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 العمل ىذا إلسباـ توفيقو على كأشكره ككرموق منّ  على بداية كجلّ  عزّ  هللا أمحد

 الوجو ىذا على كإجنازه

 توجيهاتو على بن سبيع عبد الرمحاف الدكتور الفاضل ألستاذم كاالمتناف الشكر خبالص كأتقدـ

 .كنصائحو

 األستاذ أحود ابساهٍن،األستاذ بىعواهت العسبً، األستاذة :األفاضل لألساترة كرلك الشكس

 .خالدي سعاد،األستاذة عكسوث فسٌدة واألستاذة بىخازي حفٍظت

كوا أشكس أساترتً الكسام كل هن األستاذ قدوز عبد هللا الثانً و األستاذ حوادي أحود على 

 . تىجٍهاتهن القٍوت

، هدانً فاٌصة،  كسٌشً نعٍوتبالركس وأخص الوركسة هره إنجاش فً ساعدنً هن كل وإلى

 عقاد صىزٌت

 بكلوت،بفكسة،بوسجع الوتىاضع العول هرا إلتوام ساعدنً هن كلو

 

شكسالكن 



11 
 

 

 

 ها عمريف هللا أطاؿ احلبيبة أمي إىل

 رةه الطاأيب ركح إىل

  فرياؿأخيت إىل

  بلقاسمأخي إىل

 إىل كل صديقايت ك أصدقائي

  جهدمشبرةهدي أ فقط إليكم
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 :ػلخػصامل

يس بوؾ، كالسلوؾ االستهبلكي ا الفبر صفحةعرفة العبلقة بُت اإلشهار االلكًتكين عـ هتدؼ ىده الدراسة إُف
، كلقد مت االعتماد على االستمارة،  كأداة أساسية يف دراسة تأثَت اإلشهار  عرب صفحة الفايس بوؾ، للجمهور

، حبيث مت تقسيم  ادلوقعبر عأكريدكادلستخدـ كادلنتمي لصفحة ،اجلزائرمعلى السلوؾ االستهبلكي للمستهلك  
احملور األكؿ يتعلق بعادات كأظلاط استخداـ رلتمع البحث للفايس بوؾ، كاحملور :االستمارة إُف زلورين أساسُت

 .الثاين عن تأثَت إشهار أكريدك عرب صفحة الفيس بوؾ على السلوؾ االستهبلكي للمبحوثُت

 :أعلها النتائج من رلموعة إُف الدراسة توصلت كقد

 تزايد نسب اإلقباؿ على موقع الفيس بوؾ بفضل اخلدمات كالتطبيقات اليت ؽلنحها الفيس بوؾ دلستخدميو كخاصة
 .كسط فضاء افًتاضيبُت ادلستهلك كادلؤسسة التفاعلية اليت يضمنها  ادلوقع 

 

 .اإلشهار اإللكًتكين، التأثَت، الفايس بوؾ، أكريدك، السلوؾ االستهبلكي: الدالة الكلمات
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Abstract: 

This study is aimed at examining the relationship between electronic advertising 

on facebook , and his influence on Algerians consumers, depending on 

questionnaire for data collecting .which was divided into two parts :part one 

consist of habits and type of necessities behind using facebook by consumers , 

and part two about the impact of ooredoo’s page on consumers behavior.  

The result shown that there is a significant statistical differences betweenn the 

uses of male and female, it shown also that facebook’s users are growing up , 

thanks to the services and applications that it gives to its users, particularly 

interactive guaranteed by the location between the enterprise and her consumers. 

 

 

Key words  :electronic advertising, the influence, facebook, ooredoo, consumer 

behavior.
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 :مقدمة
الوسيط األكثر انتشارا مقارنة مع كسائط أخرل سبقتها،ذبمع الفاعلُت    االنًتنت أك شبكة ادلعلومات العادلية 

 .فيها يف ظلوذج تواصلي جديد
ساعلت الشبكة يف تطوير سلتلف رلاالت احلياة، كازدادت أعليتها عندما ساعلت يف تنمية االقتصاد العادلي، حبيث 

مع ، ك1995تعد األعماؿ التسويقية عرب االنًتنت مسألة حديثة العهد نسبيا كقد كانت بداياهتا احلقيقية عاـ 
فتح ذلك رلاال لتحسُت فعالية أداء ادلؤسسات، كرفع ادلنافسة يف األسواؽ االفًتاضية، حبيث ، انتشار استخداماهتا

تعد االنًتنت أصلع ك أسرع كسيلة اتصاؿ سبكّن ادلؤسسة من التواصل مع زبنائها كمعرفة ميوالهتم بدقة، كإقامة 
 . حوارات معهم هبدؼ خلق صورة طيبة عنها

كصوالن إُف خدمات اجليل الثاين، استغلت ادلؤسسة إمكانات  التطور السريع للشبكة، عرب األجياؿ الثبلث،كمع
 تواصلي شخصي ػلوم على معلومات كملفات شخصية كرلموعة فضاءكتطبيقات مواقع الشبكات االجتماعية، 

 .االىتمامات كاالذباىات اليت تضعها، تسعى من خبلذلا إُف التعريف بنفسها كالتشهَت دبنتوجاهتا
كألف موقع الفايس بوؾ من أىم ادلواقع االجتماعية اليـو اليت تعرؼ تنامي سريع كمستمر، مقارنة مع مواقع 

البداية األمثل لكل من يريد أف يعلن عن فكرة لو أك يُعترب اإلشهار االلكًتكين من خبللو، اجتماعية أخرل، ؼ
.  مشركع أك منَتج يريده أف ينتشر بُت أكرب عدد من مستخدمي شبكة االنًتنت يف أقل زمن

قد ساعد اإلشهار عرب موقع الفايس بوؾ ادلؤسسات يف استقطاب زبائن جدد، كالبقاء يف اتصاؿ كتفاعل دائم ك
معهم،كما مسح حىت لتعليقات كشكاكم كاقًتاحات ادلستهلكُت أف تصل إُف اإلدارة بشكل أسرع كتعطي صورة 

 .حقيقية أكثر عن أداء ادلَنتج يف السوؽ
 فقط من اجلمهور ادلستهدؼ، يزيد متوسط % 27فعندما تصل معظم كسائل اإلشهار على شبكة االنًتنت إُف 

  من اجلمهور ادلستهدؼ للًتكيج كالتشهَت بادلؤسسة أك الشركة،%91كصوؿ اإلشهار عرب موقع الفايس بوؾ إُف 
، كالرسالة  (ادلعلن عن منتج أك خدمة ما،كىو ادلرسل)تقتصر العملية االشهارية على قائم باإلشهار كىنا 

، إُف (عرب الشبكة العنكبوتية)، الوسيلة (ادلضموف اإلشهارم ادلقنع للتأثَت أك التعديل يف السلوؾ االستهبلكي)
، كيف األخَت التغذية العكسية كىي األثر الذم قد ػُلدثو اإلشهار على (كىو ادلستقبل)مستهلك فعلي أك مرتقب  

 .سلوؾ ادلستهلك
ساىم ىذا التحوؿ التكنولوجي يف تقنيات اإلرسالية االشهارية، يف فتح فرص جديدة أماـ ادلؤسسات الستهداؼ 

أكرب عدد شلكن من الزبائن، كلقياس مستويات كفاءة كفاعلية إرسالياهتا االشهارية، كحىت تتمكن ادلؤسسة من 
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ىذه الظاىرة جعلتنا ننظر جّديا يف متغَتاهتا، كحاكلنا البحث فيها كالربط بُت متغَتاهتا، . ربقيق أىدافها التسويقية
: حبيث قّسمت الدراسة إُف

الدراسة كتساؤالهتا كفرضياهتا إُف جانب إشكالية  بتحديد ادلنهجي اجلانب يف قمنا للدراسة،حيث ادلنهجي اإلطار
 ادلنهجية عرضنا كأىم نتائجها،كما السابقة الدراسات عرض ككذا مفاىيم الدراسة، كأسباهبا كأعليتها كأىدافها

على  النظرية يف ادلرجعية كاستندنا.ادلختارة كالعينة البيانات مجع كأدكات ادلنهج حيث من الدراسة ىذه يف ادلتبعة
كاالشباعات، باعتبار ادلوضوع زلل الدراسة ؼلص االستخدامات كاالشباعات احملققة من  االستخدامات نظرية

دراسات كأحباث اإلعبلـ كاليت تبحث يف عبلقة الفرد  يف ادلستخدمة النظريات أىم الظاىرة ككوف النظرية من
. بالوسيلة اإلعبلمية

نشأة كماىية اإلشهار كمدخل إُف : فيو  قدمنا حيثمفاىيم أساسية حوؿ اإلشهار  إُف األكؿ الفصل يف كتعرضنا
مفاىيم : مفاىيم أساسية حوؿ سلوؾ االستهبلكي قدمنا فيوفيو إُف  فتطرقنا الثاين الفصل أمااإلشهار اإللكًتكين، 

حوؿ سلوؾ  ادلستهلك  ، كمفاتيح لفهم سلوؾ االستهبلكي مث إُف أىم النماذج ادلفسرة لسلوؾ ادلستهلك كيف 
 .األخَت تناكلنا سلتلف العوامل اليت قد تؤثر يف سلوؾ ادلستهلك

 زلاكر حوؿ ادلبحوثُت إجابات كتفسَت ربليل فيو ،تناكلنا التطبيقي اإلطار على األخَت يف الدراسة كاشتملت
 ادلوقع ىذا استخداـ كراء تكمن اليتكالدكافع "الفايس بوؾ" موقع استخداـ كأظلاط عادات تضمنت اليت االستمارة

. ،ككذا تطرقنا إُف إشهار أكريدك عرب صفحة الفايس بوؾ كتأثَتاتو على السلوؾ االستهبلكي لديهم
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 االطار ادلنهجي
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I. اإلطػػػار ادلنهػػجي للدراسػػة 
 :اإلشكالية .1

تصاؿ االتسخَت كسائل ؿيعد االتصاؿ جوىر احلياة البشرية، كسبب استمرارىا إُف يومنا ىذا، حبيث سعى اإلنساف 
،.ادلتاحة لديو خلدمتو دكمان  تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، كسائل اتصاؿ من  كأكرب ربدم كصلت إليو البشرية اليـو

. حديثة أتاحت للفرد فرص عديدة للتواصل، فتعددت أشكاذلا كاستخداماهتا كمضامينها كتأثَتاهتا
 االنًتنت جوىر ىذه التكنولوجيا، ساىم ظهور كاستخداـ خدماهتا تباعان يف تطوير العديد من اجملاالت يف تربتع

، فربز دكرىا يف تنمية كربسُت فعالية كأداء لبيئة االقتصاديةحياة األفراد، كانعكست تأثَتاهتا خاصة على ا
.  أنشطتها التسويقية كالًتكغليةاسًتاتيجيةادلؤسسات، كفتح فضاء كاسع أماـ ىذه األخَتة لتغيَت 

 كألف اإلشهار من أىم أدكات االتصاؿ الًتكغلية اليت تقـو هبا ادلؤسسة االقتصادية لعرض منتجاهتا كللبقاء يف 
 لبلنًتنت، 2.0اتصاؿ مع ادلستهلك كالتأثَت على سلوكو االستهبلكي، استغلت ادلؤسسة خدمات اجليل الثاين 

لتجارم تطورات البيئة االلكًتكنية، بعد ما كاف عليها من قبل اإلسراؼ يف اجلهد كالوقت كادلاؿ للقياـ حبملة 
. ال تصلقد ، قد تصل إُف مجهور ادلستهلكُت ادلرغوب يف التأثَت فيهم أكاشهارية

  على اإلشهار باستخداـ كسائل اإلعبلـ التقليدية مثل الصحف كالراديو اعتمادىا حبيث انتقلت ادلؤسسة من
 اإلشهارية عرب مراكز اتصاؿ افًتاضية يف مقدمتها خدمة مواقع التواصل االجتماعي،  سبرير رسائلها، إُفكالتلفزيوف

يس بوؾ، كالذم يرتكز أكثر على احملتول ادلزكد من قبل ادلستخدـ، كالذم يتيح اكاألكسع انتشارا اليـو موقع الف
كلتوفر . للمؤسسة فرصة إنشاء صفحة خاصة هبا للتشهَت كربديث أم معلومة عن منتجاهتا أك خدماهتا

 .التواصل معها كللمستهلك ادلعلومات اليت هتمو لينتقي السلع اجليدة اليت تشبع رغباتو،دكف إغفاؿ دكره يف التفاعل
يس بوؾ كتأثَته على سلوؾ ادلستهلك، سنقـو ا  كيف زلاكلة منا التعمق يف فهم اإلشهار االلكًتكين عرب صفحة الف

من خبلؿ ىذه الدراسة بالبحث كقياس أثر اإلشهار االلكًتكين اخلاص بصفحة أكريدك، على السلوؾ االستهبلكي 
 مليوف مستخدـ معجب 2للمستخدمُت ادلنتمُت ذلذه الصفحة، كخاصة أف ىذه األخَتة بلغت أكثر من 

عرب صفحة  اإلشهار االلكًتكينأثري تما مدل : بالصفحة، كيف إطار ما سبق تتمحور إشكالية حبثنا حوؿ
 ؟الفايس بوؾ، على السلوؾ االستهالكي للجمهور 
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 : التساؤالت من رلموعة ربتو تندرج .2
 يس بوؾ؟اما ىي أظلاط استخداـ رلتمع البحث دلوقع التواصل االجتماعي الف -
 ؟الفايس بوؾااللكًتكين اخلاص بصفحة أكريدك عرب موقع باإلشهار  رلتمع البحثىل يتأثر -
 : الفرضية .3

السلوؾ  الفايس بوؾ،أثر على االلكًتكين لصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي يًتؾ اإلشهار -
 .لصفحة ؿتابعتهماالستهبلكي جملتمع البحث كالذم يظهر من خبلؿ ـ

 :الثانوية الفرضيات
 .كقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ، باختبلؼ اجلنس كالسنؼلتلف استخداـ كتعرض رلتمع البحث َف -
على أثر اإلشهار االلكًتكين اخلاص بصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ يًتؾ  -

 . ال تلغي دكر ادلتلقي يف التفاعل معها اشهاريةالسلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث، ألنو إرسالية
 :مفاىيم الدراسة .4

:  االستخداـ -
  يقصد باالستخداـ يف موضوع الدراسة، كيفية استخداـ كتعامل ادلستخدـ مع موقع التواصل االجتماعي الفايس 

 .بوؾ
 :االشباع -
، االشباعات احملققة لدل أفراد العينة، من خبلؿ تعرضهم لصفحة أكريدك عرب  يف موضوع الدراسةباإلشباعيقصد 

 .موقع الفايس بوؾ

: التأثري -
الرسالة انتباىو كيدركها، فقد تضيف  بعض التغيَت الذم يطرأ على مستقبل الرسالة كفرد،فقد تلفت"ىو   التأثَت

 1." معلومات جديدة، كقد ذبعلو يكّوف اذباىات جديدة،أك يعّدؿ اذباىاتو القدؽلة،يوإؿ
 الذم قد يطرأ على ادلستهلك عند استقباؿ اإلرسالية االشهارية دلؤسسة ثركادلراد بالتأثَت يف موضوع الدراسة، األ

 . الفايس بوؾيف موقع التواصل االجتماعيعرب صفحتها  كتفاعلو أكريدك،

 
                                                 

 .114،ص2004،دار الفجر للنشر كالتوزيع، 1 زلمد منَت حجاب، ادلعجم االعبلمي ،ط1
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: اإلشهار االلكًتكين

 كأاخلدمات  كأعن السلع ستخدمها ادلؤسسة للتسويق كالتشهَت كسيلة اتصاؿ تفاعلية تيعترب اإلشهار االلكًتكين 
 .بُت مستخدمي شبكة االنًتنت بأقل جهد كأسرع كقتاألفكار 

 أّما فيما ؼلص مفهومو اإلجرائي فادلقصود ىنا ادلمارسة احلديثة لئلشهار عرب استخداـ موقع التواصل االجتماعي 
،كاليت تلجأ إليو مؤسسة أكريدك لنشر أم ربديث عن منتجاهتا أك خدماهتا (صفحة الفايس بوؾ)الفايس بوؾ 

 .كإلقناع ادلستهلك، كالًتكيج للمؤسسة عرب الصفحة

 :السلوؾ
 اإلرسالية ق بعد تلقيآرائوىو استجابة أك رد فعل فرد،  كنقصد بالسلوؾ يف موضع الدراسة ىو استجابة الفرد ك

 .  عرب صفحة أكريدكاالشهارية
 

: السلوؾ االستهالكي
 قد ربقق لو قدرا من أهنا ستهلكاليت يرل اَفكشراء السلع كاخلدمات ادلختلفة استخداـ كىو تعبَت يلخص عملية 

من ادلفهـو اإلجرائي للسلوؾ االستهبلكي ىو ردة فعل الفرد، كاليت تًتجم يف سلوكياتو .إشباع رغباهتم كاحتياجاهتم
 . استخدامو أك مشاركتو يف صفحة أكريدك على موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾخبلؿ

 
  :التعرض

ؼلتلف حبيث كيقصد بو التصدم أك التعرض لوسائل اإلعبلـ حبيث يتعرض اجلمهور لوسائل اإلعبلـ كيتأثر هبا، 
فعل استهبلؾ زلتول إعبلمي معُت " كيقصد بو أيضا األفراد عن بعضهم البعض يف مدل تعرضهم لوسائل اإلعبلـ

 2"من طرؼ فرد من أفراد اجلمهور

                                                 
 السعيد بومعيزة، أثر كسائل االعبلـ على القيم كالسلوكيات لدل الشباب،أطركحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 2

 .30، ص 2006_2005اجلزائر،
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 رلتمع البحث لصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي الفايس صفحكيقصد بالتعرض يف موضوع الدراسة، ت
.   كتلقيو للومضات االشهارية من خبلذلابوؾ

 
: أسباب اختيار ادلوضوع .5

شلاال شك فيو أف أصعب مراحل البحث ىي اختيار الباحث دلوضوع من شأنو أف يثرم اجملاؿ ادلعريف كالدراسات 
: من أىم أسباب اختيار موضوع الدراسة ىي كاأليتىم أيضا أف يثرم فضولو العلمي كاألكادؽلية، كاأل

: األسباب الذاتية
كزبصصو كنقصد ىنا أعلية اإلشهار كظاىرة اتصاؿ  الباحث اىتماـ رلاؿ يف الدراسة زلل ادلوضوع كقوع -

ككعلم لو أسس كقواعد كنظريات تزيد من أعلية البحث، كأيضا التعمق يف دراسة شلارساتو احلديثة على 
 .موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ

 .االىتماـ دبا سبنحو الوسائط اإلعبلمية ادلتعددة -
الفضوؿ العلمي دلعرفة أعلية موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ لدل رلتمع البحث كخاصة أماـ  -

 .انتشار استخداماتو لدل سلتلف الفئات يف اجلزائر
 

:  سباب ادلوضوعيةاأل
كالتخصص  بادلوضوع ادلتعلقة كادليدانية كادلنهجية النظرية  ادلعارؼ تنمية إُف ادلوضوع دراسة خبلؿ من      نسعى

 .ككذا إثراء ادلكتبة اجلامعية اجلزائرية بشكل عاـ
 

 :الدراسة أمهية .6
 كمن دكف شك ال ؼلفى على ادلختصُت أعلية ادلوضوع ،يعتقد الباحث أف موضوع الدراسة موضوع مهم كحيوم

فهم سلوؾ االستهبلكي للجمهور ، ككيف ػلدث ىذا األخَت أثر على كدراسة اإلشهار االلكًتكين بكونو  يهتم 
 الًتكيج يف اإلتصاِف اإلشهارم النشاط يف كيفية استغبلؿأيضا قرارات ادلستهلك اليومية،كتربز أعلية ادلوضوع 

 اعتماده التقليدية إُف اعتماداتو من اإلشهار فيها ينتقل جديدة اتصاؿ بوسيلة اقًتف كاألفكار لو كاخلدمات للسلع
أعلها  اإللكًتكنية االجتماعية،  كاخلوض يف موضوع شبكات التواصل االجتماعي التواصلية البيئة تطبيقات على
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 كبأسرع جهد بأقل األىداؼ ادلسطرة كاألسرع انتشارا الفايس بوؾ نقبل عن ما أثبتتو الدراسات احلديثة ،لتحقيق
 .كقت

 
 

: اذلدؼ من الدراسة .7
هتدؼ الدراسة دلعرفة العبلقة بُت اإلشهار االلكًتكين عرب صفحة الفايس بوؾ، كالسلوؾ االستهبلكي للجمهور، 

 أم -كدلعرفة ذلك ػلاكؿ الباحث الكشف عن استخدامات رلتمع البحث  دلوقع الفايس بوؾ كمدل استعانتو
كما هتدؼ الدراسة إُف .   للتقنية أك للشبكة التواصلية يف تدبَت شؤكنو االستهبلكية اليوميةة الفعلي-رلتمع البحث

 عرب موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ، على أكريدكقياس األثر الذم قد ػلدثو اإلشهار االلكًتكين لصفحة 
.  من خبلؿ متابعتو كتعرضو الدائم للصفحة االشهاريةالسلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث

 
 :منهج الدراسة .8

ج ائلوصوؿ إُف النتؿ بتطبيق قواعد معينة االيت غلب على الباحث إتباعو يعترب ادلنهج مجلة من اخلطوات ادلنظمة،
منهج مسح قائم على كصف الظاىرة كربليلها "كادلنهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج  الوصفي كىو علمية ، 

، حبيث يتعلق األمر بالتعرؼ على قياس أثر اإلشهار االلكًتكين ألكريدك عرب 3"كتفسَتىا طبقا لوضعها الطبيعي
موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ، على السلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث، كنقل كضعو كما ىو موجود يف 
الواقع، كما اعتمد الباحث على أسلوب ادلسح ألهنا دراسة ميدانية كعليو سنقـو بتحليل الظاىرة كمجع ادلعلومات 

 .اخلاصة هبا كربط ادلتغَتات ادلكّونة ذلا للوصوؿ إُف حقائق علمية
 

 :رلتمع البحث كعينتو .9
رلتمع البحث  مفردات البحث كاليت تتطلب الدقة البالغة من الباحث الختيارىا، كسيكوف رلتمع البحثيعترب 

 على أكريدككادلنتمي لصفحة ،ادلستخدـ لشبكة التواصل االجتماعي الفايس بوؾ اجلزائرم دلستهلكزلل الدراسة ا

                                                 
ـ ، 2005 أمحد بن مرسلي، مناىج البحث العلمي يف علـو االعبلـ كاالتصاؿ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية،بن عكنوف،اجلزائر،3

 .288ص 
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 كأظلاط التعرض لئلرساليات االشهارية اخلاصة بصفحة أكريدك، ،لصفحةؿادلوقع،دلعرفة ظلط استخداماهتم للشبكة ك
 ؟ االستهبلؾ لديهم سلوؾعلى االشهارية الرسالة  تؤثرىل ك كمعرفة آرائهم باذباىها

 مليوف مستخدـ،قمنا بأسلوب العينة باختيار عناصر شلثلة لو، كالعينة 2كنظرا لضخامة رلتمع البحث كالذم يفوؽ 
جملتمع البحث  ادلفردات ادلمثلة  بإختيار حبيث يقـو الباحث.ادلستخدمة يف موضوع الدراسة ىي العينة القصدية

دبجموعة من توزيع بشكل كرة الثلج بالبدء اؿ، كما اعتمدنا على أكثر من غَتىا دلا يبحث عنو من معلومات
 .األفراد مث نفس ىؤالء األفراد يقودكف إُف أفراد آخرين من نفس العينة ادلختارة

 مابُت بداية شهر أفريل  االلكًتكنية مفردة حبث ، كقد مت توزيع االستمارة300كعليو لقد اخًتنا عينة تتكوف من 
 . كهناية نفس الشهر2015

ت الدراسة يف نطاؽ جغرايف عاـ كيتمثل يف صفحة أكريدك اجلزائرية عرب موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ، كمت
َف يتم ربديد ادلناطق اجلغرافية للمستخدمُت حبيث لو مشلتها الدراسة لكانت أكثر دقة كتفاصيل كلكن إمكانيات 

 .الباحث َف تسمح بذلك، كعليو فإف الدراسة تشمل كل ادلستخدمُت يف اجلزائر ادلنتمُت للصفحة
 . استمارة204كنظرا لعدـ اسًتجاع عدد من االستمارات كإلغاء بعضها فلقد كاف العدد النهائي 

 
 : البحثتاكأد .10

تلك الوسائل ادلختلفة، اليت يستخدمها الباحث يف مجع ادلعلومات كالبيانات " تعترب أدكات البحث العلمي، 
 4"ادلستهدفة يف البحث

. كلقد اعتمدنا يف دراستنا على أداتُت جلمع ادلعلومات، ادلبلحظة كاالستبياف
 مالحظة: 

 ككفق ظركفها  كما ىي يف الواقع  أّما ادلبلحظة يف البحث العلمي، فهي مشاىدة الظاىرة زلل الدراسة عن كثب،
على أم يف الصفحة الطبيعية، حبيث قاـ الباحث دببلحظة كمتابعة ادلشاركات كالتعليقات اليت يضعها ادلتفاعلُت 

، كقد ساعد ىذا ربديث تقـو بو مؤسسة أكريدك عن منتجاهتا أك خدمتها، عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ
 . األمر يف توزيع االستبانة

 

                                                 
 .202 ، ص بق ذكرهمرجع س، أمحد بن مرسلي4
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 االستبياف: 
 بطرح كذلك الباحث تفيد اليت الدقيقة ادلعلومات على للحصوؿ األساسية البحث أدكات من االستبياف  يعترب
 ،ؽلكن ادلؤشرات من رلموعة" بأهنا االستمارة تعّرؼ حبيث استمارة شكل كفق كطرحها ادلنتظمة األسئلة من العديد

 5."التجرييب االستقصاء طريق عن الدراسة موضوع أبعاد اكتشاؼ طريقها عن
كلقد مت االعتماد على االستمارة االلكًتكنية،  كأداة أساسية يف دراسة تأثَت اإلشهار االلكًتكين عرب صفحة 

: الفايس بوؾ، على السلوؾ االستهبلكي للجمهور ألف
إلشهار االلكًتكين عرب صفحة الفايس بوؾ أثر االظاىرة زلل الدراسة هتدؼ لدراسة التأثَت، كقياس مدل : أكال

.  على ادلستهلك اجلزائرم كالذم يستخدـ كينتمي لصفحة أكريدك على ادلوقع

 استوجب من كعليو، 200 240 2نظرا لشساعة كضخامة رلتمع البحث كالذم بلغ يف الوقت احلاِف : ثانيا
. الباحث االعتماد على االستمارة االلكًتكنية، جلمع أكرب عدد شلكن من ادلعلومات من العينة ادلختارة 

: حبيث مت تقسيم االستمارة إُف زلورين أساسُت

 .احملور األكؿ يتعلق بعادات كأظلاط استخداـ رلتمع البحث للفيس بوؾ -
. كاحملور الثاين عن تأثَت إشهار أكريدك عرب صفحة الفايس بوؾ على السلوؾ االستهبلكي للمبحوثُت -

 عينة بتوزيع بداية قمنا حيث :أساسيتُت بطريقتُت صدقها اختبار مت لبلستمارة النهائي اإلعداد كقبل
 عدد االستمارة على عرضنا مث .فيها كالغموض القصور جوانب على استمارة للوقوؼ16 بتوزيع اختيارية،كذلك

 كإخراج البلزمة التعديبلت بإجراء قمنا مجعها مت دلبلحظات األساتذة اليت كاستنادا6 لتحكيمها األساتذة من
 . مالنهائ شكلها يف االستمارة

من تفريغها حبيث استعمل الباحث برنامج احلاسوب  لنا البد ادلعلومات، كاف مجع عملية من االنتهاء كبعد
spssكقياس معامل االرتباط بُت مفصبل تفسَتا الظاىرة متغَتات لتفسَت البيانات ادلتوصل إليها كربليل شرح ، كمت 

 حبيث اعتمد الباحث يف ربليل البيانات على أسلوب التحليل الكمي، باستعماؿ األرقاـ .متغَتات الظاىرة

                                                 
البحث االجتماعي ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، بن عكنوف ، اجلزائر، مناىج أسس سبلطنية بلقاسم ، حساف اجليبلين ، 5

 .77، ص ، 2007
 األستاذة خالدم سعاد جبامعة بشار، األستاذة بوخارم حفيظة، األستاذة عكركت فريدة، األستاذ بوعمامة العريب، األستاذ أمحد 6

 . ابراىيم جبامعة مستغاّف
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كالنسب ادلئوية إلضفاء الصفة العلمية على البيانات اجلامدة، كما مت االعتماد على النسب ادلئوية فيما يتعلق 
باجلداكؿ دلعرفة االختبلفات بُت متغَتات الظاىرة كالكشف عن مؤشرات ذات عبلقة ارتباطية بتدخل متغَت اجلنس 

 .كالسن كادلستول ادلعيشي

 متغَتات الظاىرةقياس معامل االرتباط بُت ؿ2كاستخدمنا يف الدراسة مقياس كثَت االستخداـ ىو مقياس كا
 (من اجلداكؿ اإلحصائية ) اجلدكلية 2 احملسوبة بػ ما2ليستطيع الباحث أف يتأكد من ثبات نتائجو، مث نقارف كا

 2 احملسوبة أكرب من كا2، مث ضلدد الفرؽ إذا كانت كا0.05، كعند مستول داللة معنوية (1-ف )بدرجات احلرية
اجلدكلية ،يعٍت رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل بوجود فركقان ذات داللة إحصائية بُت متغَتات الظاىرة 

 .كالعكس صحيح
 

 :السابقة الدراسات .11
 :دراسات عربية

 تأثري اإلعالف يف قنوات  ميدانية دراسة MBC الفضائية على سلوؾ االستهالكي للمشاىدين من 
،ىدفت الدراسة إُف معرفة كقياس دراسة  ميدانية 2008إعداد علي أرشيد علي مشاقبة جبامعة عماف 

التأثَت الذم يًتكو اإلعبلف التلفزيوين على سلوكيات ادلشاىدين،كمنها السلوؾ االستهبلكي حبيث سبت 
 الفضائية ادلختلفة على اجلمهور األردين كمشاىد MBCدراسة تأثَتات اإلعبلف الذم تبثها قنوات 

 .ذلذه القنوات
 مفردة ك استعاف الباحث بأداة االستبياف كأداة 600اتبع الباحث يف دراستو ادلنهج ادلسحي، ك مشلت العينة 

للبحث، ك أىم ما توصلت إليو الدراسة ىو أف رلتمع البحث يشاىد كيتعرض للقنوات الفضائية العربية، كما أهنا 
 الفضائية MBCتأثر تأثَتا قويا على قرار الشراء لديو،كما بينت نتائج الدراسة أف اإلعبلنات يف قنوات 

 . دافع القتناء السلع كاخلدماتخصوصا،تًتؾ لديهم أقول
 أثري شركة مشًتكي من عينة آلراء استطالعية دراسة ادلستهلك سلوؾ يف اإلعالف أثر ميدانية دراسة 

،ىدفت 2010كربالء سنة جبامعة رليد معزيز فاهك احلسني عبد عباس عادؿ من إعداد لالتصاالت
الدراسة إُف معرفة كاقع اإلعبلف يف شركة األثَت ك أيضا آثاره على سلوؾ ادلستهلكُت يف جامعة كرببلء، ك 

كذا ىدفت الدراسة إُف التعرؼ على أراء ادلستهلكُت اذباه اإلعبلف كربليل أسباب اختبلؼ ردكد 
حبيث انطلقت الدراسة من فرض القائم على انو  توجد عبلقة ارتباطية بُت اإلعبلف ك سلوؾ . أفعاذلم
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 180ادلستهلك ككاف رلتمع البحث رلموعة ادلستهلكُت يف جامعة كرببلء فقط ،ك مت اختيار عينة بلغت 
مفردة، أما يف ماؼلص أداة ادلعتمدة يف مجع البيانات ك ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث فقد مت االعتماد على 

 .أداة االستبياف،ككوف الدراسة استطبلعية فقد مت االعتماد على ادلنهج االستطبلعي
كباذباه ربقيق أىداؼ  ادلستهلك سلوؾ اإلعبلف ؽلكن أف يؤثر بشكل مقبوؿ يف أفن  إليها ادلتوصل النتائج أىم كمن

الشركة التسويقية كمن أىم التوصيات ىي أعلية التكيف مع معطيات الثورة ادلعلوماتية كالتقنية من اإلعبلنات 
. احلديثة هبدؼ ضماف االستمرار ك النمو

 
: الدراسات احمللية

 ك ربت إشراؼ زيتوين إكراـ من إعداد مرعوش دراسة مدل تأثري االعالف على سلوؾ ادلستهلك 
ىدفت إلبراز كيفية تأثر ادلستهلك اجلزائرم باإلعبلف  رسالة ماجستري ،2009-2008عمار سنة 

كاُف أم مدل ؽلكن االعتماد عليو عند شراء ادلنتجات،كما ىدفت الدراسة إُف إبراز مكانة اإلعبلف 
كدكره يف تغيَت معتقدات ادلستهلكُت اجلزائريُت حوؿ ادلنتجات ادلعلن عنها، حبيث انطلق البحث من 

 .الفرض القائم على أف اإلعبلف أىم كسيلة اتصاؿ زبلق كربفز قرار الشراء
اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي الستعراض الوسائل كاالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف اإلعبلف كاُف ادلنهج 

االستقرائي كالتحليلي لقياس مدل تأثَت اإلعبلف يف سلوؾ ادلستهلك،اعتمد الباحث على االستبياف كأداة جلمع 
.  مفردة300البيانات ككاف رلتمع البحث رلموعة ادلستهلكُت اجلزائريُت كبلغت العينة 

أىم النتائج ادلتوصل إليها أف ادلستهلك اجلزائرم بدأ يعتمد على اإلعبلنات كمصدر جلمع ادلعلومات عن السلع 
اليت يرغب يف اقتنائها،إاّل أف اعتماده على أىلو كأقاربو كأصدقائو ال يزاؿ ػلتل ادلرتبة األكُف،كما أظهرت نتائج 

 .الدراسة أف تأثَت اإلعبلف على سلوؾ ادلستهلك ؼلتلف من فرد إُف أخر باختبلؼ خصائصو الشخصية
 ربت إشراؼ حاج د، دراسة اإلشهار التلفزيوين ك استهالؾ السلع يف اجلزائر من إعداد زلراز سعا

دراسة دلعرفة أسباب اليت تؤدم ادلستهلك إُف الشراء ، ىل تكوف ؿىدفت رسالة ماجستَت مساحة جياليل،
من منطلق صلاعة ادلنتج أـ جملرد اإلعجاب بو ، ىذا من جهة كمن جهة أخرل قياس درجة تأثَت 

اإلعبلنات على سلوؾ الشرائي للمستهلك كزلاكلة الربط بُت رلموعة ادلتغَتات اإلشهار التلفزيوين 
 .كادلستهلك كالسلوؾ الشرائي لديو
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أىم ما توصلت إليو الدراسة ادليدانية أف اإلشهار قد أصبح ؽلارس نوعا من اذليمنة كفرض رلموعة من األفكار 
كأظلاط السلوؾ كاليت تؤثر على سباسك األسرة كعلى القيم االجتماعية احلقيقية للجمهور ،فلم يعد اإلشهار 

. ؼلاطب كعي الفرد بقدر ما أصبح يتوج إلثارة عواطفو للحصوؿ على استجابة آنية
 
 

 :مناقشة الدراسات
 اليت اعتمدنا عليها، كخاصة عند الباحث لبلنطبلؽ من تراكم معريف ةشلا ال شك فيو أعلية الدراسات األكادؽلي

ؼلص موضوع الدراسة، حبيث سّلطت الدراسة العربية األكُف الضوء على دراسة تأثَت اإلعبلف التلفزيوين لقناة 
الفضائية أـ يب سي ،على السلوؾ االستهبلكي للجمهور األردين، كاىتمت الدراسة الثانية بتأثَت إعبلف لشركة 
اتصاالت على سلوؾ عينة من مستهلكُت من جامعة العراؽ، ادلبلحظ أف كلتا الدراستُت اىتمتا بدراسة التأثَت 
على السلوؾ االستهبلكي، كقد توصلت إُف نتائج متقاربة بوجود عبلقة ارتباطية بُت التعرض لئلعبلف كالسلوؾ 

االستهبلكي للجمهور، كما خلصت إُف توصيات أعلها التكيف اإلرساليات اإلشهارية مع استخدامات 
 .تكنولوجيا االتصاؿ كالتقنيات احلديثة

أّما الدراستُت احملليتُت فقد اىتمتا بدراسة سلوؾ ادلستهلك كقرارات الشراء لديو، كزلاكلة ربطها دبدل تعرضو 
لئلشهار، فكاف االفًتاض قائما على أف اإلرساليات االشهارية  تعترب زلفزا على اقتناء ادلنتجات إاّل أف ادلبلحظ 

اختبلؼ النتائج ادلتوصل إليها، حبيث توصلت الدراسة األكُف إُف أّف اإلشهار يعترب مصدرا مهما للمعلومات 
زبص ادلنتجات ادلراد اقتنائها، كلكن ىذا ال ؽلنع من تدخل األىل ك األصدقاء يف التأثَت على قراراتو الشرائية يف 
الدرجة األكُف، يف حُت توصلت الدراسة الثانية إُف أف اإلشهار ؽلارس سلطتو على سلوكيات ادلستهلك كخاصة 

 .أنو يثَت اجلوانب الوجدانية لتحقيق االستجابة اآلنية
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: ادلقاربة النظرية

يضفي ىذا النموذج صفة االغلابية على حبيث .يُعٌت مقًتب االستخدامات كاالشباعات جبمهور الوسيلة االتصالية
نظور ال تعد اجلماىَت رلرد مستقبلُت سلبيُت لرسائل االتصاؿ اجلماىَتم، اَفمجهور كسائل اإلعبلـ،فمن خبلؿ 

كإظلا ؼلتار األفراد بوعي كسائل االتصاؿ اليت يرغبوف يف التعرض إليها، كنوع ادلضموف الذم يليب حاجاهتم النفسية 
.  كغَتىاكاالجتماعية

ماذا يفعل :إف الدراسات االمربيقية دلقًتب االستخدامات كالرضا ،كانت دائما تبحث عن إجابة لسؤاؿ اجلوىرم
اجلمهور بالوسائل؟بدال من ماذا تفعل الوسائل باجلمهور؟ 

: كيسعى منظور االستخدامات كاالشباعات ثالثة أىداؼ رئيسية
 السعي إُف اكتشاؼ كيف يستخدـ األفراد كسائل االتصاؿ. 
 شرح دكافع التعرض لوسيلة معينة من كسائل االتصاؿ، كالتفاعل الذم ػلدث نتيجة ىذا التعرض. 
 التأكيد على نتائج استخداـ كسائل االتصاؿ هبدؼ فهم عملية االتصاؿ اجلماىَتم. 

