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: شكر و تقدير 
أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ 

ربي أكزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت بيا عمي كعمى " 

كالدام كأف أعمؿ صالحا ترضاه كأدخمني برحمتؾ في 

" . عبادؾ الصالحيف 

الشكر هلل أكال كأخيرا كظاىرا كباطنا كالحمد لو عمى نعمة العظمة كتكفيقو لنا،  

فمؾ الحمد ربي حتى ترضى، كلؾ الحمد إذا رضيت كلؾ 

. الحمد بعد الرضا

لى أستاذتي المشرفة إأتقدـ بشكرم الخاص كالخالص 

دكتكرة صفاح أماؿ عمى المساندة كالدعـ الكافي بالتحفيز كالنصائح 

. كتقديـ المعمكمات الكافية حكؿ الدراسة  التماـ ىذا العمؿ 

لى كؿ مف سادني كلك بكممة طيبة إكما أتقدـ بشكرم 

  .إلتماـ بحثي

 



 

 

 

 

 

: إىـــــــــــــداء 

إلى ركح أبي الغالي رحمو هللا كأسكنو " كؿ نفس ذائقة المكت" 

. فسيح جناتو

إلى مف أكجدتني في ىذه االحياة كمنحتني ىذه المحظات كقدمت لي 

مف عمرىا كؿ السنكات أمي الغالية حفظيا هللا كرعاىا 

كساـ، نكرة، الحاج، حميد : إلى إخكتي 

ىػػػػػكارم : إلى زكجي ك رفيؽ دربي

. إلى جميع أصدقائي كصديقاتي في الجامعة



 

 

 

 ممخص الدراسة



 

 

 : ممخص الدراسة 

لى معرفة كيفية تصميـ اإلشيار عبر الفضاء اإللكتركني كأيضا إتيدؼ ىذه الدراسة 

لى معرفة جميع األنكاع ك األشكاؿ اإلشيارية المستخدمة مف أجؿ الحصكؿ عمى إتيدؼ 

تصميـ دقيؽ ك جذاب يحقؽ الفاعمية ، كقد اخترنا ليذه الدراسة نمكذجا مف أجؿ التطبيؽ 

، ك طبقت ىذه الدراسة عمى عينة  (ككالة السفر ك السياحة جكرم بغميزاف )عميو كىك 

أشخاص كىـ العماؿ الداخميينبيذه الككالة  (10)مقصكدة مف األفراد  كذلؾ بإجراء مقابمة مع 

ك المنيج المناسب ليذه الدراسة ىك المنيج الكصفي حيث أنو يقدـ لنا .مف كال الجنسيف

كصفا دقيقا لكيفية التصميـ ك أىـ المراحؿ المعتمدة في ذلؾ ، ك لذلؾ قسمنا أداة المقابمة إلى 

:  محكريف رئيسييف 

 تصميـ االشيار :الثانيكالمحكر ،  لككالة جكرم اإلشيار االلكتركني:األولالمحور 

 االلكتركني 

معرفة كيفية تصميـ الككاالت السياحية قد تكصمنا مف خالؿ ىذه الدراسة الى 

لالشيارات االلكتركنية ككذا اىـ األشكاؿ اإلشيارية الي تعتمد عمييا بكثرة، إضافة إلى 

 .امكانية كجكد تفاعؿ مف طرؼ الزبائف حكؿ ىذه اإلشيارات المعركضة

 . وكالة السياحة األسفار، اإلشياراإللكتروني،اإلشيار :المفتاحيةلكممات ا

 



 

 

Study summary: 

This study aims to know how to design advertising through 

cyberspace and also aims to know all types and forms of advertising 

used in order to obtain an accurate and attractive design that achieves 

effectiveness, and we have chosen for this study a model for 

application, which is (Travel and Tourism Agency jouri in relizan ) 

And this study was applied to an intended sample of individuals by 

conducting an interview with (10) persons, who are the internal 

workers of this agency of both sexes. Therefore, we divided the 

interview tool into two main areas: 

The first axis: electronic advertising for Joury Agency, and 

 Thesecond axis: the design of electronic advertising 

Through this study, we have come to know how the tourism agencies 

design electronic advertisements, as well as the most important forms 

of advertising on which they rely heavily, in addition to the possibility 

of an interaction on the part of customers about these displayed 

advertisements. 

Key words: electronic advertising, travel tourism agency, 

advertising.
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 :قدمـــــــــــةم

 لقد أدل ظيكر شبكة اإلنترنيت إلى تطكير مختمؼ مجاالت الحياة بما فييا تنمية 

االقتصاد العالمي فتطكرت المنتجات كاقتحمت األسكاؽ في مختمؼ دكؿ العالـ، فبات مف 

 . الضركرم إيجاد كسيمة تساير ىذا التطكر كتسعى لمربط بيف المؤسسة كالزبكف

مما أدل الى ظيكر اإلشيار االلكتركني الذم يعتبر مف أكثر كسائؿ التركيج جاذبية كانتشارا 

في ظؿ االتجاه نحك التسكيؽ االفتراضي اذ أصبح السالح التسكيقي الذم تكاجو بو المؤسسة 

منافسييا كأفضؿ ككيؿ عنيا كعف منتجاتيا ككؿ ذلؾ بسبب ككنو مصدرا ماليا ال يمكف 

حيث يعد . التفريط فيو كمسألة ضركرية لكؿ مؤسسة تزيد تنمية أعماليا كمضاعفة أرباحيا

اإلشيار اإللكتركني مف المفاىيـ الحديثة التي تساىـ في تحقيؽ االتصاؿ كنشر المعمكمات 

لممستيمكيف عمى مستكل السكؽ المحمية كالدكلية كبتكاليؼ منخفضة مقارنة باإلشيار 

.  التقميدم كىذا ما يميز االشيار االلكتركني

      لذلؾ فالمؤسسات التي ال تشير بنشاطيا، قد تتعرض البتالع الشركات المنافسة 

األخرل،كبالتالي بات استخداـ االشيار االلكتركني في مختمؼ المؤسسات التسكيقية يحقؽ 

خدمات كثيرة كالتعريؼ بنفسيا كبخدماتيا كمختمؼ أنشطتيا كمكاكبة التغييرات مف خالؿ 

بعث أساليب جديدة لالبتكار كتصميـ الرسائؿ االشيارية التي تشكؿ قكة دافعة في اتجاه 

. تمييز المؤسسات



 

  ب
 

االشيار االلكتركني يظؿ مف أنسب الكسائؿ لمتأثير عمى سمكؾ المستيمؾ، كحتى 

قناعو بطريقة متطكرة كخالقة بالرغـ مف ارتفاع تكاليفو،  ف كانت إقراراتو كا  ال اف العكائد كا 

 . درس كصمـ بالشكؿ الذم يناسب كيالئـ المستيمؾإذامستقبمية ستككف أكثر بكثير 

تعتبر الصناعة السياحية مف الصناعات االكثر استخداما لإلشيار االلكتركني، 

بحيث تستخدمو مف أجؿ التركيج لخدماتيا السياحية . كبالخصكص ككاالت السفر كالسياحة

. لى غير ذلؾإ...... كجميع االنشطة التي تقـك بيا مف رحالت كتجييزات لمسفر كحجكزات 

 لتسييؿ عممية ،كما اف االشيار االلكتركني يساعدىا في ربط االتصاؿ بينيا كبيف السائح

 فالبحث في معرفة طرؽ التصميـ الجذاب كالحديث لإلشيار ا لذ،نقؿ المعمكمات لمجميع

 كاألشكاؿ الرائدة كطرؽ النشر المختمفة، يساىـ في اندفاعية كتفاعؿ الزبكف مع ،االلكتركني

.  راءهآ كبذلؾ التحكمفي قراراتو ك،االشيار

سقاط ىذه الدراسة عمى ككالة األسفار كالسياحة بغميزاف، حيث لجأت إ مف ىنا حاكلنا 

ساسا أ عمى االشيار اإللكتركني مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كالمتمثمة االعتمادلى إىذه الككالة 

اقناعو بالتعامؿ مع ىذه الككالة، مف خالؿ كفي تحقيؽ الربح المادم كالتأثير عمى السائح 

:  لىإ بحيث قسمت الدراسة ،التصميـ المحكـ كالجذاب لإلشيار االلكتركني

حيث قمنا في الجانب المنيجي بتحديد المكضكع كاشكالية الدراسة :  المنيجي لمدراسةاإلطار

ىدفيا كمفاىيـ الدراسة المتعمقة بيا، كما عرضنا أىميتيا كألى جانب ، إكتساؤالتيا



 

  ج
 

. المنيجيةالمتبعة في ىذه الدراسة مف حيث المنيج كأدكات جمع البيانات كالعينة المختارة

. ككذا عرض الدراسات السابقة كأىـ نتائجيا

فقمنا بتخصيص فصميف حيث جاء الفصؿ األكؿ بعنكاف االشيار :  النظرياإلطارما أ

تعريؼ االشيار االلكتركني، تطكره، خصائصو، أشكالو، : االلكتركني حيث قدمنا فيو

أما الفصؿ الثاني كاف بعنكاف الككاالت . تصميمو، كالفرؽ بينو كبيف االشيار التقميدم

مفيـك السياحة، مفيـك الككاالت السياحية، التطكر التاريخي : لىإالسياحية تطرقنا فيو 

.  نكاعيا، كالسياحة بالجزائرأقساميا كألمككاالت السياحية، خدماتيا، 

التعريؼ بككالة جكرم أما المبحث : خصصنا لو مبحثيف المبحث األكؿ:أما الجانب التطبيقي

. لى نتائج تخص دراستناإالثاني فمتعمؽ بتحميؿ المقابالت كتكصمنا 
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 :اإلشكاليةتحديد 

داة اتصالية قبؿ اف تككف تسكيقية، مف حيث أ االىتماـ باإلشيار بصفتو ازداد لقد 

اىتمامو بالجانب االتصالي بالدرجة األكلى مف خالؿ خمقو عالقة متميزة بيف الشركة 

صبح يحتؿ مكانة ىامة في كسائؿ االعالـ كاالتصاؿ جراء قدرة أكجميكر المستيمكيف، لذلؾ 

رسالتو المشبعة بالحاجات المثيرة لممشاعر بيدؼ الحث عمى الشراء كخمؽ الرغبة لالمتالؾ، 

ك الخدمة المعمف عنيا مرغكبا فييا أعف طريؽ التركيز عمى الصكرة التي تجعؿ السمعة 

كمقنعة كيمكف الحصكؿ عمييا، كما يعمؿ اإلشيار عمى اإلجابة عف كؿ األسئمة التي مف 

ف يستفسر عنيا المستيمؾ، كمف ىنا ارتبط اإلشيار بالتسكيؽ لمنتجات كخدمات أالمحتمؿ 

ك الخدماتية بما يفسر الفاعمية المتزايدة لكسائؿ االعالـ كاالتصاؿ أالمؤسسات االقتصادية 

. في دعـ النشاط التسكيقي 

دكاتو ككسائمو االتصالية التي تتناسب مع ظركفو أكما ىك معركؼ، اف لكؿ عصر 

كضاعو المختمفة، كىذه الكسائؿ متعددة كمتنكعة، كىي في تطكر مستمر، سكاء عمى أك

المستكل التقني أك عمى مستكل الخدمات التي تقدميا لممستخدميف، حيث شيد العالـ بأسره 

أكاخر القرف العشريف قفزات تكنكلكجية ىائمة كتطكرات كبيرة كمتسارعة في عممية االتصاؿ 

 ىذه التكنكلكجيا مع كسائؿ امتزاجكاندماجلى إدل أككسائميا، ككاف نتيجة ىذا التطكر أف 

مما أتاح ظيكر كسيمة اتصالية جديدة فتحت المجاؿ لتبادؿ كنقؿ .االتصاؿ الحديثة
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المعمكمات كالبيانات كالمعارؼ عبر مختمؼ أرجاء المعمكرة متجاكزة بذلؾ كؿ الحدكد 

التي  (االنترنيت)السياسية كالجغرافية، ىذه الكسيمة الجديدة ىي شبكة المعمكمات الدكلية 

.  نيا أىـ انجاز حققتو البشرية في مجاؿ االتصاالتأيجمع المختصكف ب

ال أف تطبيقاتيا قد انتشرت في إلكف كرغـ التاريخ القصير لألنترنيت ككسيمة اتصالية 

مختمؼ المجاالت كعمى جميع األصعدة، كفي ظؿ التطكر المتسارع لمشبكة العنكبكتية 

ساسي أكنمط '' اإلشيار اإللكتركني'' أك''اوشيار االنترنيت ''كاستخداماتيا، ظير ما يسمى 

حد أمستحدث في مجاؿ اإلشيار كالتسكيؽ لمسمع كالخدمات،حيث يعتبر اإلشيار اإللكتركني 

السياسات التركيجية التي تساىـ في نقؿ الرسالة اإلشيارية بيدؼ جذب العمالء كاقناعيـ 

سبكؾ الذم ممف خالؿ االعتماد عمى كسائط الكتركنية متعددة كالفا.بضركرة شراء المنتج

.  يعتبر أشير ىذه الكسائط استخداما عبر العالـ

صبح اإلشيار اإللكتركني السالح التسكيقي الذم تكاجو بو المؤسسة منافسييا كأفضؿ أ

 الشركات  البتالعككيؿ عنيا كعف منتجاتيا،فالمؤسسات التي ال تشير بنشاطيا قد تتعرض

المنافسة األخرل،كبالتالي بات استخداـ اإلشيار االلكتركني ضركرة مف ضركريات نجاح 

اذ أصبحت الصناعة السياحية أكثر الصناعات . م مؤسسة، كالككاالت السياحيةأعمؿ 

 كالتركيج لمخدمات التي يقدميا،كذلؾ مف خالؿ الدراسة الجيدة إللكتركنيالإلشيار استخداما 

كالمكضكعية لجكانب اإلشيار الذم يخاطب المستيمؾ كيعرفو بالمنتجات كالخدمات المتاحة 
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جؿ ضماف رفاىيتو كاوشباع حاجاتو كرغباتو، كعميو فالتخطيط كالتصميـ كاإلخراج أمف 

 سمكؾ المستيمؾ كتعديؿ تكجياتو لالتأثير عؿالمحكـ لإلشيار كاإلدارة الجيدة لو تزيد في قكة 

 .كاقناعو بضركرة الشراء

 : ثـحـة البـاليـــشكإ

 :التاليبناءا عمى ما تقدـ يمكننا صياغة اإلشكاؿ 

كيف تمارس وكالة جوري ترافل لألسفار والسياحة نشاطيا اإلشياري عبر الفضاء 

. اإللكتروني

 :الفرعيةاليات ــاإلشك

 ؟م اإلشيار اإللكتركف التي تتبعيا ككالة جكرم في تصميـةاالستراتيجيماىي  .1

؟  ىؿ محتكل اإلشيار اإللكتركني مطابؽ لمخدمات التي تعرضيا ككالة جكرم .2

 ماىي األشكاؿ اإلشيارية التي تستخدميا ككالة جكرم فيتصميميا لإلشيار اإللكتركني؟ .3

 :الموضوع أسباب ٍاختيار :ثانيا

اوختيارنا لمكضكع اإلشيار اإللكتركني في الككاالت السياحية جاء عف طريؽ اوعتبارات 

 :في كأخرل مكضكعية تتمثؿ االختباراتذاتية تدعـ 
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 األسباب الذاتية   :

  صمة المكضكع بتخصص دراستنا كتناسبو مع القدرات المعرفية التي اوكسبناىا خالؿ

 .سنكات الدراسة

 الميكؿ الشخصي لتصميـ كاوعداد اإلشيارات. 

  أكثر كالتكسع في ىذا المكضكع ألىميتو البالغة في نجاح أم مؤسسة االطالعالرغبة في 

 .كالتعريؼ بيا

  لمككاالت السياحية عبر الفضاءات اإللكتركنية  اإلشيار اإللكتركنيتصميـمعرفة كيفية 

 .كقياس نجاحو أك فشمو

 األسباب الموضوعية: 

 :التالية يمكف تمخيص األسباب المكضكعية كراء تطرقنا ليذا المكضكع في النقاط 

  الكشؼ مدل تطبيؽ اإلشياراإللكتركني في المؤسسات الخاصة في ظؿ التغيرات السريعة

 .الحديثةكالمستجدات 

 ةاومكانية تفعيؿ اإلشيار اإللكتركني في الكاقع كما يقدمو لممؤسسات السياح. 
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  تبدأ حداثة المكضكع مف حداثة اوستعماؿ اإلنترنيت ككسيمة اوشيارية كقد أصبح اإلشيار

 كبيرا لدل ااستيعاباإللكتركني رائجا بشكؿ كبير عؿ شبكة االنترنيت كما أنو يمقى 

 . ك المستيمكيفأالسائحيف 

 :الموضوعأىمية :ثالثا

  ىمية المكضكع مف خالؿ االىتماـ المتزايد بتكنكلكجيا االتصاؿ في جميع المجاالت أتبرز

كعمى جميع األصعدة حيث أصبح امتالكيا كمدل التحكـ فييا معيارا أساسيا يقاس مف 

 .خاللو تطكر المجتمعات كاألفراد أك تخمفيا

 استعمالو ككسيمة تسكيقية خاصة مع بركز التكجيات التي تشجع االنفتاح عمى المحيط. 

  تكمف أىمية المكضكع في معرفة أىمية اإلشيار اإللكتركني ككاسطة بيف المؤسسة

كالجميكر المستيدؼ، حيث يعتبر اإلشيار مف أىـ اآلليات التي يمكف المجكء الييا في 

ك أمرحمة البحث عف المعمكمات التي تسبؽ عممية اوتخاذ القرار النيائي بتبني فعؿ الشراء 

 .العزكؼ عنو

  البحث في مساىمة اإلشيار اإللكتركني في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة السياحية مف خالؿ

 .التصميـ المحكـ لو
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 :الموضوعف أىدا:رابعا

ك ظاىرة في البحكث كالدراسات الجامعية ىك تسميط أف اليدؼ مف كؿ مكضكع إ

 : الضكء عمى الجكانب المراد كشفيا كااللماـ بيا كمف ىنا تمثمت دراستنا في

 معرفة كيفية تصميـ المحتكل اإلشيارم الخاص بالمؤسسات السياحية. 

 الكشؼ عف نكع الخدمات التي تقدميا الككالة السياحية مف خالؿ اإلشيار اإللكتركني. 

 اوبراز األشكاؿ الرئيسية المعتمدة في تصميـ اإلشيار اإللكتركني. 

  معرفة العكائؽ التي تكاجو الككالة السياحية في تصميميا كاخراجيا كادارتيا لإلشيار

. اإللكتركني

 :اإلطار المكاني والزماني: خامسا

 :المكانياإلطار 

لى ككالة جكرم ترافؿ لألسفار إجكاء ىذه الدراسة فقمنا بالتكجو أىك المكاف الذم تـ فيو 

لى إقامتنا قريب لو باإلضافة إكالسياحة بكالية غميزاف الذم تـ اختيارنا لو بحكـ مكاف 

االطالع مف قبؿ عمى اإلشيارات التي ينشركنيا عبر مكقع الفايسبكؾ الخاص بالككالة 

. كممارستو منذ سنكات مما ساعد في تحصيؿ المعمكمات حكؿ دراستنا



  اإلطار المنهجً اإلطار المنهجً 
 

11 
 

يحدد المجاؿ الزماني بالفترة التي تستغرقيا الدراسة كالتي قد تمتد مف بداية : اإلطار الزماني

اإلشيار )لى غاية استخالص النتائج العامة، كبالنسبة لمكضكع إالتفكير في مشكمة البحث 

 فيفرم الى غاية 12تـ العمؿ عميو بداية مف تاريخ ( راإللكتروني لموكالة السياحية بالجزائ

 .2020 أكت 30

 :منيج الدراســـة: سادسا

م باحث اف يتبع خطكات منيجية معينة كذلؾ لمكصكؿ الى نتائج كحقائؽ أيجب عمى 

كمف أجؿ مالحظة أفضؿ يتـ ذلؾ كفؽ منيج،كىذا المنيج محدد بمجمكعة مف . عممية

ف المنيج في العمـ مسألة ألى نتيجة إاإلجراءات كالطرؽ الدقيقة المتبناة مف أجؿ الكصكؿ 

 1.جكىرية كما أف االجراءات المستخدمة أثناء اوعداد البحث كتنفيذه ىي التي تحدد النتائج

 . المنيج الوصفيكالمنيج المالئـ لدراستنا ىك

حيث ييدؼ المنيج الكصفي الى كصؼ كاقع المشكالت كالظكاىر كما ىي، أك تحديد 

تقديـ تكصيات  مع الصكرة التي يجب اف تككف عمييا ىذه الظكاىر في ظؿ معايير محدد

 2كاقتراحات مف شأنيا تعديؿ الكاقع لمكصكؿ الى ما يجب اف تككف عميو الظكاىر

                                           
؛ ص 2006.2004، الجزائر، 2، دار القصبة للنشر، طمنهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة مورٌس انجرس،1

36  

 .238، ص 2009 .1، الوراق للنشر والتوزٌع، ططرق ومناهج البحث العلمً الجبار توفٌق،دعب.  د،دمحم عبد العال.  د2
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ك المشكمة مف خالؿ أكما يقـك المنيج الكصفي عمى تفسير الكضع القائـ لمظاىرة 

لى كصؼ عممي دقيؽ إتحديد ظركفيا كأبعادىا كتكصيؼ العالقات بينيا بيدؼ االنتياء

 كما انو يركزعمى كصؼ الظكاىر .متكامؿ لمظاىرة اك المشكمة يقـك عمى الحقائؽ المرتبط بيا

 1.كاألحداث في كقت محدد كمكاف معيف

ك حدث معيف بطريؽ كمية أنو يقـك برصد كمتابعة دقيقة لظاىرة أيضا عمى أ يعرؼ 

ك عدة فترات مف أجؿ التعرؼ عمى الظاىرة أك الحدث مف أك نكعية في فترة زمنية معينة أ

كالكصكؿ الى نتائج كتعميمات تساعد في فيـ الكاقع كتطكيره . حيث المحتكل كالمضمكف

كصؼ كيفية تصميـ اإلشيار اإللكتركني لمككالة )كاختيارنا لممنيج الكصفي مف أجؿ 

. (السياحية ككيفية نشره كادارتو

 :أدوات جمع البيانات:سابعا

يتكجب عمى كؿ باحث أف يحدد الطريقة المثمى التي تناسب بحثو، فال يكجد طريقة 

يمكف تفضيميا بشكؿ مطمؽ عمى غيرىا مف الطرؽ فيك ممـز باستخداـ جممة مف الكسائؿ 

كالتقنيات، تمكنو مف جمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات التي تخدـ بحثو حيث تساعده 

