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 كممة االشكر
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

أن أعمل  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عميا و عمى  ولدي و" 

"أدخمني برحمتك في عبادك الصالحين صالحا ترضاه و  

الصبر عمى مكاصمة  مدنا بالقكة كأنتكجو بالشكر ك الحمد هلل عز كجؿ الذم 

عمى ة صفاح أماؿ كامؿ العرفاف لألستاذ ك ىذا العمؿ  أتكجو بجميع اإلمتناف

  المفيدةاتكجياتو  كا جيده        المميزاإشرافوك 

 كما نشكر كؿ مف ساعدنا مف قريب أك بعيد عمى إنجاز ىذه المذكرة

.كشكر خاص إلى تككؾ محمد ك بف طاطا عمر  



 

 

 اإلىداء
أىدم ثمرة جيدم  إلى مدرستي األكلى ك قدكة حياتي التي رسمت بدعائيا طرؽ الخير 
  ك العمـ  فكاف ىمس دعائيا قبس مف نكر أستسقى منو أيات الطير ك العفاؼ ك النقاء

 :إلى أركع إنساف

 أعظـ إمرأة أمي

 إلى ركح كالدم الذم جمبني إلى  الحياة ك ركح كالدم الثاني الذم عممني طمب 
 العمـ           

 ك الجد في تحصيمو

 ك كذلؾ إلى ركح اخكالي 

 رحميـ هللا ك جعؿ قبكرىـ ركض مف رياض الجنة

 أخي..... إلى سندم في الحياة

 أخكاتي.... إلى  نكر عيكني 

  إلى كؿ أفراد عائمتي مف أحدثيـ سنا إلى أرفعيـ قدرا

 .إلى أصدقائي ك كؿ مف عرؼ إسمي ك جمع الخير بيننا

 

 زياني فاطمة   



 

 

 اإلىداء
 أىدم ثمرة جيدم 

 :إلى أعز ما أممؾ

  قرة عيني رمز الحب ك الحناف التي عممتني الحياة أمي الغالية

ك إلى نكر قمبي ك رفيؽ دربي الذم امف بنجاحي ك  كاف سندم طكاؿ مشكارم 
 الدراسي أبي

 أخكاتي ك إخكتي.... إلى مف تقاسمكا معي حمك العيش ك مره 

 إلى جدم ك جدتي أطاؿ هللا بعمرىما

 إلى خاالتي ك خالي الذيف لـ ينقطعك عف دعمي 

 إلى رفيقة دربي ك سندم زميمتي في مذكرة زياني فاطمة 

 .....    ك إلى كؿ مف أحبني

   

                                            

  تككؾ كىيبة                                                      
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 مهخص اندراسة
 

  

 :ممخص الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إستخداـ حظيرة مكستاالند لإلشيار اإللكتركني عبر مكقع 

.الفيس بكؾ  

 تـ إستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاإلعتماد عمى أداة المقابمة لجمع البيانات حيث قمنا 
.مكظفيف مكمفيف باإلشيار اإللكتركني لمحظيرة  (4)بإختيار عينة قصدية متمثمة في أربعة   

:أسفرت الدراسة عمى مجمكعة مف النتائج أىميا  

 بصفة كبيرة، فيك يعتبر مف عبر الفيس بكؾ تيتـ حظيرة مكستاالند باإلشيار اإللكتركني      
أىـ ك أنجح اإلشيارات التي تعرضيا الحظيرة بحيث يمقى تفاعؿ مف قبؿ الجميكر، كتعتمد 

عميو مف خالؿ النشر كالتحديث عمى الصفحة بصفة دائمة ك يكمية كتظير أىميتو في تركيج 
        الخدمات كالعركض لمحظيرة، كما يساىـ بنسبة كبيرة في جمب الزكار مف كالية مستغانـ

.ك مختمؼ كاليات الكطف ك مف خارج الكطف



 مهخص اندراسة
 

 

Abstract: 
      The aim of this study is to identify the use of the Mosta-
Land parc for Electronic advertising via Facebook. 

      The descriptive and analytical methods were used in this 
study, and rely on the interview tool to collect data, where we 
selected sample represented in the four (04) staff assigned to 
the electronic advertising.  

       The study resulted in a set of results including:   

Mosta Land has a great interest in electronic advertising via 
facebook It is considered one of the most important and 
successful advertisements presented by the parc, as it is met 
with interaction by the public, And relies on it by publishing and 
updating the permanent and daily on the official page of the 
parc on Facebook, Its importance is shown promoting services 
and offers for the parc. It also contributes to a large percentage 
in bringing visitors from Mostaganem and all over the country 
and outside.
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 مقدمة
 

 

 أ

 :مقدمة
       يشيد العالـ في العقكد األخيرة تطكرات تكنكلكجية سريعة أحدثت الكثير مف 
التغييرات في جميع المجاالت فبرزت بذلؾ سمات العالـ الجديد الذم تميزه الثكرة 

الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيات المعمكمات ك اإلتصاالت  فأدت إلى ظيكر اإلنترنت 
ك ما تبعيا، كعبر اإلنترنت إلى اإلشيار اإللكتركني الذم يعتبر مف أكثر كسائؿ 
التركيج جاذبية ك إنتشارا في ظؿ اإلتجاه نحك التسكيؽ اإلفتراضي إذ أصبح يمثؿ 

اإلشيار اإللكتركني السالح التسكيقي الذم تكاجو بو المؤسسة كيعتبر المجاؿ 
اإلقتصادم أحد القطاعات التي نالت حصة كفيرة مف ىذا األخير، فالتجارة أك 

اإلشيار عبر اإلنترنت فتح الباب أماـ العديد مف المسكقيف بمختمؼ فئاتيـ لنشر 
كما أف اإلشيار عبر مكقع الفيسبكؾ أصبح . إعالناتيـ ك التركيج ليا بكؿ سيكلة

. حاجة كؿ مؤسسة كذلؾ مف خالؿ ما يكفره مف مزايا يقتصرىا اإلشيار التقميدم

    كلقد تناكلنا دراسة ىذا المكضكع مف خالؿ خطة البحث التي شممت عمى مقدمة 
عامة تخمميا الجانب المنيجي لمدراسة ك الجانب النظرم تناكلنا فيو أربعة فصكؿ 

كاإلطار التطبيقي متناكؿ لفصميف ك خاتمة عامة، فأما المقدمة فقد كانت عبارة عف 
تقديـ ك إثارة لممكضكع  ك الفصؿ األكؿ خصص لدراسة ماىية اإلشيار اإللكتركني  

كالفصؿ الثاني تناكلت فيو مظاىر اإلشيار اإللكتركني أما الفصؿ الثالث مكقع 
الفيسبكؾ كفي الفصؿ الرابع ك االخير اإلشيار اإللكتركني عبر الفيسبكؾ، أما 

اإلطار التطبيقي فمقد كاف عبارة عف دراسة ميدانية لحظيرة مكستاالند ثـ قمنا بعرض 
 .الجيات العامة لمبحث ك تحميميا ك عرض نتائجو

      كفي خاتمة البحث طرحنا رؤيتنا في طريقة العمؿ ك تنفيذ النتائج ك اإلقتراحات 
.التي تكصمنا إلييا مف خالؿ بحثنا
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:  إشكالية الدراسة

        شيدت دكؿ العالـ في الفترة األخيرة تطكرات تكنكلكجية سريعة كمتالحقة أحدثت الكثير  
كمف أىـ ىذه  مف التغيرات الكبيرة كالتي أثرت بشكؿ أك بأخر عمى حياة شعكب ىذه الدكؿ،

التطكرات ظيكر األنترنت كما تبعيا مف ظيكر لمكاقع الكيب كمحركات البحث كالبريد 
كأصبحت األنترنت  اإللكتركني ك المكاقع اإلجتماعية التي جعمت العالـ يبدك كقرية صغيرة،

كقامت الشركات بإنشاء مكاقع خاصة تعرض   إستخدامات العالمية، تدخؿ في كؿ المجالت ك
منتجاتيا الصناعية ك الخدمات التي تقدميا لكسب الزبكف،  مف خالليا كافة أنشطتيا التجارية ك

. كبالتالي إيجاد منافد تسكيقية  لتصريؼ منتجاتيا

كيعد اإلشيار اإللكتركني أدات تسكيقية لممنتجات تعتمد عمييا المؤسسات إلقامة  عالقة دائمة 
فيك يقدـ معمكمات أكثر لظركؼ السكؽ، كأنكاع السمع  بيف الصفحة اإللكتركنية كعمالئيا،

عبر كسائؿ  اإلشيار اإللكتركني ىك الذم ينشر كأسعار المنتجات كالخدمات المعركضة، ك
الياتؼ النقاؿ، البريد   التي يمتمكيا المستيمؾ مثؿ األنترنت،ةاإلعالـ ك اإلتصاؿ الحديث

.كمكاقع التكاصؿ اإلجتماعي اإللكتركني،
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الحصكؿ عمى تغطية  يعتبر اإلشيار اإللكتركني أكثر الكسائؿ إنتشارا لممؤسسات بغية  ك
إشيارية ال تكفرىا كسائؿ أخرل، كليذا سارع المسكقيف لإلستفادة مف خدمات اإلشيار 

 اإللكتركني ليمكنيـ مف الكصكؿ لمالييف األفراد كتقديـ الخدمات بأقؿ التكاليؼ مف الكسائؿ 

التقمدية األخرل، كيعتبر مف أىـ المجاالت في المؤسسة كسر نجاحو يكمف في إستعماؿ       
. ك إستخداـ أحدث الكسائؿ

ك أصبح إىتماـ المؤسسة ينصب أكثر عمى إيجاد طرؽ جديدة لإلتصاؿ بالمستيمؾ بطريقة 
فعالة، ك يتجو لإلتصاؿ مع الجماىير الكبيرة ك المختمفة ك التفاعؿ معيا ك معرفة أرائيا 

 تحسيف كمتطمبتيا، ك عمى ىذا األساس تقـك المؤسسة بتعديؿ إشيارىا، أك إضافة منتجات ك
.  تغيير السعر، ك مكاصفات المنتج عمى حسب رغبة ك أراء المستيمؾخدماتيا، ك

ك يتـ اإلشيار اإللكتركني عبر عدة مكاقع مف بينيا مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي فقد ظيرت ىذه 
كىذه المكاقع عديدة مف بينيا،  المكاقع لتصنع نكع مف التكاصؿ عبر العالـ اإلفتراضي،

اإلنستغراـ، التكيتر، اليكتيكب كالفايسبكؾ الذم يشترؾ فيو المالييف مف األفراد، كأتاح اإلشيار 
اإللكتركني عبر الفايسبكؾ فرص عديدة لممؤسسات لمتكاصؿ مع مالييف مف متابعييا مف خالؿ 

.التعميقات، اإلعجابات ، الردكد لألفعاؿ حكؿ إشياراتيا لتمبية  طمباتيـ إرساؿ الرسائؿ، ك
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ك المؤسسات الجزائرية عمى غرار كافة المؤسسات العالمية تيتـ باإلشيار اإللكتركني عبر 
الفايسبكؾ لتحفيز األفراد إلستيالؾ  منتجاتيا ألنيا أدركت أىمية اإلشيار اإللكتركني لتسكيؽ 

الفايسبكؾ السمع ك المنتجات ك الكصكؿ ألكبر عدد مف األفراد ك معرفة أرائيـ، ك تعتمد صفحة 
     الجزائرم جميكر عمى التركيج لخدماتيا  ك معرفة متطمبات كحاجيات اؿلحظيرة مكستاالند

 كمف خالؿ ماسبؽ ك ألىمية التي يتمتع بيا اإلشيار .قيامو بزيارة الحظيرةك التعامؿ مع دكافع 
اإللكتركني فإف مشكمة دراستنا تتمثؿ في محاكلة التعرؼ عمى إستخداـ اإلشيار اإللكتركني في 

:  يرة مكستاالند كمف ىنا نطرح سؤاؿ التالي ظح

إلشيار اإللكتركني عبر ايرة مكستاالند ظ حكيؼ يستخدـ قسـ اإلعالـ ك اإلتصاؿ عمى مستكلػ 
الفيسبكؾ؟ 

 التساؤالت الفرعية : 
 يرة مكستاالند باإلشيار اإللكتركني؟ظىؿ تيتـ ح .1
 ؟تركيج لخدماتيايرة مكستاالند في مجاؿ اؿظماىي مكانة اإلشيار اإللكتركني لدل ح .2
 يرة مكستاالند؟ظماىك تقييـ إستخداـ اإلشيار اإللكتركني عمى ح .3
 ماىي أنماط إستخداـ صفحة مكستاالند لإلشيار اإللكتركني؟ .4
 لماذا أختير مكقع الفيسبكؾ لمتركيج لممؤسسة ؟ .5
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 أسباب إختيار الموضوع: 

 :ـ  األسباب الذاتية

.  لدراسة المكاضيع ذات صمة بالمجاؿ اإلقتصادمم  ػ ميؿ الشخص

  ػ صمة المكضكع بتخصص دراستنا، ك تناسبو مع القدرات المعرفية التي إكتسبناىا                                         
 .مف خالؿ سنكات الدراسة

إستفادة الطمبة مف الناحية العممية ك الزيادة في رصيدىـ المعرفي ك إكتساب تقنيات البحث 
. العممي

: ـ أسباب موضوعية 

.  ػ إكتشاؼ إىتماـ المؤسسات الجزائرية باإلشيار اإللكتركني

. يةتركيجػ الكشؼ عف قدرة اإلشيار اإللكتركني اؿ

.ػ تزايد الكبير لمستخدمي اإلشيار اإللكتركني
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 أىمية الدراسة: 
تتمثؿ أىمية الدراسة في إستخداـ المؤسسات الجزائرية لإلشيار اإللكتركني في التسكيؽ لمسمع 

 كىك ميـ لممؤسسة لمنجاح ،معرفة حاجياتو كرغباتو كمنتكجاتيا  كالتقرب مف المستيمؾ ك
. زبائف ك تمبية طمبات اؿ ك خدماتياكالمنافسة في السكؽ، ك قدرتو عمى التركيج لممؤسسة

