االعالن من الدول تفرض قٌودا : العدٌد األطر القانونية -6

 أوربا الغربٌة من حجم االعالنات.

وٌعتبر االعالن ممارسة غٌر قانونٌة فً كل من السوٌد و النروٌج، كما أن العدٌد 

من الدول و أغلبٌة الدول العربٌة تقٌد الحجم المكانً و الزمانً لإلشهار فً وسائل 

االعالم، اضافة الى ترشٌد االشهار فً وسائل االعالم  بقوانٌن تحت على احترام القٌم و 

 جتماعٌة و الوطنٌة و حماٌة المستهلك و األطفال و المرأة.الدٌنٌة و االاألخالق 

حاولنا وجود قانون ٌراعً الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة التً تعٌشها الجزائر 

 ألنهولم ٌجد طرٌقه الى النور  1999من خالل مشروع قانون االشهار الذي طر  سنة 

القطاع فً الجزائر مما جعل كان ملٌئا باألخطاء التً لم تكن تتوافق جٌدا مع حالة 

  .غلبٌةاألالبرلمان ٌرفضه ب

       بالهشاشة بسبب القانون غٌر الواضح الجزائر ٌوصفان السوق االشهاري فً 

 لقانون.و تماطل فً تشرٌع ا

  األمر الذي ٌشرعه القانون الجزائري بوضو  هو استخراج التراخٌص.
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 مقدمة:

نتشار فً العالم الؽربً لكترونٌة تقنٌة واسعة اإلعالنٌة اإلتعتبر اللوحات اإل     

 التجارٌة.و المنافسة  التكنولوجً الهائلخصوصا مع التطور 

تها تحفٌزا االتسوٌقٌة منتجعالنً تبرز من خاللها الشركات إفهً وسٌط     

براز خصائص المنتج، و تحوٌل قراره إقناعه و إدفعه للشراء من خالل  أو  للمشتري 

 تجاه المنتج الذي تعلن عنه .إالشرائً فً 

نما إستخدامها على المجال التروٌجً فقط  إعالنٌة ال ٌقتصر ن هذه اللوحات اإلإ  

رشادات، إو توجٌهات و أعالنات إو أخرى تتمثل فً تقدٌم معلومات أستخدامات إلها 

ستفادة منها  فً الجامعة و ن ٌكون تطبٌقها و اإلأخترنا من خالل هذا البحث  إولقد 

وكمشروع عمومً  دارة والطلبةستخدامها كوسٌط خدماتً فً الجامعة بٌن اإلإ

   ستخدامها فً الفضاء العمومً.إ
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 التصور العام حول المشروع:  

: توضع اللوحات  المساحات التي توضع فيها اللوحات االعالنية االلكترونية -  1         

و  االعالنٌة فً األماكن العمومٌة منها ما هو داخلً، داخل المسارح قاعات الدراسة 

، قاعات الرٌاضة  ومنها ما ٌوضع على األرضٌات  و المطارات و منها ما هو التدرٌب 

خارجً على واجهة المبانً لتؽطً المساحة الواسعة أو تعلٌقها على الحائط وتثبٌتها  فً 

 الشوارع العامة لجذب العمالء أو لتقدٌم معلومات و ارشادات.

م اللوحات االعالنٌة حٌث : تتعدد وتختلؾ مجاالت استخدامجاالت االستخدام -  2

 ٌتم االستعانة بها فً جمٌع المجاالت لعدة أؼراض:

 قاعات التعلٌم و التدرٌب لبث مهارات تعلٌمٌة بطرٌقة متحركة تزٌد من قدر االستٌعاب. -

 وسٌلة مهمة فً الندوات و االجتماعات.  -

 أحد أسالٌب االشهار والتسوٌق.    -

 تاع. الحفالت والمسارح من أجل االم -

 وسٌلة ناجحة فً المراكز الطبٌة و المستشفٌات و الصٌدلٌات لعرض المعلومات.   -

 فً المبارات و البطوالت و المسابقات.  -

 الدعاٌة و الحمالت االنتخابٌة.  -

  المطارات و الموانئ. -

 :لها مجموعة من الخصائص و نذكر منها: اللوحات االعالنية مزايا -3     

 محتوى اعالنً من كتابة أو صور أو فٌدٌوهات أو رسوم متحركة.  -

 قدرة االستٌعاب و التخزٌن. -

 العرض علٌها ٌعتمد على الحركة واالضاءة و األلوان الجذابة بطرٌقة ممتعة. -

 الصور فٌها حٌة و معبرة تلفت االنتباه. -

 سهولة اجراء التعدٌالت على الشاشة للمحتوى. -

 روؾ الجوٌة.مقاومة الظ -

 قوة التحكم عن بعد. -

 عرض المحتوى بأكثر من طرٌقة جانبٌا، رأسٌا و أفقٌا.    -
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 وسائل التجسيد:  -4 

شاشات لعرض المحتوى سواء عن طرٌق التسجٌل أو بصفة مباشرة على اللوحة  - 

 االلكترونٌة.

شاشات نصٌة وهنا ٌتم كتابة المحتوى باستخدام برنامج شاشات " اللٌد" على جهاز   - 

 الكمبٌوتر وبرمجته.  

: العدٌد من الدول تفرض قٌودا على االعالن، تحد بعض دول  األطر القانونية -5

 أوربا الؽربٌة من حجم االعالنات.

النروٌج، كما أن العدٌد من وٌعتبر االعالن ممارسة ؼٌر قانونٌة فً كل من السوٌد و 

الدول و أؼلبٌة الدول العربٌة تقٌد الحجم المكانً و الزمانً لإلشهار فً وسائل االعالم، 

اضافة الى ترشٌد االشهار فً وسائل االعالم  بقوانٌن تحت على احترام القٌم و األخالق 

 ة.الدٌنٌة و االجتماعٌة و الوطنٌة و حماٌة المستهلك و األطفال و المرأ

حاولنا وجود قانون ٌراعً الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة التً تعٌشها الجزائر من 

ولم ٌجد طرٌقه الى النور ألنه كان  1999خالل مشروع قانون االشهار الذي طرح سنة 

ملٌئا باألخطاء التً لم تكن تتوافق جٌدا مع حالة القطاع فً الجزائر مما جعل البرلمان 

 ٌرفضه باألؼلبٌة. 

ان السوق االشهاري فً الجزائر ٌوصؾ بالهشاشة بسبب القانون ؼٌر الواضح       

 و تماطل فً تشرٌع القانون.