.  عمى استقصاء المعطيات بأسمكب عممي

                                           
االسكندرٌة ، ،ب ط  ،  ،الدار الجامعٌة للنشرمناهج البحث العلمًمصطفى محمود ابو بكر، د أحمد عبد هللا اللحلح، . د- 1

 .51/52ص . ،ص2007
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 التي  أداة المقابمةلى االعتماد عمىإ لمكصكؿ الى المعطيات التي تخدـ بحثنا لجأنا 

تدخؿ ضمف أدكات البحث العممي حيث يستخدميا الباحث في جمع المعمكمات مف 

األشخاص المذيف يممككف ىذه المعمكمات كالبيانات الغير المكثقة في أغمب األحياف في اوطار 

. انجازه لمبحث

المقابمة لغة مشتقة مف الفعؿ قابؿ بمعنى كاجو كىي بذلؾ المكاجية مف حيث قياميا 

ليو في شكؿ حكار يأخذ إم مقبمتو كجيا لكجو، مف أجؿ التحدث أ. عمى مكاجية الشخص

شكؿ طرح أسئمة مف طرؼ الباحث، كتقديـ األجكبة مف طرؼ المبحكث حكؿ المكضكع 

 1.المدركس

ك مف ينكب أالباحث )تعرؼ المقابمة أيضا عمى أنيا لقاء يتـ بيف الشخص المقابؿ 

الذم يقـك بطرح مجمكعة مف األسئمة عمى األشخاص المستجيبيف كجيا لكجو، كيقـك  (عنو

 2. ك المقابؿ بتسجيؿ اإلجابات عمى االستماراتأالباحث 

اليدؼ مف استخداـ المقابمة في بحثنا ىذا ىك معرفة كيفية تصميـ اإلشيار 

عادة طرح إ فيي تكفر لنا عمقا في اإلجابة بسببامكانية تكضيح ك.السياحيةاإللكتركنيممككالة 

                                           
.  ، بن عكنون 4  دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، طمناهج البحث فً علوم اإلعالم واالتصال،أحمد بن مرسلً، - 1

 .213، ص 2010الجزائر ،

 ، بٌت األفكار الدولٌة ، ب ط (أسسه ، مناهجه، أسالٌبه ، اجراءاته  )البحث العلمً  مصطفى علٌان، يربح. د- 2

 .102 ، ص 2004،
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األسئمة كما أنيا تستدعي معمكمات مف المستجيب مف الصعب الحصكؿ عمييا بأم طريقة 

. أخرل ألف الناس بشكؿ عاـ يحبكف الكالـ أكثر مف الكتابة

 : مجتمع البحث:ثامنــا

ك غير محدكد مف أالمقصكد بمجتمع البحث كما عرفو الباحثكف ىك مجمكع محدكد 

ىك جميع "أم اف تعريؼ مجتمع البحث حسب باحثيف آخريف . المفردات المحددة مسبقا

 1.مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث

نو مجمكعة العناصر ليا خاصية أك عدة خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا أ نعني بذلؾ 

مف العناصر األخرل كالتي تجرل عمييا البحث كالتقصي، كمجتمع بحثنا في دراستنا ىـ 

. لة جكرم ترافؿ لألسفار كالسياحة مف كال الجنسيفاعمالكؾ

 :العينة ونوعــيا: تاسعا

مف الصعب عمى الباحث االتصاؿ بجميع المبحكثيف لطرح األسئمة عمييـ المتعمقة بمجاؿ 

الدراسة ليذا يمجأ الى أسمكب أخذ العينات الممثمة لمجتمع البحث ألخذ صكرة عف المجتمع 

األصمي، فنظاـ العينات يسمح لمباحث باستنتاج خصائص لعدد كبير جدا مف المفردات 

. خالؿ االتصاؿ المباشر مع عدد صغير مختار منيا يسمى بالعينة
                                           

 ،بن عكنونالجزائر، 2 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،طمناهج البحث فً علوم اإلعالم و االتصالأحمد بن مرسلً ، - 1

  .     166،ص 2005
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حيث يقصد بالعينة أنيا الجزء الذم يختاره الباحث كفؽ طرؽ محددة ليمثؿ مجتمع البحث 

كتعرؼ تحت : العينة القصديةكنكع العينة المستخدمة في بحثنا ىي . تمثيال عمميا سميما

أسماء متعددة، مثؿ العينة الغرضية، أك العينة العمدية، أك العينة النمطية كىي أسماء تشير 

كميا الى العينة التي يقـك بيا الباحث باوختيار مفرداتو بطريقة تحكيمية ال مجاؿ فييا لمصدفة 

يقـك ىك شخصيا باقتناء المفردات الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنو مف معمكمات 

 1.كبيانات

يعكد اوختيارنا لمعينة القصدية ككنيا تتالءـ مع طبيعة الدراسة كحتى يككف الباحث 

مدركا بمجتمع بحثو كعناصره كبالتالي ال تككف ىناؾ صعكبة في سحب مفرداتيا بطريقة 

نيـ صالحكف كمالئمكف لتزكيد البحث أمباشرة، فالباحث يقـك باوختيار األشخاص الذم يعتقد 

. بالمعمكمات المطمكبة

اوف دراستنا شممت كؿ مف الجنسيف ذكر كأنثى كيتساكياف في أنيما يشتركاف في نفس 

مفردات تختمؼ فقط في نكع العمؿ المكجو ليا  (10)مكاف العمؿ كبمغت عينة الدراسة 

بالككالة كىذا التنكع يساعدنا في الحصكؿ عمى الكثير مف المعمكمات في مكضكع الدراسة 

.  مف أجؿ تكسيع األفكار كالحصكؿ عمى معمكمات جديدة تساىـ في تطكير البحث

 
                                           

 169 ص سبق ذكره،ع مرج،التصالامناهج البحث فً علوم اإلعالم و أحمد بن مرسلً،   - 1
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 :تحديد المفــاىـــيم:عاشرا

 : راإلشيــــا -1

 لغـــة : 

"  أعمنو أذاعو،نشرُه،:الخبرشير . ، مص، شيْهػره اشيرمف الفعؿ شػػير، شيرُت، أشير، 

 سموُ : كجيػػو كاإلشيػػار شير السيؼ في ،» ذكرُه كعرؼ بو بكاسطة الدعاية :بدعايتوشيرُه 

 1.منغمده كرفعو

 اصطالحا: 
كسيمة غير شخصية لتقديـ األفكار أك السمع : "عرفتو جمعية التسكيؽ األمريكيةعؿ أنو

حسب ىذا التعريؼ فإلشيار يرتكز "أك الخدمات بكاسطة جية معمكمة مقابؿ أجر مدفكع 

 مف إقناعيوعمى شراء مدة أك فضاء في جميع أنكاع كسائؿ االتصاؿ لكضع إعالنات كرسائؿ 

قبؿ المؤسسات التجارية كالمنظمات التي ليا ىدؼ غير ربحي، كالككاالت الحككمية اك 

قناع مجمكعة خاصة بشيء ما  2.الخاصة التي تسعى إلعالـ اكا 

 
 

                                           
. ، دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع، المجلد الخامس، بٌروتقاموس محٌط المحٌطالمعلم بطرس البستانً،  - 1

 .211، ص 1571،نلبنا

، 1، الفا للوثائق للنشر، ط(متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً  عٌن سوٌة،ا غالب ود لٌلًةد صلٌح - 2

 .22 ، ص 2019
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 اإلجرائــي: 
اإلشيار ىك الرسائؿ التي يتـ تصميميا مف قبؿ المعمنيف كالتي تتضمف مجمكعة مف 

لى إالخصائص الفنية كالنفسية كالتي تبث عبر مختمؼ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كتيدؼ 

 . قرارات تتناسب مع األىداؼ التسكيقية لممشركعاتخاذلى إالتأثير عمى المستيمؾ كدفعو 

 :اإلشياراإللكتروني -2

 اصطالحا: 

اإلشيار اإللكتركني ىك اإلشيار الذم يتـ بالكسائؿ اإللكتركنية كأشيرىا الذم ينشر 

ك تسكيؽ خدمة اك دعاية أكييدؼ الى التركيج لبضاعة  (األنترنيت)عبر الشبكة العنكبكتية 

 1.لمكقع الكتركني كغيره

 اإلجرائــي : 

 أحد السياسات التركيجية التي تعتمد الكسائؿ أك الكسائط اإللكتركنية في نقؿ الرسالة 

التسكيقية كالذم تمجأاليو المؤسسة لنشر أم تحديث عف منتجاتيا أك خدماتيا بيدؼ جذب 

قناعيـ بشراء المنتج  . العمالء كا 

 
 

                                           
، عمان 1، دار اإلعصار العلمً للنشر، ط(األسس و أفاق المستقبل)اإلعالم اإللكترونً مروى عصام صالح،  - 1

 233 ، ص2015األردن  ،.
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 : السيـاحـة-3

 لغــة: 

ق كحب زالتنقؿ مف بمد الى آخر قصد الراحة كالتف: يحب السياحة (مص ساح)

 الظركؼ المالئمة لمسائحيف كحثيـ عمى ةبتييئ الكزارة الميتمة :السياحةككزارة . االستطالع

 1.البالدزيارة 

 اصطالحا : 

قامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكاف  تعني مجمكع العالقات التي تترتب عمى سفر كا 

 2.ف ترتبط ىذه اإلقامة بنشاط يدر ربحا ن ليذا األجنبيأمػا، ك

 اإلجرائي: 

نعني بالسياحة ىي السفر كانتقاؿ األشخاص مف بمدىـ الى أماكف غير معتمدة في فترة 

ف ال يككف غرضو مف السفر ممارسة نشاط ال يكتسب منو دخالن في أزمنية معينة لمدة أقؿ ك

 .المكاف الذم سافر اليو

 :السياحيةالوكالة  -4

                                           
 . 539 مرجع سبق ذكره، ص قاموس محٌط المحٌطالمعلم بطرس البستانً،  - 1

 والمعوقات، فً االستراتٌجٌة السٌاحٌة الجدٌدة للمخطط تالسٌاحة فً الجزائر اإلمكانٌا–عوٌنان عبد القادر  - 2

 .8 ، ص2012/2013، جامعة الجزائر، التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة
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 تعتبر ككالة السفر كالسياحة ىي المكاف الذم يمكف لمشخص :اصطالحا

كجكا كبحرا الحصكؿ عمى المعمكمات أك االستشارة الفنية كعمؿ الترتيبات الالزمة لمسفر برا 

-2) بيف كالمذيف كيتراكح ما غالبا ىذه عدد قميؿ مف المكظفيف كتضـ الككالة أم مكاف، إلى

 1. شخص(12

 ككاالت السفر كالسياحية ىي المكاف الذم يقصده السياح أك :إجرائيا

. األشخاص الراغبيف في السفر مف أجؿ عمؿ التجييزات الالزمة لمسفر الى أم مكاف

 :السابقةالدراسات 

  األولىالدراسة: 

اتجاىات جميور مستخدمي األنترنيت في الجزائر " دراسة الطالبة خضرة كاضح بعنكاف 

دراسة ميدانية بنكادم األنترنيت في كالية محافظة قسنطينة، – " نحو اإلعالنات اإللكترونية 

 كمية العمـك –كاالتصاؿ مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في عمـك اإلعالـ 

 .قسنطينةجامعة منتكرم  (2010-2009)لمسنة الجامعية –كاإلنسانية االجتماعية

لى الكشؼ عف اتجاىات جميكر مستخدمي االنترنيت في الجزائر إتيدؼ ىذه الدراسة 

نحك اإلشيارات اإللكتركنية كىذا كاف عبارة عف التساؤؿ الرئيسي لممذكرة إضافة إلى اختيار 
                                           

 ، دار الراٌة للنشر و التوزٌع ، األردن ، عمان  ادارة مكاتب و شركات وكالء السٌاحة و السفرعصام حسن السعٌدي ،-1

  .55 م ، ص 2009،
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لى معرفة اتجاىات جميكر مستخدمي األنترنيت في إفرضيتيف، حيث تيدؼ الفرضية األكلى 

الجزائر نحكاستخداـ اإلشيارات اإللكتركنية انطالقا مف ميارات االستخدامالتفاعؿ لدييـ، 

كما تيدؼ الفرضية الثانية الى معرفة .كالغاية مف استخداميا كدرجة مصداقيتيا في نظرىـ

اتجاىاتيـ نحك اإلشيارات اإللكتركنية التي تتعارض مع ثقافتيـ، انطالقا مف تكظيفيا لمغات 

.  األجنبية كالقيـ األخالقية كالعادات كالتقاليد التي تجسدىا

 قدأسفرت نتائج الدراسة الميدانية التي تـ مف خالليا تكزيع االستبياف عمى مستخدمي 

االنترنيت بنكادم األنترنيت لكالية قسنطينة عف كجكد اتجاىات سمبية لدل مستخدمي 

االنترنيت الجزائرييف نحك استخداـ اإلشيارات اإللكتركنية، كأيضا كجكد اتجاىات سمبية لدييـ 

. نحك اإلشيارات اإللكتركنية التي تتعارض مع ثقافتيـ

  الثانيةالدراسة: 

أثر اإلعالن اإللكتروني عمى " إعداد الطالب عبد الرحماف محمد سميماف حسف بعنكاف 

دراسة تطبيقية عمى فئة الشبابفي محافظة )" السموك الشرائي لممستيمك األردني لمسيارات 

– كمية الدراسات – يؿ شيادة الماجيستير في التسكيؽ فمذكرة مكممة ؿ (عماف، األردف)

. 2014-األردف–جامعة الزرقاء 

لى التعرؼ عمى أثر اإلعالف اإللكتركني عمى السمكؾ الشرائي إتيدؼ الدراسة 

لى اختبار الفرضيات التي تمثمت في معرفة عدـ كجكد إلممستيمؾ األردني لمسيارات إضافة 
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داللة إحصائية لخصائص اإلعالف اإللكتركني في التأثير عمى سمكؾ الشباب األردني في 

قرار شراء السيارات كالفرضية الثانية في عدـ كجكد أثر ذك داللة احصائية لمحفزات 

عدـ كجكد أثر لمحتكل الرسالة اإلعالنية اإللكتركنية تمييا عدـ  (3)اإلعالف اإللكتركني ك

كجكد أثر لكسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية أما الفرضية األخيرة حكؿ الصكرة الذىنية لإلعالف 

. اإللكتركني في التأثير عمى سمكؾ الشباب األردني في قرار شراء السيارات 

 قد تـ تصميـ االستبانة لغرض الحصكؿ المعمكمات التي تساعد في اختبار ىذه 

 خصائصو كمحتكل :الفرضياتقد أظيرت النتائج كجكد أثر لإلشيار اإللكتركني مف حيث

لى المحفزات مجتمعة جميعيا في إضافة إالرسالة اإلشيارية كالصكرة الذىنية كالكسيمة 

. التأثير عمى السمكؾ الشرائي لممستيمؾ األردني لمسيارات

:  التعقيب عمى الدراسات

 تشابيت دراستنا مع الدراسات السابقة، بحيث ىناؾ تشابو في المتغير األكؿ كالمتمثؿ في

حيث أجمعت كميا عمى أف اإلشيار اإللكتركني يعتبر أحد األنشطة اإلشيار اإللكتروني، 

الرئيسية التي تستخدمو معظـ المؤسسات حاليا في تسكيقيا لمخدمات كالسمع بطريقة 

لى استخداـ شبكة األنترنيت في التركيج عبر المكاقع اإللكتركنية الخاصة إإلكتركنية إضافة 

. بكؿ مؤسسة

 تشابيت الدراستاف في استخداـ أداة االستبانة كأداة لجمع البيانات بينما دراستنا 

. اعتمدت عمى أداة المقابمة
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ألكؿ حكؿ معرفة ا يكمف االختالؼ عف باقي الدراسات في تحديد ىدؼ الدراسة ؼ

اتجاىات مستخدمي االنترنيت في الجزائر نحك اإلشيارات اإللكتركنية، أما الدراسة الثانية 

حكؿ أثر اإلشيارات اإللكتركنية عمى السمكؾ الشرائي لممستيمؾ بينما دراستنا تتمحكر حكؿ 

دارة اإلشيار اإللكتركني عبر مكقع الفاسبكؾ ككذلؾ يكمف . معرفة طرؽ تصميـ كا 

االختالؼ في تحديد الجميكر المستيدؼ حيث تجمع الدراستيف عمى اختيار الجميكر 

.الخارجيبينما دراستا حكؿ الجميكر الداخمي لمككالة السياحية
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:  تميـيــــــد

فسحت األنترنيت المجاؿ لتطكر النشاط اإلشيارم بشكؿ سريع، حيث 

صبحت تمثؿ قطبا حقيقيا لممعمنيف ليساىمكا في نمك السكؽ اإلشيارية أ

االفتراضية،كالتي ما فتئت تعرؼ حركية كازدىارا فتعددت األطراؼ اإلشيارية 

االفتراضيةكتكاثفت المعامالت فيما بينيا كارتقت التقنيات اإلشيارية ليحتؿ مكانة 

ىامة في األنترنيت ليس باعتباره مادة إعالمية ضمف المحتكيات التي تقدميا ىذه 

. الكسيمة فحسب بؿ كعنصر يزخر بالكثير مف المزايا

صبح اإلقباؿ عميو معتبرا ككثرت استخداماتو في العديد مف القطاعات، أإذ 

 حيث اكتسحت اإلشيارات االنترنيت في ظرؼ ،فاتسع مجاؿ الممارسة اإلشيارية

كجيز كبشكؿ متطكر حتى اعتقد أف ىذه الكسيمة الجديدة ستنكب عف الكسائؿ 

التقميدية في ىذا المجاؿ، خاصة مع التنامي المذىؿ لألرقاـ كاإلحصائيات 

لإلشيار كسرعة انتشارىا عبرىا كعمى ضكء ىذا تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى 

مفيـك كتطكر اإلشيار االلكتركني كخصائصو كأىـ أشكالو إضافة الى كيفية 

. تصميمو كالفرؽ بينو كبيف اإلشيار التقميدم
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 (:التعريؼ كالتطكر)ماىية اإلشيار اإللكتركني : األولبحثالم

  كثر األنشطة التسكيقية استخداما في مجاؿ التجارة أيعتبر اإلشيار اإللكتركني مف

شكاؿ العرض التركيجي المقدـ مف ألى جميع إ.اإللكتركنية،كيشير تعبير اإلشيار اإللكتركني

ف ىذا المعنى ال يميز بيف اإلشيار اإللكتركني أغير .1معمف معيف مف خالؿ شبكة األنترنيت

كمختمؼ األنشطةاالتصاليةاألخرل التي تمارس غير األنترنيت،مثؿ العالقات العامة عبر 

كما يعتبر إشيارا الكتركنيا كؿ فضاء مدفع الثمف عمى المكقع .األنترنيت كالتسكيؽ اإللكتركني

ف اإلشيار اإللكتركني مثمو مثؿ أ كمعنى ذلؾ ،ك عمى شكؿ بريد إلكتركنيأالشبكي 

جؿ نشر أك مساحة إشيارية يقـك المعمف بشراءىا مف ألى فضاء إاإلشيارات التقميدية يحتاج 

 .لى جميكره مف مستخدمي اإلنترنيتإإيصاؿ رسالتو اإلشيارية 

  شيرىا الذم ينشر أف اإلشيار الذم يتـ بالكسائؿ اإللكتركنية كأيضا عمى أكيعرؼ

ك دعاية أك التسكيؽ لخدمة ألى التركيج لبضاعة إكييدؼ  (األنترنيت)عبر الشبكة العنكبكتية 

 2.لمكقع الكتركني كغيره

 

                                           
مرجع سبق ذكره  -(متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً – عٌن سوٌة الٌلً.  غالب ،دةصلٌح. د- 1

  .66.65،صص، 

 .233-،مرجع سبق ذكره،  صإلعالم اإللكترونً االسس وافاق المستقبل مروى عصام صالح ،ا- 2
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  نو استخداـ التقنيات التمكنية كفنكف الجرافيؾ لتصكير خصائص أب(العالؽ)عرفو

المنتجات الكتركنيا بأبعاد ثانية كرسـك متحركة غاية في اإلتقاف بحيث تككف االستجابة 

 1.لمرسالة اإلشيارية الفكرية

  نو عممية اتصاؿ عف طريؽ نشر كبث أيضا اإلشيار عبر اإلنترنت بأيعرؼ

جؿ أكساط الجميكر المستيدؼ مف أالرسائؿ اإلشيارية المقركءة بما فييا شبكة االنترنيت في 

 القرار المناسب كاتخاذلى اإلقناع بتمؾ الرسائؿ إتحفيزه عمى شراء السمع كالخدمات كاستمالتو 

 2.بشأنو

 يعتبر اإلشيار اإللكتركني كؿ فضاء مدفكع الثمف((paidforspace عمى المكقع 

 3.ك عمى شكؿ بريد الكتركنيأالشبكي 

  كما يعرؼ بأنو إعالف العصر فيك يتميز باتساع الرقعة الجغرافية كالمركنة كقمة

مكانية التكجيو الدقيؽ لمشرائح المستيدفة كتحسيف إلى إباإلضافة،التكاليؼ كسرعة االنتشار

كاستخداـ الكسائط ، كما يتميز بتنكع األساليب كالطرؽ، سمعة العالمة التجارية لمشركة

                                           
-عمان – األردن –دار الٌازوري للنشر –اساسٌات و تطبٌقات التروٌج اإللكترونً و التقلٌدي– العالق ربشً. د- 1

 .174ص– 2009

. عمان–دار النفائس للنشر - 1ط–الدعاٌة واإلعالم و العالقات العامة فً المدونات اإللكترونٌة- جاسم رمضان الهاللً-2

 .77ص-2013 -ناألرد

دراسة حالة  )دورة االنترنٌت فً مجال التسوٌق و الخدمات –رمذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستً–بوٌاح العالٌة  - 3

 .110ص– 2011 /2010 –قسنطٌنة - جامعة منتوري–كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر –(قطاع االتصاالت
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كثر جانبية أالمتعددة مثؿ األصكات كالصكر المتحركة كمقاطع الفيديك مما يجعؿ اإلعالف 

 1.كتأثيرا مف الطرؽ التقميدية كخاصة المطبكعة منيا

  الرايات)القياـ بالنشر االشيارم:نوأكذلؾ عرؼ االشيار االلكتركني عمى-

 2.الخطاآلجرفي دعائـ عمى مدفكع-«sponsoringالرعاية-االشيارية

 التطكرات التكنكلكجية يرتبط بمختمؼكبذلؾ يبقى اإلشيار اإللكتركني في تطكر مستمر ككنو 