لقيت نظرية االستخدامات كاالشباعات اىتماـ العديد من الباحثُت من قبل، كمع تطور الوسيلة االتصالية 
أصبحت النظرية تستخدـ بشكل كاسع باعتبارىا أكثر مبلئمة  لدراسة استخدامات شبكة االنًتنت ، حبيث تعترب 

الشبكة أىم كسيلة تواصل اليـو اختارىا الفرد ادلستخدـ مقارنة مع كسائل اتصالية أخرل سبقت، سبنحهم 
. التفاعلية كادلشاركة يف العملية االتصالية

لقد جاءت فركض النظرية لتفسَت استخدامات اجلمهور للوسيلة االتصالية كونو مجهور كاعي، ؼلتار الوسيلة اليت 
سبكنو من إشباع حاجاتو كبأنو قادر على اختيار أفضل الوسائل لبلوغ ذلك،كباألخص مجهور مستخدمي 

. الشبكة،كونو يف قلق دائم إلشباع لتحقيق دكافع استخدامو لبلنًتنت، كىذا ما أظهرتو البحوث االستقصائية
 عن االشباعات احملققة من الوسائل ادلتاحة للجمهور كبأهنا زبلق لديو ادلنافسة، ليس  alك katzكما ربدث 

. فقط الختياره بُت كسائل االتصاؿ التقليدية كاالنًتنت كلكن بُت مواقع كخدمات االنًتنت يف حد ذاهتا
 مجهور كسائل اإلعبلـ، فقد أثارت  كاشباعاتكبالرغم من قيمة الدراسات اليت اىتمت بدراسة استخدامات

يعترب الفايس بوؾ أىم مواقع .البحوث احلديثة لدل اجلمهور ادلستخدـ اشباعات كدكافع جديدة تسعى لتحقيقها
التواصل االجتماعي، كدلسايرة ىذا التطور طبق مقًتب االستخدامات كاالشباعات لتفحص كلدراسة الظاىرة 
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االتصالية احلديثة ،حبيث أظهرت النتائج أف ادلستخدمُت  يتفاعلوف مع ادلوقع قصد إشباع رغباهتم كحاجاهتم 
. كخاصة االتصالية منها

 طبق مقًتب االستخدامات كاالشباعات يف دراسة لتفسَت استعماالت مواقع الشبكة 2009كيف عاـ "
االجتماعية كخاصة الفايس بوؾ، كاستمر كتزايد االىتماـ بدراسة استخدامات ادلواقع كاالشباعات احملققة منها كال 

كجوىرىا التفاعلية اليت تضمنها ادلواقع  (...)تزاؿ ىذه البحوث تأكد على أعليتها يف الدراسات االجتماعية 
األكسعها انتشارا الفايس بوؾ كونو يسمح للمستخدـ من إقامة حوارات مع ادلؤسسة كاإلفصاح بكل حرية عن 

 7."آرائو عنها
يعترب تطبيقنا دلقًتب االستخدامات كاالشباعات يف دراسة اإلشهار االلكًتكين عل صفحة الفايس بوؾ،كعبلقتو  
 ،بالسلوؾ االستهبلكي للجمهور، للبحث يف استخدامات رلتمع البحث دلوقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ 

كمعرفة الدكافع اليت من خبلؿ استخداماتو ىذه . كأظلاط التعرض للموقع كخاصة مع التزايد ادلستمر دلستخدميو
 مشاركتو شبع عرب ادلوقع كىل تصفحة أكريدك االشهاريةكتعرضو ؿاستخدامو معرفة كقياس يسعى إُف بلوغها ،ك
 . الصفحة حاجاتوالفعلية كتفاعلو على

من خبلؿ ما سبق يبدك جليا أف مقًتب االستخدامات كاالشباعات جاء نقيضا لنظريات التأثَت القوم 
 :كادلطلق،كلكن بالرغم من ذلك لقد تعرضت النظرية جملموعة من االنتقادات أعلها

 .، بعيدا عن البيئة اليت يعيش فيها الفردتعتمد بإفراط على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستعملُت -
تفًتض بأف السلوؾ ذباه الوسيلة يعتمد على االختيار الواعي أك العقبلين،إال أف ادلبلحظ عادة أف  -

 .عادات االستعماؿ ىي ادلوجو لو
 

 

 

 

                                                 
7Jaque richard ludovic froget ,abbas ghanbari baghestan and yasha sazmand 
asfaranjan- a uses and gratification perspective on social media usage and on line 
marketing-IDOST-malaysia-2013-p135. 
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األكؿ  الفصل

: مفاىيم أساسية حوؿ اإلشهار

I. نشأة كماىية اإلشهار : ادلبحث األكؿ
II. مدخل إىل اإلشهار : ادلبحث الثاين

 اإللكًتكين
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 :سبهيد

  
  يرجع ظهور اإلشهار، كظاىرة تواصلية يف بداية اجملتمعات البشرية، مارسو اإلنساف حلاجتو اُف خلق عبلقات 

لك دبا يتوافق ذفتم .اجتماعية للتعرؼ على اآلخر كعرض كتبادؿ ما يزيد عن حاجتو ك احلصوؿ على ما ػلتاجو
 .مع عصره كما يتوافر لديو من كسائل اتصاؿ

إُف أف كصل اإلشهار إُف ما ىو عليو اليـو جزءا مهما يف حياة األفراد، فهو تقنية يف التواصل غايتها تسهيل 
 .انتشار اخلدمات أك ادلنتجات بُت األشخاص ؽلتلكوهنا كآخرين مضطرين الستعماذلا
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 نشأة كماىية اإلشهار: ادلبحث األكؿ
 نشأة كتطور اإلشهار .1

 :من اإلعالف إىل اإلشهار
  ؽلتد اإلشهار تارؼليا إُف بداية إحدل السبل اليت جلأ إليها اإلنساف لتلبية احتياجاتو اليومية فكاف اإلشهار 

م كاف يتجوؿ يف ذم كاف يوفده احلكاـ كادللوؾ كأمراء كاؿذالشفهي من خبلؿ االعتماد على ادلنادم كىو اؿ
 .األسواؽ غلمع الناس حولو بقرع الطبوؿ ليبلغهم رسالتو

كما عرفت مصر ظاىرة ادلنادين الذين غلوبوف الشوارع معلنُت عن كصوؿ سفنهم كبضائعهم، كيف حدكد القرف 
 .العاشر من ادليبلدم أصبحت ظاىرة ادلنادين متفشية يف الكثَت من ادلدف األكركبية

كما استخدـ الركماف كاإلغريق أكراؽ الشجر لئلعداد ملصقات تشَت إُف ضوابط اجتماعية أك دينية زبصهم، كما 
 .على جدراف منازذلم كانوا يقوموف برسم صور خاصة بادلنتجات ادلراد اإلعبلف عنها،

 .آنذاؾ َف يكن اإلشهار موّجو للتعريف بقيمة السلعة بقدر ما كاف إعبلـ ىادؼ
 كأكؿ إشهار مكتوب عرفو التاريخ يعود ألحد ادلصريُت القدامى يعلن فيو عن عبد فار من عنده كيطلب فيو 

 .سنة قبل ادليبلد3000لك يف ذبإرجاعو ككاف 
م أدل إُف ظهور ذ الشئ اؿ1438َف يعرؼ اإلشهار تطورا تقنيا إال بعد اخًتاع األدلاين غوسبربغ الطباعة عاـ "

ـ أخرج كليم 1472أكؿ أشكاؿ اإلشهار ادلوّسع،كادللصقات ادلطبوعة كاإلشهارات ادلوزعة باليد، كيف عاـ 
م أدخل الطباعة ألكؿ مرة يف إنكلًتا ، أكؿ إعبلف دعائي يف إنكلًتا، كىو ملصق مت تثبيتو على ذكاكستوف، اؿ

ـ، مث 1525أبواب الكنائس يعلن فيو عن طرح كتاب يف ادلكتبات،كأكؿ ملحقة طبعت اثر انتشار ادلطابع عاـ
ـ صدر أكؿ إعبلف يف اجلريدة 1622طبعت أكؿ منشورات لبيع الدكاء، كبعدىا بالضبط يف األكؿ من شباط 

the contention our news  8".كىي أكؿ صحيفة مطبوعة منظمة يف انكلًتا ككانت صحيفة أسبوعية 
بفتح مكتب بفرنسا، لتسهيل عملية التبادؿ Théophraste Renaudot  قاـ  1630كيف عاـ "

  بنشر أكؿ إعبلف مكتوب بفرنسا يف العدد السادس من Renaudotالتجارم، كيف العاـ الذم يليو قاـ 
 la gazette"9.جريدتو 

يف ىذه ادلرحلة عرؼ اإلشهار مرحلة انتقالية من الشفهي إىل ادلكتوب األمر الذم زاد من أمهية كقوة تأثري 
 .اإلشهار يف األفراد

                                                 
 .ص101 ،2011كالتوزيع، عماف،  ،دار أسامة للنشر1حسُت عواد فاطمة ، االتصاؿ كاالعبلـ التسويقي، ط 8

9 JEAN-PAUL GOUREVITCH,comprendre la publicité,l᾿ecole,paris,1975, P19. 
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كمع بداية الثورة الصناعية، كاخًتاع اآللة توّجو الناس إُف ادلدف الصناعية كقّل اعتمادىم على اإلنتاج كالتبادؿ 
الشخصي للّسلع، فسّبب ذلك زيادة يف حجم الطلب كاتساع اذلّوة بُت ادلنِتج كمن ىو مضطر الستخداـ ادلنَتج، 

 .كانعدـ االتصاؿ الشخصي بينهما، فأصبحت احلاجة لئلشهار أكرب للوصوؿ إُف ادلستهلك بسهولة
 فعرؼ اإلشهار يف ىذه ادلرحلة أكّجو كأرسى دعائمو األساسية أين أصبح ضركرة من ضركريات احلياة 

 . االقتصادية
كبفعل التطور العلمي كالتكنولوجي شهد اإلشهار مرحلة جديدة أخرل ، مرحلة التخصص كالعمل اإلشهارم 

ادلدركس بفضل عدد من األخصائيُت يف ىذا اجملاؿ، فظهر ما يسمى بالوكاالت اإلشهارية ادلتخصصة كاليت تقـو 
بعمل كسيطي بُت الصحف آنذاؾ كاجلهات اليت ترغب يف اإلشهار دلنتجاهتا، فتقـو الوكالة بشراء مساحات 

 .صغَتة من اجلرائد بسعر منخفض ك تعيد بيعها بأعلى سعر
ـ ظهرت ككالة اإلشهار األمريكية أف دبليو أيركلد، كظفت زلررين كرسامُت كنفذت محبلت 1875ففي عاـ "

 10".اشهارية متكاملة لعمبلئها كىكذا أصبحت أكؿ ككالة اشهارية حديثة
كمع حلوؿ القرف العشرين ظهرت كسائل نشر جديدة كىي السينما كالراديو كالتلفزيوف حبيث مث إخراج أكؿ شريط 

ـ انطبلقا من الواليات ادلتحدة 1922، كعرفت اإلذاعة أكؿ إشهار إذاعي عاـ 1904إشهارم سينمائي عاـ 
 بالواليات 1947األمريكية لينتقل األمر ألقول كسيلة اشهارية ذبمع تأثَتات الصوت كالصورة كىي التلفزيوف عاـ 

 .ادلتحدة األمريكية أيضان 
من خبلؿ التتبع التارؼلي لئلشهار نبلحظ تزامن تطور اإلشهار كالوسيلة االتصالية اإلعبلمية ، فمن اإلشهار 

الشفهي كاعتماده على ادلناداة إُف اإلشهار ادلكتوب كسبيزه بالتدكين كاخلط باليد على الصخر كاجللد إُف استخداـ 
كسائل االتصاؿ اجلماىَتية كالصحف كاجملبلت كالسينما كالراديو كالتلفزيوف مث االنًتنت حاليان ،أحدث كسيلة 

 .اتصاؿ تفاعلية للقياـ باألنشطة االقتصادية الناجحة
 :تبقى مراحل تطور اإلشهار متمايزة كىي كاآليت

 .مرحلة ما قبل الطباعة -1
 .مرحلة ما بعد الطباعة كالعمل اإلشهارم ادلتخصص -2
 .مرحلة التطور التكنولوجي لوسائل االتصاؿ -3

 
 
 

                                                 
 .ص50، 2009،ادلركز الثقايف العريب،ادلغرب، 1سعيد بن كراد،الرسالة االشهارية،آليات اإلقناع كالداللة، ط 10
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 تعريف اإلشهار كتصنيفاتو .2

 :تعريف اإلشهار
رلموعة من الوسائل التقنية تستعمل إلعبلـ اجلمهور كإقناعو " يعرّفو زىَت إحدادف يف رلاؿ االتصاؿ على أنو

   11."بضركرة استعماؿ خدمة معينة،أك استهبلؾ منتوج معُت
ما ؽلكن قولو عن اإلشهار أنو ىو ذلك اجلزء ادلهم من األنشطة التسويقية اليت تقـو هبا ادلؤسسة، كيُعٌت بالتعريف، 
التشهَت كاإلغراء ادلقنع للسلعة أك ادلنشأة، كىو النشاط االتصاِف الغَت شخصي، يشتمل على كل عناصر العملية 
االتصالية ، كىو النشاط االقتصادم كاالجتماعي كالثقايف معان، يسعى خللق رضا نفسي لدل ادلستهلك دبا يتوافق 

 .مع قيمو الثقافية كاالجتماعية ،كخاصة كقدرتو االقتصادية
 

 .فاإلشهار ىو سالح التسويق، كمن أىم عناصر ادلزيج الًتكجيي يف خدمة اإلسًتاذبية التسويقية للمؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 35، ص2002 زىَت احدادف، مدخل لعلـو االعبلـ كاالتصاؿ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 11



35 
 

I. 12 :"اإلشهار حسب ىدؼ الومضات االشهارية 
 :اإلشهار اإلعالمي - أ

كىو الذم يهدؼ إُف التعريف بوجود منتوج ، خصائص ىذا ادلنتوج كمزاياه ككذا أكجو استعماالتو 
 .كتطبيقاتو اجلديدة كيصبح ىذا النوع من اإلشهار ضركريا يف مرحلة دفع ادلنتوج

 :إشهار التأكيد - ب
ك يهدؼ إُف طمأنة ادلستهلك بعد أف ػلقق عملية الشراء، فتلغي لديو بعض مشاعر الشك اليت قد 

 .ػلس هبا بعد اقتناء السلعة كاليت شأهنا دفع ادلستهلك إُف الًتاجع عن قراره
 :إشهار التذكري -   ج

يدعم شهرة ادلنتوج موجود سابقا،خصائصو كاستعماالتو معركفة من قبل ادلستهلك،كيطبق ىذا النوع من 
 .اإلشهار بصفة أساسية يف مرحلة نضج ادلنتوج

 :اإلشهار الًتكجيي-  د
كىو النوع الذم يناسب مرحلة زكاؿ ادلنتوج يف السوؽ كيتم فيو اللجوء إُف األساليب الًتكغلية من أجل 

ادلسابقات،اذلدايا،التحفيز عن طريق اجلوائز ، زبفيض األسعار :احلد من تدىور ادلنتوج من ذلك نذكر
 .كغَتىا من الوسائل التشجيعية

 
II. اإلشهار حسب مضموف الومضات االشهارية: 

 كىو ما إشهار غري مباشر يف مؤلفو الصررة اإلشهارية ، اإلشهار إُف نوعُت ،كقد قسم سعيد بنكراد 
أطلق عليو اإلشهار اجلماِف كىو إشهار ال يكًتث حلقائق ادلنتج كال خلصائصو، كال لوظائفو فالغاية من 

 . الوصلة ىي بلورة طريقة ذكية يف التحدث إُف ادلستهلك
 كأطلق عليو اسم اإلشهار ادلرجعي، الرتباطو دبادة تواصلو كمرجع، فالوصلة إشهار آخر مباشرك 

االشهارية مرتبطة خبصائص ادلوضوع كالذم ؽلثل يف ىذه احلالة ادلنتوج، كألف ادلستهلك كاع كراشد، يعرؼ 
حاجاتو، فعلى اإلشهار أك العملية االشهارية أف تستند بالضركرة إُف خصائص ادلنتج  ادلقدـ كال إُف 

 .الرغبات الدفينة اليت قد يشبعها إلعطاء ادلستهلك ادلعلومات ادلستفيضة عن ادلنتج
 
 

 

                                                 
. ص2005،33 ،اجلزائر، أطركحة دكتوراه، التلفزيوين اجلزائرم يف ظل االنفتاح االقتصادماإلشهار خصوصية ، فايزة ؼللف  12
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 أىداؼ العملية االشهارية عناصر ك .3

 :عناصر العملية االشهارية
حبيث تشتمل العملية إّف اإلشهار يعٍت إرسالية تنتقل من جهة ذات مصلحة ضلو جهة ترغب يف استمالتها، 

ادلضموف ) اإلرسالية االشهارية،  (ادلعلن عن منتج أك خدمة ما،كىو ادلرسل)االشهارية على قائم باإلشهار 
، إُف (سلتلف كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ) ، الوسيلة (السلوؾ االستهبلكي)اإلشهارم ادلقنع للتأثَت أك التعديل يف 

الذم قد ػُلدثو اإلشهار على  ، كيف األخَت التغذية العكسية كىي األثر(كىو ادلستقبل)مستهلك فعلي أك مرتقب 
. سلوؾ ادلستهلك

 13.عناصر العملية االشهارية: 03الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

  من إعداد الطالب 

األثر

• ردود فعم 
انمستههك

انمستقبم

انمستههكين•

انرسبنة

• االرسبنية 
االشهبرية

قنىات 
االتصبل

• مختهف 
وسبئم 
االعالو

انمرسم

• مؤسسةان



37 
 

 
 :أىداؼ العملية اإلشهارية

 ."(إقناعية)، كاألىداؼ االتصالية (ذبارية)األىداؼ تسويقية : للعمل اإلشهارم ىدفُت أساسُت
دكف أم شك فإف اذلدؼ األساسي كالنهائي للمؤسسة ىو التأثَت، كاالنتشار :األىداؼ التسويقية -1

على نطاؽ جغرايف كاسع، حبيث تسعى ادلؤسسة من خبلؿ محبلهتا االشهارية إُف رفع نسب 
 .االستهبلؾ 

  14 ":األىداؼ االتصالية -2
  -هتدؼ ادلؤسسة جلذب انتباه اجلمهور كالذم تصل إليو من خبلؿ : مستول التعريف بادلنتج

 . إعبلمهم بوجود ادلنتج أك اخلدمة يف األسواؽ
 يتوجب على ادلستهلك تذكر الرسالة أك ادلنتوج، كلبلوغ ذلك فعلى ادلؤسسة : مستول ترسيخ الرسالة

 .ترسيخ خصائص السلعة أك اخلدمة يف ذىن ادلستهلك
 اذلدؼ من اإلرسالية اإلشهارية ىو خلق موقف طيب يبديو ادلستهلك ذباه ادلنتج أك : خلق موقف

اخلدمة، كإذا ما سلك ادلستهلك موقف مغاير أك سليب، فيجب على ادلؤسسة تعديل ادلوقف أك 
 .تغيَته لصاحلها

 

 
 
 

                                                 
14  JEAN-PIERRE HELFER et JACQUES ORSONI, marketing,11edition, 
paris,2009,p417. 



38 
 

 
: سبهيد

 1995تعد عملية األنشطة الًتكغلية عرب االنًتنت مسألة حديثة العهد نسبيا كقد كانت بداياهتا احلقيقية عاـ 
لدل  تعترب ىذه األداة من أكثر األدكات أعلية كركاجا ،  حبيث1997بالواليات ادلتحدة األمريكية كبفرنسا يف 

ادلؤسسات اليت تستخدـ اإلشهار االلكًتكين للنشر  كالًتكيج دلنتجاهتا كللتفاعل مع ادلستهلك يف الفضاء 
. االفًتاضي كربقيق ادلصاٌف ادلشًتكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 مدخل إىل اإلشهار االلكًتكين: ادلبحث الثاين

نشأة االنًتنت كماىيتها  .1
: نشأة الشبكة

  برزت األربنت بفعل ما عرفو العاَف يف فًتة احلرب الباردة بُت ادلعسكرين الشرقي كالغريب، كمشركع    لوزارة 
 A.R.P.A ADVANCED RESEARCH PROJECT الدفاع األمريكية

AGENCY حلاجتها إُف كسيلة اتصاؿ تربط مراكز القول األمريكية، كربافظ على سلطتها كقوهتا ، .

َف تعد احلاجة لتنقل األشخاص، فقد مّكن النظاـ الشبكي من القضاء على عاملُت اثنُت الوقت كالبعد اجلغرايف 
أصبح ادلشركع مكاف للتعبَت كللتبادؿ احلر للمعلومات بصفة منظمة كبدقة بُت رلموعة من . لتبادؿ ادلعلومات

 15."احلواسيب
األربنت نظاـ اتصاِف لبلستخدامات ادلدنية، كادليلنت نظاـ : مت تقسيم األربنت إُف شبكتُت1983كيف عاـ 

. اتصاِف شبكي لبلستخدامات ك للشؤكف العسكرية

 كالذم يرمز لو بػػ 1991كمع هناية احلرب الباردة، مت إنشاء الويب الشبكة العنكبوتية العادلية يف سنة 
W.W.W WORD WIDE WEB  مت اصلازه يف ادلخابر األكركبية، ادلركز األكركيب لؤلحباث "، حبيث

 TIM BERNERS-LEE ."16 من قبل ادلربمج السويسرم تيم برنرز ِف C.E.R.Nالنوكية 
 أين كاف احملتول ضعيف ككانت 0.0عرفت االنًتنت تطورا سريعا عرب األجياؿ ،اجليل األكؿ أك دبا يعرؼ بالويب 

،عرفت الشبكة ثباتا أكثر،كاتسعت 0.1االستخدامات أيضا زلددة ،مث انتقلت إُف اجليل الثاين كيسمى بالويب 
، أين استخدـ 0.2مث انطلقت فًتة اجليل الثالث كىو الويب.رقعة االستخداـ  ككانت ادلؤسسات زلورىا الرئيسي

. اجلمهور الشبكة يف قضاء حاجياتو اليومية، كال يزاؿ إُف يومنا ىذا، زلورىا يف تبادؿ كاختيار ادلضامُت ادلناسبة لو

                                                 
15 STEPHANE BOURLIATAUX-LE JOINIE,le web,le consommateur et la 
publicité,E-commerce,enjeux et perspectives ,n 124,juin,2007,p05. 

. 51 ، ص2008 ، اجلزائر،جامعة منتورم ،رسالة ماجستَتغَت منشورة،  مجهور الطلبة اجلزائريُت كاألنًتنت، باديس لونيس16
 



40 
 

كشلا ال شك فيو أضحت الشبكة العنكبوتية الوسيط األكثر انتشارا مقارنة مع كسائط أخرل سبقتها، ذبمع 
يف ظلوذج تواصلي جديد،ال يتعلق بعملية بث مركزية،كلكن يتفاعل داخل حالة ما، يسهم كل فرد "الفاعلُت فيها

 كتقدـ ذلم العديد من اخلدمات 17"يف اكتشافها بطريقة أك بتغيَتىا أك باحلفاظ عليها كما ىي (مستقبل-مرسل)
 .٪ سنويا20تزايد عدد مستعملي االنًتنت عادليا دبعدؿ  مكالتطبيقات االلكًتكنية حبيث 

 سنة 13 مليوف نسمة،كالتلفزيوف إُف 50 سنة لبلنتشار كاالستخداـ الواسع بُت 33فعندما احتاج الراديو اُف" 
سنوات فقط لتنتشر بُت ذلك الكم اذلائل من البشر أين 5سنة،فقد استغرقت الشبكة إُف 16كاحلاسوب إُف 

 18."فتحت أبواهبا للمؤسسات كاُف اجلمهور الواسع

: تعريف الشبكة

رلموعة من ادلواقع االلكًتكنية ربتوم على كم ىائل من ادلعلومات الرئيسية يف سلتلف "  تعّرؼ الشبكة على أهنا 
اجملاالت ككافة األصعدة كيتألف ادلوقع االلكًتكين الواحد عادة من صفحة كاحدة أك عدة صفحات، كػلتوم على 

تعد الشبكة نقطة التقاء لوسائل اإلعبلـ  ، حبيث 19."رلموعة من ادلواضيع كملفات الفيديو كالصور كغَتىا
 مستخدـ شبكة االنًتنت الدخوؿ إُف ادلواقع ادلتاحة يف ؽلّكنادلطبوعة كالسمعية بصرية ضلو إعبلـ رقمي تفاعلي 

 .أم كقت يشاء كالوصوؿ بثواف معدكدة إُف أية معلومات يريدىا
 

:" كلكن قد خيتلف تعريف ادلوقع االلكًتكين على الشبكة باختالؼ استخدامها حبيث تنقسم اىل
 ادلواقع ادلؤسساتية :

 ىي مواقع شللوكة دلؤسسة أك شركة، كىي عبارة عن رلموعة من الصفحات الثابتة ربتوم على معلومات ىامة عن 
. تلك الشركة أك ادلؤسسة، كعن نشاطاهتا كاخلدمات اليت تقدمها، كادلنتجات اليت تعرضها كتركج ذلا

، تعترب ىذه الصفحات أفضل كسيلة (...) ك طرؽ االتصاؿ هبا عناكينها كما كأهنا ربتوم على بيانات زبصها ك
. إعبلمية دعائية للمؤسسة أك الشركة،كوهنا متاحة جلميع زكار الشبكة

                                                 
سلسلة مكتبة االعبلـ ،1ط، اجلديد تطور األداء كالوسيلة كالوظيفة، اإلعبلـ  انتصار ابراىيم عبد الرزاؽ ك صفد حساـ الساموؾ17

 .22ص ، 2011 ،بغداد ،كاجملتمع
، الدظلارؾ ،األكادؽلية العربية ،سالة ماجستَت ،ر تأثَت شبكات التواصل االجتماعي على مجهور ادلتلقُت، زلمد منصور18

 .4ص،ـ2012
 .45 ، صنفسورجع اَف، زلمد منصور19
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 (الشبكات االجتماعية ): ادلواقع الشخصية 
ىي رلموعة من الصفحات اخلاصة بصاحب ادلوقع ربتوم على معلومات خاصة بو ككتابات كأفبلـ الفيديو 

كالتسجيبلت الصوتية كالصور الفوتوغرافية، كيعرض فيها آرائو كمواقفو، كىذا ما يتيح لزكار ادلوقع االطبلع عليها 
 20."كمناقشتها بشكل مباشر معو

: االنًتنت كأىم مصدر للمعلومات كالبيانات
تعترب الشبكة من أىم مصادر ادلعلومات يف شىت اجملاالت، كمن أكثر ادلعلومات كفرة على االنًتنت ادلعلومات 

 بادلعلومات الكافية ق، من خبلؿ تزكيد لدل ادلستهلكتأثَتا بارزا على عملية الشراء كاليت تًتؾ كاخلدمات التجارية 
كتشَت معظم الدراسات إُف أف ". اخلدمات ادلنافسة/اخلدمة ادلطلوبة كإظلا أيضا عن السلع /ليس فقط عن السلعة 

كتربز أعلية االنًتنت .  غالبا ما يبحثوف عن معلومات قبل اإلقداـ على الشراء السلع كاخلدماتلئلنًتنتالزائرين 
كقناة اتصاؿ كتأثَت على عملية الشراء يف احلاالت اليت يكوف فيها سعر السلعة أك اخلدمة ادلراد شراؤىا غاليا، كىنا 

 21 ".يلعب االنًتنت دكرا يف تقليص مستول ادلخاطرة يف الشراء
 

: خدمة ادلستهلكني الكًتكنيا
إسقاط  ) أك ما يطلق عليو التسويقيةالتخلص من الوسيط، كىي تعٍت قطع حلقات من سلسلة العملية  .1

 .، كيضع ذلك ادلنتج يف احتكاؾ مباشر مع ادلستهلك(الوسيط
 . دكف اعتبار احملددات ادلكانيةاالنًتنتبيع ادلنتجات عرب من السهل أم انكماش ادلكاف،  .2
 . بُت ادلنتج كادلستهلكُت دكف زلددات زمنيةالتفاعلية الفوريةكيقصد بو انكماش الزماف،  .3
 . ادلعركضة أك اخلدماتتوفَت ادلعلومات البلزمة كالكافية حوؿ ادلنتجات .4
شهار بفتح طرؽ اتصاؿ مباشرة مع ادلؤسسة كحصوؿ ادلستهلك على استجابات فورية تعديل مفهـو اإل .5

 . كمعلومات تفصيلية عن ادلنتجات كاخلدمات
 

                                                 
 .4 ، ص مرجع سبق ذكره، تأثَت شبكات التواصل االجتماعي على مجهور ادلتلقُت، زلمد منصور20
 .269، ص 2002، األردف،الوراؽ للنشر كالتوزيع،  التسويق عرب االنًتنت،  بشَت العبلؽ 21
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 :كما يوفر اإلشهار االلكًتكين عرب االنًتنت رلموعة من ادلزايا التالية

 استهداؼ أكرب عدد شلكن من الزبائن . 
 كمضات االشهاريةالقدرة على إجراء التعديبلت على زلتويات اؿ. 
  إمكانية عرض اإلعبلنات بطرؽ أكثر كضوحا كتركغلا من خبلؿ استخداـ التطورات التكنولوجية كعرض

 . بتقنية ثبلثية األبعاد كاستخداـ تقنيات اإلضاءة كادلوسيقى كغَتىاكمضات االشهاريةاؿ
 من إجراء الدراسات شهارية االمحبلتادلؤسسات كالشركات ادلنفذة لل اإلشهار االلكًتكين كنكما مي 

 .الدقيقة كمعرفة عدد الزيارات للموقع كعدد الطلبات اليت تتفاعل مع ادلوقع 
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 األشكاؿ االشهارية عرب االنًتنت .2

صّممت إعبلنات االنًتنت كفق نظرة جديدة بعيدة عن التخطيط التقليدم لتسمح بظهور زلتول ثرم كمكثف، 
 فاعلييتم تبادلو بواسطة اتصاؿ ت

يعد اإلشهار االلكًتكين إشهار متعدد الوسائط حبيث يتخذ أشكاال عديدة كمتنوعة،كشرائط أك ركابط اشهارية "
 22."أك اشهارات ادلفاجأة أك إشهار الربيد االلكًتكين، ذبمع بُت الصوت كالصورة كالفيديو

 البانري أك الشريط اإلعالين :
فضاء للتعبَت اإلشهارم على موقع االنًتنت ،كنظرا حلجم األشرطة فإنو على ادلعلنُت استعماؿ طرؽ تسويقية " كىي

 . كعادة تأيت يف أسفل أك أعلى الصفحة23"كطرؽ متطورة للتمكن من جذب كجلب الزكار كدفعهم للنقر
 إعالنات الفاصل أك ادلقاطعة :

 اتيف الوقت الذم يسعى فيو ادلستخدـ لتحديث صفحة معينة على االنًتنت، تظهر فيها إعبلف
 .كتشغل ىذه األخَتة كل الشاشة أك النافذة (ادلفاجأة)ادلقاطعة

 :الرعاية كالشراكة
مثلة بشراكة بُت ادلنتج كالعبلمة التجارية، تعتمد الرعاية لعبلمة ذبارية على ربط اَفالرعاية أك الشراكة علا الظاىرة 

 .كضم اسم ادلنتوج 

" إف ىذا النوع من اإلشهار ىو أقل تطفبل كيعترب أكثر قبوال عند ادلستخدـ"
 
 
 
 
 

                                                 
22 GHISLAINE AZEMARD ,100 motions pour le cross média et le transmédia, 
les editions de l’immatériel,paris France ,2013,p69. 
23JACQUES LENDREVIE , la publicité sur internet,dunod,paris,1999,p94. 
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: أشكاؿ أخرل لإلعالف اإللكًتكين

قد يتخذ اإلعبلف يف الشبكة أشكاال سلتلفة، ال تتجسد بالضركرة يف قوالب ظاىرة كمباشرة، بل ؽلكن سبرير 
: الرسائل اإلعبلنية من خبلؿ ادلواقع بطرؽ سلتلفة،يشار إليها فيها يلي

: األحداث كالعمليات اخلاصة
 التجارية اليت تقدـ رسالة ادلعلن ربت شكل سلتلف غَت الشريط اإلشهاراتإف ىذه العبارات تعطى جلميع أنواع "

اإلعبلين، حبيث يتم دمج رسالة ادلعلن بشكل أصلي كيذىب ىذا النوع بعيدا مقارنة مع الشريط أك الرعاية أك 
 24."حىت الشراكة

 ( ادلنشورربورتاج ): التقارير اإلشهارية 
ىو شكل يشبو تقارير ربريرية فهو يتسع للعبلمة التجارية بطلب اصلاز مقالة صحفية تكتب من قبل صحفيُت،دبا "

يتناسب مع ىدؼ ىذا األخَت، كمثلما ىو األمر يف الصحافة التقليدية على االنًتنت أيضا فانو من ادلهم ضبط 
 25."ىذا الشكل من األشكاؿ االشهارية حىت يتمكن الزائر من ربديد طبيعة ادلقاؿ

: الدفع
، بل يكفي أف  (أم ادلستهلك)دكف أف يطلبها" يث تتم بح بدفع ادلعلومة إُف ادلستهلك ،ح تسمقنيةالدفع ىي ت

يسجل نفسو ضمن ادلصلحة ادلطلوبة، كػلدد رغباتو ليستقبل نظاـ ادلعلومات حوؿ ادلواضيع ادلختارة كبادلوازاة مع 
 .ادلعلومة يتم نشر الرسائل االشهارية عرب ىذه القناة

 
 
 
 
 

 

                                                 
24JACQUES LENDREVIE, la publicité sur internet,op-cit,p99. 
25 IBID,loc-cit,p99. 
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:" الفضاءات ادلختلفة لإلشهار عرب االنًتنت

يف عاَف االنًتنت يوجد أربع فضاءات رئيسية لئلعبلنات التجارية ،ؽلكن اإلحبار فيها على االنًتنت كىي االؽليل 
 كاجملموعات اإلخبارية  FTP file Transfer Protocolكبركتوكوؿ نقل ادلعلومات  (الربيد االلكًتكين)

newsgroups كاحملادثة chat .