 األمر الذي ٌشرعه القانون الجزائري بوضوح هو استخراج التراخٌص. 
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 .تحديد الموضوع: 1

على تعمٌم النتائج الجزئٌة انطالقا من عٌنة على ستقرائٌة تقوم إاعتمادا على قاعدة  

  .من الخاص إلى العام اقتصرت دراستنا على الجامعة مجال أكبر

 « les tableaux d’affichage » اإلعالنٌةاللوحات  تستخدم إدارة الجامعة إن

 التً لها عالقة بالطالب.و المعلومات   اإلعالنات من خاللها تعرضالتً 

أوساط الطلبة إال أن هذه الوسٌلة تعتبر تقلٌدٌة مقارنة مع الممارسات  و لها مكانة فً

ب الٌوم ٌستهوٌهم كل الفً نشر اإلعالنات خصوصا و أن الطو األسالٌب الحدٌثة الجدٌدة 

ما هو رقمً نظرا لتنظٌمه و مرونته وسهولة الحصول على المعلومة من خالله فالمحتوى 

، فكلما كانت الوسٌلة "مارشال ماكلوهان"و هذا ما ذهب إلٌه    "الرسالة هي الوسيلة"أو 

طالع علٌها، لهذا ٌسهل االمتطورة كلما ساعد ذلك على نشر المعلومة بطرٌقة مرنة مما 

 .اللوحات العمومية االلكترونية كوسيلة للتواصل:  فإن موضوع مذكرتنا هو

 أسباب اختيار الموضوع:-2

 األسباب الموضوعية:         

التً تستخدمها إدارة الجامعة من  اإلعالنٌةاألهمٌة البالؽة و الدور المنوط باللوحات 

أجل إعالم الطلبة و من خالل ذلك ٌمكن تحدٌد مجموعة من الفوائد و المشاكل التً تم 

 :ٌلً حصرها فٌما

 التي تم حصرها: المشاكل

 بطرٌقة منظمة. ةبفً التحكم فً التواصل مع الطل اإلدارةواجهها تالصعوبة التً  - 

تأخر قسم ستخدام اللوحات اإلعالنٌة التقلٌدٌة التً تعتمد على الملصقات و بالتالً إ -

 ن ٌكون مواكبا للتقنٌة الرقمٌة.الذي ٌجب أ اإلعالم

 بمجرد وجود إعالنات أخرى بالتالً اضطرارلها مدة زمنٌة محددة ٌتم سحبها  اإلعالنات -

 .احدة كل على لطلباستفسارات إالعاملٌن باإلدارة إلى العمل المضاعؾ و اإلجابة عن 

 .م اإلدارةاقسأد فوضى و تجمعات أمام وجو - 
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 " "بلوحة اعالنات رقمية "لوحة االعالنات"الفائدة من استبدال  الفوائد: -ب 

 تصال.طرق اإل تحدٌث -

 خصوصا فً قسم اإلعالم.تصال التقلٌدٌة تجاوز مختلؾ أسالٌب اإل -

 .مواكبة التطور الرقمً من خالل استخدام هذه التقنٌة -

 .دارةاإل أقسامالقضاء على التجمعات و الفوضى أمام  -

 .التخلص من قٌود المكان و الزمان من خالل هذه التقنٌة -

 اإلعالنٌةفتراضٌة التً تمتاز بها اللوحة اإلعالنات ال تكون محدودة نظرا للمساحة اإل -

 و بالتالً ضمان دٌمومة المعلومة و اإلعالم. الرقمٌة

 ب الذاتية:األسبا    

ا للهدؾ جتماعً وفققتصادي و اإلب للمحٌط اإلالتفكٌر فً إنشاء مشروع ٌستجٌ

 الذي ٌسعى إلى ربط الجامعة بالنشاط االقتصادي و االجتماعً. LMDنظام لالحقٌقً 

 اإلشكالية : - 3

القائمة انطالقا من المقاربة األمرٌكٌة  تكنولوجٌا اإلعالمفً ظل التؽٌرات التً أتاحتها 

 الت وسرعةافً كافة المج على الفصل بٌن علوم أنظمة اإلتصال و تكنولوجٌا اإلعالم ،

لكترونً التصال اإلاثارت تؽٌرات هائلة على مستوى أالحدٌثة التً تكنولوجٌات ال انتشار

من الممكن االستفادة واستؽالل هذا التطور الرقمً فً تؽٌٌر أنماط عرض  أصبح

 المعلومات واإلعالنات.

ستؽناء عنها فً عرض المعلومات التً تعرؾ األوساط الجامعٌة وسٌلة ال ٌمكن اإلإذ 

 ."les tableaux d’affichages" اإلعالنٌةتخص الطلبة أال وهً اللوحات 

 التً تستخدمها إدارة الجامعة ؟ اإلعالنٌةمدى' فعالٌة هذه اللوحات فما -(1

 تمّكن الطالب من االطالع علٌها وتسمح بدٌمومة المعلومة ؟ اإلعالنٌةل هذه اللوحات ه -(2

 الكترونٌة  إعالنٌةهل الطالب ٌقبل التؽٌٌر فً استخدام لوحات  -(3

    " Des tableaux d’affichage numériqueالتقلٌدٌة  اإلعالنٌةأن اللوحات  " أم

 ؟ضؽرتفً بال
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 المفاهيم:تحديد   4-

 الرقمية: اإلعالناتوحة ل- 

امٌن ضأو لوحة النشرات هً لوحة لعرض المعلومات المختلفة، الم اإلعالناتلوحة 

( هذه اللوحات تستخدم فً  Dynamique – Statiqueفٌها تكون ثابتة أو متؽٌرة )

والوصول وعن  اإلقالعالمسافرٌن بوقت  إعالمالمطارات ومحطات السفر من أجل 

 .التً ٌمكن أن تحصل التأخٌرات

الٌدوٌة أو االلكترونٌة والتً تستخدم خاصة فً المجال الرٌاضً  اإلعالناتهناك لوحات 

من أجل إعالن النتائج وقت  و ؼٌرهما من الرٌاضات ،  Tennis, Basket :مثل

ٌضطر مشؽل لوحة النتائج فً المبارٌات الى  ، سابقا  كانالمبارات ومعلومات عن الالعبٌن

حمل منصات او لوحة الٌد فً كل مّرة إلظهار األرقام التً تتناسب مع النتائج المبارات.
1
  