 .االجتماعيةكاالقتصادية كحتى 

  كفي المجاؿ اإللكتركني يعرؼ اإلشيار اإللكتركني بأنو كسيمة تفاعؿ مباشرة كفكرية

لمتأثير بجميكر يعتمد عمى التقنيات اإلقناعية المتطكرة كليس عمى أساس التأثير التقميدم 

 3.الكاقعي عبر الكسائؿ التقميدية

  كمما سبؽ يمكف تعريؼ اإلشيار اإللكتركني كؿ نشاط تركيجي مدفكع األجر تقـك

بو جية معمكمة عبر مختمؼ كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ بغرض التركيج لسمعة 

 .كيككف الجميكر المستيدؼ مف بيف مستخدمي ىذه التكنكلكجيات،ك فكرة معينةأك خدمة أ

 

                                           
-  2017دمشق – التربٌة الحدٌثة للنشر دار (مفاهٌم واستراتٌجٌات معاصرة)االعالن االلكترونً -رٌم عمر شرٌتح-د-1

 .7ص 
–مرجع سبق ذكره ،  (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) ،اإلشهار اإللكترونً –لٌلٌا عٌن سوٌة -د–صلٌحة غالب -د-2

 66ص

 .42 ص– مرجع سبق ذكره -اساسٌات و تطبٌقات التروٌج اإللكترونً و التقلٌدي–البشٌر العالق - 3
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  تطور اإلشيار اإللكتروني :الثانيالمبحث 

 ،باإلشياراالىتماـلى زيادة إساعد التطكر التكنكلكجي كظيكر كسائؿ النشر الحديثة 

سس عممية ألى دراسة في ظؿ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ عمى إصبحت الحاجة أكمف ثـ 

 فمف خالؿ ىذا التطكر اليائؿ كالمتنازع عميو لمتكنكلكجيا الرقمية ،ة ال مفر منيامضركر

كالثكرة المعمكماتية استخدمت االنترنيت ككسيمة اشيارية تسيؿ عممية التبادؿ التجارم 

، ساسي في عالـ اإلشيارأكالمعمكماتي كالخدمي كبيذا برز اإلشيار عمى االنترنيت كفرع 

حدل المؤسسات إـ كذلؾ عندما قامت 1994كؿ إشيار الكتركني تجارم عاـ أمنذ ظيكر 

لكف التطكرات المستمرة في مجاؿ ،بالكاليات المتحدة بنشر إشيار في مجمكعات األخبار

 1.لى إنشاء مكاقع الكتركنية خاصة بيا لإلشيار فيياإاألعماؿ دفعت بالمنظمات التجارية 

ىكت )عمى مكقع  (and t)قد ظير اإلشيار عمى شكؿ شريط إعالني ثابت عف شركة 

 http://www.hotwid. Comاالنترنيت كعنكاف عمى شبكة (كيد

ف أ بعد 1996ك1995بعدىا تـ تفاعؿ اإلشيارات ما بيف عامي – تشريف األكؿ 8في يـك 

 2.قامت شركات برامج تصفح شبكة انترنيت بدعـ الممفات اإللكتركنية تفاعال

                                           
كلٌة علوم -1م2017جوان47عدد(واقع اإلعالن اإللكترونً فً العالم العربً-مجلة العلوم اإلنسانٌة)إٌناس قنٌفه -1

 .342.337ص.اإلعالم واالتصال سمعً بصري جامعة صالح قسنطٌنة الجزائر، ص

 .78-77ص ص –مرجع سبق ذكره الدعاٌة واإلعالم و العالقات العامة فً المدونات اإللكترونٌة ،- جاسم رمضان -2



 
 الفصل األول                                                           اإلشهار اإللكترونً 

   

30 
 

ىـ التطكرات االبتكارات التي ساىمت في نجاح اإلشيار اإللكتركني كزيادة جاذبيتو أكمف 

 :فيمايميكالتي نكجزىا 

: 1995سنة 

 التي تسمح بإدارة محتكيات مف صكر كرابط «java» لغة البرمجة «Sun»انطمقت شركة -

 .Yahoo" ياىك"ك جدكؿ مساعد عمى ظيكر فضاءات إشيارية عبر بكابة البحث أ

.  فضاءات إشيارية لممرة األكلىYahoo" ياىك"ادمجت بكابة-

 ." al tavista"ظيكر محرؾ البحث -

 .(معدالت النقر) 40 ك10معدؿ النؽ عمى الرايات اإلشيارية بيف -

مريكية بمغ ألرقـ األعماؿ المحقؽ مف خالؿ اإلشيار اإللكتركني في الكاليات المتحدة ا-

. كركأ مميار 37حكالي 

: 1996سنة -

كالمنجزة بمبادرة مف  (بيكسؿ60×468)كؿ راية إشيارية تفاعمية أ ىك «pang»لعبة -

«howlettPackard» .

- «Macromedia» انطمقت تقنية فالش flache سيؤثر عمى انطالؽ اإلشيار الذم 

 النسخة عمى الخط اإلشيار الكالسيكي كقد تـ استخداـ تقنية «display»المعركؼ ب 

«gift» المتحركة لفترة طكيمة قبؿ االعتماد عمى تقنية flache. 
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بابتكار مصطمح التسكيؽ «je Freyf.rypart» (Harvard)قاـ -

.  يعتبر الحجر األساس لمشبكات االجتماعية اليـككالذم «marketingviral» الفيركسي

رقـ األعماؿ المحقؽ مف خالؿ اإلشياراإللكتركني في الكاليات المتحدة األمريكية بمغ - 

. بالنسبة لمسنة السابقة% 622كرك بارتفاع أ مميكف 267حكالي 

 .أكرك760000رقـ أعماؿ اإلشيار عبر األنترنيت بالنسبة لفرنسا ىك -  

 :1997سنة 

  ظيكر إشيارات الفكاصؿ«interstitiels». 

  رقـ األعماؿ المحقؽ مف خالؿ اإلشيار اإللكتركني في الكاليات المتحدة األمريكية حكالي

 . بالنسبة لمسنة السابقة% 239بارتفاع . كركأ مميكف 907

  1.أكرك مميكف 3.6رقـ أعماؿ اإلشيار عبر األنترنيت لفرنسا ىك 

 :2000سنة 

 ناطحات السحاب : بداية ظيكر األنكاع التالية لإلشيارات اإللكتركنية«skyscrapers» 

 .«lesrectangle» المستطيالت ،«le pop-up»كاإلشيارات المفاجئة 

  أكؿ إشيارات عبر الياتؼ في فنمندا لدل«Nokia». 

  أصبحGoogle المغاتمتعدد . 

                                           
 –مرجع سبق ذكره ، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً . لٌلٌا عٌن سوٌة . د.صلٌحة غالب . د- 1

 71ص
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: 2001سنة 

  تحديد أشكاؿ اإلشيار المكحد(standards)  مف طرؼ(tab-) 

  المفاجئة تطكر الكسائؿ الغنية كظيكر اإلشياراتpop-ups بشكؿ مكسع حيث أف ثمث 

 (.pop-Under)، (pop-ups)المكاقع في العالـ تعرض إشيارات 

  أم .  في فرنسا%17كأ .ـ. في الك% 12انخفاض رقـ أعماؿ اإلشيار عبر األنترنيت بػ

 . مميكف اكرك عمى التكالي153 مميكف دكالر ك7134ما يمثؿ 

 انطالؽ«Google adWord». 

 Google لغة26 أدمج  . 

: 2002سنة 

  شيد برنامج«Google adWord»تطكرا ميما بإدماج أسمكب الدفع بالنقر . 

: 2003سنة 

 نمكا قكيا كأحدث فضاء إشياريا جديدا «3d«lindenlabعرؼ العالـ االفتراضي بتقنية -

ضافة الى تطكر الكسائؿ   .الغنيةكا 

 بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية %21نمك سنكم لرقـ أعماؿ اإلشيار اإللكتركني ب - 

 .adsonse»1» اإلشياراتلى ظيكر البرنامج إبالنسبة لفرنسا إضافة %80.8ك

                                           
1- Neil Barrett , advertising on the internet , international idea home Inc. .1998, p 158. 
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لممستخدميف /bonnersكافقت إدارة مكقع الفايسبكؾ عمى ظيكر إعالنات :2006سنة -

حيث قامت بعقد اتفاقية مع شركة مايكركسكفت إلدارة تمؾ اإلشيارات فأصبح مركز خدمة 

 1. عمى الفايسبكؾbonnersاإلشيارات لشركة مايكركسكفت ىك الككيؿ الحضرم إلعالنات 

: 2007سنة -

لى 2007في نكفمبر -  قامت إدارة مكقع الفايسبكؾ بإصدار صفحات إعالنات الفايسبكؾ كا 

كما قامت ، تتمكف مف خالليا العالمات التجارية التركيج نفسيا مف خالؿ تمؾ الصفحات

 2.بإصدار دليؿ التركيج الخاص مكقع الفايسبكؾ

 الذم «comportement» نظاـ إشيارم سمككي «Facebookads»أطمؽ الفايسبكؾ - 

 مميكف شخص عضك في الشبكة ففي فرنسا تضاعؼ عدد 500يستيدؼ ما يقارب 

 مستخدـ خالؿ شير 40000 ليتجاكز أشير 3 مرات في ظؿ 3مستخدمي الفايسبكؾ 

في حيف تماثؿ الحدث الثاني ،  مستخدـ في شير سبتمبر127000 كيصؿ ما يقارب ،جكاف

  كالذم .2007 مام  في«Facebookplafond»الميـ بالنسبة لمفايسبكؾ في إطالؽ 

. «applications»يسمح لكؿ المطكريف بإنشاء تطبيقات عديدة 

كمكاقع كيب ، كفيديكىات فيركسية (شرائط)صبحت الحمالت اإلشيارية تدمج رايات أ-

. صغيرة في الكقت نفسو

                                           
 .78صمرجع سبق ذكره ، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،-د-  غالبةد صلٌح -1
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: 2008سنة 

 .ظيكر التفاعمية بيف مستخدمي األنترنيت في مختمؼ الحمالت-  

 -«Player9» بتقنية  الخاصflach كالتدقيؽ العالي لألنترنيت سمعا يتطكر إشيارات 

. الفيديك

: 2009سنة 

 .مميار مستخدـ في العالـ1.5قدر عدد مستخدمي االنترنيت بما يقارب -

عبر االنترنيت نياية  (noms de domaines) مميكف اسـ نطاؽ 192000تـ تسجيؿ *

. 2009سنة 

.  مميكف منزؿ فرنسي مكصكؿ باإلنترنيت16500*

.   مف الفرنسييف بعمميات الشراء عف بعد78يقـك *

 :2010سنة -

نيـ متصميف أ سنة فأكثر يعرفكف 11مف ) مميكف مستخدـ لألنترنيت 35كثر مف  أ-

 في جانفي 3277900بينما قدر عددىـ ب (2009باألنترنيت خالؿ الشير األخير لسنة 

2009 .

.  مميكف عضك400لىإ200 مفمتنقال في السنة الفايسبكؾعضاء أتضاعؼ عدد *
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: 2012سنة -

 زيادة تطكر اإلشيار عبر الياتؼ النقاؿ خاصة مع تزايد استخداـ اليكاتؼ الذكية -

 غير «3g»كاتساع شبكات الجيؿ الثالث "  tablettes /iPod"كالمكحات اإللكتركنية 

 2012مميار سنة 3 تجاكز ىذا النكع مف اإلشيار «userad gents»المحدكدة فحسب 

 % 50 مف أكثربمعدؿ نمك سنكم 

مف نمك السكؽ العالمي لإلشيار %45ما يقارب  (المحمكؿ+االنترنيت)كما مثمت الرقمنة-

 1.(تطكر اإلشيار عبر الياتؼ)

 :2014سنة 

قامت إدارة الفايسبكؾ بتطكير عممية تحميؿ البيانات الشخصية لممستخدميف فمـ تكتفي فقط 

يضا قامت بتحميؿ الصكر التي أبالبيانات الديمكغرافية كاألنشطة كاىتمامات المستخدميف بؿ 

نكاع أيتـ مشاركتيا كالمستكيات االجتماعية لممناطؽ الجغرافية لمجميكر كمستكيات التعميـ ك

. رالمسميات الكظيفية كذلؾ لتسييؿ عممية استيداؼ الجميك

 

 

 

                                           
–مرجع سبق ذكره – (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً صلٌحة غالب د لٌلٌا عٌن سوٌة ، -د- 1

 .75ص
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 :خصائص االشيار االلكتروني: المبحث الثالث

  نو يتميز ألى إ عبر االنترنيت يعتبر حديث النشأة نسبيا اإلشياراترغـ اف حقؿ

بخصكصية كبيرة نابعة في األساس مف خصائص يتصؼ بيا عمى غرار الكسائؿ 

 : كالتي تتمثؿ في1االشيارية األخرل

تعتبر التفاعمية احدل الصفات التي يتميز االشيار االلكتركني مما يجعمو :التفاعمية .1

كسيمة أكثر جاذبية كأكثر حيكية كينتج عف التفاعؿ االشتراؾ بيف المنظمة كجميكرىا 

المستيدؼ في االتصاؿ كبناء العالقة بيف الطرفيف، كما أنو يمكف الحصكؿ عمى رجع 

، كتقـك العديد مف المؤسسات التي ليا مكاقع متميزة عمى رالصدل فكرم لمجميك

لى التعرؼ عمى رد فعؿ الجميكر إاالنترنيت بكضع استمارات استقصاء تيدؼ أسئمتيا 

كأراءىحكؿ السمع كالخدمات التي يتـ التركيج ليا، حيث يقـك العمالء مف مستخدمي 

الشبكة بمؿء االستمارات كارساليا في دقائؽ معدكدة مف خالؿ البريد االلكتركني،كبذلؾ 

تستطيع المنظمات جمع البيانات حكؿ الجميكر الذم يزكر مكاقعيا عمى 

كيمكف تسميتيا أيضا بالتفاعؿ الفكرم مع االشيار بحيث يمكف لممشاىد أف .2االنترنيت

ك حتى أ،يرسؿ معمكماتو ليتـ االتصاؿ بو (المكضكع)يشاىد معمكمات أكثر عف المنتج 

خر تسمح ىذه السمة لممستيمؾ باالتصاؿ آامكانية أف يشترم السمعة فكرا كبمعنى 

                                           
 . 338ص –  مرجع سبق ذكره ،(واقع اإلعالن اإللكترونً فً العالم العربً)اٌناس قنٌفة ،- 1
 84مرجع سٌق ذكره ،ص، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،-د-د صلٌحة غالب-  2
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كالتفاعؿ عمى المكاقع االشيارية المختمفة لمحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات كلإلجابة 

عمى أسئمتو  حكؿ تتبع االشيار كما يمكنو أيضا الضغط عمى االشيار ليأخذ المستخدـ 

في جكلة حكؿ صفات المنتج بؿ أف المستيمؾ يستطيع أف يتفاعؿ مع السمعة كيختبرىا 

ف ف كاف االشيار عف  برمجيات االلكتركنية، فيمكف لممستيمؾ أإفعمى سبيؿ المثاؿ 

 1.ف يشترييا في نفس المفظةأيطمب تحميميا كاختيارىا كاذا تقبميا يمكف 

 :فائقةالقدرة عمى الوصول لمجميور بسرعة ومرونة -2

تسمح األنترنيت بإمكانية التعديؿ كالتغيير السريع كالسيؿ لمرسالة اإلشيارية بما يتكافؽ 

ف االنترنيت تكفر إمكانية تعديؿ الرسائؿ أحيث ، مع المستجدات كالمتغيرات المستمرة

 2.قؿ تكمفةأاإلشيارية مف حيث المحتكل كالشكؿ في كقت قصير ك

. 3ك تغيير اإلشيار بسيكلة حتى بعد البدء بالحممة الدعائيةأكبالتالي المركنة في سحب 

كما كفرت شبكة اإلنترنيت عددا مف المزايا اإلبداعية عف طريؽ استخداـ الصكت كالصكرة 

: لىإكالحركة كالمكف في الرسالة اإلعالنية إضافة 

                                           
 37مرجع سٌق ذكره ،ص ،(مفاهٌم واستراتٌجٌات معاصرة)االعالن االلكترونً د  رٌم عمر شرٌتح ، - 1

مرجع سبق ذكره ،ص ، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً –د غالب صلٌحة و د لٌلٌا عٌن سوٌة - 2

85. 

 .238مرجع سبق ذكره،ص ، (األسس و أفاق المستقبل  )اإلعالم اإللكترونً مروى عصام صالح،- 3
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إدخاؿ الصكرة المتحركة كاستخداـ المادة المحكرة كالمكسيقى كغيرىا مف المؤشرات  -1

 عمى بناء قدر كبير مف المصداقية عف ؿالمستخدميف، كالعـالخاصة بيدؼ جذب انتباه 

 .مزاياه مدل سيكلة استخدامو كحالشاشة، كتكضيطريؽ عرض المنتج عمى 

كىك ما يمنح ، ياـ األسبكعأ ساعة في اليـك كطكاؿ 24ف اإلشيار اإللكتركني متكفر مدة إ -2

كتحديثيا ، الشركات المعمقة قدرة فائقة عمى متابعة حمالتيا اإلشيارية يكما بعد يـك

بؿ كالغائيا كفقا لدرجة تفاعؿ الجميكر معيا فتغير إشيار ال يحظى ، كتعديميا باستمرار

ففي المطبكعات مثال ترتبط الصحؼ ، بقبكؿ جميكر الكسائؿ التقميدية ليس سيال

ما في أ. باإلضافة الى الكقت الذم يستغرقو تصميـ االشيار، باتفاقات إشيارية مسبقة

حداث تغييرات مستمرة عمى اإلشيار عممية مكمفة مما يجعؿ منافسة أالتمفزيكف فإف 

 .الكسائؿ التقميدية لألنترنيت في مجاؿ التغيير شبو مستحيمة

 :التكمفة المنخفضة-3

، إف االنترنيت كسيمة فعالة لكضع الحمالت االتصالية كإليصاؿ المعمكمات بآفؿ تكاليؼ

حيث آنيا تكفر مصاريؼ الطابعة كالعمالة كغيرىا مف المصاريؼ األساسية في كسائؿ 

كما تعتبر عممية إعداد كصيانة مكاقع التجارية اإللكتركنية عمى اإلنترنيت ، اإلشيار التقميدية
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لى االتفاؽ الكبير عمى مختمؼ االمكر إكثر اقتصادا أيضا كبذلؾ ال تحتاج الشركات أ

 1.التركيجية

كذلؾ لتكافر ، تقؿ تكمفة اإلشيار االلكتركني عف اإلشيار بالكسائؿ التقميدية بنسبة كبيرة

البنية األساسية لالتصاؿ كتطكر برامج المعمكمات ككجكد مكاقع عديدة يمكف عرض 

العمالة كالطباعة كالبريد كغيرىا مف نفقات .. ف تكفير تؼأكما، اإلعالنات بيا بأسعار زىيدة

كيتضح ذلؾ بشكؿ كبير في ، الكسائؿ التقميدية تساعد عمى انخفاض التكمفة اإلعالمية

ف ينقميا أإعالنات شركات التكنكلكجية التي تتبيع برامج الكمبيكتر حيث يستطيع العميؿ 

. خرلأف يتحمؿ ام تكاليؼ أمباشرة بمجرد دفع ثمنيا دكف 

 يمكف لممستخدـ الحصكؿ عمى كـ ىائؿ :إمكانية الحصول عمى المعمومات عن المنتج -4

ف يغادر مكانو أم كقت يريد دكف أمف المعمكمات كاإلحصاءات عف المنتج المعمف عنو في 

 .2ف يجرم العديد مف المقارنات بيف المنتجات المتشابية براحة كسرعة كاممتيفأكيمكف 

ف اإلشيارات اإللكتركنية تكفر إمكانية عرض الجكانب المختمفة لممنتج ككذلؾ البدائؿ أكما 

 .المختمفة لو

 

 

                                           
 .85مرجع سبق ذكره ص،(متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،-د,غالب صلٌحة -د-1

 .39ص-،مرجع سبق ذكره (مفاهٌم واستراتٌجٌات معاصرة)االعالن االلكترونً رٌم عمر شرٌتح ،-د- 2
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 :محددةتصميم رسائل -5

نتيجة لجميكر مستيدؼ كمحدد بدقة فإنو يمكف تصميـ كتفصيؿ رسائؿ إشيارية بحيث 

. تتكافؽ مع احتياجاتو كرغباتو

لى إمف الخصائص العامة لشبكة اإلنترنيت قدرتيا عمى الكصكؿ :مخاطبة جميور معين-6

كمف ىنا يتـ تحديد شرائح مختارة مف الجميكر ، مجمكعات مستيدفة كمحددة مف األفراد

. 1كالتي ييتـ بيا المعمف دكف غيرىا

حيث تتبع ، تتميز اإلشيارات اإللكتركنية بمستكل عالي جدا مف اإلبداع كاالبتكار:اإلبداع-7

. التكنكلكجيا العديد مف المزايا التي تزيد مف جمالية اإلشيار اإللكتركني كتساىـ في تحاكره

 عمى االشيار االلكتركني  (متكسطةك أكبيرة )ف اعتماد المؤسسات إ:التعرف-8

يتيح ليا الفرصة لعرض منتجاتيا كخدماتيا في مختمؼ بقاع العالـ دكف انقطاع طكاؿ أياـ 

لى الكصكؿ الى المزيد مف إضافة إ ما يكفر ليا فرصة أكبر لجني األرباحالسنة، كىذا

. المستيمكيف

تعتبر االنترنيت أنسب كسيمة لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ المنظمات :السرعة-9

حيث أنيا مف أسرع الكسائؿ كأكثرىا فاعمية في تعريؼ العمالء الحالييف خدماتيا، كمنتجاتيا ك

 1.المؤسساتكالمحتمميف بالسمع كالخدمات التي تقدميا 

                                           
 .83مرجع سبق ذكره ،ص ،(متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،-د-غالب صلٌحة-د- 1



 
 الفصل األول                                                           اإلشهار اإللكترونً 

   

41 
 

 :اإللكتروني اإلشيار لأشكا: الرابعالمبحث 

تعتبر شبكة االنترنيت الكسيط األكبر الذم يحتضف اإلشيار اإللكتركني حيث يرتبط 

لما تتميز بو ىذه الشبكة مف نمك كتطكر ، مصطمح اإلشيار اإللكتركني بشبكة االنترنيت

مستمر سكاء مف حيث االنتشار أك مف حيث ظيكر تقنيات جديدة االزدياد المطمؽ في عدد 

 .الشبكةالمكاقع اإللكتركنية عمى 

: األشكاؿ الرئيسية التي تندرج تحت بند اإلشيار اإللكتركني-1

  الالفتة اإلعالنية(banner): إعالنات كىي ما يككف عمى صفحات االنترنيت مف. 