يرة ظالتعرؼ عمى مكانة التي يحتميا إستخداـ الفايسبكؾ في اإلشيار اإللكتركني داخؿ ح
 .مكستاالند

  
  أىداف الدراسة: 

:  نسعى مف خالؿ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية 

.       ػ التعرؼ عمى اإلشيار اإللكتركني

.       ػ تقديـ معمكمات ميمة عف مكضكع الدراسة لإلستفادة منيا مف طرؼ األجياؿ الصاعدة

. يرة مكستاالندظ       ػ التعرؼ عمى اإلشيار اإللكتركني لح

 .       ػ تقييـ طريقة إستخداـ صفحة مكستاالند لككنيا جزء ميـ في الدراسة
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 تحديد المفاىيم: 
  :ـ إستخدام
 يبدك مفيـك اإلستخداـ مف خالؿ النظرة األكلى مفيكما كاضحا كبسيط المعنى غير :إصطالحا

ذم حاجة أك نشاط يتكخى ضبطو غير أف أية محاكلة تستيدؼ ضبط المعاني ك الدالالت 
النظرية ك التطبيقية تصطدـ بمفيـك غامض ك متنكع يتحمؿ الكثير مف الدالالت المختمفة 
بإختالؼ ماىك إجتماعي ك ماىك تقني الداخؿ في تركيبة تكنكلكجيا اإلتصاؿ ك اإلعالـ 

الحديثة، الغمكض الذم يحيط بالمفظ مرده إلى إستعمالو في تعييف ك تقرير ك تحميؿ مجمكعة 
 (1).السمككات ك المظاىر

حاسكبية  إلكتركنية ك أجيزة  تقني مف ىكاتؼ ذكية ك ىكعممية إستعماؿ كؿ ما ىك:إجرائيا
. أساليب نشر اإلشيار اإللكتركني أنماط ك تقنيات تصميـ اإلشيار ك حديثة ك

 :اإلشيار اإللكتروني
كسيمة إتصاؿ إلكتركني لنقؿ المعمكمات الخاصة بالسمعة أك الخدمة بغرض ىك  :إصطالحا

 (2).قناع الزبكف بقرار شراء السمعةإ

 الكسائط اإللكتركنية في نقؿ الرسائؿ لأحد السياسات التركيجية التي تعتمد عؿىك  :اإجرائي
بيدؼ  ك عركضيا  لنشر أم تحديث عف  خدماتيا حظيرة مكستاالندالتسكيقية كالذم تمجأ إليو 

. زكار إليياجذب اؿ
:  الفايسبوك
ترجع فكرة إنشاء مكقع الفايسبكؾ إلى مارؾ زككربيرج ، الذم أطمؽ ىذا المكقع : ـ إصطالحا

  ، حيث قاـ بتصميـ مكقع عمى شبكة األنترنت ليجمع أصدقاءه في جامعة ىارفارد 2004عاـ 
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      . ك يساعد عمى التكاصؿ مابينيـ، ك الصكر، ك األخبار،ك يمكنيـ مف تبادؿ األراء األمريكية،
 (1). أصبح مكقع الفايسبكؾ متاح لمجميع2006في سنة 

. ىك مكقع يساعد المؤسسة عمى نشر إشيارىا  ك تركيج لخدماتيا مجانا عمى صفحتيا: اإجرائي
 منيج الدراسة: 

     عند القياـ بأم دراسة عممية، البد مف إنتاج خطكات فكرية منظمة ك عقالنية لبمكغ نتيجة 
ما ك ذلؾ بإتباع منيج معيف يتناسب مع طبيعة الدراسة التي سيتطرؽ إلييا ك لذلؾ عرؼ 

الطريقة التي يتبعيا الباحث  في دراسة المشكمة إلكتشاؼ الحقيقة ك اإلجابة "المنيج عمى أنو 
عمى األسئمة ك اإلستفسارات التي يثيرىا مكضكع البحث ك البرنامج الذم يحدد لنا السبيؿ 

مجمكعة مف األسس ك القكاعد التي " كىك أيضا " لمكصكؿ الى تمؾ الحقائؽ ك طرؽ إستكشافو
يتبناىا الباحث بغرض التكصؿ إلى نتائج معينة ك يعتبر مف أىـ الخطكات المتبعة في إنجاز 

كبما أننا نسعى التعرؼ عمى المكانة التي يحتميا إستخداـ اإلشيار  (2) "البحث العممي
" المنيج الكصفي"يرة مكستاالند فقد إستخدمنا ظاإللكتركني عمى مكقع الفايسبكؾ داخؿ ح

التحميمي كأنسب المناىج العممية الذم يمكننا مف جمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات الكصفية 
.  الالزمة بغرض تحميؿ ك إستخداـ البيانات ك تفسيرىا لمكصكؿ إلى اإلجابة عف تساؤالت البحث

ىك المنيج الغالب عمى  الدراسة غرضو كشؼ كؿ ما يتعمؽ : المنيج الوصفي التحميمي
 عبر األنترنت  لتصكير ك تكثيؽ الحقائؽ الجارية، ك يعد مف المناىج األكثر شياربجكانب اإل

 (3).قابمية لإلستخداـ عند دراسة المحاكر اإلنسانية كما يعتبر األكثر تداكال في بحكث اإلعالـ
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 .197،ص 2000الجزائر،
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ك تـ إستخداـ ىذا المنيج  في دراساتنا عف طريؽ جمع البيانات حكؿ اإلشيار اإللكتركني 
 . كصؼ مدل إستخدامو عمى مكقع الفايسبكؾثـيرة مكستاالند ظحؿ

  :ــــ أداة الدراسة

تعد مرحمة جمع البيانات مف المراحؿ األساسية في أداء البحث العممي، فيختار الباحث تقنيات  
 .معينة لجمع البيانات المراد الحصكؿ عمييا لإلجابة عمى التساؤالت المطركحة

ك بما أننا بصدد دراسة  إستخداـ حظيرة مكستاالند لإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفايسبكؾ، 
 ك تعتبر مف أىـ أدكات البحث العممي لمساىمتيا في تكفير المقابمةفقد إعتمدنا في بحثنا عمى 

ىي عممية تتـ " لمقابمةمعمكمات عميقة ك كثيرة حكؿ المكضكع ك الظاىرة المراد دراستيا، ك ا
بيف الباحث ك المبحكث، يقدـ مف خالليا المبحكث معمكمات شفكية ك تسجؿ اإلجابة عمى 

 (1)".إستمارات المخصصة لذلؾ

تعرؼ تحت أسماء متعددة العينة " القصدية إستخدمنا في مكضكعنا العينة: ـــــ عينة الدراسة
الفرضية، اك العينة العمدية ك تشير كميا الى قياـ الباحث باختيار مجتمع البحث إختيارا 

قصديا، بطريقة تحكيمية ال مجاؿ لمصدفة فييا، بؿ يقـك شخصيا باقتناء المفردات الممثمة أكثر 
 (2)".مف غيرىا لما يبحث عنو مف معمكمات ك بيانات

   : ــــ مجتمع البحث

ىك المجتمع الذم يتـ مف خاللو إختيار عينة الدراسة، ك يتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى المكظفيف 
 . مكظفيف4المكمفيف بإلشيار اإللكتركني لحظيرة مكستاالند، ك إخترنا عينة تمثمت في 
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  :ــــ اإلطار المكاني و الزماني لمدراسة

 .لقد أجريت الدراسة بحظيرة  الحيكنات ك التسمية مكستاالند بكالية مستغانـ :اإلطار المكاني

 حيث قمنا بجمع المادة النظرية أما 2019ديسمبر  مف ك كاف مجاؿ الدراسة: اإلطار الزماني
.2020\09\10 إلى 2020\09\01الجانب التطبيقي فكاف لمدة عشرة أياـ مف 
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 الدراسات السابقة: 

     تعرؼ الدراسة السابقة عمى أنيا تمؾ الدراسات التي تـ إنجازىا حكؿ مشكمة أك مكضكع 
. البحث كىي إما تككف مطابقة لدراسة أك دراسات مشابية ليا

 
تحت ،  طمار نكر اليدل كمف إعداد الطالبتيف كيسي بختة   :ـ الدراسة األولى1 -

اإلشيار اإللكتروني وتأثيره عمي سموك المستيمك دراسة مسحية لعينة من متابعي :عنكاف
مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في  . عبر موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوكأوريدوصفحة 

عمـك االعالـ ك االتصاؿ، تخصص اتصاؿ ك عالقات عامة، جامعة عبد الحميد ابف 
 . 2019 ػ2018باديس، مستغانـ، 

 :اإلشكالية
 سمكؾ المستيمؾ؟ لما مدل فاعمية اإلشيار عبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي عؿ

: التساؤالت الفرعيةػ 
ػ ماىي أنماط إستخداـ مجتمع البحث لمكقع التكاصؿ اإلجتماعي الفايسبكؾ؟ 1
عمى سمكؾ المستيمؾ؟ مؤسسة أكريدك ػ كيؼ تؤثر إشيارات 2
 عبر مكقع الفايسبكؾ؟أكريدكػ ىؿ يتأثر مجتمع البحث باإلشيار اإللكتركني الخاص بصفحة 3
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 :ـ منيج الدراسة
  .ىك منيج المسح اإلجتماعي

: أداة الدراسة
. إستمارة االستبياف

: نتائج الدراسة
. ػ إستخداـ الفايسبكؾ في الحياة اليكمية دائما مف قبؿ الشباب راجع الى التطكر التكنكلكجي

. ػ إستخداـ المكاقع التكاصؿ اإلجتماعي بما فييا الفايسبكؾ غير المحدكد لدل الشباب
. ذالؾ راجع الى كيفية إستخدامو ػ الفيسبكؾ سالح ذك حديف ك

. تنكيعيا العركض ك  تطكير الخدمات كلتعمؿ جاىدة عؿمؤسسة أكريدك  ػ 
الطرؽ التي  ذلؾ مف خالؿ الكسائؿ ك ػ إالشيار اإللكتركني لو تأثير عمى سمكؾ المستيمؾ ك

       إقناعيـ بخصائص ك مميزات المنتج   ك المنتجتستخدميا المؤسسة لجدب زبائنيا إتجاه
. أك الخدمة في قرار الشراء

 ىذه الدراسة ليا صمة بكضكعنا ككنيا درست مكضكع اإلشيار :   تعقيب عن الدراسة
اإللكتركني لصفحة أكريدك عمى مكقع الفايسبكؾ ك إعتمدنا عمييا في عدة جكانب ك مصطمحات 

ك معمكمات ساعدتنا كثيرا في دراستنا، أما فيما يخص المتغير التابع فدرس الباحث اإلشيار 
اإللكتركني    ك تأثيره عمى سمكؾ اإلستيالكي لمجميكر أما دراستنا فكانت عمى إستخداـ 

 .صفحة مكستاالند لإلشيار اإللكتكني عبر مكقع الفايسبكؾ
اإلشيار تحت عنكاف ،  مف إعداد الطالبتيف رقية دكنية ك زينب فكالني :ـ الدراسة الثانية2

، مذكرة لنيؿ "انمودجامؤسسة موبيميس "أثره عمى السموك اإلستيالكي لمفرد  اإللكتروني و
شيادة الماستر في عمـك االعالـ ك االتصاؿ، تخصص صحافة مكتكبة، جامعة أحمد دراية، 

. 2018 ػ2017أدرار، 
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 : ـ اإلشكالية
 ىؿ يؤثر اإلشيار اإللكتركني لمؤسسة مكبيميس عمى السمكؾ اإلستيالكي لمفرد؟

: ـ التساؤالت الفرعية
عمى السمكؾ  ػ ىؿ تمثؿ خصائص اإلشيار اإللكتركني لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في التأثير1

اإلستيالكي لمفرد؟ 
عمى السمكؾ  ػ ىؿ تمعب محفزات اإلشيار اإللكتركني لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في التأثير2

اإلستيالكي لمفرد؟ 
ػ ىؿ يعمؿ محتكل الرسالة اإلشيارية اإللكتركنية لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في التأثير عمى 3

 ؟السمكؾ اإلستيالكي لمفرد
 :ـ الفرضيات

 تمثؿ خصائص اإلشيار اإللكتركني لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في التأثير عمى السمكؾ ػػ1
. اإلستيالكي لمفرد

تمعب محفزات اإلشيار اإللكتركني لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في التأثير عمى السمكؾ ػ ػ2
 .داإلستيالكي لمفر
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 يعمؿ محتكل الرسالة اإلشيارية اإللكتركنية لمؤسسة مكبيميس دكرا ميما في ػػ3
. التأثير عمى السمكؾ االستيالكي لمفرد

: ـ منيج الدراسة
 .الكصفي التحميمي

: ـ أداة الدراسة
. ىي إستمارة اإلستبياف

: ـ نتائج الدراسة
إف جؿ المبحكثيف يقكمكف باإلطالع عمى اإلشيارات اإللكتركني لممؤسسة بشكؿ ـ 

. غير دائـ
. ػ أفضؿ إشيار إلكتركني لممؤسسة ىك اإلشيار الذم ينشر بالعربية

ػ أغمب المبحكثيف أكدك أف سبب مشاىدتيـ لإلشيار اإللكتركني ىك معرفة جديد 
. الخدامات

. إف مصدر المعمكمات في األنترنت لخدمة مكبيميس بالنسبة لممبحكثيف ىك مكثكؽ
 ليس مثير إلى درجة ما فتكجد إشيارات أخرل أكثر مكبيميسػ اإلشيار اإللكتركني ؿ

. إثارة

 ك ىذه دراسة أيضا ليا صمة بمكضكعنا بحيث درست :تعميق عمى الدراسة  
اإلشيار اإللكتركني  ك إعتمدت عمى المنيج الكصفي التحميمي ما تكافؽ مع دراستنا، 
أما إختالؼ أتى في دراسة تأثير اإلشيار اإللكتركني عمى المستيمؾ عكس دراستنا 