يأخذ ىذا النوع شكلني رئيسيني  :الربيد االلكًتكين
 .إدراج الرسالة االشهارية ضمن الربيد االلكًتكين اإلعبلمي -
إرساؿ الرسائل التجارية إُف أشخاص مستهدفُت كانوا قد زاركا الصفحة اإلعبلنية للمؤسسة كتركوا  -

 .معلومات عنهم،كإّما أشخاص قد اشًتكا السلعة عرب ادلوقع
: بركتوكوؿ نقل ادلعلومات

 بركتوكوؿ نقل ادلعلومات ؽلكن تعريفو كربكتوكوؿ نقل يسمح بتحميل ملفات أك برامج من كإُف حاسوب 
. مزكد،كؽلكن استعمالو كفضاء للتعبَت اإلشهارم

: اجملموعات اإلخبارية أك النقاش
 يشبو اإلشهار عرب اجملموعات اإلخبارية اإلشهار عرب الربيد االلكًتكين فهو يركز على عدـ كجود دخبلء ألهنا 

. قد تتعرض للرفض الفورم من طرؼ ادلستخدمُت
رلموعات اإلخبارية أك النقاش ىي منتديات للدردشة اليت يتشارؾ من خبلذلا ادلستخدموف نفس ادلصاٌف 

 .كاالىتماـ كتبادؿ الرسائل االشهارية بُت أعضاء اجملموعة

: الشات/الدردشة 
 26."فضاء ككسيلة زلادثة كتابية يف الوقت احلقيقي عرب الشبكة تستعمل كمساحات لبلتصاؿ كاإلشهار

 

 

                                                 
26JACQUES LENDREVIE, la publicité sur internet,op-cit,p103. 
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 :اإلشهار عرب الفايس بوؾ .3
ظاىرة حقيقية كىي شبكات التواصل االجتماعي،ذبمع العديد من األفراد عرب أضلاء انتشرت يف اآلكنة األخَتة  

احلقيقيُت أك -يسعى ادلستخدموف من خبلذلا إُف خلق فضاء شخصي حر للتواصل مع األصدقاء"العاَف حبيث 
. كدلشاركة حياهتم اليومية سواء عرب عرض الصور أك تبادؿ اآلراء كاالىتمامات أك للًتفيو كالتسلية- االفًتاضُت

 27."كما أهنا أصبحت تشكل أىم كسيلة تواصل لدل ادلؤسسات، للًتكيج دلنتجاهتا

: نشأة الشبكات االجتماعية

 أكؿ ىذه ادلواقع ،من Six degrees.comكاف موقع "ـ، ك1997بدأت ظاىرة ادلواقع االجتماعية يف عاـ 
خبلؿ إتاحتو الفرصة بوضع ملفات شخصية للمستخدمُت على ادلوقع، ككذلك إمكانية التعليق على األخبار 

 ىو رائد مواقع Six degrees.comكإذا كاف موقع .ادلوجودة على ادلوقع،كتبادؿ الرسائل مع باقي ادلشًتكُت
 آفاقا كاسعة ذلذا النوع من ادلواقع، كقد حقق صلاحا My space.comالتواصل االجتماعي،فيما فتح موقع 

،بعد ذلك تواُف ظهور مواقع التواصل االجتماعي، لكن العبلمة الفارقة كانت يف 2003ىائبل منذ إنشائو عاـ 
 الذم ؽلّكن مستخدميو من تبادؿ ادلعلومات فيما بينهم كإتاحة الفرصة أماـ  Facebook.com ظهور موقع 

 28."األصدقاء للوصوؿ إُف ملفاهتم الشخصية

 

 

 

 

 
                                                 

27MAGDALENA GREBOSZ-JACEK OTTO,Limpact des reseaux sociaux sur 
les conportement des jeunes consommateurs, ecole polytechnique de lodz 
,pologne ,2013,p48. 

 .ص03- جامعة القدس، أثر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية ادلسؤكلية اجملتمعية لدل الشباب، حسٍت عوض28
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 :خصائص الشبكات االجتماعية
 يتيح للمستخدمُت فرصة التعارؼ  داخل رلتمع افًتاضي29تسمح الشبكة بتكوين عبلقات اجتماعية -

 .كالتواصل
زبلق مواقع التواصل االجتماعي فضاء تواصلي شخصي ػلوم على معلومات كملفات شخصية كرلموعة  -

 .االىتمامات كاالذباىات اليت يضعها ادلستخدـ، يسعى من خبلذلا إُف التعريف بنفسو
 .رلانية كسهولة االستخداـ -
ربقق الشبكة االجتماعية التفاعلية بُت رلموعة األفراد ادلستخدمُت عرب أضلاء العاَف ، ذبمعهم نفس  -

 .االىتمامات كادلصاٌف ،حبيث يقـو مبدأ ادلشاركة على أف يكوف الفرد منتجا ك مستهلكا يف آف كاحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
تنشأ عبلقات كركابط اجتماعية نتيجة التفاعل االجتماعي، أك عبلقة األخذ كالعطاء بُت األفراد داخل :   عبلقات اجتماعية*

 .اجتماعينسق
رلموعة من األفراد كاجلماعات يتفاعلوف فيما بينهم داخل الفضاء االفًتاضي الذم تتيحو ذلم الشبكة :  اجملتمع االفًتاضي

 .االلكًتكنية
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 :أىم مواقع الشبكات االجتماعية 
 :موقع الفايس بوؾ

،الذم *أضحت مواقع التواصل االجتماعي عرب االنًتنت، مثل الفايس بوؾ تعرؼ باإلعبلـ االجتماعي اجلديد
يشهد حركة ديناميكية من التطور كاالنتشار كقد كاف بداياتو رلتمعا افًتاضيا على نطاؽ ضيق كزلدكد،مث ما لبث 

 ستخدمُتازداد مع الوقت ليتحوؿ إُف أداة إعبلمية نصية مكتوبة إُف أداة إعبلمية مسعية بصرية تؤثر يف قرارات اَف
. كاستجاباهتم 

موقعان يتيح عددا من اخلدمات تتمحور حوؿ عملية بناء العبلقات "  على أنو  ادلوقعث يعرّفو الصادؽ احلماميمبح
 30."االجتماعية

كما يعرَّؼ الفايس بوؾ على أنو أكرب شبكة اجتماعية يف العاَف كإحدل خدمات االنًتنت اليت تتميز دبجانية "
 31."االستخداـ،كاليت ؽلكن الوصوؿ إليها من قبل العديد من مستخدمي االنًتنت

 

 

 

 

 

 
                                                 

 
ىو مضموف ك زلتول إعبلمي يتفاعل فيو طرفا العملية االيصالية الرسل كادلستقبل،كيتبادالف فيو األدكار  عرب : االعبلـ االجتماعي*

 .مواقع التواصل االجتماعي
ص ، 2012/الشارقة ، البوابة العربية لعلـو االعبلـ كاالتصاؿ، كيف نفكر يف مواقع الشبكات االجتماعية، الصادؽ احلمامي30

01 .
31NACHWAN M.AL-SA’ ATI, a discoursal analysis of politeness strategies in 
facebook comments, future studies center, (42),p(1 .33). 
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: نشأة الفايس بوؾ -1
 MARK ZUCHERBERG على يد مارؾ زكربرج FACEBOOKتأسس موقع فيس بوؾ "

، كما كاف THE FACEBOOK،طالب جبامعة ىارفارد األمريكية،حبيث كاف ادلوقع عند نشأتو يسمى بػ
مرخص استعمالو لطبلب جامعة ىارفارد فقط، بعدىا قاـ ادلوقع بتوسيع نطاؽ االستخداـ ليشمل سلتلف 

 32. "جامعات أمريكا الشمالية
 سنة فأكثر، كالذين ؽلتلكوف عنواف 13 قاـ ادلوقع بفتح أبوابو أماـ مجيع األفراد البالغُت من 2006كيف سبتمرب 

 .بريد الكًتكين، ليصبح موقع التواصل االجتماعي بعدىا يكتسب عادليتو بربط سلتلف األفراد من مجيع أضلاء العاَف

 :التسجيل كاالنضماـ يف ادلوقع -2
التسجيل متاح رلانا يف ادلوقع لكل من يريد حبساب شخصي أك حساب دلؤسسة كيتم عرب خطوات بسيطة 

. تسجيل الربيد االلكًتكين ك اسم ككلمة السر ادلستخدـ

: الواجهة كأدكات ادلوقع  -3
يتكوف ادلوقع من رلموعة من الشبكات تتألف من أعضاء، كتصنف اجملموعات على أساس اإلقليم،كمكاف "

العمل،كاجلامعة،كادلدرسة،أك االىتماـ ،كبإمكاف ادلشًتؾ اجلديد أف ؼلتار أحد تلك التصنيفات مث يبدأ بالتصفح 
 التعليقات إضافةضع كك دردشة كالتحاكرداخل اجملموعات ىناؾ مساحة لل، ك33. ."كاختيار رلموعة لبلشًتاؾ فيها

 . مساحة إلعبلنات البيع كالشراء اخلاصة باألعضاء،كلكل عضو مساحة يضيف فيها صوره الشخصيةإُف
 

 يعد من ادلواقع اليت تعرؼ تنامي سريع ك مستمر ،مقارنة مع مواقع شبكات اجتماعية كألف موقع الفايس بوؾ
:"  حبيث2014أخرل، كحسب ما نشرتو كلية رلد بن راشد حوؿ اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب مع هناية 

 2013 مليوف مستخدما يف مام 54 ارتفع العدد اإلمجاِف دلستخدمي الفايس بوؾ يف العاَف العريب من  -
  . 2014 مليوف مستخدـ يف مام81ليصل إُف 

                                                 
32 SOUMAYA ESSEDIK ,publicité :stratégie publicitaire dans les reseaux 
sociaux ,ESC Toulouse, MS M2C Casablanca,p03. 

 .10 ، ص2010، السوداف،مدكنة مشس النهضة، 1 ط، أثر الفايس بوؾ على اجملتمع، كائل مبارؾ خضر فضل هللا33
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 بادلائة كماتزاؿ 31 إُف 2013بادلائة يف مام 33اطلفضت نسبة ادلستخدمُت اإلناث اطلفاضا طفيفا من  -
 .بادلئة50النسبة أخفض بكثَت من النسبة العادلية اليت تصل إُف 

عاما كما دكف، كبلغت نسبة 30اطلفضت نسبة ادلستخدمُت الشباب اطلفاضا طفيفا الذين تبلغ أعمارىم  -
 .2014 بادلائة يف مام 67 عاما 30ادلستخدمُت الذين تقل أعمارىم عن 

ربتل قطر ادلرتبة األكُف على صعيد انتشار فيسبوؾ يف ادلنطقة العربية، يليها اإلمارات العربية ادلتحدة  -
 34." كاألردف كلبناف البحرين

 
 

 

 

 

 

                                                 
34http://www.arabsocialmediareport.com/ 
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. 2013)  عاـ  اإلحصائيات هناية(  العربية ادلنطقة يف بوؾ فيس مستخدمي نسب:04ـرؽ الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كادلغرب السعودية العربية ادلملكة ،تليها العريب العاَف يف فيسبوؾ مستخدمي من حصة أكرب ربتكر مصر مازالت
 فيسبوؾ مستخدمي من كبَتة ،حصة اادلنخفض سكانو عدد من الرغم ،على ادلتحدة العربية اإلمارات كتقتطع
العاـ  من الثاين النصف خبلؿ مستخدـ مليوف ازدياد ،ؽلثلوف البلد يف مستخدـ مليوف  4.4من بأكثر

2013.35 

 

 

 

 

                                                 
 ، ص  2014،2013 ، تقرير لنادم ديب للصحافة، نظرة على اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب، تقرير لنادم ديب للصحافة35

09. 
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 :االشهار عرب موقع الفايس بوؾ

تعد أشكاؿ حديثة لئلشهار االلكًتكين  ، ىذه األخَتة2.0يستند اإلشهار االلكًتكين على اخلدمة احلديثة للجيل 
 من الوصوؿ إُف األىداؼ قمعلن سبكنللكاليت تعيد طريقة ىيكلة كتوزيع اإلشهار باستخداـ معطيات شخصية 

. ادلسطرة

أصبح اآلف موقع الفايس بوؾ البداية األمثل لكل من يريد أف يعلن عن فكرة لو أك مشركع أك منتج يريده أف 
 شهارترسخ أعلية اإلعبلـ كاإل كخاصة بعد ينتشر بُت أكرب عدد من مستخدمي شبكة االنًتنت يف أقل زمن ،

  كاالنتشار الواسع الستخدامات االنًتنت يف سلتلف ادلرافق كالبيت ، اجلامعة كغَتىاسباشيا

أظهرت دراسة  أمريكية حديثة أف الشباب ال يقوموف بالتسجيل على الفايس بوؾ للتواصل  فقط مع " كما
أصدقائهم ، كلكن لزيارة ادلواقع األخرل اليت تقدـ خدمات التجارة االلكًتكنية أك االشًتاؾ يف األنشطة 

 36."اجتماعية
،أنو يف الوقت الذم يستخدـ  LOGIN RADIUSنقبل عن بيانات أصدرهتا شركة لوجُت للتكنولوجيا 

 فإف استخداـ الفايس 24فيو ادلستهلكُت موقع قوقل بلس للدخوؿ إُف األنشطة االجتماعية كالذم بلغ عددىم ٪
.  من األشخاص ادلستخدمُت لو لزيارة مواقع أخرل غَت خدمة التواصل مع األصدقاء56بوؾ كصل إُف ٪

يساعد اإلشهار عرب موقع الفايس بوؾ ادلؤسسات يف استقطاب زبائن جدد، كالبقاء يف اتصاؿ دائم معهم، حبيث 
 فقط من اجلمهور ادلستهدؼ ، يزيد متوسط % 27عندما تصل معظم كسائل اإلشهار على شبكة االنًتنت إُف 

 من اجلمهور ادلستهدؼ للًتكيج كالتشهَت بادلؤسسة أك الشركة %91كصوؿ اإلشهار عرب موقع الفايس بوؾ إُف 
ّف اإلشهار عرب موقع الفايس بوؾ ىو فكرة صحيحة كمصّممة بطريقة جيدة، فكّلما زاد عدد ،كألأك ادلوقع

ادلعجبُت أك ادلشًتكُت بالصفحة اخلاصة بادلنتج أك ادلؤسسة ،كلما زادت فرصة ظهور الصفحة عند مستخدمُت 
 .ستخدمُتجدد، لتصبح صفحات الفايس بوؾ أكثر فاعلية للحصوؿ على أكرب عدد من اَف

 ،حىت تتمكن أك ادلستهلكُت الفعليُتيساعد اإلشهار عرب الفايس بوؾ الوصوؿ إُف األشخاص ادلعنيُت كما 
 . التسويقيةىاادلؤسسة من ربقيق أىداؼ

                                                 
. www.alwafd.org 08/10/2014 نشرت يف ، دراسة الفايس بوؾ أكثر ادلواقع الشعبية بُت الشباب،  بوابة الوفد36
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 ؤسسةىي مدفوعة من قبل اَفؼ أمواالَ سباما مثل سلتلف أنواع اإلشهار  عرب صفحات الفيس بوؾكّلف اإلشهاراتت
اليت تريد التعبَت عن نفسها عرب ادلوقع حبيث كما ؽلكن التحكم يف مقدار األمواؿ اليت تنفقها ادلؤسسة من خبلؿ 

 .تعيُت ميزانية يومية أك ميزانية للحملة اإلشهارية بأكملها

 :مزايا مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتجارة االلكًتكنية
 إّف استخداـ مواقع التواصل االجتماعي كأداة من أدكات التجارة االلكًتكنية قد أضاؼ العديد من ادلزايا ذلذه 

: التجارة أعلها

،كما أف مع ادلستهلك كادلستهلك، من خبلؿ إتاحة كسائل للتواصل مباشرة ؤسسةربسُت العبلقة بُت اَف .1
تعليقات كشكاكم كاقًتاحات ادلستهلكُت تصل اإلدارة بشكل أسرع كتعطي صورة حقيقية أكثر عن أداء 

 .ادلنتج يف السوؽ
 . مواقع التواصل االجتماعيعربالًتكيج من خبلؿ  ادلستهلكُت، كمضاعفة نسبةزيادة  .2

 زبفيض تكاليف األعماؿ االلكًتكنية كذلك بتخفيض تكلفة اإلعبلنات االلكًتكنية كدراسات التسويق،  .3

 .كتقدمي الطلبات ادلباشرة، كغَتىا من تطبيقات توفرىا مواقع التواصل االجتماعي

،كذلك من خبلؿ زبصيص " More personal"جعل محبلت التسويق االلكًتكين أكثر شخصية " .4
اإلعبلنات كجعلها مباشرة تتناكؿ اخلطاب الشخصي مع شرػلة ادلستهلكُت ادلعنية عرب مواقع التواصل 

 .االجتماعي كباستخداـ أدكاهتا ادلتعددة
زيادة معدالت األرباح ادلتحققة من األعماؿ االلكًتكنية،فبزيادة احلصة السوقية كتوسيع قاعدة  .5

ادلستهلكُت كالوصوؿ ذلم بسهولة كيسر، كزبفيض تكلفة التسويق، كل ذلك يساىم يف زيادة األرباح 
 37." الكلية كبكفاءة عالية أكثر من لو اعتمد على ادلواقع االلكًتكنية الرئيسية لوحدىا

 

 

 

 
                                                 

 .109،110،ص ص2013،األردف،دار النفائس، 1ط، ثورة الشبكات االجتماعية، خالد غساف يوسف ادلقدادم37
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 الفصاللثاين
: مفاىيم أساسية حوؿ سلوؾ االستهالكي

I.   ادلبحث األكؿ مفاىيم حوؿ سلوؾ  ادلستهلك
كاذلدؼ من دراستو 

I.  مفاتيح لفهم سلوؾ ادلستهلك: ادلبحث الثاين 
II. النماذج ادلفسرة لسلوؾ : ادلبحث الثالث

 ادلستهلك
III. العوامل ادلؤثرة يف سلوؾ : ادلبحث الرابع

 ادلستهلك
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 سبهيد
إف العديد من اإلرساليات اإلشهارية اليت تعرضها سلتلف كسائل اإلعبلـ  قد تفشل، ال لشئ  إاّل ألهنا ال تتناسب 

مع حاجات كرغبات ادلستهلك، ألف من أصعب األمور يف دراسة ادلستهلك ىو الوصوؿ إُف ما ػلدث من 
تفاعبلت يف  ذىن ادلستهلك ك ترمجة دكافعو الشرائية، كألّف ادلستهلك ىو َحَجُر األساس لنجاح أم إسًتاتيجية 

.  تركغلية، يستوجب منا فهم سلوؾ ادلستهلك ك دراسة أىم العوامل ادلؤثرة فيو
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. مفاىيم حوؿ سلوؾ  ادلستهلك  كاذلدؼ من دراستو: :ادلبحث األكؿ

 ماىية السلوؾ االستهالكي  -1
 . إف مفهـو السلوؾ االستهبلكي، مفهـو مركب من مصطلحُت غلدر بنا اإلشارة لكليهما على حدا

 مفهـو السلوؾ  :
الفعل أك رد الفعل " كىو 38"رلموعة ردكد األفعاؿ اليت تصدر عن شخص ما"على أنو petit Larousseيعرفو 

 39"الذم يصدر عن شخص ما،نتيجة دلوقفو اذباه شخص أك شئ ما

السلوؾ عموما ىو ذلك ادلوقف الذم يبديو فرد ما عندما يتعرض دلنبو معُت داخلي كاف أـ خارجي كالذم "
 40."يتوافق مع حاجة غَت مشّبعة لديو

 تعريف االستهالؾ: 
. يقصد باالستهبلؾ، استخداـ السلعة أك اخلدمة، إلشباع حاجة ما إشباعان مباشرا

 تعريف ادلستهلك: 
يستخدـ لفظ ادلستهلك للتمييز عادة بُت نوعُت أساسُت من ادلستهلكُت،علا ادلستهلك النهائي كادلستهلك "

التنظيمي،كىنا يشَت ادلستهلك النهائي إُف أنو الفرد أك األسرة ؼلتلف عن ادلستهلك التنظيمي ادلتمثل يف ادلنظمات 
 41."الرحبية أك احلكومية كادلنظمات غَت الرحبية، يف سلوكو كيف العوامل اليت تؤثر عليو

 (دراسة السوؽ)حبيث يعترب ادلستهلك احللقة األساسية يف العملية التسويقية، فعنده تبدأ ىذه احللقة التسويقية
. ،لذا يزداد االىتماـ هبذا العنصر الذم يعترب احملرؾ األساسي لعملية اإلنتاج(الرضا من عدمو)كعنده تنتهي

 
 
 

                                                 
38  PETIT LAROUSSE,librairie larousse,paris,1980,p328. 
39CLAUDE DEMEURE, marketing, edition dalloz,4edition, paris,2003,p28. 

 .52، ص 2013 منَت نورم،سلوؾ ادلستهلك ادلعاصر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،40
.41KHALED ABDUL RAHMAN ALJERAISY, consumer behavior , 3rd edition 
,saudi arabia,2008,p45 . 
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 تعريف السلوؾ االستهالكي :
يعّرؼ السلوؾ االستهبلكي على أنو رلموعة األفعاؿ اليت يصدرىا ادلستهلك يف البحث عن السلعة أك اخلدمة مث 

ىو رلموعة من األنشطة الذىنية كالعضلية ادلرتبطة بعملية التقييم كادلفاضلة  "ك. استخدامها كاستهبلكها الحقا
 42."كاحلصوؿ على السلع كاخلدمات ك استخدامها

بعد )السلوؾ الذم يقـو بو ادلستهلكُت للبحث كشراء كاستعماؿ كتقييم كالتخلص من السلع كاخلدمات  ىوك
.  تشبع حاجاتومنها أهناكاليت يُتوقع  (استعماذلا

 مفاتيح لفهم سلوؾ ادلستهلك: ادلبحث الثاين
لفهم سلوؾ ادلستهلك غلدر بنا توضيح بعض ادلفاىيم اليت ذلا عبلقة هبذا السلوؾ كاليت تعترب مفاتيح لدراسة كفهم 

." سلوؾ ادلستهلك

سلوؾ ادلستهلك ىو سلوؾ دكافع كحوافز :ادلفتاح األكؿ -1
ادلستهلك ىو سلوؾ ناتج عن الدكافع كاحلوافز،فأما الدكافع فهي عوامل داخلية ك اليت تدفع ادلستهلك  إف سلوؾ

إُف القياـ بفعل،أما احلوافز فهي عوامل خارجية تشَت إُف ادلكافآت اليت يتوقعها ادلستهلك نتيجة القياـ بفعل 
: الشراء،كىناؾ عدة أنواع من الدكافع ىي

. كىو دافع الشراء، من أجل احلصوؿ على كظيفة ما:الدافع الوظيفي -
 .كىو الدافع الشرائي للتعبَت عن احملبة أك العواطف بواسطة شراء ىدية مثبل:الدافع التعبَتم -
دافع شرائي مركب من أكثر من ىدؼ كاحد يراد ربقيقو، من كراء ىذا العمل : الدافع ادلركب -

 .الشرائي
كىو الدافع الشرائي الواضح بالنسبة للمستهلك كبالنسبة لآلخرين، كىو : الدافع ادلعركؼ أك ادلدرؾ -

 . أسهل دافع شرائي
 
 

 

                                                 
 .51، ص 2009،ادلكتبة ادلصرية، 1 لونيس علي، األبعاد االجتماعية كالثقافية لسلوؾ ادلستهلك العريب، ط42



58 
 

سلوؾ ادلستهلك حيتوم على رلموعة أنشطة :ادلفتاح الثاين -2
حيث يتكوف سلوؾ ادلستهلك من رلموعة من النشاطات كاليت تؤدم يف األخَت إُف قرار الشراء الذم يتخذه 

 :كتتمثل األنشطة يف.ادلستهلك يف األخَت

. التفكَت بالسلعة أك اخلدمة -
كاليت يتم مشاىدهتا عرب كسائل اإلعبلـ أك - عن ىذه السلعة أك اخلدمة- دراسة اإلعبلنات  -

 .اإلعبلف مثبل ادلثبتة يف الشوارع أك على احلافبلت أك العمارات
 .مناقشة ىذا األمر مع األصدقاء، أك أفراد العائلة كأحيانا استشارهتم يف ذلك -
 .زيارة زلبلت ذبارية اليت تعرض ك تقدـ السلعة أك اخلدمة -
 .تقييم كمقارنة خصائص ادلنتوج كمواصفاتو -
 43."إسباـ الشراء -

 .األنشطة ادلكونة لسلوؾ ادلستهلك:05 الشكل رقم
 

 

 

. 70،ص2013ديواف ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر، منَت نورم، سلوؾ ادلستهلك ادلعاصر، :ادلصدر
 
 

                                                 
4343KHALED ABDUL RAHMAN ALJERAISY, consumer behavior ,Op.cit,p46. 

سلوؾ 
 ادلستهلك
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حاجات  سلع كخدمات
 ادلستهلك
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كأفعاؿ  -

 تتعلق بػػػػػ
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: من خبلؿ الشكل أعبله يتضح كيف أف سلوؾ ادلستهلك ىو رلموعة التصرفات كاألفعاؿ كاليت تتعلق أكالن 
بالبحث عن سلعة أك خدمة ما، مث احلصوؿ عليها كاستخدامها ،مث تقييم ىذا االستخداـ  كالتحقق من صلاعة 

السلوؾ ادلتخذ باذباه ىذه السلعة أك اخلدمة كىل سبكنت ىذه األخَتة من إشباع حاجاتو كرغباتو، حبيث 
ص ىذه العملية األنشطة ادلكونة لسلوؾ ادلستهلك . تلخِّ

 44:سلوؾ ادلستهلك عبارة عن خطوات متتالية: ادلفتاح الثالث -3
: إف سلوؾ ادلستهلك عبارة عن خطوات متتالية فهو عبارة عن قرار يتكوف من ثبلثة أجزاء كىي على النحو التاِف

قرار ما قبل الشراء - 
قرار الشراء - 
قرار ما بعد الشراء - 

كبالنظر إُف ىذه اخلطوات الثبلث صلد أف يف اخلطوة األكُف ىي عبارة عن تفكَت كتقييم كمشاكرة خصائص دلا ىو 
معركض علينا،كيف اخلطوة الثانية ىي مرحلة الشراء الفعلي عندما يتم زيارة أماكن الشراء للقياـ بعملية الشراء، كيف 
اخلطوة الثالثة كىي ما بعد الشراء عندما تكوف السلع قد استعملت فعبل ليتم التقييم دلعرفة ما إذا كاف قرار الشراء 

. صائبا 

 سلوؾ ادلستهلك خيتلف حسب الوقت كالًتكيبة: ادلفتاح الرابع -4
إف سلوؾ ادلستهلك ؼلتلف حسب الوقت كادلقصود بالوقت مىت يتم الشراء أك مدة الشراء،ككبل البعدين تتأثر 

. بعدة عوامل كاليت تتعلق كزبتلف باختبلؼ الوقت
أما الًتكيبة فيقصد هبا عدد اخلطوات أك ادلراحل اليت ؽلر عليها فعل الشراء كرلموعة األنشطة اليت تتم يف كل مرحلة 

. أك خطوة، كمنو فالوقت كالًتكيبة يرتبطاف ارتباطا كثيقا بسلوؾ ادلستهلك

سلوؾ ادلستهلك ىو سلوؾ يشتمل أدكار سلتلفة :ادلفتاح اخلامس -5
سلوؾ ادلستهلك ىو سلوؾ ؼلتلف من مكاف إُف مكاف كىذا يرجع إُف األدكار ادلختلفة اليت يقـو هبا ادلستهلك 

كاليت ترتبط ارتباطا كثيقا بسلوكو،كاليت تبدأ من دكر خلق فكرة الشراء إُف دكر فكرة القياـ بالشراء كاالقتناع 
. بالسلعة أك اخلدمة اُف دكر ادلستخدـ أك ادلستعمل ذلذه اخلدمة أك السلعة

                                                 
44 KHALED ABDUL RAHMAN ALJERAISY, consumer behavior, Op.cit,p4. 
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سلوؾ ادلستهلك ىو سلوؾ يتأثر بعوامل خارجية : ادلفتاح السادس -6

عندما يتواجد ادلستهلك يف بيئة ما فمن الطبيعي أف يتأثر هبا،كما يهمنا ىنا العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف ىذا 

: ادلستهلك كىي

 الثقافة تعود إُف ادلعتقدات كالقيم السائدة يف اجملتمع كاليت يعتمد عليها ادلستهلك كاليت تؤثر :الثقافة -

. يف قراراتو الشرائية

 سبثل األصدقاء، النوادم كاجلمعيات أين ينتمي ادلستهلك كاليت تؤثر يف قراراتو :اجلماعات ادلرجعية -

 . كسلوكياتو

توجد داخل كل رلتمع، ككل رلتمع ينقسم إُف طبقات حسب مستويات :الطبقات االجتماعية -

معيشة أفرادىا، كيتأثر سلوؾ ادلستهلك بطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها ككل مواصفاهتا 

 .كخصائصها

ؤثر األقول على سلوؾ األفراد، كىذا راجع إُف تربية ادلبكرة كالتجارب االجتماعية :العائلة -
ُ
ىي ادل

ضمن ىذه العائلة، تُؤثر العائلة بقوة خاصة باجملتمعات اليت يكوف هبا التماسك العائلي ك ادلفهـو 

 .القبائلي ال يزاؿ حاضرا ك قويا هبا

اإلعبلنات كالبيع الشخصي،التخفيضات،اذلدايا ككل :  ىذه الوسائل تشمل:كسائل التسويق -

الوسائل ادلغرية لئلقناع كالبيع كالتسويق، ك كل ىذه الوسائل تعترب من أىم ادلؤثرات يف سلوؾ 

 .ادلستهلك الشرائي

ىي مؤثرات قوية آنية، غلد ادلستهلك نفسو ربت تأثَتىا يف كقت زلدد كفًتة :التأثريات الوضعية -

زمنية قصَتة فبل بد لو من أخد قرار حياذلا، كربصل ىذه عادة أثناء التجواؿ يف األسواؽ حيث غلد 

 .ادلستهلك نفسو أماـ مغريات كضعية ال ؽلكن أف يقاكمها فيتخذ قرارا فوريا بالشراء
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النماذج ادلفسرة لسلوؾ ادلستهلك : ادلبحث الثالث
  حاكلت العديد من ادلدارس تفسَت سلوؾ ادلستهلك كعبلقتو مع ادلؤسسة كاليت تبّنت رلموعة من النماذج لشرح 

: ىذه العبلقة كأعلها

: النموذج االقتصادم .1
ينطلق ىذا النموذج من فرضية أف ادلستهلك رشيد كيسعى إُف ربقيق أكرب منفعة شلكنة ،أّف اختيارات ادلستهلك "

فهي النظرية النفعية اليت شاعت خبلؿ 45"زبضع لدكافع عقبلنية كحسابات رشيدة ربكمها احلجة،ادلنفعة ،اإلشباع
 .19القرف