 ىك أحد أنكاع اإلشيار اإللكتركني كالذم تتـ فيو خالؿ استخداـ : البريد اإللكتركني اإلشيارم

 .البريد اإللكتركني ككسيمة لإلشيار يشكؿ عاـ

 2.كتتـ ىذه الطريقة باستيداؼ فئة معينة يستيدفيا المعمف:  اإلشيار عبر محركات البحث 

  اإلشيار عبر الرسائؿ القصيرة sms: 

ف تصمؾ أصبحت رسائؿ الجكاؿ اإلشيارية مف كسائؿ التسكيؽ في العالـ بحيث يمكنيا ألقد 

كقد أظيرت األبحاث أف الرسائؿ ، سريعة كقميمة التكمفة، سيمة، بأعداد كبيرة بطريقة مباشرة

                                                                                                                                    
مرجع سبق ذكره ، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،-د-غالب صلٌحة-د- 1

  .85-84.ص.،ص

  .233.234 ص صمرجع سبق ذكره، ،(األسس و أفاق المستقبل  )اإلعالم اإللكترونً مروى عصام صالح،- 2
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القصيرة لدييا القدرة عمى الكصكؿ عمى الفكرم الى عدد كبير مف مستخدمي اليكاتؼ 

 1.النقالة

 ألف المبادئ ،يتطمب اإلشيار عبر االنترنيت شكال جديدا يتالءـ كآليات ىذه الكسيمة

كرغـ ثبات بعض . كالتقنيات المستخدمة في اإلشيارات التقميدية ال تتطبؽ عمى الشبكة

، كلقد أفرزت شبكة االنترنيت أشكاال إشيارية  التقنيات األساسية كاستخداـ الصكر كالرسـك

:   يميفيماعديدة يبرز أىميا 

كىي كثيرة كمتعددة كيكمف تمخيص : (المعيارية)  األشكاؿ كاألحجاـ اإلشيارية المكحدة  .1

 : ىميا فيما يميأ

 .( التطرؽ اليوكقد سبؽ) banner ou bandeauك الشريط اإلشيارمأ الراية  .2

 الفكاصؿ ىي اإلشيارات التي تكضع بيف إشياراتف إ:(interstitiels)إشيارات الفكاصؿ  .3

ك محتكيات يطمع عمييا المستخدـ كتظير ىذه اإلشيارات فجأة عمى صفحة أصفحات الكيب 

 . المكقع لمدة ثكاف قميمة مستميمة فكرتيا مف إشيارات التمفزيكف كالراديك

كتسمى إشيارات النكافذ الصغيرة، كتظير ىذا اإلشيار : (pop-ups)اإلشيارات المفاجئة  .4

بصكرة مفاجئة لممتصفح أثناء تصفح مكاقع االنترنيت أك أثناء محاكلة الدخكؿ عمى مكقع 

 . عمى النكع مف اإلشيار لالنتقاإللى مكقع المعمف(الضغط)يضا النقر أكيترتب . معيف

                                           
 .236 صمرجع سبق ذكره، ، (األسس و أفاق المستقبل  )اإلعالم اإللكترونً مروى عصام صالح، - 1



 
 الفصل األول                                                           اإلشهار اإللكترونً 

   

43 
 

 تجمع عدة إشيارات مفاجئة كيعتبر كال النكعيف عبارة عف نكافذ :«pop-Under»نافذة .5

 يظير في «pop-ups»تعرض عند تحميؿ صفحة الكيب لكف يكمف الفرؽ بينيما ككف 

 1. يظير في الجزء السفمي منيا«pop-Under»عمى النافذة الفعالة، بينما أ

 ( riche media):الكسائؿ الغنية .6

لقد عرفت األشكاؿ البسيطة لإلشيار عبر األنترنيت منافسة لألشكاؿ جديدة تقع تحت تسمية 

الكسائؿ الغنية كالتي تضـ تشكيؿ متنكعة مف اإلشيارات مستفيدة مف جميع اإلمكانات 

باالعتماد عمى برامج معينة كتتمثؿ مختمؼ األشكاؿ اإلشيارية 2.كالمؤثرات السمعية كالبصرية

 : يميفيماليا 

 مف طرؼ منشأة صغيرة 1996ابتكر الفالش سنة : (l’animationflache)حركة الفالش  -1

ك ممؼ تطبيؽ، ىذا أ كىك عبارة عف قارئ adobe مف طرؼ 2006كتـ شراءىا سنة 

البرنامج يسمح بابتكار أشكاؿ تخطيطية مكجية كنشر متدفؽ لصكت كالفيديك كتستخدـ ىذه 

 .التقنية لإلنشاء إشيارات كألعاب فيديك كمكاقع كيب

                                           
مرجع سبق ذكره ، من ص متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً  عٌن سوٌة ، الٌلً. د غالب صلٌحة  ، د- 1

 .114 إلى ص 106

 .115مرجع نفسه، ص- 2
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يسمح لمستخدـ األنترنيت بأف : (la bannièreinter active): (الراية)الشريط التفاعمي  -2

كالمقصكد ىك القياـ بمعالجة المحتكل المتعدد الكسائؿ ، يعيش تجربة غنية كخاصة تشاركية

 .كالتفاعؿ مف طرؼ مستخدـ األنترنيت

 . شريط الجافا ىك شريط تفاعمي متحرؾ: (le bandeau java): شريط الجافا -3

 مميار دكالر سنة 5.5باستثمار كصؿ الى :(les bannièresvidéo)شرائط رايات الفيديك  -4

،  فإف إشيار الفيديك عبر األنترنيت صنؼ في المرتبة الثانية بعد الركابط الممكلة2007

كبالتالي فإف استخداـ الفيديك ككسيمة إشيارية يككف أكثر فاعمية خاصة بنسبة لمستخدمي 

 .األنترنيت

العاب /تاحت الكسائؿ الغنية انشاء رايات أ( la banner de jeu)شرائط رايات األلعاب  -5

. ك الرايةأتفاعمية تسمح بالمعب مباشرة مع الشريط 

خرل اإلشيار أحجاما أشكاال كأتمثؿ ( le format alternatifs): األشكال البديمة-3

: كالمتمثمة فيما يمي"  iab"عبر االنترنيت التي ال تنتمي لممقاييس المكحدة حسب تصنيؼ 

  إعادة تمبيس صفحة المكقع(habi de page de site .)

  الشريط المباشر(live banner)  ىك برنامج يسمح بإنشاء رايات إشيارية ديناميكية كتفاعمية

. ة كؿ ىذا بطريقة مبسطةربنص كحركات كفيديك كصك
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 شريط إعالني بتقنية : -األشكاؿ البديمةg4: عبارة عف شخصيات تخرج عف إطاره كتعتبر

. نسخة ديناميكية لشريط اإلعالف

 المستطيؿ. 

 1.ككالء التخاطب 

تعتبر ظاىرة تتـ بالشراكة بيف مؤلؼ ناشر كبيف عالمة :(les sponsoring): الرعاية-4

ككما في شأنيا اف . فيي تقـك بربط اسـ العالمة بمضمكف إعالمي منجز مف طرؼ الناشر

ك شكؿ أم مؤسسة تستطيع رعاية مكقع معيف يمنحو مبمغا مف الماؿ مقابؿ رمز صغير أ

. ظاىر عميو كيستطيع المستفيد بيذا الماؿ تطكير مكقع يرجع بالفائدة عمى الراعي

 حيث 2002ظيرت في فرنسا سنة :(les liens sponsorises):الروابط الممولة-5

لى زيادة ظيكر مكقع االنترنيت عند البحث فعندما يقـك مستخدـ االنترنيت بطمب ما إتؤدم 

،  مكضع مميز ىي الركابط التجاريةأكال فيعبر محرؾ البحث فإف الركابط التي تظير 

كعميو فإف الطمب المنفذ مف طرؼ مستخدـ االنترنيت بكاسطة كممة مفتاحية سيظير رابط 

. إشيارم

                                           
مرجع سبق ذكره، ص ،(متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،–غالب صلٌحة -د-1

  .120الى ص115
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"  gadget"ك"  Windows"أصؿ الكممة ىك دمج كممة:(les widgets):الويدجات-6

ك برامج صغيرة تسمح بإثراء مكقع الكيب أكتعتبر الكيدجات عبارة عف تطبيقات تكاصؿ 

 كخدمات الشبكات االجتماعية كمكتب ،كصفحة مشخصة (خاؿ.... مكقع شخصي ، مدكنة)

كما تتمتع بتحديث ،  الكيدجات عادة معمكمات متنكعةىاتؼ كتقدـ اك(pc)حاسكب شخصي 

كبذلؾ يمكف استغالليا .نيا تفاعمية كيمكف الكصكؿ الييا بسيكلةألية كما آلممحتكل بطريقة 

ىـ مميزات أكمف بيف ، كإشيارات ألنيا تسمح بالقياـ بإعالنات فكرية لدل المستخدميف

. الكيدجات أنيا تسمح لممعمنيف بإمكانية االتصاؿ مباشرة عمى مكتب المستخدميف

صبح المعمنكف يكلكف أ(:la Ludopublicité)الفيديو اإلشيار من خالل العاب -7

كتسمى طريقة االشيار ىذه ، لعاب الفيديكأاالىتماـ بجميكر جديد يتمثؿ في مستخدمي 

"advergaming  " كالتي ترتكز عمى مجمكع التقنيات التي تسمح باستخداـ األلعاب لمقياـ

 لككالة االشيار «Nielsen» كحسب دراسة مكتب (الفيديكلعاب أاالشيار في )باإلشيار 

«IGA»worldwide مف المستيمكيف ليـ رد فعؿ إيجابي اتجاه االشيار مف %82 فإف 

فضؿ حكؿ المنتكجات المعركضة راياأنيـ يممككف أكدكاأ منيـ % 61كخالؿ العاب الفيديك 

 .بعد المعب
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كبذلؾ فاإلشيار مف خالؿ الفيديك ىك تقنية إشيارية ترتكز عمى إنشاء لعبة فيديك 

 1.ك منتكجاتيا لجذب انتباىمستخدمي االنترنيت مف المستيمكيفأتفاعمية حكؿ عالمة 

كيفية تصميم االشيار اإللكتروني والعناصر التشكيمية : المطمب الخامس

 .المساعدةفي تصميمو

 تصميم االشيار اإللكتروني: أوال : 

تستكجب عممية إعداد إشيار إلكتركني تصميمات متعددة مف المكاقع اإلشيارية 

: بصفة عامة كىي تتطابؽ إعدادا كشركطا نذكر فيما يميكاإلشيارات

: أىميا webجيات تصميـ صفحات -1

. قد يككف المصمـ فردا مستقال-

التصميـ يتـ مف خالؿ مؤسسات الدعاية كاإلشيار المتخصصة في تصميـ تمؾ -

. الصفحات

 . الكيب المتخصصةwebمكاتب تصميـ صفحات -

 

 

                                           
 .122مرجع سبق ذكره صمتطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه ، ) اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ،–صلٌحة غالب د -د- 1



 
 الفصل األول                                                           اإلشهار اإللكترونً 

   

48 
 

محركات البحث :مؤسسات الكسائط كىي المكاقع ضحمة عمى شبكة اإلنترنيت مثؿ-

 1.كالفيرس كالمكاقع المزادات اإللكتركنية

. الشركط االبتكارية لتصميـ المكقع اإللكتركني لالستقباؿ-2

: اإلشيارات-

الجميكر ىك الداعـ الحقيقي لممكقع كالمكقع المزدحمة التي : مات زائريؾس ادرس جيدا -

م احتياجات بف المكقع شيير كيؿ أ:كليماأتشيد إقباال مف الجميكر تكفر مؤشريف رئيسييف

 2.ف ىذه الكثافة تزيد مف القدرة اإلشيارية عمى الكصكؿ لمجميكرأالجميكر كثانييما 

الخطكة األساسية في إعداد مكاقعؾ لإلشيار ىي تحديد أدكات قياس فعالة لقياس كثافة - 

الدخكؿ إلى المكقع كتحديد نكعيتو كعد زائريؾ فالمكقع الفعاؿ يستحكذ عمى المعمكمات مف 

زائريو بطريقة منظمة ليستخدميا في التخطيط االستراتيجيمقدرة المكقع عمى جذب الزائريف 

. كتككف الصكرة دقيقة ليذا الجميكر

ضع في اعتبارؾ سيكلة اإلبحار عبر مكقعؾ مف أماكف :اجعميـ يبحركف حكؿ مكقعؾ-

تـ أمختمفة كباستخداـ أدكات تصفح مختمفة بغية ضماف قياـ صفحات مكقعؾ بكظيفتيا عمى 

. كجو

                                           
، دار وائل للطباعة و النشر 1طات االلكترونٌة ،، تصمٌم وإحراج الصحف و المجالت و اإلعالنرسمً موسى انتصار- 1

 .195 ،ص 2004و التوزٌع ،
 .237-236،،ص ص 2007 ، عالم الكتب القاهرة، 1 طابتكار االفكار اإلعالنٌة،سٌد بهنسً ،- 2



 
 الفصل األول                                                           اإلشهار اإللكترونً 

   

49 
 

لكاف االنترنيت ببريؽ خاص كعمؽ أتتمتع :لكاف اإلنترنيت يقكدؾ بعيداأال تجعؿ انبيارؾ ب-

ف يطغى استخداـ ألكاف الكسائؿ اإلشيارية األخرل لكف ال ينبغي أكجاذبية تفكؽ عمى كافة 

 .األلكاف عمى اليدؼ المالئـ مف االستخداـ كي ال تفقد جاذبيتيا الكظيفة

 إذاتعتبر الكسائؿ التقميدية ناجحة : كابتعد عف محاكات الكسائؿ التقميدية.تفاعميااجعمو -

نجحت في اف تجعؿ لممستيمؾ رجع صدل كلكف ال تكتفي بأف تعتمد في تصميـ مكقعؾ 

نما ابحث عف التفاعؿ كىك ببساطة لحظة تبادؿ الحكار بينؾ كبيف  عمى مجرد رجع صدل كا 

. جميكرؾ

تختمؼ الكتابة لألنترنيت عف الكتابة لمصفحات :إنيـ يتصفحكف...زكارؾ ال يقرؤكف -

المطبكعة فاألفراد نادرا ما يقرؤكف صفحات االنترنيت كممة كممة انيـ يتصفحكف الصفحة 

:  حيف تكتب لألنترنيت يجب اف تراعي ما يميأنؾكيمتقطكف الجمؿ كالكممات كىذا يعني 

ثـ استخداـ تأكيدا مرئيا ليذه الكممات بما يساعد عمى ، استخداـ كممات رئيسية في البداية-

. جذب انتباه القارئ

ف العناكيف الفرعية ذات معنى فيي مؤشرات كىي تشبو إشارات خاصة عمى أتأكد مف -

. الطريؽ السريع لذا يجب اف تككف غير مألكفة

. اجعؿ في كؿ فقرة فكرة كاحدة فقط مف أجؿ سيكلة المتابعة لدل القارئ-

. نظـ األفكار المعقدة-
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نما ال بد مف التركيج لتعريؼ - ركج لمكقعؾ ال يكفي مجرد انشاء مكقع عمى اإلنترنيت كا 

ك الكسائؿ أالمستخدميف بو حتى يمكنيـ التعرؼ لما يقدمو كيتـ ذلؾ عف طريؽ قكائـ البحث 

 1.الكصالت المتبادلة مف المكاقع اإللكتركنية استخداـ االشرطة اإلشيارية-التقميدية لإلشيار

 :اإلشياريةخصائص الرسالة - 

نستعرض فيما يمي أىـ عناصر الرسالة اإلشيارية المأثرة عمى فعالية اإلشيارات اإللكتركنية 

 .كباألخص إشياراتالبانير

 :مساحة اإلشيار-1

 مف مساحة شاشة الحاسكب   %10 الى %5تتراكح نسبة مساحة الشريط اإلشيارم ما بيف 

كقد قاـ مكتب إشيارات اإلنترنيتبكضع أنماط محدكدة اإلشيارات .كذلؾ بأبعادمختمفة

 :التاليكما ىك مكضح في الجدكؿ 2.البانير

 3. المساحات المختمفة إلشيارات البانير:01جدول رقم 

 

                                           
 .344-341 رجع سبق ذكره ص ابتكار االفكار اإلعالنٌة،السٌد بهنسً ، م-1

  .29 ، ص 1998 ، سبتمبر 1 ، مجلة أنترنٌت العالم العربً ، العدد األنترنٌت كوسٌلة إعالنٌةعدنان الحسٌن ، - 2

3- Banner design M stands banner size –www .whitepalm .com. ، على الساعة 2020أوت 20ٌوم 

15:20  
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النػػػػػػػػكع الحجـ بالبيكسؿ 

الفتات كبيرة    60 * 468

الفتات متوسطة   60 * 234

الفتات بعمود تجول رأسي                72 *392

الفتات رأسية   240 * 120

عمى شكل مفتاح مربع   125 *125

  01أزرار رقم  90 * 120

  02أزرار رقم  60 * 120

أزرار صغيرة    33 * 88

 

كلكف  1998 أكثر مقاسا إشيارات الشرائط قبكال عاـ 60 * 468لقد كاف المقاس 

لالستخداـ خالؿ نفس العاـ كيرل البعض أكبر نسبة 90*120ك 125*125 كال مف سجؿ

 .االعتبار عناصر التكاليؼ في أحد فعالية مع أكثرانو كمما كبر حجـ اإلشيار كمما كاف 

 يمكف النظر الى المكقع االشيار مف ثالث زكايا مختمفة  :اإلشيارموقع -2
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 web siteالمكقع الذم يحتكم االشيار -

  web pageالصفحة التي تحتكم اإلشيار -

  banner location in the pageمكقع االشيار داخؿ الصفحة -

اكضحت الدراسات السابقة االىمية الكبيرة لمكقع االشيار عمى فعاليتو فالسؤاؿ الميـ 

ىؿ االفراد الذيف سكؼ يشاىدكف ":ىككالذم يجب اإلجابة عميو عند تحديد مكقع اإلشيار 

ىذا االشيار ىـ فعال الجميكر المستيدؼ الذم حددتو المؤسسة قبؿ البدء في إطالؽ حممتيا 

 ».اإلشيارية 

كالقاعدة المتفؽ عمييا ىي ضركرة كضع االشيار في مكقع النشر الذم يتعمؽ مكقع لديو 

بالمنتج الذم يعرض االشيار كىذا يضمف كصكؿ االشيار الى الجميكر المستيدؼ كما انا 

 1.الناشر مكقع مفhome pageلبعض ينصح يتجنب كضع االشيار في الصفحة االكلى 

 :اإلشيار المستخدمة في خمفية األلوان-3

 يمكف تصنيفيا بكضكح كالتي الينصح البعض بعدـ استخداـ الخمفيات الفاقعة المكف 

كاالخضر  االلكاف الظاىرة مثؿ االزرؽ اف double click كتبينت دراسة الرمادم،:مثؿ

 بعض الدراسات كاالسكد كاالحمر كقد أكضحت مف االبيض أكثر حققت فعالية كاالصفر قد

                                           
1- media being tips –www.whitepalm .com  15:48، على الساعة 2020أوت 21ٌوم،  
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اف كضع إطار ازرؽ حكؿ اإلشيار يرفع مف معدؿ الضغط عميو كذلؾ الف النص الفكقي 

. الذم يتـ الضغط عميو لالنتقاؿ الى رابط فكقية اخرل عادة ما يككف مكتكب باألزرؽ

: الصور الفوتوغرافية-4

 عناصر الرسالة اإلشيارية اإللكتركنية حيث يتـ إدخاؿ صكرة أحدتمثؿ الصكرة الفتكغرافية 

طبيعية سكاء ألشخاص اك اشياء مثؿ صكر طبيعية لممنتج عمى الحساب عف طريؽ الماسح 

 .scannerالضكئي 

أكضحت الدراسات السابقة اف استخداـ الرسـك :استخدام الرسوم المتحركة في االشيار -5

 الشريط اإلشيار حتى لك لـ يقـ بالضغط عميو كلكف الى جانب ىذه إشياراتالمتحركة في 

: الميزات التي تحققيا الرسـك المتحركة فإنيا ايضا تشكييا بعض العيكب منيا 

إف تحميؿ ىذه اإلشيارات يستغرؽ فترة طكيمة قد ال يصبر عمييا المستخدـ كيفضؿ الخركج -

 .اإلشيارمف المكقع قبؿ االنتياء مف تحميؿ 

إف استخداـ الرسـك المتحركة في الصفحة يستمـز عمى المستخدـ النظر فييا لفترة طكيمة قد -

 . 1 منيا مصدر انتباه أكثريجعميا مصدر ضحؾ أك إزعاج 

 
                                           

1-bonne effectiveness tips .www.doubbeclick.net ، 15:59، على الساعة 2020أوت 23م  ٌو  
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 :المحفزالكممات -6

 اف كممات الحث لمضغط عمى اإلشيار تزيد معدؿ النفاذ الى  pro/iاتضح مف الدراسة 

كيمكف تفسير ذلؾ باف معظـ المستخدميف يحتاجكنا الى معرفة اف إشيارات الشريط / 18

نما لالنتقاؿ الى المكقع   click:مثؿ يتطمب إدخاؿ كممات المعمف كىذاليست لمرؤية فقط كا 

here –go –pressehere –enter  12 

 العناصر التشكيمية لتصميم إشيار إلكتروني :ثانيا 

نقصد بالعناصر التشكيمية تمؾ العناصر ذات اإلمكانيات المرنة في اتجاذ ام ىيئة 

 ببعض لتككف شكال كميا لمعمؿ الفني كمف اىـ كالتكحد بعضياكقابميتيا لالندماج ك التألؼ 

 :نجدىذه العناصر 

 النص عنصرا لتكصؿ معمكمات الرسالة اإلشيارية كما انو يعد يعتبر: االشياريالنص -1

دراكيا  خاللو يتـ تبادؿ المعمكمات كالممتقييف فمف المعمف كاالتصاؿ بيفبمثابة لغة الحكار  كا 

 ذاكرة الفرد كيرل الباحثكف انو القناة التي يتـ مف خالليا تحقيؽ ىدؼ الحممة كحفظيا في

 اإلشيار لممستيمؾ بغية التأثير اإليجابي عميو اتجاه منتجات كتكصؿ مضمكفالتسكيقية 

 .المؤسسة المعمنة

                                           
 
2-study show big lifts from animated ads –www-net b2b –com ، على الساعة 2020أوت 27م ٌو

16:15،  
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تعد الكتابة الجيدة مف االمكر الميتمة عند تصميـ إشيار اإلنترنيت حيث يجب اف 

 .الكقتيككف النص مفيدا كؿ خصائص السمعة المعمف كاف يككف سيؿ القراءة في نفس 

 htmlمف لغات الترجمة التي تستخدـ لتحديد نكع الخط عمى صفحات االنترنت نجد 

 كيعمؿ نفس االش تي اـ اؿ في لغة االنكاع الخاصة كىيأحدcssكباألخص ما يعرؼ باسـ 

 كتتميز. محتكيات لكضع كانشاء الجداكؿعمميا نفس عمميا مف حيث تركيب الصفحات 

 :يميالنصكص إذا ما قراناىا ببقية عناصر تصميـ االشيار بما 

  كالبساطةالكضح 

  حجموسرعة تحميؿ النص عف ام عنصر اخر نظرا لصغر. 