. التي درست إستخداـ مؤسسة لإلشيار اإللكتركني
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ماىية اإلشيار اإللكتروني : الفصل األول

  تمييد

مفيوم اإلشيار اإللكتروني : المبحث األول

نشأة وتطور اإلشيار اإللكتروني  : المبحث الثاني

خصائص اإلشيار اإللكتروني : المبحث الثالث

.  خاتمة الفصل
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: تمييد

ل إلى تحكيؿ نشاطات اإلنساف مف كاقيعا الطبيعي إلى الطابع أد      إف ظيكر األنترنت 
اإلستخداـ الكرقي  اإللكتركني، حيث ذابت الممارسات التقميدية، فال مجاؿ فيو لمعمؿ البدائي ك

 قليتحكؿ التعامؿ عمى الخط بشكؿ إفتراضي، مما ساىـ في تككيف نسيج بشرم جديد تربط
. اختصرت كؿ الكسائؿ ألغيت المسافات ك ختزؿ عبرىا الزمف كافتراضية، اإلعالقات التكاصؿ 

ىذا التطكر اليائؿ لمتكنكلكجيا الرقمية كالثكرة المعمكماتية قد شمؿ تأثيره جميع نكاحي الحياة، 
فحث اإلشيار شؽ طريقو إلى ىذا العالـ ليجد لنفسو مكانا رفقة ممارسات اإللكتركنية الراىنة 

ميامو المعيكدة، ليؤدم ذلؾ إلى إنفجار استخداـ اإلشيار عبر األنترنيت  لمكاصمة أداء أدكاره ك
   الخدمات المرافقة لو، مما دفع إلى تدفؽ المعمنيف عمى ىذه الشبكة بكثافة لتركيج إعالناتيـ ك
. الحصكؿ عمى أكبر مساحات ممكنة لمكاقعيـ ك
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 .39، 38 ص 1998فضٌل دلٌو، مقدمة فً وسائل اإلتصال الجماهٌرٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزائر، - 2

 .386، ص 2005دمحم طاهر نصٌر، التسوٌق اإللكترونً، دار حامد للنشر والتوزٌع، األردن، - 3
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: مفيوم اإلشيار االلكتروني: المبحث األول  

      يعرؼ اإلشيار اإللكتركني عمى أنو أحد السياسات التركيجية التي تعتمد عمى الكسائط 
قناعيـ بشراء المنتج . اإللكتركنية في نقؿ الرسالة اإلشيارية بيدؼ جذب العمالء كا 

لكتركنية لنقؿ المعمكمات الخاصة إكما يعرؼ اإلشيار اإلكتركني عمى أنو كسيمة إتصاؿ 
 (1).قناع الزبكف بقرار شراء لمسمعةإبالسمعة أك الخدمة بغرض 

نماط العرض التركيجي التي يقدما كينشرىا أمف ىنا نرل أف اإلشيار اإللكتركني يقصد بو كؿ 
 (2).المعمف مستخدما المكاقع اإللكتركنية مف أجؿ تقريب خدماتو لممستيمؾ

 لكتركنية تجمع بيف كسائط النص كالصكت كالصكرة الثابتة إكما يمكف تعريفو عمى أنو تكليفة 
أك المتحركة أخذ شكال معينا، كيتفؽ مع التكجيات كحاجات األفراد، كىك في العادة نشاط مدفكع 

. بمضمكف الفكرة (الزبكف اإللكتركني  )أجر بيدؼ إلى إقناع المتمقي 

(3).إذف اإلشيار اإللكتركني ىك الذم ينشر عمى الشبكة العنكبكتية بيدؼ التركيج
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 .162، ص 2016المتحدة،
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: التطور التاريخي لإلشيار اإللكتروني: المبحث الثاني

      شيدت األنترنت قفزات متتالية كمذىمة، مف حيث نمك عدد المستخدميف كالتطكر الكبير 
في كسائؿ اإلتصاؿ، جعمتيا تصنؼ ككاحد مف أىـ كسائؿ االتصاؿ في مجاؿ التجارة الدكلية 

قتصاد األنترنت الذم يضـ التجارة اإللكتركنية كالبنية التحتية إكىذا ما أدل بظيكر ما يسمى ب
لشبكة األنترنت، كأحدثت ىذه الكسائط الجديدة ثكرة في عمـ الشرم كطرؽ اإلتصاالت 

شيار حيث يحتؿ اإل التسكيقية، كسكؼ يككف ليا تأثير في تغيير السمكؾ الشرائي لمجميكر
اليـك مكانة ىامة في اإلتصاالت التسكيقية كالمزيج التركيجي اإللكتركني لمسمع اإللكتركني 

كالخدمات كبذلؾ تعتبر اإلنترنت أحد أساليب الكسائؿ اإلشيارية التي تحث الفرد عمى االستجابة 
 .المباشرة

      كنتيجة ليذا التطكر في اساليب التسكيؽ قامت المؤسسات بتصميـ مكاقع تسكيقية ليا 
عبر اإلنترنت كبرز اإلشيار اإللكتركني كنكع أساسي في عالـ اإلشيار منذ ظيكر أكؿ إشيار 

 (1).1994تجارم عاـ 
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  كدخؿ اإلشيار اإللكتركني في البداية كقكائـ مجانية لالشيارات المبكبة عمى النشرات 
 1994اإلخبارية لبثيا كبشكؿ تقميدم كقد تـ تقدير المشتريات المباشرة عبر اإلنترنت عاـ 

 .2014 مميار دكالر عاـ 100 مميارات دكالر، كقد تخطى ىذا الرقـ عتبة 4حكالي 

     بعد فترة قصيرة مف ظيكر اإلشيار اإللكتركني يظير في غالبية المكاقع، كأصبحت 
مساحاتو كطريقة عرضو تتكقفاف عمى تصميـ المكقع كحاجة المعمف، كتأسس في الكاليات 

 بيدؼ تنظيـ الصناعة الجديدة 1996المتحدة األمريكية مكتب اإلشيار التفاعمي في عاـ 
 (1).كطكر معايير تتعمؽ بأحجاـ كأنماط إشيارات الالفتة اإللكتركنية

 ظير ما يسمى إشيار الالفتة الذكي كىك اإلشيار الذم يساعد 1997       كفي العاـ 
. المعمنيف عمى استيداؼ المستخدميف الميتميف بالسمعة أك الخدمة

كذلؾ باستخداـ ممفات تعرؼ بممفات كككيز كالتي تحفظ معمكمات الزائر الشخصية كتعرض لو 
إشيارات الالفتة التي تتفؽ مع اىتماماتو، كقبؿ أف تعرض اإلشيار تقرأ معمكمات الزيارات 

       (2).السابقة لممستخدـ كتاريخ البحث الذم قاـ بو عمى الكيب
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:  خصائص اإلشيار اإللكتروني: المبحث الثالث

:  لإلشيار اإللكتركني خصائص تميزه عف اإلشيار التقميدم يمكف اجازىا فيما يمي

.  إقامة عالقة دائمة كمستمرة مع ايصاؿ الرسالة اإلشيارية لممالييف مف المتمقيفػػ1

.  انخفاض تكاليؼ الطباعة ك اإلنتاج ك اإلشيار ككؿػػ2

. ت انتباه المشاىدد تكفير استخداـ الكسائط التقنية ك الفنية المتعددة التي شػػ3

 سرعة إصاؿ الرسالة اإلشيارية ك مركنة تداكليا مف قبؿ قاعدة عريضة مف مستخدميف ػػ4
. لإلنترنات

.  رغبة المعمفب القدرة في إمكانية زيادة كقت اإلشيار ك التحكـ فيو حسػػ5

 ثبيت اسـ المنتج أك الشركة لدل قاعدة كاسعة مف الزكار ك المستخدميف في مختمؼ أنحاءػ ػػ6
 .العالـ

 قدرا كبيرا مف الرمكز ك اإلشارات ك اإليماءات كىذه ة غالبا ما تتضمف اإلشيارات اإللكتركنيػػ7 
الدالالت تضفي بعدا عمميا ك تقنيا راقيا عمى اإلشيار كعميو فالتصميـ في اإلشيار اإللكتركني 

 (1).يعتمد عمى البساطة كالرمزية معا
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 186 ص ،2006مصر، اإلدارٌة، لتنمٌة العربٌة المنظمة الرقمً، اإلقتصاد و األنترنت عصر فً التسوٌق العالق، بشٌر ـ2

 

 36 

36 

 يتطمب اإلشيار اإللكتركني أعمى درجات اإلىتماـ مف حيث التصميـ كاإلخراج لمصكرة ػػ8
. كالصكت كالحركة كالنص

 البحث عف أفضؿ المكاقع لكضع اإلشيار عمييا كذلؾ لمتأكيد مف كجكد عدد كبير مف الزكار ػػ9
. لمثؿ ىذه المكاقع

 إمكانية تعرؼ المستيمكيف كغيرىـ مف الميتميف عمى اإلشيارات دكف محددات زمنية، ػػ10
فيككف ليؤالء فرصة اإلطالع عمى اإلشيار كمشاىدتو في أم لحظة يدخؿ فييا إلى المكقع 

 (1).اإللكتركني كفي أم مكقع جغرافي

.  اإلشيار عمى األنترنت يجعؿ المطمع عميو يككف في مكقؼ المتفاعؿ اإلجابيػػ11

ة تخصيص أك تكجيو الرسالة اإلشيارية لشريحة معينة مف المتمقيف مع إمكانية م إمكافػػ12
. التحاكر معيـ فيما يخص السمعة أك الخدمة المعمف عنيا

 تمكف المؤسسات كالشركات أك حتى األفراد مف قياس المنفذيف لإلشيارات اإللكتركنية مف ػػ13
إجراء الدراسات الدقيقة كمعرفة عدد الزيارات لممكقع كعدد الطمبات التي تتفاعؿ مع المكقع كىك 

(2).مؤشر عمى مدل نجاح اإلشيار اإللكتركني



 انفصم األول                                                                     ماهية اإلشهار اإلنكتروني
 

 

 

 

37 

37 

 

 :خاتمة الفصل

اإلتصاؿ تطكر  في الختاـ ال يمكف إغفاؿ الحقيقة عمى أنو بتطكر كسائؿ اإلعالـ ك         ك
   أسسو، فشيدت العممية اإلشيارية إزدىارا مممكسا مف حيث المضمكف اإلشيار في تقنياتو ك

كذا تعدد الكسائؿ مما أدل إلى زيادة أرباح الشركات المعمنة،  اإلستخدامات، ك الشكؿ ك ك
    األمر الذم شجع الكثيريف عمى خكض ىذه التجربة المربحة ليصبح اإلشيار كسيمة حيكية 

       بذلؾ أضحى اإلشيار فف لو قكاعده  المتخمفة، ك ىامة عمى مستكل الدكؿ المتقدمة ك ك
 .محترفكه نظرياتو ك ك
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مظاىر اإلشيار اإللكتروني : الثاني الفصل        

 تمييد

أشكال اإلشيار اإللكتروني  : المبحث األول

عوامل نجاح اإلشيار اإللكتروني : المبحث الثاني

 عيوب اإلشيار اإللكتروني مزايا و: المبحث الثالث

 خاتمة الفصل
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: تمييد

يتأثر  جتماعي يؤثر في المجتمع كإمنتكج  عتبار اإلشيار عممية اتصالية متخصصة كإب      
بو، فيك يكفر لألفراد المعمكمات حكؿ حاجاتيـ اإلستيالكية كالخدماتية كبالمقابؿ يحمؿ قيـ 

ستطاع أف يفرض كجكده في عصرنا ىذا المتميز إكثقافة ىذا المجتمع، فيك عايش القدماء ك
كتسى ثكبا جديدا كحديثا إبالتطكر التكنكلكجي خاصة في مجاؿ المعمكماتية كاإلتصاالت، أم 

ستفاد مف التكنكلكجيات الحديثة إعمى عكس بداياتو األكلى التقميدية ذات الطبيعة اإلخباربة، ك
كتطكر أساليب اإلقناع كتطبيقاتو المختمفة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية، إذ أصبح في 

ت آالمنش العصر الحديث أحد األنشطة اليامة المؤثرة في مجاؿ إستراتيجيات المؤسسات ك
تكصيميا إلى المعنييف كمتابعة رجع الصدل  ككسيمة لتقديـ األفكار أك الخدمات أك المنتجات ك

مناىجو فإنو مع تطكر  عتباره نسقا عمميا لو مكضكعاتو كإاإلشيار ب لممنتج أك الخدمة، ك
في ىذا الفصؿ سيتـ  أساليب اإلعالـ التي يعتمد عمييا، ك كسائؿ اإلتصاؿ تنكعت أدكاتو ك

. شكالو ك عكامؿ نجاحو ك مزاياه ك عيكبوأإلى  ضالتعر
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:   أشكال اإلشيار اإللكتروني: المبحث األول

مف أىـ  تكظؼ اإلستراتيجيات اإلشيارية عمى شبكة األنترنت أكثر مف شكؿ لتركيج منتجاتيا ك
: األشكاؿ

: الشريط اإلشياريــ 1

         يتمثؿ في عرض رسالة تركيجية في شكؿ شريط داخؿ المكقع، لتحتكم الرسالة صكر 
، تتراكح أبعاد (المشترم المحتمؿ)نصكص، ليدؼ خمؽ الكعي لدل المتصفح  رسكمات ك ك

يتفكؽ الشريط   بكصات طكال كبعرض بكصة كاحدة غالبا، ك5 إلى 2,5الشريط اإلشيارم بيف 
المشترم، فمف  اإلشيارم اإللكتركني عمى اإلشيار المطبكع لكجكد بيئة تفاعمية بيف المعمف ك

 الحصكؿ عمى إجابات فكريا، خالؿ الضغط عمى الشريط يمكف طرح التساؤالت حكؿ المنتج ك
تقاس أىمية اإلشيار بعدد مرات عمى الشريط اإلشيارم الذم يترجـ إلى عدد الزائريف لمكقع  ك

الرسالة التي يعرضيا ليما أىمية كبرل في  اإلشيار، فالتصميـ البياني لمشريط اإلشيارم ك
 (1).جذب المتصفحيف
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:  إشيارات الرعاية الرسميةــ2 