كيرل أصحاب ىذه النظرية أف ادلستهلك يضع حاجاتو كرغباتو يف سلم تفضيل من احلاجة األىم إُف األقل أعلية 
. كىكذا

 46:"إاّل أّف ىذا النموذج يعاين من عدة مشاكل أمهها
. أنو يُهِمل اجلوانب النفسية كاالجتماعية يف تفسَت سلوؾ كتصرفات ادلستهلك الشرائية -

 .أنو يتجاىل ظركؼ ادلستهلك النفسية كاالجتماعية -

يف الواقع، فإف ادلستهلك ال يتبع كال يطبق بالضركرة ادلبادئ كالقواعد اليت نادل هبا االقتصاديوف عند  -

شرائو لكثَت من السلع كما ىو احلاؿ يف السلع ادليسرة، يف حُت صلده يفعل ذلك عند شرائو السلع 

 .ادلعمرة كالغالية الثمن

إف االقتصاديُت َف يهتموا بكيفية قياس أك ربديد درجة التفضيل كاإلشباع لدل ادلستهلكُت طادلا أف  -

ذلك يتوقف على عوامل عديدة منها مدل ِكفاية ادلعلومات ادلتاحة ذلم، كحرية األشخاص يف 

االختيار كاختبلفهم يف تقييم ادلنافع ذاهتا كاليت ىي ال تزاؿ أمور موضع شك كعدـ اتفاؽ، فهي إذف 

 .رلرد افًتاضات ال تستند إُف كاقع

                                                 
،دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر 1 معراج ىوارم ك آخركف،  سياسات كبرامج كالء الزبوف كأثرىا على سلوؾ ادلستهلك، ط45

 .180، ص 2013كالتوزيع، 
 .347،ص2007 بشَت العبلؽ كعلي زلمد ربايعية، الًتكيج كاإلعبلف التجارم،اليازكردم،46
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 :النموذج االجتماعي .2
أف ادلستهلك حُت  "أكدت النظرية  بالًتكيز على األبعاد السوسيولوجية لتفسَت السلوؾ االستهبلكي ، فًتل 

يواجو موقفان يتطلب ازباذ قرار استهبلكي فإف حريتو يف ازباذ مثل ىذا القرار تنحصر  يف تغيَت جودة السلع 
 أم أف ادلظهر األخَت للسلوؾ االستهبلكي ليس شراء 47. "  كاخلدمات اليت يستخدمها ألم غرض من األغراض

كميات معينة من السلع كما يفًتض النموذج االقتصادم كإظلا القرارات االستهبلكية للفرد تكوف يف حدكد رغباتو 
. كميزانيتو

: النموذج السيكولوجي .3
كىنا سلوؾ ادلستهلك يكوف نتيجة لتفاعل عوامل داخلية للفرد من خصائص شخصية كحوافز كدكافع كقدرات 

. الزباذ القرارات، مع أخذ اعتبار البيئة احمليطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

سيف االسبلـ شوية، ، العقبلنية اإلدارية كالتفاعل بُت ادلؤسسة كادلستهلك، رللة العلـو اإلنسانية 47
 .32، ص .16،2001العدد
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العوامل ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك : ادلبحث الرابع

. العوامل ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك: 06الشكل 

 
1. PHILIPS KOTLER and GARY ARMSTRONG, principales  

of marketing,prentice hall_inc,7edition,1996, p140. : ادلصدر  
 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 :العوامل الثقافية -1
 الثقافة: 

،يكِسب  الطفل رلموعة من القيم كادلدركات (...)تعترب الثقافة من أىم األسباب ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك 
 48"كاحلاجات كالسلوكيات يف اجملتمع بدءان باألسرة إُف مؤسسات اجملتمع األخرل

حبيث تعد الثقافة رلموعة معقدة من الرموز يف اجملتمع كاليت تنتقل من جيل إُف جيل كأسس منظمة كزلددة 
 .للسلوؾ اإلنساين
 الطبقة االجتماعية: 

 marketلغرض تقسيم السوؽ إُف قطاعاتيف رلتمع ما معرفة الطبقات االجتماعية إف   
sugmentation مثل الدخل،ادلواقف،ادلعتقدات، طراز )، فكل طبقة اجتماعية صفة أك قواسم مشًتكة

علن غالبان ما ُيصمم كؼلطط محلتو اإلعبلنية الستهداؼ شرػلة معينة من شرائح اجملتمع  (...احلياة
ُ
) كعليو  فإف ادل

 .طبقة اجتماعية معينة دكف غَتىا

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

48 PHILIPS KOTLER and GARY ARMSTRONG , principales of 
marketing,prentice hall_inc,7edition,1996,p144. 
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: العوامل االجتماعية -2
يَتأثّر سلوؾ ادلستهلك أيضا دبجموعة من العوامل االجتماعية كاجملموعات ادلرجعية كاألسرة كاألدكار كالوضعيات 

. االجتماعية

 رلموعات :
غالبان ما يتأثّر سلوؾ ادلستهلك دبجموعات ذلا اتصاؿ مباشر معو أك ينتمي إليها، فاجملموعة اليت يتأثر هبا الفرد 
كالعائلة أك األصدقاء أك اجلَتاف تعرؼ باجلماعة العضوية األكلية، كقد يتأثر الفرد دبجموعات أخرل قد ينتمي 

. إليها كالنوادم كادلؤسسات كتعرؼ باجلماعات العضوية الثانوية
 العائلة :

فالعديد من األفراد "تعترب األسرة أىم مؤسسة داخل اجملتمع،كذلا تأثَت قوم على سلوؾ الشراء عند ادلستهلك،
 49"يتِبعوف نفس األظلاط االستهبلكية األساسية السائدة على مستول األسرة كاليت صارت أعرافان عائلية أك أسرية

 األدكار كادلكانة االجتماعية :
األسرة، النوادم كادلنظمات، كيفّسر سلوؾ كل فرد حسب موقعو ؾإُف العديد من اجلماعات عادة ينتمي الفرد 

داخل كل رلموعة من ىذه اجملموعات، كَيْكمن دكره داخلها يف رلموع األنشطة اليت يقـو هبا كاليت يُتوقع منو 
. أدائها كفق األشخاص من حولو

كل فرد رلموعة من األنشطة كفق دكره داخل كل رلموعة من اجملموعات اليت ينتمي إليها فمثبل تقـو األـ بدكر ؿ
ربة البيت داخل األسرة مث تقـو بدكر العاملة داخل ادلؤسسة كبالتاِف زبتلف أدكار كسلوكيات كل فرد كفق اجلماعة 

. اليت ينتمي إليها
 
 
 
 

                                                 
 .385 بشَت العبلؽ كعلي زلمد ربايعية، الًتكيج كاإلعبلف التجارم،مرجع سبق ذكره، ص 49
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: العوامل الشخصية -3
تؤثر الصفات الشخصية للفرد على السلوؾ الشرائي أيضا كالسن كاجلنس ككضعية االجتماعية كالشخصية كتقييم 

. الذات

 العمر كدكرة احلياة :
ترتبط عملية اختيار األشخاص للمنتجات الغذائية كاأللبسة كادلفركشات كأنواع التسلية كالراحة بالعمر؛ كسلتلف 

. اخلدمات كفق تغَت عمره

 نوع األعماؿ :
يقصد بو أف اختيار الفرد للسلع كاخلدمات قد يتأثر بنوعية األعماؿ اليت يقـو هبا ىذا الفرد فمثبل ادلوظفوف قد 

 .يشًتكف البدالت كربطات العنق أكثر

 الوضعية االجتماعية: 
تتحدد الوضعية االجتماعية عادة من خبلؿ عدة عناصر منها العزكبية، الزكاج كحجم األسرة، كسبثل ىذه العناصر 

زلددات ىامة كمؤثرة يف القرار الشرائي للمستهلك الشرائي 

 الوضعية االقتصادية :
يرل االقتصاديوف أف للدخل الدكر األساسي ىنا ك. القابل لئلنفاؽقدخلللفرد ك احلالة االقتصادية نقصد بالوضعية

 .يف كيفية اقتناء ادلستهلك للمنتج ادلبلئم

 منط احلياة االجتماعية :
( 13)خصائص حياة الناس اليومية اليت يتم التعبَت عنها بواسطة البياف النفسي " نعٍت دبصطلح ظلط احلياة، 

العمل،شلارسة اذلواية أك التسلية ادلفضلة،  ):النشاط- ف : (آر-أ-ف)كيصور البياف النفسي ادلؤشرات األساسية 
ادلنتجات الغذائية ، )االىتمامات .أ. (كزيارة احملبلت التجارية كشلارسة الرياضة كادلشاركة يف احلياة االجتماعية

(. عن الذات كادلسائل االجتماعية كالعمل كالسلع(. )األفكار) اآلراء . كآر. (ادلوضة كالعائلة كاالسًتاحة
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كما مفهـو ظلط احلياة إاّل انتماء اإلنساف إُف الطبقة االجتماعية أك نوع الشخصية كاالىتمامات ، كيتيح ظلط احلياة 
. بوضع كصف عاـ لنشاط اإلنساف كعبلقاتو ادلتبادلة مع ػليط بو

 نوع الشخصية كفكرة اإلنساف عن نفسو :
كىو تصور اإلنساف عن نفسو .  يستخدـ العديد من خرباء التسويق مفهومان آخر يرتبط أيضاه مع نوع الشخصية

كؽلكن مضموف ىذا ادلفهـو يف أف كل ما ؽلتلكو اإلنساف يعكس خصوصيتو . (أك اإلدراؾ الذايت) (ذاتو)
" .  قل ِف ماذا سبلك أقوؿ لَك  من أنت"كاستقبلليتو كيؤثر يف الوقت ذاتو على شخصيتو، كبعبارة أخرل ،

 
: العوامل النفسية -4

.   يتأثر سلوؾ ادلستهلك بعوامل نفسية ىي الدكافع، اإلدراؾ، التعلم كادلعتقدات كالعادات

 الدكافع :
من طبيعة اإلنساف أف يشعر بعدة حاجات يف الوقت ذاتو، كالبعض منها تكوف بيولوجية كمشركطة بأسباب "

كأّما احلاجات األخرل فتسمى نفسية . كينتمي إُف تلك احلاجات اجلوع كالعطش بشكل خاص. فيزيولوجية
كأغلب احلاجات من النوع الثاين ال تعترب قوية حبيث . كتكمن يف الرغبة يف االعًتاؼ كاالحًتاـ كالقرب الركحي

كعندما تصل احلاجة إُف مستول كاؼ من الشدة . تدفع اإلنساف للقياـ بأعماؿ مستعجلة ال ربتمل التأجيل
كالدكافع ىي احلاجة كصلت إُف ذلك ادلستول من الشدة حبيث ربفز اإلنساف على القياـ بعمل ما . تصبح دافعان 

 50."يكوف موجها لتلبيتها
: نظرية ماسلو للدكافع

يعتقد ماسلو أف حاجات اإلنساف تأخذ طابعا تدرغليا من األىم إُف األقل أعلية ، كيتم االنتقاؿ بينها دبجرد تلبية 
،حبيث كضع ماسلو حاجات اإلنساف  يف سلم ػلمل مخس  (تليها احلاجة حسب أعليتها)احلاجة األساسية 

 :مستويات كىي كاآليت

                                                 
 .185 -184ص، كوتلر كآخركف، ترمجة مازف نفاع، التسويق، مرجع سبق ذكره، ص50
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:  ادلصدر"      ماسلو "تدرج احلاجات حسب : 07الشكل رقم

1. PHILIPS KOTLER and GARY ARMSTRONG, principales of 
marketing,prentice hall_inc,7edition, p158,1996. 

 

من خبلؿ ما ىو مبُت يف سلم احلجات عند ماسلو، فإف حاجة  اإلنساف األساسية تكمن يف إشباع حاجاتو 
، كإف َف يتم إشباع ىذه احلاجة األساسية فبل يهتم إُف االنتقاؿ إُف إشباع  (احلاجة لؤلكل مثبل )الفزيولوجية 

. كيعترب ىذا السلم أداة مفيدة لفهم سلوؾ ادلستهلك. (كاحلاجة إُف االنتماء مثبل)حاجة أخرل أقل أعلية منها 
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 اإلدراؾ :
، (البصر، السمع، الشم كالذكؽ ) يتعرض كل فرد منا إُف كم ىائل من ادلعلومات يوميا بواسطة احلواس اخلمس 
. كلكن ؼلتلف كل فرد يف كيفية استقباؿ كإدراؾ كتنظيم كتفسَت ىذه ادلعلومات

 فاإلدراؾ ىو عملية اختيار كتنظيم كتفسَت الصور كادلعلومات ادلوجودة يف ذىن الفرد لتشكيل فكرة موضوعية عن 
. العاَف احمليط بو

 التعلم :
 51"يقصد بالتعلم التغَتات اليت ربدث يف سلوؾ ادلستهلك من جراء ذباربو كخرباتو عن ادلوقف"

كيعترب التعريف من كجهة النظر التسويقية كافة اإلجراءات كالعمليات ادلستمرة كادلنتظمة كادلقصودة إلعطاء "
كبناءان على ذلك ؽلكن أف يسعى اإلعبلف إُف .كإكساب األفراد ادلعرفة كادلعلومات اليت ػلتاجوهنا عند الشراء

، حبيث يدفع ادلستهلكُت إُف طلب 52"إكساب األفراد ادلعلومات كادلعلن عن السلع كاخلدمات ادلعلن  عنها
 اليت تساعد على ادلزيد من التعلم، فإذا كانت ىذه ستخداـ، كمن مث ؽلر دبرحلة التجريب كاالةاخلدـ كأ ةالسلع

 حاجات ادلستهلك ، أدل ذلك إُف تدعيم ىذه اخلربة اإلغلابية أشبعتاخلربة سارة أم أف السلعة أك اخلدمة 
 إُف احتماؿ تكرار شراء ادلستهلك لنفس السلعة أك شلا يؤدم ادلتَعلمة من خبلؿ اإلعبلف كالسلوؾ االستهبلكي، 

اخلدمة مستقببل كنشر معلومات إغلابية عنها لدل أصدقائو كأقاربو كأفراد مجاعاتو ادلرجعية، أما إذا كانت التجربة 
فاشلة كَف يتحقق اإلشباع ادلراد من اخلدمة أك السلعة ، فسيتخلى ادلستهلك عن اقتناع اخلدمة أك السلعة كتنعدـ 

 . ثقتو بادلنتج كيتم استبداذلا بأخرل
 

 ادلواقف كاالذباىات: 
يهتم خرباء التسويق بآراء الناس عن السلع كاخلدمات اليت تقدمها شركاهتم ذلك ألهنا، أم اآلراء، تؤثر بدكرىا 

على السلوؾ الشرائي ك إذا كانت بعض اآلراء سلبية باذباه ادلؤسسة أك ادلنتوج أك تعيق عملية الشراء ينبغي على 
 .خبَت التسويق أف يقـو حبملة دعائية للشركة لتغيَت تلك اآلراء

                                                 
51PHILIPS KOTLER and GARY ARMSTRONG, principales of marketing, 
op-cit,p1 57 . 

52
 .153  عبد احملسن سلماف الشافعي،اإلعبلف كسلوؾ ادلستهلك،رللة نابو للبحوث كالدراسات،جامعة بغداد، ص   
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 :اإلطػػػػار التطػػبيقي للدراسة

I.  التعريف دبؤسسة أكريدك
II. عادات ك أمناط استخداـ الفيس بوؾ 

III.  تأثري إشهار أكريدك عرب صفحة الفيس بوؾ
 على السلوؾ االستهالكي
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I. التعريف دبؤسسة أكريدك: 
 WATANIYA"الوطنية لبلتصاالت "ادلؤسسة العادلية للهاتف النقاؿ ىي االسم التجارم لشركة " أكريدك"

TELECOM ALGERIE"  كىي فرع لشركة الوطنية لبلتصاالت الكويتية اليت تشكل أحد أعضاء ،
كأكرب رلموعة شركات يف الكويت، تأسست الوطنية لبلتصاالت الكويتية بالشراكة مع بنك 

 . يف الكويت1999سنة " UNITED GULF BANK"اخلليج
أما الوطنية لبلتصاالت يف اجلزائر فهي أكؿ متعامل ملتيميديا يف اجلزائر، ربصلت على رخصة االستثمار يف 

 مرفقة خبدمات 24/08/2004يف " صلمة"، أطلقت عبلمتها التجارية 02/12/2003خدمات االتصاؿ 
ادللتيميديا اليت َف يعهدىا ادلواطن اجلزائرم من قبل، كعملت منذ ذلك احلُت على توسيع شبكتها كاليت بدأت 

 .بالواليات الكربل
 أطلقت 21/11/2013تَعمد صلمة على منح زبائنها يف اجلزائر خدمات عالية فيما ؼلص نوعية االتصاؿ، ففي 

الشركة عبلمتها التجارية أكريدك لتضع ربت تصرفهم استعماؿ أحدث التكنولوجيات يف عاَف االتصاؿ، كذلك 
 53.لبلوغ اذلدؼ األمسى لديها، كىو رضا ادلستهلك

كألّف اإلشهار من أىم السبل للتعريف بادلؤسسة كعرض سلتلف منتجاهتا كخدماهتا كخللق الصورة الطيبة عنها، فقد 
اعتمدت الشركة على اإلشهار االلكًتكين عرب مواقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ كحسب آخر اإلحصائيات 

 أعلى ، ربتل ادلؤسسة ادلرتبة التاسعة من ادلراتب العشر األكُف للصفحات العامة اليت تلقى54Social Bakersلػ 
 .نسب مشاىدة يف اجلزائر، كأكؿ صفحة فيما ؼلص سوؽ التجارم للهاتف النقاؿ

تعد الصفحات االشهارية عرب موقع الفايس بوؾ من األشكاؿ احلديثة لئلشهار االلكًتكين حبيث تقـو ادلؤسسة 
بإنشاء صفحة على ادلوقع كباستخداـ معطياهتا الشخصية اليت سبكن ادلنِتج من الوصوؿ إُف األىداؼ ادلسطرة، 

 .كلتنجح يف نشاطها التسويقي
 

 
 
 

                                                 
53WWW.OOREDOO.DZ le11/01/2015. 
54www.socialbakers.com  08/03/2015مت مراجعتها يف 

http://www.ooredoo.dz/
http://www.socialbakers.com/
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 حسب ادلستول ادلعيشي العينة توزيع ديثل(: 02)جدكؿ

 
 

 
 
 
 

 
 

 
متغَت ادلستول ادلعيشي، يتبُت لنا من  بيانات فحص خبلؿ من ادلدركسة، العينة أعبله خصائص ؽلثل اجلدكؿ

أغلبية ادلبحوثُت كانت إجابتهم بػ أف ادلستول ادلعيشي لديهم متوسط حبيث بلغت : خبلؿ البيانات يف اجلدكؿ أف
 بادلائة،  تلتها نسبة ادلبحوثُت اليت كانت إجابتهم بأف ادلستول ادلعيشي لديهم جيد كبلغت 71.6نسبة ذلك 

 بادلائة، لتأيت نسبة ادلبحوثُت الذين أجابوا بأف ادلستول ادلعيشي لديهم ضعيف حبيث بلغت 23.5نسبتهم 
 . بادلائة2.9نسبتهم  

II. عادات ك أمناط استخداـ الفايس بوؾ: 
 "الفايس بوؾ" دلوقع ادلبحوثني استخداـ ديثل مدة(: 03)جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلستول ادلعيشي النسبة ادلئوية التكرار
 إجابةبدكف  2.0 4

 جيد 23.5 48
 ضعيف 2.9 6

 متوسط 71.6 146
 اجملموع 100.0 204

 1س التكرار النسبة ادلئوية
 سنة1أقل من  19 9.3 

  سنة4 اىل1من  89 43.6
 سنة5 من أكثر 94 46.1

 إجابةبدكف  2 1
 اجملموع 204 100.0
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: إُف اجلدكؿ نتائج ،كتشَت"الفايس بوؾ" االجتماعي التواصل دلوقع العينة أفراد استخداـ مدة أعبله اجلدكؿ ثلمي
 حبيث بلغت نسبة الفئة  سنة4 اُف1من  سنوات، كفئة من يستخدـ 5تقارب فئة من يستخدـ ادلوقع ألكثر من 

 1 بادلائة منذ أقل من 9.3يستخدمو  حُت ، يفللفئة الثانيةبادلائة  43.6  بادلائة،يليهم46.1األكُف بػ
 فتح أبواب استخداماتو دلختلف "الفايس بوؾ" االجتماعي التواصلكلتفسَت نتائج اجلدكؿ صلد أّف ادلوقع .سنة

 سنة عند أفراد العينة 5استخداـ ادلوقع ألكثر من سبب ارتفاع نسبة  إرجاع كؽلكن، 2006األفراد منذ سنة 
 ألسباب جيوسياسية، كيف 2010خاصة الذكور، ألف انتشار استخداـ ادلوقع يف ادلنطقة العربية كاف مع سنة 

 .السنوات األخَتة تنوعت استخدامات ادلوقع يف الصدارة صلد األعماؿ التجارية كغَتىا
 حسب متغري اجلنس كالسن" الفايس بوؾ" دلوقع ادلبحوثني استخداـ ديثل مدة(: 04)جدكؿ

 

 
 7.81= اجلدكلية²كا                      3                        درجة حرية 32.92= احملسوبة²كا

حسب متغَت اجلنس " الفايس بوؾ" االجتماعي التواصل دلوقع العينة أفراد استخداـ مدة أعبله اجلدكؿ ؽلثل
 سنة يستخدموف الفايس 36 ك26أّف أغلبية الذكور الذين تًتاكح أعمارىم بُت  إُف اجلدكؿ نتائج كالسن،كتشَت

 بادلائة، يف حُت تستخدـ  اإلناث من نفس الفئة العمرية ادلوقع بنسبة 36.8 بنسبة  سنوات5بوؾ ألكثر من 
.   سنوات4 إُف 1 سنة تستخدـ ادلوقع من 25 ك15 بادلائة من اإلناث بُت47.7، بادلقابل صلد أّف 10.5

اجملموع  ب إج إ ب إج ذ 37من إ 26من إ 15من إ  السن كاجلنس 37من ذ 26من ذ 15من ذ 
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% 

1 15.
2% 

31 11.8
% 

57 5.4
% 

 اجملموع 11
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 كدبختلف الفئات العمرية كاإلناث الذكور بُت إحصائية داللة ذات فركؽ ىنالك  ، أف²كا اختبار يؤكده ما كىو
( 32.92) احملسوبة ²جاءت أقل من  كا (7.81) اجلدكلية ²قيمة كا" يف اإلقباؿ على استخداـ ادلوقع حبيث أف

. 3 كدرجة حرية 0.05عند مستول ثقة 
كيفّسر تزايد نسب اإلقباؿ على ادلوقع بفضل اخلدمات كالتطبيقات اليت ؽلنحها الفايس بوؾ دلستخدميو، كما 
أظهرت بعض الدراسات السابقة عن موقع الفايس بوؾ، أنو حىت استخداـ ادلوقع أصبح يشّكل مصدر من 

مصادر الضغوط النفسية كاالجتماعية على األفراد، حبيث أّف الفرد الغَت منتمي إُف شبكة التواصل االجتماعي 
كلثقافة التواصل عرب الفايس بوؾ قد يتعرض للنقد من طرؼ األصدقاء أك الرفاؽ، لعدـ مواكبتو لسليلة التحوالت 

 التكنولوجية فيضطر إُف استخداـ 
 55.ادلوقع

 حسب متغري اجلنس كالسن" الفايس بوؾ" دلوقع ادلبحوثني استخداـ  مدة(:8)الشكل
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
 .ص356 إيناس زلمود عبد هللا،الفايس بوؾ ميداف جديد للتفاعل االجتماعي،مرجع سبق ذكره، 55

5.30%26.30%26.30%26.30%
0% 15.80% 0%12.50%

19.30%2.30%
47.70%

15.90%1.10%
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20%

36.80%

3.40%

26.30%

10.50%1.10%
1.10%0.00%
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26 
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بدكف 
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 سنة 5أكثر من 
 سنة 4إُف  1من

 سنة 1أقل من 
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 "الفايس بوؾ" دلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ الوقت يبني(: 05)جدكؿ
 
 
 

 
 
 

 
 

 أغلبهم بأف كنبلحظ العينة، ألفراد بالنسبة يومي بشكل "الفايس بوؾ"  موقع عددساعاتاستخداـ05يبيناجلدكؿ
 6 بادلائة أكثر من 26يقضي حُت يف بادلائة، 64.7بنسبة كذلك كقعاَف يف تصفح  ساعة5 إُف 1يقضوف من 

 . ساعة1 بادلائة أقل من 8.3يستغرؽ فيما،  الفايس بوؾ استخداـ يفساعة 
 ساعات إُف ما 6 كقد يرجع سبب ارتفاع معدؿ استخداـ موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ ألكثر من 

ؽلنحو ادلوقع من تنوع يف االستخدامات كتشارؾ يف اآلراء كاألفكار كالدردشة، كمشاركة الصور كالفيديو، إُف 
 . جانب استخداماتو للًتفيو كالتسلية ككذا استخداماتو الدعائية كالتسويقية

الفايس بوؾ" دلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ الوقت(:09)الشكل

 
 

8%

65%

26%

1%
 بدكف اجابة ساعة 6أكثر من  ساعة 5اُف  1من  ساعة1أقل من 

 2س التكرار النسبة ادلئوية
 ساعة1أقل من  17 8.3 

  ساعة5 اىل 1من  132 64.7
  ساعة6أكثر من  53 26
 بدكف اجابة 2 1

 اجملموع 204 100.0
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  الفايس بوؾ حسب متغري اجلنسدلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ الوقت يبني(:06)دكؿاجل
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 7.81= اجلدكلية²كا                      3                    درجة حرية 3.89= احملسوبة²كا
 يقضوفأفراد العينة أف  النتائج ،كتبُت"الفايس بوؾ" الوقتالذييستغرقهالذكوركاإلناثفياستخداـ06يوضح اجلدكؿ رقم

 ناث بادلائة من اإل%32.8:  أف اجلدكؿ نتائج تبُت ،حيث "الفايس بوؾ" استخداـ يف متقاربة  تاكؽأ
 من نفسذكور  بادلائة %31.9نسبة قضي محُت  ساعة، ،يف5 ساعة إُف 1يستخدموف موقع الفايس بوؾ من 

ألقل  ادلوقع كفستخدـمن مأّما . من اإلناث%11.8مقابل ك%14.2 بػ ساعة6أكثر من  كيقضي الذكور الفًتة، ،
 . من اإلناث بادلائة%5.4 بادلائة ك%2.9بػ الذكور ساعة، صلد1من 
 يف ادلستغرؽ الوقتكاإلناث  الذكور بُت إحصائية داللة ذات فركؽق ال توجد  ، أف²كا اختبار يؤكده ما كىو

عند  (3.89) احملسوبة ² من  كاكربجاءت أ (7.81) اجلدكلية ²قيمة كا" حبيث أف،  "الفايس بوؾ" استخداـ
. 3 كدرجة حرية 0.05مستول ثقة 

 
 
 
 
 
 

 

ذكر  اجملموع                       أنثى 
اجلنس  

                          
 2س

 ت ف
ف  ت  ف  ت 

 ساعة1أقل من  11 5.4% 6 2.9%  17 8.3% 
  ساعة5 اىل 1من  67 32.8% 65 31.9%  132 64.7%
  ساعة6أكثر من  24 11.8% 29 14.2%  53 26.0%
 بدكف اجابة 2 1.0% 0 0%.  2 1.0%
100.0

% 
 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204



77 
 

 
  الفايس بوؾ حسب متغري اجلنسدلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ الوقت(:10)الشكل

 
 

  الفايس بوؾ حسب متغري السندلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ الوقت يبني(:07)دكؿاجل
 

ب إج  اجملموع  السن    37من  26من  15من 
                        

ف  ت ف 2س ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
 8.3

% 
17  .0% 0 4.4

% 
 ساعة1أقل من  1 5%. 7 3.4% 9

64.7
% 

132  1.0
% 

2 31.9
% 

  ساعة5 اىل 1من  8 3.9% 57 27.9% 65

26.0
% 

53  .5% 1 13.7
% 

  ساعة6أكثر من  7 3.4% 17 8.3% 28

1.0
% 

2  .0% 0 1.0
% 

 بدكف اجابة 0 0%. 0 0%. 2

100.
0% 

204  1.5
% 

3 51.0
% 

 اجملموع 16 7.8% 81 39.7% 104
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 ساعة 6أكثر من 
 ساعة 5اُف  1من 

 ساعة1أقل من 
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 مقارنة "الفايس بوؾ" دلوقعتصفحا سنةأكثر25ك15أنأفرادالعينةالذينتًتاكحأعمارعلبُت:07يبلحظادلتأمللنتائجاجلدكؿ
 %27.9 ساعة،مقابل5إُف1منهممن %31.9 يستغرؽ األخرل،حيث العمرية بالفئات

 اجلدكؿ أيضا نتائج كتشَت .سنة37 من  بالنسبة ألكثر%3.9ك سنة 36 ك26منأفرادالعينةالذينتًتاكحأعمارعلبُت
نفس الفئة، الذين تًتاكح أعمارىم بُت  ىم للموقع استخداما األقل الفئات أف إُف

، لتليهم فئة 35 ك26الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت%3.4ساعة ك من أقل  منهم%4.4سنةحيثيستغرؽ25ك15
. 0%5. فما فوؽ بػ 36من 
 بنسبة ادلوقع استخداـ يف سنة 25 ك 15 بُت فأغلبيتهم  ساعة6أكثر من  يستغرقوف ادلبحوثُت الذين أّما

.  للفئة الثالثة%3.4 مث%8.3 بػػ 35ك26  تليهم فئة 13.7%
 كاصلالت موقع على تعرضان  سنة أكثر 25 ك 15 بُت الفئة أف اجلدكؿ نتائج  نبلحظ من خبلؿ

 .ساعةمقارنةببقيةالفئاتالعمرية5ساعة إُف 1أغلبهم ما بُت  اجللوس نظر"الفايس بوؾ"االجتماعي
  الفايس بوؾ حسب متغري السندلوقع العينة أفراد استخداـ يف ادلستغرؽ(:11)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

4.40% 3.40% 0.50%

31.90% 27.90%

3.90%

13.70%
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0.00%
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العينة  أفراد لدل "الفايس بوؾ"  موقع الستخداـ ادلفضلة الفًتاتيبني (:08)دكؿاجل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 منتصف إُف السادسة الساعة من ليبل "الفايس بوؾ"  استخداـ يفضلوف العينة أفراد أغلبية أف اجلدكؿ نتائجتبُت 
 .صباحا % 4.4ك مساءا، استخدامو منهم % 24.0يفضل حُت ،يف71.6%  بنسبة كذلك الليل

كبّرر ذلك ادلبحوثُت من خبلؿ أف الفًتة الليلية تعترب فًتة راحة كخاصة فًتة انتهاء من العمل كاألشغاؿ اليومية، 
 ليبل بتصفح ادلبحوثُت دلواقعهم الشخصية يف الفايس بوؾ،كالتواصل مع األصدقاء 00 إُف 6فتسنح ذلم الفًتة من 

كصلد نسبة قليلة من أفراد العينة تفضل استخداـ ادلوقع صباحا، خاصة شلن .كمعرفة آخر األحداث كادلستجدات
 .تكوف الشبكة متاحة ذلم يف العمل

  حسب متغري اجلنسالعينة أفراد لدل "الفايس بوؾ"  موقع الستخداـ ادلفضلة الفًتاتيبني (:09)دكؿاجل
 5.99=  اجلدكلية ²كا               2=درجة حرية                  5.95=  احملسوبة²كا

 النتائج العينة،كتوضح كإناث لذكور بالنسبة "الفايس بوؾ" الستخداـ ادلفضلة األكقات يوضح 09ؿ رقم اجلدك
 الذكور نسبة بلغت حيث اإلناث نسبة من أكثر ليبل ادلوقع استخداـ إُف ؽليلوف الذين الذكور نسبة بأف

 ادلسائية الفًتة يف "لفيسبوؾؿ" استخداما أكثر العينة إناث بأف صلد حُت يف.اإلناث من%33.8مقابل37.7%

 الفًتات ادلفضلة التكرار النسبة ادلئوية 
-01)صباحا 9 4.4 

 (سا12
 13)  مساءا 49 24.0

 (سا18
 (سا00 18)ليال 146 71.6

 اجملموع 204 100.0

ذكر  اجملموع  أنثى 

 3اجلنس س
   

 ت ف ت ف ت ف
 (سا12-01)صباحا 3 1.5% 6 2.9%  9 4.4% 

 (سا18 13)مساءا 32 15.7% 17 8.3%  49 24.0%
 (سا00 18)ليبل 69 33.8% 77 37.7%  146 71.6%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%
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 نبلحظ، أّما يف الفًتة الصباحية %8.3الفًتة بنسبة نفس يف يستخدمونو الذين بالذكور مقارنة، %15.7 بنسبة
 نفس يف استخدامو يفضلوف الذين اإلناث من%1.5بنسبة مقارنة%2.9بنسبة للموقع استخداما أكثر الذكور بأف

 .الفًتة
ما ؽلكن مبلحظتو من النتائج أهنا متقاربة نوعا ما يف الفًتة ادلفضلة عند كبل اجلنسُت ، فقد يفضل الذكور الليل 

ألنو أكثر الفًتات اليت ؽلكن أف يبقوا فيها بالبيت مقارنة مع باقي الفًتات، يف حُت قد يفضل الذكور اخلركج مع 
 .األصدقاء كغَتىا من األعماؿ يف الفًتة ادلسائية

 ادلفضلة األكقاتيف كاإلناث  الذكور بُت إحصائية داللة ذات فركؽق ال توجد ، أف²كا اختبار يؤكده ما كىو
عند  (5.95) احملسوبة ² من  كاكربجاءت أ (5.99) اجلدكلية ²قيمة كا" حبيث أف،  "الفايس بوؾ" الستخداـ

. 2 كدرجة حرية 0.05مستول ثقة 
  حسب متغري اجلنسالعينة أفراد لدل "الفايس بوؾ"  موقع الستخداـ ادلفضلة الفًتات(:12)الشكل
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 السن متغري حسب "الفايس بوؾ" الستخداـ ادلفضلة األكقات يبني(:10)دكؿاجل
 

 

بدكف اجابة  اجملموع  السن                       37من  26من  15من 
ف  ت ف 3س ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 