 سيكلة ربط النصكص بقكاعد البيانات الخاصة بالشركة المعمنة. 

 سيكلة تصنيؼ كفيرسة النصكص ضمف محركات البحث. 

  المستخدـقدرة النصكص اإلشيارية عمى جمب انتباه. 

  1(متف–عناصر –شعار )سيكلة قراءة النصكص اإلشيارية 

يجب اف يككف النص اإلشيارم يتسـ بالمنطقية كيجب اف يتـ مشكمة المستيمؾ مف -

لمنص، كجية نظره كليست مف كجية نظر المعمف كيجب مراعات البناء الفكرم المنطقي 

                                           
دراسة تحميمية سيميولوجية لعينة من –  التمفزيونية ،األساليب اإلقناعية لمومضات اإلشيارية عبد النور بوصابة- 1

 نجمة ، درجة ماجٌستٌر ، علوم اعالم واتصال ،جامعة الجزائر ، كلٌة العلوم الوصفات الخاصة بمتعامل الياتف النقال

 .119 ،ص 2010السٌاسٌة و االعالم ،
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 كالتكجو الىالمستخدمةكالعناية بالمغة مزايا كالمعاني كاالختصار الشديدكالتركيز عمى

 .فردمالمستيمؾ بشكؿ 

عرضو، كالشيء  عناصر التصميـ الذم يككف نسبة طكلو كبيرة جدا مف أحدىو: الخطوط-2

 1.الطبيعة كجكد في كليس ليا اف الخطكط ال تكجد سكل في التصميمات الغريب

 :كاستعماالت لمخطكطكىناؾ عدة انكاع -

 كاالطارات الجداكؿ كالعزؿ في في الفصؿ ـ كيستخد:abstract linoالخط التجريدي -1

 المستعمؿ في رسـك االشكاؿ الثنائية االبعاد كىك: medelinglinoالخط المحدد لمييأة-2

 .كالرسكمات اليدكيةكاالطارات 

 الخطكط التي تعتبر عف الشكؿ نفسو مثؿ وىي: lino as formeالخط بوصف ىيئة -3

 .كالفكاصؿ كخطكط التزييناالخرلاالطارات 

 .كاالرقاـ كىك ما نجده في الحركؼ :lino as symboleالخط بوصفة رمزا -4

 لإلشارة في إحدل االتجاىات ويستعمل: lino as directionالخط بوصفو اتجاه -5

 2 جزء الى اخر كتكجيييا مف ارشاد العيف كيساعد عمىاالربعة 

                                           
 .120ص  ،ذكرهسبق ،مرجع األسالٌب اإلقناعٌة للومضات اإلشهارٌة عبد النور بوصابة - 1
دار الكتاب الجامعً للنشر و التوزٌع، العٌن دولة االمارات العربٌة  .االعالن االسس و المبادئالنور دفع هللا احمد، - 2

 .91ص.، 2009طه، 
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إف الشكؿ في كاقعيا البنائي تضفي بعدا ادراكيا يتمثؿ : the formeالشكل الجغرافي -3

في المدلكالت الرمزية كالمعرفية لدل المتمقيفاألشكالكأنيا مف معطيات الطبيعة فال يكجد 

 نكاحي التفضيؿ اإليجابي اك السمبي حيث يتجاكب شجرة، كتعتمد عمىتعميؽ عمى شكؿ اك 

كمدلكالت  يضفي عمى االشكاؿ ابعادا رمزية االخرل، فالعقؿالمتمقي مع اشكاؿ كيتجنب 

 مف مجرد عناصر الى ادكات تعبيرات ككسائؿ بصرية تكصؿ الفيـ لألفراد بمغة بحكليا

 .االتصاؿكلكؿ منيا دكر في عممية  (صكرة، عالمة، رمز)الشكؿ 

4area-تمعب المساحة دكرا ىاما في عممية اخراج االشيار في كؿ كسائؿ :المساحة

االعالـ كعمى مصمـ اإلشيار اف يعرؼ كيؼ يستغؿ المساحة المخصصة لإلشيار في 

 اف كؿ مف ينظر الى اإلشيار لو، بحيثكضع عناصر كتنسيقيا في المساحة المخصصة 

 الى لكحة فنية متناسقة العناصر كتبدك الفراغات المكجكدة في ككأنو ينظريشعر 

 باقي العناصر ىما يعطي شكال فنيا جذابا كممزكجة معالتصميمعمى انيا مساحات ممتدة 

 1.لإلشيار

تمعب الصكر ك الرسـك  :Picture and graphiqueتوظيف الصور و الرسومات -5

فيي اىـ اجزاء الرسالة االشيارية لما ليا مف جاذبية كما انيا ,دكرا اساسيا في نجاح االشيار 

لغة التخاطب مع الكثير مف الجماىير فتعد الصكرة في عممية االتصاؿ الجماىيرم كسيمة 

                                           
 .92، مرجع سبق ذكره ،صاالعالن االسس و المبادئالنور دفع هللا احمد، - 1
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ناجحة ك مؤثرة ك يتكقؼ اثر الصكرة عمى الممتقى كقدرتو عمى استيعاب مقرل الرسالة 

االشيارية كفيـ ابعادىا ك القدرة عمى قراءة ك ترجمة صياغتيا الفنية ك الغرض الرسمي مف 

كليس مجرد تزييف لإلشيار ك تكجد عدة ,استخداـ الصكر فيك تكصيؿ رسالة إشيارية مقنعة 

: انماط الستخداـ الصكر المتحركة عمى صفحات الكيب ىي 

 كذلؾ بإعطاء الجسـ الساكف اك speaker –charactorاختفاء خاصية الرسـك المتحركة -

 .كاقعيةالثابت حركة 

 ذلؾ باستخداـ عناصر كيتـ highlight and spart iletsالتركيز اك اخفاء البريؽ -

 .متكررةالكصفة التي تختفي كتظير بصكرة 

 كتابة النص مع إعطاء مؤثرات بصرية كأف تظير كىي movingtextoتحريؾ النصكص -

 .1الكممة حكفا مف االلة الكاتبة 

 معاني كافكار ال تستطيع الكممات التعبير منيا اك تستخدـ كالرسـك تقديـتستطيع الصكر 

 دكرا ميما في جذب االنتباه الى كالرسـك اإلشياريةكتدعيـ لمكممات كذلؾ تؤدم الصكرة 

 كالجك كالحيكية، كتعبيرات االشخاصالتصميـ االشيارم بما تممكو مف جاذبية الحركة 

 كيحقؽ اىدافو كىي جذب الجميكر كمشاعر خاصة،النفسي المطمكب مف مشاعر انسانية 

قناعو بالسمع   .كالخدمات المعركضةكا 

                                           
دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لعٌنة من – األسالٌب اإلقناعٌة للومضات اإلشهارٌة التلفزٌونٌة عبد النور بوصابة، - 1

 .124-123-،مرجع سبق ذكره ،ص صالوصفات الخاصة بمتعامل الهاتف النقال نجمة
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 :mouvementالحركة -6

 الى اف الصكر كيرجع ىذاصارت ىذه اإلشيارات المتحركة تحؿ محؿ اإلشيارات الثابتة 

 1 في جذب االنتباه مف الصكرة الثابتة أكبرالمتحركة ليا فعالية 

 :multimédiaاستخدام خصائص نظام متعدد الوسائط -7

 كاالفاؽ كاالطراؼ كما انو يمكف لمكسائط المتعددة عمى اثارة العيكف Gibbsيرل جيبس -

كرسكمات، كاصكات كمكسيقى، تعمؿ ايضا عمى اثارة العقكؿ لما تتضمنو مف نصكص 

مما / 20 كتكصمت إحدل الدارسات الى اف االنساف يستطيع اف يتذكر كالرسـك كالصكر،

 اما إذا سمع أكرأل كعمؿ فإف ىذه النسبة ترتفع الى كيراه،مما يسمعو / 40كيتذكره يسمعو 

 بينما تزداد ىذه النسبة في حالة تفاعؿ اإلنساف مع ما يتعممو مف خالؿ ىذه 70حكالي 

 .الطرؽ

 :االلواناستخدام -8

 المعايير التي تحكـ مف أحدإف المكف لغة غير لسانية لكنيا تماثؿ األنساؽ المسانية كىك 

 .كالبصرية محددات التمييز بيف األعماؿ الفنية أحدخالليا عمى االشياء كىك 

تقـك االلكاف عمى إضفاء الكاقعية عمى اإلشيار االلكتركني فبقكا المثؿ االنجميزم -

seingsbeingىي التصديؽ بالشيء كعميو فإف تصكير السمعة عمى الطبيعة الرؤية 

                                           
دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لعٌنة من – األسالٌب اإلقناعٌة للومضات اإلشهارٌة التلفزٌونٌة  ، عبد النور بوصابة- 1

 .126،مرجع سبق ذكره ، ص الوصفات الخاصة بمتعامل الهاتف النقال نجمة
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كعرضيا في اإلشيار يزيد مف كاقعيتيا في عيكف المستيمؾ كيمكف لأللكاف اف تكقظ مف 

 ىدكء االخضر السماكم، اك المكف كالدـ كالنار رقة االحمر كثيرة، عمؽالذاكرة تداعيات 

 اف البعد االجتماعي الثقافي يؤدم دكرا في تحديد داللتيا كال شؾالسندسي المريح لألعصاب

 :كىي يقـك بثالث كظائؼ اساسية لإلعالـ المصكر كبالتالي المكف

  فعمى المصمـ اف يمكف االشيار بما يحقؽ إحساسا جماليا ينعكس عمى :الجماليةالوظيفة

 .التسكيؽ ذكقو كيحدث فيو كيرفع مفالممتقى 

  يحققيا المكف حينما بربط السمعة اك الخدمة المعمف بكاقعيا في الحياة :الواقعيةالوظيفة 

 .المتمقي ككذلؾ ربطيا بذاكرة كسرعة التعرؼفيقـك بالتميز كالتأكيد 

  اف .مقدـ كالتي تتـ مف خالؿ تكصيؿ المعنى اسس المتمقي فيما ىك :االنفعاليةالوظيفة 

 كلكؿ لكفاستخداـ االلكاف يعطي لغة غير لسانية كتعطي كظيفة جمالية ككاقعية كانفعالية 

 1.البصرية محددات التمييز بيف العماؿ الفنية أحدداللتو الخاصة ىك 

فاأللكاف الجذابة ,مف المعركؼ اف االلكاف ليا تأثير كبير عمى جذب انتباه الجميكر -

تبدك كأنيا تقفز مف الصفحة الى القارئ كتناديو بقكة إضافة الى المدلكالت الرمزية معينة 

فمكؿ لكف رمز كداللة بيف الشعكب مثؿ المكف االبيض يرمز الى السالـ ك النقاء ك 

الطيارة ك المكف االسكد الى الحزف ك االخضر لمنماء ك االزدىار إضافة الى الكظيفة 

                                           
دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لعٌنة من – األسالٌب اإلقناعٌة للومضات اإلشهارٌة التلفزٌونٌة عبد النور بوصابة ،م-1

 .182ص– رجع سبق ذكره الوصفات الخاصة بمتعامل الهاتف النقالنجمة
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الجمالية فيي تسيـ في راحة العيف ك تعطييا تأثيرا سارا ك تساعد عمى جماؿ التصميـ ك 

كما يربط المكف بالمنتج ارتباطا كثيقا ك يؤدم نكعا مف التأثير عمى الذاكرة ,ركعة المشيد 

. حيث اف كاقعية المكف كحيكيتو ك تأثيره النفسي تساعد عمى عممية التذكير 

. والحديثالفرق بين اإلشيار التقميدي : المطمب السادس

 شبكة االنترنيت كاالتصاؿ، كخاصةتختمؼ الكسائؿ التي تنتجيا تكنكلكجيا المعمكمات -

ككسيط إشيارم عف كسائؿ اإلشيار التقميدية باعتبارىا تقنية اتصالية حديثة في النقاط –

 :التالية

يقـك الزبكف المستخدـ بالخطكة االكلى ك يفعؿ االستجابة في ذات المحظة ك المكاف مف -

خالؿ البحث عف المعمكمات كيسمى ىذا في إيجابيات التسكيؽ الفعؿ اإليجابي مقارنة 

فالمستخدـ  (proactive)بالكسائط االخرل التي يقـك فييا المستخدـ بالخطكات الالحقة 

اك الزبكف الميتـ يأتي بحثا عف المعمكمات المتعمقة بسمعة اك خدمة ما لكنو كقد ينتبو 

كما قد تتـ عمميات .كقد يقارف بينيما , لكجكد سمع كخدمات اخرل لـ يكف منتبيا الييا 

 )niranjan)كىك ما أشارت اليو الدراسة التي قاـ بيا , الشراء مف خالؿ المكقع نفسو 

 كالتي انتيت الى اف المنفعة ك االقناع المذيف يشعر بيما الزبكف 1998كاخركف سنة 

 1.يؤثراف بشكؿ إيجابي عمى فترة زيارتو لممكقع 

                                           
 .124مرجع سبق ذكره ، ص ،  (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً لٌلٌا عٌن سوٌة ، -د–د صلٌحة غالب - 1
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 مف مستكل مف مستكيات االتصاؿ فيي أكثرإمكانية تبميغ الرسالة اإلشيارية الى -

 شمكلية الجميكر الذم تخاطبو اك في إطار عالقة شخص الى شخص إطارممكنة في 

(one to one) الى استخداـ اإلشيار مف االنترنيت، إضافة كىك ما اتاحو استخداـ 

الىتماـ المستخدـ كىذا النقاؿ كتشخيص الرسالةاإلشيارية كتفضيميا تبعاخالؿ الياتؼ 

الشكؿ ال يتكفر في الرسائؿ االشيار االخرل بذات الدرجة مف التفاعمية التي تتيحيا 

االنترنيت حيث يستطيع المعمف تفصيؿ رسالتو االشيارية بمقدار حاجة الزبكف المقصكد 

 .كالميتـ

 كسائؿ دافعة حيث الصحؼ: مثؿيرل الكثير مف الباحثيف باف كسائؿ االشيار التقميدية -

 مف ذلؾ يركف اف كعمى عكستمر المعمكمات عبر اتجاه كاحد مف المعمف الى الجميكر 

إشيار االنترنت كسيمة لمسحب حيث يجب عميؾ اف تحاكؿ استخراج جميكرؾ الى مكقعؾ ثـ 

إغراءه بالبقاء فالقارئ لمصحؼ يتعرض لمرسائؿ اإلشيارية في الغالب برغبة منو لكف في 

 بد مف إتباع تقنيات كبالتالي الالمقابؿ متصفح االنترنيت في مكاجية تحقيؽ حر لممعمكمات 

 1.كالفكاصؿ اإلشيارية محددة بإمكانية استدراجو الى الشرائط كاساليب إغرائيةمعينة 

                                           
 طاكسٌج  كوم –( عالقة تكامل أم مواجهة –اإلشهار اإللكترونً و اإلشهار التقلٌدي  )فكر و مجتمع –فطٌمة بن دنٌا -1

  .120ص - 2017 الجزائر العاصمة – البوٌرة –للدراسات و النشر و التوزٌع 
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اف اإلنترنيت عمى عكس الكسائؿ اإلعالمية التقميدية تتميز باآلنية ك التفاعمية ، ك قد أدل 

ك بتعبير آخر فإف أم معمف .1ذلؾ إلى إقباؿ المعمنيف عمييا بيدؼ االستفادة مف خصائصيا 

عمى االنترنيت يمكنو أف يدفع فقط عف نسبة المتردديف الفعمييف عمى إشياره كليس عمى عف 

العدد المحتمؿ لمستخدمي االنترنيت الذيف يمكف أف يتعرضكا لو ، ك ىنا يكمف الفرؽ بيف 

الكبير بيف الرؤية التقميدية ك الرؤية الحديثة لقياس درجة التردد ، بؿ إف بعض المؤسسات 

تعتمد في عممية تسعير اإلشيار عمى معيار اقتناء السمع التي تركج ليا كليس عمى معيار 

ك ىك ما ال يمكف تطبيقو عمى كسائؿ اإلعالـ التقميدية ، ك لذلؾ فإف ىذا  (النقر)التردد 

النمط الجديد مف الصيغ اإلشيارية سيجعؿ مف التمفزيكف ك الراديك ك اإلعالـ المكتكب في 

. كضع يعجزكف فيو عف منافسة الكسائؿ اإللكتركنية 

 التي يريدىا        كاختيار المعمكمات   يترؾ اإلشيار اإللكتركني الخيار لممستيمؾ باقتناء 

 اف يحتاج العميؿ كالتي يمكف المزيد مف المعمكمات المفصمة الخدمة،كتقدـ لومف السمعة اك 

 في حيف أف اإلشيار في تستر، دكف ام غمكض اك قناعتو، ليتخذ قرار الشراء بكامؿ .الييا

 عف. كيكتفي باإلشيار يريد المعمف تسكيقيا كالخدمات التيالكسائؿ التقميدية يركج لمسمع 

 .الخدمةكجكد السمعة اك 

                                           
دون دار النشر ) لرجل األعمال فً األنترنٌتراسرا ر التسوٌق و االستثما– ( ه 1418)منصور بن فهد صالح العمٌد - 1

  . 18 ص–الرٌاض –( 
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 التي طمبيا كتكعية االستفساراتيمكف لممعمف تتبع كف زائر لمكقؼ تعامؿ مع االشيار 

مثاراىتمامو كىك ما يمكف المنظمة مف تكجيو رسائؿ تركيجية مباشرة لممشتريف كالمكضكعات 

 في حيف يككف مشترم،المحتمميف عمى يريدىـ االلكتركني تتضمف االىتمامات الخاصة بكؿ 

 أنت ال تعرؼ مف قرأ إشيارؾ أك الكرقية،مف الصعب مثال أف تفعؿ ذلؾ مع الصحيفة 

 1.الصحيفة التي أعمنت فييا

 انطالقا مف ذلؾ فإف اإلشيار اإللكتركني يختمؼ عف اإلشيار التقميدم إف كاف جكىر 

 في المتمقيف لمحاكلة اقناعيـ باتخاذ قرار أك إجراء معيف كىك التأثير كاحدا كىدؼ اإلشيار

. الخ.... مثؿ شراء سمعة أك االنتفاع مف خدمة أك طمب معمكمة معينة 

التعدد الكظيفي الذم تكفره االنترنيت ال تستطيع أف تكفره في دائرة كاحدة أية كسيمة اتصاؿ 

مف الكسائؿ التقميدية األخرل ، مما يقتضي مف العامميف في التسكيؽ ك الصناعة اإلشيارية 

التي تتكزع عمى الكسائؿ المتنكعة سكاء كانت محطات تمفزيكف ، أك مطبكعات صحؼ ك 

، فالشبكة العنكبكتية بكصفيا كسيطا تسكيقيا ك إشياريا تتبع ....أدلة أك لكحات إشيارية 

تجاكز ممارسات أنشطة التسكيؽ التقميدية إلى القياـ بمكازاة بيف ىذه األنشطة مف خالؿ 

                                           
 .131-130 ،مرجع سبق ذكره ، ص ص فً االنترنٌتة التسوٌقًتاالستراتٌجٌا (2010) العالق بشٌر ،سعبا. د- 1
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خصكصيتيا التفاعمية باعتبارىا مكانا لمنشر ، ك كذلؾ باعتبارىا بيئة اتصاؿ ك تكاصؿ تكفر 

 1.معظـ الكظائؼ التسكيقية

 جعمت منيا كسيطا كميزتيا التفاعمية في األخير يمكف القكؿ بأف عالمية االنترنيت 

إشياريا فعاال يستقطب اىتماـ المعمنيف نظرا لإلمكانيات التي تتيحيا مف قدرة عمى التأثير في 

الجميكر، كسيكلة قياس فعالية اإلشيارات اإللكتركنية كانخفاض تكاليفيا، حيث بتصميميا 

تجعميـ يستمتعكف بمشاىدتيا كالتفاعؿ معيا، االنترنيت،كالممتاز ستجذب جميكر مستخدمي 

كرغـ ذلؾ فأف االنترنيت ال يمكف أف تمغي أك تقمؿ اىمية الكسائؿ اإلشيارية التقميدية 

. األخرل، كانما ستحمؿ معيا جنبا إلى جنب مف أجؿ التأثير في الجميكر كاقناعو

  كاإلشيار التقميدم أبرز الفركقات بيف اإلشيار اإللكتركني :02الجدولرقم 

–المقروءة )وسائل اإلشيار التقميدية 

. (المرئية– المسموعة 

. عبر االنترنيت

وسائل االتصال غير شخصية تخاطب الجميور 

. جممة واحدة

كسيمة شخصية جدا ال تيتـ بمخاطبة الجماعة 

. بقدر ما تيتـ بمخاطبة الفرد

زائر االنترنيت يككف في مكقؼ التفاعؿ اإليجابي رسالة موجية في اتجاه واحد يكون المشاىد 

                                           
مرجع سبق ذكره ، ص ، (متطلباته ، أشكاله ، أسالٌبه  )اإلشهار اإللكترونً  غالب  د لٌلٌا عٌن سوٌة ، ةصلٌح. د- 1

125.  
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. المسيطر. فييا في وضعية المتمقي السمبي