 :ىما ينقسـ إلى نكعيف، يمثؿ ثاني أشكاؿ اإلشيار عمى االنترنت استخداما، ك ك

بمقتضاىا يعيد البائع لمؤسسة تمتمؾ مكقع عمى األنترنت   ك: إشيارات رعاية إعتياديةـأـ
عتبر أجر مقابؿ المساحة مذلؾ  كراعي رسمي باإلشيار عف منتجاتو عمى صفحات مكقعيا، ك

. التي يحتميا اإلشيار عمى المكقع

بمقتضاه ال يقـك فقط الراعي الرسمي باإلشيار عف منتجات  ك:  إشيارات رعاية محتوىـب ـ
البائع عمى االنترنت، بؿ يتدخؿ في صياغة محتكل الرسالة التركيجية المكجية لممشترم مف 

 (1).مستخدمي شبكة االنترنت

:  اإلشيارات المفاجئةــ3

يظير ىذا اإلشيار بصكرة مفاجئة لممشترم اثناء تصفح مكقع االنترنت، أك أثناء محاكلة 
        الدخكؿ عمى مكقع معيف، كعادة ما يتخذ شكؿ مربع أكبر حجما مف الشريط اإلشيارم،

 (2).يترتب أيضا الضغط عمى ىذا النكع مف اإلشيار االنتقاؿ إلى مكقع المعمف ك
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:  اإلشيارات المرابطةــ4

ىي اإلشيارات التي يرتبط ظيكرىا بمكاقع أخرل عمى األنترنت، بحيث يظير اسـ مكقع  ك
 .البائع غمط كمكقع ربط داخؿ مكقع مؤسسة أخرل

:  اإلشيارات الفاصمةــ5

تتمثؿ في اإلشيارات التي تظير عند نسخ برنامج أك معمكمات مف شبكة األنترنت إلى 
 نسخ المعمكمات، لكف مف أىـ عيكبيا تسبب فترةستحكاذ األشياء، تتمثؿ في إالكمبيكتر، بيدؼ 

ىا، لذا فمف بضيؽ لممشترم المحتمؿ نتيجة تمفت انتباىو عف الميمة األساسية التي يقـك 
. الممكف أف تسبب أثر عكسي

:  إشيار ناطحات السحابــ6

مكجكد عمى جانب صفحة الكيب بأعالىا كأنو يمثؿ الجمد أك الجانب  ىك نمط إشيارم طكيؿ ك
 (1).الجمدم لصفحة الكيب
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:  إشيارات الرعاية لموضوعات أو برامج معينةــ7

حيث تقـك فييا الشركة برعاية بعض المكضكعات أك القضايا الخاصة التي يتـ عرضيا مف 
خالؿ برامج معينة، مثؿ الرعاية التي تقـك ليا بعض الشركات لنشرات األخبار أك البرامج 

 .صة في النكاحي المالية أك الرياضية المكجكدة عمى مختمؼ مكاقع الكيبتخصالـ

:  المواقع اإللكترونية الجزئيةــ8

ىي عبارة عف  نترنت مف خالؿ مكاقع إلكتركنية جزئية، كأليمكف لممسكقيف أف يصمكا عبر ا
لكف يتـ  مناطؽ محددة أك أجزاء معينة عمى مكقع كيب معيف أك خاصة بشركة معينة، ك

 اإلنفاؽ بكاسطة شركة أخرل، فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف تقـك شركة تأميف بخمؽ  إرادتيا ك
تقـك مف خاللو بتقديـ  كتركني جزئي عمى مكقع كيب خاص بشراء السيارات كإأك إنشاء مكقع ا

نصائح تأمينية لمشترم السيارات، في نفس الكقت الذم تستطيع فيو تقديـ عرض تأميف جيد 
 (1).ليؤالء المشتريف
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 : عوامل نجاح اإلشيار اإللكتروني: المبحث الثاني 

عمى المصمـ مراعاة ىذه  ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ تتحكـ في عممية تصميـ إشيار الكيب ك
: تتمثؿ ىذه العكامؿ فيما يأتي العكامؿ عند غياب بتصميـ إشيار إلكتركني ك

التقاليد لدل الشعكب، لذا عمى المصمـ مراعاة ىذه  العادات ك اختالؼ النشاطات ك- 
. اإلختالفات بتصميـ إشيار إلكتركني قادرا عمى الدخكؿ إلى جميع أنحاء العالـ

         في الحصكؿ عمى ما يريدكف بسرعةىـفيـ طبيعة زكار المكقع المعمف حتى يساعد - 
 .لك لثكاني يستطيع أف يجذب زائر المكقع أمامو ك ك

اختالؼ الطريقة التي يصؿ ليا الزكار إلى المكقع المعمف، لذلؾ فعمى المصمـ أك المعمف أف - 
. يربط اإلشيار بالمكقع المعمف الذم يتضمف كؿ المعمكمات مف السمعة أك الخدمة المعمف عنيا

عمى المصمـ أف يراعي االختالؼ بيف نظـ  اختالؼ األجيزة التي يستخدميا زكار المكقع ك- 
. أحجاـ الشاشات أنكاع التصفحات ك التشغيؿ ك

ذلؾ مف ناحية احتماؿ فشؿ المتصفح في فتح ىذه الصكر  الحذر في استخداـ الصكر ك- 
 (1).نظرا إلى اختالؼ أنكاع المتصفحات
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:  مزايا وعيوب اإلشيار اإللكتروني: المبحث الثالث

:  أـ مزايا اإلشيار اإللكتروني

 مف خالؿ اإلشيار اإللكتركني يمكف لمزبكف أف يحصؿ عمى بيانات تفصيمية عف المنتكج ػػػ1
. (...سمعة، خدمة)

مر الشراء أإنجاز  قع المنظمة، كا إذا اقتنع الزبكف بالمنتج فإنو بإمكانو الدخكؿ إلى المكػػػ2
الشحف المتفؽ عمييا في عممية  ستالـ المنتكج حسب طريقة اإلستالـ ك إمباشرة مف المكقع، ك

. الشراء

التأثر بو كصكال إلى إجراء  إدراكو، ك  تنجح األنترنت في تفسير سيرة مشاىد اإلشيار كػػػ3
ير الدكرة الزمنية قصىذه القادرة في ت شراء المنتكج، ك جكلة تسكؽ في المكقع اإللكتركني ك

في كثير مف األمثمة فإف  نترنت، كألحقؽ بسبب الطبيعة التكاممية ؿتتالشراء  ك، لعممية التأثير
(1).ىذه الدكرة قد تكتمؿ في دقائؽ أك حتى في ثكاف
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معمكمات تقنية عممية  بر األنترنت في الحصكؿ عمى بيانات كع القدرة العالية لإلشيار ػػػ4
. بصكرة سريعة جدا

     ستيداؼ قطاعات كاسعة جدا مف المستيمكيف في األسكاؽ العالمية إ القدرة العالية عمى ػػػ5
ربما ينجح  ستقطاب أعداد كبيرة مف المتمقيف الذيف يعرض عمييـ اإلشيار، ك إسيكلة كسب ك ك

. تحكيؿ رغباتيـ إلى أفعاؿ شرائية حقيقية  استمالتيـ ك فيىذا اإلشيار

. التغيرات عمى محتكل الرسالة اإلشيارية بصكرة سريعة جدا  القدرة عمى إجراء التعديالت كػػػ6

. المستيمؾ  التكاصؿ المباشر بيف المعمف كػػػ7

. دائمة أماـ أعيف المستيمكيف  يعكد اإلشيار بصفة متكررة كػػػ8

الحالة - المينة- العمر- الجنس- المدينة-  إمكانية تحديد الفئة المستيدفة بدقة حسب الدكلةػػػ9
... المغة- اإلجتماعية

 (1). تكمفتيا أقؿ مقارنة باألنكاع األخرلػػػ10
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:   عيوب اإلشيار اإللكترونيــب ـ

عمى الرغـ مف احتكاء اإلشيار اإللكتركني لميزات عديدة إال أنو كذلؾ يحتكم عمى سمبيات 
: نذكر أىميا

إمكانية   قد تسبب اإلشيارات اإللكتركنية إزعاج لممستخدـ لعدـ كجكد أية خيارات إلغالقو، كػػػ1
. إحتكاء اإلشيار اإللكتركني عمى صكر مزعجة

     السعر  بالتالي صعكبة تقدير أمكر ىامة مثؿ االختراؽ ك  صعكبة قياس حجـ السكؽ كػػػ2
. التكرار ك

.  درجة تكرار ضغط المستخدـ عمى اإلشيار مما قد ينقص مف مصداقية قياس اإلشيارػػػ3

التخريب بالنسبة لممستخدـ في حالة   خطكرة التعرض لمقرصنة أك فيركسات التجسس كػػػ4
ىذا يزيد مف فرصة إلتقاط الجياز لفيركسات  اإلشيارات عبر البريد اإللكتركني باألخص ك

أيضا احتماؿ تعرض مالؾ البريد  حيث يمكنيا أف تتسبب في تدمير  القرص الصمب، ك
 (1).اإللكتركني لعممية احتيالية إلكتركنية
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. كسائؿ االتصاؿ  ضعؼ البنية التحتية لشبكة األنترنت كػػػ5

. (تفاكتيا مف دكلة إلى أخرل  ك ) قمة مستخدمي الحزمة العريضة لشبكة االنترنتػػػ6

       الطرؽ غير اإلحترافية التي يقـك بيا بعض أصحاب المكقع كالنكافذ المنبثقة التمقائية ػػػ7
     أك اإلنتقاؿ التمقائي إلى مكاقع أخرل قد ال يرغب الزائر بدخكليا، كذلؾ الفئات العصرية التي

 (1).التي ال تستطيع الكصكؿ إلييا ال تتقف استخداـ االنترنت ك
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 :خاتمة الفصل

حتى  الخدمات ك لسمع كؿ         ممارسة اإلشيار عبر شبكة اإلنترنت لمتركيج 
، فقد أدخمت ا ك األفكار نترنت إلى كافة ألأصبح يحظى بمكانة مرمكقة يكما بعد يـك

   ستثناء، لتمس الجانب التركيجيإالعممية دكف  مجاالت الحياة العممية ك المياديف ك
. تحدث فيو تغيرات لـ تسبؽ لو مف قبؿ ك

الناشريف لمحصكؿ عمى مختمؼ مكاقع  األمر الذم تبمكر عنو تدفؽ المعمنيف ك
ذلؾ بالكلكج إلى ىذا العالـ االفتراضي مف بابو الكاسع  لمتعريؼ بخدماتيـ المقدمة ك
تأكيد  بالتالي ضماف نجاح أعماليـ كاستمراريتيـ، ك رغبة منيـ لمكاكبة العصر ك

. كجكدىـ
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 :تمييد
 2يعد مكقع الفايسبكؾ مف أكثر مكاقع  التكاصؿ اإلجتماعي استخداما حيث يرتاده اكثر مف 

مميار مستخدـ نشط،  حيث أنو أدل إلى كسر كؿ الحكاجز الجغرافية بيف الناس ك ىك ال يمثؿ 
منتدل إجتماعي فقط بؿ أصبح قاعدة تكنكلكجية سيمة بإمكاف أم شخص أف يفعؿ بكاسطتيا 

 . ما يشاء
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: مفيوم الفايسبوك: المبحث األول

ره شركة متد الفايسبكؾ باإلنجميزية مكقع كيب التكاصؿ اإلجتماعي يمكف الدخكؿ إليو مجانا ك
ية خاصة ليا، فالمستخدمكف بإمكانيـ اإلنظماـ إلى لؾالفيس بكؾ محدكدة المسؤكلية كـ

ذلؾ مف أجؿ االتصاؿ  ميا المدينة أك جية العمؿ أك المدرسة أك اإلقميـ كنضالشبكات التي ت
       التفاعؿ معيـ كذلؾ يمكف لممستخدميف إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائيـ باألخريف ك

يشير  تعريؼ األصدقاء بأنفسيـ ك يضا تحديث ممفاتيـ الشخصية ك اإرساؿ الرسائؿ إلييـ، ك ك
ية في الكاليات المتحدة يدإسـ المكقع إلى دليؿ الصكر الذم تقدمو الكميات ك المدارس التمو

مف كصفا ألعضاء الحـر ضالذيف يت الطمبة الجدد، ك عضاء ىيئة التدريس كأاألمريكية إلى 
 (1).لتعرؼ إلييـؿالجامعي ككسيمة 
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: نشأة وتطور الفايسبوك: المبحث الثاني

يعتبر مكقع الفايسبكؾ كاحدا مف أشير مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي عالميا، حيث تأسس في عاـ 
" الفايسبكؾ"ك أعطاه اسـ " ىارفرد"مف جامعة " مارؾ زككربيج" عمى يد الطالب أمريكي 2004

، ك التي كانت تكزع عمى "كتب الكجكه" ، إشارة الى الكتب المطبكعة ب"كتاب الكجكه"ك معناه 
الطمبة لمساعدتيـ في التعرؼ عمى زمالئيـ في الصؼ، حيث كاف المكقع في البداية عبارة عف 
فكرة بسيطة تقـك عمى إنشاء مكقع إلكتركني تفاعمي يسمح لطمبة جامعة ىارفارد بالتكاصؿ فيما 

 (1).بينيـ خالؿ دراستيـ ك اإلبقاء عمى عالقتيـ بعد التخرج

ثـ إنتشر إستخدامو إلى بقية الجامعات " ىارفرد"ك قد إقتصر الفايسبكؾ في البداية عمى جامعة 
 حصؿ تطكر في شركط اإلستخداـ 2006ك الكميات ك المدارس ثـ المؤسسات، ك في عاـ 

حيث ألغى ما كاف يشترط لممشترؾ سابقا بأف يككف المستخدـ يممؾ مكقع إلكتركني صادر عف 
الجامعة أك الكمية أك الشركة، فأصبح أم شخص تجاكز سف الثالثة عشر ك يمتمؾ بريد أف 

نبذة شخصية عف حياتو تككف بمثابة ىكية  يصبح عضك في مكقع الفايسبكؾ، ك يمكنو  إعداد
تعارؼ لمف يريد التعارؼ ك التكاصؿ معو كبيذا فتح المكقع أبكابو لعامة الناس في سبتمبر 

2006. 