مٌكانٌكٌة من نوع لكترونٌة إة اللوحات اإلعالنٌة أصبحت أؼلبٌ 1981لى ؼاٌة إ

Afficheur à Palettes لكترونً على تطوٌر هذه ، ولقد عمل المهتمون بالمجال اإل

 لى شاشات من الحجم الكبٌر ٌمكن أن تبث علٌها الفٌدٌوهات.إاللوحات 

طرٌق  لكترونٌة وٌتم التحكم فٌها عنإاإلعالنٌة الٌوم أصبحت وأؼلبٌة اللوحات  

 .La plupart des tableaux récents sont informatisés.      لًاآل اإلعالم

 نواع اللوحات االعالنية: أ

 الالفتات هً األول نوع، من أكثر لها Signs Advertising – االعالنٌة الالفتات

of-Point- – والبٌع التوزٌع منافذ داخل تجدها والتً الداخلٌة االعالنٌة

Purchase ب اختصارا   والمعروفة POP أو Signs Sale-of-Point، والنوع 

 والشوارع، الطرق فً تجدها والتً الخارجٌة االعالنٌة الالفتات هً الالفتات من اآلخر

Window  – الزجاج على والالفتات ،Billboards- العمالقة الالفتات من بداٌة

Signs، التروٌجٌة الملصقات أو  األشجار، على والالفتات – Posters، من وؼٌرها 

 الخارجٌة. االعالنٌة الالفتات أشكال

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_d%27affichage 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiquoLuiZHjAhVeDGMBHShZCTMQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTableau_d%2527affichage&usg=AOvVaw1N3h6kaVk0jPKybzNh90lc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiquoLuiZHjAhVeDGMBHShZCTMQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTableau_d%2527affichage&usg=AOvVaw1N3h6kaVk0jPKybzNh90lc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiquoLuiZHjAhVeDGMBHShZCTMQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTableau_d%2527affichage&usg=AOvVaw1N3h6kaVk0jPKybzNh90lc
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 االعالنٌة الالفتات من نوع فكل الهدؾ، لنفس الطرٌقة، بنفس الالفتات  استخدام ٌتم ال

 محدد. هدؾ له

 .Signs Exterior – الخارجٌة االعالنٌة الالفتات اهداؾ

 هنا الهدؾ لٌس ،/Attraction Awareness – الجديدة بالمنتجات التعريف-1

 تروٌجٌة وسائل تقوم سوؾ المبدئً، والتعرٌؾ االنتباه جذب فقط لكن بالمنتج، االقناع هو

 أو شخصً، بائع او البٌع، مكان فً بروشور مثل والبٌع، االقناع عملٌة باستكمال أخرى

 التوزٌع. منافذ فً تروٌجٌة عروض او الكترونً، موقع

 وبٌبسً كوال كوكا إعالنات مثل ،Advertising Reminder – التذكير- 2

 مثل المنتج على تروٌجً عرض تقدم ان ٌمكن الحالة هذه فً ٌانا  واح الطرق، على

 معروؾ المنتج ان بسبب مقبول األمر ٌكون الحالة هذه وفً محدودة، لفترة خصومات

 لدفعهم ممٌز تروٌجً عرض للتذكٌر إضافة وٌعطٌهم بالماركة، المشترٌن تذكر وفقط

 المنتج. ذلك من المزٌد لشراء

Sale-of-Point  – الداخلية الالفتات هو االعالنٌة اتالالفت من اآلخر النوع

Signs،      رئٌسٌان.. هدفان لها ٌكون الالفتات هذه و 

 ان ٌقال .Persuasion – االقناع الداخلية االعالنية الالفتات من األول الهدؾ

 معظم  ألن جدا ، مهمة إحصائٌة وهً التوزٌع منافذ فً ٌتم الشراء قرارات من 75%

 لم لو لها قٌمة ال االستهالك سرٌعة والمنتجات األؼذٌة شركات خصوصا   الشركات إعالنات

 التوزٌع. منافذ داخل كبٌر وتروٌجً تسوٌقً بمجهود تكمٌلها ٌتم

 شرح فً بدوره ٌقوم ،Salesman Silent – صامت كبائع تكون الداخلٌة الالفتات

   والذي المشتري، به ٌقنع لكً التوزٌع منفذ فً Features Product - المنتج خصائص

 هو سٌشترٌه، الذي المنتج هو ما تام بشكل محدد ٌكون ال واألرقام لالحصائٌات طبقا   هو

 قراره وتحوٌل القناعه هامة الداخلٌة الالفتات هذه لذلك ٌختار، ثم وٌقارن ٌشاهد فقط

 عنه. تعلن الذي المنتج اتجاه فً الشرائً
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 .Action – للشراء المشتري دفع هو الداخلٌة اإلعالنٌة الالفتات من نًالثا الهدؾ

 عند خاص خصم تقدٌم ٌمكنها كما المنتج تواجد ألماكن المشتري توّجه قد الالفتات هذه

 منه. معٌنة كمٌة شراء او شراءه

 الالفتات االعالنٌة الداخلٌة ؼالبا تكون بلون دافع للشراء مثل االحمر وهدفها ٌكون هو

 تحفٌز المشترٌن او توجٌهم للشراء المباشر

 إعادة وهو الخارجٌة االعالنٌة اللوحات اهداؾ هنا ٌشبه وهو أٌضا   ثالث هدؾ ٌوجد

 مثل أخرى وتروٌجٌة إعالنٌة وسائط فً الشركة بها تقوم جارٌة إعالنٌة بحملة التذكٌر

 لكنه تحقٌقه ممه الهدؾ وهذا ،Campaigns Reinforcing – التلفزٌون او االنترنت

 هدفها اخبرتك كما والتً الداخلٌة االعالنٌة الالفتات من األساسً الهدؾ وال القوة لٌس

مباشرة. للشراء المشترٌن ودفع االقناع هو األساسً
1

  

 أو اللوحة اإلعالنية للطالب:  الالفتة- 

وتتضمن ، ةحركة الطلبألماكن العامة والتً تكثر فٌها هً لوحة لإلعالم توضع فً ا

، البرامج الخاصة بالملتقٌات العلمٌة وؼٌرها من المعلومات ةاإلعالم، التوجٌه، نقاط الطلب

 ب مع اإلدارة.الب وكل ما ٌتضمن عالقة الطالالتً تخص الط

 : صياغة الفرضيات - 5

 علٌها وال تضمن  اإلطالعتسهل على الطلبة اللوحات اإلعالنٌة التً تستخدمها اإلدارة ال

 لزمان والمكانلقٌود ادٌمومة المعلومة نظرا 

 اللوحات اإلعالنٌة الرقمٌة    "Les tableaux d’affichage numérique    "تمثل 

 تمتاز بها.التً  االفتراضٌةللمساحة بدٌال نافعا نظرا 

 ممارسات األسالٌب الخاصة باإلعالنات التقلٌدٌة والتوجه نحو ال رؼبة الطلبة فً تؽٌٌر

 فً الشاشة الرقمٌة. المتمثلةواألسالٌب الحدٌثة 

 

 

                                                           
1  https://www.eltasweeqelyoum.com/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnuaKXg5HjAhXYAGMBHeFUDIIQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eltasweeqelyoum.com%2F2018%2F07%2Fblog-post_5.html&usg=AOvVaw3rw7krriHxtWE1l30y1Qqy
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  : هداف الدراسةأ-6 

إن الهدؾ األول من هذه الدراسة هو معالجة مشكلة ضٌق المساحة التً تحتم على الطلبة   -

حتى ٌتم تعلٌق اإلعالنات ما ٌسبب الفوضى  واالنتظارواإلدارة إحترام المدة الزمنٌة 

 والتواجد الكثٌؾ والمستمر أمام مدخل اإلدارة وذلك ما ٌعٌق السٌر الحسن.