 4.4
% 

9  .0% 0 1.5% 3 2.9
% 

-01)صباحا 0 0%. 6
 (سا12

24.
0% 

49  .0% 0 13.2
% 

27 6.9
% 

14 3.9
% 

 13)مساءا 8
 (سا18

71.
6% 

14
6 

 1.5% 3 36.3
% 

74 29.9
% 

61 3.9
% 

 18 )ليبل 8
 (سا00

          
100.
0% 

20
4 

 1.5% 3 51.0
% 

10
4 

39.7
% 

81 7.8
% 

 اجملموع 16

 
 12.59=  اجلدكلية ²كا6=درجة حرية 11.48               =  احملسوبة²كا

 25 ك 15 يث مثّلت الفئة بُت بحليبل، ادلوقع استخداـ يفضلوف ادلبحوثُت أّف أغلبية، 10جلدكؿنبلحظمنخبلال
 للمبحوثُت %3.9 سنة،مقابل 36 ك 26  بُتأعمارىمتًتاكح  دلن بالنسبة%29.9  ك%36.3أكرب نسبة بػ

 .سنة 37 من أكثر
 سنة25ك15بُت العمرية للفئة بالنسبة خاصة تفضيبلت أفراد العينة حيث من الثانية ىي ادلسائية الفًتة كتأيت
. %3.9بنسبة فما فوؽ سنة 37 مث الفئة من %6.9 سنةبنسبة35ك26الفئة الثانيةبُت  تليها،%13.2بنسبة

 الفًتة يف يفضلوف استخداـ ادلوقع سنة36 ك 26 بُت العينة من أفراد%2.9أيضا أفّ  اجلدكؿ  كُتظهر نتائج
 سنة 37سنة، كال يفضل أفراد العينة أكثر من  25 ك 15 بُتمن تًتاكح أعمارىم  %1.5 مقارنةبػ الصباحية

 .استخداـ ادلوقع يف الفًتة الصباحية
 ادلفضلة ألكقاتبالنسبة ؿ سلتلف الفئات العمرية،بُت إحصائية داللة ذات فركؽق ال توجد  ، أف²كا اختبار يؤكد

( 11.48) احملسوبة ² من  كاكربجاءت أ (12.59) اجلدكلية ²قيمة كا" حبيث أف،  "الفايس بوؾ" الستخداـ
. 6 كدرجة حرية 0.05عند مستول ثقة 
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 الفئات دلختلف بالنسبة الفراغ كفقا لفًتات الدراسة كالعمل كألكقات عادة االستخداـ تفضيبلت كتأيت
أفرادىا مرتبطُت بالدراسة أك العمل فنجد تفضيبلهتم  يكوف قد كالثانية األكُف العمرية الفئة يف العمرية،فمثبل

 . تكوف بالليلستخداـ ادلوقعال
السن  متغري حسب "الفايس بوؾ" الستخداـ ادلفضلة األكقات يبني(:13)الشكل

 
 "الفايس بوؾ"  موقع العينة أفراد استخداـ أماكنيوضح :(11)جدكؿ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 تليها ، 94.6بنسبة ادلنزؿ من "الفايس بوؾ" دلوقع يدخلوف العينة أفراد أغلبية أف أعبله اجلدكؿ نتائج تبُت
 من % 0.5كلعملمنا %1.0مث االنًتنيت كمن اذلاتف احملموؿ مقهى من للموقع يدخلوف من  %1.5نسبة

 .اجلامعة

13.20% 6.90% 3.90%

36.30%
29.90%

3.90%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

 37من  26من  15من 

  18)ليبل 
 (سا00

  13)مساءا
 (سا18

-01)صباحا
 (سا12

 4س التكرار النسبة ادلئوية
 يف البيت 193 94.6 

 يف اجلامعة 1 5.
 يف مقهى 3 1.5
 األنًتنت 2 1.0
 العمل 3 1.5
 اذلاتف احملموؿ  2 1.0
 100.0 204 اجملموع
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     لػػ2012كؽلكن تفسَت نتائج اجلدكؿ بتزايد عدد مستخدمي االنًتنت يف اجلزائر، حبيث يف آخر اإلحصائيات 
Internet word stast 4يف الوقت الذم كاف فيو  مبليُت مستخدـ5ذباكز عدد مستخدمي الشبكة 

 2011.56مبليُت مستخدـ لبلنًتنت سنة
كحسب اإلحصائيات دلوقع اتصاالت اجلزائر عرب االنًتنت، فقد عرؼ ارتفاع نسبة توفر االنًتنت يف ادلنازؿ 

 2013.57 بادلائة يف 20 إُف 2005 بادلائة سنة 1باجلزائر من 
  حسب متغري ادلستول ادلعيشي"للفيس بوؾ" أفرادالعينة استخداـ يبني أماكن(:12)جدكؿ 

 

ب إج  اجملموع  جيد  ضعيف  ادلستول ادلعيشي                  طمتوس
 ت ف ت ف ت ف ت ف    4س

 94.6
% 

193  2.0
% 

4 22.5
% 

 يف البيت 138 67.6% 5 2.5% 46

 يف اجلامعة 0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%.  1 5%.
 يف مقهى األنًتنت 3 1.5% 0 0%. 0 0%. 0 0%.  3 1.5%

 العمل 2 1.0% 0 0%. 0 0%. 0 0%.  2 1.0%

 اذلاتف احملموؿ 3 1.5% 0 0%. 0 0%. 0 0%.  3 1.5%

 بدكف اجابة 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%.  2 1.0%
100.0

% 
204  2.0

% 
4 23.5

% 
 اجملموع 146 71.6% 6 2.9% 48

العينة كالذين يستخدموف ادلوقع بالبيت كانت منطقية، كوهنم يتمتعوف  أفراد أغلبية أف نتائج اجلدكؿ نتائج تبُت
 تليها الفئة اليت تتمتع دبستول معيشي جيد بنسبة %67.6دبستول معيشي متوسط حبيث بلغت نسبتهم بػ

 منهم بالضعيف، كؽلكن تفسَت ذلك باشًتاكاهتم مع اجلَتاف يف %2.0، يف حُت كانت إجابات 22.5%
 . من ادلبحوثُت من يتحفظوف عن اإلجابة على السؤاؿ%1.0الشبكة، مث تأيت نسبة 

 
 

                                                 
 .161 فضيل دليو، تاريخ كسائل االعبلـ كاالتصاؿ، مرجع سبق ذكره، ص 56

57http://www.algerietelecom.dz/ 
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 ؟"الفايس بوؾ" أفرادالعينةأماكناستخداـيبني اإلجابة على السؤاؿ على أم أساس يفضل : (13)جدكؿ 

 
 

العينة كالذين يستخدموف ادلوقع بالبيت كانت تعليبلهتم بأف البيت  أفراد أغلبية أف نتائج أعبله اجلدكؿ نتائج تبُت
ادلكاف الوحيد الذم يوفر ذلم الراحة كاالستقبللية كعدـ اإلزعاج، كالًتكيز يف أعماذلم كمنهم من يفضل استخداـ 

 من يفضلوف استخداـ الشبكة %27.9 تليها نسبة ادلبحوثُت ،%35.8مثّلت نسبتهم حبيث الشبكة لوحده 
بالبيت جملرد أف الشبكة متوفرة يف ادلنزؿ فبل ػلتاج للذىاب إُف مقهى االنًتنت أك غَتىا من األماكن، مث نسبة من 

. %11.8ؼلتار ادلنزؿ دلؤل أكقات الفراغ  كاالنشغاؿ بأمور اليت يهتم هبا بػ
 .ىي متقاربةباقي األماكن ؼنسب أّما 

 
 

 
 

 

 اجملموع
الراحة  اخلصوصية  بدكف اجابة 

متوفر يف 
البيت 

الستثمار 
كقت 
الفراغ 

عاطل عن 
العمل 

ماكثة يف 
البيت 

كدلاذا 
                                        

ف  ت ف 4س ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
 94.6

% 
1
9
3 

 35.8
% 

73 6.9
% 

14 9.8
% 

20 27.9
% 

57 11.
8% 

24 1.5
% 

3 1.0
% 

 يف البيت 2

 يف اجلامعة 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%.  1 5%.
1.5% 3  .0% 0 .0% 0 1.0

% 
يف مقهى  0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 2

 األنًتنت
 العمل 0 0%. 0 0%. 0 0%. 2 1.0% 0 0%. 0 0%. 0 0%.  2 1.0%
 اذلاتف احملموؿ 0 0%. 0 0%. 0 0%. 2 1.0% 0 0%. 0 0%. 1 5%.  3 1.5%
1.0% 2  .0% 0 .0% 0 1.0

% 
 بدكف اجابة 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0.% 2

100.
0% 

20
4 

 36.3
% 

74 7.4
% 

15 11.
3% 

23 30.9
% 

63 11.
8% 

24 1.5
% 

3 1.0
% 

 اجملموع 2
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 الفايس بوؾ" استخداـ أماكن العينة أفرادالسؤاؿ على أم أساس يفضل ديثل إجابة :(14)الشكل

 
 

 "الفايس بوؾ" العينة أفراد يستخدـ من يبني مع(:14)جدكؿ 
 

 5س التكرار النسبة ادلئوية
 لوحدؾ 146 71.6 

 مع العائلة 24 11.8
 الكل 26 12.7
 بدكف اجابة 8 3.9

 اجملموع 204 100.0
 

 

 كذلك لوحدىم "الفايس بوؾ"موقع  يستخدموف العينة أفراد أغلبية أف14 اجلدكؿ خبلؿ نتائج من يبدك
 العائلة أيضا،  احد أفرادكأ األصدقاء  أحديستخداـ ادلوقع لوحده،مع12.7نسبة تليها%71.6.بنسبة

 .أحد أفراد العائلةمع من يستخدموف الفايس بوؾ 11.8%ك
 موقع الفايس بوؾ موقع شخصي كػلول على معلومات كفيعتربأفراد العينة  النتائج إُف أف تفسَت كؽلكن

 . كاذلواتف الذكيةكاىتمامات ادلستخدـ فقط،باإلضافة إُف انتشار استخدامات احلواسيب الشخصية
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 ساجلن متغري حسب "الفايس بوؾ" العينة أفراد يستخدـ من يبني مع(: 15)جدكؿ
ذكر  اجملموع أنثى  اجلنس  

 
 ت ف ت ف ت ف 5س

 لوحدؾ 76 37.3% 70 34.3% 146  71.6% 
 مع العائلة 12 5.9% 12 5.9% 24  11.8%
 الكل 12 5.9% 14 6.9% 26  12.7%
 بدكف اجابة 4 2.0% 4 2.0% 8  3.9%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0% 204  100.0%
 
 9.49= اجلدكلية²كا            4=                       درجة حرية1.41=  احملسوبة ²كا
  

 "الفايس بوؾ" موقع يفضلوف استخداـ كإناث ذكور العينة أفراد أغلبية أف ( 15 ) اجلدكؿ خبلؿ نتائج من يبدك
كىذا ما يؤكده  اختبار .  من ذكور%34.3يها ؿ إناث ت%37.3اجلدكؿ أف نسبة  نتائج لوحدىم، حبيث تبُت

 ²كا احملسوبة أقل من ² كا، بعدـ كجود فركقان ذات داللة إحصائية بُت تفضيبلت الذكور كاإلناث فقد كانت²كا
  .0.05 كمستول ثقة 4اجلدكلية عند درجة حرية 

 %5.9 أفراد العائلة مقابل  أحد من الذكور مشاركتهم تصفح ادلوقع مع أحد األصدقاء أك%6.9يف حُت يفضل 
. من اإلناث

.  بادلائة5.9بنسبة   العائلةأفراد أحد يتفق كبل اجلنسُت على استخدامو معك
، العتقادىم أف إنشاء صفحة عرب نبلحظ من خبلؿ النتائج أف اإلناث يتفقن أكثر على التصفح الفردم للموقع

 كجاءت موقع الفايس بوؾ يعد من األمور الشخصية كاخلاصة، كال ؽلكن اجللوس كمشاركة أحد عند تصفح ادلوقع،
 كما كاف تفضيل الذكور دلشاركة التصفح مع أحد األصدقاء أكأحد أفراد العائلة ،نسبة الذكور مقاربة لذلك

 .ىتمامات مع األصدقاءااللتقارب خاصة الرتياحهم لذلك كلرغبتهم يف ادلشاركة ك
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 "لفيس بوؾؿ" العينة أفراد استخداـ دكافع(: 16)جدكؿ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

للتواصل  ىو الدافع،العينة دلوقع الفايس بوؾ أفراد دكافع استخداـ أّف أكرب لنا يتبُت16اجلدكؿ نتائج إُف بالنظر
 بنسبة الدافع للبحث كاحلصوؿ على األخبار كادلعلومات ،يليها 39.7%كالدردشة مع األصدقاء كذلك بنسبة

تليها، مث الدافع للمشاركة يف النشاطات كاجملموعات  % 11.8 ،أما بعدىا يأيت الدافع للًتفيو كالتسلية% 38.7
. % 1.5الفيديو عرب ادلوقع يف األخَتبنسبة الدافع دلشاركة الصور ،  كيأيت % 6.4 بنسبة االفًتاضية

يعترب الغرض الرئيسي من استخداـ الفايس بوؾ التواصل مع األصدقاء كاألقارب كالتّعرؼ على أصدقاء جدد 
ذبمعهم نفس االىتمامات، كىذا ما نبلحظو من خبلؿ النتائج، فقد أّكد ادلبحوثُت عن الدافع كراء استخدامهم 
للموقع كالتسجيل فيو، فنجد أّف التواصل كالدردشة مع األصدقاء، كالبحث عن ادلعلومات كمعرفة ادلستجدات يف 

 .أكُف ادلراتب
 
 
 
 
 
 
 

 

 5س التكرار النسبة ادلئوية
 للتواصل كالدردشة مع األصدقاء 81 39.7 

 دلشاركة الصور كالفيديو 3 1.5
 للمشاركة يف النشاطات كاجملموعات 13 6.4

للبحث كاحلصوؿ على األخبار  79 38.7
 كادلعلومات

 للًتفيو كالتسلية 24 11.8
 الكل 1 5.

 بدكف اجابة 3 1.5
 اجملموع 204 100.0
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متغرياجلنس  حسب "الفايس بوؾ" دلوقع العينة أفراد استخداـ دكافع(: 17)جدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.59= اجلدكلية²كا            6=                    درجة حرية15.22=  احملسوبة ²كا

من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يتبُت لنا دكافع استخداـ موقع الفايس بوؾ حسب ذكور كإناث العينة، صلد أّف  نسبة 
 ،بادلقابل مع اإلناث  قّدرت %23.5الذكور من يتصفحوف ادلوقع للتواصل كالدردشة مع األصدقاء أعلى بنسبة 

. %16.2بػ
مقابل %20.1عن دافع البحث عن ادلعلومات كاألخبار صلد نسبة اإلناث تفوؽ نسبة الذكور حبيث قّدرت بػ أّما

 .عند الذكور18.6%
  عدد يف حُت صلد،%9.8 أنثى بنسبة 20تلتها نسبة اإلناث من يستخدمن ادلوقع حبثان عن التسلية كالًتفيو 

لتأيت بعدىا نسبة الذكور من يستخدموف ادلوقع .  من رلموع النسبة بادلائة فقط%2.0 مثّلت نسبتهم4الذكور 
. %2.9 مث اإلناث بػ%3.4بدافع ادلشاركة يف النشاطات كاجملموعات بنسبة 

 أّف ىنالك فركقا ذات داللة إحصائية بُت دكافع االستخداـ بُت ذكور كإناث أفراد العينة، حيث  ²كاكتبُت نتائج 
 اجلدكلية كبالتاِف ²كا قد فاقت 0.05 كمستول ثقة 6 عند درجة حرية 15.22 احملسوبة كاليت بلغت  ²كاأف 

 .توجد فوارؽ يف دكافع استخدامات موقع الفايس بوؾ بُت الذكور كاإلناث
 

 

ذكر  اجملموع  أنثى 
 ت ف ت ف ت ف 6اجلنس س

 للتواصل كالدردشة مع األصدقاء 33 16.2% 48 23.5% 81  39.7% 
 دلشاركة الصور كالفيديو 1 5%. 2 1.0% 3  1.5%
 للمشاركة يف النشاطات كاجملموعات 6 2.9% 7 3.4% 13  6.4%

للبحث كاحلصوؿ على األخبار  41 20.1% 38 18.6% 79  38.7%
 كادلعلومات

 للًتفيو كالتسلية 20 9.8% 4 2.0% 24  11.8%
 الكل 1 5%. 0 0%. 1  5%.

 بدكف اجابة 2 1.0% 1 5%. 3  1.5%
100.0

% 
20
4 
 اجملموع 104 51.0% 100 49.0% 
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 اجلنس متغري حسب "الفايس بوؾ" دلوقع العينة أفراد استخداـ دكافع(:15)الشكل

 
 السن متغري حسب "للفيس بوؾ" العينة أفراد استخداـ دكافع(: 18)جدكؿ

 37من  26من  15من  ب إج اجملموع 
 ت ف ت ف ت ف ت ف ت ف 6سالسن

 39.7%  81 1.0% 2 20.1
% 

41 14.2
% 

للتواصل كالدردشة مع  9 4.4% 29
 األصدقاء

 دلشاركة الصور كالفيديو 0 0%. 2 1.0% 1 5%. 0 0%. 3  1.5%
للمشاركة يف النشاطات  2 1.0% 5 2.5% 5 2.5% 1 5%. 13  6.4%

 كاجملموعات
38.7%  79 .0% 0 18.1

% 
37 18.6

% 
للبحث كاحلصوؿ على  4 2.0% 38

 األخبار كادلعلومات
 للًتفيو كالتسلية 0 0%. 6 2.9% 18 8.8% 0 0%. 24  11.8%

 الكل 0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%. 1  5%.
 بدكف اجابة 1 5%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 3  1.5%
100.0

% 
204  1.5% 3 51.0

% 
104 39.7

% 
 اجملموع 16 7.8% 81

 

16.20% 23.50%
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 ذكر أنثى

 بدكف اجابة

 الكل

 للًتفيو كالتسلية

 للبحث كاحلصوؿ على األخبار كادلعلومات

 للمشاركة يف النشاطات كاجملموعات

 دلشاركة الصور كالفيديو

 للتواصل كالدردشة مع األصدقاء
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 28.87= اجلدكلية²كا            18=                   درجة حرية21.31=  احملسوبة ²كا

من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يتبُت لنا دكافع استخداـ موقع الفايس بوؾ حسب الفئات العمرية لعينة البحث، يتبُت 
، %20.1لنا أكثر الفئات اليت تبحث عن التواصل كالدردشة عرب ادلوقع ىي الفئة العمرية األكُف قدرت نسبتها بػ

. %4.4 فما فوؽ بػ37 مث من %14.2تلتها الفئة العمرية الثانية بػ
كما تظهر لنا النتائج أف أفراد العينة ال يفضلوف مشاركة الصور كالفيديو بقدر ما يفضلوف ادلشاركة يف النشاطات 

 بادلائة من 1.5كاجملموعات، حبيث قدرت نسبة أفراد العينة من يستخدموف ادلوقع لغرض تبادؿ الصور كالفيديو بػ
.  بادلائة من رلموع النسبة6.4رلموع النسبة،أما الثانية فقدرت بػ

 تلتها %18.6تبُت لنا النتائج أيضا أف الفئة العمرية الثانية تستخدـ ادلوقع للبحث عن ادلعلومات كاألخبار بنسبة 
. %2.0، يف األخَت الفئة الثالثة بنسبة %18.1 سنة بػ25 ك15الفئة العمرية ما بُت 

 سنة الفئات 25 إُف 15أما عن دافع التسلية كالًتفيو جاء يف ادلرتبة الثالثة حبيث تفوؽ نسبة ادلبحوثُت من 
.  بادلائة2.9 تلتها نسبة الفئة الثانية بػ%8.8األخرل ككانت نسبتهم 

 أّف ال يوجد فركقا ذات داللة إحصائية بُت دكافع االستخداـ بُت الفئات العمرية ألفراد العينة،  ²كاكتبُت نتائج 
 0.05 كمستول ثقة 18 عند درجة حرية 21.31 احملسوبة كاليت بلغت  ² كا اجلدكليةقد فاقت ²كاحبيث أف 

 . كبالتاِف ال توجد فوارؽ يف دكافع استخدامات موقع الفايس بوؾ بُت الفئات العمرية األكُف كالثانية كالثالثة²كا
 السن متغري حسب "للفيس بوؾ" العينة أفراد استخداـ دكافع(:16)الشكل
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العينة  أفراد لدل ادلفضلة "الفايس بوؾ" خدمات يبني(: 19)جدكؿ
 

 النسبة ادلئوية التكرار 7س
 الدردشة كالتواصل 70 34.3 

 التعليقات 6 2.9
 يديوؼمشاركة الصوركاؿ 8 3.9

 مشاركة األفكار كادلعلومات 80 39.2
 اللعب 5 2.5

 الكل 32 15.7
 بدكف اجابة 3 1.5

 اجملموع 204 100.0
 
 

 

 مشاركة األفكار كادلعلومات خدمة ىي العينة أفراد يفضلها خدمة أكثرّف أ لنا يتبُت، 19اجلدكؿ نتائج إُف بالنظر
كل  ادلبحوثُت فُيفّضل الثالثة ادلرتبة يف ،أّما% 34.3بنسبة كالتواصل الدردشة خدمة ،تليها39.2%بنسبة كذلك

 التعليقات مث %3.9بنسبة  الصور كالفيديومشاركة تليها، % 15.7 مبحوثان 32التطبيقات مثلث 
 .% 2.5 مقاربة بنسبة فاأللعاب%2.9

ؽلكن تفسَت نتائج اجلدكؿ يف رغبة مستخدمي ادلوقع يف ادلشاركة يف اآلراء كالفعاليات كادلناسبات كتبادؿ 
ادلستجدات كاألحداث كخاصة بُت من يتشاركوف نفس التوجهات كاالىتمامات، كما يهتم ادلستخدمُت بالدردشة 

 .مع األصدقاء كالتعرؼ على أصدقاء جدد
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 اجلنس متغري حسب ادلفضلة "الفايس بوؾ" خدمات  يبني(: 20)جدكؿ

 

ذكر  اجملموع  أنثى 
 ت ف ت ف ت ف 7اجلنس س

 الدردشة كالتواصل 35 17.2% 35 17.2%  70 34.3% 
 التعليقات 3 1.5% 3 1.5%  6 2.9%
 يديوؼمشاركة الصوركاؿ 3 1.5% 5 2.5%  8 3.9%

مشاركة األفكار  47 23.0% 33 16.2%  80 39.2%
 كادلعلومات

 اللعب 3 1.5% 2 1.0%  5 2.5%
 الكل 13 6.4% 19 9.3%  32 15.7%
 بدكف اجابة 0 0%. 3 1.5%  3 1.5%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%
      

 12.59= اجلدكلية²كا            6=                   درجة حرية7.19=  احملسوبة ²كا
  

 أّف ال يوجد فركقا  ²كا كتبُت نتائج اجلنس، متغَت حسب الفايس بوؾالستخداـ دماتادلفضلةاٍف20اجلدكؿ  يوضح
  ²كا عند ذكور كإناث أفراد العينة، حبيث أف الفايس بوؾذات داللة إحصائية يف اخلدمات ادلفضلة الستخداـ 

، 0.05 كمستول ثقة 6  عند درجة حرية 7.19 احملسوبة كاليت بلغت ىذه األخَتة  ² كاقد فاقت اجلدكلية
كبالتاِف ال توجد فوارؽ يف تفضيل اخلدمات اليت يتيحها موقع الفايس بوؾ بُت الذكور كاإلناث فقد جاءت نسب 

مشاركة األفكار   خدمة العينة ذكور من % %16.2 يفضل الذم الوقت صلد يفحبيث . متقاربةبينهم ادليوؿ 
 .اخلدمة نفس تفضلن اإلناث من %23.0 ادلقابل يف كادلعلومات ،صلد

 أف إُف جلدكؿ ا نتائج ،كتشَت%34.3كاتفق كبّل من اإلناث كالذكور على خدمة الدردشة كالتواصل بنسبة 
. اإلناث  من%6.4 مقابل%9.3يفضلوف كل اخلدمات أكثر من اإلناث بنسبة الذكور

 لئلناث، أّما خدمة التعليقات %1.5 للذكور ك%2.5كيفضل كبل اجلنسُت خدمة مشاركة الصور كالفيديو بنسبة
 5 مبحوثُت أجابوا عن تفضيلهم خلدمة التعليقات تساكل فيها اجلنسُت، ك6كاللعب فقد كانت متقاربة ب

.  من اإلناث2 ذكور مقابل 3مبحوثُت أجابوا باختيارىم خلدمة اللعب 
 

 



93 
 

 السن متغري حسب ادلفضلة "فيس بوؾ" خدمات يبني(: 21)جدكؿ
بدكف اجابة  اجملموع   37من  26من  15من 

السن 
 ف ت ف ت ت ف ت ف ت ف 7 س

 34.3
% 

70  .5% 1 17.6
% 

36 13.2
% 

 الدردشة كالتواصل 6 2.9% 27

2.9
% 

 التعليقات 0 0%. 3 1.5% 3 1.5% 0 0%.  6

3.9
% 

مشاركة  0 0%. 3 1.5% 4 2.0% 1 5%.  8
 يديوؼالصوركاؿ

39.2
% 

80  .5% 1 20.6
% 

42 14.7
% 

مشاركة األفكار  7 3.4% 30
 كادلعلومات

2.5
% 

 اللعب 0 0%. 3 1.5% 2 1.0% 0 0%.  5

15.7
% 

 الكل 1 5%. 14 6.9% 17 8.3% 0 0%.  32

1.5
% 

 بدكف اجابة 2 1.0% 1 5%. 0 0%. 0 0%.  3

100.
0% 

20
4 

 1.5% 3 51.0
% 

104 39.7
% 

 اجملموع 16 7.8% 81

 
يف  كار كادلعلوماتؼمشاركة األ يُفّضلوف خدمة من العينة أفراد أفّ 21اجلدكؿ نتائج من خبلؿ ماتبينو نبلحظ

 %14.7سنة35 إُف 26من،ك %20.6  بأعلى نسبة قّدرت بػسنة25ك15بُتحبيث جاءت الفئة ادلرتبة األكُف 
 35 إُف 26من  نسبة ،تليها%17.6 بنسبة الدردشة يفضلوف سنة 25 ك 15 مبحوثبُت36 ،فيحيننبلحظبأف

 .%13.2بػ
كل اخلدمات ادلتاحة عرب  تفضيل إُف ؽليلوف سنة 25 ك 15 بُت العينة أفراد أف إُف اجلدكؿ أيضا نتائج كتشَت

.  مبحوثا14 بػ35 إُف26 مبحوث تليها فئة من 17ادلوقع بػ
.  يف حُت تتقارب نسب من يفضلوف خدمة التعليقات كاللعب بُت سلتلف الفئات
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، كلكن بأقل كار كادلعلومات كالدردشة كالتواصل عرب ادلوقعؼاأل  تفضل أكثر مشاركة37أّما الفئة األكثر من 
 .النسب مقارنة بالفئات األخرل

 مشاركة أفراد العينة يف اجملموعات(:22)جدكؿ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنسبة ؾكذؿ "الفايس بوؾ"  موقععلى افًتاضية رلموعات إُف ينتموف العينة نصف من أكثر أف22 اجلدكؿ يبُت
 اليت النشاطات أىم بُت من كعاتًف ـا إُف االنتماء للمجموعات،كيأيت اينتسبو َف منهم % 22.5مقابل 75%
 سلتلف بُت االفًتاضي عرب ادلوقع ، فهو يتيح فرصة تبادؿ األفكار كادلعلومات كاآلراء يف الفضاء ستخدـ هبا اَفيقـو

ة، اجتماعية، اقتصادية أك إعبلمية سياسيت كاف ،سواءاتاالىتماـ نفس شاركوفتم،العاَف أرجاءادلستخدمُت عرب 
 .كغَتىا

تغري اجلنس سب ـنوعية اجملموعات اليت يشارؾ فيها أفراد العينة ح(: 23)جدكؿ
 

ذكر  اجملموع  أنثى  اجلنس                 
 

 ت ف ت ف ت ف اجملموعات_ ماىي
 سياسية 3 1.5% 5 2.5%  8 3.9% 

 إجتماعية 14 6.9% 11 5.4%  25 12.3%
 إقتصادية 1 5%. 1 5%.  2 1.0%
 اعالمية 10 4.9% 7 3.4%  17 8.3%
 تثقيفية 10 4.9% 10 4.9%  20 9.8%
 ترفيهية 1 5%. 8 3.9%  9 4.4%

 الكل 38 18.6% 35 17.2%  73 35.8%
 بال 26 12.7% 19 9.3%  45 22.1%
 بدكف اجابة 1 5%. 4 2.0%  5 2.5%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%

 8س التكرار النسبة ادلئوية
 ال 46 22.5 

 نعم 153 75
 بدكف اجابة 5 2.5

 اجملموع 204 100.0
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حبيث كاف نسبة اإلناث اليت تفضل االنتماء كادلشاركة أنأكثرمننصفالعينةينتمونإلىمجموعاتافًتاضية 23يبيناجلدكؿ
كنسبة %18.6أكثر من نسبة الذكور حبيث قّدرت نسبة اإلناث بػ "الفايس بوؾ" على موقعيف سلتلف اجملموعات 

 11 منهم إناث ك14 مبحوثا 25، تلتها تفضيبلت كبل اجلنسُت للمجموعات االجتماعية بػ %17.2الذكور بػ
 مبحوثا حبيث اتفق نفس عدد اإلناث كالذكور على ذلك، جاءت بعدىا 20ذكور مث اجملموعات التثقيفية بػ 

 8 ذكور مث اجملموعات السياسية بػ07 منهم إناث ك10اجملموعات اإلعبلمية من حيث تفضيل ادلبحوثُت 
 .مبحوثُت،لتأيت اجملموعات االقتصادية يف آخر سلم تفضيبلت أفراد العينة

 تغري اجلنسسب ـنوعية اجملموعات اليت يشارؾ فيها أفراد العينة ح(:17)الشكل

 
  السنتغريسب ـنوعية اجملموعات اليت يشارؾ فيها أفراد العينة ح(: 24)جدكؿ

 

ب إج  اجملموعات_ماىي السن              36من  26من  15من 
 

ف  ت ف  اجملموع ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
 سياسية 1 5%. 5 2.5% 2 1.0% 0 0%. 8  3.9% 

 إجتماعية 2 1.0% 9 4.4% 13 6.4% 1 5%. 25  12.3%
 إقتصادية 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 2  1.0%
 اعالمية 0 0%. 4 2.0% 13 6.4% 0 0%. 17  8.3%
 تثقيفية 3 1.5% 4 2.0% 13 6.4% 0 0%. 20  9.8%
 ترفيهية 0 0%. 4 2.0% 5 2.5% 0 0%. 9  4.4%

 الكل 2 1.0% 36 17.6% 34 16.7% 1 5%. 73  35.8%
 بال 6 2.9% 16 7.8% 22 10.8% 1 5%. 45  22.1%
 بدكف اجابة 2 1.0% 2 1.0% 1 5%. 0 0%. 5  2.5%

 اجملموع 16 7.8% 81 39.7% 104 51.0% 3 1.5% 204  100.0%
 

18.60% 17.20%

0.00%

10.00%

20.00%

 ذكر أنثى

 سياسية
 اجتماعية
 اقتصادية
 اعبلمية
 تثقيفية
 ترفيهية
 الكل
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افًتاضية تأيت يف أكُف ادلراتب فئة ادلبحوثُت الذين  رلموعات إُف ينتموف العينة نصف من أكثر أفّ ،24يبيناجلدكؿ
 سنة دبشاركتهم يف سلتلف اجملموعات 35 ك26تًتاكح أعمارىم ما بُت 

 25 إُف 15 تليها الفئة من %17.6،تثقيفية كترفيهية، بنسبة إعبلميةسياسية،اجتماعية،اقتصادية،
.  فما فوؽ، أقل انتماءا للمجموعات االفًتاضية مقارنة بباقي الفئات37، كتبقى فئة من %16.7بنسبة

  السنتغريسب ـنوعية اجملموعات اليت يشارؾ فيها أفراد العينة ح(:18)الشكل

 
 

 العينة ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت  احلاجاتيبني:(25)جدكؿ

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

16.70% 17.60%

1.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

 37من 26من 15من 

 سياسية

 اجتماعية

 اقتصادية

 اعبلمية

 تثقيفية

 ترفيهية

 9س التكرار النسبة ادلئوية
 احلاجة للدردشة كالتواصل 25 12.3 

حاجة للحصوؿ على األخبار  79 38.7
 ادلعلومات

 حاجة للًتفيو كالتسلية كاللعب 11 5.4
 توفري ادلاؿ 2 1.0

 الكل 84 41.2
 بدكف اجابة 3 1.5

 اجملموع 204 100.0
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العينة، كيتضح من النتائج أّف أغلبية أفراد العينة  ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت  احلاجات25اجلدكؿ يبُت
يتفقوف على أف الفايس بوؾ يليب حاجاهتم ، كحاجتهم للتواصل كاحلصوؿ على ادلعلومات كالتزكد باألخبار كما 

 من يعتقدكف ، تلتها نسبة ادلبحوثُت41.2يشبع الفايس بوؾ حاجة ادلبحوثُت للتسلية كالًتفيو كقّدرت نسبتهم بػ
 مث احلاجة  للتواصل كالدردشة مع األصدقاء 38.7أّف ادلوقع يشبع حاجتهم للبحث عن ادلعلومات كاألخبار بػب
. ، يف األخَت يليب ادلوقع حاجة ادلبحوثُت للًتفيو كالتسلية كاللعب12.3بػ

 .  من ادلبحوثُت أّف الفايس بوؾ  يوفر ادلاؿ ذلم عوض استخداـ كسائل اتصاؿ أخرل2يف حُت أجاب 
 العينة كإناث لذكور "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت احلاجاتيوضح : (26)جدكؿ

 
 11.07= اجلدكلية²كا            5=                   درجة حرية3.89=     احملسوبة ²كا

 أّف ال يوجد فركقا ذات  ²كا نتائج العينة،نبلحظ ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت  احلاجات26يبيناجلدكؿ
  اجلدكلية قد فاقت ²كاألفراد العينة، حبيث أف  "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت حلاجاتداللة إحصائية بالنسبة ؿ

، كبالتاِف ال توجد فوارؽ يف احلاجات 0.05 كمستول ثقة 5 عند درجة حرية 3.89 احملسوبة كاليت بلغت  ²كا
 .اليت يقـو موقع الفايس بوؾ بإشباعها عند الذكور كاإلناث

 ادلوقع يليب سلتلف احلاجات لديهم ،البحث أف اتفاؽ كبل من اجلنسُت على كمن خبلؿ نتائج اجلدكؿ يتبُت لنا
، تليهم نسبة اإلناث من %20.6عن ادلعلومات كالتواصل مع األصدقاء ككذا حاجتهم للعب كالتسلية بنسبة

 

ذكر  اجملموع  اجلنس                                 أنثى 
 
ف  ت ف 9 س ت  ف  ت 

 احلاجة للدردشة كالتواصل 13 6.4% 12 5.9%  25 12.3% 
حاجة للحصوؿ على األخبار  41 20.1% 38 18.6%  79 38.7%

 ادلعلومات
 حاجة للًتفيو كالتسلية كاللعب 7 3.4% 4 2.0%  11 5.4%
 توفري ادلاؿ 1 5%. 1 5%.  2 1.0%

 الكل 42 20.6% 42 20.6%  84 41.2%
 بدكف اجابة 0 0%. 3 1.5%  3 1.5%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%
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نسبة الذكور بػ مث %20.1 للتزُكد باألخبار كادلستجدات بػةاج اٌفأكثرلديهم يؤّكدف على أف الفايس بوؾ يليب 
18.6% .