مبرمج   االف أصبح رجؿ أعماؿ ك1954 مام 14مؤسس الفيس بكؾ مارؾ مف مكاليد - 
(2).أمريكي يعمؿ كمدير رئيس تنفيذم لشركة فيس بكؾ التي تممؾ مكقع الفيس بكؾ اإلجتماعي
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:  مميزات ومجاالت موقع الفايسبوك: المبحث الثالث

:   ـ مميزات الفايسبوك1

: يتميز الفايسبكؾ كغيره مف الشبكات االجتماعية بعدة خصائص كاستخدامات أىميا

 أك لكحة الحائط ىي عبارة عف مساحة مخصصة في صفحة الممؼ : Waalخاصية- 
الشخصي ألم مستخدـ بحيث تتيح لألصدقاء إرساؿ الرسائؿ الى ىذا المستخدـ أك الكتابة عمى 

. الحائط المخصص لو

 أك الغمزة كتتميز ىذه الخاصية بإرساؿ غمزة افتراضية إلثارة االنتباه إلى :Pakesخاصية- 
. بعضيـ البعض كىي عبارة عف إشيار يخبر المستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـك بالترحيب بو

 أك الحالة تمكف المستخدميف مف إبالغ أصدقائيـ بأماكنيـ كيقكمكف بو مف :Statusخاصية- 
. أعماؿ في الكقت نفسو

 كىي سمة متعمقة بالتدكيف تسمح باإلضافة العالمات : أو التعميقاتNotesخاصية - 
كالصكر التي يمكف تضمينيا كما تمكف المستخدميف مف جمب أك ربط المدكنات كقد تـ تقديـ 

 (1).2006 أكت 22ىذه الخاصية في 
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 كىي 06/09/2006 أك التغذية اإلخبارية تـ اإلعالف عنيا في :Fess Newsخاصية - 
تظير عمى صفحة الرئيسية  لجميع المستخدميف بخيث تقـك بتمييز بعض البيانات مثؿ 

التغيرات التي تحدث في الممؼ الشخصي كذلؾ األحداث المرتقبة أك أعياد الميالد الخاصة 
. باإلصدقاء المستخدـ

 حيث أتاحت لممستخدميف 08/02/2007 أك اليدايا انطمقت ىذه الخدمة في :Gifelخاصية- 
إرساؿ ىدايا افتراضية إلى أصدقائيـ تظير عمى ممؼ شخصي لممستخدـ الذم يقـك باستقباؿ 

. اليدية

 أك التسكيؽ تكتيح حاليا الخدمة لممستخدميف اعالنات مجانية كقد :Marketplaceخاصية - 
. 2007 مام 14أطمؽ الفيس بكؾ ىذه الخدمة في 

 باستخداـ 2008 أفريؿ 07 بدأ تطبيؽ ىذه الخدمة في :إرسال رسالة فورية أو دردشة- 
 .chat كقد أطمؽ عميو اسـ cometبرنامج 

Face book beta : كىي عبارة عف إعادة تصميـ مبتكر كاجيات اإلستخداـ الخاصة
 جكيمية 20بالمستخدميف عمى شبكات محددة كىي نسخة تجريبية مف الفيسبكؾ قدميا في 

2008.(1) 
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 أطمؽ مكقع التكاصؿ االجتماعي الشيير فايسبكؾ خاصية :خاصية التواصل عبر الصوت- 
جديدة تسمح بالتكاصؿ عبر الصكت لممستخدميف المكجكديف عمى المكقع حيف الدخكؿ عمى 

. الحساب الشخصي بدال مف االكتفاء بالدردشة كتبادؿ الرسائؿ النصية

 خاصية معجب أيضا متاحة بنفس ألية التعميقات متاحة بيف األصدقاء :likeاإلعجاب - 
كالمجمكعات كالصفحات المنظميف ليا كذلؾ يعتمد أيضا عمى الصالحيات الممنكحة كما يمكف 

. لممستخدـ أف يقـك بعمؿ معجب ألم نص أك صكرة أك فيديك ألصدقائو

 -poke: تحدث فقط لألصدقاء في ما بينيـ بحيث يقـك المستخدـ بتنفيذ ذلؾ عمى أحد 
.  لصديقوpokeأصدقائو كيعمؿ األخر برد 

 فعندما تشترؾ بالمكقع عميؾ أف تنشئ ممفا شخصيا يحتكم عمى :profileالممف الشخصي - 
معمكماتؾ الشخصية، صكرؾ، األمكر المفضمة لؾ، ككميا معمكمات لمشركات التي تريد أف 

. تعمف لؾ سمعيا بالتحديد

 كبيا يستطيع المستخدـ إضافة أم صديؽ أك أف يبحث عف :addfriendإضافة صديق - 
 (1).أم فرد مكجكد عمى شبكة الفيس بكؾ بكاسطة بريده اإللكتركني
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 تستطيع مف خالؿ خاصية إنشاء مجمكعة إلكتركنية عمى :groupsإنشاء مجموعة - 
 االنترنت أف تنشئ مجتمعا إلكتركنيا يجتمع حكؿ قضية معينة، سياسية كانت أـ اجتماعية أـ 

إلخ، كتستطيع جعؿ االشتراؾ بيذه المجمكعة حصريا لمعائمة كاألصدقاء، أك عامة ... رياضية
 .يشترؾ بيا مف ىك ميتـ بمكضكعيا

 كىي الخاصية التي تمكف المستخدميف مف تحميؿ األلبكمات كالصكر مف :photosالصور - 
  (1).األجيزة الشخصية إلى المكقع كعرضيا

: ـ مجاالت استخدام الفايسبوك2

بفضؿ االنتشار الكاسع ليذا المكقع االجتماعي كالخدمات المتنكعة التي يتميز بيا فقد أصبح 
كسيمة اإلتصاؿ ال يمكف االستغناء عنيا كيمكف االستفادة منيا بطرؽ متعددة كفي مجاالت 

: مختمفة نذكر منيا

عمى التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي عبر جميع أنحاء  يساعد الفايسبكؾ: المجال االجتماعي- أ
العالـ كذلؾ مف خالؿ إضافة أصدقاء مراسالتيـ كمعرفة أخبارىـ كالنقاش معو كاالطالع عمى 
 (2).أرائيـ كأفكارىـ كتجاربيـ مما يسيؿ عممية تبادؿ المعمكمات كالخبرات عف طريؽ ىذا المكقع

 



 انفصم انثانث                                                                        ماهية مىقع انفايسبىك
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تساعد المجمكعات ك الصفحات المختصة بالجامعات عمى الفايسبكؾ : ب ــــــ المجال العممي
في بناء مشاركة عممية فعالة، بتكاصؿ الطمبة مع األساتذة بصفة مباشرة، إلنتقاء مناىج البحث 
ك تحديد األىداؼ العممية مما أكجد نكعا مف االنفتاح العممي ك سيكلة الحصكؿ عمى كؿ ماىك 

 .جديد

يجذب الفايسبكؾ شريحة كاسعة مف رجاؿ األعماؿ ك رؤساء : ج ـــــ المجال االقتصادي
الشركات حيث ساعدىـ المكقع في نشر ك تسكيؽ أعماليـ مف خالؿ إنشاء صفحات خاصة 

بيذا النشاط ك يستفيدكف مف امكانياتو ك خدماتو المتنكعة التي تمكنيـ مف االنتشار بسيكلة     
 .ك التكاصؿ مع عمالئيـ عبر المكقع، ك تككيف الدخؿ المادم مف تسكيؽ لمنتجاتيـ

يحتكم مكقع الفايسبكؾ عمى العديد مف مف الكسائؿ المسمية ك الممتعة : ت ـــــ المجال الترفييي
مف تطبيقات ك مجمكعات ترفييية ك ألعاب، تساعد المستخدـ في االسترخاء ك المرح إلخراجو 

 (1).مف الممؿ الذم يسببو ركتيف العمؿ اليكمي
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:  خاتمة الفصل

ك في أخير نستنتج أف مكقع الفايسبكؾ أحدث ثكرة في مجاؿ التكاصؿ حيث أختصر 
جميع المسافات، بحيث يشكؿ المتكاصمكف مجتمعا إفتراضيا أكثر سيكلة ك راحة مف 
حاؿ المتكاصمكف في المجتمعات الحقيقية، بحث يستطيع المستخدـ إختيار أصدقاءه 

   . ك ال يجد نفسو مضطرا لمتعامؿ مع أشخاص اليرغب التعامؿ معيـ
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 اإلشيار اإللكتروني عبر الفايسبوك: الفصل الرابع 

 تمييد

أىمية استخدام موقع الفايسبوك في اإلشيار : المبحث األول
اإللكتروني  

دور اإلشيار اإللكتروني عبر الفايسبوك : المبحث الثاني

مزايا الفايسبوك كوسيمة إشيارية : المبحث الثالث

 خاتمة الفصل
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:  تمييد

       يعتبر الفايسبكؾ مف أكثر المكاقع إنتشارا عمى شبكة االنترنت، كىك مف أفضؿ المكاقع 
 مميار مستخدـ، فيمكف مف خاللو 2في اإلشيارات، حيث بمغ عدد مكقع الفايسبكؾ أكثر مف 

. تحقيؽ الربح منتجاتؾ ك ك  لخدماتؾ  تركيجاؿ

حيث اصبح ال يختصر عمى التعارؼ فقط، بؿ تعددت استعماالتو فأصبح يستخدـ في مختمؼ 
مف أبرزىا اإلشيار اإللكتركني، حيث ينظر إلى مكقع الفايسبكؾ عمى  القطاعات ك المياديف ك

. أنو مف بيف مكاقع التكاصؿ االجتماعي المستخدمة كأحد أىـ أدكات اإلشيار اإللكتركني
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: أىمية استخدام موقع الفايسبوك في اإلشيار اإللكتروني :المبحث األول

: تكمف أىمية إعتماد المؤسسات عمى الفيسبكؾ في اإلشيار اإللكتركني في النقاط التالية

بغض النظر عمى  تميزه بصفات غير محددة عمى عكس بعض مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي ك- 
      عبر صفحات الفايسبكؾ غير محدكد fane فإف عدد المتتبعيف  profileالممؼ الشخصي

. ىذا يمكف المؤسسة مف اإلستحكاذ عمى أكبر قدر مف الزكار ك

إف إمتالؾ مؤسسة تجارية ما : يساىـ في استدراج المعجبكف المتتبعكف لصفحة المؤسسة- 
المتتبعيف عبر صفحتيا عمى الفايسبكؾ أمر جيد بحيث تستطيع ىذه  لعدد مف المستخدميف ك

المؤسسات بإستدراج متتبعييا مف أجؿ التكاصؿ معيـ مستقبال بالحصكؿ عمى بعض بياناتيـ 
        ذلؾ بطريقة مباشرة مف صفحة المؤسسة أك بإشتراكيـ في مسابقات  كبريد إلكتركني ك
. غيرىا أك إستبيانات ك

التقميص مف تكمفة اإلشيار، يعتبر الفايسبكؾ مف أبرز كسائؿ اإلشيار لما لو مف مميزات - 
مجانية تصميـ الصفحات لذلؾ يتيافت أصحاب المؤسسات إلى  أبرزىا سيكلة اإلنتشار ك
بالتالي فإستعماؿ ىذه الكسيمة في التكاصؿ مع زبائنيا اف كانك جدد  اإلشيار عبر صفحاتو، ك

 (1).أـ قدامى يككف لو األمر اإليجابي عمى تكمفة العممية اإلشيارية
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يمكف مف الحصكؿ عمى مشاركات نكعية، أم إشيار عبر مكقع الفايسبكؾ تقـك بو مؤسسة - 
ىـ  ىك الكصكؿ إلى مستخدميف لصفحاتيا مف نكع خاص ك ربحية يككف لو ىدؼ أساسي ك

الزبائف الحقيقيكف  بمعنى أنو إذا كنت تريد إنشاء متجر األلبسة الرياضية في بمدة ما فإنؾ ممـز 
إشيار لمنتجؾ عبر الصفحة الخاصة بطريقة تالئـ فئة خاصة مف  أف تكجو أسمكب معاممتؾ ك

. المجتمع أكثر منو إلى عامة الناس

      جذاب لمصفحة عمى الفايسبكؾ، طيد اإللتزامات بالمنتج، يككف ذلؾ بتصميـ مثير ككت- 
كضع كؿ ما لو عالقة بالمنتج أك الخدمة مع إدراج معمكمات تكضيحية التي تمكف لممطمع  ك

. يشد اإلنتباه عمييا اإلستفادة منيا بشكؿ مفيـك ك

زيادة عدد زكار مكقع المؤسسة، مف إيجابيات اإلشيار عبر الفايسبكؾ إستيداؼ أكبر عدد - 
 (1).تكجيييـ نحك مكقع المؤسسة مف المستخدميف ك
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 : دور اإلشيار اإللكتروني عبر الفايسبوك: المبحث الثاني

ذلؾ  عممية بالغة األىمية، ك يعد ظيكر اإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفايسبكؾ قفزة فكرية ك
التكاصؿ اإلجتماعي بيف مستخدمي االنترنت، حيث كاف  تسيير التعاكف كؿلككنو مكقع تفاعمي 

اإلشيار عبر المكاقع اإللكتركنية عبارة عف برامج ثابتة ال يستطيع الزبائف التفاعؿ معيا، أما 
: الفيسبكؾ قاـ العديد مف الخدمات لمستخدميف سكاء أفراد أك مؤسسات منيا

 مميار مستخدـ مف جميع أنحاء 2أزيد مف ـ الفايسبكؾ أكبر شبكة إجتماعية حيث يض- 
. مجاني العالـ، فيك سيؿ ك