 تحدٌث طرق اإلتصال   -

تجاوز أنماط االتصال التقلٌدٌة ومواكبة التطور الرقمً من خالل إستبدال اللوحة   -    

 الرقمٌةاالعالنٌة  باللوحات "  les tableaux d’affichage"  اإلعالنٌة

Les tableaux d’affichage  numérique     " 

 تقنيات البحث:  -   7 

 فً عٌن المكانث هً  المالحظة إن تقنٌة الدراسة أو األدوات المستخدمة فً هذا البح

فالتقنٌتٌن مناسبتٌن لجمع المعطٌات بطرٌقة  حتنا وصفً بو اإلستبٌان ذلك أن موضوع 

وتحوٌل المعطٌات  نتائج الدراسةتساهم فً تحدٌد الجانب الكمً، والتً تفٌدنا فً تحدٌد 

  الكمٌة إلى مقاربة كٌفٌة. 

تقنٌة مباشرة لطرح األسئلة على األفراد بطرٌقة موجهة،  ألنه اإلستبيانإستخدمنا 

وصٌػ اإلجابات تحدد مسبقا، مما ٌسمح لنا بالقٌام بمعالجة كمٌة واستخالص إتجاهات 

بالتحدٌد  واخترنا االستبٌان مجموعة كبٌرة من الطلبة انطالقا من األجوبة المتحصل علٌها 

 أداة أساسٌة سرٌعة ودقٌقة. ألنها

  ظة في عين المكان :المالح ماأ

تقنٌة مباشرة للتقصً العلمً، تسمح بمالحظة مجموعة ما بطرٌقة ؼٌر موجهة فهً 

 .من أجل القٌام عادة بسحب كٌفً بهدؾ فهم المواقؾ والسلوكات

األفعال تجاه أمر معٌن أو مساءلة  ردودوٌستعمل باألخص فً مواضٌع مثل قٌاس 

بفعل معٌن وفً البحوث المتعلقة بالتحفٌز لؽرض معٌننٌة القٌام  األفراد حول تقٌٌم ما أو
1
. 

 وهو ما ٌتناسب مع موضوع بحثنا.

                                                           
مورٌس أنجرس،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة،ت.صحراوي بوزٌد و بوشرؾ كامل و سعٌد، دار القصبة  . 1

 .602،ص 2004للنشر و التوزٌع، الجزائر،سنة 
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 : المعاينة ومجتمع البحث- 8  

إن سحب عٌنة ممثلة ألي مجتمع بحث ٌجب أن ٌكون مبنٌا على أسس منهجٌة 

ٌطة  ومنظمة وقد إعتمدنا فً إختٌار عٌنتنا على المعاٌنة اإلحتمالٌة من صنؾ العشوائٌة البس

خذ عٌنة بواسطة السحب بالصدفة من بٌن مجموع عناصر مجتمع البحث، الصدفة أو هو 

هنا هً صدفة مراقبة اي الصدفة المقصودة و لٌس الصدفة الفجائٌة
1
و علٌه فان مجتمع  ،   

ولكن بصفة  ،البحث هو طالب الجامعة ووزعنا االستبٌان على الطلبة بشكل مقصود

 .بمجال تخصصهم دون االهتماماي  عشوائٌة

 كلٌة العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة لمستؽانم ةن طلب: مئة محجم العينة. 

 ٌعرفه مورٌس أنجرس أنه "عمومٌة العناصر التً لها عدة مجتمع البحث :

خصائص مشتركة أو خاصة تمٌزها عن ؼٌرها من العناصر األخرى والتً ٌجري علٌها 

ً"صالبحث والتق
1
. 

 جامعة الجزائرٌة حث الخاص أو المعنً فً دراستنا هو الوعلٌه فإن مجتمع الب

 جمٌع المستوٌات.من  كلٌة العلوم  االجتماعٌة و اإلنسانٌةالعٌنة من جامعة مستؽانم 

 المنهج المستخدم: -  9

إن المنهج فً مفهومه األكادٌمً هو مجموعة منظمة من العملٌات تسعى لبلوغ الهدؾ 

ٌحدد درجة تحكٌم الظاهرة أو المسعى الكٌفً المنشود من هذه المتبع فً دراستنا هو الذي 

ؾ شٌئا مهما كانت دقٌقة، فقد إرتأٌنا فً أن نعالج ة ألن األعداد فً حد ذاتها ال تضٌالدراس

أجل ٌانات الكمٌة ونصفها من موضوعنا معالجة وصفٌة نجمع من خالل مراحل إعدادها الب

 إستخالص النتائج.

 االستطالعية:الدراسة - 10

جراء إقبل البدء فً الدراسة المٌدانٌة البد من التطلع على الظروؾ  التً سٌتم فٌها 

هذا البحث المٌدانً لهذا جاءت الدراسة االستكشافٌة التً مهدت له و التً اعتبرت مرتكز 
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همٌتها فً مساعدتنا على للبحث المٌدانً الذي  الٌمكن االستؽناء علٌها و ذلك نظرا أل

 .دوات البحثأبٌق تط
1

 

الباحث  أو الصٌاؼً و فٌه ٌلجأتعرؾ الدراسة االستطالعٌة الكشؾ بالبحث الكشفً 

جراء دراسة استطالعٌة عندما ٌكون مقدار ماٌعرفه  عن الموضوع قلٌال  ال ٌؤهله إلى إ

هداؾ أجراء منهجٌة محددة تتكافل لتحقٌق إلتصمٌم دراسة وصفٌة   و ذلك عن طرٌق 

بحاث فً الؽالب نقطة البداٌة فً البحث ستطالعٌة و تمثل هذه الدراسات و األالدراسة اال

 العلمً .

لقد مكنتنا الدراسة االستطالعٌة من التمهٌد للموضوع و تحدٌد معالمه و اكتشاؾ 

ولوٌات كما تمكنا من تفادي بعض دراسة ، وتحدٌد األالفكار تساعدنا على فهم مشكلة أ

ن أن تواجهنا و كذا تقدٌر الوقت الذي من الممكن أالصعوبات التً كان من الممكن 

 تستؽرقه الدراسة المٌدانٌة حتى تنتهً.