تداعب الرغبات الكامنة في نفوس البشر من 

. خالل استخدام أسموب االثارة لجذب الجميور

 لكنيا كالنص المكتكبتستخدـ عنصرم الصكرة 

. كالتفاعؿ المباشرتضيؼ عنصرم المعمكمات 

تمترس االقناع مف خالؿ تقديـ معمكمات مفضمة . تدفع بالمعمومة في وجو الفرد

. تبعا الحتجاج كؿ عميؿ

امكانية كجكد معمكمة مفصمة عف الخدمة أك . تكتفي باإلشيار عن وجود المتبع

. المنتج

واثارة االىتماموخمق جذب انتباه المستيمك 

.  لديو لمحصول عمى الخدمةالرغبة

. كتصفحوتستيدؼ دفع العمالء إلى المكقع 

 مشاىدة اإلشيار ينبغي عمى المستيمك 1عند

. أن يبذل مجيود لالتصال بالبائع

مشاىدة اإلشيار تقكد المستيمؾ مباشرة إلى 

. االتصاؿ بالبائع عبر مكقعو

لضمان النجاح يمجأ المعمن إلى ابعاد إشياراتو 

. عن إشيارات المنافسين

يفضؿ زائر االنترنيت زيارة الصفحات التي تحتكم 

. عمى إشيارات الكثير مف المنافسيف

 

 

 

                                           
،  ص 2004 – األردن – عمان – دار الصفاء للنشر و التوزٌع –ربحً مصطفى علٌان ، اٌمان فاضل السمرائً - 1

236.  
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 :خـــــــــــــاتمة

 نفسو، الكقت كفرصة فيانطالقا مف ىذا الطرح فإف اإلشيار اإللكتركني أصبح اآلف حقيقة 

 يمنعو مف مفاجأة مستخدمي الكيب كؿ مرة بنماذج كاألشكاؿ لـفتجسيده في أفضؿ الصكر 

 مما يبيف عف مستقبؿ مختمؼ تماما عما يميز ىذا كأكجو جديدة،أكثر ابيارا تطؿ بكيفيات 

 .الحاليالنشاط في الكقت 

فاإلشيار اإللكتركني عمى حداثة ظيكره مقارنة باإلشيار التقميدم إف آفاقو تبدك كاسعة جدا 

كاالتصاؿ،كالمستجدات المميزةكالمتسارعة سيما مع التطكرات المستمرة لتكنكلكجيا المعمكمات 

 كاحجاما مختمفة تزيد عف كليتخذ أشكاال يعتمد عمى مختمؼ األساليب لزيادة انتشاره لتجعمو

أف نذ  الذم لـ ييدأ ـذاتو، االبتكار في عالـ االبتكار في حد كجاذبيتو إنوفاعميتو 

.انطمقالنشاط اإلشيارم



  
 

 

 

 تمييـــد  

 تعريف السياحة 

واألسفارتعريف وكاالت السياحة   

والسياحةالتطور التاريخي لوكاالت السفر   

والسياحةخدمات وكاالت السفر   

والسياحة السفر وأقسام وكاالتأنوع   

 السياحة في الجزائر 

 خاتــــــمة  

 

:الثانيالفصل   

كاألسفار ككاالت السياحة   



 
 الفصل الثانً وكاالت السٌاحة واألسفار 

   

69 
 

 :تميــــــــــــيد

 بالغا في إنعاش السياحة سكاء كانت داخمية أك كاألسفار دكراتمعب ككاالت السياحة 

 فيي تقـك بزيادة خدماتيا، حيث أف نسبة كبيرة مف السياح يعتمدكف في سفرىـ عمى خارجية،

 كما أنيا تساىـ في تطكير السياحة مف خالؿ القياـ باإلشيار لألماكف السفر،معدالت 

 سياحية أخرل ليـ مف خالؿ عمؿ تدابير كتقديـ خدمات التذاكر ككذلؾ بيعالسياحية لمسياح 

 الحصكؿ عمى جكازات كالمساعدة في النقؿ كمقاعد لكسائؿ كحجز الفنادؽ لمسفر؛استعدادىـ 

 .األخرل الخدمات كغيرىا مفالسفر 

 كمفيـك كتطكر ككاالتكعمى ضكء ىذا الطرح تطرقنا في ىذا الفصؿ الى مفيـك السياحة 

 .السياحية كأقساـ الككاالتالسياحية تقـك بيا الككالة كالمياـ كالخدمات التياألسفار 
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 مفهوم السٌاحة: المبحث األول. 

 ركز ككؿ باحث لمسياحة تعريؼ مكحدلقد جرت عدة محاكالت مف قبؿ الباحثيف إلعطاء 

عمى جانب معيف أك عمى ظاىرة معينة فمنيـ مف ركز عمييا كظاىرة اجتماعية أك اقتصادية 

 في كاإلنسانية كعنصرا ىاما اعتبرىا أساس لتنمية العالقات الدكلية كمنيـ مف.ثقافيةأك 

 .كتضامف األسرةالدكليةتكاصؿ المجتمع الدكلي 

 :نذكر التعريفات ومن أىم

- عرؼ العالـ األلمانيE. GAYER FULLER  ـ السياحة عمى أنيا مف 1905عاـ 

كاالستجماـ كتغيير ظكاىر العصر التي تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة لمحصكؿ عمى الراحة 

 اإلقامة في المناطؽ ذات كتذكقيا كالشعكر بالبيجةكالمتعة في الطبيعة الجككاإلحساس بجماؿ

 .النقؿ كىي ثمرة تقدـ كسائؿ .خاصةطبيعة 

  أما عالـ االقتصاد النمساكمHERMAN VON SHULLARD ـ فقد 1910 عاـ 

االصطالح الذم يطمؽ عمى كؿ العمميات المتداخمة كخصكصا "عرؼ السياحة عمى أنيا 

 مدينة كخارج حدكد داخؿ كاقامة كتحرؾ األجانبالعمميات االقتصادية التي تنتج عف دخكؿ 

. أك منطقة أك دكلة معينة



 
 الفصل الثانً وكاالت السٌاحة واألسفار 

   

71 
 

  العالـ السكيسرمR.GLUCKSMAN ـ عرؼ السياحة عمى أنيا 1935 عاـ 

مجمكعة مف العالقات المتبادلة التي تنشأ بيف الشخص الذم يتكاجد بصفة مؤقتة في مكاف 

 1.ما بيف األشكاؿ الذيف يقيمكف في ىذا المكاف

 - ىي عممية انتقاؿ كقتية يقـك بيا عدد كبير مف سكاف الدكؿ المختمفة مف خالؿ

أك  (تسمى سياحة داخمية) قد تككف داخؿ بمدىـ أخرل،التنقؿ مف محؿ اقامتيـ إلى أماكف 

. (تسمى سياحة خارجية)إلى بمداف أخرل 

  كمنشآت أك ىي مجمكعة الظكاىر كالعالقات الناتجة عف عمميات التفاعؿ بيف السياح

 2.كالزائريف بيدؼ استقطاب ىؤالء السياح األعمالكالدكؿ كالمجتمعات المضيفة

  جاؿ في األرض أم أنو كىك يعمني تعني التجكؿ :لغكياكبالنسبة لتعريؼ السياحة 

 ينظركف إلييا كيجرات مؤقتة في األرض،كاصطالحا الجغرافيكف كجو كسار عمىذىب 

 كالبيئة كاالجتماعيكف يفيمكنيا إلييا كاستيالؾ لمخدمات كاالقتصاديكف ينظركفالطبيعة 

 3.كالترفيو كالتنمية الثقافيةككقت الفراغ المخصص لمراحة 

                                           
 ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة ، جمهورٌة مصر العربٌة ،ص شركات السٌاحة و وكالة السفرد سعٌد البطوطً ، - 1

24 

 .15، مرجع سبق ذكره، ص ادارة مكاتب و شركات وكالء السٌاحة و السفرعصام حسن السعٌدي، - 2

دراسة حالة والٌة بشار نموذجا ، مذكرة تخرج  ( اشكالٌة التسوٌق السٌاحً فً الجنوب )أونٌس فاطمة الزهراء ، -3

 ، 2016 /2015، كلٌة العلوم االقتصادٌة ، 2للحصول على شهادة الماجستٌر  فً العلوم التجارٌة ، جامعة وهران 

 .17ص
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  فال األخرل،كما تعد السياحة مف الظكاىر المعقدة المتشابكة مع غيرىا مف المجاالت 

 كالقطاع األخرل، القطاعات كتشابؾ معيمكف أف تككف ىماؾ سياحة دكف تداخؿ 

كالقطاع السياحيكالقطاع الثقافي،كقطاع اآلثاركالقطاع الطبيكقطاع االقتصادم 

. تتأثر بيا السياحة كتؤثر فيياكالمجاالت التي كغيرىا مف القطاعات النقمكالمكاصالت،

  اقتصادية :كىيكحقيقة فإف السياحة ظاىرة معقدة جدا تشمؿ مكضكعات عدة 

 إلى تخفيض الضغط الحاجة)كنفسية  ( كالتجارة كاألسكاؽكالطمب،باعتبارىا تعمؿ بالعرض )

، (كالركابط العادات كاالتصاؿ مع اآلخريف تشمؿ)، كاجتماعية (ككجكد الحافزلمسياحةاليكمي 

 1.(كالسياحة كعنصرلمتغيير نقؿ المعرفة مثؿ)كثقافية 

  اف كممة السياحة ذات مفيـك كاسع جدا كترتبط بعدد كبير مف األنشطة كاإليكاء

 كالسياحة الفعمية ككلدت بداية كافة،كاالطعاـ كالنقؿ كلذلؾ فنشاطيا يطاؿ جكانب االقتصاد 

كالطائرات  كتطكرت مع ظيكر كائؿ النقؿ السريعة كالقطارات كالسفف عشر،القرف التاسع 

.  سياحة المستقبؿ ستككف في الفضاءكلعؿ

 السياحة تعبير يطمؽ رحالت الترفيو أك ىي : " عرفتيا االكاديمية الدكلية لمسياحة ب

. صناعة تتعاكف عمى سد حاجات السائح

                                           
 وادي المٌل ، المهندسٌن الجٌزة ، 1م ، ط .م- ، أطلس للنشر و االنتاج االعالمً شاالعالم و السٌاحةد أمانً رضا ، - 1

 .13.14 ، ص ص 2017
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  ليككريس»كالعطالت كما عرفيا المدير العاـ لمجمعية الكطنية البريطانية لمسياحة :"

 الذيف يزكركف أماكف استضافة المسافريفبأنيا ذلؾ الجزء مف االقتصاد القكمي الذم يعني 

 1.خارج المكاطف التي يقيمكف أك يعممكف بيا

  كما عرفتيا منظمة السياحة العالمية(UNWTO)أنشطة االشخاص في السفر :بأنيا 

إلى بمد ما كاالقامة في أماكف غير أماكـ اقامتيـ المعتادة لمدة ال تزيد عف سنة كال تقؿ عف 

 2.يـك مف أجؿ المتعة أك االستجماـ أك التجارة

  مجمكعة العالقات كالخدمات المرتبطة :بأنياعرفيا أيضا صالح الديف عيد الكىاب 

.  تجارية أك حرفيةكتمقائيا كليس ألسباببعممية تغيير المكاف تغييرا كقتيا 

  ظاىرة مف ظكاىر عصرنا :أنياأكؿ تعريؼ ليا ما ذكره جكايير فركيمر حيث قاؿ 

لى تغييرتنبثؽ مف الحاجة المتزايدة إلى الراحة  لى مكلد لإلحساس بالبيجة كا  كالمتعة  اليكاء كا 

لى نمك االقامة في مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة مف  االتصاالت عمى األخص بيف شعكب كا 

 مف الجماعات االنسانية كىي االتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نطاؽ كأكساط مختمفة

 3. كسائؿ النقؿكثمرة تقدـ كانت كبيرة اك متكسطة أك صغيرة كالصناعة سكاءالتجارة 

                                           
  45 م ،ص2016 ، 1 ، دار أممجد للنشر و التوزٌع ، طاالعالم السٌاحً و العالقات العامةدمحم خطاب ، - 1

 .46المرجع نفسه، ص - 2
 ، دراسة مقدمة لنٌل التسوٌق السٌاحً و أثره فً أداء شركات و وكاالت السٌاحة و السفراحسان سلٌمان سعد أحمد ، -3

  .21  ، ص2017شهادة الماجستٌر فً السٌاحة ، جامعة شندي ، ٌنار 
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 السياحة،كىك تابعنالحظ مف خالؿ ىذه التعاريؼ أنو ىناؾ اختالؼ كاضح في تعاريؼ 

. لتطكر دكر السياحة في المجتمع

  والسياحةمفيوم وكالة السفر :الثانيالمبحث. 

  ،تشكؿ ككاالت السياحة كاألسفار متعامال اقتصاديا لو دكرا ميما في المجاؿ السياحي

نظرا لدكرىا الفعاؿ في تحسيف جكدة الخدمات السياحية، كاستقطاب السياح األجانب، ككسب 

الخبرات األجنبية كتنمية ركح المنافسة، كيعتبر ككيؿ السفر المكرد لمخدمات السياحية مثؿ 

منظمي الرحالت السياحية، شركات النقؿ الجك، شركات الطيراف، الفنادؽ، المكتيالت، 

 لمكارديفمنتجعات كشركات تنظيـ الرحالت، كككاالت ايجار السيارات، كالككيؿ ىك سمسار 

.  بشكؿ قانكني عمى شكؿ تعاقد، كىك يمثؿ الفنادؽ ك المطاعـ كشركات تأجير السيارات

  المكاف الذم يمكف لمشخص الحصكؿ عمى كالسياحة ىيتعتبر ككالة السفر 

 أم كجكا كبحرا إلى الالزمة لمسفر برا كعمؿ الترتيباتالمعمكمات أك االستشارة الفنية 

-2)فكالمذيف كيتراكح ما بي غالبا ىذه عدد قميؿ مف المكظفيف مكاف،كتضـ الككالة

 1.شخص(12

                                           
  .55ص , مرجع سبق ذكره  ادارة مكاتب و شركات وكالء السٌاحة و السفر، عصام حسن السعٌدي ،- 1
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كمعمكمات استشاريةكعمؿ  ىي المكاف الذم يقدـ خدمات :كالسياحةككالة السفر 

 الخدمات ككؿ ىذه أم مكاف في العالـ كبحرا كجكا إلى الالزمة ليربط السفر برا الترتيبات

 .مقابؿ إلى المكاطنيف مجانا بدكف كاالستشارات تقدـ

 TOURISM SUPPLIERيمثؿ ككيؿ السفر العديد مف مكردم الخدمات السياحية 

 منظمي الرحالت السياحية، شركات الطيراف، شركات الطيراف، شركات النقؿ البحرم، :مثؿ

 1.كالزيارات المحمية الرحالت اإليكاء،فنادؽ،منتجعات،كشركات تنظيـمنشآت 

 طريؽ عمؿ تدابير كالعطالت عفىي جية تساعد الناس عمى تنظيـ الرحالت 

 2.استعدادىـ لمسفر

 TRAVEL AGENT : ىي شركات تنظـ كتنتج كتبيع لمسكاف المحمييف كغير المحمييف

بضاعتيا الجماعية الخاصة أك الرحالت السياحية الفردية ككذلؾ بيع الخدمات اإلضافية 

المتربطة بيا، أك تككف كسيمة عند بيع الرحالت السياحية مف الخدمات كالبضائع المنتجة مف 

.  قبؿ شركة  أخرل

                                           
 .277 ، دار و مؤسسة رسالن للطباعة و النشر ، ص اقتصادٌات النقل السٌاحًمصطفى ٌوسف كافً ، . د- 1

 مرجع سبق  التسوٌق السٌاحً و أثره فً أداء شركات و وكاالت السٌاحة و السفر، ,إحسان سلٌمان سعد أحمد -  2

  .41ذكره ، ص 
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 أجر أك نسبة كالخارجية لقاءىي تمؾ الشركات التياحترفتتنظيـ الرحالتالسياحة الداخمية

. كشركات الطيرافمف الفنادؽ 

 أك كمعمكمات استشاريةكفنية كيعمؿ الترتيباتالالزمة براىي المكاف الذم يقدـ خدمات 

 بدكف المكاطنيف مجانا الى كاالستشارات تقدـ الخدمات ككؿ ىذهجكا الى مكاف في العالـ 

 1.مقابؿ

 والسياحة األسفار التاريخيموكاالتالتطور : المبحث الثالث 

 أكؿ كالذم أسس العالـ عمى يد تكماس ككؾ كالسفر فيظيرت أكؿ ككالة لمسياحة 

 .السفر مفيـك ككيؿ كمنو تطكر في مجاؿ السفر كعمؿ كمختصككالة سفر حقيقية 

 مف خاللو دائرة الرحالت الى عامة كالتي نظمت 1863منح ككؾ أكؿ مكتب عاـ 

 مف خالليا أف يقـك الناس بحجز تذكرة مفردة كالتي يمكف ككؾ الدكرية كتقديـ تذاكرالناس 

 حدث جديد حيث 1872 كفي عاـ في الفنادؽ كحجز غرؼ التكمفة كقاـ بتقميؿتغطي الرحمة 

 بالدكراف حكؿ العالـ في كالمذيف قامكا أشخاص 9 كشارؾ فيياترتيب رحمة حكؿ العالـ 

 .يكما( 222)

 ةبعد الحرب العالمية الثانية ظيرت شركة أمريكاف إكسبريس كالمعركؼ
                                           

 مرجع سبق  التسوٌق السٌاحً و أثره فً أداء شركات و وكاالت السٌاحة و السفر، ,، إحسان سلٌمان سعد أحمد - 1

  .42-41ذكره ص ص 
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(AMEXCO) كقد كانت تمؾ الشركة تقـك بحمؿ الرسالة 1 كالتي كانت عمى يد ىنرم كيمز ،

كالبيع  بترتيب الرحالت كالذم يقـك. دكالر مميكف (75)كقامت بتحقيؽ عائدا سنكيا بقدر 

االئتماف لألمريكاف كالكاميرا كتبيع بطاقات كذلؾ تقـك الشركة بنشر مجالت السفر .لمصككؾ

 .كتعميـ المغاتاألجنبيةإكسبريس 

 الذم ساد الدكؿ األكركبية كاالستقرار االقتصادمأما في الكقت الحالي فقد دفع التحسف

 بعد الحرب العالمية الثانية الى االرتفاع المستمر في مستكيات كأمريكا كالياباف خاصة

 إلى إحداث تكازنات كانتعاش حركةالسياحة الداخميةكالسياحة الخارجية،كبذلؾ أدلالمعيشة 

 نكع جديد مف اإلقامة كأنشطة السياحةكالنقؿ ككذلؾ ظيرحديثة في عالـ اإلقامة السياحية 

 .كالنقؿالسياحية

كذلؾ ظير نكع جديد مف اإلقامة السياحية لخدمة المسافريف لمسيارات الذم أطمؽ عمييـ 

 األف يطمؽ عميو القرف السادسعشر كالذم أصبح لخدمة المسافريف في كالذم ييدؼ" مكتيؿ"

 الخاصة كاستبداؿ السككالحديدية كاالىتماـ بالسيارات بناءه التكسيع فيبناء الفنادؽ مع 

 الكثير مف شركة المالحة البحرية كتحكؿ نشاط المخيمات حركة إقامة في كحدكث انتعاشات

الى تنظيـ الرحالت السياسية البحرية  

                                           
  . 56 مرجع سبق ذكره ، ص  ادارة مكاتب و شركات وكالء السٌاحة و السفر، عصام حسن السعٌدي، - 1



 
 الفصل الثانً وكاالت السٌاحة واألسفار 

   

78 
 

 لمرحالت السياحية الحرية في كالشركات المنظمة تعاكف بيف شركات الطيراف كظير ىناؾ

 كظيكر الحكافزكالتي تقدـكساد انتعاش حركة التنظيـ المؤتمرات الدكلية .تقديـ خدمات جديدة

 السياحة في كثير كاصبحت صناعة. اعماليـحكافز تشجيعية لمعامميف المذيف يحققكف في 

 1.االقتصادم ليامف بالد العالـ تحتؿ مركزا مرمكقا لمنشاط 

  والسياحة خدمات وكاالت السفر :الرابعالمبحث 

كأخرل  خدمات تخص السياحة الداخمية قسميف،يمكف تقسيـ خدمات ككاالت السفر الى 

 :يمي ىذه الخدمات فيما كتتمثؿ أىـ السياحة الخارجية تخص

 في فنادؽ كحجز غرؼ،كبكاخرتقـك ككاالت السياحة بحجز تذاكر الطيراف : الحجز 

 . عمى طمب المستفيدكعالمية بناءامحمية 

  كبأسعار  خالؿ برامج جذابة كالخارجية مفتنظيـ الرحالت السياحية الداخمية

 .مغريةكتنافسية

  مف بيف أدكار ككاالت السياحية تكفير مرشديف سياحييف لمسياح :السياحيالمرشد 

 .األجانبالمحمييف أك 

 الخارجييف تسعى ككاالت السفر الى تكفير مترجميف لمسياح :مترجميف. 

                                           
 27 مرجع سبق ذكره،ص ادارة مكاتب و شركات وكالء السٌاحة و السفر، عصام حسن السعٌدي، - 1
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 تقـك ككاالت السياحة كاألسفار بتقديـ حمالت دعاية مدعمة ببرامج :السياحاستقطاب 

 . لجذب أكبر عدد ممكف مف السياحكبأسعار منافسةسفر جذابة 

  كحجتنظيـ رحالت السياحة الدينية مف عمرة 

 1999 أفرم 04 المؤرخ في 06-99 مف قانكف رقـ 4 في نفس السياؽ تنص المادة 

 أف خدمات المرتبطة بنشاط كاألسفار عمىالمحدد لقكاعد التي تحكـ نشاط ككالة السياحة 

 :يمي كجو الخصكص تتمثؿ فيما ككالة السياحةكاألسفار عمى

  قامات فرديةكجماعية تنظيـ  .كتسكيؽ أسفاركرحالت سياحيةكا 

  طابع سياحي كالمكاقع كاألثار ذات مرشديف داخؿ المدف كزيارات رفقةتنظيـ جكالت 

 .كثقافي كتاريخي

  كالصيد البحريكالتظاىرات الفنيةكالثقافية كالرياضية كالمؤتمرات تنظيـ نشاطات القنص

 . لنشاط الككالةكالممتقيات المكممة

  بيما لدل كالتنظيـ المعمكؿ أنكاع تذاكر النقؿ حسب الشركط كبيع كؿالنقاللسياحي 

 .مؤسسات النقؿ
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  الطابع الثقافي أك الرياضي أك كالتظاىرات ذاتبيع تذاكر أماكف الحفالت الترفييية 

 1.غير ذلؾ

 

  السياحيةوأقسام وكاالتأنواع :الخامسالمبحث 

 كالسياحة كدكرىا فيتماشيا مع التطكر الذم حدث بالنسبة ألعماؿ ككاالت السفر 

ثالثة  يمكف تقسيـ ككاالت السياحة إلى كتنظيميا كتسكيقيا فإنوإعداد البرامج السياحية 

 :رئيسيةتتقسيما

  منظمك البرامج السياحيةtour operateurs 

  ككاالت السفر كالسياحة بالتجزئةretailletravelagencie 

  السياحككاالت الخدمات.groundsHandlingagencie 

 :منظمو البرامجالسياحية -1

 بشكؿ أساسي في الدكؿ المصدرة كالتي تتكاجدىي الشركات السياحية الكبيرة 

 كتنظيميا في كىي التي تقـك بعممية تجميع عناصر المنتج السياحي المختمفة لمسائحيف،

 الالزمة ليا كعمؿ الدعاية سمفا كمناطؽ محددةصكرة برامج سياحية متنكعة في تكقيتات 
                                           

مجلة االجتهاد للدراسات  )، دور الوكاالت السٌاحٌة فً تشجٌع السٌاحة الداخلٌةفراح أسامة ، عبد العزٌز رحمة،- 1

 107ص . ، جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف ، ص 2019 السنة – 03 العدد– 08 المجلد ،(القانونٌة و االقتصادٌة 

،108.  