. خدماتيا نشاطيا ك التعرؼ أكثر بالمؤسسة ك- 

خدماتيا في طرؽ  صكرة مستقبمية لمنتجاتيا ك إعطاء فكرة ممتازة عف أىداؼ المؤسسة ك- 
. كجيزة

. تحسيف سمعة المؤسسة لدل الزبائف بناء ك- 

      تعرؼ عمى ميكالت المستخدميف  مبتكرة ك التعرؼ أكثر عمى الزبائف بطريقة سريعة ك- 
االستماع إلى  إبداء رأيو ك إشراكو في نقد المنتج ك األشياء التي ينتظرىا مف المنتج، ك ك

 .متطمباتو

 (1).الكصكؿ إلى مستثمريف يمكف التعاكف معيـ مستقبال التمكف مف البحث ك- 
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:  مزايا الفايسبوك كوسيمة إشيارية: المبحث الثالث

يعتبر مكقع الفايسبكؾ مجاني لمجميع، فإف التكاليؼ المادية لممكقع تتخطى مميار دكالر سنكيا 
ىك  يؤمنيا الفيسبكؾ مف إجراءات اإلعالف، فالفايسبكؾ يعتمد عمى اإلعالف مصدرا ماديا ك
مف  األمر الذم دفع بشركة الفايسبكؾ إلى اإلىتماـ بشكؿ كبير بخدمة اإلعالف مف جانب ك

فعالة، كىذا ما جعؿ  جانب أػخر يتمتع المكقع بمميزات جعمت منو كسيمة إعالمية ميمة ك
    بالتالي زيادة اإلقباؿ عمى منتجاتيا  المكقع يمثؿ ساحة ذىبية لممؤسسات لكضع إعالناتيا ك

ديده مف حيث حت يكفر الفايسبكؾ لمقائميف بإشيار بيانات دقيقة عف الجميكر ك خدماتيا ك ك
ذلؾ مف خالؿ مراقبة تفاعؿ  اإلىتماـ ك الجنس، العمر، المينة، التكزيع الجغرافي ك

المستخدميف مف حيث المستكيات التي يشاركيا المستخدـ، كما يكفر الفايسبكؾ إمكانية قياس 
أداء اإلشيار فيناؾ ما يعرؼ بمدير اإلعالنات يمنح لمقائـ باإلشيار معمكمات حكؿ مدل 
تفاعؿ الجميكر إزاء اإلشيار، فضال عف معرفة أراء الجميكر، فعندما يتعرض المستخدـ 
لإلشيار يسجؿ الفايسبكؾ كؿ تفاعؿ يصدر مف المستخدـ، كما يعمؿ عمى احتراـ رغبات 

 (1).يتيح لو إمكانية إخفائو الجميكر بالتعرض لإلشيار ك
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:  خاتمة الفصل

 لالشركات تمجأ إؿ          في خالصة األمر نستنتج أف العديد مف المؤسسات ك
اإلشيار لمنتجاتيا حيث يعتبر مكقع  ستخداـ مكقع الفايسبكؾ ككسيمة لإلعالف كإ

إستخدامو في نشر ك اإلشيار،  الفايسبكؾ أحد الطرؽ األكثر أىمية في التركيج ك
اإلعالنات لمعديد مف العمالء المختمفيف، كما يعتبر مكقع الفايسبكؾ أحد الطرؽ التي 

.تمكف أصحاب األعماؿ مف البقاء عمى تكاصؿ مع العمالء الذيف يتعاممكف معيـ



 

 

 

  

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي



 انجانب انتطبيقي 
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 تمييد

التعريف بالمركب الترفييي موستاالند : المبحث األول

الميام الموكمة لممركب الترفييي موستاالند : المبحث الثاني

فضاء حظيرة التسمية موستاالند وأىم المستثمرين فييا : المبحث الثالث

خاتمة الفصل 
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 :تمييد

يضـ ىذا الفصؿ الدراسة الميدانية ك سنتطرؽ فيو الى التعريؼ بمؤسسة  مكستاالند،  تاريخ 
 . إفتتاحيا، مياىيا ك أىـ المستثمريف فييا، ك المرافؽ التي تحتكييا
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. التعريف بالمركب الترفييي موستاالند: المبحث األول

تأسست بمكجب القرار الكزارم المشترؾ الذم يتضمف إنشاء مؤسسة عمكمية ذات طابع        
كاف ذلؾ يـك ":خركبة "تسيير حظيرة الحيكانات كالتسمية بصناعي كتجارم مكمفة 

    لمميرجاف الكطني لمسرح اليكاة 50 بالمكازاة مع انطالؽ فعاليات الطبعة 14/07/2017
 .( جكيمية19 إلى 13)

 :سميت بمكستاالند 

  .مستغانـ: مكستا      

 .أرض التسمية كالترفيو: الند          

 .حي خركبة مستغانـ:          العنكاف

 .0.45.39.29.62:          الياتؼ

 .gmail.com@mostalandparc:          البريد اإللكتركني

 .أكؿ مسؤكؿ قاـ بتدشيف الحظيرة السيد كالي الكالية السابؽ عبد الكاحد تمار

 (1).أكؿ مسؤكؿ قاـ بإدارة الحظيرة ىي السيدة المديرة بف محاؿ سامية
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 :الميام الموكمة لممركب الترفييي موستاالند: المبحث الثاني

 :في مجال الحيوانات  -1
  حماية فصائؿ الحيكانات المحمية ك الداخمية ك المحافظة عمييا ك إنمائيا السيما

 . بإنشاء تشكيالت حية أك محنطة
  العمؿ عمى تكاثر كؿ األنكاع الحيكانية الميددة باالنقراض . 
  تربية الفصائؿ الحيكانية االصمية الميددة باالنقراض بيدؼ تكطينيا مف حيث

 العدد 
  نشر التكعية بالمحافظة عمى الحيكانات البرية . 
  تبادؿ فصائؿ الحيكانات ك المعمكمات ك كذا المعدات مع مختمؼ الحظائر

 .الحيكانية الكطنية ك الدكلية
  إعداد برنامج البحث التطبيقي في مجاؿ عمـ الحيكاف ، بالتعاكف مع الييئات

  .المتخصصة الكطنية ك الدكلية
 

 :في مجال التسمية والترفيو  -2
  التربكية ك كذا الترفييية بإتجاه الساكنة – تسيير التجييزات ك البرامج اإلجتماعية

 . ك الييئات ك الشركاء ك ضماف أعمى مستكل مف اإلستفادة ك التنكع ك الجكدة 
  ترقية فف الطيي التقميدم ك الحرفي . 
  تشجيع النشطات ذات الصمة بالسياحة البيئية . 
  ممارسة حؽ الرقابة عمى اإلستثمارات الخاصة المنجزة داخؿ الحظيرة ك دفع

(1).الحقكؽ المتعمقة بمختمؼ األعباء
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 :في المجال البيداغوجي -3
 ترقية النشاطات التربكية المكجية نحك البيئة. 
 تنظيـ التظاىرات الكطنية ذات الطابع العممي ك الثقافي  ذات الصمة بمكضكعيا. 
 المشاركة في ترقية ك تنشيط الييئات كالجمعيات التي تنشط في نفس المجاؿ. 
 تنظيـ  تسيير كؿ الخدمات الضركرية إلعالـ ك راحة الجميكر. 

 
 : في مجال اإلعالم واالتصال  -4

 إنشاء بنؾ لممعطيات ك التكثيؽ. 
  تبادؿ المعطيات ذات الطابع العممي ك التقني مع الييئات الكطنية  الدكلية التي

 . تدخؿ في إطار بمكضكعيا 
 إعداد دليؿ لمزكار ك المطكيات ك الكثائؽ المتعمقة بالفصائؿ الحيكانية. 
  نشر المعمكمات ذات الصمة بنشاط الحظيرة مف أجؿ تثمينيا ، بإستعماؿ تقنيات

اإلعالـ ك اإلتصاؿ الحديثة كالمكاقع اإللكتركنية ك البكابات العامة اإلعالمية 
 . لمحظيرة 

 تنظيـ ممتقيات ك أبكاب مفتكحة ك أياـ دراسية ك إعالمية ليا عالقة بمكضكعيا. 
 

 :في مجال التنظيم العام لمحظيرة  -5
  ضماف سالمة المرتفقيف 
 ضماف تككيف ك رسكمة ك تحسيف المستكل  لمستخدمي الحظيرة . 
 (1).إعداد مخطط النجدة لمكقاية ك تفادم الحكادث المحتممة 
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  إعداد النظاـ الداخمي لمحظيرة ك إعالـ المستخدميف ك الجميكر بو عف طريؽ

 . التعميؽ 
  إعداد نظاـ المرفؽ ك تبميغو لممستخدميف في األماكف المخصصة لإلعالـ. 
  إعداد مخطط تنقؿ خاص بالجميكر في األماكف التي تأكم الحيكانات أك تتنقؿ

 .فييا 
  إيجار الفضاءات المتكاجدة داخؿ الحظيرة. 
 القياـ بعمميات إقتناء األمالؾ المنقكلة ك الغير المنقكلة. 
  يمكف لممؤسسة أف تتكفؿ بأم نشاط آخر يتطابؽ مع مكضكعيا ، بعد المكافقة

 .المسبقة لمجمس اإلدارة ك التسيير بالكالية الكصية
 

  :المخطط العام لمحظيرة  -6
 أ س71 أر ك 44 ىكتار ك  57:المساحة اإلجمالية:  

-
 ىكتار كمساحة لحظيرة 32مساحات غابية ك ؾ ىكتارات 6تشمؿ  

 (1).الحيكانات

 

 

 : 
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 :فضاء حظيرة التسمية موستاالند وأىم المستثمرين فييا: المبحث الثالث

 :فضاء حظيرة التسمية موستاالند   -1
تقع حظيرة التسمية مكستاالند بالقرب مف الساحؿ الشرقي لسيدم المجدكب المطؿ عمى 

. خميج ارزيك ك تضـ ىذه المنطقة العديد مف الفضاءات
 لعبة لمبالغيف كاالطفاؿ ك حديقة مائية أككابارؾ 34تحتكم عمى : منطقة ترفييية  –

فندؽ أربعة نجـك – مباني تجارية – مطاعـ - منطقة غابية لمراحة– حديقة لمحيكانات 
مركز رياضي ذك معايير دكلية ك مساحة لمعركض الفنية كمكقؼ لمسيارات بسعة – 

 . سيارة5000
 نكع بما في ذلؾ 36تأكم ىذه المالجئ حيكانات مف : مالجيء موستاالند لمحيوانات 

     البيضاء ك الالما  السالالت النادرة مثؿ فصائؿ النمكر البانغالية ك الذئاب القطبية
ك تماسيح النيؿ ك األسد اإلفريقي ك بعض الحيكانات الميددة باإلنقراض مثؿ قركد 

 . نكع مف الحيكانات األليفة40المكاؾ، كما تحتكم أيضا عمى 
 مطاعـ : معالم الجذب السياحيةPIZZA LAND  ك متاجر SHOPPING LAND  

       ك فندؽ فاخر  بمكاصفات عالميةAZ AQUAPARC  ك فندؽ ك حديقة مائية
AZ HOTEL MONTANA ك مناطؽ لمنزىة أخرل ك حمبة التزحمؽ عمى الجميد     

 .ك مسبح مائي
 بحيرة إصطناعية :LAC ARTIFICIELE  :ىي بحيرة مائية تحتكم عمى أسماؾ 

(1). ك حيكانات أليفة ك جزيرة كمعبر كسط البحيرة ك مساحات لإلستجماـ لمعائالت
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 :أىم المستثمرين لحظيرة التسمية و الترفيو موستاالند -2

 أصبحت الحظيرة فرصة لمشركع العديد مف المستثمريف بناءا عمى خطة إستراتيجية

 ك إمكانية إقتصادية مع خمؽ لمجاؿ  

لنشاطيـ اإلقتصادم المربح ك المنتظـ بناءا عمى مساىماتيـ في النشاط اإلقتصادم 
. المحمي

: و من بين أىم المستثمرين داخل ىذه المنطقة

- EURL BOUZOUR  فندؽ+  تحتكم عمى مدينة مالىي .
 .صالة ألعاب إلكتركنية+ بكلينغ+  كارتينغ (GHALILAND): عبد الستار غالي -
 .مطعـ اإلكراـ: بف عبد الحميـ مصطفى -
 .لمكجبات السريعة: ستار بكرغر -

SPINNING COASTER + PINTBALL(.1)..  مراح الند : بكعجاج محمد
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 :خاتمة الفصل

 نستنتج في األخير أف حظيرة مكستاالند تعتبر  قطبا سياحيا ك ترفيييا بإمتياز      

ك األكؿ مف نكعو عمى مستكل كالية مستغانـ لما تحممو مف مرافؽ، ك مساحة التي 
 .تتربع عمييا الحظيرة سمحت بجذب المستثمريف إلييا، لتككف قبمة مفضمة لمزكار
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 : تمييد

بعد أف تـ التطرؽ إلى اإلطار المنيجي لمدراسة ك تحدثنا عف اإلجراءات ك الخطكات المنيجية 
 مف مجاؿ الدراسة، ك تحديد العينة ك أدكات جمع البيانات، ك عرفنا حظيرة مكستاالند 

 ك مرافقيا، سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى عرض السمات العامة ك إلى عممية تحميؿ البيانات

 . ك في األخير إستخالص أىـ النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراسة الميدانية
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 :عرض السمات العامة: المبحث األول

: جدكؿ السمات العامة

 الرقـ الجنس السف المستكل التعميمي منصب العمؿ
 1 أنثى 42 جامعي مكمؼ باإلعالـ ك اإلتصاؿ
 2 ذكر 28 جامعي مكمؼ باإلشيار اإللكتركني

 3 ذكر 38 جامعي عكف تجارم
 4 ذكر 35 جامعي رئيس مصمحة المستخدميف

 

 مبحكثيف يتمثمكف في 4يمثؿ ىذا الجدكؿ السمات العامة لمعينة المدركسة ك الذم كاف عددىـ 
مكمؼ باإلعالـ :  سنة، تتمثؿ رتبيـ في42 إلى 28ثالث ذككر ك أنثى الذيف يتراكح سنيـ مف 