بتداءا من الفترة إجراء الدراسة االستطالعٌة و االستكشافٌة لموضوع بحثنا إقد تم 

و قد تم فً هذه الفترة مالحظة  2019فبراٌر  20الى ؼاٌة  2019فبراٌر 01الممتدة من  

عالنات فعالهم حول اإلأتواصل االدارة مع الطلبة من خالل اللوحات االعالنٌة، و ردود 

 دارة  و فعالٌة هذه اللوحات وكٌفٌة تفاعل هؤالء الطلبة معها.التً تنشرها اإل

 الحدود الزمانية و المكانية :- 11  

لى إ 2019جانفًنجاز و تطبٌق هذه الدراسة من بداٌة إب لقد قمناالحدود الزمانية: 

 .2019ؼاٌة جوان 

 ، كلٌة العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة    جامعة عبد الحمٌد بن بادٌسالحدود المكانية :

 -مستؽانم-

 

                                                           
 304المرجع السابق ص  1
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 االساس النظري:-12 

من النظرٌات عالم رٌة التكنولوجٌة لوسائل اإلتعد النظ الحتمية التكنولوجية:  نظرية 

على مختلؾ المجتمعات  تأثٌرهاالحدٌثة التً ظهرت عن دور وسائل االعالم وطبٌعة 

 مارشال ماكلوهان" ومبتكر هذه النظرٌة "

عالم من اإللى  وسائل إو طرٌقتان للنظر أن هناك أسلوبان أبشكل عام ٌمكن القول 

 نها :أحٌث 

  .نها وسائل لنشر المعلومات و الترفٌه و التعلٌمأ -1

  .نها جزء من سلسلة التطور التكنولوجًأ -2

كثر أنها وسٌلة لنشر المعلومات و الترفٌه و التعلٌم فنحن نهتم ألٌها على إذا نظرنا إ       

لٌها كجزء من إذا نظرنا إوستخدام. ستخدامها، و الهدؾ من ذلك اإلبموضوعها وطرٌقة  إ

ن التطورات التقنٌة أنها فً ذلك شأالعملٌة التكنولوجٌة التً بدأت تؽٌر وجه المجتمع كله، ش

 عن مضمونها . النظر خرى ،فنحن حٌنئذ نهتم بتأثٌرها بصرؾاأل

لٌه مستقبال عن إعالم  ال ٌمكن النظر وسائل اإل () مضمون نأ" ماكلوهانٌقول "

عالمٌة عالمٌة نفسها ،فالكٌفٌة التً تعرض بها المؤسسات اإلاإلئل تكنولوجٌة الوسا

تلك الوسائل ولكن  ما تقولهالموضوعات ، و الجمهور الذي توجه له رسالتها ٌؤثران على 

كثر مما ٌشكلها مضمون أطبٌعة وسائل االعالم التً ٌتصل بها االنسان تشكل المجتمعات 

بالحتمية ن نسمٌه ألى التارٌخ ٌأخذ  موقفا نستطٌع إتصال فحٌنما ٌنظر "ماكلوهان" اإل

 .التكنولوجية

ستخدامها إلى إو ٌضطر أعالم التً ٌستخدمها المجتمع ن وسائل اإلأ "ماكلوهان"ٌقول 

نسان متداد لحواس اإلإو أي وسٌلة جدٌدة أستحدد طبٌعة المجتمع ، وكٌؾ ٌعالج مشاكله ، و

فراد  الذٌن ٌعٌشون فً ظل الظروؾ، ٌفعله األ تشكل ظروفا جدٌدة محٌطة تسٌطر على ما

 وتؤثر على الطرٌقة التً ٌفكروون وٌعملون وفقا لها.

عالم الجدٌدة ائل اإلن وسأعالم الذٌن ٌدعون ي نقاد وسائل اإلأر "ماكلوهان"ٌرفض 

و ردٌئة لكن الطرٌقة التً تستخدم بها هذه الوسائل هً التً أذاتها جٌدة فً حد  لٌست 

 تزٌد من فائدتها .و أستحد 
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فالمضمون ؼٌر مهم ،لكن التأثٌر العمٌق للوسٌلة هو الطرٌقة التً ٌعدل  بمقتضاها 

 سالٌب التً ٌستخدمون بها حواسهم، و ٌعبر عن هذا بقوله المختصر:ألالناس ا

     " the medium is the message"الوسٌلة هً الرسالة"    " 
1

ن نظرا ألو

ي أن أالجدٌدة و المهم  المتؽلؽلة قد خلقت سلسلة كاملة من الظروؾالتكنولوجٌا الحدٌثة 

و الشكل الذي أو المساحة أي تكنولوجٌا هً تؽٌٌر للمدى أو أي )وسٌلة (أو أ    )رسالة(

 .تدخله الشؤون البشرٌة

بالخصائص التً تمتاز  بحكم أن موضوعنا ٌهتملقد اخترنا نظرٌة الحتمٌة التكنولوجٌة 

ٌكون من  التأثٌر العمومٌة االلكترونٌة عن ؼٌرها من اللوحات التقلٌدٌة ، وأن بها اللوحة ال

 فقط ،إنما بخصائص الوسٌلة نفسها التً ٌجب أن تكون محور الدراسة.خالل  المحتوى 

 القوي : التأثيرنظرية 

ذا إة نظره تشبه الرصاصة ، بحٌث ،فالرسائل من وجه "هارولد الزويل"سسها أ

 .لى مرامٌها إطلقت بشكل مناسب ستصل أوجهت و 

ذاعة ظهرت هذه النظرٌة فً العشرٌنات من القرن العشرٌن تزامنا مع ظهور اإل

فراد سم المجتمع الجماهٌري، الذي ٌعنً األإالذي أطلق علٌه وتطور المجتمع المصنع 

المنعزلٌن عن بعضهم البعض و الذٌن تقل فٌهم الروابط االجتماعٌة و الحصانة الثقافٌة، 

ٌقؾ الفرد وحٌدا أمام وسائل االعالم وتم ٌكون تأثٌرها علٌه قوٌاوعلى هذا االساس 
2

 . 

عالم الجماهٌرٌة تتمتع بنفوذ قوي ن وسائل اإلألى إصحاب هذا االتجاه أوٌذهب 

ن الرسائل التً تبثها تلك الوسائل تمارس تأثٌرا مباشرا على أي ووتأثٌر مباشرو فور

 فراد. األ

      ٌكون التحكم فً البرنامج االتصال عندماوسائل  تأثٌرن أتعتبر هذه النظرٌة كما 

 ثٌر فً:أو تتمثل بعض  شروط هذا النوع من التاو الحملة االنتخابٌة ، ٌكون قوٌا حقا 

 

                                                           
1  

37 
2 - 

1201129 
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 على فترة ممتدة من الزمن.ن تكون الرسالة مكررة أ .1

       استهداؾ جمهور محدد. .2

عتماد على هداؾ واإلهداؾ الحملة المعنٌة بدقة و تكٌٌؾ الرسالة مع هذه األأتحدٌد  .3

 ٌد المواضٌع و الرسائل و الوسائل.تصالٌة فً تحدالنظرٌة اإل

 تصال الثالثة :وسائل اإلن خصائص ألى ذلك إٌضاؾ 

       (cumulation) و التراكم (  ubiquity)     كل مكان( كلٌة الوجود) اي موجودة فً

ساسً على الجمهور العامأمجتمعة تؤثر بشكل (consonance)      و التناؼم 
1
. 