 
 الفصل الثانً وكاالت السٌاحة واألسفار 

   

81 
 

 كىذه .(tourspackage) كافة الترتيبات المتعمقة بتمؾ البرامج كتسكيقيا ككذلؾ عمؿ

 كالبشرية كالفنية كؿ المقكمات المالية كالتي تمتمؾالشركات تككف عادة مف الكيانات الكبرل 

 كليا القدرة عمى التقاعد مع مكردم الخدمات السياحية مف فنادؽ ككسائؿ نقؿ بذلؾ،لمقياـ 

كفي معظـ .  لإلضافة إلى تحمميا تكاليؼ الدعاية المختمفة لمبرامج التي تعدىاكخالفو،

األحياف بعض جكانب مككنات الرحمة فالعديد منيا تمتمؾ منيا تمتمؾ طائرات ككسائؿ نقؿ 

 .الخ....  مختمفة أك منشآت سياحية ككذلؾ فنادقكأماكف إقامةمختمفة خاصة بيا 

 retailtravelagenciesوالسياحة بالتجزئةوكاالت السفر  -2

 ما كالتي عادة يتكاجد ىذا النكع مف الشركات السياحية في األسكاؽ المصدرة لمسياحة 

 بكاسطة الشركات الكبرل مف منظمي مسبقا،يقتصر دكرىا عمى بيع البرامج السياحية المعدة 

 commission on مقابؿ عمكلة معينة ليا عمى البيع tour opératoiresالبرامج 

sales ليتـ االتفاؽ عمييا أك نظير مبمغا محددا عمى الفردper Personأك حسب االتفاؽ . 

أم أف دكر ىذه الشركات كسيط بيف منظمي البرامج السياحية أك مكردم الخدمات السياحية 

 ال تتحمؿ أم تكمفة مف تكاليؼ الدعاية ،كىي بالتالي(السائح)كالمستيمؾ السياحي 

 يقع عمييا أم مسؤكلية سكاء ككذلؾ ال عمييا منيـ كالمطبكعات الدعائيةكالتي تحصؿ

 .مخاطر كال تتحمؿ أم تنفيذية،مسؤكلية مالية أك تنظيمية أك 
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ال يحتاج عمؿ ىذه الشركات الى الخبرة الكبيرة في التخطيط أك التسكيؽ الداخمي 

 كالتي البد مف تكفرىا في الشركات الكبيرة مف منظمي البرامج السياحية كالخارجي،كالتي البد

 البرامج كمسؤكلية تنظيمكتسكيؽ كبيع كتنفيذ تمؾمف تكافر تمؾ العناصر فييا لتحمميا تكاليؼ 

 .تعدىاالتي 

كالنشاطات ىذه الشركات تعتمد في عمميا عمى انتشارىا في التجمعات السكنية 

. (السائح أك العميؿ) المستيمؾ السياحي الجاريةكقربيا مف

   GROUND HANDLING AGENCEIESالسياحية وكاالت الخدمات  -3

ىي الشركات التنفيذية التي تقـك بعممية تنفيذ البرامج السياحية المعدة مسبقا بكاسطة 

منظمي البرامج السياحية في األسكاؽ المصدرة لمسياحة أم كككالء لمنظمي البرامج 

أم أف ىذه النكعية مف الشركات تكجد غالبا في البالد .السياحية في المقصد السياحي

 دخؿ ليا في ترتيب طيراف أك كسائؿ النقؿ األخرل بيف الدكؿ المصدرة لمسياحة، كالالمستقمة 

 الخدمات السياحية بدكر ىاـ في تنشيط السياحة الى كالمستقبمة ليمكتقـك ككاالتلمسائحيف 

 حيث تقـك بزيادة نشاطاتيا عف طريؽ تكثيؽ عالقاتيا مع منظمي بيا،الدكؿ التي تتكاجد 

 1.كدعـ الدعايةكالتسكيؽالبرامج السياحية في الخارج 

                                           
  .54 الى ص 52 مرجع سبق ذكره ، من صشركات السٌاحة و وكالة السفر،  ،يد سعٌد البط بوط- 1
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                                     والسفر والخدمات يمثل عالقة الترابط بين وكالة السياحة :01الشكل رقم 
 1.السياحية األخرى

 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                           
  .59 مرجع سبق ذكره ،ص  شركات السٌاحة و وكالة السفر،  ،يد سعٌد البط بوط-  1

 

 وكٌل السفر

Travel Agent  

 العمالء

Clients 
 شركات الطٌران العالمٌة

International Airlines 

 شركات الطٌران المحلٌة

Domestique Airlines 

 
 شركات السكك الحدٌدٌة

Railways 

 شركات النقل البري

Transportation  

 منظمو البرامج السٌاحٌة 

Tour-Opérateurs. 

المنظمات المحلٌة و 

 العالمٌة

Organization 

 
 شركات البٌع بالتجزئة

Retailers 

 الفنادق وأماكن اإلقامة

Accommodation  

 المطاعم

Restaurants 

 البنوك

Banks 

 خدمات أرضٌة

Grounds Services 

 إٌجار السٌارات

Car Rental  
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 . السٌاحة فً الجزائر:المبحث السادس

باختالؼ مناطقيا كتاريخية كحضارية تختمؼتتمتع الجزائر بإمكانيات سياحية طبيعية 

مما يجعميا تحكز عمى عكامؿ جذب لتحقيؽ سياحة ناجحة إذا استغمت ىذه اإلمكانيات برشد 

 :نذكركمف أىـ ىذه اإلمكانيات 

  والجغرافيةاإلمكانيات الطبيعية: 

تقع الجزائر في الجية الشمالية الغربية مف القارة اإلفريقية، بحيث تطؿ مف جية 

الشماؿ عمى البحر األبيض المتكسط كمف جية الشرؽ تكنس كليبيا، كما أف النيجر كمالي 

يحدانيا مف الجنكب، بينما يحدىا مف الغرب المغرب، كالجميكرية العربية الصحراكية 

 كـ مربع كىي بذلؾ عاشر أكبر 2،381،741كمكريتانيا، ك تتربع عمى مساحة قدرىا حكالي 

 414،310دكلة في العالـ مف حيث المساحة، بمغت مساحة األراضي الزراعية في الجزائر 

 فذلؾ جعميا تحتكم عمى ،بالمئة مف مساحة الجزائر 17،4كـ مربع كىي بذلؾ تشكؿ نسبة 

:  تشكيمة مف اإلمكانيات الطبيعية الجغرافية المتمثمة في

  مناخ السكاحؿ، مناخ متكسطي عمى المناخ، الجزائر بثالثة أنكاع مف تتميز: والمناخالموقع 

 .الجنكب مناخ صحراكم في مناطؽ العميا،شبو قارم في مناطؽ اليضاب 
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  كيككف بارتفاعكىك يتميز كمـ 1200يمتد الساحؿ الجزائرم عمى مسافة :الجزائريالساحل

 1.كرممية الشكاطئ صخرية صخريكتشكيمة مف

  التمىكاألطمس يميز جباؿ الجزائر كجكد سمسمتي األطمس  أىم ما :الجبميةالمناطق

 قمة اللة خديجة بجباؿ بالشرؽ،باألكراسكجباؿ تشيمياكمرتفعات الشريعة الصحراكيكالمرتفعات 

 .البالد فالسياحة الجبمية مف أىـ عكامؿ الجذب في القبائؿ،جرجرة بمناطؽ 

  تتميز الجزائر بالعديد مف المنابع المعدنية بخاصيات عالجية ألمراض :المعدنيةالمحطات

 .البالد منبع لممياه المعدنية يتركز أغمبيا في شماؿ 200 فميا أكثر مف عدة،

  تمتمؾ الجزائر عدة حضائر كطنية مكزعة عبر الكطف :الوطنيةالحضائر السياحية

 2.الحد الحضيرة الكطنية لثنية لجرجرة،كالحضيرة الكطنية 

  يتميز بتنكع كحضارياتممؾ الجزائر إرثا تاريخيا :والتاريخيةاإلمكانيات الحضارية ،

لي الذم يعتبر مكقع م أما المكاقع األثرية فنذكر الطاس.كتعدد المكاقعاألثريةالحضارات 

باإلضافة الى المساجد العتيقة جميمة، أثار ركمانية في بالعاصمة، حي القصبة عالمي،

 ...كالمتاحؼ 

  البنى التحتية اإلمكانيات السابقة الذكر كمقكمات لجذب تدعم: والبنى التحتيةاإلمكانيات 

 : كتتمثؿ فيالسياحة 

                                           
 .103، مرجع سبق ذكره، صدور الوكاالت السٌاحٌة فً تشجٌع السٌاحة الداخلٌةفراح أسامة، عبد العزٌز رحمة، - 1

  .104.103مرجع نفسه ، ص ص - 2
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 بحرم لتنقؿ السياح سكاء داخمييف أك  ميناء13ك مطار جكم 54تمتمؾ الجزائر :النقل -

 . الحديديةكنقؿ بالسكةخارجييف باإلضافة الى شبكة نقؿ برم 

 .  فندؽ عبر كامؿ ترابيا1200 تحكم الجزائر أكثر مف :الفندقة -

 . ككالة سفر تتكزع عبر كامؿ أقطارىا750تممؾ الجزائر أكثر مف :الوكاالت السياحية -

 بفركع مكزعة كمؤسسات مالية بنؾ 30تحكم الجزائر أكثر مف :والمؤسسات الماليةالبنوك  -

 .عبر كامؿ كاليات الكطف

: واألسفاروكاالت السياحة 

:  واألسفار الجزائريةوكاالت السياحة 

 ككالة، 248 ككالة فمعظميا يرتكز في العاصمة 783 القطاع السياحي الجزائرم يضـ

 بمغ عدد المستخدميف عمى مستكل ىذه الككاالت ما الكطف،أما األخرل مكزعة في كؿ ربكع 

 أما عدد المذيف استخدمكا ىذه الككاالت في تنقالتيـ بمغ ،1999 مستخدـ سنة 618يقارب 

 47،96 رقـ أعماؿ ىذه الككاالت بحكالي جزائرييف،كتـ تقدير سائح أغمبيـ 40,789حكالي 

 1. 1999مميكف دينار في سنة 

في الكاقع كشؼ تقرير أعدتو مديرية السياحة لكالية الجزائر، أف جؿ الككاالت السياحية 

المتكاجدة بالعاصمة ال تقـك بالمياـ المككؿ الييا بشكؿ كامؿ، مف خالؿ العمؿ عمى إنعاش 
                                           

في االستراتيجية السياحية  (2025-2000)السياحة في الجزائر اإلمكانيات و المعوقات  عكيناف عبد القادر ،- 1
  .199 ، مرجع سبؽ ذكره ،ص الجديدة لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية
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السياحة الجزائرية، عمى الرغـ مف امتالكيا الفرصة كاإلمكانيات الالزمة الستقطاب السياح، 

بالمئة مف العدد اإلجمالي، كتبقى نسبة 60بؿ يقتصر دكرىا في بيع التذاكر، كذلؾ بنسبة 

 30الخدمات المكزعة عمى مستكل الككاالت السياحية تنحصر في تنظيـ الرحالت بنسبة 

 . بالمئة فقط مف الككاالت السياحية تعمؿ عمى استقطاب السكاح بالخارج10بالمئة، كنسبة 

كما أشار التقرير المعد مف قبؿ مديرية السياحة لمعاصمة، أف عدد الككاالت التي 

، كىذا العدد 2010 ككالة سياحية سنة 296تنشط بالمجاؿ السياحي بالعاصمة باغ عددىا 

 1.يشكؿ أكثر مف ثمث الككاالت السياحية كاألسفار المعتمدة عبر الكطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
في االستراتيجية السياحية ( 2025-2000)السياحة في الجزائر اإلمكانيات و المعوقات  عكيناف عبد القادر ،- 1

 .200 مرجع سبؽ ذكره ،ص  ،الجديدة لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية



 
 الفصل الثانً وكاالت السٌاحة واألسفار 

   

88 
 

 

 

 

 :خاتمـــــــــــــة

خالصة الفصؿ يكمف القكؿ أف الككاالت السياحية تمعب دكرا ىاما في تنشيط 

السياحة سكاء الداخمية أك الخارجية في الجزائر،كذلؾ لما تقدمو مف خدمات عديدة 

... كتكفير كؿ الكسائؿ لتمبية حاجيات السياح مف إقامة كنقؿ كتجييزات لمسفر

كغيرىا، كما أنياتشكؿ متعامال اقتصاديا لو دكرا ىاما في المجاؿ السياحي، نظرا 

لدكرىا الفعاؿ في تحسيف جكدة الخدمات السياحية، كاستقطاب السياح األجانب 

ككسب الخبرات األجنبية كتنمية ركح المنافسة، كذلؾ تعمؿ عمى تنمية الثقافة 

خاصة مع . السياحية لدل المجتمع كالتعريؼ بالمناطؽ السياحية في الجزائر

 فأصبحت اآلف تستخدـ تقنيات حديثة مف كالتكنكلكجيات الحديثةالتطكر الحاصؿ 

. اإللكتركنيكلخدماتيا كاإلشيارأجؿ التسكيؽ ليا 
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كالسياحة ككالة جكرم لألسفار :األولالمبحث   

1.جكرم يمثؿ الييكؿ التنظيمي لككالة :02الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـ

 
                                           

مسؤول عن تنظٌم الرحالت الخارجٌة بالوكالة بناءا على المعلومات المقدمة من طرف األستاذ بن تركٌة أحمد مختار، - 1

. ، تخصص سٌاحة 
 

 مدٌر الوكالة 

مصلحة التنظٌم و 

 المدٌر التقنً  مصلحة االتصال  المالٌة 

مكلف 

بالحج و 

 العمرة 

مكلف 

بالرحالت 

الداخلٌة  

(الحافلة)   

مكلف 

بالرحالت 

الخارجٌة 

(طائرة )   

مصلحة 

 الحسابات 
مصلحة 

بٌع 

 التذاكر 

مصلحة 

 االستقبال 
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 والسياحةالتعريف بوكالة جوري لألسفار  -1

ىي  ككالة سياحية ((EljouriTravelككالة جكرم لألسفار كالسياحة بالمغة الفرنسية 

معتمدة مف قبؿ كزارة السياحة، تنشط في مجاؿ السياحة الداخمية كالخارجية أسسيا عمر 

، يتكاجد مقرىا في قمب مدينة غميزاف تبمغ مساحتيا أكثر مف 2017أبريؿ 04درقاكم بتاريخ 

 متر، تتككف ىذه الككالة مف مكتبيف مجيزيف بكؿ المستمزمات المكتبية كالتقنية مف 36

الحكاسيب التي تتطمب مثؿ ىذا العمؿ، تعد ككالة جكرم أحد المتعامميف االقتصادييف في 

قطاع السياحة مف طرؼ السمطات التي تعمؿ بدكرىا عمى تنشيط ك ترقية السياحة مف طرؼ 

السمطات التي تعمؿ يدكرىا عمى تنشيط كترقية السياحة، كما تعد ىذه الككالة مف نكع خاص 

ك ىذا راجع لخصائص الخدمات السياحية التي تعرضيا، حيث أنيا ال تعرض في األسكاؽ 

منتكجا ماديا يمكف معاينتو، بؿ أف السائح يقتنييا عمى أساس الجيكد الترقكية المقدمة مف 

قبؿ الككاالت السياحية، ثـ يقـك بدفع سعرىا مسبقا كال يتعرؼ عمييا إال في مكعد 

. استيالكيا

 دج يقسـ 18.000.000: بتقدر إجمالياكقاعدة ماليةترتكز ككالة جكرم عمى دعامة 

 :كاآلتي

 .البنؾ دج رأس ماؿ ثابت مكدع لدم 500.000-
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 .ماؿ رأس (ضماف)دج  2500.000- 

 .كالعمرة دج ضماف لمديكاف الكطني لمحج 15.000.000- 

 :المؤسسة نشاط طابع-2

كالخدماتي تتمثميذه  بيف الطابعيف التجارم كاألسفار مفتتنكع خدمات ككالة جكرم لمسياحة 

 :الخدماتفي

  كالحجالعمرة. 

  كالخارجيةالرحالت المنظمة بنكعييا الداخمية. 

  التذاكر بيع. 

  الفنادؽحجز. 

 التأشيرات. 

 التككيف. 

  كالميرجاناتتنظيـ التظاىرات. 

  السياراتكراء. 

: آليات االتصالبالمؤسسة-3

 :كالسياحة بغميزافمف آليات االتصاؿ المستخدمة في ككالة جكرم لألسفار 
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 Adresse: Rue des figuiers. Relizan. Algérie: العادمالعنكاف – أ 

 .Email:Eljouri. Travel @ Gmail .com :العنكاناإللكتركني-ب

 / Eljouri. TravelWeb : Facebook.com: (فايسبكؾ) اإللكتركني المكقع-ج

 .Fax: 0.46.715.821:الفاكس-د

 :قسميف نكعيف اك كتتفرع إلى الياتؼ أرقاـ-ق

 .Tel: 046.715.822/ 046.715.821:الياتؼ األرضي

 Mob: 0782.298.145/0782.298.146:الياتؼ المحمكؿ

0782.298.147. 

 :البشريةالموارد -4

 عامؿ كؿ حسب 29يتراكح عدد عماؿ ككالة جكرم لألسفار كالسياحة حكالي 

 .كعماؿ خارجييف داخؿ الككالة كمقسميف لعماؿاالختصاص 

 العمال من حٌث الجنسٌمثل: 03الجدول رقم 

 
النسبة العدد الجنس 

 % 79.31 23ذكر  
  % 20.69 06أنثى  

  100% 29المجمكع  
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 يمثل العمال من حيث الوظيفة:04الجدول رقم 
 

نكعية 
ؼالتكظي  

 النسبة العدد

 %39.93 11 دائميف  

  %62.07 18 مؤقتيف  

 100%    29 المجمكع 

 

 :مالحظة

كمرافقيف بالنسبة لمعماؿ المؤقتيف ال يتكاجدكف بالككالة،فيـ عبارة عف مرشديف سياحييف

 . المنظمة مف قبؿ الككالةلمرحالت

 :المقابلة -2
 

 :التحميميةالدراسة  -1

 .لممبحكثيف يمثؿ السمات العامة :05الجدول رقم 
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الشيادات العمر  الجنس المبحوثين 
والكفاءات 
المينية 

الخبرة في 
المجال  

دكتوراه في  32ذكر   01
التسويق 
السياحي 

 سنوات  6

ليسانس تسيير  35أنثى   02
عمومي  

سنتين 

تقني سامي في  42ذكر   03
السياحة  

 سنة  12

ليسانس  29أنثى   04
محاسبة  

 سنوات  3

سنتين  ليسانس حقوق  33ذكر   05

سنة واحدة   02+بكالوريا  25أنثى   06

ميندس إعالم  37ذكر   07
آلي  

 سنوات 4

تقني سامي في  30ذكر  08
السياحة  

 سنوات  5

تقني سامي في  45ذكر   09
السياحة  

 سنة 14

 سنوات  7 02+بكالوريا 39أنثى   10
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 :تحميل المقابالت -2

 .ترافل اإلشيار اإللكتروني لموكالة جوري :األولالمبحث 

 خدماتيا؟ متى بدأت ككالة جكرم باالعتماد عمى اإلشيار اإللكتركني في نشر :1س

 :التحميل

  اتفؽ جؿ المبحكثيف عمى أف البدايات األكلى الستخداـ اإلشياراإللكتركني في ككالة

كالمبحكث .2017 منذ افتتاح الككالة بتاريخكعركضيا كانتجكرم مف أجؿ نشر خدماتيا 

 أبريؿ 04كىك  قدـ تاريخ دقيؽ لمبدايات األكلى لالعتماد عمى اإلشيار اإللكتركني 03 رقـ

 في تحديد التكقيت الزماني حيث صرح أف بداية 01، بينما اختمؼ المبحكث رقـ 2017

 .2016اإلشيار اإللكتركني كانتبالتقريب في

 إشياراتيا؟ماىي المكاقع اإللكتركنية التي تستخدميا ككالة جكرم بكثرة في نشر : 2س

 :التحميل

  قبؿ الككالة السياحية جكرم استخداما مفاتفؽ كؿ المبحكثيف عمى أف المكقع األكثر 

 .الفايسبكؾلنشر اإلشيارات الخاصة بيا ىك مكقع 
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ىؿ تعتمد ككالة جكرم في بعض األحياف عمى المؤسسات المختصة بتصميـ :3س

 إشياراتيا لكحدىا؟اإلشيارات أـ تصمـ جميع 

 :التحميل

  بتصميـ اإلشيارات المؤسسات المختصة كجكد عالقات مع المبحكثيف تنفيإجابات 

 ذكر أنو يقـك باستشارتيا 05 بينما المبحكث رقـ إشياراتيا لكحدىا، بتصميـ جميع كأنيا تقـك