 .ك اإلتصاؿ، مكمؼ باإلشيار اإللكتركني، عكف تجارم، رئيس مصمحة المستخدميف
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 :تحميل المقابالت: المبحث الثاني

 :اإلشيار اإللكتروني: ــــ المحور األول

 ىل تمتمك حظيرة موستالند قسم مخصص لألشيار اإللكتروني؟-1س

ك مفادىا أف حظيرة مستاالند ال تمتمؾ قسـ مخصص  أجمع المبحكثيف عمى إجابة كاحدة
 .لإلشيار اإللكتركني ك لكنو تابع لقسـ اإلعالـ ك االتصاؿ

: سنة، جامعي، برتبة رئيس مصمحة المستخدميف،قائال35، ذكر 04حيث صرح المبحكث رقـ   

ليس لدينا قسـ خاص باإلشيار اإللكتركني ألنو تابع لقسـ اإلعالـ ك االتصاؿ، ك نستعرض " 
مف خالؿ اإلشيار اإللكتركني أىـ النشاطات التي تقـك بيا الحظيرة عمى مختمؼ منصات 

 ."مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي مثؿ الفيسبكؾ ك األنتسغراـ

 : التفسير

لقد تبيف مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف حظيرة مستاالند اتبعت قسـ اإلشيار اإللكتركني، لقسـ 
اإلعالـ ك اإلتصاؿ ك ىذا بحد ذاتو يعتبر ميزة تضاؼ الييا بإعتبارىا ممجأ جديد لمعديد مف 
العائالت مف داخؿ ك خارج الكالية ك  اإلشيار اإللكتركني ميـ جدا لزيادة التكافد الييا ك فتح 

 .المجاؿ لمعديد مف األشخاص لمتعرؼ عمى ىذا الصرح الترفييي الياـ في كالية مستغانـ
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 ىل تعتمد حظيرة مستاالند عمى اإلشيار اإللكتروني بصفة دائمة؟-2س

 .صرح كؿ المبحكثيف عمى أف حظيرة مستاالند تعتمد عمى اإلشيار اإللكتركني بشكؿ كبير

 :، قائمة باإلعالـ ك اإلتصاؿةمكمؼسنة، جامعي، 42، أنثى ،01حيث صرحت المبحكثة رقـ 

تعتمد حظيرة مستاالند عمى اإلشيار اإللكتركني بصفة دائمة ك يكمية لنشر كؿ جديد         "
 .ك تكاصؿ مع المستخدميف

 :تفسير

لقد تبيف لنا مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف حظيرة مستاالند تعتمد عمى اإلشيار اإللكتركني 
بصفة دائمة لمتكاصؿ مع معجبييا ك زكارىا لتزكيدىـ بكؿ إضافة جديدة لمحظيرة، ك كؿ 

 . النشاطات التي تقاـ فييا مف حفالت ك عركض ليككف ميتميف بالحظيرة

 في أي مجال تعتمد حظيرة مستالند عمى اإلشيار اإللكتروني؟-3س

صرح أغمب المبحكثيف بأف حظيرة مستاالند تعتمد عمى اإلشيار اإللكتركني في مجاؿ التركيج 
 سنة، مكمؼ بإلشيار 28،ذكر، 02لمخدمات ك العركض المقدمة، حيث صرح المبحكث رقـ 

 :اإللكتركني قائال

إف حظيرة مستاالند تعتمد عمى اإلشيار اإللكتركني في مجاؿ التركيج لأللعاب ك حفالت التي "
 ."ستقاـ في الحظيرة ك كذلؾ النشاطات الثقافية ك المسابقات
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 :التفسير

لقد تبيف لنا مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف حظيرة مستاالند تعتمد عمى اإلشيار اإللكتركني 
في التركيج لمحظيرة ،حيث أنو يعتبر ميـ جدا لمتعريؼ أكثر بالحظيرة، ك استقطاب السياح 

 .بكثرة

أما بقية المبحكثيف فصرحك بأف الحظيرة تعتمد عمى اإلشيار لمتكاصؿ مع الزكار كالراغبيف في -
سنة، جامعي، برتبة رئيس 35، ذكر، 04زيارة الحظيرة مستقبال، حيث صرح المبحكث رقـ

 :مصمحة المستخدميف، صرح قائال

أف الحظيرة تعتمد عمى اإلشيار االلكتركني في التكاصؿ مع الزكار ك لتزكيدىـ بالمعمكمات "
التي تخص أكقات الفتح ك الغمؽ، أسعار األلعاب، اسعار الدخكؿ، ك إرشادىـ ك إعالميـ بكؿ 

 ."جديد

 : التفسير-

نستنتج مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف لإلشيار اإللكتركني مكانة ممتازة لمحظيرة، حيث 
يقدمكف فيو كؿ المعمكمات عف المنتزه، ككؿ أنكاع األلعاب كاألسعار، لزيادة الرغبة لدل 

الجميكر لزيارة الحظيرة، كااللماـ بكؿ مايخص الحديقة مف معمكمات كتككيف فكرة حسنة لزيادة 
 .عند الزكار الحديقة
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 كيف تصف لنا مكانة اإلشيار اإللكتروني لدى الحظيرة؟- 4س

صرح كؿ المبحكثيف عمى أف مكانة اإلشيار اإللكتركني جد ميمة لمحظيرة، حيث انيـ 
سنة ، جامعي، عكف 38، ذكر،03اليستطيعكف اإلستغناء عنو، حيث أجاب المبحكث رقـ

 :تجارم قائال

 .أف الحظيرة تيتـ باإلشيار اإللكتركني دكف اإلشيارات األخرل"

 :التفسير

نستنتج مف خالؿ إجابات المبحكثيف نستنتج أف الحظيرة تيتـ باإلشيار اإللكتركني بصفة كبيرة، 
 .ك ال تستغني عنو عكس اإلشيارات األخرل ألنو سريع ك يمقى تجاكب مع جميكر

 ىل اإلشيار اإللكتروني ناجح في حظيرة موستالند؟  - 5س

اجمع المبحكثيف عمى أف اإلشيار اإللكتركني ناجح تماما في الحظيرة، حيث أنو يزيد مف 
سنة، جامعية، مكمفة باإلعالـ 42، أنثى، 01األرباح، كعمى ىذا النحك صرحت المبحكثة رقـ 

 :كاإلتصاؿ، قائمة 

إف اإلشيار اإللكتركني ناجح في الحظيرة، كىك يساعد عمى جمب الزكار، كالكصكؿ إلى أكبر "
 ."عدد مف الجميكر
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 :التفسير

تبيف لنا مف إجابات المبحكثيف أف اإلشيار اإللكتركني ناجح في حظيرة مستالند بحيث يساعد 
الحظيرة لمكصكؿ إلى أكبر عدد مف الزكار، كيساعد عمى التعريؼ بنشاطات الحظيرة، ك يعطي 

 .فكرة ممتازة لمراغبيف بزيارة الحظيرة

 ماىي الدوافع وراء إستخدام ىذا النوع من اإلشيار؟-6س

صرح كؿ المبحكثيف عمى اجابة كاحدة كمفادىا أف اإلشيار اإللكتركني ىك الرائج لمتركيج في 
، ذكر، 02العصر الحالي كسريع كفعاؿ عكس اإلشيار التقميدم، حيث صرح المبحكث رقـ 

 :سنة، جامعي المكمؼ باإلشيار اإللكتركني، قائال 28

إف الدكافع كراء استخداـ ىذا النكع مف اإلشيار ىك ربح الجيد ك الكقت، ك يتيح لنا خاصية "
التفاعؿ مع الزكار بتكمفة بسيطة ك تقنيات سيمة، ك قياس ردة فعؿ الجميكر عمى الخدمات 

 ."المعركضة مف خالؿ تعميقاتيـ

 : التفسير

نستنتج مف خالؿ إجابات المبحكثيف أف الدكافع كراء إستخداـ ىذا النكع مف اإلشيار ىك أنو 
عصرم ك سريع ك تظير نتائجو بسرعة، ك  يمكف قياس نتائجو ك أكثر سيكلة مف أساليب 

 .أخرل
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 كيف تقيس لنا فعالية اإلشيار اإللكتروني لحظيرة موستالند؟- 7س

كانت إجابات المبحكثيف متماثمة عمى ىذا السؤاؿ حيث أجمع المبحكثيف عمى أف اإلشيار 
 سنة، 38، ذكر،03اإللكتركني فعاؿ تماما، كلو نتائج إجابية لمحظيرة، حيث صرح المبحكث رقـ

 :جامعي، برتبة عكف تجارم، قائال

اإلشيار اإللكتركني فعاؿ بنسبة كبيرة جدا، ك ىك ميـ جدا لمحظيرة ك أساسي اليمكف "
اإلستغناء عنو، ألنو نقطة التكاصؿ بيف الحظيرة ك الجميكر، ك نقيس فعاليتو مف خالؿ 

التجاكب الكبير بيف الجيكر ك النشاطات التي تقاـ في الحظيرة، ك ذلؾ بإرتفاع عدد الزكار 
 ."أثناء الحفالت التي تركج ليا بكثرة

 : التفسير

نستخمص مف إجابات المبحكثيف أف اإلشيار اإللكتركني فعاؿ كثيرا لمحظيرة، حيث يساىـ في 
 .جمب أكثر عدد مف الزكار

 :اإلشيار اإللكتروني عبر موقع الفايسبوك: ــــ المحور الثاني

 لماذا إعتمدت الحظيرة عمى موقع الفايسبوك دون المواقع األخرى؟_ 1س

أتت إجابات المبحكثيف متماثمة أف اإلعتماد عمى مكقع الفايسبكؾ جاء كفؽ عدة أسباب مف 
أف الفيسبكؾ أكثر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي إستخداما لدل الجزائرييف ك يساعد في :  بينيا

 الكصكؿ إلى أكبر عدد مف المستخدميف، تكمفة اإلشيار فيو منخفضة، التكاصؿ مع الزكار

سنة، جامعي، مكمؼ باإلشيار 28، ذكر، 02 ك الحكار معيـ، صرح المبحكث رقـ 
: اإللكتركني، صرح قائال
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بأف مكقع الفايسبكؾ مف أكثر المكاقع إستخداما لدل الجزائرييف ك معجبيف صفحتنا أكثر " 
نشاطا ك تجاكب مع إشياراتنا في مكقع الفايسبكؾ دكف المكاقع األخرل، سيكلة النشر فيو     

ك بساطة إستخدامو، أكثر تفاعمية، سرعة إستجابة المستخدميف ك التفاعؿ بسرعة مع 
 ."اإلشيارات، نقص تكمفة اإلشيار عمى عكس اإلشيار التقميدم

  : تفسير_ 

يعد مكقع الفايسبكؾ زعيـ مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي ألنو أكثر المكاقع إستخداما، سرعة 
التفاعؿ ك التجاكب الكبير مع إشيارات المقدمة مف الحضيرة، سيكلة النشر ك التحديث، ال 

فالجزائرم يفضؿ مكقع الفايسبكؾ دكف المكاقع . محدكدية الصكر، ك النصكص المنشكرة فيو
األخرل لسيكلة إستخدامو، ك ىذا ما جعؿ مف الحضيرة أف تميؿ لمفايسبكؾ لتككف قريبة مف 

 .الجميكر الجزائرم، مجانية اإلشيار ما أنقص تكمفة اإلشيار عمى عكس اإلشيار القميدم

 ماطبيعة المعمومات التي تنشر عمى صفحتكم في الفايسبوك؟ - 2س

كانت إجابات المبحكثيف متماثمة عمى ىذا السؤاؿ حيث أجمع المبحكثيف عمى أف المعمكمات 
التي تنشر ىي إعالف عف الحفالت ك النشاطات ك المسابقات، في صكر ك الفيديكىات لأللعاب 

 42، أنثى، 01ك المرافؽ المكجكدة في الحظيرة، ك كذلؾ تنبييات، حيث صرحت المبحكثة رقـ 
 :سنة، جامعية، مكمفة باإلعالـ ك اإلتصاؿ قائمة 

أم معمكمات تخص الحظيرة تنشر عمى الصفحة منيا صكر ألم مرفؽ ك أم مشرؤع جديد "
ينجز عمى مستكل الحظيرة ك كذلؾ فيديكىات لمحفالت ك النشاطات التي تقاـ، ك  ىناؾ أيضا 
جزء مخصص لمتحذيرات بخصكص الحيكنات المفترسة عمى مستكل الحديقة ك  تنبييات عف 

.ضياع أشياء أك كجكدىا، ك كذلؾ تكىاف األطفاؿ عمى مستكل الحظيرة
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  : التفسير

نستنتج مف خالؿ اجابات المبحكثيف أف كؿ ما يخص الحظيرة مف معمكمات تنشر عمى 
الصفحة، فالصكر ك الفيديكىات تنشر لتحفيز مشاىديف لمقياـ بالزيارة إلى الحظيرة ك  تنبييات 
ك إعالنات تنشر لتعزيز الثقة بيف الزكار ك عماؿ الحظيرة مف خالؿ إرجاع أمانات إلى أىميا  

 .ك ذلؾ يدؿ عمى مستكل الخدمة مقدمة بالحظيرة

ىل ترى أن إستخدام اإلشيار اإللكتروني عمى الفايسبوك لو دور في الترويج - 3س
 لمحظيرة؟

أجمع المبحكثيف عمى أف اإلشيار اإللكتركني يقـك بكؿ دكره في مجاؿ تركيج لممؤسستو ك جمب 
الزكار مف كالية مستغانـ ك مختمؼ كاليات الكطف ك حتى مف خارج الكطف، حيث صرح 

 : سنة، جامعي، برتبة رئيس مصمحة المستخدميف، قائال35، ذكر، 04المبحكث رقـ 

أف اإلشيار اإللكتركني أداة تركيجية فعالة ك ممتازة تظير نتائجيا مف خالؿ إرتفاع نسبة " 
 ."الزكار، ك كذلؾ تساىـ في جمب المستثمريف