 تعمٌمه فً مجال على مستوى " الماكرو" و من أجل  تجسٌد هذا المشروع       

        االشهار و التسوٌق والدعاٌة سنستخدم نظرٌات التأثٌر القوي التً تعتمد على اإلقناع

- La persuasion  -  .وجذب إنتباه المجتمع الجماهٌري     

                                                           
1 - 1201073 
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  عرض الجداول وتفسيرها  

 السمات العامة : المحور األول 

 : مكان إقامة الطلبة  10جدول رقم 

التكرار 

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

  %35 35 داخلً

 %65 65 خارجً 

 %011 011 المجموع

 

بحكم أن العٌنة  بحوثة حسب متؽٌر مكان اإلقامةهذا الجدول خاص بتوزٌع أفراد العٌنة الم

 %53 أما الخارجٌٌن فكانت نسبتهم  %33عشوائٌة فقد كانت نسبة الطلبة الداخلٌٌن 

 : المستوى الجامعً للطلبة 10الجدول رقم 

 التكرار  

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 %74 74 لٌسانس 

 %26 26 ماستر 

 %011 011 المجموع

 

 هذا الجدول خاص بتوزٌع أفراد العٌنة المبحوثة حسب المستوى الجامعً للطلبة 

  %47مستوى الطلبة لٌسانس 

   %05ومستوى الطلبة ماستر  
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 هل أنت موظؾ وتدرس فً نفس الوقت  :13رقم الجدول 

 التكرار      

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 08% 08 نعم 

 92% 92 ال 

 %011 011 المجموع

 

هذا الجدول خاص بتوزٌع أفراد العٌنة للمجموعة حسب متؽٌر الوظٌفة، إذا كان 

 الطالب موظؾ وٌدرس فً نفس الوقت

  %18والطلبة الموظفٌن  %92الطلبة ؼٌر موظفٌن بنسبة توصلنا إلى أن أؼلبٌة 

 لوظٌفة مع سوؤال الحقاسنحتاج إلى مقارنة متؽٌر  

  عالقة الطالب باللوحات اإلعالنية :المحور الثاني

 تقٌٌم اللوحات اإلعالنٌة من قبل الطلبة  :17الجدول رقم 

 التكرار           

 المتغيرات

 النسبة المئوية  التكرار

 %71 71 فعالة

 %31 31 ؼٌر فعالة

 %011 011 المجموع

 

إذ ٌرى  وحات اإلعالنٌةأفراد العٌنة وذلك حسب تقٌٌمهم لل ٌبٌن هذا الجدول توزٌع

 من الطالب ٌرون أنها ؼٌر فعالة %31و %41أنها فعالة بنسبة  ةالطلبأؼلبٌة 

الالحقة أن أؼلب الطلبة  رؼم أن هذه الفعالٌة تبقى نسبٌة، ألننا سنبٌن من خالل األسئلة

 .ٌواجهون صعوبات فً تلقً المعلومات



 الجانب التطبيقي
 

17 
 

من هنا نستنتج أنه ال ٌمكن للطالب االستؽناء عن اللوحات اإلعالنٌة لما لها من أهمٌة 

 لٌها الحقا.إبالؽة فً تقدٌم المعلومات رؼم عٌوب هذه الوسٌلة التً سنتطرق 

ا اإلدارة االعالنات هل تجد أن الطرٌقة التً تعرض فٌه :13الجدول رقم 

 ؟والمعلومات الخاصة بالطلبة مناسبة أم ؼٌر مناسبة

 التكرار     

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 %57 57 مناسبة 

 %43 43 ؼٌر مناسبة 

 %011 011 المجموع

 

ٌبٌن هذا الجدول توزٌع أفراد العٌنٌة المبحوثة حول الطرٌقة التً تعرض فٌها اإلدارة 

اإلعالنات بحٌث كانت النتائج متقاربة بٌن من ٌرون أنها مناسبة ومن ٌرون أنها ؼٌر 

 من الطالب ٌرون أنها ؼٌر مناسبة . %73من الطالب ٌرون أنها مناسبة و %34 مناسبة

: هل تجد أن المساحة التً تعرض فٌها اإلدارة اإلعالنات الخاصة 15جدول رقم 

 بالطلبة كافٌة أم ؼٌر كافٌة؟ 

 التكرار

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 %29 29 كافٌة 

 %71 71 ؼٌر كافٌة

 %011 011 المجموع

 

لتً تعرض فٌها هذا الجدول خاص بتوزٌع أفراد العٌنة المبحوثة حسب المساحة ا

 اإلدارة اإلعالنات.
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وهذا دلٌل على  ،%40إن أؼلبٌة الطلبة ٌرون بأن المساحة ؼٌر كافٌة بنسبة  

الصعوبة التً تواجهها اإلدارة فً التحكم بالتواصل مع الطالب ودلٌل أٌضا على ضٌق 

المساحة التً تعرض فٌها اإلعالنات وهذا راجع الى اللوحة اإلعالنٌة التقلٌدٌة التً ال 

تسهل عملٌة مرور المعلومة وإضافة إلى ما الحظناه من خالل تقنٌة المالحظة ، أن الطلبة 

ٌلجأون فً أؼلب األحٌان إلى السكرتارٌة لإلستفسار عن نقاطهم وعن مختلؾ المعلومات 

واإلعالنات مما ٌضاعؾ عمل اإلدارة وٌعطل السٌر الحسن وبالتالً ٌخلق الفوضى، على 

عكس اللوحات اإلعالنٌة اإللكترونٌة التً تمتاز بخاصٌة المساحة اإلفتراضٌة وخاصٌة 

 ة التخزٌن.تحدٌث المعلومات وإمكانٌ

محددة من قبل اإلدارة لعرض اإلعالنات الهل المدة الزمنٌة  :14جدول رقم 

 ؟والمعلومات تتٌح لك اإلطالع علٌها

 التكرار   

 المتغيرات 

 النسبة المئوية التكرار

 %44 44 نعم

 %56 56 ال

 %011 011 المجموع

 

كانت المدة الزمنبٌة هذا الجدول خاص بتوزٌع أفراد العٌنة المبحوثة حول ما إذا 

 المحددة من قبل اإلدارة تتٌح للطلبة اإلطالع علٌها.