في بعض المسائؿ الغامضة مثؿ كيفية نشر اإلشيارات عمى مدل كاسع لتصؿ الى جميع 

 أف ىناؾ صحفييف يأتكف الى الككالة مف أجؿ إجراء 09 كما ذكر المبحكث رقـ .الزبائف

 .كتنشر عبرالصفحة بعمؿ إشيارات مجانية جراء ذلؾ صحفية كيقكمكفمقابالت 

 اإللكتركنية؟متى تقكمكف بتصميـ اإلشيارات :4س

. سنكيا– شيريا –أسبكعيا 

 :التحميل

  03 أكقات تصميـ اإلشيارات حيث ذكر المبحكث رقـ اإلجابات بخصكصاختمفت 

 عند شيريا أك األحياف يككف كفي بعضأف تصميـ اإلشيار اإللكتركني قد يككف أسبكعيا 

 إجاباتيـ بحيث قد تشابيت 10-9-7-5-4-2-1 أما المبحكث رقـ .جديدةكجكد عركض 

  فكانت8ك 6 بينما إجابة المبحكث رقـ .المعركضتصميـ اإلشيار يككف حسب المنتكج 

 . شيريا
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 مف اإللكتركنية المعركضة يكجد تفاعؿ مف طرؼ الزبائف حكؿ اإلشيارات ىؿ: 5س

 طرفكـ؟

 :التحميل

  اإللكتركنية كقد تشابيت بعض اجابات المبحكثيف في أنو يكجد تفاعؿ مع اإلشيارات

 ذكر أنو يكجد 03 المبحكث رقـ كبكثرة بينما أنو يكجد تفاعؿ 08 -07صرحالمبحكثيف رقـ 

 يذكر أف اإلشيارات التي تعرض تستيدؼ مثال 01 كالمبحكث رقـ .بنسبة قميمةتفاعؿ لكف 

 ذكر 10اما المبحكث رقـ . % 30 كنسبة التفاعؿ%100المشاىدة شخص تككف نسبة 100

 أف اإلشيارات التقميدية تأتي بالتفاعؿ أكثر مف اإلشيارات اإللكتركنية 

تصميم اإلشيار اإللكتروني  : المبحث الثاني

 اإللكتركني؟مف يقـك بتصميـ اإلشيار : 1س

 :التحميل

  اختمفت أغمب اإلجابات في تحديد مف يقـك بتصميـ اإلشيارات اإللكتركنية فمنيـ مف

 يقكؿ كؿ شخص يصمـ ،كمنيـ مف07ك 03يقكؿ انو يصمميا بنفسو مثؿ المبحكث رقـ

كمنيـ مف ذكر أف 10-9-8-6ـ رقـ كالمتخصص فيوإشياره حسب نكع المنتج المعركض 

ىناؾ عامؿ في الككالة مختص في اإلعالـ اآللي يقـك بعمؿ التصميمات اإلشيارية مبحكث 
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 يذكراف أنو أم شخص بالككالة يمكنو تصميـ اإلشيار 2-1 أما المبحكثيف رقـ 05رقـ 

 .اإللكتركني

 لخدماتيا؟ ماىي االشكاؿ اإلشيارية التي تعتمد عمييا ككالة جكرم في التركيج :2س

 :التحميل

  تشابيت بعض إجابات المبحكثيف في تحديد األشكاؿ اإلشيارية التي تستخدميا ككالة

 اف ككالة جكرم 10-9-7-6-4-2-1 فقد كانت إجابة ـ رقـ لخدماتيا،جكرم في التركيج 

 أما إجابة المبحكث كاإلشيارات الممكلةككذلؾ الشريطاإلعالني،– تستخدـ إشيارات الرعاية 

 صرح أف الككالة الزالت ال ترتقي الى مستكل استخداـ األشكاؿ اإلشيارية بؿ 3رقـ 

جابة يستخدمكف فقط إشيار مكتكب عبر صفحة الفايسبكؾ إضافة الى صكرة  فقط،كا 

 الى إشيارات كالصكرة إضافة صرح أف الككالة تستخدـ إشيارات الفيديك 5 رقـ المبحكث

 فقد أجاب فقط باستخداـ شكؿ كاحد 08 أما اجابة المبحكث رقـ .كاإلشيارات الممكلةالرعاية 

 .مستكاىـ الممكلة أما باقي األشكاؿ لـ ترتقي الككالة الى كىك اإلشيارات

 اإلشيارم؟ مف يقـك بصياغة النص :3س

 :التحميل
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  اختمفت بعض إجابات المبحكثيف حكؿ تحديد الشخص الذم يقـك بصياغة النص

 أف عماؿ الككالة يشترككف في صياغة النص اإلشيارم 02اإلشيارم فإجابة المبحكث رقـ 

 فقد صرح أنو غالبا ىك مف يقـك بصياغة النص اإلشيارم ، بينما 03أما المبحكث رقـ 

 ذكر أف  صياغة النص متعمؽ بنكع العرض أك الخدمة المقدمة 05المبحكث رقـ 

إذا كاف اإلشيار : لمزبائنكالمكمؼ بتمؾ الخدمة ىك مف يقـك بصياغة النص اإلشيارم فمثال 

يدكر حكؿ رحمة إلى البقاع المقدسة فالمكمؼ برحالت العمرة ك الحج  ىك مف يقـك بصياغة 

 فقد صرح أف ىناؾ عامؿ يقـك بتصميـ اإلشيار ك 06أما إجابة المبحكث .النص اإلشيارم 

ناشط في الفايسبكؾ  لديو شيادة إعالـ آلي ىك مف يقـك بصياغة جميع النصكص اإلشيارية 

أما إجابة العماؿ اآلخريف فقد كانت متشابية بحيث صرحكا أنو ال يكجد شخص معيف يقـك . 

 .ذلؾبصياغة النص اإلشيارم أم عامؿ يمكنو فعؿ 

 اإللكتركني؟ ما ىك البرنامج الذم تعتمدكف عميو في تصميمكـ لإلشيار :4س

 :التحميل

  تشابيت جؿ إجابات المبحكثيف حكؿ برنامج التصميـ اإلشيارم المعتمد مف طرؼ

 فقد صرح أنو ال يكجد 09 لممبحكث رقـ المستخدـ، أما بالنسبةالككالة، بعدـ معرفة البرنامج 

 أما .غيراستخداـ ألم برنامج بؿ عبارة عف كتابة فقط إضافة الى صكر فكتكغرافية بؿ 
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كمرات  Adobe Photoshop فقد صرح أنو يستخدـ برنامج 07إجابة المبحكث رقـ 

. Illustrator برنامج يستخدـ

 ىؿ يكجد استراتيجية إبداعية في تصميمكـ لإلشيار اإللكتركني تختمؼ عف اإلشيارات :5س

 أخرل؟التي تعرضيا مؤسسات 

 :التحميل

  تشابيت جميع اإلجابات في أف إشيارات الككالة ال زالت ال ترقى الى درجة عالية

 تككف تقميد لإلشيارات التي كغالبا ما عبارة عف إشيارات عادية كبالتالي ىيمف االحتراؼ 

 .جديدةتعرضيا مؤسسات أخرل بمعنى ال يكجد تنافس كأفكار إبداعية 

 :استنتاجات عامة

:  مف خالؿ المقابمة التي أجريناىا يمكننا استخالص بعض النتائج المتمثمة في

 .إشياراتياالفايسبكؾ ىك المكقع االكثر استخداما مف قبؿ ككالة جكرم لنشر  -1

 2017البدايات األكلى الستخداـ اإلشيار اإللكتركني في ككالة جكرم كاف بتاريخ  -2

 .منذ بداية نشاطيا

 .تصميـ اإلشيار اإللكتركني يرتبط بكجكد عرض أك خدمة جديدة ليس لو كقت محدد -3
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كعماؿ  مف التفاعؿ بيف الزبائف اإللكتركنية لككالةجكرم جكاتخمؽ اإلشيارات  -4

 مف خالؿ التكاصؿ معيـ عبر شبكة االنترنيت كيظير ذلؾ بشكؿ ايجابي الككالةكتؤثر فييـ

 .المطركحة جميع التساؤالت كاالجابة عف الالزمة كتقديـ المعمكمات

 جميع إشياراتيا لكحدىا دكف االعتماد عمى كالسياحة جكرمتصمـ ككالة األسفار  -5

 .اإلشيارالمؤسسات المتخصصة في تصميـ 

كجكد اختالؼ في االجابات يبيف أنو ال يكجد بالككالة قسـ خاص بتصميـ اإلشيارات  -6

 .كتنظيـ يكجد تسيير كبالتالي ال

األشكاؿ اإلشيارية المعتمدة مف قبؿ ككالة جكرم إشيارات الرعاية كاإلشيارات  -7

 .فقطالممكلة 

اإلشيارات اإللكتركنية لككالة جكرم ال ترقى إلى مستكل االحترافية نظرا الستخداـ  -8

 .بسيطةأشكاؿ إشيارية 

 كؿ العماؿ يشترككف في اإلشيارم،عدـ كجكد شخص معيف يقـك بصياغة النص  -9

 .اإلشيارمصياغة المحتكل 

 ذلؾ راجع الى عدـ إطالع عمى اإلشيارات،عدـ كجكد شخص متمكف في تصميـ  -10

 .كالصكر فقطالبرامج اإلشيارية كالتصميـ العشكائي عف طريؽ استخداـ النصكص 
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 تعرضيا ككالة جكرم ىي عبارة عف تقميد إلشيارات المؤسسات اإلشيارات التي -11

 .اإلشياراتاألخرل كبالتالي عدـ كجكد استراتيجية إبداعية حكؿ تصميـ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خاتمة 
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 :خاتمة

 يمكف القكؿ دراستنا،في الختاـ كعمى ضكء ما قدمناه مف نتائج كما استخمصناه مف 

 التسكيؽ ييتمكف بالتعريؼ بخدماتيـ كعركضيـ كمختمؼ أنشطتيـ مف المؤسسات كرجاؿبأف 

 التنافسية، قاعدة جماىرية في السكؽ أكبر ككسب زبائنيـ،أجؿ الحصكؿ عمى ثقة ككالء 

كمع زيادة اىتماـ ىذه المؤسسات كالمعمنيف مف رجاؿ التسكيؽ باإلشياركعنصر أساسي 

 .كعركضيـ التعريؼ كالتركيج عف خدماتيـ كفعاؿ مف

 في ظؿ المنافسة القكية التي تشيدىا الككاالت السياحية فيما بينيا استطاعت ىذه 

خراج األخيرة مكاكبة  كؿ ىذه التغيرات مف خالؿ بعث أساليب جديدة البتكار كتصميـ كا 

 كىذا سعيا منيا إلثارة مثيرة، متطكرة كتقنيات فنية اإلشيارات بآلياتتشكيالت متنكعة مف 

 .عنيااىتماـ رغبات عدد كبير مف الجماىير اتجاه العركض كالخدمات المعمف 

 لذلؾ اعتمدت المؤسسة السياحية اليـك عمى اإلشيار اإللكتركني كأحد االستراتيجيات 

فقد مس اإلشيار اإللكتركني بيا،التنافسية كأحد المحاكر األساسية في اكتساب ميزة خاصة 

 مف خالؿ خدماتو كتطبيقيا،مختمؼ الجكانب التي عجز اإلشيار التقميدم عف الكصكؿ إلييا 

كالدقيؽ كعركضو اليادفة لمتأثير عمى سمكؾ المستيمؾ كجذبو مف خالؿ التصميـ الفعاؿ 

 يقـك بتغيير تكجو الزبكف كاقناعو بضركرة اقتناء المنتجكمف ثمة معرفة لممحتكل الذم
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 كالعمؿ عمى إشباعيا .المناسبتكجياتو كمختمؼ الكسائؿ التي تؤثر فيو في الكقت كالمكاف 

 .كتمبيتيا

 بحيث أف ىذه الخدمات عرفت تطكرا عمى المستكل المحمي كالدكلي مف خالؿ تركيزىا 

 ىذا ما دفعنا مف خالؿ ىذا البحث إلى دراسة كيفية تصميـ إشيارات ذاتفاعمية،عمى 

اإلشيارات اإللكتركنية كمعرفة أىـ األشكاؿ اإلشيارية كالطرؽ االبتكارية التي تمكف مف 

 .اإلشياراتجذب أكبر عدد ممكف مف الزبائف كالتأثير عمييـ مف خالؿ ىذه 

 عمى ضكء النتائج المتكصؿ الييا مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا باستخداـ أداة 

 :فيتكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج المتمثمة المقابمة،

 نشر اإللكتركني في عمى اإلشيار الحديثة كاالعتمادبالرغـ مف كجكد التكنكلكجيات 

االحتراقية،كتصميماتيا الخدمات الى أف المؤسسة السياحية ال زالت ال ترقى الى درجة 

 تقميد كال يبذؿ أم جيد فكرم أك اإلشيارية مجرد ككذا صياغتيا لمنصكص لإلشياراتبسيطة،

 .العميا الى المراتب إبداعي لمكصكؿ
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 والمراجعقائمة المصادر 

 بالمغة العربية  :أوال

I.  والقواميسالمعاجم: 

، كالتكزيع، دار الكتب العممية لمنشر قاموس محيط المحيطالمعمـ بطرس البستاني،  -1

 .1571لبناف ،. المجمد الخامس، بيركت

II. الكتب: 

 ديكاف المطبكعات ،واالتصالمناىج البحث في عموم اإلعالم مرسمي،أحمد بف  -1

 .2010 الجزائر ،.عكنكف بف ،4 طالجامعية،

 كادم 1 طـ،.ـ- شكاالنتاج االعالمي أطمس لمنشر ،والسياحةاالعالم رضا،أماني  -2

 .2017الجيزة، الميندسيف الميؿ،

 اليازكرم ، داروالتقميدي اإللكتروني وتطبيقات الترويجاساسيات – بشير العالؽ  -3

 .2009-عماف –األردف – لمنشر 

 في المدونات اإللكترونية والعالقات العامة واإلعالم الدعاية-الياللي جاسـ رمضاف  -4

 .2013-األردف . عماف– النفائس لمنشر دار-1ط–
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 بيت ،(أساليبو،اجراءاتو مناىجو، أسسو،)البحث العممي عمياف، ربحي مصطفى  -5

 .2004 ب ط ،الدكلية،األفكار 

 –كالتكزيع دار الصفاء لمنشر –  ايماف فاضؿ السمرائي عمياف، ربحي مصطفى  -6

 .2004– األردف – عماف 

حراج الصحف  رسمي مكسى انتصار -7 والمجالت واإلعالنات االلكترونية، ، تصميم وا 

 ،2004، دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،1ط

 التربية ، دار(مفاىيم واستراتيجيات معاصرة)االعالن االلكتروني ريـ عمر شريتح،  -8

 .2017دمشؽ،–الحديثة لمنشر 

 المصرية،القاىرة، مكتبة األنجمك ،ووكالة السفر شركات السياحة البطكطي، سعيد  -9

 .العربيةجميكرية مصر 

 .2007 عالـ الكتب القاىرة، ،1، ط االفكار اإلعالنيةبينسي، ابتكار سيد  -10

 ،(متطمباتو،أشكالو،أساليبو) اإللكتروني سكية، اإلشيار صميحة غالب كد ليميا عيف  -11

 .1،2019 طلمنشر،الفا لمكثائؽ 

دار  –االستراتيجيات التسويقية في االنترنيت (2010 )بشير، عباس العالؽ  -12

 .كالتكزيعالمناىج لمنشر 
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 دار الراية ،والسفر السياحة وشركات وكالءادارة مكاتب السعيدم، عصاـ حسف  -13

 . ـ2009كالتكزيع،األردف،عماف، لمنشر 

عالقة  – واإلشيار التقميدي اإللكتروني اإلشيار)ومجتمع  فكر دنيا،فطيمة بف  -14

 . الجزائر العاصمةكالنشر كالتكزيع، البكيرة، لمدراسات طاكسيج كـك،(مواجيةتكامل أم 

 ،1 طكالتكزيع، دار أمجد لمنشر ،والعالقات العامةاالعالم السياحي خطاب، محمد  -15

 . ـ2016

لمنشر  الكراؽ ،العمميطرق ومناىج البحث تكفيؽ،عبد الجبار .  د.العاؿ محمد عبد  -16

 .2009 .1كالتكزيع، ط

 دار اإلعصار ،(األسسوأفاق المستقبل)اإلعالم اإللكتروني مركل عصاـ صالح،  -17

 .2015األردف ،. ،عماف1 طلمنشر،العممي 

الدار العممي،مناىج البحث المحمح، د أحمد عبد هللا بكر،مصطفى محمكد ابك  -18

 .2007 ط، االسكندرية، ب لمنشر،الجامعية 

 لمطباعة كمؤسسة رسالف دار ،السياحياقتصاديات النقل كافي، مصطفى يكسؼ  -19

 .كالنشر
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 واالستثمار لرجل ر التسويق ، اسرا(ق 1418) منصكر بف فيد صالح العميد  -20

 .الرياض –(النشردكف دار )، األعمال في األنترنيت

 لمنشر، دار القصبة ،اإلنسانية البحث العممي في العموم انجرس، منيجيةمكريس  -21

 .2006.2004،الجزائر،2ط

 الكتاب الجامعي لمنشر دار. والمبادئاالعالن االسس  النكر دفع هللا احمد،  -22

 .2009، العيف دكلة االمارات العربية طو، كالتكزيع

III. المجالت: 

اإلنسانية،  العمـك ، مجمة(واقع اإلعالن اإللكتروني في العالم العربي)إيناس قنيفو، -1

ـ، كمية عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ سمعي بصرم، جامعة صالح قسنطينة 2017جكاف47عدد

 .الجزائر

 ،1 مجمة أنترنيت العالـ العربي، العدد ،إعالنيةاألنترنيت كوسيمة عدناف الحسيف،  -2

 .1998سبتمبر 

دور الوكاالت السياحية في تشجيع السياحة  فراح أسامة، عبد العزيز رحمة،  -3

 – 03اؿ عدد – 08، المجمد (كاالقتصادية االجتياد لمدراسات القانكنية مجمة)، الداخمية

.  جامعة حسيبة بف بكعمي الشمؼ،2019السنة 
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IV.  والمذكراتاألطروحات: 

ووكاالت  أداء شركات وأثره في التسويق السياحي أحمد، احساف سميماف سعد  -1

 يناير شندم، جامعة السياحة، دراسة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في السياحةوالسفر،

2017. 

 دراسة حالة كالية (الجنوب التسويق السياحي في اشكالية) أكنيس فاطمة الزىراء،  -2

 جامعة التجارية، العمـك الماجستير في مذكرة تخرج لمحصكؿ عمى شيادة نمكذجا،بشار 

 .2016 /2015، كمية العمـك االقتصادية، 2كىراف 

 حالة قطاع دراسة)والخدمات دورة االنترنيت في مجال التسويق  بكرياح العالية،  -3

كعمـك التسيير،  العمـك االقتصادية الماجستير، كمية مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ،(االتصاالت

 .2011 /2010 – قسنطينة-جامعةمنتكرم

دراسة –  اإلقناعية لمومضات اإلشيارية التمفزيونية عبد النكر بكصابة، األساليب -4

نجمة، درجة تحميمية سيميولوجية لعينة من الوصفات الخاصة بمتعامل الياتف النقال

 2010ماجيستير، عمـك اعالـ كاتصاؿ، جامعةالجزائر، كمية العمـك السياسية كاالعالـ ،
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( 2025-2000)والمعوقات  في الجزائر اإلمكانيات القادر، السياحة عكيناف عبد  -5

 أطركحة دكتكراه ،السياحيةفي االستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط التوجييي لمتييئة 

 .2012/2013جامعة الجزائر، االقتصادية، تخصص نقكد مالية،في العمـك 

:المراجع بالمغة االنجميزية  

1- Neil Barrett, advertising on the internet, international idea home 
Inc.1998, 

 :المكاقع االلكتركنية
- Banner design M stands banner size –www .white palm 
.com. 15:20، عمى الساعة 2020  أكت20يـك  
- Media being tips –www.whitepalm .com. .يـك com  أكت 21يـك.

15:48، عمى الساعة 2020  
-bonne effectiveness tips .www.doubbeclick.net.  أكت 23  يـك

15:59، عمى الساعة 2020  
-study show big lifts from animated ads –www-net b2b –com 

16:15، عمى الساعة 2020 أكت 27يكك   
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دليل المقابمة  

اإلشيار اإللكتروني لموكاالت السياحية بالجزائر 

 (واألسفار جوري ترافل لمسياحة وكالة)

: تحت إشراف األستاذة:من إعداد الطالبة

 د صفاح أماؿ    صراش سعاد 

 :األسئلة

 اإلشيار اإللكتركني لككالة جكرم:المحور األول 

متى بدأت ككالة جكرم باالعتماد عمى اإلشيار اإللكتركني في نشر                                             -1

 خدماتيا؟

ماىي المكاقع اإللكتركنية التي تستخدميا الككالة بكثرة في نشر   -2

 إشياراتيا؟

ىؿ تعتمد ككالة جكرم في بعض األحياف عمى المؤسسات المختصة بتصميـ  -3

 لكحدىا؟اإلشيارات أـ تصمـ جميع إشياراتيا

 اإللكتركنية؟متى تقكمكف بتصميـ اإلشيارات  -4

.. .أخرىتذكر-سنكيا-شيريا-أسبكعيا 
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ىؿ يكجد تفاعؿ مف طرؼ الزبائف حكؿ اإلشيارات اإللكتركنية المعركضة مف  -5

 طرفكـ؟

 تصميـ اإلشيار اإللكتركني : المحورالثاني 

 اإللكتركني؟مف يقـك بتصميـ اإلشيار  -1

 لخدماتيا؟ماىي األشكاؿ اإلشيارية التي تعتمد عمييا ككالة جكرم في التركيج  -2

 اإلشيارم؟مف يقـك بصياغة فكرة النص  -3

 اإللكتركني؟ما ىك البرنامج الذم تعتمدكف عميو في تصميمكـ لإلشيار  -4

ىؿ يكجد استراتيجية إبداعية في تصميمكـ لإلشيار اإللكتركني تختمؼ عف  -5

 .أذكرىا اف كجدت أخرل؟اإلشيارات التي تعرضيا مؤسسات 
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: تاريخ ووقت إجراء المقابمة
 

مدة المقابمة  الساعة  تاريخ المقابمة  المبحوثين  

01 08/ 09/2020 08:30 00:19:48 

02 08/09/2020 10:00 00:20:56 

03 09/09/2020 09:26 00:24:13 

04 09/09/2020 09:40 00:18:59 

05 09/09/2020 11:30 00:26:50 

06 10/09/2020 01:30 00:30:33 

07 10/09/2020 15:22 01:12:12 

08 06/09/2020 16:30 00:30:41 

09 08/09/2020 18:13 00:16:19 
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