  : التفسير_

يتبيف لنا مف خالؿ أجكبة المبحكثيف اف اإلشيار اإللكتركني ىك أداة تركيجية بإمتياز لمحظيرة، 
ك يظير ذلؾ في إرتفاع نسبة الزكار لمحديقة، ك كذلؾ قدـك المستثمريف الذيف يركف أف الحظيرة 

.قطب ترفييي ك سياحي بإمتياز
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 متى أنشأت صفحة رسمية لحظيرة موستاالند عمى موقع الفايسبوك؟_ 4س

حيث صرحت . 2017 مام 23أجمع المبحكثيف عمى أف الصفحة الرسمية انشأت في 
:                 سنة، جامعية، مكمؼ باإلعالـ ك اإلتصاؿ، صرحت قائمة 42، أنثى، 01المبحكثة رقـ 

 ك ذلؾ قبؿ إفتتاح الحظيرة رسميا لمكاكبة مدل إنجاز 2017 مام 23أف الصفحة أنشأت في "
 ."األعماؿ

 

 :التفسير_ 

تبيف مف إجابة المبحكثيف اف الصفحة الرسمية لمحظيرة أنشأت قبؿ إفتتاح الحظيرة كىذا ما يدؿ 
عمى أىمية اإلشيار اإللكتركني ك ذلؾ لتزكيد المستخدميف بالمعمكمات حكؿ مدل إنجاز 

 .األعماؿ داخؿ الحظيرة ليككف لدييـ فكرة عف متى إفتتاح الرسمي لمحظيرة

 كم عدد المتابعين لصفحة موستاالند عمى موقع الفايسبوك؟_ 5س

أتت إجابة المبحكثيف متماثمة بأف الصفحة الرسمية لمصفحة عمى مكقع الفايسبكؾ تضـ 
سنة، جامعي، مكمؼ باإلشيار 28، ذكر، 02حيث صرح المبحكث رقـ.  متابع82,987

 :             اإللكتركني،  صرح قائال 

 متابع مف مختمؼ كاليات 82,987أف الصفحة الرسمية لمحظيرة عمى مكقع الفايسبكؾ تضـ "
.الكطف ك حتى الجالية الجزائرية بالخارج
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 :تفسير_ 

تبيف لنا مف إجابات المبحكثيف أف الصفحة الرسمية في مكقع الفايسبكؾ التضـ المعجبكف مف 
داخؿ كالية مستغانـ ك إنما تضـ مختمؼ كاليات الكطف، ك كذلؾ مف خارج الجزائر، فالجالية 

 .الجزائرية مف مختمؼ بقاع العالـ تتابع ىذا الصرح الترفييي

 ىل تواجيون مشاكل في اإلشيار اإللكتروني عمى الفايسبوك؟- 6س

صرح أغمب المبحكثيف أف المشاكؿ التي يكاجيكنيا ىي مع الصفحات المزكرة التي تسرؽ 
المعمكمات ك تنشرىا عمى صفحتيا ك كذلؾ اإلعالنات الكاذبة التي تنسبيا لمحظيرة، ك بعض 
المشاكؿ مع  منضميف الى الصفحة الذيف ينتقدكف كؿ اإلشيارات بطريقة ىدامة  حيث صرح 

 :سنة، جامعي، رئيس مصمحة المستخدميف، قائال 35، ذكر، 04المبحكث رقـ 

المشاكؿ التي نكاجييا ىي مع المستخدميف لمصفحة حيث في أم اشيار ينيالكف بالسب "
كالشتـ خصكصا لما يككف ىناؾ إعالف عف حفالت، كيكثركف مف االنتقاد لمجرد االنتقاد فقط، 

 ."ك كذلؾ بعض الصفحات المزكرة التي تنشر معمكمات مغمكطة عف تخفيضات ك مسبقات

 :التفسير

يتبيف لنا مف خالؿ أجكبة المبحكثيف أف المشاكؿ التي يكاجييا إشيار حظيرة مكستالند ىك مع 
 .بعض المستخدميف كمع الصفحات المزكرة ك ليس ىناؾ مشاكؿ تقنية
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 ىل تتجاوب الحظيرة مع متطمبات المتابعين لمصفحة؟_ 7س

أتت إجابات متماثمة حيث صرح كؿ المبحكثيف أف صفحة تيتـ بمتطمبات المتابعيف لمصفحة   
، ذكر، 04حيث صرح المبحكث رقـ. ك تتجاكب مع طمباتيـ ك رغباتيـ بالرد عمييـ شخصيا

 : سنة، جامعي، رئيس مصمحة المستخدميف، صرح قائال 35

أف الصفحة تيتـ بيذه المتطمبات لمتحسيف  الخدمات، ك األخذ بعيف اإلعتبار أسئمتيـ        " 
ك إحتياجاتيـ ك اإلجابة عمييا بشكؿ سريع سكاء بالرد في التعميقات أك في الخاص ك ذلؾ 

 ."لكسب ثقتيـ كتحسيف مف خدمات الحظيرة، ك كذلؾ جمب عدد كبير مف الزكار

  : التفسير-

تبيف مف خالؿ إجابة المبحكثيف أف صفحة الرسمية لمحظيرة تيتـ بيذه المتطمبات ألنيا تساعد 
 .عمى تحسيف الخدمة ك كذلؾ كسب ثقة الزكار
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 :نتائج الدراسة: المبحث الثالث

مف خالؿ الدراسة الميدانية عمى إستخداـ حظيرة مكستاالند لإلشيار اإللكتركني عبر مكقع 
 :الفايسبكؾ استخمصنا النتائج التالية

ػػػػػػ لإلشيار اإللكتركني مكانة ميمة لدل الحظيرة، حيث أنيا تعتمد عميو بصفة دائمة لمتركيج 
.لخدماتيا ك نشاطاتيا  

. سا24/24ػػػػػػ تستخدـ حظيرة مكستاالند اإلشيار اإللكتركني بصفة يكمية ك    

ػػػػػػ أكضحت الدراسة اف المؤسسة تقـك بنشر جميع المعمكمات ك التفاصيؿ المتعمقة بنشاطيا    
.ك التي تفيد الزكار  

.ػػػػػػ استخداـ اإلشيار اإللكتركني لو دكر في استقطاب الزكار لمحظيرة  

ػػػػػػ يعتبر اإلشيار اإللكتركني مف انجح اإلشيارات التي تعرضيا الحظيرة بحيث يمقى تفاعؿ 
.كبير مف قبؿ الجميكر، ك تظير فعاليتو في زيادة نسبة تكافد الزكار لمحظيرة  

.ػػػػػػ تبيف مف خالؿ الدراسة اف الفايسبكؾ أىـ مكقع تعتمد عميو المؤسسة لمتركيج لخدماتيا  

 ػػػػػ تعتمد الحظيرة عمى اإلشيار عبر الفايسبكؾ  ألنو يساىـ في تقميص الكقت ك الجيد

 . ك التكمفة عكس اإلشيار التقميدم

ػػػػػػ يعتبر اإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفايسبكؾ أداة فعالة لمتركيج لمنشاطات ك الحفالت    
ك العركض، ك ذلؾ باستخداـ الصكر ك الفيديكىات اإلغرائية لتحفيز الجميكر لمقياـ بزيارة 

.الحظيرة  
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ػػػػػ يتغمب اإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفايسبكؾ عمى الحاجز الجغرافي ك ىذا ما ساىـ في 
 .جمب الزكار مف مختمؼ كاليات الكطف ك حتى الجالية الجزائرية في الخارج

ػػػػػ يتفاعؿ الجميكر مع كؿ اإلشيار الذم تعرضو الحظيرة عمى مكقع الفايسبكؾ،  كفي الجية 
المقابمة تيتـ الحظيرة بمتطمبات الجميكر لتحسيف خدماتيا بالرد عمى انشغاالتيـ               

. ك استفساراتيـ  

:استنتاج  

بعد تحميؿ المقابالت المتحصؿ عمييا مف البحث الميداني تكصمنا الى أف  اإلشيار عمى مكقع 
الفايسبكؾ ىك الرائج في العصر الحالي لما لو مف مميزات، فيك سيؿ ك سريع، أقؿ تكمفة مف 

اإلشيار التقميدم، ك تظير فعاليتو مف خالؿ تفاعؿ الجميكر مع اإلشيار المعركض عمى 
.الصفحة  

تعتمد حظيرة مكستاالند عمى اإلشيار عبر الفايسبكؾ لمتركيج لخدماتيا ك نشاطاتيا  المختمفة 
إلغكاء الجميكر ك زيادة حماسو لزيارة الحظيرة، ككذلؾ تقدـ مختمؼ المعمكمات التي تيـ 

. الكافديف، ك تجيب عمى استفساراتيـ ك أسئمتيـ لتبقى عمى تكاصؿ دائـ مع الجميكر  

كتيتـ الحظيرة كذلؾ بالرد عمى االنتقادات البناءة ك كؿ متطمبات الجميكر لتحسيف خدماتيا 
.كفؽ ما يتطمع اليو الزكار، لمكصكؿ الى أىداؼ المؤسسة ك ىك تكافد اعداد كبيرة مف الزكار  
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 :خاتمة الفصل

 نستنتج في األخير اف حظيرة مكستاالند تعتبر قطبا ترفيييا بامتياز لما تحممو مف مرافؽ 
. ك تكلي حظيرة مكستاالند لإلشيار اإللكتركني أىمية كبيرة لمتركيج لمرافقيا ك خدماتيا. لمترفيو  



 انخاتمة
 

 

 ب

                                                                                          :الخاتمة

في نياية ىذا البحث ك بعد دراستنا إلستخداـ اإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفيس بكؾ،      
كالتي حاكلنا مف خالليا إعطاء صكرة عف المكانة ك األىمية التي يحتميا اإلشيار اإللكتركني 
عبر الفيس بكؾ داخؿ المؤسسات الجزائرية، حيث أخذنا المركب الترفييي مكستاالند كنمكذج 
عنيا، يمكننا القكؿ أف اإلشيار اإللكتركني ساىـ في خمؽ فرصة لممؤسسة مف أجؿ إستيداؼ 

أكبر عدد مف الزبائف، مما ساعدىا في إعطاء صكرة جيدة عنيا، فتمكنت مف ربط جسكر 
التكاصؿ ك التفاعؿ مع المتعامميف معيا، مف أجؿ تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا مف األعماؿ 

اإلشيارية عبر اإلنترنت، فاإلشيار عبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي يعد مف األشكاؿ الحديثة 
لإلشيار اإللكتركني، كىك فكرة مصممة بطريقة جيدة حيث يساعد المؤسسة لمكصكؿ إلى 

األشخاص المعنييف ك تزكيدىـ بالمعمكمات الكافية كالتفصيمية كالحصكؿ منيا عمى اإلستجابة 
 .الفكرية

     كمف جية أخرل فإف المؤسسة الترفييية تعتمد عمى تطكير خدماتيا لمزبائف مف خالؿ 
إنتياجيا طرؽ ك أساليب حديثة تكاكب التطكر التكنكلكجي، خصكصا إستخداميا اإلشيار 
اإللكتركني ككسيمة إتصالية مف خالؿ التحكـ في تقنياتو سعيا لمتعريؼ بخدماتيا ك جمب 

.الزبائف، ككمحاكلة منيا لتنمية القطاع الترفييي ك ترقيتو  

     كعميو يمكف القكؿ في النياية أف ىناؾ أىمية تجارية لمكقع الفيس بكؾ بالنسبة لممؤسسات 
الجزائرية التي أصبحت تكظفو في ميداف اإلشيار ك اإلدارة بالرغـ مف ككنو في األصؿ فضاء 
إفتراضي لمتكاصؿ اإلجتماعي ك بيذا نجدىا تعتمد عمى تبني إستراتيجية اإلشيار اإللكتركني 

الذم أصبح اليـك يشكؿ أنجح كجية تسكيقية حيث يتـ ترسيخو في ذىف الزبكف ك جذبو كبالتالي 
.تنمية المجاؿ اإلقتصادم الترفييي
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 دليل المقابمة
 : ـــ السمات العامة

 ػػػ الجنس
 ػػ السف

 ػػ المستكل التعميمي
 ػ المنصب

 .اإلشيار اإللكتروني: ــــ المحور األول
 

 ػػػ ىؿ تمتمؾ حظيرة مكستالند قسـ مخصص لألشيار اإللكتركني؟1
 ػػػ ىؿ تعتمد حظيرة مستاالند عمى اإلشيار اإللكتركني بصفة دائمة؟2
 ػػػ في أم مجاؿ تعتمد حظيرة مستالند عمى اإلشيار اإللكتركني؟3
 ػػػ كيؼ تصؼ لنا مكانة اإلشيار اإللتركني لدل الحظيرة؟4
 ػػػ ىؿ اإلشيار اإللكتركني ناجح في حظيرة مكستالند؟  5
 ػػػ ماىي الدكافع كراء إستخداـ ىذا النكع مف اإلشيار؟6
 ػػػ كيؼ تقيس لنا فعالية اإلشيار اإللكتركني لحظيرة مكستالند؟7
 

 اإلشيار اإللكتروني عبر الفايسبوك: ــ المحور الثاني
 
 ػػػ لماذا إعتمدت الحظيرة عمى مكقع الفايسبكؾ دكف المكاقع األخرل؟1
 ػػػ  ماطبيعة المعمكمات التي تنشر عمى صفحتكـ في الفايسبكؾ؟2
 ػػػ ىؿ ترل أف إستخداـ اإلشيار عمى الفايسبكؾ لو دكر في التركيج لمحظيرة ؟3
 ػػػ متى أنشأت صفحة رسمية لحظيرة مكستاالند عمى مكقع الفايسبكؾ؟4
 ػػػ كـ عدد المتابعيف لصفحة مكستاالند عمى مكقع الفايسبكؾ؟5
 ػػػ ىؿ تكاجيكف مشاكؿ في اإلشيار اإللكتركني عمى الفايسبكؾ؟6
 ػػػ ىؿ تتجاكب الحظيرة مع متطمبات المتابعيف لمصفحة؟7



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