، فقط كانت نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور لدل ادلبحوثُتلتواصل كالدردشة اأّما عن إشباع ادلوقع حلاجة 
 %3.4كيشبع ادلوقع حاجة التسلية لئلناث بػ.  من رلموع النسبة%5.9 كالثانية بػ%6.4قّدرت النسبة األكُف بػ

 . من رلموع النسبة%2.0كالذكور بػ

كلقد أثبتت دراسة ألثر استخداـ شبكات التواصل االلكًتكنية على العبلقات االجتماعية، أّف من آثار االغلابية 
دلواقع التواصل االجتماعي فهيتشكيل اجملتمع ادلعلومايت، فشبكات التواصل االجتماعي تنقل ادلعلومات كتوصلها 
لؤلفراد اآلخرين ادلتواجدكف يف األطراؼ األخرل من الشبكة بسرعة شديدة كيف ظرؼ آين تزامٍت، كىو ما يطلق 

، كما توّصلت النتائج إُف أّف ادلواقع عليو بظاىرة التخطي ادلعلومايت، أم أهنا تتجاكز الفضاءات اجلغرافية كالزمنية
تشبع احلاجات ادلرتبطة بعملية التواصل مع العائلة كاألصدقاء كالعاَف سواء، فالتواصل من خبلؿ ىذه ادلواقع أسهل 

 58.من التواصل كجها لوجو ألنو غَت مقيد بوقت أك مكاف كقليل التكلفة
 العينة كإناث لذكور "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت احلاجات(:19)الشكل

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 حناف بنت شعشوع الشهرم، أثر استخداـ شبكات التواصل االلكًتكنية على العبلقات االجتماعية، رسالة 58

 .1434ماجستَت، جامعة ادللك عبد العزيز، السعودية ،

6.40% 5.90%

20.10% 18.60%

20.60% 20.60%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 ذكر أنثى

 بدكف اجابة

 الكل

 توفَت ادلاؿ

 الًتفيو زاللعب

 ادلعلومات كاالخبار

 الدردشة كالتواصل
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السن  متغري حسب العينة ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت احلاجاتديثل : (27)جدكؿ
 

السن                             37من  26من  15من  ب إج 9س
 

 ت ف ت ف ت ف ت ف ت ف اجملموع
 12.3

% 
 احلاجة للدردشة كالتواصل 3 1.5% 10 4.9% 11 5.4% 1 5%.  25

38.7
% 

79  .5% 1 15.7
% 

32 18.6
% 

حاجة للحصوؿ على األخبار  8 3.9% 38
 ادلعلومات

 حاجة للًتفيو كالتسلية كاللعب 0 0%. 3 1.5% 8 3.9% 0 0%.  11 5.4%
 توفري ادلاؿ 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%.  2 1.0%
41.2

% 
84  .5% 1 25.5

% 
52 13.7

% 
 الكل 3 1.5% 28

 بدكف اجابة 2 1.0% 1 5%. 0 0%. 0 0%.  3 1.5%
100.0

% 
204  1.5

% 
3 51.0

% 
104 39.7

% 
 اجملموع 16 7.8% 81

 

 25= اجلدكلية²كا            15=                   درجة حرية27.90=  احملسوبة ²كا

العينة، نبلحظ أف نسبة  حسب الفئات العمرية ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت  احلاجات27يبيناجلدكؿ
 على أّف موقع الفايس بوؾ يليب سلتلف إمجاعا سنة أكثر 25ك15 بُت أعمارىمالفئة العمرية األكُف كالذين تًتاكح 

. %1.5سنة بػ37،مث مافوؽ %13.7سنة بػ35إُف26 تليها نسبة الفئة من %25.5احلاجات لديهم بنسبة  
لتأيت بعدىا نسبة ادلبحوثُت الذين يشبع موقع الفايس بوؾ لديهم حاجتهم للمعلومات كاألخبار جاءت نسبة 

. %15.7 مث الفئة العمرية األكُف بػ%18.6الفئة  العمرية الثانية بػ 
 15 من الفئة العمرية بُتمبحوثا 11فكاف عدد ادلبحوثُت مثّلث اقل النسب، أّما احلاجة للتواصل كالدردشة 

 . سنة35 ك26 مبحوثُت من الفئة العمرية بُت10، ك سنة25ك
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 "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت حلاجات أّف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة ؿ ²كا نتائج نبلحظك
 كمستول داللة 15 اجلدكلية عند درجة حرية  ² كا قد فاقت27.90 احملسوبة ²كادلختلف أفراد العينة، حبيث أف 

0.05. 
 السن متغري حسب العينة ألفراد "الفايس بوؾ" موقع يلبيها اليت احلاجات(:20)الشكل

 
 "الفايس بوؾ"ؿ استخداـ االجيايب حوؿ العينة أفراد توقعات يوضح(:28)جدكؿ

 

 
 
 
 
 
 
 

 توقعات أفراد العينة حوؿ االستخداـ االغلايب دلوقع الفايس بوؾ، حبيث أجاب أغلبية ادلبحوثُت 28 يبُت اجلدكؿ
نتائج السابقة من خبلؿ استخدامات اؿ كتربىن ،يكوف للفيس بوؾ مردكد اغلايب على الفردما  بأف أحيانا 172

 . للبحث عن ادلعلومات كاألخبار كالتواصل،أفراد العينة للموقع
 مبحوثُت يعتقدكف 4 اغلايب على األفراد يف حُت صلد  تأثَته تلتها نسبة من يعتقد أف للفيس بوؾ دائما ما يكوف

أف موقع التواصل االجتماعي قد ػلمل آثار سلبية على الفرد كتضييع الوقت كاإلدماف عليو شلا قد يؤثر على 
 . كغَتىا من اآلثار السلبية ، يف الواقع احلقيقيةقعبلقات

 
 

5.40% 4.90%
1.50% 0.50%

15.70%

25.50%

13.70%

1.50% 0.50%
0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%

 ب إج 37من  26من  15من 

 للدردشة كالتواصل

للحصوؿ على األخبار 
 ادلعلومات

 للًتفيو كالتسلية كاللعب

 توفَت ادلاؿ

 الكل

 10س التكرار النسبة ادلئوية
 دائما 24 11.8 

 أحيانا 172 84.3
 أبدا 4 2.0
 بدكف اجابة 4 2.0

 اجملموع 204 100.0
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III.  عرب صفحة الفايس بوؾ على السلوؾ االستهالكيإشهارأكريدكتأثري : 
 أفراد العينة  عنديبني الوسائل ادلفضلة دلتابعة اإلشهار(: 29)جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 للتعرض اإلعبلـ كسائل تفضيبلهتم إلحدل نسب أفراد العينة من خبلؿ 29 يتضح لنا من خبلؿ اجلدكؿ
 االشهارية اإلرسالياتا من خبلؿ النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت يفضلوف التلفزيوف دلشاىدة ف ، حبيث يتبُت ؿلئلشهار

 بادلائة، بعدىا 32.8 بادلائة، تلتها نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف االنًتنت بنسبة 40.2حبيث بلغت نسبتهم بػ
 2.5 يف حُت تتقارب نسب اجملبلت كالراديو األكُف بػ بادلائة، بادلائة من رلموع النسبة18.1بة الصحف بػسف

.  على التواِف بادلائة2كالثانية بػ
ؽلكن لنا تفسَت نتائج اجلدكؿ باعتبار التلفزيوف كاالنًتنت من أىم األجهزة ادلتعددة الوسائط، كاليت تضمن للمتلقي 

الصوت كالصورة كالفيديو، كما أف ادلتلقي ال يبذؿ جهد بتعرضو للتلفاز فهو سهل ادلتابعة مقارنة بوسائل إعبلـ 
 .أخرل تتطلب جهد من ادلستخدـ، كىذا ما ذكره أفراد العينة
يفضلوف متابعة االشهارات عرب الصحف الورقية كما يتبُت لنا من خبلؿ النتائج أّف عينة من ادلبحوثُت من 

 .   كعادات لبلستعماؿ فقط، أك لعملهم يف اجملاؿ كىذا ما صرّح بو ادلبحوثُت
 
 
 
 

 

 11س التكرار النسبة ادلئوية
 الصحف 37 18.1 

 اجملالت 5 2.5
 راديو 4 2.0

 تلفزيوف 82 40.2
 االنًتنت 67 32.8
 الكل 6 2.9
 اللوحات االشهارية 1 5.
 بال 2 1.0

 اجملموع 204 100.0
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  حسب متغري اجلنس أفراد العينة عنديبني الوسائل ادلفضلة دلتابعة اإلشهار(: 30)جدكؿ
ذكر  اجملموع اجلنس                               أنثى 

 
ف  ت ف 11س ت  ف  ت 

 18.1%  37 11.8
% 

 الصحف 13 6.4% 24

 اجملبلت 4 2.0% 1 5%. 5  2.5%
 راديو 3 1.5% 1 5%. 4  2.0%
40.2%  82 16.2

% 
 تلفزيوف 49 24.0% 33

32.8%  67 17.6
% 

 االنًتنت 31 15.2% 36

 اللوحات االشهارية 2 1.0% 4 2.0% 6  2.9%
 الكل 1 5%. 0 0%. 1  5%.

 ببل 1 5%. 1 5%. 2  1.0%
204  100.

0% 
49.0

% 
 اجملموع 104 51.0% 100

 

 32.67= اجلدكلية²كا            21=                  درجة حرية34.34=  احملسوبة ²كا

تفضيبلهتم إلحدل كسائل اإلعبلـ للتعرض لئلشهار حسب ،  نسب أفراد العينة30يتضح لنا من خبلؿ اجلدكؿ 
متغَت اجلنس ، حبيث يتبُت دلا من خبلؿ النتائج أف أغلبية من يفضل تتبع اإلشهار عرب التلفاز كانت من اإلناث 

إلشهار لتعرض ؿ االنًتنت كأقرب كسيلة ؿف، تلتها نسبة ادلبحوثُت من يفضلو%16.2 مث الذكور بػ%24.0بنسبة
 اإلشهارأّما متابعة .  على التواِف%15.2 ك %17.6كانت نسبة الذكور أكثر من اإلناث قّدرت نسبتهم بػ

.  مبحوث من اإلناث13 مبحوثا مقابل 24عرب الصحف الورقية كاف عدد الذكور 
 . بُت كبل اجلنسُتيف ماؼلص اجملبلت كجهاز الراديواشهارات تابعة ـتقًتب نسبة فيما 

 إلحدل يوالهتم أّف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور كإناث العينة بالنسبة َف ²كا إختبار كيفصح لنا
 21 اجلدكلية عند درجة حرية  ² كا قد فاقت34.34 احملسوبة  ²كا، حبيث أف كسائل اإلعبلـ للتعرض لئلشهار

 .0.05كمستول ثقة 
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  حسب متغري اجلنس أفراد العينة عندالوسائل ادلفضلة دلتابعة اإلشهار(:21)الشكل
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ديثل اإلجابة على السؤاؿ دلاذا يفضل أفراد العينة متابعة اإلشهار حسب الوسيلة : (31)دكؿج

 
ؽلثل اجلدكؿ أعبله اإلجابة على السؤاؿ دلاذا يفضل أفراد العينة كسيلة إعبلمية  معينة دلتابعة اإلشهار، كأظهرت 

النتائج  أف  أعلى النسب الختيار إحدل الوسائل جاء جملرد التعرض الدائم ذلا كلتعود ادلبحوث على ذلك حبيث 
أصبح األمر من العادات اليومية ، تلتها نسبة من ؼلتار الوسيلة على أساس أهنا سهلة ادلتابعة كشاملة تضم سلتلف 

 

اجملموع 
متعدد 

الوسائط 
كأكثر تفاصيل  اتابع كثريا 

شاملة ك 
سهلة ادلتابعة  صادقة 

اكثر 
مصداقية من 

االنًتنت  غري مزعج 
مفيدة 
كحديثة 

ال أتابع 
االشهار 

بدكف 
اجابة 

         11س
 

ف  ت ف كدلاذا؟ ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ت ف  ت ف  ت ف 
 18.

1% 
37  .0% 0 11.3

% 
23 1.5% 3 .0% 0 3.4% 7 .0% 0 .0% 0 .0% 0 2.0

% 
 الصحف 4

2.5
% 

 اجملالت 0 0%. 0 0%. 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 3 1.5% 0 0%.  5

2.0
% 

 راديو 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 1 5%. 3 1.5% 0 0%.  4

40.
2% 

82  11.3
% 

23 11.8
% 

24 5.4% 11 .5% 1 6.4% 13 .0% 0 .5% 1 .0% 0 4.4
% 

 تلفزيوف 9

32.
8% 

67  4.9% 10 7.8% 16 10.3
% 

21 1.0
% 

2 .0% 0 .0% 0 5.4
% 

1
1 

.0% 0 3.4
% 

 االنًتنت 7

2.9
% 

 الكل 1 5%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 5 2.5% 0 0%.  6

اللوحات  0 0%. 0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%.  1 5%.
 االشهارية

1.0
% 

2  .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 1.0
% 

 بال 0 0%. 2

100
.0% 

20
4 

16.2
% 

33 36.3
% 

74 17.6
% 

36 1.5
% 

3 10.3
% 

21 1.0
% 

2 5.9
% 

1
2 

1.0
% 

2 10.
3% 

2
1 

 اجملموع



105 
 

ادلواضيع مث نسبة من ؼلتار الوسيلة اإلعبلمية كوهنا كسيط متعدد كتقدـ أكثر تفاصيل عن ادلنتج أك اخلدمة ادلعلن 
 .عنها

 كما أظهرت النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت كمن يفضلوف التلفزيوف ، كاف تعليلهم  لذلك ىو تتبعهم الدائم للوسيلة 
كإدماهنم عليها ككونو كسيط متعدد كيقدـ أكثر تفاصيل، نتيجة الختيارىم ، مث جاءت االنًتنت يف ادلرتبة الثانية 

  كسيط إعبلمي آخر،ختيارال تضم باقي الوسائل اإلعبلمية فبل ػلتاج ادلبحوثُت ،كوهنا سهلة ادلتابعة  كشاملة
 التلفاز اختاركاما أظهرت النتائج أف رلموعة من ادلبحوثُت كمن ؾ. ماداـ أّف الشبكة توفر ذلم كل شئ

 بادلائة 10.3أكثر مصداقية من االنًتنت حبيث بلغت نسبتهم تقدـ مضامُت  كسائل ،باعتبارىا برأيهمكالصحف
 .من رلموع النسبة

اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر ؿ تعتقد أفّ ديثل اإلجابة على السؤالو: (32)جدكؿ
من كسائل اإلعالـ التقليدية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ل أفراد العينةاإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لدىل تعتقد أفّ  اإلجابة على السؤاؿ 32يوضح اجلدكؿ 
 أحيانا يكوف اإلشهار :فأأكثر من كسائل اإلعبلـ التقليدية، حبيث بّينت النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت أجابوا ب

الصحف كالراديو ؾمقارنة مع اإلشهار عرب كسائل اإلعبلـ التقليدية على سلوكهم، االلكًتكين أكثر تأثَتا 
 لكل من يعتقد أف اإلشهار دائم التأثَت على 10.8 بادلائة، تلتها نسبة  77.9كالتلفزيوف، كقد قّدرت نسبتهم بػ

 . أيضا بنفس النسبةكمن ينفي ذلك، سلوكياهتم
توضح لنا نتائج اجلدكؿ تأثَت اإلشهار االلكًتكين على القرارات الشرائية لدل أفراد العينة، حبيث تَعترب أفراد العينة 

أف اإلشهار عرب صفحات الفايس بوؾ صلح أكثر يف استمالة آرائهم مقارنة بوسائل اإلعبلـ التقليدية، كخاصة أهنا 
 . معهاباشراَف ربسُت العبلقة التجارية بينهم كبُت الشركة، من خبلؿ إتاحة كسائل للتواصل ساعلت يف 

 
 

 12س التكرار النسبة ادلئوية
 دائما 22 10.8 

 أحيانا 159 77.9
 أبدا 22 10.8
 بدكف اجابة 1 5.

 اجملموع 204 100.0
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اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر ىل تعتقد أفّ ديثل اإلجابة على السؤاؿ : (33)جدكؿ
من كسائل اإلعالـ التقليدية حسب متغري اجلنس 

 7.81= اجلدكلية²كا           3=                  درجة حرية4.52=  احملسوبة ²كا

اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر من ىل تعتقد أفّ اإلجابة على السؤاؿ 33يوضح اجلدكؿ
ف ممكسائل اإلعبلـ التقليدية كذلك حسب متغَت اجلنس، حبيث بّينت النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت من اإلناث 

 %41.2 أكثر من كسائل إعبلمية أخرل بنسبة ل سلوكياهتميعتقدكف أف اإلشهار عرب شبكة االنًتنت يؤثر عل
. %36.8ػالذكور ب ، مث نسبة%77.9من أصل

 من أكثرعلى سلوكهم االستهبلكي دائما بادلقابل جاءت نسبة الذكور من يعتقدكف أف اإلشهار االلكًتكين يؤثر 
.  من اإلناث مبحوثُت7 مبحوث مقابل 15 أخرل بػ إعبلـكسائل 

 أفّ العتقادىم ب أّف ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور كإناث العينة بالنسبة  ²كا اختبار كيفصح لنا
 اجلدكلية عند  ²كا أقل من 4.52 احملسوبة  ²كا، حبيث أف  لديهماإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء

 .0.05 كمستول ثقة 3درجة حرية 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذكر  اجملموع  أنثى   اجلنس
 ت ف ت ف   12س

 دائما 7 3.4% 15 7.4% 22 10.8% 
 أحيانا 84 41.2% 75 36.8% 159 77.9%
 أبدا 12 5.9% 10 4.9% 22 10.8%
 بدكف اجابة 1 5%. 0 0%. 1 5%.

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0% 204 100.0%
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اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر من كسائل اإلعالـ ؿ تعتقد أفّ ديثل اإلجابة على السؤالو(:22)الشكل
 التقليدية حسب متغري اجلنس

                    

 
اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر ؿ تعتقد أفّ ديثل اإلجابة على السؤالو: (34)جدكؿ

  السنمن كسائل اإلعالـ التقليدية حسب متغري

 
اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر من ىل تعتقد أفّ اإلجابة على السؤاؿ  أعبلهيوضح اجلدكؿ

 25 إُف 15، حبيث بّينت النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت من سنكسائل اإلعبلـ التقليدية كذلك حسب متغَت اؿ
 بصفة  أكثر من كسائل إعبلمية أخرلل سلوكياهتمف يعتقدكف أف اإلشهار عرب شبكة االنًتنت يؤثر علسنةمم

 . بادلائة28.9 تليهم الفئة الثانية بػ%40.7 بنسبة متذبذبة
 من أكثرعلى سلوكهم االستهبلكي دائما عتقد أف اإلشهار االلكًتكين يؤثر ت من الفئةبادلقابل جاءت نسبة 

.  سنة25 ك15 بُت %4.4مقابل سنة، 35 ك26 بُت %5.9 أخرل بػ إعبلـكسائل 
 . سنة أف اإلشهار ال يؤثر أبدا على سلوكهم االستهبلكي25 ك15 بُت %5.9يف حُت يرل 

 

3.40% 7.40%
41.20% 36.80%

5.90% 4.90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 ذكر أنثى

 بدكف اجابة

 أبدا

 أحيانا

 دائما

 اجملموع
بدكف اجابة   36من  26من  15من 

السن  
 
 ت ف ت ف ت ف ت ف ت ف 12س

 دائما 0 0%. 12 5.9% 9 4.4% 1 5%. 22  10.8% 
 أحيانا 15 7.4% 59 28.9% 83 40.7% 2 1.0% 159  77.9%
 أبدا 1 5%. 9 4.4% 12 5.9% 0 0%. 22  10.8%
 بدكف اجابة 0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 1  5%.

100.0
% 

 اجملموع 16 7.8% 81 39.7% 104 51.0% 3 1.5% 204 
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اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر من كسائل اإلعالـ ؿ تعتقد أفّ ديثل اإلجابة على السؤالو(:23)الشكل
  السنالتقليدية حسب متغري

 
 

 
متابعة االشهارات على صفحات الفايس بوؾ عند أفراد العينة  يوضح(: 35)جدكؿ

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ؽلثل اجلدكؿ أعبله نسب أفراد العينة من خبلؿ متابعتهم لئلشهار عرب صفحات الفايس بوؾ، كمن خبلؿ نتائج 
اجلدكؿ نبلحظ أّف أغلبية ادلبحوثُت يتابعوف اإلرساليات االشهارية عرب الصفحات االشهارية دبوقع التواصل 

 مبحوث على عدـ 25 ، يف حُت أجاب 70.6االجتماعي الفايس بوؾ، بصفة متذبذبة كمثّلت نسبتهم بػ 
. بادلائة12.3متابعتهم ذلا بنسبة 

 
 
 
 
 
 

4.40% 5.90% 0.00% 0.50%

40.70%
28.90%

7.40% 1.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 بدكف اجابة 37من 26من 15من

 دائما

 احيانا

 ابدا

 بدكف اجابة

 13س التكرار النسبة ادلئوية
 دائما 33 16.2 

 أحيانا 144 70.6
 أبدا 25 12.3
 بدكف اجابة 2 1.0

 اجملموع 204 100.0
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متابعة االشهارات على صفحات الفايس بوؾ عند أفراد العينة حسب متغري اجلنس  يوضح(: 36)جدكؿ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 16.92= اجلدكلية²كا           9=                درجة حرية5.11=  احملسوبة ²كا

 الفايس بوؾ اشهارات العينة يف تتبعهم كإناث تقارب نسبة كل من ذكور 36يتضح لنا من خبلؿ نتائج جدكؿ 
  كىذا ما أكده لنا. من رلموع النسبة%34.8 بػاإلناث مث نسبة %35.8بصفة متذبذبة كجاءت نسبة الذكور بػ

 ةاشهارات عرب موقعبعات أّف ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور كإناث العينة بالنسبة َف ²كااختبار 
 كمستول ثقة 3 عند درجة حرية 5.11 احملسوبة ²كا فاقت 16.92 اجلدكلية ²كا، حبيث أف الفايس بوؾ

0.05. 
 اإلناث ، عرب صفحات الفايس بوؾ متقاربة لئلشهارات ال يولوف اىتمامان منكما جاءت نسبة الذكور كاإلناث 

.  بادلائة5.9 بادلائة كالذكور بػ6.4بػ
 متابعة االشهارات على صفحات الفايس بوؾ عند أفراد العينة حسب متغري اجلنس(:24)الشكل

            
 
 
 
 

8.80% 7.40%

34.80% 35.80%

6.40% 5.90%
0.00%

20.00%

40.00%

 ذكر انثى

 دائما

 احيانا

 ابدا

 ب إج

ذكر  اجملموع اجلنس                         أنثى 
 
ف  ت ف 13 س ت  ف  ت 

.
     

 دائما 18 8.8% 15 7.4% 33  16.2%
 أحيانا 71 34.8% 73 35.8% 144  70.6%
 أبدا 13 6.4% 12 5.9% 25  12.3%
 بدكف اجابة 2 1.0% 0 0%. 2  1.0%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0% 204  100.0%
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 سنمتابعة االشهارات على صفحات الفايس بوؾ عند أفراد العينة حسب متغري اؿ يوضح(: 37)جدكؿ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح لنا اجلدكؿ أعبله نسب التعرض الشهارات عرب الفايس بوؾ حسب متغَت السن، حبيث نبلحظ من خبلؿ 
 27.9 مقابل %35.3نتائج اجلدكؿ ارتفاع نسبة التعرض كذلك بصفة متذبذبة عند الفئة العمرية األكُف بنسبة 

.  بادلائة6.9 سنة فما فوؽ بػ37بادلائة للفئة العمرية الثانية بينما تتابع الفئة من 
 أف تتعرضكؽلكن تفسَت النتائج باف الفئة العمرية األكُف ىي أكثر الفئات استخداما للموقع كبالتاِف فمن ادلنطقي 

 . األخرل العمريةلبلشهارات أكثر من الفئات
 

  السن متابعة االشهارات على صفحات الفايس بوؾ عند أفراد العينة حسب متغري(:25)الشكل

        
 

 
 
 
 

9.30% 5.90%
0.50% 0.50%

35.30%
27.90%

6.90%
0.50%

5.90% 5.40%
0.50% 0.50%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%

 ب إج 37من 26من 15من

 دائما

 احيانا

 ابدا

 ب إج

بدكف اجابة  اجملموع السن             36من  26من  15من 
 ت ف ت ف ت ف ت ف ت ف 13س

 .  دائما 1 5%. 12 5.9% 19 9.3% 1 5%. 33  16.2%
 أحيانا 14 6.9% 57 27.9% 72 35.3% 1 5%. 144  70.6%
 أبدا 1 5%. 11 5.4% 12 5.9% 1 5%. 25  12.3%
 بدكف اجابة 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 2  1.0%
100.0

% 
 اجملموع 16 7.8% 81 39.7% 104 51.0% 3 1.5% 204 
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 صفحة الفايس بوؾ بريبني آراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار ع(: 38)جدكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار عرب صفحة الفايس بوؾ، كيبلحظ ادلتأمل للنتائج بأف أكثر  (38)دكؿيبُت اًف
 اإلرساليات االشهارية عرب بأفّ ادلبحوثُت الذين يتعرضوف لئلشهار عرب صفحات الفايس بوؾ عّللوا إجابتهم 

، 28.9الفايس بوؾ تسمح للمتلقي التعليق عليها كإبداء آرائهم حوؿ ادلنتج أك اخلدمة ادلعركضة كقّدرت نسبتهم بػ
لتأيت بعدىا نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف ذلك ألهنا اشهارات ؽلكن التحكم يف تلقيها كحىت العودة إليها الحقا 

، 19.1، مث نسبة من يفضل اإلشهار غرب الفايس بوؾ كوهنا اشهارات متباينة كغَت مكررة بنسبة 22.5بنسبة 
 يعكس كإشهارلتأيت  نسبة ادلبحوثُت من يركا بأف اإلشهار عرب الفايس بوؾ إشهار صادؽ كال ؼلدع ادلستهلك 

 . للثانية6.4 لؤلكُف ك6.9الواقع كليس خياِف  بػ

 من خبلؿ خدمة  الفعلية يف ادلوقعـ عن مشاركتومستخدمو الفايس بوؾمن خبلؿ النتائج يتبُت لنا كيف يبحث 
 ساىم موقع  ،حبيثمع ادلنِتج إتاحة كسائل للتواصل مباشرة  ك،(شكاكم كاقًتاحات ادلستهلكُت) التعليقات

، كتعد ىذه اخلاصية من أىم اخلصائص اليت  ادلعلن عنها عن ادلنتجات كاخلدماتـالفايس بوؾ يف إيصاؿ آرائو
كسط فضاء افًتاضي، كما يضمن للمتلقي بُت ادلستهلك كادلؤسسة يضمنها  ادلوقع دلستخدميو كىي التفاعلية 

 كىو األمر الذم ال يتمتع بو ادلستهلك مع باقي كسائل دكف زلددات زمنيةالتحكم يف تلقيو للمضامُت االشهارية
 .اإلعبلـ

 14س التكرار النسبة ادلئوية
 صادؽ كال خيدع ادلستهلك 14 6.9 

 ليس خياليا بل كاقعيا 13 6.4
 اشهارات متباينة كغري مكررة 39 19.1
 ربًـت العادات كالتقاليد 3 1.5

 ديكن العودة اليها كالتحكم فيها 46 22.5
 ديكن التعليق كابداء الرأم عنها 59 28.9
 بدكف اجابة 29 14.2
 الكل 1 5.

 اجملموع 204 100.0
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 صفحة الفايس بوؾبرآراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار ع(:26)الشكل

 
 

  

  حسب متغري اجلنسيبني آراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار على صفحة الفايس بوؾ(: 39)جدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.07= اجلدكلية²كا           7=                درجة حرية6.07=  احملسوبة ²كا
 اختبار  يؤكد لناآراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار عرب صفحة الفايس بوؾ حسب متغَت اجلنس، (39)دكؿيبُت اًف

، الفايس بوؾشهارات  أّف ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ذكور كإناث العينة بالنسبة آلرائهم حوال ²كا
يتضح من ك.0.05 كمستول ثقة 7 عند درجة حرية 6.07 احملسوبة ²كا فاقت 14.07 اجلدكلية ²كاحبيث أف 

6.9 6.4

19.1

1.5
22.5

28.9

14.2

0.5  صادؽ كال ؼلدع ادلستهلك
 ليس خياليا بل كاقعيا
 اشهارات متباينة كغَت مكررة
 ربًـت العادات كالتقاليد
 ؽلكن العودة اليها كالتحكم فيها
 ؽلكن التعليق كابداء الرأم عنها
 بدكف اجابة
 الكل

 

ذكر  اجملموع  أنثى  اجلنس                    
 ت ف ت ف ت ف  دلاذا

 صادؽ كال خيدع ادلستهلك 4 2.0% 10 4.9%  14 6.9% 
 ليس خياليا بل كاقعيا 8 3.9% 5 2.5%  13 6.4%
 اشهارات متباينة كغري مكررة 20 9.8% 19 9.3%  39 19.1%
 ربًـت العادات كالتقاليد 2 1.0% 1 5%.  3 1.5%
 ديكن العودة اليها كالتحكم فيها 27 13.2% 19 9.3%  46 22.5%
 ديكن التعليق كابداء الرأم عنها 28 13.7% 31 15.2%  59 28.9%
 بال 15 7.4% 14 6.9%  29 14.2%
 الكل 0 0%. 1 5%.  1 5%.

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%
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 بأف أكثر ادلبحوثُت الذين يتعرضوف لئلشهار عرب صفحات الفايس بوؾ عّللوا إجابتهم كوف  اجلدكؿخبلؿ نتائج
اإلرساليات االشهارية عرب الفايس بوؾ تسمح للمتلقي التعليق عليها كإبداء آرائهم ككانت نسبة الذكور متقاربة 

.  من رلموع النسبة%13.7 مث نسبة  اإلناث بػ%15.2 حبيث قّدرت األكُف بػالذكورمع نسبة 
 أيضا أف أكثر ادلبحوثُت من يفضلوف اإلشهار عرب صفحة الفايس بوؾ  كونو كنبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ 

كما . %9.3نسبة الذكور بػتلتها %13.2 بنسبةاإلناث كانت من إليهاإرساليات ؽلكن التحكم فيها كالعودة 
 اشهارات متباينة كغَت ، العينة متقاربة من يركف أّف اشهارات عرب صفحة الفايس بوؾكإناثجاءت نسب ذكور 

 .مكررة
  مضامُت عرب موقع الفايس بوؾ ؽلّكن ادلستهلك من التعبَت عن آرائو كالتعليق علىإشهارمن خبلؿ النتائج أف 
 كوهنا  ،باإلضافة إُف سواء مصاٌف ادلؤسسة أك ادلستهلكربقيق ادلصاٌف ادلشًتكةهبدؼ  اإلرساليات االشهارية

. تسمح للمتلقي بالتعّرض ذلا دبا يتوافق مع أكقات التصفح لديو ،كاشهارات متباينة
 يبني آراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار على صفحة الفايس بوؾ حسب متغري السن(: 40)جدكؿ

 32.67= اجلدكلية²كا           21=                درجة حرية39.32=  احملسوبة ²كا

 يؤكد لنا، حبيث سنآراء أفراد العينة حوؿ اإلشهار عرب صفحة الفايس بوؾ حسب متغَت اؿ (40)دكؿيبُت اًف
شهارات  أّف يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الفئات العمرية ألفراد العينة بالنسبة آلرائهم حوال ²كااختبار 

 كمستول ثقة 21 عند درجة حرية 32.67 اجلدكلية  ²كا فاقت 39.32 احملسوبة  ²كا، حبيث أف الفايس بوؾ
 من  من خبلؿ النتائج بأف أكثر ادلبحوثُت الذين يتعرضوف لئلشهار عرب صفحات الفايس بوؾكنبلحظ.0.05

بدكف اجابة  اجملموع السن                                     36من  26من  15من 
 

ف  ت ف  دلاذا  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
 صادؽ كال خيدع ادلستهلك 4 2.0% 3 1.5% 7 3.4% 0 0%.  14 6.9% 

 ليس خياليا بل كاقعيا 0 0%. 5 2.5% 8 3.9% 0 0%.  13 6.4%
 اشهارات متباينة كغري مكررة 4 2.0% 13 6.4% 22 10.8% 0 0%.  39 19.1%
 ربًـت العادات كالتقاليد 0 0%. 1 5%. 1 5%. 1 5%.  3 1.5%

 ديكن العودة اليها كالتحكم فيها 2 1.0% 24 11.8% 22 10.8% 0 0%.  48 23.5%
 ديكن التعليق كابداء الرأم عنها 4 2.0% 21 10.3% 31 15.2% 1 5%.  57 27.9%
 بال 2 1.0% 13 6.4% 13 6.4% 1 5%.  29 14.2%
 الكل 0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%.  1 5%.