ٌتضح لنا من خالل النتائج أن المدة الزمنٌة التً تحددها اإلدارة لعرض اإلعالنات ال 

، ذلك أن اإلعالنات ٌتم سحبها بمجرد وجود %56تتٌح ألؼلبٌة الطلبة اإلطالع علٌها بنسبة 

لناه  من خالل المالحظة المباشرة، وبالتالً ال ٌمكن ضمان عالنات اخرى ،هذا ما سجإ

دٌمومة المعلومة واإلعالم، وهذا ٌعود لقٌود الزمان والمكان التً تفرضها الوسٌلة التقلٌدٌة 

" les tableaux d’affichage. التً تستخدمها اإلدارة " 
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مقارنة متؽٌر مكان اإلقامة مع سؤال هل مكان إقامتكم ٌشكل لكم  10لجدول رقم ا

 عائقا فً معاٌنة اإلعالنات واإلطالع علٌها فً مدة إعالنها 

 المجموع الطلبة الخارجيين  الطلبة الداخليين      

لتكرار  ا     

 المتغيرات

النسبة  التكرار 

 المئوية

النسبة  التكرار 

 المئوية

النسبة  التكرار 

 المئوية

 %61 61 61.55   % 41 60  % 21 نعم

 %39 39 38.45   % 25 40  %       14 ال

 %011 011 100   % 53 100 %   33 المجموع 

 

قامة على االطالع على االعالنات بالنسبة هذا الجدول ٌمثل تأثٌر متؽٌر مكان اإل 

عائقا فً االطالع على منهم مكان اقامتهم ٌشكل لهم  60 % فان  للطلبة الداخلٌٌن

 .ال ٌشكل لهم عائقا   40%االعالنات و

ن مكان اقامتهم  لن أاما بالنسبة للطلبة الخارجٌٌن فقد توقعنا من خالل تقنٌة المالحظة 

من الطلبة الخارجٌٌن  61.55%ثبتت عكس  ذلك فنجد ان  أن البٌانات أال إٌشكل لهم عائقا 

ال تشكل بالنسبة   38.45%مكان اقامتهم ٌشكل لهم عائقا فً االطالع على االعالنات و 

لهم عائقا ، وهذا دلٌل على سحب االعالنات فً مدة زمنٌة محددة ، او سحبها بمجرد وجود 

 61%اعالنات اخرى، بالتالً ٌتعذر على الطلبة سواء كانوا داخلٌٌن او خارجٌٌن بنسبة 

 االطالع على االعالنات .

هل الوظٌفة بالنسبة للطالب الموظفٌن تشكل عائقا فً معاٌنة  : 10الجدول رقم 

 ؟اإلعالنات

 التكرار        

 المتغيرات 

 النسبة المئوية التكرار

 %28.57 12 نعم

 %71.42 15 ال

 %011 14 المجموع
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تشكل لهم عائقا فً معاٌنة  هذا الجدول ٌمثل الطلبة الموظفٌن اذا كانت وظٌفتهم

نجد ان اؼلبٌة الطلبة الموظفٌن، الوظٌفة ال تشكل بالنسبة لهم عائقا فً معاٌنة  االعالنات،

 .تشكل لهم عائقا  28.75%و    71.42%االعالنات بنسبة 

 اللوحات اإلعالنية االلكترونية  المحور الثالث:

          هل الطلبة لهم إطالع على وجود لوحات إعالنٌة إلكترونٌة 01الجدول رقم 

"les tableaux d’affichage numérique " 

 التكرار                

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 %69 69 نعم

 %31 31 ال

 %011 011 المجموع

 

حات إعالنٌة إلكترونٌة هذا الجدول ٌمثل توزٌع الطلبة حسب اطالعهم على وجود لو

  .من الطلبة لٌسن لهم إطالع على وجود لوحات إعالنٌة إلكترونٌة% 30إذ نجد أن  

فلهم إطالع على وجود اللوحات اإلعالنٌة %50أما أؼلبٌة الطلبة المقدرة نسبتهم ب 

اإللكترونٌة نستنتج على أن األؼلبٌة متطلعون على التطور التكنولوجً الحدٌث وأسالٌب 

 .االتصال اإللكترونٌة الرقمٌة 

 هل ٌرى الطالب أن اللوحات اإلعالنٌة اإللكترونٌة هً بدٌل فعال    : 00جدول رقم 

 التكرار     

 المتغيرات

 النسبة المئوية التكرار

 %71 71 نعم

 %26 26 ال

 %14 14 بدون إجابة

 %011 011 المجموع
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فكانت  ة اإللكترونٌة حول رأٌهم فً اللوحات اإلعالنٌ ةهذا الجدول ٌمثل توزٌع الطلب

على أنها لٌست بدٌل فعاال  %05و %41 أؼلب إجابات الطلبة على أنها بدٌل فعال بنسبة

دون إجابات، انما هذا ٌدل على أن الؽاٌة من الرؼبة فً التؽٌٌر من التقلٌدي إلى %7و

االلكترونً هو الخصائص التً تمتاز بها التقنٌة الجدٌدة، ونفسر ذلك من خالل األساس 

النظري الذي انطلقنا منه وهو نظرٌة الحتمٌة التكنولوجٌة التً ٌؤكد صاحبها "مارشال 

م بخصائص الوسٌلة أكثر من المحتوى الذي تقدمه الوسٌلة فً حد ماكلوهان"  على االهتما

، ألن أي وسٌلة جدٌدة هً امتداد لحواس اإلنسان تشكل ظروفا جدٌدة محٌطة تسٌطر ذاتها 

األفراد الذٌن ٌعٌشون فً ظل تلك الظروؾ و بالتالً تؤثر على الطرٌقة التً  ما ٌفعلهعلى 

أن أؼلب الطلبة ٌرون أن اللوحة االلكترونٌة بدٌل ٌفكرون و ٌعملون وفقا لها، لذلك نجد 

 فعال.

: رأي الطلبة فً استبدال لوحة اإلعالنات الكالسٌكٌة  بلوحة إعالنات  00جدول رقم 

 رقمٌة 

  التكرار   

    

 المتغيرات

 النسبة المئوية  التكرار

 91 91 موافق

 %19 19 ؼٌر موافق

 %011 011 المجموع

 

      بإستبدال لوحة اإلعالنات %00هذا الجدول ٌبٌن رؼبة الطللبة باألؼلبٌة بنسبة  

"Les tableaux d’affichage" بلوحة إعالنات رقمٌة  "les tableaux d’affichage numérique " 

فقط، وهذا دلٌل على عدم مرونة  %0أما باقً الطلبة الذٌن لم ٌوافقوا تقدر نسبتهم ب

فً اإلتصال، إضافة إلى رؼبة الطلبة فً التؽٌٌر  عدم التحكموالطلبة تواصل اإلدارة مع 

والتوجه والتحول نحو النشر   أو اإلعالم اإللكترونً ألنهم ٌدركون المزاٌا التً تحظى بها 

و سهولة إجراء  التحدٌث تطور التكنولوجً، تمكن منللالوسٌلة الرقمٌة الجدٌدة فهً مواكبة 
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المساحة والمدة التً تعرض فٌها اإلعالنات ؼٌر  التعدٌالت على الشاشة للمحتوى ، 

القدرة على تخزٌن أكبر قدر  ،محدودة نظرا للمحتوى القابل للحفظ وبالتالً االسترجاع

ممكن من المعلومات نظرا للمساحة اإلفتراضٌة، إدراج المعلومات فً أي مكان وفً أي 

مان وبالتالً حل لمشكل كثرة اإلعالنات بحٌث تسمح الشاشة الرقمٌة بالتخزٌن ز

وبالتالً نتجاوز بذلك إكراهات ، واإلسترجاع على الحامل اإللكترونً بسعة ال متناهٌة

 المساحة بعرض عدد كبٌر من المعلومات.