100.0% 204  1.5% 3 51.0% 104 39.7
% 

 اجملموع 16 7.8% 81
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العمرية  لتأيت بعدىا  نسبة الفئة  %15.2ألهنا اشهارات تسمح بالتعليق عليها بنسبة الفئة العمرية األكُف، 
.  بادلائة2ا فوؽ بػـ ؼ سنة37 مث نسبة ادلبحوثُت من%10.3 سنة بػ35 ك26بُت

 من يفضلوف االشهارات بادلائة 11.8 سنة بػ35 ك26 جاءت نسبة ادلبحوثُت من الفئة العمرية الثانية بُتيف حُت
عرب الفايس بوؾ إلمكانية العودة إليو بنا يتوافق كأكقات ادلتلقي كاألمر الذم ال غلده ادلتلقي عرب كسائل اإلعبلـ 

 . التقليدية  كىذا ما اشرنا إليو سابقا
 سنة على أف اإلشهار عرب ادلوقع 25 إُف 15 الفئة العمرية األكُف من أيضا إمجاعكمن خبلؿ النتائج نبلحظ 

.  بادلائة من رلموع النسبة10.8نسبة نفس اؿ العودة إليو بفإشهار غَت مكرر كؽلك
 متابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك على صفحة الفايس بوؾ يوضح(: 41)جدكؿ

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 متابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك عرب صفحة الفايس بوؾ، حبيث أظهرت النتائج أفنسب  41اجلدكؿ  يوضح
 االشهارية ألكريدك عرب لئلرساليات أكثر من نصف العينة أجابت بتعرضها ادلتذبذب  بادلائة يتابعوف الصفحة،75

ة ، تليها نسبة ادلبحوثُت من ئ بادلا54.9صفحتها يف الفايس بوؾ ك قّدرت نسبتهم من رلموع النسبة الكلية بػ 
 بعدـ تعرضهم الشهارات أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي الفايس بوؾ بنسبة عربكاينتموف للصفحة كلكن 

 بادلائة من رلموع 20.1سبةػف ب كمستمر مث جاءت نسبة ادلبحوثُت من يتعرضوف للصفحة بشكل دائم، بادلائة25
 .النسبة الكلية

كؽلكن تربير النتائج كخاصة عند الفئة اليت تنتمي للصفحة كال تتابع زلتوياهتا، فقد كانت إجابات ادلبحوثُت 
ببساطة ال يهتموف بادلؤسسة كمتعامل للهاتف النقاؿ يف السوؽ اجلزائرم ،  كال يكتسبوف اخلط اخلاص : كاآليت

هبا كقد يفّسر انتمائهم للصفحة دبحض الصدفة فقط، كما أجاب البعض  بأف التعرض الشهارات اخلاصة 
بادلتعامل ىي كافية كمكثفة عرب باقي كسائل اإلعبلـ كالتلفزيوف كاللوحات االشهارية يف الشوارع، ك أم جديد من 
منتجات كخدمات ادلؤسسة سيتعرؼ عليها ادلستهلك من خبلؿ كسائل اإلعبلـ التقليدية، فيما أجاب البقية بأف 

اإلشهار عرب الصفحة  ال يعد مثَتا كزلفزنا بالنسبة إليهم القتناء منتجات كخدمات ادلؤسسة،كما كانت بعض 
إجابات ادلبحوثُت أّف بسبب عملو بادلؤسسة فمن ادلنطقي انتمائو للصفحة لتزيد من حظوظ ظهور الصفحة عند 

 .أصدقائو كادلساعلة يف الًتكيج ذلا 

 اننسبة انمئىية
 15س انتكرار

 دائما 41 20.1 

 أحٌانا 112 54.9

 ابدا 51 25.0

 انمجمىع 204 100.0
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 متابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك على صفحة الفايس بوؾ(:27)الشكل

               
 

 حسب متغري متابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك على صفحة الفايس بوؾ يوضح(: 42)جدكؿ
 كالسن اجلنس

 12.59= اجلدكلية²كا           6=                درجة حرية14.86=  احملسوبة ²كا
متابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك على صفحة الفايس بوؾ حسب متغَت اجلنس كالسن، يوضح اجلدكؿ أعبله 

 سنة أكثر تعرضا إلشهار أكريدك 35 ك26حبيث يبلحظ ادلتأمل لنتائج اجلدكؿ أف الذكور من الفئة العمرية بُت 
 كاختلف ذلك بنسبة لئلناث صلد األكثر تعرضا ،%29.0عرب صفحة الفايس بوؾ كذلك بصفة متذبذبة بنسبة 

 إناث من ال يتابعن %22.1مقابل  .%45.2 سنة بنسبة25 ك15كبصفة متذبذبة ينتمُت للفئة العمرية بُت
. الفئة الصفحة  من نفس

20%

55%

25%  دائما

 احيانا

 ابدا

اجملموع 
أنثى  ذكر  اجلنس 

السن 

 ادلتابعة

 37من  26من  15من  ب إج 37من  26من  15من  ب إج

ف  ت ف ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
  20.
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54.
9% 

11
2 
 1.0
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100
.0% 

204  2% 2 70.2
% 

73 23 .
3% 

24 5% 5 1% 1 31% 31 57
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 اجملموع 11 %11 57
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 سنة فما فوؽ، األقل تعرضا إلشهار أكريدك عرب 37يف حُت صلد أّف ادلبحوثُت ادلنتمُت إُف الفئة العمرية بُت
 .%2.9 كاإلناث بػ%4.0صفحتها يف الفايس بوؾ، مقارنة بالفئات األخرل قّدرت نسبة الذكور بػ 

، كبالتاِف ستكوف أكثر  األكثر إقباال على استخداـ ادلوقع ىيؽلكن تفسَت نتائج اجلدكؿ كوف الفئة العمرية األكُف
 .الفئات تعرضا للصفحة مقابل فئات أخرل

 أّف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور كاإلناث من سلتلف الفئات  ²كا اختبار كما يؤكد لنا
  ²كا فاقت 14.86 احملسوبة  ²كا، حبيث أف  صفحة الفايس بوؾ بر إلشهارات أكريدك عهتمتابعالعمريةبالنسبة َف

 .0.05 كمستول ثقة 6 عند درجة حرية 12.59اجلدكلية 

 

 كالسن  حسب متغري اجلنسمتابعة أفراد العينة إلشهارات أكريدك على صفحة الفايس بوؾ(:28)الشكل

 
 

 

 

 اللغة اليت يفضل هبا أفراد العينة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ يوضح(: 43)جدكؿ
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26 
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 37من

بدكف 
 اجابة

ذكر من 
15 

ذكر 
 26من

ذكر 
 37من

بدكف 
 اجابة

 دائما

 احيانا

 ابدا

 النسبة الكلية
 16س التكرار

 العربية الفصحى 68 33.3 
 اللغة األجنبية 27 13.2
 العامية 15 7.4

 أكثر من لغة 42 20.6
 بال 52 25.5
 اجملموع 204 100.0
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اللغة اليت يفضل هبا أفراد العينة إشهارات أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ، حبيث ( 43)جدكؿ يوضح
 33.3 كقدرت نسبة ذلك بػلئلشهارك من خبلؿ النتائج يتضح لنا تفضيل أفراد العينة للغة العربية الفصحى كلغة 

 بادلائة 20.6 اللغة العربية كاألجنبية كالعامية بنسبة لئلشهار من لغة أكثربادلائة تلتها نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف 
 األخَت بادلائة كيف 13.2 مثلت نسبتهم بػلئلشهارمن رلموع النسبة الكلية مث نسبة من يفصل اللغة األجنبية كلغة 

.  بادلائة7.4تفضيل البقية للغة العامية الدارجة يف اجملتمع اجلزائرم بنسبة 
 .ة اجلزائرم اذلوية كالشخصيةكؽلكن تفسَت النتائج باعتبار اللغة العربية من أىم خصائص
 

  عرب موقع الفايس بوؾىمشهارات أكريدك مع أصدقائ أفراد العينةإل مشاركةيوضح(: 44)جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مشاركة أفراد العينة إلشهارات أكريدك مع أصدقائهم عرب موقع الفايس بوؾ، كتبُت النتائج (:44)جدكؿ يبُت

 حبيث مثّلت نسبتهم ،كافقة أفراد العينة دلشاركة اشهارات أكريدك مع أصدقائهم بصفة غَت دائمة كمتذبذبةـ
ء صدقااألمشاركة اشهارات أكريدك مع ـ فكرة  بادلائة من أفراد العينة َمن ال تركؽ لو22.6 مقابل ، بادلائة42.2بػ

عرب ادلوقع، يف حُت جاءت نسبة ادلبحوثُت الذين يشاركوف التحديثات االشهارية ألكريدك مع أصدقائهم عرب 
 . من رلموع النسبة الكلية9.3الفايس بوؾ بصفة دائمة بنسبة 

 
  عرب موقع الفايس بوؾىمشهارات أكريدك مع أصدقائأفراد العينةإلمشاركة :(29)الشكل

                   
 

9.3

42.223.6
0.5

25.5

 دائما

 احيانا

 ابدا

 بدكف اجابة

 ببل

 17س التكرار النسبة ادلئوية 
 دائما 19 9.3 

 أحيانا 86 42.2
 أبدا 66 23.6

 بدكف اجابة 1 5.
 بال 52 25.5
 اجملموع 204 100.0
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 ىم يف مشاركة إشهارات أكريدك مع أصدقائ أفراد العينةرغباإلجابة عن السؤاللماذا قد م(: 45)جدكؿ
 عرب موقع الفايس بوؾ

يبُت اجلدكؿ أعبله اإلجابة عن السؤاؿ دلاذا قد يرغب أفراد العينة يف مشاركة اشهارات أكريدك مع أصدقائهم عرب 
موقع الفايس بوؾ، كادلتأمل لنتائج اجلدكؿ يبلحظ أف أغلبية أفراد العينة من عرّبكا بارتياحهم دلشاركة اشهارات 

أكريدك مع أصدقائهم عرب ادلوقع ، هبدؼ إعبلمهم بعركض كمنتجات جديدة للمؤسسة  حبيث جاءت نسبة من 
. %8.8 ، مث نسبة من أجابوا بػ دائما %33.3 بنسبةبػ أحيانااأجابو

 فقط عّللوا ذلك بأف  عرب ادلوقع،أّما فيما ؼلص ادلبحوثُت من ال يرغبوف يف مشاركة اشهارات أكريدك مع أصدقائهم
كخاصة أف العركض كادلنتجات اجلديدة للمؤسسة يتم التشهَت كاإلعبلف عنها يف عندىم، األمر ليس لو أعلية 

 . من رلموع النسبة الكلية13.7سلتلف كسائل اإلعبلـ، كقّدرت نسبتهم بػ
 
 
 
 
 

 

اعالمهم  اجملموع  ال يهمين االمر  ليس مفيد 
عدـ 

ازعاجهم 
متاحة 

للجميع  بدكف اجابة  بال  عركض 
  17س

 
ف  ت ف 2دلاذا ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 

 9.3
% 

 19 8.8
% 

 دائما 0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 18

42.
2% 

 86 33.
3% 

 أحيانا 1 5%. 0 0%. 12 5.9% 0 0%. 0 0%. 0 0%. 5 2.5% 68

22.
6% 

 46 0% 0 13.7
% 

 أبدا 0 0%. 2 1.0% 11 5.4% 1 5%. 1 5%. 3 1.5% 28

بدكف  0 0%. 0 0%. 1 5%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 0 0%. 1  5%.
 اجابة

25.
5% 

 52 .0% 0 .0% 0 .5% 1 .0% 0 .0% 0 .0% 0 25.0
% 

 بال 0 0%. 51

100
.0% 

 20
4 

42.
6% 

87 15.7
% 

32 2.0% 4 5% 1 .5% 1 11.8% 24 26.0
% 

 اجملموع 1 5%. 53
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يبني آراء أفراد العينة حوؿ متابعة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ (: 46)جدكؿ
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، كقد جاءت  آراء أفراد العينة حوؿ متابعة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ اجلدكؿ أعبلهيبُت
 :النسب كاآليت

 يرل أفراد العينة أف اشهارات أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي ىي إرساليات متباينة كغَت مكّررة كغالبا ما 
، من يفضلوف اشهارات أكريدك عرب (31) مبحوثا، تبلىا عدد ادلبحوثُت43تكوف مستحدثة ككاف عددىم 

 مبحوث من يرل أف ادلضامُت 28الفايس بوؾ إلمكانية التحكم فيها كحىت العودة إليها عند احلاجة، مث 
من 25االشهارية ألكريدك عرب ادلوقع ىي مضامُت قد تثَت لديو الرغبة يف اقتناء منتجات أك خدمات ادلؤسسة، مث 

عدد ادلبحوثُت من يعتقدكف أف اشهارات ادلؤسسة كاقعية، كال تعكس أمور خيالية قد تفوؽ قدرات ادلستهلك 
 .اجلزائرم

 يف حُت جاء عدد ادلبحوثُت من يركف أّف إشهار أكريدك ىو زلتول صادؽ كال ؼلدع ادلستهلك كال يزيف حقيقة 
 من أفراد العينة من يركف أهنا تزيد من فرص الشراء 6 مبحوثُت،  ك8ادلنتجات أك ؼلفي ادلعلومات احلقيقية عنها 

 .كاالستخداـ الفعلي دلنتجات ادلنشأة
 

 

 18س انتكرار اننسبة انمئىية
 تثٌر رغبة الشراء لدي 28 13.7 

 تزٌد من رغبة الشراء لدي 6 2.9

 واقعٌة ولٌست خٌالٌة 25 12.3

ٌمكن التحكم فٌها والعودة  31 15.2
 الٌها

 صادقة وال تخدع المستهلك 8 3.9

اشهارات حدٌثة، متباٌنة  43 21.1
 وغٌر مكررة

 بال 52 25.5

 بدون اجابة 11 5.4

 انمجمىع 204 100.0
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آراء أفراد العينة حوؿ متابعة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ(:30)الشكل

 
 

 حسب يبني آراء أفراد العينة حوؿ متابعة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ(: 47)جدكؿ
 متغري اجلنس

ذكر  اجملموع أنثى 
 ت ف ت ف ت ف  اجلنس18س

 تثري رغبة الشراء لدم 14 6.9% 14 6.9%  28 13.7% 
  2.9% 

 
 تزيد من رغبة الشراء لدم 4 2.0% 2 1.0%  6

 كاقعية كليست خيالية 8 3.9% 17 8.3%  25 12.3%
 ديكن التحكم فيها كالعودة اليها 18 8.8% 13 6.4%  31 15.2%
 صادقة كال زبدع ادلستهلك 2 1.0% 6 2.9%  8 3.9%

اشهارات حديثة، متباينة كغري  23 11.3% 20 9.8%  43 21.1%
 مكررة

 بال 32 15.7% 20 9.8%  52 25.5%   
 بدكف اجابة 3 1.5% 8 3.9%     11 5.4%

 اجملموع 104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%

13.7
2.9

12.3

15.2

3.9

21.1

25.5

5.4

 تثَت رغبة الشراء لدم

 تزيد من رغبة الشراء لدم

 كاقعية كليست خيالية

 ؽلكن التحكم فيها كالعودة اليها

 صادقة كال زبدع ادلستهلك

اشهارات حديثة، متباينة كغَت 
 مكررة

 ببل
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 12.59= اجلدكلية²كا           6=                درجة حرية14.86=  احملسوبة ²كا

يبُت آراء أفراد العينة حوؿ متابعة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ حسب متغَت اجلنس، يرل 
أفراد العينة أف اشهارات أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي ىي إرساليات متباينة كغَت مكّررة كتكوف مستحدثة 

مث .  من الذكور%9.8 من اإلناث ك%11.3دائما، كقد تقاربت النسبة بُت الذكور كاإلناث ادلعرّبين عن ذلك 
من يفضلوف اشهارات أكريدك عرب الفايس بوؾ إلمكانية التحكم فيها كحىت العودة إليها، تلتها نسب أفراد العينة 

 على التواِف، مث نسب ادلبحوثُت من %6.4 ك%8.8فاقت أيضا نسبة اإلناث نسبة الذكور قّدرت النسبة بػ
االشهارية ألكريدك عرب ادلوقع ىي مضامُت قد تثَت لديهم الرغبة يف اقتناء منتجات يعتقدكف أّف اإلرساليات 

 . من اجملموع الكلي للنسبة%6.9كخدمات ادلؤسسة بنفس النسبة لكبل اجلنسُت كمثّلت بػ
 أّف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور كاإلناث من سلتلف الفئات العمرية  ²كا اختبار كما يؤكد لنا

  ² فاقت كا14.86 احملسوبة  ²، حبيث أف كا تابعتهم إلشهارات أكريدك عرب صفحة الفايس بوؾ بالنسبة َف
 .0.05 كمستول ثقة 6 عند درجة حرية 12.59اجلدكلية 
  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري يوضح(: 48)جدكؿ

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 كمن  على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينة، الفايس بوؾ موقع أكريدك عرب صفحتها يفإشهار تأثَت  اجلدكؿيوضح

خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ أّف أكثر من نصف العينة أجابت بأّف تأثَت اشهارات الصفحة يكوف بصفة غَت 
 بادلائة تلتها نسبة ادلبحوثُت من ال يتأثركف بادلضامُت االشهارية 54.4دائمة أم متذبذبة كقّدرت نسبتهم بػ 

 بادلائة، لتأيت يف األخَت نسبة ادلبحوثُت من صّرحوا بتأثرىم الدائم 10.3لصفحة أكريدك كبلغت نسبتهم 
 . بادلائة8.8بتحديثات الصفحة االشهارية عليهم بنسبة 

تفسر نتائج التأثَت بنسب التعرض للصفحة كادلشاركة فيها، كىذا ما أّكدتو النتائج السابقة حبيث جاءت نسب 
ادلتابعة عالية كقد عّلل أفراد العينة ذلك، كذلك لرغبتهم يف احلصوؿ على ادلستجدات كالعركض احلديثة ككذا 

 .التواصل الدائم مع ادلؤسسة كالتزكد بأكثر التفاصيل عرب ادلوقع

 19س التكرار النسبة الكلية
 دائما 18 8.8 

 أحيانا 111 54.4
 أبدا 21 10.3
 بال 52 25.5
 بدكف اجابة 2 1.0

 اجملموع 204 100.0
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 أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهارتأثري (: 31)الشكل

 
 

  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري يوضح(: 49)جدكؿ
 حسب متغري اجلنس

 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 9.49= اجلدكلية²كا           4=                درجة حرية6.18=  احملسوبة ²كا

 أّف ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور كاإلناث من سلتلف الفئات  ²كااختبار يتضح من خبلؿ 
  ²كا، حبيث أف  لديهمتأثَت إشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراءالعمريةبالنسبة ؿ

 .0.05 كمستول ثقة 4، عند درجة حرية 6.18 احملسوبة²كا فاقت 9.49اجلدكلية 

8.8

54.410.3

25.5

1
 دائما

 أحيانا

 أبدا

 ببل

 بدكف اجابة

ذكر  اجملموع أنثى  اجلنس 
ف  ت ف 19س ت  ف  ت 

 دائما 8 3.9% 10 4.9% 18  8.8% 
 أحيانا 54 26.5% 57 27.9% 111  54.4%
 أبدا 8 3.9% 13 6.4% 21  10.3%
 بال 32 15.7% 20 9.8% 52  25.5%
 بدكف اجابة 2 1.0% 0 0%. 2  1.0%

100.0%  204 49.0% 100 51.0% 104  
 اجملموع
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 تأثَت إشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينة يبُت اجلدكؿ أعبلهكما 
حسب متغَت اجلنس، كمن خبلؿ نتائج اجلدكؿ نبلحظ أّف الذكور األكثر تأثرا بادلضامُت االشهارية لصفحة 

. %26.5 بػ  مقاربةنسبةب تلتها اإلناث %27.9 عرب ادلوقع قّدرت نسبتهم بػػأكريدك
توصل إليها فالنتيجة اليت أمامنا تعد منطقية كوف 

ُ
الذكور أكثر تعرضا من اإلناث كمن خبلؿ النتائج السابقة ادل

  .إلشهار أكريدك عرب صفحة الفايس بوؾ
  حسب متغري اجلنس أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري (:32)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.90% 3.90%

27.90% 26.50%

6.40% 3.90%

9.80% 15.70%
0.00% 1.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

 انثى ذكر 

 بدكف اجابة

 ببل

 ابدا

 احيانا

 دائما
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  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري يوضح(: 50)جدكؿ
 حسب التعرض للصفحة

 اجملموع
دائما  أحيانا  ابدا   15س

 ت ف ت ف ت ف ت ف  19س
 دائما 0 0%. 3 1.5% 15 7.4% 18  8.8% 

54.4
% 

 أحيانا 0 0%. 89 43.6% 22 10.8% 111 

10.3
% 

 أبدا 0 0%. 17 8.3% 4 2.0% 21 

25.5
% 

 بال 52 25.5% 0 0%. 0 0%. 52 

 بدكف اجابة 1 5%. 1 5%. 0 0%. 2  1.0%
 اجملموع 51 25.0% 112 54.9% 41 20.1% 204   100%

 15.51= اجلدكلية²كا           8=                درجة حرية234.99=  احملسوبة ²كا

يتبُت لنا من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أعبله أّف أغلبية ادلبحوثُت من يتعرضوف بصفة غَت دائمة لصفحة أكريدك عرب 
 ال تأثِّر اشهارات أكريدك على %8.3 كنسبة%43.6صفحتها يف الفايس بوؾ، يتأثركف برسائلها االشهارية بنسبة

 من %8.8 دائما، من أصل %7.4 يف حُت يتأثر  من يتأثركف بصفة دائمة،%10.8،مقابل سلوكياهتم الشرائية
 .يتابعوف الصفحة بصفة دائمة

 على كجود عبلقة بُت التعرض إلشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ، كنسب  ²كاكتؤكد نتيجة اختبار
، عند 15.51 اجلدكلية ²كا فاقت 234.99 احملسوبة ²كاالتأثَت يف سلوؾ الشراء لدل أفراد العينة، حبيث أف 

 .0.05 كمستول ثقة 8درجة حرية 
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  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري يوضح(: 51)جدكؿ
 حسب متغري السن

 

بدكف اجابة  اجملموع  السن     36من  26من  15من 
          

ف  ت ف  19س ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 
 8.8%  18 .0% 0 2.9

% 
 دائما 2 1.0% 10 4.9% 6

54.4
% 

 111 .5% 1 29.4
% 

60 20.6
% 

 أحيانا 8 3.9% 42

10.3
% 

 21 .0% 0 5.9
% 

 أبدا 3 1.5% 6 2.9% 12

25.5
% 

 52 1.0
% 

2 12.3
% 

25 10.8
% 

 بال 3 1.5% 22

بدكف  0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 2  1.0%
 اجابة

100.
0% 

 204 1.5
% 

3 51.0
% 

104 39.7
% 

 اجملموع 16 7.8% 81

 
 الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينة  موقع تأثَت إشهار أكريدك عرب صفحتها يفيبُت اجلدكؿ أعبله

حسب متغَت السن، كمن خبلؿ نتائج اجلدكؿ نستنتج أّف الفئة األكثر عرضة لتأثَت إشهار أكريدك ىي الفئة من 
 من اجملموع %54.4، كذلك من أصل %20.6 مث الفئة العمرية الثانية بنسبة %29.4 سنة بنسبة 25 ك15

. الكلي لنسبة
 سنة تتأثر بصفة دائمة باشهارات ادلؤسسة عرب ادلوقع، قّدرت نسبتهم بػ 35 إُف 26يف حُت صلد أّف الفئة من 

 فما فوؽ ىي الفئة األقل تأثرا بادلضامُت 37الفئة من أّف كما توضح النتائج،.%8.8 من أصل 4.9%
.  للصفحةأيضا تعرضا األقلاالشهارية كوهنا 
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  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثري يوضح(: 52)جدكؿ
 حسب متغري ادلستول ادلعيشي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 21.03= اجلدكلية²كا           12=                درجة حرية33.68=  احملسوبة ²كا

 
 حسب متغَت  أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لدل أفراد العينةإشهار تأثَت  اجلدكؿيوضح

 بتأثرىم ادلتذبذب بإشهار أكريدك عرب اادلستول ادلعيشي، يبلحظ ادلتأمل يف اجلدكؿ أّف أغلبية ادلبحوثُت من أجابو
 بادلائة، تلتها 51.5صفحتها يف الفايس بوؾ يتمتعوف دبستول معيشي ما بُت اجليد كمتوسط قّدرت نسبتهم بػ 

نسبة ادلبحوثُت من يتأثركف دائما دبا تقدمو أكريدك عرب صفحتها الفايسبوكية كيتمتعوف دبستول معيشي بُت اجليد 
 .  بادلائة8.9كادلتوسط بنسبة 

كلتفسَت النتائج أعبله فإف للمستول ادلعيشي عبلقة كطيدة دبدل التأثَت على سلوكيات الشراء لدل ادلستهلكُت، 
 . حبيث يف اغلب األحياف يقتٍت ادلستهلك دبا يتوافق كقدراتو ادلادية كىذا ما أظهرتو نتائج اجلدكؿ

 على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلستول ادلعيشي ألفراد العينة كنسب تأثَت  ²كاكما تؤكد نتيجة اختبار
 فاقت 33.68 احملسوبة  ²كاإشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفايس بوؾ على سلوؾ الشراء لديهم، حبيث أف 

 .0.05 كمستول ثقة 12، عند درجة حرية 21.03 اجلدكلية ²كا
 

ب إج  اجملموع جيد  ضعيف  متوسط  ادلستول 
ادلعيشي       

 
 19 س

 ت ف
ف  ت  ف  ت  ف  ت  ف  ت 

 دائما 13 6.4% 0 0%. 5 2.5% 0 0%. 18  8.8% 
54.4%  11

1 
.5% 1 11.8

% 
 أحيانا 81 39.7% 5 2.5% 24

 أبدا 20 9.8% 0 0%. 1 5%. 0 0%. 21  10.3%
25.5%  52 1.5

% 
 بال 32 15.7% 0 0%. 17 8.3% 3

 بدكف اجابة 0 0%. 1 5%. 1 5%. 0 0%. 2  1.0%
100.
0% 

 20
4 

2.0
% 

4 23.5
% 

 اجملموع 146 71.6% 6 2.9% 48
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 إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس  أفراد العينةتابعيبني اإلجابة على السؤاؿ دلاذا م: (53)جدكؿ
 بوؾ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس  أفراد العينةتابع اإلجابة على السؤاؿ دلاذا متبُت نتائج اجلدكؿ أعبله
أف أكثر من نصف أفراد العينة تتابع صفحة أكريدك عرب موقع الفايس بوؾ بغية : ، كقد جاءت النسب كاآليتبوؾ

 بادلائة من رلموع النسبة 54.4احلصوؿ على ادلعلومات احلديثة أك العركض اجلديدة لشبكة ادلتعامل النقاؿ بنسبة 
الكلية، تلتها نسبة أفراد العينة من يتابع كيتعرض للصفحة للحصوؿ على معلومات توضيحية أكثر من ادلنتجات 

 بادلائة من رلموع النسبة، لتأيت نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف تبادؿ اآلراء حوؿ 10.3أك اخلدمات ادلعركضة بنسبة 
 . بادلائة من يقدموف طلبات مساعدة من ادلؤسسة عرب ادلوقع2.5 بادلائة مث 3.9ادلنتجات كالسلع بنسبة

تأيت نتائج اجلدكؿ لتؤكد دكافع استخداـ أفراد العينة دلوقع الفايس بوؾ كأىم احلاجات اليت يشبعها ذلم ادلوقع كاليت 
توصلنا إليها سابقا، كاليت أتت يف أكُف ادلراتب دافع ادلستخدـ للحصوؿ كالتزكد بأكرب قدر شلكن من ادلعلومات 

 .كإشباع حاجتهم ىذه من خبلؿ اخلدمات اليت ؽلنحها ذلم الفايس بوؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20س انتكرار اننسبة انمئىية
 للحصول على معلومات حدٌثة 111 54.4 

 للحصول على معلومات توضٌحٌة 21 10.3

 لتبادل األراء حول منتج 8 3.9

 لتقدٌم خبرتً عن منتج 1 5.

 لطلب المساعدة من الشركة 5 2.5

لتقدٌم شكوى للمؤسسة بخصوص  1 5.
 منتج

 بال 52 25.5

 بدون اجابة 5 2.5

 انمجمىع 204 100.0
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  إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ أفراد العينةتابعديثل اإلجابة على السؤاؿ دلاذا م: (33)الشكل

 
 
 

 إشهار أكريدك عرب  أفراد العينةتابعيبني اإلجابة على السؤاؿ دلاذا م: (54)جدكؿ
  حسب متغري اجلنسصفحتها يف موقع الفايس بوؾ

 

54.4

10.33.9
0.5

2.5

0.5

25.5

2.5  للحصوؿ على معلومات حديثة

 للحصوؿ على معلومات توضيحية

 لتبادؿ األراء حوؿ منتج

 لتقدمي خربيت عن منتج

 لطلب ادلساعدة من الشركة

 لتقدمي شكول للمؤسسة خبصوص منتج

 ببل

 بدكف اجابة

ذكر  اجملموع أنثى 
ف  ت ف 20اجلنس س ت  ف  ت 

 للحصوؿ على معلومات حديثة 50 24.5% 61 29.9%  111 54.4% 
 للحصوؿ على معلومات توضيحية 13 6.4% 8 3.9%  21 10.3%
 لتبادؿ األراء حوؿ منتج 3 1.5% 5 2.5%  8 3.9%
 لتقدمي خربيت عن منتج 0 0%. 1 5%.  1 5%.

 لطلب ادلساعدة من الشركة ب 4 2.0% 1 5%.  5 2.5%
 لتقدمي شكول للمؤسسة خبصوص منتج 0 0%. 1 5%.  1 5%.

 بال 32 15.7% 20 9.8%  52 25.5%
 بدكف اجابة 2 1.0% 3 1.5%  5 2.5%

اجملموع  104 51.0% 100 49.0%  204 100.0%



129 
 

تابع أفراد العينة إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس  اإلجابة على السؤاؿ دلاذا متبُت نتائج اجلدكؿ أعبله
بوؾ حسب متغَت اجلنس، كقد جاءت نسب ذكور العينة أعلى من نسبة اإلناث من يتعرضوف لصفحة أكريدك 

على التواِف ، تليها نسبة اإلناث من %24.5 ك %29.9حلصوؿ على معلومات أكىف،حبيث قّدرت نسبتهم بػ 
 مقابل %6.4 بنسبة يتابعن الصفحة للحصوؿ على معلومات توضيحية خبصوص منتجات كخدمات مؤسسة

.  بالنسبة للذكور3.9%
نبلحظ من خبلؿ نتائج اجلدكؿ صلاح الصفحة االشهارية يف استقطاب اكرب عدد من ادلتعاملُت مع ادلؤسسة، 

دبنتجات فأكثر من نصف عينة البحث تتابع ربديثات الصفحة للحصوؿ على ادلستجدات كادلعلومات اخلاصة 
كإذا ما اقتنع هبا قد .الصفحةاخلدمة من خبلؿ  أك  السلعةزبص قد يبحث عن معلومات ستخدـاَفأكريدك،  

 .، كىنا تعمل الصفحة عامل الوسيط، للتأثَت يف قرار الشراءيشًتيها
 آراء أفراد العينة حوؿ اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾ يوضح(: 54)جدكؿ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آراء أفراد العينة حوؿ اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس يتضح من خبلؿ نتائج اجلدكؿ أعبله نسب 

 :، كقد جاءت النسب كاآليتبوؾ 
 بادلائة من أفراد العينة ترل أف اشهارات أكريدك عرب موقع الفايس بوؾ ىي اشهارات جيدة كمقنعة إُف حد 46.1

، كما أنو ما كأسهل طريقة لتسويق ادلؤسسة دلنتجاهتا كلبلوغ أكرب عدد من ادلستهلكُت من سلتلف الفئات العمرية
يهتم بآراء مستخدمي ادلوقع كمتابعي الصفحة خاصة كيقدـ عركض ذلم، كيرل بعض ادلبحوثُت بنسبة 

بادلائة أف إشهار أكريدك عرب الصفحة يتماشى دائما مع التكنولوجية احلديثة كذلك باعتماده على مؤثرات 14.7
 حبيث تعرض ادلؤسسة عرب صفحتها كل يـو تقريبا معلومة متنوعة كمتطورة تزيد من قوة اإلرساليات االشهارية،

 .جديدة

  21س التكرار النسبة ادلئوية
 اشهارجيد مقنع 94 46.1 

 عليو أف يتطور أكثر 2 1.0
 بدكف اجابة 1 5.

 يتجدد كيتطور دائما 30 14.7
 ال اتابعو 53 26.0
 ال اتابعو كثريا 9 4.4
 اشهارمكثف 12 5.9
 ربًـت العادات كالتقاليد 1 5.
 دليل على التنافسية 1 5.
 ال يكوف اإلشهار صادقا دائما 1 5.