 إضافة إلى قوة التحكم عن بعد   و مرونة التشؽٌل والبرمجة و التركٌب .    
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 : استخالص النتائج 

 إن فعالٌة اللوحات اإلعالنٌة ٌبقى مرهونا باألداة المستخدمة والتقنٌة الحدٌثة.

فاللوحات اإلعالنٌة الكالسٌكٌة التً تستخدمها إدارة الجامعة لم تعد تتماشى مع التطور 

فً  الكبٌر الذي ٌشهده اإلتصال الحدٌث الذي ٌعتمد على األدوات الرقمٌة واإللكترونٌة

 عرض المعلومات.

تراجع القدرة  على ومما استنتجناه من خالل هذا البحث هو صعوبة التواصل، و 

فً اإلتصال بٌن الطالب واإلدارة، وعلٌه فإننا توصلنا إلى صدق الفرضٌات، التحكم 

فاللوحات اإلعالنٌة التً تستخدمها اإلدارة ال تسهل على  الطلبة اإلطالع علٌها وال تضمن 

 المعلومات نظرا لقٌود الزمان والمكان. دٌمومة

لذالك نجد الطلبة ٌمٌلون إلى تؽٌٌر هذه األداة الكالسٌكٌة إلى أداة إلكترونٌة المتمثلة 

فً الشاشة الرقمٌة ألنها بدٌل فعال ولها مجموعة من الخصائص التً تساعد على مرور 

 المعلومة.

      ى الحامل اإللكترونً بسعة فهذه الشاشة الرقمٌة تسمح بالتخزٌن واالسترجاع عل

ال متناهٌة، وإمكانٌة إدراج المعلومات فً أي مكان وفً أي زمان، وبالتالً حل لمشكلة 

كثرة اإلعالنات، وتجاوز إكراهات المساحة بعرض عدد كبٌر من المعلومات ألن المساحة 

سهولة اجراء و  اإلفتراضٌة التً تتمٌز بها اللوحة اإللكترونٌة تسمح باسترجاع المحتوى

مرونة التشؽٌل و البرمجة و التركٌب، قوة التحكم عن  التعدٌالت على الشاشة للمحتوى،

    .أسالٌب عرض ممتعةبو بعد، عرض المحتوى بأكثر من طرٌقة 
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 اتمة :خ

ن ٌنطبق على أٌمكن   un micro-projetن هذه الدراسة تمثل نموذجا مصؽرا إ

 :ن تشمل تطبٌقاته المجاالت التالٌة أٌمكن      macro  projet  unمجال أكبر   

  .االشهار و التسوٌق -

 الحمالت االنتخابٌة. -

  .الحمالت التوعوٌة والتحسٌسٌة -

  .السٌاحًالمجال السٌاحً و التروٌج للقطاع  -

  .االعالنات و الدعاٌة -

 المطارات و الموانئ. -

 الحفالت و المسارح. -

 قاعات التعلٌم و التدرٌب. -

 وما يبرر امكانية هذا التعميم هو مجموعة من الفوائد و المزايا الخاصة بهذه التقنية : 

 localiséمن حٌث المكان :  -

  la synchronisationمن حٌث الزمن : متزامنة  -

 ( groupale)(او جمعً  ( publiqueمن حٌث الجمهور :توجه الى جمهور جماعً   -

عالم االلً داة:  تقنٌة تمتاز بالمساحة االفتراضٌة و التحكم عن طرٌق اإلاأل من حٌث -

informatisées 

 دٌمومة المعلومة و انتشارها   -لى: إضافة إ 
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 " الخاصة بالطلبة الجامعيينles tableaux d’affichagesاللوحات اإلعالنية "استمارة حول 

 

لمعرفة مدى فعالية اللوحات اإلعالنية في أوساط  في إطار بحث علمي تم إعداد هذا اإلستبيان

 الطلبة يرجى اإلجابة بكل موضوعية ولتزم أن تكون إجاباتكم على قدر من الخصوصية 

 ( أمام اإلجابة المناسبة وشكراXالرجاء منكم وضع عالمة )

 

 السمات العامة 

 اإلقامة:                داخلي                        خارجي  مكان -

 المستوى الجامعي :         ليسانس                      ماستر  -

 هل أنت موظف وتدرس في نفس الوقت      نعم                 ال  -

 

 اللوحات اإلعالنية الخاصة بالطلبة المحور األول: 

" التي تستخدمها إدارة les tableaux d’affichageالنية "كيف تقيم اللوحات اإلع -

  ؟الجامعة

 فعالة                   غير فعالة 

 هل تجد أن الطريقة التي تعرض بها اإلعالنات والمعلومات مناسبة لك؟  -

 مناسبة                   غير مناسبة 

 هل تجد ان المساحة التي تعرض فيها اإلدارة اإلعالنات الخاصة بالطلبة  -

 كافية                    غير كافية 

 هل المدة الزمنية المحددة من قبل اإلدارة تتيح لك اإلطالع على اإلعالنات ؟  -

 نعم                     ال 

  ؟هل مكان إقامتك تشكل لك عائقا في معاينة اإلعالنات واإلطالع عليها في مدة إعالنها -

 نعم                     ال    

 ؟هل وظيفتك تشكل لك عائقا في معاينة اإلعالنات واإلطالع عليها في مدة إعالنها -

 نعم                     ال

 

 



 اللوحات اإلعالنية اإللكترونية المحور الثاني: 

  االتصالفي ظل التطور التكنولوجي والتحول نحو الممارسات الجديدة وأساليب 

 الحديثة 

 النية إلكترونية ؟هل لك إطالع على وجود لوحات إع -1

 ال        نعم             

 

 رى أنها بديل فعال ؟     هل ت-2

 ال      نعم             

بلوحة رقمية   "les tableaux d’affichage " استبدال لوحة اإلعالناتما رأيك في  -2

 "  les tableaux d’affichages électronique"   إلكترونية

 غير موافق    موافق        
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