 اجملموع 204 100.0
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  بادلائة من أفراد العينة على أف إشهار أكريدك عرب الفايس بوؾ، إشهار مكثف كسهل الوصوؿ إليو 5.9كأجاب
 كجودهتا تّدؿ على التنافسية يف السوؽ اجلزائرم، فضبل عن ىذا كلو فهي مؤسسة عادلية ك مضامُت عرب ادلوقع

 .رساليات ال زبرج عن عقلية ككاقع اجملتمع اجلزائرم، كىذا ما أدُف بو ادلبحوثُت يف االستماراتاإل
  بادلائة من ادلبحوثُت  أفصحوا على عدـ متابعتهم لصفحة أكريدك عرب موقع التواصل 26.0بادلقابل صلد 

االجتماعي الفايس بوؾ لعدـ اىتمامهم بادلنِتج باإلضافة الف اإلرساليات ىي نفسها  اليت تعرض عرب كسائل 
 بادلائة من رلموع النسبة ذبنبوا إدالء آرائهم عن الصفحة كتربيرىم بعدـ 4.4اإلعبلـ األخرل بادلقابل نسبة 

 .            متابعتهم الدائمة للصفحة
 راء أفراد العينة حوؿ اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفايس بوؾديثآل:(34)الشكل

 
 
 

  

 

 

 

 

 

46.1

10.5

14.7

26

4.4
5.9

0.5 0.5 0.5
 اشهارجيد مقنع
 عليو أف يتطور أكثر
 بدكف اجابة
 يتجدد كيتطور دائما
 ال اتابعو
 ال اتابعو كثَتا
 اشهارمكثف
 ربًـت العادات كالتقاليد
 دليل على التنافسية
 ال يكوف اإلشهار صادقا دائما
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 نتائج الدراسة
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  توصلت الدراسة النظرية إُف أّف اإلشهار االلكًتكين عرب صفحة الفيس بوؾ يلقى ذباكب الكثَت من ادلستخدمُت 
للموقع، سيما كأّف اإلرساليات االشهارية عرب ادلوقع هتدؼ لتحقيق ادلصاٌف ادلشًتكة سواء مصاٌف ادلؤسسة أك 

كمضاعفة حجم زبائنها مع احلفاظ على ادلتعاملُت الدائمُت، كما  ادلستهلك، فتساعد ادلؤسسة يف استقطاب
ربسُت العبلقة التجارية معو، من خبلؿ إتاحة كسائل للتواصل تسمح للمستهلك بالتفاعل كالتواصل الدائم معها ك

مباشرة بينهم، سيما أف تعليقات كاقًتاحات كشكاكم ادلستهلكُت تصل للمؤسسة بشكل أسرع كتعطي صورة 
 .حقيقية أكثر عن أداء ادلنتج

 :كما توصلت الدراسة ادليدانية إُف
 :تبني من خالؿ النتائج أف: "الفيس بوؾ" استخداـ كأمناط لعادات بالنسبة
جنس اإلناث يتضح من خبلؿ العينة ادلختارة أف اإلناث أكثر  من ىي العينة مفردات  بادلائة من51 -

.  بادلائة49عدد الذكور  بلغ إقباال على موقع الفيس بوؾ ، فيما
 سنة حبيث بلغت 4 اُف1 سنوات، كفئة من يستخدـ من 5تقارب فئة من يستخدـ ادلوقع ألكثر من  -

 بادلائة منذ 9.3يستخدمو  حُت بادلائة للفئة الثانية، يف 43.6  بادلائة،يليهم46.1نسبة الفئة األكُف بػ 
 . سنة1أقل من 

 بادلائة، 64.7بنسبة   ادلوقع كذلك يف تصفح ساعة5 إُف 1يقضوف من  أغلب أفراد العينة بأف كتبُت -
 بادلائة أقل 8.3يستغرؽ   الفيس بوؾ،  فيما استخداـ  ساعة يف6 بادلائة أكثر من 26يقضي  حُت يف

 . ساعة1من 
 كذلك الليل منتصف إُف السادسة الساعة من ليبل "الفيس بوؾ" استخداـ يفضلوف العينة أفراد أغلبية أف -

 .صباحا % 4.4 ك مساءا، استخدامو منهم % 24.0 يفضل حُت ،يف 71.6% بنسبة
 من  %1.5نسبة  ، تليها94.6بنسبة  ادلنزؿ من "الفيس بوؾ" دلوقع يدخلوف العينة أفراد أغلبية أف -

 .اجلامعة من % 0.5منالعملو %1.0مث  االنًتنيت كمن اذلاتف احملموؿ مقهى من للموقع يدخلوف
 كذلك لوحدىم "الفيس بوؾ"موقع  يستخدموف العينة أفراد أغلبية أف -

يستخداـ ادلوقع لوحده،مع أحد األصدقاء أك أحد أفراد العائلة أيضا، 12.7تليهانسبة%71.6.بنسبة
 .أحد أفراد العائلة من يستخدموف الفيس بوؾ مع11.8%ك

  %75كذلكبنسبة "الفيس بوؾ" على موقع افًتاضية رلموعات إُف ينتموف العينة نصف من أكثر أف -
 .للمجموعات ينتسبوا َف منهم % 22.5 مقابل
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 :أما بالنسبة للدكافع كاحلاجات اليت تكمن كراء استخداـ الفيس بوؾ
للتواصل كالدردشة مع األصدقاء كذلك  العينة دلوقع الفيس بوؾ، ىو الدافع أفراد دكافع استخداـ أّف أكرب -

،أما بعدىا % 38.7 بنسبة الدافع للبحث كاحلصوؿ على األخبار كادلعلومات ،يليها 39.7%بنسبة
 تليها، مث الدافع للمشاركة يف النشاطات كاجملموعات االفًتاضية % 11.8 يأيت الدافع للًتفيو كالتسلية

. % 1.5الفيديو عرب ادلوقع يف األخَتبنسبة الدافع دلشاركة الصور ،  كيأيت % 6.4 بنسبة
العينة، كيتضح من النتائج أّف أغلبية أفراد العينة يتفقوف  ألفراد "الفيس بوؾ" موقع يلبيها اليت احلاجات -

على أف الفيس بوؾ يليب كل حاجاهتم ، كحاجتهم للتواصل كاحلصوؿ على ادلعلومات كالتزكد باألخبار 
، تلتها نسبة ادلبحوثُت 41.2كما يشبع الفيس بوؾ حاجة ادلبحوثُت للتسلية كالًتفيو كقّدرت نسبتهم بػ
 مث احلاجة  للتواصل 38.7من يعتقدكف بأّف ادلوقع يشبع حاجتهم للبحث عن ادلعلومات كاألخبار بػ

 .، يف األخَت يليب ادلوقع حاجة ادلبحوثُت للًتفيو كالتسلية كاللعب12.3كالدردشة مع األصدقاء بػ
.  من ادلبحوثُت أّف الفيس بوؾ  يوفر ادلاؿ ذلم عوض استخداـ كسائل اتصاؿ أخرل2يف حُت أجاب 

 . بأف أحيانا ما يكوف للفيس بوؾ مردكد اغلايب على الفرد يعتقدكف172أغلبية ادلبحوثُت  -
 :أما عن زلور تأثري إشهار أكريدك عرب صفحة الفيس بوؾ على السلوؾ االستهالكي

يتبُت لنا من خبلؿ النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت يفضلوف التلفزيوف دلشاىدة اإلرساليات االشهارية حبيث  -
 بادلائة، بعدىا 32.8 بادلائة، تلتها نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف االنًتنت بنسبة 40.2بلغت نسبتهم بػ
 بادلائة من رلموع النسبة، يف حُت تتقارب نسب اجملبلت كالراديو األكُف بػ 18.1نسبة الصحف بػ

.  بادلائة على التواِف2 كالثانية بػ2.5بادلائة
أحيانا يكوف اإلشهار االلكًتكين أكثر تأثَتا على سلوكهم، : بّينت النتائج أف أغلبية ادلبحوثُت أجابوا بأف -

مقارنة مع اإلشهار عرب كسائل اإلعبلـ التقليدية كالصحف كالراديو كالتلفزيوف، كقد قّدرت نسبتهم 
 لكل من يعتقد أف اإلشهار دائم التأثَت على سلوكياهتم، كمن ينفي 10.8 بادلائة، تلتها نسبة  77.9بػ

 .ذلك أيضا بنفس النسبة
أّف أغلبية ادلبحوثُت يتابعوف اإلرساليات االشهارية عرب الصفحات االشهارية دبوقع التواصل االجتماعي  -

 مبحوث على عدـ متابعتهم 25 ، يف حُت أجاب 70.6الفيس بوؾ، بصفة متذبذبة كمثّلت نسبتهم بػ 
 .بادلائة12.3ذلا بنسبة 
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بأف أكثر ادلبحوثُت الذين يتعرضوف لئلشهار عرب صفحات الفيس بوؾ عّللوا إجابتهم بأّف اإلرساليات  -
االشهارية عرب الفيس بوؾ تسمح للمتلقي التعليق عليها كإبداء آرائهم حوؿ ادلنتج أك اخلدمة ادلعركضة 

، لتأيت بعدىا نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف ذلك ألهنا اشهارات ؽلكن التحكم يف 28.9كقّدرت نسبتهم بػ
، مث نسبة من يفضل اإلشهار غرب الفيس بوؾ كوهنا 22.5تلقيها كحىت العودة إليها الحقا بنسبة 

، لتأيت  نسبة ادلبحوثُت من يركا بأف اإلشهار عرب الفيس بوؾ 19.1اشهارات متباينة كغَت مكررة بنسبة 
.  للثانية6.4 لؤلكُف ك6.9إشهار صادؽ كال ؼلدع ادلستهلك كإشهار يعكس الواقع كليس خياِف  بػ

 بادلائة يتابعوف اإلرساليات االشهارية ألكريدك عرب صفحتها يف الفيس بوؾ ، أكثر 75أظهرت النتائج أف  -
من نصف العينة أجابت بتعرضها ادلتذبذب للصفحة ك قّدرت نسبتهم من رلموع النسبة الكلية بػ 

 بادلائة ، تليها نسبة ادلبحوثُت من ينتموف للصفحة كلكن عربكا بعدـ تعرضهم الشهارات أكريدك 54.9
 بادلائة، مث جاءت نسبة ادلبحوثُت من يتعرضوف 25عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ بنسبة 

.  بادلائة من رلموع النسبة الكلية20.1للصفحة بشكل دائم كمستمر بنػسبة
 بادلائة تلتها نسبة 33.3تفضيل أفراد العينة للغة العربية الفصحى كلغة لئلشهار كقدرت نسبة ذلك بػ -

 بادلائة من 20.6ادلبحوثُت من يفضلوف أكثر من لغة لئلشهار اللغة العربية كاألجنبية كالعامية بنسبة 
 بادلائة كيف 13.2رلموع النسبة الكلية مث نسبة من يفصل اللغة األجنبية كلغة لئلشهار مثلت نسبتهم بػ

 . بادلائة7.4األخَت تفضيل البقية للغة العامية الدارجة يف اجملتمع اجلزائرم بنسبة 
يرل أفراد العينة أف اشهارات أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي ىي إرساليات متباينة كغَت مكّررة  -

، من يفضلوف اشهارات (31) مبحوثا، تبلىا عدد ادلبحوثُت43كغالبا ما تكوف مستحدثة ككاف عددىم 
 مبحوث من يرل 28أكريدك عرب الفيس بوؾ إلمكانية التحكم فيها كحىت العودة إليها عند احلاجة، مث 

أف ادلضامُت االشهارية ألكريدك عرب ادلوقع ىي مضامُت قد تثَت لديو الرغبة يف اقتناء منتجات أك خدمات 
من عدد ادلبحوثُت من يعتقدكف أف اشهارات ادلؤسسة كاقعية، كال تعكس أمور خيالية 25ادلؤسسة، مث 

 .قد تفوؽ قدرات ادلستهلك اجلزائرم
أّف أكثر من نصف العينة أجابت بأّف تأثَت اشهارات الصفحة يكوف بصفة غَت دائمة أم متذبذبة  -

 بادلائة تلتها نسبة ادلبحوثُت من ال يتأثركف بادلضامُت االشهارية لصفحة أكريدك 54.4كقّدرت نسبتهم بػ 
 بادلائة، لتأيت يف األخَت نسبة ادلبحوثُت من صّرحوا بتأثرىم الدائم بتحديثات 10.3كبلغت نسبتهم 

.  بادلائة8.8الصفحة االشهارية عليهم بنسبة 
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أف أكثر من نصف أفراد العينة تتابع صفحة أكريدك عرب موقع الفيس بوؾ بغية احلصوؿ على ادلعلومات  -
 بادلائة من رلموع النسبة الكلية، تلتها نسبة 54.4احلديثة أك العركض اجلديدة لشبكة ادلتعامل بنسبة 

أفراد العينة من يتابع كيتعرض للصفحة للحصوؿ على معلومات توضيحية أكثر من ادلنتجات أك 
 بادلائة من رلموع النسبة، لتأيت نسبة ادلبحوثُت من يفضلوف تبادؿ اآلراء 10.3اخلدمات ادلعركضة بنسبة 

 بادلائة من يقدموف طلبات مساعدة من ادلؤسسة عرب 2.5 بادلائة مث 3.9حوؿ ادلنتجات كالسلع بنسبة
. ادلوقع

 بادلائة من أفراد العينة ترل أف اشهارات أكريدك عرب موقع الفيس بوؾ ىي اشهارات جيدة كمقنعة 46.1 -
بادلائةأف إشهار 14.7، كيرل بعض ادلبحوثُت بنسبة إُف حد ما كأسهل طريقة لتسويق ادلؤسسة دلنتجاهتا

  بادلائة من أفراد العينة على أف 5.9أكريدك عرب الصفحة يتماشى دائما مع التكنولوجية احلديثة، كأجاب
 .إشهار أكريدك عرب الفيس بوؾ، إشهار مكثف كسهل الوصوؿ إليو عرب ادلوقع

 
كقع التواصل استخداـ كتعرض رلتمع البحث َفلقد لوحظ من خبلؿ النتائج ادلتوصل إليها، تقارب أظلاط 

 فركؽ  كالذم أكضح لنا  انعداـ  2االجتماعي الفيس بوؾ، كلقد توصلنا إُف ذلك اعتمادا على اختبار كا
 مواضع بالنسبة لعادات االستخداـ ادلفضلة 5كاإلناث للموقع يف  الذكور استخداـ بُت إحصائية داللة ذات

 على كجود 2كاخلدمات كاحلاجات اليت تكمن كراء االستخداـ، بادلقابل أفصح لنا اختبار معامل االرتباط كا
 اإلقباؿ على استخداـ ادلوقع كدكافع االستخداـ  فيما ؼلص بُت الذكور كاإلناثفوارؽ ذات داللة إحصائية

 :أيضا، أما الفركؽ بُت الفئات العمرية فاتضح ما يلي
 5 إُف 1 سنة أكثر إقباالن على استخداـ الفيس بوؾ نظرا جللوسهم من 25 ك 15الفئة العمرية بُت  -

 سنة، كما تعترب نفس الفئة أكثر الفئات إدمانان على ادلوقع 4 إُف 1ساعة، كالستخدامهم ادلوقع من 
 . ساعة مقارنة بباقي الفئات6الستغراقهم ألكثر من 

كذلك كفقان لفًتات الدراسة كالعمل  سنة تفضل أكثر استخداـ ادلوقع ليبل، 25 ك 15الفئة العمرية بُت  -
 .بالنسبة ذلم الفراغ كألكقات

 سنة تستخدـ ادلوقع بدافع التواصل كالدردشة مع األصدقاء ككذا البحث عن 25 ك15الفئة بُت  -
األخبار كادلستجدات، كما تفضل ادلشاركة يف سلتلف اجملموعات االفًتاضية عرب ادلوقع، كما صّرحت 

 سنة 36 ك26نفس الفئة أف ادلوقع يليب سلتلف احلاجات لديهم يف حُت صلد أّف الفئة العمرية بُت 
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تستخدـ ادلوقع إلشباع حاجتهم ادلتمثلة يف احلصوؿ على األخبار كادلعلومات أكثر من باقي احلاجات 
 .اليت يشبعها ادلوقع

كما صلد أّف الفئة العمرية الثانية تعتقد نسبيا بالتأثَت االغلايب دلوقع الفيس بوؾ على الفرد، كالذم يظهر  -
من خبلؿ كعيهم أّف ادلوقع يسهل عملية تواصلهم مع العائلة كاألصدقاء، كيوفر ذلم ادلعلومات اليت ىم 

 .حباجة إليها، كغَتىا من اآلثار االغلابية
استخداـ كتعرض رلتمع قق الفرضية األكىل نسبيا حبيث جند من خالؿ النتائج أّف تح النتائج ىذه كتبني

 .كقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ، خيتلف باختالؼ اجلنس كالسنالبحث مل

يؤثر اإلشهار االلكًتكين اخلاص بصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ "الثانية  الفرضية أما
، فنبلحظ "على السلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث، ألنو إرسالية اشهارية ال تلغي دكر ادلتلقي يف التفاعل معها

أكثر ادلبحوثُت الذين يتعرضوف لئلشهار عرب صفحات الفيس بوؾ أفصحوا بآرائهم، بأّف من خبلؿ نتائج البحث 
التعليق عليها كإبداء آرائهم حوؿ ادلنتج أك اخلدمة ادلعركضة أين ـ باإلرساليات االشهارية عرب الفيس بوؾ تسمح لو

شكاكم كاقًتاحات  )يبحث مستخدمُت عن مشاركتهم الفعلية يف الصفحات من خبلؿ خدمة التعليقات
. 28.9 كقّدرت نسبتهم بػادلستهلكُت اليت تصل إُف ادلؤسسة مباشرة

من يتابعوف اشهارات أكريدك عرب موقع الفيس بوؾ فربّركا استخداماهتم إلمكانية التحكم يف  أّما فيما ؼلص 
 بادلائة، كتعد ىذه اخلاصية من أىم اخلصائص 15.2 قّدرت نسبتهم بػاإلرساليات كحىت العودة إليها عند احلاجة

 كىو األمر الذم ال دكف زلددات زمنيةاليت يضمنها  ادلوقع دلستخدميو التحكم يف تلقيو للمضامُت االشهارية 
. كما يطلق عليو بالتفاعلية بُت ادلستهلك كادلؤسسة. يتمتع بو ادلستهلك مع باقي كسائل اإلعبلـ

 2.5 بادلائة مث 3.9تفضيلهم تبادؿ اآلراء حوؿ ادلنتجات كالسلع عرب الصفحة بنسبةكما أفصح ادلبحوثُت عن 
. بادلائة من يقدموف طلبات مساعدة من ادلؤسسة عرب ادلوقع

 اإلشهار االلكًتكين اخلاص بصفحة أكريدك عرب موقع التواصل كتأيت ىذه النسب لتأكد الفرضية القائلة أف
االجتماعي الفيس بوؾّ يًتؾ أثر على السلوؾ االستهالكي جملتمع البحث، ألنو إرسالية اشهارية ال تلغي دكر 

 .ادلتلقي يف التفاعل معها

 االلكًتكين لصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي يًتؾ اإلشهار"أما فيما ؼلص افًتاضنا العاـ كاألساسي 
قد اتضح ؿؼ".لصفحةتابعتهم ؿالسلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث كالذم يظهر من خبلؿ ـ الفيس بوؾ،أثر على
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 بادلائة من ادلبحوثُت يتابعوف اإلرساليات االشهارية ألكريدك عرب صفحتها يف الفيس 75أّف من خبلؿ النتائج 
 بادلائة، كأكثر من نصف 20.1جاءت نسبة ادلبحوثُت من يتعرضوف للصفحة بشكل دائم كمستمر بنػسبة. بوؾ

.  بادلائة من رلموع النسبة الكلية54.9العينة أجابت بتعرضها ادلتذبذب للصفحة كقّدرت نسبتهم بػ 
أكثر من نصف العينة بأف تأثَت اشهارات الصفحة على سلوكياهتم االستهبلكية يكوف  باإلضافة إُف ذلك صرّح

 بادلائة من ادلبحوثُت من يتأثركف أحيانا بتحديثات الصفحة االشهارية، 54.4 بادلائة ، ك8.8نسبة ببصفة دائمة 
 على كجود عبلقة بُت التعرض إلشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفيس بوؾ،  ²كا  نتيجة اختباركما أكّدت

حبيث أّف من يتعرضوف للصفحة أكثر يتأثركف هبا أكثر كالعكس كنسب تأثَته يف سلوؾ الشراء لدل أفراد العينة،
 . صحيح

 :كما يظهر لنا أثر اشهارات الصفحة على سلوكيات ادلبحوثُت من خبلؿ
مشاركتهم لئلرساليات االشهارية مع أصدقائهم عرب ادلوقع حبيث عرّب أغلبية أفراد العينة عن ارتياحهم  -

.  القياـ بذلك، بغية إعبلـ أصدقائهم بعركض كمنتجات ادلؤسسة اجلديدة
يركف أف ادلضامُت االشهارية ألكريدك عرب ادلوقع تثَت لديهم الرغبة يف اقتناء منتجات بادلائة 13.7 -

من أفراد العينة يركف أهنا تزيد من فرص الشراء كاستخدامهم الفعلي  بادلائة 2.9ك. كخدمات ادلؤسسة
 .دلنتجات ادلنشأة

بادلائة من أفراد العينة ترل أف اشهارات أكريدك عرب موقع الفيس بوؾ ىي اشهارات جيدة كمقنعة 46.1 -
إُف حد ما كأسهل طريقة لتسويق ادلؤسسة دلنتجاهتا كلبلوغ أكرب عدد من ادلستهلكُت من سلتلف الفئات 

 .، كما أنو يهتم بآراء مستخدمي ادلوقع كمتابعي الصفحة كيقدـ ذلم عركض خاصة هبمالعمرية
االلكًتكين لصفحة أكريدك عرب موقع  اإلشهاراليت تقوؿ بأف نسبيا كعليو نستنتج ربقق الفرضية العامة 

السلوؾ االستهالكي جملتمع البحث كالذم يظهر من خالؿ  أثر على الفيس بوؾ، يًتؾ التواصل االجتماعي
 .لصفحةتابعتهم ؿـ

فركض نظرية االستخدامات كاإلشباعات فجمهور موقع التواصل  نتائج الدراسة لتأكد على   لقد جاءت
يتفاعل االجتماعي الفيس بوؾ كباألخص مجهور مستخدمي صفحة أكريدك، ىو مجهور كاعي ؼلتار الوسيلة ك

 كمن الطبيعي أف تتغَت أظلاط ؽلّكنو من إشباع حاجاتو كربقيق دكافع استخدامو للشبكة،معها األمر الذم 
كحسب نتائج الدراسة تأيت يف . االستخداـ كدكافع كحاجات ادلستخدـ تأثرا بصفاتو الشخصية كالسن كاجلنس

مقدمة احلاجات اليت يرغب أفراد العينة إشباعها، احلاجة للتعارؼ كالتواصل تليها احلاجة للمعلومات كاألخبار اليت 
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يتيحها ادلوقع يف حُت تأيت احلاجة للتسلية كاللعب يف آخر سلم احلاجات اليت قد يرغب ادلستخدـ يف إشباعها ،  
حبيث تشَت النتائج إُف تقارب نسب إناث كذكور العينة من يستخدموف موقع الفايس بوؾ لتلبية حاجتهم 

االجتماعية كاالتصالية منها خاصة، يف حُت تفرز ىذه احلاجة دافع أكرب عند الذكور أكثر من اإلناث إلشباعها 
كإلزالة التوتر باذباىها، بينما توِف اإلناث استخداـ ادلوقع أكثر لتلبية دكافعهم كحاجاهتم الثقافية أك ادلعرفية 

بالبحث عن ادلعلومات حوؿ ادلنتجات أك ادلستجدات عرب صفحات الفيس بوؾ، أكثر من اىتمامهم بتلبية 
.  احلاجات األخرل اليت قد زبلق لديهم قلق أك توتر أقل

كما تبُت لنا من خبلؿ النتائج صلاح موقع الفايس بوؾ يف ربقيق رغبة ادلستخدمُت من الفئة العمرية األكُف كالذين 
يبحثوف عن ربقيق دكافعهم االجتماعية التواصلية اليت تكمن كراء استخدامهم للموقع، بينما هتتم الفئة العمرية 

الثانية بإشباع حاجتهم كدكافعهم ادلعرفية كالبحث عن ادلعلومات كاألخبار كادلستجدات عرب ادلوقع، لنضج سنهم 
. مقارنة بالفئة العمرية األكُف كاليت تضم فئة ادلراىقُت
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 59 حسب متغري اجلنسبوؾسلطط يبني  دكافع استخداـ موقع ا الفايس 
 
 
 
 

 
قلق كتوتر 

 
            الدافع إُف التثقيف                                       الدافع إُف التواصل                 

 
 

 
استخداـ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
59

 . من إعداد الطالب

 الذكور اإلناث

 موقع الفايس بوؾ

التواصل كالتعارؼ مع أصدقاء 
 جدد

الفضوؿ كاحلصوؿ على األخبار  الًتفيو كالتسلية كاللعب
 كادلعلومات

 

 إشباع
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 ةخامت      
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إذا َف يكن لعملك  :"25/09/2011  استنادا لقوؿ بيل جيتس مؤسس شركة ميكركسوفت يف تصريح لو 
، فقد أتاحت ربوالت الشبكة العنكبوتية كانتشار استخداماهتا "مكاف على االنًتنت، إذا عملك سوؼ يفلس

للمؤسسة الستهداؼ  التسويقية أفاقان كاسعة يف عاَف التسويق، حبيث ساىم التسويق االلكًتكين يف خلق فرص
أكرب عدد من ادلستهلكُت، كما ساعدىا يف خلق صورة جيدة عنها إذا ما سبّكنت من ربط جسور التواصل 

من أعماذلا التسويقية عرب االنًتنت، فإّف  كلتتمّكن ادلؤسسة من ربقيق ىدفها. كالتفاعل مع ادلتعاملُت معها
اإلشهار عرب مواقع التواصل االجتماعي يعد من األشكاؿ احلديثة لئلشهار االلكًتكين، كىو فكرة مبتكرة 

كمصّممة بطريقة جيدة، يساعد ادلؤسسة للوصوؿ إُف األشخاص ادلعنيُت كتزكيدىم بادلعلومات الكافية كالتفصيلية 
 . كاحلصوؿ منهم على االستجابة الفورية

   لقد حاكؿ الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة معرفة العبلقة بُت اإلشهار االلكًتكين كالسلوؾ االستهبلكي 
حبيث اتضح أف اإلشهار االلكًتكين لصفحة أكريدك عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ يًتؾ أثر .للجمهور

 كالذم يظهر من خبلؿ متابعتهم كتعرضهم الدائم ،متفاكت كنسيب على سلوؾ االستهبلكي جملتمع البحث
يبحث فهم حباجة للمعلومات التفصيلية عن ادلنتجات كاخلدمات كادلستجدات أيضا، كما . للصفحة االشهارية

اليت تصل  (شكاكم كاقًتاحات )ادلستخدمُت عن مشاركتهم الفعلية يف الصفحات من خبلؿ خدمة التعليقات
الفعلية  للتقنية أك - أم رلتمع البحث- كشفت عن استعانةفقد . للمؤسسة مباشرة كىذا ما توصلت إليو الدراسة

كتربز ىنا أعلية  غَتىم لئلرساليات االشهارية، ةللشبكة التواصلية يف تدبَت شؤكنو االستهبلكية اليومية كحىت مشارؾ
اإلشهار عرب صفحات الفيس بوؾ كقناة اتصاؿ كتأثَت على عملية الشراء الحقا، كىذا ما أكده باحث االتصاؿ 

 يف قولو لنفًتض أف ادلستهلك التقليدم كاف جامداَ، فإف ادلستهلك اجلديد  Henry Jenkinsىنرم جنكيز 
نشيط كإذا كاف للمستهلك القدمي سلوكيات يسهل التنبؤ هبا أك مكشوفة، فإف ادلستهلك اجلديد من الرحل كىو 

. أقل كالء، كإذا كاف ادلستهلكوف  القدامى أفراد منفصلة فإف اجلدد متصلُت ببعضهم البعض
لتصبح بذلك صفحات الفيس بوؾ أكثر فاعلية للحصوؿ على أكرب عدد من ادلشًتكُت فكّلما زاد عدد ادلشًتكُت 

كما ؽلكن .بالصفحة اخلاصة بادلنتج أك ادلؤسسة ،كلما زادت فرصة ظهور الصفحة عند مستخدمُت جدد
التحكم يف مقدار األمواؿ اليت تنفقها ادلؤسسة من خبلؿ تعيينها دليزانية يومية أك ميزانية للحملة اإلشهارية 

 .بأكملها
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   لقد  اىتمت الدراسات السابقة بدراسة تأثَت اإلشهار على السلوؾ االستهبلكي، كقد توصلت إُف نتائج 
متقاربة بوجود عبلقة ارتباطية بُت التعرض لئلشهار كالسلوؾ االستهبلكي للجمهور، كمن خبلؿ نتائج الدراسة  

توصل الباحث لوجود عبلقة ارتباطية بُت التعرض للصفحات الفيس بوؾ كأثره على السلوؾ االستهبلكي 
للجمهور حبيث كلما زادت نسب التعرض للموقع كللصفحات االشهارية كّلما زادت نسب التأثر هبا كالعكس 

صحيح، كىذا األمر ال ينفي استخدامات اجلمهور العقبلنية كالواعية دلوقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ حبيث 
. يهدؼ من استخداماتو لتلبية حاجاتو دكما

   أف يسعى اإلشهار إُف إكساب األفراد ادلعلومات كاخلدمات ادلعلن  عنها، مع ربطها دبعايَت السلوؾ االجتماعي 
كخصائص الثقافة احمللية من أىم األسباب ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك، كىذا ما كشفت عنو نتائج الدراسة، فقد 

صلحت اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف استمالة آراء ادلستخدمُت، حبيث ساعلت اإلرساليات االشهارية يف 
. احلفاظ على ىوية الثقافة كالعقلية اجلزائرية كقيم كعادات كتقاليد اجملتمع اجلزائرم

   يف األخَت ال يسعنا القوؿ إال أّف دراسة الباحث ألثر اإلشهار االلكًتكين على السلوؾ االستهبلكي للجمهور 
هبدؼ معرفة العبلقة التفاعلية بُت ادلؤسسة كادلستهلكُت، كاليت تضمنها االنًتنت أكرب شبكة عادلية دلستخدميها 

. دكف زلددات زمنية أك جغرافية

  نأمل يف األخَت أف تكوف الدراسة حلقة من حلقات  البحث األكادؽلية ادلتواصلة  للكشف عن اإلشكاليات 
اليت تطرحها تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، شلهدين بذلك لباحثُت آخرين يف ادليداف للتعرض َف أغفلت عنو 

.  الدراسة
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 الشعبية الدديقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 العلمي كالبحث العايل التعليم كزارة
 مستغاًل – عبد احلميد ابن باديسجامعة

 
 
 

 االجتماعية كالعلـو اإلنسانية العلـو كلية
 علـو اإلعالـ كاالتصاؿ شعبة 

 
 
 
 
 

  يف إطار إصلاز مذكرة ماجستَت حوؿ تأثَت اإلشهار االلكًتكين على سلوؾ االستهبلكي للجمهور، نقدـ إليكم 
ىذا االستبياف، نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة، كما نعلمكم أف االستمارة توظف لغرض علمي حبث، 

. (الرجاء اإلجابة على أسئلة االستمارة بالشطب على العبارة ادلناسبة). كادلعلومات اليت تدلوف هبا تبقى سرية
 

 
 

                                                                                 كشكرا
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: الشخصيةت البيانا
  أنثى    ذكر     :  اجلنس
  فما فوؽ 37 من 36إىل 26 من 25إىل 15من :السن

 جيد   متوسط     ضعيف    : ادلستول ادلعيشي
عادات ك أمناط استخداـ الفيس بوؾ :  احملور األكؿ

 منذ مىت كأنت تستخدـ الفيس بوؾ؟        .1
  سنة 5أكثر من   سنة4 اُف 1من  سنة1أقل من 

إذا كاف ذلك بشكل متقطع فما )كم عدد الساعات اليت تستغرقها عند استخداـ الفيس بوؾ؟ .2
 (رلموع الساعات اليومية

  ساعة 6 أكثر من  ساعة5 اُف 1من  ساعة1أقل  من  
 ما ىي األكقات ادلفضلة لديك  الستخداـ الفيس بوؾ؟ .3

  (سا00 18)ليبل (سا18 12)مساءا  (سا12-01)صباحا 
 من أين تستخدـ ادلوقع؟كدلاذا؟ .4

 ........... أخرل حددىا يف مقهى االنًتنت  يف اجلامعة يف البيت
 ..........    كدلاذا؟

 :حني تستخدـ ادلوقع ىل تكوف .5
 ..........  أخرل حددىا مع األصدقاء    مع العائلة لوحدؾ 
 ............   كدلاذا

 ما الذم يدفعك الستخداـ موقع الفيس بوؾ؟ .6
 مشاركة يف اجملموعات ك النشاطات  دلشاركة  الصور كالفيديو لدردشة ك التواصل ا 
 ...........  أخرل حددىا الًتفيو كالتسلية  البحث كاحلصوؿ على األخبار كادلعلومات 

 ماىي اخلدمات ادلفضلة لديك يف موقع الفيس بوؾ؟ .7
مشاركة األفكار كادلعلومات      مشاركة الصور كالفيديو التعليقات  الدردشة كالتواصل

 ...........  أخرل حددىا اللعب  
 ىل أنت عضو يف رلموعات افًتاضية معينة يف ادلوقع؟ .8
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 ال نعم
 :إذا كنت كذلك حدد نوعها

رلموعة تثقيفية  رلموعة إعبلمية رلموعة اقتصادية رلموعة اجتماعية رلموعة سياسية
 ........ أخرل حددىا رلموعة ترفيهية    

 ما ىي احلاجات اليت يلبيها لك ادلوقع؟ .9
حاجة الفضوؿ كاحلصوؿ على األخبار كادلعلومات   حاجة التواصل كالتعارؼ مع أصدقاء جدد  
 ...........  أخرل حددىا حاجة الًتفيو كالتسلية كاللعب   

 ىل تعتقد أف للفيس بوؾ مردكد إجيايب على الفرد؟ .10
 أبدا أحيانا  دائما 

 عرب صفحة الفيس بوؾ على السلوؾ االستهالكي أكريدكتأثري اشهار : احملور الثاين
 ماىي الوسائل ادلفضلة لديك دلتابعة اإلشهار؟ .11
 ...........  أخرل حددىا االنًتنت  تلفزيوف راديو اجملبلت الصحف 
ىل تعتقد أف اإلشهار االلكًتكين يؤثر على سلوؾ الشراء لديك أكثر من كسائل اإلعالـ  .12

 ؟(..مثل الراديو،التلفزيوف،الصحف)التقليدية 
 أبدا  أحيانا   دائما  
 

  على صفحات الفيس بوؾ؟اإلشهاراتىل تتابع  .13
  أبداأحيانا      دائما  

 :خيتلف اإلشهار على صفحة الفيس بوؾ ألنو .14
 اشهارات متباينة كغَت مكررة ليس خياليا بل كاقعيا   صادؽ كال ؼلدع ادلستهلك

 ؽلكن التعليق كإبداء الرأم عنها ؽلكن التحكم فيها كالعودة اليها  ربًـت العادات كالتقاليد
...........  أخرل حددىا

 ىل تتابع اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف  موقع الفيس بوؾ؟ .15
 أبدا   أحيانا  دائما 

 ما اللغة اليت تفضل هبا إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفيس بوؾ؟ .16
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 ىل ترغب يف مشاركة إشهارات أكريدك مع أصدقائك عرب موقع الفيس بوؾ؟كدلاذا؟ .17
 أبدا أحيانا    دائما

.......... دلاذا
 :ىل تتابع إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفيس بوؾ ألنو .18

 صادؽ ككاقعي كليس خياِفمن رغبتك يف الشراءيزيد يثَت رغبتك يف الشراءيلفت انتباىك
 ؽلكن التحكم فيو كالعودة اليو ػلًـت العادات كالتقاليد اشهارات حديثة كمتباينة كغَت متكررة 

 ..............أخرل ددىاؽلكن التفاعل معو كالتعليق عليو
 ىل يؤثر اشهار أكريدك عرب صفحتها يف الفيس بوؾ على سلوؾ الشراء لديك؟ .19

 ابدا      أحيانا    دائما
 :تابع إشهار أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفيس بوؾ لػأ .20

 .  للحصوؿ على معلومات حديثة عن منتجات أك خدمات ادلؤسسة
.   للحصوؿ على معلومات توضيحية عن منتج أك خدمة معينة

.  ادلؤسسة  على الفيس بوؾعرب صفحة  لتقدمي خربيت عن منتج أك خدمة معينة 
.   لتبادؿ اآلراء حوؿ منتج أك خدمة معينة 

.   لطلب ادلساعدة من الشركة خبصوص منتج أك خدمة ما
.   لتقدمي شكول للمؤسسة خبصوص منتج أك خدمة ما

 
 ما رأيك يف اشهارات أكريدك عرب صفحتها يف موقع الفيس بوؾ؟ .21

...................................... 
 

 
 
 
 


